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ـشك
ّ
 وعـــــرفانٌرٌ ـ

في البداية, الشكر والحمد هلل, جل في عاله ,فله ينسب الفضل كله في اكمال رسالتي والكمال يبقى هلل  
 وحده. 

وبعدددددددددد الحمدددددددددد هلل, ال يسدددددددددعني اال ان اتقددددددددددم   زيدددددددددل الشدددددددددكر واالمتندددددددددان مددددددددد  فدددددددددا ق تقدددددددددديري 
( لتفضدددددله  قبدددددول االشدددددراا علدددددى رسدددددالتي ,شددددداكرا مدددددا  ددددداقر كرجدددددي حب دددددب ال بدددددوري ألسددددتالي الددددددكتور  

بذلددددة معددددي مددددن جهددددد متواصددددل ومسددددتمر وعردددداء دا ددددم الددددذي كددددان لدددده اال ددددر الوا دددد  فددددي إ ندددداء الرسددددالة 
  المادة العلمية الرص نة. 

واتقددددددددم  الشدددددددكر وال نددددددداء لعم دكليدددددددة االدراة واالقتصددددددداد االسدددددددتال الددددددددكتورة سوسدددددددن كدددددددريم هدددددددودان 
قتصدددددداد االسددددددتال المسدددددداعد سددددددندب جاسددددددم شددددددع   ل هودهمددددددا المبذولددددددة فددددددي ال بددددددوري ور ددددددي  قسددددددم اال

 دعم طلبة الدراسات العليا وتذل ل العقبات التي تواجههم.

كددددددل الشددددددكر والعرفددددددان الددددددى السددددددادة ر ددددددي  واعضدددددداء ل نددددددة المناقشددددددة لتفضددددددلهم  الموافقددددددة علددددددى 
 مناقشة رسالتي وا نا ها  معلوماتهم القيمة.

أتوجددددددده  الشدددددددكر والعرفدددددددان الدددددددى اسددددددداتذتي فدددددددي كليدددددددة ا دارة واألقتصددددددداد   جامعدددددددة القادسدددددددية. والسددددددديما  
اسدددددداتذة قسددددددم األقتصدددددداد  أ.د .عبددددددد الكددددددريم جددددددابر ال.يسدددددداوي, أ.د .كددددددريم سددددددالم ال ددددددالبي, أ.د .موسددددددى 

ر الشدددددكري, أ. د. ندددددزار كدددددادم الميكددددداني, أ.د . امدددددل اسدددددم خلدددددد عدددددواد, أ.د.عبدددددد الع ددددديم عبدددددد الواحدددددد
االسدددددداعدي أ.م .د . دددددداقر كرجددددددي ال بددددددوري, أ.م .د .فا ددددددل ضبدددددداب الشدددددد باني, أ.م .د. ناديددددددة خضدددددد ر 

 كناوي, أ.م .د . ميامي صالل صاحب الشكري ( ف زاهم هللا خ ر ال زاء. 

كمدددددا اقتضدددددى واجدددددب العرفدددددان  ال م دددددل ان اتقددددددم   زيدددددل الشدددددكر إلدددددى  مال دددددي طلبدددددة الدراسدددددات العليدددددا  
  صاد  قسم االقتصاد والى كل من كان له األ ر على مس رتي العلمية.كلية االدارة واالقت 
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 : المستخلص

اتم ط د وا ا ضههههههههههههه ي   طو وا ا بلن دمينا  اادات   م ي   ت وت   اح      ا ن   د ن  منرلا  فق 
ا  ي   ااقتمهههههههههه اي , دا ضهههههههههه ي   احن ا ممهههههههههه ات ا تمويلي  ا ن دل  فق كاي     ا بلناع أا ك ن   ت ن   اا 

ا         ااقتمههههههههههههه ا ا ي اقق  قا ي    فق ا ي ا م لي  دمنيي  ادت ا ضههههههههههههه ائ  ا   ا   ث ن  ي , يانف
اا ههههههههههههواق  م ل    ااري     تههههههههههههن      ا  غي  ااي ااا  ا نن ي   م  يتي ض  ه اادا  ممويلي  منيي 

دبي ع حتم ااي ااا  ا ي     ,دن هههههههههه   ا نن    ا ت تي  داا ههههههههههتام تي   نا  ا نن    ا ي    د ي ف  ,ا ي  مي 
دااشهههههههه ت  ا    وا   ا يت  دا ن ئ  فق ,د كون ما     ااي ااا  ا نن ي  دا ضهههههههه يبي  دااي ااا  اار   

ا يلمي   دب  ههههههههتيم   اا هههههههه  ي ,ااي ااا  ا ضهههههههه يبي  ا   ااي ااا  ا ي    ا هههههههها ا دم لي  ,ا موازن  ا ي   
ا ميوق   )ا ت ني  ( د  ت ح    دا وقوف دل    ث,ا      فق احت هههههههههههه    ةشهههههههههههه ا   هههههههههههه يبي  دا نني 

 فق مموي  ا موازن  ا ي   . اات ح ا ض يبق ا تق مي ز    ف دلي  ا ض ائ 

 إذ نمو ا نن    ا ي    بشههههههههههك   ت هههههههههه ت  (2019-2004  ث    )داظا   ا نت ئج ر    ن  ا  
 ,ا ت تي   ا نوائ  ا م  ي  فق طن   ا بن   ددنا اا ههههههههههههههتن ا   ا ن هههههههههههههه   ااكب   نا  ت تي  ال  ا نن    ا 

ك ن  د  , هههه يل   نا   ااي ااا  ا ضهههه يبي  ا   ااي ااا  ا ي    ك ن  ا هههها اا   اع ا   ث نت ئج  دافضهههه 
د وا   ق   ( دمشي   ن  ا  3.23ا   ق  ا ض يبي  طل  )%  متو ط ا   ثر    ن    ةش ا  ا ض ائ 

( 4.17)% طينم   تمو   تو ههههط ا ي   ا ضهههه يبق طل .  نين ا  ا ك ني  ا هههه ف   هههه ائ   غي    ههههت ل 
د تل   تمو   تو ط  ,دي حظ انخن  ه د  ا ن    ا م نا   لند  ا ن  ي     قب  تنندق ا ن ن ا ند ق

 هههههه دت     ثدمبي     ر   ا  ,  ع ( دمشههههههي  ا   ريك   هههههه يبق 7.73)%ا م دن  ا نرلي   لضهههههه ائ  
دانيك  ه دل  ا موازن     ي ا  ااي اا ا ض يبق ف دلي  ادل  فض  د  مبنق   ائ  ذا اات ح ا ض يبق

 ا ي   .
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رقمالصفحةعنوانالجدول

لسنة  58الضريبة لمفرد المقيم وغير المقيم وفق نسب قانون رقم  سعر1
9<<< 

95 

 96 نسب الضريبية وفق االستراتيجية الضريبية الصادرة عن سمطة االئتالف ا1
 8:  (>509-5007)مدة في العراق لم تحميل النفقات العامة 5
 6; (>509-5007 )مدةيرادات العامة في العراق لمتحميل اال4
 0> (>509-5007)مدة في العراق لم تحميل العجز والفائض في الموازنة العامة5

في العراق  االيرادات الضريبية والضرائب المباشرة وغير المباشرة معدل نمو 6
 7> (>509-5007لممدة)

7
الضرائب  العامة واسهام االيرادات الضريبية الى االيرادات نسبة اسهام

-5007الى االيرادات الضريبية في العراق لممدة) ةالمباشرة وغير المباشر 
509<) 

900 

8
العقار ضريبة نقل ممكية العقار و وضريبة  و ضرائب الدخلنسبة اسهام 
 907 (>509-5007 )مدةفي العراق لم الى الضرائب المباشرة والعرصات

الى الضرائب غير الضرائب الكمركية وضرائب المبيعات نسبة اسهام 9
 ;90 (>509-5007)مدة في العراق لمالمباشرة 

 998 (>509-5007 )مدةلطاقة الضريبية في العراق لما مؤشر11
 :99 (>509-5007)مدة مؤشر العبء الضريبي في العراق لم11
 >99 (>509-5007)مدة لمرونة الدخمية في العراق لما مؤشر11
 959 (>509-5007)مدة من مؤشر الميل الحدي لمضرائب في العراق لم15
 967 الدخل الموحدمسودة اسعار الضريبة عمى نقل الممكية ضمن قانون 14
 :96 )المختمطة والخاصة(سهام اسعار ضريبة الدخل لمشركات المحدودة واال15
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رقمالصفحةعنوانالشكلرقمالشكل
 95 منحنى اثر الفر  1

في العراق  النفقات الجارية واالستثمارية الى اجمالي النفقات العامةنسبة اسهام 1
 (>509-5007لممدة)

;0 

في  نمو النفقات الجارية واالستثمارية الى نسبة اجمالي النفقات العامةنسبة  5
 (>509-5007العراق في لممدة)

;9 

 ;; (>509-5007في العراق) وااليرادات النفطيةالنمو لاليرادات العامة نسبة 4
 5> (>509-5007في العراق) نسبة العجز والفائض في الموازنة العامة5

الضرائب غير  لاليرادات الضريبية والضرائب المباشرة معدالت النمو نسبة6
 (>509-5007في العراق) المباشرة

<; 

في الى االيرادات الضريبيةوغير المباشرة  الضرائب المباشرة نسبة اسهام7
 (>509-5007العراق)

906 

 مقارنة بين الضرائب المباشرة لسنوات مختمفة ومقارنة لمضرائب غير المباشرة8
 في العراق لسنوات مختمفة

999 

رقمالصفحةعنوانالشكلرقمالشكل
 997 (>509-5007نسبة اسهام الضرائب المباشرة في العراق لممدة )1
 998 (>509-5007نسبة اسهام الضرائب غير المباشرة في العراق لممدة )1
 999 (>509-5006االيرادات الضريبية من )5
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المقدمة
 

1 

 المقدمة

م فدددددوا ن دددددس اسااددددد  الة ىادددددى  اال تادددددى ية  المىل دددددة االنتقدددددى  الدددددا اال تادددددى  ال ددددد   دددددىم  يعدددددد 
مددددل ادددد   ايددددداه اساادددد ا   سل اددددة قددددي االنامددددة القىعمددددة  قدددد  معددددى ا   اادددد  اتمى ددددا مدددد  االنفتددددى  

 م دددددد  العددددددىلد  ا ددددددى   ا  ل ددددددة اال تاددددددى   اا ددددددى  بدددددد ام  ا دددددد ي ة ا ددددددم  بلدددددددا   اال تاددددددى ي  مةددددددى   
 ا دددددى   بندددددىل النادددددىخ الاددددد ااي لمدددددى يةددددددخ االقددددد ا   الةدددددل ى  العىمدددددة  ,الندددددسايي  الق ى دددددى  اال تادددددى ية

 قي ا قا  االلداف الم  س .

 ك ىنهدددددددى الالدددددددد  لدددددددد م امدددددددوا  المىل دددددددة العىمدددددددة  التدددددددي اعاددددددد   دددددددل اددددددد ى  أ اعدددددددد الاددددددد اع  مدددددددل 
كدددددددبل  اددددددد ا   قى ل دددددددة النادددددددىخ    ,  سانانهدددددددى  مددددددددد التدددددددواخ االقددددددد ا  بهدددددددى   ددددددددىاهى  لدددددددا لةددددددد  نفس لدددددددى

ا تاددددددددى ية    الدددددددددافاددددددددلت ق كدددددددددا   الادددددددد ا ة اةددددددددتةدخ  امىادددددددد هى   ىل ددددددددى مددددددددىالالددددددددد  الادددددددد ااي لقددددددددس 
 ا ىاددددد ة قاددددد   دددددل الهددددددف المدددددىلي متمدددددال  قدددددي ادددددسقا  المدددددساى  المىل دددددة ال  مدددددة لتمساددددد   , ا تمىع دددددة

ادددددددى ي  ال دددددددد مدددددددل التقل دددددددى  أ ا  لت قاددددددد  التدددددددسا    االادددددددتق اى اال تثدددددددد اادددددددتةدم   ,المسا ندددددددة العىمدددددددة
قادددد   ددددل  لدددد  التدددداثا  قددددي يوددددد اال اددددىى  االاددددتالمىى  االاددددعىى  مددددل ثددددد يوددددد النددددىا  , اال تاددددى ية

 مةتسد النمس اال تاى ي  ا قا  العدالة اال تمىع ة.ل ىاقىل ل القسمي

بس ددددفهى  ايددددد  مددددل  , غ ددددىع قى لاتهددددى لاددددعو بددددد ىلىلادددد اع  العىمددددة قددددي العدددد ا  ااةددددم  ا 
 كدددددبل  غ دددددىع المةدددددع ل ة الس ن دددددة   ددددددخ اع اددددد  , قدددددي امساددددد  المسا ندددددة العىمدددددة  ةوا  االاىادددددالم امددددد

ىاقددددددد   لددددددد  ادددددددسل ا ااددددددد  الت ددددددد اعى  الاددددددد اا ة مدددددددل لعددددددد   ,لالماتهدددددددى  الددددددد  ى  االلتدددددددواخ لا اعهدددددددى
 االقدددد ا  معددددى كددددى  لدددد  العددددىملال  لاهددددى  الددددعو االلتمددددىخ بهددددبا المددددسى  ال اددددسي مددددل الوىندددد  ال  ددددسمي 

  العساعد الا اا ة قي امسا  المسا نة العىمة. ااهىخلىنةفىض  اث  الاي
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 اهمية البحث 

ا  مددددددل الددددددد الددددددد ىعد  ددددددس  اال تاددددددى  قددددددي الالددددددد الع ا  ددددددة انددددددس  ماددددددى ى لم ددددددة ال  دددددد  أ ات دددددد  
 اممددددل الم ددددة  اال دددد ا ا   ادددد  النف  ددددة   دددددخ اال تمددددى   لددددا مادددددى  ايددددد قددددي ىقددددد المسا نددددة العىمددددة ,

هددددددددى اعددددددددىل  مسالددددددددس ى مهمى ايدددددددددد  نددددددددسا  التمسادددددددد  المسا نددددددددة العىمددددددددة قددددددددي العدددددددد ا  الادددددددد ا ة مددددددددل ان
اددددد اع  قدددددي ام ىن دددددة اال تمدددددى   لدددددا افعاددددد    ى أ اددددد   متمادددددو لل , الاددددد ح ة ايددددددد لدددددب  المادددددى ى ا 

مدددددى اوادددددد مدددددل  ااددددد   اقدددددديد الةددددددمى  الاددددد  ة  التعل م دددددة  م ددددد   ى  الاندددددا امساددددد  المسا ندددددة العىمدددددة 
, قادددددد   ددددددل الددددددد ى الددددددبي ال  دددددد  قددددددي ا ددددددى   اس ادددددد  الدددددددا  مدددددد  لاددددددسى   ىمددددددةت ت ددددددة للفدددددد    الموتال

 القسمي  ا قا  االاتق اى اال تاى ي.

 مشكلة البحث

قددددددي الالددددددد   اةددددددتةدمهى,  ساهددددددى الالددددددد  يعددددددد قدددددد ض الادددددد ا ة  مدددددد  ادددددد ى يى معادددددد ا  ددددددل ك ددددددى 
  :التةىؤ  االاي, مل لبا المن ل  ي    المىل ة التي اتوا د ل    مةتم  أع ىعهىالتةف   مل 

لىالالددددددىقة الددددددا ال ا عددددددة ال ا  ددددددة التعقادددددددا    ددددددعسحة اال دددددد الا  قددددددي اله  دددددد  الادددددد ااي لدددددد  
 .؟اال  ا ا  الا اا ة قي امسا  المسا نة العىمة ااهىخاث   ل    الاي  لا ل  تاى  الع ا ي 

 فرضية البحث  

  قددددددي   ى ا ادددددد مل ادددددد   امسادددددد  المسا نددددددة العىمددددددة , ام ىن ددددددة ا  اةددددددهد الادددددد اعقددددددي   ى الادددددد اع  
ا ددددد    ا دددددد   الت ددددد اعى   القدددددسانال الاددددد اا ة ,  مددددددد االدددددىقة ا ع دددددة الاددددد اا ة  د دددددد  ,ا  ىقددددد  

ىاةددددددى  ا ددددددسا   ددددددى   قددددددي ا دددددد   لالمىل ددددددة العىمددددددة الع ا  ددددددة  المعدددددددال  الادددددد اا ة ,  الدددددد  ى    ددددددىخ
 . الا اع  لىل    البي يوعلهى قى لة قي امسا  المسا نة العىمة الع ا  ة

 هدف البحث  

ثدددددد   لددددددا ال  ددددددىخ مددددددل أ  ى الادددددد ا ة قددددددي  اددددددى   امسادددددد  المسا نددددددة العىمددددددة لمددددددى لهددددددى  ب ددددددى  -1
ي الفدددددد  لىلم دددددد   ى  اال تاددددددى ية  اال تمىع ددددددة  انع ىاددددددهى  لددددددا اىافددددددى  مةددددددتسد الدددددددا  

 دددددخ معىىالددددة  اقعددددي الادددد اع  ا  مددددى ق الدددد  الدددد اع   د ددددد   قددددي الم لددددي  لددددبا يةددددى د 
 لتس  ة االمسا  ال  مة لديمسمة  م  الةل ى  العىمة.
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 اقديد لع  المقت يى  لواى   قى ل ة الا اع  قي امسا  المسا نة العىمة -2
التعدددد ف  لددددا  ساندددد  الةلدددد  قددددي الناددددىخ الادددد ااي المعتمددددد يىل ددددى قددددي العدددد ا   التددددي اددددع ي  -3

  ة ااهىخ الا اع  قي امسا  المسا نة العىمة. الا انةفىض نة

 لبحث ا الحدود 

 (.2004-2019ال د   الومىن ة لل    :)

 ع ا .ال :ال د   الم ىن ة 

 منهجية البحث 

ال  دددددددد   كسندددددددد   تمى ددددددددا مدددددددد   ا عددددددددةالس ددددددددو الت لالددددددددي االاددددددددتق اعي   مددددددددنه  ال ال   ا تمددددددددد
 مدددددددد  الا ىنددددددددى   , ددددددددل   ادددددددد  (الدىااددددددددةمسالددددددددس  )للم دددددددد لة    ادددددددد  بس ددددددددو اتماددددددددو لددددددددبا المددددددددنه  

 المعلسمددددددى   ا لالهددددددى  افةددددددا لى مددددددل ا دددددد  الس ددددددس  الددددددا نتددددددىع  م  سحددددددة  مدددددددد ام ىن ددددددة االاددددددتفى   
 . منهى قي افعا    ى الا ا ة قي امسا  المسا نة العىمة

 البحث هيكلية

 –مفهسخ الاددددددد ا ة  المسا نة  انى   اال   ,ث ثة قادددددددس   لاققد  ةدددددددد  ,  دددددددمسل  لتس  ة ال   
 اع ا  الا ا ة  انسا هى   سا دلى  الالىني منهى اال   انى  م ىي   ةقي ث ث إنتاد بس فهى مداً  نا اًى,

الندىم دة ي الالددا  المسا ندة العدىمدة  اددددددددددددددمدى  الادددددددددددددد اعد  قالالدىلد      امساد    مفهسخ المسا ندة  ا ددا لدى 
 ,الا اع  قي امسا  المسا نة العىمة ااهىخي اي ا لا  الالت ل الفا  الالىني قي الوىن   ىل    , المتقدمة

ا لا  النفقى   الالىني انى     ,ا    الاددددددددددددد اع  قي الع ا ا لا   الااال    , ا    م ىي  ةقي ث ث  ى 
الادددددددددددددد اعد  قي  لدىاددددددددددددددهدىخ الم  د  الالدىلد  إلتد (2004-2019اال  ا ا  العدىمدة   وو المسا ندة للمدد )  

قي   د انتاد   , معس ى   ا    اله    الا ااي مع  ا ل ف مى ااتص الفا  الالىل  ,اال  ا ا  العىمة
ا ديى ( الناىخ معس ى   )لتةددددددددددددددىع المع دددددددددددددد ا  الادددددددددددددد ا ة  الالىني ك ف ة اي انى   اال  م ىي   ةث ث

 .تنى   مقت يى  اال    الا اايبالم    الالىل  إلتد    ,الا ااي



 

 
 

 

 

 الفصل األول

–املوازنة -الضريبة
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 المبحث االول
 قواعدهاو . انواعها. الضريبة

  تمهيد
دور الضررررررررريبة الرررررررررمب  طور ررررررررة وصادررررررررة ارررررررر  م ررررررررور ا و رررررررر   ا   صرررررررر د ة والررررررررنظ  الم   فررررررررة   

، اشررررر راماة واررررر  ال بررررر  ملررررر  اررررر     ررررر     ارررررة ل  ررررر  الررررردول مأم ك نررررر  لرررررأس الرررررنظ  رأ رررررم لاة ا، ل ررررردول
ال  ر رررررة اررررر  ا   صررررر د الب رررررد  ان ظهرررررور،   ررررر  رد الندد رررررة  شرررررب   م ررررر  ال   ررررر  وكافارررررة مرررررو  ر المررررروا

 رررررررص ال اررررررر   الب رررررررد  ال رررررررر الرررررررأي  ررررررر د  رررررررص اواىرررررررل الدررررررررن ال ررررررر ا    رررررررر و ر ررررررر    ررررررر   ررررررردم مررررررردخل
ارررررر   بررررررل الب ررررررد ا ررررررل ا   صرررررر د ة ا  صررررررر دور الضررررررريبة   رررررر  ممويررررررل ال   رررررر   الو اررررررة ال ررررررص م ررررررب  

 و  رررررام كر  ا   صررررر د ة و ررررر د  الضرررررريبة الم  الرررررد    ررررر  ظهرررررور ا زاررررر   والم ررررر، ا اررررر  والرررررد   
ملررررررر    ررررررر  م رررررررور الف سرررررررفة ا   صررررررر د ة الررررررر  ال ررررررردخل  رررررررص ال اررررررر   ا   صررررررر د ة  أصرررررررر 1929مسررررررر د 

ان د ررررر  الضرررررريبة اررررر  و ررررر  ة ا لارررررة  إملمو لجرررررة ا زاررررر   و رررررل ا رررررك ة الب  لرررررة وا ررررر د  موزيررررر  الررررردخل 
بوررررررا المفرررررر  ا  ما  ، ومنرررررر ول لررررررأا الفصررررررل الضررررررريبة و وا رررررردل  و (1)الرررررر  ادا  ا  صرررررر د ة   ررررررد الدولررررررة

 الص ة  ه ، والموازنة الو اة و وا دل  وانوا ه  وكافاة مموي ه .
 :الفكرية بين المدارس االقتصاديةهاالضريبة واالطر مفهوم  -المطالب االول

اررررر  ال رررررفص ر ط ررررركل  وررررر ل الب رررررد  اررررر  الفنرررررون الم لارررررة ا م رررررر نج  رررررة  رررررص ممكررررر   مورررررد الضرررررريبة  
 وانبهررررر    رررررص  م د رررررن ال نمارررررة ا   صررررر د ة الررررر مهرررررد ام ، وا   م عارررررة والم لارررررةط ألن ررررر ة ا   صررررر د ة 

 دالررررد  طوضرررره  ال و ررررن  ررررص م د ررررن     ومررررادي الضررررراىل  ررررص ا   رررر  ا   صرررر دا  اه اررررك  ررررة،  الم   فررررة
 ضرررررر ، ا خرررررر ال و رررررن   و اررررر  الفررررر ىا ا   صررررر دي  رررررو  ا  ررررر  م ر وبوضررررره الودالرررررة ا   م عارررررة 

وو دررررر  ل د  رررررص )اولافرررررر ، ر    ررررر  ال رررررفص ر  رررررص اسررررر و  الن ررررر   ا   صررررر دي ررررر  مم ررررر  الضرررررريبة ط لدرررررد
 الرررر ال لررررأا الدرررررول ، الرررر م  الررررأي ند ورررر  اد  ررررل اج مررررر  ا  ضررررر مم رررررلالضررررراىل  ن   رررر وينرررردل لرررروله ( 

ال ضررررر ر   لمدررررردارالضرررررراىل المرمفورررررة ل ب  ررررة ط لنسررررربة  ا ك نرررر ام  رررررص اررررر  ل ل جرررردل المررررفصور  فسررررر  المجررررر
 ونررررص ان الضررررراىل  رررر     افررررر  و ررررص الو رررر  نفسرررر   هررررأا او    رررر  ون ال هرررر  ن و ال ررررص الريرررردل  الموا نرررر

 .(2)ان  ل عاش  ص المج م 

                                                           
 .37ص2012مجلة العلوم االقتصادية  .االثار االجتماعية للضرائب المباشرة في العراق .انعام مزيد .وفاء المهداوي( 1)

(2) Holley H ،-Ulbrich،، PUBLIC، FINANCE IN THEORY AND PRACTICE Routledge، 

LONDON AND NEWYORK، 2003 p ،161 
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وبورررررد م رررررور افهررررروم الضرررررريبة ، ن اجرررررة ازد ررررر د اعبررررر   السررررر  ة الو ارررررة لمارررررة الضرررررريبةأ زدا   رررررد و 
ا رررررراد  ررررص  ررررب ل مررررر ا   الودالررررة ا   م عاررررة وا رررر د  موزيررررر  الرررردخول وال ررررروا   رررر    ا ررررب   ادا   و لررررة

و رررررررا الضررررررراىل   رررررر  السرررررر   او نرررررررة  الوم ارررررر   ا ن   ارررررررة ومو ارررررر  رموا ا ارررررروال ن ررررررو المج مرررررر 
وم رررررررور  الضررررررررريبة  برررررررر ارا ررررررررل ، الضررررررررريبة ارررررررر    ى رررررررة طورررررررا الم رررررررررو    ا   صررررررر د ة وا فررررررر  

وكررررررأل  ارررررر    رررررر  الرررررردخول ، ال رررررر ريت الم   فررررررة ارررررر    ررررررع  باو هرررررر  او ا  رررررر  ال ررررررص مو مررررررد    هرررررر 
 ضررررررررر  ررررررر  ا  كرررررررر م وال  ررررررررريو   ، رب هررررررر   ررررررررص  م اررررررر   ال  صرررررررر ل وا  رررررررو روا ربررررررر ب وا رررررررر و  

وكرررررل ، ط لضرررررريبة طمررررر  النسرررررج  اررررر  ال ب  ررررررا   رررررص الهاكرررررل ا   صررررر دي والفو لاررررر   ا   صررررر د ة ال   رررررة
لررررررأل  مورررررردد  ، لرررررأا  وررررررل ارررررر  الضررررررريبة ادا  ا لاررررررة وا  صرررررر د ة وو رررررر  ة ل  د ررررررن الودالررررررة ا   م عاررررررة

 .  وريف ا دد واو   ل ضريبةصووبة الو ول لالو ا   ال و ريف ال   ة ط لضريبة

 الضريبة  مفهوم -اوال 
او ا رررررد  الب رررررد  اب ررررري ندررررردي مفر ررررر  "  درررررد  ر رررر  طفنهررررر  .اررررر موريرررررف الضرررررريبة طصرررررور ا وررررردد 

والضرررررريبة و ررررر  ة  و لرررررة ، (1)"  اله ئررررر   الو ارررررة  بررررررا  ومجبررررر  اررررر  المك ررررر  ط ررررركل نهررررر ىص دون اد  رررررل
" كمررررر  مم رررررل الضرررررريبة ، ال رررررص مب برررررص الب رررررد الو رررررول ال هررررر  ا   صررررر د ة وا   م عارررررةل  د رررررن ا لررررردا  

 كررررر نوا  باو ررررر   ام اونررررروي   اررررر  دون اصررررر  ة مامارررررةأم   بررررررا  اررررر  ا  ررررررادالب رررررد   ريضرررررة ا لارررررة مجب هررررر 
 ريضرررررة ا لارررررة ال ااارررررة مجبررررر  اررررر  المك فررررر   طدرررررو  الدررررر نون مسررررر  د السررررر      " و ر ررررر  ا ضررررر  طفنهررررر ، "

وم د رررررن ا لررررردا  المر رررررواة ال رررررص مدررررر   رررررم  ال  رررررة الو اررررررة ، الو ارررررة  رررررص مدرررررد   ال ررررردا   الو ارررررة
 ريضررررررة ال اااررررررة مفرررررررا ارررررر   بررررررل السرررررر  ة الو اررررررة طف رررررر و  ااررررررري " ط نهرررررر  -كمرررررر   ر رررررر  ، " ل دولررررررة

 .(2)"   راد  أل  و سري دون الر و  ال  اوا دة ا

ا رررررره م  بررررررري ارررررر  ا  ررررررراد ل  كواررررررة )الضررررررريبة ط نهرررررر   ررررررر   دررررررد اارررررر  ا   صرررررر دي  رررررر  جم ن  
لموا هررررررة النفدرررررر   الو اررررررة وال ررررررص م دررررررن انفوررررررة لجمررررررو  ا  ررررررراد دون ان ظرررررر ر ال صررررررول   رررررر  انفوررررررة 

 .(3)خ  ة(

                                                           
، والتوزيعمد للن طططر دار الحا ،عمان، الطبعة االولى، االعفاءات من ضطططريبة الد   ،عبد الباسطططل علي جاسطططع الج طططعمي (1)

 .25ص 2008
، الطبعة االولي، دار المحاسططبة الضططريبة وا رلا النانونية وقطبيناقها العملية في العراق وا رون،جايد م ططرور،  سططعود (2)

 20ص،، 2014 الضياء
  135ص، 2016 -النالرة ،اقتصاديات المالية العامة - ديجة االعسر (3)
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اررررررر   ريضرررررررة  كواارررررررة مفر ررررررره  ال كوارررررررة او اررررررر  النرررررررو   نهررررررر  " طفنهررررررر ممررررررر   ر ررررررر  الضرررررررريبة 
مجبررررر   بدررررر  ل مدررررردر  ال   افارررررة ( مجررررر ل  )الم  ارررررة المرك يرررررة والرارك يرررررةالاله ئررررر   الو ارررررة كررررر لوزارا  و 

 .(1)"ل مك   دون ان  وود   ا  نف  خ ص اد  ل د   الضريبة

ويرررررر  الب  رررررع الضرررررريبة طفنهررررر  ) ادا  ا لارررررة مفررررررا اررررر   برررررل الب رررررد ل  د رررررن الررررردا  واطوررررر د ا  م عارررررة 
و  الدررررررر نون دون اي ال ررررررر ام اررررررر   برررررررل الب رررررررد    د رررررررن انررررررر    خ  رررررررة ل مك فررررررر   وا  صررررررر د ة وا لارررررررة طدررررررر

  د وه ، ومسه   ص منظا   م ا   ا    راد وال صدالروم جا  ا    م ر وال نماة ا   ص د ة(.

                                                           
، 6العدد ، المجلة العراقية للعلوم االقتصادية، العربيةالبلدان  العولمة المالية واثرها في الضريبة في، سهاد كشكول عبد (1)

 148ص، 2018
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 بعض المفاهيم المتعلقة بالضريبة:-ثانيا 
 التحصيل الضريبي (1

الرررررر  الجهرررررر   الم  صررررررة المسرررررر  دة   ارررررر   أن الررررررد   الضررررررريبة النببررررررص   رررررر  المك رررررر  ط لضررررررريبة
مدررررررروم الجهررررررر    ، إمالرررررررأي  رررررررددس الم رررررررر  الضرررررررريبص او ررررررردل و رررررررص  . رررررررص م صررررررر  ه  طصرررررررور   وعارررررررة

الم  صرررررة المم  رررررة طررررر  دار  الضرررررريبة  رررررص  م اررررر   وا ررررررا ا  البررررررا انهررررر  و ررررر  الدررررروان   وا نظمرررررة 
 (1)الررررر  ال  انرررررة الو ارررررة. ة وا صررررر له ا مررررر  الم  صرررررر  الضرررررريب اررررر  صررررر و ، الضرررررريباة او ررررر  ال نف رررررأ

اررررررة اوا  ررررررد ا دا   مك رررررر  والدولررررررة ارررررر    ررررررع ار رررررررص ال  صرررررر ل  رررررر   ال أن الرا ررررررص الم ررررررر    رررررر و 
وم   رررررر   رررررررص م صرررررر ل الضررررررريبة طرررررر خ ر  انرررررروا  ، الضررررررريبص او ال ود ررررررد  ررررررص ا  رررررررا ا  ا داريررررررة

الضررررررريبص  الضررررررراىل اي لن لرررررر   ررررررراىل الرررررر   م صرررررر  ه   نررررررد المنبرررررر  وب رررررركل  رررررروري ومم رررررر ز طرررررر ألدا 
ط ل و  رررررد ارررررر  اشرررررر  ص  او مدرررررروم ا دار  الضررررررريبة،  نرررررد الو رررررر  الم رررررردد وم رررررد ارررررر  ال هررررررر  الضرررررريبص

  ررررر  ان م رررررول   م ارررررة ال  صررررر ل الضرررررريبص ل سررررر  ه  ال ررررر ص وبمسررررر  د  ا دار  الضرررررريبة لدررررر   اب ررررري 
 لرررردر وينرررر ه  نرررر الو اررررة  ويورررر     رررر  لررررأا ا  رررر و  انرررر  ال  ررررن  ررررررا ط ل  انررررة، ا رررردد لصرررر ل  الدولررررة

 . (2)ا اوال     الم  صل ا  المك   وا   سدد ال  ال  انة   ص
 يالتهرب الضريب (2

ال هررررررر  الضررررررريبص لررررررو ا  ولررررررة المك رررررر  ان رررررر ر ا وعاررررررة الضررررررريبة او مدررررررد   او وارررررر   ن  صررررررة 
اسرررررر بر طوررررررا المسرررررر     الضررررررريباة  ررررررص ال  ررررررري  الضررررررريبص ال ررررررص و ررررررو  ل  د ررررررن الرررررردا   . نهرررررر 

ولرررررررأا مررررررر ر  اخرررررررر   ال ج لرررررررل النصررررررروص الد نونارررررررة وال  رررررررريعاة ل ضرررررررريبة و (3)ا  صررررررر د ة او نرررررررة مررررررر ر  
ويمكررررر  ان   ررررردل ال هرررررر  الضرررررريبص ،    ور ررررر  ل جررررر ا  والودررررر     اررررر مررررراال صرررررر  ا ررررر ل  ل دررررر نون 

 سررررر  ا  مو ا ندررررر ص المرمفررررر  مدرررررد   الهررررردا   اوفررررر   ، ممررررر  لرررررو اررررر   رررررريبة الررررردخل.اررررر   رررررريبة ا نف ص
واررررررر  اشرررررررك ل  (4)ا نفررررررر ص المرررررررن فا وار ررررررر له  ل  سررررررروص  رررررررد   رررررررنه اررررررر  الضرررررررراىل لرشررررررر  ص مو 

  .(5)ال هر  الضريبص

                                                           
 557-555ص ،الوجيز في المالية العامة والت ريع الضريبي ،رمضان صديق (1)
قحليلية في الهيئة العامة بحث  ،اثر الوعي الضطططططريبي في زيادة العوائد الضطططططريبية ، رار حاقع عطية ،علي غانع شطططططا ر (2)

 178ص2019 ،3العدد، 9المجلد  ،مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية جامعة المثنى ،للضرائب فرع الديوانية
مجلة المثنى للعلوم االدارية  ،المية دور مراقب الحسطططططططابات في الحد من التهرب الضططططططريبي ،فرقد فيصططططططط  جدعان (3)

 41ص2014( 10العد ) 4مجلد ، واالقتصادية
(4) Arye L. Hillman، Public Finance and Public Policy، 2nd edition، Cambridge University Press، 

2013 p. 703 
 192ص، 2016، 8 المجلد، ية للدراسات االقتصاد، مجلة الحرمة ،التهرب الضريبي ، تار ولد ال يباني (5)
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  .التهرب المشروع (أ

الرررر     انهرررر  طصررررور  ك اررررة أو   ىاررررة ن اجررررة ا  رررر ف د  ارررر   ا  ولررررة المك رررر   ررررد   الضررررريبة الرررر    
أن  الدرررر نون ارررر  أد الضرررررريبة المسرررر  دة   ارررر  أو   نرررررل انرررر  ارررر    رررررر طوررررا ال برررررا  ال  ررررريعاة  رررررص

اسرررررررر بر طوررررررررا ال برررررررررا  المو ررررررررود   ررررررررص ال  ررررررررريو   ،  كررررررررون لن لرررررررر  ا  لفررررررررة ل نصرررررررروص الد نوناررررررررة
مفررررررا  رررررراىل   ررررر   اررررر ر، الضرررررريباة ال رررررص  ضررررروه  الم رررررر  ل د رررررن    ررررر   ا  صررررر د ة وا  م عارررررة

صرررررر  موفرررررر  طوررررررا الما سرررررر   ال راعاررررررة ارررررر  ، ال رررررررك   ال ج ريررررررة والصررررررن عاة وال راعاررررررة  مارررررر  أربرررررر ب
 . (1)   دود او نةلأس الضراىل  م

 

 التهرب غير المشروع (ب

 ونررررررررص  رررررررردم ا ل رررررررر ام ارررررررر   بررررررررل المك فرررررررر    ررررررررد   الضررررررررريبة طرررررررر لدوان   وال  ررررررررريو   الضررررررررريباة 
اسررررررر  دا  و ررررررر ىل البرررررررش وا   اررررررر ل  رررررررص أدا  الضرررررررريبة المسررررررر  دة   اررررررر ، ولرررررررأس الو ررررررر ىل موررررررر را 

، واررررر   رررررور ال هرررررر  الضرررررريبص، (2)األ كررررر م الد نونارررررة وموررررررا المك ررررر  ل مسررررر  لة الد نونارررررة والج اىارررررة
 رررررردم مدررررررد   او وارررررر    رررررر  الرررررردخل أو رأا المرررررر ل ال   رررررر  ل ضررررررريبة  ضرررررر   رررررر  مدررررررد   او وارررررر   

   ر  ا ة أو  ص ك ا ة.

،  رررررو  ادار  ا نفررررر ص الوررررر م، ان فررررر ا در رررررة الرررررو ص الضرررررريبص :(3)اررررر  الررررر  ا رررررب   ال هرررررر  الضرررررريبص
 رررررررو  الجررررررر ا ا  ، ارمفررررررر   ا رررررررو ر الضرررررررراىل،  رررررررص او ررررررر   ال سررررررر د و  رررررررام الظررررررررو  ا   صررررررر د ة 
 .والودوب       الم  لف  

 االزدواج الضريبي (3
 نفسرررررر ارررررر    رررررر  ال رررررر    ارررررر  ضرررررريبة نفسرررررره  ام رررررررال  ررررردل ا زدوار الضررررررريبص  نررررررد  رررررررا 

الرررررد   المك ررررر    ررررر    صرررررل ا زدوار الضرررررريبص    نهررررر ، واررررر  المو ررررر دالمررررر ل نفسررررر  و رررررص المرررررد    ررررر و 
  .(4)نفس  الم ل  ارم   او ام ر    ط لضريبة

                                                           
 192، ص2016، 8االقتصادية، المجلد، اختار ولد الشبياني، التهرب الضريبي، مجلة الحكمة، للدراسات  (1)

 53ص، 2015، 7، العدد، منشورات القضاء المدني، التهرب الضريبي، زكرياء المعماري( 2)

 222ص  2002م ، مطبعة جامعة البصرة،المالية العامة، رضا صاحب ابو حمد (3)
مجلة ، عالقة االزدواج الضططططريبي باالسططططتثمار بين اعادة الترير والتلير في النيام الضططططريبي العراقي ،ليثع محمد علي (4)

 293ص، 2013، 35العدد  ،بلداد للعلوم االقتصادية الجامعة لية 
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 المدارس االقتصادية  واألطرها الفكرية بين الضريبة-ثالثا

 المدرسة الكالسيكية  ضريبة في اطارال (1

ال ريررررررررررة   ا د ررررررررررة الضررررررررررريبة ان ر رررررررررر  ارررررررررر  ابرررررررررردا ف ررررررررررر ا   صرررررررررر دي ال ر رررررررررراكص الاكرررررررررردان ال
و رررررص ، ل ب رررررد وا  صررررر ر دورلررررر   رررررص مرررررو  ر ا اررررر  الرررررداخ ص وال ررررر ر صالب رررررد  ا   صررررر د ة و  رررررر   ا د رررررة

ومرررررررر ا م صررررررر ل ا الررررررررادا  او  مدررررررردا ابررررررردا مررررررروازن الموازنرررررررةالب رررررررد  ظرررررررل الف رررررررر ال ر ررررررراكص ك نررررررر 
اررررر   دم ا رررررم عآ ويو برررررر، ا   رررررص  ررررردود اررررر  ال  اهررررر  اررررر  النفدررررر   الو ارررررة ا  رررررراد اعبررررر   ا لارررررة م م رررررل

 . طك  ط  صرو  ا ا  -ال  المف ري  ا   ص دال   ال ر اك    الأي اش هر

 رررررررم ع ان النظررررررر م ال باورررررررص  ررررررر در   ررررررر  م د رررررررن ال ررررررروازن  ررررررر   المصررررررر ل  الفرد رررررررة  دمآويرررررررر  
 م د رررررررن اصررررررر    إلررررررر  ان الفررررررررد  سرررررررو  ام )ال رررررررد ال فارررررررة( و رررررررد ا ررررررر      اررررررر   والمصررررررر ل  الو ارررررررة

اررررر  الضرررررراىل ال رررررص الرررررد وه  ا  رررررراد ، أادي الررررر  م درررررن المنررررر    و المصررررر ل  الو ارررررةالررررراررررر  ولو  ال   رررررة
 ، وال   ررررررة  م  ررررررة ا ررررررل  وام   ررررر مه   ررررر ا  ا  رررررراد الررررررد وه    ا رررررو رانهررررر  رررررر  ادم  ررررررم ع  ،ل دولرررررة
 ررررا  ارررر  الصرررر ا    ان  رررررا الضررررريبة  جررررل ان مدرررروم طرررر  ال كواررررة ط رررركل ام ررررر  كمررررة ا ضرررر الررررر  

لن رررررر  ه  وا ررررررر   هرررررر دخ   م ررررررلا ارررررر ل أر  ال ررررررص مو مررررررد   رررررر  ان مفرررررررا الضررررررراىل   رررررر  ال رررررررك  
او م رررر  الب ررررد  ان ال  رررر م  هررررأس   ارررر صرررر  ل الم رررر ون لررررو ارررروا   دولررررص و رررر لمص ولررررا   . ا   صرررر دي

 ارررر  مورررررا ل درررردالر  ررررريبص ارررر  ه او م م رررر  اامالرررر    ررررد اخررررر  او الهجررررر  ل مبرررر در  الد ورررر  ملرررر ربمرررر   
 .(1)ال ا  ل  ال م     روم  كافم       ولأاة ارلدة ا ريباعب   

ىل  رررررررص ال صرررررررول   رررررررص ا الررررررررادا  ل ب ارررررررة المدر رررررررة ال ر ررررررراكاة   ررررررر  دور الضررررررررا وركررررررر  
  مرررررراصر  ولررررررص  ررررررريبة (2))الضررررررريبة الم  الررررررد (  دررررررد  ر رررررر   ررررررريبة موررررررر   رررررررالنفدررررر   الو اررررررة  درررررر  

ر  رررررص البناررررر ن مب ررررر ،   ررررر  ان   مب رررررر اررررر  موزيررررر  الررررردخول وال رررررروا و    ررررر  المرامررررر  النسرررررباة ل  رررررراد
وان   مفرررررررا  ررررررريبة   رررررر   الو اررررررةوالضررررررريبة  جررررررل ان   م يررررررد  رررررر   رررررردود النفدرررررر   ، ا   صرررررر دي

الضرررررررررراىل   ررررررررر   ويفضرررررررررل ال ر رررررررررا ، ا المررررررررر ل  ن  ر ررررررررره  الرررررررررادي الررررررررر  ان ف  ررررررررر  مررررررررردريجا أر 
و ررررر  ة ل مويرررررل ال  ينرررررة الو ارررررة  موررررردوا ان م رررررون  ولرررررص. ا  ررررر هر  اد رنرررررة ط لضرررررراىل   ررررر  ا دخررررر ر

 ل دولة.
                                                           

صططططططدرت عن م سططططططسططططططة  ،مراجعة يمان عبد اللني نجع ،قرجمة علي الحارس ،2007 تاب ادم سططططططميث -باقلر  ايمون (1)

 .59ص 2020الهنداوي 
 317ص2003 ،من ورات الحلبي الحنوقية الدولة، المالية العامة والنيع الضريبية وموازنة ،فوزي عطوي (2)
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 :ةالكينزيالضريبة في اطار المدرسة  (2

  درررررن طبرررررا النظرررررر  ررررر  ال وظارررررف ال  ارررررل )اي  رررررص   لرررررة ظرررررل الرررررر  ك نررررر  ان ال ررررروازن الوررررر م ال
م د ررررررن   رررررر  ا   رررررر     ال  ررررررل ال  ررررررص الررررررأي م ددرررررر   ررررررو  السرررررروص   ررررررد  كررررررون اسرررررر و  ( الو ا ررررررة الن  صررررررة

وو درررر  ل نظريررررة ال  ن يررررة ان   لررررة  رررردم ا  رررر درار ا   صرررر دي الن مجررررة  رررر  ، اسرررر و  ال وظاررررف ال  اررررل
  ررررررص ال ررررررص م سرررررربل  ررررررص ا يررررررد ارررررر  الب  لررررررة و  لررررررة الرررررردورا  ا   صرررررر د ة  ررررررص   لررررررة  صررررررور ال  ررررررل ال

ويرررررر  ك نررررر  ااك نارررررة ا ررررر  دام ا دوا  ، الفررررر ىا  رررررص ال  رررررل ال  رررررص ال رررررص م سررررربل  رررررص   لرررررة ال ضررررر  
وا نفرررررر ص ال كررررررواص  ررررررم  الموازنررررررة الو اررررررة ل  ررررررفص ر   رررررر  ال  ررررررل ال  ررررررص  ررررررص  الم لاررررررة ارررررر  الضررررررراىل

  ررررع الرررراصر ا نفرررر ص ال كرررررواص ( وال ضرررر     لررررة  رررردم ا  رررر درار ا   صرررر دي ) ررررر ل ص الب  لررررة اوا هررررة
وكرررررررأل  مرررررررادي الضرررررررراىل الررررررر  مب رررررررر الررررررردخل الد  رررررررل ، ط ررررررركل اب شرررررررر   ررررررر  اسررررررر و  ال  رررررررل ال  رررررررص

  رررررر فص ر مررررر لهررررر   ررررر ن  ا  رررررة الضرررررراىل اررررر  صررررر   ا  مررررر ل و ف  ورب ارررررة ان رررررل  صرررررر  طررررر  ل مسررررر ه   
اكونررررر   ال  رررررل ال  رررررص و رررررص ظرررررل السا  رررررة  و رررررفه  ا  ررررر هر  وا  ررررر  م ر  اب شرررررر   ررررر  كرررررل اررررر 

الم لارررررة ال و رررررعاة ا ررررر  دا   ا  ررررررة م فررررراا الضرررررراىل و ررررر  ة ل  ف رررررر  ال  رررررل ال  رررررص  رررررص اوا هررررررة 
ا ضررررل ارررر  ال كواررررة  ا  ررررراد  ورررردون ظرررررو  ال سرررر د ارررر  و هررررة نظررررر  رررر نوص الدرررررار السا  ررررص   ررررع 

م فررررراا الضرررررراىل  (1)ان رررررص م دالرررررد ا ضرررررل السررررر   ال رررررص  مكررررر  ان   هررررر   رررررص   لرررررة زيررررر د  ا ن ررررر ر اي 
 ادا  اهمررررررة  ررررررص او لجررررررة الب  لررررررة ال ررررررص  ورررررر نص انهرررررر  ا  صرررررر د ارررررر  ود ورررررر  ل  د ررررررن  وررررررد  رررررر  الرررررردخول 

وكرررررأل  م فررررراا الضرررررراىل   ررررر  الررررردخل  رررررو  ال يرررررد اررررر  الررررردخل ، ال وظارررررف ال  ارررررل لمرررررواردس الم   رررررة
ري ا  رررررراد الد  رررررل ل  صرررررر  طررررر  لرررررد  ا  رررررراد ولرررررأس ال يررررر د   رررررص الررررردخل الد  رررررل ل  صرررررر  طررررر   رررررو  مبررررر

 رررر   ك نرررر  ان ، و ررررد ارررر  الررررادي الرررر  ال يرررر د   ررررص ال  ررررل ال  ررررص  ر رررر  اسرررر وي ا نفرررر ص ا  رررر هرمص   رررر
 ال اررررر   ا   صررررر د ة م   رررررل مد  رررررل ال فررررر و   ررررر   ا  رررررراد اررررر  خررررررل ال وزيررررر  الوررررر دل ل ررررردخل اي مومرررررل

  رررررر   رررررررا  ررررررراىل مصرررررر  د ة   رررررر  موا  الرررررردخول المرمفوررررررة و رررررر د  موزيرررررر   صرررررر   ه     رررررر الب ررررررد 
شررررررراى  الفدرررررررا  ال ررررررص مم ررررررل ا م ريررررررة اررررررة وخرررررردا   مو اماررررررة و رررررر اة لصرررررر ل  شرررررركل ا  نرررررر   ا   م ع

 ررررر هر  امررررر  الرررررادي الررررر  زيررررر د  لرد  اررررر  ملررررر  الررررر  ر ررررر  الم رررررل ال ررررردي السررررر  دة اررررر  المج مررررر  ومهررررر
 . (2)ال  ل

                                                           
 .الرياض .قرجمة عبد الفتاح عبد الرحمن وا رون دار المريخ ،االقتصططططاد الرلي .جوار قيني وريجار داسططططترون جيمس (1)

 .30-300ص1987
 445ص 2012دار الحامد للن ر والتوزيع، ر االقتصادية، قاريخ االفرا ،عبد  اظع المعموري علي (2)
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 -:جانب العرض مدرسة اقتصاديات الضريبة في اطار  (3

كب رررررر طمسرررر ر خفرررررا الضررررراىل وم دالررررردا ط لومرررررل  الوررررررا الرررر   رررررد ارمب رررر  ا  صررررر د      نررررل
 دررررررد اد   رررررررا الضررررررراىل ال صرررررر  د ة ط   رررررر  ة ،   ررررر  خفررررررا اوررررررد   الضررررررريبة ال د ررررررة المرمفورررررة

الررررر  ال ضررررر   الم نررررر اص  رررررص  دررررردي السررررر  ن   والسررررربو ن   اررررر  الدررررررن الم  رررررص الررررر  ان دررررر ل الررررردخول 
    الررررردخول اررررر  ال بدرررررة الم و ررررر ة الررررر  الررررر  ندرررررل ا ررررر اررررر  اد ، اررررر  شرررررريجة  رررررريباة الررررر  اخرررررر  

ا   صرررر دي  ررررروا طرررر ر م  رررر  )ارررر  ارمفرررر   اوررررد   الضررررراىل  ررررو   دررررل  ،  رررردا  رررر  شررررراى   ررررريبة
ا  صررررر د      نرررررل  واايرررررد  رررررد د ررررر ( و ارررر  الررررردخرس الفررررررد ويررررر داد ا ررررر هرم  ويدرررررل الومرررررل ومررررر داد الب  لرررررة

المررررررر ل واشرررررررك ل ال ررررررررو   ال د رررررررة   ررررررر  الررررررردخل واربررررررر ب راا الررررررر  خفرررررررا اورررررررد   الضرررررررريبة الوررررررررا
وانررررررر  المسررررررر  مري  وا ررررررر    . والمج ز رررررررة ن رررررررو ريررررررر د  ا  مررررررر ل وا    ررررررر ر  و رررررررف   ررررررر   ا  ا خرررررررر  

   ان صررررررر ر ا  صررررررر د    وررررررروي   ،(1)ا  مررررررر ل اررررررر  ال رررررررور   رررررررص صبررررررررا  ا ربرررررررة   جررررررر د ا جررررررر   رررررررريبص
  ورلرررررررررر ال ررررررررررص  الضررررررررررريبة ال د ررررررررررة المرمفوررررررررررة   ررررررررررام   ا  ررررررررررة خفررررررررررا اوررررررررررد    نررررررررررل الورررررررررررا 

 الرررر  روبررررر  ا نرررردل وال رررر ى   رررر ى   نوبررررل، وبررررول كررررريه. و ررررود وانسرررركص، اصررررر  ررررص أل ررررر ون:ا   صرررر دال
وي ظرررررررر  . ان فرررررررر ا  رررررررررا الضررررررررراىل ال صرررررررر  د ة  ررررررررص الو  رررررررر   الم  ررررررررد  وا   صرررررررر دا  البرباررررررررة

 ررررررر   ان نررررررر    رررررررر ل مم  رررررررة  إم، ان نررررررر    رررررررر طفلم  ررررررر  اررررررر  الن  ارررررررة ال ا  ررررررراة ام رررررررر اررررررر  النظريرررررررة
المورررررردل ا ا ررررررل المدرررررردر   ررررررص  رررررر   كرررررر ن% 33مرررررر ن1979يبة الفو ررررررص لورررررر م ورررررردل الضررررررر الم  ررررررد  ان ا

 ال ررررر صر ط ررررركل  كسرررررص المدررررردر ط  ررررر  دام ان نررررر    رررررر ان الموررررردل ا ا رررررلالب رررررع  % واصب ررررر 57لرررررو 
 . (2)لص ارونة الورا واد  مص  د ة الضريبة واد  ال هر  الضريبص   رصة  واال

 ان  ررررررررص ا  صرررررررر د      نررررررررل الورررررررررا الم  صرررررررر  ا   صرررررررر دي يررررررررر   ررررررررول كررررررررريه روبرررررررررم و 
لدررررررد اظهررررررر انصرررررر ر . الومررررررل وا  رررررر  م ر وا دخرررررر ر موررررررد اوو رررررر  اارررررر م الضررررررراىل ال صرررررر  د ة المرمفوررررررة

  ررررررررر  اارررررررررداد السررررررررر    ا  صررررررررر د      نرررررررررل الوررررررررررا ان اورررررررررد   الضرررررررررريباة اصرررررررررر  ط ررررررررركل اب شرررررررررر
ارررررر     وا  رررررر  م رل ومررررررل وا دخرررررر ر والم رررررر  ر   و ررررررود اوررررررد   ا ررررررل  ونررررررص  رررررروا   ا ضررررررل وال رررررردا  

وم و ررررررر   ومرمفررررررر  الررررررردخول ا  ررررررر  او رب ارررررررة طورررررررد  ررررررررا الضرررررررريبة ا  ررررررر  لمك  ررررررر  ا ررررررر ج طة النررررررر ا 

                                                           
، 2016، ال بعةاالولىالديري، مراجعة هاني فتحي سكككككلمان، شكككككيماء    ، ترجمة، قوة االقتصكككككاد، مارك سككككككاوزن (1)

 135-130ص
 34المجلد، مجلة العلوم االدارية ،ال طططر ات االردنيةرباح لعينة من قندير منحنى ألفر لضطططريبة اال، سطططعيد محمد  راونة (2)

  340ص2007، 2، العدد
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 -كمرررر  و ررررر  اصررررر   رررررر، الرررر  خ ينرررررة الدولررررة امررررر   و ررررد طوررررا الو ىررررردا  الضرررر ىوة، الد  ررررد  الضررررريباة
 :اآلمصا  خرل الر        ا الرادا  الضريبة واود   الضريبة الور ة الوكساة

 

الضرررررريبص  نرررررد ند رررررة ) (  رررررص   نررررردا   كرررررون الموررررردل الضرررررريبة  نرررررد ند رررررة )ب(  كرررررون ا الرررررراد
ل دولررررة الرررر   ا الرررررادا  الضررررريباة  رررر    نررررد ر رررر  اوررررد   الضررررريبة الرررر  الند ررررة ) ( الررررادي الرررر  مرا رررر 

ن  ر رررررررر  ال صرررررررر  ة فارررررررر  شرررررررر  جرررررررر  الضررررررررراىل واوررررررررد مه   ررررررررص ا  فرررررررران وي ضرررررررر  ان اي، (أند ررررررررة )
ال   ررررررروة  واررررررر  صررررررر  امسررررررر   المررررررر د  م رررررررجا  ا  رررررررراد   ررررررر  ا دخررررررر ر وا  ررررررر هر  وكرررررررأل الضرررررررريبة 
كمررررر  و ررررر  ،  رررررد  اررررر  ال يررررر د  ان ر ررررر  اوررررردل الضرررررريبة  ررررر د ل اررررر  ا الررررررادا  الضرررررريباة (1)ل ضرررررريبة

ان ارمفرررررر   اوررررررد   الضررررررريبة الوا رررررر  ط ل را اررررررة وال هررررررر  ويد ررررررل . الم  رررررر  لررررررأا الد ررررررن طكررررررل طسرررررر  ة
ال ررررر رر ا  ررررر  راد اررررر  م اررررر   اررررر   هرررررودل  المبأولرررررة  رررررص الومرررررل او  بررررر درون الب رررررد او مررررر     ا  رررررراد

 . (2)اودل ا الرادا  الضريباة الن فا ا  ص و 
 انواع الضرائب -المطلب الثاني 

                                                           
 2012-2001حالة الجزائر  الل الفترة ية في قحنيق التنمية المستدامة، بحث فعالية السياسة الضريب، عبد الحميد عفير (1)

 29ص2014رسالة ماجستير  لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 
(2)Holley H. Ulbrich، Public Finance in Theory cat ،p171-173 

 ( ان نص   ر1ال كل )

   لرررررة الج اىررررررط رررررع  – و لارررررة السا  رررررة الضرررررريباة  رررررص م د رررررن ال نمارررررة المسررررر دااة .  فارررررف  برررررد ال م رررررد -المصررررردر "
 .29ص2014و  وم ال س  ر  ك اة الو وم ا   ص د ة ر  لة ا  س  ر 2012-2001خرل الف ر  
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 :لى االشخاص والضرائب على االموالالضرائب ع-اوال 

لرررررررص م ررررررر  الضرررررررراىل ال رررررررص مفررررررررا   ررررررر  ا شررررررر  ص الرررررررأال  –الضررررررررائب علرررررررى االشرررررررخاص 
 ان كررررل  ررررريبة،  ضررررر  رررر  اي م رررر  الضررررراىل ال ررررص مفرررررا   رررر  الرررررمواالب ررررد   عا ررررون   رررر  ا  ررررا 

والضرررررراىل   رررر  ا شررررر  ص ،   رررر  ا شررررر  ص او ا ارررروال مرررررد   ارررر  ا شررررر  ص  ررررص نه  رررررة ا ارررررأم 
طبررررررا النظررررررر  رررررر  دخ رررررر  او  لررررررص م رررررر  الضررررررراىل ال ررررررص م  ررررررأ ارررررر  ال رررررر   مامرررررر  و رررررر   ل ضررررررريبة

نهرررر  مفرررررا   رررر  ا شرررر  ص لمجرررررد و ررررودل    رررر  ، ألرأ ررررم ل  او   ررررر ملرررر  ارررر  ا   برررر را  الم د ررررة
 . تكون على صورتينو ، او الرموا كم   ر   طضريبة الفرد ، ا  ا  الدولة

مفرررررا لررررأس الضررررريبة طسررررور وا ررررد   رررر  كررررل ا ررررراد المج مرررر   الفررررردو المو رررردو–الصررررورو االولررررى 
اي ان  رررررورل  وا رررررد   ررررر  الجماررررر  دون النظرررررر الررررر   ررررردرامه  او دخررررروله  او ال بدرررررة ا   م عارررررة ال رررررص 

  رررر  الب ررررد  الضررررريبة ارررر  ظرررررو  المج مورررر   الدد مررررة نظرررررا لورررردم ااك ناررررةالن مررررون ال هرررر  وم م شرررر  لررررأس 
 إ   ان مدررررردالر ال ررررررو  او الرررررردخل اي  ررررررد او رررررود ط لدولررررررة ومم ررررر   طوررررردم  رررررردال ه  وان فررررر ا  صرررررر   ه 

 . (1)لضريبة الفرد  المدر ةا خأ ط لصور  ال  ناة  إل  امجه الب دان 

وكررررررأل  ، ال ررررررص م   ررررر  ارررررر   رررررررد الرررررر  اخرررررررلررررررص م رررررر  الضررررررريبة - الضررررررريبة الفررررررردو المدرجررررررة
 ئرررر   ا ورررردد  مبورررر  ل  رررررو     رررر ا ررررو رل  مرا ررررص الدرررردر  الم لاررررة ل فرررررد وو درررر  لهررررأا النظرررر م  دسرررر  المج مرررر  

ومفرررررررا طسررررررور خرررررر ص ل ررررررل  ئررررررة ارررررر   ئرررررر   المج مرررررر  وم ررررررون الضررررررريبة الفرررررررد  المدر ررررررة  .او الومررررررل
مرا ررررررص ظرررررررو  والدرررررردر  الم لاررررررة   ررررررراد ألنهرررررر  ام ررررررر  دالررررررة اي  ا ضررررررل ارررررر  الضررررررريبة الفرررررررد  المو ررررررد 

مبدرررر    ررررر ك  اررررة طسرررربل و ررررود مفرررر و   ررررص صرررررو  ودخررررول  ألنهرررر و  رررر  الررررر   ارررر   رررردال ه  . المج مرررر 
كررررررر ن لرررررررأا النرررررررو  اررررررر  الضرررررررراىل  ررررررر ىد  رررررررص ، الرررررررد وون نفررررررر  المب ررررررري  ررررررر   ا رررررررراد الفئرررررررة الوا رررررررد  ولررررررر 

  صررررر د ة  رررررص ملررررر  ا و ررررر   ا الضرررررريبة و   وا دار  ال م شررررر  اررررر  م رررررور الرررررنظ  إمالمج موررررر   الدد مرررررة 
 رررردم  رررردر  ا دار   اارررررا  ررررعب   ضررررر  رررر  اخررررر م دالررررد اي و رررر    ررررريبص ارررر   رررررد الرررر  ام كرررر نال رررر   و 

مو مرررررد لرررررأس  واررررر  صررررر    رررررد اررررر  ان الم لارررررة   ررررر  مدررررردالر رموا ا اررررروال والررررردخل وا ن ررررر ر وا  ررررر هر 
 .المج مو       الضريبة الفرد   نو  ه 

  

                                                           
باسططططططل علي جاسططططططع الزبيدي (1) ع ،عبد ال عامة والموازنة ال ية ال مال يذلاال لدولة والرقابة على قنف المرتب الجامعي  ،امة ل

 105ص2015،الحديث
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 الضرائب على االموال:

ك نررررررر    ىرررررررد  ألشررررررر  ص  باو رررررررر   او أم  لرررررررص م ررررررر  الضرررررررراىل ال رررررررص مفررررررررا   رررررررر  ا اررررررروال
الب رررررررردان  اخررررررررأ  اوظرررررررر   دررررررررد، اونرررررررروي   ولررررررررأا ال م رررررررر  النصررررررررر  الرررررررر  المرررررررر د  ال   رررررررروة ل ضررررررررريبة

ال ررررررررو  مم رررررررل الو ررررررر    ا رررررررب  ،  درررررررد ط لضرررررررراىل   ررررررر  ا اررررررروال طسررررررربل   رررررررو   رررررررريبة ا شررررررر  ص
فررررررا  رررررراىل   ررررر  ا اررررروال اي  رررررريبة   ررررر  راا المررررر ل الضرررررريبص  رررررص الرررررنظ  الم لارررررة ال دال رررررة وم

 ررررد مفخررررأ  ررررور   ناررررة ، ومونررررص ارررر   م   رررر  ا شرررر  ص ارررر  مررررا  ا رررر وم ل  ررررص ل ظررررة او نررررة، او الرررردخل
اونرررررص اررررر  ال د  ررررر س الفررررررد  ااررررر  الررررردخل ، مررررر را او  دررررر ر او   ررررر  او ا ررررره  و رررررندا  او ابررررر لي ندد رررررة

 رررر  رموا ا ارررروال  دالرس طرررر لندود ال ررررص منرررر هطصررررور  اسرررر مر   رررر  خداررررة او  مررررل اورررر   و ااك ناررررة مدرررر
 . (1)  ر  ا دد  خرل
  :الضريبة الوا دو والضريبة المتعددو -ثانيا 

اررررري  أ   رررر  لف ر المرررر لص اندسرررر  ،  ررررلدررررد ام ررررأ النظرررر م الضررررريبص ا ارررروال و رررردل  و رررر   ل ضررررريبة
 رررررريبة وا رررررد  نسرررررباة   ررررر  و ررررر   وا رررررد الب رررررد  ا ول ال فرررررن اررررر  ا خرررررأ ط لضرررررريبة الوا رررررد  اي مفررررررا

 . ا ودد      الموارد الم   فة اي اوعاة ا   فة  ر   رور   را  راىل اا  ال  نص 
 :الضريبة الوا دو

 1707 رررررر م  نررررر د  ال  مرررررل  وبررررر ن إمومورررررود   رررررر  الضرررررريبة الوا رررررد  الررررر  الدررررررن السررررر ط    رررررر 
طموررررردل ويسررررر  ا  الم ررررر  ال صرررررول  طضررررررور  م ب رررررن  رررررريبة الو رررررور الم  ارررررة   ررررر  ان   ررررردد  رررررورل 

وك نررررر  ، الد ىمرررررة  رررررص ملررررر  الوصرررررر   ا زارررررة ل ب ارررررة النفدررررر   الو ارررررة والبررررر   الضرررررراىل  ررررر  ا الررررررادا
 : ااررررررررر  ان مفررررررررررا  نسررررررررربة الو ررررررررر   ررررررررر  ا صرررررررررول ا را )النررررررررر مه  الضررررررررريبة  نرررررررررد  وبررررررررر ن نررررررررو 

 ومل.وبنسبة الو ر       ر ا را ص ك لمن زل والمص ن  وكأل  دخل ال( ا  م لص
و رررررررص الدررررررررن ال ررررررر ا    رررررررر نررررررر د  ال باو رررررررون طفررررررررا الضرررررررريبة الوا رررررررد    ررررررر  دخرررررررل الم  ارررررررة 

 را ررررص لررررو الررررأي  و ررررص وان الومررررل ال، ال راعاررررة ومبريررررر ملرررر  ان ا را لررررص المصرررردر الو  ررررد ل  رررررو 
ولررررو ا را ال راعاررررة و    رررررا  ررررريبة  نررررد اصرررردرل  ا ولإلرررر      ل باو رارررر  د رررر   ررررن مجرررر   رررر  ا  

 . ب  ال روا   ص دورامه  الم   فةدا ص ل  

                                                           
 134ص 2011الطبعة الثانية دار اثراء للن ر والتوزيع  ،المالية العامة والنانون المالي والضريبي ،عادل فليح العلي (1)
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 رررررررررور  –لنررررررررري  ررررررررورر –  ا   صرررررررر دي ا شرررررررر رامص ا اريكررررررررص  و  رررررررر  نفرررررررر  نهرررررررره ال باو رررررررر
الررررر  لنررررري  رررررا الضررررريبة الوا ررررد   إما م فرررر   طفرررررا الضررررريبة الوا ررررد  ول رررر  ارررر  اخرررر ر  الو رررر   

ان مام ررررررر   إمري وان السررررررربل الرررررررىا  ل  فرررررر و   ررررررص ال رررررررروا  لررررررو الريرررررر  الودرررررر ،   رررررر  الريرررررر  الودرررررر ري 
مرمفررررر  طصرررررور  اسررررر مر  ن اجرررررة م رررررور المج مررررر  ولرررررا  لمجهرررررود ارررررر  ا را رررررص وال رررررص مدضرررررص الودالرررررة 

 ررررررور   ررررررا  رررررريبة و  رررررد  ( شرررررولر) ويرررررر  ال  مرررررل، (1)المم  رررررة ل مج مررررر  الب رررررد  طررررر ن مسررررر ولص   اررررر 
 الم   فرررررررة ل    رررررررة  ررررررر  المصررررررر در الم   فرررررررة ل    رررررررة ك ل هربررررررر   والف ررررررر  والب ررررررررول وام ررررررر م المصررررررر در 

 .   دل و    ل ضريبة ام  الادي مل  ال  موزي 

 :الضرائب المتعددو

، و لرررررررص م ررررررر  الضرررررررراىل ال رررررررص مفررررررررا   ررررررر  اوعارررررررة ا وررررررردد  ومصررررررر ل ا   ررررررر  ا ررررررر ا  ال ررررررررو 
لررررر   ال رررررص الضرررررريبة الو  رررررد  هررررر ان   هررررر  وير ررررر  ، مفررررررا   ررررر  الصرررررور الم   فرررررة ل ن ررررر   ا   صررررر دي

ا  مررررد  نظرررر م الضررررراىل الم ورررردد   الب رررردان إم اررررر الوصررررور ارررر   بررررل م خررررأ اج لهرررر   ررررص ال  ب ررررن   رررر 
 رررررررر ا ررررررر  ن   وان لرررررررأا النظررررررر م    ونرررررررص ا  ررررررررا   رررررررص  ررررررردد الضرررررررراىل المفرو رررررررة امررررررر  مرررررررادي الررررررر  

 كررررون لهرررر   ارررر  صرررر و ،  ررررووب    ررررص النظرررر م الضررررريبص و ر  ررررة  ب ال هرررر  وارمفرررر   م  لافهرررر  و  ررررة  صرررر   ه 
 . صر   بص     اجمل الن    ا   ص ديا

ال رررررص مفررررررا   ررررر  ا   ررررر  ا ررررر ا   ومفخرررررأ الرررررنظ  الم لارررررة المو  رررررر   نظررررر م الضرررررراىل الم وررررردد 
 .(2)طم  النسج  ا  نظ اه  ا   ص دي الم ودد  وارا  ه  ا   ص د ة ال رو  و    المج   

 :الضرائب المباشرو وغير المباشرو -ثالثا
اب شرررررررر  والضرررررررراىل   رررررررر اب شرررررررر    رررررررراىل   ررررررر الضرررررررراىل طصرررررررور    ارررررررة    لبررررررر  اررررررر  مندسررررررر 

ا المررررررر ل طفنوا هررررررر  الم وررررررردد  ومفررررررررا  رررررررراىل   رررررررر أا الضرررررررراىل المب شرررررررر    ررررررر  الررررررردخل ور ومفرررررررر 
والضرررررررا  الجمركاررررررة والضررررررراىل   رررررر   م ررررررة  ا المرررررر لأو  رررررر  ا رررررر وم ل ر  اب شررررررر    رررررر  ا  رررررر هر 

 .ا   هر 
 
 

                                                           
 209ص1990دار زلران للن ر والتوزيع  ،عمان ،المالية العامة وا رون،، على محمد  لي  (1)
 23ص، 2002، منوفية والرويتجامعتي ال -لوسيل في المالية العامة، ا الد سعد زغلول حلمي (2)
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 :الضرائب المباشرو  -1
 و رررررراىل   ررررر  راا المررررر ل ولنررررر    رررررد  رررررراىل   ررررر  الررررردخل   ررررر مندسررررر  الضرررررراىل المب شرررررر  

 : فمصكم   ،ا الم لأ ريبة الدخل وا   ريبة ر  ان نو   ا  ا 
 ضريبة على الدخل  .أ

  :(1)الضراىل     الدخل م وز       د  انوا  لص
  رررررر  اجمررررررو   مفرررررررا الضررررررريبة الو اررررررة   رررررر  الرررررردخل كررررررل  ررررررنة–الضررررررريبة الو اررررررة   رررررر  الرررررردخل  -1

مصرررررررب  اصررررررر در دخرررررررل المك ررررررر   إم .الررررررردخول ال رررررررص   صرررررررل   اررررررر  الفررررررررد خررررررررل الف رررررررر  السررررررر طدة
 او دا ل ضريبة  و      طفنوا ه  الم ودد 

مفرررررا  ررررريبة اسرررر د ة وا م رررر     رررر  كررررل اصرررردر ارررر  اصرررر در –الضررررريبة النوعاررررة   رررر  الرررردخل  -2
  رررررر  ا ربررررررر ب ال ج ريرررررررة  الرررررردخل اررررررر ر الضررررررريبة المفرو رررررررة   رررررر  ال رررررررا  المندولررررررة او المفرو رررررررة

وكررررررل نررررررو  ارررررر  انرررررروا  لررررررأس الضررررررراىل اسرررررر دل  رررررر  ، والضررررررريبة   رررررر  و رررررر ىل الندررررررل والصررررررن عاة
ل رررررررل نررررررررو  اررررررر  لررررررررأس الضررررررررراىل  ررررررر نون خرررررررر ص  رررررررص  ب ال هرررررررر  ومدرررررررردالرل  و  - الضرررررررراىل ا خررررررررر  

اما ممكرررررر  المك رررررر  ارررررر  ال هررررررر  ارررررر   كمرررررر  لهرررررر      اررررررة  ررررررص مد  ررررررل ال هررررررر  الضررررررريبص. وا ل  هرررررر 
م  ف هررررر   ومم ررررر   طف رررررو رل  المن فضرررررة اي–وعارررررة  رررررو    ضررررر  ل ضرررررراىل ا خرررررر  الضرررررريبة الن

  .ا ل     المك  

 الضرائب على راس المال .ب
اجمرررررررو  ا ارررررروال الود ريررررررة والمندولررررررة ال رررررررص  م   هرررررر  الفرررررررد  ررررررص   رررررررر  ) طفنرررررر ا المرررررر ل أ وررررررر  ر 

 رررررريبة  ولرررررص، (2)(ام خررررردا   ام ان جرررررة ألي دخرررررل ك نررررر  ان جرررررة الررررردخل الندررررردي ام   نرررررصأم  ا ررررردد 
 رررررر د  مدرررررردالر الودرررررر ر إ لمرررررر ل دون  هررررررد الررررررأكر لصرررررر  ب   مرررررر ر ا اأمفرررررررا  نررررررد  صررررررول زيرررررر د   ررررررص ر 

 واما ا  مر  را الضريبة مصب  دورية ، وزي د  مام  
 :الهبات-الوصايا –الشركات  –الضريبة على الثروات المكتسبة  .ج

، او الوالررررل الاررررر  مفرررررا لررررأس الضررررريبة ن اجرررررة  صررررول الوارصررررة   ررررر  المرررر ل ارررر  المو رررررص الارررر 
ا  م عارررررررة ام مصررررررر ل  ررررررر د   ألررررررردا    ومورررررررد لرررررررأس الضرررررررريبة اصررررررردرا ا لاررررررر  ل دولرررررررة و  لبررررررر  اررررررر  م درررررررن 

مد  رررررل الفررررروارص   ومفررررررا  برررررل موزيررررر  ال ركرررررة واررررر  صررررر  مومرررررل   ررررر، ا ررررر    رموا ا اررررروال المرمفورررررة
 رررررر  اارررررر  مفرررررررا الضررررررريبة طصررررررور  اب شررررررر   ، لررررررأس الضررررررريبة  رررررر وب ن لفررررررراأ. ولن لرررررر  ا   م عاررررررة

 .     صة كل  رد ا  ا راد ال ركة اجمل ال ركة ولص  ريبة مص  د ة او مفرا

                                                           
 107ص2013، الطبعة االولي، مطبعة جامعة قرريت ،المالية العامة من منيور النانوني ،احمد  لر حسين د ي  (1)
 144، ص1998 الر الجنابي، المالية العامة والت ريع الضريبي، دار الرتب للطباعة والن ر، جامعة الموص ،  (2)
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 :الضرائب غير المباشرو -2
ا المررررررر ل طمن  ررررررربة أ  ررررررر  الررررررردخل  نرررررررد ا ررررررر وم ل  و  ررررررر  ر مفررررررررا الضرررررررراىل   رررررررر المب شرررررررر   
  ررررر  م مررررل ا عبررررر   الضرررررريباة ويمكررررر   او  رررردر  المك ررررر  ااك نارررررة اي مداولررررر  وملررررر    رررر ر الررررر  ان د لرررر 

 . سم   الضراىل     ال داول والضراىل     ا   هر     مدسا  الضراىل   ر المب شر  
 الضرائب على التداول  -أ

مفرررررا   رررر  الممررررول    نررررد ان درررر ل ا ارررروال  ررررو  ك نرررر  ندد ررررة او  د ريررررة ال ررررص ولررررص الضررررراىل 
 (1)وال   ورل   ا  والهبة والم رالمم  لص  ص  م ا   البا  وال ر .ا   رد ال  اخر

الم وررررر ر     هررررر  ر ررررروم  -كضرررررراىل ال سرررررج ل  الضرررررراىل ال رررررص مفررررررا   ررررر  ان دررررر ل الم  ارررررة -
 موص ن ندل الم  اة النببص مسج  ه   ص  جر  خ  ة ال سج ل ط لنسبة ل ود را  ام ان

 ررررررص  فوال ررررررص   لبرررررر  ارررررر  مسررررررم  خ رررررر  م ارررررر   ال ررررررداول الضررررررراىل ال ررررررص مفرررررررا   رررررر  طوررررررا -
  صررررررن  واطرررررر   الودررررررود او ال مبارررررر    او ا  صرررررر    ومجبرررررر  اصنرررررر    م ارررررر  ( الوررررررراص )ر رررررر   رررررر ط 

  .ا لاة مور  طضريبة ال  ط 
الو ررررراة او الهبرررررة او ال ركرررررة   ررررر   ريرررررن الضرررررراىل ال رررررص مفررررررا  ررررر   ريرررررن ان دررررر ل ال ررررررو  -

 .ل ل انه الضريبة  ونو  ا    د ص ما  انوا ه  و  لب  ا    دد الم ر  الد نونص
 الضرائب على االستهالك - 
مفررررررررا   ررررررر  انررررررروا  او نرررررررة اررررررر  السررررررر   وال ررررررردا    –لرررررررأس الضرررررررراىل   ررررررر  شرررررررك     مفررررررررا 

  رررررر  ا  رررررر هر    ررررررم  ا  ررررررر الد نوناررررررة او مفرررررررا ط رررررركل  رررررر م وي  ررررررن    هرررررر  ط لضررررررريبة الو اررررررة
 .    شك    لم و   ون 

  -:الضرائب على استهالك سلع معينة –الشكل االول 

الب رررررررد ومسرررررررم   م رررررررر   رررررررريبة ا  ررررررر هر    ررررررر   ررررررر   او نرررررررة  نرررررررد  بورلررررررر   ررررررردود فررررررررا ال
و رررررو  مفصرررررل   ررررر  الن رررررو  الضرررررراىل الجمركارررررة او طمن  ررررربة ان   هررررر  وكمررررر  مورررررر  طضرررررراىل ا ن ررررر ر

 :(2)اآلمص

 الضرائب الجمركية  - 1

                                                           
 38صسعود جايد مشكور.، مصدر سابق - 1

سلوب منترح لتنلي  ارزقي عباس عبد،  (2) د، ال  البيت، العدمجلة باب ،  ،المعهد التنني -التهرب عن دفع ضريبة الد   ا

  21، ص2
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اررررر  اصررررر در ممويرررررل ال  ينرررررة الو ارررررة لمررررر  مررررردرس اررررر  االررررررادا   لرررررأس الضرررررريبة اصررررردرا اهمررررر  ومورررررد
او مفرررررا  نررررد  الرررر  الب ررررد الد داررررة ارررر  ال رررر ر ص مفرررررا   رررر  المن جرررر   ا  نباررررة و رررر د  ارررر  .ارمفوررررة

الضررررريبة ال ررررص مفرررررا   رررر  السرررر   اصنرررر   خرو هرررر  ارررر  ، خرررررور السرررر   ارررر  الب ررررد الرررر  الورررر ل  ال رررر ر ص
و ررررر  ة لمنررررر  السررررر   الضررررررورية او الب رررررد  طضرررررريبة الصررررر درا  و  لبررررر  اررررر  مسررررر  داه  الب رررررد    رررررن    هررررر 

 –  ا  ررررررن    هرررررر السرررررر   اصنرررررر   دخولهرررررر  الرررررر  الب ررررررد  اارررررر  الضررررررراىل ال ررررررص مفرررررررا  رررررر د    رررررر . المررررررواد
البرررررررا المررررر لص اي زيرررررر د  ا الررررررادا  الضررررررريباة  ارررررر  ملررررر  ةم ددرررررال ا ا  رررررر  راد –طضرررررريبة الرررررواردا  

ان  ررررريبة ال مركاررررة ارررر   ررررم   طوضرررره الررررر  ، و م  ررررة المنرررر ه الم  ررررص ارررر  ان  سررررة السرررر   ا  نباررررة
وال هرررررر  لررررررص الب ررررررد  خرررررر رر  رررررردود طوم ارررررر   البارررررر  وال رررررررا  ارررررر  ان مارررررر م اي، الضررررررراىل   رررررر  ال ررررررداول

 ا   فمص:وم  أ  ورا  دالد  ولص  طم  طة الو ا      ال   ر الجم ة والمس ه  
 . راىل ال ران ي ،  راىل ال صدالر،  راىل ا    راد

 :الضرائب على االنتاج  – 2
اررررر   رررررد   داخ اررررر   اررررر  السررررر   المن جرررررة والمسررررر ه  ة انررررروا  او نرررررة ومفررررررا لرررررأس الضرررررراىل   ررررر 

الب رررررد  و ررررر  اخ اررررر ر داخ اررررر  ان   هررررر  وا ررررر هرمه  ا ررررردد  مررررر     ول ررررر   ررررر و. السررررر   مصررررر ل  ماررررر  انررررروا 
 .(1)ا ل ان  ر ال مور والم   والسك ىر وبوا الس   ما  ا  رار الص اة    ه 

انهررر  مررراا  ماررر را ا لاررر  اسررر مرا الررر   رررد كب رررر  الضرررراىل   لرررأا النرررو  اررر ولورررل ا ررررز اررر  مم ررر  طررر
كمرررررر   مكرررررر  ان مورررررروا الررررررند  ال   ررررررل  ررررررص االرررررررادا  الضررررررريبة ،  ررررررص ر ررررررد ال  ينررررررة الو اررررررة ل دولررررررة

أدا  ل و اررررر  ا  ررررر  م ر وا ن ررررر ر اررررر  خررررررل ا رررررو رل  الم ب النرررررة مبوررررر  أللمارررررة . وا ضررررر  مصررررر   الجمركارررررة
ان ررررر ر السررررر   ال رررررص الرررررراد خفرررررا  و  مكررررر  ر ررررر   رررررور الضرررررريبة   ررررر  رمهررررر  الدولرررررة،   ال رررررص مررررر  اخ السررررر 

وارررر  صرررر  مد  ررررل ال ماررررة المسرررر ه  ة انهرررر  ، ل ونهرررر  اضررررر  ط لصرررر ة  جرررر  ان   هرررر  الرررر  ا صرررر  ارررر   مكرررر 
اي ا  ول رررر  ندررررل  ررررل  الضررررريبة  اب رررري الضررررريبة ارررر  خرررررل مضررررم   طوررررد ا  ولررررة المنرررر ه ر رررر   ررررورل 
 المرررررراد زيررررر د  ال ماررررر   نرررررد م فررررراا  رررررور الضرررررريبة   ررررر  طورررررا السررررر  ل مسررررر ه   او   ررررر  الوكررررر   

 المن جة انه .
 

