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امللخص
 فهي من االقتطاعات اليت متس، من إيرادات الد ولة املهمة وذات األثر الفعال فيها هي ضريبة الدخل
 وابلتايل تؤثر بشكل واضح و فعال يف فئات خمتلفة قد يكون هلا رد فعل، شرحية واسعة من أفراد اجملتمع
. حول عمليات الفرض ونسبها و أسعارها و أجراءهتا
ومن أهم ما يثري هذا املوضوع هو حتد يد اجلهات املختصة بفرض هذه الضريبة املهمة وهذا ما حيدد
 هل تتمتع حبق إصدار، مسؤوليتها جتاه احلكومة املركزية وكيفية حتصيلها هلذا اإليراد وهل تتبع القوانني املركزية
 هل مت منح السلطة الالمركزية، تعليمات ام قرارات إدارية حمضة ابلفرض وما يتبعها من إعفاءات و مساحات
 هل حيق هلا استثناء أي فئة او شخص من اخلضوع للضريبة ؟، احلق بفرض ضرائب جديدة
The summary
Of the State's important income and the effective effect is the income tax, it is
deductions that affect large numbers of members of society.
One of the most important issues is the determination of the competent authorities to
impose this important tax, And this determines the responsibility towards the central
government and how to collect this revenue and do follow the central laws, Does the
local authority have the right to issue instructions or administrative decisions on the
imposition and the subsequent exemptions and emphases? Has the decentralized authority
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been given the right to impose new taxes? Is it entitled to exclude any category or person
?from being taxed

املقدمة
من إيرادات الدولة املهمة وذات األثر الفعال فيها هي ضريبة الدخل  ،فهي من االقتطاعات اليت متس
شرحية واسعة من أفراد اجملتمع  ،وابلتايل تؤثر بشكل واضح و فعال يف فئات خمتلفة قد يكون هلا رد فعل
حول عمليات الفرض ونسبها و أسعارها و أجراءهتا .
وتت عدد النظم وأشكال الدول منها املركزية و الالمركزية و الفدرالية  ،وهذا االختالف يؤدي بدوره اىل
اختالف األنظمة املالية فيها و الضريبية  ،وهذا االختالف له األثر الواضح يف حياة املواطنني  ،فبالنسبة
للوحدات الالمركزية هلا قدر من االستقالل و املوارد اخلاصة اخذين بنظر االعتبار مصلحة مواطنيهم
والظروف املميزة لواقع كل من الوحدات  ،إضافة اىل املتطلبات املختلفة هلا وابلتايل حتتاج اىل إيرادات متكنها
من القيام بواجباهتا و تقدمي اخلدمات العامة بشكل متواصل و مستمر و متطور  ،وابختالف الظروف و
الواقع االقتصادي و الزراعي و الصناعي و البيئة و املوارد الطبيعية هنا نتوقف للبحث عن مورد من صفاته
املميزة هو االستمرارية و الدورية وال ختلو وحدة منها ومن احلصول على إيراداهتا  ،ولكن يظهر يف لتطبيق
عدة إشكاليات منها حتديد اختصاص السلطات الالمركزية و حدود اختصاصها  ،هل يشمل الفرض ؟ هل
يشمل التخصيص ؟ هل يشمل االستثمار ؟
ومن املعلوم اىل إن النظام املتبع يف العراق هو النظام الالمركزي ابلنسبة للمحافظات غري املنتظمة إبقليم وهذا
ما مت النص عليه يف الدستور العراقي النافذ لعام  ، 2005و الزالت جتربته يف هذا اجملال حديثة و مستمرة
التطور و التحديث .
مشكلة البحث
ومن أهم ما يثري هذا املوضوع هو حتديد اجلهات املختصة بفرض هذه الضريبة املهمة وهذا ما حيدد
مسؤوليتها جتاه احلكومة املركزية وكيفية حتصيلها هلذا اإليراد وهل تتبع القوانني املركزية  ،هل تتمتع حبق إصدار
تعليمات ام قرارات إدارية حمضة ابلفرض وما يتبعها من إعفاءات و مساحات  ،هل مت منح السلطة الالمركزية
احلق بفرض ضرائب جديدة  ،هل حيق هلا استثناء أي فئة او شخص من اخلضوع للضريبة ؟
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هل ميكن إعفاء األشخاص احمللية من الضرائب ؟هل ميكن ان خيضع أفراد الوحدات الالمركزية اىل نوعني
من الضرائب حملية ومركزية يف الوقت نفسه؟ وماذا سيتبع هذه القدرة و هذه السلطة من صالحيات ؟ و
واجبات ؟و األهم من ذلك ما هي مسؤوليات اإلدارة احمللية جتاه احلكومة املركزية و مواطين احملافظة ؟
سنحاول البحث و اإلجابة عن هذه التساؤالت املهمة وحماولة احلصول على احللول املناسبة عرب ثالث
مباحث األول يتضمن ضريبة الدخل موردا للوحدات الالمركزية يف املطلب األول نتناول ضريبة الدخل
بشكل موجز و يف املطلب الثاين الوحدات الالمركزية  ،املبحث الثاين يدور حول السلطة املختصة بفرض
الضريبة و آلياهتا عرب مطلبني األول يتعلق ابلسلطة املختصة بفرض الضريبة و الثاين نبحث فيه عن آليات
فرض الضريبة احمللية  ،اما املبحث الثالث يتضمن موقف املشرع العراقي من إدارة إيرادات الضرائب احمللية .

