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ادللخص
تعد السياسة الضريبية يف العراق أداة مهمة لتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي بٌن طبقات اجملتمع .يهدف
البحث اُف مقارنة قانون االستثمار العراقي رقم ( )31لسنة  6002ادلعدل مع قانون االستثمار يف إقليم
كردستان رقم ( )4لسنة  6002وقانون االستثمار يف مجهورية مصر العربية رقم ( )26لسنة  ،6032لغرض
تسليط الضوء على نقاط الضعف والقوة يف السياسة الضريبية يف العراق ومدى إمكانية االستفادة من نقاط
القوة من اجل تصحيح مسار السياسية الضريبة من اجل ربقيق اىدافها السياسية واالقتصادية واالجتماعية .اذ
تعاين السياسية الضريبة يف العراق من مشاكل ادارية وتشريعية واقتصادية وسياسية سبثل عائقاً امام اداء عملها
بصورة دقيقة ،اذا ان كثرة السماحات واالعفاءات الضربية ربول دون تطبيق ادواهتا على كافة فئات اجملتمع
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 إذ تقرتح الدراسة ضرورة.بشكل عادل شلا يسبب يف بعض االحيان اللبس والغموض يف اجلهات ذات العالقة
اغلاد بدائل لزايدة االيرادات الضريبة لكي ؼلفف من االعتماد االكرب على االيرادات النفطية كضريبة ادلبيعات
 كما تقرتح الدراسة ضرورة تطبيق احلكومة يف االجهزة والدوائر اليت تطبيق.وكذلك ضرييبة القيمة ادلضافة
السياسيات الضريبة كاذليئة العامة للضرائب والدوائر التابعة ذلا لغرض احلد من الفساد االداري وادلاِف قدر
. ومنح ادلستثمر االجنيب مزيد من االعفاءات الضربية لتشجيعو على االستثمار يف العراق.االمكان
. االيرادات الضربية، اإلعفاءات الضريبية، قانون االستثمار يف العراق، السياسة الضريبية:الكلمات ادلفتاحية

Abstract
Tax policy represents the important tool in Iraq to maintain economic and social balance
among society. The purpose of this paper is to compare the Iraqi investment law No.13 of
2006 as amended with Kurdistan Reigon investment law No.4 of 2006 and Egyptian
investment law No. 72 of 2017 to illuminate the strengths and weakness points of tax policy
in Iraq and to benefit from its strength points so as to adjust the track of tax policy for
attaining its poletical, economical, and social aims. Tax policy in Iraq suffers from
administrative, legal, economic, and political issues which constitutes an obstacle towards
its job performance in a precise manner. If tax excepmtions are increased, it will not apply
its tools to all segments of the society which causes ambiguity and confusion at most times.
The findings of the study recommend the necessity to apply electronic goverance (egoverance) in offices such as Genernal Comission of Taxes in Iraq in order to reduce
administrative and financial corruption if possible. The foreign investor can be granted by
giving more tax exemptions to invest in Iraq.

Keywords: Tax policy, Invesment law in Iraq, tax exemptions, Tax revenues.

: ادلدخل
تعد السياسة الضربية احدى االدوات ادلهمة والرئيسة اليت تستطيع الدول من خالذلا تنفيذ سياسياهتا ادلالية
 لذا َف تعد النظرة القدؽلة اليت كانت قائمة يف اذىان الباحثٌن والكتاب او غالبية.ابختالف دوافعها واىدافها
ادلواطنٌن على اقتصار الضرائب على ربصيل االيرادات الضريبة الالزمة لسد العجز يف النفقات العامة للدولة
 بل اخذت السياسة الضربية مفهوما اوسع متمثل، )وخصوصا بعد التطورات اليت شهدهتا ( السياسة الضربية
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ابستخدام الدولة ذلا بغية احداث توازن اجتماعي بٌن طبقات اجملتمع (الغنية والفقًنة) فضال عن تدخلها يف
اعادة التوازن االقصادي خالل الدورات االقتصادية (كاالنكماش او الركود االقتصادي) .لذا عدت السياسة
الضربية اداة مهمة لتحقيق اىداف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وادلالية .وتعددت ادوات الساسية
الضربية جلذب اكرب عدد من ادلسثمرين وادلشاريع منها االعفاء الضرييب ادلؤقت و االعفاءات او االعتمادات
الضريبية الغراض االستثمار ،واالىالك ادلعجل .ان سياستو الضريبية تعاين من الكثًن من العوائق العتماد
العراق على االيرادات النفطية بشكل اساسي يف سبويل النفقات العامة ،يضاف اُف ذلك ادلشكالت يف اجلوانب
االقتصادية و االدارية واالجتماعية اليت ربول دون تطبيقها على امت وجو وبشكل دقيق .
يتضمن البحث أربعة زلاور وىي كااليت:

احملور االول :مصهجية البحث
احملور الثاين :االطار الصظري والدراسات السابقة
احملور الثالث :االطار التطبيقي
احملور الرابع :االستصتاجات والتوصيات
احملور االول :مصهجية البحث
اوالً :مشكلة البحث :ان السياسة الضربية للعراق غًن واضحة ومفهومة ويشوهبا اللبس والغموض لدى عامة
اجملتمع خلضوع اغلب قرارهتا وقوانينها الضريبية للمحاصصة احلزبية والطائفية حيث ان اختالف السياسة الضربية

