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ABSTRACT
Resulted in increased state intervention in the various
economic social and professional areas , the state needs
to substantial financial resources to cover this ongoing
intervention , sinse the general revenues of the state in
all , its resources are no longer sufficient to cover this
increase has become necessary to look for other
resources , and gave people the power to impose financial
cubital ordinances to cover expenses for .
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بعد فترة الكساد العظيـ التي اجتاحت العالـ بصورة عاهة والبمداف الغربية
بصورة خاصة في ىٍاية العقد الثالث هف القرف الهاضي  ،وتىاهي حاجات اإلىساف

في الهجتهع وسعيً الحثيث ىحو حياة أكثر رفاٌية ازداد تدخؿ الدولة في هختمؼ
الهجاالت االقتصادية ( الصىاعية والتجارية ) واالجتهاعية والهٍىية عف طريؽ
الهرافؽ العاهة  ،بعد أف كاىت راعية لٍذي الهجاالت  ،وبالتالي أضحت بحاجة هاسة

إلى هوارد هالية كبيرة لتغطية الىشاطات الهختمفة الهتزايدة  ،وتهويمٍا التي تستمزـ
ىفقات كبيرة  ،وهف ٌىا تبرز أٌهية فرائض االشخاص الهرفقية هف حيث كوىٍا

الهورد الرئيس الذي تعتهد عميً الهرافؽ االقتصادية والهٍىية لتغطية ىفقاتٍا الهتزايدة،
اذ لـ تعد هساٌهة الهوازىة العاهة لمدولة لتهويؿ ٌذي الهرافؽ كافية لتمبية حاجاتٍا .

وتشهؿ فرائض االشخاص الهرفقية بصفة اساسية الرسوـ شبً الضريبية

وهقابؿ اداء الخدهات  ،وكذلؾ اية فريضة تفرض هف قبؿ الهرفؽ العاـ ىظير تقديهً
الخدهات لمهىتفعيف بً واستخداـ ٌذي الفرائض لهصمحتً  ،لذلؾ يىبغي عميىا تحديد

االشخاص الهرفقية التي تهمؾ صالحية فرض ٌذي الفرائض وايضاً تحديد اىواعٍا
لموقوؼ عمى طبيعتٍا  ،وتحديد الجٍة الهختصة لمفصؿ في الهىازعات التي تثار

بشأىٍا .

ولها يهثؿ ٌذا الهوضوع هف اٌهية تتجسد في رفد خزيىة ٌذي الهرافؽ

باألهواؿ الالزهة التي تهكىٍا هف اداء الخدهة وضهاف سير ٌذي الهرافؽ باىتظاـ

بعدي هف الهبادئ االساسية التي تحكـ سير الهرفؽ العاـ .
واضطراد ّ
اها عف الهشكمة التي يعالجٍا البحث فتتهثؿ بتحديد فرائض االشخاص
الهرفقية وتهييزٌا عها يختمط بٍا هف الفرائض الهالية العاهة لمدولة وتحديد الجٍة

التي تدخؿ ٌذي االهواؿ في خزيىتٍا واوجً اىفاقٍا  ،كها ثتار هسألة تحديد الجٍة
الهختصة لمفصؿ في الهىازعات التي تىشأ بشأىٍا .
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ويعتهد الهىٍج الذي تـ إتباعً في هعالجة هوضوع البحث عف طريؽ

استقراء ىصوص التشريعات الهالية الهقارىة وتحميمٍا وتدعيهٍا باآلراء الفقٍية

واألحكاـ القضائية في سبيؿ االفادة العهمية والعمهية في تصويب هىٍج الهشرع

العراقي .

والستيعاب كؿ ها تقدـ هف افكار تـ تقسيـ البحث عمى ثالثة هباحث ،

ىاقشىا في االوؿ هفٍوـ االشخاص الهرفقية  ،وقسـ عمى ثالثة هطالب بحث االوؿ

تعريفٍا  ،وىاقش الثاىي اىواعٍا  ،واستعرض الثالث طرؽ ادارتٍا  ،اها الهبحث
الثاىي فقد استعرضىا فيً فرائض االشخاص الهرفقية هتضهىاً ثالث هطالب بحث
االوؿ تعريفٍا  ،واستعرض الثاىي اىواعٍا  ،وهيز الثالث بها يختمط بٍا هف

اصطالحات  ،والهبحث الثالث خصص لبياف كيفية حصوؿ االشخاص الهرفقية
عمى الفرائض الهالية  ،وقسـ عمى هطمبيف ىاقش االوؿ طرؽ تحصيؿ فرائض

االشخاص الهرفقية  ،وبحث الثاىي الهىازعات الهتعمقة بفرائض االشخاص الهرفقية ،
واخي ار اشتهؿ البحث خاتهة تتضهف اٌـ االستىتاجات والتوصيات .
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Les gens cubital

تقدـ االشخاص الهرفقية خدهات لمهىتفعيف هىٍا تختمؼ هف هرفؽ آلخر

وايضا تختمؼ الفرائض التي تستأديٍا هىٍـ بحسب طبيعة الخدهة الهؤداة وقبؿ
الخوض في تفصيالت فرائضٍا يىبغي عميىا بياف هفٍوهٍا في عدة هطالب يىاقش

االوؿ تعريؼ االشخاص الهرفقية  ،ويستعرض الثاىي اىواع االشخاص الهرفقية ،

ويبحث الثالث في طرؽ ادارتٍا .

المطلب االول
تعريف االشخاص المرفقية
بغية تسميط الضوء عمى تعريؼ االشخاص الهرفقية يىبغي توضيحٍا هف
الىاحيتيف المغوية واالصطالحية  ،لذلؾ سىىاقش ٌذا الهطمب في فرعيف ىخصص

االوؿ لبياف تعريفٍا لغةً  ،وفي الثاىي ىستعرض تعريفٍا اصطالحاً .

ﺍلهﺭفﻕ في ﺍلمغة ٌَ ها يﺭتفﻕ بً ﺃﻱ ها يىتفع بً (َ ،)1قﺩ َﺭﺩ ٌﺫﺍ
ﺍلهصﻁمﺢ في ﺍلقﺭﺍو ﺍلﻜﺭين بقَلػً تعػالى (( َﺍﺫﺍ ﺍعتﺯلتهٌَن َها يعبﺩَو ﺍال ﺍﷲ
ي لﻜن هو ﺃهﺭﻜن هﺭفقاﹰ )) (. )2
فأََﺍ ﺍلى ﺍلﻜٍﻑ يىشﺭ لﻜن ﺭبﻜن هو ﺭحهتً َيٍي ﺀ

) ) 1ل .ل ر صللم ااجي  :بللئ دلقلنجد د لدري ( لردس
ب لدل  1996م83
) ) 2سجرد دلذه  :دآل (. )16

قلرن )

دل ذتب دلقلنجن
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قبؿ الخوض في غهار االشخاص الهرفقية وتحديد هاٌيتٍا البد لىا هف

تعد قواـ ٌذا الهرفؽ  ،ولغﺭﺽ تَضيﺢ
تعريؼ الهرفؽ العاـ الف ٌذي االشخاص ّ
ﺫلﻙ فأىىا سَﻑ ىعرض تعريفً وفؽ اتجاٌات الفقً القاىوىي العاـ  ،وعمى الىحو

االتي :

أوالً  :االتجاه الشكمي :

يعرؼ الفقً الهرفؽ العاـ وفقاً لٍذا االتجاي بأىً  :الٍيأة التي تىشؤٌا الدولة

وتٍدؼ الى اشباع الحاجات العاهػة  ،وتكوف جزءاً هف التىظيـ االداري في الدولً

بصرؼ الىظر عف هوضوع الىشاط الذي تقوـ بً (. )1

ويعرؼ ايضاً الهرفؽ العاـ طبقاً لٍذا الهدلوؿ بأىً  :جٍاز تتولى االدارة

العاهة ادارتً بٍدؼ تحقيؽ الىفع العاـ

()2

.

وهف خالؿ استقراء ٌذي التعريفات وتحميمٍا يتبيف لىا اف ٌذا الهدلوؿ وفقا

لالتجاي الشكمي قد ركز عمى الجٍاز القائـ بالهرفؽ أي الجٍاز االداري لمهرفػؽ ،
وعمػى الرابطػة العضوية التي ترتبط بيف ٌذا التىظيـ والجٍاز االداري في الدولة .

ثانياً  :االتجاه المادي :

يعرؼ الهرفؽ العاـ بأىً  :الىشاط الػذي يؤدي الى اشباع الحاجات العاهة

سواء قاهت بً ٌيئة عاهة خاضعة لمقاىوف العاـ اـ ٌيئة خاضػعة لمقػاىوف الخػاص
كفػرد او شركة ،طالها بقيت ٌذي الٍيأة االخيرة تحت اشراؼ السمطة العاهة وٌيهىتٍا
()3

عىد ادائٍا الىشاط الهذكور

.

دلذتلى دلثلن

ط1

لدر

) ) 1ل .لللل لز ف دلظل ر  :دلقلنجد د لدري ( لردس قلرن )
دل س رد لزنصر جدلتجخ جدلطبلا ا لد  1997م. 25
لدر دلنهل دلعرب
) ) 2ل .ثرج بلجي  :دلقلنجد د لدري دلنصلط د لدري دل زل دلثلن
دلقل رد  1981م. 35
) )3ل .سعلل دلصرقلجي  :دلقلنجد د لدري لدر دلنهل دلعرب دلقل رد  1991م.102
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وعرؼ الهرفؽ العاـ ايضاً باىً  :ىػشاط تتوالي الدولة او االشخاص العاهة

االخرى كالهحافظة او البمديً او الهؤسسة او الهىشأة العاهة او الٍيأة العاهة ...

وغيرٌا  ...هباشػرة او تعٍد بً الى اآلخريف كاألفراد او األشخاص الهعىوية الخاصة،
ولكف تحت اشرافٍا وهراقبتٍا وتوجيٍٍا إلشباع حاجات عاهػة لتحقيؽ الصالﺢ

العاـ(.)1

ويهكف تعريؼ الهرفؽ العاـ وفقاً لالتجاي الهادي بأىً ىشاط تتوالي اإلدارة

بىفسٍا أو يتوالي فرد عادي تحت توجيٍٍا ورقابتٍا واشرافٍا بقصد إشباع حاجة عاهة
لمجهٍور .

وبعد ايرادىا تعريفات الفقً لمهرفؽ العاـ اصبﺢ لزاهاً عميىا بياف تعريؼ

االشخاص الهرفقية  ،إذ تعرؼ ٌذي االشخاص باىٍا القواهة عمى الهرافؽ العاهة
وتتهتع بشخصية هعىوية هستقمة وتعهؿ وفؽ اسس وهبادئ هعيىة تٍدؼ الى ضهاف
سير الهرافؽ العاهة باىتظاـ واطراد لتحقيؽ الىفع العاـ  ،وتعرؼ باىٍا الهركزية

الهصمحية او الهرفقية لتحقيؽ هصالﺢ عاهة لالفراد تحت رقابة الدولة او احد

االشخاص الهعىوية العاهة التابعة لٍا .
المطلب الثاني
انواع االشخاص المرفقية
ال تأخذ الهرافؽ العاهة صورة واحدة بؿ تتعدد أىواعٍا تبعاً لمزاوية التي يىظر
هىٍا إليٍا ،فهف حيث طبيعة الىشاط الذي تهارسً تىقسـ إلى هرافؽ إدارية وهرافؽ

اقتصادية ،وهرافؽ هٍىية ،وهف حيث استقاللٍا تىقسـ إلى هرافؽ ذات شخصية

هعىوية هستقمة وهرافؽ ال تتهتع بالشخصية الهعىوية ،وهف حيث ىطاؽ ىشاطٍا إلى
هرافؽ عاهة وطىية وأخرى هحمية  ،وهف حيث هدى االلتزاـ بإىشائٍا إلى هرافؽ
اختيارية وهرافؽ إجبارية وبها اف هوضوع بحثىا يقتصر عمى البحث في الفرائض

الهالية التي تفرضٍا ٌذي الهرافؽ لذلؾ عمى تحديد الهرافؽ العاهة هف حيث
) )1ل .اصلّ ابل دلج لى دلبرخن جآلرجد  :بللئ جدلذلّ دلقلنجد د لدري دلعلتك لصنلا
دلذتلى دلقل رد لجد سن طب م. 247
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ىشاطٍا ؛ وذلؾ الىىا ىبحث في فرائض الهرافؽ العاهة الهالية والتي تدفع ىظير

ههارسة الهرفؽ لىشاطة الهقدـ لمهىتفعيف بً  ،وسىىاقش ٌذا الهطمب في ثالثة فروع
وعمى الىحو اآلتي .

