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يبدأ البحث بتعـريف الضريبة و خصائصهها و انهواا الضهرائـ فهـي العهـرال كهتلـ التعهـر
عـلى اعـفـاءات ضريبة العـقـار  ،و من ثم التعهـر عهـلى الموازنهة العهـامة للدولهة و خصائصهها و
القـواعـد العـامة للموازنة  ،كتلـ تهم اخهـت حهاالت عهـملية عهـن ضهريبة العـقهـار و تحليهل نسهبة نمهو
ضريبة العـقـار عـن مدة زمنية معـين مهن  ، ) 7118 – 0999و توصهل البحهث الهى اسهتنتاجات
عههدة منههها مههد اعتمههاد الموازنههة العههـامة عههـلى االيههرادات النفههـاية بالدرجههة االسهها  ،كههتلـ كهها
للتغـيرات السياسية خالل مـدة البحث دور مهم فـي تحديد حجهم ايهرادات ضهريبة العـقهـار  ،و ك هرة
اعـفـاءات ضريبة العـقـار واالستمرار بتزايد النفـقـات يؤثرا بشكل مباشر عـلى موازنهة الدولهة ،
كتلـ عـدم امكانية جباية الك ير من الضرائـ وامتناا المكلفهين عهن دفهل الضهريبة بسهبـ ال هرو
االمنيههة  ،و بسههبـ تعههديل قههانو ضههريبة العقههار رقههم  067لسههنة  0959الههتا الغههى ضههريبة العق هار
االضهافية  ،و قهـد اوصههى الباحهث بعههـدة توصهيات المههها التوسهل فههي االيهرادات مههن خهالل تشههجيل
االسههت مار  ،و التقههـليل مههن اعـفههـاءات ضههريبة العـقههـار وتوجيههة الهياههة العامههة للضههرائـ الموظفههـين
العـاملين لديها بجمل مبالغ االيرادات الضريبية لالستقهـرار النسهبي فهي ال هرو االمنيهة للهبالد  ،و
الترشيد فـي النفـقـات العـامة للدولة .
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Abstract
The search begins by defining the tax and its characteristics and types of taxes in Iraq as well as identifying the real estate
tax exemptions, and then identifying the general budget of the state and its characteristics and the general rules of the
budget. For a certain period of time (from 1999-to 2008 ), the research has reached several conclusions, including the
adoption of the general budget basically on oil revenues, as well as the political changes During the research period have
lefted an important role in determining the size of tax on real estate revenues, As well as the continued increase in
expenditures directly affect the state budget, moreover inability to collect a lot of taxes and withholding taxpayers because
of the security circumstances, and because of the amendment of the law of real estate tax, which abolished the additional
real estate act no.162 for the year of 1959, The expansion of revenues through the promotion of investment, the reduction
of real estate tax exemptions and the guidance of the General Authority for Taxation employees working to collect tax
revenues to stabilize the relative stability conditions in the country and rationalize the public expenditure of the state.

المقدمة
تحتههل الضههرائـ ومههن ضههمنها ضههريبة العـقههـار مكانههة مهمههة
باعتبارلا ألم إيراد بعـد النفـط التا يمكن للـدولة أ تحصل علية
لتمويل الموازنة العـامة للـدولة لسد حاجتها من النفقهات  ،إ تعهـد
الموازنههة العههـامة للدولههة خاههة ماليههة عههـن مههـدة زمنيههة مستقههـبلية
عههـادة مهها تكههو سههنة واحههدة و توضههل سياسههة الدولههة الماليههة مههن

خههالل تحكمههها فههـي ايراداتههها و نفـقههـاتها و تتوقههـف درجههة الههتحكم
لهههتـ عهههـلى مواردلههها المفتلفهههـة فههها ا كههها لنههها عهههـجزاً فهههـي
الموازنههة يمكههن ا يعههـزز مههن ايههرادات ضههريبة العـقههـار ر ههـم
اعـتماد العـرال عـلى ايرادات النفـط بالدرجة االسا  ،و ترشهيد
االنفههـال الحكههومي  ،امهها ا ا كهها لنهها فههـائ بالموازنههة فههـيتم
انفهههـال جهههزءاً منهههة عهههـلى الحاجهههات الضهههرورية و المتبقهههـي منهههة
لمواجهة العـجز التا قـد يحصل فـي السنوات القـادمة .
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منهجية البحث
مشكلة البحث
تُعد االيرادات الضهريبية و مهن ضهمنها ضهريبة العـقهـار اداة
فاعههـلة فههي تمويههل الموازنههة العامههة للدولههة فههي مع ههم دول العههالم
وعند الن ر الى موازنة العرال للمدة  ) 7118 – 0999نالحه
ا فـي السنوات ال الثة االولى يوجد ارتفـاا فـي ايرادات ضريبة
العـقـار اما السنوات السبعهـة التاليهة يوجهد انففهاي فهـي ايهرادات
ضريبة العـقـار .
أهمية البحث
تتجسد ألميهة البحهث مهن ألميهة الضهرائـ العـقهـارية بصهفتها
إحد مصادر التمويل المهمة للموازنة العامة للدولة.
هدف البحث
يهههـد البحههث الههى مههد مسههالمة ايههرادات ضههريبة العـقههـار
فههـي تمويههل الموازنههة العامههة إلههى المسههتو المالههو  ،و الههتا
يساعـد فـي تحقيق األلدا المالية و االقـتصادية و االجتماعـية و
السياسية .
فرضية البحث
ا الضههرائـ و مههن ضههمنها ضههريبة العـقههـار فههي العههرال قههد
تميههزت بضههعف تهثيرلهها فههي تمويههل الموازنههة العامههة فههي العههرال
بسبـ اعتماد الموازنهة بشهكل اسها علهى االيهرادات النفايهة  ،و
ل هـنا نههود ا ن ب ه لههـل فههـي كههال الحههالتين بارتفههـاا و بانففههـاي
ضريبة العـقـار تتهثر الموازنة العـامة للـدولة .
حدود البحث
اوال  :الحدود المكانية
الهياة العامة للضرائـ
ثانيا  :الحدود الزمانية
اتفت الباحهث المهدة مهن  ) 7118 – 0999نتيجهة لل هرو
التههي مههر بههها البلههد مههن تغههـيرات التههي تم ل ه بسههقوا الن ههام اوالً
وتغـير الن ام الضريبي ثانيا ً وتصدير النفهـط بشهكل كبيهر و بهدو
قـيود ثال ا ً .
اسلوب البحث
اعههـتمد البحههث علههى المههنها االسههتقرائي والمههنها التحليلههي
و لـ باستفدام معدالت نمو ايهراد ضهريبة العـقهـار للوقهو علهى
مسالمة لـتا االيراد في تمويل الموازنة العامة للدولة.

مصادر البحث






القــوانين و االن مة و التعـليمات .
الكتـ العـربية و االجنبية .
الرسائل و االااريل الجامعية .
الصحف و المجالت .
الحاالت العـملية من الهياة العـامة للضرائـ .

االطار النظري
وسو يتناول لهتا المبحهث تعهـريف الضهريبة  ،خصائصهها
وأنواا الضرائـ و االعـفـاءات الفاصة بضريبة العـقـار .
 تعـريف الضريبة
عـرفـ الضريبة بهنها فريضة إلزامية تحددلا الدولة ويلتزم
الممول بهدائهها بهال مقابهل تمكينهاً للدولهة مهن القيهام بتحقيهق ألهدا
المجتمل دراز  ، ) 85 : 7116 ،كما تم تعريفها بهنها اسهتقااا
مهههالي إجبهههارا يهههر عقهههابي تحهههددـ الـهههـدولة ويلهههزم األشهههفا
الابيعيو والمعنيو بهدائة للدولة بصفة نهائيهة و مهن دو مقابهل
خا مباشر و لـ تمكينا ً للــدولة من القيهام بوظائفهها االقتصهادية
واالجتماعيهة والسياسهية )Sommcrfeld , other ,1980 :10
 ،وتعههـر الضههريبة أيضهها ً لـههـي اقتاههاا نقههدا جبههرا تجريههة
الدولة أو إحد ليااتها العـامة عـلى مهوارد الوحهدات االقتصهادية
المفتلفة بـقصد تغـاية األعـباء العـامة دو مقـابل محهدد وتهوزا
لـتـ األعـباء بين الـوحـدات االقـتصادية وفـقـا ً لمقدرتها التكهـليفية
الجنهههابي  ، )036 :7119،أو إنهههها المبلهههغ الهههتا يدفعهههة األفهههراد
لتغاية النفقات الحكومية . )Jones , 2007 : 4
 خصائص الضريبة
مهههن خهههالل التعهههـاريف اعـــهههـالـ يمكهههن تحـهههـديد خصهههائ
الضريبة بما يـــلي  :ــ
 عنصر اإلجبار لتا في استقالل الدولة وليااتها بوضهل الن هام
القانوني للضهريبة مهن حيهث تحديهد وعائهها وسهعرلا وأسهلو
تحصيلها ،و ير لـ من المسهائل الفنيهة مهن دو إ تستشهير
المكلفين بتلـ  ،إال إ لتا ال يعني فري الضريبة وتحصهيلها
دو ضهههوابط قانونيهههة محهههددة وإنمههها العكههه حيهههث ينبغهههي إ
تصههدر الضههريبة بقههانو  ،وتلتههزم الدولههة بمراعههاة أحكههام لههتا
القههانو عنههد فههري الضههريبة وتحصههيلها الجنههابي 7119،
.) 032:
 تحددلا الدولة ويلتهزم المكلهف بهدائهها بهال مقابهل تمكينهاً للدولهة
من القيام بتحقيق ألدا المجتمل أبو حشيش .)02 :7101 ،
 فالضريبة ال تدفل مقابل النفل الفا التا يعهود علهى دافعهها
وال يحههدد مقههدارلا علههى اسهها لههتا النفههل بههل الدولههة تفرضههها
على المكلف حسـ مقدرتة التكليفية احمد ) 49 : 7100 ،
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 تفري على المكلفهين ويعنهي بهالمكلفين األشهفا الابيعيهين
واالعتبههاريين جمههيعهم سههواء كههانوا أفههراداً ام جماعههات علههى
شكل لياات وجمعيات وشركاء سواء كهانوا مهن رعايهة الدولهة
أو من رعايا دول أخر ولكهن يقيمهو علهى اري الهوان
لادا . ) 78 : 7118 ،
 تؤدا الضريبة بصفة نهائيهة  ،إ لهي لهدافعها حهق اسهترداد
مههها دفعهههة وال أ يتقاضهههى عليهههة فهههـوائد أل المكهههـلف يهههدفعها
اسهاما ً منة في النفقات العامة التي تقـوم بها الدولة السلاا ،
. )8 : 7114
 انواع الضرائب في العراق
وا ههـلبها ضههرائـ عههـلى األمههوال وال توجههـد ضههرائـ عههـلى
األشفا  ،وتقــسم الضرائـ إلهى نوعهـين مباشهر و يهر مباشهر
وكاالتي  :الكعـبي . )30 : 7118 ،
 الضرائب المباشرة :
 -1ضرائب على الدخل و تشمل
أ -ضههريبة عامههة علههى الههدخل  :لههي الضههريبة المفروضههة علههى
االربههاا الناجمههة عههن التصههر بههاألموال يههر المنقولههة وحقههول
التصههر فيههها مههن عقههارات أو أراضههي وكههتلـ االربههاا الناجمههة
عن كسـ العمل والمهن الحرة من رواتـ ومفصصهات و يرلها
التي يتسلمها المكلف من القااا الفا  ،وبدل إيجهار األراضهي
الزراعيههة وكههل ربههل ي هنجم للشههف لههم يفضههل لضههريبة أخههر
خههالل مههـدة معينههة عههـرفها القههانو بالسههنة التقديريههة بعههـد حسههم
التكهاليف والسههماحات القانونيههة واإلعفهاءات الشفصههية كمهها ،
.) 004 : 7101
 ضريبة نوعيهة علهى العقهار ومها يهمنها فهي مهدار بح نها لهيضريبة العـقـار و التي سيتم شرحها بشكل تفـصيلي بعهـد االنتههاء
من شرا انواا الضرائـ .
 -2ضرائب على رأس المال و تشمل :
أ ــ ضريبة العرصات  :لنا تشابة كبير بهين ضهريبة العرصهات
وضههريبة العقههار فههي االحكههام واإلجههراءات ولهههتا السههبـ نص ه
المادة السابعة من قانو ضريبة العرصهات رقهم  76لسهنة 0967
علههى تابيههق احكههام قههانو ضههريبة العقههار رقههم  067لسههنة 0959
المعههدل فههي جميههل األمههور المتعلقههة بتقههدير قيمههة العرصههة وجبايههة
الضريبة واالعتراي والتدقيق وجميل األمور األخر مالم ين
على خال لـ كداوا .)091 : 7118 ،
ـهههـ ضهههريبة التركهههات  :يقصهههد بالضهههريبة علهههى التركهههات تلهههـ
الضههريبة التههي تفههري علههى انتقههال رأ المههال مههن المههور إلههى
ورثتههة أو إلههى الموصههي لهههم  ،واناالقهها مههن لههتا المفهههوم اعتبههر
بع ه الكتهها لههتـ الضههريبة ضههريبة يههر مباشههرة علههى انتقههال