من سنة اُف اخرى يتبع مدى توافق الطبقات السياسية يف العراق على مضامينها من عدمة ،وىذا ما يعرض
اغلب القوانٌن والتشريعات الضربية اُف كثرة التعديالت وادلراجعة واحياانُ االلغاء نتيجة لتخبط وسوء االدارة ،اذا
تتجلى مشلكة البحث يف الكيفية اليت يتم هبا توظيف ادوات السياسة الضربية يف تشجيع االستثمار االجنيب
من اجل منح فرص عمل لالفراد العاطلٌن.
اثنياً :أمهية البحث  :تبنع اعلية البحث من أعلية السياسة الضربية كأداة العادة التوازن االجتماعي واالقتصادي
لالقتصاد العراقي الذي ؽلر ابوضاع حرجة ،وزلاولة استخدام السياسية يف اغلاد اوعية ضرائب جديد بعيداَ عن
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تقلبات العوائد النفطية الناذبة عن تغًن سعر النفط يف االسواق العادلية بٌن احلٌن واالخر ،فضالً عن اعليتها يف
رسم السياسة العامة للدولة بكل مفاصلها.
اثلثاً :هدف البحث :يهدف البحث اُف التعرف على ابرز العوائق اليت ربول دون تطبيق عملية السياسة
الضربية بدقة وشفافية ونزاىة وزلاولة استفادة الدولة منها واغلاد الطرق والوسائل السليمة حللها و وضمان عدم
حصوذلا مستقبالً عن طريق تضمينها بقوانٌن يزيد من التزام الدوائر ادلعنية بتطبيقها .وآليات عمل السياسة اليت
تشجع االستثمار االجنيب يف العراق من خالل منح احلوافز واالعفاءات وكذلك فرض القيود اليت ترجع على
البلد وافرادة ابلفائدة.
رابعاً :فرضية البحث :يفرتض البحث ان السياسية الضريبة ذلا دور فعال يف التأثًن على احالل التوازن
االقتصادي والقومي يف ادلوازنة العامة للدولة ابعتبارىا احدى ادواهتا السياسية للتأثًن يف النفقات وااليرادات
العامة ،فضالً عن دورىا يف ربقيق التوازن االجتماعي بٌن طبقات اجملتمع (اعادة توزيع الدخل القومي) .اذ
يفرتض البحث ان ادوات السياسة الضربية (احلوافز واالعفاءات الضريبة والقيود) تعمل على تشجيع االستثمار
االجنيب يف العراق.
خامساً :مصهج البحث :إعتمد الباحثٌن على ادلنهج ادلقارن لغرض بيان اوجو الشبو واالختالف بٌن كل من
قانون االستثمار العراقي رقم ( )31لسنة  6002ادلعدل مع قانون االستثمار يف إقليم كردستان رقم ( )4لسنة
 6002وقانون االستثمار يف مجهورية مصر العربية رقم ( )26لسنة .6032

احملور الثاين :اإلطار الصظري والدراسات السابقة
اوالً :مفهوم السياسة الضريبية وعصاصرها
أصبحت الضرائب عنصر مهم وفعال للتأثًن يف البيئة اإلقتصادية للدولة عن طريق إتباع سياسات
منهجية تتفق مع الفلسفة اإلقتصادية للدولة وتعكس سياستها اإلقتصادية .فالضرائب خرجت من منظورىا
التقليدي ادلتعلق إبستخدامها لغرض احلصول على اإليرادات دلواجهة النفقات التقليدية إُف منظور اوسع وامشل
إبعتبارىا أداة مهمة وحيوية يف ربقيق الغاايت واىداف الدولة يف اجملاالت ادلختلفة وىو ما ابت يعرف ب
(السياسة الضريبية) اليت يكون اساسها وغطائها الدستوري (القانون الضرييب).
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وأعلا:

سيتم توضيح مفهوم السياسة الضريبية من خالل تعريفها من قبل وجهة نظر عدة ابحثٌن وكتَاب

عرف القيسي السياسة الضريبية أبهنا رلموعة من اإلجراءات تتخذىا السلطة العامة إلدارة شؤون اجملتمع يف
َ
ظروف وأوضاع إقتصادية ومالية وذلك من خالل القوانٌن واألنظمة ادلالية والضريبية (العبودي.)62 :6032 ،
وعرفت من قبل الدجلاوي على اهنا الكيفية اليت يتم من خالذلا استخدام وتوجية الضربية اُف ربقيق االىداف
عرفها السويطي على إهنا
اليت تسعى الدولة اُف ربقيقها يف اطار خطتها االقتصادية ( .)42 :6032فيما َ
رلموع الربامج ادلتكاملة اليت زبططها الدولة وتنفذىا مستخدمة كافة مصادرىا الضريبية إلحداث آاثر اقتصادية
وإجتماعية وسياسية مرغوبة وذبنب اآلاثر غًن ادلرغوبة للمساعلة يف ربقيق أىداف اجملتمع (العبودي:6032 ،
 .)62اما الطائي فقد عرفها ىي فن ماِف تستخدمو الدولة لتحقيق التنمية يف اجملاالت اإلقتصادية والسياسية
واإلجتماعية وادلالية كافة وذلك إبستخدام األدوات الضريبية كافة(العبودي .)62 :6032 ،كما عرفها فيتو
اتنزي ىي فن ادلمكن بدالً عن كوهنا سعي لتحقيق األمثل (دمحم.)13 :6032 ،
ومن خالل ما إستعرض من تعريفات يتضح لنا ان السياسة الضريبية عبارة عن اداة او رلموعة من
اإلجراءات اليت تستخدمها الدولة دبا سبتلكو من صالحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية يف ظل أوضاع مالية
وإقتصادية حرجة بغية إحداث توازن إقتصادي وإجتماعي بٌن طبقات اجملتمع وربقيق التنمية يف كافة اجملاالت
اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية وادلالية .وبشكل عام ىنالك عنصرين رئيسيٌن تتضمنها السياسة الضريبية علا
(العبودي: )62 :6032 ،
أ .األىداف اإلقتصادية وادلالية والسياسية واإلجتماعية اليت تروم السياسة الضريبية إُف ربقيقها.

ب .الطرق واألدوات ادلستخدمة للوصول إُف ىذه الغاايت وتقسم أيضاً إُف عنصرين مهمٌن علا:

 اذليكل الضرييب :ويتمثل يف رلموعة الضرائب ادلختلفة اليت تستخدمها الدول كأدوات
(السياسة الضريبية) لبلوغ غاايهتا بفضاء تشريعي يضمن ذلا فرض الضرائب اليت تنوي الدولة
فرضها على مواطنيها ،حيث تعد السياسة الضريبية اذليكل الضرييب أحد أركاهنا اجلوىرية
الفعالة.
و َ

 التصظيم الفين للضرائب  :ويشًن اُف اإلجراءات والوسائل والضوابط الفنية اليت ربدد الوعاء
والسعر الضرييب ابإلعتماد على مقدار عبء الضريبة احملدد مسبقاَ ،وػلدد التنظيم الفين
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للضرائب الكيفية اليت يتم من خالذلا ربصيل الضرائب فضالَ عن اآلليات ادلتبعة للربط بٌن
وعاء الضريبة وسعرىا.
اثنياً :أهداف السياسة الضريبية
إن السياسة الضريبية إبعتبارىا (أداة سبكينية) تستطيع الدولة من خالذلا بلوغ أىداف متنوعة يف
رلاالت متعددة وابالمكان تقسيمها اُف اربع اىداف رئيسة ىي:
أ -األهداف ادلالية :تعًن أغلب الدولة إىتماماً واضحاً لإليرادات الناذبة عن الضرائب إبعتبارىا مورداً
مهماً لسد العجز ادلاِف يف النفقات العامة  ،كما تلعب اإليرادات الضريبية دوراً يف ادلوازنة العامة للدولة
جوىرايً .لذا نالحظ أن معظم الدول رباول توظيف ىذه اإليرادات ابلشكل الذي ؼلدم سياستها
اإلقتصادية ابإلضافة إُف ذلك إن ىذه اإليرادات قد تكون دبثابة مورد حيوي ال يستغىن عنو من
رلموع حصيلة اإليرادات ادلتحققة من الضرائب خصوصاً إن كانت الدولة سبر أبوضاع إقتصادية