 الضريبة العامة على االستهالك -الشكل الثاني

                                                           
 103ص  2017الطبعة الثالثة دار الضياءللن روالتوزيع، الية والت ريع المالي في العراق، لع الم، عرائد ناجي احمد (1)



المدخل النظري  –الموازنة  –الفصل األول: الضريبة 
 

19 

مجمرررررو  اررررر  مررررر  انف  ررررر  اررررر   برررررل ا  رررررراد   ررررر  ك  رررررة السررررر   وال ررررردا   مفررررررا لرررررأس الضرررررريبة    
 ررررررراد ولررررررأس الضررررررريبة   ل  طرررررر لوا   افرو ررررررة   رررررر  اجمررررررو  ا نفرررررر ص ا  رررررر هرمص كفنهرررررر  ا  رررررر هرماة

  .مبنص    الضراىل المفرو ة     الس   ا خر   ل م ون ال    نبه 
 .(1)اآلمص:لفرا لأا النو  ا  الضراىل ولص     الن و  وهنالك ثالثة طرق 

مفررررررا لرررررأس الضرررررريبة  رررررص كرررررل ارررررر  الررررر   ان ررررر ر ومرررررداول السررررر   وال ررررردا     ررررر   :الطريقرررررة االولرررررى
ار  ررررة الرررر  اخررررر  ا  رررردا  ارررر  ارا ررررل ان   هرررر  الرررر  ارا ررررل مررررداوله  انوا هرررر  الم   فررررة ارررر  

و ررررص الب لررررل (  ررررص لررررأس ال  لررررة  ررررريبة )ر رررر  ا  مرررر ل ومسررررم  ا خ ررررر ارررر   بررررل المسرررر ه  
طسرررربل م رررررار ا رررر   ه  وب ررررر  ملرررر   رررر ادي الرررر  ارمفرررر   ا ررررو ر      كررررون  ررررورل  ان فضرررر

  .    ا  ا ندل ال   فة ل مس ه   الس   ال دا  
ولررررص الضرررريبة ال ررررص مفررررا   رررر  السررر   وال رررردا    نرررد ار  ررررة وا رررد  ارررر  ارا ررررل  :الثانيررررة الطريقرررة

 و نررررررردا  مفررررررررا  رررررررص ار  رررررررة ان   هررررررر  مسرررررررم  ان   هررررررر  او ار  رررررررة اررررررر  ارا رررررررل مرررررررداوله 
 اوهررررر  ارررررر  مرررررر  ر  ارررررر  ارا رررررل  اوهرررررر  اي طضرررررريبة ا ن رررررر ر و نررررردا  مفرررررررا   ررررر  ار  ررررررة

مسرررررم     ر ال ج ىرررررة الررررر  المسررررر ه  ار  رررررة  اوهررررر  اررررر  مررررر الجم رررررة الررررر  مررررر  ر ال ج ىرررررة او
 .()طضريبة المباو  

ومفررررا لررررأس الضررررريبة   ررر  كررررل ار  ررررة اررر  ارا ررررل ان رررر ر السررر وة او ال داررررة  نررررد  :الطريقررررة الثالثررررة
 اوهرررررررر  او ا رررررررر هرمه  ول رررررررر    مفرررررررررا   رررررررر   مارررررررر  لررررررررأس المرا ررررررررل اي ال امررررررررة ال  اررررررررة 

ل د هرررررر  طوررررررد ا رررررر بو د  ررررررل مفرررررررا  درررررر    رررررر  ادرررررردار ا  رررررر  ة ال ررررررص  ل سرررررر وة او ال داررررررة
 .(المدخر  ومسم  )طضريبة ال امة المض  ة

 -:المطلب الثالث: قواعد الضريبة العامة
طودا  ك ن  الضريبة  ص الف ر ال د  دي او ط لدولة ال  ر ة ما  اهمة ا دد  مومل     م د ن 

ص مد        مده  ا  انه   ص ماس ر ا ن  ة ال الب د  واس  د ، ال وازن     ا الرادا  والنفد   الو اة
السا  ة ا   ص د ة وا   م عاة و ص مو ا   ا ب    ص الف ر المو  ر ما  مفص ر  وي و  و ل  ص

وا  ، ا    م را  ا ن   اة وم د ن رغبة ال كواة  ص ر د خ ين ه  ا  ارا  مه  اص ل  المك ف    د وه 
لضريبص ان  فخأ طو   ا   ب ر   نون الضريبة و وا دل  م م   ط  الضريبة ا  الماة ك ن   د ا  الم ر  ا

                                                           
 73-71ص  2003 ،مصدر سابق، فوزي عطوي (1)
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–ال ص شك   ا   ا ال د  دي ل ضريبة ال ص و وه  ا   ص دي ا ن    ي ادم  م ع  ص ك  ط  ال ه ر 
 .ا  ال فص ل  ون ن ول ا  و  لأس الدوا د ط ص-(1)صرو  ا ا 

 :قاعدو العدالة او المساواو أواًل:
          ما  ا راد المج م  ادا  الضريبة طم  النسج  ا   درمه  الم لاة  ص  ص  و  لأس الد  د  

 : فمصوي   مل  ا  خرل ا   (2)م مل     ا  اعب   الم لاة الو اة ال ص مد   م  اساولاة الدولة
ص در ا الرادا  ام    كل مل  ان  ما  ا ش  ص وا اوال   ضوون ل ضريبة دون مم       ا -1

 الوموااة. أابد
ان مفخأ  نظر ا   ب ر الددر  الم لاة ل مك   ل  د ن الودالة والمس وا   ص م مل ا عب   الم لاة  -2

مفرا      ما  المك ف    نف  المددار وبم  ال ن  ل ا   ج  الدخول ال ص   ص ون ، و الو اة
راد دون مم    ط لصفة لن ل  ا  ب را  ا ودد  مس ند ال ه  لأس الد  د  ل مس وا      ا  ،   ه 

ل      او ا    او ا  و     ال  صاة ومرا ص و   المك   ا   م  ص ا    ع إما ا  ك ن ا  و 
 او د ولكأا.

 قاعدو اليقينثانيًا: 
ووا  ة  ان م ون الضريبة او واة وا دد ، م  ر لأس الد  د  ا    اة  ص  م اة  را الضريبة

ط  ع الو   الد نون وال واى  ، ادل  وك  ة ا  را ا  الم و دة  ه ه  وااو د  دىا  ن  اة  ورل  وو  
 .م باده  طصور   سنة الضريباة  رص ال و   ه  ا  الن  اة ال ددالرية وك  ة الجوانل ا  راىاة ا زاة  ص

ولأا الادي ال  م ب ن النظ م الضريبص طسهولة وام ر     اة ، ام  النببص ا   درار  ص ال  ري  الضريبص
 د مس  صر ا دار  الضريباة  ه   (3)او ا اور الم و دة  ه  ا  را ا  وان  دم و وب لأس،  ص م د ن الدا  

 .  ند  ب ال ه  وا  ال بوه  ا  ان ه   لد  د  الودالة والمس وا  وان  ر الم سوباة
 مة:ءقاعدو المالثالثًا: 

ة المن  بة  ند م ص  ه  ا    ع دخ   مرا ص لأس الد  د  المك   ط لضريبة ا    ع الو   وال ريد
 و ص   ل الم ل لأس الد  د ، وظرو   وم م ش  ا   در  المك   ط  ع  س  ا  م م ه  و دم ال هر  انه 

 ارىمة لد   لأس الضريبة ا ضل ا و    ،  ضر    انه  م ود    ال ص  ة الضريباة  و  ماصر   ب 

                                                           
 167ص1983، االسرندرية، م سسة الثنافة الجامعية ،اصول المالية العامة ،عادل احمد ح يش (1)

(2( Richard A. Musgrave، Peggy B. Musgrave، Public finance in theory and practice، 5th edition، 

McGRAW-HILL BOOK COMPANY، 1989، p 219. 
 133ص2015الطبعة  ،من ورات زين الحنوقية ،المالية العامة ،صالح الدين حمديسمير  (3)
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 ومجب   ريبة ا رب ب ال ج رية والصن عاة. المك ف    ند ا  راه ا   وا  ور اي مجب   ريبة المرمب  
 . او  ند م دن ا رب ب  ص نه  ة السنة الم لاة

 قاعدو االقتصاد:رابعًا: 
وبأل  مو ر  اص ريفه      ة  دا  س  س   م  لأس الد  د  ا   دام ا ضل ال رص ال ص م ون  

ام  ال يد ا  نفد      را  وال بأالر  ند م ص ل الضريبةومس هد  الد  د   دم ا .ل   ينة اردودا ا   
ا ل ا   طمون  اخر ك م  ك ن  م  لاف  ب ال ه م ون  ص   ه  ا ل ا   مك   ا  ص اي م  لافه  و  (1) ب ال ه 
ال  داىر   او ال ام المك   ط ل ضور م ون ما    ىد    لاة و ص  ة امبر ا ل ال ج   ند المنب   مك 

   موظا  ا الراد ومومل لأس الد  د    ا لاة ا   اة ال   راا   وا  ال ورا ا دد  ص و   الضريبة
 .الص  ص الضريبة
 المؤشرات الضريبيةالمطلب الرابع : 

 أواًل: الطاقة الضريبية 

ا  ا خأ  ال   ة الضريباة لص ال دود الدصو  لإلالرادا  ال ص  مك  م ص  ه  ا  خرل الضراىل
ا  ارا     در   النفد   الو اة واس و  ان   ه  الن مه الدواص ا  م لص واددارط    ب ر  ج   اكل 

ا الرادا   ومد ا ال   ة الضريباة ا  نسبة، و در  ال كواة     م ص  ه  ا  راد     د   الضراىل
( ا  الدخل الدواص %25وو   )مول  كر (  دا  ريبا    م ا ص س) ال  الدخل الدواص الضريباة

  ص ال وكمة دد او    ان اا  )الاسون ا رم ()واصر لوي ( ،  دا ادبو   ص   را  الس    لصا  م
 (.%17-%19ال راوب ا  )   در      م ص ل االراد  ريبص الن ااة  جل ان م ون الب دان 

 ثانيًا: العبء الضريبي 

 .الم  ص ا  م لصالفو اة ال  الن مه  ا  خرل نسل ا الرادا  الضريباة  د ا الول  الضريبص
واد   در  الس  ة الم لاة     ،  ص ال ا   ا   ص د ةالب د  الاشر اد  مدخل وا  خرل الول  الضرب ص

ا  را ا     نوو السا         مو ب  و ص الب لل   رص، ط لدو  ال راىاة الم   ة  ص الب د ال صر 
وب ل  لص ممويل ، رادا  الضريباة الم   ةال   ة   و   الد  د  الضريباة ام  الادي ال  زي د  ا ال

السا     ا   ص د ة  وكأل    رص   نوو، ود    رااه ا ا  ا   م  ص ال   اة رو    البن الم 

                                                           
 2014م سططسططة الهنداوي للتعليع والن ططر، قرجمة على ابو الفتوح وا رون ،االقتصططاد السططياسططي ،ويليلع سططتانلي جيفونس (1)

 128ص
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و و ل لضم ن اا   ل ا  راد او    ريبص ادبول  را  ل  مك  ا  خرل  نظ م  ريبص ارن      و  
 .(1)النظر  ص صرصة ا ددا  رىاسة انه  ولن  ال   ل و دم ال هر  المك ف    د   الضريبة ال رك  

 م اة امس ص الول   دمو :ا  ا لدا  ا   ص د ة وال نمويةامس ص الول  الضريبص الم دد ا ول 
ا   م  ا ولوي   ال ص منظر ال ه  ال كوا   طو    ل دولة وا  راماجا مه  الضريبص ا  ا لدا  ال نموية

ا   را  الب د   س ىر ال ص م ظ   ه الو    الر   ا  ، ا  د   ل نمو وال نماة ا   ب ر طم  النج   ن 
اة ا   صول     االردا  ا    لا  ان   مك  ل دولة  ص المس دبل موويضه  ط، م فاا الول  الضريبص
 ال م ش  ا  ويجل       نوص السا     النظر ام ا  ك ن الول  الضريبص، م س  وم ر  النمو وال نماة

 .ولوي   ا   ص د ة وال نمويةا 

مد ا  الول  الضريبص دوري : ا  المه  مد ا  الول  الضريبص     ا    م ر ط ن ظ م وا  اما الم دد ال  نص 
 در  النظ م الضريبص     م د ن الدا    ومل  ل  ور     ، ا  ا الرادا  الضريباة ل دولة م ن ا ن  د 

 .ال  اة

ال ف    والمس وا  وال ف  اة: النببص ارا    لأس ا   ب را   ند مصما    ب را ارا    ا الم دد ال  لع 
و  جل ان م م   السا     الضريباة )ط ل ف   ( طم  ال م ش  ا  ا ن  ة ا   ص د ة ، الول  الضريبص

 إم الضريبصوكأل    مل)المس وا (  ند موزي  الول  . والد      ال ص مم را   ه  لأس ا ن  ة الم   فة
او اس وا  الرا اة ا  خرل  م ون المس وا  ا   اة ا  خرل  را اعب    ريباة ا س وية  سل الدخل

اي ان امس م ا  ر الد نوناة ل ضراىل ط ل ف  اة  وا    نل )ال ف  اة(،  را  راىل     الدخول المرمفبة
  سه   ص زي د  ا الرادا  الضريباة. والو وب

 الدخ اة ل ضراىل المرونةص ل   : 
 الو   لأا الماشر اد  ا  ج طة الضراىل ل  ب ر ال   ل  ص الن مه الم  ص ا  م لص وي   ا   را ه 

ك ن  ا  وي  ر ال  اما،     رين  سمة اودل نمو الضراىل     اودل نمو الن مه الم  ص ا  م لص
وب ل  لص  درمه      اس الر  ال ي دا  ارونة الضراىل      مل  دلو  او ال المرونة امبر ا  وا د الص ا 

 الدل     ان الضراىل   ر ارنة. فن  اا  ما ك ن ا ل ا  الوا د الص ا   ص مل  ، المس مر  ل نفد   الو اة

 
 الميل الحدي للضرائبرابعًا: 

                                                           
(1) Tax reforms in EU Member States، EUROPEAN ECONOMY 5|2013، p87 
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ا      الب د  ااشر الم ل ال دي ل ضراىل لو مل  الج   ا  الن مه الم  ص ا  م لص الأي مس  ا 
وك م  ارمف  دل         اة الس  ة ،     موبئة المدخرا  الدوااةالب د    ا   در  ولو. اوازن ه ال  

ال ب ر الم  ن  ص      ص ا الرادا  الضريباة  ال ب ر الم  ن ا  خرل  سمة وي   ا  س ط ، الضريباة
 الن مه الم  ص ا  م لص.

 الجهد الضريبي خامسًا: 
 ونرررررررر  أ ررررررررد ااشرررررررررا  ا دا  الضررررررررريبص ل درررررررروي  دور لريبص  مكرررررررر  الو ررررررررول الرررررررر  الجهررررررررد الضرررررررر

ارررررر  خرررررررل  سررررررمة الوررررررل  الضررررررريبص   ررررررر  ، النظرررررر م الضررررررريبص  ررررررص ممويررررررل الموازنررررررة الو اررررررة ل دولرررررررة
 إن لررررأس ونررررص   نرررر  ام ارررر  ك نرررر  مامررررة الجهررررد الضررررريبص ا ررررل ارررر  الوا ررررد الصرررر ا  ، ال   ررررة الضررررريباة

 ونرررررص   هرررررأا الضرررررريبص أم رررررر اررررر  الوا رررررد الصررررر ا ااررررر  ام ك نررررر  مامرررررة الجهرررررد ،    رررررة  رررررريباة او  رررررة
اارررررر   ررررررص   لررررررة مامررررررة الجهررررررد ، (1)و ررررررود  ررررررل   ررررررريبص  درررررر    رررررر  ا  ررررررراد المك فرررررر    ررررررد   الضررررررريبة

 الاشر      ا  ة ا لاة   د  ا   بل ال كواة.  فن  الضريبص أ ر  ل وا د الص ا 

 

 
  

                                                           
منارنة للت ططريعات الضططريبية في العراق ونيران لتنويع دور النيام الضططريبي في بحث ، مرقضططى حسططين علوان التميمي (1)

  85ص2016جامعة  ربالء  ،قسع المحاسبة ،رسالة ماجستير ،قموي  الموازنة العامة
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 المبحث الثاني

 .طرق تمويلها -انواعها -ادهاواعد، الموازنة العامةمفهوم 

 المفهوم، وعالقتها بالمفاهيم االخرى()–المطلب االول: الموازنة العامة 

 مفهوم الموازنة العامة  -اوالً 

ال ررررررص ا رررررر  دا   ري  نارررررر  و رنسرررررر  ارررررر  اواىررررررل الب رررررردان  و ررررررص ادرررررردا ه  لم دداررررررةاالب رررررردان   ررررررو 
وا رررررر  الموازنررررررة  ئابرررررر د ررررررص الورررررر ل  ال ررررررص و ررررررو  ب ررررررد ا ول ك نرررررر   ري  نارررررر  لررررررص ال ،  درررررردالموازنررررررة

 ا  ان اصرررررررر    1789ة نظمرررررررر   رنسرررررررر  الموازنررررررررة لسررررررررنة وبوررررررررد   ررررررررر  زانارررررررر، 1688، ال دال ررررررررة  ررررررررنة
(budget )(المورررررررررر  ط لموازنرررررررررة اشررررررررر ن اررررررررر  ك مرررررررررة  رنسررررررررراة  د مرررررررررةbougette )(اوbouge ولرررررررررص )

 اررررر  الندرررررود او كررررا  الم ررررر   رررررص  ري  ناررررر   مو رررر مونررررص ال رررررا  الصرررررب ر ارررر  الج رررررد او الدمررررر   الرررررأي 
، (1)ل نهرررر    موبررررر  رررر  ارررردلوله  المرررر لص أي ا  رررر ز  الد نوناررررة ا   ررررص  ري  نارررر  صرررر  ان د رررر  الرررر   رنسرررر  

مدريرررررررر  ( الررررررر  ال د برررررررة ال رررررررص كررررررر ن   مرررررررل   هررررررر  وزيرررررررر ال  انرررررررةBudgetوي ررررررر ر اصررررررر    الموازنرررررررة )
وكرررررر ن ، الب ررررررد ا ررررررب    امرررررر  طوررررررد طموازنررررررة صرررررر  ا  ا  رررررر   وارررررروارد ال كواررررررة  ررررررص البرلمرررررر ن البري رررررر نص

المبرررررررردأ و ررررررررو  ا من او ال رررررررررخا   ررررررررص الجب  ررررررررة الضررررررررريبة ارررررررر   بررررررررل ام  ررررررررص ال ررررررررول أي السرررررررر  ة 
وممسررررركوا  رررررص ملررررر  ال رررررن امررررر    دررررر  اخرررررر لرررررو  رررررن الر  طرررررة   ررررر  انفررررر ص  صررررر   ه  ك رررررف  ال  رررررريعاة

 .(2)اةوا الرادا  م   الموازنة الو  ان د وا ال  ان   ة كل ا  النفد  

  ال ص الال أ (Budget and Balanceو ص ا      من ول اصرررررررررررررر   ص )الموازنة و الم  اناة( )
د   الماممر الوربص   دد ر د ال م     نهم . ، مسررررررررررررررم   هم  الموازنة الو اة ل دولة    هم  اراد  ل خر

ل د لة      (Budgetط  ررررر  دام ا ررررر رب الموازنة )1969ال  ا  ل و وم ا دارية الأي  دد  ص ال وي 
( اوبرا    المرك  الم لص ل م رررررررو   ص نه  ة Balance) ا رررررر رب الم  اناة  دالموازنة ال ددالرية  ص ا  

 .(3)السنة الم لاة

                                                           
 7ص، 2002، الطبعة االولى ،من ورات الحلبي الحنوقية، الموازنة العامة للدولة ،عبد اللطير قطيش (1)
 523ص، 2005، م سسة ال باب الجامعية ،السياسة المالية ،اندراوسعا ر وليع ( 2)
االقجالات الحديثة في قطوير الموازنة العامة للدولة ودورلا في ادارة البرامج واالن طططططططة  ،محمد عوض رضططططططوان (3)

 13-10ص، 2009بيروت  –الطبعة الثانية  ،والم روعات الحرومية
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و ، الموازنررررررة الو اررررررة وصادررررررة ا لاررررررة ا   رررررراة موكرررررر  الو رررررر  السا  ررررررص وا   صرررررر دي والمرررررر لص ل دولررررررة دمورررررر
ال فررررررن   رررررر  ان الموازنررررررة الو اررررررة لررررررص  مررررررل لف ررررررر  لنرررررر    مرررررر  ارررررر  الم  صرررررر    ررررررص ال ررررررفن المرررررر لص

و  سررررررف ه   ررررررد م ررررررور الب ررررررد  ام ان افهرررررروم، السا  رررررراة وا   صرررررر د ةالب ررررررد   ا  ررررررص  رررررر م  الو رررررر    سررررررفة
ولررررأا  رأ ررررم لاةالالم دخ ررررة الرررر  ا شرررر راماة   لدولررررة الب ررررد  ال  ر ررررة الرررر الب ررررد  ارررر  ارررررور الرررر ا  ارررر  دور

كمرررررر  موبررررررر ، ووظ ىفهرررررر الب ررررررد  م ررررررور   سررررررفة اد ضررررررا   ال  ررررررور انوكرررررر    رررررر  الموازنررررررة الو اررررررة و  رررررر 
نف  هررررر  وا الررررررادا  الم  م رررررة  الب رررررد ال اررررر م ط الموازنرررررة الو ارررررة  ررررر  اد   رررررة  ررررر   المصررررررو    ال رررررص مرررررروم

وا لاررررررة  م ددهرررررر  لف ررررررر  زاناررررررة ا رررررردد   ررررررص ا رررررر ر ر رررررر  وصادررررررة ا ضررررررمنة الرررررردا   ا  صرررررر د ة وا  م عاررررررة
 .(1)ال  الر  س ا   ص دي   عاة  أل 

لدرررررررد ا رررررررب   الموازنرررررررة الو ارررررررة ل دولرررررررة  رررررررص الوصرررررررر ال ررررررردالع و ررررررر  ة  و لرررررررة  م ررررررر م الدررررررررارا  
صرررررر د ة ا ولويرررررر   ومفخرررررأ  ررررررص  سرررررر  ه  الووااررررررل الم   فررررررة ارررررر  ا   أابررررررد إلرررررر . ال ررررررص مسرررررر ند ال كواارررررة

، سرررررر  ا رررررررا ا  وا رررررر ل ل اداريررررررة و ناررررررة  درررررر ا رررررر ن الموازنررررررة الو اررررررة ل ارررررر  صرررررر و ا  رررررراة وا  م عاررررررة و 
لررررررأل  اولرررررر  لررررررأا ال نظررررررا  المرررررر لص ، وا  منف ررررررأ السا  ررررررة الو اررررررة ل دولررررررةدا  اهمررررررة ارررررر  ادوإنمرررررر  لررررررص ا

ودأ ررررر  الدرا ررررر     ررررر  ا ل مررررر م طم   ررررر   وانرررررل  .الون  رررررة ال ب رررررر  اررررر    نرررررل المف رررررري  المو  رررررري 
  رررررررر ان لرررررررأا ا ل مررررررر م لررررررر   كررررررر  ا رررررررا ، لتالموازنرررررررة الو ارررررررة الد نونارررررررة والم لارررررررة وا   م عارررررررة...ا

و وانبهرررررررر  ، م م ررررررررة لدرا ررررررر    رررررررر طدة ورم  ا ورررررررردد   رررررررول الموازنررررررررة الو ارررررررة ل دولررررررررة  رررررررد ة  ررررررررل لرررررررو
ام مو رررررعاة أي  رررررص  ررررر ل ك نررررر  الموازنرررررة ان م شررررراة ك نررررر  أم  طمررررر   رررررص ملررررر    ل هررررر  الم لارررررة. الم   فرررررة

وارررررد  مرررررفص ر لرررررأس ال  لرررررة   ررررر  اسررررر و  ،  رررررص   لرررررة مررررروازن او  رررررص   لرررررة  جررررر  او  رررررص   لرررررة  ررررر ىا
 .ا   ص د الو نص

 ابررررر لي ا لارررررة ا   رررررة الرررررامن  هررررر  ويدررلررررر  البرلمررررر ن طدررررر نون طفنهررررر  لرررررص  الموازنرررررة الو ارررررة   ر ررررر
النفدررررر   وا الررررررادا  الرزارررررة ل  د رررررن الررررردا   لف رررررر  زانارررررة ا ررررردد    لبررررر  اررررر  م رررررون  رررررنة م  ررررروي   ررررر 

لمرررررد  زانارررررة ادب ررررررة  مدريررررررر افصرررررل  ررررر  لإلالررررررادا  والنفدرررررر   الو ارررررة)الموازنرررررة ط نهررررر     ر ررررر،(2)الدولرررررة
وا ضررررر   ر ررررر  الموازنرررررة  (3)لررررردا  ال رررررص م بن لررررر  الدولرررررة(ا اررررر  م رررررون  رررررنة ومومرررررل   ررررر  م د رررررن    لبررررر 

اسرررر و  ارامرررر   ادا  اداريررررة م ضررررم  الرررردا   ا لاررررة ارررر  االرررررادا  واصرررررو    ون رررر ىه   رررر  طفنهرررر الو اررررة 
                                                           

االوراق رض وانعراسططططها في م شططططرات التداول الموازنة الحرومية في حجع التموي  المنتاثر عجز ، حيدر عباس عبدهللا (1)

  17ص2018،جامعة  ربالء، ا روحة د توراه ،المالية
 273ص2018. الوحدة من ورات الجامعة االفتراضية السورية، المالية العامة، حمد  ير العرامم (2)
 153ص2007.دار الب ائر االسالمية .بيروت .الخالفةبلد  السياسة المالية في -عايد فض  ال عراوي (3)
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، (1)ا دار  واخ ررررررا مد رررررا  ال فررررر    ا   صررررر د ة اررررر  خررررررل اد رنرررررة الن ررررر ىه اررررر  اررررر  ادر رررررة  رررررص الموازنرررررة
الررررر   ال وب رررررر  نهررررر  ،  رررررص الوم اررررر   والن ررررر ىه المسررررر دب اة)خ رررررة ا لارررررة ل ررررر  ك  طفنهررررر  ممررررر   ر ررررر  ا ضررررر  

ال   ررررل  نرررررد ،      والدرررررو  الو ا ررررة وارررر  الرررر  ملرررر ط ألر رررر م ا ررررل دو را  والو رررردا  و الجن هرررر   والسرررر
لرررررص مدنارررررة مرررررادي الررررر  ادار  انهجارررررة وان جرررررة  وال فررررر    الو لارررررة أي ا ررررر  دااه  او الومرررررل  هررررر  الفو لارررررة

 .(2) موظف  (لمسهل ال  ك  وال وا ل ومو ر ال     
 عالقة الموازنة العامة ببعض المفاهيم المالية األخرى  -ثانيا

 :عالقة الموازنة بالحساب الختامي -أ
ال سررررر   الرررررأي  ضررررر  النفدررررر   الو ارررررة الفو ارررررة  طفنررررر  ورررررر  ال سررررر   ال  ررررر اص ل دولرررررة   ررررر   

ال سرررر   ال  رررر اص  دويورررر، و ا الرررررادا  الو اررررة الفو اررررة  رررر  الورررر م المنصرررررم أي  ررررنة ا لاررررة ان هاررررة
لمفهرررررروم الموازنررررررة الو اررررررة ل دولررررررة مم ارررررر   ن الموازنررررررة الو اررررررة م  رررررروي   رررررر  م م نرررررر   او     اوكو رررررر

   ررررروي   ررررر  اررررر  م درررررن  ورررررر اررررر  النفدررررر      نمررررر  ال سررررر   ال  ررررر اص، مدررررردالرا  لسرررررنة ا لارررررة ادب رررررة
اوبررررر  نهرررر  ط ألر رررر م ال ددالريررررة  كمرررر  الر رررر  ان ل ررررل اوازنررررة   اررررة، وا الرررررادا  لسررررنة ا لاررررة ان هاررررة

 ررررردد   هررررر    نهررررر  ط ألر ررررر م الفو ارررررة ويصررررردر  ررررر  نفررررر  الف رررررر  ال انارررررة ال رررررص ا  اوبرررررر     خ  ااررررر     سررررر ط
 الو اة( الموازنة الو اة )أي   ر  ال ص نفأ   ه  الموازنة

 :بالحسابات القومية عالقة الموازنة العامة -ب
 وبرررررررر اصررررررر    ال سررررررر ط   الدواارررررررة  ررررررر  ال دررررررردالرا  ال مارررررررة الم و ورررررررة ل جررررررر  الن ررررررر   

داخ اررررررة وال  ر اررررررة طد  عارررررر  ال رررررر ص والورررررر م  ررررررص  ر  مرررررر  الالب رررررردان  ا   صرررررر دي لب ررررررد ارررررر 
ان ررررر ر   ص طفر ررررر موكرررررأل  لرررررص عبررررر ر   ررررر   اررررر ن مفصررررر ، لرررررص  رررررنة   لبررررر  ةخررررررل   رررررر    دررررر

ط لنسرررررربة ل  ررررررراد أم  ا   رررررر      رررررر   المج مرررررر  وموزيورررررر   رررررر   او رررررر  ا  رررررر هر  وا  رررررر  م ر
 .(3) ص   د  او اله ئ   الو اة ومل  لف ر  زاناة ان هاة  نة

 مرا ل اعداد الموازنة العامة -ثالثا
 تحضير واعداد الموازنة: -المر لة االولى -

وال ررررررص مونرررررر  طمجمو ررررررة ارررررر    ررررررص ا ررررررداد الموازنررررررة الو اررررررة جررررررر زاويررررررة  موررررررد ار  ررررررة ال  ضرررررر ر
الو رررر ىل الفناررررة وا داريررررة ما   ر ررررة  نوعاررررة المرررروارد ا   صرررر د ة ال ررررص مدرررردم السرررر   وال رررردا   الو اررررة 

                                                           
(1) niclae todea-ancl calin-the bhdge trvment -for-plannmg-2010-p919 
(2) Shim، J. K.، Siegel، J. G.، Shim، A. I.، & ebrary، Budgeting basics and beyond. Hoboken، N.J: Wiley، 

2012، p 1. 
 . 312ص 1988بلداد  ،مطبعة التعليع العالي ،اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ،ل ام محمد صفوت العمري (3) 
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و  لبرررر  ارررر    رررردد الومررررل المرررر لص  ررررص لررررأس  .وال   ررررة وم دررررن ا لرررردا  المر ررررواة  ررررم  خ ررررة الدولررررة
 مصرررررو    والمرررروارد الو اررررة لف ررررر  ادب ررررة وم ررررول  لررررأس المهمررررة المر  ررررة  و رررر  ا  مرررر    او مدرررردالرا  ل

كونهرررررر   رررررر  ا ارررررر  الجهرررررر ز ال نف ررررررأي  ررررررص ( ا دارا  واله ئرررررر   ال كوااررررررة  ررررررص  ررررررور  )ا رررررررو  اوازنررررررة
 .(1)الدولة

. م  رررررررروي ار  ررررررررة ال  ضرررررررر ر   رررررررر   م ارررررررر   مدرررررررردالر ا الرررررررررادا  والنفدرررررررر   الو اررررررررة لسررررررررنة   داررررررررة
 :مصلص ا   فوا را ا  م ض ر الموازنة 

 -:تقدير النفقات العامة -1
 نو    لم :     ا نة و  لب  ا  مدس  النفد  ال   ل مددالر النفد   الو اة الد ة وا 

 النفقات العامة الثابتة  .أ
مم ررررر   النفدررررر   الو ارررررة ال    رررررة  در رررررة كب رررررر   رررررص د رررررة مدررررردالرل  ألنهررررر    م ب رررررر ا  مب ررررررا  فافررررر  

، ونفدررررر   الما سررررر   والمرا رررررن الو ارررررةا رررررل الروامرررررل وا  جررررر را  المسررررر  دة و اسررررر  د   الررررردال  الوررررر م 
 ان البرررررررا ارررررر  ،  ضررررررر  رررررر ومرا رررررر   رررررر    م صررررررا  الوظرررررر ى  الجدالررررررد  والوررررررروا  وال رمارررررر  

لرررررأل   كرررررون . ط لنسررررربة ل سررررر  ة ال  رررررريعاة  نرررررد المصررررر د ة و جررررر  النفدرررررة الاخرررررأ  نظرررررر ا   بررررر ر النفدرررررة
 . (2)من انه  ا نف ص  م  المب لي المو مد  و   مك  مج وزل  ا  ط

 النفقات العامة المتغيرو:  .ب
م وررررررا ل  ب  رررررر طصرررررور  اسررررر مر اررررر   رررررنة الررررر  اخرررررر  ا رررررل نفدررررر    نررررر    ولرررررص النفدررررر   ال رررررص

و  لبررررر  اررررر  مهررررر   السررررر  ة ال  رررررريعاة  نرررررد المصررررر د ة   ررررر  ، واصمررررر ن ا ررررر ري   الب رررررد،   ارررررةاا سررررر   
 ةلي الرزاررررر لررررأا النرررررو  طررررر لبرا اررررر  النفدررررة دون ال فم رررررد   ررررر   جمهررررر   ن ارررر  الصرررررووبة م دالرررررد المبررررر

  د ة.
 تقدير االيرادات -2

الرل  ال   ررررررررل ط لنسرررررررربة ل درررررررردالر ا الرررررررررادا  موا رررررررر  طصررررررررووب   ومود رررررررردا  ك  ررررررررر   رررررررردا ا  ان مدررررررررد
 كمرررررر  ان مدرررررردالر ا الرررررررادا ، ا لمرررررر م طك  ررررررة الم ب رررررررا  ا   صرررررر د ة المرررررراصر   ررررررص  جرررررر  الرررررردخل الدررررررواص

و  ررررررر المب شررررررر  ط لن رررررر    ا ورررررردد  ن  مررررررة  رررررر  ارمبرررررر    صرررررر  ة الضررررررراىل المب شررررررر  ال  ررررررر  ررررررووب  
اررررر  الن  ارررررة  امررررر  مود م ارررررة مدررررردالر ا الررررررادا  ااررررررا  س  ررررر  ل ب  رررررة ، ا   صررررر دي خررررررل السرررررنة الد دارررررة

 :(3)لن ل  ام ر ا   ريدة ل ددالر ا الرادا  الو اة ،السا  اة
                                                           

 . 115ص مصدر سابق  ، الر الجنابي (1)
 208ص2011، الطبعة االولى، عمان ،دار دجلة ،اقتصاديات المالية العامة ،العبيدي سعيد محمد علي (2)

(1) Holley H. Ulbrich، Public Finance in Theory and Practice، 2nd edition، Taylor & Francis Group، 2011، 

P. 126 



المدخل النظري  –الموازنة  –الفصل األول: الضريبة 
 

28 

 لية:آهنالك ثالث طرق ، الطرق االلية في تقدير االيرادات العامة .أ

 ريدررررة السررررنة  بررررل ا خ ررررر:  بدرررر  لهررررأس ال ريدررررة الرررر   مدرررردالر ا الرررررادا  الو اررررة لسررررنة   داررررة ا رررر ن دا  -1
 2019اما ا ررررر  مدرررردالر اوازنررررة  .و  رررر   ررررب ل الم رررر ل، ارررر  مرررر  م صرررر    ل سررررنة ا لاررررة  رررر طدة   رررر 

ولنرررررر  .2018الم لاررررررة لورررررر م  اصنرررررر   السررررررنة  ررررررص خ صرررررر ص وال ررررررص م ضرررررررا  او ارررررر   بررررررل  هرررررر   م
لاررررة   مونررررر  ط لضرررررور  انهررررر    رررررر آولرررررأس ، 2017مد ضررررص ا   مررررر د   رررر  االررررررادا  السررررنة الم لارررررة 

  و رررررررفه   ر ررررررر   طورررررررا ا   بررررررر را    مكررررررر  ادخررررررر ل طورررررررا ال وررررررردالر  ال رررررررص م   بهررررررر  ارنرررررررة  رررررررل
 . او الب    ريبة افرو ة او مب ر اودل الضريبة  ريبة  دالد 

ا خرررررررررأ  ن ررررررررر ىه  و  م   رررررررررل ال   رررررررررر اررررررررر  الجهرررررررررد ا  ط لسرررررررررهولة والسرررررررررر ة اآللارررررررررةومم ررررررررر   لرررررررررأس 
وارررر  الاخررررأ    هرررر  انهرررر    مرا ررررص ال ب  رررررا  وال  ررررورا  ،   بررررل ا خ ررررر  ا الرررررادا  الم  صرررر ة ارررر  السررررنة

ا   صرررررر د ة ومفص رامهرررررر    رررررر  ااك نارررررر   المك فرررررر   وكررررررأل  ا رمفرررررر   وا ن فرررررر ا  ررررررص اسرررررر و  الن رررررر   
 . ا   ص دي ا  ن    ص ا زدل ر وال س د

الرررررر   و ررررررن لررررررأس ال ريدررررررة مدرررررردالر ا الرررررررادا  الو اررررررة : او الررررررند  النسرررررربص - ريدررررررة ال يرررررر د  النسررررررباة -2
  نمرررر  م ررررون رميررررة مف ملاررررة امجرررر س  ، بررررل ا خ رررررل سررررنة الم لاررررة ط ل يرررر د  النسررررباة  رررر  االرررررادا  السررررنة 

 اس و  الن    ا   ص دي أي ارور ا   ص د ط  لة ا زدل ر.
ممررررر  الررررر   مدررررردالر ا الررررررادا  الو ارررررة  ررررر  السرررررنة الم لارررررة طررررر لند  النسررررربص  ررررر  االررررررادا  السرررررنة  برررررل 

واص  ررررص السررررنة الدررررطف ررررر  ال سرررر د أي ال و رررر  ان فرررر ا الرررردخل   مرررررأنرررر   نرررردا  ال و رررر  ا   صرررر د   ا خ ررررر 
وال ررررررص     انهرررررر  مومررررررد الرررررر  االرررررررادا  السررررررنة  بررررررل ا خ ررررررر  اآللاررررررةويورررررر     رررررر  لررررررأس ، الم لاررررررة الد داررررررة

 مو ص الصور  ال  ا اة    الو   ا   ص دي طسبل   ن الف ر      ا  داد وال نف أ.

نة من  رررررن اررررر  السررررر إم. الفو ارررررة مركررررر  لرررررأس ال ريدرررررة   ررررر  ا و ررررر  ا الررررررادا  - ريدرررررة الم و ررررر    -3
وم  رررررأس اعاررررر را ل دررررردالر االررررررادا  السرررررنة المدب رررررة (  رررررنوا  5 – رررررنوا   -3 برررررل ا خ رررررر واررررر   ب هررررر )

أنهرررررر  ول رررررر   ورررررر      هرررررر  ، ارررررر  ا خررررررأ  نظررررررر ا   برررررر ر ال ب  رررررررا  ا   صرررررر د ة ا و وررررررة ال رررررردول

                                                           
 ،الم سسة الجامعية للدراسات والن ر والتوزيع ،الموازنة العامة وماضيها وحاضرلا ومستنبلها، فهمي محمود شرري (1)

 102-100ص1990الطبعة االولى
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ال و رررر      رررر   موبررررر  رررر  اررررد  زاناررررة  رررر طدة  ررررد م  دررررن  ررررص المسرررر دبل او   م  دررررن وب ل رررر لص  رررر ن
 ا  .   الو 

 طريقة التقدير المباشر .ب

ومدرررررردالر ،  رررررر  ا  رررررره م  ررررررص ا الرررررررادا  الو اررررررةكررررررل اررررررورد ارررررر  المرررررروارد   مونررررررص ال نبررررررا ط اك ناررررررة
 جررررر  اباو مهررررر   مدررررردالر، شرررررركة او ل ئرررررة  رررررص ال كوارررررة اب شرررررر  موهرررررد الررررر ط رررررع   صررررر      نررررر     ررررر 

او الجهررررررة المك فررررررة كمرررررر  م ررررررول  وزار  الم لاررررررة  -والر رررررروم ال ررررررص  مكرررررر  ال صررررررول    هرررررر  ل سررررررنة   داررررررة
   صررررررر ل الضرررررررراىل   دررررررردالر اب شرررررررر ألوعارررررررة الضرررررررراىل واررررررر  ال و ررررررر  ال صرررررررول   اررررررر  خررررررررل السرررررررنة 
المدب ررررة ومررررر داد لرررررأس ا الررررررادا  مبوررررر  ل  ب  ررررررا   رررررص اسررررر و  الن ررررر   ا   صررررر دي  فرررررص   لرررررة ا زدلررررر ر 

 .(1)م داد ومن فا  ص   لة ال س د

 امة:مر لة اعتماد الموازنة الع -المر لة الثانية 

ألنهرررررر   مدرررررر  اسرررررراولاة ا رررررررار الموازنررررررة وان   رررررر ه    رررررر   رررررر من السرررررر  ة ال  ررررررريعاة )البرلمرررررر ن(
و  ررررررد   نرررررر  الد رررررر م ر ، الجهررررررة المم  ررررررة ل  ررررررول طورررررردا  الرررررر   ا رررررردادل  ارررررر   بررررررل السرررررر  ة ال نف أ ررررررة

ارررررررر  115المصرررررررررية الم و مبررررررررة  ررررررررن السرررررررر  ة ال  ررررررررريعاة  ررررررررص ا  مرررررررر د الموازنررررررررة ونصرررررررر  المرررررررر د  
ارررر  الد رررر ور الورا ررررص  62  رررر  لررررأا ال ررررن،  ررررص ارررر  نصرررر  المرررر د   1971 رررر م  المصررررري  الد رررر ور
   ررررر  ان  دررررردم اج ررررر  الررررروزرا  اد ررررررب الموازنرررررة الو ارررررة الررررر  اج ررررر  النررررروا    ررررررارس . 2005لسررررنة 

وممررررررر  م اررررررة ان   ررررررة الموازنررررررة طمررررررر      لف رررررر  اررررررد  او رررررروعاة و ررررررراة النفدرررررر   الموازنررررررة 
 :(2)فمصكم   واالرادامه . 

 ة الم  صة ط   م د الموازنة الو اةالس   -1
كونهرررر  الجهررررة ال ررررص ممرررر را الرررردور الر رررر  ص   رررر  الموازنررررة   رررر  السرررر  ة ال  ررررريعاة   درررر  ا  مرررر د

 دررررروص الاررررر    دررررر السررررر  ة ال  رررررريعاة  ويورررررد  رررررن ا ررررررار الموازنرررررة اررررر   برررررل، ال كوارررررة ومرررررد ن ا م لهررررر 
 السررررر  ة ال  ررررريعاة   ررررر   ررررررا الضرررررراىلالرىاسررررة ال رررررص ام سرررررب ه   بررررر ال ررررر ريت ان ر ررررر  ارررر  اوا درررررة 

                                                           
 340ص،، سابق مصدر، محمد  ير العرام (1)
 94-91ص2004االزار ية –سويتر  ،دار الجامعة الجديدة ،اصول االقتصاد العام المالية العامة، مجدي شهاب (2)



المدخل النظري  –الموازنة  –الفصل األول: الضريبة 
 

30 

ا رررررب   اررررر  الضررررررور  اوا درررررة السررررر  ة ال  رررررريعاة   ررررر   ، و ررررردصررررر  م  هررررر  طمرامبرررررة ال صررررر  ة الضرررررريبة
 . (1)   مك  منف أل  ا  طود ا  م دل  وا رارل و الموازنة الو اة 

   نون الموازنة الو اة -2
صررررررر   ال  رررررررريوص )الناررررررر  ص(  رررررررص المج ررررررر ط رررررررع  ا ررررررررو  الموازنرررررررة ل من   رررررررة وال طورررررررد اخضررررررر  

صرررررر   صرررررردر  ررررررأل   رررررر نون  سررررررم  ) رررررر نون الموازنررررررة الو اررررررة( ، ط لموا دررررررة   رررررر  الم رررررررو  كرررررر ار ب د ررررررر 
 ررررر نون  ان ا ، وي ضرررررم  ا ر ررررر م ا  م لارررررة ل رررررل اررررر  النفدررررر   وا الررررررادا  الو ارررررة ط ل فصررررر ل المجررررردول

اررررر  الن  ارررررة المو ررررروعاة ألنررررر      نونررررر    وررررردالموازنرررررة الو ارررررة  ورررررد   نونررررر  اررررر  الن  ارررررة ال رررررك اة و  
 . (2)ا ل ال ص ال ضمنه  كل   نون ط كل   م ال ضم   وا د   اة المجرد 

مدررررد   ا رررررو  الموازنررررة  بررررل  ررررد  السررررنة الم لاررررة طف ررررر  زاناررررة الب رررردان  لررررأل  م رررردد د رررر م ر طوررررا 
، لمن   رررررررر ه ب  رررررررة انهرررررررر  ا سرررررررر ب المجرررررررر ل ااررررررر م السرررررررر  ة ال  ررررررررريعاة الشررررررررهري  او ام ررررررررر و   رررررررد م ررررررررون 

 ارررررة خررررررل   رررررر  ا ررررردد  وب لمد  رررررل م  ررررر م السررررر  ة ال  رررررريعاة طررررر ن منررررر  ش ومصررررر دص   ررررر  الموازنرررررة الو
وارررررررد  ا ل ررررررر ام  هرررررررأس الموا  رررررررد وال و   ررررررر    و مرررررررد   ررررررر  الظررررررررو  السررررررر ىد اررررررر  الن  ارررررررة ، د ررررررر وري 

السرررررررنة ا  مررررررر د الموازنرررررررة  ررررررر   رررررررد   و رررررررص  ررررررر ل ام اررررررر  مرررررررفخر، السا  ررررررراة وا   م عارررررررة وا   صررررررر د ة
ولرررررأس ،  وندىرررررأ ال و رررررل    هررررر  ام ررررر م طورررررا ا  ررررررا ا  لضرررررم ن  ررررر ر  مرررررل الدولرررررة. الم لارررررة الفو ارررررة

الرررر  الموازنرررر   الما  ررررة او ال ررررهرية  ف رنسرررر  م جرررر ارررر ر  ررررص، الرررر  اخررررر  الب ررررد  ا  رررررا ا  م   رررر  ارررر 
 امررررررر  طورررررررد ،  رررررررص شرررررررهر او ام رررررررر    صررررررر ل ا الررررررررادا  وانفررررررر ص المصررررررررو      رررررررع مسرررررررم  ل  كوارررررررة

 امرررررر  ا  مررررررد   ررررررص ، 1956مبورررررر   ررررررص  رنسرررررر أال ررررررص  ا    ا  اناررررررة  ررررررنوية  صنرررررر    ررررررر شررررررهر ا ررررررب 
الوا رررررررن اج ررررررر  الومررررررروم   ررررررر  ا  مررررررر دا    ىارررررررة ل  ربارررررررة  إمانج  ررررررررا )نظررررررر م ا   مررررررر دا  الج ىارررررررة( 

ويكررررررون ملرررررر   ررررررص شررررررهر ا سرررررر   ، (3)دناررررررة ل رررررر   ا  مرررررر د النفدرررررر   الو اررررررةوالب ريررررررة والمصرررررر ل  الم
  جاكررررررر  لرررررررأا النظررررررر م  وا ررررررر وم   اررررررر   نررررررر  انج  ررررررررا او ال  انرررررررة الو ارررررررةويسرررررررم  ل  كوارررررررة طررررررر   راا 

 ا ض .

 

                                                           
 125ص  ،مصدر سابق ،سعود جايد (1)
قطبينية على موازنة التعليع بحث  ،قحلي  اسس قبويب استخدامات الموازنة العامة ومواردلا ،زلرة  ضر عباس العبيدي( 2)

 56ص2005، رسالة ماجستير،تصادق لية االدارة واال، جامعة بلداد -مر ز الوزارة –العالي 
 494-493ص1969، دار المعارف ،موجز في المالية العامة ،محمود رياض عطية (3)
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 تنفيذ الموازنة: -المر لة الثالثة

ار  ررررررة  الو اررررررة ارررررر   بررررررل السرررررر  ة ال  ررررررريعاة من دررررررل الرررررر  طوررررررد المصرررررر د ة   رررررر   رررررر نون الموازنررررررة
الموازنرررررة الو ارررررة  ال  ب رررررن الوم رررررص الم م  رررررة طصرررررر  ا   مررررر دا  و ب  رررررة ا الررررررادا  و رررررن اررررر  مضرررررمن  

وكرررررأل  مدررررروم ، لإلنفررررر صأي  رررررص  ررررردود ا   مررررر دا  المدررررررر  وال رررررص مم رررررل ال رررررد ا  صررررر  المسرررررموب طررررر  
الرررررروزارا  واله ئرررررر   طوم اررررررة م صرررررر ل ا الرررررررادا  و ررررررن الدرررررروان   الم لاررررررة الم  صررررررة وال ررررررص مسرررررر مد ارررررر  

.  نون الجمرررررر ر و رررررر كدرررررر نون  ررررررريبة الرررررردخل، السررررر  ة ال  ررررررريعاة  ررررررندل  الدرررررر نونص ل  صرررررر ل ا الررررررادا 
 . (1)....الت

ولورررررل ارررررر  الررررر  المسرررررر ىل والمو ررررررو    ال رررررص م رررررر ر  نرررررد ار  ررررررة منف ررررررأ الموازنرررررة الو اررررررة اسرررررر لة 
وي درررررن ا نفررررر ص و ه ررررر  الصررررر ا ة  رررررم  ، مرشررررر د ا نفررررر ص الوررررر م  رررررص  رررررو  ا رررررل النفدررررر   اررررر  ن  ارررررة

النببررررص اخ ارررر ر  ملرررر إلرررر  الو ررررول  ، إ  أنالم لاررررة ارررر  ن  اررررة اخررررر  الب ررررد   رررردودس المدرررررر  و ررررن خ ررررة
ا ضررررررل الو رررررر ىل وا دوا  ال ررررررص مسرررررر  ا  ر رررررر  اسرررررر و  ادا  الجهرررررر ز ال كررررررواص طمرررررر   ررررررص ملرررررر  منظررررررا  

الضررررراىل وارررر  م  برررر    ررررام  و ، كمرررر  م رررر ر  ضرررراة  دالررررة موزيرررر  ا عبرررر   الو اررررة. وا كرررر م الر  طررررة الم لاررررة
 أدار  سرررررر   م و ررررررود  امرررررر ، ارررررر   ررررررراة  ب ال هرررررر  واررررررد  ال رررررر ام الفرررررررد  ررررررد   ارررررر   فر رررررر  الدرررررر نون   ارررررر 

ان  ، ألن(2) رررررريباة ما   ررررردر  وكفررررر      لارررررة ممكنهررررر  اررررر  ال ب رررررل   ررررر  ا ررررر و   ال هرررررر  الضرررررريبص
 :ا   فمصوا  ال  لأس الون  ر  ا الرادا  الضريباة مس ند ال   ن  ر ا دد 

  رررررررر  . م صرررررررر ل ل ضررررررررريبة ا  اما م ددرررررررر  الوا وررررررررة المن ررررررررئة الوا وررررررررة المن ررررررررئة ل ضررررررررريبة : -ا
ا  نباررررة أي ارررر  ال رررر رر الب ررررد  ارررر  الرررر   ا رررر  راد السرررر   وال رررردا   او  نررررد م دررررن ا ربرررر ب الم رررر ل  ررررب ل

  .    مد   م    ى ة الضريبة ال مركاة

أم   و   رررررررر   ال ررررررررص  ررررررررددل  الدرررررررر نون لررررررررد   الضررررررررريبة و ريدررررررررة م صرررررررر  ه ط ل جررررررررل ا ل رررررررر ام  - 
البررررررا  الدرررررر نون ل مك رررررر  مج ىررررررة و ررررررد ، ام نرررررر    رررررر  د ورررررر   ا ورررررردد  طموا  ررررررد ا رررررردد  او د وررررررة وا ررررررد 

وم ررررررررررول  ا دارا  ،   موا ررررررررررن أنالضررررررررررريبة  رررررررررر   رررررررررردادل  ا  ان لررررررررررإلدار  ال ررررررررررن  ررررررررررص ان موا ررررررررررن او 
 .ضريباة و د  لم   سم  ط  الد نون ال كوااة ط كل   م م ص ل ا الرادا  ال

                                                           
 101ص1998 .، عمان، دار الثنافة والن ر .المالية العامة والت ريع الضريبي .اعاد حمود العياشي (1)
 249ص1984 ،جامعة بيروت ،المالية العامة ،احمد البطريقيونس  (2)



المدخل النظري  –الموازنة  –الفصل األول: الضريبة 
 

32 

 :تنفيذ االيرادات العامة  -1
ارررر   بررررل  اوازن مهرررر  هرررر   ما  الور ررررة   نف ررررأ  لررررأس المر  ررررة طوررررد مو ارررر  ال و امرررر   ومب ارررري أمبررررد

 الجهرررررررر   ما  الور ررررررررة مدرررررررروم ، إم ررررررررص ا  مرررررررردمه  السرررررررر  ة ال  ررررررررريعاة ررررررررم  ال رررررررردود ال. وزار  الم لاررررررررة
مررررروا ر ال درررررة  ولنررررر  ال   رررررل، الو ارررررة و رررررن الدررررروان   وال رررررواى  الم لارررررة المومرررررول  هررررر     صررررر ل ا الررررررادا 

كمررررر  م  رررررأ السررررر  ة ال نف أ رررررة اررررر  ال و رررررل    هررررر  اررررر  ، (1) رررررة  السررررر      ال  رررررريعاة وال نف أوال وررررر ون  ررررر 
 النببرررررررص ماررررررر م، مفويضررررررره  اررررررر   برررررررل وزار  الم لارررررررة ا ررررررررا ا  لبررررررررا م صررررررر ل ا الررررررررادا  الو ارررررررة طورررررررد

 رررررررررص  رررررررررو  ال  رررررررررريو   وال رررررررررواى  الضرررررررررريباة  الضرررررررررريباة الو ررررررررردا  ال كواارررررررررة    صررررررررر ل ا الررررررررررادا 
م رررررردد    رررررر اف   المبرررررر لي المدرررررررر  واالرررررردا ه   ررررررص ارررررر  ا خررررررأ طورررررر   ا   برررررر ر الموا  ررررررد ال المومررررررول  هرررررر 

كمرررررر  م  رررررر م اله ئرررررر   ال كوااررررررة  ررررررص ، وزار  الم لاررررررة او الجهرررررر   الم  صررررررة ط  رررررر رم ا الرررررررادا  الو اررررررة
 م ارررررة ال  صررررر ل دون المرررررر ل او مدررررر    وشررررررف  اة   لارررررة طو رررررد   رررررر  ا خررررر را والسررررررر ة وب  رررررل ارررررر  

  مك  ا  ال   لاف.

 )المصروفات العامة(تنفيذ النفقات العامة  -2
 ا   فمص:   الصر  طفرب  ارا ل ولص ممر  م ا 

ال رمررررررل   رررررر   دررررررد النفدررررررة ا ل رررررر ام او الرررررردال    رررررر  السرررررر  ة ال نف أ ررررررة ام  ررررررة  ررررررص  عقررررررد النفقررررررة: .أ
اله ئررررر   ال  طورررررة لهررررر  ن اجرررررة ام ررررر م  ررررررار ا رمبررررر   الدررررر نونص  ررررر     نهررررر  وبررررر   ا وهرررررد   ررررر  ال اررررر م 

وشرررررا   .ال كواررررة   رررر  منف ررررأ و رررردا  ان رررر ىاة ارررر  شرررررك   المدرررر و  ا ررررل مو  ررررد ، طم رررررو  اورررر  
و  الرررررررر   ا ل رررررررر ام   رررررررر  ال كواررررررررة طمجرررررررررد ، وخرررررررردا   ارررررررر  المرررررررروردال     اله ئرررررررر   ال كوااررررررررة  رررررررر و

 م صا  ا   م د ل نفدة  ص الموازنة. 
ل  دالررررد المبرررر لي  طوررررد  م اررررة  دررررد النفدررررة مصرررردر اجمو ررررة  رررررارا  مر لررررة تحديررررد النفقررررة: -ب  . 

ا ن  د ضررررررص ال فمررررررد ارررررر   ررررررد  ، هرررررر  ن اجررررررة ا رمبرررررر   ط لنفدررررررة اسرررررربد د والب ررررررد   جررررررل   رررررر ال ررررررص 
ارررر  ال رررركل الدرررر نونص والمرررر لص والرررر  لررررأس ال  رررروا    ل صررررب   م اررررة م دالررررد النفدررررة اسرررر و  خ رررروا  

 لص :

 

                                                           
الطبعة  ،دار الجنان للن ططططططر والتوزيع ،ادارة الموازنة العامة بين النيرية والتطبيق عمان، محمد الفاقح محمود الملربي (1)

 . 99ص 2014، االولى
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 . ال فمد ا   دد النفدة)ا رمب  ( اسبد ( 1
  ا خ صررررر ص طرررررفدا  الو بررررر   الم  وبررررررة ان م  ررررر م ا  ررررررا  الم و  رررررد  اررررر  اله ئررررر   والجهررررر   ما( 2

 . و د  ل  رو  والدوا د الم دد 
 . ال فمد ا   راة اس ندا  الدال  او الودد( 3

 أارررررررا  ان مصررررردر الجهررررررة ا داريررررررة الم  صررررررة ا اررررررر ط لصررررررر   دضررررررص  مر لررررررة االمررررررر الصررررررر  : .ر
ارررر  رىررررا  الررررداىر  او ارررر  النررررو   نرررر  ال ضررررم  الصررررر  أي د رررر  المب رررري المسرررر  دة ل  ررررر   إداريرررر   

 .ال  نص الم و  د
مرررر   ارررر  خرررررل لررررأس المر  ررررة  م اررررة د رررر  المسرررر  د    و ارررر  و درررر  ألاررررر الصررررر   مر لررررة الصررررر : .د

  المركررررر ي و  لبررررر   اررررر  و رررررد  كرررررون  ررررردادل  ندررررردا او طمو رررررل  والرررررة او شرررررا  اسررررر و    ررررر  البنررررر
ن  رررررررص ال سرررررر ط   ال كوااررررررة او الرررررروزارا  طوم اررررررة الصرررررررر  و و وزار  الم لاررررررة المو ررررررود درررررروم اوظفرررررر

أي موهررررد الرررر  اوظرررر    ررررر مرررر ط  ل جهررررة ا داريررررة الد ىمررررة ط لنفدررررة  ررررل لجهررررة اخررررر  اسرررر د ة  نهرررر  
 )وزار  الم لاة(.

 المر لة الرابعة : الرقابة على تنفيذ الموازنة  -
ط ل كواررررة( وممرررر  ان   رررر ه  ارررر  ) ال نف أ ررررة المم  ررررة طورررردا  مرررر  مدرررردالر الموازنررررة ارررر   بررررل السرررر  ة

ا ن ان السرررررر  ة ، وا رارلرررررر  صرررررر  م ررررررول  ال كواررررررة منف ررررررأل ( المج رررررر  النارررررر  ص)  بررررررل السرررررر  ة ال  ررررررريعاة
البرلم ناررررررة( طمرررررر   سرررررر و ل ) السرررررر  ة ال  ررررررريعاة ال نف أ ررررررة  ررررررد م جرررررر وز ا   مرررررر دا  المدرررررررر  ارررررر   بررررررل

مل   اررررر  اررررر  نفدررررر   وا الررررررادا   رررررم  ال ررررردود ال رررررص ا  زمهررررر  الر  طرررررة   ررررر  منف رررررأ الموازنرررررة طمررررر  م ررررر 
لررررررص ار  ررررررة الر  طررررررة طوررررررد  الماررررررة ارررررررور الموازنررررررة طمر  ررررررة أخررررررر   السرررررر  ة ال  ررررررريعاة لررررررأل  م ضرررررر 

 :(2)ومف د الر  طة     الموازنة الو اة  ص  وانل  د  انه ، (1)المرا ل ال رل ال ص ار  ه 
مدررررررردالرا  ا الررررررررادا  والنفدررررررر     ررررررر  اررررررر  م درررررررن انهررررررر  الج نرررررررل ا ول: مبررررررر   ارررررررد  ان بررررررر ص -1
 ط لفول.
الج نرررررل ال ررررر نص: مسرررررم  اررررر  الن  ارررررة السا  ررررراة ا رررررر  المجررررر ل  النا  ارررررة   ررررر  ارررررد  ال ررررر ام -2

 الس  ة ال نف أ ة ط دود ا   م دا  المدرر .
 الج نل ال  لع: ال فمد ا   س  ادار  ا اوال الو اة.-3

                                                           
 340ص ق، مصدر ساب، المالية العامة ،محمد  ير العرام (1)
 303ص 1992دار النهضة العربية للطباعة والن ر.بيروت، ، اساسيات المالية العامة، شعادل احمد ح ي (2)
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 -عملية الرقابة على الموازنة من خالل ثالثة انواع من الرقابة : متوت
 الرقابة االدارية  -1
مدررررروم ط لمرا ورررررة والمرامبرررررة   ررررر   مرررررل  إمممررررر را الر  طرررررة ا داريرررررة اررررر  داخرررررل السررررر  ة ال نف أ رررررة  

الو رررررردا  ال  طوررررررة لهرررررر  كمرررررر  من رررررروي ا مرررررر ل الرررررروزرا  ورم رررررر   اله ئرررررر   و المن رررررر   ال  طوررررررة ل  كواررررررة 
 ا  طوررررررررة رم رررررررر   الرررررررردواىر ل  مرررررررر ل ال ررررررررص مدرررررررر    رررررررر   رررررررر من ارررررررر  خرررررررررل،  ررررررررم  الر  طررررررررة ا داريررررررررة

م لاررررة وم صرررر ل ا الرررررادا  اسرررراول  ه  ارررر   سرررر   رررر ر الومررررل وال  برررر  ارررر   ررررراة ك  ررررة ال صررررر    ال
 .(1) بد  ل دوان   الس رية  دواىرل  ال   ة

واررررررر   هرررررررة اخرررررررر  ممررررررر را وزار  الم لارررررررة الر  طرررررررة   ررررررر  ك  رررررررة الررررررروزارا  واله ئررررررر   اررررررر  خررررررررل 
ن منف رررررأ الموازنرررررة و   جررررروز ال صرررررر  ا  طورررررد ا   صررررر ل فا ررررردار مو امررررر   ا  ارررررة ل ررررروزارا  ك  رررررة ط ررررر

 اوا دة وزار  الم لاة.

 ة السلطة التشريعية رقاب -2

ا رواررررر    كرررررون  اررررر  شرررررعب  ا  كب رررررر  ا    ررررر  الرررررر   اررررر  صررررررو  الورررررراص ال باعارررررة الرررررو  ر  ا  ان  ررررر  
ل سرررر  ة ال  ررررريعاة اهمررررة ، (2)ارررر  المسرررراولاة  رررر  ملرررر  ا  ارررر   واىرررردل  وم  مررررل السرررر  ة ال  ررررريعاة  رررر  
المهمرررررة الررررر  ا  طدرررررة ومفضرررررص لرررررأس  أي ا  مررررر د الموازنرررررة اخرررررر  طورررررد   ررررر  وان   رررررة الموازنرررررة الو ارررررة

و   لبررررررر  اررررررر  مررررررر   اصنررررررر   منف رررررررأ الموازنرررررررة اررررررر  خررررررررل   رررررررل ،  ررررررر طد  ال نف رررررررأ ط    مررررررر دا  الممنو رررررررة
م ررررركل لجررررر ن اررررر   ، إماو واررررر    ررررر   ررررر ر الوم اررررر   الم لارررررة والبا نررررر   وال دررررر رير  ررررر  منف رررررأ الموازنرررررة

او الب ررررررد      رررررر  المجررررر ل  النا  اررررررة )اج رررررر  ال رررررول( مدرررررروم طوم اررررررة ر  طرررررة وارا وررررررة أي   رررررر   اررررر  
 هررررررر  وكرررررررأل    ررررررر  الم ررررررررو    الب رررررررد  ا شررررررر راماة او الم    رررررررة ال رررررررص مسررررررره  الد   ررررررر   ا خرررررررر  

اسرررر  داة الو رررر ىل ال  ررررريعاة الررررص ، واي ا رررر وم ل ل مرررر ل الورررر م والبرررررااه وارررر   جررررري ارررر   دررررود   اررررة
 .  من ه  الد نون ا  ا  جوا  ال كواة او ا  ئ ة المك وبة

انرررررر  ا ن را ررررر   الم لاررررررة وا رررررر    ال صرررررر   ررررررص ا اررررروال الو اررررررة ومومررررررل مسررررر هد  لررررررأس الر  طرررررة 
     م ب ن ال واى  والدوان   وا دار  ال سنة لر  ص د الو نص.

                                                           
 224ص، مصدر سابق، سعيد علي محمد العبيدي (1)

(2) CHOHAN، Usman W. The idea of legislative budgeting in Iraq. International Journal of 

Contemporary Iraqi Studies، 2016- 89-103. 
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 القضائية-الرقابة المستقلة-3

ولررررررررررأا . مدرررررررررروم  هررررررررررأس الر  طررررررررررة ل ئررررررررررة اسرررررررررر د ة ) ضرررررررررر ىاة(   السرررررررررر      ال  ررررررررررريعاة وال نف أ ررررررررررة
ص انجرررر ز ا م لهرررر  و رررردم ان ا زلرررر  او مفصرلرررر  ط لمسرررراول    نررررد ا رررردار ا  رررر درل  مكنهرررر  ارررر  ال فرررر     رررر

 .ا ك اه   ص ال ج وزا      الم ل الو م 

ومن صررررررر اهمررررررة لررررررأس الر  طررررررة   رررررر  منف ررررررأ الموازنررررررة ل  فمررررررد ارررررر   م ارررررر   الصررررررر  وال  صرررررر ل 
وم   رررررر  ، ممرررررر   ررررررص  ررررررو  ا رررررر ز  السرررررر  ة ال  ررررررريعاة و بدرررررر  ل درررررروان   الم لاررررررة المو مررررررد   ررررررص الدولررررررة

اررررر ر اله ئرررررة الر   ارررررة المسررررر د ة  رررررص الج اىرررررر مسرررررم   رررررر ، الررررر  اخرررررر    رررررد  الجهرررررة الر   ارررررة المسررررر د ة اررررر 
)اج رررر  الم   رررربة(  ومررررل  ررررم  ا  رررر ر الدضرررر ىص منظامارررر  و  نونرررر   ررررص  ررررو   مررررل الم رررر م  ال ررررول  

 .(1)واله ئ   الو اة والم رو    الم ودد  ل د    الو م. ا  طوة وارامبة الم ل الو م

ومهرررررررد  الر  طرررررررة المسررررررر د ة الررررررر  ا  ررررررر  دام ا ا رررررررل ل مررررررروارد الم   رررررررة وانررررررر   م اررررررر   ا  ررررررررا  
كمرررر  ركرررر   لررررأس الر  طررررة   رررر  ا  طوررررة ا نضررررب   المرررر لص وارا وررررة ومررررد  ن ال سرررر ط   ومد ررررا  . وال بررررأالر

 . الم رو    والسا     الو اة

  المطلب الثاني :انواع الموازنات العامة

 نود)التقليدية(موازنة الب -اوال

ط لسرررررررهولة ،  درررررررد امصرررررررف  اررررررر  اشرررررررك ل الموازنرررررررة الو ارررررررة البرررررررداىصاوازنرررررررة البنرررررررود ال ررررررركل ا  ررررررر  
ارررر  النفدررررر    كررررر  ومررررنظ  لرررررأس الموازنررررة   رررر  شرررركل  ضرررر  ، ة  ررررص ا رررردادل  ومنف ررررأل  وارا ب هرررر والبسرررر  

  الرررررررومصرررررررن  الررررررر   رررررررد   ررررررررو  انهررررررر   ررررررررو  ا   ررررررراة واخرررررررر  ص نويرررررررة ط  ررررررر  ة ، الو ارررررررة وا الررررررررادا 
 . اخر  ك ل صناف ا داري وال صناف الوظافص مصناف  

ط لم  طوررررررة الم لاررررررة والر  طررررررة الد نوناررررررة   رررررر  ال  صاصرررررر   والو ىرررررردا   الموازنررررررة ال د  د ررررررة وال مرررررر 
ظررررر  السرررر ىد  ررررص الدرررررن ال   رررر    ررررر و درررر  األو رررر   ا   صرررر د ة وا   م عاررررة ال الم لاررررة مم شررررا  ارررر 

، ا ارررررررر ، وا  صرررررررر ر ال كوارررررررر     رررررررر  الوظرررررررر ى  السررررررررا د ة)الد   ، الم وا رررررررروة لموظرررررررر  دوال الورررررررر ل 
ومركرررررر  الموازنررررررة البنررررررود   رررررر  د رررررر  السرررررر   وال رررررردا   ال ررررررص مسرررررر  د ال كواررررررة او اله ئرررررر   ، (الدضرررررر  

                                                           
صاديات افرينيا ،دور الرقابة ع  قنفيذ الموازنة العامة في قرشيد االستهالك، مداحي عثمان (1)  ،2020، 24العدد، مجلة اقت

 9-8ص 
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نفرررررر ص  ررررررم  ال رررررردود  ومسررررررم  ط ال  طوررررررة لهرررررر   ررررررص ا اولررررررة ا م لهرررررر  الو اررررررة دون ا ل مرررررر م ط لم ر  مهرررررر 
 . (1) مك  مج وزل  المدرر  و 

  لبررررر  اررررر  مصرررررن  لرررررأس الموازنرررررة   ررررر  ا ررررر ا نرررررو  النفدرررررة او ادارا  المصررررر ل  ال كواارررررة وم رررررون 
وب ل رررررر لص   مبرررررر   الور ررررررة  رررررر   ال  رررررر لاف والبرررررررااه.  . رررررر  اور ررررررة الرررررردا  البرررررررااه ال كوااررررررة  طو ررررررد

طمونرررر  اخررررر ان لررررأس الموازنررررة   ررررر  رررر در    رررر  اور ررررة ارررر  مدرررروم طرررر  ا دارا  ال كوااررررة او ارررر  م صررررل 
 .   ا  ن  ىه اد  ل كل و د  ندد ة انفدة  ا

مورررررأر . و نررررردا  ك نررررر   م ارررررة  مررررر  البا نررررر   والمو واررررر    ررررر   ريرررررن مدررررر رير والوصررررر ىن ا دارا 
لررررأل  ارررر    ررررر الصرررر ا  ان م ررررون ا   رررر  مو ررررد طرررر  ، رب هرررر   ررررص البا نرررر   الم لاررررة الرررروارد   ررررص الموازنررررة

لررررر دوا  والو ررررر ىل ال رررررص مسررررر  د ط ل  ررررر   ررررر  اررررر   ةوكرررررأل  مف درررررر الموازنرررررة ال د  د ررررر، (2)ادار  الموازنرررررة
مرررررر  منف ررررررأس ارررررر  ا رررررررو    واررررررد  م دررررررن الن رررررر ىه المسرررررر هد ة انهرررررر  و  لبرررررر  ارررررر  م ررررررون النفدرررررر     ررررررر 

وغارررررر   الدرا رررررر   ال ررررررص م ضررررررم  ال رررررررص البدال ررررررة ل  ارررررر م ، ارمب رررررة ط ل  ررررررة او  رنرررررر اه شرررررر ال ل  نماررررررة
  ط لم رو   .
 داء والبرامج موازنة اال -ثانيا 

. نظررررررر م الموازنرررررررة ال د  ررررررردي د اوازنرررررررة ا دا  خ رررررررو  ا ددارررررررة اررررررر  خ ررررررروا  م سررررررر   وا رررررررربموررررررر
وك نررررر  لرررررأس الم  ولرررررة لرن دررررر ل اررررر  اوازنرررررة البنرررررود الررررر  اوازنرررررة ا دا  طصرررررور  ا واىمرررررة اررررر  ا   بررررر   

ام ررررر م الدررررررارا     ررررر  ا   ررررره  وال   رررررة  دخررررر ل ا  ررررر ل ل الو مارررررة لرررررإلدار  ويرررررو ر الد  رررررد  ال رررررص الررررر  
ولمور رررررررررة كفررررررررر    ا  هررررررررر   ال كواارررررررررة وم د رررررررررن كف  رررررررررة ا داريرررررررررة وم فررررررررراا ، ا ررررررررر ر الموازنرررررررررة رررررررررص 
 .(3)النفد  

ا  رررررر   .ظهررررررر    ررررررر  اوازنررررررة ا دا   ررررررص الو  رررررر   الم  ررررررد  ا اريكاررررررة، وارررررر  الن  اررررررة ال  ري اررررررة
 درررررد ا ررررر  دا  طصرررررور  ابسررررر ة  رررررص ادالنرررررة ن ويرررررور   رررررص الف رررررر  ال انارررررة ، دررررررن الو رررررري  )المررررر ردي(ال
و رررررررص  ررررررر م ، وركررررررر     ررررررر  ا مررررررر ل الب د رررررررة  رررررررص ادالنرررررررة ن ويرررررررور ، (1915-1913) لوا ورررررررة اررررررر    ا

 و رررررر  اوازن هرررررر    رررررر  ( t.v.aم  نرررررردا  ا  ارررررر  وزار  ال را ررررررة ا اريكاررررررة و رررررر  ة وادي م نسررررررص )1934
 امررررر  طورررررد او ررررر  لجنرررررة لرررررو ر ا ولررررر   رررررص م ب رررررن اوازنرررررة ا دا   رررررص ك  رررررة  .ا ررررر ا ا دا  والبررررررااه

                                                           
 158صنمصدر ساب ،عبد الباسل على جاسع الزبيدي (1)
 256مصدر سابق ص  ،يونس احمد البطريق (2)
 160صبق، مصدر سا، فهمي محمود شرري (3)
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وكررررررأل  الرررررر   الرررررررىا  ا اريكررررررص السررررررر  ن لرررررر ري مروارررررر ن   و رررررراة لجنررررررة لرررررررو ر .  كوااررررررةا دارا  ال
   ررررررردر ال و  هررررررر   الررررررر  اك رررررررل الموازنرررررررة لو ررررررر  ا رشررررررر دا  الو ارررررررة   ررررررر  ا ررررررر ا   رررررررر  ، ا ولررررررر 

 . اوازنة ا دا 
 رررررررص  نظرررررر م الموازنررررررة ن   رررررر و مم ررررررل اوازنررررررة البرررررررااه المسررررررر  ص وا   رررررر ر ال ررررررص ادخ هرررررر  المف رررررررر 

 و ررررر م (1)  رررررد  ا اريكارررررة  رررررص ا  ررررر  ال مسررررر ن   والسررررر  ن   اررررر  الدررررررن الو رررررري  المررررر رديالو  ررررر   الم
اي  داررررر  شرررررر    1954اررررر  اا سرررررة رانرررررد ا اريكارررررة  رررررص م ررررروير لرررررأس الموازنرررررة  ررررر م  د ف رررررد نو اررررر ()

افصرررررررر  ررررررر  اضرررررررمون وكافارررررررة م ب رررررررن اوازنرررررررة البررررررررااه  رررررررص وزار  الرررررررد    ا اريكارررررررة  رررررررم  مدريررررررررس 
 والفو لاة  ص ال كواة  وا  ة ا  را ا  الجدالد  ل موازنة(المسم  )ا   ص د 

ال دررررردم الرررررأي م درررررن  رررررص اجررررر ل م ب رررررن ط رررررع  1955ااررررر  لجنرررررة لرررررو ر ال  نارررررة  درررررد   اررررر   رررررنة 
، اوازنرررررة ا دا   رررررص ا  هررررر   الف درالارررررة ال كواارررررة  و رررررد  ان ال  ب رررررن كررررر ن ن   ررررر   رررررص م ررررر  ا  هررررر  

الرررررد    ا اريكارررررة. وال  رررررورا  المد ر رررررة    هررررر  ومبن هررررر   ممررررر  ا  وررررر    ررررر  اوازنرررررة البررررررااه  رررررص وزار 
   د  مسماة  دالد   ص الموازنة   )اوازنة البرااه(.أو 

 امررررر  طورررررد ا ريررررر   رررررد  اد ر ررررر   ودرا ررررر   ومو ررررر   الررررر   م رررررة اررررر  الن ررررر ىه اد  الررررر    رررررل 
 ررررررص ا  مرررررر   لمج رررررر   )ا سرررررر  ( 1965ا   25الرررررررىا  ا اريكررررررص السرررررر  ن ل نرررررردون  ونسررررررون  ررررررص 

ر أ رررردر   درررردمارررر  الرررروزارا  وا  هرررر   ال كوااررررة را  ان الرررر   ادخرررر ل لررررأا النررررو  ارررر  الموازنررررة  ررررص  الرررروز 
ا  ان ، لرزارررررررة   دخررررررر ل الموازنرررررررة الجدالرررررررد ام ررررررروبر ال و امررررررر   ا 18اك رررررررل ال  انرررررررة ا اريكارررررررة  رررررررص 

 رررررص م ب رررررن اوازنرررررة البررررررااه اخرررررأس  رررررص  هرررررد الررررررىا  ا اريكرررررص ناكسرررررون  رررررص  ررررر م     مررررردريجا ا  ان سررررر ر 
طوررررررررد مومررررررررا  ان ررررررررور  رررررررر در  رررررررر  اك ررررررررل ال  انررررررررة  1971ومرررررررر  مو رررررررر  الومررررررررل  هرررررررر   رررررررر م  .1969

 ا اريكص.
الدررررررررار  صالدررررررررار ط لنسررررررربة لصررررررر نو مسررررررر هد  اوازنرررررررة البررررررررااه م سررررررر   ومو اررررررر   م اررررررر   ام ررررررر م

السا  ررررررص وا داري  امرررررر  ال و ررررررن طف ضررررررل ال رررررررص وا رررررر ل ل موزيرررررر  المرررررروارد ا   صرررررر د ة الم   ررررررة لررررررد  
     ويررررردل  ط لبا نررررر   والمو واررررر   الوا ارررررة  ررررر  البررررررااه والم ررررررو    والدرا ررررر    ررررر  الدولرررررة. الررررر   ملررررر

  .(2)البداىل المد ر ة( )ل ل  دالل ا  ال   لاف والن  ىه الم و وة

                                                           
 204ص2008، الطبعة الثانية ،دار المسيرة للطباعة والن ر، اصول الموازنة العامة ،محمد شا ر عصفور (1)

(2) ROBINSON، Marc; LAST، Duncan P. A basic model of performance-based budgeting. 