المدخرات) ومل ارتفاا سعرلا اعتبرلا ك ير من الكتها ضهريبة
مباشهههرة علهههى ات ال هههروة بمناسهههبة انتقالهههها بالوفهههاة العهههـبيدا ،
. ) 72 : 7107
 الضرائب غير المباشرة :
 -1ضرائب على االستهالك و تشمل
أ ــ الضريبة الكمركية  :ولي الضرائـ التهي تفهري علهى السهلل
سواء عند دخولهها حهدود الدولهة ،أو خروجهها مهن حهدود الدولهة ،
وتعههـد الضههرائـ الكمركيههة فههي ك يههر مههن الههدول مصههدراً لامههاً
إليراداتها العـلي .) 03 : 7113 ،
ــ ضريبة االنتها المكه )  :تفهـري لهـتـ الضهرائـ عهـلى
السلل كالضهرائـ المفهـروضة عهـلى انتها السهكائر والمشهروبات
الروحية االلوسي  ، )08 : 7101 ،كهتلـ تفهـرضها الهـدولة فهي
أا مرحلة من مراحل االنتا لتلهـ السهلعة أو بعهـد إنتاجهها بصهفة
نهائية وعادة يقوم المنتا بدفل الضريبة الهى الدولهة ثهم يرفهل سهعر
الوحــــــههـدة المباعهههة بمقـــــــهههـدار الضههريبة ليتحملهههها المسهههتهلـ
فــــــــي النهــــاية كراجة والعبادا . ) 06: 7117 ،
 -2ضرائب على التداول و تشمل
أ ـهههـ رسهههوم الهههـدمغة الاهههابل)  :ولهههي تجبهههى مهههن خهههالل لصهههق
الاوابل على المسهتندات أو تجبهى نقهداً ،فههي تفهري علهى بعه
عمليههات التههداول التههي تههتم عههن اريههق تجهيههز مسههتندات كههالعقود
والكمبياالت والشيكات و اإليصاالت الم بتة لقب مبالغ نقدية.
 رسهههوم التسجهههـيل  :لهههي الضهههرائـ المفروضهههة علهههى انتقهههالالملكيههة م ههل عمليههات بيههل الههدور والعقههارات السههكنية والسههيارات
العـلي . ) 47 : 7113 ،

ضريبة العـقـار
بما ان موضوع البحث حول ضريبة العـقـار سييت شيرض ضيريبة
العـقـار كما يــلـي :
 تعـريف ضريبة العـقـار
عـرف ضريبة العـقـار بهنها الضريبة المفروضة على دخهل
المكلهف العقههارا االجمههالي والههتا يم هل مجمههوا االيههراد السههنوا
ولههو بههدل ايجههار العقههار الفعلههي أو المفمههن النههاجم مههن العقههارات
والعرصههات المشههيدة فضهالً عههـن دخههل المسههاحات مههن العههـقارات
المبنية عـلى عـرصات مستهجرة التي يمتلكها المكلف فهي العهرال
عـدا دار سكناـ خالل السنة التقديرية العمهرا ، ) 050: 0989،
كههتلـ تعههـر لههي الضههريبة المفروضههة عههـلى المكلههف صههاحـ
العـقار ) نتيجة تهجير عـقاراتة للغـير سواء أكا التههجير لغهـري
السكن او العـمل او أا ري اخر  ،مها عهدا السهكن مهن المكلهف
نفسة او والدية او أحدلـم او أوالدـ المتزوجين  ،أو احدلـم بشرا
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ا ال يكو لديهم دار سكن عـلى وجة االستقالل حنا   : 7114 ،عـدم استيفاء الضريبة االضافية المنصو عليهها فهي الفقهرة 7
مههن المههادة  70مههن القههانو رقههم  067لسههنة  0959امههر سههلاة
 . ) 021و معههـنى العـقههـار فههي الـقههـانو العـراقههـي رقههم )067
لسنة  0959وتعـديالتة يشمل ما يـلــي :
االئتال االمر رقم  49القسم  ) 6لسنة . ) 7114





البي بما فية من ساحات وحدائق.
المنشآت المعدة لالستغالل على مفتلهف انواعهها وتفصيصهها
واالراضي المتعلقة بها والمتممة لها كالحدائق والساحات.
االراضهههي المسهههتغلة بهههها شهههكل كههها عهههدا تلهههـ التهههي تهههؤجر
أل راي زراعية بغ الن ر عن موقعها.
السفن ال ابتهة أو مها فهي حكمهها والمسهتعملة للسهكن أو لتركيهـ
الماكنات ولفز البضائل أو ألا ري آخر .

 قانون ضريبة العـقـار
كهها أول قههانو وانههي يههن م أحكامههها لههو قههانو ضههريبة
األمههال رقههم  49لسههنة  0973والههتا تعههري إلههى عههدة تعههديالت
حتههى تههم إلغههاوـ بصههدور القههانو رقههم  35لسههنة  ،0972وتوال ه
التغيرات التشريعية الفاصة بههتـ الضهريبة حتهى صهدور القهانو
رقههم  067لسههنة  0959قههانو ضههريبة العقههار) والههتا ال يههزال
يههن م أحكههام لههتـ الضههريبة  ،وتفههـري لههتـ الضههريبة علههى دخههل
المكلهههف العقهههارا ولهههو مجمهههوا اإليهههراد السهههنوا النهههاجم عهههن
العقههارات والعرصههات التههي يملكههها فههي العههرال عههدا دار السههكنى
كمهها  ،مصههدر سههابق  ، )009 :وتههم إلغههاوـ بموجههـ القههـانو
رقـم  ) 66لسـنة  7110ليحل محلة و نه لهـتا القهـانو لــهـو
فري ضهريبة عقهار أساسهية بنسهبة  %01مهن اإليهراد السهنوا
وضههريبة عقههار إضههافة تبههدأ بنسههبة  %5لمهها زاد عههن )251111
دينار عراقي من مجموا دخل المكلف عن عقاراتة وتنتهي بنسهبة
 %71لمهها زاد عههن  )7751111دينههار عراقههي ،وقههد أجههاز لههتا
القهههانو تنزيهههل نسهههبة  %01مهههن اإليهههراد السهههنوا لكهههل عقهههار
أل راي الصيانة المادة االولى من تعديل قهانو ضهريبة العقهار
رقههم  067لسههنة  ، )0959رقههم  66لسههنة  ، ) 7110وكهها اخههر
تعديل وبموجـ أمر سلاة االئتال المؤقتة رقم  49لسهنة 7113
تههم خاللههة تعههديل قههانو ضههريبة العقههار رقههم  067لسههنة ،0959
وتعديالتة لتصبل الضريبة بموجـ لتـ التعديالت كما يهتي:ـ
 تفمهههن وتجبهههى ضهههريبة بنسهههبة  ) %01مهههن االيهههراد السهههنوا
للعقارات جميعها بما فيها حصة المكلف االرتزاقـية اعتباراً من
. 7114 /4/0
 تنزل نسبة  )%01من االيراد السنوا لكل عقار عن مصاريف
صيانة واندثار العقار قبل احتسا الضريبة .
 تجبى الضريبة على جزئيين متساويين  ،األول يستحق الدفل في
االول من كانو ال اني من السنة المالية  ،واآلخر يسهتحق الهدفل
في األول من تموز من السنة نفسها .

