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  المستخلص

تعد ضریبة العقار احد اھم مكونات النظام الضریبي في العراق بعامة وفي اقلیم كوردستان 
  .العراق بخاصة و ھي مثال للضریبة الدخل المباشرة التي تعاني من تاثیرات متناقضة وازدواجیة

  :باالتي الدراسةخص اھم ما توصلت الیھ و تتل
كان من المؤمل لضریبة العقار ان تقوم  ،لكون ضریبة العقار احد مصادر الدخل الكبیرة في البلد

غیر ان  ،بدھم و مساعدة الحكومة لتحقیق اھداف المجتمع من خالل مساھمتھا في االنفاق العام
  .بین اجمالي الضرائب المباشرة ھذه الضریبة تتسم حالیاً بضآلة حصیلتھا النسبیة 

  :و لعل اھمھا ،الى جملة من المقترحات لحل ھذه المشكلة الدراسةلذا دعت 
  .اعادة النظر في ضریبة العقار االساسیة و االضافیة بغیة التخلص من ازدواجیتھا .١
  .اعتماد الدخل العقاري الصافي عند احتساب الضریبة .٢
 .ي تتمتع بھا بعض العقارات الضخمةلتاعادة النظر في االعفاءات ا .٣
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Abstract 
 

Estate ( Built ) tax is considered as one of the important constituents of tax system in 
Iraq and especially in the Iraqi Kurdistan region. It is a typical direct income tax which is 
also dual and it has contradictory and bilateral effects. 

                                                 
ضریبة العقار ودورھا في تمویل الموازنة العامة ف ي (بحث مستل من اطروحة دكتوراة بعنوان ) *(
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The important summary of the research is : 
Being one of the sources of mass income of a country, estate tax attempts to reinforce 

and support the government through achieving the aims of society. This is done through the 
general expenditure of this tax which contributes, in a limited degree, to cover the financial 
and the funds aspects. 

There are many important suggestions to solve the above mentioned broblem such as : 
1. Getting review of bilateral effects of built tax (The basic and additional ) . 
2. Imposing the built tax on the net income as a base of  the tax . 
3. Revise the exemptions of this tax base , especially some big buildings which discluded . 

 
  

  مةالمقد
نھا تسھم بجزء ، الكوردستان العراق إقلیمخاصة في  أھمیةلضریبة العقار 

وان وجودھا  ،الموازنة العامة والنفقات العامةفي تمویل  یرادمعین من اإل
مساھمتھا في رفد  إلىاخرافضل من عدم وجودھا كما اشیر بواستمرارھا بشكل او
  .الخزانة للقیام باالنفاق 

  
   الدراسة أھمیة

عمل على تشخیص دورضریبة العقار في ت انھمن أ الدراسة هھذ أھمیةتنبع  
صاحب  تأكیدتشخیص ھذا الدور سیساعد بالو ،قلیمتمویل الموازنة العامة لحكومة اإل

ثم البحث عن  ،طبیعة المشكلة القائمة المتمثلة بواقع ھذا الدورتقدیر القرار على 
   .یلي لضریبة العقارھا تطویر الدورالتموشأنالحلول التي من 

  
  الدراسةمشكلة 
بالتعرف على حجم مساھمة ضریبة العقار في الدور  الدراسةمشكلة  جسدتت 

واالسباب الكامنة في ذلك الحجم من  ،قلیمالتمویلي بالموازنة العامة لحكومة اإل
  .المساھمة

  
  الدراسةفرضیة 

ل اس تطاعت ھ (ي اآلت تح اول االجاب ة ع ن الس ؤال من فرض یة  الدراسةنطلق ت
تحقق االھ داف المرج وة منھ ا ف ي االس ھام ب دور  أن الدراسةضریبة العقار طیلة مدة 

م ل  م یتس  نى لھ  ا تحقی  ق ھ  ذه أ ،قل  یممناس  ب ف  ي تموی  ل الموازن  ة العام  ة لحكوم  ة اإل
    )االھداف؟
  

   الدراسةھدف 
الضریبة العقاریة في الحصیلة مساھمة مدى حدید ت إلى الدراسةھدف ت

  .إقلیمللالموازنة العامة تمویل وصول الیھا  للمساھمة في لالمرغوب ا
  
  

    الدراسة اسلوب 
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باالعتماد على بیانات حصیلة  ،االستقرائي التحلیلي سلوباال الدراسةتعتمد 
تحدید الدور  إلىللوصول  ،قلیمفي اإل الدراسةالضریبة وغیرھا من متغیرات 

  .یص الواقع ومحاولة االرتقاء بھبغیة تشخ قلیمالتمویلي لضریبة العقار في اإل
  

    الدراسةحدود 
  :یة تبالحدود اال الدراسةتحددت 

  .٢٠٠٠عام الوتنتھي ب ١٩٩٣عام الب أة تبدرأسالحدود الزمانیة للد .١
ي في أ ،قلیماإلفي ة محددة بنطاق عمل الحكومات المشكلة رأسالحدود المكانیة للد .٢

محافظة كرك وك  ما فیما یخصأ ،)والسلیمانیة ،ودھوك ،ربیلأ(محافظات   حدود
  .الوقت الحاضر إلىتطبیع االوضاع فیھا لم تنتھ   اتإجراءفان 

  
  خلالمد

  قلیمالموازنة العامة باإل 
 ،الثانی  ة إل  ىوك  ل مرحل  ة تق  ود  ،بمراح  ل عدی  دة م  ن التط  ورالموازن  ة   م  رت

ن أل یس بالض رورة و. ع ن المالی ة الحكومی ةالمس ؤولین وینجم عنھا تراكم ف ي خب رة 
من و القابلة للتغیر من النماذج المقررة غیر اعانوأاالنظمة الخاصة بالموازنة تتضمن 

مجموع ات واس عة الفك رة  ل دى بع ض الس نوات تكون ت عل ى م ر ولك ن ،دون مرونة
وط   ورت الكثی   ر م   ن االس   س والمع   اییر الدس   توریة والقانونی   ة واالداری   ة الش   ائعة 

-١٧٧ ،٢٠٠١،النق  اش( یقی  ة المرموق  ةرث ق  یم م  ن الخب  رة التطبإواص  بحت بمثاب  ة 
العدید م ن  الموازنة العامة للدولة العراقیة شأنھا شأن قلیمموازنة اإل وتتضمن .)١٧٨

  :)٣٠٨ ،١٩٩٧ ،یزدین( وھي ،الموازنات
  .الدراسةوھي موضوع  ،)التسییریة (الموازنة العامة الجاریة  - 
  .الموازنة االستثماریة - 
  .ة ذاتیاً موازنة الوحدات الممول - 
   . ات العامةیرادتقدیرات اإل - 

معتم دة المص دقة والموازن ة ال تع دو ،الدراس ةي التي تخص الموازنة االولى ھف
ف ي  قل یمول موازن ة ف ي اإلأمن قبل المجلس الوطني لكوردس تان الع راق  ١٩٩٣عام 
وكما یتضح من الموازن ات المعتم دة  .١٩٩٨كانت عام خر موازنة مصدقة آن أحین 

واتب ع  ،فیم ا یخ ص النفق ات العام ة )ال وزارات حس ب( ھ ا اعتم دت التقس یم االدارينأ
  .جانب التقسیم النوعي إلىات یرادالتقسیم ذاتھ لإل

 لق د ،نھا عان ت وتع اني م ن عج ز مس تمر مت راكمأ قلیمویالحظ على موازنة اإل
المالی ة المساعدات العالمی ة والدولی ة (كانت ھناك مصادر تغطیة غیر منظورة للعجز 

  .)وغیرھا ،SCR 986ثار قرار مجلس االمن الدولي آو ،والمادیة المؤثرة في الموازنة
  :يتالتقسیم اال على وفقة جانبي الموازنة رأسولتوضیح ذلك البد من د 

                   Public Expendituresقلیمفي اإل النفقات العامة
ھ ذا ل اً ووفق. في العصر الحدیث قتصاديتیجة لتطور دور الدولة في النشاط اإلن

