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 أدوات حتكيل التهنية املشتدامة يف الهظام الضرييب

-دراسة قانونية مكارنة
)*(

- 

   قبص حشو عواد البدرانيد.  

 أستاذ الكانوى املالي العام   

 املوصل/ جامعة احلكومنلية   

 املشتخلص
متجٌ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ اسد٣ االٖداف ايس٥ٝط١ اييت تطع٢ ايدٍٚ يتشكٝكٗا  

كا مٛ ايسؾا١ٖٝ اجملتُع١ٝ ع٢ً ٚؾل االٖداف اييت اقستٗا ايدٍٚ يف ايػسع١ يهْٛٗا متجٌ َٓطً
ٌ ٜٓعهظ اهابا ع٢ً سٝا٠ بػه تطع٢ يًُٓٛ االقتضادٟ ٚاالدتُاعٞايدٚي١ٝ ٚ ٖٚٞ اٖداف 

 .االؾساد
ٚايٓعاّ ايغسٜيب ميجٌ اسد االطس اييت تعٌُ َٔ خالي٘ َٓع١َٛ اٖداف ايت١ُٝٓ 

ب َا خطط ٚع٢ً سطب تر اثازٙ اهابا اٚ ضًبا ع٢ً سطاملطتدا١َ ؾٗٛ سكٌ تطبٝكٞ ٜٓ
ٚايٝات ٖرا ايتٓؿٝر َٚٓٗا ايتػسٜع ايغسٜيب ٚاالداز٠ املٓؿر٠ هلرا ايتػسٜع  ، َا ٜتِ تٓؿٝرٙ

تػهٌ اداب١ ٚاؾ١ٝ يًطؤاٍ سٍٛ َد٣ ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ يف ايعسام َٔ خالٍ 
بري َع تصاٜد االعتُاد االسادٟ ع٢ً ايسٜع ايغسا٥ب  باعتبازٖا اٜسادا ععؿت اُٖٝت٘ اىل سدِ ن

 .ايٓؿطٞ ٚ ٚدٛد َعٛقات عدٜد٠ متجٌ ؼدٜاَ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ
 ، املهًـ ، ايغسٜب١ٝ االداز٠ ، ايغسٜيب ايكإْٛ ، املطتدا١َ ١ُٝايتٓايهًُات املؿتاس١ٝ: 

 ايغسٜيب ايتٗسب
Abstract 

Sustainable development is one of the main objectives that 

countries seek to achieve. It is the entrance to social welfare 

according to the goals adopted by countries in the 

International Charter, which aims to achieve economic and 

social growth in a manner that positively reflects on the lives 

of their people. 
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tax system one of the main frameworks through which the 

system of sustainable development objectives works. It is an 

applied field that produces its effects positively or negatively 

according to the plans and according to what is being 

implemented. The mechanisms of this implementation, 

including tax legislation and the administration that 

implemented this legislation, And the study focusing on both 

Bahraini and Iraqi tax system . 

Sustainable development, tax law, tax administration, 

taxpayer, tax evasion 

 ةـاملكدم
ضباب ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٖدؾا َٓػٛدا ألغًب ايدٍٚ يف ٚقتٓا اؿاعس ألمتجٌ   

ٚععٗا ٚتريٌٝ  تٛصًت ايٝٗا َععِ ايدٍٚ إ ٚدٛد خط١ َتٓاغ١ُ َع ايٛاقع ٚاملٓػٛد هب
عٗس اثسٙ يف اجملتُع احملًٞ ٚع٢ً َععِ ايضعد املعٛقات اَاَٗا إللاشٖا ٚقطعا ذيو ٜ

 تُاع١ٝ بايدزد١ االضاع.االقتضاد١ٜ  ٚاالد
 ا١ُٖٝ املٛعٛع :اٚال

متجٌ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ اسد٣ االٖداف ايس٥ٝط١ اييت تطع٢ ايدٍٚ يتشكٝكٗا  
يهْٛٗا متجٌ َٓطًكا مٛ ايسؾا١ٖٝ اجملتُع١ٝ ع٢ً ٚؾل االٖداف اييت اقستٗا ايدٍٚ يف ايػسع١ 

ٜٓعهظ اهابا ع٢ً  ايدٚي١ٝ ٚ ٖٚٞ اٖداف تطع٢ يًُٓٛ االقتضادٟ ٚاالدتُاعٞ  بػهٌ
 سٝا٠ االؾساد .

ٚايٓعاّ ايغسٜيب ميجٌ اسد االطس اييت تعٌُ َٔ خالي٘ َٓع١َٛ اٖداف ايت١ُٝٓ 
املطتدا١َ ؾٗٛ سكٌ تطبٝكٞ ٜٓتر اثازٙ اهابا اٚ ضًبا ع٢ً سطب َا خطط ٚع٢ً سطب 

ايتػسٜع  ٚايٝات ٖرا ايتٓؿٝر َٚٓٗا ايتػسٜع ايغسٜيب ٚاالداز٠ املٓؿر٠ هلرا، َا ٜتِ تٓؿٝرٙ
تػهٌ اداب١ ٚاؾ١ٝ يًطؤاٍ سٍٛ َد٣ ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ يف ايعسام َٔ خالٍ 
ايغسا٥ب  باعتبازٖا اٜسادا ععؿت اُٖٝت٘ اىل سدِ نبري َع تصاٜد االعتُاد االسادٟ ع٢ً ايسٜع 

يف املكابٌ لد  ، ايٓؿطٞ ٚ ٚدٛد َعٛقات عدٜد٠ متجٌ ؼدٜاَ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ
ثري ٖرا ايٓعاّ يف ؼكٝل أٚاملٓع١َٛ ايتػسٜع١ٝ ؾٝ٘ َٚد٣ ت ّ ايغسٜيب ايبشسٜينايٓعا

اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ع٢ً اعتباز إ نال ايٓعاَني ٜتبعإ دٚيتني تعتُد ع٢ً ايسٜع 
يهٔ تبك٢ ايغسا٥ب اسد٣ االدٚات امل١ُٗ يتٛؾري ايتٌُٜٛ ايالشّ ، ايٓؿطٞ بػهٌ اضاضٞ
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ضٛا٤ َٔ سٝح اؿض١ًٝ اٚ َٔ خالٍ ايتػسٜعات ايغسٜب١ٝ ـطط ايت١ُٝٓ املطتدا١َ 
 اؿا١َٝ يًب١٦ٝ ٚيًتٓٛع ايب٦ٝٞ ؾغال عٔ ايضٛز ايتكًٝد١ٜ يًغسا٥ب.

 اضباب اختٝاز املٛعٛع :ثاْٝا
ٜسدع تٓاٍٚ ٖرا املٛعٛع يٛدٛد زنا٥ص سكٝك١ٝ يًكٍٛ بٛدٛد اَها١ْٝ يتشكٝل 

خالٍ االضتؿاد٠ ايكض٣ٛ َٔ اَهاْٝات  َٔ ،ايت١ُٝٓ املطتدا١َ يف ايكٛاْني قٌ املكاز١ْ
، ايٓعاّ ايغسٜيب ايعساقٞ ضٛا٤ َٔ سٝح نجس٠ ٚقدّ ٚتٓٛع ايتػسٜعات ايغسٜب١ٝ ايعساق١ٝ

ؾغال عٔ ايكاعد٠ االقتضاد١ٜ ايٛاضع١ ضٛا٤ َٔ خالٍ ضع١ غسو١ املهًؿني بدؾع ايغسا٥ب 
س ع٢ً ايٓعاّ اٚ َٔ خالٍ سذِ ايٓػاط االقتضادٟ اـاظ ٚايعاّ  ٜٚٓطبل ذات االَ

يف املكابٌ  ،َٔ سٝح تػسٜع ايكإْٛ ايغسٜيب يبشسٜين زغِ ايؿازم ايصَين ْطبٝاايغسٜيب ا
ؾإ املعٛقات عدٜد٠ َٚتٓٛع١ ػعٌ االَس يٝظ ضٗال خاص١ يف ايعسام ٖٚٞ  ذات قت٣ٛ 
تػسٜعٞ ٚتٓؿٝرٟ تكـ يف طسٜل ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ نُا ْساٖا يف عد٠ دٍٚ اخس٣ 

 طام االقًُٝٞ يًعسام َٚٓٗا ايبشسٜٔ.عُٔ ايٓ
١ ؾغال عُا الَهاْٝات املتاس١ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املطتداَاايبشح  ٖراٜتٓاٍٚ  ٚ

هاد ْٛع َٔ ايتذاْظ اٚ اؿًٍٛ هلرٙ االغهايٝات تتؿل ٚعٓٛإ ٜعٝل ؼكٝكٗا ٚصٛال إل
 ايبشح املطسٚح.

 ؾسع١ٝ ايبشح :ثايجا
هلا   اَٛزيف ايٓعاّ ايغسٜيب ايعساقٞ تسدع اىل إ َعٛقات ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ .1

عالق١ باملٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ يًغسا٥ب ضٛا٤ َٔ ْاس١ٝ ايتػسٜع ايغسٜيب اٚ َٔ ْاس١ٝ 
 االداز٠ املطبك١ يًتػسٜع تعٝل ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ.

ميهٔ اعتباز ؼؿٝص ايٛعٞ ايغسٜيب يد٣ املهًـ بدؾع ايغسٜب١ ٚع٢ً ٚد٘ اـضٛظ  .2
ؾغال عٔ االداز٠ ايغسٜب١ٝ ايسغٝد٠ ػعٌ َٔ اَها١ْٝ االضتؿاد٠ َٔ ايغسا٥ب ، ٞايعساق

ضٛا٤ َٔ خالٍ اهلدف ايتًُٜٛٞ اٟ شٜاد٠ اؿض١ًٝ ايغسٜب١ٝ اٚ اهلدف االدتُاعٞ 
نٌ ذيو ٜضب يف نْٛ٘ اسد اؿًٍٛ اؿكٝك١ٝ يعدّ ، مبع٢ٓ َعاٖس اؿٛاؾص ايغسٜب١ٝ

 ّ ايغسٜيب ايعساقٞ.ؼكل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ َٔ خالٍ ايٓعا
إ َٛانب١ ايتػسٜعات ايغسٜب١ٝ يًُتػريات ايكا١ْْٝٛ ٚاالقتضاد١ٜ ٚتطبٝل ذيو َٔ غاْ٘  .3

إ ٜعٗس َد٣ ؼكل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ نُا ٖٛ ساصٌ يف ايتػسٜع ايغسٜيب 
 ايبشسٜين.
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 : ٖٝه١ًٝ ايبشحزابعًا
 املكد١َ

 ايغسٜيب تػسٜعاي بٛاضط١املطتدا١َ ؼكٝل ايت١ُٝٓ  َٚعٛقات املبشح االٍٚ: َكَٛات
املطًب االٍٚ االضظ ايكا١ْْٝٛ َٚد٣ االْطذاّ بني اٖداف ايتػسٜع ايغسٜيب ٚاٖداف 

 ايت١ُٝٓ املطتدا١َ.
 اؿٛاؾص ايغسٜب١ٝ : املطًب ايجاْٞ

 ايتػسٜع ايغسٜيب َٔ خالٍَعٛقات ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ يجايح: املطًب ا
 ْٛٞاٚال: َػه١ً ايتدٜٚٔ ايكاْ

 ثاْٝا: ؼدٜات َبدأ املطاٚا٠ اَاّ ايكإْٛ
 دٚز االداز٠ ٚاملهًـ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ :املبشح ايجاْٞ
 َػانٌ االداز٠ ايغسٜب١ٝ َٚكَٛات ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ املطًب االٍٚ :

 اٚال : اغهاي١ٝ ايؿطاد املايٞ ٚاالدازٟ
 ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ثاْٝا: ْعِ عٌُ االداز٠ ايغسٜب١ٝ ٚدٚزٖا يف

 املطًب ايجاْٞ : اغهاي١ٝ ايٛعٞ ايغسٜيب يد٣ املهًـ
 ١ُٖٝ ايغسا٥ب يد٣ املهًـ بايغسٜب١أاٚال: ايٛعٞ ب

 ثريٖا يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َأثاْٝا : ايعداي١ ايغسٜب١ٝ ٚت
 ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات() اـامت١

 املبحث االول

 الكانوى الضرييب مكومات حتكيل التهنية املشتدامة يف
ٌٖ يًكإْٛ ايغسٜيب دٚزٙ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ؟ إ طسح ٖرا ايطؤاٍ 
هعًٓا ْبشح يف ايعالق١ بني ايكإْٛ ايغسٜيب ٚايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٌٖ ٖٞ عالق١ ايػا١ٜ 

اْعداّ يٛدٛد ايسابط املباغس بُٝٓٗا. َع االخر باالعتباز  بايٛض١ًٝ اّ عالق١ غري َباغس٠ اٚ
بٗرا ايرتتٝب –ب١ٝ٦ٝ ٚاقتضاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ  ألبعادٕ ابعاد ايت١ُٝٓ املطتدا١َ املٓكط١ُ ا

تًصَٓا بتشدٜد املٛقع ايرٟ وتً٘ ايكإْٛ ايغسٜيب يف ٖرٙ  (1)سضسا طبكا يًُعاٜري ايعامل١ٝ

                                                      

 4آب ـ  96تقخيخ مؤتسخ القسة العالسي للتشسية السدتجامة، جهىاندبخغ، جشهب إفخيقيا، ( 0)
 .05-03، ص ص. 9339، نيهيهرك، 9339أيلهل 
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ايعالقات خاص١ ٚإ ايبعد االقتضادٟ ٚؾكا يًُعاٜري ايدٚي١ٝ َٚؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ هب 
ٜعٌُ ـد١َ ايبعد ايب٦ٝٞ ٚاؿؿاظ ع٢ً املٛازد ايطبٝع١ٝ ٚتُٓٝتٗا َٔ خالٍ قازب١ ايؿكس إ 

ٚتأَني االستٝادات االْطا١ْٝ بطسٜك١ ؼكل ايسؾا١ٖٝ اجملتُع١ٝ ٖٚٞ ٖدف ز٥ٝظ َٔ اٖداف 
ايت١ُٝٓ املطتدا١َ مبع٢ٓ اعاد٠ صٝاغ١ ايٛضا٥ٌ َٚٓٗا ايكا١ْْٝٛ يتشكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ 

 :(1)عربات ايبعد االقتضادٟ املطتدا١َ ذ
١ّٝ يف امناطٗا ايطًٛن١ٝإعاد٠ تٓعِٝ اؿٝ إعاد٠ ٖٝه١ً االقتضاد ايٛطين  - ا٠ ايَٝٛ

 ٤يف نٌ صٛزٙ ٚيف نٌ ايكطاعات  يٝشكل اهلدف االقتضادٟ االتٞ "الغٞ ٜٓتٗٞ ٚال غٞ
  ٖٛ َضدز يًجس٠ٚ". ٤ٚنٌ غٞ ، ُٜؿكد