 مزايا و عـيوب ضريبة العـقـار
 -1مزايا ضريبة العـقـار
 اقترابههها أك ههر لتحقيههق العههـدالة فههي توزيههل العههـء الضههريبي :
ولي من ألهم القواعهد الضهريبية  ،و لهـ لكونهها تفهري علهى
عناصههر لامههة تعكهه قههدرة المكلههف الماليههة الحقيقيههة  ،فهههي
تفري على عنصرا الدخل وال روة  ،فعـباها في لـتـ الحالهة
سههيكو عههـلى وا الههدخول المرتفعههة اكبههر منههة عههـلى وا
الدخول المنففضة كما أنها تراا ال هرو الشفصهية للمكلهف
من خالل منل إعـفاءات ضريبية وتر حد أدنى للمعـيشة .
 إنههها ات حصههيلة ثابتههة نسههبيا ً  :و لههـ لكونههها ت هـفري ع هـلى
عـناصر تتميز بالدوام واالستقهـرار ،كالهدخل والملكيهة فههي ال
تتهثر بالتقلبهات االقتصهادية  ،ولهو إ البعهـ يعهـتري عهـلى
لـتا األمر ويعزز لـ كو إ لنا بعه الهدخول كهاألجور
والمرتبات وأرباا المهن الحرة تكو عـرضة لالنففهاي فهي
أوقات األزمات االقتصادية  ،عـند حهدو الباالهة واالنكمها
االقتصادا اليا . ) 78 : 7118 ،
 إنههها أك ههر مالئمههة اداريهها ً مههن الضههرائـ يههر المباشههرة  :أ
اإلدارة الضههههريبية تعتههههر مسههههبقا ً ا األشههههفا المكلفههههـين
يقـومو بدفعها وتسهتايل بالتهالي أ تفتهار أسهاليـ ومواعهـيد
مناسههبة لتحصههيل الضههريبة مههنهم ع هـند تحقههق اإليههراد) فههـضالً
عـن إمكانية تقـسياها بحيث يهتم دفعهها عهـلى شهكل دفعهـات أو
أقسهاا معينههة معـقهـولة و هـير مرلـقهـة خصههاونة : 7111 ،
. ) 009
 ات نفقات جباية قليلة  :كو أوعهـيتها محهددة ومعهـروفة لهد
اإلدارة الضههههريبية وال تحتهههها إلههههى كههههادر كبيههههر أل ههههراي
المراقبهههة والتفتهههيش لمكافحهههة التههههر الضهههريبي العهههـبيدا ،
مصدر سابق . ) 09 :
 عـيوب ضريبة العـقـار
 تعههـد الضههرائـ المباشههرة ات ع هــء ضههريبي ثقيههل نوعمهها ،
و لهههـ لكونهههها تجبهههى فهههي وقههه واحهههد عهههن الهههدخل المشهههمول
بالضريبة  ،ممها يولهد عهـبااً عهـلى المكلهف قهـد ال يكهو قهـادراً
عـلية في لـ الوق مما يشعهـرـ ب قهـل عهـباها وقهـد يهدفل لهـ
المكلفـين إلى التهر الضريبي اليا  ،مصدر سابق .)31 :
 ع هـدم مرونههة حصههيلتها نسههبياً ويعههـد لههـتا سههببا ً تعههـا عههـلية
الضرائـ المباشرة  ،كو حصيلتها تبقى ثابتة وال تتهثر نسهبياً
بالتقههـلبات االقتصههادية  ،كمهها لههـو الحههال فههي أوقههات الرخههاء
واالنتعا االقتصهادا  ،وكهتلـ فههي ال تساعهـد علهى توافهـر
التههراكم الرأسههمالي فههي حالههة الكسههاد والركههود االقتصههادا ،
السيما إ ا كان األوعـية الضريبية قـليلة  ،إال انهة عهـند تعهـدد
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األوع هـية وتنوع هـها  ،ف هـهنة مههن الممكههن أ تفف هـف مههن ل هـتـ
الحالة .
 التعههـاري مههل ضههرورات شفصههية المكلههف حيههث تسههتلزم
جباية لتـ الضرائـ التعر عـلى اإلسرار الفاصة بالمكـلف
 ،كنوعـية المهنة وظروفة الماليهة واالجتماعيهة  ،ولهـتا يهؤدا
إلههى تولههد نههوا مههن اإلحههرا بههين المكهـلف واإلدارة الضههريبية
وربما يقـلل من التعاو بين الارفين  ،فـيقـوم المكهـلف بهددالء
مع هـلومات هـير صههحيحة ع هـن وضههعة الحـق هـيقي ع هـناية ،
مصدر سابق .) 090 :
 سهولة التهر منها و لـ يرجل إلى شعـور الممهول بواهتهها
وال سههيما فههي حالههة ارتفههاا أسعهـارلا ممهها يولههد لديههة كراليتههها
وبالتههالي التهههر منههها  ،كمهها أ وجههود ع هـالقة بههين الممههول
واإلدارة الضريبية تسهل لهتا التههر و لهـ باالسهتعانة بشهتى
الوسهههائل كالرشهههوة والوسهههااة و هههـيرلا يهههون : 7114 ،
.)030
 ك رة اإلعـفاءات و السماحات التي تمنحها الضرائـ المباشهرة
إ تهخهت بن ههر االعهـتبار ال ههرو الشفصهية للمكلههف وتمنحههة
اإلعـفاءات على وفـقها  ،مما يؤدا إلى التهثير عـلى الحصهيلة
الضريبية باالنففاي في لـتا النوا مهن الضهرائـ العهـبيدا
 ،مصدر سابق .) 71 :
 االعـفـاءات من ضريبة العـقـار
 -0االعـفـاء التام من ضريبة العـقـار يتضمن ما يلـــي :
ن ه المههادة  3مههن قههـانو ضههريبة العـقههـار امههر سههلاة االئههتال
المؤقـتة رقم  49لسنة : 7114





-7
-3

دور السكن التي ال يزيد قـيمتها االيجاريهة عهـلى )711.111
دينار  ،والواقعة في مد بغـداد والبصرة والموصل  ،وتعـتبر
أل ههـراي لههـتـ الفـقههـرة حههدود امانههة بغههـداد وحههدود كههل مههن
بلههديتي البصههرة والموصههل المصههادل ع هـليها مههن ق هـبل وزارة
البلديات حدود المد بغـداد والبصرة والموصل.
دور السكهههـن فهههـي مراكهههـز المحافهههـ ات االخـهههـر ا ا كهههـا
تـقـديــههـر قـيمههـتها االيـجـاريـههـة ال يـزيههـد عههـلى )051.111
دينار .
دور السكن في المد االخر والقـر ا ا كا تقـدير قهـيمتها
االيجارية ال يزيد على  )25.111دينار.
العـقههـارات التههي تعهههـود الههى امانههة بغهههـداد والبلههديات وجميهههل
الوحدات الممولة موازناتها مركزيا ً.
العـق هـارات المع هـدة لحف هـ الحاصههالت و اآلالت الزراع هـية و
إليههواء المواشههي ولسههكن الههزراا الههتين يسههت مرو االراضههي
الزراعـية مباشرة والعمهال الزراعهـيين علهى ا ال تكهو لهتـ
العـقـارات مؤجرة وا تكو واقـعـة فهي المزرعهـة نفهـسها او
في القـرية او مركز الناحية التابعـة اليها االري المست مرة .

