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الخالصة
نتيجةةة للدراسةةة الجاريةةة بخصةةو فةةر ضةةراب األر الزراعيةةة ,تبين ة أن ه ة ه الضةةريبة تؤخ ة بنسةةبة
العشر.اال أن فةر هة ه الضةراب قةد تطةور نتيجةة دور الدولةة وانتقالهةا مةن الدولةة الحارسةة مةرورا بالدولةة المتدخلةة
وإنتهةةا ا بالدولةةةة المنتجةةة الحديثةةةة .اصةةةبح الضةةراب أداة فعالةةةة للسياسةةة الماليةةةة وتحقيةةةق أهةةداؾ التنميةةةة اإلقتصةةةادية
واإلجتماعية .فقد صدر قوانين عديدة لتنظيم أحكام ضريبة األر الزراعية وتمثلة وعابهةا بةاألر الزراعيةة سةوا
زرع ة أم لةةم تةةزر  ,صةةالحة أو ؼيةةر صةةالحة للزراعةةة .وبنس ة معينةةة مةةن حاصةةالتها ,مسةةتندين عل ة عناصةةر للقيمةةة
اإليجارية ,وفرض الضريبة بمعدل يتراوح بين " "1% -15 %مستندين عل خبرة الخبرا في هة ا المجةال كمةا اكةد
الدراسة بإن إستعمال الطرابق العلمية باالستفادة من تقارير مسح وتصنيؾ التر او استعمال المعادال المتعلقةة بصةفا
التر  ,نحصل عل تقدير عقالني للضريبة أو فرضها عل األر الزراعية عل درجة من االنصاؾ والعدل.
الكلما الدالة :معامل ستوري ,الصفا الشكلية للتربة ,بيانا مسح التربة ,ضراب االر .
تاريخ تسلم البحث ، 8111/4/3 :وقبوله.8113/18/31 4