متدىورة (مثل الكساد اإلقتصادي أو الركود اإلقتصادي) وىذا يقودان بنهاية ادلطاف إن اإليرادات
ادلالية ىي عصب احلياة لكثًن من الدول (العبودي.)62 :6032 ،

ب .األهداف اإلقترادية :حيث ذكر الدجلاوي ان السياسة الضربية تستخدم من قبل الدولة كأداة
لتوجية االقتصادة القومي من خالل التأثًن يف قرارات االنتاج واالستثمار واالستهالك واالدخار.
ففرض ضريبة على نوع معٌن من االنشطة واعفاء اخر منها سيؤدي حتماً اُف ربول جانب من االنتاج
اُف ذلك النوع ادلعفي منها ،فاالعفاء الضرييب لنشاط معٌن سيؤدي اُف احلافز على االستثمار فيو
والعكس صحيح (.)6032:20
كما تعلب السياسية الضريبية دوراً اقتصاداي كبًنا يف زبفيف حدة التضخم ،وترشيد االستهالك
وتشجيع االدخار ،وتشجيع الصناعات الوظنية ومحايتها من ادلنافسة االجنبية عن طريق فرض ضريبة
كمركية على الواردات االجنبية ،وذلك يف ضوء السياسية اليت تضعها الدولة لتجارهتا اخلارجية،
ابالضافة اُف دورىا يف تشجيع التصدير (ادلصدر السابق)20 :
ج .اإلهداف اإلجتماعية :ذكر ادم مسث يف كتابو "ثروة االمم" ان مراعاة العدالة االجتماعية يف فرض
الضرائب ىي ركن مهم من اركان النظام الضرييب االمثل ،لذا تسعى الدول على اختالف مذاىبها السياسية
واالقتصادية على بناء االمن االجتماعي بتوفًن مقومات احلياة الكرؽلة لكل ابنائها ،وتطبيق مبدأ تكافؤ
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الفرص عليهم ويعتمد ذلك على سالح الضرائب الذي تقطع بو من ثروات االغنياء ودخوذلم وما ؽلكنها
من الوفاء ابحتياجات الفقراء وزلدودي الدخل .ويتم ذلك ابالعتماد على الضرائب ادلباشرة على الدخل،
وعلى بعض انواع الثروة ،وذلك المكان تطبيق مبدأ شخصية الضريبة :فرتاعى ظروف ادلمول واحولو
الشخصية عند فرض الضرائب ،مع تطبيق مبدأ تصاعد سعر الضريبة .واستخدام تلك احلصيلة الضريبة يف
رلاالت :الصحة ،واالسكان ،والتعليم ،ودعم السلع الضرورية ،وربقيق التنمية الشاملة (الدجلاوي،
.)20 :6032
ومن جانب اخر هتدف السياسة الضربية اُف زلاربة بعض التصرفات اليت ال تتالئم مع طبيعة اجملتمع ،حيث
تعمل الدولة من خالل فرض بعض الضرائب على بعض العادات اليت تعد غًن مرغوبة من قبل اجملتمع بغية
اجبار او عدول ادلواطنٌن ع ن القيام هبا او القضاء عليها ان امكن  ،ومن امثلة ىذة التصرفات الغًن الئقة
شرب الكحول يف االماكن العامة  ،تدخٌن السكائر داخل اماكن العمل او ادلواصالت ،وبعض السلع الرتفيهية
دلا ذلا من أتثًنات مستقبيلية سلبية على اجملتمع (العبودي.)62 :6032 ،
د .االهداف السياسية :عدت السياسات الضريبية لبعض اجملتمعات على مر التاريخ السياسي سبب يف
حدوث الكثًن من الثورات واالنتفاضات او قد يصل االمر اُف استبدال نظام احلكم القائم ،لذا يالحظ ان
السياسة الضربية دبا سبتلكة من ادوات ووسائل مالية ،ؽلكن ان ترتك ااثراً سياسية على ادلدى القصًن او البعيد
على رلتمع اي دولة او نظامها السياسي احياانً(ادلصدر السابق.)61 :
اذ ؽلكن ان تستخدم الدولة معاملة ضريبة متميزة زبص هبا دول ترغب ابنضمامها اُف معسكرىا السياسي ذلا،
من خالل اعفاء احتياجات السفارات والقنصليات وادلفوضيات االجنبية من ااثث ،وادوات منزلية ،وامتعة
شخصية....اٍف من الضريبة  .فضال عن امكانية استخدام السياسية الضريبة لتثبيت ادلركز التجاري والتنافسي
للدولة من خالل خفض او اعفاء بعض او كل السلع ادلصدرة للخارج لدعم قدرهتا التنافسية (الدجلاوي،
.)23 :6032
هـ .االهداف الثقافية :ؽلكن ان يكون ىدف السياسة الضربية العمل على احملافظة على الرتاث الثفايف
للشعوب ،عن طريق اعفاء دخول ادلوظفٌن او العمال الذين يقومون أبعمال التنقيب وادامو االاثر (اليت سبثل
حضارة وتراث الشعوب) من ضريبة الدخل ،كون ىذة االعمال تدر ايرادات للدولة (اماكن سياحية أو ترفيهية
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كادلسرحيات او عروض فنية) ،أو ان ؼلصص جزء من النفقات العامة اُف الربامج وادلشاريع ادلخصصة
للمحافظة على الرتاث الثقايف( العبودي.)61 :6032 ،
اثلثاً  :ادوات السياسية الضريبية (أو احلوافز الضريبية)
تعددت احلوافز الضربية اليت من شأهنا جذب رؤس االموال أو االسثمار االجنيب عن طريق بعض
الضرائب السخية اليت سبنح اُف الشركات االجنبية ( الشركات متعددة اجلنسية) يف ظل ادلنافسة احملتدمة بٌن
الدول ،ولعل ابرز ىذة احلوافز االيت:
أ .االعفاء الضرييب ادلوقت ( :(Tax Exemptionىو من اكثر االداوات الضربية تداوالً بٌن

الدول وخصوصاً (الدول النامية) ،ومفهومة يشًن اُف عدم ربصيل الضرائب او ايقاف فرضها مؤقتاً
(اعفاء) على ادلكلفٌن بدفع الضرائب خالل مدة زمنية معينة.