 -4العـقـارات ـير المؤجرة المفصصة إلقهـامة الشعهـائر الدينيهة
لمفتلهههف الاوائهههف الدينيهههة المعهههـتر بهههها قهههـانوناً كهههالجوامل
والكنههائ و هـيرلا وكههتلـ العـق هـارات الع هـائدة لههها والمعههـدة
لسكن القائمين عـلى خدمة الشعـائر فيها .
 -5العـق هـارات التههي تملكههها الاوائههف الدينيههة والهياههات الفيريههة
المعـتر بها قانونا ً والمتفتة من قـبلها مدار او مستشفهـيات
او مستوصفاـ او مياتم او دور عـجزة او ما شاكل لـ .
 -6العـقـارات المعـفـاة من الضريبة اعـفـاء دائمي او لمدة موقـتة
بموجـ قـوانين خاصة او معـالـدات او اتفـاقهـيات عـقهـدت او
تعـقـد بين الحكومة وحكومات اجنبية او لياات دولية .
ً
 -2العـقهـارات التههي تملكههها الههدول االجنبيههة والمتفههتة دورا لسههكن
مم ليههها السياسههيين او الـقههـنصليين او لدوائرلههـم الرسههمية ا ا
وافـق الوزير عـلى االعـفـاء بشرا المقـابلة بالم ل .
 -8العـقارات التي تعهـود ملكيتهها الهى مديريهة االوقهـا العامهة او
تع هـود حقههـول منفعتههها او ايههة حق هـول اخههر اليههها وتجعههـلها
مكلفة بدفـل ضريبة العـقـار عـنها .
 -9العـقهـارات المتبههرا بمنافـع هـها للهـدوائر الرسههمية والمؤسسههات
الفيريهههة والعهههـلمية المعهههـتر فهههـيها قهههـانوناً بشهههرا ا تكهههو
مشغـولة من قـبل لـتـ الـدوائر والمؤسسات .
 -01العـقههههـارات التههههي تملكههههها االحههههزا السياسههههية والنقههههـابات
واالتحههادات والجمع هـيات ات النفههل العههام واالنديههة الرياضههية
بشرا ا تكو لـتـ الهياات مرخصة للقـيام بنشهاااتها وفـقهـاً
للقهههـانو وا تكهههو لهههـتـ العـقهههـارات مفصصهههة ومستغهههـلة
لغـايات تدخل مباشرة بنشاا تلـ الهياات.
 -00العـق هـار المستغ هـل لغ هـري النشههاا االقههـتصادا والمملههو
لصاحـ النشاا الفاضل لضريبة الدخل .
 االعـفـاء الجزئي من ضريبة العـقـار يتضمن ما يلـــي
المادة  4من قـانو ضريبة العـقـار  ) 66لسنة  : 7110ــ
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تعههههـ فى دار السههههكن والشههههقة السههههكنية مههههن ضههههريبة العههههـقار
المفروضة بموجـ احكام القهانو  ،ويسهرا لهـ عهـلى الهدار
او الشههقة السههكنية التههي يشغهـلها المشههترا عهـن مههـدة االشغهـال
التي ال تزيد عـلى سنة من تاريخ االشغـال .
تع هـفى مههن الضههريبة دار سههكن واحههدة او شههقة سههكنية واحههدة
يشغهـلها والههدا صههاحـ الههدار او احههدلما او اوالدـ المتزوجههو
او احدلـم  ،بشرا ا ال يملـ الشا ـل او زوجة دارا او شقـة
سكنية علـى وجة االستقـالل .
يعـتبر الولد االرمل ولهة اوالد  ،والبنه المالهـقة ولهها اوالد ،
واالخ ه االرملههة واالخ ه المالقههة ولهمهها اوالد ،بحكههم الولههد
المتزو  ،لغـري تابيق احكام ا ) من لـتـ الفـقـرة .
تع هـفى العـق هـارات والاوابههق التههي تشههيد حههدي اً مههن الضههريبة
االساسية والضريبة االضافية لمدة  )5خم سنوات اعـتباراً
من تاريخ اكمال تشييدلا التا تعـينة لجنة التقـدير .
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تعههههـتبر دور سههههكن العـقههههـارات المنشههههاة مههههن دوائههههر الدولههههة
والشركات العـامة او الجمعـيات او االشفا لغـري اسكا
منتسبيهم او تمليكها لهم بعـد سداد كلفـتها سهواء اكانه مسهجلة
في دوائر التسجيل العـقـارا بهسمائهم ام باسم تلهـ الجههات او
االشفا  ،لكو لنا بهين الارفهـين عـقهـد بيهل مؤشهر لهد
دائرة التسجيل العـقـارا المفتصة .
ً
يعـفى العـقـار من الضريبة ا ا بقـى خاليا مـدة  )3ثالثة اشهر
فـهك ر بصورة مستمرة  ،يعهـفى مهن الضهريبة عهـن مهدة الفلهو
التي ال تزيد عـلى  )6ستة اشهر  ،وعـلى صاحـ العـقـار أ
يق هـدم اخبههاراً تحريري ها ً بفلههو عـق هـارـ ويؤخههت بههة اع هـتباراً مههن
اليههوم االول مههن الشهههر الههتا يلههي تههاريخ تق هـديم االخبههار وا
يفبر السلاة المالية بهشغـال العـقـار المدعـي بفـلوـ.
ا ا تبين ا العـقـار المدعـى بفلوـ لم يكن خالياً  ،او ا ا اشغـل
العـق هـار المدع هـى بفلههوـ ولههم يفبههر صههاحـ العـق هـار السههلاة
الماليهة بهتلـ  ،فهـلها ا تفهـري عهـلية مها ال يزيههد عهـلى م لههي
الضههريبة االساسههية السههنوية عهـالوة عهـلى الضههريبة المتحقهـقة
في الحالة االولى  ،وما ال يزيد عهـلى م هل الضهريبة االساسهية
السنوية عـن المدة التي تقل بين تاريخ اشغاـل العـقهـار وتهاريخ
ااالا السلاة المالية في الحالة ال انية .
للوزير او من يفولة تمديهد المهدة المنصهو عهـليها فهي أ )
من لـتـ الفقهرة سهتة اشههر اخهر  ،ا ا وجهد ا لنها اسهبابا ً
تحول دو اشغـالة.

الموازنة العـامة للدولة

 ، )562 :كهههتلـ تعهههـر الموازنهههة العامهههة للهههـدولة لهههي وسهههيلة
للتههواز بههين االيههرادات والنفهـقات العامههة  ،وكهههداة للرقهـابة عهـلى
اقهههـرار وتنفيهههت لهههتين الجهههانبين مهههن الموازنهههة لهههم ي ههههر للوجهههود
ويتواههد ع هـلى اس ه ع هـلمية واضههحة إال منههت زمههن حههديث نسههبياً
المعهار و شفههـيق  ، )7 : 7113،و للموازنههة مفههـهوم اخههر لههي
صهـ تشريعهـي تـقههـدر فهـية نفـقهـات الههـدولة و ايراداتهها عهـن سههنة
مقـبلة  ،و تجاز بموجبة الجباية و االنفـال عصفـور : 7118 ،
 ، )06اما من الناحية االقتصادية فا موازنة الدولهة تعتبهر بم ابهة
خاههة ماليهههة  ،إ تعهههـد فهههي ضههوء تفهههـضيل اقتصهههادا يعبهههر عهههن
االختيهههارات السياسهههية واالقتصهههادية للسهههلاة العامهههة ،ويضهههمن
تفصي مهوارد معينهة فهي اسهتفدامات محهددة ،علهى نحهو يكفهل
تحقيههق اقصههى اشههباا ممكههن للحاجههات العامههة خههالل مههـدة زمنيههة
مقبلة با  ، )47 : 7118 ،اما في العهرال فـقهـد عهـر قهانو
اصهههول المحاسهههبات رقهههـم  )58لسهههنة  )0941الموازنهههة بانهههها
الجههداول المتضههمنة تفمههين الههواردات والمصههروفات لسههنة ماليههة
واحـدة تعهـين فهـي قهـانو الموازنهة العهـلي و كهداوا : 0989 ،
. ) 727
ثانيا ً  :خصائص الموازنة العـامة للـدولـة
ومن التعاريف الوارد كرلا أعالـ يمكن تلفهي
الموازنة العامة للدولة كما يلي -:





خصهائ

ا موازنة الدولة تقـدير مفـصل إليرادات الـدولة ونفـقـاتها.
الموازنة العـامة معـتمدة من قـبل السلاة التشريعـية.
تعـد الموازنة العامة للدولة عـن سنة مالية مقـبلة.
انههههها تعهههههـبير مهههههالي عههههـن ألهههههـدا المجتمهههههل االقهههههـتصادية
واالجتماعية.
الموازنههة وسههيلة للتنسههيق بههين انشههاة الدولههة المفتلفههة  ،واداة
للرقـابة المالية العامة لاللي .) 61 : 7117،

ا ا لهههههـ دول العهههههالم وعلهههههى تبهههههاين أن متهههههها السياسهههههية
واالقتصادية تقوم بوضل موازنة عامة تستايل مهن خاللهها تن هيم
مفتلف جوانـ الحياة  ،إ ا الموازنة العـامة للدولة ليسه فـقهـط
اداة للتعـبير المالي عـن نشاا الـدولة بهل انهها اداة لامهة للتفاهيط
و الرقابة و التنبؤ  ،كمها ا تنفهـيتلا يسهالم فهـي تحقهـيق االلهـدا
التي يصبو المجتمل الى تحقـيقهـها  ،وعهـلى اعهـتبار ا الضهرائـ
احههد المصههادر التههي وا أختلههف الهههد مههن تحصههيلها وفـقههـا ً
لل رو إال انها مصدراً لتمويل الموازنة تتر آثارلها الواضهحة
في الوضل االقتصهادا واالجتمهاعي والسياسهي  ،وعليهة البهد مهن
التارل الى مفـهوم الموازنة العامة وخصائصهها والقـواعهـد التهي
تحكمها .

يتبين من كل لـ ا الموازنة العامة للدولة لي أداة مهن ادوات
السياسههة االقتصههادية وانههها ترجمههة فعليههة ل لههدا االههـقتصادية
واالجتماعية التي تسعى الدولة لتحقـيـقها خهالل مهـدة ماليهة قهـادمة
 ،وانها ليس اداة محاسبية لتوضهيل النفهـقات وااليهرادات العهـامة
للدولهة  ،وانمهها لههي وثيقهـة الصههلة باالهـقتصاد ووسهيلة مههن وسههائل
الدولة فـي تحقـيق ألـدافها . (International، 1992 :12

أوالً  :مفهوم الموازنة العامة وخصائصها

ثالثا ً  :القـواعـد العـامة للموازنة

ا فهههـكرة الموازنهههة العهههـامة مفهههـهوم عهههـلمي حهههديث ارتهههبط
ارتبااا ً وثيقـا ً بوجهود الهـدولة الحدي هة القهـائمة عهـلى مبهدأ الفهـصل
بين السلاات  ،السهلاة التنفهـيتية و السهلاة التشريعهـية و السهلاة
القههـضائية  ،لهههتلـ فهههه اول ظهههور للموازنهههة العهههـامة بمفهههـهومها
الحديث كا فـي انكلترا  ،حيث كا الصراا قهـائما ً بهين البرلمها
كمم ل للشعــ و الملـ كمم ل للسلاة الحاكمة عـتما 7118 ،

وضـل عـلماء المالية العهـامة التقهـليديو عـهـدداً مهن القـواعهـد
لموازنهههة الهههـدولة ألجهههل تن هههيم شهههؤونها و أكهههدوا عهههـلى وجهههو
مراعههـاة تلههـ القـواعههـد مههن قههـبل السههلاة التنفههـيتية و تهههد تلههـ
القـواعههـد الههى تسهههيل معـرفههـة المركههز المههالي للههـدولة و تيسههير
الـرقـابة عـلى الموازنة العهـامة بواسهاة السهلاة التشريعهـية عهـند
موازنة االيرادات و النفـقـات و ا تحضر لتـ الموازنهة بهسهلو
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عهـلمي و اقهـتصادا بعههـيداً عهـن التبههتير و االسهرا السههيما و ا
الـدولة تتولى تحصيل االموال لي لحسابها الفا و انما لفدمة
المجتمل و لـتـ القـواعـد كــاالتـــي -:
 .0قاعـدة سنوية الموازنة.
 .7قاعـدة وحدة الموازنة.
 .3قاعـدة عـمومية الموازنة أو شمولها.
 .4قاعـدة عـدم التفصي

.

