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 ةالمقدم
هذه االهمٌة ان تحتل المالٌة العامة اهمٌة كبرى بالنسبة لحٌاة الدول ومجتمعاتها والرٌب 

ولعل القتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة,تزداد كلما زاد تدخل هذه الدول فً مختلؾ المجاالت ا
ت نظرة سرٌعة الى التطورات التً مرت بها مالٌة الدول ال سٌما الراسمالٌة منها نجدها قد مر

الٌة العامة باطوار مختلفة هً مالٌة محاٌدة ثم متدخلة ثم منتجة وكل طور تتسع فٌه اهمٌة الم
فراغ بل هً استجابة , وبالتاكٌد ان هذه التطورات لم تؤت من سبقهاكثر من الطور الذي 

سواء فً وقت من كساد وتضخم  التً شهدها العالم للكثٌر من االزمات والمشاكل االقتصادٌة
والحرب مما استلزم من الدول ان تحدث تؽٌٌرا شامبل فً انظمتها وقوانٌنها المالٌة  السلم

بالشكل الذي ٌساهم فً حل تلك االزمات او تدارك اثارها ونتابجها .وهذا ما نجده ماثبل امامنا 
لكً  2002الٌوم السٌما بعد ازمة الكساد العالمً التً بدت بوادرها وبوتٌرة متسارعة فً عام 

فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واوربا فامتدت اثارها المتمثل قلب النظام الراسمالً  تضرب
وموجاتها االرتدادٌة الى معظم الدول مما جعلها تفكر ملٌا بضرورة اتباع سٌاسات مالٌة جدٌدة 

ة ومنها تحوٌل ملكٌة االموال الخاصة الى الدولة على الراسمالٌ الفلسفةكفرا ب تبعضها عد
 مفهوم التامٌم المعروؾ فً النظام االشتراكً .ؼرار 

وفً خضم كل هذه التحوالت االقتصادٌة والمالٌة فان العراق لٌس بعٌدا عنها السٌما وانه 
ٌربط شٌبا فشٌبا بالنظام العالمً الجدٌد بما ٌمثله من قوانٌن سوقٌة متحررة من اٌة قٌود او 

 2003بعد احداث  السٌما ظهر فٌه بشكل جلًحواجز فضبل عن ذلك ان اهمٌة المالٌة العامة ت
على فلسفة اشتراكٌة استجابة لدعوات تحوٌل اقتصاد العراق من اقتصاد تقوم مإسساته  وذلك

 الى نظام اقتصاد السوق .
وعلى العموم فانه بعد تكلٌفنا من قبل لجنة عمداء كلٌات القانون والعلوم السٌاسٌة بتالٌؾ 

 فً هذاتناول ان ن آلٌنا على انفسنا  ا للمفردات االساسٌة لهانمتضم المالٌة العامةمنهجً بكتاب 
ابرز عناصر المالٌة العامة من نفقات واٌرادات وموازنة عامة باالضافة الى تناول  المإلؾ

التً من التطورات  فٌه الكثٌر نبٌنصٌل ,و سوؾ من التف ءبشًالنظام الضرٌبً فً العراق 
ال سٌما تلك التً صدرت بعد ونبلحق اخر التشرٌعات القانونٌة  شهدها النظام المالً العراقً

مواضٌعه  تكون ان نسبػ على لؽته السهولة والبساطة وانوسنحاول قدر االمكان  2003عام 
 ونٌة واالقتصادٌة .نبٌن الجوانب القا جامعة

ق على واخٌرا نسال من هللا التوفٌق وان ٌنال هذا العمل الرضا والقبول وان ٌكون قدم صد
  طرٌق التطور واالرتقاء بمناهج التعلٌم العالً .

 
 المإلف
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 فصل تمهٌدي
 التعرٌف بالمالٌة العامة

تحدٌد مفهوم المالٌة  ن االولٌٌب هذا الموضوع فً مباحث ثبلثة :نتناول سوؾ 
العامة وتطوره التارٌخً,بٌنما ٌبحث الثانً فً عبلقة علم المالٌة العامة بالعلوم 

 : وبالشكل االتً,اما الثالث فٌفصل فً المالٌة العامة والمالٌة الخاصة االخرى
  

 المبحث األول
 لعامة وتطوره التارٌخًتحدٌد مفهوم علم المالٌة ا

من المعروؾ انه ال قٌام لمالٌة الدولة قبل وجود الدولة ذاتها أما قبل هذا الوجود   
م مالٌته الخاصة على وفق فقد كانت هناك تجمعات بشرٌة مختلفة وكل تجمع ٌنظ

وفً الحضارات القدٌمة كمصر الفرعونٌة واإلمبراطورٌة  .اصةظروفه وأحواله الخ
الرومانٌة كانت الدولة تلجا إلى فرض الجزٌة على الشعوب المؽلوبة وإلى عمل 
األرقاء للحصول على موارد تنفق منها على مرافقها المختلفة . وفً العصور 

الدولة مع مالٌة الحاكم او األمٌر الخاصة فلم ٌكن ٌوجد الوسطى اندمجت مالٌة 
تمٌٌز بٌن خزانة الملك وخزانة الدولة او بٌن النفقات العامة  البلزمة لتسٌٌر المرافق 
العامة وبٌن النفقات الخاصة البلزمة للحاكم اواالمٌر وألسرته وحاشٌته . اما بالنسبة 

ولً على األموال التً تحتاجها قسرا دون إلى اإلٌرادات العامة فقد كانت الدولة تست
مقابل كما كانت تستخدم األفراد أحٌانا فً األعمال العامة دون دفع األجور لهم كما 
كانت تسمح فً بعض الحاالت لؤلفراد الذٌن ٌقومون بؤعمال عامة بتحصٌل 
مرتباتهم من الجمهور مباشرة ولم ٌكن للضرٌبة آنذاك شان ٌذكر وكانت الضرٌبة 

اما أهم إٌرادات الدولة فكانت مستمدة من ,فروضة تجبى عٌنا فً اؼلب األحوالالم
أمبلك الحاكم او األمٌر التً ٌنفق من رٌعها على نفسه وعابلته وحاشٌته على 

السواء.
(1)

  
على ان مالٌة الدولة لم تستقر على نفس الوضع الذي اتخذته منذ نشؤتها وإنما 

قتصادٌة فكان فً بداٌة األمر مالٌة محاٌدة ثم تطورت بتطور األفكار والنظم اال
 تحولت إلى مالٌة متدخلة

(2)
 . 

وعلى هذا األساس اختلؾ مفهوم علم المالٌة بحسب الفلسفة التً تم تبنٌها السٌما 
  :  فً الدول الؽربٌة وٌمكن تفصٌل ذلك باالتً

 
 
 

                                                           
 .19,ص1790,دار النهضة العربٌة,القاهرة ,2,ط1علم المالٌة العامة ,ج,د.احمد جامع   -1
 .9,ص1764القاهرة , مالٌة الدولة , مطبعة مصر , ,د.محمد حلمً مراد  - 2
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 المطلب األول
 لعامة وفق المفهوم التقلٌديتحدٌد علم المالٌة ا

بداٌة القرن العشرٌن,  ساد هذا المفهوم فً القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر و 
أي فترة ما ٌسمى بالدولة الحارسة أو دولة المذهب الحر وهً تلك التً كان دورها 
ٌقتصر على توفٌر األمن الداخلً والدفاع الخارجً والعدالة باإلضافة إلى القٌام 

ما تعرؾ بالمرافق العامة التقلٌدٌة دون ببعض األعمال البلزمة للجماعة وهً 
محاولة التؤثٌر على النشاط االقتصادي الذي كان قابماً على مبدأ المنافسة الحرة. 

(1)
  

حٌث كان النظام االقتصادي السابد هو النظام الرأسمالً فً شكله التقلٌدي والذي 
على الدولة تعبر عنه العبارة المشهورة ) دعه ٌعمل دعه ٌمر ( وفً ظله ٌتعٌن 

االمتناع عن التدخل فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة تاركة األفراد أحراراً فً 
معامبلتهم االقتصادٌة واالجتماعٌة باعتبار إن كل فرد فً سعٌه لتحقٌق مصالحه 
الخاصة ٌسعى فً الوقت نفسه إلى تحقٌق الصالح العام. وفً عبارة مشهورة آلدم 

تحقق تحقٌق الصالح العام , إنما تفؤن هذه النتٌجة ,أي  ٌديسمث عمٌد االقتصاد التقل
بسبب وجود ٌد ؼٌر منظورة تدفع األفراد إلى تحقٌق الصالح العام وهم بصدد العمل 
على تحقٌق المصالح الخاصة من حٌث ال ٌشعرون. ونتج عن هذا إن كان الهدؾ 

ٌرادات كافٌة لتؽطٌة األساسً لمالٌة الدولة او لسٌاستها المالٌة هو الحصول على إ
تكون المالٌة العامة مالٌة محاٌدة ال صلة وثٌقة بٌنها  نفقاتها وكان من الطبٌعً أن

 منوبٌن مختلؾ نواحً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة وان ٌكون الهدؾ الوحٌد 
فرض الضرابب وعقد القروض هو الحصول على إٌرادات لمواجهة نفقات الدولة , 

لمٌزانٌة ) بمعنى كفاٌة اإلٌرادات العامة لتؽطٌة النفقات العامة ( وان ٌكون توازن ا
الدولة  هو حجر الزاوٌة فً إدارة مالٌة

(2 )
 . 

وعلٌه ٌمكن تعرٌؾ علم المالٌة العامة وفق المنظور التقلٌدي بؤنه العلم الذي  
سبٌل ٌتناول دراسة الوسابل التً تلجؤ إلٌها الدولة للحصول على الموارد المالٌة فً 

تؽطٌة النفقات العامة وتوزٌع هذه الموارد توزٌعاً عادالً.
(3)

  
وبناء على المقدمات االقتصادٌة للنظرٌة التقلٌدٌة وعلى طبٌعة وعلى العموم فانه 

 فؤن السٌاسة المالٌة التقلٌدٌة خضعت للتوجهات التالٌة:الحارسة دور الدولة 
وال جدال فً ان الدولة ,لدولة ٌجب أن ٌتحدد اإلنفاق فً الواجبات المعهودة ل .1

لٌست بحاجة إلى تخطً هذه الواجبات وإال فإنها تنافس النشاط االقتصادي 
 وال تجبً اإلٌرادات اال لتموٌل اإلنفاق وفً حدوده .,لؤلفراد

ان وسٌلة التموٌل الوحٌدة هً الضرٌبة وٌجب إال ٌصار  إلى وسٌلة أخرى  .2
. وتوضٌح ذلك  االساسً دورها نلدولة عكالقروض مثبل وإال كان هذا خروجا من ا

                                                           
 . 9,ص1771,منشورات الجامعة المفتوحة,طرابلس,1مباديء المالٌة العامة.ط, د.منصور مٌبلد ٌونس - 1

 .  12د.احمد جامع ,مصدر سابق,  - 2
 . 12د.احمد جامع ,مصدر سابق,ص  - 3
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أن االلتجاء إلى القروض ٌعنً مزاحمة الدولة لؤلفراد فً الحصول على رإوس 
إلى  الدولة ٌعنً قٌام حالة من حاالت التضخم إذا لجؤتكما األموال االقراضٌة .

 اإلصدار النقدي الجدٌد فً تموٌل القرض .
تموٌل النفقات العامة فالمالٌة العامة ٌجب أال تستخدم األدوات المالٌة فً ؼٌر  .3

ال ٌجب أن تسعى إلى تحقٌق أهداؾ اجتماعٌة أو اقتصادٌة ولهذا قالوا بان دور 
 الدولة هو دور محاٌد.

اما بالنسبة للمٌزانٌة العامة فانه نتٌجة لتقلٌص دور الدولة كانت المٌزانٌة  .4
امة فٌها .وتطبٌقا لوجوب الناجحة هً التً تتمٌز بصؽر حجم النفقات واإلٌرادات الع

تؽطٌة النفقات عن طرٌق اإلٌرادات العامة العادٌة )الضرٌبة( تعٌن على الدولة ان 
توازن المٌزانٌة وان ال تلجا إلى المٌزانٌة ؼٌر المتوازنة فً األوقات العادٌة الن 

صر االستعانة بها فً أضٌق الضرٌبة شر ال بد منه , ومن ثم ٌنبؽً أن ٌح
.الحدود

(1)
 

  
 لمطلب الثانًا

 لعامة وفق المفهوم الحدٌثاتحدٌد علم المالٌة 
عانت النظرٌة التقلٌدٌة من العٌوب والهنات الكثٌرة ما سبب فً نبذها واالنقبلب 
علٌها ومن ابرز هذه العٌوب والهنات سوء توزٌع الثروات والدخول, وهذا ما أشار 

النظام الرأسمالً ٌسٌر  إلٌه كارل ماركس فً كتابه )رأس المال( إذ أوضح إن
بطبٌعته وبفعل القوى التلقابٌة فٌه إلى تركٌز الثروات بٌد قلة من األفراد . أما العٌب 

الثانً فهو تكرار وقوع األزمات االقتصادٌة وسوء حالة العمال وانتشار البطالة 
(2)

 
والسٌما بعد الحرب العالمٌة األولى إذ ظهرت دورات الكساد بشكل متكرر 

ت النظام الرأسمالً وهذا األمر دفع إلى إٌجاد حلول بدٌلة من اجل التخلص واجتاح
ساد قصٌر من هذه األزمات ومعالجة آثارها . وٌمكن القول إن هذا األمر بدأ مع الك

والذي لفت األنظار فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  1721الذي حدث فً عام  األمد
مما نفقات وإٌرادات للتخفٌؾ من حدته, عامة منإلى إمكانٌة استخدام أدوات المالٌة ال

االستثماري للدولة على نحو  االستهبلكً و أدى إلى ظهور اقتراحات بتوقٌت اإلنفاق
ٌإدي إلى تثبٌت مستوى النشاط االقتصادي العام وذلك بزٌادة ذلك اإلنفاق فً حالة 

ع . وفً عام مٌل هذا المستوى إلى النقصان وبإنقاصه فً حالة مٌله إلى االرتفا
إلى تؤٌٌد برنامج لتخطٌط مشروعات  المتحدة انتهى مإتمر حكام الوالٌات 1727

األشؽال العامة مدته ست سنوات والموافقة على إنشاء هٌبة اتحادٌة لتثبٌت العمالة 
بما  1733 -1727لئلشراؾ على تنفٌذ هذه المشروعات . وكان الكساد الكبٌر 
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عمال هو العامل األكبر الذي لفت األنظار أكثر من ترتب علٌه من تعطٌل مبلٌٌن ال
استخدام مختلؾ عناصر المالٌة العامة استخداماً هادفاً  ٌةأي وقت مضى إلى إمكان

فً شكل سٌاسة محددة لمكافحة آثار الكساد والتعجٌل بانتشال االقتصاد القومً من 
مضخمة الماصة ظهرت فً الوالٌات المتحدة نظرٌة جدٌدة تسمى ) اللذلك كبوته. و

الكابسة ( مإداها أن تقوم الحكومة االتحادٌة وحكومات الوالٌات بتنفٌذ برامج 
تقتضً إنفاق مبالػ كبٌرة وعلى نطاق واسع وتمول عن طرٌق االقتراض ٌكون من 
شؤنها إعطاء الدفعة األولى لبلقتصاد القومً حتى ٌتمكن من النهوض والسٌر 

 ة بعد ذلك . بمفرده اعتماداً على قوته الذاتٌ
. وقد أعطى العالم 1733فً عهد الراٌخ الثالث عام  وهذا األمر تحقق فً ألمانٌا

األسس  1736كٌنز فً كتابه ) النظرٌة العامة للعمالة والفابدة والنقود ( عام 
نٌا والوالٌات المتحدة النظرٌة لسٌاسة التدخل الحكومً التً سبق إن اعتمدتها ألما

األمرٌكٌة
(1)

ة إلى ما ٌسمى بالمالٌة تم االنتقال من ما ٌسمى بالمالٌة المحاٌد.وهكذا 
,أي توظؾ لخدمة ؼاٌات الدولة االقتصادٌة واالجتماعٌة وذلك تبعاً لبلنتقال الوظٌفٌة

من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة فً شتى المجاالت االقتصادٌة 
د بل إن الدولة أصبحت ولم ٌعد الفرد هو المحرك الوحٌد لبلقتصا,واالجتماعٌة

عامبلً أساسٌاً فً توجٌه االقتصاد الى الوجهة التً تتناسب مع تحقٌق المصلحة 
 العامة . 

وعلٌه فان تعرٌؾ علم المالٌة العامة بمفهومه الحدٌث هو ذلك العلم الذي ٌدرس 
النفقات العامة واإلٌرادات العامة وتوجٌهها بهدؾ تحقٌق أؼراض الدولة االقتصادٌة 

الجتماعٌة والسٌاسٌة ,او هو العلم الذي ٌتناول النشاط المالً العام او نشاط الدولة وا
الذي تستعٌن فٌه باألدوات المالٌة من إٌرادات ونفقات عامة بقصد تحقٌق المصالح 

االقتصادٌة واالجتماعٌة ألفراد المجتمع
(2)

. 
 

 المبحث الثانً
 ىالعالقة بٌن علم المالٌة ألعامة والعلوم األخر

بتنظٌم النفقات واإلٌرادات الخاصة بالدولة فً  مٌزانٌتها  ان المالٌة العامة تعنى 
العامة وهً تعد مظهرا من مظاهر الحٌاة االجتماعٌة . ومن الطبٌعً والمنطقً ان 
توجد عبلقة بٌن هذا المظهر وؼٌره من مظاهر الحٌاة االجتماعٌة من اقتصاد 

المالٌة العامة تإثر فً ؼٌرها من المظاهر . ف ومحاسبة واحصاء وسٌاسة وقانون
 االجتماعٌة كما تتؤثر هً نفسها بهذه المظاهر .
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 األول الفرع
 لعامة مع علم القانونعالقة علم المالٌة ا

الملزمة  لٌها المشرع لوضع القواعد القانونٌةالقانون هو األداة التنظٌمٌة التً ٌلجؤ إ
, فتؤخذ مختلؾ جوانب  موضع التطبٌق لًفً مختلؾ المٌادٌن ومنها المٌدان الما

المالٌة العامة من نفقات وإٌرادات ومٌزانٌة شكل قواعد قانونٌة . دستور , قانون , 
قرار تنظٌمً أو البحً وامر إداري مما ٌستدعً اإللمام بالفن القانونً لفهم هذه 

 القواعد وتفسٌرها بشكل سلٌم . 
اسم التشرٌع المالً , وهو مجموعة  وٌطلق على مجموع هذه القواعد القانونٌة

القواعد القانونٌة التً تنظم شإون الدولة المالٌة من نفقات عامة وإٌرادات عامة 
الضرابب( الذي ٌختص بتنظٌم )تشرٌع  ومٌزانٌة . واهم أجزاء هذا التشرٌع هو

الخاضعٌن االشخاص القواعد المتعلقة بفرض الضرابب المختلفة وتحدٌد وعابها و
 رق تحصٌلها وجباٌتها وؼٌر ذلك. لها وط

والصلة بٌن كل من المالٌة العامة والتشرٌع المالً وبٌن فروع القانون االخرى 
واضحة وقوٌة . فالدستور ٌتضمن القواعد األساسٌة المنظمة لمختلؾ جوانب المالٌة 

 العامة والتً ٌتعٌن أن توضع القوانٌن المالٌة فً حدودها .
امة والشروط األساسٌة لفرض الضرابب وعقد القروض فهو ٌنظم النفقات الع 

التشرٌعٌة وكٌفٌة مراقبة وقواعد إقرار المٌزانٌة أو اعتمادها بواسطة السلطة 
 . تنفٌذها

والقانون اإلداري ٌنظم طرٌق سٌر المرافق العامة وهذا ٌحتاج إلى نفقات عامة 
المالٌة كالهٌبة العامة ٌبحثها علم المالٌة العامة . ومن ناحٌة أخرى فان المرافق 

للضرابب والهٌبة العامة للكمارك ال تخرج عن كونها مرافق إدارٌة تختص 
بالمسابل المالٌة , ومن ثم تسري على تنظٌمها وتسٌٌرها القواعد العامة للقانون 

 اإلداري . 
أما تشرٌع الضرابب فهو قانون بالمعنى الدقٌق ٌنظم المسابل المتعلقة بالضرابب 

شخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن فً الدولة من حٌث األة المفروضة على المختلف
أنواعها وسعرها وتقرٌر المادة الخاضعة لها وكٌفٌة تحصٌلها وؼٌر ذلك . كذلك 
تصدر مٌزانٌة الدولة وهً ذات مضمون مالً فً شكل قانون تتبع فً الموافقة علٌه 

النصوص الدستورٌة العامة
 (1)

 . 
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 الفرع الثانً
 بالعلوم السٌاسٌة ةقة علم المالٌة العامعال

تتؤثر المالٌة العامة بالنظام السٌاسً السابد وتإثر فٌه . وٌبدو تؤثٌر المالٌة العامة 
بالنظام السٌاسً كبٌراً إذ أن العلوم السٌاسٌة تهتم بدراسة نظم الحكم وعبلقة 

ٌبحث فً العامة ٌة السلطات ببعضهما البعض وعبلقتها باإلفراد, ولما كان علم المال
تموٌل نفقات الخدمات المقدمة من هذه السلطات, فانه من الطبٌعً أن تنشؤ بٌن 
العلمٌن روابط عدٌدة. ٌضاؾ إلى ذلك إن لؤلوضاع الدستورٌة واإلدارٌة فً بلد 
معٌن أثرها فً مالٌتها العامة فالنفقات واإلٌرادات العامة تختلؾ بحسب ما أذا كانت 

ة,ذات نظام رأسمالً أو اشتراكً. ة أو دٌمقراطٌة ,موحدة أو مركبالدولة استبدادٌ
تحدٌد الخدمات التً تقوم الدولة بتقدٌمها ٌعتمد فً الدرجة األولى على كما ان 

المذهب السٌاسً واالقتصادي السابد فٌها 
(1)

 . 
ومن جانب آخر فان النظام المالً ٌإثر على النظام السٌاسً وٌظهر ذلك فً أن 

ن اإلصبلحات والتطورات السٌاسٌة حصلت ألسباب ودوافع مالٌة ففً م اكثٌر
القرون الوسطى دفعت الحاجة إلى المال الملوك واألمراء إلى دعوة ممثلً الشعب 
إلى االجتماع فً شكل مجلس نٌابً إلى جانب النببلء ورجال الدٌن لتدبٌر الموارد 

ٌل القروض وؼٌر ذلك الضرورٌة لتؽذٌة الخزانة العامة كفرض الضرابب وتحص
مما ساعد على نشؤة وتؤكٌد حق المجالس النٌابٌة فً سلطة التشرٌع الضرٌبً 
والموافقة على عقد القروض العامة ثم التشرٌع بصفة عامة لهذا ٌمكن اعتبار ان 

فً العصر الحدٌث قد نشؤ عن المعمول بها  النظام النٌابً وهو أكثر النظم السٌاسٌة 
      بالمالٌة العامة . أسباب تتصل مباشرة

   
 الثالث الفرع
 لعامة بعلم االقتصادعالقة علم المالٌة ا

هناك صلة قوٌة بٌن المالٌة العامة وعلم االقتصاد وٌمكن بٌان ذلك على النحو 
 اآلتً : 

فالرواج االقتصادي المتمثل بزٌادة اإلنتاج والدخل والمبٌعات واإلرباح ٌإدي إلى 
.وبالعكس فؤن الكساد االقتصادي وما ٌترتب علٌه من آثار  زٌادة إٌرادات الدولة

ٌإدي إلى هبوط إٌرادات الدولة المتؤتٌة من الضرابب. كذلك فً أوقات التضخم 
والناجم بشكل خاص عن تفوق الطلب الكلً على العرض الكلً المتمثل بما هو 

دولة متاح من سلع وخدمات فً االقتصاد ,فؤنه فً مثل هذا الحال تستطٌع ال
االستعانة بؤدوات المالٌة العامة الحتواء التضخم أو الحد منه عن طرٌق تقلٌص 

                                                           
  .12د.منصور مٌبلد ٌونس, مصدر سابق,ص  - 1



 
)9( 

 
 

 

ى فاق الحكومً والذي ٌإثر فً مرحلة تالٌة على اإلنفاق الكلً أو اللجوء إلالنا
 . زٌادة معدالت الضرابب المباشرة

ٌضاؾ إلى ذلك تستطٌع الدولة فً أوقات الكساد االقتصادي الناجم عن هبوط 
ى او حجم الطلب الكلً فً االقتصاد استخدام اإلنفاق الحكومً لرفع مستوى مستو

هذا الطلب للتؤثٌر على حجم اإلنتاج واالستخدام والدخل فً االقتصاد. كذلك ٌمكن 
استخدام أدوات المالٌة العامة لتشجٌع االستثمارات الخاصة وزٌادة القدرات اإلنتاجٌة 

إرباح الشركات الخاصة , وأخٌراً ٌمكن للدولة عن طرٌق تخفٌض الضرابب على 
استخدام أدوات المالٌة العامة فً توجٌه الموارد نحو القطاعات التً ترؼب الدولة 
فً توسٌعها فإذا أرادت الدولة زٌادة إنتاج السلع االستهبلكٌة الدابمة فباإلمكان 
 استخدام الضرابب واإلعانات لتحقٌق هذا الؽرض من خبلل تخفٌض الضرابب أو

إلؽابها على هذه المجاالت أو زٌادة اإلعانات المقدمة.
(1)

 
 

 الرابع فرعال
 عالقة علم المالٌة العامة بعلم المحاسبة

ان هذه العبلقة وثٌقة الصلة ومترابطة ذلك أن دراسة الكثٌر من المواضٌع المتعلقة 
العامة  بالمالٌة العامة ٌتطلب المعرفة بؤصول المحاسبة والمراجعة كإعداد الموازنة

وتنفٌذها والرقابة علٌها وكذلك تقدٌر الضرابب والرسوم وتحصٌلها وتزداد هذه 
العبلقة كلما ازداد تدخل الدولة فً مجاالت الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة, اذ تقٌم 
الدولة المشروعات المختلفة وتدخلها ضمن الموازنة العامة او تحدد لها موازنة 

جهة أخرى ال بد من تنظٌم حسابات الدولة بمختلؾ مستقلة .هذا من جهة ومن 
أشكالها وفق األصول المحاسبٌة الصحٌحة ومن أهم فروع المحاسبة التً ترتبط 

بالمالٌة العامة المحاسبة الحكومٌة والمحاسبة الضرٌبٌة.
2

 
 

 الخامس الفرع
 عالقة علم المالٌة العامة بعلم االحصاء

عدة لعلم المالٌة العامة والتً ال ؼنى عنها فً ٌعتبر علم اإلحصاء من العلوم المسا 
دراسة ورسم السٌاسات المالٌة للدولة , اذ ٌتطلب رسم هذه السٌاسة توافر البٌانات 
والمعلومات اإلحصابٌة الخاصة بالدخل القومً وتوزٌع الثروة والدخول بٌن األفراد 

اطق الجؽرافٌة عهم من حٌث السن والمنٌوالطبقات فً المجتمع وعدد السكان وتوز
المختلفة وحالة مٌزان المدفوعات ومدى اإلقبال على استهبلك بعض السلع 
والخدمات وؼٌر ذلك من األمور البلزمة لتقدٌر السٌاسة المالٌة الواجبة اإلتباع فً 
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معٌنة ولتحقٌق أهداؾ محددة سلفا.ظروؾ 
1

ولهذا نجد ان قانون االدارة المالٌة  
قد اشار الى ضرورة ان ٌقوم وزٌر المالٌة عند  2004 والدٌن العام العراقً لسنة

وزارة االخٌر تملك  ان كون ,اعداد الموازنة العامة بالتشاور مع وزٌر التخطٌط
فضبل عن مسابل اخرى ذات  بٌانات احصابٌة متعلقة بالجوانب التً ذكرت اعبله

دولة للسنة ٌمكن التعوٌل علٌه فً تحدٌد نفقات ال صلة بتقدٌرات الموازنة العامة
 المقبلة او اٌراداتها.

 
 المبحث الثالث    

 المالٌة العامة والمالٌة الخاصة
 :تختلؾ المالٌة العامة عن مالٌة األفراد والهٌبات الخاصة بعدة نقاط أبرزها ما ٌلً 

 من حٌث الهدف اوال:
ٌختلؾ هدؾ المالٌة العامة عن هدؾ المالٌة الخاصة إذ أن األولى تهدؾ إلى 

الصالح العام بٌنما تهدؾ الثانٌة إلى تحقٌق الصالح الخاص . فاألفراد  تحقٌق
ٌرومون  من إنفاق أموالهم إلى إشباع حاجاتهم الخاصة فً حٌن ان الدولة تهدؾ 
من إنفاق أموالها إلى إشباع الحاجات العامة ألفراد المجتمع ,كما تسعى الهٌبات 

لى الحصول على الكسب وتحقٌق الخاصة التً تشرؾ على المشارٌع االقتصادٌة إ
الربح فً حٌن ان الدولة قد تقوم بمشروعاتها وتقدم خدماتها دون ان ترمً دابما إلى 
تحقٌق الربح المادي فقد تنشا بعض المشروعات مع علمها سلفا إنها ؼٌر مربحة 

 او من الناحٌة المالٌة ولكنها ترى ان االعتبارات االجتماعٌة او الظروؾ االقتصادٌة
لضرورات الحربٌة تقتضً القٌام بهذه المشروعات ,على ان ذلك ال ٌنفً أن ترمً ا

الدولة أحٌانا من تولٌها بعض المشروعات إلى الحصول على موارد مالٌة للخزانة  
العامة وفً هذه الحالة ٌقاس نجاحها بمدى ما تحققه من أرباح ؼٌر ان الهدؾ البعٌد 

باع الحاجات العامة اذ ان هذه األرباح ستدخل ٌظل هو تحقٌق المنفعة العامة او اش
الخزانة العامة لتؽطٌة النفقات العامة للدولة.

2
 

 
 : من حٌث تحصٌل اإلٌراداتثانٌا:

تتمتع الدولة بسلطة اإللزام واإلكراه واألمر لتحصٌل إٌراداتها الضرٌبٌة وؼٌر ذلك 
على أموالها,  من اإلٌرادات حٌث تعتمد على وسابل القسر واإلجبار فً الحصول

بٌنما المالٌة الخاصة تفتقر إلى هذا العنصر إذ تحصل إٌراداتها عن طرٌق االختٌار 
والتعاقد وبٌع منتجاتها إال فً الحاالت التً ٌتمتع نشاطها باالحتكار فتفرض إٌرادتها 

على األفراد المستهلكٌن.
3
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 :ثالثا:من حٌث تحدٌد االنفاق
بٌنما نجد ان إنفاق السلطات العامة هو الذي ٌجب ان ٌحدد دخل الفرد مقدار نفقاته  

ٌحدد مقدار ما ٌجب ان تحصل علٌه من إٌرادات لتؽطٌتها. وٌبرر هذا الفارق 
منطقٌا فدخول األفراد محدودة بخبلؾ دخل الدولة, فالفرد ال ٌستطٌع زٌادة دخله اال 

تزٌد أسعار فً حدود ضٌقة بٌنما الدولة تستطٌع بما لها من سٌادة وسلطان ان 
الضرابب المفروضة او ان تفرض ضرابب جدٌدة كما ٌمكنها أن تلجا إلى القروض 

او اإلصدار النقدي الجدٌد.
1

 
 

 :من حٌث المسإولٌة والرقابة رابعا:
فالمالٌة العامة تتمتع بمسإولٌة ورقابة اوسع لكونها تتعلق بؤموال عامة تخص 

والتصرؾ بؤموالها ادق ,ففً حالة  الصالح العام لهذا ٌكون االلتزام فٌها دقٌق
المخالفة عند التصرؾ بالمال العام فؤن الموظؾ المخالؾ ٌتعرض لعقوبة جنابٌة 
ووظٌفٌة وهً عقوبة اشمل واكبر مما هً علٌه فً المالٌة الخاصة التً ال تزٌد عن 
عقوبة اإلفبلس ,اما على صعٌد الرقابة فؤن األموال العامة تتعرض لرقابات مختلفة 

ً رقابة سابقة وآنٌة والحقة ورقابة من قبل السلطة التشرٌعٌة او التنفٌذٌة او ه
القضابٌة ورقابة من جهة مستقلة وخاصة وؼٌرها من الرقابات التً ال نجد لها 

نظٌرا بشكل كامل بالنسبة لؤلموال الخاصة.
2

 
  

 :من حٌث الموازنة خامسا:
ٌرادات الدولة من جهة اقات ونفن حٌث كٌفٌة الوصول إلى موازنات ٌوجد فرق م 
األفراد والمشروعات الخاصة من جهة أخرى.فاألفراد تلكم الخاصة ب و

والمشروعات الخاصة ٌقومون بتقدٌر إٌراداتهم أوال من دخول وأرباح ثم ٌختارون 
بعد هذا وجوه اإلنفاق التً توجه إلٌها هذه اإلٌرادات بحٌث تكون النفقات فً حدود 

تحقق الموازنة عن طرٌق تبعٌة النفقات لئلٌرادات . أما الدولة اإلٌرادات وبذلك ت
فإنها تقوم أوال بتقدٌر النفقات التً ٌتعٌن علٌها صرفها لسٌر المرافق العامة ثم تقوم 

بعد ذلك بتقرٌر الوجوه التً تحصل منها على إٌرادات كافٌة لمواجهة هذه النفقات  
اع رادات للنفقات , وٌساعد الدولة فً إتبوبذلك تتحقق الموازنة عن طرٌق تبعٌة اإلٌ

ما تملكه من وسابل خاصة سبقت اإلشارة إلٌها فً هذه الطرٌقة لتحقٌق الموازنة 
الحصول على إٌرادات وإلى قدرتها على عقد القروض الداخلٌة أو الخارجٌة.

3
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 المبحث الرابع
 المالٌة العامة فً ظل الدولة البسٌطة والدولة االتحادٌة

ت المالٌة العامة بمفهومها الحدٌث تعبر عن نفقات الدولة واٌراداتها التً اذا كان
تستهدؾ تحقٌق اهدافها االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وؼٌر ذلك من اهداؾ 
فان هذا االمر ٌتجلى بشكل صرٌح فً قانون الموازنة العامة الذي عادة ما ٌضم بٌن 

 لمقبلة.جوانبه نفقات الدولة واٌراداتها للسنة ا
وهنا ال بد من التفرٌق بٌن المالٌة العامة فً ظل الدولة البسٌطة وتلك المتحققة فً 
ظل الدولة االتحادٌة. فمن المعروؾ ان الدولة البسٌطة شكل من اشكال الدولة تقوم 
على اساس وحدة سلطات الدولة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة وهً تتبع احد 

ام االداري المركزي او النظام االداري البلمركزي والذي نظامً االدارة اما النظ
ٌعد النظام االكثر شٌوعا فً ظل الدول البسٌطة. وما ٌهمنا بخصوص النظام المالً 

د من السلطة للدولة البسٌطة هو ان موازنة الدولة تبقى موازنة مركزٌة موحدة تع
هً تتضمن نفقات و المركزٌة وتقر من السلطة التشرٌعٌةالتنفٌذٌة المركزٌة 

ؼٌر المرتبطة لمرفقٌة منها )الوزارات والهٌبات واٌرادات مختلؾ مإسسات الدولة ا
بوزارة( واالقلٌمٌة )المحافظات( كما ان االخٌرة تمول نفقاتها كاصل عام من 
االٌرادات المركزٌة سواء من ضرابب او رسوم او قروض او ؼٌر ذلك من 

الدستور  نصال اذا لموحدة اوتخصصها لها ااٌرادات تقرها السلطة التشرٌعٌة ا
 .بخبلؾ ذلك

اما فً ظل الدولة االتحادٌة فانها تتكون من اقالٌم او والٌات فدرالٌة قابمة على 
اساس ثنابٌة السلطات فتوجد سلطات تشرٌعٌة وتنفٌذٌة وقضابٌة اتحادٌة ممثلة 

ة محلٌة او اقلٌمٌة للسلطة االتحادٌة والى جانبها سلطات تشرٌعٌة وتنفٌذٌة وقضابٌ
فً االقالٌم والوالٌات. لذلك سنبلحظ وجود نوعٌن من الموازنات المالٌة احداها 
تمثل الموازنة االتحادٌة التً تتضمن نفقات واٌرادات الدولة االتحادٌة التً تشمل 
كل اقالٌم الدولة واشخاصها . اما الثانٌة فانها موازنات محلٌة تمثل نفقات واٌرادات 

م او الوالٌة فقط وتنطبق على الحدود االدارٌة لبلقلٌم او الوالٌة كما ان المعنً االقلٌ
باحكامها االشخاص التابعٌن لبلقلٌم دون اولبك القاطنٌن فً اقالٌم اخرى. مع 
االشارة الى ان الموازنات المحلٌة هذه تنطوي على نوعٌن من االٌرادات االولى 

والثانٌة هً تلك الممولة من االٌرادات  ,ٌةهً تلك الممولة من الموازنة االتحاد
المحلٌة الخاصة باالقلٌم سواء ضرابب او رسوم محلٌة او ؼٌر ذلك. كما ان نفقاتها 
تتكون من جانبٌن نفقات مقررة فً القوانٌن االتحادٌة واخرى مقررة فً قوانٌن 

ولبك الذٌن ٌتم محلٌة مثال ذلك الموظفٌن الذٌن ٌتم تعٌٌنهم على الموازنة االتحادٌة وا
تعٌٌنهم على الموازنة المحلٌة فرواتب الفبة االولى تتحملها السلطة االتحادٌة اما 
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نسبة للخدمات الثانٌة فانها تتحملها السلطات المحلٌة وٌمكن القٌاس على ذلك بال
 .  ) االقلٌمٌة( االتحادٌة( اوالمحلٌة) والمشارٌع القومٌة

 
 ولالقسم األ

 لٌة العامةالنظرٌة العامة للما
المعالم االساسٌة للمالٌة العامة وحسب ما افرزته الدراسات الحدٌثة لها  تتحدد

 والموازنة العامة. ولبلحاطة بهذه بثبلث: هً النفقات العامة واالٌرادات العامة
المعالم ٌستوجب االمر التفصٌل بها وهذا ما سوؾ نعزؾ علٌه فً االبواب الثبلث 

لباب االول النفقات العامة بٌنما سنبحث فً الباب الثانً االتٌة بحٌث نتناول فً ا
 .فٌه الموازنة العامة االٌرادات العامة اما الباب االخٌر فاننا سنبٌن

 
 الباب االول

 ةالعام اتالنفق
دور الدولة من دولة حارسة الى متدخلة ان زاد على ترتب على التطور الذي طرا 

ادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وبالتاكٌد ان ابرز تدخلها فً كافة مجاالت الحٌاة االقتص
الى االهتمام بدراسة المالً  وسٌلة لتدخلها هذا هً النفقات العامة وهذا ما دفع الفقه 

واثارها وؼٌر ذلك وهذا ما سوؾ هذه النفقات من حٌث تعرٌفها وصورها وانواعها 
 نوضحه بالفصول االتٌة:

 
 الفصل االول

 ركانهامفهوم النفقة العامة وا
 أالفً العلوم المالٌة واالقتصادٌة على تعرٌؾ واحد للنفقة العامة ٌكاد ٌجمع الكتاب 

لمعنوٌة العامة التابعة لها ا األشخاصاحد  أومبلػ نقدي ٌدفع من قبل الدولة  إنهاوهو 
التعرٌؾ ٌمكن تحدٌد اركان النفقة العامة . ومن خبلل هذا تحقٌق منفعة عامة بؽٌة

  .مبلػ نقدي , وٌدفع من شخص عام, وؼاٌة دفعة تحقٌق منفعة عامة بثبلث:هً انها
 النفقة العامة مبلغ نقدياوال:

من النقود ثمناً لما المعنوٌة العامة مبالػ مختلفة  األشخاصتنفق الدولة وؼٌرها من  
, وثمناً لرإوس زمة لتسٌٌر المرافق العامة ال( سلع وخدمات)تحتاجه من منتجات 

 وأخٌراالتً تتوالها التً تحتاجها للقٌام بالمشروعات االستثمارٌة  اجٌةاإلنت األموال
ولذلك وؼٌرها من اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة  المختلفة واإلعاناتلمنح المساعدات 

نجد ان ما تنطوي علٌه الموازنة العامة من نفقات هً نفقات نقدٌة وحتى لو تم 
فبات المجتمع فانها ال تظهر فً تخصٌص مواد سلعٌة اوعٌنٌة لفبة معٌنة من 
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مثال ذلك ما ٌتم توزٌعه من قبل الحكومة على  الموازنة اال وهً مقومة بالنقود
 . وؼٌرذلك  المواطنٌن من مواد عٌنٌة اثناء الكوارث الطبٌعٌة او الحروب

 هذهعلى للحصول الدولة  إلٌهاالوسٌلة التً تلجؤ ٌكون  أنٌجب  مبالػ نقدٌة فإنفاق
حتى ٌمكن القول بوجود  واإلعاناتودفع المنح  األموالورإوس لخدمات السلع وا

 .نفقة عامة
على ما قد تتبعها الدولة للحصول تعتبر الوسابل ؼٌر النقدٌة التً  وعلى ذلك ال

مساعدات من قبٌل النفقات العامة . و منح من  ما ترتؤٌه اوتحتاجه من منتجات 
وقت لٌس ببعٌد  إلىؼٌرها من السلطات العامة الدولة و هآلٌكانت تلجؤ  ومثال ذلك ما

وبدون اجر او االستٌبلء على سبٌل السخرة  بؤعمالعلى القٌام  األفراد إلزاممن 
. تعوٌضاً عادالً  أصحابهاومنتجات دون تعوٌض  أموالجبراً على ما تحتاجه من 

من  إلعفاءكاوالنقدٌة ,المجانً المزاٌا العٌنٌة كالسكن تعتبر نفقات عامة  كذلك ال
تقدمها الدولة لبعض القابمٌن والشرفٌة كمنح األلقاب واألوسمة التً  ,الضرابب

.األفرادبخدمات عامة او لؽٌرهم من 
(1)

  
لى الصٌؽة النقدٌة فً نفقاتها من ة من االسباب تقؾ وراء اتجاه الدولة اوهنالك جمل

 :بٌنها
قدي فبل ٌعقل ان تحول المجتمعات من االقتصاد العٌنً الى االقتصاد الن .1

 ٌتعامل االفراد فٌما بٌنهم بالصٌؽة النقدٌة وتتعامل الدولة معهم بالصٌؽة العٌنٌة.
العٌنً وهً رقابة صعوبة ممارسة الرقابة االدارٌة والبرلمانٌة على االنفاق  .2

 .الزمة من اجل تنفٌذ النفقات العامة وضمان توجٌهها لبلؼراض التً خصصت لها
مشاكل ادارٌة متعددة منها عدم الدقة فً تقدٌرها او محاباة  ٌثٌر االنفاق العٌنً .3

الدولة لبعض االفراد باعطابهم مزاٌا عٌنٌة تزٌد فً قٌمتها عن ثمن السلع والخدمات 
التً قدموها مقابل ذلك.
 2

 
 

 صدور النفقة العامة من شخص عامثانٌا: 
العامة  الهٌبات إحدىوهو ان تصدر من شخص معنوي عام ٌشترط فً النفقة  

عن المكونٌن لها او وذمة مالٌة مستقلة التً تتمتع بشخصٌة قانونٌة  اإلدارٌة
ممثلٌها.

(3)
للتمٌٌز بٌن النفقات العامة  رٌٌامع ةالمالً ثبلث الفقهوعلى اثر ذلك طرح  

ومعٌار ملكٌة االموال  وهً المعٌار القانونً والمعٌار الوظٌفًوالنفقات الخاصة 
  .المنفقة
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3  - M. Duverger ,Finances  publiques , P. U .F , Paris , 1956 , p. 4  . 
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 :ر القانونً المعٌا  -0
الفقه المالً الذٌن ٌرون ان الذي ٌعطً  أصحابوهو الذي نادى به التقلٌدٌون من 

 أمكان شخصاً عاماً  إذاالنفقة العامة طابعها العام هو الوضع القانونً للمنفق , وما 
القانون  أشخاصخاصاً . فالنفقة العامة وفق هذا المعٌار هً تلك التً تصدر من 

 أوهٌباتها  إحدى أوالشخص العام بهذا المعنى قد ٌكون الدولة ولة . العام داخل الدو
ذات الشخصٌة المعنوٌة والسلطات المركزٌة كالوزارات مإسساتها العامة 

 األقالٌم أووالسلطات المحلٌة البلمركزٌة فً المحافظات بالنسبة للدولة الموحدة 
صدرت  متى منتفٌا الركن. وبعكس ذلك ٌعتبر هذا والوالٌات فً الدولة االتحادٌة

 أوالجمعٌات  أوكالشركات المعنوٌة الخاصة  األشخاص أو اإلفرادالنفقة من 
المستشفٌات الخاصة حتى ولو كان هدفها تحقٌق النفع العام . 

(1)
  

هً التً تحدد طبٌعة النفقة  باإلنفاقوبناًء علٌه فالطبٌعة القانونٌة للجهة التً تقوم 
اختبلؾ طبٌعة نشاط  إلىهذا المعٌار  وٌستنداصة . كانت عامة ام خ إذا ماو

ام القانون الخاص سواء من حٌث الهدؾ  أشخاص القانون العام عن نشاط أشخاص
الحاجات  وإشباعالوسابل المستعملة فبٌنما ٌسعى النشاط العام لتحقٌق المنفعة العامة 

 وإشباعاصة لتحقٌق المصالح الخ األولىالعامة ٌسعى النشاط الخاص فً الدرجة 
فان النشاط  واإلجراءاتبالنسبة للوسابل  أماالحاجات الفردٌة , هذا بالنسبة للهدؾ 

نتٌجة لما تتمتع به الهٌبات العامة  اإلدارٌةوالقرارات  األوامرساساً على أد مالعام ٌعت
لدٌه هً التعاقد بالرؼم فان الوسٌلة المعتمدة النشاط الخاص  أمامن سلطة آمرة , 

 ألطرافه . ت المراكز االقتصادٌة واالجتماعٌة من تفاو
فان هذا االختبلؾ بٌن طبٌعة النشاط العام والنشاط الخاص ٌرتكز  األمرٌاً كان أو

نهاٌة تبنتها النظم الرأسمالٌة وال سٌما فً سة التً ارعلى فكرة الدولة الح باألساس
الدولة  نشاطقتصار , حٌث كانت تنادي با شرٌنقرن التاسع عشر وبداٌة القرن العال

ترك ممارستها  ٌةإمكانمع على بعض المرافق المحدودة والتً تتعارض طبٌعتها 
هذا النشاط  إلى بؤمرهوالدفاع والعدالة وما عدا ذلك ٌعهد  كاألمنللنشاط الخاص 

وانتقالها من مرحلة الدولة الحارسة الى الدولة عد تطور دور الدولة بانه  إال.  األخٌر
مقصوراً على تلك الدوابر الضٌقة الدولة المنتجة لم ٌعد دور الدولة  إلى المتدخلة ثم

التً كانت تدخل تقلٌدٌاً فً نشاط القطاع الخاص  األعمالالكثٌر من بل امتد لٌشمل 
التً كانت فً  األعمالبدأت الدول تمارس ذات وهكذا .والتوزٌع  اإلنتاج ؤعمالك

والمواصبلت والزراعة والصناعة السابق حكراً على النشاط الخاص كالنقل 
فً كثٌر من الدول وجدت  أخرىوؼٌرها . ومن ناحٌة المصرفٌة  األعمالوممارسة 

مشروعات مختلفة لٌست هً بالعامة وال بالخاصة كشركات االقتصاد المختلط 
شبه لبعض المشروعات  أعطٌتكما  ,لمشروعات الخاصة ذات النفع العاموا
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 أشخاصعن السلطات التً ٌتمتع بها حٌث طبٌعتها الخاصة سلطات ال تختلؾ من 
مثل هذه المشروعات القانون العام مما اوجد فروقاً جوهرٌة بٌن طبٌعة نشاط 

وؼٌرها من المشروعات الخاصة العادٌة وبالتالً اوجد بعض التقارب بٌنها وبٌن 
لى هذا التطور الحظ بعض الكتاب عدم كفاٌة االعتماد ع موأما. العامة  األشخاص

الذي بنً علٌه وهو القابم على  األساسالمعٌار القانونً , وذلك نظراً النهٌار 
ذلك واوجدوا بدال عن الخاصة  األشخاصؾ طبٌعة النشاط العام عن نشاط اختبل

.معٌار آخر سموه بالمعٌار الوظٌفً
(1) 

  
 المعٌار الوظٌفً   -2

لى اساس طبٌعة الوظٌفة ٌمٌز هذا المعٌار بٌن النفقة العامة والنفقة الخاصة ع   
التً تدفع من اجلها النفقة ولٌس على اساس الطبٌعة القانونٌة لمن ٌقوم بعملٌة 

هذا المعٌار ال تعتبر كل النفقات التً تصدر عن اشخاص القانون ل ااذ وفق. االنفاق 
نتٌجة لما تتمتع به العام نفقات عامة بل تقتصر على تلك النفقات التً تقوم بها الدولة 

أي ال تكون خاضعة فً تصرفاتها االنفاقٌة الحكام القانون الخاص الذي  من سٌادة
, اما النفقات هً خاضعة الحكام القانون العام  ٌخضع له االشخاص االعتٌادٌٌن بل

وفق ذات الظروؾ التً ٌعمل فٌها التً تقوم بها هذه االشخاص وتصدر عنها 
العكس من ذلك تعتبر نفقات عامة تلك . وعلى قطاع الخاص فانها تعد نفقات خاصةال

التً شركات االقتصاد المختلط ( اشخاص القطاع الخاص او المختلط )التً ٌقوم بها 
منحتها الدولة حق استخدام سلطاتها اآلمرة .

(2)
وهو ما ٌعنً ان بعض ما ٌعتبر  

نفقات عامة تبعاً لهذا المعٌار قد ال ٌصدر من جهات عامة بل ٌصدر عن هٌبات 
 . لها من قبل الدولةة او مختلطة تتمتع بسلطات سٌادٌة منحت خاص

البعض على صحة هذا الرأي ضوٌعتر
 (3)

ٌبعد عن نطاق انه سوؾ  اساسعلى  
العامة التً  حاجاتالدولة اشباعاً لل تقوم به ذيالنفقة العامة الجزء االكبر وال

الى دولة منتجة  استجدت على اثر تطور دور الدولة من دولة حارسة الى متدخلة ثم
ها هً اهم راذ ان هذه الوظابؾ الجدٌدة التً تقوم بها الدولة على اثر تطور دو

واكثر اثراً على حٌاة المجتمع االقتصادٌة واالجتماعٌة من تلك الوظابؾ التقلٌدٌة 
اقتصرت علٌها الدولة الحارسة ومن ثم فانه سوؾ ٌترتب على االخذ بهذا التً 

اس مدى مساهمة الدولة وؼٌرها من الهٌبات العامة فً المعٌار عدم امكان قٌ
الدور الذي ٌقوم به االقتصاد الوطنً وعلى وجه الخصوص عدم امكان معرفة 

القطاع العام فً الحٌاة االقتصادٌة للمجتمع . ولذلك فانه كثٌراً من الكتاب ٌعتقد 
الدولة قوم بها النفقات التً تضرورة االخذ بتعرٌؾ واسع للنفقة العامة بحٌث ٌشمل 

او  الوطنٌة والمحلٌة والمإسسات العامة والمشروعات العامةوكافة الهٌبات العامة 
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حتى شركات االقتصاد المختلط متى كانت الدولة هً التً تسٌطر علٌها وتتحكم فً 
توجٌه ادارتها طبقاً للقوانٌن المعمول بها

(1) 
. 

 
 معٌار ملكٌة االموال المنفقة  -3

االخذ بمعٌار ملكٌة االموال المنفقة لتمٌٌز النفقة العامة عن لى ٌذهب بعض الفقه ا
النفقات التً تقوم بها الدولة عامة كل  نفقةالخاصة وعلٌه فان وفق هذا المعٌار تعد 

تها المحلٌة ومإسساتها العامة ومشروعها االقتصادٌة اوهٌباتها العامة وادار
االموال  ي بمعنى اخر اذا كانت. أطالما كانت مالكة لبلموال المنفقةوالخدمٌة 

تها او شركاتها ومإسساتها فهً عامة واالنفاق امملوكة للدولة او هٌباتها او ادار
منها هو انفاق عام بصرؾ النظر عما اذا كانت الجهة القابمة باالنفاق تستخدم 
اسالٌب السلطة العامة ام ال, وتتمتع بالشخصٌة المعنوٌة المستقلة مالٌا وادارٌا عن 

فً ذلك شؤن  شانها تستهدؾ تحقٌق الربحما اذا كانت شخصٌة الدولة ام ال,و
 . ام ال المشروعات الخاصة

اذا كان تطبٌق هذا المعٌار على الجهات التً تمتلك الدولة اصولها ال على العموم و
ٌواجه اٌة صعوبة فما الحكم بالنسبة للنفقات المدفوعة من شركات القطاع المختلط 

 ؟الى جانب اشخاص القانون الخاصلدولة فً تاسٌسها التً تسهم ا
ان ٌتبٌن  ثٌلبٌرى بعض الفقه ان التامل فً الطبٌعة القانونٌة لهذه المشروعات ال 

انها تخضع الحكام القانون الخاص وان عدت من المنشآت ذات النفع العام ولذلك ال 
هذه  بعض اآلخر انٌرى ال  بالمقابللكن و تعد االموال التً تنفقها نفقات عامة.

النفقات هً نفقات عامة اذا كانت الدولة هً المسٌطرة علٌها او متحكمة فً توجٌه 
.والعكس صحٌح ادارتها طبقا للقوانٌن المعمول بها

2
 

 
 النفقة العامة تحقق المنفعة العامةثالثا: 

بقصد تحقٌق منفعة عامة ٌستفٌد عامة ٌجب ان تستهدؾ النفقة العامة اشباع حاجة 
نها مجموع المواطنٌن ولٌس فرداً معٌناً بالذات او فبة معٌنة وٌقوم هذا الركن على م

 :سندٌن اساسٌٌن 
ان المبرر الوحٌد للنفقات العامة هو وجود حاجة عامة تتولى الدولة او االول : 

ؼٌرها من اشخاص القانون العام اشباعها نٌابة عن االفراد ومن ثم ٌلزم ان ٌكون 
 ة العامة هو تحقٌق نفع عام ٌتمثل فً اشباع حاجة عامة . الؽرض من النفق

هو مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن فً تحمل االعباء العامة ومنها عبء  الثانً :
الضرٌبة ذلك ان مساواة االفراد فً تحمل عبء الضرابب ال تكفً لتحقٌق هذه 

فراد او لبعض االالمساواة اذا انفقت حصٌلة الضرابب فً تحقٌق منافع خاصة 
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رابب عنهم لما فً ذلك من تخفٌؾ لعبء الضالهٌبات االجتماعٌة دون ؼٌرها 
.بالنسبة الى هذا الؽٌر

(1)
  

وٌكاد ٌجمع الكتاب على ان السلطة السٌاسٌة هً التً تتولى عادة تقرٌر ما اذا 
كانت حاجة ما تعد حاجة عامة ام خاصة وذلك من خبلل موافقتها او رفضها اعتماد 

البلزمة ألشباع هذه الحاجة ضمن النفقات العامة . اال ان السلطة هذه قد  المبالػ
تسٌا استعمال حقها فً تقرٌر الحاجات العامة ومن ثم النفقات العامة لذلك تدعوا 

. وٌمكن التفرقة فً الضرورات الى وجود ضمانات ضد اساءت استعمال هذا الحق 
فبالنسبة لبلولى ٌقوم  ,تشرٌعٌةهذا الخصوص بٌن السلطة التنفٌذٌة والسلطة ال

باالعتماد الذي  االذنمن الضمانات تحقٌقاً كامبلً بما ٌملكه  هذه البرلمان بتحقٌق
 فتتمثل هذه ,للسلطة التشرٌعٌة اما بالنسبة.تطلبه السلطة التنفٌذٌة او رفضه

نفقة لمنفعة فردٌة او  عتمادبعض الدساتٌر على ممثلً االمة االضمانات فً تحرٌم 
عتماد انواع معٌنة من النفقات كصرؾ اعانات لجمعٌات او احزاب سٌاسٌة او ا

العتماد انواع معٌنة من فً اشتراط اؼلبٌة خاصة وكذلك ما تقرره ,لجماعات دٌنٌة 
النفقات على الحكومة دون اعضاء البرلمان او عدم  قتراحالنفقات او قصر حق ا

وهو ما نص علٌه  .بموافقة الحكومةاال  موازنةأي تعدٌل فً مشروع ال اجراء جواز
والذي خول السلطة /ثانٌا( 62فً المادة ) 2005الدستور العراقً النافذ لسنة 

التشرٌعٌة صبلحٌة تخفٌض النفقات الواردة فً مشروع الموازنة المعد من قبل 
اما زٌادة هذه النفقات فبل ٌجوز لها ذلك وانما لها الحق فقط  فحسب السلطة التنفٌذٌة

حاكم رقابة م. وفً الدول التً ٌجوز فٌها لل تراح هذه الزٌادة على الحكومةباق
سواء كانت رقابة الؽاء  مثل المحكمة االتحادٌة العلٌا فً العراق, دستورٌة القوانٌن 

فانه من حق فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة,  رقابة امتناع مثل المحكمة العلٌااو 
.الموازنةحاكم مراقبة دستورٌة قانون مال

(2)
ما تكفله معظم الدساتٌر  على هذا عبلوة 

سلطة التشرٌعٌة لمن تحدٌد لصحة النفقة العامة وذلك من خبلل السماح لنواب ا
لتحرٌك المسإولٌة السٌاسٌة ضدهم فً المختصٌن لوزراء ابؤسبلة واستجواب بالتقدم 

بهدؾ تحقٌق بعض المصالح الخاصة. حالة انفاقهم ألموال عامة 
 (3)

 
 

 نًالفصل الثا
 قواعد النفقة العامة

لكً ٌكون االنفاق التً تقوم به الدولة او احدى الوحدات االدارٌة التابعة لها  
صحٌحاً ومنطقٌاً البد ان ٌحتكم الى مجموعة من القواعد والضوابط وهً ما ٌمكن 

 :االتً ببٌانها 
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 قاعدة تحقٌق المنفعة القصوى للمجتمعاوال:
اكبرمنفعة ممكنة فقة العامة ٌجب ان ترمً الى تحقٌق او توفٌر وٌراد بذلك ان الن
بذلك ال ٌجوز ان تنفق اموال الدولة لصالح فبة و من افراد المجتمعالكبر عدد ممكن 

تحقٌق نفع عام االنفاق او جماعة او حزب او هٌبة معٌنة اال ذا ترتب على ذلك 
(1)

 
ق الحكومً الى تحقٌق اقصى هذا من جانب  ومن جانب آخر ٌجب ان ٌهدؾ االنفا.

على امور ال ٌرجى منفعة اجتماعٌة ممكنة . فالدولة كاالفراد ال ٌجوز لها ان تنفق 
تبؽً الدولة تحقٌقها ٌجب ان تفهم على نحو ٌختلؾ عن  لكن المنفعة التًمنها نفع . 

ان المنفعة تتحقق عند الدولة اذا انصرؾ  , اذعند االفراد للمنفعة المفهوم الضٌق 
التكتسب االنفاق الذي تقوم به الى اشباع حاجات عامة , ذلك الن هذه الحاجات 

نها كذلكأاشباعها ٌحقق منفعة جماعٌة ٌقرر البرلمان عمومٌتها اال اذا كان 
(2)

 . 
 

 قاعدة االقتصاد فً النفقةثانٌا:
 ان ٌحترم القابمون على االنفاق سٌاسة ترشٌد االنفاق الحكومً ه القاعدةذوٌراد به

ذلك االمتناع عن االنفاق اذا وال ٌعنً  .او العقبلنً للنفقة العامةاالمثل واالستخدام 
بل اعتماد تحقٌق افضل  ,ما كانت له ضرورة فً أي وجه من اوجه نشاط الدولة

منفعة باقل تكلفة ممكنة . 
(3)

ن ن كل تبذٌر او اسراؾ ألاالبتعاد عأي بمعنى آخر  
االموال العامة فً وجوه ؼٌر مجدٌة كان من مثل هذا االمر ٌإدي الى ضٌاع 

او حتى تركها فً ٌد االفراد الستؽبللها فً , وجوه اخرى مفٌدةالممكن توجٌهها الى 
اكثر فابدة . وفضبلً عن هذا فان التبذٌر ٌضعؾ الثقة فً االدارة المالٌة مٌادٌن 

ا الحاجة الى للدولة وٌبرر التهرب من الضرٌبة لدى المكلفٌن بدفعها . ولذلك تدعو
الى النفقة العامة حازمة على عملٌات االنفاق الحكومً تضمن توجٌه  رقابةوجود 

 هً:الرقابة اشكاالً ثبلثة  هذه الوجوه النافعة ودون اسراؾ او تبذٌر وتؤخذ
 
 رقابة ادارٌة :  -0

ن فً مختلؾ ن طرٌق موظفٌها ومحاسبٌها العاملووتتوالها وزارة المالٌة ع
ات العامة ومهمتهم عدم السماح بصرؾ أي مبلػ اال اذا كان وارداً الوزاراة والهٌب

 . له وهذه رقابة سابقة على االنفاقفً قانون المٌزانٌة وفً حدود االعتماد المقرر 
 رقابة محاسبٌة مستقلة :  -7

جهة مستقلة عن الحكومة حٌث تتؤكد من ان جمٌع عملٌات االنفاق قد وتقوم بها 
ومثال ذلك  او الحقة علٌهسابقة على االنفاق وقد تكون  تمت على الوجه القانونً

 .  رقابة دٌوان الرقابة المالٌة فً العراق او محكمة المحاسبات فً فرنسا
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 رقابة برلمانٌة : -3
السلطة التشرٌعٌة بما لها من حق السإال واالستجواب والتحقٌق وتمارسها 

فً حالة تحقق امر ملها لثقة من احد الوزراء او الوزاراة بؤكالبرلمانً وسحب ا
.ٌخالؾ قواعد االنفاق المقررة قانونا 

(1)
  

 
 قاعدة االجازة ) الترخٌص (ثالثا:

بل الدولة او احدى االجهزة قالنفقة العامة ال ٌجوز صرفها من وٌراد بذلك ان 
االدارٌة التابعة لها اال بعد موافقة السلطة المختصة بذلك وهً السلطة التشرٌعٌة من 

ة العامة وصدور قانون ٌتضمن كافة النفقات وازنماد مشروع المخبلل اعت
 .واالٌرادات التً ٌجاز للحكومة انفاقها او تحصٌلها ٌسمى بقانون المٌزانٌة العامة

فً أي دولة كل ما ٌتعلق بصرؾ الخاصة بالموازنة وتتضمن القوانٌن المالٌة 
 لى تنفٌذ النفقة العامةالنفقات العامة واجراءاتها والسلطة المختصة بالرقابة ع

.  وانواعها
 

 
 رابعا :العدالة فً توزٌع االنفاق 

ٌقتضً تحقٌق القاعدة االولى المذكورة اعبله وهً قاعدة المنفعة القصوى للمجتمع 
دة ان ٌكون هناك عدالة فً توزٌع المنفعة العامة ,وهو ال ٌتحقق اال بعد االخذ بقاع

ٌعنً عدم اقتصار المنفعة العامة على طبقة او  وهذا .التوزٌع العادل لبلنفاق العام
معٌنة قدرا من االنفاق ٌفوق ما ٌخصص  ٌنة ذات نفوذ بالدولة او منح منطقةفبة مع

 أوٌجد مبد .مة واهمال االقالٌم او المحافظاتلمناطق اخرى او االهتمام بالعاص
لدولة وجدت عدالة توزٌع المنافع اساسه فً فكرتٌن : االولى تتمثل فً ان اجهزة ا

الثانٌة فتتضمن فً انه طالما  ا,امع ولٌس مصلحة فرد او فبة معٌنة  لمصلحة المجتم
ن منهم تطبٌقا لمفهوم ه كافة االفراد او ٌتحمله القادروان االنفاق العام ٌتحمل

فان النفع العام المتولد من االنفاق ٌجب ان ٌعم االفراد كافة.التضامن االجتماعً 
2
 

شارة الى ان الدستور العراقً تضمن بشكل ؼٌر مباشر ما ٌشٌر الى مع الجدٌر باال
منه على التوزٌع  (112)المادة تحقٌق العدالة فً توزٌع االنفاق من خبلل تاكٌده فً 

العادل الٌرادات النفط والؽاز بٌن مختلؾ افراد الشعب العراقً على اساس النسبة 
قتضً ابتداء اجراء احصاء سكانً دقٌق السكانٌة للببلد اال ان هذا التوزٌع العادل ٌ

على الرؼم من  1772للشعب العراقً وهو ما لم ٌر النور منذ اخر احصاء فً عام 
تضمٌن قوانٌن الموازنة التً تصدر كل سنة نص ٌفٌد بالزام الحكومة باجراء 
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االحصاء السكانً لكن بقى دون تنفٌذ لحد االن. مما ٌعنى صعوبة تحقٌق التوزٌع 
 على المستوى االداري للببلد سواء تمثل باقلٌم ام محافظة ام قضاء ام ناحٌة.العادل 

 
 ثالثالفصل ال

 صور النفقة العامة
اربعة صور مهما تعددت اوصافها واختلفت اؼراضها  بشكل عام تتخذ النفقة العامة

 ٌمكن بٌانها باآلتً : 
 المبحث االول

 فً حكمه وما راتبال
الدولة ثمناً لخدمات االفراد الذٌن ما  الذي تقرره مبلػلا بشكل عام بالراتب وٌقصد

زالوا ٌعملون لدٌها او الذٌن كانوا ٌعملون لدٌها ثم بلؽوا من العمر سناً ال ٌسمح لهم 
وثمة فبات اساسٌة تتقاضى من الدولة . باالستمرار بالعمل فاحٌلوا على التقاعد 

 للخدمات التً ٌإدونها رواتب او ما فً حكمها من مكافبات او مخصصات  ثمنا
وٌمكن تقسٌم هذه الفبات الى اقسام ثبلث هً الفبة التً تتقاضى الراتب او ما فً 
حكمه عن تولٌها مناصب سٌاسٌة مثل ربٌس الدولة وربٌس الحكومة والوزراء او 
من فً حكمهم واعضاء البرلمان وفبة تتقاضى الراتب عن تكلٌفها بمناصب ومهام 

تقاعدٌة واخرى تتقاضى رواتب  او االدارٌون ن االعتٌادٌونادارٌة وهم الموظفو
 . وٌمكن توضٌح ذلك على النحو االتً: بعد االحالة على التقاعد

 المطلب االول 
 الراتب او ما فً حكمه المدفوع لمن ٌتولى وظٌفة سٌاسٌة

تخصص الدولة جزء من انفاقها لسداد الرواتب والمكافبات او االمتٌازات لمن 
نصبا ٌؽلب علٌه الصفة السٌاسٌة وٌكون عادة مبلػ شهري او سنوي مقطوع ٌتولى م

ال تنطبق علٌه احكام الترفٌع والترقٌة التً تنظمها قوانٌن الوظٌفة العامة االعتٌادٌة  
 :صور االنفاق هذه ما ٌلً بٌن ومن

 رئٌس الدولة راتباوال:
ٌس الدولة اٌاً كان تقرر الدول على اختبلؾ نظمها فً العصر الحدٌث مرتباً لرب

ك ٌكون ام امبراطوراً لكن المبلحظ ان راتب الململكاً ام ربٌساً للجمهورٌة ام امٌراً 
اكثر من راتب ربٌس الجمهورٌة بسبب مٌل الملوك الى الترؾ وحب المظاهر 

اعً ٌختلؾ عن عن ذلك بحكم نشؤتهم فً وسط اجتم وعزوؾ رإساء الجمهورٌة
ومهما ٌكن من امر فان الدول تختلؾ فً عدة طرق فً  ذلك الذي نشؤ فٌه الملوك .

 تحدٌد مرتب ربٌس الدولة وذلك حسب اآلتً : 
. وٌمٌز بقانون ٌصدر مع قانون المٌزانٌة فمن الدول من تلجؤ الى تحدٌد المرتب -أ

البلبق , لكن هذه الطرٌقة استجابتها للتطورات االقتصادٌة بالنسبة لمستوى المعٌشة 
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فً شخصه كما ان البرلمان عٌبة النها تجعل من الربٌس محبلً للطعن هذه الطرٌقة م
من اجل والحكومة قد ٌتخذان من هذه الطرٌقة وسٌلة للضؽط على ربٌس الدولة 

بٌن ربٌس الدولة من جهه ا هلبعض القضاٌا المختلؾ علٌ الوصول الى حل بالنسبة 
 والبرلمان والحكومة من جهه اخرى .

وٌحسب لهذه الى تحدٌد راتب الربٌس عند تولٌة المنصب وتلجؤ بعض الدول  -ب
ٌإخذ علٌها عدم مرونتها بالنسبة  انه الطرٌقة انها تتجنب عٌوب الطرٌقة السابقة اال

 . خصوصاً اذا طالت المدة  بربٌس الدولةالبلبق لتطور المستوى المعاشً 
حدد مرتب السابقتٌن وذلك بان ٌوتإخذ دول اخرى بحل ٌتوسط الطرٌقتٌن  -جـ 

عندما تظهر  هتعدٌل ٌةعلى امكاناول مرة مع النص المنصب  عند تولٌهربٌس الدولة 
ٌكون فرصة  اقرار التعدٌل قدعلى هذة الطرٌقة ان  . وٌحسبظروؾ تبرر ذلك 

 .كما هو الحال بالنسبة للطرٌقة االولىللتاًثٌر على قرارات الربٌس 
(1)

  
   قد نص فً المادة 2005اقً النافذ لسنة ان الدستور العر خٌراشارة االوحري با

 .ن راتب ومخصصات ربٌس الجمهورٌة (ٌحدد بقانو( على )94) 
 

 ثانٌا: راتب رئٌس الحكومة والوزراء او من فً حكمهم 
تقرر النظم القانونٌة لمختلؾ لدول رواتب او مخصصات لربٌس مجلس الوزراء 

دارة الجهاز الحكومً للدولة والوزراء او من فً حكمهم ممن ٌقع على عاتقهم ا
وٌكونون على قمة هرم الجهاز االداري فٌها بحٌث تتناسب تلك الرواتب مع المكانة 

 الوطنٌة و التً ٌحتلونها فً داخل الدولة وخارجها كونهم ٌمثلونها فً المحافل
الدولٌة,

2
( على ) ٌنظم 22فً المادة )ولذا نجد ان الدستور العراقً النافذ قد نص  

 ون رواتب ومخصصات ربٌس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم(بقان
علما ان المقصود من هم بدرجتهم هنا رإساء الهٌبات المستقلة مثل ربٌس هٌبة 
النزاهة وربٌس دٌوان الرقابة المالٌة وؼٌرهم وكذلك رإساء الهٌبات ؼٌر المرتبطة 

  .بوزارة مثل رإساء هٌبة االستثمار
 

 عضاء البرلمانا مكافئاتثالثا: 
مناسبة العضاء البرلمان حتى ٌتمكنوا من اداء  وامتٌازات مكافآتٌجب ان تحدد  

اب الكفاءات لتحمل المسإولٌة واجباتهم على اكمل درجة , وحتى ٌضمن تقدم اصح
مكافآت او مرتبات لهإالء ابٌة عن الشعب وتمثٌله , ولهذا تقرر اؼلب الدول النٌ

 االعضاء . 
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فً صلب الوثٌقة الدستورٌة .  دد بقانون عادي , او قد ٌنص علٌهوالمرتب قد ٌح
حقه فً ان البرلمان قد ٌسًء استعمال وٌنتقد التحدٌد بقانون عادي على اساس 

بمناسبة او بدون مناسبة . اما الطرٌقة الثانٌة  تشرٌع فٌقرر زٌادة مكافآت اعضاءهال
ة التً ٌمكن ان تحدث القتصادٌفتنتقد على اساس انها جامدة وال تواكب التطورات ا

عدم استفادة اعضاء البرلمان القابم . وبهذا تقرر دول اخرى ضرورة داخل الدولة
.د مضنة المحاباةلقانون حتى تستعٌمن أي زٌادة فً المرتبات عند تعدٌل ا

(1)
 

تحدد ان ) والمشرع الدستوري العراقً كان من انصار الرأي االول بنصه على
.(بقانونبٌس مجلس النواب وناببٌه واعضاء المجلس وامتٌازات رحقوق 

(2) 
 

تور العراقً قد اوجب تحدٌد ومن الجدٌر بالذكر اخٌرا الى انه اذا ما كان الدس
وامتٌازات ومخصصات ربٌس الجمهورٌة وربٌس الوزراء والوزراء  رواتب
فؤن هذه  كما اسلفنا وانٌن خاصةبق مجلس النواب واعضاء مجلس النواب وربٌس

2011 لقوانٌن صدرت فً عام ا
3
الن المحكمة االتحادٌة  ها لم ٌحالفها التطبٌقلكن .

اقات السٌ مجلس النواب بعدم دستورٌتها لعدم اتباعفً اكثر من حكم العلٌا قضت 
وجاءت فً حٌثٌات بعض هذه االحكام ان القوانٌن  هاالدستورٌة الصحٌحة فً تشرٌع

قبل مجلس الوزراء فقام مجلس النواب تلك رفعت بصٌؽة مشروع قانون موحد من 
وهو بصدد مناقشتها بتفرٌقها الى ثبلثة قوانٌن وتضمٌنها احكام ؼٌر التً كان علٌها 

عن وهو ما ٌخرج وفقا لراي المحكمة  .مشروع القانون وبدون موافقة الحكومة
التشرٌعٌة اذ تملك الولى  و بٌن السلطتٌن التنفٌذٌةقواعد توزٌع االختصاص 

ة اعداد مشارٌع القوانٌن بٌنما تحوز الثانٌة مكنة اقرارها فحسب او رفضها صبلحٌ
. هذا مع العلم ان الرواتب المقررة للفبات المذكور او اعادتها الى الحكومة لتعدٌلها 

تعلٌمات صادرة عن مجلس انظمة او وفق  2005ستور دومنذ نفاذ  محددةاعبله 
  حة للعٌان كون الدستور اشترطالوزراء وهو ما ٌجعل عدم دستورٌتها واض

 تحدٌدها بقانون كما سبق ان اسلفنا. 
 

 المطلب الثالث
  المدفوع لمن ٌتولى وظٌفة ادارٌةالراتب   

مدختقرر مقابل حصول الدولة على  هذا النوع من الرواتب
4

الذٌن ٌتم  ات االفراد
كونون على دولة وهٌباتها و ٌابؾ االدارٌة فً مختلؾ مإسسات التعٌٌنهم فً الوظ

وتنطبق علٌهم احكام القوانٌن الوظٌفٌة فٌما ٌخص بالعبلوة  المبلك الوظٌفً الدابم
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( لسنة 29خصصات مجلس الوزراء رقم )وقانون رواتب وم 2011( لسنة 26وهً قانون رواتب ومخصصات ربٌس الجمهورٌة رقم ) 3 -

فً  4214وجمٌعها منشورة فً الوقابع العراقٌة عدد)  2011( لسنة 22وقانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم )  2011
24/10/2011.) 

4
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وال شك فً ان هذه الفبة هً العمود الفقري والترفٌع والترقٌة وؼٌر ذلك من احكام  
من ما ٌجب ان ٌتقاضاه افرادها للنشاط الدولة ومن ثم ٌجب اعطاء عناٌة كبٌرة 

 : عند تحدٌد هذه الرواتبواعد ٌجب مراعاتها . وهنالك عدة ق رواتب
. الموظفٌن فً ضوء تكالٌؾ المعٌشة ٌنبؽً على الدولة ان تحدد رواتب واجور -1

ان انخفاض مقدار الراتب عن مستوى المعٌشة ٌإدي الى تشجٌع الموظؾ والواقع 
على البحث عن وسابل ؼٌر مشروعة لكسب العٌش كالرشوة واالختبلس من 

 عامة . االموال ال
ٌنبؽً تحدٌد الراتب فً ضوء طبٌعة العمل الذي ٌإدٌه الموظؾ وباالستناد الى  -2

من ٌعمل مهندساً او طبٌباً هنالك فرق بٌن فالمإهبلت العلمٌة او الفنٌة المتوفرة فٌه . 
 دراسة وتخصصتاج الى وبٌن من ٌعمل بصفته كاتباً على اعتبار ان االول ٌح

 وخبرة بخبلؾ الثانً . 
على الدولة وهً تقوم بتحدٌد الرواتب ان تؤخذ بنظر االعتبار منافسة المشارٌع  -3

الخاصة لها فً الحصول على خدمات الموظفٌن الذٌن لهم خبرة كبٌرة فً بعض 
بالمزاٌا على من ٌعملون لدٌها  دقتؽالنواحً وال سٌما وان هذه المشارٌع تحاول ان 

 فًنتقال للعمل جرة العاملٌن لدى الدولة و االه ى وهو ما ٌساعد علالنقدٌة والعٌنٌة 
 .  القطاع الخاص

وٌراعى اٌضاً فً تحدٌد الرواتب ما ٌحصل علٌه الموظفون العاملون فً الدول  -4
رة العقول وهجالمجاورة لكً التشهد الدولة انتقال اصحاب االختصاص والخبرة 

. العلمٌة الى تلك الدول
(0)

 
نظم رواتب الموظفٌن المقررة , ٌتشرٌع عام واخٌراً ٌتعٌن ضرورة اصدار  -5

وٌبٌن كٌفٌة زٌادتها والعبلوات التً ٌحصلون علٌها واآللٌة التً تحكم عملٌة ترقٌتهم 
مع العلم انه فً العراق ٌنظم هذه االحوال  العبلوةوالترفٌع فً بالدرجة الوظٌفٌة 

ل معموالً به فً المعدل والذي مازا 1760( لسنة  24قانون الخدمة المدنٌة رقم ) 
  .النافذ 2002( لسنة  22راق وقانون رواتب الموظفٌن رقم )الع
 

 الثالثالمطلب 
 المرتبات التقاعدٌة

وٌقصد بها المخصصات المالٌة التً تدفع شهرٌاً الى افراد كانوا ٌعملون لدى 
ر حق . وٌبر سواء فؤحٌلوا على التقاعدثم بلؽوا سناً معٌناً الدولة بدوابرها المختلفة 

ان ترعاه عندما ٌصبح الموظؾ فً هذا المرتب على اساس انه مواطن على الدولة 
. وٌمكن القول ان ردحاً كبٌراً من عمره فً خدمتها عاجزاً عن العمل بعد ان قضى 

 : الدولة تتبع عادة احدى الطرٌقتٌن فً تنظٌم المرتبات التقاعدٌة 
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اثناء خدمته وتضعه الموظؾ الشهري ان تستقطع الدولة مبلؽاً معٌناً من مرتب  -1
ضٌؾ الى المحصلة من الموظفٌن اآلخرٌن وتفً صندوق مع بقٌة االستقطاعات 

وتقوم الهٌبة المشرفة  ,ذلك مبلؽاً معٌناً من المال تمنحه للصندوق فً شكل اعانة
عند اعتزاله الخدمة بحسب على الصندوق بتخصٌص مرتب تقاعدي للموظؾ 

بتنمٌة موارد الصندوق عن طرٌق استثمار بقة وتقوم الهٌبة درجته الوظٌفٌة السا
المتحقق من المبالػ التً تردها بصورة منتظمة عن طرٌق االستقطاعات وتضٌؾ 

 .وٌمكن ان مثل هذه االحكام نجدها مماثلة لتلك التًاالرباح الى موارد الصندوق
( 19ص فً المادة )الذي ن 2014قانون التقاعد الموحد العراقً النافذ لسنة  تضمنها

%(  ٌحسب 15%( من راتب الموظؾ ٌقابله نسبة )10منه على استقطاع نسبة )
الى  وٌورد كبل المبلؽٌن على اساس راتب الموظؾ تتحملها الخزٌنة العامة للدولة

منحه القانون المذكور الشخصٌة  مرتبط بالهٌبة العامة للتقاعد صندوق تقاعد
 .  ( منه7ً المادة )المعنوٌة وحدد مصادر اٌرادته ف

ان تستقطع الدولة قدراً معٌناً من مرتبات الموظفٌن الشهرٌة اثناء خدماتهم  -2
بؤعتبارها نوع من انواع االٌرادات العامة المبالػ فً خزانة الدولة وتضع هذه 

فعندما ٌحال الموظؾ على التقاعد تقرر له الدولة مرتباً بؽض النظر عن تلك المبالػ 
(1)

بهذه 2006فً قانون التقاعد الموحد الملؽً لسنة ذ المشرع العراقً وقد اخ .
)ٌستقطع  على  من قانون التقاعد الموحد /اوال (3المادة )الطرٌقة حٌث نص فً 

من راتب الموظؾ لحساب التوقٌفات التقاعدٌة عن مدة خدمته  %(9نسبة )
 2006التقاعد لسنة  قانونااللزامً بحسب  التقاعدٌة(.هذا مع العلم ان سن التقاعد

 سنة 63هو كقاعدة عامة اكمال سن  النافذ 2014الملؽً و سنة 
(2)

. 
  

 المبحث الثانً
  مشترٌات الدولةاثمان 

شترٌات ان الصورة الثانٌة للنفقات العامة هً المبالػ الصادرة فً شكل اثمان م
شباع والمستلزمات البلزمة لسٌر العمل المخصص ال الدولة من االآلت واالدوات

 .  فضبل عن المشارٌع االستثمارٌة التً تتولى الدولة القٌام بها  الحاجات العامة
 وفً نطاق علم المالٌة ٌمكن ان نبحث هذه المسؤلة فً ثبلث زواٌا :

  
 :السلطة التً تشرف على عملٌة الشراء  اوال:

حدة ان الجهة التً تقوم باالشراؾ على عملٌة الشراء قد تكون سلطة مركزٌة مو 
من فهنالك  ,او سلطات ال مركزٌة متعددة وهذا االمر ٌعتمد على نوع المشترٌات
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االدوات والمستلزمات كاالثاث والقرطاسٌة وما الى ذلك ٌمكن ان ٌترك امر 
اذا ان الحصول على هذه السلع وتحدٌد الحصول علٌها للسلطات البلمركزٌة 

لحاجة الٌها تكون مستعجلة عادة وال رة كما ان اٌنوعٌتها ال ٌتطلب خبره او دراٌة كب
لحاجة من السوق المحلٌة تحتمل التؤجٌل لفترة طوٌلة وباالضافة الى ذلك ٌمكن سد ا

 بسهولة . 
او ؼٌر ذلك من اما بالنسبة للمبانً خصوصاً وعقود االشؽال العامة عموماً 

لطة ان ٌعهد بتنظٌمها واالشراؾ علٌها الى الس االصل, فاالعمال االستثمارٌة
مٌسرة للسلطة تحتاج خبرة خاصة ٌمكن توفٌرها بصورة الن هذه المسابل المركزٌة 

كما ان عقود االشؽال مركزٌة المختلفة . لمركزٌة وٌصعب توفٌرها للهٌبات البلا
العامة تحتاج الى دراسات واسعة ومراقبة متواصلة ومن ثم ٌجب ان تجمع هذه 

اضً والحاضر بالنسبة لهذه العقود وما المسابل فً ٌد سلطة واحدة تربط بٌن الم
 .تتتضمنه من اشؽال عامة

(1)
علما ان هذه المسابل تعطى لبلقالٌم والوالٌات فً 

 الدول التً تتبنى النظام الفدرالً .
 

 :الحصول على احتٌاجات الدولة  الٌة ثانٌا:
 وهنا ٌتم التفاضل بٌن قٌام الهٌبات العامة بالحصول على االحتٌاجات بصورة 

وٌمكن مباشرة من السوق وبٌن ان تعهد بذلك الى مقاولٌن وموردٌن مختصٌن . 
ال ٌدفع الموظؾ الى باشر من السوق منتقد النه اسلوب مكتبً مالقول ان الشراء ال

االجادة فً اتمام العمل واالشراؾ علٌه فسٌان عنده ان تكون السلعة المشتراة جٌدة 
لهذا فان االلتجاء الى المقاولٌن اجدى النهم ام ردٌبة ما دام ٌحصل على راتبه . و

وهو ما ٌدفع بالمقاول الى بذل كل ما ٌستطٌع من اجل تقلٌل  ٌستهدفون تحقٌق الربح
كلفة االنتاج فٌتقدم بعروض تقل عن االموال التً تنفق من قبل الموظفٌن على شراء 

 . مة بالسوقعلى دراٌة تا السلع ذاتها باالضافة الى ذلك ان هإالء المقاولٌن 
بطرٌق  الحكومٌة على المستلزمات ٌعنً ان الحصول ومع ذلك فؤن هذا ال

ذ ٌمكن القول ان اندفاع المقاول بالرؼبة فً الحصول المناقصة هو الحل االنسب,ا
لتورٌد هذه زمة بلاالقتصاد فً تقدٌر النفقات ال الى على المقاولة قد ٌضطره

سلبٌات هذه الطرٌقة  عامة .لكن مع ذلكعلى حساب المصلحة ال وذلك المستلزمات
سلبٌات الطرٌقة االولى )الشراء المباشر(على اساس ان الدولة اقل ضررا من 

 تستطٌع ان ترفض تقدٌرات المقاولٌن اذا شعرت فٌها معالم الخداع والتحاٌل.
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ومهما ٌكمن من امر فان المفاضلة بٌن هاتٌن الطرٌقتٌن ٌمكن ان تقوم فً بلد 
ام االقتصادي الحر اما فً البلدان االشتراكٌة فان النقاش لٌس له محل ٌسوده النظ

الن الدولة واداراتها المختلفة هً التً تتولى القٌام بالنشاط االقتصادي.
(1)

 
 
 

 : المقاولٌن والموردٌن التعاقد معالٌة  :  ثالثا
حة فالمناقصة تعنً دعوة مفتو ؛وهنا تقوم المفاضلة بٌن المناقصة والممارسة 

بخصوص عقد من عقود وعطاءاتهم للمقاولٌن تحت شروط معٌنة للتقدم بعروضهم 
حٌث ترسو المناقصة على اقل  االشؽال العامة او تورٌد ادوات ومستلزمات للدولة

وٌمكن القول ان المناقصة تتمٌز بتوفٌرها بعض النفقات للدولة وبان .عطاء فً العادة
تعذر .كذلك تتمٌز بانها تقً الموظفٌن انفسهم طإ بٌن الموظؾ والمقاول مامجال التو

 من شبهات االرتشاء و المحاباة.
لكن ضمان تلك المزاٌا لٌس مإكدا على الدوام فقد ٌلجا احد المقاولٌن الى التقدم 
باسعار منخفظة جدا حتى ترسو علٌه المناقصة وٌعتمد بعد ذلك على قدرته فً 

عماله عند استعماله لمواد ردٌبة او رشوة الموظفٌن بقصد تهاونهم فً مراقبة ا
مخالفة للمواد المتفق علٌها عند رسو المناقصة.ولتبلفً ذلك تلجا الدول الى النص 

 على عدم التزامها باقل العطاءات سعرا.
دون االعبلن المسبق اما نظام الممارسة  فٌعنً اتفاق الحكومة مع احد المقاولٌن  

جؤ الدولة الى هذه الطرٌقة تحت لقصة وتعن موضوع العمل الحكومً فً شكل منا
احد المقاولٌن قدرة واخبلصاً الداء  نة مراواعتبارات مختلفة فقد تلمس االد ظروؾ

 ,وق االدوات والمستلزمات المطلوبة,وقد ٌكون المقاول محتكرا لس العمل المطلوب
ع كالمشارٌبالسرٌة لمشروع من المشارٌع العامة  تبؽً الدولة االحتفاظاو قد 

حاجة  معسكرٌة واالمنٌة فتتجنب االعبلن عنه ,واخٌرا قد تكون الدولة اماال
. مستعجلة ال تحتمل االنتظار الذي تتطلبه المناقصة العامة

(2)
وفً كل االحوال  

تسمح هذه الطرٌقة بتجنب االجراءات االدارٌة المعقدة والتً تواجهها عادة الجهة 
صةاالدارٌة عند لجوبها الى طرٌق المناق

(3)
. 

 المبحث الثالث
 االعانات
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والخاصة واالفراد االعانات نفقات تقرر الدولة دفعها للدول او للهٌبات العامة و
هنا على حد سواء دون ان تحصل منهم على مقابل لتلك االموال . وٌمكن ان نفرق 

 : بٌن االعانات الدولٌة والداخلٌة
  

 الدولٌةاالعانات اوال:
الدولة الى دول اخرى او منظمات سٌاسٌة او اجتماعٌة او  هً المبالػ التً تدفعها

اما تقرٌر هذا النوع من االنفاق  مبرراتوترجع ؼٌر ذلك موجودة خارج الدولة . 
الكوارث  ذات البعد االنسانً بسبب دولٌة اجتماعٌة تفرضها االلتزامات السباب

ان تكون ؼاٌة  وا .التً تصٌب دول اخرىالطبٌعٌة او الحروب االهلٌة او المجاعة 
تشاركها فً سناد دول ٌة من قبٌل ااالعانات السباب سٌاسفً تقدٌم  الدولة المانحة

التً تدفعها الوالٌات  االقتصادٌة او العسكرٌة االتجاه السٌاسً او القومً كاالعانات
او الى بعض انظمة الدول العربٌة التً تتوابم معها  اسرابٌلالمتحدة االمرٌكٌة الى 

الى  ٌدفعها اقالعرواالردن وكذلك االعانات التً كان تجاه السٌاسً كمصر فً اال
.منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

(1)
  

 
 :ثانٌاً : االعانات الداخلٌة 

 داخل اقلٌموهً مبالػ تقرر فً مٌزانٌة الدولة العامة وتدفع الى وحدات وهٌبات 
 تقسم الى انواع هً : الدولة و

 
 :االعانات االدارٌة  -أ 

 متعةمتالمركزٌة الى الهٌبات العامة الة من السلطة نوحوال المممتتمثل فً اال
معاونتها فً اداء الواجبات قصد بالشخصٌة المعنوٌة والى الهٌبات المحلٌة وذلك ب

اما بقصد تحمل الدولة لجزء من  ,قرر هذه االعانات لثبلثة اسبابتوت .المعهودة الٌها
او بؽٌة سد العجز العامة , ها تقوم باشباع الحاجات ان اساس نفقات تلك الهٌبات على

من خسابر او كوارث , او النقاذ الهٌبات المعانة الهٌبات المالً فً مٌزانٌة هذة 
العراقٌة فً موازنة ومن امثلة هذه النفقات ما خصصته الدولة  .حل بهاتطبٌعٌة 
ذاتٌامولة مشؽٌلٌة لدعم الشركات والهٌبات المن مبالػ نقدٌة ت 2011

2
. 

 
 :االعانات االقتصادٌة   -ب

الذي حتم علٌها التدخل فً تدفع الدولة هذة االعانات استناداً الى دورها الجدٌد 
بوجة الوطنٌة للوقوؾ فهً تقدمها الى المشارٌع الصناعٌة الحٌاة االقتصادٌة 
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ر ظ هذه المشارٌع الصناعٌة ببٌع منتجاتها بؤسعااو بؽٌة احتفاالمنافسة االجنبٌة 
تشجٌع االنتاج الوطنً وحماٌته او مكافحة  اأي ان ؼاٌة هذه االعانات ام,مناسبة 

  .ارتفاع االسعار
 :االعانات االجتماعٌة  -جـ

وهً االموال الممنوحة بؽٌة تحقٌق اهداؾ اجتماعٌة وهً اما ان توجه لبلفراد 
دولة من مبالػ ال هوللهٌبات االجتماعٌة. وتشمل االعانات المقدمة لبلفراد بما تقدما

لتؤمٌن المواطنٌن ضد العجز او البطالة او اصحاب الدخول المحدودة . اما االعانات 
المخصصة للهٌبات االجتماعٌة فٌقصد بها المبالػ الممنوحة للجهات العلمٌة 

والخٌرٌة واالجتماعٌة .
(1)

  
 

 المبحث الرابع
 ئدهااقساط الدٌن العام وفو

صها الدولة فً مٌزانٌتها من اجل تسدٌد الدٌون وتتمثل بتلك المبالػ التً تخص
اذ من المعروؾ ان احدى موارد  .المستحقة علٌها والفوابد المترتبة على هذه الدٌون

سواء كانت قروضاً من الؽٌر الدولة االساسٌة هً القروض التً تحصل علٌها 
الفوابد داخلٌة ام خارجٌة وٌترتب علٌها اعباء مالٌة متمثلة بتسدٌد مبالؽها مع 

جزءاً من نفقاتها المترتبة علٌها عند حلول مواعٌد السداد لذلك تخصص الدولة 
السنوٌة لتسدٌد الدٌن العام وفوابده المستحقة فتنشا الدولة نتٌجة لذلك ما ٌسمى 

الدٌن وفوابده صلاتسدٌد بصندوق 
(2)

 . 
 

 رابعل الصالف
 تقسٌم النفقات العامة

قات العامة الى اقسام متعددة تبعاً ألسس مختلفة وٌمكن قسم فقهاء المالٌة العامة النف
  : بالنقاط اآلتٌة ان نبٌن هنا اهم هذه التقسٌمات

 التقسٌم الدوري للنفقات العامةاوال:
تقسم النفقات العامة من حٌث دورٌتها الى نفقات عادٌة ونفقات ؼٌر عادٌة . 

نفاقها فً كل سنة ولٌس فالنفقات العادٌة هً تلك التً تتصؾ بالدورٌة وٌتكرر ا
النفقة العادٌة  ػ المنفق كل عام . فقد تتؽٌر قٌمةبلالمقصود بالتكرار هنا هو ثبات الم

. ومثال ذلك الرواتب المدفوعة لموظفً الدولة ونفقات بالزٌادة او النقصانكل سنة 
التعلٌم والصحة والدفاع . 

(3)
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فً موازنة الدولة بؤنتظام  انفاقها اما النفقات ؼٌر العادٌة فهً تلك التً ال ٌتكرر 
النفقات ك متواترةالن هذه النفقات تنفق فً اوقات متباعدة وبصورة ؼٌر كل سنة 

 العسكرٌة والنفقات ٌضانات والزالزل الف مثبلالبلزمة لمواجهة حاالت الطوارئ 
اثناء الحروب .

(1)
خٌرة على هذا مع العلم ان المشرع العراقً درج فً السنوات اال 

تحت عنوان تخصٌصات ة العامة نفقات للطوارىء ان ٌضمن قوانٌن الموازن
قانون الموازنة االتحادٌة لسنة  /اوال(من3ومثال ذلك ما ورد فً المادة),اضافٌة
2007.

 (2)
 

 
 التقسٌم الوظٌفً للنفقات العامةثانٌا:

نى بحسب اؼراضها واهدافها أي بمعٌذهب فٌة الفقهاء الى تقسٌم النفقات العامة 
تبوٌب النفقات فً فٌتم بحسب النشاطات المختلفة التً تقوم بها الدولة آخر 

 : معٌنة من هذة الوظابؾ وكاآلتًمجموعات متجانسة تخصص كل مجموعة لوظٌفة 
كاالعانات  ؾ اقتصادٌةاهداالى تحقٌق ً ترمً هً الت نفقات عامة اقتصادٌة : -0

 لمشارٌع االقتصادٌة المختلفة. لهٌبات االقتصادٌة وبناء االمقدمة لوالمنح 
هً التً توزع على شكل مبالػ مخصصة لبعض  النفقات االجتماعٌة : -7

بما فٌها خدمات الضمان االجتماعً المدفوعة للعجزة الهٌبات والجهات االجتماعٌة 
الصحٌة واصحاب الدخول المحدودة وخدمات الرفاهٌة والعاطلٌن عن العمل 

 والتعلٌمٌة . 
ٌر المرافق العامة ٌهً تلك النفقات التً تهدؾ الى تس االدارٌة : النفقات -3

كرواتب الموظفٌن واثمان مشترٌات الدولة ومستلزماتها االدارٌة والمبالػ 
 المخصصة العداد وتدرٌب وتطوٌر الجهاز االداري .

واالوراق المالٌة والسندات الدٌن العام وفوابده  خدمة كنفقاتالنفقات المالٌة :  -4
 لمالٌة االخرى . ا

وهً النفقات المخصصة القامة مرافق الدفاع والجٌش  النفقات العسكرٌة : -4
. وخارجٌا والتسلٌح و تجهٌز القوات المسلحة داخلٌاً 

(3)
 

 قوانٌن والجدٌر بالذكر ان المشرع العراقً اعتمد التقسٌم الوظٌفً فً بعض
 / اوال( منه2ً المادة )لذي قسم فا 2011الموازنات العامة ومنها قانون موازنة 

النفقات التشؽٌلٌة الى اقسام بحسب الوظٌفة التً تإدٌها مثل نفقات االمن والدفاع 
لٌم والنفقات الزراعٌة وؼٌر ونفقات دعم الشرابح االجتماعٌة ونفقات التربٌة والتع

 ذلك.
 للنفقة العامةالتقسٌم االداري ثالثا:

                                                           
4  - H.Laufenburgier:Traité D´Economique et Legislation Financiers ,Ed.Sirey,1948,p 61- 62 .        