تعرؼ الهرافؽ العاهة اإلدارية بأىٍا  :كؿ هرفؽ عهوهي يقوـ بىشاط يدخؿ
ضهف هجاؿ الوظيفة اإلدارية لمدولة ويعجز اإلفراد والٍيئات الخاصة عف هباشرتً ،

وهىٍا في العراؽ هرفؽ األهف الخارجي (و ازرة الدفاع) هرفؽ األهف الداخمي (و ازرة

الداخمية) وهرفؽ القضاء (هجمس القضاء االعمى ) وهرفؽ سؾ الىقود ( البىؾ

الهركزي ) (. )1

وتعرؼ ايضاً باىٍا  :تمؾ الهرافؽ التي تتىاوؿ ىشاطاً ال يزاولً األفراد عادة،

أها بسبب عجزٌـ عف ذلؾ أو لقمة أو اىعداـ هصمحتٍـ فيً  ،وهثالٍا هرافؽ الدفاع

واألهف والقضاء (.)2

وتؤدي ٌذي الهرافؽ الخدهات الهرفقية التقميدية وقد الزهت الدولة هىذ زهف

طويؿ وعمى رأسٍا هرفؽ الدفاع واألهف والقضاء ثـ هرفؽ الصحة والتعميـ  ،وٌذي
الهرافؽ عادة ها تتسـ بارتباطٍا بالجاىب السيادي لمدولة األهر الذي يفرض قياهٍا
بٍذي الىشاطات وأف ال تعٍد بٍا األفراد بها في ذلؾ هف خطورة كبيرة  ،وتخضع

الهرافؽ العاهة االدارية بصفة اساسية ألحكاـ القاىوف العاـ وتتبع وسائمً واحكاهً ها

لـ تقرر المجوء لوسائؿ القاىوف الخاص كابراـ تصرفات تدخؿ ضهاف اطار قاعدة
العقد شريعة الهتعاقديف  ،واالصؿ اف القضاء االداري ٌو الجٍة االصمية الهختصة

ويعد الهىتفع بخدهات الهرفؽ االداري العاـ في هركز
بىظر الهىازعات الهتعمقة بٍا ّ ،
تىظيهي عاـ هف هراكز القاىوف العاـ وليس في هركز تعاقدي هف هراكز القاىوف
دلقلنجد د لدري ( لردس

) ) 1ل .سز لد ل ل دلط لجي  :دلج خ
دلعرب  1979م.313
) ) 2ل .لخد ل زج ردل  :دلقلنجد د لدري ل جك  2013م. 108

قلرن )

لدر دلفذر
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الخاص  ،وىتيجة لذلؾ يكوف لمشخص القائـ عمى الهرفؽ سمطة تعديؿ ٌذا الهركز

أو اي هف عىاصري (.)1

وازاء ٌذي الخدهات الهقدهة لمهىتفع يكوف لٍذي الهرافؽ االدارية العاهة سمطة

استيفاء الرسوـ التىظيهية ؛ والسبب في ذلؾ اف فرضٍا يتـ بقاىوف صادر عف

السمطة التشريعية اذ ساواٌا الهشرع العراقي في الدستور بالضرائب ( ،)2واقتضاء
هقابؿ بهىاسبة ادائٍا لمخدهات الهقدهة لمهىتفعيف يحددي الهرفؽ  ،وتقوـ التفرقة فيها
بيف ٌذيف الىوعيف هف ايرادات الهرافؽ العاهة االدارية عمى اساس هعيار التىاسب

فيها بيف الخدهة الهؤداة والهقابؿ الذي يتقاضاي الهرفؽ  ،ففي الوقت الذي ال يشترط

فيً الرسـ العاـ التىاسب بيف هبمغً والخدهة الهؤداة يشترط ٌذا التىاسب عىد فرض

هقابؿ اداء الخدهات  ،وتخضع الهرافؽ العاهة االدارية لقواعد الهوازىة العاهة لمدولة
 ،وتهوؿ ىفقاتٍا هف خالؿ التخصيصات الهحددي لٍا في القاىوف  ،االهر الذي يجعؿ
استقاللٍا الهالي ال وجود لً  ،واف االيرادات التي تحصؿ عميٍا ٌذي الهرافؽ يدخؿ

خزيىة الدولة ثـ هوازىتٍا العاهة دوف اف يكوف لمهرفؽ االداري العاـ صالحية
التصرؼ بٍذي االيرادات ،لذلؾ فاف البحث في اهكاىية الهرافؽ العاهة لفرض فرائض
هالية تدخؿ خزيىتٍا غير هوجود هف الىاحية العهمية واىها يتـ فرض هقابؿ لىشاطٍا

يدخؿ ضهف الفرائض الهالية العاهة لمدولة .

تعرؼ الهرافؽ االقتصادية ( الهرافؽ التجارية والصىاعية ) باىٍا  :الهرافؽ
التي تهارس ىشاطا بٍدؼ تحقيؽ حاجة عاهة صىاعية أو تجارية هثمٍا في ذلؾ هثؿ

الىشاط الذي يهارسً األشخاص الخاصة وهف أهثمتٍا في العراؽ هرفؽ الىقؿ الجوي
()3

والسكؾ الحديدية وهرفؽ البريد والهواصالت وهرفؽ الكٍرباء والغاز

.

) ) 1ل .ل ر صللم ااجي صلر سلب م98ـ. 99
) ) 2نظر  :دل للد ( )28دلبنل ( دج ) د لستجر هجر دلعرد لسن  2005دلنل .
) ) 3دل صلر نفسا م. 92
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وتعرؼ ايضاً باىٍا  :الهرافؽ التي تقوـ عمى ىشاط اقتصادي بطبيعتً

( صىاعي او تجاري ) يٍدؼ الى تحقيؽ الربﺢ (. )1

وتخضع الهرافؽ العاهة االقتصادية لىظاـ قاىوىي هختمط هف قواعد القاىوف

تعد هف الهرافؽ
العاـ وقواعد القاىوف الخاص هع غمبة االخيرة  ،وبها اف ٌذي الهرافؽ ّ
العاهة فاىٍا تخضع في تىظيهٍا لقواعد القاىوف العاـ شأىٍا في ذلؾ شأف اي هرفؽ
عاـ اخر  ،وتمتزـ باتباع هبدأ الهساواة بيف الهىتفعيف بالهرفؽ  ،اها ادارة ٌذي الهرافؽ

استثىاء يهكف اف يخولٍا القاىوف استعهاؿ
فتخضع بصفة اساسية لمقاىوف الخاص  ،و
ً
بعض وسائؿ القاىوف العاـ هثؿ ىزع همكية العقارات لمهىفعة العاهة وتحصيؿ ديوىٍا
جب ار وابراـ عقود ادارية تىطوي عمى بعض الشروط االستثىائية غير الهألوفة في

عقود القاىوف الخاص فيها عدا العقود التي تبرهٍا هع عهالئٍا فتظؿ خاضعة لمقاىوف
الخاص  ،ويخضع تىظيـ العالقة بيىٍا وبيف عهالئٍا الحكاـ القاىوف الخاص ،

وتخضع لقواعد الهسؤولية الهدىية بالىسبة لمخطأ الواقع هىٍا ويسبب ضر اًر لمهىتفع

ويعد الهىتفع بالهرفؽ االقتصادي في
بخدهاتٍا ويكوف الفصؿ فيٍا لمهحاكـ العادية ّ ،
هركز تعاقدي هف هراكز القاىوف الخاص  ،وٌو ههاثؿ لهركز العهيؿ بالىسبة

لمهشروع الخاص  ،وتبعاً لذلؾ تختص الهحاكـ العادية بالفصؿ في الهىازعات
الهتعمقة بعالقة الهرفؽ بعهالئً  ،وال يجوز لمهىتفع تبعاً لذلؾ اقاهة دعوى االلغاء
بسبب تجاوز السمطة فيها عدا الق اررات الصادرة هف سمطة الوصاية االدارية  ،وال

يجوز لجٍة االدارة العاهة تعديؿ هركز الهىتفع بالهرفؽ او اي هف عىاصر ٌذا
الهركز وبصفة خاصة الهقابؿ الذي يتقاضاي الهرفؽ هف الهىتفع هاداـ يوجد في

هركز تعاقدي(.)2

وهع ذلؾ اجازت هحكهة الىقض الفرىسية إلدارة الهرفؽ االقتصادي تعديؿ

هقابؿ االىتفاع تأسيساً عمى اف الهىتفع عىدها يبرـ العقد هع الهرفؽ يقبؿ في الوقت
صلر سلب م. 109
) ) 1ل .لخد ل زج ردل
) ) 2ل .ل ر صللم ااجي صلر سلب م. 92
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ذاتً هبدأ جواز تعديؿ الهقابؿ في الهستقبؿ  ،ولكف ال يجوز بحاؿ اف يىسحب ٌذا

التعديؿ عمى الهاضي (. )1

وال يجوز لمهرافؽ العاهة االقتصادية فرض ضرائب او رسوـ ادارية عمى

عهالئٍا واىها تتقاضى هف الهىتفعيف ثهىاً لها تبيعً هف هىتجاتٍا وال يجوز تحصيؿ

الثهف جب اًر ها لـ يقرر لٍا القاىوف صراحة ذلؾ وال يتدخؿ الهشرع لتحديدي  ،واىها يتـ
تحديدي هف قبؿ ادارة الهرفؽ ،كها تهتمؾ صالحية فرض الرسوـ شبً الضريبية ،
واالصؿ اف الهرافؽ االقتصادية تدار وفؽ اسس تجارية ال تخضع لقواعد الهحاسبة

استثىاء تخضع بعض الهرافؽ الهٍهة لىظاـ هالي هزدوج ولرقابة
الحكوهية  ،و
ً
حكوهية هف قبؿ االجٍزة الهختصة لمحيمولة دوف زيادة ثهف الخدهات الهقدهة هىٍا
وايضا لسد العجز الذي يصيب هيزاىية ٌذي الهرافؽ هف الهوازىة العاهة  ،لذلؾ فاف

اهكاىية البحث في فرائض االشخاص الهرفقية لٍذي الهرافؽ هوجودة وتتقاضى هقابال
ىقديا ىظير تقديهٍا خدهات لمهىتفعيف بٍا  ،وتدخؿ ٌذي الفرائض خزيىتٍا وتهوؿ

هشاريعٍا وفؽ هيزاىيتٍا الخاصة .

تعرؼ ٌذي الهرافؽ باىٍا  :هرافؽ تىشأ بقصد توجيً الىشاط الهٍىي ورعاية
الهصالﺢ الخاصة بهٍىة هعيىة  ،وتتـ إدارة ٌذي الهرافؽ بواسطة ٌيئات أعضائٍا
ههف يهارسوف ٌذي الهٍىة ويخولٍـ القاىوف بعض اهتيازات السمطة العاهة  ،هثؿ

ىقابات الهٍىدسيف والهحاهيف واألطباء والعهاؿ وغيرٌا هف الىقابات الهٍىية

األخرى (. )2

كها تعرؼ باىٍا  :الهرافؽ التي تستٍدؼ تقديـ خدهات اجتهاعية إلى

هستفيدٌا وهف أهثمتٍا هرفؽ الضهاف االجتهاعي ودار العجزة والشيخوخة وصىدوؽ
)1) De laubadere ,Traite elementaire de droit adm , L.G.D.J, Paris ,
1985 , p662-672 .
) ) 2ل .ل ر صللم ااجي صلر سلب م. 93
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التقاعد والبطالة  ،والهىظهات والىقابات الهٍىية هثؿ ىقابة الهحاهاة والىقابات

العهالية

()1

.

وقد ظٍر ٌذا الىوع هف الهرافؽ عقب الحرب العالهية الثاىية لهواجٍة

الهشاكؿ التي كاف يتعرض لٍا أصحاب ٌذي الهٍف والدفاع عىٍـ وحهاية هصالحٍـ،
وتخضع ٌذي الهرافؽ لىظاـ قاىوىي هختمط فٍي تخضع لىظاـ القاىوف العاـ

واختصاص القضاء اإلداري في بعض الهىازعات الهتعمقة بىشاطٍا غير أف الجاىب
الرئيس هف ىشاطٍا يخضع ألحكاـ القاىوف الخاص ،فالهىازعات الهتعمقة بىظاهٍا

الداخمي وعالقة أعضائٍا بعضٍـ ببعض وىظاهٍا الهالي واكتساب االهواؿ
والتصرؼ فيٍا فأىً يخضع لمقاىوف الخاص والختصاص الهحاكـ العادية  ،أها

الهىازعات الهتصمة بهظاٌر ىشاطٍا كهرفؽ عاـ وههارستٍا الهتيازات السمطة العاهة
فتخضع ألحكاـ القاىوف العاـ واختصاص القضاء اإلداري  ،وهف ثـ فإف الهرافؽ

الهٍىية تتفؽ هع الهرافؽ العاهة االقتصادية هف حيث خضوعٍا لىظاـ قاىوىي
هختمط ،غير أف ىظاـ القاىوف العاـ يطبؽ بشكؿ أوسع في ىطاؽ الهرافؽ الهٍىية
ويظٍر ذلؾ في اهتيازات القاىوف العاـ التي يهارسٍا الهرفؽ  ،في حيف يىحصر
()2

تطبيقً في هجاؿ تىظيـ الهرفؽ في الهرافؽ االقتصادية

.