املبحث األول :ضريبة الدخل مورد للوحدات الالمركزية
يتطلب فرض الضريبة تشريع وهذا التشريع يكون خمصص بقانون فاألنظمة و التعليمات قد تستخدمها
اإلدارة او السلطة التنفيذية يف بعض األحيان لكن يشوب هذا األمر عدم الشرعية ابألخص ابلنسبة
لإليرادات ألهنا عبارة عن تكليفات سيادية من جهة ومن جهة ال ميكن تكليف األفراد ابقتطاع جزء من
مدخوالهتم دون املوافقة املسبقة منهم او من يكون ممثال عنهم وهذا ما وصل به التطور القانوين و االجتماعي
للمجتمعات وما نصت عليه الدساتري وما جرت به األوضاع عموما  ،والتصرف عكس ذلك يعيدان اىل
عصور ما قبل التاريخ ويذيب وميحي ما جاهدت اجملتمعات يف الوصول اليه .
سنحاول يف هذا املبحث إلقاء الضوء على ضريبة الدخل واملصادر اليت تفرض عليها هذه الضريبة يف املطلب
االول  ،وسنعطي فكرة موجزة عن الوحدات الالمركزية يف املطلب الثاين..
املطلب االول
ضريبة الدخل
ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على الدخل الذي حيصل عليه املكلفون سواء كانوا طبيعيون ام
معنويون  ،ومل يورد املشرعون يف قوانني الضريبة على تعريف للدخل وذلك لسعة مفهوم الدخل الذي ال ميكن
اإلحاطة به  ،خصوصا عمليا فمصادر الدخل اليت يعتمد عليها االشخاص يف تزايد مستمر وتنوع دائم اال
ان من العناصر الالزمة للدخل ان يتصف ابالستمرارية و الدورية بشكل اثبت  ،وهذا االمر جيعل منه منبع
جيد إليرادات الدولة ،كما يتميز ابلوضوح وإمكانية كشف الزايدة او حىت احلصول عليه بسهولة  ،كما من
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الصعوبة نقل عبئها اىل الغري  ،كما اهنا من املصادر اليت يسهل تتبعها و اقتطاعها من املكلفني  ،فال تكلف
جهدا و وقتا على اإلدارة املالية .
ابلنسبة للمشرع العراقي فقد مت النص يف املادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم  113لسنة  1982املعدل
على مصادر الدخل اليت تفرض عليها الضريبة بفقرات ستة وهي:
 -1أرابح االعمال التجارية و اليت هلا صبغة جتارية و الصنائع أو املهن مبا فيها التعهدات و االلتزامات
والتعويض بسبب عدم الوفاء هبا اذا مل يكن مقابل خسارة حلقت املكلف .
 -2الفوائد و العمولة و القطع وكذلك األرابح النامجة من احرتاف املتاجرة ابألسهم و السندات .
 -3بدالت إجيار األراضي الزراعية .
 -4ملغاة بقانون نقل ملكية العقار – قانون خاص.
 -5الرواتب و(رواتب التقاعد –معفاة  ) -واملكافئات و األجور املقررة للعمل مبقدار معني ملدة حمدودة و
املخصصات و التخصيصات لغري العاملني يف دوائر الدولة و القطاع العام و املختلط مبا يف ذلك املبالغ
النقدية او املقدرة مما خيصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن و الطعام و اإلقامة .
-6كل مصدر أخر غري معفي بقانون و غري خاضع ألية ضريبة يف العراق بشرط أن ال تكون حصة الربح
ابلرغم مما جاء يف هذه املادة دخال خاضعا للضريبة  )....و هذا النص جعل من قانون ضريبة الدخل هو
القانون العام للضرائب يف العراق وابلتايل ال ميكن ألي شخص ان يعرتض أبن مصدر دخله غري منصوص
عليه يف أي قانون ضرييب  ،اذ ان هذا النص ميكن تفعيله على أي مصدر جديد و مستحدث للدخل .
اما ابلنسبة لسعر الضريبة على االشخاص الطبيعية فهو سعر تصاعدي موحد وكااليت
%3من  1لغاية 250الف
 %5من  250لغاية  500الف
 %10من500الف لغاية 1000000مليون
 %15من 1000000مليون فأكثر
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أما ابلنسبة للشركات فالنسبة هي  %15على كل الدخل الصايف السنوي و ابختالف أنواع الشركات .

1

املطلب الثاين
الوحدات الالمركزية
توجد اركان النشاء الوحدات الالمركزية
اوهلا وجود مصاحل مشرتكة هذه املصاحل تربز لتواجد السكان يف نفس املنطقة اجلغرافية ويف نفس الظروف
االجتماعية و االقتصادية و املعيشية و البيئية .