 .13/4/2007( فً 4119منشور فً جرٌدة الوقابع العراقٌة رقم ) - 2
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لتقسٌم حسب الوحدات االدارٌة الحكومٌة وٌتم تصنٌؾ النفقات العامة وفقاً لهذا ا
التً تمارس النشاط الحكومً حٌث ٌتم تقسٌمها الى وزارات ودوابر حكومٌة 

كل لقرر تومخصصات السلطة التشرٌعٌة فٌٌضاؾ الٌها مخصصات رباسة الدولة 
او دابرة قسم خاص من النفقات ثم ٌجري تقسٌم النفقات داخل الوحدة وزارة 

 عات مختلفةالحكومٌة الى مجمو
(1)

 . 
ربٌس كل لكً ٌستطٌع  بد منه وٌعتبر هذا التقسٌم اساسٌاً فً كل موازنه عامة اذ ال

اً لبلمكانٌات المالٌة وفق هوحدة ادارٌة ان ٌرسم سٌاستة االنفاقٌة فً حدود اختصاص
المقارنة بٌن  ةكما ٌعطً هذا التقسٌم للباحثٌن امكانٌمن الموارد العامة .  المتاحة له

مع االعتمادات الممنوحة لبلجهزة عتمادات المقررة لكل جهاز من اجهزة الدولة اال
عن مما ٌعطً فكرة كاملة فً السنوات السابقة  , وكذلك مع ما خصصاالخرى 

اتجاهات السٌاسة العامة للدولة
(2)

 . 
وٌظهر بشكل جلً فً  حالٌاالمعتمد فً الدولة العراقٌة  هو وٌعد هذا التقسٌم 

حٌث تقسم النفقات بحسب مإسسات الدولة والوزارات , موازنة العامةقوانٌن ال
واالقالٌم بالنسبة القلٌم كردستان والمحافظات

(3 )
وتوزعها بحسب نوعها الى نفقات 

 وهً البلزمة النتظام سٌر المرافق العامة كالمرتبات ونفقات الصٌانةتشؽٌلٌة 
رٌة المختلفة لتسٌٌر مرافقها, ونفقات السلع والمواد التً تحتاجها الوحدات االدا

ونفقات استثمارٌة وٌقصد بها تلك المتعلقة بانشاء المشارٌع االستثمارٌة الجدٌدة من 
جداول ان العلما  طرق وجسور وسكك حدٌد وسدود ومحطات كهرباء وؼٌرها.

:االول ٌتعلق  على اشكال ثبلث على اقل تقدٌرملحقة بقوانٌن الموازنة العامة تكون ال
النفقات العامة , والثالث ٌتعلق بالقوى العاملة فً عامة ,والثانً ٌخص رادات الباالٌ

لة بحسب الجهات العاملٌن العراق ٌتضمن اعداد الموظفٌن العاملٌن فً دوابر الدو
 .  فٌها  وسلم الدرجات الوظٌفً 

 
 للنفقة العامةالتقسٌم االقلٌمً رابعا:

. محلٌة اخرى ت العامة الى نفقات قومٌة وم النفقاٌٌمكن ان تقس النوعووفقاً لهذا 
االتحادٌة او المركزٌة القٌام بها  الحكومة تلك التً تتولىوٌقصد بالنفقات القومٌة 

والتً ترد فً مٌزانٌة الدولة وٌستفٌد منها كافة افراد تلك الدولة كنفقات الدفاع 
 . الخواالمن والقضاء .. 

الوالٌات او المحافظات فً االقالٌم والٌستفٌد  اما النفقات المحلٌة فهً التً تقوم بها
. كنفقات الماء والكهرباء الخاصة منها سوى مواطنً تلك الوالٌة او المحافظة 

 حجم او مقدار نفقات الحكومة روٌفٌد هذا التقسٌم فً اظها. اوالمحافظةباإلقلٌم 
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المحلٌة فً  نفقاتالحجم او مقدار ب ومقارنتهالمركزٌة بصورة مستقلة او االتحادٌة
ومة ك, كما انه ٌساعد فً معرفة نصٌب كل فرد من نفقات الح االقالٌم او المحافظات

.المركزٌة او االدارات المحلٌة
  

وعلى العموم  فانه على الرؼم من اختبلؾ ظروؾ واحوال كل بلد فانه توجد 
اعتبارات عامة ٌحسن مراعاتها فً توزٌع المرافق واالختصاصات بٌن الحكومة 

وبالتالً فً توزٌع النفقات بٌن لمركزٌة والسلطات المحلٌة فً االقالٌم والمحافظات ا
كٌانا واحدا ٌجب ان  عدهاقومٌة ومحلٌة.فالمرافق التً تهم االمة فً مجموعها ب

اقدر من الهٌبات المحلٌة على تقدٌر صالح  على اساس انهاتتوالها السلطة المركزٌة 
تجنٌد االمكانٌات المادٌة والبشرٌة البلزمة   االمة فً مجموعها من جهة وعلى

 الخارجً .اما لتسٌٌرها من جهة اخرى .ومثال ذلك مرافق الدفاع والقضاء والتمثٌل
الهٌبات المحلٌة فٌعهد الٌها بالمرافق التً تهم االقلٌم او المحافظة كتوزٌع الماء 

ٌها بالمرافق التً والكهرباء والمواصبلت داخل االقلٌم او المحافظة كذلك ٌعهد ال
رة ومباشرة اذ الٌحتاج للحكومة المركزٌة ان تتولى هذه متحتاج الى رقابة دقٌقة مست

.النسبة الى كافة الهٌبات المحلٌةالرقابة بطرٌقة فعالة ب
(1)

  
 

 للنفقة العامة التقسٌم االقتصاديخامسا:
. قات تحوٌلٌةالى نفقات حقٌقٌة ونفم الى تفرٌع النفقات العامة ٌٌذهب هذا التقس

وٌقصد بالنفقات الحقٌقٌة تلك التً ٌترتب على دفعها حصول الدولة على مقابل 
بشكل خدمات او سلع او رإوس اموال انتاجٌة , كالمرتبات واثمان مشترٌات الدولة 

البلزمة لسٌر المرافق العامة والنفقات االستثمارٌة .
(2)

وتسمى النفقات الحقٌقٌة  
وات الن الدولة تحصل فً مقابل ما تدفعه على مهمات وادبالنفقات ؼٌر الناقلة 

الى نفقات جارٌة اوتشؽٌلٌة  ونفقات استثمارٌة  وخدمات .وتقسم النفقات الحقٌقٌة
 سابقا فً تقسٌم النفقات الى عادٌة وؼٌر عادٌة . ما شرحناه على نحو

دولة على اما النفقات التحوٌلٌة فٌقصد بها تلك التً الٌترتب على دفعها حصول ال
بشكل سلع وخدمات كما انها ال تإدي الى زٌادة مستوى الدخل القومً مقابل 

.فالدولة تهدؾ من هذه النفقات تحوٌل او نقل جزء من الثروة او الدخل القومً من 
خر داخل المجتمع بهدؾ تحقٌق اهداؾ اقتصادٌة او اجتماعٌة آشخص الى 

نتاجها وبٌع ٌة بقصد تخفٌض تكالٌؾ اكاالعانات المدفوعة لبعض المشارٌع االقتصاد
االعانات المدفوعة الى العاطلٌن عن العمل واالرامل او سلعها باسعار معقولة,

والفقراء وؼٌر ذلك من فبات اجتماعٌة كالتً تمنحها وزارة العمل والشإون 
.االجتماعٌة فً العراق  بما ٌعرؾ برواتب الرعاٌا االجتماعٌة

3
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ٌن النفقات التحوٌلٌة والنفقات ة من المعاٌٌر للتمٌٌز بوعلى العموم هنالك مجموع
لحقٌقٌة ابرزها ما ٌلًا

1
: 

 :معٌار الزٌادة فً الدخل القومً  - أ
اعتبرت هذه فاذا انفقت الحكومة نفقات معٌنة للقٌام بمشارٌع صناعٌة او زراعٌة 

 ,القومً النفقات حقٌقٌة النها تضٌؾ انتاجا جدٌدا الى االنتاج القومً وبالتالً الدخل
بل اعتبرت نفقات تحوٌلٌة النها اما اذا انفقت الحكومة اعانات للعاطلٌن عن العمل مث

ؾ شٌبا جدٌدا الى الدخل القومً بصورة مباشرة بل عملت على اعادة توزٌع ٌتض ال
 هذا الدخل بٌن فبات المجتمع. 

 المستهلك المباشر: معٌار  - ب
ستهبلك الموارد )السلع والخدمات( وٌعتمد هذا المعٌار على الشخص الذي ٌقوم با

فاذا نتج عن النفقة استخدام الدولة بصورة مباشرة للسلع والخدمات كانت النفقة 
حقٌقٌة كان تشتري الدولة آالت وسٌارات واثاث فالدولة هنا هً التً استفادت من 

 ملٌن لدٌها تكون قدكذلك عندما تدفع الدولة رواتب الى العاالسلع التً اشترتها ,و
استفادت من الخدمات التً ٌقدمها لها هإالء.اما اذا ادت النفقة الى عدم استخدام 
الدولة للسلع والخدمات بصورة مباشرة وكان المستهلك المباشر لها هو الفرد كانت 

الممنوحة للعجزة والعاطلٌن عن العمل فالدولة لم تحصل النفقة تحوٌلٌة كاالعانات 
وانما من الخدمة بصورة مباشرة  ان استفادوعلى سلع وخدمات من هإالء الذٌ

 النها حافظت على كٌان المجتمع بشكل عام.استفادت بصورة ؼٌر مباشرة 
 معٌار المقابل  -ج

النفقة العامة تحوٌلٌة  ر المقابل الذي ٌحدد ما اذا كانتٌعتمد هذا المعٌار على عنص
ها اعتبرت هذه النفقات ام حقٌقٌة,فاذا حصلت الدولة على سلعة او خدمة مقابل نفقات

ٌار افضل اما اذا كان العكس اعتبرت هذه النفقات تحوٌلٌة .وٌعد هذا المع,حقٌقٌة 
 للتمٌٌز بٌن النفقات اعبله. المعاٌٌر وادقها واسهلها

 
 الخامسالفصل 

 ظاهرة تزاٌد النفقات العامة
صاعدي للنفقة الت هرنا التارٌخ المالً ان هنالك ظاهرة مالٌة عامة تتمثل باالتجابٌخ

 هاول من تصدى لهذفاكنر( )صادي االلمانً تفً معظم دول العالم . وٌعد االقالعامة 
على اثر دراسة موازنات الدول االوربٌة وقد اسع عشر تالظاهرة فً نهاٌة القرن ال

مفاده ان نشاط الدولة  () بقانون فاكنرعرؾ قانون  الكاتب الى استنتاجتوصل هذا 
واالجتماعً االمر الذي ٌتسبب فً ٌادة معدالت النمو االقتصادي ٌكبر وٌتوسع مع ز

مٌل النفقات العامة الى الزٌادة بمعدل اكبر من الزٌادة فً الناتج القومً او الدخل 
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زٌادة دخول بحركة التصنٌع اذ ان من نتابج التصنٌع الزٌادة  هالقومً . وقد ربط هذ
مة مما تطلب الشباعها تخصٌص االفراد وتوسٌع حجم الطلب على الخدمات العا

ومن ناحٌة  .والثقافٌة .. الخاالموال للخدمات التعلٌمٌة والصحٌة والسكنٌة المزٌد من 
ستثمار مبالػ بؤاخرى ادى التصنٌع وما رافق ذلك من تقدم تقنً الى قٌام الدول 

القامة البنى والهٌاكل االساسٌة واالرتكازٌة وكل ذلك استدعى بالضرورة ضخمة 
فً الولوج الى دة االنفاق الحكومً خاصة اذا علمنا ان النشاط الخاص ٌتردد زٌا

او زمة لتنفٌذها بلالضخامة رإوس االموال مثل هذه المشارٌع الضخمة اما بسبب 
المستثمرة . الى رإوس االموال او محدود بالقٌاس ان مردودها قلٌل 

(1)
وعلى  

والمالٌة اٌدٌهم العلوم االقتصادٌة فً ؼٌره من المختصٌن واتب العموم وضع هذا الك
لنفقات العامة الزٌادة الحقٌقٌة لالمفسرة لظاهرة   على مجموعة واسعة من العوامل

وؾ وبالمقابل هناك من شخص اسباب اخرى للزٌادة الظاهرٌة للنفقات العامة,وس
 نفصل ذلك فً المبحثٌن االتٌٌن:

 
 المبحث االول

 لعامةاسباب الزٌادة الحقٌقٌة للنفقات ا
المترتبة على هذه النفقات بالنسبة ٌراد بالزٌادة الحقٌقٌة للنفقات العامة زٌادة المنفعة 

لبلشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن من حٌث كمٌة الخدمات المقدمة ونوعٌتها وزٌادة 
  فً عبء التكالٌؾ العامة .واهم العوامل التً تسببها هً االتً:

 
 :االسباب االقتصادٌة  -اوالً :

فً زٌادة الدخل القومً من جهة وفً اتساع تدخل الدولة من تمثل هذه االسباب ت
 وفً محاولة الدولة معالجة الكساد من جهة ثالثة . جهة اخرى 

الحقٌقٌة  اما بالنسبة للنقطة االولى فتعد زٌادة الدخل القومً عامل هام فً الزٌادة
ادة فً دخول  االفراد  وارتفاع الدخل زٌ هذا ومٌترتب على ن للنفقات العامة ذلك انه

مستوى معٌشتهم وانه كلما زادت دخول األفراد قلت مقاومتهم لما تفرضه الدولة من 
دخولهم  لى الدولة اقتطاع مبالػ كبٌرة منمما ٌسهل ع مالٌة ضرابب ورسوم

 هموتقدٌم خدمات جدٌدة لاتخصصها لتحسٌن خدماتها القابمة 
(2)

 . 
ٌة فان انتقال دور الدولة من دولة حارسة الى دولة متدخلة اما بالنسبة للنقطة الثان

فً كافة مجاالت الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة ثم الى دولة منتجة دفعها الى انشاء 
مشارٌع اقتصادٌة تابعة لها او دعم مشارٌع تابعة للقطاع الخاص من خبلل االعانات 
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 ,ى االسعار وتطوٌق االحتكارالمحافظة على االستقرار فً مستو ةاالقتصادٌة بؽٌ
كل هذا ٌدفع الدول الى صرؾ نفقات كبٌرة مما ٌزٌد فً مستوى النفقات العامة . 

(1)
  
اما بالنسبة للنقطة الثالثة فان النفقات العامة تزداد فً فترة الركود والكساد والذي 

 انخفاض مستوى الطلب على السلع وزٌادة ما معروض منها فتلجؤ همن ابرز مظاهر
 تقدٌم الدولة الى ضخ كمٌات كبٌرة من النقود بؤوجه مختلفة كزٌادة فً الرواتب او

الكساد .  ظاهرةاعانات او ؼٌر ذلك من اجل زٌادة مستوى الطلب ومعالجة 
(2)

  
 

 :ثانٌاً : االسباب االجتماعٌة 
وعً االجتماعً وزٌادة عدد وتظهر االسباب االجتماعٌة على االخص فً نمو ال

 : السكان
  : نمو الوعً االجتماعً -1

فً ان انتشار التعلٌم فً عصرنا الحاضر قد ادى الى ازدٌاد وعً  شك لٌس ثمة
تدخل الدولة لتحقٌق التوازن االجتماعً للمطالبة باالفراد بحقوقهم , مما دفعهم 

وبالتالً الحد من الفروق القابمة بٌن الفبات الفقٌرة والفبات الؽنٌة وقد تطلب تحقٌق 
الؽرض اتخاذ النفقات العامة كؤداة العادة توزٌع الدخل القومً فً صالح  هذا

 فزادتكما تطلب اٌضاً التوسع فً هذه النفقات ,الطبقات ذات الدخول المحدودة 
على الصحة والتعلٌم وتقدٌم االعانات لمواجهة حاالت  من انفاقهاالدولة بصفة عامة 

.المرض والشٌخوخة والبطالة.. الخ
(3)

 
 :زدٌاد عدد السكان ا -7

تإدي زٌادة عدد السكان الى زٌادة االنفاق العام نتٌجة توسع الدولة فً خدماتها 
لمواجهة مطالب السكان الجدد ونظراً الن نسبة الزٌادة فً السكان تكون اعلى فً 
الطبقات الفقٌرة منها فً الطبقات الؽنٌة فان هذه الزٌادة تتطلب من الدولة تنمٌة 

 . اق العامرة واسعة مما ٌإدي الى تزاٌد كبٌر فً االنفخدماتها بصو
 

 :ثالثاً : االسباب المالٌة 
تتمثل هذه االسباب فً سهولة االقتراض من جهة وفً وجود فابض فً االٌرادات 

 العامة من جهة اخرى . 
 :سهولة االقتراض  -0

ان  ة بمعنىعدت القروض فً ما مضى وسٌلة استثنابٌة لتؽطٌة النفقات العام
 التً ال نفقاتوهً الفً حالة وجود نفقات ؼٌر عادٌة الدولة ال تلجؤ الٌها اال 

ادٌة .كما كان الحصول على القروض العامة تٌعتستطٌع الدولة تؽطٌتها بمواردها اال
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الى امراً صعباً نظراً الضطرار الدولة التً ترؼب فً عقد قرض عام للخضوع 
وقد كانت هذه الشروط تدفع الدولة  , قرضٌنالمٌضعها كبار  قاسٌة ومجحفة شروط 

احٌاناً الى تجنب عقد القرض . اما فً الوقت الحالً فقد تضاءلت هذه الصعوبات 
وخاصة بسبب تقدم االسالٌب الفنٌة الصدار القروض العامة كاالكتتاب بالسندات مما 

تإدي جعل الدولة تستطٌع بسهولة اللجوء الى القروض العامة . ومن الطبٌعً ان 
لة فً اللجوء الٌه زٌادة كبٌرة فً حجم النفقات دوسهولة االقتراض العام وتوسع ال

العامة سواء فً البداٌة عند صرؾ مبالػ القرض فً االؼراض المخصصة لها , او 
 فً النهاٌة عندما تقوم الدولة برد مبلػ القرض ودفع الفوابد المستحقة عنها . 

 : مةالعا وجود فائض فً االٌرادات -7
قد ٌحدث نتٌجة سوء تقدٌر النفقات الواجبة تؽطٌتها ان تحصل الدولة على  

 اٌرادات اكثر مما ٌتطلبه تؽطٌة انفاقها مما ٌإدي الى ظهور فابض فً االٌرادات
عن طرٌق  انفاقهاوقد ٌإدي هذا الفابض الى اؼراء الدولة بالتوسع فً  العامة

 مات جدٌدة . وتقدٌم خداتحسٌن مستوى خدماتها القابمة 
 

 :رابعاً : االسباب االدارٌة 
ٌبلحظ ان زٌادة وظابؾ الدولة الناتجة خاصة عن ازدٌاد تدخلها فً الحٌاة 

ت . اذ انشبالعامة ى الى تضخم حجم النفقاتاالقتصادٌة واالجتماعٌة لبلفراد , قد اد
 مإسسات وادارات جدٌدة لمواجهة التوسع فً نشاط الدولة وكان من نتابج ذلك

ات الضرورٌة لتسٌٌر هذه ارتفاع عدد الموظفٌن وكذلك ارتفاع حجم الملحق
. كما ٌبلحظ ان االسراؾ فً عدد الموظفٌن وفً ملحقات الوظابؾ العامة االدارات

وفً  العامة الى زٌادة ؼٌر مقبولة فً النفقات دابما من مبان واثاث وسٌارات ٌإدي
والتبذٌر الذي تتمٌز به هذه االدارات اؼلب االحٌان ؼٌر منتجة فضبلً عن االسراؾ 

اجهزت الرقابة علٌها . ةالتً كثٌراً ما تضعؾ كفاء
(1)

  
 :خامساً : االسباب السٌاسٌة 

لعامة وتإدي فً حجم النفقات ا تإثرتعتبر العوامل السٌاسٌة من اهم االسباب التً 
ئ الدٌمقراطٌة او وهذه العوامل قد تكون منبثقة من انتشار المباد بالتالً الى زٌادته,

 الدولً متطلبات التعاون ازدٌاد نفقات التمثٌل الخارجً او تلبٌة
(2)

. 
 
 :انتشار المبادئ والنظم الدٌمقراطٌة  -0

 سن ادى انتشار النظم والمبادئ الدٌمقراطٌة وتعدد االحزاب الى االندفاع نحو
ن زٌادة فً االنفاق القوانٌن المناسبة لنصرة وحماٌة الطبقات الفقٌرة وما ٌتبع ذلك م
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حتى تستطٌع ان الراي العام كما ان الحكومات المنتخبة تحاول دابماً ارضاء  .العام
وتوسٌع مجال بالتوسع فً النفقات العامة وهً بالتالً ملزمة حكمها  فتراتتجدد 

التً تقدمها الفراد الشعب الخدمات 
(1)

ٌضاؾ الى ذلك ان تقرٌر مبدأ مسإولٌة  .
الزامها فً حاالت كثٌرة  نتج عنهتها وإعمالها امام القضاء أنشطالدولة عن 

كله ومن الطبٌعً ان ٌإدي ذلك  ,االشخاص عن االضرار التً تلحقها بهم بتعوٌض 
 .العام الى زٌادة االنفاق 

 
  

 :ازدٌاد نفقات التمثٌل الخارجً  -7
نفقات اقامة فان دولة  170نظراً لكثرة دول العالم المستقلة الٌوم والتً ربت على 

هذه الدول العبلقات والدبلوماسٌة والقنصلٌة بٌنها اصبحت كبٌرة , كما ان اشتراك 
فً المنظمات العالمٌة واالقلٌمٌة العامة والمتخصصة قد زاد من حجم النفقات 

 .ومقدارها 
 :متطلبات التعاون الدولً  -3

التعاون الدولً  الحٌاة فً الجماعة الدولٌة المعاصرة حداً ادنى من واجبتقتضً 
الدول  ومن ثم فؤنباالضافة الى ضرورة التعاون والتبادل االقتصادي والتجاري 

بتقدٌم المساعدات المختلفة لمن ٌحتاج الٌها  على االقل من الناحٌة االنسانٌة  ملزمة
لك ٌإدي الى زٌادة فً اوقات االزمات الطبٌعٌة كالزالزل والفٌضانات وكل ذ

االنفاق العام.
(2)

 
 : ٌةادساً : االسباب العسكرس

وٌمثل هذا العامل احد االسباب الربٌسٌة لتزاٌد النفقات العامة فً العصور الحدٌثة 
والعشرٌن ادت وبشكل كبٌر الى  فالحروب التً وقعت فً القرنٌن التاسع عشر

 زٌادة النفقات العامة
(3) 

قد دفع بالدول التقنً السرٌع فً مجال التسلح كما ان التقدم .
 ,المتقدملتطوٌر سبلحها ومد قواتها المسلحة بالسبلح الى تخصٌص مبالػ طابلة 

فً وبناء القواعد العسكرٌة انتشار سٌاسة االحبلؾ العسكرٌة ٌضاؾ الى ذلك 
قٌام ومن المفٌد ان نشٌر الى ان .فً االنفاق العام زٌادة كبٌرة  الخارج مما نتج عنه

عام اثناء فترة الحروب فقط وانما ٌستمر هذا الحروب ال ٌإدي الى زٌادة االنفاق ال
التزاٌد حتى بعد انتهاء الحروب وانطفاء نٌرانها وذلك لعدة اسباب منها : 

 

تعمٌر ما دمرته الحرب وكذلك تعوٌض منكوبً الحرب من الجبٌن قٌام الدولة ب -1
 ٌتطلب القٌام بؤستثمارات كبٌرة . واٌتام ومصابٌن مما 
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قٌمة القروض التً عقدتها لتموٌل الحرب اضافة الى الفوابد  قٌام الدولة بسداد -2
والمزاٌا االخرى المترتبة على مثل هذه القروض

(1)
 . 

 
 المبحث الثانً

 االسباب الظاهرٌة للنفقات العامة
مة اقد ال تإدي زٌادة النفقات فً دولة من الدول الى زٌادة فً كمٌة الخدمات الع

ك الخدمات ,فهً مجرد زٌادة  رقمٌة ال تنعكس المقدمة وال فً تحسٌن نوعٌة تل
بشكل زٌادة فً نصٌب الفرد من الخدمات المقدمة من قبل الدولة او بعبارة اخرى ال 

اذ  ,حاجات العامةة ونوعٌة فً مقدار االشباع من التإدي تلك الزٌادة الى زٌادة كمٌ
فً اعداد الموازنة قد تكون اسباب تلك الزٌادة تعود الى تؽٌٌر فً االسالٌب الفنٌة 

والى زٌادة فً عدد السكان تستدعً زٌادة فً مستوى االنفاق او الى انخفاض قٌمة ا
الوحدة النقدٌة بسبب التضخم .وهذه الزٌادة هً التً ٌطلق علٌها بالزٌادة الظاهرٌة 

 ابرز اسبابها وعلى النحو االتً: نستعرض هنا ؾ.وسو
 :اوال: انخفاض قٌمة النقود

اض فً قٌمة النقود مظهرا من مظاهر الحٌاة االقتصادٌة منذ الخروج اصبح االنخف
على قاعدة الذهب ومن ثم لم تفلت اٌة دولة منه مما حدا البعض الى القول بان 
التضخم ظاهرة لصٌقة بالحٌاة االقتصادٌة.ومما ال مراء فٌه ان مفهوم التضخم ٌراد 

ستهبلكٌة بحٌث ال ٌستطٌع ان به زٌادة الطلب الكلً على العرض الكلً للسلع اال
وهو ما ٌإدي الى ارتفاع االسعار وانخفاض القوة  هذا العرض ذلك الطلب ٌواكب

 .الشرابٌة للنقود
وٌترتب على هذه الظاهرة أي التضخم زٌادة فً الوحدات النقدٌة التً ستدفع 
للحصول على كمٌة من السلع والخدمات التً كان من الممكن الحصول علٌها 

اقل من الوحدات النقدٌة فً فترة سابقة أي قبل االرتفاع الحاصل فً االسعار  بمقدار
تنشا العبلقة الطردٌة بٌن االسعار والنفقات العامة  .فارتفاع االسعار ومن هنا .

ٌتطلب المزٌد من االنفاق للحصول على الكمٌة نفسها من السلع والخدمات وٌعنً 
ٌادة النفقات العامة زٌادة ظاهرٌة فً جزء ذلك ان انخفاض قٌمة النقود ٌقود الى ز

منها وان هذا الجزء ٌتوقؾ على مدى هذا االنخفاض .وٌعنً هذا بالمحصلة النهابٌة 
الى ولٌس االسعار فً مستوى  رتفاع الان الزٌادة فً النفقات العامة تعود الى ا

 كمٌة السلع والخدمات التً اشترتها او انتجتها الدولة. فً زٌادةال
 
 :ٌا:تغٌر اسالٌب الحسابات الحكومٌةثان
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قد ٌإدي التؽٌٌر فً اسالٌب الحسابات الحكومٌة الى زٌادة ظاهرٌة وؼٌر حقٌقٌة 
اي المقارنة او اجراء فً النفقات العامة للدولة ,ومن ثم ٌتطلب االمر عند اجراء 

ً دراسة حول تلك النفقات عبر فترات زمنٌة معٌنة التاكد من ان تلك االسالٌب الت
 اتبعت فً اعداد الموازنات العامة واحدة لم تتؽٌر.

وعلى سبٌل المثال ادى التؽٌٌر فً تلك االسالٌب من الموازنة الصافٌة الى 
الموازنة االجمالٌة الى تضخم النفقات العامة فً الموازنات العامة للدولة,الن 

ن ما الموازنة الصافٌة تقوم على اساس حق كل وحدة ادارٌة اجراء مقاصة بٌ
موازنتها  سوؾ ال تحتوي تحصل علٌه من اٌرادات وما تصرفه من نفقات ومن ثم 

ظهور كل نفقات الدولة واٌراداتها فً عدم  صافٌة .وٌعنً ذلك المبالػ ال على اال
.اما الموازنة  الحقٌقً انة العامة ومن ثم تظهر تلك النفقات باقل من حجمهازالمو

فً الموازنة  هاٌراداتالوحدة االدارٌة  وا نفقاتكل  فتقوم على اساس ادراج االجمالٌة
العامة دون اجراء أي مقاصة بٌن االثنٌن.

1
 

وعلٌه فان انتقال الدولة فً تنظٌم حساباتها من نظام الموازنة الصافٌة الى نظام 
 ور النفقات بشكلالموازنة االجمالٌة او العمومٌة فً الوقت الحاضر ادى الى ظه

 .ك نتٌجة لتطبٌق مبدا عمومٌة الموازنة العامة وقد كان ذل .متضخم
ذلك ان حجم النفقات العامة قد ٌزداد اذا اخذت الدولة بمفهوم جدٌد  ىضاؾ الٌو

جم النفقات العامة فً مصر حٌث حللنفقة العامة ,وقد بدا ذلك واضحا بالنسبة ل
فً  اعتبرت نفقات الشركات التابعة للمإسسات العامة جزء من النفقات العامة

المالٌة بخبلؾ السنوات السابقة,وال شك فً ان هذا المفهوم  1763-1762موازنة 
الجدٌد ٌتصل بتؽٌر اسالٌب الحسابات الحكومٌة.واخٌرا فان النفقات العامة تزداد 
نتٌجة لتؽٌر اسالٌب الحسابات الحكومٌة عند تبدٌل بداٌة السنة المالٌة ,اذ تضاؾ 

 بقة الى حسابات السنة الجدٌدة.نفقات بقٌة السنة المالٌة السا
وفً الحقٌقٌة ان تؽٌر اسالٌب الحسابات الحكومٌة ٌمكن عده سببا من اسباب 
الزٌادة الظاهرٌة المإقتة ولٌس الدابمة حٌث تظهر تلك الزٌادة فً حسابات السنة 
المالٌة التً تاتً بعد تؽٌر تلك االسالٌب بصورة مباشرة وعلٌه فهو الٌتكرر وال 

سنٌن اخرى.ٌستمر ل
(2) 

 ثالثا :زٌادة السكان واتساع مساحة الدولة:
 ,م جدٌدةتإدي الزٌادة الحاصلة فً السكان واتساع الدولة بانضمام اقلٌم او اقالٌ

اتجاه النفقات العامة للدولة الى الزٌادة بهدؾ مواجهة مطالب اعداد السكان المتزاٌدة 
ات العامة زٌادة ظاهرٌة أي زٌادة رقمٌة واالقالٌم الجدٌدة .وتعد هذه الزٌادة فً النفق

فحسب لنها ال تتحقق بسبب التوسع فً انواع الخدمات او تحسن نوعٌتها وانما 
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لمواجهة الطلب االضافً على تلك الخدمات من قبل االعداد المتزاٌدة للسكان 
واحتٌاجات االقالٌم الجدٌدة مما ٌدفع بالدولة الى زٌادة انفاقها العام.

1
     

 
 ادسصل السالف

ثار النفقات العامة آ
(7)

 
للنفقات التً تدفعها الدولة فً المجاالت المختلفة آثار مباشرة على الكثٌر من 

فهً تإثر على الطلب الكلً واالسعار  العوامل والمفاهٌم االقتصادٌة داخل الدولة
وعلى توجٌة االنتاج وعلى االٌرادات الضرٌبٌة واخٌرا على توزٌع الدخل القومً 

 وٌمكن ابراز بعض تلك اآلثار بما ٌلً : ,
 -:اثر النفقات العامة على الطلب الكلًاوال:

ً مجموع انفاق الوحدات االقتصادٌة المختلفة من افراد لٌراد بالطلب الك   
ومشارٌع وحكومة على مجمل السلع والخدمات النهابٌة المتحققة فً القطر خبلل 

ة . وٌتؤلؾ الطلب الكلً من عناصر اساسٌة هً محددة ؼالباً ما تكون سنفترة زمنٌة 
) االستهبلك الخاص , االستثمار الخاص , االنفاق الحكومً , صافً الصادرات ( 
وهذا ٌعنً ان االنفاق الحكومً ٌشكل جزء او عنصر من عناصر الطلب الكلً مع 
 بقاء االشٌاء االخرى على حالها أي ان زٌادة االنفاق الحكومً تقود الى زٌادة

مشترٌاتها من السلع اذ ان قٌام الدولة بزٌادة الطلب الكلً والعكس صحٌح . 
والسٌارات والخدمات االستهبلكٌة وزٌادة انفاق الحكومة على القرطاسٌة واالثاث 

ٌإدي الى زٌادة الطلب على السلع لى الخدمات الصحٌة والسكن ..الخ وانفاقها ع
حكومة من السلع الرأسمالٌة تإثر هً والخدمات داخل القطر . كما ان مشترٌات ال

قٌام الدولة بتقدٌم المدفوعات التحوٌلٌة ان ٌضاؾ الى ذلك  ,ب الكلًلاالخرى فً الط
تسهم والشٌخوخة كاالعانات المقدمة للعجزة والعاطلٌن عن العمل معٌنة الى فبات 

ؼٌر  زٌادة الطلب الكلً بصورةفً زٌادة االنفاق االستهبلكً وبالتالً هً االخرى 
انفاقها على ٌعملون على ذلك الن االفراد الذٌن ٌتسلمون هذه المدفوعات مباشرة 

ال سٌما وان مٌلهم  االساسٌةحاجاتهم الشباع السلع والخدمات االستهبلكٌة 
 لبلستهبلك كبٌر بسبب انخفاض الدخول . 

 -:اثر النفقات العامة على االسعارثانٌا:
ة على المستوى العام لبلسعار خصوصاً عندما تإدي النفقة العامة الى آثار واضح

ٌة من االستخدام للمواد االنتاجٌة أي عندما تكون عالقد وصل مستوٌات  البلدٌكون 
موظفة توظٌفاً الطاقات االنتاجٌة فً القطر مستؽلة استؽبلالً تاماً وان االٌدي العاملة 

ادة العامة على االسعار عكس الزٌنان تكامبلً , فالمتوقع عند زٌادة النفقات العامة 

                                                           
 .44د .جهاد سعٌد خصاونة,مصدر سابق, - 1
.ود.حسن عواضة,المالٌة 75-25ٌل , مصدر سابق .ود.عادل فلٌح العلً ,مصدر سابق,صد.عوض فاضل اسماعانظر تفصٌل ذلك لدى  - 2

 . 397-367, 1769العامة ,دار الطلٌعة ,بٌروت,



 
)41( 

 
 

 

ذلك الن ظروؾ االستخدام الكامل تفرض  ,اكثر من انعكاسها على الناتج القومً
على العرض الكلً من السلع والخدمات وتوصؾ قٌداً على االنتاج الكلً وبالتالً 

هذه الحالة بؤن الجهاز االنتاجً للقطر ٌتسم بعدم المرونة استجابة للزٌادات فً 
وكثٌراً ما تواجه  .ع والخدمات الناجمة عن زٌادة االنفاق الحكومًب على السللالط

الدول النامٌة مثل هذه الحالة فالعراق مثبلً تعرض الى ضؽوط تضخمٌة شدٌدة لم 
القرن الماضً بسبب لنصؾ الثانً من عهد السبعٌنات من تعرؾ من قبل منذ ا

مثل هذه ً للج الكالزٌادات الهابلة فً االنفاق الحكومً وعدم مواجهة االنتا
فً انتاج ت العامة الى احداث زٌادات كبٌرة بالعكس تإدي زٌادة النفقا .والزٌادات

السلع والخدمات عندما ٌكون االقتصاد القومً دون مستوى االستخدام الكامل وال 
اختناقات كمٌة ونوعٌة مثل نقص الٌد العاملة الماهرة او طرق المواصبلت ٌعانً 

وبما ٌكفً مثل هذه الحالة تكون مرونة الجهاز االنتاجً عالٌة  ووسابل النقل و فً
النتاج السلع والخدمات استجابة الى زٌادة االنفاق الحكومً أي ان زٌادة هذا االخٌر 

على فً مثل هذه الحالة تفرز آثار اٌجابٌة على االنتاج الكلً اكثر مما تفرزها 
 .االسعار

 
 -:االنتاج اثر النفقات العامة على توجٌهثالثا:

تستطٌع الدولة وعبر سٌاستها االنفاقٌة الى توجٌه االنتاج باالتجاه الذي ٌخدم اهداؾ 
لتنمٌة انتاج السلع السٌاسة االقتصادٌة العامة فاذا وجدت الدولة هنالك حاجة ملحة 

فبؤمكانها التدخل لبلوغ هذا الهدؾ  الرأسمالٌة والتقلٌل من انتاج السلع االستهبلكٌة
مثل هذه المشارٌع او تشجٌع القطاع الخاص عبر خبلل قٌامها بؤنشاء اما من 

والحد االعانات او االعفاء من الضرابب لتحقٌق المزٌد من انتاج السلع الرأسمالٌة 
من استهبلك السلع االستهبلكٌة عن طرٌق زٌادة الضرابب علٌها او تقلٌص 

من لة و رأس مال وادارة ( تنتقل عناصر االنتاج ) ٌد عاماالعانات وبهذه الطرٌقة 
 قطاع انتاج السلع االستهبلكٌة الى قطاع انتاج السلع الرأسمالٌة . 

 -:اثر النفقات العامة على االٌرادات الضرٌبٌةرابعا:
ذكرنا ان االنفاق الحكومً ٌإثر على الطلب الكلً بؤعتباره احد عناصر هذا 

موارد انتاجٌة ؼٌر مستؽلة  الطلب مع بقاء االشٌاء االخرى على حالها وعند توفر
تإدي الزٌادة فً النفقات العامة الى زٌادة فً الطلب ثم وطاقات انتاجٌة فابضة 

ما ان هذا االخٌر ٌمثل عادة المادة االولٌة بو .االنتاج ثم االستخدام ثم الدخل القومً
تؽرؾ منها الضرابب فان زٌادة الدخل القومً تقود الى زٌادة االٌرادات  ًالت

 رٌبٌة حتى ولو فرضنا بقاء نسب او معدالت الضرابب على حالها . الض
 

 اثر النفقات العامة على توزٌع الدخل القومًخامسا:
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 بطرٌقتٌن :  تإثر النفقة العامة على توزٌع الدخل القومً
العوامل وتتمثل فً ان الحكومة حٌنما تقوم بشراء خدمات  الطرٌقة االولى :

لتؤدٌة وظابفها المختلفة بؤشباع الحاجات العامة لعوامل االنتاجٌة من مالكً هذه ا
وٌحصلون فً ذلك على  ,فانها تدفع لهم اثمان اتعابهم أي خدمات هذه العوامل

وٌطلق على مجموع هذه العوابد .دخول نقدٌة بشكل اجور وفوابد واٌجارات وارباح 
المشاركٌن  مصطلح الدخل القومً وبهذه الطرٌقة توزع الحكومة دخول نقدٌة على

فً تولٌد الناتج الكلً من السلع و الخدمات وٌطلق االقتصادٌون على هذا النوع من 
  .التوزٌع االولً للدخل القومً بٌن المنتجٌن ()   التوزٌع للدخل القومً اصطبلح

 
: تتمثل بقٌام الدولة بؤدخال تعدٌبلت على التوزٌع االولً للدخل  الطرٌقة الثانٌة
مع العدالة والمساوات ومن اجل تضٌٌق حدة عارض توزٌع الدخل القومً عندما ٌت

تفاوت بٌن الدخول وتحسٌن مستوى الرفاهٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعموم افراد 
بؤستقطاع  تقوم الدولةالمجتمع من خبلل توفٌر كمٌات مناسبة من السلع والخدمات 

ا الضرٌبٌة ومن ثم جزء من دخول الفبات الؽنٌة او المٌسورة عن طرٌق سٌاسته
او اعادة توزٌعها من جدٌد وعبر سٌاستها االنفاقٌة اعادة انفاق المبالػ المستقطعة 

اجتماعٌة او على ذوي الدخول المنخفضة وذلك بصورة مختلفة بشكل اعانات 
تؤمٌنات للرعاٌة الصحٌة والسكنٌة والتعلٌمٌة ومدفوعات نقدٌة الصحاب المشارٌع 

 او ثابتة . قاء على اسعار بعض منتجاتهم مستقرة او االقتصادٌة بؽٌة االب
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 الباب الثانً
 االٌرادات العامة

االٌرادات العامة هً مجموع المبالػ النقدٌة او االموال التً تحصل علٌها الدولة 
 تؽطٌة النفقات العامة ووضع السٌاسة بؽٌةوؼٌرها من االشخاص العامة التابعة لها 

 . للدولة موضع التنفٌذالمالٌة 
وكما  -ومختلفة فالدولة والسٌما فً الوقت الحاضر تقوم بصرؾ نفقات هابلة 

نتٌجة لتحولها من دولة حارسة ثم الى دولة متدخلة ثم الى دولة  -الحظنا فً السابق 
د . وال بمنتجة وهذا االمر ٌستلزم تحصٌل اٌرادات تكون كافٌة لتؽطٌة نفقاتها العامة 
وثرواتها لنا هنا ان نشٌر ان هذه االٌرادات باتت متنوعة بتنوع الدول وامكانٌاتها 

وبنٌتها االقتصادٌة فمن هذه االٌرادات ما هو متحقق او ٌمكن تحقٌقها لجمٌع الدول 
كالضرابب والقروض والرسوم ومنها ما هو متوفر فً بعض الدول دون االخرى 

وسوؾ نتاول وؼٌرها .  والتجارة والسٌاحة كؤٌرادات النفط والثروات المعدنٌة
 والرسومالقروض العامة  بالشرح ابرز االٌرادات المالٌة المتحققة للدولة وهً 

 الدومٌن والثمن العام والضرابب . اٌرادات و
 

 الفصل االول
 اٌرادات ممتلكات الدولة ) الدومٌن (
واٌاً عقارٌة ام منقولة ٌطلق لفظ الدومٌن على ممتلكات الدولة اٌاً كانت طبٌعتها 

 كان نوع ملكٌتها عامة ام خاصة . 
ً وقد كانت اٌرادات الدومٌن هً المورد االكبر للملك او االمٌر االقطاعً ف

 صة مختلطة بمالٌة الدولة وكان دخل الخا العصور الوسطى عندما كانت مالٌة الملك
فً اٌراداته . اال كبر المملوكة له ملكٌة خاصة ٌساهم بالنصٌب االالزراعٌة اراضٌه 
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اسراؾ الملوك التنازل عن ممتلكاتهم لبلمراء ومن ثم حرمانهم من انه ترتب على 
ل اهمٌة اٌرادات الدومٌن تدرٌجٌاً وحلت إدخل هذه الممتلكات مما تسبب فً تضا

محلها االٌرادات المتحصلة من االفراد اختٌاراً فً البداٌة ثم اجباراً فً النهاٌة بشكل 
. ثم استمر هذا الوضع فً عصر ما بعد االقطاع من العصر الحدٌث . ضرابب 

(1)
 
الذي شهد وال ٌزال ازدٌاداً فً اهمٌة اٌرادات الدومٌن مرة اخرى ال سٌما بعد 
انتشار الفلسفة االشتراكٌة او التدخلٌة التً تسمح للدولة بان تمتلك وتمارس مختلؾ 

وال جدال فً ان االٌراد االساسً .   التً ٌمارسها الفرد اوجه النشاط االقتصادي
الذي ٌتؤتى الى الدول التً تتبنى المذهب االشتراكً ٌتمثل فً دخل امبلكها المختلفة 

 .
(2)

قسمٌن : دومٌن عام ودومٌن  ومهما ٌكن من امر فان امبلك الدولة تنقسم الى 
 خاص وسوؾ نوضحهما فً المبحثٌن االتٌٌن: 

 
 المبحث االول

 Domaine publicالدومٌن العام 
ٌراد به مجموعة من االموال التً تملكها الدولة او احدى االشخاص االعتبارٌة 
العامة ملكٌة عامة ومخصصة للمنفعة العامة بحكم طبٌعتها او بؤرادة السلطة العامة 

 وهما : مال أي , ومن ثم ٌجب ان ٌتوفر شرطان لثبوت صفة العمومٌة على 
شخاص المعنوٌة العامة للدولة او الحدى اال املوكٌجب ان ٌكون المال م -اوال:

المحافظات او و  االقالٌماو االقلٌمٌة )الهٌبات او المإسسات العامة ( المرفقٌة )
 .البلدٌات (

ٌجب ان تكون هذه االموال مخصصة للمنفعة العامة بحكم طبٌعتها او بؤرادة  -ثانٌا:
االدارة من موال التً تستهدؾ السلطة العامة. وعلٌه فبل تثبت صفة العمومٌة لبل

 تملكها بقصد تحقٌق الربح . أي , تملكها ما ٌهدؾ الٌه االفراد
التابعة  والمطارات والمبانًوالجسور الطرق العامة  االموال العامة ومن امثلة

للدولة والحدابق العامة . وهذه االموال تخضع الحكام القانون العام . ونظراً 
د حماها ونظم استعمالها ومن اوجه الحماٌة التً احٌطت بها الهمٌتها فان القانون ق

 ما ٌلً : 
 عدم جواز التصرؾ باالموال العامة .  -أ

 عدم جواز تملكها بالتقادم . -ب
 .عدم جواز الحجز علٌها -جـ 
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 .  136د. عبد العال الصكبان , مصدر سابق , ص - 2
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   ن المدنً العراقً التً نصت على( من القانو 91وهذا ما اشارت الٌه المادة ) 
ة العقارات والمنقوالت التً للدولة او لبلشخاص المعنوٌة تعتبر امواالً عام - 1)

 .ة عامة بالفعل او بمقتضى القانونوالتً تكون مخصصة لمنفعالعامة 
وعلى  الحجز علٌها او تملكها بالتقادم( وهذه االموال ال ٌجوز التصرؾ فٌها او -2

تحكم االنتفاع خضع قانوناً للقواعد العامة التً ٌفان استعمال المال العام العموم 
 بالمرافق العامة وهً : 

الحرٌة : أي ان االفراد احرار فً استعمال االموال العامة دون اذن او  -1
وبما ٌنسجم مع طبٌعة ٌقتضٌه القانون  بما ٌسمح به االستعمال وفقاً لماترخٌص حس

ٌضمنها  ًل ٌعتبر من الحرٌات االساسٌة التمثل هذا االستعماكل مرفق . الن 
 ون . القان
 عند استعمالهم لهذه االموال . : أي عدم التمٌٌز بٌن االفراد  المساواة -2
.مالًالمجانٌة : أي حق االفراد فً االنتفاع المجانً بهذه الموال بدون مقابل  -3

(1)
 

 -لهذا االستعمال  على مقابل الدولة احٌاناً  تحصلوهذه هً القاعدة العامة ولكن قد 
او تؽطٌة بعض االعباء التً تتحملها العام آلٌة استعمال المرفق بؽٌة تنظٌم  -استثناءً 

كدخول الحدابق العامة والمناطق االثرٌة او  ,مومته والحفاظ علٌهدٌالدولة فً سبٌل 
المتاحؾ .

(2)
 

 المبحث الثانً
 Domaine privéالدومٌن الخاص 

ملكٌة امة وٌراد به مجموع االموال التً تملكها الدولة وؼٌرها من االشخاص الع
خاصة وتخضعها الحكام القانون الخاص بقصد الحصول على ما تدره هذه االموال 
من اٌرادات . وتحرص معظم الدول على ادارة هذه االموال وفقاً للنظم السابدة فً 
االنشطة الخاصة وذلك حتى ٌتٌسر لها تحصٌل قدر كبٌر من االٌرادات عن طرٌقها 

وهذا ما اكدته  ,ا او الحجز علٌها او تملكها بالتقادمأي انه ٌمكن بٌعها والتصرؾ به.
لبلدارة ان )...والذي ورد فٌه  4/4/1791العلٌا فً لٌبٌا بحكمها الصادر  حكمةالم

تسلك فً ادارة اموالها وامبلكها الخاصة دون العامة مسلك االفراد وتتبع فً ذلك 
تلكاتهم فتبٌع وتشتري نفس الوسابل التً اتبعوها فً ادارة واستؽبلل اموالهم ومم

وتإجر كما ٌبٌعون وٌشترون وٌإجرون وهً عندما تباشر ادارة امبلكها الخاصة 
على هذا النحو فان جمٌع ما تقوم به من اعمال االدارة وتتخذه من اجراءات تخضع 

 (الحكام القانون المدنً
(3)
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مة عند الكبلم والحقٌقة ان الدومٌن الخاص هو وحده الذي ٌعنٌه علماء المالٌة العا
عن ممتلكات الدولة كمصدر من مصادر االٌرادات العامة . وٌنقسم الدومٌن الخاص 

 الى عدة اقسام هً :
 الدومٌن العقارياوال:

ٌمثل الدومٌن العقاري اهمٌة تارٌخٌة فً العصور الوسطى وكان ٌتمثل باالراضً 
هد االقطاعً ل العوبدأ هذا النوع ٌفقد اهمٌته على اثر زوا  الؽاباتو الزراعٌة

هذا النوع من االراضً وترك امر استؽبللها لبلفراد وتوسع الدولة فً بٌع 
(1)

 
ونرى ان هذا النوع من الدومٌن ٌمكن ان ٌشمل بحكمه ما مخزون فً باطن 
االرض من ثروات طبٌعٌة متمثلة بالنفط والؽاز والمعادن وؼٌر ذلك كونها متولدة 

لدولة وان كان بعض الفقه المالً ٌضع هذه عن عقار وهً االرض المملوكة ل
.الثروات تحت وصؾ دومٌن من نوع خاص هو الدومٌن االستخراجً 

2
 

 
 الدومٌن المالًثانٌا:

ٌتكون مما تملكه الدولة من اوراق مالٌة كاالسهم والسندات وفوابد القروض 
دولة وؼٌرها من الفوابد المستحقة للحكومة وٌسمً البعض هذا الدومٌن بمحفظة ال

من اوراق مالٌة ونقدٌة , وما تحققه من ارباح وفوابد . اٌة دولة أي ما تملكه
(3)

وقد  
حقق هذا الدومٌن بعض الفوابد للدولة حٌث لعبت االخٌرة دور المشرؾ على 
المشروعات المالٌة فً اقتصادها الوطنً والمسٌطر على بعض المشروعات المهمة 

 . كما انه حقق بعض االٌرادات للدولة 
 

 الدومٌن الصناعً والتجاريثالثا:
ٌشمل هذا النوع جمٌع النشاطات الصناعٌة والتجارٌة التً تقوم بها الدولة فً هذه 
المجاالت حٌث تمارس الدولة فٌه نشاطاً شبٌهاً بنشاط االفراد العادٌٌن والمشروعات 

رٌة الخاصة بهدؾ تحقٌق الربح او تقدٌم خدمة لبلفراد مقابل مبالػ ؼٌر احتكا
التً تملكها الدولة او التجارٌة العامة ٌة للمشارٌع الصناعٌة المتؤتوتسمى االٌرادات 

الذي تمٌٌزاً عن الثمن الخاص التً تنتجها بالثمن العام من بٌع سلعها او خدماتها 
ومثالها .والصناعٌة الخاصة التجارٌة المشروعات  هٌمثل المقابل الذي تحصل علٌ

مإسسات العامة والتً تباشر نشاطا تجارٌا او صناعٌا فً العراق الشركات وال
  كالشركة العامة لبلدوٌة والشركة العامة للحبوب والشركة العامة للسٌارات وؼٌرها. 

التجاري والصناعً اما بشكل مباشر من قبلها وقد تقوم الدولة بادارة الدومٌن 
الشركات الخاصة  تمنح امتٌاز او ترخٌص الحدى, او ان اوعن طرٌق احد مرافقها 

                                                           
2- M.Duverger , Op.cit,p89 – 93 . 

2
 .67د.احمد الدخٌل , مصدر سابق , ص   

3- M.Duverger , Op.cit , p92 .  
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فً مثل هذا وؼالباً ما تشترك الدولة ,بان تقوم ببٌع البضابع او الخدمات الجل معٌن 
فً مجلس النوع كمساهم بنسبة معٌنة بقصد االشراؾ والرقابة عن طرٌق ممثلها 

ا القطاع الربح باالضافة االدارة وٌسمى هذا النوع بالقطاع المختلط حٌث ٌحقق هذ
.مةلحة العاالى المص

(1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثانً
 la taxe موالرس

هو من الموارد االعتٌادٌة للدولة ظهر تقرٌباً منذ الثورة الصناعٌة فً اوربا الرسم 
قٌام الدولة بتقدٌم الحاجة الى ضرورة وبزوغ وتطور حركة االقتصاد العالمً 

 جراء مقابل بسٌط .لمختلؾ فبات المجتمع  متنوعةخدمات 
 المبحث االول

 تعرٌف الرسم وخصائصه
ٌراد بالرسم مبلػ من النقود ٌدفعه الفرد الى الدولة او ؼٌرها من الهٌبات العامة 

له تحقق فً آن واحد نفقاً خاصاً باالضافة جبراً مقابل انتفاعه بخدمة معٌنة تإدٌها 
 ٌعود على المجتمع من جراء ادابها . الى النفع العام الذي 

 وهً:ابرز خصابص الرسم نحدد  ذا التعرٌق ٌمكن انمن ه و
 :اوالً : الرسم ٌدفع نقداً 

والمقصود بذلك ان الرسم ٌتم دفعه فً شكل نقدي . واشتراط الصورة النقدٌة 
للرسم جاء لٌتبلبم مع التطور فً مالٌة الدولة من حٌث اتخاذ نفقاتها واٌراداتها 

 .للصورة النقدٌة 
 :ثانٌاً : الرسم ٌدفع جبراً 

ن الفرد ٌدفع الرسم جبراً للهٌبة او الجهة العامة التً تقدم له الخدمة . ٌراد بذلك ا
وٌظهر عنصر الجبر خاصة فً استقبلل الجهات العامة فً وضع النظام القانونً 

ره وطرق تحصٌله وكٌفٌة االستفادة من الخدمة المقدمة اللرسم من حٌث تحدٌد مقد
وسبب ذلك ان فكرت الجبر  ,فكر المالًكمقابل له . وقد اثار هذا العنصر جدالً فً ال
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م فً الضرٌبة فالفرد ال ٌدفع الرس فً الرسوم قد تكون ؼٌر واضحة كما هو الحال
اال بمناسبة حصوله على خدمة معٌنة من الدولة واالصل انه حر فً طلب الخدمة 

االختٌار فً طلب الخدمة وبالتالً دفع الرسم المقرر او عدم طلبها أي ان له حرٌة 
.و بالعكسا

(1)
  

وٌرد على ذلك انه وان صح ان للفرد قدراً من الحرٌة فً حالة دفع الرسم اال ان 
هذه الحرٌة تنصرؾ فقط الى طلب الخدمة او عدم طلبها ولكن اذا ما قرر طلبها 
فانه ٌظهر جلٌاً عنصر الجبر نظراً الستقبلل الدولة بتحدٌد قٌمة الرسم وطرق 

ومن ناحٌة اخرى ٌبلحظ ان عنصر االختٌار فً اد تحصٌله دون اتفاق مع االفر
 قانوناً او عمبلً فً كثٌر من الحاالت منها :  ٌختفًطلب الخدمة 

الدولة فتقتضً له تلقى خدمة معٌنة تقدمها قد ٌفرض القانون على االشخاص  -1
ومن  ,والتطعٌم االجباريمقابلها رسماً معٌناً ومثاله خدمات التعلٌم االلزامً 

دم فٌها تماماً حرٌة الفرد فً دفع نعان االمر هنا ٌتعلق بخدمات خاصة ت الواضح
المشرع قد ٌقرر عقوبات جنابٌة على عدم تحصٌل هذه الخدمات ان بل  .الرسم عنها

ة ٌسمى هذا االجبار باالجبار القانونً رسوم المقررة عنها وفً هذه الحالاو دفع ال
 بعض الخدمات ودفع الرسوم عنها .  أي ان القانون ٌلزم االفراد بالحصول على

االجبار ٌسمى االجبار المعنوي  وباالضافة الى ذلك ٌوجد نوع آخر من -2
ة مالواقعً ( والمراد به التزام الفرد بدفع الرسم فً حالة ما اذا قرر االنتفاع بالخد)

 ون بطلبوبمعنى آخر ان الفرد ال ٌلتزم بمقتضى القان .التً تقدمها الجهات العامة
الخدمة وانما له ان ٌفعل ذلك بمحض اختٌاره على انه متى قرر االنتفاع بها التزم 

طبقاً للقانون بؤداء الرسم المقرر عنها  
(2)

فالقانون هنا ال ٌلزم االفراد بالحصول . 
ن فعلٌاً للحصول علٌها وهكذا ٌجدون انفسهم ملزمٌن ومضطرعلى الخدمة وانما هم 

فطالب الحق ٌجد نفسه مضطراً ,ل على هذه الخدمةبدفع الرسوم المقررة للحصو
الرسوم المقررة للتقاضً فً حالة سعٌه للحصول على حقه عن طرٌق لدفع 

.المحاكم
(3)

 
ذلك ان عنصر الجبر ٌعتبر متوفراً بالنسبة للرسم اال ان طبٌعة  ونخلص من كل

ى لى قانون واخرفبعضها تستند افً جمٌع الحاالت عنصر الجبر لٌست واحدة 
تستند الى واقع.

(4)
  

  : ثالثاً : الرسم ٌدفع بمقابل
خاص ٌحصل اال ان هناك مقابل ٌراد بذلك ان الرسم وان كان فرٌضة اجبارٌة 

 :بشكل خدمة وهو قد ٌكون احد االوجه التالٌة علٌه دافع الرسم 
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نشاط تبذله الدولة لمصلحة الفرد كالفصل فً المنازعات القضابٌة التً تخصه  -أ
 وثٌق العقود . او ت
امتٌاز ٌمنح لفرد معٌن ٌخوله انتفاعاً خاصاً ٌمتاز به عن ؼٌره كالحصول على  -ب

 جواز سفر او رخصة كحمل السبلح . 
لمباشرة المكلؾ بدفع الرسم لعمله او مهنته كالرسوم من جانب الدولة تسهٌبلً  -جـ

دارة مطعم.المهن كالحبلقة او االتً تدفع للحصول على رخصة للعمل فً بعض 
(1)

  
 

 :مقترن بنفع عام رابعاً : النفع الخاص 
ٌترتب على الرسم تحقٌق نفع خاص الى جانب النفع العام وذلك ٌعنً ان الفرد 

ٌه ٌحصل على نفع خاص مباشر ال ٌشاركه فٌه احد ٌتمثل فً المنفعة التً تعود عل
باالضافة الى النفع  مة تحققدان هذه الخ وٌعنً اٌضا. من الخدمة التً تقدمها الدولة

مباشر على الخاص نفعاً عاماً ٌعود على المجتمع ككل . فالتعلٌم مثبلً ٌعود بنفع 
كما ان ,االفراد ٌتمثل فً رفع مستوى االنتاج بسبب ارتفاع مستوى كفاءة العاملٌن 

رسوم التقاضً تحقق فً نفس الوقت نفعاً خاصاً للمتقاضٌن ٌتمثل فً حصول كل 
لمشروع ونفعاً عاماً للمجتمع ٌتمثل فً استقرار الحقوق وتوفٌر على حقه امنهم 

.العدالة الفراده
(2)

  
 المبحث الثانً

 رض الرسماالساس القانونً لف
بٌنا ان من خصابص الرسم ان ٌدفع جبراً من قبل االفراد وان الدولة تتمتع فً 

ظم الدساتٌر سبٌل اقتضابه بامتٌاز على اموال المدٌن , وقد تطلب ذلك ان قررت مع
. أي بمعنى آخر لم ٌكن ضرورة موافقة السلطة التشرٌعٌة على فرض الرسوم 

باالمكان فرض أي رسم اال بمقتضى قانون ٌصدر عن هذه السلطة وهذا ما كان 
( منه بانه  11حٌث بٌنت المادة )  1725مقرراً فً القانون االساسً العراقً لسنة 
( اال ان قانون ٌشمل احكامه جمٌع المكلفٌن ) ال تفرض ضرٌبة او رسم اال بمقتضى

تعدد انواع الرسم واختبلؾ القواعد التً تتبع فً تقدٌرها دفع الكثٌر من الدساتٌر 
أي ان تخول السلطة التشرٌعٌة  .الى تقرٌر امكانٌة فرض الرسوم بناًء على قانون

اصدار الى السلطة التنفٌذٌة لكً تقوم من جانبها بصبلحٌتها فً فرض الرسوم 
قرارات او لوابح عامة تنظمها وتحدد مقادٌرها واسعارها , وبمعنى آخر ان هذه 
الدساتٌر فرقت بٌن فرض الضرٌبة والذي ال ٌكون اال بقانون وفرض الرسم الذي 

ٌتحقق بناًء على قانون 
(3)

 الملؽً ومن ذلك على سبٌل المثال الدستور المصري. 
( على انه الٌجوز تكلٌؾ احد اداء الرسم اال  117الذي اكد فً مادته )  1791لسنة 

                                                           
 . 499د. رفعت المحجوب , مصدر سابق , ص - 1
 . 60جنابً , مصدر سابق , صد. طاهر ال - 2
 .  72د. احمد جامع , مصدر سابق , ص - 3



 
)50( 

 
 

 

 2014وهو ذات الحكم الذي جاء به الدستور المصري النافذ لسنة  فً حدود القانون
الذي بٌن فً الملؽً  1790 . وكذلك الدستور العراقً لسنة ( منه35فً المادة )

نون ولم ( بانه ال ٌمكن فرض الضرٌبة او تعدٌلها او جباٌتها اال بقا 35المادة ) 
االعباء العامة . وهو ما ٌعنً ان لشرط بالنسبة لفرض الرسم او بقٌة ٌقرر هذا ا

لرسوم ٌجوز فرضها او تعدٌلها من ؼٌر حاجة الى استصدار قانون بها وٌتم ذلك ا
بتخوٌل صادر من السلطة التً تملك حق تقرٌرها قانوناً وهً السلطة التشرٌعٌة 

او لوابح . وتؤكٌداً لما تقدم نظمة او قرارات عامة أللسلطة التنفٌذٌة وذلك من خبلل 
تم  5/2/1775( فً  24اصدر مجلس قٌادة الثورة ) المنحل ( قراراً برقم ) 

وتهدؾ لجنة الشإون االقتصادٌة ترتبط بمجلس الوزراء بموجبه تشكٌل لجنة تسمى 
ابع الط ذاتمن خبلل التنسٌق بٌن الوزارات والجهات المختصة فً الشإون 

المالً الى اقتراح اسس عامة وصٌاؼة السٌاسة االقتصادٌة والمالٌة و االقتصادي
للدولة . 

(1)
برقم واالهم من ذلك صدر قرار آخر من مجلس قٌادة الثورة ) السابق (  

5/2/1776( فً  22) 
2
 :بموجبه تقرر اآلتًو 

معنٌة ؼٌر تتولى وزارة المالٌة بعد التنسٌق مع الوزارات المعنٌة او الجهة ال -1
المرتبطة بوزارة االقتراح على لجنة الشإون االقتصادٌة تعدٌل الرسوم المقررة 

 قانوناً . 
ظروؾ لجنة الشإون االقتصادٌة فً مقترح تعدٌل الرسوم على ان تراعً  تبت -2

 الفبات االجتماعٌة المختلفة المشمولة بهذه الرسوم .
ات المتعلقة بالرسوم اعتبارا من تكون قرارات اللجنة معدلة الحكام التشرٌع -3

 تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة .
وٌرى بعض الكتاب ان فرض الرسوم من قبل بعض الجهات المخولة ٌمكن ان  

ٌكون له ما ٌبرره ومن ابرز ذلك ان الرسم اقل اهمٌة من الضرابب سواء من 
ان فرض الرسوم ثم الناحٌة المالٌة او االقتصادٌة او االجتماعٌة او السٌاسٌة 

فرضها بقانون  نااذا اشترطبٌرة من العمل وهو ما ال ٌتوافر كوتعدٌلها ٌحتاج مرونة 
المقدمة من الشخص  اتكما نشترطه فً الضرٌبة , ثم ان الرسوم تجبى مقابل الخدم

ومتعددة  ةالعام لصالح االفراد وما دامت تلك الخدمات التً تجبى الرسوم عنها كثٌر
نٌن تفصل بتعدٌل او اوالمشرع بؤستمرار من خبلل اصدار قن ٌشؽل فانه ال ٌجوز ا

.الؽاء هذه الرسوم
(3)

  
ى بنفسها عن التمٌٌز بٌن الرسوم لما تزل تنؤومع الرؼم من ذلك فان بعض الدول 

العراقً والضرابب من حٌث الحكم القانونً ومنها ما اشار الٌه المشرع الدستوري 
التفرض الضرابب ) ( 1( فقرة )22فً مادته ) 2005فً الدستور النافذ لعام 
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عد ٌعنً انه ال ٌمكن ب وال ٌعفى منها اال بقانون( وهذاوالرسوم وال تعدل وال تجبى 
او تعدٌلها او جباٌتها او  صبلحٌتها بفرض الرسوم اآلن للسلطة التشرٌعٌة ان تفوض

أي قرار اداري التنفٌذٌة. كما انه ال ٌحق لبلخٌرة ان تصدر للسلطة  االعفاء منها
ٌتضمن عناصر قانونٌة الرسم تلك. وعلى الرؼم من ذلك لم ٌسلم هذا النص 
الدستوري من الخرق واالنتهاك فً مواضع عدٌد على صعٌد التطبٌق ومن بٌن ذلك 

( منه من تفوٌض 25فً المادة ) 2016ما تضمنه قانون الموازنة االتحادٌة لسنة 
 )ؼٌر السٌادٌة( صبلحٌة فرض الرسوم ارةوالجهات ؼٌر المرتبطة بوز الوزارات

. كما ان المشرع اعاد تبنً الحكم ذاته فً قانون الموازنة لتؽطٌة نفقاتهااو تعدٌلها 
مجانبة  افٌه وص نرىالنص ههذ . ومن ثم فان( منه24) فً المادة 2019لسنة 

 صرٌحة الحكام الدستور وٌمكن لكل ذي مصلحة الطعن به امام المحكمة االتحادٌة
علما ان تقسٌم المشرع للرسوم بٌن كونها سٌادٌة وؼٌر سٌادٌة تقسٌم ال ٌقوم  العلٌا.

بان الرسوم  2019فهو وان اوضح فً قانون موازنة  .على سند قانونً صحٌح
السٌادٌة هً تلك الصادرة فً القوانٌن االتحادٌة النافذة فان هذا المفهوم ال ٌستقٌم 

ٌمكن ان  تقسٌم الرسومعروؾ لدى الفقه المالً ان فمن الم .واحكام القانون المالً
الى رسوم اتحادٌة او مركزٌة تفرض من السلطات االتحادٌة) فً ظل الدولة  ٌتفرع

ورسوم محلٌة تفرض  ,() فً ظل الدولة البسٌطة رالٌة( او السلطات المركزٌةدالف
اتى به المشرع اما التقسٌم الذي  المحلٌة فً االقالٌم والمحافظات. من قبل السلطات

معٌار واضح من او على االقل العراقً فانه ال ٌقوم على معٌار دقٌق وصحٌح 
ة بانها اٌرادات سٌادٌة الناحٌة القانونٌة. فالرسوم بشكل عام توصؾ مثلما الضرٌب

تفرضها الدولة بما لها من سلطان وقوة على اشخاصها واقلٌمها. ومع ذلك فاٌا كان 
ن المشرع الدستوري العراقً نص على قانونٌة الرسم وطالما المبرر لهذا التمٌٌز فا

اطلق وصؾ الرسم بدون التمٌٌز بٌن الرسوم المحلٌة واالتحادٌة والرسوم السٌادٌة 
وؼٌر السٌادٌة لذا ال ٌحق لؽٌر السلطة التشرٌعٌة فرض الرسوم وتعدٌلها اٌا كان 

 نوعه والجهة التً تحصله. 
 

 المبحث الثالث
 عن غٌره من االٌرادات العامةتمٌٌز الرسم 

راجع الى تشابه الرسم  كرادات االخرى وذلٌٌخلط البعض بٌن الرسم وبعض اال
هذه شبه الاوجه  بعض ولكن مع التسلٌم بوجود .فً بعض االوجه مع هذه االٌرادات

 :ذلك باآلتً ت وٌمكن بٌانااالٌراداال انه ثمة اختبلؾ بٌن ٌمٌز الرسم عن بقٌة 
 

 ولالمطلب اال
 العام  الرسم والثمن
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او خدمة تنتجها الثمن العام بانه مبلػ ٌدفعه الشخص لقاء حصوله على سلعة ٌراد ب
وٌمكن ان نبٌن هنا اوجه الشبه  .رٌع التجارٌة او الصناعٌة العامة التابعة للدولةالمشا
 ختبلؾ بٌن الثمن العام والرسم :واال
 

 : هاوجه الشب اوال:
تحقق او سلعة  للحصول على مقابل معٌن , أي مقابل خدمة  ان كبلً منهما ٌدفع -1

 .للمستفٌد منها ونفع عام ٌعود على المجتمع ككل فً نفس الوقت نفع خاص 
وفً ان كبلً منهما قد ٌكون الى حد كبٌر  ةان قواعد تقدٌر كبلً منهما متشابه -2

ارات التً تدعو وان االعتب,او اقل منهااو اكبر لتكالٌؾ الخدمة المقدمة مساوٌاً 
عل الرسم اكبر او اقل من نفقة الخدمة هً ذاتها التً تدفع الدولة الى جلى الدولة ا

.جعل ثمن المنتجات من امبلكها اكبر او اقل من نفقة انتاجها
(1)

 
 

 :اوجه االختالف  ثانٌا:
ان الرسم ٌدفع كمقابل للخدمة التً ٌحصل علٌها الشخص بٌنما الثمن العام ٌدفع  -1
بل خدمة او سلعةمقا

 (2)
 . 

تعود علٌه بنفع خاص  هفً حالة الرسم فان الخدمة التً ٌحصل علٌها دافع -2
. اما فً حالة الثمن العام فان النفع باالضافة الى النفع العام الذي ٌعود على المجتمع 

الخاص الذي ٌعود على دافع الثمن هو الؽالب , ومن هنا قٌل بان الرسم ٌدفع مقابل 
سلعة دارٌة ٌقدمها مرفق عام له الصفة االدارٌة . اما الثمن العام فٌدفع مقابل خدمة ا

او خدمة تجارٌة ٌقدمها مرفق ذو صفة تجارٌة او صناعٌة
 (3)

.  
تفرض الرسوم بموجب قوانٌن تصدر عن السلطة التشرٌعٌة او قرارات ادارٌة  -ـ3

بٌنما الثمن العام ٌتحدد  . االولى لها تصدر عن السلطة التنفٌذٌة بناًء على تخوٌل
 . او منافسةوفق قوانٌن العرض والطلب وفً ظل سوق احتكارٌة 

ٌة للدولة ولذلك تتمتع الدولة بحق االمتٌاز لسٌادمن االٌرادات اان الرسم ٌعد  -4
تمتع الدولة بهذا الحق فً بٌنما الثمن العام ال ٌعد كذلك ولهذا ال ت ,فً تحصٌله

 .تحصٌله
بٌنما العكس ,ل إضاكمصدر لبلٌرادات العامة اخذة بالتم ان اهمٌة الرسو -5

المختلفة  راً الى االتجاه الحدٌث فً الدولصحٌح بالنسبة الى الثمن العام وذلك نظ
الصناعٌة والتجارٌة  ارٌعنحو التدخل فً الحٌاة االقتصادٌة وانشاء الكثٌر من المش

وقفا على االفراد والتً كانت من قبل 
(4)

.  

                                                           
 .  96د. منصور مٌبلد ٌونس , مصدر سابق , ص - 1

2 - M.Duverger, op.cit , P95 – 96 . 
 .  420د. رفعت المحجوب , مصدر سابق , ص - 3

 .  66د. طاهر الجنابً , مصدر سابق , ص - 4
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 ٌرادالا ٌمثلٌضٌؾ بان الثمن العام  الفقه من لك هنالك منفضبل عن ذ -6
الدومٌن  المتحقق عن ٌرادالا الخاص فً حٌن الرسم ٌمثل الدومٌن المتحقق عن

.العام
1

 
 المطلب الثانً

 واالتاوة مالرس
مبلػ من النقود تحصل علٌه الدولة جبراً من اصحاب  )مقابل التحسٌن(ٌراد باالتاوة

تٌجة تنفٌذ احد المشروعات فادوا من زٌادة قٌمة عقاراتهم نالعقارات الذٌن است
العامة

(2)
كما فً حالة  .وتسمى فً بعض التشرٌعات ب)مقابل التحسٌنات العقارٌة( 

زٌادة القٌمة الرأسمالٌة الراضً البناء او القٌمة االٌجارٌة لبعض المبانً الكابنة فً 
كؤنشاء شارع  ,لى تحسٌنهاالعامة مشروعات ادت ا مناطق اقامت فٌها السلطات

بازل او مد خطوط حافبلت وؼٌر مجدٌد او مد شبكات كهرباء او هاتؾ او شق 
. ففً كل هذه الحاالت تلزم السلطة العامة مبلك العقارات باداء فرٌضة نقدٌة ذلك

معٌنة مقابل ما تحققه لهم من مزاٌا وفوابد دون قٌامهم باي جهد فً هذا السبٌل . 
 ن ابرز اوجه الشبه واالختبلؾ بٌن الرسم واالتاوة هً ما ٌلً : وعلى العموم فا

 
 :اوجه الشبه  اوال:

 ان كبلً منهما ٌمثل فرٌضة الزامٌة تدفع نقداً  -1
 .ان كبلً منهما ٌدفع مقابل حصول الفرد على منفعة خاصة  -2
 

 :اوجه االختالف  -ثانٌا
ستفٌدٌن من المشروعات ان االتاوة ال تفرض اال على اصحاب العقارات الم -1

 ةفً حاالت كثٌرعلى جمٌع االشخاص طالبً الخدمة و ٌفرض هنؤالعامة اما الرسم ف
  وعلٌه فان مجال الرسم اوسع كثٌراً من مجال االتاوة . .ومتنوعة

ان االتاوة تدفع مرة واحدة وان تم ذلك على اقساط , اما الرسم فتتعدد حاالت  -2
.ذلك ٌتكرر كلما تكرر طلب الخدمة انبتعدد مرات الخدمة أي دفعه 

(3)
  

فً االتاوة ٌلزم مالك العقار بدفع قٌمة االستفادة الحاصلة من قٌام السلطات  -3
بطلب هذه الخدمة . اما فً حالة الرسم  ٌقمالعامة بالمشروعات المختلفة حتى ولو لم 

نتفاع بها .فانه ٌمكنه عدم دفع المقابل النقدي اذا امتنع عن طلب الخدمة او اال
(4 )

 
 

 المبحث الرابع

                                                           
1
 69 ,60ص , سابق مصدر الدخٌل, حسٌن خلؾ احمد.د - 

 .  47, ص 1762, مطبعة الجامعة السورٌة , دمشق ,  2, ط 2المالٌة العامة , جعلم  ,د. رشٌد الدقر  - 2
 .  75د. جهاد سعٌد خصاونة , مصدر سابق , ص - 3
 .   20د.منصور مٌبلد ٌونس , مصدر سابق , ص - 4
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 قواعد تحدٌد الرسم
لٌس من الٌسٌر تحدٌد قاعدة عامة تلتزمها السلطة العامة وهً بصدد تقدٌر الرسم 
الواجب دفعه والواقع ان هنالك اكثر من قاعدة تدخل فً االعتبار عند اجراء هذا 

 التقدٌر وٌعتبر الرسم المفروض نتٌجة تفاعل جمٌع هذه القواعد :
المقدمة وبٌن الرسم المقابل  مراعاة التناسب بٌن نفقات الخدمةالقاعدة االولى : 

ان ٌتحقق هذا التناسب بالنسبة لكل شخص على حدة مستفٌد من . وال ٌلزم لها
حصٌلة و تكالٌؾ المرفق القابم بالخدمةبٌن تناسب  ٌتحقق الخدمة بل ٌكفً ان

ان الؽرض االساسً على د هذه القاعدة الرسوم المفروضة على االنتفاع بها . وتستن
لى مباشرة هذه من انشاء المرافق العامة لٌس تحقٌق الربح ومن ثم ال ٌترتب ع

 . تزٌد اٌراداتها عن نفقاتها نشاطها انالمرافق ل
 تكالٌؾ انتاججعل مبلػ الرسم المقرر عن الخدمة اقل من وهً  القاعدة الثانٌة :

والصحة . وتستند هذه لى بعض الخدمات كالتعلٌم الخدمة المقدمة وذلك بالنسبة ا
نفع عام بشكل ان مثل هذة الخدمات ٌترتب علٌها حد االمرٌن : اما الى ا القاعدة الى

ومن  ,الذي ٌعود على دافع الرسمجانب النفع الخاص ٌعود على المجتمع الى كبٌر 
بٌن االفراد لخدمات باداء هذه اتوزٌع نفقات المرافق القابمة ثم تقضً قواعد العدالة 

وبٌن المجتمع ككل من خبلل فرض الضرابب. دفع الرسوم بها عن طرٌق المنتفعٌن 
او لنفعها  لضرورتهاالى الرؼبة فً تشجٌع االفراد على طلب مثل هذه الخدمات و

تقؾ عقبة فً سبٌل فً صورة رسوم قد وذلك عن طرٌق عدم تحصٌل مبالػ كبٌرة 
بل قد تذهب  .حال بالنسبة الى بعض الخدمات الصحٌةكما هو ال ,طلب االفراد لها

السلطة العامة بعٌداً عن هذا االتجاه وتقرر عدم تحصٌل رسوم اطبلقاً عن الخدمة 
.التطعٌم ضد بعض االمراضالحال بالنسبة الى  كما هوالمإدات 

(1)
  

لنسبة جعل مبلػ الرسم اكبر من نفقة الخدمات المقابلة له وذلك با القاعدة الثالثة :
وتستند هذه القاعدة اما الى الرؼبة فً التقلٌل من اقبال االفراد .الى خدمات بعٌنها

, واما الى على طلب الخدمة موضوع الرسم كما هو الحال بالنسبة الى رسوم السفر 
الرؼبة فً الحصول على اٌرادات اكبر للخزٌنة العامة كما هو الحال بالنسبة الى 

ارات اذا زادت عن نفقة المرفق القابم بؤداء هذه الخدمة رسوم السٌو التوثٌقرسوم 
 .زٌادة ملموسة 

على الرؼم من كل هذه القواعد اال ان هذا ال ٌنفً القول بصفة عامة ان الؽرض و
االساسً من تحصٌل الرسوم هو مالً . اذ ان الدولة تستهدؾ من فرضها الحصول 

فقهاء المالٌة  الكثٌر منفان ولهذا على اٌرادات تواجه به جزءاً من النفقات العامة 

                                                           
 .  79 – 76د. احمد جامع , مصدر سابق , ص - 1
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العامة ٌتفقون على انه فً حالة زٌادة مبلػ الرسم عن نفقة الخدمة المقابلة له فان هذا 
الجزء الزابد ٌعتبر فً الواقع ضرٌبة مستترة

(1)
 .  

 
 المبحث الخامس

 طرق تحصٌل الرسم
تحدٌدها لهذه تحصل الدولة الرسوم المختلفة بعدة طرق وتإخذ بعٌن االعتبار عند 

وتقلل ما امكن من ,هذه الرسوم كاٌراد عام من اٌرادات الخزٌنة العامةرة فو الطرق
كلفة تحصٌلها المتملثة بالنفقات التً تنفقها الدولة من تحصٌل الرسوم كرواتب 

مختلفة واهم هذه ونفقات االدارة ال العاملٌن على تنظٌم الرسوم وجباٌتها الموظفٌن
 الطرق ما ٌلً : 

 :: طرٌقة التحصٌل المباشر والً ا
ٌلزم المكلؾ الراؼب فً الحصول على الخدمة بدفع الرسم المترتب وتتحقق عندما 

ظؾ المختص كرسوم وعلٌها الى خزٌنة الدولة مباشرة وٌؤخذ اٌصاالً بذلك من الم
وثابق السفر واالحوال المدنٌة ورسوم السٌارات . او فً حالة دفع الرسم الى 

 . المدرسٌةكالرسوم مة عامة دي ٌتولى القٌام بخالمرفق الذ
 

 :ثانٌاً : طرٌقة التحصٌل غٌر المباشر 
وٌتم ذلك من خبلل الطوابع فً حالة ما اذا كان الهدؾ من الخدمة هو الحصول 

للحصول المقدم من المكلؾ مكتوبة او فً حالة الصاق طابع على الطلب على وثٌقة 
هو الحال فً بعض الرسوم القضابٌة.ا على الخدمة ٌتضمن قٌمة الرسم كم

(2) 
 

 
 

 الفصل الثالث
 public  Emprunt القرض العام

ٌعد القرض احد الموارد المهمة التً تعتمد علٌها الدولة فً تموٌل حاجاتها 
المختلفة فً الوقت الحاضر وٌفسر التجاء الدول الى القروض العامة عدة اسباب 

 هً : 
كات الطرق والجسور ومحطات تولٌد وجود مشارٌع ضخمة كاقامة شب -1

الكهرباء والسدود وؼٌرها من المشارٌع التً تحتاج الى نفقات كبٌرة تعجز الموارد 
كما ان العدالة تقتضً عدم تحمٌل جٌل واحد لعببها  السنوٌة للدولة عن مقابلتها .

                                                           
 .  65د . طاهر الجنابً , مصدر سابق , ص - 1
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واجٌال بٌن الجٌل الحاضر  ءولذا ٌصار الى القرض كوسٌلة لتموٌل ولتوزٌع العب
 لمستقبل . ا

حربٌة الدولة الى االقتراض عندما تكون بحاجة لمواجهة نفقات تضطر  -2
بحٌث لم ٌعد المجتمع قادراً على تحمل عاجلة وتكون الضرابب قد وصلت الى حد 

 أي زٌادة فً كمٌتها .
 المكتنزةالمدخرات للوصول الى قد تفضل الدولة طرٌقة التموٌل بالقرض  -3

فً المجتمع  اذا شعرت ان هناك قدراً من االكتناز علٌهابدالً من فرض الضرابب 
عن القرض الممنوحة عن طرٌق المزاٌا ناع جمهور المكتنزٌن اقوان من الممكن 

 . واقراضها للدولة على اخراج اموالهم المكتنزة مما ٌحفزهم 
للتقلٌل من القوة فً حالة وجود خطر التضخم تلجؤ الدولة الى االقتراض  -4

ٌرها من وبؽفتقضً بذلك مما ٌمنع زٌادة الطلب فراد والمشروعات بٌد االالشرابٌة 
السٌاسات على خطر التضخم

(1)
 . 

 
علقة به وللتعرؾ على القرض العام سنتناول فً هذا الفصل ابرز المواضٌع المت

 وذلك فً المباحث االتٌة:
 

 المبحث االول
 هوبٌان خصائصتعرٌف القرض العام 

او احدى هٌباتها من المال تحصل علٌة الدولة  مبلػ ٌمكن تعرٌؾ القرض العام بانه
العامة من الؽٌر بموجب عقد ٌستند الى اذن مسبق من السلطة التشرٌعٌة وتتعهد 

المحددة.دفع الفوابد المترتبة علٌه وفق اآلجال برد القرض  الدولة
(2)

هذا  لومن خبل 
 :التعرٌؾ ٌمكن بٌان ابرز خصابص القرض العام 

 
 :العام مبلغ من المال  اوالً : القرض

وهذا االخٌر قد ٌكون نقداً او عٌناً . ٌدفع القرض العام بشكل مبلػ من المال 
كما هو الحال والصفة النقدٌة للقروض العامة هً الصفة الؽالبة فً العصر الحدٌث 

وعلى الرؼم من ذلك تبقى الصفة العٌنٌة للقروض العامة  - مر بناكما  -فً الرسوم 
قرض وخاصة عندما ٌكون مال حٌنما ٌشترطوجوداً فً التطبٌقات العملٌة اكثر منه 

ول مؾ منتجاتها لآلخرٌن عن طرٌق قرض ٌدولة او مإسسة صناعٌة تصرٌ
تلك المنتجات. هفً تنفٌذ تستخدممشروعاً معٌناً 

(3)
 السوفٌتً االتحاد ومثاله قرض 

%  215نار بفابدة )( د6511291000ٌبمبلػ ) 1757الذي منح للعراق عام  )سابقا(
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تسلٌمه وهو لم ٌسلم الى العراق نقداً وانما تعهدت حكومة االتحاد السوفٌتً على ( 
شكل مكابن وآالت فً حدود مبلػ القرض لمشارٌع نصت علٌها اتفاقٌة التعاون ب

االقتصادي والفنً المعقودة بٌن الطرفٌن . 
(1)

  
 

 :ن العام او الخاص ثانٌاً : القرض العام ٌدفع من احد اشخاص القانو
تلجؤ الدولة الى االقتراض من االشخاص الطبٌعٌٌن او المعنوٌٌن سواء كانوا 
ٌتمتعون بجنسٌتها او من االجانب كما تلجؤ الدولة احٌاناً الى دول اجنبٌة او 

ومن الطبٌعً ان او الدولٌة لبلقتراض منها.واالجنبٌة االمإسسات المالٌة الوطنٌة 
 الجتماعٌة تبعاً للجهة المقرضة .ه فً الحٌاة االقتصادٌة واٌختلؾ القرض وتؤثٌر

 
 :ثالثاً :القرض العام ٌدفع الى الدولة 

العامة التً تدخل للخزٌنة العامة للدولة ٌعتبر القرض العام نوعاً من االٌرادات 
بلً هذا ثمتمسواء كان حصرعقد القرض العام باحد اشخاص القانون العام لذلك ٌن

المرفقٌة التً تتمتع بشخصٌة ام بالمإسسات العامة ة المركزٌة الشخص بالسلط
او المحافظة االقلٌم او سلطة محلٌة على مستوىببلل مالً واداري ام قمعنوٌة وبؤست

.المدٌنة 
 (2)

   
 :رابعاً : القرض العام ٌتم بموجب عقد 

 رض وهوتقمالالمدٌن تحصل القروض العامة بموجب عقد ٌتم بٌن طرفٌن : االول 
ػ لباوالمرفقٌة التً تتعهد برد م االقلٌمٌةالدولة او الهٌبات والمإسسات العامة 

طوال فترة سداد القرض مع فوابده السنوٌة المترتبة علٌه بموجب احكام العقد 
عن مبلػ من الذي ٌتعهد بالتنازل  ابن المقرضالقرض . اما الطرؾ الثانً فهو الد

.ماله الى الطرؾ االول
(3)

  
 

 :: القرض العام ٌصدر بقانون خامساً 
استناداً الى اذن وض العامة واصدار سندات الدٌن العام تقوم الحكومة بعقد القر

مبلػ ممثلً الشعب على استدانة مسبق ٌصدر من السلطة التشرٌعٌة وٌتضمن موافقة 
وٌقتصر هذا االذن ؼالباً على المبادئ االساسٌة التً من المال ٌؽذي خزٌنة الدولة.

ن مبلػ القرض ومنح مزاٌا وضمانات معٌنة لتشجٌع االكتتاب بسندات تتضم
االصدار وسعر الفابدة والمزاٌا  طرٌقةكوٌترك للحكومة التفصٌبلت القروض العامة 

.وهذا ما اشار الٌه قانون الدٌن العام فً العراق لسنة االخرى الممنوحة للمكتتبٌن
نه لوزٌر المالٌة  الحق بتحدٌد ( با2من القسم ) (2الذي بٌن فً الفقرة ) 2004

                                                           
 .  412د. عبد العال الصكبان , مصدر سابق , ص - 1
 .  169مصدر سابق , صد. جهاد سعٌد خصاونة ,  - 2
 .  91د. اعاد حمود القٌسً , مصدر سابق , ص - 3



 
)58( 

 
 

 

شروط سندات الدٌن الحكومً قبل اصدارها مثل تارٌخ االستحقاق والسعر 
المعروض به ومعدل الفابدة واسلوب حساب معدل الفابدة وتارٌخ تسدٌد اصل الدٌن 

 شكل السند اواٌة شروط اخرى ؼٌر ممنوعة قانونا.ووالفوابد 
 من الناحٌة الشكلٌة اً ن القرض العام بانه قانونالفقه قانوولذلك ٌكٌؾ الكثٌر من    

ار انه الٌتضمن قواعد عامة ومجردة وانما فقط الموضوعٌة على اعتبولٌست 
اولى الدول التً ذهبت الموافقة على اصدار القرض العام . وال بد من القول هنا ان 
بعد ذلك  ثم انتشر1762الى االخذ بمبدأ قانونٌة القرض العام هً فرنسا وذلك عام 

.الدول فً دساتٌرها الكثٌر منه تفً الدول الؽربٌة ومن ثم قنن
(1) 

 هوهذا ما اكد 
حٌث بٌن انه ) ال ٌجوز للسلطة الملؽً  1791الدستور المصري الصادر فً عام 

.(لشعباال بموافقة مجلس االتنفٌذٌة عقد قروض .. 
(2)

كما اشار الٌه الدستور  
(عندما جعل من مجاالت اختصاص 122/15)فً المادة  1776الجزابري لسنة 

 البرلمان هو تنظٌم القرض .
 وفً العراق فانه على الرؼم من ان الدستور الحالً او الدساتٌر السابقة لم تشر

اصدار القرض بقانون اال ان العرؾ جرى على ان ضرورة الى  بشكل صرٌح 
االساسٌة للسلطة  كون ذلك من الصبلحٌاتالقرض العام ال بد ان ٌستند الى قانون 

بطرٌقٌن فً ؼالب  تكون فً العراق علما ان الٌة اقرار القروضالتشرٌعٌة. 
بصدور قانون ٌخول الحكومة او وزٌر المالٌة اصدار سندات  االحوال االول ٌتمثل

حكومٌة للحصول على قروض عامة ومثال ذلك قانون سندات قرض الحكومة 
حٌة اصدار سندات وزٌر المالٌة صبل الذي خول 1770( لسنة 52العراقٌة رقم )

للحصول على قرض مقداره )مابة ملٌون دٌنار( بفابدة ٌحددها  اسمٌة او لحاملها
الوزٌر بتعلٌمات.

3
التخوٌل الذي تضمنه قانون الموازنة االتحادٌة لسنة  وكذلك 

والذي اجاز لوزٌر المالٌة بعد مصاقة مجلس الوزراء اصدار سندات  2016
لتموٌل العجز فً الموازنة  حدد مبالؽها فً القانون المذكورلٌة خارجٌة او داخ

االتحادٌة للسنة المذكورة
4
اما الطرٌق الثانً فهً مصادقة البرلمان على اتفاقٌة  .

 تم التفاوض بشانها بٌن العراق ودولة اخرى او مإسسة مالٌة دولٌةٌاقراضٌة 
فً اوقات  ى هذه الطرٌقة لاالعراق  ؤوقد لج متخصصة كصندوق النقد الدولً مثبل.

مصادقة البرلمان  والذي تضمن 2016( لسنة 23قانون رقم ) مختلفة وكان اخرها
حول  ةدلة بٌن الحكومة الٌابانٌة والحكومة العراقٌابذكرات المتعلى الرسابل والم

 انً لتموٌل مشارٌع قطاع الكهرباءحددت قٌمته بالٌن الٌاب لعراقل االٌابان قرضمنح 
والذي تضمن اٌضا قرضا ممنوحا للعراق  2016( لسنة 24لقانون رقم )وكذلك ا
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وقد بٌنت  قلٌم كردستاناعمار المجاري ال لتموٌل مشارٌعحددت قٌمته بالٌن 
المذكرات والرسابل المتبادلة الملحقة بالقانونٌن المذكورٌن مدد القرض ومزاٌاه 

.وفوابدة والتزامات اطرافه
1
  
فكرة ضرورة اصدار القرض العام بقانون ٌعود لعدة وعلى العموم فان االخذ ب

 : اسباب 
حفاظاً على صبلحٌات السلطة التشرٌعٌة المالٌة واتاحة الفرصة لها لمناقشة  -1

 .السٌاسة المالٌة للحكومة وتؤكٌداً لمبدأ الرقابة الشعبٌة على اموال الدولة
(2)

 
القرض اضافة فً رد مبلػ ل ان القرض العام ٌلقً عبباً مالٌاً على الدولة متمث -2

لباً ما ٌتم ذلك من حصٌلة الضرابب , اوالمزاٌا االخرى وؼ ٌهالمترتبة عل الى الفوابد
وما دامت الضرابب تفرض بقانون فانه ٌجب ان تصدر القروض العامة بقانون 

 اٌضاً . 
االنعكاسات التً قد ٌحدثها ان اصدار القرض العام بقانون ٌمثل ضماناً ضد  -3
 ةرض من النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة بشكل خاص. فكم من دولالق

تجاه الدول االجنبٌة.فقدت سٌادتها واستقبللها من جراء تراكم القروض فً ذمتها 
(3)

  
 ةان اصدار القرض العام بقانون ٌزٌد من ثقة اصحاب االموال فً الدول -4

وٌساعد بالتالً على نجاح القرض.
(4    ) 

 :ساً : القرض العام ٌتضمن مقابل الوفاء ساد
الدولة المالٌة بانه ٌدفع الى خزٌنة ٌختلؾ القرض العام عن ؼٌره من اٌرادات 

الدولة بصورة مإقتة وبمقابل . بعكس الضرٌبة مثبلً التً توصؾ اٌراداً نهابٌاً بدون 
مقابل اقراض دة مضافاً الٌه فاب. وتتعهد الدولة باعادة مبلػ القرض الى الدابن مقابل 
 ة عندمالذلك ان الدوالقرض . وٌترتب على خبلل فترة ه لخزٌنة الدولة اموال

 عملٌة االقتراض هذهان تفكر فً العبء المالً الناجم عن  البدمبلػ أي  تقترض 
م القروض العامة اال فً انفاق استخدا وهذا ما ٌحتم علٌها من الناحٌة المنطقٌة عدم

استثماري منتج
(5)

ستناداً الى كل ذلك نجد ان القرض العام هو االٌراد الوحٌد وا. 
اذ ٌقٌد فً باب  ,الذي ٌقٌد فً باب االٌرادات وباب النفقات ولكن فً اوقات مختلفة 

 النفقات عند تسدٌده مع فوابده . االٌرادات عند تحصٌله وفً باب
 

 المبحث الثانً
 القروض العامةنواع أ
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ام متعددة تختلؾ باختبلؾ المعٌار الذي ٌإسس تنقسم القروض العامة الى اقس
ض ووقر ةض داخلٌوالى قرم تقسالتقسٌم علٌه فمن حٌث نطاق القرض العام 

 يٌمكن تقسٌمه الى قرض اختٌار. ومن حٌث الحرٌة فً االكتتاب به ةخارجٌ
وقرض اجباري . اما من حٌث توقٌته فانه ٌقسم الى قرض مإقت وقرض مإبد . 

 :ه التقسٌمات وسنبٌن هنا كل هذ
 

 المطلب االول
 القروض الداخلٌة والقروض الخارجٌة

خلٌاً عندما ٌكون المكتتبون فٌه هم االشخاص الطبٌعٌون ادٌكون القرض 
ٌعقد فٌه  والمعنوٌون المقٌمون فً الدولة , أي عندما ٌكون السوق المالً الذي

دخرات الوطنٌة وٌستلزم عقد القرض الداخلً توافر الم .القرض فً داخل الدولة
قبال بالقدر الكافً لتؽطٌة القرض , وان ٌعقد بالشروط والمزاٌا التً تكفل ا

 وعادة ٌعقد القرض بالعملة الوطنٌة . وؼالباً ال. المواطنٌن على االكتتاب فٌه
 . وٌكون باسعار فابدة بسٌطة من للمكتتبٌن ٌتضمن هذه القرض أي مزاٌا 

كتتب فٌه اشخاص مقٌمون خارج الدولة أي اما القرض الخارجً فٌكون عندما ٌ
ٌكون السوق المالً الذي ٌعقد فٌه القرض خارج الدولة سواء عقد هذا القرض مع 

اجنبٌة . اشخاص اجانب ام مإسسات مالٌة اجنبٌة كصندوق النقد الدولً ام دول 
قرض وتلجؤ الدولة الى عقد الاالجنبٌة كالدوالر وبفابدة عالٌة.وٌكون ؼالباً بالعملة 

الخارجً اما لعدم كفاٌة رإوس االموال الوطنٌة للقٌام بالمشروعات االنتاجٌة 
ومن ثم تقوم الدولة باالستعانة برإوس اموال اجنبٌة على ان تستخدمها الضرورٌة 

هً بنفسها ال اصحابها االجانب فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واما لعدم كفاٌة 
.لتؽطٌة العجز فً مٌزان مدفوعاتها الدولة من العمبلت االجنبٌة حصٌلة 

(1)
هذا مع  

العلم انه ٌطلق على القروض الخارجٌة فً الوقت الحاضر مصطلح )القروض 
نقدٌة اجنبٌة ؼالبا ما تكون من نظرا لكون تسدٌدها ٌستلزم دفع عملة  السٌادٌة(

 العمبلت الصعبة .
ا تحولت ملكٌة الى قرض خارجً وذلك اذالقرض الداخلً قد ٌتحول وعلى العموم 

والجدٌر , او قد ٌحدث العكس . ض الى اشخاص منتمٌن الى دول اخرىسندات القر
ان من محاذٌر القرض الخارجً انه قد ٌإدي الى خطر تدخل المإسسات بالذكر 

 المالٌةو والدول االجنبٌة المقرضة فً الشإون الداخلٌة االقتصادٌة ثم السٌاسٌة
كون االخٌرة ضعٌفة .ا تللدولة المقترضة وخاصة عندم

(2)
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 المطلب الثانً
 القروض االختٌارٌة والقروض االجبارٌة

ٌقصد بالقرض االختٌاري ان ٌكون االفراد احراراً فً االكتتاب بالقرض العام او 
ٌمرون بها عدم االكتتاب به مراعٌن فً ذلك االعتبارات المالٌة واالقتصادٌة التً 

. واالصل فً القروض العامة رى المتاحة لهم بالمقارنة مع فرص االستثمار االخ
 ماان تكون اختٌارٌة , اذ ال تستعمل الدولة فً سبٌل الحصول على هذه القروض 

لها من سلطة او سٌادة انما تقوم بتقدٌم مزاٌا وفرص استثمارٌة مضمونة الى من 
ٌقدم على االكتتاب بسنداتها . 