ويحؽ لمهرافؽ العاهة الهٍىية وفؽ الشروط الهحددة قاىوىاً فرض رسوـ عمى

تعد ٌذي هف قبيؿ الرسوـ العاهة شبً الضريبية ولكىٍا
اعضائٍا لتهويؿ ىفقاتٍا وال ّ
تعد هقابال يتقاضاي الهرفؽ ىظير ها يقدهً هف خدهات العضائً وليست لٍا طبيعة
ّ
تعد هف فرائض االشخاص الهرفقية .
الفرائض الهالية العاهة لمدولة واىها ّ
واالصؿ اف تدار الهرافؽ الهٍىية وفؽ اسس هالية ذاتية ال تخضع لقواعد

استثىاء تخضع بعض الهرافؽ الهٍهة لىظاـ هالي هزدوج
الهحاسبة الحكوهية  ،و
ً
ولرقابة حكوهية هف قبؿ االجٍزة الهختصة لمحيمولة دوف زيادة ثهف الخدهات الهقدهة
) )1ل .اصلّ ابل دلج لى دلبرخن جآلرجد صلر سلب
صلر سلب م111ـ. 112
) )2ل .لخد ل زج ردل

م. 250

د .احمد فارس عبد العزاوي

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

12

هىٍا وايضا لسد العجز الذي يصيب هيزاىية ٌذي الهرافؽ هف الهوازىة العاهة لذلؾ

فاف اهكاىية البحث في فرائض االشخاص الهرفقية لٍذي الهرافؽ هوجودة وتتقاضى
هقابال ىقديا ىظير تقديهٍا خدهات لمهىتفعيف بٍا  ،وتدخؿ ٌذي الفرائض خزيىتٍا

وتهوؿ هشاريعٍا وفؽ هيزاىيتٍا الخاصة .
المطلب الثالث
طرق ادارة االشخاص المرفقية
تختمؼ طرؽ ادارة الهرافؽ العاهة باختالؼ اىواعٍا إذ تختار االدارة الطريقة

الهىاسبة الدارة الهرفؽ العاـ حسب طبيعة ىشاطً وتراعي كذلؾ اعتبارات سياسية
واجتهاعية وهالية واقتصادية وفىية  ،فٍىاؾ هرافؽ تتوالٌا الدولة بىفسٍا وتديرٌا ادارة

هباشرة ىظ ار الٌهيتٍا اذ يتصؿ ىشاطٍا بههارسة الدولة لسيادتٍا كها ذكرىا سابقا هثؿ

هرفؽ الدفاع واالهف الداخمي والقضاء وسؾ الىقود وٌىاؾ هرافؽ اقؿ اٌهية قد تتوالٌا
الدولة بىفسٍا وقد تترؾ ادارتٍا الشخاص القاىوف الخاص تحت اشرافٍا ورقابتٍا هثؿ
البريد والكٍرباء والىقؿ وغيرٌا هف الهرافؽ  ،كها توجد هرافؽ اقتصادية تٍدؼ الى

تحقيؽ الربﺢ وتتبع ادارتٍا اجراءات ووسائؿ القاىوف الخاص  ،وتدار بعض الهرافؽ
باساليب هشتركة بيف االدارة واالفراد  ،هها تقدـ يتبيف اف ٌىاؾ ثالث طرؽ اساسية

في ادارة الهرافؽ العاهة سىىاقشٍا في ثالثة فروع .

تعرؼ طريقة االدارة الهباشرة باىٍا  :االسموب الذي تدير بً الدولة الهرفؽ العاـ

هباشرة بواسطة هوظفيٍا واهوالٍا وتستخدـ في سبيؿ ذلؾ اساليب القاىوف العاـ (.)1

كها تعرؼ باىٍا  :الطريقة التقميدية في ادارة الهرافؽ العاهة وهؤداٌا اف تأخذ

الدولة او احد اشخاص القاىوف العاـ عمى عاتقٍا ادارة الهرافؽ العاهة هباشرة

) )1ل .ل ر صللم ااجي

صلر سلب

م. 98
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هستعيىة بأهوالٍا وهوظفيٍا بٍدؼ تقديـ الخدهات وتمبية حاجات جهيع الهواطىيف في

كؿ ارجاء الدولة (.)1

ويقصد بٍذا االسموب اف  :تقوـ االدارة هباشرة بتسيير الهرفؽ بىفسٍا سواء

كاىت سمطة هركزية اـ هحمية هستخدهة في ذلؾ اهوالٍا وهوظفيٍا ووسائؿ القاىوف

العاـ (.)2

ويتبع اسموب االدارة الهباشرة في جهيع الهرافؽ االدارية العاهة الهرتبطة في

سيادة الدولة ؛ وذلؾ لمعديد هف االسباب اها الىٍا ال تدر ربحا فال يقبؿ عميٍا
االفراد ،او اىٍا هف الهرافؽ الهٍهة بحيث ال يهكف اشراؾ االفراد في ادارتٍا او ترؾ
ادارتٍا لالفراد بشكؿ كاهؿ لخطورة ٌذي الهرافؽ في حياة الهواطىيف فهىٍا ها ٌو ذو

طبيعة سياسية يتعمؽ بكياف الدولة واهف هواطىيٍا بحيث ال يهكف تركً لهبادرات
االفراد هٍها كاىت اهكاىياتٍـ  ،وهىٍا ها ٌو ذو طبيعة فىية تعجز الهشروعات
الخاصة عف تىظيهٍا وادارتٍا عمى ىحو عاـ او ال توجد جدوى اقتصادية في

ادارتً (. )3

وتخضع الهرافؽ االدارية العاهة هف حيث االصؿ الحكاـ القاىوف االداري

يعدوف هوظفيف عهوهييف واهوالٍا اهواال عاهة وتصرفاتٍا اعهاال ادارية
فعهالٍا ّ
تعد ق اررات ادارية وعقودٌا عقودا ادارية بهعىى اف الهرافؽ االدارية العاهة
وق ارراتٍا ّ
تتهتع باهتيازات السمطة العاهة لتحقيؽ اٌدافٍا  ،اال اىٍا تخضع في بعض االحياف

الحكاـ القاىوف الخاص وذلؾ عىدها يجد القائهوف عمى ادارتٍا اف ٌذا االسموب

يكفي لتحقيؽ اٌداؼ الهرفؽ وتحقيؽ الهصمحة العاهة (.)4

وال يقتصر اسموب االدارة الهباشرة عمى الهرافؽ االدارية العاهة بؿ اىً

يستعهؿ في بعض الدوؿ في ادارة الهرافؽ االقتصادية وقد استعهمت طريقة االدارة
) ) 1ل .اصلّ ابل دلج لى دلبرخن جآلرجد صلر سلب
صلر سلب م. 121
) ) 2ل .لخد ل زج ردل
) ) 3ل .اصلّ ابل دلج لى دلبرخن جآلرجد دل صلر دلسلب
) ) 4ل .لخد ل زج ردل دل صلر دلسلب م. 122
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م265ـ. 266
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الهباشرة لمهرافؽ االقتصادية في العراؽ بشكؿ واسع الى عاـ  ، 1987إذ حصؿ
تحوؿ في سياسة الدولة فيها يتعمؽ باساليب وطرؽ ادارة الهرافؽ العاهة وخاصة

االقتصادية هىٍا لكي يصبﺢ فيٍا االستثهار هجديا هف الىاحية االقتصادية  ،واتباع

سياسة الخصخصة اي ىقؿ همكية بعض الهرافؽ هف القطاع العاـ الى الخاص ىظ اًر

لالىتقادات التي رافقت عهمية ادارة الدولة ههثمة بهوظفيٍا لٍذي الهرافؽ والخسائر
الهالية الكبيرة التي رافقت ٌذي االدارة

()1

.

ولقد وجٍت لطريقة االدارة الهباشرة لمهرافؽ االقتصادية اىتقادات ابرزٌا

يتعمؽ بجاىب التىظيـ الهالي اذ تخضع ٌذي الهرافؽ لقواعد هالية الدولة وال تستطيع

تعد جزًء هف الهوازىة العاهة
اف تحتفظ هف ايراداتٍا باهواؿ احتياطية كها اف هيزاىيتٍا ّ
لمدولة وتخضع لىفس اجراءات الصرؼ  ،وكذلؾ الهرفؽ االقتصادي الذي يخضع
لٍذا االسموب يدار هباشرة هف الوزيرالهختص هها يشكؿ عائقاً اهاـ وضع الهرفؽ

لسياسة عهمً وبراهجً  ،وايضا تطبيؽ اساليب القاىوف العاـ فيها يتعمؽ بتسيير
الهرفؽ وادارتً واساليب اختيار هوظفيً وتحديد رواتبٍـ وترقياتٍـ وٌذا ها ال يىسجـ

وطبيعة الهرافؽ االقتصادية .

يعرؼ اسموب االدارة الهشتركة بأىً  :اشتراؾ الدولة او احد اشخاص القاىوف

العاـ هع اشخاص القاىوف الخاص في رأسهاؿ الهشروع وتشترؾ باالدارة بقدر

هساٌهتٍا في رأسهالً  ،فاذا كاىت حصة الدولة في رأسهاؿ الهشروع اكثر هف
الىصؼ تكوف لٍا االغمبية في هجمس االدارة وتكوف الهركز االقوى في االدارة ،
وٌذي الطريقة تجهع بيف هزايا االدارة العاهة والخاصة في تسيير الهشروعات

االقتصادية التي تحهؿ صفة الهرافؽ العاهة االقتصادية (.)2
) ) 1ل .ل ر صللم ااجي دل صلر دلسلب م.99
) ) 2ل .ل ر صللم ااجي صلر سلب م99ـ. 100

د .احمد فارس عبد العزاوي

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

15

ويؤخذ عمى ٌذا االسموب اىً يؤثر هف الىاحية الهالية عمى ٌذي الهرافؽ الف

تدخؿ الدولة في ادارة هرافؽ ذات طبيعة اقتصادية باالشتراؾ هع القطاع الخاص
يؤثر عمى ارباح ٌذي الهرافؽ واالختالؼ في عائدية فرائض ٌذي الهرافؽ الهالية ٌؿ

تدخؿ خزيىة الدولة اـ خزيىة الهرفؽ االقتصادي .

يعرؼ عقد التزاـ الهرافؽ العاهة باىً  :عقد تعطي االدارة بهوجبً ادارة هرفؽ

عاـ ذي صفة اقتصادية الى شخص هف اشخاص القاىوف الخاص

()1

.

كها عرؼ باىً  :الطريقة التي تتعاقد االدارة هع فرد او شركة إلدارة او

استغالؿ هرفؽ هف الهرافؽ العاهة االقتصادية لهدة هحددة باهوالً وعهالً وادواتً

وعمى هسؤوليتً هقابؿ التصريﺢ لً بالحصوؿ عمى فرائض هالية هف الهىتفعيف

بخدهات الهرفؽ وفؽ ها يسهى بعقد التزاـ الهرفؽ العاـ او عقد االهتياز (.)2

وقد ىظـ الهشرع العراقي في القاىوف الهدىي العراقي الىافذ احكاـ عقد التزاـ

الهرافؽ العاهة او عقد االهتياز بيف ثىايا ىصوصً (.)3

وقد كاىت ٌذي الطريقة ٌي السائدة في ادارة الهرافؽ العاهة االقتصادية اال

اف اتساع هجاالت ىشاط الدولة وادارتٍا الهباشرة لمهرافؽ العاهة هٍها كاف ىوعٍا ادى
الى تقميؿ فرص االخذ بٍذي الطريقة ويظؿ لالدارة حؽ الرقابة عمى طريقة ادارة

الهرفؽ وتشغيمً هف الىواحي الفىية والهالية ولٍا الحؽ في تعديؿ ىظاـ الهرفؽ العاـ

او اىٍاء العقد الف عقد االلتزاـ عقد اداري يىطوي عمى اهتيازات وحقوؽ هختمفة
لإلدارة .

) ) 1دل صلر نفسا م. 100
صلر سلب م. 123
) ) 2ل .لخد ل زج ردل
) ) 3نظر  :دل جدل (  891ـ  ) 899د دلقلنجد دل لن دلعردق رقّ (  ) 40لسن  1951دلنل .
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()Ordonnances Personnes Cubital
تحتؿ الفرائض الهالية لألشخاص الهرفقية اٌهية بارزة لها لٍا هف دور كبير

في تهكيف ٌذي االشخاص هف اداء دورٌا بشكؿ كاهؿ ؛ وألىٍا تسٍـ في رفد هيزاىية
ٌذي الهرافؽ باإليرادات الالزهة لتغطية االىفاؽ الهتزايد ىتيجة لتطور الحاجات العاهة

والخاصة لألشخاص الطبيعية والهعىوية  ،وتعرؼ ٌذي الفرائض باىٍا هبالغ هالية
تستأديٍا األشخاص الهرفقية هف الهستفديف هف خدهاتٍا  ،وٌذي الفرائض ال تتوافر

في شأىٍا العىاصر األساسية لمفرائض العاهة لمدولة عمى الرغـ هف الشبً بيىٍا وبيف
الضرائب والرسوـ إال اىٍا تختمؼ عىٍها بالكثير هف القواعد التي تخضع لٍها ٌذي

اء عمى ها تقدـ سىىاقش ٌذا الهبحث في ثالثة هطالب ىستعرض في
االخيرة  ،وبى ً
االوؿ تعريؼ فرائض االشخاص الهرفقية  ،وىبيف في الثاىي اىواعٍا  ،وخصصىا
الثالث لتهييزٌا عها يختمط بٍا هف اصطالحات .
المطلب األول
تعريف فرائض االشخاص المرفقية
يقصد بٍذا الهصطمﺢ فى الفكر الهالى الوضعى بأىً  :الهقابؿ الذى
تتقاضاي االشخاص الهرفقية ىظير قياهٍا بإىتاج أو بيع السمع والخدهات بٍدؼ

إشباع الحاجات الخاصة لمشعب (.)1

وكذلؾ ُيعرؼ باىً  :االصطالح الذي يطمؽ عمى ثهف السمع والخدهات التي
تىتجٍا أو تقدهٍا الهشروعات االقتصادية العاهة لتحقيؽ الهىفعة الخاصة لألفراد (.)2

ل لردخ  :بللئ د قتصلل دلعلّ دلقسّ دألجف دللدر دل ل ع

) )1ل .لل ل ابل دل
م. 57
) )2ل .خذر ل ل ل ب ج
نصر م. 205

 :بللئ دل لل دلعل

لدر دلنهل دلعرب

دلقل رد

1997
لجد سن
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وتعرؼ الفرائض الهالية لالشخاص الهرفقية باىٍا  :ايراد يتحقؽ هف
كها
ّ
خالؿ ثهف الهشروعات االقتصادية الصىاعية والتجارية والهرافؽ الهٍىية هف سمع

وخدهات والتي تبيعٍا االشخاص الهرفقية لالشخاص (.)1

وتعرؼ باىٍا  :الفرائض الهالية التي يحصؿ عميٍا االشخاص الهرفقية
ّ
()2
الصىاعية والهٍىية كهقابؿ لمسمع والخدهات التي تقدهٍا لالفراد .
وعرفت باىٍا  :الهقابؿ الذي تحصؿ عميً االشخاص الهرفقية عىد ههارستٍا

لالىتاج في الىشاط صىاعي او تجاري او هٍىي (.)3

وهف خالؿ استعراضىا لتعريفات الفقً القاىوىي الهالي  ،يهكىىا ايراد تعريؼ

لمفرائض الهالية لالشخاص الهرفقية بأىً الوسيمة التي تهكف االشخاص الهرفقية هف
تحقيؽ ايراد عاـ يتحدد بحجـ االرباح التي حققتٍا هف خالؿ بيع ٌذي السمع

والخدهات الشخاص القاىوف الخاص والفرائض التىظيهية التي تفرضٍا عمى

الهىتفعيف بالخدهات .