وجود افراد يتطلب لربوز احلاجات املشرتكة و ألجل تكوين جمتمع مصغر وجود عدد ال أبس به وحسب
األوضاع اخلاصة لبلدان العامل من جمموع أفراد متواجدين يف منطقة واحدة
ووجود سلطة عليا  :هذه السلطة تتمثل مبمثلي سكان املنطقة و هؤالء أنفسهم اما يكونوا منتخبني او
معينني  ،وقد اختلف الفقهاء يف بيان أي من الطريقتني هي األنسب فمنهم من رأى ان أسلوب االنتخاابت
وخاصة يف الدول النامية مل يصل اىل درجة كافية من الوعي السياسي و ابلتايل عدم وصول أكفء املرشحني
وبني االنتخاب على أسس مناطقية و عشائرية وأسباب غري موضوعية وضغوط جترف ابلناخب  ،اما الرأي
الثاين جاء مبربرات لالختيار عن طريق االنتخاب وذلك للحفاظ على استقالل اهليئات احمللية وجعل والء
األعضاء املنتخبني للمواطنني الذين انتخبوهم  ،كذلك يعمل أسلوب االنتخاب على جتديد العناصر اليت
تكون اقدر من غريها على تفهم املصاحل احمللية ،كما ان هذا األسلوب يفعل و حيفز املواطنة الصاحلة
ألعضاء اجمللس احمللي أبن حيققوا كل ما هو يف صاحل منطقتهم الذين هم اعرف ابحتياجاهتم و متطلباهتم وقد
أخذت الوالايت املتحدة األمريكية و فرنسا وبريطانيا واملغرب ابنتخاب مجيع أعضاء اإلدارة احمللية ابالنتخاب
 ،ويف كال احلالتني توجد سلطة عليا متلك الوصاية كما يطلق عليه بعض الفقهاء و الكتاب حبيث تكون هلا
القدرة و السيطرة على الوحدات الالمركزية وبشكل مؤثر يف قرارهتم و تصرفاهتم .
ونرى انه يلزم اضافة اىل االركان املذكورة هو وجود مورد مايل لتلبية حاجات هذه املنطقة تتمثل ابلضرائب
وبعبارة اخرى ان من شروط قيام الوحدات احمللية الالمركزية هي إمكانية حصوهلا على موارد ومنها ابلتايل
إمكانية مجع الضرائب ،و الضريبة هي املصدر الغري انضب للدول واليت عدت الوسيلة لالستمرار و النمو و
التطور للدول ،وهذه العملية تشمل الدفع وعدم الدفع أي التكليف او اإلعفاء أي ان املشكلة ال تنهض
 1تعديل قانون ضريبة الدخل ابمر سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم  49لعام . 2004
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فقط عند اإللزام ابلدفع و إمنا يف إلغاء اإللزام والتكليف من فئة معينة او من مصدر دخل معني  ،فالوضعني
يتطلب سلطة واختصاص  ،كما يستلزم حتديد أساليب إدارة واستثمار هذه املوارد  ،وطرق االستفادة منها
لصاحل مواطين املنطقة ابلشكل الصحيح و الفعال دون اإلسراف او اإلخالل او التبذير  ،او إساءة استعمال
املال العام .
املبحث الثاين
السلطة املختصة بفرض الضريبة و آلياهتا
حناول يف هذا احملور البحث حول السلطة املختصة ابلفرض و إمكانية حتصيل الضرائب وحتصيلها كمورد من
املوارد اليت تستخدم لسري املرافق العامة يف حمافظة معينة  ،هنا يثار التساؤل أي سلطة ميكنها الفرض أي
جهة ميكنها من التشريع القانوين للفرض ؟ السؤال الثاين أي نوع من الضرائب ميكن فرضها وحتصيلها ؟ هل
كل أنواع الضرائب ؟ هل يعي من يطالب حبق الفرض والتحصيل آاثر كل نوع من الضرائب ؟ واذا ما
وضعنا كل هذا اجلدل جانبا ما هي اآللية املناسبة يف الفرض والتحصيل و هل نرفع يد السلطة املركزية من
هذا املورد حتصيال وموردا للدولة ؟أي بعبارة أخرى هل يكون اختصاص اإلدارات احمللية املتمثلة ابحملافظة
فرض كل الضرائب  ،املباشرة و الغري مباشرة ؟و االحتفاظ بكل حصيلتها ام جزء منها ؟ هل لديها خزانة
عامة أصال ؟
املقصود انه ليس املهم فقط دراسة سلطة الفرض  ،املهم ما قبل الفرض و ما بعد الفرض  .املهم كيفية
التصرف و اآلليات القانونية ملا بعد الفرض  ،و اآلليات القانونية للرقابة على الفرض و التصرف يف األموال
العامة الناجتة من دفع الضرائب  .هل توجد سلطة رقابية مالية على تصرفات اإلدارات احمللية املالية .
يف التشريعات الضريبية توجد ضرائب مباشرة وما يطلق عليها ضرائب غري مباشرة وتعدد حتت مظلة كل
منهما أنواع كثرية من الضرائب
ابلنسبة للضرائب املباشرة من أمهها الضريبة على الدخل هذه الضريبة تتمتع بصفة يطلق عليها صفة
الشخصية أي تراعي الظروف الشخصية للمكلفني عن طريق اإلعفاءات الشخصية مثال او النفقات
التشغيلية ملصدر الدخل واخلسائر اليت من املمكن ان يتعرض هلا املكلف اثناء عمله وتفاصيل أخرى عديدة
هذه األنواع من الضرائب بعض الفقهاء و بعض الدول حتيد هبا عن سلطة السلطات احمللية وترتكها بيد
السلطة املركزية.