ايكٝاّ بطرتاتٝذٝات عٌُ غا١ًَ إ ٖرٙ االٖداف ذات ايبعد االقتضادٟ تتطًب 
تُعٞ خاص١ ذات ؾًٝظ ضٗال تػٝري امناط ايطًٛى اجمل، َٔ قبٌ ايدٚي١ ٦ٖٝٚاتٗا ايعا١َ

ا َٔ ٚغريٖ ، تٛشٜع ايدخٌ ايكَٛٞ، اػاٖات االضتٗالى ايكَٛٞ احملت٣ٛ االقتضادٟ، 
١ املٛازد اال اْ٘ باحملض١ً ْٚتٝذ١ يًتٛد٘ ايعاملٞ ؿُاٜ .ايطٝاضات االقتضاد١ٜ ايعا١َ

ؾإ ٖرٙ االٖداف ئ تتشكل ع٢ً  املطتكب١ًٝ، يألدٝاٍايطبٝع١ٝ ٚسؿعٗا بٌ ٚتععُٝٗا 
ّٛد٘ يًشسن١ االقتضاد١ٜ بايدزد١  ازض ايٛاقع دٕٚ تدخٌ َباغس َٔ ايطًط١ ايعا١َ ؾٗٞ امل

ٜٓاشعٗا  ؾاملٛازد ؼت ضٝطستٗا ٚتٛشٜعٗا طبكا يكٛاْني املٛاش١ْ ايعا١َ ايط١ٜٛٓ ال، االضاع
ْكضد ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ ايطًطتني  ؾإْٓاٚعٓدَا ْكٍٛ ايطًط١ ايعا١َ ، ٘ اسدؾٝ

 ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ يف ايدٚي١. 
ضبل عسع٘ يف َكد١َ ٖرا املبشح َٔ اؾهاز اٚي١ٝ ػعًٓا ْكسز اْ٘ َع نٌ  إ َا

هٔ مي املعطٝات يؿهس٠ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚابعادٖا ايب١ٝ٦ٝ ٚاالقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ؾاْ٘ ال
ؼكٝل ٖرٙ االٖداف ٚٚعع اـطط َٛعع ايتطبٝل دٕٚ اضتدداّ ٚضا٥ٌ ايدٚي١ ايكا١ُ٥ 

ؾهس٠  دٚات االيصاّ ٚاالدباز ايكا٥ِ ع٢ًَا يد٣ ايدٚي١ َٔ اٚمبع٢ٓ  ملػسٚع١ٝع٢ً ؾهس٠ ا
ٚاِٖ ٚض١ًٝ تتكدّ يف ٖرا اجملاٍ تعتُدٖا ايدٚي١ اال ٖٚٞ ، ط١ ايعا١َ ٚاَتٝاشاتٗاًايط

ٔ ميٓح ايدٚي١ االضاع املػسٚع ملُازض١ صالسٝاتٗا مبع٢ٓ تٓؿٝر َا تػا٤ ؾٗٛ َ، ايكإْٛ
َٚٔ ٜغع ، َٔ اٖداف ٚخطط عُٔ َٓع١َٛ قٛاْني زأض١ٝ تدعِ ؼكٝل ٖرٙ االٖداف

ٖٛ اال فُٛع١ َٔ ايعازؾني بايكإْٛ ٚاصٛي٘  َا -نُا ٜطًل عًٝ٘ باملػسع-ايكإْٛ
                                                      

بخنامج دعم األبحاث في الجامعة اللبشانية،  ،"نظخية التشسية السدتجامة"، ريسهن حجاد (0)
 . 6، ص9336بيخوت، 
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طط يف قٛايب ْض١ٝ  هلا اثسٖا اؿانِ ٚاسهاَ٘ ٚاجملاشٜٔ قاْْٛا يٝغعٛا االٖداف ٚاـ
ٚإ ايكإْٛ ايغسٜيب اسد ايسنا٥ص االضاض١ٝ يتشكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ ، ٚاملًصّ يًُذتُع

املطتدا١َ َٔ خالٍ تععِٝ االٜسادات ايغسٜب١ٝ ٚسضس ايٛعا٤ ايغسٜيب ؾغال عٔ قاٚي١ 
٠ ع٢ً سض١ًٝ تكًٌٝ تأثري ايتذٓب ايغسٜيب زغِ َػسٚعٝت٘ اال إ ي٘ دٛاْب٘ املؤثس

ايٓامج١ عٔ اشدٜاد ساالت ايتٗسب ايغسٜيب ٚميهٔ تٓاٍٚ  باألثازاالٜسادات ايغسٜب١ٝ اض٠ٛ 
ٖرٙ املكَٛات َٔ خالٍ اظٗاز َد٣ ايتهاٌَ بني اٖداف ايكإْٛ ايغسٜيب ٚاٖداف ايت١ُٝٓ 

 املطتدا١َ ٚدٚز ؾاع١ًٝ ٚق٠ٛ ايكإْٛ ايغسٜيب يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ.
 ولاملطلب اال

 االنشجام بني ايداف الكانوى الضرييب ومتطلبات

 التهنية املشتدامة 
ضٝؤدٟ يتشكٝل االٖداف املسد٠ٛ يًطًط١  إ تٓعِٝ ايغسا٥ب بٛاضط١ ايكإْٛ

ٚضٛا٤ ناْت االٖداف تكًٝد١ٜ مبع٢ٓ اهلدف ايتًُٜٛٞ ايبشت ملٛاد١ٗ تصاٜد ايٓؿكات ، ايعا١َ
اف املطتشدث١ يف صٛزتٗا املعاصس٠ )اٖداف اٚ االٖد، ايعا١َ ٚتٓاقط ايجسٚات ايعا١َ

ايت١ُٝٓ املطتدا١َ( اييت تتذاٚش ؼكٝل االٖداف االقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ املسد٠ٛ َٔ ؾسض 
ٚيهٞ تتشكل ٖرٙ االٖداف االخر٠ باالتطاع ٚايتعدد ، ايغسا٥ب يف املاي١ٝ ايعا١َ املعاصس٠

ٚيرا لد ، د ايٛطين ٚع٢ً اجملتُععاد١ يٛضا٥ٌ  هلا تأثريٖا املباغس ع٢ً االقتضا ؾإْٓا
اغًب ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ تؤضظ يسنا٥ص ق١ٜٛ ػعٌ ؾسض ايغسٜب١ ي٘ َكبٛي١ٝ يد٣ اجملتُع َٔ 

 خالٍ ٚضًٝتني:
ٖٚٞ ايٛثٝك١ االع٢ً اييت تغع االضظ ٚاملبادئ ٚاٖداف ايدٚي١ َٛعع ، دضتٛز ايدٚي١ .اٚال

ٚعاد٠ ٖٓاى ْضني  -بال يًتعدٌٜ اّ النإ ايدضتٛز قا ضٛا٤–ايهتاب١ ذات ايطُٛ ٚاؿضا١ْ 
اٚ يف االقٌ ْط ٚاسد ؼسظ ايدٍٚ ع٢ً ٚعع٘ يف ايدضتٛز ٖٚٛ قا١ْْٝٛ ايغسٜب١ اٟ عدّ 

محا١ٜ ؿكٛم االؾساد املاي١ٝ ٚتٓعُٝا ، دٛاش ؾسض اٚ تعدٌٜ اٚ ايػا٤ ايغسٜب١ اال بكإْٛ
ٝ٘ ايدٚي١ بؿسض عب٤ ملُازض١ ايٓػاط االقتضادٟ داخٌ ايدٚي١ ٚؼضٝٓا ألٟ ؾعٌ تكٛٙ  ؾ

ْط يف املاد٠  2005ؾايدضتٛز ايعساقٞ يعاّ ، َايٞ ددٜد اٚ تعدٌٜ عب٤ َايٞ قا٥ِ اٚ ايػا٥٘
ٜعؿ٢ َٓٗا اال  ػب٢ ٚال تعدٍ ٚال تؿسض ايغسا٥ب ٚايسضّٛ ٚال اٚال ع٢ً "ال 28
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ٖٚٓا ؾّضٌ املػسع ايعساقٞ يف اسٛاٍ ايتػسٜع يًغسٜب١ ٚٚعع ايكٝٛد ع٢ً ، 1))بكإْٛ"
ٜٚعترب اسد ، ط١ ايتٓؿٝر١ٜ عٓد تكدِٜ َػسٚعات ايكٛاْني اـاص١ بايغسا٥ب١ًٜ ايطسس

ايغسا٥ب اٙ ّْط دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ ع٢ً "ٚبرات االػ، ايجٛابت املتؿل عًٝٗا عاملٝا
َع االخر  (2)ٚايتهايٝـ ايعا١َ اضاضٗا ايعداي١ االدتُاع١ٝ ٚاداؤٖا ٚادب ٚؾكا يًكإْٛ"

َٓ٘ ع٢ً عدّ تٓعِٝ اٟ سل اٚ سس١ٜ عا١َ  31ز ايبشسٜين يف املاد٠باالعتباز ْط ايدضتٛ
 ع٢ً قإْٛ. ضتٛز ايبشسٜٔ اال بكإْٛ اٚ بٓا٤ًَٓضٛظ عًٝٗا يف د

َٚع االخر مببدأ ايكا١ْْٝٛ ؾإ ٖٓاى عد٠ ْضٛظ تتعًل بتٓعِٝ ايغسا٥ب متجٌ 
 عٛابط ٚنُا ٜأتٞ:

٠ اؿؿاظ ع٢ً اؿد االد٢ْ ب ع٢ً عسٚز-15ْط دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ يف املاد٠  .1
يًُعٝػ١ َٚٓع ايغسا٥ب َٔ املطاع ؾٝ٘ ٚبرات االػاٙ ايدضتٛز ايعساقٞ يف املاد٠ 

ٍٛ املٓدؿغ١ َٔ ايغسا٥ب مبا ٜهؿٌ عدّ عٓدَا اٚدب اعؿا٤ اصشاب ايدخ 28-2
املطاع باؿد االد٢ْ يًُعٝػ١ ٚشاد ع٢ً ٖرا ايغابط إ اٚدب تٓعِٝ ٖرا االَس 

 بكإْٛ.
ابط عدّ ايسدع١ٝ يًكٛاْني ٚاٚدب يف ساي١ يدضتٛز ايعساقٞ ع٢ً َعٝاز اٚ عا ّْط .2

ا٤ ٖٚرا ٓاالضتج ااالضتجٓا٤ ع٢ً ٖرا املبدأ اال تهٕٛ قٛاْني ايغسا٥ب َػُٛي١ بٗر
ؼضني قٟٛ ددا َٔ املػسع ايدضتٛزٟ ميٓع  ضسٜإ ايكإْٛ ايغسٜيب ع٢ً اٟ ٚقا٥ع 

يٝظ يًكٛاْني اثس بايٓط ع٢ً " االسٛاٍؼككت قبٌ ْؿاذ ٖرا ايكإْٛ باٟ ساٍ َٔ 
ٜػٌُ ٖرا االضتجٓا٤ قٛاْني ايغسا٥ب  ٚال، زدعٞ َامل ٜٓط ع٢ً خالف ذيو

 .(3)ٚايسضّٛ"
إ ايكإْٛ ايغسٜيب ذٚ طبٝع١ خاص١ ؾال تٓطبل عًٝ٘ االصٍٛ  ،: ايكإْٛ ايغسٜيبثاْٝا

باغس يتطبٝل ٚتؿطري ؾايكإْٛ ايغسٜيب ذات٘ َضدز َ، املتعًك١ بتدزز ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ
وٌٝ تٓؿٝر ْضٛص٘ يكٛاْني اخس٣ ٖٚرا َا  ايكإْٛ ايغسٜيب ٚقٛت٘ تأتٞ يف نْٛ٘ ال

ٜط٢ُ برات١ٝ ايكإْٛ ايغسٜيب ٖٚٛ يٝظ فسد قإْٛ تٓعُٝٞ يتاي١ٝ ؾسض ٚؼضٌٝ 
                                                      

 98/09/9335(4309،نذخ في الهقائع العخاقية بالعجد) 9335لجستهر العخاقي لعام ( ا0)
في  9507ب من دستهر مسلكة البحخين نذخ في الجخيجة الخسسية بالعجد-05( السادة 9)

04/9/9339. 
 .9335تاسعا من الجستهر العخاقي لعام  -09نرت على ذلك السادة  (0)
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ايغسا٥ب بٌ ٖٛ ٚض١ًٝ سكٝك١ٝ يتٛدٝ٘ ايٓػاط االقتضادٟ ٚتٓعُٝ٘ بٌ ٚقازب١ االقتضاد 
ٞ َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ سضس املهًؿني ؾغال عٔ تٓعِٝ اؿٛاؾص ايغسٜب١ٝ  يف غهٌ غري ايٓعاَ

 ْضٛظ قا١ْْٝٛ َباغس٠.
ٚعٓد تٓاٍٚ ايكإْٛ ايغسٜيب يف ايعسام لد اْ٘ ذٚ مس١ تسان١ُٝ يكدّ ايتػسٜعات 

ٖٚٛ ايغسٜب١ ع٢ً  1923ايغسٜب١ٝ سٝح ٜسدع اٍٚ قإْٛ بايغسا٥ب يف ايعسام اؿدٜح يعاّ 
َٚع ناؾ١ ايتشٛالت ايطٝاض١ٝ  1927اٍٚ قإْٛ يغسٜب١ ايدخٌ عاّ  ايعكازات صدز

ٚاصدازا يًعدٜد َٔ قٛاْني ايغسا٥ب  ١ ايعساق١ٝ اييت ناْت تػٗد ايػا٤ًٚاالقتضاد١ٜ يًدٚي
ٚخاص١ ايدخٌ باعتبازٙ ايكإْٛ ايعاّ اٚ االضاع يًغسا٥ب  ٚذيو اضتٓادا يًكإْٛ ايٓاؾر 

ؾغال عٔ ٚدٛد ٖٝهٌ يًكٛاْني ايغسٜب١ٝ االخس٣  ،املعدٍ 1982يط١ٓ  113سايٝا زقِ 
ضٛا٤ املباغس٠ َٓٗا اٚ غري املباغس٠ نُا يف قإْٛ ؾسض عسٜب١ دخٌ ع٢ً غسنات ايٓؿط 

ع٢ً دخٌ غسنات ايٓؿط االدٓب١ٝ  ايغسٜب١ 2010يط١ٓ  19زقِ  االدٓب١ٝ املتعاقد٠ يف ايعسام
ٚايغسا٥ب  ، ٚتعدٜالت٘ ايٓاؾر 1959 يط١ٓ 162ٚقإْٛ عسٜب١ ايعكاز زقِ ، ايعا١ًَ يف ايعسام

اَا ايغسا٥ب غري ، ع٢ً زاع املاٍ املباغس٠ نُُا يف عسٜب١ ايعسصات ٚعسٜب١ ايرتنات
املباغس٠ ؾتأتٞ يف َكدَتٗا ايغسٜب١ اؾُسن١ٝ ٚاييت ٜٓعُٗا قاْْٛني االٍٚ قإْٛ ايهُازى 

ؾغال عٔ قٛاْني ، 2010يط١ٓ  22ٚقإْٛ ايتعسٜؿ١ اؾُسن١ٝ ايٓاؾر زقِ  1984يط١ٓ  23زقِ 
ايغسا٥ب ع٢ً االْتاز ٚايتداٍٚ َجٌ ايغسٜب١ ع٢ً ايطابع ٚع٢ً املبٝعات اييت ؾسعت 

ع٢ً اـدَات املكد١َ يف املطاعِ  1997يط١ٓ  36مبٛدب قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ زقِ
 ٚايؿٓادم ناؾ١.