المطلب الثاني
انواع فرائض االشخاص المرفقية
سبؽ واف بيىا اف فرائض االشخاص الهرفقية ٌي هبالغ تستأديٍا االشخاص

الهرفقية  ،لكف ال يتوافر في شأىٍا العىاصر االساسية لمفرائض الهالية بصورة عاهة،
وكذلؾ تختمؼ خصائصٍا الذاتية عف الهوارد االكثر تشابٍاً هعٍا كالضرائب

والرسوـ ،وهع ذلؾ تخضع احياىا لبعض القواعد التي تخضع لٍا االخيرة  ،وٌذي
الفرائض هتعددة وهتىوعة تبعا لمقواىيف والق اررات التي تىظـ فرضٍا وتحصيمٍا ،
وعمى الرغـ هف ذلؾ يقسهٍا الفقً في فرىسا الى ىوعيف رئيسييف  ،تتهثؿ بالرسوـ
جدلتصر

دللر ب

ط 1لدر دللل ل لزنصر جدلتجخ

) )1ل .اللف ز م دلعز  :دل لل دلعل
ا لد  2007م. 82
ط 1لدر نهل صر لزطب
) )2ل .بل ر ل ل اتزّ  :دل لل دلعل ج بللئ د قتصلل دل لل
جدلنصر دلقل رد  1973م91ـ. 94
دلعلتك لصنلا دلذتلى دلقل رد
) )3ل .طل ر دل نلب  :ازّ دل لل دلعل جدلتصر دل لل
لجد سن طب م. 63
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شبً الضريبية (  ، ) Les taxes parafiscalesوهقابؿ أداء الخدهات

(  ، ) Les redevancesوسىىاقش ٌذا الهطمب في فرعيف وعمى الىحو اآلتي :

( ) Les taxes parafiscales
تعرؼ الرسوـ شبً الضريبية باىٍا  :الهبالغ التي تستأديٍا الهرافؽ العاهة
ّ
الصىاعية والتجارية واالتحادات والىقابات الهٍىية جب اًر هف االفراد بغرض تحقيؽ
اٌداؼ اقتصادية او اجتهاعية او هٍىية او صحية

()1

.

وتعرؼ باىٍا الهبالغ التي تحصؿ عميٍا الهرافؽ العاهة االقتصادية
ّ
( الصىاعية والتجارية ) والهرافؽ الهٍىية ىظير الخدهات التي تقدهٍا لمهىتفع بخدهة

ٌذي الهرافؽ (.)2

وتعرؼ ايضاً باىٍا  :هبالغ ىقدية جبرية يتحهمٍا الهىتفع بخدهة الهرافؽ
ّ
()3
االقتصادية والهٍىية إذا ها اراد االستفادة هف خدهات الهرفؽ .
وهف خالؿ التعريفات سالفة الذكر يتبيف لىا اف الرسوـ شبً الضريبية ٌي

هبا لغ ىقدية تحصؿ عميٍا الهرافؽ االقتصادية والهٍىية هف الهىتفع بخدهاتٍا بصورة
جبرية اذا اقدـ عمى الهطالبة بخدهات ٌذي الهرافؽ وال تىاسب ٌذي الرسوـ قيهة

تعد ٌذي الرسوـ هف قبيؿ الفرائض
الخدهة الهؤداة هف الهرفؽ الى الهىتفعيف  ،وال ّ
الهالية لمدولة .

لعد الهبمغ الذي تفرضً االشخاص الهرفقية هف
ٌدي ها سمؼ يىبغي ّ
وعمى ّ
الرسوـ شبً الضريبية توافر هجهوعة هف الشروط :

) )1ل .اللف ز م دلعز  :دلتأ نل
ل ع دل
جتطب قلتهل دلعرد
) )2ل .ر ع دل ل جى  :دل لل دلعل
صلر سلب
) )3ل .لخد ل زج ردل

جد قتصلل

جدنبهل دل لل
لردس
د ت لا
جصف دل جصف  1981م. 82
دلقل رد  1970م247ـ.248
د ردلد دلعل
م. 124
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الشرط االول  :اف ٌذا الهقابؿ يجب اف ال يظاٌي الخدهة الحقيقية التي عادت
عمى الهىتفع هف الخدهة التي اداٌا الهرفؽ بحيث ال يبدو الهقابؿ وكأىً ثهف الخدهة

الهؤداة لمهىتفع طبقا لها تـ االتفاؽ عميً بيف الطرفيف .

الشرط الثاني  :اف تخصص حصيمة الرسوـ شبً الضريبية لمهرفؽ العاـ الذي يؤدي

الخدهة .

الشرط الثالث  :اف يكوف الهبمغ الهحصؿ هقابال هباش ار لمخدهة .
وعمى ٌذا االساس فاف الرسوـ التي تستأديٍا الدولة او ٌيئاتٍا الهحمية او

وتعد هف قبيؿ
الهرافؽ العاهة االدارية تخرج عف ىطاؽ الرسوـ شبً الضريبية
ّ
الفرائض الهالية لمدولة .

عد ٌذي الرسوـ االخيرة هف قبيؿ الفرائض الهالية العاهة لمدولة  ،وعدـ
واف ّ
عد االولى هىٍا يرجع الى التفرقة بيف الهرافؽ العاهة االدارية والهرافؽ العاهة
ّ
الصىاعية والهٍىية وطبيعة تىظيهٍا والىشاط الذي تقدهً ؛ وذلؾ ألف الهىتفع بخدهات
الهرفؽ العاـ االداري يرتبط بً برابطة هف روابط القاىوف العاـ فٍو في هركز تىظيهي
عاـ تدخؿ ايراداتً الى الخزيىة العاهة لمدولة  ،اها الهرافؽ االقتصادية ( الصىاعية

والتجارية ) والهرافؽ الهٍىية  ،فتخضع لىظاـ قاىوىي هزدوج إذ تخضع في هباشرة
ىشاطٍا الحكاـ القاىوف الخاص او احكاـ خاصة بٍا يىظهٍا الهشرع في قواىيف
خاصة  ،اها تىظيهٍا فيخضع الحكاـ القاىوف العاـ  ،والعالقة بيف الهرفؽ والهىتفع

تعد هف روابط القاىوف الخاص وتهاثؿ العالقة بياف الهشروع الخاص وبيف عهالئً .
ّ
اها عف االساس القاىوىي لمرسوـ شبً الضريبية  ،ففي فرىسا يوجد اساسٍا

التشريعي في ىص الفقرة الثاىية هف الهادة (  ) 4هف القاىوف رقـ ( ) 2لسىة ،1959
والتي تقضي بأف الرسوـ شبً الضريبية التي تفرض بغرض تحقيؽ اٌداؼ اقتصادية

واجتهاعية وهٍىية لصالﺢ الهرافؽ العاهة االقتصادية والهٍىية يجب اف تفرض

ويعد ادراج ٌذي الرسوـ في
بهرسوـ ويجب اف يرخص الهشرع بتحصميٍا سىوياً ،
ّ
الجداوؿ الهمحقة بالقاىوف الهالي بهثابة ترخيص بتحصيمٍا  ،ولكف ادراجٍا في ٌذي
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الجداوؿ ال يعىي اضفاء طابع التشريع عمى الهرسوـ الصادر بفرض تمؾ الرسوـ،
ويظؿ بالتالي لقاضي االلغاء رقابة هشروعية عمى ٌذي الهراسيـ  ،وٌذا ها استقر

عميً قضاء هجمس الدولة الفرىسي هىذ حكهً الصادر في (  28شباط فبراير 1958

و  20كاىوف االوؿ ديسهبر  ، ) 1985ويتبع في تحصيؿ الرسوـ شبً الضريبية في

فرىسا االجراءات الهقررة لتحصيؿ الضرائب الهباشرة  ،كها تخضع الجٍات التي
تحصؿ لحسابٍا ٌذي الرسوـ لسمطة الوصاية االدارية هف قبؿ الوزير الهختص او

وزير الهالية (. )1

اها الهشرع الهغربي فقد سهاٌا صراحةً بالرسوـ شبً الضريبية إذ هىﺢ

الهرافؽ العاهة صالحية استيفاء ٌذي الهبالغ هف الهىتفعيف بخدهاتٍا ،وقد استعهؿ

ٌذي الفريضة بهوجب الهرسوـ الهرقـ (  ) 2.97.352الصادر في (  30يوىيو

 ) 1997بفرض رسـ شبً ضريبي يسهى (الرسـ عمى التىهية التعاوىية لفائدة هكتب
تىهية التعاوف ) إذ ىص عمى اىً ( يفرض لفائدة هكتب تىهية التعاوف رسـ شبً

ضريبي يسهى " الرسـ عمى التىهية التعاوىية " تتحهمً التعاوىيات واتحاداتٍا
الخاضعة لمقاىوف الهشار إليً أعالي رقـ  24.83التي تحقؽ الفوائض الصافية في

ىٍاية السىة الهحاسبية كها ٌو هىصوص عميٍا في الفصؿ  69هف القاىوف

الهذكور)(. )2

وهىﺢ الهشرع الهغربي ايضاً لمهرافؽ العاهة االقتصادية صالحية استيفاء

رسـ شبً ضريبي إذ هىﺢ الهكتب الوطىي لمصيد البحري صالحية فرض ٌذي

الفرائض عمى الهىتفعيف بخدهات ٌذا الهرفؽ بهوجب الهرسوـ الهرقـ ( ) 2.13.19

والصادر في ( 28كاىوف االوؿ  /يىاير  )2014والهىشور بالجريدة الرسهية العػ ػدد
(  ) 6232الصادرة بتاريخ ( 20شباط فبراير  )2014والخاص بإحداث رسـ شبً

)1) M. Duverger , Finances publiques , P.U.F., Paris , 1971 , p100105 .
) ) 2دل للد (  ) 1د دلرسّ از دلتن دلتعلجن لفل لد ذتى تن دلتعلجد دل رب دل رقّ
(  ) 2.97.352لسن . 1997
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ضريبي يسهى ( الرسـ عمى األسهاؾ السطحية ) إذ ىص عمى اىً ( يحدث لفائدة

الهكتب الوطىي لمصيد البحري رسـ شبً ضريبي يسهى" الرسـ عمى األسهاؾ
السطحية" ترصد

حصيمتً حصػ ار لتهويؿ األعهاؿ الهىجزة هف لدف الجهعيات

الهؤسسة بصػورة قاىوىيػة التي تضـ األشخػاص الطبيعييف أو الهعىوييف الذيف
يستغموف ،عمى األرض ،هحال أو هىشآة أو هؤسسة هرخصة أو هعتهدة عمى
الهستوى الصحي هف أجؿ هعالجة الهىتجات البحرية أو تحويمٍا أو ٌها هعا بها فيٍا

دقيؽ أو زيت السهؾ قصد الىٍوض باألىشطة والبراهج الراهية إلى تىهية الجهعيات

الهذكورة .)1( ) ............

وهف خالؿ البحث في ٌذي الهراسيـ ىجد اف الهشرع الهغربي هىﺢ الهرافؽ

االقتصادية العاهة صالحية فرض رسوـ شبً ضريبية عمى الهىتفعيف هف خدهاتٍا
بٍدؼ تىظيـ الحصوؿ عمى الخدهات هف ٌذي الهرافؽ دوف فوضى ووفؽ السياقات

االدارية وايضاً رفد هيزاىية ٌذي الهشاريع بالهوارد الهالية الالزهة لتغطية ىفقاتٍا عمى
الرغـ هف عدـ التىاسب بيف هبمغ الرسوـ شبً الضريبي والخدهة الهؤداة لمهىتفع .