Technical Notes and Manuals، 2009، 100. 
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 :(1)ال  ا ا   اوازنة ا دا  والبرااه 
مبررررررررر    جررررررررر  الم صصررررررررر   )النفدررررررررر   الم و ورررررررررة( خررررررررررل الف رررررررررر  الد دارررررررررة   ممررررررررر م ا ن ررررررررر ة  -1

 . والم رو    و ن ا     ماة مس  دم  ص مددالر ك ف ه 
مد  رررررل ك ررررر  البررررررااه وا ن ررررر ة ال كواارررررة وم دالرررررد ا نفررررر ص ط  رررررل اررررر   مكررررر  وي رررررد اررررر  ا ررررر و   -2

المسرررررر واة  رررررر   اله ئرررررر   ال كوااررررررة  ررررررص ال صررررررول   رررررر  الم صصرررررر   الم لاررررررة ل نف ررررررأ ا ن رررررر ة 
 والم رو   ؟.

خرررررل ا رررر  دام ااشرررررا   دالررررد  ل  درررروي  والر  طررررة ومررررل   رررر  ر رررر  اسرررر و  الجهرررر   الر   اررررة ارررر  ال -3
 .لضم ن م د ن ال ف    والف   اة  ص انج ز الم رو    والبرااه ال كوااة

 (ا   المدداررررررة ارررررر  الو رررررردا  ال كوااررررررةمركرررررر  اوازنررررررة البرررررررااه وا دا    رررررر  الم ر رررررر   )ال ررررررد -4
  د   ا  ال رك       المدخر  كم  لو  ص اوازنة البنود.

داخررررررل ان رررررر  ه   ا رررررررا  المف  رررررر ة  رررررر   الو رررررردا  ال كوااررررررة  ررررررص البرنرررررر اه الوا رررررردمسرررررر  د  ررررررص  -5
 واد رنة ال   لاف الفو اة والم   ة ل ل انه .

 . مم  ز طسهولة المس  لة وال ف  اة امج س الس  ة ال  ريعاة والمج م  -6
و رررررن ااك نارررررة ال وررررردالل وال ب رررررر )المرونرررررة(  رررررص موزيررررر  ال  صاصررررر     ررررر  البررررررااه والم ررررررو     -7

 الم  ه  النسباة ومرا ص  أل  ا    دام ا ا ل ل موارد الم لاة الم   ة  نج ز البرااه.
  :موازنة االساس الصفري  -ثالثا 

مود اوازنة ا  ررررر ا الصرررررفري ا  ال و ه   ال دال ة  ص ا داد الموازن   ال ص ازداد ا ل م م  ه   ص 
ا  الصرررفر وم ج لل ا مج س ن و اود     ص البدا ةنة اة أي انه  م ررر ر ال  اواز السرررنوا  األخ ر  الم  ررر

 وة وال دوي  ا)انه  نظ م الرك  المر  الموازنة الصرررررررفرية، (allen schkا نف ص السررررررر طدة.  ر  ال   شرررررررا  )
   د      ال يرر دا  ال رر  رررررررررررررر ررة     اوررد   ا نفرر ص اوال    ررل      ما  او رر  ا نفرر ص المد ر ررة ول

 رص الم      ررر  دام الموارد الم لاة ن و الم ررررو     ط نه  ا د  :الموازنة الصرررفريةومور  . (2)(ال  لاة
 ل مو مد      وا   ر وا رررررررر  طو د     ا   م دا  السرررررررر طدة لم  له  ا  الدا  والبرااه المراد ال ا م  ه 

 وة اوازنةكم  مم     با، (3) رر ا  ص م صررا  ا اوال ل م رررو    والبرااه و ررف  أا لو ا  دن  ور 
                                                           

االداء فططططي بيئططططة الوحططططدات ا ططططار منتططططرح لتطبيططططق موازنططططة البططططرامج و ،سططططناء احمططططد ياسططططين ،عططططامر محمططططد سططططلمان (1)

 2016، 22المجلد 92مجلة العلوم االدارية العددالعراقية،  الحرومية
 351ص  ،مصدر سابق، رضا صاحب ابو حمد (2)

( 3 ) WILDAVSKY، Aaron B. Budgeting: a comparative theory of the budgeting process. 

Transaction Publishers، 1986، p 338 
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أي   مو ص الم ررررو     بدا ةالا  ررر ا الصرررفري     انه  مف را  دم و ود ا ة نفد   او خدا    ص 
وب ل  لص مدوم    صرررررا  ، و    الجدالد  والمراد ال ا م  ه والبرااه المو مد   ررررر طد  ا  ضررررر اة     الم رررررر 

المب لي الم لاة ال   رررررررروة ل  رشرررررررر د     الم رررررررررو    الم ودد  و د  ل ن  ىه الم و وة   ما مب   ا  ال    ل 
ا   صررررررر دي ان الم ررررررررو    المو مد   ررررررر طد  او ال ص م   ال نف أ ما  ان    و ااد ان فضرررررررة اد رنة ا  

  ا ة اوارد. و د  ر   اوازنة ا   ا الصفري طصور  و  م ص  له ألب مل م  لاف ا  ا ه  الو لاة ال   
 لو  ةالومل    ه   ندا  ك ن ا   ظ   أاريكص ا  رررررررررررررربن  امص ك رمر الأي  د  اة ا   بل الرىا  ا 

 سرر  دم     داريإ    اوازنة ا  رر ا الصررفري امج ل دومو. موم      ك  ة الو     الم  د  رأ  ان ص  . ور ا 
را  ا   بل المسررررررررررراول      منف أ النفد   و  مونص افهوا   دالدا ل موازنة ا  انه  م      م  م الدرا أدا  

وم ررررر ر ال   م اة ادارية او  وم  ا اة ص نا  ،  أري     الموازنة ال د  د ة ال ص مم را طصرررررفة   اة ال وم
 . و م اة اوازنة ص ل  

برررررررااه والم رررررررو    ومد ررررررا   مارررررر  نظرررررر م مد ررررررا  لجمارررررر  ال)نهرررررر  طف (peter-a-pyhrrو ررررررد  ر هرررررر )
و رررررد الرررررادي  نررررر  لرررررأا ال د رررررا  الررررر  ا ررررر د  النظرررررر مم اررررر  لجماررررر  البررررررااه  .البرررررداىل وم دالرررررد اسررررر و  ا دا 

 . (1)( دالد  ألول ار  او  رااه وا رو      ىمة ط لفول ام ن أم  والم رو    ا   دالد

 : فمصا  وال   ن  ر الموازنة الصفرية 

 الدرار.م دالد و دا  ام  م  -1
 م   ل و دا  ام  م الدرارا .  -2
 مد ا  ومرم ل اولوي   الدرارا  )البرااه(. -3

 -:(2)وهي متعددو منها مزايا وعيوب الموازنة الصفرية

ل م ررررررررو    أم  مسرررررر  ا  الجهررررررر   ما  الور ررررررة اررررررر  ا ررررررر د  النظررررررر  رررررررص الم   برررررر   السرررررررنوية -1
 الد ىمة او الجدالد  او مددالر م  ف ه .

     ا  ا الم  ه .و   الم رو     -2
  مك  رب      اددار ال   فة والو ىد ل ل  رن اه او ن   . -3

                                                           
 74-73ص، 2009، للن ر والتوزيع، عمان دار  نوز المعرفة، المحاسبة الحرومية ،ف اد سليمان الفسفوس (1)
 15ص1982الرياض ،، االدارة العامة، محمد سعيد فرلود (2)
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ا رررررر بو د البرررررررااه ما  الو ىررررررد المررررررن فا ومسرررررر  د السرررررر     الو ارررررر   ررررررص ال كرررررر    رررررر  كفرررررر     -4
 ا دار  الو  .

   و  اوازنة ا   ا الصفري 
 مف در لمد    ا دا   ص البرااه الم   فة -1
ولررررررأا لرررررر   كرررررر   ا   برررررر را  السا  رررررراة والم رررررررو     ررررررم  رااهبررررررموا دررررررة   رررررر  الالمن صررررررر  -2

 ال وا ن ا  الموازنة ا   ا الصفري 
وازنرررررررر   ادار  الم ا  رررررررر ل ل الو ماررررررررة ال دال ررررررررة ط لنسرررررررربة ل ورررررررر ا     ررررررررص مرررررررردريب    رررررررر  م   ررررررررل -3

 .الو اة 
 (1)خصائص الموازنة الصفرية

و  ونو رررررر  مسررررررو  الموازنررررررة الصررررررفرية الرررررر  منظررررررا  ومنسرررررر ن الم رررررررو     سررررررل  جرررررر  الم ررررررر  .أ
واولويررررر   والمف  ررررر ة ، ا ررررر ف د  ا  رررررراد اررررر  ملررررر  الم ررررررو  ونرررررو  ال دارررررة ال رررررص  درررررداه  وارررررد 

 ال  اخر .  د      لأس الم رو    ال ص م     ا 
اوظرررررررر  المسرررررررراولا   ال   ررررررررة طرررررررر لبرااه   رررررررر مده   رررررررر  ان ارررررررردالري الو رررررررردا  ا داريررررررررة مدرررررررر   . 

 .  ا دار  الو   المنفأ  أي م ول المساولاة ا  ا دار  المرك ية ال
أي مومرررررررل   ررررررر  م صرررررررا  المررررررروارد الم   رررررررة  رررررررص . مم رررررررل الموازنرررررررة الصرررررررفرية ادا  م  ا ارررررررة .ر

طمررررررر    درررررررن ال  صرررررررا  ا ا رررررررل ،  رررررررو  ال  ررررررر لاف والمنررررررر    لهرررررررأس الم ررررررررو    او ا ن ررررررر ة
 ل موارد

و ان رررررر  ه  ارررررر  خرررررررل ا  طوررررررة أ  رررررر  الم رررررررو    مدرررررروم الموازنررررررة الصررررررفرية طوم اررررررة الر  طررررررة  .د
وار ظررررررررررررة ا ن را رررررررررررر    الفو ررررررررررررص و انسررررررررررررج ا  ارررررررررررر  ال  رررررررررررر  والبرررررررررررررااه المر ررررررررررررواةا دا  

 .ومصوب ه 
 :اهمية استخدام موازنة االساس الصفري 

ارررررر  المارررررة ا  رررررر ل ل ودورلرررررر   رررررص م رررررروير الومرررررل الرررررروظافص ور رررررر  كف  مررررر  ا داريررررررة ارررررر   ن ر ررررر   أ
الو مارررررة  ط أل ررررر ل ل لو ارررررة  رررررد اررررر  الر  طرررررة ا داريرررررة ل موازنرررررة ا، خررررررل ا  ررررر و  الم  رررررور والمن  رررررل

ك نرررررررر  اسرررررررر  داة  ررررررررص ا     رررررررر   ا ن   اررررررررة او   رلرررررررر  وب  اكرررررررر ن ا  رررررررر ف د  انهرررررررر  أم  وال دال ررررررررة

                                                           
العدد الخاص،  ، لية النانون ،مجلة العلوم النانونية ،الموازنة الصططفرية ومنومات نجاحها في العراق ،سططناء محمد سططد ان (1)

 20ص 2018، بحوث م قمر فرع النانون العام
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 رررررص ال مسررررر نا    و ا ررررر  دم، او رررررص المجررررر ل ال كرررررواص وم ويرلررررر  وم بادهررررر    ررررر  ا   ررررر   ال رررررداص
و نرررررد ،   رررررد  ا اريكارررررةالم ددارررررة ا رررررل الو  ررررر   المالب ررررردان  اوازنرررررة البررررررااه وا دا  اررررر   برررررل ا ررررر و 

اوازنرررررررة ا  ررررررر ا الصرررررررفري  رررررررص اجررررررر ل ا  مررررررر ل  رررررررم  ان ررررررر   ا ن ررررررر ر الصرررررررن  ص   ررررررر و  ا ررررررر و 
وم رررررروير الومررررررل الرررررروظافص  ررررررص م رررررر   وانوكرررررر  مفص رلرررررر  ا  جرررررر  ص  ررررررص ر رررررر  اسرررررر و  ال فرررررر    ا داريررررررة

ارررررر  لررررررأا  فرررررر  لررررررأا ا  رررررر و  البرررررر      والمون رررررر      رررررروير ا  هرررررر   ا داريررررررة لر رررررر ف د  ، المن رررررر  
الم ددارررررة ا رررررل الو  ررررر   الم  رررررد  ا اريكارررررة الب ررررردان  د ررررر  ملررررر ، ا  ررررر و   رررررص ا رررررداد الموازنرررررة الو ارررررة

ام رررررأ   رنسررررر  ا ررررر وب  اد ربررررر  ، 1981م ب رررررن اوازنرررررة ا  ررررر ا الصرررررفري  رررررص اوازن هررررر  الف درالارررررة  ررررر م 
 و ا رررررررررر   ا  رررررررررر و  ا  رررررررررر ا الصررررررررررفري .1984)ا رررررررررر د  مرم ررررررررررل اخ ارررررررررر را  الموازنررررررررررة(  م ا رررررررررم  

 .(1) مج م لل موازنة ام ر     اة  ص المج    ا دارية وما   ىد  كب ر  
 الموازنة التعاقدية -رابعا 

وك نرررررر  1996ظهررررررر م ب ررررررن الموازنررررررة ال و  د ررررررة اول اررررررر   ررررررص وزار  الم لاررررررة الن وزلند ررررررة  ررررررص  رررررر م 
ن  ارررررة  جهرررررة المنفرررررأ  اررررر الالو ارررررة   ررررر  نظررررر م  درررررد  رررررفد    ررررر    ا  ولرررررة   ررررر د  منظرررررا  الموازنرررررة

مومررررل ال كواررررة   رررر  و رررر   ، إموبرررر    هررررة اخررررر  ام  ررررة  ررررص ال كواررررة المرك يررررة ارررر  ن  اررررة اخررررر  
فرررررروز طم و  رررررردال  الا رررررر ريوه  وبرااجهرررررر  المسرررررر دب اة اارررررر م الجمارررررر  )الد رررررر   الورررررر م وال رررررر ص( لبرررررررا 

ة مو نررررالامرررر  النفررررأون م رررر  الم رررررو    والبرررررااه ط  ررررل م  فررررة امكنررررة وو رررر  الم رررردد او المررررد  ال اناررررة 
 . (2) أل  ا لدا  الم   ة له  ا  الم رو    والبرااه ةا دد

 :(3)مزايا الموازنة التعاقدية

 مم    ط ل ف    الو لاة  ص منف أ الم رو    والبرااه ال كوااة ل دولة. -1
 . مرش د األنف ص الو م -2
 . مود و   ة رب  الموازنة ط ل    ال نموية ل دولة -3

 

                                                           
الترام  بين الموازنة الصططفرية والموازنة على اسططاس الن ططا  واثره في  ،سططمية عبد االلر رشططيد ،حيدر علي جواد مسططعود( 1)

 41ص2021ايلول ، 29لعدد، اجامعة  ربالء،  لية االدارة، مجلة قحنيق االلداف للوحدات االقتصادية
 .مدى قوافر منومات قطبيق موازنة البرامج واالداء في الجامعات الحرومية في فلسططططين ،عالء الدين محمد غازي الحلو (2)

 41ص1017 ، لية التجارة ،الجامعة االسالمية غزة ،رسالة ماجستير محاسبة
ميدانية للموازنة بحث  الموازنة العامة بين االعداد والتنفيذ والرقابة ) ،محمد  الد المهايني ،حسططططططن عبد الرريع سططططططلوم (3)

 115ص2007 ،الرابع والستون ،العدد ،المستنصرية ،مجلة  لية االدارة واالقتصاد ،العراقية
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 :فهي أما عيوب الموازنة التعاقدية
 غا   درا    الجدو  ل م  ري  والبرااه ال ص الراد م  اده  ا   بل الدولة -1
 ا  د ر ل مو وا   والبا ن    ص الد    الو م. -2

 المطلب الثالث: العجز والفائض في الموازنة
 مفهوم عجز وفائض الموازنة.-اوال

ا لررررردا  ال رررررص مسرررررو  اصرررررر ال وررررردد وال نرررررو   رررررص ا  رررررراا الم لارررررة الو ارررررة المرررررراد م  ادهررررر    ررررر  
ولررررررأس ال ا د ررررررة  رررررر  د    رررررر  م د ررررررن ال رررررروازن ، ك نرررررر  الم لاررررررة الو اررررررة ا  الررررررد   دررررررد .الموازنررررررة ال هرررررر 

ا  ان لرررررأا ال وررررردد وال نرررررو   رررررص او ررررر  ا نفررررر ص ا  ضررررر  ال ررررررور ، المررررر لص  ررررر   كرررررل ا الررررررادا  والنفدررررر  
  رررررر  الف ررررررر المرررررر لص لف ررررررر  ال ررررررص موررررررد ارررررر  الدوا ررررررد ا    رررررراة المسررررررا ر   . رررررر     ررررررد  مرررررروازن الموازنررررررة

 امرررررر  طوررررررد ا رررررر   الموازنررررررة الو اررررررة ادا  ل  د ررررررن ال رررررروازن ا   صرررررر دي وال رررررروازن ،  وي ررررررة ارررررر  الرررررر ا 
) نرررررردا  م ررررررون النفدرررررر   الو اررررررة امبررررررر ارررررر  ا الرررررررادا  الو اررررررة ويوررررررر   جرررررر  الموازنررررررة . (1)ا   مرررررر  ص

ا الرررررادا  الو اررررة امبررررر  م ررررون اوازنررررة الو اررررة ل دولررررة  ررررص   لررررة  جرررر    نمرررر   ررررص   لررررة الفرررر ىا م ررررون 
 .(2)ا  النفد   الو اة(

الن اارررررة والم ددارررررة   ررررر  الب ررررردان   جررررر  الموازنرررررة اررررر  الظررررروالر ا   صررررر د ة ال ررررر ىوة مصررررر ل  ورررررد
  .(3)زاناة او نة    ا الرادا  الم  ص ة  ص   ر  ن اجة زي د  ا نف ص ال كواص . د السوا 

 اشكال عجز الموازنة -ثانيا  

الوجرررر  الهاك ررررص طم  طررررة و رررر  ة ال   رررر  ارررر  خرلهرررر  اصررررر الووااررررل ال  رىررررة   وررررد -الهيكلرررري:العجررررز  -1
امرررر  الو رررر  و  ب ررررر  ررررور الف ىررررد   ررررص ا اررررد البو ررررد  رررر  الموازنررررة الو اررررة ا ررررل مب رررررا  ا  ررررو ر وم

ا  ان الوجررررر  الرررررداى   سررررر بود اصرررررر الوواارررررل ال  رىرررررة ، لرررررأا الوجررررر  ان  صررررر  ة داىمرررررة و  رررررر اا  رررررة
. ا رررررر  ة الرررررر  ال أ ررررررأط    ررررررص الرررررردخل الم  ررررررص وا ررررررو ر الف ىررررررد    رررررر  الوجرررررر  المرررررر لص او الما  ررررررة

                                                           
 258ص2003 ،جامعة الملك فهد، اصول وقواعد الموازنة العامة وا رون، ،محمد عبد العزيز المعارك (1)
 23ص2018الطبعة االولى  ،عمان مر ز الرتاب اال اديمي، االقتصاد النندي والمصرفي، محمد احمد االفندي (2)
جامعة ، مجلة  لية االقتصططططاد والعلوم السططططياسططططية، نحو رؤية لت ططططخيص وعالج الموازنة في مصططططر، احمد يونس ايهاب (3)

 2012ابري  ، الثاني، العدد، المجلد الثالث، النالرة
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وبورررررا ا  اررررر ن    رررررن   اررررر   جررررر  ال ررررروارئ  نررررر  ا اررررر ا  سررررر بود اصرررررر الوواارررررل ال  رىرررررة   ررررر  
 .(1)الموازنة الو اة

الم ددارررررة ا  صررررر د    رررررص او ررررر   الب ررررردان  ال و ررررر   رررررص زيررررر د  ا نفررررر ص الوررررر م  رررررص -العجرررررز المرررررن م:  -2
لمررررر  م م ررررر  ،   ررررر  اسررررر و  الررررردخل الدرررررواص الندررررردي و ال  ادرررررص اوررررر  ا    ررررردل مررررر ص را اب شرررررر  ال سررررر د
 ضررررررر مرررررروا ر المرررررروارد ،   رررررر  زيرررررر د  ان رررررر ر السرررررر   وال رررررردا   طجهرررررر ز ان رررررر  ص  رررررر درالب رررررردان  لررررررأس

 رررررررص     وم رررررررهد ان ف  ررررررر، ا ولارررررررة المورررررررد  لر ررررررر برل ورموا ا اررررررروال ا ن   ارررررررة   رررررررر المسررررررر ب ة
ولنرررر   سرررر ج ل الجهرررر ز ا ن رررر  ص ،  رررر  ال ررررد ا زم ل  د ررررن الوم لررررة ال  ا ررررةاسرررر و  ال  ررررل ال  ررررص 

لندررررررود ط ام هرررررر  أي  ومهرررررر  ل  يرررررر د   ررررررص ال  ررررررل ال  ررررررص و  م صررررررل زيرررررر د   ررررررص ا  ررررررو ر وم رررررر ف  ا
اكررررون الجهرررر ز ا ن رررر  ص   ررررر ارررررن   سرررر  ا  اسرررر الر  ال يرررر د   الن ااررررة الب رررردان  اارررر   ررررصال ررررراىاة. 

 ي زيررررر د   رررررص الررررردخل الدرررررواص الندررررردي دون ال يررررر د   رررررص الررررردخل الدرررررواص رررررص ال  رررررل ال  رررررص الفو رررررص أ
 .(2)ام  الادي ارمف    ص ا  و ر ومدلور مامة الندود ال  ادص

)م ن بررررر ا    لرررررة نررررر در    ررررردل الوجررررر  الررررردوري ن اجرررررة موررررررا ا   صررررر د الررررر :  العجرررررز الررررردوري   -3
ان فرررررررر ا افرررررررر     ررررررررص ا ا رررررررر ر  رررررررر  الموا رررررررر  ال راعاررررررررة او الررررررررو ر   ررررررررص ا ن رررررررر ر مررررررررادي الرررررررر  

أي ان ال د بررررر   ا   صررررر د ة ممرررررر طورررررد  ارا رررررل انهررررر  ار  رررررة ا زدلررررر ر وانهررررر  ار  رررررة ، ا  رررررو ر(
 ررررص الموازنررررة  ررررص ار  ررررة     ان م دررررن   ىضررررالب ررررد  ط اكرررر ن أنرررر  ويررررر  طوررررا ا   صرررر دال  . ا زارررر  

لررررأا   اررررة ررررص ار  ررررة الركررررود ا   صرررر دي ومب طف ررررر   جرررر  الموازنررررة الررررروار وكررررأل   مكرررر  ان مدبررررل
 لبررررررا ا  ررررركندن  اة    ب رررررن الموازنرررررة الدوريرررررةالب ررررردان  اخرررررأ ، الوجررررر  طفررررر ىا ار  رررررة ا زدلررررر ر

 .(3)ال د ا  ا   ر ا زا   الدورية والم   ظة     ال وازن ا   ص دي

  و ررررف  و رررر  ةالو اررررة  مفضررررص   ررررر  الوجرررر  الم رررررام  طدبررررول  جرررر   ررررص الموازنررررة : العجررررز المترررررا م  -4
لمو لجررررررررة ا زارررررررر   ا   ص د ة)ال سرررررررر د( و اضررررررررمون لررررررررأس النظريررررررررة ا ل رررررررر ام ط فررررررررا الضررررررررراىل 

موويضررررر   ررررر  م فررررراا ( )وال جرررررو  الررررر  الدرررررروا ل مويرررررل  جررررر  الموازنرررررة. الو ارررررة النفدررررر   وزيررررر د 
  .الضراىل وزي د  النفد  

                                                           
،  لية العلوم التجارية واالقتصططططادية، ا روحة د توراه، سططططياسططططة الميزانية في عالج الموازنة العامة، لحسططططن دردوري (1)

 116ص 2014قونس  –منارنة الجزائر ، بحث جامعة محمد  يضر
 292-288مصدر سابق ص ،اساسيات المالية العامة، احمد ح يش (2)
 259صمصدر سابق،  -حمد عبد العزيز المعاركم (3)
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الرغبرررررة  رررررص اررررر  مرررررادي الررررر   د  الدرررررو  ال رررررراىاة لرررررد  ا  رررررراد ان خفرررررا الضرررررراىل  ومرررررل   ررررر  زيررررر
 ن    ررررررج فولررررررأا ارررررر  شرررررر، زيرررررر د  ال  ررررررل   رررررر  السرررررر   وال رررررردا   ارررررر  صرررررر و . الم يررررررد ارررررر  ا  رررررر هر 

والج نررررل ا خررررر الم م ررررل  ررررص  ،(1)لررررأا ارررر    نررررل .ا رررر    الما سرررر   ا ن   اررررة   رررر  زيرررر د  ا ن رررر ر
لرررررأس  ومرررررد  . زيررررر د  النفدررررر   الو ارررررة المو هررررر  ن رررررو ال بدررررر   الفد رررررر  وال رررررص مومرررررل   ررررر  زيررررر د  دخررررروله 

زيررررر د    ومرررررل السررررر   وال ررررردا  .  زيررررر د  ال  رررررل   ررررر اررررر  صررررر . و الم يرررررد اررررر  ا  ررررر هر  ال بدررررر   الررررر 
وال  انررررررر  ....الت   ررررررر  م رررررررب ل  كررررررر ل رص والجسرررررررور الو ارررررررة   ررررررر  الم ررررررررو    وا ن ررررررر ة ا نفررررررر ص

ال يرررررد دخرررررول الوررررر ا     رررررص لرررررأس الم ررررررو    وي رمرررررل   ررررر  ملررررر   أن ن فال بدرررررة الو ا رررررة ولرررررأا اررررر  شررررر
خ رررررن  رررررص  مرررررل  زيرررر د  ا ن ررررر ر امرررر   سررررره   ررررص اررررر  صرررر ل  رررررل   رررر  السررررر   وال رررردا   و  ررررص ازيرررر د  

.  ررررررص او لجررررررة ال سرررررر د والب  لررررررة اورررررر  أي ان  سرررررر  دم  جرررررر  الموازنررررررة، ا رررررر  اة ومد  ررررررل نسرررررربة الب  لررررررة
ممررررر   سررررر  د ملررررر    ررررر  النمرررررو وال نمارررررة ا   صررررر د ة و  ررررر  ا ن وررررر   ا   صررررر دي واررررر   وكسررررر    ررررر  
زيرررررر د  ا الرررررررادا  الو اررررررة ال ررررررص مومررررررل  رررررردورل    رررررر  مب اررررررة الوجرررررر  الم رررررررام  ل سررررررنوا  السرررررر طدة.الأي 

  .(2)لمو لجة ا زا   وا نم   ا   ص دي  س  دا  و   ة  

 اسباب عجز الموازنة -ثالثا 

اوا هررررررررة الرررررررردورا  او ال د برررررررر   ( الصررررررررن عاة )الم دداررررررررةالب رررررررردان   جرررررررر  الموازنررررررررة  ررررررررص  سررررررر هد 
ا   فررررة انهرررر   أطورررر دا    سرررر هد    نرررر  الن ااررررةالب رررردان  اارررر   ررررص، ا   صرررر د ة أي ا رررر مل ال سرررر د والرخرررر  

نمررررررو  و جرررررر  الموازنررررررة  فضررررررص الرررررر  وم د ررررررن ال نماررررررة ا   صرررررر د ة .مسرررررر و  المو شررررررص ل سررررررك نالر رررررر  
 أ ررررررب    ررررررد إلرررررر  الورررررر م امبررررررر ارررررر  نمررررررو اوررررررد   ا الرررررررادا  الو اررررررة وير رررررر  ملرررررر   ا نفرررررر صاوررررررد   

 .(3)المه 

 سررررره   مرررررود النظررررر م الضرررررريبص و ررررردم كف  مررررر  والمررررر ل دورس  رررررص  م اررررر   ال نمارررررة ط ررررركل كب رررررر  رررررص  -1
ا رررررررر  ة لررررررررأل  ان اوظرررررررر  ، أ ررررررررد المرررررررروارد السررررررررا د ة ل دولررررررررة و ررررررررفه  ان فرررررررر ا الوواىررررررررد الضررررررررريباة 

 سرررررررر  دل   ررررررررص اوامبررررررررة ال  ررررررررورا      لرررررررر  م ررررررررهد م سررررررررن الن ااررررررررةالب رررررررردان  باة  ررررررررصا نظمررررررررة الضررررررررري

                                                           
قحلي  وقياس اثر عجز الموازنة وعرض الننود على المسططتوى العام لالسططعار في العراق ، صططباح صططابر محمد   شططناو (1)

  27-25،ص2019العدد، 11مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية مجلد ، 1988-2017
 358ص ، ابقمصدر س، محمد شا ر عصفور (2)
 2007العدد الثالث والستون ، المعهد العربي للتخطيل بالرويت، عجز الموازنة الم رالت والحلول ،حسن الحاج (3)
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ا   صرررررر د ة والم لاررررررة   ارررررر    ررررررع نررررررو  الضررررررراىل المفرو ررررررة او ارررررر    ررررررع اوررررررد مه  او  ررررررررص 
 .م ص  ه 

الرررررادي ال ضررررر   الررررر  ان فررررر ا او مررررردلور الدرررررو  ال رررررراىاة ل و ررررردا  الندد رررررة وب ل ررررر لص  مررررر ص ر ال ضررررر   -2
فررررررر ص ال كرررررررواص طصرررررررور  ا  االرررررررد  نظررررررررا  رمفررررررر   ك فرررررررة شررررررررا  المسررررررر   ا   ال   رررررررل الم يرررررررد اررررررر  ا ن

ويرا رررررررن ملررررررر  اصررررررررو    ا ررررررر  اة ، اررررررر  مفد رررررررة وا ب مهررررررر الب رررررررد  السررررررر عاة وال داارررررررة ال رررررررص ممكررررررر 
 دخول ال  ا اة. الطسبل ان ف ا  ل موظف  الب د  )موويض  ( مد وه 

الب ررررردان    رررررلأ نفدررررر   الو ارررررة  رررررص اد  الررررر  نمرررررو ال ارمفررررر   اعبررررر   الررررردال  الوررررر م الرررررداخ ص وال ررررر ر ص -3
الموازنرررررة الو ارررررة  رررررم  المصررررررو     الن اارررررة لمررررر  ال رمرررررل    هررررر  اررررر   واىرررررد واسررررر  د   مررررردرر  رررررص

 . الج رية
  ررررررص ن ررررررو ال  االررررررد طموررررررد   كب ررررررر   ررررررص د رررررر  النفدرررررر   الو اررررررة ر كب رررررررا  ا  ال وررررررل ا نفرررررر ص الوسرررررركري دو  -4

وم ضرررررم  لرررررأس النفدررررر   اشرررررك   ا وررررردد  ، ا وررررردد مهررررردد  طم ررررر  ر الالب ررررردان  و  رررررام الن اارررررة الب ررررردان 
ط   ررررر  ة الررررر  نفدررررر   ال سررررر ا  وك فرررررة  رررررا نة اآل    .اسررررر   ا    ررررر عاة وخداارررررة. ا رررررل الروامرررررل

 والمودا .
وب صررررررروص المررررررروارد الو ارررررررة ل دولرررررررة   م م شررررررر  اررررررر  نمرررررررو اورررررررد   ا نفررررررر ص الوررررررر م  رررررررل ملبررررررر   -5

ولنرررر  مبرررررز  رررردر  ال   ررررة الضررررريباة ، الموازنررررة جرررر   الن ااررررة امرررر   رررر      لررررةالب رررردان  لرن فرررر ا  ررررص
ال رررررص مدررررر ا اررررر  الن  ارررررة الفو ارررررة  نسررررربة ال صررررر  ة الضرررررريبة الررررر     ررررر  م مرررررل ا عبررررر   الضرررررريباة

 .وا  فرررر  ا  الضررررريباة، ويوررررود ملرررر  الرررر  ان فرررر ا ا و رررر  دخررررل الفرررررد، النرررر مه الم  ررررص ا  مرررر لص
 وان ف ا الو ص الضريبص.

 موازنة العامة عجز ال اساليب مواجهة -رابعا 

 تمويل عجز الموازنة عن طريق االقتراض -1
 رررررص مب ارررررة  جررررر  الموازنرررررة الو ارررررة  نرررررد مرررررو ر ا اك ناررررر   الب رررررد  فم جررررر -االقترررررراض الرررررداخلي: .أ

البنررررو  ال ج ريررررة او ا   ررررراا ، البنرررر  المركرررر ي ، ال هرررر  فالداخ اررررة. وارررر  الرررر  اصرررر در ال ررررص م جرررر
 .ا  الجمهور

 دررررروم البنررررر  المركررررر ي طمرررررن   ، إم رررررفة المس  ررررر ر المررررر لص ل  كوارررررة  م رررررل -البنرررررك المركرررررزي: -
الدرررررروا أل رررررل مب ارررررة الوجررررر   رررررص الموازنرررررة الو ارررررة وملررررر   ررررر   ريرررررن ا  ررررردار الندررررردي أي ا ررررردار 
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الرررررادي زيررررر د   ا ن لرررررأا ا  ررررررا ، (1)مر رررررو   هررررر الصررررر ر   رررررر   نونارررررة  رررررص  ررررردود او نرررررة مف د ررررر  لآندرررررود 
 . دون م فاا  ص ا ى م ن الممنوب ل د    ال  صال ماة الندد ة أي خ و  مو عاة 

مو مررررد لررررأس المصرررر ر    رررر  ارررر  مم  رررر  ارررر  ا  ا  ارررر   إم  -التوجررررى الررررى البنرررروك التجاريررررة: -
مرررراصر   رررر  ا ى مرررر ن الممنرررروب ل د رررر      رررر ندد ررررة  امرررر  ام ك نرررر  لررررأس ا   ا  رررر     ىضرررر  لررررد  البنررررو  

اارررررر  ملرررررر  ام ك نرررررر  البنررررررو  ال ج ريررررررة ، ول رررررر   كررررررون لرررررر  اصررررررر مو رررررروص   رررررر  ال  ررررررل ال  ررررررص .ال رررررر ص
ل د   رررر    لررررداله  ا  ا  رررر     ىضررررة  ررررو   كررررون لن لرررر  اصررررر  رررر بص   رررر  الدررررروا الممنو ررررة  لاسرررر

 ول   م يل ا صر ال و وص ل  ي د  ص ا نف ص ال كواص. . ا خر  
  اورا ررررر ولرررررص مم رررررل لمرررررد اررررر  و ررررر ىل ا   رررررراا  صررررر ر  ا -ينرررررة:ا مونررررر   او ال ررررروا   ال    -

لمررررررد  ا  ررررررل الدصرررررر ر  يود  ررررررص ممويررررررل ا   ررررررراا الررررررداخ ص مة مصرررررردرل  ال كواررررررة ط رررررركل ا رررررردا لارررررر
الهررررد  انهرررر  ممويررررل  جرررر  الموازنررررة الو اررررة خرررررل ، (2)شررررهر او صرصررررة اشررررهر الرررر   ررررنة ادرررردارل  او نررررة

 السنة الم لاة.
  االقتراض الخارجي .ب

الم لاررررررة الرزاررررررة لسررررررد ر  ا  رررررر   ل رررررر  ا  رررررر ج طة  او ا  ررررررراد الررررررداخ ا  طوررررررد موررررررأر الما سرررررر  
لر  رررررراا ال ررررر ر ص أي اررررر  خررررر رر  ررررردود ا  رررررا  الب رررررد  فم جررررر،  جررررر  الموازنرررررة اررررر  المررررردخرا  الو نارررررة

وم ررررررررون  م اررررررررة ، (3)لبرررررررررا مب اررررررررة نفد مهرررررررر    رررررررر  الم رررررررررو    ا   صرررررررر د ة وا   م عاررررررررة .الدولررررررررة
دررررررد الرررررردولص ا خررررررر  او ارررررر  اله ئرررررر   والما سرررررر   الدولاررررررة ا ررررررل  ررررررندوص النالب رررررردان  ارررررر  ا   ررررررراا

(IMFالبن  الدولص ل )إل(ن    وال وم رIBRD ) 

 الضرائب -2

مم رررررررررل الضرررررررررراىل ا رررررررررد  الو ررررررررر ىل او ا دوا  ال رررررررررص م   رلررررررررر  ال كوارررررررررة  رررررررررص ممويرررررررررل  جررررررررر  
وان ال برررررررر ال   ررررررررص انرررررررروا  الضررررررررراىل ومب رررررررررا   ررررررررص مرك ررررررررل الهاكررررررررل الضررررررررريبص واوررررررررد   ، الموازنررررررررة
، الم  ددرررررررة و  ررررررر  اسررررررر و  الن ررررررر   ا   صررررررر ديا الررررررررادا  ال كواارررررررة  مررررررراصر   ررررررر   جررررررر  الضرررررررريبة

                                                           
،  لية العلوم ابحاث اقتصططططادية وادارية، عجز الموازنة العامة للدولة وعالجر في االقتصططططاد الوضططططعي ،دردوري لحسططططن (1)

 111ص2013، ديسمبر، العدد الرابع ع راالقتصادية والتجارية، جامعة محمد  يضر، 
، مجلة العلوم االقتصططططادية 2013-1990دور الحواالت الخزينة على الع المتليرات النندية في العراق ، عمار محمد علي (2)

 228ص، 23المجلد  96العدد 
 26ص2015الطبعة االولى ، من ورات زين الحنوقية، عامة والموازنةعباس محمد نصر هللا المالية ال (3)
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ولن لررررررر   رررررررراىل مم رررررررل  بئررررررر  امبرررررررر   ررررررر  موي الررررررردخول المرمفورررررررة و بئررررررر  ا رررررررل   ررررررر  موي الررررررردخول 
 .(1)ا   هر  المن فضة ام  مسه   ص م جا  ال  ل ال  ص    

 السحب من اال تياطات الدولية -3

ة ام  ررررررة لررررررأس ا   ا  رررررر   الورررررر ل  ا  ا  رررررر   ندد ررررررة  ررررررص البنررررررو  المرك يرررررر  رررررردان  مم  رررررر  اوظرررررر 
الب ررررردان  لرررررأس ومسررررر  دم، ط لرررررألل او الندرررررد ا  نبرررررص أي الومرررررر  الصرررررعبة و دررررروص السررررر ل ال   رررررة

 .ا لاة وندد ة ط لد        ا و ر  ر   مرمه  ضم ن  ا   ا     الم و ر  ك
 درررررد او  ررررردم ال جرررررو  لر  رررررراا ال ررررر ر ص ل جنرررررل اصررررر ر ا   صررررر د ة او ا ل ررررر ام ط ل   لفررررر   او 

ويررررر   السررررر ل اررررر  لرررررأس ا   ا  اررررر   ، ا مف ماررررر   السا  ررررراة وكرررررأل  مجنرررررل ا رررررو ر الف ىرررررد  المرمفورررررة
لررررررأس   والماررررررة الرررررردور الررررررأي ماد رررررر، او اا رررررر   ررررررص الومررررررر  ا  نباررررررة  نررررررد  صررررررول  جرررررر   رررررر رئ 

. و رررررردم مور رررررر  لرن فرررررر ا ا   ا  رررررر   امرررررر   سرررررر و ل ال فرررررر ن    هرررررر   ررررررم   رررررردود او نررررررة انهرررررر 
الن اارررررررة د ررررررر   كوا مهررررررر  الررررررر  السررررررر ل اررررررر  لرررررررأس الب ررررررردان  أ  رررررررلل ررررررر  ارمفررررررر    جررررررر  الموازنرررررررة  رررررررص 

 .(2)ا   ا     ل مويل الوج  الم لص

 المبحث الثالث
 النامية والمتقدمةالموازنة وسمات الضريبة في البلدان طرق تمويل 

 طرق تمويل الموازنة العامة -المطلب االول 
اد  الرررررر  ازد رررررر د  جرررررر  النفدررررررر   الو اررررررة ال ررررررص مدرررررر    ررررررر  ، وظ ىفهررررررر ومورررررردد الب ررررررد    مسرررررر   دور

، ارررر  مب ارررة انف  هرررر  الورررر مالب ررررد  ا ررر و ل ال يرررر د   ررررص  جررر  ا الرررررادا  الو اررررة ل ررر مك  ارررر  صرررر و  .  مدهررر 
 إلررررر  مورررررددوالسررررروص ، اررررر  مرمرررررل   ررررر  ملررررر  ا ررررررا  ال ب  ررررررا  وال وررررردالر   رررررص  اكرررررل ا الررررررادا  الو ارررررة

 م رررررر  ارررررر  و ا دخ ررررررة ط رررررركل ا  ررررررون ط ل ارررررر   ا   صرررررر د ة الب ررررررد   رررررر  وا، اصررررر در ممويررررررل اوازن هرررررر 
كمرررررررر  ا رررررررر  دا   ررررررررص ، ا الرررررررررادا  الو اررررررررة ادا  ا لاررررررررة اهمررررررررة  ررررررررص ال و ارررررررر  ا   صرررررررر دي وا   مرررررررر  ص

 .(3)ا   ص د ة ك ل ض   وا ن م   وا  د  موزي  الدخل ا  ربة طوا ا زا  

                                                           
 193ص2000الطبعة الثانية ، دائرة المرتبة الو نية، مبادي االقتصاد الرلي، صالح فواز محمد  صاونة (1)
رسططالة ، االنبارحالة صططحة بحث ، التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج واالداء في العراق ،م ططتاق محمد  الب (2)

 30ص 2019،  لية االدارة واالقتصاد، ماجستير جامعة الفلوجة
 85ص  2008، الطبعة االولى، من ورات الحلبي الحنوقية، اساسيات المالية العامة، عدلي ناشد سوزي (3)
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 ومن اهم هذه المصادر 

 ولةدخل امالك الد –دومين  -اوال

ك نررررر   إما اررررر الو ارررررة وال   رررررة طبرررررا النظرررررر الب رررررد     رررررن اصررررر    )دواررررر  (   ررررر  ام   ررررر  
ا ررررررا  الم رررررو   ، إ  أنآنرررررأا  الدسررررر  ا مبرررررر اررررر  اررررروارد الم ررررر  وشرررررك  ،  باو هررررر   د ريرررررة ام اندولرررررة

ل الماررررة االرررررادا  الرررردوا   م مسرررربل  ررررص مضرررر  ارررر  صرررر دان ال   ررررر ارررر  ام   رررر مه  و ومبررررأالرل  نرررر ه  نرررر   درررر
ال ررررردخل  رررررص وبورررررد  رررررروز الف رررررر ا شررررر رامص وان  ررررر ر الف سرررررفة ال دخ ارررررة و ال رررررص مسرررررم  ل دولرررررة ، مررررردريجا 

  رررررص ال ارررررر   ا   صرررررر د ة وممررررر را ا ن رررررر ة ا   صرررررر د ة الم ررررر ط  ل د رررررر   ال رررررر ص  امررررر  ا  ررررررع االرررررررادا
ويورررررررر  . الوررررررر م وال ررررررر ص  سرررررررم     ررررررر ويندسررررررر  ، ا   رررررررا  ل ررررررردول ال رررررررص مبنررررررر  المرررررررألل ا شررررررر رامص

، ا  ارررررررة خ  رررررررة واورررررررد  لر ررررررر وم ل ال ررررررر صالب رررررررد  ا   ال ررررررر ص ط نررررررر  )ا اررررررروال ال رررررررص مم   هررررررر الررررررردو 
وا ررررر  دام  .واررررر  صررررر  م ضررررر  أل كررررر م الدررررر نون ال ررررر ص .ل فئرررررة ال رررررص مسررررر  داه ، وم درررررن نفوررررر  خ  ررررر 

وارررررر  ، (1)لررررررأس ا ارررررروال  كررررررون طمد  ررررررل وي دررررررن دخررررررر  م ررررررل اصرررررردرا ارررررر  اصرررررر در ا الرررررررادا  الو اررررررة(
الم ررررررررو    ال ج ريرررررررة والصرررررررن عاة وا وراص الم لارررررررة وا را رررررررص ال راعارررررررة ال رررررررص ، اا  رررررررة لرررررررأس ا اررررررروال

 .مم   ه  الدولة

 الرسوم -ثانيا

مصررررر در ال رررررص ممرررررول الموازنرررررة الو ارررررة و رررررص الب لرررررل م رررررون اسررررر لم ه  طصرررررور  الالر ررررروم اررررر   مورررررد
ويورررررر  الر ررررر  ط نررررر  اب ررررري ندررررردي ،  رررررص ماسررررر ر ان ررررر  ه  الم   فرررررةالب رررررد  دوريرررررة وان ظمرررررة لرررررأل  مسررررر  د

ويد ررررررن النفررررر  ال ررررر ص م  صرررررل   اررررر  الب رررررد ارررررنه ،  برررررري الد وررررر  ا  رررررراد ل دولرررررة اد  رررررل نفررررر  خررررر ص 
 الررررأي   ددرررر  ا  ررررراد طرررر لنف  الورررر م الررررأي   صررررل   ارررر  المج مرررر  ارررر  م ررررا  الور ررررة  رررر   ا  ررررراد واله ئرررر  

  ررررص م دررررن انفوررررة خ  ررررة   والرررر م  الورررر ما  ان ال  رررر ط  الر رررر، (2)( امرررر  ال و ررررن طررررفدا  ال رررردا   الو اررررة
ان  كررررررون اسرررررر وي  ل  داررررررة او السرررررر وة او ام ررررررر  وي  رررررردد كررررررل انهمرررررر    رررررر  ا رررررر ا. و اد  ررررررل اورررررر  أ

وكرررررأل  ال  ررررر  ه ن اررررر   .انهمررررر  او ا رررررل انهمررررر  و دررررر     بررررر را  ا  صررررر د ة وا  م عارررررة  رررررص نظرررررر الدولرررررة
  .  ع ال  اف الد نونص ل  ي د  ال    ة  ص كل انهم 

                                                           
، 2015، بة للطباعة والن ططرمر ز الدراسططات العري، لطبعة االولى، االمالية العامة وااليرادات العامة، رانيا محمود عمارة (1)

 44ص
 59ص  ،مصدر سابق ، الر الجنابي (2)



المدخل النظري  –الموازنة  –الفصل األول: الضريبة 
 

49 

 القروض() االيرادات االئتمانية - ثالثا

او مب ارررررة نفد مهررررر   أ رررررد اخ اررررر را  ممويرررررل الموازنرررررة الو ارررررة و رررررفه  لر  رررررراا الب رررررد  ف نررررردا  م جررررر
 المك فررررر    رررررد وه  او مسررررربل خ رررررر  و ر ررررر   نمررررر  مررررردر  ان  ررررررا الضرررررراىل الجدالرررررد   رررررو   الرزارررررة

)اب ررررري ندررررردي  فنهررررر الو ارررررة طومورررررر  الدرررررروا ،  رررررص اسررررر و  الن ررررر   ا   صررررر دي والمعا رررررص ل مج مررررر 
 ررررص  ررررداد ا  ررررراد ام البنررررو   لررررأا الب ررررر امرررر نأم  او أي شرررر   اونرررروي اخررررر ارررر  الب رررررالب ررررد  مسرررر و ا 

  .(1)( ردس ود   الف ىد   ن  و د  ل رو  ا دد الب د  وم وهد، ام اله ئ   ال   ة ام الدولاة

   واىررررردس  رررررص   رررررر  زانارررررة طسرررررداد مامرررررة الدررررررا ارررررالب رررررد  م  ررررر م إموي   ررررر  الدررررررا  ررررر  الضرررررريبة 
  رررررررر ان ،   ررررررر م الب رررررررد  ردلرررررر  و   واىرررررررد لهررررررر طصررررررور  نه ىارررررررة   م الضرررررررريبة مرررررررد   ان . ا ا فررررررن    هررررررر 

اررررر  المرررررروارد  ا  ام   ررررررد  الضرررررريبة اررررررورد.الضرررررريبة مرررررد    برررررررا اررررر  المك فرررررر   طدرررررو  الدرررررر نون )السررررر  ة(
أي رغبرررررة ا  رررررراد او المصررررر ر  او  ررررر   طصرررررور  اخ ا ريرررررة  ااررررر  الدرررررروا  رررررص الب لرررررل ، السرررررا د ة ل دولرررررة

اله ئرررررر   ال كوااررررررة ط  رررررر  م ر ااررررررواله  طصررررررور   ررررررروا وب ل رررررر لص مسرررررره   ررررررص ممويررررررل الموازنررررررة الو اررررررة 
  ررررر  الب رررررد  لط نهررررر  الوم ارررررة ال رررررص طمد ضررررر ل  م صررررر)  امررررر  مورررررر   م ارررررة ا ررررردار الدرررررروا (2)ل دولرررررة

  ررررر    هررررر  و دررررر  ل  ررررررو  ال رررررص المبررررر لي المك  رررررل  هررررر   ررررر   ريرررررن  ررررررب السرررررندا  ويدررررروم ا  رررررراد ط  م
 .(3)الدرا الو م( الن     ه    نون ا دار

 االصدار النقدي الجديد -رابعا 

اررررررر  اصررررررر در   و رررررررف  اصررررررردرال جرررررررو  الررررررر  ا  ررررررردار الندررررررردي الجدالرررررررد الب رررررررد   ونرررررررص ااك نارررررررة
ط  ررررردار كمارررررة  دالرررررد  اررررر  الب رررررد  مدررررروم، و ا الررررررادا  الو ارررررة ال رررررص مسررررره   رررررص ممويرررررل الموازنرررررة الو ارررررة

ازنررررة الو اررررة الندررررود الورماررررة ل سرررر  ه . و ررررد  رررر را الف ررررر المرررر لص ال د  رررردي لررررأس الو رررر  ة  ررررص ممويررررل المو 
 ررررص ا رررر د  ال رررروازن الرررر      اهمرررر ا  مرررر ن الررررأي ال وررررل دور صلاررررة السرررروص او  هرررر ز ا آ نهرررر  موررررد مرررردخر  ررررص 

مرررررر  الررررررر  الف ررررررر المرررررر لص ال د  رررررردي. ك   ررررررع ال  دررررررن ال رررررروازن ط رررررركل م درررررر ىص  سررررررل، ا   صرررررر د الدررررررواص
ال د  ررررردالون ان ا  ررررردار الندررررردي الررررراصر  ررررر ب    ررررر  موي الررررردخول ال    رررررة ال رررررص م رررررون  رررررص الب لرررررل   رررررر 

                                                           
 132ص ، مصدر سابق ،فوزي عطوي (1)
 296ص،،، مصدر سابق،، سوزي عدلي ناشد( 2)
 47، ص17، 2015العدد،  ،مجلة  لية الثراث الجامعة، اصدار النرض العام، بان صالح عبد النادر (3)
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اسررررر وي الوررررر م لر رررررو ر ا رررررل الروامرررررل     رررررام   اررررر  الم ب ررررررا  ا   صررررر د ة أي انهررررر    م م شررررر ةارنررررر
 .(1)ودود  وي ة ا  لالو 

الو ررررررر  ة ال موي ارررررررة والررررررر  لرررررررأس ل جرررررررو  الررررررر  لرررررررأس الن لررررررر   رررررررد  ا ررررررررا ا   جرررررررل ام  ملررررررر   نرررررررد 
 .(2)ا  را ا 

مسرررررر  دم  ررررررص ممويررررررل ا  رررررر  م را  ما  السرررررر   ا  رررررر هرماة أي زيرررررر د   ررررررص الورررررررا ال  ررررررص ل سرررررر    (1
لوم اررررة ا  رررردار  لموا هررررة ال يرررر د   ررررص ال  ررررل الفو ررررص وال  فاررررف ارررر  ارمفرررر   ا  ررررو ر )ال ضرررر  (

 .النددي
 مكرررررررر  ا   صرررررررر د الدررررررررواص ارررررررر    جررررررررل ان م ررررررررون   رررررررر  شرررررررركل د ورررررررر    ررررررررب ر  وا ب  ررررررررد  امرررررررر  (2

 .ا  او   اص رل  ال ض ماة
 و  ررررن  رررر   الال مويررررل ال ضرررر مص ارررر  خرررررل  ا  ررررو ر النرررر مه  رررر    رررر  ال كواررررة ال ررررد ارررر  ارمفرررر   (3

طدصررررررد اا صرررررر ص  رررررر   ارررررر   السا  ررررررة الم لاررررررة والندد ررررررة أي ا   ررررررراا وزيرررررر د  الوررررررل  الضررررررريبص
 .ال ي د   ص الدخول الندد ة المص  بة ال ض  

 ةارررررر  المرونررررررة  ررررررص الجهرررررر ز ا ن رررررر  ص   رررررر  ا  ارررررر ا  الم ددررررررة  رررررردر  النهرررررروا ط ل نماررررررة ا   صرررررر د ة (4
 .ط ل مويل ال ض مص ا رو     دالد  ويب       انه 

 االعانات -خامسا  
أي ا ارررروال ال رررررص ،  رررررص ممويررررل الموازنرررررة و رررردم دوري هررررر   م رررر  لرررررأا المصرررردر ان فررررر ا اسرررر لم   

 امرررررررر  م ررررررررون   رررررررر  شرررررررركل ممويررررررررل داخ ررررررررص ارررررررر  ا  ررررررررراد او ،  ل ب اررررررررة نفد مهررررررررالب ررررررررد  م صررررررررل    هرررررررر 
الو نارررررررررة  رررررررررص اسررررررررر  د  الجهررررررررر   ال كواارررررررررة   ررررررررر  منف رررررررررأ  ررررررررره م الما سررررررررر   الم  ارررررررررة  رررررررررم  ا 

الما سرررررر   أو الب رررررردان  واارررررر  م ررررررون   رررررر  شرررررركل ممويررررررل خرررررر ر ص ارررررر  الم رررررررو    والبرررررررااه الو اررررررة
و ررررررررص الب لررررررررل م ررررررررون  (3)وا  نباررررررررةوا  ررررررررراد طصررررررررور  ا  نرررررررر   ندد ررررررررة  ررررررررو  ك نرررررررر  ط لوم ررررررررة الم  اررررررررة 

او ، او م  لفررررر    رررررم  مو ررررر   ا  رررررص اوررررر   ا   نررررر   ال  ر ارررررة اد  رررررل او ررررر   ا  رررررص او  سررررركري 
المرررررا والجهررررل ور رررر   م   فررررة  ررررص اك   ررررة الفدرررررالالب رررردان  من  ررررن ارررر     ارررر   انسرررر ناة  ررررص اسرررر  د 

 اس و  ال نماة ا   ص د ة  ص ا  ر ال ض ا  الدولص.

                                                           
 178ص، ،مصدر سابق ،علي سعيد العبيدي (1)
 472صمصدر سابق، ،  الد سعد زغلول (2)
  296-295ص، مصدر سابق، علي محمد  لي  (3)
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 الناميةسمات الضريبة في البلدان  -ب الثاني المطل
 ضررررر  .)الن ااررررة(الب رررردان    لبرررر  ارررر  ال  صررررن النظرررر م الضررررريبص ارررر   ناررررة النظرررر م ا   صرررر دي ل  رررر 

 واور رررررة  رررررم م ،  ررررر  ال  رررررورا  ا   م عارررررة والسا  ررررراة ما  ال رررررفص ر الفوررررر ل  رررررص م دالرررررد ملررررر  النظررررر م
. ا رررررل م رررررور ونمرررررو م ررررر  الررررردولاررررر   هرررررة واررررر   هرررررة اخرررررر  م دالرررررد وظررررر ى  ال رررررص  دررررروم  هررررر  و رررررن ار 

 :ابرز هذه السمات او الخصائص ان   ة فمصو ام   
 النامية البلدان  ضعف االستقطاع الضريبي في -اوال 

 امررررررر  . الم ددارررررررةالب ررررررردان  الن اارررررررة طضرررررررو  ا  ررررررر د    الضرررررررريبص اد رنرررررررة  رررررررصالب ررررررردان  امسرررررررم 
 إ  إن  رررررررر لة. الم ددارررررررةالب ررررررردان  الم  رررررررص ا  مررررررر لص   لارررررررة  ررررررررص الضرررررررراىل ط لنرررررررر مها ررررررره م م رررررررون 

مورررررردد الضررررررراىل وارمفرررررر   أ رررررره   ررررررص الن ااررررررة الب رررررردان  اسرررررر لم ه   ررررررص النرررررر مه الم  ررررررص ا  مرررررر لص  ررررررص
. والووااررررررل الم رررررردد  ل    ررررررة الضررررررريباة، ان فرررررر ا ا و رررررر  دخررررررل الفرررررررد. ويورررررر   ملرررررر  الرررررر . ا ررررررو رل 

وان رررررر ر  .  الررررردخل الدرررررواصو رررررو  موزيررررر. وا   صررررر د   رررررر الر رررررمص .ان  ررررر ر ا  ررررر هر  الرررررأامص ا رررررل
 .(1)و دم كف    ا دار  الضريباة. ال هر  الضريبص

 سيادو الضرائب غير المباشرو  -ثانيا 
 هامنررررة الضررررراىل   ررررر المب شررررر  ال ررررص مفرررررا   رررر   الن ااررررةالب رررردان  ال سرررر  النظرررر م الضررررريبص  ررررص

 ررررررا  رررررراىل  ا ن ررررر ر وا  ررررر هر  وال رررررداول ومر ررررر   امنرررررة لرررررأس الضرررررراىل الررررر   رررررووبة او  ررررر ن
المررررر ل وكرررررأل  ارمفررررر    رمهررررر  و رررررهولة م صررررر  ه  ألنهررررر  مفررررررا  رررررص الب لرررررل  نرررررد  ورأا  ررررر  الررررردخل 

الن ااررررررررة  موارررررررر  م صرررررررر  الب رررررررردان  ان ، ألنالمنبرررررررر  ام الررررررررد وه  المنرررررررر ه او المسرررررررر ورد  بررررررررل المسرررررررر ه  
ط ن فرررررر ا الرررررردخل الدررررررواص وا و رررررر  دخررررررل الفرررررررد كمرررررر  لررررررو اورررررررو  امرررررر   جوررررررل ا رررررر  دام الضررررررريبة 

و رررررص الب لرررررل مبرررررأل  هرررررودا وا ررررروة وكب رررررر  ، (2)  ررررر  الررررردخول وال رررررروا  ا ررررر وب     رررررل ا لمارررررة  شرررررر المب
الررررر   رررررب  الم رررررل لر ررررر هرل  الن اارررررةالب ررررردان  ل  ف ررررر  ال نمارررررة ا   صررررر د ة وا   م عارررررة ويرررررد   ملررررر 

ن الضرررررراىل   رررررر ولنررررر  م رررررو ، وم رررررجا  ا دخررررر ر الدرررررواص لإل ررررره م  رررررص ممويرررررل الم ررررررو    ا نم ىارررررة
الن ااررررررة مرررررر داد الماررررررة الضررررررراىل   ررررررر الب رررررردان  و ررررررص، اررررررة ل  د ررررررن لررررررأا الهررررررد  مب شررررررر  ام ررررررر اواال

                                                           
  133ص 2006الباب االول ،توزيع بالفيومالدار العلع للن ر و، اساسيات في المالية العامة، عزت قناوي (1)
سة المالية في ،محمد علي مدلول (2) سيا سانية مجلد  ،العربيةالبلدان  واقع ال ، 2008 1العدد ، 15مجلة جامعة باب  للعلوم االن

 136ص 
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وموررررررود لررررررأس ا لماررررررة الرررررر   وااررررررل  . ررررررص ممويررررررل الموازنررررررة الو اررررررة و ررررررفه  ارررررروردا  ا   ررررررا   المب شررررررر  
 .(1)انه   ا ودد

 نسررررربة م م ررررر  اسررررر و  الررررردخول ط  ن فررررر ا ل دسررررر  ا مبرررررر اررررر  السرررررك ن  ررررر   رررررد ا  فررررر   المدررررررر  (أ
  ررررر   كررررر  الضرررررراىل   رررررر ، ل ضرررررراىل المب شرررررر  امررررر   وكررررر   ررررررا الضرررررريبة  رررررص  ررررردود او نرررررة

برررررررا النظرررررررر  ررررررر  طأي  سرررررررم   ررررررص ال و ررررررر  طفررررررررا الضررررررراىل المب شررررررر    ررررررر  شررررررركل   نررررررص الررررررر
 .اس وي   الدخل

ال ررررص مسرررره   ررررص او لجررررة ا زارررر   وال د برررر    مب شررررر الال برررر   النسرررربص  ررررص الوواىررررد الضررررريباة   ررررر  ( 
اما ارررررررر  ك نرررررررر    رررررررر  ا ن رررررررر ر او ،  رمبرررررررر   لررررررررأس الضررررررررراىل  ررررررررص  جرررررررر  او   هرررررررر  ةا   صرررررررر د 

 ررررررص  رررررر   ان الضررررررراىل المب شررررررر  ، ا  رررررر هر  او ا  رررررر  راد او ال صرررررردالر ألنهرررررر  ا ب رررررررا  كماررررررة
 مرمب   ص مامة او   ه  أي مسجل الم ب را  ال ماة والندد ة )ا صم ن(.

 ان ف ا الو ص الضريبص لدي المك ف   (ر
 زارررررررة ل  ب رررررررن ا كررررررر مراة وال نظامارررررررة ارمفورررررررة ال فررررررر    الل  هررررررر   الضرررررررريبالب ررررررردان  سا  دررررررر ر لرررررررأ (د

 م  لو  س  ن الضريبة.لو وان   الضراىل المب شر  ا    ع المك ف   وال ددالر وال  ص ل 

 الناميةجمود االن مة الضريبة في البلدان  -ثالثا 
ال   رررررر ة  ررررررص النرررررر مه الم  ررررررص   مررررررود ا نظمررررررة الضررررررريبة ومرررررردنص       هرررررر   رررررر  اسرررررر الر  ال يرررررر د 

يرررررر د   ررررررص النرررررر مه الم  ررررررص ال صرررررر  ة الضررررررريباة ا ررررررل ارررررر  اسرررررر و  ال   ان نسرررررربة زيرررررر د  ألن. ا  مرررررر لص
ا نظمرررررة    نررررر ، و ل وواىرررررد الضرررررريباة ل مويرررررل اوازن مهررررر  الو ارررررةالب ررررردان     رررررة م ررررر واور رررررة ا  مررررر لص 

ال ررررفص ر  ررررص اسرررر و   ل نظرررر م سررررم   م ال ررررص الضررررريباة ال ررررص ن ررررف   ررررص ا  ررررر السا  رررراة وا   م عاررررة
  ررررر  رررر در   رررر  ا   رررر   ارررر   مكرررر  ارررر  ال يرررر د  أنرررر  وب ل رررر لص  رررردم ارون رررر  أي . الن رررر   ا   صرررر دي

سرررررررررر بص   رررررررررر  ممويررررررررررل ا  رررررررررر  م را  الوشرررررررررركل اصرررررررررررس ، ال   رررررررررر ة  ررررررررررص النرررررررررر مه الم  ررررررررررص ا  مرررررررررر لص
 .(2)والم رو    الو اة

 .(3)الن ااةالب دان  الموازنة  ص ط  دادا كر  م و ن 

                                                           
 179ص،، مصدر سابق، عادل احمد ح يش (1)
 134مصدر سابق ص ،عزت قناوي (2)
  356-352صسابق، مصدر ،علي محمد  لي (3)
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الم م  ررررررة طضررررررو  البناررررررة ا   صرررررر د ة ومرررررردنص اسرررررر و  ، الن ااررررررة  ررررررة المرررررروارد الم لاررررررة  ررررررص الب رررررردان  (1
والوجرررررر   ررررررص الم رررررر ان  ا ن رررررر ر الدررررررواص وغارررررر   الصررررررن     ال دال ررررررة وارمفرررررر   المدالوناررررررة ال  ر اررررررة

ان فرررررر ا االرررررررادا    واجمررررررل لررررررأس الم رررررر مل انوكسرررررر    رررررر و ررررررو  ا  هرررررر   ا داريررررررة ال جرررررر ري 
 .لةالو اة ل دو 

م صرررر ل الضررررراىل ط أل جرررر م   رررر در   رررر  و الن ااررررة الرررر   هرررر ز  ررررريبص كفررررالب رررردان  مف دررررر اوظرررر  (2
 ضررررررر  ررررررر  ، زاررررررةرم بررررررص ا  ا  رررررر   الم لاررررررة ال ا جرررررر د ارررررروارد  دالرررررررد  و رررررردم. والنسررررررل ال  ا اررررررة

  .مف ص الفس د ا داري والرشو  والم سوباة
ان الم   برررررررررر   ارررررررررر  السرررررررررر   وال رررررررررردا   ا  رررررررررر هرماة والد رررررررررر   ال كررررررررررواص ام  ررررررررررة ط لسرررررررررر و    (3

امرررر  اصررررر  رررر ب    رررر  ، الن ااررررةالب رررردان  الدسرررر  ا مبررررر ارررر  إالرررررادا  ا  رررر هرمص الررررأي   صرررر  لرررر 
 .ممويل الم  ري  ال نماة ولأا  دورس  د ل  رص منماة اوارد ودخول م   الدول

ن اجررررررة مورررررردد ومنررررررو  ا  هرررررر   ال ررررررص م ررررررول  ا ررررررداد ، وازنررررررة الو اررررررةانورررررردام الوا عاررررررة  ررررررص مدرررررردالر الم (4
  .الموازنة الو اة  ص م   الدول

اي  ررررردم و رررررود مو ررررر   ا  رررررص ال صررررر  ط ل بررررر   وال ررررررمولاة . ال  رررررب  ا الررررردالولو ص ل ررررردول الن اارررررة (5
 ررررررررص دواارررررررر   ال ب ررررررررر   ررررررررر المرررررررردروا  ررررررررص  ل مج مرررررررر   سرررررررر  د   رررررررر  م دالررررررررد ا لرررررررردا  الو اررررررررة

 .ة والم لاةالسا     ا   ص د 
الم دداررررررة  ررررررص الب رررررردان  ان  رررررر ر ا  رررررر ر ال ريررررررة والد مدرا اررررررة والر   اررررررة  رررررر   المرررررروا ن   وا  مرررررر   (6

ا   ررررررراا طفواىررررررد   لاررررررة وم مررررررل اعبرررررر    إلرررررر  الن ااررررررةالب رررررردان  كررررررل ملرررررر  د رررررر . انمررررر   ا  رررررر هر 
 ا لاة   مة  بب  خ ر  ص اوازن مه  الو اة.

 المتقدمةسمات الضريبة في البلدان  –ب الثالث المطل
 الم دداررررررررة و  لبرررررررر  ارررررررر  م  ررررررررأ ارررررررر   بررررررررلالب ررررررررد  الضررررررررريبة ادا  اهمررررررررة و    ررررررررة  ررررررررص ا  صرررررررر د   

ي ررررررو ر و . ال كوارررررر    ررررررص م ب ررررررن  رااجهرررررر  الم لاررررررة وا   م عاررررررة مم شررررررا  ارررررر  او رررررر  ه  ا   صرررررر د ة
  هررررر  امررررر   سررررر   رررررد   ررررر  امسررررر    لرررررداله   هررررر ز ان ررررر  ص ا  رررررور وا نرررررو  وارمفررررر   اسررررر و  دخرررررل الفررررررد

ولررررأا  رررردورس ال يررررد نسرررربة ا الرررررادا  الضررررريباة  ررررص م رررروي  الرررردخل الدررررواص ا  مرررر لص . الضررررريباة الد  ررررد 
 .(1)ا  اجمو  . %45%ال 35 إل    ع مصل

                                                           
  16ص 2018 ،الجمهورية العربية السورية ،من ورات الجامعة االفتراضية السورية ،النيام الضريبي ،الحالق ،محمد( 1)
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و  لبررررر  اررررر  ال  رررررأ ا ررررر   ه  الدررررررارا  ، الم  ارررررة ال   رررررة لو ررررر ىل ا ن ررررر رالب ررررردان  مسرررررود  رررررص لرررررأس
نظررررررا  خررررر ر  ، ا ن ررررر ة ا   صررررر د ة الم   فرررررة الم ددرررررة  لررررردا ه  الرب ارررررةا   صررررر د ة  رررررص مو اررررر  

و ررررررص  ررررررو  لررررررأا النظرررررر م م  ررررررل الضررررررراىل ، و ريررررررة المسرررررر ه  ، والاررررررة ال سررررررو ر. اسرررررر وي   المن  سررررررة
 اك نرررررررر  طرررررررر رز  واهمررررررررة  ررررررررص ممويررررررررل الموازنررررررررة ال كوااررررررررة وارررررررردل  ط   ا   مهرررررررر  الم لاررررررررة والمرررررررروا ردلرررررررر 

 رررررررررص م د رررررررررن ا صررررررررر  اورررررررررد   النمرررررررررو    ررررررررر  دام و ررررررررر  ة الضرررررررررريبةالب رررررررررد  ومسرررررررررو . ا   صررررررررر د ة
 . والم   ظة     ال وازن     الد      الصن عاة وال راعاة وال ج رية ا   ص دي

، النظررررررر م الضرررررررريبص ال ررررررروا   الم رررررررجوة   ررررررر  ا  ررررررر  م ر وال نمارررررررة  رررررررص لرررررررأس الب ررررررردان ويم  ررررررر  
انهررررررر  طمرررررررر  النسرررررررج  ارررررررر  الودالررررررررة ا  فرررررررر    وكافارررررررة  رررررررررا الضرررررررريبة ور رررررررر   رررررررورل  او م فاضرررررررره  او

الم ددارررررررة مبوررررررر  الب ررررررردان  وي   ررررررر  الهاكرررررررل الضرررررررريبص  رررررررص. ا   م عارررررررة والمسررررررر وا   رررررررص موزيررررررر  الررررررردخل
مفص رلررررر    ررررر  ال نمارررررة ا   صررررر د ة  لمسررررر و  ا و ررررر  دخرررررل الفررررررد وال ررررردا   المددارررررة ل مررررروا ن   وارررررد 

 شرررررر    ررررر  الررررردخل والضرررررريبة واررررر  موكسررررر   رررررص زيررررر د  ا الررررررادا  الضرررررريباة الموز رررررة   ررررر   ررررررباة المب
 .  ر المب شر      ا   هر 

 إماج مو مهررررررر  ا   صررررررر د ة  إلررررررر   باورررررررةالمارررررررة الضرررررررراىل  رررررررص ا   صررررررر دا  الم ددارررررررة  ر ررررررر وم
 رررررفمص اوظررررر  الررررردخل الدرررررواص اررررر  الصرررررن  ة وال جررررر ر  وال ررررردا   ال رررررص مم ررررر ز ط رمفررررر    رمهررررر  وكفررررر    

  .الم دداةالب دان   م   الضريبة  صوا  ،  دانالب  ص م   الدو  الو ا ة  ص زي د  ان    ه 

 :الضرائب التصاعدية -اوال

ال ررررررد ارررررر  انورررررردام المسرررررر وا       ررررررصاما كرررررر ن  ررررررورل  ارمفورررررر   ررررررام  مومرررررل الضررررررراىل ال صرررررر  د ة و 
،  نهرررر  مد  رررر  نسرررربة كب ررررر  ارررر  موي الرررردخول المرمفوررررةالب رررردان   ررررص موزيرررر  الرررردخل  رررر   ا  ررررراد  ررررص م رررر 

النظرررررر م الضررررررريبص نظ ارررررر  مصرررررر  د    ررررررر م فررررررص ان مو ررررررد  ررررررريبة مصرررررر  د ة و ررررررص وي ورررررر   ان  كررررررون 
  ررررر  الرررررر   اررررر  السررررروص ل  د رررررن ال ررررروازن ،   بررررة نسرررررباة الضرررررريبة   ررررر  طررررر  ص ا ررررر ا  النظررررر م الضرررررريبص

ا   مرررر  ص ارررر  خرررررل لررررأس الضررررراىل  نهرررر  موا رررر   ررررووبة  ررررص  م اررررة ندررررل الدررررو  ال ررررراىاة ارررر  موي 
طمررررن  ا  نرررر   اب شررررر  او مدررررد   الب ررررد   امرررر  لررررو   ارررر ، لرررردخول المن فضررررةالرررردخول المرمفوررررة الرررر  موي ا

خرررررررردا   ا  م عاررررررررة ط لمجرررررررر ن ا ررررررررل مدررررررررد   السررررررررك  ط لمجرررررررر ن او ا جرررررررر را  ان فضررررررررة لررررررررأوي الرررررررردخول 
  لبررررر  اررررر  م درررررص او ر رررررة كب رررررر  اررررر  ا ررررر    المصررررر ل  ال   رررررة ال رررررص مومرررررل  رررررص لرررررأس ، الم فضرررررة
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ورررررررررد   المرمفورررررررررة ل ضرررررررررريبة ال صررررررررر  د ة مد رررررررررل اررررررررر  مالوا ضررررررررر  ان ، (1)الد   ررررررررر   او ا ن ررررررررر  ا  
الم دداررررررة الررررررأي الهررررررد  الرررررر  ر رررررر  الب رررررردان  ا  رررررر  م ر ال رررررر ص ولررررررو رك رررررر   ا    رررررراة  ررررررص ا  صرررررر دا 

اسررررر و  ال  رررررب ل  رررررم  الن رررررر   الفرررررردي  امررررر  م ررررررون لرررررأس الضرررررراىل   رررررر   سررررر   دا ررررر  ا  رررررر  م ر 
 ال  ص. 