 ٛاْني َٓٗا:اَا املٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ يًغسا٥ب يف ايبشسٜٔ ؾٓذد اْٗا اْكطُت اىل عد٠ ق
ٖٚٛ ايكإْٛ االضاع يًغسا٥ب يف  (1)ايٓاؾر 1979يط١ٓ 22قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ زقِ  .1

االقتضاد١ٜ اييت تهٕٛ يف  باألْػط١ايبشسٜٔ َع َالسع١ إ ايٛعا٤ ايغسٜيب ؾٝ٘ ٜتشدد 
طتدسد١ َٔ اٚ اهلٝدزٚنازبْٛات ايطبٝع١ٝ امل فاٍ اضتػالٍ ٚاْتاز ٚتهسٜس ايٓؿط

ٚ املٓتذات املضٓع١ نا١ًَ اٚ بضٛز٠ دص١ٝ٥ يف ايبشسٜٔ َٔ ايٓؿط اٚ ايبشسٜٔ ازعا ا
ٖٚرا ايٛعا٤ ٜتؿل َع اضظ االقتضاد ايبشسٜين اير متجٌ ، اهلٝدزٚنازبْٛات ايطبٝع١ٝ

ايجس٠ٚ املعد١ْٝ ٚخاص١ ايٓؿط االضاع ٚايسنٝص٠ قٝاضا يالقتضاد ايعساقٞ ايرٟ تتعدد ؾٝ٘ 

                                                      

 .6/09/0979في  0063ة بالعجد( نذخ القانهن في الجخيجة الخسسي0)
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عٔ ايٓؿط ٚايجسٚات املعد١ْٝ االخس٣ بػض ايٓعس صٛز االْتاز ايصزاعٞ ٚايضٓاعٞ ؾغال 
 عُا اَيت ايٝ٘ ساٍ االقتضاد ايعساقٞ يف ايٛقت ايسأٖ.

ٚاييت تؿسض ع٢ً ايتٛزٜدات  2018يط١ٓ  48قإْٛ ايغسٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املغاؾ١ زقِ  .2
سٝح ، يف نٌ َسس١ً َٔ َساسٌ االْتاز ٚصٛال يًُطتًٗو ٖٚٞ َٔ ايغسا٥ب غري املباغس٠

ع٢ً ناؾ١ االْػط١ االقتضاد١ٜ اييت متازع بضٛز٠ َطتُس٠ َٚٓتع١ُ بٗدف ؾسعت 
َٗين ٚ خدَٞ اٚ اٟ  ، شزاعٞ ، صٓاعٞ ، ؼكٝل ايدخٌ ضٛا٤ نإ ايٓػاط ػازٟ

ٚاملُتًهات املاد١ٜ ٖٚٞ تٛزٜد املٝاٙ ٚمجٝع ، اضتعُاٍ ملُتًهات َاد١ٜ اٚ غري َاد١ٜ
ٚقد  ، عا٠٤ ٚاؿساز٠ ٚايتربٜد ٚتهٝٝـ اهلٛا٤اْٛاع ايطاق١ مبا ؾٝٗا ايهٗسبا٤ ٚايػاش ٚاال

ؾسعت ع٢ً نٌ تادس ىغع يًغسٜب١ يف ايبشسٜٔ اٚ يف ايدٍٚ املطبك١ يالتؿاق١ٝ املٛسد٠ 
يط١ٓ  47يغسٜب١ ايك١ُٝ املغاؾ١ يدٍٚ فًظ ايتعإٚ املٛسد يدٍٚ اـًٝر ايعسبٞ زقِ 

 .(1)اش اٚ ايٓؿطٜٚهٕٛ ْػاط٘ ايس٥ٝطٞ تٛشٜع املٝاٙ اٚ ايهٗسبا٤ اٚ ايػ 2018
قإْٛ ايغسٜب١ االْتكا١ٝ٥ ٚؾل قا١ُ٥ ٚاضعاز قدد٠ ع٢ً ضًع َٓتكا٠ ٚبٗدف اؿد َٔ  .3

اضتٗالى ٖرٙ ايطًع ٚتٜٓٛع االٜسادات ايعا١َ َٔ غري االٜسادات ايٓؿط١ٝ ٚمشًت ايطًع 
 ،(2)2017يط١ٓ  40ايتبؼ ٚاملػسٚبات ايػاش١ٜ َٚػسٚبات ايطاق١ ٚذيو اضتٓادا يًكإْٛ زقِ

سهاّ االتؿاق١ٝ املٛسد٠ يًغسٜب١ االْتكا١ٝ٥ يدٍٚ فًظ ايتعإٚ يدٍٚ اـًٝر اضتٓادا أل
سٝح تطبل اسهاّ ٖرٙ االتؿاق١ٝ ، 2017يط١ٓ  39ايعسبٞ ٚاملضادم عًٝٗا بايكإْٛ زقِ

 يف نٌ َامل ٜسد ؾٝ٘ ْط يف قإْٛ ايغسٜب١ االْتكا١ٝ٥ ايبشسٜين.
٥ب ضٛا٤ يف ايكإْٛ ايعساقٞ اّ ايكإْٛ إٕ َا ٚزد ذنسٙ َٔ ْضٛظ يكٛاْني ايغسا

ايبشسٜين تعٗس ٚدٛد االضظ ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ يتشكٝل اٖداف املػسع َٔ ؾسض ايغسا٥ب 
ٖٚٓا البد َٔ ايبشح يف اٖداف ايكإْٛ ايغسٜيب يبٝإ َد٣ ايتالقٞ اٚ ايتهاٌَ َع اٖداف 

ٕٛ ايغسٜيب ي٘ ٖدؾني ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚاييت ضٓطتعسض االَسٜٔ ع٢ً ايتٛايٞ ؾايكاْ
 :(3)ز٥ٝطني عٓدَا ٜتِ تػسٜع٘

                                                      

 48من قانهن ضخيبة القيسة السزافة البحخيشي رقم 05الفقخة  0( نرت على ذلك السادة 0)
 .6/03/9308 في 0087والسشذهر في الجخيجة الخسسية بالعجد 9308لدشة 

 .04/09/9307في  0044نذخ القانهن في الجخيجة الخسسية بالعجد (9)
 مشذهرات زين الحقهقية، ،الهجيد في قانهن السالية العامة، ( قبذ حدن عهاد البجراني0)

 .930،ص 9308بيخوت 
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ٜطع٢ ٚاععٛا ايكإْٛ يتشكٝك٘ َٔ خالٍ ٚعع االٖداف يف صٝػ١  : اٟ َاقضد املػسع  اٚال
ٚقد ٜؿطس املػسع قضدٙ يف االضباب املٛدب١ ، ْضٛظ قا١ْْٝٛ َباغس٠ اٚ غري َباغس٠

١ ايدخٌ ايعساقٞ ايٓاؾر بتعدًٜ٘ اييت ًٜشكٗا يف َنت ايكإْٛ نُا ٖٛ اؿاٍ يف قإْٛ عسٜب
بٗدف ؽؿٝـ ايعب٤ ايغسٜيب ع٢ً ٚايرٟ قسز اآلتٞ " 1994يط١ٓ  17ٕ زقِ بايكاْٛ

املٛاطٓني يػسض تسى سض١ عادي١ َٔ دخٌ املهًـ يتػذٝع٘ ع٢ً تٛضٝع ْػاط٘ 
االقتضادٟ ٚايدخٍٛ يف اضتجُازات ددٜد٠ َٚٓح قّؿصات عسٜب١ٝ يًػسنات املطا١ُٖ 

، ٚبٓؿظ (1).. ؾكد ُغّسع ٖرا ايكإْٛ" دتًط١ يف ؼكٝل منٛ اقتضادٟ عاٍاـاص١ اٚ امل
ٖداف ّْط ايكإْٛ ايبشسٜين ع٢ً االضباب املٛدب١ يؿسض ايغسٜب١ االْتكا١ٝ٥ ع٢ً االبساش يأل

ايتبؼ ٚاملػسٚبات ايػاش١ٜ َٚػسٚبات ايطاق١ ٚايرٟ ٖٛ قإْٛ َطتكٌ برات٘ ٚيٝظ ْضٛظ 
غسض املػسع ، نإ ٜهٕٛ قإْٛ اؾُازى ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ قا١ْْٝٛ ٚزدت يف قإْٛ عاّ

ؾايعاٌَ االدتُاعٞ َٔ خالٍ اؿؿاظ ع٢ً ، َٔ اصدازٙ ادتُاعٞ ثِ اقتضادٟ ٚمتًٜٛٞ
ايضش١ ايعا١َ يًُذتُع ٚتكًٌٝ االػاٙ مٛ اضتٗالى بعض ايطًع املغس٠ بايضش١ ايعا١َ 

ًع تٛدٝ٘ غري َباغس بايتكًٌٝ ٚيٛ ع٢ً املد٣ ايبعٝد ٚإ تػسٜع ايغسٜب١ ع٢ً ٖرٙ ايط
 ٜضٌ ؿد املٓع. َٓٗا ٚال

 ثا١ْٜٛ اال اْٗا تعٗس يف : ألٖدافٚاٖداف املػسع ثالخ ز٥ٝط١ ٚقد تتؿسع 
ؾٗٞ تهًٝـ َايٞ ، ٟ قإْٛ بؿسض ايغسا٥ب، ٖٚٛ اهلدف ايتكًٝدٟ ألاهلدف ايتًُٜٛٞ .1

، اؿض١ًٝ ايغسٜب١ٜٝٛدب ايدؾع ملٔ ىاطب٘ ايكإْٛ بايتشاضب ايغسٜيب ٜٚٓعِ دبا١ٜ 
اَٛاٍ ايغسا٥ب متٍٛ املٛاشْات ايعا١َ يف اغًب دٍٚ ٖٚٛ ٖدف ز٥ٝظ ألغ٢ٓ عٓ٘ يف 
 ايعامل ٚإ ٚددت ايجسٚات االخس٣.

اضتدداّ ايغسا٥ب ٚضا٥ٌ َباغس٠ يعالز االشَات اييت ٜٛادٗٗا اقتضاد  ،اقتضادٟ .2
دٜد٠ اٚ يف ساي١ ( ضٛا٤ يف ساي١ ايتغدِ بسؾع االضعاز اٚ ؾسض عسا٥ب د2ايدٚي١)

االْهُاش سٝح تطتددّ ايغسا٥ب نٛضا٥ٌ ؼؿٝص١ٜ َٔ خالٍ االعؿا٤ اٚ ايتدؿٝض 
 ايغسٜيب.

                                                      

 .0/03/0994في  0503في الهقائع العخاقية بالعجد 0994لدشة  07( نذخ القانهن رقم 0)
، كلية 0التذخيع الزخيبي في دولة االمارات العخبية الستحجة، ط عبجهللا الرعيجي، د. (9)

 .00ص  ،0997شخطة دبي ،
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ٚإ يٝظ بدزد١ تعادٍ ايػسض االٍٚ ٚايجاْٞ اال إ ايغسا٥ب يف ايٓعِ املاي١ٝ  ، ادتُاعٞ .3
ضظ اٚ َربزات يتػسٜع ذات ايطابع االدتُاعٞ ٜٓعس هلا نأاملعاصس٠ اصبشت االٖداف 

َباغس٠ يتشكٝل ايتٛاشٕ االدتُاعٞ  يغسا٥ب اٚ االعؿا٤ اٚ ايتدؿٝض َٓٗا ٚنٛض١ًٝ غريا
ٚابسش َجاٍ ع٢ً ذيو اعؿا٤ اؿد االد٢ْ يًُعٝػ١ اٚ ايطُاسات اٟ ، بني ابٓا٤ اجملتُع

االعؿا٤ات ذات ايطابع ايػدضٞ ملٛاد١ٗ االعبا٤ ايػدض١ٝ اٚ ايعا١ًٝ٥ يًُهًـ "داؾع 
ايٓاؾر  1982يط١ٓ  113يف قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ ايعساقٞ زقِ  نُا ٖٛ اؿاٍ، ايغسٜب١"

ّْط عًٝ٘ املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ عسٜب١ ايعكاز يف اعؿا٤  اٚ َا، ( 12َ٘ٓيف املاد٠ )
، داز ايطهٔ اييت ٜطهٓٗا َايهٗا اٚ اصٛي٘ اٚ اسدُٖا اٚ ؾسٚع٘ املتصٚدٕٛ اٚ اسدِٖ

يف تٛؾري االَٔ ايػدضٞ ٚايعا٥ًٞ  ٖٚرا ايٓط ٜٛعح ايبعد االدتُاعٞ هلرا االعؿا٤
ملايو ايعكاز ٚيف ذيو ؼكٝل َباغس هلدف ايتٛاشٕ االدتُاعٞ ٚؽؿٝـ االعبا٤ ايغسٜب١ٝ 

ؾغال عٔ شٜاد٠ اٚاصس ايسٚابط ايعا١ًٝ٥ ٚاهلدف االمس٢ ؼكٝل ، عٔ املهًؿني بدؾعٗا
 .(1)ايعداي١ ايغسٜب١ٝ

ايعا١َ اَس  يعٌ ايكٍٛ بتشكٝل املضًش١ ، : املٛاش١ْ بني سكٛم اـصا١ْ ٚسكٛم املهًـثاًْٝا
ٖٚٛ ٖدف اضاع  ، ٚي١ٜٛ يف ايٓعاّ ايغسٜيب ؼكٝل املضًش١ ايعا١ََعتاد ايبشح ؾٝ٘ ؾاأل

ٟ قإْٛ ٜساد تػسٜع٘ ؾٗٛ اَس َؿرتض ع٢ً اعتباز إ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ تتضـ بايضؿات أل
ٚمبع٢ٓ ٖٞ ؼكل املضًش١ جملُٛع ، داب ايعا١َد٠ ٚااّل ؽايـ ايٓعاّ ايعاّ ٚاآلايعا١َ اجملس

ٚهلرا اهلدف عسٚزت٘ ايٛاقع١ٝ يف ْطام ايكٛاْني ايغسٜب١ٝ ، االؾساد املهْٛني يػعب ايدٚي١
ٚاييت متجٌ َعٗس َباغسا الضتدداّ ايطًط١ ايعا١َ ؾهس٠ ايطٝاد٠ ٚضًط١ ايكإْٛ يف ادباز 

ًو ايطًط١ اضتٓادا يتاالغداظ ايطبٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ ع٢ً اقتطاع دص٤ َٔ اَٛاهلا ضًٜٓٛا 
 َبدأ اؾرب١ٜ.ؿهِ ايكإْٛ 

يف املكابٌ البد َٔ عدّ اغؿاٍ سكٛم املهًؿني يف املعا١ًَ ايغسٜب١ٝ ايعادي١ ؾغال 
سك٘ االضاع يف إ ٜعسض اعرتاع٘ إ ٚدد اَاّ قاعٝ٘ ايطبٝعٞ نٞ تتشكل   ايعداي١  عٔ

ظ ؾكط ايرتنٝص ع٢ً ؾهس٠ ٚايتٛاشٕ بني َا يًدصا١ْ َٔ سكٛم َٚا يًُهًـ َٔ سكٛم ٚيٝ
 هب إ ٜكدّ تربٜسا هلؤال٤ يبٚبايتايٞ ؾإ اصداز ايكإْٛ ايغسٜ، ايٛادب ٚااليتصاّ ؾشطب

ٜكتطع٘ َٔ اَٛاهلِ اٚ َا ٜعؿٝ٘ َٔ اَٛاٍ َٔ اـغٛع يًغسا٥ب ٜهٕٛ  االغداظ إ َا
                                                      

لدشة  069أ من قانهن ضخيبة العقار العخاقي رقم  -9الفقخة  4نّرت على ذلك السادة (0)
0959. 
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هٕٛ قٝاض٘ ٜتطِ بايجبات ٚيف ذات ايٛقت ٜ ٚاييت ٖٞ َؿّٗٛ َتػري ال، طبكا يًُضًش١ ايعا١َ
 ْطبٝا طبكا يًعٛاٌَ االقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚست٢ ايطٝاض١ٝ اسٝاًْا.