المقذمة
المعروؾ لدى مختصي مسح التر والعاملين فيهةا بةان المسةح عمليةة مركبةة ولهةا اصةول وقواعةد .وتعةرؾ بانهةا
عبارة عن مجمو العمليا التي تعن بتشخي وتصنيؾ التر ونقل خصابصها ووقابعها البيدولوجيةة مةن الطبيعةة الة
الوثةةابق مسةةتخدمين كةةل الطرابةةق النوعيةةة والكميةةة والمنطقيةةة وان الوثيقةةة هنةةا تعنةةي الخريطة(.العكيةةدي .)1323 ,بعةةد
لة
تشخي التر وتصنيفها وتثبيتها عل الخارطة ,تحدد حدود مساحتها وتقارن بدقة مع التر المتاخمة لهةا وتعةر
بشكل تقرير حاويا كافة المعلوما االساسية وؼير االساسةية التةي تتعلةق بالخارطةة وكيفيةة اعةدادها وقرا تهةا واسةتخدامها
من قبل المعنيين.
ان مجاال استخدام خرابط مسح التربة وماجا في تقريرها كثيرة جدا و ل لكثةرة المعنيةين بةامور االراضةي فةي
كل دولة ,ا البد لدارس االراضي او مستخدمها الي ؼر من اؼراضه معرفة تفاصيلها والتي هي معرفةة حقيقةة تربهةا
منشا وتطورا وواقعا وخصابصا .سوا كان هة ه االراضةي زراعيةة أو ؼيةر زراعيةة عليةه ان هة ا البحةث يتطةرق الة
االؼرا ؼي ر الزراعية وباالخ االؼرا االقتصادية التةي تتعلةق بةامور البيةع والشةرا وتقةديراتها وااليجةار وتقةديره
وامور الضراب وتحديد قيم القرو المالية من قبل دوابر التسليؾ وخاصة في امور الضراب وتقديرها بصةورة علميةة
استنادا ال المعلوما الواردة في تقةارير مسةح التربةة ومرفقهةا الخارطةة الن الضةريبة المقةدرة عةن طريةق الخبةرا ؼيةر
منصفة وؼير عادلة الضراب في العراق عامة وأقليم كوردستان خاصة ليس بشةا ؼرية  ,حيةث عرفة الضةراب فيةه
من بزوغ فجر الحضةارة قبةل المةيالد ـةـ أيةام البةابليين واألشةوريين واألكةديين مةرورا بةالفتح األسةالمي فةي عهةد الخليفةة
العةةةةادل عمةةةةر بةةةةن الخطةةةةا سةةةةنة  433م ,والةةةة ي عةةةةدل فةةةةي مفهةةةةوم الضةةةةراب وسةةةةاقها نحةةةةو العةةةةدل والقةةةةدرة علةةةة
األدا (.السعدي )1323,ولم يؤخ ضريبة بال قانون إال ما كان معروفا.كان الضريبة تؤخ بنسبة العشر من ؼلة األر
الزراعية التي لم تكن مسةتؽله وآسةتؽلها المسةلمون .بقية هة ه الضةراب فةي العةراق معروفةة أيةام الخالفةة األمويةة وحتة
االحتالل البريطاني للعراق خالل الحر العالمية األول  .بعد نيل العراق األستقالل سنة  1381بعيد ثورة العشرين وضةع
قانون ضريبة الدخل ال ي أخ بنظام الضريبة الموحدة عل الدخل .إال أنه أخ به ألول مرة سنة  1381بةالرؼم مةن كونةه
ؼير كةامال حيةث أسةتثن دخةول العقةارا المةؤجرة والعرصةا وأخضةعها لقةوانين خاصةة ,كمةا أخضةع الةدخل الزراعةي
لضريبة خاصة.
بعد ثورة 16تموز  ,1392وإرسا النظام الجمهوري صدر عدد من القوانين لتنظيم الملكية الزراعية والضراب ,
منهةةةا قةةةانون اإلصةةةالح الزراعةةةي رقةةةم  31لسةةةنة  1393الةةة ي نظةةةم الملكيةةةة ,وقةةةانون ضةةةريبة الةةةدخل المةةةرقم  39لسةةةنة
,1393وقانون ضريبة العقار رقم  148لسنة 1393مستثنيا فيه األراضي الزراعية بقانون خةا  ,وقةانون ضةريبة الةدخل
المةةرقم  113لسةةنة  1328موضةةحا فيهةةا فةةرق الضةةريبة عةةن بةةدال إيجةةار األراضةةي الزراعيةةة .العمةةري ( )1313وؼيةةر
مستندة عل تقاير مسح وتصةنيؾ االراضةي وتقييمهةا وادارتهةا ,ونظةرا للتؽيةرا الكبيةرة وبفقراتهةا الواسةعة فةي مختلةؾ
جوان الحيةاة فةي المجتمةع العراقةي عامةة وكوردسةتاننا خاصةة فيمةا يتعلةق بةالتؽيرا اإلقتصةادية واإلجتماعيةة واإلداريةة
والسياسة بعد ثورة  16تموز  1392واإلنتفاضةة المجيةدة لشةع كوردسةتان فةي آ ار  1331ومةا يسةتلزم لة مةن إجةرا
تؽيرا في هيكل النظام الضريبي الشكل ( )1بما ينسجم مع تلل التؽيرا وبروز أهمية الضراب من خالل الدور الكبيةر
الربيسةةي ال ة ي تقةةوم بهةةا فةةي تمويةةل النفقةةا العامةةة باعتبارهةةا المصةةدر الةةربيس لتمويةةل الموازنةةة العامةةة ,محمةةد ()1333
وانطالقا من ه ه األهمية ولعدم وجود دراسا كافية ,أكةاد أن أقةول عةدم وجودهةا لحةد األن فةي مجةال الضةراب بطريقةة
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علمية التي تستند عل تقارير مسح وتصنيؾ التر واألراضي وإدارتها تكمن سر أهمية ه ه الدراسة الموسومة "استخدام
بيانةةا مسةةح التربةةة لتقةةدير ضةةريبة األراضةةي الزراعيةةة ” فةةي دراسةةة المشةةكلة الكاملةةة فةةي جمةةود القةةوانين التةةي تحكةةم
الضةةراب وبقابهةةا عل ة حالهةةا ,مةةن إجةةرا تعةةديال فةةي نظةةام الهيكةةل الضةةريبي فضةةال عةةن األعتمةةاد عل ة المعلومةةا
والمواصةةفا الةةواردة عةةن االراضةةي فةةي تقةةارير مسةةح وتصةةنيؾ التربةةة واألراضةةي واسةةتعمالها منسةةجما مةةع التطةةورا
اإلدارية واإلقتصادية واإلجتماعية في العراق ومن ضمنها اقليم كوردستان.
إن الفرضية في ه ه الدراسة أعتمد عل أن واقع النظام االضريبي (ضريبة األر الزراعية ) الحالي الينسةجم
مةع التؽيةرا االداريةةة واالجتماعيةة واإلقتصةةادية وخاصةة بعةةد القةرار المةةرقم ( )81لسةنة  1321القاضةةي بإلؽةا ضةةريبة
األر الزراعية وعدم صدور تشريع جديد لحةد اآلن .إن فقهةا الماليةة لةم يتفقةوا علة تعريةؾ موحةد للضةريبة مةنهم مةن
ركةةز عل ة الجان ة القةةانوني بوصةةفها "وسةةيلة لتوزيةةع األعبةةا العامةةة بةةين األفةةراد توزيعةةا قانونيةةا وسةةنويا طبقةةا لقةةدراتهم
التكليفية" .والبع اآلخر عرفها عبارة (عن إقتطا مالي تقوم به الدولةة جبةرا مةن ثةروة األشةخا اآلخةرين دون مقابةل
خا ) .ومنهم من عرفها بأنها " فريضة مالية تستأديها من األشخا دون مقابةل " .أن اكثةر التعةاريؾ شةهرة بوصةفها
"أدا نقدي تفرضه السلطة عل األفةراد بطريقةة نهابيةة وبةال مقابةل بقصةد تؽطيةة األعبةا العامةة "( .المحجةو .)1342ال
امةةا التعريةةؾ األحةةدث قانونةةا "امةةوال تستحصةةل مةةن المةةالكين تسةةلم لخزينةةة الدولةةة ألجةةل دعةةم الخزينةةة لتوسةةيع خةةدماتها ".
(العكيدي.)1331 ,

