
 المادة:المالٌة العامة

  م.م ارتماء دمحم بالر

 المحاضرة االولى

 عناصر الماليه العامة

 الحاجات العامة

ٌعد تعرٌف الحاجات العامة ضرورة اساسٌة ٌتحدد على اساسها نطاق النشاط المالً 

 فً محاولته اشباع هذه الحاجات .لذا ٌمتضً االمر اوال تحدٌد مالممصود بالحاجه.

 كل ماٌساور النفس من رغبه تنادي باشباعها.الحاجة:هً 

 التمييز بين الحاجات الجماعية والحاجات الفردية

الحاجات الفردٌه:ٌتولى الفرد امر اشباعها بنفسه.مثل الحاجة الى الماكل والمشرب 

 او الحاجة الى اداء الشعائر الدٌنٌة

 الحاجات الجماعٌة:ٌتم اشباعها بصورة جماعٌة ولها عدة مزاٌا:.

 عدم لابلٌتها االنمسام او التجزئة بٌن االفراد    -1

 الٌؤثر استهالن الفرد منها فً استهالن االخرٌن-2

الٌمكن استبعاد احد االفراد من االستفادة منها فاالستفادة للجمٌع سواء  -2

 ساهمو بتموٌلها ام لم ٌساهمو.

 معايير التمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة

 من ٌموم باالشباع معٌار طبٌعه-1

 مصدر االحساس بالحاجه-2

 المعٌار االلتصادي )لانون الل مجهود ممكن(-3

 المعٌار التارٌخً.-4

 

 

 



 النفقات العامة

تستخدم الدولة عند لٌامها بتنفٌذ نفماتها مبالغ نمدٌة لتحمٌك اغراض النفع العام .من 

 عناصرها.اجل هذا ٌمتضً تحدٌد الممصود بالنفمة العامه مع ابراز 

 النفمة العامة:مبلغ نمدي ٌخرج من ذمة شخص معنوي غام بهدف تحمٌك نفع عام.

 عناصر النفمه العامة

 النفمه العامه مبلغ من النمود-1

 صدور النفمه العامه العامه عن الدوله او احدى هٌئاتها العامة-2

 هدف النفمة العامه تحمٌك النفع العام-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة:المالٌه العامة

 م.م ارتماء دمحم بالر

 المحاضرة الثانٌه

 صور النفقات العامة

 للنفمات العامة صور مختلفه نحددها بما ٌاتً:.

االجور والمرتبات التي تدفعها الدولة الى الموظفين والعمال والمتقاعدين -1

 .العاملين في اجهزتها

 .وهنان انواع متعددة لالجور والمرتبات منها:

مرتب رئٌس الدولة اذ سن المشرع العرالً لانون خاص بتحدٌد راتب رئٌس  -أ

النافذ 2111لسنة  22الدولة وهوه لانون راتب ومخصصات رئاسة الجمهورٌة رلم 

اذ حدد راتب ومخصصات محددة وهوه بذلن لم ٌسلن اٌا من االتجاهات المتبعه فً 

 بالً الدول.

ر االشارة الٌه ان العراق لد اخذ فً مجال مرتبات اعضاء البرلمان ومما تجد-ب

تحدٌد رواتب اعضاء مجلس النواب )السلطة التشرٌعٌه(بطرٌمه سن لانون عادي 

لتحدٌد مكافاة اعضاء المجلس استنادا لمانون رواتب ومحصصات مجلس النواب 

 النافذ.                                                      2111لسنه  22رلم 

مرتبات الموظفٌن اذ اصدر العراق لانون رواتب موظفً الدولة والمطاع العام -ح

المعدل الذي ٌشمل شرٌحة واسعه من موظفً الدولة ومما  2112لسنه  22رلم 

ٌالحظ عدم شمول هذا المانون لفئات بالً موظفً الدولة كموى االمن الداخلً 

احرى من الموظفٌن لدى  والموظفٌن العسكرٌٌن وموظفً الخدمة الخارجٌة وفئات

 الدولة.