أها عف االساس القاىوىي لمرسوـ شبً الضريبية في العراؽ  ،فمـ أجد ها

يشير الى ٌذي التسهية في الىظاـ القاىوىي العراقي  ،اال اف ٌذي الفريضة لٍا العديد
هف التطبيقات في بعض القواىيف العراقية  ،كها اشار بعض الفقً العراقي لٍذي

الفريضة التي يقتصر فرضٍا هف الشخص الهرفقي عمى الهىتفعيف بالخدهة التي
يستفاد هىٍا  ،وهىٍا االشتراؾ الهبمغ الذي يمتزـ كالً هف صاحب العهؿ والعاهؿ

ويعدي هف قبيؿ الرسوـ شبً
بدفعً الى دائرة الضهاف االجتهاعي لمعهاؿ ،
ّ
الضريبية( ، )2إذ تضهف قاىوف الضهاف االجتهاعي العراقي ىصوصاً تىظـ ٌذي
الفريضة إذ ىص عمى تحديدي ( االشتراؾ  :الهبمغ الواجب دفعً عمى الجٍات التي

) )1صلر دل للد ()1
. 2014
) )2ل .اللف ز م دلعز
جتطب قلتهل دلعرد

د دلرسّ از د س لك دلسطل دل رب دل رقّ (  ) 2.13.19لسن
لردس
 :دلتأ نل د ت لا
صلر سلب م81ـ. 83

جدنبهل دل لل

جد قتصلل
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يحددٌا القاىوف لقاء اي هف الخدهات او التعويضات او الهكافآت او الرواتب التي
()1

تقدهٍا الهؤسسة لمشخص الهضهوف وفقاً الحكاـ ٌذا القاىوف )

.

إذ فرض الهشرع العراقي عمى كالً هف صاحب العهؿ والعاهؿ هبمغ ىقدي

جبري يتحهموي هساٌهةً هىٍـ في تهويؿ التأهيىات االجتهاعية  ،وال يمزـ الهشرع
العراقي العهاؿ اال بالهساٌهة في تهويؿ التقاعد  ،في حيف يمزـ اصحاب العهؿ

بالهساٌهة في تهويؿ ضهاف جهيع الهخاطر االجتهاعية الهقررة في قاىوف الضهاف

االجتهاعي (.)2

وكذلؾ اشتراؾ الهحاهي الهسجؿ في جدوؿ الهحاهيف إذ الزهً الهشرع بدفع

هبمغ ىقدي الى صىدوؽ تقاعد الهحاهيف يستقطع هف االشتراؾ الذي يمتزـ بدفعً الى

ىقابة الهحاهيف ويدخؿ ٌذا الهبمغ الهستقطع في الصىدوؽ  ،وايضاً الطوابع الخاصة
بالصىدوؽ التي تقوـ الٍيئة باصدارٌا (.)3

وايضاً تضهف قاىوف الهحاهاة العراقي الىافذ ىصوصاً تشير الى فرائض

االشخاص الهرفقية الهٍىية عىدها ىاقش الهشرع هالية الىقابة اذ حدد هواردٌا
باالعتهاد عمى الكثير هف الهصادر وهىٍا رسوـ التسجيؿ بجداوؿ الهحاهيف
واالشتراكات السىوية وبدؿ اجازة كاتب الهحاهي وارباح هطبوعات الىقابة ورسوـ

االستشٍاد هف الىقابة  ،وبذلؾ فاف ٌذي الفرائض التي هىﺢ القاىوف صالحية فرضٍا

لىقابة الهحاهيف تدخؿ ضهف الرسوـ شبً الضريبية (.)4

وايضاً اصدر الهشرع العراقي قاىوىاً يفرض بهوجبً رسهاً عمى الهركبات

لغرض صياىة الطرؽ العاهة والجسور ىظير استخداهٍا الغراض صياىة الشوارع
والطرؽ والجسور ،ويستوفى ٌذا الرسـ هرة واحدة عف كؿ خهس سىوات عىد تجديد

) )1دل للد (  ) 1د قلنجد دلل لد د ت لا دلعردق رقّ ( ) 39لسن  1971دل علف .
) )2نظر  :دل للد ( )27د قلنجد دلل لد د ت لا دلعردق رقّ ( ) 39لسن  1971دل علف.
) )3نظر  :دل جدل (  ) 1ج (  ) 7د قلنجد صنلج تقلال دل لل د دلعردق رقّ (  ) 68لسن
 1969دلنل .
) )4نظر  :دل للد (  ) 124د قلنجد دل لل لد دلعردق رقّ (  ) 173لسن  1965دل علف .
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اجازة تسجيؿ الهركبة في دائرة الهرور الهختصة  ،وتتولى هديرية الهرور العاهة

اسيفاء الرسوـ الهىصوص عميٍا في الهادة ( )1هف ٌذا القاىوف  ،ويتـ توزيعٍا عمى
الجٍات التالية وفؽ الىسب الهؤشرة ازاؤٌا  ،لو ازرة االعهار واالسكاف ( )%58ثهاىية

وخهسوف هف الهئة لصياىة الطرؽ والجسور ،لهديرية البمديات العاهة ( )%25خهسة
وعشروف هف الهئة لصياىة الشوارع الداخمية لمهدف  ،والهاىة بغداد ( )%17سبعة

عشر هف الهئة لصياىة الشوارع والتقاطعات (.)1

تعد هف الرسوـ شبً الضريبية عمى الرغـ هف عدـ
وىرى اف ٌذي الفريضة ّ
تسهيتٍا هف الهشرع بٍذي التسهية  ،وذلؾ لعدـ وجود ركف هف اركاف الرسـ االساسية

وٌو حصوؿ الهكمؼ بدفع الهبمغ عمى الىفع الخاص الهقترف بالىفع العاـ  ،كها اف

حصيمة الرسـ تستأديٍا دائرة الهرور وهباشرة تقسهٍا عمى هؤسسات هحددة دوف
دخوؿ ٌذي الحصيمة الهوازىة العاهة ،وٌذا يختمؼ عف الرسـ الذي تدخؿ حصيمتً
خزيىة الدولة وبعدٌا الهوازىة العاهة  ،وكذلؾ التىطبؽ عميٍا قاعدة عدـ جواز

تخصيص االيرادات وىجد ٌىا اف حصيمة ٌذا الرسـ خصصت لهؤسسات هحددة ،

لذلؾ فاف ٌذي الفريضة اطمؽ عميٍا تسهية الرسـ شبً الضريبي .

( ) Les Redevances
يعرؼ هقابؿ اداء الخدهات باىً  :هبمغ تستأديً الدولة او غيرٌا هف
ّ
االشخاص الهرفقية العاهة جب اًر هف الهىتفع هقابؿ خدهة هحددة وهباشرة يؤديٍا لً
هرفؽ عاـ اداري او اقتصادي (تجاري او صىاعي ) او هٍىي او هقابؿ الترخيص

باالىتفاع بجزء هف الهاؿ العاـ (.)2

) )1نظر دل جدل ( 1ـ ) 2د قلنجد رض رسجّ از
جدل سجر لسن . 2015
صلر سلب م. 123
) )2ل .لخد ل زج ردل

دل رذبل

غردض ص لن دلصجدرع
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ويعرؼ كذلؾ باىً  :هبمغ ىقدي تفرضً االشخاص الهرفقية عمى الهىتفع
ّ
()1
بخدهاتٍا بصورة هباشرة وهحددة .
ويهكىىا اف ىعرؼ هقابؿ اداء الخدهات باىً  :هبمغ ىقدي جبري تفرضً

االشخاص الهرفقية عمى الهىتفيف بخدهاتٍا بصورة هباشرة ويتىاسب هبمغً هع الخدهة

الهؤداة هف الهرفؽ العاـ .

لعد الهبمغ الذي تفرضً االشخاص الهرفقية
يتضﺢ هها سمؼ اىً يىبغي ّ
هقابؿ اداء الخدهات توافر هجهوعة هف الشروط :

الشرط االول  :اف ٌذا الهقابؿ يجب اف يدفع ىظير الخدهة الحقيقية التي عادت عمى

الهىتفع هف الخدهة التي اداٌا الهرفؽ بحيث يبدو الهقابؿ وكأىً ثهف الخدهة الهؤداة

لمهىتفع طبقا لها تـ االتفاؽ عميً بيف الطرفيف  ،اي هقابمة الخدهة بقيهة ىقدية .

الشرط الثاني  :اف تخصص حصيمة الهقابؿ لمهرفؽ العاـ الذي يؤدي الخدهة .

الشرط الثالث  :اف يكوف الهبمغ الهحصؿ هقابال هباش ار لمخدهة .

اها عف االساس القاىوىي لهقابؿ اداء الخدهات فاىٍا ال تفرض بقاىوف
كالفرائض الهالية لمدولة واىها تفرض عف طريؽ السمطة التىفيذية ههثمة بالهرافؽ

العاهة باىواعٍا  ،ويٍدؼ بصفة اساسية الى تهويؿ تكاليؼ اداء الخدهة لمهىتفعيف
بخدهات االشخاص الهرفقية .

ويتخذ هقابؿ اداء الخدهات الصور اآلتية :

اوال  :مقابل االداء باستعمال الدومين العام :

هف الهقرر اف استعهاؿ االفراد لمدوهيف العاـ استعهاالً خاصاً يتـ عف طريؽ

يعد اجرة (. )2
ترخيصاً او عقد اداري  ،واف ٌذا الهقابؿ ال ّ

) )1ل .اصلّ ابل دلج لى دلبرخن جآلرجد صلر سلب م. 273
) )2ل .سز لد دلط لجي  :بللئ دلقلنجد د لدري دلذتلى دلثللم لدر دلفذر دلعرب
 1979م58ـ. 74

دلقل رد
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يعد هف الفرائض الهالية
وقد ثار الخالؼ حوؿ ها اذا كاف ٌذا الهقابؿ ّ
العاهة لمدولة (الرسوـ العاهة ) او هف فرائض االشخاص الهرفقية ( هقابؿ اداء
الخدهة )  ،واىقسـ الفقً والقضاء في ٌذا الصدد عمى ثالثة اراء رئيسة (: )1

فيذٌب اصحاب الرأي االوؿ الى اف ها تتقاضاي الدولة كهقابؿ لمتصريﺢ

لالفراد باستعهاؿ الدوهيف العاـ لً صفة الضريبة  ،وىرى اف ٌذا الرأي يفتقر الى
الدقة إذ اف الضريبة تفرض عمى الهكمؼ دوف هقابؿ هحدد يحصؿ عميً الهكمؼ

وفي هقابؿ االداء باستعهاؿ الدوهيف العاـ ىجد اف الهىتفع يحصؿ عمى هقابؿ هحدد،

كها اف الصفة الجبرية تظٍر بصورة جمية عىد فرض الضريبة اها في هجاؿ االىتفاع
باستعهاؿ الدوهيف العاـ فاف الهىتفع يستطيع عدـ دفعً لمهبمغ اذا اهتىع عف االستفادة

هف خدهات الدوهيف العاـ .

اها اصحاب الرأي الثاىي فيذٌبوف الى التفرقة بيف الرسـ والهقابؿ تبعاً لها

اذا كاف الهركز القاىوىي لمهىتفع هرك اًز قاىوىياً تىظيهياً او تعاقدياً بحيث يكوف تحديد
ٌذا الهقابؿ بقرار اداري تصدري الجٍة االدارية ودوف اي هوافقة هف الهىتفع  ،ويكوف

لمهقابؿ في ٌذي الحالة طبيعة الرسوـ العاهة  ،وٌو ها اىتٍت عميً هحكهة الىقض

الفرىسية في حكهٍا الصادر في ( / 13هف يىاير و  / 25هف فبراير  ، ) 1947اها
اذا تقاضت الجٍة االدارية هبمغا هاليا بوصفٍا سمطة ضبط اداري فاف الهبمغ الذي

تستأديً يعد هقابال الداء الخدهات .

وٌىاؾ رأي ثالث يذٌب الى تطبيؽ العىاصر الواجب توافرٌا في الهقابؿ إذ

يعد هقابالً ال رسهاً ضريبياً اذا تـ تخصيصً لتهويؿ ىفقات الهرفؽ العاـ  ،واذا كاف
ّ
ويعد رسهاً في غير الحاالت  ،بهعىى اف ها
ثهة تعادؿ بيف التكمفة وبيف الهقابؿ ّ ،

ه د ردء نظر  :ل .ل ل دل ل ابلدلرؤج  :دل نلخا دللر ب
) )1لز خ ل د دلتفص ف
دلقل رد 1998
دلتصر دل صري دل قلرد ط 1لدر دلنهل دلعرب
م75ـ.76
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تتقاضاي الجٍة االدارية هف هبالغ هقابؿ الترخيص لالىتفاع بالدوهيف العاـ يهكف اف

يكوف رسهاً ضريبياً او هقابالً بحسب توافر او اىتفاء شروط هقابؿ اداء الخدهة .

ثانيا  :المقابل الذي يمتزم بادائو المنتفعون في عقود التزام المرافق العامة :

يعرؼ عقد اهتياز الهرافؽ العاهة باىً  :عف اتفاؽ يتـ بيف الدولة او احدى

هؤسساتٍا واشخاص القاىوف الخاص بقصد تىظيـ وادارة الهرفؽ العاـ ذو الطبيعة

االقتصادية ولهدة هحددة هف الزهف هقابؿ استيفاء اشخاص القاىوف الخاص هقابؿ
ادء الخدهات هف الهىتفعيف بخدهات الهرفؽ وهثالٍا توريد الهياي وتوزيع الطاقة
وهرافؽ الىقؿ البري والىٍري والجوي او استقالؿ هوارد الثروة الطبيعية كاالهتيازات
()1

الههىوحة لشركات الىفط والغاز وغيرٌا هف الهرافؽ االقتصادية

.