الم وارد البش ریة ف ي ال ة بط(طال ةبیعاني من كساد و قلیمن اقتصاد اإلأ وبما ،المنظور
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النش   اط ف   ي ت   دخل تن أ قل   یمفیتطل   ب ذل   ك م   ن حكوم   ة اإل )ة والمادی   ةقتص   ادیواإل
ع   ن طری   ق القی   ام بب   رامج  ،ن تق   وم بانفاقھ   ا الع   ام بطریق   ة مباش   رةأو قتص   ادياإل

االفراد وتحفیزھم وبطریق غیر مباشر باستمالة  ،العامة على نطاق كبیر المشروعات
اخذت على عاتقھا القی ام  قلیماي ان حكومة اإل ،)١٧١ ،٢٠٠٢ ،محمد(لزیادة انفاقھم 

للعم ل  )ال خ.. الخ دمي  ،الس لعي( قتص اديیة م ن النش اط اإلتالجوانب اال فيباالنفاق 
وتتمث ل ھ ذه الجوان ب  ،توى المعاش ي لالف رادا ورف ع المس إقتص ادی قل یمعلى تنمیة اإل

  :)١٧٣ - ١٦٩ ،٢٠٠٢ ،محمد(باالتي 
تشكیل الحكومة بوزاراتھا المختلفة وتشكیل المؤسسات والوحدات االداری ة للقی ام  .١

البنای ات وما یتطلب ذلك من تش یید  ،عاتق الحكومات المشكلةعلى  الملقاة بالمھام
   .وترمیمھا وصیانتھاالغرض لھذا المخصصة

 الحكوم ة تنمی ة ھ ذه ومحاولة ،والقصبات المدمرة والمتضررة القرىإعمارعادة إ .٢
  . المدارس والوحدات الصحیة وغیرھا من الخدمات بشق الطرق وفتح القرى

 السیاس يم االستقراراع دانج راء م ن المرافق الخدمیة التي تضررت  إعمارعادة إ .٣
  .یم الخدمات للمواطنینمحاولة التوسع بتقد أیضاً و ،ھاوفتح قلیماإل داخل

كبیرة من الموظفین والعمال اكثرمن حاجة  استحداث وظائف عدیدة وتعیین اعداد .٤
ً عل ى النفق ات العام ة  ،العامة مؤسساتال  ظ اھرة البطال ة وظھ ورمما ول د ض غطا

  .المقنعة
قیام الحكومة بصرف مبالغ للمصارف عن حسابات وودائع المواطنین التي كانت  .٥

  .وكذلك صرف اموال رعایة القاصرین. لمدة طویلة ارصدتھاجمدت قد 
ً ف ي تط ور االنف اق الع ام  ً مھم ا وغیرھا من االسباب التي یمكن ان تكون ع امال

ك ذلك ( فان التقسیم المتب ع للنفق ات العام ة ھ و التقس یم االداري ناوكما اسلف. قلیمفي اإل
زن  ة حس  ب ال  وزارات النفق  ات العام  ة ف  ي الموا إدراجي أ ،)قتص  اديإلھن  اك التقس  یم ا

 وذلك یشكل ف ي مجموع ةوذلك بتحدید باب معین لكل وزارة  ،والمؤسسات الحكومیة
  .١تضح من خالل الجدول یو ،نفقات العامة من الموازنة العامةجانب ال
خ ذ وتی رة ألكنھ ا ت ،خ رىأن النفقات العام ة تتذب ذب ب ین س نة وأ ،یبین الجدول 
لسنوات االخیرة م ن الق رن الماض ي واوائ ل العق د كلما اتجھنا نحو ا كاجمالي متزایدة
ف ي  أیض اً لكنھ ا متذبذب ة  ،)وذلك بس بب انخف اض الق وة الش رائیة لوح دة النق د(الحالي 

ة م دم ومتطلب ات ك ل ءولویاتھ ا بم ا ی تالأحسب  الدراسةلباب الواحد كذلك خالل مدة ا
ل دوالر االمریك ي یالح ظ النفق ات با ھ ذه م تیذا م ا قُ إو ،وسیاس یاً  اً إجتماعیو اً إقتصادی

  .انھا تضاعفت كثیرا في الفترة المذكورة وذلك لتحسن سعر صرف الدینار
ب ل المھ م ھ و حجمھ ا  ،ساسھا ترتب النفق اتألسنا بصدد التصنیفات التي على  

الجدیر بال ذكر ان النفق ات العام ة  ومن .قلیممن الموازنة العامة لإل اً مھم اً وكونھا جانب
ً   قلیملإل  إدارةك  قل یموما قبلھا كانت تخ ص اإل ،اربیل إدارة تخص١٩٩٧ن عام مبدءا

  .موحدة
  

  Public Revenues     قلیمفي اإلات العامة یراداإل
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ك ان  ،تطور دور الدولة في االصعدة كاف ةنتیجة لن الحكومة تقوم باالنفاق أبما 
ة التي قتصادیالبد لھا من اجل القیام بذلك من الحصول على ما یلزمھا من الموارد اإل

تعددت مصادرھا ف ي العص رالحدیث وتنوع ت اس الیبھا واختلف ت طبیعتھ ا تبع ا لن وع 
  .االخدمة التي تقدمھا والھدف منھ

ً ل قلیمات اإلإیرادوقد صنفت  ً لوك ذلك  )الفص ول(لنوع وفقا لتقس یم االداري وفق ا
 ش أنا قی ل بمثلم  قل یمات العام ة لإلی رادوالش يء نفس ھ یق ال ھن ا بص دد اإل ،)االبواب(

وبع  دھا  ،١٩٩٦واح  دة مش  تركة لغای  ة ع  ام  دارةنھ  ا كان  ت إلأم  ن  ،النفق  ات العام  ة
ً وإیراد(میزانیة مستقلة  إدارةصبحت لكل أ اربی ل  إدارةالعامة في  اتیرادفاإل. )نفاقاً إا

ً لو   . ٢الجدول في لفصول یمكن بیانھا فقا
  

  ٢الجدول 
اربیل للمدة  إدارة/ كوردستان العراق لیمإقموازنة حكومة وفقاً لات العامة یراداإل

  دینار ما یسمى الطبعة السویسریة ٢٠٠٢ - ١٩٩٣
  
  

  السنة

ات من یراداإل  الضرائب المباشرة
  الضرائب
  الكمركیة

ات یراداإل
  الضریبیةغیر

  *الضریبیة

اجمالي 
 اتإیراد

  قلیماإل
  قلیماإل

 رأس  الدخل  العقار
  المال

اجمالي 
  المباشرة

١٠١  ٢٧٠  ٩٦١  ٢٥٣  ١٣٢  ٢٠٨  ٣١٧  ١٩٩٣  
١٢٥  ٢٩٢  ١١٥  ٣٠٧  ٢٢٨  ٢٣٨  ٤٦١  ١٩٩٤  
٦٧٥  ٦٩٥  ٦٠٠٠  ٥٦٠  ٢٢١  ٢٨٨  ٢٤٩  ١٩٩٦  
١٦٣  ١١٩  ١٤٩  ٢٤٦  ١٨١  ١٤٩  ٧٩٣  ١٩٩٧  
٢٢٤  ٣٠٢  ١٩٠  ٣٧٠  ٢١٦  ٢٨٩  ٦٠١  ١٩٩٨  
٢٢٥  ٢٠٢  ٢٠١  ٣٧٨  ١٥٢  ٢٣٠  ١٣٣  ١٩٩٩  
١٥٦  ٢١٣  ١٣٢  ٣٨٠  ١٢٥  ٢١٥  ١٥٢  ٢٠٠٠  
١٤٩  ٢٥٤  ١٢٠  ٤٣٨  ٣٥٥  ٢٢٥  ١٧٧  ٢٠٠١  
١٨٢  ٤٠٩  ١٣٥  ٦٨٢  ٩٧٠  ٥٣٨  ١٣٤  ٢٠٠٢  