المرتبات التماعدٌة ومن الجدٌر ذكره ان النظام المانونً لتماعد موظفً الدولة فً  -د

 النافذ. 2114لسنه  9العراق محكوم بمانون التماعد الموحد رلم 

 اثمان مشتريات الدولة وتثور عند معالجة هذه الحالة المسائل االتية:.-2

ً تموم بعملٌة الشراء لد تكون سلطه مركزٌة او المركزٌة من حٌث السلطة الت-أ

 حسب اهمٌة االدوات والمعدات المراد شرائها



من حٌث الكٌفٌة التً ٌتم الحصول بها على هذه المستلزمات وتكون اما بصورة  -ب

مباشرة من خالل شرائها من السوق او ان تدع مسالة توفٌرها الى المماولٌن او 

 الموردٌن

ث االسلوب التً ٌتم به الحصول على المماولٌن وهوة طرٌك المنالصة او من حٌ -ح

 الممارسة

النافذ على  2114لسنه  1وفً العراق تسري تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم

العملٌات التماعدٌة التً تجرٌها ادرات الدولة لغرض شراء ماتحتاجه من سلع 

 وحدمات.

ٌة واعانات داخلٌة وتنمسم االعانات الداخلٌة الى االعانات وتنمسم الى اعانات دول-3

 االعانات االدارٌة واالعانات االلتصلدٌة واالعانات االجتماعٌة 

 تسدٌد فوائد والساط الدٌن العام.-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المادة:المالٌة العامة

 م.م ارتماء دمحم بالر 

 المحاضرة الثالثة              

 تقسيم النفقات العامة

 تمسم النفمات العامة الى لسمٌن:.

التمسٌم االلتصادي للنفمات العامة وهنا تمسم النفمات العامة حسب تاثٌرها على -1

 الدخل المومً الى لسمٌن:.

النفمات الحمٌمٌه:وهً النفمات التً تنفذها الدولة ممابل الحصول  - ح

على السلع والخدمات او رؤؤس اموال انتاجٌة ومن امثلتها 

الستثمارٌه والنفمات الجارٌة وٌترتب علٌها زٌادة فً النفمات ا

 الدخل المومً .

النفمات التحوٌلٌة :ووهً التً التحمك زٌادة مباشرة فً الدخل المومً وانما -ب

تحول الموة الشرائٌة بٌن االفراد والجماعات اذ تعٌد توزٌع الدخل المومً من طبمة 

 اجتماعٌة الى اخرى .

فمات العامة وهنا تنمسم النفمات حسب الغرض او الوظٌفه التمسٌم الوظٌفً للن-2

 المخصصة لها النفمة الى:.

 النفمات االلتصادٌة-أ

 النفمات االجتماعٌة-ب

 النفمات االدارٌة-ح

 

 

 

 

 



 ممومات النفمات العامة

ٌمصد بممومات النفمات العامة المواعد التً تجب مراعاتها عند اصدار النفمه العامه 

 ٌلً:. وهً تتمثل بما

 لاعدة المنفعة المصوى-1

 ٌمصد بها تحمٌك اكبر لدر من المنافع العامة بالل انفاق ممكن.

 تعظٌم انتاجٌة النفمة العامة)االلتصاد (. -2

 ولكً تتحمك هذه الماعدة ٌمتضً مراعاه ماٌلً:

 تجنب التبذٌر فً النفمات العامة-أ

 العمل على زٌادة االنتاجٌة وتحسٌن نوعٌتها.-ب

 تامٌن تحمٌك المنفعه وسالمة التصرف بالنفمه العامه.-3

ولكً ٌتم تنفٌذ النفمات العامة وفك االجراءات التً حدتتها الموازنه العامة والموانٌن االخرى 

 ٌمتضً وجود رلابه فاعلة.

الرلابة االدارٌة)الذاتٌة(:وتتوالها وزارة المالٌة من خالل دوائر الرلابة المنتشرة فً ارجاء -أ

 المعدل  1921لسنه  92الجهاز الحكومً فً العراق بموجب لانونها المرلم 

رلابه محاسبٌة مستمله)رلابه علٌا(وهٌه رلابة الحمة على صرف النفمة وفً العراق ٌباشر -ب

المعدل مهمه تدلٌك  2111لسنه  31دٌوان الرلابه المالٌة االتحادي استنادا لمانونه المرلم 

 الحما االنفاق العام تدلٌما 

رلابة برلمانٌة:ٌموم بها البرلمان وتتمثل باالستجواب والسؤال والتحمٌك وسحب الثمه من -ح

 الوزراء وهٌه رلابة الحمة لصرف النفمات العامة او معاصره لها.

