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 المقدمة

 عمى الرغـ مف عدـ اتفاؽ عمماء االقتصاد وعمماء االجتماع وفقياء القانوف
وفقياء الشريعة االسالمية عمى مضموف المسؤولية المجتمعية، خاصة ما تعمؽ منيا 
بالدور الذي يمكف اف تمعبو التشريعات في ىذا المجاؿ بيف مف ينكر أي دور لممشرع 
ويصؼ المسؤولية المجتمعية باالعماؿ الطوعية التي يتبناىا القطاع الخاص ، وييف 

ؿ الى حد الزاـ ىذا القطاع بالقياـ ببعض التصرفات مف يمنح المشرع دورًا واسعًا يص
التي تصب في خدمة المجتمع ، وبيف مف يقؼ موقفًا وسطًا فال ينكر دور المشرع 

وتفعيميا مف خالؿ استخداـ اسموب التشجيع والحث  في تنظيـ المسؤولية المجتمعبة
االلزاـ او عبر منح الحوافز المالية عامة والضريبية خاصة دوف اف يصؿ الى حد 

 االجبار.

واذا كنا نتبنى الرأي الثالث كونو االقرب إلى المنطؽ القانوني السميـ ، ذلؾ 
اف الزاـ القطاع الخاص ببعض االدوار المجتمعية يحوؿ المسؤولية الى خانة 
المسؤولية القانونية المقيتة ويبتعد بيا عف مضموف المسؤولية المجتمعية، فضاًل عف 

 لذي تشيده تطبيقات المسؤولية المجتمعية.توافقو والواقع ا

تنبع اىمية الدراسة مف ضرورة فيـ المدى الذي يمكف اف أواًل :ـ أهمية الدراسة :ـ
يصؿ إليو المشرع المالي في تفعيؿ المسؤولية المجتمعية واآلليات التي يمكف اف 
يعتمدىا في رسـ الدور المجتمعي لمقطاع الخاص، بالشكؿ الذي يعطي صورة 

اضحة يمكف لمتشريعات اف تعتمدىا في تطبيقات المسؤولية المجتمعية ويرتقي  و 
بواقع ىذه المسؤولية الى مستويات افضؿ يعيف فييا القطاع الخاص مؤسسات الدولة 

 في اشباع الحاجات العامة.



مشكمة الدراسة في كيفية توظيؼ االىداؼ المتطورة  تتجمى ثانيًا :ـ مشكمة الدراسة :ـ
والمستجدة لمتشريعات المالية في قوانيف النفقات العامة وقوانيف االيرادات العامة 
وقوانيف الموازنات العامة لخدمة موضوع المسؤولية المجتمعية سواء في الحث 
والتشجيع او منح الحوافز المالية ، رغـ أف المفروض في ىذه التشريعات أف تتضمف 

ـ الشؤوف المالية لمدولة واشخاص القانوف العاـ مجموعة القواعد القانونية التي تنظ
 االخرى.

ننطمؽ في دراستنا ىذه مف فرضية مفادىا اف التشريعات  ثالثًا :ـ فرضية الدراسة :ـ
المالية يمكف اف تستخدـ اىدافيا وخاصة اليدؼ االجتماعي وما تفرع عنو مف ىدؼ 

في لعب دور بيئي وىدؼ صحي لتوجو خطابيا القانوني إلى القطاع الخاص 
اجتماعي أو تحمؿ مسؤولية مجتمعية يردؼ بيا الدور االصيؿ لمدولة وىيئاتيا العامة  
في تقديـ الخدمات العامة ، بالشكؿ الذي يعطي صورة مغايرة لما ُرسـ في ذىف 

 المواطف عف القطاع الخاص واستيدافو لمربح المادي فقط .

المنيج التحميمي االستنباطيممضاميف سنعتمد في دراستنا رابعًا :ـ منهج الدراسة :ـ
النصوص القانونية في التشريعات المالية ذات صمة بالمسؤولية المجتمعية وتشجيعيا 

 لنصؿ إلى افضؿ السبؿ في ىذا المجاؿ.

سنقسـ دراستنا عمى ثالثة مطالب نسبقيا بتمييد نتناوؿ  خامسًا :ـ هيكمة الدراسة :ـ
، لنتحدث في المطمب االوؿ عندور قوانيف فيو مدخؿ إلى المسؤولية المجتمعية 

النفقات العامة في تفعيؿ المسؤولية المجتمعية ، وفي المطمب الثاني عف دور قوانيف 
االيرادات العامة ، وفي الثالث واألخير عف دور قوانيف الموازنات العامة في ىذا 

 والسداد. الخصوص ، ثـ نختـ بأىـ االستنتاجات والتوصيات ، واهلل نسأؿ التوفيؽ



ولما كاف لممجتمع كؿ تمؾ االىمية ، تمهيد :ـ مدخل إلى المسؤولية المجتمعية :ـ
كاف ال بد اف يسعى الجميع افرادًا وجماعات ، قطاع عاـ وقطاع خاص لخدمة ذلؾ 
الكائف االجتماعي الكبير كٌؿ حسب امكانيتو ، فالميمة لـ تعد مقتصرة عمى ما تقوـ 

مة مف جيود في ىذا المضمار وانما باتت مسؤولية الجميع بما بو الدولة وىيئاتيا العا
في ذلؾ افراد وشركات القطاع الخاص ، إال اف ىذه االخيرة ال تكوف في العادة 
متحمسة لممساىمة في خدمة المجتمع مما يتوجب عمى الدولة ومؤسساتيا العامة 

ونية وخاصة المالية تشجيعيا وال يكوف ىذا التشجيع إال مف خالؿ وضع االحكاـ القان
 منيا التي تحثيا عمى القياـ بذلؾ.

ويجدر بنا قبؿ ولوج الدور الذي يمكف اف تمعبو القوانيف المالية في ىذا 
المضمار اف نتعرؼ وبشكؿ موجز عمى التأصيؿ التاريخي لممسؤولية المجتمعية 

 تية :ػ ومفيوميا وعناصرىا وتمييزىا مف المسؤولية القانونية وذلؾ في النقاط اآل

منذ القدـ كاف ينظر إلى الغني أواًل :ـ التأصيل التاريخي لممسؤولية المجتمعية :ـ
عمى انو دائمًا المتفضؿ عمى أبناء مجتمعو واف عميو في الشدائد أف يسيـ في خدمة 
المجتمع ليظير بالمظير الذي يميؽ بو وبمكانتو ، ومع ظيور الدولة في صورتيا 

المياـ التي كاف يتوالىا األغنياء وعمية القوـ ، حيث بدأ األولى بدأت تتولى بعض 
دور الدولة بدور حارس اقتصر عمى الوظائؼ التقميدية المعروفة ليا مف امف ودفاع 

أنفسيـ ليتولوا إشباع حاجاتيـ وليتضاءؿ دور  وعدؿ وترؾ باقي الوظائؼ لألفراد
وؿ عمى اكبر قدر القطاع الخاص مف أفراد وشركات ولتنحصر مسؤوليتو في الحص

 (1) ممكف مف األرباح.

                                                                 

دار ،  المالية العامة والتشريع المالي: ينظر في تفصيؿ الدور التقميدي لمدولة د. قبس حسف عواد البدراني ( 1)
 . 24-23الموصؿ ، بال سنة نشر, ص ص، جامعة الموصؿ ،  ابف األثير لمطباعة والنشر



األزمة  حدثت 1929ولكف النتائج جاءت النتائج عكسية ، فمع إطاللة العاـ 
االقتصادية العالمية في الدوؿ التي تبنتيا ومف ثـ باقي أنحاء العالـ ، فكاف ال بد مف 

يا البحث عف حموؿ وكاف الحؿ في اتجاىيف األوؿ وتتزعمو الواليات المتحدة ومع
بريطانيا وبقية دوؿ أوربا الغربية التي تولت الدولة فييا الكثير مف المياـ عمى 
المستوييف االقتصادي واالجتماعي ، والثاني وتزعمو في ذلؾ الحيف االتحاد السوفيتي 
السابؽ ومعو الصيف ودوؿ أوربا الشرقية التي وجدت أف امتالؾ الدولة لكافة وسائؿ 

قتصاد وتخطيطيا لو ىو الحؿ الناجح ليذه األزمة لتكوف اإلنتاج وسيطرتيا عمى اال
 (2) الدولة منتجة.

وفي كال الفمسفتيف الفردية المعدلة والشيوعية المتزمتة لـ يكف ينظر إلى 
القطاع الخاص عمى أساس انو يمكف أف يمعب دورًا مؤثرًا في المجاؿ االجتماعي مع 

المستقبؿ في تطوير الخدمات في وجود بعض الكتابات التي تدعو إلىأف يسيـ في 
المجتمع ، واستمر الحاؿ كذلؾ حتى بداية الستينيات مف القرف المنصـر حيث 
تصاعدت األصوات لدى البعض مف كتاب عممي االجتماع واالقتصاد إلى ضرورة 
ممارسة القطاع الخاص دورًا محوريًا في مجاؿ الخدمات االجتماعية إذ يجب أف 

صؿ عمى أرباحو منو ولكف تمؾ األصوات بقيت محصورة يخدـ المجتمع الذي يح
لمدة ثالثة عقود مف الزمف عمى أفكار ال وجود ليا في التطبيؽ إال في ممارسات 

 (3) طوعية وفردية بسيطة.