 ،المدیری  ة العام  ة للمالی  ة ،وزارة المالی  ة واالقتص  اد ،كوردس  تان الع  راق إقل  یمحكوم  ة  :المص  در
 إقل  یمبع  ض النش  اطات المالی  ة لحكوم  ة  ،ش  وكت ش  یخ ی  زدین -. میزانی  ات غی  ر منش  ورة

ع ة وزارة مطب ،المالی ة واالقتص اد وزارة ،١٩٩٧اش ھر االول ى لس نة كوردستان في س تة 
 إی   رادتش   مل *  ٣٢٠ -١٩و ٣١٣و  ٣٠٣و  ٢٨٦الص   فحات  ،١٩٩٧ ،اربی   ل ،التربی   ة

 ،ةجتماعی  الص  حة والرعای  ة اإل(ات ال  وزارات إی  رادو ،)ال  دومین العق  اري(ام  الك الدول  ة 
ومؤسس ات وزارة  ،والع دل ،والداخلی ة ،واالوقاف والش ؤون االس المیة ،والزراعة والري

  .ات المتنوعة االخرىیرادواإل ،)الصناعة
  

 ،ات عل  ى انواعھ  ا ض  ریبیة كان  ت ام غیرھ  ای  رادن اإلأتب  ین ی ٢م  ن الج  دول 
ً ل خفاضنواال االرتفاعتأرجحت بین  والوض ع  ،قل یملوض ع السیاس ي للع راق واإلتبع ا

ً ل ،والتجارة الخارجیة ،قتصادياإل   .لنشاط االنتاجي لمؤسسات الدولةوتبعا
 ات الت  يیرادإلب ا قل یمعن د مقابل ة النفق ات العام ة الت ي قام ت بانفاقھ ا حكوم ة اإل

یكون باالمك ان معرف ة وض ع الموازن ة العام ة  ،حصلت علیھا من المصادر المذكورة



نجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ١٣٢[ ل افديـ ة ا مي   )٢٩( ٨٧  تـن
 

ً یج ب ان تك ون متوازن ةم ن رغم على ال  ،قلیملإل ً ق د إقتص ادینھ ا أاال  ،انھ ا محاس بیا ا
وض ع الموازن ة العام ة لحكوم ة  ٣یب ین الج دول و. حد جانبیھ اأختالل في إتعاني من 

  .قلیماإل
  

   ٣ الجدول
  )*(٢٠٠٢ – ١٩٩٣ردستان العراق للمدة كو قلیمالموازنة العامة إل

 الف دینار سویسري                                                        
النفقات   السنة

  العامة
)١(  

ات یراداإل
  العامة

)٢(  

١/  ٢= ٣  
%  

  الفرق بینھما
١ - ٢= ٤  

نسبة الفرق 
%  

٢/  ٤=  ٥  

  العجز المتراكم

٢١٠  ٢٠  ٢١٠ -  ٨٢  ١٠١  ١٢٢  ١٩٩٣  
٦٢٥  ٣٣  ٤١٤ -  ٧٥  ١٢٥  ١٦٦  ١٩٩٤  
٢٩٦  ٤٨  ٣٢٩  ١٩٥  ٦٧٥  ٣٤٥  ١٩٩٦  
٩١٤  ٣٧  ٦١٨ -  ٧٢  ١٦٣  ٢٢٥  ١٩٩٧  
١٧٤  ٣٦  ٨٢٧ -  ٧٣  ٢٢٤  ٣٠٧  ١٩٩٨  
٢٤٤  ٣٠  ٦٩٨٩ -  ٧٦  ٢٢٥  ٢٩٥  ١٩٩٩  
٣٠٦٩  ٤٠  ٦٢٨ -  ٧١  ١٥٦  ٢١٩  ٢٠٠٠  
٣٨٠  ٤٩  ٧٣٦ -  ٦٧  ١٤٩  ٢٢٣  ٢٠٠١  
٤٥٣  ٣٩  ٧٢٧ -  ٧١  ١٨٢  ٢٥٥  ٢٠٠٢  

  .ینالنسب من احتساب الباحث ٢و  ١اعد الجدول باالعتماد على الجدولین  :المصدر 
 ٢٠٠٢   ولغایة ١٩٩٦ومن عام  ،)الموحدة دارةاإل( قلیمتخص حكومة اإل ١٩٩٦البیانات لغایة عام  )*(

  .سنة شاذة ١٩٩٥وان عام . اربیل فقط إدارةتخص 
  

المركزیة ل م ت تمكن م ن تغطی ة ات العامة للخزانة یرادیتضح من الجدول ان اإل
الخ  دمات العام  ة (بھ  ا الحكوم  ة ف  ي س  بیل القی  ام بواجباتھ  ا  العام  ة الت  ي تق  وم النفق  ات

ات تج اوزت النفق ات بم ا یرادن اإلأیتضح  إذ ،١٩٩٦عدا عام ،)والنشاطات االنتاجیة
 إل ىمنس وبا ات العامة عن النفق ات العام ة یرادالفائض من اإل كان إذ ،یقارب الضعف

ً م ن %.  ٤٨.٨٤ات العامة لتل ك الس نة یراداإل  أص دقة ب دول موازن ة مأوھك ذا وب دءا
ات العامة عن مواكبة النفقات العامة في یرادبلغ عجز اإل إذ ،العجز بالظھور والتراكم

ات تل ك إی رادم ن اجم الي %  ٢٠.٨٠وبنسبة  الف دینار ٢١٠٨٩٨مبلغ  ١٩٩٣عام 
ال ف دین ار   ٧٢٧٣٧٧ مقداره  ما ٢٠٠٢ دراسةالن اصبح في نھایة مدة أ إلى ،السنة

ً نسبة  ولیص بح العج ز المت راكم عب ر م دة  ،ات السنة ذاتھ اإیرادمن  %٣٩.٧٩مشكال
ً قدره  الدراسة    .الف دینار ٤٥٣٢٩٥٩مبلغا

م  ن %  ٨٣حس  ن االح  وال أات العام  ة ل  م تغ  ط ف  ي ی  رادان اإل ،بعب  ارة اخ  رى
 إذ ،الدراس ةھرتھ الموازن ات للس نوات قی د اظ مال وفقا ،١٩٩٣النفقات العامة في عام 

 لىعأو ٢٠٠١عام %  ٦٧.٠٥دنى نسبة تغطیة أبین  )٣العمود( تذبذبت نسبة التغطیة
الع ام  ی رادل غ اإلي بأ%  ١٩٥.٤٥وبنس بة بلغ ت  ١٩٩٦ف ي ع ام  كان ت ةتغطیة بسن

  .فیھا ما یقارب ضعفي النفقات العامة
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  ات المتحققة من ضریبة العقاریراداإل
دخل ال  فریض  ة عل  ى وع  اء وج  ود ات معین  ة م  ن إی  رادق  ت للخزان  ة العام  ة تحق

وبع د  ،موح دة قل یماإل إدارةعن دما كان ت  ،الدراسةعلى مدى سنوات  )العقار(نوعي ال
ات المتحقق ة والمحص لة لحس اب یراداإل ٤ یوضح الجدول. ھناك ادارتان أصبحتن أ

  .٢٠٠٢ -١٩٩٣ الخزانة العامة للمدة
  

  ٤الجدول  
  قلیمات ضریبة العقار حسب المحافظات واالدارات المكونة لإلادإیر

     ٢٠٠٢ - ١٩٩٣للمدة  
  دینار سویسري

 إدارة  اربیل إدارة  السنة
  *السلیمانیة 

  الضریبة إیراد
  المجموع  دھوك  اربیل  قلیمباإل

٣١٧  ١٩٤  ١٢٣  -------   ١٢٣  ١٩٩٣  
٤٦١  ٣٠٢  ١٥٨  -------   ١٥٨  ١٩٩٤  
٤٩٧  ٢٤٨  ٢٤٩  -------   ٢٤٩  ١٩٩٦  
١٢٥  ٤٦٤  ٧٩٣  ٣٢٤  ٤٦٩  ١٩٩٧  
١٢٢  ٦٢٦  ٦٠١  ١٠٦  ٤٩٥  ١٩٩٨  
٢٣٩  ١٠٥  ١٣٣  ٦٤٨  ٦٨٧  ١٩٩٩  
٢٧٧  ١٢٥  ١٥٢  ٧٤٣  ٧٨٢  ٢٠٠٠  
٣٥٥  ١٧٧  ١٧٧  ٨٤٠  ٩٣٦  ٢٠٠١  
٣٠٢  ١٦٧  ١٣٤  ٢٥  ١٠٩  ٢٠٠٢  