 سعة الطاقة الضريبية -ثانيا 

الم دداررررررة طررررررر ل  ور ارررررر  النررررررروا ص الفناررررررة وال  نولو ارررررررة الب ررررررردان  ا   صررررررر دي  ررررررص البنارررررر ن ال م رررررر 
وا ورررردد   ان رررر ة ا  صرررر د ةالب رررردان   ضررررر  رررر  اارررر ر  لررررأس، ومدرررردم  رررررص ا ن رررر ر والجهرررر ز ا ن رررر  ص

و  رررررررام  ، ومنرررررررو  اوعارررررررة ال   رررررررة الضرررررررريباة اصررررررر درل    ررررررر  مورررررررددالب ررررررردان   ررررررر  د  لرررررررأس وا نو رررررررة
 ررررررص نمررررررو ومدرررررردم لررررررأس المج مورررررر   وا ر رررررر   أ ررررررهم ج ررررررد وال درررررردم الفنررررررص ك هرررررر   دا  الا    رررررر را  وا

ا   صرررر د ة امرررر  و ررررر ل نظرررر م الضررررريبص ال  ررررور ال نظامررررص والفنررررص     جرررر  ص   رررر  ك  ررررة البنررررال رررر ص ر ا
 .(2)طم  ال م   ا  ارا ل النمو الهاكل ا   ص دي ل    الدول

 تعاظم المعدل الضريبي -ثالثا 

الررررأي  وكرررر   رررردورس م ررررور اسرررر و  الن رررر    ضررررريبص ارررر  الماشرررررا  اله اررررة وررررد ااشررررر المورررردل ال
ان ، ولررررو  م ررررل نسرررربة ا الررررراد الضررررريبص الرررر  الرررردخل الدررررواص وا و رررر  نصرررر ل الفرررررد انرررر  .ا   صرررر دي

الفرررررد الررررادي  وارمفرررر   ا و رررر  نصرررر ل مورررردد ومنررررو  ا ن رررر ة ا   صرررر د ة وامسرررر    جرررر  الرررردخل الدررررواص
ف سررررررف   ال   ررررررة ال ضررررررر  رررررر  ، الرررررر  ا مرررررر لص النرررررر مه الم  ررررررص الضررررررريبصالرررررر  ارمفرررررر   نسرررررربة المورررررردل 

والضررررررررراىل  (3)المباورررررررر   و ررررررررراىل،  امررررررررة المضرررررررر  ةال ررررررررراىل  ومورررررررردط لضررررررررراىل وا رررررررر ل ل ال كرررررررر . 
المفرو ررررة   رررر   ركررررة ا  مرررر ل ما  الماررررة امبررررر  ررررص ا   صرررر دا  الم دداررررة وم ررررون ا ررررل الماررررة  ررررص 

  .الن ااةالب دان  ا  ص د   

 

                                                           
 430ص،، 2004،دار الجامعة الجديدة، المالية العامة، اصول االقتصاد العام، مجدي شهاب (1)
 15ص، مصدر سابق . ،محمد سعيد فرلود (2)
 27ص 2013صنعاء  ،م سسة فريد ريش ايبرت ،مها قرال ،قرجمة ،الفدرالية المالية ،جورج اندرسون (3)
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 المبحث االول
 تحليل هيكل الضرائب في العراق

 تمهيد
ان التطورات التي طرات على دور البلد في شتى مجاالت الحياة أدت وبدون شك الى زيادة اهمية 

والضييييربية ، المالية العامة وسييييياسيييياتها المتعددة موسيييييلة لمواوهة تلك التطورات صما  حلع المصييييلحة العامة
اال انها تطورت واصبحت اداة من االدوات البلد الرئيسية في تحليع ، االيرادات العامةكانت وسيلة لتجميع 

وتناول هذا الفصييييييييييييييل تطور النفلات العامة والنفلات الجارية ، االهداف االقتصيييييييييييييياد ة واالوتما ية و يرها
وااليرادات االخرى  وتحليل االيرادات العامة ومكوناتها من االيرادات النفطية والضيييريبية، واالسيييتثمارية منها

وبيان اسهام االيرادات الضريبية من الضرائب المباشرة و ير المباشرةفي االيرادات العامة ، ومعدالت نموها
وتوضييييس اسيييهام الضيييرائب الدخل وضيييريبة نلل ملاية العلار وا جار العلار والعرصيييات ، ومعدالت نموهما

لمبيعات ضيمن الضيرائب  ير المباشيرة ودورها في ضيمن الضيرائب المباشيرة واسيهام والضيرائب الامرمية وا
 تمويل الموازنة العامة.

 المطلب االول: معالم االزمة البنيوية في االقتصاد العراقي
 اختالالت الهيكل االقتصادي:-اوال

تنطيييييو  هيييييذع االخيييييترالت عليييييى عيييييدة اميييييور ةينهيييييا اسيييييتمرار ضيييييع  قطييييياعي ال راعييييية والصيييييناعة 
فضيييير عيييين االرتفيييياا الط ييييي  فييييي اسييييهام ، النيييياتم المحلييييي االوميييياليميييين نيييييس نسييييبة مسيييياهمتهما فييييي 

قطييييياا ال يييييدمات اليييييى النييييياتم المحليييييي االوميييييالي. مميييييا سييييياعد عليييييى اسيييييتمرار االخيييييترالت فيييييي  يكيييييل 
االقتصييييياد العراقيييييي ارتفييييياا الطبيعييييية الرياليييييية واناد ييييية الجانيييييب لرقتصييييياد العراقيييييي فيييييي االعتمييييياد علييييييى 

و يؤشييييير أنييييي  قيييييد تييييية رت االوضييييياا االقتصييييياد ة ، لعوائيييييد النفطييييييةاللطييييياا النفطيييييي ورهييييين تطيييييورع عليييييى ا
 2008فيييييي العيييييراز ص هيييييور االزمييييية الماليييييية العالميييييية التيييييي نيييييد ت فيييييي ال يييييام  ع ييييير مييييين ايليييييول عيييييام

وقييييييد ا يييييير هييييييذا ، (1)مييييييا افضييييييى الييييييى ان فييييييا  اسييييييعارع، والتييييييي ادت الييييييى تراوييييييع الطلييييييب علييييييى اليييييينف 
للدوليييييية وموازنتهييييييا وعلييييييى قييييييدرتها الت يييييي يلية. وهييييييذا االن فييييييا  ص ييييييكل مباشيييييير علييييييى العائييييييدات المالييييييية 
 يؤشر الى مدى االخترل في  يكل االقتصاد العراقي.

                                                           
االختالالت الهيكلية واثره  على النمو القط عي والتشاااااا يال تي اال ت اااااا    ،محمد ط هر نوري، لورانس يحيى صاااااا ل  (1)

 ،24المجلد  106العد ، مجلة العلوم اال ت اااا  ية واال ارية، ب دا ، كلية اال ارة واال ت اااا   ،2015-2003العراق للمدة 

 21ص2018
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 عدم كفاءة االنفاق المالي-ثانيا
ص كل امثل ، عدم نجاح الموازنات المالية في است دام الفوائض المالية التي ينتجها الريع النفطي

الفوائض المالية لسنوات طويلة  ير مووهة نحو عمليات وبليت هذع ، وعلى نحو   دم االقتصاد الوطني
ولم  ستفد منها في ت طى االزمات البنيوية في ، االستثمارية ذات صفة انتاوية او المردودات اال جاةية

ويمكن الن ر الى م اكل الموازنات ، االقتصاد العراقي من ازمات اقتصاد ة واوتما ية على ندا سواء
انما تامن الم كلة في مي ية التصرف ، اكل في التمويل وليست في نجم الموازنةالعراقية أنها لست م 

وعملية التوظي  لهذع االموال صال كل الصحيس والفعال صعيدا عن م اهر الفساد المالي واالدوات التلليد ة 
 .(1)عدم الافاءة في تفعيل هذع االموال وتحويلها الى طاقات انتاوية فعلية في االقتصاد الوطني

 
 ضعف المؤسسات المالية والمصرفية-ثالثا

تعييييياني االوهييييي ة الماليييييية والمصيييييرجية الوطنيييييية مييييين ضيييييع  نجمهيييييا وصييييي رها وعيييييدم قيييييدرتها عليييييى 
 تعبئة االدخارات الوطنية لتنمية قطاعات االنتاج الم تلفة. 

 ضعف الصادرات -رابعا
لليييييييد اصيييييييبس االقتصييييييياد العراقيييييييي اكثييييييير مييييييين ا  وقيييييييت اخييييييير  عتميييييييد عليييييييى الصيييييييادرات النفطيييييييية  

اميييييييا اللطاعيييييييات االخيييييييرى فليييييييد ان فضيييييييت او ترشيييييييت نسيييييييبة مسييييييياهمتها صسيييييييبب السياسيييييييات ، المتذةذصييييييية
ادت الييييييى ان اصيييييبس العييييييراز ، السييييياصلة والحاليييييية. وقسييييييباء تتعليييييع صضيييييع  مفيييييياءة وم لفيييييات الحيييييروء

اليييييرزم لتموييييييل االسيييييتثمار ، (2)ى النليييييد االونبيييييي خيييييارج اللطييييياا النفطيييييي يييييير قيييييادر عليييييى الحصيييييول علييييي
المحلييييييي وتوسيييييييع قاعييييييدة االنتيييييياج المحلييييييي ورفييييييع مفاءتيييييي .  ذ يتسييييييم اللطيييييياا االنتيييييياوي صعييييييدم مرونتيييييي  
وعيييييدم قدرتييييي  عليييييى اسيييييتيعاء انتياويييييات السيييييكان المت اييييييدة. وميييييذلك الترميييييي  عليييييى السيييييلع االسيييييتهركية 

 الضرورية.
 ف بين النخب السياسيةالخال –خامسا 

 عيييييد ال يييييرف ةيييييين الايييييوادر والن يييييب السياسيييييية )التفييييياو  السياسيييييي( ووسيييييائل التيييييراص  ةيييييين البليييييد 
والمجتميييييع  عبييييير عنهيييييا )صالتفييييياو  نيييييول العليييييد االوتمييييياعي( واقواصييييير ةيييييين المجموعيييييات االوتما يييييية 

اسيييييييي للعيييييييراز. )التماسيييييييك االوتمييييييياعي( مييييييين اةيييييييرز المفيييييييا يم التيييييييي تسييييييياعد عليييييييى فهيييييييم االقتصييييييياد السي
                                                           

مجلة  ، ع الراهع والحساا ب ت المسااتق ليةتنوع  درات اال ت اا   العرا ي تي  ال هيمنة الريعية الوا، حساايع عجالح حسااع (1)

 27\2017العد   ،المن ور
 158ص 2012،  ار الفكر الج معي، االسكندرية، االستثم ر والترابط الدولي ،نش ت علي ع د الع ل (2)
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وتيييييرتب  هيييييذع ال رفيييييات شيييييب  الدائمييييية صكي يييييية السييييييطرة عليييييى الميييييوارد النفطيييييية وتلاسيييييم العوائيييييد الرياليييييية 
وعيييييدم االسيييييتلرار السياسيييييي ييييييؤد  صالحكوميييييية اليييييى قيييييرارات تع يييييم االييييييرادات ، (1)والسيييييلطة ةيييييين االنييييي اء

 راهن.صاقول اللصير وتفضل الدخول العالية واالنفاز  ير المن م في الوقت ال
 عبء الديون الخارجية والتعويضات:-سادسا

ت يييييييكل اليييييييديون ال ارويييييييية عبئيييييييا مالييييييييا عليييييييى االقتصييييييياد العراقيييييييي وعيييييييامر  سيييييييلبيا  عليييييييى المنيييييييا  
اال انيييي   حتيييياج الييييى وقييييت ، االسييييتثمار . وعلييييى اليييير م ميييين الجهييييود المبذوليييية ل فييييض قيميييية هييييذع الييييديون 

رويييييييية او الداخليييييييية( فليييييييد اصيييييييبحت شيييييييبة اميييييييا التعويضيييييييات )خا، اطيييييييول وقيييييييرارات شيييييييجاعة لمعالجتهيييييييا
دورييييييية او الم منيييييية تبعييييييا للمت يييييييرات االقتصيييييياد ة السياسييييييية ومييييييا يرافلهييييييا ميييييين نييييييروء ومييييييا تنتجيييييي  ميييييين 

 ادت الى ةروز م كلة اخرى ما زالت تتفاعل في مجر  اعاقة انطرز االقتصاد العراقي. ، دمار
 ظاهرة هروب رؤوس االموال الوطنية-سابعا

مييييييييير ةهيييييييييا العيييييييييراز  ليييييييييى هجيييييييييرة ر و  االميييييييييوال المحليييييييييية ال البليييييييييدان  سيييييييييببت ال يييييييييروف التيييييييييي
الصيييينا ية او المجيييياورة صانثيييية عيييين ةيئيييية اسييييتثمارية امنيييية لهييييا تتمتييييع صاالسييييتلرار االقتصيييياد  والسياسييييي 
الييييذ   فتلييييد الييييي  العييييراز والسييييعي  لييييى أسييييت رل االسييييتفادة ميييين الحييييواف  والم ريييييات التييييي تلدمهاالبلييييدان 

 االخرى.
 اع معدالت البطالة ارتف-ثامنا

ت يييييير التليييييديرات واالنصييييياءات اليييييى ان نجيييييم البطالييييية فيييييي العيييييراز مبيييييير ويييييدا وال شيييييك فيييييي ان 
فييييييدوائر وشييييييرمات اللطيييييياا العييييييام مت ميييييية ، البلييييييد ونييييييدها ال تسييييييتطيع ان تييييييوفر فيييييير  عمييييييل اضيييييياجية

صييييياللوى العاملييييية و اوويييييدت ظييييياهرة البطالييييية الملنعييييية التيييييي  جيييييب تحريرهيييييا، هيييييذا مييييين وانيييييب. وضيييييع  
اللطيييييياا ال ييييييا  المحلييييييي ميييييين وانييييييب اخيييييير وضييييييع البلييييييد امييييييام تحييييييد ات صييييييالبة فييييييي ا جيييييياد الفيييييير  

 الضرورية للعمل ومواوهة البطالة.
  تنامي ظاهرة الفساد المالي واالداري -تاسعا

وال سييييييييما فيييييييي المؤسسيييييييات الحكوميييييييية ص يييييييكل مبيييييييير وهيييييييذا ييييييييدعو اليييييييى االسيييييييراا صمعالجييييييية هيييييييذع 
وأوضييييييييس مؤشيييييييير مييييييييدرمات الفسيييييييياد لسيييييييينة ، ح االقتصيييييييياد ال يييييييياهرة ةوصييييييييف  أساسييييييييا  لعملييييييييية االصيييييييير

                                                           
 2020، ،واشنطع ،تقرير ال نك الدولي ،النهوض مع وا ع الهش شة تي العراق، واخروح ،وبليدي تشيليكو، وائال من ور (1)

 4ص
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ان العيييييراز  حتيييييل مراكييييي  متدنيييييية ويييييدا فيييييي مؤشيييييرات ال يييييفاجية وتعثييييير وهيييييود ووسيييييائل مكافحييييية  2018
 .(1) الفساد وتفاقم ازمة الد ملراطية

 المطلب الثاني: الضرائب المباشرة في العراق
 اوال: الهيكل الضريبي في العراق

العيييييراز عليييييى اسيييييا  الجميييييع ةيييييين الضيييييرائب المباشيييييرة والضيييييرائب  يرتاييييي  الهيكيييييل الضيييييريبي فيييييي
جيمييييا تعييييددت انييييواا الضييييرائب المباشييييرة ومنهييييا الضييييرائب المفروضيييية علييييى الييييدخل وهييييي ،  ييييير المباشييييرة

ضييييييريبة الييييييدخل وضييييييريبة العلييييييار وضييييييريبتان مفروضييييييتان علييييييى رأ  المييييييال همييييييا ضييييييريبة العرصييييييات 
وضييييييريبة ، فتضييييييم ميييييير ميييييين الضييييييرائب الجمرمييييييية ،وامييييييا الضييييييرائب  ييييييير المباشييييييرة، وضييييييريبة الترمييييييات

 االنتاج وضريبة المبيعات.
وهيييييييي الضيييييييرائب التيييييييي تفييييييير  عليييييييى اليييييييدخل المكلييييييي  او عليييييييى اييييييييراد الضررررررررائب المباشررررررررة: 

ممتلااتيييييي  أم اكييييييان المكليييييي  طبياليييييييا  ماقشيييييي ا  او معنويييييييا  مال ييييييرمات ممييييييا  صييييييعب علييييييى المكليييييي  
 باشرة في العراز على النحو التالي:تاون الضرائب الم، (2)نلل عبئها الى االخرين

 ضرائب الدخل  -أ
تعييييييد ضييييييريبة الييييييدخل ميييييين اهييييييم الضييييييرائب المباشييييييرة فييييييي االن ميييييية الضييييييريبية الحديثيييييية. نيييييييس 

وتتضييييييييمن هيييييييذع الضييييييييرائب انواعييييييييا  متعييييييييددة ، لعبيييييييت دورا صييييييييارزا فييييييييي تموييييييييل الموازنيييييييية العاميييييييية
 -منها:

المفروضييييية عليييييى االربييييياح  لصيييييد ةهيييييا الم يييييرا العراقيييييي الضيييييريبة ضرررررريبة الررررردخل ال خصرررررية:  -1
الناومييييييية عييييييين التصيييييييرف صييييييياقموال  يييييييير المنلولييييييية ونليييييييوز التصيييييييرف فيهيييييييا مييييييين عليييييييارات او ارا   
ومييييذلك االربيييياح الناوميييية عيييين مسييييب العمييييل والمهيييين الحييييرة ميييين الرواتييييب والم صصييييات و يرهييييا التييييي 

ص وبيييييدل ا جيييييار االراضيييييي ال را يييييية وميييييل ربيييييس يييييينجم لل ييييي ،  سيييييتلمها المكلييييي  مييييين اللطييييياا ال يييييا 
ليييييم   ضيييييع لضيييييريبة اخيييييرى خيييييرل فتيييييرة معينييييية عرفهيييييا الليييييانون صالسييييينة التلديريييييية صعيييييد نسيييييم التايييييالي  

فلييييييد فرضييييييت ضييييييريبة الييييييدخل فييييييي العييييييراز عنييييييدما ، (3)والمسييييييانات اللانونييييييية واالعفيييييياءات ال  صييييييية
لايييييان الهيييييدف منييييي  اسيييييهام دخيييييول الثيييييروات المنلولييييية فيييييي تع يييييي   3192لسييييينة  52شيييييرا الليييييانون رقيييييم 

                                                           
 27ص 2019،  التقرير الطوعي االول حول االهداف التنمية المستدامة ،وزارة التخطيط العرا ية (1)
العد  الث مع  ،مجلة الدن نير ،2016-2003تقييم ا اء الوا ع الضاااااري ي تي العراق ،زيد كريم الشااااا تعي ،عم   محمد علي (2)

 6ص2020،عشر
 5ص، 1989 ،ب دا  ،مط عة الج حظ ،الضرائب على الدخال ،هش م محمد صفوت العمري (3)
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وقيييييييد عيييييييار  هيييييييذع الليييييييانون رويييييييال االعميييييييال ، الماليييييييية وتحميييييييل وييييييي ء مييييييين اال بييييييياء العاميييييييةالميييييييوارد 
 لييييييييى أن أوريييييييييت صعييييييييض ، التجارييييييييية والصيييييييينا ية وبعييييييييض النييييييييواء ور ييييييييم ذلييييييييك شييييييييرا هييييييييذا اللييييييييانون 

فليييييد ميييييان ال ييييير  منييييي  ، 1930ميييييان اولهيييييا سييييينة ، التعيييييديرت عليييييى هيييييذا الليييييانون فيييييي فتيييييرات متعيييييددة
صعيييييض الميييييال لسيييييد العجييييي  الحاصيييييل فيييييي المي انيييييية  نيييييذا   ليييييى ان مالييييييا  ا  ناوييييية الحكومييييية لتيييييوفير 

( 150( دينيييييييار اليييييييى )300اسيييييييتهدف هيييييييذا التعيييييييديل ت  ييييييييض السيييييييماح )االعفييييييياء ال  صيييييييي( مييييييين )
 ييييييم اوريييييييت ، دينييييييار. ممييييييا وعييييييل سييييييعر الضييييييريبة تصيييييياعد ا صال ييييييرائس قول مييييييرة صعييييييد ان مييييييان نسييييييبيا

م صمووبيييييي  فييييير  ضييييييريبة الييييييدخل وتييييي 1936تعيييييديرت اخييييييرى مييييين ضييييييمنها اويييييرى تعييييييدير  فيييييي سيييييينة 
قول مييييرة علييييى االربيييياح الناوميييية عيييين شييييراء او ةيييييع االمييييوال  ييييير المنلوليييية صلصييييد المتيييياورة ولييييو لمييييرة 

جيمييييا تضييييمن  1939(لسيييينة 36وانييييدة. وقييييد ال ييييى اللييييانون هييييذا اللييييانون ونييييل محليييي  اللييييانون المييييرقم )
قيييييد 15%وينتهيييييي ء  6% هيييييذا الليييييانون مبييييياده ودييييييدة منهيييييا أنييييي  اعتميييييد سيييييعرا تصييييياعد  مبتيييييدأ مييييين

ميييييي  هيييييذا الليييييانون ةيييييين دخيييييل المتييييييم و يييييير المتييييييم وميييييذلك لحليييييت عيييييدة تعيييييديرت مييييين اهمهيييييا تعيييييديل 
( علييييييييى اربيييييييياح شييييييييرمات اليييييييينف  التييييييييي تتعيييييييياطى ا  عمييييييييل 50%اذ فيييييييير  ضييييييييريبة صسييييييييعر ) 1952

تجييييار  ييييينجم عيييين ةيعيييي  اربيييياح. ممييييا رفييييع نييييد السييييمانات )االعفيييياء ال  صييييية( اكثيييير ميييين ذ  قبييييل. 
( دينيييييييييار لايييييييييل وليييييييييد عليييييييييى ان ال 30( دينيييييييييارا و)350( دينيييييييييارا والمتييييييييي وج )250لألعييييييييي ء )فاصيييييييييبس 

( دينيييييار. ومالعيييييادة فيييييان النصيييييو  اللانونيييييية تتعييييير  اليييييى تعيييييديرت 500يتجييييياوز مجميييييوا السيييييماح )
تتماشيييييي ميييييع تطيييييور االوضييييياا االقتصييييياد ة واالوتما يييييية السيييييائدة. جيميييييا تايييييرار التعيييييديرت عليييييى هيييييذا 

( وميييييييان اهيييييييم ميييييييا نيييييييص عليييييييي  1956(سييييييينة )85ائييييييي  واصيييييييدار الليييييييانون رقيييييييم )الليييييييانون أدى اليييييييى ال 
الليييييانون قول ميييييرة اخضييييياا االربييييياح الناتجييييية مييييين التصيييييرف ةيييييذات االميييييوال المعيييييدة  نتييييياج اليييييدخل او 

، فييييي منافعهييييا )االصييييول الثاةتيييية(. وخفييييض اللييييانون المييييذمور اسييييعار الضييييريبة والسيييييما ال ييييرائس العلييييييا
، %( صالنسيييييييبة لليييييييدخل المتيييييييةتي مييييييين التصيييييييرف صملايييييييية العليييييييار50%( صعيييييييد ان ميييييييان )20فاصيييييييبس )

الييييذ  أتسييييم العمييييل صيييي  لفتييييرة قصيييييرة اذ انيييي  وبعييييد سييييلوض الحكييييم الملاييييي أوريييييت اعييييادة الن يييير ةييييبعض 
ص يييييكل ينسيييييجم  1959لسييييينة  95وهكيييييذا صيييييدر قيييييانون ضيييييريبة اليييييدخل رقيييييم ، الليييييوانين ومنهيييييا الضيييييريبة

منهيييييا دميييييم دخيييييل ، هيييييذا الليييييانون صعيييييدة مبيييييادى مهميييييةوقيييييد وييييياء ، وتووهيييييات السياسييييية الماليييييية الجدييييييدة
وقييييد ، المكليييي  الوانييييد ال اضييييع للضييييريبة واخضيييياعها الييييى وييييدول مونييييد للنسييييب تحتيلييييا لمبييييدأ العداليييية
( 113تعييييير  هيييييذا الليييييانون اليييييى عيييييدد مبيييييير مييييين التعيييييديرت نتيييييى تيييييم ال يييييا ع صصيييييدور الليييييانون رقيييييم )
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واليييييذ   مثيييييل اللبنييييية االوليييييى لاصيييييرح الضيييييريبي واليييييذ  ميييييا زال يييييين م انكيييييام الضيييييريبة  1982لسييييينة 
 اهم تعديرت. ، على الر م من صدور العديد من اللوانين واللرارات التي اوريت علي 

 2003التعديالت قبل عام 
واليييييييييييذ  وسييييييييييع السييييييييييماح اللييييييييييانوني ليييييييييييألوالد اةتييييييييييداء ميييييييييين السييييييييييينة  1987لسيييييييييينة  94قييييييييييانون رقييييييييييم  -

( دينيييييييارا للوليييييييد الراصيييييييع وهكيييييييذا 150( دينيييييييار لايييييييل وليييييييد ولحيييييييد الوليييييييد الثاليييييييس و)100فاصيييييييبس )1988
( (40( دينيييييارا للوليييييد الييييييذ  يليييييي  نتيييييى الولييييييد الثيييييامن وميييييا زاد عيييييين ذليييييك جيكيييييون السييييييماح 50ة ييييييادة )

 .(1)دينار لال ولد
السييييييييمانات ( صمووبيييييييي  زادت مبييييييييال  1995)تييييييييم تنفيييييييييذ هييييييييذا اللييييييييانون  1994لسيييييييينة  17قيييييييانون رقييييييييم  -

( دينييييييييار 5000( دينييييييييار وسييييييييماح ال وويييييييية )6000فلييييييييد أصييييييييبس سييييييييماح المكليييييييي  لذاتيييييييي  )، اللانونييييييييية
( دينييييييار لاييييييل ولييييييد ص ييييييض الن يييييير عيييييين عييييييددهم. وسييييييماح المطلليييييية واالرمليييييية 1000وسييييييماح االوالد )

ممييييييا خفييييييض صمووييييييب هييييييذا اللييييييانون الحييييييد االعلييييييى ، ( دينييييييار5000( دينييييييار وسييييييماح السيييييين )8000)
امييييييا  ييييييير المتيييييييم، فةصييييييبس الحييييييد ، (50%( الييييييى )75%الفييييييرد المتيييييييم ميييييين ) لسييييييعر الضييييييريبة علييييييى
 .(2)(75%( صعد ان مان )55%االعلى لسعر الضريبة )

( اسيييييتهدف ت  يييييي  العييييييبء الضيييييريبي علييييييى 2000)اليييييذ  نفيييييذ عييييييام 1999( لسيييييينة 25قيييييانون رقيييييم ) -
( 50000فاصييييييبس سييييييماح المكليييييي  لذاتيييييي  )، المكليييييي  ميييييين خييييييرل زيييييييادة مبييييييال  السييييييمانات اللانونييييييية

( دينييييييييار، وسييييييييماح المطلليييييييية 15000( دينييييييييار، وسييييييييماح الولييييييييد )40000دينييييييييار، وسييييييييماح ال وويييييييية )
( دينيييييييار. وليييييييم  لتصييييييير التعيييييييديل عليييييييى المبيييييييال  40000( دينيييييييار وسيييييييماح السييييييين )70000واالرملييييييية )

المعفيييياة ميييين الضييييريبة فحسييييب. وانمييييا خفييييض الحييييد االعلييييى لسييييعر الضييييريبة للفييييرد المتيييييم و ييييير المتيييييم 
 :(3)ومما  ةتي

 
 
 
 
 
 

                                                           
 1987\10\5تي  3170العد   ،جريدة الو  ئع العرا ية (1)
 1994\10\3تي  3530العد   ،جريدة الو  ئع العرا ية (2)
 1999\8\16تي  3787 العد ، جريدة الو  ئع العرا ية (3)
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  1999( لسنة 25( سعر الضريبة للمتيم و ير المتيم وفع قانون )1ودول )
 
 
 

 
 

 
 

تيييييم صمووبييييي  زييييييادة السيييييمانات اللانونيييييية لمواكبييييية االرتفييييياا فيييييي اسيييييعار ، 2001لسييييينة  57قيييييانون رقيييييم -
السييييييلع وال ييييييدمات ومييييييا يترتييييييب عليهييييييا ميييييين زيييييييادة تاييييييالي  المالي يييييية، فاصييييييبس سييييييماح المكليييييي  لذاتيييييي  

( دينيييييييييييار، 100000دينيييييييييييار، وسيييييييييييماح الوليييييييييييد ) ((400000( دينيييييييييييار، وسيييييييييييماح ال ووييييييييييية 600000)
 .(1)( دينار150000( دينار، وسماح السن )100000رملة )وسماح المطللة واال

 اهمها:  1982لسنة  133اللرارات الصادر عن مجل  قيادة الثورة المنحل التي عدلت قانون  -

 451تعيييييييديل نسيييييييب االسيييييييتلطاا الضيييييييريبي المفروضييييييية عليييييييى الفيييييييرد المتييييييييم  يييييييير العراقيييييييي صييييييياللرار  -
 . فلد ورى تلليص الدخول الم مولة صا عفاءات والدخول الم مولة صالسمانات 1985لسنة 

ل ر  دفع وت جيع التنمية االقتصاد ة اعفيت ال رمات االونبية المنفذة لم روعات التنمية في العراز  -
 .1987لسنة  767من الضريبة على الدخل ضمن قرار 

ع عليييييييى ربيييييييس البييييييييع عييييييين تملييييييييك فييييييير  ضيييييييريبة صسيييييييعر مرتفييييييي 1989لسييييييينة  720تضيييييييمن قيييييييرار  -
االراضييييي ةهييييدف تلليييييص المضيييياربة فيهييييا  ييييم عييييدل جيمييييا صعييييد ليعفييييي المكليييي  ميييين ضييييريبة ةيييييع قطعيييية 

 .(2)1991لسنة  210سكنية واندة لمدة خم  سنوات صلرار 

 .1993لسنة  72اعفاء ايراد سيارات االورة من ضريبة الدخل وفلا لللرار  -

 

 
                                                           

 2001\7\23تي  3888العد ، جريدة الو  ئع العرا ية  - 1
 1991\7\8 تي،  3362، العد   ،الو  ئع العرا ية - 2

المبل  ال اضع للضريبة 
 الملدمة دينار

سعر الضريبة 
 للمتيم

سعر الضريبة 
 ل ير المتيم

 %15 %10 2500_0من 
2500_100000 20% 25% 

100000_200000 30% 35% 
 %45 %40 _فمافوز 200000
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 – 2003التعديالت بعد عام 
االسييييييتراتيجية الضييييييريبية الصييييييادرة عيييييين سييييييلطة االئييييييترف الموقتيييييية وويييييياءت صالعديييييييد التعييييييديرت 

 ( منها 2004في شباض  19المؤر  في  49)وفع االمر رقم 
عيييييدل االمييييير البنيييييد اوال مييييين الميييييادة الثانيييييية ع يييييرة مييييين قيييييانون ضيييييريبة اليييييدخل،  ذ عميييييل عليييييى 

 2500000، مبليييييي  (1)ين وبال ييييييكل االتيييييييزيييييييادة االعفيييييياءات الممنونيييييية لألشيييييي ا  الطبيعيييييييين المتيميييييي
دينييييار عراقييييي للمكليييي   ييييير المتيييي وج او فييييي ناليييية عييييدم اضييييافة دخييييل زووهييييا الييييى دخييييل اليييي وج. ومبليييي  

دينييييييار عراقييييييي ل وويييييية دافييييييع الضييييييريبة او زوواتيييييي  اذا مانييييييت ال وويييييية ربيييييية ةيييييييت ال دخييييييل  2000000
عراقيييييي لايييييل وانيييييد مييييين  دينيييييار 200000لهيييييا او فيييييي نالييييية اضيييييافة دخلهيييييا اليييييى دخيييييل زووهيييييا. مبلييييي  

دينييييييييار عراقييييييييي لألرمليييييييية او  3200000اةنيييييييياء دافييييييييع الضييييييييريبة ص ييييييييض الن يييييييير عيييييييين عييييييييددهم. مبليييييييي  
( دينييييييار عراقييييييي لاييييييل ولييييييد ميييييين اوالدهييييييا الييييييذين ترعيييييياهم نسييييييب اللييييييانون 200000ومبليييييي  )، المطلليييييية

 ص ض الن ر عن عددهم. 
ا عفيييييياء الضييييييريبي ( ميييييين قييييييانون ضييييييريبة الييييييدخل. ة يييييييادة 12( ميييييين المييييييادة )5عييييييدل البنييييييد ) -

الممنيييييييييوح للمكلييييييييي  المتييييييييييم اليييييييييذ  تجييييييييياوز سييييييييين الثالثييييييييية والسيييييييييتين مييييييييين العمييييييييير ووعلهيييييييييا 
وخفضيييييييييت نسيييييييييبة  (2)( دينيييييييييار عراقيييييييييي 150000( دينيييييييييار عراقيييييييييي ةيييييييييدال مييييييييين )300000)

 الضرائب على الدخل ومما  ةتي: 
 المؤقت( النسب الضريبية وفع االستراتيجية الضريبية الصادرة عن سلطة االئترف 2ودول )

 .2004المصدر: اقستراتيجية الضريبية لعام 
                                                           

( 2( ماااااع القسااااام )1فقااااارة )ال، ال ااااا  رة عاااااع سااااالطة االئاااااتالف الم  ااااا   2004االساااااتراتيجية الضاااااري ية لعااااا م  (1)

 3981المشورة تي جريدة الو  ئع العرا ية العد  
 الث ني)م در س بق(مع القسم  2الفقرة  2004االستراتيجية الضري ية لع م  (2)

 ال رمات صانواعها  ير المتيم المتيم
نف  النسييييييب لان الفرز ينحصيييييير  ال ريحة النسبة

صان الفرد المتيم يتمتع صالسييمانات 
اللانونية المنصييو  عليها صالمادة 

( من اللانون والتي الت يييييييييمل 12)
  ير المتيم

 نسبة  اةتة ملدارها
 دينار 0-250000من  %3 %15

 دينار 250000-500000من  %5
%10 

 
 دينار 500000-1000000من 

 دينار 1000000ما زاد عن  %15
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اخضيييييع للضيييييريبة الرواتيييييب واالويييييور والم صصيييييات التيييييي يتلاضييييياها العييييياملون فيييييي دوائييييير البليييييد  -
 عملييييون فييييي دوائيييير وذلييييك صحييييذف ومليييية )فييييي ماعييييدا الييييذين ( 1) واللطيييياا العييييام وال ييييا  والم ييييتل 

الحكومييييية وفيييييي شيييييرمات اللطييييياا االشيييييتراكي والم يييييتل ( اليييييواردة فيييييي الفليييييرة ال امسييييية مييييين الميييييادة 
الثانييييييية ميييييين قييييييامون الييييييدخل وبهييييييذا خضييييييعت للضييييييريبة الرواتييييييب واالوييييييور والم صصييييييات التييييييي 

 .(2)يتلاضاها العاملون في دوائر البلد واللطاعين العام وال ا  والم تل 
الفلييييرة راصعييييا الييييى المييييادة خامسييييا ميييين قييييانون ضييييريبة الييييدخل ليصييييبس نصييييها  اضييييافة فلييييرة وديييييدة. -

 كما  ةتي:
) جييييوز خصييييم ضييييريبة الييييدخل المدفوعيييية لبلييييد اونبييييي عيييين الييييدخل العائييييد ميييين الضييييريبة المدفوعيييية فييييي  

العييييييييراز. وال جييييييييوز ان يتجيييييييياوز المبليييييييي  الم صييييييييوم الملييييييييدر للضييييييييريبة فييييييييي العييييييييراز علييييييييى الييييييييدخل 
 .(3)نسب النسبة المعمول ةها في العراز(المكتسب من البلد االونبي 

( وانكيييييام الفليييييرة )ا( مييييين البنيييييد خامسيييييا مييييين 61كميييييا اقييييير مجلييييي  النيييييواء فيييييي البنيييييد اوال مييييين الميييييادة )
( ميييييين الدسييييييتور وفييييييي ضييييييوء ذلييييييك اصييييييدر مجليييييي  رئاسيييييية الجمهورييييييية )قييييييانون فيييييير  138المييييييادة )

( لسيييييينة 19عييييييراز رقييييييم )ضييييييريبة دخييييييل علييييييى ال ييييييرمات النفطييييييية االونبييييييية المتعاقييييييدة للعمييييييل فييييييي ال
2010)(4). 
( خمسيييية و ر ييييين ميييين المائيييية علييييى الييييدخل المتحلييييع 35%تفيييير  ضييييريبة دخييييل ةنسييييبة) -(1المييييادة )

فييييييي العييييييراز عيييييين العلييييييود المبرميييييية مييييييع ال ييييييرمات اليييييينف  االونبييييييية المتعاقييييييدة للعمييييييل فييييييي العييييييراز او 
اج اليييييينف  وال ييييييياز فروعهييييييا او مكاتبهيييييييا والمتعاقييييييدين مييييييين البيييييياطن معهيييييييا فييييييي مجيييييييال انتيييييياج واسيييييييت ر 

 والصناعات المتعللة ةها.
علييييييى  2016( ميييييين قييييييانون الموازنييييية العاميييييية لجمهورييييييية العييييييراز لسيييييينة 35نصيييييت المييييييادة رقييييييم ) -

لسيييييينة  113ان يييييييتم زيييييييادة مبليييييي  السييييييمانات الضييييييربية للمكليييييي  ضييييييمن قييييييانون ضييييييربية الييييييدخل رقييييييم 
 ( 25%ةنسبة ) 1982

  2017راز لسنة ( من قانون الموازنة لجمهورية الع33نصت المادة ) -

                                                           
 م در س بق، الفقرة االولى مع القسم االول 2004االستراتيجية الضري ية لع م  (1)
 م در س بق، الفقرة االولى مع القسم االول،  2004، االستراتيجية الضري ية لع م  (2)
 (م در س بق12القسم)2004مع االستراتيجية الضري ية لع م 12القسم  (3)
 2010\3\15، 4148، العد ، الو  ئع العرا ية  (4)
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( مييييييين مجميييييييوا رواتيييييييب وم صصيييييييات لجمييييييييع ميييييييوظفي البليييييييد واللطييييييياا 3.8%اوال: تسيييييييتلطع نسيييييييبة )
العييييام والمتلاعييييدين مافيييية لسيييييد انتياوييييات البلييييد مييييين نفلييييات الح ييييد ال يييييعبي ودعييييم النييييازنين ونفليييييات 

( منهيييييا و 60%( اليييييى دعيييييم الح يييييد ال يييييعبي ء)3.8%(مييييين نسيييييبة )3% ذ وتيييييوزا ةنسيييييبة )، اخيييييرى 
( المسيييييييييييتلطعة امييييييييييين الرواتيييييييييييب 0.8%( منهيييييييييييا وتبليييييييييييى نسيييييييييييبة)40%النيييييييييييازنين ةيييييييييييي) اليييييييييييى دعيييييييييييم

والم صصيييييييات لجمييييييييع ميييييييوظفي البليييييييد والمتلاعيييييييدين ضيييييييمن انتيييييييياطي الطيييييييوارى فيييييييي المصيييييييروفات 
( مييييييييين قيييييييييانون الموازنييييييييية العامييييييييية لجمهوريييييييييية العيييييييييراز 27اال ان الميييييييييادة رقيييييييييم) ،(1)االخيييييييييرى للموازنييييييييية

( ميييييييين مجمييييييييوا الرواتييييييييب 3.8%سييييييييتلطاا البال يييييييية )، اشييييييييارة الييييييييى ال يييييييياء نسييييييييبة اال(2) 2018لسيييييييينة
 والم صصات الموظفين في البلد والمتلاعدين.

 ضريبة العقار

 لصيييييد ةهيييييا الضيييييريبة المفروضييييية عليييييى ماليييييك العليييييار لتيييييةوير علاراتييييي  ل ييييييرع سيييييوء ميييييان التيييييةوير 
ل يييير  السيييييكن او العميييييل او ا   ييييير  اخييييير ميييييا عييييدا السيييييكن مييييين قبيييييل ال ييييي ص نفسييييي  او والد ييييي  او 

او اوالدع او انييييييدهم ص ييييييرض ان ال  كييييييون لهييييييم دار سييييييكن علييييييى وويييييي  االسييييييتلرل او اسييييييت رل   انييييييدهما
ويتاييييون وعا هييييا ميييين مجمييييوا ، ميييين قبليييي  فييييي العمييييل عندئييييذ  كييييون مصييييدرا لرزقيييي  فتفيييير  علييييي  ضييييريبة

االيييييراد السيييينو  النيييياوم ميييين ايييييراد العلييييارات التييييي  متلاهييييا المكليييي  صمييييا فييييي ذلييييك الحصيييية االرت اقييييية ميييين 
ات الموقوفيييييييية )مييييييييا عييييييييد دار السيييييييكن(. وي ييييييييمل دخييييييييل المكليييييييي  ا ضيييييييا دخييييييييل المسيييييييياطحة ميييييييين العليييييييار 

 . (3)العلارات المبنية على عرصات مستةورة

 49و مييييا مييييان اول قييييانون وطنييييي ييييين م انكييييام هييييذع الضييييريبة هييييو قييييانون ضييييريبة االميييير  رقييييم 
، ميييييين البلييييييد ات وبمووبيييييي  تلييييييرر ان تاييييييون ايييييييرادات هييييييذع الضييييييريبة لل  ينيييييية العاميييييية ةييييييدال 1923لسيييييينة 

فلييييييد  1927( لسييييينة (35وضيييييعت الحكومييييية قانونيييييا ودييييييدا لضيييييريبة االمييييير  صيييييالرقم 1927وفيييييي سييييينة 
ويييييييياء ةييييييييبعض االعفيييييييياءات الجديييييييييدة التييييييييي قصييييييييد منهييييييييا الم ييييييييرا ت ييييييييجيع الحرميييييييية العمرانييييييييية والنمييييييييو 

صييييييدر قييييييانون ضييييييربية االميييييير   1940الصييييييناعي وتحليييييييع صعييييييض االهييييييداف االوتما ييييييية وفييييييي سيييييينة 
ليحيييييل محيييييل الليييييانون السييييياةع فليييييد رفيييييع نيييييد االعفييييياءات المليييييرر فيييييي الفيييييانون  1940نة (لسييييي17رقيييييم )

                                                           
 2017\1\9 4430، العد  ، الو  ئع العرا ية  (1)
 2018\4\2، 4485العد ، الو  ئع العرا ية (2)
 26و اااااري ة العرصااااا ت ر م 1959لسااااانة162مظ هر عدم  ساااااتورية تي   نوح  اااااري ة العق ر ر م ، اثير طه محمد (3)

 340ص2017،  حزيراح 4تكري  للحقوق العد مجلة ج معة ، المعدل  1962لسنة
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( ميييين االييييييراد السيييينو  للملييييك. وبعييييد قييييييام (10% ييييير ان اللييييانون اصلييييى سيييييعر الضييييريبة عنييييد ، السيييياةع
ليحيييييل محلييييي  قيييييانون  (1)1940(لسييييينة 17الحكيييييم الجمهيييييور  تليييييرر ال ييييياء قيييييانون ضيييييريبة االمييييير  رقيييييم )

(. وشيييييرا هيييييذا اللييييانون لمعالجييييية عيييييدم التفريييييع ةيييييين الضيييييريبة 1959لسيييينة ) (162)ضييييريبة العليييييار رقيييييم
ولعييييييل اهييييييم المبيييييياده ، المفروضيييييية علييييييى دخييييييل العلييييييار وبييييييين الضييييييريبة المفروضيييييية علييييييى العلييييييار نفسيييييي 

التييييييي اوردهييييييا هييييييذا اللييييييانون هييييييو فيييييير  ضييييييريبة اضيييييياجية علييييييى دخييييييل المكليييييي  ميييييين علاراتيييييي  صسييييييعر 
ليييييى الضيييييريبة االساسيييييية التيييييي تفييييير  صسيييييعر نسيييييبي قيييييدرع ( صا ضيييييافة ا15%( و)3%تصييييياعد  ةيييييين )

( ميييين ايييييراد العليييييارات السيييينو ، وقييييد طيييييرأت عييييدة تعييييديرت عليييييى هييييذا اللييييانون، ميييييان ميييين ةينهيييييا %10)
، وبمووبييييي  رفيييييع السيييييعر التصييييياعد  للضيييييريبة االضييييياجية عليييييى دخيييييل 2001( لسييييينة 66الليييييانون رقيييييم )

الضيييييريبة االساسيييييية، واقييييير الم يييييروا ( فضييييير عييييين 20%( اليييييى )5%المكلييييي ،  ذ اصيييييبس السيييييعر مييييين )
( ميييييييييين الييييييييييدخل ال ييييييييييرا  الصيييييييييييانة واالنييييييييييد ار للعلييييييييييار ال اضييييييييييع 10%والول مييييييييييرة تن يييييييييييل نسييييييييييبة )

  (2)للضريبة

 2003التعديالت بعد عام 

( 19( المييييييؤر  فييييييي )49صيييييياالمر رقييييييم ) 1959( لسيييييينة 162عييييييدل قييييييانون ضييييييريبة العلييييييار رقييييييم )
وبمووبيييييي  ال يييييييت ضييييييريبة العلييييييار االضيييييياجية ، الصييييييادر عيييييين سييييييلطة االئييييييترف المؤقتيييييية 2004شييييييباض 

( مييييين العائيييييدات السييييينوية لجمييييييع االمييييير  العلاريييييية )عيييييدا 10%ا  اصيييييبحت الضيييييريبة مونيييييدة ةنسيييييبة )
 .(3)الدخل من ةيع االمر (

(لسييييييييينة 48صموويييييييييب الليييييييييرار رقيييييييييم) 2002( لسييييييييينة 120كمييييييييياورى تعيييييييييديل عليييييييييى قيييييييييرار رقيييييييييم )
ريبية صاضييييافة اليييييى شييييمول االشيييييلاء ةهبيييية صعيييييد ان ال ييييا  صمبلييييي  االعفيييياء ومليييييدار ال ييييرائس الضييييي2015

 كانت ملتصرة ةين االصول والفروا وال ووين.

عليييييى ان ييييييتم تعيييييديل نسيييييبة  2017( مييييين قيييييانون الموازنييييية العامييييية لسييييينة 37وقيييييد نصيييييت الميييييادة )
 1959( لسييييييينة 162( مييييييين قيييييييانون ضيييييييريبة العليييييييار رقيييييييم )2( مييييييين الميييييييادة )1ضيييييييريبة ضيييييييمن البنيييييييد)

                                                           
 1959لسنة  الم  ة الخ مسة وثالثوح،  (162(  نوح  ري ة العق ر ر م (1)
 2001/8/6تي  3890العد  ، جريدة الو  ئع العرا ية  (2)
 (6القسم )2004لع م ال   رة عع سلطة االئتالف الم  تة.، االستراتيجية الضري ة  (3)
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( 10%مييييييين ) 2004( لسييييييينة (49( مييييييين سيييييييلطة االئيييييييترف المؤقيييييييت رقيييييييم 6المعيييييييدل صموويييييييب اللسيييييييم )
 .(1)( ا نتى ع رة من المائة من العائدات السنوية للمر  العلارية12%(ع رة من المائة الى 

 ان هذا النوع من ضرائب رأس المال يتكون من قسمين هما االتي: 

 ضريبة العرصات.  -1
المفروضيييييية علييييييى التيميييييية الملييييييدرة للعرصيييييية التييييييي تعييييييرف الضييييييربية العرصييييييات صةنهييييييا )الضييييييريبة 

 متلاهيييييييا المكلييييييي  فيييييييي العيييييييراز والواقعييييييية ضيييييييمن المنييييييياطع المحيييييييددة قانونيييييييا عيييييييدا ميييييييا اسيييييييتثنى منهيييييييا 
 .(2)قانونا(

ووييييييياء فيييييييي ، 1940( لسييييييينة 15عيييييييرف العيييييييراز ضيييييييريبة العرصيييييييات قول ميييييييرة صالليييييييانون رقيييييييم )
خييييييرة تلسييييييم االراضيييييي والبسييييياتين عليييييى االسيييييباء المووبييييية لهيييييذا الليييييانون صانييييي  )كثييييير فيييييي السييييينوات اال

عرصييييات  ن يييياء اميييير  عليهييييا وان اصييييحاةها اخييييذوا يتيييياورون فيهييييا صةربيييياح عالييييية، فضيييير عيييين انهييييم 
يتيييياخرون مييييدة طويليييية فييييي ةيعهييييا، او تعميرهييييا انت ييييارا الرتفيييياا  منهييييا، ممييييا ادى الييييى نصييييول ازميييية فييييي 

ئر الحكوميييييية والبليييييد ات مييييين ويييييراء المسييييياكن فيييييي صعيييييض االمييييياكن مييييين وهييييية، واليييييى ت اييييييد نفليييييات اليييييدوا
ووييييييوء التيييييييام ةتبلييييييي  ا لييييييب الطييييييرز وتنييييييوير وميعهييييييا، فضيييييير عيييييين ةييييييدالت اال جييييييار صليييييييت مرتفعيييييية 
صحيييييييس اصييييييبحت الطبلييييييات الفليييييييرة والعامليييييية تنييييييوء تحييييييت أ بائهييييييا الثليليييييية. وعلييييييي  فلييييييو قييييييام اصييييييحاء 

الت اال جيييييار اليييييى نيييييد العرصيييييات ةبنييييياء عرصييييياتهم او ةيعهيييييا صةربييييياح معتدلييييية لاثيييييرة اليييييدور و بطيييييت ةيييييد
تييييييتمكن معيييييي  الطبلييييييات المتوسييييييطة والفليييييييرة ميييييين الحصييييييول علييييييى دور ةبييييييدالت معتدليييييية. ولييييييذلك وب ييييييية 
نمييييل مييييالاي العرصييييات علييييى ةنيييياء عرصيييياتهم وعييييدم انت ييييار االربيييياح المرتفعيييية ميييين اوييييراء تييييةخير ةيييييع 

وويييييييد مييييييين الضيييييييرور  فييييييير  ضيييييييريبة سييييييينوية عليييييييى اصيييييييحاء تليييييييك العرصيييييييات وبنسيييييييبة ، العرصيييييييات
(3)مييييين قيمييييية العرصييييية( (%1)

تيييييم تةوييييييل العميييييل  1939وبسيييييبب ن يييييوء الحيييييرء العالميييييية الثانيييييية عيييييام  
( 53وبعيييييد انتهائييييي  صموويييييب الليييييانون رقيييييم ) 1942( لسييييينة 35ةهيييييذا الليييييانون اسيييييتنادا  ليييييى قيييييانون رقيييييم )

وبيييييييالن ر لت ييييييييير ال يييييييروف ، . وليييييييم تييييييينجس تليييييييك الضيييييييربية صسيييييييبب ان فيييييييا  نصييييييييلتها1950لسييييييينة 
وميييييا قررتييييي  الحكومييييية العراقيييييية ، 1958المتمثلييييية صتييييييام الحكيييييم الجمهيييييور  عيييييام ، زالسياسيييييية فيييييي العيييييرا

فلييييد صييييدر قييييانون ضييييريبة العرصييييات ، ميييين اعييييادة الن يييير فييييي وميييييع الضييييرائب المفروضيييية فييييي العييييراز
                                                           

 2017\1\9 ، 4430العد  ، الو  ئع العرا ية  (1)
 114 ص ، م در س بق ، ية الع مةالم لا ت   ي ت ، هش م محمد صفوت العمري  (2)
 186ص، 1973، ار وهداح للط  عة ،السي سة الضري ية وتطور النظ م الضري ي تي العراق ،حكم  ع د الكريم ح رس (3)
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وهنيييييييييا  ت يييييييياص  مبيييييييييير ةيييييييييين ضيييييييييربية ، 1\9\1962اليييييييييذ  عييييييييد نافيييييييييذا مييييييييين  1962( لسييييييييينة26رقييييييييم )
ولهييييييذا السيييييييبب نصيييييييت الميييييييادة السييييييياصعة مييييييين ، واالويييييييراءاتالعرصييييييات وضيييييييريبة العليييييييار فيييييييي اقنكيييييييام 

علييييييى تطبيييييييع انكييييييام قييييييانون ضييييييريبة العلييييييار رقييييييم  1962( لسيييييينة 26قييييييانون ضييييييريبة العرصييييييات رقييييييم )
المعييييييدل فييييييي وميييييييع االمييييييور المتعلليييييية ةتلييييييدير قيميييييية العرصيييييية ووبا يييييية الضييييييريبة  1959( لسيييييينة 162)

 خرف ذلك.  واالعترا  والتدقيع ووميع االمور االخرى مالم ينص على
 ضريبة التركات  -2

اول قيييييييييانون تفييييييييير  صمووبييييييييي  هيييييييييذع  1959لسييييييييينة  157كييييييييان قيييييييييانون ضيييييييييريبة الترميييييييييات رقيييييييييم 
 7الضييييريبة. وقييييد عييييدل هييييذع اللييييانون عييييدة مييييرات نتييييى تييييم ال ييييا ع صصييييدور قييييانون ضييييريبة الترمييييات رقييييم 

المل ييييييى صاللييييييانون 1984( لسيييييينة 64والييييييذ  اسييييييتمر عييييييامر نتييييييى صييييييدور قييييييانون رقييييييم ) 1966لسيييييينة 
وتعديرتييييييي  انكيييييييام ضيييييييريبة  (1(1985( لسييييييينة( 64يييييييين م الليييييييانون ذ  اليييييييرقم )، 1994لسييييييينة  22رقيييييييم 

والترميييية ممييييا ويييياء فييييي اللييييانون اعييييرع هييييي مييييل مييييا يترميييي  المتييييوفى ميييين اقمييييوال ، الترمييييات فييييي العييييراز
منلوليييييية وعلييييييارات والت امييييييات صمييييييا فييييييي ذلييييييك علييييييود التييييييامين لمصييييييلحة  يييييييرع. وي ييييييتمل وعيييييياء ضييييييربية 

علييييييى وميييييييع الترمييييييات اذا مييييييان المييييييورت عراقيييييييا ص ييييييض الن يييييير عيييييين محييييييل اقامتيييييي  واالمييييييوال الترمييييييات 
المنليييييول التييييييي ترمهيييييا فييييييي العييييييراز أو متيييييوفى اونبييييييي ليييييي  جيييييي  مييييييوطن دائييييييم او  ميييييار  عميييييير ل يييييير  

محييييد اعلييييى صعييييد ميييينس المكليييي  سييييمانا قييييدرع  5%-50%امييييا سييييعر الضييييريبة فيتييييراوح ةييييين ، االسييييتثمار
لييييييرارات التييييييي عييييييدلت ميييييين طريليييييية عمييييييل اللييييييانون المييييييذمور. فلييييييد صييييييدرت ( دينييييييار. وتوالييييييت ال3000)

لتسييييييتبدل فليييييرة مييييين التعليمييييييات  1989( لسييييينة 12التيييييي ظهييييييرت صيييييالرقم ) 1988( لسييييينة 13تعليميييييات )
المتعللييييية صاسيييييتيفاء الضيييييريبة عليييييى الترميييييات عينيييييا. صالتييييييام ةتسيييييجيل ةيييييدل 1960( لسييييينة 4الماليييييية رقيييييم )

ةوصييييييف   يييييييرادا  نهائيييييييا  لحسيييييياء ، سييييييبع وان استحصييييييالها عينييييييا الضييييييريبة العينييييييي ميييييين العلييييييارات التييييييي
 . (2)الضريبة على الترمات

اسيييتمر العمييييل واريييييا صييي  نتييييى تييييم ال يييياء هيييذع الضييييريبة اصيييير ووميييييع قوانينهيييا صلييييرار ميييين مجليييي  
انسييييييجاما مييييييع سياسيييييية اعييييييادة الن يييييير فييييييي سياسييييييية  (3) 1994( لسيييييينة 22قيييييييادة الثييييييورة المنحييييييل رقييييييم )

، العيييييراز الضيييييريبية مييييين اويييييل الت  يييييي  مييييين ماهيييييل المكلفيييييين صميييييا يتفيييييع ميييييع ظيييييروف المرنلييييية الراهنييييية
( لسييييينة (56االمييييير اليييييذ   مكييييين الور ييييية مييييين االفيييييادة مييييين ترميييييات ميييييواريثهم. تبيييييع ذليييييك اصيييييدار الليييييرار 

                                                           
 1985\812تي  ،3058الو  ئع العرا ية العد   (1)
 1989\1\9 تي  3236العد  ،الو  ئع العرا ية( 2)
 1994\10\17 تي ،  3532العد   ،الو  ئع العرا ية (3)
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 12 ييييييييم صييييييييدر اللييييييييرار رقييييييييم ( 1)وتييييييييم ةووبيييييييي  تعييييييييديل قييييييييرار ال يييييييياء الضييييييييربية علييييييييى الترمييييييييات 1995
 لتسهيل تنفيذ هذا اللرار. ( 2(1995لسنة

 المطلب الثالث: الضرائب غير المباشرة
ترميييييي  اهمييييييية الضييييييرائب  ييييييير المباشييييييرة فييييييي البلييييييدان النامييييييية صسييييييبب ال صييييييائص التييييييي تتصيييييي  

الييييييى وانييييييب اتسيييييياا مسيييييياهمتها فييييييي تمويييييييل الموازنيييييية العاميييييية ملارنيييييية ، ةهييييييا اقتصيييييياد ات هييييييذع البلييييييدان
 صالضرائب المباشرة. وأهم هذع الضرائب. 

 الضرائب الكمركية  -1
 لصييييد صالضييييرائب الامرمييييية، هييييي ضييييرائب  ييييير مباشييييرة تفيييير  علييييى السييييلع عنييييد مييييا تييييدخل او 

ليييييييى صمعنيييييييى انهيييييييا تتضيييييييمن الضيييييييرائب عليييييييى الصيييييييادرات فضييييييير عييييييين الضيييييييرائب ع، ت يييييييرج مييييييين البليييييييد
االسييييييييتيرادات صالبييييييييارة اخييييييييرى. عنييييييييد اوتييييييييياز السييييييييلع لحييييييييدود البلييييييييد هييييييييي الواقعيييييييية المن ييييييييئة للضييييييييرائب 

فتسيييييييير  الضييييييييريبة علييييييييى السييييييييلع صمناسييييييييبة اسييييييييتيرادها او تصييييييييديرها علييييييييى السييييييييواء صمجييييييييرد ، الامرمييييييييية
ت طيهيييييا لحيييييدود الدولييييية. واول قيييييانون طبيييييع فيييييي تييييياريي العيييييراز الحيييييديس يييييين م الضيييييرائب الامرميييييية هيييييو 

(  طبييييع 11%فلييييد اخييييذ هييييذا البيييييان صسييييعر الوانييييد )، 1919( لسيييينة 19عريفيييية الامرمييييية رقييييم )ةيييييان الت
علييييى مييييل السييييلع المصييييدرة والمسييييتوردة ل يييير  تسييييهيل اوييييراءات فيييير  الضييييرائب انسييييجاما مييييع ندا يييية 

( لسيييييييينة 2 ييييييييير ان هييييييييذا البيييييييييان ال ييييييييي صصييييييييدور قييييييييانون التعريفيييييييية الامرمييييييييية رقييييييييم )، االدارة الامرمييييييييية
وليييييييم  سيييييييتمر هيييييييذا  (3)اعفييييييياءات مثييييييييرة منهيييييييا اعفييييييياء صعيييييييض السيييييييلع المسيييييييتوردة اليييييييذ  تضيييييييمن  1927

اليييييذ  شيييييرا صعيييييد اسيييييتلرل العيييييراز  1933( لسييييينة 11 ذ ال يييييي صصيييييدور قيييييانون رقيييييم )، الليييييانون طيييييوير
.  ييييم صييييدر قييييانون التعريفيييية الامرمييييية الجديييييد رقييييم( 1932وانضييييمام  الييييى عصييييبة االمييييم المتحييييدة عييييام 

اللييييييانون اقسييييييام السييييييلع الم تلفيييييية وطبيعيييييية الضييييييريبة المفروضيييييية عليهييييييا ةييييييين هييييييذا ، 1955( لسيييييينة 77
 وما اذا مانت قيمية او نو ية. واهم ماواء جي :

التمييييييي  ةيييييين السيييييلع االسيييييتهركية عليييييى اسيييييا  زييييييادة سيييييعر الضيييييربية صازد ييييياد دروييييية التصييييينيع   -
 . تحتيلا لحما ة الصناعة الناشئة

                                                           
 1995 \7\10 ، تي  3571،الو  ئع العرا ية (1)
 1994\10\9، تي  3584 ،الو  ئع العرا ية (2)
 ،الضااارائب الكمركية تي ال لداح المتخلفة مع اشااا رة خ صاااة الى الضااارائب الكمركية ،ع د المجيد رشااايد محمد التكريتي (3)

 216-217ص  -1974-1975ج معة الق هرة ، كلية اال ت    والعلوم السي سية ،اطروحة  كتوراه
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التمييييييي  ةييييييين السييييييلع االسييييييتهركية علييييييى اسييييييا  تنيييييياقص سييييييعر الضييييييريبة مييييييع ت ايييييييد ضييييييرورة   -
 السلع لرستهر  مراعاة لذو  الدخل المحدود. 

 توسيع نطاز االعفاءات للسلع االنتاوية من اول ت جيع استيرادها   -
 ال اء ضريبة التصدير ت جيعا للصادرات الوطنية.  -

لامرمييييييية والليييييييود المفروضيييييية علييييييى التبييييييادل التجييييييار  تييييييم تعليييييييع الضييييييريبة ا 2003وبعييييييد عييييييام 
( الييييييذ  اطلييييييع 54واالميييييير رقييييييم )، ( الصييييييادر عيييييين سييييييلطة االئيييييترف المؤقتيييييية12صموويييييب االميييييير رقييييييم )

وعلليييييت جيييييي  الرسيييييوم الامرميييييية وذليييييك اسيييييتنادا لللسيييييم االول  2004عليييييي  سياسييييية تحريييييير التجيييييارة لعيييييام 
ضييييييرائب االسييييييتيراد( صاسييييييتثناء ضييييييريبة اعييييييادة منيييييي  اذ نييييييص علييييييى )تعليييييييع وميييييييع الرسييييييوم الامرمييييييية وال

مييييين قبيييييل سيييييلطة االئيييييترف المؤقيييييت وميييييا   ييييياةهها  38اعميييييار العيييييراز المفروضييييية صموويييييب االمييييير رقيييييم 
واسييييتحدت صمووييييب هييييذا ، ميييين رسييييوم اضيييياجية تييييؤدى علييييى السييييلع الييييواردة الييييى العييييراز او الصييييادر منيييي 

( مييييين قيمييييية البضيييييائع ال اضيييييعة 5%االمييييير ضيييييريبة اعيييييادة اعميييييار العيييييراز اليييييذ  نيييييدد سيييييعرها ةنسيييييبة )
وتفيييييير  هييييييذع الضييييييريبة علييييييى وميييييييع البضييييييائع المسييييييتوردة الييييييى العييييييراز ميييييين وميييييييع ةلييييييدان ، للضييييييريبة

وميييين الماخيييييذ علييييى هيييييذا اللييييانون : انيييي  وييييياء علييييى نحيييييو  ييييير مييييدرو  والسييييييما ميييين النانيييييية  (1)العييييالم
عييييدم اسييييت دام ايييييرادات  االقتصيييياد ة ورميييي  صالدرويييية االولييييى علييييى النانييييية المالييييية  ذ اكييييد صييييالنص علييييى

وليييييم  عييييير اهتماميييييا اليييييى الحما ييييية ، هيييييذع الضيييييريبة اال لتموييييييل م ييييياريع اعيييييادة االعميييييار فيييييي العيييييراز فلييييي 
الامرمييييييييية للصييييييييناعات الوطنييييييييية والسيييييييييما الصييييييييناعات الم يييييييييدة نييييييييديثا والتييييييييي مييييييييان  حميهييييييييا قييييييييانون 

 الضريبة الامرمية الساةع. 
الضيييييرائب الامرميييييية مييييين ا يييييار سيييييلبية عليييييى وقيييييد أدرميييييت الحكومييييية ميييييا قيييييد يترتيييييب عليييييى تعلييييييع 

( لسيييييينة 12المنتجييييييات الوطنييييييية ومييييييدى قييييييدرتها علييييييى المنافسيييييية. لييييييذلك اصييييييدرت قييييييانون التعريفيييييية رقييييييم )
( صالرسييييييم الامرمييييييي ميييييين اوييييييل نما يييييية 8000والييييييذ  يتضييييييمن شييييييمول ) (2)الييييييذ  صييييييادز علييييييي  2010

وبالحالييييية االوتما يييييية الصيييييناعة الوطنيييييية مييييين سياسييييية اال يييييراز ومنيييييع دخيييييول السيييييلع الضيييييارة صالصيييييحة 
وتن يييييم سياسيييية االسييييتيراد الع ييييوائي. لايييين مسييييتوى ما لدميييي  ميييين نما يييية سيييييكون مرتبطييييا صمييييدى فاعلييييية 

 وشمول وداول تعريفة الرسوم الامرمية والروزنامة ال را ية الملحلة ص . 

                                                           
 ،الم  تةال ااا  ر عع سااالطة االئتالف  38تم اعف ء بعض ال ضااا ئع مع  اااري ة اع  ة اعم ر العراق بموجب االمر ر م  (1)

ية ه  )الموا  ال ذائ ية ،ومن ية ،اال و تب ،المالبس ،الموا  الط  ية ،الك يدة الو  ئع العرا  عد  -. ... الخ( جر اذار  2980ال

 44-2004المجلد 
 2010\12\6 ،4170،العد  ،العرا ية الو  ئع (2)
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 ضرائب االنتاج  -2
نيييييد مرنليييييية ضيييييرائب االنتييييياج هيييييي وسييييييلة تسيييييت دمها البليييييد للوصيييييول اليييييى السيييييلع االسيييييتهركية ع

انتاوهييييا محليييييا وعلييييى هييييذا االسييييا  فالواقعيييية المن ييييئة لهييييا هييييي واقعيييية االنتيييياج. وب ييييةن هييييذع الضييييرائب 
 جيييييييب عليييييييى الم يييييييرا ان يراعيييييييي ةيييييييين الهيييييييدف الميييييييالي وذوات اليييييييدخول المن فضييييييية ا  عيييييييدم اختييييييييار 

وتفيييير  هييييذع الضييييريبة امييييا صصييييورة مبليييي  معييييين  ضيييياف الييييى  ميييين مييييل ونييييدة ميييين ، السييييلع الضييييرورية
وقيييييد ييييييتم تحصييييييلها مباشيييييرة مييييين ، السيييييلع المنتجييييية او صصيييييورة نسيييييبة مئويييييية مييييين قيمييييية السيييييلعة ونيييييدات

المسيييييتهلك او قييييييد تفرضييييييها البلييييييد وتحصيييييلها فييييييي مرنليييييية سيييييياصلة عليييييى االسييييييتهر  وهييييييي عنييييييد المنييييييتم. 
وهيييييذع الضيييييرائب تعيييييد أداة مهمييييية لحما ييييية المجتميييييع مييييين اسيييييتهر  صعيييييض انيييييواا السيييييلع التيييييي لهيييييا ا يييييار 

صسييييييب محاربيييييية صعييييييض المسيييييياوه ، الضييييييرائب علييييييى الم ييييييروبات الاحولييييييية السييييييكائراوتما ييييييية ضييييييارة م
الصييييييحية واالخرقييييييية الناتجيييييية عيييييين اسييييييتهر  هييييييذع السييييييلع محييييييوادت السيييييييارات. والتحلييييييل االوتميييييياعي 

وفرضيييييت ضيييييرائب ، فضييييير عميييييا يترتيييييب عليييييى اسيييييتهركها مييييين اميييييرا ، لألسييييير. وضيييييياا وقيييييت العميييييل
المليييييييس وعليييييييى الم يييييييروبات الرونيييييييية المنتجييييييية محلييييييييا. عليييييييى التبييييييي  وعليييييييى  1921االنتييييييياج قبيييييييل عيييييييام 

فرضييييت ضييييريبة االنتيييياج علييييى البنيييي ين  1928وعنييييدما ةييييدا انتيييياج البتييييرول العراقييييي وتاريييييرع محليييييا فييييي 
سييييلعة اخييييرى لوعيييياء الضييييريبة وهييييي  1961( لسيييينة (81 ييييم علييييى نفيييي  الوقييييود.  ييييم اضيييياف اللييييانون رقييييم 

تلييييييرر توسيييييييع وعيييييياء ضييييييريبة  1967وفييييييي عييييييام ، زيييييييوت الت ييييييييت للسيييييييارات والمكييييييائن المنتجيييييية محليييييييا
فرضيييييييت ضيييييييريبة  1953االنتييييييياج لي يييييييمل مافييييييية انيييييييواا المنتجيييييييات النفطيييييييية فيييييييي العيييييييراز. وفيييييييي عيييييييام 

علييييييى السييييييكر المنييييييتم محليييييييا. وعلييييييى ال يييييييوت  1966االنتيييييياج الول مييييييرة علييييييى االسييييييمنت. وفييييييي عييييييام 
ن ضييييرائب االنتيييياج هيييييي: ووييييرت عييييدة تعييييديرت علييييى قييييواني، النباتييييية ومنتجييييات مالمن فييييات والصيييياةون 

تيييييييم ال ييييييياء ومييييييييع الضيييييييرائب والرسيييييييوم المفروضييييييية عليييييييى التبيييييييو   1979( لسييييييينة (1452الليييييييرار رقيييييييم 
كالمحاصيييييييل ال را ييييييية او ممنتجييييييات صيييييينا ية وعلييييييى السييييييكائر. وفرضييييييت ةييييييدال عنهييييييا ضييييييريبة انتيييييياج 

م ال يييييى الضيييييريبة المفروضييييية عليييييى انتييييياج االسيييييمنت. وبيييييذلك لييييي 1980لسييييينة  83وانيييييدة. الليييييانون رقيييييم
ال ييييييى وميييييييع  1982( لسيييييينة 11 عييييييد االسييييييمنت المنييييييتم محليييييييا خاضييييييعا  ق  ضييييييريبة. اللييييييانون رقييييييم )

الضيييييرائب المفروضييييية عليييييى السيييييكر المنيييييتم محلييييييا وفرضيييييت ةيييييدال عنهيييييا ضيييييريبة انتييييياج وانيييييدة. الليييييرار 
ال ييييييييى الضييييييييرائب المفروضيييييييية علييييييييى ال يييييييييوت والصيييييييياةون والمن فييييييييات وفرضييييييييت  1984( لسيييييييينة 551)

واعفيييييى  1978( لسييييينة196تييييياج وانيييييدة علييييى اسيييييا  الطيييين الوانيييييد الليييييانون رقييييم )ةييييدال عنهيييييا ضييييريبة ان
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اوييييرى قيييييرار  1967( لسييييينة172المفروضيييية صالليييييانون رقييييم )( 1)مييييادة الملييييس مييييين ضييييريبة اليييييدفاا الييييوطني
والمسيييييتند اليييييى قيييييرار مجلييييي  قييييييادة  21\8\1999( الصيييييادر ةتييييياريي 2لجنييييية ال يييييؤون االقتصييييياد ة رقيييييم )

وتعييييييديرت علييييييى مبييييييال  الرسييييييوم المنصييييييو  عليهييييييا فييييييي  5\8\1996ي ( فيييييي82الثييييييورة المنحييييييل رقييييييم )
م تلييييي  الليييييوانين والليييييرارات لتسيييييتلر عنيييييد مبيييييال  معينييييية. فييييير  قيييييرار لجنييييية ال يييييؤون االقتصييييياد ة رقيييييم 

 (.5%زيادة رسم االنتاج المفرو  على الم روبات الاحولية ةنسبة ) 14\2\2002( في 75)
 ضربية المبيعات  -3

التييييييي تفيييييير  علييييييى السييييييلع المنتجيييييية محليييييييا او الييييييواردة وال ييييييدمات  تعييييييرف صانهييييييا تلييييييك الضييييييربية
الداخلييييييية او الييييييواردة ويييييييتم نلييييييل عبئهييييييا الييييييى المسييييييتهلك عيييييين طريييييييع رفييييييع اسييييييعار السييييييلع او ال ييييييدمات 

 .(2) لوم المكل  ةتحصيل الضريبية الى ال  ينة العامة، صملدار نسبة الضريبة المفروضة

 اذ نصت : 1997( لسنة 36ار رقم )فرضت هذع الضريبة في العراز صمووب اللر 
( عليييييييى اقييييييييام ومييييييييع 10%الميييييييادة االوليييييييى: تفييييييير  ضيييييييريبة تسيييييييمى ضيييييييريبة المبيعيييييييات ةنسيييييييبة ) -

نيييييييددت التعليميييييييات فيييييييي ، ال يييييييدمات التيييييييي تليييييييدمها الفنيييييييادز ومطييييييياعم اليييييييدروتين الممتيييييييازة واالوليييييييى
واسييييييتحدات المييييييادة االولييييييى منهييييييا تييييييولى الهيئيييييية العاميييييية للضييييييرائب مسييييييؤولية وبا يييييية هييييييذع الضييييييريبة 

شييييييييالبة تسييييييييمى شييييييييالبة ضييييييييريبة المبيعييييييييات تتييييييييولى مسييييييييك السييييييييجرت ال اصيييييييية صةسييييييييماء المرافييييييييع 
السييييييييانية الم يييييييمولة صةنكييييييييام هيييييييذع التعليميييييييات ومتاصعيييييييية اسيييييييتيفاء ضيييييييريبة المبيعييييييييات ولهيييييييا نييييييييع 

ميييييييع التييييييي ام ادارت ، المراقبييييييية واويييييييراء التيييييييدقيلات لضيييييييمان صيييييييحة اسيييييييتيفاء ووبا ييييييية هيييييييذع الضيييييييريبة
م يييييييمولة صوصيييييييدار قيييييييوائم تثبيييييييت فيهيييييييا اقييييييييام ال يييييييدمات التيييييييي تليييييييدمها ومبلييييييي  المرافيييييييع السييييييييانية ال

 .(3)ضريبة المبيعات المستوفاة نسب النسبة المحددة
الميييييادة الثانيييييية: فليييييد نصيييييت عليييييى ان تايييييون ادارة المرافيييييع السييييييانية اليييييواردة ذمرهيييييا فيييييي البنيييييد االول  -

الماليييييية خيييييرل اال يييييام الع يييييرة مسيييييؤولة عييييين الجبا ييييية ضيييييريبة المبيعيييييات وتحويلهيييييا شيييييهريا اليييييى وزارة 
 .(4)االولى من ال هر الذ  يلي ال هر الذ  تحللت جي 

                                                           
ثم ال ي  تيم  بعد ب لنس ة للعديد مع السلع  ،والس  ب م لية صرتة 1967تر   هذه الضري ة على اثر عدواح حزيراح  (1)

 التي تر   عليه . 
مجلة كلية اال ارة واال ت    ،  ري ة الم يع ت بيع المستهلك والح يلة الضري ية ،حيدر عمراح سهر ،احمد ك  م سندو (2)

 397ص2020 ،4العد   ،ج معة ب بال ،للدراس ت العلي 
 1997لسنة  (الم  ة االولى 7)الم لية ر م  التعليم ت (3)
 67الجزء الث ني ص 1997، المجموعة التشريعية لسنة  ،محمد ابراهيم الكرب سي علي (4)
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وتييييييم فيييييير  ضييييييريبة مبيعييييييات علييييييى مارتييييييات تعبئيييييية الهييييييات  النلييييييال وشييييييبكة االنترنيييييييت ضييييييمن  
 .(1)2015قانون الموازنة االتحاد ة لجمهورية العراز لسنة 

ات تعبئييييييية الهيييييييات  النليييييييال فييييييير  ضيييييييريبة مبيعيييييييات عليييييييى مارتييييييي -الفليييييييرة)ا( -(33مييييييين الميييييييادة)
( عليييييييى شيييييييراء السييييييييارات صكافييييييية انواعهيييييييا وتيييييييذاكر 15%( ونسيييييييبة )20%وشيييييييبكات االنترنييييييييت ةنسيييييييبة )

 ( على السكائر والم روبات الاحولية.300%السفر و)

 2016( مييييييين قيييييييانون الموازنييييييية العامييييييية االتحاد ييييييية لجمهوريييييييية العيييييييراز لسييييييينة 24وفيييييييي الميييييييادة ) 
 :(2)نصت على

المبيعييييييات عليييييييى مارتييييييات تعبئييييييية الهييييييات  النليييييييال وشييييييبكات االنترنييييييييت ةنسيييييييبة اسييييييتمرار ضيييييييريبة 
( دينييييييار للتييييييذمرة الوانييييييدة فييييييي وميييييييع 25000( فيييييير  ضييييييريبة مطييييييار صمبليييييي  ملطييييييوا ملييييييدارع )%20)

المطييييارات العراقييييية السييييفر ال يييياروي وتليييييد ايييييرادا لل  ينيييية العاميييية. جيمييييا تفيييير  ضييييريبة مبيعييييات علييييى 
( علييييييى السيييييييارات ةنواعهييييييا وتسييييييتوفى عنييييييد تسييييييجيل (5%تفيييييير  ضييييييريبة ةنسييييييبة ، البضييييييائع المسييييييتوردة

( وتفيييييييير  علييييييييى الم ييييييييروبات الاحولييييييييية (100%المييييييييرور. وتفيييييييير  علييييييييى التبييييييييو  والسييييييييكائر ةنسييييييييبة
وذلييييييك لحييييييين تفعيييييييل قييييييانون التعريفيييييية ، ( وتسييييييتوفى ميييييين قبييييييل الهيئيييييية العاميييييية للضييييييرائب(100%ةنسييييييبة

 .2010لسنة  22الامرمية رقم 
ميييييييييين قييييييييييانون الموازنيييييييييية العاميييييييييية لجمهورييييييييييية العييييييييييراز  -الثالثيييييييييية  –( الفلييييييييييرة 17نصييييييييييت المييييييييييادة ) -

( علييييييى مافيييييية السيييييييلع المباعيييييية عييييييدا مفيييييييردات 5%تفيييييير  ضييييييريبة مبيعيييييييات ةنسييييييبة ) 2018لسيييييينة
وال ييييييدمات الملدميييييية فييييييي صييييييالونات الحرقيييييية ، البطاقيييييية التموينييييييية فييييييي )المييييييوالت. ومراكيييييي  التسييييييوز 

م يييييييار اليهيييييييا اقتنييييييياء وهييييييياز الااشيييييييير االلاترونيييييييي. الرواليييييييية والنسيييييييائية وعليييييييى ومييييييييع الجهيييييييات ال
( علييييى الم ييييروبات 200%واشييييارت الفلييييرة )خامسييييا( ميييين نفيييي  المييييادة الييييى فيييير   راميييية ةنسييييبة )

الاحولييييية المسيييييتوردة عليييييى ان تسييييتوفى فيييييي المنفيييييذ الحييييدود . وا ضيييييا اشيييييارت الفلييييرة )سادسيييييا( مييييين 
ات االلبيييييييان والعصيييييييائر نفييييييي  الميييييييادة  ليييييييى فييييييير  ضيييييييريبة عليييييييى الحلوييييييييات والمثلجيييييييات ومنتووييييييي

( ميييييييين قيميييييييية البضيييييييياعة المسييييييييتوردة علييييييييى ان تسييييييييتوفي فييييييييي 25%والم ييييييييروبات ال ازييييييييية ةنسييييييييبة )
 المنفذ الحدود .