ٚيٛ ساٚيٓا االداب١ ع٢ً ايتطاؤٍ ملد٣ ٚدٛد ايتهاٌَ بني اٖداف ايكإْٛ ايغسٜيب يف نٌ 
ػسع١ ايدٚي١ٝ عُٔ َا اطًل َٔ ايعسام ٚايبشسٜٔ ٚاٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ اييت سددتٗا اي

ٖٚٞ ضبع١ عػس ٖدؾا يٛ ؾضًٓاٖا  يٛددْا ؾٝٗا ضع١  ١ٝ2030 املطتدا١َ ايتُٓ ٖدافعًٝ٘ بأ
 ٚتٓٛعا َا بني 

 /اؿٝا٠ ؼت املا٤ -14 /ايعٌُ املٓاخٞ -13املٝاٙ ايٓعٝؿ١/  -6ٖداف ايب١ٝ٦ٝ "اال : اٚال
 اؿٝا٠ يف ايرب". -15

 -7ٛع/ؾايكغا٤ ايتاّ ع٢ً ا -2ايكغا٤ ع٢ً ايؿكس /  -1: االٖداف االقتضاد١ٜ "ثاْٝا
ايضٓاع١ ٚاالبتهاز  -9ايعٌُ ايال٥ل ٚمنٛ االقتضاد/ -8ضعاز َعكٛي١/طاق١ ْعٝؿ١ ٚبأ

عكد ايػسانات يتشكٝل  -17االضتٗالى ٚاالْتاز املطؤٚالٕ/ -12ٚاهلٝانٌ االضاض١ٝ/
منا َالسع١ اضتػسام ايعاٌَ ايب٦ٝٞ يألٖداف االقتضاد١ٜ ٚنأٖٚٓا ميهٔ  ،االٖداف"

 ١٦ٝ.االقتضاد ٖٛ يف خد١َ ايب
املطاٚا٠  -5ايتعًِٝ اؾٝد/  -4ايضش١ اؾٝد٠ ٚايسؾاٙ/  -3: االٖداف االدتُاع١ٝ "ثايجا

ايطالّ ٚايعدٍ ٚاملؤضطات -16 َدٕ ٚفتُعات ق١ًٝ َطتدا١َ/ -11 بني اؾٓطني/
إ ٖرٙ االٖداف ٖٞ اييت مت اعتُادٖا دٚيٝا يتشكٝك٘ عُٔ خط١ دٚي١ٝ تطتػسم  ،ايك١ٜٛ"

ٚاييت اعتربت إ اهلدف االٍٚ يف ٖرٙ اـط١ ٚايرٟ اخر ايسقِ  ،(1)2030ّ عاَا يػا١ٜ ايعا 15
( يف تطًطٌ االٖداف ايطبع١ عػس ٖٚٛ ايكغا٤ ع٢ً ايؿكس ٚبايتايٞ إ نإ اهلدف االٍٚ 1)

ؾغال ، ي٘ دالالت ادتُاع١ٝ ٚاقتضاد١ٜ ؾإ تأثري ايعاٌَ املايٞ ع٢ً ؼكٝك٘ ضٝهٕٛ نبريًا
اٖداف االيؿ١ٝ  ميهٔ ؼكٝك٘ ظٗٛد اساد١ٜ يرا لد إ ٞ العٔ نٕٛ اهلدف ذٚ بعد عامل

ٖداف االمنا١ٝ٥ ٚناْت ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٖٞ املطتٗدؾ١ بٗرٙ اـط١ االمم١ٝ يف ايجا١ْٝ مسٝت باأل
 سني إ اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ تٛدٗت يًدٍٚ ايػ١ٝٓ ٚايؿكري٠ ٚاملتٛضط١ ايدخٌ.

دب االخر ؾٝ٘ عٓد ٚعع ايدٚي١  يًطٝاضات َع َالسع١ إ ؼكٝل ايكغا٤ ع٢ً ايؿكس ٜٛ
ٖٚٓا هدز االغاز٠ اىل تٛد٘ ايدٚي١ ، االقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اضتٓادا يًشادات ايعا١َ

                                                      

 مشذهرة على مهقع االمم الستحجة  9303 ( خطة التشسية السدتجامة،0)
                  development /AR   /sustainable development   /gwww.un.or  

 .8/09/9308تاريخ الديارة    

http://www.un.org/
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تٝذٝات ملٛاد١ٗ ايؿكس يف ايعسام خاص١ َع تصاٜد ٖرا املؤغس اـطري اايعساقٞ يف ٚعع ضرت
، (1)ٚاقتضادٖا ايسٜعٞ )ايٓؿطٞ( ايرٟ ٜتٓاقض َع اَهاْٝات ايدٚي١ ايعساق١ٝ املاي١ٝ اهلا١ً٥

يب ٖٛ اسد االدٚات ضٛا٤ املباغس٠ اّ غري املباغس٠ اييت ٜٚع٢ً ذيو ؾإ ايكإْٛ ايغس
ضٝهٕٛ هلا دٚز يف ايكغا٤ ع٢ً ايؿكس ٚاييت ٖٞ َػه١ً مت١ًٜٝٛ بايدزد١ االضاع نُا باقٞ 

ْؿام اٍ ايالش١َ يألَٛغ٤ٞ ميهٔ ؼكٝك٘ دٕٚ ٚدٛد االف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ االخس٣ ؾال اٖدا
َع َالسع١ إ متٌٜٛ  ، عًٝ٘ ٚٚعع ايب٢ٓ ايتشت١ٝ بٌ ٚخًكٗا إ مل تهٔ تٛدد اٚ ؼطٝٓٗا

اـطط ايت١ُٜٛٓ يف اٟ دٚي١ ٖٛ ٚادب اخالقٞ ٚقاْْٛٞ ع٢ً ايطًطات ايعا١َ ٚإ نٌ َا 
ٜكدّ َٔ اعاْات َٚطاعدات ٚقسٚض دٚي١ٝ َػسٚط١ اّ غري َػسٚط١ ئ ٜهٕٛ بدٜال عٔ 

ٌٜٛ ايٛطين يرباَر ايتطٜٛس ٚايتشطني يف ايدٚي١ خاص١ متٌٜٛ بساَر َٛاد١ٗ ايؿكس اٚ ايتُ
 املػانٌ ايب١ٝ٦ٝ ٚتعصٜص ؼكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ االخس٣.

 املطلب الثاني

 احلوافز الضريبية
ٖٚٞ اسد االدٚات ايتٓع١ُٝٝ اييت ٜطتددَٗا املػسع اضتٓادا هلدف اٚ بسْاَر َعد 

كٝل اٖداف يف َكدَتٗا ٛدٗات ايطٝاض١ املاي١ٝ ايعا١َ يًدٚي١ يػسض ؼَطبكًا عُٔ ت
صشاب زؤٚع االَٛاٍ ع٢ً االضتجُاز ٚٚعع اَٛاهلِ يف اقتضاد١ٜ ألْٗا متّجٌ ؼؿٝصًا أل

اَانٔ ٚاْػط١ تٛؾس االَإ االقتضادٟ هلِ ٚايجك١ بإ َا ٚععٛا اَٛاهلِ ؾٝ٘ ضٝشكل ْتا٥ر 
 اهاب١ٝ.

١ٝ اىل َباغس٠ َٔ خالٍ ايكٛاْني ايغسٜب١ٝ اٚ غري َباغس٠ ٚتتٓٛع اؿٛاؾص ايغسٜب
ع٢ً  ،َٔ خالٍ ايكٛاْني املٓع١ُ يًٓػط١ االقتضاد١ٜ بػهٌ عاّ نُا يف قٛاْني االضتجُاز

عُد اىل ايٓط ع٢ً  1982يط١ٓ  113ضبٌٝ املجاٍ لد قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ ايعساقٞ زقِ 
ٚذيو يف  ،غساض تػذٝع١ٝ ٚتٛد١ٝٗٝٚؾكا ألاؿٛاؾص ايغسٜب١ٝ ذات االضاع االقتضادٟ 

( عٓدَا اعؿت االزباح ايٓامج١ يًُهًـ َٔ سكٍٛ ايدٚادٔ ٚاملؿاقظ 21ايؿكس٠  -7املاد٠ )
ٖٚرا ّْط تػذٝعٞ صسٜح ٜٛد٘ يف ذات ايٛقت َٔ خالٍ تػذٝع ، اييت ميتًهٗا ٜٚدٜسٖا

                                                      

والسعجة من اللجشة  9399-9308تيجية التخفيف من الفقخ في العخاق ا( تشاولت ذلك استخ 0)
العليا الستخاتيجية تخفيف الفقخ في العخاق بالتعاون مع وزارة التخطيط العخاقية والبشك 

 https://mop.gov.iq/static :مهجهدة على الخابط االلكتخوني الجولي،
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د٠ اغساض َٔ ٖرا ٞ ؼكٝل عاالضتجُاز يف االْتاز ايػرا٥ٞ ٚتسب١ٝ ايطٝٛز ٚايدٚادٔ ٚبايتاي
 :ايٓط

َٔ خالٍ تٛدٝ٘ زؤٚع االَٛاٍ ايٛط١ٝٓ ٚاالدٓب١ٝ مٛ ٖرا ايٓػاط ٚبايتايٞ  ،اقتضادٟ .1
 اقا١َ املػازٜع االضتجُاز١ٜ ٚتػػٌٝ االٜدٟ ايعا١ًَ.

تطاِٖ ٖرٙ االعؿا٤ات يف ؼكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ َٔ خالٍ تػذٝع  ،ب٦ٝٞ .2
صشٝا َٔ خالٍ اعتُاد ايػسٚط املطًٛب١ قاْْٛا يعٌُ  ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ ٚب١٦ٝ ا١َٓ

 ٖرٙ املػسٚعات.
عؿا٤  دعِ ٚمحا١ٜ املٓتٛز ايٛطين باإلعرب ،َايٞ َٔ خالٍ ؼكٝل ٖدف محا٥ٞ .3

 عؿا٤ املطًل اٚ االعؿا٤ اؾص٥ٞ. يألزباح املتشكك١ َٓ٘ ضٛا٤ باإلايغسٜيب
ت قت٣ٛ ادتُاعٞ َٔ خالٍ املػاز ايٝٗا اعالٙ تٓاٚيت اعؿا٤ات اخس٣ ذا 7ٚاملاد٠ 

ٚقد ٜأتٞ اؿاؾص  ،اعؿا٤ دٚز سغا١ْ االطؿاٍ ٚدخٌ املدابص ٚاالؾسإ ٚؾل اٚشإ َع١ٓٝ
ايغسٜيب يف قٛاْني غري عسٜب١ٝ نُا ٖٛ اؿاٍ يف قإْٛ االضتجُاز اـاظ بتضؿ١ٝ ايٓؿط 

٠ يف عٓدَا َٓح االعؿا٤ ايغسٜيب يًػسنات املطتجُس 2008يط١ٓ  13اـاّ ايعساقٞ زقِ 
ضٓٛات بػسط ايتصاّ ايػسن١ بكٛاعد محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚعُإ اؿؿاظ ع٢ً  10قطاع ايٓؿط َد٠ 

ٚبٓؿظ ، (1)ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ ٚااليتصاّ بٓعِ ايطٝطس٠ ايٓٛع١ٝ املعٍُٛ ؾٝٗا يف ايعسام
ضباب تػذٝع١ٝ نُا يف ين ع٢ً َؿّٗٛ اؿٛاؾص ايغسٜب١ٝ ألاالػاٙ اعتُد املػّسع ايبشسٜ

ًع املطتٛزد٠ يًبشسٜٔ ضٛا٤ نإ ٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املغاؾ١ ايرٟ اعؿ٢ ايطقإْٛ ايغس
االَتع١ " (2) ١ٜ اٚ ادتُاع١ٝ باػاٙ تػذٝعٞ يألؾسادضباب ضٝاض١ٝ اٚ اقتضاد١ٜ اٚ عطهسأل

َطتًصَات ذٟٚ االستٝادات اـاص١"  ،ايػدض١ٝ ٚاهلداٜا اييت تسد بضشب١ املطاؾسٜٔ
 ذٝع يبعض ايتضسؾات ٚزغِ نْٛٗا عسٜب١ ع١ٝٓٝ الٚغري ذيو مما ٜدخٌ عُٔ َؿّٗٛ ايتػ

َع االخر باالعتباز إ اؿاؾص ايغسٜيب ال ، تٗتِ بطسٚف املهًـ ايػدض١ٝ ٚاعبا٥٘ ايعا١ًٝ٥
ٜأتٞ ؾكط يف صٛز٠ اعؿا٤ات ٚامنا ٜأتٞ بضٛز٠ ؽؿٝغات اٚ خضَٛات عسٜب١ٝ ٚتط٢ُ يف 

ايطٟٓٛ االمجايٞ َكابٌ نٌ ْؿك١  ايتػسٜع ايعساقٞ بايتٓصٜالت اٟ َا ّٜٓصٍ َٔ دخٌ املهًـ
                                                      

( من قانهن االستثسار الخاص بترفية الشفط الخام العخاقي 05نّرت على ذلك السادة ) (0)
 .9338لدشة  00رقم 