 

 

 

 

 

 



 المادة:المالٌه العامة

 م.م ارتماء دمحم بالر

 المحاضرة الرابعه

 حدود النفمات العامة

مالية لمدولة عمى تحمل العبء المالي الذي يتطمبو نشاطيا يقصد بيا المقدرة ال
 والمقدرة المالية لمدخل القومي تتركز عمى اساسين 

 المقدرة التكميفية -1
 المقدرة التكميفية القومية-أ

يقصد بيا قدرة مجموع المواطنين عمى المساىمو الضريبية اي الوصول الى 
العبء الضريبي االمثل والمقصود بو اقصى قدر من االموال يمكن تحصيمو 
بواسطو الضرائب في حدود الدخل القومي ودون حدوث اي ضغوط سياسية 

 او اجتماعية اليمكن تحمميا 
 معايير تمييز العبء الضريبي االمثل

 عيار قيمو االموال المنتجةم-1
 معيار الحصيمو الضريبية-2
 معيار تغيير الدخل-3

المقدرة التكميفية الجزئية:.مقدرة االشخاص الطبيعية والمعنوية عمى المساىمو من -ب
 خالل دخوليم في تحمل االعباء المالية لمدولة وتتوقف عمى عاممين.

 طبيعو استخدام الدخل-أ

 كيفية استخدام الدخل-ب



المقدرة االقراضية:مقدرة الدخل القومي عمى تمبيو حاجات االقراض العام وتتوقف -2
 عمى عاممين:.

 حجم االدخار القومي-أ

 توزيع الجزء المدخر بين االقراض العام والخاص.-ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة:المالٌة العامة

 م.م ارتماء دمحم بالر

 المحاضرة الخامسة

 العامةظاهرة زيادة النفقات 

 ٌمكن تمسٌم االسباب المؤدٌة الى زٌادة النفمات العامة الى ماٌلً:.

االسباب الحمٌمٌه :وهٌه االسباب التً تؤدي الى زٌادة فً رلم النفمات العامة -1

ٌرافمها زٌادة فً حجم وكمٌة الخدمات اي زٌادة متوسط نصٌب الفرد من الخدمات 

 العامة.وٌمكن بٌان اهم هذه االسباب :.

 االسباب االلتصلدٌة وتتمثل بماٌلً:.-أ

 زٌادة الدخل المومً-1

 التوسع فً الامة المشارٌع االلتصادٌة-2

 معالجه التملبات االلتصادٌة -3

 االسباب االجتماعٌه وتتمثل بماٌلً:.-ب

 الهجرة من الرٌف الى المدٌنه-1

 ارتفاع مستوى الوعً لدى االفراد-2

 ٌلً:.االسباب السٌاسٌة وتتمثل بما -ح

 انتشار المبادىء الدٌممراطٌة-1

 نمو العاللات الخارجٌة للدولة-2

 انتشار نظام تعدد االحزاب-3

 تطور مهام الدوله من حارسة الى متدخلة-4

 االسباب الحربٌة -د

 االسباب االدارٌة.-و

 االسباب المالٌة.-م



 

االنفاق دون ان االسباب الظاهرٌة لزٌادة االنفاق العام:وهً الزٌادة المتحممه فً -2

ٌمابلها زٌادة فً حجم وكمٌه الخدمات العامه الممدمه لالفراد واهم االسباب الظاهرٌة 

: 

 انخفاظ لٌمه النمود-ا

 اختالف الفن المالً-ب

 توسع مساحه اللٌم الدولة وزٌادة اعداد السكان.-ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة:المالية العامة

 م.م.ارتقاء دمحم باقر

 السادسةالمحاضرة 

شرح الفقرات )ثالثا،ورابعا،وخامسا ،وسادسا( من االمادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 
 .1891لسنة  111

 

 الفقرة الثالثة: بدالت ايجار االراضي الزراعية

فقد اخضع القانون بدالت ايجار االراضي الزراعية لمضريبة وليس ايراد استغالل ىذه االراضي 
دونما فاذا استغميا بشكل  (111ما يممك قطعة ارض زراعية مساحتيا ) فمثال لو ان شخصا

اما اذا  ،مباشر فميس ىناك خضوع لمضريبة ميما كان االيراد المتاتي من استغالل ىذه االرض
( الف دينار لمدونم الواحد فانو في ىذه الحالة يعد 111اجرىا الى الغير عمى سبيل المثال بمبمغ )

ينار دخال خاضع لمضربية ونفس الشيء ينطبق اذا قام صاحب االرض ( مميون د11البدل )
باستغالل جزء من االرض واجر الباقي فان الضريبة تسري عمى بدل ذلك الجزء المؤجر ولم 
يشترط القانون ان يكون بدل االيجار نقديا حتى يخضع لمضريبة )وان كان ىو الغالب( فقد يكون 

المحصول ففي ىذه الحالة يقيم الحاصل باالسعار السائدة في االيجار عينيا اي استالم جزء من 
 السوق وتفرض الضريبة عمى القيمة المقدرة .

 قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر او البدل ايهما اكثرالفقرة رابعا:

فيي من اكثر الفقرات التي شيدت تعديالت وكذلك من اكثر الفقرات اثارة لممشاكل وقد استقر 
الضريبيي حاليا عمى اخضاع القيمة المقدرة لمعقار المنقول ممكيتو )او نقل حق التصرف  التشريع

 فيو(او البدل الفعمي اييما اكثر الى الضريبة.

 ويالحظ عمى ىذه الفقرة االتي:



ان المقصود بالعقار ىو الدور السكنية واالراضي السكنية )العرصات( والشقق السكنية  -1
 واالراضي الزراعيو .والعمارات التجارية 

ان الذي يخضع لمضريبة ىو ليس الربح الناجم من عممية نقل الممكية العقار او نقل حق  -2
التصرف فيو وانما قيمة العقار سواء المقدرة من قبل المجان المشكمة في دوائر الضريبة 

 او البدل الفعمي اييما اكثر.
ممكية ولم يحدد القانون طبيعة ان الضريبة تفرض في كل مرة تحصل فييا عممية نقل ال -3

 الشخص البائع فيما اذا كان محترفا تجارة العقار او غير ذلك فاالمر سيان.
 ان القانون لم يمزم نفسو بطريقة لنقل الممكية وانما اشار الى كافة الطرق وحسب االتي: -4

 

 اي استالم مبمغ نقدي مقابل التنازل عن العقار ويطمق عميو البيع المطمق. البيع:

اي التنازل بعقار لصالح الحصول عمى عقار اخر  ،اي مبادلة عين بعين المقايضة:
.وفي ىذه الحالة تفرض الضريبة عمى كال المقايضين كل عن عقاره الذي تنازل عنو 

 كانيا عممية بيعتين منفصمتين.
قد يكون ىناك نزاىا بين طرفين وتم تسوية ىذا النزاع )عقد الصمح( من  المصالحة:

خالل انتقال ممكية الى احدىما ففي ىذه الحالة تعد قيمة العقار بالنسبة لمشخص الذي 
 تنازل عنو دخال يخضع لمضريبة.

ىو التخمي عن العقار سواء بعوض او بدون عوض .فاذا كان بعوض اعتبر  التنازل:
 واذا كان بدون عوض فانو يعتبر بحكم اليبة. بحكم البيع،

التنازل عن العقار لطرف اخر بدون عوض ففي ىذه الحالة يعتبر الواىب بحكم  الهبة:
 البائع ،وبذلك تخضع قيمة العقار الموىوب لمضريبة وعمية دفعيا.

ن وتجدر االشارة الى ان معامالت العبة بين االبوين واوالدىما او بين الزوجين تعفى م
الضريبة المفروضة وسواء كان االوالد الموىوب ليم ذكورا او اناثا وميما تكررت 

 معامالت اليبة وبغض النظر عن جنس العقار واستخدامو.
 قد يحصل ان تكون ممكية العقار الكثر من شخص فيقال ان العقار ذو :ازالة الشيوع

 العقار. ممكية مشاعة .وازالة الشيوع تعني انياء المشاركة في ممكية



الشركاء عمى البيع او عمى القسمة اذا كان  وقد تحصل ازالة الشيوع رضائي باتفاق
من خالل  العقار المشاع قابال لمقسمة ،او قد تحصل )كما ىو في اغمب االحوال(

القضاء ببيع العقار عن طريق المحكمة بالمزايدة ويعطى الشركاء حقوقيم بحسب نسبة 
 مشاركتيم.

د جدا التعرف عمى الكيفية التي تتم فييا المعالجة الضريبية .فالعقارات ولعمو من المفي
الممموكة عمى وجو الشيوع وتقرر بيعيا فان الضريبة تحسب عمى مجمل العقار وتوزع 

 عمى الشركاء وفقا لحصصيم فيو .
اما اذاكان نقل الممكية منصبا عمى سيام من العقار فتحسب الضريبة عمى عموم العقار 

 قولة الى عموم العقار.نفى بنسبة السيام الموتستو 
 3:2:1، اذاكانت ممكية عقار مشاعة بين ثالثة شركاء وبحصص  فعمى سبيل المثال

عمى التوالي وانو تقرر بيع العقار من قبل المحكمة بالمزايدة وبمبمغ معين وان الضريبة 
( مميون دينارا ففي ىذه الحالة فان حصة كل شريك 3المستحقة عمى بدل البيع لتكن)