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من انحية أخرى تقسم الضرائب اىل ضرائب شخصية وضرائب عينية  ،فالضريبة العينية تنصب على املادة
اخلاضعة هلا دون اعتبار لشخص املكلف او مراعاة ملركزه املايل او درجة يساره وتعامل األشخاص على قدم
املساواة ابلرغم من اختالف مقدرهتم وظروفهم ،اما الضريبة الشخصية تنصب على األموال لكن أتخذ بعني
االعتبار شخص املكلف وظروفه املالية ودرجة يساره

فايهما اصلح ان تكون حملية 2؟

معظم اراء الفقهاء و الكتاب (م ثل الدكتور فون ميكل و املسيو ادجار اليكس) اجتهت اىل ان الضريبة
الشخصية تعد موردا للدولة والضريبة العينية موردا للجماعات احمللية ،وذلك الختالف طبيعة الدولة وما هلا
من سلطة عليا على مجيع رعاايها وتقدمي خدمات يتعذر حتديد مقدار النفع لكل منتفع ابلضبط ،اما
السل طات احمللية تقدم خدمات قاصرة على سكان املنطقة وميكن حتديد ما يتنفع كل مكلف منها وابلتايل
تكون الضريبة العينية هي األنسب كالضريبة العقارية.
اما الضرائب الغري مباشرة توصف ابهنا عينية أي ال تراعي مثال املقدرة التكليفية للمكلف او مقدار دخله او
الظروف الشخصية له مثاهلا الضريبة على املبيعات  ،والضرائب الكمركية اليت مسيت ابلرسوم جتاوزا ،املهم هذه
االنواع من الضرائب اخذ الفقهاء و اغلب الدول إبمكانية فرضها من قبل السلطات احمللية  ،ملاذا ألهنا ال
أتخذ كثريا بتفاصيل عمل وشخصية املكلف وبسيطة عند الفرض وواضحة على قدر املمكن من التطبيق
الواضح و إمكانية التحصيل السريع وخصوصا يف احملافظات احلدودية.
ولكن حىت يف منحها هذا احلق اال ان البعض من اآلراء ال تؤيد املنح الكامل أي منح السلطة
ابلكامل وامنا جتزئة احلاصل بني السلطة املركزية و اإلدارة احمللية .
املطلب الثاين
اليات فرض الضرائب احمللية
ما هي االليات او النظم الضريبية اليت ميكن االستعانة هبا يف حتديد الضرائب احمللية؟
نالحظ منها ما يطلق عليها املال املشرتك -وكانت مستخدمة يف فرنسا -وهي ضريبة حملية مستقطعة من
ضرائب الدولة أي ان الدولة ختتص اهليئات احمللية أبجزاء من ضرائبها العامة مث تودعها يف حساب خاص
2أنور عبد السالم القباين ،الضرائب احمللية يف التشريع املصري و املقارن  ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه جامعة فؤاد األول ،مطبعة جلنة التاليف و الرتمجة و
النشر،القاهرة، 1943،ص 34
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ليتم توزيعها بعد ذلك على مجيع اهليئات احمللية طبقا لقواعد معينة ،وبعبارة أخرى املوال املشرتك مبلغ من
املال يتكون كل سنة طبقا لقاعدة اثبتة وموحدة ويودع احلاصل يف صندوق عام تتوىل توزيعه سنواي على مجيع
البلدات وتعود هذه الفكرة اىل عام  1791يف فرنسا حيث أنشئ أول مال مشرتك ميول عن طريق الغرامات
البوليسية –أي نالحظ انه ال يقتصر على الضرائب وامنا من املمكن إضافة أنواع أخرى من اإليرادات
كالغرامات ) اما ابلنسبة للتوزيع الالحق فيختلف اذ من املمكن مجع كل املبالغ يف كل البلدات او
احملاف ظات ومن مث توزيعها حسب معايري معينة او حتتفظ كل بلدة او حمافظة به يف بلدهتا ويعاد ختصيصه
حسب موازنة احملافظة .
وتتميز هذه الطريقة  1ابلبساطة و االقتصاد يف النفقة  2ضمان احلصيلة  3وسيلة من
وسائل اإلشراف و الرقابة الدقيقة  3اال ان هذه الطريقة هلا عيوب
منها 1تقييد حرية الدولة يف إصالح ضرائبها العامة ونظامها املايل  -2قد ال يتم توزيعها ابلعدل واملساواة
 -3أتثريها على استقالل الوحدات احمللية  -4يعاب عليها عدم التناسب فقد ال يكون هلذه الضرائب
عالقة هلذه الضرائب عالقة ابخلدمات اليت تؤديها اهليئات احمللية للمكلفني .
الطريقة الثانية هي الضريبة املستقلة

4

هذه الضرائب تقرر لصاحل اهليئات احمللية ابالستقالل عن الضرائب العامة وتتميز بصفة حملية وطابع حملي
ومثلها الضريبة احمللية يف إنكلرتا وضريبة الدخل احمللية يف املانيا من مزاايها
 1الوضوح اذ تسمح للمكلف معرفة العبء حملي ام قومي من خالل استمارة دفع الضرائب  -2.حرية
الدولة يف إصالح نظامها الضرييب  -3 .حتفظ للهيئات احمللية استقالهلا وحريتها املالية .
 -4متتاز ابملالئمة و التناسب.
من عيوب هذه الضريبة او الطريقة :
 1عدم الوفرة يف احلصيلة  -2 .إمكانية إساءة استعمال واستغالل هذه احلقوق املالية من قبل اهليئات
احمللية .لذا من األفضل وضع قيود الختيار من الضرائب وتقييد املشرع احمللي ضمن اطار نوع معني من
الضرائب ال ميكن للهيئات احمللية اخلروج عنها .
