
 ان الحاجات العامة تتميز على أساسها المالية العامة عن المالية الخاصة

 اواًلــــ الحاجات الفردية والحاجات الجماعية

تقسم حاجات اإلنسان بصورة عامة إلى قسمين حاجات فردية يتولى الفرد نفسه امر اشباعها ويترك له 

مجتمع منها الحاجة إلى الغذاء وحاجته إلى حرية التصرف بها في الظروف العادية كقاعدة عامة في كل 

 ....الملبس

اما الحاجات الجماعية يقتضي اشباعها بصورة جماعية بالنسبة لجميع االفراد ويتم اشباعها من خالل قيام 

 ..الدولة بخدمات تقدمها للمجتمع ككل منها خدمات الدفاع واالمن والعدالة

 

 ثانيًا _الحاجات العامة والحاجات الخاصة

 يمكن التمييز بينهما من خالل المعايير اآلتية

طبيعة من يقوم باالشباع فالنشاط الخاص يهدف إلى اشباع الحاجات الخاصة والنشاط العام يهدف إلى _

 اشباع الحاجات العامة فهي التي تقوم باشباعها السلطة العامة عن طريق اإلنفاق العام

ون خاصة إذا كان من يحس بها هو أحد االفراد وتكون معيار الشخص الذي يحس بالحاجة فالحاجة تك _

عامة اذا كانت الجماعة هي التي تشعر بها فالحاجة الخاصة هي حاجة فردية والحاجة العامة هي حاجة 

 جماعية

المعيار االقتصادي وهو مايعرف بقانون اقل مجهود اي تحقيق اكبر منفعة بأقل نفقة ممكنة فالفرد  _

منفعة بأقل نفقة اما الدولة تسعى إلى اشباع الحاجات بصرف النظر عن عملية  يسعى إلى تحقيق اكبر

 .الموازنة بين النفقة والمنفعة التي تعود على المجتمع



 

 عالقة المالية العامة بالقانون  _

ان العالقه بين المالية العامة والقانون مضمونها ان القانون أداة تنظيمية الله التي يلجأ إليها المشرع 

وضع القواعد العامة الملزمة في شتى المجاالت ومنها الميدان المالي لذلك تاخذ جميع عناصر المالية ل

العامة ) النفقات وااليرادات والموازنة( شكل قاعدة قانونية. دستور. قانون. نظام. تعليمات ويطلق على 

ن واعد القانونية التي تنظم شؤو هذه القواعد القانونية اسم التشريع المالي وهو عبارة عن مجموعة من الق

الدولة المالية ودراسه الظواهر المالية العامة من الجوانب االقتصادية واالجتماعية وتحديد العالقات بين 

 تلك الظواهر

 إذ ان الصلة بين كل من المالية العامة والتشريع المالي ال تحتاج إلى بيان

ع جوانب المالية العامة وتوضيح القوانين المالية في فلدستور يتضمن القواعد األساسية التي تنظم جمي

حدودها. فهو ينظم النفقات العامة وشروط فرض الضرائب وعقد القروض واعتماد الموازنة من قبل السلطة 

التشريعية وكيفيه مراقبتها وتنفيذها واجراءاتها والقانون اإلداري ينظم طريق سير المرافق العامة هذا يحتاج 

امة يبحث عنها علم المالية العامة كما أن المرافق المالية إدارة الضرائب والكمارك هي مرافق إلى نفقات ع

 ادارية تنظم المسائل المالية ومن ثم تسري عليها قواعد القانون اإلداري 

اما تشريع الضرائب فهو قانون بالمعنى الدقيق ينظم المسائل المتعلقة ب الضرائب المفروضة على 

 يعية والمعنوية في الدولة من حيث الوعاء والسعر والنوع وكيفية التحصيلاألشخاص الطب

كما أن الموازنة تصدر وفقا لنصوص دستورية بالنظر لطبيعة مضمونها المالي الذي يتطلب إجازته من 

 .قبل السلطة التشريعية



 معنى النفقة العامة وعناصرها -اوال
 . النفقة العامة هي مبلغ نقدي يقوم بتنفيذه شخص عام بهدف تحقيق نفع عام

 عناصر النفقة العامة
 النفقة العامة مبلغ من النقود -1

ان العنصر االساس للنفقة العامة هو استخدام مبلغ من النقود الذي يمثل الثمن الحتياجات الدولة من 
والخدمات األساسية لتامين سير المرافق العامة وثمنا لرؤوس االموال االنتاجية التي هي بحاجة السلع 

اليها لتنفيذ المشروعات االستثمارية التي تتولى امر تنفيذها ومنح االعانات على اختالف انواعها وطالما 
دام االنفاق ومن مزايا استخان المعامالت االقتصادية تتم عن طريق النقود فالنقود هي وسيلة الدولة في 

النقود في االنفاق انه يسهل من عمل النظام المالي حيث انه يركز مبدأ الرقابة على النفقات العامة وفقا 
 . للقواعد التي تحقق المصلحة العامة

 صدور النفقة العامة عن الدولة او احدى هيئاتها العامة -2
ها بما في ذلك هيئات االقتصاد العام ومؤسساته التي تتمتع تصدر النفقة العامة عن الدولة او احدى هيئات

بشخصية معنوية وقد تكون هذه الهيئة هي شخص عام محلي ) مجالس المحافظات في المدن والقرى 
(وعلى اساس ذلك ال تعد المبالغ التي ينفقها االشخاص الخاصة الطبيعية والمعنوية نفقة عامة حتى لو 

 . هدفت الى تحقيق نفقة عامة
 هدف النفقة العامة تحقيق نفع عام -3

ان النفقات العامة تهدف اساسا الى اشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام وبهذا المعنى ال تعد نفقات 
عامة تلك التي ال تشبع حاجات عامة و ال تحقق نفعا عاما لالفراد ويمكن تبرير ذلك في انه لما كان 

عباء العامة الضرائب فانهم يتساوون في االنتفاع بالنفقات لعامة للدولة في االفراد متساوون في تحمل اال
 جميع الوجوه فتقرر النفقة الالزمة لتحقيق المنافع العامة طبقا للقواعد التي تحكم االنفاق العام

 صور النفقات العامة -
 االجور والمرتبات-1
 اثمان مشتريات الدولة-2

 االعانات -3
 تاالجور والمرتبا -1



تعرف بانها المبالغ النقدية التي تقدمها الدولة لالفراد العاملين في اجهزتها المختلفة فعال ثمنا للخدمات 
التي يقدمها هؤالء لها او الذين عملوا لديها فترة من الزمن ثم وصلوا سنا من العمر يجعل استمرارهم في 

 العمل متعذرا فاحالتهم الدولة الى التقاعد
 جور والمرتباتاسس تحديد اال -

 هناك انواع متعددة لالجور والمرتبات وهي
 مرتب رئيس الدولة -1

تقرر الدول على اختالف شكل الحكم فيها مرتبا لرئيس الدولة مهما كانت طبيعة منصبه سواء كان ملكا 
 او رئيس جهورية

 اذ تختلف الدول في تحديد مرتب رئيس الدولة
نون الموازنة يحدد بموجبه راتب رئيس الدولة وهذا االسلوب تقوم بعض الدول باصدار قانون مع قا -

يستجيب للظروف االقتصادية لكن يؤخذ عليه انه يضع رئيس الدولة موضع الطعن في شخصه او ربما 
 يستخدم البرلمان من هذه الطريقة اداة للضغط على رئيس الدولة

رن لى فيه المنصب وهذا االسلوب غير متقوم دول اخرى بتحديد مرتب رئيس الدولة في الوقت الذي يتو  -
 ال يستطيع مواكبة التطور المعاشي الذي يليق برئيس الدولة

دول اخرى تقوم بتحديد مرتب رئيس الدولة عند توليه المنصب وتصرح بامكانية تعديله وفق لضرورة  -
 . تعديله
 مرتبات اعضاء البرلمان -2

مكافأة نقدية لكل عضو من اعضاء البرلمان ويكمن  تخصص معظم الدول على اختالف نظام الحكم فيها
السبب الرئيسي لهذا التخصيص في رغبة الدول بضمان ايراد مستقر ومن مورد عام لممثلي الشعب 

ولتحفيز اصحاب الكفاءات الشغال هذه الوظائف وتحمل مسؤولية تمثيل الشعب وقيامهم بواجباتهم دون 
ل في تخصيص المرتبت تختلف من دولة الى اخرى فقد ينص الخضوع للضغط السياسي لكن اسلوب الدو 

عليها في الدستور او تصدر قانون عادي وهذا االسلوب يؤخذ عليه ان يستغل البرلمان حقه في التشريع 
فزيد من مكافأت اعضائه فيما حددها قانون عادي والطريقة االولى تنتقد النها التستجيب لمتطلبات 

 . ات االقتصاديةمستوى المعيشة وال للتطور 
 مرتبات الموظفين -3



ثمثل هذه الفئة االجتماعية حجما كبير من العاملين في القطاعات الدولة وتقدم لهم الدولة اجور مقابل 
 خدماتهم

 وعلى الدولة مراعاة االسسس االتية
تقوم الدولة بتحديد مرتبات الموظفين في ضوء تكاليف المعيشة الن الموظف الذي يحصل على  -1

 اجور غير كافية لسد نفقات العيش فهذا يدفعه الى الرشوة وسرقة االموال العامة
 مراعاة طبيعة العمل مع االخذ بنظر االعتبار المؤهل العلمي للموظف -2
اذا حددت الدولة المرتبات بصورة مناسبة فانها تضمن عدم منافسة المشروعات الخاصة اذ قد  -3

 لمرتبتستخدم اسلوب االغراء عن طريق ا
عند تحديد مرتب اجور الموظفين يجب االخذ بنظر االعتبار اجور الدول المجاورة لضمان عدم هجرة  -4

 اصحاب الكفاءات للدول المجورة
على الدولة ان تصدر قانون عام يتناول تنظيم رواتب المظفين وشروط التعيين والترقية والسلم  -5

 الوظيفي بحيث تكون ثابتة لدى الجميع
 بات تقاعديةمرت -4

يقصد به المبلغ الذي تقدمه الدولة بصورةدورية الى االفراد الذين سبقوا ان عملوا في اجهزتها فترة من 
 الزمن ثم بلغوا سنا معينًا يجعل استمرارهم بالعمل متعذرا ثم احالتهم الدولة على التقاعد

برم بين ط متفق عليها في العقد المويختلف الراتب التقاعدي عن التامين الن التامين يدفع على شكل اقسا
المؤمن والمؤمن لصالحه اما الراتب التقاعدي تدفعه بصرف النظر عن ذلك كما ان عالقة الدولة 

بالموظف عالقة تقاعدية كما يختلف المرتب التقاعدي عن عن المكافأة بانها تدفع مرة واحدة او عدة 
 .مرات اما الراتب التقاعدي يدفع بصورة دورية



 كلية الكوت الجامعة  

  :قسم القانون

 المادة :المالية العامة 

 مدرس المادة :م. م رسل باسم  

 م. م حيدر عبد السادة  

 الدولة  مشتريات  اثمان -٢

 بابتياعها الدولة تقوم التي والخدمات واآلالت  والمعدات األدوات قيم وتمثل

    كاآلتي ايجازها يمكن مسائل  عدة تثار األساس  هذا وعلى,  العامة الحاجات إلشباع وتخصيصها

  ، واحدة مركزية السلطة هذه تكون فقد. ( الشراء عملية  على باألشراف تقوم التي السلطة   حيث من_ )أ

ال  نوعيتها وتحديد وغيرها کاالثاث والمعدات األدوات على الحصول مسألة  ان والشك متعددة المركزية سلطات او

  امر يودع لذلك المستعجلة الطبيعة ذات األمور  من يعد عليها  الحصول امر ان  كما ، كبيرة دراية او واسعة خبرة بيتطل

  الحصول امر فان ، العامة االشغال وعقود  بالمباني تعلق اذا فيما يختلف االمر ان غير المختصة الجهات الى توفيرها

 من اقدر المركزية والسلطة خبرة الى تحتاج ألنها المركزية السلطة الى يودع ان يجب عليها واالشراف وتنظيمها عليها

 . الخبرة توفير على غيرها

  عن العامة الهيئات بذلك تقوم فقد( المستلزمات هذه  على بها  الحصول  يتم التي  الكيفية  حيث من) -ب

 أبرز ومن مختصين وموردين مقاولين الى توفيرها مسألة تودع ان أو  ، مباشرة السوق من  االحتياجات هذه شراء طريق

  تلجأ  لذلك عليه واالشراف بالعمل القيام في  االجادة الى الموظف زال يحف انه السوق  من المباشر الشراء اسلوب  عيوب

  األمر هذا تتولى االشتراكية الدولة أن غير  السلع واسعار السوق بأوضاع  كافية  خبرة لديهم الن المقاولين إلى الدولة

 أو بنفسها

 .   والموردين بالمقاولين االستعانة مسألة رال تثو لذلك ، اجهزتها بواسطة

  ام  المناقصة طريق هو وهل المقاولين  على الحصول  به  يتم  الذي األسلوب  حيث  من_)ج

 (  الممارسة؟

  على للتعاقد وعطاءاتهم عروضهم بها لالشتراك الراغبون ويقدم معلنة بشروط مفتوحة سرية دعوة يوالمناقصة: ه

  مقاول مع اتفاقا   الدولة تعقد أن فهي الممارسة أما.  الدولة الى ولوازم ومواد ادوات  و مهمات توريد او العامة األشغال

 أن  دون معين

  عندما  األسلوب هذا الى المختصة االدارات وتلجأ .  منافعة شكل في به القيام تريد الذي العمل طبيعة عن مسبقا   تعلن

   األعمال بهذه للقيام واخال  كفاءة  المقاولين أحد في تتوسم

 (  اإلعالنات_)٣

 من تيار يقابله ان بدون والخاصة العامة الهيئات أو اجتماعية فئات الى رفعه الدولة تقرر االنفاق من تيارا   اإلعانات تعد

  من  النوع هذا فرض قد الحديث العامة المالية علم لحق الذي التطور  أن والواقع.  الدولة عليه تحصل والضمان السلع

 ،  اجتماعي و اقتصادي  توازن اداة انه اعتبار على االتفاق

 داخلية أم دولية كانت اذا فيما االعانات تختلف

 : الدولية االعانات -أ

  لديها  وجد اذا ، اإلعانات هذه بدفع تقوم األولى الدولة  أن أي ، اخرى الى معينة دولة تدفعها التي النقدية المبالغ في وتتمثل

  الواليات تقدمها التي اإلعانات امثلتها  ومن ،  السياسي  االتجاه في لها  األخيرة مشاركة  بسبب أخرى دولة الى ،  فائض

 الغربية أوربا دول إلى األمريكية المتحدة



  كاألعانات   قومي سبب السياسي  السبب يرافق وقد الشرقية أوربا دول الى( السوفيتي االتحاد)  يدفعها  التي واإلعالنات

 .  الصهيوني التوسع بوجه العربي العمود دعم في للمشاركة األخرى العربي الوطن اقطار الى العراقي القطر يقدمها التي

 

 ألغراض وتوجه العامة موازنتها في الدولة تدرجها التي النقدية المبالغ وهي :الداخلية اإلعانات_ ب

 . وسياسية واجتماعية اقتصادية ادارية

 تتمتع التي المحلية الهيئات  أو..  العامة الهيئات الى الدولة تقدمها التي النقدية المبالغ وهي:  االدارية االعانات -١

  هذه نفقات من  جزا   تتحمل انها  اساس على اإلعالنات هذه الدولة وتقرر بواجباتها، القيام على لمساعدتها معنوية بشخصية

  حاالت او الطبيعية الكوارث لتالفي أو  ، موازناتها  في المالي العجز لتغطية المبالغ هذه تخصيص يتم وقد الهيئات

  الدولة سياسة باتجاه سيرها  كفاءة ومالحظة  الهيئات تلك اعمال لمراقبة سالحا   االعانات هذه الدولة وتستخدم الطوارئ

 . العامة

 

 لتستطيع موقفها لدعم االقتصاديةالمشروعات  بعض الى الدولة تدفعها التي المبالغ وهي:  االقتصادية  االعانات - ٢

  التي التصدير ،كأعانات االسعار ارتفاع محاربة الوطني اإلنتاج وحماية تشجيع وهدفها ، األجنبية المنافسة بوجه الوقوف

  هذه وهدف والمنتجين للمشروعات نقدية مدفوعات  صورة  تأخذ كما ، للتصدير العامة المؤسسة الى العراق يدفعها

 .العراق في االسعار كدعم ممكنة كلفة بأقل للمواطنين والخدمات السلع وتوفير اإلعانات

 فهناك اجتماعية اهداف تحقيق لغرض األفراد أو  الهيئات الى الدولة تدفعها مبالغ وهي:  االجتماعية  االعانات -٣

 الدولة أن  هو المفهوم هذا وأساس ، البطالة ضد اعانات انها أي  العمل عن العاطلين لألفراد الدولة تخصصها اعانات

  العراق في ومثالها االجتماعي واجبها صميم  من هؤالء رعاية ألن ، العمل عن يتعطلون عندما المواطنين عن التتخلى

 . واألحداث العجزة رعاية لدور االجتماعية االعانات

 سياسية رابطة بالدولة تربطها التي والمؤسسات المنظمات الى الدولة تقدمها التي المبالغ في: السياسية   االعانات -٤

 . والعمل الفكر مستوى على

 ( الثاني الفصل)                                   

 : وحجمها العامة النفقات مقومات

 نفس وفي ، االقتصاد على النفقات هذه تتركه الذي األثر من الحجم يعبر حيث  ، اهميتها بيان العامة النفقات دراسة تفرض

 التي الوسيلة تمثل انها  كما ، واالجتماعية االقتصادية بالحياة التدخل  في بلوغها العامة للسلطة يتاح التي الحدود الوقت

  التي الضوابط. وبالتالي العام لالقتصاد المالي النشاط لممارسة الالزمة المالية  الكميات على خاللها   من التعرف يمكن

  كما   االنفاق حدود عن فضال   ، العامة نفقاتها تنفيذ بصدد وهي ، العامة ومشروعاتها هيئاتها بمختلف الدولة ملوك  تحكم

  السيما  العامة االنفاقات ممارسة عند توفرها من البد مقومات هناك فان ذللك ولبلوغ.  زيادتها تفسر التي واألسباب وكيفا  

 .  والحق الملكية هذه وصاحب  المجتمع عن نائب باعتبارها العام  بالمال بالتصرف تقوم العامة  السلطات وان

 : العام   االنفاق مقومات :  اوال  

 قيام عند والضوابط المبادئ بعض باحترام العامة المالية منها  تتكون التي الوحدات التزام الدولة مالية سالمة تفترض

  اشباع من  المتوخاة واالثار العرفية أن الدستورية شرعيتها االنفاق  عمليات تحقق أن اجل  من. العام االنفاق بتنفيذ اداراتها

 .  العامة الحاجات 

 

 ( ٢٩ ص إلى العامة للنفقات االقتصادي القسم موضوع  ٢٦ ص من ترك يوجد مالحظة)



 لية الكوت الجامعة ك

 قسم القانون  

 المادة :المالية العامة

 المحاضرة الرابعة 

 :م. م رسل باسم كريم  مدرس المادة 

 م. م حيدر عبد السادة  

 

 اوالً: مقومات االنفاق العام: 

تفترض سالمة مالية الدولة التزام الوحدات التي تتكون منها المالية العامة بأحترام بعض المبادئ بالضوابط عند قيام  

اداراتها بتنفيذ االنفاق العام من اجل ان تحقق عمليات االنفاق شرعيتها الدستورية او العرفية واآلثار المتوخاة من اشباع  

 نقاط.  ثالث الضوابط في  الحاجات العامة. ويمكن اجمال هذا

   تحقيق المنفعة القصوى للمجتمع_١

تبرير هذه النفقة اال بمقدار المنافع التي يحققها  ن ال يمك:ان شرط تحقيق المنفعة القصوى من النفقة العامة اساسي حيث 

 له اال بذلك. بمعنى آخر مبرراً  دال يجالمجتمع من النفقة  في مجال معين ، كما أن تدخل الدولة في نطاق عمليات اإلنفاق 

أن ينظر الى المرافق والمشروعات العامة التي تدخل في نطاق المالية العامة نظرة اجمالية شاملة عند تقدير احتياجات كل  

 مرفق او مشروع وكل وجه من اوجه االنفاق في ضوء حاجات المرافق والمشروعات واوجه االنفاق األخرى. 

ان االقتصاد في االنفاق العام شرط اساسي اذ أن المنفعة الجماعية  عامة)االقتصاد(تعظيم انتاجية النفقة ال -۲

تصورها اال اذا كانت قد تحققت من خالل استخدام اقل نفقة ممكنة ، لذلك يتعين   نال يمكالقصوی التي تحققها النفقة العامة 

على الهيئات والمشروعات العامة مراعاة قاعدة االقتصاد عند قيامها بتنفيذ عمليات االنفاق العام غير أن معنى االقتصاد  

القيام به وانما يقصد به حسن التدبير  بجما يستوالى الحد من االنفاق او تقليصه اذا كان هناك   فال ينصر في االنفاق 

وتجنب االسراف والتبذير ومحاولة تحقيق اكبر عائد  بأقل تكلفة ممكنة . اذ ان االسراف والتبذير )التسيب المالي( من  

شأنه أن يؤدي إلى ضياع اموال الدولة أو هدرها في مجاالت غير مجدية ، وكان من الممكن أن توجه في مجاالت اخرى  

فائدة وجدوى بل ويمكن تركها بيد األفراد والمشروعات الخاصة الستغاللها في وجوه مفيدة  . والشك أن مثل هذا   اكثر

المالية للدولة ، ويتيح المجال للمكلفين بدفع الضرائب أن يجدوا فيه مبررا للتهرب من   باإلدارةاألمر يضعف الثقة 

االسراف والتبذير متعددة ، وبخاصة في الدول النامية ، ولذلك فان  الضريبة . كما ان مظاهر التسيب المالية في سورة 

ضبط النفقات العامة في جميع قطاعات االقتصاد القومي على اساس مراعاة الحاجات الحقيقية في غاية األهمية بحيث اال 

 فعة الجماعيةنفقات عامة اال اذا كانت ضرورية . وتتحدد بالقدر الالزم الذي يحقق  المنال الدولة تتحمل  

واليتوقف تحقيق االقتصاد في االنفاق العام عند التوفير في حجمه فقط وانما ينبغي العمل على زيادة انتاجيته ولذلك فان  

فريدته من الناحية االقتصادية لنتعرف على امكانية تطبيقه على النفقات العامة فمن   ضامر يفرتحديد مفهوم االنتاجية 

السهل تحديد تعريف االنتاجية النفقة العامة , اال أنه وبوجه عام يمكن تعريفها ،) بانها مقدار الوفر الناحية االقتصادية من 

 االنتاجعناصر  وكلفةفي عناصر االنتاج المستخدمة في دورة انتاجية معينة ، اذ تزداد االنتاجية كلما نقص حجم 

ل في انتاج الوحدة من هذه العناصر ، وبالتالي يمكن النظر المستخدمة لتحقيق نفس الهدف المعين( ، كما أنها يمكن أن تمث

اليها من ناحيتين انتاجية عنصر معين في ظل فرضية نبات العناصر األخرى ، واالنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج 

القول أن  المساهمة مجتمعة ، ونعني باألولى انتاج الوحدة من هذه العناصر ، أي نسبة االنتاج الكلي له وعندئذ يمكن 

وقد تكون هذه النسبة مباشرة عند نسبة   لإلنتاج نسيناها الحديث عن أنتاجية رأس المال أي العمل أو المواد األولية اذا 

اإلنتاج الكلي  الى عناصر االنتاج وتستخدم في حالة قياس العالقة معكوسة انتاجية العناصر  الثابتة كاألرض الزراعية  

المستخدمة في االنتاج) وغير مباشرة عندما  اآلالت االلة الواحدة مع  كأنتاجالمال الثابت )انتاج الفدان ( : او راس 

 نستخرج مقدار ما تستهلك الوحدة المنتجة من عنصر االنتاج .

 



 تأمين  تحقيق  المنفعة وسالمة التصرف بالنفقة العامة:  -٣

الل تقنين النشاط المالي للدولة ، حيث يتمثل ذلك في درجة  يمكن التأكد من تحقق المنفية واالقتصاد في النفقة العامة من خ  

احترام المنفذين لقواعد االجراءات القانونية التي تتطلبها النصوص التشريعية عند تنفيذ النفقة العامة من خالل اساليب  

 الرقابة بشتى صورها.  

 

تنظم النشاط المالي للدولة تعدد اسلوب صرف النفقة  بما يتعلق بتقنين القواعد االجرائية للنفقات العامة فان القوانين التي

وتوضيح مراحل عملية الصرف واجراءاتها الالزمة ، بحيث   باألذنالعامة و إجراءاتها ، حيث تعين السلطة المخولة 

تقنين تضمن أن النفقة العامة قد تم صرفها في موقعها وبالتالي ينشأ عنها النفع العام الذي استهدفته أي أن المقصود ب

 التي حددتها الموازنة والقوانين المالية االخرى.  لإلجراءاتالنشاط االنفاقي للدولة  هو أن يتم تنفيذ النفقات العامة وفقاً 

 

 وهناك نوعان من الرقابة. 

 

وزارة المالية من خالل موظفيها العاملين في المؤسسات األخرى ،   – عادةً  – الرقابة االدارية تتوالها   –أ 

المقرر له  االعتمادوتنحصر مهمة هؤالء بعدم السماح بصرف اي مبلغ اال اذا كان وارداً في قانون الموازنة وفي حدود 

 وهذه رقابة سابقة على االنفاق . 

 

قد تمت بصورة قانونية في حدود  األنفاقمليات  تتولى مهمة التأكد من أن جميع ع _رقابة محاسبية مستقلة :۲

 النصوص الواردة في قانون الموازنة والقوانين المالية االخرى وتأخذ شكل رقابة سابقة للصرف أو الحقة له.  

 

 ثالثاً : ظاهرة زيادة النفقات العامة: 

 

المتدخلة فالمنتجة  ، وتوسع وجوه نشاطها المختلفة كان من النتائج التي أدى اليها تطور دور الدولة من الدولة  الحارسة 

الى زيادة مطردة في حجم وتنوع النفقات العامة الى درجة ان عدت هذه الزيادة بمثابة ظاهرة عامة طويلة األجل انتشرت 

 . في مختلف الدول على اختالف مستويات تقدمها االقتصادي وطبيعة األنظمة االقتصادية والسياسية السائدة فيها

 

ولم تقتصر هذه الظاهرة على زيادة مطلقة في حجم النفقات العامة على أساس االسعار الجارية او الثابتة وانما على زيادة 

 مستمرة في نسبة هذه النفقات العامة من الدخل القومي  

وف المتباينة التي يستند ولم تستطع نظرية الرفاهية أن تقدم وسائل تحليلية سليمة يمكن الركون اليها لتفسير االسس والظر

الى ان طبيعة النشاط  باإلضافةاليها االنفاق العام بشكل يجعلها تتميز عن الظروف التي يعتمد عليها االنفاق الخاص ، هذا 

الذي تقوم به الدولة يتصف بالقسر واالكراه ، وهو الشك يتميز من الطبيعة التعاقدية التي يمر بظلها النشاط الخاص وبناء  

ذه النتيجة فان نظرية القيمة وتحليل المنفعة هي األخرى ال يمكنها أن تقدم لنا دليالً يكشف لنا هذه األسس التي يتم على ه

تطور األنفاق العام من وجهة النظر التاريخية وينطبق نفس  االمر على نظريات النمو االقتصادي، اذ إنها وقفت عاجزة  

ور اإلنفاق العام التاريخي ومدى العالقة القائمة بينه وبين عناصر ونمو االقتصاد عن تقديم الدليل الذي يمكن ان يعتمده تط

القومي ، حيث انها اما ان تستبعد من حساباتها االنفاق العام واما أن تدخله ضمن االنفاق االستهالكي الخاص على اعتبار  

. أراد العالم  فاکنر ان  الماليةالقتصادي للظواهر التفسير ا عال يستطيانه جزًء ال يتجزأ منه ، او انه مجرد متغير خارجي 

يكتشف العالقة القائمة بين نمو الدخل القومي والزيادة التي تصل في النفقات العامة لذلك فقد بحث التطور االقتصادي 

 شاطوالمالي للدول  المختلفة  وكانت النتائج التي توصل اليها الى ان الزيادة والتعدد والتنوع الذي يتناول ن



الدولة تسير بمعدالت تفوق معدل الزيادة في عدد السكان ولم يرى  أن هذا االمر يتم بمجرد زيادة مطلقة في مقدار النفقات 

العامة وانما يتعدى ذلك الى زيادة متنامية في النسبة التي تمثلها من الدخل القومي ، ويعزى ذلك الى االرتفاع في مستوى  

 حاجات العامة نتيجة للتحول الصناعي الذي يضع على الدولة مسؤولية اشباع هذه الحاجات المعيشة والی تعدد وتنوع ال

 ومهما يكن األمر فأن يمكن تقسيم األسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة إلى اسباب حقيقية واخرى ظاهرية. 

 (  ٣٧موضوع حدود النفقات العامة إلى ص  ٣٣مالحظة :) ترك من ص 



 كلية الكوت الجامعة 

 قسم القانون 

 الثانية  /المرحلة

 المالية العامة / المادة 

 م رسل باسم .م/ استاذ المادة 

 م حيدر عبد السادة .م         

 

 يادة النفقات العامةظاهرة ز

 تقسم االسباب المؤدية الى زيادة النفقات العامة الى اسباب حقيقة واسباب ظاهرية 

يقصد بها الزيادة في حجم النفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية : الحقيقية االسباب  –اوال 

الناشئة عن هذه النفقات لشخص معين بذاته خالل فترتين زمنيتين بنسبة اقل منها او بدون عبء 

 جديد وتتحلل الى اسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وادارية ومالية وحربية 

ب االقتصادية وهي من اهم االسباب التي تفسر ظاهرة زيادة الزيادة المستمرة في االسبا -1

 تؤدي الى زيادة االيرادات التي تحصل عليها الدولة  النفقات العامة منها زيادة الدخل القومي

 .يؤدي ايضا لزيادة النفقات العامة والتوسع في المشروعات العامة ومعالجة التقلبات االقتصادية 

منها هجرة السكان من الريف والتركز في المدن والمراكز الصناعية : االسباب االجتماعية  -2

بالتالي الى زيادة النفقات العامة المخصصة للتعليم والصحة والنقل والمواصالت والكهرباء 

 . الريف  سكان بسبب حاجة السكان اكبر من حاجات

منها انتشار المبادئ والنظم الديمقراطية وتعدد االحزاب السياسية دفع : اب السياسية االسب -3

الدولة الى زيادة المشروعات االجتماعية لكسب رضا الناخبين كذلك التوسع في نطاق التمثيل 

 . الدبلوماسي لكثرة عدد الدول التي استقلت وكظهور المنظمات الدولية واالقليمية المتخصصة 

لقد فرض تطور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة االقتصادية واالجتماعية : ب االدارية االسبا -4

الى زيادة عدد المؤسسات والمرافق العامة وبالتالي زيادة عدد الموظفين في ادارات الدولة ادى 

الى تدهور هذه االدارات وتعقيد اجراءاتها فضال عن االسراف والتبذير الذي تتسم به هذه 

 .اتاالدار

اتسم العصر الحديث بسهولة االقتراض حيث خرج القرض عن مفهومه : المالية االسباب  – 5

وقد الطبيعية  غير  السابق باعتباره مصدر استثنائي ال تستخدمه الدولة اال في الظروف

مختلفة لتشجيع االفراد اصدار سندات ذات فئات  تضاءلت هذه الصعوبات نتيجة لجوء الدولة



 اذ منحت الدولة المكتتبين مزايا اعفاء من الفوائد والضرائب وقد تلجأ الدولة على االكتتتاب بها 

زمة القرض االختياري ال يلبي احتياجاتها من االموال الالالى القرض االجباري اذ اصبح 

لدين العام وبالتالي زيادة النفقات دولة يؤدي الى زيادة اجوء اللتغطية النفقات المتزايدة فان ل

 العامة 

لها  لهذه االسباب اهمية خاصة وذلك لتوسع نطاق الحروب واالستعداد: االسباب الحربية  -6

 . في وقت السلم والحرب  دة االنفاق العسكري وهذا يؤدي الى زيا

 لزيادة النفقات العامة االسباب الظاهرية : ثانيا 

يقصد بها هبوط القوة الشرائية لوحدة النقد من السلع والخدمات وهذا : انخفاض قيمة النقود  -1

فتكون الزيادة ظاهرية في جزء منها حيث يتوقف هذا السعار رتفاع المستوى العام ليعود الى ا

الجزء على مدى االنخفاض نفسه يعني الزيادة في النفقات تعود الى ارتفاع االسعار ال الى زيادة 

 .حجم السلع والخدمات التي تم شراءها او انتاجها بالنفقات العامة 

في النفقات العامة الى تغيير في الفن المالي حيث ان  تؤدي الزيادة: اختالف الفن المالي  -2

اعداد الموازنة العامة من خالل قاعدة الشمول ال يعتمد فكرة الموازنة الصافية التي تقوم على 

وعندئذ ال اساسا على قاعدة تخصيص االيرادات العامة اي تقوم باجراء مقاصة في موازناتها 

 ت على النفقات يظهر في موازنتها سوى فائض االيرادا

ان النفقات العامة التي تفرضها زيادة : توسع مساحة اقليم الدولة او زيادة عدد سكانها  -3

المساحة او عدد السكان فاذا زاد حجم االنفاق العام في موازنة دولة ما لمجرد مواجهة التوسع 

 . في ارضها او زيادة عدد سكانها فتمثل هذه الزيادة زيادة ظاهرية 
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 االيرادات العامة / الباب الثاني 

 االيرادات العامة للدولة هي الدومين والرسوم والقروض العامة 

 سنتناولها مفصال 

 الدومين _ اوال 

يقصد بمصطلح الدومين ممتلكات الدولة بصرف النظر عن طبيعتها عقارية او منقولة ونوع 

 عام والدومين الخاص ملكيتها عامة او خاصة وينقسم الى قسمين هما الدومين ال

لقانون الحكام  يقصد بها االموال التي تملكها الدولة او هيئاتها العامة وتخضع : الدومين العام 

وتكون مخصصة للنفع العام منها االنهار والحدائق العامة وال تتقاضى الدولة ثمنا من العام 

لى االنتفاع بها احيانا كالرسوم االفراد لقاء استخدامهم لهذه االموال وقد تفرض الدولة رسوما ع

من رغبة الدولة التي تفرضها مقابل زيادة الحدائق وقد يكون السبب في فرض هذه الرسوم نابعا 

في تنظيم استخدام هذه االموال بسبب تغطية النفقات انشاء هذه االموال في حاالت استثنائية غير 

 تبقى قائمة ( ن الدومي)ان القاعدة العامة هي مجانية االنتفاع باموال 

ويراد بالدومين الخاص االموال التي تملكها الدولة او هيئاتها العامة ملكية خاصة وتخضع 

الحكام القانون الخاص بصورة عامة ويمكن التصرف بها بالبيع كما تملكها بالتقادم طويل االجل 

 . من قبل االفراد وتدر ايرادا محسوسا بعكس الدومين العام 

 (من االثار االقتصادية للنفقات العامة الى الفصل االول فائض االقتصاد العام ترك ) مالحظة 



 

 ثانيا : التنظيم الفني للقروض العامة

 

ذاتها ، من حيث شروطها وطرقها المختلفة وانقضائها بانتهاء األعباء   يتطلب عقد القروض العامة تنظيم فنيا يتصل بعملية األصدار

 المالية والتخفيف منها ، وعلى النحو اآلتي  

 

 شروط القرض العام وطرق صدوره  -ا

يقصد بعملية القروض العامة تلك العملية التي تحصل الدولة عن طريقها على المبالغ المكتب بها في سندات القرض من المكتتبين  

يه مقابل تعهدها بردها مع فوائدها وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد القرض ، وقد الحظنا أن اصدار القروض العامة يتطلب  ف

صدور قانون يتضمن موافقة السلطة التشريعية ، وأصبح هذا مبدأ دستوريا في معظم دول العالم وسنبحث شروط اصدار القرض 

 العام وطرقه .