(1)
  

شٌر الى قرض الصمود الذي نختٌارٌة ومن االمثلة التً ترد بشؤن القروض اال
ول الحكومة خوبموجبه  1792( لسنة  91صدر فً العراق بموجب قانون رقم ) 

 % (3اصدار قرض بمبلػ عشرة مبلٌٌن دٌنار بدفعة واحدة او اكثر وبسعر فابدة ) 
والذي سبق االشارة  1770( لسنة 52وكذلك قانون سندات الحكومة العراقٌة رقم )

.% ومدته خمس سنوات20قٌمة مبة الؾ ملٌون دٌنار وبسعر فابدة الٌه وكان ب
2

 
اما القروض االجبارٌة فهً تلك التً الٌترك فٌها لبلفراد الحرٌة فً االكتتاب بل  

فً قانون اصدار القرض . وقد ٌبدأ ٌجبرون علٌه على النحو الذي تقرره الدولة 
ل الدولة مٌعاد سداده دون اخذ القرض اختٌارٌاً ثم ٌنقلب اجبارٌاً وذلك عندما تإج

بعد تؤمٌم  يرأي المكتتبٌن . وقد لجؤت الحكومة العراقٌة الى االقتراض االجبار
فً (  439فقد اصدر مجلس قٌادة الثورة ) السابق ( قانون رقم )  1792النفط عام 

فً دوابر الدولة حدد بموجبه المساهمة الشهرٌة لجمٌع العاملٌن  1792/  6/  26
العلم انه كان بدون االدخار االجباري ( هذا مع ختلفة وعرؾ هذا القرض)بنسب م

.مدة زمنٌة معٌنة لتسدٌده دتحدٌ فابدة ولم ٌتضمن
(3)

  
وٌقترب القرض االجباري من الضرٌبة بالقدر الذي ٌبتعد به عن القرض 

ذلك ان للحصول على االٌرادات .  ث ٌمكن اعتباره وسٌلة وسطىٌاالختٌاري بح
. اال ان القرض االجباري فٌه اختبلؾ عن بةجبار تجعله اقرب الى الضرٌة االبؽص

لمترتبة ابرد المبالػ المقترضة مع الفوابد المقترض االخٌرة لما ٌتضمنه من التزام 
 . علٌها الى المكتتبٌن فٌه

 وعلى العموم فان اهم اسباب لجوء الدولة الى القرض االجباري هً : 
وبالمبالػ بال االفراد على االكتتاب فً القرض العام عدم ثقة الدولة فً اق -1

وخاصة اذا ما كان وضع الدولة المالً المطلوبة اذا تركت لهم حرٌة االكتتاب به 
 متردٌة . ٌعانً من ازمات اقتصادٌة 
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االسعار فً حاالت التضخم وبما ٌصاحبه من آثار تإدي الى ارتفاع مستوى  -2
كبٌر لذلك تضطر الدولة الى اللجوء الى القروض والى انخفاض قٌمة النقود بشكل 

فً امتصاص جزء من قٌمة النقود الموجودة داخل االقتصاد االجبارٌة التً تساعدها 
.للحد من آثار التضخم

(1)
  

 
 

 المطلب الثالث
 القروض المإبدة والقروض المإقتة

ها مع الفوابد ٌراد بالقروض المإبدة تلك التً ال تكون فٌها الدولة ملتزمة برد قٌمت
خبلل فترة زمنٌة معٌنة . فالدولة هً التً تقرر الوقت المناسب لها للوفاء بالقرض 
وفوابده دون ان ٌكون من حق الدابنٌن االعتراض على ذلك وال شك ان هذا النوع 
من القروض العامة ٌكون لصالح الدولة اال انها تقوم بسدادها فً الوقت الذي ٌتوفر 

البلزم لذلك . وبالمقابل ونظراً لعدم التزام الدولة بسداد القرض خبلل لدٌها فٌه المال 
بصورة مستمرة بحٌث تتراكم مدة معٌنة فانه من شؤن ذلك ان ٌإدي الى االقتراض 

دٌونها وتعجز عن سدادها مما جعل بعض الدول تمنع عقد مثل هذه القروض فً 
الى  1791( لسنة 1العام رقم ) الدٌنقوانٌنا ومنها التشرٌع االردنً اذ اشار قانون 

انه ال تزٌد المدة الواقعة من تارٌخ اصدار السندات وآخر موعد للوفاء بها على 
خمس عشرة عاماً 

(2)
 . 

اما القروض المإقتة فهً تلك التً تلتزم الدولة برد قٌمتها مع الفوابد المترتبة 
رضفً اجل معٌن ووفق االوضاع والشروط المقررة فً عقد القعلٌها 

(3)
وتقسم .  

 :القروض المإقتة الى ثبلث اقسام 
 

  :القروض قصٌرة االجل -اوال:
وهً التً التزٌد مدتها فً الؽالب من السنة وتقوم الدولة بؤصدراها بقصد سد 

عجز نقدي لمواجهة المإقته للخزانة العامة خبلل السنة المالٌة  االحتٌاجات المالٌة 
قانون االدارة المالٌة الساري المفعول  ذا االمروقد اكد ه مإقت فً موازنة الدولة

حالٌا فً العراق
4

( امكانٌة تموٌل العجز فً 4(من القسم)14) اذ بٌن فً الفقرة 
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هذه القوانٌن ومن قراءة بسٌطة لها انها تحوي على الفاظ وجمل وعبارات ال تمت .وابرز ما ٌبلحظ على 1/6/2004(فً 3724الرسمٌة ع)
الى اللؽة العربٌة بصلة وكانت صٌاؼتها اللؽوٌة ركٌكة جدا بحٌث انه من الصعوبة بمكان فهم معانٌها ومبانٌها والتعرؾ على دالالتها 

ما وان الحاكم برٌمر هو الذي ٌمثل السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فً تلك ومصطلحاتها. ونعزو ذلك الى ان االصل كتب باللؽة االجنبٌة ال سٌ
الحقبة وترجم من قبل اشخاص ؼٌر مختصٌن الى اللؽة العربٌة وبالتاكٌد ان هذا االمر سٌحول دون تطبٌق احكامه بشكل صحٌح ودقٌق ولذ 

ؼة وواضحة الداللة السٌما وانها قوانٌن ذات اهمٌة كبٌرة تبرمج ندعو مجلس النواب الحالً الى االسراع بتشرٌع قوانٌن بدٌلة محكمة الصٌا
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الموازنة من خبلل  استخدام قرض قصٌر االجل لؽرض تامٌن سٌولة نقدٌة لمدة ال 
ً وقد ٌكون هذا العجز موسمً ناجم عن حصول تفاوت زمنتزٌد عن ستة اشهر. 

تزداد فٌها اذ توجد اشهر معٌنة ,صرؾ النفقات وجباٌة االٌرادات العامة بٌن 
االٌرادات على النفقات وبالعكس هنالك اشهر تزداد فٌها النفقات على االٌرادات 
.وعندما تحصل الحالة االخٌرة تضطر الدولة الى اٌجاد مخرج لمواجهة هذا العجز 

صٌرة االجل تعرؾ باذونات او حواالت ق لمإقت وٌتم ذلك باصدار سندات مالٌةا
الخزٌنة قصٌرة االجل وتكون مدتها فً الؽالب ثبلثة اشهر وقد تمتد احٌاناً الى ستة 
اشهر او تسعة اشهر . وفً العراق تعد حواالت الخزٌنة المكون االول والربٌسً 

 1749من مكونات الدٌن العام الداخلً .وكان اول اصدار لحواالت الخزٌنة عام 
 مبلػ نصؾ ملٌون دٌنار استناداً الى قانون المٌزانٌة .ب

 القروض متوسطة االجل :  -ثانٌا:
هً التً تزٌد مدتها عن السنة وال تتجاوز الخمس سنوات واهم ادواتها ما ٌعرؾ 

وٌمكن تداولها ت الخزانة ؼٌر العادٌة وهً قد تكون سندات اسمٌة او لحاملها بسندا
بدة علٌها مبلبمة واقل من اسعار الفابدة على القروض فً السوق وتكون اسعار الفا

.طوٌلة االجل
(1)

  
 القروض طوٌلة االجل : -ثالثا:

وهً القروض التً تكون مدتها اكثر من خمس سنوات وتمتد الى عشرٌن او  
 خمسة وعشرٌن عاماً او اكثر .

ة وتلجا الدولة الى هذا النوع من القروض لتؽطٌة عجز مالً نهابً فً موازن
الدولة او لمواجهة ما ٌعرؾ بالعجز المالً الدابم . وتعد السندات الحكومٌة الطوٌلة 

 لحاملهااالجل اهم ادوات القروض طوٌلة االجل وتكون هذه السندات اٌضاً 
(2)

. 
وللعراق تجرٌة طوٌلة فً ادارة واصدار السندات الحكومٌة الطوٌلة االجل والتً 

بموجب  1/1/1745وكان اول اصدار فً  تصل الى اكثر من نصؾ قرن تقرٌباً 
لمواجه االضرار التً تم اصداره  1744( لسنة 22رقم ) ًقانون القرض العراق

فً  والصناعًتنمٌة النشاط التجاري  من ثمعن الحرب العالمٌة الثانٌة و نجمت
زعت على وجبتٌن ن دٌنار واثنٌن ملٌو اجمالً مقداره العراق وقد تم اصداره بمبلػ

 %(.4) اما الثانٌة فكانت بفابدة%( 3بفابدة )لوجبة االولى  كانت ا
(3)

 
 

 المبحث الثالث
 التكٌٌف القانونً للقرض العام

                                                                                                                                                                                     
ا عمل الحكومة فً المجال المالً واالقتصادي وااللتزام بها سوؾ ٌقلل ان لم ٌقض على ظاهرة الفساد االداري والمالً الذابعة االنتشار هذ

 الٌوم .    
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اشرنا فٌما سبق ان من خصابص القرض العام هو صدوره بقانون ولعل هذا االمر 
اضحى من المبادىء الدستورٌة العامة التً ال تحتاج الى نص وضعً للتاكٌد علٌه 

م الدساتٌر .وعلى الرؼم من ان القرض اشارت الٌه معظفان هذا االمر  ورؼم ذلك
. انون ال ٌتضمن قواعد عامة ومجردةالعام كما بٌنا الٌصدر اال بقانون اال ان هذا الق

منه هو الموافقة على لجوء الحكومة ال فً سابر القوانٌن بل كل ما ٌتضكما هو الح
 سٌة كمبلؽه ومزاٌاه التً تمنحالى اصدار قرض معٌن وتقرٌر شروطه االسا

الشروط القانونٌة للقرض على النحو الذي تراه مبلبماً للمكتتبٌن تاركاً للحكومة تقرٌر
االجراءات وذلك لتحدٌد سعر الفابدة وكٌفٌة االصدار وشكل السندات وؼٌر ذلك من 

قرض الفنٌة التً ٌقتضٌها اصدار القرض العام . فالقانون الصادر بالموافقة على ال
 العام ٌعد اذن قانوناً من الناحٌة الشكلٌة ولٌست الموضوعٌة . 

وعلى اثر ذلك نجد ان هنالك خبلفاً برز بٌن الفقهاء حول التكٌٌؾ القانونً للقرض 
 العام وٌمكن بٌان ذلك باآلتً : 

: بما ان القرض العام ال ٌصدر اال بقانون فانه ٌعد عمبلً تشرٌعٌاً  الرأي االول
 وٌلؽى بقانون آخر . ون ٌصدر بقان

على اساس ان الدولة ٌعد عمبل ً من اعمال السٌادة ان القرض العام :  الرأي الثانً
تهدؾ من ورابه ؼالباً تحقٌق اهداؾ سٌاسٌة او عسكرٌة ومن ثم ٌجوز لها ان تؽٌر 

 .شروطه واوضاعه بارادتها بما لها من سلطة وسٌادة على اراضٌها و مواطنٌها 
: القرض العام هو عقد ٌنشا حقوق والتزامات متبادلة لكل من الدولة  ثالرأي الثال

كتتبٌن فٌه تتمثل فً التزام هإالء المكتتبٌن بتقدٌم المبالػ التً اكتتبوا بها الى موال
القرضالدولة والتزام االخٌرة بسدادها مع الفوابد المترتبة علٌها طبقاً لشروط 

(1)
 .  

د القانون الخاص وانما من عقود القانون العام أي على ان هذا العقد لٌس من عقو
 انه ٌدخل ضمن مفهوم العقود االدارٌة ولٌست العقود الخاصة وذلك لسببٌن : 

مرفق عام من مرافق الدولة ٌسعى لتحقٌق منفعة : النه ٌتعلق بنشاط  السبب االول
 وتسمو على المنافع الخاصة . عامة 

استثنابٌة ؼٌر مؤلوفة فً عقود القانون  نه ٌتضمن شروطاً ال:  السبب الثانً
قرض من اعفاءات ضرٌبٌة مدٌن الى المكالمزاٌا القانونٌة التً ٌمنحها الالخاص 

وفوابد مرتفعة وجوابز ومكافآت سداد وؼٌرها من المزاٌا والتً الٌمكن ان تتضمنها 
الخاصة العقود

(2)
رض آجال سداد القعبلوة على ذلك فؤن الدولة تستطٌع ان تإخر.

العام او خفض اسعار الفابدة فً بعض االحٌان ال سٌما فً القروض الداخلٌة دون 
ة فً اطار العقود الخاصة أي ان المعروفاالحتكام الى قاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن 

هذه  قوة الطرفٌن المتعاقدٌن ؼٌر متكافبة وعلٌه فان المنازعات التً تثار بشؤن
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علٌها احكام القانون االداري وٌفصل فٌها القضاء ق العقود منازعات ادارٌة تطب
 بع نظام القضاء المزدوج . تاالداري ال سٌما فً الدول التً ت

 ٌمكن فاننا لو اردنا ان نقدر االراء الثبلثة المكننا القول انه الوعلى العموم 
عمل تشرٌعً او ن الذٌن ٌذهبان الى اعتبار القرض العام االعتداد بالرأٌٌن االولٌ

عمل من اعمال السٌادة ٌمكن التخلص منه طالما اقتضت ذلك المصلحة العامة التً 
ولة وبالتالً اذ ان هذا االمر ٌإدي الى هدم الثقة بمالٌة الدتمثلها الدولة المقترضة . 

ت بسمعتها المالٌة وابتمانها فً المستقبل الى اضعاؾ ابتمانها, فكؤن الدولة قد ضح
العهود . وحتى لو حدث قتضٌات الحق واحترام مقابل ثمن عاجل مخالؾ لم

واصدرت السلطة التشرٌعٌة قانوناً ٌتضمن انكاراً للدٌن واسقاط التزام الحكومة 
بالوفاء به فان كل ما ٌحققه ذلك هو حرمان المقرضٌن من الحماٌة القانونٌة التً 

الذي لكنه ال ٌقضً على الدٌن  ,ٌستطٌعون بها الحصول على حقوقهم قبل الدولة
. وعلٌه فان الراجح هو  امتعلقاً بذمتهفٌصبح بمثابة التزاماً طبٌعٌاً  تلتزم به الدولة

الرأي االخٌر الذي ٌعتبر عقد القرض العام من عقود القانون العام الذي ال ٌتحقق اال 
        قرضم( بالقبول الصادر من الٌجاب الصادر من المقترض ) الدولةباتحاد اال

أي ان محل العقد هو مبلػ  عقود علٌه ,مى نحو ٌقع اثره على العل ) المكتتبٌن (
. اذ ان الدولة تستقل وحدها بتحدٌد شروط القرض المختلفة كسعر الفابدة القرض

كتتاب وفقاً القبول بؤالوعلى الؽٌر سوى , زاٌا الممنوحة للمقرضٌن وؼٌر ذلكوالم
ٌترتب على الطبٌعة العقدٌة كلٌة عن االكتتاب فٌه . واو االمتناع لهذه الشروط 

اللهم اال ,للقرض العام وجوب احترام الدولة لشروط القرض العام وعدم المساس بها
ان تؽٌر من شروط . فبل ٌجوز للدولة بموافقة جمٌع المقرضٌن او فً صالحهم 

 بمصالح المكتتبٌن . بارادتها المنفردة على نحو ٌضر القرض العام 
على ابتمان الدولة اذ انه ٌدخل الثقة فً من اثر محمود  وال ٌخفى ما لهذا التكٌٌؾ

فٌقدمون على االكتتاب فً قرض  وؼٌرهم من اشخاص معنوٌة نفوس المواطنٌن
الدولة بكل طمؤنٌنة اعتماداً على احترامها بتعهداتها فً شروط القرض وعدم 

للقرض العام  اال انه ثمة استثناء على الطبٌعة العقدٌة. بؤرادتها المنفردة تؽٌٌرها 
والتً تعتبر وسطاً بٌن الضرٌبة خاص بالقروض االجبارٌة التً سبق الكبلم عنها 

فً هذه القروض حرٌة الفرد فً االكتتاب بل ٌفرض  ذلك انه تنعدموالقرض العام 
لدولة والمكتتب عبلقة تبار العبلقة بٌن االٌمكن اعمن ثم علٌه االكتتاب فرضاً و

.عقدٌة محضة
(1)

رب منها الى كونها خاضعة العمال السٌادة كما فً بل هً اق,
واداة الدولة فً هذا الخضوع هً القانون فبؤمكانها ان تلزم فبة معٌنة الضرٌبة 

بالتنازل عن جزء من مدخراتها على سبٌل القرض االجباري بموجب عمل تشرٌعً 
 تصدره السلطة التشرٌعٌة . 
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 المبحث الرابع

 والحدٌث من القروض العامة التقلٌديموقف الفقه المالً 
هناك تباٌن واضح وجلً بٌن اصحاب الفقه المالً التقلٌدي والفقه المالً الحدٌث 
من القرض العام كالتباٌن الذي برز بٌن الفرٌقٌن حول مجمل العملٌات االقتصادٌة 

هذا  وعموما سنعرج على ,ختلفة والتً سبق ان ناقشناها فً الفصل التمهٌديمال
 :الفرعٌن اآلتٌٌن الموضوع فً

 الفرع االول
 موقف الفقه المالً التقلٌدي

فً اضٌق ٌتعٌن على الدولة ان تحصر نفقاتها  هالتقلٌدٌون الى انذهب الكتاب 
وٌلها فً الظروؾ االعتٌادٌة من الضرابب ولٌس من ممكنة وان تعمل على تمحدود 

الفراد والمشارٌع ( ذلك الن اقتراض الدولة من الجمهور ) ا.اصدار القروض العامة
. واضاؾ الكتاب التقلٌدٌون النقدٌة المعدة لبلستثمار الخاص ٌإدي الى نقص االموال

ان االنفاق العام ٌتسم بضعؾ انتاجٌته بصورة عامة على اعتبار انه سٌتوجه الى 
االستهبلكٌة وان عملٌة االستثمار ٌقوم بها النشاط االنفاق على السلع والخدمات 

لدولة وما دام ان االنفاق العام ٌوجه الؼراض استهبلكٌة فان حصٌلة الخاص ولٌس ا
اقل منفعة من تلك التً كان من الممكن ان سوؾ توجه الى مجاالت القروض 

تستخدم او ٌقوم بها االفراد لو لم ٌقرضوا اموالهم للدولة . وهذا ٌعنً ان الدولة 
وؾ التكمل االستثمار استهبلكٌة بحتة سبؤنفاقها لبلموال المقترضة والؼراض 

.تراض على حساب االستثمار الخاص المنتجوانما سٌكون هذا االقالخاص 
(1)

 
 

 الفرع الثانً
 موقف الفقه المالً الحدٌث

ون الى لجوء ٌمٌلوكتاب المالٌة العامة  1736عام منذ ظهور النظرٌة الكنزٌة 
,وكذلك اٌدة من ناحٌة قتراض من الجمهور لمقابلة االعباء العامة المتزالى االالدولة 

الت التضخم . المقابلة بعض الظروؾ االقتصادٌة التً تكون ؼٌر مإاتٌة كما فً ح
والمشارٌع وسحب جزء من قتراض من االفراد ان تلجؤ الى االمكان الدولة ؤاذ ب

القوة الشرابٌة لتموٌل النفقات العامة مما ٌخفؾ من شدة الطلب الكلً وبالتالً الحد 
فً االسعار على ان التقوم الدولة بانتهاج سٌاسات مالٌة مؽاٌرة للقصد من االرتفاع 

وهذا ٌحصل على وجه التحدٌد فً فترة الرخاء او  .العام من الجمهورمن االقتراض 
. وعندما ٌكون االقتصاد قد بلػ مستوٌات عالٌة من االستخدام  ,الرواج التضخمً

اوقات الكساد  فًما من الخارج والسٌ كذلك ٌمكن ان تلجؤ الدولة الى االقتراض
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االقتراض هذا  دون مستوى العمالة الكاملة وعندبذ ٌساعد وعندما ٌكون االقتصاد 
. الٌد العاملة العاطلة وتشؽٌل الموارد ؼٌر المستؽلة دون تضخم  استخدامعلى 

الى االقراض العام ون لجوء الدولة بذال ٌج ةكتاب المالٌة التقلٌدٌوبؤختصار بٌنما 
حصٌلة تاب المالٌة الحدٌثة فً مجال استخدام كان هنالك رؼبة متزاٌدة لدى  نجد

على القروض لتموٌل النفقات العامة ومن ثم تحقٌق اؼراض اقتصادٌة واجتماعٌة 
مستوى االقتصاد ككل

(1) 
. 

 المبحث الخامس
 التنظٌم الفنً للقرض العام

الٌة التً تدخل ضمن ٌمر القرض العام بمجموعة من العملٌات االقتصادٌة والم
 الفنً له وابرز هذه العملٌات متعلقة بمبلػ القرض وشكل السندات الحكومٌةفهوم مال

 .والمزاٌا الممنوحة للمكتتبٌن , وسنتعرض الى هذه المواضٌع بالتفصٌل
 

 االولالفرع 
 مبلغ القرض

تتاب قد ٌكون القرض العام محدد المقدار وهذا هو الؽالب وفً هذه الحالة فان االك
ؼٌر محدد المقدار ومن  وبالعكس قد ٌكونفً القرض ٌتوقؾ عند بلوغ هذا المبلػ . 

ثم فان الدولة تفتح باب االكتتاب بالسندات التً تصدرها وال تحدد سوى اجل معٌن 
دون تحدٌد مقدار مبلػ القرض أي انها تحدد مدة االكتتاب  .الؼبلق هذا الباب

ػ فً تلك المدة المعٌنة وسبب لجوء الدولة الى وتكتفً بما قد تحصل علٌه من مبال
عدم تحدٌد مبلػ القرض هو اما ان تكون محتاجة الى مبالػ كبٌرة جداً كما فً اوقات 

ٌإدي قد االعبلن عن ذلك المبلػ الضخم من ان شً خالحروب واالزمات ومن ثم ٌ
الٌة الى نفور اصحاب المدخرات عن االكتتاب بسنداتها وهو ما ٌضعؾ الثقة بم

بامتصاص جزء راؼبة فً محاربة التضخم وذلك او ان تكون هذه الدولة .الدولة 
من الصعب علٌها تقدٌر هذا الجزء بشًء من الدقة  وكانمن القوة الشرابٌة لبلفراد 

مقدماً 
.(2) 

  
 الثانً الفرع

 شكل السندات
مٌة لكل كون القٌمة االسجمٌعها فبة واحدة كؤن تسندات الدٌن العام اما ان تكون 

( 100مختلفة كؤن ٌكون بعضها ذو فبة ) ( دٌنار او ان تكون بفبات  100سند )
خذها لك ثبلثة اشكال تؤ. وعلى العموم فان هناذاكوه( دٌنار  1000واآلخر ) دٌنار

 القروض العامة عند اصدارها . 
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 :السندات االسمٌة  -اوال
فً سجل ٌسمى رض العام وفً هذه السندات تقٌد الدولة اسماء المكتتبٌن فً الق

سجل الدٌن العام ٌحفظ لدى وزارة المالٌة ومن ثم ال ٌمكن نقل ملكٌة هذه السندات 
اال بعد تؽٌٌر البٌانات المدونة فً هذا السجل . وتتمٌز السندات االسمٌة بحماٌة 

ٌعٌبها عرقلة الدابنٌن مالكً السندات ضد خطر ضٌاع او سرقة السندات وان كان 
القرض العام تداول سندات

(1)
  . 

 :السندات لحاملها -ثانٌا
حابز بل ٌعد وفً هذا الشكل ال تتؽٌر اسماء مالكً السندات فً كل الدٌن العام 

السند مالكه وهو الذي ٌستفٌد من كافة الحقوق المالٌة التً ٌتضمنها السند سواء تعلق 
قل ملكٌة هذه السندات وتنتالقرض المكتتب به ام الفوابد المترتبة علٌه . بقٌمة االمر 

دون حاجة الى اجراء أي قٌد فً أي سجل . وتمتاز بمجرد نقلها من ٌد الى اخرى 
بتسهٌل تداولها لتحررها من االجراءات الشكلٌة وان كان ٌعٌبها عدم هذه السندات 

 ضد مخاطر سرقتها او ضٌاعها . حماٌة صاحبها 
 :السندات المختلطة  -ثالثا

فتكون اسمٌة بالنسبة الى المبلػ وسطاً بٌن الشكلٌن السابقٌن وهً التً تؤخذ شكبلً 
المحفوظ لدى وزارة المالٌة وتقٌد اسماء المكتتبٌن فً سجل الدٌن العام المكتتب به 

وتكون وال تنتقل ملكٌة هذه السندات اال بتؽٌٌر البٌانات الواردة فً هذا السجل . 
كل منها خاص بالفابدة  ,بالسند قسابم لحاملها بالنسبة الى تحصٌل الفوابد , اذ ٌلحق

ٌمة المطلوبة أي لحامل هذه سالتً تدفع فً تارٌخ معٌن وٌتم دفعها لمن ٌتقدم بالق
لسندات االسمٌة والسندات بمزاٌا اٌمة وتهدؾ هذه السندات الى االحتفاظ سالق

.لحاملها
(2)

 
 الثالث الفرع

 مزاٌا القرض العام
تلفة للمكتتبٌن بالسندات التً تصدرها فً سبٌل تمنح معظم الدول مزاٌا مادٌة مخ
 تشجٌعهم على هذا االكتتاب وهً : 

 : الفائدة -اوال:
بالدرجة االساس  عادة مزاٌا مالٌة تتمثلٌجنً المكتتبون فً القروض العامة 

حصولهم على فابدة معٌنة تقدرها الدولة . وٌجري تحدٌد سعر الفابدة فً ضوء 
 : منها مإشرات او معطٌات معٌنة 

المتوفرة فٌها او تخمة االموال حالة سوق رأس المال السابدة فً القطر من حٌث  -أ
 فكلما توفرت اموال كثٌرة معروضة لبلقراض ٌنخفض سعر الفابدة . ,ثروتها
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 قٌمة القرض , حٌث كلما ارتفع مبلػ القرض زاد سعر الفابدة .  -ب
المالٌة , الن الدولة تحرص نقدٌة وفً ضوء اسعار الفابدة السابدة فً السوق ال -جـ

ٌبة من اسعار الفابدة عادة على ان تكون اسعار الفابدة على السندات الحكومٌة قر
وذلك الن انخفاض اسعار هذه  ,المإسسات الخاصة لمنح القروض الٌها التً تقررها

الفابدة عن تلك التً تمنحها هذه المإسسات ٌإدي الى توجه المدخرات الى هذه 
 ٌرة دون مإسسات الدولة . االخ
مدة القرض , فكلما زادت مدة القرض زاد سعر الفابدة  -د

(1)
 . 

 
 :مكافآت السداد -ثانٌا

للسند وذلك فً مٌعاد  القٌمة االسمٌةوٌراد بها ان تتعهد الدولة بدفع مبلػ ٌزٌد عن 
(  105وتتعهد الدولة برد ) دٌنار ( 100االسمٌة ) السداد كؤن تكون قٌمة السند 

بٌع السند بمبلػ اقل من قٌمته االسمٌة على تاو ان ,دٌنار للمقرض عند حلول االجل 
( 100كؤن ٌكون قٌمة السند االسمٌة )  ,برد كامل القٌمة االسمٌة للسندان تتعهد 

وتتعهد الدولة برد كامل قٌمته االسمٌة أي ) ( دٌنار 75بـ ) دٌنار وٌطرح للبٌع 
فان الفرق الذي ٌحصل علٌه المكتتب فً كبل الحالتٌن ( دٌنار . وعلى العموم  100

 السداد . ٌطلق علٌه مكافؤة 
 

 :جوائز الٌانصٌب  -ثالثا:
. وتلجؤ لذٌن ٌتم اختٌارهم بطرٌقة القرعةاوهً تعطى لبعض اصحاب السندات 

صؽار المدخرٌن على االكتتاب فً القرض العام لتشجٌع الدولة الى هذا االسلوب 
 مل فً كسب احدى جوابز الٌانصٌب الضخمة . وذلك بمنحهم اال

 
العام بصورة كلٌة من ضرٌبة الدخلاعفاء فوائد القرض  -رابعا:

  
: 

فلكً تمٌز عملٌات االكتتاب بالسندات الحكومٌة عن عملٌات االكتتاب بالسندات   
ة عن السندات الخاصة ٌذهب المشرع الضرٌبًٌ الى اعفاء االٌرادات المتولد

.من ضرٌبة الدخل لفوابد وؼٌرهاالحكومٌة كا
(7)

وهو ما اخذ به المشرع العراقً  
 1770( لسنة 52المادة )السابعة ( من قانون سندات قرض الحكومة العراقٌة رقم )
 التً نصت على )تعفى فوابد السند وارباحه من جمٌع الضرابب..(

 
نتج عن ٌد التً قد للنقوضد مخاطر تدهور القوة الشرابٌة المكتتبٌن تؤمٌن  -خامسا:

. ولتحقٌق ذلك مدة القرض التً تواجة االقتصاد الوطنً طٌلة الموجات التضخمٌة 

                                                           
 .  400د. عبد العال الصكبان , مصدر سابق , ص - 1
 .  126د. جهاد سعٌد خصاونة , مصدر سابق , ص - 2



 
)70( 

 
 

 

اسعارها ومتانة تربط قٌمة القرض بالذهب او بعمبلت اجنبٌة تتمٌز باستقرار 
بعض السلعاو باالرقام القٌاسٌة السعار مركزها المالً كالدوالر والٌورو , 

(1)
 . 

 
فً سداد الضرابب وؼالباً ماٌتم ٌة استخدام القرض العام تقرٌر صبلح -سادسا:

فً و ,السٌولة النقدٌةذلك وفقاً لقٌمة السندات االسمٌة . أي ٌعطً لهذة السندات مزٌة 
السندات العامة قدم ان ٌالخاضع للضرٌبة كلؾ هذة الحالة تقبل االدارة المالٌة من الم

وتقبل السندات  ه نقداً ,م بدفعوان ٌق بدالً من المفروضة علٌهدٌن الضرٌبة ب للوفاء
.العامة بقٌمتها االسمٌة

(2)
 

 
 المبحث السادس

 طرق اصدار القرض العام
تلجؤ الدولة عند اصدار القروض العامة الى اتباع طرق مختلفة ولكل طرٌقة 

العراقً الحالً وقد اشار قانون الدٌن العاممزاٌاها وعٌوبها 
 (3 )

الى بعضها وذلك فً 
( التً بٌنت بانه لوزٌر المالٌة الحق فً تحدٌد كٌفٌة عرض 2( من القسم )3) قرةفال

وعلى  قة البٌع بالمزاٌدة العلنٌة او طرٌقة االكتتابٌسندات الدٌن الحكومً للبٌع كطر
 ٌلً :  ما العموم فان ابرز طرق االكتتاب المعروفة هً

 
 لب االولالمط

 االكتتاب العام المباشر
من بطرح سندات القرض العام الى الجمهور مباشرة الطرٌقة  تقوم الدولة فً هذه

بواسطة وذلك ة  بذلك شروط القرض ومزاٌاه ومدته اجل االكتتاب فٌها معلن
التً تتقاضى مبلؽاً محدداً المصارؾ او مكاتب البرٌد وؼٌرها من المإسسات المالٌة 

ة توافر الثقة لدى العملٌة . وٌشترط لنجاح هذة الطرٌق همقابل القٌام بهذكعمولة 
الدولة . وتتمٌز هذه الطرٌقة بانها توفر للدولة العمولة الكبٌرة الجمهور فً مالٌة 

ل من نفقات ٌتقلالفً  اها الوسطاء ) المصارؾ وؼٌرهم ( ومن ثمالتً ٌتقاض
االصدار , كما تإدي الى الرقابة على عملٌة االصدار بحٌث ٌمكنها من توزٌع 

ابح المجتمع وتحول دون استبثار كبار الرأسمالٌٌن ؾ شرمختلاالكتتاب على 
بسندات القرض

(4)
. 

قد ال تتم تؽطٌته بالكامل مما ٌإثر ان القرض العام اال انه ٌإخذ على هذه الطرٌقة 
ولذلك فان الدولة ال تلجؤ الى هذه الطرٌقة اال فً .تؤثٌراً سٌباً على ثقة االفراد بالدولة
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لقرض صؽٌراً او فً الحالة التً تكون فٌها متؤكدة ا الحاالت التً ٌكون فٌها مقدار
من تؽطٌة القرض بالكامل 

(1)
  . 

 
 
 
 

 المطلب الثانً
 االكتتاب المصرفً

بسعر اقل أكثر  أووفً هذه الطرٌقة تقوم الدولة ببٌع سندات القرض العام لمصرؾ 
ٌمة من قٌمتها االسمٌة وبعد ذلك ٌتولى المصرؾ بٌع هذه السندات للجمهور بالق

وبذلك ٌؽطً المصرؾ قٌمة .وٌعتبر الفرق اٌراداً له لقاء قٌامه بهذه العملٌة,االسمٌة 
لة وجود سندات لم ٌتمكن من القرض بكامله وٌتحمل وحده مخاطر االكتتاب فً حا

لة تضمن بٌع جمٌع سندات القرض العام دو. ومن ممٌزات هذه الطرٌقة ان البٌعها
اج الٌه وتضمن تؽطٌة القرض بؤكمله دون ان وتحصل على قٌمة القرض الذي تحت

ثقة الجمهور تزداد فً حالة تدخل  ان باالضافة الى ,ٌتعرض مركزها المالً للخطر
راٌة المصارؾ وكفالتها للقرض العام وما ٌتمتع به العاملون لدٌها من خبرة ود

زء عٌوب هذه الطرٌقة فهً حرمان خزٌنة الدولة من جبؤحوال السوق المالً . اما 
) وهو المبلػ مثل الفرق بٌن القٌمة االسمٌة االجمالٌة للقرض تمن االموال والذي ٌ

الذي اصبحت الدولة مدٌنة به لبلشخاص حاملً سندات القرض العام باالضافة 
والمبلػ الذي تدفعه المصارؾ فعبلً ثمناً لسندات القرض العام.  (لفوابده وجوابزه

 التً داً للمصرؾ هو اكثر بكثٌر من العمولةومن المإكد ان هذا الفرق ٌعد اٌرا
هذه  كتتاب المباشر كونها تمثل فًعندما تستعٌن به الدولة فً طرٌقة اال ٌتقاضاها

.الحالة عمولة بسٌطة
(2)

  
  

 المطلب الثالث
 االكتتاب بالمزاٌدة العلنٌة 

ً تتولى الحكومة عرض سنداتها التً تطرحها بالمزاد العلنوفق هذه الطرٌقة     
بعد ان تحدد حدا ادنى لسعر السند ٌقل عن القٌمة االسمٌة للسند مثال ذلك ان قٌمة 

( دٌنار فانها تعرضه للبٌع بالمزاد العلنً كحد انى 10000السند االسمٌة هً )
كتتاب مع ( دٌنار  وبعد ان تجري عملٌة البٌع بالمزاد تقبل الدولة باال2000بسعر )

سند هو االقرب الى السعر االسمً للسند فلو شراء الالشخص الذي ٌعرض سعر ل
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فان هذا  7500والثالث  7000واالخر  2900عرض احد المكتتبٌن الشراء بسعر 
االخٌر هو الذي ٌفوز بشراء السند وربما ٌرتفع المزاد فٌقدم البعض على عرض 

تمد سعر موازي لسعر التكافإ او اكثر أي بذات القٌمة االسمٌة للسند وهذا بالتاكٌد ٌع
على المزاٌا المالٌا التً ٌنطوي علٌها السند فضبل عن ابتمان الدولة العالً وؼٌر 

.ذلك من عوامل
1

 
 

 المطلب الثالث
 المالٌة األوراقفً سوق  صدارالا

البورصة ( للبٌع فً سوق االوراق المالٌة ) ض الدولة السندات المالٌة العامةعرت
ن مبلػ عسعر الفابدة فً السوق فض وٌزداد االقبال على هذه السندات كلما انخ

 وبالعكس .  العام الفابدة المقرر فً سندات القرض
الذي كانت ستعطٌه ومٌزة هذه الطرٌقة انها توفر على الدولة مبلػ العمولة 

جراءات التً كثٌر من االالوتوفر علٌها ,باع الطرٌقة الثانٌة تللمصارؾ فً حالة ا
عرض السندات فً سوق االوراق .ولكن االولىالطرٌقة  كانت ستقوم بها لو اتبعت

اما اذا ,اال فً حالة عرض كمٌات صؽٌرة من سندات القرض تنجح المالٌة ال
عرضت كمٌات كبٌرة منها فان هذا ٌإدي الى انخفاض سعرها لذا ٌقال ان من 

كذلك ال  .الصعب االعتماد على هذه الطرٌقة فً حالة القروض ذات المبالػ الكبٌرة
ثقة رض فً حالة عرض سنداته فً سوق االوراق المالٌة فً حالة ضعؾ الٌنجح الق

فً مقدرة الدولة على التسدٌد
(2)

 . 
 

 المبحث السابع
 انقضاء القرض العامطرق 

والفوابد المترتبة علٌها . بذلك التخلص او التحرر من عبء الدٌون العامة  رادوٌ
 نقضاء القرض العام هً : وهنالك عدة طرق ال

 
 ب االولالمطل

 طرٌقة الوفاء بالقرض
وٌراد به قٌام الدولة بتسدٌد المبالػ ,ٌعد الوفاء الوسٌلة الطبٌعٌة النهاء الدٌن العام 

المترتبة علٌها عند حلول اجل الوفاء دفعة واحدة , أي ان التً اقترضتها مع الفوابد 
فً عقد قٌمة القرض مع الفوابد مرة واحدة طبقاً للشروط المقررة  الدولة تسدد

القرض 
(3) 

. ومثال ذلك قٌام وزارة المالٌة العراقٌة برصد مبلػ مقداره ملٌون دٌنار 
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 ووهفً تارٌخ استحقاقه  1745لسداد قرض صادر عام  1764فً مٌزانٌة عام 
.1764عام 

(1)
  

 .وقد ثار خبلؾ بٌن الفقه حول امكانٌة الوفاء بالقرض قبل حلول اجل السداد
عاً بان القرض العام وان كان ٌنشا عبلقة قانونٌة بٌن فالبعض اجاز ذلك متذر

تقوم بها سلطة الدولة ودابنٌها ؼٌر انه ال ٌخرج فً جوهره عن كونه عملٌة ابتمانٌة 
الدولة والتً  فانه قرر باالساس لمصلحة من ثمو ,عامة لضمان سٌر مرافق الدولة

به قبل مٌعاده دون ن تفً ا ةاالخٌرٌمكن لهذه  وهذا ٌعنً انه تمثل المصلحة العامة 
المصلحة العامة على ذلك استناداً لمقتضٌات حاجة الى النص 

(2)
وقد رفض . 

ان  اساسقبل حلول االجل على البعض هذا القول وانكر لجوء الدولة الى الوفاء 
اذ قد ٌتضرر الدابن من  ,موعد الوفاء مقرر لمصلحة الدابن والمدٌن على حد سواء

موعد المحدد الن من شان ذلك حرمانه من بعض الفوابد تسدٌد القرض قبل ال
المترتبة علٌه عن المدة المتبقٌة لحلول اجل السداد واذا ما رؼبت الدولة اعطاء 
نفسها حق تسدٌد القرض قبل حلول اجله فانه ٌجب ان ٌنص على ذلك صراحة فً 

ٌن العام شروط عقد القرض العام . وهو ما اخذ به المشرع االردنً فً قانون الد
( منه على انه ال ٌجوز 14حٌث بٌنت الفقرة ) أ ( من المادة ) 1791لسنة ( 1رقم )

ه النهابً اال اذا نص فً احكام قالوفاء بؤي اصدار للدٌن العام قبل موعد استحقا
االصدار وشروطه على الوفاء به فً مواعٌد اختٌارٌة جرى تحدٌدها مسبقاً على ان 

ستحقاق االختٌاري االول م الوفاء بعد موعد االٌت
(3)

اما المشرع العراقً فهو كان .
( من 3( من القسم)3تقرٌبا اقرب الى الراي االول وهذا ٌفهم من مضمون الفقرة )

قانون الدٌن الحكومً التً  اعطت الحق لوزٌر المالٌة وحسب تقدٌره بدفع راس 
حكومً او فً وقت المال والفوابد المترتبة على الدٌن الحكومً عند االستحقاق ال

تقتضٌه شروط سندات الدٌن سابق.ومع ذلك فان هذه الفقرة رهنت المسالة بما 
 .الحكومً

 
 المطلب الثانً

 استهالك القرض العام
وٌتم مبلؽه على دفعات متتالٌة وٌراد به التخلص من الدٌن العام عن طرٌق تسدٌد 

القرض . وٌترتب على  ذلك فً المواعٌد المحددة وطبقاً للطرٌقة المقررة فً عقد
تدرٌجٌاً وبالتالً تناقص عملٌة االستهبلك تناقص المبلػ االجمالً للقرض العام 

مبالػ الفابدة التً تدفع عنه وٌمكن للدولة اللجوء الى احد االسالٌب التالٌة التمام 
 . هذه عملٌة االستهبلك
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  سنوٌة محددة االستهالك على اقساط  -اوال
بالدفع بشكل سنوي جزءاً من اصل القرض مضافاً الٌه لدولة وٌراد بذلك ان تقوم ا

وبهذه الطرٌقة تقل قٌمة القرض سنة بعد اخرى وٌنقضً القرض .المستحقة الفوابد 
اال  االسلوب ال ٌمكن اللجوء الٌه لدولة كل مبلػ القرض . اال ان هذانهابٌاً بعد دفع ا

لتؤمٌن التً رؾ او شركات االعامة المعقودة مع المصافً حالة استهبلك القروض 
االقتراض من  اما اذا كان .دفعات سنوٌةقٌمة القرض على  استرداد الٌضرها

المدخرٌن فانه ٌفضل عدم لجوء الدولة الٌها الن االفراد  صؽاراالفراد وخاصة من 
بانفاق كل ما ٌقبضونه من دفعات متتالٌة صؽٌرة وٌترتب  ,دون وعً,ن وموقد ٌق

ر وزٌادة االستهبلك علٌه تناقص االدخا
(1)

 . 
 

 االستهالك عن طرٌق القرعة  -ثانٌا
وبمقتضى هذا االسلوب تقوم الدولة سنوٌاً باختٌار عدد معٌن من السندات عن 

 ٌةطرٌق القرعة بحٌث ٌتحدد هذا العدد السنوي من السندات على اساس امكان
ذ على هذه استهبلك مبلػ القرض بالكامل خبلل المدة التً حددها القرض وٌؤخ

ن تصٌبهم عملٌة القرعة . الطرٌقة ما قد تحمله من مفاجآت الصحاب السندات الذٌ
قسماً منهم االحتفاظ بسنداتهم والحصول على فوابدها فضل هإالء او على االقل فقد ٌ

.لحٌن توفر فرص استثمارٌة مناسبة
(2)

  
 

 ة االستهالك عن طرٌق شراء السندات من سوق االوراق المالٌ -ثالثا
ٌنقضً االلتزام االقراضً هنا بما ٌعرؾ فً القانون المدنً باتحاد الذمة

3
وٌتم هذا  

أي التعادل ( ت فً السوق اقل من سعر التكافإ )عادة عندما تكون اسعار السندا
. ففً هذه الحالة تربح الدولة الفرق بٌن ةعندما تباع السندات باقل من قٌمتها االسمٌ

ال تلجؤ عادة الى هذا باع بؤعلى من قٌمتها االسمٌة فان الدولة تاما اذا كانت القٌمتٌن 
االسلوب وذلك لما قد ٌإدي الٌه من خسارة بالنسبة للدولة تتمثل فً الفرق بٌن القٌمة 

 االسمٌة للسند وقٌمته فً السوق . 
ٌجب ان ال تقوم الدولة بشراء عدد كبٌر وحتى تنجح عملٌة الشراء فً البورصة 

فعة واحدة لما قد ٌإدي الٌه من ارتفاع فً اثمانها من السندات د
(4)

والجدٌر باالشارة .
قد اجاز اللجوء الى هذه الوسٌلة  2004باالشارة ان قانون الدٌن العام العراقً لسنة 

( التً جاء فٌها بانه 3( من القسم)1وذلك فً الفقرة) للتخلص من الدٌن الحكومً 
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لدٌن الحكومٌة بموجب شروطها لوزٌر المالٌة الحق بشراء او استرداد سندات ا
  .المحددة من خبلل استخدام االموال العامة

 المطلب الثالث
 انكار قٌمة القرض

منتقد  اجراءوهو للدابنٌن . ػ القرض مع فوابده بلوٌراد به امتناع الدولة عن رد م
ؼبن ولذلك ال تلجؤ الٌه الدولة اال فً حالة الرؼبة فً التخلص من  ,ومنافً للعدالة

او فً حالة حصول تؽٌرات ,عند عقد قرض من القروض  ارجً وقع علٌهخا
ق بٌن ارسٌاسٌة كبرى ناتجة عن قٌام ثورة اشتراكٌة ترؼب فً تقلٌص الفو

ما اقدمت علٌه الحكومة انكار القروض االجنبٌة ومن اشهر حاالت .الطبقات
دتها الحكومة السوفٌتٌة بقٌادة لٌنٌن من انكار القروض االجنبٌة التً كانت قد عق

وٌبلحظ انه ال ٌوجد أي .1719القٌصرٌة وذلك بعد نجاح الثورة الشٌوعٌة عام 
اجراء قانونً او عقابً تجاه امتناع الدولة عن الوفاء بالقروض العامة الداخلٌة حٌث 

تتمتع الدولة بسلطة مطلقة فً هذا المجال
(1)

القروض الخارجٌة فان  بالنسبة. اما 
الدولة الدابنة ٌإدي الى نتابج اقتصادٌة سٌبة فٌما اذا اتخذت  انكار هذه القروض قد

كما قد ٌإدي الى نتابج سٌاسٌة قد اقتصادٌة مع الدولة المدٌنة . اجراءات مقاطعة 
ولذلك ؼالباً ما ٌسوى النزاع بتنازل كل ,عسكرٌاً الدولة الدابنة تدخل تصل الى حد 

 من الدابن والمدٌن عن بعض طلباتهما . 
ك فبل بد من االشارة الى انه ٌترتب على امتناع الدولة عن الوفاء بقروضها ومع ذل

الداخلٌة والخارجٌة انعدام الثقة المالٌة بها مما ٌإدي الى صعوبة حصولها على 
.قروض جدٌدة فً المستقبل

(2)
  

 
 المطلب الرابع

 العامالناتج عن القرض التنازل عن الدٌن العام 
بما لهم من دٌون ناتجة عن القرض للدولة , وذلك نون ان ٌتنازل الدابوٌقصد به 

الظهار مساندتهم لها . وؼالباً ما ٌتحقق فً االزمات الكبرى او الكوارث الطبٌعٌة 
ففً هذه  كم من نظام اشتراكً الى نظام رأسمالً .وذلك كنتٌجة لتؽٌٌر نظام الح

الجدٌد سٌحقق م ان الحكم بالتنازل عن القرض العام اعتقاداً منه م االؼنٌاءالحالة ٌقو
تخفٌض الضرابب وخفض , مثل لهم مكاسب مالٌة كبٌرة قد تزٌد عن قٌمة سنداتهم

 او محاربة النقابات او تشجٌع االستثمار والتصدٌر . االجور 
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ومن االمثلة التارٌخٌة للتنازل عن القرض العام ما قام به المواطنون االٌطالٌون 
والذي قام بحرقها بمناسبة الذكرى  , 1722عام ً لحكومة موسولٌن سلٌم سنداتهمبت

.فً اٌطالٌاالفاشً السادسة لتؤسٌس الحكم 
(1)

  
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثامن
 االحوال الطارئة على القرض العام

 
اثبتت التجارب التً مرت بها الدول ان القرض العام قد ال ٌمضً بانسٌابٌة كاملة 

ٌما فً مراحله النهابٌة التً تتمثل ال س,وال ٌسٌر على وفق الخطط المرسومة له
بل تعترٌه بعض االحوال الطاربة وهً  ,بانقضابه وانتهاء االلتزامات المتعلقة به

على االؼلب نتٌجة للظروؾ االقتصادٌة التً تواجهها الدولة المدٌنة ومن ابرزها 
 :تٌٌنتثبٌت القرض العام وتبدٌله وسوؾ نتعرض لها فً المطلبٌن اآل

 
 ولالمطلب اال

 تثبٌت القرض العام
ر االجل الى قرض آخر متوسط او ٌقصد بتثبٌت القرض العام تحوٌل القرض قصٌ

باصدار قرض  مطوٌل االجل وذلك عندما تقوم الدولة عند حلول اجل القرض العا
 ى عدة اقسام هً : وٌقسم ال.  بنفس القٌمة ولمدة اطول لٌحل محلهعام آخر 

 :التثبٌت االجباري اوال:
العامة ض وسندات القرالدولة االشخاص المكتتبٌن فً  قق ذلك عندما تكرهوٌتح

بدالً من السندات التً حل اجلها واصبح ض جدٌدة وبسندات قرعلى قبول االكتتاب 
المكتتب بها من  لسنداتهذه ااسترداد القٌمة االسمٌة االجمالٌة لمن حق المكتتبٌن 

. لذا فعرض وبمثابة توقؾ جزبً عن الد. وٌعتبر ذلك اخبلالً بشروط عقد الققبلهم 
 . المالٌة واالبتمانٌة الخاصة بها ٌجب ان ال تلجؤ الدولة الٌه بؤعتباره ٌإثر بالثقة

 :التثبٌت االختٌاري ثانٌا:
اجل سداده بٌن حل  الذيوٌتمثل فً قٌام الدولة بتخٌٌر حامل سندات القرض العام 

 : امرٌن
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التً ٌة االجمالٌة لسندات القروض العامة االسماالول : ان تدفع لهم القٌمة 
 ٌحملونها .

بسندات قروض : ان ٌقبلوا استبدال سندات القروض العامة التً ٌملكونها الثانً 
ولكً تشجع الدولة المكتتبٌن على اختٌار االمر الثانً ٌنبؽً علٌها ان عامة جدٌدة . 

حاملً سندات هذه  واال فان,مزاٌا مالٌة مجزٌة وجٌدة فً القرض الجدٌد  تعرض
 .القروض سٌختارون االمر االول

(1)
  

 
 
 

 المطلب الثانً
 تبدٌل القرض العام

قرض عام قدٌم مساو ٍ له فً القٌمة االسمٌة  محل وٌراد به احبلل قرض عام جدٌد
% ( 6بدة ) ولكن منخفض عنه بسعر الفابدة . ومثال ذلك تبدٌل قرض بسعر فا

السابد فً السوق انخفاض سعر الفابدة نتٌجة % ( وذلك 3بقرض ذو سعر فابدة )
 العام مرتفعاً بصورة ؼٌر مبلبمة. المالً الى حد ٌعتبر معه السعر المقرر للقرض

تتحملة تخفٌؾ عبء المدٌونٌة الذي وتهدؾ الدولة من وراء عملٌة التبدٌل هذه 
الخزٌنة العامة 

(2)
به قامت ا تبدٌل القرض م حالةالعملٌة على ومن االمثلة . 
ناهزت على قروضها التً بتبدٌل سعر الفابدة  1732عام الحكومة البرٌطانٌة 

ادى الى تخفٌض المبالػ % ( مما  3.5( الى ) %5الملٌاري جنٌه استرلٌنً من) 
%( من مقدار الفوابد 10ملٌون جنٌه او ما ٌعادل ) 30المدفوعة كفوابد بمقدار 

االجمالٌة 
(3)

 دٌل باسلوبٌن . . وعلى العموم تتم عملٌة التب
 

 :التبدٌل االجباري  اوال:
وٌتحقق اذا ما خفضت الدولة سعر فابدة سندات القرض العام دون موافقة حاملً 

استرداد و هذه السندات او بمعنى آخر دون منحهم حق الخٌار بٌن تبدٌل القرض 
ة االسمٌة لسنداتهم مٌالق

(4)
ٌخل بثقتها وعادة الدولة ال تلجا الى هذا االسلوب لكونه . 

 االبتمانٌة وٌقوض مساعٌها فً المستقبل فً الحصول على قروض جدٌدة.
 

 :التبدٌل االختٌاري  ثانٌا:

                                                           
 .  272 – 279د. احمد جامع , مصدر سابق , ص - 1
 .  175د. جهاد سعٌد خصاونة , مصدر سابق , ص - 2
 .  304 – 273د. احمد جامع , مصدر سابق , ص - 3
 .  176د. جهاد سعٌد خصاونة , مصدر سابق , ص - 4
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ر الدولة الدابنٌن بٌن قبول تخفٌض سعر الفابدة او استرداد وٌتحقق عندما تخٌ 
 القٌمة االسمٌة االجمالٌة لسنداتهم وهذا هو النوع الشابع للتبدٌل . 

تبدٌل القرض العام ٌجب توفر مجموعة من الشروط التً تدفع  لكً تنجح عملٌةو
 بدالً من استرداد قٌمتها االسمٌة وهً : اصحاب السندات الى تفضٌل تبدٌلها 

السوق , النه بدون  اضاً عاماً فً سعر الفابدة السابدة فًان ٌكون هنالك انخف -1
 هذا االنخفاض تنقضً الحكمة من التبدٌل .

الجدٌد مساوٌاً على االقل لسعر الفابدة السابد فً السوق لفابدة ان ٌكون سعر ا-2
 وقت عملٌة التبدٌل او اعلى منه . 

ال امتنعوا عن اان تتوفر الثقة لدى اصحاب السندات بالدولة ومركزها المالً و-3
 . مارها فً مجاالت اخرى اكثر امناً التبدٌل وفضلوا استرداد قٌمة سنداتهم الستث

سٌاسٌة تتمٌز بالهدوء ة التبدٌل فً ظروؾ اقتصادٌة وان تتم عملٌ-4
سابلة اصحاب السندات استرداد اموالهم حتى ٌحتفظون بها  لفضواال ,واالستقرار

 .على سبٌل الحٌطة والحذر
بمنح مزاٌا مالٌة اضافٌة لحملة السندات كاالعفاءات الضرٌبٌة او ان تقوم الدولة -5

وؼٌر ذلك  الجوابز التشجٌعٌة 
(1)

 . 
 المبحث التاسع

 اآلثار االقتصادٌة للقرض العام
ٌمكن تحدٌد ابرز اآلثار االقتصادٌة للقروض العامة باالستناد الى المراحل التً 
ٌمر بها القرض العام وهً مرحلة إصدار القرض ومرحلة إنفاقه ومرحلة تسدٌده 

 : وسوؾ نبٌن ذلك على وفق اآلتً
 

 األولالمطلب 
 ض العام فً مرحلة إصدارهاآلثار االقتصادٌة للقر

(7)
 

 قرض داخلً ام خارجً وحسبما ٌلً :فً الحقٌقة تختلؾ هذه اآلثار بحسب نوع ال
 

 الفرع األول
 االقتصادٌة للقرض العام الداخلً اآلثار

تتوقؾ اآلثار االقتصادٌة للقرض الداخلً على الجهات المكتتبة بهذا القرض وهً 
 لبنوك التجارٌة ,والبنك المركزي.ٌر النقدٌة ,واثبلث: األفراد والمإسسات المالٌة ؼ

 : حالة االقتراض من األفراد والمإسسات المالٌة غٌر النقدٌة - أ

                                                           
 .  72-79مٌبلد ٌونس , مصدر سابق , ص د. منصور - 1
انظر د.عادل فلٌح العلً و د.طبلل محمود كداوي ,اقتصادٌات المالٌة العامة,الكتاب االول,دار الكتب للطباعة والنشر -2

صرٌة ,الجامعة المستن2.ود.عبد المنعم السٌد علً ,مدخل فً علم االقتصاد)مباديء االقتصاد الكلً (,ج259-250,ص,1727,الموصل,
 . 349-344,ص,1724,بؽداد ,
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ٌتم االكتتاب بالسندات الحكومٌة من قبل األفراد او المإسسات المالٌة ؼٌر النقدٌة 
كشركات التامٌن وقد ٌكون مصدر االقتراض أمواال مكتنزة أي مدخرات خاملة 

ٌدة عن النشاط االقتصادي ومن ثم فان هذا ٌإدي الى إضافة قوة شرابٌة كانت بع
جدٌدة, ومن شؤن ذلك ان ٌحدث آثارا توسعٌة كونه ٌتسبب فً زٌادة الطلب الفعلً 

 وتوسٌع دابرة النشاط االقتصادي.
اما لو جاءت أموال القروض من مبالػ كانت مشتركة فً النشاط االقتصادي, أي 

توجٌهها نحو االستثمار فً القطاع الخاص لو لم تقم الدولة  انه كان من الممكن
بامتصاصها عن طرٌق القرض, فؤن ذلك ٌإدي إلى حصول منافسة بٌن القطاع 
الخاص والقطاع العام على األموال المدخرة بالشكل الذي ٌعمل على رفع أسعار 

ادي الخاص الفابدة وهذا ما تسبب فً حصول آثار انكماشٌة بالنسبة للنشاط االقتص
السٌما وان سعر الفابدة ٌعد جزء من التكلفة التً ٌتحملها المشروع االقتصادي 
والتً تقلل من مستوى ارباحه على ان هذه اآلثار االنكماشٌة ٌمكن ان تتبلشى اذا 

كثر انتاجٌة من استخدمت الدولة حصٌلة القرض فً تموٌل إنفاق استثماري عام أ
 االستثمار الخاص.

 :راض من البنوك التجارٌة حالة االقت - ب
تختلؾ البنوك التجارٌة عن األفراد فً قدرتها على خلق قوة شرابٌة معتمدة فً 
ذلك على االحتٌاطً الموجود لدٌها. وعلى العموم ٌختلؾ األثر النهابً على 

 االقتصاد القومً بحسب ما أذا كانت لدٌها احتٌاطات نقدٌة زابدة ام ال.
االحتٌاطات فانه ٌمكنها فً هذه الحالة ان تقدم قروض  فإذا كانت لدٌها مثل هذه

عدة إضافٌة او االكتتاب بالسندات الحكومٌة دون ان تضطر الى تخفٌض حجم 
إقراضها لئلفراد والمشروعات الخاصة , ذلك الن القوة الشرابٌة التً تستعملها هً 

ه الحالة الى قوة شرابٌة جدٌدة ولٌست محولة او منقولة ومن ثم ٌإدي القرض فً هذ
آثار توسعٌة .اما اذا لم ٌكن لدى هذه البنوك احتٌاطات زابدة فان شرابها للسندات 
الحكومٌة سٌإدي الى الحد من اإلقراض المتاح لئلفراد والمشروعات الخاصة 

 وبالنتٌجة سٌحدث آثارا انكماشٌة.
 :حالة االقتراض من البنك المركزي -ـج

اد ٌنطبق على حالة اقتراض الحكومة من البنك ما قلناه عن البنوك التجارٌة ٌك
المركزي  حٌث ٌكتتب هذا األخٌر فً سندات القرض العام وٌسجل مبلػ القرض فً 
حساب الحكومة المفتوح لدٌه وتسحب الحكومة من حسابها هذا عندما ترٌد تسدٌد 

التجارٌة  التزاماتها قبل المتعاملٌن معها الذٌن ٌقومون بإٌداع تلك المبالػ فً البنوك
ومن ثم فان مبالػ القرض هذه هً قوة شرابٌة جدٌدة لٌست على حساب المبالػ 

ٌة التً بٌد األفراد المخصصة للقروض الخاصة او هً ؼٌر القوة الشراب
 والمشروعات.
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 الفرع الثانً
 اآلثار االقتصادٌة للقرض العام الخارجً
بٌة او إحدى الهٌبات ٌترتب على القروض العامة المقدمة من قبل الدول األجن

الدولٌة المتخصصة فً مجال اإلقراض لدولة معٌنة وضع قوة شرابٌة تحت تصرؾ 
الدولة المقترضة لتستعٌن به فً تقوٌة أرصدتها من العمبلت األجنبٌة او الستخدامها 
فً شراء سلع من الخارج. وتإدي هذه القروض اذا ما أحسن استخدامها الى تحسٌن 

تها فً كلتا الحالتٌن ,كما ٌمٌل سعر الصرؾ األجنبً الى مركز مٌزان مدفوعا
التحسن كذلك,ومن ثم تصبح الفرصة مناسبة للدولة المقترضة فً الحصول على 

وؼٌرها وتموٌلها عن طرٌق إلنتاج من معدات رأسمالٌة وآالت جمٌع مستلزمات ا
ٌادة حصٌلة هذه القروض . كذلك تمكن القروض الخارجٌة الناتج القومً من الز

على أساس ان هذه القروض ؼالبا ما تعقد لؽرض تموٌل مشروعات إنتاجٌة ٌلزمها 
تموٌل خارجً بشكل كلً او جزبً.ومن الجدٌر باإلشارة إلٌه انه عادة ما تتخذ 
القروض الخارجٌة شكل عمبلت أجنبٌة او شكل سلع وخدمات توضع تحت تصرؾ 

الدولة ستتمكن من تخلٌص اقتصادها الدولة المقترضة .فإذا اتخذت الشكل األول فان 
من حاالت االنكماش التً ٌمر بها من خبلل استخدامها فً إصدار النقد المتداول أما 
إذا اتخذت الشكل الثانً فان آثاره تختلؾ تبعا لنوع السلعة المستوردة استهبلكٌة ام 

ثم تكون إنتاجٌة فإذا كانت استهبلكٌة فإنها ستإدي الى زٌادة عرض هذه السلع ومن 
أداة لمقاومة االرتفاع فً األسعار فً الداخل ,اما إذا كانت إنتاجٌة فإنها ستعمل على 

 التوسع فً االستثمار ورفع مستوى الدخل القومً. 
 

 المطلب الثانً
 هنفاقللقرض العام فً مرحلة ا اآلثار االقتصادٌة

لقرض تختلؾ اآلثار االقتصادٌة فً مرحلة إنفاق القرض أٌضا بحسب نوع ا
 ونبٌن ذلك على النحو التالً: داخلً ام خارجً

 
 الفرع األول

 آلثار االقتصادٌة إلنفاق القرض الداخلًا
لى تموٌل النفقات العامة إن القرض العام سٌتم توجٌه حصٌلته إ؛ مما ألمراء فٌه 

إدي إلى إحداث آثار توسعٌة فً االقتصاد القومً السٌما إذا ما وجهت هذه ومن ثم ٌ
ض لتموٌل النفقات العامة االستثمارٌة المنتجة أو إذا أعادت بمردودات اٌجابٌة القرو

 على االستثمار الخاص.
وعلى العموم فان األثر النهابً للقرض العام ٌتوقؾ على مستوى الدخل القومً 
وعلى طبٌعة النفقات العامة التً ٌتم تموٌلها عن طرٌق القرض المذكور فإذا ما كان 
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ادي اقل من مستوى التشؽٌل الكامل وكان الجهاز اإلنتاجً ٌتمتع النشاط االقتص
بالمرونة التً تسمح بانتقال عناصر اإلنتاج فان توجٌه حصٌلة القرض باتجاه 
النفقات االستهبلكٌة سوؾ ٌإدي الى زٌادة الطلب الفعلً واالرتقاء بمستوى النشاط 

هاز اإلنتاجً ال ٌتمتع االقتصادي إلى مستوى التشؽٌل الكامل .أما إذا كان الج
بالمرونة الكافٌة أي ال ٌستطٌع زٌادة إنتاجه من السلع بشكل ٌتناسب مع الزٌادة 
الحاصلة فً مستوى الطلب فان ذلك سوؾ ٌإدي الى ظهور اآلثار التضخمٌة , ذلك 

.وأخٌرا ؾ الى اإلنتاج وإنما الى األسعارالن اثر الزٌادة فً الدخول سوؾ ال تنصر
النشاط االقتصادي عند مستوى التشؽٌل الكامل فان توجٌه القروض  فانه اذا كان

سعار نتٌجة لزٌادة نحو تموٌل تلك النفقات سوؾ ٌإدي بطبٌعة الحال الى ارتفاع اال
ما معروض من نقد بسبب القروض وثبات ما معروض من سلع وهذا ما ٌإدي الى 

روض أمواال مكتنزة او ظهور اآلثار التضخمٌة اٌضا السٌما اذا كان مصدر تلك الق
 ؼٌر مستخدمة سابقا وبعٌدة عن النشاط االقتصادي.

 
 ع الثانًالفر

 اآلثار االقتصادٌة النفاق القروض الخارجٌة
نبلحظ هنا ان مرحلة اصدار القرض الخارجً قد تتداخل مع مرحلة إنفاقه داخل 

كلتا  الدولة المقترضة ومن ثم فانه من الصعوبة الكبلم عن آثار مختلفة بٌن
المرحلتٌن كما هو الحال فً القروض الداخلٌة , و لذلك نستطٌع القول إن اآلثار 
المتحققة هنا فإنها تكون على األؼلب ذاتها التً بٌناها سابقا فً اآلثار االقتصادٌة 

 فً القرض الخارجً فً مرحلة إصداره ولذلك نحٌل هذا الموضوع إلٌها .
 

 المطلب الثالث
 للقرض العام فً مرحلة تسدٌده دٌةاآلثار االقتصا

 
تتوزع أٌضا اآلثار االقتصادٌة فً هذه  السابقتٌنكما هو الحال فً المرحلتٌن 

 ذا كان القرض داخلٌا او خارجٌا .المرحلة حسب ما ا
 :ة لتسدٌد للقروض الداخلٌة اآلثار االقتصادٌ -0

 ولة اتخاذمع فوابدها ٌتطلب من الدمما ال شك فٌه ان تسدٌد القروض العامة 
ضرابب جدٌدة  جوء الى فرضلسٌاسات مالٌة مختلفة لتموٌل عملٌة التسدٌد هذه كال

اورفع اسعار القابم منها او الحصول على قروض جدٌدة او اصدار نقدي جدٌد و 
على ابرز وسابل التموٌل هذه وهً الضرابب لكً نتعرؾ على اثار تسدٌد هنا لنقؾ 

 القرض العام مع فوابده .
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هذا االثر ٌتوقؾ على نوعٌة الضرابب المفروضة وعلى الفبة ان قٌقة فً الح
مصدر تموٌل االموال المقترضة هً ضرابب  كان المالكة للسندات الحكومٌة .فاذا

ؼٌر مباشرة ادى ذلك الى خفض معدالت االستهبلك وظهور اثار انكماشٌة الن هذا 
والتً ٌرتفع ل الصؽٌرة النوع من الضرابب ٌتحمل عببه عادة الطبقات ذات الدخو

زٌد االمر خطورة اذا كان مالكً السندات هم .وٌلدٌها المٌل الحدي لبلستهبلك 
اصحاب الدخول الكبٌرة أي انه سوؾ ٌعاد توزٌع الدخول لمصلحة هذه الفبة 

ؽٌرة وهذا ما ٌقلل من مستوى خٌرة وعلى حساب اصحاب الدخول الصاال
لب وبالنتٌجة حصول اثار انكماشٌة داخل خفض معدالت الط, ومن ثم تناالستهبلك

ثر ٌترتب اذا ما كان مالكً السندات الحكومٌة هم البنوك وتقرٌبا ذات اال .قتصاداال
التجارٌة او البنك المركزي اذ ٌترتب على ذلك تحوٌل استثمارات البنوك الى 

ت هذه ,اال اذا كانأي الطلب الكلً احتٌاطات ؼٌر مستثمرة تقلل من القوة الشرابٌة 
 البنوك ستتجه الى توسٌع حجم االبتمان  الذي ٌقابل بالتوسع فً مستوى االنتاج 

زٌد من تشؽٌل االٌدي العاملة وحصول تدفقات نقدٌة جدٌدة ترفع من ٌسوؾ وهذا ما 
مستوى الطلب.اما اذا تم تموٌل اصل القرض عن طرٌق الضرابب المباشرة وكانت 

ذات الدخول الصؽٌرة فان ذلك سٌإدي الى مملوكة للطبقات السندات الحكومٌة 
الن هذه او على االقل ال ٌنتابها النقص  حصول زٌادة فً معدالت االستهبلك

 الضرابب عادة ما ٌتحمل عببها اصحاب الدخول الكبٌرة.
ومن جانب آخر ان فرض الضرابب لتسدٌد القروض الحكومٌة ودفع فوابدها 

لها المنتجون ومن ثم تقلٌل االرباح وهذا سوؾ ٌرفع من مستوى التكالٌؾ التً ٌتحم
   االستثمار.  مستوى  انخفاض الى ما ٌإدي

 : قتصادٌة لتسدٌد القروض الخارجٌةاالثار اال-7
هبلك قروضها تمن المبالػ النقدٌة الخاصة الس ااالمر من الدولة هنا مزٌد ٌتطلب

لتاثٌر فً مٌزان الخارجٌة مما ٌترتب عنه زٌادة العبء الضرٌبً من ناحٌة والى ا
وهو ما ,جنبٌة من ناحٌة اخرى المدفوعات نتٌجة تسدٌد مبلػ القرض بالعمبلت اال

ٌإدي فً النهاٌة الى انتقال جزء من الثروة القومٌة الى الخارج ومن ثم فهً تمثل 
لدخل القومً كما هو الحال فً القروض ٌا ولٌس مجرد اعادة توزٌع لعببا حقٌق

ذا االنتقال اثار انكماشٌة كبٌرة حٌث ٌتطلب االمر اقتطاع ب على هتالداخلٌة وٌتر
جزء من القوة الشرابٌة الداخلٌة وتصدٌرها الى الخارج فً شكل عمبلت اجنبٌة مما 

المٌزان هذا  االمر حتى ٌعودٌستلزم ٌإدي الى اختبلل فً مٌزان مدفوعاتها ومن ثم 
واجهة اصل القرض دات حتى ٌمكن ملوارالى التعادل زٌادة الصادرات على ا

تها ولن اان اكثر الدول النامٌة تعانً من العجز الدابم فً مٌزان مدفوعبما و .وفوابده
الفابض اال  هذا كان هناك فابض وال ٌتحقق وجودتتمكن الدولة من السداد اال اذا 

لدول اهذا امر ٌصعب تحقٌقه فً فان عن طرٌق زٌادة التصدٌر الى الخارج 
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ب على القرض عجز فً مٌزان المدفوعات ومن ثم التاثٌر سلبا لذا ٌترت. المذكورة
 على سعر العملة الوطنٌة.

ان خدمة الدٌن العام الخارجً)اصل القرض الخارجً اخٌرا وتجدر المبلحظة 
وفوابده(ٌتطلب توجٌه حصٌلة القرض نحو انشاء او توسٌع صناعات التصدٌر حٌث 

توظٌؾ مبلػ القرض فوابده أي تعمل هذه الصناعات على تسدٌد قٌمة القرض و
الؼراض استثمارٌة فً بناء مشارٌع وبنى تحتٌة وفوقٌة استثمارٌة تزٌد من مستوى 

وهو ما ٌجعل  الوارداتنتاج السلعً المصدر الى الخارج وٌقلل من مستوى الا
ت فً صالح الدولة ومن ثم زٌادة العمبلت االجنبٌة المتاحة لدٌها امٌزان المدفوع

فً تسدٌد القرض الخارجً بشكل سلس ودون اثار سلبٌة على االقتصاد  وهو ما ٌفٌد
 الكلً.

 
 الفصل الرابع

 l´impôt الضرٌبة
تعد الضرٌبة من اكثر المصادر اٌراداً للدولة شٌوعاً وتاثٌراً فً الحٌاة االقتصادٌة 

هدؾ العامة ب وتلجؤ الٌها الدولة مهما اختلفت فلسفتها او نظم حكمها لتؽطٌة موازناتها
وسنتعرض هنا الى ابرز المبلمح االساسٌة لها وعلى التفصٌل .تحقٌق ؼاٌات مختلفة

 االتً:
 المبحث االول

 تعرٌف الضرٌبة وخصائصها
 مالٌةهنالك تعارٌؾ عدٌدة للضرٌبة ولكنها معظمها تتفق على كونها فرٌضة 

اهمة منه فً ٌدفعها الفرد جبراً الى الدولة او احدى هٌباتها العامة بصفة نهابٌة مس
. وٌتضح و منفعة خاصةتحمل االعباء والتكالٌؾ العامة دون الحصول على مقابل ا

 من هذا التعرٌؾ ان الضرٌبة تتمٌز بمجموعة من الخصابص هً: 
 

 :اوالً : الضرٌبة مبلغ من المال 
الضرٌبة تدفع بشكل نقدي او عٌنً وان كان الشابع فً الوقت الحاضر انها تدفع 

ب فً ذلك ان استخدام النقود هو المعمول به فً جمٌع االقتصادات نقداً والسب
المعاصرة, ثم ان وجود النقود ٌسهل فً كثٌر من االحٌان تقدٌر اعباء وتكالٌؾ 
المكلؾ بدفع الضرٌبة ,اضافة الى سهولة جباٌتها وانخفاض تكالٌفها قٌاساً بالضرٌبة 

ؾ باهضة قد تفوق حصٌلة الضرٌبة التً تدفع عٌناً اذ ٌترتب على الدفع عٌناً تكالٌ
تتمثل فً النقل والخزن وخطر انخفاض قٌمتها نتٌجة التلؾ وتؽٌٌر قٌمتها السوقٌة 
مع مرور الوقت . ومع ذلك فان التارٌخ المالً ٌخبرنا بوجود بعض االستثناءات 

دفع ضرٌبة  1756ر فً عام مثبلً فً انكلترا تقرعلى قاعدة دفع الضربٌة نقداً, ف
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ات عٌناً اذا كانت الثروة تتكون من لوحات فنٌة ذات قٌمة فنٌة وتارٌخٌة عالٌة ركالت
ة ابان حكم لٌنٌن فرض ضرٌب 1717وفً االتحاد السوفٌتً ) سابقاً ( تقرر فً عام 

على المحصوالت الزراعٌة عٌناً.
(1)

 كما ان المشرع العراقً كان ٌسمح بتحصٌل 
 :ثانٌاً : الضرٌبة تدفع جبراً 

لك ان الضرٌبة تفرض من قبل الدولة بما لها من سلطة على افراد مجتمعها ٌراد بذ
. وٌتضح من ذلك ان العبلقة الضرٌبٌة بٌن الدولة والمكلفٌن لٌس عبلقة تعاقدٌة بل 

رادته المنفردة نوع عبلقة قانونٌة تنظمها الدولة . فالمشرع هو الذي ٌحدد با
لقانونٌة الخاصة بها , وحٌث ان ها وسعرها وجمٌع االجراءات االضرٌبة ووعاء

ارادة المشرع المنفردة تتمثل فً شكل تشرٌع محدد لذلك ٌنبؽً ان ٌصدر من سلطة 
. وكذلك ٌجب ان ٌقترن التشرٌع بجزاء ٌفرض على مختصة هً السلطة التشرٌعٌة

الضرٌبة.ب الخاصةمن ٌخالؾ االحكام 
(2)

  
 :ثالثاً : الضرٌبة تفرض من الدولة 

ولة الوزارات والدوابر الحكومٌة والمإسسات العامة والسلطات المقصود بالد
المحلٌة والتً تتمتع بسلطة عامة وهً الدولة بالنسبة للضرابب المركزٌة 
اواالتحادٌة والسلطات االقلٌمٌة بالنسبة للضرابب االقلٌمٌة كالوالٌات فً الدول 

الس حافظات اوالمجالمركبة والسلطات المحلٌة بالنسبة للضرابب التً تفرضها الم
 المحلٌة فً الدول البسٌطة . 

 :رابعاً : تدفع الضرٌبة بصفة نهائٌة 
وهذا ٌعنً ان المكلؾ بعد دفع الضرٌبة المترتبة علٌه ال ٌحق له المطالبة باسترداد 
المبالػ التً دفعها كضرٌبة, النها فرضت علٌه بصفة نهابٌة وهذا ما ٌمٌز الضرٌبة 

عن القروض العامة
 

.
(3) 

 :خامساً : تدفع الضرٌبة بال مقابل 
من المعروؾ ان الضرٌبة تدفع من قبل المكلؾ باعتباره عضواً فً منظمة سٌاسٌة 
ٌلتزم فً المساهمة فً اعباء وتكالٌؾ الدولة العامة لذلك الٌحق للمكلؾ ان ٌطلب 

ة عندما للضرٌبة التً ٌلتزم بها لتؽطٌة نفقات الدول فعاً خاصاً مقابل دفعهمن الدولة ن
تقدم الخدمة العامة التً قد الٌستفٌد منها دافع الضرٌبة بالمرة واذا ما استفاد منها 

 . جتمع ولٌس باعتباره دافع للضرٌبةٌكون ذلك باعتباره عضواً فً الم
الشخص  facultés ))وبناًء علٌه فان االلتزام بالضرٌبة ٌعتمد على مدى قدرة 

ولٌس (charges publiques)  عباء العامةعلى المساهمة فً تؽطٌة تكالٌؾ اال
. فالفقراء ٌستفٌدون كثٌراً من الخدمات متعه بالخدمات او المنافع العامةعلى مدى ت

                                                           
, القاهرة, مطبعة فتح هللا الٌاس نوري ,  1انظر للتفصٌل د. زكً عبد المتعال , اصول علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً المصري , ط - 1

 .  149 – 146و د. عبد العال الصكبان , مصدر سابق , ص  129 – 125, ص 1741
 .  149مصدر سابق , صد. عبد العال الصكبان ,  - 2
 . 17-12,ص1796انظر تفصٌل ذلك لدى د.عبد الكرٌم صادق بركات, النظم الضرٌبٌة )النظرٌة والتطبٌق(,الدار الجامعٌة,بٌروت, - 3
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مجال الصحة والتعلٌم واالمن والقضاء على الرؼم من  ًالعامة التً تقدمها الدولة ف
رتهم على انهم ال ٌدفعون من الضرابب شٌباً او ٌدفعون مبالػ بسٌطة تتناسب وقد

الدفع, بٌنما قد تفرض الضرٌبة على االؼنٌاء باسعار تصاعدٌة او مرتفعة على 
ا الدولة كالصحة من الخدمات التً تقدمهرؼم من عدم استفادتهم بشكل كبٌر ال

والتعلٌم مثبلً.
(1)

  
 سادساً : غاٌة فرض الضرٌبة      

الى تحقٌق  الؽرض من فرض الضرٌبة هو تحقٌق اؼراض مالٌة من جهة اضافة
المعنى عندما وبهذا اؼراض اقتصادٌة واجتماعٌة فً آن واحد من جهة اخرى . 

تقوم الدولة بفرض الضرٌبة على االؼنٌاء واصحاب الثروات فان القصد من ذلك 
هو تموٌل االنفاق الحكومً , كذلك مقابلة االعباء التً تنفق على تنفٌذ البرامج 

وعلى وجه الخصوص تسعى الدولة من فرض  التنموٌة واالجتماعٌة فً المجتمع
الضرٌبة الى اعادة توزٌع الدخل القومً لصالح الفبات الفقٌرة او اصحاب الدخل 
المحدود. وكذلك عندما تفرض الدولة الضرابب على بعض السلع االستهبلكٌة 
المستوردة او السلع المنتجة محلٌاً فانها ال تنوي تحقٌق الؽرض المالً فقط وانما قد 
تسعى الى الحد من استهبلك بعض انواع السلع المضرة بالصحة او التً ٌترتب 

علٌها بعض اآلثار االجتماعٌة الضارة. 
(2)

 
 

 المبحث الثانً
 تمٌٌز الضرٌبة عن االٌرادات العامة االخرى
خرى ومع ذلك فان هنالك بعض اشكال التماثل بٌن الضرٌبة واالٌرادات المالٌة اال

الختبلؾ وسوؾ نبٌن هنا اوجه ا تلكد تعلو على اشكال التماثل كانقاط االختبلؾ ت
 والقرض العام : موالرس بٌن الضرٌبة وكل من

 
 المطلب االول

 الضرٌبة والقرض العام
ان القرض العام ٌراد به حصول الدولة على اموال من الؽٌر مع , بٌنا فً السابق  

اآلجال المحددة فً عقد القرض التعهد بردها الٌه مرة اخرى ودفع الفوابد عنها فً 
العام . وٌتبٌن من هذا التعرٌؾ ان القرض العام ٌعد مورداً من موارد الدولة ,وعلٌه 
فان ابرز اوجه الشبه بٌنه وبٌن الضرٌبة هو ان كبلهما ٌعدان من موارد الدولة 

فً االساسٌة وكذلك ٌجمع بٌنهما ان االفراد هم الذٌن ٌتحملون نهابٌاً عبء كل منهما 
التحلٌل االخٌر وهذا واضح بالنسبة الى الضرٌبة. اما بالنسبة الى القرض العام 

                                                           
 وما بعدها .  161, ص 1794د. زٌن العابدٌن ناصر , علم المالٌة العامة , دار النهضة الربٌة ,  - 1

3 - P.M.Gaudement,Précis de finance publique ,Tome2, Éditions montcheréstien, 1971,p8. 
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لرد وجهاً من اوجه هذا اوم ٌوماً برده الى اصحابه وٌعتبر فالمبلحظ ان الدولة ستق
المعروؾ ان الضرابب هً و زم تدبٌر الموارد الكافٌة لمواجهته,ٌستل االنفاق العام

ى ان دافعً الضرابب هم الذٌن ٌتحملون فً النهاٌة . وهكذا نرولةاهم موارد الد
عبء القروض العامة عن طرٌق تحمل عبء الضرابب . كذلك ٌتشابه القرض 

 العام مع الضرٌبة فً وجوب صدور قانون فً كل منهما . 
وعلى الرؼم من اوجه الشبه هذه بٌن كبل الموردٌن اال انه ثمة اختبلفات جوهرٌة 

اٌنا تدفع بصفة نهابٌة وال تلتزم الدولة برد المبالػ التً بٌنهما فالضرٌبة كما ر
. , كما ال تلتزم بدفع فوابد عنها تحصل علٌها من االفراد كضرٌبة مرة اخرى

وبالعكس فان الدولة تلتزم برد المبالػ التً اكتتب بها المقرضون الٌهم ودفع فوابدها 
االفراد ال ٌستطٌعون . وكذلك تعد الضرٌبة فرٌضة اجبارٌة على المقررة عنها

االمتناع عن دفعها وتحصل علٌها الدولة بما لها من سلطة فً حٌن ان القرض العام 
تثمر امواله وتؽذٌة ٌعتبر مساهمة اختٌارٌة كقاعدة عامة لمن ٌشاء من االفراد ان ٌس

. واخٌراً فان حصٌلة الضرابب التخصص لبلنفاق على وجه معٌن موارد الدولة
روفة فً المٌزانٌة هً قاعدة عدم جواز تخصٌص االٌرادات, بل طبقاً لقاعدة مع

تجمع حصٌلة كافة الضرابب وتدخل فً اٌرادات الدولة ثم تتولى هذه االنفاق منها. 
وبالعكس فان حصٌلة القرض العام تخصص لبلنفاق على وجه معٌن ٌنص علٌه 

عاً انتاجٌاً القانون الذي ٌسمح للحكومة بعقد القرض وقد ٌكون هذا الوجه مشرو
.او ؼٌر ذلكمعٌناً او تموٌل حرب 

(1)
  

 المطلب الثانً
 الضرٌبة والرسم

والضرٌبة فً ان كبل منهما ؼالباً ما ٌدفعان بشكل نقدي. كما  ٌتشابه الرسم
ٌتشابهان فً تمتع الدولة فً سبٌل اقتضابهما بامتٌاز على اموال المدٌن,والبد من 

وكذلك ٌتشابهان فً ان كل منهما ٌدفع الى صدور اداة قانونٌة بفرض كل منهما 
الدولة بصفة نهابٌة وانها تستعٌن بحصٌلتهما لتؽطٌة النفقات العامة . ورؼم وجود 

 التشابه هذه فانه هنالك اختبلؾ كبٌر بٌنهما ٌمكن تحدٌدها فً اكثر من جانب : 
: تختلؾ الضربٌة عن الرسم بان الضرٌبة فرٌضة من حٌث عنصر االجبار -1
لٌة اجبارٌة الزامٌة تجبٌها الدولة جبراً من االفراد اما الرسم فانه ال ٌنطوي على ما

الخدمة العامة عنصر االجبار كقاعدة عامة اال اذا تقدم الفرد بطلب االنتفاع من 
 . المقرر عنها الرسم

: كما عرفنا فً السابق ٌدفع الرسم مقابل حصول دافعه على من حٌث المقابل  -2
من قبل الدولة اما الضرٌبة فانه تدفع بدون ان ٌنظر صاحبها الحصول  خدمة مقدمة

 على أي مقابل مباشر . 
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:كقاعدة عامة ال تقبل االستثناء ان الضرٌبة ال تفرض من حٌث االداة القانونٌة -3
اال بقانون صادر عن السلطة التشرٌعٌة وذلك مبدأ دستوري ٌنبؽً العمل به سواء 

دستورٌة ام ال, اما الرسم فانه ٌفرض بقانون او بناًء على ورد فً صلب الوثٌقة ال
قانون . أي ٌمكن ان تخول السلطة التشرٌعٌة صبلحٌاتها فً فرض الرسم الى 

 السلطة التنفٌذٌة لتقوم االخٌرة باصداره بشكل قرارات عامة.  
المساهمة فً  : ان الرسم الٌنطوي سوى على هدؾ مالً هو من حٌث الهدف -4

تدٌره الدولة وٌقدم الخدمة . اما الضرٌبة فان لها اهداؾ  عباء المرفق الذيتؽطٌة ا
مالٌة الى جانب االهداؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة كما بٌنا سابقاً.

 (1)
  

صر الحدٌث تضاإل فً اهمٌة : بٌنما ٌشهد الع من حٌث مستقبل كل منهما  -5
زاٌد فً اهمٌة الضرابب كمورد لبلٌرادات العامة فؤنه ٌواجه على العكس تالرسوم 

كمورد لهذه االٌرادات.
(2)

       
       

 المبحث الثالث
 فرض الضرٌبة ساسا

على الرؼم من تعدد اآلراء حول االساس الذي تستند الٌه الدولة فً فرض 
ن هما ٌالضرٌبة فان الفقه المالً والقانونً ٌستند فً هذا الصدد الى نظرٌتٌن اساسٌت

 ٌة التضامن االجتماعً . النظرٌة العقدٌة ونظر
 

 المطلب االول
 نظرٌة العقد االجتماعً 

ٌعتقد انصار هذه النظرٌة ان الفرد انما ٌدفع الضرٌبة الى الدولة مقابل المنفعة التً 
تعود علٌه من خدمات المرافق العامة المختلفة وانه لوال انتفاعه بهذه الخدمات لما 

وهم ٌذهبون الى ان الفرد ٌرتبط مع الدولة لدفع الضرٌبة  اقانونٌ ااصبح هناك سند
لدولة بخدمات بعقد ضمنً ذي طبٌعة مالٌة مإداه التزامه بدفع الضرٌبة نظٌر قٌام ا

 . ٌترتب علٌها نفع له
 ثبلثة: ذا العقد وذلك وفق اتجاهاتوقد اختلؾ انصار هذه النظرٌة فً طبٌعة ه

مات . فالدولة تبٌع خدماتها : اعتبر ان هذا العقد هو عقد بٌع خد االتجاه االول
لبلفراد مقابل التزامهم كمشترٌن بدفع ثمن هذه الخدمات فً صورة ضرابب . 
وٌمتاز هذا التكٌٌؾ بسهولته وبساطته من جهة , وبدعوته الى ان ٌدفع كل فرد من 
الضرابب بمقدار ما ٌعود علٌه من نفع من خدمات الدولة من جهة اخرى . فضبلً 

لتكٌٌؾ ٌعتبر ضماناً ضد تعسؾ الدولة فً فرض الضرابب مع ا عن هذا فان هذا
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عدم انفاق حصٌلتها فً توفٌر الخدمات العامة للمواطنٌن اذ ٌنعدم فً هذه الحالة 
 السبب القانونً لفرض الضرٌبة. 

 ورؼم هذه المزاٌا فان من العسٌر التسلٌم بصحة هذا التكٌٌؾ من عدة نواحً: 
الرسم والضرٌبة على اعتبار ان االول هو الذي ٌدفع ان هذا التكٌٌؾ ٌخلط بٌن  -1

 مقابل خدمات مقدمة من الدولة .
اقساط  بتحملها دفع ضرٌبة لتسدٌدانه ال ٌصلح لتبرٌر التزام االجٌال القادمة  -2

  وفوابد القروض التً حصلت علٌها الدولة ولم ٌترتب على انفاقها نفع لتلك االجٌال .
ٌإدي الى الزام الطبقات محدودة الدخل بدفع ضرابب  ان تطبٌق هذه النظرٌة -3

العتبارات  فوق طاقتها كثمن للخدمات العامة التً تستفٌد منها وفً هذا مجانبة
العدالة.

(1)
  

: كٌؾ هذا العقد بانه عقد شركة فالدولة شركة انتاج كبرى تتكون  االتجاه الثانً
ٌن ٌقوم به وٌتحمل فً سبٌل من شركاء متمثلٌن بافراد المجتمع لكل منهم عمل مع

هذا نفقات عامة ٌقوم بها مجلس ادارة الشركة والمتمثل بالحكومة تعود منفعتها على 
جمٌع الشركاء كالدفاع واالمن وانشاء الطرق والمرافق العامة وؼٌرها, ومن ثم 
ٌتعٌن على هإالء الشركاء المساهمة فً هذه النفقات العامة باعتبارهم مساهمٌن فٌها 

مثل هذه المساهمة فً الضرابب التً تفرضها الدولة علٌهم . ورؼم طرافة هذا وتت
 التكٌٌؾ فانه معٌب فً اكثر من جانب ومن ذلك ما ٌلً : 

قة ٌقوم هذا التكٌٌؾ على سلسلة من المبررات الساذجة التً تتنافى مع الد -1
 .والتحلٌل العلمٌٌن

صالح المادٌة بل اٌضاً من ان الدولة التمثل فقط مجموعة مشتركة من الم -2
 المصالح المعنوٌة واالدبٌة . 

ان هذا التكٌٌؾ لو صح الستوجب انتفاع الطبقات ذات الثروات الكبٌرة بقدر  -3
من الخدمات العامة ٌفوق ما تتمتع به الطبقات الفقٌرة وهذا خبلؾ الواقع 

(2)
. 

ة وفق هذا االتجاه بانه : كٌؾ هذا العقد الذي اطرافه االفراد والدول االتجاه الثالث
عقد تامٌن فاالفراد ٌدفعون جزءاً من اموالهم فً شكل ضرٌبة الى الدولة للتؤمٌن 

على الجزء الباقً منها واالنتفاع بها على وجه افضل. 
(3)

  
فالضرٌبة اذن هً قسط التؤمٌن الذي ٌدفعه االفراد فً مقابل قٌام الدولة بحماٌة 

 ن هما: د عٌب على التكٌٌؾ امراوالهم . وقالجزء الباقً من ام
انه ٌقصر وظٌفة الدولة على مجرد حفظ االمن وهذا ؼٌر صحٌح السٌما فً  -1

العصر الحدٌث حٌث تدخلت الدولة فً مختلؾ مناحً الحٌاة االجتماعٌة 
 واالقتصادٌة .

                                                           
 .  15 -13, ص 1729رٌة , د.ٌونس احمد البطرٌق , النظرٌة الضرٌبٌة , الدار الجامعٌة , االسكند - 1
 . 41, مطبعة مصر , ببل سنة طبع , ص, القاهرة  3, ط 1د.احمد ممدوح مرسً بك , الضرٌبة على االٌرادات علماً وعمبلً , ج - 2
 .  175د. زكً عبد المتعال , مصدر سابق , ص - 3
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ان المإمن ٌلتزم بتعوٌض المإمن له عن اضرار التً تصٌب امواله وهذا  -2
اذ ال تدفع الدولة أي تعوٌض اذا ما تعرض دافع الضرٌبة الى بخبلؾ الضرٌبة 

خسارة. 
(1)

 
والواقع ان نظرٌة العقد تستند الى فكرة العقد االجتماعً المعروفة التً نادى به 
فبلسفة القرن السابع عشر والثامن عشر وعلى رأسهم هوبز ولوك وروسوولكن 

 فضبلً عن ان الفرد ٌلتزم بدفعٌبلحظ انه لم ٌثبت تارٌخٌاً وجود مثل هذا العقد 
وهً  هذا فان هذه النظرٌة لها مٌزة من  الرؼم وعلىببل مقابل .  الضرٌبة جبرا

ضرورة قٌام الدولة بانفاق حصٌلة الضرابب فً توفٌر خدمات مختلفة  ها علىتقرٌر
 .تجاههمال تكون قد اخلت بواجبها ٌنتفع بها المواطنون وا

 
 المطلب الثانً

 المدعمة بفكرة السٌادة من االجتماعًنظرٌة التضا 
ٌتجة الفكر الحدٌث الى تاسٌس حق الدولة فً فرض الضرابب على فكرة التضامن 

التً تقضً بوجوب تظافر و االجتماعً الموجود بٌن كافة المواطنٌن فً الدولة
االفراد جمٌعهم كل بحسب طاقته فً مواجهة اعباء التكالٌؾ العامة حتى تتمكن 

كبرى فً حماٌة افراد تبارها ضرورة اجتماعٌة من القٌام بوظابفها الالدولة باع
وفً توفٌر انواع من الخدمات العامة لكافة المواطنٌن ببل استثناء المجتمع ككل,

ولما كان من  ,بؽض النظر عن مدى مساهمتهم الفردٌة فً تحمل االعباء العامة
همتهم فً تحمل التكالٌؾ ؼٌر الممكن ترك االمر الى االفراد لتقرٌر مقدار مسا

زام كل منهم بدفع على المواطنٌن تقوم بال العامة فان الدولة لما لها من سٌادة قانونٌة
 . ة مقدرته المالٌةنصٌبه فٌها بحسب درج

أي ان االساس التً تقوم علٌها هذه النظرٌة هً التضامن االجتماعً وسٌادة الدولة 
على اراضٌها ومواطنٌها 

(2 )
 . 