 
                                                           

 2015\2\16 ،4352 ،العد  ،الو  ئع العرا ية (1)
 20164394\1\18، العد  ، الو  ئع العرا ية  (2)
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 المبحث الثاني
 ((2004-2019تحليل الموازنة العامة العراقية للمدة من 

 ( 2019-2004للمدة في العراق)المطلب االول: تحليل النفقات العامة 
العيييييام وزيادتييييي  ص يييييكل مسيييييتمر ادت اليييييى ت ييييييرات فيييييي  يكليتييييي  ا  ت ييييييير نسيييييبة اتسييييياا االنفييييياز 

وتضيييم الموازنييية المونيييدة للدولييية مييير  مييين ، كيييل نيييوا مييين انيييواا النفلييية العامييية فيييي مجميييوا االنفييياز الاليييي
النفلييييييات الت يييييي يلية تمثلهييييييا النفلييييييات الجارييييييية مثييييييل رواتييييييب المييييييوظفين المسييييييتل مات السييييييلالية وال دمييييييية، 

والميييييينس، والمنييييييافع االوتما ييييييية، والنفلييييييات االسييييييتثمارية تضييييييم النفلييييييات الراسييييييمالية للييييييوزارات واالعانييييييات، 
ان نسيييييبة ال ييييييادة رمييييي ت فيييييي ا ليييييب االنييييييان عليييييى وانيييييب النفليييييات الت ييييي يلية ، واليييييدوائر والمحاف يييييات

 .(1)و ذلك يدل على الطبيعة االستهركية خرل مدة الدراسة، اكبر من النفلات االستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

الموازنة الفدرالية للعراق االتج ه ت ومعدالت النمو لالنف ق وااليرا ات  ،حسااااااع ع د الكريم ساااااالوم ،محمد خ لد المه يني (1)

 8-7ص2008 والستوح،العد  الث مع  ،ج معة المستن رية ،مجلة اال ارة واال ت    ،(2004-2007للفترة مع)
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 ( )مليون دينار((2004-2019تحليل النفلات العامة في العراز للمدة من  (3ودول )

 ( ،2004-2018)المصدر: وزارة الت طي ، االوهاز المرم   لرنصاء. 
 (2019-2004البنك المرم  ، دائرةاالنصاء واالصحات، التلارير السنوية) -
 ( من اعداد البانس.2.4.6.7.8العمود )-

 5:1 نسبة
(8) 

 نسبة
3:1 
(7) 

معدل النمو 
% 
(6) 

النفلات 
 االستثمارية

(5) 

 معدل النمو
% 
(4) 

الجاريةالنفلات   
(3) 

 معدل النمو
% 
(2) 

اومالي النفلات 
 العامة
(1( 

 السنوات

%12 %88 ---- 3924260 ---- 27597167 ---- 31521427 2004 
%12 %88 -4.1 3765018 -1.9 27066124 -2.2 30831142 2005 
%7 %93 -31.6 2576852 29 34917607 21.6 37494459 2006 
%17 %83 155.7 6588511 -6.3 32719836 4.8 39308348 2007 
%22 %78 127.3 14976015 59.8 52301181 71.6 67277196 2008 

 متوس  معدل النمو 19.16  16.12  49.46  

%17 %83 -35.6 9648658 -12.2 45941063 -17 55589721 2009 
%22 %78 61.2 15553341 18.8 54580860 26.2 70134201 2010 
%23 %77 14.7 17832113 11.6 60925553 12.3 78757666 2011 
%28 %72 64.6 29350915 24.4 75788623 33.5 101539574 2012 
%34 %66 37.6 40380749 3.9 78746806 13.3 119127555 2013 

 متوس  معدل النمو 13.66  9.3  28.5  

%31 %69 -4 38752700 9.9 86568374 5 123521074 2014 
%26 %74 -52 18564676 -40 51832839 -43.8 70397515 2015 
%24 %76 -14.4 15894008 -1.3 51173425 -0.7 67067433 2016 
%22 %78 3.6 16464461 15.3 59025654 12.6 75490115 2017 
%17 %83 -16.1 13820332 13.6 67052856 7.1 80873188 2018 

%21.9 %78.1 76.7 24422100 30.2 87301100 38.1 111723110 2019 
 متوس  معدل النمو 3.05  4.61  1.03-  

 المجموا 35.87  30.03  20.5 79 21
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( مليييييييون دينييييييار 31521427( أنيييييي  ةل ييييييت اومييييييالي النفلييييييات العاميييييية )3نرنييييييل ميييييين الجييييييدول )
عيييييين (21.6%) ( مليييييييون دينييييييار وبمعييييييدل نميييييو37494459اليييييى ) 2006وارتفعييييييت عييييييام  2004عيييييام 

( 67277196ةليييييييي  ) 2008واسييييييييتمر االرتفيييييييياا فييييييييي اومييييييييالي النفلييييييييات نتييييييييى عييييييييام ، العييييييييام السيييييييياةع
وذلييييييك صسييييييبب رفييييييع العلوبييييييات االقتصيييييياد ة  2007%( عيييييين عييييييام  (71.6مليييييييون دينييييييار وبمعييييييدل نمييييييو 

، عييييييين العيييييييراز وزييييييييادة مميييييييييات الييييييينف  المصيييييييدرة وارتفييييييياا اسييييييييعار الييييييينف  ادت اليييييييى زييييييييادة االيييييييييرادات
-2008%( للمييييييييدة ميييييييين 19.16وبالتييييييييالي زيييييييييادة اومييييييييالي النفلييييييييات  ذ ةليييييييي  متوسيييييييي  معييييييييدل النمييييييييو )

2004).) 

دينييييييييار وبمعييييييييدل  ( مليييييييييون (55589721ةل ييييييييت  2009ان فييييييييض اومييييييييالي النفلييييييييات فييييييييي عييييييييام 
ظهيييييرت ا ارهيييييا عليييييى العيييييراز  2008%( صسيييييبب االزمييييية العالميييييية التيييييي نيييييد ت فيييييي عيييييام  17-نميييييو )

( 78757666ةل يييييييت ) 2011ةيييييييدأ اوميييييييالي النفليييييييات فيييييييي االرتفييييييياا فيييييييي عيييييييام ، فيييييييي العيييييييام الرنيييييييع
واسيييييتمر اومييييييالي النفليييييات فييييييي االرتفيييييياا ، % )عييييين العييييييام السيييييياةع12.3ملييييييون دينييييييار وبمعيييييدل نمييييييو )

قياسييييييييا صعييييييييام  13.3%)( مليييييييييون دينييييييييار وبمعييييييييدل نمييييييييو )119127555ةل ييييييييت ) 2013م نتييييييييى عييييييييا
وذليييييييك صسيييييييبب ارتفييييييياا اسيييييييعار الييييييينف  ويعيييييييد هيييييييذا اعليييييييى مسيييييييتوى لرنفييييييياز العيييييييام للميييييييدة مييييييين  2012

( صسييييييييبب االرتفيييييييياا الابييييييييير فييييييييي اسييييييييعار اليييييييينف  نيييييييييس ةليييييييي  متوسيييييييي  معييييييييدل النمييييييييو 2013-2009)
 (. 2009-2013%( للمدة من ) 13.66)

( مليييييييون دينييييييار وبمعييييييدل 352104712ةليييييي  اومييييييالي النفلييييييات العاميييييية الييييييى ) 2014فييييييي عييييييام 
%( عييييييين العيييييييام السييييييياةع وتعييييييير  العيييييييراز اليييييييى صيييييييدمتين االوليييييييى ان فيييييييا  اسيييييييعار الييييييينف   5نميييييييو )

والثانيييييية هيييييي الحيييييرء عليييييى االرهييييياء ان فيييييض اوميييييالي النفليييييات خيييييرل السييييينوات الرنلييييية وبل يييييت فيييييي 
. وفييييييي 2015%( ملارنييييية صعيييييام 0.7-ار وبمعيييييدل نميييييو)( ملييييييون دينييييي67067433اليييييى ) 2016عيييييام 
( ملييييييييييون دينيييييييييار وبمعيييييييييدل نميييييييييو 75490115ارتفيييييييييع اوميييييييييالي النفليييييييييات العامييييييييية اليييييييييى ) 2017عيييييييييام 

%( وذلييييييك صسيييييييبب انتهيييييياء الحيييييييرء علييييييى عليييييييى االرهيييييياء وان فيييييييا  النفلييييييات العسيييييييكرية ازداد  12.6)
( ملييييييييييييون 111723110-80873188وبل يييييييييييت ) 2019-2018اوميييييييييييالي النفليييييييييييات فيييييييييييي عيييييييييييامين 

( صسيييييبب ارتفييييياا اسيييييعار الييييينف  اذ وصيييييل متوسييييي  معيييييدل النميييييو 38.1%-%7.1دينيييييار وبمعيييييدل نميييييو )
%( فتييييييييييرة البحييييييييييس للمييييييييييدة 35.87(  ذ ةليييييييييي  متوسيييييييييي  النمييييييييييو)2014-2019%( للمييييييييييدة ميييييييييين)(3.05

2019-2004. 
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رفيييييع العلوبيييييات عيييييين العيييييراز ازدادت مميييييية تصيييييدير اليييييينف   2003كميييييا  مكييييين الليييييول صعييييييد عيييييام 
 ذ وصييييييل اومييييييالي ، ا اسييييييعار اليييييينف  أدت الييييييى زيييييييادة االيييييييرادات وبالتييييييالي زيييييييادة النفليييييياتال ييييييام وارتفييييييا

 %(. 35.87متوس  معدل النمو الومالي النفلات خرل مدة البحس الى )

( ملييييييون دينيييييار فيييييي عيييييام 27597167فليييييد ةل يييييت ) امرررررا فررررري مرررررا يتعلررررر  بالنفقرررررات ال اريرررررة
 ذ  2006%( ازدادت النفليييييييات الجارييييييييية عييييييييام 88ونسيييييييبة مسيييييييياهمتها اليييييييى اومييييييييالي النفلييييييييات ) 2004

%( عييييين العيييييام السييييياةع واسيييييتمرت ال ييييييادة فيييييي 29( ملييييييون دينيييييار وبمعيييييدل نميييييو )34917607ةل يييييت )
%( 59.8( مليييييييون دينييييييار وبمعييييييدل نمييييييو )52301181ةل ييييييت ) 2008النفلييييييات الجارييييييية نتييييييى عييييييام 

%( 78لييييييات وصييييييلت الييييييى )ونسييييييبة اسييييييهام النفلييييييات الجارييييييية الييييييى اومييييييالي النف 2007ملارنيييييية صالعييييييام 
صسيييييييييبب ال يييييييييييادة فييييييييييي النفليييييييييات الجارييييييييييية  ذ مانييييييييييت ا لبهييييييييييا اويييييييييورا  ورواتييييييييييب للمييييييييييوظفين واالعانييييييييييات 

%( للميييييدة مييييين 16.12والمسييييياعدات التيييييي قيييييدمتها البليييييد اليييييى الميييييواطنين وبلييييي  متوسييييي  معيييييدل النميييييو )
((2008-2004 . 

ييييييييون دينيييييييار ( مل45941063 ذ وصيييييييلت اليييييييى ) 2009ان فضيييييييت النفليييييييات الجاريييييييية فيييييييي عيييييييام 
تيييية رت النفلييييات ةهييييا  2008( صسييييبب االزميييية العالمييييية التييييي نييييد ت عييييام -12.2وبمعييييدل نمييييو سييييالب )

صسيييييبب اعتمييييياد العيييييراز عليييييى االييييييرادات النفطيييييية فلييييي  وارتفعيييييت النفليييييات الجاريييييية فيييييي االعيييييوام الرنلييييية 
ل ( مليييييييون دينييييييار وبمعييييييد60925553 ذ ةل ييييييت ) 2011صسييييييبب ال يييييييادة فييييييي اسييييييعار اليييييينف  فييييييي عييييييام 

وصييييييلت نسييييييبة اسييييييهام النفلييييييات الجارييييييية الييييييى اومييييييالي النفلييييييات  2010%( ملارنيييييية صعييييييام  11.6نمييييييو )
( مليييييييون 78746806وصييييييلت ) 2013%( واسييييييتمرار ال يييييييادة فييييييي النفلييييييات الجارييييييية نتييييييى عييييييام 77)

%( عيييييين العييييييام السيييييياةع صسييييييبب االرتفيييييياا الابييييييير فييييييي اسييييييعار اليييييينف  وبليييييي  3.9دينييييييار وبمعييييييدل نمييييييو )
 . 2009-2013%( للمدة من 9.3و )متوس  معدل النم

( مليييييييون دينييييييار وبمعييييييدل نمييييييو 86568374ارتفعييييييت النفلييييييات الجارييييييية الييييييى ) 2014فييييييي عييييييام  
( مليييييييون دينييييييار 51173425النفلييييييات الجارييييييية الييييييى ) 2016%( وميييييين  ييييييم ان فضييييييت فييييييي عييييييام 9.9)

صسييييييبب ان فييييييا  اسييييييعار اليييييينف  وتييييييرد  الوضييييييع  2015%( قياسييييييا صعييييييام -1.3وبمعييييييدل نموسييييييالب )
ةيييييدأت النفليييييات الجاريييييية فيييييي االرتفييييياا صسيييييبب التحسييييين فيييييي الوضيييييع االمنيييييي وارتفييييياا اسيييييعار ، المنييييييا

%( عيييييييين العييييييييام (30.2( مليييييييييون دينييييييييار وبمعييييييييدل نمييييييييو87301100) 2019اليييييييينف   ذ وصييييييييلت عييييييييام
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%( 4.61%( وبمتوسييييي  معيييييدل نميييييو )(78.1السييييياةع وصيييييلت نسيييييبة مسييييياهمتها اليييييى اوميييييالي النفليييييات
 (. 2014-2019للمدة )

كمييييا  مكيييين اللييييول صييييةنة الموازنيييية العاميييية فييييي العييييراز تعيييياني ميييين اخييييترل  يكلييييي. تتيييية ر الموازنيييية 
صعييييدد ميييين العوامييييل منهييييا الوضييييع االمنييييي والتذةييييذصات فييييي اسييييعار اليييينف  واالزميييية العالمييييية التييييي نييييد ت 

ان النفليييييييات العامييييييية تتييييييية ر صجمييييييييع هيييييييذع العواميييييييل صسيييييييبب ان ، وتييييييية ر العيييييييراز ةهيييييييا 2008فيييييييي عيييييييام 
ات البلييييييد اناد يييييية الجانييييييب وهييييييذا  عكيييييي  الطبيالييييييية الريالييييييية لرقتصيييييياد العراقييييييي و البييييييية اومييييييالي ايييييييراد

النفليييييات العامييييية تيييييذهب اليييييى النفليييييات الت ييييي يلية الن االقتصييييياد العراقيييييي  يييييير مسيييييتلر وهناليييييك اسيييييباء 
مثيييييل وزارة  2003عدييييييدة ادت اليييييى زييييييادة النفليييييات الت ييييي يلية منهيييييا اسيييييتحدات وزارات ودييييييدة صعيييييد عيييييام 

وزارة نلييييييييوز االنسييييييييان ومييييييييذلك ال يييييييييادات فييييييييي تعييييييييويض المييييييييواطنين مييييييييل هييييييييذع ، لهجييييييييرة والمهجييييييييرينا
االسيييييييباء وعليييييييت النفليييييييات الت ييييييي يلية تييييييي داد، ةلييييييي  اوميييييييالي متوسييييييي  معيييييييدل النميييييييو للنفليييييييات الجاريييييييية 

 ( خرل مدة الدراسة. %30.3)

 2004( ملييييييون دينيييييار فيييييي عيييييام 3924260فليييييد ةل يييييت ) امرررررا بالنسررررربة للنفقرررررات االسرررررتثمارية
%( واسييييييتمر ان فييييييا  النفلييييييات االسييييييتثمارية 12ونسيييييبة مسيييييياهمتها الييييييى اومييييييالي النفلييييييات قليليييييية وييييييدا )

%( ةل ييييييييت 31.6-( مليييييييييون دينييييييييار وبمعييييييييدل نمييييييييو سييييييييالب )2576852وصييييييييل ) 2006نتييييييييى عييييييييام 
%( وهييييييي نسييييييبة من فضيييييية وييييييدا اذا مييييييا قورنييييييت صالنفلييييييات 7نسييييييبة مسيييييياهمتها الييييييى اومييييييالي النفلييييييات )

مانييييييت العييييييائع امييييييام العمليييييييات  2006االوضيييييياا االمنييييييية التييييييي نييييييد ت عييييييام الجارييييييية صسييييييبب تييييييرد  
ةيييييدأت النفليييييات االسيييييتثمارية فيييييي ال ييييييادة صسيييييب صالتحسييييين فيييييي  2007االسيييييتثمارية فيييييي البليييييد وفيييييي عيييييام 

( ملييييييييييون دينيييييييييار وبمعيييييييييدل نميييييييييو 14976015اليييييييييى )2008الوضيييييييييع االمنيييييييييي نتيييييييييى وصيييييييييلت عيييييييييام 
%(. وبليييييي  22مسيييييياهتمها الييييييى اومييييييالي النفلييييييات )%( ملارنيييييية صالعييييييام السيييييياةع وبل ييييييت نسييييييبة  127.3)

 . 2004-2008%( للمدة من 49.46متوس  معدل نمو للنفلات االستثمارية )

صسيييييييبب ان فيييييييا  اسيييييييعار الييييييينف   ذ ةل يييييييت  2009ان فضيييييييت النفليييييييات االسيييييييتثمارية فيييييييي عيييييييام 
%( ونسييييييييبة مسيييييييياهتمها الييييييييى اومييييييييالي 35.6-( مليييييييييون دينييييييييار وبمعييييييييدل نمييييييييو سييييييييالب )9648658)

%( وهيييييييي نسيييييييبة من فضييييييية ملاةيييييييل ميييييييا  حتاوييييييي  العيييييييراز مييييييين م ييييييياريع خدميييييييية 17العامييييييية ) النفليييييييات
صسييييييبب  2013نتييييييى عييييييام  2010واسييييييتثمارية. وبييييييدأت النفلييييييات االسييييييتثمارية فييييييي االرتفيييييياا منييييييذ عييييييام 

( مليييييييييون دينييييييييار (29350915 2012ال يييييييييادة الابيييييييييرة فييييييييي االيييييييييرادات النفطييييييييية نتييييييييى وصييييييييل عييييييييام 
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ونسيييييييييبة مسييييييييياهمتها اليييييييييى اوميييييييييالي النفليييييييييات العامييييييييية  2011 %( ملارنييييييييية صعيييييييييام64.6وبمعيييييييييدل نميييييييييو)
( مليييييييييييييون دينييييييييييييار 40380749ازدادت النفلييييييييييييات االسييييييييييييتثمارية الييييييييييييى ) 2013%( وفييييييييييييي عييييييييييييام 28)

%( وهيييييذا نييييياتم 34%( وارتفعيييييت ا ضيييييا نسيييييبة مسييييياهمتها اليييييى اوميييييالي النفليييييات )37.6وبمعيييييدل نميييييو )
فيييييييي االقتصييييييياد العراقيييييييي وتنوييييييييع عييييييين ال طييييييي  االسيييييييتثمارية التوسيييييييالية لمعالجييييييية االخيييييييترل الهيكليييييييي 

مصيييييادر االييييييرادات مييييين اويييييل تللييييييل االعتمييييياد عليييييى االييييييرادات النفطيييييية، وبلييييي  متوسييييي  معيييييدل النميييييو 
 (.2009-2013%( للمدة )28.5للنفلات االستثمارية )

ةدأت الحكومة في اتباا سيييييياسييييية تل ييييي ية نتيجة االزمة التي مر ةها العراز صسيييييبب  2014في عام 
نف  وارتفاا تاالي  الحرء ومان تة ير هذع السياسية على النفلات االستثمارية اكبر من ان فا  اسعار ال

( 18564676) 2015النفلات الجارية صسييييييبب سييييييوء ادارة البلد نيس ةل ت النفلات االسييييييتثمارية في عام 
 ونسييييييييبة مسيييييييياهمتها الى اومالي النفلات 2014%( ملارنة صعام 52-وبمعدل نمو سييييييييالب )، مليون دينار

( مليون 24422100 -13820332ةل ت النفلات االسيييييييتثمارية )2019 - 2018%( وفي عامين 26)
( ملارنة صالعام السيييياةع اذ وصييييلت نسييييبة مسيييياهمتها الى اومالي -76.7%%16.1-دينار وبمعدل نمو )

وبل   2014-2019%( للمدة من 1.03-وبل  متوسيييي  معدل النمو )، (-21.9%%17النفلات العامة )
 %(. 20.5متوس  معدل النمو للنفلات االستثمارية خرل مدة البحس )

( 2011-2014ممييييييا تلييييييدم  مكيييييين اللييييييول صييييييةن العييييييراز لييييييم  سييييييتفد ميييييين الفرصيييييية فييييييي االعييييييوام )
نتيجيييييية ارتفيييييياا اسييييييعار اليييييينف  اذ اطلييييييع علييييييى الموازنيييييية فييييييي تلييييييك المييييييدة )الموازنيييييية االنفجارييييييية( صسييييييبب 

ولايييييييين النفلييييييييات الجارييييييييية اكثيييييييير ميييييييين النفلييييييييات ، لييييييييى زيييييييييادة النفليييييييياتزيييييييييادة االيييييييييرادات النفطييييييييية ادى ا
اال انييييي   مكييييين ان  2013%( عيييييام 34االسيييييتثمارية وبل يييييت ا ليييييى نسيييييبة اسيييييهام للنفليييييات االسيييييتثمارية )

%( طيليييييييية مييييييييدة البحييييييييس وان 20.5نرنييييييييل ان متوسيييييييي  معييييييييدل النمييييييييو للنفلييييييييات االسييييييييتثمارية ةل ييييييييت )
%( وهيييييي نسيييييبة من فضييييية 20ى اوميييييالي النفليييييات ةل يييييت )معيييييدل نسيييييبة اسيييييهام النفليييييات االسيييييتثمارية الييييي

وييييدا وذلييييك صسييييبب عييييدم ووييييود ر يييييا وخطيييي  اسييييتراتيجية فضيييير عيييين الفسيييياد االدار  والمييييالي واالسييييراف 
فيييييي االنفييييياز الجيييييار  لييييييو ميييييان االنفييييياز العييييييام نسيييييب االولويييييية وزيييييييادة النفليييييات االسيييييتثمارية لتحسيييييينت 

اد علييييييى االيييييييرادات النفطييييييية ولايييييين ضيييييياعت فيييييير  ال ييييييروف االقتصيييييياد ة للبلييييييد والتلليييييييل ميييييين االعتميييييي
 كبيرة ومتعددة على االقتصاد العراقي.
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( نسبة اسهام النفلات الجارية و االستثمارية الى اومالي النفلات العامةفي العراز 2شكل )
 (2019-2004للمدة )

 

 ( 3المصدر: اعداد البانس صاالعتماد على ةيانات ودول )

( نرنيييييييل ارتفييييييياا النفليييييييات الجاريييييييية خيييييييرل ميييييييدة البحيييييييس مييييييين 2مييييييين خيييييييرل ال يييييييكل البيييييييياني )
( وذليييييييييك صسيييييييييبب اليييييييييوفرة الماليييييييييية نتيجييييييييية ارتفييييييييياا اسيييييييييعار الييييييييينف  وزييييييييييادة الامييييييييييات 2019-2004)

المصيييييدرة. ومييييين خيييييرل ارتفييييياا النفليييييات الجاريييييية نرنيييييل اتبييييياا العيييييراز سياسييييية ماليييييية توسيييييالية. ةينميييييا 
وهيييييي  2013( ملييييييون دينيييييار فيييييي عيييييام 40380749النفليييييات االسيييييتثمارية سيييييجلت اعليييييى مسيييييتوى لهيييييا )

لييييذلك نرنييييل ، نسييييبة قليليييية وييييدا ملارنيييية صمييييا  عيييياني العييييراز ميييين الحاويييية الييييى البنييييية التحتييييية واالعمييييار
قامييييييت الحكوميييييية فييييييي السيييييينوات الرنليييييية صاتبيييييياا السياسيييييية  2014فييييييي االزميييييية التييييييي نييييييد ت فييييييي عييييييام 

االنضييييييباض المييييييالي الييييييذ  انعكيييييي  علييييييى  المالييييييية تلييد يييييية او مييييييا  سييييييمى )السياسيييييية التل يييييي ية( لتحليييييييع
 تلليص النفلات الجارية ةنسبة قليلة ملارنة مع النفلات االستثمارية التي تللصت ةنسبة اكبر.
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النفلات العامة في العراز للمدة ( نسبة نمو النفلات الجارية واالستثمارية الى نسبة اومالي 3ال كل )
(2004-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6.4.2( العمود )3الباحث باالعتماد الى بيانات ال دول )المصدر من عمل 

( نرنييييل ان هنييييا  فرقييييا  مبيييييرا  ةييييين معييييدل نمييييو النفلييييات الت يييي يلية 3ميييين خييييرل الرسييييم البييييياني )
%( 4-) 2015والنفليييييات االسييييييتثمارية وان النفلييييييات الت يييييي يلية سييييييجلت ادنييييييى معييييييدل نمييييييو سيييييينو  عييييييام 

لسييييييببين االول  %(52-) 2015وا ضييييييا النفلييييييات االسييييييتثمارية سييييييجلت ادنييييييى معييييييدل نمييييييو سيييييينو  عييييييام 
ان فيييييييا  اسيييييييعار الييييييينف  واالخييييييير تيييييييرد  الوضيييييييع االمنيييييييي صسيييييييبب الحيييييييرء عليييييييى االرهييييييياء ادت اليييييييى 

فيييييي نيييييين سيييييجلت اعليييييى ، ان فيييييا  معيييييدالت النميييييو للنفليييييات الت ييييي يلية واالسيييييتثمارية عليييييى نيييييد سيييييواء
%( عليييييى الييييير م مييييين نيييييدوت االزمييييية 59.8) 2008  للنفليييييات الت ييييي يلية عيييييام معيييييدالت النميييييو السييييينو 

اال ان العييييييراز لييييييم يتيييييية ر ةهييييييا. وان تيييييية ير االزميييييية انعكيييييي  علييييييى  2008العالمييييييية التييييييي نييييييد ت عييييييام 
%( وميييييذلك ان فضيييييت 12.2- ذ ان فيييييض معيييييدل النميييييو للنفليييييات الت ييييي يلية ) 2009العيييييراز فيييييي عيييييام 

%( صسييييييييبب ان فييييييييا  اسييييييييعار اليييييييينف  فييييييييي االسييييييييواز 35.6-) معييييييييدالت النمييييييييو للنفلييييييييات االسييييييييتثمارية
 العالمية وهذع االزمة انعكست ص كل مبير عل البلدان الريالية ومنها العراز. 
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 المطلب الثاني: تحليل االيرادات العامة 

ت لييييييب علييييييى االقتصيييييياد العراقييييييي الطبيالييييييية الريالييييييية نتيجيييييية اسييييييهام االيييييييرادات النفطييييييية صالنسييييييبة  
الموازنيييييية العراقييييييية، ويتجلييييييي ذلييييييك فييييييي االخييييييترالت االقتصيييييياد ة التييييييي  عيييييياني منهييييييا ( فييييييي 90%اكثيييييير)

االقتصيييياد العراقيييييي مميييييا وعليييي   عييييياني مييييين صييييدمات وت يييييوهات فيييييي وميييييع مفاصيييييلة، وتضيييييم االييييييرادات 
 العامة، االيرادات النفطية والضريبية وااليرادات اقخرى.
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 (4ودول )
 ) مليون دينار( 2019-2004تحليل االيرادات العامة في العراز للمدة   

من اعداد  (2.4.6.8ةيانات االعمدة) ،مديرية الحسيييييييياصات اللومية ،وزارة الت طي . الجهاز المرم   لرنصيييييييياء -المصييييييييدر
وزارة المالية  -( 2019-2010التلارير االقتصيياد ة السيينوية لسيينوات ) ،دائرة االنصيياء واالصحات ،البنك المرم    -البانس 

 (2003-2019الهيئة العامة الضرائب الا   )

 

 السنوات
اومالي االيرادات 

 (1العامة )
معدل النمو 

(2% ) 
االيرادات النفطية 

(3) 
معدل المنو 

(4% ) 

االيرادات 
 ((5الضريبة 
 مليون 

معدل النمو 
(6% ) 

االيرادات 
 (7)االخرى 

معدل المنو 
(8% ) 

2004 32988850  32298111  154881  535858  

2005 40435740 22.6 39360064 21.9 302321 95.20 773355 44.3 
2006 49055545 21.3 46534311 18.2 467811 54.74 2053423 165.5 
2007 54964850 12.0 50720915 9.0 669881 43.19 3574054 74.1 
2008 80641041 46.7 75311190 48.5 904063 34.96 4425788 23.8 

 61.5  45.62  19.5  20.5 متوس  معدل النمو
2009 55243526 -31.5 50190202 -33.4 1196609 32.36 3856715 -12.9 
2010 70178223 27.0 62061730 23.7 1230683 2.85 6885810 78.5 
2011 108807390 55.0 101278169 63.2 1248284 1.43 6280937 -8.8 
2012 119466403 9.8 108692809 7.3 2095252 67.85 8678342 38.2 
2013 113660075 -4.9 108323859 -0.3 2245079 7.15 3091137 -64.4 

 6.1  22.33  12.1  11.1 متوس  معدل النمو
2014 105553850 -7.1 95174441 -12.1 1895947 -15.55 8483462 174.4 
2015 66470251 -37.0 57654597 -39.4 2117957 11.71 6697697 -21.0 
2016 54409270 -18.1 44267063 -23.2 4071798 92.25 6070409 -9.4 
2017 77422172 42.3 65155570 47.2 5776600 41.87 6490002 6.9 
2018 106569834 37.6 96062935 47.4 5537374 -4.14 4969525 -23.4 
2019 107567111 0.9 99216300 3.3 5492940 -0.80 2857871 -42.5 

 14.2  20.89  3.9  3.1 متوس  معدل النمو
 81.9  88.83  35.5  34.7 متوس  النمو
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( 32988850أنييييييييي  ةلييييييييي  اوميييييييييالي االييييييييييرادات ) 2004( فيييييييييي عيييييييييام 4نرنيييييييييل مييييييييين الجيييييييييدول )
( ملييييييييون دينيييييييار وبمعيييييييدل 40435740 ذ ةل يييييييت ) 2005ملييييييييون دينيييييييار واتجهيييييييت اليييييييى ال ييييييييادة عيييييييام 

( ملييييييييون 54964850وصيييييييل اوميييييييالي االييييييييرادات العامييييييية ) 2007%( وفيييييييي عيييييييام  22.6ةلييييييي  )نمييييييو 
وبل ييييييييت اومييييييييالي االيييييييييرادات  2008%( واسييييييييتمر االرتفيييييييياا نتييييييييى عييييييييام  12دينييييييييار وبمعييييييييدل نمييييييييو )

صسيييييييبب االرتفييييييياا  2007%( ملارنييييييية صعيييييييام 46.7( ملييييييييون دينيييييييار وبمعيييييييدل نميييييييو ةلييييييي  )80641041)
مصييييدرة ممييييا وعييييل االيييييرادات تيييي داد ص ييييكل مسييييتمر وبليييي  متوسيييي  فييييي اسييييعار اليييينف  وزيييييادة الاميييييات ال

 . 2004-2008%( للمدة من  20.5معدل النمو )

ةييييييدأ اومييييييالي االيييييييرادات صاالن فييييييا  صسييييييبب ان فييييييا  اسييييييعار اليييييينف  نتيجيييييية  2009وفييييييي عييييييام 
 -( ملييييييون دينيييييار وبمعيييييدل نميييييو سيييييالب )55243526االزمييييية العالميييييية نييييييس ةلييييي  اوميييييالي االييييييرادات )

ةيييييدأت اوميييييالي االييييييرادات فيييييي االرتفييييياا نتيييييى عيييييام  2010وفيييييي عيييييام ، ( عييييين العيييييام السييييياةع% 31.5
 2011%( عييييييييين عييييييييييام 9.8( ملييييييييييون دينيييييييييار وبمعييييييييييدل نميييييييييو ةلييييييييي  )119466403 ذ ةلييييييييي  ) 2012

صسييييبب االرتفييييياا الابيييييير فييييي اسيييييعار الييييينف  أدت اليييييى زيييييادة اوميييييالي االييييييرادات ص ييييكل مبيييييير وفيييييي عيييييام 
( ملييييييييون دينيييييييار وبمعيييييييدل نميييييييو 113660075االن فيييييييا   ذ ةلييييييي  )ةيييييييدأ اوميييييييالي االييييييييرادات ص 2013

%( ميييييين المييييييدة  11.1%( ملارنيييييية صالعييييييام السيييييياةع وبليييييي  متوسيييييي  معييييييدل النمييييييو ) 4.9-سييييييالب ةليييييي  )
ةيييييييدأ اوميييييييالي االييييييييرادات صاالن فيييييييا  صسيييييييبب ان فيييييييا  ممييييييييات  2014وفيييييييي عيييييييام  (2013-2009)

لي  الحيييييرء اصيييييبحت االييييييرادات  يييييير تصيييييدير الييييينف  وان فيييييا  اسيييييعار الييييينف  العالميييييية وارتفييييياا تايييييا
( 54409270 ذ ةلييييييي  اوميييييييالي االييييييييرادات ) 2016قيييييييادرة عليييييييى ت طيييييييية تايييييييالي  الحيييييييرء اليييييييى عيييييييام 

-2019وفيييييييي االعيييييييوام )، %( ملارنييييييية صالعيييييييام السييييييياةع -18.1ملييييييييون دينيييييييار وبمعيييييييدل نميييييييو سيييييييالب )
-106569834-107567111( ارتفيييييييييييييييييييييييييييع اوميييييييييييييييييييييييييييالي االييييييييييييييييييييييييييييرادات الييييييييييييييييييييييييييييى )2018-2017
ملييييييون دينييييييار علييييييى التييييييوالي صسييييييبب ارتفييييياا اسييييييعار اليييييينف  وان فييييييا  تاييييييالي  الحييييييرء ( 77422172

%(  34.7. وبليييييي  معييييييدل متوسيييييي  النمييييييو )2014-2019%( للمييييييدة ميييييين  3.1وبليييييي  متوسيييييي  النمييييييو)
 طيلة فترة الدراسة. 

 مكيييين اللييييول اعتميييياد اومييييالي االيييييرادات فييييي العييييراز علييييى اليييينف  وفييييي نييييال ارتفيييياا اسييييعار اليييينف  
رادات وتنتهيييييييي الموازنييييييية صالفيييييييائض وبيييييييالعك  فيييييييي نالييييييية ان فيييييييا  اسيييييييعار الييييييينف  تنتهيييييييي ترتفيييييييع االيييييييي

الموازنيييييية صييييييالعج  وهييييييذا يبييييييين ان االقتصيييييياد العراقييييييي انيييييياد  الجانييييييب  عتمييييييد ص ييييييكل مبييييييير وييييييدا علييييييى 
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مييييورد وانييييد وهييييو اليييينف  ومرهييييون صالتللبييييات التييييي تصيييييب االسييييواز العالمييييية وبالتييييالي فييييةن صييييدمة فييييي 
 تنعك  على مستوى االيرادات العامة في العراز.االسواز العالمية 

اميييييا فيييييي ميييييا يتعليييييع صيييييااليرادات النفطيييييية فهيييييي ملاربييييية اليييييى اوميييييالي االييييييرادات صسيييييبب اعتمادهيييييا 
( ملييييييون دينيييييار 32298111) 2004عليييييى االييييييرادات النفطيييييية  ذ ةل يييييت االييييييرادات النفطيييييية فيييييي عيييييام 

( ملييييييون دينيييييار وبمعيييييدل 50720915) 2007وازدادت فيييييي السييييينوات الرنلييييية نتيييييى ةل يييييت فيييييي عيييييام 
وبل ييييت االييييييرادات النفطيييييية فيييييي عيييييام ، %( عييييين العيييييام السييييياةع صسييييبب ارتفييييياا اسيييييعار الييييينف 9 .0نمييييو )
وبليييييييييييي   2007%( ملارنيييييييييييية صعييييييييييييام  48.5( مليييييييييييييون دينييييييييييييار وبمعييييييييييييدل نمييييييييييييو )75311190) 2008

 . 2004-2008%( للمدة من  19.5متوس  معدل النمو )

( 50190202ادات النفطييييييية صسييييييبب االزميييييية العالمييييييية الييييييى )ان فضييييييت االييييييير  2009وفييييييي عييييييام 
%( ملارنييييية صالعيييييام السييييياةع وفيييييي السييييينوات الرنلييييية  -33.4ملييييييون دينيييييار وبمعيييييدل نميييييو سيييييالب ةلييييي  )

ةيييييدأت االييييييرادات النفطيييييية صاالرتفييييياا صسيييييبب االرتفييييياا الابيييييير فيييييي اسيييييعار الييييينف  والامييييييات المصيييييدرة  ذ 
%( واسييييييييتمر 63.2دينييييييييار وبمعييييييييدل نمييييييييو ةليييييييي  )( مليييييييييون 101278169) 2011ةل ييييييييت فييييييييي عييييييييام 

%( وبلييييي  معيييييدل متوسييييي   -0.3 ذ ةلييييي  معيييييدل نميييييو االييييييرادات النفطيييييية ) 2013االرتفييييياا نتيييييى عيييييام 
 . 2009-2013%( للمدة من 12.1النمو )

( مليييييييييون دينييييييييار وبمعييييييييدل نمييييييييو 95174441ةل ييييييييت االيييييييييرادات النفطييييييييية ) 2014وفييييييييي عييييييييام 
اصات االرهاةييييييييية علييييييييى صعييييييييض نلييييييييول اليييييييينف  فييييييييي %( صسييييييييبب سيييييييييطرة العصيييييييي 12.1-سييييييييالب ةليييييييي  )

محاف ييييية صيييييرح اليييييدين والموصيييييل واالنبيييييار  ذ ان فضيييييت ممييييييات تصيييييدير الييييينف  ويسيييييتمر االن فيييييا  
وبمعييييييدل نمييييييو سييييييالب ، ( مليييييييون دينييييييار44267063وبل ييييييت االيييييييرادات النفطييييييية ) 2016نتييييييى عييييييام 

%( ملارنييييية صالعيييييام السييييياةع وفيييييي السييييينوات الرنلييييية ةيييييدأت االييييييرادات النفطيييييية صاالرتفييييياا  -23.2ةلييييي  )
صسييييبب تحسيييين الوضييييع االمنييييي وعييييودة نلييييول اليييينف  الييييى التصييييدير ةنسييييبة قليليييية صسييييبب تييييدمير من يييي ت 

( ملييييييييييون دينيييييييييار وبمعيييييييييدل نميييييييييو 96062935) 2018نفطيييييييييية مثيييييييييل مصيييييييييفى ةيجيييييييييي وبل يييييييييت عيييييييييام 
( مليييييييييون 99216300) 2019 ييييييييت االيييييييييرادات النفطييييييييية للعييييييييام وبل 2017%( ملارنيييييييية صعييييييييام 47.4)

-2019%( للميييييييدة مييييييين 3.9%( وقيييييييد ةلييييييي  متوسييييييي  معيييييييدل النميييييييو) 3.3دينيييييييار وبمعيييييييدل نميييييييو ةلييييييي  )
 (2004-2019( خرل فترة البحس للدة )35.5%. ةينما ةلع معدل متوس  النمو )2014
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لييييييول ان الموازنيييييية العاميييييية وميييييين خييييييرل ةيانييييييات اومييييييالي االيييييييرادات وااليييييييرادات النفطييييييية  مكيييييين ال
االتحاد يييية للعييييراز تعتمييييد ص ييييكل ملييييي علييييى االيييييرادات النفطييييية وفييييي ناليييية نييييدوت ا  ازميييية فييييي العييييالم 
تييييؤ ر عليييييى اسييييعار الييييينف  او نيييييدوت ازميييية داخيييييل البليييييد فييييون االييييييرادات سيييييوف تتيييية ر ص يييييكل مبيييييير الن 

 االعتماد على االيرادات النفطية ص كل مامل. 

(. فليييييييد نلليييييييت مبل يييييييا  قيييييييدرع 2004-2019للميييييييدة البحيييييييس مييييييين )ة. امرررررررا االيررررررررادات الضرررررررريبي
( مليييييييييييون 302321 ذ نللييييييييييت مبل ييييييييييا  قييييييييييدرع )، 2005. وفييييييييييي عييييييييييام 2004( فييييييييييي عييييييييييام 154881)

(مليييييييون دينييييييار. 467811فييييييي نييييييين نللييييييت مبليييييي  قييييييدرع )، %(95.20دينييييييار. و صمعييييييدل النمييييييو ةليييييي )
( ملييييييييون 904063درع )جيميييييييا نلليييييييت مبل يييييييا  قييييييي، 2006( فيييييييي عيييييييام 54.74%وبلييييييي  معيييييييدل النميييييييو )

وسيييييييجلت اعليييييييى معيييييييدل متوسييييييي  النميييييييو  ذ ، 2008( فيييييييي عيييييييام34.96%دينيييييييار. وبمعيييييييدل نميييييييو ةلييييييي  )
ويعييييييود السييييييبب فييييييي هييييييذا االرتفيييييياا الييييييى ارتفيييييياا دخييييييل الفييييييرد ، (2004-2008( للمييييييدة )45.62ةليييييي )

نتيجيييييية تحسيييييين الوضييييييع االقتصيييييياد  العراقييييييي صعييييييد رفييييييع العلوبييييييات االقتصيييييياد ة التييييييي مانييييييت مفروضيييييية 
العييييييراز. وزيييييييادة الاميييييييات اليييييينف  المصييييييدرة. واتسيييييياا الن يييييياطات التجارييييييية للمكلفييييييين وزيييييييادة ةيييييييع علييييييى 

 وشراء العلارات.

(. 32.36%( مليييييييييون دينييييييييار. وبمعييييييييدل )1196609نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع) 2009وفييييييييي عييييييييام 
. 2010( عيييييييام 2.85%( مليييييييون دينييييييار. وبمعييييييدل نمييييييو ةليييييي  )1230683جيمييييييا نللييييييت مبليييييي  قييييييدرع )

وبمعييييييييدل ، ( مليييييييييون دينييييييييار2095252-2245079الرنليييييييية نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع )وفييييييييي السيييييييينوات 
.وبلييييييييييييييي  متوسييييييييييييييي  معيييييييييييييييدل 2012-2013( عليييييييييييييييى التيييييييييييييييوالي لعيييييييييييييييامين67.85%-7.15%نميييييييييييييييو)

 (.2013-2009( للمدة من )22.33%النمو)

-%وبمعييييييدل سييييييالب ةليييييي  )، ( مليييييييون دينييييييار1895947نللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع) 2014وفييييييي عييييييام
لييييييييدان صعييييييييض المنافييييييييذ الحدود يييييييية وعييييييييدم وبا يييييييية الضييييييييريبية فييييييييي ( صسييييييييبب الحييييييييرء داعيييييييي  وف15.55

ةيييييييدات االييييييييرادات الضيييييييريبية صاالرتفييييييياا.  ذ  2016المنييييييياطع المتيييييييدهور اقتصييييييياد ا وامينيييييييا. وفيييييييي عيييييييام 
 2017%(. وفييييييييي عييييييييام 92.25( مليييييييييون دينييييييييار. وبمعييييييييدل نمييييييييو )4071798نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع)

( 41.87%ون دينيييييار وبمعيييييدل نميييييو ةلييييي  )( مليييييي5776600نلليييييت االييييييرادات الضيييييريبية مبل يييييا  قيييييدرع )
ويعيييييود السيييييبب ذليييييك االرتفييييياا اليييييى قييييييام الحكومييييية صفييييير  ضيييييرائب ودييييييدة لت طيييييية التايييييالي  الحيييييرء. 

والسييييييييييكائر ، وميييييييييذلك فييييييييير  ضييييييييييريبة عليييييييييى صطاقيييييييييات تعبئيييييييييية الهيييييييييات  النليييييييييال. وشييييييييييبكة االنترنييييييييييت
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 ذ  2018-2019اال ان االييييييييييييرادات الضيييييييييييريبية ان فضيييييييييييت فيييييييييييي عيييييييييييامي ، والم يييييييييييروبات الاحوليييييييييييية
-%( ملييييييييييون دينيييييييييار. وبمعيييييييييدل نميييييييييو سيييييييييالب ةلييييييييي  )5537374-5492940نلليييييييييت مبل يييييييييا  قيييييييييدرع)

( عليييييييييى التيييييييييوالى ملارنييييييييية صالسييييييييينوات السييييييييياصلة. والسيييييييييبب فيييييييييي ذليييييييييك مثيييييييييرة التهيييييييييرء 4.14-%-0.80
(. فيييييييان متوسييييييي  معيييييييدل 2014-2019( للميييييييدة )20.89%الضيييييييريبي. ومتوسييييييي  معيييييييدل النميييييييو ةلييييييي  )

 . 2004-2019( خرل مدة البحس من 88.83%النمو ةل  )

كمييييييا  مكيييييين اللييييييول ان ان فييييييا  االيييييييرادات الضييييييريبية ص ييييييكل مبييييييير وييييييدا  عييييييود الييييييى االعتميييييياد 
علييييى االيييييرادات النفطييييية صسييييبب سييييوء ادارة البلييييد ومييييذلك ضييييع  فييييي تطبيييييع اللييييوانين الضييييريبية ومثييييرة 

م اللطيييياا ال ييييا  فييييي التهييييرء الضييييريبي ومييييذلك  يمنيييية اللطيييياا العييييام علييييى االقتصيييياد وضييييع  اسييييها
 االن طة االقتصاد ة االساسية. 

، ( مليييييييون دينييييييار535858فلييييييد ةل ييييييت ) 2004فييييييي عييييييام  امررررررا بالنسرررررربة لاليرررررررادات االخررررررر  
( ملييييييييييون دينيييييييييار وبمعيييييييييدل نميييييييييو ةلييييييييي  2053423 ذ ةل يييييييييت ) 2006وبيييييييييدأت صاالرتفييييييييياا فيييييييييي عيييييييييام 

تفيييييياا االيييييييرادات االخييييييرى %( ملارنييييية صالعييييييام السيييييياةع صسييييييبب ةيييييييع علييييييارات البلييييييد ادت الييييييى ار  165.5)
%(. وبليييييي  متوسيييييي  23.8( مليييييييون دينييييييار وبمعييييييدل نمييييييو ةليييييي  )4425788 2008(وبل ييييييت فييييييي عييييييام
ان فضييييييييييت االيييييييييييرادات  2009( وفييييييييييي عييييييييييام 2004-2008%( للمييييييييييدة ميييييييييين )61.5معييييييييييدل النمييييييييييو )

( ملييييييون دينيييييار ملارنييييية صالعيييييام السييييياةع وبمعيييييدل نميييييو سيييييالب 3856715االخيييييرى ونلليييييت مبل يييييا  قيييييدرع )
واتجهييييييت االيييييييرادات االخييييييرى الييييييى االرتفيييييياا خييييييرل السيييييينوات الرنليييييية لتبليييييي  عييييييام ، %(12.9-ةليييييي  )
وان فضييييييت فيييييييي  2011%( ملارنيييييية صعيييييييام 38.2( مليييييييون دينييييييار وبمعيييييييدل نمييييييو )8678342) 2012
%( ملارنيييييييية  -64.4( مليييييييييون دينييييييييار وبمعييييييييدل نمييييييييو سييييييييالب ةليييييييي  )3091137لتبليييييييي  ) 2013عييييييييام 

 2014( وفيييييي عيييييام 2009-2013%( للميييييدة مييييين )6.1نميييييو )صالعيييييام السييييياةع وبلييييي  متوسييييي  معيييييدل ال
( (8483462نتيجييييية ل ييييييادة تايييييالي  الحيييييرء عليييييى داعييييي  لجيييييةت البليييييد اليييييى زييييييادة االييييييرادات وبل يييييت 

 %(  174.4مليون دينار وبمعدل نمو ةل  )

نصييييييلت الحكوميييييية علييييييى ميييييينس ومسيييييياعدات منالبلييييييدان والمن مييييييات العمييييييار  2017وفييييييي عييييييام 
%(  6.9( مليييييييون دينييييييار وبمعييييييدل نمييييييو ةليييييي  )(6490002المحاف ييييييات المتضييييييررة  ذ ارتفعييييييت لتبليييييي  

( 4969525نتييييييى ةل ييييييت ) 2018وبييييييدأت صاالن فييييييا  تييييييدريجيا نتييييييى عييييييام ، ملارنيييييية صالعييييييام السيييييياةع
و  ذ ةل يييييت االييييييرادات ااالخيييييرى  2017رنييييية صعيييييام %( ملا (23.4-ملييييييون دينيييييار وبمعيييييدل نميييييو سيييييالب
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%( وبمتوسييييييي  معيييييييدل 42.5-( ملييييييييون دينيييييييار وبمعيييييييدل نميييييييو سيييييييالب ةلييييييي  )2857871) 2019عيييييييام 
(. ويرنيييييييييل ان االييييييييييرادات االخيييييييييرى تتذةيييييييييذء ارتفاعيييييييييا 2014-2019%( للميييييييييدة مييييييييين )(14.2نميييييييييو 

 .2004-2019وان فاضا خرل فترة البحس للمدة من 

 (2004-2019اليرادات العامة والنفطية في العراز )نسبة نمو ا( 4ال كل)

 (4المصدر. عمل البانس صاالعتماد على ةيانات الجدول)

(  كيييييون معيييييدل نميييييو االييييييرادات النفطيييييية ملاربيييييا  ص يييييكل مبيييييير اليييييى 4مييييين خيييييرل الرسيييييم البيييييياني )
النفطيييييية معيييييدل نميييييو االييييييرادات العامييييية وهيييييذا  عكييييي  العرقييييية الطرد ييييية ةيييييين اسيييييعار الييييينف  واالييييييرادات 

وتة يرهميييييا اليييييى االييييييرادات العامييييية ففيييييي نيييييال ارتفييييياا اسيييييعار الييييينف  تييييي داد االييييييرادات النفطيييييية وبالتيييييالي 
وميييييذلك تعيييييد االييييييرادات النفطيييييية هيييييي الميييييورد ، تييييي داد االييييييرادات العامييييية والعكييييي  فيييييي نالييييية االن فيييييا 

ييييييرادات العامييييية اقسيييييا  لرييييييرادات الماليييييية فيييييي العيييييراز وسيييييجلت اعليييييى معيييييدالت النميييييو فيييييي اوميييييالي اال
صسييييييبب ارتفيييييياا اسييييييعار اليييييينف  اذ زادت االيييييييرادات  2007%( ملارنيييييية صعييييييام 48.5ةل ييييييت ) 2008عييييييام 

%( مميييييا ادى اليييييى عميييييل 63.2وبلييييي  ) 2011العامييييية واعليييييى معيييييدل نميييييو لرييييييرادات النفطيييييية فيييييي عيييييام 
ف  ص ييييكل الحكوميييية علييييى وضييييع مي انييييية تاميلييييية صسييييبب ارتفيييياا االيييييرادات النفطييييية الرتفيييياا اسييييعار اليييين

( دوالر للبرميييييييل الوانييييييد واقييييييل نسييييييبة نمييييييو (120كبييييييير أذ وصييييييل سييييييعر ةرميييييييل اليييييينف  الييييييى اكثيييييير ميييييين 
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نلليييييييت معيييييييدل نميييييييو سيييييييالب وصيييييييلت اليييييييى  2015لرييييييييرادات العامييييييية واالييييييييرادات النفطيييييييية فيييييييي عيييييييام 
%( علييييييى التييييييوالي صسييييييبب ان فييييييا  اسييييييعار اليييييينف  وان فييييييا  ممييييييية تصييييييدير اليييييينف  صسييييييبب  -39.4)

مبييييييير علييييييى االيييييييرادات العاميييييية واالعتميييييياد علييييييى االيييييييرادات النفطييييييية فييييييي الموازنيييييية الحييييييرء أ يييييير ص ييييييكل 
العاميييية يبيييييين مييييدى ضيييييع  اسيييييهام اللطيييياا ال يييييا  فييييي الن ييييياض االقتصييييياد  وضييييع  تنوييييييع مصيييييادر 

 االيرادات االخرى. 

-2019المطلرررررب الثالرررررث:الع ف والفرررررائل فررررري الموازنرررررة العامرررررة فررررري العرررررراق للمررررردة مرررررن )
2004) 

تعكييييييي  فيييييييي مع مهيييييييا الجانيييييييب االسيييييييتهركي الداء  2003الموازنييييييية العامييييييية فيييييييي العيييييييراز صعيييييييد 
الحكومييييية  ذ شيييييكلت النفليييييات الت ييييي يلية النسيييييبة االكبييييير عليييييى نسييييياء النفليييييات االسيييييتثمارية وميييييع ذليييييك 

وتحدييييييد وهييييييات االنفييييياز ومسييييييتويات  2003ظهييييير تييييييدخل واضيييييس فييييييي تحدييييييد الصييييييرنيات صعيييييد عييييييام 
لمحاف يييييية او الحكوميييييية المرم ييييييية. نتييييييى مييييييع اقييييييرار قييييييانون المحاف ييييييات هييييييذع الجهييييييات علييييييى مسييييييتوى ا

المعيييييدل مميييييا قيييييد أ ييييير عليييييى تطيييييوير المحاف يييييات والن ييييياض  2008لسييييينة  21 يييييير المن مييييية صيييييوقليم رقيييييم 
 االقتصاد  عموما. 

وي ييييير واقييييع االقتصيييياد العراقييييي  لييييى ان هييييذا االقتصيييياد تعيييير  الييييى ازمييييات عديييييدة لييييم  كيييين ميييين 
الييييير م مييييين االمكانييييييات االقتصييييياد ة التيييييي ليييييم  سيييييتثمرها صال يييييكل الصيييييحيس. وقيييييد الليييييوة مواوهتهيييييا عليييييى 

شييييييهد العييييييراز نروبييييييا ادت الييييييى تصيييييياعد نسييييييبة النفلييييييات العسييييييكرية وادت الييييييى زيييييييادة النفلييييييات الجارييييييية 
مميييييا وعيييييل الموازنييييية العامييييية فيييييي العيييييراز تعييييياني مييييين تحيييييد ات وضييييي وض مبييييييرة وربميييييا تنتهيييييي الموازنييييية 

ومييييين خيييييرل الجيييييدول سييييينبين العجييييي  والفيييييائض فيييييي ، االقتصييييياد  للبليييييدصعجييييي  وفيييييائض نسيييييب الواقيييييع 
 (.2019 2004-الموازنة العامة في العراز للمدة من )

  

 

 

 



الضرائب في تمويل الموازنة العامةاسهام تحليل الفصل الثاني: 

90 

 ( (5ودول 
 ( )مليون دينار(2004-2019العج  والفائض في الموازنة العامة في العراز للمدة من )

 ( 3-4الجدول من اعداد البانس صاالعتماد على ةيانات الجدول ) -
 2004-2019البنك المرم   العراقي. الن رة االنصائية. السنوية  -

 ((3الع ف والفائل  ((2النفقات العامة  ((1االيرادات العامة السنوات

2004 32988850 31521427 1467423 

2005 40435740 30831142 9604598 

2006 49055545 37494459 11561086 

2007 54964850 39308348 15656502 

2008 80641041 67277196 13363845 

2009 55243526 55589721 - 346195 

2010 70178223 70134201 44022 

2011 108807390 78757666 30049724 

2012 119466403 101539574 14326829 

2013 113660075 119127555 5467480- 

2014 105553850 123521074 17926829 - 

2015 66470251 70397515 3927264- 

2016 54409270 67067433 12658163- 

2017 77422172 75490115 1932057 
2018 106569834 80873188 25696645 
2019 107567011 111723110 4156099- 
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( نرنيييييييل الموازنييييييية العامييييييية فيييييييي العيييييييراز نلليييييييت فائضيييييييا  فيييييييي (5ومييييييين خيييييييرل ةيانيييييييات الجيييييييدول
صسييييييبب رفييييييع العلوبييييييات االقتصيييييياد ة عيييييين العييييييراز وازدادت مميييييييات تصييييييدير  2003موازنتهييييييا صعييييييد عييييييام 

اليييييييينف  وبسييييييييبب ارتفيييييييياا اسييييييييعار اليييييييينف  ادت الييييييييى زيييييييييادة االيييييييييرادات النفطييييييييية ص ييييييييكل خييييييييا  وزيييييييييادة 
ت العامييييية هيييييي اييييييرادات نفطيييييية وعليييييى الييييير م مييييين اال ان ا ليييييب االييييييرادا، االييييييرادات العامييييية ص يييييكل عيييييام

تحلييييييع الفيييييائض فيييييي الموازنييييية اال ان هيييييذع االييييييرادات ليييييم ييييييتم توظيفهيييييا صال يييييكل الجييييييد وا لبهيييييا ذهبيييييت 
 لت طية النفلات الجارية. 

( مليييييييييييييون دينييييييييييييار اذ وصييييييييييييل الييييييييييييى 1467423ةليييييييييييي  فييييييييييييائض الموازنيييييييييييية ) 2004فييييييييييييي عييييييييييييام 
( 11561086 ذ ةليييييييييي  ) 2006فييييييييييي عييييييييييام وازداد  2005( مليييييييييييون دينييييييييييار فييييييييييي عييييييييييام 9604598)

( ملييييييون دينيييييار 15656502 ذ وصيييييل  ليييييى ) 2007ملييييييون دينيييييار واسيييييتمر ارتفييييياا الفيييييائض فيييييي عيييييام 
 2008فيييييي عيييييام ، وتحليييييع هيييييذا الفيييييائض صسيييييبب زييييييادة ممييييييات الييييينف  المصيييييدرة وارتفييييياا اسيييييعار الييييينف 

-2013ة ميييييين )( مليييييييون دينييييييار صسييييييبب االزميييييية العالمييييييية والمييييييد13363845ان فييييييض الفييييييائض الييييييى )
واصيييييبس هنيييييا  عجييييي   2009( جيميييييا ميييييان تييييية ير االزمييييية العالميييييية عليييييى العيييييراز اكبييييير فيييييي عيييييام 2009

نلليييييييييت  2011( ملييييييييييون دينيييييييييار وبسيييييييييبب ارتفييييييييياا اسيييييييييعار الييييييييينف  فيييييييييي عيييييييييام -346195صالموازنييييييييية )
( ملييييييييون دينيييييييار واطليييييييع عليهيييييييا صالموازنييييييية االنفجاريييييييية صسيييييييبب 30049724الموازنييييييية فائضيييييييا  مليييييييدارع )

وصيييييل  2012االييييييرادات ةنسيييييبة عاليييييية ويييييدا واسيييييتمرت نالييييية الفيييييائض فيييييي الموازنييييية نتيييييى عيييييام ارتفييييياا 
( ملييييييييون دينيييييييار 5467480اصيييييييبس العجييييييي  ) 2013( ملييييييييون دينيييييييار وفيييييييي عيييييييام 14326829اليييييييى )

 صسبب ان فا  اسعار النف .

-2016( اسييييييتمر العجيييييي  فييييييي الموازنيييييية العاميييييية ميييييين )2014-2019ولايييييين المييييييدة ميييييين عييييييام )
ان فيييييا  اسييييييعار الييييينف  والحيييييرء ضييييييد االرهييييياء زادت النفليييييات ص ييييييكل مبيييييير والسيييييييما ( صسيييييبب 2014

-، 17926829النفليييييييات الجاريييييييية واالييييييييرادات  يييييييير قيييييييادرة عليييييييى ت طيييييييية النفليييييييات ليييييييذلك زاد العجييييييي )
( ملييييييييون دينيييييييار عليييييييى التيييييييوالي ولجييييييية العيييييييراز اليييييييى االقتيييييييرا  لت طيييييييية -12658163، -3927264

قتييييرا  لييييم يييييتم ت طييييية العجيييي  صسييييبب ان ا لييييب مبييييال  االقتييييرا  هييييذا العجيييي  ولايييين علييييى اليييير م ميييين اال
ذهبييييت لت طييييية النفلييييات الجارييييية ولييييم يييييتم االسييييتفادة منهييييا فييييي م يييياريع اسييييتثمارية ولاييييي تيييي داد ايييييرادات 
البلييييييد وتللييييييل ميييييين نسييييييبة البطاليييييية وتحليييييييع النمييييييو االقتصيييييياد  والفسيييييياد المييييييالي واالدار  فييييييي مؤسسييييييات 

ن هيييييذع المبيييييال  وزييييييادة النفليييييات العسيييييكرية صسيييييبب الحيييييرء ولاييييين فيييييي البليييييد وتضييييييع فييييير  االسيييييتفادة مييييي
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( 25696645 .1932057( تحوليييييييييت الموازنييييييييية اليييييييييى فيييييييييائض وصيييييييييل اليييييييييى )2017-2019عيييييييييام )
ملييييييون دينيييييار عليييييى التيييييوالي صسيييييبب ارتفييييياا اسيييييعار الييييينف  واسيييييتلرار الوضيييييع االمنيييييي قاميييييت الحكوميييييية 

م و يرهييييييا لتلليييييييل االعتميييييياد علييييييى االيييييييرادات ة يييييييادة االيييييييرادات  ييييييير النفطييييييية منهييييييا الضييييييرائب والرسييييييو 
عجييييي  مليييييدارع  2019فيييييي نيييييين عيييييام ، النفطيييييية وان فيييييا  النفليييييات العسيييييكرية ادى اليييييى تحلييييييع فيييييائض

 ويعودسبب العج  الى ان فا  اسعار النف .، (-4156099)
كميييييا  مكييييين الليييييول ان الموازنييييية فيييييي العيييييراز تعكييييي  الطبيعييييية الرياليييييية لرقتصييييياد العراقيييييي ويبيييييين 

  االييييييييرادات الضيييييييريبية واالييييييييرادات االخيييييييرى فيييييييي تموييييييييل الموازنييييييية. ليييييييذلك االقتصييييييياد العراقيييييييي ان فيييييييا
  ير مستلر صسبب التذةذصات او ت يرات اسعار النف .

 ( 2004-2019( العج  والفائص في الموازنة العامة في العراز للمدة )5شكل) 

 
 (5المصدر من عمل الباحث باالعتماد على البيانات ال دول )

( يوضييييييس السياسيييييية المالييييييية للحكوميييييية ميييييين خييييييرل الموازنيييييية العاميييييية ف ييييييلت 5وميييييين خييييييرل شييييييكل)
ميييييذلك اتجهيييييت الموازنييييية العامييييية نحيييييو ، فيييييي تصيييييحيس  يكليييييية االقتصييييياد العراقيييييي التيييييي تتصييييي  صالت يييييوع

النفليييييييات الجاريييييييية واسيييييييتمرار زييييييييادة الطليييييييب االسيييييييتهركي خيييييييرل السييييييينوات التيييييييي نلليييييييت فائضيييييييا  فيييييييي 
النفليييييات االسيييييتثمارية وعيييييدم االسيييييتفادة مييييين الفيييييائض العيييييالي ويييييدا  السييييييما فيييييي  الموازنييييية وضيييييع  نسيييييبة

( مميييييييا   يييييييير اليييييييى ضيييييييع  الت صييييييييص االسيييييييتثمار  فيييييييي الموازنيييييييات العامييييييية 2011-2012عيييييييامي )
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وييييينعك  ص ييييكل سييييلبي علييييى االقتصيييياد وهييييدر المييييوارد المالييييية. والسيييينوات التييييي نييييدت فيهييييا عجيييي  فييييي 
ا  اسيييييعار اليييييينف  لجيييييةت الحكومييييية الييييييى ت طيييييية العجيييييي  ( صسييييييبب ان فييييي2013-2016الموازنييييية مييييين )

ميييين خييييرل االقتييييرا  و ل يييير  ت طييييية هييييذا العجيييي  تاميييين فييييي صييييعوبة تسييييديد الييييدين والفوائييييد المترتبيييية 
عليييييي . ميييييذلك يبيييييين االخيييييترل فيييييي الموازنييييية صسيييييبب زييييييادة تيييييدخل البليييييد فيييييي الحيييييياة االقتصييييياد ة ص يييييكل 

ليد ييييية ولمعالجييييية هيييييذا االخيييييترل  جيييييب عليييييى الحكومييييية كبيييييير وميييييا زال  عتميييييد العيييييراز عليييييى الموازنييييية التل
تللييييييل تيييييدخل البليييييد فيييييي الحيييييياة االقتصييييياد ة وت يييييجيع اللطييييياا ال يييييا  لايييييي ت ييييييد مييييين ايراداتهيييييا وتللييييييل 
االعتمييييياد عليييييى االييييييرادات النفطيييييية )تللييييييل سيييييلبيات ال ييييياهرة الرياليييييية( وترشييييييد النفليييييات العامييييية للدولييييية 

 لتحليع نالة االستلرار االقتصاد . وزيادة معدالت النفلات االستثمارية 
 المبحس الثالس :اسهام الضرائب في االيرادات العامة في العراز

معرررردالت النمررررو لاليرررررادات الضرررررريبية والضرررررائب المباشرررررة وغيررررر المباشرررررة فررررري  –المطلررررب االول  
 (2019-2004العراق للمدة )

لممكنييييييية فيييييييي معيييييييدالت النميييييييو تسيييييييعى المؤسسيييييييات والهيئيييييييات الضيييييييريبية اليييييييى تحلييييييييع نسيييييييب االنجييييييياز ا
لاييييييرادات الضيييييريبية أم اكانيييييت اييييييرادات مييييين الضيييييرائب المباشيييييرة او  يييييير المباشيييييرة. وعليييييى الييييير م مييييين 

لهيييييا. وانعكسيييييت فيييييي المجييييياالت واالن يييييطة االقتصييييياد ة  ال يييييروف  يييييير الطبياليييييية التيييييي يتعييييير  العيييييراز
ومصيييييييادر اليييييييدخول فييييييي البليييييييد. وا يييييييرت سيييييييلبا  ذ هييييييياورت ر و  االميييييييوال التييييييي ت ليييييييع فييييييير  العميييييييل 

 واصحاء الدخول المرتفعة، النها تحاول االسهام في تمويل الموازنة العامة.
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 ( معدالت النمو لريرادات الضريبية والضرائب المباشرة و ير المباشرة في العراز6ودول )
 ( )مليون دينار( 2019-2004للمدة )

 
 (.2003-2019قسم الت طي  والمتاصعة )، للضرائب.وزارة المالية. الهيئة العامة  -المصدر

 (2012-2017قسم االصحات واالنصاء. تلارير انجازات ون اطات لسنوات) -
 ( من عمل البانس6.4.2االعمدة ) -

االيرادات الضريبة  السنوات
1 

معدل النمو 
 لريرادات

2 

الضرائب 
 3المباشرة 

معدل النمو 
 للضرائب المباشرة

4 

الضرائب  ير 
 5مباشرع 

معدل النموللضرائب 
  ير المباشرة

6 

2004 154881  73568  81313  
2005 302321 95.20 184071 150.21 118250 45.43 
2006 467811 54.74 306872 66.71 160939 36.10 
2007 669881 43.19 438931 43.03 230950 43.50 
2008 904063 34.96 525251 19.67 378812 64.02 

 37.81  55.92  45.62 معدل متوس  النمو
2009 1196609 32.36 603040 14.81 593569 56.69 
2010 1230683 2.85 722264 19.77 508419 -14.35 
2011 1248284 1.43 873540 20.94 374744 -26.29 
2012 2095252 67.85 1146943 31.30 948309 153.06 
2013 2245079 7.15 1357833 18.39 887246 -6.44 

 32.53  21.04  22.33 معدل متوس  النمو
2014 1895947 -15.55 1463998 7.82 431949 -51.32 
2015 2117957 11.71 1592410 8.77 525547 21.67 
2016 4071798 92.25 2358502 48.11 1713296 226.00 
2017 5776600 41.87 3440218 45.86 2336382 36.37 
2018 5537374 -4.14 2635334 -23.40 2902040 24.21 
2019 5492940 -0.80 2496990 -5.25 2995950 3.24 

 43.36  13.65  20.89 معدل متوس  النمو
 113.7  90.61  88.84 متوس  النمو
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-2019لمييييدة البحييييس ميييين ) نبررررين معرررردل النمررررو لييرررررادات الضررررريبية.( 6و ميييين الجييييدول رقييييم )
ةليييييييييي  معييييييييييدل ، ( مليييييييييييون دينييييييييييار302321قييييييييييدرع ).  ذ نللييييييييييت مبل ييييييييييا  2005وفييييييييييي عييييييييييام ، (2004
وبلييييييي  معيييييييدل النميييييييو ، ( ملييييييييون دينيييييييار467811%(. فيييييييي نيييييييين نلليييييييت مبل يييييييا  قيييييييدرع )95.20النميييييييو)

وبمعييييييدل نمييييييو ، ( مليييييييون دينييييييار904063جيمييييييا نللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع )، 2006( فييييييي عييييييام %54.74)
للميييييييدة  (45.62وسيييييييجلت اعليييييييى معيييييييدل متوسييييييي  النميييييييو  ذ ةلييييييي )، 2008( فيييييييي عيييييييام34.96%ةلييييييي  )

( ويعييييييود السييييييبب فييييييي هييييييذا االرتفيييييياا الييييييى ارتفيييييياا دخييييييل الفييييييرد نتيجيييييية تحسيييييين الوضييييييع 2008-2004)
وزيييييييادة ، االقتصيييييياد  العراقييييييي صعييييييد رفييييييع العلوبييييييات االقتصيييييياد ة التييييييي مانييييييت مفروضيييييية علييييييى العييييييراز

 واتساا الن اطات التجارية للمكلفين وزيادة ةيع وشراء العلارات.، الاميات النف  المصدرة

(. 32.36%( مليييييييييون دينييييييييار. وبمعييييييييدل )1196609نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع) 2009ام وفييييييييي عيييييييي
. 2010( عيييييييام 2.85%وبمعييييييدل نمييييييو ةليييييي  )، ( مليييييييون دينييييييار1230683جيمييييييا نللييييييت مبليييييي  قييييييدرع )

وبمعيييييييييدل ، ( ملييييييييييون دينيييييييييار2095252-2245079وفيييييييييي السييييييييينوات الرنلييييييييية نلليييييييييت مبلييييييييي  قيييييييييدرع )
وبليييييييييييييي  متوسيييييييييييييي  معييييييييييييييدل ، 2012-2013( علييييييييييييييى التييييييييييييييوالي لعييييييييييييييامين 67.85%-7.15%نمييييييييييييييو)

 (.2013-2009( للمدة من )22.33%النمو)

-%وبمعييييييدل سييييييالب ةليييييي  )، ( مليييييييون دينييييييار1895947نللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع) 2014وفييييييي عييييييام
( صسيييييبب الحيييييرء عليييييى االرهييييياء وفليييييدان صعيييييض المنافيييييذ الحدود ييييية وعيييييدم وبا ييييية الضيييييريبية فيييييي 15.55

 ذ ، ةيييييييدأت االييييييييرادات الضيييييييريبية صاالرتفييييييياا 2016وفيييييييي عيييييييام ، المنييييييياطع المتيييييييدهور اقتصييييييياد ا وامينيييييييا
 2017وفييييييييي عييييييييام ، %(92.25وبمعييييييييدل نمييييييييو )، ( مليييييييييون دينييييييييار4071798نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع )

( 41.87%( ملييييييون دينيييييار وبمعيييييدل نميييييو ةلييييي  )5776600نلليييييت االييييييرادات الضيييييريبية مبل يييييا  قيييييدرع )
ومييييذلك ،  طييييية التاييييالي  الحييييرءويعييييود السييييبب االرتفيييياا الييييى قيييييام الحكوميييية صفيييير  ضييييرائب وديييييدة لت

فييييييير  ضيييييييريبة عليييييييى صطاقيييييييات تعبئييييييية الهيييييييات  النليييييييال. وشيييييييبكة االنترنييييييييت. والسيييييييكائر. والم يييييييروبات 
 ذ نللييييييييييت مبل ييييييييييا   2018-2019الاحوليييييييييية. اال ان االيييييييييييرادات الضييييييييييريبية ان فضييييييييييت فيييييييييي عييييييييييامين 

( 4.14-%-0.80-%وبمعيييييييدل نميييييييو سيييييييالب ةلييييييي  )، ( ملييييييييون دينيييييييار5537374-5492940قيييييييدرع)
ليييييى التيييييوالى ملارنييييية صالسييييينوات السييييياصلة. والسيييييبب فيييييي ذليييييك مثيييييرة التهيييييرء الضيييييريبي. ومتوسييييي  معيييييدل ع

( 88.83%(. فيييييييييان متوسييييييييي  معيييييييييدل النميييييييييو ةلييييييييي  )2014-2019( للميييييييييدة )20.89%النميييييييييو ةلييييييييي  )
 .2004-2019خرل مدة البحس من 
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فلييييييييد سيييييييجلت الضييييييييرائب المباشييييييييرة مبليييييييي   امررررررررا معرررررررردل نمررررررررو اجمررررررررالي الضرررررررررائب المباشرررررررررة
جيمييييييييييا سييييييييييجلت ، 2005(عييييييييييام 150.21%وبمعييييييييييدل نمييييييييييو ةليييييييييي  )، ( مليييييييييييون دينييييييييييار184071قييييييييييدرع)

صمعيييييييييييدل نميييييييييييو ةلييييييييييي  ، ( ملييييييييييييون دينيييييييييييار306872مبل يييييييييييا  قيييييييييييدرع ) 2006الضيييييييييييرائب المباشيييييييييييرة عيييييييييييام
 وبمعيييييدل نميييييو ةلييييي ، ( ملييييييون دينيييييار525251(. ونلليييييت الضيييييرائب المباشيييييرة مبل يييييا  قيييييدرع )%66.71)
وسييييييييييييجلت الضييييييييييييرائب المباشييييييييييييرة اعلييييييييييييى متوسيييييييييييي  معييييييييييييدل النمييييييييييييو ةليييييييييييي  ، 2008( عييييييييييييام%19.67)
ويعييييييييييود ذلييييييييييك زيييييييييييادة االوييييييييييور والمرتبييييييييييات وتحسيييييييييين الوضييييييييييع ، (2004-2008(للمييييييييييدة )%55.92)

االقتصيييييياد  صالمجمييييييل صسييييييبب رفييييييع العلوبييييييات االقتصيييييياد ة التييييييي مانييييييت مفروضيييييية علييييييى العييييييراز ميييييين 
أنعكاسييييييي  عليييييييى ممييييييييات الييييييينف  المصيييييييدرة وبالتيييييييالي وانيييييييب و تحسييييييين المسيييييييتوى االسيييييييت راوي للييييييينف  و 

وظهييييور دور اللطيييياا ال ييييا  والسيييييما فييييي الجانييييب ، أسييييهمت فييييي زيييييادة االيييييرادات الضييييريبية المباشييييرة
 التجار  من وانب اخر.