 

 شروط القرض العام -

 

وهي مجموعة األوضاع التي تحيط باصدار القرض العام من حيث قيمته . شكل سنداته وسعر هذه السندات ، والفائدة المقررة  

 واخيرا المزايا والضمانات الممنوحة للمكتتبين

 

، فيصبح  مبلغ قيمة القرض العام : قد يصدر قانون القرض العام بقيمة محددة )مبلغ معين( ، وقد تكون قيمته غير محددة  -

محدد القيمة اذا حددت الدولة المبلغ الذي يصدر به مقدما وتصدر السندات في حدود هذا المبلغ فحسب حيث بقفل باب  

االكتتاب فيه بمجرد تفصيته ، او بانتهاء المدة المحددة لالكتاب ويفرض تحصيل مبالغ عند االكتتاب تجاوز هذه القيمة ، 

الى تخفيضها . كأن تقرر تخفيض القيمة الشكلية طبقا لطريقة حسابية واحدة تسري  فان الدولة تضع من القواعد مايؤدي

على كافة األفراد المكتتبين في سندات القرض ، مهما كان المبلغ الذي طلب الفرد االكتتاب به وقد تلجأ الدولة في تخفيض 

 ا ، فال تخفض منها شيئاالمبلغ الى مراعاة ميعار المكتتبين الذين تتجاوز قيمة اكتتابهم حدا معين

 

وانما تجري عملية التخفيض بالنسبة الى االكتتاب الزائد عن هذا الحد وقد التحدد الدولة قيمة القرض ، وانما تحدد مدة معينة تقبل 

ت اال يغطي  جميع االكتتابات التي تقدم خاللها ، ويحدث ذلك في حالة ما اذا كانت الدولة في . حاجة الى اموال كثيرة ، او اذا خشي 

مبلغ القرض اذا هي حددته فيتأثر االئتمان العام والثقة بالدولة . وفي مثل هذه األحوال تقبل جميع االكتتابات مهما كان مقدارها اذا  

 قدمت في المدة المعينة . ويحدث ذلك في اوقات الحروب واألزمات االقتصادية التي تواجهها الدولة ، 

 

كل سندات حكومية تصدرها الدولة ، ثم تطرحها لعملية االكتتاب العام ، وقد تكون اسمية او  ب شكل سندات القروض : تأخذ ش 

لحاملها او مختلطة . وتكون هذه السندات اسمية اذا اشتملت على اسم مالكها ، حيث تقوم الدولة بمسك سجل خاص بالدين تقيد فيه  

وال تنقل ملكية هذه السندات اال اذا تم تغيير البيانات الواردة في السجل .   اسماء المكتتبين في القرض العام تودعه في وزارة المالية ،

كما أن فائدة السند ال تدفع اال لمن تكون الملكية مسجلة على اسمه ، وبالتالي فانها تحمي اصحابها من السرقة والضياع ، غير أن  

وبالتالي فانها ال تخضع للشروط المذكورة في السندات االسمية ،  تداولها غير مرن . وال تحتوي السندات الحاملها على ا المالك لها، 

 وتنتقل ملكيتها بمجرد التسليم باليد الحيازة في المنقول سند الملكية

اما بالنسبة للسندات المختلطة فتأخذ شكال وسطا بين النوعين المذکورين اعاله حيث تجمع مزايا السندات االسمية فيما يتعلق 

قل ملكيتها اال بعد تفسير البيانات المثبتة في السجل ، ومزايا السندات لحاملها ، من حيث تحصيل الفوائد ، حيث  بالتسجيل وعدم ن

 يرفق بها كوبونات يتصل كل منها بالفائدة التي تدفع لحاملها في تاريخ معين ،

 

 عر التكافؤ سعر االصدار والفائدة: قد يصدر القرض العام بأحد سعرين سفر التكافؤ او بأقل من س  -



 

فاذا كانت القيمة )األصل + الفائدة( للسند مائة دينار واصدرته الدولة بهذه القيمة يقال ان القرض قد صدر بسعر التكافؤ ، اما اذا  

اصدرته بأقل من ذلك ، فيقال أنه صدر باقل من سعر التكافؤ ، حيث يدفع المكتب القيمة االقل في حين يحصل على القيمة األكبر . 

د الفرق بينهما مكافأة تسديد هو الفائدة بالمعنى االقتصادي ، وهذا ما يحفز األفراد على االكتتاب بالقرض . أن طريقة االصدار  ويع

بسعر التكافؤ هي المفضلة اذا كانت األموال المطلوبة الالكتتاب بالقرض متوفرة في السوق المالي ، بحيث تغطي قيمة القرض 

 بسهولة

 

التكافؤ الغراء المكتبين على االقبال عليه باقل من سعر التكافؤ اما سعر الفائدة ، فتراعي الدولة في تحديده جملة وبعكسه يمكن سعر 

 من االعتبارات ، أبرزها :

حالة األسواق المالية السوق الداخلي واألسواق األجنبية في حالة القروض الخارجية ومركز ائتمان الدولة ، وحجم مبلغ القرض  

ومدته ، واحتمال تغير سعر الفائدة ، والمزايا التي تمنحها للمقرضين . وتعين الدولة مواعيد دفع الفواند وقد جرى العمل  المطلوب 

على ان تدفع الفوائد السنوية المستحقة على قسطين )بمعدل قسط الكل ستة اشهر( حتى اليضار صغار المقرضين )المكتبين في كمية  

المدة عن ذلك ، وال يرهق القائمون بتسوية العب، المالي للقرض ، )الدولة من خالل مؤسساتها  قليلة من السندات) اذا طالت  

 المختصة) ، اذا قصرت هذه المدة عن ذلك 

 

 وفي جميع األحوال ينبغي أن تكون الدولة حريصة وحذرة عندما تفضل اللجوء الى اي من االسلوبين ، 

ترغيب األفراد على عملية االكتتاب سندات القرض العام الذي تصدره تقرر منحهم مزايا المزايا والضمانات للمكتتبين الدولة في 

وضمانات االقراض واالطمئنان المحيطة ومنها مكافأة السداد التي كمبلغ القيمة بها وجوائز اليانصيب التي تمنح لبعض السندات  

يها درجة عالية السيولة نقود يمكنه التصرف بها ضوء وفوائدها من الضرائب قبولها تسديدها لسندات القرض العام يخلع عل

 احتياجاته عليها اهمية كبرى

 

ومن اهم المزايا والضمانات التي تقدمها الدولة للمقرضين مايتعلق بتأمين انخفاض قيمة النقود كثيرا مايحجم االفراد عن اقراض 

تتبين في القرض إلى خطر االحساس بانهم يحصلون قيمته لهم  الدولة هذه القيمة وذلك أن االرتفاع المستمر في مستوى تعرض المك

على نفس القيمة الخاصة بالمبالغ المقترضة وقت اقراضها وتستطيع الدولة تالفي هذا الخطر عندما تلجأ الى تقرير سعر فائدة مرتفع  

قيمتها الحقيقية عند االقراض ولكن يعيب  جدا يحتمل أن من انخفاض في قيمة النقود وما يترتب عليه من المبالغ المقترضة بقيمة من 

هذه الطريقة انها تؤدي إلى عبء مالي ضخم يقع على الخزانة العامة للدولة وهي تسدد خدمة الدين فضال عن كونها اعترافا من  

زيد من ربط قيمة  جانب الدولة بأن نقدها سينخفض مرة أخرى خالل مدة القرض ، وهذا ما يقلل الثقة في المالية واالقتصادية ويدفع م

القرض الحقيقية بمال عيني حيث ترتفع قيمة األخير بارتفاع المستوى العام لالسعار وبالتالي تكون هذه القيمة تابعة للتقلبات ويمكن  

تختار هذا المال العيني من بين بعض األنواع التي تستطيع اداء دورها في تأمين المقرضين في هذه الحالة وعلى األخص ربط 

 بالذهب اوبالعمالت االجنبية القرض

قتلتزم الدولة في حالة ربط القرض بالذهب ، برد المبلغ األصلي للقرض بقيمة الذهب من عمالت أو سبائك على اساس قيمته بالنسبة 

 للذهب عند سداد القرض

 

وبناء على ذلك ، وعند  وتتضمن عادة شروط ربط القرض بالذهب ان يكون قاصرا على اتجاه الذهب الى الصعود دون الهبوط . 

 انخفاض قيمة الذهب الذي يربط به القرض ، فان الوفاء بقيمة المبالغ المقترضة يتم على اساس القيمة االسمية لسندات القرض

 

 أما إذا تم ربط القرض بالعمالت األجنبية )أي . بسعر الصرف فعندند تحتار الدولة احدى العمالت األجنبية الثابتة نسبيا تربط بها

سداد القرض فترده على اساس قيمة هذه العملة عند السداد تجنبا لما قد يطرأ على قيمة العملة الوطنية من انخفاض وربما تعود الى  

مبالغ القرض بقيمة اكبر اذا ما كانت العملة االجنبية قد ارتفعت خالل الفترة من بداية القرض الى  – في هذه الحالة  – المقرضين 

 وقت تسديده  

 



عندما يربط القرض باالرقام القياسية لالسعار فان الدولة تختار ربط قيمة القرض في هذه الحالة باسعار بعض السلع المعينة التي  اما

تدخل في تكوين االرقام القياسية لالسعار ، فترد هذه القيمة الى قيمة هذه السلع عند الوفاء بالقرض العام ويعد االسلوب االخير 

السعار( من أفضل الوسائل لربط القرض به نظرا إلى أنه معيار واقعي يحيط باتجاه مستوى االثمان خالل مدة  )المستوى العام ل 

القرض ، فاذا اتجهت هذه االسعار نحو االرتفاع ترد الدولة القرض على أساس حجم التغيير الذي طرأ على اسعار السلع التي تدخل  

ة . اضافة الى ان اسعار الذهب والعمالت األجنبية قد تكون متغيرة في ظل ظروف  في الحساب عند قياس اتجاه االثمان بصفة عام

اقتصادية غير طبيعية مما يعطي انعكاسا غير دقيق لقيمها اضافة الى المحور الذي يقدمه ربط القرض بالعمالت األجنبية فيما يتعلق 

 قتصادية من خدش للسيادة والمشاعر الوطنية .باالستهانة بالعملة الوطنية وما يرتب على ذلك باالضافة للمضار اال

 

 

 



 كلية الكوت الجامعة 

 قسم القانون  

 المحاضرة السابعة 

 مدرس المادة. م. م رسل باسم كريم  

 م. م حيدر عبد السادة  

 :الفصل الثاني

 ومنتظمةدورية  بصورةالمزادات الدولية من الرسوم أن الرسوم جزء من اإليرادات العامة ، وتدخل الخزانة العامة   

شانها شان اإليرادات األخرى في تمويل نشاط الدولة الذي يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة غير أن  وتستخدم، تقريباً 

  ونحددالرسم ،  سوف نعرف لألفراد  التي تقدمها  الخدماتفي مقابل  الرسوم من االيرادات التي تحصل عليها الدولة

 العامة.  وموقعه في المالية  بموجبه يفرض واألساس الذي  محتواه

مقابل نفع خاص يتم الحصول عليه منها ، ويقترن للدولة األفراد يدفعه  جبريمبلغ نقدي  بأنهيعرف الرسم معنى الرسم : 

الذي يحققه األفراد بالنفع العام الذي يحصل عليه المجتمع من خالل تنظيم العالقة بين الهيئات واألفراد ،  الخاصالنفع 

 . فيما يتعلق بأداء الخدمات العامة

 خصائص الرسم : 

 

خاصة تقدمها له الدولة وهذا ينسجم  خدمات  فرد مقابل الحصول على  المبلغاً نقدياً يدفعه يمثل الرسم الصفة النقدية : _ ١

صورة نقود ،  تتخذاستخدام النقود في التعامل والمبادالت ، كما يتفق مع ايرادات الدولة األخرى وكذلك نفقاتها التي  تعميم

 عينية دفع الرسم بصورة  فقد استبعدولهذا 

يحرمه  وعدم دفعههذه من ان الرسم يقترن بتقديم الخدمة ، وتأتي بارية يتسم الرسم بدفعه بصورة إجالجبرية.  _الصفة٢

، كما تتضح هذه الصفة من خالل استقالل الدولة بوضع النظام القانوني   الجبريالتمتع بها وذلك يحمل الرسم الطابع  من

   –   المدينبامتياز علي أموال بمناسبته  الدعوىالتي ترفع  الدولةتحصيله ، وتتمتع  واسلوبله ، من حيت تحديد مقداره 

هذه  وقد تأخذ الدولة   التي تقدمها الخاصة   مقابل الخدمةرسماً  يدفعالمقابل او المنفعة الخاصة: من المعلوم أن الفرد _ ٣

او الشهر   أو توثيق العقود ،  الرسوم القضائيةالمنازعات   )في الفصل ومثاله  .الفرد لمصلحةالدولة  تتواله  عمالً الخدمة 

 ( العقاري  رسوم التوثيق ورسوم التسجيل)العقاري (

فيه  اليشاركهخاص به  نفعالرسم يحصل على  يدفعو يتجلى ذلك في أن الفرد الذي  معاً:تحقق النفع العام والخاص  _ ٤

 للرسومطة يتحقق تقع علم المجتمع هذه الخجانب له الدولة كما انه والی تقدمها التي  المحددةغير متمثال في الخدمة 

األحكام القضائية التي تؤمن له حقه المتنازع عليه  استمراردعواه امام القضاء مقابل  يرفععن  بدفعهاالقضائية التي يلتزم 

 .  واألمن واالستقرار الطمأنينةيؤمن  ألنه الللمجتمع من خالل نشاط مرفق القضاء النفع تحقق  فأنها، 

 األخيرمنه ستعرف الن كال منهما يقوم على فكرة المقاول الذي  االتاوةوقد يختلط التمييز بين الرسم و : االتاوةالرسم و 

 حققوهاالمنفعة اللي  بنسبةنقدي والتي تفرضه الدولة على اصحاب العقارات  مبلغ  فاإلتاوة عن الرسم و  ونحدد ما يميزها 

 حفراو  الالبنية الطرق والكهرباء والماء والمجاري بالنسبة أمثلتهاومن . امها ببعض األشغال  األعمال العامةمن جراء قي

يرتكزان والمصارف التي تسهل ارواء وصرف األرض الزراعية وعلى الرغم من أن كال من الرسم و االتاوة  القنوات

 يجعلهما يتشابهان ،  مما على عنصر المقابل 

مالك العقار    علىفي كل منهما : ففي حالة األتاوة يجب  األكراهعديدة، منها اختالف درجة  وجوهختلفان في اال انهما ي 

  اذا امتنع الرسم  دفع عدميمكن حين استفادة من األشغال العامة التي نفذتها الدولة في  عقاره قدأن  طالما  يدفعها أن  المبني

القانوني كذلك فان من   األجبارعنصر  قال يتحقلها ، و عندئذ  مقابالً الفرد عن االنتفاع بالخدمة التي تقرر هذا الرسم 

 طلبالمالك العقاريين الذين زادت قيمة عقاراتهم نتيجة لألعمال العامة أما الرسم فيدفعه اي فرد  هم االتاوة  بدغعيكلف 

 معينة.  بخدمة االنتفاع 



 ض الرسوم : اساس فر

لمالية الدولة والمواطنين ضرورة تحديد اساس تنطبق منع الدولة في تقرير الرسوم ضماناً تفرض الصفة الجبرية للرسوم 

على فرض الرسوم حيث ال  تطلب اغلب الدساتير موافقة السلطة التشريعية )البرلمان او من يملك هذا الحق( معاً وقد 

مقابل الخدمات العامة اال من خالل هذه السلطة غير تنوع الرسوم جعل السلطة  يمكن فرض إعياء مالية على االفراد

 تستطيع من خالله تقدير ذلك في كثير من األحيان.  التنفيذية في موقف 

 نتيجةً لذلك قد تترتب بعض التطورات االتية: 

 _ال تستطيع اية سلطة إدارية فرض رسوم جديدة اال اذا أعطاها القانون هذا الحق ١

فال يجوز لهذه اإلدارة ان تطلق مسألة األذن  _اذا فرضت ممارسة نشاط معين ضرورة الحصول على اذن من اإلدارة ٢

 على دفع رسم معين طالما ان القانون لم يقره 

 تغيير سعر الرسم زيادة او نقصاً عما قرره القانون حتى عند موافقة ذوي العالقة_ال يجوز ٣

 الثمن العام والرسم:   

لدولة تمكن ا عامة ايرادات نمثل العلم والرسوم بضرورة التعرف على حجم الكميات المالية التي الثمن ترتبط كيفية تقدير 

   ۔عاماً  ثمناً لها  وتحددالصناعية و التجارية  مشروعاتها من إنتاج السلع المادية في 

 

السلع والخدمات التي تتبعها   ثمنالعام على  القمنيطلق  ا :المنافسة واالحتكار تحديد الثمن في حالتي 

 مارستها   عندالذي تحصل عليه الدولة  المقابل   يمقل فأنه ، ولذلكالمشروعات العالمية الصناعية والتجارية ، 

بحجم األرباح التي   ايراد عام بتحددعمل وسيلة تمكنها من تحقق أنه يمثل لالنتاج في النشاط صناعي او تجاري ، كما 

 والخدمات.  من خالل مبيع هذه السلع  حققها

المشروعات   انشاء تحقيقه من الدول في  ترغبغير ان كيفية تحلية الثمن العلم يختلف بحسب طبيعة الهدف الذي 

فحسب ،   مالياً فاذا كان الهدف تحقق اهداف اجتماعية من هذه المشروعات يختلف عما اذا كان هدفها  .الصناعية والتجارية

   .عدمهبقيام مشروعات خاصية ممثلة في السوق من سمحت الدولة  .فيما

يوفر الفئات المستهدفة امكانية الحصول على السلعة أو   الذي( األهداف االجتماعية )األولى في الحالة  الثمن العامفيتحدد 

   ال تحقق الربح من األسعار أن الدولة  المستوى المترتبة على هذا والنتيجة مناسبة   وبأسعارالدولة  تنتجها الخدمة التي 

  .بل وربما يحملها خسارة ذلك أن المشروع يهدف إلى تحقيق امر وجيه التامين توفير منتجات أساسية وبشروط خاصة

 

اما اذا كان الهدف من الشاء المشروعات الحصول على ايرادات مالية في الحلة الثانية فان علم االقتصاد يفرق بين الحالة 

يا وصناعية بصورة منافسة المشروعاتها مع المشروعات الخاصة ، وتلك التي  التي تمارس من خاللها الدولة نشاطا تجار

الكاملة بين   المنافسةففي حالة . السلع والخدمات التي تنتجها مشروعاتها ببيع تتمتع بها الدولة بمركز احتكاري فيما يتعلق 

بيع  التحتكرلالفراد ، فان الدولة مشروعات الدولة الصناعية والتجارية والمشروعات المعاملة التي تعود ملكيتها 

بهدف تحقيق ايراد   او اقل منه به مشروعات األفراد  تبيعالمنتجات ، وانما تحاول تخفيض السعر الى المستوي الذي 

 .  الخاص الذي تبع به المشروعات الخاصة تمبيزه عن الثمن  العام بمجرد  الثمتيتحدد  عندئذ ح( رب) مادي

المالي فان الدولة تمنع المشروعات العامة من ممارسة النشاط الصناعي والتجاري الذي   : االحتكارأما في حالة 

معينة بهدف االستغالل بتحديد ثمنها باسلوب يجعلها تعمل من  ساعة بمركز احتكاري في إنتاج   وعندئذ تتمتعتقوم به ، 

سلعا واسعة االنتشار ويكون الطلب   الغرض لهذا  عادة الدولة  وتختار، اإليرادات للدولة  منيكون اكبرقدر خالله على 

 مرن عليها غير 

العام مع الرسم في أن كال منهما يدفع بقصد الحصول على نفع خاص يشكل في   الثمن : وتشابه أوجه التشابه   -ا

الخدمة أو   الخدمة المقدمة من المرفق العام او سلعة من منتجات المشروعات العامة كما أن كال منهما مساو التكاليف

إلى تحديد   تدفعهاالرسم هي التي  فرضالدولة الى  تدفعاو اقل منهما ، وكذلك األسباب التي  أكبر السلعة المستهلكة أو 

  .منهما يتضمن ضريبة مستترةيتشابهان في أن كال    . نفقة انتاجهاأقل على  اكبر او بصورة  )الدومين(ثمن منتجات 



المشروعات العامة   من السلطة الي تبيع النفع الخاص المتأتي بدفع مقابل بأنه . م عن الرس العام   ويختلف الثمن 

بناًء على قوانين العرض  المرفق للمجتمع. ويتحدد الثمن العام نفع خاص يقترن بنفع عام يؤديه  مقابل يدفع الرسم في حين 

المالي في حين  وقواعد ها إذا كان هناك حالة من حاالت االحتكار المنافسة الكاملة وقوانين االحتكارات والطلب في ظل 

وبالتالي فأن السلطة العامة  السلعة او القرار األداري في ضوء احتكار السلطة في تقديم يتحدد الرسم بناًء على القوانين 

الدولة ازاء مقاضاته امام تنظمه. كذلك بدفع الثمن العام اختياراً وال تتمتع  وبيان األحكام القانونية التيتستقل لتحديد قيمته 

وتتمتع الدولة في تحصيله بحق امتياز على أموال  بحق امتياز على أموال المشتري. بينما يدفع الرسم جبراً المحاكم 

الحياة االقتصادية واالجتماعية و العكس   تدخل الدولة فيأهمية الثمن العام ألنتشار استخدامه بسبب زيادة المدين. وتتزايد 

 كمصدر من مصادر االيرادات العامة حيث تتناقص أهميتها كما ذكرنا.  صحيح بالنسبة للرسوم 



 كلية الكوت الجامعة 

 قسم القانون  

 المحاضرة الثامنة 

 مدرس المادة م. م رسل باسم كريم  

 م. م حيدر عبد السادة  

 : القروض العامة

قد تحتاج الدولة في أحيان كثيرة الى إطالق  مبالغ  كبيرة في وجه محدود مع وجود اإلنفاق العام ال تسمح اإليرادات  

وبخاصة الضرائب بتمويلها . ولذلك تلجأ الى القرض العام كوسيلة تحصل من خاللها على الموارد المالية   االعتيادية

الدورية واالنتظام وتلجا  مال يتسرد الدولة االستثنائية على الرغم من انه الالزمة . وبهذا تعني فان القرض مورد من موا

 .  اليه  السلطات العامة عادة لمواجهة ظرف استثنائي

 وتلجأ الدولة الى القرض العام في حالتين

:حيث يكون المعدل الضريبي قد بلغ حجمه األمثل، وهذا يعني أن   األقصىأوال : عندما تبلغ الضرائب حدها 

، واال كان سلوكها هذا   الضرائب لجوء الدولة الى مزيد من   ممكنا  لمقدرة التكليفية القومية قد استنفذت ، بحيث اليعد ا

استفاد  هال يعطلفي هذه الحالة.  –مهددا النشاط االقتصادي ومستوى المعيشة . غير ان اللجوء اللى القروض العامة  

ومية ، الن ذلك ال يعني استفاد المقدرة المالية لالقتصاد القومي بجميع مصادره ،  المعدل الضريبي  للمقدرة التكليفية الق

حيث يبقى بأمكان الدولة أن تلجا الى القروض العامة لتغطية نفقاتها العامة او الى الوسائل  النقدية )األصدار النقدي  

 الجديد(

، حتى قبل بلوغ مستوى الحالة السابقة ، وهذا  فعل اجتماعية عنيفة الضرائب ردود  ثانيا: عندما يكون 

 بيديعني أن للضرائب  حدود  اقتصادية واجتماعية تقيد قدرة الدولة على استخدامها، عند يصبح القرض وسيلة فعالة 

  الدولة لتجميع المدخرات التي تعجز الضرائب ا عن القيام بها وبالتالي فأن عبئ تمويل النشاط العام يصبح موزعا بين

المقرضين والمكلفين بدال من قصرهعلى فئة مكلفي الضرائب فقط. وعند ذلك ال تقصر اهمية القروض العامة بأنها مورد  

غير منتظم لتمويل النقات العامة وانما هي اداة فعالة من ادوات السياسة المالية وبالتالي اي وسيلة للتوجيه االقتصادي 

 غراض االقتصادية للدولة .يقتضي استخدامها بعناية تامة وخدمة اال

 : القرض العام معناه وانواعه وطبيعته

 ومقارنته مع الضريبة : أ معنى القرض العام 

معني القرض العام  :بأنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من خالل اللجوء الى الغير)االفراد,المصارف, الشركات,  

عليه خالل مدته المحددة وفقا لشروطه . يتضح من هذا التعريف أن   المؤسسات المالية( وتعهده برده مع الفوائد المترتبة

القرض احد موارد الدولة التي تختلف عن الضريبية على الرغم مما يجمعها من بعض أوجه الشبه المشتركة  ومن ابرز 

الضريبة فمن هذه الوجوه آن االفراد هم الذين يتحملون عبئ  كل منهما في تحليل األخير . كما اوضحنا في تعريف 

، يمثل قناة من قنوات اإلنفاق العام ويتطلب تدبير الموارد الالزمة  بتسديدهالمعلوم بالنسبة  للقروض أن الدولة عندما تقوم 

لمواجهته ،  وهكذا فأن مكلفي الضرائب هم الذين يتحملون في النهاية عبئ القروض العامة في اغلب األحيان خالل تحمل  

القرض العلم مع الضريبة أيضا في أن كال منهما يتطلب صدور قانون غير أن القرض العام  به ويتشاالعبئ الضريبي 

تمثل مساهمة ادارية تعمل عليها الدولة من المكلفين بصورة نهاية   ةفالضريبييختلف  عن الضريبة في مجاالت اخرى 

على اليات المساهمة االختيارية من جانب  كقاعدة عامة   – بدون أن تدفع عنها أية فوائد ، في حين يقوم القرض العام 

 الضريبةالمكتتب ) المقرض( ، كما تلتزم الدولة برد المبلغ المكتتب بها ودفع  فوائد عنها . كذلك ال تخصص  حصيلة 

الى انفاق محدد ، وانما  توضع  مع اإليرادات الضريبية األخرى لتشكل مبلغا واحدا يخصص لالنفاق العام في حين أن  

 في القرض العام أن تخصص حصيلته  لغرض  معين يححده القانون ..  األصل



اال ان وجوه االختالف هذه قد خفت وطئتها  من جراء التطور الذي لحق المالية العامة . قد يقترب القرض من الضريبة  

رمزية  ، بل وحتى دون   عندما تلجا الدولة الى اصدار قروض اجبارية يلتزم المواطنون باالكتتاب بها ، وقد تكون بفائدة

 فائدة . وقد  تطرح الدولة قرضا مؤبد ال تلتزم بسداده خالل مدة معينة.

:  أن المفهوم المتقدم للقرض العام يجعل منه ب _مدى تمييز القرض العام عن االصدار النقدي

من الديون وااللتزامات المالية ,من  الصورة الوحيدة للديون  التي تلتزم الدولة بالوفاء به، حيث يالحظ انها تلتزم بالعديد 

لمن تنزع ملكيته لمنفعة  العامة.  وعلى الرغم من أن القروض   عالتي تدفخالل ادائها لوظائفها  المختلفة والتعويضات  

تتفق  مع هذه االلتزامات في أنها لن يقع عبؤه على الدولة مكونة في مجموعها ما يعرف بالدين العام ، اال انها تختلف 

نها اختالفا كبيرا من الناحية المحاسبية فيما تظهر االلتزامات األخرى في الموازنة العامة للدولة في باب النفقات نجد أن  ع

القروض العامة تسجل في  جانبي اإليرادات والنفقات معا فهي تظهر في جانب  اإليرادات وقت تحصيل المبلغ المكتتب  

 .  واقساطها بها وفي جانب النفقات عند دفع فوائدها



                  

 كلية الكوت الجامعة  

 قسم القانون 

 المادة :المالية العامة 

 المحاضرة التاسعة )انواع القروض العامة(  
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 أنواع القريض العامة                                                    

 

يختلف تقسيم القروض العامة باختالف المعيار الذي يستند اليه كل تقسيم ولذلك يمكن أن نميز بين ثالثة انواع منها ،  

 وعلى النحو التالي: 

 _القروض الداخلية والخارجية: ١

وهذا يتطلب توفر المدخرات الوطنية عن   يكون القرض داخلياً أذا كان السوق الداخلي الذي يعقد فيه القرض داخل الدولة

حاجة السوق المحلي لالستثمارات الخاصة بحيث تكون كافية لتمويلها لتغطية مبلغ القرض الداخلي ويطلق عليه أحياناً 

الى حقيقة استخدامه كان يكون فورياً لمواجهة نفقات الحرب التي تخوضها الدولة أو لتمويل   لإلشارةالقرض الوطني 

لتنمية، أو تخليص الدولة من أعباء ديون خارجية ثقيلة ، وهذه الحالة ال يتضمن القرض أية مزايا للمكتتبين مشروع ا

 كالفوائد المرتفعة. 