الشكل ( :)1مخطط توضيح لهيكل النظام الضريبي الحالي في العراق.
Figure (1): Schem of the structure of the current tax system in Iraq.
يهدؾ البحث ال :
 .1توضيح الطريقة العلمية لفر الضراب وربطها بمسح وتصنيؾ التر واالراضي وادارتها.
 .8التعرؾ عل اهم التؽييرا الواج اجراؤها عل النظام الضريبي الحالي.
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 .3اقتراح نظام ضريبي لؤلراضي الزراعية وؼير الزراعية ضمن الهيكل العام للنظام الضريبي المعمول بحيث يضةمن
حقةوق المكلةؾ مةةن جهةة ويحقةةق المزيةد مةن الةةواردا للدولةة مةةن جهةة اخةرى لؽةةر تحقيةق وانجةةاح عمليةة البنةةا
والتنمية في القطر عامة واقليم كردستان خاصة.
ان الدراسة تتضمن طريقة علمية لفةر الضةراب مسةتفيدين مةن المعلومةا الةواردة فةي تقةارير مسةح وتصةنيؾ
التر واالراضي وادارتها والتي عل اثرها نتحكم بعقالنية في تحصيل الضراب بنس عادلة ومقبولة ومنصفة.

مواد البحث وطرائقه
ان ه ه الدراسة اجري اسةتقرابيا معتمةدين علة المصةادر المتةوفرة ودراسةا ورسةابل جامعيةة وبحةوث الوصةؾ
المورفولوجي االصولي في عملية مسح وتصةنيؾ التربةة .هنةا نظريةا عديةدة بخصةو الضةراب وانواعهةا ووعابهةا
(ويعني مصادر الدخل التي يخضع أرباحه للضريبة) وكيفية استيفابها ,الجل استيفا ضةراب األراضةي الزراعيةة كملكيةة
دون االستثمار الزراعي إلن دخل ملكية األر ا لزراعية ؼير دخل االستثمار الزراعةي ,وان كةان هنةا تةداخل بينهمةا,
فالتفكير في فر ضريبة معينة عل أحدهما يوج التفكير في فر ضريبة عل األخر ل ل البد من وجود ضةريبتين
مستقلتين كل عن األخرى تمام األستقالل( .الصفار.)1323 ,
ضريبة األرض الزراعيةة :إن أؼلة األراضةي الزراعيةة فةي العةراق منة الفةتح األسةالمي حتة العهةد العثمةاني إخضةع
لضريبة الخراج من جهة ,واخضع بع األراضي االخرى لضريبة العشر من جهةة آخةرى الحةارس ( .)1316وكانة
تفر بنسبة  %11من مجمو ما تنتجه االر من الؽةالل .واسةتمر هة ه الضةريبة حتة بعةد قيةام الحكومةة العراقيةة
عام  1381بتشريع قانون رقم ( )68وفرض الضةريبة باسةعار متفاوتةة تتةرواح بةين  %11و %31وفقةا لطبيعةة األر
وطريقة ريها وخصوبتها وعابديتها (الحارس و أخرون .)1329 ,بعد ل وفي عام  1331ألؽ القةانون اعةاله وتعديالتةه
باحالل قانونين جديدين هما القانون رقم ( )23لسنة " 1331قانون رسوم األستهال من المحصوال الزراعية" وفرضة
بنسبة %11عل الحاصال الزراعية في مواقع إنتاجها .وقانون رقم ( )29لسنة  "1331قانون استيفا بدال االيجار من
االر الزراعية وحةق المةا " وفرضة بنسةبة  %19-%1وبحسة نةو ملكيةة األر وطريقةة ريهةا وقربهةا لالسةواق
دون التطرق ال خصاب ومواصفا آخرى لةؤلر والتةي تظهرهةا تقةارير مسةح وتصةنيؾ التربةة و األراضةي .ألؽةي
القانونين اعاله بعد ثورة  16تموز  1392/بتشريع القانون رقم ( )19لسنة  1341وبعده القانون رقم ( )41لسةنة – 1341
المنشةةور فةةي جريةةدة الوقةةابع العراقيةةة (العةةدد  914 -بتةةاريخ  ) 1341/3/14وال ة ي كةةان اخةةر قةةانون لتنظةةيم احكةةام ه ة ه
الضريبة ,حيث تمثل وعابها باالر الزراعية سوا زرع او لم تزر وبنس معينة من حاصالتها لسنة كاملة مقةدرة
بنسةةبة  % 1مةةن قيمةةة التمةةور المصةةدرة و قيمةةة التنبةةا والتبةةػ المباعةةة لةةدابرة انحصةةار التبةةػ (الحةةارس .)1316/إال ان
القانون لم يتناول مال األر ال ي اليقوم بزراعة ارضه بل يستأجره ,فالمستأجر فقط هو ال ي يخضةع لضةريبة األر
الزراعية .وبعد صةدور القةانون رقةم ( )81لسةنة  1321القاضةي بإلؽةا ضةريبة األر الزراعيةة وتكليةؾ وزارة الماليةة
باعداد تشريع جديد ومع شديد األسؾ ورؼم مرور حوالي ربع قرن ونيؾ مةن الةزمن لةم تةتمكن الةوزارة بإصةدار تشةريع
جديد ولحد األن .فقد بين أمين ( )1326بأنه البد من وجود عناصر للقيمة األيجارية التةي تقةوم بتحديةدها لجةان متخصصةة
تأخ بنظر االعتبار عند التقدير كافة العوامل والظروؾ التي تؤدي ال تحديدها بشكل يبعدها عن شبه الصورية والمجاملة
وتتمثل هة ه العوامةل (العناصةر) بطبيعةة األر وصةنفها ومسةاحتها  ,وطريقةة ريهةا والصةرؾ فيهةا ,وموقعهةا بقربهةا أو
بعدها عن العمران والسوق وقيمتها الرأسمالية وأخيةرا أألسةالي المتبعةة فةي الزراعةة .إن هة ه القيمةة االيجاريةة األجماليةة
تصلح كأساس لتحديد الدخل الزراعي بعد إضافة الجز المستثمر عل اساس معدل إنتاج الدونم من األر مضةروبا فةي
سعر الطن للمنتوج ال ي تحدد الدولة وفقا لنو الحاصةل او الؽلةة ,وبمعنة آخةر ان األجمةالي الة ي يعتبةر وعةا للضةريبة
(المستؽلة او ؼير المستؽلة)  +المساحة المستثمرة +معدل انتاج الدونم  /طن  +سعر الطةن الواحةد مةن المنتةوج .فرضة
ه ه الضريبة بمعدل يتراوح بين  % 19 - % 1إن ه ا التفاو في فر الضةريبة ناتجةة عةن تنةو أصةناؾ األر أو
تنو طرابق الري أو إل األختالؾ في نوعية ملكية األر أو إلة مقةدار طاقتهةا اإلنتاجةة المةارة الة كر والموضةحة فةي
الجداول"  "3,8,1والشكل (.)8
ل ا فإننا في الحالة االعتيادية (الطبيعية) نستؽل الصنؾ ( (Aالنتاجها العالية ونبعد عةن زراعةة األصةناؾ األخةرى
من األراضي .ومن ه ا نرى أن الزيادة في اإلنتاج تؤدي إل زيادة الضريبة الموضحة في (الجدول.)3 ,
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.وطريقة الري
Table (1): Shows the land tax rate and method of Irrigation.
النسبة المبوية للضريبة
PERSENTAGEOFTAX
% 19
% 11
%9
%1