                                                                 

عمـ المالية العامة : ينظر في تفصيؿ آثار األزمة االقتصادية العالمية عمى دور الدولة د. طاىر الجنابي ( 2)
 . 15, ص 2008,  القاىرة ، العاتؾ لصناعة الكتاب،  والتشريع المالي

 الدوليةالمسؤولية االجتماعية لرأس الماؿ في مصر وبعض التجارب : ظر د.نياؿ المغربؿ وياسميف فؤاد ين( 3)
حسيف عبد وينظر كذلؾ . 4, ص2008,  3بحث مقدـ إلى المركز المصري لمدراسات االقتصادية , ـ  ،

ية واالجتماعية في الدوؿ تفعيؿ دور المسؤولية االجتماعية لمشركات في التنمية االقتصاد :المطمب االسرج 
 .10(، ص10/6/2013، ) www.halasrag.com, بحث منشور في : العربية

http://www.halasrag.com/


ومع انييار المعسكر االشتراكي في تسعينيات القرف العشريف وعودة العالـ 
سياسة العولمة التي عادت بالدولة بأكممو تقريبًا إلى سياسات الخصخصة المدعومة ب

إلى الدور الحارس بوظائفيا التقميدية وليفتح الباب واسعًا أماـ القطاع الخاص 
لممارسة دور أكبر وأكثر فاعمية عمى المستوى االجتماعي ، وحتى مع حدوث األزمة 

 ومحاولة الدوؿ التدخؿ مف اجؿ حؿ ىذه األزمة 2008المالية العالمية مطمع العاـ 
األزمة مف خالؿ دعمو  اف التدخؿ كاف بمساعدة القطاع الخاص عمى تجاوز آثارف

سناده لموقوؼ عمى قدميو مف جديد وليس أف تكوف الدولة بدياًل عنو ،  وىو ما (4)وا 
زاد مف فرص التعاوف بيف القطاعيف الخاص والعاـ فكاف ال بد مف قياـ األوؿ برد 

اف أف زادت األزمة المالية العالمية مف الجميؿ واإلسياـ في خدمة المجتمع ، فك
أواصر التعاوف بيف القطاعيف ودفعت القطاع الخاص لممزيد مف األدوار المجتمعية 

 الفعالة.

اختمفت التعاريؼ التي قيمت لبياف مفيوـ ثانيًا :ـ مفهوم المسؤولية المجتمعية :ـ
ي او الدور أو كما يطمؽ عمييا البعض )الدور االجتماع المسؤولية المجتمعية

بأنيا )التزاـ  )البنؾ الدولي(ماعية ( حيث عرفياتالمجتمعي أو المسؤولية االج
أصحاب النشاطات التجارية بالمساىمة في التنمية المستدامة مف خالؿ العمؿ مع 
موظفييـ وعائالتيـ والمجتمع المحمي والمجتمع ككؿ لتحسيف مستوى معيشة الناس 

بأنيا  )منظمة األمـ المتحدة(وعرفتيا(5)بآف واحد(. بأسموب يخدـ التجارة والتنمية
 (6) )تحمي الشركات بروح المواطنة العالمية(.

                                                                 

تجزئة القاعدة القانونية في : ( ينظر في آثار األزمة المالية العالمية الحالية د. احمد خمؼ حسيف الدخيؿ 4)
 .64، ص2012، طرابمس ، لبناف  ، المؤسسة الحديثة لمكتاب ،  التشريع الضريبي

 . 5(االسرج ، مرجع سابؽ , ص 5)

وزايري بمقاسـ : المسؤولية االجتماعية لمشركات: أداة لتحقيؽ التكامؿ بيف التنمية االقتصادية  مقدـ وىيبة (6)
والتنمية االجتماعية في الدوؿ العربية ، مقاؿ منشور في مجمة دفاتر اقتصادية الصادرة عف قسـ العمـو 



بأنيا ) تذكير لمشركات بمسؤوليتيا  (7)في حيف عرفيا البعض مف الفقو
بأنيا ) مجرد مبادرات  (8)وواجباتيا إزاء مجتمعيا الذي تنتسب إليو( وعرفيا آخروف

ويرى فييا ، اختيارية تقوـ بيا الشركات صاحبة الشأف بإرادتيا المنفردة تجاه المجتمع(
 بأنيا )صورة مف صور المالءمة االجتماعية الواجبة عمى الشركات(. (9)آخروف

ولكف االتعريؼ االفضؿ ىو ما ذىب إليو البعض بأنو ) تبني القطاع الخاص 
 وعًا باالمتيازات القانونية ، سياسات تصب في خدمة المجتمع(.، طواعيًة أو مدف

يتجاوز االنتقادات الموجية إلى التعاريؼ السابقة ،  إذ حاوؿ ىذا التعريؼ أف 
فمـ نجعؿ مف الدور المجتمعي وسيمة لمخمط بيف المسؤوليتيف االجتماعية والقانونية ، 

عؿ التعريؼ جامعًا مانعًا ، فضاًل واإلطناب فاالختصار يج كما ابتعد فيو عف اإلطالة
عف أنو لـ يقؼ فيو عند األعماؿ التطوعية التي تتبناىا بعض جيات القطاع الخاص 

نما أضاؼ إلييا قياـ ىذه الجيات بدورىا المجتمعي في سبيؿ الحصوؿ عمى بعض  وا 
االمتيازات كاإلعفاءات الضريبية واالستثمارات المغرية ، ومف ىنا فاف الدور 

أو شركات بأعماؿ  معي يمكف أف يمارس مف خالؿ قياـ القطاع الخاص أفراداً المجت
أخرى مف اجؿ  أعماؿ تطوعية كتبني المؤتمرات العممية أو رعاية الفرؽ الرياضية أو

الحصوؿ عمى امتيازات ضريبية أو اقتصادية الغرض منيا أصاًل ىو الحصوؿ عمى 
 إلى خدمة المجتمع. ىبأخر  الربح أو زيادتو ولكنيا تؤدي بطريقة أو

                                                                                                                                                                                          

 . 8ص ,2013سبتمبر   7االقتصادية والتسيير والعمـو التجارية ، جامعة الجمفة ، ع 

بحث منشور   ،المسؤولية االجتماعية المجتمعية بيف النظرية والتطبيؽ:  ( صالح سميـ الحموري7)
 .11(، ص10/6/2013) www.halasrag.comفي:

) دراسة ميدانية في  اثر تبني أنماط المسؤولية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية: ( رابعة سالما لنسور8)
, 2010كمية األعماؿ , جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا , ، المصارؼ التجارية العامة في األردف(

 .17ص 

المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخؿ لمساىمة المؤسسة االقتصادية في تحقيؽ التنمية : ( خامرة الطاىر9)
 .82, ص 2007,  جامعة ورقمة كمية االعماؿ ،، رسالة ماجستير غير منشورة  ، المستدامة

http://www.halasrag.com/


لممسؤولية المجتمعية عناصر البد مف ـ ثالثًا :ـ عناصر المسؤولية المجتمعية:
 (10)توافرىا لقياميا المسؤولية المجتمعية ىي :ػ 

وىو السموؾ أو النشاط الذي يصدر عف الفرد او الشركة مف ـ السموك المجتمعي:ـ 1
خالؿ ما تمارسو مف أعماؿ تطوعية أو مدفوعة باالمتيازات القانونية وتيدؼ بو إلى 

 .(11)خدمة المجتمع 

مف  2008ومف األمثمة عمى ذلؾ ىو ما قامت بو شركة ماكدونالز عاـ         
تشريف الثاني  20باعتو في يوـ  تبرعيا بدوالر أمريكي واحد عف كؿ ساندويش 

 (12)( مميوف دوالر تبرعت بيا لمعناية باألطفاؿ ،12ليصبح المجموع )

وىي في األصؿ ظاىرة مادية وىي األثر الطبيعي المترتب ـ النتيجة المجتمعية:ـ 2
عمى السموؾ المجتمعي، وبعبارة أخرى فاف النتيجة المجتمعية ىي التغيير الذي 

خارجي كأثر لمسموؾ المجتمعي، والنتيجة التي تعنينا في ىذا يحدث في العالـ ال
المجاؿ ىي النتيجة التي يترتب عمييا خدمة المجتمع أو تنميتو، أما النتائج األخرى 
كزيادة ربح الشركة أو كسب ثقة الجميور فال يعتد بيا لقياـ المسؤولية المجتمعية 

 . (13)لمشركات متعددة الجنسيات

                                                                 

د.احمد خمؼ حسيف الدخيؿ وخالد احمد مطر ة ينظر يؿ حوؿ عناصر المسؤولية المجتمعيلممزيد مف التفص( (10
، بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الدولي  األقميات: المسؤولية المجتمعية لمشركات متعددة الجنسيات عف حماية 
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مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي(، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانوف والعمـو السياسية، 

 . 180، ص2013جامعة كركوؾ، 
 .8( ينظر صالح سميـ الحموري ، مصدر سابؽ ، ص12)

محمد زكي أبو عامر و د. سميماف عبد المنعـ : القسـ العاـ مف قانوف العقوبات، دار الجامعة  ( ينظر د.(13
 . 304، ص2002الجديدة، اإلسكندرية، 



نتؿ العالمية في مجاؿ اىتماميا بالتنمية البشرية حيث تبرع حوالي فقياـ شركة ا     
نصؼ العامميف في الشركة بأكثر مف مميوف ساعة كخدمة في المدارس والمؤسسات 

. فالشركة بيذا النشاط مارست سموكًا (14)2010غير اليادفة لمربح وذلؾ عاـ 
لنتيجة المجتمعية ليذا مجتمعيًا مف خالؿ قياميا بالتبرع بأكثر مف مميوف ساعة، وا

السموؾ ىي خدمة المدارس والمؤسسات غير اليادفة لمربح، وبالتالي عدة أعماؿ ىذه 
 الشركة بخدمة المجتمع . 