الطريقة الثالثة يطلق عليها (السنتيمات اإلضافية)
أي عبارة عن نسب مئوية مضافة اىل الضرائب العامة
 3أنور عبد السالم القباين ،املصدر السابق ،ص 17
 4أنور عبد السالم القباين  ،املصدر السابق  ،ص 23
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أي هذه الطريقة مشاهبة تقريبا لطريقة املال املشرتك من حيث اآللية و التطبيق فقط ختتلف من حيث
االقتطاع حيث تكون عبارة عن إضافة وليس اجتزاء من الضريبة العامة ،حبيث حتدد نسبة معينة للوحدات
احمللية من جمموع الضريبة الواحدة او من جمموع الضرائب املستقطعة من الوحدة احمللية الالمركزية .
املبحث الثالث
موقف املشرع العراقي من إدارة إيرادات الضرائب احمللية
تربز التساؤالت حول املقصود ابإلدارة ؟ هل املقصود منها الفرض او التكليف ؟ هل املقصود
حتديد الواقعة املنشئة للضريبة؟ هل املقصود منها حتديد الوعاء او املصدر الذي ميكن فرض الضرائب
عليه؟هل املقصود ختصيص اإليرادات بعد عملية الفرض ؟ هل املقصود منها التصرف يف األموال الناجتة من
هذه اإليرادات ؟هل ميكن استثمار هذه اإليرادات؟
ا بتداءا تضع الدساتري أسس لتنظيم العالقة بني السلطة املركزية واإلدارات الالمركزية من انحية ومن انحية
أخرى تضع األسس املالية ،وهذا ابلفعل يف دستور العراق حيث نص يف دستوره لعام 2005
توجد اختصاصات حصرية للسلطات االحتادية حسب املادة  110اثلثا اليت هتم موضوعنا (رسم السياسةاملالية ،ووضع امليزانية العامة للدولة ) و الفقرة سابعا (وضع مشروع املوازنة العامة و االستثمارية ) وهنا
نالحظ التكرار  ،ويف املادة ( )111مت النص (النفط و الغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم و
احملافظات ) .املادة ( ) 112اوال (تقوم حلكومة االحتادية إبدارة النفط و الغاز املستخرج من احلقول احلالية
مع حكومات األقاليم و احملافظات املنتجة ،على ان توزع وارداهتا بشكل منصف يتناسب مع التوزيع
السكاين يف مجيع احناء البالد  ،مع حتديد حصة ملدة حمددة لالقاليم املتضررة  ،واليت حرمت منها بصورة
جمحفة من قبل النظام السابق  ،واليت تضررت بعد ذلك مبا يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد
 ،وينظم ذلك بقانون ).
اثنيا (تقوم احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة معا برسم السياسات اإلسرتاتيجية
الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز ،مبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ
السوق وتشجيع االستثمار).
ابإلضافة اىل ما مت النص الباب الثالث الفصل الرابع املادة  106على (تؤسس بقانون هيئة عامة ملراقبة
ختصيص الواردات االحتادية وتتكون اهليئة من خرباء احلكومة االحتادية واألقاليم و احملافظات وممثلني عنها
وتضطلع ابملسؤوليات اآلتية :
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أوال -التحقق من عدالة توزيع املنح و املساعدات و القروض الدولية مبوجب استحقاق األقاليم و
احملافظات غري املنتظمة يف إقليم .
اثنيا–التحقق من االستخدام األمثل للموارد املالية االحتادية و اقتسامها .
اثلثا – ضمان الشفافية و العدالة عند ختصيص األموال حلكومات األقاليم او احملافظات غري املنتظمة يف
أقاليم ،وفقا للنسب املقررة .
كما مت النص يف املادة  28الفقرة أوال  -من الدستور العراقي ابنه( ال تفرض الضرائب والرسوم وال
تعدل وال جتىب وال يعفى منها اال بقانون).
ومن املعلوم ان بعض الدول تضع وحتدد اختصاصات حصرية للدولة املركزية ومن ضمنها االختصاصات
املالية  ،وترتك الباقي لإلدارات الالمركزية –وهذا ما اخذ العراق به5-وبعضها أتخذ ابلعكس،
اما ابلنسبة للقوانني العادية فقد مت تنظيم املوضوع عرب قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21
 2008وتعديالته .
اذ بينت املادة  122الفقرة  2من القانون املذكور على انه ( متنح احملافظات اليت مل تنتظم يف
إقليم الصالحيات اإلدارية و املالية الواسعة ،مبا ميكنها من إدارة شؤوهنا على وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية
وينظم ذلك بقانون).وكذلك ما مت النص يف الفقرة  5على انه (ال خيضع جملس احملافظة لسيطرة او اشراف
اية وزارة او اية جهة غري مرتبطة بوزارة ،وله مالية مستقلة ).
و بينت املادة  2املعدلة الفقرة أوال ما أييت (جملس احملافظة هو السلطة التشريعية و الرقابية يف احملافظة وله
حق إصدار التشريعات احمللية مبا ميكنه من إدارة شؤوهنا وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية مبا ال يتعارض مع
الدستور و القوانني االحتادية اليت تندرج ضمن االختصاصات احلصرية للسلطات .
الفقرة  2من نفس املادة مت ا لنص فيها على انه (تتمتع اجملالس ابلشخصية املعنوية و االستقالل املايل وميثلها
رئيسها او من خيوله
 3ختضع اجملالس لرقابة جملس النواب .
 4تكون احلكومات احمللية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة اإلدارية وفق مبدأ الالمركزية
اإلدارية .