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
8112 )1( ) العدد64( المجلد
 يوضح نسبة ضريبة األر:)1( الجدول

طريقة الري
Irrigation method
)االراضي الديمية (تسق مطرا
by rain ALdemah landirrgated
االراضي المروية بطريقة السيح
Irrgated land in a run off
االراضي المروية بطريقة المضخا
Irrgated land inamauner pumps
االراضي المروية بطرابق أخرى مختلفة
Irrgated land inother different ways

)  يوضح نسبة الضريبة و صنؾ أالر (نو الملكية:)8( الجدول
Table (2): Shows the tax rate category of the land (Typeof property)
النسبة المبوية للضريبة
Percetage of tax

) صنؾ االر الزراعية (نو ملكية االر
Class of agriculture land (Type of land ownership)
االراضي االميرية الصرفة المروية سيحا منتظما
pure public lands Irrigated christa
االراضي المفوضة بالطابو المروية سيحا منتظما
High lands Irrigated Baltabo christa regular

% 19
% 11

 يوضح تصاعد الضريبة تبعا لتباين درجة الخصوبة لدونم من اأالر:)3( الجدول
Table (3): Shows the tax dealing on the varying degreeof fertility of acres of land.
الناتج الحدي للدونم الواحد من أنو أالراضي تبعا لخصوبتها
Marginal product per acre of land types
depending on soil fertility

E
10
9

D
11
10
9

C
12
12
11
11
10
9

B
13
15
13
12
11
10
9

A
14
15
16
15
16
12
11
10
9

ــ

%1

%5

% 10

% 15
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وحدات العمل ورأس المال
Unit labor & capital

صنف الخصوبة
Fertility class

1
2
3
4
5
6
7
8
9
نسبة الضريبة
Tax percent
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60
50