إف مؤدى عالقة السببية ىو انو لكي تكتمؿ المسؤولية ـ العالقة السببية :ـ 3
المجتمعية المجتمعية بجميع عناصرىا فالبد أف يرتبط السموؾ المجتمعي بالنتيجة 

التي تحققت ، أي ارتباط السبب بالمسبب، وبعبارة أخرى يجب توافر صمة السببية 
بيف السموؾ والنتيجة، حيث انو إذا أمكف رد ىذه النتيجة المجتمعية إلى سبب آخر 

 .(15)غير السموؾ المجتمعي فال تقوـ المسؤولية المجتمعية

بمنح جائزة سنوية تشجيعية ومف األمثمة عمى ذلؾ ما قامت بو شركة نسيج     
ألفضؿ ورقة عمؿ تقدـ في المؤتمر السنوي الذي تنظمو جمعية المكتبات 
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وىي بذلؾ مارست سموكًا مجتمعيًا عند منحيا الجائزة وحققت نتيجة  (16)المتخصصة
 مجتمعية وىي خدمة المجتمع ، وبالتالي فإف المجتمع قد استفاد مف ىذا السموؾ .

يمكف أف يتدخؿ المسؤولية المجتمعية من المسؤولية القانونية :ـرابعًا :ـ تمييز 
المشرع القانوني ويمـز القطاع الخاص بالقياـ ببعض األعماؿ التي يمكف أف تمثؿ 

فالمشرع يستطيع أف يستخدـ ما لو مف سمطات عامة إلجبار  اىتماما بالمجتمع
والمثاؿ الحي عمى  القطاع الخاص لمقياـ ببعض الممارسات التي تخدـ المجتمع ،

ذلؾ ىو عقود امتياز المرافؽ العامة حيث ُتمـز الشركات التي تتعاقد مع الدولة إلدارة 
مرافؽ عامة معينة باف تقدـ الخدمات بأسعار ال تتجاوز حدود معينة فاف ىي زادت 

غير أف مثؿ ىذا  (17)تمؾ األسعار عف تمؾ الحدود تعرضت لممساءلة القانونية ،
لزاـ سيخرج الممارسة عف المسؤولية المجتمعية محور دراستنا ويدخمو واإل اإلجبار

 الجزاء القانوني. ضمف المسؤولية القانونية ومف ثـ فاف أية مخالفة سيكوف أثرىا

إلى مسؤولية قانونية  اإللزاـ يحوؿ المسؤولية المجتمعية ولكف إذا كاف أسموب
د القطاع الخاص إلى تبني ، فاف الحؿ يكمف في قياـ المشرع بحث شركات وأفرا

سياسات تخدـ المجتمع ومنحيا في المقابؿ امتيازات وحوافز وليس فرض جزاءات 
 وعقوبات قانونية عف عدـ القياـ بتمؾ السياسات.

ومع ذلؾ فاف عدـ قياـ بعض شركات القطاع الخاص بتبني تمؾ السياسات 
، بيد انو يمكف أف يرتب  ولو انو لف يؤدي إلىإجراءات قانونية كالعقوبة أو التعويض
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جزاءات اجتماعية تتمثؿ ربما في ازدراء المجتمع لتصرفاتيا وعدـ الثقة بمنتجاتيا 
والنظرة إلييا عمى أنيا مف الشركات الجشعة التي ال تيتـ بالواقع االجتماعي التي 

األضرار بيا والتقميؿ مف مبيعاتيا أو  ىي جزء منو وتعمؿ فيو مما يؤدي إلى
، وعمى العكس فاف قياـ القطاع الخاص ببعض األدوار المجتمعية يمكف  تعامالتيا

أف يقابمو حوافز ضريبية أو منح استثمارية مغرية فضاًل عف كسب ثقة الجميور 
 وزيادة المبيعات.

 المطمب األول

 دور قوانين النفقات العامة في تفعيل المسؤولية المجتمعية

القوانيف المالية سواء مف الناحية  تحتؿ النفقات العامة مركز الصدارة ضمف
التاريخية أو مف ناحية األىمية القانونية لما تتركو مف آثار في المجتمع ، تختمؼ 
حسب نوع ىذه القوانيف وتوقيت اصدارىا وانسجاميا مع الواقع في البالد بحيث يمكف 

ؤولية اف تكوف سببًا في مواجية االزمات التي تمر بيا الدولة ومف ثـ تشجيع المس
 المجتمعية.

وعميو سنحاوؿ في ىذا المطمب التعرؼ عمى دور قوانيف النفقات العامة في 
تفعيؿ المسؤولية المجتمعية عبر تقسيمو عمى فرعيف نخصص األوؿ لدور قوانيف 

، وكما  االعانات، في حيف نسمط الضوء في الثاني عمى دور قوانيف العقود الحكومية
 يأتي :ػ 

 الفرع األول

 في تفعيل المسؤولية المجتمعية قوانين العقود الحكوميةدور 



تحتاج الدولة وأشخاص القانوف العاـ األخرى في سعييا إلشباع الحاجات 
العامة إلى شراء الكثير مف السمع والمعدات واآلالت والمباني واستئجار البعض 

ف وأجور ، اآلخر منيا ، وكؿ مف عمميتي الشراء واالستئجار تحتاج إلى مبالغ كأثما
والدولة وىي تقوـ بعممية الشراء أو االستئجار فإنيا تبـر عقدًا ومف ىنا فاف مصدر 
التزاـ الدولة بيذه المبالغ ىو العقد الحكومي ، ومع ذلؾ فاف اإلدارة ليست حرة في 
نما في العادة تكوف محكومة بضوابط  إبراـ ىذه التصرفات حسب ما يتراءى ليا وا 

قد وكيفيتو وأسموبو ، وىو ما أخذ بو المشرع العراقي إذ حدد تحدد ليا سبؿ التعا
المبادئ العامة لتنفيذ ىذه  2014( لسنة 1بتعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ )

العقود في مجاالت األشغاؿ العامة والتجييز بالسمع والخدمات المختمفة وتحديد 
رسائيا أساليب تنفيذىا والجيات المخولة صالحية فتح العطاءات  وتحميميا وا 

جراءات الطعف.  (18)وا 

وتمعب ىذه التعميمات دورًا كبيرًا في تحقيؽ المسؤولية المجتمعية والنيوض 
بدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع ، ومف ىنا فاف ىذه التعميمات طرؽ إبراـ 
عقود الشراء أو االستئجار في نطاؽ القانوف الخاص يترؾ لمفرد ) المشتري أو 

جر( حرية اختيار البائع أو المؤجر الذي يتعاقد معو ، أما في نطاؽ القانوف المستأ
العاـ فال نجد مثؿ ىذه الحرية لرجؿ اإلدارة المخوؿ بالتعاقد ذلؾ أف تعاقده سيحمؿ 
الخزينة العامة لمدولة التزامات مالية كبيرة في الغالب وبالنتيجة يتحمؿ تمؾ االلتزامات 

ذا األساس تحدد الدوؿ في العادة طريقتيف الختيار دافعوا الضرائب ، وعمى ى
المتعاقد مع الدولة أو احد أشخاص القانوف العاـ األخرى فإما أف يتـ بطريقة 
المناقصة باف يتقدـ أكثر مف شخص لمتعاقد فتختار اإلدارة مف يتقدـ بأقؿ عطاء ، 
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دت القياـ بأعماؿ واإلدارة ممزمة في العراؽ بإتباع ىذه الطريقة في حالة ما إذا أرا
معينة كاألشغاؿ العامة أو شراء بعض المواد ما لـ يوجد نص يبيح ليا المجوء إلى 
أسموب أو طريقة أخرى ، والمناقصات نوعاف منيا المفتوحة التي يتاح االشتراؾ بيا 
لكؿ مف يشاء المشاركة ، ومحددة أو مقيدة يقتصر االشتراؾ فييا عمى فئة محددة 

لشركات وذلؾ لما تتوسـ فييـ اإلدارة مف صالحية  النجاز المياـ مف األشخاص أو ا
المرجو القياـ بيا ، ويمكف لممشرع اف يستغؿ شروط المناقصة ليضع مف الشروط ما 
يصب في تشجيع الشركات عمى تحمؿ المسؤولية المجتمعية كأف يوجب اف يكوف 

 تقؿ عف عدد معيف لمشركات المتقدمة لممناقصة اف تكوف ليا مساىمات مجتمعية ال
 مف المساىمات.

أما الطريقة الثانية فييا طريقة االختيار المباشر أو الممارسة التي تكوف 
استثناء عمى القاعدة العامة وىي المناقصات ، وتمجأ إلييا اإلدارة عندما تحتاج إلى 
السرية في إبراـ العقد وتجنب اإلجراءات المعقدة الخاصة بالمناقصة أو في حالة 

حتكار المواد أو العمؿ لدى شركة معينة أو في حالة السرعة في انجاز العمؿ ، إذ ا
تتوسـ اإلدارة في شركة معينة تمؾ السرعة أو السرية فتتعاقد معيا مباشرة أو حتى 
اختيار الشركة ذات المساىمات المجتمعية االكثر لتشجيعيا عمى المزيد مف االتجاه 

 (19)نحو تحمؿ المسؤولية المجتمعية.

وبيذا يستطيع المشرع اف يوظؼ تعميمات العقود الحكومية لدفع القطاع 
الخاص الى تبني سياسات تصب في خدمة المجتمع وتحمؿ المسؤولية المجتمعية 

 المنشودة.

 الفرع الثاني
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 اإلعانات
ربما تشكؿ اإلعانات ، المثاؿ الحي لإلرادة المنفردة لمدولة أو أشخاص 

كمصدر لاللتزاـ بالنفقة العامة ، بصرؼ النظر عف السبب القانوف العاـ األخرى 
ذا كانت اإلرادة المنفردة يمكف أف  والغاية مف وراء عممية دفعيا لممستفيديف منيا ، وا 

 تمـز صاحبيا بمقابؿ أو بدوف مقابؿ فاف اإلعانات تدفعيا الدولة دوف مقابؿ مباشر.