  . بیانات غیر منشورة ،مدیریة ضریبة عقاراربیل ،وزارة المالیة واالقتصاد: المصدر
م  دیر ع  ام  ،شخص  یة م  ع ن  وزاد رج  ب بوت  اني  مقابل  ةوث  ق ن طری  ق  :م  ا یخ  ص دھ  وك -

وزارة المالی    ة : م   ا یخ    ص الس   لیمانیة –. ٩/٢/٢٠٠٣ف   ي  ،اربی    ل ،التخط   یط ب   الوزارة
  .بیانات غیر منشورة  ،السلیمانیة ،المدیریة العامة للضرائب ،واالقتصاد

  
 قلیمفي اإل الجاریة سعارباألضریبة العقار  یتبین ان  ٤ من متابعة الجدول

تطور اھتمامنا باما  ،الدراسةخالل مدة قد تطورت  )السلیمانیة إدارةو ،اربیل إدارة(
سنة  ١٩٩٠الثابتة عند اعتماد سنة  سعارو باأل قلیماإلفي ضریبة العقار  إیراد
ما یسمى بالطبعة (صرف الدینار العراقي  أسعارلى إمستندین في حساباتنا  ،یةاساس

قوتھ الشرائیة والذي  علىت ألبیان مدى التغیرات التي طر ،لدوالرتجاه ا )ةالسویسری
ضریبة العقارالحقیقي  إیرادلمعرفة قد جاء كل ذلك و سعاریوضح المستوى العام لأل

 یرادویمكن بیان التطورات في اإل ،قلیمعندما یقارن بمعدالت التضخم السائدة في اإل
  . ٥ الجدولفي  الدراسةخالل مدة  قلیماإلفي الحقیقي لضریبة العقار 

  

  ٥الجدول 
  الثابتةسعارباأل قلیمضریبة العقارفي اإل إیرادحصیلة 

   = ١٩٩٠سنة ٢٠٠٢ - ١٩٩٣للمدة 
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مجلة  ،قلیمتذبذب قیمة الدینار العراقي باإل سبابأ ،محمد سلمان محمد: الصرف أسعار :المصدر
  .  ٧٤ ،٢٠٠٣ ،اربیل  ،٤العدد  ،ئابوورى  سیاسى

ین، الباحث إعدادومعدالت النمو من  ،الثابتة سعارالضریبة باأل إیرادو ،سعاراحتساب رقم قیاس األ -
  . ٤باالعتماد على الجدول  كان الجاریة ارسعضریبة العقار باأل إیرادمایخص و
  

فمنذ عام . اربیل إدارةالثابتة كان متذبذبا في  سعارضریبة العقار باأل إیرادن إ
 یرادان اإل إذ ،السنواتمن باقي  أكبرتذبذبا یالحظ  ،١٩٩٨ولغایة عام  ١٩٩٣

نابع  وھذا ،١٩٩٣مقارنة بعام % ٢٢.٩٤بنسبة  ١٩٩٤نخفض عام إالثابتة  سعارباأل
فضالعن  ،)ارتفاع وتیرة التضخم(من تراجع القوة الشرائیة للعملة المحلیة داخلیا 

قد تحسن  یرادن اإلأاال . )تحسن سعر صرف الدوالر بالمقابل(تراجع سعر صرفھ 
تحسن  إلىویعود ذلك  ،%١٤٠.١٥وبنسبة كبیرة ١٩٩٤مقارنة بعام  ١٩٩٥عام 

 شأنبوضات العراق مع االمم المتحدة بدء مفا(سعر صرف الدینار تجاه الدوالر 
فضالعن تحسن نسبي في قوتھ الشرائیة داخلیا  ،)نامج النفط مقابل الغذاء والدواءبر
الضریبة ذاتھا من جھة  إیرادوتزاید  ،ھذا من جھة ،)تراجع شدة وتیرة التضخم(
وبوتیرة غیر متجانسة خالل مدة  ،الحال بین نمو ایجابي ونموسلبي وھكذا .خرىأ
  .لدراسةا

 إدارةالثابتة في  سعارضریبة العقار باأل إیرادخصوص والشيء نفسھ یقال ب
نیة یضاً نھا إ  إذ  ،السلیما م  أ نت سلبیة النمو عا ١كا ٩ ٩ بنسبة  ٤ نة %  ٧و بعام مقار

الضریبة  إیرادالذي تراجع فیھ  ٢٠٠٢ایجابي متذبذب لغایة عام   ثم نمو ،١٩٩٣
  . ٢٠٠١عام الب مقارنة% ٩.٠٤الثابتة بنسبة  سعارباأل

الجاری ة  س عارباألھ ذه الض ریبة  ی رادإباالمكان تحدید حجم ومدى النمو ف ي حص یلة 
  .٦ و ٥ین الجدولبتجاه نموھا خالل تلك المدة إوكذلك تحدید  ،قلیمفي اإل

  
  ٦الجدول 

     ٢٠٠٢ - ١٩٩٣ضریبة العقار في اربیل للمدة  إیرادحصیلة 
  دینار سویسري    

  سعر صرف  السنة
الدینار 
  بالدوالر

  رقم قیاس 
  سعاراأل

  السلیمانیةإدارة/ضریبة العقار إیراد  اربیل إدارة/ضریبة العقار إیراد

  نسبة النمو  ثابتة أسعار  جاریة أسعار  نسبة النمو  ثابتة أسعار  جاریة أسعار

٣٠٥٠٣٤  ١٩٤٣٠٦٩  ----  ١٩٣٥٤٦  ١٢٣٢٨٨٦  ٦٣٧  ٣٩.٠٠٧  ١٩٩٣  --  
٧.٠٠-  ٢٨٣٦٦٩  ٣٠٢٣٩١١  ٢٢٩٤-  ١٤٩١٥٢  ١٥٨٩٩٥٧  ١٠٦٦  ٦٥.٢٨٠  ١٩٩٤  
٤٩.٩١  ٤٢٥٢٤٩  ٢٤٨٧٥٥٧  ١٤٠.١٥  ٣٥٨١٩١  ٢٤٩١٣٦٩  ٧٠٨  ٤٣.٣٦٠  ١٩٩٥  
٤٤.٤٣  ٦١٤  ٤٦٤  ٧١.٧٤  ٦١٥  ٧٩٣  ٤٠٥  ٢٤.٧٨٢  ١٩٩٦  
٨٧.٢٣  ١١٥  ٦٢٦  ٢١٧.٠٣  ١٩٥  ٦٠١  ٤٠٧  ٢٤.٩٤٠  ١٩٩٧  
٤٥.٩٧  ١٦٧  ١٠٥  ١٧.٢٩-  ١٦١  ١٣٣  ٣٧٣  ٢٢.٨٤٠  ١٩٩٨  
١٠٠.٠٤  ٣٣٥  ١٢٥  ١٦٢.٨٨  ٤٢٤  ١٥٢  ٣١٥  ١٩.٣٢٠  ١٩٩٩  
٢٥.٢١  ٤٢٠  ١٧٧  ٢٠.٧٦  ٥١٢  ١٧٧  ٢٩٨  ١٨.٢٧٠  ٢٠٠٠  
٤٢.٥٨  ٥٩٩  ١٦٧  ١٧.٢٩  ٦٠٠  ١٣٤  ٢٩٦  ١٨.١٤٣  ٢٠٠١  
٩.٠٤-  ٥٤٥  ١٩٤  ٢٧.٢٤-  ٤٣٦  ١٢٣  ٣٠٨  ١٨.٨٨٠  ٢٠٠٢  
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  ²tالزمن   t الزمن  %نسبة النمو   مقدار النمو  یبةالضر إیراد  السنة