30
20

اإلنتاج حدي

40

10

D

B

C

A

الشكل (  :) 8يوضح اصناؾ خصوبة األر وإنتاجها  /الضريبة
Figure (2): Shows the varieties of soil and production fertility.
ال ي يوضح أربعةة أصةناؾ مةن األراضةي المتنوعةة الخصةوبة و متدرجةة مةن حيةث اإلنتةاج الحةدي ()91 ,39 ,89 ,19
كؽم /دونم.
ضريبة الدخل الزراعي -:هي الضريبة المفروضة عل الناتج وليس عل األصةل نظةرا لطبيعتةه مةن حيةث أعتبةر األر
بما فيها من اشجار وؼابا أصوال رأسمالية إال أن التصرؾ بنتاجها تؽير طبيعتها إل منقول .ومةا يسةتخرج مةن االر
يعتبر ؼلتها التي تصبح محال لوعا ضريبة الدخل.
يظهر من أعاله وجود أختالفا او وجهةا نظةر مختلفةة فةي تقيةيم األر الزراعيةة الجةل فةر الضةريبة ,مةن
حيث تطبيق النقاط أدناه عند تحديد القيمة األيجارية-:
 .1طبيعة األرض -:من حيث جودة الخصوبة أو متوسطها او ردابتها.
 .8صنف األرض -:من حيث كونها مفوضة بالطابو,او ممنوحة با للزمة,او مملوكة ملكا صرفا ,أو موقوفةة ,او أميريةة,
او مؤجرة -التؤخ الضريبة في تحديد الناتج لكونها اخ عند تحديد القيمة األيجارية.
 .3طريقة اإلرواء -:من حيث كونها تسق سيحا منظما أم ؼير منظم ام ديمي
 .6التقلبات في الناتج الزراعي التي تطرأمن سنة إل أخةرى بةاألخ فةي األراضةي الديميةة – فتحديةد اسةعارها يكةون
من قبل الدولة.
 .9سعر الضريبة -:تراع عند تحديد القيمة األيجارية الباختالؾ طريقة الري أو طبيعة االر الزراعية.
 .4إحتساب صافي الربح -:تحتس إستناداال إحدى المعادلتين المبسطتين-:
المعادلة األول  -:القيمة االيجارية +المساحة المستثمرة ×معدل انتاج الدونم /طن ×سعر الطن
 11(+811111دونم × 3طن ×11111دينار )
= 911111 = 311111 + 811111دينار القيمة األجمالية ,الخاضعة للضريبة.
المعادلة الثانية -:مجمو إالنتاج = معدل انتاج الدونم  /طن ×المساحة المستثمرة.
= 3طن × 11دونم =  31طن مجمو اإلنتاج.
الدخل الزراعي = مجمو االنتاج × سعر المنتوج =  31طن ×  11111دينار = 311111دينار
إجمالي الدخل الخاضع للضريبة = الدخل الزراعي  +القيمة اإليجارية
= 911111=811111+311111دينار القيمة اإلجمالية
من القيمة أعاله تطرح األعبا المختلفة والسماحا ليبق الصافي ال ي يطبق عليه فر ضةريبة الةدخل – مةن
كةةل ماجةةا فةةي اعةةاله نقتةةرح الهيكةةل الضةةريبي المخطةةط مةةن قبلنةةا فةةي الشةةكل رقةةم " "3و لة باضةةافة الضةةريبة الزراعيةةة
المتكونة من ضريبة الدخل الزراعي وضريبة األر الزراعية.
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الشكل ( :)3مخطط توضيحي لهيكل النظام الضريبي في العراق المقترح من قبل الباحث.
Figur (3): Schema diagram of the structure of the tax system in Iraq proposed by the
researcher
ربط الضرائب والقيمة االيجارية بمسح وتصنيف االراضي :أن علم البيةدولوجي يبحةث ظةروؾ وتكةوين التربةة والعوامةل
التكوينية التي تعطي لكل نةو مةن األراضةي صةفا مميةزة تختلةؾ الواحةدة عةن األخةرى.أن مسةح التربةة تعتبةر مةن أحةد
فرو علم البيدولوجي ال ي يمثل حلقة األتصال بين الدراسةة العلميةة األكاديميةة البحتةه لعلةم البيةدولوجي والتطبيةق العملةي
له ا العلم.
عملية مسح التربة هي عملية منظمة لجمع اكبر ما يمكن من المعلوما عن المسةاحا المعينةة مةن األراضةي عةن
طريةةق المالحظةةا الميدانيةةة (الحقليةةة) واالختيةةارا  field obserationمةةع وصةةؾ تةةام لجميةةع الخةةوا والصةةفا
واألوصةةاؾ األرضةةية  Soil characteristics,properties and qualitiesمةةع اخ ة عينةةا ممثلةةة آلفةةاق التربةةة او
الطبقةةا لتحليلهةةا بةةالمختبر – وبه ة ا يمكننةةا الوقةةوؾ عل ة اهةةم ظةةروؾ األر المدروسةةة ومةةن ثةةم توثيقهةةا بشةةكل تقريةةر
وخرابط مرفقة يستفاد منها لؤلؼرا المختلفة (ستوري .)1333 ,ولما كان اعمال مسح التربة وتصنيؾ وحةدا التربةة
ومن ثم تصنيؾ االراضي التي تعتمد علة المعلومةا والمالحظةا المسةجلة عةن التربةة المعنيةة خةالل مسةح التربةة التةي
تعني بتشخي وتوصيؾ وتصنيؾ األراضي والتقرير المرفق المنظم حول تلة األعمةال الحاويةة علة معظةم المعلومةا
المطلوبة في األعمال الزراعية أوالهندسية .وه ه المعلوما ان تم تقييمه كميا في إستعماله في تقييم األراضةي ,الن مسةح
وتصةةنيؾ األراضةةي بحس ة الصةةفا الهامةةة لهةةا يسةةاعد عل ة تحديةةد قيمةةة األر مةةن الناحيةةة اإلقتصةةادية (سةةعر البيةةع
والشرا ) وربط الضراب والقيمة األيجارية لها عل اساس علمي سليم .إ إن المعروؾ في تقييم األراضي هو ايجاد قيمة
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علمية وعملية (اقتصادية او تصنيفية) من أنه يعطي لكل وصؾ قيمة أو تدرج.علما بأن اي تقرير لمسح التربة اليخلو مةن