كصورة مف صور وقد دفعت أسباب عدة الدوؿ إلى استخداـ اإلعانات 
اإلنفاؽ العاـ ويبدو أف ىذه األسباب ىي ما كاف أساسًا لمتقسيـ التقميدي ليذه 

 (20) -اإلعانات عمى نوعيف ىما:

ػ وىي اإلعانات التي تقوـ بدفعيا الدولة إلى دولة أخرى أو اإلعانات الدولية: -أواًل:
لى أية جماعة أو  منظمة دولية أو أي مف أشخاص القانوف الدولي العاـ األخرى أو إ

قميمي في الوقت  فرد خارج حدود إقميميا ومف غير مواطنييا ، فالضابط شخصي وا 
ذاتو ، فإذا قامت الدولة بدفع إعانات لمواطنييا في الخارج كانت تمؾ اإلعانات غير 
دولية إذ يجب أف تكوف اإلعانة مدفوعة لشخص مف أشخاص القانوف الدولي العاـ 

أو أي شخص مف أشخاص القانوف الداخمي مف غير  بصرؼ النظر عف موقفو
مواطني الدولة التي قامت بدفع اإلعانة واف يكوف ممف يقطنوف خارج حدود إقميميا ، 
فال يمكف القوؿ بوجود إعانة دولية إذا ما قامت الدولة بدفع إعانات لألجانب الذيف 

ف عمى إقميميا ذلؾ أف يقطنوف إقميميا ، الميـ إال إذا كانت تدفعيا لمخيمات الالجئي
 ىذه المخيمات ليا صفة دولية وعادة ما تقوـ األمـ المتحدة باإلشراؼ عمييا.

ونتيجة الزدياد العالقات الدولية وتشعبيا فقد ازداد لجوء الدوؿ إلى دفع 
اإلعانات الدولية لذرائع شتى منيا دعـ الديمقراطية في الدوؿ التي تبنتيا حديثًا أو 

لتي تتعرض لكوارث طبيعية كالفيضانات والزالزؿ والبراكيف واألوبئة لمساعدة الدوؿ ا
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وغيرىا ، ولكف المالحظ عمى اإلعانات الدولية أنيا ذات صبغة سياسية بصورة عامة 
واف بانت بأنيا ذات أسباب إنسانية أو ديمقراطية فمـ نجد في التطور التاريخي ليذه 

انة دولية لدولة أو منظمة دولية ألسباب اإلعانات أمثمة تدؿ عمى قياـ دولة بدفع إع
إنسانية عندما تكوف األجواء السياسية بينيما ممبدة بغيوـ الخالفات وعدـ التوافؽ ، 
والعكس صحيح فإننا نجد أف الدوؿ تغدؽ المساعدات لكؿ دولة أو منظمة تسير في 

يا تخفي فمكيا السياسي وتتوافؽ مع توجياتيا الدولية ألسباب ودوافع مختمفة ولكن
أسباب سياسية تمثؿ واقعيا الحقيقي ، ىذا فضاًل عف اإلعانات الدولية ذات األسباب 
السياسية الصريحة ومثاليا الحي ما كانت تدفعو الواليات المتحدة لدوؿ أوربا الغربية 

 وما كاف يدفعو االتحاد السوفيتي السابؽ لدوؿ أوربا الشرقية أباف الحرب الباردة.

الكبرى والغنية اليوـ اإلعانات الدولية لمكافأة الدوؿ التي وتستخدـ الدوؿ 
تتبنى توجياتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية بحيث أضحت موازناتيا ال تخمو 
مف بنود تتعمؽ باإلعانات وذلؾ بشكؿ مستقر وسنوي إلى درجة أف الدوؿ المستفيدة 

 ا ال تستغني عنو مطمقًا.باتت تعتبر تمؾ اإلعانات إيرادًا ثابتًا ودوريًا لي

ويبدو لنا أف بعض الدوؿ تستغؿ أسموب اإلعانات الدولية لتفعيؿ المسؤولية 
المجتمعية التي يمكف اف تتحمميا االشخاص التي بدأت تحتؿ مواقع مرموقة في 
مجاؿ القانوف الدولي كالشركات متعددة الجنسيات فيذه االخيرة يمكف اف يتـ 

مجتمعي في البالد اذا ما منحت اعانات كافية في ىذا تشجيعيا عمى ممارسة دور 
 الخصوص.

عمى العكس مف اإلعانات الدولية فاف اإلعانات الوطنية  اإلعانات الوطنية:ـ -ثانيًا:
ىي التي تدفع لمواطني الدولة بصرؼ النظر عف محؿ إقامتيـ ، أي سواء كانوا 

كذلؾ تمؾ التي تدفع لألجانب يقطنوف إقميـ الدولة ذاتيا أو إقميـ أية دولة أخرى و 
 الذيف يقيموف عمى إقميميا ما لـ يكونوا يقيموا فييا في مخيمات الجئيف.



وبخالؼ اإلعانات الدولية فاف اإلعانات الوطنية تتعدد األسباب والمبررات 
التي تدفع الدوؿ إلى إنفاقيا وىو نتيجة منطقية لكوف النفقات العامة بشكؿ عاـ ومنيا 

ة مف أدوات السياسة المالية واالقتصادية واالجتماعية في البالد ، ومف اإلعانات أدا
ىنا فاف اإلعانات الوطنية يمكف دفعيا بقصد تحقيؽ أىداؼ اقتصادية كمساعدة 
المشروعات اإلنتاجية العامة أو الخاصة عمى التقميؿ مف تكاليؼ اإلنتاج أو أف تدفع 

المشاكؿ االقتصادية التي يعاني منيا مباشرة لألفراد لمتحكـ بحجـ الطمب وحؿ بعض 
االقتصاد ، أو أىداؼ اجتماعية كإعانات الرعاية االجتماعية التي تدفع لمعاطميف أو 
العاجزيف عف العمؿ ، أو أىداؼ بيئية كأف تدفع الدولة مساعدات لمقطاع العاـ أو 
الخاص بقصد تشجيعو عمى استعماؿ وسائؿ صديقة لمبيئة أو إنتاج منتجات ال 

 تضر بالبيئة وغيرىا مف األىداؼ األخرى وىو ما يمثؿ مسؤولية مجتمعية.

والالفت أف الدوؿ تستخدـ وبشكؿ واسع في الوقت الحاضر ىذه اإلعانات 
لتحقيؽ أىدافيا المختمفة بحيث تشكؿ ىذه اإلعانات رقمًا كبيرًا ثابتًا في الموازنات 

 الحاؿ في اإلعانات الدولية. العامة لجميع الدوؿ وليس الغنية منيا فقط كما ىو

 المطمب الثاني

 دور قوانين اإليرادات العامة في تفعيل المسؤولية المجتمعية

ال فائدة ترجى مف تحديد النفقات العامة والتخطيط ليا ما لـ تكف ىناؾ إيرادات  
عامة تغطي تمؾ النفقات ، حتى واف كاف ذلؾ بشيء مف العجز المقبوؿ ، فمـ تعد 

نما ىي تقترب اليوـ مف أساليب القطاع  الدوؿ تسرؼ كما كانت في السابؽ ، وا 
الخاص الذي يحدد نفقاتو عمى ضوء إيراداتو بغية تحقيؽ األىداؼ المنشودة وال أدؿ 
عمى ذلؾ إال موازنات التقشؼ التي أقرتيا البرلمانات في اغمب دوؿ العالـ بعيد 

 .2008األزمة المالية العالمية لسنة 



يرادات الضريبية بشكؿ عاـ عمى عرش أىـ اإليرادات العامة خاصة وتتربع اإل 
في الدولة غير النفطية لتمييا بقية اإليرادات ، وعميو سنقسـ ىذا المطمب عمى فرعيف 
نخصص األوؿ لدور قوانيف الضرائب والرسوـ في التنمية المجتمعية  ، ونكرس 

 كما يأتي :الثاني لدور بقية قوانيف اإليرادات العامة األخرى و 

 الفرع األول

 قوانين الضرائب والرسوم العامة

يمكف تعريؼ الضػريبة بأنيػا ) الفريضػة الماليػة التػي تػنيض عنػد تحقػؽ الواقعػة 
المنشػػئة ليػػا والمحػػددة قانونػػًا (، إذ أف ىػػذا التعريػػؼ وحػػده الػػذي يبػػرز أركػػاف الضػػريبة 

أف تكػػوف تصػرفًا قانونيػػًا مػف ركػف مػػادي يتمثػؿ فػي الواقعػػة المنشػئة لمضػػريبة التػي إمػا 
أو واقعػػػػة قانونيػػػػة أو نتيجػػػػة إلحػػػػداىما ، وركػػػػف شػػػػرعي يتجسػػػػد فػػػػي انفػػػػراد السػػػػمطة 
التشػريعية بتحديػد أحكػاـ ىػذه الفريضػة مػع أمكانيػة قيػاـ المشػرع بإضػافة أركػاف خاصػػة 

 أخرى.

وقد أخذت نظرية الضريبة بالتطور حتى تمكنت في العصر الحديث مف     
ة التقميدية التي كانت تعد الضريبة مجرد أداة مالية لجباية أكبر التخمص مف النظري

قدر ممكف اإليرادات لتمويؿ الخزينة العامة فبات اليوـ الغرض المالي احد األىداؼ 
التي تسعى الدولة لتحقيقيا عف طريؽ الضريبة بجانب العديد مف األغراض أو 

لييا اليوـ األغراض البيئية األىداؼ االقتصادية والسياسية واالجتماعية وتضاؼ إ
فيذه الوسيمة التي أصبح ليا دور كبير عمى جميع المستويات في تحقيؽ شتى 
األىداؼ وفي عدة مجاالت ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حماية البيئة مف 
التموث إذ أف ىذه الوسيمة مف شأنيا أف تدفع األشخاص لتقميؿ التموث الناتج عف 

لؾ لمحصوؿ عمى ىذه الحوافز ، ومف ىنا فاف المشرع يمكف اف ممارسة أنشطتيـ وذ
يستخدـ الحوافز الضريبية لدفع أشخاص القطاع الخاص إلى اعتماد آليات صديقة 

 لمبيئة وبالتالي تحمد مسؤولية مجتمعية دوف أف يمزميا بذلؾ.