امهم ذه النظرٌة بتفسٌر استفادة بعض االفراد بالخدمات العامة رؼم عدم قٌوتتمٌز ه
طبقات محدودة الدخل. وبالعكس عدم الدفع مبالػ زهٌدة كافراد بدفع الضرابب او 

انتفاع بعض االفراد بالخدمات العامة رؼم قٌامهم بدفع ضرابب كالمقٌمٌن فً 
جٌال معٌنة باعباء قروض عامة الخارج . كما تتمٌز هذه النظرٌة بتفسٌر تحمل ا

انفقت لتحقٌق منافع الجٌال سابقة علٌها . واخٌراً ان نظرٌة التضامن االجتماعً 
تتمٌز بتقرٌر قاعدة الزام كل فرد بدفع مبلػ من الضرابب ٌتناسب مع مقدار طاقته 

المالٌة والتكلٌفٌة ال بحسب مقدار انتفاعه من الخدمات العامة. 
(3)
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 المبحث الرابع
 قواعد فرض الضرٌبة

( عدداً من  1996لقد وضح آدم سمث فً كتابه المشهور ثروة االمم فً عام ) 
القواعد التً تتضمن المبادئ واالسس التً ٌستحسن بالمشرع الضرٌبً االخذ بها 
عند فرض الضرٌبة لدرجة ان هذه القواعد قد اعتبرت بمثابة الدستور العام الضمنً 

 نٌة الضرٌبٌة وهذه القواعد هً : القانوالذي تخضع له القاعدة 
   Le régle de justiceاوال: قاعدة العدالة

تعنً هذه القاعدة مساهمة افراد المجتمع جمٌعاً فً اداء الضرٌبة بما ٌناسب قدرتهم 
المالٌة فجمٌع الخاضعٌن للضرٌبة كافراد ان ٌتحملوا عببها وٌخضعون لها دون 

 ٌلً : محاباة او تفضٌل ومإدى ذلك ما
وجوب خضوع الجمٌع من افراد واموال للضرٌبة دون تمٌٌز بٌن انواع  -أ

 االٌرادات ومصدرها مما ٌشكل ذلك مبدأ عمومٌة الضرٌبة .
فً تحمل  ةكل مكلؾ لتحقٌق المساوالمقدرة المالٌة لان ٌراعً فً فرضها ا-ب 

حجم  ناسب معاالعباء العامة حٌث تفرض على جمٌع المكلفٌن بنفس المقدار وبما ٌت
 . الدخل الذي ٌحصل علٌه الشخص

ان تحقٌق قاعدة العدالة ٌستند الى اعتبارات متعددة تهدؾ الى المساواة بٌن افراد 
المجتمع دون تمٌٌز بالصفة الشخصٌة وانما ٌإخذ بنظر االعتبار وضع المكلؾ 

وهكذا.االجتماعً من حٌث كونة متزوج وله اوالد ام اعزب 
1

 
  

  Le régle de certitudeالٌقٌن ثانٌا: قاعدة 
وٌعنً ذلك ان  تكون الضرٌبة مفروضة طبقاً لقواعد محددة وواضحة بالنسبة 
للمكلؾ واالدارة الضرٌبٌة فٌجب ان ٌكون سعر الضرٌبة ووعاءها ومٌعاد سدادها 
وكٌفٌة تحصٌلها وكافة االجراءات المتعلقة بها معروفة . والشك ان عدم وضوح 

ذلك من انتهاك لقاعدة  حكم االدارة الضرٌبٌة وما ٌستتبعهإدي الى تهذه االمور قد ٌ
 العدالة وانتشار المحسوبٌة وعموم الفساد عند تقرٌر وتحصٌل الضرابب . 

حقق الٌقٌن ٌجب ان تتمٌز الضرٌبة باالستقراروالثبات وان الٌنتاب توحتى ٌ
 قصٌرة . التشرٌعات الضرٌبٌة التعدٌبلت والتؽٌٌرات المختلفة فً فترات

  
  Le régle de commoditéثالثا: قاعدة المالءمة 

وٌقصد بها تحصٌل الضرٌبة فً الوقت و الطرٌقة االكثر مناسبة من اجل دفعها 
من قبل المكلؾ وذلك حسب مصدر الدخل وظروفه ,وٌقتضً هذا ان تختار االدارة 

باٌة مناسبة الضرٌبٌة موعداً مناسباً للوفاء بالضرٌبة وان تكون اجراءات الج

                                                           
1
 .6-4,ص 2012ٌنظر فً تفصٌل ذلك د.علً هادي عطٌة , االتجاهات الحدٌثة فً الضرابب المباشرة,  - 
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لظروؾ المكلؾ بحٌث ال ٌكون دفع الضربٌة علٌه ثقٌبلً بشكل ٌجعله عاجزاً عن 
الدفع او ٌدفعه الى التهرب منها . وهكذا فان الوقت الذي ٌحصل فٌه المكلؾ على 

دفع الضربٌة . فالمزارع ٌلتزم بدفع الضرٌبة دخله ٌعتبر احسن االوقات مبلءمة ل
التاجر ٌطالب بسدادها بعد انتهاء السنة المالٌة عند حصاد المحصول وبٌعه, و

.لنشاطه وتحدٌده لصافً هذا النشاط وهكذا
(1)

 
 

 Le régle d’economieرابعا: قاعدة االقتصاد فً التحصٌل 
ومإدى هذه القاعدة االقتصاد فً نفقات الجباٌة بحٌث ال ٌتحمل المكلؾ تضحٌة 

 ما ٌدفعه المكلؾ لفرق بٌنا لٌست بذات فابدة او فً ؼٌر موضعها حتى ٌكون
مقتصرا على اقل مبلػ  كضرٌبة ما ٌدخل الخزانة العامةو للتحصٌل كمصارٌؾ

ممكن
2

ن نفقات على جباٌة الضرٌبة ٌجب ان ٌكون ان ما ٌصرؾ م أي بمعنى اخر ,
. فبل فابدة فً ضرٌبة الكلٌةالى اقصى حد ممكن مقارنة بحصٌلتها  اومتدنٌ ضبٌبل

لٌة من حصٌلتها , او ٌكون الفارق بٌن ما ٌدخل الخزٌنة تكلؾ جباٌتها نسبة عا
ضبٌبلً جدا.ً  كمصارٌؾ العامة من حصٌلة ضرٌبٌة وبٌن ما ٌدفعه المكلفون

(3)
  

 
 المبحث الخامس

 نطاق سرٌان الضرٌبة
طالما تمثل الضرٌبة رابطة قانونٌة بٌن الشخص الخاضع لها والدولة التً تفرضها 

 مكانٌا وزمانٌا وٌمكن بٌان ذلك على النحو االتً: لذا ٌتباٌن نطاق سرٌانها 
 اوال: نطاق سرٌان الضرٌبة من حٌث المكان

تطبٌق الضرٌبة التً تقررها  سبٌل  فً  الدول عادة معٌار واحد او اكثرتعتمد 
وابرز هذه المعاٌٌر  استنادا لما لها من سٌادة على اشخاصها او اقلٌمهافرضا وجباٌة 

 هً:
 -السٌاسٌة :التبعٌة  معٌار -0

ٌا الدول ضرٌبة على مواطنً الدولة دون رعاٌقضً هذا المبدأ بوجوب فرض ال
االخرى فتبلحقهم الضرٌبة اٌنما ٌكونون وحٌثما ٌزاولون نشاطهم واعمالهم, وتعتمد 
الدول فً تحدٌد هذه التبعٌة على الجنسٌة اذ ٌخضع للضرٌبة كل من ٌحمل جنسٌتها 

قانونٌة . والجنسٌة هً رابطة سٌاسٌة اوعنوٌاسواء اكان شخصا طبٌعٌا ام م
4

. وما 
ادة لرعاٌاها الحماٌة وتضمن لهم االستفٌدعو الى االخذ بهذا المبدأ هو ان الدولة تقدم 

ً ان ٌكون هنالك مقابل وهو الضرٌبة . كما ان هذا من مرافقها العامة وهذا ٌستدع
                                                           

 .  127 – 122د. اعاد حمود القٌسً , مصدر سابق , ص - 1
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ٌسبػ الشرعٌة على االلتزامات  المبدا ٌنسجم مع مبدا سٌادة الدولة على رعاٌاها وهذا
التً تفرضها على رعاٌاها ومنها الضرٌبة.

1
 

هذا وتتحدد جنسٌة الشخص الطبٌعً وفق اسس مختلفة منها حق الدم أي ان ٌتمتع 
بجنسٌة الدولة بسبب اصله العابلً . كما قد ٌتمتع الفرد بالجنسٌة بموجب حق االقلٌم 

لجنسٌة على اساس الحقٌن معا فتسمى اب التمتعاو االساس الجؽرافً وقد ٌكون 
عندبذ جنسٌة المٌبلد.

2
 

 اما الشخص المعنوي فتتحدد جنسٌته بمعاٌٌر عدة لعل من ابرزها : 
معٌار جنسٌة الشركاء : حٌث تتحدد بمقتضاه جنسٌة الشخص المعنوي بحسب  - أ

 المالكٌن لكل او بعض اموال الشخص المعنوي .جنسٌة الشركاء أي االشخاص 
سٌة نكز االستؽبلل : حٌث ٌتمتع الشخص المعنوي بمقتضاه بجمعٌار مر - ب

 الدولة التً تتم فٌها مزاولة النشاط .
معٌار محل التاسٌس : حٌث ٌتمتع الشخص المعنوي بجنسٌة الدولة التً  - ت

 تاسس فٌها واستكمل اجراءات تكوٌنه بمقتضى قوانٌنها.
جنسٌة  موجبهبمعٌار مركز  االدارة الربٌس: حٌث تكون للشخص المعنوي  - ث

لهٌبة المكان مع فً ذلك تسة حٌث تجٌالدولة التً تتم فٌها ادارة االعمال بصورة رب
 العامة ومجلس االدارة.

معٌار الرقابة واالشراؾ : ومإدى هذا المعٌار هو ان الشخص المعنوي ٌتمتع  - ج
بجنسٌة الدولة التً تمارس منها سلطة التوجٌه واالشراؾ والرقابة.

3
 

 
 ٌة االجتماعٌةالتبععٌار م  -7
التبعٌة االجتماعٌة ٌقوم اساسا على فكرة ارتباط الشخص بدولة ما اما  أبدم ان

ٌعٌش فً الوسط  أبصورة توطن او بصورة اقامة عادٌة . فالفرد استنادا لهذا المبد
ق ظروؾ معٌنة دون ان ٌكون منتمٌا سٌاسٌا الى هذا المجتمع .ومن االجتماعً لتحق

ا االنتماء فالذي مات وتنهض له حقوق تتبلءم مع طبٌعة هذهنا ٌترتب علٌه التزا
ة ما بهذا الوضع ٌترتب علٌه ان ٌساهم فً االعباء والتكالٌؾ العامة ٌعٌش فً دول

مقابل تمتعه بمنافع الخدمات العامة التً وفرتها له الدولة واهمها حماٌة شخصه 
.هبلزمة لتنمٌة موارده ومصادر دخله وتهٌبة الظروؾ اللواموا

4
 

 االجتماعٌة بمعٌارٌن هما الموطن واالقامة:التبعٌة وٌتحدد مبدا 
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: هو المكان الذي ٌقٌم الشخص اقامة فعلٌة ومستقرة وٌعتبر انه الموطن  - أ
متقاربة .او متباعدة  لفترات زمنٌة موجود فٌه دابما ولو تؽٌب عنه بصفة مإقتة

 1
 

ٌم فٌه الشخص المكان الذي ٌقوللموطن تصوران االول حقٌقً وٌتحدد ب
.والثانً حكمً وٌتحدد بالمكان الذي ٌوجد فٌه المركز الربٌس العمال ومصالح عادة

الطبٌعً ٌتمثل باالقامة فً مكان ما او  الشخص .واذا كان تحدٌد موطن الشخص
احد معٌارٌن هما معٌار المعنوي ٌتحدد ب اتخاذ محل ما للعمل فؤن موطن الشخص

دارة الربٌس.سٌس ومعٌار مركز االمكان التا
2

 
ذي ٌسهل على الشخص االلتجاء : تعرؾ االقامة بانها المكان ال االقامة - ب
تتحقق اقامة الشخص الطبٌعً فانه ٌجب توفر ركنان هما الركن المادي .ولكً الٌه

وٌتحقق بتواجد الفرد بشكل فعلً على وجه االعتٌاد فً اقلٌم الدولة دون اشتراط 
كن المعنوي وٌتمثل بنٌة االقامة.الر واالحتفاظ بمحل سكن دابم .

3
اما الشخص 

 دة منها مكان التؤسٌس ومعٌار مركزالمعنوي فؤن محل اقامته ٌتحدد بمعاٌٌر ع
 االستؽبلل .

 التبعٌة االقتصادٌة  عٌارم  -ج
ٌقوم هذا المبدا على فكرة الوالء او الرابطة االقتصادٌة وٌتحدد مضمونه بان للدولة 

اخضاع  من أي مصدر كان ومهما كان تصنٌفه الحق فًالتً ٌتحقق فٌها الدخل 
ٌبة وبصرؾ النظر عن جنسٌة صاحب المال وسواء كان ارباح هذا الدخل للضر

المعنٌة لٌكون هذا التحقق ام ؼٌر مقٌم. المهم ان ٌتحقق فً الدولة  مقٌما فً الدولة 
سببا كافٌا الخضاعه لضرٌبة الدخل.

4
  

 
 بة من حٌث الزمانثانٌا : نطاق سرٌان الضرٌ    

تسري الضرٌبة بشكل مباشر على الوقابع والتصرفات التً تحققت بعد نفاذ      
ما  القانون الضرٌبً وال ٌمكن ان تنطبق على تلك التً تحققت قبل سرٌانه وهو

الحقوق  عدم رجعٌة القوانٌن الضرٌبٌة والذي الهمٌته فً الحفاظ على ٌعرؾ بمبدأ
ولما ٌمثله من انسجامه مع مفهوم العدالة  على حد سواء  المكتسبة للدولة والمكلؾ

ومنها  فً صلب وثابقها الدستورٌة هذهبت الكثٌر من الدول الى تقرٌر الضرٌبٌة
) لٌس  /عاشرا( على17فً المادة ) الذي نص 2005الدستور العراقً النافذ لسنة 

ٌُنص على خبلؾ ذلك, وال ٌشمل هذا اال ستثناء قوانٌن للقوانٌن اثٌر رجعً ما لم 
 2014  وكذلك جاء بذات الحكم الدستور المصري لسنة  الضرابب والرسوم(, 

وعلٌه فان سن أي تشرٌع او قانون ٌتضمن فرض  ( منه.225النافذ فً المادة )
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ضرٌبة او تقرٌر جباٌتها باثر رجعً على وقابع تحققت واكتملت عناصرها قبل 
به امام المحكمة المختصة بدستورٌة القوانٌن  نفاذه ٌعد مخالفا للدستور وٌمكن الطعن

 .كالمحكمة االتحادٌة العلٌا فً العراق
وٌجدر التنوٌه فً هذا االطار ان فرض الضرٌبة مرتبط بتحقق الواقعة المنشبة   

لها والتً تعرؾ بانها المناسبة التً بحصولها واكتمال عناصرها وتحقق شروطها 
وبما ان هذه الواقعة  .ق علٌه وصؾ المكلؾٌكون الشخص مدٌنا بالضرٌبة وٌنطب

مختلفة من ضرٌبة الى اخرى لذا فان احكام فرض الضرٌبة متوافقة زمانٌا مع 
تحقق تلك الواقعة فمثبل فً الضرٌبة الكمركٌة تتحقق الواقعة المنشبة لها بلحظة 

خل معٌنة وهً اجتٌاز البضاعة او السلعة الحدود الكمركٌة للدولة بٌنما ضرٌبة الد
ال تحقق الواقعة المنشبة اال بعد مرور سنة وهً فترة تحقق الدخل الصافً للمكلؾ 

سبٌل الحصول علٌه من الدخل االجمالً  بعد استبعاد التكالٌؾ التً تحملها فً
وهوما ٌعرؾ بمبدأ سنوٌة الضرٌبة. لذا ٌنبؽً مراعاة ذلك عند صدور قانون 

على الوقابع التً تحققت واكتملت  ضرٌبً جدٌد وسرٌانه باثر مباشر وؼٌر رجعً
لقدٌم اما القانون الجدٌد ٌبً ااذ هنا ٌنطبق علٌها القانون الضرعناصرها قبل نفاذه 

لم تكتمل عناصرها بعد و كذلك على الوقابع  التً طبق فقط على الوقابعفانه سٌن
المستقبلٌة.

1
  

  
 السادسالمبحث 

 تقسٌمات الضرٌبة 
الى تقسٌمات مختلفة باختبلؾ الزاوٌة التً ٌنظر الٌها قسم كتاب المالٌة الضرابب 

. فمن حٌث الوعاء قسمت الى ضرابب على االشخاص وضرابب االموال ومن 
ومن حٌث حٌث مصدر الخضوع قسمت الى ضرابب واحدة وضرابب متعددة 

مراعاتها لظروؾ المكلؾ قسمت الى ضرابب عٌنٌة وضرابب شخصٌة ومن حٌث 
ٌها الدخل او راس المال للضرٌبة قسمت الى ضرابب مباشرة المرحلة التً ٌخضع ف

 . وضرابب ؼٌر مباشرة ,وعموما سنفصل فٌها على النحو االتً
 

 المطلب االول
 الضرائب على االشخاص والضرائب على االموال

قسم الفقه المالً الضرابب من حٌث وعاءها او المادة التً تخضع لها الى ضرابب 
 لى االموال وسوؾ نبٌنهما فً الفرعٌن التالٌٌن:على االشخاص وضرابب ع

 
 الفرع االول

                                                           
1
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 الضرٌبة على االشخاص
وٌراد بالضرٌبة على االشخاص تلك الضرٌبة التً ٌكون الوجود االنسانً  

للشخص فً دولة ما محبلً لفرضها. وقد تفرض على بعض االشخاص فقط كالذكور 
انتاجٌة وكان معموالً بها فً العصور  الذٌن بلؽوا سناً معٌناً ,او على االسرة كوحدة

الرومانٌة القدٌمة, كما عمل بها فً ظل الدولة االسبلمٌة وكانت تسمى الجزٌة حٌث 
على نوعٌن تكون فرضت على اهل الكتاب من الذمٌٌن . والضرٌبة على االشخاص 

 هما: 
ضرٌبة االشخاص البسٌطة, وٌراد بها ان تفرض الضرٌبة على جمٌع افراد  -أ
مجتمع بسعر واحد وبؽض النظر عن الجنس او العمر او المستوى المالً ال

 واالجتماعً للشخص وقد اخذت بها المجتمعات القدٌمة . 
ضرٌبة االشخاص المدرجة : وٌراد بها ان تفرض الضرٌبة تبعاً للجنس  -ب

والعمر وبشكل خاص تبعاً للطبقة االجتماعٌة التً ٌنتمً الٌها كل فرد من افراد 
العدٌد من المجتمعات خاصة بالعصور الوسطى حٌث تم بها جتمع وقد اخذت الم

تقسٌم المجتمعات الى ثبلثة طبقات او اكثر بل انه فً فرنسا قسم المجتمع عام 
( طبقة كل منها تخضع لسعر محدد.22الى ) 1675

(1)
  

من وعلى العموم تكاد تخلو التشرٌعات الضرٌبٌة المالٌة الحالٌة فً مختلؾ الدول 
جعل االنسان ذاته محبلً للضرٌبة , ولما فٌها من مجافاة لكونها تضرٌبة االشخاص 

فً دفع مبلػ واحد مع ما قد ٌوجد العتبارات العدالة تظهر فً المساواة بٌن االفراد 
نهم من اختبلؾ فً المركز المالً او القدرة التكلٌفٌة. ورؼم ذلك تحتفظ بعض بٌ

النوع من الضربب ال الؼراض مالٌة بل الؼراض الدول فً العصر الحدٌث بهذا 
ضرٌبة ضبٌلة المقدار على االفراد  مثبل سٌاسٌة فتفرض بعض الوالٌات السوٌسرٌة

لٌتهم مسإوبذوي الدخول كشرط الستعمال حق االنتخاب رؼبة فً اشعار االفراد 
تجاه الحكم وتنمٌة رقابتهم علٌه.

(2)
 

 
 الفرع الثانً

 الضرٌبة على االموال
موجبها تكون اموال المكلؾ المادة االساسٌة التً تفرض علٌها الضرٌبة وتشمل وب

هذه االموال معامبلت المكلؾ كافة التً ٌكون موضوعها االموال المنقولة وؼٌر 
المنقولة وكذلك جمٌع العملٌات االقتصادٌة المتعلقة باالنتاج والتداول واالنفاق وعلى 

 ال الى نوعٌن : ذلك ٌمكن تقسٌم الضرابب على االمو
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: الضرابب على الثروة : وتشمل الضرٌبة على رأس المال والدخل وتعرؾ  االول
 بالضرابب المباشرة .

: الضرابب على التداول واالنفاق واالستهبلك والضرابب على االنتاج الثانً 
 وٌطلق علٌها اصطبلحاً الضرابب ؼٌر المباشرة . 

 
 

 المطلب الثانً
ضرائب المتعددة الضرٌبة الواحدة وال

(0)
 

وسوؾ نبٌن هنا المقصود بكل منهما فً فرعٌٌن متتالٌٌن ٌتناول االول الضرٌبة 
 الواحدة وٌتعرض الثانً للضرابب المتعددة.

 
 الفرع االول

 الضرٌبة الواحدة
ٌقوم نظام الضرٌبة الواحدة على اساس اعتماد الدولة على مصدر واحد فً 

الدولة وفكرة الضرٌبة  لسد نفقات او اعباءالحصول على االٌرادات الضرورٌة 
لٌها هم مقررة قدٌماً وٌعود تارٌخها الى القرن السابع عشر. واول من دعى االواحدة 

الفٌزوقراط ( الذٌن اعتبروا ان االرض هً وحدها االقتصادٌون الطبٌعٌون )
راد االساس فً خلق او تولٌد  الثروات وان االرض هً وحدها التً تؽل ناتج او اٌ

صافً وبذلك برروا فرض الضرٌبة الواحدة على مبلك االراضً الزراعٌة. أي ان 
ن, والسبب فً ذلك انهم لى فبة واحدة وهم المبلك العقارٌوهذه الضرٌبة تفرض ع

ٌهٌمنون على المصدر الوحٌد للثروة. وقد القت هذه االفكار قبوالً واسعاً لدى كتاب 
. وٌشٌر بفرض ضرٌبة ربٌسٌة على االرضموا ورجال الثورة الفرنسٌة لذا قا

التارٌخ المالً الى ان هذه الضرٌبة قد مدت الخزانة الفرنسٌة بما ٌوازي نصؾ 
 احتٌاطً الدولة من الموارد المالٌة .

ومع ذلك فان نظام الضرٌبة الواحدة وجه الٌه الكثٌر من االنتقادات, اذ ٌكتنفه 
ر واقعً, ففً حالة حدوث خلل فً العدٌد من العقبات واالخطار مما ٌجعله ؼٌ

الوعاء فان خزانة الدولة تتعرض الى مشكبلت مالٌة قد ٌصعب تجاوزها بسهولة . 
باالضافة الى ثقل عبء الضرٌبة الواحدة على المكلفٌن, ثم عدم عدالتها بسبب 
فرضها على فبة اجتماعٌة واحدة دون الفبات االخرى, واخٌراً ان االخذ بهذا النوع 

 ظمة ٌجعل امكانٌة االستفادة منها كؤداة مالٌة محدودة . من االن
 

 الفرع الثانً
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 الضرائب المتعددة
ان نظام الضرابب المتعددة ٌقوم على اساس تعددٌة الضرابب بحٌث تكون هناك 

سواء فً مراحل الحصول  اوعٌة مختلفة تشمل معظم انواع الدخل او رأس المال
ظام الضرابب المتعددة على نظام الضرٌبة . وٌفضل نعلٌه او انفاقه او تداوله

الواحدة النه اقدر على تؽذٌة الخزٌنة بالموارد المالٌة لمقابلة تزاٌد فً النفقات العامة 
وبلوغ الؽاٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌهدؾ النظام الضرٌبً الى تحقٌقها فً 

لنظام لما فٌه من مزاٌا الوقت الحاضر . واالتجاه السابد لدى الدول هو االخذ بهذا ا
 عدٌدة :

ٌإدي نظام الضرٌبة المتعددة الى توزٌع االعباء المالٌة على طبقات المجتمع  -1
 المختلفة .

ان المردود المالً لهذا النظام اكبر من نظام الضرٌبة الواحدة الن تعددٌة  -2
 الضرابب تتناول اكثر من نوع واحد . 

لة من نظام الضرٌبة الواحدة ,الن الخطؤ الذي اكثر انسجاماً مع قاعدة العدا هان -1
عند تطبٌق االنواع  هتجاوزكب عند تطبٌق احد الضرابب ٌمكن ٌمكن ان ٌرت

االخرى للضرابب. 
(1)

 
 المطلب الثالث

 الضرائب العٌنٌة والضرائب الشخصٌة
الضرٌبة التً تعتمد فً تحدٌدها  تلك (L’impôt réel) ٌقصد بالضرٌبة العٌنٌة

رة المالٌة للمكلؾ وعلى حجم ثروته وحده بؽض النظر عن ظروؾ لمقدعلى ا
المكلؾ الشخصٌة او قدرته على الدفع, كما انها ال تهتم بمصدر الدخل سواء اكان 
عمل ام رأس مال , ومثالها الضرٌبة الكمركٌة التً تفرض على السلع المستوردة 

ٌستورد سٌارة ٌدفع عنها بؽض النظر عن المستفٌد او المستهلك لهذه السلعة , فالذي 
ضرٌبة كمركٌة مساوٌة لتلك التً ٌدفعها شخص آخر استورد سٌارة من نفس النوع 
والحجم رؼم ما ٌكون بٌن الشخصٌن من اختبلؾ فً ظروفهما الشخصٌة او مقدار 
دخلهما , فقد ٌكون االول ؼنٌاً وعازباً بٌنما الثانً فقٌراً ومتزوجاً وٌعول خمسة 

 اوالد .
فهً التً تراعً عند فرضها  (L’impôt personnel)ضرٌبة الشخصٌة اما ال 

مختلؾ ظروؾ المكلؾ الشخصٌة بمعنى انها تراعً المقدرة المالٌة له وحالته 
الشخصٌة. فتؤخذ فً االعتبار مثبلً كٌفٌة حصوله على الدخل وهل هو ناتج عن 

ما تراعً العمل ام رأس المال وهل للمكلؾ مصدر دخل واحد ام عدة مصادر.ك
هل له  اواذا كان متزوج اام متزوج االحالة الشخصٌة للمكلؾ من حٌث كونه اعزب

اوالد ام ال؟ وكم ٌلزم لكفالة الحد الدنى البلزم لمعٌشته ومعٌشة افراد اسرته؟ وٌعتبر 
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ادخال عنصر الشخصٌة فً الضرٌبة صورة من صور محاوالت التشرٌعات 
لضرٌبٌة حٌث ان المقدرة التكلٌفٌة للمكلفٌن تختلؾ الضرٌبٌة الحدٌثة لتحقٌق العدالة ا

باختبلؾ ظروفهم الشخصٌة.
1

    
 
 

 المطلب الرابع
 الضرائب المباشرة والضرائب غٌرالمباشرة

ٌعتبر هذا التقسٌم للضرابب اكثر التقسٌمات شٌوعا وانتشارا كما انه التقسٌم الذي 
ولة تستقطع جزءا من قدرة ٌثٌر حوله اكثر المناقشات المالٌة واالقتصادٌة فالد

االفراد ودخولهم بشكل مباشر على نحو ٌسمح بتقدٌر المال محل الضرٌبة بدقة 
 )وبمراعات مصدره ومعاملته الضرٌبٌة باسلوب مبلبم وتسمى بالضرٌبة المباشرة

l´impôt direct) وقد تقوم بؤستقطاع جزء من اموال المكلؾ بشكل ؼٌر مباشر.
ا الخارجٌة المتمثلة فً وقابع وتصرفات محددة ٌقوم بها أي ان تتبعها فً مظاهره

 المكلؾ وتدل على ما ٌتمتع به من ثروة وتسمى بالضرابب ؼٌر المباشرة
(l´impôt  indirect)   ولذلك سنبٌن هنا معاٌٌر التمٌٌز بٌن الضرابب المباشرة

 .ة وانواع كل منهاروؼٌر المباش
 

 الفرع االول
 ئب المباشرة و الضرائب غٌر المباشرةمعاٌٌر التمٌٌز بٌن الضرا

بٌن الضرابب المباشرة وؼٌر المباشرة  (distinction)وجدت عدة معاٌٌر للتمٌٌز
  -:ابرزها ماٌلً

 :اوال: معٌار طرٌقة التحصٌل 
ٌتلخص هذا المعٌار فً اعتبار الضرٌبة مباشرة اذا كانت تحصل بمقتضى جداول 

مقدار المادة الخاضعة للضرٌبة ومبلػ ٌدون فٌها اسم المكلؾ و (rôle)اسمٌة 
الضرٌبة الواجب تحصٌله , وتعتبر الضرٌبة ؼٌر مباشرة اذا لم تكن تحصل بهذه 
الطرٌقة وانما بمناسبة حدوث وقابع او تصرفات معٌنة كؤجتٌاز السلعة المستوردة او 

ٌام المصدرة للدابرة او الحدود الكمركٌة حٌث تفرض علٌها الضرٌبة الكمركٌة . او ق
 عٌنة حٌث تفرض ضرٌبة االستهبلك .الفرد باستهبلك سلعة م

 :ثانٌا: معٌار نقل عبء الضرٌبة 
طبقاً لهذا المعٌار فان الضرٌبة تعتبر مباشرة اذا تحمل عببها من ٌقوم بدفعها الى 
الخزانة العامة, وتعتبر ؼٌر مباشرة اذا لم ٌتحمل عببها من ٌقوم بدفعها بل قام بنقل 

الى ؼٌره . ففً الضرٌبة المباشرة ٌتحد شخص من ٌقوم بدفع الضرٌبة هذا العبء 
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ومن ٌتحمل بعببها ,أي تتوفر فٌه صفة المكلؾ القانونً والمكلؾ االقتصادي,بٌنما 
فً الضرٌبة ؼٌر المباشرة ٌختلؾ من ٌقوم بدفع الضرٌبة عن شخص من ٌتحمل 

او قام بدفعها ثم نقل  عببها فٌكون المكلؾ القانونً هو من سجلت الضرٌبة بؤسمه
عببها الى الؽٌر اما المكلؾ االقتصادي فهو من ٌتحمل فً النهاٌة هذا 

العبء.
(1)

وهكذا تعتبر ضرٌبة الدخل ضرٌبة مباشرة الن من ٌقوم بدفعها هو ذاته 
الذي ٌتحمل عببها فً النهاٌة فبل ٌوجد وسٌط بٌن المكلؾ بتحمل الضرٌبة وبٌن 

س تعتبر الضرٌبة الكمركٌة ؼٌر مباشرة الن المستورد الخزٌنة العامة وعلى العك
ٌقوم بدفعها ثم ٌنقل عببها على من ٌشتري السلعة برفع ثمنها بمقدار الضرٌبة 
المدفوعة, ومن ثم ٌختلؾ شخص من ٌقوم بدفع الضرٌبة عن شخص من ٌتحمل 

بٌن عببها فً النهاٌة لوجود وسٌط ) المستورد ( بٌن الدولة )الخزانة العامة ( و
 ٌتحمل عبء الضرٌبة )المشتري ( . الشخص الذي

 :ثالثا: معٌار ثبات المادة الخاضعة للضرٌبة 
تعتبر الضرٌبة مباشرة طبقاً لهذا المعٌار اذا كانت مفروضة على مادة تتمٌز 
بالثبات واالستقرار النسبٌٌن ومثالها الضرٌبة العقارٌة المفروضة على اٌجار 

مفروضة على الرواتب واالجور وؼٌرها وتعتبر العقارات وضرٌبة الدخل ال
الضرٌبة ؼٌر مباشرة اذا كانت مفروضة على وقابع وتصرفات عرضٌة تتمٌز بعدم 

 االنتظام والثبات ومثالها الضرٌبة على نقل الملكٌة والضرٌبة الكمركٌة وؼٌرها . 
 نخلص من كل ما سبق ان هناك معاٌٌر متعددة للتفرقة بٌن الضرابب المباشرة

وؼٌر المباشرة ولكن على الرؼم من تعدد المعاٌٌر فانها جمٌعها عرضة للنقد وال 
ٌمكن االعتماد على احدها فقط لضمان الوصول لنتٌجة سلمٌة , وعلى أي حال 
جرت عادة كتاب المالٌة العامة على استخدام تعبٌر الضرابب المباشرة للداللة على 

على الدخل او رأس المال واستخدام  الضرابب التً تفرض بمناسبة حصول المكلؾ
تعبٌر الضرابب ؼٌر المباشرة للداللة على الضرابب التً تفرض بمناسبة استخدام 

الدخل او رأس المال كالضرابب الكمركٌة وضرابب االستهبلك.
(2)

 
 

 الفرع الثانً
 انواع الضرائب المباشرة والضرائب غٌر المباشرة 

ثم نتعرض بعد ذلك الى انواع الضرابب  اشرةالمب سنفصل ابتداء بانواع الضرابب
 ؼٌر المباشرة:

 
 اوال: انواع الضرائب المباشرة 
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تقسم الضرابب المباشرة الى ضرابب على الدخل وضرابب على رأس المال 
والنقاش ٌدور هنا على اٌهما افضل كؤساس لفرض الضرٌبة الدخل ام رأس المال 

من ضرٌبة الدخل وضرٌبة رأس بكل  وهذا االمر ٌتطلب منا ان نبٌن ماذا ٌراد
 .المال

 
 

 impôt sur le revenu الضرٌبة على الدخل  -0
ت المحددة لمفهوم الدخل ثم سنتعرض الى انواع الضرٌبة سنبٌن هنا ابتداء النظرٌا

 ى الدخل وعلى وفق التفصٌل االتً:عل
 النظرٌات المحددة لمفهوم الدخل  -أ

المالٌة العامة فمنهم من ٌضٌق من تعرٌؾ اثار تعرٌؾ الدخل اختبلفا بٌن شراح 
الدخل وٌعرؾ الدخل بالنظر الى مصدره ومنهم من ٌوسع تعرٌفه لٌجعله شامبل لكل 

القدرة المالٌة للمكلؾ وهكذا نكون امام اتجاهٌن او نظرٌتٌن لتعرٌؾ فً زٌادة 
 هما نظرٌة المصدر او المنبع ونظرٌة االثراء.الدخل 

 المصدر او المنبع النظرٌة االولى : نظرٌة 
تجد هذه النظرٌة اساسها فً الفكر المالً التقلٌدي وهً تعرؾ الدخل بانه مال 
نقدي او قابل للتقدٌر بالنقود ٌحصل علٌة الشخص بصفة دورٌة او قابلة للتجدد من 

مصدر مستمر او قابل لبلستمرار 
(1 )

لى هذا التعرٌؾ فان الدخل ٌتمٌز .واستناداً ا
 اآلتً : ب

 للتقدٌر بالنقود  لغ نقدي او قابلمب -أ
ومعنى ذلك ان الٌشترط لكً ٌخضع الدخل للضرٌبة ان ٌكون مبلؽاً من النقود 
وانما ٌكفً ان ٌكون قاببلً للتقدٌر بالنقود . وعلٌه فن المزاٌا العٌنٌة التً ٌمنحها رب 

 نظراً العمل للعاملٌن لدٌه كالسكن المجانً او المبلبس وؼٌرها ٌمكن اعتبارها دخبلً 
المكانٌة تقدٌرها بالنقود . وفً المقابل ٌجب استبعاد المنافع الشخصٌة التً ال تقوم 

 ة على جدران المنازل . بالنظر الى اللوحات الفنٌة المعلقبالنقود كالتمتع 
 الدورٌة واالنتظام -ب 

أي ان ٌتجدد الدخل بصورة منتظمة وبشكل دوري . وبمعنى آخر ان االٌراد الذي 
ل علٌه الشخص بصفة عرضٌة ال ٌعتبر دخبلً مثل االٌراد الحاصل من الفوز ٌحص

بجابزة ٌانصٌب او من تعوٌض عن حادث سٌارة بل ٌكفً لتحقق هذا الشرط ان 
ٌكون الدخل من طبٌعة متجددة ومتكررة سواء تجدد فعبلً ام لم ٌتجدد . فراتب 

 عمل لفترة طوٌلة .العامل ٌعتبر دخبلً متجدداً حتى لو تعطل العامل عن ال
  دوام المصدر وثباته -جـ  
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فهذا الشرط ٌمثل فً الواقع نتٌجة للشرط الثانً اذ ال ٌتصور تجدد الدخل  
وانتظامه اال اذا كان ناجماً من مصدر دابم وثابت وتختلؾ صفة الدوام والثبات تبعاً 

خل الناتج لمصادر الدخل المختلفة وهً رأس المال والعمل والدخل المختلط . فالد
عن رأس المال ٌتمٌز بدوام مصدره نظراً لقدرة رأس المال على البقاء منتجاً لفترة 
طوٌلة اما الدخل الناجم عن عمل االنسان سواء اكان العمل ٌدوٌاً ام عقلٌاً فانه 
الٌدوم لمدة طوٌلة نظراً الن حٌاة البشرمإقتة ولٌست دابمة, باالضافة الى ان قدرة 

مل تصبح محددة حتى لو تجاوزت حداً معٌناً اما الدخل الناجم االشخاص على الع
من مصدر مختلط فهو ٌكون خلٌط من رأس المال والعمل ومثاله الدخل الذي 

وٌعمل تحت ادارته مجموعة ٌحصل علٌه المحامً من المكتب الذي ٌشرؾ علٌه 
 من المحامٌن التابعٌن له

(1)
 . 

 النظرٌة الثانٌة : نظرٌة االثراء 
هذه النظرٌة جاءت لتوسع من معنى الدخل بحٌث تخضع للضرٌبة كل زٌادة فً ان 

الجانب االٌجابً لذمة المكلؾ خبلل فترة معٌنة أٌا كان مصدر هذه الزٌادة سواء 
اتصفت هذه الزٌادة باالنتظام والدورٌة ام ال . وهذا ٌعنً ان الدخل ال ٌقتصر على 

وفة بالثبات واالنتظام كرأس المال الموارد التً تؤتً من مصادر الدخل المعر
والعمل والمختلط وانما ٌتسع لٌشمل كل ما ٌحصل علٌه الشخص بشكل عارض 
كالفوز بجابزة ٌانصٌب او الحصول على ارباح من عملٌة عارضة كشراء او بٌع 

 عقار او منقول . 
اذ ال  وٌبدو ان هذا المعنى الواسع للدخل اكثر تمشٌاً مع مقتضٌات العدالة الضرٌبٌة

معنى الستبعاد الدخول العرضٌة من الخضوع للضرٌبة خاصة وان حصول االفراد 
علٌها لم ٌعد باالمر النادر نظراً لكثرة قٌامهم بؤنشطة عرضٌة الى جانب قٌامهم 

 بؤعمالهم االصلٌة . 
واذا استعرضنا التشرٌعات الضرٌبٌة لمختلؾ الدول فاننا سنجد انها ال تؤخذ بصفة 

ى هاتٌن النظرٌتٌن بل تحاول المزج بٌنهمامطلقة بؤحد
 (2)

. 
 :انواع الضرٌبة على الدخل -ب

 تفرض الضرٌبة على الدخل باشكال محتلفة وهً : 
 الضرٌبة العامة على الدخل  -الشكل االول:

ٌقصد بها ان تفرض ضرٌبة واحدة فقط على الدخل المتحقق من كل الفروع  
در الدخل المختلفة سواء منها الخاصة وعلٌه فان هذه الضرٌبة تفرض على مصا

بالعمل ام برأس المال ام بمصدر مختلط وفق سعر ضرٌبً واحد وباالستناد الى 
 اجراءات تقدٌر وتحصٌل وجباٌة واحدة . 
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 الضرٌبة على فروع الدخل  -الشكل الثانً:
فً هذا النظام الذي قد ٌطلق علٌه اسم الضرابب النوعٌة على الدخل تفرض 

تقلة على كل فرع من فروع الدخل فتكون الضرٌبة المفروضة على دخل ضرٌبة مس
العمل متمٌزة عن تلك المفروضة على دخل رأس المال او على دخل االستؽبلل 
التجاري والصناعً وذلك من حٌث السعر او اسلوب التقدٌر او طرٌقة التحصٌل 

.اونوع المعاملة
(1)

 
 
 :impôt sur le capitalالضرائب على رأس المال  -7

ة بؤنه مجموع االموال العقارٌة ٌالنظر الضرٌب ةٌمكن تعرٌؾ رأس المال من وجه
والمنقولة التً ٌمتلكها الشخص فً لحظة معٌنة سواء اكانت منتجة لدخل نقدي ام 
عٌنً ام خدمات ام ؼٌر منتجة الي دخل. أي بمعنى آخر ان تقدٌر رأس المال انما 

ابض االصول المملوكة للشخص عن خصومه فً ٌحدث فً لحظة معٌنة باعتباره ف
 هذه اللحظة.

 وعادة تقسم الضرابب على رأس المال الى قسمٌن : 
 :الضرائب العادٌة على رأس المال  -أ

فً هذه الضرٌبة ٌكون رأس المال ذاته هو الوعاء المتخذ اساساً لفرض الضرٌبة 
االنخفاض بحٌث ٌكفً ده قانون الضرٌبة لكن سعرها ٌكون من ٌحدعلى النحو الذي 

الدخل الناتج منه للوفاء بدٌن الضرٌبة دون حاجة الى التصرؾ فً جزء منه 
وتختلؾ هذه الضرٌبة عن الضرٌبة على الدخل حتى لو تساوى المبلػ الذي ٌدفعه 
نفس المكلؾ فً حالة فرض ضرٌبة على رأس المال بسعر منخفض مع فرض 

%( على رأس 1رض ضرٌبة بسعر )ضرٌبة الدخل بسعر مرتفع. كما فً حالة ف
( دٌنار . او فرض ضرٌبة على 100( دٌنار ٌؤتً بدخل قدره )1000المال قدره )

( دٌنار. ووجه 10كون مبلػ الضرٌبة فً الحالتٌن )%( اذ 10ٌهذا الدخل قدرها )
االختبلؾ ان الضرٌبة على رأس المال ال تصل الى الدخل الناتج عن العمل كعامل 

اج من جهة ,وانها تسمح من جهة اخرى بؤخضاع عناصر من من عوامل االنت
الدخل علٌها مثل  الثروة للضرٌبة ال تنتج أي دخل وبالتالً ال ٌمكن فرض ضرٌبة

.( او التحؾ الفنٌة او المجوهرات العرصاتاراضً البناء )
(2)

  
 

 : الضرائب العرضٌة على راس المال -ب
س المال العرضً الذي ٌكون وهً الضرابب التً تفرض مرة واحدة على رأ 

وعاء لها. فهً ضرابب تفرض بسعر مرتفع نتٌجة ظرؾ او واقعة معٌنة بحٌث 
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مالٌةدر دفعها وذلك لتحقٌق اعتبارات ٌكون رأس المال وعاءها ومص
1

 
 

وتقسم الى  
 ثبلثة انواع : 

 النوع االول :ــ الضرٌبة االستثنائٌة على رأس المال 
االموال والثروات التً تكونت خبلل الظروؾ  تفرض هذه الضرٌبة على رإوس

االستثنابٌة التً تمر بها الدولة كالحروب او تعمٌر ما دمرته او نتٌجة لوضع مالً 
سًء او لعبلج خراب اقتصادي ومثال ذلك قٌام المانٌا بفرض ضرٌبة استثنابٌة على 

بفرض  كما قامت فرنسا 1717رأس المال بعد الحرب العالمٌة االولى وذلك عام 
.1745ضرٌبة على رأس المال بعد الحرب العالمٌة الثانٌة عام  

(2)
  

 النوع الثانً:ــ الضرٌبة على زٌادة القٌمة  
تفرض هذه الضرٌبة على الزٌادة التً تحصل فً قٌمة االصول او الموجودات 

ع فً حوزة المكونة لثروة الفرد فقد ٌحصل ان تزداد اسعار االصول المنقولة التً تق
السٌما  السابدة فً السوق ٌة نتٌجة انخفاض اسعار الفابدةالفراد كاالوراق المالا

بالنسبة السعار السندات او زٌادة الطلب علٌها, كما قد تزداد قٌمة االصول ؼٌر 
المنقولة كاالراضً والمبانً نتٌجة قٌام الدولة باعمال المنفعة العامة كفتح طرٌق 

ٌصال الماء والكهرباء وخدمة الهاتؾ وكل ذلك جدٌد او مد خطوط المواصبلت او ا
 لى زٌادة قٌمة االصول الثابتة . ٌإدي ا

 :النوع الثالث:ــ الضرٌبة على التركات 
المفروضة على التركات فً مناسبة معٌنة وهً انتقال االموال من  وهً الضرٌبة

رض المتوفً) المورث ( الى اشخاص آخرٌن )الورثة ( وهً تفرض بشكلٌن: اما تف
على مجموع التركة وفً هذه الحالة تحصر كافة التركة بعد وفاة المورث ثم تخصم 
كافة الدٌون المتعلقة بها تطبٌقاً لقاعدة )ال تركة اال بعد سداد الدٌن ( ثم تفرض 

وهو ما  الضرٌبة على صافً قٌمة التركة فً مجموعها قبل توزٌعها على الورثة
. او  الملؽً 1725( لسنة 64العراقً رقم )كان علٌه الحال فً قانون التركات 

تفرض الضرٌبة على نصٌب الوارث وفً هذه الحالة ٌقسم صافً قٌمة التركة اوالً 
بٌن الورثة ثم تفرض الضرٌبة على نصٌب كل وارث بعد ان انتقلت الٌه االموال 
من المورث بمناسبة وفاة االخٌر مع مراعاة الظروؾ الخاصة بالوارث من الناحٌة 

الجتماعٌة واالقتصادٌة ودرجة القرابة من المورثا
3
وتسمى هذه الضرٌبة فً .

 خطؤٌ برسم االٌلولة كما فً مصر. بعض البلدان 
 :ثانٌاً : انواع الضرائب غٌر المباشرة 

                                                           
1
 - M.Duverger,op.cit., p 8. 

 . 134مة والتشرٌع المالً الضرٌبً , مصدر سابق ,اد.عادل فلٌح العلً, المالٌة الع - 2
3

- G.Tixier et G.Gest,droit fiscal,L.G. D.I.,1976,P-80 . 
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تفرض الضرابب ؼٌر المباشرة على الدخل بمناسبة انفاقه واستعماله وعلى رأس 
الن هذه الوقابع تدل على ما ٌتمتع به المكلؾ  المال بمناسبة انتقاله أي تداوله,وذلك

 من ثراء وقدره على تحمل فرض الضرٌبة . 
والضرابب ؼٌر المباشرة متنوعة وتختلؾ من دولة الى اخرى ولكن ٌمكن اجماالً 

 ارجاعها الى نوعٌن ضرابب على التداول وضرابب على االستهبلك . 
 :ل اوالضرائب على التد -1
ض على المكلفٌن عند انتقال االموال سواء اكانت اموال وهً الضرابب التً تفر 

اث منقولة ام عقارٌة من شخص آلخر كما فً عملٌات البٌع والشراء والهبة والمٌر
 : او الوصٌة واهم اشكالها هً

الضرابب التً تفرض على انتقال الملكٌة كضرابب التسجٌل المسماة خطؤ  - أ
ت نقل الملكٌة ٌتطلب تسجٌلها فً سجبلت رسوم التسجٌل بالنسبة للعقارات,اذ ان اثبا

 خاصة . 
الضرابب التً تفرض على بعض عملٌات التداول التً تهتم بتحرٌر   -ب

المستندات مثل العقود والكمبٌاالت والشٌكات واالٌصاالت وتجبى عادة بشكل طوابع 
مالٌة تلصق علٌها ولذلك تعرؾ بضرٌبة الطابع او كما تسمى خطؤ فً العراق ) 

 الطابع (. رسم 
الضرابب التً تفرض على انتقال الثروة عن طرٌق المٌراث او الوصٌة او   - ج

الهبة وٌعٌن القانون عادة انواع المحررات التً ٌجب دفع الضرٌبة عنها وفبات 
 الضرٌبة على كل نوع منها.

التداول تعد ضرابب  وهناك أمر البد من االشارة الٌه فً هذا المقام ان ضرابب 
ولٌست رسوم كما ٌطلق علٌها وذلك الن هذا النوع من الضرابب  نى الفنًبالمع

ٌفرض تبعاً للوعاء الخاضع لها وال عبلقة لها بتكالٌؾ الخدمة التً تقدمها الدولة 
 للمواطنٌن كذلك ال ٌراعً فً تحدٌدها مقدار المنفعة التً تعود على دافع الضرٌبة . 

 
الضرائب على االستهالك -7

 0
: 

انواع معٌنة من السلع والخدمات  استهبلك علىفً حالتٌن: ذه الضراببتفرض ه
الضرٌبة العامة باو تفرض على كل انواع السلع والخدمات وتسمى ,ٌحددها المشرع

 على االستهبلك وسنفصل فً ذلك على النحو االتً:
 

 الضرائب على استهالك سلع معٌنة  -الحالة االولى :

                                                           
1
 - G.Tixier et G.Gest ,op.cit , p 118- 121 . 

    140 – 132كذلك اعاد حمود القٌسً , مصدر سابق , صو 
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ك على سلع معٌنة بمناسبة عبورها الحدود ٌفرض المشرع ضرٌبة البلستهبل
وتعرؾ بالضرابب الكمركٌة او بمناسبة انتاجها وتعرؾ بضرابب االنتاج وسوؾ 

 نبٌنهما وفق التفصٌل االتً :
 
 :الضرائب الكمركٌة  -أ

وتعد من اهم انواع الضرابب ؼٌر المباشرة واكثرها دراً لبلٌرادات المالٌة لخزانة 
السلع عند اجتٌازها الحدود دخوالً وخروجاً أي انها  الدولة وتفرض عادة على

تفرض عند خروج السلع من البلد الى العالم الخارجً او عند دخول منتجات اجنبٌة 
البلد ,فالضرٌبة الكمركٌة التً تفرض على السلع اثناء خروجها من القطر تسمى 

وٌمكن ان  بضرٌبة الصادرات وتبؽً الدولة من ورابها زٌادة مواردها المالٌة
د االولٌة فً اوقات الحرب ع تصدٌر بعض السلع ال سٌما المواتستخدم كوسٌلة لمن

 او انخفاض االنتاج الوطنً. 
القطر فتعرؾ بضرٌبة  اما الضرابب التً تفرض على السلع اثناء دخولها

او الوارد ( وتستهدؾ الدولة من وراء فرضها زٌادة حصٌلة الموارد االستٌراد )
 ً من منافسة المنتجات االجنبٌة. دولة وحماٌة االنتاج الوطنالمالٌة لل

 :الضرائب على االنتاج  -ب
وتفرض على انواع معٌنة من السلع المنتجة او المستهلكة محلٌاً وبالتالً وعاء هذا 
النوع من الضرابب قد ال ٌشمل جمٌع السلع ولكن عدد معٌن من السلع التً ٌقع 

 نتاج الخمور والملح والسكر والسكابر ... الخ . اختٌار الدولة علٌها, مثل ا
ولعل ابرز مبررات هذا النوع من الضرابب انها تإمن تٌاراً مستمراً ومهماً الى 
حد كبٌر من االٌرادات المالٌة لخزٌنة الدولة وبالتالً ٌمكن استخدامها كؤداة لتعوٌض 

لح كؤداة لتوجٌه النقص الذي ٌحصل فً اٌرادات الضرابب الكمركٌة. كما انها تص
االستثمار واالنتاج اذ ٌمكن استخدام هذه الضرابب باسعار متباٌنة تبعاً الهمٌة السلع 
المنتجة والتً وقع علٌها االختٌار. كؤن ٌزداد سعر الضرٌبة على انتاج السلع التً 
ٌراد تقلٌص حجم انتاجها الى المستوى المرؼوب لكونها مضرة بالصحة ومن ثم 

ها على اساس ان المنتج ) دافع الضرٌبة ( ,سٌحاول نقل عببها الى تقلٌل استهبلك
المستهلك من خبلل تضمٌن سعر السلع المنتجة مبلػ الضرٌبة المدفوع او على 
العكس تخفٌض سعرهذه الضرٌبة على السلع االخرى التً ٌراد انتاج المزٌد 

منها.
(1)

  
 الضرٌبة العامة على االستهالك -الحالة الثانٌة :

رض الضرٌبة فً هذه الحالة على مجموع ما ٌنفقه الشخص على كافة السلع تف
والخدمات االستهبلكٌة فكؤنها فً الحقٌقة ضرٌبة مفروضة على مجموع االنفاق 

                                                           
 .  252 – 259د. عبد العال الصكبان , مصدر سابق , ص - 1



 
)106( 

 
 

 

االستهبلكً للشخص وال ٌعنً فرض هذه الضرٌبة الؽاء الضرابب على استهبلك 
 رض هذا النوع منلف .وهنالك ثبلث طرقمعٌنة بل هً قد تفرض الى جانبها سلع

 الضرابب هً :
:ان تفرض فً كل مرة ٌتم فٌها انتاج وتداول السلع والخدمات على الطرٌقة االولى 

خر الى آتداء من اول مراحل انتاجها بلؾ انواعها من مرحلة الى اخرى اباخت
ٌبة على الخٌر وتسمى فً هذه الحالة بالضرمراحل تداولها ببٌعها الى المستهلك ا

لتكرار عملٌة فرضها بتكرار مراحل ال .وعادة ما ٌكون سعرها منخفظا رقم االعم
اسعار السلع والخدمات على  انتاج السلعة وتداولها وبخبلؾ ذلك ستسبب فً رفع

 سعرها سٌضاؾ الى تكلفة السلعة التً ٌتحملها المستهلك فً النهاٌة. اناساس 
ع والخدمات على : ان تفرض الضرٌبة مرة واحدة على السلالطرٌقة الثانٌة

اختبلؾ انواعها اما عند انتاج السلعة وتسمى الضرٌبة فً هذه الحالة بضرٌبة 
 واحدة من مراحل تداولها وذلك عند مرحلة فًاالنتاج والتً تكلمنا عنها سابقا او 

بٌعها من تاجر الجملة الى تاجر التجزبة او بٌعها من تاجر التجزبة الى المستهلك 
ولكونها ال تتكرر وتفرض فً ه الحالة بضرٌبة المبٌعات االخٌر وتسمى فً هذ

مرحلة واحدة فان سعرها عادة ما ٌكون مرتفعا اكثر من الضرٌبة على رقم 
.عمالاال

1
 

من مراحل انتاج  الضرٌبة اٌضا فً كل مرحلة: وفٌها تفرض الطرٌقة الثالثة 
هذه المراحل  السلعة او الخدمة او تداولها او استهبلكها لكن ال تفرض فً جمٌع

على القٌمة الكلٌة للسلعة او الخدمة وانما فقط على مقدار االضافة التً لحقتها
2

بعد   
استبعاد مدخبلتها ولذا تسمى هذه الضرٌبة بالضرٌبة على القٌمة المضافة وهذا 

تفرض على القٌمة الكلٌة للسلعة او فٌهما حٌث ان الضرٌبة بخبلؾ الطرٌقتٌن اعبله 
 . الخدمة

 ث السابعالمبح
 بةسعر الضرٌ

ٌراد بسعر الضرٌبة النسبة التً تإخذ كضرٌبة من المال او الدخل الخاضع لها . 
أي نسبة الضرٌبة إلى المادة الخاضع لها ومن ثم فان حساب قٌمة الضرٌبة 
المستحقة للخزٌنة العامة ٌتطلب تطبٌق السعر على الوعاء الذي سبق تحدٌده وتقدٌر 

 بعاد ما ٌقرره القانون من إعفاءات واجبة الخصم . عناصره وذلك بعد است
ا قد ٌكون السعر ؼٌر محدد وقد ٌتولى المشرع تحدٌد هذا السعر فً أول األمر كم

.  وهو إذا كان محدداً فقد ٌكون نسبٌاً أو تصاعدٌاً . فهناك إذاً مسؤلتان مقدماً 

                                                           
-
1

 .359-350ر سابق .ص.ود.زكً عبد المتعال .مصد221-220انظر تفصٌل ذلك لدى د.احمد جامع . مصدر سابق.ص 

 .112ٌنظر فً ذلك د.احمد خلؾ حسٌن الدخٌل , مصدر سابق, ص 2
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ٌاسٌة من جهة تتعلقان بالسعر هما تقسٌم الضرابب إلى توزٌعٌة وقالأساسٌتان 
 هة أخرى.ونسبٌة وتصاعدٌة من ج

 
 
 
 
 
 

 المطلب االول
 الضرائب التوزٌعٌة والضرائب القٌاسٌة

قٌاسٌة وذلك فً سوؾ نبٌن هنا ابتداء الضرابب التوزٌعٌة ثم بعد ذلك الضرابب ال
 الفرعٌن االتٌٌن:

 الفرع االول
 الضرٌبة التوزٌعٌة

تلك الضرٌبة التً ال ٌحدد  (impôt de répartition) ٌراد بالضرٌبة التوزٌعٌة
المشرع فٌها سعراً محدداً ٌنطبق على المادة الخاضعة لها وإنما ٌحدد المقدار الكلً 
لحصٌلتها, أي مجموع ما ٌتعٌن على اإلدارة الضرٌبٌة تحصٌله من المكلفٌن 

الدولة حٌث تقوم اومحافظات الخاضعٌن لها , ثم توزع هذه الحصٌلة على أقالٌم 
ن محلٌة بتحدٌد ما ٌخص كل مكلؾ من هذه الحصٌلة وعندبذ فقط ٌمكن التعرؾ لجا

 على سعر الضرٌبة . 
وهذا النوع من الضرٌبة كان منتشراً فً الماضً حٌث كانت اإلدارة المالٌة 
المركزٌة ؼٌر قادرة على تقدٌر المادة المفروضة علٌها الضرٌبة او مواجهة 

خذ بها هً فرنسا حٌث كانت تفرضها بالنسبة ومن الدول التً كانت تا المكلفٌن
1271لضرٌبة العقار حتى عام 

1
تتصؾ بها دفع جل  . إال إن العٌوب التً

التشرٌعات الضرٌبٌة إلى هجرها ومن ابرز هذه العٌوب هً إنها ؼٌر عادلة وذلك 
ألنها ال تقوم على أساس القدرة المالٌة للمكلؾ لذا فإنه من المتصور أن ٌدفع 

فٌة وذلك لمجرد إقامتهما ٌبلؽٌن مختلفٌن رؼم تساوٌهما فً المقدرة التكلشخصان م
فً منطقتٌن مختلفتٌن . ٌضاؾ إلى ما قد ٌحصل من محابات لبعض المكلفٌن بسبب 

القربى أو السلطة والنفوذ .
(2)

 
 

 الفرع الثانً

                                                           
1

الذنٌبات ,الضرٌبة على العقارات المبنٌة )دراسة مقارنة(,رسالة دكتوراه مطبوعة,الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع ودار ل د.محمد جما -

  .22,ص2002الثقافة للنشر والتوزٌع,عمان,

 .  223-222عبد المتعال , مصدر سابق, صد. زكً  - 2
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 الضرٌبة القٌاسٌة
ً ٌحدد المشرع تلك الضرٌبة الت (impôt de quotité)ٌقصد بالضرٌبة القٌاسٌة

سعرها دون أن ٌحدد مقدارها الكلً, ولكن هذا ال ٌمنع من معرفة حصٌلتها على 
وجه التقرٌب ووضع تقدٌرات لها فً مٌزانٌة الدولة . وتتمٌز هذه الضرٌبة 
بمرونتها وارتفاع حصٌلتها وإمكان مراعاتها لظروؾ المكلؾ الشخصٌة وٌتؽٌر 

ولذلك فان جمٌع الضرابب فً العصر  سعرها بتؽٌر حجم المادة الخاضعة لها
 الحدٌث أصبحت ضرابب قٌاسٌة . 

وٌبلحظ ان الضرٌبة هذه ٌمكن أن تفرض بسعر واحد بصرؾ النظر عن قٌمة 
المادة المفروضة علٌها وهً الضرٌبة النسبٌة أو بؤسعار مختلفة تزداد كلما زادت 

المادة الخاضعة للضرٌبة وهً الضرٌبة التصاعدٌة.
(1)

 
 

 ب الثانًالمطل
 الضرٌبة النسبٌة والضرٌبة التصاعدٌة

,  التصاعدٌة فً الفرعٌن االتٌٌن كل من الضرٌبة النسبٌة والضرٌبة سوؾ نشرح 
 :التً وعلى النحو ا

 الفرع االول
 الضرٌبة النسبٌة

تلك الضرٌبة التً ال ٌتؽٌر  (impôt proportionnel)ٌراد بالضرٌبة النسبٌة
مادة الخاضعة لها ومثال ذلك أن تفرض الضرٌبة على سعرها مهما تؽٌر مقدار ال

%( فان هذا السعر ٌطبق على من حصل على دخل مقداره 10الدخل بمقدار )
( دٌنار . إال إن هذا التحدٌد لسعر الضرٌبة منتقد ومن 100( دٌنار أو )1000)

قعٌة. هو عدم العدالة, فهً عدالة ظاهرٌة أكثر منها وا هابرز أوجه النقد الموجه إلٌ
( دٌنار تحمل عبباً 100فلو نظرنا إلى المثال السابق لوجدنا أن الذي ٌكون دخلة ) 

( دٌنار على اعتبار ان التضحٌة التً 1000ضرٌبٌاً أكثر من الذي كان دخله ) 
ٌتحمله األول هً اكبر بكثٌر من الثانً ,الن األول سوؾ ٌتنازل عن إشباع حاجات 

% (, أي 10)        بدفع الضرٌبة ً عند قٌامةضرورٌة وأساسٌة اكبر من الثان
ؾ ٌحرم من إشباع حاجات اقل ضرورة.بمعنى آخر ان الثانً سو

(2 )
  

 
 الفرع الثانً

  impôt progressifالضرٌبة التصاعدٌة
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وٌراد بها تلك الضرٌبة التً ٌزداد سعرها بزٌادة المادة الخاضعة للضرٌبة كان 
%( على اإللؾ الثانً 20ل و)لؾ األو% ( على اإل10تفرض ضرٌبة بنسبة ) 

 .وهكذا
وواضح إن حصٌلة الضرٌبة النسبٌة تزداد بنفس نسبة ازدٌاد مقدار المادة 
الخاضعة لها,بٌنما تزداد حصٌلة الضرٌبة التصاعدٌة بنسبة اكبر من نسبة ازدٌاد 

 المادة الخاضعة لها .
أٌهما أفضل النظام وفً الحقٌقة أن الخبلؾ ثار بٌن أصحاب الفقه المالً حول 

الضرٌبً النسبً أم النظام الضرٌبً التصاعدي. اال ان األمر أصبح بالنهاٌة لصالح 
النظام التصاعدي على اعتبار إنه أكثر عدالة وٌتناسب مع المقدرة التكلٌفٌة للمكلؾ 
ولذلك ٌندر وجود تشرٌع ضرٌبً ال ٌؤخذ بالسعر التصاعدي ولو فً ضرٌبة واحدة 

على األقل.
(1)

  
عد تجدر اإلشارة إلى إن هنالك أسالٌب مختلفة للتصاعد ومن أبرزها التصا

 بالشرابح و التصاعد الطبقات :
 :اوال: التصاعد بالشرائح 

وبمقتضاه تقسم الدخول إلى أجزاء متتالٌة ) متساوٌة وؼٌر متساوٌة ( وٌسمى كل 
األموال جزء شرٌحة وٌفرض القانون على كل شرٌحة سعر معٌن ٌزداد بازدٌاد 

الخاضعة للضرٌبة, فٌكون سعر الضرٌبة على الشرٌحة الثانٌة أعلى من الشرٌحة 
توضح  األولى وسعر الضرٌبة على الشرٌحة الثالثة أعلى من الثانٌة وهكذا,وٌمكن

 : هذه الفكرة بالمثال التالً
  سعر الضرٌبة                   رمقدار الدخل بالدٌنا           شرابح الدخل

 صفر                                    1000 -1       شرٌحة االولى    ال
 % 5                               2000 -1001   رٌحة الثانٌة        الش

 % 10                              3000 -2001   ٌحة الثالثة        الشر
 % 15                              4000 -3001        الشرٌحة الرابعة  
 %  20                            5000 – 4001         الشرٌحة الخامسة

 % 25                              6000 -5001       سة  الشرٌحة الساد
ولبٌان كٌفٌة احتساب مقدار الضرٌبة وفق هذا األسلوب من التصاعد نفرض إن 

( دٌنار . وعلى هذا األساس  4500لضرٌبة مقداره ) الدخل الذي ستفرض علٌه ا
 : فان مبلػ الضرٌبة حسب سعر الضرٌبة التصاعدي ٌحسب بالشكل اآلتً

1000×0÷100+1000×5÷100+1000×10÷100+1000×15÷100+
 .دٌنار مقدار الضرٌبة  400=50+100+150+100= 100÷20×500
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ألسعار متعددة تبعاً وهكذا نجد ان مجموع الدخل ال ٌخضع لسعر واحد وان ا
للشرابح التً ٌشملها هذا الدخل فً مجموعه فعند انتقال الدخل من شرٌحة إلى 
أخرى فان كل شرٌحة تدفع السعر بحسب ما فرض علٌها, وعلى هذا األساس فان 
المكلؾ ال ٌنتقل فجؤة إلى سعر الضرٌبة المرتفع إذا ما زاد دخله زٌادة بسٌطة ,إذ 

ق فقط على الزٌادة المتحققة فً دخله, وفً مثالنا أعبله إن إن السعر المرتفع ٌطب
( دٌنار أي على الزٌادة المتحققة فً 500السعر األعلى للضرٌبة ٌطبق فقط على )

الدخل وبالتالً فان العبء الضرٌبً الذي ٌتحمله المكلؾ سٌكون اقل بكثٌر من ذلك 
د الثانً )التصاع العبء الضرٌبً الذي ٌتحمله المكلؾ لو تم تطبٌق األسلوب

 . بالطبقات ( وكما سنبٌنه الحقاً 
 :ثانٌا: التصاعد بالطبقات 

وبموجب هذا األسلوب ٌقسم دخل المكلؾ إلى مستوٌات أو طبقات معٌنة تدفع كل 
طبقة سعراً معٌناً وواحداً على كل المادة الخاضعة للضرٌبة وبدون تجزبة فً 

بالطبقات ٌعامل كل طبقة معاملة  الدخل. وعلى هذا األساس فان أسلوب التصاعد
الوعاء الضرٌبً الواحد ثم ٌطبق علٌه السعر الضرٌبً الذي ٌتناسب مع قٌمة ذلك 

 الوعاء .
ولذلك لو بقٌنا على المثال السابق ولكن نستبدل كلمة الشرابح بكلمة الطبقات 

( دٌنار فانه سوؾ 4500وافترضنا أٌضا أن الشخص قد حصل على دخل مقداره )
فً الطبقة الخامسة ضمن تسلسل الطبقات لذا فان سعر الضرٌبة الذي سٌفرض ٌقع 

 %( وٌمكن حساب مبلػ الضرٌبة بطرٌقة بسٌطة على النحو اآلتً :20علٌه هو )
 دٌنار مقدار الضرٌبة .  700=  100÷20× 4500

وٌبلحظ من هذا المثال ان مبلػ الضرٌبة الذي ٌتحمله المكلؾ هو أعلى بكثٌر من 
لذي ٌتحمله لو طبقنا أسلوب التصاعد بالشرابح.وهذا األسلوب ٌشوبه عٌب ذلك ا

عدم العدالة وذلك ألنه أٌة زٌادة فً حجم الوعاء الخاضع للضرٌبة حتى ولو كانت 
طفٌفة سٌترتب علٌها انتقاله الى طبقة أعلى ومن ثم خضوعه إلى سعر أعلى ٌتناسب 

قد  وع المكلؾ تحت عبء ضرٌبً ثقٌلمع الطبقة التً انتقل إلٌها مما ٌنتج عنه وق
والجدٌر باالشارة ان المشرع العراقً قد اخذ .ٌدفعه إلى التهرب من الضرٌبة

بالضرٌبة التصاعدٌة فً الكثٌر من الضرابب ومن بٌنها ضرٌبة الدخل اال ان 
  االسلوب الذي اتبعه وحسب ما سنبٌنه الحقا هو التصاعد بالشرابح.

 
 لثامنالمبحث ا

 التً تواجه النظام الضرٌبًمشاكل ال
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تظهر عند تطبٌق تشرٌع ضرٌبً معٌن فجوات أو مشاكل قد تتسبب فً الخروج 
عن مبادئ العدالة والمساواة الضرٌبٌة وخاصة فٌما ٌتعلق بتوزٌع األعباء الضرٌبٌة 

 توزٌعاً عادالً بٌن المكلفٌن . 
عها أو إٌجاد الحلول ونظراً لخطورة هذه الظواهر فان المشرع ؼالباً ما ٌحاول توق

المناسبة لعبلجها. ولعل أهم مشكلتٌن تواجهان المشرع فً هذا الشؤن هما ظاهرة 
 االزدواج الضرٌبً ومشكلة التهرب من الضرٌبة وسوؾ نبٌنهما وحسب اآلتً: 

 
 
 
 
 

 المطلب االول
  la double impositionاالزدواج الضرٌبً

ٌبة أكثر من مرة على الشخص وٌراد باالزدواج الضرٌبً هو فرض نفس الضر
ذاته وعن نفس المال فً المدة ذاتها . ومن هذا التعرٌؾ تظهر لنا الشروط الواجب 

 ن أمام ظاهرة االزدواج الضرٌبً :توافرها لكً نكو
 الفرع األول

 شروط االزدواج الضرٌبً
 : لٌتحقق االزدواج الضرٌبً ٌنبؽً توافر شروط مجتمعة أبرزها ما ٌلً

 :الوعاء وحدة دة الضرٌبة المفروضة وأوالً : وح
وٌتطلب توافر هذا الشرط أن ٌدفع المكلؾ أكثر من مرة ضرٌبة من نفس النوع 
وعلى نفس الوعاء الخاضع للضرٌبة بالرؼم من إن الواقعة المنشبة للضرٌبة هً 
نفسها وتحققت لمرة واحدة فقط, كؤن تفرض ضرٌبة عامة على دخل ناجم لشخص 

ه ضرٌبة نوعٌة أخرى على فروع هذا الدخل . أما إذا تحققت تلك ما ثم تفرض علٌ
الواقعة أكثر من مرة وتكرر تبعاً لذلك فرض الضرٌبة على المكلؾ أكثر من مرة 
,فان هذا األمر ال ٌتعلق بازدواج ضرٌبً حٌث انه من المنطق أن ٌخضع المكلؾ 

ٌبة فمثبل تكرار عملٌة للضرٌبة بعدد المرات التً حصلت فٌها الواقعة المنشبة للضر
استٌراد أي مادة خبلل السنة المالٌة ذاتها سوؾ ٌترتب علٌه خضوعه للضرٌبة 
الكمركٌة فً كل مرة تتحقق فٌها واقعة االستٌراد وهذا ال ٌشكل ازدواجا ضرٌبٌا 

البتة .
(1)

  
 :ثانٌاً : وحدة المكلف الخاضع للضرٌبة 
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ٌتحمل الضرٌبة أكثر من مرة  والمقصود بذلك أن ٌكون الشخص نفسه هو الذي
.وتظهر أهمٌة هذا الشرط بصفة خاصة بالنسبة لؤلشخاص االعتبارٌٌن كالشركات 

, فإذا فرضت ضرٌبة على أرباح الشركات قبل توزٌعها ثم فرضت ةالمساهم
ضرٌبة أخرى على نصٌب كل مساهم من األرباح الموزعة ال ٌكون هناك ازدواجاً 

وذلك الختبلؾ شخص المساهم عن شخصٌة الشركة وان ضرٌبٌاً بالمعنى القانونً 
 لضرٌبً من الناحٌة االقتصادٌة . كان ٌمكن تصور االزدواج ا

 : ثالثاً : فرض أكثر من ضرٌبة خالل نفس السنة
أي أن ٌخضع المكلؾ ألكثر من ضرٌبة خبلل نفس المدة على ذات الوعاء أما  

فبل ٌعد ازدواجاً ضرٌبٌاً فإذا  تكرار فرض ذات الضرٌبة فً فترات زمنٌة مختلفة
لدولة معٌنة ثم قام  2005افترضنا إن مكلؾ ما قام بؤداء الضرٌبة عن دخله لعام 

فبل ٌعد ذلك ازدواجاً  2006بعد ذلك بؤداء ضرٌبة من نفس النوع عن دخله لعام 
 نٌة التً تدفع عنها نفس الضرٌبة ضرٌبٌاً لعدم توفر وحدة الفترة الزم

 الفرع الثانً
 أنواع االزدواج الضرٌبً

االزدواج الضرٌبً أما أن ٌكون داخلٌاً او دولٌاً وأما أن ٌكون مقصوداً أو ؼٌر 
 :مقصود 

 :الخارجً االزدواج الضرٌبً  أوالً : االزدواج الضرٌبً الداخلً و
ٌنشؤ االزدواج الضرٌبً الداخلً نتٌجة لتعدد السلطات المالٌة الضرٌبٌة داخل 

حدة سواء كانت دولة اتحادٌة ام دولة بسٌطة كان تفرض السلطات حدود الدولة الوا
المحلٌة ضرٌبة عقارٌة باإلضافة إلى الضرٌبة التً تفرضها الحكومة المركزٌة . 
ومع أن هذه الحالة هً الؽالبة فً حدوث االزدواج الضرٌبً الداخلً إال انه ٌمكن 

سعر ضرٌبً على نفس تصوره أٌضا بان تفرض السلطة المركزٌة نفسها أكثر من 
الوعاء وعلى نفس المكلؾ . أما االزدواج الضرٌبً الدولً فٌحصل عندما تقوم كل 
دولة بما لها من سٌادة بوضع نظامها الضرٌبً وفقاً لحاجتها وظروفها الخاصة دون 
مراعاة للتشرٌعات الضرٌبٌة الخاصة ببقٌة الدول, وهذا ما ٌإدي فً بعض 

شخص للضرابب المفروضة من أكثر من دولة نتٌجة المجاالت إلى خضوع نفس ال
إلقامته او لوجود أمواله فً دولة ؼٌر الدولة التً ٌحمل جنسٌتها. فالدولة لها الحق 
فً فرض الضرابب على األموال والدخول المتحققة فً أراضٌها وعلى األشخاص 

على  المقٌمٌن فٌها من مواطنٌن او أجانب كما لها الحق فً فرض الضرابب
 .رعاٌاها المقٌمٌن فً الخارج

وعادة ما تعمل الدول على تفادي هذا النوع من االزدواج من خبلل عقد االتفاقٌات 
الدولٌة والسٌما تلك الدول التً ترتبط مع بعضها بعبلقات اقتصادٌة و اجتماعٌة 
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وسٌاسٌة واسعة من قبٌل االستثمار والعمالة واإلقامة وؼٌرها . وٌعد العراق من بٌن 
لدول التً أبرمت اتفاقٌات ثنابٌة وجماعٌة لمكافحة االزدواج الضرٌبً.ا

(1 )
 

 :غٌر المقصود االزدواج الضرٌبً ثانٌاً : االزدواج الضرٌبً المقصود و
ٌستند هذا التقسٌم إلى قصد المشرع, فاالزدواج المقصود ٌكون ؼالباً بسبب تعمد 

لى زٌادة الحصٌلة الضرٌبٌة المشرع أحداثه وذلك لتحقٌق أؼراض خاصة  كالسعً إ
بسبب تزاٌد النفقات العامة, وهنا ٌفرض المشرع ضرابب إضافٌة عبلوة على 
الضرٌبة األصلٌة . او لتحقٌق نوع من العدالة الضرٌبٌة وذلك بزٌادة العبء 
الضرٌبً على ذوي الدخول المرتفعة كفرض ضرٌبة عامة على الدخل باإلضافة 

وعه حتى ٌكون هناك تناسب بٌن العبء الضرٌبً إلى الضرابب النوعٌة على فر
 والمقدرة التكلٌفٌة لئلفراد أي قدرتهم على المساهمة فً األعباء العامة .

اما االزدواج ؼٌر المقصود فٌحدث نتٌجة القصور فً التشرٌع أو لعدم وجود 
التنسٌق بٌن اإلدارات المالٌة المركزٌة والمحلٌة .ولذلك فانه من النادر وقوع 

زدواج ؼٌر المقصود داخلٌاً وحتى وان وجدت بعض الحاالت فان وجود سلطة اال
علٌا فً الدولة ٌجعل من الممكن عبلجها بتعدٌل التشرٌعات القابمة أو بإصدار 

 تشرٌعات جدٌدة تتفادى هذا االزدواج . 
أما على المستوى الدولً فان اؼلب حاالت االزدواج هً من النوع ؼٌر المقصود 

عن عدم وجود سلطة علٌا فً المجتمع الدولً تملك التنسٌق بٌن  وذلك ناتج
تشرٌعات الدول المختلفة وتبقى مشكلة عبلجها بؤٌدي الدول بواسطة المعاهدات 

الدولٌة .
(2 )

 
 المطلب الثانً

 La fraud fiscaleالتهرب الضرٌبً 
 وأنواعه فً الفرعٌن التالٌٌن: سنبٌن هنا مفهوم التهرب الضرٌبً

 
 األولالفرع 

 مفهوم التهرب الضرٌبً
ٌراد بالتهرب الضرٌبً مجموعة من األفعال المادٌة االٌجابٌة او السلبٌة التً 
ٌتبناها المكلؾ وتنطوي على مخالفة صرٌحة للقانون الضرٌبً باستعمال وسابل 
الؽش واالحتٌال بؽٌة التخلص من الضرٌبة المفروضة علٌه بصورة كلٌة او جزبٌة 

صٌلة الدولة من الضرٌبة مما ٌإثر على ح
(3)

. كؤن ٌقدم المكلؾ تقارٌر عن دخله 
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إلى اإلدارة الضرٌبٌة ٌظهر فٌها تكالٌؾ أعلى من أرباحه بؽٌة عدم الخضوع 
 للضرٌبة على أساس ان الضرٌبة ال تفرض على الدخل اال بعد خصم التكالٌؾ.

 (L’evasion fiscale) وبذلك ٌختلؾ التهرب الضرٌبً عن التجنب الضرٌبً
والذي ٌقصد به تخلص المكلؾ من دفع الضرٌبً بدون مخالفة القوانٌن الضرٌبٌة 
وذلك عن طرٌق عدم ممارسة النشاط  الذي تفرض علٌه الضرٌبة كؤن ال ٌسثمر 
الدخل فً نشاط خاضع للضرٌبة او عدم استهبلك سلعة مفروضة علٌها ضرٌبة 

ن الضرٌبة من نقابص وثؽرات عالٌة او حتى عن طرٌق االستفادة مما ٌتضمنه قانو
بسبب سوء الصٌاؼة وعدم الدقة فً األحكام مما تتٌح له هذه الثؽرات ان ٌجنً 

أرباحاً دون الوقوع للضرٌبة المقررة على مثل هذه األرباح 
(1)

. وفً الحقٌقة اذا 
كانت التشرٌعات الضرٌبٌة تضع من العقوبات المالٌة او الجسدٌة على كل من 

لؽش واالحتٌال لمن ٌتهرب من دفع الضرٌبة, فان األمر لٌس كذلك ٌستخدم وسابل ا
عندما ٌتجنب هذا الدفع باستؽبلل سوء الصٌاؼة فً النصوص القانونٌة وان كان 
ذلك مصحوبا بسوء نٌة. وهذا ما جرى علٌه الفقه والقضاء فً فرنسا ومصر وذلك 

ن عدم احكام بالتؤكٌد على إعطاء الشخص الحق فً تجنب الضرٌبة استفادة م
صٌاؼة النصوص الضرٌبٌة وذلك تمسكا بمبدأ التفسٌر الضٌق لنصوص التشرٌع 
الضرٌبً, وال سبٌل أمام المشرع سوى تعدٌل هذه النصوص بما ٌحول دون 

استؽبلل سوء صٌاؼتها وتجنب دفع الضرٌبة التً تقررها 
(2 .)

 
 

 الفرع الثانً
 ًأنواع التهرب الضرٌب

رٌبً على أساس إقلٌمٌته إلى تهرب داخلً وتهرب دولً قسم الفقهاء التهرب الض
 او على أساس مقدار التخلص من الضرٌبة إلى تهرب جزبً وتهرب كلً . 

 :أوال: التهرب الداخلً والتهرب الدولً 
ٌراد بالتهرب الداخلً استعمال المكلؾ الطرق الحتٌالٌة للتهرب من دفع الضرٌبة 

عد أكثر أنواع التهرب شٌوعا حٌث تعانً منه جمٌع داخل الحدود اإلقلٌمٌة للدولة .وٌ
الدول مهما اختلفت درجة تقدمها او تخلفها ,كؤن ٌقدم المكلؾ إقرارا ٌقلل من أرباحه 
التً حصل علٌها من نشاطه التجاري داخل البلد او ٌظهر انه لم ٌحقق أي ربح من 

هذا النشاط بل لحقته خسارة منها.
(3 )

 
د به مجموعه من الوسابل او التصرفات التً ٌلجؤ ألٌها أما التهرب الدولً فٌرا

المكلؾ والتً تستهدؾ ضٌاع حق الدولة فً الضرٌبة المستحقة لها على أموال 
                                                           

,المإسسة االجامعٌة للدراسات والنشر 1ر د.عبد االمٌر شمس الدٌن, الضرابب اسسها العلمٌة وتطبٌقاتها العملٌة,طانظ - 1
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رعاٌاها فً الخارج. وٌستفٌد المكلؾ فً هذا النوع من التهرب من النطاق اإلقلٌمً 
د الدولة لسٌادة الدولة فً فرض الضرٌبة حٌث ان هذه السٌادة ال تتعدى حدو

السٌاسٌة فً فرض الضرٌبة وتكون سلطتها مقٌدة ومحددة خارج هذه الحدود 
الصطدامها بسٌادة دولة أخرى , ولذلك ٌستؽل المكلؾ هذا األمر وٌحاول نقل 
امواله إلى دولة أخرى او إبقاء الموجود منها خارج دولته بحٌث ٌستثمر أمواله تلك 

ً الدول األخرى منخفضة او روضة ففٌها السٌما عندما تكون الضرٌبة المف
 . معدومة

وتحاول الدولة التً ٌنتمً ألٌاً المكلؾ وبواسطة إدارتها الضرٌبٌة الحصول على 
اإلٌرادات الناجمة عن فرض الضرابب على جمٌع األموال التً ٌمتلكها رعاٌاها فً 

ا إال بوجود الخارج إال انه ؼالباً ما ٌكون محفوفاً بالصعاب الكثٌرة ال ٌمكن تذلٌله
اتفاق دولً بٌن جمٌع الدول ٌمنع التهرب الضرٌبً الدولً.

1  

 

 

 :ثانٌاً : التهرب الجزئً والتهرب الكلً 
من العبء الضرٌبً وذلك  ةٌراد بالتهرب الجزبً تهرب المكلؾ بصورة جزبٌ

باستعماله وسابل الؽش واالحتٌال . وٌتحقق هذا التهرب بوسابل وصور متعددة منها 
المكلؾ لبعض عناصر نشاطه بحٌث ال ٌعبر الجزء المتبقً منه عن حقٌقة إسقاط 

بؤقل مما كان ٌجب ان تقدر, او  مما ٌإدي إلى تقدٌر الضرٌبة علٌه نشاطه الفعلً
عدم مسكه الدفاتر التجارٌة مما ٌدفع باإلدارة الضرٌبٌة إلى تقدٌر الضرٌبة علٌة 

قدار دخله الحقٌقًب ال ٌصل إلى متقدٌراً جزافٌاً وهو فً الؽال
(2)

. هذا وٌحدث 
التهرب الجزبً فً النطاق الداخلً والخارجً لحدود الدولة . ومن الصور الشابعة 
للتهرب الجزبً الدولً تقدٌم المكلؾ إقراراً كاذباً عن مقدار أرباحه التً تحققت له 

فً الخارج.
(3)

  
ة علٌه بصورة أما التهرب الكلً فٌقصد به تخلص المكلؾ من الضرٌبة المستحق

كلٌة وذلك باالستعانة بمختلؾ وسابل الؽش واالحتٌال
(4)

. وهناك صور ووسابل 
متعددة ٌلجؤ إلٌها المكلؾ للتخلص من العبء الضرٌبً بصورة كلٌة منها إخفاء 

نشؤة مجمٌع الدخل الذي تحقق له فً سنة معٌنة عن اإلدارة الضرٌبٌة , أو أن تقوم ال
ر التً حصلت علٌها من قبل عمبلبها الذٌن تؤخروا عن بإخفاء جمٌع فوابد التؤخٌ

                                                           
1 Puale Marie Gaudement , Précis de politique fiscale, Paris , P. U .F , 1957 , P 317 .  
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علٌهم والذٌن دفعوا هذه الفوابد مقابل هذا التؤخٌر سواء أكانت  ةسداد الدٌون المستحق
هذه الفوابد قانونٌة أم اتفاقٌة 

(1)
 . 

وٌمكن القول ان التهرب الكلً تتحقق مظاهره داخل الحدود اإلقلٌمٌة للدولة 
لتهرب الكلً الدولً امتناع المكلؾ عن تقدٌم او بٌان أي وخارجها ومن أشكال ا

معلومات عن نشاطه فً الخارج أو أن ٌخفً  األرباح التً تحققت له من هذا 
النشاط بصورة كاملة.

(2 )
 

 التاسعالمبحث 
 اآلثار االقتصادٌة للضرائب

توثر الضرابب بصورة كلٌة أو جزبٌة على مجموعة واسعة من المتؽٌرات 
ن بٌان ذلك وفق التفصٌل ٌة كاإلنتاج واألسعار واالستهبلك واالدخار.وٌمكاالقتصاد
 اآلتً: 

 
 
  

 الفرع االول
 اثر الضرائب على اإلنتاج

تمارس الضرابب تؤثٌرها على حجم اإلنتاج بطرٌق مباشر او بطرٌق ؼٌر مباشر . 
الربح  فالتؤثٌر المباشر للضرابب على حجم اإلنتاج ٌظهر من خبلل التؤثٌر فً معدل

المتحقق من العملٌات اإلنتاجٌة فإذا استطاع المنتجون أصحاب رإوس األموال نقل 
عبء الضرٌبة المفروضة على السلع المنتجة من قبلهم إلى المستهلكٌن بشكل زٌادة 

هذه السلع فان اثر الضرابب على حجم اإلنتاج الكلً سٌكون  اسعار او رفع من
د ٌتضاعؾ على أساس وجود حوافز لدى المنتجٌن اٌجابٌا حٌث سٌزٌد اإلنتاج بل وق

 تحفزهم على هذه الزٌادة أبرزها :
 ضمان  حصولهم على أرباح وفٌرة ومستمرة . -أ

 ضمان نقلهم لعبء الضرٌبة على اإلنتاج إلى المستهلكٌن. -ب
 لتعوٌض اقتطاعات الضرٌبة من أموالهم .   -ج

ٌل عبء الضرٌبة على إنتاجهم وفً الحالة المقابلة ,أي إذا لم ٌستطع المنتجون تحو
إلى المستهلكٌن فؤن آثار الضرابب على حجم اإلنتاج الكلً سٌكون سلبٌا حٌث 
سٌحاولون خفض إنتاجهم وخفض توظٌؾ رإوس أموالهم فً العملٌات اإلنتاجٌة 

 وٌحفزهم فً ذلك: 
 تناقص األرباح المتحققة . -أ
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 نقل عبء الضرٌبة إلى المستهلكٌن. عدم استطاعتهم -ب
 انخفاض معدالت الطلب الكلً فً األسواق.  -ج

أما التؤثٌر ؼٌر المباشر للضرابب على حجم اإلنتاج فان ذلك ٌظهر من خبلل 
التؤثٌر فً حجم االستهبلك فالتؤثٌر السلبً للضرابب على  حجم االستهبلك ٌإدي 

إلى إنقاص هذا األخٌر مما ٌتسبب ذلك فً إنقاص حجم اإلنتاج 
1

.وٌضاؾ إلى هذا 
ر الذي تتركه الضرابب على اإلنتاج انه قد تستخدم الضرٌبة كؤداة لتوجٌه األث

اإلنتاج نحو نشاطات معٌنة دون أخرى  .فعلى سبٌل المثال لو فرضت الدولة 
ضرابب بؤسعار متدنٌة على أنشطة اقتصادٌة معٌنة مرؼوب فً توسٌعها او 

شطة اقتصادٌة تنمٌتها, وفً الوقت ذاته فرضت ضرابب بؤسعار مرتفعة على أن
أخرى ؼٌر مرؼوب فً تنمٌتها فالمتوقع ان تتجه حركة رإوس األموال وبقٌة 
المواد اإلنتاجٌة نحو األنشطة األولى لبلستفادة من معدالت الضرٌبة المنخفضة الن 

 هذه المعدالت الواطبة تسمح بالحصول على أرباح بمعدالت اكبر. 
 
 
 

 الفرع الثانً
 دخلاثر الضرائب على توزٌع ال

 أن هذا األثر ٌختلؾ باختبلؾ نوع الضرٌبة المفروضة هل هً ضرٌبة مباشرة ام
 ؼٌر مباشرة وسنوضح ذلك بما ٌلً:

 : اوال:اثر الضرائب المباشرة على توزٌع الدخل
ها ضرابب تمارس الضرابب المباشرة تؤثٌرها فً توزٌع الدخل من خبلل كون

 :نسبٌة أو ضرابب تصاعدٌة
العناصر الشخصٌة للمكلؾ بٌة ,والتً ال تؤخذ بعٌن اعتبار النسفبالنسبة للضرابب 

أو ال تراعً تفاوت القدرات المالٌة للمكلفٌن ,تعتبر اشد عببا على المكلفٌن أصحاب 
الدخول المنخفضة .ولذا فتؤثٌرها المباشر فً توزٌع الدخل إنما ٌكون لصالح 

ظرا لشدة الفوارق فً المكلفٌن األؼنٌاء على حساب المكلفٌن محدودي الدخل ن
التضحٌة التً ٌتحملها هإالء بسبب االقتطاع الضرٌبً.وكذلك تإدي الضرابب 
المباشرة إلى تخفٌض الدخول المتاحة بؤٌدي المكلفٌن الفقراء بنسبة أكثر من نظٌرتها 
بؤٌدي المكلفٌن األؼنٌاء.إال انه ٌستثنى من ذلك انه فً حالة انخفاض األسعار 

الضرابب المباشرة نتٌجة انخفاض الطلب على السلع المترتب على فرض 
على شدٌدا والخدمات فان األثر السلبً للضرابب المباشرة ٌكون فً هذه الحالة 

 المكلفٌن األؼنٌاء أصحاب الدخول المتؽٌرة.
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العناصر الشخصٌة اعدٌة والتً تاخذ بعٌن االعتبار اما بالنسبة للضرابب التص
لفٌن وقدراتهم المالٌة تعتبر اخؾ عببا على وتراعً الظروؾ الشخصٌة للمك

المكلفٌن أصحاب الدخول الصؽٌرة والثابتة .وعلى كل فان الضرابب المباشرة تعتبر 
اكثر عدالة فً توزٌع الدخل القومً لصالح الدخول المحدودة ,اذا فرضت على 

ل راس المال حٌث ان نسبة االقتطاع ؼالبا ما تكون كبٌرة بالنسبة ألصحاب الدخو
صحاب الدخول المرتفعة الكبٌرة,ومن ثم فؤنها تعمل على تقلٌل حدة التفاوت بٌن أ

 والمنخفضة.
 : اوال:اثر الضرائب غٌر المباشرة على توزٌع الدخل

تإدي الضرابب ؼٌر المباشرة إلى توزٌع الدخل لصالح المكلفٌن األؼنٌاء أصحاب  
خول المحدودة اذا ما الدخول ؼٌر المحدودة وعلى حساب المكلفٌن أصحاب الد

اتصفت بالعمومٌة وفرضت على كافة السلع والخدمات, حٌث سٌتحمل أصحاب 
لبلستهبلك وهم ٌحرصون فً  مالدخول المحدودة تضحٌات اكبر بسبب ارتفاع مٌله

العادة على تخصٌص وتوجٌه معظم دخولهم فً اإلنفاق على االستهبلك وكذلك 
هبلكٌة أال إذا حصرت السلطة الحكومٌة بسبب ارتفاع األسعار على السلع االست

فرٌضة الضرابب ؼٌر المباشرة فً نطاق السلع الكمالٌة وؼٌر الضرورٌة ,مما 
ٌكفل  بالتالً تقلٌل تفاوت التضحٌة بٌن األؼنٌاء والفقراء.

1
 

 
 الفرع الثالث

 اثر الضرائب على األسعار
ب مباشرة أو ؼٌر تتباٌن آثار الضرابب على األسعار بحسب ما إذا كانت الضراب

 مباشرة مفروضة على السلع أو الدخول .
فبالنسبة للضرابب المباشرة  فانه ؼالبا ما تإدي هذه الضرابب إلى انخفاض 
المستوى العام لؤلسعار وسبب ذلك ٌعود إلى كون تلك الضرابب ؼالبا ما تتناول 

بٌد األفراد الدخول والثروات باالقتطاع مما ٌقلل من توفر القوة الشرابٌة التً 
واألشخاص وٌجبرهم أٌضا على ادخار ثرواتهم وتقلٌل استهبلكهم فٌقل الطلب الكلً 
على السلع والخدمات والمشترٌات مما ٌإدي بالتالً إلى انخفاض المستوى العام 

لؤلسعار .
2

 
إال انه إذا استطاع المنتجون تحوٌل ضرابب اإلنتاج التً ٌدفعونها إلى المستهلكٌن 

ثمان السلع فان هذا ٌإدي إلى ارتفاع المستوى العام لؤلسعار إال أن هذا كإضافات ال
األمر ٌتوقؾ على عاملٌن: األول مرونة الطلب على السلعة فكلما كان ؼٌر مرن 
كلما نجح المنتجون فً مسعاهم هذا ,والعامل الثانً هو نوعٌة السلعة المعروضة 
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اعد المنتجٌن على نقل عبء فكلما كانت السلعة أساسٌة ولٌست كمالٌة كلما س
 الضرٌبة إلى المستهلكٌن .

أما بالنسبة للضرابب ؼٌر المباشرة فان هذه الضرابب تإدي ؼالبا إلى ارتفاع 
المستوى العام لؤلسعار وتعلٌل ذلك أن فرٌضة  تلك الضرابب ؼالبا ما تتناول السلع 

لً إال أن هذا ٌتوقؾ االستهبلكٌة والتً ؼالبا ما تتمتع بمرونة عالٌة فً الطلب الك
 أٌضا على عوامل عدة هً:

لب الكلً على السلع االستهبلكٌة واستمرارٌتها فً الثبات طمرونة ال - أ
 واالرتفاع .

 قدرة المنتجون على تحوٌل عبء الضرٌبة إلى السلع االستهبلكٌة . - ب
عدم تقدٌم معونة لدعم تلك السلع االستهبلكٌة من قبل السلطات الحكومٌة تثبٌتا  - ح

ارها.ألسع
1
  

 
 
 

 الفرع الرابع
 اثر الضرائب على االستهالك واالدخار

م الدخل ونوعٌة الضرابب تتباٌن آثار الضرابب على االستهبلك واالدخار تبعا لحج
 :المفروضة

 : :اثر الضرائب على االستهالك واالدخار تبعا لحجم الدخل اوال
 ٌمكننا أن نفرق هنا بٌن الدخول المحدودة والكبٌرة:

سبة للدخول المحدودة فان هذه الدخول تكون سرٌعة التؤثر بالضرابب المباشرة فبالن
حٌث أن الدخول المذكورة ؼالبا ما ٌخصص معظمها لئلنفاق على االستهبلك ولذا 
فان التؤثٌر السلبً للضرابب على الدخول المحدودة باالقتطاع منها ٌقلل من ادخارها 

ٌساعد فً ذلك ارتفاع المٌول الحدٌة وبالتالً ٌقلل من الجزء المحتفظ بها و
 الستهبلك فبة الدخل المحدود.

إما بالنسبة للدخول الكبٌرة فان التؤثٌر السلبً للضرابب المفروضة علٌها باالقتطاع 
منها ٌقلل من ادخارها وبنسبة تفوق نسبة انخفاض االستهبلك وذلك الن أصحاب 

وثبات معدالت استهبلكهم  الدخول الكبٌرة ؼالبا ما ٌحافظون على استمرارٌة
فٌستمرون باالستهبلك وعلى حساب االدخار.