وعرفت االعفاءات الضربية ادلؤقتة ابهنا " االعفاء من دفع الضريبة لفرتة زمنية معينة" (دمحم.)16 :6032 ،
ورغم بساطة إدارة االعفاء الضرييب ادلؤقت اال ان ىنالك مآخذ عديدة علية منها ،انو يفيد ادلستثمر الذي يتوقع
ربقيق ارابح كربى وماكان غياب ىذة احلوافز ليؤثر كثًناً على عزمو على االستثمار ،فضال عن كونو يوجد

حافزاً قوايً للتهريب الضرييب ،اذا تستطيع ادلشاريع اخلاضعة للضرائب الدخول يف عالقات اقتصادية مع ادلشاريع
ادلعفاة لتحويل ارابحها من خالل التسعًن القائم على التحويالت ادلتبادلة ( – )Transfer Pricingكدفع
سعر مبالغ فية مقابل السلع ادلشرتاة من الشركة االخرى مث اسرتداده يف صورة مدفوعات مسترتة .ابالضافة اُف
ذلك ،ىنا لك فرص لتحايل ادلستثمرين اباللتفاف على فرتة االعفاء الضرييب ادلؤقت وسبديدىا ،وذلك من خالل
ربويل ادلشروع االستثماري القائم اُف مشروع جديد – كإغالق ادلشروع واعادة تشغيلة ربت اسم سلتلف مع
ثبات مالكيو .كما ان ىذا النوع غلذب ادلشاريع قصًنة االجل اليت تكون عادة غًن ذات نفع كبًن لالقتصاد
مقارنة ابدلشاريع طويلة االجل (ادلصدر السابق.)11 :
ب .نظام ترحيل اخلسائر :وىو ظلوذج دلشاركة ادلشروع نتيجة فشلو يف مقابل اقتتطاع جزء من ارابحو يف
شكل ضريبة يف فرتات الرواج وربقيق الربح .ويساعد ترحيل اخلسائر على تشجيع االستثمار وتوجيهو ،كما ػلد
من االاثر السلبية للضريبة غلى قرار االستثمار اخلاص ،فضال عن ما ػلققو من العدالة الضريبية يف ادلدى
الطويل  ،وكلما زادت السنوات اليت يسمح برتحيل اخلسائر يف حدودىا زاد احلافز لدى ادلستثمرين ،وقد يتم
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ترحيل اخلسائر اُف االمام لتعويض ادلشروع عن خسائره ،سواء مت الرتحيل بشكل مطلق اُف ان تستنفذ اخلسائر
بشكل كامل (الدجلاوي.)26 :6032 ،
ج -االعتمادات الضربية و االعفاءات الضربية لالستثمار ( Tax-credit and
 :)Investment Exemptionاذ عرف امحد االعفاءات الضربية على اهنا امتياز يستبعد دبوجبو

ادلشرع دخل ادلكلف او نشاطو بشكل كلي او جزئي دائمي او مؤقت من اخلضوع للضربية ااي كان ىدفة او
غرضو ( .)2 :6032وتتميز االعفاءات الضربية لالستثمار بعدة مزااي اذا ما مت مقارنتها مع االعفاء الضرييب
ادلؤقت ،اذ تتميز بدعمها ادلتواصل للعديد من ادلشاريع االستثمارية اليت زبدم الدولة ومصاحلها ،وسهولة
مراقبتها التسامها ابلشفافية العالية ،فضال عن ادارهتا لنظام االعتماد الضرييب بفعالية عالية دبا سبتلكو من
ضماانت واجراءات ،فهي ربدد قيمة االعتماد الضرييب للشركة ادلؤىلة وايداع ىذا ادلبلغ يف حساب ضرييب
خاص على ىيئة قيد زلاسيب ،وتعامل الشركة يف كل اجلوانب االخرى كأي شلول ضرييب عادي ،حبيث زبضع
لكل اللوائح الضريبية ادلعمول هبا ،دبا يف ذلك االلتزام بتقدمي االقرارات الضريبية (دمحم.)11 :6032 ،
د -االهالك ادلعجل :تنطوي احلوافز الضريبة اليت سبنح يف شكل اىالك معجل ( accelerated

 )depreciationعلى اقل قدر من العيوب ادلرتبطة ابالعفاءات الضريبية ادلؤقتة ومجيع ادلزااي اليت توفرىا
االعتمادات الضربية واالعفاءات الضربية لالستثمار ،فضال عن تغلبها على العيوب ادلصاحبة ذلذة االعتمادات
واالعفاءات .وحيث ان رلرد التعجيل ابىالك احد االصول اليؤدي اُف زايدة استهالكة دبا اليتجاوز تكلفتو
األصلية ،فأن ما يتولد عنو من تشوة لصاٌف االصول قصًنة االجل اليتعدى قدراً بسيطاً.
اضافة اُف ذلك ،يتميز االىالك ادلعجل خباصيتٌن اخريٌن علا:
 اخلاصية االوىل :انو اقل تكلفو بشكل عام ،اذ ان االيراد الضائع يف السنوات االوُف ( ابلنسبة اُف

مثيلة يف حالة استخدام االساس ادلعجل) يتم اسرتداد جزء منو على االقل يف السنوات التالية من عمر

االصل.
 اخلاصية الثانية :اذا مت استخدام االساس ادلعجل بصفتة مؤقتة فحسب ،فمن ادلمكن ان يستحدث
ذلك طفرة كبًنة يف االستثمارات على ادلدى القصًن ( اتنزي و زي.)31 :6003 :
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رابعاً :مشاكل تطبيق عملية السياسة الضربية يف العراق وحتدايهتا
تواجة تطبيق السياسة الضربية يف العراق مجوعة من العوائق والتحدايت ويف رلالت متنوعة ،وؽلكن
التطرق ذلا من اربع زوااي رئيسة ىي (شهاب:)22-22 :6033 ،
أ -العوائق التشريعية :ىنالك مجلة من ادلشكالت التشريعية اليت من شأهنا التاثًن سلباً على تطبيق
السياسة الضربية يف العراق منها على وجو اخلصوص ،عدم وجود قوانٌن ضربية كافية و تعرض الكثًن
من القوانٌن الضريبية اُف التعديالت ادلستمرة .كما ان عدم وضوح بعض الصياغات القانونية اخلاصة
ابلضرائب ،يعرضها فهمها ابلشكل الدقيق للبس والغموض من قبل موظف اذلياة العامة للضرائب من
جهة وادلكلف بدفع الضرائب من جهة اخرى .كما تعدد فقرات القوانٌن الضريبية واتساع بنودىا
يؤدي اُف عدم تطبيقها بشكل سليم ودقيق .اضافة اُف ذلك ،قلة االيرادات الضربية يف العراق الزدايد
السماحات واالعفاءات الضربية ابستمرار.
ب-