 تكون كاالتي:.
 6مجموع الحصص=*
 مميون دينارا 1/2=3/6ن الضريبة=نصيب كل حصة م*
 مميون دينارا 1/2الضريبة عمى الشريك االول=*

 مميون دينارا 1=2(×1/2الضريبة عمى الشريك الثاني=)
 مميون دينارا 1 1/2=3(×1/2الضريبة عمى الشريك الثالث=)*

اما اذا قرر الشريك االول نقل سيام مشاركتو الى الشريكين االخرين ففي ىذه الحالة 
فان الضريبة عمى عموم العقار عمى فرض انيا نفسيا فستكون الضريبة التي تستوفي ،

 ( مميون دينارا يسددىا الشريك االول.1/2ىي فقط )
الوقف نوعان :ذري ومشترك.فالنوع االول ،يتمثل فيما اوقفو الواقف  :تصفية الوقف

 عمى نفسو او ذريتو معا او عمى ذريتو فقط.
 فيو الوقف لصالح جية خيرية او عمى االفراد او الذراري. اما النوع الثاني:



وتتم تصفية الوقف اما بالقسمة عن طريق المحكمة اذا كان قابال لمقسمة.وفي ىذه الحالة 
اليخضع الوقف المقسم الى الضربية الن الشيوع المزال اقرب مايكون الى االفراز منو 

 بالبيع فيخضع البدل لمضريبة. الى البيع او المبادلة اما اذا تم تصفية الوقف
تعني المساطحة اعطاء الحق لمشخص )المساطح( باقامة بناء او منشات  :لمساطحةا

 عمى ارض الغير بمقتضى اتفاق مع صاحب االرض.
ويجب ان تحدد مدة المساطحة وتسجل في دائرة التسجيل العقاري وبناء عمى ذلك فاذا 

عمى بدل  البناء الذي يعود لو الى الغير فانو يخضع لمضريبة بنقل ممكية قام المساطح
 البيع او القيمة المقدرة لمبناء.

وطالما نحن بصدد التعامل مع الضريبة عمى انتقال ممكية العقارات البد من اكمال 
 عممية التحاسب الضريبي حتى تصبح الصورة اكثر وضوحا .

يبة مقطوعة تفرض عمى القيمة العمومية والبد من االشارة الى ان ىذه الضريبة ىي ضر 
لمعقار )الدخل االجمالي او بدل البيع( وليس عمى االرباح المتحققة من بيع العقار 
بمعنى انيا غير مشمولو بالتنزيل والسماح المنصوص عمييا في المواد االخرى من 

خرى قانون ضريبة الدخل .وكذلك اليؤحذ بتقديرات دخل البائع من مصادر الدخل اال
لغرض التصاعد في احتساب الضريبة .وان ىذه الضربية تسري عمى العقارات الممموكة 

 لممكمف المقيم وغير المقيم وبغض النظر عن جنسيتو.
 وتفرض الضريبة وفق ماياتي:

( مميون دينارا من قيمة العقار المقدرة او بدلو ويوزع المبمغ 51يعفى من الضربية )-1
 اذا كان العقار ممموكا عمى وجو الشيوع.عمى الشركاء وفق حصصيم 

 يخضع الى الضريبة مازاد عمى مبمغ االعفاء المشار اليو اعاله وفق النسب االتية: -1
 مميون دينارا (51لغاية ) 3%
 ( مميون دينارا.111( مميون دينار لغاية )51% مازاد عمى) 4
 (مميون دينارا.151( مميون دينارا لغاية)111% مازاد عمى ) 5
 ( مميون دينارا.151% مازاد عمى)6

فعمى سبيل المثال ، لو كان شخص يممك عقارا عمى وجو االستقالل وباعو في سنو 
 ( مميون دينارا فان الضريبة المستحقة عمى العقار تحتسب كاالتي:.251بمبمغ ) 2117



 مميون دينارا بدل البيع  251
 (-يطرح)

 السماح القانونيمميون دينار                     51
 مميون دينار                 الدخل الخاضع لمضريبة 211
 دينارا   15 1 111%= 3( مميون بنسبة 51اول)

 دينارا2 11 111% =4( مميون بنسبة 51ثاني)
 دينارا3 11 111%=6بنسبة  ( مميون  51ثالث)
 دينارا الضريبة 651111 مميون  211

عقار عند احتساب الضريبة سواء اكانت كمفة البناء وتجدر المالحظة انو اليعتد بكمفة ال
 او كمفة الشراء.