حوافز وعادة ما تستخدـ الدولة التشريعات الضريبية بجانبيا االعفائي المتمثؿ بال   
بأنيا )التيسيرات الضريبية التي يمنحيا المشرع لألنشطة (21)الضريبية التي تعرؼ

ولقد أصبحت الحوافز الضريبية في التسعينيات مف المختمفة لتحقيؽ أىداؼ معينة(. 
القرف الماضي مف أىـ األدوات لحماية البيئة مف التموث والموصى بيا في إطار 

جيو الذي صدر عف المجمس األوروبي في االتحاد األوروبي، فوفقًا لمتو 
بخصوص تقريب تشريعات الدوؿ األعضاء فيما يتعمؽ باإلجراءات  26/6/1993

الواجب اتخاذىا لمكافحة التموث الخاص باليواء مف انبعاث عوادـ السيارات )يمكف 
لمدوؿ أف تخصص حوافز ضريبية تشجع عمى مكافحة تموث اليواء مف عوادـ 

ف ليا أف تعد نصوصًا تسمح بالنزوؿ عمى مستويات حماية البيئة السيارات كما يمك
 .(22) التي يتعيف احتراميا( 1992التي حددتيا الجماعة األوروبية في عاـ 

وبالتالي يمكف تحديد أىـ الحوافز الضريبية التي يمكف أف تساىـ في حماية البيئة 
مسؤولية مجتمعية عمى مف مصادر التموث لتشكؿ إذا ما استفاد منيا القطاع الخاص 

 مستوى عاؿ مف األىمية وىي كاآلتي :

تعد اإلعفاءات واحدة مف أىـ الوسائؿ الضريبية التي أواًل: اإلعفاءات الضريبية: 
يمكف أف تساىـ في الحد مف مظاىر التموث مف خالؿ تأثيرىا الكبير في تعديؿ 

 .(23)سبافالسموؾ االقتصادي لمصادر التموث واخذ تكاليؼ التموث في الح
                                                                 

دور الحوافز الضريبية في جذب االستثمار : ( ينظر د.كماؿ عبد حامد اؿ زيارة وجماؿ الحاج ياسيف 21)
بحث منشور في مجمة رسالة الحقوؽ الصادرة عف  ، األجنبي المباشر مع إشارة لمتطبيقات التشريعية في العراؽ

 .  48, ص 2010جامعة كربالء , كمية القانوف , 

 .                                           138, ص.  بقمرجع سا ،( ينظر ميدي 22)

 ، دور اإلعفاءات الضريبية في مكافحة تموث البيئة :( ينظر د.زيف العابديف بدوي ناصر ورابح رتيب بسيط 23)
,  2, ج  1بحث منشور في مجمة العمـو البيئية , معيد الدراسات والبحوث البيئية , جامعة عيف شمس , المجمد 

 . 193, ص2000 ، انوف األوؿك

 



أف التكاليؼ واجبة الخصـ إحدى صور ثانيا: تنزيل التكاليف واجبة الخصم: 
الحوافز الضريبية التي يمكف أف تستعيف بيا الدوؿ لتحقيؽ أىدافيا وخاصة حماية 
البيئة مف خالؿ تقميؿ تكاليؼ النشاط الذي يحممو أصحابو في سبيؿ حماية البيئة 

ػػػػػػكس بدوره عمى زيادة حافز ىؤالء عمى  مما يؤدي إلى زيادة أرباحيـ وىذا ػ ػ ما ينعػ
ػػػػػاية البيئة مف التموث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  .(24)بذؿ كافة السبؿ الالزمة لحمػ

إف لسعر الضريبة دورًا كبيرًا وفعااًل في تحقيؽ ثالثا: تخفيض السعر الضريبي: 
تصؿ إلى األىداؼ التي يبتغييا المشرع فمف خالؿ تخفيض السعر يمكف لمدولة أف 

 .(25)ىدفيا في حماية البيئة كحافز ضريبي لألشخاص لممارسة أنشطة صديقة لمبيئة

والجدير بالذكر أف المشرع الضريبي العراقي لـ يمنح المكمؼ الضريبي أية  
إعفاءات أو تنزيالت أو حتى تخفيضات باألسعار الضريبية تتعمؽ بالدور المجتمعي 

في حماية وتحسيف البيئة ، مخالفًا بذلؾ اغمب  الذي يمكف أف يمعبو القطاع الخاص 
التشريعات المقارنة العربية منيا واألجنبية ، وكنا نفضؿ لو أف المشرع قد حذا حذو 

 .تمؾ التشريعات واقر تمؾ الحوافز

إضػػافة إلػػى ذلػػؾ فقػػد تنبيػػت المجتمعػػات المحميػػة والمجتمػػع الػػدولي عمػػى حػػد 
اإلعاقػة وضػرورة إيجػاد البيئػة الصػديقة  سواء إلى الخطر الػذي يحػيط باألشػخاص ذوي

لمعػوؽ التػي تمكػف أفػراد ىػػذه الفئػة مػف أبنػاء المجتمػع مػػف ممارسػة دورىػـ الطبيعػي فػػي 
الحيػػػاة ، ولمػػػا كانػػػت الضػػػريبة تشػػػكؿ أداة مػػػف أدوات السياسػػػة الماليػػػة واالقتصػػػػادية 

لصػػديقة لمعػػوؽ واالجتماعيػة والبيئيػػة كػػاف ال بػػد أف تمعػػب دورًا فعػػااًل فػػي تييئػػة البيئػػة ا
                                                                 

 .                                             141, ص مرجع سابق ،ميدي  (24)

, بال مكاف نشر ، الدار الجامعية ، النظـ الضريبية: ( ينظر د.يونس احمد البطريؽ والمرسي السيد حجازي 25)
 . 31, ص 2004

 



مف خالؿ فرض ضرائب عمى األشػخاص الطبيعيػة والمعنويػة العامػة والخاصػة التػي ال 
تنفػػذ متطمبػػات الػػػدمج الشػػامؿ فػػي أي مػػػف األعمػػاؿ التػػي تمارسػػػيا ، وبػػالعكس تمػػػنح 
عفػػاءات وتنػػزيالت ورديػػات لمػػف يمتػػـز بتػػوفير تمػػؾ  الحػػوافز الضػػريبية مػػف سػػماحات وا 

 المتطمبات.

الحوافز ىنا في األثر االيجابي المباشر في تنفيذ االتفاقية وتتمثؿ أىمية 
في مجاؿ الدمج المجتمعي  2006الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ 

الشامؿ ، فضاًل عف المزج الذي يحدثو استخداـ الضرائب كوسيمة النجاز الدمج 
 لميمة والمعروفة .الشامؿ في منح الضرائب دورًا إضافيًا جديدًا يضاؼ إلى أدوارىا ا

عمى أف اإلشكالية تتجسد في كيفية التوفيؽ بيف متطمبات توفير البيئة 
الصديقة لمعوؽ لموصوؿ إلى الدمج الشامؿ مف جية واالستعانة بالضرائب كوسيمة 
لذلؾ مف جية أخرى ، ناىيؾ عف البحث في مدى إمكانية إيجاد حموؿ بديمة لعدـ 

 يذ الدمج.االلتزاـ باآلليات الرسمية لتنف

ولكننا نفترض أف األخذ بيذه األداة وحوافزىا لكؿ مف يستخدـ آليات أو يتبع 
سبؿ صديقة لمعوؽ ، يمكف أف يشكؿ دافعًا فعااًل لتنفيذ االتفاقية الدولية في ىذا 

 المجاؿ .

إذ يمكف لممشرع أف يجعؿ القطاع الخاص يمارس دورًا مجتمعيًا في تييئة 
زاـ، وذلؾ مف خالؿ منح إعفاء ضريبي كمي أو عمى األقؿ بيئة صديقة لمعوؽ بال إل

جزئي لكؿ شركة أو فرد مف الفاعميف في القطاع الخاص عمى مستوى بعمؿ 
تسييالت إلزالة العوائؽ المادية في األماكف العامة أو الخاصة بحيث يستطيع ذوي 

دة بسيطة اإلعاقة ارتيادىا بال حاجة إلى مساعدة مف احد أو عمى اقؿ تقدير بمساع
أو ربما يمنح ىذا اإلعفاءأو تنزيؿ التكاليؼ التي يتـ إنفاقيا إلقامة تمؾ التسييالت أو 



تكاليؼ رعاية المؤتمرات أو الندوات العممية التي تيتـ بشؤوف أبناء ىذه الفئة وىو ما 
 يمثؿ مسؤولية مجتمعية بكؿ ما يعنيو المصطمح مف معاني.

 113راقي في قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ويبدو لنا أف المشرع الضريبي الع
المعدؿ قد أعفى مف الخضوع لمضريبة التبرعات لمجيات الخيرية ومنيا  1982لسنة 

وكنا نتمنى لو أف المشرع قد وضع حكمًا خاصًا برعاية (26)، جمعيات ذوي اإلعاقة 
ذوي اإلعاقة في ىذا الخصوص ، وربما يكوف الموقع األفضؿ لمثؿ ىكذا حكـ ىو 

 النافذ. 2013لسنة  38رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقـ  قانوف

واذا كاف االستثمار بوجو عاـ عبارة عف أية حركة اقتصادية تعود بالمنافع         
عمى القائـ بيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو زيادة رأس الماؿ المستثمر عف 
طريؽ توظيؼ ذلؾ الماؿ في شراء السمع أو اآلالت أو إقامة المشاريع الصناعية أو 

 (27)الخدمية في فترة زمنية محددة.