العوائق االدارية :ومن اىم ادلشكالت االدارية اليت تؤثر سلباً على عملية تطبيق السياسة

الضربية يف العراق ،تتجلى يف عدم كفاءة اذليأة العامة للضرائب وضعف ادراهتا للعمل الضرييب
أبعتبارىا السلطة التنفيذية للقوانٌن الضربية وادلسؤولة عن ارسال ادلقرتحات والتعديالت الضرورية
للقوانٌن الضربية واليت تعكس منظور (السياسة الضربية) .وكثرة امكانية حصول واقعة التهرب الضرييب
نتيجة لكثرة طرق تقدير الضريبة مثل (طريقة االقرارات ،طريقة مسك السجالت احملاسبية  ،طريقة
التقدير االداري) ،االمر الذي يوثر سلباً على الفهم الدقيق لكل طريقة والوقت الذي يتناسب مع كل
طريقة من قبل كل من موظف اذليأة العامة للضرائب وادلكلف.
يضاف اُف ذلك عدم اعالم أو استشارة اذليأة العامة للضرائب الفروع وادلديرايت التابعة ذلا ابلتغًنات او
اآلليات اجلديدة حلصر الضرائب او فرضها .واالعتماد على وسائل غًن متطورة (متخلفة) منها (اسلوب احلصر
اجلغرايف  ،أي تشكيل جلان لتقدير إيرادات ادلكلفٌن يف رقعة جغرافية معينة شلا غلعل عملية التدقيق غًن دقيقة
وال سيما مع إختالف األنشطة اإلقنصادية للمكلفٌن يف تلك الرقعة اجلغرافية) .كما ان أعداد ادلوظفٌن و ضيق
بناايت اذليأة العامة للضرائب ال يتناسب مع أعداد ادلكلفٌن ،فضالَ عن إفتقارىؤالء ادلوظفٌن للكفاءة واخلربة
العلمية وعدم مواكبة اذليأة العامة للضرائب للتطور التكنولوجي واأللكرتوين ادلتزايد.
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ج .العوائق اإلقترادية :من ادلفيد ان نذكر اىم العوائق االقتصادية اليت تواجة السياسة الضربية يف العراق

منها ،اثر التضخم الركودي لإلقتصاد العراقي النامجة عن السياسات اإلقتصادية السابقة الغًن مدروسة
واخلاطئة على قدرة ادلكلفٌن بدفع الضرائب نتيجة إطلفاض أنشطتهم اإلقتصادية بشكل ملحوظ.
يضاف اُف ذلك عدم توفر قاعدة بياانت متكاملة عن األنشطة اإلقتصادية للقطاع اخلاص او األنشطة
اإلقتصادية دلا يسمى (إقتصاد الظل)  ،شلا يظهر عدم قدرة الدولة ادلتمثلة ابذليأة العامة للضرائب على
وضع تقدير دقيق حلصر الضرائب ادلستحقة على تلك األنشطة.
يضاف اُف ذلك إخفاء بعض الدوائر شلن سبتلك اعداد من ادلتعاقدين معها بعض البياانت عن اذليأة
العامة للضرائب كتأخر تلك الدوائر يف إرسال (مقدار الرواتب اليت تدفعها للمتعاقدين معها)  ،شلا
يولًد عدم معرفة حقيقية ودقيقة من قبل اذليأة العامة للضرائب لدخول ادلتعاقدين مع تلك الدوائر ،شلا
ينجم عن ذلك عدم دقة تقديرات الضرائب الواجب جبايتها من قبلهم نتيجة لعدم معرفة مدى
سالمة ادلوقف الضرييب ذلؤالء ادلتعاقدين.

د .العوائق اإلجتماعية :وتتمثل يف قلة الوعي الضرييب لدى ادلواطن العراقي وعدم فهمو الدقيق دلسؤوليتو
ادلالية ذباه الدولة نتيجة لتزعزع ثقتو أبداء احلكومة بشكل عام ،فضالَ عن ما يتلمسو من ظرف
إقتصادي مرتدي لكل مفاصل الدولة ،أدى إُف إنتشار ظاىرة التهرب الضرييب ،الفساد اإلداري وادلاِف
يف اذليأة العامة للضرائب وفروعها .وإنعكاس الوضع األمين ادلرتدي يف العراق سلباَ على فاعلية ،
كفاءة ،ودور الدولة يف إدارة سياستها الضريبية متمثالَ بعدم إمكانيتها على إعتماد مبدأ العدالة
وادلساواة يف تطبيق القوانٌن الضريبية على شرائح اجملتمع لعدم عدالة األنظمة السياسية احلاكمة
وربيًزىا .اضافة اُف ذلك ،ضعف دور مؤسسات الدولة التشريعية فيما يتعلق بتغيًن ،تعديل أو إلغاء
بعض القوانٌن الضريبية لتكون أكثر قرابَ للواقع الفعلي والعملي للمجتمع.
خامساً :الدراسات السابقة :يتناول ىذا اجلانب من البحث عرض لبعض الدراسات السابقة اليت ذلا صلة
دبدار البحث قيد الدراسة وكااليت:

 -1دراسة ( العبودي )2012 -م
بلد الدراسة  /العراق
عنوان الدراسة
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للسنوات (  ۰۹۹۱م ۰۱۰۱ -م) حبث تطبيقي يف اذليئة العامة للضرائب يف العراق
مشكلة الدراسة

عدم وضوح اذباىات السياسة الضربية نتيجة ظروف العراق االمنية واالقتصادية والسياسية
شلا ادى اُف تذبذهبا ،وىل ان تغًن اذباىات السياسة الضربية يف العراق يؤدي اُف تدين أو
زايدة التحصيل الضرييب؟

فرضية الدارسة

(وجود عالقة ارتباط بٌن اذباىات الساسية الضربية االقتصادية واالجتماعية او ادلالية وبٌن
زايدة أو اطلفاض احلصيلة الضربية)