١  ١  ----   -------   ١٢٣  ١٩٩٣  
٤  ٢  ٢٨.٩  ٣٥٧  ١٥٨  ١٩٩٤  
٩  ٣  ٥٩.٥  ٩٤٦  ٢٥٣  ١٩٩٥  
١٦  ٤  ١.٧ -  ٤٤٦ -  ٢٤٩  ١٩٩٦  
٢٥  ٥  ٨٨.٣  ١٩٩  ٤٦٩  ١٩٩٧  
٣٦  ٦  ٥.٥  ٢٦٠  ٤٩٥  ١٩٩٨  
٤٩  ٧  ٣٨.٩  ١٩٢  ٦٨٧  ١٩٩٩  
٦٤  ٨  ١٣.٨  ٩٥٠  ٧٨٢  ٢٠٠٠  

٨١  ٩  ١٩.٧  ١٥٤  ٩٣٦  ٢٠٠١  
١٠٠  ١٠  ١٦.٧  ١٥٧  ١٠٩  ٢٠٠٢  

  . ٤باالعتماد على الجدول  یناعد الجدول من قبل الباحث: المصدر
  . یناحتسب مقدار النمو و النسب من قبل الباحث -

  
ض  ریبة العق  ار ق  د تط  ورت  إی  رادن حص  یلة أ ٦و  ٥ین یالح  ظ م  ن الج  دول  

  :یة تالعوامل اال إلىعود ذلك وقد ی ، الدراسةخالل مدة  قلیمإلافي بصورة مستمرة 
 ،ی ام بواجباتھ االقعلى قدرة مؤسسات الحكومة وم ن بینھ ا مدیری ة ض ریبة العق ار .١

وك ذلك  ،سنوات  مدھا خمسأعلى فترات دوریة  ىالذي یجر بالتقدیرالعام تمثلةم
تقدیرمق دار الض ریبة الواج ب  أیض اً و ،المؤجرة للعقارات االیجاري  الدخل تقدیر

المفروضة وتبلیغھم بالضریبة  فضال عن حصر المكلفین ،الدخل فرضھ على ذلك
  .علیھم

الس كنى ( غ راضلمختل ف اال )وعاء الضریبة(العقارات المؤجرة توسع في حجم  .٢
م ن االوعی ة للض ریبة  أكب رخضوع مقدار  من ثمو ،)قتصادياوللقیام بالنشاط اإل

  .لضریبة العقاریة إیرادالتي تعني زیادة حصیلة 
 )العقاری ة وغیرھ ا(الضریبیة وس ائل مختلف ة لتحص یل الض ریبة  دارةاستخدام اإل .٣

عوام  ل ض  غط عل  ى المكلف  ین لتس  دید م  ا ب  ذمتھم م  ن دی  ون ض  ریبیة بوص  فھا 
  . تقدمھا مؤسسات الحكومةالتي منفعة ال خدمة اوالالحصول على  لتساعدھم في

 ،لزی ادةالض ریبي العق اري ك ان نح و ا ی رادف ان اتج اه اإل ،ماتق دم ف ي كما اشیر
 Taxالتجن  ب الض  ریبي (وج  ود ظ  اھرة ال  تخلص م  ن الض  ریبة م  ن رغم عل  ى ال  

Avoidance،  والتھ   رب الض   ریبيTax Evasion( جان   ب الض   ریبة الس   لبیة  إل   ى
  .  )المساحة الواسعة من االعفاءات والسماحات(

وكان  ،١٩٩٣عام المقارنة ب%  ٢٨.٩٦نسبة   ١٩٩٤عموما بلغت الزیادة عام 
% ١.٧٦ -ال ذي ك ان س لبیا وبنس بة متدنی ة بلغ ت  ١٩٩٦عدا ع ام ما ،ابیاً التطور ایج

مقارنة % ١٦.٧٦بلغت  ٢٠٠٢وھكذا فان نسبة الزیادة في عام  ،١٩٩٥مقارنة بعام 
  % .٢٦.٩٧ الدراسةوبلغ متوسط الزیادة السنویة لمدة  ،٢٠٠١بعام 

 اس  ةالدرمحافظ  ة دھ  وك خ  الل م  دة ف  ي ض  ریبة العق  ار  إی  رادام  ا فیم  ا یخ  ص 
  .٧ فقد كان كما یبینھ الجدول ،٢٠٠٢و  ١٩٩٣الواقعة بین 
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  ٧الجدول 

     ٢٠٠٢ -  ١٩٩٣ضریبة العقار في دھوك للمدة  إیرادحصیلة 
  دینار سویسري

  الزمن  %نسبة النمو   مقدار النمو  الضریبة إیراد  السنة
T  

  الزمن
T² 

١  ١  ----   -------   -------   ١٩٩٣  

٤  ٢  ----   -------   -------   ١٩٩٤  
٩  ٣  ----   -------   -------   ١٩٩٥  

١٦  ٤  ----   -------   -------   ١٩٩٦  

٢٥  ٥  ----   -------   ٣٢٤  ١٩٩٧  
٣٦  ٦  ٦٧.١ -  ٢١٨ -  ١٠٦  ١٩٩٨  
٤٩  ٧  ٥٠٨.٢  ٥٤١  ٦٤٨  ١٩٩٩  
٦٤  ٨  ١٤.٦  ٩٥١  ٧٤٣  ٢٠٠٠  

٨١  ٩  ١٣.١  ٩٧٦  ٨٤٠  ٢٠٠١  
١٠٠  ١٠  ٧٠.٠  ٥٨٨ -  ٢٥١  ٢٠٠٢  

  . ٤باالعتماد على الجدول  یناعداد الباحث من الجدول: المصدر
  ینمن قبل الباحث ٥ - ٢احتسبت االعمدة  -

ة متذب ذب م ا م دالمحافظ ة خ الل الف ي ضریبة العقار  إیرادان  ،یوضح الجدول
واعلى حص یلة ع ام  ،دینار ١٠٦٥٤٣٠والذي بلغ  ١٩٩٨في عام بین ادنى حصیلة 

الحص   یلة  یالح   ظ ان ) ٢٠٠٢ع   ام (وبع   دھا  ،دین   ار ٨٤٠٨٤٠١والبالغ   ة  ٢٠٠١
   . ٢٠٠١رب الربع بالمقارنة مع عام اما یق إلىتراجعت 

 -والبالغ  ة  ١٩٩٧مقارن  ة بع  ام  ١٩٩٨النم  و س  لبیة ف  ي ع  ام  مع  دالتكان  ت و
ًعام  كان أیضاً و ،% ٦٧.١٨ مقارن ة بع ام  )ماتق دمفي  كما اشیر(٢٠٠٢التطورسلبیا

لس  نتین ف  ي ح  ین ك  ان التط  ور ایجابی  ا ف  ي م  ا ع  دا ا % .٧٠.٠٥-وبنس  بة ٢٠٠١
والبالغ    ة  ١٩٩٨مقارن    ة بع    ام  ١٩٩٩واعل    ى نس    بة كان    ت ع    ام  ،الم    ذكورتین

   % .٦٦.٤٧ما متوسط نسبة النموالسنوي فقد بلغت أ ،%٥٠٨.٢٢
ً ع  ن ،بالتذب  ذب الدراس  ةحص  یلة الض  ریبة العقاری  ة خ  الل م  دة  وتتص  ف  فض  ال

وع ھا البیان ات المتعلق ة بموض ش أنبل م تت وافر  ١٩٩٦-١٩٩٣وجود بعض الس نوات 
سلبي على تلك  منھاجابي وإیجملة عوامل منھا  إلىسبب التذبذب  وقد یعود. الدراسة

  :ومنھا ،الحصیلة
 إج  راءم  ن  )العق  ار(الض  ریبیة  دارةالتق  دیرالعام ال  ذي بموجب  ھ تمكن  ت اإل إج  راء .١