 5املادة  115من الدستور العراقي لسنة  2005النافذ (.كل ما مل ينص عليه يف االختصاص احلصرية للسلطات االحتادية يكون من صالحية األقاليم و
احملافظات غري املنتظمة يف إقليم  ،والصالحيات األخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية و األقاليم  ،تكون األولوية
فيها لقانون األقاليم و احملافظات غري املنتظمة يف إقليم يف حالة اخلالف بينهما ).
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ومن جهة أخرى بينت النصوص موارد احملافظات بعدة أشكال نصت عليها املادة  44املعدلة –
التعديل الثاين لقانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة 2008
تتكون املوارد املالية للمحافظة مما أييت :
أوال – ما ختصصه املوازنة االحتادية للمحافظة مبا يكفي للقيام أبعبائها ومسؤوليتها حسب نسبة
السكان فيها ودرجة احملرومية ومبا يؤمن التنمية املتوازنة ملختلف مناطق البالد .
اثنيا -اإليرادات املتحققة يف احملافظة عدا النفط والغاز وتشمل :
 - 1اجور اخلدمات اليت تقدمها و املشاريع االستثمارية اليت تقوم هبا .
-2الضرائب و الرسوم و الغرامات املفروضة وفق القوانني االحتادية و احمللية النافذة ضمن
احملافظات  - 3بدالت بيع و إجيار أموال الدولة املنقولة وغري املنقولة  -4 .بدالت
اجيار األراضي املستغلة من قبل الشركات -5 .الضرائب اليت يفرضها اجمللس على
الشركات العاملة فيها تعويضا عن تلوث البيئة وتضرر البىن التحتية -6 .التربعات و
اهلبات اليت تقدم للمحافظة وفق الدستور و القوانني االحتادية  -7 .نصف إيرادات املنافذ
احلدودية .
 )5( -8مخسة دوالرات عن كل برميل نفط خام منتج يف احملافظة  ،ومخسة دوالرات عن
كل برميل نفط خام مكرر يف مصايف احملافظة ،ومخسة دوالرات عن كل ( )150مئة
ومخسني مرتا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي يف احملافظة.
الفقرة اثلثا من نفس املادة نصت على ان (ختصص السلطات احمللية حصة عادلة
للوحدات اإلدارية اليت تتبعها مبا يكفيها للنهوض أبعبائها و مسؤولياهتا وحسب نسبة
السكان فيها ).
ولكن نالحظ عدم جواز منح جملس احملافظة سلطة إصدار القوانني ألن ذلك من اختصاص جملس النواب
والسلطة التشريعية يف اإلقليم  ،وان جمللس احملافظة سلطة إصدار تشريعات من غري القوانني كإصدار أوامر
وبياانت وتعليمات خاصة حبدودها اإلدارية وهذا ما عززته الفقرة اثلثا من املادة  7من نفس القانون حيث
نصت على إصدار التشريعات احمللية و األنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون اإلدارية واملالية مبا ميكنها من
إدارة شؤوهنا وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية ومبا ال يتعارض مع الدستور والقوانني االحتادية ،وهنا نصل اىل
خالصة مفادها ان سن القوانني هو ليس من اختصاص جملس احملافظة أصال  ،فال جيوز للمجلس ان
يتقاضى ضرائب ورسوم وذلك متاشيا مع املادة  28من دستور مجهورية العراق  2005حيث تنص الفقرة
أوال منه ( ال تفرض الضرائب والرسوم وال تعدل او جتىب و ال يعفى منها إال بقانون)  ،فأن هذا النص
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الدستوري يقيد الفقرة اثلثا من املادة  44من قانون احملافظات واليت تنص اإليرادات املتحصلة من الرسوم
والغرامات احمللية واملفروضة وفقا للدستور والقوانني االحتادية النافذة  .كما يعطل النص الدستوري رقم 28
الفقرة  5من املادة  44حيث تنص اإليرادات املتحصلة من بدالت بيع وإجيار أموال الدولة املنقولة وغري
املنقولة وفقا لقانون بيع وإجيار أموال الدولة والقوانني األخرى النافذة والقانون النافذ اليوم لبيع وإجيار أموال
الدولة هو القانون رقم  32لسنة  1986وتعديالته وليس جمللس احملافظة سلطة على هذا القانون إال إذا سن
جملس النواب قانون جديد لبيع وإجيار أموال الدولة وإشراك جمالس احملافظات يف إيراداته .ويبقى للمجلس
هنا حق استيفاء مبلغ مقابل اخلدمات اليت تقدمها احملافظة ولكن ليس بشكل ضرائب أو رسوم  .وتعقيبا
على الفقرة اثنيا من املادة  44واليت تنص اإليرادات املتحصلة للمحافظة من جراء اخلدمات اليت تقدمها
واملشاريع االستثمارية اليت تقوم هبا فاالستثمار هنا حسب الفقرة ( ن ) من املادة (  ) 1من قانون االستثمار
يعرف أبنه ( توظيف املال يف اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود ابملنفعة
رقم  13لسنة  2006حيث ّ
املشروعة على البلد وإذا اعتربان ان جملس احملافظة يتمتع ابلشخصية احلقيقية املعنوية حسب الفقرة ي من
املادة (  ) 1من قانون االستثمار أعاله وحيق للمجلس أن ميارس عملية االستثمار يف البلد أو احملافظة فعلينا
6
أن نراعي األمور اآلتية
إن املشروع االقتصادي بنظر االقتصاديني حيوي على عناصر وهي املوارد البشرية و املوارد املادية وهي األموال
و املعدات وسوق التصريف كما ان إدارة املشروع تتطلب الكلفة والوقت واجلودة  .وإذا افرتضنا إن املوارد
البشرية موجودة وسوق التصريف موجود واملعدات ميكن احلصول عليها ولكن يبقى لدينا مشكلة األموال
فهل يستطيع جملس احملافظة أن حيول جزء أو كل ميزانيته أو الفائض منها إىل مشروع رحبي ؟ وهل إن
املشروع سوف يكتمل يف سنة واحدة ويدر األرابح ؟ فالفقرة اثنيا من املادة  44يف شطرها األخري جاءت
غامضة جدا فالنص يتحدث عن اإليرادات ومل يتحدث عن اإلنفاق على ذلك املشروع ألن اإليراد هو
نتيجة هنائية لعمل أي مشروع .