خارطة تصنيؾ االراضي مرفقة بالتقرير .ويا لآلسؾ ان اكثرية النةاس وحتة مةن المثقفةين بعلةوم التربةة ال يقةدرون قيمةة
هة ه الخارطةةة .وكيفيةةة االسةةتفادة منهةةا مةةن حيةةث معرفةةة درجةةة التربةةة مةةن الناحيةةة اإلقتصةةادية ,وقيمةةة التربةةة مةةن الناحيةةة
األقتصةةادية والقانونيةةة وتسةةعير التربةةة مةةن الناحيةةة الماليةةة ..وهةةي مةةن األمةةور المطلوبةةة والملحةةة فةةي المحةةاكم ومصةةارؾ
اإلقرا واألبتمان فضال عن موضو الضراب .
بالنسةةةبة الةةة الهيكةةةل الضةةةريبي فةةةي العةةةرا  :تبةةةين مةةةن الهيكةةةل المعمةةةول بةةةه حاليةةةا اليفةةةي بةةةالؽر ,لةةة ا فإننةةةا اقترحنةةةا
تخطيطاجديداموضو من قبلنا والمنوه عنه في الشةكل ( )3و لة باضةافة هيكلةة "الضةريبة الزراعيةة " بفرعيهةا "ضةريبة
الدخل الزراعي وضريبة االر الزراعية " .حت يتكامل الهيكل الضريبي في العراق.
ان التوصةةيؾ الشةةرعي لموقةةع األر  legal land description .وحةةدود المزرعةةة مهةةم جةةدافي كلت ةي المهةةام
والمعةةامال ومةةن ضةةمنها – وثيقةةة ملكيةةة المزرعةةة – الحجةةة – التركةةا والوص ةايا الشخصةةية ,وثةةابق البيةةع والشةةرا –
كوثابق التعاقدا الفنية والمالية ,وثابق الرهون والديون للمصارؾ الزراعية .معةامال الحقةوق والضةراب  ,الخصةوما
التي تعر عل المحاكم .إن المهام الم كورة اعاله جميعها ا اهتمام بصورة عامة إال اننا في دراستنا نخ بةالحقوق
والضةةراب  .ل ة ا فاننةةا نؤكةةد عل ة القيةةام باإلعتمةةاد عل ة مسةةح وتصةةنيؾ التربةةة واالراضةةي لكونةةه توصةةيفا شةةرعيا لموقةةع
اآلر  .وانه مهم جدا او ا اهمية كبيرة في كثير من المهام والمعامال ومن ضمنها وثيقةة ملكيةة األر –الحجةه –
التركا والوصايا الشخصية ,وثابق البيع والشرا  ,ووثابق التعاقدا الفنية والمالية ,ووثةابق الرهةون والةديون للمصةارؾ
الزراعية ومعامال الحقوق والضةراب وكة ل الخصةوما التةي تعةر علة المحةاكم .ان المهةام المة كورة أعةاله ا
اهتمام بصورة عامة اال إننا نخ الحقوق و الضراب ال ي من الواج ربطها باعمال المسح وتصنيؾ التربة.
المخطط الجديد :فإننا أجرينةا مخططةا جديةدا معتمةدين علة عةدد مةن المواصةفا النظريةة بشةكل كمةي ,متخة ين عةدد مةن
الصفا  ,ووضعناها بشكل تدريج علمي متؽاير لكل صفه من هة ه الصةفا ووضةع قيمةة لكةل تةدرج معبةرا عنهةا بنسةبة
مبوية ,ثم نجد موقع ه ه النسبة في تصنيؾ تدريجي – جدول ( )6الموضوعة من قبلنا.
تطبي معادلة ستوري المحورة بما يتالئم وظروفنا والتي هي:
Storie index=A x B x C x X
حيث ان:
 =Aصفا البيدون (المقطع) ونهتم هنا بسم البيدون معطية درجا لكل سم .
 =Bالنسجة لعموم البيدون ,حيث أخ نا النظام الخماسي.
 =Cاإلنحدار ,وقد صنفناه ال ستة أصناؾ.
 =Xصفا آخرى.
وبحس قناعتنا وخبرتنا في موضو التربة واالراضي بالنسبة ال الصةفا األخةرى ( )Xوالتةي تةؤثر فةي درجةة
التربة من الناحية المالية واإلقتصادية ,وقيمة التربة من الناحيةة اإلقتصةادية والقانونيةة ,وتسةعير التربةة مةن الناحيةة الماليةة
والتي يج ان تؤخ في الحسبان و الموضحة في الجدول ( )6والتي هي - :البزل -:وقسمناه :ال ستة اصناؾ متدرجة.
 الخصوبة -:يقصد به المواد المؽ ية الربيسية الثالث  N.P.Kأيضا ستة اصناؾ متدرجة. الملوحة )-:)Eccستة اصناؾ متدرجة. التعرية (درجة التعرية) -:ستة اصناؾ متدرجة. التؽدق -:قسم ال ستة اصناؾ متدرجة. الحجرية -:قسم ال ستة اصناؾ متدرجة. األفق األصم -:قسم ال ستة اصناؾ متدرجة. القر والبعد من المدن -:قسم ال ستة اصناؾ متدرجة. المواصال  -:قسم ال ستة اصناؾ متدرجة. الحالة اإلجتماعية -:قسم ال ستة اصناؾ متدرجة. الحالة األمنية -:قسم ال ستة اصناؾ متدرجة. إمكانية التطور خالل ( )89سنة -:قسم ال ستة اصناؾ متدرجة.أسةتخرا دليةةل  /معامةةل سةةتوري :يضةةر الةةدرجا أو المةةديا الموضةةحة فةةي الجةةدول ببعضةةها لكةةل صةةفة مة كورة فةةي
الجدول إلستخراج معامل  /دليل ستورى.
مثال لتطبيق المعادلة :إ ا كان معامل ستورى  331ولدينا إنتاج  211كؽم  /دونم والسعر  111111دينةار/طةن ,وإ ا كةان
لدينا االنتاجية 811كؽم  /دونم ومعدل ستوري .111
سعر السوق
إنتاج
ستوري
111111
211
331
811
111
س
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111 × 111111 × 811
س = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 8989289
211 × 311
إن األجرا او الطريقة أعاله إلحتسا السعر يكون-:
 .1أقر ال الحقيقة .8 .فيها سعر السوق .3 .فيها انتاجية وصفا بيدولوجية.
إن السعر المقدر في أعاله تكون أقر إل الحقيقة ,ل ا وعل ه ا األساس "السعر أو القيمة تفر