أما القرض الخارجي ، فان المكتتبين في سنداته هم الذين يقيمون خارج الدولة ومن ثم االكتتاب فيه يطرح في السوق  

ولة إلى المدخرات األجنبية في دولة أخرى ، أو تلجأ الى مؤسسة من مؤسسات التمويل  المالي الخارجي ، حيث تتوجه الد

الدولة على سندات هذا القرض بعض الضمانات والمزايا باإلضافة للفوائد لتشجيع  ما تخلع وغالباً  إلقراضهاالدولي 

إلى عقد القروض الخارجية عندما تكون  األفراد والمؤسسات الدولية على منح االئتمان للدولة المقترضة و وتتجه الدولة 

هناك مدخرات أو رؤوس أموال وطنية كافية للقيام بالمشروعات االنتاجية الضرورية ومن ثم ترى االستعانة برؤوس 

األموال األجنبية  على أن تستخدمها هي، بنفسها ال اصحابها األجانب ، في عملية التنمية االقتصادية ، واما لعدم كفاية 

لدولة من العمالت األجنبية لتغطية العجز في ميزان مدفوعاتها وقد يتحول القرض الخارجي الى قرض داخلي او  حصيلة ا

العكس حيث تعمد الدولة إلى ذلك ، عند تحسن ظروفها واوضاعها االقتصادية ، قبل حلول أجل القرض ، تقوم الدولة أو 

ما  الخارج وقد يتحول القرض الداخلي الى قرض خارجي اذا مواطنوها بشراء سندات القرض من الدائنين المقيمين في 

 ملكية السندات من األشخاص المقيمين داخل الدولة إلى ملكية اشخاص ينتمون إلى دولة أخرى.   تحولت

 _القروض االختيارية والقروض اإلجبارية: ٢

فراد احراراً في االكتتاب في سندات  األصل في القرض العام أن يكون اختيارياً . ويقصد بالقرض االختياري أن يكون األ

القرض من عدمه ، حيث أن الفرد اقدر من غيره على تقييم ظروفه الخاصة واالعتبارات المالية واالقتصادية المحيطة به 

من خالل المقارنة مع فرص االستثمار المتاحة األخرى تستطيع الدولة تجاوز هذا األصل عندما تلجأ الى اصدار قرض  

تمنح األفراد فيه حرية االكتتاب من علمها ، حيث يجبرون عليه وفقاً لألوضاع التي يقررها القانون و غالباً ما  اجباري أل

يكون القرض اإلجباري داخلياً ألن سلطة الدولة في قسر األفراد على االكتتاب في قروضها تتحد بنطاق عليها ، في حين  

ياً . وقد تحول الدولة قرضاً اختيارياً سبق أن عقدته الى قرض اجباري يمكن أن يكون القرض االختياري داخلياً أو خارج

القرض اإلجباري  ما يقارب، حيت تؤجل موعد تسديده ، دون أن تحصل على موافقة المقرضين على هذا التأجيل ويقدر 

ن وسائل الحصول على  من الضريبية فانه يبتعد عن القرض االختياري الى الدرجة التي يمكن اعتباره معها وسيلة وسط م

اإليرادات العامة وهذه الصفة هي التي تجعله اقرب شبهاً بالضريية ، وبخاصة اذا لجأت الدولة الى ذات القواعد المقررة 

في نطاق الضرائب لتحديد المبلغ الذي يكتب به األفراد رغما عنهم . اال انه يختلف علمها في عملية رد المبالغ المقترضة 

 منها.   اإلجباريالمكتتبين به وهناك أسباب عديدة تدفع الدولة إلى عقد القرض  مع فوائدها الى



، بحيث لو كان االكتتاب بالقرض اختيارياً لما اقسموا عليه  بسبب ضعف ثقتهن  _حالة ضعف ثقة األفراد بالدولة١

 بالحالة

 االقتصادية للدولة وقدرتها على رده مع فوائده.  

وتدهور قيمة النقود ،  .الوضع الذي يسود فيه التضخم ومايرافقه من اثار تؤدي إلى ارتفاع مستوى األسعار  – 2

 حيث ترى الدولة ضرورة قبول األفراد على اقراضها لتمتص جزءا من كمية النقد المتداولة للحد من آثار التضخم السائد ، 

اإلجبارية فان الدول تميل الي تجنبه اال في حاالت الضرورة ومع هذا وبالنظر لخطورة اآلثار الناشئة عن القروض 

 القصوی

 القرض المؤبدة والقروض المؤقتة:  -٣

القرض موبداً )دائماً ( اذا كانت الدولة التلتزم بالوفاء به مع فوائده خالل المدة المقررة وتقرر هذه الصفة لصالح  يعتبر

ي اي وقت دون أن يحق للمقرضين االعتراض على ذلك في حين أن  الدولة ، حيث يجوز لها الوفاء بالقرص المؤبد ف

الدولة تلتزم بالوفاء بالقرض المؤقت )القابل لالستهالك(   ، ووفقاً لالسس المعتمدة في قانون االصدار ، حيث تحدد رد  

   القرض مع فوائده بعد مرور خمس او عشر سنوات من تاريخ صدوره ، او تسديده  بين تاريخين محددين.

وتتمتع الدولة في حالة القرض المؤبد  بقدر كبير من حرية اختيار الوقت المالئم لها لتسديده مع فوائده ، كان تنتهز فرصة 

وجود فائض في الموازنة تستخدمه في الوفاء أو ترى أن أحوال السوق المالية مناسبة من حيث اسعار الفائدة حيث  

 التلزماتية اال ان القروض المؤيدة تنطوي على خطورة بالنظر الى انها تتخلص من جزء من الدين في ظروف تراها مو

الدولة بالسداد في وقت محدد ، ما قد يغري الحكومات المتعاقبة على عدم تسديدها ، وبالتالي للتراكم الديون على الدولة ،  

الذي يفرض على الدولة ضرورة   وتزداد اعجازها ، وقد يؤدي ذلك إلى تدهور احوالها المالية وبخالف القرض  المؤقت

التسديد ، وهذا يؤدي الى تحريرها من الديون في أحالها المحددة ، مما يزيد من قدرتها على االقتراض مرة أخرى اذا  

 اختلفت الظروف .

سنة واحدة  ال تتجاوز: قروض قصيرة األجل: تدفعها الدولة في نهاية فترة  ما يليوتقسم القروض المؤقتة الى  

خدمها الدولة لسد عجز نقدي مؤقت خالل السنة المالية ، حيث ينتج هذا العجز عن سبق تنفيذ النفقات على تحصيل  وتست

اإليرادات من ناحية الزمن ، األمر الذي يضطرها إلى االقتراض لحين تحصيل اإليرادات وحيث أن طبيعة العجز المؤقت  

 موسمية

اذونات الخزانة العامة أما في حالة وجود عجز مالي زيادة حقيقية في النفقات طارئة ، لذلك تتلفاه الدولة من خالل أصدار 

عن االيرادات لتغطية الدولة من خالل اصدار قرض لفترة قصيرة نظراً لعدم مالئمة الظروف السائدة في السوق المالي  

ة هذه األذونات الى المؤسسات  اذونات الخزانة غير العادية و تقدم الدول ما نسميهقرض الفترة أطول ، وهذا  إلصدار

 المالية ، البنك المركزي ، البيوت التجارية

الحصول على قيمتها ومن شأن هذه األذونات أن تزيد من كمية النقود المتداولة هل يوجد حد فاصل بين القروض متوسطة  

 وطويلة األجل في المدى الزمني؟

لى خمس سنوات والثانية من خمس سنوات فأكثر وتستخدم هذه  أن مدة األولى من سنة إ – بوجه عام   – انه يمكن القول 

لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية ار نفقات  المجهود الحربي وأخيراً فأن المجالس النيابية غالباً ما   – عادة   – القروض 

 تعطى اهمية اكبر الى القروض متوسطة األجل وطويلته أكثر من القصيرة األجل.  

 



  كلية الكوت الجامعة  

 قسم القانون 

 المادة المالية العامة  

 عنوان المحاضرة :طرق اصدار القرض العام 

 مدرس المادة :م. م رسل باسم كريم 

 م. م حيدر عبد السادة  

 

 طرق اصدار القرض العام                                             

      

 تستطيع الدولة أن تلجأ الى عدة طرق إلصدار قروضها العامة منها :  

 ، االكتتاب المصرفي و االكتتاب بالمزايدة واالصدار بالبورصة وهي:  االكتتاب العام

: وبموجب هذه الطريقة تتولى الدولة بنفسها طرح سندات القرض العام لالكتتاب بها   االكتتاب العام المباشر_١

ها الى من يطلبها محددة بداية موعد االكتتاب ونهايته ، وشروط القرض والمزايا التي تمنح للمكتتبين به مباشرة وتقديم

ويقوم من يرغب باالكتتاب بشراء السندات من البنوك التجارية او المركزية او وزارة المالية ومكاتب البريد . وتتميز هذه  

ل عليها البنوك في حالة ما اذا قامت باصدار القرض ، وبتمكين الدولة الطريقة بانها توفر على الدولة المبالغ التي تحص

من بسط رقابتها الفعالة وسيطرتها على عمليات االصدار ، مما يتيح الفرصة للمضاربة بسندات القرض من خالل  

الى هذه الطريقة  تخفيض المبالغ التي يطلبها كبار المكتتبين مع عدم المساس بطلبات صغار المقرضين . ويتطلب اللجوء 

ان تتوافر لالفراد ثقة كافية في مالية الدولة. غير أن مايعيبها خطر عدم تغطية القرض باكمله مما قد ينتقص من الثقة في 

مالية الدولة ، كما قد ال تكون الدولة على درجة كافية من الدراية باحوال السوق المالي والنقدي مقارنة بوضع البنوك 

 األخری ، والمؤسسات المالية

 وبالتالي فان هذه األخيرة اقدر منها في عملية طرح السندات لالكتتاب.  

تبيع الدولة بموجب هذه الطريقة الى البنك )البنوك أو المؤسسات المالية ( عن جميع االكتتاب المصرفي : _٢

ة ، او في سوق األوراق سندات القرض مقابل مبلغ معين ، ومن ثم يترك البنك حرية ، بيع السندات الجمهور مباشر

المالية بالسعر الذي تحدده هذه البنوك ، وتتميز هذه الطريقة بانها تتيح للدولة الحصول بسرعة على المبلغ الذي تريد 

اقتراضه ، اال أن مايعاب عليها أن الدولة تتنازل عن السندات بسعر منخفض من اجل ان تتيح للبنوك تحقيق الربح الذي 

حصل عليه فيما لو استعانت بها الدولة في طريقة االكتتاب العام ، حيث انه بموجب الطريقة االخيرة كما  يفوق كثيراً ما ت

 تقتصر الفائدة التي تحصل عليها البنوك من الدولة على مج  – أوضحنا 

 عمولة بسيطة ، أما في حالة بيع السندات البنوك ، فانه يترتب عليها حرمان الدولة . 

فرق بين المبلغ االسمي للقرض وهو ما تصبح الدولة مدينة به لالفراد مالكي السندات واصحاب الحق من جزء يتمثل في ال

فيها )فضال عن التزامها يدفع فوائده على هذا األساس( والمبلغ الذي تدفعه البنوك فعال للدولة ثمنا للسندات المباعة لها  

بيع للمصارف( قيام المصارف بالتوسط لتصريف السند االكتتاب عن طريق المصارف يتضمن ايضا )باالضافة إلى ال

 لمصلحة الخزينة او البنك المركزي مقابل عمولة فقط في حين يحتفظ الجمهور بالفائدة المحدودة على السند.  

 

: تتلخص هذه الطريقة بقيام الدولة بعرض سندات القرض على من يرغب في شرائها :  االكتتاب بالمزايدة _ ٣

االكتتاب في    – في هذه الحالة  – نوك .... للمزايدة دون أن تحدد سعراً ادني للقرض . وقد تقبل الدولة الجمهور ، الب

سندات القرض بسعر دون سعر التعادل الذي يمثل المبلغ االسمي الذي يصدر به السند ، وتتعهد الدولة برده ، كما تحسب  

القرض بأقرب االسعار من السعر األسمي ، فلو حددت الدولة  الفائدة على اساسه ، وتعطي أولوية لمن يقبل شراء سندات 

( ديناراً لسند كحد ادنی ، وهو سعر ٩۰( دينار . واعلنت قبولها لالكتتاب في القرض بسعر ) ١۰۰سعر التعادل به ) 

 التعادل ، فاذا زادت المبالغ المطلوب االكتتاب بها عن مبلغ القرض، 



 تي تتضمن أعلى االسعار .  فانها توافق على طلبات االكتتاب ال

 

 اإلصدار في البورصة :  _٤

اذا لجأت الدولة الى اصدار القرض العام في البورمية , فتكون قد سلكت على غرار تفعله المشروعات الخاصة ، حيث  

از تعرض سندات القرض للبيع في سوق األوراق المالية (البورصة) وتبيعها بالسعر الذي يحقق مصلحتها كل يوم ، وتمت

انها محدودة المدى ، بسبب عدم   اما يعيبههذه الطريقة بانها تتيح للدولة متابعة التقلبات في اسعار البورصة , اال ان  

 استطاعة الدولة ان تعرض كمية من السندات للبيع في وقت واحد ، واال أتخفض سعرها. 

 



 كلية الكوت الجامعة 

 قسم القانون 

 المادة :المالية العامة 

 ( ١١المحاضرة )

 مدرس المادة :م. م رسل باسم كريم 

 م. م حيدر عبد السادة  

                                  

 انقضاء القرض العام :                                               

 

يقصد بانقضاء القرض العام )اطفاء( ، أي انتهاء العبء المالي المترتب على الدولة بسببه ازاء المقرضين الذي يتمثل 

بالفائدة وامل المبلغ المقترض . ويتم انقضاء القرض بطريقتين و االهما م التخلص من الدين العام الناتج عن القرض كلياً  

وفاء القرض العام وهو   –الذي اليعدو أن يكون صورة من صور الوفاء الجزئي له .  بالوفاء به وثانيهما : استهالك الدين

المسلك الطبيعي النقضاء  الدين العام )القرض العام( ، ويقصد به تسديده دفعة واحدة من خالل رد القيمة االسمية للسندات  

تتخلص الدولة من عبئها المالي من الموارد على القروض التي    – بهذا المعنى  – الى اصحابها وغالباً ما يقتصر الوفاء 

العادية قروض قصيرة األجل ومبالغها قليلة) اما القروض الضخمة وطويلة األجل ومتوسطة األجل ، فال تلجأ الدولة الى  

الوفاء بها دفعة واحدة ، وانما تستهلكها على مدى سنوات .وال تحدد الدولة موعدا النقضائه في حالة القرض المؤبد ، 

حيث تستطيع الوفاء به متى ارادت الن شرط عدم انقضاء الدين هنا لمصلحة الدولة ال للدائنين ، ولها أن تتنازل عنه متى  

وجدت ان ذلك يحقق مصلحتها على ان التخلص من هذه الديون يكون بطريقة االقساط وليس بطريقة السداد الكامل بالنظر 

أن يسدد في موعد استحقاقه طبقاً لألوضاع المقررة في عقد   ألجلض لضخامة مبلغها ، في حين أن األصل في القر

 القرض. 

 

 استهالك القرض العام                                

يقصد باستهالك القرض العام سعي الدولة للتحرر منه نهائياً من خالل تسديده الى حامليها بصورة دفعات متتالية ، تم 

ط اصدار القرض ، وال يترتب على البدء في عملية االستهالك هذه تناقص المبالغ التي  خالل فترة محددة تتضمنها شري

تلتزم الدولة بردها وفاء لقيمة القرض فقط ، وإنما تناقص مبالغ الفائدة المقررة تناقصاً يتناسب مع نسبة السندات المستهلكة  

خالل اساليب محددة ، اال ان استهالك القرض  من القرض ، ويتم استهالك القروض تدريجياً وخالل فترة محددة ومن 

العام يتطلب توافر األموال الالزمة التي تتيح للدولة دفع قيمة السندات ألصحابها ، وتختلف طرق تدبير هذه األموال  

 .  باختالف الدول وتباين الظروف التي تمر بها كل دولة

 ك القرض العام تستطيع الدولة اتباعها وفي :  هناك عدة اساليب فنية الستهال :اساليب استهالك القرض العام

 :  االستهالك على اقساط سنوية محددة

وهذا هو اكثر االساليب الفنية استخداما في استهالك القروض ، وتدفع الدولة بموجبه جزا من قيمتها األصلية الحملة 

  بما يعيك السندات بعد مدة من الزمن غير ان  السندات سنويا ، باالضافة الى الفائدة المستحقة عليها ، الى أن يتم استهال

ميزة  قال يحقالسنوية قليلة بحيث  اقساطهاهذا األسلوب انه يجزئ عملية دفع قيمة السندات الصحابها ، وقد تكون قيمة 

لالستفادة   للدائنين الذين قد يفضلون ، أما أبقاهم دائنين بمبلغ كبير تستحق عليه فائدة سنوية اور قبض ديونهم بصورة كاملة

ال  الدولة هذا الطريق اال اذا كان المقرضون مؤسسات مالية او شركات تأمين بحيث  كال تسل منها في مجال اخر ولذلك 

 فيما لو استردت القرض في صورة اقساط سنوية خالل مدة محددة.   رتضا

 :  االستهالك بطريق القرعة



وتتم عند حلول أجل االستهالك ، حيث يجري اخراج نسبة معينة من السندات في كل سنة في عملية )قرعة( وتسديد  

قيمتها ألصحابها كاملة ، وتتكرر هذه العملية الى ان يتم استهالك جميع السندات ويعاب على هذا األسلوب تضمنه عنصر 

 تردون قيمتها .ويس مفاجاة للدائنين الذين تخرج سنداتهم في القرعة

 

 االستهالك من خالل تدخل الدولة لشراء السندات من سوق 

 ( : األوراق المالية )البورصة

ويتم ذلك عندما يكون سعر السندات البورصة اقل من سعر التعادل ، أو أن قيمتها دون القيمة االسمية األصلية ، وتربح 

س بإمكان الدولة استهالك عدد كبير من السندات بسبب ان اقبالها  الدولة من عملية الشراء هذه الفرق بينهما ، اال انه لي

على شرائها من البورصة يؤدي الى ارتفاع ثمنها . أما اذا كانت اسعار السندات فى البورصة تتجاوز سعر التعادل )تزيد  

لك يجعلها ان تدفع قيمة عن قيمتها االسمية األصلية( , فان الدولة تحجم عن استهالكها بطريق الشراء من البورصة ألن ذ

 أعلى من اصل الدين عند استهالک بهذه الطريقة ، وعندئذ ربما يكون من مصلحة الدولة أن تستعين باسلوب االستهالك 

   بالقرعة لتجنب دفع مبلغ يزيد عن القيمة االسمية للسندات. 

 : تدبير الموارد االستهالك القرض العام

 يونها العامة من القروض كلما أمكنها ذلك من خالل تخصيص الموارد : تسعى الدولة الى التخلص من عبء د 

 الالزمة لخدمتها وتتمثل الطرق التي تستعين بها الدولة فيما يأتي. 

 :أ_االقتطاع من ايرادات الموازنة

فقد يكون مصدر هذه االيرادات هو الفائض الناشئ عن زيادة االيرادات على النفقات ، مما يتيح الفرصة لخدمة الدين   

العام وتقليص مدة استهالک ، وربما يتحقق هذا الفائض من الزيادة في حصيلة الضرائب، وهذه هي الحالة التي يقال فيها  

 أن القرض ضريبة مؤجلة. 

مبلغا معينا يضاف الى فائض الموازنة سنويا بهدف استخدامه   _وقد يخصص المشرع ٢

 العام :  الستهالك القرض 

أو تخصص بعض االيرادات لخدمة الدين العام واستهالکه . غير أن فكرة التخصيص هذه تشير إلى أن المركز المالي  

طة التقديرية التي تتمتع بها واالقتصادي للدولة ضعيف ، فضال عن تعارض هذا االسلوب مع مقتضيات المالسة والسل

 الدولة عندما تحاول تحقيق التوازن بين مواردها المتنوعة ، واحتياجاتها االقتصادية على المستوى القومي. 

 

 سؤال/ يرجى االجابه عليه في التعليقات مال المقصود بسعر التعادل 



 الثالث  الباب

 العامة  الموازنة

 

 

  ذاتها بحد   العامة  بالموازنة المقصود هنا  تحدد والقانونية المالية  طبيعتها  ،  العامة الموازنة تعريف :  أول 

   عنها اختالفها  او  تشابهها  أوجه  لتحديد وصول  األخرى المفاهيم  أو  الموازنات من غيرها عن تميزها ثم

 

  فترة خالل  وايراداتها الدولة لنفقات  تقديرا تضمن خطة  بانها   العامة الموازنة تعرف العامة   الموازنة ام

  على وبناء  السياسية   السلطة اليها  تسعى د التي  الهداف ضوء في  التقدير هذا  ويتم  ،  سنة غالبا قادحة،

  وانما ، للدولة  العامة واليرادات  النفقات  لتوضيح محاسبية  اداة   ليست العامة  الموازنة   فان التعريف هذا

  كما سماتها   تحديد يمكن  وبهذا اهدافها  تحقيق  في الدولة   وسائل من وسيلة  بالقتصاد الصلة   وثيقة هي

 :   ياتي

 ثانياً _ خصائص الموازنة العامة  

 

 توقع  العامة الموازنة  -١

 

  قادمة  فترة خالل رادات يا من التنفيذية  السلطة وتحصله  ماتنفقه لتوقعات بيانات  العامة الموازنة تمثل

  فان وعنئذ .   التشريعية السلطة على عرضه  قبل التوقع هذا  تحديد  السلطة هذه  تتولى حيث  ،  بسنة تقدر

  تعكس حيث   ، له  المحددة  الفترة  خالل الدولة عمل برنامج ال  ماهي  وحجمها واليرادات النفقات بنود

   في سياستها 

  عن الدولة وايرادات  نفقات توقع  ان القول نافلة ومن والجتماعية والقتصادية السياسية  المجالت جميع

  الخاص   فيه بما  وحجمه  المجتمع  في القتصادي  النشاط توقعات عن بمعزل ليتم  للموازنة المحددة  الفترة 

 والعام 

 

 اجازه  العامة الموازنة _  ٢

 

  أي   ، الموازنة   باعتماد الديمقراطية  النظمة ذات  الدول في التشريعية   السلطة) النيابية  المجالس تقوم

  السلطة ان من الرغم  على از  وايراداتها القادمة  السنة  نفقات عن التنفيذية  السلطة توقعات  على الموافقة 

  الحكومة تقوم  أن  قبل لها باجازتها تقوم  التشريعية السلطة   أن ال  الموازنة   اعداد  تتولى التي   هي التنفيذية

  حق  أن  والواقع به  اعتمدتها  التي وبالصورة السلطة   هذه أجازة  بها  صدرت التي   الحدود في  بتنفيذها

 فرض  في  النيابية المجالس   بنجاح  بدأ طويل تاريخي   بتطور عر تمد  الموازنة   اجازة  في النيابية  المجالس

  هذا واكتمل  الضرائب حصيلة  بها  تنفذ   التي الصورة رقابة في  حقها ممارسة ثم ،  غيرها دون الضرائب



  وثيقة في العامة   واليرادات العامة النفقات تقديرات عرض  بضرورة العامة   المالية  نطاق في  الحق

 التشريعية  السلطة   حقوق اقوى من  الحق  هذا  ويعد نورية  وبصورة العامة الموازنة هي  واحدة

 

  النفقات  تقديرات أن  والواقع المجالت جميع  في  الحكومة على الرقابة   ممارسة خالل من تستطيع حيث

  بالمعنى  العامة اليرادات   تقديرات نون التشريعية السلطة   من اجازة  الى تحتاج  التي   وحدها هي  العامة

  مع يتفق  وهذا ،  بتنفيذها  القيام  في حقا  التنفيذية  السلطة يمنح  النفقات اجازة ان  حيث  ، للتعبير الفني 

  في  خيار  أي  التنفيذية  السلطة يمنع فال العامة  اليرادات  على  الموافقة  مسالة اما  ، لالجازة   الفني  المفهوم

  تضمن وقد  تنظمها التي  القوانين النصوص  استنادا   التحصيل واجبة  انها  حيث ، عدمه من تحصيلها 

  المجالس اجازة تصبح بحيث  مثال جديدة ضرائب:  الاليرادات   جديدة قنوات  الموازنة   التنفيذية  السلطة

  ،  الموازنة ملحقات  الحالة هذه  على ويطلق   ،  الضرائب  هذه فرض  على موافقة  تمثل الموازنة النيابية 

  على التشريعية  السلطة   موافقة على الحصول تسهيل  الى   العملية  هذه وراء من التنفيذية  السلطة  وتهدف

  التنفيذية  للسلطة يوفر  الموازنة ملحقات اسلوب  اتباع  أن من الرغم وعلى الضرائب  هذه مثل فرض 

  للسلطة  كافية فرصة ليتيح ذلك أن  ال  جديدة ضرائب فرض  على  سهلة  موافقة على الحصول  في سهولة

  التشريع  ان الى  بالضافة  هذا.  ونتائجه  اسبابه  ودراسة  الضرائب فرض  مبدأ المناقشة التشريعية

  يمكن  مستقلة قوانين بشكل صدوره األمر يقتضي لذلك  وثبات  وخطر اهمية  على ينطوي   الضريبي

 .  العامة بالموازنة   يلحق  أن ل  ،  بسهولة  اليها الرجوع 

 

 

 

   العامة الموازنة   طبيعة -

 

  أن  ذلك ،  بها يختلط   قد عما وتمييزها  تعريفها  عند  التوقف  الدولة موازنة  على التعرف يقتصر ل 

  فان وبذلك ،  العامة هيئاتها  بوساطة وتنفيذا  وتحضيرا إعداد  التنفيذية  السلطة   تؤدية عمل العامة   الموازنة

  الموازنة بقانون يعرف بقانون يصدر لنه التشريعية  السلطة   تعتمده مالي یمحتو العمل  لهذا

           العامة

 للموازنة  القانونية   الطبيعة

 

  تحضير التنفيذية  السلطة ی تتول  حيث   نفسها  الموازنة وبين الموازنة قانون بين نفرق أن علينا  ينبغي

  على  موافقتها وعند لعتمادها التشريعية  السلطة على بعدئذ  تعرضها  ثم الدول معظم  في  الموازنة

 ب  يعرف قانون بها يصدر  مندرجاتها

 

  عمال تمثل ،  ذاتها الموازنة فإن ،  التشريعية السلطة   موافقة من الرغم وعلى الموازنة،   اعتماد قانون

  خطة   هي اذ  ، الشكل  ناحية من وكذلك . ودائمة عامة قواعد لتقرر حيث الموضوع  ناحية   من ادارية

  المعروف ومن) اختصاصها ضمن ويقع  ، معينة مدة عن واليراد  التفاق  لتنظيم التنفيذية  السلطة تعدها



  عمال فيعد  الموازنة اعتماد  قانون اما  ، ادارية قرارات  شكل في  اختصاصها  تمارس التنفيذية  السلطة  ان

  فال الموضوع  ناحية   من اما.   التشريعية  السلطة عن لصدوره بالنظر  ، فقط  الشكل  حيث  من تشريعيا

  يكن لم  حقا   أو سلطة  الحكومة وليمنح ، جديدة  عامة قواعد من خال لنه اداريا   عمال يكون أن يعدو

  لها  يسمح التي والنفقات  تحصيلها الحكومة  تمارس التي   اليرادات لن ذلك السارية  القوانين في  قائما

  على الحصول من لها  لبد  السلطات هذه الحكومة تمارس  أن أجل ومن سابقة  قوانين عن ناشئة  بتنفيذها

  هذه تظل وحينما ،  السابق المحاسبي  الجدول في الواردة   التقديرات لتنفيذ  التشريعية   السلطة من اجازة

  السلطة   تنتهز  وقد.   المفعول  السارية القوانين  في يتحدد  ان ينبغي   بها  العمل فان اداريا عمال الجازة

  أي  ،   حقيقية  تشريعات  لها  فتضيف  للتصديق  التشريعية  للسلطة   الموازنة تقديم فرصة -  احيانا  -  التنفيذية

  الموازنة  هما عنصرين، يتضمن الموازنة قانون فان الحالة  هذه مثل وفي ،  جديدة ضرائب فرض  قوانين

  قوانين فهي الملحقة  التشريعات  اما الموضوعية  الناحية من اداري وعمل ، الشكلية  الناحية  من قانون

  القانون لن تبريره ويصعب معيبا  يعد  الموازنة بمخلفات  يتعلق  الذي   المسلك هذا و وموضوعا شكال

  من ليس  وذلك الغالب  في -  مالية سنة  مدته  لتتجاوز مؤقتة صفة ذو  الموازنة على  بالتصديق  المتعلق

  هذه  تبعثر األول  -لسببين  وذلك عامة  تشريعات ( الموازنة قانون)  به تلحق  ان  شيء في  الصحيح

:   والثاني  صعبا غالباً  الرجوع  امر يكون بحيث والمختلفة،  المتعددة الموازنات  في وتشتتها  التشريعات

  للدولة   السنوية  الموازنة تنظر التي  النيابة المجالس عمل لن  ، اإلجراء  هذا وراء الكامنة الخطورة

  من عليه  يترتب وما غرضه حيث   من لدراسته  المجال ليفسح بها عادي  قانون والحاق  السرعة  تسوده

  تجاوز في الرغبة و العامة   والموازنة العادية القوانين   الحاق الى الحكومة يدفع  الذي   الحد يكون  وقد نتائج

  التشريعات  على  خطيرة تعديالت   ادخال  عليها يترتب  وقد  باقرارها التعجيل وبالتالي  البطيئة   اإلجراءات

 . مجانيته   يفرض   مما الدولة   في السارية  المالية



 قواعد الموازنة العامة 

 الموازنة  وحدة -أ

 

  والمقصود وأحدة موازنة  وثيقة في وايراداتها الدولة  نفقات جميع  تدرج  أن  الموازنة بوحدة يقصد

  آخرى  عامة موازنات  وجود  القاعدة هذه من استثناء البعد بالتالي   وحدها الدولة   موازنة في  هنا بالموازنة

  عن مستقل عام شخص  البلدية   أن حيث  ،  مثال البلديات  موازنة ،  الدولة غير عامة باشخاص  خاصة

  الناحية   ناحيتين في  القاعدة هذه  تبرير ويرد  ، موازنتها  عن مستقلة عامة موازنة له  فان وبالتالي  الدول

  الكلي  المجموع   مقارنة عند  وبخاصة ،  للدولة المالي  المركز  معرفة يسهل القاعدة   هذه تطبيق   أن:   المالية

  الموازنة   هذه كانت  اذا فيما  واالقتصاديين الماليين الباحثين  يساعد كما  ، جهة  من ونفقاتها اليراداتها

  مراقبة بمهمة  القيام النيابية   للمجالس تيسر القاعدة  هذه فان السياسية   الناحية اما  عدمه من متوازنة

  هذه  تطبيق أهمية  من الرغم وعلى  التقليدية العامة  يةالمال   في األساسية   القواعد من كانت  ولهذا ،  الموازنة

 منها  عليها ترد التي   االستثنابات بعض  هناك  فان القاعدة 

 

   الخاصة   الحسابات -  أ

 

  العمليات  خالل من الدولة خزانة   الى اموال دخول بموجبها يسجل فنية وسيلة الحسابات   هذه تمثل

  تعد  ال  منها  األموال بعض  خروج  ان كما عامة ايرادات  األموال هذه تعد  وال .   تؤديها التي  الخاصة

  الى تؤدي  النها لها  تكريسا  وانما  ،  الموازنة وحدة  على استثناء   ليست فانها  الصورة  وبهذه عامة نفقات 

  حيث  نفقاتها  الى  أو  الدولة   ايرادات الى  مبالغ اضافة دون حقيقته  على  ، للدولة   المالي المركز اظهار

  الفنية  الوسيلة  هذه استخدام   تسيء  قد الحكومة ان  اال .  عامة نفقات   وال  عامة الايرادات، حقيقتها في التعد

  الموازنات ( الموازنة   وحدة قاعدة من فعليا استثناء تشكل الحسابات هذه  تجعل بصورة  االحوال بعض  في

  وعلى) استثنانية  او  يةوقت الغراض  كبيرة مبالغ  أنفاق  عند االستخدامها  الدولة تضطر  التي  االستثنائية

  الى  المؤدية األسباب   جدية  فيها يتاكد التي الحاالت في  انه يرى  العامة المالية كتاب بعض  أن من الرغم

  اجراء  يتيح حيث   ، اداؤها المستحسن األمور من عادية  غير موازنة وضع وان ،  العادي غير االنفاق 

  الدول  أن اال  السابقة   الموازنات الى  الرجوع   خالل من مختلفة  سنوات  خالل  المالي  الدولة وضع مقارنة

  لهذه وتجنبا الحديث  االتجاه فان لذلك  ، المبررة غير االستثنائية الموازنات  استخدام تسيء  ما  كثيرا

:    الى  الموازنة في  النفقات بتقسيم  عنها واالستعاضة العادية  غير الموازنات من التقليل الى   يعمد المساوی 

  بعض   بموازنات  األخيرة  وتتمثل.  الملحقة  والموازنات الخاصة بالمشروعات والخاصة الدورية  النفقات

  تخصيص  يتطلب  ادائها  حسن  وان تجاريا او  صناعيا نشاطا   تؤدي  التي  العامة المرافق  أو(  الهيئات

  او الفائض  يضاف الدولة  بموازنة  وتلحق المرافق  أو ( الهيئة  ايرادات  علی تحتوي  لها  مستقلة موازنة

  الشخصية  وليس المتميزة المالية  الشخصية  الهيئة  منح يعني العامة الموازنة   إلى الهيئة  موازنة في  العجز

 . المستقلة المعنوية 

   المستقلة   الموازنات_  ب

,   المعنوية  الشخصية  تتمتع التي االقتصادي النشاط   ذات العامة والمشروعات المرافق موازنات وهي

  وهذا ،  بوظائفها  قيامها لتمكين االستقالل  يمنح  اذ  والصناعي الزراعي والمصرف الرافدين مصرف مثل

  يقرر  تشريعي نص   الى حاجة  دونما  بها خاصة  الدولة موازنة عن مستقلة  موازنة لها يكون  ان يتطلب



 توازن لتحقيق  بمفرده يسعى  انه   اليعني مستقلة  بموازنة  العام المشروع   أو المرافق   استقالل  وعند.   ذلك

  تبادر قد  الدولة فان عجزا  به  يقوم  الذي النشاط نتيجة  تكون عندما  حيث.   موارده احتكار او  موازنته

  مااذا  حالة وفي ،  الخاص  للقطاع   الممنوحة االعانة حكم  حكمها  ويكون الدولة موازنة  من اعانة  بمنحه

  المالية السياسية  لتوجيهات اتباعا   العامة  الموازنة الى  ترحيله  ينبغي فعندئذ   فائضا يحقق  أن استطاع 