من جهة أخرى حاولت احملافظات اصدار تشريعات خاصة هبا كقانون ايرادات حمافظة املثىن كما حاولت
عدة حمافظات اعداد خارطة طريق حول االيرادات احمللية ومنها بغداد واببل و املثىن ودايىل و كربالء ورغم
ذلك وبشأن استفسار مقدم من قبل جملس حمافظة النجف حول مدى متتع جمالس احملافظات بسلطة سن
القوان ني اخلاصة بفرض وجباية وانفاق الضرائب وفق بعض مواد الدستور والقوانني العراقية  ،فقد جاء رأي
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للمحكمة االحتادية العليا  ( :إن للمحافظة سلطة سن القوانني اخلاصة بفرض وجباية وانفاق الضرائب احمللية
وسن القوانني اخلاصة بفرض وجباية وانفاق الرسوم والغرامات والضميمة مبا ميكنها من إدارة شؤوهنا وفق مبدأ
الالمركزية اإلدارية ) . 7
وال نغفل عن القرار ( )3399لسنة  2012الصادر من جملس الوزراء الذي عطل به قدرة اهليئات احمللية
على فرض ضرائب حملية وقضت املادة  17من تعليمات موازنة  2016اباللتزام هبذا القرار حلني صدور
قانون احتادي حيدد وعائها ونوعها وحدودها .
كما ان إيرادات دوائر الدولة املمولة مركزاي تسجل إيرادا هنائيا للدولة وفقا لقانون اإلدارة املالية رقم
( )95لسنة  2004وقانون املوازنة االحتادية  .و ان إيرادات الدوائر الفرعية املمولة ذاتياً تقيد حلساب تلك
الدوائر.وهو الرأي الذي أبداه جملس شورى الدولة يف قراره املرقم(  76ا  ) 2009بشان احلالة الرابعة عشر
من استيضاحات وزارة الدولة لشؤون احملافظات بكتاهبا املرقم (هـاكربالءا )312يف 31ا3ا 2009رأي
8
جملس شورى الدولة.
أنيت على التسأول األخر حول صالحية ختصيص اإليرادات؟ هل تستطيع اإلدارة احمللية ختصيص إيراداهتا املتأتية
من الضرائب؟ هنا جاءت اإلجابة من احملكمة االحتادية العليا بقرارها ذي العدد 67ا احتادية ا  2013و
الذي الغي مبوجبه قرار جملس حمافظة ميسان رقم  76يف 17ا10ا 2012و املتضمن ختصيص مبلغ سنوي
ألحد األندية الرايضية احمللية من واردات منفذ الشيب احلدودي  ،حيث بينت أبن القرار الصادر من جملس
حمافظة ميسان خمالف للقانون االحتادي (قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 2012
وخمالف للفقرة اثلثا من املادة  110من دستور العراق لعام  2005و اليت جعلت رسم السياسة املالية و
الك مركية ...ووضع امليزانية العامة للدولة من االختصاصات احلصرية للسلطة االحتادية )ل1ا قررت احملكمة
االحتادية العليا لألسباب املتقدمة احلكم إبلغاء قرار جملس حمافظة ميسان .)...
اال انه ويف حكم حملكمة االحتادية العليا ابلعدد 57ا احتادية ا إعالم ا  2018عند النظر ابلدعوى اليت أقامها
رئيس اجلمهورية معرتضا على قانون املوازنة العامة االحتادية لعام  2018يف املادة  18خالفت املادة  28من
الدستور اليت منحت الوزارات و اجلهات غري املرتبطة بوزارة و احملافظات صالحية فرض الرسوم على أساس ان
الضرائب و الرسوم ال تفرض و ال تعدل و ال جتىب و ال يعفى منها اال بقانون  ،اال ان احملكمة بينت ان ان
املشرع قد التزم هبذا القيد الدستوري وأاتح صالحية فرض الرسوم مبوجب قانون املوازنة العامة االحتادية.
- 7رأي احملكمة االحتادية العليا  ،العدد 16ااحتادية ا  2008بتاريخ 21ا4ا. 2008
www.uobabylon.edu.iq/publications/law 8
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اما ابلنسبة لقانون املوازنة العامة االحتادي لعام  – 2019ظهر تطور ملحوظ و نقلة يف اآلليات  -فقد نصت
تعليمات تنفيذه يف املادة( )2الفقرة اثمنا  :خيول الوزير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة او احملافظ
االستمرار بفرض رسوم او أجور خدمات اليت مت فرضها خالل األعوام ( )2017،2018 ،2016او فرض
رسوم او أجور وكااليت:
-1فرض رسوم او أجور خدمات جديدة ابستثناء الرسوم السيادية املقرة مبوجب القوانني االحتادية النافذة .