( من قانهن ضخيبة القيسة السزافة 4،0،9) الفقخات 56 نّرت على ذلك السادة (9)
 .9308لدشة  48البحخيشي رقم 
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ٜضسؾٗا املهًـ يًشضٍٛ ع٢ً ايدخٌ َٚضسٚؾ١ يف ْؿظ ايط١ٓ اييت ؽضِ َٔ سطابٗا 
َٓ٘ ٚنريو قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ ايبشسٜين ايرٟ اخر باـضِ  8ايغسٜيب ٚذيو يف املاد٠ 

غساض تطبٝل ت َٔ امجايٞ دخٌ داؾع ايغسٜب١  ألايغسٜيب عُٓا ّْط ع٢ً خضِ ايٓؿكا
يعداي١ ايغسٜب١ٝ ٚاملطاٚا٠ يف املعا١ًَ ايغسٜب١ٝ َع مجٝع َٔ ىغع يًغسٜب١ يف ايبشسٜٔ ا

ؾًداؾع ايغسٜب١ إ ٜطًب خضِ ايٓؿكات اييت صسؾٗا يف ايط١ٓ اييت ٜتشاضب عٔ َدخٛالتٗا 
ْؿكات ايتأضٝظ ٚايؿٛا٥د ٚايعٛا٥د إ تهٕٛ ايٓؿكات َعكٛي١ نُا يف "عسٜبًٝا بػسط 

ٚبرات ، (1)ُات ٚاالدٛز ٚاملهاؾ٦ات عٔ اـدَات اييت ٜؤدٜٗا يًػري.."ٚاالهازات ٚاملطاٖ
االػاٙ ّْط املػسع ايعساقٞ ع٢ً خضِ ايٓؿكات املضسٚؾ١ يف ضٓتٗا َٔ امجايٞ دخٌ 

ّٛثك١ َٚكبٛ ي١ ٚإ تضسف يف ْؿظ ايط١ٓ اييت املهًـ اـاعع يًغسٜب١ بػسط إ تهٕٛ َ
َٚع َا ضبل ؾإ ، ٠ اضتكالٍ ايطٓٛات املاي١ٝطايب املهًـ غضُٗا َٔ دخً٘ طبكًا يكاعدٜ

يًشٛاؾص ايغسٜب١ٝ تأثريٖا غري املباغس يف ؼكٝل اٖداف ايطًط١ ايعا١َ َٔ ؾسض ايغسٜب١ٝ 
َٔ خالٍ تطبٝل ؾهس٠ املطاٚا٠ ٚايعداي١ ايغسٜب١ٝ ؾغال عٔ ؼكٝل ايب١٦ٝ ايغسٜب١ٝ 

ملطبل هلرا ايكإْٛ ٜأخرإ املتعا١ْٚ َع االداز٠ ايغسٜب١ٝ عٓدَا ػد املػسع ٚاملٛظـ ا
باالعتباز َا ٜتهبدٙ َٔ ْؿكات ٚاعبا٤ غدض١ٝ ٚعا١ًٝ٥ اٚ هلا عالق١ مبُازض١ ْػاط٘ 
االقتضادٟ ؾغال عٔ إ ٖرٙ اؿٛاؾص ٜربش تأثريٖا ايكٟٛ َٔ خالٍ َا متتاش ؾٝ٘ َٔ 

 :(2)خضا٥ط
قا١ْْٝٛ ضٛا٤  تتكسز اؿٛاؾص ايغسٜب١ٝ ٚؾكا يطٝاض١ تعتُدٖا ايدٚي١ ٚتغعٗا يف صٝػ١ .1

ٚباحملض١ً ؾإ ، نإ َضدز ٖرٙ ايطٝاض١ االزاد٠ املٓؿسد٠ يًدٚي١ اّ االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ
يتشكٝكٗا اؿٛاؾص ايغسٜب١ٝ اػاٙ اٚ ضٝاض١ تتبٓاٖا ايدٚي١ تطبٝكا ـطط ٚاٖداف تطع٢ 

عاؾ١ عسا٥ب ددٜد٠ اٚ زؾع االضعاز ايغسٜب١ٝ اٚ اؽاذ َٔ خالٍ ايغسا٥ب ضٛا٤ بإ
ٚيف ايٓتٝذ١ ؾإ ايتشًٌٝ املادٟ ، ػاٜس٠ بتدؿٝض ايغسا٥ب اٚ ايػا٤ بعغٗاضٝاض١ َ

يؿهس٠ اؿاؾص ايغسٜيب هعًٓا ْكٍٛ اْٗا ساي١ ؽًّٞ ايدٚي١ عٔ سضتٗا َٔ اَٛاٍ ايغسٜب١ 

                                                      

 .0979لدشة  (99( من قانهن ضخيبة الجخل البحخيشي رقم )4السادة ) (0)
د. قبذ حدن عهاد البجراني. "التشظيم القانهني للحهافد السالية في قهانين الطاقة دراسة  (9)

 مقارنة
 .Al-Rafidain Law Journal 17.60 (2014)         .مجلة الخافجين للحقهق  
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ؤٍٚ اىل اـص١ٜٓ ايعا١َ دص٥ٝا ٚبايتايٞ ؾٛات ٖرا املكداز َٔ اَٛاٍ ايغسٜب١ َٔ إ ٜ
 ايتٌُٜٛ املايٞ ؾشطب.ٖداف اٚضع َٔ ؾهس٠ ؼكٝكا أل

ؾاؿاؾص ايغسٜيب يٝظ َٓش١ اٚ ٖب١ غري َٓع١ُ قاْْٛا ، ادا٠ َٓع١ُ ٚؾل اي١ٝ تػسٜع١ٝ .2
 بٌ طبكًا يُٓٛذز تػسٜعٞ ؼهُ٘ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ يف ايع١َُٝٛ ٚايتذسٜد.

ّٛؽ ٜربز َٓح ٖرا اؿاؾص  ال .3 ّٟ قٝد إذ البّد َٔ َط ٜهٕٛ اؿاؾص ايغسٜيب َطًكًا َٔ ا
ضادٟ اّ َايٞ ايرٟ ٜعٗس يف صٛز٠ االعؿا٤ات ايغسٜب١ٝ بدزد١ اع٢ً َٔ اـضَٛات اقت

ٚايتدؿٝض ايعا٥ًٞ ٚايػدضٞ ٜٚسدع ذيو يهٕٛ اؿاؾص تعبري صسٜح عٔ االزاد٠ املٓؿسد٠ 
بدٕٚ َطايب١ نُا  يًدٚي١ ٚيٝظ سكا ٜٓعُ٘ ايكإْٛ مبطايب١ نُا يف ايٓؿكات املدض١َٛ اٚ

 ١ ٚعا١ًٝ٥.عبا٤ غدضٝيف االعؿا٤ات أل
 املطلب الثالث

 معوقات حتكيل التهنية املشتدامة مو خالل التشريع الضرييب
نٝد عًٝ٘ ٖٛ ايٛض١ًٝ االبسش يتشكٝل اٖداف إ ايكإْٛ ايغسٜيب نُا ضبل ايتأ

ايت١ُٝٓ املطتدا١َ يف غّكٗا املايٞ ؾإٕ تٜٓٛع االٜسادات املاي١ٝ ٚتععُٝٗا ٖادظ ٜٛاد٘ 
رٙ ايػا١ٜ ؾإ ايكإْٛ ٖٛ ايٛض١ًٝ املباغس٠ ٚاالضاض١ٝ اييت مجٝع ايدٍٚ ٚيهٞ تتشكل ٖ

اال إ َا ٜٛاد٘ ٖرٙ ايٛض١ًٝ َٔ ؼدٜات تسدع يعٛاٌَ عدٜد٠ قد ، ٜب٢ٓ عًٝٗا ٖرا اهلدف
غٗا ٜعٛد يًكإْٛ ذات٘ تعٝل ؼكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٖٚٞ عٛاٌَ َتٓٛع١ بع

ٚميهٔ إ ْطسح ، ا بايكإْٛ ايغسٜيبضباب ادتُاع١ٝ ٚضٝاض١ٝ ال عالق١ هلٚاالخس يأل
َػهًتني تكـ عكب١ اَاّ تؿعٌٝ دٚز ايكإْٛ ايغسٜيب يف ؼكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ 
هلُا عالق١ َباغس٠ باؾاْب ايكاْْٛٞ ايبشت ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ ٚاؾاْب ايتطبٝكٞ يًكإْٛ 

 ايغسٜيب:
ٝٗا يٝظ االصداز ايكاْْٛٞ يًغسا٥ب َػه١ً ايتكٓني ايغسٜيب ٚاملكضٛد ؾ ميهٔ اعتباز :اٚال

ْٚػسٖا يف اؾسا٥د ايسمس١ٝ  ٚاصداز ايتعًُٝات اٚ ايكٛاْني ايتؿطري١ٜ ٚايًٛا٥ح ايالسك١ 
يًتٛعٝح ؾٗرا ٖٛ صًب ١َُٗ املػسع ايتكًٝد١ٜ عٓد اصداز اٟ قإْٛ ٚإ مل ٜهٔ ىتط 

ثس ايكٛاْني ٚايٓضٛظ ايغسٜب١ٝ بػهٌ ٜؤدٟ يتشكٝل ايتداخٌ ٚيٝظ ، ٚامنا تتأبايغسا٥ب
ايتهاٌَ املطًٛب بٌ قد ٜؤدٟ اىل عدّ ٚعٛح االَس يد٣ املٛظـ املطبل يًكإْٛ ايغسٜيب 
َع عدّ ٚدٛد َد١ْٚ قا١ْْٝٛ َٛسد٠ يهاؾ١ قٛاْني ايغسا٥ب َع قٛاْٝٓٗا ايتؿطري١ٜ 
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َٔ ايطٗٛي١ ايسدٛع ايٝٗا ٚزؾع اٟ غو اٚ  ٚايتعًُٝات املٛعش١ هلا يف ٚثٝك١ َٛسد٠ ػعٌ
 تٓاقض عٓد َٛاد١ٗ اٟ ٚاقع١ اٚ تضّسف ي٘ عالق١ بايغسٜب١.

ٖٚرٙ املػه١ً تعٗس يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعساقٞ ٚايرٟ زغِ قدّ ايكإْٛ ايغسٜيب 
ؾٝ٘ اال اْ٘ ٜؿتكد يٛدٛد َد١ْٚ عسٜب١ نا١ًَ يهاؾ١ ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ٚايكسازات اـاص١ 

ٕٚ ايغسا٥ب اذ ُتسى االَس ؾٗد االدازات ايغسٜب١ٝ املتعاقب١ يتٓطٝل ٚزؾع ايتػابو بػؤ
غهاي١ٝ ١َُٗ تعسعت هلا املٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ تداخٌ ايرٟ قد ودخ  ٖٚرا ٜسدع إلٚاي

ايغسٜب١ٝ يف ايعسام اذ اْ٘ َع نٌ تػٝري ضٝاضٞ نإ ودخ يف ايعسام َٔ اؿهِ املًهٞ 
، 2005ثِ االستالٍ االَسٜهٞ يًعسام ٚايٓعاّ ايطٝاضٞ اؿايٞ  بعد َسٚزًا باؿهِ اؾُٗٛزٟ 

يػا٤ ٍ قٛاْني ايغسا٥ب اييت تعسعت يإؾإ ذيو ايتػٝري نإ ٜعٗس بضٛز٠ َباغس٠ َٔ خال
َٔ د١ٗ اخس٣ ؾإ ايٓضٛظ اـاص١  ، ٚايتعدٌٜ بػهٌ ػاٚش اؿد املطًٛب ٖرا َٔ د١ٗ

ني ايغسا٥ب بٌ قد لد ّْضًا يف االعؿا٤ ايغسٜيب بايغسا٥ب اٚ تٓعُٝٗا مل تهٔ ؾكط يف قٛاْ
ٚقإْٛ محا١ٜ ٚؼطني ايب١٦ٝ ، 2006( يط١ٓ 13ٜسد عُٔ قإْٛ االضتجُاز ايعساقٞ زقِ )

ٚيعٌ االَس اؽر َٓعطؿا كتًؿا عٓدَا بدأ املػسع ايعساقٞ ٜدخٌ  ، 2009( يط١ٓ 27زقِ )
قد تؤدٟ اىل اْػا٤ َسانص   ١ْ االؼاد١ٜ ايعساق١ٝاشْضٛظ عسٜب١ٝ عُٔ قٛاْني املٛ

االؼاد١ٜ يف  ٚابسش َجاٍ ع٢ً ذيو َا ٚزد يف قإْٛ املٛاش١ْ ،قا١ْْٝٛ اٚ تعدًٜٗا ٚايػا٥ٗا
% ع٢ً ناؾ١ ايطًع املباع١ يف 5ايرٟ دعٌ ضعس ايغسٜب١ ع٢ً املبٝعات  2018ايعسام يعاّ 

ّٛم عدا َؿسدات ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ زغِ ٚدٛد قاْ ٕٛ خاظ بايغسٜب١ املٛالت َٚسانص ايتط
ع٢ً املبٝعات يف ايعسام ٖٚٛ قإْٛ ْاؾر ٚغري ًَػٞ َٚا ٜعين ذيو َٔ اغهايٝات عدٜد٠ يف 
َكدَتٗا ايتعازض بني ؾهس٠ ايجبات ايكاْْٛٞ ْتٝذ١ اضتُساز١ٜ ايتطبٝل يف ساي١ ايكإْٛ غري 

تتذاٚش ايط١ٓ  قدد املد٠ خالؾا يكإْٛ املٛاش١ْ ايعا١َ ٚايرٟ ٖٛ قإْٛ قدد ْؿاذٙ مبد٠ ال
ٜعسف مبا ّْط  ؾغال عٔ تبعات ذيو ع٢ً املٛظـ ايرٟ هٌٗ اٚ املٛاطٔ ايرٟ ال ،عاد٠ً

 عًٝ٘ قإْٛ املٛاش١ْ ايطٟٓٛ.
َٛسد٠ يكٛاْني ايغسا٥ب ٚايتعًُٝات  را هعًٓا ْدعٛ اىل اعتُاد َد١ْٚإ ٖ

ٟ ْػس املعسؾ١ ٚايكسازات ايضادز٠ يف غؤٕٚ ايغسا٥ب بػهٌ وكل َبدأ ايعال١ْٝ ٚايٛعٛح ا
 ايكا١ْْٝٛ.
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 املبحث الثاني

 دور االدارة واملهلف يف حتكيل التهنية املشتدامة
نُا إ ايكإْٛ ايغسٜيب ٖٛ االدا٠ االٚىل يتشكٝل اٖداف ايطًط١ ايعا١َ عٓد تعًل 

ؾإ االَس ئ ٜطتكِٝ إ مل ٜتهاٌَ ٖرا ، االَس بايغسا٥ب ٚؼكٝل اؿض١ًٝ ايغسٜب١ٝ ايٛؾري٠
َع ٚدٛد ٚؾاع١ًٝ طسيف ايعالق١ ايغسٜب١ٝ اٟ االغداظ اييت ىاطبٗا ايكإْٛ ضٛا٤  ايكإْٛ

دا٤ ٚادب٘ ط طبٝعٞ َٚعٟٓٛ ٜطايب٘ ايكإْٛ بأاداز٠ سه١َٝٛ تٓؿر ايكإْٛ اٚ غد
 ايغسٜيب َع ٚدٛد ايغُاْات ٚاؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ي٘.