2
  

 :اثر الضرائب على االستهالك واالدخار تبعا لنوعٌة الضرٌبة  -ثانٌا
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من المعروؾ أن االستهبلك واالدخار وكما ذكرنا فً النقطة السابقة ٌتوقؾ على  
تهبلك واالدخار حجم الدخل ومع ذلك فان تؤثٌر فرض الضرابب على مستوى االس

 ٌعتمد على نوع الضرابب ومعدالتها.
فلو افترضنا أن الضرابب المطبقة هً ضرابب مباشرة وتصاعدٌة فان أثرها  

بوجه عام ٌكون كبٌرا نحو تخفٌض االدخار ذلك. الن الضرابب المباشرة 
التصاعدٌة تصٌب عادة مصادر االدخار أي أصحاب الدخول العالٌة الذٌن ٌتمتعون 

كبٌرة على االدخار, وبما ان هذه الفبات من المكلفٌن ٌكون لهم مستوى  بقدرة
استهبلكً معٌن وهذا المستوى ٌتسم بالجمود فان فرض الضرابب التصاعدٌة سوؾ 
ال ٌقلل من مستوى استهبلكها. ومن ناحٌة أخرى فان أصحاب الدخول المنخفضة ال 

حد األدنى للمعٌشة, تفرض علٌهم فً الؽالب ضرابب تصاعدٌة بسبب إعفاء ال
وحتى أذا ما فرضت علٌهم مثل هذه الضرابب فان سعرها سٌكون منخفضا مما 
ٌجعل الجزء المقتطع من الدخل قلٌبل. لذلك فان الضرابب التصاعدٌة سوؾ لن تقلل 
من استهبلك هذه الفبة محدودة الدخل.وعلى هذا األساس فان الضرابب المباشرة 

الدخار الكلً دون أن تقود إلى تقلٌل االستهبلك التصاعدٌة تعمل على تخفٌض ا
الكلً بشكل كبٌر .أما فرض الضرابب المباشرة النسبٌة فان أصحاب الدخول 
المنخفضة وأصحاب الدخول العالٌة سوؾ ٌدفعون النسبة ذاتها كضرٌبة من الدخل 

دخولهم لئلنفاق على معظم لكن الن أصحاب الدخول المنخفضة ٌخصصون 
ن الضرٌبة النسبٌة ال بد أن تقتطع جزء من قوتهم الشرابٌة وبالتالً االستهبلك فا

تإدي إلى تقلٌل استهبلكها. وعلى خبلؾ ذلك فؤن أصحاب الدخول المرتفعة ٌمٌلون 
إلى المحافظة على مستوى استهبلكهم من خبلل سحب ذلك الجزء من الدخل الذي 

 ٌكرس لبلدخار.
رابب ؼٌر المباشرة فان تؤثٌرها على أما اذا كانت الضرابب المطبقة هً  الض

تخفٌض االستهبلك ٌكون اكبر من تخفٌض االدخار على أساس  أن أصحاب الدخول 
المحدودة ٌكون لدٌهم المٌل الحدي لبلستهبلك مرتفعا جدا, وبما انه فً معظم 
الضرابب ؼٌر المباشرة  ٌستطٌع المكلفون بها نقلها إلى الؽٌر من خبلل رفع سعر 

بما أن هذا الؽٌر ؼالبا ما ٌكون أصحاب الدخول المحدودة لذلك فان هذه السلعة و
الضرابب سوؾ تدفع بهإالء إلى تقلٌل مستوى استهبلكهم استجابة للزٌادة الحاصلة 

 فً مستوى األسعار. 
أما أصحاب الدخول لمرتفعة فربما ٌستطٌعون أن ٌحافظوا على مستوى استهبلكهم 

صلة فً مستوى األسعار بما ٌتوفر لدٌهم من من خبلل تعوٌض الزٌادة الحا
مدخرات وهذا ٌعنً بالنتٌجة أن الضرابب ؼٌر لمباشرة قد تقلل من مستوى االدخار 

بالنسبة ألصحاب الدخول المرتفعة ولكن تبقى على االستهبلك بمستواه الثابت.
 (1)
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 الباب الثالث
 الموازنة العامة

حور االساس الذي تدور فً ظله نفقات الدولة واٌراداتها تعد الموازنة العامة الم
انها تتجسد فٌها تستؽنً عنها الدول الٌوم ال سٌما وولوجودها اهمٌة كبٌرة ال تكاد ,

بٌن مإسسات الدولة المختلفة تشرٌعٌة وتنفٌذٌة  والمركبة العبلقات المترابطة
الحكومة ا عبلقة تتحدد من خبلله انهوقضابٌة ومستقلة وؼٌر ذلك عبلوة على 

سنتناول والهمٌة هذا الموضوع  .القطاعات العامة باالنشطة والقطاعات الخاصةو
 هنا وبالتفصٌل ابرز المعالم االساسٌة المتعلقة بهذه الموازنة .

 الفصل االول
 تعرٌف الموازنة العامة

وتختلؾ فً التشرٌعات الوضعٌة  ,تتعدد تعرٌفات الموازنة العامة بتعدد الكتاب
اال ان هذه التعرٌفات تتقارب وتتشابه ,اختبلؾ الدول ونظرة كل منها الى المٌزانٌة ب

إٌراداتها لفترة  و فٌما بٌنها وٌمكن تعرٌفها بانها تقدٌر مفصل احتمالً لنفقات الدولة
نال موافقة السلطة قوم باعدادها السلطة التنفٌذٌة وتتكون سنة ت قادمة ؼالباً ما

 التشرٌعٌة . 
 : عامة تتمٌز بعدة خصابص اساسٌة هًن هذا التعرٌؾ ان الموازنة الوٌتضح م

 :اوال: الموازنة العامة تقدٌر 
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والمراد بذلك ان الموازنة العامة تقوم على اساس وضع تقدٌرات احتمالٌة لنفقات 
 الدولة واٌراداتها وٌشترط فً هذا التقدٌرات ماٌلً :

عٌة بقدر المستطاع اذ ان نجاح ٌنبؽً ان تكون التقدٌرات تفصٌلٌة وموضو -1
ٌلً ٌساعد ان التقدٌر التفصكما الموازنة ٌتوقؾ على دقة التقدٌر واقترابه من الواقع 

 موازنة. ف على امكانٌة اعتمادها من عدمه من ثمو موازنةفً التعرؾ على اهداؾ ال
 لتعلٌمل الحكومة الذي ٌوضح سٌاستها . فزٌادة مخصصات االدولة تمثل برنامج عم

سٌن مستوى التعلٌم , بٌنما ٌعنً خفض المخصصات العسكرٌة معناه تنمٌة وتح
انخفاض فً درجة التوتر الدولً

(1)
  . 

 :ان تكون التقدٌرات مستقبلٌة -2
من الزمن عادة ما تكون سنة . وهذا ما ٌمٌز  مستقبلٌة أي ان توضع لفترة 
قدٌرات لنفقات الدولة تتضمن ت موازنةعن ما ٌسمى بالحساب الختامً فال موازنةال

فهو ٌشمل النفقات واالٌرادات الفعلٌة الختامً لسنة مقبلة . اما الحساب واٌراداتها 
فعبلً واالٌرادات  فقتللسنة ذاتها بعد انقضابها . أي انه ٌبٌن لنا المصروفات التً ان

 مٌزانًبمقارنة ارقام الوٌمكننا .حصلت فعبلً خبلل السنة المالٌة المنقضٌة التً 
التقدٌرات التً جاءت فً المٌزانٌة معرفة مدى صحة بارقام الحساب الختامً 

ومطابقتها للواقع 
(2)

. 
 : برلمانٌةتبنً على اساس اجازة  وازنةثانٌاً : الم

الموافقة على توقعات باعتماد المٌزانٌة أي ٌختص البرلمان فً الدول الدٌمقراطٌة 
فالحكومة هً التً تقوم باعداد المٌزانٌة . الحكومة من نفقات واٌرادات للعام المقبل 

لكن البرلمان هو الذي ٌجٌزها باعتماده لها وذلك قبل ان ٌعود االمر الى الحكومة ,
وٌرجع حق مرة اخرى لتقوم بتنفٌذها فً الحدود التً صدرت بها اجازة البرلمان . 
فً تقرٌر  ةبٌالبرلمان فً اجازة المٌزانٌة الى تطور طوٌل بدأ بنجاح المجالس الشع

حقها فً فرض الضرابب دون ؼٌرها من سلطات الدولة . ثم تقرر حقها فً رقابة 
حصٌلة هذه الضرابب , واخٌراً اكتمل حق البرلمان فً المسابل كٌفٌة انفاق 

البرلمانٌة بتقرٌر وجوب عرض تقدٌرات النفقات العامة واالٌرادات العامة علٌه 
مٌزانٌة العامة دورٌة فً وثٌقة واحدة هً البصفة 

(3)
. 

وٌعد حق البرلمان فً اعتماد المٌزانٌة من اقوى حقوق السلطة التشرٌعٌة 
أي نشاط ٌستلزم  هوذلك الن,وبواسطته تستطٌع رقابة الحكومة فً جمٌع المجاالت 

ماالً للقٌام به ومن ثم ٌستطٌع البرلمان دابماً تعطٌل أي نشاط حكومً برفضه 
, وفً مثل هذه الحالة ال ٌكون المقدمة من الحكومة نفاقٌةتقدٌراته االالموافقة على 

 .  السٌما فً ظل النظام البرلمانً امام الحكومة اال االستقالة او حل البرلمان

                                                           
1- M.Duverger,op.cit , p215- 216 . 
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التً تحتاج اجازة من الحكومة للنفقات العامة هً وحدها حظ ان تقدٌرات وٌبل
 العامة برلمان للنفقاتذلك ان اجازة ال.لبلٌرادات العامة  هادون تقدٌراتالبرلمان 

اما  .نً لبلجازةوهذا ٌتفق مع المفهوم الف من عدمهٌعطً الحكومة الحق بالقٌام بها 
فبل ٌتضمن أي خٌار للحكومة فً تحصٌلها  العامة موافقة البرلمان على االٌرادات

أي انها واجبة التحصٌل طبقاً لنصوص القوانٌن التً تقررها  ,او عدم تحصٌلها
ة لنشاطها االقتصادي كاٌرادات رابب مثبلً او طبقاً لممارسة الحكومكقوانٌن الض

)الثمن العام(ن الصناعً والتجاريالدومٌ
(1)

 . 
 

 الفصل الثانً
 الطبٌعة القانونٌة للموازنة العامة 

  :القانونٌة بٌن اتجاهات ثبلثة فً تحدٌد طبٌعة الموازنة من الناحٌة تضاربت اآلراء
اما االتجاه  مختلطانٌاً بٌنما ذهب الثانً الى كونها عمبلً فالبعض عدها عمبلً قانو

طبٌعة القانونٌة من الناحٌة الشكلٌة ونزع عنها هذه الطبٌعة من الالثالث فخلع علٌها 
 :وسنفصل ذلك فً المباحث التالٌة.الناحٌة الموضوعٌة

 المبحث االول
 الموازنة العامة عمل قانونً بحت

العامة عمبلً قانونٌاً بحتاً من الناحٌة  اعتبار الموازنةالى اصحاب هذا االتجاه ذهب 
البٌر ( مكارٌه دوادى بهذا الرأي الفقٌه الفرنسً )الشكلٌة والموضوعٌة واول من ن

 حجج اصحاب هذا الرأي مختلفة ابرزها ماٌلً : وكانت 
مجرد ان مجرد عرض المٌزانٌة على السلطة التشرٌعٌة كاٍؾ الن ٌنقلها من اوال:

ة تقدٌرٌة تخمٌنٌة لنفقات واٌرادات الدولة الى حالة قانونٌة جدٌدة لتصبح قانوناً وثٌق
 . عند التصدٌق علٌها من قبل مجلس النواب 

كما ان الموازنة تمر بنفس االجراءات التً تمر بها التشرٌعات االخرى  ثانٌا:
نون وهً بذلك تخضع وتمر بنفس مراحل القاوتخضع للقٌود الواردة فً الدستور 

بان مرور المٌزانٌة  هذه العادي عند التصدٌق علٌها . وكذلك ٌدعمون حجتهم
بمراحل القانون العادي وارتباطها بالسلطة التشرٌعٌة ٌجعل منها محصنة حٌث ال 

السلطة تعدٌل او الؽاء او مناقلة فً محتوٌاتها اال بعد موافقة  اي اجراءٌجوز 
التشرٌعٌة 

(2)
 . 

ن ملعامة تتضمن النفقات العامة واالذن بصرفها كما وتتضا وازنةان الم ثالثا:
قوانٌن خاصة لكل نوع الذن بتحصٌلها وفقاً لوااالٌرادات العامة البلزمة لتؽطٌتها 

نٌن سارٌة المفعول ونافذة ال بد ان تإٌدها الموازنة اومن انواعها وحتى تبقى هذه الق

                                                           
 .  319 – 316, صالمصدر اعبله - 1
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صدور الموازنة رجة ان عدم العامة فً كل سنة وتسمح باالستمرار فً تطبٌقها لد
 .امة ٌعنً عدم تطبٌق هذه القوانٌنالع

ان الموازنة تتضمن كثٌراً من النصوص القانونٌة باالضافة الى مبلحق  رابعا:
ٌكسبها اجماالً صفة القانونبجداول النفقات واخرى لبلٌرادات مما  علقتت

(1)
. 

تشرٌعٌة ٌعطً القدرة ان مجرد التصدٌق على الموازنة من قبل السلطة ال خامسا:
القانونٌة للموظؾ العمومً بان ٌمارس اختصاصاته فً جباٌة االٌرادات والقٌام 

.باالنفاق وهذا ما ٌحصل كل سنة عند اول صدور للمٌزانٌة فً كل دولة 
(2)

 
 

 المبحث الثانً
 الموازنة العامة عمل مختلط ) قانونً واداري ( 

وموازنة النفقات االٌرادات العامة زنة وقال به العمٌد دٌكً الذي فرق بٌن موا
دٌون العمل قانونً اما الثانٌة ).. الخ ( ) الضرابب والرسوم ى, فٌعتبر االولالعامة 
كاٌرادات اما بخصوص ما تبقى من االٌرادات ( فهً عمل اداري بحت.وؼٌرها
فً ذلك  . والحجةا فٌدخلها تحت باب العمل االداريوالخاص وؼٌرهن العام الدومٌ

موافقة السلطة  تحصلالسٌادٌة ( ال ٌمكن جباٌتها مالم ان االٌرادات الضرٌبٌة )
التشرٌعٌة بالجباٌة والتً تتجسد فً قانون الموازنة السنوٌة , حٌث ان الضرابب 

من البرلمان لكونها اٌرادات سنوٌة تستند الى تحتاج فً جباٌتها الى موافقة سنوٌة 
هً عبارة عن امر للبدء فً جباٌة برلمان . فموافقة المبدأ سنوٌة الضرٌبة 

االٌرادات وال ٌستطٌع الموظؾ الضرٌبً القٌام بها مالم ٌمنحه البرلمان االذن او 
الرخصة لكً ٌقوم بتحصٌل الضرابب . اما االٌرادات االخرى ؼٌر السٌادٌة ) 

ستحصل علٌها الدولة تخمٌنً لحسابات اٌرادات الدومٌن العام والخاص ( فهً عمل 
لدٌون عامة بحسب هذا الرأي هً تقدٌرات والنفقات الالحقاً أي انها عمل اداري . 

وال بد من الوفاء بها , وهذه الرخصة من  المستقبل فً وستنشؤافً ذمة الدولة نشؤت 
رط ان ال ٌتجاوز االنفاق لمالً السماح للقٌام بتنفٌذها , بشالبرلمان تعطً للموظؾ ا

ن صدور قانون مالً آخر ٌسمح لة العكس ال بد ملصرفه , وفً حاما هو مخصص 
بذلك

(3)
 . 

  المبحث الثالث
 الموازنة العامة عمل قانونً شكال واداري موضوعا

ذهب اصحاب هذا االتجاه الى القول ان الموازنة هً عمل قانونً من الناحٌة  
الذي  لكنها عمل اداري من الناحٌة الموضوعٌة وهذا ما اكد علٌه الفقٌه جٌز,الشكلٌة

ٌة بل انها عمبلً ادارٌاً الن ما بٌن ان الموازنة لٌست قانوناً من الوجهة الموضوع

                                                           
 .  202د. جهاد سعٌد خصاونة , مصدر سابق , ص - 1

 .  75د. اعاد حمود القٌسً , مصدر سابق , ص - 2
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عبارة عن تخمٌنات  ( لٌس االٌراداتانفقات و)من مفردات  الموازنةهذه  هتحتوٌ
على البد من عرضها هذه المفردات الهمٌة وخصوصٌة قادمة ولكن وتقدٌرات لسنة 

لٌس اال عمبلً ادارٌاً شرطٌاً اذ البد من فً هذه الحالة  وان موافقة البرلمان ,البرلمان
وعلٌه فان موافقة البرلمان تعد ضرورٌة  .هذا الشرط وهو عرضها على البرلمان

. وٌقال ذات الضرٌبٌةوالزمة لكً ٌستطٌع هذا الموظؾ القٌام بتحصٌل االٌرادات 
االخرى عبارة عن الشًء بالنسبة لبلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة والنفقات العامة فهً 

وان موافقة البرلمان الزمة تحقق جباٌتها او انفاقها ٌ ال اداري قد ٌتحقق اوعمل 
وضروٌة لتعطً للموظؾ صبلحٌة ممارسة عمله

(1)
 . 

اال وهً ان القانون ٌنطوي على ,كما استند اصحاب هذا االتجاه الى حجة اخرى
ون عمبلً ادارٌاً خاصاً ٌرمً فهً ال تعدو ان تك وازنةقواعد عامة ودابمة , اما الم

فهً ال تنشا الضرابب وؼٌرها من االٌرادات  ,معتمدة من قبلالى تنفٌذ قوانٌن 
تحصٌل االٌرادات واالنفاق العامة وانما تجٌز للفترة المقررة ) وهً سنة ؼالباً ( 

منها على المرافق العامة التً انشؤتها القوانٌن السابقة والدلٌل على ذلك ان حٌاة 
لببلد االدارٌة ال تتعطل وال تتوقؾ اذا تؤخر اعتماد المٌزانٌة ا

(2)
. 

دت محكمة القضاء االداري المصري هذا التكٌٌؾ القانونً للموازنة هذا ولقد اٌ
بقولها ) ان قانون ربط المٌزانٌة  29/4/1753فً حكمها الصادر فً  العامة وذلك

مصادرها  لبلٌرادات من ال ٌتضمن عادة قواعد عامة ومجردة وانما هو تحدٌد
 الزمنوتوزٌع لها على مصارفها بما ٌكفل سٌر مرافق الدولة فً فترة محددة من 

اداري ولكن الهمٌته ولتحمل هً فً الؽالب عام واحد , وهذا العمل بطبٌعته تنفٌذي 
افراد االمة اعباءه وآثاره تقرر ان ٌصدر من السلطة التشرٌعٌة التً تمثل ارادة 

ها , ولما كانت اؼلب اعمال السلطة التشرٌعٌة تصدر فً شكل رادفً افاالمة 
.(قوانٌن كانت المٌزانٌة تربط هً االخرى بقانون 

(3)
  

بحت ونرجح وختاما لبلراء الثبلث اعبله نرى ان الموازنة العامة هً عمل قانونً 
عبلوة على ما قٌل من حجج سٌقت من اصحاب هذا الراي فً ذلك الراي االول ف

لٌس صحٌح ان نحاكم الموازنة العامة على اساس ما كان علٌه حالها قبل نصؾ فانه 
قرن او اكثر بانها ال تنطوى سوى على ارقام وبٌانات وال تحوي قواعد عامة 

بل على العكس هً تحتوى على قواعد عامة ونصوص واحكام تفصٌلٌة  ,مجردة
ال او ضوابط بؽٌة تبٌن ما ٌنبؽً على المإسسات الحكومٌة ان تقوم به من اعم

صرؾ النفقات المقررة لها فضبل عن الٌة تحصٌل االٌرادات وتورٌدها للخزانة 
وحتى لو كانت العامة وؼٌر ذلك من احكام التً تعد ملزمة لسلطات الدولة المختلفة 

فان هذا ال ٌحول   فحسب للنفقات واالٌراداتوتقدٌرات ارقام  على الموازنة منطوٌة
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القانونٌة علٌها كون ان هذه االرقام تبٌن الحدود العلٌا التً  دون اخبلع الطبٌعة
ٌنبؽً ان تقؾ عندها مإسسات الدولة واداراتها فً االنفاق واي تجاوز علٌه دون 

لة القانونٌة وهو ذات االمر ٌنطبق على بسامموافقة السلطة التشرٌعٌة ٌعرضها لل
باٌة تلك االٌرادات او االٌرادات العامة حٌث تبٌن التزام مإسسات الدولة بج

 .لة امتنعت ذلك تثار مسإلٌتها القانونٌة تحصٌلها وفً حا
 

 الموازنة العامة فً العراق انونق طبٌعة نصوص
نوات سال سٌما فً ال فً العراق ان الخوض فً ؼمار قوانٌن الموازنة االتحادٌة

والقواعد االخٌرة ٌجد انها تنطوي على مجموعتٌن من النصوص
1
 هً: 

للموازنة وٌقع تحت والموضوعً  لقة بالمفهوم الفنً عالنصوص القانونٌة المت :اوال
ومقدار ظل هذه النصوص المواد المتعلقة بتقدٌرات النفقة العامة واالٌرادات العامة 

ربٌس الحكومة الوزراء وصبلحٌات والمناقلة بٌن النفقات  العجز او الفابض
مجال الصرؾ والٌه  لة المختلفة فًوؼٌرهم من مسإولً هٌبات الدو والمحافظٌن

واالٌرادات بٌن السلطات االتحادٌة وسلطات اقلٌم كردستان  توزٌع النفقات
والمحافظات وؼٌر ذلك من احكام ال تخرج عن المفهوم الموضوعً والفنً 

 للموازنة العامة.
 ومن بٌنهاالنصوص التً ال تتعلق بالقواعد الموضوعٌة للموازنة العامة  ثانٌا :

تكون على  الضرابب والرسوم او ما هو فً حكمها وهًبمتعلقة النصوص لا
سارٌة المفعول مثال مالٌة  نمعدلة لقوانٌصٌؽتٌن فً ؼالب االحٌان:  اما نصوص 

بزٌادة  من  احكام تتعلق 2016و2013و 2012و 2002موازنة  ذلك ما تضمنته 
 1722النافذ لسنة السماحات الضرٌبٌة المنصوص علٌها فً قانون ضرٌبة الدخل 
ء البضابع والسلع ااو ما تضمنته قوانٌن الموازنة المتعاقبة من نص ٌفٌد باعف

قد تكون تلك النصوص من الضرابب والرسوم. او  العام الممنوحة للدولة والقطاع
من  2016موازنة  جدٌدة مثلما تضمنه قانون او رسوم فرض ضرابب منطوٌة على

ات الموباٌل واالنترنت وتذاكر السفر وبٌع فرض ضرٌبة المبٌعات على كارت
طاع مالً لما ٌعرؾ قتولٌة والسٌارات او فرض اسحلكالسكابر والمشروبات ا

بالحشد الشعبً والنازحٌن على رواتب الموظفٌن والمتقاعدٌن والتً هً ضرٌبة 
 .االسم ذلكبدخل وان لم ٌسمها المشرع 

لفنً والموضوعً للموازنة فهذه المجموعة من النصوص ال تتعلق بالمفهوم ا
العامة ولكن تلجا الحكومة الى ادراجها فً قانون الموازنة العامة هو الستؽبلل 

ال  من اعضاء البرلمان, كما انه سرعة حسمها بدون ان تواجه بمناقشات مستفٌضة
دون فبل ٌواجهها بردات فعل ضاؼطة تحول من قبل الراي العام  اٌتم التركٌز علٌه

                                                           
1
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ا وردت عرضا ضمن قانون متكون من عدد كبٌر من االحكام كونهتشرٌعها 
عادة ما ٌطلق الفقه المالً على هذه النصوص بملحقات الموازنة العامة المواد. وو

وثٌقة الموازنة بوهً تتمٌٌز عن المبلحق والتً هً الجداول والوثابق التً ترافق 
ازنة العامة وال تنال ولكون ان مثل هذه النصوص هً دخٌلة على قانون المو .العامة

ٌقدم الى البرلمان بشكل او مالً حظها من المناقشة مثل أي مشروع قانون ضرٌبً 
مستقل لذا فان المجلس الدستوري فً فرنسا قضى بعدم دستورٌتها كون الحكومة 

تستؽل االجراءات السرٌعة القرار الموازنة العامة لتمرٌر نصوص دخٌلة علٌها.
1
 

كن دستورٌتها او مشروعٌتها محل مناقشة من مختلؾ الهٌبات اما فً العراق فلم ت
وال نرى صحة فً ادراج مثل تلك  القضابٌة اوالمإسسات القانونٌة المحتصة.

القواعد والنصوص ضمن قانون الموازنة العامة لما تحدثه من ارباك واضطراب 
ومستقرة  فً النظام الضرٌبً والمالً للدولة والذي ٌفترض ان تكون قواعده دابمة

فً حٌن ان ورودها فً قانون مإقت مثل  .لكً ٌجبل االشخاص على االلتزام بها
قانون الموازنة العامة ٌجعلها مإقتة التطبٌق تنتهً بمجرد انتهاء االمد الزمنً 

وفً كل االحوال فان  للموازنة اال اذا اعٌد النص علٌها فً قانون الموازنة الجدٌد.
وهو ما  تطبٌق التشرٌعات الضرٌبٌة والمالٌة بشكل عامذلك سٌترك اثرا على صعٌد 

( منه على  20فً المادة ) 2002 العامة لسنة موازنةالقانون  نصتحقق فعبل عندما 
 113رقم انطوى علٌها قانون ضرٌبة الدخل  لتًالسماحات الضرٌبٌة مضاعفة ا

ٌبٌة فً اذ ادى ذلك الى اختبلط االمور على االدارة الضرالنافذ,  1722لسنة 
اردة فً قانون الموازنة المذكور العراق بحٌث استمرت بتطبٌق احكام النصوص الو

 . وبالتاكٌد ان االستمرار بمضاعفة السماحات2011-2007فً السنوات من 
ٌإدي الى تقلٌل حجم الدخل الخاضع للضرٌبة وهو ما ٌعنً انخفاض حجم  ةٌالضرٌب

الخبلؾ هل ان ما سارت علٌه االدارة وصار  .الدٌون الضرٌبٌة المستحقة للدولة
ومن ثم علٌها قانونا ان ترجع الى كل مكلؾ وتعٌد  ؟الضرٌبٌة هو اجتهاد خاطًء

ذي ٌنال براٌنا من وال,ام ان النهج الذي اختطه مجلس النواب  ,تقدٌر الضرٌبة علٌه
فً   و قد حاول مجلس النواب ان ٌعالج هذا االمر .ٌحتمل هذا التطبٌق ,قاعدة الٌقٌن

( على )اطفاء الدٌون المستحقة للحكومة 45اذ نص فً المادة ) 2012قانون موازنة 
( من 20بذمة المكلفٌن بدفع الضرٌبة جراءاستمرار الجهات الرسمٌة بتطبٌق المادة )

..علما ان 31/12/2011ولؽاٌة 1/1/2007للمدة من  2002قانون الموازنة لسنة 
/ثالثا( على انه )ٌجب ان ٌكون 20مادة)نص  فً ال 2013قانون موازنة لسنة 

مضاعفة الضرٌبة مقٌاس الضرٌبة الخر سنة وال ٌمكن تجدٌدها الخر سنة( اال انه 
 وازنةفً قانون م الضرٌبٌة زٌادة السماحات تقرٌرلتزام بذلك وجرى لم ٌتم اال

2016. 
                                                           

1
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 الفصل الثالث 

 قواعد الموازنة العامة
تحصل االموال وتنفقها لحساب الؽٌر , وهذا  ٌبلحظ ان الدولة على خبلؾ االفراد

مدعاة لبلسراؾ والتبذٌر , ولذلك رأى علماء المالٌة العامة ضرورة اخضاع اعمال 
 ثبتت التجارب انهااالعامة لبعض القواعد التً  وازنةالسلطة التنفٌذٌة المتعلقة بالم

سنوٌة :هً اربعلوقوع فً الخطؤ . وهذه القواعد السلطة التجنٌب هذه ضرورٌة 
 ,, ,قاعدة توازن الموازنة, عمومٌة الموازنة العامة وحدة الموازنة,الموازنة العامة 

 : وسنبٌنها وفق التفصٌل االتً
 
 
 

 المبحث األول
 قاعدة سنوٌة الموازنة العامة

 .سوؾ نبٌن هنا المقصود بهذه القاعدة واالستثناءات الواردة علٌها
 المطلب األول

 لموازنة العامةمفهوم قاعدة سنوٌة ا
ٌراد بها ضرورة ان تعد الحكومة فً كل سنة موازنة عامة للعام المقبل وتعرضها 
على السلطة التشرٌعٌة الخذ موافقتها وهذه الموافقة تعطى مبدبٌاً لسنة واحدة . ونجد 

تعنً السنوٌة  من الناحٌة السٌاسٌةفهذه القاعدة اساسها فً مبررات سٌاسٌة ومالٌة . 
ولذلك  .ابة المنتظمة لنفقات الدولة واٌراداتها من قبل السلطة التشرٌعٌةضمان الرق
السنوٌة قد ظهرت فً نفس الوقت الذي نمت فٌه سلطات  الموازنةفان فكرة 
اكثر من أي وسٌلة اخرى فً تشجٌع هذه التنمٌة  بل انها ساهمتالنٌابٌة  المجالس 

اال ان  نثم السنتٌابتداًء نظام الثبلث سنوات وخاصة فً انكلترا التً كانت تعتمد 
استقرت على نظام السنة الواحدة . وعلٌه فان السلطة التنفٌذٌة ملزمة سنوٌاً 

ان وال شك  وازنتهاة على مشروع مبالرجوع الى السلطة التشرٌعٌة لطلب الموافق
خطاء الشعب ضد ما ترتكبه السلطة التنفٌذٌة من اذلك ٌمثل ضمانة اساسٌة لصالح 

مالٌة
(1)

من حٌث  مبلبمة.اما من الناحٌة المالٌة فان فترة السنة تبدو هً االكثر 
ث لو ٌدورة كاملة بح ,فهً تمثلوضعاً دقٌقاً  الموازنةصبلحٌتها لوضع تقدٌرات 

ٌن او ثبلث سنوات او اكثر لتعذر اعداد التقدٌرات تلفترة اطول كسن الموازنةكانت 
داتها بسبب ما قد ٌطرأ على االسعار والحٌاة االقتصادٌة السلٌمة لنفقات الدولة واٌرا

 من تقلبات .
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فقط مثبلً لعمت لفترة اقصر من سنة ولتكن ثبلثة شهور  الموازنةاعدت  اذا اما 
تحصٌل االٌرادات وذلك راجعاً الختبلؾ الدولة  وازنةالفوضى واالضطراب فً م

ذه الحصٌلة وفً فصول ترة قصٌرة الى اخرى ففً بعض فصول السنة تكثر هفمن 
التحقٌق فً المدد بٌن االٌرادات والنفقات امر صعب تقل مما ٌجعل الموازنة اخرى 

.التً تكون اقل من سنة
(1)

 
جهوداً كبٌرة مشتركة من واعتمادها ٌتطلب  الموازنةوٌضاؾ الى ذلك ان اعداد 

مرة خبلل  الكثر منتكراره كل من السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة االمر الذي ٌصعب 
 نفس السنة . 

وعلى العموم فان مبدأ السنوٌة ال ٌقتضً ان تبدأ السنة المالٌة مع السنة التقوٌمٌة 
فنجد من حٌث ٌختلؾ ذلك من دولة الخرى حسب ظروفها االقتصادٌة والسٌاسٌة . 

نة وتنتهً فً نهاٌة الدول من تجعل بداٌة مٌزانٌتها فً شهر كانون الثانً من الس
حٌث بٌن قانون االدارة المالٌة بان السنة المالٌة هً كالعراق مثبلً  ول كانون اال

كانون  31كانون الثانً وتنتهً فً  1فترة الحسابات الحكومٌة التً تبدأ فً 
االول

2
ومنها ما تجعله فً بداٌة نٌسان كبرٌطانٌا, 

(3)
.   

ً باحدى الى ان حسابات السنة المالٌة تنتهومن الجدٌر باالشارة الٌه اخٌرا 
 وطرٌقة اساس االستحقاق : طرٌقتٌن هما طرٌقة االساس النقدي 

 
 اوال :طرٌقة االساس النقدي :

وتسمى بطرٌقة حسابات الخزانة وتقوم على اساس ان الحساب النهابً للموازنة 
خبلل السنة المالٌة المنتهٌة فعبل االٌرادت التً تم تحصٌلها العامة ال ٌشمل اال 

م صرفها فعبل خبلل السنة المالٌة وال ٌدخل فً ذلك االٌرادات والنفقات التً ت
م ٌتم تحصٌلها او صرفها بشكل فعلً العامة ول والنفقات المقٌدة ضمن الموازنة 

علما ان النفقات ؼٌر المصروفة قد ٌتم الؽابها ,السنة المالٌة التً تخصها  خبلل
 مالٌة المنتهٌة.لتضاؾ كاعتمادات الى السنة المالٌة التالٌة للسنة ال

ان التشرٌع المالً الحالً فً العراق ٌؤخذ بهذه الطرٌقة  الٌهشارة والجدٌر باال
وهذا ما ٌمكن االستدالل علٌه من خبلل قوانٌن الموازنات العامة المتعاقبة التً تشٌر 

قانون الموازنة العامة االتحادٌة لسنة  مثبل ثناٌا نصوصها الى هذا االمر ومنها
فً  ستخدم االعتمادات المصادق علٌهاعلى )تمنه  (9نص فً المادة ) والذي 2010

وتقٌد االٌرادات  2010/كانون االول من السنة المالٌة 31هذا القانون لؽاٌة 
اٌرادا للموازنة العامة االتحادٌة للسنة  2010نة المالٌة /المقبوضة بعد نهاٌة الس

  .( التالٌة لها

                                                           
2- M.Duverger , op. cit ., p179 .  

 ( من القانون المذكور اعبله.16(الفقرة )2انظر القسم ) 2
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 ثانٌا:طرٌقة اساس االستحقاق:
تسمى بطرٌقة حسابات التسوٌة وتقوم على اساس قٌد كافة النفقات سواء تلك التً و

او تلك التً حصل االلتزام القانونً النفاقها ولم تمت خبلل السنة المالٌة 
تنفق,وكذلك االٌرادات التً تم تحصٌلها والتً نشؤ حق فً تحصٌلها ولم تستحصل 

المنتهٌة.فً حسابات السنة المختصة أي السنة المالٌة 
(1)

 
 

 
 
 
 
 

 المطلب الثانً
 االستثناءات على مبدأ السنوٌة 

لمدة تقل أو تزٌد عن السنة  الموازنةهنالك استثناءات تتعلق بقٌام الحكومة بإعداد 
  :وهً ما ٌلً

 : الموازنة الرأسمالٌةاوال:
قد ٌتم وضع موازنات مستقلة لمدة أطول من سنة إلى جانب الموازنة السنوٌة 

وتقرر السلطة  د.هذه الموازنات الطوٌلة خاصة بالمشروعات طوٌلة االموتكون 
التشرٌعٌة اعتمادات هذه الموازنات الى جانب الموافقة على تخصٌصات الموازنة 

ى فترة ٌع طوٌلة االمد على مدرالسنوٌة وٌتم توزٌع االعتمادات البلزمة لتنفٌذ المشا
 انجاز هذه المشروعات.

 :الشهرٌة المإقتة نظام الموازنة ثانٌا:
الدول عموماً الى تبنً الموازنات  ؤوٌعرؾ بنظام االعتمادات المإقتة , اذ تلج

او عندما ,الشهرٌة عندما ال ٌتمكن البرلمان من تصدٌق الموازنة فً موعدها المعتاد
تتاخر الحكومة فً تقدٌم مشروع الموازنة الى  السلطات التشرٌعٌة . فتلك 

ث ان إقت لتاخر المصادقة على الموازنة الجدٌدة. وحٌالموازنات تاتً لحل م
مر لتٌسٌر عمل مرافق الدولة المختلفة ٌكون من االنفاق الحكومً ٌجب ان ٌست

زنة مإقتة لمدة شهر واحد او الضروري اجازة السلطة التشرٌعٌة لموا
اكثر

(2)
 .وٌتضمن االذن بوضع هذه الموازنات ما ٌؤتً :

                                                           
-
1

 .333د.عادل العلً ر,المالٌة العامة والقانون المالً والضرٌبً,مصدر سابق,ص 

 116د. اعاد حمود القٌسً , المصدر السابق ,  -2
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ات العامة فً مدة الموازنة الشهرٌة وٌخصم هذا تحدٌد اعتماد اجمالً للنفق .1
االعتماد من مقدار االعتمادات التً سٌصرح بها فً الموازنة الجدٌدة عند اقرارها 

 بصورة نهابٌة من قبل البرلمان .
طبقاً للقوانٌن والقواعد السماح للحكومة بتحصٌل االٌرادات خبلل هذه المدة  .2

.السارٌة
(1)

 
 المبحث الثانً

 دة الموازنة العامةقاعدة وح
العامة ان توجد فً الدولة موازنة واحدة تتضمن كافة  الموازنةوحدة  أٌراد بمبد

هذا  روٌبر.نفقاتها مهما كانت وكذلك كافة اٌراداتها مهما تعددت وتنوعت مصادرها 
فمن الناحٌة السٌاسٌة ٌجعل من  ,عدة اعتبارات من الناحٌة السٌاسٌة والمالٌة أالمبد

ى السلطة التشرٌعٌة ممارسة حقها فً الرقابة الفعالة على المالٌة العامة السهل عل
ضمن وثٌقة واحدة مما ٌسهل اطبلع واٌرادتها جمع نفقات الدولة بللدولة وذلك 

ممثلً االمة على اجمالً النفقات العامة واالٌرادات العامة وانواع كل منها مما 
 ٌمكن اجراء مفاضلة بٌنهما .

ٌمكن السلطة التنفٌذٌة من اعطاء فكرة دأ المالٌة فان هذا المب اما من الناحٌة
صحٌحة وسرٌعة عن المركز المالً للدولة فً السنة المعنٌة فٌجعل الموازنة العامة 
بسٌطة وواضحة مما ٌسهل مقارنة النفقات العامة مع االٌرادات العامة وبٌان التعادل 

ز او فابض او انها متوازنةبٌنهما لٌتبٌن ان كان فً الموازنة العامة عج
(2)

 . 
والبد من االشارة الى ان الموازنة المقصود بها هنا هً موازنة الدولة وحدها ومن 

ان تكون هناك موازنات اخرى خاصة باالشخاص  أثم ال ٌعد استثناًء على هذا المبد
المحافظات اذ تعتبر كل محافظة شخص  او كموازنات االقالٌمالعامة ؼٌر الدولة 

عامة محلٌة مستقلة عن وازنة مستقل عن شخص الدولة وبالتالً تكون له م عام
مٌزانٌات الدولة وان كانت متفرعة عنها

(3)
. 

الدول اال ان ثمة  موازناتوعموماً فانه على الرؼم من ان هذا المبدا ٌحكم جل 
 ستثناءات علٌه نذكر منها ما ٌلً :ا

 :الموازنات المستقلة اوال:
خاصة بالمإسسات العامة التً تمنح شخصٌة معنوٌة مستقلة عن وهً الموازنات ال

عن ذمة مالٌة مستقلة وموازنة خاصة بها ومستقلة  اشخصٌة الدولة ومن ثم له
 .الموازنات العامة للدولة

 وتتمٌز هذه الموازنات بما ٌلً :

                                                           
 د. عوض فاضل اسماعٌل , المصدر السابق . -1
 . 224د.جهاد سعٌد خصاونة , المصدر السابق , ص -2

 334ع , المصدر السابق , صد. احمد جام -3
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ص ال تنطبق علٌها االحكام والقواعد التً تخضع لها الموازنة العامة اال اذا نُ -1
 .اٌة ونهاٌة السنة المالٌة للدولةوقد تختلؾ بداٌتها ونهاٌتها عن بدعلى ذلك صراحة. 

االصل ان تؽطً اٌراداتها نفقاتها فاذا حققت فابضاً احتفظت به لنفسها وان  -2
ات السابقة او باالقتراض من الؽٌر او وحققت عجزاً فانها تؽطٌه من فابض السن

 ا .ؼٌره ة اومن الدول تلقً المساعدة
ال تعرض الموازنات المستقلة على السلطة التشرٌعٌة اصبل وبالتالً ال تناقشها -3

وال تعتمدها هذه االخٌرة بل تناقش وتعتمد من قبل مجلس ادارة الموسسة التابعة 
له

(1)
احٌانا ٌمنح وزٌر المالٌة سلطة المصادقة على حساباتها الختامٌة كما هو و .

نون االدارة المالٌة الى ان الموازنات المستقلة الحال فً العراق حٌث اشار قا
ال تدخل ضمن الموازنة العامة االتحادٌة الخاصة بالمإسسات والشركات العامة 

وتصادق حساباتها الختامٌة من قبل وزٌر المالٌة.
2
  

 
 :الموازنات الملحقة ثانٌا:

رادات وٌراد بها الموازنات المنفصلة عن موازنة الدولة والتً تشتمل على اٌ
بل هً جزء منها ,  ةالتً ال تعتبر مستقلة عن الدول ةونفقات بعض المإسسات العام

الرؼبة فً تحرٌر  اها استقبلال مالٌاً وادارٌاً العتبارات عدٌدة منهحولكن المشرع من
هذه المإسسات من القٌود المالٌة التً تفرضها الدولة فً صرؾ نفقاتها او رؼبة فً 

ها التجارٌة وتحقٌقها للربح او الخسارة وتتمٌز الموازنات الحكم على مدى كفاءت
 :الملحقة بما ٌلً 

المعنوٌة المستقلة عن شخصٌة  ةانها موازنة ادارة عامة ؼٌر متمتعة بالشخصٌ -1
الدولة واالصل ان تدخل اٌرادات ونفقات هذه الموازنة ضمن الموازنة العامة اال ان 

 ولة السباب خاصة ابرزها:المشرع المالً فصلها عن موازنة الد
طبٌعتها التجارٌة والصناعٌة التً تستلزم ضرورة معرفة نتابج اعمالها من  - أ

 ربح اوخسارة .
وضع نظام مالً ومحاسبً خاص ٌتفق مع ظروفها وٌتبلبم مع اوضاعها لكً  - ب

حرر من القٌود الروتٌنٌة التً تتضمنها قواعد تتقوم باعمالها بشً من المرونة وت
 عامة المطبقة على االدارات الداخلة فً الموازنة العامة .المحاسبة ال

اٌراداتها دون ان تعتمد فً ذلك على الموازنة العامة  نفقاتها من الزامها بتؽطٌة-ج
بحٌث ٌعطٌها المشرع المالً الحق فً اعداد موازنة منفصلة لها بقصد تمكٌنها من 

.بحرٌة واستقبللالعمل 
3

   

                                                           
 وما بعدها  530, ص1722د.محمد سعٌد فرهود , علم المالٌة العامة , الرٌاض ,  -1
 .2004(من قانون االدارة المالٌة النافذ لسنة2( الفقرة)2انظر القسم ) -2
 . 272-271د.عادل فلٌح العلً و د. طبلل محمود كداوي.مصدر سابق,ص -3



 
)133( 

 
 

 

د واالحكام التً تخضع لها موازنة الدولة وتخضع عقواتخضع هذه الموازنات لل -2
 الشراؾ وزارة المالٌة .

الٌظهر فً الموازنة العامة للدولة سوى فابض او عجز الموازنات الملحقة ففً -3
حالة ما اذا كان رصٌد الموازنة الملحقة فابضاً فانه ٌظهر فً الموازنة العامة للدولة 

عجزاً فانه ٌظهر فً الموازنة العام للدولة فً  فً جانب االٌرادات .اما اذا كان
 جانب النفقات فً شكل اعانة للمإسسات ذات الموازنة الملحقة . 

.وتناقش من قبل السلطة التشرٌعٌة تعرض الموازنة الملحقة -3
(1)

 
ومن ابرز انواع الموازنات الملحقة فً السابق هً موازنة السكك الحدٌدٌة اما فً 

البنك المركزي مثاال لذلك وان لم ٌصرح المشرع  فً رىالوقت الحاضر فاننا ن
عدم ادراج  وما ٌدعونا الى هذا القول هو 2004لك فً قانون البنك لسنة العراقً بذ

التشرٌعٌة نفقاته ضمن الموازنة العامة بخبلؾ كل مإسسات الدولة االخرى 
ملحقة والتنفٌذٌة والفضابٌة والمستقلة التً نظمت نفقاتها ضمن الجداول ال

 بالموازنات االتحادٌة المختلفة.
 المبحث الثالث

 قاعدة عمومٌة الموازنة العامة 
الدولة ونفقاتها ٌرادات تدرج فً الموازنة العامة جمٌع اان ه القاعدة وٌقصد بهذ

بشكل وثٌقة شاملة مفصلة لجمٌع  الموازنةمهما قل شانها وذلك لكً تاتً هذه 
الصافٌة حٌث تجري  الموازنة على العكس من اوهذ. العامةالنفقات واالٌرادات 

واٌراداته على نحو ال ٌظهر معه بالموازنة سوى مقاصة بٌن تقدٌرات نفقات المرفق 
 .ومدٌناً اذا حدث العكس ,اذا زادت االٌرادات على النفقات رصٌد هذا المرفق ,دابنا 

ة هو ان االخٌر وحدة الموازنة العام أبدعن م أوعلٌه فان ابرز ما ٌمٌز هذا المبد
ٌتضمن اعداد وثٌقة واحدة لمٌزانة الدولة اما االول فانه ٌعنً ان تتضمن هذه الوثٌقة 

 .نفقات الدولة واٌراداتها فةكا
وٌحقق مبدا عمومٌة الموازنة عدة مزاٌا , فمن جهة ٌحد من االسراؾ فً االنفاق 

 الموازنةؽٌرة فً ص ها مهما كانتواٌرادات الدولة العام الن ادراج جمٌع مصروفات
. ا انه ٌسهل مهمة الرقابة البلحقةٌمثل نوعاً من الرقابة الداخلٌة الفعالة عند التنفٌذ كم

حق السلطة التشرٌعٌة فً مراقبة كل النفقات  أومن جهة اخرى ٌضمن هذا المبد
اء مهما كان حجمها واالطبلع على كل االٌرادات المحصلة دون الخوؾ من اخف

ة بعض النفقاتبعضها بحجة تؽطٌ
(2)

. 
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والجدٌر بالذكر ان قانون االدارة المالٌة فً العراق قد تناول مضمون قاعدة 
( التً اكدت على انه ٌنبؽً ان تحدد كل مصادر 4(من القسم)5العمومٌة فً الفقرة )

 االٌرادات بدقة فً الموازنة العامة كما ٌجب ان تبٌن كل نفقات السنة المالٌة .
تحققان ذات الؽاٌة التً ٌستهدفها  القاعدة قاعدتان الى جانب هذه لحقٌقة توجدوفً ا 

 لى النشاط المالً للدولة وهما: التشرٌعٌة عمومٌة فً احكام رقابة السلطة مبدا الع
 :قاعدة عدم تخصٌص اإلٌرادات اوال:

وٌراد بها اال ٌخصص اٌراد معٌن من وجوه االٌرادات لبلنفاق على وجه معٌن من 
( 1هذه القاعدة فً القسم )وقد نظم قانون االدارة المالٌة فً العراق ت . النفقا اوجه

ٌستلزم مبدا الوحدة ان تكون كل الموارد الحكومٌة  موجهة الى وعاء ...)منه بقوله 
ومن الناحٌة مشترك التخصص وتستعمل لبلنفاق العام وفقا الولوٌات الحكومة (. 

ٌسٌرة من الحصول على موافقة  من مةالحكوتمكن السٌاسٌة فان هذه القاعدة ال 
تخصٌص حصٌلتها لوجوه معٌنة على اساس  على فرض بعض الضرابب  البرلمان

من االنفاق . اما من الناحٌة المالٌة فان تخصٌص حصٌلة وجه معٌن من االٌرادات 
ن لنفقات مرفق بذاته ٌجعله ٌمٌل الى االسراؾ اذا كانت هذه الحصٌلة تزٌد ع

 حاجاته .
 

 :قاعدة تخصٌص االعتمادات ا:ثانٌ
وتعنً ان اعتماد البرلمان للنفقات ال ٌجوز ان ٌكون اجمالٌاً بل ٌجب ان ٌخصص 

للبرلمان مراقبة  وواضح ان هذه القاعدة تتٌح .مبلػ معٌن لكل وجه من وجوه االنفاق
فً تفصٌبلته وٌجعل السلطة التنفٌذٌة مقٌدة فً االنفاق على الوجوه  االنفاق الحكومً

للهم اال ا ,المختلفة بحدود المبالػ التً اعتمدها البرلمان لبلنفاق علٌها دون تجاوزها
خٌر بتجاوز االعتماد المقرربعد الحصول على اذن اال

(1)
  

 المبحث الرابع
 توازن الموازنة أمبد 

 مث دم سآٌن الكبلسٌك االوابل مثل ٌالى االقتصاد أٌرجع تارٌخ نشؤة هذا المبد
ي وسٌطر على االدارات المالٌة للدول الراسمالٌة خبلل القرن وسا و ورٌكارد

وٌراد به عموماً التوازن والتعادل حسابٌاً بٌن نفقات الدول واٌراداتها  .التاسع عشر
فً الموازنة العامة اذ ان اصحاب النظرٌة الكبلسٌكٌة كانوا ٌنظرون نظرة شك 

( او عجز )زٌادة نفقات اتهاٌادة اٌرادات الدولة على نفقورٌبة تجاه كل فابض )ز
هم ال ٌحبذون سٌاسة العجز على اعتبار انه ة ,فلدوالدولة على اٌراداتها ( تلجا الٌه ال

عن طرٌق االصدار النقدي الجدٌد.فاذا ُؼطً ض او اعن طرٌق االقتر ىاما ان ٌؽط
باالقتراض فانه سٌخلؾ اثاراً انكماشٌة على االقتصاد الوطنً بسبب ان الدولة 
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فس القطاع الخاص فً سوق االقتراض مما ٌحرم القطاع الخاص من االموال ستنا
 ُؼطًالمحرك الوحٌد لبلقتصاد فً نظرهم .اما اذا هالبلزمة لنموه على الرؼم من ان

كما انهم ال ٌحبذون سٌاسة .فانه قد ٌخلؾ اثاراً تضخمٌة  الجدٌد باالصدار النقدي
سٌكون وخٌم السراؾ والتبذٌر مما الفابض على اعتبار ان االخٌر سٌشجع على ا

ٌعنً اٌضاً ان الدولة تجبً الضرابب اكثر مما تحتاج  ما وهوالعواقب فً المستقبل 
وهذا ٌضاٌق النشاط الخاص واالفراد

(1)
. 

التوازن الذي  الى الموازنة العامة وتقرٌرها لمبدأعلى ان هذه النظرة الكبلسٌكٌة 
ٌما بعد االزمات االقتصادٌة العارمة التً ٌنبؽً ان ٌحكمها تعرضت لفشل ذرٌع الس

فً رحاها اشتاحت النظام الراسمالً وخصوصاً ازمة الكساد العالمً الذي دارت 
اٌة الطلب الخاص الستٌعاب العرض الهابل من فوالتً سببها عدم ك 1727-1733

مما  ,السلع والخدمات مما ادى الى حدوث بطالة كبٌرة وصلت الى ارقام مخٌفة
صحاب الفكر االقتصادي الحدٌث وعلى راسهم كٌنز الى القول بان عدم حدى با

توازن الموازنة ال ٌعتبر شراً فً حد ذاته بل على العكس من ذلك ٌمكن اعتباره من 
ن تستخدم الدولة سٌاسة ؤك ,الضرورٌات التً تقتضٌها ظروؾ االقتصاد الوطنً

لدولة عند اعداد الموازنة العجز المنظم لمواجهة حالة الفساد وذلك بان تتعهد ا
وان  يالحٌاة فً النشاط االقتصاد ثاحداث عجز بمبلػ معٌن بصورة واعٌة بقصد ب

او النفقات العامة وانقاص الضرابب , هذا العجز ٌمكن ان ٌقوم على اساس زٌادة
وبالعكس استخدام سٌاسة الفابض اذا ما كانت الدولة تعانً من تضخم  .االثنٌن معاً 

خبلل هذه السٌاسة سوؾ تزٌد من الضرابب او اللجوء الى القروض  اذ من ,كبٌر
التً ممكنة من السٌولة النقدٌة  كمٌةاالجبارٌة وتقلٌل النفقات العامة بؽٌة سحب اكبر 

 م .تضخمستوى االسعار وظهور الفً  ارتفاع سببت 
ة وعلٌه فانه فً العصر الحدٌث الذي كثر فٌه تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌ

واالجتماعٌة من االولى استهداؾ تحقٌق التوازن العام فً الحٌاة االقتصادٌة 
داؾ تحقٌق التوازن الحسابً بٌن اٌرادات الدولة هواالجتماعٌة لبلمة بدالً من است

.ونفقاتها
(2)

  
 

 الفصل الرابع
 مراحل الموازنة العامة 

العتماد ومرحلة تمر الموازنة العامة بمراحل عدة هً مرحلة االعداد ومرحلة ا
 التنفٌذ :

  المبحث االول

                                                           
 . 179د. منصور مٌبلد ٌونس , لمصدر السابق , ص -1
  359د. احمد جامع , المصدر السابق , ص  -2



 
)136( 

 
 

 

 مرحلة اعداد الموازنة العامة 
تتضمن هذه المرحلة قٌام الجهة المختصة باعداد تقدٌرات نفقات الدولة واٌراداتها 

 للسنة القادمة التً تتعلق بها الموازنة العامة .
 

 المطلب االول
 السلطة المختصة باعداد الموازنة

هً الجهة المختصة بتحضٌر الموازنة فً جمٌع دول العالم  تعد السلطة التنفٌذٌة
بعد  أوهذا ٌعنً انه لٌس للسلطة التشرٌعٌة دور فً هذا التحضٌر وان دورها ٌبد

التالٌة وهً اعتماد الموازنة .وٌستند  ةفً الخطو ءاالنتهاء من هذه الخطوة والبد
 دة هً :اختصاص السلطة التنفٌذٌة باعداد الموازنة على اعتبارات ع

قدرة الحكومة اكثر من البرلمان على تقدٌر وجوه االنفاق المختلفة التً  -1
تحتاجها كل وزارة بفروعها المختلقة والمبلػ البلزم انفاقه فً كل وجه من جهة , 

 وعلى تقدٌر وجوه االٌرادات المختلفة والمبلػ المنتظر تحصٌله من جهة اخرى .
المنطقً ان  موازنة ومن ثم ٌكون منان الحكومة هً المسإولة عن تنفٌذ ال -2

على النحو الذي تراه مناسباً وٌكون من المإكد انها ستحضرها  ٌعهد الٌها باعدادها
بكل دقة وعناٌة

(1)
. 

ال  ةوان تعددت تقسٌماتها وبنودها انفاقاً واٌراداً انما تكون وحد الموازنةان  -3
ومن ثم ٌتعٌن ان ٌسود  .دمن النشاط المالً للدولة خبلل العام القاعتتجزا كتعبٌر 

بتوحٌد  اال المختلفة وال ٌمكن تحقٌق هذا الموازنةاالنسجام والتوافق بٌن اجزاء 
سٌإدي الى وان ترك امر هذا التحضٌر الى البرلمان .الجهة التً تقوم بتحضٌرها

والن هإالء  ,اخراج مٌزانٌة ؼٌر متناسقة لكثرة رؼبات اعضابه المتعارضة ؼالباً 
كسب رضا الناخبٌن مما ٌإدي الى عدم مراعاة  ىثٌراً ما ٌمٌلون الاالعضاء ك

.القواعد الفنٌة من جهة وعدم توازن االٌرادات مع النفقات من جهة اخرى
(2)

  
 على ذات القاعدة باسناد مهمة اعداد الموازنة سار العراق ومن الجدٌر باالشارة ان

الذي  2004االدارة المالٌة لسنة الى السلطة التنفٌذٌة وهذا ما بٌنه قانون  العامة
والتً تتمثل بقٌام وزٌر المالٌة فً شهر اٌار من  ومراحله فصل فً آلٌة هذا االعداد

كل عام باعداد تقرٌر ٌبٌن فٌه اولوٌات السٌاسة المالٌة للحكومة فً السنة القادمة 
مً وٌقدمه الى مجلس الوزراء للمصادقة علٌه وٌرفق بهذا التقرٌر الحساب الختا

والمستجدات التً تمثلت فً مٌزانٌة السنة الجارٌة .وبعد ذلك ٌقوم للسنة السابقة 
وزٌر المالٌة فً شهر حزٌران وبالتشاور مع وزٌر التخطٌط بتعمٌم لوابح داخلٌة 
على جمٌع الدوابر والمإسسات الحكومٌة والتً تتولى عملٌات االنفاق سواء فً 
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متظمنة تضمن اشعارها باعداد موازناتها الخاصة المركز ام االقالٌم ام المحافظات ت
على وفق اولوٌات و اتقدٌر نفقاتها واحتٌاجاها واالٌرادات التً تتوقع الحصول علٌه

وتقدمها الى وزٌر المالٌة لتجري عملٌة السٌاسة المالٌة المحددة من مجلس الوزراء 
هذه الموازنات مناقشة مفرداتها وبنودها ثم بعد ذلك ٌقوم االخٌر بعملٌة جمع 

تنسٌقها بشكل مواد وجداول فً مشروع موازنة موحد لٌرفعه الى  و وتنظٌمها
مجلس الوزراء فً شهر اٌلول بؽٌة  مناقشته والموافقة علٌه.

1
   

 
 
 
 
 
 
 
  الثانًالمطلب 

 نفقات العامة واالٌرادات العامةاسالٌب تقدٌر ال
فٌذٌة سواء عند تقدٌرها للنفقات سنتعرض هنا الى االسالٌب التً تتبعها السلطة التن

 : العامة العامة ام االٌرادات
 الفرع االول

 اسالٌب تقدٌر النفقات العامة 
خبلل  صرفهاٌنطوي على تقدٌر النفقات المتوقع العامة لما كان تحضٌر الموازنة   

فبلبد من جعل هذا التقدٌر ٌستند على قواعد او طرق معٌنة  ,السنة المالٌة المقبلة
ولعل ابرز .تكون حصٌلتها قرٌبة من الواقع  محددةذ بعٌن االعتبار مإشرات تاخ

هذه القواعد المعتمدة من قبل العدٌد من دول العالم هً قاعدة التقدٌر المباشر 
ومفادها ان ٌترك للجهة التً تتولى تحضٌر الموازنة الحرٌة فً وضع ارقام النفقات 

مكنها من تحدٌد النفقة المتوقع صرفها خبلل ٌة وسٌلة او مإشر ٌؤاسترشاداً ب ةالعام
السنة المالٌة القادمة ومن ذلك نفقات السنوات المالٌة الماضٌة اخذاً باالعتبار 

 على االقتصاد القومً من كافة النواحً . أالتً ٌمكن ان تطر اتالتؽٌٌر
وعلى العموم فان هناك من ٌقسم النفقات العامة فً اطار تقدٌرها الى نفقات 

خر اال فً آلٌدٌة ونفقات متؽٌرة , فاالولى تعنً ان النفقة ال تتؽٌر من عام دحت
حدود ضٌقة وبالتالً ٌمكن وضع ارقامها بدقة بطرٌقة القٌاس الفعلً لها ومن ذلك 

لمستحقة على دوابر مثبلً اجور ورواتب العاملٌن فً اجهزة الدولة وبدالت االٌجار ا
ك التً ٌتعذر تقدٌرها على وجه التحدٌد لكونها اما الثانٌة فهً تل .الدولة وؼٌرها
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 ,مستلزمات دوابر الدولة وتؽٌرتتبدل من سنة الخرى تبعاً لتطور الحاجات العامة 
من ذلك مثبلً نفقات انشاء وعلى مستوى االسعار  أاخذٌن باالعتبار التؽٌٌر الذي ٌطر

الطرق والجسور ونفقات ترمٌم وصٌانة عقارات الدولة وؼٌرها
(1)

. 
 

 الفرع الثانً
 اسالٌب تقدٌر االٌرادات العامة 

وهنا تكون الصعوبة اشد فً عملٌة التقدٌر من تقدٌرات النفقات العامة والسبب   
ر االٌرادات ة المختلفة لفترة مقبلة وشدة تاثهو صعوبة تحدٌد االوعٌة الضرٌبٌ
 بالظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة . 

رادات العامة مع مبلحظة عدة لتقدٌر االٌ وٌستدل من تجارب الدول وجود طرق
 هذه المإشرات على مستوى النفقات العامة وهً : ًتبنامكانٌة 

 
 

 :طرٌقة حسابات السنة قبل االخٌرة  اوال:
وتقوم على اساس تقدٌر االٌرادات لموازنة سنة مالٌة معٌنة جدٌدة استناداً الى ارقام 

ز وهو عادة الحساب الختامً للسنة خر حساب ختامً منجآاالٌرادات الفعلٌة من 
اساسا لتقدٌر اٌرادات  1772مثبل تتخذ ارقام االٌرادات الفعلٌه لسنه  .قبل االخٌرة

والسبب فً اختٌار السنة قبل االخٌرة ولٌس السنة  2000مشروع موازنة عام 
 .ٌةتخمٌن االخٌرة لكون اٌراداتها تم تحصٌلها فعبل وبالتالً فان ارقامها فعلٌة ال

 
   :طرٌقة المتوسطات  ثانٌا:

وبموجبها ٌتم تقدٌر اٌرادات الموازنة الجدٌدة استنادا الى ما تحقق من اٌرادات    
 ةلٌة خبلل السنة الماضٌة قبل االخٌرة ٌضاؾ الٌها متوسط االٌرادات المتحققعف

للسنوات الثبلث او الخمس السابقة على سنه التقدٌر 
(2)

 . 
 

 :النقص النسبً  طرٌقة الزٌادة اوثالثا:
هذه الطرٌقة ان تقدٌر اٌرادات مشروع الموازنة الجدٌدة ٌعتمد على  وفحوى   

% ( اذا 10% او 5نسبة معٌنة )ثم ٌضاؾ الٌها  ارقام اٌرادات السنة قبل االخٌرة
او ,كان القابمون بالتقدٌر ٌتوقعون حصول زٌادة فً مستوى النشاط االقتصادي

%( اذا كان هناك  توقع بهبوط فً مستوى النشاط 10%او 5تخفض بنسبة معٌنة )
.االقتصادي

(3)
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 المبحث الثانً
 الموازنة العامة تصدٌق )اعتماد( مرحلة

وحالة التاخر فً الوازنة العامة  بالتصدٌق علىسوؾ نبحث هنا السلطة المختصة  
 االتصدٌق على الموازنة العامة : هذا التصدٌق واخٌرا مضمون

 : ة بالتصدٌق على الموازنة العامةاوال:السلطة المختص
من اختصاص السلطة التنفٌذٌة فً جمٌع الدول فان  موازنةاذا كان اعداد ال

اعتمادها ٌدخل فً دابرة اختصاص السلطة التشرٌعٌة وٌعتبر حق السلطة التشرٌعٌة 
ها عبر تطور تالربٌسة التً تتمتع بها والتً اكتسب قمن الحقو الموازنةفً اعتماد 

ٌجب ان ٌتم اعتماد وً كبٌر وصراع بٌن الشعب او ممثلٌة وبٌن الملوك. تارٌخ
تطٌع ان تبدأ فً . أي ان السلطة التنفٌذٌة ال تسزنة العامة قبل البدء فً تنفٌذهاالموا

الشعب  تٌسر لممثلًفً شكل مبسط وباسلوب واضح حتى ٌ وازنةتنفٌذ مشروع الم
وبعد هذه  هدقٌق قبل اعتمادبشكل  هته ومناقشتاو العضاء السلطة التشرٌعة دراس

نون ٌعرؾ بقانون الموازنة العامةقا اقراره بؤصدارٌتم  المناقشة
 (1)

. 
كحال بقٌة الدول انٌطت المصادقة على مشروع قانون الموازنة  وفً العراق

وقانون االدارة 2005وهذا ما نص علٌه الدستور النافذ لسنة بالسلطة التشرٌعٌة 
)ٌقدم  )اوال(على (الفقرة62حٌث نص الدستور فً المادة) 2004لسنة  المالٌة 

مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامً الى مجلس النواب 
القراره( اما قانون االدارة المالٌة فانه بٌن فً اكثر من موضع على قٌام وزٌر 

جلس الوزراء على المالٌة بعرض مشروع الموازنة العامة الموافق علٌه من قبل م
السلطة التشرٌعٌة للمصادقة علٌه وان كان هذ القانون قد اورد توارٌخ مختلفة 

( بانه ٌقر مجلس الوزراء 2( الفقرة)4الوقات هذا العرض ففً حٌن بٌن فً القسم )
مشروع قانون الموازنة العامة وٌقدم من قبل وزٌر المالٌة الى السلطة التشرٌعٌة 

( لٌإكد على قٌام 9(الفقرة)6ً(للموافقة علٌه عاد فً القسم )تشرٌن الثان / 10فً)
/تشرٌن االول(.ونرجح فً كل 10وزٌر المالٌة بتقدٌمة للسلطة المذكورة فً)

على اساس ان هذا المشروع ٌعرض على مجلس الوزراء االحوال التارٌخ االخٌر 
قرب وقت الى وكما بٌنا سابقا فً شهر اٌلول للموافقة علٌه وٌفترض ان ٌرفع فً ا

لتعرض الى فصوله ومواده ومناقشة تفاصٌله لالبرلمان من اجل اخذ الوقت الكافً 
القراره قبل نهاٌة السنة الجارٌة.علما ان عملٌة مناقشة الموازنة العامة تبدا اوال 
بمناقشة بنود النفقات العامة ثم بعد ذلك تناقش بنود االٌرادات العامة لكً الٌتحدد 

نواب بما متاح للدولة من اٌرادات على حساب الحاجات العامة التً اعضاء مجلس ال
تؽذٌها النفقات العامة .ولهذا ربما اضحى من الطبٌعً ان تنطوي الموازنة على 
عجز مالً طالما ان االمر تحتمه الضرورة على ان هذا االمر ٌنبؽً ان ال ٌكون 
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تخلص من ظاهرة العجز قاعدة عامة وان تسعى الحكومة الى اتباع افضل السبل لل
 هذه اومعالجة آثاره.

وعلى العموم فان السلطة التشرٌعٌة تملك الحق فً قبول مشروع الوازنة بشكل 
وهو ذات ما نص علٌه الدستور العراقً تعدٌل علٌه  اي كامل او رفضه او اجراء

وقانون االدارة المالٌة حٌث جاء فً الدستور بان مجلس لنواب ٌملك الحق باجراء 
لمناقلة بٌن ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفٌض مجمل مبالؽها ,وله عند ا

الضرورة ان ٌقترح على مجلس الوزراء زٌادة اجمالً مبالػ النفقات
1

.اما قانون 
االدارة المالٌة فانه اكد على حق السلطة التشرٌعٌة بقبول مشروع الموازنة او اجراء 

ترحة وتقلٌل المبلػ االجمالً للموازنة, كما تعدٌل علٌه باعادة تخصٌص النفقات المق
ان لها الحق اٌضا باقتراح زٌادة المصروفات بشكل عام وٌقدم الى مجلس الوزراء 

للموافقة علٌه.
2
  

 
 خر فً التصدٌق على الموازنة العامة:التؤ ثانٌا:

ه قد تتاخر السلطة التشرٌعٌة عن التصدٌق على الموازنة ابتداء ال بد من القول ان
لعامة قبل انتهاء السنة المالٌة الجارٌة التً اعدت بها وال ٌتم هذا التصدٌق اال بعد ا

ر ٌالتؤخ مرور شهر او اكثر من السنة المالٌة التالٌة التً تخصها الموازنة, ولعل ان 
او اهمال من  ,راجع اما الى حصول ازمة سٌاسٌة عطلت المناقشات البرلمانٌةهذا 

او الى تاخر الحكومة فً تقدٌم مشروع  ,شة بشكل ؼٌر مبررالبرلمان باطالة المناق
الموازنة فً الوقت المناسب

3
عمل الدولة فً  اٌقاؾ ومن الطبٌعً انه ال ٌمكن. 

مإسسة تنفق دابما وبانتظام من اجل تسٌٌر المرافق العامة وتحقٌق الصالح العام 
 تٌح للدولةتقتة التً إجوء الى بعض الحلول الملولذلك كان من الضروري ال

ولكن هذه الحلول تختلؾ من دوله الى اخرى . ففً فرنسا ,العملفً ستمرار اال
 الموازنة( من 1/12تفوض الحكومة بالصرؾ شهرٌا خبلل هذه الفترة بمقدار )

( وفً الموازنةعد )أي مشروع بتم اعدادها ولم تعتمد التً  الموازنةالسابقة او 
ٌسمح  هالقدٌمة بمعنى ان الموازنةعمل فً مصر والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ٌ

بالصرؾ فً حدود مبالػ ومعدالت االنفاق التً  والهٌبات االدارٌةللوزارات 
  بٌةاالعتمادات الجزفً برٌطانٌا فانه ٌستخدم نظام و .استخدمت فً العام الماضً

خاصة ببعض  بٌة للصرؾ منهاافق مجلس العموم على اعتمادات جزحٌث ٌو
.واعتمادها الموازنةء من مناقشة لحٌن االنتها ٌوٌة المهمة المرافق الح

(4) 

                                                           
 .2005( ؾ)ثانٌا( من الدستور العراقً الدابم لسنة 62انظر م ) 1

 .2004( من قانون االدارة المالٌة لسنة 3( الفقرة)9انظر القسم) 2
 .127د.زكً عبد المتعال ,مصدر سابق,ص -3

 75سسة شباب الجامعة , االسكندرٌة ,ببل سنة نشر, صد.عبد الكرٌم صادق بركات و د. حامد عبد المجٌد دراز , علم المالٌة العامة , مإ -4
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فان قانون االدارة المالٌة الحالً قد بٌن بانه اذا لم تصادق السلطة اما فً العراق 
من السنة الجارٌة فانه لوزٌر المالٌة ان ٌوافق  31/12التشرٌعٌة على الموازنة حتى 

من المخصصات الفعلٌة  1/12مقداربعلى عملٌات االنفاق بشكل موازنات شهرٌة 
للسنة المالٌة السابقة الى حٌن اجراء المصادقة على الموازنة العامة,على ان عملٌات 
االنفاق هذه ٌنبؽً ان تخصص فقط لسداد االلتزامات والرواتب ورواتب التقاعد 

 ونفقات االمن االجتماعً وخدمات الدٌون العامة
1

.اي انه الٌمكن اتخاذ أي اجراء 
,ومن ثم فان و اصدار أي قرار ٌترتب علٌه نشوء التزام جدٌد فً ذمة الدولة ا

بقً ان نشٌر اخٌرا الى ان المبالػ العراق اخذ بما سارت علٌه فرنسا فً هذا االمر.
التصدٌق  اعبله تدمج مع الموازن العامة بعدالمصروفة وفق االحوال المذكورة 

 ن اثنى عشرة شهرا.علٌها لكً ٌتحقق مبدا السنوٌة والمكون م
 
 
 

:تصدٌق الموازنة العامةالقانونً ل مضمون الثالثا: 
(7)

  
ٌرادات الموازنة العامة بحسب ما اذا كان االمر ٌتعلق باال تصدٌق ٌختلؾ مضمون

 التً:العامة ام النفقات العامة وعلى النحو ا
 : مضمون تصدٌق االٌرادات العامة -0

 تشرٌعٌة على الموازنة العامة باالتً:تتحدد ابرز معانً تصدٌق السلطة ال
السند القانونً لتحصٌل هذه  الموازنةٌعطً تصدٌق االٌرادات العامة فً  -أ

ومعنى ذلك ان قوانٌن الضرابب والرسوم وبقٌة  االٌرادات طبقا لقوانٌنها السارٌة .
ه االٌرادات العامة تنصب على وضع االسس والمباديء المتعلقة باستحقاق الدولة لهذ

.اما التنفٌذ السنوي لهذه القوانٌن فٌستند الى تصدٌق الٌرادات ووقت واسلوب الجباٌةا
البرلمان للمٌزانٌة سنوٌا .ولهذا فان بعض الدول كفرنسا عادة ما تعمل على تضمٌن 
قانون الموازنة نص مفاده ان)تحصٌل الضرابب المباشرة وؼٌر المباشرة وؼٌرها 

ءه للسنة المقبلة طبقا للقوانٌن واللوابح من االٌرادات العامة ٌستمر اجرا
السارٌة(.ومع ذلك فان معظم تشرٌعات الدول اتجهت الى تقرٌر قوة النفاذ لقوانٌن 
الضرابب فً القوانٌن ذاتها لكً تضمن استمرارٌة تنفٌذ هذه القوانٌن حتى فً حالة 

 .وهذا ما علٌه الحال فً العراق  تاخر تصدٌق الموازنة العامة
صدٌق السلطة التشرٌعٌة لتقدٌرات االٌرادات العامة السلطة التنفٌذٌة ٌلزم ت  -ب

ان هذا االلزام ٌنصرؾ الى وجوب التحصٌل  بوجوب تحصٌل هذه االٌرادات .اال
فقد تحصل الحكومة مبلؽا ٌزٌد عن تقدٌر االٌراد المدرج فً ولٌس الى مقداره.

                                                           
 .( من القانون اعبله4( الفقرة )9انظر القسم) 1-

 104-102د.عبد العال الصكبان,المٌزانة والضرابب المباشرة فً العراق.مصدر سابق,ص 2-
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ن جباٌة االٌرادات العامة ,ولكن لٌس لها ان تمتنع عالعامة او ٌنقص عنه الموازنة
 الن التصدٌق الزام ولٌس رخصة.

ان تصدٌق السلطة التشرٌعٌة لبلٌرادات العامة ال ٌتضمن تخصٌصا لها وانما  - ج
 ةان جمٌع االموال المحصل ٌنصب على اقرارها اجماال,وهذا مابٌناه سابقا حٌث 

 تلفة .تذهب الى خزانة الدولة لكً توزع بعد ذلك على قنوات االنفاق المخ
 

 :مضمون تصدٌق النفقات العامة  -7
 ٌتضمن هذا المضمون المسابل االتٌة:و 
وما لم السند القانونً للقٌام باالنفاق هو تصدٌقه فً الموازنة العامة ان  -أ

 ٌصادق على انفاق معٌن فان القٌام به ؼٌر جابز .
ان التصدٌق على النفقات العامة ضمن الموازنة ٌعنً مجرد الترخٌص  -ب

اق ,اذ تستطٌع الحكومة عدم القٌام باالنفاق المصدق علٌه اذا رات ان الظروؾ باالنف
 ٌثٌر ذلك مسإلٌتها عن تقاعسها بتلبٌة الحاجات العامة. تبرر ذلك  بشرط ان ال

الحد االعلى الذي   ٌتضمن تصدٌق تقدٌرات النفقات فً الموازنة العامة ان - ج
وهذا ما اكد من السلطة التشرٌعٌة .ٌجب اال ٌتجاوزه حدود االنفاق اال باذن مسبق 

التً بٌنت بانه على  (7(من القسم )5فً الفقرة ) العراقً دارة المالٌةعلٌه قانون اال
الجهات والدوابر المخولة باالنفاق ان ال تلتزم بصرؾ أي مبلػ ٌزٌد عما مخصص 

 لها فً الموازنة العامة ما لم ٌنص على خبلؾ ذلك قانون الموازنة ذاته.
لتصدٌق على تقدٌرات االنفاق ٌعنً عدم امكانٌة انفاقها على ؼٌر الوجوه اان  - د

تفصٌلً للنفقات العامة .وبناء علٌه التً خصصت لها .وهذا ناتج عن التصدٌق ال
التنفٌذٌة اجراء المناقلة بٌن ابواب الموازنة العامة وفصولها  ةٌتعذر على السلط

      النافذة. المالٌة القوانٌن تسمح به وموادها اال بما 
  المبحث الثالث

 تنفٌذ الموازنة العامة مرحلة
ٌقصد بتنفٌذ الموازنة العامة مجموع العملٌات التً ٌتم بواسطتها تحصٌل المبالػ 

. وتقوم بجملة المبالػ الواردة فً جانب النفقاتالواردة فً جانب االٌرادات وانفاق 
 ومإسساتها المختلفة . ل اجهزتهاهذه العملٌات السلطة التنفٌذٌة من خبل

 
 المطلب االول

 عملٌات تنفٌذ االنفاق
الٌعنً التزام الحكومة بانفاق كافة  العامة ان اجازه البرلمان العتمادات النفقات

مبالػ هذه االعتمادات لكنه ٌعنً الترخٌص لها بان تنفق فً حدود هذه المبالػ على 
قبل موافقة البرلمان على هذا  الوجوه المعتمدة من اجلها وعدم تجاوز هذه الحدود
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التجاوز وهً تستطٌع دابماً عدم انفاق هذه المبالػ كلها او بعضها اذا لم تدع الى ذلك 
 حاجة .

وتستهدؾ عملٌات االنفاق منع اٌة اساءة فً استعمال اموال الدولة ووضع الرقابة 
بد من على تنفٌذ الموازنة العامة , وٌتحقق هذا الهدؾ بتعدد الخطوات التً ال

وبان ٌختص بهذه الخطوات  ,اجرابها حتى ٌخرج مبلػ ما من خزانة الدولة من جهة
وفضبلً عن هذا فان فً .متعددة من جهة اخرى تموظفون مختلفون وتابعون لجها

 تعدد خطوات عملٌة الصرؾ ما ٌحقق الوضوح وٌحدد اللحظة التً تصبح فٌها ذمة
ن على الدولة فٌه قضاء هذا الدٌن بدفع مشؽولة بدٌن ما والوقت الذي ٌتعٌ الدولة

 مبلؽه الى صاحب الحق فٌه . وابرز هذه الخطوات هً ما ٌلً :     
 

 :االرتباط بالنفقةاوال:
وٌنشؤ االرتباط بالنفقة اما نتٌجة اتخاذ السلطة االدارٌة لقرار بالقٌام بعمل ما 

 ةعلٌها التزام الدولنتٌجة واقعة  معٌنة ٌترتب  ,اوٌتضمن انفاقاً من جانب الدولة
بانفاق مبلػ ما . ومثال النوع االول القرار الصادر بتعٌٌن موظؾ عام او بالقٌام 

الثانً من االرتباط فهو ان  ببعض االعمال كانشاء طرٌق مثبلً . اما مثال النوع
ٌسقط احد المارة فً احدى الحفرٌات التً عملتها احدى البلدٌات مما تسبب فً 

الشخص ٌترتب علٌه الزام الدولة بدفع تعوٌض الى  وهو ما لٌؽةاصابته باضرار ب
وٌعتبر االرتباط فً هذه الحالة ؼٌر ارادي بٌنما فً الحالة االولى ٌكون  المتضرر 

 ارادٌاً .
 :تحدٌد النفقة ثانٌا:

لدولة بدفعه نتٌجة النفقة وٌقصد بهذا القرار الصادر بتحدٌد المبلػ الذي تلتزم ا
كد ؤنفاً . وٌتضمن هذا القرار اٌضاً التآبها على النحو المشار الٌه  االرتباط السابق

من انه لم ٌسبق دفع المبلػ من قبل وان الدابن لٌس مدٌناً للدولة بشًء مما ٌمكن 
 اجراء مقاصة بٌن الدٌنٌن .

 
 : النفقة االمر بدفعثالثا:

النفقة التً  وهو قرار صادر من الجهة االدارٌة المختصة ٌتضمن امراً بدفع مبلػ
وؼالباً ما ٌصدر هذا االمر فً وقت واحد  ,ارتبطت بها االدارة والتً سبق تحدٌدها

وٌقوم باصدار االمر بالدفع وكذلك االمر باالرتباط  .مع القرار الصادر بتحدٌد النفقة
 .مة بالنفقة او من ٌخوله هذا الحقبالنفقة وتحدٌدها ربٌس الجهة االدارٌة القاب

 
 :لنفقة صرف ارابعا:
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لى صاحب الحق فٌه أي دابن ر الدفع امالصادر به ا للمبلػ وٌقصد به الدفع الفعلً
و صك الى البنك المركزي او الي بنك ا. وؼالباً ما ٌكون هذا فً صورة اذن الدولة

.اخر تحتفظ فٌه الدولة بحساباتها
(1)

 
 

 المطلب الثانً
 عملٌة تنفٌذ االٌرادات

جباٌة االٌرادات ختلفة المخولة بتحصٌل االٌرادات بلموٌراد بها ان تقوم الجهات ا
او  ذون بها فً قانون الموازنة وكذلك بموجب القوانٌن الخاصة بكل ضرٌبةؤالم

االخرىوذلك بالنسبة لبلٌرادات  رسم او أي مورد آخر
(2)

.وهنالك امران ربٌسٌان 
 تحصٌل كل اٌراد عام : هماٌتطلب

جباٌة كل نوع من انواع االٌرادات العامة  ولة فًكد من حق الدؤ: ٌتمثل فً التاالول
 ام ؼٌر ذلك . مسواء اكانت ناتجة من امبلك الدولة ام الضرابب ام الرسو

 : تحصٌل المبالػ المتحققة لصالح الدولة . الثانً
وٌترتب على التمٌٌز بٌن عملٌتً التحقٌق والتحصٌل اعبله الفصل فً اعمال 

 نفٌذ االٌرادات العامة .الموظفٌن الذٌن ٌتولون مهمة ت
فعملٌة التحقٌق ٌضطلع بها موظفون ادارٌون وتتركز مهمة هإالء على تحدٌد مبلػ 

عملٌة التحصٌل فؤنها تكون من مهام موظفٌن حسابٌٌن اما . ق للدولةحالمست االٌراد
والحقٌقة ان هذا الفصل فً اعمال  واجبهم االساسً استبلم مبالػ االٌرادات.

م مع مبدا تقسٌم العمل الذي ٌضمن سرعة تطبٌق الجباٌة وٌسمح الموظفٌن ٌنسج
سٌكون بمثابة  بتعزٌز الرقابة على عملٌات الجباٌة الن كل صنؾ من الموظفٌن

.وفً هذا حماٌة اكٌدة لمالٌة الدولة  نًارقٌب على الصنؾ الث
(3)

 
 

 المبحث الرابع
 الرقابة على تنفٌذ الموازنة 

قابة على تنفٌذ الموازنة بهدؾ ضمان حسن استخدام الر أخذ جمٌع الدول بمبدؤت
االموال العامة والتثبت من احترام االدارات الحكومٌة لقواعد المالٌة السابدة وعدم 
خروجها كما هو مرسوم ومصادق علٌه من قبل السلطة التشرٌعٌة . والرقابة 

تلفة ادارٌة مخ تعة على جهازمووضرورٌة طالما كانت نشاطات الدولة متشعبة 
وعلى العموم ٌمكن النظر الى هذه الرقابة من زاوٌتٌن : االولى من حٌث الجهة التً 

ٌه الرقابة وحسب التفصٌل فٌعهد الٌها الرقابة . والثانٌة من حٌث الوقت الذي تتم 
 االتً :

                                                           
  324-321د. احمد جامع , المصدر السابق , ص -1
 122د.طاهر الجنابً ,المصدر السابق , ص -2
 د. عوض فاضل اسماعٌل , المصدر السابق  -3
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 المطلب االول
 الرقابة من حٌث الجهة 

الرقابة االدارٌة  هً مٌز فً هذا الصدد بٌن ثبلثة انواع من الرقاباتنوٌمكن ان 
 .والرقابة التشرٌعٌة والرقابة من قبل هٌبة مستقلة 
 الفرع االول

 الرقابة االدارٌة
هذه السلطة الرقابة  سهً الرقابة التً تتوالها السلطة التنفٌذٌة وبمقتضاها تمار

ارات على اعمال الجهة التً اضطلعت بمهمة اعداد وتحضٌر الموازنة وهً الوز
والن هذه الرقابة تباشرها السلطة التنفٌذٌة على اجهزتها .كومٌة المختلفةوالدوابر الح

فان جانب من الفقه ٌتجه الى تسمٌتها بالرقابة الحكومٌة.وفً الحقٌقة ان الؽاٌة من 
الرقابة التً تفرضها الحكومة على نفسها هً التاكد من ان االعمال المنوطة بها 

ؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسة التً تسٌر طبقاً للنهج المرسوم ضمن االهدا
ي العام أوضعتها السلطة العلٌا تفادٌاً للمسابلة من جانب السلطة التشرٌعٌة والر

 وتاخذ الرقابة هنا اتجاهٌن هما :
رإساء الدوابر بممارسة الرقابة على مرإسٌهم  موهو االصل وٌتمثل بقٌا -1

خطوات تنفٌذ العمل وانجازه مع  فالربٌس المباشر للدابرة هو الذي ٌتولى متابعة
وتصحٌح االخطاءعند منشبها. التوجٌه واإلرشاد للقابمٌن بالعمل

(1)
  

الى جانب االتجاه االول توجد رقابة وزارة المالٌة من خبلل القسم المالً فً  -2
ن )المراقب كومٌة . وٌمارس هذه الرقابة موظفون حسابٌوكل وزارة ودابرة ح

الذٌن ٌضطلعون بمهام حسن سٌر االمور المالٌة وتنفٌذ  المالً , مدٌر الحسابات(
القوانٌن المالٌة وااللتزام بالتعلٌمات واالوامر التً تحدد كٌفٌة العمل بقانون الموازنة 

قانون الموازنة او التعلٌمات المالٌة لواالمتناع عن تنفٌذ أي امر ٌنطوي على مخالفة 
وازنة او عدم توفر اعتماد مالً اصبلً مثل تجاوز حدود االعتمادات المقررة فً الم

هذه الرقابة اثناء تنفٌذ الموازنة العامة او الحقة على التنفٌذ او قد تجمع بٌن  وتكون
.االثنٌن

(2)
 

 الفرع الثانً
 الرقابة التشرٌعٌة

ٌتولى البرلمان فً الدول الدٌمقراطٌة مباشرة الرقابة التشرٌعٌة )السٌاسٌة( على 
الطبٌعً ان تتاح للبرلمان فرصة رقابة تنفٌذ الموازنة التً سبق تنفٌذ الموازنة ومن 

ان اعتمدها كً ٌتاكد من سبلمة تنفٌذها على النحو الصادر به اجازته لها وقد تكون 
.ههم او الحقه علٌمعاصرة لتنفٌذ الموازنة وهً اال رقابة البرلمان

(3)
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 :الرقابة اثناء تنفٌذ الموازنة العامة اوال:
 -:صور عدٌدة اهمها التشرٌعٌة على تنفٌذ الموازنة العامة بةتخذ الرقات

: بموجبها تناط الرقابة بلجنة الشإون المالٌة فً البرلمان وٌكون  الصورة االولى
صلٌة عن سٌر من حقها الطلب من الحكومة تقدٌم البٌانات والوثابق الشهرٌة والف

سم بالدوام بات معٌنة فبل تتابة تجري فً مناساثناء السنة والن هذه الرقالموازنة 
.واالنتظام

(1)
  

مقتضاها ٌتولى البرلمان نفسه الرقابة على تنفٌذ الموازنة عندما : ب الصورة الثانٌة
تقوم الدوابر الحكومٌة بطلب اعتمادات اضافٌة لتؽطٌة نفقاتها فٌطلب البرلمان من 

صدة واسباب عدم هذه الدوابر تقدٌم اٌضاحات عن مقدار االعتمادات االساسٌة المر
فً اوقات  وتستند الى تقدٌم طلباتوجه انفاقها وهً رقابة ؼٌر دورٌة كفاٌتها وا

 معٌنة وبالتالً فانها تكون عارضة .
: وٌتوالها البرلمان اٌضاً عند طلب الحكومة نقل االعتمادات من  الصورة الثالثة

االبعد موافقة باب آلخر من ابواب الموازنة وعدم جواز القٌام باي تصرؾ مالً 
البرلمان . وهذه الرقابة هً اٌضاً عارضة وتستدعً االستفسار عن العملٌات 

  والتصرفات المالٌة للحكومة
السإال هو االستٌضاح الذي ٌتقدم به احد اعضاء ,: توجٌه االسبلة  الصورة الرابعة

هدؾ او ٌ بها علم منه فً التؤكد من حصول واقعة البرلمان عن امر ٌجهله او رؼبة
الى الحصول على معلومات لها عبلقة باالعمال التً تقع ضمن اختصاص الحكومة 

 او احد الوزراء .
وهو مطالبة الحكومة ببٌان اسباب تصرفها المالً ,: االستجواب  الصورة الخامسة

عد تدخبلً فً اعمال السلطة ن ان ٌنطوي على ما ٌفً امر ما والؽرض منه دو
ضاح سٌلة رقابٌة اكبر من السإال النه ٌعبر عن استٌالتنفٌذٌة . واالستجواب و

بمثابة اجراء تتبعه السلطة التشرٌعٌة بقصد تقصً  مشوب بعنصر االتهام وٌعد
وقابع معٌنة تتعلق بتصرفات الجهاز الحكومً ٌستهدؾ تحرٌك  تبٌان الحقٌقة او

.المسإولٌة السٌاسٌة للحكومة او احد اعضابها
 (2)

  
وهو احد الوسابل الرقابٌة التً تمكن للبرلمان من ,تحقٌق : ال الصورة السادسة

الوقوؾ على بعض االوضاع فً اجهزة الدولة او عٌوب الجهاز الحكومً فً 
. وٌحق العضاء البرلمان القٌام بالتحقٌق حٌال شكوى قدمت لهم او الشإون المالٌة 

اء المجلس طرح موضوع للمناقشة او استجواب وٌقوم بالتحقٌق لجنة ٌختارها اعض
واالطبلع على الوثابق واستدعاء وتتمتع بسلطة واسعة فً استقصاء الحقابق واالدلة 
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من ترؼب فً االستماع القواله وعند االنتهاء من اعمالها ترفع تقرٌر الى البرلمان 
.عن نتٌجة اعمالها ورأٌها

(1)
   

تضمنت بعض  دق النافذالعراقً  الٌه ان قانون االدارة المالٌة والجدٌر باالشارة
مارسة دوره الرقابً على الموازنة العامة اثناء ب ننصوصه ما ٌفٌد بقٌام البرلما

من هذا القانون من قٌام وزٌر  (11) من القسم (5الفقرة) بٌنتهتنفٌذها ومن ذلك ما 
الى السلطة المالٌة بتقدٌم تقارٌر فصلٌة ونصؾ سنوٌة اثناء تنفٌذ الموازنة العامة 

جل النظر فٌها تتضمن النفقات المحصلة فعبل واالٌرادات المقبوضة التشرٌعٌة من ا
فعبل.وبالتاكٌد ان النظر فً هذه التقارٌر ومقارنتها باالرقام الواردة فً قانون 

لمسإولٌة الحكومة بهذا الجانب اذا ما كان  االموازنة العامة ٌمكن ان ٌشكل اساس
 لواقع الفعلً المنفذ. بٌن ما مقدر ومعتمد وبٌن ا اكبٌر اهنالك تفاوت

 
 

 :الرقابة التشرٌعٌة الالحقة على تنفٌذ الموازنة  ثانٌا:
وذلك عند عرض وتتم بعد االنتهاء من تنفٌذ الموازنة العامة بفترة زمنٌة معٌنة 

ٌتضمن االٌرادات والنفقات الفعلٌة التً حصلتها الحكومة الحساب الختامً , والذي 
الوثابق التً تمكن فقاً بهذا الحساب على البرلمان مرفٌذٌة او انفقتها السلطة التن

وٌقوم  .مع القوانٌن المالٌة والتعلٌماتان التنفٌذ جاء منسجماً البرلمان من التؤكد 
البرلمان بفحص الحسابات طبقاً الهم قاعدة مالٌة وهً عدم جواز االنفاق اال وفقاً 

الوارد فً الموازنةلبلعتماد 
(2)

 . 
الكتاب ٌرون ان الرقابة البرلمانٌة البلحقة لها اهمٌة محدودة  على ان الكثٌر من

 لعدة اسباب هً : 
نسبٌاً من طوٌلة الحساب الختامً للموازنة ال ٌتم اال بعد فترة على ان االطبلع  -1

 انقضاء السنة المالٌة .
ان تصدٌق الحساب الختامً للموازنة ٌتخذ شكل روتٌنً وبالتالً ال ٌنطوي  -2

مناقشة الحسابات الختامٌة ال تصبح سبلحاً فعاالً ة كبٌرة وهو ما ٌعنً ان على اهمٌ
 . بٌد البرلمان اال اذا جرى تقدٌمها بعد فترة وجٌزة من السنة المالٌة 

ابان العهد الملكً ان تقرٌر الحسابات الختامٌة كان ٌتؤخر من  ولوحظ فً العراق
وابرز .رقابة البرلمانٌة ؼٌر مجدٌة المما جعل حٌث التقدٌم والمناقشة لفترة طوٌلة 

صادق مجلس االمة على  1756ذلك انه فً دورة البرلمان لسنة مثال على 
مما ٌكشؾ بوضوح عدم جدٌة  1742 -1732الحسابات الختامٌة للحكومة للسنوات 

هذه الرقابة 
(3)

منذ تنفٌذ  ذا 2003. كما ان هذا الحال مازال مقرراً السٌما بعد عام  
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السلطة  علىالختامٌة لم تعرض الحسابات  2010حتى عام 2004موازنة 
التشرٌعٌة المتمثلة ابتداًء بالجمعٌة الوطنٌة ثم مجلس النواب على الرؼم من الدستور 

تقدٌم مشروع الحساب /اوالً ( الزم الحكومة ب 62) وفً المادة  2005النافذ لسنة 
الدارة المالٌة عالج المراحل علما ان قانون ا.الختامً الى مجلس النواب القراره 

التً ٌمر بها الحساب الختامً للموازنة العامة من اعداد ومصادقة تبدأ بقٌام وزٌر 
ب الختامً للسنة المالٌة السابقة نٌسان من كل سنة باعداد الحسا (15)  فًالمالٌة 

قرٌر اجل فحصه وتدقٌقه وٌقوم االخٌر باعداد ت من وٌقدمه الى دٌوان الرقابة المالٌة
ثم ٌرفع مجلس  ( حزٌران من السنة ذاتها ,15رقابً عنه فً مدة ال تتجاوز) 

 الوزراء الحساب الختامً المعد من وزارة المالٌة وتقرٌر دٌوان الرقابة المالٌة فً
حزٌران الى السلطة التشرٌعٌة من اجل مناقشة الحساب المذكور والمصادقة  (30)

 علٌه.
(1)

 
 

 الفرع الثالث
 بواسطة هٌئة مستقلةالرقابة 

فنٌة متخصصة ومستقلة عن السلطات االخرى فهً وهً الرقابة المنوطة بهٌبة 
تتمتع بكل اسباب النجاح فً اداء عملها وفً مقدمة ذلك استقبللها عن السلطة 

والسلطة التشرٌعٌة وابتعادها عن أي نوع من الضؽوط التً قد توجه لها التنفٌذٌة 
. وهذا النوع ٌؤتً كرد فعل على لعاملٌن فً الحكومةامن االجهزة او االشخاص 

فاالولى توصؾ بانها ؼٌر حازمة فً رأي .عدم جدٌة الرقابة االدارٌة والتشرٌعٌة 
البعض النها تكون من ذات الجهة التً تتولى تنفٌذ الموازنة فهً رقابة االدارة 

سلطة التنفٌذٌة هً الحكومٌة على نفسها طبقاً للقواعد التً تضعها وبالتالً تكون ال
الخصم والحكم . اما الثانٌة فهً ؼٌر كافٌة لعدم توفر الخبرة والحٌاد فً اعضاء 

السٌاسٌة الراجعة الى تؤٌٌد الحزب النزعات واالهواء البرلمان اذ تؽلب علٌهم 
تنحصر مهمتها فً مراقبة التنفٌذ الحاكم لذلك تقتضً وجود هٌبة فنٌة مستقلة 

لٌات الصرؾ وجباٌة االٌرادات طبقاً الجازة البرلمان وعمبلً والتحقق من سبلمة عم
بالقواعد المالٌة المقررة فً الدولة ثم وضع تقرٌرها النهابً ورفعه الى البرلمان 
ومن امثلة هذه الرقابة المراقب المحاسب العام فً انكلترا ومحكمة المحاسبات فً 

فرنسا 
(2)

  .المالٌة فً العراق الرقابة . ودٌوان
 

 المطلب الثانً
 الرقابة من حٌث الزمان
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وسوؾ نبٌنهما فً تقسم هذه الرقابة الى رقابة سابقة على التنفٌذ والحقة علٌه 
 الفرعٌن اآلتٌٌن:

 الفرع االول
 الرقابة السابقة على التنفٌذ 

بالرقابة الوقابٌة وٌراد بها التؤكد من صحة اجراءات الصرؾ هذه الرقابة وتسمى  
اجراء متعلق بهاتٌن العملٌتٌن بقصد تبلفً الخطؤ مثل تخاذ أي والتحصٌل قبل ا

صحة االرتباط بالصرؾ والتحقق من الوعاء الضرٌبً قبل فرض الضرٌبة وكذلك 
.التؤكد من االرتباط بالنفقة قد تم بعد الحصول على اذن الجهة المختصة

(1)
ومن  

لتً تتسم بعدم ابرز مزاٌا هذه الرقابة انها تقوم الى منع حدوث التصرفات ا
المشروعٌة وانها اكثر قابلٌة على المحافظة على اموال الدولة كما انها تحول دون 
االسراؾ مادام ٌكون باالمكان التحقق من مبلػ النفقة قبل اجراء التنفٌذ ولكن من 

كما قد ٌترتب علٌها تقٌٌد ابرز عٌوبها انها تعرقل سٌر االعمال بالسرعة المطلوبة 
بالتالً حصول تاخٌر فً النتابج المترتبة على القٌام باالعمال بعض االعمال و

 الحكومٌة . 
 