-2تعديل رسوم و أجور اخلدمات احلالية ابستثناء الرسوم السيادية (املقرة مبوجب القوانني االحتادية النافذة).
-3إعداد ضوابط تصدر عن الوزير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة او احملافظ من خالل حمضر
اجتماع اللجنة املشكلة أبمر وزاري اليت من مهامها إعداد هذه الضوابط لغرض فرض أجور خدمات او رسوم
جديدة يصادق عليها من قبل الوزير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة او احملافظ وفق جدول تفصيلي
يوضح فيه اسم األجر او الرسم ومبلغ الرسم و األجر اجلديد استثناءا من قانون اإلدارة املالية رقم  95لسنة
 2004او أي قانون أخر حيل حمله استنادا ألحكام املادة (19اأوال) من قانون املوازنة االحتادية رقم ( )1لسنة
.2019
ونالحظ ان الفقرة  4من نفس املادة نصت على (يتم إشعار دائرة احملاسبة بذلك لغرض متكنها من قيدها إيرادا
هنائيا حلساب اخلزينة العامة للدولة )أي ان اإليراد يقيد اىل اخلزينة العامة للدولة اال ان املواد الالحقة نصت يف
فقرهتا اخلامسة على (ختصص املبالغ النامجة عن تنفيذ ما ورد أعاله ضمن وحدات اإلنفاق املمولة مركزاي و
اليت تقوم بفرض الرسوم و أجور اخلدمات مدار البحث وكااليت :
أ -نسبة  %70منها للجهة املستفيدة إضافة اىل موازنتها على ان تقوم الوزارة او اجلهة غري املرتبطة بوزارة مبفاحتة
وزارة املالية ا دائرة املوازنة لطلب التخصيص مرفق معه جدول مببالغ اإلضافة موزعة حسب الفصل و املادة و
النوع و تسلسل النوع .
ب %30 -اىل اخلزينة العامة للدولة على ان يتم إشعار دائرة املوازنة بقيد املبلغ يف حساب اخلزينة العامة للدولة
وإشعار دائرة احملاسبة بقيد املبلغ مدار البحث )...
اخلامتة
يف نظام الالمركزية لكل منطقة حملية حاجاهتا و مستلزماهتا اخلاصة  ،وكذلك ظروفها املختلفة هذا األمر يؤدي
اىل اختالف يف مصادر إيراداهتا هذا من جهة ومن جهة أخرى ال ميكن ان نوقف من تقدمي اخلدمات العامة
اذا اخنفضت ختصيصات املوازنة العامة للدولة و االعتماد عليها بشكل كبري و أساسي فهذا الوضع يؤدي اىل
خلل يف حياة الوحدة او املنطقة او احملافظة لذلك مت وضع عدة طرق هلذه الوحدات احمللية يف سبيل اعتمادها
على وسائل متويل خاصة هبا ومنها الضرائب  ،و اذا كان تشريع الضرائب يعد عائقا ابعتباره من اختصاص
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السلطات املركزية ابألخص الضرائب على الدخل ابعتبارها من املوارد السيادية  ،هنا يكمن احلل يف حتويل
نسبة من هذه الضرائب لصاحل هذه املناطق احمللية .
التوصيات
 -1تشكيل صندوق إليرادات الوحدات احمللية (احملافظة) و يضاف اليها نسبة ضرائب ختصص للمحافظة  ،يتم
استثمار األموال من قبل هيئة مستقلة  ،حبيث ميكن مضاعفة هذه اإليرادات اذا ما مت استثمارها ابلشكل
الصحيح  ،وابلتايل خدمة مواطين املنطقة ورفع املستوى املعاشي هلم  ،وتطوير البىن التحتية ويزداد شعور
املواطن أب ن ما يتم دفعه فعال يكون يف صاحله و صاحل منطقته وهذا ما مينعه مستقبال من التهرب من دفع
الضرائب .
 -2يستلزم اتصاف األعمال و العقود وكل ما تقوم به اإلدارات احمللية او جمالس احملافظات ابلشفافية و
اإلعالن عنها و إعالم املواطنني بكل التفاصيل و اإلجراءات القائمة يف احملافظة  ،فذلك يساعد على زايدة
الثقة بني املواطن و اإلدارة .
 -3زايدة الوعي عن طريق تفعيل السبل اإلعالمية و التثقيفية خبصوص الضرائب وأمهيتها و دورها و اآلاثر
املرتتبة عليها .
 -4تعد الضرائب على الدخل من املوارد املستقرة نسبيا واليت ميكن االعتماد عليها يف االستقرار االقتصادي
للمحافظة دون النظر إىل اإليرادات النفطية املتذبذبة يف كل حني ،فتكون إيراداهتا منها و اليها.
املصادر
-1أنور عبد السالم القباين ،الضرائب احمللية يف التشريع املصري و املقارن  ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه جامعة فؤاد األول
،مطبعة جلنة التاليف و الرتمجة و النشر،القاهرة.1943،

www.uobabylon.edu.iq/publications/law-2
 http://www.nasiriyah.org- 3صالحيات جمالس احملافظات يف ظل القيود الدستوريهااحملامي عبداالله
عبدالرزاق الزركاين
التشريعات
 -1دستور مجهورية العراق النافذ لعام 0 2005
 -2قانون احملافظات الغري منتظمة إبقليم رقم  21لسنة  2008املعدل .
 -3قانون اإلدارة املالية و الدين العام رقم  95لسنة .2004

100

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