 .5قاعـدة تواز الموازنة.
و فـيما يلي شرا لكل قـاعـدة من قـواعـد الموازنة العـامة للهـدولة
و كما يلي - :
 .1قاعدة سنوية الموازنة
يقههـصد بقـاعههـدة سههنوية الموازنههة ا يههتم تقههـدير االيههرادات و
النفـقـات بصورة دورية و لمدة سنة واحـدة و يكو لكل سهنة فهه
لـ يؤدا الى موازنة مستقـلة بنفـقهـاتها و ايراداتهها عهـن موازنهة
السنة السابقـة وموازنة السنة الالحقـة الفايـ وشامية 7113 ،
 ، ) 787 :كهههتلـ يقصهههد بههههتـ القاعهههدة ا يحهههد توقهههل وإجهههازة
لنفقات وايرادات الدولة بصفة دورية منت مة كهل عهام  ،اا يجهـ
ا تقرر باعتماد سهنوا مهن السهلاة التشهريعية ناشهد : 7113 ،
 ، ) 784ويرجل لـتا المبدأ الى اعـتبارات المها :ـ
 االعـتبارات المالية  :لو ن م الموازنة لمد ااهول مهن سهنة ،
لسهههنتين او لههه ال سهههنوات مههه الً لكههها مهههن الصعهههــ تقهههـدير
النفـقههـات و االيههرادات  ،و لههـ بسههبـ ال ههرو و التغههـيرات
ـير المتوقـعـة كالتغـيرات التي تارأ عـلى االسعـار او عـلى
اقـتصاد البلد .
 االعـتبارات االدارية  :تتالـ عـملية اعهـداد الموازنهة العهـامة
من قـبل السلاة التنفـيتية والموافـقهـة عهـليها مهن قهـبل السهلاة
التشريعـية وقـتا ً اويالً  ،إ تتراوا لـتـ المدة فـي معـ م دول
العـالم من اربعـة الى ستة اشهر ،اا ا ا كانه المهدة اك هر مهن
سنة سيؤدا الى اشغهـال السهلاة التنفهـيتية بصهورة مسهتمرة و
ال يعـايها الوقـ الكافـي لتنفـيت المشاريل .
 االعههـتبارات السياسههية  :لكههي تههتمكن السههلاة التشريعههـية مههن
مراقهههـبة السهههلاة التنفهههـيتية بفصهههو تنفهههـيت موازنهههة العهههـام
الماض هي بحيههث تكههو الرقههـابة فـاعههـلة  ،اا ا ا ا وضعههـ
الموازنة لمدة ااهول مهن سهنة فهـه الرقهـابة تكهو ضعـيفهـة و
ههـير مجديههة  ،امهها ا ا كان ه الموازنههة اقههـصر مههن سههنة فههـه
الرقههـابة تصههبل شههديدة و مرلقههـة تههؤدا الههى تعههـايل انجههاز
االعـمال عصفـور 57 : 7118 ،ـ . )53

 .2قـاعـدة وحدة الموازنة
يقصهههد بههههتـ القـاعهههـدة ضهههرورة ا يهههتم اعهههـداد و تحضهههير
الموازنههة العهههـامة للدولههة كوحهههدة واحهههدة متكاملههة تتضهههمن كافهههـة
االيرادات و النفقات المقهـدرة لمفتلهف الوحهدات الحكوميهة العامهة
عتما  ، ) 596: 7118 ،ويتم موازنة الدولة وحدلا ومن ثم ال
يعـتبر است ناء من قـاعـدة وحدة الموازنة ا تكو لنا موازنات
اخر خاصة باألشفا العامة ير الدولة كموازنة المحاف هات
 ،إ تعتبر كل محاف ة شهف عهـام مستقهـل عهـن شهف الدولهة
وبالتالي لة موازنة عـامة مستقـلة عـن موازنتها.
وتبرز لتـ القاعـدة لما لها من فوائد تتصل بالنهاحيتين الماليهة
والسياسية .فمن الناحيهة الماليهة يسههل اتبهاا لهتـ القاعهـدة معهـرفة
المركههز المههالي للدولههة و لههـ بمقارنههة مجمههوا النفقههات بمجمههوا
االيههرادات األمههر الههتا يسههاعد البههاح ين والمههاليين مع هـرفة مهها ا ا
كان الموازنة متوازنة أو ـير متوازنة  ،ومهن الناحيهة السياسهية
فههه لههتـ الوحههدة تسهههل ع هـلى السههلاة التشههريعية مهمههة مراق هـبة
الموازنة حشيش . ) 309 : 0983 ،
وتوجد است ناءات على لتـ القاعدة :
أ -الموازنههات الملحقههة  :يههتم اعههـداد لههـتـ الموازنههات خصيص هاً
لههبع المؤسسههات العامههة التابعههـة للدولههة و التههي لههي لههها
شفصية معـنوية مستقـلة عهـن شفصهية الدولهة و لكنهها تقهـوم
ببعههـ االنشههاة االقههـتصادية الحيويههة التههي تههرتبط ارتبااههاً
مباشههراً برفههـالية افههـراد المجتمههل م ههل مؤسسههات الكهربههاء و
المياـ و الكهرباء  ....الــخ .
 الموازنات المستقلة  :يتم اعـداد لـتـ الموازنهات للمشروعهـاتو المؤسسات العامة التي لها شفصهية معهـنوية مستقهـلة عهـن
شفصههية الدولههة  ،حيههث يههتم السههماا لههها بهعههـداد حسههاباتها و
موازناتها بصورة مستقهـلة تمامها ً عهـن موازنهة الدولهة  ،ولهـتـ
الموازنههههة ال يحتهههها تنفههههـيتلا موافـقههههـة السههههلاة التشريعههههـية
عـتما  ،مصدر سابق . ) 599- 598 :
 حسههابات الفزينههة خههار الموازنههة  :ولههـي حسههابات لههي لهههاعـالقههـة مباشههرة بههديرادات و نفـقههـات الدولههة و تشههر عههـليها
الفزينة العهـامة للدولهة  ،فـقهـد تتلقهـى الحكومهة بعهـ المبهالغ
من بعـ االشفا و بعـد مدة تعـيدلا الى اصحابها كتههمين
المناقـصات التي ترد ألصحابها بعـد انقـضاء سببها  ،و تقهـسم
حسابات خار الموازنة الى ثالثة اقـسام .
 حسابات االمانات .
 حسابات السلف .
 حسههابات حركههة النقههـود و يقههـصد بههها المبههالغ المرسههلة مههن
االدارة المركزيههههة الههههى المحافههههـ ات او مههههن محافههههـ ة الههههى
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محافـ ة اخر
.) 780

الفايهـ و شهامية  ،مصهدر سهابق -781 :

تكههو لنهها صههلة قانونيههة بههين االيهرادات والنفقههات المعههـار و
شفـيق  ،مصدر سابق . ) 46 :

 .3قاعـدة الشمول أو عمومية الموازنة

و لهتـ القـاعـدة مزايا نهخت المها :

وفـقـا ً لهتـ القـاعـدة يتعهـين إظههار تقهـديرات كافهـة نفـقهـات و
ايرادات الدولة دو انقـا اا جهزء مهن النفـقهـات او االيهرادات
و بهههدو اجهههراء اا مقهههـاصة بهههين بنهههود االيهههرادات و النفـقهههـات
عتما  ،مصدر سابق . ) 617 :

أ -تحقههـيق المسههاواة بههين جميههل النفـقههـات دو اعههـااء افههـضلية
لنفـقـة عـلى اخر بتفصي ايراد معـين لها .
 تساعـد الحكومة عـلى توزيهل االيهرادات عهـلى وجهوـ االنفهـالالمتنوعهـة  ،حسههـ مبههدأ االولويهة فههـي االنفههـال  ،اا ا توفههـر
االمههوال الالزمههة إلشهههباا الحاجههات المهمهههة اوالً  ،ثههم تهههوزا
االمههوال المتبقههـية عههـلى الحاجههات االقههـل الميههة عصفههـور ،
مصدر سابق . ) 62-66 :

ومهههن الواضهههل ا قـاعهههـدة الشهههمول لهههها مزايههها عهههـديدة ألمهههها
المعـار و شفـيق  ،مصدر سابق . ) 45-44 :
أ -يسمل بدظهار حقـيقـة األوضاا المالية  ،ثم مساعـدة السهلاات
المالية عـلى متابعهة االيهرادات والنفهـقات العامهة بدقهـة ويسههل
مهمة الحكومة في التسيير الفعال ل موال العـمومية.
 يؤمن حق السلاة التشريعية في الرقـابة  ،حيث يسهل دراسةالموازنههة والمصادق هـة عهـليها واع هـااء األ بالجبايههة بهحسههن
ال رو .
 يحول دو اإلسهرا فهي النفـقهـات الهتا يرافهق عهادة اريقهةالناتا الصافي  ،أل الحكومة وفهـق لهتـ الاريقهة ا ا اسرفهـ
في نفـقـات الجباية كا من السهل عهـليها إخفهاء لهـتـ النفهـقات
وراء االيهههرادات التهههي تجبيهههها  ،فهههي حهههين ا إتبهههاا قـاعهههـدة
الشههمول يتالههـ أ تكههو أ ههـراي االنفههال محههددة بالنسههبة
لالعـتمادات المفصصة لكل منها.
بما انة لقـاعـدة الشمول مزايها كهتلـ توجهد لهها عهـيو و مهن الهم
لتـ العـيو لـي :
 أنهها تلهزم كهل وزارة ومصهلحة حكوميهة بهه تقهـيد فهي جههداول
االيرادات و في جداول النفـقـات  ،تفـاصيل ك يهرة عهـن انهواا
االيههرادات و النفـقههـات و التههي قههـد ال تكههو لههها فههـي بعههـ
االحيا قـيمة كبيرة أو المية تتكر .
 ال تشجل المصالل و المرافـق عـلى بتل الجهد و العهـمل عهـلى
زيادة االيرادات ال تلـ المصالل و المرافـق تعـلم سلفـاً بهنهها
لن تستفهـيد ك يهراً مهن لهتـ االيهرادات لتحسهين االوضهاا إ ا
االيرادات تتحول بعـد تحصيلها الى خزينة الدولة عـصفهـور
 ،مصدر سابق . ) 61 :
 .4قاعـدة عدم التخصيص
ا لتـ القـاعـدة تعـ ُد مكمهالً لقـاعهـدة شهمول الموازنهة  ،ومهل
لهههـ فهههه لهههتا التقهههار ال يمنهههل مهههن وجهههود فهههرل واضهههل بهههين
القـاعـدتين وال يشكال قـاعـدة واحدة كما يعتقد البع  :فالشهمول
يمنل اجراء المقاصهة الحسهابية  ،بينمها يحهرم عهدم التفصهي ا