مقياسًا لدرجة رقي وتطور أي بمد باالستناد إلى حجـ ما يخصص مف  فانو يعد   
ناتجو الوطني لالستثمارات والى كمية االستثمارات األجنبية المستقطبة وتأثيرىا عمى 

 االقتصاد الوطني لذلؾ البمد في خمؽ وتدعيـ الطاقة اإلنتاجية لو. 

تجاذبتو أقالـ الفقو فمنيـ مف يغمب آثاره السمبية  األجنبي واف أىمية االستثمار      
عمى االيجابية ومف ثـ يقمؿ مف أىميتو بالنسبة لمدولة المضيفة لو, ومنيـ مف يكشؼ 
َعَظـَ إثارة االيجابية ويجعؿ لو أىمية خاصة في إنماء النشاط االقتصادي في أية 

                                                                 

 المعدؿ.  1982لسنة  113( مف قانوف ضريبة الدخؿ العراقي رقـ 7( مف المادة )26( تنظر ػ الفقرة )26)
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ء أكانت ىذه الدولة تنتمي إلى مجموعة الدوؿ المتقدمة والتي تمتمؾ موارد دولة سوا
مكانات ميمة لمنيوض بالمشروعات االقتصادية فيو أـ إلى مجموعة الدوؿ النامية  وا 
والتي واف امتمؾ جانب منيا عوائد مالية كبيرة إالأنيا تعجز عف استيعاب تمؾ العوائد 

نب اآلخر منيا الذي يعاني مف مشكمة نقص ويزداد األمر خصوصية بالنسبة لمجا
 (28)رؤوس األمواؿ الالزمة لتمويؿ برامج التنمية فييا.

فالعالقة طردية بيف ازدياد حجـ االستثمارات األجنبية وازدياد تشغيؿ األيدي      
العاممة وزيادة الصادرات وانخفاض االستيرادات ونقؿ التكنولوجيا الحديثة وتشجيع 

وال سيما في العراؽ األجنبيلالستثمار ني ، إذف ىناؾ حاجة حقيقية االستثمار الوط
 االستثمارية. الجديد الذي كاف لو مجموع يسير مف مجموع التدفقات

المعدؿ  2006لسنة  13وقد أحسف المشرع العراقي إذ منح في قانوف االستثمار رقـ 
الكثير مف الحوافز واإلعفاءات الضريبية لممستثمريف العراقييف واألجانب بيدؼ (29)

دفعيـ إلى توفير فرص عمؿ لمعمالة العراقية والتقميؿ مف حجـ البطالة في البمد مما 
مجتمعي وتحمؿ مسؤولية مجتمعية ولو بصورة غير يدفع المستثمريف إلى لعب دور 

 مباشرة

ولما كاف أي مستثمر أجنبي ال يقرر إدخاؿ أموالو إلى أية دولة ومف ضمنيا       
العراؽ بغية استثمارىا مالـ يشعر باالطمئناف عمى أموالو مف المخاطر التجارية وغير 

ا ) مثؿ قانوف االستثمار التجارية وىذا االطمئناف ال يتحقؽ بمجرد تشريع قانوف م
( كما ال يتحقؽ بإلغاء قانوف مف القوانيف المعرقمة  2006لسنة  13العراقّي رقـ 

نما يتحقؽ االطمئناف 1984لسنة  30لالستثمار )مثؿ قانوف التجارة العراقي رقـ  ( وا 
                                                                 

مركز دراسات ،  1، ط االستثمار األجنبي )المعوقات والضمانات القانونية:  د. دريد محمود السامرائي(28)
 .6، ص 2006بيروت ، ،  الوحدة العربية
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مف خالؿ تفاعؿ اقتصادي وسياسي وقانوني يوفر لممستثمر األجنبي الطمأنينة عمى 
 .(30)ويقوـ بتوفير مناخ جيد لالستثمار بالنسبة لوأموالو 

لكف الدوؿ ليست ممزمة ولو نظريًا بتوفير ىذا المناخ إلى المستثمريف األجانب      
نما ىي تحت ضغط ضعفيا العممي وحاجتيا إلى الموارد والتكنولوجيا األجنبية  وا 

فتيـ واستضافة تضطر عمميًا لتوفير ىذا المناخ لممستثمريف األجانب بغية استضا
صناعاتيـ وخدماتيـ واالستفادة مف التطور العممي والتقدـ التكنولوجي الذي بمغتو 

 .(31)مشروعاتيـ

والحقيقة أف العراؽ باعتباره دولة نامية فيو بحاجة ماسة إلى االستثمار       
األجنبي بعد أف أنيكت اقتصاده الحروب والعقوبات االقتصادية واالحتالؿ األجنبي 

قتتاؿ الداخمي لذلؾ أحسف المشرع العراقي  صنعًا عندما اصدر قانوف االستثمار واال
بصيغتو الحالية والذي شجع المستثمر األجنبي بالمخاطرة  2006( لسنة 13رقـ )

دخالو في العراؽ وىذا كمو بدافع تطوير االقتصاد العراقّي.  برأس مالو وا 

ريف عمى استثمار أمواليـ في فإذا كاف المشرع ال يستطيع أف يجبر المستثم 
العراؽ فانو يستطيع أف يشجعيـ عمى ذلؾ مف خالؿ تقديـ الكثير مف الحوافز 

المعدؿ  2006لسنة  13االستثمارية وىو ما فعمو مشرع قانوف االستثمار رقـ 
 ومشروع قانوف إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية .

و االستفادة مف ثمرتو وىذه االستفادة ال ولكف الميـ مف االستثمار األجنبي ى     
تتحقؽ إال مف خالؿ وسائؿ قانونية متعددة منيا مشاركة رأس الماؿ الوطني لرأس 

                                                                 

 .10السامرائي، مرجع سابؽ , ص ( ينظر30)

 .196األسعد ،مرجع سابؽ , ص (31)

 



الماؿ األجنبي في المشروع المستضاؼ أو تشغيؿ األيدي العاممة أو استقباؿ 
تية في تكنولوجيا أجنبية تصمح لمبيئة العراقية وبالتالي إنشاء قاعدة رئيسة لمبنى التح

القطر وىذا ىو المقصود مف االستثمار فالمشرع ال يمنح المستثمر األجنبي حقوقًا 
نما يمنحو  ال أعتبر ذلؾ مساسًا بالسيادة الوطنية وا  سيادية لمجرد كونو أجنبيًا وا 
امتيازات بعضيا ذات صفة سيادية بغية تطوير اقتصادِه الوطني الضعيؼ وتشجيع 

 ة مجتمعية في ىذا الخصوص.المستثمريف عمى تحمؿ مسؤولي

 الفرع الثاني

 قوانين اإليرادات العامة األخرى

كاف اليدؼ المالي ىو اليدؼ األوحد الستخداـ أمالؾ الدولة مف الدوميف 
الخاص عندما كانت تختمط بأمالؾ الممؾ أو األمير واستمر يشكؿ ىدفًا فريدًا لنتاج 

وأمالؾ الممؾ أو األمير مع ضعؼ  ىذه األمواؿ بعد أف تـ الفصؿ بيف أمالؾ الدولة
وتغير  1929في أىمية ىذه اإليرادات حتى حدثت األزمة االقتصادية العالمية سنة 

مسار دور الدولة وازدادت عمى ضوئو أىمية إيرادات ىذه األمواؿ وتعددت أىدافيا ، 
فبعد أف كانت مالية بحتة تعددت لتدخؿ ضمف أىدافيا األىداؼ االقتصادية مف 

قياـ الدولة بزيادة إنتاج بعض السمع التي تنتجيا مصانعيا وزيادة الطمب عمى خالؿ 
المواد األولية وغيرىا مف األعماؿ والممارسات التي يمكف أف تحقؽ أىداؼ اقتصادية 
، كما دخمت عمى الخط أيضًا األىداؼ االجتماعية مف خالؿ قياـ الدولة بإنتاج 

يستطيع ذوي الدخوؿ المحدودة بما لدييـ مف  السمع األساسية وبيعيا بأسعار مدعومة
إمكانيات مالية بسيطة وبالشكؿ الذي يحافظ عمى إنسانية ىذه الفئة مف أبناء الشعب 

 ويقمؿ قدر اإلمكاف الفوارؽ الطبقية في المجتمع.