 الت  ي ش یدت ح  دیثا والت  ي ل م یلت  زم اص حابھا بتبلی  غ ھ  ذه  العق ارات لمعظ  م تق دیر
ً ع  ن ،التق  دیر إج  راءھ  ا م  ن اج  ل ئبنا اوباكتم  ال بانش  ائھا دارةاإل  إج  راء فض  ال

 وبھ ذا ،عل ى المس تجد م ن العق اراتتقدیرعام  ي الذي یجري بعد كلالتقدیرالسنو
  .وسع للضریبةأوعیة أخضعت 
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تب اع العدی د م ن إحصول العدید م ن االخط اء المحتمل ة ف ي تقدیرالض ریبة بس بب  .٢

 مم ا یخل ق حال ة م ن التذب ذب ف ي ،نھ امتعددة للتھرب م سبال للضریبة الخاضعین
  .خرىأالتقدیرات بین سنة و

والتي یمكن اعتمادھ ا السلیمانیة  دارةإوردنا بیانات ضریبة العقار في أواذا ما 
 ی رادن اإلأتب ین  . ٨ الج دول وكما في ،اربیل إدارةالضریبة في  إیرادجنب  إلىجنبا 

ثم التراجع  ١٩٩٣مقارنة بالعام  )١٩٩٤عام (تذبذب بین الزیادة الضئیلة بادئ االمر 
ثم االرتفاع التدریجي وبوتیرة متسارعة لغای ة ع ام  )١٩٩٦و ١٩٩٥عامي (الضئیل 

نتیج ة لتطبی ق التع دیالت الجدی د  ی راداإل )٢٠٠٢في عام (والذي تراجع بعده  ٢٠٠١
  .  )اعفاء وسماح وتغییر مقیاس الضریبة والشرائح(على قانون ضریبة العقار 

  

  ٨ل الجدو
  ٢٠٠٢ – ١٩٩٣السلیمانیة للمدة  إدارةضریبة العقار في  إیرادحصیلة 

  دینار سویسري
  %نسبة النمو   مقدار النمو  الضریبة إیراد  السنة

١٩٤  ١٩٩٣   -------   ----  
٥٥.٦٢  ١٠٨  ٣٠٢  ١٩٩٤  
٠.٤٣ -  ١٣١ -  ٣٠١  ١٩٩٥  
١٧.٣ -  ٥٢٣ -  ٢٤٨  ١٩٩٦  

٨٦.٥  ٢١٥  ٤٦٤  ١٩٩٧  
٣٤.٩  ١٦٢  ٦٢٦  ١٩٩٨  
٦٨.٩  ٤٣١  ١٠٥  ١٩٩٩  
١٨.٤  ١٩٥  ١٢٥  ٢٠٠٠  

٤١.٦  ٥٢١  ١٧٧  ٢٠٠١  
٥.٣٥ -  ٩٤٩ -  ١٦٧  ٢٠٠٢  

م ن  ٥ - ٢احتس بت االعم دة  -. ٤باالعتماد على الج دول رق م  یناعداد الباحث من الجدول :المصدر
  .   قبل الباحث

لمعرف  ة طبیع  ة   )ات ھ  ذه الض  ریبة لالدارت  ینإی  راداي دم  ج ( قل  یمم  ا ف  ي حال  ة اإلأ  
م ع  ی رادض ریبة العق ار وال زمن ومس ار وطبیع ة النم و ف ي ھ ذا اإل إی رادلعالقة بین ا

  .٩ الجدولفي التي یمكن بیانھا من خالل استخدام بیاناتھ المدرجة  ،الزمن
  

  ٩الجدول 
    ٢٠٠٢ – ١٩٩٣كوردستان العراق للمدة   إقلیمضریبة العقار في  إیرادحصیلة 

  دینار سویسري
  الزمن  %نسبة النمو   مقدار النمو  الضریبة إیراد  السنة

t  
  الزمن

t² 
١  ١  ----   -------   ٣١٧  ١٩٩٣  
٤  ٢  ٤٥.٢  ١٤٣  ٤٦١  ١٩٩٤  
٩  ٣  ٢٠.٢  ٩٣٢  ٥٥٤  ١٩٩٥  
١٦  ٤  ١٠.٢ -  ٥٦٧ -  ٤٩٧  ١٩٩٦  
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٢٥  ٥  ١٥٢.٦  ٧٥٩  ١٢٥  ١٩٩٧  
٣٦  ٦  ٢.٣٨ -  ٢٩٩ -  ١٢٢  ١٩٩٨  
٤٩  ٧  ٩٤.٩  ١١٦  ٢٣٩  ١٩٩٩  
٦٤  ٨  ١٦.١  ٣٨٥  ٢٧٧  ٢٠٠٠  
٨١  ٩  ٢٧.٨  ٧٧٣  ٣٥٥  ٢٠٠١  
١٠٠  ١٠  ١٤.٨ -  ٥٢٦ -  ٣٠٢  ٢٠٠٢  

  .٤باالعتماد على الجدول  یناعداد الباحثمن  الجدول: المصدر 
  ینمن قبل الباحث ٥ - ٢احتسبت االعمدة   -
  

  قلیمات ضریبة العقار بین مصادر تمویل الموازنة العامة باإلإیرادموقع 
بش  كل وق  د تط  ور  قل  یماإلف  ي ة العق  ار ض  ریب إی  رادن أتب  ین م  ن المبح  ث الس  ابق     

وض   حت طبیع   ة النم   و واتجاھ   ھ حس   ب أو، الدراس   ةم   دة  ایج   ابي ومتذب   ذب خ   الل
ھذه الضریبة في تمویل الموازنة  إیرادما عن مدى مساھمة إ .االدارات الضریبیة فیھ

ب  ین  ی  رادوع  ن موق  ع ھ  ذا اإل، الدراس  ةخ  الل م  دة  قل  یمم  ن نفق  ات عام  ة لإل: العام  ة
ولتع ذر الحص ول عل ى . )الموازن ة العام ة( االخرى في تمویل تلك النفق اتالمصادر 

ات إی رادكانت (السلیمانیة إدارةفي  )النفقات العامة(البیانات المتعلقة بالموازنة العامة 
ف ال یمك ن بی ان م دى ، )١٩٩٦ع ام اللغایة  قلیمغیرھا مشتركة لحكومة اإلالضریبة و

وس  یتم ، ف ي تل ك الموازن ة )توافرھ ام ن رغم ل  عل ى ا(ض ریبة العق ار  إی رادمس اھمة 
الموازن  ة العام  ة  االخ رى و المص  ادر االقتص ار عل  ى معطی ات الض  ریبة العقاری ة و

 الجدولفي بیانھا تم البیانات المتعلقة بتلك الجوانب و .)قلیملإل اً نموذجإ( اربیل دارةإل
٢.  

 )او النفق ات العام ة مصادر تموی ل الموازن ة(ات الحكومة إیرادبین مصادر یالذي    
لزام ي ویش مل عنص ر االك راه والمنفع ة إ أوس یادي (المتنوعة فمنھا ما ھو ض ریبي 
ومنھا ناتج ع ن قی ام ، غیر مباشرة ومباشرة كانت ا )غیر المباشرة لدافعي الضرائب

خ ر ن اتج ع ن واآل، )خ دمي أوس لعي : نت اجيإ( إقتص اديبنش اط مؤسسات الحكوم ة 
لكن  ھ ل م تلح  ظ فق  رة ، )المنتج  ات أس عار، العم  الت أس  عار(ا باختالفھ  س  عارف روق األ
وج ود ح ظ كم ا ل م یل، والسباب مختلف ة معروف ة )خارجیة وداخلیة كانت ا(للقروض 

، ما یدعى بالتمویل بالتضخم أو )االصدار النقدي الجدید(فقرة خاصة للتمویل بالعجز 
عل  ى ال  رغم م  ن ( ول  م تظھ  ر فق  رة خاص  ة بالمس  اعدات والم  نح والھب  ات واالعان  ات

 ی رادبین مصادر اإلضریبة العقار  إیرادما عن موقع مساھمة أ. )امكانیة وجود مثلھا
  :الفقرات االتیة إلىم ھذا المبحث فیمكن تقسی، المختلفة المذكورة