 ٍ عٌُ االداز٠ ايغسٜب١ٝؼدٜات َٚكَٛات ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ َٔ خال :املطًب االٍٚ
ٝط١ يٛدٛد ْعاّ عسٜيب ْادح ٚؾّعاٍ  ٚلاح ايكإْٛ ٥تعد االداز٠ ايغسٜب١ٝ اسد ايسنا٥ص ايس

ٚايك٠ٛ ٖٓا يٝطت ايك٠ٛ االضتبداد١ٜ اٚ اييت ال ، ٜتشكل اال عٓد تطبٝك٘ َٔ قبٌ اداز٠ ق١ٜٛ ال
ٕ ٖٛ َٔ ميٓح َٚٔ اذ إ ايك٠ٛ َضدزٖا ايكاْٛ، ٜٛدد ضكـ ؿدٚد ضًطاتٗا ٚصالسٝاتٗا

قد تهٕٛ َكٝد٠ بٓط  (1)ايغسٜب١ٝ يإداز٠املػّسع ٖٚرٙ ايضالسٝات  إلزاد٠ميٓع طبكا 
ايكإْٛ اٚ تكدٜس١ٜ تعط٢ هلا عُٔ عٛابط تساعٞ سدٚد ٖرٙ ايضالسٝات زغِ املس١ْٚ يف 

يت تطع٢ اضاضًا يتشكٝل ٖدف ايطًط١ يف غؤٕٚ ايغسا٥ب "اؿض١ًٝ اال١َٓ َغُْٛٗا ٚاي
 .اىل تأَني متٌٜٛ استٝادات ايدٚي١ايغسا٥ب" َٚؿّٗٛ االَإ ٖٓا ٜٓضسف َٛاٍ أل

ٚايتٌُٜٛ ٖٓا باعتبازٙ ٖدؾا ٚغسعا ٜستبط اىل سٍد نبري مبؿّٗٛ ؼكٝل املضًش١ 
ايعا١َ ٖٚٛ اهلدف ذٚ االيؿاظ اؾ١ًٝ ٚاملغُٕٛ ايص٥بكٞ ايرٟ ٜتػري بني فتُع ٚاخس ٚدٚي١ 

١ يف ْطام ايغسا٥ب ؾاملضًش١ ايعا١َ َٔ تأَني اَٛاٍ اال اْ٘ ٚؾكا يًؿهس٠ ايٓعسٜ ،ٚاخس٣
غباع اؿادات ايعا١َ ٚمتٌٜٛ االْػط١ ايطًط١ ايعا١َ َٔ ادا٤ ٚادبٗا بإ ايغسا٥ب ٖٞ متهني

ٖٚرا قطعا ضٝشكل ايغُإ املطًٛب يطري  ،االقتضاد١ٜ بضٛز٠ َباغس٠ اّ غري َباغس٠
ٌٜٛ اؿهَٛٞ هلرٙ املساؾل املساؾل ايعا١َ دٕٚ خطس ايتٛقـ النؿاض اٚ ععـ ايتُ

 –ايكطاع ايعاّ ٓػاط االقتضادٟ يف داْب َِٗ َٓ٘ "ٚبايٓتٝذ١ ٜتشكل ايتعّجس يف َطاز اي
اٚ ايكطاع اـاظ ، ًصَات ممازض١ ايعٌُ ايعاّْؿام املباغس ايسٚاتب ٚامثإ َطتبضٛز٠ اال

ايتػذٝع١ٝ َٔ خالٍ االْؿام غري املباغس عرب تكدِٜ املٓح ٚايكسٚض ٚمتٌٜٛ ايطٝاضات 
إٕ ٖرٙ االداز٠ ايغسٜب١ٝ تعد دص٤ا ز٥ٝطا َٔ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ  ،َٚٓٗا االعؿا٤ ايغسٜيب"
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ٜطسٟ عًٝٗا قٛاْني ْٚعِ ممازض١ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ َٔ سٝح نْٛٗا اداز٠ سه١َٝٛ عا١َ يف 
االصٌ َع ٚدٛد بعض اـضٛص١ٝ اييت تأتٞ َٔ ٚظٝؿتٗا املباغس٠ يف تطبٝل قإْٛ بعٝٓ٘ 

داز٠ ايغسٜب١ٝ يف ايعسام تتُجٌ بػهٌ اضاع يف اهل١٦ٝ ايعا١َ ؾاإل، -ٕٛ ايغسٜيبايكاْ–
ي١ عٔ تطبٝل قٛاْني ايغسا٥ب املباغس٠ ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ ٚيًغسا٥ب باعتبازٖا املطؤ

ايعكاز  ، ايدخٌ–ٖٚٞ ايغسا٥ب االنجس مشٛال يًػسا٥ح املهًؿ١ بطداد ايغسا٥ب يف ايعسام 
١٦ٝ ايعا١َ يًذُازى ٚاييت تطبل قإْٛ اؾُازى يف ؾغال عٔ اهل -ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ

ٚاملط٦ٛي١ عٔ دبا١ٜ ايغسٜب١ اؾُسن١ٝ يف االَانٔ املكسز٠ يريو  1984يط١ٓ  23ايعسام زقِ 
طبكا يًكإْٛ ٚٚؾكا ؾداٍٚ خاص١ بايطًع ٚاالضعاز َكسز٠ ٚؾكا يكإْٛ ايتعسٜؿ١ اؾُسن١ٝ 

 ايٓاؾر. 2010يط١ٓ  22ايعساقٞ زقِ 
يٓا اهل١٦ٝ ايعا١َ يًغسا٥ب يف ايعسام ؾٗٞ قد اْػ٦ت طبكا يكإْٛ ٚشاز٠ ٚيٛ تٓاٚ

ٖٚٞ اؾ١ٗ املدٛي١ قاْْٛا بتطبٝل قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ  1981يط١ٓ  92املاي١ٝ ايعساقٞ زقِ 
املاد٠ االٚىل ايطًط١ املاي١ٝ" يف اطًل عًٝٗا ٚصـ " ٖٚرا ايكإْٛ 1982يط١ٓ  113زقِ 
ات : َٛظـ اٚ فُٛع١ َٛظؿني ىٛهلِ ايٛشٜس ايضالسٝاي١ٝ"ايطًط١ امل 13/ ايؿكس٠ َٓ٘

" ٖٚٞ صالسٝات َتٓٛع١ بني املكٝد٠ ٚايتكدٜس١ٜ تٓاثست املٓضٛظ عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ
ْٕٛ عُٔ اعرب ْضٛظ ايكإْٛ ٚؾٛم نٌ ذيو ٖٞ صاسب١ ايٛال١ٜ اؿضس١ٜ يف تطبٝل ايك

كإْٛ ايعاّ اٚ االضاع ايرٟ وهِ غؤٕٚ ايغسا٥ب اذ إ قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ ايعساقٞ ٖٛ اي
ناؾ١ املضادز ٚاٟ دخٌ ٜتشكل يف ايعسام إ مل ٜٓعُ٘ ْط قإْٛ خاظ ؾٝ٘ ؾٗٛ ىغع 

تتًدط َُٗتٗا يف ضًط١ً  ،1982يط١ٓ  113بايٓتٝذ١ ؿهِ قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ زقِ 
ٍ اييت ادسا١ٝ٥ َستب١ َٔ سٝح ايطسٜإ ايصَاْٞ يًكإْٛ ٚايطسٜإ املهاْٞ َٚٔ سٝح االَٛا

ايغسٜب١ عٔ اَٛاهلا اٚ اَٛاٍ غريٖا طبكا يعالق١  بأدا٤ؽغع ؿهُ٘ ٚاالغداظ املهًؿ١ 
قا١ْْٝٛ تٛدب ٖرا ايٛصـ. ٚميهٔ إ ًْدط مج١ً ؼدٜات تٛاد٘ عٌُ اهل١٦ٝ ايعا١َ 

 يًغسا٥ب يف ايعسام ٚاالداز٠ ايغسٜب١ٝ باجملٌُ ؾُٝا ٜأتٞ:
ص ٚاعش١ َٚباغس٠ اٟ اداز٠ إ اؾغٌ إصالح ألٟ ْعاّ عسٜيب وتاز يسنا٥

ؾغال عٔ قإْٛ عسٜيب ٚاعح َٚباغس اىل داْب َهًـ َتعإٚ ٚىتِ ذيو ، عسٜب١ٝ ق١ٜٛ
سددت  ٚاالداز٠ ايغسٜب١ٝ يف ايعسام ،ضٝاض١ عسٜب١ٝ تغع االٖداف ٚاـطط َٛعع ايتطبٝل

(1)اٖداؾٗا ؾُٝا ٜأتٞ:
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ٖٚرا تضسٜح َباغس َٔ  ،ؼكٝل االٜسادات اييت تطاِٖ يف متٌٜٛ املٛاش١ْ ايعا١َ"
 ."االداز٠ إ ٖدؾٗا ايس٥ٝظ ٖٛ تٛؾري ايتٌُٜٛ املطًٛب

االيتصاّ بايتطبٝل االؾغٌ يًكٛاْني ايغسٜب١ٝ يف دبا١ٜ املبايؼ املتشكك١ ٚاهاد 
َضادز دخٌ ددٜد٠ ٖٚرا ٜعين عٌُ ادازٟ عدِ ٜستهص ع٢ً تطٜٛس ايٝات اؿضس ايغسٜيب 

 ٚتٜٓٛعٗا.

ٚزغِ ٚدا١ٖ ٖرا اهلدف  ،ٜيب يًشد َٔ ايتٗسب ايغسٜيبتٛضٝع قاعد٠ ايٛعا٤ ايغس
    اال إ االَس ئ ٜٓذح َع االضًٛب االؾكٞ ٚتٛضٝع ٚاعاؾ١ صٛز ددٜد٠ يًٛعا٤ ايغسٜيب َع 

 اضتُساز ايتطسٜب يف االٚع١ٝ ايغسٜب١ٝ ايكا١ُ٥.

 ؼكٝل ايتٛاشٕ االقتضادٟ َٔ خالٍ ؼكٝل ايعداي١ ايغسٜب١ٝ يهٌ املهًؿني.

 طاٚا٠  يف ايتهًٝـ ايغسٜيب.ؼكٝل امل

 تعُٝل ثكاؾ١ االيتصاّ ايطٛعٞ يًُهًؿني.

 "ايعٌُ املتطٛز٠ ـد١َ املٛاطٓني ٚعع ناؾ١ االَهاْٝات ٚاضايٝب

اهل١٦ٝ ايعا١َ يًغسا٥ب ٜٛدب َٛاد١ٗ ايتشدٜات ايكا١ُ٥  ألٖدافإ ٖرا االعالٕ 
اٚ َٔ  ،مي١ عسٜب١ٝضٛا٤ يف تضاعد ساالت ايتٗسب ايغسٜيب بضٛز٠ َباغس٠ ٚنْٛٗا دس

خالٍ اْتػاز االقتضاد غري ايٓعاَٞ اٟ ٚدٛد َدخٛالت ال ؽغع يًتشاضب ايغسٜيب اَا 
بطبب اْتػاز ايعػٛا٥ٝات ْتٝذ١ يغعـ تطبٝل ايكإْٛ ايغسٜيب اٚ يطًٛنٝات ادتُاع١ٝ 

 اٚ ْؿط١ٝ نا١َٓ يد٣ املهًـ بايغسٜب١ يف ايعسام.
ٛادٗ٘ االداز٠ ايغسٜب١ٝ يف ايعسام اذ ٜعد ٖٚٛ ؼٍد َِٗ ت ،ايؿطاد املايٞ ٚاالدازٟ

ؾٛدٛد ب١٦ٝ ض١ًُٝ ادتُاعٝا ؾغال ، ضببا َباغسا َٚاْعا يتشكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ
ٚإ نٌ َا ٜتِ  ،ؾ١َعٔ ؼكٝل ايطًِ ٚايعداي١ َع املؤضطات ايك١ٜٛ ئ ٜتشكل بٛدٛد ٖرٙ اآل

ْتٝذ١ يعٛاٌَ  ،إ ٜتِ ؼضًٝ٘ تٛزٜدٙ يًدصا١ْ ايعا١َ يٝظ اال دص٤ا ٜطريا مما ٜؿرتض
تغاؾست يتشكٝل ذيو ضٛا٤ َٔ خالٍ بعض ايطًٛنٝات غري ايط١ًُٝ يف تأد١ٜ ايٛادبات 
املٓٛط١ باملٛظـ طبكا يًكإْٛ ٚذيو يتشكٝل َهاضب غدض١ٝ ٚبٓؿظ ايٛقت ٜعد ذيو 

ٚتتعدد  ،(1)اْتٗانا يكٛاعد ايطًٛى املٗين ايرٟ هب االيتصاّ ؾٝٗا اسرتاَا يًٛظٝؿ١ ايعا١َ
                                                      

ات الجولة العخاقية ، الفداد االداري والسالي واثاره الدلبية على مؤسدجهادفاطسة عبج  (0)
، بحث مشذهر على مهقع الييئة العامة للزخائب في العخاق وسبل معالجتو

www.tax.mof.gov.iq 8، ص. 
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َعاٖس ايؿطاد املايٞ ٚاالدازٟ اىل اضتدداّ ايسغ٠ٛ نٛض١ًٝ يتشكٝل املهاضب املاي١ٝ ؾغال 
ٚقد ٜسدع  ،عٔ اضتػالٍ املٓضب ٚايضالسٝات املُٓٛس١ طبكا ي٘ يًتهطب ع٢ً املاٍ ايعاّ

ايطبب يعٛاٌَ تكًٝد١ٜ اداز١ٜ تتُجٌ بايسٚتني االدازٟ ٚعدّ ػاٚب املٛظـ َع ادا٤ َٗاَ٘ 
ٜٓبػٞ ٚدعٌ املٛاطٔ يف ساي١ َعاْا٠ دا١ُ٥ تدؾع٘ يتكدِٜ ايسغ٠ٛ ؽًٝضا هلرا ايبط٤ نُا 

ٚيعٌ ٖرٙ االَج١ً تٛدب ع٢ً ايدٚي١ ٚعع ضٝاض١  ،ٚايتأخري يف الاش املعاَالت اـاص١ ؾٝ٘
  .غا١ًَ ملهاؾش١ ٖرا املسض َٚٓع اْتػازٙ ٚايكغا٤ عًٝ٘ َٔ خالٍ