كتلـ لهـتـ القـاعـدة عــدد من االنتقـادات نتكر المها :
 ا لـتـ القـاعـدة ال تساير التاور الهتا اهرأ عهـلى وظهائف و
دور الدولة  ،فـقـد تباشر الدولة و تقـدم بعـ الفدمات  ،كها
يمكههن للقههـااا الفهها ا يقههـدمها و لكههن اقههـتض المصههلحة
العههـامة ا تكههو ضههمن مهههام الدولههة و تحصههل الدولههة عههـلى
رسهههوما ً محهههددة  ،مقهههـابل السهههماا ل فهههراد باالنتفهههـاا بههههـتـ
النشااات ومن الابيعـي ا يتتمر االفـراد عندما يتوضل لهم
ا الرسوم المحصلة ال تستفدم فهـي المحافهـ ة عهـلى مسهتو
الفدمة او تحسينها .
 ا قـاعهههـد عهههـدم تفصهههي االيهههرادات ال تهههتالءم مهههل ادارة
المرافـق العـامة ات النشاا التجهارا و الصناعهـي  ،إ كيهف
يتسهههنى للقهههـائمين عهههـلى ادارة لهههـتـ المرافهههـق اتبهههاا اسهههاليـ
االدارة الحدي ههة و بتوافههـر لهههم الحافههـز عههـلى العههـمل و عههـلى
تنميهة تلههـ المههوارد متههى كههانوا عههـاجزين عههـن السههيارة عههـلى
لـتـ الموارد .
 ا قـاعهههـد عهههـدم تفصهههي االيهههرادات ال تراعهههـي ال هههرو
الفاصههة التههي تميههز بعههـ الههدول حيههث يكههو فههـيها الوعههـي
الههههواني ضعهههههـيف و العهههههـصبيات المحليههههة الضيقهههههـة لهههههـي
المسهههيارة و بالتهههالي تحهههتم عهههـلى الدولهههة تفصهههي بعهههـ
االيهههرادات ألوجهههة محهههددة مهههن االنفهههـال مراعهههـاة و محابهههاة
لمصههالل افههـراد الفههـاات و العههـصبيات المفتلفههـة الفايههـ و
شامية  ،مصدر سابق . ) 793 :
 .5قاعـدة توازن الموازنة
ويقصههد بههها تههواز مههوارد الدولههة واسههتفداماتها عههن اريههق
تهههدبير األمهههوال الالزمهههة لمقابلهههة االسهههتفدامات  .بمعنهههى آخهههر أ
يتسههاو مجمههوا النفقههات الكليههة للموازنههة مههل مجمههوا االيههرادات
الكليهة المقابلهة لتغايههة لهتـ النفقهات االسعههـد  ) 39 : 7112 ،و
فـي لـتـ القـاعـدة سو نتارل الى :
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أ -تههواز الموازنههة فههـي الفههـكر المههالي التقههـليدا ههـاية رئيسههة
يتعـين عـلى الحكومة دائمها ً العهـمل عهـلى تحقـيقهـها  ،فـتحقهـيق
لههـتـ القـاعههـدة سههو يضههل قههـيوداً عههـلى تههدخل الدولههة فههـي
النشهههاا االقهههـتصادا و يجعهههـلة قهههـاصراً فـقهههـط عهههـلى اشهههباا
الحاجات العـامة من دفـاا  ،أمن  ،عـدالة و مرافـق عـامة  ،و
لكن ا ا حد عجهز او فهائ بالموازنهة العهـامة  ،فـفهـي حالهة
العـجز تلجه الدولهة الهى االقهـتراي او االصهدار النقهـدا  ،امها
فـي الفـائ فـيعـد لتا حافـزاً قـويا ً لد الحكومة عـلى القهـيام
بنفـقـات ـير ضرورية تستمر مل وجهود الفهـائ و يصعهــ
الغـاوـ بعـد اختفـائة .
 اما فـي الفـكر المالي الحديث فـلم تعـد وثيقهـة حسهابية لنفـقهـاتالدولة و ايراداتها فـقـط  ،بل اصبح برنامجاً حكوميا ً تسعهـى
الدولههههة مههههن خاللههههة تحقههههـيق مههههن االلههههـدا االقههههـتصادية و
االجتماعـية عـتما  ،مصدر سابق . ) 600-601 :
كما ا العديد من الكتّها يوصهي بضهرورة األخهت بمبهدأ دقهة
الموازنههة مههن حيههث دقههة تقههدير االيههرادات والنفقههات مهها أمكههن لههـ
حتى تكو الموازنة العامة واقعية ،كتلـ يجـ ا تتميز الموازنهة
بالمرونة العامة من حيث سههولة تنفيهتلا .وحتهى تصهبل الموازنهة
العامة قانونا ً يلتزم بهة سهواء فهي االنفهال أو جمهل االيهرادات ،البهد

أ تكهههو الموازنهههة وثيقهههة شهههرعية موافقهههاً عليهههها مهههن السهههلاة
التشريعية اللوزا و مراد . ) 76-75 : 0992 ،

الجانب العـملي
فــي لـتا المحور تم اخـت اربعـة حاالت عـملية عـن ضهريبة
العـقههـار لسههنوات مفتلفـههـة مههن قههـسم ضههريبة الههدخل فههـي الهياههة
العههـامة للضههرائـ للتعههـر عههـلى ايههراد ضههريبة العـقههـار كمهها
يـــلي :ــ
الحالة االولى :
اوالً  :عـن سنة  / 2001المكلف ( س ) يملك دارين فـي بغيـداد
و كما يلي - :
 -0دار فههـي الجادريههة يسههكنها مههل عههـائلتة بههدل إيجههارـ السههنوا
 4.811دينار .
 -7دار فـي البياا مؤجر للغـير ببدل ايجار شهرا  311دينار .
ثانيا ً  :هـدف المكلف
لـد المكلف من لـتا المشروا كوسيلة لحل ازمة السهكن ،
و الحصول عـلى المال من اجل كسـ المال الحالل .

ثالثا ً  :احتساب مقـدار الضريبة
ت

البيا

0

دار الجادرية

7

دار البياا

المبلغ
السنوا
ـــ

التفـاصيل
معـفـية من ضريبة العـقـار ألنها دار سكن
أ ــ االيجار السنوا 3.611 = 07 * 311
ــ مبلغ الصيانة .
 361 = %01 * 3.611دينار.

3611

ــ المبلغ الفاضل للضريبة
 3.741 = 361 – 3.611دينار .
د ــ مبلغ الضريبة واجبة الدفـل من قـبل المكلف
 374= %01* 3.741دينار

رابعا ً  :مالحظات حول مقـدار الضريبة
 0ــ تم احتسا الضهريبة مهن قهـبل المفمهن الضهريبي حيهث كها
االيراد السنوا  ) 3.611دينار و عـلى اسا لهـتا المبلهغ  ،اا
يضر فـي  ، %01وبتلـ يكو مبلغ الصيانة  ) 361دينار.

7ـههـ يههتم اههرا مبلههغ الصههيانة مههن االيههراد السههنوا و بههتلـ يكههو
المبلغ الفاضل للضريبة  ) 3.741دينار .
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3ــ يضر المبلغ الفاضل للضريبة بنسبة  %01يهتم اسهتفرا
مبلغ الضريبة واجبة الـتسديد من قـبل المكلف و البالغهـة ) 374
دينار .
الحالة الثانية :

 -7دار فـي االعـ مية يسكن بـة والدية التين ال يملكو دار بهدل
ايجار الدار شهريا ً  351.111دينار .
 -3دار فـي حي الشعــ تسكن بهـة اختهة االرملهة التهي لهها اربعهـة
اوالد و ال تملههـ دار مالقههـاً بههدل ايجههار الههدار شهههرياً 075.111
دينار.

اوالً  :عـن سنة  / 2004المكلف ( ص ) يملك العـقـارات االتيية
-:

ثانيا ً  :هـدف المكلف

 -0دار فـي االعـ مية يسكنها مل عهـائلتة بهدل إيجهار 611.111
دينار شهريا ً .

لـد المكلف من لـتا المشروا كوسيلة لحل ازمة السهكن ،
و الحصول عـلى االجر و ال وا و رضى هللا سبحانة و تعـالى .

ثالثا ً  :احتساب مقـدار الضريبة
المبلغ

ت

البيا

0

دار االعـ مية

ـــ

7

دار االعـ مية

ـــ

3

دار حي الشعــ

ــ

السنوا

التفـاصيل
معـفـية من ضريبة العـقـار ألنها دار سكن
معـفـية من ضريبة العـقـار أل والدا المكلف
ال يملكو بي سكن .
معـفـية من ضريبة العـقـار ألنهها دار سهكن ألختهة االرملهة
المكلف .

رابعا ً  :مالحظات حول مقـدار الضريبة

 -7دار فـي بابل مؤجر ببدل ايجار شهريا ً  701.111دينار .

ن راً لك رة االعـفـاءات ال تفـري ضريبة على الدارين اعــــالـ.

 -3دار فههـي قضههاء الحمههزة الغربههي مههؤجر ببههدل ايجههار شهههرياً
 075.111دينار . .

الحالة الثالثة
اوالً :عـن سنة  / 2002المكلف ( ع ) يملك العـقـارات االتية -:
 -0دار فهـي الكاظميههة يسهكنها مههل عهـائلتة بههدل إيجههار 311.111
دينار شهريا ً .

ثانيا ً  :هـدف المكلف
لـد المكلف من لـتا المشروا كوسيلة لحل ازمة السهكن ،
و الحصول عـلى المال من اجل كسـ المال الحالل.