 الفقرة الخامسة:الرواتب واالجور والكافات والمخصصات
في االخرى عمى قدر من االىمية في العممية الضريبة بسبب ضخامة عدد المشمولين 

يحصل بيا االمر الذي يتطمب الدخول في تفاصيميا .وتجدر االشارة الى ان كل من 
عمييا يخضع لمضربية سواء كان يعمل في القطاع الحكومي او القطاع العام او القطاع 
المختمط او القطاع الخاص .ىذا المصدر من الدخل يتم التحاسب عميو ضريبيا 

 وتستقطع الضريبة وفقا لطريقة االستقطاع المباشر .وتشمل الضريبة كل من االتي:
من مبمغ نقدي لقاء تقديم خدمة او القيام بعمل وىو مايحصل عميو المنتسب الراتب:

 وعادة يدفع شيريا  

. وىو مايحصل عميو الشخص من مبمغ نقدي لقاء قيامو بعمل بقدر معين ولمدة :االجر
 محدودة ويحدد عادة يوميا

وىو المبمغ التقدي الذي يحصل عميو الشخص بعد انتياء خدمتو او الراتب التقاعدي:
 وبشروط معينو. بموغو السن القانونية

وىي المبالغ التي تدفع لمشخص بعد انتياء مدة خدمة وىي ما تسمى بمكافاه :المكافات
نياية الخدمة .وينسحب مفيوم المكافاة كذلك الى المبالغ التي يحصل عمييا الشخص 

 ،فضال عن راتبو ومخصصاتو نتيجة قيامو بعمل متميز او اداء عال.



عميو الشخص من مزايا نقدية وعينية مقدمة من فيتمثل فيما يحصل :اما التخصيص
رب العمل سواء اتخذت شكل بدل سكن او بدل طعام او بدل انتقال او سكن مجاني او 

 اطعام مجاني ونقل مجاني وعالج مجاني .

شمل مايحصل عميو الشخص من مبالغ فضال عن الراتب تف:اما المخصصات
افية،مخصصات الموقع والتخصصيات مثل اجور او مخصصات االعمال االض

 الجغرافي ،مخصصات الخطورة مخصصات الخدمة الخارجية ،المخصصات الرقابية.
، فان الضريبة تفرض عمى مدخوالت المنتسب باسمو وتحسم وطبقا لطريقة االستقطاع 

منو بعد منحو السماح القانوني والتنزيل المنصوص عمييا في قانون الضريبة.وتستقطع 
من كل سنة وتنتيي في  1/1التي ينجم فييا الدخل والتي تبدا في  الضريبة خالل السنو

من السنة ذاتيا .والمقصود بالمنتسب كل من يعمل باجر او براتب لدى دوائر  31/12
 الدولة او القطاع العام او المختمط او الخاص.

الى ان المنتسب يحاسب عمى كل والغراض التحاسب الضريبي البد من االشارة 
يو ،فكما ىو معروف فان الراتب واالجر والمكافات والمخصصات تتخذ مايحصل عم

شكل نقدي ،وليذا فميس ىناك مشكمو في تحديد مقدارىا،حيث تضاف كميا الى دخل 
المنتسب .لكن المزايا العينية تثير مشكمو في كيفيو تقديرىا فيما لو تركت الى تقدير 

 الجيات الضريبية .
العراق سيل عمى االدارات الضريبة معالجة المزايا العينية  وليذا فان المشرع المالي في

 وخاصة تمك المتعمقة بالسكن واالقامة والطعام حيث جاء باالتي:.
 مزية السكن

اذا كان صاحب العمل قد ىيا سكنا مجانيا لممنتسبين فيضاف الى دخل المنتسب 
 ماياتي:

 لسكنى غي المؤثثة.%( من الراتب الشيري او االجر الشيري لقاء ا15*نسبة )
 تب الشيري او االجر الشيري لقاء السكنى المؤثثة.ا%( من الر 2*نسبة )



*اذا كان المنتسب يشغل قسما من البناية او الدار المتخذة مركزا او سكنا لصاحب 
%( من الراتب الشيري او 11نسبة)العمل فيضاف الى دخمو لقاء السكنى المجانية 

 االجر الشيري.
صاحب العمل باسكان المنتسب في احد الفنادق وعدم صرف  *في حال قيام

%(من الراتب 21مخصصات سكن ليم فيضاف الى دخميم لقاء السكنى المجانية )
 الشيري او االجر الشيري.