ىدف الدراسة

أ -تلسيط الضوء على اذباىات السياسة الضربية يف العراق
ب -قياس مقدار ادلتحصالت الضربية دلدد متعاقبة

اىم االستناجات أ -قلة الوعي الضرييب من االسباب ادلؤثرة على ربديد مسار احصيلة الضربية وردبا اطلفاضها.
ت -من خالل ربليل البياانت للضرائب ادلباشرة والضرائب غًن ادلباشرة ،تبٌن عدم توازن اذليكل
الضرييب العراقي للمدة (  ٠٩٩١م ٠١٠١ -م)  ،إذ احتلت الضرائب غًن ادلباشرة وحسب
متوسط ادلدة نسبة مساعلة أعلى من الضرائب ادلباشرة وحسب ما مؤشر دلتوسط ادلدة من
( ٠٩٩١ .11م ٠٩٩١ -م)  ،إذ بلغت (  %) 22.32أما الضرائب ادلباشرة لنفس ادلدة
بلغت (  % )11,12وللمدة الثانية من (  ٠٩٩١م ٠١١٠ -م)  ،إذ بلغ متوسط نسبة
مساعلة الضرائب غًن ادلباشرة( %) 23,06وبلغ متوسط نسبة مساعلة الضرائب ادلباشرة (
 %) 62,12من (  ٠١١٢م ٠١٠١ -م)  ،كان متوسط نسبة الضرائب ادلباشرة نسبة
أعلى من الضرائب غًن ادلباشرة حيث بلغ ( ، %)26,61يف حٌن بلغ متوسط نسبة
الضرائئب غًن ادلباشرة لنفس ادلدة (.%)42,11

اىم التوصيات

أ -العمل على توازن اذليكل الضرييب العراقي من خالل الضرائب ادلباشرة والضرائب غًن
ادلباشرة وتقليل التفاوت بينهم.
ب -رفع كفاءة ادلوظفٌن إبدارة التحصيل الضرييب وربسٌن قد ا رهتم وإمدادىم ابدلعلومات
الكافية والتدريب ادلطلوب واشراكهم ابلدورات التدريبية والتطويرية اليت تساعد على ربسٌن
اإليراد الضرييب .
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-2دراسة ( هاشم )2011 -م
بلد الدراسة  /العراق

اسم الباحث :حنان عبد اخلضر ىاشم

عنوان الدراسة

دراسة ربليلية حو ل اثر السياسة الضريبية يف بعض متغًنات االقتصاد الكلي يف العراق.

مشكلة الدراسة

السياسة الضربية يف العراق َف تكن قادرة على التأثًن يف ادلتغًنات االقتصادية الكلية يف العراق

فرضية الدارسة

(ان السياسة الضربية ؽلكن ان يكون ذلا أتثًن يف غالبية ادلتغًنات االقتصادية الكلية يف العراق)

ىدف الدراسة

أ -استعراض واقع السياسة الضربية يف العراق من حيث اتثًنىا على بعض ادلتغًنات
االقتصادية الكلية ضمن اطار ربكمة ادلستجدات والظروف اليت يعيشها اقتصاد البلد.
ب -تقدمي حلول ومقرتحات تسهم يف زايدة فاعلية السياسة الضربية يف العراق.

نتيجة الرتدي الواضح يف فاعلية السياسة بكامل مفاصلها سواء اكانت االدارية ام ربصيلية.

اىم االستناجات أ -عدم عدالة التوزيع الذي تقوم بو الضرائب لصاٌف اصحاب ادللكية على حساب القوة
العمل ،ففي ظل االثر التضخمي َف تستطع الضرائب تقليل التفاوت بٌن الدخول بٌن افراد
اجملتمع وزايدة االعفاءات والسماحات ادى اُف اطلفاض احلصيلة الضربية.
ب -ارتفاع ادليل للستهالك انجم عن الزايدات االمسسة اليت حدثت يف الدخول نتيجة
زايدة االنفاق احلكومي واالاثر التضخمية كون اغلب افراد اجملتمع العراقي من ذوي الدخل
احملدود.
اىم التوصيات

أ -توظيف الضرائب الكمركية لغرض تقليل اثر التقلبات الدورية العادلية النامجة عن االرتباط
ابلسوق الدولية بفرض القيود على االستًنادات الكمالية ،وفرض الضرائب لزايدة االدحار
احمللي والتكوين الرأمساِف.
ب -السعي ضلو (زايدة معدل االستثمار) من خالل اعتماد (االعفاءات الضربية) اليت
تساىم يف تشجيع االستثمار ادلرغوب بو وزايدة (معدل الضرائب القائمة بشكل تصاعدي)
لغرض عرقلة البعض االخر غًن ادلرغوب بو.
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 -1دراسة ( صاحل )2000 -م
بلد الدراسة  /فلسطٌن

اسم الباحث :دمحم علد الفتاح حسٌن صاٌف

عنوان الدراسة

العوامل ادلساعلة يف زايدة حجم عائدات السلطة الفلسطينية من ضريبة القيمة ادلضافة

مشكلة الدراسة

ماىو اثر كفاءة اجلهاز الضرييب يف دائرة ضريبة القيمة ادلضافة على العائدات الضريبية؟

فرضية الدارسة

( تفرتض الدراسة وجود عالقة معنوية بٌن كفاءة اجلهاز الضرييب وزايدة العائدات من ضريبة
القيمة ادلضافة)

ىدف الدراسة

التعرف على آلية عمل اجلهاز الضرييب يف دائرة ضريبة القيمة ادلضافة.

اىم االستناجات توجد عالقة طردية بٌن كفاءة اجلهاز الضرييب يف دائرة ضريبة القيمة ادلضافة وزايدة العائدات،
فكلما ازدات الكفاءة لدى اجلهاز الضرييب يؤدي ذلك اُف زايدة عمليات التحصيل.

اىم التوصيات

العمل على زايدة الوعي للمكلفٌن وحثهم على دفع الضريبة طوعاً .