( مليييييييون دينييييييار وبمعييييييدل 603040سييييييجلت الضييييييرائب المباشييييييرة مبل ييييييا  قييييييدرع)2009وفييييييي عييييييام 
-2013( للمييييييدة ميييييين )21.04%معييييييدل النمييييييو )فييييييي نييييييين سييييييجلت متوسيييييي  ، (14.81%نمييييييو ةليييييي  )

 (. ويعود السبب الى اتساا االن طة التجارية للمكلفين وزيادة ةيع وشراء العلارات.2009

وبمعيييييدل ، ( ملييييييون دينيييييار1463998نلليييييت الضيييييرائب المباشيييييرة مبل يييييا  قيييييدرع) 2014وفيييييي عيييييام 
نيييييس نللييييت ، صالعييييام السيييياةع( ومييييذلك سييييجلت الضييييرائب المباشييييرة ارتفاعييييا ملارنيييية 7.82%نمييييو ةليييي  )

( 48.11%-45.86%وبمعيييييييدل نميييييييو ةلييييييي  )، ( ملييييييييون دينيييييييار2358502-3440218مبل يييييييا  قيييييييدرع )
وسيييييبب هيييييذا االرتفييييياا  عيييييود اليييييى فييييير  ضيييييرائب ودييييييد عليييييى ، 2016-2017عليييييى التيييييوالي للسييييينوات 

المرتبيييييات الميييييوظفين والمسيييييتحلات المتلاعيييييدين ل ييييير  ت طيييييية تايييييالي  الحيييييرء وتعيييييويض المتضيييييررين 
اال ان الضييييييييرائب المباشييييييييرة ان فضييييييييت ص ييييييييكل ، منهييييييييا ودعييييييييم الح ييييييييد ال ييييييييعبي فييييييييي ملاتليييييييية االرهيييييييياء

، ( مليييييييييون دينييييييييار2635334-2496990تييييييييدريجي للسيييييييينوات الرنليييييييية نيييييييييس نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع)
( ملارنييييييية للسييييييينوات السييييييياصلة. والسيييييييبب مثيييييييرة التهيييييييرء 23.40-%-5.25-%وبمعيييييييدل نميييييييو سيييييييالب )

-2019%( للمييييييييدة )13.65رة متوسيييييييي  معييييييييدل النمييييييييو ةليييييييي  )الضييييييييريبي وسييييييييجلت الضييييييييرائب المباشيييييييي
 .2004-2019( للمدة من 90.61%جيما سجلت متوس  نمو فترة البحس  ذ ةل  )، (2014

. فليييد نلليييت الضيييرائب  يييير المباشيييرة مبل يييا  امرررا معررردل نمرررو اجمرررالي الضررررائب غيرررر المباشررررة 
وميييييييذلك نلليييييييت ، 2005( فيييييييي عيييييييام45.43%وبمعيييييييدل نميييييييو ةلييييييي  )، ( ملييييييييون دينيييييييار118250قيييييييدرع)
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وسيييييييييجلت ، (36.10%وبمعيييييييييدل نميييييييييو ةلييييييييي  )، ( ملييييييييييون دينيييييييييار160939مبل يييييييييا  قيييييييييدرع) 2006عيييييييييام 
-378812الضييييييييرائب  ييييييييير المباشييييييييرة ارتفاعييييييييا  تييييييييدريجيا  للسيييييييينوات الرنليييييييية.  ذ نللييييييييت مبليييييييي  قييييييييدرع)

-2008( عليييييييى التيييييييوالى للسييييييينوات 43.50%-64.02%وبمعيييييييدل نميييييييو )، ( ملييييييييون دينيييييييار230950
ويعيييييييييود السيييييييييبب اليييييييييى رفيييييييييع  2004-2008%( للميييييييييدة مييييييييين 37.81متوسييييييييي  نميييييييييو )وبلييييييييي  ، 2007

و االعتميييييياد علييييييى الضييييييرائب الامرميييييييية ، العلوبييييييات االقتصيييييياد ة التييييييي مانييييييت مفروضيييييية عليييييييى العييييييراز
 ص كل رئي .

( مليون دينار. وبمعدل نمو 593569سيييجلت الضيييرائب  ير المباشيييرة ايرادا قدرع) 2009وفي عام 
ضييييرائب  ير المباشييييرة سييييجلت ان فاضييييا للسيييينوات الرنلة  ذ نللت مبل ا  قدرع اال ان ال، (56.69%ةل  )

( على التوالى للسيييييييييينوات 14.35-% - 26.29-%( وبمعدل نمو سييييييييييالب ةل  )374744-508419)
( على قيمة البضييائع 5%ويع ى الى ان فا  نسييبة ضييريبة اعادة اعمار العراز البال ة )، 2011-2010

وعدم مفاءة االدارة الضييريبية في تحصيييل الضييرائب. واقتصييار ، تل  انحاء العالمالواردة الى العراز من م 
الضرائب على الفنادز والمطاعم من الدروة االولى والممتازة فل . وسجلت الضرائب  ير المباشرة متوس  

 . 2009-2013( للمدة من 32.53%معدل نمو)

ت مبل يييييييييييا  قيييييييييييدرع سيييييييييييجلت الضيييييييييييرائب  يييييييييييير المباشيييييييييييرة ان فاضيييييييييييا  ذ نللييييييييييي 2014وفيييييييييييي عيييييييييييام
( ويعييييييييود ذلييييييييك الييييييييى تييييييييدهور 51.32-%( مليييييييييون دينييييييييار. وبمعييييييييدل نمييييييييو سييييييييالب ةليييييييي  )431949)

االوضييييييياا االمنيييييييية والحيييييييرء عليييييييى االرهييييييياء. اال ان الضيييييييرائب  يييييييير المباشيييييييرة ةيييييييدات صاالرتفييييييياا فيييييييي 
( ملييييييييون دينيييييييار. وبمعيييييييدل نميييييييو 1713296-2336382السييييييينوات الرنلييييييية  ذ نلليييييييت مبل يييييييا  قيييييييدرع )

وسييييييييجلت الضييييييييرائب  ييييييييير ، 2016-2017( علييييييييى التييييييييوالى للسيييييييينوات 226.00%، 36.37%ةليييييييي  )
والسيييييييبب فيييييييي ذليييييييك االرتفييييييياا ، 2014-2019( للميييييييدة مييييييين43.36%المباشيييييييرة متوسييييييي  معيييييييدل نميييييييو)

 عييييييود الييييييى قيييييييام الحكوميييييية فييييييي فيييييير  ضييييييرائب وديييييييدة مثييييييل ضييييييريبة علييييييى صطاقييييييات تعبئيييييية الهييييييات  
المباشييييرة خييييرل فتييييرة البحييييس متوسيييي  معييييدل النمييييو النلييييال. وشييييبكة االنترنيييييت وسييييجلت الضييييرائب  ييييير 

 .2004-2019%( للمدة من 113.71ةل  )
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 (6ال كل )
معدالت النمو في االيرادات الضريبية والضرائب المباشرة والضرائب  ير المباشرفي العراز 

 (2019-2004للمدة)

 (6عمل البانس صاالعتماد عل الجدول ) -المصدر

تعيييييييد االييييييييرادات الضيييييييريبية انيييييييدى الفنيييييييون التيييييييي تسيييييييت دمها السياسييييييية الماليييييييية، وبالتيييييييالي عنيييييييد 
نيييييييدوت ا  عاميييييييل  سييييييياعد عليييييييى تطورهيييييييا او نموهيييييييا  عكييييييي  ذليييييييك فيييييييي تطيييييييور اتجاهيييييييات االييييييييرادات 

 العامة. 

%( فيييييي ميييييا 45.62ةلييييي  ) معررررردل متوسرررررا نمرررررو االيررررررادات الضرررررريبية( 6وبيييييالن رالى ال يييييكل )
( وسيييييييجلت اييييييييرادات الضيييييييرائب  يييييييير 55.92%المباشيييييييرة معيييييييدل متوسييييييي  النميييييييو )سيييييييجلت الضيييييييرائب 

%( للميييييييدة الفر ييييييية االوليييييييى مييييييين ميييييييدة الدراسييييييية. ويرنيييييييل 37.8المباشييييييرة معيييييييدل متوسييييييي  نميييييييو ةلييييييي  )
هناليييييك ارتفييييياا فيييييي معيييييدالت النميييييو  عييييي ى ذليييييك اليييييى قييييييام الحكومييييية فيييييي صعيييييض االويييييراءات وتعيييييديرت 

تيييييي تهيييييم صيييييلب العميييييل الضيييييريبي. التيييييي رافليييييت الت يييييييرات فيييييي الرزمييييية عليييييى الليييييوانين والت يييييريعات ال
اال ان ، 2003االوضيييييييياا السياسييييييييية واالقتصيييييييياد ة والمالييييييييية صصييييييييورة عاميييييييية فييييييييي العييييييييراز صعييييييييد عييييييييام 
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( للميييييييدة الفر يييييييية 22.33%سييييييجلت االييييييييرادات الضيييييييريبية تذةيييييييذصا  فيييييييي معييييييدل متوسييييييي  النميييييييو  ذ ةلييييييي  )
، 2008لماليييييييية العالميييييييية التيييييييي نيييييييد ت فيييييييي عيييييييام الثانيييييييية. ويعيييييييود ذليييييييك اليييييييى تيييييييا ر العيييييييراز صاقزمييييييية ا

(. والسييييييبب فييييييي ذلييييييك 15.55-%معييييييدل نمييييييو سييييييالبا  ) 2014ونللييييييت االيييييييرادات الضييييييريبية فييييييي عييييييام 
هيييييو الحيييييرء عليييييى االرهييييياء واضيييييطراء االوضييييياا االمنيييييية وان فيييييا  اسيييييعار الييييينف  ا يييييرت سيييييلبا عليييييى 

ضيييييرائب ودييييييد لت طيييييية تايييييالي  االييييييرادات الضيييييريبية اال انهيييييا عييييياودت صاالرتفييييياا صعيييييد فييييير  الحكومييييية 
( فيييييي عيييييام 92.25% ذ ةلييييي  معيييييدل النميييييو )، الحيييييرء عليييييى االرهييييياء ودعيييييم الح يييييد ال يييييعبي والنيييييازنين

-48.11%ملارنيييييييية صالعييييييييام السيييييييياةع. جيمييييييييا سييييييييجلت الضييييييييرائب المباشييييييييرة معييييييييدل نمييييييييو ةليييييييي  ) 2016
( 20.89%وفيييييييييي نيييييييييين سيييييييييجلت معيييييييييدل نميييييييييو متوسيييييييييطا  ةلييييييييي  ) 2017-2016( لعيييييييييامين %45.86

وشييييييهدت تذةييييييذصا  فييييييي السيييييينوات االخييييييير ميييييين مييييييدة البحييييييس نتيجيييييية 2014-2019لفر ييييييية ميييييين. للمييييييدة ا
 ضع  االدارة الضريبية وعدم مفاءة طرز واليات التحصيل الضريبي و مثرة التهرء الضريبي. 

نسرررربة اسررررهام الضرررررائب المباشرررررة و غيررررر المباشرررررة فرررري تمويررررل االيرررررادات  -المطلررررب الثرررراني:
 الضريبية و نسبة اسهام االيرادات الضريبية الى االيرادات العامة في العراق

وم اسييييييهام الضييييييرائب المباشييييييرة و ييييييير المباشييييييرة الييييييى االيييييييرادات الضييييييريبية يلحييييييل ان نسييييييبة مييييييل  
، لبا  صاالوضيييييياا االقتصيييييياد ة واالمنييييييية المضييييييطربةميييييين الضييييييرائب المباشييييييرة و ييييييير المباشييييييرة تيييييية رت سيييييي

وتييييييا رت ا جاةيييييييا ميييييين خييييييرل ارتفيييييياا مسيييييياهمتها عنييييييد اضييييييافة او ييييييية ضييييييريبية وديييييييدة مثييييييل ضييييييريبة 
المبيعيييييات عليييييى مارتيييييات تعبئييييية الهيييييات  النليييييال او ضيييييريبة عليييييى ال يييييرمات االونبيييييية النفطيييييية العاملييييية 

  في العراز.
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 ( 7ودول )

شرة و ير المباشرة الى االيرادات الضريبة و نسبة االيرادات الضريبية الى نسبة اسهام الضرائب المبا
 ( )مليون دينار(2004-2019االيرادات العامة في العراز للمدة)

 
 (2017-.2010تلرير الهيئة العامة للضرائب عن انجازات ون اطات الهيئة العامة للسنوات)، وزارة المالية -
 (2019-2004)، قسم الت طي  والمتاصعة، العامة للضرائب تلرير الهيئة، وزارة المالية -
 ( من عمل البانس5، 6، 7االعمدة ) -

 

 السنوات
اومالي 

االيرادات 
 ((1العامة 

االيرادات 
الضريبة 

2)) 

الضرائب 
المباشرة 

(3) 

الضرائب ال ير 
 مباشرع

4)) 

نسبة 
2:1 
5)) 

 نسبة
 3:2 

6)) 

 نسبة
4:2 
7)) 

2004 32988850 154881 73568 81313 0.47 47.50 52.50 
2005 40435740 302321 184071 118250 0.75 60.89 39.11 
2006 49055545 467811 306872 160939 0.95 65.60 34.40 
2007 54964850 669881 438931 230950 1.22 65.52 34.48 
2008 80641041 904063 525251 378812 1.12 58.10 41.90 
2009 55243526 1196609 603040 593569 2.17 50.40 49.60 
2010 70178223 1230683 722264 508419 1.75 58.69 41.31 
2011 108807390 1248284 873540 374744 1.15 69.98 30.02 
2012 119466403 2095252 1146943 948309 1.75 54.74 45.26 
2013 113660075 2245079 1357833 887246 1.98 60.48 39.52 
2014 105553850 1895947 1463998 431949 1.80 77.22 22.78 
2015 66470251 2117957 1592410 525547 3.19 75.19 24.81 
2016 54409270 4071798 2358502 1713296 7.48 57.92 42.08 
2017 77422172 5776600 3440218 2336382 7.46 59.55 40.45 
2018 106569834 5537374 2635334 2902040 5.20 47.59 52.41 
2019 107567111 5492940 2496990 2995950 5.11 45.46 54.54 
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الييييى االيييييرادات العاميييية  ان ادنررررى نسرررربة اسررررهام لييرررررادات الضررررريبية( 7يرنييييل ميييين الجييييدول )
( مليييييييييون دينييييييييار وبعييييييييدها ارتفعييييييييت هييييييييذع 154881 ذ نللييييييييت ) 2004( فييييييييي سيييييييينة (0.47%ةل ييييييييت 

الييييييييييى  2009(مليييييييييييون دينييييييييييار سيييييييييينة1196609( ونللييييييييييت ايييييييييييردا )2.17%النسييييييييييبة نيييييييييييس ةل ييييييييييت )
ويعييييي ى السيييييبب فيييييي ان فيييييا  نسيييييبة اسيييييهام فيييييي ةدا ييييية ميييييدة البحيييييس اليييييى انيييييترل ، االييييييرادات العامييييية

وتيييييييييدهور الوضيييييييييع االمنيييييييييي وتيييييييييدمير البنيييييييييي التحتيييييييييية. وميييييييييذلك تيييييييييدمير ا ليييييييييب  2003العيييييييييراز عيييييييييام 
االمييييير اليييييذ  صيييييعب مهمييييية تحصييييييل الضيييييرائب. فضييييير عييييين زييييييادة االييييييرادات ، المؤسسيييييات الحكوميييييية

 النفطية التي قللت من اهمية االيرادات اقخرى والسيما الضرائب. 

واصيييييلت نسيييييبة اسيييييهام االييييييرادات الضيييييريبية اليييييى االييييييرادات العامييييية صاالرتفييييياا  2015وفيييييي عيييييام 
(. جيميييييا ةلييييي  نجيييييم 3.19%)وبنسيييييبة اسيييييهام ةل يييييت ، ( ملييييييون دينيييييار2117957نييييييت نلليييييت مبلييييي  )

ونسيييييييييبة ، (ملييييييييييون دينيييييييييار4071798-5776600( )2016-2017االييييييييييرادات الضيييييييييريبية لعيييييييييامين )
وان السيييييبب  عيييييود فيييييي ذليييييك اليييييى ال ييييييادة الحتيتيييييية ، %(اليييييى االييييييرادات العامييييية7.46%-7.48اسيييييهام )

وشيييييييبكة ، فيييييييي نصييييييييلت الضيييييييرائب اذ تيييييييم )فييييييير  ضيييييييريبة مبيعيييييييات عليييييييى صطاقيييييييات الهيييييييات  النليييييييال
نترنيييييت. وعلييييى تييييذاكر السييييفر. وشييييراء السيييييارات. وعلييييى السييييكائر والم ييييروبات الاحولييييية. وفييييي عييييام اال

( ملييييييييييون دينيييييييييار وبنسيييييييييبة اسيييييييييهام 5492940 ذ نلليييييييييت االييييييييييرادات الضيييييييييريبية مبل يييييييييا  قيييييييييدرع ) 2019
جيمييييا تعييييد هييييذع النسييييب متواضييييعة ال تحلييييع اهمييييية تييييذمر الييييى ، ( الييييى االيييييرادات العاميييية5.11%ةل ييييت)

 . العامة ملارنة صااليرادات النفطية االيرادات

( 73568اليييييى االيييييرادات الضيييييريبية فليييييد نلليييييت مبل يييييا  قيييييدرع ) امرررررا اجمرررررالي الضررررررائب المباشررررررة
( اليييييييى االييييييييرادات الضيييييييريبية 47.50%وان نسيييييييبة االسيييييييهام ةل يييييييت ) 2004ملييييييييون دينيييييييار فيييييييي سييييييينة 

ذع النسييييب متفاوتيييية ميييين سيييينة ويعيييود ان فييييا  هييييذع النسييييبة الييييى االعتميييياد الالييييي علييييى اليييينف   ذ مانييييت هيييي
%( ونلليييييييت مبل يييييييا  قيييييييدرع 58.10اليييييييى اخيييييييرى واسيييييييتمرت اسيييييييهام الضيييييييرائب المباشيييييييرة ةنسيييييييبة ةل يييييييت )

 2008( مليون دينار في سنة 378812)
اسيييييهمت اوميييييالي الضيييييرائب المباشيييييرة فيييييي االييييييرادات الضيييييريبية ةنسيييييبة ةل يييييت  2009وفيييييي عيييييام 

( مليييييييييون دينييييييييار 603040ل ييييييييا  قييييييييدرع )( ا  ان فييييييييا  فييييييييي نسييييييييبة االسييييييييهام  ذ نللييييييييت مب%50.40)
اال ان عييييييودة هييييييذع ، صسييييييبب االزمةالمالييييييية العالمييييييية وتا يرهييييييا علييييييى االيييييييرادات العاميييييية ومنهييييييا الضييييييرئب

وبنسييييييبة ، (ن مليييييييون دينييييييار722264 ذ نللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع ) 2010النسييييييبة  لييييييى اقرتفيييييياا فييييييي سيييييينة 
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دينييييييييار وبنسيييييييييبة اسييييييييهام ةل يييييييييت ( مليييييييييون 873540(.جيمييييييييا نلليييييييييت مبل ييييييييا  قيييييييييدرع )58.69%ةل ييييييييت )
 .2011( في سنة %69.98)

مانيييييييت اعليييييييى نسيييييييبة اسيييييييهام للضيييييييرائب المباشيييييييرة اليييييييى االييييييييرادات الضيييييييريبية  2014وفيييييييي عيييييييام
( جيمييييييا تلتهييييييا سيييييينة 77.22%(مليييييييون دينييييييار وبنسييييييبة اسييييييهام ةل ييييييت )1463998نللييييييت مبليييييي  قييييييدرع )

( 75.19%ةل يييييييت ) و ةنسيييييييبة اسيييييييهام، ( ملييييييييون دينيييييييار1592410نييييييييس نلليييييييت مبلييييييي  قيييييييدرع) 2015
والسييييبب فييييي هييييذا االرتفيييياا  عييييود الييييى قيييييام الحكوميييية صفيييير  ضييييرائب وديييييدة لت طييييية تاييييالي  الحييييرء 

 ليييييى أن ليييييونل ان فيييييا  قلييييييل فيييييي نسيييييبة اسيييييهام اوميييييالي الضيييييرائب المباشيييييرة ، وتعيييييويض المتضيييييررين
-2635334 ذ نلليييييييييييييت مبل يييييييييييييا  قيييييييييييييدرة ) 2018-2019اليييييييييييييى االييييييييييييييرادات الضيييييييييييييريبية للسييييييييييييينوات( 

(.ويعيييييييود ذليييييييك اليييييييى مثيييييييرة 45.46%-47.59%ملييييييييون دينيييييييار وبنسيييييييبة اسيييييييهام ةل يييييييت ) (2496990
 التهرء الضريبي وارتفاا اسعار النف .
فلييييد شييييكلت نسييييبة اسييييهام الضييييرائب  ييييير المباشييييرة فييييي االيييييرادات  امررررا الضرررررائب غيررررر المباشرررررة

( مليييييييييون دينييييييييار. يرنييييييييل 81313( وقييييييييد نللييييييييت مبليييييييي  )52.50%وبل ييييييييت) 2004الضييييييييريبية سيييييييينة 
 فييييا  صالضييييرائب  يييييير المباشييييرة ةنسييييبة مسييييياهمتها فييييي االييييييرادات الضييييريبية فلييييد نلليييييت مبليييي  قيييييدرع ان
( علييييييييييييييييييى 2007-2006-2005(مليييييييييييييييييييون دينييييييييييييييييييار للسيييييييييييييييييينوات )118250-160939-230950)

 (34.48%-34.40%-39.11%التوالي وبنسب اسهام ةل ت )
دينيييييييار وبنسيييييييبة ( ملييييييييون 593569نلليييييييت الضيييييييرائب  يييييييير المباشيييييييرة مبلييييييي ) 2009وفيييييييي عيييييييام 

واسيييييييتمرت الضيييييييرائب  يييييييير المباشيييييييرة صالتذةيييييييذء ارتفاعيييييييا وان فاضيييييييا فيييييييي ، (49.60%اسيييييييهام ةل يييييييت )
( 374744نسيييييييبة مسييييييياهمتها فيييييييي االييييييييرادات الضيييييييريبية للسييييييينوات الرنلييييييية.  ذ نلليييييييت مبل يييييييا  قيييييييدرع )

نلليييييييييت  2012(. وسييييييييينة 30.02%ملييييييييييون دينيييييييييار.  ذ سيييييييييجلت ان فاضيييييييييا وبنسيييييييييبة اسيييييييييهام ةل يييييييييت )
(مليييييون دينييييار. وسييييجلت ارتفاعييييا وبسييييبة اسييييهام ةل ييييت 948309ر المباشييييرة مبل ييييا  قييييدرع )الضييييرائب  ييييي

 ( الى االيرادات الضريبية %45.26)
ان فضيييييت نسييييييبة اسييييييهام الضيييييرائب  ييييييير المباشييييييرة اليييييى االيييييييرادات الضييييييريبية  2014وفيييييي عييييييام 

ت ( واسيييييييييتمر 22.78%(ملييييييييييون دنييييييييييار وبنسيييييييييبة اسيييييييييهام ةل يييييييييت )431949 ذ نلليييييييييت مبل يييييييييا  قيييييييييدرع )
صاالن فييييييا  للسيييييينوات الرنليييييية. ويعييييييود السييييييبب فيييييييي االن فييييييا  الحييييييرء علييييييى االرهيييييياء واضيييييييطراء 
االوضيييييياا االمنييييييية واالقتصيييييياد ة التييييييي ا ييييييرت ص ييييييكل سييييييلبي علييييييى االيييييييرادات اومييييييالي الضييييييرائب  ييييييير 

جيمييييييا عييييييادت نسييييييبة اسييييييهام الضييييييرائب  ييييييير المباشييييييرة  لييييييى اقرتفيييييياا  ذ نللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع ، المباشييييييرة
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(. وبنسيييييييييييييبة اسيييييييييييييهام ةل يييييييييييييت 2018-2019( ملييييييييييييييون دينيييييييييييييار لعيييييييييييييامين )2902040-2995950)
(. ويعيييييييييود سييييييييييبب ارتفيييييييييياا نسيييييييييبة االسييييييييييهام الضييييييييييرائب  يييييييييير المباشييييييييييرة الييييييييييى %54.54-%52.41)

االيييييييرادات الضييييييريبية الييييييى تحسيييييين االوضيييييياا االمنييييييية واالقتصيييييياد ة واسييييييتعادت المنافييييييذ الحدود يييييية صعييييييد 
 انتهاء الحرء على االرهاء.

اسهام الضرائب المباشرة و ير المباشرة الى االيرادات الضريبية في العراز للمدة ( نسبة 7ال كل )
(2004-2019) 

 
 (7من العمل الباحث باالعتماد عل البيانات ال دول ) –المصدر 

نسبة اسهام الضرائب الدخل وضربية نقل الملكية وضريبة اي ار العقار  -المطلب الثالث 
 المباشرة في العراقوالعرصات الى الضرائب 

: وهيييييي الضيييييرائب التيييييي يتحملهيييييا المكلييييي  ص يييييكل ماميييييل والتيييييي اجمرررررالي الضررررررائب المباشررررررة -
أم مييييييان المكليييييي  طبياليييييييا  ماقشيييييي ا  او معنويييييييا  ، يييييييتم فرضييييييها علييييييى دخليييييي  او علييييييى ايييييييراد ممتلااتيييييي 

ال يييييرمات. ومييييين انيييييواا الضيييييرائب المباشيييييرة فيييييي العيييييراز اوميييييالي ضيييييرائب اليييييدخل )ضيييييريبة ، كال يييييرمات
وضيييييييييريبة عليييييييييى المهييييييييين واالعميييييييييال ، وضيييييييييربي  ال يييييييييرمات النفطيييييييييية. وضيييييييييريبة االسيييييييييتلطاا المباشييييييييير

 ..الي( وضريبة نلل ملاية العلار وضريبة العرصات. . التجارية
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 (8)ودول 

نسبة اسهام ضرائب الدخل و وضربية نلل ملاية العلار ووضريبةالعرصات الى الضرائب المباشرة في 
 ( ) مليون دينار(2004-2019)العراز للمدة من 

 20-2019 04وزارة المالية، الهيئة العامة للضرائب، الا   الملدم من قسم الت طي  والمتاصعة لريرادات الضريبية من
 (2017- 2010تلرير الهيئة العامة للضرائب عن انجازات ون اطات الهيئة العامة للسنوات ) -
 ((7.6.5اقعمدة من اعداد البانس  -

 

 نسبة
3:4 
7)) 
% 

 نسبة
:4 2 
6)) 
% 

 نسبة
1:4 
5)) 
% 

اجمالي 
الضرائب 
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4)) 

ضريبة 
العقار 
 والعرصات

3)) 

ضريبة نقل 
 (2الملكية )

ضريبة الدخل 
(1 )

 )أ+ب+ج+د(

ضريبه على 
االفراد 
)المهن 
واالعمال 
 الت ارية د

ضريبة علي 
االستقطاع 
 المباشر ج

ضريبة 
ال ركات 
 االجنبية
 ب

ضريبة 
 ال ركات أ

 التسلسل

6.2 42.4 51.4 73568 4537 31196 37835 26219 5808 0 5808 2004 

5.3 22.0 72.7 184071 9847 40416 133808 24815 83695 0 25298 2005 

3.5 13.0 83.6 306872 10589 39788 256495 23229 165628 0 67638 2006 

2.6 9.1 88.3 438931 11292 40001 387638 37091 210935 0 139612 2007 

4.0 18.7 77.3 525251 21196 98116 405939 39254 180354 0 186331 2008 

5.8 28.6 65.7 603040 34820 172229 395991 54107 96251 0 245633 2009 

7.0 34.6 58.4 722264 50336 250149 421779 77277 73046 0 271456 2010 

6.0 27.6 66.4 873540 52334 241065 580141 83078 162043 0 335020 2011 

5.2 26.0 68.7 1146943 59859 298699 788385 98722 271070 0 418593 2012 

4.7 23.1 72.2 1357833 63244 313582 981007 114087 311851 0 555069 2013 

4.2 18.2 77.7 1463998 60839 265953 1137206 119172 387422 109914 520698 2014 

4.2 15.7 80.1 1592410 67177 249881 1275352 96307 547056 256214 375775 2015 

3.2 7.0 89.8 2358502 74955 164978 2118569 126967 691412 536122 764068 2016 

2.6 3.9 93.5 3440218 90680 134522 3215016 175539 663971 1196163 1179343 2017 

3.7 8.5 87.9 2635334 96326 223389 2315619 180857 694733 692076 747953 2018 

3.4 9.3 87.3 2496990 86039 231319 2179632 165633 727185 549021 737793 2019 
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الييييييى  ومييييييالي الضييييييرائب المباشييييييرة التييييييي  ان نسرررررربة اسررررررهام ضرررررررائب الرررررردخل (8ويبييييييين الجييييييدول )
وضيييييريبة ، ملييييييون دينيييييار (5808توزعيييييت عليييييى ميييييل مييييين ضيييييريبة ال يييييرمات نييييييس نلليييييت مبل يييييا  قيييييدرع )

وضييييييييريبة المهيييييييين واالعمييييييييال التجارييييييييية ، ( مليييييييييون دينييييييييار5808االسييييييييتلطاا المباشيييييييير سييييييييجلت مبليييييييي  )
( ملييييييييون 37835ونلليييييييت اوميييييييالي ضيييييييرائب اليييييييدخل مبل يييييييا  قيييييييدرع )، (ملييييييييون دينيييييييار26219نلليييييييت )

(  ذ سيييييجلت ادنيييييى نسيييييبة اسيييييهام اليييييى اوميييييالي 51.4%وبنسيييييبة اسيييييهام ةل يييييت )، 2004دينيييييار فيييييي سييييينة
لضيييييييييييرائب المباشيييييييييييرة. وبيييييييييييدأت الضيييييييييييرائب اليييييييييييدخل صاالرتفييييييييييياا للسييييييييييينوات الرنلييييييييييية. ونلليييييييييييت مبلييييييييييي  ا
-83.6%-88.3%وبنسيييييييييييب اسيييييييييييهام ةل يييييييييييت)، ( ملييييييييييييون دينيييييييييييار387638-256495-133808)

 (.2005-2006-2007( على التوالي للسنوات )%72.7

ان فضيييييت نسييييييبة اسييييييهام ضيييييرائب الييييييدخل الييييييى الضيييييرائب المباشييييييرة  ذ نللييييييت  2009وفيييييي عييييييام 
%(. واسييييييييتمرت صاالن فييييييييا  65.7( مليييييييييون دينييييييييار وبنسييييييييبة اسييييييييهام ةل ييييييييت )395991مبل ييييييييا  قييييييييدرع)

( 58.4%وبنسييييييييبة اسييييييييهام ةل ييييييييت )، ( مليييييييييون دينييييييييار421779 ذ نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع ) 2010لسيييييييينة
ى االزمييييييييية الماليييييييييية العالميييييييييية التيييييييييي نيييييييييد ت اليييييييييى الضيييييييييرائب المباشيييييييييرة ويعيييييييييود ذليييييييييك االن فيييييييييا  الييييييييي

وبييييييييييدأت ضييييييييييرائب الييييييييييدخل صاالرتفيييييييييياا ملارنيييييييييية صالسيييييييييينوات السيييييييييياصلة  ذ نللييييييييييت مبل ييييييييييا  ، 2008سيييييييييينة
( 68.7%-66.4%وبسييييييييييييبة اسييييييييييييهام ةل ييييييييييييت)2012-2011( لعييييييييييييامين 788385-580141قييييييييييييدرع)

 الى الضرائب المباشرة.

الضيييييرائب المباشيييييرة.  ذ ةيييييدأت اسيييييهام ضيييييرائب اليييييدخل صاالرتفييييياا اليييييى اوميييييالي  2014وفيييييي عيييييام
( مليييييييييون دينييييييييار. وضييييييييريبة ال ييييييييرمات 520698نللييييييييت مييييييييل ميييييييين ضييييييييريبة ال ييييييييرمات مبل ييييييييا  قييييييييدرع )

( مليييييييييون دينييييييييار. 387422( مليييييييييون دينييييييييار. وضييييييييريبة االسييييييييتلطاا المباشييييييييرة )109914االونبييييييييية )
( ملييييييييون دينيييييييار. ونلليييييييت ضيييييييرائب 119172وضيييييييريبة عليييييييى االفيييييييراد )المهييييييين واالعميييييييال التجاريييييييية()

( اليييييييى الضييييييييرائب 77.7%( ملييييييييون دينييييييييار. وبسيييييييبة اسيييييييهام ةل يييييييت )1137206ل مبل يييييييا  قيييييييدرع)اليييييييدخ
وبسيييييبة اسيييييهام ةل يييييت ، ( ملييييييون دينيييييار3215016المباشيييييرة. جيميييييا نلليييييت ضيييييرائب اليييييدخل مبل يييييا  قيييييدرع)

( والتييييييي نللييييييت اعلييييييى نسييييييبة اسييييييهام الييييييى الضييييييرائب المباشييييييرة. والسييييييبب فييييييي هييييييذا االرتفيييييياا %93.5)
ديييييييدة ميييييين قبييييييل الحكوميييييية مثييييييل فيييييير  ضييييييريبة علييييييى رواتييييييب المييييييوظفين  عييييييود الييييييى فيييييير  ضييييييرائب و

فضييييير عييييين اقيييييرار )قيييييانون فييييير  ، والمتلاعيييييدين لت طيييييية تايييييالي  الحيييييرء وتعيييييويض المتضيييييررين منهيييييا
ضييييييريبة الييييييدخل علييييييى ال ييييييرمات النفطييييييية االونبييييييية المتعاقييييييدة للعمييييييل فييييييي العييييييراز(.  ذ تفيييييير  نسييييييبة 
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لمتحلليييييية فييييييي العييييييراز عيييييين العلييييييود المبرميييييية مييييييع ( خمسيييييية و ر ييييييين ميييييين المائيييييية علييييييى الييييييدخول ا%35)
وان فضييييييت نسييييييبة اسييييييهام ضييييييرائب الييييييدخل ، ال ييييييرمات النفطييييييية االونبييييييية المتعاقييييييدة للعمييييييل فييييييي العييييييراز

، ( مليييييييون دينييييييار2179632الييييييى الضييييييرائب المباشييييييرة ملارنيييييية صالعييييييام السيييييياةع  ذ نللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع)
 (2019( لسنة )87.3%وبنسبة اسهام ةل ت )

فيييييييون نسيييييييبة مسييييييياهمتها اليييييييى الضيييييييرائب المباشيييييييرة قيييييييد ل الملكيرررررررة العقرررررررار. امرررررررا ضرررررررريبة نقررررررر
. ويعييييييييود ذلييييييييك الييييييييى 2004( مليييييييييون دينارعييييييييام31196( نيييييييييس نللييييييييت مبليييييييي  قييييييييدرة)42.4%ةل ييييييييت)

اتسييييياا عملييييييات البييييييع وال يييييراء العليييييارات ضيييييريبة نليييييل ملايييييية العليييييار صعيييييد تحسييييين الوضيييييع االقتصييييياد  
وزيييييادة الاميييييات المصييييدرة لليييينف . وان فضييييت نسييييبة االسييييهام العييييام صسسييييب رفييييع العلوبييييات االقتصيييياد ة 

( مليييييييييون دينييييييييار. وبنسييييييييبة اسييييييييهام 40001-39788نيييييييييت نللييييييييت للسيييييييينوات الرنليييييييية مبل ييييييييا  قييييييييدرة )
. ملارنيييييييييية صالضييييييييييرائب االخييييييييييرى 2007-2006( علييييييييييى التييييييييييوالي للسيييييييييينوات 9.1%-13.0%ةل ييييييييييت )

 نيس سجلت نسب اسهام مرتفعة الى الضرائب المباشرة 

ان نسييييييييبة االسييييييييهام ضييييييييربية نلييييييييل الملاييييييييية ارتفعييييييييت  ذ نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع  2010وفييييييييي عييييييييام
صسسييييييب ارتفيييييياا ، ( ملارنيييييية صالعييييييام السيييييياةع34%( مليييييييون دينييييييار وبنسييييييبة االسييييييهام ةل ييييييت )250149)

ومييييييييذلك تحسيييييييين الوضييييييييع االمنييييييييي. وسييييييييجلت ، اسييييييييعار اليييييييينف  وانعكاسييييييييها علييييييييى الوضييييييييع االقتصيييييييياد 
االسييييييييهام فييييييييي الضييييييييرائب المباشييييييييرة  ذ نللييييييييت مبل ييييييييا   ضييييييييريبة نلييييييييل ملاييييييييية العلييييييييار ان فاضييييييييا ةنسييييييييبة

( علييييييييييى 15.7%-18.2%وبنسييييييييييبة اسييييييييييهام ةل ييييييييييت )، ( مليييييييييييون دينييييييييييار249881-265953قييييييييييدرع)
ملارنييييييييية صالسيييييييينوات السييييييييياصلة. ويعيييييييي ى ذلييييييييك اليييييييييى الحييييييييرء عليييييييييى ، 2014-2015التييييييييوالى للسيييييييينوات 

وبنسيييييييبة ، ار( مليييييييون دينيييييي231319-223389داعيييييي . ونللييييييت ضييييييريبة نليييييييل الملاييييييية مبل ييييييا  قيييييييدرع )
وسيييييييييجلت ضيييييييييريبة نليييييييييل ، 2018-2019( عليييييييييى التيييييييييوالي للسييييييييينوات 9.3%-8.5%اسيييييييييهام ةل يييييييييت )

 .2004- 2019الملاية نسب اسهام متفاوتة ةين مدة واخرى. خرل فترة البحس للمدة من 

فيييييون نسيييييبة مسييييياهمتها اليييييى الضيييييرائب المباشيييييرة نلليييييت مبل يييييا   امرررررا ضرررررريبة العقرررررار والعرصرررررات
( الييييييى الضييييييراء المباشييييييرة ويعيييييي ى 6.2%وسييييييجلت نسييييييبة اسييييييهام ةل ييييييت )، ار( مليييييييون دينيييييي4537قييييييدرع)

، ذليييييك اليييييى تحسييييين الوضيييييع االقتصييييياد  العييييييام. جيميييييا ان فضيييييت ص يييييكل تيييييدريجي للسييييينوات الرنليييييية  ذ
( مليييييييون دينييييييار. وبنسييييييب 9847-10589-11292نللييييييت ضييييييريبة العلييييييار والعرصييييييات مبل ييييييا  قييييييدرع )
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( وتييييييييا رت 2007-2006-2005للسيييييييينوات )(علييييييييى التييييييييوالى 2.6%-3.5%-5.3%اسييييييييهام ةل ييييييييت )
 سلبا وبا ة نصيلة ضريبة العلار والعرصات صسوء االوضاا االمنية واالقتصاد ة. 

ان نسييييييبة اسييييييهام ضييييييريبة العلييييييار والعرصييييييات الييييييى الضييييييرائب المباشييييييرة ةييييييدات 2009وفييييييي عييييييام 
(. 5.8%)وبنسييييييبة اسييييييهام ةل ييييييت ، ( مليييييييون دينييييييار34820صاالرتفيييييياا التييييييدريجي ونللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع )
( 7.0%وبنسييييييبة اسييييييهام ةل ييييييت )، ( مليييييييون دينييييييار50336واسييييييتمرت صاالرتفيييييياا  ذ نللييييييت مليييييي  قييييييدرع )

نتيجييييييية تحسييييييين الوضيييييييع االقتصييييييياد  واالمنيييييييي اال ان ضيييييييريبة ، اليييييييى الضيييييييرائب المباشيييييييرة2010لسييييييينة 
(ملييييييييون 63244-59859العليييييييار والعرصيييييييات ان فضيييييييت للسييييييينوات الرنلييييييية  ذ نلليييييييت مبل يييييييا  قيييييييدرع )

ملارنيييييييييية  2012-2011( عليييييييييى التيييييييييوالى لعيييييييييامين 4.7%-5.2%سيييييييييبة اسيييييييييهام ةل يييييييييت )وبن، دينيييييييييار
 صالعام الساةع ويعود ذلك الى مثرة التهرء الضريبي. 

ان نسييييييييبة االسييييييييهام ضييييييييريبة العلييييييييار والعرصييييييييات الييييييييى الضييييييييرائب المباشييييييييرة  2014وفييييييييي عييييييييام 
ةل يييييييييت وبنسيييييييييبة اسيييييييييهام ، ( ملييييييييييون دينيييييييييار60839اسيييييييييتمرت صاالن فيييييييييا   ذ نلليييييييييت مبل يييييييييا  قيييييييييدرع )

( وسيييييجلت ضيييييريبة العليييييار والعرصيييييات ادنيييييى نسيييييبة اسيييييهام اليييييى الضيييييرائب المباشيييييرة  ذ نلليييييت %4.2)
فييييييي نييييييين ، 2017( فييييييي عييييييام 2.6%( مليييييييون دينييييييار وبنسييييييبة اسييييييهام ةل ييييييت )90680مبل ييييييا  قييييييدرع )

-96326ةيييييييدأت هيييييييذع النسيييييييبة صاالرتفييييييياا التيييييييدريجي ملارنييييييية صالعيييييييام السييييييياةع.  ذ نلليييييييت مبل يييييييا  قيييييييدرع )
-2018( عليييييييى التيييييييوالي للسييييييينوات 3.4%-3.7%وبنسيييييييب اسيييييييهام ةل يييييييت )، ون دينيييييييار( مليييييييي86039
ويرنيييييل ان نسيييييبة اسيييييهام ضيييييريبة العليييييار والعرصيييييات متذةذصييييية ارتفاعيييييا وان فاضيييييا خيييييرل ميييييدة ، 2019
 .2004-2019البحس 

نسبة اسهام الضرائب ال مركية والمبيعات الى الضرائب غير المباشرة في  -المطلب الرابع 
 (2019-2004للمدة )العراق 

: هييييييي الضييييييرائب التييييييي  مكيييييين نلييييييل عبئهييييييا الالييييييي او الج ئييييييي لألخييييييرين.. الضرررررررائب غيررررررر المباشرررررررة
وتتاييييون الضيييييرائب  ييييير المباشيييييرة ميييين الضيييييريبة الامرمييييية واوميييييالي ضييييرائب المبيعيييييات )ضييييريبة تعبئييييية 

ع ضييييييريبة ويرنييييييل تطبييييييي، وضييييييريبة المطيييييياعم والفنييييييادز(، وضييييييريبة شييييييبكة االنترنيييييييت، الهييييييات  النلييييييال
( 2015لسيييييينة) علييييييى صطاقييييييات الهييييييات  النلييييييال ضييييييرائب شييييييبكة االنترنيييييييت ضييييييمن الموازنيييييية االتحاد يييييية

 التي اسهمت في زيادة ايرادات الضرائب  ير المباشرة.
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 (9ودول )
( 2019-2004ر المباشرة في العراز )نسبة اسهام ضرائب الامرمية وضرائب المبيعات الى الضرائب  ي

 )مليون دينار(

 للضرائب. قسم الت طي  والمتاصعة. سنوات م تلفةالمصدر :وزارة المالية. الهيئة العامة 
 الهيئة العامة الامار  ، وزارة المالية-
أزهييييار شييييمران وبيييير. رافييييد صييييباح عبييييد الايييياظم. تحليييييل دور الضييييرائب الامرمييييية فييييي الن ييييام الضييييريبي العراقييييي للمييييدة -
(1998-2018) 

AL-Kut Journal of Economic and Adminstraite 2707-4560/39/2020 
 

 نسبة
 3\2% 

5)) 

 نسبة 
3\1% 

4)) 

الضرائب ال ير 
 مباشرع
(3) 

ضريبة 
 المبيعات

(2) 

الضريبة 
 الجمرمية 

(1) 
 السنوات

0.055 99.945 81313 45 81268 2004 
0.063 99.937 118250 74 118176 2005 
0.665 99.335 160939 1071 159868 2006 
0.811 99.189 230950 1874 229076 2007 
0.600 99.400 378812 2273 376539 2008 
0.485 99.515 593569 2881 590688 2009 
0.212 99.788 508419 1078 507341 2010 
0.214 99.786 374744 801 373943 2011 
0.116 99.884 948309 1099 947210 2012 
0.286 99.714 887246 2538 884708 2013 
0.292 99.708 431949 1263 430686 2014 
24.582 75.418 525547 129189 396358 2015 
31.092 68.908 1713296 532703 1180593 2016 
24.477 75.523 2336382 571875 1764507 2017 
22.086 77.914 2902040 640932 2261108 2018 
20.523 79.477 2995950 614848 2381102 2019 
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الييييييى الضييييييرائب  ييييييير المباشييييييرة.  نسرررررربة اسررررررهام الضررررررريبة الكمركيررررررة( 9وتبييييييين ميييييين الجييييييدول )
 ذ مانييييييييييت اعلييييييييييى نسيييييييييييبة اسييييييييييهام ةل يييييييييييت ، ( مليييييييييييون دينيييييييييييار81268نيييييييييييس نللييييييييييت مبل يييييييييييا  قييييييييييدرع )

واسييييييتمرت الضييييييريبة الامرمييييييية للسيييييينوات الرنليييييية صاالسييييييهام الفعاليييييية ، 2004( فييييييي سيييييينة %99.945)
( ملييييييييييييون 118176-159868-229076ليييييييييييت مبل يييييييييييا  قيييييييييييدرع ) ذ نل، صالضيييييييييييرائب  يييييييييييير المباشيييييييييييرة

-2007( للسيييييييييييييييينوات 99.937%-99.335%-99.189%وبنسيييييييييييييييب اسييييييييييييييييهام ةل يييييييييييييييت )، دينيييييييييييييييار
وت يييييييييكل الضيييييييييريبة الامرميييييييييية النسيييييييييبة االكبييييييييير صالضيييييييييرائب  يييييييييير المباشيييييييييرة. وليييييييييذلك ، 2006-2005

لسيييييهولة استحصيييييالها قياسيييييا صالضيييييرائب االخيييييرى فضييييير عييييين اقيييييرار قيييييانون ضيييييريبة اعميييييار العيييييراز مييييين 
 قبل سلطة االئترف المؤقت. 

ةييييييدأت نسييييييبة اسييييييهام الضييييييريبة الامرمييييييية صاالن فييييييا  الييييييى الضييييييرائب  ييييييير  2015وفييييييي عييييييام 
(. 75.418%وبنسيييييييبة اسيييييييهام ةل يييييييت )، ( ملييييييييون دينيييييييار396358 ذ نلليييييييت مبل يييييييا  قيييييييدرع)المباشيييييييرة. 

( فييييييي 68.908%وبنسييييييبة اسييييييهام ةل ييييييت )، ( مليييييييون دينييييييار1180593ومييييييذلك نللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع )
 2017فلييييييدان صعييييييض المنافييييييذ الحدود يييييية، وفييييييي عييييييام ، ملارنيييييية صالسيييييينوات السيييييياصلة صسييييييبب 2016عييييييام 

(ملييييييون دينيييييار ونسيييييبة 1764507فيييييي نسيييييبة االسيييييهام  ذ نلليييييت ) سيييييجلت الضيييييريبة الامرميييييية ارتفاعيييييا
-2381101( الييييييييى الضييييييييرائب  ييييييييير المباشييييييييرة. ونللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع )75.523%اسييييييييهام ةل ييييييييت )

(عليييييييييييى التيييييييييييوالى 79.477%-77.914%وبنسيييييييييييب اسيييييييييييهام ةل يييييييييييت )، ( ملييييييييييييون دينيييييييييييار2261108
ان ضييييييييريبة علييييييييى اليييييييير م ميييييييين فيييييييير  ضييييييييرائب وديييييييييد علييييييييى المبيعييييييييات اال 2018-2019للسيييييييينوات 

 الامرمية ت كل الج ء االكبر للضرائب  ير المباشرة.

فيييييون نسيييييبة مسييييياهمتها اليييييى اوميييييالي الضيييييرائب  يييييير مباشيييييرة ، امرررررا اجمرررررالي ضررررررائب المبيعرررررات
( ملييييييييون دينيييييييار وبنسيييييييبة ةل يييييييت 45قليلييييييية ويييييييدا.  ذ نلليييييييت ضيييييييريبة المطييييييياعم والفنيييييييادز مبل يييييييا  قيييييييدرع )

سيييييهام اليييييى الضيييييرائب  يييييير المباشيييييرة. وفيييييي نييييييس سيييييجلت ادنيييييى نسيييييبة ا2004( فيييييي عيييييام %0.055)
 ذ نلليييييت مبلييييي  ، سيييييجلت ارتفاعيييييا  ط يفيييييا  فيييييي نسيييييبة االسيييييهام ضيييييريبة المطييييياعم والفنيييييادز 2005عيييييام 

 2006وفيييييي عيييييام ، ( ملارنييييية صالعيييييام السييييياةع0.063( ملييييييون دينيييييار وبنسيييييبة اسيييييهام ةل يييييت )74قيييييدرع )
وبنسييييييييبة اسييييييييهام ةل ييييييييت ، دينييييييييار( مليييييييييون 1071 ذ نللييييييييت مبل ييييييييا  قييييييييدرع)، سييييييييجلت ارتفاعييييييييا ملحوظييييييييا

واسييييييتمرت صاالرتفيييييياا للسيييييينوات الرنليييييية.  ذ نللييييييت مبل ييييييا  قييييييدرع ، ( ملارنيييييية صالعييييييام السيييييياةع%0.665)
( علييييييييييى التييييييييييوالي 0.600%-0.811%وبنسييييييييييبة اسييييييييييهام ةل ييييييييييت )، ( مليييييييييييون دينييييييييييار1874-2273)
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وفر درويييية وسييييبب االرتفيييياا هييييو االقبييييال ال ييييديد علييييى هييييذع الفنييييادز النهييييا تيييي، 2007-2008للسيييينوات 
فضيييييير عييييييين زييييييييادة اعيييييييداد الوافييييييدين للبحيييييييس عييييييين فييييييير  اسيييييييتثمارية ، عالييييييية مييييييين االمييييييين دون سيييييييواها
 . ساعدت على انعاش تلك الفنادز

وبنسييييييييييييييبية اسييييييييييييييهيام ، ( مليون دينيار2881نلليت ضييييييييييييييريبية المبيعيات مبل يا  قيدرع) 2009وفي عيام
-801نللت مبل ا  قدرع ) وسيييييجلت للسييييينوات الرنلة  ذ، ( الى الضيييييرائب  ير المباشيييييرة0.485%ةل ت)
-2012( على التوالي للسيييييييييينوات 0.116%-0.214%وبنسييييييييييبة اسييييييييييهام ةل ت )، ( مليون دينار1099
. وبدأت ضيييريبة المبيعات ةرفع نسيييبة االسيييهام الى الضيييرائب  ير المباشيييرة  ذ نللت ضيييريبة على 2011

( 682والمطاعم مبل  قدرع)ونللت ضييييييييييييييريبة الفنادز ، ( مليون دينار128507الهات  النلال مبل ا  قدرع)
( في 24.582%وبنسييبة اسييهام ةل ت )، (مليون دينار129189مليون دينار. ا  ةل ت ضييريبة المبيعات)

( مليون دينار وبنسيييييبة 532703واسييييييتمرت ضييييييريبة المبيعات صاالرتفاا  ذ نلت مبل ا  قدرع )، 2015عام 
( مليون 614848المبيعات مبل ا  قدرع )ومذلك نللت ضييييييييربية ، 2016( عام 31.092%اسييييييييهام ةل ت )

نيس توزعت ةين ضيييييييربية هات  النلال صمبل  ، 2019( سييييييينة 20.523%دينار. وبنسيييييييبة اسيييييييهام ةل ت )
( مليون دينار وضييييريبة 44660( مليون دينار وضييييريبة شييييبكة االنترنيت نللت مبل ا  قدرع)567257قدرع)

 عود سيييبب االرتفاا الى قيام الحكومة صفر  ضيييرائب ، ( مليون 2931المطاعم والفنادز نللت مبل ا  قدرع)
وديدة مثل ضريبة الهات  النلال وضربية االنترنيت وضرائب على السكائر والم روبات الاحول مما زادت 

 من اسهام الضرائب  ير المباشرة في االيرادات الضريبية وانعكست في دعم الموازنة العامة للدولة.
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 (8ال كل )
في  ملارنة ةين الضرائب  ير المباشرة لسنوات م تلفة  ملارنة ةين الضرائب المباشرة في سنوات م تلفة 
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ارتفييييييييع فييييييييي نسييييييييبة مسيييييييياهمتها الييييييييى ( ان اومييييييييالي الضييييييييرائب المباشييييييييرة 8يبييييييييين ميييييييين ال ييييييييكل )
( سييييييييينة 72.2% ذ سيييييييييجلت اومييييييييالي ضيييييييييرائب اليييييييييدخل نسييييييييبة اسيييييييييهام ةل يييييييييت )، االيييييييييرادات الضيييييييييريبة

. 2015( فييييييييي عييييييييام80.1%. ةينمييييييييا سييييييييجلت ضييييييييرائب الييييييييدخل نفسييييييييها نسييييييييبة اسييييييييهام ةل ييييييييت )2013
صسييييبب فيييير  الحكوميييية ضييييرائب وديييييدة مثييييل فيييير  ضييييريبة علييييى دخييييل ال ييييرمات االونبييييية المتعاقيييييدة 

مميييييا سيييييجلت الضيييييرائب  يييييير المباشيييييرة ارتفاعيييييا  فيييييي نسيييييبة اسيييييهام اليييييى االييييييرادات ، فيييييي العيييييرازللعميييييل 
 2014( عييييييييام 0.292% ذ سييييييييجلت اومييييييييالي ضييييييييريبة المبيعييييييييات نسييييييييبة اسييييييييهام ةل ييييييييت ) ،الضييييييييريبية

ويعييييييود ، 2015( فيييييي عيييييام24.582%ةينميييييا سيييييجلت ضيييييرائب المبيعيييييات نفسيييييها نسييييييبة اسيييييهام ةل يييييت )
ضيييييييريبة وديييييييدة مثيييييييل ضييييييريبة تعبئيييييية صطاقيييييييات الهييييييات  النليييييييال و  هييييييذا االرتفيييييياا اليييييييى تطبيييييييع او ييييييية
ويرنيييييييل ارتفييييييياا فيييييييي نسيييييييبة االسيييييييهام الضيييييييراء المباشيييييييرة و يييييييير ، ضيييييييربية شيييييييبكة االنترنييييييييت و يرهيييييييا

المباشيييييرة عنيييييد ملارنييييية ةيييييين هيييييذع السييييينوات، نتيجييييية خليييييع او يييييية ضيييييريبية ودييييييدة ورفيييييع اسيييييعار صعيييييض 
 الضريبية التي رفدت الموازنة العامة للدولة.الضرائب ومن  م انعكست على اومالي االيرادات 

 



 

 
 

 

 الفصل الثالث
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 المبحث األول
 (2004-2019مؤشرات الضرائب في العراق للمدة ) 

 تمهيد 
عنددددض اددددرب الضددددرائب عابددددد دنمددددر االعتتدددداب حددددضوت ماليندددد  اددددي م ت دددد  الب ددددضا  والتددددي ال   دددد  
عجاوزهدددددا لو دددددا لدددددض عجددددداوزت ادددددرب الضدددددرائب ال دددددضوت ال الينددددد   دددددض  عدددددؤت  الددددد  ا ددددداب  ددددد بو  

امددددا ادددي حالدددد  عدددضذ الضصددددضن الددد  هددددد  ال دددضوت عنددددض ادددرب الضددددريت  ، ع ددد  الن دددداا اال تصدددات 
 البدددددر عددددد  حالددددد  عالتيدددددل ل  دددددضابت اال تصدددددات   ا  وةدددددضت وةدددددضت  ا ددددد   دددددريبو   يدددددر م دددددت    

وهندددددددا   ددددددت دذ اةددددددرا ات وعدددددددضادير التددددددي مددددددد  ، وانال ا دددددد ا ع دددددد   دددددددال  اال ددددددراتات الضددددددريبو  
ي كثيدددر مددد  الب دددضا  ادددي ع  وددد  لددددلن انبثقددد  ة دددضت حثيثددد  اددد، شدددان ا عدددن ا عدددالضا   الضدددريبي 

وع  دددددددددي  كفدددددددددا   ، االصدددددددددالح الضدددددددددريبي التدددددددددي شددددددددد    القدددددددددضاني  والت دددددددددريالات وال ؤ  دددددددددات 
والال ددددددل ع دددددد  ك دددددد  اووودددددد   ددددددريبو  ةض ددددددض  او ، ال ددددددضافي  عات الالال دددددد  عالال ددددددل الضددددددريبي 

ونتدددداون اددددي هدددددا الفصددددل كددددل ، بادددد  ال الددددضالت الضددددريبو  مدددد  مراعددددا  ع  ودددد  التن ودددد  اال تصددددات  
ال ؤشدددددددرات الضدددددددريبو  واالصدددددددالح الضدددددددريبي عاال ددددددداا  الددددددد  الضدددددددرائب ال قترحددددددد  التدددددددي  مددددددد 

 ع اهم اي باض ال ضازن  الالام .
 مؤشرات الضرائب في العراق  -المطلب االول 

وكددددددلن عقيدددددوم ال و دددددل ، عض دددددع ال الدددددا ير الال  وددددد  والفنوددددد  مدددددضر كفدددددا   الضدددددرائب ع ددددد ل م دددددت ر
عالبئدددددد  ال ددددددضابت ال الودددددد  ال تاحدددددد  اددددددي اال تصددددددات الددددددض ني الضددددددريبي والض ددددددض  ع دددددد  مددددددضر  ضبعدددددد  اددددددي 

وهنالددددن عددددض  مالددددا ير    دددد  ا  عض ددددع ال جددددم ، وام انودددد  ع قيدددد  االهددددضا  االةت اوودددد  ال الددددضن ع ي ددددا
التا ددددددد  الضدددددددريبو . الالدددددددب  ، االمثدددددددل ل دددددددا  ت   ددددددد  اال تصدددددددات مددددددد  الضدددددددرائب. ومددددددد  هدددددددد  ال الدددددددا ير

  ض  ل ضرائب .الضريبي، ال رون  الضب و  ل ضرائب، ال يل ال

 مؤشر الطاقة الضريبية في العراق -اوال

( ل  دددددددددددض  االولددددددددددد  0.5237( ا  متض دددددددددددض التا ددددددددددد  الضدددددددددددريبو  د ددددددددددد    10ديدددددددددددي  الجدددددددددددضون  
اال ا  التا دددددد  الضددددددريبو  ابدددددددت ، ( والتددددددي عددددددضن ع دددددد   ا دددددد   ددددددريبو   يددددددر م ددددددت    2008-2004 

رت التا ددددددد  الضدددددددريبو  عاالبعفدددددددان (. وا دددددددت 0.8480عاالبعفدددددددان ا  الن دددددددض ل  دددددددض  الثانوددددددد   ع د  ددددددد    
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وا  متض دددددددددض التا ددددددددد  الضدددددددددريبو  د  ددددددددد  ، (1.8584ادددددددددي ال دددددددددض  الثالثددددددددد   ع د ددددددددد  متض دددددددددض الن دددددددددض  
.  ؤشدددددددددر الدددددددد  وةددددددددضت  ا ددددددددد   ددددددددريبو   يدددددددددر 2004-2019( بددددددددالن مددددددددض  الت دددددددددث مدددددددد  3.2301 

ا  اال ان ددددا لددددم عصددددل الدددد  الن ددددت  التددددي حددددضتها  يددددضل  كددددالب ( م ددددا  ددددضن ع دددد  ام انودددد  ا ددددا، م ددددت   
 دددددددرائب ةض دددددددض  او زيدددددددات  ن دددددددب الضدددددددرائب. وا  باددددددد  الالقض دددددددات اال تصدددددددات   والديدددددددات  ادددددددي ك ودددددددات 
وا ددددددالاب الددددددنفض ال صددددددضب  انال  دددددد  ع دددددد  ا ددددددراتات ال ضازندددددد  الالامدددددد  التددددددي   دددددد    اددددددي بادددددد  م ددددددتضر 

 الضبضن وحجم االووو  الضريبي

 وي    قواس مؤشر التا   الضريبو  م  بالن الصو   االعو :

100  الضريبو = مؤشر التا  ×
اال راتات الضريبو 

الضبل القضمي
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 (10ةضون  
 (  م يض  ت ناب(2004-2019مؤشرالتا   الضريبو  اي الالراق ل  ض  م   

 وزاب  ال الو  وال يئ  الالام  ل ضرائب.   م الت توض وال تاعال  -ال صضب
 ((2004-2019البنن ال ركد . ال ض ري  الالام  الالحصا  واالع اث. الن رات ال نضي  -
 م  ع ل التاحث (3الال ضت   -

 
 التا   الضريبو  الضبل القضمي اال راتات الضريت 

2004 154881 46923315.7 0.3301 
2005 302321 65798566.8 0.4595 
2006 467811 85431538.8 0.5476 
2007 669881 100100816.6 0.6692 
2008 904063 147641254.0 0.6123 

 0.5237 متوسط الطاقة الضريبية
2009 1196609 126062778.2 0.9492 
2010 1230683 154387775.0 0.7971 
2011 1248284 192237070.3 0.6493 
2012 2095252 227221851.2 0.9221 
2013 2245079 243518658.5 0.9219 

 0.8480 متوسط الطاقة الضريبية
2014 1895947 230310052.9 0.8232 
2015 2117957 178908402.3 1.1838 
*2016 4071798 186397300.0 2.1845 
**2017 5776600 220905643.8 2.6150 
2018 5537374 245325400.0 2.2572 
2019 5492940 263213840.0 2.0869 

 1.8584 متوسط الطاقة الضريبية
 3.2301 مجموع متوسط الطاقة الضريبية
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 العبء الضريبي في العراق مؤشر -ثانيا 

وهدددددددي ، (1.5959%( متض دددددددض الالدددددددب  الضدددددددريبي ل  دددددددض  االولددددددد   ع د ددددددد   11 بدددددددي  الجدددددددضون  
ن دددددددت  من فضددددددد  ع دددددددبب عال يددددددد  الال دددددددل عالتالريفددددددد  ال  ركوددددددد  ع ددددددد  عالدددددددا ال ددددددد   عات التدددددددا ير ع ددددددد  

واددددددي ، وكدددددددلن ابتصدددددداب  ددددددريت  ال بوالددددددات ع دددددد  اندددددداتق الضبةدددددد  االولدددددد ، الضددددددرائب  يددددددر ال تاشددددددر 
( ادددددي حدددددي  ا  0.7856 دددددنضات التدددددي ع ت دددددا ان فدددددا متض دددددض الالدددددب  الضدددددريبي ل  دددددض  الثانوددددد  د ددددد   ال

وا  متض دددددددض الالدددددددب  الضدددددددريبي ل  دددددددض  ، (1.7888%متض دددددددض الالدددددددب  الضدددددددريبي ل  دددددددض  الثالثددددددد  د ددددددد  
اال ا  الضبا ددددددات مدددددد   بددددددل صددددددنضوق النقددددددض ،  (4.1703( بددددددالن اتددددددر  الت ددددددث د دددددد  2019-2004 

ويالحددددددن    ان فدددددداب ن ددددددت  الالددددددب  الضددددددريبي ، ((18%النامودددددد  دن ددددددت  الددددددضولي  ددددددض حددددددضتت ل ددددددضون 
بددددالن مددددض  الت ددددث  ؤشددددر  لدددد  ام انودددد  التض دددد  اددددي اتبددددان اووودددد  ةض ددددض   دددد   النمدددداذ الضددددريبي او 

وعف ددددددددي ادددددددداهر  الف دددددددداتاالتاب  ، زيددددددددات  ن ددددددددت  الضددددددددر و ، ك ددددددددا عبددددددددي  عددددددددضني ال  ددددددددتضر اال تصددددددددات  
الضددددددريبي لددددددضر ال ددددددضا ني  اتر ال دددددد  عف ددددددي ادددددداهر  الت ددددددر  و ددددددال  االتاب  الضددددددريبو  و  دددددد  الددددددضعي 

 الضريبي
وي  دددددد  قودددددداس الالددددددب  الضددددددريبي مدددددد  بددددددالن ن ددددددت  اال ددددددراتات الضددددددريبو  الدددددد  الندددددداع  ال  ددددددالي 

وهددددض احددددض ال ؤشددددرات التددددي عض ددددع تبةدددد  عددددضبل الب ددددض اددددي ال وددددا  اال تصددددات   ومددددضر  ددددضب  ، االة ددددالي
وم  بالن الصو  ، ال  ت  ال الو  ع   التصر  عالقض  ال رائو  ال تاح  اي اال تصات    

 

× 100مؤشر الالب  الضريبي = 
اال راتات الضريبو 

الناع  ال   ي االة الي
 

الت يدددددددرات الناشدددددددئ  مددددددد  ادددددددرب الضدددددددريت  ع ددددددد   ويدددددددرر  مض ددددددد ض ( الالدددددددب  الضدددددددريبي   ثدددددددل 
عضزيدددد  الدددددضبضن وح دددددب با ددددد  ا  ادددددرب الضدددددريت     دددد  ا   ندددددت  عنددددد  ا ددددداب ع ددددد  ال دددددضابت اال تصدددددات   

 وع   االنتاج.
ا  مالدددددضن الالدددددب  الضدددددريبي ادددددي الالدددددراق ا دددددل ع ثيدددددر مددددد  ال  دددددتضيات ال ث ددددد  وال دددددبب ادددددي علدددددن 

والتق تدددددات ادددددي اال دددددراتات النفتوددددد   ذ عال ددددد  ،  الدددددضت الددددد  عدددددضذ ا دددددتقراب الت دددددريالات االضدددددريت  مددددد  ة ددددد 
االمدددددر عان فددددداب ا دددددالابها او ان فددددداب قو ددددد  الصددددداتبات النفتوددددد اذ عدددددضهضب  دددددالر صدددددر  الدددددضوالب مددددد  

 ة    انو  .
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 (11الجضون  
 (  م يض  ت ناب(2004-2019مؤشرالالب  الضريبي اي الالراق ل  ض  م    

 وزاب  ال الو  وال يئ  الالام  ل ضرائب.   م الت توض وال تاعال -ال صضب -
 (-(2004-2019الالحصا  واالع اث. الن ر  ال نضي البنن ال ركد . ال ض ري  الالام   -
 م  ع ل التاحب (3الال ضت   -

 
 العبء الضريبي الجاريةالناتج المحلي باالسعار  االيرادات الضربية

2004 154881 53235358.7 0.2909 
2005 302321 73533598.6 0.4111 
2006 467811 95587954.8 0.4894 
2007 669881 10782801.4 6.2125 
2008 904063 157026061.6 0.5757 

 1.5959 متوسط العبء الضريبي
2009 1196609 130643200.4 0.9159 
2010 1230683 158521511.5 0.7764 
2011 1248284 211309950.6 0.5907 
2012 2095252 254225490.7 0.8242 
2013 2245079 273587529.2 0.8206 

 0.7856 متوسط العبء الضريبي
2014 1895947 258900633.1 0.7323 
2015 2117957 191715791.8 1.1047 
*2016 4071798 196924141.7 2.0677 
**2017 5776600 225722375.5 2.5592 
2018 5537374 251064479.9 2.2056 
2019 5492940 266190571.3 2.0635 

 1.7888 متوسط العبء الضريبي
 4.1703 مجموع متوسط العبء الضريبي
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 مؤشر المرونة الدخلية للضرائب –ثالثا 

 ( 2.497( ا  اع ددددددددددد  متض دددددددددددض ال رونددددددددددد  الضب وددددددددددد  ل ضدددددددددددرائب د ددددددددددد   12 بدددددددددددي  الجدددددددددددضون  
 2007( عددددداذ 0.487-%دين دددددا ان فضددددد  ال رونددددد  الددددد  اتندددددي م دددددتضر ل دددددا  ع د  ددددد   ، 2005ل دددددن 

التدددددددددي د ددددددددد  متض دددددددددض ال رونددددددددد  الضب وددددددددد  ل ضدددددددددرائب   ،  ددددددددد   ال دددددددددض  االولددددددددد  مددددددددد  اتدددددددددر  الضبا ددددددددد 
( وهندددددددا ع دددددددير الددددددد  اصدددددددالحات  دددددددريبو   يدددددددر ناة ددددددد  و التدددددددالي ال   ددددددد  باددددددد  مالامدددددددل %0.772 

وان فدددداب ا ددددالاب الددددنفض ع ددددبب االزمدددد  ال الودددد  الالال ودددد  التددددي ، ال روندددد  ال جددددات اووودددد   ددددريبو  ةض ددددض 
تجددددداب  ال ابةوددددد  وا ددددد    عان فددددداب اال دددددراتات الضدددددريبو  امدددددا ال دددددض  الثانوددددد  انال  ددددد  ع ددددد  و ددددد  ال

( وكانددددد  3.31% ع د ددددد   2012( وكدددددا  ا صدددددا  ادددددي عددددداذ 0.506%اقدددددض د ددددد  متض دددددض مالدددددضن الن دددددض  
. امددددددددا ال ددددددددض  الثالثددددددد  اددددددددا  متض دددددددض ال روندددددددد  الضب ودددددددد  2009( اددددددددي عددددددداذ1.926%اتنددددددد  ن ددددددددت  لددددددد  
 الدددددددضت هددددددددا االبعفدددددددان الددددددد  ادددددددرب  دددددددرائب  2014-2019( ل  دددددددض  مددددددد  6.461%ل ضدددددددرائب د ددددددد   

ادددددي حدددددي   دددددجل متض ددددددض ، ةض دددددض  ع ددددد  ال دددددركات االةنبوددددد  وع ددددد  عتا دددددات ال دددددداع  عالبئددددد  ال ددددداع  
(. وهنددددددددا ع ددددددددير 2004-2019( بددددددددالن مددددددددض  الت ددددددددث مدددددددد   7.739%ال روندددددددد  الضب ودددددددد  ل ضددددددددرائب  

 ال  هو ل  ريبي مر  ا  ام انو  ا اا  اووو   ريبو  ةض ض .
 وي    قواس

مؤشر ال رون  الضب و  ل ضرائب =  
 مالضن ن ض اال راتات الضريبو 

مالضن ن ض الناع  ال   ي االة الي
 

وعالبدددددر ال رونددددد  الضدددددريت  عددددد  الالال ددددد  ددددددي  الت يدددددر الن دددددبي ادددددي اال دددددراتات الضدددددريبو  والت يدددددر الن دددددبي 
زيدددددددات  ( وعلدددددددن ل الراددددددد  ام انوددددددد  2019-2004ادددددددي النددددددداع  ال   دددددددي االة دددددددالي بدددددددالن ال دددددددض  مددددددد   

 ال ضابيل الضريبو  ا  ك  ا كا  النماذ الضريبي مرنا ك  ا زاتت مرتوت ت .
ا  ا  كدددددل زيدددددات  ادددددي النددددداع  ال   دددددي االة دددددالي ددددددض ناب واحدددددض عقاد  دددددا زيدددددات  ادددددي اال دددددراتات الضدددددريبو  

 ( و التدددددالي ع دددددتجيب الضدددددرائب ال  ع يدددددر عالنددددداع  ال   دددددي ع ددددد ل ايبدددددر مددددد  الت يدددددر ادددددي 7.739  
 الناع .
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 (12الجضون  
 (  م يض  ت ناب(2004-2019مؤشرال رون  الضب و  ل ضرائب اي الالراق ل  ض  

 ال صضب
 (2019-2004عقرير ، وال يئ  الالام  ل ضرائب.   م الت توض وال تاعال  وزاب  ال الو  -
 ((2004-2019البنن ال ركد . ال ض ري  الالام  الالحصا  واالع اث. الن ر  ال نضي  -
 ( م  ع ل التاحث3الال ضت   -

 المرونة الدخلية للضرائب  معدل نمو الناتج المحلي  معدل نمو اإليرادات الضريبة  السنوات
2004       
2005 95.196 38.129 2.497 
2006 54.740 29.992 1.825 
2007 43.195 -88.719 -0.487 
2008 34.959 1356.264 0.026 

 0.772 متوسط المرونة الداخلية للضرائب 
2009 32.359 -16.802 -1.926 
2010 2.848 21.339 0.133 
2011 1.430 33.300 0.043 
2012 67.851 20.309 3.341 
2013 7.151 7.616 0.939 

 0.506 متوسط المرونة الداخلية للضرائب 
2014 -15.551 -5.368 2.897 
2015 11.710 -25.950 -0.451 

*2016 92.251 2.717 33.957 
 **2017 41.869 14.624 2.863 

2018 -4.141 11.227 -0.369 
2019 -0.802 6.025 -0.133 

 6.461 متوسط المرونه الداخليه للضرائب 
 7.739 مجموع متوسط المرونه الداخليه للضرائب  
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 مؤشر الميل الحدي للضرائب في العراق –رابعا 

-2008( نالحددددددن ا  متض ددددددض ال يددددددل ال ددددددض  ل ضددددددرائب ل  ددددددض  مدددددد  13والنمددددددر مدددددد  الجددددددضون  
( 0.002-%( و دددددددددددج   اتنددددددددددد  مالدددددددددددضن ال يدددددددددددل ال دددددددددددض  ل ضدددددددددددرائب  0.003% دددددددددددض د ددددددددددد    2004

واالشددددداب  ال دددددالت  هندددددا عدددددضن ع ددددد  عدددددضذ وةدددددضت عال ددددد   بو و   رت ددددد ( ددددددي  الضدددددرائب والنددددداع  ال   دددددي 
لو دددددا ، (0.004%ل ضدددددرائب ع قدددددضاب   االة دددددالي امدددددا ال دددددض  الثانوددددد  اقدددددض  دددددج   متض دددددض ال يدددددل ال دددددض 

 (. و دددددج   بدددددالن 0.074 دددددج   ال دددددض  الفرووددددد  الثالثددددد  متض دددددض ال يدددددل ال دددددض  ل ضدددددرائب  ع د ددددد   
( وهنددددددا  ؤشددددددر الدددددد   ددددددال  ااع ودددددد  0.080%اتددددددر  الت ددددددث متض ددددددض ال يددددددل ال ددددددض  ل ضددددددرائب د دددددد   

 النماذ الضريبي.

ر ال ت دددددددد  لال ددددددددراتات    دددددددد  قودددددددداس ال يددددددددل ال ددددددددض  ل ضددددددددرائب مدددددددد  بددددددددالن   دددددددد   مقددددددددضابالت ي
 الضريبو  ال  مقضاب الت يرال ت   اي الناع  ال   ي االة الي.

مؤشر ال يل ال ض  ل ضرائب= 
الت ير ال ت   لال راتات الضريبو 

الت ير ال ت   اي الناع  ال   ي االة الي
 

 ( بددددددددالن مددددددددض  0.08وعددددددددضن النتددددددددائ  ال  ددددددددت رة  ل  يددددددددل ال ددددددددض  ل ضددددددددرائب اع د دددددددد  حددددددددضالي 
( وهددددددا  الندددددي ا  زيدددددات  مدددددا مقدددددضاب  ت نددددداب واحدددددض ادددددي النددددداع  ال   دددددي االة دددددالي عدددددؤتر 2004-2019 

وهدددددددددا   ددددددددير عددددددددضذ  ددددددددضب  ،  ( مدددددددد  الددددددددض ناب 0.08الدددددددد  زيددددددددات  اددددددددي اال ددددددددراتات الضددددددددريبو  ع قددددددددضاب  
الضدددددرائب ادددددي الالدددددراق مددددد  عضةوددددد  الديددددداتات ال اصددددد   ادددددي النددددداع  ال   دددددي االة دددددالي لصدددددالع بدينددددد  

بغتددددد  الب دددددض ادددددي  قدددددل كاهدددددل ال دددددضا ني  عالضدددددرائب وا دددددتالان  الب دددددض عدددددال ضابت  وعلدددددن ع دددددبب عدددددضذ، الب دددددض
 الت ضي   االبرر.
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 (13ةضون  
 (  م يض  ت ناب(2004-2019مؤشر ال يل ال ض  ل ضرائب اي الالراق ل  ض  

 (2019-2004وزاب  ال الو . ال يئ  الالام  ل ضرائب.  م ال تاعال  والت توض   -
 ((2004—2019البنن ال ركد . ال ض ري  الالام  الالحصا  واالع اث. الن ر  ال نضي  -
 ( م  ع ل التاحث3الال ضت  -

 

 الميل الحدي للضرائب التغير المطلق الناتج المحلي التغير المطلق االيرادات الضربية السنوات
2004       
2005 147440 20298239.9 0.01 
2006 165490 22054356.2 0.008 
2007 202070 -84805153.4 -0.002 
2008 234182 146243260.2 0.002 

 0.003 متوسط الميل الحدي للضرائب
2009 292546 -26382861.2 -0.011 
2010 34074 27878311.1 0.001 
2011 17601 52788439.1 0.000 
2012 846968 42915540.1 0.020 
2013 149827 19362038.5 0.008 

 0.004 متوسط الميل الحدي للضرائب
2014 -349132 -14686896.1 0.024 
2015 222010 -67184841.3 -0.003 
2016 1953841 5208349.9 0.375 
2017 1704802 28798233.8 0.059 
2018 -239226 25342104.4 -0.009 
2019 -44434 15126091.4 -0.003 

 0.074 متوسط الميل الحدي للضرائب
 0.080 مجموع المتوسط 
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 المبحث الثاني
 المعوقات التي تواجه النظام الضريبي في العراق

عدددددالنمر الددددد  النمددددداذ الضدددددريبي ادددددي الالدددددراق عجدددددض   تضااددددد  مددددد  االنم ددددد  الضدددددريبو  ال دددددائال  ادددددي ا  دددددب 
ويالدددددداني مدددددد  ، الب ددددددضا  النامودددددد  مدددددد  حيددددددث ال صددددددائا والض ددددددائل ال  ددددددت ضم  اددددددي الال ددددددل الضددددددريبي

ويالدددددر  النمددددداذ الضدددددريبي عانددددد   عفاعدددددل مج ضعددددد  ، يبو ان فددددداب تبةددددد  كفا عددددد  و دددددي  اوعيتددددد  الضدددددر 
مددددد  الالناصدددددر اال ض ضلجودددددد  والفنوددددد  ليددددددؤت  الددددد  كوددددددا   دددددريبي مالددددددي    ثدددددل الضة دددددد  ال  دددددو  ل نمدددددداذ 

 .(1 والد  ع ت   مالم   م  مجت   متقضذ ا تصات ا ع  مجت   مت   (

الالامدددد  اال  هددددددا النمددددداذ عددددالر م مددددد  اه وددددد  النمدددداذ الضدددددريبي وم ددددداه ت  الن ددددبو  ادددددي اال دددددرتات 
 ضاةدددددد  عددددددض  مالض ددددددات وع ددددددض ات اددددددي عتبيدددددد  مددددددا   ددددددا الالضالدددددد  واالنصددددددا ، و هددددددد  ال الض ددددددات او 
الت دددددددض ات  دنيضيددددددد ، انوددددددد ، عنمو وددددددد ،  انضنوددددددد ، ع دددددددري ، بابةوددددددد ( انال  ددددددد  هدددددددد  الت دددددددض ات عا ابهدددددددا 

 دددددوا مددددد  توب  ال ددددد بو  ع ددددد  النمددددداذ الضدددددريبي ادددددي الالدددددراق مددددد  عدددددضذ كفا عددددد  وال دددددض مددددد  ااع يتددددد  وعق
 ال الي واال تصات  و االةت اعي.