*في حال قيام صاحب العمل باسكان المنتسب في كرافانات او دور متنقمو في موقع 
م في تمك الكرافانات او الدور المتنقمة العمل او في اي محل اخر يتخذ مركزا السكاني

%(من الراتب الشيري او االجر 5فيضاف الى دخميم لقاء السكنى المجانية نسبة)
 الشيري.

وتجدر االشارة الى انو في كل االحوال يجب االتزيد المبالغ المضافة الى مدخوالت 
ذا كان المنتسب المنتسب عن بدل االيجار الفعمي او المقدر الشيري ومن ناحية اخرى ا

يستحق مخصصات سكن محددة بموجب عقد العمل وقام صاحب العمل باسكانو مجانا 
وعدم صرف المخصصات المنصوص عمييا في عقد استخدامو فيراعى تطبيق النسب 

 بان التزيد مزية السكن المضافة عن المبمغ المنصوص عميو في عقد العمل.
( الف 411) اذا كان المنتسب يعمل لدى جية براتب شيري قدرة فعمى سبيل المثال

دينار وان رب العمل خصص لو سكن مجاني غير مؤثث ففي ىذه الحالة فان مايضاف 
 الى راتبو عن مزية السكن ىو:

 دينار شيريا.6 1 111=15/111×4 11 111
 واذا كان السكن مؤثث:

 ينارا شيرياد 8 1 111=21/111×4 11 111
 حييب طبيعة السكن المخصص.وىكذا 

(دينارا شيريا فانو في ىذه 5 1 111واذا كان بدل االيجار المقدر لمسكن غير المؤثث )
(دينارا 5 1 111الحالة يضاف الى راتب المنتسب مقابل مزية السكن البدل المقدر )

 دينارا. (6 1 111وليس النسبة)



وبموجب عقد العمل يستحق  ( دينارا شيريا5 11 111اما اذا كان راتب المنتسب )
( دينارا وقام رب العمل باسكان المنتسب في دار مؤثث وعدم 6 1 111مخصصات )

 صرف مخصصات سكن فان قيمة مزية السكن حسب النسبة ستكون:
 دينارا.1 11 111=21/111×5 11 111

دينار  (6 1 111وبما ان مخصصات السكن اقل من النسبة ، فان مايضاف ىو فقط)
 ليس النسبة.شيريا و 

 مزية الطعام

اذا قام رب العمل بصرف مخصصات طعام نقدا فتضاف ىذه المخصصات الى راتب المنتسب 
 وتخضع لمضريبة 

اما اذا جيز رب العمل وجبة او وجبات طعام مجانية لممنتسبين او ساىم في تجييزىا فيضاف 
ي لقاء الطعام عمى ان %( من الراتب الشيري او االجر الشير 11الى دخل المنتسبين نسبة )

التزيد عن مبمغ الكمفة المقررة او المدفوع لوجبات الطعام الشيرية او مبمغ المساىمة في اعدادىا 
 اييما اقل.

دينارا شيريا وان رب العمل يقدم لو  (4 11 111اذا كان راتب المنتسب) فعمى سبيل المثال
مايضاف الى دخل المنتسب مقابل مزية ( دينارا شيريا فان 5 1111وجبة طعام مجانية كمفتيا )

 الطعام ىو:

 دينارا شيريا4 1111=11/111×4 111111

(دينارا ففي 5 1111(دينارا بدال من )3 1111الن النسبة اقل من الكمفة اما اذا كانت الكمفة )
 ىذه الحالة تضاف الكمفة الى دخمو بدال من النسبة النيا اقل منيا.

 لثانيةالفقرة السادسة من المادة ا

تنص عمى خضوع كل مصدر غير معفى بقانون وغير خاضع الية ضريبة في العراق فيذه 
الفقرة جاءت لتتالفى اي مصدر اخر لم يذكر صراحة في الفقرات الخمسة السابقة ليا مثل ايراد 

 تاجير المنقوالت ،دخل االشخاص من السماح بوضع اعالنات الدعاية عمى اسطح عقاراتيم.