عد ٌذا الهقابؿ هف قبيؿ الرسوـ شبً الضريبية
وقد اختمؼ الفقً القاىوىي في ّ
او هقابؿ الداء الخدهة  ،ولكف طبقاً لحكـ هجمس الدولة الفرىسي الصادر في

(  / 16ىوفهبر  ) 1963 /فاف التفرقة بيىٍها ترجع الى اف الرسوـ شبً الضريبية
ٌي تمؾ التي يوجد فيٍا تفاوت حقيقي بيف حصيمتٍا وبيف التكمفة الحقيقية الداء

الخدهة لمهىتفعيف  ،اها هقابؿ اداء الخدهات فاىً الهبمغ الذي يتىاسب في حصيمتً

والتكمفة الحقيقية لمخدهة الهؤداة لمهىتفع (.)2
المطلب الثالث
تمييزها عما يختلط بها من اصطالحات
قد يبدو لموٌمة االولى اف ٌىاؾ بعض االرتباط بيف فرائض االشخاص
الهرفقية والفرائض الهالية العاهة لمدولة في العديد هف االحكاـ كالضرائب والرسوـ

العاهة  ،لذا يصبﺢ لزاهاً عميىا اف ىبيف اوجً االلتقاء واالفتراؽ فيها بيىٍا هف اجؿ
بياف طبيعة ك ٌؿ هىٍا ؛ وذلؾ لتحديد الىظاـ القاىوىي الخاص الذي يحكـ فرائض

االشخاص الهرفقية بعيداً عف الفرائض الهالية لمدولة وشكميتٍا الهحكوهة بهبدأ
القاىوىية الصارـ  ،لذلؾ سىىاقش ٌذا الهطمب في فرعيف ىخصص االوؿ لتهييز

) )1ل .اصلّ ابل دلج لى دلبرخن جآلرجد صلر سلب
صلر سلب م123ـ. 124
) )2ل .لخد ل زج ردل
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فرائض االشخاص الهرفقية عف الرسوـ العاهة  ،وىبحث في الثاىي تهييزٌا عف

الضرائب .

يكاد يجهع الفقً القاىوىي الهالي عمى تعريؼ الرسـ بأىً  :هبمغ ىقدي تجبيً

الدولة او احد االشخاص العاهة االخرى جب اًر هف االفراد هقابؿ خدهة خاصة تقدهٍا
لٍـ الى جاىب الىفع العاـ الذي يعود عمى الهجتهع هف جراء اداء الخدهة (.)1

وبعد اف تعرفىا عمى فرائض االشخاص الهرفقية وهف ثـ ايرادىا تعريؼ الفقً

لمرسـ العاـ يصبﺢ لزاهاً عميىا التعرؼ عمى اوجً االلتقاء واالفتراؽ بيىٍها توصالً

لتحديد هاٌية ك ٌؿ هىٍها وذلؾ عمى الىحو اآلتي :
أوالً  :اوجو االلتقاء :

تمتقي فرائض االشخاص الهرفقية هع الرسوـ العاهة في أف كالً هىٍها يدفع

لمحصوؿ عمى هقابؿ هعيف  ،واف كالً هىٍها يتحدد عمى اساس هساواتً لمخدهة او
السمعة او اكبر هىٍا او اقؿ هىٍا حسب االٌداؼ االقتصادية واالجتهاعية التي تدفع

الدولة او الهرافؽ العاهة الى جعؿ ٌذي الفرائض اكبر او اقؿ هف الخدهة الهقدهة ،
تعد هف
كها اف الفرائض التي تفرضٍا الدولة عف طريؽ الهرافؽ العاهة االدارية فاىٍا ّ
الفرائض الهالية العاهة لمدولة كالضرائب والرسوـ العاهة .

ثانياً  :اوجو االفتراق :
دلقلنجد دل قلرد دطرجل لذتجرده
) )1ل .ابل دلرؤج نع دلصل  :لر ب دلل
ل ع ا د ص س 1975ـ 1976م 51؛ ل .ابل دلل ل
قل دل ذز دلقلنجد
1980
د سذنلر
لدر دل ل عل دل صر
ل ل دلقلل  :دقتصلل ل دل لل دلعل
م. 23
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اها عف اوجً االفتراؽ  ،فقد تعددت الهعايير الفقٍية والقضائية لمتفرقة بيف

فرائض االشخاص الهرفقية وبيف الفرائض الهالية العاهة لمدولة ( الرسوـ ) ( ، )1والتي
سىىاقشٍا عمى الىحو اآلتي :

المعيار االول  :معيار طبيعة المرفق العام الذي يؤدي الخدمة  ،فالفرائض الهالية

تعد رسوهاً عاهة  ،وفرائض
التي تحصمٍا الدولة او ٌيئاتٍا وهرافقٍا العاهة ّ
االشخاص الهرفقية كالرسوـ شبً الضريبية وهقابؿ اداء الخدهات فتحصمٍا الهرافؽ
العاهة االقتصادية (الصىاعية والتجارية) والهٍىية  ،وفي بعض االحياف عمى سبيؿ

االستثىاء وتبعاً لمفكر االقتصادي الذي يحكـ الدولة يجوز لمهرافؽ العاهة االدارية اف
تتقاضى هقابال لها تؤديً هف خدهات اسوة بالهرافؽ االقتصادية والهٍىية بحيث

تساٌـ في تهويؿ ىفقاتٍا كميا او جزيئا .

المعيار الثاني  :معيار طبيعة الخدمة التي يؤديها المرفق العام  ،اذا كاىت الخدهة

الهؤداة هف الهرفؽ العاـ جهاعية ال يقتصر ىفعٍا عمى شخص هعيف بذاتً واىها
عمى الهجهوع هثؿ هرفؽ االهف العاـ وهرفؽ القضاء  ،فاف ها يتقاضاي الهرفؽ العاـ

يعد هف قبيؿ الرسوـ العاهة  ،واها اذا كاىت الخدهة قابمة لمتجزئة
في ٌذي الحالة ّ
بحيث يستفاد هىٍا شخص هعيف او قابؿ لمتعييف  ،وتستىفذ بهجرد االىتفاع بٍا هف

يعد هقابال الداء ٌذي الخدهة وهف
قبمً  ،فاف ها يتقاضاي الهرفؽ العاـ في ٌذي الحالة ّ
قبيؿ فرائض االشخاص الهرفقية .
المعيار الثالث  :معيار طبيعة العالقة بين المرفق العام وبين المنتفعين  ،ويذٌب

ٌذا الهعيار الى اف الفرائض التي يدفعٍا الهىتفع الى الهرفؽ العاـ تكوف هف الفرائض
الهالية العاهة لمدولة في الحاالت التي يكوف فيٍا تقديـ خدهات الهرفؽ العاـ اجباريا
وبحيث يكوف الهىتفع همزها باداء الرسـ  ،اها اذا كاف االىتفاع بٍذي الخدهات راجعا

الى ارادة الهىتفع فاف ها يتقاضاي الهرفؽ العاـ يكوف هف فرائض االشخاص الهرفقية،

ويسهى ٌذا الهعيار ايضاً بالهرفؽ العاـ االجباري  ،وقد اتجٍت هحكهة الىقض
) )1لز خ ل د دلتفص ف نظر  :ل .ل ل دل ل ابلدلرؤج
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الفرىسية بٍذا االتجاي وطبقتً في حكهٍا الصادر في (  28شباط فبراير ، ) 1955
فقضت باف الرسوـ ذات الطبيعة الضريبية تفرض جب ار وبصفة عاهة هقابؿ االىتفاع

بخدهات الهرفؽ العاـ في الغرض الذي خصص لً وبغض الىظر عف ارادة الهىتفع.

المعيار الرابع  :معيار التناسب والتعادل بين قيمة الخدمة المؤداة وبين المقابل

الذي يتقاضاه المرفق العام في سبيل ادائها  ،وضرورة تخصيص ٌذا الهقابؿ

لتهويؿ الىفقات الالزهة الداء ٌذي الخدهات (.)1

ويىتقد ٌذا الهعيار عمى اساس اىً ال يصمﺢ لمتفرقة بيف الفرائض الهالية

يعد ثهىاً الداء الخدهة ،
العاهة لمدولة وفرائض االشخاص الهرفقية الف كال هىٍها ّ
ويخصص لتهويؿ ىفقات الهرفؽ العاـ الذي يؤدي ٌذي الخدهة  ،وعدـ صالحية
الهعيار عمى ٌذا الىحو دفعت ببعض الفقً الى استبعاد ضرورة االرتباط بيف تكمفة
اداء الخدهة والهبمغ عىد تعريؼ الرسـ  ،وقد طبؽ هجمس الدولة الفرىسي هعيار

التعادؿ في حكهً الصادر في (  / 13هايو  ، ) 1977 /فقضى باف الهبالغ التي
تعد هف قبيؿ فرائض االشخاص الهرفقية
تفرض ىظير استخداـ الطرؽ العاهة ّ
هاداهت ٌذي الهبالغ تستخدـ لتعويض ىفقات اىشاء ٌذي الطرؽ العاهة  ،وايضا في
حكهً الصادر في (  / 17سبتهبر  ) 1986فيها يتعمؽ بالهبالغ التي تدفع ىظير
استخداـ هرفؽ االتصاالت الٍاتفية  ،كها وطبؽ هجمس الدولة ٌذا الهعيار في حكهً

الصادر في (  / 20ىوفهبر  ) 1988 /فيها يتعمؽ بالهبالغ التي تدفع ىظير
()2

الىظافة

 ،وايضاً اتجً الهشرع العراقي في سبيؿ اصالحً لمىظاـ الهالي العراقي

لسىة  2015بٍذا االتجاي عىدها فرض فرائض هالية عمى الهركبات الستخداهٍا
الطرؽ العاهة واستخداـ حصيمة ٌذي الفرائض لصياىة ٌذي الطرؽ (.)3

) )1نظر  :دل جدل (1520ـ ) 1526د قلنجد دللرد ى دلعلّ دلفرنس  1995دل علف .
)2) Gaudemet(P.-M.) & Molinier (J.) , Finances Publiques , Ed.
Montchrestie , Paris , 1992 ,P51-52.
غردض ص لن دلصجدرع
) )3نظر دل جدل ( 1ـ ) 2د قلنجد رض رسجّ از دل رذبل
جدل سجر لسن . 2015
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تتعدد التعريفات التي اوردٌا فقٍاء القاىوف الهالي لمضريبة وعمى الرغـ هف

ذلؾ التعدد تبقى الخصائص العاهة الهستقاة هىٍا واحدة فال تتعدى الضريبة كوىٍا
فريضة هالية ىقدية تستأديٍا الدولة جب اًر هف االفراد بدوف هقابؿ بٍدؼ تهويؿ ىفقاتٍا

العاهة وتحقيؽ االٌداؼ الىابعة هف هضهوف فمسفتٍا االقتصادية واالجتهاعية
والسياسية .

وهف خالؿ االطالع عمى تعريؼ الضريبة ىجد اف ٌىالؾ بعض اشكاؿ

التهاثؿ بيف فرائض االشخاص الهرفقية والضريبة  ،اال اف ىقاط االفتراؽ تكاد تعمو
عمى اشكاؿ التهاثؿ تمؾ ،وسىىاقش في ٌذا الفرع ىقاط االلتقاء واالفتراؽ بيف ٌذي

الفرائض .

اوالً  :نقاط االلتقاء :

تتشابً فرائض االشخاص الهرفقية هع الضريبة في اف كالً هىٍها يفرض

بشكؿ ىقدي  ،وايضا تتهتع كؿ هف الدولة عمى ديف الضريبة والهرافؽ العاهة عمى

فرائضٍا بحؽ االهتياز عمى اهواؿ الهديف في حاؿ هىﺢ الهشرع االخيرة ٌذا الحؽ ،
وكذلؾ البد هف صدور اداة قاىوىية بفرض كالً هىٍها  ،وتتشابٍاف في اف ك ٌؿ هىٍها

يدفع بصورة ىٍائية  ،كها اف كالً هف الدولة وهرافقٍا العاهة تستخدهاف حصيمة
الضريبة وفرائض االشخاص الهرفقية لتغطية ىفقاتٍها

()1

.

ثانياً  :نقاط االفتراق :

) )1ل .رد ل نل دل ل  :ازّ دل لل دلعل
دلقل رد  2012م. 76
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 ،فقد تعددت الهعايير الفقٍية والقضائية لمتفرقة بيف

فرائض االشخاص الهرفقية وبيف الفرائض الهالية العاهة لمدولة ( الضرائب )  ،والتي
سىىاقشٍا عمى الىحو اآلتي :

المعيار األول  :من حيث عنصر االجبار  ،تختمؼ الضريبة عف فرائض االشخاص

الهرفقية باف الضريبة فريضة هالية اجبارية الزاهية تجبيٍا الدولة جب اًر هف االفراد ،
اها فرائض االشخاص الهرفقية فاىٍا ال تىطوي عمى عىصر االجبار بصورة عاهة اال

اذا تقدـ الفرد بطمب االىتفاع بالخدهة الهقررة عىٍا فريضة االشخاص الهرفقية .