 .  الدولة   في واالقتصادية

 

 الموازنة  سنوية  -۲

 

  ، عام  كل اي  ، دورية بصورة  وايراداتها الدولة لنفقات  والتصديق  واالعداد التحضير  يتم ان بها  يقصد

  حالة وفي  تقويمية سنة  مدة  نشاطاتها وتشمل ،  سنويا التشريعية السلطة تعتمدها  أن  ينبغي الموازنة  أن  أي

  تتولى  أن  القاعدة هذه  مقتضيات ومن مبلغ اي   انفاق  التستطيع الحكومة فإن االعتماد  يحدد لم  اذا  ما

  فترة خالل فيها الواردة االيرادات  وتحصيل  الموازنة   في اعتمادات   من مدرج ما  انفاق  التنفيذية  السلطة

  موجبة  مالية  تصرفات  احدثت اذا   ما حالة  في صعوبة أية   هناك وليس الموازنة سنة فترة وهي ، تنفيذها 

  وتم لها  المنشئة  الواقعة   تمت  التي لاليرادات  بالنسبة وال  المالية  السنة  خالل  العامة للنفقة  الفعلي  کالدفع

  هذه حسابات الى   اضافتها  تم وااليرادات  النفقات   هذه الن ذلك ، السنة  هذه  خالل  لها  الفعلي  التحصيل

  فعندئذ  السنة  فترة خالل  االيرادات تحميل  يتم  ولم النفقات   تدفع لم  حيث   ذلك يتم لم اذا اما .  السنة 

   البحث  محل السنة  التضاف

  الفعلي  الدفع أن  اال  نفسها   المالية  السنة خالل  مبلغ بدفع الحكومة  بذمة التزام  ينشأ  عندما المشكلة   وتدق

  مبلغ تحصيل في  للحكومة حق  ينشأ  أن أو  ، اوزارها  وضعت قد السنة  تكون ان  بعد  يتم  المبلغ  هذا لمثل

  المشكلة  هذه مثل أن والواقع السنة  انتهاء بعد اال   له الفعلي  التحصيل  يتحقق وال  ، نفسها  السنة  خالل ما

  أن  الحال يقتضي وعندند المعنية الدولة  في السارية  التشريعات حسب اخرى الى  دولة  من حلها  يختلف 

  انها على الموازنة   الى ينظر األولى  الطريقة ففي االستحقاق واساس النقدي االساس  طريقة  بين نفرق

  اساس   على الختامي المالية السنة  حساب ويكون ، المالية   النظر وجهة  عليها تغلب   حيث  للخزانة  حساب

 او  بالدفع   الدولة التزام   نشوء تاريخ عن النظر  بصرف السنة  هذه  خالل  فعال تحصيله  تم  وما ماانفق

 

  المبالغ  اساس على الختامي  المالية   السنة حساب  فيتم الثانية الطريقة  اما التحصيال في  حقها نشوء خيتار

  نشأ  التي  المبالغ كذلك ،  المعنية  السنة خالل فعال دفعها  يتم لم  ولو حتى   ، بدفعها  الحكومة التزمت  - التي 

 البحث   مدار السنة خالل فعال  تحصيلها يتم   لم  ولو حتى تحصيلها   في الدولة   حق

 

 تصور  حيث  ، القانوني  الطابع  عليه  يغلب  لالدارة حساب  بمثابة   أنها على  الموازنة  الى ينظر وعندئذ

  وانما ،  فعال تحصيلها  تم  والتي ،  فعال ودفعت انفاقها تم  التي   المبالغ  حيث  من ال  ، للدولة   المالي المركز

  عن النظر بصرف المالية  السنة  خالل لصالحها أو  الدولة  على ترتبت التي   والحقوق االلتزامات حيث من

  تضاف  اضافية  فترة هناك  تكون ان  الطريقة بهذه  األخذ  على ويترتب  الفعلى  التحصيل  او الدفع  تاريخ

  السنة  على ويطلق .  السنة  هذه أثناء الدولة  بذمة نشأت  التي  االلتزامات تسوية  خاللها  يجري نه  السنة  الى

  ، تحديد  دون يتركها  وقد ، معينة  زمنية  بفترة المدة   هذه القانون  يحدد وقد التسوية،  مدة  االضافية  والفترة

  وربما  ، والحقوق  االلتزامات جميع  تسوية بعد  اال  المالية  السنة  حساب   يقفل  اال  األخير  على ويترتب



  في بعضها  مع المختلفة المالية  السنوات  حسابات  تداخل الى   يؤدي  مما عديدة  سنوات الى   ذلك يتأخر

 انتهائها  بعد قفل دون  المالية  السنة حسابات  فيها  تترك التي   المجاالت

   الموازنة شمول أو  عمومية قاعدة -

 وثيقة  في  العامة وااليرادات النفقات تقديرات   جميع  تظهر أن  القاعدة بهذه  يقصد

 

  اعداد  الى   تهدف -  رأينا كما  -  الموازنة وحدة قاعدة كانت  واذا االثنين بين  مقاصة اجراء دون ،  واحدة

  كل وبالتفصيل الوثيقة هذه في يسجل أن الى تهدف  العمومية  قاعدة فان ،  الدولة  لموازنة  واحدة وثيقة

  ايراداته  وبين( العامة  الهيئات  او)  المرافق بعض  نفقات  بين مقاصة يحدث أن دون راد يا او  لنفقة   تقدير

  راداتهيا  وتقديرات المرفق   نفقات تقديرات بين  الفرق رصيد  سوى التظهر الموازنة أن يعني  وهذا

 .  الصافية،   الموازنة

 

  الرقابة في  النيابية المجالس  حقوق   نطاق توسع  نتيجة  تقريبا   الدول جميع  في  القاعدة هذه روعيت وقد

  أن حيث  ،  االنفاق في  الحكومي األسراف ظاهرة  من يحد أن شأنه   من وهذا التنفيذية  السلطة اعمال على

  أن  نفقاته  تجاوز رادات يا  يحقق  الذي  العام  المرفق  أمام  المجال   يفسح  الصافية الموازنة اسلوب   تطبيق

  نفقات بنود على  التشريعية  السلطة رقابة اليجد  النه  ، ضرورية تكن لم  ولو حتى  النباتات  في يسرف

  الدولة  تديرها  التي االقتصادية  للمشروعات  بالنسبة وبخاصة االستثناءات بعض  القاعدة  هذه على وترد

 مالي  باستقالل تتمتع التي  العامة الهيئات وبعض 

 المالي   النشاط وبخاصة فيها،

 

  الحكومة نشاط  على التشريعية  السلطة  رقابة احكام  الى هدفت  قد الموازنة  عمومية قاعدة  كانت واذا

 فان ،  الحكومية  المرافق ونفقات  راداتيا اجازة  خالل  من المالي 

 

 :   هما ،  أخرتين  قاعدتين جانبها  الى

 

  لالنفاق االيراد  قنوات من معين راديا مصدر  تخصص  اال   يعني  وهذا االيرادات  تخصيص  عدم قاعدة_ 

  الحسابات في ) واالنفاق  اإليراد(  معا االثنان يندرج  ان  ينبغي وانما  االنفاق   اوجه  من معين وجه على

 الموازنة  عمومية لقاعدة طبقا   الموازنة ضمن بها  المختصة

 

  في الواردة   العامة النفقات على  النيابية المجالس تصديق   أن وتعني:   االعتمادات  تخصيص  قاعدة_ 

   مبلغ يخصص   ان يجب  وانما  ،  اجماليا يكون ان اليجوز الموازنة

  االتفاق على  الرقابة في دورها ممارسة المجالس  لهذه  يتيح مما  االنفاق انواع  من نوع  لكل معين

   ،  بتفصيالته



  بين التشريعية السلطة عليها  صادقت التي  المبالغ   حدود  وفي   االتفاق   في التنفيذية  السلطة   ويقيد

  أصبحت   حيث  ، القاعدة   هذه حدة  من التخفيف في  لرغبة مسبق  اذن حصول بعد  اال  اللهم   ، تجاوزها

  للنفقات اقسام عدة  على بالموافقة  النيابية المجالس اكتفت   وكذلك ، للدولة   المالي  النشاط ق ويع قيدا تمثل

 ی اخر اقسام الى  بدورها  هذه تنقسم  ثم  ، عام  مرفق لكل بالنسبة   العامة

 

 الموازنة  توازن  قاعدة -

 

  واعتبرت ، مطلق  بشكل  العامة  واإليرادات  العامة   النفقات بين  السنوي التوازن التقليدية  النظرية  اقرت

  الرغبة والى  ، جهة  من) وااليرادات  النفقات  الموازنة  جانبي  بين التوازن يتطلب  المالية  االدارة  حسن أن

  التستطيع فائض  او  ، تضخمي  اثر  من تغطيته  على يترتب قد  وما الموازنة في  العجز مخاطر تفادي في

  الىرئيسي  خطر بمثل  الموازنة  عجز أن التقليدية النظر وجهة ومن أخرى  جهة  من به التصرف الدولة 

  االقتراض   الى  الدولة لجوء  يعني  انه   بسبب ، بكثير فيها  فائض  تحقيق  من اخطر فيها يصبح التي  الدرجة

  منه  انطلقت الذي   األساس الغرض  هو الكامل االستخدام  أن  وحيث لتغطيته  الجديد النقدي االصدار او

  أن دون الدفع وسائل في زيادة  الجديد  النقدي االصدار  الى اللجوء  على يترتب  لذلك  التقليدية النظرية

  فان وبالتالي  ،  األسعار في  زيادة االرتفاع  هذا عن وينتج والخدمات  السلع انتاج   في حقيقية  زيادة  تقابلها

  هذه  التقليديين  نظرة  نشأت وقد الحقيقية  النقود قيمة فيها تتدهور تضخمية حلقة في  الدخول شأنه  من هذا

  ثم ومن) الحارسة الدولة ( العامة   المرافق تسيير على  الدولة دور قصر في اساسه   يكمن معين اعتبار من

  يتعلق  فيما ومحدودا محصورا الدولة نشاط  يجعل الذي  األمر المرافق  هذه اداء  ضمان في  نشاطها تحديد 

 .  االقتصادي  النشاط  بتوازن

 

  في الدولة  دور تطور رافق  كبير لتطور مجاال  التقليدي  للمفهوم وفقا  الموازنة توازن فكرة  اصبحت  لقد

 من  كثيرة مجاالت في  مسؤولياتها وزيادة  االقتصادية  الحياة

 



 كلية الكوت الجامعة  

 قسم القانون 

 (١٤المحاضرة رقم )

 :المالية العامة المادة 

 مدرس المادة :م. م رسل باسم كريم 

 م. م حيدر عبد السادة  

 

 الفصل الثاني دورة الموازنة العامة                                        

 

ان المقصود بمصطلح الدورة هو األنشطة والعمليات المكونة للموازنة العامة للدولة بالنظر لما تتصف به هذه العمليات  

من الدورية واالستمرار فالموازنة تمثل مجموع األنشطة المتعددة التي تجري في نطاق االقتصاد العام )القطاع العام 

ايرادات ونفقات عامة( وعملية   االنتاجية( مصاغة في صورة تدفقات نقدية ،)بوحدات التقليدية واالقتصادية التسييرية و

بالتنفيذ أو  قما يتعلمنها بتحضير التقديرات ووضع الموازنة ، او  قما يتعلمستمرة ومتصلة . ان هذه العملية سواء 

لوحدات التي يتكون منها القطاع  المراجعة والمحاسبة ذات تأثير في القرارات المتخذة في هذا المجال ، وذلك في جميع ا

 العام وعلى مستوى المراحل التي تمر بها عملية الموازنة التي تتكرر في كل عام . 

 

اوال : مرحلة التحضير واالعداد والتصديق تشكل مرحلة التحضير والتصديق حجر الزاوية ، وتعنيان بمجموعة من  

موارد االقتصادية التي تخصص االشباع الحاجات العامة ، ولتحقيق مسائل ذات طبيعة فنية وادارية وذات عالقة بتحديد ال

االهداف االقتصادية واالجتماعية في الدولة . ويتحدد العمل المالي في هذه المرحلة بوضع تقديرات للنفقات العامة  

مية بصفتها جزءا من  والموارد العامة لفترة قادمة . وتتولى هذه المسؤولية في صورة (مشروع الموازنة) اإلدارات الحكو

الجهاز التنفيذي في الدولة ، وفي المرحلة الثانية يخضع المشروع مع المقترحات لدراسة السلطة التشريعية ومناقشتها ،  

 تمهيدا للتصديق على المقترحات وبالتالي مشروع الموازنة .

 

 دور السلطة التنفيذية في مرحلة التحضير والتصديق على الموازنة.   -1

 

السلطة التنفيذية هي التي تتولى امر االنفاق العام أو تحصيل االيرادات العامة من خالل اإلدارات الحكومية في  لما كانت 

، ويتم ذلك من خالل وضع بيان مفصل بالنفقات   معظم دول العالم فانها هي التي تتولى اعداد تقديرات الموازنة

 ملية وزارة المالية أو الخزانة في العادة(وااليرادات العامة عن فترة قادمة )تشرف على هذه الع

 

 تقديرات الموازنة    بأعداداختصاص السلطة التنفيذية  - أ

تثور اعتبارات عدة تدعو الى ايداع تقديرات الموازنة الى السلطة التنفيذية . فهذه السلطة هي التي تتولى ادارة المؤسسات  

تحديد متطلبات هذه االدارات من االنفاق ، كما انها )السلطة( على المام تام  التابعة للدولة ، اذا فهي اقدر من غيرها على 

بالقدرة المالية القومية في الدولة بحكم علمها بطبيعة االقتصاد القومي والتطورات التي تلحق به ، ولذلك فان المعلومات  

أساسا للموارد العامة كذلك وال كانت   والبيانات التي تملكها تجعلها في موضع تستطيع معه تحديد المصادر التي تتخذ

الموازنة تمثل برنامجاً وسياسة الحكم واإلدارة فان السلطة التنفيذية التي تفترض توفر الكفاءة واالخالص في اجهزتها  

تستطيع تقدير الحاجات واألولويات االجتماعية ، وبالتالي تحديد نطاق االشباع العام واتجاهاته في المجتمع ، دون أن  

 خضع لتيارات االهواء والمصالح . ت

 : ب_ طرق تقدير النفقات وااليرادات في الموازنة



اذا كانت الموازنة تمثل تقديراً للنفقات التي سيتم انفاقها وااليرادات التي يتم تحصيلها خالل سنة مالية قادمة ، فان طرق  

 دة هي.  التقدير واساليبه من الخصائص البارزة في مرحلة تحضيرها وهناك طرق ع

تقدير النفقات صعوبات فنية كبيرة ، اال انه يتطلب أن يكون حقيقياً ويتم تقديرها وفقا   رال يثي:  تقدير النفقات -أ

للحاجات المتوقعة مع مراعاة الدقة . ويتم التفريق في فرنسا عند تقدير النفقات بين نوعين من االعتمادات :  

لتي تمثل الحد االقصى لقدرة الحكومة على انفاقها دون الرجوع  اعتمادات تحديدية ، ويقصد بها االعتمادات ا

الى السلطة التشريعية واعتمادات تقديرية ، وفي النفقات التي يتم تقديرها على وجه التقريب ، وتلك المخصصة  

المرافق والمشروعات التي لم تستقر تكاليفها بعد حيث تنصب موافقة البرلمان علی هدف النفقة وليس على 

مها ، وهذا يعني أن باستطاعة الحكومة تجاوز االعتماد المقدر بشرط الحصول على موافقة البرلمان بعدئذ حج

وعلى الرغم من ذلك فان اعتمادات الموازنة تبقي تحديدية امال وال يجوز تجاوزها اال بأذن من السلطة 

 التشريعية  

 

د تعقيدا ، حيث يفرض تقديرها التنبل بجميع المتغيرات : أن تقدير االيرادات اكثر صعوبة واش تقدير االيرادات -٢

االقتصادية لتحديد مصادر االيراد المتنوعة . وبخاصة الضرائب ومن اشهر طرق التقدير التقدير االلي التقدير المباشر ، 

ة السنة قبل  وتعتمد طريقة التقدير االلي على بضع قواعد لتقدير االيرادات تجنبا لالجتهادات الشخصية و منها طريق

األخيرة ، حيث يتم وضع تقديرات الموازنة الجديدة على اساس االيرادات الفعلية المدرجة في الحساب الختامي الخر سنة  

 مالية منتهية 

منتهية )السنة قبل االخيرة( وطريقة الزيادة أو النقص النسبي التي تقرر بان يدون في مشروع الموازنة الجديدة حجم  

/ مثالً ( في حالة ما   ١۰االيرادات وفقا لما هو مدرج في أخر سنة مالية منقضية حيث يضاف اليها معدل زيادة معين ) 

اذا كانت الزيادة في النشاط االقتصادي متوقعة ، او بالعكس تخفيضها بمعدل معين . وكذلك طريقة المتوسطات ، حيث يتم 

ديدة على اساس متوسط االيرادات المتحققة فعال خالل عامين او ثالثة سابقة اما  بموجبها تقدير االيرادات في الموازنة الج

طرق التقدير المباشر ، فتهدف الى التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر االيرادات وتقدير حصيلته بناء على دراسة 

لي ايراداته للعام القادم ، كما تقوم مباشرة فيطلب من كل مشروع )ای شركة في القطاع العام التنبؤ بحجم مبيعاته ، وبالتا

تحصيله من رسوم وايرادات اخرى كذلك تتولى وزارة المالية أو الجهة المكلفة   عكل مؤسسة حكومية بتقدير ما تتوق

بتحصيل الضرائب بتقدير مباشر ألوعية الضرائب ومقدار ما يتوقع تحميله منها خالل السنة القادمة وترتبط هذه 

النشاط االقتصادي في الدولة . فتزداد في فترات الرخاء الدخول والثروات والمبيعات واألرباح  االيرادات بمستوى

 واالستهالك ... الخ وبالتالي تزداد حصيلة الضرائب على معظم األوعية والعكس صحيح في فترات الكساد 

 



المبحث السادس    

 تقسيمات الضريبة

فمن حيث الوعاء قسمت  قسم كتاب المالية الضرائب الى تقسيمات مختلفة باختالف الزاوية التي ينظر اليها .
الى ضرائب على األشخاص وضرائب األموال ومن حيث مصدر الخضوع قسمت الى ضرائب واحدة 

وضرائب متعددة ومن حيث مراعاتها لظروف المكلف قسمت الى ضرائب عينية وضرائب شخصية ومن 
وضرائب غير  حيث المرحلة التي يخضع فيها الدخل او راس المال للضريبة قسمت الى ضرائب مباشرة

 مباشرة ، و عموما سنفصل فيها على النحو اآلتي

 المطلب األول

 الضرائب على األشخاص والضرائب على األموال

قسم الفقه المالي الضرائب من حيث وعاءها او المادة التي تخضع لها الى ضرائب على األشخاص وضرائب 
 :على األموال وسوف نبينهما في الفرعين التاليين

:ولالفرع األ  

 الضريبة على األشخاص

 ويراد بالضريبة على األشخاص تلك الضريبة التي يكون الوجود اإلنساني للشخص في دولة ما محالا 
، او على األسرة كوحدة  معيناا  لفرضها. وقد تفرض على بعض االشخاص فقط كالذكور الذين بلغوا سناا 

، كما عمل بها في ظل الدولة اإلسالمية وكانت تسمى بها في العصور الرومانية القديمة انتاجية وكان معموالا 
همت الجزية حيث فرضت على أهل الكتاب من الذميين . والضريبة على األشخاص تكون على نوعين  

ويراد بها أن تفرض الضريبة على جميع افراد المجتمع بسعر واحد وبغض  :ضريبة األشخاص البسيطة -أ
.النظر عن الجنس او العمر او المستوى المالي واالجتماعي للشخص وقد اخذت بها المجتمعات القديمة  

 للجنس والعمر وبشكل خاص تبعاا  ويراد بها أن تفرض الضريبة تبعاا ب۔ ضريبة األشخاص المدرجة : 
ماعية التي ينتمي اليها كل فرد من افراد المجتمع وقد اخذت بها العديد من المجتمعات خاصة للطبقة االجت

بالعصور الوسطى حيث تم تقسيم المجتمعات الى ثالثة طبقات او اكثر بل انه في فرنسا قسم المجتمع عام 



لضريبية المالية وعلى العموم تكاد تخلو التشريعات ا طبقة كل منها تخضع لسعر محدد(  ۲۲الى )  5961
للضريبة ، ولما فيها من  الحالية في مختلف الدول من ضريبة األشخاص لكونها تجعل االنسان ذاته محالا 

مجافاة االعتبارات العدالة تظهر في المساواة بين األفراد في دفع مبلغ واحد مع ما قد يوجد بينهم من اختالف 
لك تحتفظ بعض الدول في العصر الحديث بهذا النوع من في المركز المالي او القدرة التكليفية. ورغم ذ

ئب ال ألغراض مالية بل ألغراض سياسية فتفرض بعض الواليات السويسرية مثال ضريبة ضئيلة االضر 
المقدار على األفراد ذوي الدخول كشرط الستعمال حق االنتخاب رغبة في اشعار االفراد بمسؤوليتهم تجاه 

.الحكم وتنمية رقابتهم عليه  

 الفرع الثاني الضريبة على األموال

وبموجبها تكون اموال المكلف المادة األساسية التي تفرض عليها الضريبة وتشمل هذه األموال معامالت 
المكلف كافة التي يكون موضوعها األموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك جميع العمليات االقتصادية المتعلقة 

وعلى ذلك يمكن تقسيم الضرائب على األموال إلى نوعينباالنتاج والتداول واالنفاق    

وتشمل الضريبة على رأس المال والدخل وتعرف بالضرائب المباشرة . األول : الضرائب على الثروة :   

الثاني : الضرائب على التداول واالنفاق واالستهالك والضرائب على اإلنتاج ويطلق عليها اصطالحا 
 الضرائب غير المباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 



 المطلب الثاني

 دةالمتعد ئبالضريبة الواحدة والضرا

وسوف نبين هنا المقصود بكل منهما في فرعيين متتاليين يتناول األول الضريبة الواحدة ويتعرض الثاني 
 للضرائب المتعددة

 الفرع األول 

 الضريبة الواحدة 

يقوم نظام الضريبة الواحدة على اساس اعتماد الدولة على مصدر واحد في الحصول على االيرادات 
الضرورية لسد نفقات او اعباء الدولة وفكرة الضريبة الواحدة مقررة قديمة ويعود تاريخها إلى القرن السابع 

الذين اعتبروا أن األرض هي وحدها  (الفيزوقراط)عشر. واول من دعى اليها هم االقتصاديون الطبيعيون 
األساس في خلق او توليد الثروات وان األرض هي وحدها التي تغل ناتج او ايراد صافي وبذلك برروا فرض 

الضريبة الواحدة على مالك األراضي الزراعية. أي أن هذه الضريبة تفرض على فئة واحدة وهم المالك 
على المصدر الوحيد للثروة. وقد القت هذه االفكار قبوال واسعا لدي العقاريون، والسبب في ذلك أنهم يهيمنون 

کتاب ورجال الثورة الفرنسية لذا قاموا بفرض ضريبة رئيسية على األرض. ويشير التاريخ المالي الى ان هذه 
 الضريبة قد مدت الخزانة الفرنسية بما يوازي نصف احتياطي الدولة من الموارد المالية

م الضريبة الواحدة وجه اليه الكثير من االنتقادات، اذ يكتنفه العديد من العقبات واألخطار ومع ذلك فان نظا
مما يجعله غير واقعي، ففي حالة حدوث خلل في الوعاء فان خزانة الدولة تتعرض الى مشكالت مالية قد 

 . يصعب تجاوزها بسهولة

م عدالتها بسبب فرضها على فئة اجتماعية باإلضافة إلي ثقل عبء الضريبة الواحدة على المكلفين، ثم عد
أن األخذ بهذا النوع من األنظمة يجعل امكانية االستفادة منها كأداة مالية  واحدة دون الفئات األخرى، واخيرا    

 الفرع الثاني

 الضرائب المتعددة



شمل معظم أن نظام الضرائب المتعددة يقوم على اساس تعددية الضرائب بحيث تكون هناك اوعية مختلفة ت
أنواع الدخل او رأس المال سواء في مراحل الحصول عليه او انفاقه او تداوله ويفضل نظام الضرائب 

المتعددة على نظام الضريبة الواحدة النه اقدر على تغذية الخزينة بالموارد المالية لمقابلة تزايد في النفقات 
النظام الضريبي الى تحقيقها في الوقت الحاضر .  العامة وبلوغ الغايات االقتصادية واالجتماعية التي يهدف

 : واالتجاه السائد لدى الدول هو األخذ بهذا النظام لما فيه من مزايا عديدة

ةالمختلف يؤدي نظام الضريبة المتعددة الى توزيع األعباء المالية على طبقات المجتمع-1  

احدة الن تعددية الضرائب تتناول أكثر من نوع أن المردود المالي لهذا النظام اكبر من نظام الضريبة الو -2
.واحد   

مع قاعدة العدالة من نظام الضريبة الواحدة ، الن الخطأ الذي يمكن أن يرتكب عند  . انه اکثر انسجاما  -3
 .تطبيق أحد الضرائب يمكن تجاوزه عند تطبيق األنواع األخرى للضرائب

 المطلب الثالث

الشخصيةالضرائب العينية والضرائب   

تلك الضريبة التي تعتمد في تحديدها على المقدرة المالية للمكلف وعلى حجم ثروته  يقصد بالضريبة العينية
وحده بغض النظر عن ظروف المكلف الشخصية او قدرته على الدفع، كما أنها ال تهتم بمصدر الدخل سواء 

لى السلع المستوردة بغض النظر عن أكان عمل ام رأس مال ، ومثالها الضريبة الكمركية التي تفرض ع
المستفيد او المستهلك لهذه السلعة ، فالذي يستورد سيارة يدفع عنها ضريبة كمركية مساوية لتلك التي يدفعها 

شخص آخر استورد سيارة من نفس النوع والحجم رغم ما يكون بين الشخصين من اختالف في ظروفهما 
ول غنيا وعازبا بينما الثاني فقيرا ومتزوجا ويعول خمسة اوالدالشخصية او مقدار دخلهما ، فقد يكون األ  

فهي التي تراعي عند فرضها مختلف ظروف المكلف اما الضرائب  الشخصية:   اما الضريبة الشخصية
لى كيفية حصوله ع ال  الشخصية بمعنى انها تراعي المقدرة المالية له وحالته الشخصية. فتأخذ في االعتبار مث

هو ناتج عن العمل أم رأس المال وهل للمكلف مصدر دخل واحد ام عدة مصادر. كما تراعي الدخل وهل 
الحالة الشخصية للمكلف من حيث كونه اعزبا ام متزوجا واذا كان متزوجا هل له اوالد ام ال؟ وكم يلزم لكفالة 

لضريبة صورة من ادخال عنصر الشخصية في ا الحد الدني الالزم لمعيشته ومعيشة افراد اسرته؟ ويعتبر



صور محاوالت التشريعات الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية حيث ان المقدرة التكليفية للمكلفين تختلف 
 باختالف ظروفهم الشخصية.

 



 الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 

 

يعتبر هذا التقسيم للضرائب اكثر التقسيمات شيوعا وانتشارا كما انه التقسيم الذي يثير حوله  

أكثر المناقشات المالية واالقتصادية فالدولة تستقطع جزءا من قدرة االفراد ودخولهم بشكل  

مباشر على نحو يسمح بتقدير المال محل الضريبة بدقة وبمراعات مصدره ومعاملته  

لوب مالئم وتسمي بالضريبة المباشرة  .وقد تقوم باستقطاع جزء من اموال الضريبية باس

المكلف بشكل غير مباشر أي ان تتبعها في مظاهرها الخارجية المتمثلة في وقائع  

وتصرفات محددة يقوم بها المكلف وتدل على ما يتمتع به من ثروة وتسمى بالضرائب غير  

 المباشرة  سنبين هنا  

 . المباشرةن الضرائب المباشرة وغير معايير التمييز بي

 

 ابرزها مايلي:   عدة معايير للتمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة هناك 

اذا كانت   الضريبة مباشرة : يتلخص هذا المعيار في اعتبار اوال: معيار طريقة التحصيل

الخاضعة   ( يدون فيها اسم المكلف ومقدار المادة roleتحصل بمقتضى جداول اسمية ) 

اذا لم تكن   الضريبة غير مباشرة للضريبة ومبلغ الضريبة الواجب تحصيله ، وتعتبر

تحصل بهذه الطريقة وانما بمناسبة حدوث وقائع او تصرفات معينة كأجتياز السلعة 

او   او الحدود الكمركية حيث تفرض عليها الضريبة الكمركية للدولةالمستوردة أو المصدرة 

 قيام الفرد باستهالك سلعة معينة حيث تفرض ضريبة االستهالك .

 

اذا تحمل  مباشرة: طبقاً لهذا المعيار فان الضريبة تعتبر  ثانيا: معيار نقل عبء الضريبة

من يقوم   عبئهااذا لم يتحمل  غير مباشرة عبئها من يقوم بدفعها الى الخزانة العامة، وتعتبر

المكلف  شخص ال يتحددالعبء الى غيره ، ففي الضريبة المباشرة بدفعها بل قام بنقل هذا 

بينما في الضريبة غير المباشرة    تتوفر فيه صفة المكلف القانوني والمكلف االقتصادي

فيكون المكلف القانوني هو من   عبئهايختلف من يقوم بدفع الضريبة عن شخص من يتحمل 

الى الغير اما المكلف االقتصادي فهو من  ئهاعبسجلت الضريبة بأسمه او قام بدفعها ثم نقل 

وهكذا تعتبر ضريبة الدخل ضريبة مباشرة الن من يقوم   يتحمل في النهاية هذا العبء

بدفعها هو ذاته الذي يتحمل عبئها في النهاية فال يوجد وسيط بين المكلف بتحمل الضريبة 

ر مباشرة الن المستورد  وبين الخزينة العامة وعلى العكس تعتبر الضريبة الكمركية غي

يقوم بدفعها ثم ينقل عبئها على من يشتري السلعة برفع ثمنها بمقدار الضريبة المدفوعة، 

في النهاية   عبئهاومن ثم يختلف شخص من يقوم بدفع الضريبة عن شخص من يتحمل 



لوجود وسيط ) المستورد ( بين الدولة )الخزانة العامة ( وبين الشخص الذي يتحمل عبء 

 ضريبة )المشتري ( . ال

طبقاً لهذا المعيار اذا   الضريبة مباشرة: تعتبر  ثالثا: معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة

كانت مفروضة على مادة تتميز بالثبات واالستقرار النسبيين ومثالها الضريبة العقارية  

المفروضة على ايجار العقارات وضريبة الدخل المفروضة على الرواتب واالجور وغيرها  

م  اذا كانت مفروضة على وقائع وتصرفات عرضية تتميز بعد الضريبة غير مباشرةوتعتبر 

 االنتظام والثبات ومثالها الضريبة على نقل الملكية والضريبة الكمركية وغيرها 

تخلص من كل ما سبق ان هناك معايير متعددة للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير  

المباشرة ولكن على الرغم من تعدد المعايير فانها جميعها عرضة للنقد وال يمكن االعتماد  

صول لنتيجة سلمية ، وعلى أي حال جرت عادة كتاب المالية  على احدها فقط لضمان الو

العامة على استخدام تعبير الضرائب المباشرة للداللة على الضرائب التي تفرض بمناسبة  

حصول المكلف على الدخل او رأس المال واستخدام تعبير الضرائب غير المباشرة للداللة  

او رأس المال كالضرائب الكمركية على الضرائب التي تفرض بمناسبة استخدام الدخل 

 وضرائب االستهالك.

 

  انواع الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 

 اوال: انواع الضرائب المباشرة 

تقسم الضرائب المباشرة الى ضرائب على الدخل وضرائب على رأس المال والنقاش يدور  

ل وهذا االمر يتطلب منا  هنا على ايهما افضل كأساس لفرض الضريبة الدخل ام رأس الما

 المال. ان نبين ماذا يراد بكل من ضريبة الدخل وضريبة رأس

 

سنبين هنا ابتداء النظريات المحددة لمفهوم الدخل ثم       الضريبة على الدخل  – 1

 سنتعرض الى انواع الضريبة على الدخل وعلى وفق التفصيل االتي: 

 

النظريات المحددة لمفهوم الدخل زيادة في القدرة المالية للمكلف وهكذا نكون امام   -أ

ثراء.  اتجاهين او نظريتين لتعريف الدخل هما نظرية المصدر او المنبع ونظرية اال

تجد هذه النظرية أساسها في الفكر  النظرية االولى : نظرية المصدر او المنبع

المالي التقليدي وهي تعرف الدخل بانه مال نقدي او قابل للتقدير بالنقود يحصل 

علية الشخص بصفة دورية او قابلة للتجدد من مصدر مستمر أو قابل لالستمرار . 

 باالتي :   الدخل يتميز.واستناداً الى هذا التعريف فان 
 



 مبلغ نقدي او قابل للتقدير بالنقود  -أ

لكي يخضع الدخل للضريبة ان يكون مبلغاً من النقود وانما يكفي   ومعنى ذلك ان اليشترط

ان يكون قابال للتقدير بالنقود . وعليه فن المزايا العينية التي يمنحها رب العمل للعاملين 

لديه كالسكن المجاني او المالبس وغيرها يمكن اعتبارها دخال نظراً المكانية تقديرها  

بعاد المنافع الشخصية التي ال تقوم بالنقود كالتمتع بالنظر  بالنقود . وفي المقابل يجب است 

 الى اللوحات الفنية المعلقة على جدران المنازل .