◌ً أو  ً   .ات الضریبیةیرادضریبة العقار بین مصادر اإل إیرادموقع : ال
  . )الموازنة(ات العامة یرادادر اإلضریبة العقار بین مص إیرادموقع  :ثانیاً  
  .العقار في تمویل النفقات العامة ضریبة إیرادمساھمة  :ثالثاً  
  
  ات الضریبیةیرادضریبة العقار بین مصادر اإل إیرادموقع  -الً أو
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ض ریبة العق ار وتط وره واتج اه نم وه ق د  إی رادكما اس لف س ابقا ف ان موض وع 
ات ی  رادب  ین مص  ادر اإل ی  رادع ذل  ك اإلوھن  ا س  یتبین موق  ، ط  رح بالمبح  ث الس  ابق

  .١٠ التي یمكن بیانھا من خالل الجدول، للحكومة )الضریبیة(السیادیة 
  
  ١٠الجدول 

كوردستان العراق  قلیمالضریبي االخرى إل یرادضریبة العقار ومصادر اإل إیراد
  ٢٠٠٢- ١٩٩٣للمدة 

 دینارسویسري
  

  السنة
  

  ضریبة
  العقار

١  

  ضریبة
  الدخل

٢  

  
٢:١   
%  

اجم      الي  
  الضرائب
  المباشرة

٣  

٣:١    
 %  

  اجمالي
  اتیراداإل

  الضریبیة
٤  

٤:١   
%  

ات یراداإل
  العامة

٥  

  
٥:  ١   

%  

٠.٣١  ١٠١  ٠.٣٢  ٩٨٦  ١٢.٥  ٢٥٣  ١٥.٢  ٢٠٨  ٣١٧  ١٩٩٣  
٠.٣٧  ١٢٥  ٠.٣٩  ١١٨  ١٥.٠  ٣٠٧  ١٩.٣  ٢٣٨  ٤٦١  ١٩٩٤  
٠.٣٧  ٦٧٥  ٠.٤١  ٦٠٥  ٤٤.٤  ٥٦٠  ٨٦.٢  ٢٨٨  ٢٤٩  ١٩٩٦  
٠.٤٨  ١٦٣  ٠.٥٢  ١٥١  ٣٢.١  ٢٤٦  ٥٣.٢  ١٤٩  ٧٩٣  ١٩٩٧  
٠.٢٧  ٢٢٤  ٠.٣١  ١٩٤  ١٦.٢  ٣٧٠  ٢٠.٨  ٢٨٩  ٦٠١  ١٩٩٨  
٠.٥٩  ٢٢٥  ٠.٦٥  ٢٠٥  ٣٥.٢٥  ٣٧٨  ٥٨.٠٣  ٢٣٠  ١٣٣  ١٩٩٩  
٠.٩٧  ١٥٦  ١.١٢  ١٣٤  ٤٠.٠٧  ٣٨٠  ٧٠.٧٤  ٢١٥  ١٥٢  ٢٠٠٠  
١.١٨  ١٤٩  ١.٤٣  ١٢٤  ٤٠.٥٢  ٤٣٨  ٧٨.٨٤  ٢٢٥  ١٧٧  ٢٠٠١  
٠.٧٤  ١٨٢  ٠.٩٥  ١٤١  ١٩.٧١  ٦٨٢٤  ٢٤.٩٩  ٥٣٨  ١٣٤  ٢٠٠٢  

  .٢باالعتماد على الجدول  یناعداد الباحث من الجدول: المصدر
  .  نالنسبیة من قبل الباحث ھمیةاحتسبت األ –
  

  : یتضح من الجدول ما یاتي
  

  الضرائب المباشرة إیراداجمالي  إلىضریبة العقار  إیراد أھمیة •
 اواعھ  ك  ل انبالض  رائب المباش  رة عل  ى ض  رائب ال  دخل  إی  رادیش  تمل اجم  الي 

 ش أنالش يء نفس ھ یق ال ھن ا بو. الم ال رأسعل ى ض رائب الالدخل العقاري وبضمنھا 
 إی راداجم الي  إل ىض ریبة العق ار نس بة  ی رادإل النس بیة ھمیةرجح في األأالتذبذب والت

  .أیضاً االرتفاع متتابع بشدة واالنخفاض متتابع بشدة حیث  ،الضرائب المباشرة
 ١٩٩٣ب دأت ترتف ع م ن س نة  ھمی ةن األأ ،ولظ في العمود الرابع م ن الج دحیل

 إل  ىو ١٩٩٤ع  ام % ١٥.٠١ إل  ى ١٩٩٣ع  ام %  ١٢.٥١م  ن ( ١٩٩٦ولغای  ة ع  ام 
م   ن ( ١٩٩٨لغای   ة ع   ام  ھمی   ةث   م التراج   ع ف   ي تل   ك األ ، )١٩٩٦ع   ام % ٤٤.٤٧
ث م  ،)١٩٩٨ع ام % ١٦.٢٢ إل ى ١٩٩٧عام % ٣٢.١٩ إلى ١٩٩٦عام % ٤٤.٤٧
ع  ام % ٣٥.٢٥ إل ى ١٩٩٨ع  ام % ١٦.٢٢م ن ( ٢٠٠١االرتف اع لغای  ة  إل  ىالع ودة 
وبع  دھا ع  ادت  )٢٠٠١ع  ام % ٤٠.٥٢ إل  ىو ٢٠٠٠ع  ام % ٤٠.٠٧ إل  ىو ١٩٩٩

  .مقارنة بالعام الذي سبقھ% ٥٠وبما یقارب من  ٢٠٠٢التراجع عام  إلى ھمیةاأل
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 ات الضریبیة یراداجمالي اإل إلىضریبة العقار  إیراد أھمیة •
 إل  ىض  ریبة العق  ار  ی  رادالنس  بیة إل می  ةھیب  ین الج  دول ف  ي عم  وده االخی  ر األ

ع ام  %٠.٣١دن ى نس بة أالتي تذب ذبت فیم ا ب ین  ،قلیمات الضریبیة لإلیراداجمالي اإل
 ی رادالنسبیة إل ھمیةعموما یلحظ تزاید األ. ٢٠٠١عام % ١.٤٣واعلى نسبة  ١٩٩٨

  : إلىالسبب في ذلك  عرجوی ،ات الضریبیةیراداجمالي اإل إلىضریبة العقار 
  .الضریبیة في تحصیل دینھا الضریبي دارةات التي تتبعھا اإلجراءلوسائل واإلا -
 ،لش    رائحوا ،الض    ریبةأسعارساس   ھا تع    دل أالت    ي عل    ى (التش   ریعات الض    ریبیة  -

 )ش   أنجان   ب التعلیم   ات الت   ي تص   در بھ   ذا ال إل   ى ،ذل   ك إل   ى واالعف   اءات وم   ا
  .لضریبة اتحصیل  الترتیبات المتبعة في ثیراتھا فيأوت

بدای  ة العق  د  م  ع االرتف  اعنحو )وض  ریبة ال  دخل( الض  ریبة العقاری  ة إی  رادج  اه ات - 
 والسیما(الضرائب الكمركیة  إیرادمع تراجع  ،)بخاصة ٢٠٠١و ٢٠٠٠( الحالي

نتیجة لسیاسات بعض دول الجوارالمعوق ة  ٢٠٠٠عاموبدایة ١٩٩٩عام  مع نھایة
 ھمی  ةھ  اتین الس  نتین األف  ي  ع  زز مم  ا ،)قل  یملتج  ارة الخارجی  ة م  ع اإلاالنس  یابیة 
% ١.٤٣و  ٢٠٠٠ع ام% ١.١٢(االخی رة  إلىضریبة العقارنسبة  یرادالنسبیة إل

 .)٢٠٠١عام 
  

  ات العامةیراداإل بین مصادرضریبة العقار  إیرادموقع  -اً◌ً نیثا
ات ی  رادمتمثل ة ف  ي اإل، مح  دودة قل یمات اإلإیرادن مص  ادرأ وض  ح س ابقاً  كم ا