بيد أف األمر لـ يستمر عمى المنواؿ ذاتو إذ مع بداية التسعينيات مف القرف 
ؿ تتخمى عف أمواليا مف الدوميف الخاص بدواعي الماضي بدأت اغمب الدو 

الخصخصة والعودة بالدولة إلى الدور الحارس مما أعاد إلى األذىاف اليدؼ المالي 



، ولـ تغير األزمة المالية العالمية لسنة  1929الخجوؿ ليذه األمواؿ قبؿ سنة 
لعاـ فالتجأت كثيرًا مف ىذا اليدؼ إليرادات الدوميف العاـ المتمثمة بالثمف ا 2008

الدوؿ إلى سياسة تدخؿ جديدة ىي مساعدة القطاع الخاص وليس الحموؿ محمو وال 
تكوف تمؾ المساعدة إال مف خالؿ منحو االمتيازات المالية التي سبؽ الحديث عنيا 
في الفرع االخير مف المطمب السابؽ والخاصة باالعانات الممنوحة لمقطاع الخاص 

 المرجو منو ويتحمؿ المسؤولية المجتمعية. لكي يمارس الدور المجتمعي

 المطمب الثالث

 دور قانون الموازنة العامة في تفعيل المسؤولية المجتمعية

تحتؿ الموازنة العامة مشروعًا وقانونًا أىمية كبيرة في تنمية المجتمع عمى جميع  
األصعدة مما يجعميا فرصة أماـ السمطتيف التشريعية والتنفيذية ينبغي عمييما 
استغالليا بما يخدـ المجتمع وأفراده ويؤكد جدية الدولة في حؿ المشكالت التي 

عمينا تقسيـ ىذا المطمب عمى فرعيف تعترض الجانب التنموي ، ومف ىنا وجب 
نخصص لدور مشروع قانوف الموازنة في تفعيؿ المسؤولية المجتمعية والثاني لدور 

 قانوف الموازنة ذاتو في ىذا المجاؿ وكما يأتي :ػ 

 الفرع األول

 مشروع قانون الموازنة العامة 

التنفيذية  إف الجية المختصة بإعداد مشروع قانوف الموازنة العامة ىي السمطة
في البالد كونيا االدرى مف غيرىا مف السمطات األخرى بأحواؿ البالد والتطورات 
التي تتوقعيا لالقتصاد ، فضاًل عف كوف الموازنة العامة عبارة عف برنامج لعمؿ 
الحكومة فمف المنطؽ أف تقوـ تمؾ الحكومة بأداء ذلؾ البرنامج وتحدد عمى ضوئو 

العامة عمى أساس ما تروـ إنفاقو مف نفقات عامة خالؿ احتياجاتيا مف اإليرادات 
واألىـ مف كؿ ذلؾ أف الموازنة العامة في النياية قانوف واف إعداد (32)تمؾ الفترة،
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مشاريع القوانيف مف ميمة السمطة التنفيذية ، وبالتالي عمييا اف تنتيز الفرصة وتضع 
ييئ فرص ولوجيا ، وىو ما مشروعًا يمبي احتياجات تفعيؿ المسؤولية المجتمعية وي

( مف 60أخذ بو المشرع الدستوري العراقي عندما نص في البند أواًل مف المادة)
النافذ عمى انو)مشروعات القوانيف تقدـ مف رئيس الجميورية ومجمس  2005دستور 

( مف الدستور ذاتو عمى انو )يقدـ 62الوزراء( ، كما ينص البند)أواًل( مف المادة)
مشروع قانوف الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجمس النواب  مجمس الوزراء

( مف الدستور ذاتو أيضًا عمى انو)يمارس مجمس الوزراء 80إلقراره (. وتنص المادة )
الصالحيات اآلتية....رابعًا: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط 

المالية والديف العاـ عندما ألـز وزير المالية التنمية( وىو ما اقره أيضًا قانوف اإلدارة 
بإعداد تقرير بأولويات السياسة المالية لمحكومة في شير أيار مف كؿ سنة ، وكذلؾ 
يقوـ بالتعاوف مع وزير التخطيط في شير حزيراف مف كؿ سنة بالطمب إلى جميع 

عيا وتنسيقيا وترتيبيا الدوائر لتقديـ وثائؽ بإيراداتيا ونفقاتيا لمعاـ القادـ ثـ يقوـ بجم
قراره بشكؿ نيائي قبؿ  عدادىا بشكؿ قانوف وتقديمو إلى مجمس الوزراء لمناقشتو وا  وا 

 (33)إحالتو إلى مجمس النواب.

وبالتالي تستطيع الحكومة مف خالؿ تضميف مشروع قانوف الموازنة العامة 
كانت  لمدولة خططيا لتشجيع القطاع الخاص عمى لعب دور مجتمعي مرموؽ ، فاذا

السمطة التشريعية تمتمؾ اختصاص اقرار قانوف الموازنة فاف سمطتيا في تعديؿ ىذا 
القانوف محدودة مما يعطي االمكانية اماـ السمطة التنفيذية وحكومتيا لتخطيط عممية 

 تفعيؿ المسؤولية المجتمعية بشكؿ قانوني.

 الفرع الثاني

 قانون الموازنة العامة 

دولة احدث موضوعات المالية العامة ، فالموضوعات تعد الموازنة العامة لم
يرادات عامة وقروض عامة بدأت مع بداية نشوء الدوؿ ،  األخرى مف نفقات عامة وا 
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بؿ أف بذورىا األولى سبقت نشوء الدولة في الجماعات المجتمعة األصغر ، أما 
استخداـ الموازنة العامة فقد بدأت مع الدولة في العصر الحديث فال إشارات عمى 

 الموازنة العامة في العصور القديمة والوسطى.

بؿ نستطيع القوؿ أف بداية استخداميا كاف بعد استقرار مبدأ قانونية الضريبة 
بفترة طويمة مف الزمف، إذ تطمب الوصوؿ إلى إلزاـ السمطة التنفيذية بعدـ فرض 

صدار ق انوف بيا ، الضريبة عمى المكمفيف بيا عرضيا عمى السمطة التشريعية وا 
تطمب فترة طويمة ليستقر كمبدأ دستوري تقره المواثيؽ الداخمية والدولية ، لكف الصراع 
بيف السمطة التنفيذية والشعب في مضمار الحقوؽ المالية استمر ولـ يتوقؼ عند ذلؾ 
الحد إذ قامت السمطة التنفيذية بااللتفاؼ عمى مبدأ قانونية الضريبة بالقياـ بصرؼ 

ائب في أمور ال تتوافؽ مع رغبات الشعب وتصورات ممثميو في حصيمة الضر 
البرلماف مما أفرغ مبدأ القانونية مف محتواه ، فكاف أف بدأ التفكير في وضع حد ليذه 
الممارسات مف السمطة التنفيذية وطرحت أفكار توجب الحصوؿ عمى موافقة ممثمي 

ساتير مبدأ تخصيص الشعب عمى اإلنفاؽ العاـ ، وبعد نضاؿ مرير اوجبت الد
اإلعتمادات ثـ استكمااًل لقبضة السمطة التشريعية عمى الشؤوف المالية في البالد 
تقرر في بريطانيا في الربع األوؿ مف القرف التاسع عشر أف يصدر قانوف يجمع 
يراداتيا في وثيقة واحدة تسمى قانوف الموازنة العامة، وامتدت بعد ذلؾ  نفقات الدولة وا 

 باقي دوؿ أوربا ومنيا إلى العالـ أجمع .بسرعة إلى 

بيد ف بدايتيا كانت متناغمة مع الدور الحارس لمدولة آنذاؾ والمالية المحايدة 
فكاف يجب اف تكوف متوازنة ال عجز فييا وال فائض ، الف أية زيادة في النفقات 
 عمى اإليرادات أو بالعكس سيجعؿ حسب الفكر المالي التقميدي الموازنة وسيمة
لمتدخؿ في الحياة االقتصادية والتي ينبغي اف تترؾ دوف تدخؿ لكي تحقؽ التشغيؿ 
الكامؿ، وعمى ىذا األساس كانت الموازنة العامة مجرد أسموب تقديري لضماف عدـ 

 زيادة أي مف النفقات العامة واإليرادات العامة عمى اآلخر.

 1929قتصادية لسنة ومع تغير دور الدولة إلى الدور المتدخؿ بعد األزمة اال
أصبحت الموازنة العامة أداة مف أدوات السياسة المالية واالقتصادية واالجتماعية في 



يرادات عامة ، بؿ ىي التي تنظـ وتنسؽ  البالد تكمؿ بقية األدوات مف نفقات عامة وا 
عمؿ جميع األدوات األخرى فأضحت برنامج عمؿ لمسمطة التنفيذية تعرضو عمى 

ية فإذا ما نالت القبوؿ فقد حظيت األولى بثقة الثانية واصبح مف السمطة التشريع
الطبيعي اف يتضمف قانوف الموازنة العامة الكثير مف االحكاـ التي تمثؿ تدخاًل في 
الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومنيا تشجيع القطاع الخاص عمى ممارسة 

 المسؤولية المجتمعية.

عامة في ظؿ الدور المنتج لمدولة والذي اتبع في الدوؿ وتوسع دور الموازنة ال
التي تبنت النظاـ االشتراكي إذ اعتمدت أسموب الخطط الطويمة األمد )ا لخمسية أو 
العشرية( فمـ تكتؼ بالتخطيط االقتصادي الوارد في الموازنة العامة بؿ اعتمدت 

وات الخطة دورًا التخطيط الطويؿ بحيث تؤدي الموازنة العامة في كؿ سنة مف سن
 مرسومًا ليا في الخطة.

ومع انييار االتحاد السوفيتي ومعسكره االشتراكي مطمع تسعينيات القرف 
الماضي والعودة بدور الدولة إلى ما يقارب الدور الحارس تخمت الدوؿ عف الخطط 
طويمة األمد وعادت الموازنة إلى وضعيا الحيادي التقميدي لعقد مف الزماف، ولكنيا 

كادت تستقر عمى ىذا الوضع حتى ضربت العالـ األزمة المالية العالمية سنة  ما
لى الموازنة العامة صفتيا كأداة مف  2008 والتي أعادت إلى الدولة دورىا المتدخؿ وا 

أدوات السياسة المالية واالقتصادية واالجتماعية ومف بيف اىـ وسائؿ وطرؽ التدخؿ 
 لمسؤولية المجتمعية وتفعيميا.ىو تشجيع القطاع الخاص عمى تحمؿ ا

 الخاتمة

في ختاـ ىذه الدراسة أف نحدد أىـ االستنتاجات والتوصيات التي  يجدر بنا
 خمصنا إلييا في نقطتيف وكما يأتي :ػ 

 مف االستنتاجات أىميا :ػ  جممةالدراسة إلى  انتيت أواًل:ـ االستنتاجات :ـ



رغـ العربي والعالمي  كافة العراقيتتنامى المسؤولية المجتمعية عمى المستويات ػ 1
 كوف تنامييا ىذا ىو األضعؼ في العراؽ قياسًا بتجارب الدوؿ األخرى.

تبني القطاع الخاص ، طواعية أو مدفوعًا باالمتيازات  يى ةالمجتمعي لمسؤوليةػ ا2
 القانونية ، سياسات وممارسات تصب في خدمة المجتمع .