ٚباقٞ االدازات  سٛن١ُ االداز٠ ايغسٜب١ٝ ١ْٝٚ اٟاضتدداّ ْعاّ االداز٠ االيهرت
ٖٚٛ سٌ ٚاقعٞ ملٛاد١ٗ َعاٖس اضتػالٍ املٓاصب ايعا١َ َٔ خالٍ دعٌ  ،ايعا١َ االخس٣

ؾاعتُاد َٓع١َٛ تٓع١ُٝٝ َس١ْ اٟ  ،ايعالق١ زق١ُٝ بني املهًـ ٚاالداز٠ ايغسٜب١ٝ ْطبٝا
ؿٌ ايباب اَاّ ايهجري َٔ دا٤ ايغسٜب١ ٜكايعا١َ بضٛز٠ ايهرت١ْٝٚ يًُهًـ بأتكدِٜ اـد١َ 
 .(1)َعاٖس ايؿطاد

تطٜٛس ٚتدزٜب َٗازات ايعاًَني يف ايدٚا٥س ايغسٜب١ٝ اذ ضٝٓعهظ اهابا ع٢ً 
تعاطٞ املٛظـ يف اؿاالت اييت تعسض اَاَِٗ ٚتهٕٛ هلِ ايكدز٠ بضٛز٠ اٚضع ٚامشٌ 

ا١َ املط٦ٛي١ عٔ ٜكابً٘ دٗد نبري ٜكع ع٢ً عاتل اؾٗات ايع ، الؽاذ ايكساز املٓاضب قاْْٛا
اداز٠ ايغسا٥ب يف تٛدٝ٘ مجٗٛز املهًؿني اٟ داؾعٞ ايغسا٥ب ٚعُّٛ اجملتُع يتهٜٛٔ َا 
ٜط٢ُ بايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ يػري املتدضضني اٟ خًل فتُع َؤضطات قٟٛ ٜدعُ٘ 
فتُع َدْٞ َتعإٚ. ٖٚرا تطبٝل َباغس يكاعد٠ ايٝكني املع١ًَٛ يد٣ املٗتُني بايكإْٛ 

ٜيب ٚاييت تعين ٚصٍٛ ايؿهس٠ نا١ًَ َٔ ايٓط ايكاْْٛٞ ملٓؿر ايكإْٛ ٚيًػدط ايرٟ ايغس
 تٓاقض ؾال ْصاٍ ْرنس ٜكع ع٢ً َضاؿ٘ ٖرا ايٓط برات احملت٣ٛ ٚايؿِٗ دٕٚ غُٛض ٚال

ايكًٌٝ َٔ عدّ ايٝكني ٜعادٍ ايهجري َٔ عدّ ايعداي١ ٘ أدّ مسٝح "َكٛي١ ايؿكٝ
 .(2)ايغسٜب١ٝ"

عِ َطتشدث١ يف ؼكٝل اؿضس ايدقٝل يًؿ٦ات ٚاالَٛاٍ اعتُاد طسم عٌُ ْٚ
املطتشل عًٝٗا ايتشاضب ايغسٜيب ٚخاص١ االْػط١ اييت تكع ؼت َط٢ُ االقتضاد غري 

                                                      

 ،9303 عّسان، –اليازوري، االردن  ، دارياسين، االدارة االلكتخونيةالب سعج غ د. (0)
 .95ص

 :انظخ في ذلك ما نذخ حهل اراء ادم سسيث في القهاعج الزخيبية (9)
http://economicsconcepts.com/canons_of_taxation.htm 
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 ، َٔ خالٍ قاٚي١ سضسٖا ٚادخاهلا عُٔ املٓع١َٛ املطذ١ً يالقتضاد ايعاّ ،ايٓعاَٞ
ٚعدّ اؾُٛد َٚٛانب١ ايتػّٝس مما ٜعين اعتُاد مناذز يًبطاقات ايغسٜب١ٝ تتُٝص باملس١ْٚ 

خاص١ َع َا اعتُدت٘ ايعدٜد َٔ ايدٍٚ َٔ ْعِ ايبطاق١  ، اؿاصٌ يف سسن١ ايعٌُ ٚاالضٛام
 ايغسٜب١ٝ ايرن١ٝ.

يف املكابٌ لد االداز٠ ايغسٜب١ٝ يف ممًه١ ايبشسٜٔ ٚزغِ قدّ ايكإْٛ ايغسٜيب 
ٕٚ ايغسا٥ب ٚامنا فُٛع١ داز٠ غؤٜٛدد تػهٌٝ ادازٟ َطتكٌ ٚىتط بإ ْطبٝا اال اْ٘ ال

َٛظؿني عَُٛٝني تابعني يٛشاز٠ املاي١ٝ ميازضٕٛ َٗاّ تطبٝل ايكٛاْني ايغسٜب١ٝ َٔ خالٍ 
ٜػري  ؾكإْٛ عسٜب١ ايدخٌ ايبشسٜين ايٓاؾر ال ، عٌُ ايٛشاز٠ ٚيٝظ َٔ خالٍ اداز٠ كتض١

ٚعٓد  ،ٛشٜساىل اداز٠ عسٜب١ٝ تع٢ٓ بتطبٝك٘ دٕٚ ضٛاٖا ٚامنا ناؾ١ االدسا٤ات تٛد٘ يً
ْٓا ضٓذد إ َٗاّ ١ٝ ٚاالقتضاد ايٛطين ايبشس١ٜٝٓ ؾإايسدٛع يًٗٝهٌ االدازٟ يٛشاز٠ املاي

تطبٝل ايكٛاْني ايغسٜب١ٝ ٜكع ع٢ً عاتل ادازات تابع١ يٛشاز٠ املاي١ٝ نباقٞ االدازات املاي١ٝ 
 إ االداز٠االخس٣ ٚيٝظ هلا اـضٛص١ٝ اٚ ايكإْٛ اـاظ ايرٟ وهِ عًُٗا خاص١ ٚ

داز٠ ايكاع١ٝ اييت متٓح صالسٝات تطبٝل ايكإْٛ ٚتكدٜس االَٛز ايغسٜب١ٝ ٖٞ اغب٘ باإل
طبكا يًٛقا٥ع اييت تعسض اَاَٗا ٚيٝظ نُا ٖٛ َتبع يف ٖٝه١ًٝ االدازات املدتض١ بػؤٕٚ 
ايغسا٥ب يف ايبشسٜٔ َجٌ االداز٠ اـاص١ بغسا٥ب ايك١ُٝ املغاؾ١ ٚاالداز٠ اـاص١ بغسا٥ب 

 .(1) عٔ االداز٠ اـاص١ بطٝاض١ االٜسادات ايعا١َاملؤضطات ؾغال
 

 

 الثاني املطلب

 اشهالية الوعي الضرييب لدى دافع الضريبة
إ املهًـ اٚ داؾع ايغسٜب١ ٖٛ ايسنٝص٠ ايجايج١ يف َجًح ايعالق١ ايغسٜب١ٝ ؾبدٕٚ 
ٚدٛد املهًـ ئ ٜكّٛ ايٓعاّ ايغسٜيب ع٢ً اضظ سكٝك١ٝ ٚيٝظ َٔ دد٣ٚ يٛدٛد 

ٖٚرا ٜطتدعٞ إ  ،دؾع ايغسٜب١"ٜهٔ ٖٓاى َٔ وكل اهلدف االِٖ " ٚاالداز٠ إ ملايكإْٛ 
تتأضظ ايعالق١ بني املهًـ ٚاالداز٠ ع٢ً اضظ ٚاعش١ ٚقدد٠ نٞ نسز يف ايٓٗا١ٜ اىل 

                                                      

 :قتراد الهطشي على السهقع الخسسي( انظخ الييكل االداري لهزارة السالية واال0)
 www.mofne.gov.bh/About.  04/09/9308تاريخ الديارة.  
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فتُع عسٜيب ٜعٞ ا١ُٖٝ ايغسٜب١  نْٛٗا االدا٠ االنجس ثباتا يتٌُٜٛ اجملتُع ٚاستٝادات٘ 
يدٚي١ ايت١ًُٜٝٛ َتد١ًً نْٛٗا تتأثس بٗرٙ ايعٛاٌَ قد ػعٌ قدز٠ ا بعٝدا عٔ ايعٛاٌَ اييت

اٜسادات ايٓؿط ٚايجسٚات ايطبٝع١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ" ٚزغِ ايٓطب١ امل١ُٗ اييت اـازد١ٝ "
تكّٛ ٖرٙ االٜسادات بتًُٜٛٗا عُٔ سذِ االٜسادات ايعا١َ ضٜٓٛا اال اْٗا ئ تبين اقتضاد 

ٔ ايتأثس باملتػريات اـازد١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ زغِ إ ٜتطِ بايجبات ايٓطيب ٚايبعد ع
ثس بدزد١ اقٌ ٚعٛسا َٔ َبٝعات ايٓؿط ات تبك٢ عسع١ يًتأثس اال اْٗا تتأباقٞ االٜساد

ٚضٛاٖا ؾغال عٔ طبٝعتٗا ايٓاعب١ ٚغري املتذدد٠ قٝاضا يًٓػاط االقتضادٟ ايكا٥ِ ع٢ً 
 ١ٜ يف ممازض١ االْػط١ االقتضاد١ٜ.اؾٗد ايبػسٟ اير ٜتطِ بايجبات ايٓطيب ٚاالضتُساز

داز٠ ايغسٜب١ٝ ٚع٢ً َطت٣ٛ اع٢ً بايطًط١ ايعا١َ اييت إ عالق١ املهًـ باإل
إَا عالق١  (1)٢ً اػاٖنيتؿسض االعبا٤ ايغسٜب١ٝ ميهٔ إ تؿطس ٚبػهٌ َستب تازىٝا ع

َٚصاٜا   ايغسٜب١ اٟ عالق١ تبادٍ َٓاؾع يتؿطري االقدّ يطبٝع١ ايكبٍٛ بادئتعاقد١ٜ ٖٚٞ ا
وضٌ عًٝٗا داؾع ايغسٜب١ َكابٌ ضداد ايدٜٔ ايغسٜيب اٚ ايجُٔ املدؾٛع َكابٌ اـدَات 

اال إ ، ٚقد تسضذ ٖرا املؿّٗٛ َدٜات ش١َٝٓ يٝطت بايك١ًًٝ ،اييت وضٌ عًٝٗا َٔ ايدٚي١
دخٍٛ االؾهاز االدتُاع١ٝ ٚاخساز دؾع ايغسٜب١ َٔ ايؿهس٠ املاد١ٜ ايبشت١ ملؿّٗٛ ذٚ طبٝع١ 

ع١ٜٛٓ تٓطٟٛ ع٢ً ايتبادٍ املتطاٟٚ يًشكٛم ٚايٛادبات عُٔ َٓع١َٛ ضٝاض١ٝ ٚقا١ْْٝٛ َ
ٜدعُٗا زغب١ َػرتن١ بايتهاٌَ ٚايتغأَ االدتُاعٞ يتشكٝل ايسؾا١ٖٝ املٓػٛد٠ ٚيرا تسضذ 

ٌ ُٛع١ ٚثا٥ل ٚاٚصاف ػعايغسٜب١ ٖٛ ٚادب قاْْٛٞ تًصَ٘ ف يد٣ ايٛعٞ ايػعيب إ دؾع
املٛطٔ ٚ االقا١َ" َع ايطًط١ اييت "اؾٓط١ٝ" اٚ ادتُاع١ٝ" قا١ْْٝٛ " يداؾع ايغسٜب١ عالق١

ٖٚرا ايتؿطري االدتُاعٞ اعط٢ االداب١ عٔ اضباب دؾع ايغسٜب١ ٚايتصاّ  ، تؿسض ايغسٜب١
االؾساد بدؾعٗا ٚإ دٚاّ ٚتكدّ ٚزؾا١ٖٝ اٟ فتُع تعتُد ع٢ً ادا٤ االطساف يٛادباتٗا نُا 

 .ؾهس٠ املطاٚا٠ اَاّ ايكإْٛ كٝلتعاطٝٗا َع سكٛقٗا اٟ ؼ
 ا١ُٖٝ ايغسا٥ب يد٣ املهًـ اٚال

 إ بٝإ َد٣ ا١ُٖٝ ايغسا٥ب يًُهًـ ٜعتُد ع٢ً عد٠ عٛاٌَ:
ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ يٛاقع اجملتُع احملًٞ ايرٟ ٜهٕٛ متٌٜٛ استٝادات٘ ايعا١َ َٔ اَٛاٍ  .1

١ االدباز١ٜ إ ع١ًُٝ املطابك١ اير١ٖٝٓ يد٣ املهًـ بني ؾهس٠ ايغسٜب ،ايغسا٥ب
االضتبداد١ٜ مبا يًدٚي١ َٔ ق٠ٛ تٓؿٝر١ٜ َباغس٠ ع٢ً اَٛاي٘ االقتضاد١ٜ ػعً٘ يف ساي١ 

                                                      

(1) M .La ferrier ,cours de legislation financiere,Paris,1948,p:163.  
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َٔ املكاز١ْ املطتُس٠ بني َا ٜدؾع٘ َٔ عسٜب١ ٚبني َا ٜتًكاٙ َٔ خدَات عا١َ اٚ 
اغباع ؿادات٘ ايعا١َ يف سدٖا االد٢ْ اؿاد١ اىل تأَني املأنٌ ٚاملًبظ ٚاملػسب 

 ؾسظ عٌُ ؼكل ي٘ اغباع ٖرٙ االستٝادات.ٚاؿضٍٛ ع٢ً 
ٜسادات ايعا١َ َٚٓٗا ايغسٜب١ يف متٌٜٛ اؿادات ايعا١َ ٚمتٌٜٛ . اضتدداّ ايطًط١ ايعا١َ يإ2

ؾايطًط١ يٝطت ذات تأثري إ مل تعٗس مبٛقـ املٓؿل ٚاملؤَٔ  ،املٛاش١ْ ايعا١َ يًدٚي١
ايهُاي١ٝ ٖٚرا ٚادبٗا ايكاْْٛٞ ؿادات االؾساد ٚاجملتُع ضٛا٤ االضاض١ٝ اٚ ايتشط١ٝٓٝ ٚ

١ُٖٝ ايغسا٥ب يف ؼكٝل االَإ االدتُاعٞ ، ؾإ ؼكل ذيو ؾإ ايٛعٞ بأٚاالخالقٞ
يًُذتُع احملًٞ ضٝتشكل بضٛز٠ تدزه١ٝ ٚتسان١ُٝ تؤدٟ اىل ثبات ٖرا املؿّٗٛ يف ٚعٞ 

ٚإ نإ  ،(1)ٛاطٔ عَُٛا ٚاالغداظ املهًؿني بأدا٤ ايغسٜب١ ع٢ً ٚد٘ اـضٛظامل
ايطًٛى املتبع يًُٛظـ املدتط بتطبٝل ايكإْٛ ايغسٜيب ٜتطابل َع ٖرا االػاٙ 
ٜٚدعُ٘ قإْٛ ٚاعح َٚباغس ال ٜعطٞ اجملاٍ يتدخٌ ايٓٛاشع ايبػس١ٜ غري ايط١ٜٛ ؾإ 
ايٛعٞ ايغسٜيب يد٣ اجملتُع ضٝتشكل بضٛز٠ تدزه١ٝ ػعٌ دؾع ايغسٜب١ َٔ ايجٛابت 