الضريبة.

الجدول ( :)6يوضح الصفا االخرى ( )Xالتي تضاؾ ال معامل ستوري
Table (4): Shows other characterization(x) which added to storie index.
الصفا
characters
الدرجة degree
سم أالفق
Horizon depth

ألنسجة
Texture

أالنحدار
Slope
صنؾ أالر
Land class
ألبزل
Drainage
ألخصوبة
Fertility
N.P.K
ألملوحة
Salinity
ألتعرية
Erosion
أالفق أالصم
Hard pan or
Hard horizon
ألحجرية
Stoniness
التؽدق
Gleyzation
ألقر وألبعد من
المدينة
Farness from city

ألحالة أالجتماعية

المدى  /الدرجة أو النسبة المبوية Range|dgree or percent ratio
inch1

inchs8 – 1

inchs3 – 8

inchs 6 – 3

inchs 4 – 6

أكثر من 4
inchs

8–9

31 – 81

61 - 31

91 - 61

-2 – 91

111- 21

متوسطة
middle

ناعمة smooth

معتدلة ألخشونة
moderatecoarse

معتدلة ألنعومة
Moderate
smooth

خشنة
coarse

111

11 – 91

31 - 31

31 - 91

11 – 91

ناعمة
حصوية
Stony
smooth
11

%1ـ%8

%2-%3

%19-%3

%31-%14

%69-%31

أكثرمن%69

111

111– 29

39 - 21

21 - 11

91 – 21

19

ممتاز
excellent

جيد
good

متوسط
middle

ردئ معتدل
bad moderate

ردئ
bad

ردئ جدا
very bad

111-21

41- 13

93 – 61

33 - 81

13 – 11

أقل من 11

ممتاز
excellent

جيد
good

متوسط middle

ناق
incomplete

ردئ
bad

111

31 – 21

21 – 41

11 - 61

61 – 11

جيد
good

معتدلة
moderate

فقيرة
poor

ردئ جدا
very bad
درجا
مختلفة
فقيرة جدا
very poor

111

111- 39

39 – 29

29 - 49

21 – 49

41 - 91

بدون ملوحة
without salt

6–8

2–6

18 - 2

14 – 18

أكثرمن 14
more than

111

11

69

89

41

9

بدون
without

درجة1/
digree

درجة8/
digree

درجةdigree 3/

درجة6/
digree

درجة9/
digree

111

31

21

41

61

81

بدون
without

 8,9 - 8م m /

 8-1,9مm /

 1- 1,9مm /

 1,9- 1مm /

عل السطح
on surface

34

31

86

4

6

8

صنؾ class 1

صنؾ 8
class

صنؾ 3
class

صنؾ 6
class

صنؾ 9
class

صنؾ 4
class

عالية جدا
very high

عالية

high

39

82

81

16

1

3

طول السنة
during year

 11شهر/سنة
month-year

 2شهر-سنة
month – year

 4شهر-سنة
month-year

 6شهر-سنة
month-year

8شهر-سنة
month-year

81 – 9

61- 81

41- 61

21 - 41

31 – 21

111-31

داخل ألمدينة
inside city
21 -111
بدوية

 81- 1كم
km.
11 – 29
متنقلة

 61-81كم
km.
99 -11
عشابرية

 41-61كم
km.
61 -99
أمية illiteracy

 21-41كم
km.
89 -61
أنصاؾ متعلمين

111-21كم
km.
أقل من 89
متعلمين
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bedouin
81 – 1
ممتاز
excellent
21 -111
أول سنة
first year
41

moving
39 – 81
 8مرة
again
49 – 21
بعد 9سنوا
after five year

91

tribal
39 - 81
 6مرا
again
99 - 49
بعد  11سنوا
after ten year
61
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91 - 39
 4مرا
again
61 - 99
 19سنة
year
31