احملور الثالث :اجلانب التطبيقي
تناول ىذا احملور االعفاءات او احلوافز الضربية يف العراق وفق قانون االستثمار العراقي رقم ( )31لسنة
 6002ادلعدل وزلاولة مقارنتها ببعض مواد قوانٌن االستثمار االخرى من ضمنها قانون االستثمار يف اقليم
كوردستان -العراق رقم ( )4لسنة  ،6002وبعض الدول اجملاورة كالقانون ادلصري لالستثمار رقم ( )26لسنة
 ،6032حيث تضمن الفصل اخلامس من القانون العراقي لالستثمار العديد من احلوافز الضربية اليت من شأهنا
تشجيع االستثمار االجنيب وجذب اكرب عدد شلكن من ادلشاريع االستثمارية لتشغيل االيدي العاملة ودفع
عجلة التنمية االقتصادية وىي :
اوالً :نصت ادلادة ( -)32أوال من قانون االستثمار العراقي و وادلادة ( -)2اوالً من قانون اقليم كوردستان

ابن ( ادلشروع احلاصل على إجازة االستثمار من اذليئة ابإلعفاء من الضرائب والرسوم دلدة ( )30عشر
سنوات من اتريخ بدء التشغيل) ،يف حٌن نصت ادلادة ( )30من قانون مصر لالستثمار على (تعفى من ضريبة
الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود أتسيس الشركات وادلنشآت وعقود التسهيالت االأئتمانية والرىن
ادلرتبطة أبعماذلا ،وذلك (دلدة مخس سنوات) من اتريخ قيدىا ىف السجل التجارى).
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حيث اعطى كل من قانون االستثمار العراقي وقانون االستثمار القليم كردستان-العراق مدة اكثر من يف
ما ؼلص االعفاء من الضرائب والرسوم للمشاريع االستثمارية وىي ( )30عشر سنوات ،اما مدة االعفاء يف
قانون مصر لالستثمار ىي ( )2سنوات ،وىذا ما سيجذب اكرب عدد شلكن من ادلستثمرين االجانب ابلنسبة
للعراق واقليم كوردستان كون ادلزااي الضريبة ادلمنوحة ذلم افضل اذا ما مت مقارنتها من حيث نوع وطول و مدة
بدأ اتريخ االعفاء مع قانون مصر لالستثمار.
اثنياً :نصت ادلادة ( )32اثلثاً من قانون االستثمار العراقي على ( ان للهيئة الوطنية الستثمار زايدة عدد

سين اإلعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زايدة نسبة مشاركة ادلستثمر العراقي يف ادلشروع
لتصل إُف (  ) 32مخسة عشر سنة إذا كانت نسبة شراكة العراقي يف ادلشروع أكثر من .)%20

وىذا ما الصلده يف كال قانوين االستثمار دلصر واقليم كوردستان ،اذا ان ربط زايدة نسبة االعفاء من
الضرائب والرسوم للمستثمر االجنيب بشكل طردي عند زايدة نسبة شراكة ادلستثمر العراقي معو اكثر من
( )%20ليصل االعفاء اُف ( )32عشر سنة ،سيؤدي بال شك اُف تشجيع ادلستثمر االجنيب على اقامة
مشاريع مشرتكة مع ادلستثمر الوطين لالستفادة من ىذة االعفاءات من جهة ،فضالَ عن اخلربة اليت يكتسبها
ادلستثمر الوطين بشراكتو مع ادلستثمر االجنيب ،جبانب تشغيل اكرب عدد من االايدي العراقية العامة شلا قد يعاًف
قسم من آاثر البطالة يف العراق وابلتاِف ربسٌن وضع االقتصاد العام.
اثلثاً :نصت ادلادة ( -)32اثلثاً من قانون االستثمار العراقي ان ادلشروع الذي ػلصل على اجازة استثمار
(تعفى قطع الغيار ادلستوردة ألغراض ادلشروع من الرسوم على أن ال تزيد قيمة ىذه القطع على () %60
عشرين من ادلئ ة من قيمة شراء ادلوجودات بشرط أن ال يتصرف هبا ادلستثمر لغًن األغراض ادلستوردة من
اجلها) ،بينما نصت ادلادة ( -)2اثلثاً من قانون استثمار كوردستنان -العراق على ( تعفى قطع الغيار
ادلستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم على ان التزيد قيمتها عن ( )%32من قيمة ادلكائن وادلعدات)،
بينما نصت ادلادة ( ) 30من القانون ادلصري لالستثمار (ربصيل ضريبة مجركية بفئة موحدة مقدارىا ()%6
اثنان ابدلائة من القيمة  ،وذلك على مجيع ما تستورده من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها) مفروضة
على الشركات االستثمارية.
نرى شلا تقدم ان القانون ادلصري اكثر صرامة من القانون العراقي واقليم كوردستان بشأن االعفاء من الرسوم
والضرائب على السلع واالالت ادلستوردة حيث فرض ضريبة كمركية مقدارىا ( )%6اثنان ابدلائة من القيمة
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وىذا من ادلمكن ان يؤدي اُف نفور بعض شركات االستثمار من اختيار مصر لالستثمار نظراً لنسبة الضريبة
ادلفروضة علية مقارنة ابلعراق واقليم كوردستان اذا كان نسبة االعفاء فيهماعالية.
رابعاً :نصت ادلادة ( -)32رابعاً من قانون االستثمار العراقي على منح (مشاريع الفنادق وادلؤسسات
السياحية وادلستشفيات وادلؤسسات الصحية ومراكز التأىيل وادلؤسسات الرتبوية والعلمية إعفاءات إضافية من
رسوم استًناد األاثث وادلفروشات واللوازم إلغراض التحديث والتجديد مرة كل (  ) 4أربع سنوات يف األقل
على أن يتم إدخاذلا إُف العراق او استعماذلا يف ادلشروع خالل (  ) 1سنوات من اتريخ صدور قرار اذليئة
ابدلوافقة على قوائم االستًنادات وكمياهتا  ،بشرط أن ال يتم استخدامها لغًن األغراض ادلستوردة من اجلها)
وىذا االمر َف تتطرق اليو قانون االستثمار يف اقليم كوردستان -العراق ،بينما القانون ادلصري لالستثمار فقد
حدد نسبة االعفاء يف ىذا االطار بنسبة ( )%10حسب نص ادلادة ( )33منو،
حيث يدل ذلك على ان قانون االستثمار ابلعراق اعطى حافزاً ضريباً اكثر من اقليم كوردستان ومصر اذا
منح اعفاءات اضافية كل ( ) 4سنوات للشركات االجنبية منها واحمللية اليت لديها مشاريع فنادق او مؤسسات
سياحية وغًنىا ،الستًناد ما ربتاجة من لوازم الغراض التحديث والتجديد ،االمر الذي يشعر ادلستثمر بنوع
من ادلرونة يف التعامل شلا يدفعو اُف البقاء لفرتة اطول وسبديد فرتة مشاريعو االستثمارية نتيجة للحوافز الضريبة
ادلمنوحة لو ،شلا ينعكس ذلك اغلاابُ على معدالت ظلو االقتصاد العراقي ،أما ادلستثمر يف مصر سيكون
االعتمادات واالعفاءات الضريبة اقل كون القانون ىناك حدد نسبة اثبتة لالعفاء وىي (.)%10