 

أي ان يتجدد الدخل بصورة منتظمة وبشكل دوري . وبمعنى آخر ان   الدورية واالنتظام-ب

االيراد الذي يحصل عليه الشخص بصفة عرضية ال يعتبر دخال مثل االيراد الحاصل من  

الفوز بجائزة يانصيب او من تعويض عن حادث سيارة بل يكفي لتحقق هذا الشرط ان  

يحصل عليه    ام لم يتجدد . فراتبيكون الدخل من طبيعة متجددة ومتكررة سواء تجدد فعال

بصفة عرضية ال يعتبر لحال مثل االيراد الحاصل من الفور بجائزة يانصيب أو   الشخص

من تعويض عن حادث سيارة بل يكفي لتحقق هذا الشرط ان يكون الدخل من طبيعة  

تى لو  متجددة ومتكررة سواء تجدد فعالً ام لم يتجدد . فراتب العامل يعتبر دخال متجدداً ح

 تعطل العامل عن العمل لفترة طويلة . 

 

 جـ ـ دوام المصدر وثباته

فهذا الشرط يمثل في الواقع نتيجة للشرط الثاني اذ ال يتصور تجدد الدخل وانتظامه اال اذا  

كان ناجماً من مصدر دائم وثابت وتختلف صفة الدوام والثبات تبعاً لمصادر الدخل المختلفة  

والدخل المختلط ، فالدخل الناتج عن رأس المال يتميز بدوام  وهي رأس المال والعمل 

مصدره نظراً لقدرة رأس المال على البقاء منتجاً لفترة طويلة اما الدخل الناجم عن عمل  

االنسان سواء اكان العمل يدوياً ام عقلياً فانه اليدوم لمدة طويلة نظراً الن حياة البشرمؤقتة  

قدرة االشخاص على العمل تصبح محددة حتى لو تجاوزت   وليست دائمة، باالضافة الى ان 

من مصدر مختلط فهو يكون خليط من رأس المال والعمل  حداً معيناً اما الدخل الناجم

ومثاله الدخل الذي يحصل عليه المحامي من المكتب الذي يشرف عليه ويعمل تحت ادارته  

 من المحامين التابعين له   مجموعة

 رية االثراء النظرية الثانية : نظ

 

ان هذه النظرية جاءت لتوسع من معنى الدخل بحيث تخضع للضريبة كل زيادة في   •

الجانب االيجابي لذمة المكلف خالل فترة معينة أيا كان مصدر هذه الزيادة سواء  

الزيادة باالنتظام والدورية ام ال . وهذا يعني أن الدخل ال يقتصر على الموارد التي  



ثبات واالنتظام كرأس المال والعمل والمختلط  تأتي من مصادر الدخل المعروفة بال

وائما يتسع ليشمل كل ما يحصل عليه الشخص بشكل عارض كالفوز بجائزة 

 يانصيب أو الحصول على ارباح من عملية عارضة كشراء أو بيع عقار او منقول

ويبدو ان هذا المعنى الواسع للدخل اكثر تمشيا مع مقتضيات العدالة الضريبية اذ ال  

الستبعاد الدخول العرضية من الخضوع للضريبة خاصة وان حصول االفراد   معنى

  النادر نظراً لكثرة قيامهم بأنشطة عرضية الى جانب قيامهم باألمرعليها لم يعد 

سنجد   فأننابأعمالهم االصلية واذا استعرضنا التشريعات الضريبية لمختلف الدول 

 يتين بل تحاول المزج بينهما مطلقة بأحدى هاتين النظر ذ بصفة أنها ال تأخ

 



 انواع الضريبة على الدخل 

 تفرض الضريبة على الدخل باشكال مختلفة وهي :  

 

 الضريبة العامة على الدخل  -الشكل األول:

 

يقصد بها ان تفرض ضريبة واحدة فقط على الدخل المتحقق من كل الفروع وعليه فان هذه  

براس المال ام  الضريبة تفرض على مصادر الدخل المختلفة سواء منها الخاصة بالعمل ام 

بمصدر مختلط وفق سعر ضريبي واحد وباالستناد الى اجراءات تقدير وتحصيل وجباية  

 واحدة 

 

في هذا النظام الذي قد يطلق عليه اسم   الضريبة على فروع الدخل -الشكل الثاني:

الضرائب النوعية على الدخل تفرض ضريبة مستقلة على كل فرع من فروع الدخل فتكون  

روضة على دخل العمل متميزة عن تلك المفروضة على دخل رأس المال او الضريبة المف

على دخل االستغالل التجاري والصناعي وذلك من حيث السعر أو اسلوب التقدير او  

 طريقة التحصيل أونوع المعاملة. 

 

: يمكن تعريف رأس المال من   impot sur le capital الضرائب على رأس المال – ٢

بية بأنه مجموع االموال العقارية والمنقولة التي يمتلكها الشخص في  وجهة النظر الضري

لحظة معينة سواء اكانت منتجة لدخل نقدي ام عيني ام خدمات ام غير منتجة الي دخل. أي  

بمعنى آخر أن تقدير رأس المال انما يحدث في لحظة معينة باعتباره فائض االصول  

 المملوكة للشخص عن خصومه في هذه اللحظة

 

 وعادة تقسم الضرائب على رأس المال الى قسمين : 

 

 :  الضرائب العادية على رأس المال - أ

 

في هذه الضريبة يكون رأس المال ذاته هو الوعاء المتخذ اساساً لفرض الضريبة على  

النحو الذي يحدده قانون الضريبة لكن سعرها يكون من االنخفاض بحيث يكفي الدخل الناتج  



ريبة دون حاجة الى التصرف في جزء منه وتختلف هذه الضريبة عن  منه للوفاء بدين الض

الضريبة على الدخل حتى لو تساوى المبلغ الذي يدفعه نفس المكلف في حالة فرض ضريبة  

على راس المال بسعر منخفض مع فرض ضريبة الدخل بسعر مرتفع. كما في حالة فرض 

(   ۱۰۰نار يأتي بدخل قدره ) ( دي ۱۰۰۰%( على رأس المال قدره )  ۱ضريبة بسعر ) 

%( اذ يكون مبلغ الضريبة في   ۱۰دينار . او فرض ضريبة على هذا الدخل قدرها )  

( دينار. ووجه االختالف ان الضريبة على رأس المال ال تصل الى الدخل   ۱۰الحالتين ) 

الناتج عن العمل كعامل من عوامل االنتاج من جهة ،وانها تسمح من جهة أخرى بأخضاع  

عناصر من الثروة للضريبة ال تنتج أي دخل وبالتالي ال يمكن فرض ضريبة الدخل عليها  

 مثل اراضي البناء )العرصات ( او التحف الفنية أو المجوهرات.

 :  الضرائب العرضية على راس المال -ب

وهي الضرائب التي تفرض مرة واحدة على رأس المال العرضي الذي يكون وعاء لها.  

فرض بسعر مرتفع نتيجة ظرف او واقعة معينة بحيث يكون رأس المال فهي ضرائب ت

 وعاءها ومصدر دفعها وذلك لتحقيق اعتبارات مالية وتقسم الى ثالثة انواع : 

 

تفرض هذه الضريبة على رؤوس   النوع األول :ـ الضريبة االستثنائية على رأس المال

ة التي تمر بها الدولة كالحروب او  األموال والثروات التي تكونت خالل الظروف االستثنائي

تعمير ما دمرته او نتيجة لوضع مالي سيء او لعالج خراب اقتصادي ومثال ذلك قيام  

المانيا بفرض ضريبة استثنائية على رأس المال بعد الحرب العالمية االولى وذلك عام  

ة عام  كما قامت فرنسا بفرض ضريبة على رأس المال بعد الحرب العالمية الثاني ۱٩۱٩

1945   

 

تفرض هذه الضريبة على الزيادة التي   النوع الثاني:ـ الضريبة على زيادة القيمة – ٢.

تحصل في قيمة االصول او الموجودات المكونة لثروة الفرد فقد يحصل أن تزداد اسعار  

االصول المنقولة التي تقع في حوزة االفراد كاالوراق المالية نتيجة انخفاض اسعار الفائدة  

سائدة في السوق السيما بالنسبة السعار السندات أو زيادة الطلب عليها، كما قد تزداد قيمة  ال

االصول غير المنقولة كاالراضي والمباني نتيجة قيام الدولة باعمال المنفعة العامة كفتح  

طريق جديد او مد خطوط المواصالت او ايصال الماء والكهرباء وخدمة الهاتف وكل ذلك 

 ادة قيمة االصول الثابتة يؤدي الى زي

 

: وهي الضريبة المفروضة على التركات في   الضريبة على التركات -النوع الثالث: -٣

مناسبة معينة وهي انتقال االموال من المتوفي) المورث ( الى اشخاص آخرين )الورثة (  



وهي تفرض بشكلين: اما تفرض على مجموع التركة وفي هذه الحالة تحصر كافة التركة 

)ال تركة اال بعد سداد   بعد وفاة المورث ثم تخصم كافة الديون المتعلقة بها تطبيقاً لقاعدة

الدين ( ثم تفرض الضريبة على صافي قيمة التركة في مجموعها قبل توزيعها على الورثة  

الملغي . او   1985( لسنة  64وهو ما كان عليه الحال في قانون التركات العراقي رقم ) 

ن  تفرض الضريبة على نصيب الوارث وفي هذه الحالة يقسم صافي قيمة التركة أوالً بي

الورثة ثم تفرض الضريبة على نصيب كل وارث بعد ان انتقلت اليه االموال من المورث  

بمناسبة وفاة األخير مع مراعاة الظروف الخاصة بالوارث من الناحية االجتماعية  

واالقتصادية ودرجة القرابة من المورث".وتسمى هذه الضريبة في بعض البلدان خطأ  

 برسم االيلولة كما في مصر.

 

 



                             جمهورية العراق
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 الضرائب غير المباشرة أنواع

تفرض الضرائب غير المباشرة على الدخل بمناسبة انفاقه واستعماله وعلى رأس المال بمناسبة انتقاله أي 

 ريبة.الضمن ثراء وقدره على تحمل فرض  الن هذه الوقائع تدل على ما يتمتع به المكلف تداوله وذلك

والضرائب غير المباشرة متنوعة وتختلف من دولة الى اخرى ولكن يمكن اجمااًل ارجاعها الى نوعين ضرائب 

 .على التداول وضرائب على االستهالك

وهي الضرائب التي تفرض على المكلفين عند انتقال االموال سواء اكانت الضرائب على التداول : - 1 

أو الوصية واهم  ما في عمليات البيع والشراء والهبة والميراثاموال منقولة ام عقارية من شخص آلخر ك

 اشكالها هي:

التي تفرض على انتقال الملكية كضرائب التسجيل المسماة خطأ رسوم التسجيل بالنسبة  الضرائب-أ 

 خاصة. ان اثبات نقل الملكية يتطلب تسجيلها في سجالت ذللعقارات، ا

 التداول التي تهتم بتحرير المستندات مثل العقود والكمبياالت الضرائب التي تفرض على بعض عمليات-ب

والشيكات وااليصاالت وتجبي عادة بشكل طوابع مالية تلصق عليها ولذلك تعرف بضريبة الطابع أو كما 

 .الطابع(رسم تسمى خطأ في العراق )

ادة الهبة ويعين القانون عالتي تفرض على انتقال الثروة عن طريق الميراث أو الوصية او  الضرائب- ج

 الضريبة على كل نوع منها. انواع المحررات التي يجب دفع الضريبة عنها وفئات

 



وهناك أمر البد من االشارة اليه في هذا المقام ان ضرائب التداول تعد ضرائب بالمعنى الفني وليست رسوم 

ف اء الخاضع لها وال عالقة لها بتكاليكما يطلق عليها وذلك الن هذا النوع من الضرائب يفرض تبعًا للوع

 ضريبةنفعة التي تعود على دافع الالخدمة التي تقدمها الدولة للمواطنين كذلك ال يراعي في تحديدها مقدار الم

 الضرائب على االستهالك : - ٢

فرض تاستهالك انواع معينة من السلع والخدمات يحددها المشرع،او  ىحالتين: علتفرض هذه الضرائب في 

على كل انواع السلع والخدمات وتسمى بالضريبة العامة على االستهالك وسنفصل في ذلك على النحو 

 اآلتي:

 الضرائب على استهالك سلع معينة -الحالة االولى :

يفرض المشرع ضريبة الالستهالك على سلع معينة بمناسبة عبورها الحدود وتعرف بالضرائب الكمركية او 

 االتي:بمناسبة انتاجها وتعرف بضرائب االنتاج وسوف نبينهما وفق التفصيل 

 الضرائب الكمركية : -أ

لع المالية لخزانة الدولة وتفرض عادة على الس لإليراداتواكثرها درأ وتعد من اهم انواع الضرائب غير المباشرة 

عند اجتيازها الحدود دخواًل وخروجًا أي انها تفرض عند خروج السلع من البلد الى العالم الخارجي او عند 

دخول منتجات أجنبية البلد ،فالضريبة الكمركية التي تفرض على السلع اثناء خروجها من القطر تسمى 

ريبة الصادرات وتبغي الدولة من ورائها زيادة مواردها المالية ويمكن ان تستخدم كوسيلة لمنع تصدير بض

 بعض السلع ال سيما المواد االولية في اوقات الحرب او انخفاض االنتاج الوطني.

 



ستهدف تاما الضرائب التي تفرض على السلع اثناء دخولها القطر فتعرف بضريبة االستيراد )او الوارد ( و 

الدولة من وراء فرضها زيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وحماية االنتاج الوطني من منافسة المنتجات 

 االجنبية.

 الضرائب على االنتاج : -ب 

وتفرض على انواع معينة من السلع المنتجة او المستهلكة محليًا وبالتالي وعاء هذا النوع من الضرائب قد ال 

ولكن عدد معين من السلع التي يقع اختيار الدولة عليها، مثل انتاج الخمور والملح يشمل جميع السلع 

 والسكر والسكائر الخ

ولعل ابرز مبررات هذا النوع من الضرائب انها تؤمن تيارًا مستمرًا ومهمًا الى حد كبير من االيرادات المالية 

. ص الذي يحصل في ايرادات الضرائب الكمركيةلخزينة الدولة وبالتالي يمكن استخدامها كأداة لتعويض النق

 ألهميةبعًا متباينة ت بأسعاركما انها تصلح كأداة لتوجيه االستثمار واالنتاج اذ يمكن استخدام هذه الضرائب 

السلع المنتجة والتي وقع عليها االختيار. كأن يزداد سعر الضريبة على انتاج السلع التي يراد تقليص حجم 

 دافع)ستوى المرغوب لكونها مضرة بالصحة ومن ثم تقليل استهالكها على اساس ان المنتج انتاجها الى الم

نقل عبئها الى المستهلك من خالل تضمين سعر السلع المنتجة مبلغ الضريبة المدفوع او  (، سيحاولالضريبة

 . امنه (المزيدع األخرى التي يراد انتاج الضريبة على السل هسعر هذعلى العكس تخفيض 

 العامة على االستهالك الضريبة-الثانية:  الحالة

تفرض الضريبة في هذه الحالة على مجموع ما ينفقه الشخص على كافة السلع والخدمات االستهالكية فكأنها 

 في الحقيقة ضريبة مفروضة على مجموع االنفاق



 

االستهالكي للشخص وال يعني فرض هذه الضريبة الغاء الضرائب على استهالك سلع معينة بل هي قد 

 هي:ثالث طرق لفرض هذا النوع من الضرائب  كجانبها. وهنالتفرض الى 

تفرض في كل مرة يتم فيها انتاج وتداول السلع والخدمات على اختالف انواعها من  ان االولى:الطريقة 

مرحلة الى اخرى ابتداء من اول مراحل انتاجها الى آخر مراحل تداولها ببيعها الى المستهلك األخير وتسمى 

ار لتكرار عملية فرضها بتكر  منخفضاً ما يكون سعرها  االعمال. وعادةفي هذه الحالة بالضريبة على رقم 

 مراحل انتاج السلعة وتداولها وبخالف ذلك ستسبب في رفع اسعار السلع والخدمات على

 اساس ان سعرها سيضاف الى تكلفة السلعة التي يتحملها المستهلك في النهاية. 

اج ا اما عند انتان تفرض الضريبة مرة واحدة على السلع والخدمات على اختالف انواعه الطريقة الثانية:

السلعة وتسمى الضريبة في هذه الحالة بضريبة االنتاج والتي تكلمنا عنها سابقا او في مرحلة واحدة من 

مراحل تداولها وذلك عند بيعها من تاجر الجملة الى تاجر التجزئة او بيعها من تاجر التجزئة الى المستهلك 

ة ونها ال تتكرر وتفرض في مرحلة واحدة فان سعرها عاداالخير وتسمى في هذه الحالة بضريبة المبيعات ولك

 من الضريبة على رقم االعمال. أكثرما يكون مرتفعا 

وفيها تفرض الضريبة ايضا في كل مرحلة من مراحل انتاج السلعة او الخدمة او تداولها او  الثالثة:الطريقة 

 ية للسلعة أو الخدمة وانما فقط على مقداراستهالكها لكن ال تفرض في جميع هذه المراحل على القيمة الكل

االضافة التي لحقتها" بعد استبعاد مدخالتها ولذا تسمى هذه الضريبة بالضريبة على القيمة المضافة وهذا 

 بخالف الطريقتين اعاله حيث ان الضريبة فيهما تفرض على القيمة الكلية للسلعة او الخدمة.
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 ريبةضسعر ال
يراد بسعر الضريبة النسبة التي تؤخذ كضريبة من المال أو الدخل الخاضع لها أي نسبة الضريبة إلى المادة 

الخاضع لها ومن ثم فان حساب قيمة الضريبة المستحقة للخزينة العامة يتطلب تطبيق السعر على الوعاء 
ى يقرره القانون من إعفاءات واجبة الخصم وقد يتولالذي سبق تحديده وتقدير عناصره وذلك بعد استبعاد ما 

المشرع تحديد هذا السعر في أول األمر كما قد يكون السعر غير محدد مقدمًا. وهو إذا كان محددًا فقد يكون 
 وزيعية وقياسيةتتتعلقان بالسعر هما تقسيم الضرائب إلى أساسيتان  نسبيًا أو تصاعديًا . فهناك إذا مسألتان

 من جهة أخرى. سبية وتصاعديةونمن جهة 

 الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية

 :الفرع االول الضريبة التوزيعية

يراد بالضريبة التوزيعية تلك الضريبة التي ال يحدد المشرع فيها سعرًا محددًا ينطبق على المادة الخاضعة لها 
وإنما يحدد المقدار الكلي لحصيلتها، أي مجموع ما يتعين على اإلدارة الضريبية تحصيله من المكلفين 

ص ة حيث تقوم لجان محلية بتحديد ما يخثم توزع هذه الحصيلة على أقاليم اومحافظات الدول لها،الخاضعين 
 كل مكلف من هذه الحصيلة وعندئذ فقط يمكن التعرف

وهذا النوع من الضريبة كان منتشرًا في الماضي حيث كانت اإلدارة المالية المركزية  الضريبة.على سعر 
بها  أخذتالتي كانت غير قادرة على تقدير المادة المفروضة عليها الضريبة أو مواجهة المكلفين ومن الدول 

إال إن العيوب التي تتصف بها دفع  .١٩٨١هي فرنسا حيث كانت تفرضها بالنسبة لضريبة العقار حتى عام 
هذه العيوب هي إنها غير عادلة وذلك ألنها ال تقوم على  أبرزجل التشريعات الضريبية إلى هجرها ومن 

دفع شخصان مبلغين مختلفين رغم تساويهما في أساس القدرة المالية للمكلف لذا فإنه من المتصور أن ي
عض يضاف إلى ما قد يحصل من محابات لب مختلفتين.المقدرة التكليفية وذلك لمجرد إقامتهما في منطقتين 

 .والنفوذالمكلفين بسبب القربي أو السلطة 

 

 



 :الضريبة القياسية الفرع الثاني

تلك الضريبة التي يحدد المشرع سعرها دون أن يحدد مقدارها الكلي، ولكن هذا ال  يقصد بالضريبة القياسية
الضريبة  وتتميز هذه الدولة.يمنع من معرفة حصيلتها على وجه التقريب ووضع تقديرات لها في ميزانية 

ة دبمرونتها وارتفاع حصيلتها وإمكان مراعاتها لظروف المكلف الشخصية ويتغير سعرها بتغير حجم الما
ريبة ويالحظ ان الض قياسية.الحديث أصبحت ضرائب  الخاضعة لها ولذلك فان جميع الضرائب في العصر

هذه يمكن أن تفرض بسعر واحد بصرف النظر عن قيمة المادة المفروضة عليها وهي الضريبة النسبية أو 
 ة.التصاعديبأسعار مختلفة تزداد كلما زادت المادة الخاضعة للضريبة وهي الضريبة 

 الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية

 :الفرع االول الضريبة النسبية

الضريبة التي ال يتغير سعرها مهما تغير مقدار المادة الخاضعة لها ومثال ذلك أن بالضريبة النسبية  يراد
فان هذا السعر يطبق على من حصل على دخل مقداره ( % ۰۱)تفرض الضريبة على الدخل بمقدار 

 أوجه النقد الموجه إليه أبرزإال إن هذا التحديد لسعر الضريبة منتقد ومن  دينار. (١١١)دينار أو  (۰۱۱۱)
هو عدم العدالة، فهي عدالة ظاهرية أكثر منها واقعية. فلو نظرنا إلى المثال السابق لوجدنا أن الذي يكون 

على اعتبار ان التضحية  دينار (۰۱۱۱)دينار تحمل عبئًا ضريبيًا أكثر من الذي كان دخله  (١١١)دخلة 
األول سوف يتنازل عن إشباع حاجات ضرورية وأساسية  الثاني، النبكثير من  أكبرالتي يتحمله األول هي 

، أي بمعنى آخر ان الثاني سوف ترم من إشباع حاجات (۰۱من الثاني عند قيامة بدفع الضريبة )%  أكبر
 ضرورة. اقل 

 التصاعدية:الضريبة  الفرع الثاني

 (% ١١)ويراد بها تلك الضريبة التي يزداد سعرها بزيادة المادة الخاضعة للضريبة كان تفرض ضريبة بنسبة 
 ( على اإللف الثاني وهكذا.% ٠١و)على اإللف األول 

زداد حصيلة ت لها بينماوواضح إن حصيلة الضريبة النسبية تزداد بنفس نسبة ازدياد مقدار المادة الخاضعة 
 من نسبة ازدياد المادة الخاضعة لها أكبرريبة التصاعدية بنسبة الض

 



وفي الحقيقة أن الخالف ثار بين أصحاب الفقه المالي حول أيهما أفضل النظام الضريبي النسبي أم النظام 
الضريبي التصاعدي. اال ان األمر أصبح بالنهاية لصالح النظام التصاعدي على اعتبار إنه أكثر عدالة 

ب مع المقدرة التكليفية للمكلف ولذلك يندر وجود تشريع ضريبي ال يأخذ بالسعر التصاعدي ولو في ويتناس
 األقل.ضريبة واحدة على 

 تجدر اإلشارة إلى إن هنالك أساليب مختلفة للتصاعد ومن أبرزها التصاعد

 :والتصاعد الطبقاتبالشرائح 

 بالشرائح:اوال: التصاعد 

قانون ويسمى كل جزء شريحة ويفرض ال متساوية(وغير  )متساويةوبمقتضاه تقسم الدخول إلى أجزاء متتالية 
على كل شريحة سعر معين يزداد بازدياد األموال الخاضعة للضريبة، فيكون سعر الضريبة على الشريحة 

 ن الثانية الثانية أعلى من الشريحة األولى وسعر الضريبة على الشريحة الثالثة أعلى م

في هكذا نجد أن مجموع الدخل ال يخضع لسعر واحد وان األسعار متعددة تبعًا للشرائح التي يشملها هذا 
الدخل في مجموعه فعند انتقال الدخل من شريحة إلى أخرى فان كل شريحة تدفع السعر بحسب ما فرض 

يطة المرتفع إذا ما زاد دخله زيادة بس عليها، وعلى هذا األساس فان المكلف ال ينتقل فجأة إلى سعر الضريبة
،إذ إن السعر المرتفع يطبق فقط على الزيادة المتحققة دخله، وفي مثالنا أعاله إن السعر األعلى للضريبة 

( دينار أي على الزيادة المتحققة في الدخل وبالتالي فان العبء الضريبي الذي  0١١يطبق فقط على ) 
من ذلك العبء الضريبي الذي يتحمله المكلف لو تم تطبيق األسلوب  يتحمله المكلف سيكون اقل بكثير

 بالطبقات:وكما سنبينه الحقًا. ثانيا: التصاعد  بالطبقات( الثاني )التصاعد

 :ثانيُا التصاعد بالطبقات

وبموجب هذا األسلوب يقسم دخل المكلف إلى مستويات أو طبقات معينة تدفع كل طبقة سعرًا معينًا وواحدًا 
كل المادة الخاضعة للضريبة وبدون تجزئة في الدخل. وعلى هذا األساس فان أسلوب التصاعد  على

بالطبقات يعامل كل طبقة معاملة الوعاء الضريبي الواحد ثم يطبق عليه السعر الضريبي الذي يتناسب مع 
 قيمة ذلك الوعاء



ولذلك لو بقينا على المثال السابق ولكن نستبدل كلمة الشرائح بكلمة الطبقات وافترضنا أيضا أن الشخص قد 
دينار فانه سوف يقع في الطبقة الخامسة ضمن تسلسل الطبقات لذا فان  (00١١)حصل على دخل مقداره 

بسيطة على النحو ويمكن حساب مبلغ الضريبة بطريقة ( % ۰۱)سعر الضريبة الذي سيفرض عليه هو 
 اآلتي:

دينار مقدار الضريبة . ويالحظ من هذا المثال ان مبلغ الضريبة الذي يتحمله المكلف  ۰۱۱=  ۰۱۱+  ۰۱
يب عدم األسلوب يشوبه ع ابالشرائح. وهذهو أعلى بكثير من ذلك الذي يتحمله لو طبقنا أسلوب التصاعد 

ع للضريبة حتى ولو كانت طفيفة سيترتب عليها انتقاله العدالة وذلك ألنه أية زيادة في حجم الوعاء الخاض
الى طبقة أعلى ومن ثم خضوعه إلى سعر أعلى يتناسب مع الطبقة التي انتقل إليها مما ينتج عنه وقوع 

ع العراقي قد ان المشر  باإلشارة رالضريبة. والجديالمكلف تحت عبء ضريبي ثقيل قد يدفعه إلى التهرب من 
عدية في الكثير من الضرائب ومن بينها ضريبة الدخل اال ان األسلوب الذي اتبعه اخذ بالضريبة التصا

 وحسب ما سنبينه الحقا هو التصاعد بالشرائح.



 المشاكل التي تواجه النظام الضريبي  •

 

تظهر عند تطبيق تشريع ضريبي معين فجوات أو مشاكل قد تتسبب في الخروج  

عن مبادئ العدالة والمساواة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع األعباء  

الضريبية ونظراً لخطورة هذه الظواهر فان المشرع غالباً ما يحاول توقعها أو 

الحلول توزيعاً عادالً بين المكلفين . ولعل أهم مشكلتين تواجهان المشرع إيجاد 

في هذا الشأن هما ظاهرة االزدواج الضريبي ومشكلة التهرب من الضريبة 

 وسوف نبينهما وحسب اآلتي:

   االزدواج الضريبي

ويراد باالزدواج الضريبي هو فرض نفس الضريبة أكثر من مرة على الشخص  

لمال في المدة ذاتها . ومن هذا التعريف تظهر لنا الشروط  ذاته وعن نفس ا

 الواجب توافرها

 

 شروط االزدواج الضريبي 

 

 ليتحقق االزدواج الضريبي ينبغي توافر شروط مجتمعة أبرزها ما يلي :

 

: ويتطلب توافر هذا الشرط أن  أوال : وحدة الضريبة المفروضة ووحدة الوعاء 

بة من نفس النوع وعلى نفس الوعاء الخاضع يدفع المكلف أكثر من مرة ضري

للضريبة بالرغم من إن الواقعة المنشئة للضريبة هي نفسها وتحققت لمرة واحدة  

فقط، كأن تفرض ضريبة عامة على دخل ناجم لشخص ما ثم تفرض عليه 

ضريبة نوعية أخرى على فروع هذا الدخل أما إذا تحققت تلك الواقعة أكثر من 

لذلك فرض الضريبة على المكلف أكثر من مرة ،فان هذا األمر  مرة وتكرر تبعاً 

ال يتعلق بازدواج ضريبي حيث انه من المنطق أن يخضع المكلف للضريبة بعدد 

للضريبة فمثال تكرار عملية استيراد أي   المنشئةالمرات التي حصلت فيها الواقعة 

ة الكمركية في مادة خالل السنة المالية ذاتها سوف يترتب عليه خضوعه للضريب

 كل مرة تتحقق فيها واقعة االستيراد وهذا ال يشكل ازدواجا ضريبيا 



 

: والمقصود بذلك أن يكون الشخص نفسه  ثانياً : وحدة المكلف الخاضع للضريبة

هو الذي يتحمل الضريبة أكثر من مرة .وتظهر أهمية هذا الشرط بصفة خاصة 

بالنسبة لألشخاص االعتباريين كالشركات المساهمة، فإذا فرضت ضريبة على  

أرباح الشركات قبل توزيعها ثم فرضت ضريبة أخرى على نصيب كل مساهم  

كون هناك ازدواجاً ضريبيا بالمعنى القانوني وذلك من األرباح الموزعة ال ي

الختالف شخص المساهم عن شخصية الشركة وان كان يمكن تصور االزدواج 

 الضريبي من الناحية االقتصادية  

: أي أن يخضع المكلف ألكثر  ثالثاً : فرض أكثر من ضريبة خالل نفس السنة

ر فرض ذات الضريبة في  من ضريبة خالل نفس المدة على ذات الوعاء أما تكرا

فترات زمنية مختلفة فال يعد ازدواجاً ضريبياً فإذا افترضنا إن مكلف ما قام بأداء  

لدولة معينة ثم قام بعد ذلك بأداء ضريبة من نفس   ٢٠٠٥الضريبة عن دخله لعام 

فال يعد ذلك ازدواجاً ضريبياً لعدم توفر وحدة الفترة   ٢٠٠٦النوع عن دخله لعام 

 تي تدفع عنها نفس الضريبة الزمنية ال

 

 أنواع االزدواج الضريبي 

: ينشأ   أوال : االزدواج الضريبي الداخلي و االزدواج الضريبي الخارجي

نتيجة لتعدد السلطات المالية الضريبية داخل حدود  االزدواج الضريبي الداخلي

الدولة الواحدة سواء كانت دولة اتحادية ام دولة بسيطة كان تفرض السلطات  

المحلية ضريبة عقارية باإلضافة إلى الضريبة التي تفرضها الحكومة المركزية .  