half educated
49 – 91
 2مرا
again
89 – 61
 81سنة
year
81

educated
31 - 49
 11مرا
again
11 - 89
 89سنة
year
11

× ألصفا أالخرى other chars

النتائج والمناقشة
يظهةةر مةةن نتةةابج الدراسةةة ومةةا جةةا فةةي الجةةداول  3 ,8 ,1ان هنةةا جمةةود فةةي دراسةةة المشةةكلة الكاملةةة فةةي جمةةود
القوانين التي تحكم الضراب وبقابها عل حالها بالرؼم مةن تكليةؾ وزارة الماليةة بعةد صةدور القةانون ( )81لسةنة 1321
باعداد تشريع قانون جديد رؼم مرور حوالي ربع قرن ونيؾ من الزمن ولحد األن لم تتمكن وزارة المالية باصدار تشةريع
جديد .اما بالنسبة ال تقدير الضراب عل األراضي الزراعية,فقد أظهر الدراسة وجود نةو مةن المواصةفا العامةة
التي اعتمد عليها وال ي يعتمد عل المخمنين من أهل الخبرة إستنادا ال مواصفا ظاهرة بسيطة.
إن فر ه ه الضراب وبه ه الكيفية عل األراضي اليحقق العدالة عل فةر الضةريبة علة المكلةؾ ,لة ا البةد
ان يكون هنا مقياس او معيار علمي يعتمد عليه كما تبةين مةن الهيكةل المعمةول حاليةا (شةكل )1ال يفةي بةالؽر المنشةود
لفقدها اوعدم احتوابها عل هيكلة الضريبة الزراعية بفرعيها (ضريبة األر الزراعية وضريبة الةدخل الزراعيةة) فلهة ا
أن المخطط المهيأ من قبلنا (الشكل ) 8,والمضافة ال الهيكل القديم تؤدي ال تكامل الهيكل الضريبي فةي العةراق ,فضةال
ال (الجدول ) 6,الموضو من قبلنا ومبينا فيه عدد من الصفا النظرية والكمية للتربة والموضوعة بشكل تدريجي علمي
متؽةاير لكةل صةفة مةن هة ه الصةفا مةةع وضةع قيمةة لكةل صةفة بشةكل تةةدريجي معبةرا عنهةا بنسةبة مبويةة وتطبيةق معادلةةة
ستوري المضاؾ اليها مواصفا اخرى كالمبين في (الجدول )6,والموضوعة تح الصفا االخرى ( )Xوالتي يج ان
تؤخ في الحسبان الحتسا السعر ال ي يفر عليه الضريبة ,وال ي يكون اقر ال الحقيقة وفيها سعر السوق المعتمةدة
عل االنتاجية وصفا بيدولوجية.
مما سبق نستنتج من الدراسة ان فر الضراب الزراعية ؼير منصفة في الوق الحاضر الجرابها حس تخمين
الخبرا من جهة ودون االعتماد عل مواصفا التربةة فةي تقةارير مسةح وتصةنيؾ التربةة مةن جهةة ثانيةة .كمةا ان الهيكةل
الضريبي في العراق خالية من فقرة "الضريبة الزراعية" المتضمنة ضريبة الدخل الزراعي ,وضريبة االر الزراعية.
ل ا فإن المقترح الوارد في البحث باالعتماد علة تطةوير دليةل سةتورى لفةر الضةريبة الزراعيةة معتمةدين علة
عدد من المواصفا النظرية بشكل كمي والموضوعة بشكل تدريجي ومعبراعنها بنس مبويةة تكةون ادق واوضةح طريقةة
الحتسا سعر المنتوج التي تفر الضريبة بموجبهةا لكونهةا األقةر إلة الحقيقةة مةن جهةة وفيهةا سةعر السةوق مةن جهةة
ثانية ,وفيها انتاجية وصفا بيدولوجية من جهةة اخةرى .ان السةعر المقةدر مثلمةا جةا فةي اعةاله تكةون اقةر الة الحقيقةة
واالنصاؾ لفر الضريبة الزراعية بصورة عادلة.

USING SOIL SURVEY FOR DETERMINING AGRICULTURAL LAND
TAXES
Ibrahim Mohamed Amin
Salahaddin university – Erbil Kurdistan Region Iraq
E-mail: Dr.Ibrahim_1947@yahoo.com

ABSTRACT
The Present Study shows that the agricultural Land taxes represent 1/10 percentage. But
now these taxes developed as a result of floor of the state and passing from guard state to
interference state to end by recent producer state. The taxes became as active tool for the
policy of financial and realization of goals for economic and social development. Many laws
published to organize the rules of agricultural land taxes which its receptacle deal with
agricultural land, cultured or un- cultured, virtuous or not virtuous for tillage and with a
certain percentage of produce depending on the elements of rent value. And the taxes were
imposed with an average from "1% to 15%", depending on the experience of experts in this
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field. Our study confirms that, by using soil survey and classification and its attached map,
and using equations deals with properties of soil, we get a rational estimation of tax or
imposition on agricultural land in an equity and justice grade.
Keywords: storie index, soil morphological characteristics, soil survey data, land taxes.
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