 

 الفرع الثانً
 الرقابة الالحقة على التنفٌذ 

بالرقابة العبلجٌة وتتم فٌها مراجعة وفحص وتدقٌق المعامبلت  هذه الرقابة وتسمى
مستندات الصرؾ وخطوات اجراء  بعد انجازها عن طرٌق التؤكد من المالٌة

 حصٌل الضرابب والرسوم وتطابقها وانسجامها مع القواعد والقوانٌن والتعلٌماتت
انجاز . وما دامت هذه الرقابة تتم بعد انجاز العملٌات المالٌة فانها ال تعوق  المالٌة

العملٌات المالٌة للحكومة بالسرعة المطلوبة ومع هذا فان الرقابة البلحقة ان كانت ال 
ما اذا تعذر الحكومٌة اال انها تكون عدٌمة الفعالٌة الى حد تإثر على سٌر االعمال 
.هاصبلح الخطؤ بعد حدوث

(2)
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 القسم الثانً
 فً العراق ع الضرٌبًٌالتشر

ٌشتمل النظام الضرٌبً فً العراق على مجموعة كبٌرة من القوانٌن والتشرٌعات 
كما ان هذه تنظمها مدونة واحدة  المختلفة التً تعالج ضرابب متنوعة حٌث ال

التشرٌعات لم تصدر فً فترة زمنٌة واحدة بل جاء سنها فً فترات متباٌنة وفً ظل 
 .انظمة حكم مختلفة

وتعد هذه الضرابب ضرابب اتحادٌة حٌث انها قررت بموجب قوانٌن وتشرٌعات 
    دٌةاو اتحا حٌث كانت الدولة بسٌطة(2004) بالنسبة للضرابب قبل عام مركزٌة

وتمول الخزٌنة العامة االتحاٌة حٌث اصبح شكل الدولة اتحادٌة(  2004بعد عام )
وتعد من الموارد المهمة للموازنة العامة لكن توجد الى جانب تلك الضرابب 

 تمول االٌرادات المحلٌة لبلقالٌم والمحافظات وهً على النحو االتً:ضرابب محلٌة 
 اوال : الضرائب االقلٌمٌة 

بها الضرابب المعمول بها فً اقلٌم كردستان فحسب حٌث انه االقلٌم  وٌقصد
واعترؾ له  الٌا واقر الدستور العراقً بكٌانه القانونً والسٌاسًالوحٌد الموجود ح

بسلطات ثبلث تشرٌعٌة وتنفٌذٌة وقضابٌة ولذلك له برلمان اقلٌم خاص به ٌتولى 
ازنة االقلٌم وتفرض فقط فً حدود تشرٌع القوانٌن الضرٌبٌة المحلٌة التً تمول مو
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االقلٌم لكن هذه الضرابب ال ٌجب ان تكون على حساب الضرابب االتحادٌة وانما 
 تفرض الى جانبها.

 ثانٌا: الضرائب المحلٌة الخاصة بالمحافظات
هناك نوعٌن من الضرابب المؽذٌة الٌرادات المحافظات النوع االول ٌتمثل 

من  نٌن اتحادٌة او مركزٌة كانت ؼاٌة المشرعبالضرابب التً قررت بموجب قوا
الحصول على موارد ضرٌبٌة خاصة بها فضبل ها منح المحافظات صبلحٌة وراب

تى لها من الموازنة االتحادٌة ومن امثلة ذلك قانون ت االتحادٌة التً تتؤعن االٌرادا
جبٌها رسوم البلدٌات الذي انطوى على مجموعة من الفرابض المالٌة التً ٌحق ان ت

تعد ضرابب وان اطلق علٌه المشرع بحق البلدٌات فً المحافظات وهً بعضها 
وصؾ رسوم . اما النوع الثانً فهً تلك التً تفرض بموجب قوانٌن محلٌة ال سٌما 
وان الدستور النافذ اجاز للمحافظات ولو بشكل ضمنً سلطة سن القوانٌن فً المادة 

ابل المشتركة عند حصول الخبلؾ بٌن ( منه التً جاء فٌها انه فً المس115)
كما اكدت ذلك  .محافظاتلالسلطات االتحادٌة والمحافظات تكون االولوٌة لقانون ا

( 21قانون المحافظات رقم )ً التعدٌل الثانً لفالسلطة التشرٌعٌة االتحادٌة  مراال
لمحافظات الحق باصدار التشرٌعات المحلٌة اكد فهو بعد ان اعطى ل 2002لسنة 

ى انه االختصاصات المشتركة المنصوص علٌها فً الدستور تدار بالتنسٌق بٌن عل
الحكومة االتحادٌة والحكومات المحلٌة وفً حالة الخبلؾ تكون االلولوٌة لقانون 

محافظة وعددها فً المادة الى الموارد المالٌة لل تعدٌلكما اشار هذا ال .المحافظات
ها الضرابب والرسوم المفروضة وفق وذكر من بٌن ( من قانون المحافظات44)

القوانٌن االتحادٌة والمحلٌة النافذة ضمن المحافظات وكذلك الضرابب التً ٌفرضها 
على الشركات العاملة فها تعوٌضا عن التلوث البٌبً واالضرار مجلس المحافظة 

نى التحتٌة فضبل عن ذلك ما تخصصه الموازنة االتحادٌة للمحافظة حسب نسبة ببال
ان فٌها ومن المعروؾ ان بعض اٌرادات الموازنة االتحادٌة هً متاتٌة من السك

الضرابب االتحادٌة وهو ما ٌعنً ان زٌادتها سٌصب بالنهاٌة فً مصلحة المحافظة 
.المالٌة

1
 

لتعرؾ على النظام الضرٌبً فً العراق ٌقتضً منا الوقوؾ وعلى العموم فان ا
ة والذي سٌقتصر على ات الضرٌبٌالتشرٌعتضمنتها عند ابرز االحكام التً 

كما ان سٌاق البحث سٌنحصر  التشرٌعات االتحادٌة فقط دون المحلٌة او االقلٌمٌة
مستبعدٌن الملؽاة منها مثل ضرٌبة التركات وضرٌبة بالتشرٌعات النافذة فحسب 

االرض الزرعٌة وؼٌرها .وسنبحث هذه التشرٌعات بحسب نوع الضرٌبة حٌث 
خل تحت لواء الضرابب المباشرة ثم سنوضح بعد ذلك ما ٌنضوي ما ٌدسنبٌن ابتداء 

                                                           
1
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ٌخص  االتٌٌنٌن بتحت مفهوم الضرابب ؼٌر المباشرة وكل ذلك سٌكون فً البا
   : االول الضرابب المباشرة بٌنما ٌتناول الثانً الضرابب ؼٌر المباشرة

 

 الباب االول
 فً العراق الضرائب المباشرة

دخل او الب المباشرة هً تلك المفروضة على اصبح من المعروؾ ان الضراب
راس المال عند الحصول علٌه وكحال كل التشرٌعات الضرٌبٌة المقارنة اخذ 

المال وسنوضح هنا المشرع العراقً بالضرابب على الدخل والضرابب على راس 
ابب وماهٌتها وذلك فً الفصلٌٌن االتٌٌن  حٌث نخصص االول انواع هذه الضر
على راس المال وعلى النحو لدخل بٌنما نبحث فً الثانً الضرابب للضرابب على ا

   االتً:
 
 

 الفصل االول
 الضرائب على الدخل 

عند تفحص النظام الضرٌبً فً العراق نجد انه تناول الضرابب على الدخل 
ضرٌبتٌن اساسٌتٌن نظمهما فً قوانٌن مستقلة هما ضرٌبة الدخل وضرٌبة العقار ب

ٌبة على دخل شركات النفط االجنبٌة والتً سنشٌر الٌها ضمن باالضافة الى الضر
ضرٌبة الدخل النطباق احكام االخٌرة علٌها. وسنبحث الضرٌبتٌن المذكورتٌن فً 

المبحثٌن االتٌٌن حٌث سنبٌن فً االول ضرٌبة الدخل والتً سنفصل فً احكامها  
 بٌنما سنتناول فً الثانً ضرٌبة العقار.

 
 المبحث االول 

 ة الدخلضرٌب
 تمهٌد :

بموجب  1729فرضت ضرٌبة الدخل الول مرة فً تارٌخ العراق الحدٌث عام 
وقد سبق بذلك كل دول المنطقة اال ان هذا القانون نال  1729( لسنة 52قانون رقم )

منه التعدٌل والتؽٌٌر بشكل كبٌر وفً فترات مختلفة وهذا ما حدا بالمشرع الى إلؽابه 
,ثم الؽً هذا االخٌر وحل محله قانون  1737( لسنة  36) واستبداله بقانون رقم 

ولم تكن احكام هذا القانون تنبسط على ساحة التطبٌق حتى  1756( لسنة  25رقم ) 
ناله االلؽاء بعد ثبلث سنوات من نفاذه والسٌما بعد نهاٌة العهد الملكً ووالدة حكم 

جل ذلك دٌة فسن المشرع الجمهوري اتى بفلسفة جدٌدة من الناحٌة المالٌة واالقتصا
.وعلى الرؼم من استمرار العمل باحكام هذا القانون  1757( لسنة  75قانون رقم ) 
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لفترة زمنٌة اطول من القوانٌن التً سبقته ,اال ان كثرة التؽٌٌرات والتعدٌبلت التً 
شابت قواعده ومواده وجد انه من الضرورة بمكان سن قانون ضرٌبً جدٌد ٌحتوي  

دٌبلت السابقة وٌنظم مسابل اخرى لم تكن محبلً للمعالجة فً القوانٌن كل التع
والذي ما  1722( لسنة  113الضرٌبٌة الملؽٌة وتحقق ذلك بموجب قانون رقم ) 

 زال نافذاً لحد االن .
 

 االول المطلب
 صفة الشخص الخاضع لضرٌبة الدخل 

مفروضة على من المسلم به ان ضرٌبة الدخل فً العراق هً من الضرابب ال
االموال ولٌس على االشخاص او الرإوس اال ان عببها وااللتزام بها ٌقع على عاتق 
االشخاص الذٌن ٌحصلون على دخول تتحقق فٌها الواقعة المنشبة للضرٌبة ولكً 
ٌنسب االلتزام بدفع الضرٌبة الى صاحبه ال بد من تحدٌد صفة االشخاص الخاضعٌن 

 :ٌعً والشخص المعنويهم الشخص الطبلضرٌبة الدخل و
 االول الفرع

 الشخص الطبٌعً 
وٌراد به االنسان وهو كابن اجتماعً متمٌز وضعت القواعد القانونٌة لتنظٌم 
شإونه فهو علة وجود القانون والؽاٌة منه والمسلم به فً عالم الٌوم ان الشخصٌة 

ادة عاقلة القانونٌة لبلنسان تثبت بمجرد والدته دون ان ٌتوقؾ ذلك على وجود ار
عنده ام ال . وابرز اثر ٌترتب على تمتعه بهذه الشخصٌة القانونٌة هً اهلٌته 

الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات.
(1)

 
ومن بٌنها االلتزامات الضرٌبٌة وعلٌه فان الصؽٌر ؼٌر الممٌز او الممٌز الذي لم 

والمشمولة  ٌبلػ سن الرشد ٌمكن ان ٌكون مكلؾ بدفع الضرٌبة عن دخوله المتحققة
بقانون ضرٌبة الدخل حاله حال البالػ سن الرشد وان كانت الضرٌبة تفرض علٌه 

وتقدر باسم الؽٌر كاالب او الوصً او الولً.
(2)

  
وهذا الحال ٌنطبق على الشخص الذي اعتورته احدى عوارض االهلٌة كالعته 

والجنون والسفه او الؽفلة 
(3)

لشخص الذي . حٌث تحدد عادة المحكمة المختصة ا 
ٌقوم بادارة امواله عند تحقق احدى العوارض تلك, ومن ثم ٌكون هذا الشخص هو 
المسإول عن تقدٌر الضرٌبة على اموال فاقد االهلٌة  ودفعها الى االدارة 

الضرٌبٌة
(4)

. 
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علماً ان االلتزام بدفع الضرٌبة ال ٌنقض بوفاة الشخص سواء كانت وفاته حقٌقة ام 
لتزام ٌكون محمبلً بالتركة وٌقع على عاتق الورثة خصم الضرٌبة حكماً اذ ان هذا اال

ودفعها الى االدارة الضرٌبٌة قبل توزٌع التركة.
(1)

  
 

 الثانً الفرع
 الشخص المعنوي 

ٌراد بالشخص المعنوي بشكل عام مجموعة من االشخاص او االموال ٌرمً الى 
زم لتحقٌق هذا الؽرض تحقٌق ؼرض معٌن وٌمنح الشخصٌة القانونٌة بالقدر البل
 وٌقسم الى اشخاص معنوٌة عامة واشخاص معنوٌة خاصة .

واالشخاص المعنوٌة العامة هً الدولة وفروعها كالدوابر والمحافظات واالقالٌم 
والمجالس المحلٌة وؼٌرها وكذلك المإسساة العامة والشركات العامة المتمتعة 

اً شبٌهاً بنشاط الفرد . اما االشخاص باالستقبلل المالً والتجاري كونها تمارس نشاط
المعنوٌة الخاصة فهً الجمعٌات والمإسسات والشركات الخاصة

 (2)
 . 

ومن البلفت القول ان المشرع الضرٌبً لم ٌخضع االشخاص المعنوٌة العامة ال 
سٌما المشروعات العامة والشركات العامة والمإسسات العامة لضرٌبة الدخل وهذا 

( بقولها تعفى من الضرٌبة ارباح مدخوالت مإسسات 2ة )واضح من نص الماد
ان المشرع بالمقابل فرض على هذه الى ومنشبات القطاع العام اال انه ٌجب االشارة 
ودفعها الى  %(25ٌصل بعضها الى) المنشات تخصٌص نسبة عالٌة من ارباحها

صادٌة العامة الخزٌنة العامة للدولة وذلك بموجب قانون توزٌع ارباح المنشآت االقت
, وكؤن 1779( سنة 22وقانون الشركات العامة رقم ) 1722( سنة 56رقم )

المشرع قد استعاض عن عدم فرض الضرٌبة على المنشآت المذكورة فً هذا 
د الخزٌنة العامة بسٌل من االٌرادات قد ٌفوق مالتخصٌص فً نسب ارباحها والذي ٌ

.على هذه المنشآتروضةما تدره الضرٌبة للخزٌنة العامة لو كانت مف
(3)

  
اما بالنسبة لبلشخاص المعنوٌة الخاصة فقد عرفها المشرع الضرٌبً بانها ) كل 
ادارة او مإسسة ٌمنحها القانون شخصٌة معنوٌة كالجمعٌات على اختبلؾ انواعها 

والشركات المعرفة فً الفقرة السادسة من هذه المادة(
(4)

. وقد عرؾ القانون المدنً 
( منه الجمعٌات بقوله انها جماعة ذات صفة دابمة مكونة من 50المادة ) العراقً فً

 عدة اشخاص طبٌعٌة او معنوٌة لؽرض ؼٌر الربح المادي . 
( لسنة 21اما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فؤن قانون الشركات الخاصة رقم )

م كل ( بانها عقد ٌلتزم به شخص او اكثر بان ٌساه4قد عرفها فً المادة ) 1779
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فً مشروع اقتصادي بتقدٌم حصة من مال او عمل  القتسام ما ٌنشؤ عنه من  ممنه
ربح او خسارة واستثنى من ذلك المشروع الفردي. وجرت سنة القوانٌن على تقسٌم 
الشركات الى شركات اموال وشركات اشخاص وقد فرق المشرع الضرٌبً بٌن هذه 

 بٌانها بحسب االتً :الشركات من حٌث المعاملة الضرٌبٌة وٌمكن ت
 : شركات االموال اوال

وهً الشركات التً تقوم على اعتبارات مالٌة بحٌث ان وفاة احد المساهمٌن او 
كما ان مسإولٌة الشركاء عن علٌه ال ٌوثر على حٌاة الشركة , إفبلسه او الحجر 

بمقدار  دٌون الشركة تكون فً حدود القٌمة االسمٌة لبلسهم التً اكتتبوا بها أي تكون
 حصة كل منهم فً الشركة .

, تقسم  النافذ 1779( لسنة  21اصة رقم ) وعلى وفق قانون الشركات الخ
 شركات االموال الى قسمٌن :

ٌقل عن خمسة ودون  شركات مساهمة وتتالؾ من عدد من االشخاص ال -
 .تحدٌد حد اعلى

عن  قلالشركات ذات المسإولٌة المحدودة وتتؤلؾ من عدد من االعضاء ال ٌ -
.ن عضواً شخصٌن وال ٌزٌد عن خمسة وعشرٌ

1
  

وقد تكون الشركات المساهمة او المحدودة خاصة او مختلطة , وٌراد باالخٌرة     
اتفاق شخص او اكثر من القطاع الخاص مع شخص او اكثر من القطاع العام 

%(.25)برأسمال مختلط ال تقل نسبة مساهمة القطاع العام فٌه عن 
(2)

 
وم فقد اعترؾ المشرع الضرٌبً العراقً بالشخصٌة المعنوٌة لشركات وعلى العم

( على ان الشخص المعنوي هو 5االموال بنصه صراحة فً المادة االولى الفقرة  ) 
) ... والشركات المعرفة فً الفقرة السادسة من هذه المادة ( وبٌنت الفقرة المذكورة 

او ذات المسإولٌة المحدودة المإسسة اعبله بان الشركة ٌراد بها  الشركة المساهمة 
فً العراق او خارجه. وطالما جاء النص مطلقا فانه ٌشمل بهذا الحكم الشركات 

 الخاصة والمختلطة على اساس ان المطلق ٌجري على إطبلقه ما لم ٌقٌد بنص . 
وال بد من االشارة الى ان أهم اثر ٌرتبه المشرع الضرٌبً على اعترافه 

ٌة لهذه الشركات هً استقبللها عن شخصٌة المساهمٌن ومن ثم بالشخصٌة المعنو
فان الضرٌبة تفرض على ارباحها المتحققه قبل توزٌعها على المساهمٌن لكونها 

مكلفه بذاتها.
(3)

 
 :: شركات االشخاص ثانٌا

وهً الشركات التً تقوم على االعتبارات الشخصٌة والثقة المتبادلة بٌن الشركاء 
ٌن االقرباء واالصدقاء. وتعتبر كل اموال الشركاء المنقولة وؼٌر وعادة ما تنعقد ب
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( 9الفقرة)المنقولة مسإولة عن تسدٌد دٌون الشركة وقد نص القانون الضرٌبً فً 
الشركات ؼٌر المنصوص علٌها فً الفقرة المشاركة هً )على ان (1من المادة )

توحى من هذا النص (, وٌسة نفسها كشركات التضامن والتوصٌةالسادسة من الماد
ان المشرع الضرٌبً العراقً قد عرؾ شركات االشخاص واطلق علٌها وصؾ ) 
المشاركات ( . والمبدأ العام فً هذه الشركات انها تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة فً 
قانون الشركات, اما فً اطار قانون ضرٌبة الدخل فانها ال تتمتع بهذه الشخصٌة 

من الناحٌة الضرٌبٌة هً ان ارباح الشركة تقسم ابتداًء  وابرز اثر قانونً ٌرتبه ذلك
على الشركاء ثم تفرض الضرٌبة على حصة كل منهم بعد الحاقها بمصادر الدخل 
االخرى ان وجدت. ومن الجدٌر بالتنوٌه ان قانون ضرٌبة الدخل كما بٌنا قد سمى 

صٌة , بعض االمثلة على شركات االشخاص ومنها شركات التضامن وشركات التو
وبما ان القانون المعنً بتنظٌم كل انواع الشركات هو قانون الشركات الخاصة رقم 

وحٌث ان هذا القانون هو قانون خاص بالنسبة لقانون ضرٌبة  1779( لسنة 21)
الدخل والحق علٌه وبما انه لم ٌنظم شركات التوصٌة ضمن انواع الشركات التً 

عددها
(1)

ا النوع من الشركات وهذا الحكم ٌسري على فؤن هذا اقرار منه بالؽاء هذ
التً اشارت الى هذه الشركات ومنها قانون ضرٌبة الدخل وعلٌه فان كل القوانٌن 

شركات االشخاص هً ثبلث بحسب ما اشار الٌها قانون الشركات الحالً : شركات 
التضامن وهً تتؤلؾ من االشخاص الطبٌعٌٌن الٌقل عدد اعضاءها عن اثنٌن وال 

على عشرة  ٌزٌد
(2)

, والشركة البسٌطة وتتؤلؾ من عدد من االعضاء ال ٌقل عن 
اثنٌن وال ٌزٌد على خمسة 

(3  )
,وشركة الشخص الواحد وتكون شركة استثناء من 

حٌث التسمٌة وتتؤلؾ من شخص طبٌعً واحد.
 (4)

 
 

 الثانً المطلب
 تحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة 

ٌبة فً المادة الثانٌة من قانون ضرٌبة حدد المشرع مصادر الدخل الخاضع للضر
وٌمكن بٌانها تفصٌلٌاً وبالتوالً عدة فً فقرات  1722( لسنة 113الدخل رقم )

 بحسب ما اشارت الٌه المادة اعبله : 
 

ارباح االعمال التجارٌة او التً لها صبغة تجارٌة والصنائع والمهن بما  اوالً :
م ٌكن مقابل بب عدم الوفاء بها اذا لفٌها التعهدات وااللتزامات والتعوٌض بس

 خسارة لحقت المكلف :

                                                           
 النافذ .  1791( لسنة 21( من قانون الشركات رقم )  7 – 6م ) انظر  - 1
 ( من قانون الشركات النافذ . 3( ؾ )6انظر م ) - 2
 ( من قانون الشركات النافذ . 121انظر م ) - 3
 فذ . ا/ ثانٌاً ( من قانون الشركات الن 2انظر م ) - 4
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وٌمكن تحدٌد ابرز مصادر الدخل التً احتوت علٌها هذه الفقرة بما ٌلً : ارباح 
بؽة تجارٌة , الصنابع , المهن , التعهدات صاالعمال التجارٌة او التً لها 

ت , وهو ما سنضعه وااللتزامات , التعوٌض بسبب عدم الوفاء بالتعهدات وااللتزاما
 على بساط البحث تباعا:

 
  : ارباح االعمال التجارٌة او التً لها صبغة تجارٌة -0

لم ٌحدد المشرع الضرٌبً المقصود باالعمال التجارٌة ولكن بالركون الى تفسٌر 
الفقه والقضاء واالدارة الضرٌبٌة فان هذه االعمال ٌراد بها كل االعمال الواردة فً 

حٌث ذكرت  1724( لسنة 30( فً القانون التجاري رقم )6مادة )( و ال5المادة )
هذه المواد االعمال التجارٌة على سبٌل المثال ولٌس الحصر ومنها البٌع واالٌجار 
والتؤمٌن , كما تدخل ضمن دابرة االعمال التجارٌة كل ما ٌقوم به الشخص بقصد 

المضاربة.
(1)

      
ذا المجال انه لم ٌشترط االحتراؾ او وتنبري خصوصٌة القانون الضرٌبً فً ه

االعتٌاد فً مارسة االعمال التجارٌة لكً ٌخضع الربح للضرٌبة بل هو ٌخضع لها 
حتى لو تحقق لمرة واحدة او بشكل عرضً

 (2)
, بعكس القانون التجاري الذي 

 اشترط االحتراؾ لكً ٌسبػ علٌها الصفة التجارٌة . 
رٌة( فٌقصد بها االعمال الشبٌهة باالعمال اما عبارة )..او التً لها صبؽة تجا

التجارٌة اي االعمال القرٌبة للعمل التجاري والتً ٌقوم بها شخص ال ٌحمل صفة 
تاجر , كقٌام شخص ال ٌحمل الصفة التجارٌة بشراء سلعة بكمٌات كبٌرة بقصد 

د االستهبلك الشخصً ثم ٌبٌعها عند انتهاء الحاجة منها او بٌع الزابد منها بعد س
حاجته او قٌام شخص بتؤلٌؾ كتاب وطبعه وبٌعه لمرة واحدة . اذا اعتبرت لجنة 

 التدقٌق )لجنة االستبناؾ( ذلك العمل بانه عمل ذو صبؽة تجارٌة . 
وؼاٌة المشرع من هذا الوصؾ هو توسٌع نطاق الضرٌبة الى اقصى حد ممكن 

فبلت من بقصد تقلٌص صور التهرب الضرٌبً وعدم فسح المجال للمكلؾ لبل
الضرٌبة باي حال من االحوال اذ  ٌكفً ان ٌكون العمل ذوصبؽة تجارٌة لٌصبح 

الربح الناجم عنة خاضع للضرٌبة 
(3)

. 
 
 :الصنائع  -7
وٌراد بها االعمال الحرفٌة التً ٌقوم بها الشخص باالعتماد على قدراتة البدنٌة او  

ببعض ٌستعٌن الجسدٌة بشكل مستقل او بمعٌة بعض االشخاص من اقاربة او 
                                                           

المضارب به وتإدٌان الى خسارة ٌتجنبها المضارب والى ربح ٌسعى الٌه وٌجب ٌقصد بالمضاربة ممارسة عملٌتٌن مفترقتٌن تقعان على  - 1

على المضارب ان ٌقصد هاتٌن العملٌتٌن بالتعاقب منذ البداٌة أي انها السعً وراء تحقٌق الربح عن طرٌق وضع رأسمال معٌن فً عمل 
 (. 1,هامش)93,ص1722-1729ٌت الحكمة , بؽدادمعٌن بقصد  الربح.د.اعاد علً حمود, المالٌة العامة والتشرٌع المالً , ب

 .  112, ص 1765د. صالح ٌوسؾ عجٌنة , ضرٌبة الدخل فً العراق , المطبعة العالمٌة , القاهرة ,  - 2
 . 166ود. صالح ٌوسؾ عجٌنة , مصدر نفسة , ص   93د. اعاد علً حمود , مصدر سابق , ص  - 3
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بعض اآلالت المحددة التً تعمل بالقوة المتحركة  العمال . وقد ٌستعمل فً عمله
(1)

 
كالحداد والنجار والسمكري والخٌاط, وهذا االمر ٌنطبق على معظم الحرفٌٌن فً 
المناطق الصناعٌة . وٌقوم الركن االساسً فً الصنابع على العمل فً حٌن تعد 

وٌاً . وتتمٌز الصنابع عن االعمال الصناعٌة الكبرى فً ان المواد االولٌة ركناً ثان
االخٌرة تدخل ضمن االعمال التجارٌة التً بٌناها فً النقطة االولى وتحتاج الى 

رإوس اموال ضخمة لممارسة نشاطها عكس الصنابع.
(2)

  
 

 :المهن  -3
لم ٌحدد المشرع الضرٌبً مفهوم المهن هنا ولكن التعرٌؾ العام للمهنة هو  
مارسة النشاط االقتصادي على وجه االعتٌاد بقصد التكسب . ولكن هذا التعرٌؾ م

عام وربما ٌشمل كل االعمال والمهن التجارٌة والصناعٌة وبما ان الكثٌر من هذه 
االعمال قد نص علٌها المشرع صراحة وبٌنها سابقاً ضمن االعمال التجارٌة 

هً المهن ؼٌر التجارٌة  والصناعٌة لذلك نرى ان المهن المقصود بها هنا
(3)

وهً  
االعمال التً تحتاج الى خبرات وقدرات فنٌة معٌنة قد تؤتً عن طرٌق المران 
والممارسة او عن طرٌق الدراسة والحصول على شهادات علمٌة متخصصة كمهنة 

الطبٌب والمحامً والمهندس والرسام والمحاسب .. ألخ  
(4)

. واهم خصابص هذه 
 اصفة االعتٌاد واالستقبلل فً العمل أي ٌمارس صاحبها نشاطاالعمال انها تضمن 

بدون الخضوع لشخص آخر معنوي كان ام طبٌعً, كما ان العمل ٌعد العنصر 
المجهود الذهنً والفكري قبل كل شًء وال تستوجب  الى الؽالب فٌها وهً تستند

استعمال رأس مال اال بصورة ثانوٌة وبنطاق ضعٌؾ وبخبلؾ ذلك تكون هذه 
واقعة تحت هذا الوصؾ ) المهن ؼٌر التجارٌة ( كالطبٌب الذي ٌبنً ؼٌر  االعمال 

مستشفى مجهزة باالدوات الطبٌة واآلثاث ٌستقبل فٌها مرضاه وٌجري فٌها العملٌات 
الجراحٌة وٌقدم لهم الطعام والسكنى والخدمات االخرى فان مهنة الطبٌب تخرج 

ة وتصبح فً اطار المهن او االعمال بهذا الوصؾ من عداد المهن ؼٌر التجارٌ
التجارٌة

(5)
 . 

 :التعهدات او االلتزامات  -4
لم ٌحدد المشرع الضرٌبً مفهوم التعهدات وااللتزامات ولكن ٌمكن االستعانة 

( منه بانه 67باحكام القانون المدنً فً تحدٌد مفهوم االلتزام حٌث بٌنت المادة ) 
 من ن ٌطالب بمقتضاها الدابٌن دابن ومدٌن ٌراد به ) رابطة قانونٌة ما بٌن شخص

بان ٌنقل حقاً عٌنٌاً اوان ٌقوم بعمل او ٌمتنع عن عمل ( وعلٌه فان أي دخول المدٌن 
                                                           

 .  124 -123د . صالح ٌوسؾ عجٌنة, مصدر سابق , ص  - 1
 .  119د.طاهر الجنابً , علم المالٌة العامة , بؽداد , بدون سنة نشر , ص - 2
 .  162د. صالح ٌوسؾ عجٌنة , مصدر سابق , ص - 3
 (. 1, هـ)250د. عبد العال الصكبان , مقدمة فً علم المالٌة العامة والمالٌة العامة فً العراق , مصدر سابق, ص - 4

 .  164جٌنة , مصدر سابق , صد. صالح ٌوسؾ ع - 5
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تتولد للمكلؾ من التعهدات وااللتزامات تكون محبلً للخضوع للضرٌبة. والسإال 
ة على الذي ٌطرح هنا هل ان دخول او ارباح تلك التعهدات اوااللتزامات مقصور

تلك التً تنشؤ بموجب عقد فقط ام هً منبثقة عن جمٌع مصادر االلتزام االخرى ؟ 
ونرى ان المشرع هنا اطلق الوصؾ والمعروؾ ان المطلق ٌجري على اطبلقة 
ومن ثم فان أي ربح ٌتولد للشخص من التعهدات وااللتزامات ٌمكن ان ٌكون محبلً 

واء اكان العقد ام القانون ام االرادة للخضوع للضرٌبة اٌاً كان مصدر االلتزام س
المنفردة ام الكسب الؽٌر مشروع ام االثراء ببل سبب وان كان احتمالٌة تحقق الربح 

اد تكون مستبعدة او ؼٌر لصاحب التعهد او االلتزام فً المصادر االربعة االخٌرة تك
 مقصودة .

 :التعوٌض بسبب التعهدات او االلتزامات  -5
ٌبً من بٌن مصادر الدخل الخاضع للضرٌبة التعوٌض الذي جعل المشرع الضر

ٌحصل علٌه الشخص بسبب عدم الوفاء بالتعهدات او االلتزامات اذا لم ٌكن مقابل 
خسارة لحقت به . ومثال ذلك الشرط الجزابً المتمثل بالتعوٌض الذي ٌستحقه احد 

ٌض ٌكون خاضعاً اطراؾ العقد اذا ما اخل الطرؾ اآلخر بالتزامه اذ ان هذا التعو
لضرٌبة الدخل بشرط ان ال ٌكون مقابل خسارة لحقت من حصل علٌه . فلو تعهد 
)أ(  بنقل بضاعة عابدة الى )ب( الى مكان معٌن ,واخل ) أ ( بتعهده فاستحق ) ب ( 

( ألؾ دٌنار فان هذا التعوٌض ٌكون 100التعوٌض عن هذا االخبلل وكان مقداره ) 
كن مقابل خسارة لحقت ) ب ( . بان اتفق هذا االخٌر مع خاضعاً للضرٌبة اذا لم ٌ

شخص ثالث وهو ) ج ( على نقل نفس البضاعة بنفس السعر الذي اتفق به مع ) أ( 
 او بسعر اقل . 

الفوائد والعمولة والقطع وكذلك االرباح الناجمة عن احتراف المتجارة  -ثانٌاً :
 دات :باالسهم والسن

اولتها هذه الفقرة هً الفوابد والعمولة والقطع وابرز مصادر الدخل التً تن
 واالرباح المتولدة عن االسهم والسندات . وٌمكن بٌانها باالتً :

 :الفوائد  -0
ٌقصد بالفابدة ذلك التعوٌض او المكافبات التً ٌؤخذها الشخص من شخص آخر 
نظٌر استعماله نقوده لفترة محددة من الزمن . وقد نص المشرع الضرٌبً على 
خضوعها للضرٌبة بؽض النظر عن نوعها ودون التمٌٌز بٌن كونها فوابد ناتجة عن 
السندات ام فوابد ناشبة عن الدٌون العادٌة او الحسابات الجارٌة او الودابع , وسواء 
دفعت بشكل عٌنً ام نقدي وبشكل معجل ام دوري ومإجل . وٌبلحظ ان ثمة 

ا االدارة الضرٌبٌة فً اثبات صحة مبلبسات خاصة بكل معاملة مالٌة تعتمد علٌه
اخذ المكلؾ للفابدة و بالسعر المحدد فً العقد حتى وان ادعى بخبلؾ ذلك فمثبلً لو 

وذكر سعر فابدة اقل من حقٌقته للتهرب من الضرٌبة وثبت  المدٌن مع الدابنتواطؤ 
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 للسلطة المالٌة بخبلؾ ذلك فان االخٌرة لها السلطة التقدٌرٌة فً فرض الضرٌبة
%(9على اساس الحد االقصى للفابدة القانونٌة المقررة فً القانون المدنً وهً )

(1)
 
هذا مع العلم ان الفابدة التجارٌة ٌمكن ان تتجاوز ذلك الحد ال سٌما بالنسبة لبلعمال 

المصرفٌة 
(2)

  . 
بدة هل هً فابدة مدنٌة ام وحٌنبذ ٌنبؽً على السلطة المالٌة ان تتثبت من نوع الفا

كل ذلك فانه قد تتوفر لدى تلك السلطة المالٌة ادلة او معلومات ل. وبالمقابل ٌةتجار
ضة وٌمتنع عن التعامل مإكدة تثبت ان شخص ما ال ٌاخذ فابدة عن امواله المقتر

مخالفاً للشرٌعة االسبلمٌة. بالربا كونه
(3)

 
 :العمولة  -7

لدخل اال انه لم ٌحدد اشار قانون ضرٌبة الدخل الى اخضاع مبلػ العمولة لضرٌبة ا
ماهً العمولة لذا راى البعض ان العمولة المراد بها هً المبلػ الذي ٌتقاضاه 

طالما وردت االشارة الٌها حصراً فً  رؾ عن الخدمات المقدمة الى زبابنهالمص
.ق االعمال المصرفٌة على اساس انها اردفت بها كلمة القطعاسٌ

(4)
  

ناه العام دون تخصٌص وهو كل ما ٌإخذ مقابل ونرى ان مفهوم العمولة ٌإخذ بمع
عمل ما سواء كان عمبلً مصرفٌاً ام ؼٌر ذلك . وٌكاد ٌكون مفهوم العمولة ٌتضح 
بشكل جلً وصرٌح فً اعمال التوسط والتً هً التمثٌل التجاري والوكالة بالعمولة 

لعمولة . ٌتقاضاه الوكٌل التجاري والوكٌل بالعمولة والدالل هو ا والداللة وان ما
. فالتمثٌل التجاري هو كل اتفاق هنالك فرق بٌن اعمال التوسط هذه ومن المعلوم ان

ٌتم بٌن طرفٌن ٌتعهد بمقتضاه طرؾ ٌسمى الممثل التجاري بابرام صفقات باسم 
ولحساب الطرؾ اآلخر وهو الموكل بصفة مستدٌمة فً منطقة معٌنة . اما الوكالة 

ه الوكٌل بالعمولة بان ٌجري باسمه تصرفاً قانونٌاً بالعموله فهً عقد ٌتعهد بمقتضا
لحساب الموكل مقابل اجر ) العمولة ( والفرق بٌن الوكالة بالعمولة والتمثٌل 
التجاري هو ان الممثل التجاري ٌحتفظ بتنظٌم واستقبلل خاصٌن بٌنما ٌخضع 

موكل أي الوكٌل بالعمولة لنوع من التوجٌه وبضرورة االلتزام بتعلٌمات االصٌل ال
ان هنالك عبلقة تبعٌة بٌن الوكٌل والموكل.

(5)
 

التقرٌب بٌن شخصٌن لكً ٌتعاقدا معاً نظٌر عمولة ٌقبضها  ااما الداللة فٌراد به
الدالل من كلٌهما او من احدهما وتحدد العمولة بنسبة معٌنة من قٌمة الصفقة 

العقد بؤسم طرؾ  بمقتضى نص قانونً . واالصل ان الدالل لٌس وكٌبلً ٌقوم بؤبرام
او آخر من اطراؾ العبلقة القانونٌة.

(6)
  

                                                           
 ( من القانون المدنً العراقً النافذ .192انظر م ) - 1
 .  41, ص 2006انظر د. باسم محمد صالح , القانون التجاري , القسم االول , العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة ,  - 2
 .  195 -1993د . صالح ٌوسؾ عجٌنة , مصدر سابق , ص  - 3
 .  167ابً , مصدر سابق , ص د. طاهر الجن - 4
 . 23 – 20د. باسم محمد صالح , مصدر سابق,ص - 5
 . 24د. باسم محمد صالح , المصدر ذاته , ص - 6
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 :القطع  -3
وٌراد به بشكل عام المبلػ المستحصل عن شراء االوراق التجارٌة كالكمبٌاالت   

والسندات االسمٌة من قبل المصارؾ او البٌوت المالٌة المتخصصة قبل حلول اجل 
استحقاقها

(1)
الدابنٌن بورقته التجارٌة الى احد اذ جرى التعامل على ان ٌتقدم احد .

البنوك التجارٌة لٌشترٌها منه قبل حلول مٌعاد استحقاقها, فٌدفع المصرؾ الى 
صاحب الورقة التجارٌة قٌمتها بعد ان ٌقتطع منها ) أي ٌخصم منها( مبلؽاً معٌناً 
ٌتالؾ من جزبٌن احدهما ٌمثل الفابدة التً ٌؤخذها المصرؾ عن المبلػ الذي ٌدفعه 
الى صاحب الورقة التجارٌة وتحسب هذه الفابدة عن المبلػ المذكور من تارٌخ 
الخصم الى تارٌخ استحقاق الورقة والجزء اآلخر ٌمثل عمولة خاصة ٌحصل علٌها 

المصرؾ عادة عن الخدمة التً ٌإدٌها الى حامل الورقة 
(2)

. وعلى العموم فان هذا  
ٌمثل مبلػ  ٌبة الدخل بجزبٌه سواء كانالخصم ٌعد ربحاً متولداً ومن ثم ٌخضع لضر

 الفابدة ام العمولة .
 :االرباح الناجمة عن المتجارة باالسهم والسندات  -4

بٌنا فً اكثر من مناسبة ان المشرع الضرٌبً اخضع الدخل للضرٌبة دون شرط 
االعتٌاد واالستمرارٌة والدورٌة لكن فٌما ٌتعلق باالرباح المتولدة عن المتاجرة 

خضاعها للضرٌبة بنصه الهم والسندات فانه اشترط فٌها االحتراؾ واالعتٌاد باالس
صراحة على ) .. االرباح الناجمة عن احتراؾ المتاجرة باالسهم والسندات ( 

وبٌعها بشكل دوري ومستمر على ان  والسندات والمتجارة ٌراد بها شراء االسهم
 لسندات هً: ثمة شروط لكً ٌعد الشخص محترفاً لتجارة االسهم وا

 مزاولة الشخص عملٌة شراء االسهم والسندات بنفسه ولٌس بالنٌابة عن ؼٌره .  -أ
تكرار عملٌات الشراء والبٌع حٌث ال ٌكفً السباغ سمة االحتراؾ التجاري  -ب

على الشخص قٌامه بعملٌة واحدة او اثنٌن من عملٌات الشراء والبٌع اذ ال تكفً هذه 
 تخاذ الشخص من االتجار باالسهم والسندات حرفة له . لتكون قرٌنة واضحة على ا

ان ٌكون االحتراؾ منصباً على بٌع وشراء االسهم والسندات ومن ثم فانه اذ  -ج
كان الشخص محترفاً لعمل آخر ؼٌر االسهم والسندات فانه ال ٌخضع لهذا النص 

(3)
. 

 :بدالت اٌجار االرض الزراعٌة  -ثالثا
ن المشرع العراقً فً قانون ضرٌبة الدخل النافذ قد اعفى ابتداًء البد من القول ا

الدخول الزراعٌة المتولدة للشخص الذي ٌزرع ارضه بنفسه من الخضوع للضرٌبة 
وذلك استناداً الى المادة )السابعة( اتساقاً مع ما كان معموالً به فً القانون الضرٌبً 

ى اساس ان الدخل المذكور وكان هذا االمر مبنٌاً عل 1757( لسنة 25السابق رقم )
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وعندما الؽٌت هذه الضرٌبة  .ٌخضع لضرٌبة خاصة هً ضرٌبة االرض الزراعٌة
 1720فً عام 

(1)
ؼاٌة معٌنة وهً تنشٌط  برر هذا االعفاء بان المشرع ابتؽى 

القطاع الزراعً ومحاولة جذب رإوس االموال واالستثمار فً زراعة االراضً 
هو بلد زراعً باالصل وهذا االستثمار ٌتحقق بتخفٌؾ الزراعٌة ال سٌما ان العراق 

العبء على عاتق المزارعٌن من خبلل عدم فرض أي التزامات ضرٌبٌة على 
ولكن بالمقابل استدرك المشرع ان ثمة اناس ال ٌزرعون ارضهم بانفسهم ,نشاطهم

ولحسابهم بل ٌإجرونها الى اشخاص آخرٌن ٌتولون زراعتها واستؽبللها لحسابهم 
فترة محددة من الزمن نظٌر مبلػ معٌن من النقود ومن الواضح ان هذا المبلػ هو ول

الذي عناه قانون ضرٌبة الدخل فً هذه الفقرة تحت اسم بدالت اٌجار االرض 
الزراعٌة اما بدالت اٌجار المبانً فتخضع لضرٌبة اخرى سنتكلم عنها الحقاً هً 

 النافذ . 1757( لسنة 162ن رقم ) ضرٌبة العقار المفروضة بموجب القانو
 

 او حق التصرف به المقدر او البدل اٌهما اكثررابعا: قٌمة العقار 
2015( لسنة 42سن المشرع العراقً قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم )  

2
 
تضمن بٌن طٌاته نص ٌفٌد بإضافة وعاء ضرٌبً جدٌد الى االوعٌة الضرٌبٌة 

لسنة  113من قانون ضرٌبة الدخل النافذ رقم المنصوص علٌها فً المادة الثانٌة 
( منها حٌث كان نصها )قٌمة العقار او حق 4لٌكون تحت عنوان الفقرة ) 1722

لسنة  25التصرؾ فٌه المقدر وفق احكام قانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه رقم 
او البدل اٌهما اكثر, تفرض على مالك العقار او حق التصرؾ فٌه بؤي  1792
من وسابل نقل الملكٌة او كسب حق التصرؾ او نقله كالبٌع والمقاٌضة وسٌلة 

والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشٌوع وتصفٌة الوقؾ او المساطحة وٌعامل 
المستؤجر معاملة المالك عند إٌجاره العقار الذي دخل فً تصرفه بعقد المساطحة 

 وتحتسب الضرٌبة بنسبة تصاعدٌة من قٌمة العقار..(
وال بد قبل الخوض فً الموضوع محل البحث ان نشٌر ان المشرع العراقً قد     

المتولد عن نقل ملكٌة العقار او حق التصرؾ به لتعدٌبلت تشرٌعٌة  الدخلاخضع 
 مختلفة وبثبلث مراحل اساسٌة. 

جعل هذا الدخل خاضع للضرٌبة إبان سنه قانون ضرٌبة الدخل  المرحلة االولى:
ولكن لم ٌخضع كامل الدخل, وانما الربح الصافً المتولد عنه بعد  النافذ 1722عام 

 استبعاد تكالٌؾ شراء العقار او تكالٌؾ تملكه عن طرٌق االرث. 
سن مجلس قٌادة الثورة قراره رقم  2002وتحدٌدا فً عام  :المرحلة الثانٌة

نونً ( استبعد هذا الدخل من الخضوع لقانون ضرٌبة الدخل وافرد له نظام قا120)

                                                           
 .  1720/  1/ 5( فً 21تم هذا االلؽاء بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة ) المنحل ( رقم ) - 1
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تسمٌتها )بضرٌبة انتقال العقار( لكن  ٌمكنخاص به حٌث اخضعه لضرٌبة مستقلة 
وعابها ٌتمثل بالدخل االجمالً الذي ٌحصل علٌه مالك العقار او مالك حق التصرؾ 

( ملٌون دٌنار والمتبقً 20فٌه بعد استبعاد مبلػ معٌن من قٌمة ذلك الدخل وهو)
وى علٌها القرار المذكور. فٌكون بذلك ٌخضع لضرٌبة تصاعدٌة وفق اسعار انط

المشرع قد تعامل مع هذا الدخل بانه رأسمال عقاري ولذلك تفرض الضرٌبة على 
 قٌمته االجمالٌة ولٌست الصافٌة. 

التعدٌل المشار الٌه اعبله اذ الؽى المشرع العراقً  وتحقق فٌها :المرحلة الثالثة
واعاد هذا الوعاء الى  2002سنة ( ل120قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم )

 ن: ٌمروال نرى فٌها عودة محمودة الحومة ضرٌبة الدخل 
ان المشرع قد اخضع الدخل االجمالً المتولد عن نقل ملكٌة العقار او نقل  االول:

حق التصرؾ به لضرٌبة الدخل. وهو ما ٌفهم من النص المذكور اعبله بالخضوع 
التصرؾ به( ولٌس كما كان علٌه الحال فً  لهذه الضرٌبة )قٌمة العقار او حق

اذ كان النص هو ) االرباح  2002( 120المرحلة االولى وقبل صدور القرار)
الناجمة عن نقل ملكٌة العقار او نقل حق التصرؾ فٌه(. أي ما ٌخضع للضرٌبة هو 
الدخل الصافً ولٌس الدخل االجمالً, على اساس مفهوم الربح ال ٌتحقق اال بعد 

وللتدلٌل على ما قلناه آنفا ان المشرع الحالً  .من الدخل اإلجمالً اد التكالٌؾاستبع
لم ٌؤت بنصوص تعالج آلٌة احتساب التكالٌؾ التً تحملها مالك العقار فً سبٌل 

 2002شرابه او أٌلولته إلٌه عن طرٌق اإلرث, بخبلؾ ما كان علٌه الحال قبل 
العقار الموروث او المتملك كما كانت  الذي كان ٌنص على هذه اآللٌة بتقدٌر قٌمة

قبل عشر سنوات من تارٌخ تصرؾ الوارث او المالك اذا كان قد مر على نقل 
الملكٌة او حق التصرؾ اكثر من عشر سنوات وتعتبر القٌمة المقدرة على هذا 
االساس كلفة على الوارث او المالك. اما اذا كانت الفترة المذكورة اقل من عشر 

 ذ حٌنبذ بتقدٌر التركات او بدل التملك أي قٌمة الشراء. سنوات فٌإخ
ان تطبٌق الضرٌبة على القٌمة الكلٌة للعقار مثلما ورد فً التعدٌل األخٌر  الثانً:

ٌتناقض مع ما نص علٌه قانون ضرٌبة الدخل الذي عرؾ الدخل بؤنه ) اإلٌراد 
ة الثانٌة من هذا الصافً للمكلؾ الذي حصل علٌه من المصادر المبٌنة فً الماد

القانون( ولذلك تبقى هذه الضرٌبة هً ضرٌبة رأسمال وان فرضت ضمن قانون 
 ضرٌبة الدخل وهذا مؤخذ كبٌر ٌنبؽً على المشرع تداركه.

 
الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات واالجور المقررة للعمل بمقدار معٌن  -خامسا

 دة محددة والمخصصات والتخصٌصات :لم
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مل وٌمكن تفصٌل ان هذه الفقرة ركزت على الدخول المتولدة عن الع من الواضح
 ذلك بحسب اآلتً: 

 :  الرواتب واالجور -1
البد من التنوٌه ابتداًء ان الرواتب المدفوعة من قبل الدولة او شركات القطاع العام 

خل النافذ الى ان اخضعت داو المختلط كانت معفٌة من الضرٌبة فً قانون ضرٌبة ال
.وباالستناد  2003( لسنة  42موجب قرار سلطة االبتبلؾ ) المنحلة ( رقم ) لها ب

الى ذلك اصبحت رواتب الموظفٌن والمستخدمٌن من العمال تخضع للضرٌبة على 
الدخل سواء كانت هذه االٌرادات تدفع من الدولة ام من المإسسات التابعة لها او من 

ب المدفوعة من القطاع الخاص . شركات القطاع المختلط اسوة باالجور والروات
وتجدر االشارة الى ان الراتب ٌختلؾ عن االجر فً ان االخٌر ٌدفع عادة فً اوقات 
متقاربة وؼالباً ما ٌكون اسبوعٌاً او ٌومٌاً ومن قبل اشخاص القطاع الخاص . بٌنما 

وٌاً ومن االول ٌدفع عادة فً اوقات متباعدة نسبٌاً وؼالباً ما ٌكون شهرٌاً واحٌاناً سن
قبل الدولة او احدى الهٌبات التابعة لها. على ان هذا ال ٌمنع احٌاناً من استبلم 
الشخص راتب او اجر بشكل مقطوع سواء مقدماً كان ذلك ام فً نهاٌة انجاز العمل 

 اخضاعه للضرٌبة على دخل العمل . مما ٌعنً اٌضاً 
 : المخصصات  -2

ناً مزاٌا عٌنٌة عبلوة على راتبه او اجره قد ٌحدث ان ٌتلقى الموظؾ او العامل احٌا
النقدي وتخضع هذه المزاٌا للضرٌبة كما تخضع الرواتب واالجور على حد سواء 
وذلك بعد تقوٌمها بما ٌقابلها من مبالػ نقدٌة كالسكن المجانً او تقدٌم بعض وجبات 

امل الطعام المجانٌة او بدل مبلبس. باالضافة الى ذلك قد تحسب للموظؾ او الع
احٌاناً مخصصات اضافة الى راتبه او اجره نظٌر نفقات ٌتكبدها فعبلً عند القٌام 
بعمله او مقابل ؼبلء المعٌشة وارتفاع تكالٌفها او مقابل اعمال اضافٌة او مقابل 

.شهادة اوؼٌر ذلك
(1 )

  
(  4( الفقرة )  61وعلى العموم فان قانون ضرٌبة الدخل قد خول بموجب المادة ) 

زٌر المالٌة تعٌٌن ماهٌة المخصصات التً تستوفى عنها استقطاع الضرٌبة منه و
بطرٌق االستقطاع المباشر على الرواتب واالجور , وتناولت تعلٌمات استقطاع 

ابرز هذه المخصصات  2005( لسنة 11) رقم الضرٌبة بطرٌق االستقطاع المباشر
عام المدفوعة الخاضعة لضرٌبة الدخل ومنها مخصصات السكن ومخصصات الط

نقداً ام عٌناً ومخصصات الموقع الجؽرافً ومخصصات الخطورة ومخصصات 
الخدمة الخارجٌة

 (2)
  . 
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 :التخصٌصات  -3
لم ٌحدد المشرع الضرٌبً مفهوم التخصٌصات ولكن جرى العمل على اعتبار 
التخصٌصات هً المبالػ التً تدفع العضاء السلطة التشرٌعٌة وكذلك التً تدفع 

ء المجالس المحلٌة العضا
(1)

. وٌمكن ان نظٌؾ الٌها نسبة من االرباح التً  
تخصصها بعض المإسسات والدوابر الحكومٌة والشركات العامة لموظفٌها او ما 

 تخصصه بعض االشخاص المعنوٌة الخاصة للعاملٌن لدٌها . 
 
 :الرواتب التقاعدٌة ومكافآت التقاعد  -4

مبالػ الشهرٌة التً تدفعها الدولة بشكل دوري الى نعنً بالرواتب التقاعدٌة تلك ال
من سبق ان خدم فً دوابرها المختلفة سواء كانت مدفوعة لهم مباشرة فً حٌاتهم ام 
الى مستحقٌها من عوابلهم بعد وفاتهم وسواء كانوا عسكرٌٌن ام مدنٌٌن . اما 

الذي لم ٌبق فً المكافآت التقاعدٌة فهً ذلك المبلػ الذي تدفعه الدولة الى الموظؾ 
الخدمة المدة المطلوبة الستحقاقه الراتب التقاعدي سواء بسبب صحً ام ؼٌر ذلك 

النافذ معٌار  2014( لسنة 7رقم )من االسباب . وقد اعتمد قانون التقاعد الموحد 
الخدمة فً التفرقة بٌن الراتب التقاعدي والمكافآت التقاعدٌة ,اذ بٌنت المادة 

نه ٌستحق الموظؾ المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا ( منه على ا/اوال21)
( سنة بٌنما اشارت المادة 15كانت له خدمة فعلٌة لؽرض التقاعد ال تقل عن )

( 15( منه بانه اذا كانت خدمات الموظؾ المحال على التقاعد تقل عن )/اوال/أ22)
 سنة خدمة تقاعدٌة فٌمنح مكافآت تقاعدٌة . 

انه لٌس من العدالة فً شًء اخضاع رواتب التقاعد او وقد ٌتصور البعض 
المكافآت التقاعدٌة للضرٌبة فً حٌن انها مستمدة فً االصل من رواتب الموظفٌن 
التً هً بذاتها خاضعة للضرٌبة.بٌد ان هذا القول ٌمكن الرد علٌه بسهولة بان راتب 

الموظؾ وهو لم التقاعد ٌتؤلؾ فً االصل من جزبٌن وهما: جزء مستقطع من راتب 
ٌكن خاضعاً للضرٌبة ٌوم ان كان الموظؾ فً وظٌفته حٌث تفرض الضرٌبة على 
راتب الموظؾ دون المبالػ المستقطعة منه لؽرض التقاعد التً ٌطلق علٌها المشرع 

اسم التوقٌفات التقاعدٌة 
(2 )

 ,اما الجزء االخر فهو الذي تتحمله الدولة. 
 ر من المبالػ المستقطعة من رواتبهباً تقاعدٌاً اكثوبهذا ٌؤخذ الموظؾ المتقاعد رات

حٌن كان فً وظٌفته فمن هنا ٌتضح ان المبالػ التً تإلؾ رواتب التقاعد لم تكن فً 
السابق خاضعة للضرٌبة وبالتالً البد من اخضاعها الٌها اسوة بالدخول االخرى . 

تقاعدٌة او مبالػ ٌجدر القول ان العاملٌن فً القطاع الخاص ٌتمتعون باكرامٌات 
نقدٌة او مكافآت نهاٌة الخدمة او ضمان اجتماعً وهً خاضعة للضرٌبة عموماً . 

                                                           
 .  30د.عبد العال الصكبان , المٌزانٌة والضرابب المباشرة فً العراق , مصدر سابق , ص - 1
 / اوالً (من قانون التقاعد الموحد النافذ . 3%( بحسب المادة )9وهً حالٌاً ) - 2
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وهإالء العاملون تحكم آلٌات تقاعدهم قوانٌن اخرى ؼٌر قانون التقاعد الموحد 
المشار الٌه اعبله والمطبق على الموظفٌن العاملٌن فً دوابر الدولة . وابرز قانون 

 فً القطاع الخاص هو قانون العمل والضمان االجتماعً . ٌخضع له العاملون 
بقً ان نشٌر اخٌراً الى انه على الرؼم من نص المشرع الضرٌبً صراحة على 
اخضاع الرواتب التقاعدٌة للضرٌبة اال انه وقع فً تناقض بٌن وجلً عندما جعل 

ة عن من الدخول المعفات من الضربٌة مدخوالت المتقاعدٌن او عٌالهم الناجم
الرواتب التقاعدٌة او المكافآت التقاعدٌة او مكافآت نهاٌة الخدمة وذلك فً المادة 

( من قانون ضرٌبة الدخل وهذا ما ٌجعل موقؾ المشرع العراقً من هذه 6)السابعة/
م الناحٌة مبهم ومتناقض وؼٌر مفهوم ومن ثم حرٌاً به االنتباه له ومعالجته بشكل سلٌ

 لنصٌن . من خبلل التوفٌق بٌن ا
وطالما نحن فً خضم الكبلم عن الضرٌبة المفروضة على الرواتب ال بد ان نبٌن 

%( 3ان المشرع العراقً فً قانون الموازنة االتحادٌة قد نص على استقطاع نسبة )
ورواتب المتقاعدٌن كافة توزع بنسبة ومخصصاتهم  رواتب الموظفٌن مجموع من

الى وزارة الهجرة والمهجرٌن الؼاثة  %(40%( الى هٌبة الحشد الشعبً و)60)
النازحٌن

1
 ولنا على هذه النسبة المبلحظات االتٌة: 

ٌنا هو ضرٌبة مباشرة مفروضة القانونٌة لهذا االستقطاع فً را ان الطبٌعة -1
بهذا وهو ان اعرض عن ذكر االمور بمسمٌاتها  على الدخل وان لم ٌسمها المشرع

للحكومة والبرلمان ان سمً االستقطاع  هو الخشٌة من ردود فعل شعبٌة معارضة
 . المذكور بالضرٌبة

ان هذا االستقطاع جعل الموظؾ والمتقاعد خاضع الزدوج ضرٌبً كون  -2
الراتب الذي ٌحصل علٌه وهو وعاء الضرٌبة ٌخضع لنوعٌن من االستقطاع االول 

 متمثل بضرٌبة الدخل والثانً متمثل باالستقطاع المذكور فً قانون الموازنة.
وما ٌجدر االشارة الٌه ان ما تضمنه قانون الموازنة المذكور هو استقطاع مإقت 

ومع ذلك فان  2016ٌفترض ان ٌمتنع عن تطبٌقه بمجرد انتهاء السنة المالٌة لسنة 
%( وهو ان 4.2استقطاع بنسبة )تضمن بٌن طٌاته فرض  2019مشروع موازنة 

 ا اعبله.اقر ٌكون متوافرا فٌه ذات المسابل التً ذكرناه
 

 كل مصدر آخر غٌر معفى بقانون وغٌر خاضع الي ضرٌبة فً العراق: -خامسا
لم ٌكتؾ المشرع بمصادر الدخل التً حددها سابقاً بل احتاط لبلمر واحترز الى  

مسالةوجود ارباح او دخول اخرى لم ٌرد ذكرها فً الفقرات السابقة او ربما تتحقق 
ة والفنٌة واالقتصادٌة عملٌات تنتج عنها دخول فً المستقبل بفعل التطورات التقنٌ

واٌرادات لم ٌنص المشرع على اخضاعها لضرٌبة الدخل كما انه لم ٌبٌن كونها 

                                                           
1
 .2016انون الموازنة االتحادٌة لسنة ( من ق37انظر فً تفصٌل ذلك المادة ) 
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معفٌة بموجب قانون ما وال تخضع الي ضرٌبة اخرى , فجاء بهذا النص لكً 
ٌخضع مثل هذه الدخول لضرٌبة الدخل . ومن ثم حالت هذه الفقرة بنصها العام دون 

رب الكثٌر من الدخول من الضرٌبة وبذلك اصبحت ضرٌبة الدخل هً ضرٌبة ته
القانون العام فً العراق . ومن الفابدة ذكر بعض االمثلة على الدخول التً لم ٌنص 
المشرع علٌها وؼٌر معفاة بقانون وكذلك ؼٌر خاضعة الي ضرٌبة اخرى مما 

 :خلٌستوجب خضوعها لضرٌبة الد
 ٌٌن رواتب الالجئٌن السٌاس -0
قد تقبل الدولة فً بعض االحٌان البلجبٌن السٌاسٌٌن ال سٌما وان المشرع  

الدستوري لدٌنا
(1)

كفل هذا االمر على ؼرار الكثٌر من الدول وهذا ما ٌستتبع ان  
تخصص الحكومة لهم رواتب دورٌة طٌلة بقابهم فً العراق من ؼٌر ان ٌشؽلوا 

فة الدورٌة وهً من اهم صفات الدخل وظٌفة ولما كانت هذه الرواتب تتمثل بها ص
اذاً من فبل مناص  ,بمعناه العام وؼٌر خاضعة الي ضرٌبة وؼٌر معفاة بقانون

 اخضاعها لضرٌبة الدخل . 
 المبالغ الممنوحة لالشخاص المخبرٌن  -7
قد تمنح السلطة الحكومٌة احٌاناً مبالػ او اكرامٌات لبعض االشخاص المخبرٌن  

صحٌحة تتعلق بمصالح الدولة العامة كما لو زود احد  الذٌن ٌزودونها باخبار
االشخاص السلطة الحكومٌة باخبار تتعلق بدخول وتداول اموال مهربة من 

الٌة على اخضاعها الضرابب الكمركٌة فمثل هذه المبالػ اعتادت السلطات الم
 لضرٌبة الدخل .

 ق:دخل الشخص المقٌم الذي ٌستمده من عقاره الواقع خارج العرا -3
ٌعد اٌراد العقارات الموجودة فً العراق خاضع لضرٌبة اخرى ؼٌر ضربٌة  

الدخل وهً ضرٌبة العقار اما اٌرادات العقارات االخرى خارج العراق والتً تعود 
الى اشخاص مقٌمٌن فً العراق فبل تخضع لضرٌبة العقار . والشك ان هذه 

ضاعها للضرٌبة على الدخل االٌرادات تعتبر دخبلً بكل معنى الكلمة مما ٌجب اخ
( من قانون ضرٌبة الدخل ومما ٌدل على ذلك هو ان 6(الفقرة)2حسب المادة )

( من هذا القانون اشارت الى فرض الضرٌبة على دخل 5( من المادة )1الفقرة )
الشخص المقٌم فً العراق سواء كان مستمداً من الخارج ام نشؤ فً الداخل 

(2
 

 
 الثالث  المطلب

 دخل المعفى من الخضوع للضرٌبةحدٌد الت
 اشترط المشرع الخضاع دخل ما لضرٌبة الدخل شرطان هما : 

                                                           
 النافذ .  2005/ ثانٌاً( من دستور عام 21انظر م ) - 1
 .  241- 237د. صالح ٌوسؾ عجٌنة , مصدر سابق , ص - 2
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 تً نص علٌها قانون ضرٌبة الدخل .ن ٌكون من بٌن مصادر الدخل الأ -
 ان ال ٌكون معفٌاً بموجب القانون من الضرٌبة .  -

دابمً وٌراد باالعفاء امتٌاز ٌستبعد بموجبه المشرع دخل ما بشكل كلً او جزبً 
او مإقت من الخضوع للضرٌبة أي كان هدفه اوؼرضه . واذا اردنا ان نحدد هذا 
االعفاءات فنجدها قد وردت فً قنوات مختلفة ووفق اعمال قانونٌة متنوعة فمعظم 
هذه االعفاءات نص علٌها قانون ضرٌبة الدخل ولكن الجزء اآلخر ضمنه المشرع 

 ٌات دولٌة وسنبٌن ذلك بالتفصٌل : فً قوانٌن وقرارات خاصة او بموجب اتفاق
 

 االول الفرع
 االعفاءات الواردة فً قانون ضرٌبة الدخل

نص المشرع العراقً فً المادة السابعة منه على مجموعة من االعفاءات التً ال 
ٌترتب بموجبها اخضاع دخل ما للضرٌبة بشكل كلً او جزبً ولفترة ؼٌر محددة 

ذا تمعنا فً مضمونها نجدها قد تؽٌا من وراءها او مإقتة, ولكن هذه االعفاءات ا
المشرع ؼاٌات مختلفة اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وحتى ادارٌة وسوؾ نبٌن 

 ابرز االعفاءات على وفق هذه الؽاٌات: 
 :: االعفاءات المقررة لتالفً االزدواج الضرٌبً اوال

بٌنا فً السابق 
(1)

مكلؾ بدفع اكثر من ان االزدواج الضرٌبً ٌعنً الزام نفس ال 
 مرة ضرٌبة من نفس النوع على نفس الوعاء وخبلل ذات المدة . 

واج وقد نص المشرع العراقً على مجموعة من االعفاءات بقصد تبلفً االز
 الضرٌبً الداخلً او الدولً :

 لتالقً االزدواج الضرٌبً الداخلًاالعفاءات المقررة  :المجموعة االولى
ل االزدواج الضرٌبً فً الداخل من خبلل مجموع من حاول المشرع تبلفً حصو
 االعفاءات ابرزها مما ٌلً: 

 
 :اعفاء الدخل الزراعً الناجم للزراع  -0

ٌبة خاصة هً راقً كان ٌخضع الدخل الزراعً لضرمن المعروؾ ان المشرع الع
ضرٌبة االراضً الزراعٌة ولما كانت هذه الضرٌبة هً ضرٌبة على الدخل بمعنى 

لك رأى المشرع من الضرورة بمكان تبلفً حصول ازدواج باخضاع الكلمة لذ
المكلؾ لنوعٌن من الضرابب على الدخل هما ضرٌبة االراضً الزراعٌة وضرٌبة 
الدخل فنص فً القانون الذي ٌحكم الضرٌبة االخٌرة على اعفاء الدخل الزراعً من 

( فً  52ل رقم )ضرٌبة الدخل وهذا النص تواتر العمل به منذ قانون ضرٌبة الدخ
لم  1720( ولما قام المشرع بالؽاء ضرٌبة االرض الزراعٌة فً عام 1729سنة )

                                                           
 من هذا المإلؾ . ( 26-25)انظر ص - 1
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ٌعمل على الؽاء االعفاء المقرر فً قانون ضرٌبة الدخل الزراعً مما ٌعنً ان 
تشجٌع المزارعٌن على اعفاء النشاط الزراعً وهو  ؼاٌة  المشرع من االستمرارفً

 بللها بؽٌة الحد من الهجرة من الرٌؾ الى المدٌنة زراعة اراضٌهم بانفسهم واستؽ
ان الذي ٌإجر والسٌما وتوجٌه رإوس االموال نحو توظٌفها فً المٌدان الزراعً 

 ارضه ٌكون خاضعاً لضرٌبة الدخل كما بٌنا فً السابق . 
 
 
 
  :اعفاء دخل العقار الخاضع لضرٌبة العقار -7
الزراعٌة ٌكون خاضعاً لضرٌبة أي دخل ٌتولد من اٌجار عقار ؼٌر االرض  

ولذلك اعفى  1757( لسنة 162خاصة هً ضرٌبة العقار بموجب القانون رقم )
المشرع العراقً فً قانون ضرٌبة الدخل النافذ هذا النوع من االٌرادات من 
الخضوع لضرٌبة الدخل لتبلفً واقعة اخضاعها لنوعٌن من الضرٌبة وهما ضرٌبة 

 الدخل وضرٌبة العقار. 
 

 :االعفاءات المقررة لتالفً االزدواج الضرٌبً الدولً  :المجموعة الثانٌة
لم ٌتجاهل المشرع العراقً فً قانون ضرٌبة الدخل ضرورة التخفٌؾ عن كاهل 
الشخص بعدم اخضاع دخوله لضرٌبتٌن من ذات النوع خبلل نفس المدة وعلى نفس 

 االجنبٌة عات الضرٌبٌةالوعاء فً الداخل والخارج عند حصول تعارض بٌن التشرٌ
والوطنٌة ومن ابرز االعفاءات التً حاول بها المشرع معالجة االزدواج الضرٌبً 

 الدولً هً : 
اعفاء دخل مإسسات الطٌران االجنبٌة بعضها او كلها بقرار من الوزٌر بشرط  -1

المعاملة بالمثل ووجود خط او مصلحة جوٌة للعراق فً بلد الدولة التً تتبعها تلك 
 (. 16/ ؾ9المإسسات )م 

اعفاء دخل اصحاب وسابط النقل البرٌة من ؼٌر العراقٌٌن المتعاقدٌن مع  -2
المإسسة العامة لتوزٌع المنتجات النفطٌة والؽاز الٌصال المنتجات النفطٌة الى 

 (. 24/ ؾ9داخل القطر او تصدٌرها منه ) م
عاقدٌن مع المإسسات اعفاء دخل اصحاب وسابط النقل من ؼٌر العراقٌٌن المت -3

 مكررة(.  24/ ؾ9العامة لتسوٌق النفط الخام الى خارج القطر )م 
ونبلحظ ان هذه االعفاءات اقتصر فقط على دخل االجانب ) دخل مإسسات 
الطٌران االجنبٌة فً الحالة االولى ودخل ؼٌر العراقٌٌن فً الثانٌة والثالثة( ومن ثم 

ة اذا ما كان االمر متعلقاً بمإسسات طٌران عراقٌة ال تنطبق االحكام القانونٌة السابق
 او كان الدخول متحققة لعراقٌٌن . 
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 : :االعفاءات الغراض اجتماعٌة ثانٌا

من ابرز االعفاءات التً نص علٌها المشرع الضرٌبً واراد بها تحقٌق اهداؾ 
ً اجتماعٌة مختلفة كرفع المستوى المعاشً للشخص ومراعاة طبٌعة العمل االنسان

 الذي تقوم به الجهة او التخفٌؾ عن كاهل الطبقات الفقٌرة هً ما ٌلً :
دخل االوقاؾ والمعابد والمعاهد الدٌنٌة المعترؾ بها قانوناً والجهات الخٌرٌة  -1

صنعة او مهنة او عمل  والتهذٌبٌة المإسسة للنفع العام ان لم ٌكن ذلك ناجماً عن
 ( . 3/ ؾ9تجاري )م

و عٌالهم من الراتب التقاعدي او المكافبات التقاعدٌة مدخوالت المتقاعدٌن ا  -2
 (.  6/ ؾ 9او مكافآت نهاٌة الخدمة وحتى من رواتب االجازات االعتٌادٌة )م

أي مبلػ مقطوع ٌدفع كمكافآت او تعوٌض لعابلة المتوفى او أي تعوٌض   -3
 ( . 7/ ؾ 9ٌدفع للمكلؾ مقابل االصابة بؤذى او الوفاة ) م

 (.  12/ ؾ 9تعاونٌة ) مدخل الجمعٌات ال  -4
معامبلت التنازل التً تتم بٌن ورثة الشهٌد لمن تإول الٌهم الدار او الشقة   -5

 ( . 23/ ؾ 9السكنٌة او قطعة االرض السكنٌة المخصصة لذوي الشهٌد ) م
معامبلت الهبة الخاصة بنقل العقار او نقل حق التصرؾ به الجارٌة بٌن  -6

 /د(.4زوجٌن)المادة الثانٌة/او االشقاء او ال االصول والفروع
الهبة للمإسسات الرسمٌة والجهات والجمعٌات الخٌرٌة والتعاونٌة والثقافٌة  -9

 ( . 26/ ؾ 9والعلمٌة  ) م
 :: االعفاءات الغراض اقتصادٌة ثالثا

ٌعتمد المشرع فً أي دولة على رإٌة معٌنة لتنشٌط القطاع االقتصادي والعمل 
فان ابرز االؼراءات المقدمة الصحاب رإوس  على تنمٌة مفاصله . وفً العراق

االموال هً اعفاءات االنشطة االقتصادٌة من الخضوع للضرٌبة واحداث فراغ 
ضرٌبً فٌها بؽٌة تحفٌز اصحاب عوامل االنتاج على ولوج هذه االنشطة وتوجٌه 
رإوس اموالهم لبلستثمار فٌها والمساهمة فً رفع المستوى االقتصادي واحداث 

االقتصادٌة المنشودة من قبل الدولة بالشكل الذي ٌنسجم مع فلسفتها العامة . التنمٌة 
انشطة معٌنة من  اعفاءولعل ابرز ما جسده المشرع الضرٌبً فً هذا المجال هو 

 لضرٌبة لتحقٌق االهداؾ االقتصادٌة المبتؽاة ومن ابرزها ما ٌلً : الخضوع ل
االولى المقامة فً بؽداد عند انشابها اعفاء دخل الفنادق من الدرجات الممتازة و -1

من الضرٌبة وخبلل خمس سنوات من بدء استثمارها اما الفنادق المماثلة المقامة فً 
 (.  13/ ؾ 9المحافظات فٌكون االعفاء لمدة سبع سنوات من بدء االستثمار  ) م
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العموالت المتحققة فً العراق لمراسلً المصارؾ المحلٌة فً الخارج التً  -2
العموالت المترتبة بتؤٌٌد المصرؾ  ً المصارؾ العراقٌة من الضرٌبة منفتع

 ( . 14/ ؾ 9العراقً المختص ) م
اعفاء دخل االشخاص الطبٌعٌٌن من الفوابد عن ودابعهم وحساباتهم فً  -3

 (  15/ ؾ 9المصارؾ وصنادٌق التوفٌر العراقٌة . ) م
جن والمفاقس التً ٌمتلكها او اعفاء االرباح الناجمة للمكلؾ من حقول الدوا -4

 ( 21/ ؾ 9ٌدٌرها . ) م
 :: االعفاءات الغراض سٌاسٌة رابعا

لم ٌهمل المشرع الضرٌبً فً حساباته تقرٌر اعفاءات تفرضها اصول المجامبلت 
 و العبلقات الدولٌة بٌن الدول والمنظمات الدولٌة المختلفة ومن ابرزها ما ٌلً :

ت التً تدفعها الممثلٌات االجنبٌة لموظفٌها  اعفاءات الرواتب والمخصصا -1
الدبلوماسٌٌن . اما ما تدفعه لموظفٌها ؼٌر الدبلوماسٌٌن وموظفً القنصلٌات االجنبٌة 
الذٌن هم من ؼٌر العراقٌٌن فٌجوز اعفاءهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة 

 ( .  4/ ؾ 9بالمثل ) م 
فعها هٌبة االمم المتحدة من موازنتها الى اعفاء الرواتب والمخصصات التً تد -2

 (. 9/ ؾ 9موظفٌها ومستثمرٌها )م
اعفاء دخل المنظمات العربٌة والدولٌة العاملة فً العراق على ودابعها  -3

/ 9اٌاً كان نوع العملة )موحساباتها فً المصارؾ وصنادٌق التوفٌر العراقٌة 
 ( 19ؾ
 
 

 ::االعفاءات الغراض ادارٌة خامسا
ب عن بال المشرع الضرٌبً ان هنالك بعض المإسسات والدوابر االدارٌة لم ٌؽ

التابعة للدولة ربما تسمى شركات عامة او المرافق االقتصادٌة االخرى تزودها 
باموال واٌرادات عامة.وطالما ان هذه االٌرادات ال تصرؾ اال بؽٌة تؽطٌة نفقات 

العامة لذلك قرر اعفاءها من  االدارة العامة وتلبٌة حاجة الموظفٌن من الخدمات
الضرٌبة . ومثال ذلك ما نص علٌه قانون ضرٌبة الدخل من اعفاء ارباح مدخوالت 

مإسسات ومنشآت القطاع العام بما فٌها البلدٌات والحكم المحلً من الضرٌبة 
(1 )

  .
 ومن البلفت التذكٌر بما بٌناه سابقاً بؤن الشركات العامة التً تمارس نشاطاً تجارٌاً 
واقتصادٌاً ملزمة بؤن تورد جزء من ارباحها الى الخزٌنة العامة للدولة و هذا ما 

 ٌستدعً عدم اخضاعها للضرٌبة . 
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)172( 

 
 

 

 الثانً الفرع
 بموجب قوانٌن خاصة الواردة االعفاءات 

( على االعتداد بؤي اعفاء 10( الفقرة )9نص قانون ضرٌبة الدخل فً المادة )
عبلً صدر كم هابل من القوانٌن والقرارات التً منصوص علٌه فً قانون خاص .وف

تتضمن اعفاءات خاصة وابرز تلك االعمال صدرت عن مجلس قٌادة الثورة 
 )المنحل( وما زال معموالً بها وقررت الؼراض مختلفة نذكر منها ما ٌلً :

 
 :االعفاء لغرض التنمٌة االقتصادٌة -اوال:

ٌن الخاص والمختلط وبؽٌة فتح من اجل دعم ورعاٌة النشاط الصناعً للقطاع 
المجال امام تطوٌر االستثمار الصناعً وبهدؾ قٌام الدولة بؤداء دور فعال فً سبٌل 

ا رؼب هذا القطاع واحتاج الٌه تنشٌطه, وان ٌكون هذا الدور محركاً اضافٌاً حٌث م
ر المشرع اصدار قانون االستثمار الصناعً للقطاعٌن الخاص والمختلط رقم قر
ومنح المشرع بموجبه اعفاءات بنسب مختلفة ومنها اعفاء ارباح  1772سنة ( ل20)

المشروع الصناعً من ضرٌبة الدخل عن رأس المال المدفوع ولمدة خمس سنوات 
اعتباراً من السنة التً ٌتحقق فٌها اول ربح له بعد حصوله على اجازة تؤسٌس او 

مة قبل النفاذ وبنصؾ النسب التً من تارٌخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشارٌع القاب
بٌنها هذا القانون فً السنوات الخمس التالٌة على السنوات الخمس االولى. كما اعفى 
المشرع االحتٌاطات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطوٌره او توسٌعه 

%( من مجموع االرباح السنوٌة قبل 25من ضرٌبة الدخل بما ال ٌتجاوز نسبة )
لضرٌبة على ان توظؾ فً تطوٌر المشروع وتنمٌته وخبلل خمس احتساب ا

سنوات 
(1)

     . 
 :اعفاء المشارٌع المشمولة بالبرنامج االستثماري  -ثانٌا:

اعفى المشرع ارباح المشارٌع المنتجة للسلع والخدمات المشمولة بالبرنامج 
نٌة محتلفة االستثماري من الخضوع لضرٌبة الدخل وذلك بنسب متباٌنة ولفترات زم

تتراوح بٌن خمس سنوات وعشر سنوات وذلك بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة ) 
2000فً سنة  160المنحل ( رقم 

 (2)
 . 

اعفاء االٌراد المتحقق لسابقً سٌارات االجرة ) التاكسً ( من ضرٌبة الدخل -ثالثا:
 1773بدءاً من السنة التقدٌرٌة 

(3)
 . 

 
 الثالث الفرع

 ب اتفاقٌات دولٌةاالعفاءات بموج 

                                                           
 النافذ .  1772( بسنة 20مار الصناعً للقطاعٌن الخاص والمختلط رقم )( من قانون االستث2انظر المادة) - 1
 .  2000/  9/ 10( فً  3234نشر القانون فً جرٌدة الوقابع العراقٌة  ع )  - 2
 . 1773/  5/ 3( فً  3456وقابع عراقٌة ع  )   1773( فً  92انظر قرار مجلس قٌادة الثورة رقم ) - 3
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( اعفاء أي دخل من ضرٌبة الدخل ٌكون مقرراً 10بٌنت المادة السابعة الفقرة )
بموجب اتفاق دولً . ومن المعلوم ان هنالك الكثٌر من االتفاقٌات الثنابٌة  
والجماعٌة التً عقدها العراق وتتضمن اعفاًء من الضرابب بشكل عام ومنها 

قٌات حالٌاً هً االتفاقٌات االمنٌة المعقودة بٌن العراق ضرٌبة الدخل وابرز هذه االتفا
 2002( لسنة 51والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة المصادق علٌها بموجب قانون رقم ) 

( منها على اعفاء طابرات حكومة الوالٌات المتحدة 5/ ؾ 10حٌث بٌنت المادة ) 
ب عقد مع وزارة االمرٌكٌة والطابرات المدنٌة التً تعمل حصراً فً حٌنة بموج

الدفاع االمرٌكٌة وكذلك المركبات والسفن المملوكة للقوات االمرٌكٌة او الجاري 
استخدامها حصراً من جانب هذه القوات من جمٌع الضرابب والرسوم. وبالتاكٌد 
ٌشتمل هذا االعفاء ضرٌبة الدخل التً تترتب على الدخول المتحققة عن عمل هذه 

ت فً داخل العراق او تنطلق منه او تاتً الٌه.الطابرات والسفن والمركبا
(1)

  
 

 
 الرابع المطلب

 نطاق سرٌان ضرٌبة الدخل 
من المسلم به ان البحث فً سرٌان الضرٌبة ٌتطلب الخوض فً ؼمار نطاق هذا 
السرٌان من حٌث الزمان والمكان وذلك على وفق احكام قانون ضرٌبة الدخل النافذ 

 التٌٌن:ا فرعٌنما سنبٌنه فً ال وهو
 

 االول الفرع
 نطاق سرٌان الضرٌبة من حٌث الزمان ) مبدأ سنوٌة الضرٌبة(

ٌنظر قانون ضرٌبة الدخل الى كل سنة من سنوات المكلؾ وكؤنها منفصلة عن 
السنوات االخرى فٌما ٌتعلق بتقدٌر االرباح والخسابر وتحدٌد الضرٌبة. فكل سنة لها 

ضرٌبة تفرض على دخل السنة الواحدة بعد ارباحها وعلٌها اعبابها وعلٌه فؤن ال
تصفٌته من تكالٌفه واعبابه . وعند التحقق فً نصوص القانون المذكور نجد ان 

السنة المالٌة ( والسنة )دخل هً سنة نجوم السنوات اخذ بثبلث المشرع العراقً 
 سابٌة وٌمكن بٌانها بحسب اآلتً: التقدٌرٌة والسنة الح

 السنة المالٌة ( :  سنة نجوم الدخل ) -اوال:
حقق فٌها الواقعة المنشبة توهً السنة التً ٌظهر فٌها الدخل أي السنة التً ت

للضرٌبة وهً الحادثة المعٌنة التً تستحق الضرٌبة بوقوعها ,كما انها اٌضاً التً 
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تحدد الوقت الذي ٌنشؤ فٌه دٌن الضرٌبة فً ذمة المكلؾ 
(1)

.وؼالباً ما تكون السنة  
السنة التً تسبق السنة التقدٌرٌة . المالٌة هً

(2)
  

 ثانٌا:السنة التقدٌرٌة : 
وهً السنة التً تتم فٌها تقدٌر الضرٌبة على المكلؾ, وعرفها قانون ضرٌبة 
الدخل بؤنها )فترة االثنً عشر شهراً التً تبدأ من الٌوم االول من من شهر كانون 

الثانً من كل سنة(
 (3)

الخٌر من شهر كانون االول من . أي انها تنتهً فً الٌوم ا
وتنفذها .  موازنتهاكل سنة وبذلك تتفق تماماً مع السنة المالٌة للدولة التً تعد فٌها 

ومع هذا فقد اعترؾ القانون بمراعاة المدد الخاصة التً ٌتخذها بعض المكلفٌن . 
قاعدة وٌجب ان نفرق هنا بٌن دخل ؼٌر المقٌم ودخل المقٌم فبالنسبة لدخل االخٌر فال

العامة بالنسبة له ان السنة التقدٌرٌة هً التً تلً سنة نجوم الدخل وهذا االمر بٌنه 
 قانون ضرٌبة الدخل صراحة بالنسبة للدخول اآلتٌة : 

ارباح االعمال التجارٌة او التً لها صبؽة تجارٌة والصنابع او المهن  -1
 لحقت المكلؾ . والتعهدات وااللتزامات والتعوٌض اذا لم ٌكن مقابل خسارة

الفوابد والعمولة والقطع واالرباح الناجمة عن احتراؾ المتاجرة باالسهم  -2
 والسندات . 

 بدالت اٌجار االرض الزراعٌة. -3
 أي دخل آخر ؼٌر معفى بقانون وؼٌر خاضع الٌة ضرٌبة اخرى. -4
سنة  اذن فً جمٌع هذه الدخول ٌتم تقدٌر الضرٌبة على المكلؾ فً السنة التً تلً 

نجومها او تحققها اال اذا انقطع مصدر الدخل الي سبب كان بوفاة المكلؾ او تنازل 
عن المنشؤة ببدل او ؼٌره او تحول المنشؤة من نشاطها االصلً الى نشاط آخر 
وؼٌر ذلك من االسباب .اذ ٌتم فً هذه االحوال االستثنابٌة تقدٌر الضرٌبة وفرضها 

تلك الدخول فً نفس السنة التً تحققت فٌها 
(4)

. كما اجاز القانون للسلطة المالٌة  
ة احتٌاطٌة فً باجراء تقدٌر الدخول المذكورة اعبله وفرض الضرٌبة علٌها بصور

السنة التقدٌرٌة أي فً نفس سنة نجوم الدخل  السنة التً تسبق
(5 )

. وفً هذه الحالة 
سجله على شكل امانات ٌتحتم علٌها ان تقوم باستٌفاء مبلػ الضرٌبة فً عٌن السنة وت

الى ان تحٌن السنة التقدٌرٌة التً ٌكون فٌها التقدٌر نهابٌاً. وٌظهر ان المشرع انما 
اتخذ هذا االجراء حتى ٌدرأ عن الخزٌنة العامة الضرر الذي قد ٌصٌبها من جراء 

 تؤخٌر تقدٌر دخل المكلؾ الى حٌن حلول موعد السنة التقدٌرٌة . 
دة العامة التً ذكرناها وهً ان السنة التقدٌرٌة هً التً واذا ما عرضنا عن القاع

تلً سنة نجوم الدخل لوجدنا ثمة استثناء علٌها نص علٌه القانون صراحة وهو ان 
                                                           

 .  195, ص 1770د.طاهر الجنابً, دراسات فً المالٌة العامة , مطابع التعلٌم العالً , دار الكتب للطباعة , بؽداد ,  - 1
 ( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ . 1( ؾ)3انظر م ) - 2
 النافذ .  ( من قانون ضرٌبة الدخل3( ؾ)1انظر م ) - 3
 ( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ .3( ؾ)3انظر م ) - 4
 ( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ . 4( ؾ)3انظر م) - 5



 
)175( 

 
 

 

الرواتب واالجور ورواتب التقاعد والمكافآت ٌجري تقدٌر الضرٌبة وفرضها فً 
نفس السنة التً تتحقق فٌها 

(1)
ة مع سنة نشوء الدخل . وبذا تتفق هنا السنة التقدٌرٌ

 او نجومه . 
دخل المقٌم اما بالنسبة والجدٌر باالشارة ان الكبلم اعبله ٌنطبق حصراً على 

مقٌم فً العراق فالقاعدة ان تقدٌر دخله وربط الضرٌبة علٌه ٌجرٌان الؼٌر للشخص 
فً السنة التً ٌتسلم فٌها دخله او فً السنة التً ٌقٌد فٌها دخله لحسابه فً احد 

لبنوك او احدى المنشآت المصرفٌة او ما شاكلها. ولكن ٌستثنى من هذه القاعدة ا
المكلؾ ؼٌر المقٌم الذي سبق ان جرى تقدٌر دخله خبلل السنة البلحقة للسنة التً 

نشؤ فٌها دخله وذلك على ؼرار تقدٌر ارباح المكلؾ المقٌم المشار الٌه قبل قلٌل 
(2)

 . 
 
 
 
 

 السنة الحسابٌة : -ثالثا:
هً السنة التً تعد على اساسها حسابات المكلفٌن المتضمنة االرباح والخسابر التً 
ستقدم الى السلطة المالٌة خبلل فترة تقدٌم الحسابات . وهذه السنة قد تكون متطابقة 
او متداخلة , فهً تكون متطابقة اذا بدأت مع بداٌة السنة التقوٌمٌة وتنتهً بنهاٌتها , 

ر متطابقة اذا بدأت فً ؼٌر الٌوم الذي تبدأ به السنة التقوٌمٌة وتكون هذه السنة ؼٌ
بداٌة سنته الحسابٌة ومن ثم فانها  2011من سنة  1/10لو اتخذ المكلؾ ٌوم كما 

 . 30/7/2012تنتهً ٌوم
 
 

 الثانً الفرع
 سرٌان الضرٌبة من حٌث المكان 

لتبعٌة السٌاسٌة ان اهم مبادئ الخضوع للضرٌبة المعتمدة هً مبدأ امن المعروؾ 
والتبعٌة االقتصادٌة والتبعٌة االجتماعٌة وان هذا االخٌر ٌتحدد بمعٌارٌن هما معٌار 
الموطن ومعٌار االقامة وعند البحث عن وجهة نظر المشرع العراقً فً قانون 
ضرٌبة الدخل بهذا الموضوع نجد انه اعتمد بشكل اساسً على معٌار االقامة ضمن 

اعٌة وكذلك مبدأ التبعٌة االقتصادٌة كما انه اخذ بمبدأ التبعٌة مبدأ التبعٌة االجتم
انوي ونبٌن التبعٌة االجتماعٌة بشكل مساعد وثمبدأ السٌاسٌة ومعٌار الموطن ضمن 

 :ذلك بالتفصٌل اآلتً
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 : معٌار االقامة المعٌار االول
المكان  ٌعد معٌار االقامة احد المعاٌٌر المحددة لمبدأ التبعٌة االجتماعٌة وٌتضمن

الذي ٌسهل على الشخص االلتجاء الٌه ,وعادة ما ٌتطلب مدة تواجد داخل الدولة اقل 
من تلك التً ٌتطلبها الموطن. وقد اخذ المشرع العراقً بهذا المعٌار بشكل اساسً 
وتتضح اهمٌة هذا االخذ من خبلل التفرقة التً اقامها بشان المعاملة الضرٌبٌة بٌن 

لمقٌم وسوؾ نوضح ابتداء ماهً مناط هذه التفرقة ثم نبٌن بعد من ٌعد مقٌماً وؼٌر ا
 ذلك من ٌعد مقٌما على وفق قانون ضرٌبة الدخل النافذ .

 التفرقة بٌن المقٌم وغٌر المقٌم  -اوال:
اخذ المشرع الضرٌبً بنظر االعتبار ان تواجد الشخص بصفة مقٌم داخل الدولة 

ٌم كما انه ٌستفٌد بشكل اكبر من خدماتها ٌساهم فً اعباء الدولة اكثر من ؼٌر المق
ومنافعها وهنا ٌقتضً التفرقة فً المعاملة الضرٌبٌة بٌن كل منهما بؽٌة محاباة 

 اهم مظاهر هذه التفرقة ما ٌلً : المقٌم على ؼٌر المقٌم و
 من حٌث الدخل الخاضع للضرٌبة : -0
بة عن جمٌع ٌخضع العراقً المقٌم سواء كان شخصا معنوٌا ام طبٌعٌاً للضرٌ 

مدخوالته المتحققة داخل العراق او خارجه . اما ؼٌر المقٌم فانه ال ٌخضع للضرٌبة 
( من القانون 1/ ؾ5اال عن الدخل المتحقق له داخل العراق . وهذا مصداقاً للمادة )

التً نصت على ) تفرض الضرٌبة على دخل الشخص المقٌم العراقً الذي ٌحصل 
 بصرؾ النظر عن محل تسلمه ( . جه علٌه فً العراق او خار

 من حٌث السماحات :  -7
ٌمنح الفرد المقٌم وٌشمل ذلك المقٌم ؼٌر العراقً الذي تقٌم عابلته معه فً العراق 
السماحات القانونٌة المنصوص علٌها فً قانون ضرٌبة الدخل سواء تلك المقررة 

نح هذه السماحات عن ذاته ام زوجته ام اوالده ام ؼٌر ذلك اما ؼٌر المقٌم فبل ٌم
 ي ؼٌر المقٌم العراقً مع ؼٌره . وفً هذا الحال ٌستو

 من حٌث السعر : -3
ٌخضع دخل المقٌم اذا كان شخصاً طبٌعٌاً لسعر ضرٌبً تصاعدي واحد بٌنما  

دخل ؼٌر المقٌم ٌخضع لنوعٌن من االسعار هً السعر التصاعدي الذي ٌماثل 
معظم مصادر دخله والسعر النسبً السعر المطبق على دخل المقٌم . وٌطبق على 

%( وٌطبق فقط على المدخوالت الناشبة له من فوابد السندات 15ومقداره )
والرهنٌات والقروض والودابع والسلفات وكذلك التخصٌصات السنوٌة او الراتب 

التقاعدي والدفعات السنوٌة االخرى على ان ال ٌشمل بذلك المصارؾ.
(1)

  
 

 :قٌم تحدٌد الشخص الم -ثانٌا:

                                                           
 ( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ . 1( ؾ)17انظر م )  - 1
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فرق المشرع العراقً بٌن اقامة الشخص الطبٌعً والشخص المعنوي  وبالشكل  
 االتً:

 :اقامة الشخص الطبٌعً  -
تختلؾ اقامة الشخص الطبٌعً باختبلؾ جنسٌته عراقً , ام عربً ام اجنبً 

 ووضع قانون ضرٌبة الدخل شروطاً لعد المكلؾ مقٌماً وحسب ما مبٌن تفصٌبل: 
  :بالنسبة للعراقً  - أ

 ٌعد من ٌحمل الجنسٌة العراقٌة مقٌماً فً الحاالت اآلتٌة: 
 . خبلل السنة التً نجم فٌها الدخل اذا سكن العراق مدة ال تقل عن اربعة اشهر -1
اذا لم ٌسكن العراق المدة المقررة اعبله ولكن تؽٌبه عن العراق كان مإقتاً  -2

ٌب بسبب الدراسة او وكان له موطن دابم فٌه ومحل عمل ربٌسً فٌه كؤن ٌكون التؽ
المعالجة من مرض ما او ؼٌر ذلك . وهنا نبلحظ ان المشرع قد اخذ بمعٌار 

 الموطن كؤحد معاٌٌر التبعٌة االجتماعٌة بؽٌة منح المكلؾ صفة االقامة . 
الساكن خارج العراق من منتسبً دوابر الدولة والقطاع العام بشرط ان ٌكون  -3

 معفٌاً من الضرٌبة فً محل عمله . 
المتقاعد الموجود خارج العراق حتى ولو بصفة دابمة بشرط ان ٌكون معفٌاً  -4

 من الضرٌبة فً محل عمله . 
من اعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق اذا ما كان  -5

معفٌاً من الضرٌبة فً محل عمله , كؤن تعٌر الدولة احد االساتذة العراقٌٌن الى 
 احدى الجامعات فً الخارج .

اشترط فٌها لكً ٌعد ان المشرع  الثبلثة االخٌرةوابرز ما ٌبلحظ على الفقرات 
المكلؾ مقٌماً فً العراق ان ال ٌخضع للضرٌبة فً محل عمله واال بخبلؾ ذلك ال 
ٌعد مقٌماً وؼاٌة المشرع من وراء ذلك منع االزدواج الضرٌبً الذي ٌمكن ان 

بة على الدخول المتحققة له فً ٌتحقق عند قٌام المشرع العراقً بفرض الضرٌ
الخارج باعتباره مقٌماً كما ان الدولة التً ٌعمل فٌها سوؾ تفرض الضرٌبة على 

 خول باعتبارها نشؤت فٌها . دهذه ال
 
 :بالنسبة للعربً  -ب
كل من ٌحمل جنسٌة احدى الدول العربٌة ٌعتبر مقٌماً فً العراق طالما ٌعمل فٌه  

بٌن المكلؾ  ةهذا االتجاه منتقد لكونه ٌخل بمبدأ المساواوبؽض النظر عن مدة سكناه 
العتباره مقٌما ومنها معٌنة العراقً والعربً حٌث انه اشترط فً االول شروط 

 .شرط المدة بعكس الثانً
 
 :بالنسبة للشخص االجنبً غٌر العربً  -ـج
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راق عند ٌعتبر كل من ٌحمل جنسٌة ؼٌر الجنسٌة العراقٌة او العربٌة مقٌماً فً الع
 تحقق احدى الشروط االتٌة: 

 اشهر منفصلة او ستة اذا سكن العراق مدة التقل عن اربعة اشهر متصلة -1
 خبلل السنة التً نجم فٌها الدخل .