 التحديات والمعوقات البنيوية في النظام الضريبي في العراق  -المطلب االول:

لو ددددددددا عالددددددددض ال الض ددددددددات البنيضيدددددددد  مت يددددددددرات و صددددددددالض ات ا تصددددددددات   عات الجدددددددددوب الناعالدددددددد  مدددددددد  
البيىئدددددددد  ال   ودددددددد  او اال  و ودددددددد  او الضولودددددددد . ع ثددددددددل عائقددددددددا  امدددددددداذ الت ددددددددضالت ال الاصددددددددر اددددددددي االنم دددددددد  

  –الضريبو  . وك ا  اعي 

 تعدد الضرائب المفروضة.  -اوال

ال الودددددد  عدددددد   ريدددددد  اددددددرب  ددددددرائب متالددددددضت   واددددددي ال الددددددب ع ددددددال  الب ددددددض  لدددددد  عالمددددددوم ا راتاع ددددددا
ل  صدددددضن ع ددددد  ايبدددددر ا دددددراتات  دددددريبو  الالزمددددد  مثدددددل  ادددددرب  دددددريت  تبدددددل.  دددددريت  الالقاب، دددددريت  

وهدددددا النددددضن مدددد  الضددددرائب  الت ددددض ا ا ددددا ع دددد  الت ييددددد دددددي  الددددضبضن ال  ت فدددد  كددددال  ، مبوالددددات. .. الدددد ( 

                                                           
شردالمكتب المصري الح، اصول االنظمة الضريبية ،يونس احمد بطريق (1) -24ص 1966االسكندرية ، يث للطباعة والن
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مصددددداتب الدددددضبل. ك دددددا  ح دددددب مصدددددضبها  ع  دددددتم ادددددرب  دددددريت  نضووددددد  م دددددتق   ع ددددد  كدددددل مصدددددضب مددددد 
 . (1  ّ  ل ل  ريت  مفرو   وعا  و الرا  باصا  د ا

ويالدددددددددا  ع ددددددددد  الضدددددددددرائب ال تالدددددددددضت  وةدددددددددضت اتابات متالدددددددددضت   ائ ددددددددد  ع ددددددددد  الدددددددددر ض والت صددددددددديل 
والتدددددددضابل ادددددددي مدددددددا دين دددددددا، ويالدددددددا  ا ضدددددددا ع ددددددد  الضدددددددرائب ال تالدددددددضت  ان دددددددا ع الوف دددددددا عاهضددددددد  قوا دددددددا 

ض  اال تصددددددات قو ت ددددددا اددددددي هدددددددا الصددددددضت. ا دددددداا  الدددددد  عال صددددددي   الضددددددريبو  ال ن فضدددددد  م ددددددا  فقددددددض  اعدددددد
عالدددضت اندددضان الضددددرائب  ترعدددب ع ودددد  عالدددضت القددددضاني  ال  دددرع  م ددددا  الندددي وةددددضت ايثدددر مدددد  ة ددد  ع ددددري و ، 
وهددددددا  ددددددنال   ع دددددد  ع  وددددد  عالددددددض ل القددددددرابات ال اصددددد  عقددددددضاني  الضددددددريت  والتدددددي عتالددددددابب اددددددي عالددددددا 

  اددددرب ا   ددددريت  ال  ددددتم اال عقددددانض  عصددددضب  االحوددددا  مدددد  مبددددض   انضنودددد  الضددددريت  الددددد   قددددضذ ع دددد  ا
 . ( 2 ال  ت  الت ري و  ال  تص  وهدا الض     ر  ع   عالض ل او ال ا  ا   انض  

 عدم مرونة النظام الضريبي -ثانيا

الددددددض مددددد  ا   تصددددد  النمددددداذ الضدددددريبي دضبةددددد  مددددد  ال رونددددد  ل  فدددددا  ع ددددد  توب  ا  ددددداس ادددددي النمددددداذ 
اال دددددتجاع  ل مدددددرو  التابئددددد  ع  ت ددددد  اشددددد ال ا ا تصدددددات   كانددددد   اال تصدددددات . ك دددددا  تج ددددد  توب  ادددددي

 اذ  وا و . وعا يرها ع   الضعا  الضريبي ابعفاعا او ان فا ا. 

ا  الالال ددددد  ددددددي  النددددداع  ال   دددددي االة دددددالي واال دددددرات الضدددددريبي  جدددددب ا  ع دددددض  مضةتددددد  عالندددددي ع دددددر   
عا كاندددد  الالال دددد   ددددالت  ا دددددا  النددددي ا  الندددداع  ال   ددددي االة ددددالي واال ددددرات الضددددريبي عاعجددددا  واحددددض امددددا ا

وةدددضت ابدددتالن ادددي ع دددن الالال ددد . وهددددا مدددا  دددض لدددضحن ادددي  دددنضات عدددض  ادددي اال تصدددات الالرا دددي م دددا  ددددضن 
ع دددد  عددددضذ مروندددد  النمدددداذ الضددددريبي وعددددضذ  ضبعدددد  ع دددد  مالحقدددد  الديدددداتات ال اصدددد   اددددي الندددداع  ال   ددددي 

 االة الي. 

 انخفاض نسبة الحصيلة الضريبية  -ثالثا
ان فددددداب ال صدددددي   الضدددددريبو  ن دددددت  الددددد  النددددداع  ال   دددددي االة دددددالي ادددددي الالدددددراق.  الدددددضت الددددد   دددددال   

االتبا  الضددددددددددددريبو  وع  دددددددددددد  االتوات والض ددددددددددددائل ال  ددددددددددددت ضم  اددددددددددددي ع  وددددددددددددات الت صدددددددددددديل الضددددددددددددريبي 

                                                           
، كلية االدارة واالقتصيياد، اطروحة دكتوراه، الناميةالبلدان ف  تقويم االداء الضييريب  فيالبحث ، القادر الشييييل منذر عبد ( 1)

 34-33ص، 1997جامعة بغداد 
 40-38ص ، 2009بغداد ، المكتبة القانونية، مجموعة قوانين الضرائب، صباح صادق جعفر االنباري (2)
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عاال ددددددددداا  الددددددددد  عدددددددددضذ كفدددددددددا   الالدددددددددام ي  ع ي دددددددددا، وعدددددددددضذ ع دددددددددض ث االةدددددددددرا ات والت دددددددددريالات الالزمددددددددد  
 الضريبي ع ا تالئم م  التتضبات اال تصات  .  والضروبي  تبل النماذ

وي  ددددد  زيدددددات  الن دددددت  التدددددي عقتتددددد  مددددد  النددددداع  ال   دددددي االة دددددالي عا دددددت ضاذ الضدددددرائب تو  ا  
عددددددؤت  ل ددددددضوث ا دددددداب  دددددد بو  اددددددي اال تصددددددات وان ددددددا  ددددددض   ددددددض  علددددددن مفيددددددضا اددددددي حالدددددد  وةددددددضت  دددددد ضا 

ح  ددددددريبي شددددددامل  رادددددد  مدددددد  االمددددددر الددددددد   تضةددددددب ع دددددد  ال دددددد ت  ال الودددددد  اةددددددرا  اصددددددال ،(1 عضدددددد  و 
 ع ا  ان فددددداب مالدددددضن اال تتدددددان ، م دددددتضر ال فا عددددد  ويالدددددال  الت  ددددد  ال ضةدددددضت ادددددي االة دددددد  الضدددددريبو 

 .(2 الضريبي الد   نال   ع   االن فاب اي اال راتات الالام  
 االختالل في الهيكل الضريبي -رابعا 

اة دددددددالي اال دددددددراتات   م دددددددر هددددددددا االبدددددددتالن ادددددددي ابعفدددددددان ا ددددددد اذ الضدددددددرائب  يدددددددر ال تاشدددددددر  ادددددددي
 ع ، الضددددددريبو  اددددددي الالددددددراق. وع ددددددض  ال الدددددد  م ددددددا ر  اددددددي ال وايددددددل الضددددددريبو  ل ددددددضون ال تقضمدددددد  صددددددناووا

( TANZIو دددددددض وةدددددددضت تبا دددددددت  ، او الريددددددد  مددددددد  ال   وددددددد ، عالت دددددددض ع ددددددد   دددددددرائب الدددددددضبل مددددددد  الال دددددددل
مدددددد   30%د ددددددض نامودددددد  عتضدددددد   الالض ددددددض منالب ددددددضا  الالر ودددددد  ا  الضددددددرائب ال تاشددددددر  ع دددددد م  86ل ددددددضالي 

 ا  اذ الضرائب  ير ال تاشر . 60%ال ج ضن ال  ي لال راتات و
 ضعف االدارة الضريبية -خامسا

ااتقدددددددداب الالددددددددراق ل  ال ضمددددددددات والبوانددددددددات ال الودددددددد  و الضددددددددريبو  او  يرهددددددددا عالددددددددض مدددددددد  تالالت 
م دددددا  دددددؤت  الددددد  عدا دددددض الت دددددر  ، ع ددددد  عنمدددددوم الضدددددرائب وع صدددددي  ا القدددددائم  دددددال  الج ددددداز االتاب  

اضدددددددال عدددددد  الف دددددددات االتاب  وهددددددي عديدددددددض مدددددد  الالضامدددددددل التالقيددددددض ادددددددي ع  ودددددد  االصدددددددالح الضددددددريبي 
 .الضر يي اي الالراق

 تخلف الجهاز المصرفي: -سادسا
ا  القتدددددان ال صدددددراي ادددددي الالدددددراق  الددددداني مددددد  اوةددددد  عض دددددض  ل ت  ددددد  والقصدددددضب التدددددي ع دددددض مددددد  

  ودددد  الن ددددض واال ددددتقراب وابددددد توبهددددا اددددي ع، ام انودددد  ال صدددداب  عدددد  م ددددا ر  الددددنمم ال صددددرلو  الالال ودددد 
ال دددددالي واال تصدددددات . م دددددا ةال ددددد  منددددد  عائقدددددا امددددداذ م ت ددددد  االصدددددالحات اال تصدددددات   ومن دددددا ع  وددددد  
االصددددددالح الضددددددريبي التددددددي ع تدددددداج لج دددددداز مصددددددراي متتددددددضب  الت ددددددض ع دددددد  اال دددددداليب االل ترونودددددد  اددددددي 

 التالامالت ال الو .

                                                           
بحث مقدم الن مؤتمر  ،صيييا ة التشييريعام المرلن ركن اسيياسيي  ف  االصيي ح الضييريب  ،ابراهيم حميد محسيين اليبيدي( 1)

 29-20ص، بغداد 2006 ،االص ح الضريب 
 4-3ص ،قضايا اقتصادية ،صندوق النقد الدول  ،النامية والسياسة الضريبيةالبلدان ،فيتو تانيي وهال زي (2)
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 المطلب الثاني: تحديات) تنظيمية وقانونية( وفنية
 لتنظيمية والقانونية ا -اوال

غوددددا  الثقدددد  ال تتاتلددددد  دددددي  ال   فددددي  عالضدددددريت  وال دددد ت  ال الودددد  ع دددددبب اعتقددددات كدددداتب ال ددددد ت   -1
ال الوددددددد  ع ددددددد  ا  ال   ددددددد  ال    ددددددد  عددددددد  حموقددددددد  مركدددددددد  ال دددددددالي ا  ا  مدددددددا    دددددددف  ال   ددددددد  مددددددد  

 ددددد  ادددددي نتوجددددد  عدددددضذ  قددددد  ال  ، دواندددددات عددددد  و دددددال  ال دددددالي  ت يدددددد عالدددددضذ ت ددددد  حموقددددد  مركدددددد  ال دددددالي
االتاب  الضدددددريبو  و التدددددالي ادددددا  غودددددا  الثقددددد  ال تتاتلددددد  ددددددي  التدددددراي   دددددؤت  ادددددي ال ثيدددددر مددددد  االحودددددا  

 ال  االبالن عالقضاعض الضريبو  وال و ا  اعض  الالضال . 
عدددددضذ مالراددددد  ال   ددددد  عددددددال قضق والضاةتدددددات التدددددي حدددددضتها القددددددانض . افدددددي كثيدددددر مددددد  ال دددددداالت   -2

، تاب  اددددددي التقددددددض ر تو  ا   الددددددر  ا  علددددددن مقددددددر  انضندددددددا البددددددر ال   دددددد  عدددددد  عدددددددمر  مدددددد  عال دددددد  اال
والق دددددم االيبدددددر ال   فدددددي  عدددددضذ ا الع دددددم ع ددددد   دددددانض  الضدددددريت  و التدددددالي ادددددان م  يدددددر مت الدددددي  ع ددددد  

 الت ريالات الضريبو  التي ع ضت واةتاع م وحقض  م .
ا  ع  وددددد  ابفدددددا  البواندددددات مددددد   بدددددل ال   فدددددي  ع  ت ددددد  التدددددرق  الدددددض نضعدددددا مددددد  الت دددددر  لدددددضر  -3

ال   ددددد  عددددد  تاددددد  الضدددددريت  تو  االنتتدددددا  الددددد  ا  هدددددد  اال تتاعدددددات الضدددددريبو  ل دددددا ا ددددداب م  ددددد  ادددددي 
ع  وددددد  االنفدددددداق ال  دددددضمي وعن ودددددد  الن ددددداا اال تصددددددات  ع ددددد ل عدددددداذ وعن وددددد  القتددددددان ال دددددضمي ع دددددد ل 

 باص.
 دددددددال  الالقض دددددددات الضدددددددريبو  وال  دددددددايل الت دددددددري و : ا  الت دددددددري  الضدددددددريبي  الدددددددض ةدددددددد ا  مددددددد   -4

وي ددددت ض  ضعددددد  مددددد  بدددددالن التالددددداو  ، ني ادددددي النمددددداذ الضددددريبي الدددددد  عبنددددد  ع وددددد  الضولددددد اال دددداب القدددددانض 
ددددددي  االتاب  الضددددددريبو  وال   فددددددي  دددددددضا  الضددددددريت . ال  وةددددددضت   ددددددرات لودددددد  عالنددددددي ب دددددداب  ال ثيددددددر مدددددد  

وي ددددددددير  ددددددددانض   ددددددددريت  الددددددددضبل  لدددددددد  ا  الت ددددددددريالات الضددددددددريبو  وع ض ددددددددض ، امددددددددضان ال داندددددددد  الالامدددددددد 
 ضريت  هي م  ابتصاص ال  رن الضريبي. ال   في  ال ا الي  ل 

 ثانيا : التحديات الفنية)ضعف االوعية الضريبية(
عالدددددض ع  وددددد  عقدددددض ر الضعدددددا  الضدددددريبي مددددد  احدددددض الت دددددض ات الفنوددددد  التدددددي عضاةددددد  النمددددداذ الضدددددريبي 
ا  ع النددددددد  ع  وددددددد  عاليدددددددي  اال ددددددداس ال دددددددات  لفدددددددرب الضدددددددريت . وهنالدددددددن عدددددددض   دددددددرق لتقدددددددض ر الضعدددددددا  

 ع و   ريت  من ا:الضريبي ال فروب 
التقدددددض ر ال تاشدددددر: ل ضصدددددضن الددددد  حموقددددد  ال دددددات  ال ا دددددال  ل ضدددددريت  واددددد  هدددددد  التريقددددد    دددددض   -1

 (1 م  بالن احض اال اليب االعو  
 قواذ ال     عاال راب ع  تب   اتقضذ ال  ت  ال الو  عالت ق  م  ص   هدا اال راب  -أ

                                                           
بحث حاالم تطبيقيه ف  ، ضريبة الدخل مع قاعدة اليقين الضريب  مدي توافق طرق واساليب تقدير، ع ء حسين علوان (1)

 287-285ص2021، 2العدد ، 13المجلد ، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية، ف  الهيئة العامة للضرائب
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ال   دددددد  عالضددددددريت  ل  ال ضمددددددات التددددددي التقددددددض ر االتاب  ا  قودددددداذ ال دددددد ت  ال الودددددد  دت ض ددددددض تبددددددل  -ب
ع ت   دددددا او عقدددددض رات  ددددداعق ، ويالدددددا  ع ددددد  هدددددد  التريقددددد  ك ددددد  بةدددددان ال ددددد ت  ال الوددددد  ادددددي م ت  دددددات 

 ال   في  ومضا قت م
التقدددددض ر  يدددددر ال تاشدددددر:   دددددت ضذ هددددددا الندددددضن مددددد  التقدددددض ر عندددددضما  دددددتم ع ض دددددض ال دددددات  ال ا دددددال   -2

 اعي:ل ضريت  دضا ت  عنصر بابةي ويتم ع   ري  ما  
ممدددداهر بابةودددد :  ددددتم االعت ددددات وادددد  هددددد  التريقدددد  ع دددد  ا دددداس القددددرائ  اوعالمددددات ال ابةودددد   -أ

م ث ددددد  عالدددددضبل مثدددددل المو ددددد  اال جابيددددد  ل  ددددد   او ع ددددد  ا ددددداس عدددددضت الال دددددان ادددددي الال دددددل او و ددددددائل 
النقدددددل ال  دددددت ضم  ادددددي الال دددددل. .. و  الدددددا  ع ي دددددا ادددددي ابتوددددداب عالدددددا القدددددرائ  التدددددي  دددددض ع دددددض  عاليدددددض  

   وكدلن ال عابد االعتتابات ال  صو  ل     .ع  ال موق
 ريقدددد  عقددددض ر الجدددددا  : واقددددا ل ددددد اال دددد ض   ددددتم عقددددض ر الضعددددا  ع دددد  ا دددداس مالددددضن االنتدددداج او  -ب

 .(1   ض  التقض ر  ائ ا ع   عقض ر االب اح ع   ا اس ب م ال بوالات
ا دددددت ضاما. ل ضن دددددا عالت دددددض  ريقددددد  التقدددددض ر ال تاشدددددر دضا دددددت  ا دددددراب ال   ددددد  ددددددضا  الضدددددريت  االيثدددددر 

ال ركدددددد ال دددددالي ل    ددددد  ا ا دددددا لفدددددرب الضدددددريت  والتدددددي   دددددان اعت اتهدددددا لوالب دددددضا  التدددددي  رعفددددد  اي دددددا 
م ددددتضر الددددضعي الضددددريبي لددددضر ال   فددددي . امددددا لوالب ددددضا  التددددي عالدددداني مدددد  عددددضهضب م ددددتضر هدددددا الددددضعي 

 .(2 اال      االعت ات ع ي ا
 لبشرية المطلب الثالث: المعوقات والتحديات ا

مدددد  بددددالن ع ددددل هو ددددل الج دددداز الضددددريبي الالرا ددددي ا ددددض ال  تددددا ر اقددددض اددددي وا دددد  الت ددددض ات 
البنيضيدددد  والتنمو ودددد  والفنودددد  اقددددض وان ددددا  تددددا ر اددددي ال الض ددددات الت ددددري   ع عتددددر  هددددد  ال الض ددددات ا ددددابا  

   بو  عنال   ع   كفا   الج از الضريبي وا راتات ال صي   الضريبو  من ا. 
 .لدى المكلفين ستوى الوعي الضريبيتدني م -اوال

ع الددددددددب زيددددددددات  الددددددددضعي الضددددددددريبي توبا  م  ددددددددا اددددددددي ع  ودددددددد  ال صددددددددضن ع دددددددد  الضددددددددرائب وابعفددددددددان 
 ع  الحدددددن انالب ددددددضا  ، اقوام دددددا. ا  دددددا هدددددض مالددددددرو     م دددددتضر الدددددضعي الضدددددريبي   ت دددددد  ددددددي  الدددددضون

ال تقضمددددد  عت يدددددد عابعفدددددان م  دددددض  ادددددي م دددددتضر الدددددضعي لدددددضر ااراتهدددددا ال   فدددددي  ددددددضا  الضدددددرائب وعلددددددن 
نتوجدددددددد  لثقددددددددت م عالج دددددددداز الضددددددددريبي وشددددددددالضبهم عالفائددددددددض  ال قاد دددددددد  التددددددددي   صدددددددد ض  ع ي ددددددددا مدددددددد  تادددددددد  

                                                           
، الرانية المكتبة الوطنيةالطبعة ، عمان اثراء للنشير والتوزيع، المالية العامة والقانون المال  والضيريب ، عادل فليح العل  (1)

 166ص 2011
  130-129ص، مصدر سابق، محمد صفوم العمريهشام ( 2)
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ب دددددضا  الناموددددد  دين دددددا نجدددددض انال، الضدددددرائب عددددد   ريددددد  انفددددداق الب دددددض ع ددددد  ال دددددضمات الالامددددد  ال قضمددددد  ل دددددم
وعلددددددن ع ددددددبب عددددددضذ  قددددددت م و ندددددداعت م اددددددي ، عالدددددداني مدددددد  ان فدددددداب اددددددي م ددددددتضر الددددددضعي دددددددي  ااراتهددددددا

ال صدددددددضن ع ددددددد  ال دددددددضمات الالامددددددد  عال  دددددددتضر ال ت دددددددض  ال قضمددددددد  مددددددد   بدددددددل ال  ضمددددددد .   ددددددداا  الددددددد  
 دددددال  التدددددروي  والت دددددضي  االعالمدددددي اله وددددد  الضدددددرائب وتوبهدددددا ادددددي م ددددداعض  ال  ضمددددد  ع ددددد  زيدددددات  

ا  اتبا   ه ودددددد  الضددددددريت  وتوبهددددددا عالن ددددددت  ل    فددددددي  د ددددددا  ددددددؤت   لدددددد  ع ضل ددددددا ، ( 1 الالامدددددد   اال ددددددراتات
مدددد  ا ددددر  الجتا دددد  ال فددددروب عقددددانض   لدددد  ا ددددر  ال ضا ندددد . وحين ددددا   ددددض  االلتددددداذ دددددضاال ا م اب دددد  حددددر  
  اب دددد  ال   فددددض  دددددضعي مرعفدددد   ددددنال   اددددي عددددض الضددددريت  واةتددددا  و نوددددا  ع قدددد  منفالدددد  عامدددد  ل ج ودددد  

 عصضب   و عابرر. 

ونتوجددددد  عدددددضني المددددددرو  اال تصدددددات   اددددددي الالدددددراق وان فددددداب م ددددددتضر الدددددضبل الددددددد  ا دددددر ع دددددد ل 
 ددددد بي ع ددددد  ائدددددات مددددد  عو  الدددددضبضن ال ن فضددددد  واع دددددال  حدددددض  التفددددداوت ادددددي عضزيددددد  الدددددضبل اتر علدددددن 

 )2(. ل  ب   نضن م  التال   والم م لالضذ ع قي  الالضال 
 التهرب الضريبي -ثانيا

ال الض دددددات والت دددددض ات التدددددي عضاة ددددد  النمددددداذ الضدددددريبي والتدددددي  الدددددض الت دددددر  الضدددددريبي مددددد  ايثدددددر 
ويت ثددددل الت ددددر  اددددي ، عددددؤ ر عصددددضب  كبيددددر  ع دددد  حجددددم اي ددددراتات الضددددريبو  التددددي ع صددددل ع ي ددددا الضولدددد 

ا  بت  االدددددل ال   ددددد  عالدددددضا  ع ددددد  الض دددددائل ، م اولددددد  ال   ددددد  عالضدددددريت  عالدددددضذ تاال دددددا ك ودددددا   و ةدئودددددا  
لت صددددديل الدددددضابتات ع  ددددداوالت كثيدددددر  لتفدددددات  ع  وددددد  ا تتدددددان تب ددددد   ال تتالددددد  مددددد   بدددددل ايتاب  الضدددددريبو 

 .(3 او االنقاص م  حج  
وع ددددد ل ع  وددددد  الت دددددر  مددددد  تاددددد  الضدددددرائب مددددد  اهدددددم ال  دددددايل التدددددي عضاة ددددد  الج ددددداز الضدددددريبي 
ل ددددددا ل ددددددا مدددددد  انال دددددداس ع دددددد  ان فدددددداب ال صددددددي   الضددددددريبو  ومدددددد   ددددددم  ن فدددددداب اددددددي حجددددددم   ددددددراتات 

ومدددد  الجدددددا ات ال الودددد  التددددي ، ( 4  دددد   عددددات  انفا  ددددا ع دددد  ال ددددضمات الالامدددد الضولدددد . والتددددي كددددا  مدددد  ال  
-44ادددددي ال دددددضات   1982ل دددددن   113ار دددددت ا ال ددددد ت  ال الوددددد   دددددض نمدددددم  دددددانض   دددددريبو  الدددددضبل ب دددددم 

                                                           
 .2012 .جامعة بغداد .رسييييالة ماجسييييتير .دور الضييييريبية ف  تمويل الموازنة العامة ف  العراق .لقاء فنجان ثامر زيدان (1)

 .41ص
مجلة البحوث االقتصييييييادية  .عوامل ضييييييعي الوع  الضييييييريب  ف  العراق وبعل السييييييبل لمعالجته .توفيق المرايات  (2)

 30ص .1999لسنة  3العدد .جامعة بغداد .واالدارية
 .تحليل اسيييباب واثار راهرة التهرب الضيييريب  وطرق معالجته ف  النظام الضيييريب  العراق  .هاوكار رمضيييان عيسييين (3)

 .137ص .2017 .2العدد .20المجلد  .جامعة كركوك .مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية
العوامل المؤثرة ف  التهرب والتجنب الضييييييريب  وع قتهما بالشييييييكل القانون  لمكتب ، طارق حمدي حمدان ابو سيييييينينه (4)

الرسالة ، نة الملك عبد هللا الصناعية(حالة علن الشركام الصناعية ف  مديبحث  التدقيق والمحاسبة للشركة الصناعية)

 29ص 2008، جامعة الشرق االوسط للدراسام العليا، ماجستير محاسبة
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(  دددددرق الجتا ددددد  وةدددددا ت اي دددددا ع ددددد  ال ددددد ت  ال الوددددد  عب وددددد  ال   ددددد  بتودددددا  ددددددضا  الضدددددريت  وي دددددض  49
و الدددددض اصدددددضاب مددددددكر  التقدددددض ر وعب وددددد  ال   ددددد  ددددددضا   تضةدددددب ع وددددد  ، ماليندددددا  مقدددددضابها وعدددددابي  ا دددددت قا  ا 

 ( مددددد  قو ددددد  5(  ضمدددددا  مددددد  عدددددابي  التب وددددد   ضدددددا  الي دددددا  21الدددددضا  واعا لدددددم  دددددضا  الضدددددريبو  بدددددالن  
(  ضمدددددددا  عالدددددددض انقضدددددددا  ال دددددددض  21الضدددددددريت . ويضددددددداع  هددددددددا ال ب ددددددد  اعا لدددددددم عدددددددضا  الضدددددددريت  بدددددددالن  

لودددد  عق ددددوض الضددددريبو  دنددددا  ع دددد    ددددب مدددد  ال   دددد   عا وةددددض ا ددددتاعا  االولدددد . كدددددلن   دددد  ل  دددد ت  ال ا
وادددددي حالددددد  عدددددضذ تاددددد  ال   ددددد  ، مبدددددرب  لددددددلن ع ددددد  ا   دددددتم عب وددددد  ال   ددددد  ع قدددددضاب وعدددددابي  كدددددل   دددددض

(  ضمدددددا  مددددد  عدددددابي   ال دددددت قاق عصدددددتع ك  دددددا م دددددت ق  الدددددضا  ع قائودددددا  ددددددضو  21الحدددددض اال  ددددداا بدددددالن  
ل جتا دددددد     دددددد  و ددددددالا  نف ددددددوا  ل    دددددد   ضاالدددددد  الدددددد  الت ددددددر   ال اةدددددد  الدددددد   نددددددداب،    هدددددددا اال دددددد ض 

 (1)الضريبي ال  راعي المرو  ال الو  التي   و  ا ال    .
  

                                                           
بحث مقدم للمؤتمر الضريب  االول للفترة من  ."النظام الضريب  ف  العراق )الواقع واالفاق المستقبلية(" .خالد حامد عبد (2)
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 المبحث الثالث
 مقترحات لتفعيل اسهام الضرائب في تمويل الموازنة العامة العراقية

 المطلب االول: متطلبات االصالح الضريبي في العراق

 االصالح الضريبي

االنمدددددداب عضةدددددد  ن ددددددض االصددددددالح الضددددددريبي ل ضندددددد   ددددددروب  ا تصددددددات   م  دددددد  وتعامدددددد  ابدددددددت 
 نددددددد   دددددددضار ح ا ددددددد  ل صدددددددناعات ال   وددددددد  الناشدددددددئ  مددددددد  ، ا ا دددددددو  ادددددددي ع  وددددددد  االصدددددددالح اال تصدددددددات 

اضدددددال ، بدددددالن ادددددرب  دددددر و  ك ركوددددد  مرعفالددددد  ع ددددد  اال دددددتيراتات ل  ددددد   التدددددي    ددددد  انتاة دددددا م  ودددددا
ع ضيدددددل ال ضازنددددد  الالامددددد  ل ضولددددد  واالبفددددداق ادددددي ع قيددددد  االهدددددضا  عددددد  ا ددددد اذ الضدددددرائب ال تضا دددددال  ادددددي 

والال ددددددل ، وي ددددددض  االصددددددالح الضددددددريبي الدددددد  عق يددددددل االعت ددددددات ع دددددد  الددددددنفض ، اال تصددددددات   واالةت اوودددددد 
وانبثقددددددد  ، وابضدددددددان ة وددددددد  ال   فدددددددي  ل ضدددددددريت  ل الام ددددددد  واحدددددددض ، ع ددددددد  ةدددددددد  وع دددددددجو  اال دددددددتث اب 

 ويالددددددددر  االصددددددددالح الضددددددددريبي عان  ع  ودددددددد  (1 ، ة ددددددددضت حثيثدددددددد  اددددددددي مضدددددددد اب االصددددددددالح الضددددددددريبي
ع قيدددددددد  ال فددددددددا   والالضالدددددددد  واال تصددددددددات وي دددددددد ل اصددددددددالح الت ددددددددريالات الضددددددددريبو  والج دددددددداز ع ددددددددت ض  

الضددددددريبي وال جت دددددد  الضددددددريبي وي ددددددض  الدددددد  التن ددددددي  دددددددي  االهددددددضا  اال تصددددددات   وال فددددددا   والالضالدددددد  
  ومالقدددددض  الن دددددا ع تددددداج مدددددض  زمنوددددد  ا  ع  وددددد  االصدددددالح الضدددددريبي ع دددددض  ح ا ددددد( 2 والفالالوددددد  االتابيددددد (

يالودددد . اضدددددال عددددد  االبات  ال موموددددد  ادددددي االصدددددالح واع دددداع االةدددددرا ات ال ازمددددد   دددددض ال تضدددددربي  مددددد  
  عفاليل اصالح النماذ الضريبي وع ض ث هو   .

 اصالح الحصر الضريبي -اوال

ال صددددددددر الضددددددددريبي هددددددددي ع  ودددددددد  عددددددددا ير وع ض ددددددددض ال   فددددددددي  ال ا ددددددددالي  ل ضددددددددريت  وعثبيدددددددد  
ئ م وعندددددداوين م اددددددي دوانددددددات االتاب  الضددددددريبو . واولدددددد  ال تددددددضات ال   دددددد  واال ا ددددددو  اددددددي ع ض ددددددض ا دددددد ا

م ت دددددددد  مصدددددددداتب الددددددددضبضن واالووودددددددد  ال ا ددددددددال  ل ضددددددددريت .  تض دددددددد  نجدددددددداح االتاب  الضددددددددريبو  ع دددددددد  

                                                           
، العدد الران ، المجلد التاسيع ،مجلة االنبار للعلوم القانونية والسيياسيية، االصي ح الضيرب  ف  العراق ،نور حمية حسيين (1)

 434ص2019
 249ص  ،دار جرير للنشر والتوزيع، عمان ،دراسام ف  علم الضريبة ،عبد المجيد قدوري (2)
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وعالت ددددض االتاب  الضددددريبو  (. 1 ال فددددا   وت دددد  اددددي عتبيدددد  القددددانض  الضددددريبي وال ددددض مدددد  الت ددددر  الضددددريبي
اق ع ددددددد  عدددددددض  و دددددددائل ل صدددددددر مصددددددداتب الدددددددضبل من دددددددا : التصدددددددابيع ال  ركوددددددد  واال دددددددرابات ادددددددي الالدددددددر 

وا دددددددت ابات ال  دددددددع ال يدددددددضاني والتقدددددددض رات الالامددددددد  وال اصددددددد  ادددددددي ، الضدددددددريبو  التدددددددي  قدددددددضم ا ال   فدددددددض  
اال ا  هدددددددد  الض دددددددائل لددددددددم عضصددددددد نا الددددددد  ال ا دددددددات ال رةدددددددض  الاتقابهددددددددا ،  دددددددريبتي الالقددددددداب والالرصدددددددات

و عدددددضذ ت ددددد  ا ددددد ا  وعنددددداوي  ال   فدددددي  م دددددا  جالدددددل مددددد  م  ددددد  االتاب  الضدددددريبو  ، ل  ال ضمدددددات ال الوددددد 
صددددددد ت  ادددددددي الت دددددددر  وال  ددددددد  عددددددد  ال الدددددددامالت اال تصدددددددات   التدددددددي  قدددددددضم ا ال   فدددددددض  امام دددددددا ددددددددضا  

وهنالددددددن د ددددددضا  ا ددددددت ضم   الددددددر م الضددددددريبي( ومن ددددددا الجدائددددددر اددددددي ع  ودددددد  حصددددددر ال   فددددددي  ، الضددددددريت 
لتدددددددددي  جري دددددددددا ال   ددددددددد  وع دددددددددجيل ب  ددددددددد  ع ي دددددددددا وابتددددددددداب االتاب  عندددددددددض ع دددددددددجيل كااددددددددد  ال الدددددددددامالت ا

الضددددريبو . ويدددددرر التاحدددددث ام انودددد  اال دددددتفات  من دددددا اددددي الالدددددراق عا دددددت ضاذ الددددر م الضدددددريبي ل دددددل م  ددددد  
 ل ضصضن ال  كاا  االووو  الضريبو  ل رب ع قي  نتائ  ا جادو  اي الالراق.

 تبسيط االجراءات الضريبية-ثانيا

ادددددددي ا دددددددالاب او ن دددددددب الضدددددددريت  ال فرو ددددددد  ل دددددددرب ع دددددددجو  ال نتجدددددددي  الت فدددددددوا التدددددددضبيجي 
اضدددددددال  عدددددد  عت دددددددوض اةدددددددرا ات الت صدددددديل الضدددددددريبي وع فدددددددوا ، اددددددي القتاعدددددددات االنتاةودددددد  ال  ت فددددددد 

.واصددددددضاب عال و ددددددات لصددددددالع ال   فددددددي  ال  تدددددددمي  دددددددض ادددددد  الضددددددرائب (2  رامددددددات الت صدددددديل الضددددددريبي 
 ح الضريبي.    اال ت قاق القانضني، ع  م اي ع  و  االصال

 العمل على زيادة الوعي الضريبي-ثالثا

وع فيددددددددهم االبات  ادددددددي ، دودددددددا   دددددددروب  التدددددددداذ اادددددددرات ال جت ددددددد  ادددددددي اتا  واةتددددددداع م الضدددددددريبو 
وا  ، وم دددددداعضع م اددددددي عالاددددددي الجدددددددا ات القانضنودددددد  والالقادودددددد ، عتبيدددددد  االح دددددداذ والت ددددددريالات القانضنودددددد 

 دددددضب  االادددددرات ا  الضدددددرائب التدددددي  دددددضاالضن ا  دددددتالضت  اه وددددد  انجددددداح ا دددددتراعوجو  االصدددددالح الضدددددريبي ا 
وهنددددا   ددددت دذ ن ددددر الددددضعي الضددددريبي دددددي  ، (3 ع ددددي م عددددالنف  مدددد  بددددالن االنفدددداق ع دددد  ال ددددضمات الالامدددد 

                                                           
بحث تطبيق  ف  الهيئة العامة  ،يب الحصيير الضييريب  ومدا مسيياهمته ف  الحد من التهرب الضيير ،حسيين سييالم محسيين (1)

  59-60ص2016العدد التاسع  ،مجلة دنانير ،للضرائب
 ،االصيي حام الضييريبية كاداة لعصييرنة وتطور االدارة الضييريبية باالشييارة الن الجيائر ،بلعيوز بن عل ، احمد اوشييان (2)

 2017، 17العدد ،العلوم االقتصادية ،للدراسام االجتماعية واالنسانية االكاديمية
دور بيئة النظام الضيييريب  ف  ادارة ازمة الحصييييلة  ،سيييجاد خلي حسيييين ،فراس حسييين رشييييد ،سيييرحان عبود فيصيييل (3)

مجليية تكرييي  للعلوم االدارييية  ،جييامعيية تكرييي  ،بحييث تطبيق  ف  الهيئيية العيياميية للضييييييرائييب ف  العراق ،الضييييييريبييية

 2ص 2020، العدد خاص ،واالقتصادية
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االادددددرات ال جت ددددد  وا  كدددددانضا تابدددددل الصدددددفض  الضبا دددددو  لوصدددددتع ع ددددد  دينددددد  مددددد  االلتدامدددددات ال  دددددتقب و  
ب الجض دددددض  والن دددددضب عالال دددددل الضدددددريبي شدددددابك  ال يئددددد  اعجدددددا  تولتددددد . ول دددددرب ا ندددددا  وا ضددددداح االا دددددا

من دددددددا: مدددددددؤع ر الر اعددددددد  الدددددددضاب ي الراعددددددد   2017الالامددددددد  الضدددددددرائب ادددددددي عدددددددض  مدددددددؤع رات بدددددددالن عددددددداذ 
 (1 ومؤع ر االصالح االتاب  

 تحديث طرق وسبل معالجة التهرب الضريبي -رابعا

الضددددريبو  ل ددددا   ددددبت  مدددد    دددد ل الت ددددر  الضددددريبي اددددي الالددددراق بتددددضب  عال دددد  ع دددد  اال ددددراتات 
ك دددددا  تج ددددد  علدددددن الددددد  ، ان فددددداب ادددددي الت صددددديل الضدددددريبي و التدددددالي  ضدددددر ع صددددد    ال دانددددد  الالامددددد 

 ددددتم علددددن ، االبددددالن اددددي مبددددضا الالضالدددد  الضددددريبو  مدددد  حيددددث عضزيدددد  االوتددددا  الالامدددد  عصددددضب   يددددر عاتلدددد 
، عدددددا تا  الدددددضاوفيوعضةددددد  الالقض دددددات الراتعددددد  ع ددددد  ال قصدددددري  ، مددددد  عنفيدددددد االةدددددرا ات عصدددددضب  حازمددددد 

 واال تالان  عقض  الب ض والقانض   اة د  ال ر   واالم ( ل  اا   الجري   الضريبو  

 المطلب الثاني : اصالح هيكل النظام الضريبي

شدددددد ل ايصددددددالح الضددددددريبي الضددددددرائب ال تاشددددددر  و يددددددر ال تاشددددددر . والتددددددي نمددددددم  ح ام ددددددا  وامددددددر 
. 2004( ل ددددددددددن  54( و  84(.  49و   2003( ل ددددددددددن  37 دددددددددد ت  االئددددددددددتال  ال ؤ تدددددددددد . وال ر  دددددددددد   

مددددد  ايةدددددرا ات ال قترحددددد  مددددد   بدددددل  2003و دددددض عتددددداد  ايصدددددالح الضدددددريبي ادددددي الالدددددراق عالدددددض  حدددددضاث 
 ببرا  البنن الضولي وصنضوق النقض الضولي التي ع ض  ال :

ع فدددددددوا الضدددددددرائب ع ددددددد  الددددددددضبل وع ددددددد  عضائدددددددض ب وس ا مددددددددضان ال  دددددددتث ر  ادددددددي القتددددددددان  -
. ال دددددن  49(  مدددددر  ددددد ت  االئدددددتال  ال ؤ تددددد  وال دددددر م 3( مددددد  الق دددددم  1الفقدددددر   ال ددددداص.  ع ع ضةدددددب 

 40  و 10. عددددددم ع فوضدددددد ا ا  ددددددالاب الضددددددريبو  ع دددددد ل كبيددددددر لتالددددددض    كاندددددد  عتددددددراوح دددددددي  2004
  اقددددددددض. ع فددددددددوا  دددددددددالر 15  و3  ل يددددددددر ال مددددددددوم  صددددددددت   عتدددددددددراوح دددددددددي  45  و15ل  مددددددددوم و

يت  اي دددددالو  التدددددي كانددددد  ع ددددد ل شددددد ال مددددد    مددددد  ال دددددا  الضدددددر 10   لددددد  35 دددددريت  الالقددددداب مددددد  
 اش ان االزتواج الضريبي ال قصضت.

                                                           
 17ص 2017انجازام ونشاطام الهيئة العامة  ،تقرير الهيئة العامة للضرائب ،المالية وزارة (1)
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 عفدددددا  اب ددددداح اال دددددتث ابات الجض دددددض  مددددد  الضدددددرائب مددددد  اةدددددل ع فدددددد ال  دددددتث ري  ع ددددد  زيدددددات   -
مدددددددددد  عقددددددددددض م ع دددددددددد يالت   ركودددددددددد  ع دددددددددد  الددددددددددضابتات اال ددددددددددتث ابي  والض ددددددددددوت  ، مالددددددددددضالت ا ددددددددددتث اباع م
والدددددددد    دددددددنع مدا دددددددا  2006ل دددددددن   13انض  اال دددددددتث اب ب دددددددم  ع عدددددددم اصدددددددضاب  ددددددد، ل   دددددددروعات الجض دددددددض 

 وإعفا ات  ريبو  ل   تث ري  الجضت.

( 1( مددددددددد  الق دددددددددم  2( و  1واقدددددددددا  ح ددددددددداذ الفقدددددددددرات  ، عض دددددددددو  نتددددددددداق الضعدددددددددا  الضدددددددددريبي -
عددددددم شدددددد ضن مددددددضافي القتددددددان الالدددددداذ عضددددددريت  الددددددضبل  ا  ددددددتقتان ، 2004ل ددددددن   4ال دددددداص عددددددا مر و

ك دددددا عتبددددد  ا  دددددالاب الضدددددريبو  واالعفدددددا ات ، هدددددد  ال دددددري   مالفدددددا   ددددداعق مددددد  ال نتددددد ( عالدددددض    كانددددد  
وال دددددد احات عاع ددددددا ال تتقدددددد  اددددددي  ددددددريت  الددددددضبل الفددددددرت   ال  دددددد  وا ع ددددددان التجابيدددددد  ع دددددد   ددددددريت  
اال ددددددتقتان ال تاشددددددر  ضددددددا   لي ددددددا  عفددددددا  م صصددددددات ال العدددددد  وال دددددد   واي امدددددد  والتالدددددداذ والنقددددددل 

 ةددددددر  و الراعددددددب ال ددددددنض  الددددددد   تقا ددددددا  ال  ددددددت ضذ     ددددددا   مدددددد   ة ددددددالي ا30دن ددددددت  ال عديددددددض عدددددد  
   ل.

( 2005- 2003ع  ددددددي  نمدددددداذ ا تتددددددان  ددددددريت   اال ددددددتقتان ال تاشددددددر( اددددددي هددددددد  ال ددددددض    -
 ع عدددددم عنمدددددوم نمددددداذ ب  دددددي ، ال  ددددداعض   ب دددددا  الال دددددل عددددد  الضادددددا  عالتدامددددداع م ع ضةدددددب القدددددانض  الجض دددددض

وهددددددددا  و ددددددد ل متاعالددددددد  و دددددددتض ةتا ددددددد  ،  مشدددددددامل ةض دددددددض لتالريدددددددد تااالدددددددي الضدددددددرائب وع ض دددددددض هدددددددضيت
الضددددرائب. ك ددددا عددددم عضزيدددد  تليددددل  ددددريبي  ب ددددا  الال ددددل   تددددض  ع دددد  ةددددضاون ا تتددددان الضددددريت  عبددددي  

وعدددددددددالو  ع ددددددددد  علدددددددددن وزعددددددددد  اال دددددددددت ابات ال تصددددددددد   دتدددددددددضاير ، النمددددددددداذ الجض دددددددددض ل  دددددددددرائع الضدددددددددريبو 
    ددددد ل ع دددددض ض هددددددد  وهدددددددا ك ددددد  مددددد  شدددددان   ، ال ال ضمدددددات عددددد  تااالدددددي  دددددرائب اال دددددتقتان ال تاشدددددر 

 الضريت . ك ا   ق  نضعا م  ال فالو  اي عتبي  ةتا   هد  الضرائب.

. عددددددم عال يدددددد  الضددددددرائب ال  ركودددددد  التنسيييييييق رييييييين الرسييييييوم اليمرتييييييية وضييييييريبة المبيعييييييات -
ا دددددتناتا المدددددر  ددددد ت  االئدددددتال  ،  5وا دددددت وا عن دددددا عضدددددريت   عدددددات  ا ع ددددداب ع دددددالر ن دددددبي مقدددددضاب  

وال ددددددام  عددددددا مر  2004( ال الددددددضن الالدددددداذ 54والددددددد  عددددددم عاييددددددض  عددددددا مر  ، 2003ل ددددددن   38ال ددددددر م 
ع ددددددد   نددددددد  ال عتبددددددد   دددددددريت   عدددددددات  اع ددددددداب ، ( الصددددددداتب عددددددد   ددددددد ت  االئدددددددتال  ال ضحدددددددض  ا ضدددددددا38 

و ددددددددددضات ،  دددددددددد ت  االئدددددددددتال  ال ؤ تدددددددددد ، الالدددددددددراق وال عفددددددددددرب ع ددددددددد  ا شدددددددددد اص  و ال يئددددددددددات ا عوددددددددد  
االئدددددتال . و دددددضات الب دددددضا  ال تالاونددددد  وال تالا دددددض  مددددد   ددددد ت  االئدددددتال  وال تالا دددددضو  مددددد  التدددددا  . ك دددددا 
ال عتبدددد   ددددريت   عددددات  ا ع دددداب ع ددددد  التضددددائ  الددددضابت  ل الددددراق ع ضةدددددب درنددددام  الددددنفض مقادددددل ال ددددددا  
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ل  ددددددض    مددددددا  ددددددرائب ال بوالددددددات اقددددددض عددددددم ا ددددددتثنا ها مدددددد   ددددددراب عال يدددددد  الضددددددرائب، و ال عفددددددرب ع ي ددددددا
. 2003ل دددددددددددن   37( لالمدددددددددددر 3 ( مددددددددددد  الق دددددددددددم  -1ع ضةدددددددددددب الفقدددددددددددر    2004/4/20- 2003/1/1

الصدددددداتبي  مدددددد   دددددد ت  االئددددددتال  ال ؤ تدددددد .  2004ل ددددددن   49( لألمددددددر 8( مدددددد  الق ددددددم  1-4والفقددددددر   
الددددددد  ع ضةتدددددد   ددددددتم مالاتلدددددد   ةددددددضب ال ددددددضمات ، (1 2005( ل ددددددن  4وعددددددضن ا ددددددتوفا ها عددددددالقراب ال ددددددر م  

     ا ةنبو  ع ا  الاتن ن ت   ريت  ال بوالات م  هد  الال    عالض ناب الالرا ي.ال قضم  عالال

كانددددددددد  هندددددددددا  م ددددددددداوالت ةدددددددددات  يصدددددددددالح ال و دددددددددل الضدددددددددريبي الالرا دددددددددي  2008و الدددددددددض عددددددددداذ 
يصدددددالح مدددددا ع دددددبب  عددددد   ددددد ت  االئدددددتال  ال ؤ تددددد  مددددد    دددددراب ل قددددد  عاال تصدددددات الالرا دددددي مددددد  ةدددددرا  

وعركددددددت ع دددددن ايصدددددالحات ادددددي م دددددضت   2003 حدددددضاث عددددداذ  القدددددضاني  الضدددددريبو  التدددددي و دددددالت ا عالدددددض
 22و دددددريت  تبددددل ال دددددركات النفتوددددد .  و بيدددددرا  ددددانض  الضدددددريت  ال  ركوددددد  ب دددددم ،  ددددانض  الدددددضبل ال ضحدددددض

وبضددددد  ل تالدددددض ل اال ا  عدددددم  2014اال ا  هددددددا مددددد  ال فتدددددرب عتبوقددددد  والال دددددل عددددد  عددددداذ  2010ل دددددن  
 .(2   عالا مضات القانض  كان   ير مفال  (عتبوقا ةدئوا ال 2016\1\8عتبوق  والال ل ع  اي 

 مسودة قانون ضريبة الدخل الموحد -اوال

م ددددددضت   ددددددانض  الضددددددريت  ال ضحددددددض  ع دددددد  الددددددضبل ع ثددددددل بتددددددض  م  دددددد  عاعجددددددا   صددددددالح ال و ددددددل 
 1982ل دددددن   113الضدددددريبي ادددددي الالدددددراق، وم دددددضت  القدددددانض  تمجددددد  ددددددي   دددددانض   دددددريت  الدددددضبل ب دددددم 

ال الددددددضن. واهددددددم  1959ل ددددددن   162و ددددددانض   ددددددريت  الالقدددددداب ب ددددددم  2000ل ددددددن   120ال الددددددضن والقددددددراب 
مددددا ةددددا ت عدددد  هددددد  ال  ددددضت  : ار دددد  ال  ددددضت  دددددي  تبددددل ال   دددد  ال مددددوم وتبددددل ال   دددد   يددددر ال مددددوم 

 3  و ع دددددد  ب دددددد  شددددددرائع عبددددددض  مدددددد   15   لدددددد   3 ع حددددددضتت  ددددددالرا   ددددددريبوا  ل  مددددددوم  تددددددراوح مدددددد  
 20   لدددد  5ول    دددد   يددددر ال مددددوم مدددد  ، ندددداب عرا دددديم يددددض  ت  20م يددددض  ت ندددداب عرا ددددي وعنت ددددي عنددددض

م يددددددض  ت ندددددداب عرا دددددد  و  15م يددددددض  ت نددددددابعرا ي وعنت ددددددي عنددددددض  3  وع دددددد  ب دددددد  شددددددرائع عبددددددض  مدددددد  
ار دددد  ال  ددددضت   ددددريت  ع دددد  نقددددل م  ودددد  الالقدددداب ع دددد     عفددددرب ع دددد  قو دددد  الالقدددداب ال قددددضب  و دضلدددد  

ا  دددددالاب الضدددددريبو  ال ددددددكضب  ادددددي  ا   دددددا ايثدددددر ولدددددو  ع ددددد  الدددددر ع ال ت قددددد  مددددد  دوددددد  الالقددددداب وح دددددب
 (.14الجضون  

                                                           
 .22/9/2005بتاريخ  4004العراقية/ العدد  الوقائع( 1)
رسالة ، ومتطلبات االصالح 2003الدور التمويلي والتنموي للتعريفة الكمركية في العراق بعد عام ، عباس فاضل رسل (2)

 48ص2021، المستنصرية، واالقتصادكلية االدارة ، ماجستير
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 (14ةضون  
 ا  الاب الضريبو  ع   نقل م  و  الالقاب

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ال صضب: م ضت   انض   ريت  الضبل ال ضحض

و دددددريت   ب ددددداح ال دددددركات ار ددددد  م دددددضت  القدددددانض  ادددددي ادددددرب الضدددددريت  ددددددي  ال دددددركات الض نوددددد  
  ع ددددددد  ال دددددددركات  15حيدددددددث ار ددددددد  م دددددددضت  القدددددددانض   دددددددالرا  ن دددددددبوا  مقدددددددضاب  ، وال دددددددركات ا ةنبوددددددد 

اب ددددداح ال دددددركات اال ددددد اذ وال  ت تددددد    ع ددددد  25الالراقوددددد  ال  دددددضوت . وار ددددد   دددددالرا  دددددريبوا  مقدددددضاب  
امدددددا  دددددريت  تبدددددل ال دددددركات النفتوددددد  اقدددددض نصددددد  م دددددضت   دددددانض  الدددددنفض وال ددددداز لالددددداذ ، وا ةنبوددددد  كااددددد 

ع ددددد     شدددددرك  الدددددنفض الض نوددددد  وال دددددركات التاعالددددد  ل دددددا وحدددددام ي عدددددرابوا التنقيدددددب واينتددددداج  ذ  2007
و ددددريت  ، الريدددد   حقددددضق ال   ودددد ( ا عودددد ا اددددرات  و الج اعددددات   ضددددالض   لدددد  تادددد  االلتدامددددات ال الودددد  

والضدددددرائب ال   وددددد  والب ض ددددد  ، نقدددددل ال   وددددد  و دددددريت    دددددرات الالقددددداب ك دددددا منصدددددضص ع ي دددددا ادددددي القدددددانض  
و دددددريت  الدددددضبل، والر دددددضذ ال  ركوددددد ، ل ددددددا عدددددم   دددددراب م دددددضت  لقدددددانض  ادددددرب  دددددريت  تبدددددل ، ال  دددددت ق 

راق التددددددي  جددددددب    ع ددددددرن عالددددددض ع ددددددري  ع دددددد  ال ددددددركات النفتودددددد  ا ةنبودددددد  ال تالا ددددددض  ل ال ددددددل اددددددي الالدددددد
  ع دددد  35ومدددد   دددددرز مددددا عضدددد نت  هددددد  ال  ددددضت : عفددددرب  ددددريت  تبددددل دن ددددت  ،  ددددانض  الددددنفض وال دددداز

الدددددضبل ال ت قددددد  ادددددي الالدددددراق عددددد  الالقدددددضت ال برمددددد  مددددد  شدددددركات الدددددنفض ا ةنبوددددد  ال تالا دددددض  ل ال دددددل ادددددي 

 

  الر الضريت 
 ال ري  

 ال  م 

0  0 50000000 

2  50000000 150000000 

4  150000000 300000000 

6  300000000 550000000 

8  550000000 950000000 

 ا ا اضق  950000000  10
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جددددددان انتدددددداج وا ددددددت راج الددددددنفض الالددددددراق  و اروع ددددددا  و م اعب ددددددا وال تالا ددددددض   مدددددد  التددددددا   مال ددددددا اددددددي م
 وال از والصناعات ال تال ق  ع "

عالدددددض دودددددا  اهدددددم ال  ددددداوالت و ايصدددددالحات الضدددددريبو  التدددددي شددددد ضها ال و دددددل الضدددددريبي الالرا دددددي 
نالحددددددن    ايصددددددالحات الضددددددريبو  لددددددم عابددددددد الض دددددد  كددددددااي وم ضوت دددددد  ع   ددددددا.  ع  نت ددددددي ا   ت تدددددد  

و  جدددددب ا    دددددض  ايصدددددالح متضازندددددا ، ايصدددددالح ايصدددددالح الضدددددريبي دنمدددددر  ال ددددد ضلو  ل  ت ددددد  اوةددددد 
ك ددددا اندددد  مدددد  الضددددروب   بددددل البددددض  اددددي ايصددددالح ،   دددداا   لدددد  ال تاعالدددد  والتن ددددي  دددددي  م ت دددد   تواعدددد 

    ددددددتم التركيددددددد ع دددددد  ال راقتدددددد  وال تاعالدددددد  والتددددددض ي  اددددددي البوانددددددات وال ؤشددددددرات ل ددددددي عددددددتال ذ ع  وددددددات 
قددددا  مدددد  متت تددددات هدددددا الضا دددد     ع  ودددد  ايصددددالح ايصددددالح مدددد  الض ددددائ . ول ددددي  دددداعي ايصددددالح متضاا

الضددددددريبي  ددددددض ا بدددددد  ع ددددددرع ا اددددددي  ل ددددددا  الضددددددريت  ال  ركودددددد   ل ددددددا ا  كددددددامال وا ددددددتبضال  عضددددددريت   عددددددات  
الجاندددددب ا ون  دددددض ك دددددد  الصدددددناعات الض نوددددد   مدددددداذ ، اع ددددداب الالدددددراق وهددددددا ال تددددددا كدددددا  مددددد  ةددددددانبي 

الصددددددناعات ال   ودددددد  الصدددددد ضت  مدددددداذ الصددددددناعات  و التددددددالي عددددددضذ  ددددددضب  ال ثيددددددر مدددددد ، ال ناا دددددد  ا ةنبودددددد 
الجانددددددب ، ا ةنبودددددد  ال  ددددددتضبت  التددددددي  التددددددا مددددددا ع ددددددض  ا ددددددل ك فدددددد  ل الض ددددددض مدددددد  ا  ددددددتا  واالعتتددددددابات

الثدددداني هددددض الجانددددب الت ددددضي ي  ع عةل ددددا  هددددد  الضددددريت  لددددم   ددددت ضث ا  نددددضن مدددد   نددددضان الضددددرائب التددددي 
ل ضازنددددد  كبيدددددر   تت الددددد  زيدددددات  االعت دددددات ع ددددد  يدددددا  مددددد  ال   ددددد  ا دددددت ضا  ا و التدددددالي كانددددد  ب ددددداب  ا

اضدددددال عددددد  انددددد  ادتالدددددض عددددد  مبدددددض  الالضالددددد  اع بكدددددد االصدددددالح ادددددي  دددددريت  الدددددضبل ، اي دددددراتات النفتوددددد 
ال  صددددددي ع دددددد  اال ددددددتقتان ال تاشددددددر مدددددد  عددددددضذ التركيددددددد ع دددددد   صددددددالح الضددددددرائب التددددددي  ددددددض عفددددددرب 

قتددددان الالدددداذ وعددددضذ االهت دددداذ ال ددددااي ع دددد  ا ع ددددان ال ددددر  التددددي ع قدددد  تبددددضال   يبددددر مدددد  التددددي   قق ددددا ال
عاالن ددددددت  اال تصددددددات   ال نم دددددد  و يددددددر ال نم دددددد ، ا ددددددم   دددددد  االهت دددددداذ ع دددددد   ددددددبيل ال ثددددددان عالضددددددريت  
التددددددي عفددددددرب ع دددددد  ا  تددددددا  او ال  ددددددامي  وكدددددددلن  ع ددددددان اال تصددددددات ال فددددددي الددددددد   تجنددددددب الضددددددريت  

  .و التالي ب اب    راتات م    ل  ضازن  وادتالات  ع  مبض  الالضال

 الضرائب القائ   ال قترح  صالح ا- انوا 

  تتناون هد  الفقر  ايصالحات ال قترح  تبال ا ع   الضرائب القائ   وك ا  اعي:

 الضرائب ال تاشر - 

 _  ريت  الضبل ال  صي و ريت   ب اح ال ركات.
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 الت دددددض ال و دددددل الضدددددريبي الالرا دددددي ادددددي عتبيددددد   دددددريت  الدددددضبل ع ددددد  الضدددددرائب النضووددددد  والتدددددي 
عق ددددددم الددددددضبل ع دددددد   نددددددضان م ت فدددددد  ح ددددددب مصددددددضب  وعفددددددرب  ددددددريت  م ددددددتق   ع دددددد   ب دددددداح تبددددددل كددددددل 

اع  فدددددددرب الالدددددددراق عدددددددضتا مددددددد  الضدددددددرائب النضووددددددد  ع ددددددد  تبدددددددضن ، مصدددددددضب مددددددد  ال صددددددداتب ال  ت فددددددد 
ال   فددددي  ا نددددا   ددددريت  الددددضبل ع ف ضم ددددا التق يددددض  والتددددي عفددددرب ع دددد  ال صدددداتب ال  ددددضت  اددددي ال ددددات  

ال الددددددضن. و ددددددريت  الالقدددددداب التددددددي عفددددددرب  1982ل ددددددن   113الددددددضبل ب ددددددم  الثانودددددد  مدددددد   ددددددانض   ددددددريت 
ل دددددن   162ع ددددد  تبدددددل الالقددددداب النددددداةم مددددد    جدددددابات الالقدددددابات التدددددي      دددددا ال   ددددد  وح دددددب القدددددانض  

هدددددد  الصدددددضب   تت ادددددي كثيدددددر مددددد  ا حودددددا   لددددد  االزتواج ، ال الدددددضن. و دددددريت  الدددددضبل الدباعدددددي 1959
اضددددال عدددد     هدددددا التالددددضت  ددددؤت   لدددد  زيددددات  ع ددددالود الجتا دددد   ،الضددددريبي نتوجدددد  لتالددددضت انددددضان الضددددرائب

، و كددددددلن    هددددددا الندددددضن  ندددددااي مبدددددض  الالضالددددد  الضدددددريبو ، ع دددددا  قدددددضت  لددددد  بفدددددا ال صدددددي   الضدددددريبو  
 عا ا  ع قيددددددد  الالضالددددددد  الضدددددددريبو    دددددددت دذ ا بدددددددد ادددددددي االعتتددددددداب تبدددددددل ال   ددددددد  مددددددد  كااددددددد  مصددددددداتب  

  ا  تف  وارو  ال     االةت اوو .وعقرير ايعفا ات والت فوضات الالزم  ع

لددددددا  قتدددددرح الت دددددث اعت دددددات الضدددددريت  ال ضحدددددض  ع ددددد  الدددددضبل ددددددضال مددددد  الضدددددرائب النضووددددد . وهدددددد  
الضددددددريت  عفددددددرب ع دددددد  ة ودددددد   نددددددضان الددددددضبضن ال اصدددددد  عددددددال       ددددددا كاندددددد   بوالت ددددددا  و مصدددددداتبها 

راعددددي  ددددضب  ال   دددد  ع دددد  الددددضا  وعت يددددد  ن ددددا  يثددددر ع موقددددا ل الضالدددد  الضددددريبو  اع ع، وعددددضها وعددددا ا  واحددددضا  
وع ددددد ع هدددددد  الضدددددريت  ، وع ن ددددد  ايعفدددددا ات والت فوضدددددات التدددددي عالئدددددم حالتددددد  ال الوددددد  و وتدددددا   الالائ وددددد 

دتتبيدددددد  ال الددددددضالت التصدددددداعض   ل ضددددددريت  ع ددددددا   قدددددد  الالضالدددددد  االةت اوودددددد  دددددددي  ائددددددات ال جت دددددد  اددددددي 
 عضزي  ا وتا  الالام . 

ال فرو دددددد  ع دددددد  ا ب دددددداح الناة دددددد  عدددددد  الددددددضبل  امددددددا  ددددددريت   ب دددددداح ال ددددددركات ا ددددددي الضددددددريت 
 ال ت ق  م   ع ان شركات ا مضان    ال ركات اال  اذ وال  ضوت   ال اص  وال  ت ت (. 
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 (15جدول)
 أسعار ضريبة الدخل للشرتات المحدودة واالسهام )المختلطة والخاصة(

 الجدول من اعداد الباحث باالستناد الى الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشرتات

ايصدددددددددالح الضدددددددددريبي اقدددددددددض ابضددددددددد  كدددددددددال  مددددددددد  ال دددددددددركات ال  دددددددددضوت  واال ددددددددد اذ وال  ت تددددددددد   
وال اصدددددد  وال ددددددركات ا ةنبودددددد  ال  ددددددج   اددددددي الالددددددراق  و ع ددددددن التددددددي ل ددددددا مؤ  دددددد  تائ دددددد  اددددددي الالددددددراق 

( الق ددددددم 1  ع دددددد  وادددددد   ح دددددداذ الفقددددددر    ( مدددددد  البنددددددض  15لضددددددريت  ع دددددد  تب  ددددددا اددددددي الالددددددراق دن ددددددب 
ا ددددددتتان ايصددددددالح الضددددددريبي     ددددددنجع اددددددي مالالجدددددد  ، (1  2004 ددددددن  ل 49( مدددددد  ا مددددددر ال ددددددر م 3 

ازتواةوددددد  مالام ددددد  ال دددددركات ال   وددددد  وا ةنبوددددد  اال انددددد  ابفددددد  ادددددي ع ض دددددض ن دددددت  الضدددددريت  اع ا  مالدددددضن 
  هدددددض مالدددددضن مدددددن فا ةدددددضا قوا دددددا عال الدددددضالت ال فرو ددددد  لوالب دددددضا  ا بدددددرر  ذ كانددددد  صدددددناوو  15

  ع دددددد ل  ولددددددي ع دددددد  ا   35الضددددددريت  اددددددي الالددددددراق الدددددد   او نامودددددد . لدددددددا عقتددددددرح الت ددددددث بادددددد  مالددددددضن
  وإل دددددا  كااددددد  ايعفدددددا ات 15ع دددددض  ن دددددت  الضدددددريت  ع ددددد  ا ب ددددداح ال الدددددات ا دددددتث ابها تابدددددل الالدددددراق 

 .ال  نضح  ل  ركات اي  انض   ريبو   ب اح ال ركات والتي حضتت عا مر ال دكضب  عال 

 ضريبة العقار -
 نضعي  م  هد  الضريت :   تض  ال و ل الضريبي الالرا ي ع  

                                                           
 .2003 /1/9ف   3890العدد  ،الوقائع العراقية (1)
 التييي  تعميييل بالتنسييييق ميييع قيييوام االئيييت   والهيئيييام البليييدان إعفييياء سيييلطة االئيييت   المؤقتييية وقيييوام االئيييت   وقوات

والمتعاقيييدين ا جانيييب )مييين  يييير والوكييياالم التابعييية لحكوميييام قيييوام االئيييت   وكيييذلك كيييل الميييورفين ا جانيييب 

العيييراقيين والمتعاقيييدين مييين البييياطن التيييابعين لهيييم اليييذين يعمليييون ميييع سيييلطة االئيييت   المؤقتييية وميييع قيييوام االئيييت   

التييي  تعميييل بالتنسييييق ميييع قيييوام االئيييت   واليييذين يقوميييون بتيوييييد قيييوام االئيييت   بمسييياعدام فنيييية البليييدان وقوات

حييييث يشيييمل هيييذا ا عفييياء  .ضيييرائب أو رسيييوم تفيييرا علييين ا راضييي  العراقيييية ومادييية ولوجسيييتية وإداريييية مييين أي

( مييين أمييير سيييلطة االئيييت   4( للقسيييم )4 .3 .2 .1جمييييع الضيييرائب المباشيييرة و  يييير المباشيييرة بموجيييب الفقيييرام )

 .2004ف  شباط  3981العدد  .مجلة الوقائع العراقية .2004( لسنة 49المؤقتة والمرقم )

 الشريحة
 النسب الضريبية للشرتات

 االسهام المختلطة االسهام الخاصة المحدودة
  25ن ت  مقتضع    15 1500000_0

 م  الضبل و ضو  ائات

  25ن ت  مقتضع  

  25 300000_1500000 م  الضبل و ضو  ائات

  35 _ا ااضق 3000000
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وعفددددددرب ع دددددد  مج ددددددضن اي ددددددرات ال ددددددنض  الندددددداةم عدددددد   األول: ضييييييريبة الييييييدخل ايجييييييار العقييييييار
والتدددددي حدددددضتت عالقدددددانض  ، (1 الالقدددددابات والالرصدددددات التدددددي      دددددا ال   ددددد  ادددددي الالدددددراق عدددددضا تاب ال ددددد ني

  مدددددددد  اي ددددددددرات ال ددددددددنض  10الددددددددد  اددددددددرب  ددددددددريت  عقدددددددداب   ا ددددددددو  دن ددددددددت   2001ل ددددددددن   66ب ددددددددم 
( ت نددددداب عرا دددددي مددددد  مج دددددضن تبدددددل 750000  ل دددددا زات عددددد   5ريت  عقددددداب   ددددداا  عبدددددض  دن دددددت  و ددددد

 ال    . (2 ( ت نددددددداب عرا دددددددي2250000  ل دددددددا زات عددددددد   20ال   ددددددد  عددددددد  عقاباعددددددد  وعنت دددددددي دن دددددددت  
 ل ددددد   دددددريت  الالقددددداب اي دددددالو  وادددددرب  دددددريت  ن دددددبو   2004ل دددددن   49 مدددددر  ددددد ت  االئدددددتال  ب دددددم 

 .(3 ال نضي  لج و  ا مال  الالقابي  الالائض  ل        م  الالائضات10مقضابها 

 دددددرر الت دددددث    ايصدددددالح الضدددددريبي مددددد  بدددددالن ادددددرب  دددددريت  ا جابيددددد  ع ددددد  الالقدددددابات التدددددي 
لدددددا ، عالددددضت اددددي اال  ددددب الدددد  عوات الددددضبضن ال رعفالدددد  مدددد  ام انودددد  ا  ع ددددض  هددددد  الضددددريت  عصدددداعض   

وع ددددض  الدددد  ع قيدددد  امددددري   40%لدددد  وعصددددل ا 5%ُ قتددددرح :اددددرب  ددددريت  عقدددداب عصدددداعض   عبددددضا مدددد 
 اوال: م اعضات ع   ع فوا دضالت اال جابي  لالارات و انوا ا راتا مالوا ل  دين  الالام .

ع ضةدددب الفقدددر  باعالدددا مددد  ال دددات  الثانوددد  مددد   دددانض   دددريت   الثييياني ضيييريبة نقيييل ملييييية العقيييار:
. عفدددددرب  دددددريت  ع ددددد  الدددددضبضن ال ت ققددددد  عددددد  نقدددددل م  وددددد  الالقددددداب  و حددددد  1982ل دددددن   113الدددددضبل 

و ل يددددد  هدددددد  الفقدددددر  عقدددددراب مج ددددد  قودددددات  الثدددددضب  ، التصدددددر  لوددددد  عا ددددد  و دددددي   مددددد  و دددددائل نقدددددل ال   وددددد 
  الضددددددريت  ع ضةددددددب هدددددددا القددددددراب    ددددددب ع دددددد  و دددددددلن  صددددددتع وعددددددا 2002ل ددددددن   120ال ن ددددددل ب ددددددم 

قو ددددددد  الالقددددددداب او البدددددددضن     دددددددا  ع ددددددد  عالدددددددض عنديدددددددل ايعفدددددددا  ال قدددددددرب ع ضةدددددددب هددددددددا الن ددددددداا لضدددددددريت  
( م يدددددض  ت ندددداب  لدددد     عصددددل الن دددددت  60( م يددددض  ل ا دددد   20( مدددددا زات عدددد   93عصدددداعض   عبددددض  مدددد   

 صدددددت   عفدددددرب ع ددددد  المو ددددد   ( م يدددددض  ت نددددداب. هددددددا  الندددددي    الضدددددريت 90 ( مدددددازات ع ددددد   6 لددددد   
الال ضمودددددد  ل القدددددداب عنددددددض نقددددددل او نقددددددل حدددددد  التصدددددددر  لودددددد  تو  ا بددددددد دنمددددددر االعتتدددددداب هددددددل حصدددددددل 

ا  2015ل دددددن  48ال   دددد  ع ددددد  بيدددددع او ع ددددد  ب ددددداب  وعدددددضل   ددددريت  الالقددددداب ع ضةدددددب القدددددانض  ب دددددم 
 ودددد  عفددددرب  ددددريت  الالقدددداب ع دددد  مالددددن الالقدددداب او حدددد  التصددددر  دودددد  عددددا  و ددددي   مدددد  و ددددائل نقددددل ال  

 يالبو  او وال قا ض  وال صال   والتنازن وال ت  وازال  ال يضن.

                                                           
 المعدل. 1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار رقم 9الفقرة ) ،المادة الرانية (1)
 .2001لسنة  66( رقم 1959لسنة  162المادة ا ولن من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم  (2)
 )القسم السادس(. ،2004لسنة  49أمر سلطة االئت   رقم  ،2004ا ستراتيجية الضريبية لعام  (3)
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لدددددا  قتددددرح الت ددددث اصددددالح هددددد  الضددددريت  مدددد  بددددالن النقدددداا ا عودددد :  ل ددددا   ددددراب مج دددد  قوددددات  
الثددددضب  ال ن ددددل والالددددضت  الدددد  الفقددددر  باعالدددد  التددددي ع ددددضت اددددرب الضددددريت  ع دددد  ا ب دددداح التددددي ع ققدددد . عالددددض 

  ددددددتضر ال  و ددددددي اددددددي الالددددددراق. وازت ددددددات م ددددددتضر االن ددددددتاب الالددددددائ ي وع  دددددد  ال 2003 حددددددضاث عدددددداذ 
، هدددددددددد  ا  دددددددددتا   تت  لددددددددد  زيدددددددددات  الت دددددددددب ع ددددددددد  ال  ددددددددداي  والالرصدددددددددات، تابدددددددددل الالضائدددددددددل الالراقوددددددددد 

ول  ضوت ددددد  عر ددددد ا  تر علدددددن الددددد  ابعفدددددان   دددددالاب ال  ددددداي  والالرصدددددات ع ددددد ل كبيدددددر.  ضدددددا  الددددد  
 ددددانض   ددددنمم او   جددددم مدددد  ع ددددن ال ضدددداب ات.  علددددن زيددددات  ال ضدددداب ات اددددي  ددددضق الالقددددابات لالددددضذ وةددددضت

لدددددا عقتددددرح الت ددددث اددددرب مالددددضن  ددددريت  عصدددداعض  ع دددد  ا ب دددداح ال ت ققدددد  مدددد  نقددددل م  ودددد  الالقدددداب عبددددضا 
  مددددد  عقصدددددير اتدددددر  ال دددددري   ع ددددد  ا ب ددددداح لت جدددددوم ال ضددددداب ات مددددد  ة ددددد   100  الددددد   10مددددد  

رانوددددددد  ادددددددي ال ندددددددا   ال ت  فددددددد  ل دددددددد  الضدددددددريت  ادددددددي زيدددددددات  التن وددددددد  الال ، وعفاليدددددددل الدددددددضوب االةت ددددددداعي
ع رانوددددا. كدددددلن توبهددددا اددددي اعددددات  عضزيدددد  الددددضبل دددددي   اددددرات ال جت دددد  الالرا ددددي. ع ددددبب  ددددوتر   صدددد ا  
النفدددددددددضع ال وا دددددددددي ال نتفالدددددددددي  مددددددددد  ة ددددددددد  و ددددددددد ض  صددددددددد ا  ال صدددددددددالع  م اعدددددددددب عجددددددددداب  الالقدددددددددابات( 

   بودددد  الالقدددداب ل  ضدددداب   اددددي هددددد  الالقددددابات  تر  لدددد  صددددضوب ايعفددددا  الضددددريبي ال امددددل ل    دددد  الددددد
ل ددددر  واحددددض  ول ددددض  ب دددد   ددددنضات، هدددددا ايعفددددا   تر  لدددد  الت ا ددددل ع دددد  القددددانض   و الت ددددر  الضددددريبي 
منددددددد  وكانددددددد  نتوجتددددددد  هدددددددض ع دددددددجو  ال ضددددددداب   ادددددددي هدددددددد  الالقدددددددابات ا مدددددددر الدددددددد   تر  لددددددد  االبعفدددددددان 
ال ضددددددترت ال ددددددالاب الالقددددددابات ع يددددددث  صددددددت     ددددددالاب الالقددددددابات حتدددددد  اددددددي ال  اامددددددات اع دددددد  مدددددد  

الاب نفددددد  الالقددددداب لوالب دددددضا  ال تقضمددددد   يال    ددددد  ال ت ددددض  والضال دددددات ال ت دددددض  ا مري وددددد (. لددددددا عقتدددددرح   دددد
 الت ث  ل ا  ايعفا  الضريبي ع  نقل م  و  الالقاب لالضذ ةضوا  ا تصات ا واةت اووا.

 تفعيل الضرائب الملغاة )ضريبة األرض الزراعية(  -
 ددددددددريت  االبب الدباوودددددددد   النييييييييوع األول: ار دددددددد  الضددددددددريت  الدباوودددددددد  اددددددددي الالددددددددراق دنددددددددضعي :

 ددددريت  الددددضبل الدباعددددي     النييييوع الثيييياني:، والضا الدددد  ال ن ددددئ  ل ددددا هددددي وا الدددد  ع  ددددن ا بب الدباوودددد 
، وصددددضبت عددددض   ددددضاني   ددددريبو  عددددنمم  ح دددداذ هددددد  الضددددرائب، الددددضبل الندددداةم عدددد  اال ددددتث اب الدباعددددي

. 1980عدددداذ 21ا   ع ضةددددب  ددددانض  ب ددددم والددددد  عددددم  ل دددد 1961ل ددددن   60يددددا  ابرهددددا هددددض القددددانض  ب ددددم 
 ومازان الضبل الدباعي وا بب الدباوو   ير با      نضن م   نضان الضرائب.

عقتددددددددرح الت ددددددددث  عددددددددات  الال ددددددددل عضددددددددريت  ا بب الدباوودددددددد   ع    ايعفددددددددا  الضددددددددريبي ال ت دددددددد  
قتدددددان ل قتدددددان الدباعدددددي مددددد   دددددريت  الدددددضبل الدباعدددددي و دددددريت  ا بب الدباووددددد  كدددددا  هضاددددد  ع دددددجو  ال
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ومدددد  مراعددددا  ابددددتال  التقيددددوم لالبا ددددي الدباوودددد  ، الدباعددددي اددددي اال دددد اذ اددددي الندددداع  ال   ددددي اية ددددالي
عنددددددددض اددددددددرب الضددددددددريت  : من ددددددددا  بوالدددددددد  االبب مدددددددد  ناحودددددددد  تبة ال صددددددددض   عالودددددددد  او متض ددددددددت  او 
 دددددد وف  ومراعا صددددددن  االبب مفض دددددد  عالتددددددادض او م نضحدددددد  عال دمدددددد  او او مض ضادددددد  او م  ضكدددددد  م  ددددددا 

 يرهدددددا وا ضدددددا عراعددددد  االبب عا كانددددد  عتالدددددرب الددددد  عق تدددددات ادددددي االنتددددداج الدباعدددددي اع مايانددددد   صدددددراا
 (1 االبا ي ت  و  او  ريق  االبوا  دضا ت  او ال و يرها م  عصنوفات االبا ي.