ثالثا ً  :احتساب مقـدار الضريبة
ت

البيا

المبلغ
السنوا

التفـاصيل

0

دار الكاظمية

ـــ

معـفـية من ضريبة العـقـار ألنها دار سكن

7

دار فـي بابل

7.571.111

07 * 701.111
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3

0.511.111

دار الحمزة الغربي

07 * 075.111
أ ــ مبلغ الصيانة .
 417.111 = %01 * 4.171.111دينار.

4.171.111

ما

ــ المبلغ الفاضل للضريبة
 3.608.111 = 417.111 –4.171.111دينار .
د ــ مبلغ الضريبة واجبة الدفـل من قـبل المكلف
 360.811= %01* 3.608.111دينار .

رابعا ً  :مالحظات حول مقـدار الضريبة

الحالة الرابعـة

 0ــ تم احتسا الضهريبة مهن قهـبل المفمهن الضهريبي حيهث كها
االيراد السنوا  ) 4.171.111دينار و عـلى اسا لهـتا المبلهغ
تم احتسا مبلغ الصيانة  ،اا يضر فـي  ، %01وبتلـ يكهو
مبلغ الصيانة  ) 417.111دينار.

اوالً  :عـن سنة  / 2002المكلف ( غ ) يملك العـقـارات االتية-:
0ـههـ دار فههـي المنصههور /بغههـداد يسههكنها مههل عههـائلتة بههدل إيجههارـ
السنوا  0.111.111دينار .
7ـههـ عههـمارة فههـي حههي العههـامل  /بغههـداد بههها خمسههة دكههاكين بههدل
ايجههار الههدكا الواحههـد  511.111دينههار شهههريا ً  ،و ثههال شقههـق
ببدل ايجار شهرا  751.111دينار لكل شقـة شهرياً .

7ـههـ يههتم اههرا مبلههغ الصههيانة مههن االيههراد السههنوا و بههتلـ يكههو
المبلغ الفاضل للضريبة  ) 3.608.111دينار .
3ــ يضر المبلغ الفاضل للضريبة بنسبة  %01يهتم اسهتفرا
مبلهههغ الضهههريبة واجبهههة الهههـتسديد مهههن قهههـبل المكلهههف و البالغهههـة
 ) 360.811دينار .

ثانيا ً  :هـدف المكلف
لـد المكلف من لـتا المشروا كوسيلة لحل ازمة السهكن ،
و الحصول عـلى المال الحالل .

ثالثا ً  :احتساب مقـدار الضريبة
ت

البيا

0

دار المنصور

7

العـمارة

المبلغ السنوا
ـــ

التفـاصيل
معـفـية من ضريبة العـقـار ألنها دار سكن
0ــ االيراد السنوا
أ ــ الدكاكين
 7.511.111= 5 * 511.111دينار شهريا ً .

39.111.111

 31.111.111= 07 * 7.511.111دينار
سنويا ً .
ــ الشقـق
 251.111= 3 * 751.111دينار شهريا ً .
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 9.111.111= 07 * 251.111دينار
سنويا ً .
 7ــ مبلغ الصيانة .
 3.911.111= %01 * 39.111.111دينار
 3ــ المبلغ الفاضل للضريبة
 35.011.111 = 3.911.111 –39.111.111دينار .
 4ــ مبلغ الضريبة واجبة التسديد من قـبل المكلف
 3.501.111= %01* 35.011.111دينار

رابعا ً ــ مالحظات حول مقـدار الضريبة
 0ــ تم احتسا الضهريبة مهن قهـبل المفمهن الضهريبي حيهث كها
االيهههراد السهههنوا  ) 39.111.111دينهههار و عهههـلى اسههها لهههـتا
المبلغ تم احتسا مبلغ الصيانة والبالغ مقهـدارـ ) 3.911.111
دينار.

7ـههـ يههتم اههرا مبلههغ الصههيانة مههن االيههراد السههنوا و بههتلـ يكههو
المبلغ الفاضل للضريبة  ) 35.011.111دينار .
3ــ يضر المبلغ الفاضل للضريبة بنسبة  %01يهتم اسهتفرا
مبلهههغ الضهههريبة واجبهههة الهههـتسديد مهههن قهههـبل المكلهههف و البالغهههـة
 ) 3.501.111دينار .

نسبة نمو ضريبة العـقـار و نسبة مسالمتها في اإليرادات الضريبية المباشرة وفي اجمالي اإليرادات الضريبية و فـي االيرادات الجارية
للحكومة للمدة  7118-0999مليو دينار).

السنة

ايرادات
ضريبة
العقار )0

نسبة نمو
ضريبة
العقار
)7

االيرادات
الضريبية
المباشرة
)3

نسبة ضريبة
العقار إلى
الضرائـ
المباشرة3/0

اجمالي
االيرادات
الضريبية
)5

)4

نسبة ضريبة
العقار إلى
اجمالي
االيرادات
الضريبية
المباشرة5/0

االيرادات
الجارية
للحكومة
)2

نسبة ضريبة
العقار إلى
االيرادات
الجارية
للحكومة
2/0

)6

)8

0999

03130

000.92

017925

07.65

376913

3.98

638976

7.14

7111

71149

53.85

057787

03.06

443739

4.57

987084

7.14

7110

70860

9.13

058530

03.26

537506

4.01

0129639

7.17

7117

06417

055232 )74.92

01.53

587930

7.80

0569992

0.14

7113

6707

)67.07

78442

70.83

78695

70.64

05987572

1.14

7114

4001.5

)33.87

23603

5.58

054887

7.65

37988851

1.10

7115

8715.5

99.67

024254

4.69

465221

0.26

41435241

1.17

7116

9793.2

03.76

312943

3.10

591272

0.52

49198839

1.17
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7112

01736.7

01.04

441815

7.37

0013322

1.97

57146698

1.17

7118

09437.7

89.83

580350

3.34

0176179

0.89

81774838

1.17

7113 – 0999

02.55

009594

04.38

387856

2.40

415165

0.43

7118 - 7114

35.81

305693

3.28

668052

0.25

519589

1.10

وزارة المالية  ،الهياة العامة للضرائـ للمدة  0999ــ .) 7118
من خالل الجدول اعــالـ نالح
















ما يلي - :

المـدة االولى  0999ــ ) 7113
ا نسهههبة ايهههراد ضهههريبة العـقهههـار متتبتبهههة بهههين االرتفهههـاا و
االنففههـاي أا فههـي سههنة  7111ارتفـعههـ نسههبة االيههراد عههـن
سنة  ، 0999و فـي سنة  7110ارتفـعهـ نسهبة االيهراد عهـن
سههههنة  ، 7111و فههههـي سههههنة  7117بههههدأت باالنففههههـاي أ ا
انفـفهههـض نسهههبة االيهههراد عهههـن سهههنة  ، 7110امههها فهههـي سهههنة
 7113انففـاي عـن سنة  ، 7117بر م مهن لهـتا التتبهت و
لكن يوجد ايراد و بشكل جيد .
اما بالنسبة الى نمو ضهريبة العـقهـار خهالل تلهـ المهـدة  ،فـفهـي
السنوات ال الثة االولى يوجد نمو  ،امها بالسهنتين االخيهرتين ال
يوجههد نمههو مههن سههنة ألخههر النففههـاي االيههراد خههالل سههنة
 7117و . 7113
اما بالنسبة الى نسهبة مسهالمة ضهريبة العـقهـار الهى الضهرائـ
المباشرة و الى اجمالي االيرادات الضهريبية و الهى االيهرادات
الجارية للحكومة قـد اختت بالتزايهد ايلهة المهـدة االولهى مهن
 0999ــ  ) 7113باست ناء سنة . 7117
المـدة ال انية  7114ــ ) 7118
ا نسههبة ايههراد ضههريبة العـقههـار بههدأ باالرتفههـاا أا ال يوجههد
اخفههـاي  ،فـقههـط بدايههة المههـدة ال انيههة فههـي سههنة  7114كان ه
االيرادات منففـضة عن نهاية المـدة االولى سنة . 7113
اما بالنسبة الى نمو ضهريبة العـقهـار خهالل تلهـ المهـدة  ،فـفهـي
سنة  7114كا االيراد اقل من سنة  7113لتلـ ال يوجد نمهو
 ،امهها عههن المههـدة  7115ـههـ  ) 7118يوجههد نمههو فههـي االيههراد
الضريبي للعـقـار .
اما بالنسبة الى نسهبة مسهالمة ضهريبة العـقهـار الهى الضهرائـ
المباشرة و الى اجمالي االيرادات الضهريبية و الهى االيهرادات
الجارية للحكومة قـد اختت باالنففاي ايلة المـدة ال انيهة مهن
 7114ـههـ  ) 7118عـههـد سههنة  7118و لههـ لزيههادة ايههراد
ضريبة العـقـار عـن سنة . 7112
امهها بفصههو نسههبة متوسههط مسههالمة ضههريبة العـقههـار الههى
الضههرائـ المباشههرة الههى اجمههالي االيههرادات الضههريبية و الههى
االيههرادات الجاريههة للحكومههة  ،حيههث كانه لههتـ النسههـ فههـي
المـدة االولى اعـلى من المـدة ال انية .

ا ارتفـاا ايرادات ضريبة العـقـار فـي المـدة االولى عهـن المهـدة
ال انية يعـود لعـدة اسبا المها  :ــ
 -0توقـف االستيراد .
 -7انففـاي ايرادات النفـط بسبـ الحصار .
 -3توفههـر عههـنصر مهههم و لههـو االمههن الههتا يساعههـد عههـلى جمههل
المبالغ من المكلفـين  ،أا من خهالل لهـتـ االسهبا كها اتجهاـ
الدولهة الههى جمهل مبههالغ االيهرادات الضههريبية لسهد العههـجز فههـي
الموازنة .
اما اخفـاي ايرادات ضريبة العـقـار فـي المـدة ال انية عـن المهـدة
االولى يعـود الى عـدة اسبا المها  :ــ
 -0تعديل قانو ضريبة العقار رقم  067لسنة  0959التا الغهى
ضريبة العقار االضافية التي كا سعرلا . )%71
 -7ارتفـاا االيرادات النفـاية و ليمنتهها عهـلى ايهرادات الموازنهة
العـامة للدولة .
 -3امتنههاا المكلفههـين عههـن تسههديد مبههالغ الضههريبة بسههبـ ال ههرو
االمنية .