ومع أن هذه الحالة هي الغالبة في حدوث االزدواج الضريبي الداخلي إال انه  

يمكن تصوره أيضا بان تفرض السلطة المركزية نفسها أكثر من سعر ضريبي 

فيحصل  ضريبي الدوليما االزدواج العلى نفس الوعاء وعلى نفس المكلف . أ

عندما تقوم كل دولة بما لها من سيادة بوضع نظامها الضريبي وفقا لحاجتها  

وظروفها الخاصة دون مراعاة للتشريعات الضريبية الخاصة ببقية الدول، وهذا 

ما يؤدي في بعض المجاالت إلى خضوع نفس الشخص للضرائب المفروضة من  

أمواله في دولة غير الدولة التي يحمل   أكثر من دولة نتيجة إلقامته او لوجود

جنسيتها. فالدولة لها الحق في فرض الضرائب على األموال والدخول المتحققة 

في أراضيها وعلى األشخاص المقيمين فيها من مواطنين او أجانب كما لها الحق 



في فرض الضرائب على رعاياها المقيمين في الخارج. وعادة ما تعمل الدول  

ذا النوع من االزدواج من خالل عقد االتفاقيات الدولية والسيما تلك  على تفادي ه

وسياسية واسعة من  الدول التي ترتبط مع بعضها بعالقات اقتصادية و اجتماعية

قبيل االستثمار والعمالة واإلقامة وغيرها . ويعد العراق من بين الدول التي  

 ضريبي. أبرمت اتفاقيات ثنائية وجماعية لمكافحة االزدواج ال

: يستند  ثانياً : االزدواج الضريبي المقصود واالزدواج الضريبي غير المقصود

يكون غالباً بسبب تعمد  فاالزدواج المقصود  هذا التقسيم إلى قصد المشرع،

المشرع أحداثه وذلك لتحقيق أغراض خاصة كالسعي إلى زيادة الحصيلة 

الضريبية بسبب تزايد النفقات العامة، وهنا يفرض المشرع ضرائب إضافية 

عالوة على الضريبة األصلية . أو لتحقيق نوع من العدالة الضريبية وذلك بزيادة  

مرتفعة كفرض ضريبة عامة على الدخل العبء الضريبي على ذوي الدخول ال

باإلضافة إلى الضرائب النوعية على فروعه حتى يكون هناك تناسب بين العبء  

الضريبي والمقدرة التكليفية لإلفراد أي قدرتهم على المساهمة في األعباء العامة 

فيحدث نتيجة القصور في التشريع أو لعدم وجود   اما االزدواج غير المقصود

ن اإلدارات المالية المركزية والمحلية .ولذلك فانه من النادر وقوع التنسيق بي

االزدواج غير المقصود داخلياً وحتى وان وجدت بعض الحاالت فان وجود  

سلطة عليا في الدولة يجعل من الممكن عالجها بتعديل التشريعات القائمة أو 

لدولي فان بإصدار تشريعات جديدة تتفادى هذا االزدواج أما على المستوى ا

اغلب حاالت االزدواج هي من النوع غير المقصود وذلك ناتج عن عدم وجود 

سلطة عليا في المجتمع الدولي تملك التنسيق بين تشريعات الدول المختلفة وتبقى  

 مشكلة عالجها بأيدي الدول بواسطة المعاهدات الدولية

 

 



   التهرب الضريبي 

مفهوم التهرب الضريبي يراد بالتهرب الضريبي مجموعة من األفعال المادية 

االيجابية او السلبية التي يتبناها المكلف وتنطوي على مخالفة صريحة للقانون  

الضريبي باستعمال وسائل الغش واالحتيال بغية التخلص من الضريبة  

لدولة من المفروضة عليه بصورة كلية او جزئية مما يؤثر على حصيلة ا

اإلدارة الضريبية يظهر فيها  ىدخله إل الضريبة كأن يقدم المكلف تقارير عن 

تكاليف أعلى من أرباحه بغية عدم الخضوع للضريبة على أساس ان الضريبة ال  

تفرض على الدخل اال بعد خصم التكاليف. وبذلك يختلف التهرب الضريبي عن  

من دفع الضريبي بدون مخالفة والذي يقصد به تخلص المكلف  التجنب الضريبي

القوانين الضريبية وذلك عن طريق عدم ممارسة النشاط الذي تفرض عليه  

الضريبة كأن ال يستمر الدخل في نشاط خاضع للضريبة أو عدم استهالك سلعة  

مفروضة عليها ضريبة عالية أو حتى عن طريق االستفادة مما يتضمنه قانون  

وء الصياغة وعدم الدقة في األحكام مما الضريبة من نقائص وثغرات بسبب س

تتيح له هذه الثغرات ان يجني أرباحاً دون الوقوع للضريبة المقررة على مثل  

هذه األرباح وفي الحقيقة اذا كانت التشريعات الضريبية تضع من العقوبات 

المالية أو الجسدية على كل من يستخدم وسائل الغش واالحتيال لمن يتهرب من 

ة، فان األمر ليس كذلك عندما يتجنب هذا الدفع باستغالل سوء دفع الضريب

الصياغة في النصوص القانونية وان كان ذلك مصحوبا بسوء نية. وهذا ما جرى 

عليه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر وذلك بالتأكيد على إعطاء الشخص الحق  

ك  في تجنب الضريبة استفادة من عدم احكام صياغة النصوص الضريبية وذل

تمسكا بمبدأ التفسير الضيق لنصوص التشريع الضريبي، وال سبيل أمام المشرع 

سوى تعديل هذه النصوص بما يحول دون استغالل سوء صياغتها وتجنب دفع  

 الضريبة التي تقررها 

 أنواع التهرب الضريبي 

 

قسم الفقهاء التهرب الضريبي على أساس إقليميته إلى تهرب داخلي وتهرب  

أساس مقدار التخلص من الضريبة إلى تهرب جزئي وتهرب كلي   دولي او على

. 

 



استعمال المكلف   بالتهرب الداخلي : يراد  أوال: التهرب الداخلي والتهرب الدولي

الطرق الحتيالية للتهرب من دفع الضريبة داخل الحدود اإلقليمية للدولة .ويعد  

ا اختلفت درجة  أكثر أنواع التهرب شيوعا حيث تعاني منه جميع الدول مهم

تقدمها او تخلفها ،كأن يقدم المكلف إقرارا يقلل من أرباحه التي حصل عليها من 

نشاطه التجاري داخل البلد او يظهر انه لم يحقق أي ربح من هذا النشاط بل  

فيراد به مجموعه من الوسائل او   التهرب الدوليلحقته خسارة منها. أما 

التي تستهدف ضياع حق الدولة في الضريبة  التصرفات التي يلجأ أليها المكلف و

في الخارج، ويستفيد المكلف في هذا النوع من   اأموال رعاياهالمستحقة لها على 

التهرب من النطاق اإلقليمي لسيادة الدولة في فرض الضريبة حيث ان هذه  

السيادة ال تتعدى حدود الدولة السياسية في فرض الضريبة وتكون سلطتها مقيدة  

ومحددة خارج هذه الحدود الصطدامها بسيادة دولة أخرى ، ولذلك يستغل  

األمر ويحاول نقل امواله إلى دولة أخرى أو إبقاء الموجود منها المكلف هذا 

خارج دولته بحيث يستثمر أمواله تلك فيها السيما عندما تكون الضريبة  

معدومة. وتحاول الدولة التي ينتمي  المفروضة في الدول األخرى منخفضة او

مة عن أليا المكلف وبواسطة إدارتها الضريبية الحصول على اإليرادات الناج

فرض الضرائب على جميع األموال التي يمتلكها رعاياها في الخارج إال انه  

غالباً ما يكون محفوفاً بالصعاب الكثيرة ال يمكن تذليلها إال بوجود اتفاق دولي  

 بين جميع الدول يمنع التهرب الضريبي الدولي.

المكلف  تهرب بالتهرب الجزئي : يراد  ثانياً : التهرب الجزئي والتهرب الكلي

بصورة جزئية من العبء الضريبي وذلك باستعماله وسائل الغش واالحتيال .  

ويتحقق هذا التهرب بوسائل وصور متعددة منها إسقاط المكلف لبعض عناصر  

نشاطه بحيث ال يعبر الجزء المتبقي منه عن حقيقة نشاطه الفعلي مما يؤدي إلى  

، او عدم مسكه الدفاتر التجارية  تقدير الضريبة عليه بأقل مما كان يجب ان تقدر

مما يدفع باإلدارة الضريبية إلى تقدير الضريبة علية تقديراً جزافياً وهو في  

هذا ويحدث التهرب الجزئي في النطاق   .الغالب ال يصل إلى مقدار دخله الحقيقي

الداخلي والخارجي لحدود الدولة . ومن الصور الشائعة للتهرب الجزئي الدولي  

 كلف إقراراً كاذباً عن مقدار أرباحه التي تحققت له في الخارج.تقديم الم

فيقصد به تخلص المكلف من الضريبة المستحقة عليه بصورة   أما التهرب الكلي

وهناك صور ووسائل  .كلية وذلك باالستعانة بمختلف وسائل الغش واالحتيال

منها إخفاء  متعددة يلجأ إليها المكلف للتخلص من العبء الضريبي بصورة كلية 



جميع الدخل الذي تحقق له في سنة معينة عن اإلدارة الضريبية ، أو أن تقوم  

المنشأة بإخفاء جميع فوائد التأخير التي حصلت عليها من قبل عمالئها الذين 

سداد الديون المستحقة عليهم والذين دفعوا هذه الفوائد مقابل هذا  عن تأخروا 

ويمكن القول ان التهرب الكلي   . انونية أم اتفاقيةالتأخير سواء أكانت هذه الفوائد ق

تتحقق مظاهره داخل الحدود اإلقليمية للدولة وخارجها ومن أشكال التهرب الكلي  

الدولي امتناع المكلف عن تقديم او بيان أي معلومات عن نشاطه الخارج أو أن  

   يخفي األرباح التي تحققت له من هذا النشاط بصورة كاملة
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 اآلثار االقتصادية للضرائب

توثر الضرائب بصورة كلية أو جزئية على مجموعة واسعة من المتغيرات االقتصادية كاإلنتاج واألسعار 

 اآلتي: بيان ذلك وفق التفصيل نواالدخار. ويمكواالستهالك 

 الضرائب على اإلنتاج إثر األول:الفرع 

تمارس الضرائب تأثيرها على حجم اإلنتاج بطريق مباشر او بطريق غير مباشر فالتأثير المباشر للضرائب   

على حجم اإلنتاج يظهر من خالل التأثير في معدل الربح المتحقق من العمليات اإلنتاجية فإذا استطاع 

ة من قبلهم إلى المنتجون أصحاب رؤوس األموال نقل عبء الضريبة المفروضة على السلع المنتج

الضرائب على حجم اإلنتاج الكلي سيكون  إثرالمستهلكين بشكل زيادة او رفع من اسعار هذه السلع فان 

حيث سيزيد اإلنتاج بل وقد يتضاعف على أساس وجود حوافز لدى المنتجين تحفزهم على هذه الزيادة  ايجابيا  

 أبرزها:

 .حصولهم على أرباح وفيرة ومستمرة ضمان-أ

 نقلهم لعبء الضريبة على اإلنتاج إلى المستهلكين. ضمان-ب 

إذا لم يستطع المنتجون تحويل عبء  المقابلة، أياقتطاعات الضريبة من أموالهم وفي الحالة  لتعويض-ج 

يث ح الضريبة على إنتاجهم إلى المستهلكين فأن آثار الضرائب على حجم اإلنتاج الكلي سيكون سلبيا  

 .هم وخفض توظيف رؤوس أموالهم في العمليات اإلنتاجيةسيحاولون خفض إنتاج
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 ويحفزهم في ذلك:

 األرباح المتحققة. تناقص-أ 

 استطاعتهم نقل عبء الضريبة إلى المستهلكين. عدم-ب

 معدالت الطلب الكلي في األسواق. انخفاض-ج 

أما التأثير غير المباشر للضرائب على حجم اإلنتاج فان ذلك يظهر من خالل التأثير في حجم االستهالك  

 فالتأثير السلبي للضرائب على حجم االستهالك يؤدي إلى إنقاص هذا األخير مما يتسبب ذلك في إنقاص

إلى هذا األثر الذي تتركه الضرائب على اإلنتاج انه قد تستخدم الضريبة كأداة لتوجيه  فاإلنتاج. ويضاحجم 

سبيل المثال لو فرضت الدولة ضرائب بأسعار متدنية على  أخرى. فعلىاإلنتاج نحو نشاطات معينة دون 

تفعة ر أنشطة اقتصادية معينة مرغوب في توسيعها او تنميتها، وفي الوقت ذاته فرضت ضرائب بأسعار م

على أنشطة اقتصادية أخرى غير مرغوب في تنميتها فالمتوقع ان تتجه حركة رؤوس األموال وبقية المواد 

اإلنتاجية نحو األنشطة األولى لالستفادة من معدالت الضريبة المنخفضة الن هذه المعدالت الواطئة تسمح 

 .أكبربالحصول على أرباح بمعدالت 

 توزيع الدخل الضرائب على الثاني: إثرالفرع 

هذا األثر يختلف باختالف نوع الضريبة المفروضة هل هي ضريبة مباشرة ام غير مباشرة وسنوضح ذلك  أن

 بما يلي:
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 الدخل:الضرائب المباشرة على توزيع  إثر :اولا  

 ،ديةنسبية أو ضرائب تصاع تمارس الضرائب المباشرة تأثيرها في توزيع الدخل من خالل كونها ضرائب 

اعي تفاوت القدرات ال تر عتبار العناصر الشخصية للمكلف أو ال تأخذ بعين ا  ، والتيالنسبيةفبالنسبة للضرائب 

اشر في توزيع فتأثيرها المب المنخفضة. ولذاعلى المكلفين أصحاب الدخول  اشد عبئا   للمكلفين، تعتبرالمالية 

ي لشدة الفوارق ف الدخل إنما يكون لصالح المكلفين األغنياء على حساب المكلفين محدودي الدخل نظرا  

الدخول  تؤدي الضرائب المباشرة إلى تخفيض كالضريبي. وكذلالتضحية التي يتحملها هؤالء بسبب االقتطاع 

تثنى من ذلك انه انه يس األغنياء. إالمن نظيرتها بأيدي المكلفين  المتاحة بأيدي المكلفين الفقراء بنسبة أكثر

في حالة انخفاض األسعار المترتب على فرض الضرائب المباشرة نتيجة انخفاض الطلب على السلع 

والخدمات فان األثر السلبي للضرائب المباشرة يكون في هذه الحالة شديدا على المكلفين األغنياء أصحاب 

 يرة.الدخول المتغ

بعين االعتبار العناصر الشخصية وتراعي الظروف الشخصية  تأخذوالتي  للضرائب التصاعديةاما بالنسبة 

فان  كل   علىوالثابتة. و على المكلفين أصحاب الدخول الصغيرة  عبئا   أخفللمكلفين وقدراتهم المالية تعتبر 

س أعلى ر  فرضت المحدودة، إذاعدالة في توزيع الدخل القومي لصالح الدخول  أكثرالضرائب المباشرة تعتبر 

ا تعمل على ثم فأنه الكبيرة ومنما تكون كبيرة بالنسبة ألصحاب الدخول  المال حيث ان نسبة االقتطاع غالبا  

 والمنخفضة. تقليل حدة التفاوت بين أصحاب الدخول المرتفعة

 الدخل:على توزيع  الضرائب غير المباشرة ثانياا: إثر

تؤدي الضرائب غير المباشرة إلى توزيع الدخل لصالح المكلفين األغنياء أصحاب الدخول غير المحدودة    

وعلى حساب المكلفين أصحاب الدخول المحدودة اذا ما اتصفت بالعمومية وفرضت على كافة السلع 
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ب ارتفاع ميلهم لالستهالك وهم والخدمات، حيث سيتحمل أصحاب الدخول المحدودة تضحيات اكبر بسب

يحرصون في العادة على تخصيص وتوجيه معظم دخولهم في اإلنفاق على االستهالك وكذلك بسبب ارتفاع 

ي نطاق شرة فاألسعار على السلع االستهالكية أال إذا حصرت السلطة الحكومية فريضة الضرائب غير المبا

 ي تقليل تفاوت التضحية بين األغنياء والفقراء.الضرورية ،مما يكفل بالتالالسلع الكمالية وغير 
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 الضرائب على األسعار إثر الفرع الثالث

لى مباشرة مفروضة ع بحسب ما إذا كانت الضرائب مباشرة أو غيرتتباين آثار الضرائب على األسعار    

لعام ما تؤدي هذه الضرائب إلى انخفاض المستوى ا السلع أو الدخول فبالنسبة للضرائب المباشرة فانه غالبا  

ما تتناول الدخول والثروات باالقتطاع مما يقلل من  لألسعار وسبب ذلك يعود إلى كون تلك الضرائب غالبا  

هم فيقل على ادخار ثرواتهم وتقليل استهالك ر القوة الشرائية التي بيد األفراد واألشخاص ويجبرهم أيضا  توف

 عار إاللألسالطلب الكلي على السلع والخدمات والمشتريات مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض المستوى العام 

انه إذا استطاع المنتجون تحويل ضرائب اإلنتاج التي يدفعونها إلى المستهلكين كإضافات ألثمان السلع فان 

مرونة الطلب  األولهذا يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار إال أن هذا األمر يتوقف على عاملين: 

ة هو نوعية السلع الثانيوالعامل  على السلعة فكلما كان غير مرن كلما نجح المنتجون في مسعاهم هذا ،

بة إلى الضري كانت السلعة أساسية وليست كمالية كلما ساعد المنتجين على نقل عبء فكلما،  المعروضة

توى العام إلى ارتفاع المس المستهلكين أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فان هذه الضرائب تؤدي غالبا  

ا تتمتع بمرونة م ما تتناول السلع االستهالكية والتي غالبا   رائب غالبا  لألسعار وتعليل ذلك أن فريضة تلك الض

 عالية في الطلب الكلي إال أن هذا يتوقف أيضا على عوامل عدة هي:

 واالرتفاع. مرونة الطلب الكلي على السلع االستهالكية واستمراريتها في الثبات-أ  

 .المنتجون على تحويل عبء الضريبة إلى السلع االستهالكية قدرة-ب 

 .اتثبيتا  ألسعارهتقديم معونة لدعم تلك السلع االستهالكية من قبل السلطات الحكومية  عدم-ج 
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 الضرائب على االستهالك واالدخار إثر الفرع الرابع

 المفروضة: الضرائب تتباين آثار الضرائب على االستهالك واالدخار تبعا لحجم الدخل ونوعية

 الدخل: الضرائب على االستهالك واالدخار تبعا لحجم  اواًل: إثر

سريعة  فان هذه الدخول تكون  للدخول المحدودةيمكننا أن نفرق هنا بين الدخول المحدودة والكبيرة: فبالنسبة 

ما يخصص معظمها لإلنفاق على االستهالك ولذا  التأثر بالضرائب المباشرة حيث أن الدخول المذكورة غالبا  

فان التأثير السلبي للضرائب على الدخول المحدودة باالقتطاع منها يقلل من ادخارها وبالتالي يقلل من الجزء 

رة الستهالك فئة الدخل المحدود. إما بالنسبة للدخول الكبي المحتفظ بها ويساعد في ذلك ارتفاع الميول الحدية

ر السلبي للضرائب المفروضة عليها باالقتطاع منها يقلل من ادخارها وبنسبة تفوق نسبة انخفاض فان التأثي

 ما يحافظون على استمرارية وثبات معدالت استهالكهم  االستهالك وذلك الن أصحاب الدخول الكبيرة غالبا  

 فيستمرون باالستهالك وعلى حساب االدخار.

 الضريبة:الضرائب على االستهالك واالدخار تبعا لنوعية  إثر-ثانياً  

من المعروف أن االستهالك واالدخار وكما ذكرنا في النقطة السابقة يتوقف على الدخل ومع ذلك فان تأثير 

 فرض الضرائب على مستوى االستهالك واالدخار يعتمد على نوع الضرائب ومعدالتها.

حو ن هي ضرائب مباشرة وتصاعدية فان أثرها بوجه عام يكون كبيرا   فلو افترضنا أن الضرائب المطبقة   

تخفيض االدخار ذلك. الن الضرائب المباشرة التصاعدية تصيب عادة مصادر االدخار أي أصحاب الدخول 

العالية الذين يتمتعون بقدرة كبيرة على االدخار، وبما ان هذه الفئات من المكلفين يكون لهم مستوى استهالكي 

ن وهذا المستوى يتسم بالجمود فان فرض الضرائب التصاعدية سوف ال يقلل من مستوى استهالكها. ومن معي



4 
 

ناحية أخرى فان أصحاب الدخول المنخفضة ال تفرض عليهم في الغالب ضرائب تصاعدية بسبب إعفاء الحد 

جعل الجزء مما ي ضا  األدنى للمعيشة، وحتى أذا ما فرضت عليهم مثل هذه الضرائب فان سعرها سيكون منخف

. لذلك فان الضرائب التصاعدية سوف لن تقلل من استهالك هذه الفئة محدودة المقتطع من الدخل قليال  

  الدخل.

وعلى هذا األساس فان الضرائب المباشرة التصاعدية تعمل على تخفيض االدخار الكلي دون أن تقود إلى    

لضرائب المباشرة النسبية فان أصحاب الدخول المنخفضة فرض ا كبير. أماتقليل االستهالك الكلي بشكل 

وأصحاب الدخول العالية سوف يدفعون النسبة ذاتها كضريبة من الدخل لكن الن أصحاب الدخول المنخفضة 

يخصصون معظم دخولهم لإلنفاق على االستهالك فان الضريبة النسبية ال بد أن تقتطع جزء من قوتهم 

ى تقليل استهالكها. وعلى خالف ذلك فأن أصحاب الدخول المرتفعة يميلون إلى الشرائية وبالتالي تؤدي إل

 يكرس لالدخار.  المحافظة على مستوى استهالكهم من خالل سحب ذلك الجزء من الدخل الذي

كانت الضرائب المطبقة هي الضرائب غير المباشرة فان تأثيرها على تخفيض االستهالك يكون  إذاأما    

االدخار على أساس أن أصحاب الدخول المحدودة يكون لديهم الميل الحدي لالستهالك  من تخفيض أكبر

، وبما انه في معظم الضرائب غير المباشرة يستطيع المكلفون بها نقلها إلى الغير من خالل رفع مرتفعا جدا  

ما يكون أصحاب الدخول المحدودة لذلك فان هذه الضرائب سوف تدفع  سعر السلعة وبما أن هذا الغير غالبا  

في مستوى األسعار. أما أصحاب الدخول  بهؤالء إلى تقليل مستوى استهالكهم استجابة للزيادة الحاصلة

لمرتفعة فربما يستطيعون أن يحافظوا على مستوى استهالكهم من خالل تعويض الزيادة الحاصلة في مستوى 

ا يتوفر لديهم من مدخرات وهذا يعني بالنتيجة أن الضرائب غير لمباشرة قد تقلل من مستوى األسعار بم

 االدخار بالنسبة ألصحاب الدخول المرتفعة ولكن تبقى على االستهالك بمستواه الثابت. 



 العراق   في الضريبي التشريع

 

 القتتتواني   تتت  ك يتتتي   ج وعتتت  علتتت  العتتتيا  فتتت  الضتتتيي   النظتتت   يشتتت   

  دونتت   نظ هتت  ال حيتت    نوعتت  ضتتيا    عتت ل  ال تت  ال خ لفتت  وال شتتييع  

 جتت    تت  واحتتد  ز نيتت  ف تتي  فتت   صتتدي لتت  ال شتتييع   هتت   ا  ك تت  واحتتد 

 . خ لف  حك  انظ   ظ  وف      ين   ف يا  ف  سنه 

 قتتواني    وجتت  قتتيي  انهتت  حيتت  ا ح ديتت  ضتتيا   الضتتيا   هتت   و عتتد

 الدولتت  ك نتت  حيتت  ٢٠٠٤ عتت   ق تت  للضتتيا     لنستت  )  يكزيتت  و شتتييع  

( ا ح ديتت  الدولتت  شتتك  اصتت   حيتت  ٢٠٠٤ عتت    عتتد) ا ح ديتت  أو(  ستتي  

 الع  تت  لل وازنتت  ال ه تت  ال تتوايد  تت  و عتتد اال ح يتت  الع  تت  الخزينتت  و  تتو 

 االيتتتيادا    تتتو   حليتتت  ضتتتيا   الضتتتيا    لتتت  ج نتتت  التتت   وجتتتد لكتتت 

 : اآل   النحو  عل  وه  وال ح فظ   لالق لي  ال حلي 

 االقليمية الضرائب:  اوال

 انتت  حيتت  فحستت  كيدستت    اقلتتي  فتت   هتت  ال ع تتو  الضتتيا    هتت  ويقصتتد

 االقلي 

 والسي ستت  القتت نون   كي نتت  العياقتت  الدستت وي واقتتي ح ليتت  ال وجتتود الوحيتتد

  يل تت   لتت  ولتت ل  وقضتت  ي  و نفي يتت   شتتييعي  ثتتال   ستتل    لتت  واع تتي 

  وازنتت    تتو  ال تت  ال حليتت  الضتتيي ي  القتتواني   شتتيي  ي تتول   تت  ختت   اقلتتي 

  كتتو  ا  يجتت  ال الضتتيا   هتت   لكتت  االقلتتي  حتتدود فتت  فقتت  و فتتي  االقلتتي 

 .ج ن ه  ال   في  وان   اال ح دي  الضيا   حس   عل 

 

 بالمحافظات الخاصة المحلية الضرائب: ثانيا 

 االو  النتتتو  ال ح فظتتت   اليتتتيادا  ال غ يتتت  الضتتتيا    تتت  نتتتوعي  هنتتت  

 ك نتت   يكزيتت  او ا ح ديتت  قتتواني    وجتت  قتتيي  ال تت    لضتتيا   ي  ثتت 

  تتوايد علتت  الحصتتو  صتتالحي  ال ح فظتت    تتن  ويا هتت   تت  ال شتتي  غ يتت 

  تت  لهتت    تتي   ال تت  اال ح ديتت  االيتتيادا  عتت  فضتتال  هتت  خ صتت  ضتتيي ي 

 ان تتو  التت   ال لتتدي   يستتو  قتت نو   لتت  ا ثلتت  و تت  اال ح ديتت  ال وازنتت 

 فتتت  ال لتتتدي    ج يهتتت  ا  يحتتت  ال تتت  ال  ليتتت  الفتتتيا    تتت   ج وعتتت  علتتت 



 ال شتتتي  عليتتت  ا لتتت  وا  ضتتتيا    عتتتد  حتتت   عضتتته  وهتتت  ال ح فظتتت  

 قتتواني    وجتت   فتتي  ال تت   لتت  فهتت  الثتت ن  النتتو  ا تت  يستتو  وصتت 

 ضتتت ن   شتتتك  ولتتتو لل ح فظتتت   اجتتت ز الن فتتت  الدستتت وي وا  ستتتي   ال  حليتتت 

 ال ستت    فتت  انتت  فيهتت  جتت   ال تت   نتت (  115)  ال تت د  فتت  القتتواني  ستت  ستتل  

 وال ح فظتتت   اال ح ديتتت  الستتتل     تتتي  الختتتال  حصتتتو  عنتتتد ال شتتت يك 

 الستتتتل   اال تتتتي  لتتتت  اكتتتتد  ك تتتت . ال ح فظتتتت   لقتتتت نو  االولويتتتت   كتتتتو 

(  ٢۱)  يقتتت  ال ح فظتتت   لقتتت نو  الثتتت ن  ال عتتتدي  فتتت  اال ح ديتتت  ال شتتتييعي 

 ال شتتتييع     صتتتداي الحتتت  لل ح فظتتت   اع تتت  ا   عتتتد فهتتتو ٢٠٠٨ لستتتن 

 فتتت  عليهتتت  ال نصتتتو  ال شتتت يك  االخ ص صتتت   انتتت  علتتت  اكتتتد ال حليتتت 

 وفتت  ال حليتت  والحكو تت   اال ح ديتت  الحكو تت   تتي    ل نستتي   تتداي الدستت وي

 ال عتتدي  هتت ا اشتت ي ك تت . ال ح فظتت   لقتت نو  االلولويتت   كتتو  الختتال  ح لتت 

 قتتت نو   تتت (  44)  ال تتت د  فتتت  وعتتتدده  لل ح فظتتت  ال  ليتتت  ال تتتوايد التتت 

 القتتواني  وفتت  ال فيوضتت  واليستتو  الضتتيا    ينهتت   تت  و كتتي ال ح فظتت  

 ال تتت  الضتتتيا   وكتتت ل  ال ح فظتتت   ضتتت   الن فتتت   وال حليتتت  اال ح ديتتت 

 ال لتتو  عتت   عويضتت  فهتت  الع  لتت  الشتتيك   علتت  ال ح فظتت   جلتت  يفيضتته 

 ال وازنتت   خصصتت   تت   لتت  عتت  فضتتال ال ح يتت   تت ل ن  واالضتتياي ال ي تت 

  عتتت  ا  ال عتتتيو  و تتت  فيهتتت  الستتتك   نستتت   حستتت  لل ح فظتتت  اال ح ديتتت 

  تت  وهتتو اال ح ديتت  الضتتيا    تت      يتت  هتت  اال ح ديتت  نتت ال واز ايتتيادا 

 ."ال  لي  ال ح فظ   صلح  ف    لنه ي  سيص  زي د ه  ا  يعن 

 

 المباشرة في العراق بالضرائ

 

أصتتت    تتت  ال عتتتيو  أ  الضتتتيا   ال   شتتتي  هتتت   لتتت  ال فيوضتتت  علتتت  

التتدخ  او يا  ال تت   عنتتد الحصتتو  عليتت  وكحتت   كتت  ال شتتييع   الضتتيي ي  

ال ق ينتت  اختتت  ال شتتي  العياقتتت    لضتتيا   علتتت  التتدخ  والضتتتيا   علتتت  

 اال   وعل  النحو  الضيا  يا  ال    وسنوض  هن  انوا  ه   

 

 



 على الدخل  الضرائب

 

عنتتد  فحتت  النظتت   الضتتيي   فتت  العتتيا  نجتتد انتت   نتت و  الضتتيا   علتت  

 ضتتيي  ي  اس ستتي ي  نظ ه تت  فتت  قتتواني   ستت قل  ه تت  ضتتيي   التتدخ   التتدخ 

وضتتيي   العقتت ي   الضتت ف  التت  الضتتيي   علتت  دختت  شتتيك   التتنف  االجن يتت  

 عليه . وال   سنشيي اليه  ض   ضيي   الدخ  الن     احك   االخيي  

 

 الدخل  ةضريب 

 ۱٩٢٧ تتي  فتت   تت ييا العتتيا  الحتتدي  عتت    فيضتت  ضتتيي   التتدخ  الو 

وقتتد ستت    تت ل  كتت  دو  ال ن قتت   ۱٩٢٧( لستتن   ٥٢  وجتت  قتت نو  يقتت  ) 

اال ا  هتتت ا القتتت نو  نتتت    نتتت  ال عتتتدي  وال غييتتتي  شتتتك  ك يتتتي وفتتت  ف تتتيا  

(  36 خ لفتت  وهتت ا  تت  حتتدا   ل شتتي  التت  دلغ  تت  واستت  دال   قتت نو  يقتت  ) 

( لستتن   85ي وحتت   حلتت  قتت نو  يقتت  ) ،ثتت  الغتت  هتت ا االخيتت  1939لستتن  

ولتت   كتت  احكتت   هتت ا القتت نو   ن ستت  علتت  ستت ح  ال   يتت  ح تت  ن لتت   1956

االلغتت    عتتد ثتتال  ستتنوا   تت  نفتت    والستتي    عتتد نه يتت  العهتتد ال لكتت  ووالد  

حكتت  ج هتتوي  ا تت   فلستتف  جديتتد   تت  الن حيتت  ال  ليتت  واالق صتت دي  فستت  

.وعلتتت  التتتيغ   تتت   ۱٩٥٩( لستتتن   ٩٥ ال شتتتي  الجتتت   لتتت  قتتت نو  يقتتت  )

 ال تت  القتتواني   تت  أ تتو  ز نيتت  القتت نو  لف تتي استت  ياي الع تت    حكتت   هتت ا 

 وجتتد و تتواد  قواعتتد  شتت    ال تت  وال عتتديال  ال غييتتيا  كثتتي  ا  ،اال ستت ق  

 ال عتتديال  كتت  يح تتو  جديتتد ضتتيي   قتت نو  ستت    كتت   الضتتيوي   تت  انتت 

 الضتتيي ي  القتتواني  فتت  لل ع لجتت   حتتالا   كتت  لتت  أختتي   ستت    ويتتنظ  الستت  ق 

  تت  والتت   ۱٩٨٢ لستتن (  ۱۱۳)  يقتت  قتت نو    وجتت   لتت  و حقتت  ال لغيتت 

 .. اآل  لحد ن ف ا  زا 

 



 

 الدخل  لضريبة الخاضع الشخص صفة

 

 المفبوضنن  الضننبا   منن  هنن  العننبا  فنن  الننل   ضننبةب  ا  بنن  المسنن   منن 

 وااللتننن ا  عب هننن  ا  اال النننب و  او االشننن    ع ننن  ولنننة  االمنننوا  ع ننن 

 فةهنن  تتحقنن  ل ننو  ع نن  ةحصنن و  النننة  االشنن    عنن ت  ع نن  ةقنن  بهنن 

 صنن حب  النن  الضننبةب  بننلف  االلتنن ا  ةنسنن  ولكنن  ل ضننبةب  المنشنن   الواقعنن 

 الشنن   وهنن  الننل   لضننبةب  ال  ضننعة  االشنن    صننف  تحلةننل منن  بننل ال

 :المعنوي والش   الطبةع 

 

 الطبيعي الشخص

وةننبال بنن  االنسنن   وهننو كنن    ايتمنن ع  متمةنن  وضننعن القواعننل الق نونةنن   

لتنظننة  شنن ون  فهننو ع نن  ويننول القنن نو  والم ةنن  مننن  والمسنن   بنن  فنن  عنن ل  

الةننو  ا  الش صننة  الق نونةنن  لتنسنن   تدبننن بميننبل واللتنن  لو  ا  ةتوقنن  

  نلننع ع نن  ويننول ابالة ع ق نن  عنننلا ا  ال ر وابننب  ادننب ةتبتنن  ع نن  تمتعنن 

بهنننا الش صننة  الق نونةنن  هنن  اه ةتنن  الكتسنن   الحقننو  وتحمنن  االلت امنن ن 

ومنن  بةنهنن  االلت امنن ن الضننبةبة  وع ةنن  فنن   الصننمةب اةننب الممةنن   و الممةنن  

الننني لنن  ةب ننل سنن  البشننل ةمكنن  ا  ةكننو  مك نن  بننلف  الضننبةب  عنن  ل ولنن  

بشننل وا  المتحققنن  والمشننمول  بقنن نو  ضننبةب  الننل   ح لنن  حنن   البنن لل سنن  ال

ب سننن  المةنننب كننن ال  او الوصننن   و  بع ةننن  وتقنننلك ننننن الضنننبةب  تفنننب  

احننلع عننواب   اعتبتنن وهنننا الحنن   ةنطبنن  ع نن  الشنن   الننني  الننول ر

االه ةننن  ك لعتننن  واليننننو  والسنننف  او المف ننن  ر حةنننة تحنننلل عننن لة المحكمننن  