 اذا كان مستخدماً لدى شخص معنوي فً العراق.  -2
اذا كان من ذوي االختصاص الفنً وقد استخدم فً مشروع صناعً مشمول  -3

 االستثمار الصناعً .نمٌة وتنظٌم بقانون ت
 :اقامة الشخص المعنوي  -

نظم اقامة الشخص المعنوي نصٌن من نصوص قانون ضرٌبة الدخل: االول ورد 
/هـ (اذا جاء فٌها ان المقٌم هو ) كل شخص معنوي مإسس بموجب 1/10فً المادة)

ما القوانٌن العراقٌة او ؼٌرها , ٌكون محل عمله او ادارته او مراقبته فً العراق ( ا
( لسنة 47النص اآلخر فهو التعدٌل الذي تضمنه امر سلطة االبتبلؾ المنحلة رقم )

( من قانون ضرٌبة الدخل والذي بمقتضاه اصبحت الشركات 13للمادة ) 2004
االجنبٌة المسجلة فً العراق او تلك التً لها مإسسة دابمة فً العراق خاضعة لهذه 

بلحظ على هذا النص انه لم ٌبٌن حكم %( .والم15الضرٌبة وبسعر نسبً مقداره )
الشركات الوطنٌة كما ان صٌاؼته جاءت ركٌكة بسبب سوء الترجمة من اللؽة 
االنكلٌزٌة الى اللؽة العربٌة . وفً تصورنا ان المتمعن فً فحوى النصٌن ٌمكن ان 

 نستنتج بان الشخص المعنوي ٌعد مقٌماً فً العراق اذا توفرت الشروط االتٌة: 
كون مإسساً وفق القوانٌن العراقٌة وٌكون له محل عمل فً العراق او ان ٌ -أ

 مركز ادارة او مركز مراقبة . 
ٌة ولكن له محل عمل او ادارة او مراقبة بان ٌكون مإسساً وفق القوانٌن االجن -ب

 فً العراق . 
ان تكون الشركة االجنبٌة مسجلة فً العراق . وٌكون تسجٌل الشركات  -ج

دة من خبلل اجازات التؤسٌس ) شهادات التؤسٌس ( لبلشخاص المعنوٌة االجنبٌة عا
(, اما بالنسبة نبٌةقسم الشركات االج -فً دابرة تسجٌل الشركات ) وزارة التجارة 

 للشركات المحلٌة فانه ٌكون فً الدابرة نفسها ولكن فً قسم الشركات الوطنٌة . 
 

 :: معٌار التبعٌة السٌاسٌة المعٌار الثانً
اخذ المشرع العراقً بالنسبة للشخص الطبٌعً بمعٌار التبعٌة السٌاسٌة وبشكل    

( 10/ ؾ1وذلك واضح من نص المادة ) الحق بمعٌار التبعٌة االجتماعٌة ) االقامة (
التً فرقت بٌن العراقً وؼٌر العراقً من حٌث مدة االقامة,كما ٌتضح االمر بشكل 

)التفرض الضرٌبة على الدخل الناجم ( التً نصت على 3/ ؾ5جلً فً المادة )
خارج العراق لبلشخاص ؼٌر العراقٌٌن المقٌمٌن فً العراق ( . ومفهوم المخالفة 
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لذلك انه لو كان المكلؾ عراقً ومقٌم فً العراق فؤن الضرٌبة تفرض علٌه عن كل 
 ( انه1الدخول المتحققة فً الداخل والخارج. كما ان المادة ذاتها بٌنت فً الفقرة )

اق او تفرض الضرٌبة على دخل الشخص المقٌم العراقً الذي ٌحصل علٌه فً العر
, وهذا ٌعنً ان المشرع هنا اشترط لكً ٌخضع المقٌم للضرٌبة على دخله خارجه

المتحقق فً الداخل والخارج ان ٌكون عراقٌا واال فان دخله ال ٌخضع للضرٌبة 
 نسبة لما تحقق له فً العراق . اال بال اطالما هو ؼٌر عراقً حتى وان كان مقٌم

اما بالنسبة للشخص المعنوي فؤن قانون ضرٌبة الدخل كما بٌنا فً السابق نص فً 
/هـ( بانه ٌعتبر مقٌما كل شخص مإسس بموجب القوانٌن العراقٌة واذا 1/10المادة )

باعتباره القانون الذي نظم  1779( لسنة  21عنا الى قانون الشركات رقم ) رج
( بانه تكون الشركة 23شركات الخاصة لوجدنا انه نص فً المادة )شإون ال

حاملة لقانون عراقٌة. أي اعتبر الشركة المإسسة فً العراق وفق احكام هذا ا
للجنسٌة العراقٌة بمجرد تؤسٌسها وفق القوانٌن العراقٌة. واذا اردنا ان نوفق بٌن 

ت والمبٌنٌن اعبله لخرجنا النصٌن الواردٌن فً قانون ضرٌبة الدخل وقانون الشركا
اذا كانت حدى االشخاص المعنوٌة وابرزها جة مإداها ان الشركة باعتبارها ابنتٌ

مإسسة وفق القوانٌن العراقٌة فؤنها تكون مقٌمة وفً ذات الوقت حاملة للجنسٌة 
 .العراقٌة 

ضرٌبة الدخل بمعٌار الجنسٌة  نوهذا ماٌدل على اخذ المشرع العراقً فً قانو
 سبة للشخص المعنوي.بالن

 :الثالث: معٌار التبعٌة االقتصادٌة  المعٌار
على ) تفرض الضرٌبة  ( منه2 الفقرة/ 5بة الدخل فً المادة ) نص قانون ضرٌ

فٌه ( وهذا ٌدل على اخذ  م الناجم فً العراق وان لم ٌتسلمهعلى دخل ؼٌر المقٌ
 المشرع العراقً بمبدا التبعٌة االقتصادٌة .

هً:  عدة ابرزها معاٌٌربلقول ان معٌار التبعٌة االقتصادٌة قد ٌتحدد والبد من ا
معٌار المإسسة المستقرة ومعٌار النشاط االقلٌمً العارض ومعٌار النشاط االقلٌمً 

ر فً السابق فاننا نإكد هنا ومن خبلل النص الوارد ٌالمعتاد. واذ بٌنا هذه المعاٌ
الخضاع الدخل المتحقق فً العراق اعبله ان المشرع لم ٌشترط شروطاً معٌنة 

للضرٌبة. وهذا ما ٌعنً انه اخذ بمعٌار النشاط االقلٌمً العارض, فاي دخل متحقق 
بشكل عرضً لشخص ؼٌر مقٌم ولو لمرة واحدة   ٌخضع للضرٌبة . علماً ان هذة  
االحكام تشمل االشخاص الطبٌعٌة والمعنوٌة طالما هً ؼٌر مقٌمة وتولد لها دخل 

ق من حٌث اق . والبد ان نشٌر الى مسؤلة اخرى ان المشرع العراقً فرفً العر
ة المتاجرة فً العراق والمتاجرة مع العراق الخضوع للضرٌبة بٌن حال

(1)
وتعنً  

التجارٌة قد تحققت فً  تهاالولى ان معظم نشاطات الشخص وجل ماٌتعلق بمعامبل

                                                           
 ( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ.21( من المادة )9انظر فً ذلك عجز الفقرة ) - 1
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تحققت فً الخارج وان كان العراق . اما الثانٌة فتعنً ان معظم نشاط الشخص قد 
له عبلقة مع العراق بشكل ثانوي . وعوداً على بدء فان المشرع قد فرق بٌن 
الحالتٌن فجعل الدخول المتحققة للشخص ؼٌر المقٌم خاضعة لضرٌبة الدخل طالما 
هً متحققة فً العراق وهذه تسمى متاجرة فً العراق ,اما الثانٌة وهً المتاجرة مع 

الدخول التخضع للضرٌبة .هذا مع العلم ان تعلٌمات التحاسب العراق فان هذه 
( لسنة 2الضرٌبً للعقود المبرمة بٌن جهات التعاقد العراقٌة واالجنبٌةرقم )

(الحاالت التً تعد فٌها العقود المبرمة متاجرة فً 2و1ن )ٌنظمت فً المادت2002
ة دون الثانٌة.العراق او متاجرة مع العراق ومن ثم قررت خضوع االولى للضرٌب

 

(1)
 

 الخامس المطلب
 اجراءات التعرف على دخل المكلف 

لكً تتمكن السلطة المالٌة من تقدٌر واحتساب الضرٌبة بشكل اقرب الى الحقٌقة 
ٌنبؽً اوالً ان تقؾ على حجم الدخل او الربح الخاضع للضرٌبة. ولكً تتمكن 

تتعرؾ على دخل المكلؾ  االدارة من تحقٌق ذلك فقد اجاز لها المشرع الضرٌبً ان
 .هما: حق االطبلع وتقدٌم التقارٌرمن خبلل سبٌلٌن 

 :حق االطالع  -اوال:
تً تخص اعمال المكلؾ وٌراد به اطبلع السلطة المالٌة على المسابل المهنٌة ال 

والقٌام باعمال التحري والبحث عن المصادر التً ٌستقً منها  وفحص حساباته
دخله. 

(2)
  

تً منحها المشرع الضرٌبً للسلطة المالٌة لمن اهم الحقوق ا وٌعد هذا الحق
وٌتحدد مضمون هذا الحق بامكانٌة التحري عن دخل المكلؾ من خبلل استدعابه 
الى دابرة الضرٌبة واالستفسار منه عن كل ما ٌتعلق بنشاطه وارباحه . وقد ٌتسع 

ؾ على طبٌعتها, حق االطبلع لٌشمل فحص الدفاتر والمستندات والمراسبلت والوقو
وجلب ما تراه السلطة المالٌة مناسباً لها ,والزام المكلؾ او من له صلة بالدخل بتقدٌم 
التسهٌبلت لها النجاز مهمتها واالجابة على كل استفساراتها اضافة الى تدقٌق 

الحسابات التً ٌقدمها المكلؾ. 
(3)

 
 :تقدٌم التقارٌر -ثانٌا

خوالت المكلفٌن اتاح لها المشرع الضرٌبً لكً تتعرؾ السلطة المالٌة على مد
وسٌلة اخرى وهً تقدٌم التقارٌر والتً ٌراد بها بٌانات او معلومات ٌقدمها الشخص 
خبلل فترة زمنٌة محددة وذلك الؼراض تقدٌر الضرٌبة . اال ان الجهات التً تقدم 

                                                           
 .25/2/2002(فً 4024انظر هذه التعلٌمات منشورة فً جرٌدة الوقابع العراقٌة ع) 1-

 .  457انظر د. صالح ٌوسؾ عجٌنة , مصدر سابق , ص  - 2
 1725( لسنة 2النافذ والمادة السادسة من نظام مسك الدفاتر التجارٌة رقم ) ( من قانون ضرٌبة الدخل2( ؾ )22انظر بهذا الصدد م ) - 3

 النافذ . 
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ٌمكن التقارٌر قد تتمثل بالمكلؾ ذاته او من له صلة بالدخل الخاضع للضرٌبة و
 تحدٌد االشخاص المكلفون بتقدٌم التقارٌر بما ٌؤتً : 

 
 :التقارٌر المقدمة من المكلف  -0

فرضت المادة السابعة والعشرٌن من القانون احكام محددة على المكلفٌن تمثلت 
لكل شخص مسجل لدى السلطة المالٌة او ؼٌر مسجل لدٌها وله دخل  بؤلزامها

عن دخله قبل الٌوم االول من حزٌران من السنة ٌخضع للضرٌبة ان ٌقدم تقرٌراً 
التقدٌرٌة اذا لم ٌطلب منه تقدٌمه باخطار خطً او بؤحدى طرق النشر . هذا مع 
العلم ان التقرٌر هذا ٌقدم الى الدابرة الضرٌبٌة التً ٌقع محل سكن المكلؾ ضمن 

ارٌر وهو حدودها الجؽرافٌة . ومن المبلحظ ان المشرع حدد مدة معٌنة لتقدٌم التق
قبل الٌوم االول من حزٌران أي ان للمكلؾ فترة تقع بٌن االول من كل سنة لؽاٌة 

. اً للقانونمن السنة نفسها ٌستطٌع خبللها ان ٌقدم تقرٌره وبعكسه ٌصبح مخالف 31/5
اما اذا طلبت السلطة المالٌة ان ٌقدم تقرٌراً فعلٌه ان ٌقدمه خبلل فترة ال تتجاوز 

تبلٌػ .( من تارٌخ ال21)
(1 )

 
 
 :التقارٌر المقدمة من قبل المستخدم )رب العمل(  -7

( من القانون على المستخدم 29( من المادة )4( والفقرة )12فرضت المادة )
)بكسر الدال( تقدٌم تقرٌر للسلطة المالٌة خبلل المدة القانونٌة او بناء على طلبها 

 ٌتضمن ما ٌلً : 
 والرواتب والمخصصات والمبالػ التً تدفع لهم . اســماء مستخدمــٌه وعناوٌنهم -أ

اسماء وعناوٌن الذٌن ٌتقاضون منه او بواسطته رواتب تقاعدٌة ومخصصات  -ب
 وما فً حكمها ومقدارها . 

( من القانون مفهوم المستخدم )بكسر الدال( 12وفً الوقت الذي وسعت المادة )
ر موظفٌه كالمستخدم )بكسر ( منها مدٌرالشخص المعنوي او كبا2اعتبرت الفقرة )

الدال( نفسه حٌث ٌعد مسإوالً عن تقدٌم التقارٌر الى السلطة المالٌة عن جمٌع 
 العمال العاملٌن فً المشروع.

 :التقارٌر المقدمة من قبل الغٌر الموجود فً العراق  -3
كانت صفته ممن ٌستلم ربحاً  ااوجب القانون على كل شخص موجود فً العراق أٌ

تتناوله احكام هذا القانون وٌعود لشخص آخر او ٌدفع المره او ٌسجل  او دخبلً 
لحسابه  ربحاً نظٌر ما تقدم وان كان واجب الدفع خارج العراق ان ٌقدم للسلطة 

ٌوما من تارٌخ التسلم او الدفع او التسجٌل على ان  (21المالٌة تقرٌرا خبلل )
 ٌحتوي ذلك التقرٌر على ما ٌلً:
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 صحٌح بكل الربح او الدخل. بٌان حقٌقً و -أ
 اسم وعنوان الشخص الذي ٌعود الٌه هذا الدخل. -ب
هذا وقد اجاز القانون للسطلة المالٌة ان تطلب تلك المعلومات باخطار تحرٌري  

من أي شخص آخر بؽض النظرعن كونه شخصا طبٌعٌا ام معنوٌا و سواء اكان 
.شخص فً داخل العراق ام خارجهوصٌاً ام قٌماً ام  ولٌاً وسواء تم دفع الدخل لل

(1)
  

 
 السادس المطلب

 طرق تقدٌر الدخل
بعد ان تتعرؾ السلطة المالٌة على مدخوالت المكلفٌن من خبلل االطبلع وتقدٌم 
التقارٌر تتولى تقدٌر وتحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة بطرق عدٌدة قد ورد بعضها 

لى االخذ بها وٌمكن بٌانها فً القانون  و البعض اآلخر درجت السلطة المالٌة ع
 حسب اآلتً :

 الفرع االول 
 طرق التقدٌر المباشرة 

وٌقصد بها تلك االجراءات التً ترمً بها السلطة المالٌة الى تقدٌر الدخل من 
طرق التقدٌر المباشرة ما  خبلل النظر الى محتوى الوعاء الضرٌبً نفسه وتشمل

 ٌلً : 
 : التقدٌر االتفاقً -اوال:

قدٌر الذي ٌتم باالتفاق بٌن المكلؾ والسلطة المالٌة علماً بان هذا االتفاق اذا هو الت 
ما حصل فان التقدٌر ٌكون بمنجى من الطعن به من قبل المكلؾ استناداً الى ما ورد 
فً المادة الرابعة والثبلثٌن من القانون التً تضمنت انه اذا تم االتفاق بٌن المعترض 

 راض.ٌر الدخل فان هذا التقدٌر ٌصبح قطعٌاً وال ٌقبل االعتوالسلطة المالٌة على تقد
 : التقدٌر الذاتً -ثانٌا:

وٌعنً هذا االسلوب قٌام المكلؾ بنفسه باحتساب ضرٌبة الدخل المترتبة على  
نتابج نشاطه وتسدٌد مبلػ الضرٌبة للسلطة المالٌة مع ارفاق بٌاناته وحساباته وتقرٌر 

قد اوفى بذلك بااللتزامات الضرٌبٌة المفروضة علٌه  ضرٌبة الدخل, وٌكون المكلؾ
 خبلل سنة التقدٌر . 

هذا وان اضطبلع المكلؾ بالتقدٌر فً هذا االطار ال ٌحول دون قٌام السلطة المالٌة 
الضرٌبة على اساسها  دبفحص وتدقٌق البٌانات والتقارٌر التً قدمها المكلؾ وسد

(  52,  59لمنصوص علٌها فً المادتٌن )فاذا ما ثبتت ارتكابه احدى المخالفات ا
ات فانه سوؾ من قانون ضرٌبة الدخل والمتعلقة بتقدٌم بٌانات كاذبة او اخفاء معلوم

 ٌكون عرضة للعقاب . 
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 : ثالثا :التقدٌر االحتٌاطً
احتساب  ٌعرؾ التقدٌر االحتٌاطً بانه االسلوب الذي تلجؤ فٌه السلطة المالٌة الى

لحٌن اجراء التقدٌر النهابً ,وبذلك ٌكون هذا التقدٌر  إقتةمبلػ الضرٌبة بصورة م
قاببلً للزٌادة او النقصان وذلك لكون السلطة المالٌة ؼٌر متؤكدة من صحة المعلومات 

.وقد ٌجري التقدٌر احتٌاطٌاً لحٌن او لكون هذه المعلومات ؼٌر كاملةالمتاحة لدٌها 
 فان هذا التقدٌر ال ٌمكن االعتراض تقدٌم المكلؾ لكافة حساباته. ومهما كان االمر

ما ان السلطة المالٌة لٌس لها ان تعتبره تقدٌراً نهابٌاً اال بعد تحقق االمر ك, علٌه
الذي اصبح الجله التقدٌر احتٌاطٌاً واجراء التعدٌبلت البلزمة على ذلك التقدٌر اذا 

اقتضى الحال ذلك.
(1)

  
لطة المالٌة اجراء تقدٌر أي دخل هذا مع العلم ان قانون ضرٌبة الدخل سمح للس

ٌحصل علٌه المكلؾ قبل بداٌة السنة التقدٌرٌة بصورة احتٌاطٌة واستٌفاء مبلػ 
الضرٌبة امانات لحساب سنتها التقدٌرٌة بشرط ان ال ٌكون هذا الدخل متمثبلً 

برواتب واجور ومخصصات وتخصٌصات او ما شابه ذلك.
(2)

  
 :رابعا: التقدٌر االضافً 

ه مجموعة من االجراءات التً تتبعها السلطة المالٌة فً تقدٌر الضرٌبة وٌراد ب
على مصادر او عناصر الدخل التً لم تخضع سابقاً للضرٌبة رؼم وجود نص 
ٌقضً باخضاعها. فبعد ان تتولى السلطة المالٌة تقدٌر دخل المكلؾ وتحدٌد 

ابً وال ٌجوز الضرٌبة علٌه ٌتقرر التزام ذلك المكلؾ بدٌن الضرٌبة بشكل نه
الرجوع عنه اال على سبٌل االسثناء, ومن قبٌل هذا االستثناء اذا تبٌن لها ان التقدٌر 
السابق لم ٌصل الى الدخل الحقٌقً للمكلؾ وانما تناول جزءاً منه لسبب ٌعود لخطؤ 
االدارة الضرٌبٌة عند اجراء عملٌة التقدٌر او بسبب عدم كشؾ المكلؾ لجمٌع 

 عناصر دخله . 
ً كل االحوال فانه فً حالة تحقق هذا االستثناء تجري السلطة المالٌة تقدٌر وف

 ها سابقاً .لعناصر الدخل التً لم ٌجر تقدٌر اضافً
 :خامسا: التقدٌر االداري 

وهو االسلوب الذي تقوم به السلطة المالٌة بتحدٌد وعاء الضرٌبة فً حالة امتناع  
تقدٌم االقرار المطلوب منه خبلل المدة  المكلؾ اوتاخره, بقصد او بدون قصد, عن

القانونٌة. وٌتحدد الدخل مثبلً فً هذه الحالة بناًء على ما لدى السلطة المالٌة من 
معلومات مختلفة سواء تعلقت بدخل المكلؾ لسنوات سابقة او بدخله فً سنة التقدٌر. 

للمكلؾ الممتنع  وٌبلحظ ان االلتجاء الى هذا الطرٌق ٌعتبر من قبٌل العقوبة الموجهة
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راره فً الموعد المحدد فروض ان ٌتقدم الشخص باقمعن تقدٌم االقرار. اذ من ال
بالقانون.

(1)
  

ومن ثم فبعد انتهاء المدة المحددة لتقدٌم التقارٌر تقوم  السلطة المالٌة بفحص هذه 
ر التقارٌر لٌتسنى لها قبولها ورفضها. فاذا ما رفضتها او لم ٌقدم المكلؾ أي تقرٌ

عن دخله فان السلطة المالٌة تلجؤ الى توجٌه طلب حضور له وفق نموذج معد من 
قبلها لٌتضمن تحذٌره بانه سوؾ ٌتم تقدٌره ؼٌابٌاً اذا لم ٌحظر خبلل المدة المحددة 
فً الطلب .فاذا لم ٌحظر توجه السلطة المالٌة للمكلؾ اخطار تقدٌر ٌتضمن تقدٌر 

( ٌوماً من 21لى عدم المراجعة رؼم مرور مدة )دخله ادارٌاً, فان اصر المكلؾ ع
تارٌخ التبلٌػ باالخطار فان السلطة المالٌة ترسل له اخطار دفع وفق استمارة معدة 

سلفاً من قبلها .
(2)

  
 الفرع الثانً

 طرق التقدٌر غٌر المباشرة
قد تلجؤ السلطة المالٌة الى االعتماد على وسابل ؼٌر مباشرة فً تقدٌر الوعاء 

ٌبً وهذه الوسابل ال تستند الى الدخل نفسه وانما على بعض الدالبل التً الضر
 الخارجٌة وطرٌقة التقدٌر الجزاؾ.هر اٌقة المظتشٌر الٌه وهً طرٌقتٌن هما :طر
 :اوال: طرٌقة المظاهر الخارجٌة 

خارجٌة معٌنة ات عبلمٌة فً هذه الطرٌقة على مظاهر او تعتمد االدارة المال
ٌر دخل المكلؾ باعتبارها كاشفة مقدار هذا الدخل. فقد تعتمد لتقد ٌحددها القانون

السلطة المالٌة على معلومات ذات صلة بشخص المكلؾ كمظاهر ثراءه والتً ٌتم 
التعرؾ الٌها من عدد السٌارات والعقارات التً ٌملكها مثبلً او قد تعتمد على 

ول فٌه المكلؾ نشاطه او معلومات تتعلق بنشاط المكلؾ كالموقع التجاري الذي ٌزا
مساحة المعمل او نوع المكابن المستخدمة فً االنتاج ومدى استخدام التقنٌات 

الحدٌثة فٌها.
(3)

  
 : ًثانٌا: طرٌقة التقدٌر الجزاف

 لطة المالٌة باالعتماد على قرٌنةٌعرؾ التقدٌر الجزافً بانه التقدٌر الذي تجرٌه الس
ٌحصل علٌه المكلؾ.ومثالها ان ٌعتبر دخل او اكثر ذات صلة بمصدر الدخل الذي 

التاجر مساوٌاً لنسبة معٌنة من رقم مبٌعاته او تحدد السلطة المالٌة هامش الربح 
 , كان ٌكون االخٌر متعهداً وابرم عقدؾبنسبة معٌنة من قٌمة العقد الذي ابرمه المكل

( فتحدد 10001000مادة معٌنة الى احدى الجهات الخاصة او العامة بقٌمة )تجهٌز ل
( 1001000%( من قٌمة العقد لٌكون الربح المفترض أي )10السلطة المالٌة نسبة )
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دٌنار.
(1)

وبذلك تختلؾ طرٌقة التقدٌر الجزافً عن طرٌقة المظاهر الخارجٌة فً 
استناد التقدٌر فً الطرٌقة االولى على قرابن مرتبطة بالدخل وتشكل عنصراً من 

عناصره.
(2)

 
 

 السابع المطلب
 تحدٌد الدخل الصافً 

بعد ان تتمكن السلطة المالٌة من الوصول الى دخل المكلؾ وتحدٌد مقداره تتولى 
عملٌة تنزٌل التكالٌؾ التً تحملها والخسابر التً اصابت نشاطه وصوال الى الدخل 
الصافً الذي ٌخضع للضرٌبة ,أي بمعنى آخر ان الذي ٌخضع للضرٌبة لٌس الدخل 

 لصافً من خبلل خصم التنزٌبلت والخسابر:االجمالً بل الدخل ا
 

 االول  الفرع
 خصم التنزٌالت

نبٌن ابتداء مفهوم التنزٌبلت ثم ننتقل بعد ذلك لتناول انواع  هذه التنزٌبلت بحسب 
 :ما ٌاتًما نص علٌها المشرع العراقً فٌ

 
 : :مفهوم التنزٌالت المسالة االولى

لدخل االجمالً بؽٌة الوصول الى الدخل ٌراد بالتنزٌبلت التكالٌؾ التً تخصم من ا
الصافً

(3)
. وهً كقاعدة عامة ٌراد بها المصروفات التً ٌنفقها المكلؾ للحصول 
على دخله والمحافظة على مصدره والتً ٌحق له المطالبة بخصمها من دخله 
االجمالً عند فرض الضرٌبة علٌه . ولكً ال ٌؽالً المكلؾ بذكر المصروفات 

 طاً معٌنة لكً ٌجاز خصمها وتنزٌلها وهً : ٌشترط تحقق شرو
ملة ان تكون التكالٌؾ حقٌقٌة ومإكدة : ومن ثم ال ٌجوز تنزٌل التكالٌؾ المحت -1

 . او النفقات المستقبلٌة
ارتباط النفقة بنشاط المكلؾ بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة , وعلٌه ال ٌجوز -2

للضرٌبة كالنفقات المصروفة فً  تنزٌل النفقات المتولدة عن نشاط دخله ؼٌر خاضع
انتاج الدخل الزراعً المعفى بموجب القانون من الخضوع للضرٌبة.

 (4)
   

ان تكون التنزٌبلت معززة بوثابق مقبولة لدى السلطة المالٌة كؤن تتضمن  -3
مستنداً اصلٌاً وٌحوي على اسم المنشؤة وتارٌخ النفقة ومذٌل بتوقٌع حً او ختم حً 

 هذه الوثابق .  للمخول بؤصدار
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قق فٌها الربح او نشؤ فٌها ان تخصم التزٌبلت فً السنة نفسها التً تح -4
.الدخل

(1)
  

 : :انواع التنزٌالتالمسالة الثانٌة
ان المشرع العراقً قد حدد التكالٌؾ او التنزٌبلت على سبٌل  الى البد من االشارة 

ٌجوز  رٌبة الدخل ولذلكعة من قانون ضوالتاس لحصر فً المادة الثامنةالمثال ال ا
اذا ما تعلقت بالحصول على  اضافة انواع اخرى او تنزٌل تكالٌؾ ؼٌر ما ذكرت

 ابرز هذه التكالٌؾ هً : من عموم فان,وعلى الالدخل
اوال : الفوائد المدفوعة القتراض مبالغ تستثمر فً انتاج الدخل او زٌادته

(7)
 :

مبالػ تستخدم فً انتاج الدخل او وهً التكالٌؾ التً تدفع لقاء اقتراض المكلؾ 
زٌادته ولقبول تنزٌل الفوابد ٌشترط دفعها فعبلً وتنزٌلها بالنسبة المدفوعة حقٌقة 

 % .9بشرط اال تتجاوز هذه النسبة عما محدد قانوناً فً المعامبلت المدنٌة وهً 
ثانٌاً : بدل اٌجار المحل المستغل للحصول على الدخل 

(3)
 : 

لؾ ان ٌطلب خصم بدل اٌجار المحل الذي ٌمارس فٌه نشاطه اجاز القانون للمك
التجاري المحقق للدخل الخاضع للضرٌبة وبالنتٌجة فان كان مستؤجراً الكثر من 

 محل فله الحق فً خصم اٌجاراتها جمٌعاً . 
 

ثالثاً : اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكاً صرفاً 
(4)

 : 
مالكاً للمحل المستؽل للحصول على الدخل فانه من ؼٌر المتصور  اذا كان المكلؾ

دفع االٌجار لنفسه لذا فقد اجاز القانون تقدٌر كلفة االبنٌة المشٌدة على االرض 
المملوكة للمكلؾ فتضرب هذه الكلفة وبعملٌة حسابٌة بنسبة معٌنة وٌمثل الناتج فقط 

  .لسنويوح بتنزٌلها من االٌراد ااندثار االبنٌة المسم
 

:وي للمساطحةسنرابعاً : القسط ال
(5)

  
تعرؾ المساطحة بانها حق عٌنً ٌخول صاحبه اقامة البناء او منشآت اخرى ؼٌر 
الؽراس على ارض الؽٌر بمقتضى اتفاق بٌنه وبٌن مالك االرض حٌث ٌحدد هذا 
االتفاق حقوق المساطح والتزاماته.وتتضمن كلفة المساطحة كل من بدل اٌجار 

ض وكلفة المنشآت المقامة علٌها وتقسم هذه الكلفة على سنوات المساطحة لٌنتج االر
 القسط السنوي للمساطحة الذي اجاز القانون تنزٌله :

)مثال( ابرم )س( عقد مساطحة مع )ص( ٌتضمن هذا العقد اٌجار )س( لبلرض 
 ( دٌنار10001000المملوكة لـ )ص( مدة عشر سنوات مقابل بدل اٌجار مقداره )

                                                           
 .  159ى جعفر , مصدر سابق , صد. قٌصر ٌحٌ - 1
 ( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ . 1( ؾ)2م ) - 2
 ن قانون ضرٌبة الدخل .  ( بند )أ( م2( ؾ)2م ) - 3
 ( بند )ب( من قانون ضرٌبة الدخل . 2( ؾ )2م) - 4
 ( بند)ج( من القانون . 2( ؾ )2م ) - 5
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( دٌنار ما هو 1000000وقد بنى )س( على هذه االرض محبلت تجارٌة بقٌمة )
 القسط الواجب تنزٌله عن المساطحة؟

 2000000( = 1000000+1000000ج/ ٌجمع بدل االٌجار مع قٌمة البناء ) 
قسط المساطحة  (200000=  10÷2000000وتقسم على سنوات المساطحة )

 المنزل لكل سنة .
لصٌانة المكائن واآلالت والمعدات او تبدٌل العدد  لغ المصروفةخامساً : المبا

واالدوات
(0)

 : 
 وتتحدد هذه المصروفات بقسمٌن هما : 
مصارٌؾ الصٌانة : اجاز القانون تنزٌل المبالػ التً ٌصرفها المكلؾ متى ما  -1

تهدؾ هذه  مكابن واآلالت والمعدات على انخصصت لصٌانة الموجودات الثابتة كال
ن ان تحدث زٌادة جوهرٌة فً فقة الى اعادة االصل الى سابق انتاجه من دوالن

 . كما ٌنبؽً ان ال تإدي نفقات الصٌانة الى تخفٌض كلفة انتاج السلعة . قٌمته
نفقات التبدٌل : وهً النفقات المخصصة لتبدٌل العدد واالدوات وال ٌشمل ذلك  -2

شرع سمح للمكلؾ بالنسبة ن المنفقات تبدٌل الموجودات او االصول الثابتة ال
 , كما مبٌن فً النقطة البلحقة.  تنزٌل كلفة اندثارهالبلخٌرة 

سادساً : النسبة المئوٌة لكلفة اندثار الموجودات المادٌة 
(7)

: 
ٌعرؾ االندثار بانه تناقص قٌمة االصول الثابتة تدرٌجٌاً من سنة الى اخرى بسبب 

ا فً االنتاج او ظهور موجودات احدث منها التلؾ الذي ٌصٌبها من جراء استعماله
مثل اندثار المكابن واآلالت واالثاث وؼٌرها وازاء ذلك ٌصبح باستطاعة المكلؾ ان 
ٌخصم قٌمة هذه االصول المندثرة من االٌرادات االجمالٌة . والقاعدة المعمول بها 

لى عدة فً هذا الصدد ان قٌمة االصل ال تستقطع مرة واحدة من الربح بل توزع ع
فً نهاٌة المدة.وهكذا ٌصٌب كل  سنوات بحٌث ٌفترض انتفاء المنفعة من االصل

سنة جزء من قٌمة االصل  وهذا الجزء ٌستقطعه المكلؾ من االرباح التً ٌحصل 
علٌها خبلل السنة الى ان تتجمع لدٌه فً عدة سنوات المبالػ الكافٌة لشراء اصول 

استبدال االصول القدٌمة باصول احدث تقنٌة جدٌدة تقوم مقام االصول التالفة او 
واكثر تطورا.

(3)
 

 

وقد اجاز القانون تنزٌل كلفة االندثار هذه بشكل اقساط سنوٌة وٌتم احتسابها فً 
نهاٌة السنة الحسابٌة التً اتخذها المكلؾ والجل ذلك حدد نظام االندثار واالطفاء 

شروط تنزٌل كلؾ  1774( لسنة 7للقطاع الخاص والمختلط والتعاونً رقم )
 االندثار بما ٌلً : 

 ان تكون االصول منقولة . -أ

                                                           
 ( من القانون . 3( ؾ)2م ) - 1
 لقانون . ( من ا4( ؾ)2م )  - 2
 .  314د. صالح ٌوسؾ عجٌنة , مصدر سابق , ص - 3
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 ان تكون االصول مستعملة فً انتاج الدخل.  -ب
 تثبٌت االندثار بحسابات مقبولة لدى السلطة المالٌة. -جـ

هذا وتتضمن نسبة االندثار حسب نظام االندثار المشار الٌه اعبله القٌمة التارٌخٌة 
لة ولٌس القٌمة السوقٌة لها, وتتحدد هذه القٌمة التارٌخٌة على للموجودات المنقو

اساس ما ٌدفع من كلفة شراء االصل وشحنه ونقله ونصبه ومقدار الضرٌبة 
الكمركٌة المفروضة علٌه وكل ما تم انفاقه حتى ٌصبح صالحاً لبلستعمال او لزٌادة 

 طاقته االنتاجٌة او لتقلٌل تكالٌؾ االنتاج . 
حتساب االندثار التً نص علٌها نظام االندثار هً ما ٌلً :وابرز طرق ا

(1)
  

  
 

 :طرٌقة القسط الثابت  -0
حٌث ٌجري استهبلك قٌمة االصل وفق نسبة مبوٌة ثابتة من ثمن تكلفتها وال تتؽٌر  

هذه القٌمة طٌلة المدة التً ٌجري فٌها االستهبلك ,كما لو كانت كلفة االصل 
%( فٌكون مبلػ الذي ٌنزل سنوٌاً 10سبة استهبلكه )( دٌنار وكانت ن10001000)
 ( دٌنار وٌتم هذا التنزٌل على مدار عشر سنوات . 1001000)

 
 :طرٌقة القسط المتناقص  -7

ووفق هذه الطرٌقة ٌتم احتساب االندثار على اساس القٌمة المتناقصة لبلصول 
لسابقة من ثمن الثابتة وذلك من خبلل طرح كل قسط سنوي تم تنزٌله فً السنة ا

تكلفة االصل المتبقٌة فً  السنة البلحقة . فمثبلً لو كانت قٌمة االصل 
%( فان القسط االول الواجب تنزٌلة 10( دٌنار ونسبة االستهبلك ) 10001000)

( دٌنار اما القسط الثانً فٌتحقق بعد طرح القسط االول من تكلفة 1001000هو )
متبقٌة هً ) كون تكلفة االصل ال( فت1001000 - 10001000االصل أي ) 

 7001000xهذا المبلػ فً نسبة االستهبلك وكاالًتً )  ( دٌنار وٌضرب7001000
وتجري نفس العملٌة  وهو القسط الثانً الواجب تنزٌله (دٌنار 701000= 100÷10

 فً الخطوات البلحقة الى ان ٌتم تنزٌل كل قٌمة االصل تباعاً .
طرٌقة لم االندثار الحالً اكد على ان اعتماد المكلؾ ومن الجدٌر بالتنوٌه ان نظا

 القسط المتناقص تمنحه الحق بمضاعفة نسبة االستهبلك . 
 
 :طرٌقة اعادة التقدٌر  -3

                                                           
 ( ؾ )اوالً( من نظام االندثار النافذ . 6انظر م ) - 1
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حٌث ٌتم بمقتضاها تحدٌد مبلػ االستهبلك على اساس تقدٌر قٌمة االصل فً بداٌة 
بلك هو الفرق بٌن ستهالمدة ثم تقدر هذه القٌمة فً نهاٌة المدة فٌكون حق اال

 القٌمتٌن.  
 طرٌقة الوحدة المنتجة :  -4

تتضمن هذه الطرٌقة االبقاء على قٌمة االصل ثابتة وكل تبدٌل او شراء الصل 
 تم ٌحل محل الجزء الذي استهلك.  جدٌد ٌعتبر كانه استهبلك قد

سابعاً : اقساط اطفاء الموجودات غٌر المادٌة 
(0)

  
خل تكالٌؾ تملك او شراء الموجودات ؼٌر المادٌة القانون ان ٌخصم من الدأجاز 

على ؼرار ما انتهجه بالنسبة الندثار الموجودات المادٌة . وٌكون االطفاء بشكل 
اقساط سنوٌة تنزل من دخل المكلؾ على مدار فترة او مدة االطفاء . ومن ابرز 

تصامٌم انواع الموجودات ؼٌر المادٌة براءات االختراع والعبلمات التجارٌة وال
وحقوق المإلؾ وؼٌر ذلك من الحقوق المعنوٌة وؼٌر الملموسة مادٌاً .

(2)
  

 
ثامناً : الدٌون المعدومة 

(3)
 : 

وٌقصد بها تلك التً ٌتعذر تحصٌلها وقد اجاز المشرع الضرٌبً تنزٌلها متى ما 
تعلقت بمصدر الدخل الخاضع للضرٌبة ومتى ما اقتنعت السلطة المالٌة بان 

بح متعذراً خبلل السنة التً تحقق فٌها الدخل وان كان اداإها مستحقاً تحصٌلها اص
 قبل بداٌتها وبالنتٌجة فان الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ال ٌجوز تنزٌلها . 

 
تاسعاً : الضرائب والرسوم المدفوعة فعالً عدا ضرٌبتً الدخل والعقار

 (4)
:  

ذ على تنزٌل الضرابب ( من قانون ضرٌبة الدخل الناف2( م )6نصت الفقرة )
والرسوم فعبلً عدا الضرٌبة المفروضة بموجب هذا القانون وضرٌبة العقار . 
وٌرجع سبب عدم تنزٌل هذه الضرٌبة االخٌرة من الدخل الى ان المكلؾ الذي ٌشؽل 
المكان فً ممارسة نشاطه االقتصادي ان كان قد استؤجره فان مالكه هو الذي ٌدفع 

, اما اذا كان ملكاً للمكلؾ فان ما ٌنزل هو اندثار ة العقاروهً ضرٌبالضرٌبة عنه 
( من قانون ضرٌبة الدخل والتً سبق 2( من المادة )2بناء المحل وفق الفقرة )

التً اجاز القانون خصمها ما  االشارة الٌها . على انه ٌشترط فً الضرابب والرسوم
 : ٌلً

                                                           
 ( من القانون . 9( ؾ)2انظر ) - 1
 .  152د. قٌصر ٌحٌى جعفر , مصدر سابق , ص - 2
 ( من القانون . 5( ؾ )2م ) - 3
 ( من القانون . 6( ؾ)2انظر م) 4



 
)190( 

 
 

 

لٌه فان ضرٌبة العرصات ان تكون ذات صلة بالنشاط االقتصادي للمكلؾ وع -1
ال ٌمكن تنزٌلها مثبلً . اما الضرابب الكمركٌة المدفوعة عن االستٌراد والتصدٌر 

 فانه باالمكان تنزٌلها . 
 ان ٌتم دفع الضرٌبة والرسم فعبلً .  -2
 

التوقٌفات التقاعدٌة والمساهمات المقررة بقوانٌن التقاعد والضمان عاشراً: 
االجتماعً 

(0)
 : 

بها أٌة مبالػ تستقطع من المكلفٌن العاملٌن فً القطاع العام اوالخاص بصفة وٌراد  
 بؽٌة الوصول الى الدخل الصافً. توقٌفات تقاعدٌة فانها تنزل من الدخل االجمالً

 
 
 

احدى عشر : التبرعات : 
(7)

  
وٌقصد بها االموال التً ٌتم التبرع بها من قبل المكلؾ  لجهات اخرى وقد اشترط 

 لتنزٌل التبرعات الشروط االتٌة :  المشرع
ان تكون مصروفة فً العراق ومدفوعة حصرا الى دوابر الدولة والقطاع العام  -1

 والجهات العلمٌة والتهذٌبٌة والروحانٌة المعترؾ بها قانوناً. 
ان ٌصدر بٌان من وزٌر المالٌة ٌعٌن فٌه اسماء الجهات المتبرع بها وان ٌتم  -2

 تابات تتم اجازتها من قبل الحكومة العراقٌة. التبرع بموجب اكت
 لتبرعات مصروفة للمجهود الحربً. ان التكون هذه ا -3

عشر : النفقة الشرعٌة اثنتا
 (3)

. 
التعتبر النفقة الشرعٌة من قبٌل التكالٌؾ التً تتصل مباشرة بانتاج الدخل اال ان 

 المشرع قد اجاز تنزٌلها وذلك عند تحقق الشروط االتٌة : 
االحوال الشخصٌة  حاكمان ٌحكم بالنفقة من قبل محكمة ذات اختصاص وهً م -1

 البداءة بالنسبة لؽٌر المسلمٌن .  اكمبالنسبة للمسلمٌن ومح
س واالؼذٌة ال ان تكون مدفوعة نقداً وبالتالً فان النفقة التً تدفع عٌناً كالمبلب -2

 . ٌمكن قبول تنزٌلها
ونٌاً كاالبوٌن ن ال ٌستحق عنهم المكلؾ سماحاً قانان تكون النفقة مدفوعة لم -3 

 والزوجة المطلقة 
:ثالثة عشر : اقساط التؤمٌن

(4)
  

                                                           
 ( من القانون .9)( ؾ 2م ) - 1
 ( من القانون . 2( ؾ )2م ) - 2
 ( من القانون . 7( ؾ )2م ) - 3
 ( من القانون 10( ؾ )2م ) - 4
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ان اقساط التامٌن لٌست ذات صلة بانتاج  الدخل بصورة مباشرة اال ان   رؼم
 القانون قد عدها تكلٌفاً على الدخل ولكن بشروط هً : 

  ان ٌكون التامٌن لدى شركة تامٌن عراقٌة -1
               الحٌاة مبلػ الـان ال ٌتجاوز مقدار ما ٌنزل من اقساط التامٌن على  -2

ٌنزل منها  ( دٌنار اما اقساط التامٌن االخرى فبل ٌجوز ان ٌتجاوز ما5000000)
( دٌنار3000000على )

1
. وٌنطبق هذا الشرط حتى فً حالة كون اقساط التامٌن 

خل خاضع للضرٌبة اال ان مدخوالتها ادمجت مدفوعة عن الزوجة التً لٌس لها د
 مع دخل الزوج . 

 
 اربعة عشر : رواتب ومخصصات المدٌر المفوض للشركة المحدودة : 

( دٌنار 15000( من القانون على عدم جواز تنزٌل ما ٌزٌد على )7نصت المادة )
المدفوعة لقاء رواتب ومخصصات واكرامٌات وعموالت المدٌر المفوض للشركة 

اضعة للضرٌبة فً الشركات المحدودة سواء كان المدٌر المفوض مقٌم فً الخ
 العراق ام فً خارجه . 

 
 الثانً الفرع

 خصم الخسائر 
تعرؾ الخسابر بانها النقص الحاصل فً بعض مصادر دخل المكلؾ خبلل السنة 

 ن تكون خسارة ضرٌبٌة او محاسبٌة .المالٌة, وهً اما ا
ة عن النقص الحقٌقً فً بعض مصادر دخل المكلؾ والخسارة الضرٌبٌة هً عبار

خبلل الفترة المالٌة المحددة والمإٌد حسابها بوثابق مقبولة قانوناً وٌجب ان ٌكون 
هذا المصدر خاضعاً للضرٌبة .فً حٌن ان الخسارة المحاسبٌة هً تمثل الزٌادة 

قة خبلل الحاصلة فً النفقات عن االٌرادات الخاصة بالوحدة االقتصادٌة المتحق
الفترة المالٌة المعٌنة .وتؤسٌساً على ما تقدم فان الخسارة المحاسبٌة تتعلق بجمٌع 
مصادر دخل المكلؾ بحٌث ال تمٌز بٌن الدخول الخاضعة للضرٌبة وتلك المعفاة 
منها بٌنما الخسارة الضرٌبٌة ٌنصب اهتمامها على الدخل الخاضع للضرٌبة اما 

موضوع نقاش فً مجال تنزٌلها .  الدخول المعفاة منها فهً لٌست
(2)

وقد ذكر  
المشرع العراقً حالٌن لخصم الخسارة الضرٌبٌة هً تنزٌل الخسارة او ترحٌلها 

 ونبٌن ذلك باالتً: 
 

 اوال: تنزٌل الخسارة :

                                                           
( لسنة 113) والذي عدل قانون ضرٌبة الدخل رقم 2015لسنة  (42مجلس النواب رقم ) قانونعدلت المبالػ المذكورة بموجب  -1

 (14/12/2015( فً 4371) نافذ)جرٌدة الوقابع العراقٌة عددال1722
 .  24العراق , مصدر سابق , صفٌطاهر الجنابً , المالٌة العامة والتشرٌع المالً  - 2



 
)192( 

 
 

 

وتتحقق هذه الحالة عندما ٌمارس المكلؾ اكثر من نشاط اقتصادي للحصول على  
احدى هذه االنشطة لخسارة فان المشرع قد اجاز اٌرادات متباٌنة, فاذا ما تعرضت 

تنزٌلها من االرباح المتحققة من المصادر االخرى . ولكن استلزم هنا شروطاً معٌناً 
 لجواز التنزٌل هذا ابرزها :

 ان تكون مصادر الدخل التً تنزل منها الخسارة ؼٌر معفاة من الضرٌبة  -1
 انوناً . ان ٌكون الخسارة موثقة بوثابق مقبولة ق -2
 ان تكون الخسارة متحققة فً العراق .  -3
ان تكون الخسارة متصلة بنشاط المكلؾ وفً هذا الصدد ٌنبؽً ان تتحقق  -4

 العبلقة بٌن نشاط المكلؾ الذي ٌحقق االٌراد وبٌن الخسارة التً تحققت . 
 ان تكون الخسارة حقٌقٌة أي ان تعكس الخسارة تعرض المكلؾ الى فقدان فعلً -5

 لمبالػ معٌنة وتحمله التزامات ازاء الؽٌر ,ومن ثم ال ٌعتد بالخسابر المحتملة . 
 ان ٌتم التنزٌل من االرباح المتحققة فً السنة المالٌة التً تحققت فٌها الخسارة .  -6
ان ٌتحقق عنصر وحدة المكلؾ : بمعنى ان الخسارة التً لحقت المكلؾ ٌجب  -9

ره هو,فمثبل الشركة وفروعها تعدان شخصاً واحداً ان تنزل من دخله هو ومن مصاد
فاذاما تعرض احد فروعها الى لخسارة جاز لها ان تطالب بخصمها من ارباح 
فروعها االخرى .ومن مقتضى هذا الشرط هو ان تؽٌر مالك المنشؤة  التً لحقتها 
الخسارة ال ٌحول دون ان ٌكون هو وحده الذي له حق لمطالبة بتنزٌل الخسارة 

خسارة التً لحقت بالنتٌجة فؤنه  لٌس للمالك الجدٌد للمنشؤة ان ٌطالب بخصم تلك الو
 المالك القدٌم .

 :ترحٌل الخسارة -ثانٌا 
اذا لم ٌتمكن المكلؾ من تنزٌل الخسارة التً تعرض لها فً السنة التقدٌرٌة نفسها  

جود مصادر اما لعدم كفاٌة االرباح المتحققة من مصادر الدخل االخرى او لعدم و
دخل اخرى ؼٌر المصدر الذي تحققت فٌه الخسارة فان القانون قد اجاز للمكلؾ ان 
ٌطلب ترحٌل الخسارة الى السنوات الخمس التالٌة من نفس مصدر الدخل . وعلٌه 

 ٌكون ترحٌل الخسارة وفقاً للشروط التالٌة : 
ها الخسارة ان ٌكون الترحٌل لمدة خمس سنوات الحقة للسنة التً تحققت فٌ -1

 وتحسب بشكل متوالً دون انقطاع فً احتساب السنوات . 
ال ٌسمح بتنزٌل اكثر من نصؾ الدخل الخاضع للضرٌبة فً كل سنة من  -2

 السنوات الخمس . 
 التنزل الخسارة اال من مصدر الدخل نفسه الذي تحققت فٌه الخسارة .  ـ3
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  الثامن المطلب
 لضرٌبةوتعٌٌن مقدار ا تنزٌل السماحات

بعد تنزٌل التكالٌؾ التً تحملها المكلؾ وخصم الخسابر التً اصابت نشاطه نصل 
الى الدخل الصافً. ومع ذلك فان هذا الدخل ال ٌخضع للضرٌبة بالنسبة لبعض 
المكلفٌن اال بعد تنزٌل السماحات التً نص علٌها المشرع العراقً, وبعد ذلك ٌاتً 

تطبٌق السعر الضرٌبً على الدخل المتبقً دور تعٌٌن مقدار الضرٌبة من خبلل 
 :االتٌٌنوعلى العموم سنفصل فً هذه المواضٌع فً الفرعٌن 

 
 االول  الفرع

 السماحات 
نظم قانون ضرٌبة الدخل العراقً السماحات من حٌث مقادٌرها وانواعها واسباب 

فً ( منه اال ان هذه السماحات تتعرض دابما للتؽٌٌر 12استحقاقها فً المادة )
فترات زمنٌة مختلفة لكً تتناسب مع حجم التطورات التً تطرأ على الحٌاة 

فً االقتصادٌة وارتفاع نسب التضخم عبلوة على العوامل االجتماعٌة التً روعٌت 
هنا الى االحكام العامة للسماحات من حٌث  تقرٌر هذه السماحات . وسنتعرض

 االتً : تعرٌفها وانواعها ودمج السماحات  وحسب 
 :: مفهوم السماحات  ىاالول المسالة

تعرؾ السماحات بانها اعفاءات جزبٌة للدخل منظور الٌها من الناحٌة الشخصٌة 
جعلها المشرع خارج نطاق الدخل الصافً ضماناً لمستوى العٌش الرؼٌد للفرد 

وتبلفٌاً لنفقات العٌش الكرٌم 
(1)

.وتعد هذه السماحات اعفاءات شخصٌة بمعنى  
مستقبلً نظراً لطبٌعتها الشخصٌة فصبلً ع ذلك فان المشرع العراقً اقر لها الكلمة وم

. وبٌنا فً السابق ان ضرٌبة ا تمس اؼلب المكلفٌن من جهة اخرىمن جهة, ولكونه
الدخل فً العراق هً ضرٌبة شخصٌة لكونها تراعً الظروؾ الخاصة للفرد 

ط لتنزٌل السماحات واحواله االجتماعٌة .وقد حدد المشرع مجموعة من الشرو
 : نسبة للمكلؾ الذي ٌستحقها ما ٌلًبال
ان تكون ممنوحة لشخص طبٌعً : طالما كانت السماحات ذات صلة  -1

بشخصٌة المكلؾ فانها تخصم من دخل االشخاص الطبٌعٌة فقط وٌشمل بذلك الدخل 
الناجم للمشاركات باعتبارها تعامل معاملة االشخاص الطبٌعٌة من حٌث الضرٌبة , 

 من ثم فان االشخاص المعنوٌة ال تتمتع بهذه السماحات .و
ان ٌكون الفرد مقٌماً فً العراق  -2

(2)
: وذلك الن المقٌم ٌسهم فً دفع الضرابب 
ؼٌر المباشرة من خبلل االنفاق فضبلً عن اسهامه فً تكوٌن راس المال الوطنً . 
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ه فً العراق بحكم واستثناًء من ذلك جعل المشرع ؼٌر العراقً الذي تقٌم عابلته مع
 المقٌم فٌستحق السماحات المقررة قانوناً. 

واحد وان تعددت مصادر دخله فً السنة المالٌة التً   بسماح الفرد ان ٌتمتع -3
 ٌخصها التقدٌر .

 :: انواع السماحات ةالثانٌ المسالة
 فً المادة )الثانٌة عشر( باب منحهاحدد المشرع مقادٌر السماحات وانواعها واس

لكن اجاز لوزٌر المالٌة ان ٌقترح ضمن مشروع  نون ضرٌبة الدخل النافذ,من قا
قانون الموازنة العامة السنوٌة تعدٌل السماحات ومقٌاس الضرٌبة

1
وهو ما تحقق فً  

الذي نص  2002بٌنها قانون الموازنة لسنة  بعض قوانٌن الموازنة االتحادٌة ومن
( من 1منصوص علٌها فً البند )وال على مضاعفة السماحات الضرٌبٌة للموظفٌن

المادة )الثانٌة عشر( من قانون ضرٌبة الدخل
2

د كرر النص ذاته فً قانون وق 
2012موازنة 

3
2013وقانون موازنة  

4
فانه نص فً  2016اما قانون موازنة  

لم  %( أي انه25رٌبٌة للمكلؾ بنسبة )( على زٌادة السماحات الض35المادة )
الموظؾ فحسب مثلما كان علٌه الحال فً قوانٌن  تقصر الزٌادة على المكلؾ

الموازنة المذكورة اعبله بل شمل جمٌع المكلفٌن. وعلٌه فانه قوانٌن الموازنة العامة 
ربما تنطوي على احكام تتضمن زٌادة السماحات المقررة بحسب النسبة التً ٌراها 

تطبٌقها  هاء منالمشرع ولكن ٌبقى لهذه االحكام الصفة المإقتة حٌث ٌنبؽً االنت
منً لقانون الموازنة الذي ٌتضمنها وهو نهاٌة السنة المالٌة بمجرد انتهاء االمد الز

لكونه  فً قانون ضرٌبة الدخلحصرا الواردة بمبالػ السماحات  العمل بعد ذلك لٌعاد
ٌنطوي على احكام دابمة ولٌست مإقتة اال اذا تضمن قانون الموازنة الجدٌد خبلؾ 

 عموم فان السماحات الواردة فً قانون ضرٌبة الدخل هً االتً:ذلك. وعلى ال
 :سماح المكلف لذاته  – 0
( دٌنار وٌشمل 2500000حدد المشرع الضرٌبً سماح المكلؾ لذاته بمبلػ  ) 

بذلك المكلؾ االعزب او االرمل او المطلق وكذلك تستحق هذا السماح المراة ؼٌر 
والتً لها دخل مستقل.واذا تزوجت المرأة المتزوجة وؼٌر المطلقة وؼٌر االرملة 

 فقدت هذا السماح اذا اندمج دخلها مع دخل زوجها . 
 
 :السماح بسبب الرابطة الزوجٌة  -7

منح المشرع الضرٌبً سماحاً اضافٌاً للمكلؾ المتزوج بسبب ما تقتضٌه الرابطة 
ٌنار ( د20001000الزوجٌة من نفقات معٌشٌة باهضة وحدد هذا السماح بمبلػ )

                                                           
1
 عشرة مكررة( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ.انظر المادة )الثالثة  - 
 /اوال(22المادة)-2
3
 /اوال(.44انظرالمادة) 
4
 /اوال(22انظرالمادة) 
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وذلك اذا كانت زوجته ربة بٌت او لها دخل مستقل ولكن ادمج مع دخل زوجها . 
وٌجدر الذكر ان هذا السماح ٌمنح للزوج عن زوجة واحدة فقط وان تعددت زوجاته 

الزواج بسبب الوفاة او بسبب  ةوٌبقى محتفضاً بهذا السماح الى ان تزول رابط
خص السماح المقرر عن زوجته فً ان الطبلق او االفتراق . وٌشترط فً منح الش

ٌكون مرتبطاً بعقد زواج شرعً دابمً تعترؾ به القوانٌن السابدة فً العراق.وعلٌه 
ال ٌستطٌع المكلؾ ان ٌطالب بسماح الزوجة عن امرأة ٌصاحبها مصاحبة ؼٌر 

 مشروعة مهما طالت مدة المعاشرة . 
 :سماح المرأة بسبب انتهاء الرابطة الزوجٌة  -3

المشرع بنظر االعتبار الظروؾ النفسٌة واالجتماعٌة للمرأة المطلقة او  اخذ
( 32001000االرملة وراعى ذلك بالنسبة لمبلػ السماح الذي تستحقه ومقداره )

دٌنار وتبقى متمتعة بهذا السماح طالما بقت مطلقة او ارملة ,اما فً حالة زواجها 
 فانها تكون امام فرضٌن : 

لها مع دخل زوجها وبذلك تفقد سماحها بالكامل وٌستحق عنها االول : ان ٌدمج دخ
 ( دٌنار 20001000زوجها السماح المقرر عن الزوجة ومقداره )

الثانً : بقاء دخلها منفصبلً عن دخل زوجها ففً هذه الحالة تستحق السماح المقرر 
 ( دٌنار. 25001000للمكلؾ عن ذاته ومقداره )

 
 :السماح بسبب االوالد  -4
شمل مصطلح االوالد فً اللؽة العربٌة )االبناء والبنات( وقد منح المشرع ٌ

( دٌنار عن كل ولد من اوالده 2001000الضرٌبً لكل مكلؾ سماحاً اضافٌاً قدره )
. ونفس المقدار تتمتع به االرملة او المطلقة التً تعٌل اوالدها شرعاً . ومن البدٌهً 

لمكلؾ السماح عنه هو الذي ٌكون ثمرة زواج القول ان مقصود بالولد الذي ٌستحق ا
شرعً اما االوالد ؼٌر الشرعٌٌن فلٌس لهم من السماحات شٌباً طالما ان المشرع ال 
ٌعترؾ بالزواج ؼٌر الشرعً . كما ان االوالد الذٌن ٌستحق المكلؾ عنهم السماح 

. ةذي ٌنحدرون من صلب المكلؾ مباشرهم االوالد الصلبٌون فقط أي االوالد ال
وعلى هذا فبل ٌتمتع المكلؾ بؤي سماح عن االوالد اذا كان هإالء احفاده الصؽار او 
اوالد اخٌه او اوالد اخته او ابناء زوجته من زوجها السابق . كما الٌشمل بهذا الحكم 
الولد المتبنى على اساس ان الشرٌعة االسبلمٌة التً تعد المصدر االساسً لقانون 

رؾ بنظام التبنًاالحوال الشخصٌة التعت
(1)

 . 
روط معٌنة بحسب وفً كل االحوال فان المشرع منح السماح عن االوالد وفق ش

 :الجنس ووفق اآلتً
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 :البن ح  لشروط السما -أ
( سنة من  12اشترط القانون لمنح المكلؾ سماحاً عن االبن ان الٌكون قد اتم ) 

لنتٌجة فان السماح العمر بؽض النظر عن وجود او عدم وجود دخل مستقل . وبا
الذي ٌستحقه المكلؾ عن ابنه ٌنقطع عند اكمال االبن سن الثامنة عشر من العمر . 

 ومع ذلك فان المشرع وضع على هذا الحكم استثنابٌن هما . 
اذا كان االبن عاجزاً بسبب اصابتة بعاهة عقلٌة او بدنٌة تمنعه  -:االستثناء االول

 به ان ٌكسب معاشة . من القٌام باي عمل ٌستطٌع من ورا
حالة كون االبن مستمراً على الدراسة فً مدرسة اعدادٌة او  -:االستثناء الثانً

( سنة طٌلة مدة الدراسة 12عالٌة اذ ٌمنح المكلؾ السماح عنه وان تجاوز سن الـ )
( سنة , اذ ٌحرم المكلؾ من هذا 25ولحٌن اكمال دراسته على ان الٌتجاوز عمره )

 ( سنة . 25قرب االجلٌن اكمال الدراسة او اتمام )السماح بتحقق ا
( سنة من 12على ان المكلؾ ال ٌتمتع بالسماح عن االوالد اآلخرٌن الذٌن اتموا )

دٌنار سنوٌاً ولو استمر ( 2001000اعمارهم ولهم دخل صافً ٌزٌد على )
 بالدراسة. 

 
 :لبنت ل  شروط السماح -ب

ظر الى وجود او عدم وجود دخل مستقل لها مهما بلؽت البنت من العمر فٌنبؽً الن
ا ٌشترط ان ال ٌكون لها دخل مستقل ٌستحق المكلؾ سماحاً قانونٌاً عنه. فلكً 

تحاسب عنه بشكل مستقل عن والدها وان ٌكون هذا المكلؾ هو المسإول عن 
اعالتها .وبالنتٌجة فان المكلؾ ال ٌستحق سماحاً عن ابنته المتزوجة وان كانت تسكن 

لم ٌعد بعد زواجها هو المسإول عن اعالتها شرعاً  هوٌنفق علٌها فعبلً وذلك الن معه
وانما تلك المسإولٌة تقع على عاتق زوجها , كما ان االخٌر هو من ٌستحق عنها 

 .ربة بٌت او لها دخل مدمج مع دخلهالسماح القانونً اذا كانت 
  : السماح بسبب كبر السن - 5

( دٌنار اذا ما تجاوز سنه 3001000اً اضافٌاً قدرة ) منح القانون للمكلؾ سماح
رجبلً ام امراة وال ٌشترط للمتمتع  لستٌن من العمر بؽض النظر عن كونهالثالثة وا

بهذا السماح سوى شرط العمر . وال ٌخفى ان االسباب التً تكمن وراء منح السماح 
  فً حٌاته المذكور هو زٌادة احتٌاجات المكلؾ االساسٌة فً هذه المرحلة

 
 : دمج السماحات ثالثةال المسالة

اجاز المشرع العراقً للزوجٌن ان ٌطالبا دمج مدخوالتهما وفرض الضرٌبة باسم 
( من قانون 29الزوج وذلك فً فترة تقدٌم التقارٌر المنصوص علٌها فً المادة )

 ( ٌوماً من تارٌخ تبلٌؽه بتقدٌم تقرٌره من قبل السلطة21ضرٌبة الدخل وهً )
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( من كل سنة تقدٌرٌة اال ان المشرع اشترط لجواز الدمج تحقق 1/6المالٌة او قبل )
احدى الحاالت اآلتٌة

 (1)
  

 اذا لم ٌكن للزوجة دخل خاضع للضرٌبة . -1
 اذا كانت مدخوالت الزوج دون السماح القانونً .  -2
ها مكلفة مقرر لها باعتباراذا كانت مدخوالت الزوجة دون السماح القانونً ال -3

 . بذاتها
فعند تحقق احدى الحاالت المذكورة ٌمكن للزوج التمتع بالسماح القانونً المقرر له 
ولزوجته واوالده علماً بان السماح الذي ٌستحقه عن زوجته هو ذات المقدار الذي 

ٌستحقه لو كان متزوجا من ربة بٌت.
(2)

  
وتتمتع بالسماح القانونً ومن جانب آخر فان المشرع اعتبر الزوجة مكلفة بذاتها 

الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانونً للزوج باالضافة الى السماح المقرر 
لها اذا كان عاجزاً عن العمل ولٌس له مورد.

(3)
  

 
 الثانً الفرع

 تعٌٌن مقدارالضرٌبة
اآللٌات المتبعة فً تحدٌد مقدار الضرٌبة  سوؾ نبٌن تحدٌد سعر الضرٌبة ثم نحدد 

 : ما ٌاتًفٌ
 

 ::تحدٌد سعر الضرٌبة ىاالول المسالة
تتوصل السلطة المالٌة الى تعٌٌن مقدار الضرٌبة من خبلل تطبٌق السعر الضرٌبً 
على الدخل الخاضع للضرٌبة بعد تنزٌل التكالٌؾ والسماحات المقررة قانوناً . وكما 

ال ٌتؽٌر  انسبٌ اسعر بٌنا فً القواعد العامة للضرٌبة فان سعر الضرٌبة اما ان ٌكون
ٌزداد كلما زاد هذا المقدار وقد  ابتؽٌر مقدار المبلػ الخاضع للضرٌبة,او تصاعدٌ

 اخذ المشرع العراقً بالحالتٌن وٌمكن بٌان ذلك بالتفصٌل اآلتً : 
 
 

 :اوالً : السعر التصاعدي للضرٌبة 
فٌما عدا  )اخضع المشرع فً قانون ضرٌبة الدخل جمٌع الدخول المتحققة للمكلؾ 

اذا كان شخصاً طبٌعٌاً سواء كان تلك المتحققة عن نقل العقار او حق التصرؾ به( 
( من قانون 17فً المادة )  هام ؼٌر مقٌم ) عدا ؼٌر المقٌم المنصوص علٌ امقٌم

  لدخل ( لبلسعار التصاعدٌة االتٌة:ضرٌبة ا

                                                           
 ( من القانون . 2( ؾ)6انظر م ) - 1
 ( من القانون . 3( ؾ )6انظر م ) - 2
 ون . ( من القان1( ؾ )6انظر م ) - 3
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 ( دٌنار 2501000% لما الٌزٌد على )  3  -
 ( دٌنار 5001000( دٌنار لؽاٌة )2501000% ما زاد على ) 5 -
 ( دٌنار 10001000( لؽاٌة ) 5001000% مازاد على ) 10 -
 ( دٌنار 10001000% مازاد على ) 15 -

اما بالنسبة للدخل المتولد عن نقل ملكٌة العقار او نقل حق التصرؾ به فان 
المشرع العراقً اخضعه السعار تصاعدٌة خاصة نص علٌها فً تعدٌل قانون 

 وعلى النحو االتً: 2015( لسنة 42بة الدخل رقم )ضرٌ
( خمسٌن ملٌون دٌنار من قٌمة العقار 50000000) اولٌعفى من الضرٌبة  - أ

المقدرة او بدله وٌوزع هذا المبلػ على الشركات وفق حصصهم اذا كان العقار 
 مملوكا على وجه الشٌوع.

وفق اعبله وص علٌه ٌخضع الى الضرٌبة مازاد على مبلػ االعفاء المنص - ب
 -النسب االتٌة:

 ( خمسٌن ملٌون دٌنار .50000000ثبلثة من المبة لؽاٌة ) (3%) -1
( خمسٌن ملٌون دٌنار لؽاٌة 50000000اربعة من المبة مازاد على ) (4%) -2

 (مبة ملٌون دٌنار .100000000)
( مبة ملٌون دٌنار لؽاٌة 100000000%( خمسة من المبة مازاد على )5) -3

 ( مبة وخمسٌن ملٌون دٌنار.150000000)
( مبة وخمسٌن ملٌون دٌنار 150000000ستة من المبة ما زاد على )%( 6) -4

. 
اذا كان نقل الملكٌة منصب على سهام من العقار فتحسب مع الجدٌر باالشارة انه 

 .الضرٌبة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار
 

 :: السعر النسبً للضرٌبة  ثانٌاً 
كما اخذ  ,اخذ المشرع العراقً فً قانون ضرٌبة الدخل بالسعر النسبً فً حالتٌن

لضرٌبة على دخل شركات النفط االجنبٌة والتً تناول فً ابالسعر النسبً اٌضا 
احكامها بموجب قانون مستقل عن قانون ضرٌبة الدخل وسنبٌن هنا الحاالت 

 : المذكورة اعبله
 
 :خل االشخاص المعنوٌة د  -0
اصبحت الشركات  2004( لسنة 7بموجب امر سلطة االبتبلؾ ) المنحلة ( رقم )  

ذات المسإولٌة المحدودة والشركات المساهمة الخاصة والشركات المساهمة 
 %( 15المختلطة تخضع لسعر نسبً ثابت مقداره ) 

 :دخل غٌر المقٌم الخاضع للضرٌبة  -7
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اً ٌخضع لسعر نسبً ثابت مقداره واء كان طبٌعٌاً ام معنوٌلشخص ؼٌر مقٌم سان ا
 %( اذا كان هذا الدخل ناجم من المصادر التالٌة :15)
 الفوابد والسندات والرهنٌات والودابع والسلؾ  -أ

 .قاعدٌة اوالدفعات السنوٌة االخرىالتخصٌصات السنوٌة او الرواتب الت -ب
اذا تحققت بصوره عارضة ولو لعدة  وفً هذا االطار ٌبلحظ ان هذه االٌرادات

مرات فً فترات مختلفة فً السنة فان الضرٌبة تفرض علٌها فً كل مرة ,اذ ال 
ٌنتظر انتهاء السنة التقدٌرٌة ولجمٌع مصادر الدخل وتفرض الضرٌبة علٌها بالكامل 
. ومن الجدٌر بالذكر ان مثل هذه الضرٌبة ال تخضع لها المصارؾ حسب تعرٌؾ 

 قانون البنك المركزي النافذ . المصرؾ فً
 
 : الضرٌبة على دخل شركات النفط االجنبٌة -3

ملة خاصة امعفً اآلونة االخٌرة  عامل المشرع العراقً شركات النفط االجنبٌة
از ؽباخضاع الدخول المتحققة لها فً العراق فً مجال انتاج واستخراج النفط وال

بموجب %( اال ان هذا الحكم جاء 35) والصناعات المتعلقة بها لسعر نسبً مقداره
2010( لسنة17ة الدخل هو القانون رقم )قانون مستقل عن قانون ضرٌب

1
حٌث نص 

%( خمسة وثبلثون من المابة 35( على )تفرض ضرٌبة دخل بنسبة )1فً المادة )
المتحقق فً العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط االجنبٌة  لعلى الدخ

والمتعاقدٌن من الباطن معها فً ل فً العراق او فروعها اومكاتبها المتعاقدة للعم
فً المادة  ءمجال انتاج واستخراج النفط والؽاز والصناعات المتعلقة بها( ,كما جا

المعدل فً  1722( لسنة 113( منه بؤن تسري احكام قانون ضرٌبة الدخل رقم )2)
 كل ما لم ٌرد به نص فً هذا القانون.

 :: اآللٌات المتبعة فً تقدٌر الضرٌبة  ةنٌالثا المسالة
حدد المشرع العراقً آلٌات معٌنة من اجل تقدٌر الضرٌبة تختلؾ بؤختبلؾ صفة 

 الشخص وٌمكن بٌان ذلك بحسب التفصٌل اآلتً : 
 تقدٌر الضرٌبة على دخل االفراد  -اوال:

وبعد ٌقصد بالفرد الشخص الطبٌعً المسجل فً دابرة الضرٌبة باسمه الحقٌقً,
تحدٌد محل عمله ومقر سكنه ٌتم تعٌٌن دابرة الضرٌبة التً ٌتم محاسبته فٌها. 

( من القانون وبعد 2وٌجري جمع مصادر دخل المكلؾ المشار الٌها فً المادة )
خصم النفقات الواجب تنزٌلها من الوعاء ثم تنزٌل السماحات المستحقة, وفً ضوء 

بق السعر الضرٌبً على الدخل المحدد ذلك ٌحدد الدخل الخاضع للضرٌبة حٌث ٌط
على انه تتبع فً هذا الصدد مجموعة من القواعد المتعلقة بطرق تقدٌر الضرٌبة 

 وهً: 

                                                           
 .15/3/2010( فً 4142نشر فً جرٌدة الوقابع العراقٌة فً العدد )  1-



 
)200( 

 
 

 

 : تقدٌر الضرٌبة على دخل االوالد القاصرٌن والزوجة -0
الد القاصرٌن مع مدخوالت لقد اوجب قانون ضرٌبة الدخل دمج مدخوالت االو 

ب الضرٌبً الذي ٌنشؤ عن عدم الدمج .كما اجاز قصد منع عملٌة التهروالدهم ب
( من 2اٌضاً دمج مدخوالت الزوجٌن عند تحقق احدى الحاالت الواردة بالفقرة )

 ( والتً سبق واشرنا الٌها وهً : 16المادة )
 للضرٌبة.  خاضع أ ــ اذا لم ٌكن للزوج دخل

 اذا كانت مدخوالت الزوج دون السماح القانونً.   -ب 
مقرر لها باعتبارها مكلفة انت مدخوالت الزوجة دون السماح القانونً الاذا ك -ج 

 . بذاتها
 
 :تقدٌر الضرٌبة على دخل االوالد بصورة مستقلة عند وفاة والدهم  -7

اذا كان لبلوالد القاصرٌن مدخوالت خاصة  تجري عملٌة تقدٌر كل منهم بصورة 
نهم مكلفاً بحد ذاته وٌمنح السماح مستقلة باسم االم او الوصً او القٌم وٌعد كبلً م

( من قانون 6( من المادة )5القانونً المقرر للمكلؾ بذاته استناداً الى احكام الفقرة )
 ضرٌبة الدخل . 

 :تقدٌر الضرٌبة على المشاركات  -ثانٌا
المشاركات وكما سبق ان بٌنا هً شركات االشخاص التً لم ٌعترؾ لها المشرع 

لمعنوي وعاملها معاملة الشخص الطبٌعً الضرٌبً بصفة الشخص ا
(1)

.وقد بٌنت  
( من القانون بانه ٌتم تقدٌر دخل المشاركة جملة وٌقسم على الشركاء 6المادة )

حسب حصصهم المعٌنة فً عقد المشاركة وٌجب ان تثبت المشاركة بعقد اصولً 
واال  مصادق علٌه من كاتب العدل على ان تقتنع السلطة المالٌة بصحة المشاركة

فانه من حقها عدم اعتماد المشاركة واعتبارها وسٌلة صورٌة للتهرب من الضرٌبة 
وعندبذ لها ان تقدر الضرٌبة على الشخص الذي تقتنع ان دخل المشاركة ٌخصه 

عتراض على دون ؼٌره ولبلخٌر الحق , بالتؤكٌد , فً اتباع الطرق القانونٌة فً اال
باالشارة الى ان مدخوالت كل شرٌك فً  . ومن الجدٌرتقدٌر السلطة المالٌة

المشاركة تضاؾ الى مدخوالته المتحصلة من مصادر الدخل االخرى وتفرض 
علما ان قانون ضرٌبة الدخل الزم الشرٌك المتقدم  الضرٌبة علٌها بشكل اجمالً.

بتقدٌم تقرٌرا مفصبل عن المشاركة مرفقا بها الحسابات االصولٌة ومعلومات مفصلة 
ل شرٌك وعنوانه  كما بٌن المقصود بالشرٌك المتقدم بانه الشخص الذي عن حصة ك

ؼٌره من الشركاء فً عقد المشاركة او القسام الشرعً او ذكر اسمه ٌذكر اسمه قبل 
 وحدة فً المشاركة.
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 :تقدٌر الضرٌبة على الشركات  -ثالثا

 -مفهوم الشركة ( من المادة االولى من قانون ضرٌبة الدخل النافذ 6حددت الفقرة )
فؤنه ٌقصد بها الشركة المساهمة او ذات المسإولٌة  -وحسب ما بٌنا فً السابق

المحددة المإسسة فً العراق او فً خارجه وتتعاطى االعمال التجارٌة او لها دابرة 
او محل عمل او مراقبة فً العراق وقد بٌن هذا القانون اآللٌة التً تقدر بها 

كات. اذ انه بعد ان اعترؾ بالشخصٌة المعنوٌة الضرٌبة على ارباح الشر
واالعتبارٌة للشركة اكد على ضرورة تقدٌر الضرٌبة المستحقة على ارباح الشركة 

( بقولها تتحقق 14المادة ) الرباح على الشركاء .وهذا مابٌنتهقبل توزٌع هذه ا
الضرٌبة على دخل الشركة قبل دفع أي شًء منه الى اصحاب االسهم, وتعتبر 
الشركة ومدٌرها بالذات مسإولٌن مالٌاً عن قطع الضرٌبة ودفعها للسلطة المالٌة 
بمعنى آخر ان القانون الضرٌبً جعل المسإولٌة تضامنٌة بٌن الشركة ومدٌرها فً 
دفع الضرٌبة المستحقة الى االدارة الضرٌبٌة المختصة . وعلٌة فان االرباح التً 

 د استقطاع الضرٌبة المستحقة علٌها .توزع على الشركاء هً ارباح صافٌة بع
دخل  2010المحدودة فً سنة : تحقق لشركة البرهان  مثال    

( خمسون ملٌون دٌنار بٌن مقدار الضرٌبة اذا علمت انها 5010001000)مقداره
  .مكونة من خمسة شركاء

: بما ان الشركة هً شركة ذات مسإولٌة محدودة فهً شخص معنوي وال  الحل
سماح قانونً . وبما ان هذه الشركة هً لٌست من شركات النفط فهً تستحق أي 

 % من الدخل .15تخضع لسعر ضرٌبً بنسبة مقطوعة مقدارة 
سبعة مبلٌٌن وخمسمابة دٌنار  x  15÷ 100  =9500000 5010001000أي 

 مقدار الضرٌبة . 
ٌوزع على  42500000=  9500000 – 5010001000والمبلػ المتبقً وهو 

 اء.الشرك
 :تقدٌر الضرٌبة على وسائط النقل  -رابعا

اشارت المادة الخمسون الى كٌفٌة تقدٌر الضرٌبة وجباٌتها على اصحاب وسابط 
النقل البحرٌة والبرٌة والنهرٌة ومستاجرٌها عند اشتؽالها فً العراق او وصولها الى 

فً خارج مدٌنة او مٌناء فً العراق عندما ٌكون اصحابها او مستؤجرٌها ساكنٌن 
( من مجموع المبلػ  % 915) للضرٌبة بمقدارالخاضع حددت الدخل العراق حٌث 
أي ان المشرع ركن هنا  او ٌستحقه صاحب واسطة النقل او مستاجرها الذي ٌتسلمه

ان سابق  المادة اعبله . واعتبرتالى طرٌقة التقدٌر الجزافً فً تحدٌد دخل المكلؾ
بها الحقٌقً او مستاجرها اذا لم ٌكن موجوداً فً المركبة او ربانها وكٌبلً عن صاح
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العراق لتنفٌذ االلتزامات الضرٌبٌة المستحقة على واسطة النقل علماً ان هذه العملٌة 
 تطبق كل مرة تدخل فٌها المركبة العراق.

وكانت االجرة المستلمة  1/1/2010مثال : دخلت سفٌنة تجارٌة مٌناء ام قصر فً 
هً عشرة ملٌون دٌنار عن نقل بضاعة من خارج العراق من قبل صاحب السفٌنة 

 الى داخله بٌن مقدار الضرٌبة المترتبة علٌه : 
دٌنار  9501000% = 9.5×  1010001000اصل المبلػ الخاضع للضرٌبة هو 

 ثم ٌخضع هذا المبلػ للسعر المقرر للشخص الطبٌعً او الفرد االعتٌادي :
5001000 x 3÷100  =15000 
250000 x 5÷100  =12500 
 مقدار الضرٌبة 29500=   12500+  15000

 
 التاسع المطلب

 جباٌة الضرٌبة 
اٌتها فً سنبحث هنا آلٌة جباٌة الضرٌبة واجراءات تقسٌط مبلؽها وضمانات جب

 الفروع الثبلثة اآلتٌة:
 الفرع األول

 آلٌة جباٌة الضرٌبة
تلجؤ السلطة المالٌة  بعد أن تنتهً إجراءات تقدٌر و فرض الضرٌبة على المكلؾ

إلى جباٌة الضرٌبة حٌث تقوم بتحصٌل دٌن الضرٌبة من المكلؾ فعبل , إال أن 
اإلجراءات تبدأ بتوجٌه هذه السلطة إخطارا للمكلؾ ٌتضمن تبلٌؽه بدفع الضرٌبة 
المستحقة علٌه وفقا لتقدٌر السلطة المالٌة تنفٌذا لمتطلبات قانون ضرٌبة الدخل و 

 ر بطرٌقتٌن :ٌكون هذا التقدٌ
: ان ٌسلم اإلخطار او االستمارة الى الشخص المكلؾ نفسه او احد األفراد االولى 

العاملٌن معه فً مقر عمله او إلى احد أفراد عابلته الذٌن ٌسكنون معه فً محل 
 سكناه.

: إرسال اإلخطار او االستمارة بواسطة دابرة البرٌد و بالبرٌد المسجل  الثانٌة 
وان المكلؾ المثبت لدى السلطة المالٌةمثبتا علٌه عن

1
. 

و بعد ان تنتهً مرحلة اإلخطارات ٌكون المكلؾ مخٌرا بٌن رفض التقدٌر الذي 
قامت به السلطة المالٌة و من ثم رفض دفع الضرٌبة و حٌنبذ ٌكون من حقه 
االعتراض علٌه من خبلل اللجوء الى وسابل الطعن المعروفة, او الموافقة على هذا 

 ٌر و من ثم فانه ٌكون ملزما بدفع كامل الضرٌبة المستحقة علٌه .التقد
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و هنا قرر المشرع العراقً جملة من الجزاءات المالٌة التً تفرض على الشخص 
 الذي ٌتؤخر او ٌمتنع عن تسدٌد الضرٌبة فً موعدها المحدد و ٌمكن بٌانها باآلتً :

ذا لم ٌدفع المكلؾ مبلػ %(من مقدار الضرٌبة إ5تفرض إضافة مالٌة بنسبة ) -1
تضاعؾ هذه  (ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه بذلك المبلػ و21الضرٌبة المّقدر علٌه خبلل)

( من انقضاء المدة  21( اذا لم ٌدفع الضرٌبة بعد مرور) %10النسبة لتصل الى )
األولى . إال ان المشرع أجاز لوزٌر المالٌة او من ٌخوله إعفاء المكلؾ من المبلػ 

له او قسم منه إذا اقتنع بان األخٌر تؤخر عن الدفع لؽٌابه عن العراق او اإلضافً ك
لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري آخر

1
 . 

كما فرض المشرع على المكلؾ الذي لم ٌسدد مبلػ الضرٌبة المستحق علٌه  -2
دفع فابدة معادلة للفابدة المصرفٌة السابدة لدى مصرؾ الرافدٌن على تسهٌبلت 

تسدٌده تحقق لى المكشوؾ على مبلػ الضرٌبة المستحق و ذلك من تارٌخ السحب ع
و لؽاٌة إتمام هذا التسدٌد

2
. 

و من الجدٌر اإلشارة إلٌه أن هذه الفابدة تتزاٌد بحسب الظروؾ االقتصادٌة التً 
 ٌمر بها البلد و التً لها تؤثٌر على الحالة االقتصادٌة الخاصة بالمصرؾ .

 
 
 

 الفرع الثانً
 ٌط مبلغ الضرٌبةتقس 

إذا طلب المكلؾ تقسٌط مبلػ الضرٌبة المستحق علٌه فللسلطة المالٌة تقسٌطه اذا 
وجدت ان هناك أسبابا تبرر ذلك , حٌث ٌنظم خطاب موجه الى المكلؾ ٌحدد فٌه 
مقدار كل قسط و تارٌخ استحقاق تسدٌده الشهري , و فً حالة تؤخر المكلؾ عن 

ٌوما ٌلؽى كتاب التقسٌط و تصبح جمٌع األقساط ( 21تسدٌد أي قسط خبلل مدة)
المتبقٌة واجبة التسدٌد تلقابٌا و دون الحاجة الى إنذار , وهنا تطبق الجزاءات المالٌة 
التً مر ذكرها , اال انه بالنسبة للفابدة المصرفٌة فإنها تحسب من تارٌخ تحقق 

القسط األخٌر.
3

   
 الفرع الثالث

 ضمانات جباٌة الضرٌبٌة 
النافذ للسلطة المالٌة جملة من  1722( لسنة 113قانون ضرٌبة الدخل رقم ) منح

 الوسابل التً  تضمن بها تحصٌل الضرٌبة وأهمها ما ٌلً :
 إٌقاؾ معامبلت المكلؾ فً الدوابر الرسمٌة:  -1

                                                           
 من القانون اعبله . 45المادة  -1

 .3/1724/ 26(فً 2726, منشور فً الوقابع العراقٌة عدد) 12/3/1724انظر قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل فً  -2
 .3/1724/ 12من قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل فً  2من قانون ضرٌبة الدخل النافذ و الفقرة  46. المادة  3
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تستطٌع السلطة المالٌة إصدار أوامر الى دوابر الدولة الرسمٌة بإٌقاؾ إجراء  
المساس بالضرٌبة والتً من شؤنها ان تولد دخبل للمكلؾ مثل معامبلت المكلؾ ذات 

معامبلت  نقل ملكٌة العقار قبل دفع الضرٌبة.
1

 
 
 منع المكلؾ من السفر خارج العراق: -2

اذا ثبت للسلطة المالٌة ان المكلؾ ٌرٌد السفر خارج العراق بقصد التهرب من دفع 
الجهات المختصة كمدٌرٌة الضرٌبة بصورة كلٌة او جزبٌة فان لها ان توعز الى 

الجوازات بمنع ذلك المكلؾ من السفر خارج العراق وٌستمر هذا المنع لحٌن 
التسدٌد.

2
 

 
 منع وسابط النقل من السفر: -3
كما اجاز القانون للسلطة المالٌة ان توعز الى السلطات المختصة الى منع وسابط  

لى خارج العراق اذا تؤخر النقل البرٌة او البحرٌة او النهرٌة من اجتٌاز الحدود ا
أصحابها او مستؤجروها او من ٌنوب عنهم عن تسدٌد الضرٌبة . اال ان المشرع 
اشترط هنا بعض الشروط الستعمال هذا الحق أبرزها هو أن تتجاوز المدة التً 

تؤخر فٌها المكلؾ عن التسدٌد ثبلثة أشهر من تارٌخ االستحقاق.
3

 
 الحجز االحتٌاطً : -4

سلطة المالٌة حق الحجز االحتٌاطً على أموال المكلؾ المنقولة منح القانون ال
وؼٌر المنقولة اذا شعرت انه ٌحاول تهرٌبها او إخفابها لٌحول دون تحصٌل 
الضرٌبة , وال ٌرفع هذا الحجز اال بعد أن ٌتم تقدٌر دخل المكلؾ واستٌفاء الضرٌبة 

هد بدفعها .كاملة وٌجوز رفع الحجز اذا قدم المكلؾ كفٌبل ملٌبا ٌتع
4
  

 
 العاشر المطلب

 االعتراض عل تقدٌر الضرٌبة او فرضها
نظم المشرع العراقً فً ظل قانون ضرٌبة الدخل وسابل الطعن فً كل ما ٌتعلق 
بتقدٌر الضرٌبة او فرضها على المكلؾ فهو فتح السبٌل أمام المكلؾ للطعن بهذا 

ات الجهة التً قامت بإجراءات التقدٌر وبصورة أولٌة امام السلطة المالٌة أي الى ذ
تقدٌر الضرٌبة ثم بعد ذلك اجاز للمكلؾ الطعن بالقرار الصادر عن السلطة المالٌة 
 امام اللجان االستبنافٌة, ثم القرار الصادر عنها ٌمكن الطعن به أمام الهٌبة التمٌٌزٌة.

 وٌمكن بٌان تفصٌل ذلك على النحو اآلتً:

                                                           
 ( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ.3(ؾ)32انظر م) 1

 ( من القانون اعبله.51انظر م) 2
 قانون .( من ال3( ؾ)50انظر م ) 3
 ( من القانون.52انظر م ) 4
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 االول  الفرع
 لطة المالٌةاالعتراض امام الس

قرر المشرع العراقً حق المكلؾ الذي ٌنازع صحة تقدٌر الدخل او فرض 
( 33الضرٌبة علٌه ان ٌطعن بذلك التقدٌر امام السلطة المالٌة حٌث جاءت المادة )

بالدخل المقدر والضرٌبة  همن  قانون ضرٌبة الدخل لتنص على ) للمكلؾ بعد تبلٌؽ
ٌا الى السلطة المالٌة التً بلؽته بالتقدٌر او الى المترتبة علٌه ان ٌقدم اعتراضا خط

( ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه مبٌنا 21أي دابرة من دوابر الهٌبة العامة للضرابب خبلل )
أسباب اعتراضه والتعدٌل الذي ٌطلبه وعلٌه ان ٌقدم الى السلطة المالٌة السجبلت 

 والبٌانات عن دخله إلثبات اعتراضه(.
 االعتراض وآثاره:وسنوضح هنا شروط هذا 

 
 : اوال:شروط االعتراض

ان ٌكون االعتراض تحرٌرٌا ومسببا مع بٌان التعدٌل الذي ٌطلبه المكلؾ معززا -1
 بالدفاتر التجارٌة والسجبلت والبٌانات البلزمة .

ٌوما من تارٌخ التبلٌػ وهذه المدة هً مدة  (21إن ٌقدم االعتراض خبلل )-2
سلطة المالٌة تمدٌدها اذا اقتنعت بان المعترض لم ٌتمكن سقوط إال إن القانون أجاز لل

من تقدٌم االعتراض لؽٌابه عن العراق او لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري 
 آخر.

ان ٌدفع المعترض الضرٌبة المقدرة علٌه خبلل مدة االعتراض صفقة واحدة إال -3
ها على أقساط وفقا إذا كان عاجزا عن العمل فانه ٌجوز للسلطة المالٌة استٌفاء

 لتعلٌمات تصدرها وزارة المالٌة. 
  

 :ثانٌا: آثار االعتراض 
من ابرز اآلثار التً ٌتركها االعتراض المقدم الى السلطة المالٌة هو حق األخٌرة  

قبول هذا االعتراض او رفضه ,والرفض فً هذه الحالة ٌعد قرارا إدارٌا ولكنه لٌس 
وكما سنبٌنه  -لؾ الطعن به أمام اللجنة االستبنافٌة حاسما للنزاع ألنه بإمكان المك

وعلى العموم فان قبول اعتراض المكلؾ على تقدٌر الضرٌبة من شؤنه  -الحقا
تصحٌح األوضاع القانونٌة التً أنشاها التقدٌر المطعون فٌه فٌعاد النظر بمقدار 

عترض والسلطة الضرٌبة او األقساط المتعلقة بها , كما انه قد ٌحصل اتفاق بٌن الم
المالٌة على تقدٌر الدخل فٌكون مثل هذا االتفاق حاسما للنزاع بصورة نهابٌة 
وبالتالً ٌسقط حق المكلؾ المعترض فً االستبناؾ أمام لجان االستبناؾ وفق ما 

 (من قانون ضرٌبة الدخل النافذ.34نصت علٌه المادة )
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 الثانً الفرع
 االعتراض أمام لجان االستئناف

قتنع المكلؾ بالقرار الصادر عن اإلدارة الضرٌبٌة او السلطة المالٌة التً قد ال ٌ
نظرت االعتراض المقدم إلٌها والمتعلق بتقدٌر الضرٌبة او فرضها ولذلك أجاز 

وسنتعرؾ  ,المالٌة إمام اللجان االستبنافٌةالمشرع لهذا المكلؾ الطعن بقرار السلطة 
تً تعرض علٌها وما هً شروط االعتراض هنا على تشكٌل هذه اللجان والقضاٌا ال
 المقدم إلٌها وأخٌرا آثار هذا االعتراض.

 
 :اوال:تشكٌل لجان االستئناف 

ٌتم تشكٌل لجان االستبناؾ ببٌان ٌصدره وزٌر المالٌة فً الجرٌدة الرسمٌة وتتؤلؾ 
كل لجنة برباسة قاض من الصنؾ الثانً وعضوٌن اثنٌن من الموظفٌن المختصٌن 

المالٌة وٌعٌن أعضاء احتٌاط ٌحلون محل األعضاء األصلٌٌن عند ؼٌابهم.باألمور 
1

   
 

 :ثانٌا:القضاٌا التً تعرض على لجان االستئناف 
( من قانون ضرٌبة الدخل النافذ طبٌعة القضاٌا التً تنظرها 37حددت المادة )

 لجان االستبناؾ وهً ما ٌلً :
ٌر الدخل وخضوعه للضرٌبة تنظر لجنة االستبناؾ فً كل ما له عبلقة بتقد - أ

 والردٌات و السماحات.
النظر فً المخالفات التً ٌرتكبها المكلؾ خبلفا لنظام مسك الدفاتر التجارٌة  - ب

إلؼراض ضرٌبة الدخل فً القضاٌا المحالة إلٌها من قبل السلطة المالٌة,وفً هذه 
% 10)الحالة فان سلطة اللجنة االستبنافٌة تتحدد فً فرض ؼرامة تتراوح بٌن 

%( من الدخل المقدر قبل تنزٌل السماحات القانونٌة على ان ال تقل عن 25و
( دٌنار وعند عدم الدفع تحال القضٌة الى المحكمة المختصة وهً محكمة 500)

الجنح إلبدال الؽرامة بالحبس.
2

 
 

 ثالثا: شروط الطعن أمام لجان االستئناف 
 لطة المالٌة.ان ٌقع االستبناؾ بعد رفض االعتراض من قبل الس - أ

ان ٌكون االعتراض تحرٌرٌا أي ان ٌقدم الطعن بعرٌضة الى اللجنة االستبنافٌة  - ب
اوالى أي دابرة من دوابر الهٌبة العامة للضرابب مع تقدٌم كافة السجبلت المإٌدة 

 العتراضه.

                                                           
 ( من القانون .39انظر م ) 1
 ( من القانون.37انظر م ) 2
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( ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه بقرار السلطة 21وجوب تقدٌم االستبناؾ فً بحر) -جـ
عتراض على التقدٌر إال أن قانون ضرٌبة الدخل أجاز للسلطة المالٌة برفض اال

المالٌة قبول طلب االستبناؾ بعد مضً المدة القانونٌة اذا اقتنعت بان المستؤنؾ 
تؤخر عن تقدٌمه لؽٌابه عن العراق او لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري آخر 

ر معقول من جانبه.وان هذا االستبناؾ قدم الى السلطة المالٌة ببل تؤخٌر ؼٌ
1
  

 
 رابعا: آثار االعتراض

ؾ حٌث حدد قانون ضرٌبة الدخل اإلجراءات الواجب إتباعها امام لجنة االستبنا
ن المكلؾ والسلطة المالٌة خبلل سبعة اٌام قبل موعد تقوم األخٌرة بتبلٌػ الطرفٌ

ٌنا المرافعة  وبعد حظورهما او حظور وكبلء عنهما فً الموعد المحدد او ان ٌب
اكتفاءهما بالبٌانات التحرٌرٌة التً قدماها , تنظر اللجنة فً طلب االستبناؾ ولها ان 
تقرر إلؽاء التقدٌر او تؤٌٌده او زٌادته او تخفٌضه مع أسباب ذلك ,كما ان للجنة تؤٌٌد 
التقدٌر اذا لم ٌحظر الطرفان او لم ٌحظر احدهما دون عذر مشروع ولها ان تإجل 

.اؾ للمدة التً تراها مناسبةستبنالنظر فً اال
2

 
 
 

 
 الثالث الفرع

 االعتراض أمام الهٌئة التمٌٌزٌة 
اجاز المشرع لكل من المكلؾ والسلطة المالٌة الطعن بقرار اللجنة االستبنافٌة أمام 
الهٌبة التمٌٌزٌة وسنتعرؾ هنا على هذه الهٌبة وشروط االعتراض امامها وآثار هذا 

االعتراض.
3

 
 :ٌئة التمٌٌزٌة اوال:تشكٌل اله

تشكل الهٌبة التمٌٌزٌة ببٌان ٌصدره وزٌر المالٌة وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
 وتتؤلؾ من:

 ربٌسا                          قاض من محكمة التمٌٌز  
 اثنٌن من المدراء العامٌن فً وزارة المالٌة     عضوا
 ممثل من اتحاد الؽرؾ التجارٌة العراقٌة       عضوا

 ل عن اتحاد الصناعات العراقً              عضوا ممث
 
 

                                                           
 ( من القانون.35) انظر م 1
 ( من القانون.36انظر م ) 2
 ( من االقانون.40انظر م ) 3
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           العتراض امام الهٌئة التمٌٌزٌةثانٌا:   شروط ا
ان ٌكون مبلػ الضرٌبة ٌربو على عشرة آالؾ دٌنار ألنه اذا كان دون ذلك  -1

فان قرار اللجنة االستبنافٌة ٌعد قطعٌا وال ٌجوز الطعن به امام الهٌبة التمٌٌزٌة وذلك 
 (من قانون ضرٌبة الدخل العراقً .2/ؾ40ق المادة )وف
من تارٌخ التبلػ ٌوما ( 15ار اللجنة االستبنافٌة فً ؼضون )ران ٌتم الطعن بق -2
 به.
%( من 1ان ٌسدد المكلؾ رسما الى صندوق الهٌبة العامة للضرابب بنسبة ) -3

ٌنار د (1000مبلػ الضرٌبة المحدد فً القرار محل الطعن على ان ال ٌزٌد على )
 وٌعد إٌرادا نهابٌا للخزٌنة العامة.