ويىتقد ٌذا الهعيار عمى اساس اف عىصر الجبر يتوافر في بعض فرائض

االشخاص الهرفقية هثؿ الفريضة الهالية التي يمتزـ كالً هف صاحب العهؿ والعاهؿ
بدفعٍا الى هؤسسة الضهاف االجتهاعي هساٌهة هىً في تهويؿ هشروع التأهيف

االجتهاعي في الدولة .

المعيار الثاني  :من حيث المقابل  ،يمتزـ الهكمؼ بدفع الضريبة الى الدولة دوف اف
يىتظر الحصوؿ عمى هقابؿ هحدد يحصؿ عميً  ،اها فرائض االشخاص الهرفقية

فاىٍا تدفع هف الهىتفع هقابؿ الحصوؿ عمى خدهة هقدهة هف الهرفؽ العاـ
االقتصادي او الهٍىي .

ويىتقد ٌذا الهعيار عمى اساس اف الهقابؿ ال يتوافر هباشرة وبصورة هحددة

في بعض فرائض االشخاص الهرفقية كالضهاف االجتهاعي لمعاهؿ والهحاهي .

المعيار الثالث  :من حيث االداة القانونية  ،كقاعدة عاهة ال تقبؿ االستثىاء اف
الضريبة ال تفرض اال بقاىوف صادر عف السمطة التشريعية وذلؾ هبدأ دستوري
يىبغي العهؿ بً سواء ورد في صمب الوثيقة الدستورية اـ ال  ،اها فرائض االشخاص

بىاء عمى قاىوف  ،إذ تخوؿ السمطة التشريعية
الهرفقية فاىٍا تفرض بقاىوف او ً

) )1دل صلر نفسا م 77؛ ل .اللف ز م دلعز  :دل لل دلعل
صلر سلب م92ـ. 93
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صالحياتٍا في فرض ٌذي الفرائض الى السمطة التىفيذية ههثمة بالهرافؽ العاهة لتقوـ

االخيرة باصداري بشكؿ ق اررات عاهة .

ويىتقد ٌذا الهعيار هف حيث اف بعض فرائض االشخاص الهرفقية تفرض

بقاىوف حالٍا حاؿ قواىيف الضرائب .

المعيار الرابع  :من حيث الهدف  ،اف الٍدؼ الرئيس الذي تبغيً الهرافؽ العاهة هف
وراء فرضٍا لفرائضٍا ٌو الٍدؼ الهالي القائـ عمى اساس الهساٌهة بتغطية اعباء
الهرفؽ ىتيجة تقديهً لمخدهة  ،اها الضريبة فالى جاىب الٍدؼ الهالي فاف ٌىاؾ

اٌداؼ اخرى تتهثؿ باالٌداؼ االقتصادية واالجتهاعية والسياسية .

ويىتقد ٌذا الهعيار هف حيث اف الٍدؼ الذي يبغى هف وراء فرض فرائض

االشخاص الهرفقية ليس فقط ٌدفاً هاليا واىها قد يقترف ٌذا الٍدؼ باٌداؼ اخرى .

المعيار الخامس  :من حيث الجباية  ،اف فرائض االشخاص الهرفقية ال تخضع في
جبايتٍا الى االحكاـ القاىوىية التي تطبؽ في تحصيؿ الضريبة  ،كها اف الضرائب
عىدها تتـ جبايتٍا فاىٍا تدخؿ خزيىة الدولة فضالً عف اىٍا تقيد في جاىب االيرادات

في الهوازىة العاهة لمدولة اها فرائض االشخاص الهرفقية عىدها تتـ جبايتٍا فاىٍا
تدخؿ في جاىب ايرادات هيزاىية الشخص الهرفقي لتهويؿ الىفقات الخاصة بً ،
وايضا تستثىى فرائض االشخاص الهرفقية هف قاعدة عدـ تخصيص االيرادات

وتخصص ٌذي الفرائض لتحقيؽ اٌداؼ تهويمية هعيىة  ،اها الضرائب فاىٍا تخضع
لقاعدة عدـ جواز تخصيص االيرادات إذ ال يجوز تخصيص الضريبة لتحقيؽ اٌداؼ
تهويمية هعيىة واىها تدخؿ في جاىب االيرادات في الهوازىة العاهة لمدولة  ،وٌذا ها

ضهف
ذٌب اليً الهشرع العراقي في قاىوف الهوازىة العاهة االتحادية العراقي الىافذ إذ
ّ
ىصوصً ها يشير الى ٌذي الفريضة وىص عمى اىً ( عمى وزير الهالية االتحادي

اصدار طابع باسـ دعـ الىازحيف واعهار الهىاطؽ التي دهرٌا االرٌاب وتحدد هبالغً
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وفؽ تعميهات تصدرٌا دائرة الهحاسبة تستوفى هف هراجعي الدوائر الحكوهية

وتخصص ايراداتً لدعـ الىازحيف وصىدوؽ اعهار الهىاطؽ التي دهرٌا االرٌاب )(.)1
ويىتقد ٌذا الرأي عمى اساس اف كال هف ٌذي الفرائض تىظهٍا قواعد قاىوىية

تحكـ العالقة التي يكوف احد اطرافٍا شخصا هف اشخاص القاىوف العاـ  ،وتمجأ كال
هىٍها الى اساليب القاىوف العاـ لمحصوؿ عمى الفريضة الهالية سواء الضريبة او

فرائض االشخاص الهرفقية  ،اها عف هسألة تخصيص االيرادات  ،بالىسبة لفرائض
االشخاص الهرفقية وعدـ شهولٍا بقاعدة عدـ جواز التخصيص فاىٍا هسألة فىية

تىظيهة .
وعد ٌذي
وقد ذٌبت هحكهة الىقض البمجيكية الى عدـ االعتداد بٍذا التهييز ّ
الفرائض كمٍا ضرائب تشهؿ حتى فرائض االشخاص الهرفقية (. )2

) )1دل للد ( )39د قلنجد دل جدخن د تللل دلعل ل هجر دلعرد لزسن دل لل 2015
نصجر بللجقل دلعردق بللعلل . 2015/2/16 / 4352
جدنبهل دل لل جد قتصلل
لردس
) )2ل .اللف ز م دلعز  :دلتأ نل د ت لا
صلر سلب م. 84
جتطب قلتهل دلعرد
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يقصد بكيفية حصوؿ االشخاص الهرفقية عمى الهرافؽ الهالية الطريقة التي
تتبعٍا ادارة الهرفؽ العاـ لمحصوؿ عمى الهبمغ الهفروض عمى الهىتفع بخدهاتً

وااللية التي يتـ بٍا تحصيؿ ٌذي الهبالغ  ،وبها اف الخالؼ قد يثار بالىسبة لعائدية

ٌذي الفرائض وتعدد الجٍات التي تفصؿ في تىازع ٌذي العائدية  ،ولغرض الوصوؿ
الى الحموؿ الجذرية لٍذي الهسألة يىبغي عميىا هىاقشة ٌذا الهبحث في هطمبيف
ىخصص االوؿ لدراسة طرؽ تحصيؿ فرائض االشخاص الهرفقية  ،وىستعرض في

الثاىي الهىازعات الهتعمقة بفرائض االشخاص الهرفقية .
المطلب األول
طرق تحصيل فرائض االشخاص المرفقية
اختمفت االتجاٌات القاىوىية في هسألة تحصيؿ فرائض االشخاص الهرفقية ،
فالهشرع الفرىسي يتجً احياىاً الى تحصيؿ ٌذي الفرائض بذات الطريقة التي يتـ فيٍا
تحصيؿ الضرائب الهباشرة ؛ ولكف ٌذا ال يعىي اضفاء صفة الضرائب الهباشرة عمى

فرائض االشخاص الهرفقية ،ويذٌب ايضاً الى اف بعض الفرائض يتـ تحصيمٍا بذات
الطريقة الهتبعة في تحصيؿ الضرائب غير الهباشرة (. )1

اها الهشرع الهغربي فقد ذٌب الى اتجاي خاص يقترب هف االتجاي الهعهوؿ

بً في تحصيؿ الضرائب الهباشرة  ،إذ الزـ الهىتفع بخدهات الهرفؽ العاـ بدفع رسـ

شبً ضريبي إذ ىص عمى اىً ( يجب عمى التعاوىيات الهشار اليٍا في الهادة االولى

) )1دل للد (  ) 1853د قلنجد دللرد ى دلعلّ دلفرنس  1995دل علف .
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اعالي اف تدفع الرسـ بصورة عفوية الى هكتب تىهية التعاوف خالؿ االربعة اشٍر

التالية لىٍاية كؿ سىة هحاسبية . )1( ) ........

اها عف هوقؼ الهشرع العراقي فوجدىا اف طرؽ التحصيؿ تختمؼ هف فريضة

الى اخرى ففي الرسوـ شبً الضريبية ىجد اف الهشرع العراقي قد اتبع اسموب يعرؼ
باسموب الخصـ عىد الهىبع  ،ففي قاىوف الضهاف االجتهاعي الزـ صاحب العهؿ باف
يقتطع هف اجر العاهؿ الهبمغ الهعادؿ لمرسـ شبً الضريبي الهفروض عميً لحساب
()2

دائرة الضهاف االجتهاعي ىقداً  ،ووضع هجهوعة هف القواعد لٍذا االقتطاع وٌي

:

1ػ اف االقتطاع يجب اف يجب اف يجري شٍرياً دوف اي تراكـ اذا كاف اجر العاهؿ

شٍرياً واال فيجري االستقطاع بىسبة  %5هف كؿ دفعة هف االجر اثىاء الشٍر دوف
اي تراكـ .

2ػ اف الهبمغ الهستحؽ عف الشٍر يكوف واجب االداء في اوؿ الشٍر التالي ويمتزـ

صاحب العهؿ باقتطاعً هف اجر العاهؿ في الهوعد الدوري لموفاء باالجور ويمتزـ

صاحب العهؿ بدفع الهبمغ الهترتب عمى العاهؿ عف اجر الشٍر او جزء الشٍر الذي

لـ يستقطع هىً .

3ػ يمتزـ اصحاب العهؿ بتسديد اشتراكات العهؿ عف كاهؿ فترات اىقطاعٍـ عف

العهؿ  ،عىدها يكوف عقد العهؿ هوقوفاً هف دوف اجر بسبب التفرغ الىقابي او االيفاد
الىقابي وغيرٌا هف االسباب .

4ػ اف صاحب العهؿ يبقى هسؤوالً عف تسديد الهبالغ عف العاهؿ حتى تاريخ ابالغً

الدائرة باىتٍاء خدهة العهؿ .

اهػ ػػا الرسػ ػػـ شػ ػػبً الض ػ ػريبي عمػ ػػى الهركبػ ػػات لغػ ػػرض صػ ػػياىة الطػ ػػرؽ العاهػ ػػة

والجسور ىظير استخداهٍا لمشوارع والطرؽ والجسػور ،ويسػتوفى ٌػذا الرسػـ هػرة واحػدة
دلتعلجن

) )1دل للد (  ) 3د دلرسّ از دلتن
(  ) 2.97.352لسن . 1997
) )2دل جدل ( )31()29د قلنجد دلل لد د

لفل لد ذتى تن

دلتعلجد دل رب

دل رقّ

ت لا دلعردق رقّ ( ) 39لسن  1971دل علف .
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ع ػ ػػف ك ػ ػػؿ خه ػ ػػس س ػ ػػىوات عى ػ ػػد تجدي ػ ػػد اج ػ ػػازة تس ػ ػػجيؿ الهركب ػ ػػة ف ػ ػػي دائػ ػ ػرة اله ػ ػػرور

الهختصة(.)1

اها هقابؿ االداء الذي يحصؿ عميً الشخص الهرفقي فاىً يستقطع هباشرة

هف الهىتفع عىد طمبً لمخدهة هف الهرفؽ العاـ اي اف ٌذا الهقابؿ يحصؿ عميً
عىدها يحصؿ الهىتفع عمى الخدهات هف الهرفؽ العاـ اي بصورة تبادلية  ،فبهجرد

تقديـ الهىتفع طمباً الى الهرفؽ العاـ االقتصادي والهٍىي يروـ فيً الحصوؿ عمى
الخدهات هىٍا وهوافقة الهرفؽ عمى تزويدي بٍا  ،يمتزـ بدفع هقابؿ االداء الى الهرفؽ.
المطلب الثاني
المنازعات المتعلقة بفرائض االشخاص المرفقية
ىظ اًر لالختالط في االحكاـ بيف فرائض االشخاص الهرفقية الهالية والفرائض

الهالية العاهة لمدولة  ،تثار هسألة الجٍة الهختصة بىظر الهىازعات التي تثار
بشأىٍا ،فالسؤاؿ الذي يتبادر الى الذٌف ٌو ٌؿ اف القضاء الضريبي اـ القضاء
االداري اـ القضاء العادي الجٍاز الذي يختص بالفصؿ في ٌذي الهىازعات التي

ترتب حقوقا هالية لجٍة وتقتطعٍا هف جٍة اخرى ؛ وىظ اًر لخطورة ٌذا االهر يىبغي
تحديد ٌذي الجٍة بدقة  ،وهف خالؿ االطالع عمى التشريعات الهقارىة ىجد اف ٌذي

الجٍة تختمؼ باختالؼ ٌذي التشريعات وكذلؾ باختالؼ فريضة الهرفؽ العاـ  ،لذلؾ
سىىاقش ٌذا الهطمب في فرعيف ىخصص االوؿ لدراسة الهىازعات الهتعمقة بالرسوـ

شبً الضريبية وىبحث في الثاىي الهىازعات الهتعمقة بهقابؿ اداء الخدهات .