 الضرائب غير المباشرة-ثالثا 
ع الددددددب الضدددددددرائب  يدددددددر ال تاشدددددددر  توب االدددددددان وم ددددددم ادددددددي ال و دددددددل الضدددددددريبي الالرا دددددددي وال دددددددو ا  

 1984ل ددددددددن   23ويددددددددنمم اح دددددددداذ هددددددددد  الضددددددددرائب اددددددددي الالددددددددراق القددددددددانض  ب ددددددددم ، الضددددددددرائب ال  ركودددددددد 
و  ضةدددددددب ا مدددددددر 2003\9\19. واددددددد  1955ل دددددددن   77وعالض العددددددد  و دددددددانض  التالريفددددددد  ال  ركوددددددد  ب دددددددم 

 28واقدددددددا االمدددددددر ال دددددددر م ، ئدددددددتال  عدددددددم عال يددددددد  الضدددددددريت  ال  ركوددددددد الصددددددداتب مددددددد   ددددددد ت  اال 112ب دددددددم 
الصدددداتب مدددد   بددددل  دددد ت  االئددددتال  اددددي الالددددراق. عددددم اددددرب  ددددريت   عددددات  ا ع ددددان ع دددد   ة ددددالي قو دددد  

عا دددددتثنا  ال ددددددا  والدددددضوا  من دددددا ،  ( ل دددددض   دددددنتي  مددددد  عدددددابي  صدددددضوبها5التضدددددائ  ال  دددددتضبت  دن دددددت   
العتتدددددابات ا تصدددددات   ومالوددددد  ولقدددددض وبت عدددددال بربات  2004ثددددداني والتدددددي ددددددض  الال دددددل د دددددا مت ددددد  كدددددانض  ال

القانضنودددددد  التددددددي ةددددددا  د ددددددا ا مددددددر ال دددددددكضب    اددددددرب هددددددد  الضددددددريت  هددددددض لت  ددددددي  م ددددددتضر ال  و دددددد  
ل  ددددددددالب الالرا ددددددددي عدددددددد   ريدددددددد  عددددددددامي  ال ددددددددضابت ال الودددددددد  لت ضيددددددددل ال  ددددددددروعات التددددددددي ع ددددددددضذ التن ودددددددد  

تو     ع  تددددد  التجددددداب  الضولوددددد  ادددددي عن وددددد  ا تصدددددات اال تصدددددات   وكددددددلن انتال دددددا مددددد  الدددددضوب الدددددد  ع دددددت
 ال ضق ال ر الالرا ي. 

هددددددا القدددددانض  وك دددددا عكرندددددا  ددددداعقا كدددددا  مت دددددرعا  و يدددددر مدددددضبوس  نددددد  لدددددم  ابدددددد دنمدددددر االعتتددددداب 
الض ددددددد  اال تصدددددددات  ل الدددددددراق. حيدددددددث  تت ع دددددددن القدددددددرابات الددددددد  ددددددددروز اددددددداهر  اي دددددددراق ادددددددي ال دددددددضق 

 دددددد  ال دددددد   التددددددي تب دددددد  الالددددددراق عبددددددر ال نااددددددد ال ضوت دددددد  اددددددي م ت 2003الالراقودددددد  عالددددددض  حددددددضاث عدددددداذ 
الر ددددد و  و يدددددر الر ددددد و  دنضوودددددات بت ئددددد  و ا ددددددالاب من فضددددد  و يدددددر با دددددال  ل ف ضصدددددات ال  تبريدددددد  

ومن ددددددا الج دددددداز ال ركددددددد  ل تقيددددددو  وال ددددددوتر  النضوودددددد . ونتوجدددددد  لدددددددلن    قدددددد  ، مدددددد  الر اعدددددد  ال الت ددددددض  
  التدددددي حدددددضتت العدددددات  اع ددددداب الالدددددراق 5 بدددددر ا  ان الالض دددددض مددددد  ال صدددددان  وال ددددددابن  دضاد دددددا. ع النددددد  

                                                           
اب يل زباع  ، مج   ةامال  صدددددددالح الض  ، ا دددددددت ضاذ م دددددددع البوانات لتقض ر دددددددريت  االبب الدباوو ، امي ادراهوم م  ض  (1)

 5ص2018\1\الالضت، الرااض  
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  دددددد    اددددددي  اددددددالس وعض دددددد  ا  ددددددب ال صددددددان  وال دددددددابن نتوجدددددد  ي ددددددراق ال ددددددضق الالراقودددددد  عال نتجددددددات 
 ا ةنبو .

الض ددددد  اعدددددال   تر الددددد  زيدددددات  ن دددددت  التتالددددد  ال تف دددددو   صدددددال ادددددي اال تصدددددات الدددددض ني ع دددددبب 
 ددددددا مدددددد  الددددددضعم اال تصددددددات  ال ددددددو ا عالن ددددددت  ناهوددددددن ع رمان، عددددددضذ وةددددددضت ح ا دددددد  ك ركودددددد  ل نتجاع ددددددا

ك ددددا ، ل  الامددددل ال  دددديض  حددددض ثا والتددددي عالددددض النددددضا  ال مومودددد  لن ددددض وعتددددضب  تددددان الصددددناع  اددددي ال  ددددتقبل
ا دددددترت عالدددددا ال الامدددددل عات اينتددددداج الضا ددددد  الددددد  عق دددددوا حجدددددم  نتاة دددددا الن فددددداب الت دددددب ع ددددد  

ل ددددددن   22الضددددددريت  ال  ركودددددد  ب ددددددم  لأل ددددددتا   عددددددال  عقتددددددرح الت ددددددث  ددددددروب  عتبيدددددد   ددددددانض  ، منتجاع ددددددا
الددددددد  ع دددددد  ال صددددددات   ع ودددددد  مدددددد   بددددددل البرل ددددددا  والال ددددددل عدددددد  عصددددددضب  كام دددددد  ال ةدئوددددددا، ك ددددددا  2010

ع دددددد   10عقتددددددرح الضبا ددددددو  اددددددي هدددددددا ال جددددددان عض ددددددو   ددددددريت  ال بوالددددددات والتددددددي عفددددددرب ا   دن ددددددت   
التفدددددرب هدددددد  ، ولددددد  اقدددددض قوددددداذ ة وددددد  ال دددددضمات التدددددي عقدددددضم ا انددددداتق ومتددددداعم الدددددضبةتي  ال  تددددداز  وا 

الضددددريت  ع دددد  ال رح دددد  ا بيددددر  ال ددددت ال  ال دددد   وهددددي مرح دددد  دودددد  ال دددد ال  مدددد   بددددل عددددائ  ال فددددرت  لدددد  
ال  ددددددددت  ن. ع الندددددددد   ن ددددددددا  ددددددددريت  شددددددددام   ويجددددددددب    عتبيدددددددد  هددددددددد  الضددددددددريت  دددددددددض ا مدددددددد  ال نددددددددا   

 ي. ال ضوت  ، كدلن عض و   ريت  ال بوالات لت  ل الصناع  الت ضي و  واينتاج ال   

 رابعا_ إصالح اإلدارة الضريبية )إنشاء نظام الدفع والتحصيل االليتروني للضريبة(. 

مض دددددددددضن  صدددددددددالح ايتاب  الضدددددددددريبو   قددددددددد   ددددددددد   بانددددددددد  التقدددددددددضذ الال  دددددددددي وعتدددددددددضب ع ن ضةودددددددددا 
ال ال ضمدددددددات. وانتقدددددددان ال ؤ  دددددددات وال دددددددركات ال   وددددددد  ال  ضموددددددد  من دددددددا وااله وددددددد . وكددددددددلن ال دددددددركات 

ع دددددددد  الددددددددنمم ال  ا ددددددددبو  التق يض دددددددد  الدددددددد  التركيددددددددد ع دددددددد  الددددددددنمم ال  ا ددددددددبو   الضولودددددددد  مدددددددد  االعت ددددددددات
وا  نمدددددددداذ ال ددددددددضاضعات االل ترونودددددددد    دددددددداعض ع دددددددد  ، االل ترونودددددددد  والبوانددددددددات وال ال ضمددددددددات االل ترونودددددددد 

التايدددددددددض مددددددددد  صدددددددددد   البواندددددددددات وال الالجددددددددددات والت دددددددددضيات الضدددددددددريبو  ومتاعقدددددددددد  وت ددددددددد  ال ت صددددددددددالت 
 ع  قتدددددددرح الت دددددددث الموددددددداذ ع  دددددددرون منمضمددددددد  ال دددددددضاضعات االل ترونوددددددد  ل ضدددددددرائب والدددددددد   (1 الضدددددددريبو 

  دددددا ر عتدددددضبات الالصدددددر ادددددي ادددددل الثدددددضب  الال  وددددد  والت نضلضةوددددد . وهددددددا ال  دددددرون   دددددتنض عا  ددددداس  لددددد  
ع قيددددد  الجتا ددددد  الضدددددريبو  عا دددددل ة دددددض و ا دددددل و ددددد  ناهودددددن عددددد  عجندددددب حددددداالت التالعدددددب وال   دددددض و  

واهددددددم مدا ددددددا نمدددددداذ الددددددضا  والت صدددددديل االل ترونددددددي: عددددددامي   ددددددرع  ، هددددددد  الددددددضوائر ال تف ددددددو  ع ثددددددر  اددددددي

                                                           
نحو انموذج لنظام المعلومام  ،الفحص الضييييييريب  االلكترون  كاداة تفعيل عمل االدارة الضييييييريبية، الحمية عبد الحليم( 1)

 4ص 2018، 12العدد  ،مجلة دراسام جبائية ،ف  الجيائرااللكترونية ف  االدارة الضريبية 
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ال صدددددضن ع ددددد  اي دددددراتات الضدددددريبو  عتريقددددد  ع ددددد م ددددددضوب وا دددددع ادددددي تعدددددم ال ضازنددددد  الالامددددد  ل ضولددددد . 
عق يددددل الج ددددض والض دددد  والت ددددالود ل    فددددي  عدددداتا  الضددددريت  الن ددددا عددددتم عبددددر دددددرام  حا ددددض و  مدددد  انتدددداج 

ا   دددددددض  هدددددددام  ال تدددددددا م دددددددضوت. لتالادددددددي حددددددداالت الف دددددددات ال دددددددالي وايتاب  شدددددددركات مت صصددددددد  لو ددددددد
ال تف ددددو  اددددي توائددددر الضددددريت  عت ددددوض ع  ودددد  ال ددددضات وإعاحدددد  عددددضت كبيددددر مدددد  منااددددد ال ددددضات االل ترونودددد  

 .(1 تو  التقيض عال ض   الج رااي

 المطلب الثالث: الالمرتزية المالية والضرائب المقترح استحداثها
ديددددددد  ال الوددددددد   دددددددروب  ع ددددددد  و ددددددد  ال ت ييدددددددرات ال الاصدددددددر  مددددددد  عضةددددددد  الالدددددددراق اصدددددددت   الالمرك

صدددددض  النمددددداذ الفدددددضبالي االع دددددات  عالدددددضما كدددددا  ع ددددد  ائددددد  حاي ددددد  ع دددددو   ع ددددد  ة وددددد  ال ددددد تات ادددددي 
الب دددددددض  ددددددد   م ددددددد   النمددددددداذ ال ركدددددددد  التاب  ال ددددددد ت ، والتالضت ددددددد  تابدددددددل ال جت الدددددددات الت دددددددري  مددددددد  

ي والج رااددددددي قو دددددد    جادودددددد  اددددددي حوددددددا  ال جت الددددددات و اعددددددث ال دددددداالت الصدددددد و  واعتتدددددداب التنددددددضن الالر دددددد
تادددد  علددددن الدددد  عنمددددوم اال ددددراتات الالامدددد  وال   ودددد ، وعق ددددا قو دددد  نمدددددم ايتاب  ، ن ددددض الال ددددل ال  ددددتر  

الر  ددددددو  وعتددددددضب الددددددنمم ا امودددددد  التددددددي عددددددضع  ا  ددددددضب  ال ال ضمددددددات والت نضلضةوددددددا ال تتددددددضب  تومددددددا. وبغتدددددد  
ا ال   ودددد  دنف دددد ا عتريقدددد   يثددددر ع  ودددد  و ع دددد  م نودددد . كددددل علددددن زات ال جت الددددات ال   ودددد  عددددةتاب  شددددؤون 

عدددددددرر الت ددددددث    ل ض دددددددضن الالمركديددددددد  ال الوددددددد  ، مدددددد  عضةددددددد  الت دددددددث  لددددددد  ا تددددددراح الالمركديددددددد  ال الوددددددد 
 ميدات   تاة ا اال تصات الالرا ي من ا:

   ال دددددددد ا  وايتابات ع دددددددد  ال  ددددددددتضر ال   ددددددددي  يثددددددددر  ح ا ددددددددا عال  دددددددد الت و  ددددددددضب ع دددددددد   -
ات ال  دددددددضن ال  دددددددو ا مددددددد  عدا دددددددض الضددددددد ضا ع ددددددد  ال  ضمددددددد  ال ركديددددددد  دت  دددددددي  ال دددددددضمات وزيدددددددات    جددددددد

والت صوصدددددات ال الوددددد  ال ضةددددد  لت دددددن ال دددددضمات ال دددددو ا ل   اامدددددات التدددددي كانددددد  عالددددداني مددددد  ايه دددددان 
اددددددي ال ددددددنضات ال دددددداعق  ل دددددددا ع ددددددبب ال ددددددرو  ال تتالودددددد   و ع دددددددبب الف ددددددات ايتاب  واال تصددددددات  الدددددددد  

 ومازان. يا  م ت ريا  
ال جت دددد  ال   ددددي لدددد  مصدددد    متاشددددر  عاالنجددددازات اددددي منتقتدددد  وا ددددرت هددددد  ال  دددد    ددددددي   -

ال  ضمددددددد  االع ات ددددددد  وال  اامددددددددات عالدددددددض ا  عددددددددم الال دددددددل ع ددددددددنع اال دددددددتث ابات النفتودددددددد   لددددددد  ال ددددددددركات 
اال ددددددتث ابي  ا ةنبودددددد  وزيددددددات  اينتدددددداج النفتددددددي تو  ا   تددددددرةم علددددددن  لدددددد  ع  دددددد  الض دددددد  اال تصددددددات  

 ةت اعي اي ال  اامات التي احتضن  ع ن اال تث ابات. واال
                                                           

، العدد، جامعة الفلوجة، مجلة البحث للعلوم القانونية، قراءة ف  عملية الدفع االلكترون  للضريبة، محمد علن عوا (1)

  370ص 2020االول
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وعددددرر الت ددددث    مدددد  ميدددددات الالمركديدددد  ال الودددد . ان ددددا ع دددداعض اددددي  ددددرع  اع دددداع القددددراب وعق ددددل  
وعضدددد   حددددضا  تندددد  مدددد  اينفدددداق ال  ددددضمي ع دددد  ال  ددددتضر ال   ددددي. ، مدددد  ع ددددالود االعصددددان وال تاعالدددد 

كفدددددض   ع ددددد  ال  ددددتضر ال   دددددي   قددددد  كفدددددا   وت ددددد  اضددددال عددددد   ن دددددا عدددددؤت   لددددد  ع ددددضي   ة دددددد   تابيددددد  
 ع مدددد  الصددددالب ع ددددضي  مثددددل هددددد  ا ة ددددد  ع دددد  ال  ددددتضر الددددض ني لترهددددل ال و ددددل ايتاب  ، اددددي الال ددددل

الددددض ني اضددددال عدددد   ن ددددا عضددددي  حددددضوت م دددد    الف ددددات ايتاب  مدددد  بددددالن الر اعدددد  ال تاشددددر  مدددد   بددددل 
 الضريبو .ال  ضمات ال   و  لقر  ا م  القائ ي  ع   ايتاب  

وا ددددددددتجاع  ل  ت ييددددددددرات الجض ددددددددض   دددددددد ع الض ددددددددتضب الالرا ددددددددي دتا ددددددددو  ا ددددددددالوم عت تدددددددد  ع دددددددد تات 
( مددددد  الض دددددتضب ا  الدددددنفض وال ددددداز م دددددن ال دددددالب، وا ضدددددا ال ددددددات  111م دددددضوت  ادددددي مدددددا اشددددداب  ال دددددات   

( ةال دددددددد  اتاب  الددددددددنفض وال ددددددددازم  ال قددددددددضن ال الودددددددد  عدددددددداالتاب  ال  ددددددددترك  دددددددددي  ال  ضم االع ات دددددددد  112 
وال  اامددددات واال ددددالوم، لو ددددا شددددرع  ح ضمدددد  ا  ددددوم كرت ددددتا  اددددي ادددددراذ عقددددضتا اددددي اددددي مجددددان القتددددان 
النفتدددددي تو  مضااقددددد  ال  ضمددددد  االع ات ددددد  وتعددددد  ح ضمددددد  اال  دددددوم ا  هدددددد  الالقدددددضت ةدددددا ت ا دددددتناتا الددددد  

مف ددددددر علددددددن اددددددي  ددددددض  مفددددددرت   ال قددددددل  2007ل ددددددن  22 ددددددانض  الددددددنفض وال دددددداز ال  ددددددوم كرت ددددددتا  ب ددددددم 
 . (1 وال قل ال  تقب ي (وكا  ل ا ا ر   بي ع   ع   اال راتات الالام  ال الي

عددددددرر الت ددددددث ا   ددددددنمم ال  ددددددرن  ددددددانض   فصددددددل دددددددي  اال ددددددراتات االع ات دددددد  واال ددددددراتات ال   ودددددد  
عصدددددضب  وا ددددد   عاليدددددض  عددددد  ال  دددددضب وكددددددلن عنمدددددوم هو دددددل  دددددريبي ع صدددددضص اال دددددراتات ال   وددددد  

ويالدددددددددرب ع ددددددددد  ال ددددددددد ت  ،   االع دددددددددات  ل ضدددددددددرائب الضدددددددددريبو  شدددددددددريت  ا  ال تالددددددددداب مددددددددد  القدددددددددانض 
  35ومددددددد  اضائدددددددض هددددددددا القدددددددانض  واه  دددددددا ع صددددددديل ن دددددددت  ، الت دددددددري و  االع ات ددددددد  ل  صدددددددات   ع وددددددد  

الضددددددرائب ال فرو دددددد  ع دددددد  ال ددددددركات النفتو االةنبودددددد  ال تالا ددددددض  ل ال ددددددل اددددددي حقددددددضن ا  ددددددوم كرت ددددددتا  
 وع  م اي باض ال ضازن  االع ات   

 هي:ت ث ا ت ضا  االضرائب التي عقترح ال 
 الضريبة على المعامالت الرقمية –اوال

  دددددددير مف دددددددضذ الت ددددددددضن الر  دددددددي الدددددددد  ا دددددددتال ان الت نضلضةودددددددا الر  ودددددددد  والتتدددددددضبات ال صدددددددداحت  
ل ثددددضب  الصددددناوو  الراعالدددد  ع ضا دددد  التضاصددددل االةت دددداعي مدددد  بددددالن الدددددكا  الصددددناعي وع  يددددل البوانددددات 

. وكددددل علددددن  دددداعض ع دددد  ايت ددددا  اددددرص ع ددددل متالددددضت  مثددددل ال نصددددات (* ال بيددددر  وال ض ددددت  ال  ددددادو 

                                                           
، 44\1مجلة الكوفة ، الفدرالية العراقيةالتنظيم القانون  ل يرادام العامة ف  البلد ، احمد الكفش ، عل  يوسي الشكري (1)

 10ص2018
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 ع عرادددددد  منم دددددد  التالدددددداو  اال تصددددددات  والتن ودددددد  الت ددددددضن الر  ددددددي عاندددددد  النتوجدددددد  لال  ودددددد  ، (1 الر  ودددددد  
ع ضي ودددددددد  ة بت ددددددددا ال ال ضمددددددددات وع نضلضةوددددددددا االعصدددددددداالت التددددددددي ةال دددددددد  التقنوددددددددات اببددددددددا وايثددددددددر  ددددددددض  

الال  ودددددددات التجابيددددددد  وعالديدددددددد االدت ددددددداب ادددددددي ة وددددددد   ومضحدددددددض  ع ددددددد  نتددددددداق وا ددددددد  واتت الددددددد  ع  دددددددي 
و دددددض ا دددددرت شدددددركات االل ترونوددددد  عض دددددض  من دددددا: ال دددددركات الضعائوددددد  التدددددي عقدددددضذ ،  تاعدددددات اال تصدددددات 

عالضعا ددددد  واالعدددددال  عددددد  منتجدددددات ال دددددركات التق يض ددددد  التدددددي ل دددددا وةدددددضت ع ددددد  االبب التدددددي ع صدددددا 
وددددددد  عات ال دددددددضمات الت دددددددوت  التدددددددي عقدددددددضذ ةددددددددا  مددددددد  اب اح دددددددا الت دددددددن ال دددددددركات، وال دددددددركات االل ترون

دت ريددددددددر ا ددددددددت ابات ال ددددددددفر او ال جددددددددد  ددددددددواحي او مضعددددددددض مالددددددددي ، والنددددددددضن االبددددددددر من ددددددددا ال ددددددددركات 
االل ترونودددددد  ال ام دددددد  التددددددي عددددددض ر كاادددددد  عالامالع ددددددا عبددددددر شددددددت   االنترنيدددددد :عقترح الت ددددددث ابضددددددان هددددددد  

ال  مدددددددد  بدددددددددالن ال ددددددددركات ل ضددددددددريت  وع ض دددددددددض الضددددددددريت  ال فرو ددددددددد  عدددددددد   ريددددددددد   ددددددددريت  اال دددددددددت 
ال ددددددركات التددددددي عقددددددضذ بضمدددددد  االنترنيدددددد  وام انودددددد  عالامددددددل هددددددد  ال ددددددركات مدددددد  ع الئ ددددددا الددددددد    ددددددؤتو  

( عتبيدددد  ع دددد  انتقددددان bit taxعالددددامالع م عبددددر االنترنيدددد  او اددددرب  ددددر و   عتبيدددد   ددددريت  البدددد 
ومدددد  ، االل ترونددددي ل بوانددددات ويددددتم ع صددددي  ا عدددد   ريدددد  ك ودددد  البدددد  التددددي    دددد  ا ددددت ضام ا او نق  ددددا 

ااضدددددل التددددددرق اددددددي ع  ودددددد  ع صددددددي  ا هددددددي  عتا ددددددات االئت ددددددا ، مثددددددل، ايدددددددا كددددددابت، وما ددددددتر كددددددابت( 
 (2 وع  م هد  الضرائب اي ع  و  ع ضيل ال دان  الالام .

عالددددضالت ضن ال وا ددددي الددددد  ةددددرر اددددي الالددددراق ضييييريبة العماليييية الوافييييدة) األجنبييييية(.  -ثانيييييا 
ت اووددددددد  واال تصدددددددات   و يرهدددددددا،وم  وةدددددددضت الدددددددنفض واالنفتددددددداح ع ددددددد  ة وددددددد  م دددددددتضيات ال وا دددددددو  واالة

يالامددددددل مدددددد  الالضامددددددل اال ا ددددددو  التددددددي شدددددد    مركددددددد ةددددددد  عضااددددددض الال الدددددد  االةنبودددددد  ل الددددددراق، دددددددرزت 
م دددددد    عضااضالال الدددددد  ا ةنبودددددد  ع دددددد ل كبيددددددر عالددددددض الت ددددددضن ال وا ددددددي الددددددد  حصددددددل اددددددي الالددددددراق عدددددداذ 

ال جت دددددد  الالرا ددددددي وبفددددددا  والتددددددي  دددددداه   اددددددي زيددددددات  اعددددددضات الالددددددا  ي  عدددددد  الال ددددددل تابددددددل 2003
، وادددددي ادددددل غودددددا   دددددانض   دددددنمم علدددددن. اع ا  قوددددداذ ال دددددركات وال  اعدددددب ال اصددددد  (3 اةدددددضبهم ال الاشدددددو 

عف ددددع ال جددددان امدددداذ الال الدددد  الضااددددض  م ددددت    المددددرو  ا منودددد  التددددي   ددددر د ددددا الالددددراق تو    دددد  مضااقدددد  
                                                           

الحوسبة الحسابية: ه  تكنولوجيا تعتمد علن نقل المعالجة ومساحة التييين بالحاسوب الن ما يسمن السحابة وه  عبارة  (*)

لوجيا عن مجموعة اليوادم التقنية المتصييييييلة معا، والت  تدار مركييا عبر شييييييبكة االنترني ، وهذا تتحول برام  تكنو

 المعلومام من منتجام الن خدمام.
امال عل  ابراهيم، دور التحول الرقم  ف  دعم االيرادام الضريبية مع االشارة الن مصر، مجلة البحوث المالية، المجلد  (1)

 2021يناير  –، العدد االول 12
شركام االلكترونية (2) ضريبة علن ال ستار حمد انجاد ال سة ومحلة كلية القانون ، عبد ال سيا  2020حامعة كركوك، للعلوم وال

 187-185ص
، العدد الرالث، مجلة المحقق الحل  للعلوم القانونية والسياسية، اصيل عمر مسلم التنظيم القانون  للعمالة الوافدة ف  العراق (3)

 4ص2017
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امنودددددددد  اياندددددددد  او  مدددددددد  الج ددددددددات ال النودددددددد   ع باادددددددد  علددددددددن عرابددددددددي مدددددددد   بددددددددل الج ددددددددات عات الالال دددددددد 
ا تصددددددات   عدددددد  ال ددددددض من ددددددا  ال عالددددددض ا ددددددتف ال ا وال ددددددالضب ع تددددددر عدا ددددددضها ع دددددد  امدددددد  الالددددددراق،  وال و 
زيدددددات   عدددددضات الالدددددا  ي   انودددددا اضدددددال ع دددددا عج تددددد  هدددددد  الال الددددد  الضاادددددض  مددددد   ددددد ضكوات و مدددددراب ع دددددضت 

 عضةدددددددض حاةددددددد  ال جت ددددددد  الالرا دددددددي. وال الحدددددددن    الال الددددددد  ا ةنبوددددددد  عفضدددددددل الال دددددددل ادددددددي الالدددددددراق  ع ال
يةدددددرا  ا ضصدددددات  بوددددد  وإةدددددرا ات بوعينوددددد  مالقدددددض  كت دددددن التدددددي  ضاة ضن دددددا لوالب دددددضا  ا بدددددرر د دددددضا  
ال  دددددو  مدددددثال. ك دددددا  ن دددددم مالفدددددضو  مددددد   دددددريت  الال دددددل وكددددددلن  صددددد ا  الال دددددل الدددددد     دددددتقضمضن م ال 

بهم اضدددددال عددددد      ةددددددض ، عترعدددددب ع دددددي م     دددددريت   دددددضر الراعدددددب وعددددددضاير ال ايدددددل وال  دددددت  وال نددددداذ
  ددددل مدددد   ةددددضب الال الدددد  ال   ودددد ، وعددددرر الت ددددث اددددرب هددددد  الضددددريت  الدددد  ع قيدددد  ا ددددراتا مالوددددا   دددد م 
اددددددي ع ضيددددددل ال داندددددد  الالامدددددد  ل ضولدددددد ، اضددددددال عدددددد  ع قيدددددد  الالضالدددددد  االةت اوودددددد  اددددددي م ددددددتضر االةددددددضب 
ل ال الددددد  ال   وددددد  مددددد  ة ددددد  اال دددددالاب ال دددددائض  ادددددي اال دددددضاق، وكددددددلن ادددددرب هدددددد  الضدددددريت   دددددض  دددددؤت  

  ض م  ا تقضاذ الال ال  ا ةنبو  الضااض  والتق يل م  ال  ا ر االةت اوو  الناعج  عن . ل  ال
 زيادة مكافاة النقدية للمخبرين عن التهرب الضريبي -ثالثا

( مدددددد   ددددددانض   ددددددريت  54ع ددددددنع ال  ااددددددا  النقض دددددد  ل   بددددددري  ال نصددددددضص ع ي ددددددا اددددددي ال ددددددات   
 ددددد تات ال الوددددد  مال ضمدددددات حموموددددد  ع ريريددددد  ل دددددل مددددد   قدددددضذ الددددد  ال 1982( ل دددددن  113الدددددضبل ب دددددم 

او شددددددفضي  عدددددد  احددددددض ال   فددددددي   ددددددض ابفاهددددددا او   دددددداون ابفا هددددددا واتر علددددددن الدددددد  عقددددددض ر الضددددددريت  او 
عقتدددددددرح الت دددددددث باددددددد  ال  اادددددددا  النقض ددددددد  ل   بدددددددري ، اع مايانددددددد  ح دددددددب ، زياتع دددددددا   دددددددنع م اادددددددا  نقض ددددددد 

النفتددددددددددي او االعصدددددددددداالت  ال ددددددددددري   اذ ح ددددددددددب نددددددددددضن ال ددددددددددركات الالام دددددددددد     عام دددددددددد  اددددددددددي القتددددددددددان
 اوال صراي، وع ض  ال  ال ض م  الت ر  الضريبي وزيات  الضريت  ال ت قق .

ادددي ادددل ال ت يدددرات ضيييريبة الميييدارع والمعاجيييد والجامعيييات فيييي ) القطييياع الخيييا (: -رابعيييا 
التدددددي بااقددددد  الت يدددددر ال وا دددددي والتتدددددضب اال تصدددددات  شددددد    توااددددد  ادددددي هددددددا القتدددددان الددددد  زيدددددات  اعدددددضات 

 دددددات التال و وددددد  ال اصددددد  وابعفدددددان االةدددددضب الضبا دددددو  اي دددددا : لددددددا  قتدددددرح الت دددددث ا دددددت ضاث  دددددريت  ال ؤ 
باصدددددد  ع دددددد  هددددددد  ال ؤ  ددددددات مراووددددددا ددددددددلن اال ددددددتث اب ال   ددددددي عدددددد  اال ددددددتث اب االةنبددددددي وكدددددددلن 
ادددددرب  دددددريت  ع ددددد  ال اليدددددات الالام ددددد  ادددددي هدددددد  ال ؤ  دددددات ددددددضبةات م ت فددددد  ح دددددب عالدددددضت مصددددداتب 

لدددددا  قتددددرح الت ددددث ا ددددت ضاث  ددددريت  باصدددد  د دددددا ، ع ددددضي ي ل  ديندددد  الالامدددد  تب  ددددا ع ددددا ع دددد ل مددددضبت 
  ددددض  ع ض ددددض  ددددالرها عالن ددددت  ل تال ددددوم االدتددددضائي والثددددانض  ال دددداص مدددد   بددددل ال  ضمدددد  ال   ودددد  ، القتددددان

ع ددددددد    ددددددداس ادددددددرب  دددددددريت  عات  دددددددالر عدددددددانخ ع ددددددد  ال دددددددضابس االدتضائوددددددد والثانضيات التدددددددي ع دددددددت ضذ 
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 ددددددا الددددددضائم. وع فددددددا  ددددددالرها ع دددددد  الثانضيددددددات التددددددي عالت ددددددض ع دددددد  م ا ددددددري  دن ددددددت   يبددددددر مدددددد  مالي
هددددددا ايةددددرا   جالددددل الضددددريت  ل ددددا هددددض  ابددددر  يدددددر ، مضب ددددي  متفددددر ي  لددددل ع ددددث اددددي ع ددددن ال ضب دددد 

ال ددددض  الت ددددضي ي هددددض بادددد  ال  ددددتضر الال  ددددي اددددي ع ددددن ال ددددضابس والثانضيددددات مدددد  بددددالن االعت ددددات ع دددد  
ت ددددددات ع دددددد  ال  ا ددددددري  الددددددد   ل ددددددم ابعتا ددددددات  بددددددرر ال ال  ددددددي  وال ضب ددددددي  ال تفددددددر ي  ل ددددددا تو  االع

هدددددا مدددد  ةانددددب  مدددددا مدددد  ةانددددب  بددددر ع ثددددل ع ددددن ال ددددضابس والثانضيدددددات ، اددددي مددددضابس و انضيددددات  بددددرر 
اددددرص ع ددددل ةض ددددض  ل  ددددرةي  الجددددضت ل  وددددات التر ودددد  وال ال  ددددي .  مددددا اددددي مجددددان التال ددددوم الالددددالي اتددددرر 

يت  ع دددد    دددداس الددددضبةات الال  ودددد  التددددي الت ددددث كدددددلن اددددرب الضددددريت  مدددد  الت ددددا د اددددي ا ددددالاب الضددددر 
عال ددددددل اددددددي ع ددددددن ال  وددددددات وكدددددددلن  ددددددتم الت ييددددددد اددددددي  ددددددالر الضددددددريت  دددددددي  ال  وددددددات التددددددي عالت ددددددض ع دددددد  

 ال  ا ري  ال ابةيي  وال  وات التي عالت ض ع   اال اعض  الد   هم ع   مال  ال  و .
م دددددددؤولو  : ال  اامددددددد  ع ددددددد  البيئددددددد  وح ا ت دددددددا عقددددددد   ددددددد    الضيييييييرائب الخضيييييييراء -خامسيييييييا  

ال دددددد تات وال ؤ  ددددددات الالامدددددد  وال اصدددددد  وكدددددددلن االاددددددرات وال جت دددددد ، وال  ددددددو ا اددددددي اددددددل اال ددددددت ضاذ 
 يددددر ال تددددضاز  ل  ددددضابت ال تاحدددد  وانال ا دددد ا اددددي عال يدددد  التددددضهضب البيئددددي، وكدددددلن م  فددددات ال ددددر  ع دددد  

البيئددددد   االبهدددددا  وااله دددددان التضيدددددل ل بيئددددد  الالراقوددددد ، اصدددددتع الدامدددددا و دددددروب  و نوددددد  وحضدددددابي  ح ا ددددد 
م دددددا ع ددددداعض ( 1 وال دددددض مددددد  الت دددددضث مددددد  بدددددالن ادددددرب  دددددرائب ديئوددددد  وا جدددددات الت دددددريالات الالزمددددد  ل دددددا

ع دددددددد  ح ا دددددددد  البيئدددددددد  وت  ضمت ددددددددا. ومدددددددد  ال الحددددددددن    م دددددددد    الت ددددددددضث البيئددددددددي  صددددددددت   مدددددددد   هددددددددم 
ومدددددد  ال  دددددد الت البيئودددددد ، ، ال  دددددد الت التددددددي عضاةدددددد  اين ددددددا  ادتددددددضا  مدددددد  القددددددر  الال ددددددري  ول ددددددض ا  

االنفجددددداب ال ددددد اني، م ددددد    ا دددددتندا  مضابتهدددددا التبو و .،م ددددد    الضض دددددا ، م ددددد    الث دددددضث  م ددددد   
، ولدددددلن اقددددض اعج دددد  الضبا ددددات الال  ودددد  ال ت صصدددد  لت ددددث هددددد  المدددداهر  (2 م دددد    النفا ددددات و يرهددددا 

مندددددد ن ا ددددد  ال دددددتينوات و دددددض  ال دددددتالينوات مددددد  القدددددر  ال ا دددددي. حيدددددث انصدددددب االهت ددددداذ   ا دددددا ع ددددد  
اةم عدددددد  ا ن ددددددت  الصددددددناوو . ومددددددا  نددددددت  عن ددددددا مدددددد  عددددددا يرات عالجضانددددددب ال تال قدددددد  دت ددددددضث الت ددددددضث الندددددد

وعقددددددددضت  .(3 ال وددددددددا  والتددددددددا ير ع دددددددد  الدباعدددددددد  وال اعددددددددات وا  دددددددد ا  والصدددددددد   الالامدددددددد  وع ددددددددضث ال ددددددددضا 
ال دددددؤع رات والندددددضوات وال  قدددددات الال  وددددد  ع ددددد  كدددددل ا صدددددالض  ال   وددددد  واي  و وددددد  والالال وددددد  التدددددي نب ددددد  

                                                           
مجلة الكوم ، (2013-2005)الضيييرائب اليضيييراء وتاثيرها علن االقتصييياد العراق  للمدة ، بتول حسييين رداد اليبيدي (1)

 3ص، 2015سنة ، 19العدد ، جامعة واسط، للعلوم االقتصادية
الجامعة المستنصرية  \مجلة الحقوق كلية القانون ، دور التشريعام الضريبية ف  حماية البيئة، حمية حسين الدراج  نور( 2)

 8ص\2011\15\العدد\
 2011/7/20بحث منشييييييور علن شييييييبكة االنترني  بتاريخ  ."االهمية االقتصيييييييادية للضييييييريبة البيئية" .محمد عرفة (3)

Htpp://www.alaswg. net 
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ومن دددددا ا مدددددم ، الت دددددضث البيئدددددي مددددد  ة وددددد  الندددددضاحي اال تصدددددات   واالةت اووددددد  والصددددد و  ع ددددد  بتدددددضب 
الددددد   وصدددد  عضددددروب  اع دددداع  1992ال ت ددددض  ل تن ودددد  الددددد  عقددددض اددددي بيددددضت  ةددددانيض اددددي البرازيددددل عدددداذ 

ايةدددددرا ات الالزمددددد  ل  ا ددددد  البيئددددد   ه  دددددا ادددددرب الضدددددرائب ع ددددد  الت دددددضث والتدددددي  ت ددددد  ع ي دددددا ع ددددد و  
و ددددددي   مدددددد  و ددددددائل التق يددددددل مدددددد  الت ددددددضث البيئددددددي وح ا دددددد  الصدددددد   الالامدددددد   (1 ضددددددرا ((  الضددددددرائب ال 

ل  ددددضا ني . اضددددال عدددد  عجنددددب اال دددداب ال دددد بو  التددددي عنددددت  عدددد  ال صددددان  التددددي عتت ددددب اع دددداع اةددددرا ات 
م  فدددد  ا تصدددددات   ل قضدددددا  ع ي ددددا  و الت فودددددد من دددددا االددددضبا  النددددداع  عددددد  احددددض ال صدددددان  مدددددثال  ت دددددبب 

ل جددددداوبي  ل  صدددددن  ع دددددالود  بوددددد  ونمااددددد  ع ددددد  الدددددر م مددددد   ن دددددم ال   دددددتفيضو  ادددددي ع  دددددل ال ددددد ا  ا
و ددددددض ا ترحدددددد  مالمددددددم الضبا ددددددات ال دددددداعق  اددددددرب هددددددد  ، (2 مددددد  ال نتجددددددات التددددددي  نتج ددددددا هدددددددا ال صددددددن  

الضدددددريت  تو  عفصددددديل الضدددددرائب التدددددي عنتدددددض  ع دددددد  ع دددددن الضدددددرائب ووعدددددا  ع دددددن الضدددددريت  والضا الدددددد  
 د  الضريت  م  بالن الضرائب ال قترح  التالو :ال ن ا  ل ا. عقترح الت ث ارب ه

 دددددريت  باددددد  النفا دددددات: عالدددددض باددددد  النفا دددددات وعنمودددددد ال ندددددا   مددددد  ال  دددددايل التدددددي عضاةددددد   -1
ويالددددددضت  ددددددبب علددددددن  لدددددد     ال  ضمدددددد  هددددددي التددددددي ، ال  ضمددددددات ال   ودددددد  واالع ات دددددد  ع دددددد  حددددددض  ددددددضا 

باددددددد  النفا دددددددات وعنمودددددددد عت  دددددددل ع دددددددالود التالا دددددددض مددددددد  ال دددددددركات ال ت صصددددددد  ادددددددي هددددددددا ال جدددددددان  
ال نددددددا  ( تو      ت  ددددددل  اددددددرات ال جت دددددد     ع  فدددددد  ومدددددد   ددددددم عددددددضذ ايح دددددداس عال  ددددددؤولو ، وبددددددالن 
الالقددددضت االبيددددر  مددددر الالددددراق عج  دددد  مدددد  ال ت يددددرات ال وا ددددو  والت يددددرات ال نابودددد  مدددد   دددد ن ا ال ددددرو  

. لددددددلن اصدددددت   ح ا ددددد  التدددددي انال  ددددد  ع ددددد  اادددددرات ال جت ددددد  الالرا دددددي والبيئددددد  الالراقوددددد  عصدددددضب   ددددد بو 
لدددددا عددددرف الت ددددث اددددرب هددددد  الضددددريت  بادددد  النفا ددددات ، (3 ال ددددضابت وال فددددا  ع دددد  البيئدددد  م ددددؤولو  و نودددد 

ع ددددد       دددددضت  دددددالر الضدددددريت  مددددد   بدددددل ال  ضمدددددات ال   وددددد  ويدددددتم الت ييدددددد ددددددي   دددددالر الضدددددريت  التدددددي 
وع قدددددد  هددددددد  الضددددددريت  ةددددددانبي    رات ددددددا  ، عفددددددرب ع دددددد  ال نددددددا   ال دددددد نو  او التجابيدددددد  او الصددددددناوو 

واةت اووددددا   ت ثددددل عةح دددداس  اددددرات ال جت دددد  عاه ودددد  ال فددددا  ع دددد  نماادددد  منددددا ق م وهدددددا  ددددنال   ع دددد  
 نماا  البيئ . 

                                                           
 .350ص ، 2001عمان االهلية للنشر والتوزيع، ترجمة هشام عبد هللا ،االقتصاد ،بول ساملسون واخرون( 1)
 مصدر سابق. .بحث منشور علن االنترني  .عرفة محمد (2)
( سيييييينة 2021-2017وزارة البيئة العراقية االسييييييتراتيجية الوطنية لحماية البيئة ف  العراق وخطة العمل التنفيذية للمدة ) (3)

 10-11ص 2010
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 ددددددريت  البيئدددددد  الصددددددناوو  ك ددددددا اشدددددداب اال تصددددددات  االن  يددددددد  ا ددددددر دو ددددددض اددددددرب  ددددددرائب -2
وعقتددددرح الت ددددث اددددرب (1  ددددرائب دو ددددض(  –واصددددت   هددددد  عالددددر   ب ددددضذ دو ددددض ، ع دددد  مفددددرز  الت ددددضث

 دددددريت  ديئوددددد  ع ددددد  ة وددددد  ال  دددددابي  الصدددددناوو  التدددددي ع دددددضث ع ض دددددا  عانضاعددددد   ذ كانددددد  هدددددد  ال  دددددابي  
م  وددددد  باصددددد  او عامددددد  ك صدددددان  ا  ددددد ن  والبتروكو اويدددددات والتدددددادضق ومصدددددان  صددددد ر ال الدددددات ... 

 ال .
فدددددددرب ع ددددددد  ة وددددددد  ال  ت دددددددفوات ال اصددددددد  والالامددددددد . وكددددددددلن  دددددددريت  البيئددددددد  الصددددددد و  وع-3

ع ددددددد  ال  تبدددددددرات الصددددددد و  وووددددددداتات الال  ودددددددات الصددددددد رر ع ددددددد     ع دددددددضت ع دددددددن الضدددددددريت  مددددددد   بدددددددل 
وهنالددددددن انددددددضان ابددددددرر مدددددد  الضددددددرائب ، ال  ضمدددددد  ال   ودددددد  ل   اامدددددد  عالتالدددددداو  مدددددد  تائددددددر  البيئدددددد  اي ددددددا
ت االولودددددد  التددددددي ع تددددددض  ع دددددد  عناصددددددر البيئودددددد  التددددددي    دددددد  ار دددددد ا مثددددددل  ددددددريت  ال ددددددضبالت  ال ددددددضا

مضدددددر  اددددددي عركبواع ددددددا ال و وائودددددد  التددددددي عددددددؤ ر ع دددددد  البيئدددددد ( او  ددددددريت  ال  رةددددددات  ال دددددد   وال ددددددضمات 
 (.2 عات ال   فات الضاب  ل بيئ   ذ ايان  ص ت  او  ائ   او  ازي (

: فيييييرض ضيييييريبة تعويضيييييية عييييين العمييييير االفتراضيييييي للطيييييرق والجسيييييور المحليييييية–سادسيييييا 
 ددددم ال دددددر   2003نددددد  الت تودددد  ادددددي الالددددراق الددددد  الدددد  ال دددددرا  والتددددضمير عالدددددض  حددددضاث عددددداذ عالر دددد  الب

التددددي ا ددددت رت عددددض   ددددنضات وال عدددددان ا ابهددددا ال ددددضمر  ع دددد  ع ددددن التددددرق  2014ع دددد  االبهددددا  اددددي عدددداذ
والج دددددددضب، واتت الددددددد  ابعفدددددددان ع دددددددالود اعدددددددات  اع ابهدددددددا وعدددددددابير عاهي  دددددددا، وا ضدددددددا اال دددددددت ضاذ  يددددددددر 

مير وال دددددددرا  بدددددددالن اتدددددددر   صدددددددير  ع دددددددبب مدددددددروب الالجدددددددالت عات االح دددددددان ال  دددددددض ن  ددددددداهم ادددددددي عدددددددض
 الثقي   ع   الترق التي عم عالبيضها م   بل ال  ضمات ال   و ، . 

لددددددددا  قتدددددددرح الت دددددددث ادددددددرب الضدددددددرائب ع ددددددد  الالجدددددددالت عات االوزا  ال بيدددددددر  التدددددددي عت دددددددد مددددددد  
ات ال   ودددد ، لو ددددا  ت ددددضت التددددرق والج ددددضب ال   ودددد  مددددروبا ل ددددا ع دددد  ا   ددددتم ع صددددي  ا مدددد   بددددل ال دددد ت

 ددددددددالرها وادددددددد  االوزا  او االح ددددددددان ل ددددددددل نددددددددضن مدددددددد  انددددددددضان هددددددددد  الالجددددددددالت، وعقتددددددددرح الت ددددددددث اددددددددرب 
الضددددددرائب ع دددددد  هددددددد  الالجدددددددالت عانضاع ددددددا ال  ت فدددددد  التددددددي ع يدددددددد ا ددددددتال ال ا عصددددددضب  مت ددددددرب  او شدددددددت  

ل ضا دددددد  الض نودددددد  توبيدددددد  عال نددددددا   عات ال ددددددواح  الض نودددددد  او  يرهددددددا اال ا  الالددددددراق   ت ددددددن االال  مدددددد  ا

                                                           
(1) Adam Chase، the Effciency Benefits of Green Taxes Joumal of Envionmental Lawvol. 11، 

1993، p4 
الضيييربية البيئييية )ضيييريبة التليييوث( مقيييال منشيييور فييي  مجلييية الميييييان التييي  تصيييدرها  ،احميييد عبيييد الصيييبور اليييدلجاوي( 2)

  .2017ا سطس  204العدد  ،ام العربية المتحدةاالماربلد  وزارة العدل ف 
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ال قض ددددددددد  شددددددددد    مصدددددددددضب ةدددددددددد  ل دائدددددددددري ، وع دددددددددض  هدددددددددد  الضدددددددددرائب الددددددددد  ع قيددددددددد  مدددددددددضبت مدددددددددالي 
   اعضال  ضمات ال   و  ع   ت  ضم  هد  الترق وال فا  ع ي ا.

  –ضريبة االنشطة االقتصادية غير المنظمة ) المشروعة وغير المشروعة (  -سابعا
ال  دددددروع  الن دددددا بدددددابج ال تدددددا  القدددددانضني وال عدددددضبل  ع ددددد   االن دددددت  اال تصدددددات    يدددددر ال نم ددددد   يدددددر

 دددددد   ال  دددددداعات الض نودددددد  التددددددي ال ع ددددددير الدددددد   انضنودددددد  علددددددن الن دددددداا، وكدددددددلن عالددددددض احددددددض م ضنددددددات 
ا تصدددددددات المدددددددل كتجددددددداب  ال  دددددددضبات، امدددددددا االنت ددددددد   يدددددددر ال نم ددددددد  ال  دددددددروع  االدددددددضذ تبضل دددددددا  ددددددد   

نوددددد  اال ان دددددا مددددد  االع دددددان اال تصدددددات   ال  ددددداعات القضموددددد  ل ضن دددددا ادددددي ال الدددددب عدددددتم عتريقددددد   يدددددر  انض 
اال جادوددددد  مثدددددل التاعددددد  الجدددددضالي ، وال دددددضات  ، و اعددددد  ال  دددددرو ات، وال صدددددضبي  عال تندهدددددات وال ودددددات   
الالامددددد ، وك  دددددا عقددددد   ددددد   ا تصدددددات المدددددل و يدددددر م دددددج   لدددددضر ال ددددد تات الضدددددريبو  وادددددرب الضدددددريت  

ت   يدددددر ال نم ددددد  اضدددددال عددددد  كضن دددددا   دددددض  الددددد  ع قيددددد  ا دددددراتا مالودددددا وال  ددددداعض  ادددددي عنمدددددوم االن ددددد
 عقض   باتع  

عددددضني م ددددتضر القتدددان الصدددد ي ادددي الالددددراق و ددددال   ضييييريبة أربيييياح المهيييين الصييييحية : ثامنيييا:
بضماعدددددددد  وان ددددددددداب االمددددددددراب واالو ئددددددددد  تابددددددددل ال جت ددددددددد  الالرا ددددددددي  ددددددددداعضت ع دددددددد  اع دددددددددان االن دددددددددت  
الصددددددد و ، وغودددددددا  عتبيددددددد  القدددددددضاني  ال اي ددددددد  لال الاب،انال  ددددددد  ع ددددددد  ب  وددددددد  هدددددددد  االع دددددددان التدددددددي 

ا عقصدددددددض االبعدددددددداق عقتدددددددر  مددددددد  االع دددددددان التجابيددددددد ،و عت ددددددد  ك  ددددددد  ال  ددددددد  ع ددددددد  م اب ددددددد     ن دددددددا
وال  دددددب.    ع دددددن ال  ددددد  التدددددي عتت دددددب لدددددو     اب ددددد ا ع صصدددددا  ماليندددددا  مصدددددضب  الت دددددث ا يات  وددددد  

و مدددد    ددددابس هددددد  ال  ندددد    اب دددد ا ، وال بددددر . مثددددل التبيددددب وال  نددددضس وال  ددددامي وال  ا ددددب... الدددد 
ال دددددد ري  ع دددددد  ويددددددنا  ددددددانض  ال ضمدددددد  ال ضنودددددد  والجام ودددددد  وال، (1 عصددددددضب  م ددددددتق   تون ددددددا عت ودددددد   حددددددض

مندددددددد  ال ا ددددددددالي  الدددددددد  هددددددددد  القددددددددضاني  مدددددددد  مداولدددددددد  ابتصاصدددددددد م بددددددددابج نتدددددددداق ال ضمدددددددد  التددددددددي هددددددددم 
با ددددددددالض  ل ددددددددا  ال عو  االبتصاصددددددددات التبودددددددد   ع   دددددددد ع  صدددددددد ا  هددددددددد  ال  دددددددد  ع داولدددددددد  الال ددددددددل 
ل  دددددداد م ال دددددداص عالددددددض انت دددددددا  توام ددددددم الر دددددد ي  ي ودددددداتات ا  تدددددددا  والصدددددديضلوات وال  تبددددددرات( ددددددددل 

  م ايةددددداز  ل داولددددد  ع   دددددم ادددددي القتدددددان ال ددددداص اشدددددتراا ع   دددددم ادددددي ال ؤ  دددددات ويدددددنا  دددددانض  مدددددن
ال ال ددددددددضن عدددددددد  حالوددددددددا وال دددددددداص  1982ل ددددددددن   113الصدددددددد و  ال  ضمودددددددد . و ددددددددانض   ددددددددريت  الددددددددضبل 

عضددددددريت   ب دددددداح ال  دددددد   يددددددر التجابيدددددد   بضددددددال م لددددددنف  الن ددددددت  التددددددي   ضدددددد  ل ددددددا  صدددددد ا  ال  دددددد  
 ؤ  دددددات ال  ضموددددد . وعدددددرر الت دددددث    هددددددا القدددددانض   دددددض ا بدددددرر الدددددد   ال     دددددض  ع دددددال  ابدددددر ادددددي ال

                                                           
 .216ص .مصدر سابق .، .عادل فليح العل  (1)
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لدددددددا عقتددددددرح الت ددددددث ع ددددددري   ددددددانض  وا ددددددع   ددددددا  صدددددد ا  ال  دددددد  ، ادتالددددددض عدددددد  الالضالدددددد  الضددددددريبو  
الصدددددد و  ع ددددددضت مدددددد  باللدددددد  مالددددددضالت الضددددددريت  ال فرو دددددد  ع دددددد  هددددددد  ال  دددددد  ع دددددد     عابددددددد دنمددددددر 

 االعتتاب النقاا االعو :
ع ددددد  ووددددداتات ا  تدددددا  وال  ت دددددفوات  دددددو ض  ع ض دددددض  عالن دددددت  ل الدددددضن الضدددددريت  التدددددي عفدددددرب -

مالدددددددضن الضدددددددريت  ع ددددددد    ددددددداس  ةدددددددر  ال الا نددددددد  لأل تدددددددا  الدددددددد    ال  دددددددض   ددددددد   حدددددددضوت صدددددددالحوات 
 ال  ضمات ال   و  ل ل م اام .

عفدددددددرب  دددددددريت  ع ددددددد  الصددددددديضلوات وال  تبدددددددرات ع دددددددضت مددددددد   بدددددددل ال  ضمدددددددات ال   وددددددد  ع دددددددا  -
  تنا ب وو   ال  اام  التي  ال  ض  د ا

 ضريبة القيمة المضافة-اسعات
 دددددريت  المو ددددد  ال ضددددداا  عفدددددرب ع ددددد  ة وددددد  ال راحدددددل التدددددي مددددد  بالل دددددا  دددددتم التالامدددددل مددددد   

ال دددددد   وال ددددددضمات  ذ كاندددددد  م ددددددتضبت  او مصددددددنال  م  وددددددا. ول ددددددرب اددددددرب  ددددددريت  المو دددددد  ال ضدددددداا  
 جددددددب اال ددددددتالان  عددددددال برا  وااليفددددددا ات االةنبودددددد  وال   ودددددد  عنددددددض عتبيدددددد ، اع ا  عتبيدددددد  االن ددددددب ك ددددددا 

  ع دددد  ال دددد   ال  الودددد  ومالددددضن  ددددريبي  10ولبنددددا  ع دددد   ال دددد  مالددددضالت هددددي هددددض متبدددد  اددددي ان تددددرا 
  ع دددددد  ال دددددد   الالامدددددد  وال اصدددددد  ومالددددددضن  ددددددريبي صددددددفر ع دددددد  ال دددددد   الضددددددروبي  التددددددي ال   دددددد  5

اال دددددت نا  عن دددددا، والتدددددي ع  ددددد  ال  ضمددددد  مددددد  ال صدددددضن ع ددددد  مدددددضبات مالوددددد  م  ددددد  ادددددي بادددددض ال ضازنددددد  
 (1 الالام .
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 أوال: االستنتاجات

ان تطبيقققق  او ا ققققا غ اوخيققققغ ضيققققس با ققققيغ لى ققققس كغ سققققااالا اقققق    القققق    ققققا    بيققققس   قققق  ا اققققسا ات  -1
 ال س بيغ الت  تس د الموا نغ اليامغ.

ان ا  ققققققطسااات ا منيققققققغ والاياسققققققيغ وانيقاسققققققرا بىقققققق  الو قققققق  ا  ت ققققققا   ا ققققققست ا ققققققق  سققققققىب   -2
ال ققققققققس بيغ و  تجققققققققغ  تانترققققققققا واتاققققققققا  الت نقققققققق  بىقققققققق  ا اققققققققسا  ال ققققققققس ب  وبىقققققققق  بمقققققققق  الري ققققققققات 

ال ققققققس ب . وتو  قققققق  النتالققققققات وتا ققققققي  ا اققققققسا ات و قققققق  المت يققققققسات الاياسققققققيغ وا منيققققققغ اييققققققدا بقققققق  
 ال دوى ا  ت ا يغ.

ان التس يقققققققققق بىققققققققق  التالقققققققققداسات ال قققققققققس كغ المستتيقققققققققغ  ت مقققققققققا اناقققققققققدت ناقققققققققو اسقققققققققىو  المالاي قققققققققغ او  -3
المققققققققال   بقققققققق و  بىقققققققق  ا جققققققققسانات السوتينيققققققققغ  الماققققققققاومغ و التققققققققال  يتاقققققققق  الم ققققققققا  امققققققققا  التاققققققققا 

 الميالد   وتد   المقىتي  ناو الترس  ال س ب   ىيا او جقئيا.
ا صقققققق ي ال ققققققس ب    يينقققققق  ا  يققققققا  اليوائققققققد ال ققققققس بيغ  ااقققققق   وانمققققققا التس يققققققق بىقققققق  م تىقققققق   -4

 ال ققققققسائ  المرمققققققغ ملقققققق  ال ققققققس كغ ال مس يققققققغ التقققققق  تققققققو س الامايققققققغ الو نيققققققغ ل سققققققوا  اليسا يققققققغ مقققققق 
 ا ضسا  ااإل ا غ ال  اهميترا التمو ىيغ    ت د الموا نغ اليامغ.

بققققد  ةتالققققغ الو ققققو ال ققققا   لىالققققواني  والت ققققس يات ال ققققس بيغ وانيقاسققققرا الاققققىب   قققق  تمو قققق  الموا نققققغ  -5
 اليامغ مل   انون  س كغ ابمات اليسا .

التنميققققققغ  ةن تققققققدن   قققققق  ناقققققق  وميققققققد ت ال ققققققس بيغ التقققققق  مقققققق  الممققققققق  ت يرققققققا مقققققق  مسابققققققا  اهققققققدا  -6
ا  ت قققققا يغ ا جتماخيقققققغ والبي يقققققغ ملققققق   قققققس كغ اليالقققققات او اليسصقققققات المبييقققققات التنقققققا   والمطقققققاب  

 وبد  شمو  الت نيتات األبسى.
تبقققققققي  م شقققققققسات التاقققققققا  ال قققققققس ب   ققققققق  اليقققققققسا   قققققققي  الا قققققققيىغ ال قققققققس بيغ الققققققق  المت يقققققققسات  -7

هققققققسب الناققققققكغ من ت ققققققغ ( و 3.230ا  ت ققققققا يغ. ةم وىققققققق متوسققققققل الطا ققققققغ ال ققققققس بيغ لمققققققد  الدتاسققققققغ 
( مقققق  الققققدب  الالققققوم   قققق   تققققس  الاققققى    مققققا 25% ياسققققا القققق  الناققققكغ التقققق  لققققد ها  ققققول   قققق ت   

تيققققققد ناققققققكغ من ت ققققققغ  ياسققققققا االناققققققكغ التقققققق  لققققققد ها الياققققققون مققققققاتت  و ت ققققققس لققققققو   وهقققققق  تتققققققساوي 
فيالبىققققققققققققدان الناميققققققققققققغ  ت شققققققققققققس القققققققققققق  وجققققققققققققو   ا ققققققققققققغ ميطىققققققققققققغ  و ىققققققققققققق اليقققققققققققق ن  17-19%وققققققققققققي 

. وهقققققققسا ا شقققققققس الققققققق  تقققققققدن  الماقققققققتوى ا  ت قققققققا    فيمقققققققا وى قققققققو المسونقققققققغ (4.1703%ال قققققققس ب  
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(  وتقققققد  بققققق   يقققققق   قققققس ب  مقققققسن   ققققق  لقققققي  وىقققققق الميققققق  الاقققققد  لى قققققسائ  7.739%الدابىيقققققغ  
 (  وهنا ي يس ال   ي  االدت  النظا  ال س ب  بى  تيب غ الموات المتالغ.%0.080 

 تالات ال ات غ ا ق  متقاادتظرس لس غ النتالات اليامغ اتتتابا مرما  و تتو  الن -8
ان تققققققا  ناققققققكغ اسققققققرا  اجمققققققال  ا اققققققسا ات ال ققققققس كغ القققققق  اجمققققققال  ا اققققققسا ات اليامققققققغ ةم سقققققق ىو  -9

وى قققققو 2016%(. وينمقققققا سققققق ىو ابىققققق  ناقققققكغ اسقققققرا  بقققققا  0.47وى قققققو   2004أ نققققق  ناقققققكغ بقققققا 
 ( وهسب ا سرا   ىيىغ جدا.%7.48 

شقققققققس  ةم لالالقققققققو أ نققققققق  ناقققققققكغ بقققققققا  ان تقققققققا  ناقققققققكغ  قققققققس كغ المبييقققققققات الققققققق  ال قققققققسائ  ضيقققققققس المكا -10
و ققققققققققققققققققد  2016(. وينمققققققققققققققققققا لالالققققققققققققققققققو ابىقققققققققققققققققق  ناققققققققققققققققققكغ  قققققققققققققققققق  بققققققققققققققققققا 0.055%وى ققققققققققققققققققو  2004
(. ا ن ال قققققققققس كغ ال مس يقققققققققغ ملىقققققققققو ا سقققققققققرا  ا  بقققققققققس  ققققققققق  ال قققققققققسائ  ضيقققققققققس 31.091%وى قققققققققو 
 المكاشس .
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 ثانيا: التوصيات

لقققققققم الاقومقققققققغ وم ىققققققق  النقققققققوا  بىققققققق  تاقققققققدام وتطبيققققققق  الالقققققققواني  والت قققققققس يات ال قققققققس بيغ ومنرقققققققا  .1
( ا ققققققوت   امىققققققغ مقققققق  ت ققققققس    ققققققانون 2010( لاققققققنغ 22تطبيقققققق   ققققققانون التيس تققققققغ ال مس يققققققغ المققققققس    

 ل س كغ المبييات و التال  يقونان م  الم ا ت المرمغ    ت د و تمو   الموا نغ اليامغ 
واليققققامىي   قققق  الري ققققات ال ققققس بيغ مقققق  النققققوال  التنيققققغ واليىميققققغ وا  ات ققققغ مقققق   ت قققق   تققققان  المققققو تي  .2

بقققق   الققققدوتات التدت بيققققغ والتطو س ققققغ الماققققتمس . لمققققا لرققققا مقققق  ا ققققات اي اويققققغ بىقققق  انتاجيققققغ اليمقققق   قققق  
 هسب الري ات

نوصقققققق    ااققققققم وماقققققق  شققققققام  ل ا ققققققغ الاقققققققى  وال ققققققدمات لى  قققققق  بقققققق  اوخيققققققغ  ققققققس بيغ جداقققققققد   .3
 ال س بيغ وانيقاسرا ا ي او     ا اسا ات ال س بيغ. وتوسي  الالابد 

تميقققق  النظققققس  قققق  النظققققا  ال ققققس ب  وت قققق يك مققققوا   ال ققققي  وتاداققققد م ققققا ى . امققققا ياققققيتنا  قققق   .4
بمىيققققققغ ا صقققققق ي ال ققققققس ب  وا بتيققققققات ا   قققققق  مقققققق  وققققققي  البققققققدائ  المتالققققققغ.  مققققققا ياققققققتىق  النظققققققا  

غ باليققققغ تناقققق   مقققق  الو قققق  ا  ت ققققا   ال ققققس ب  الاققققال  ت ييققققسات  و ققققغ وصققققىكغ ومات اسقققق   نيقققق
 والمال  المتسوس  ا   اتمت  امسونغ باليغ(.

َتْوَأمققققققققققغ ال اميققققققققققات وال ىيققققققققققات وا  اققققققققققا  مات الت  ققققققققققك ال ققققققققققس ب  والمااسققققققققققب  مقققققققققق  اليققققققققققال   .5
 ال اتج  

 اليم  بى  س  الالواني  الدابمغ ال  استال ليغ الري ات والم ساات ال س بيغ .6
 مواصىغ الدتاسات الكاليغ النظس غ والتطبيقيغ االم ساات مات الكيد ال س ب  والمال   .7
اليمقققققققق  بىقققققققق  ت قققققققق  ماققققققققتوى ال ققققققققيوت االماقققققققق وليغ الو نيققققققققغ  وا لتقققققققققا  الطققققققققوب  لىمقىتققققققققي  وققققققققد    .8

 ال سائ .
نوصقققققق  وس قققققق   ققققققسائ  بىقققققق  شققققققس ات الققققققد   ا ل تسونقققققق  ملقققققق   ماسققققققتس  ققققققاتت السا ققققققدا . الن يقققققق   .9

 و سلك  س   س يغ ت ا يغ بى  ا ن طغ والم ب  ا هىيغم س  السشيد( 
  سوت  ان تاي  البىد ةل   كل ا نتا  وتسشيدب  وتيق ق ا اسا ات مات الو س  الماليغ .10
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 قائمة املصادر
 الكريم القران

 العربية واملرتمجة أوال: الكتب
 .2017الطبعة الثالثة الية والتشريع المالي في العراق، علم المرائد ناجي، احمد،  .1
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  ا: اجملالت والدورياتنيثا
بحث ، صياغة التشريعات المثلى ركن اساسي في االصالح الضريبي، ابراهيم حميد محسن الزبيدي .1

 .بغداد 2006 .مقدم الى مؤتمر االصالح الضريبي
استخدام مسح البيانات لتقديرضريبة االرض الزراعية مجلة جامعة صالح  ،ابراهيم محمد امين .2

 .2018\1دين،اربيل زراعة الرافدين العدد،ال
وضريبة العرصات  1959لسنة162رقم  في قانون ضريبة العقار مظاهر عدم دستورية، اثير طه محمد .3

 2017حزيران 4العدد مجلة جامعة تكريت للحقوق  ،المعدل 1962لسنة 26رقم
ضريبة التلوث( مقال منشور في مجلة الميزان التي ) الضربية البيئة ،احمد عبد الصبور الدلجاوي  .4
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كلية  مجلة ،والحصيلة الضريبية ضريبة المبيعات بين المستهلك ،حيدر عمران سهر، احمد كاظم سندو .5
 .2020 .4العدد  ،جامعة بابل ،رة واالقتصاد للدراسات العليااالدا

لقانونية للعلوم ا مجلة المحقق الحلي، التنظيم القانوني للعمالة الوافلدة في العراق، اصيل عمر مسلم .6
 .2017،13والسياسية، العدد، 

مجلة . مصرفي دعم االيرادات الضريبية مع االشارة الى  دور التحول الرقمي .امال علي ابراهيم .7
 2021يناير العدد االول،  ،12المجلد  .البحوث المالية

باالشارة  االصالحات الضريبية كاداة لعصرنة وتطور االدارة الضريبية ،بلعزوز بن علي. اوشان احمد .8
 .17العدد .العلوم االقتصادية. االكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية .الى الجزائر

مجلة كلية االقتصاد والعلوم  ،رؤية لتشخيص وعالج الموازنة في مصر نحو ،ايهاب احمد يونس .9
 2012ابريل . 2. العدد .المجلد الثالث، .جامعة القاهرة. السياسية

 .17العدد  .مجلة كلية الثراث الجامعة ،اصدار القرض العام،بان صالح عبد القادر .10
، (2013-2005االقتصاد العراقي للمدة )الضرائب الخضراء وتاثيرها على ، بتول حسن رداد الزبيدي .11
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 .1999لسنة  3العدد .جامعة بغداد، االقتصادية واالدارية
بحث تطبيقي ، ومدى مساهمته في الحد من التهرب الضريبي الضريبيالحصر ، حسن سالم محسن .13

 .2016العدد التاسع  .مجلة دنانير ،في الهيئة العامة للضرائب
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 .2007. الرابع والستون . العدد .المستنصرية .واالقتصادمجلة كلية االدارة  ،للموازنة العراقية ميدانية
والحسابات  ظل هيمنة الريعية الواقع الراهن في تنوع قدرات االقتصاد العراقي، حسين عجالن حسن .15

  .2017 ،17،العدد. مجلة المنصور ،المستقبلية
نحو انموذج لنظام  ،الضريبيةالفحص الضريبي االلكتروني كاداة تفعيل عمل االدارة ، الحمزة عبد الحليم .16

 .2018. 12العدد . مجلة دراسات جبائية ،المعلومات االلكترونية في االدارة الضريبية في الجزائر
 اساس على والموازنة الصفرية الموازنة بين التكامل .رشيد االله عبد سمية ،مسعود جواد علي حيدر .17

 ايلول. 29العدد.كربالء جامعة ،االدارة كلية. االقتصادية للوحدات االهداف تحقيق في واثره النشاط
2021.  
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بحث مقدم للمؤتمر الضريبي  ،"النظام الضريبي في العراق )الواقع واالفاق المستقبلية(" ،خالد حامد عبد .18
 .18/10/2001-17االول للفترة من 

 2016.، 8،المجلد ،للدراسات االقتصادية ،مجلة الحكمة. التهرب الضريبي ،ختار ولد الشيباني .19
. ابحاث اقتصادية وادارية، .عجز الموازنة العامة للدولة وعالجه في االقتصاد الوضعي ،دردوري لحسن .20

 .2013\14العدد
 ، 2015، 7العماري، التهرب الضريبي، منشورات القضاء المدني، العدد، زكريا .21
 العلوم مجلة ،االردنية الشركات من لعينة االرباح لضريبة ألفر منحنى تقدير ،طراونة محمد سعيد .22

  .2007،العدد 34المجلد.االدارية

 ،كلية القانون . مجلة العلوم القانونية، الموازنة الصفرية ومقومات نجاحها في العراق ،سناء محمد سدخان .23
 .2018،العدد الخاص فبحوث مؤتمر فرع القانون العام 

 للعلوم العراقية المجلة، العربية البلدان في الضريبة في واثرها المالية العولمة، عبد كشكول سهاد .24
 ، 2018، 6، العدد، االقتصادية

 تحليل وقياس اثر عجز الموازنة وعرض النقود على المستوى العام ،صباح صابر محمد خؤشناو .25
 .25عدد ،يةمجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدار ، 2017-1988في العراق  لالسعار
2019. 

اطار مقترح لتطبيق موازنة البرامج واالداء في بيئة الوحدات  ،سناء احمد ياسين ،عامر محمد سلمان .26
 22المجلد 92مجلة العلوم االدارية العدد ،الحكومية

 جامعةية القانون للعلوم والسياسة و،محلة كل، الضريبة على الشركات االلكترونية، عبد الستار حمد انجاد .27
 .2020كركوك

بحث  ، الضريبي اليقين قاعدة مع الدخل ضريبة تقدير واساليب طرق  توافق مدي، علوان حسين عالء .28
 ،13 المجلد ،االقتصادية للعلوم االنبار جامعة مجلة، للضرائب العامة الهيئة في في تطبيقيه حاالت
 .2021\2 العدد

تحليلية في بحث   ،اثر الوعي الضريبي في زيادة العوائد الضريبية ،كرار حاتم عطية ،علي غانم شاكر .29
المجلد . جامعة المثنى مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية، الهيئة العامة للضرائب فرع الديوانية

 .2019 .3العدد.9
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راقية، مجلة الفدرالية العالبلد  التنظيم القانوني لاليرادات العامة في ،احمد الكفشي، يوسف الشكري  علي .30
 .2018، 44\1الكوفة 

مجلة  .2003-2016تقييم اداء الواقع الضريبي في العراق. زيد كريم الشافعي. عماد محمد علي .31
 2020. العدد الثامن عشر. الدنانير

مجلة  2013-1990دور الحواالت الخزينة على اهم المتغيرات النقدية في العراق  ،عمار محمد علي .32
 .23المجلد  96العدد ، العلوم االقتصادية

مجلة المثنى للعلوم . الحسابات في الحد من التهرب الضريبي مراقب اهمية دور .فرقد فيصل جدعان .33
 .2014( 10العد ) 4مجلد . االدارية واالقتصادية

ازمة  دور بيئة النظام الضريبي في ادارة، سجاد خلف حسين. فراس حسن رشيد ،فيصل سرحان عبود .34
تكريت  مجلة .جامعة تكريت ،في العراق في الهيئة العامة للضرائب بحث تطبيقي ،الحصيلة الضريبية

 2020، العدد خاص للعلوم االدارية
 ،هل تعد االرباح االفتراضية )الضوابط( خياراً ال بديل عنه في تقدير الوعاء الضريبي ،كريم سالم كماش .35

 .2008 .بغداد .بحث مقدم إلى الندوة العلمية الضريبية االولى
 في والتشغيل القطاعي النمو على واثرها الهيكلية االختالالت .نوري  طاهر محمد، صالح يحيى لورانس .36

 االقتصادية العلوم مجلة ،بغداد. واالقتصاد االدارة كلية ،2015-2003 للمدة العراق االقتصاد
 .2018 .24 المجلد 106العدد ،واالدارية

النمو االتجاهات ومعدالت  الموازنة الفدرالية للعراق .حسن عبد الكريم سلوم ،محمد خالد المهايني  .37
العدد . جامعة المستنصرية. مجلة االدارة واالقتصاد. (2004-2007للفترة من) لالنفاق وااليرادات

 2008. الثامن والستون 
نية، جامعة مجلة البحث للعلوم القانو  ،قراءة في عملية الدفع االلكتروني للضريبة ،محمد على عوض .38

 .2020، 19الفلوجة، العدد
مجلد  مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية. سة المالية في البلدان العربيةواقع السيا ،محمد علي مدلول .39

 .2008 \1. العدد.15
. مجلة اقتصاديات افريقيا ،دور الرقابة عل تنفيذ الموازنة العامة في ترشيد االستهالك ،مداحي عثمان .40

 .2020 \24العدد
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 \مجلة الحقوق كلية القانون ، دور التشريعات الضريبية في حماية البيئة ،نور حمزة حسين الدراجي .41
 . 2011،15العدد \لمستنصرية الجامعة ا

تحليل اسباب واثار ظاهرة التهرب الضريبي وطرق معالجته في النظام الضريبي  ،هاوكار رمضان عيسى .42
 .2017 .2العدد .20 المجلد .جامعة كركوك .مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،العراقي

عالقة االزدواج الضريبي باالستثمار بين اعادة التكيف والتغير في النظام الضريبي ، هيثم محمد علي .43
 2015،35العدد. الجامعة مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العراقي

مجلة العلوم االقتصادية  ،االثار االجتماعية للضرائب المباشرة في العراق .انعام مزيد ،وفاء المهداوي  .44
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 نسبة اسهام الضرائب املباشرة يف العراق(1ملحق رقم )

 الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات الهيئة العامة للضرائب.

 

 4اجمالي الضرائب المباشرة  1/4نسبة  2/4نسبة  3/4نسبة 
ضريبة العقار 

 3والعرصات 

ضريبة نقل 

 2الملكية 

( 1ضريبة الدخل )

 التسلسل )أ+ب+ج+د(

6.167 42.404 51.4 73568 4537 31196 37835  2004 

5.350 21.957 72.7 184071 9847 40416 133808  2005 

3.451 12.966 83.6 306872 10589 39788 256495  2006 

2.573 9.113 88.3 438931 11292 40001 387638  2007 

4.035 18.680 77.3 525251 21196 98116 405939  2008 

5.774 28.560 65.7 603040 34820 172229 395991  2009 

6.969 34.634 58.4 722264 50336 250149 421779  2010 

5.991 27.596 66.4 873540 52334 241065 580141  2011 

5.219 26.043 68.7 1146943 59859 298699 788385  2012 

4.658 23.094 72.2 1357833 63244 313582 981007  2013 

4.156 18.166 77.7 1463998 60839 265953 1137206  2014 

4.219 15.692 80.1 1592410 67177 249881 1275352  2015 

3.178 6.995 89.8 2358502 74955 164978 2118569  2016 

2.636 3.910 93.5 3440218 90680 134522 3215016  2017 

3.655 8.477 87.9 2635334 96326 223389 2315619  2018 

3.446 9.264 87.3 2496990 86039 231319 2179632  2019 
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 نسبة اسهام الضرائب غري املباشرة يف العراق(2لحق رقم )م

 الباحث باالعتماد على البيانات الهيئة العامة للضرائب.الجدول من اعداد 

نسبة ضريبة المبيعات 
 هالغير مباشرالضريبة /

 الضريبةنسبة 
/الضرائب  الجمركية
 المباشرةالغير 

 الضرائب الغير مباشره

 ضريبة المبيعات

 أ+ب+ج()

(2) 

ضريبة خدمات 

 ج المطاعم والفنادق

ضريبة المبيعات على 

 ب االنترنيت شبكة

ضريبة المبيعات 

 أ على الهاتف النقال

  الجمركية لضريبه

(1) 
 

0.055 99.945 
81313 

45 45 0 0 81268 2004 

0.063 99.937 
118250 

74 74 0 0 118176 2005 

0.665 99.335 
160939 

1071 1071 0 0 159868 2006 

0.811 99.189 
230950 

1874 1874 0 0 229076 2007 

0.600 99.400 
378812 

2273 2273 0 0 376539 2008 

0.485 99.515 
593569 

2881 2881 0 0 590688 2009 

0.212 99.788 
508419 

1078 1078 0 0 507341 2010 

0.214 99.786 
374744 

801 801 0 0 373943 2011 

0.116 99.884 
948309 

1099 1099 0 0 947210 2012 

0.286 99.714 
887246 

2.538 2538 0 0 884708 2013 

0.292 99.708 
431949 

1.263 1263 0 0 430686 2014 

24.582 
 

75.418 
525547 

129189 
682 

0 
128507 396358 

2015 

31.092 68.908 
1713296 

532703 2958 0 529745 1180593 2016 

24.477 75.523 
2336382 

571875 2348 646 568881 1764507 2017 

22.086 77.914 
2902040 

640932 3454 19297 618181 2261108 2018 

20.523 79.477 
2995950 

614848 2931 44660 567257 2381102 2019 
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 (3ملحق رقم )
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .بيانات الهيئة العامة للضرائب /قسم المتابعة والتخطيط، وزارة المالية، جمهورية العراق



Abstract 
 

A 
 

Abstract 

 The study aims to analyze and activate the role of public taxes in Iraq، 

the need of the Iraqi economy to activate financing tools other than oil 

revenues due to the shocks that the latter is exposed to as a result of global 

markets. To know public expenditures and the percentage of the current and 

investment expenditures. And to indicate the rate of public revenues and its 

components of oil. Tax and other revenues referring to the deficits and 

surpluses in the general budget، analyzing the contribution of tax revenues 

to public revenues using scientific and technical methods in calculating the 

tax indicators. And identifying the obstacles and tax reform proposals that 

enhance the effectiveness of taxes in financing the general budget. 

 The results showed an accelerated growth in public expenditures in 

which operating expenses represented the largest percentage. The failure to 

benefit from financial surpluses in building infrastructure. and led to the fact 

that the contribution of tax revenues to public revenues was very small، The 

results showed that the percentage of tax indicators from the tax energy 

(3.23%) which indicates the presence of untapped energy. that is. the 

possibility of adding new taxes. while the total average tax burden (4.17%) 

which is lower than the percentage specified for developing countries by the 

International Monetary Fund’. while the total average flexibility Income 

taxes (7.73%) refers to an inflexible tax structure، The study also showed 

the need for tax reform as well as the adoption of more effective taxes to 

increase tax revenue and its reflection on the public budget. 
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