 
 ثالثا:آثار الطعن  

بعد ان ٌقدم المعترض الطاعن اعتراضه خبلل المدة المذكورة وبعد استٌفاء   
جمٌع الشروط المحددة تنظر الهٌبة التمٌٌزٌة فً النزاع المعروض علٌها وبعد ان 

 تفحصه تصدر قرارها الذي ال ٌخرج عن الحاالت اآلتٌة :
 لؽاء قرار اللجنة االستبنافٌة.إ -1
 تؤٌٌد قرار اللجنة االستبنافٌة. -2
 .ةتعدٌل قرار اللجنة االستبنافٌ -3

والجدٌر بالذكر ان القرار الصادر منها ٌعد قطعٌا وال ٌجوز ألٌة جهة أخرى 
 بة الدرجة القطعٌة بمجرد صدورها.المساس به وتكتسب قرارات هذه الهٌ

 
 الحادي عشر المطلب

لعقوبات فً قانون ضرٌبة الدخل العراقًالجرائم وا 
 (0)

 
خصص المشرع العراقً الفصل الثامن والعشرٌن من قانون ضرٌبة الدخل النافذ 
لبٌان الجرابم التً ٌرتكبها المكلفون وؼٌرهم للتخلص من العبء الضرٌبً بصورة 
كلٌة او جزبٌة كما بٌن فً هذا الفصل العقوبات التً تفرض على من ٌرتكب هذه 

 عمال وٌمكن تفصٌل ذلك باالتً:األ
 

 األول الفرع
 الجرائم و األفعال المخلة بؤحكام قانون ضرٌبة الدخل

ٌمكن تحدٌد ابرز الجرابم واألفعال التً بٌنها المشرع العراقً والتً تمثل إخبلال 
 حكام قانون ضرٌبة الدخل بما ٌلً:بؤ

 

                                                           
 مكررة(من قانون ضرٌبة الدخل النافذ. 57 -56انظر بهذا الصدد المواد ) -1
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 : اإلخالل بنظام مسك الدفاتر التجارٌة اوال:
وؾ ان المشرع اصدر نظام مسك الدفاتر التجارٌة ألؼراض ضرٌبة من المعر
بؽٌة تنظٌم معامبلت المكلؾ وقٌد كل ما ٌتعلق بممارسة  1725( لسنة 2الدخل رقم)

نشاطه من أرباح او خسابر لكً ٌمكن التعرؾ بصورة فعلٌة على وضعه المالً 
اال ان المكلؾ قد ٌقوم  الحقٌقً ومن ثم تقدٌر الضرٌبة علٌه استنادا الى هذا الوضع .

بجملة من األفعال التً تعد إخبلال بنظام مسك الدفاتر التجارٌة ومن ثم اإلخبلل 
بؤحكام قانون ضرٌبة الدخل كؤن ٌمسك دفاتر تجارٌة ؼٌر منتظمة وال تبٌن حقٌقة 

تقلٌل  أرباحه او ان هذه الدفاتر ٌشوبها التحاٌل بتحوٌر القٌود الواردة فٌها بؽٌة
 الخاضعة للضرٌبة. األرباح

 
 : او إخفاء معلومات ةثانٌا: تقدٌم بٌانات كاذب

الزم المشرع العراقً المكلؾ بان ٌقدم وفً تقارٌر مفصلة كافة البٌانات 
والمعلومات الخاصة بدخله إال ان بعض المكلفٌن قد ٌعمدون الى تقدٌم بٌانات او 

ك الحصول على خفض معلومات كاذبة او تضمٌنها فً تقرٌر او حساب قاصدا بذل
فً مقدار الضرٌبة او سماح او تنزٌل من هذا المقدار سواء كانت هذه الضرٌبة 
مفروضة علٌه او على ؼٌره او استرداد مبلػ مما دفع عنها.ومن المبلحظ  ان الفعل 
ألجرمً ٌتحقق هنا بمجرد تبنً المكلؾ الكذب المجرد سواء أكان ذلك بصورة 

 اٌجابٌة ام سلبٌة.
 

 : االمتناع او التؤخٌر فً تقدٌم التقارٌرثالثا:
اعطى المشرع العراقً الحق للسلطة المالٌة بان تطلب ممن كان خاضعا     

ٌوما من  (21للضرٌبة  او تعتقد بخضوعه لها ان ٌقدم تقرٌرا عن دخله خبلل )
تارٌخ تبلٌؽه بذلك باخطار خطً او بإحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجبل فً 

,كما ان القانون الزم كل شخص مسجل لدى السلطة ٌبة الدخل ام الدوابر ضر
المالٌة ام ؼٌر مسجل بان ٌقدم تقرٌرا عن دخله قبل الٌوم االول من حزٌران من 

.وعلٌه فان عدم قٌام المكلؾ بمثل هذه االفعال من خبلل امتناعه  السنة التقدٌرٌة 
خبلال بؤحكام قانون دٌمها ٌمثل إبصورة نهابٌة عن تقدٌم التقارٌر او التؤخر فً  تق

 ضرٌبة الدخل.
 : رابعا:عدم دفع الضرٌبة فً الموعد المحدد

فً الموعد المحدد وذلك خبلل  لؾ بعدم دفع الضرٌبة المقدرة علٌهقد ٌقوم المك
( ٌوما من تارٌخ التبلػ بالدفع مما ٌجعل فعل المكلؾ هذا ٌقع  تحت طابلة 21)

 نون ضرٌبة الدخل.ٌعاقب علٌها قا الجرابم التً
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 : خامسا:ارتكاب المكلف جرائم الغش واالحتٌال

عد المشرع العراقً من ضمن الجرابم الضرٌبٌة استعمال المكلؾ وسابل الؽش 
واالحتٌال للتخلص من أداء الضرٌبة بصورة كلٌة او جزبٌة ولم ٌحدد المشرع هنا 

الضرٌبً ٌقصد بهما ان المقصود بالؽش واالحتٌال ولكن نعتقد ان الؽش واالحتٌال 
ٌتبنى المكلؾ الكذب المصحوب بالمظاهر الخارجٌة والمتمثلة بالتزوٌر فً 
المحررات الرسمٌة او العادٌة او اصطناع هذه المحررات بما ٌإدي الى تخلص 

العمل فً الهٌبة العامة  المكلؾ من دفع الضرٌبة وهو ما جرى علٌه
الجرٌمة التً مر ذكرها فً النقطة  .وبذلك فان هذه الجرٌمة تختلؾ عنللضرابب

الثانٌة والمتمثلة بتقدٌم بٌانات او معلومات كاذبة الن هذه األخٌرة تتطلب لقٌام الركن 
عمال المظاهر المادي توافر الكذب المجرد دون اشتراط لجوء المكلؾ الى است

 الخارجٌة المذكورة.
 الثانً  الفرع

 حكام ضرٌبة الدخلالعقوبات المقررة على األفعال المخلة بؤ
فرض المشرع العراقً أكثر من عقوبة على مرتكبً الجرابم الضرٌبٌة فهنالك 

 وبات مالٌة وٌمكن بٌانها باالتً:عقوبات سالبة للحرٌة وأخرى عق
 : اوال:العقوبات السالبة للحرٌة

 فرض المشرع العراقً العقوبة السالبة للحرٌة وهً الحبس فً حالتٌن وهً:
بس مدة ال تزٌد عن سنة واحدة من ثبت علٌه امام المحاكم المختصة ٌعاقب بالح -1

وهً محاكم الجنح من قدم عن علم بٌانات او معلومات كاذبة او ضمنها فً تقرٌر 
او حساب او بٌان بشان الضرٌبة او اخفى معلومات كان ٌجب علٌه بٌانها قاصدا 

ة المفروضة علٌه بذلك الحصول على خفض او سماح او تنزٌل من مقدار الضرٌب
او على ؼٌره او استرداد مبلػ مما دفع عنها وكذلك عاقب المشرع بذات العقوبة 
المشار الٌها أعبله كل من ساعد او حرض او اشترك فً تقدٌم تقارٌر كاذبة او 

 ناقصة.
ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثبلثة اشهر وال تزٌد على السنتٌن من ثبت علٌه  -2

ختصة  )محاكم الجنح (انه استعمل الؽش واالحتٌال للتخلص من امام المحاكم الم
 اداء الضرٌبة المفروضة علٌه بشكل كلً او جزبً .

 :ثانٌا:العقوبات المالٌة 
تفرض العقوبات المالٌة على كل من ٌخالؾ أحكام قانون ضرٌبة الدخل رقم 

 الحاالت اآلتٌة:النافذ فً  1722( لسنة 113)
 : )محاكم الجنح( المحاكم المختصةالعقوبات التً تفرضها  -0
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( دٌنار 100قرر قانون ضرٌبة الدخل فرض عقوبة الؽرامة على ان ال تقل عن )
( دٌنار من ٌثبت علٌه امام المحاكم المختصة )محاكم الجنح( 500وال تزٌد على )

 ارتكابه إحدى المخالفات اآلتٌة:
رٌبة الدخل او من لم ٌقم بالواجبات المترتبة علٌه وفق أحكام قانون ض - أ

األنظمة الصادرة بموجبه او امتنع او تاخر فً تقدٌم بٌانات او معلومات الى السلطة 
 علٌه تقدٌمها او طلب منه تقدٌمها.المالٌة كان ٌجب 

من وجدت لدٌه أوراق او وثابق تختص بدخل شخص آخر او اطلع علٌها او   - ب
 قام بإفشابها.

 ٌة العقوبات التً تفرضها اللجنة االستئناف -7
كما اجاز المشرع العراقً للجنة االستبنافٌة فرض ؼرامة مالٌة تتراوح ما بٌن 

%( لمن ٌخالؾ أحكام نظام مسك الدفاتر التجارٌة,على ان تفرض 25% و 10)
هذه الؽرامة قبل تنزٌل السماحات القانونٌة. وفً كل األحوال ال ٌنبؽً ان تقل عن 

  .( دٌنار500)
 لطة المالٌةالعقوبات التً تفرضها الس -3
%(اذا تؤخر عن تسدٌد الضرٌبة 5لتزم المكلؾ بدفع إضافة مالٌة مقدارها )ٌ   - أ

ٌوما من تارٌخ تبلؽه بالدفع وٌضاعؾ هذا  (21المقدرة علٌه وذلك بعد مرور )
ٌوما بعد انقضاء المدة األولى وان كان للوزٌر او من  (21المبلػ اذا لم ٌدفعه خبلل )

ا الدفع اذا اقتنع بان التؤخٌر هو بسبب ؼٌابه عن العراق ٌخوله إعفاء المكلؾ من هذ
 او لمرض أقعده عن العمل او بسبب قهري اخر .

المكلؾ الذي ٌتاخر او ٌمتنع عن التسدٌد دفع فابدة  ىكما فرض اٌضا عل - ب
معادلة للفابدة المصرفٌة السابدة لدى مصرؾ الرافدٌن والمفروضة على تسهٌبلت 

 من تارٌخ استحقاق الضرٌبة الى تارٌخ التسدٌد. السحب على المكشوؾ وتحسب
العقوبات المالٌة المترتبة على تقدٌم بٌانات كاذبة او استعمال الغش  - ت

 :واالحتٌال 
الزم المشرع العراقً السلطة المالٌة مضاعفة الضرٌبة على الشخص الذي ارتكب 

متعلقة باستعمال خفاء بٌانات او تلك الااالفعال المتعلقة بتقدٌم معلومات كاذبة او 
وسابل الؽش واالحتٌال للتخلص من دفع الضرٌبة واكتسب الحكم الدرجة القطعٌة 
.اي ان هذه العقوبة المالٌة هً عقوبة تبعٌة ال تفرض اال على الشخص الذي ارتكب 
األفعال المذكورة أعبله وصدر بحقه العقوبة السالبة للحرٌة من المحكمة المختصة 

 تسب هذا الحكم الدرجة القطعٌة .كوهً محكمة الجنح وا
 العقوبة المالٌة المترتبة على عقد التسوٌة الصلحٌة  - ث

أجاز المشرع العراقً لوزٌر المالٌة ان ٌعقد تسوٌة صلحٌة مع المكلؾ الذي 
ارتكب احد األفعال المعاقب علٌها بالحبس وهً تقدٌم بٌانات كاذبة او إخفاء 
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ص من دفع الضرٌبة ,بحٌث ٌترتب على معلومات او استعمال وسابل الؽش للتخل
عقد التسوٌة الصلحٌة إلزام المكلؾ بدفع مبلػ ال ٌقل عن مثلً الضرٌبة المتحقق عن 
الدخل موضوع الدعوى مقابل إٌقاؾ الدعوى الجزابٌة المقامة ضده أمام المحكمة 
 المختصة اال انه ٌجب علٌه تسدٌد هذا المبلػ فً مدة أقصاها عشرة أٌام من تارٌخ

 حصول الموافقة على التسدٌد.     
 

 الثانً المبحث
 ضرٌبة العقار 

اخذ العراق بهذا النوع من الضرابب فً فترة لٌست بالقصٌرة اذ ٌشٌر التارٌخ الى 
ان تطبٌقها ٌرجع الى الحكم العثمانً وكانت تسمى ضرٌبة األمبلك وبعد االحتبلل 

ثم قام بعد ذلك  1723نة ( لس47البرٌطانً صدر قانون ضرٌبة األمبلك رقم )
المشرع العراقً بإصدار قوانٌن متعاقبة تعالج هذا النوع من الضرابب كان آخرها 

 وهو النافذ حالٌا.  1757( لسنة162قانون ضرٌبة العقار رقم )
قانون بالنسبة للضرٌبة وسنتعرض هنا الى المسابل الربٌسة التً تناولها هذا ال

 المذكورة.
 الفرع األول

 رٌبة العقارماهٌة ض
بٌن قانون ضرٌبة العقار النافذ ضرٌبة العقار بؤنها الضرٌبة على مجموع اإلٌراد 
السنوي الناجم من العقارات او ما فً حكمها والتً ٌملكها المكلؾ فً العراق عدا 

دار السكنى
1

.هذا وٌراد بإٌراد العقار بدل اإلٌراد الفعلً او المخمن من قبل لجان  
التقدٌر المختصة

2
رٌبة والمكلفٌن الملزمٌن .وسوؾ نبٌن هنا العقارات الخاضعة للض 

 بدفعها.
اوال:العقارات التً تخضع لضرٌبة العقار

3
 : 

وفق قانون ضرٌبة العقار النافذ والتعلٌمات المتعلقة بتطبٌقه فان العقارات التً 
 تخضع لضرٌبة العقار هً :

 البٌت بما فٌه من ساحات وحدابق . -1
كالعمارات والمخازن , لبلستؽبلل على اختبلؾ أنواعهاالمنشات المعدة  -2

والدكاكٌن والحمامات ومحبلت البٌع المختلفة والمعامل والمصانع والمستودعات 
وكراجات السٌارات الخاصة عند تحوٌلها الى مخازن او حوانٌت ودور السٌنما 

 والمبلهً والنوادي والفنادق و المطاعم والصٌدلٌات والمقاهً.

                                                           
 النافذ. 1757(لسنة162( من قانون ضرٌبة العقار رقم )7(الفقرة )انظر المادة )االولى 1

 ( من قانون ضرٌبة العقار النافذ.2انظر م)االولى( ؾ) 2

 ( من القانون اعبله.2انظر م )االولى( ؾ)ٍ 3
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المستؽلة بؤي صورة أخرى كاستؽبللها معسكرا او ألخذ الرمال او األراضً  -3
الحصى والمإجرة إجارة طوٌلة وٌستثنى من ذلك األراضً المإجرة ألؼراض 

 زراعٌة.
ما فً حكمها والمستعملة للسكن او لتركٌب الماكنات او السفن الثابتة او  -4

 لخزن البضابع او ألي ؼرض آخر.
 كبلت ( ؼٌر المسقفة وؼٌر ذلك .مخازن األخشاب والحدٌد )االس -5
 

 :ثانٌا:المكلفون الملزمون بدفع الضرٌبة 
حدد المشرع العراقً المكلفٌن الملزمٌن بدفع ضرٌبة العقار بما ٌلً

1
: 

 صاحب العقار وهو مالك العقار.  -1
 متولً الوقؾ . -2
 واضع الٌد وٌقصد به القٌم او الوصً او دابرة اموال القاصرٌن.  -3
 ٌلة .صاحب االجارة الطو -4
 الشرٌك فً العقار اذا كان شاؼبل له. -5
 المالٌة العثور على احد الشركاءشاؼل العقار اذا تعذر على السلطة  -6

 الفرع الثانً
 سعر الضرٌبة

كان المشرع العراقً ٌعتمد بصورة عامة مبدأ االزدواج الضرٌبً فً فرض 
ٌراد على مجموع اإلضرٌبة العقار حٌث كان ٌفرض ضرٌبة أساسٌة بسعر نسبً 

إال أن هذه .كما كان ٌفرض أٌضا ضرٌبة إضافٌة بسعر تصاعدي ,السنوي للعقار
 اآللٌة قد تم تعدٌلها من خبلل القرار الذي صدر عن سلطة اإلبتبلؾ المإقتة

والذي تضمن فرض ضرٌبة واحدة  2004لسنة  (47)المنحلة( رقم )
هنا سمح بتنزٌل  %( من مجموع اإلٌراد السنوي للعقار.اال ان المشرع10بمقدار)

%( من اإلٌراد السنوي لكل عقار عن مصارٌؾ صٌانة واندثار العقار قبل 10)
احتساب ضرٌبة العقار.

 (2)
وقد تناول المشرع العراقً سعر ضرٌبة العقار بالتعدٌل  

 ( منه39فً المادة ) حٌث زاد هذا السعر 2019فً قانون مإقت هو قانون موازنة 
هذا القانون له امد زمنً للتطبٌق ال ٌتجاوز  %( وطالما ان12الى نسبة )

لذا ٌفترض باالدارة الضرٌبٌة العودة بالتطبٌق الى السعر االول  31/12/2019
 %( بعد التارٌخ اعبله10وهو )

 كونه ور فً قانون دابمً اال اذا تم تضمٌن الموازنات البلحقة سعرا مؽاٌرا له.
 

                                                           
 ( وم)العاشرة(من قانون ضرٌبة العقار النافذ.6انظر فً ذلك م )االولى( ؾ) 1

 عبله.انظر م )الثانٌة( من القانون ا 2
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 الفرع الثالث 
عقاراإلعفاءات من ضرٌبة ال 

 (0)
 

( من قانون ضرٌبة العقار مجموعة واسعة من 3اقر المشرع العراقً فً المادة )
اإلعفاءات الضرٌبٌة بعضها بصورة دابمة وأخرى بصورة مإقتة وسوؾ نبٌن هنا 

 بعض هذه اإلعفاءات:
  

 : اوال:اإلعفاءات الدائمٌة
 :باآلتً ابرزها وتمنح هذه اإلعفاءات لؤلشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن وٌمكن بٌان

 :اإلعفاءات الدائمٌة لألفراد  -0
أعفى المشرع العراقً دار السكن او الشقة السكنٌة مهما بلؽت قٌمتها  - أ

االٌجارٌة وٌشمل بهذا الحكم دار السكن الواحدة او الشقة السكنٌة الواحدة التً 
 ٌشؽلها والدا صاحب الدار او احدهما او أوالده المتزوجون او احدهم بشرط ان ال

 ٌملك الشاؼل او زوجه دار او شقة سكنٌة على وجه االستقبلل.
العقارات المعدة لحفظ الحاصبلت الزراعٌة وإلٌواء الماشٌة ولسكن الزراع  - ب

الذٌن ٌستثمرون األراضً الزراعٌة مباشرة على ان ال تكون هذه العقارات مإجرة 
لها األراضً  وان تكون واقعة فً المزرعة او الطرٌق او مركز الناحٌة التابع

 المستثمرة.
 :اإلعفاءات الدائمٌة للهٌئات العامة  -7
 عقارات الحكومة مهما كان نوعها . - أ

 العقارات العابدة الى المصالح والمإسسات العامة ؼٌر المإجرة . - ب
ٌة والعلمٌة العقارات المتبرع بمنافعها للدوابر الرسمٌة والمإسسات الخٌر -ج

 المعترؾ بها قانونا.
 :ت الدائمٌة إلغراض سٌاسٌة اإلعفاءا - 3

اعفى المشرع اٌضا العقارات التً تملكها الدول األجنبٌة والمتخذة دورا لسكن 
ممثلٌها السٌاسٌٌن او القنصلٌٌن او لدوابره الرسمٌة اذا وافق وزٌر المالٌة على ذلك 

 وبشرط المعاملة بالمثل.
 

 : ثانٌا:اإلعفاءات المإقتة

                                                           
 انظر تفصٌل هذه االعفاءات فً المادة )الثالثة(من قانون ضرٌبة العقار. 1
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تشٌد حدٌثا من الضرٌبة لمدة خمسة سنوات  تعفى العقارات والطوابق التً -1
 اعتبارا من تارٌخ إكمال تشٌٌدها. 

فانه ٌعفى من بصورة مستمرة  اذا بقً العقار خالٌا لمدة ثبلثة أشهر فؤكثر  -7
وعلى مالك العقار ان ٌقدم اخبارا تحرٌرٌا الى السلطة  الضرٌبة عن مدة الخلو

.عند اشؽال العقار اٌضا االخبارقدٌم ( من تارٌخه وعلٌه ت30بالخلو خبلل )المالٌة 
1

 
 

 الفرع الرابع
 تقدٌر ضرٌبة العقار

ٌتم تقدٌر ضرٌبة العقار من خبلل لجان تقدٌر تإلؾ ببٌان ٌصدره وزٌر المالٌة او 
 من ٌخوله فً مراكز المحافظات واالقضٌة النواحً

(2)
حٌث تعتمد هذه اللجان فً  .

ر السنوي حٌن إجراء التقدٌر, اما اذا لم ٌكن تقدٌر قٌمة العقار على أساس بدل اإلٌجا
العقار مإجرا او ظهر للجنة ان بدل اإلٌجار السنوي المدعى به ؼٌر حقٌقً فانها 
تقوم بتقدٌر اإلٌراد بنفسها مستندة فً ذلك الى جملة من األسس التً بٌنها القانون 

كممٌزات العقار والؽرض الذي ٌستعمل من اجله وؼٌر ذلك 
3

ٌتم اجراء .وبعد ان 
التقدٌر بصورة نهابٌة فانه ٌبلػ به كل من المكلؾ والسلطة المالٌة وٌعتبر هذا التقدٌر 

نافذا لمدة خمسة سنوات 
 (4 )

ومع ذلك فان المشرع اجاز للسلطة المالٌة ان تؤمر  .
 بإعادة التقدٌر فً الحاالت اآلتٌة:

د تهدم او انه استعمل اذا قدم المكلؾ طلبا للسلطة المالٌة ٌدعً فٌه ان عقاره ق -1
 بشكل ٌجعله ضمن العقارات المعفٌة.

%( او 15متى قدم المكلؾ طلبا مدعٌا فٌه بان إٌراد عقاره قد نقص بنسبة ) -2
 أكثر بعد التقدٌر األخٌر.

متى تبٌن للسلطة المالٌة بان اإلٌراد السنوي للعقار المإجر قد زاد بنسبة  -3
 %( او أكثر بعد التقدٌر األخٌر .15)

( اال مرة واحدة 2,1)ر اإلشارة الى انه ال ٌجوز إعادة التقدٌر وفق الفقرتٌنوتجد
فً السنة.

 (5)
  

 الفرع الخامس 
 طرق الطعن فً التقدٌر

التدقٌق  التقدٌر امام لجان أجاز قانون ضرٌبة العقار النافذ الطعن بقرار لجان
 ونهابٌة. كمرحلة أولٌة ثم أمام ضرٌبة العقار كمرحلة ثانٌة

                                                           
والمنشور فً الوقابع العراقٌة 1757( لسنة 162المعدل لقانون ضرٌبة العقار رقم ) 2007( لسنة 1تقرر هذا االعفاء بموجب قانون رقم ) -1

 .26/1/2007( فً 4109عدد )

 عشرة( من القانون. انظر فً تفصٌل ذلك م )الثانٌة -2
 انظر م)السادسة( من القانون. -3

 ( من القانون.1انظر م)الخامسة( ؾ ) -4
 انظر م )الثامنة( من القانون. 5-



 
)216( 

 
 

 

:الطعن أمام لجان التدقٌقاوال
(0)

 : 
فتح المشرع العراقً السبٌل امام كل من المكلؾ والسلطة المالٌة الطعن بتقدٌر 
لجان التقدٌر امام لجان التدقٌق التً ٌإلفها وزٌر المالٌة او من ٌخوله فً مراكز 

 المحافظات واالقضٌة اال انه اشترط لذلك جملة من الشروط اهمها :
 ( ٌوما من تارٌخ التبلػ بالتقدٌر.30ض خبلل مدة )ان ٌقدم االعترا -1
 ان ٌتضمن االعتراض تارٌخ التبلػ بالتقدٌر واسباب االعتراض . -2
( 30ان ٌدفع المكلؾ المعترض نصؾ مبلػ الضرٌبة المستحق علٌه خبلل ) - 3

ٌوما من تارٌخ تقدٌم االعتراض وإال ٌكون قرار لجنة التقدٌر نهابٌا,وٌستثنى من 
 راض المتعلق بخلو العقار او انه مشمول باالعفاء.ذلك االعت

فإذا ما توفرت هذه الشروط فان لجنة التدقٌق تقوم بإجراءات نظر االعتراض ومن 
حقها ان تسمع أقوال ذوي الخبرة وتطلب األوراق التً تراها الزمة, كما ان لها ان 

إصدار قرارها تقوم بالكشؾ عن العقار. وبعد ان تنتهً من هذه اإلجراءات تقوم ب
 الذي ال ٌخرج عن أمرٌن هما اما رد االعتراض او تؽٌٌر التقدٌر.

 
 :ضرٌبة العقار  دٌوان ثانٌا:الطعن امام

ٌإلؾ دٌوان ضرٌبة العقار ببٌان ٌصدره وزٌر المالٌة وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 
وٌشكل برباسة قاض من الصنؾ األول ٌرشحه وزٌر العدل وعضوٌن احدهما 

عماري او مدنً واآلخر موظؾ مالً وٌجوز تعٌٌن أعضاء احتٌاط ٌحلون مهندس م
محل األعضاء األصلٌٌن .وأجاز المشرع للمكلؾ االعتراض لدى هذا الدٌوان ضد 
قرار لجنة التدقٌق او إجراءات السلطة المالٌة المتعلقة بتطبٌق أحكام القانون خبلل 

ار لجنة التدقٌق او إجراءات ( ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه بقر30مدة ال تزٌد على )
 السلطة المالٌة.

كما أجاز أٌضا للسلطة المالٌة االعتراض لدى الدٌوان المذكور ضد قرارات لجنة 
( ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه بها . وبعد ان ٌنظر الدٌوان 30التقدٌر خبلل مدة )

ه او باالعتراض المقدم أمامه له ان ٌؤمر بإلؽاء القرار او اإلجراء المعترض علٌ
تؤٌٌده او تعدٌله وله فً سبٌل ذلك إجراء الكشؾ على العقار واستدعاء المكلؾ 

وممثل السلطة المالٌة متى وجد ضرورة لذلك وٌكون قراره قطعٌا.
2

     
 

 الثانًالفصل 
 الضرائب على راس المال

                                                           
 ( من القانون.17-15انظر تفصٌل ذلك فً المواد) -1
 انظر المادة)عشرون( من القانون.  2
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الضرابب على راس المال هً جزء من الضرابب المباشرة ولكنها ال ٌكون      
 حالٌاالعراقً  ابرز انواعها فً التشرٌع الضرٌبًها بل راس المال ومن الدخل وعاب

والتً سبق ان بٌناها وادخلها المشرع  ة العرصات وضرٌبة انتقال العقارضرٌب
العراقً حدٌثا ضمن وعاء ضرٌبة الدخل بدون مسوغ قانونً او منطقً كما بٌنا 

.علما ان ى ضرٌبة العرصات فقطوطالما تحدثنا عنها سابقا لذا نكتفً هنا باالشارة ال
وهً ضرٌبة  على راس المال  آخر من الضرابب االمشرع العراقً كان ٌنظم نوع

  .1774قبل ان ٌقرر الؽاءها فً سنة التركات 
 

 ضرٌبة العرصات
تعد هذه الضرٌبة من الضرابب الحدٌثة فً العراق وهً شكل من اشكال  

 1740( لسنة15ور قانون رقم )الضرابب على رأس المال عرفت ألول مرة بصد
( لسنة 4والتعلٌمات رقم ) 1762( لسنة 26وحالٌا تخضع للقانون رقم )

).. تكون هذه الضرٌبة حافزا وجاء فً االسباب الموجبة للقانون االخٌر.1762
اوالتخلص منها بالبٌع مما ٌساعد على تحقٌق ببنابها لمالكً االراضً على المباشرة 

 مطلوب تنشٌط العمران وتوفٌر عرض االراضً(.  احد امرٌن كبلهما ال
 ولعل ابرز خصابص هذه الضرٌبة ما ٌلً:

انها ضرٌبة مباشرة مفروضة على راس المال العقاري ,ٌتضح من النصوص  -1
القانونٌة التً نظمت هذه الضرٌبة انها مفروضة بصورة مباشرة على ملكٌة نوع 

 صة .بالعر المشرع خاص من راس المال العقاري اسماه
الضرٌبة مفروضة على القٌمة المقدرة لراس المال ,ٌاخذ المشرع فً تقدٌر  -2

وعاء الضرٌبة بطرٌقة التقدٌر المباشر للقٌمة العمومٌة لهذا النوع من راس المال .اذ 
ٌقوم موظفوالسلطة المالٌة بعملٌة التقدٌر وفق االسس المقررة لهم آخذٌن بنظر 

 لتً تقربهم من تقدٌرقٌمة االرض.االعتبار جمٌع الظروؾ واالحوال ا
العٌنٌة التً ال تعنى  بانها ضرٌبة عٌنٌة,تعتبر ضرٌبة العرصات من الضراب -3

بالظروؾ الشخصٌة للمكلؾ .فبل تتضمن اعفاءات شخصٌة نظرا لبلعباء العابلٌة 
 كما ال تفرق بٌن الشخص المعنوي و الطبٌعً بالنسبة للخضوع لها.

على العرصات هً ضرٌبة سنوٌة على القٌمة انها ضرٌبة سنوٌة ,الضرٌبة  -4
المقدرة للعرصة وان كان تحصٌلها ٌكون على قسطٌن فهً تفرض على اساس 

. درة لراس المال وتقتطع منه سنوٌاالقٌمة المق
1
  

 وسنتعرض هنا الى المسابل األساسٌة فً هذه الضرٌبة.
 

 :اوال: وعاء ضرٌبة العرصات 

                                                           
 .71-70,ص1727تعلٌم العالً فً الموصل,الموصل,الضرابب على راس المال,مطبعة ال,د.هشام محمد صفوت العمري 1
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مقدرة لكل عرصة .وقد نوٌة على القٌمة القرر المشرع العراقً فرض ضرٌبة س
( من قانون ضرٌبة العرصات النافذ العرصة بانها األرض الواقعة 1)عرفت المادة

ضمن حدود امانة بؽداد والبلدٌات فً مراكز المحافظات واالقضٌة والنواحً سواء 
ا كانت مملوكة او موقوفة او مفوضة بالتسجٌل العقاري او ممنوحة باللزمة وذلك اذ

لم ٌشٌد علٌها بناء صالح إلؼراض السكن او ألي ؼرض من أؼراض االستثمار 
وؼٌر مستؽلة اقتصادٌا. وعلٌه فان العرصة وبموجب هذا القانون والتعلٌمات 

 المتعلقة به هً ما ٌلً :
 البساتٌن واألراضً المشجرة التً ٌجوز تقسٌمها او قطع أشجارها. -1
 حابها لبناء أكواخ طٌنٌة او صرابؾ.األراضً التً ٌتم تؤجٌرها من قبل أص -2
 األراضً التً ٌباشر بتشٌٌد بناء علٌها وذلك الى تارٌخ إكمال تشٌٌد البناء. -3
العقارات المهدمة ؼٌر الصالحة للسكن او ألي ؼرض آخر من أؼراض  -4

 االستثمار.
 

 :ثانٌا: المكلفون بضرٌبة العرصات 
( احد 1ق ما حددته المادة )ان المكلؾ الملزم بدفع ضرٌبة العرصات هو وعلى وف

 األشخاص المذكورٌن أدناه :
 .بالطابومالك العقار او المفوضة له   -1
 .فً العرصةصاحب حق اللزمة  -2
 مستؤجر العرصة باإلجارة الطوٌلة .  -3
 واضع الٌد على العرصة كالوصً او مدٌرٌة أموال القاصرٌن.  -4
 متولً الوقؾ. -5
 

 :ثالثا: سعر الضرٌبة 
%( من قٌمة العرصة المقدرة حٌث 2سعر الضرٌبة بنسبة ) حدد المشرع العراقً

 تفرض بصورة سنوٌة وتجبى خبلل السنة المالٌة التً تتحقق فٌها .
(1)

 
:رابعا: اإلعفاءات من ضرٌبة العرصات

(7)
  

منح المشرع العراقً العدٌد من اإلعفاءات سواء أكانت مقررة ألؼراض اقتصادٌة 
انت مإقتة ام دابمة وسواء منحت لئلفراد ام ام اجتماعٌة ام سٌاسٌة وسواء أك

 للهٌبات العامة وسنبٌن هنا بعض هذه اإلعفاءات :
تعفى العرصة الواحدة التً ٌملكها كل مكلؾ ال تزٌد مساحتها او حصته  -1

 ( متر مربع وتستوفى الضرٌبة عما ٌزٌد عن ذلك .200الشابعة فٌها على )

                                                           
 . 1762( فً 26انظر المادة )الثالثة( من قانون ضرٌبة العرصات رقم ) 1
 ( من القانون اعبله. 4انظر تفصٌل هذه االعفاءات فً م ) 2
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تملك الشخص للعرصة ٌوقؾ استٌفاء ضرٌبة العرصات إذا مضى على  -2
 (سنة.15)

 تعفى العرصات العابدة للدولة . -3
كما وٌشمل باإلعفاء العرصات الخاصة بمحبلت العبادة والمدارس  -4

 والجمعٌات والمعاهد والنقابات التهذٌبٌة والخٌرٌة والعلمٌة.
 العرصات التً تعود لحكومة أجنبٌة بشرط المعاملة بالمثل. -5

 : ض علٌهاخامسا: تقدٌر الضرٌبة واالعترا
قضت المادة )السابعة( من قانون ضرٌبة العرصات النافذ بتطبٌق أحكام قانون  

فً كل ما ٌتعلق بتقدٌر قٌمة العرصة  1757( لسنة 162ضرٌبة العقار رقم )
وجباٌة الضرٌبة واالعتراض والتدقٌق ومدته القانونٌة وجمٌع األمور األخرى 

المسابل المتعلقة بتقدٌر ضرٌبة العرصات المتعلقة بتطبٌق هذا القانون.وعلٌه فان 
 نها ما سبق ذكره فً ضرٌبة العقاواالعتراض على هذا التقدٌر تطبق بشؤ

 
 
 
 

 الباب الثانً 
 الضرائب غٌر المباشرة

من المعروؾ ان الضرابب ؼٌر المباشرة تفرض على الدخل عند انفاقه 
تمثل فً الضرابب على )استهبلكه( وعلى راس المال عند تداوله, أي ان انواعها ت

االستهبلك والضرابب على التداول وقد تناول المشرع العراقً هذه االنواع بالتنظٌم 
 :تٌٌنوهذا ما سبٌنه فً الفصلٌن اال

 الفصل األول
 الضرائب على االستهالك

عند تتبع الضرابب على االستهبلك فً التشرٌع الضرٌبً العراقً نجدها متمثلة 
تاج)المكوس( وضرٌبة المبٌعات والضرٌبة الكمركٌة بشكل خاص بضرابب االن

 : ةاالتٌ ابرز القواعد واالحكام الخاصة بها فً المباحثوسنوضح 
 

 المبحث األول 
 س(وضرائب  االنتاج )المك 

وقد دأب المشرع العراقً  وهً من الضرابب المباشرة التً تفرض على االنفاق 
رضها والمبلحظ أن ضرابب اإلنتاج فً على تسمٌة هذه الضرٌبة بالرسم منذ بداٌة ف

العراق ال ٌنظمها تشرٌع موحد وإنما ٌعتمد المشرع العراقً أسلوب إصدار قانون 
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خاص بكل مكس أو ضرٌبة إنتاج ٌحدد فٌه المادة الخاضعة للضرٌبة ونوع الضرٌبة 
 المستوفاة وفٌما إذا كانت ضرٌبة قٌمٌة أم نوعٌة أم مختلطة.

المشروبات الروحٌة والسكاٌر والنفط هً بضرابب اإلنتاج واهم السلع المشمولة 
ومنتجاته واألسمنت والملح والسكر والزٌوت والصابون والمنظفات. وٌمنح المشرع 
بعض السلع الخاضعة لضرٌبة اإلنتاج أهمٌة اكثر من ؼٌرها ولعل ذلك ٌرجع إلى 

 تؤثٌرها فً االقتصاد ودورها فً توفٌر الموارد المالٌة.
الشارة هنا الى انه على الرؼم من تسمٌة المشرع هذه الفرابض المالٌة وتجدر ا

بالرسم اال انه ٌكاد ٌنعقد اجماع الكتاب على اعتبارها ضرٌبة فهً تجبى دون أن 
تقابلها خدمة األمر الذي ٌنفً كونها رسماً والمادة الخاضعة للضرٌبة تتمثل بالسلع 

الضرٌبة هً واقعة إنتاج السلع وتتمٌز هذه التً تنتج محلٌاً والواقعة المنشبة لهذه 
الضرٌبة أحٌاناً بارتفاع سعرها الستخدامها كؤداة لتوجٌه االستهبلك حٌث تشدد 
الضرٌبة على السلع ؼٌر المرؼوب فً إنتاجها بٌنما تخفؾ على السلع الضرورٌة 

 أو ٌجري إعفاإها منها.
(1)

 
المباشرة )ضرٌبة على وعلٌه تعتبر هذه الضرٌبة إحدى أهم الضرابب ؼٌر  

األنفاق( ٌتحمل ؼالباً المستهلك عببها فً النهاٌة.
(2) 

ورى الدولة ورد فً فتوى لمجلس ش ومن جانبنا نإكد ان هذه الفرٌضة ضرٌبة وقد
الفرٌضة ضرٌبة إذ جاء فٌها )ولما كان المعروؾ فقهاً أن  فً العراق ما ٌإٌد ذلك

مة مباشرة تقدم لمن تجبى منه فً حٌن الضرابب المالٌة تفرض دون أن تقابلها خد
أن الرسم ٌدفع لقاء خدمة تقدم لدافع الرسم. وفً التفرٌق بٌن الرسوم المفروضة لقاء 
خدمة وبٌن الرسوم المفروضة دون أن تقابلها خدمة كرسوم اإلنتاج التً تعتبر من 

ضة الضرابب ؼٌر المباشرة. علٌه ٌقترح المجلس إعادة النظر فً الرسوم المفرو
حالٌاً دون أن تقابلها خدمة بتعدٌل تسمٌتها إلى )ضرابب( تبعاً لواقع حالها لتصبح 

مشمولة بحكم المادة الخامسة والثبلثٌن من الدستور(.
 (3)

 
 سنعرض بعض اهم أنواع ضرابب االنتاجوعلى العموم   

(4 )
:- 

 
 -ضرٌبة )مكس( المشروبات الروحٌة: -0
 1723( لسنة 54وحٌة بالقانون رقم )فرضت أول ضرٌبة على المشروبات الر 

ثم صدر فٌما بعد  1731( لسنة 40واستمر العمل به حتى صدور القانون رقم )

                                                           
 .290. د. عبد العال الصكبان ـ علم المالٌة العامة ـ المصدر السابق ـ ص1
 .232,ص1766معهد البحوث والدراسات العربٌة ,رادات العامة فً مصر الحدٌثةتطور اإلٌ,خبلؾ .د.حسٌن2
  20/6/1722. فتوى لمجلس شورى الدولة بتارٌخ 3
-116,ص2004جامعة النهرٌن, انظر تفصٌل ذلك لدى نور طارق حسٌن العانً ,النظام القانونً للرسوم ,رسالة ماجستٌر ,كلٌة الحقوق , 4

117. 



 
)221( 

 
 

 

الثالث  الذي ظل نافذاً إلى حٌن صدور قانون التعدٌل 1739( لسنة 19القانون رقم )
.1739( لسنة 19المعدل لقانون رقم ) 1791( لسنة 15رقم ) عشر

1
 

الذي عدل الرسوم  16/2/1776االقتصادٌة قرارها فً ثم أصدرت لجنة الشإون 
المفروضة على المشروبات الكحولٌة وفرض رسوماً نوعٌة جدٌدة )كمبلػ مقطوع( 
لكل نوع من المشروبات الكحولٌة. ثم أصدرت لجنة الشإون االقتصادٌة القرار رقم 

ٌة بزٌادة رسم اإلنتاج المفروض على المشروبات الكحول 14/2/2000( فً 95)
 %( عن الرسم المفروض سابقاً.50كافة المنتجة محلٌاً بنسبة )

وتجدر اإلشارة إلى أن قرارات لجنة الشإون االقتصادٌة المتضمنة تعدٌبلً للرسوم 
المفروضة على المشروبات الكحولٌة تمثل تجاوزاً على الصبلحٌة الممنوحة لها الن 

تعلقة بالرسوم وقرارها هذا صبلحٌة اللجنة محددة بتعدٌل أحكام التشرٌعات الم
ٌتضمن تعدٌبلً لضرٌبة ولٌس لرسم والتسمٌة ؼٌر الدقٌقة لهذه الفرٌضة هً التً 

 قادت إلى صدور قرارات كهذه تنطوي على مخالفة للدستور.
 
  -)مكس( السكاٌر والتبغ: . ضرٌبة7

ثم عدل  1737( لسنة 2صدر أول قانون ٌفرض الضرٌبة على السكاٌر بالرقم )
( لسنة 12وتبعه صدور القانون رقم ) 1750( لسنة 1ٌادة بموجب القانون رقم )بالز

واستمر العمل به لحٌن صدور  1762( لسنة 29المعدل بالقانون رقم ) 1761
عدل مكس السكاٌر بموجب قرار مجلس قٌادة ثم  1766( لسنة 46القانون رقم )

 .1797( لسنة 1452الثورة المنحل رقم )
(2)

بقرار آخر لمجلس  اٌضا عدلكما  
حتى تم تعدٌله بقرار لجنة الشإون  1726( لسنة 261قٌادة الثورة المنحل بالرقم )

 .21/2/1776( فً 2االقتصادٌة رقم )
وبعده  1723( لسنة 22أما التبػ فقد فرض أول مكس علٌه بموجب القانون رقم )

م تبله ث 1724( لسنة 53وعدل بالقانون رقم ) 1724( لسنة 49القانون رقم )
وأخٌراً  1726( لسنة 27ثم صدر القانون رقم ) 1725( لسنة 30القانون رقم )
 .1722( لسنة 22القانون رقم )

(3)
 

 
  -. ضرٌبة )مكس ( المنتجات النفطٌة:3

تخضع المنتجات النفطٌة لضرٌبة اإلنتاج إال أن النفط المصدر إلى الخارج ال 
أنواع النفط المصفى وقد فرض مكس ٌخضع لهذا المكس وكذا الحال بالنسبة لبعض 

ثم عدل بالقانون رقم  1731( لسنة 45المنتجات النفطٌة بموجب القانون رقم )
الذي استمر العمل به  1737( لسنة 7ومن بعده القانون رقم ) 1733( لسنة 12)

                                                           
 .236,ص1793السٌاسة الضرٌبٌة وتطور النظام الضرٌبً فً العراق , دار وهدان , القاهرة , د. حكمت الحارس , 1

 .224. د. عادل فلٌح العلً وطبلل محمود كداوي ـ مصدر سابق ـ ص4
 .112نور طارق حسٌن, مصدر سابق,ص.5
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ثم اصدر مجلس قٌادة الثورة المنحل  1761( لسنة 12حتى صدور القانون رقم )
( لسنة 7بتعدٌل قانون مكس المنتجات النفطٌة رقم ) 1790لسنة  (497القرار رقم )

1737.
(1)

 
 

 المبحث الثانً 
 ضرٌبة المبٌعات 

ً العراقً نوعٌن من الضرابب االول الضرٌبة المفروضة نتضمن النظام القانو
واالخرى فرضت بموجب قوانٌن مإقتة هً قوانٌن  وهً بموجب قوانٌن دابمة

 وضٌح ذلك على النحو االتً:الموازنة العامة وٌمكن ت
 ضرٌبة المبٌعات المقررة فً قوانٌن دائمةاوال :

عكؾ المشرع العراقً فً نهاٌة القرن الماضً على فرض ضرٌبة مبٌعات على  
الخدمات التً تقدمها الفنادق والمطاعم من الدرجتٌن الممتازة واألولى فً جمٌع 

(لسنة 36رة )المنحل(رقم )لثوأنحاء العراق وذلك بموجب قرار مجلس قٌادة ا
1779

(2)
%( من 10وحدد هذه الضرٌبة فً الفقرة )اوال( بسعر نسبً مقداره ) ,

 أقٌام جمٌع الخدمات التً تقدمها .
والجدٌر باإلشارة ان ضرٌبة المبٌعات هً من الضرابب العامة التً تفرض على 

ان المشرع  إنتاج السلع والخدمات وتفرض فً مرحلة بٌع السلعة او الخدمة إال
العراقً هنا جعلها من الضرابب الخاصة التً تفرض فقط على الخدمات المقدمة 

 من الفنادق والمطاعم من الدرجتٌن الممتازة واألولى .
وعموما فانه من البلفت القول ان المشرع هنا أوقع المسإولٌة على جمٌع إدارات 

الى وزارة المالٌة خبلل المرافق السٌاحٌة بجباٌة هذه الضرٌبة وتحوٌلها شهرٌا 
 األٌام العشرة األولى من الشهر الذي ٌلً الشهر الذي تحققت فٌه .

 1779( لسنة 9وقد بٌنت التعلٌمات رقم )
(3)

الخاصة باستٌفاء ضرٌبة المبٌعات ان  
الجهة التً تشرؾ على عملٌة جباٌة هذه الضرٌبة ومتابعة استٌفابها هً الهٌبة 

جل ذلك شعبة تسمى شعبة ضرٌبة المبٌعات تتولى العامة للضرابب وتستحدث أل
مسك السجبلت الخاصة بؤسماء المرافق السٌاحٌة المشمولة بؤحكام هذه التعلٌمات 
ومتابعة استٌفاء ضرٌبة المبٌعات ولها المراقبة وإجراء التدقٌقات لضمان صحة 

لسٌاحٌة استٌفاء وجباٌة هذه الضرٌبة كما ألزمت هذه التعلٌمات إدارات المرافق ا
الهٌبة العامة  ةالمشمولة بهذه الضرٌبة بمسك سجبلت تجارٌة خاضعة لرقاب

للضرابب وتدقٌقها.
(4)

 

                                                           
 .245. د. حكمت الحارس ـ المصدر السابق ـ ص4

 .17/5/1779( فً 3690نشر فً جرٌدة الوقابع العراقٌة ع) 2

 .4/2/1779( فً 3621نشرت هذه التعلٌمات فً جرٌدة الوقابع ع) 3

 ( من التعلٌمات اعبله.9و3و 2انظر المواد) 4
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 : الجرائم والعقوبات -
 أوضح القرار الذي فرض هذه الضرٌبة

(1)
 والتعلٌمات الخاصة بها 

(2)
ابرز  

 العقوبات التً توقع على المرافق السٌاحٌة المخالفة ألحكامه  وهً:
مصرفٌة معادلة للفابدة التً تفرضها المصارؾ التجارٌة على  دفع فابدة -1

السحب المكشوؾ على مبالػ ضرٌبة المبٌعات المستوفاة ؼٌر المحولة خبلل  المدة 
 المحددة قانونا ,والمذكورة سابقا, الى الهٌبة العامة للضرابب.

ة التً دفع مبالػ الضرٌبة المترتبة وكذلك الفابدة التً تعادل الفابدة المصرفٌ -2
تفرضها المصارؾ التجارٌة على السحب المكشوؾ فً حالة عدم دفع الضرٌبة 

 باألساس.
 :الطعن فً الضرٌبة  -

أن المشرع العراقً لم ٌحدد الجهة التً تنظر فً الطعون المتعلقة بهذه الضرٌبة 
ولذلك فانه ٌرجع فً هذا األمر إلى القواعد العامة. وبما ان القرارات الضرٌبٌة هً 

رات إدارٌة باألساس اٌا كان نوع الضرٌبة وبما ان الجهة المختصة بالنظر فً قرا
المنازعات الناشبة عن القرارات اإلدارٌة  بشكل عام هً محكمة القضاء اإلداري 

( لسنة 65/ثانٌا/د( من قانون مجلس شورى الدولة رقم)9حسب المادة )
فً منازعات ضرٌبة  المعدل لذلك تكون هذا األخٌرة هً المختصة بالفصل1797

المبٌعات.اال انه ٌنبؽً قبل كل ذلك الطعن إدارٌا أمام الجهة التً فرضت الضرٌبة 
/ثانٌا/و( 9او قدرتها او جبتها إعماال للقواعد العامة والمنصوص علٌها فً المادة)

 من قانون المجلس اعبله.   
 ثانٌا : ضرٌبة المبٌعات المقررة فً قوانٌن مإقتة

الٌرادات النفطٌة الناجمة عن انخفاض اسعار النفط فً االسواق دفع انخفاض ا
ة تؽطً العالمٌة الحكومة والمشرع العراقً الى البحث عن مصادر اٌرادٌة جدٌد

االخٌرة  ووجدت ضالتها  موازناتالدولة فً ال خزٌنة بعض العجز الذي تعانً منه
عدة ضمنتها فً ذلك بفرض ضرابب على المبٌعات على اوعٌة وانشطة مالٌة 

وابرز انواع ضرٌبة  2019 و 2016و 2015وازنة االتحادٌة لسنة قوانٌن الم
 : ما ٌلً 2016المبٌعات وخاصة تلك الواردة فً قانون موازنة 

%( 20ضرٌبة مبٌعات كارتات تعببة الهاتؾ النقال وشبكات االنترنت بنسبة ) -1
 من قٌمة الكارت.

( 25000السفر بمبلػ مقطوع ) ضرٌبة المبٌعات )ضرٌبة مطار( على تذاكر -2
 للتذكرة الواحدة عن السفر الخارجً.

 %(5المبٌعات على السٌارات المستورة بنسبة )ضرٌبة  -3

                                                           
 الفقرة )ثالثا(من القرار اعبله. 1

 ( من هذه التعلٌمات.6المادة) 2
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 %(100ضرٌبة المبٌعات على السكابر والتبوغ المستورد بنسبة ) -4
 %(100ضرٌبة المبٌعات على المشروبات الكحولٌة المستوردة بنسبة ) -5

ٌتضمن سوى الصورتٌن االولى والثانٌة من لم  2019علما ان قانون موازنة 
 الضرابب.

ولكون هذه الضرابب وردت فً قانون مإقت هو قانون الموازنة  وعلى العموم  
فان المشرع ؼفل عن ذكر العقوبة التً ٌمكن اٌقاعها على من ٌمتنع عن دفع 

لم ٌحدد الجهة المحتصة بنظر المنازعات  هكما ان ,الضرٌبة او ٌتهرب من دفعها
التً قد تنشب بسبب تطبٌقها ولكن نعتقد بامكانٌة ان ٌكون القضاء االداري هو 
المختص بالفصل فٌها كون قرارات فرض الضرابب المذكورة وتحصٌلها وتقدٌرها 
هً قرارات ادارٌة وان القضاء المذكور هو صاحب الوالٌة العامة بنظر المنازعات 

وفق ما جاء به قانون مجلس شورى االدارٌة اال اذا نص القانون على خبلؾ ذلك 
 المعدل. 1797الدولة النافذ لسنة 

 
 المبحث الثالث

 الضرٌبة الكمركٌة
تعتبر الضرابب الكمركٌة من اكثر الضرابب التً تناولها المشرع العراقً بالتنظٌم 

 لى ابرز االحكام المتعلقة بها:  والتفصٌل ومع ذلك سنقتصر هنا بالكبلم ع
 : ةاوال:مفهوم الضرٌب

عرفت الضرابب الكمركٌة فً العراق منذ فترة بعٌدة ترجع الى فتح العراق فً 
عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب )رضً هللا عنه( حٌث كانت مطبقة حٌنها ضرٌبة 
العشور واستمر العمل بها طوال فترة حكم األموٌٌن والعباسٌٌن والمؽول والسبلجقة 

العراق الحدٌث نظم أحكام هذه  وشطر من فترة الحكم العثمانً, وفً تارٌخ
( لسنة17الضرٌبة ألول مرة قانون تعرٌفة الرسوم الكمركٌة رقم )

1
وقانون   1717

. وقد الؽً هذا األخٌر وحل محله قانون الكمارك 1731( لسنة 56الكمارك رقم )
النافذ حالٌا, كما الؽً قانون رسوم التعرٌفة الكمركٌة وحل  1724( لسنة23رقم )

وحل محله قانون التعرٌفة  الذي الؽً اٌضا 1755( لسنة 99ن رقم )محله قانو
2010( لسنة 22الكمركٌة رقم)

2
ان قانون الكمارك ٌختص ببٌان  الى .ونشٌر هنا

األحكام العامة لفرض وتطبٌق الضرٌبة الكمركٌة باإلضافة الى الرسوم والضرابب 
االحٌان, فً حٌن األخرى كرسوم العتالة والخدمات  وضرابب اإلنتاج فً بعض 

ٌختص قانون التعرٌفة الكمركٌة ببٌان أقسام السلع المختلفة وطبٌعة الضرٌبة 
المفروض علٌها وأسعارها 

3
. 

                                                           
 .217د.عادل فلٌح العلً و د.طبلل محمود كداوي,مصدر سابق,ص  1

   
2

 6/12/2010( فً 4190الوقابع العراقٌة رقم )نشر فً جرٌدة  

 .322د.عبد العال الصكبان ,مقدمة فً علم المالٌة العامة والمالٌة العامة فً العراق,مصدر سابق,ص 3



 
)225( 

 
 

 

التً كان ٌراسها بول  (المنحلة) المإقتة والجدٌر بالذكر هنا ان سلطة االبتبلؾ
علقت بموجبها الضرٌبة الكمركٌة  2003( لسنة 12برٌمر اصدرت امر رقم )

ت بدال عنها بصفة مإقتة ضرٌبة تحمل ذات الطبٌعة سمٌت بضرٌبة اعمار وطبق
%(من قٌمة البضاعة وتطبق فقط على السلع 5العراق حٌث كان سعرها )

اال ان هذه الضرٌبة  2003.1( لسنة  32المستوردة وكان ذلك بموجب االمر رقم )
 2010لسنة  (22( من قانون التعرٌفة الكمركٌة رقم )11الؽٌت بموجب المادة )

تضمن فرض ضرابب باسعار مرتفعة  والن هذا االخٌر هولكن المشار الٌه اعبله
تعتمد  2003على المواد و السلع ولكون العراق اضحى دولة استهبلكٌة بعد عام 

 السوق المحلٌةعلى ما ٌتم استٌراده من الخارج فً سبٌل تؽذٌة حاجة بشكل اساس 
 د,فً البل ً الصناعة والزراعةقطاعدور  محبللوالض من السلع االساسٌة والكمالٌة

 بمجرد االعبلن عن اقرار القانون اسعار السلع بشكل كبٌر جدا ادى ذلك الى ارتفاع
على الحكومة ومجلس النواب وهو ما دفع الى  شعبٌا ضؽطا مما ولد وقبل تطبٌقه, 

ه الى ما بعد سن قانون ٌعدل قانون التعرٌفة الكمركٌة اعبله بحٌث اجل تطبٌق احكام
( 29ثم صدر قانون التعدٌل الثانً لقانون التعرفة الكمركٌة رقم) 30/6/20122

الذي اعاد العمل بضرٌبة اعمار العراق كما قرر تطبٌق قانون التعرفة  20133لسنة 
بالتنسٌق بٌن الهٌبة العامة للكمارك واللجنة االقتصادٌة فً الكمركٌة على مراحل 

آخر مرحلة بعد ثبلث سنوات من تارٌخ نشر هذا التعدٌل  مجلس الوزراء على تنجز
 .فً الجرٌدة الرسمٌة

 :ثانٌا:وعاء الضرٌبة الكمركٌة 
( من قانون الكمارك النافذ محل خضوع الضرٌبة الكمركٌة او 2بٌنت المادة ) 

وعابها وهً البضاعة بقولها ) تخضع البضابع التً تدخل أراضً جمهورٌة العراق 
قررة فً قانون التعرٌفة بؤٌة صورة كانت للرسوم الكمركٌة الماو تخرج منها 

( من القانون ذاته على ان كل بضاعة تجتاز الخط 3...( كما أكدت المادة )الكمركٌة
الكمركً فً اإلدخال او اإلخراج او العبور تخضع ألحكام هذا القانون والقواعد 

الخط المطابق للحدود  الكمركٌة المرعٌة .علما ان المقصود بالخط الكمركً هو
السٌاسٌة الفاصلة بٌن جمهورٌة العراق وبٌن الدول المتاخمة لها ولشواطا البحار 

المحٌطة بها
4

.وعلى العموم فان ما ٌفهم من النصوص اعبله ان الضرٌبة الكمركٌة 
نوعان ضرٌبة الصادر وضرٌبة الوارد حٌث ان الواقعة المنشبة لهما هً اجتٌاز 

( 1ولة العراقٌة .وقد عرفت الفقرة ثبلثة عشر من المادة )البضاعة حدود الد
 ً او حٌوانً او زراعً او صناعً .البضاعة بانها كل مادة او منتج طبٌع

                                                           
 .2004( فً اذار 3720نشر فً الوقابع العراقٌة ع) 1
 .16/1/2012( فً 4226فً جرٌدة الوقابع العراقٌة ع) التعدٌل هذا نشر 2

 .26/2/2013( فً 4229الوقابع العراقٌة رقم ) نشر فً 3
 /حادي عشر( من قانون الكمارك النافذ.1) انظر م 4
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 :ثالثا:سعر الضرٌبة الكمركٌة 

حدد قانون التعرٌفة الكمركٌة الجداول التً فً ضوبها تفرض الضرٌبة الكمركٌة 
 ما :كما حدد أسعار هذه الضرٌبة بنوعٌن ه

السعر القٌمً :وٌاخذ هذا السعر شكل نسبة مبوٌة تفرض على أساس القٌمة النقدٌة 
 % من قٌمتها.20للسلعة ومثالها ان تفرض ضرٌبة على السٌارات بنسبة 

وٌفرض فً شكل مبلػ مقطوع على كل وحدة قٌاس او وزن  :السعر النوعً
( دٌنار على متر 100)دار اوحجم او عدد اوؼٌر ذلك ومثالها ان تفرض ضرٌبة بمق

 .القماش 
 : رابعا:االعفاءات من الضرٌبة الكمركٌة

حدد قانون الكمارك النافذ مجموعة  من االعفاءات التً ٌتمتع بها الخاضعون 
الحكامه حٌث قسمها الى أنواع بحسب موضوعها نذكر منها على سبٌل المثال ال 

 : الحصر ما ٌلً
 :االعفاءات الخاصة  -0

 ه ٌعفى من الرسوم الكمركٌة ما( من قانون الكمارك الى ان155) اشارت المادة
 :ٌلً
 ما ٌستورد لربٌس الجمهورٌة بصفته الذاتٌة وما ٌستورد لرباسة دٌوان الرباسة. - أ

 الهبات والتبرعات الواردة لدوابر الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبٌة . - ب
 
 :االعفاءات السٌاسٌة  -7

لخاصة بالهٌبات الدبلوماسٌة و القنصلٌة ومنها وٌراد بها االعفاءات ا
1
: 

ما ٌرد لبلستعمال الشخصً الى رإساء وأعضاء السلكٌن الدبلوماسً   - أ
والقنصلً العرب )من ؼٌر العراقٌٌن ( واألجانب العاملٌن فً جمهورٌة العراق 
)عدا القنصل الفخري ( الواردة أسمابهم فً الجداول التً تصدرها وزارة الخارجٌة 

 ذلك ما ٌرد الى أزواجهم وأوالدهم القاصرٌن .وك
ما تستورده السفارات والمفوضٌات والقنصلٌات )عدا الفخرٌة( لبلستعمال  - ب

 الرسمً عدا المواد الؽذابٌة والمشروبات الروحٌة واألدخنة .
( منه بؤنه ال تمنح مثل هذه 157والجدٌر بالذكر ان قانون الكمارك أكد فً المادة) 

إلعفاءات إال إذا كان تشرٌع الدولة التً تنتمً إلٌها البعثة الدبلوماسٌة االمتٌازات وا
او القنصلٌة او أعضابها تمنح االمتٌازات واإلعفاءات ذاتها او أفضل منها للبعثات 

 العراقٌة وأعضابها .
 اإلعفاءات العسكرٌة :-3

                                                           
 (من قانون الكمارك النافذ.156انظر تفصٌل ذلك فً المادة ) 1
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أسلحة ومنها إعفاء ما ٌستورد للقوات المسلحة وقوى األمن الداخلً من ذخابر و
 .كان االستٌراد مباشرا او لحسابهاوتجهٌزات ومواد طبٌة ووسابط نقل وألبسة سواء 

 
 االعفاءات الشخصٌة : -4

/أوال ( بؤنه ٌعفى من الرسوم الكمركٌة باستثناء السٌارات  ما 162بٌنت المادة )
 ٌلً :

ئلقامة دوات واألثاث المنزلً الخاصة بالعراقٌٌن القادمٌن لاألمتعة الشخصٌة واال
 فً العراق .

الهداٌا واألمتعة الشخصٌة واألدوات الخاصة بالمسافرٌن المعدة لبلستعمال 
 الشخصً.

 :خامسا:جهات الطعن فً ضوء قانون الكمارك 
حدد قانون الكمارك جهتٌن للنظر فً النزاعات المتعلقة بتطبٌق احكامه احداهما 

وفرضها وهً الهٌبة تنظر بالطعون  المتعلقة بتقدٌر الضرٌبة الكمركٌة 
 الجنابٌة وهً المحكمة الكمركٌة. االعتراضٌة,واألخرى مختصة بالطعون

 الهٌئة االعتراضٌة :-0
( منه على تشكٌل هٌبة اعتراضٌة فً الدابرة 94نص قانون الكمارك فً المادة )

الكمركٌة تتؤلؾ من قاض من الصنؾ الثالث ٌرشحه وزٌر العدل وٌعد الربٌس فٌها 
دهما ممثل عن االتحاد العام للؽرؾ التجارٌة والصناعٌة ٌرشحه ربٌس وعضوٌن اح

 االتحاد وممثل عن الدابرة الكمركٌة ال تقل درجته عن مدٌر عام .
وتختص هذه الهٌبة بالنظر فً اعتراضات المكلؾ ضد قرارات الدابرة الكمركٌة 

ك القرار مجحفا متها اذا اعتقد ان ذلٌوالمتعلقة بمواصفات البضاعة او منشؤها او ق
 بحقه خبلل سبعة اٌام من تارٌخ تبلٌؽه بالقرار .

وفً الحقٌقة ان اعتراض المكلؾ على تلك المسابل هو فً حقٌقته اعتراض على 
مقدار الضرٌبة الكمركٌة الن الحاالت المذكورة وهً مواصفات البضاعة ومنشؤها 

لبضاعة( ومن ثم فان وقٌمتها تعد المحددات األساسٌة للوعاء الخاضع للضرٌبة )ا
تحدٌدها ٌساهم فً تقدٌر سعر البضاعة ومن خبلل ذلك ٌمكن تحدٌد مقدار الضرٌبة 

وز المفروضة. وٌجدر القول هنا ان قرارات الهٌبة االعتراضٌة قطعٌة وال ٌج
 الطعن بها أمام أي جهة أخرى .

 : المحكمة الكمركٌة -7
ب ذات طبٌعة جنابٌة حٌث تتولى هذه المحكمة النظر فً منازعات على األؼل

تتشكل هذه المحكمة من قاضٌٌن متفرؼٌن ال ٌقل صنؾ احدهما عن الصنؾ الثالث 
ٌسمٌهما وزٌر العدل وعضوٌة موظؾ من الهٌبة العامة للكمارك حاصل على شهادة 
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جامعٌة فً القانون ال تقل درجته عن الدرجة الثالثة ٌسمٌه وزٌر المالٌة.
1

وتختص  
سابل االتٌة:هذه المحكمة بالم

2
  

 الفصل فً الدعاوي المتعلقة بجرابم التهرٌب. - أ
الفصل فً الدعاوى التً ترفعها الدابرة الكمركٌة من اجل تحصٌل الضرابب  -ب

 الكمركٌة والتكالٌؾ األخرى .
 الفصل فً االعتراضات على قرارات التحصٌل والتؽرٌم . -ج 

الكمركٌة خبلل ثبلثٌن ٌوما  كما اجاز المشرع الطعن بالقرار الصادر من المحكمة
من تارٌخ التبلػ بالقرار امام هٌبة تمٌٌزٌة تتؤلؾ من قاض من محكمة التمٌٌز 
وعضوٌة قاض من الصنؾ األول واحد المدراء العاملٌن فً وزارة المالٌة على ان 

ال ٌكون المدٌر العام للهٌبة العامة للكمارك.
3

 
 

 الثانً الفصل
 الضرائب على التداول

الحالً ابرز الضرابب على التداول المعروفة فً النظام الضرٌبً العراقً  من بٌن
هً ضرٌبة الطابع وضرابب التسجٌل وكبلهما ٌطلق المشرع علٌهم تسمٌة خاطبة 

 :التٌٌنهً الرسوم. وسنوضح اهم االحكام المتعلقة بهما فً المبحثٌن ا
 

 األول  المبحث
 ضرٌبة الطابع 
بعٌد ٌمتد الى فترة الحكم العثمانً وشرع اول  عرفت ضرٌبة الطابع منذ وقت

1717( لسنة 30قانون فً العصر الحدٌث لتنظٌم أحكامها هو القانون رقم )
4

ثم  
ثم الؽً األخٌر لٌحل محله  قانون رسم الطابع رقم   1764( لسنة 22القانون رقم )

م ون رسوفً االونة االخٌرة اصدر مجلس النواب قانالنافذ. 1794( لسنة 16)
2012( لسنة 91الطابع رقم)

5
ومن المبلحظ للوهلة ملؽٌا بذلك القانون الذي سبقه. 

األولى أن المشرع العراقً اطلق اسم )الرسم(على هذه الفرٌضة المالٌة وهذا ؼٌر 
سلٌم قانونا حٌث انها فً حقٌقتها ضرٌبة بكل معنى الكلمة .وسنضع هنا على بساط 

 لشرح ابرز األحكام المتعلقة بها:ا
 :أوال:وعاء الضرٌبة 

تخضع لهذه الضرٌبة جمٌع التصرفات واإلعمال القانونٌة التً تإكد الحقوق 
وااللتزامات بشكل رسمً وتفرض فً لحظة حصول التصرؾ القانونً مباشرة 

                                                           
 ( من قانون الكمارك النافذ245انظر  المادة ) 1
 ( من قانون الكمارك246انظر م) 2
 نافذ.ال ( من قانون الكمارك250انظر م) 3
 .225د.عادل فلٌح العلً و د.طبلل محمود كداوي .مصدر سابق,ص -4
5
 .22/10/2012( فً 4225نشر القانون فً جرٌدة الوقابع العراقٌة ع)  
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ولٌس بعد فترة معٌنة وقد حدد قانون رسم الطابع األوعٌة الخاضعة لهذه الضرٌبة 
 لمثال ال الحصر ما ٌلً:وأسعارها نذكر منها على سبٌل ا

بهذا  ٌنالملحق والثانً األول ٌنخضوع جمٌع األوراق المدرجة فً الجدول -1
القانون لمبالػ ضرٌبٌة مقطوعة وهً عادة لٌست مرتفعة وتعدل بٌن الفٌنة واألخرى 
من قبل لجنة الشإون االقتصادٌة التً تملك اختصاص تعدٌل الرسوم . وعلى الرؼم 

هذه المبالػ ٌفترض ان ٌصاحبها التعدٌل بحسب الظرؾ من تسلٌمنا بان مثل 
االقتصادي الذي تمر به الببلد إال ان منح جهة إدارٌة مثل لجنة الشإون االقتصادٌة 
صبلحٌة تعدٌل مثل هذه المبالػ هو مخالؾ للدستور الن هذه المبالػ هً ضرابب 

اال بقانون  فً حقٌقتها ومن المعروؾ ان الضرٌبة ال تفرض وال تعدل وال تلؽى
عبلوة على  ذلك ان الدستور الحالً عامل الرسوم معاملة الضرٌبة فً هذا الشؤن 

/اوال( على ) ال تفرض الضرابب والرسوم وال تعدل وال 22حٌث نصت المادة )
تجبى وال ٌعفى منها اال بقانون( ومن ثم حتى لو جارٌنا المشرع فً خطؤه واعتبرنا 

ال ٌكون اال  2005فان تعدٌلها على وفق دستور  هذه الفرابض رسوم ولٌس ضرٌبة
 بقانون.

( عند تسجٌلها او 2/1000تخضع عقود الشركات لرسم )ضرٌبة( قدره ) -2
 تحدٌد مدتها او زٌادة رأسمالها .

تخضع السندات واألسهم األجنبٌة التً تباع فً العراق لرسم )ضرٌبة( نسبً  -3
 ( من قٌمتها .5/1000قدره )

( من مجموع إقساط 1/1000تامٌن رسم سنوي بنسبة )ٌستوفى من شركات ال -4
التامٌن, كما ٌضاؾ الى هذا الرسم رسم إضافً ٌستوفى اٌضا من شركات التامٌن 
على أقساط التامٌن المنتجة وهً محددة بنسب مختلفة بعضها مبوٌة وأخرى ألفٌة 

ٌدفع مبلػ ا به فمثبل بالنسبة لوثابق التامٌن على الحٌاة والحوادث الشخصٌة الملحقة 
( من مجموع أقساط التامٌن ,بٌنما وثابق التامٌن ضد أخطار النقل 5/1000مقداره )

( من مجموع 2/100البحري والنهري والجوي والبري...الخ تخضع لمبلػ مقداره )
 التامٌن. اطاقس

 :ثانٌا :المكلفون بدفع الضرٌبة
هذه الضرٌبة على النحو حددت المادة السابعة من قانون رسم الطابع المكلفٌن بدفع 

 االتً: 
 اذا تعدد المكلفون كانوا متضامنٌن بؤداء الرسم. -1
 اذا كان احد المكلفٌن معفى من الرسم تحمل باقً المكلفٌن الرسم كامبل. -2
للمكلفٌن ان ٌتفقوا على ان ٌتحمل احدهم او بعضهم الرسم على ان ال ٌخل  -3

 ذلك بالتضامن المذكور فً الفقرتٌن اعبله.
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 : ٌفاء ضرٌبة الطابعتاس:ثالثا
 بٌنت المادة الحادٌة عشر الطرق التً تستوفى بها هذه الضرٌبة وهً:

 بطوابع مالٌة تلصق على الورقة  -1
 فً حاالت معٌنة حددها القانون هً : تستوفى نقدا -2
 الرسم المفروض على وثابق التامٌن. - أ

 .الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجٌلها او زٌادة راسمالها - ب
 ( دٌنار واراد المكلؾ تسدٌده نقدا.2500اذا كان الرسم ٌزٌد على ) - ت
 اذا قرر الوزٌر استٌفاء الرسم نقدا عن اي ورقة او معاملة بدال من الطابع. - ث
 اذا تعذر وجود الطابع. - ج
 .باستعمالها وزٌر المالٌةراق موسومة بمكابن خاصة ٌؤذن تستوفى بؤو -3
 تستوفى بؤوراق دمؽة. -4

 : لى مبلغ الضرٌبةاالعتراض عرابعا:
فً الحقٌقة ان المشرع ؼفل حالة النزاعات القضابٌة التً ربما تثار بٌن المكلفٌن  

والجهة الجابٌة لهذ الضرٌبة ولذلك لم ٌفتح باب الطعن ال امام القضاء وال امام جهة 
ذات اختصاص قضابً كما هو الحال فً قانون ضرٌبة الدخل او العقار وانما فقط 

لطعن اإلداري وهذا واضح من المادة )الخامسة عشر( التً بٌنت بانه اقتصر على ا
عند حصول ؼموض او خبلؾ فً خضوع الورقة للرسم )أي الضرٌبة( او تعٌٌن 

 مقداره فللوزٌر ان ٌقرر ما ٌلً:
 خضوع الورقة للرسم من عدمه. -1
 تعٌٌن مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة . -2
( لسنة 16قطعٌا بخبلؾ القانون السابق رقم )قرار الوزٌر هذه المادة  لم تعدو

( من الدستور النافذ التً 100المادة )هذا االمر جاء انسجاما مع  ونرى ان 1796
نصت على )ٌحظر النص فً القوانٌن على تحصٌن أي عمل او قرار إداري من 

.وطالما ان القانون لم ٌحدد الجهة التً تنظر فً الطعون الموجهة ضد الطعن(
لذلك قرارات إدارٌة  هذه تعد قراراتوزٌر المالٌة بهذا الشؤن  وبما ان ال قرارات

ٌمكن براٌنا الطعن بها امام محكمة القضاء االداري بعدها صاحبة الوالٌة العامة 
/ثانٌا/د( من قانون مجلس 9حسب المادة ) بنظر الطعون فً القرارات االدارٌة

 المعدل .1797( لسنة 65شورى الدولة رقم)
 

 الثانً مبحثال
 ضرائب التسجٌل

 ٌمكن تناول اهم احكام ضرابب التسجٌل بالنقاط االتٌة:
 : هااوال : مفهوم الضرٌبة ووعاإ
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وهً تلك الضرابب التً تسمى خطؤ فً العراق برسوم التسجٌل وتدفع عند     
تسجٌل او توثٌق التصرفات القانونٌة الناقلة للملكٌة مما ٌثبت حق من انتقلت الٌه 

لكٌة فٌهاالم
1

ولم ٌتناولها المشرع العراقً فً قانون وابرزها ضرٌبة تسجٌل العقار 
( لسنة 43ضرٌبً خاص بل جاءت أحكامها ضمن قانون التسجٌل العقاري رقم )

النافذ فً الفصل  1721( لسنة 114وكذلك قانون الرسوم العدلٌة رقم )النافذ  1791
تستوفى  -1على ) سجٌل العقاريمن قانون الت105حٌث نصت المادة منه  الثالث

رسوم التسجٌل للمعامبلت الواردة على الحقوق العٌنٌة األصلٌة ممن تنتقل الٌه هذه 
الحقوق وللمعامبلت الواردة على الحقوق العٌنٌة التبعٌة من المدٌن ما لم ٌوجد نص 

هزة ٌتم استٌفاء هذه الرسوم عندما تكون المعاملة جا -2قانونً او اتفاق بخبلؾ ذلك.

( من قانون الرسوم العدلٌة 46بٌنما جاء فً المادة ) للتسجٌل بموجب القانون. (.
بانه ) ثانٌا: ٌستوفى رسم التسجٌل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون 
المعاملة جاهزة للتسجٌل قانونا .... ثالثا: ٌستوفى رسم تسجٌل الحقوق العقارٌة 

اما تسجٌل الحقوق العقارٌة التبعٌة فٌستوفى االصلٌة ممن تنتقل الٌه هذه الحقوق 
   من المدٌن اال اذا اتفق على خبلؾ ذلك.(رسم التسجٌل 

ان الذي ٌتحمل عبء هذه  وص القانونٌة اعبلهنصالوحسب ما هو واضح من 
الضرٌبة هو من تنتقل الٌه هذه الحقوق أي المشتري او أي شخص تنتقل الٌه 

من قبل دابرة التسجٌل العقاري وهذا ٌعكس ان  الحقوق العٌنٌة األصلٌة وتستحصل
هذه الضرٌبة هً ضرٌبة ؼٌر مباشرة تفرض عند إنفاق الدخل بخبلؾ الضرٌبة 
الرأسمالٌة المفروضة على انتقال العقار والتً سبق توضٌحها والتً تفرض على 
البابع او من قام بنقل الملكٌة حٌث انها تفرض عند الحصول على الدخل ومن ثم 

,كما ان ضرٌبة ضرٌبة مباشرة وتستوفً من قبل الهٌبة العامة للضرابب  فهً
التسجٌل العقاري مفروضة على واقعة التسجٌل بمعناها القانونً بٌنما ضرٌبة 
االنتقال مفروضة على نقل العقار من ذمة الشخص الى ؼٌره وان كان المشرع ال 

.وعلٌه التسجٌل العقاري ٌعترؾ باي تصرؾ ٌرد على العقار ما لم ٌسجل فً دابرة 
سوؾ تفرض على  الهٌبة العامة للضراببلو قام شخص ببٌع عقاره الى آخر فان 

البابع ضرٌبة انتقال العقار اما دابرة التسجٌل العقاري فإنها ستفرض ضرٌبة 
 التسجٌل على المشتري لذلك لعقار.

ً الفقرة األولى وتجدر اإلشارة هنا الى ان الحقوق العٌنٌة األصلٌة المنوه عنها ف
من قانون التسجٌل العقاري والفقرة ثالثا من قانون الرسوم العدلٌة الواردتٌن اعبله 
اعبله ٌراد بها حق الملكٌة والتً تكسب بؤسباب مختلفة كالبٌع والمقاٌضة والتنازل 
والصلح واالستٌبلء وؼٌرها وكذلك الحقوق المتفرعة عن حق الملكٌة كحق 
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ل وحق المنفعة وحق المساطحة ...الخالتصرؾ وحق االستعما
1

.اما الحقوق العٌنٌة 
التبعٌة فهً الرهن التؤمٌنً والرهن الحٌازي وحقوق االمتٌاز.

2
 

 :سعر الضرٌبة ثانٌا:
ً قانون الرسوم العدلٌة رقم وردت االشارة الى سعر ضرٌبة التسجٌل العقاري ف

استٌفاء رسم مقداره  منه والتً اكدت على 42وذلك فً المادة  1721( لسنة 114)
%( من تسجٌل التصرفات التالٌة على اساس القٌمة الحقٌقٌة للعقار او الحق 2)

 العٌنً االصلً او الجزء الذي تناوله التصرؾ :
 غ ببدل .االبٌع او االفر -1
 المبادلة . -2
 تصفٌة الوقؾ الذري. -3
كل نقل للحقوق العٌنٌة االصلٌة باي طرٌقة اخرى لم ٌرد ذكرها فً هذا  -4
 قانون.ال

 : ثالثا:طرٌقة تقدٌر الضرٌبة
/اوال( من قانون الرسوم العدلٌة النافذ بؤنه ٌتم استٌفاء رسوم  49بٌنت المادة)

التسجٌل العقاري على اساس قٌمة العقار الحقٌقٌة المقدرة وفق احكام قانون تقدٌر 
سوؾ ٌتناسب مقدار . وفً ضوء ذلك 1792( لسنة 52قٌمة العقار ومنافعه رقم )

 .انخفاضا وارتفاعارٌبة التسجٌل مع مقدار قٌمة العقار المقدرة ض
نجد انه قد  وعند الرجوع الى قانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه المشار الٌه اعبله

بٌن االجراءات التً تتبع لتقدٌر قٌمة العقار حٌث اشارت المادة االولى منه الى انه 
بتة وتقدٌر قٌمته الحقٌقٌة او منافعه ٌجري الكشؾ على العقار لتعٌٌن اوصافه الثا

وتتالؾ هذه اللجنة  ببٌان ,وقت اجراء المعاملة من قبل لجنة تسمى لجنة الكشؾ 
 ٌصدره وزٌر المالٌة على النحو اآلتً:

 فً العاصمة ومراكز المحافظات وتتؤلؾ من :
 ربٌس دابرة التسجٌل العقاري او من ٌمثله. -1
 مة .ممثل عن مدٌرٌة ضرٌبة الدخل العا -2
 او من ٌمثله . طالب الكشؾ -3
 فً االقضٌة والنواحً وتتالؾ من : 
 ربٌس دابرة التسجٌل العقاري او من ٌمثله . -1
 موظؾ مالً . -2
 طالب الكشؾ او من ٌمثله . -3

                                                           
 من القانون المدنً العراقً. 1224-1042عالجت هذه الحقوق المواد  1
 لقانون المدنً العراقً.من ا 1323-1225عالجتها المواد  2
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ة والتً ستكون ٌبٌن قٌمة العقار المقدر ااصولٌ اوتنظم لجنة الكشؾ المشكلة محظر
 اساس الحتساب ضرٌبة التسجٌل

(1)
االؼلبٌة بلجنة قرارها باالجماع او وتؤخذ ال .

 ضاءوٌوقع هذا المحظر من قبل جمٌع االع
(2 )

علما ان تقدٌر العقار هذا ٌكون .
ت اعتبارا من تارٌخ تنظٌم لمدة خمس سنوا كقاعدة عامة قابلة لبلستثناء معموال به

المحضر وتتخذ القٌمة الواردة فٌه اساسا الستٌفاء الرسوم والضرابب او الي ؼرض 
اخر ,اال اذا كان البدل المصرح به فً المعاملة اكثر من القٌمة المقدرة فحٌنبذ تإخذ 

.الرسوم او الضرٌبة على اساس البدل المصرح به فً المعاملة
 (3)

 
والجدٌر باالشارة الٌه ان قانون الرسوم العدلٌة وقانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه 

امبلت  المستند الى قرارات قضابٌة او قانونٌة قد اكدا على اعتبار بدل المع ان النافذ
لى تقدٌر تجرٌه لجنة اساس الستٌفاء الرسوم والضرابب .اي ال ٌحتاج االمر ا

 .الكشؾ
 : طرق الطعن فً تقدٌر الضرٌبةرابعا:

ان الطعن فً ضرٌبة التسجٌل ٌنصب فً االساس على قٌمة العقار المقدرة من   
 اوضح.وقد تكون اساسا الحتساب سعر الضرٌبة قبل لجنة الكشؾ الن هذه القٌمة 

بٌن بؤنه ٌحق لدابرة التسجٌل  الطعن حٌث قانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه آلٌة
بالنسبة لضرٌبة  وهذا) العقاري )وهذا بالنسبة لضرابب التسجٌل( وللسلطة المالٌة

دٌن وؼٌرهم انتقال العقار(  والجهة التً جرى الكشؾ لمصلحتها او بطلبها والمتعاق
من اصحاب الحقوق العٌنٌة االصلٌة فً العقار الذي جرى كشفه االعتراض على 
تقدٌر القٌمة او البٌانات الواردة فً محضر الكشؾ خبلل سبعة اٌام من تارٌخ تنظٌم 

بعد محضر الكشؾ .علما انه ال ٌحق للمكلؾ االعتراض على قرار لجنة الكشؾ 
 دفعه الرسوم والضرابب.

(4)
  

ان االعتراض ٌكون امام لجنة تسمى لجنة االعتراضالٌه دٌر باالشارة والج
5
 

 ٌإلفها وزٌر المالٌة وتتكون من:
القاضً األول او من ٌنسبه من القضاة فً منطقة اعمال دابرة التسجٌل  -1

 العقاري الواقع فٌها العقار الذي جرى كشفه وٌكون ربٌسا.
 ممثل عن وزارة المالٌة .  -2
 موظؾ فنً . -3

جمٌع االعتراضات بواسطة دابرة التسجٌل العقاري وٌكون قرار لجنة وتقدم 
  االعتراض قطعٌا ال ٌجوز الطعن به امام أي جهة اخرى.

 
                                                           

 النافذ.1792( لسنة 25انظر تفصٌل ذلك فً المادة السادسة من قانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه رقم) 1
 انظر المادة السابعة من القانون اعبله. 2
 لمادة العاشرة من القانون اعبله.انظر  3

 لنافذ.انظر المادة الثامنة من قانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه ا 4-

 . انظر تفصٌل ذلك فً المادة التاسعة من قانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه 5-
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 ادرـــــــــاملص

 اوال: الكتب العربيت

 .0721القاهرة , ,دار النهضة العربٌة,7,ط0احمد جامع, علم المالٌة العامة ,جد.  .0

المالٌة العامة من منظور قانونً, مطبعة جامعة  حمد خلف حسٌن الدخٌل,اد.  .7

 7103تكرٌت,تكرٌت,

, القاهرة , دار النهظه العربٌة ,  0احمد ماهر عز . التشرٌع الضرٌبً المصري , كد.  .3

0795. 

, القاهرة ,  3, ط 0احمد ممدوح مرسً بك , الضرٌبة على اإلٌرادات علماً وعمالً , جد. .4

 , بال سنة طبع. مطبعة مصر
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 .7111مكتبة دار الثقافة,عمان, أعاد حمود القٌسً, المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً,. .5

 0799-0792أعاد علً حمود, المالٌة العامة والتشرٌع المالً , بٌت الحكمة , بغدادد. .6

أنور شلبً و د. حسن فاٌز فهمً , الضرٌبة على إٌراد القٌم المنقولة )فقه وقضاء د. .2

 .0764, اإلسكندرٌة , مطابع رمسٌس , 0ٌقا( , الكتاب األول , طوتطب

باسم محمد صالح , القانون التجاري , القسم األول, العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة, د. .9

7116. 

 .               0777برهان الدٌن جمل , المالٌة العامة , مكتبة االسد , دمشق , د. .7

 .0724, بٌروت , 7القانونٌة ,ط المدخل للعلوم توفٌق حسن فرج,د. .01

جهاد سعٌد خصاونة ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً و تطبٌقاتها العملٌة وفق د. .00

 .0777, دار وائل للطباعة والنشر ,عمان ,0التشرٌع األردنً ,ط

 .0799,  مطبعة عصام , بغداد ,  0حسن عداي الدجٌلً , شرح قانون ضرٌبة الدخل , ط .07

 .0762الٌة العامة ,دار الطلٌعة ,بٌروت,الم حسن عواضة,د. .03

معهد البحوث والدراسات  -حسٌن خالف ـ تطور اإلٌرادات العامة فً مصر الحدٌثة ـد. .04

 .0766العربٌة 

 .0766دار النهضة العربٌة ,القاهرة, األحكام العامة فً قانون الضرٌبة, حسٌن خالف,. .05

رٌبً فً العراق , دار وهدان , حكمت الحارس ,السٌاسٌة الضرٌبٌة وتطور النظام الضد. .06

 0723القاهرة , 

مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السٌاسً فً العراق ,القسم  حمٌد حنون خالد,د. .02

 .7101الثانً,

دالور علً و د. محمد طه بدري , أصول القانون الضرٌبً , اإلسكندرٌة  ,دار المعارف د. .09

 ,0754 . 

, مطبعة الجامعة السورٌة ,   دمشق ,  7, ط 7ة , جرشٌد الدقر ,علم المالٌة العامد. .07

0767. 

 .0727رفعت المحجوب , المالٌة العامة , دار النهضة العربٌة , القاهرة , د. .71

, القاهرة,  0زكً عبد المتعال , أصول علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً المصري , طد. .70

 .0740مطبعة فتح هللا الٌاس نوري , 

 .0724ناصر , علم المالٌة العامة , دار النهضة العربٌة , زٌن العابدٌن د. .77

 .0726السٌد عبد المولى , المالٌة العامة , دار الفكر العربً , د. .73

 .0727شرٌف رمسٌس تكل , األسس الحدٌثة لعلم مالٌة الدولة , دار الفكر العربً , د. .74

 0765, القاهرة ,  صالح ٌوسف عجٌنة , ضرٌبة الدخل فً العراق , المطبعة العالمٌةد. .75

طاهر الجنابً , دراسات فً المالٌة العامة , مطابع التعلٌم العالً , دار الكتب للطباعة, د. .76

 , 0771بغداد , 

 طاهر الجنابً , علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً , دار الكتب للطباعة والنشر,د. .72

 الموصل, بال سنة طبع.
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,دار 0لتشرٌع المالً الضرٌبً,طعادل فلٌح العلً ,المالٌة العامة واد. .79

 .7112الحامد,عمان,

اثراء للنشر  ,(0(, ط)0ج) عادل فلٌح العلً ,المالٌة العامة والقانون المالً والضرٌبً,د. .77

 .7117والتوزٌع, عمان, 

الكتاب األول,دار  عادل فلٌح العلً و د.طالل محمود كداوي ,اقتصادٌات المالٌة العامة,د. .31

 .0797,الموصل, الكتب للطباعة والنشر

,المإسسة 0الضرائب أسسها العلمٌة وتطبٌقاتها العملٌة,ط عبد األمٌر شمس الدٌن,د. .30

 .0792الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع,بٌروت,

عبد الباقً البكري , أ. زهٌر البشٌر, المدخل لدراسة القانون , دار الكتب للطباعة د. .37

 .0797والنشر , بغداد 

 .0766, دار الجمهورٌة ,بغداد,0ج 3ن, علم المالٌة العامة ,طعبد العال الصكباد. .33

مقدمة فً علم المالٌة العامة والمالٌة العامة فً  عبد العال الصكبان,د. .34

 .0727,مطبعة العانً, 0,ط0العراق,ج

عبد الكرٌم صادق بركات و د. حامد عبد المجٌد دراز , علم المالٌة العامة , مإسسة د. .35

 كندرٌة ,بال سنة نشر.شباب الجامعة , اإلس

عبد الكرٌم صادق بركات, النظم الضرٌبٌة )النظرٌة والتطبٌق(,الدار د. .36

 0726الجامعٌة,بٌروت,

, مطبعة العانً , بغداد 4, ط 0عبد المجٌد الحكٌم ,الموجز فً شرح القانون المدنً , جد. .32

 ,0720 

,الجامعة 7ج لكلً(,عبد المنعم السٌد علً ,مدخل فً علم االقتصاد)مبادئ االقتصاد اد. .39

 .0794المستنصرٌة ,بغداد ,

عصام بشور , المالٌة العامة والتشرٌع المالً , مطبعة جامعة دمشق , دمشق , د. .37

0799. 

 0771 ,0797علً لطفً , اقتصادٌات المالٌة العامة , مكتبة عٌن شمس , القاهرة , د. .41

ة منقحة, العاتك لصناعة طبع علً محمد بدٌر واخرون ,مبادئ وأحكام القانون اإلداري,د. .40

 .0773الكتاب ,القاهرة,

  .7107علً هادي عطٌة , االتجاهات الحدٌثة فً الضرائب المباشرة, د. .47

, دار الكتب  0د. علً ٌوسف شكري , المحكمة االتحادٌة العلٌا فً العراق بٌن عهدٌن, ط .43

 .7106 والوثائق ,

ة , ملقاة على طلبة الصف عوض فاضل إسماعٌل الدلٌمً , محاضرات المالٌة العامد. .44

 , غٌر منشورة .  0772الثانً فً كلٌة الحقوق , جامعة النهرٌن , 

 .0771,دار الجبل ,بٌروت,0غازي عناٌة ,المالٌة العامة والنظام المالً اإلسالمً,طد. .45

, دار الكتب 0غالب علً الداودي ود.حسن المهداوي, القانون الدولً الخاص, جد. .46

 .0777للطباعة , بغداد, 

 .0764, مالٌة الدولة , مطبعة مصر , القاهرة , محمد حلمً مراد د. .42
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 .0797محمد سعٌد فرهود , علم المالٌة العامة , الرٌاض , د. .49

محمد سعٌد وهبه . صور التهرب الضرٌبً فً نطاق الضرٌبة على األرباح التجارٌة د. .47

 .0763, اإلسكندرٌة , دار نشر الثقافة ,  0, ط 0والصناعٌة , ك

محمود رٌاض عطٌة , موجز فً علم المالٌة , القاهرة , دار المعارف , القاهرة , .د .51
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مدحت عباس أمٌن , ضرٌبة الدخل فً التشرٌع العراقً ) دراسة مقارنة(, بغداد, د. .50
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,منشورات الجامعة 0مبادئ المالٌة العامة,ط منصور مٌالد ٌونس,د. .57

 .0770المفتوحة,طرابلس,

لعمري , اقتصادٌات المالٌة العامة والسٌاسة المالٌة , مطبعة عصام, هشام صفوت اد. .53

 . 0796بغداد , 

هشام علً صادق , دراسات فً القانون الدولً الخاص , الدار الجامعٌة للكتب ,بٌروت, د. .54
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هشام محمد البدري, النص الضرٌبً بٌن التفسٌر االداري والتفسٌر التشرٌعً, منشاة د. .55
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مطبعة التعلٌم العالً فً  هشام محمد صفوت العمري الضرائب على رأس المال,د. .52
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 .0792ٌونس احمد البطرٌق , النظرٌة الضرٌبٌة , الدار الجامعٌة , اإلسكندرٌة , د. .57

 والبحىث الرسائل :حانيا
رائد ناجً احمد . التهرب الضرٌبً مع اإلشارة إلى مواطنه فً نطاق ضرٌبة الدخل فً  .0

 . 7111العراق , رسالة ماجستٌر , كلٌة الحقوق , جامعة النهرٌن , 

كلٌة الحقوق, جامعة  , الضرٌبة على الدخل العام , رسالة دكتوراه مطبوعة,عادل الحٌاري .7

 .0769القاهرة,

رسالة ماجستٌر ,كلٌة  عمر ماجد ابراهٌم ,المعاملة المالٌة للشركات العامة, .3

 .7114الحقوق/جامعة النهرٌن,

اقً, قٌصر ٌحٌى جعفر, السلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً فرض ضرٌبة الدخل فً القانون العر .4

 .7114اطروحة دكتوراه, كلٌة القانون / جامعة بغداد ,

الذنٌبات ,الضرٌبة على العقارات المبنٌة )دراسة مقارنة(,رسالة دكتوراه ل محمد جما .5

 .7117الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع ودار الثقافة للنشر والتوزٌع,عمان, مطبوعة,

جامعة  لرسوم ,رسالة ماجستٌر ,كلٌة الحقوق,نور طارق حسٌن العانً ,النظام القانونً ل .6

 .7114النهرٌن,
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 حالخا: البحىث اجملالث
 المجلد المستنصرٌة الجامعة الحقوق, مجلة)العامة, الموازنة صٌاغة عبود, وهاب حٌدر .0

4,7107 ,. 

 والرسوم, الضرائب بفرض بإقلٌم المنتظمة غٌر المحافظات اختصاص مدى , احمد ناجً رائد .3

 .7105,(0)ج( 07)ع الرابع المجلد كركوك, جامعة/والسٌاسٌة القانونٌة للعلوم القانون كلٌة مجلة

 تكرٌت جامعة مجلة العراق, فً وتطبٌقه الضرٌبٌة القوانٌن رجعٌة عدم مبدأ احمد, ناجً رائد .4

 .7117 ,0 السنة ,(7)العدد القانونٌة, للعلوم

 الشرطة مجلة , العراقً التشرٌع فً االقتصادٌة جرائمال من.  التحافً الرزاق عبد الوهاب عبد .56

 . 0724 ,(   79) ,ع

 

 :الدساتري والقىانني والتعليماثرابعا

 النافذ. 7115الدستور العراقً الدائم لسنة  .0

 الملغً  .0720دستور جمهورٌة مصر العربٌة لسنة  .7

 النافذ. 7104دستور جمهورٌة مصر العربٌة لسنة  .3

 .0776ة الدستور الجزائري لسن .4

 الملغً. 7116(لسنة 72قانون التقاعد الموحد ) .5

 النافذ. 7104( لسنة 7قانون التقاعد الموحد رقم )  .6

 .7119قانون الموازنة االتحادٌة لسنة  .2

 .7101قانون الموازنة االتحادٌة لسنة  .9

 .0772( لسنة 70قانون الشركات رقم ) .7

 .7114( لسنة 74قانون الدٌن العام رقم ) .01

 . ً العراقًالقانون المدن .00

 .0729( لسنة 95قانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه رقم) .07

 .0794( لسنة73قانون الكمارك رقم ) .03

 .0724( لسنة 06قانون رسم الطابع رقم ) .04

 .0720( لسنة 43قانون التسجٌل العقاري رقم ) .05

 .0790( لسنة 004قانون الرسوم العدلٌة رقم ) .06

 . 0797( سنة 003قانون ضرٌبة الدخل رقم ) .02

 .0757(لسنة067قانون ضرٌبة العقار رقم ) .09

 .0767( فً 76قانون ضرٌبة العرصات رقم ) .07

 .0779( بسنة 71قانون االستثمار الصناعً للقطاعٌن الخاص والمختلط رقم ) .71

 .7114قانون االدارة المالٌة لسنة .70

 النافذ . 0795( لسنة 7نظام مسك الدفاتر التجارٌة رقم ) .77
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 . 7115( لسنة 0لضرٌبة بطرٌق االستقطاع المباشر رقم )تعلٌمات حول كٌفٌة استقطاع ا .73

( لسنة 7تعلٌمات التحاسب الضرٌبً للعقود المبرمة بٌن جهات التعاقد العراقٌة واألجنبٌة رقم ) .74

7119. 

 7102قوانٌن الموازنات االتحادٌة لغاٌة  .75

 قوانٌن والتعلٌمات وانظمة اخرى. .76
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