) ) 1نظر دل جدل ( 1ـ ) 2د قلنجد رض رسجّ از دل رذبل
جدل سجر لسن . 2015

غردض ص لن دلصجدرع
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في فرىسا يذٌب الهشرع الى اف الرسوـ شبً الضريبية التي يتـ تحصيمٍا

بذات الطريقة الهتبعة لتحصيؿ الضرائب غير الهباشرة ورسوـ التسجيؿ العاهة  ،ال

تعد الهىازعات الهتعمقة بٍا هىازعات ضريبية تخضع لمقضاء الضريبي (.)1
ّ
وقد ذٌبت هحكهة التىازع الفرىسية في حكهٍا الصادر (  / 15يىاير /
 ) 1979باف هقابؿ االشتراؾ الذي يؤدى ىظير خدهات هرفؽ البريد والبرؽ والٍاتؼ،
ويتـ تحصيمً بذات الطريقة الهتبعة في تحصيؿ الضرائب غير الهباشرة  ،يخضع

لمقواعد واالجراءات الهقررة بالىسبة لهىازعات الضرائب غير الهباشرة وذلؾ فيها
يتعمؽ بالهىازعات الهتعمقة بتحصيؿ الهقابؿ الهشار اليً اها بالىسبة لمهىازعات
الهتعمقة بربط ٌذا الهقابؿ وتحديد وعائً والتي ال تتصؿ بالتحصيؿ ؛ فقد قضت

هحكهة التىازع في حكهٍا الصادر بتاريخ (  /19هايو  ) 1979 /باف االختصاص
()2

بالفصؿ فيٍا يىعقد لهحاكـ القضاء االداري

.

اها الرسوـ شبً الضريبية التي يتـ تحصيمٍا بذات الطريقة الهتبعة لتحصيؿ

تعد هف الهىازعات الضريبية التي يختص
الضرائب الهباشرة  ،فالقاعدة العاهة اىٍا ال ّ
وتعد هف قبيؿ الهىازعات االدارية التي يفصؿ فيٍا
القاضي الضريبي بالفصؿ فيٍا ّ ،

استثىاء يختص القاضي الضريبي بىظر هىازعات الرسوـ شبً
القاضي االداري  ،و
ً
الضريبية اذا كاىت هضافة الى اي ىوع هف الضرائب التي تدخؿ الهىازعات الهتعمقة
()3

.

بعد اف الفرع يتبع االصؿ
بٍا في اختصاصً ّ
اها عف الهىازعات الهتعمقة بالرسوـ شبً الضريبية وتحديد الجٍة الهختصة

بالفصؿ فيٍا فمـ ىجد ىظاهاً هحدداً يعالجٍا واىها تختمؼ هف فريضة ألخرى لذلؾ فأف

الهبدأ العاـ الذي يحكهٍا ٌو الوالية العاهة لمقضاء وبهوجبً اف لمقضاء العادي

) )1دل للد (  ) 1853د قلنجد دللرد ى دلعلّ دلفرنس  1995دل علف .
صلر سلب م. 61
) )2ل .ل ل دل ل ابلدلرؤج
صلر سلب م. 60
) )3ل .ل ل دل ل ابلدلرؤج
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الوالية التاهة عمى جهيع القضايا  ،إذ ىص الهشرع العراقي في قاىوف الهرافعات

الهدىية عمى اىً ( تسري والية الهحاكـ الهدىية عمى جهيع األشخاص الطبيعية
والهعىوية بها في ذلؾ الحكوهة وتختص بالفصؿ في كافة الهىازعات إال ها استثىى
()1

بىص خاص )

 ،كها ىص الهشرع في قاىوف التىظيـ القضائي عمى ( تسري والية

القضاء عمى جهيع األشخاص الطبيعية والهعىوية  ،العاهة والخاصة ،إال ها استثىي

هىٍا بىص خاص. )2( ).

وهها تقدـ يتبيف اف الهشرع العراقي بسط والية الهحاكـ هف حيث

أالختصاص الشخصي عمى جهيع األشخاص سواء أكاىت أشخاصاً طبيعية أـ

هعىوية وهف حيث االختصاص الهوضوعي عمى جهيع الدعاوى دوف ها تهييز بيىٍا،
بها في ذلؾ االختصاص فيها يتعمؽ بالرسوـ شبً الضريبية والسبب في ذلؾ اف

الجٍات الهختصة بىظر الهىازعات الضريبية لجاف هحددة االختصاص ال يدخؿ
ضهىٍا الىظر في هىازعات ٌذي الرسوـ  ،كها اف القضاء االداري في العراؽ
بهختمؼ جٍاتً فاىٍا هحددة اختصاصاتٍا بصورة حصرية دوف شهوؿ ٌذي الفريضة

باختصاص الىظر فيٍا  ،وعدـ تحديد الهشرع الع ارقي لجٍة قضائية خاصة تىظر

بالهىازعات الخاصة بً لذلؾ فاف الوالية العاهة عميٍا تتهثؿ بالقضاء العادي .

لعد الهقابؿ الذي تستأديً الهرافؽ العاهة االقتصادية والهٍىية هف
ىتيجة ّ
الهىتفع بخدهاتٍا هف فرائض االشخاص الهرفقية وليس هف الفرائض العاهة لمدولة ،
تعد هف الهىازعات الضريبية التي يختص القاضي
فاف الهىازعات الهتعمقة بً ال ّ
تعد هىازعة غير ضريبية يختص بىظرٌا القاضي االداري
الضريبي بىظرٌا  ،واىها ّ
يعد هف
او القاضي الهدىي بحسب طبيعة ارتباط الهىتفع بالهرفؽ  ،وها اذا كاف ّ

) )1دل للد (  ) 29د قلنجد دل رد عل دل لن دلعردق رقّ (  ) 83لسن  1969دل علف .
) )2دل للد (  ) 3د قلنجد دلتنظ ّ دلقلل رقّ ( )160لسن  1979دلنل .
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الهرافؽ العاهة االدارية او الهرافؽ العاهة االقتصادية او الهٍىية وذلؾ بتطبيؽ القواعد

العاهة لتوزيع االختصاص بيف القضائيف العادي واالداري  ،تبعا لطبيعة العالقة بيف
الهرفؽ العاـ والهىتفعيف بخدهاتً فاذا كاىت العالقة بيىٍها تىظهٍا قواعد القاىوف

الخاص فاف التىازع بشأىٍا يخضع الحكاـ القضاء العادي  ،اها اذا كاىت العالقة

بيىٍها تخضع لهركز تىظيهي يتهتع بهوجبٍا الهرفؽ بسمطة االهر والىٍي فاف التىازع

بشأىٍا يخضع الحكاـ القضاء االداري .

وقد قضت هحكهة التىازع في فرىسا باىً اذا كاف لمهرفؽ العاـ طبيعة تجارية

يعد هف طبيعة هقابؿ تأدية الخدهات  ،ولكف
او صىاعية فاف الهبمغ الذي يتقاضاي ال ّ
يعد هف قبيؿ الثهف هاداـ الهىتفع بخدهة الهرفؽ العاـ االقتصادي يوجد في هركز
ّ
تعاقدي هف هراكز القاىوف الخاص

()1

.

اها الهىازعات الهتعمقة بهقابؿ الترخيص باستعهاؿ جزء هف الهاؿ العاـ ؛

فيعد هف الهىازعات االدارية التي يفصؿ بالتىازع بشأىٍا القاضي االداري سواء كاف
ّ
االستعهاؿ عف طريؽ عقد او ترخيص ؛ ها داـ الهقابؿ الهباشر تتقاضاي الجٍة
االدارية الهتعاقدة او هاىحة الترخيص ىظير استعهاؿ الهاؿ العاـ استعهاال خاصا بها

يجاوز حؽ االستعهاؿ الهقرر لمكافة بدوف تهييز (. )2

تعد
وتطبيقاً لذؾ فاف اقاهة الهرضى في الهستشفيات الحكوهية او العاهة ّ
بهثابة استعهاؿ لمهرافؽ العاهة االدارية  ،وهف ثـ فاف الهىازعات الهتعمقة بهقابؿ
تعد هف الهىازعات االدارية
االداء الذي يتحهمً الهريض ىظير االقاهة في الهستشفى ّ
تعد هف روابط القاىوف العاـ .
هاداهت العالقة بيف الهرفؽ والهىتفع بخدهاتً ّ

صلر سلب م. 68
) )1ل .ل ل دل ل ابلدلرؤج
) )2ل .ل ر صللم ااجي صلر سلب م138ـ. 140
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بعد اف يسر اﷲ لي سبيؿ بحثي الهوسوـ بػ ( الفرائض الهالية لألشخاص

الهرفقية ) توصمت الى العديد هف االستىتاجات والتوصيات ىمخصٍا عمى الىحو
اآلتي :ػ
اوالً :ـ االستنتاجات :
1ػ تهتمؾ الهرافؽ االدارية العاهة سمطة استيفاء الرسوـ التىظيهية  ،والحصوؿ عمى

بىاء عمى قاىوف يصدر عف السمطة التىفيذية يحدد
هقابؿ بهىاسبة ادائٍا لمخدهات ً
ٌذي الفرائض  ،وتقوـ التفرقة فيها بيف ٌذيف الىوعيف هف ايرادات الهرافؽ العاهة
االدارية عمى اساس هعيار التىاسب فيها بيف الخدهة الهؤداة والهقابؿ الذي
يتقاضاي الهرفؽ  ،ففي الوقت الذي ال يشترط فيً الرسـ العاـ التىاسب بيف هبمغً

والخدهة الهؤداة يشترط ٌذا التىاسب عىد فرض هقابؿ اداء الخدهات  ،وتخضع
الهرافؽ العاهة االدارية لقواعد الهوازىة العاهة لمدولة  ،وتهوؿ ىفقاتٍا هف خالؿ

التخصيصات الهحددة لٍا في القاىوف  ،كها اف حصيمة ٌذي االيرادات تدخؿ
خزيىة الدولة .

2ػ اف الهرافؽ االقتصادية والهٍىية لٍا صالحية فرض بعض الفرائض الهالية
كالرسوـ شبً الضريبية وهقابؿ اداء الخدهات عمى الهىتفعيف بخدهاتٍا يتـ تحديد

ٌذي الفرائض هف الهرفؽ ذاتً وتختمؼ االولى عف الثاىية في اف هبمغ الفريضة
اليىاسب الخدهة الهؤداة اها الثاىية فاف الهقابؿ يساوي ٌذي الخدهة  ،وال تخضع

ٌذي الفرائض لقواعد الهحاسبة الحكوهية اال في الحاالت االستثىائية فاىٍا تخضع

لىظاـ هالي هزدوج ولرقابة حكوهية لمحيمولة دوف زيادة ثهف ف ارئضٍا ولسد العجز

الذي يصيب هيزاىيتٍا .

3ػ اف الهىازعات الهتعمقة بفرائض االشخاص الهرفقية وتحديد الجٍة الهختصة

بالفصؿ فيٍا هف القضايا الهٍهة ؛ وذلؾ الف ٌذي الفرائض تستقطع جزًء هف
اهواؿ الهىتفع بالهرفؽ جب اًر عىد طمبً لمخدهة ويهتمؾ الهرفؽ صالحية زيادة ٌذي
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الف ارئض االهر الذي قد يدفعً الى التعسؼ في فرض ٌذي الهبالغ هها يوفر

تحديد الجٍة القضائية الحهاية الكاهمة لمهىتفع بخدهات الهرفؽ .
ثانيا ً :ـ التوصيات :
1ػ هىﺢ الهرافؽ االدارية العاهة صالحية فرض فرائض هالية خاصة تدخؿ خزيىتٍا

في ظؿ رقابة حكوهية صارهة  ،اسوةً بالهرافؽ االقتصادية والهٍىية تهكيىاً لٍا هف
اداء اعهالٍا بها يضهف استهرار الهرفؽ العاـ الداء اعهالً باىتظاـ واضطراد

وعدـ االعتهاد عمى هساٌهة الهوازىة العاهة ىظ اًر لالزهة الهالية التي تعصؼ
بالعراؽ في السىوات االخيرة  ،وزيادة الهوارد الخاصة بٍذي الهرافؽ كوىٍا تقدـ

خدهات كبيرة ال تىاسب قيهة الرسـ العاـ الذي تتقاضاي .

2ػ فرض رقابة حكوهية عمى فرائض الهرافؽ العاهة االقتصادية والهٍىية وخضوعٍا
لىظاـ هالي هزدوج تتدخؿ الدولة في كيفية الفرض دوف الهساس بهبمغ الفريضة

ودخولٍا الى خزيىة الهرفؽ دوف خزيىة الدولة كي ال تتعسؼ ٌذي الهرافؽ في

فرضٍا.

3ػ اها عف الجٍة الهختصة بالفصؿ في الهىازعات التي تثار بصدد فرائض

االشخاص الهرفقية ىوصي بهىﺢ صالحية الفصؿ فيٍا لمقضاء االداري الجٍة

االقرب اختصاصاُ لمفصؿ فيٍا ؛ ىظ اًر لطبيعة ٌذي الفرائض .
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