احملور الرابع :االستصتاجات والتوصيات
اوالً :االستصاجات

 .3ان السياسة الضربية يف العراق تواجو العديد من ادلشكالت االقتصادية ،واالدارية ،واالجتماعية،
والتشريعية ،شلا غلعلها غًن قادرة على توفًن االيرادات ادلالية الالزمة دلواجهة التزايد ادلستمر ابلنفقات
العامة.
 .6ان السياسة الضربية يف العراق ىي سياسية زلايدة ،وىذا يعين اهنا ليست ذلا أتثًن ملحوظ ابلنشاط
االقتصادي بعض االحيان او عدم قدرهتا على تنفيذ سياسية الدولة بناءاً على مبدأ العدالة وادلساواة
بٌن مجيع شرائح اجملتمع العراقي.
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 .1ان القوانٌن الضربية تعاين من ازدواج واتساع بعض بنودىا شلا يعرض تطبيق عملية السياسة الضربية
للبس والغموض ابلرغم من كون العراق من اقدم دول العاَف يف إصدار القوانٌن والتشريعات الضربية.
 .4عدم كفاءة اداء وادارة اذليأة العامة للضرائب نظرأ لكثرة السماحات واالجتهادات يف تفسًن النصوص
القانونية ادلوضوعة شلا غلعلها عرضة النتشار الفساد االداري وادلاِف يف فروعها فضال عن عدم مواكبتها
للتطور التكنولوجي وااللكرتوين ادلتزايد يف العمل االداري.
 .2تردد ادلست ثمر االجنيب يف انشاء مشاريع يف العراق لكثرة القيود والضرائب ادلفروضة عليو واالجراءات
االدارية وادلالية ادلعقدة نوعا ما.

اثنياً :التوصيات
 .3الغاء او اعادة صياغة او تعديل بعض التشريعات والقوانٌن الضربية لتكون اكثر تالئماً مع احلاجات

الواقعية لالقتصاد احلاِف ،فضالً عن صياغة بنودىا ونصوصها القانونية بشكل واضح وسهل الفهم.
 .6تنمية الوعي الضرييب لدى ادلواطنٌن من خالل محالت التوعية أبعلية الضرائب وعوائدىا كمصدر مهم
من مصادر االيرادات الضريبة يف تسًن ادلرافق العامة للبلد اضافة اُف الفوائد االخرى االقتصادية
واالظلائية.
 .1تشجيع االستثمار االجنيب دبنحو االعفاءات الضريبية للمشاريع اليت من شأهنا افادة اجملتمع العراقي
وفرض القيود اليت من شأهنا تقليل ادلشاريع اليت التعود ابلفائدة على اجملتمع.
 .4فرض القيود على الشركات االجنبية بتعيٌن نسبة من العاطلٌن عن العمل العراقيٌن يف مشاريعهم
االستثمارية للحد من البطالة يف اجملتمع العراقي.
 .2العمل على ربسٌن نشاط ودور اذليأة العامة للضرائب من خالل اجراء اصالحات ادارية جديدة
وتبسيط البعض منها لتاليف حدوث ادلشكالت االدارية اليت تعيق تطبيق السياسة الضربية ابالعتماد
على تطبيق االدارة االلكرتونية (ادارة بال اوراق).
 .2تنمية االقتصاد العراقي عن طريق اغلاد نظام ضرييب يواكب التطورات االقتصادية واالجتماعية لغرض
التقليل من ادلشكالت االقتصادية اليت تواجهها الدولة خالل جبايتها الضرائب الالزمة لتمويل العجز
يف نفقاهتا العامة.
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 .2اغلاد مصادر جديدة لتمويل نفقات الدولة جبابب الضرائب التقليدية مثل ضريبة ادلبيعات ،ضربية
القيمة ادلضافة ادلعمول هبا حالياً على انشطة الفنادق وادلطاعم وزلاولة تطبيقها على االنشطة
االستهالكية ،حيث ان ىذا االمر سيؤدي اُف زايدة االدخار احمللى دون ان يؤثر على النشاط
االنتاجي احمللي.

ادلرادروادلراجع
 امحد ،رائد انجي" ،)6032( ،السياسة بٌن تشجيع االستثمار ابلطاقة ومحاية اليبءة وآليةادلوازنة بينهما" ،رللة احلقوق /ادلستنصرية  ،اجمللد ( ،)2العدد ( )62-62ارقام الصفحات (.)2
 الدجلاوي ،)6032( ،امحد عبد الصبور ،مفاىيم اساسية حول السياسية الضربية ،رللة ادليزان،العدد(.)633
 العبودي ،عالء حسٌن مونس " ،)6032( ،ربليل اذباىات السياسة الضربية يف العراق ودورىايف ربديد مسار احلصيلة الضربية للسنوات (3110م6030-م)"  ،الدبلوم العاِف ،ادلعهد العاِف
للدراسات احملاسبية وادلالية ،جامعة بغداد.

 اتنزي ،فيتو ،و ىاول زي ،)6003( ،البلدان النامية والسياسية الضربية ،صندوق النقد الدوِف،واشنطن العاصمة ،العدد(.)62

 شهاب ،علي طالب" ،)6033( ،النظام الضرييب يف العراق الواقع والتحدايت" رللة العلوماالقتصادية :مركز دراسات البصرة ،اجمللد ( )2العدد (.)62
 صاٌف ،دمحم عبد الفتاح حسٌن" ،)6002( ،عوامل ادلساعلة يف زايدة حجم عائدات السلطةالفلسطينية من ضريبة القيمة ادلضافة ،رسالة ماجستًن يف احملاسبة والتمويل  ،كلية التجارة ،اجلامعة
اإلسالمية .بغزة.

 دمحم ،عمرو ىشام ،)6032( ،ادلالية العامة و السياسية العامة وتطورهتما احلديثة ،الطبعة الثالثة،مكتب العراق للطباعة والنشر ،بغداد.
 ىاشم ،حنان عبد اخلضر" ،)6033( ،دراسة ربليلية حول اثر السياسة الضربية يف بعضمتغًنات االقتصاد الكلي يف العراق" رللة مركز دراسات الكوفة ،اجمللد ( ،)3العدد (.)66
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القوانٌن
 قانون االستثمار العراقي رقم  31لسنة  6002ادلعدل. قانون االستثمار يف اقليم كوردستان  -العراق رقم  4لسنة .6002 -قانون االستثمار ادلصري رقم  26لسنة .6032
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