اموالنن  عنننل تحقنن  احننلع العننواب   بننالابةالم تصنن  الشنن   الننني ةقننو  

دنن  ةكننو  هنننا الشنن   هننو المسنن و  عنن  تقننلةب الضننبةب  ع نن  ت ننعو ومنن  

رع منن ا ا  االلتنن ا  بننلف    مننوا  ف قننل االه ةنن  ولفعهنن  النن  االلابة الضننبةبة 

ا ان ا   الضننبةب  ال ةنننق  بوفنن ة الشنن   سننوات ك نننن وف تنن  حقةقنن  ا  حكمنن 

هنننا االلتنن ا  ةكننو  محمننت ب لتبكنن  وةقنن  ع نن  عنن ت  الوبدنن   صنن  الضننبةب  

   ال  االلابة الضبةبة  قب  تو ة  التبك  ولفعه



 

 

 الشخص المعنوي 

 

ةننبال ب لشنن   المعنننوي بشننك  عنن   ميموعنن  منن  االشنن    او االمننوا  

ةبمنن  النن  تحقةنن  اننب  معننة  وةمنننق الش صننة  الق نونةنن  ب لقننلب الننت   

 لتحقة  هنا المب 

 وةقس  ال  اش    معنوة  ع م  واش    معنوة    ص  ر

واالشنن    المعنوةنن  الع منن  هنن  اللولنن  وفبوعهنن  ك لننلوا ب والمح فظنن ن  

الع منن  والشننبك ن الم سسنن ن واالقنن لة  والمينن ل  المح ةنن  واةبهنن  وكنننلع 

الع منن  المتمتعنن  ب السننتقت  المنن ل  والتينن بي كونهنن  تمنن ب  نشنن ط  شننبةه  

 بنش ط الفبل ر 

 سسنن ن والشنننبك ن امنن  االشنن    المعنوةنن  ال  صنن  فهنن  اليمعةنن ن والم

 ال  ص  

ومنن  التفننن القننو  ا  المشننبي الضننبةب  لنن  ة ضنن  االشنن    المعنوةنن  

الع منن  ال سننةم  المشننبوع ن الع منن  والشننبك ن الع منن  والم سسنن ن الع منن  

( بقولهننن  تعفننن  مننن   8لضنننبةب  النننل   وهننننا واضنننق مننن  نننن  المننن لة   

ال اننن  ةينن  الضننبةب  اببنن خ مننل والن م سسنن ن ومنشنن  ن القطنن ي العنن   ا

ت صنننة   المنشننن ناالشننن بة الننن  ا  المشنننبي ب لمق بننن  فنننب  ع ننن  هننننا 

%( ولفعهنن  النن  ال  ةننن   ٢٥نسننب  ع لةنن  منن  ابب حهنن  ةصنن  بعضننه  النن  

الع مننن  ل لولننن  ونلنننع بمويننن  قننن نو  تو ةننن  اببننن خ المنشننن ن االقتصننن لة  

( سننن   ٢٢وقنن نو  الشننبك ن الع منن  بقنن     ١٩٨٢( سننن   56الع منن  بقنن    

و وكننن   المشنننبي قنننل اسنننتع   عننن  عنننل  فنننب  الضنننبةب  ع ننن   ١٩٩٧

المنشننن ن المننننكوبة فننن  هننننا الت صنننة  فننن  نسننن   بب حهننن  والنننني ةمنننل 

ال  ةننن  الع منن  بسننة  منن  االةننبالان قننل ةفننو  منن  تننلبا الضننبةب  ل   ةننن  

 الع م  لو ك نن مفبوض  ع   هنا المنش ن 



  المشنننبي الضنننبةب   مننن  ب لنسنننب  لتشننن    المعنوةننن  ال  صننن  فقنننل عبفهننن 

الابة  و م سسنن  ةمنحهنن  القنن نو  ش صننة  معنوةنن  ك ليمعةنن ن  ب نهنن    كنن 

ع ننن  ا نننتت  انواعهننن  والشنننبك ن المعبفننن  فننن  الفقنننبة الس لسننن  مننن  هننننا 

( منننن   50وقنننل عنننب  القننن نو  المنننلن  العباقننن  فننن  المننن لة    رالمننن لة(

اشنن    اليمعةنن ن بقولنن  انهنن  يم عنن  نان صننف  لا منن  مكوننن  منن  عننلة 

طبةعةنن   و معنوةنن  لمننب  اةننب الننببق المنن لي امنن  ب لنسننب  لشننبك ن القطنن ي 

قننل عبفهنن   ١٩٩٧( لسننن   ٢١ال نن   فنن   قنن نو  الشننبك ن ال  صنن  بقنن    

 فنن  منننه ( ب نهنن  عقننل ة تنن   بنن  شنن   او اكدننب بنن   ةسنن ه  ك  4فنن  المنن لة   

 منن   عننن  ةنشنن  منن  القتسنن   عمنن  او منن   منن  حصنن  بتقننلة  اقتصنن لي مشننبوي

 القننوانة  سننن  ويننبنر الفننبلي المشننبوي نلننع منن  واسننتدن   سنن بة او ببننق

 فنننب  وقننل اشنن    وشننبك ن امننوا  شننبك ن النن  الشننبك ن تقسننة  ع نن 

 وةمكنن  الضننبةبة  المع م نن  حةننة منن  الشننبك ن هنننا بننة  الضننبةب  المشننبي

 االت  بحس  تبة نه 

 االموال  شركات: اوال 

 

 احنننل وفننن ة    بحةنننة م لةننن  اعتبننن بان ع ننن  تقنننو  التننن  الشنننبك ن وهننن 

 ا  كمنن  و الشننبك  حةنن ة ع نن  ةننودب ال ع ةنن  الحيننب او إفتسنن  او المسنن همة 

 االسنننمة  القةمننن  حنننلول فننن  تكنننو  الشنننبك  لةنننو  عننن  الشنننبك ت مسننن ولة 

 ر الشننبك  فنن  منننه  كنن  حصنن  بمقننلاب تكننو   ي بهنن  اكتتبننوا التنن  لتسننه 

 و الن فنننن ١٩٩٧ لسنننن (  ٢١   بقننن  ال  صننن  الشنننبك ن قننن نو  وفننن  وع ننن 

 : قسمة  ال   االموا   شبك ن تقس 

 ولو   مس  ع  ةق  ال االش    م  علل م  وتت ل   مس هم   شبك ن

 منن  عننلل منن  وتتنن ل  المحننلولة المسنن ولة  نان لشننبك نا ع نن ر  حننل تحلةننل

 ع  ةق  ال االعض ت

 الشنننبك ن تكنننو  وقنننلر' عضنننواا  وعشنننبة   مسننن  عننن  ة ةنننل وال ش صنننة 

 شنن   اتفنن   بنن ال ةبة وةننبال و م ت طنن   و   صنن  المحننلولة  و المسنن هم 

 ب سننم  ب العنن   القطنن ي منن  اكدننب او شنن   منن  ال نن   القطنن ي منن  اكدننب او

 وع ننن %(ر  ٢٥   عننن  فةننن  العننن   القطننن ي مسننن هم  نسنننب  تقننن  ال م نننت ط

 المعنوةننن  ب لش صنننة  العباقننن  الضنننبةب  المشنننبي اعتنننب  فقنننل العمنننو 



 ا  ع نن (  5   الفقننبة االولنن  المنن لة فنن  صننباح  بنصنن  االمننوا  لشننبك ن

 مننن  الس لسننن  الفقنننبة فننن  المعبفننن  والشنننبك ن  ررر  هنننو المعننننوي الشننن  

 الشننبك  بهنن  ةننبال الشننبك  بنن    عننتا المنننكوبة الفقننبة وبةنننن(  المنن لة هنننا

ر   بيننن  او العنننبا  فننن  الم سسننن  المحنننلولة المسننن ولة  نان  و المسننن هم 

 ال  صننن  الشنننبك ن الحكننن  بهننننا ةشنننم  ف نننن  مط قننن  النننن  يننن ت وط لمننن 

 بن  ةقةل ل  م  إطتق  ع   ةيبي المط   ا  اس   ع   والم ت ط 

 اعتبافنن  ع نن  الضننبةب  المشننبي ةبتبنن  ادننب  هنن  ا  النن  االشنن بة منن  بننل وال

 المسنن همة  ش صننة  عنن  اسننتقتله  هنن  الشننبك ن لهنننا المعنوةنن  ب لش صننة 

 ع نن  تو ةعهنن  قبنن  المتحققنن  ابب حهنن  ع نن  تفننب  الضننبةب  فنن   دنن  ومنن 

 ر بناته   مك ف  لكونه  المس همة 

 

 : االشخاص شركات: ثانيا

 بننة  المتب للنن  والدقنن  الش صننة  االعتبنن بان ع نن  تقننو  التنن  الشننبك ن وهنن 

 امنننوا  كننن  وتعتبنننبر واالصنننلق ت االقببننن ت بنننة  تنعقنننل مننن  وعننن لة الشنننبك ت

 وقننل الشننبك  لةننو  تسننلةل عنن  مسنن ول   المنقولنن  واةننب المنقولنن  الشننبك ت

 المشنن بك  ا  ع نن ( 1   المنن لة منن (  7  الفقننبة فنن  الضننبةب  القنن نو  ننن 

 نفسننه  المنن لة منن  الس لسنن  الفقننبة فنن  ع ةهنن  المنصننو  اةننب الشننبك ن  هنن 

 المشنننبي ا  النننن  هننننا مننن  وةسنننتوح  و(والتوصنننة  التضننن م  كشنننبك ن

   وصنن  ع ةهنن  واط نن  االشنن    شننبك ن عننب  قننل العباقنن  الضننبةب 

 ب لش صنننة  تتمتننن  انهننن  الشنننبك ن هننننا فننن  العننن   والمبنننل ( ر  المشننن بك ن

 ال ف نهنن  الننل   ضننبةب  قنن نو  اطنن ب فنن  امنن  الشننبك نو قنن نو  فنن  المعنوةنن 

 الضننبةبة  الن حةنن  منن  نلننع ةبتبنن  قنن نون  ادننب وابننب  الش صننة  بهنننا تتمتنن 

 ع نن  الضننبةب  تفننب  دنن  الشننبك ت ع نن  ابتننلات تقسنن  الشننبك  اببنن خ ا  هنن 

 ومننن ر وينننلن ا  األ نننبع النننل   بمصننن لب الح قهننن  بعنننل مننننه  كننن  حصننن 

 االمد نن  بعنن  سننم  قننل بةننن  كمنن  الننل   ضننبةب  قنن نو  ا  ب لتنوةنن  اليننلةب

 و التوصنننة  وشنننبك ن التضننن م  شنننبك ن ومنهننن  االشننن    شنننبك ن ع ننن 

 الشننبك ن قنن نو  هننو الشننبك ن انننواي كنن  بتنظننة  المعننن  القنن نو  ا  وبمنن 

  نن   قنن نو  هننو القنن نو  هنننا    وحةننة ١٩٩٧ لسننن (  ٢١   بقنن  ال  صنن 

 شننبك ن ةنننظ  لنن  اننن  وبمنن  ع ةنن  والحنن   الننل  ضننبةب  لقنن نو  ب لنسننب 



 هنننا بالمنن ت مننن  اقننباب هنننا فنن   عننلله  التنن  الشننبك ن انننواي ضننم  التوصننة 

 النن  اشنن بن التنن  القننوانة  كنن  ع نن  ةسننبي الحكنن  وهنننا الشننبك ن منن  النننوي

 االشنن    شننبك ن فنن   وع ةنن  الننل   ضننبةب  قنن نو  ومنهنن  الشننبك ن هنننا

 شنننبك ن:  الحننن ل  الشنننبك ن قننن نو  الةهننن  اشننن ب مننن  بحسننن  دنننتة هننن 

 عنن  اعضنن ته  عننلل  ال ةقنن  الطبةعةننة  االشنن    منن  تتنن ل  وهنن  التضنن م 

 مننن  عنننلل مننن  وتتننن ل  البسنننةط  والشنننبك   عشنننبة ع ننن  ة ةنننل وال ادننننة 

 الشننن   ووشنننبك    مسننن  ع ننن  ة ةنننل وال ادننننة  عننن  ةقننن  ال االعضننن ت

 طبةعنن  شنن   منن  وتتنن ل  التسننمة  حةننة منن  اسننتدن ت شننبك  وتكننو  الواحننل

 رواحل
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 مصادر الدخل الخاضع للضريبة
في فقرات عدة ويمكن بيانها  ٢٨٩١لسنة ( ۱۱۱الدخل رقم ) المشرع في المادة الثانية من قانون ضريبةحدد 

 أعاله.حسب ما اشارت اليه المادة تفصيليًا وبالتوالي ب

ارباح االعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية والصنائع والمهن بما فيها التعهدات وااللتزامات  اواًل:
 :المكلفلم يكن مقابل خسارة لحقت  إذاب عدم الوفاء بها والتعويض بسب

لها  ارباح االعمال التجارية أو التي يلي:مصادر الدخل التي احتوت عليها هذه الفقرة بما  أبرزويمكن تحديد 
 االلتزامات،و التعويض بسبب عدم الوفاء بالتعهدات  وااللتزامات،التعهدات  المهن، الصنائع، تجارية،صبغة 

 على بساط البحث تباعا: وهو ما سنضعه

 ارباح االعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية -۱

التجارية ولكن بالركون الى تفسير الفقه والقضاء واالدارة  باألعماللم يحدد المشرع الضريبي المقصود 
( في القانون التجاري رقم 6)والمادة ( 5الضريبية فان هذه االعمال يراد بها كل االعمال الواردة في المادة )

حيث ذكرت هذه المواد االعمال التجارية على سبيل المثال وليس الحصر ومنها البيع  ٢٨٩١( لسنة ٠٣)
 المضاربة. كما تدخل ضمن دائرة االعمال التجارية كل ما يقوم به الشخص بقصد والتأمين،وااليجار 

رسة االعمال املم يشترط االحتراف او االعتياد في موتنبري خصوصية القانون الضريبي في هذا المجال انه 
بعكس  ي،عرضالتجارية لكي يخضع الربح للضريبة بل هو يخضع لها حتى لو تحقق لمرة واحدة أو بشكل 

ا صبغة التي له و). ااما عبارة  التجارية.القانون التجاري الذي اشترط االحتراف لكي يسبغ عليها الصفة 
التجارية اي االعمال القريبة للعمل التجاري والتي يقوم بها  باألعمالتجارية( فيقصد بها االعمال الشبيهة 

شخص ال يحمل الصفة التجارية بشراء سلعة بكميات كبيرة بقصد  كقيام تاجر،شخص ال يحمل صفة 
الزائد منها بعد سد حاجته او قيام شخص منها أو بيع  اجةاالستهالك الشخصي ثم يبيعها عند انتهاء الح

اعتبرت لجنة التدقيق )لجنة االستئناف( ذلك العمل بأنه عمل ذو  إذا واحدة.بتأليف كتاب وطبعه وبيعه لمرة 
وغاية المشرع من هذا الوصف هو توسيع نطاق الضريبة الى اقصى حد ممكن بقصد تقليص  تجارية.صبغة 

جال للمكلف لالفالت من الضريبة باي حال من االحوال اذ يكفي ان وعدم فسح الم ضريبيصور التهرب ال
 .ح الربح الناجم عنة خاضع للضريبةيكون العمل ذوصبغة تجارية ليصب
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 البدنية او قدراتهبها االعمال الحرفية التي يقوم بها الشخص باالعتماد على  ويراد :الصنائع-٢

مل في وقد يستع .العمالببعض أو يستعين  أقاربهبشكل مستقل او بمعية بعض االشخاص من  الجسدية
عمله بعض اآلالت المحددة التي تعمل بالقوة المتحركة كالحداد والنجار والسمكري والخياط، وهذا االمر 

ويقوم الركن االساسي في الصنائع على العمل في حين  الصناعية.ينطبق على معظم الحرفيين في المناطق 
الصنائع عن االعمال الصناعية الكبرى في ان األخيرة تدخل ضمن  زوتتمي ثانويًا. تعد المواد االولية ركناً 

االعمال التجارية التي بيناها في النقطة االولى وتحتاج الى رؤوس اموال ضخمة لممارسة نشاطها عكس 
 الصنائع.

 المهن:-3

على  رسة النشاط االقتصادييحدد المشرع الضريبي مفهوم المهن هنا ولكن التعريف العام للمهنة هو مما لم
ولكن هذا التعريف عام وربما يشمل كل االعمال والمهن التجارية والصناعية  التكسب.وجه االعتياد بقصد 

ضمن االعمال التجارية  بقاً وبما ان الكثير من هذه االعمال قد نص عليها المشرع صراحة وبينها سا
المهن غير التجارية وهي االعمال التي تحتاج الى  والصناعية لذلك نرى ان المهن المقصود بها هنا هي

خبرات وقدرات فنية معينة قد تأتي عن طريق المران والممارسة او عن طريق الدراسة والحصول على 
. واهم خصائص الخوالرسام والمحاسب ..  مهندسشهادات علمية متخصصة كمهنة الطبيب والمحامي وال

واالستقالل في العمل أي يمارس صاحبها نشاطا بدون الخضوع  هذه األعمال انها تضمن صفة االعتياد
لشخص آخر معنوي كان ام طبيعي، كما ان العمل يعد العنصر الغالب فيها وهي تستند الى المجهود الذهني 

استعمال رأس مال اال بصورة ثانوية وبنطاق ضعيف وبخالف ذلك تكون  جبوالفكري قبل كل شيء وال تستو 
واقعة تحت هذا الوصف ) المهن غير التجارية ( كالطبيب الذي يبني مستشفى مجهزة هذه االعمال غير 

يستقبل فيها مرضاه ويجري فيها العمليات الجراحية ويقدم لهم الطعام والسكنى  واألثاثالطبية  باألدوات
ر ااألخرى فان مهنة الطبيب تخرج بهذا الوصف من عداد المهن غير التجارية وتصبح في اط اتوالخدم

 .التجارية المهن او االعمال

 االلتزامات:أو  التعهدات-4

 يحدد المشرع الضريبي مفهوم التعهدات وااللتزامات ولكن يمكن االستعانة لم

 ( منه بانه6٨)القانون المدني في تحديد مفهوم االلتزام حيث بينت المادة  بأحكام
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قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن من المدين بان ينقل حقًا عينيًا  )رابطةبه  رادي
للمكلف من التعهدات وااللتزامات تكون محاًل  تتولددخول وعليه فان أي  عمل(اوان يقوم بعمل او يمتنع عن 

رة على مقصو  وااللتزاماتللخضوع للضريبة. والسؤال الذي يطرح هنا هل ان دخول او ارباح تلك التعهدات 
ا أطلق ونرى ان المشرع هن االخرى؟تلك التي تنشأ بموجب عقد فقط ام هي منبثقة عن جميع مصادر االلتزام 

المطلق يجري على اطالقة ومن ثم فان أي ربح يتولد للشخص من التعهدات  نالوصف والمعروف ا
مصدر االلتزام سواء اكان العقد ام القانون ام وااللتزامات يمكن ان يكون محاًل للخضوع للضريبة ايا كان 

أو  لتعهدااالرادة المنفردة ام الكسب الغير مشروع ام االثراء بال سبب وان كان احتمالية تحقق الربح لصاحب 
 مقصودة. االلتزام في المصادر االربعة االخيرة تكاد تكون مستبعدة أو غير

 االلتزامات:بسبب التعهدات او  التعويض-5

المشرع الضريبي من بين مصادر الدخل الخاضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه الشخص  جعل
ائي ذلك الشرط الجز  ومثال به.لم يكن مقابل خسارة لحقت  إذابسبب عدم الوفاء بالتعهدات او االلتزامات 

ض ن هذا التعويا اذما أخل الطرف اآلخر بالتزامه  إذاالعقد  أطراف أحدالمتمثل بالتعويض الذي يستحقه 
قل فلو تعهد )أ( بن عليه.يكون خاضعًا لضريبة الدخل بشرط ان ال يكون مقابل خسارة لحقت من حصل 

التعويض عن هذا االخالل وكان  )ب(بتعهده فاستحق  )أ( معين، واخلبضاعة عائدة الى )ب( الى مكان 
بان  ب(.)لم يكن مقابل خسارة لحقت  إذا ضريبةألف دينار فان هذا التعويض يكون خاضعًا لل( ۱۱۱)مقداره 

على نقل نفس البضاعة بنفس السعر الذي اتفق به مع ) أ( او  )ج(اتفق هذا األخير مع شخص ثالث وهو 
 بسعر اقل
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 مصادر الدخل الخاضع للضريبة

 المتاجرة باألسهموالعمولة والقطع وكذلك االرباح الناجمة عن احتراف  الفوائد-ثانيًا: 
 والسندات:

مصادر الدخل التي تناولتها هذه الفقرة هي الفوائد والعمولة والقطع واالرباح المتولدة عن االسهم  وأبرز
 باآلتي:ويمكن بيانها  والسندات.

 

 الفوائد:-1

وده لفترة استعماله نق ریبالفائدة ذلك التعويض او المكافئات التي يأخذها الشخص من شخص آخر نظ يقصد
وقد نص المشرع الضريبي على خضوعها للضريبة بغض النظر عن نوعها ودون التمییز  الزمن.محددة من 

وسواء  ائع،الودالجارية او  ساباتبین كونها فوائد ناتجة عن السندات ام فوائد ناشئة عن الديون العادية أو الح
ويالحظ ان ثمة مالبسات خاصة بكل معاملة  ومؤجل.دفعت بشكل عیني ام نقدي وبشكل معجل ام دوري 

قد حتى وان في الع وبالسعر المحددمالية تعتمد علیها االدارة الضريبية في اثبات صحة اخذ المكلف للفائدة 
دائن وذكر سعر فائدة اقل من حقيقته للتهرب من الضريبة مع ال ينادعى بخالف ذلك فمثاًل لو تواطأ المد

المالية بخالف ذلك فان االخیرة لها السلطة التقديرية في فرض الضريبة على اساس الحد  للسلطة وثبت
هذا مع العلم ان الفائدة التجارية يمكن أن ( ۱()%7االقصى للفائدة القانونية المقررة في القانون المدني وهي )

وع ينبغي على السلطة المالية ان تتثبت من ن وحینئذالمصرفية  لألعماللك الحد ال سيما بالنسبة تتجاوز ذ
. وبالمقابل لكل ذلك فانه قد تتوفر لدى تلك السلطة المالية ادلة أو تجارية الفائدة هل هي فائدة مدنية ام

ع عن التعامل بالربا كونه فائدة عن امواله المقترضة ويمتن يأخذتثبت ان شخص ما ال  مؤكدة معلومات
 مخالفًا للشريعة االسالمية.

اشار قانون ضريبة الدخل الى اخضاع مبلغ العمولة لضريبة الدخل اال انه لم يحدد ماهي  العمولة:-٢
البعض ان العمولة المراد بها هي المبلغ الذي يتقاضاه المصرف عن الخدمات المقدمة الى  رأىالعمولة لذا 

االعمال المصرفية على اساس انها اردفت بها كلمة القطع.  سياق ت االشارة الیها حصرًا فيزبائنه طالما ورد
ونرى ان مفهوم العمولة يؤخذ بمعناه العام دون تخصيص وهو كل ما يؤخذ مقابل عمل ما سواء كان عماًل 
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ويكاد يكون مفهوم العمولة يتضح بشكل جلي وصريح في اعمال التوسط والتي هي  مصرفيًا ام غیر ذلك .
وان ما يتقاضاه الوكیل التجاري والوكیل بالعمولة والدالل هو  والداللة والوكالة بالعمولة تجاري التمثیل ال

ین طرفین يتم بالعمولة ومن المعلوم ان هنالك فرق بین اعمال التوسط هذه. فالتمثیل التجاري هو كل اتفاق 
صفقات باسم ولحساب الطرف اآلخر وهو الموكل بصفة  بأبراميتعهد بمقتضاه طرف يسمى الممثل التجاري 

فهي عقد يتعهد بمقتضاه الوكیل بالعمولة بان يجري باسمه  بالعمولةأما الوكالة  معینة.في منطقة  مستديمة
 لفرق بین الوكالة بالعمولة والتمثیل التجاري هو انتصرفًا قانونيًا لحساب الموكل مقابل اجر ) العمولة ( وا

بضرورة بالعمولة لنوع من التوجيه و  لوكیلالممثل التجاري يحتفظ بتنظيم واستقالل خاصین بینما يخضع ا
( اما الداللة فیراد بها  5االلتزام بتعليمات االصیل الموكل أي ان هنالك عالقة تبعية بین الوكیل والموكل )

شخصین لكي يتعاقدا معًا نظیر عمولة يقبضها الدالل من كلیهما او من احدهما وتحدد العمولة  التقريب بین
الصفقة بمقتضى نص قانوني . واالصل ان الدالل ليس وكیاًل يقوم بأبرام العقد بأسم  ةبنسبة معینة من قيم
 .العالقة القانونية أطرافطرف او آخر من 

 القطع:-3

المستحصل عن شراء األوراق التجارية كالكمبياالت والسندات االسمية من قبل به بشكل عام المبلغ  ويراد
اذ جرى التعامل على ان يتقدم أحد (. ۱المصارف او البیوت المالية المتخصصة قبل حلول اجل استحقاقها)
ع المصرف یدفميعاد استحقاقها، ف لولالدائنین بورقته التجارية الى احد البنوك التجارية ليشتريها منه قبل ح

زئین من ج يتألفيخصم منها( مبلغًا معینًا  )أيالى صاحب الورقة التجارية قيمتها بعد أن يقتطع منها 
احدهما يمثل الفائدة التي يأخذها المصرف عن المبلغ الذي يدفعه الى صاحب الورقة التجارية وتحسب هذه 

الورقة والجزء اآلخر يمثل عمولة خاصة  الخصم الى تاريخ استحقاق يخالفائدة عن المبلغ المذكور من تار 
وعلى العموم فان هذا الخصم يعد  الورقة.يحصل علیها المصرف عادة عن الخدمة التي يؤديها الى حامل 

 ربحًا متولدًا ومن ثم يخضع لضريبة الدخل بجزئيه سواء كان يمثل مبلغ الفائدة ام العمولة

بینا في أكثر من مناسبة ان المشرع الضريبي اخضع  والسندات: باألسهم المتاجرةالناجمة عن  االرباح-4
متاجرة المتولدة عن ال باألرباحالدخل للضريبة دون شرط االعتياد واالستمرارية والدورية لكن فيما يتعلق 

االرباح  .)بنصه صراحة على  لضريبةل إلخضاعهاوالسندات فانه اشترط فیها االحتراف واالعتياد  باألسهم
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والمتاجرة يراد بها شراء األسهم والسندات وبيعها بشكل دوري  والسندات( باألسهمعن احتراف المتاجرة  الناجمة
 ومستمر على ان ثمة شروط لكي يعد الشخص محترفًا لتجارة األسهم والسندات وهي:

 الشخص عملية شراء االسهم والسندات بنفسه وليس بالنيابة عن غيره مزاولة-أ

التجاري . على الشخص قيامه  الحترافسمة ا إلسباغعمليات الشراء والبيع حيث ال يكفي  تكرار-ب
بعملية واحدة أو اثنين من عمليات الشراء والبيع اذ ال تكفي هذه لتكون قرينة واضحة على اتخاذ الشخص 

 له.والسندات حرفة  باألسهممن االتجار 

سهم والسندات ومن ثم فانه اذ كان الشخص محترفًا يكون االحتراف منصبًا على بيع وشراء األ ان-ج 
 لعمل آخر غير االسهم والسندات فانه ال يخضع لهذا النص 

 الزراعية:ايجار االرض  بدالت-ثالثاً 

ولدة الدخول الزراعية المت أعفيالبد من القول ان المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل النافذ قد  ابتداء
للشخص الذي يزرع ارضه بنفسه من الخضوع للضريبة وذلك استنادًا الى المادة )السابعة( اتساقًا مع ما كان 

هذا االمر مبنيًا على اساس ان الدخل  انوك 9151( لسنة 55معمواًل به في القانون الضريبي السابق رقم )
 المذكور

)( برر هذا  ۱15٩رض الزراعية. وعندما الغیت هذه الضريبة في عام لضريبة خاصة هي ضريبة األ يخضع
االعفاء بان المشرع ابتغى غاية معینة وهي تنشيط القطاع الزراعي ومحاولة جذب رؤوس األموال واالستثمار 

 ف العبءيتحقق بتخفي االستثماروهذا  باألصلفي زراعة االراضي الزراعية ال سيما ان العراق هو بلد زراعي 
شرع بالمقابل استدرك الم نشاطهم ولكنعلى عاتق المزارعین من خالل عدم فرض أي التزامات ضريبية على 

ولحسابهم بل يؤجرونها الى اشخاص آخرين يتولون زراعتها  بأنفسهمان ثمة اناس ال يزرعون ارضهم 
الذي  ضح ان هذا المبلغ هومعین من النقود ومن الوا مبلغواستغاللها لحسابهم ولفترة محددة من الزمن نظیر 

عناه قانون ضريبة الدخل في هذه الفقرة تحت اسم بدالت ايجار االرض الزراعية اما بدالت ايجار المباني 
( لسنة 9٦١فتخضع لضريبة اخرى سنتكلم عنها الحقًا هي ضريبة العقار المفروضة بموجب القانون رقم ) 

 .النافذ 9151
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 سن المشرع العراقي قانون تعديل قانون  أكثرقيمة العقار او حق التصرف به المقدر او البدل ايهما  :رابعا  
تضمن بين طياته نص يفيد بإضافة وعاء ضريبي جديد الى االوعية  ٥١٠٢( لسنة 84ضريبة الدخل رقم )

ليكون  ٠٨4٥لسنة  ٠٠3الضريبية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ رقم 
( منها حيث كان نصها )قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون 8تحت عنوان الفقرة )

او البدل أيهما أكثر، تفرض على مالك العقار او حق  ۸۷۹۱لسنة  4٢تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 
الحة صرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالتصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق الت

والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستأجر معاملة المالك عند إيجاره العقار 
وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار..( وال بد قبل  الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة

حث أن نشير أن المشرع العراقي قد أخضع الدخل المتولد عن نقل ملكية الخوض في الموضوع محل الب
 العقار او حق التصرف به لتعديالت تشريعية مختلفة وبثالث مراحل اساسية.

النافذ ولكن لم  ٠٨4٥جعل هذا الدخل خاضع للضريبة إيان سنه قانون ضريبة الدخل عام  المرحلة االولى:
لصافي المتولد عنه بعد استبعاد تكاليف شراء العقار او تكاليف تملكه عن يخضع كامل الدخل، وانما الربح ا

 طريق األرث.

استبعد هذا الدخل من ( ۸۲۰سن مجلس قيادة الثورة قراره رقم ) ۲۰۰۲وتحديدا في عام  المرحلة الثانية: 
تسميتها  نخاص به حيث اخضعه لضريبة مستقلة يمك الخضوع لقانون ضريبة الدخل وافرد له نظام قانوني

)بضريبة انتقال العقار( لكن وعانها يتمثل بالدخل االجمالي الذي يحصل عليه مالك العقار أو مالك حق 
( مليون دينار والمتبقي يخضع لضريبة ٥١التصرف فيه بعد استبعاد مبلغ معين من قيمة ذلك الدخل وهو)

 شرع قد تعامل مع هذا الدخل بانه رأسمالتصاعدية وفق اسعار انطوى عليها القرار المذكور, فيكون بذلك الم
 عقاري ولذلك تفرض الضريبة على قيمته االجمالية وليست الصافية.

وتحقق فيها التعديل المشار اليه اعاله اذ الغي المشرع العراقي قرار مجلس قيادة الثورة  المرحلة الثالثة:
الدخل وال ترى فيها عودة محمودة  واعاد هذا الوعاء الى حومة ضريبة ٥١١٥لسنة ( ۸۲۰المنحل رقم )

 ألمرين:
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ان المشرع قد اخضع الدخل االجمالي المتولد عن نقل ملكية العقار أو نقل حق التصرف به لضريبة  االول:
الدخل. وهو ما يفهم من النص المذكور أعاله بالخضوع لهذه الضريبة )قيمة العقار او حق التصرف به( 

 )االرباحاذ كان النص هو  ۲۰۰۲( ۸۲۰لمرحلة االولى وقبل صدور القرار)وليس كما كان عليه الحال في ا
الناجمة عن نقل ملكية العقار او نقل حق التصرف فيه(. أي ما يخضع للضريبة هو الدخل الصافي وليس 
الدخل االجمالي، على أساس مفهوم الربح ال يتحقق اال بعد استبعاد التكاليف من الدخل اإلجمالي. وللتدليل 

لى ما قلناه آنفا ان المشرع الحالي لم يأت بنصوص تعالج آلية احتساب التكاليف التي تحملها مالك العقار ع
الذي كان ينص  ۲۰۰۲في سبيل شرائه او أيلولته إليه عن طريق اإلرث، بخالف ما كان عليه الحال قبل 

شر سنوات من تاريخ تصرف على هذه اآللية بتقدير قيمة العقار الموروث او المتملك كما كانت قبل ع
الوارث او المالك اذا كان قد مر على نقل الملكية أو حق التصرف اكثر من عشر سنوات وتعتبر القيمة 

 كانت الفترة المذكورة اقل من عشر إذاالمقدرة على هذا االساس كلفة على الوارث او المالك. اما 

 قيمة الشراء.تقدير التركات أو بدل التملك أي بسنوات فيؤخذ حيننذ 

أن تطبيق الضريبة على القيمة الكلية للعقار مثلما ورد في التعديل األخير يتناقض مع ما نص عليه  الثاني: 
الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة  )اإليرادقانون ضريبة الدخل الذي عرف الدخل بأنه 

الضريبة هي ضريبة رأسمال وان فرضت ضمن قانون في المادة الثانية من هذا القانون( ولذلك تبقى هذه 
 ضريبة الدخل وهذا مأخذ كبير ينبغي على المشرع تداركه.