لخاص بالقياـ بالممارسات المجتمعية يجعؿ الدور ػ إف قياـ المشرع بإلزاـ القطاع ا3
 الذي يمعبو ىذا القطاع دورًا قانونيًا ويحممو مسؤولية قانونية عند اإلخالؿ بالتزاماتو.

 ةالمجتمعيالمسؤولية ػ ىامش التنظيـ القانوني الذي يمكف أف يقوـ بو المشرع في 4
مارسات مجتمعية وحجب لمقطاع الخاص ىو منح االمتيازات والحوافز لمف يقوـ بم

بعيدًا عف الجزاءات  تمؾ االمتيازات والحوافز عمف يتغاضى عف ذلؾ الدور ,
 القانونية ومسؤوليتيا القانونية .

ػ تعد التشريعات المالية المرآة العاكسة لوضع المجتمع والوسيمة لتطويره والنيوض 5
 تمعية.بو إلى أعمى المستويات وعامؿ أساس في ادراؾ المسؤولية المج

المواد  رػ تنفؽ الدولة عبر قوانيف العقود الحكومية مبالغ طائمة عمى شراء واستئجا6
والسمع التي تحتاجيا مرافقيا العامة لغرض إشباع الحاجات العامة وتحقيؽ الرفاىية 
المجتمعية وتنتيز فرصة ذلؾ لمكافأة الشركات التي تتحمؿ مسؤولية مجتمعية 

 ومنحيا العقود المشجعة.

الدولية لتفعيؿ المسؤولية المجتمعية التي الوطنية و أسموب اإلعانات الدوؿ تستغؿ ػ 7
يتـ  أفيمكف  األشخاصفيذه  القانوف الداخمي والدولي أشخاصتحمميا ي أفيمكف 

كافية في ىذا  إعاناتما منحت  إذاتشجيعيا عمى ممارسة دور مجتمعي في البالد 
 الخصوص.



ًا فعااًل في تحقيؽ المسؤولية المجتمعية مف خالؿ ػ تمعب قوانيف الضرائب دور 7
استخداـ الضريبة لتحقيؽ أىداؼ وغايات ووظائؼ متعددة اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وصحية وبيئية فضاًل عف اليدؼ التقميدي المتمثؿ في تمويؿ الخزينة العامة 

 .وذلؾ عبر منح الحوافز الضريبية المشجعة لمدولة

ة األخيرة شأف إيرادات الدولة مف الدوميف الخاص المتمثمة بالثمف ػ تزايد في اآلون8
ة المجتمعية لمسؤوليالعاـ في تحقيؽ أىداؼ متعددة عمى صعيد الوصوؿ إلى ا

 المنشودة.

ػ تنتيز السمطة التنفيذية فرصة إعداد مشروع قانوف الموازنة لتضع فيو خارطة 9
كؿ الذي يمكنيا مف تحقيؽ طريؽ وخطة عمؿ لكؿ سنة مف سنوات الحكومة بالش

واالستفادة مف الدور الرديؼ الذي يمكف أف يمعبو القطاع ة المجتمعية المسؤولي
 .الخاص في ىذا الشأف

ػ تمعب السمطة التشريعية ، بعدىا صاحبة الكممة األخيرة في إقرار قانوف الموازنة 10
 المسؤوليةمف عدمو ، دورًا ميمًا في تعزيز جيود السمطة التنفيذية ودعـ خطتيا في 

 القانوني السميـ ليا. اإلطارعبر وضع المجتمعية 

 ما يأتي :ػ لمشرع بنوصي ا أعالهوبناء عمى االستنتاجات  ثانيًا :ـ التوصيات :ـ

لمقطاع الخاص وتشجيعو بحيث يعكس صورة  بالمسؤولية المجتمعيةػ االىتماـ 1
 .المواطفذىف  فيما ُرسـ لو لمغايرة 

المفروضة عمى القطاع الخاص ذلؾ أنيا تنقؿ  وسائؿ االجبارػ االبتعاد عف 2
، مما يرغب إلى ضفة المسؤولية القانونية  ةالمجتمعي مسؤوليةممارساتو مف خانة ال

 القطاع الخاص في تحمؿ تمؾ المسؤولية.

أـ التنزيالت أـ  باإلعفاءات ػ منح حوافز ضريبية لحماية البيئة سواء أكانت3
أو الشركات في القطاع الخاص الذيف  التخفيضات في األسعار الضريبية لألفراد



ينتجوف منتجات تساىـ في الحفاظ عمى يستعمموف وسائؿ إنتاج صديقة لمبيئة أو 
 أو تقمؿ منو. البيئة مف التموث

ػ منح حوافز ضريبية مشابية لما ذكر في الفقرة السابقة لمف يساىـ مف القطاع 4
الخاص بخمؽ بيئة صديقة لمعوؽ تسيؿ حركة وتنقؿ وتعمـ وتعميـ وغيرىا مف 

 الفعاليات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ػ منح امتيازات مالية وتسييالت إدارية واسعة لمف يشارؾ مف القطاع الخاص في 5
الحد مف البطالة بتشغيؿ األيدي العاممة العراقية في المنشآت التابعة لو ، كمنح 
إعفاء كمي أو جزئي مف اشتراكات الضماف االجتماعي عمف يعمؿ لديو مف عمالة 

 و عاممة .عاماًل أ 15إذا ما زاد عددىـ عف وطنية 

ػ زيادة حجـ االمتيازات والحوافز االستثمارية الممنوحة بقانوف االستثمار لممستثمر 6
، ذلؾ أف ىذه االستثمارات تصب في خدمة المجتمع مف كافة  محمياألجنبي أو ال

 النواحي .

ػ االستفادة ما أمكف مف النزر اليسير الذي يمكف توظيفو في الرسوـ العامة لخدمة 7
عيؿ المسؤولية المجتمعية عمى األقؿ في الجانب التنظيمي لالستفادة مف عممية تف

 خدمات المرافؽ العامة وعدـ تركيا ألىواء ورغبات المستفيديف.

ػ اعتماد الدقة المتناىية واالستناد إلى اإلحصائيات الحديثة واستخداـ احدث التقنات 8
سة القطاع الخاص لدور ممار في إعداد مشروع قانوف الموازنة بما يمبي متطمبات 

  مجتمعي وتحممو مسؤولية مجتمعية.

ودعميا لمسمطة التنفيذية في إقرار قانوف الموازنة العامة  ةػ تعاوف السمطة التشريعي9
سناده لدور الدولة في إشباع ة المجتمعية القطاع الخاص لممسؤوليبما يضمف ولوج  وا 

 والمساومات الحزبية والسياسية المقيتة.بعيدًا عف التناحرات الحاجات العامة وذلؾ 
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 الممخص

عدـ اتفاؽ عمماء االقتصاد وعمماء االجتماع وفقياء القانوف وفقياء  رغـ
الشريعة االسالمية عمى مضموف المسؤولية المجتمعية، خاصة ما تعمؽ منيا بالدور 
الذي يمكف اف تمعبو التشريعات في ىذا المجاؿ بيف مف ينكر أي دور لممشرع 

بناىا القطاع الخاص ، وييف ويصؼ المسؤولية المجتمعية باالعماؿ الطوعية التي يت
مف يمنح المشرع دورًا واسعًا يصؿ الى حد الزاـ ىذا القطاع بالقياـ ببعض التصرفات 
التي تصب في خدمة المجتمع ، وبيف مف يقؼ موقفًا وسطًا فال ينكر دور المشرع 

وتفعيميا مف خالؿ استخداـ اسموب التشجيع والحث  في تنظيـ المسؤولية المجتمعبة
ح الحوافز المالية عامة والضريبية خاصة دوف اف يصؿ الى حد االلزاـ او عبر من
 االجبار.

http://blog.naseej.com/2013/12/03/corporate-social-responsibility%20/%20آخر%20زيارة%208/2/2015
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نتبنى الرأي الثالث كونو االقرب إلى المنطؽ القانوني السميـ ، ذلؾ اف  فاننا
الزاـ القطاع الخاص ببعض االدوار المجتمعية يحوؿ المسؤولية الى خانة المسؤولية 

مضموف المسؤولية المجتمعية، فضاًل عف توافقو  القانونية المقيتة ويبتعد بيا عف
 والواقع الذي تشيده تطبيقات المسؤولية المجتمعية.

وتسمط ىذه الدراسة الضوء عمى الدور الذي يمكف أف تمعبو التشريعات المالية 
مف قوانيف نفقات عامة وقوانيف إيرادات عامة وقوانيف موازنة عامة في تفعيؿ 

 خالؿ حث وتشجيع القطاع الخاص عمى ممارستيا. المسؤولية المجتمعية مف

Summary  

Despite the lack of economists and social scientists and legal 

scholars and jurists of Islamic law on the content of social 

responsibility agreement, especially those related to the role 

that can be played legislation in this area between those who 

deny any role for the legislator describes the social 

responsibility of voluntary work being adopted by the private 

sector, and Yin of grants legislator a broad role stopped short of 

forcing the sector to carry out some actions that are in the 

service of society, and between the stands and the 

intermediate position does not deny the role of the legislator in 

the organization Almojtmabh responsibility and activated by 

the use of the style of encouragement and prodding by giving 

the public and tax and financial incentives, especially without 

amount to cram or coercion. 

We adopt a third opinion being closest to the proper legal logic, 

so that oblige the private sector to some societal roles of 

responsibility to prevent box abhorrent and legal responsibility 

for the content away by social responsibility, as well as 



compatibility and actually witnessed social responsibility 

applications. 

This study highlights the role that could be played by the 

financial legislation of the expenses of laws and the laws of 

public revenues and the laws of general budget in the 

activation of social responsibility by urging and encouraging the 

private sector to practice. 