االستنتاجات و التوصيات
االستنتاجات
-0

-7
-3
-4

-5

اعهههـتماد الموازنهههة العهههـامة للدولهههة بالدرجهههة االسههها عهههـلى
ايرادات النفـط و بعـدلا تهتي االيرادات االخر و من ضمنها
ايراد ضريبة العـقهـار  ،و بهتلـ يكهو إليهراد ضهريبة العـقهـار
دور فـي تمويل الموازنة العـامة للدولة .
لعههـب التغههـيرات السياسههية دور لههام فههـي تحديههد حجههم ايههراد
ضريبة العـقـار خالل مـدة البحث بسبـ ال رو االمنية .
وجود اعـفـاءات ك يرة ضمن ضريبة العـقـار مما يهؤثر بشهكل
او بآخر عـلى الموازنة العـامة .
تعديل قانو ضريبة العقار رقم  067لسهنة  0959الهتا الغهى
ضههريبة العقهههار االضههافية التهههي كهها سهههعرلا  )%71و مهههن
خالل الغـاء الضريبة االضافـية حد تهثير و لو كا قـليل في
الموازنة .
قههـلة الوعههـي الضههريبي لههد المكلفههـين لههة تهههثير مباشههر عههـلى
الموازنة.
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التوصيات
-0

-7

-3
-4
-5

التوسههل فههـي االيههرادات االخههر ههـير ايههرادات النفههـط م ههل
التشجيل عـلى االست مار فـي العـرال و تقـديم التسههيالت لههتا
القـااا المهم .
توجية الهياة العامة للضرائـ الموظفـين العـاملين لديها بجمهل
مبههالغ االيههرادات الضههريبية لالستقههـرار النسههبي فههي ال ههرو
االمنية للبالد .
يجهههـ التقهههـليل مهههن االعـفهههـاءات الضهههريبية ضهههمن ضهههريبة
العـقـار.
العـمل عـلى اعهـادة ضهريبة العـقهـار االضافهـية التهي قهـد تزيهد
من الموازنة العامة للدولة .
نشر الوعـي الضريبي لد المكلفهـين باعهـتبار لهتـ االيهرادات
لتقـديم الفدمات لكافـة افـراد المجتمل .

المصادر
أوالً  :القـوانين و االنظمة و التعـليمات
قانو ضريبة العقار رقم  067لسنة  0959المعدل .
قانو ضريبة العرصات رقم  76لسنة  0967المعـدل .
قانو ضريبة األمال رقم  49لسنة .0973
قانو ضريبة األمال رقم  35لسنة .0972
قـانو ضريبة العـقـار رقـم  ) 66لسـنة .7110
أمر سلاة االئتال

المؤقتة رقم  49لسنة .7113

قانو اصول المحاسبات رقـم  )58لسنة . 0941
ثانيا ً  :المصادر العربية
خالد  ،شحادة الفايـ و احمد  ،زلير وشامية  .)7113 .أسه الماليهة
العامة ،ا  ، . 0عما  ،االرد  :دار وائل للنشر والتوزيل .
االر الجنابي  .)7119 .علم المالية العامة و التشريل المهالي .بغهـداد :
المكتبة المالية .
جبار  ،محمد علي الكعبي  .)7118 .التشريعات الضريبية فهي العهرال
 .بغداد  :المكتبة الوانية.
سلاا  ،بن محمد علي السلاا  .)7114 .المحاسبة الضهريبية .عمها
 ،االرد  :دار وائل للنشر .
خليل  ،عواد أبو حشيش  .)7101 .المحاسبة الضريبية ،ا  . 0عمها ،
االرد  :إثراء للنشر والتوزيل .
عههادل  ،فلههيل العلههي و اههالل  ،محمههد كههداوا  .)0989 .اقتصههاديات
المالية العامة  .الموصل  ،العرال  :دار الكتـ للاباعة والنشر .

حامههد  .عبههد المجيههد دراز و محمههد  ،عمههر جمههال ابههو دوا .)7116 .
مبادئ المالية العامة  :الدار الجامعية  ،االبراليمية .
اههههالل  .محمههههود كههههداوا  .)7118 .التشههههريعات الماليههههة والتحاسههههـ
الضريبي  .جامعهة الموصهل  ،العهـرال  :دار ابهن األثيهر للاباعهة
والنشر .
عبههد الفتههاا  ،عبههد الههرحمن عبههد المجيههد  .)0996 .اقتصههاديات الماليههة
العامة  ،ا . 0مصر  :جامعة المنصورة .
جهاد  ،سهعيد خصهاونة  .)7111 .الماليهة العامهة والتشهريل الضهريبي ،
ا . 0عما  ،األرد  :دار وائل للاباعة والنشر .
ههازا عنايههة  ،الن ههام الضههريبي فههي الفكههر المههالي اإلسههالمي ،دراسههة
مقارنة  .مصر  ،االسكندرية :مؤسسة الشبا الجامعهة  ،بهال سهنة
نشر .
منصور  ،ميالد يون  .)7114 .مبادئ الماليهة العامهة  .كليهة القهانو .
جامعة الفاتل واكاديمية الشراة  ،ليبيا .
العلههي ،عههادل فلههيل  .)7113 .الماليههة العامههة والتشههريل المههالي .عمهها ،
االرد  :دار الحامد للنشر والتوزيل .
.عبههد الحلههيم  ،كراجههة و ليه م العبههادا  .)7117 .المحاسههبة الضههريبية .
عما  ،االرد  :دار الصفاء للنشر والاباعة .
سعهـيد  ،عههـبد العهـزيز عههـتما  .)7118 .الماليههة العهـامة مههدخل تحليلههي
معـاصر  .بيروت  ،لبنا  :الدار الجامعـية للنشر .
محمد  ،شاكر عـصفـور  .)7118 .اصهول الموازنهة العهـامة  .عهـما ،
االرد  :دار المسيرة للنشر و التوزيل .
محمههد  ،عبههدالعزيز المعههار و علههي شههفيق  .)7113 .اصههول وقواعههد
الموازنههة العامههة  .الريههاي  ،السههعودية  :ماههابل جامعههة الملههـ
سعود .
محمههد  ،جمههال لاللههي  .)7117 .المحاسههبة الحكوميههة  ،ا .0عمهها ،
االرد  :دار صفاء للاباعة.
سوزا  ،عدلي ناشد  .)7113 .المالية العامة  .بيروت  ،لبنا  :الحلبهي
للاباعة.
عادل  ،أحمد حشيش  .)0983 .اقتصاديات المالية العامهة  .اإلسهكندرية
 ،مصر  :مؤسسة ال قافة الجامعية.
سهليما  ،أحمههد اللهوزا و فيصههل  ،مهرار  .)0992 .الموازنههات العامههة
بهههين الن ريهههة والتابيهههق  ،ا . 0عمههها  ،األرد  :دار المسهههيرة
للاباعة .

ثالثا ً  :الرسائل واألطاريح الجامعـية
ايمههها  ،احمهههد حسهههن اليههها  .)7118 .التوجههههات الجديهههدة للسياسهههة
الضههريبية فههـي ظههل برنههاما النقههـد الههدولي  .رسههالة دبلههوم عههـالي
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المعهههـادل للماجسهههتير  .المعهههـهد العهههـالي للدراسهههات المحاسهههبية و
المالية  ،جامعة بغداد .

للماجسهههتير  .المعهههـهد العهههـالي للدراسهههات المحاسهههبية و الماليهههة ،
جامعة بغداد .

سناء  ،ستار احمد  .)7100 .إمكانية تابيق إعادة لندسة األعمهال علهى
إجهههراءات التحاسهههـ الضهههريبي  .رسهههالة دبلهههوم عهههـالي المعهههـادل
للماجسهههتير  .المعهههـهد العهههـالي للدراسهههات المحاسهههبية و الماليهههة ،
جامعة بغداد .

االء  ،مصهههافى عبهههدالقادر محمهههد األسهههعد  . )7112 .اسهههلو اعهههداد
الموازنهة العامهة للدولهة وفهق قهانو االدارة الماليهة والهدين العهام .
ااروحة دكتوراـ  .المعهد العالي للدراسهات المحاسهبية والماليهة ،
جامعة بغداد .

اميههر  ،فههـوزا لههادا  .)7118 .تقههويم عمليههات التحاسههـ الضههريبي
باريقهههة االسهههتقااا المباشهههر  .رسهههالة دبلهههوم عهههـالي المعهههـادل
للماجسهههتير  .المعهههـهد العهههـالي للدراسهههات المحاسهههبية و الماليهههة ،
جامعة بغداد .

رابعـا ً  :المجالت
امل حنا  . )7114 .توحيهد ضهريبة العقهار مهل ضهريبة الهدخل يقلهل مهن
توجيههة االسههت مار فههي العقههارات لغههري تاجيرلهها  .مجلههة العلههوم
االقتصههادية واالداريههة  ،جامعههة بغههداد  ،كليههة االدارة واالقتصههاد ،
المجلد  ، )01العدد . )01

زلرة  ،خضير عـبا العهـبيدا  .)7107 .تحهـليل العـوامهـل المهـؤثرة
فـي حصيــــلة الضـرائـــ المباشرة و ير المباشرة في العـرال .
ااروحة دكتوراـ  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  .جامعة بغداد .

خامسا ً  :المصادر االجنبية

كريم  ،سالم كما  .)7101 .مستقبل الن ام الضريبي فهي العهرال فهي
ظل التحول إلى اقتصاد السول  .ااروحة دكتهوراـ  .كليهة اإلدارة
واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية .
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ليههههث  ،امههههين مههههرزو االلوسههههي  .)7101 .تفعيـــههههـل دور ضههههريبة
المبيعـــات في رفل الحصيلة الضريبية في العرال  .رسالة دبلوم
عـالي المعـادل للماجستير  .المعهـهد العهـالي للدراسهات المحاسهبية
و المالية  ،جامعة بغداد .

Jones, sally M.(2007). principles of Taxation , for
business and investment planning , Edition.
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علي  ،عبدالع يم باقر علي با  .)7118 .دور الضرائـ فهي تمويهل
الموازنهههة العامهههة فهههي العهههرال  .رسهههالة دبلهههوم عهههـالي المعهههـادل
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