ورواتب التقاعد والمكافئات واالجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محددة والمخصصات  الرواتب-خامسا  
 والتخصيصات:

 ذلك بحسب اآلتي: لعمل ويمكن تفصيلمن الواضح ان هذه الفقرة ركزت على الدخول المتولدة عن ا

 واالجور الرواتب-1 

البد من التنويه ابتداء ان الرواتب المدفوعة من قبل الدولة او شركات القطاع العام أو المختلط كانت معفية 
رقم  حلة()المنمن الضريبة في قانون ضريبة الدخل النافذ الى ان اخضعت لها بموجب قرار سلطة االئتالف 

إلى ذلك اصبحت رواتب الموظفين والمستخدمين من العمال تخضع للضريبة  . وباالستناد٥١١3ة لسن (84)
على الدخل سواء كانت هذه االيرادات تدفع من الدولة ام من المؤسسات التابعة لها او من شركات القطاع 

 ب يختلف عن االجروتجدر االشارة ان الرات الخاص.والرواتب المدفوعة من القطاع  باألجورالمختلط اسوة 
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في ان االخير يدفع عادة في اوقات متقاربة وغالبًا ما يكون اسبوعيا او يوميا ومن قبل اشخاص القطاع 
بينما االول يدفع عادة في اوقات متباعدة نسبيًا وغالبًا ما يكون شهريًا واحيانًا سنويًا ومن قبل الدولة  الخاص.

الشخص راتب او اجر بشكل مقطوع  او احدى الهيئات التابعة لها. على أن هذا ال يمنع احيانًا من استالم
 .خضاعه للضريبة على دخل العملسواء مقدمًا كان ذلك ام في نهاية انجاز العمل مما يعني أيضًا ا

 المخصصات -۲

قد يحدث ان يتلقى الموظف او العامل احيانًا مزايا عينية عالوة على راتبه او اجره النقدي وتخضع هذه 
المزايا للضريبة كما تخضع الرواتب واالجور على حد سواء وذلك بعد تقويمها بما يقابلها من مبالغ نقدية 

الى ذلك قد تحسب  باإلضافةبعض وجبات الطعام المجانية او بدل مالبس.  كالسكن المجاني او تقديم
للموظف او العامل احيانًا مخصصات اضافة الى راتبه او اجره نظير نفقات يتكبدها فعاًل عند القيام بعمله 

 فية او مقابل شهادة اوغير ذلكاو مقابل غالء المعيشة وارتفاع تكاليفها او مقابل اعمال اضا

منه وزير المالية تعيين ماهية  (8)الفقرة  (1٠)لعموم فان قانون ضريبة الدخل قد خول بموجب المادة وعلى ا
 االجور،و المخصصات التي تستوفي عنها استقطاع الضريبة بطريق االستقطاع المباشر على الرواتب 

هذه  برزأ ٥١١٢( لسنة ٠٠وتناولت تعليمات استقطاع الضريبة بطريق االستقطاع المباشر رقم )
المخصصات الخاضعة لضريبة الدخل ومنها مخصصات السكن ومخصصات الطعام المدفوعة نقدًا ام عينًا 

 .الخدمة الخارجية ومخصصات الموقع الجغرافي ومخصصات الخطورة ومخصصات

لم يحدد المشرع الضريبي مفهوم التخصيصات ولكن جرى العمل على اعتبار  التخصيصات:-3
محلية المجالس ال ألعضاءالسلطة التشريعية وكذلك التي تدفع  ألعضاءالغ تدفع التخصيصات هي المب

ويمكن ان نظيف اليها نسبة من االرباح التي تخصصها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات 
 العامة لموظفيها او ما تخصصه بعض االشخاص المعنوية الخاصة للعاملين لديها

 التقاعدالتقاعدية ومكافآت  الرواتب-4

نعني بالرواتب التقاعدية تلك المبالغ الشهرية التي تدفعها الدولة بشكل دوري الى من سبق أن خدم في 
دوائرها المختلفة سواء كانت مدفوعة لهم مباشرة في حياتهم أم الى مستحقيها من عوائلهم بعد وفاتهم وسواء 

ت التقاعدية فهي ذلك المبلغ الذي تدفعه الدولة الى الموظف الذي لم اما المكافآ مدنيين.كانوا عسكريين ام 
وقد  باب.االسيبق في الخدمة المدة المطلوبة الستحقاقه الراتب التقاعدي سواء بسبب صحي ام غير ذلك من 
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النافذ معيار الخدمة في التفرقة بين الراتب التقاعدي  ٥١٠8( لسنة ٨اعتمد قانون التقاعد الموحد رقم )
اوال( منه على انه يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب /۲۸بينت المادة ) التقاعدية، اذوالمكافات 
اوال/أ( منه /۲۲( سنة بينما اشارت المادة )٠٢كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد ال تقل عن ) إذاالتقاعدي 

ت أة خدمة تقاعدية فيمنح مكاف( سن٠٢كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن ) إذابانه 
اعدية ت التقأء اخضاع رواتب التقاعد او المكافوقد يتصور البعض انه ليس من العدالة في شي تقاعدية

يد أن هذا ب للضريبة في حين انها مستمدة في األصل من رواتب الموظفين التي هي بذاتها خاضعة للضريبة.
القول يمكن الرد عليه بسهولة بان راتب التقاعد يتألف في االصل من جزئين وهما: جزء مستقطع من راتب 
الموظف وهو لم يكن خاضعًا للضريبة يوم ان كان الموظف في وظيفته حيث تفرض الضريبة على راتب 

 مشرعالموظف دون المبالغ المستقطعة منه لغرض التقاعد التي يطلق عليها ال

الجزء اآلخر فهو الذي تتحمله الدولة. وبهذا يأخذ الموظف المتقاعد راتبا تقاعديًا  التقاعدية، امااسم التوقيفات 
من المبالغ المستقطعة من رواتبه حين كان في وظيفته فمن هنا يتضح ان المبالغ التي تؤلف رواتب  أكثر

يجدر  خرى.األبد من اخضاعها اليها أسوة بالدخول التقاعد لم تكن في السابق خاضعة للضريبة وبالتالي ال
القول ان العاملين في القطاع الخاص يتمتعون باكراميات تقاعدية أو مبالغ نقدية أو مكافات نهاية الخدمة أو 

 عمومًا.ضمان اجتماعي وهي خاضعة للضريبة 

 د المشار اليه اعاله والمطبقوهؤالء العاملون تحكم آليات تقاعدهم قوانين اخرى غير قانون التقاعد الموح
 قانون  وأبرز الدولة.على الموظفين العاملين في دوائر 

بقى ان نشير اخيرًا الى انه  االجتماعي.يخضع له العاملون في القطاع الخاص هو قانون العمل والضمان 
في  ععلى الرغم من نص المشرع الضريبي صراحة على اخضاع الرواتب التقاعدية للضريبة اال انه وق

مدخوالت المتقاعدين او عيالهم الناجمة عن  الضريبةتناقض بين وجلي عندما جعل من الدخول المعفات من 
( من قانون 1الرواتب التقاعدية أو المكافات التقاعدية او مكافات نهاية الخدمة وذلك في المادة )السابعة/

ة مبهم ومتناقض وغير مفهوم ومن ثم ضريبة الدخل وهذا ما يجعل موقف المشرع العراقي من هذه الناحي
حريا به االنتباه له ومعالجته بشكل سليم من خالل التوفيق بين النصين وطالما نحن في خضم الكالم عن 

الضريبة المفروضة على الرواتب ال بد ان نبين ان المشرع العراقي في قانون الموازنة االتحادية قد نص على 
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لى ا ب المتقاعدين كافة توزع بنسبةتب الموظفين ومخصصاتهم وروات( من مجموع روا%3استقطاع نسبة )
 . النازحين إلغاثة( الى وزارة الهجرة والمهجرين %8١هيئة الحشد الشعبي و)

 ولنا على هذه النسبة المالحظات االتية:

هو ضريبة مباشرة مفروضة على الدخل وان لم يسمها  رأيناالطبيعة القانونية لهذا االستقطاع في  ان-٠ 
المشرع بهذا وهو ان اعرض عن ذكر االمور بمسمياتها هو الخشية من ردود فعل شعبية معارضة للحكومة 

 بالضريبة.والبرلمان ان سمي االستقطاع المذكور 

 يحصل عليه وهو هذا االستقطاع جعل الموظف والمتقاعد خاضع الزدوج ضريبي كون الراتب الذي ان-٥
وعاء الضريبة يخضع لنوعين من االستقطاع االول متمثل بضريبة الدخل والثاني متمثل باالستقطاع المذكور 
في قانون الموازنة. وما يجدر االشارة اليه ان ما تضمنه قانون الموازنة المذكور هو استقطاع مؤقت يفترض 

تضمن  ٥١٠٢ومع ذلك فان مشروع موازنة  ٥١٠1سنة أن يمتنع عن تطبيقه بمجرد انتهاء السنة المالية ل
 ( وهو ان اقر يكون متوافرا فيه ذات المسائل التي ذكرناها اعاله.%8,4بين طياته فرض استقطاع بنسبة )
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 لم يكتف المشرع بمصادر ضريبة في العراق: ألي. كل مصدر آخر غير معفى بقانون وغير خاضع خامسا  
وجود ارباح او دخول اخرى لم يرد ذكرها في  واحترز الى مسالة لألمرالدخل التي حددها سابقًا بل احتاط 

مليات تنتج عنها تصادية عالفقرات السابقة او ربما تتحقق في المستقبل بفعل التطورات التقنية والفنية واالق
 دخول وايرادات لم ينص المشرع على اخضاعها لضريبة الدخل كما انه لم يبين كونها

فجاء بهذا النص لكي يخضع مثل هذه الدخول  اخرى،ضريبة  أليمعفية بموجب قانون ما وال تخضع 
ذلك ول من الضريبة وبومن ثم حالت هذه الفقرة بنصها العام دون تهرب الكثير من الدخ الدخل.لضريبة 

ومن الفائدة ذكر بعض األمثلة على الدخول  العراق.أصبحت ضريبة الدخل هي ضريبة القانون العام في 
 ضريبة اخرى مما أليالتي لم ينص المشرع عليها وغير معفاة بقانون وكذلك غير خاضعة 

 يستوجب خضوعها لضريبة الدخل:

ولة في بعض االحيان الالجئين السياسيين ال سيما وان المشرع الالجئين السياسيين قد تقبل الد رواتب-1 
كفل هذا االمر على غرار الكثير من الدول وهذا ما يستتبع ان تخصص الحكومة لهم رواتب لدينا الدستوري 

دورية طيلة بقائهم في العراق من غير ان يشغلوا وظيفة ولما كانت هذه الرواتب تتمثل بها صفة الدورية وهي 
من  إذاضريبة وغير معفاة بقانون، فال مناص  أليم صفات الدخل بمعناه العام وغير خاضعة من اه

 الدخل.اخضاعها لضريبة 

 :المخبرين لألشخاصالممنوحة  المبالغ-٢

 أخباربقد تمنح السلطة الحكومية احيانًا مبالغ او اكراميات لبعض االشخاص المخبرين الذين يزودونها  
ل تتعلق بدخو  بأخباراالشخاص السلطة الحكومية  أحدصحيحة تتعلق بمصالح الدولة العامة كما لو زود 

وتداول اموال مهربة من الضرائب الكمركية فمثل هذه المبالغ اعتادت السلطات المالية على اخضاعها 
 لضريبة الدخل

 الشخص المقيم الذي يستمده من عقاره الواقع خارج العراق: دخل-3

يعد ايراد العقارات الموجودة في العراق خاضع لضريبة أخرى غير ضربية الدخل وهي ضريبة العقار اما 
ايرادات العقارات األخرى خارج العراق والتي تعود الى اشخاص مقيمين في العراق فال تخضع لضريبة 

 للضريبة على الدخل ان هذه االيرادات تعتبر دخال بكل معنى الكلمة مما يجب اخضاعها كوال ش العقار.
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( 5)من المادة ( 1)من قانون ضريبة الدخل ومما يدل على ذلك هو ان الفقرة ( 6)ة( الفقر ٢)حسب المادة 
من هذا القانون اشارت الى فرض الضريبة على دخل الشخص المقيم في العراق سواء كان مستمدًا من 

 الداخل.الخارج ام نشأ في 

 للضريبةتحديد الدخل المعفى من الخضوع 
 هما:دخل ما لضريبة الدخل شرطان  إلخضاعاشترط المشرع  

 .أن يكون من بين مصادر الدخل التي نص عليها قانون ضريبة الدخل -
 الضريبة.ان ال يكون معفيًا بموجب القانون من   -

 امتياز يستبعد بموجبه المشرع دخل ما بشكل كلي او جزئي دائمي او مؤقت من الخضوع باإلعفاءيراد و 
ان نحدد هذا االعفاءات فنجدها قد وردت في قنوات مختلفة  أردنا وإذا غرضه.ا او للضريبة أي كان هدفه 

ووفق اعمال قانونية متنوعة فمعظم هذه االعفاءات نص عليها قانون ضريبة الدخل ولكن الجزء اآلخر ضمنه 
 بالتفصيل:المشرع في قوانين وقرارات خاصة أو بموجب اتفاقيات دولية وسنبين ذلك 

 الواردة في قانون ضريبة الدخل اوال : االعفاءات
نص المشرع العراقي في المادة السابعة منه على مجموعة من االعفاءات التي ال يترتب بموجبها اخضاع 

ي تمعنا ف إذادخل ما للضريبة بشكل كلي او جزئي ولفترة غير محددة او مؤقتة، ولكن هذه االعفاءات 
تغيا من وراءها المشرع غايات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى ادارية مضمونها نجدها قد 

 االعفاءات على وفق هذه الغايات: أبرز وسوف نبين

 الضريبي:اوال: االعفاءات المقررة لتالفي االزدواج 

س النوع مرة ضريبة من نف نفس المكلف بدفع أكثر من إلزامالسابق ان االزدواج الضريبي يعني وضحنا في  
وقد نص المشرع العراقي على مجموعة من االعفاءات بقصد تالفي  على نفس الوعاء وخالل ذات المدة

 االزواج

 الدولي.الداخلي او الضريبي 

 المجموعة االولى: االعفاءات المقررة لتالقي االزدواج الضريبي الداخلي 
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مما  أبرزهاحاول المشرع تالفي حصول االزدواج الضريبي في الداخل من خالل مجموع من االعفاءات  
 يلي:

 للزراع:الدخل الزراعي الناجم  اعفاء-1

من المعروف أن المشرع العراقي كان يخضع الدخل الزراعي لضريبة خاصة هي ضريبة االراضي الزراعية 
الدخل بمعنى الكلمة لذلك رأى المشرع من الضرورة بمكان تالفي ولما كانت هذه الضريبة هي ضريبة على 

المكلف لنوعين من الضرائب على الدخل هما ضريبة االراضي الزراعية وضريبة  بإخضاعحصول ازدواج 
الدخل فنص في القانون الذي يحكم الضريبة االخيرة على اعفاء الدخل الزراعي من ضريبة الدخل وهذا 

ضريبة  بإلغاء( ولما قام المشرع 1٢٥١في سنة ) (٢٥منذ قانون ضريبة الدخل رقم ) النص تواتر العمل به
يعمل على الغاء االعفاء المقرر في قانون ضريبة الدخل الزراعي مما  لم 1٢91االرض الزراعية في عام 

اضيهم ر في اعفاء النشاط الزراعي وهو تشجيع المزارعين على زراعة ا يعني ان غاية المشرع من االستمرار
واستغاللها بغية الحد من الهجرة من الريف الى المدينة وتوجيه رؤوس األموال نحو توظيفها في  بأنفسهم

 الميدان الزراعي السيما وان الذي يؤجر ارضه يكون خاضعًا لضريبة الدخل كما بينا في السابق .

 اعفاء دخل العقار الخاضع لضريبة العقار: -۲

أي دخل يتولد من ايجار عقار غير االرض الزراعية يكون خاضعًا لضريبة خاصة هي ضريبة العقار 
المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل النافذ هذا  أعفيولذلك  1٢٢٢( لسنة 1٦٥بموجب القانون رقم )

 ريبةبة وهما ضالنوع من االيرادات من الخضوع لضريبة الدخل لتالفي واقعة اخضاعها لنوعين من الضري

 الدخل وضريبة العقار.

 الدولي:المجموعة الثانية: االعفاءات المقررة لتالفي االزدواج الضريبي 

لم يتجاهل المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل ضرورة التخفيف عن كاهل الشخص بعدم اخضاع دخوله 
لضريبتين من ذات النوع خالل نفس المدة وعلى نفس الوعاء في الداخل والخارج عند حصول تعارض بين 

 ع معالجة االزدواجاالعفاءات التي حاول بها المشر  أبرزالتشريعات الضريبية االجنبية والوطنية ومن 
 هي:الضريبي الدولي 
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اعفاء دخل مؤسسات الطيران االجنبية بعضها او كلها بقرار من الوزير بشرط المعاملة بالمثل ووجود خط -1
 (.1٦/ ف١المؤسسات )م  أو مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك

المؤسسة العامة لتوزيع  العراقيين المتعاقدين معاعفاء دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير  -۲ 
 (.٥٢/ ف١)مالمنتجات النفطية الى داخل القطر أو تصديرها منه  إليصالالمنتجات النفطية والغاز 

اعفاء دخل اصحاب وسائط النقل من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسات العامة لتسويق النفط  -۳ 
مكررة(. ونالحظ ان هذه االعفاءات اقتصر فقط على دخل االجانب  ٥٢ف/ ۷الخام الى خارج القطر )م 

مؤسسات الطيران االجنبية في الحالة األولى ودخل غير العراقيين في الثانية والثالثة( ومن ثم ال تنطبق  )دخل
 .راقيينلع ما كان االمر متعلقًا بمؤسسات طيران عراقية او كان الدخول متحققة إذااالحكام القانونية السابقة 

 اجتماعية: ألغراض ثانيا: االعفاءات

االعفاءات التي نص عليها المشرع الضريبي واراد بها تحقيق اهداف اجتماعية مختلفة كرفع  أبرزمن 
المستوى المعاشي للشخص ومراعاة طبيعة العمل االنساني الذي تقوم به الجهة او التخفيف عن كاهل 

 :يليالطبقات الفقيرة هي ما 

للنفع  والتهذيبية المؤسسة االوقاف والمعابد والمعاهد الدينية المعترف بها قانونًا والجهات الخيرية لدخ-1 
 (.۳ف/ ۷تجاري )م العام ان لم يكن ذلك ناجمًا عن صنعة أو مهنة او عمل

دمة الخمدخوالت المتقاعدين او عيالهم من الراتب التقاعدي او المكافئات التقاعدية او مكافآت نهاية  -٥
 (. ٦/ ف ١وحتى من رواتب االجازات االعتيادية )م

او تعويض لعائلة المتوفى أو أي تعويض يدفع للمكلف مقابل االصابة  تكمكافئامبلغ مقطوع يدفع  أي-3 
 (.۹/ ف ١)مبأذى او الوفاة 

 

 
 



 :  ثالثا: االعفاءات الغراض اقتصادية

يعتمد المشرع في أي دولة على رؤية معينة لتنشيط القطاع االقتصادي والعمل  

على تنمية مفاصله . وفي العراق فان ابرز االغراءات المقدمة الصحاب رؤوس  

االموال هي اعفاءات االنشطة االقتصادية من الخضوع للضريبة واحداث فراغ  

ج هذه االنشطة وتوجيه  ضريبي فيها بغية تحفيز اصحاب عوامل االنتاج على ولو

رؤوس أموالهم لالستثمار فيها والمساهمة في رفع المستوى االقتصادي واحداث  

التنمية االقتصادية المنشودة من قبل الدولة بالشكل الذي ينسجم مع فلسفتها العامة  

. ولعل أبرز ما جسده المشرع الضريبي في هذا المجال هو اعفاء انشطة معينة 

لتحقيق االهداف االقتصادية المبتغاة ومن ابرزها ما يلي :  من الخضوع للضريبة

اعفاء دخل الفنادق من الدرجات الممتازة واألولى المقامة في بغداد عند  -۱

انشائها من الضريبة وخالل خمس سنوات من بدء استثمارها اما الفنادق المماثلة  

/  ۷االستثمار ) مالمحافظات فيكون االعفاء لمدة سبع سنوات من بدء  المقامة في

 ( ۱۳ف

  التي الخارج في المحلية المصارف لمراسلي العراق في المتحققة العموالت -٢ 

  المصرف بتأييد المترتبة العموالت من الضريبة من العراقية المصارف تعفي

 ( .  14ف/  ۷م)  المختص العراقي

  في وحساباتهم ودائعهم عن الفوائد من الطبيعيين االشخاص دخل اعفاء -3 

 ( ۱٥ف/   ۷م. )  العراقية التوفير وصناديق المصارف

 او يمتلكها التي والمفاقس الدواجن حقول من للمكلف الناجمة االرباح اعفاء -٤ 

 (  ٢۱ف/  ۷م. )  يديرها

 :  سياسية الغراض االعفاءات: رابعا

  أصول تفرضها اعفاءات ر يتقر حساباته في الضريبي المشرع يهمل لم 

 ومن المختلفة الدولية والمنظمات الدول بين الدولية العالقات و المجامالت

 : يلي ما ابرزها

  لموظفيها االجنبية الممثليات تدفعها التي والمخصصات الرواتب اعفاءات -1 

 القنصليات وموظفي الدبلوماسيين غير لموظفيها تدفعه  ما اما.  الدبلوماسيين

 الوزراء مجلس من بقرار اعفاءهم فيجوز العراقيين غير من هم الذين االجنبية

 ( . 4ف/  ۷ م)  المثل المقابلة بشرط



 موازنتها من المتحدة االمم هيئة تدفعها التي والمخصصات الرواتب اعفاء -٢

 (. ۷ف/  ۷م) ومستثمريها موظفيهاإلى 

  ودائعها على العراق في العاملة والدولية العربية المنظمات دخل اعفاء -۳ 

/ 7م) العملة نوع كان ايا العراقية التوفير وصناديق المصارف في وحساباتها

 ( ۱۷ف

 :  ادارية الغراض االعفاءات: خامسا

 االدارية والدوائر المؤسسات بعض هنالك أن الضريبي المشرع بال عن يغب لم

 تزودها األخرى االقتصادية المرافق أو عامة شركات تسمى ربما للدولة التابعة

  تغطية بغية اال تصرف ال االيرادات هذه ان عامة وطالما ايرادات و باموال

  قرر  لذلك العامة الخدمات من الموظفين حاجة وتلبية العامة االدارة نفقات

  اعفاء من الدخل ضريبة قانون عليه نص ما ذلك ومثال.  الضريبة من اعفاءها

  المحلي والحكم البلديات فيها بما العام القطاع ومنشآت مؤسسات مدخوالت ارباح

 التي العامة الشركات  بأن  سابقا   بيناه بما التذكير الالفت ومن(  1) الضريبة من

 الخزينة الى ارباحها من جزء تورد  بأن ملزمة واقتصاديا   تجاريا    نشاطا   تمارس

   للضريبة اخضاعها عدم يستدعي ما هذا و للدولة العامة

 بموجب قوانين خاصة  االعفاءات الواردة

( على االعتداد بأي اعفاء  ۱٠( الفقرة )7نص قانون ضريبة الدخل في المادة ) 

منصوص عليه في قانون خاص .وفعال صدر كم هائل من القوانين والقرارات 

التي تتضمن اعفاءات خاصة وابرز تلك االعمال صدرت عن مجلس قيادة الثورة 

 منها ما يلي)المنحل( وما زال معموال بها وقررت الغراض مختلفة نذكر 

 االعفاء لغرض التنمية االقتصادية:  -اوال:

من اجل دعم ورعاية النشاط الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط وبغية فتح  

المجال امام تطوير االستثمار الصناعي وبهدف قيام الدولة بأداء دور فعال في 

طاع  سبيل تنشيطه، وان يكون هذا الدور محركا  اضافيا  حيث ما رغب هذا الق

واحتاج اليه قرر المشرع اصدار قانون االستثمار الصناعي للقطاعين الخاص  

ومنح المشرع بموجبه اعفاءات بنسب مختلفة  ۱٩٩٨( لسنة ٢٠والمختلط رقم )

ومنها اعفاء ارباح المشروع الصناعي من ضريبة الدخل عن رأس المال 

ها اول ربح له بعد المدفوع ولمدة خمس سنوات اعتبارا  من السنة التي يتحقق في



حصوله على اجازة تأسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة  

قبل النفاذ وبنصف النسب التي بينها هذا القانون في السنوات الخمس التالية على  

السنوات الخمس األولى. كما اعفى المشرع االحتياطات المحتجزة من ارباح  

يره أو توسيعه من ضريبة الدخل بما ال يتجاوز نسبة  المشروع المخصصة لتطو

%( من مجموع االرباح السنوية قبل احتساب الضريبة على أن توظف في ٢٥)

 تطوير المشروع وتنميته وخالل خمس سنوات 

اعفاء المشاريع المشمولة بالبرنامج االستثماري : أعفى المشرع ارباح   -ثانيا:

المشمولة بالبرنامج االستثماري من الخضوع  المشاريع المنتجة للسلع والخدمات

لضريبة الدخل وذلك بنسب متباينة ولفترات زمنية محتلفة تتراوح بين خمس 

سنوات وعشر سنوات وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( رقم  

أعفاء االيراد المتحقق لسائقي سيارات االجرة ) -ثالثا:٢) ٢٠٠٠في سنة   160

 ۱٩٩۳ضريبة الدخل بدءا من السنة التقديرية  التاكسي ( من

 دولية   اتفاقيات بموجب  االعفاءات

  مقررا   يكون الدخل ضريبة من دخل أي اعفاء( ۱٠) الفقرة السابعة المادة بينت

  الثنائية االتفاقيات من الكثير هنالك  ان المعلوم ومن.  دولي اتفاق بموجب

 ومنها عام بشكل الضرائب من اعفاء  وتتضمن العراق عقدها التي والجماعية

 بين المعقودة األمنية االتفاقيات هي  حاليا   االتفاقيات هذه وابرز الدخل ضريبة

( ٥۱)  رقم قانون بموجب عليها المصادق االمريكية المتحدة والواليات العراق

 حكومة طائرات اعفاء على منها( 5ف/  ۱٠)  المادة بينت حيث ٢٠٠٨ لسنة

  حينة في حصرا   تعمل التي المدنية  والطائرات األمريكية المتحدة الواليات

  المملوكة والسفن المركبات وكذلك االمريكية الدفاع وزارة  مع عقد بموجب

  جميع من القوات هذه جانب من حصرا   استخدامها الجاري او االمريكية للقوات

  على تترتب التي الدخل ضريبة االعفاء هذا يشتمل وبالتأكيد. والرسوم الضرائب

  او العراق داخل في والمركبات والسفن الطائرات هذه عمل عن المتحققة الدخول

 . اليه تأتي  او منه تنطلق
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 نطاق سريان ضريبة الدخل

من المسلم به ان البحث في سريان الضريبة يتطلب الخوض في غمار نطاق هذا السريان من حيث الزمان 

 والمكان وذلك على وفق احكام قانون ضريبة الدخل النافذ وهو ما سنبينه في الفرعين اآلتيين:

 سنوية الضريبة( مبدأ)سريان الضريبة من حيث الزمان  نطاق: اولا 

ضريبة الدخل الى كل سنة من سنوات المكلف وكأنها منفصلة عن السنوات األخرى فيما يتعلق ينظر قانون  

بتقدير االرباح والخسائر وتحديد الضريبة. فكل سنة لها ارباحها وعليها أعبائها وعليه فأن الضريبة تفرض 

مذكور نجد ان قانون الوعند التحقق في نصوص ال ه.واعبائحدة بعد تصفيته من تكاليفه على دخل السنة الوا

ة والسنة التقديرية والسنة الحسابي المالية(المشرع العراقي اخذ بثالث سنوات هي سنة نجوم الدخل )السنة 

 ويمكن بيانها بحسب اآلتي:

وهي السنة التي يظهر فيها الدخل أي السنة التي تتحقق فيها  (:المالية )السنةنجوم الدخل  سنة-: 1

 تيانها ايضًا ال بوقوعها، كمائة للضريبة وهي الحادثة المعينة التي تستحق الضريبة الواقعة المنش

لتي تسبق ا ما تكون السنة المالية هي السنة المكلف. وغالباً تحدد الوقت الذي ينشأ فيه دين الضريبة في ذمة 

  التقديرية.السنة 

 التقديرية: ةالسن: 2

وهي السنة التي تتم فيها تقدير الضريبة على المكلف، وعرفها قانون ضريبة الدخل بأنها )فترة االثني عشر 

شهر  نأي انها تنتهي في اليوم األخير مشهر كانون الثاني من كل سنة( شهرًا التي تبدأ من اليوم االول من 
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ومع هذا  فذها.وتنكانون االول من كل سنة وبذلك تتفق تمامًا مع السنة المالية للدولة التي تعد فيها موازنتها 

فقد اعترف القانون بمراعاة المدد الخاصة التي يتخذها بعض المكلفين ويجب أن تفرق هنا بين دخل غير 

نة امة بالنسبة له ان السنة التقديرية هي التي تلي سالمقيم ودخل المقيم فبالنسبة لدخل االخير فالقاعدة الع

 اآلتية:نجوم الدخل وهذا االمر بينه قانون ضريبة الدخل صراحة بالنسبة للدخول 

األعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية والصنائع أو المهن والتعهدات وااللتزامات والتعويض  ارباح-أ 

 .لفاذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المك

 والسندات. باألسهموالعمولة والقطع واالرباح الناجمة عن احتراف المتاجرة  الفوائد-ب 

 االرض الزراعية. جاريبدالت ا -ج

 ضريبة أخرى. أليةبقانون وغير خاضع  ىفدخل آخر غير مع أي-د 

تحققها اال  واذن في جميع هذه الدخول يتم تقدير الضريبة على المكلف في السنة التي تلي سنة نجومها ا 

سبب كان بوفاة المكلف او تنازل عن المنشأة ببدل او غيره او تحول المنشأة  أليانقطع مصدر الدخل  إذا

يتم في هذه االحوال االستثنائية تقدير  االسباب. اذمن نشاطها االصلي الى نشاط آخر وغير ذلك من 

 أجراءب. كما أجاز القانون للسلطة المالية الضريبة وفرضها في نفس السنة التي تحققت فيها تلك الدخول

رية أي بصورة احتياطية في السنة التي تسبق السنة التقدي يهاتقدير الدخول المذكورة اعاله وفرض الضريبة عل

. يتحتم عليها ان تقوم باستيفاء مبلغ الضريبة في عين السنة وتسجله على شكل في نفس سنة نجوم الدخل

 اءر حين السنة التقديرية التي يكون فيها التقدير نهائيًا. ويظهر ان المشرع انما اتخذ هذا االجامانات الى ان ت

حتى يدرأ عن الخزينة العامة الضرر الذي قد يصيبها من جراء تأخير تقدير دخل المكلف الى حين حلول 
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لي السنة التقديرية هي التي ت ما عرضنا عن القاعدة العامة التي ذكرناها وهي ان وإذا التقديرية.موعد السنة 

 وفي هذه الحالة ان.وهو  راحةسنة نجوم الدخل لوجدنا ثمة استثناء عليها نص عليه القانون ص

يها فواالجور ورواتب التقاعد والمكافآت يجري تقدير الضريبة وفرضها في نفس السنة التي تتحقق  الرواتب

بق حصرًا ان الكالم اعاله ينط باإلشارةوالجدير  نجومه. او ق هنا السنة التقديرية مع سنة نشوء الدخلتتف وبذا

على دخل المقيم اما بالنسبة للشخص غير المقيم في العراق فالقاعدة ان تقدير دخله وربط الضريبة عليه 

البنوك او احدى  دأحدخله لحسابه في يجريان في السنة التي يتسلم فيها دخله أو في السنة التي يقيد فيها 

المنشآت المصرفية او ما شاكلها. ولكن يستثنى من هذه القاعدة المكلف غير المقيم الذي سبق ان جرى 

تقدير دخله خالل السنة الالحقة للسنة التي نشأ فيها دخله وذلك على غرار تقدير ارباح المكلف المقيم 

 قليل.المشار اليه قبل 

 الحسابية:السنة -: 3

السنة التي تعد على اساسها حسابات المكلفين المتضمنة االرباح والخس التي ستقدم الى السلطة المالية  هي

دأت مع بداية ب إذافهي تكون متطابقة  متداخلة،وهذه السنة قد تكون متطابقة او  الحسابات.خالل فترة تقديم 

دأ به السنة بدأت في غير اليوم الذي تب إذا طابقةن هذه السنة غير متوتكو  بنهايتها،السنة التقويمية وتنتهي 

 تنتهي فأنهابداية سنته الحسابية ومن ثم  ١100من سنة  01/0التقويمية كما لو اتخذ المكلف يوم 

 .۹/۰۱/ ۲۱۰۲يوم