 سابعةالمحاضرة ال
 م.م ارتقاء دمحم باقر
 المادة:المالية العامة

 طرق اصدار القرض العام
 تمجا الدولة عند اصدار القروض العامة الى اربعة اساليب:

 اوال:االكتتاب العام المباشر
بموجب ىذه الطريقة تقوم الدولة او المؤسسة الراغبة باالقتراض بنفسيا ببيع السندات لمن 
يرغب في ذلك من الجميور في اقراض الدولة محددة بداية موعد االكتتاب ونيايتو 

االعالن ىنو في وسائل االعالم ثم تتمقى الدولة الطمبات وشروط القرض وذلك بواسة 
ة المكتتب عدد السندات الراغب في شرائيا وقيمتيا مع دفع االكتتاب وكل طمب يبين في

نسبة من القيمة المكتتب عمييا تثبيتا لالكتتاب ويكون بيع وترويج ىذه السندات في وزارة 
المالية ومكاتب البريد او المصرف المركزي او المصارف التجارية مقابل عمولو معينو 

 ليذه الجيات
 

 مزايا ىذه الطريقة

الدولة المبالغ التي تحصل عمييا فيما لو قامت باصدار القرض العام ولم تقم بو *توفر عمى 
 جيات اخرى.

*تمكن الدولة من االشراف والرقابة عمى عممية االصدار مما يؤدي الى منع حدوث مضاربة 
بسندات القرض اي العمل عمى تخفيض المبالغ التي يطمبيا كبار المكتتبين وبالتالي عدم 

صغار المكتتبين ويتطمب المجوء الى ىذا االسموب ان تتوفر الثقة لدى االفراد بمالية  المساواة مع
 الدولة.

 العيوب

 ان ليذه الطريقة عيوبا عديدة منيا:



 *قد التؤدي الى تغطية مبمغ القرض بكاممو مما يجعل الدولة في وضع حرج ماليا

المالي والنقدي مقارنة بوضع البنوك *قد اليكون لمدولة الخبرة الكافية والدراية باحوال السوق 
 والمؤسسات التجارية

 ثانيا:االكتتاب المصرفي 

تبيع الدولة سندات القرض الى المصرف المركزي او المصارف التجارية مقابل مبمغ معين 
ويكون عادة بسعر يقل عن سعر التكافؤ ثم يترك لممصرف الحرية في بيع السندات مباشرة الى 

 لسندات في سوق االوراق المالية وفق اسعار لمسندات يحددىا المصرف.او يعرض االجميور 

 مزايا ىذه الطريقة

تؤدي الى حصول الدولة عمى مبمغ القرض بسرعة ويوفر عمى الدولة عناء بيع وتصريف 
 السندات اضافة الى انيا تؤدي الى تشجيع االكتتاب في السندات بمنح الدولة الثقة لممصارف

 العيوب

تتنازل عن السندات لممصارف بسعر منخفض وبالتالي فان المصرف سيحصل عمى  ان الدولة
ربح كبير يفوق الربح الذي يمكن ان تاخذه المصارف عندما تستعين بيا الدولة عمى وفق طريقة 
االكتتاب العام وخسارة الدولة تتمثل بالفرق بين المبمغ االسمي لمقرض الذي تصبح الدولة مدينة 

لمالكي السندات اضافة  الى الفوائد السنوية التي تمتزم الدولة بدفعيا والمبمغ الذي بو عند السداد 
 تحصل الدولة عميو من المصارف ثمنا لسندات القرض المباعة.

 ثالثا:االكتتاب بالمزايدة العمنية 

تعرض الدولة سندات القرض لمبيع عن طريق المزايدة لمجميور المصارف بان تضع حد ادنى 
ند يقل عن سعر التكافؤ وىو المبمغ االسمي لمقرض فمو حددت الدولة سعر التعادل لسعر الس

فان المبالغ التي تزيد عن  911وكان الحد االدنى لقبول االكتتاب بسندات القرض ىو  1111ب
يقبل اكتتابيا فاذا تمت تغطية مبمغ القرض المطموب الحصول عميو فان الدولة تبدا  911



اعطى اعمى سعر ثم الذي يميو وىكذا حتى تكتمل تغطية القرض مع  بتخصيص االسندات لمن
 االخذ باالعتبار ان باب المزايدة سيقفل عندما تتم تغطية مبمغ القرض.

 رابعا :االكتتاب في البورصة

تبع الدولة مباشرة سندات القرض في سوق االوراق المالية البورصة كما تفعل الشركات واالفراد 
واسيميم المختمفة حيث تبيعيا عمى وفق السعر المالئم الذي يختمف من يوم عند بيع سنداتيم 

الى اخر وتتميزالطريقة بان الدولة تعرض سنداتيا لمبيع عمى دفعات صغيرة حتى تتمكن من 
 بيعيا فضال عن كون الدولة تستفيد من تقمبات االسعاار وتبيع باسعار افضل واكثر ربحا.

 