تُعات املتكد١َ اقتضادٜا نايٛالٜات املتشد٠ ٚدٍٚ املطًِ ؾٝٗا نُا ٖٛ اؿاٍ يف اجمل
االؼاد االٚزبٞ اييت تعّبس َٓعَٛتٗا ايكا١ْْٝٛ اؾغٌ تعبري عٔ ايتعإٚ بني اهلسّ ايجالثٞ 

 يًعالق١ ايغسٜب١ٝ ٚإ بٓطب١ عاي١ٝ.
١ُٖٝ ايغسا٥ب ٜسدع اىل اٌَ ؼكل ايػسض يف غعٛز املهًـ بأَا هعٌ ٖرٙ ايعٛ . ا3ٕ

 ضتعتُدٖا االداز٠ ايغسٜب١ٝ عٓد قٝاَٗا بايتشاضب ايغسٜيب ؾٗٞ تكتطع املعاٜري اييت
ايغسٜب١ َٔ املٛاطٔ يٝظ يهْٛ٘ َٛاطٓا ؾشطب ٚامنا إ ٜرتاؾل ذيو َع ْػاط 
اقتضادٟ وكل ي٘ دخال ىض يًغسٜب١ غري إ ؾهس٠ املٛاط١ٓ ػعٌ دؾع ايغسٜب١ 

ٌَ َع٘ بطٝام كتًـ عٔ غري َربزا َٔ ٚد١ٗ ادتُاع١ٝ ٚػعٌ االداز٠ ايغسٜب١ٝ تتعا
املٛاطٓني ضٛا٤ بداعٞ االقا١َ اٚ ممازض١ ايٓػاط االقتضادٟ ضٛا٤ َٔ سٝح االضعاز 

 ايغسٜب١ٝ املطبك١ اٚ ايػٍُٛ باؿٛاؾص ايغسٜب١ٝ.
 ايعداي١ ايغسٜب١ٝ ٚتأثريٖا يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ: اْٝاث

يطٝاض١ عا١َ تعتُد  ١ُٖٝ ايغسا٥ب ٖٞ ْتٝذ١إ اغهاي١ٝ ايٛعٞ ايغسٜيب بأ
بايتايٞ ؾإ َا ٜٛاد٘ اجملتُعات  ،مناذز قا١ْْٝٛ تطبل ع٢ً االغداظ اـاععني يًغسٜب١

                                                      

السالية العامة والتذخيع السالي، الجدء االول، مطابع  ( د. دمحم عبجهللا العخبي ،اصهل علم0)
 .033ص ،0950يذ، االسكشجرية رمد
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ايعسب١ٝ ٚايعسام ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ عدّ املس١ْٚ يف ايتعاٌَ االدازٟ َع املتػريات 
االدتُاع١ٝ املتطازع١ ٚبايتايٞ تطبٝل مناذز داٖص٠ صُُت ٚٚععت ؿاي١ ش١َٝٓ ضابك١ مل 

َٚجاٍ ذيو َا تعسعت ي٘ املدٕ اييت  ، د ايٛعع اؿايٞ ٜتؿل ع٢ً اضتُساز١ٜ االخر ؾٝٗاٜع
َٚا ٜعين ذيو  2017ٚيػا١ٜ  2014خسدت َٔ ايضساع ايعطهسٟ خاص١ ايؿرت٠ ايالسك١ يعاّ 

قاؾعات ٣ْٛٓٝ ٚصالح ايدٜٔ ػط١ االقتضاد١ٜ يف تًو املٓاطل "َٔ تٛقـ تاّ يًٓ
َعٗا بأضًٛب ٜتؿل ٚنْٛٗا تعسعت داز٠ ايغسٜب١ٝ ايتعاٌَ ٚاالْباز" ايرٟ ٜٛدب ع٢ً اال

ضباب قاٖس٠ َٓعت االغداظ َٔ ايتٛاصٌ َع ايدٚا٥س ايغسٜب١ٝ ٚتطدٜد ايدٜٕٛ ايغسٜب١ٝ أل
ميهٔ ايكبٍٛ بؿهس٠ اضتُساز ضسٜإ ايكإْٛ َع  ٚال ،نْٛٗا خسدت عٔ ضٝاد٠ ايدٚي١ َؤقتا

سٜب١ٝ ٚؾهس٠ ايعداي١ ايغسٜب١ٝ ع٢ً ٚد٘ اْكطاع ايدخٌ ٚتٛقؿ٘ ؾٗرا ٜٓايف املبادئ ايغ
دشاف ٚعدّ ٟ اىل تٛيٝد غعٛز يد٣ املهًـ باإلاـضٛظ اذ إ ٖرا االػاٙ ضٝؤد

املطاٚا٠ اَاّ ايكإْٛ ٚاييت ٖٞ اسد٣ ْتا٥ر ايعداي١ ايغسٜب١ٝ ٚاييت تٛدب ايتُٝٝص ؾ٦ات 
َٓٗا طبٝع١ ايٓػاط  املهًؿني اضتٓادا ملعٝاز املكدز٠ ايتهًٝؿ١ٝ اييت تتشدد بعٛاٌَ عدٜد٠

ايٓؿكات املضسٚؾ١ يًشضٍٛ ع٢ً ايدخٌ ؾغال عٔ ايعٛاٌَ املؤثس٠ ع٢ً  ،االقتضادٟ
١ٜ ممازض١ ايٓػاط االقتضادٟ اٚ اْكطاع٘ مما ٜعين ؼكٝل َطاٚا٠ قا١ْْٝٛ قا١ْْٝٛ زاضتُسا

سكٝك١ٝ دٕٚ عٝاع ؿل ايدٚي١ يف ؼضٌٝ ايغسٜب١ ٚدٕٚ ٖدز ؿل املهًـ يف ايتعاٌَ 
  َع٘ بضٛز٠ ٚاقع١ٝ طبكا ملعاٜري قا١ْْٝٛ قدد٠.ايغسٜيب

 

 

 ةـاخلامت
إ ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ اصبح اضاضا تٓطًل َٓ٘ ايطٝاضات ايعا١َ ألٟ دٚي١ 
تسٜد اعتُاد ضرتاتٝذ١ٝ سكٝك١ٝ يًتطٜٛس ٚايبٓا٤ يف ناؾ١ االػاٖات ٚميهٔ ابساش اِٖ ايٓتا٥ر 

 اييت خسدت ؾٝٗا ٖرٙ ايدزاض١:
 تاالضتٓتادا

إ املٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ يف ممًه١ ايبشسٜٔ قد ٚانبت اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ 
املعتُد٠ اممٝا َٔ خالٍ ضٝاض١ ايعٌُ اؾُاعٞ املٓتذ١ يف دٍٚ فًظ ايتعإٚ املٛسد 
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يدٍٚ اـًٝر ايعسبٞ اييت تطٌّٗ نجريا ادخاٍ ايتطٜٛس يف املٓعَٛات ايكا١ْْٝٛ يف اؾاْبني 
 ايٓعسٟ ٚايتطبٝكٞ.

ؿتكس ايعسام اىل ٚعع ضٝاض١ غا١ًَ تأخر باالعتباز ايٛاقع ايكا٥ِ يف االقتضاد ايٛطين ٜ
لاح اٟ ضٝاض١ ت١ُٜٛٓ اض١ٝ ٚاالقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ" إلٚايتشدٜات اييت تٛادٗ٘ "ايطٝ

تعاجل املػانٌ ٚاملعٛقات ع٢ً َطت٣ٛ َعاؾ١ َػانٌ ايؿكس ٚايبطاي١ اٚ َػه١ً ايعذص 
 االؼاد١ٜ ضًٜٓٛا. ايدا٥ُٞ يف املٛاش١ْ

 ايتٛصٝات
يتشكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ َٔ خالٍ ايٓعاّ ايغسٜيب ٚادٚات٘ ايس٥ٝط١ ؾإ 

 ذيو ٜطتدعٞ سدٚخ مج١ً َٔ االَٛز اُٖٗا :
، َطاٜس٠ ايتطٛز املتطازع الضتدداّ تكٓٝات ايعامل ايسقُٞ عُٔ َٓع١َٛ ايعٌُ االدازٟ .1

القضس يف ؼكٝل االساط١ ايها١ًَ باجملتُع ايغسٜيب ؾٗٛ اؿٌ االلح ٚاالنجس تأثريا ٚا
تؿسٜط ٚؾٝ٘ ؼكٝل يؿهس٠ ايعداي١ ايغسٜب١ٝ َٔ خالٍ ؼدٜد االغداظ  دٕٚ اؾساط ٚال

اـاععني ؾعال ٚاؿد َٔ َػانٌ ايتٗسب ايغسٜيب اٚ ؼٌٜٛ ايعب٤ ايغسٜيب َٔ 
ؾري ايب٢ٓ املهًـ قاْْٛا اىل اغداظ اخسٜٔ ٖٚرا ٜعين ضٝاض١ غا١ًَ تبدأ َٔ تٛ

ايتشت١ٝ اىل تدزٜب ايعاًَني يف االداز٠ ايغسٜب١ٝ ٜكابًٗا َعسؾ١ ٚٚعٞ بايكإْٛ ايغسٜيب 
 َٔ املهًؿني.

ؾايٛعٛح ٖٛ االضًٛب ، . تجبٝت ؾهس٠ ٚعع َد١ْٚ يكإْٛ ايغسا٥ب يف ايعسام اّ ايبشس2ٜٔ
ٕٛ االَجٌ يتشكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ؾهٌ ذيو ٜضب يف َضًش١ تطبٝل ايكاْ

ٚاملد١ْٚ تعُد اىل تٛسٝد ايٛثا٥ل  ، ايغسٜيب بػهٌ ٜتؿل ٚاالٖداف اييت ُغسع َٔ ادًٗا
ايكا١ْْٝٛ اـاص١ بػؤٕٚ ايغسا٥ب يف َد١ْٚ ٚاسد٠ تسؾل ؾٝٗا االْع١ُ ٚايتعًُٝات اٚ 
ايًٛا٥ح ايتؿطري١ٜ يًتطٌٗٝ ع٢ً املٛظـ املطبل يًكإْٛ ادا٤ عًُ٘ بضٛز٠ اؾغٌ 

تُاي١ٝ بني ْضٛظ ايكٛاْني َٚا ٜطبل ْتٝذ١  يهجس٠ ايكٛاْني ًٜٚػٞ ساي١ ايؿذ٠ٛ االس
 ؾغال عٔ َعسؾ١ املهًـ يف َا ي٘ َٚا عًٝ٘. ، ٚتعددٖا دٕٚ ٚسد٠ تسبطٗا

. ت١ُٝٓ ايكدزات االداز١ٜ ٚايع١ًُٝ يد٣ َٛظؿٞ االدازات ايغسٜب١ٝ َٔ خالٍ ايدٚزات 3
تضاد١ٜ ٚتٓاٍٚ ايجػسات ْػط١ االقتسنص ع٢ً دٛاْب ايؿشط ايدقٝل يأل ايتطٜٛس١ٜ اييت

 اييت ٜطتطٝع نباز املهًؿني ايتٗسب عسٜبٝا باضتدداَٗا.
 ادرـاملص
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 .2006بريٚت، 

ُّإ  .2  .2010 ،االزدٕ –ضعد غايب ٜاضني، االداز٠ االيهرت١ْٝٚ، داز ايٝاشٚزٟ، ع
 .1971، ًط١ ايتكدٜس١ٜ ٚايسقاب١ ايكغا١ٝ٥، ايطعضاّ ايربشلٞ .3
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 ثاْٝا  ايبشٛخ

ات ايدٚي١ ايعساق١ٝ ايؿطاد االدازٟ ٚاملايٞ ٚاثازٙ ايطًب١ٝ ع٢ً َؤضط ،ؾاط١ُ عبد اؾٛاد .1
٥ب يف ايعسام ، عح َٓػٛز ع٢ً َٛقع اهل١٦ٝ ايعا١َ يًغساٚضبٌ َعاؾت٘
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د. قبظ سطٔ عٛاد ايبدزاْٞ. "ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًشٛاؾص املاي١ٝ يف قٛاْني ايطاق١  .2
  .Al-Rafidain Law Journal 17.60 (2014) ". دزاض١ َكاز١ْ

 ايكٛاْني ٚايٛثا٥ل ايسمس١ٝ :ثايجا
 .2002 ١ ايبشسٜٔ،دضتٛز ممًه. 1

 .2005ايدضتٛز ايعساقٞ . 2

 . 1959يط١ٓ  162قإْٛ ايغسٜب١ ع٢ً ايعكاز ايعساقٞ زقِ . 3
 .1979( يط١ٓ 22قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ ايبشسٜين زقِ ). 4

يط١ٓ  113قإْٛ تعدٌٜ قإْٛ عسٜب١ ايدخٌ ايعساقٞ زقِ  1994يط١ٓ  17ايكإْٛ زقِ . 5
1982. 

http://www.tax.mof.gov.iq/
http://www.tax.mof.gov.iq/
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 .2008يط١ٓ  13ظ بتضؿ١ٝ ايٓؿط اـاّ ايعساقٞ زقِ قإْٛ االضتجُاز اـا. 6
 .2018يط١ٓ  48قإْٛ عسٜب١ ايك١ُٝ املغاؾ١ ايبشسٜين زقِ . 7

 .2018( يط١ٓ 9قإْٛ املٛاش١ْ  االؼاد١ٜ ايعا١َ يف ايعسام زقِ ). 8

 .اهلٝهٌ االدازٟ يٛشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتضاد ايٛطين. 9

 .tax.mof.gov.iqيعسام اٖداف اهل١٦ٝ ايعا١َ يًغسا٥ب يف ا. 10
 َٓػٛز٠ ع٢ً َٛقع االَِ املتشد٠ 2030خط١ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ، . 11

development /AR   /sustainable development   /www.un.org 
 4 آب ـ 26تكسٜس َؤمتس ايك١ُ ايعاملٞ يًت١ُٝٓ املطتدا١َ، دٖٛاْطربؽ، دٓٛب إؾسٜكٝا، . 12

 .2002، ْٜٝٛٛزى، 2002أًٍٜٛ 
ٚاملعد٠ َٔ ايًذ١ٓ ايعًٝا  2022-2018تٝذ١ٝ ايتدؿٝـ َٔ ايؿكس يف ايعسام ا. اضرت13

 الضرتاتٝذ١ٝ ؽؿٝـ ايؿكس يف ايعسام بايتعإٚ َع ٚشاز٠ ايتدطٝط ايعساق١ٝ ٚايبٓو ايدٚيٞ،
 https://mop.gov.iq/staticَٛدٛد٠ ع٢ً ايسابط االيهرتْٚٞ 
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