، م   ن ض   رائب مباش   رة وض   رائب غی   ر مباش   رة )الرس   وم والض   رائب( الس   یادیة
 ً◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ات من ال دومین یرادواإل، رجات نشاطھا االنتاجيخمبیعات الحكومة لم فضال

، م  ن ق  روض )التموی  ل( ی  رادوتخل  و المص  ادر م  ن االن  واع االخ  رى لإل، العق  اري
ن تك ون ھن اك مس اعدات ومعون ات وم نح نقدی ة أومن المحتمل . ددیجواصدار نقدي 

ات العام ة ی راداجم الي اإل إل ىض ریبة العق ار نس بة  إی رادما عن موق ع أ .وغیر نقدیة
  . ١٠ الجدولفي كما یمكن بیانھا ف، قلیملحكومة اإل

ض ریبة العق ار ف ي اجم  الي  إی رادن وتی رة مس  اھمة أ أیض اً  یتض ح م ن الج دول
ال  ذي قس  م ھ  ذا  ١٩٩٨ات العام  ة تنم  و بش  كل تص  اعدي متناس  ق ع  دا ع  ام ی  راداإل

ع ام % ٠.٣٧ إل ى ١٩٩٣ع ام % ٠.٣١ما قبلھ من (نصفین  إلى متصاعدلالتسلسل ا
مابع ده م ن (ث م  )١٩٩٧ع ام  ٠.٤٨ إل ىث م  ١٩٩٦ع ام  ھمی ةه بتلك األؤوبقا ١٩٩٤
ث  م ، )٢٠٠١ع  ام % ١.١٨ إل  ىو ٢٠٠٠ع  ام % ٠.٩٧ إل  ى ١٩٩٩ع  ام % ٠.٥٩

  . ٢٠٠٢عام  %٠.٧٤ إلىالھبوط والتراجع 
ض  ریبة العقارالنس  بیة ف  ي تموی  ل  إی  راد أھمی  ةن أ، أیض  اً ویتض  ح م  ن الج  دول 

ات العام  ة لحكوم  ة ی  رادم  ن اجم  الي اإل  %١ز واتج  تل  م   )النفق  ات العام  ة(الموازن  ة 
مساھمة  یرادن لھذا اإلاالمھم ھنا  .)٢٠٠٠عام % ١وتقریبا  ٢٠٠١عدا عام ( قلیماإل

ھ و  ن اوم ا یھم ،من ع بء النفق ات العام ةكبی رفي تحمل عبء التمویل وتغطیة ج زء 
قدرة الحكومة في الحصول عل ى المص ادر االخ رى  إذ إنادامة ھذا المصدر وتنمیتھ 
اص  دار س  ندات  ما جدی  داً  نق  دیاً  ام اص  داراً  ك  ان اقتراض  اً أمقی  دة وبش  كل واس  ع س  واء 

 ھمی   ةوالعب   رة لیس   ت ف   ي ت   دني األ. )دوالرال   بالیورو(حكومی   ة ب   العمالت االجنبی   ة 
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ویمك  ن زیادتھ  ا ع  ن طری  ق ، ت بالمتدنی  ة والض  ئیلةن الق  یم المطلق  ة لیس  إ اذ، النس  بیة
ات الت  ي رأس  العدی  د م  ن االص  الحات الض  ریبیة باالعتم  اد عل  ى المع  اییر والد إج  راء

 قتص اديم والواق ع اإلءیقیمھا صندوق النقد الدولي ومنظمات االمم المتحدة وبم ا ی تال
  .)العراق عامة( قلیموالسیاسي لإل جتماعيواإل

  
  ضریبة العقار في تمویل النفقات العامة رادإیمساھمة  -اً لثاث

 قل یمات العامة في تمویل النفقات العام ة لإلیرادتم بیان مدى مساھمة اجمالي اإل
ات العام  ة كان  ت ی  رادن اإلأال  ذي وض  ح  ،قلیمعن  د الح  دیث ع  ن الموازن  ة العام  ة ب  اإل

توازن ة ل ذلك كان ت ك ل الموازن ات العام ة غی ر م ،قاصرة ع ن تغطی ة النفق ات العام ة
الت ي كان ت  ١٩٩٦نھا كانت تعاني من عجز مستمر عدا موازنة ع ام أي أ ،باستمرار

 )تغطی ة النفق ات العام ة(ضریبة العقار في تموی ل  إیراداما عن مساھمة  .ذات فائض
  .١١ الجدولفي كما فیمكن بیانھا  ،الموازنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١١الجدول 
  كوردستان قلیمفقات العامة إلضریبة العقار في  تمویل الن إیرادمساھمة 

  ٢٠٠٢ – ١٩٩٣العراق للمدة 
  دینار سویسري

  %   ٢:  ١  ٢    النفقات العامة  ١    ضریبة العقار إیراد  السنة
٠.٢٦  ١٢٢  ٣١٧  ١٩٩٣  
٠.٢٨  ١٦٦  ٤٦١  ١٩٩٤  
٠.٧٢  ٣٤  ٢٤٩  ١٩٩٦  
٠.٣٥  ٢٢٥  ٧٩٣  ١٩٩٧  
٠.٢٠  ٣٠٧  ٦٠١  ١٩٩٨  
٠.٤٥  ٢٩٥  ١٣٣  ١٩٩٩  
٠.٧٠  ٢١٩  ١٥٢  ٢٠٠٠  
٠.٨٠  ٢٢٣  ١٧٧  ٢٠٠١  
٠.٥٣  ٢٥٥  ١٣٤  ٢٠٠٢  

  . ٢و  ١باالعتماد على الجدول  یناعد الجدول من قبل الباحث: المصدر 
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 .ینالنسبیة من قبل الباحث ھمیةت األاحتسب -
  

تموی ل (ضریبة العقار في تغطیة النفق ات العام ة  إیرادن مساھمة أیبین الجدول 
كانت ع ام  یراددنى مساھمة لھذا اإلأن أو. مائةواحد بال إلىلم یصل  )الموازنة العامة

ین بالمائة  ١٩٩٨ َ شر ُ بینم ا اعل ى نس بة مس اھمة  ،ن ب االلفیاثن أو% ٠.٠٢وبنسبة ع
لعش    رة ثم    ان با أو% ٠.٠٨بنس    بة ثمانی    ة اعش    ار بالمائ    ة  ٢٠٠١كان    ت ع    ام 

ضریبة العق ار ف ي تموی ل الموازن ة العام ة  إیرادیالحظ ضآلة مساھمة  ،عموماً .فآآل
وھك  ذا الح  ال  ،)مس  اھمة ف  ي تغطی  ة النفق  ات العام  ةال ،ات العام  ةیرادمس  اھمة ب  اإلال(

  :إلىوالسبب في ذلك یعود . )المال رأسو ،الدخل(لبقیة الضرائب المباشرة بالنسبة 
االعتم اد الكبی ر (االعتماد الكبیرعلى الض رائب الكمركی ة لك ون حص یلتھا كبی رة  .١

 )ی  ة ف  ي ت  وفیرمعظم المتطلب  اتقلیماإل س  یماوالالخارجی  ة  عل  ى التج  ارة قل  یملإل
م  ن رغم عل  ى ال  (التھ  رب منھ  ا وص  عوبة  ،وبكلف  ة منخفض  ة وس  ھولة تحص  یلھا

  .  )وجوده
وت دني ال دخل الف ردي قی د  )الق درة الش رائیة المنخفض ة(الوضع المعاشي المتدني  .٢

تقلی ل (ال دخل بعام ة  بخاص ة و  في فرض الضریبة عل ى ال دخل العق اري حقیقي
بعب  ارة  ،االعف  اءات بح  االت معین  ة مح  دودةي حص  ر وتقلی  ل أ :بة الس  لبیةالض  ری

  .)تعدیل الشرائح مع الضریبةأسعارمع تعدیل  الضریبةخرى زیادة وعاء أ
كبی  ر معوق  ة لف  رض ض  رائب ال  دخل  إقتص  اديوج  ود جماع  ات ض  غط ذات ثق  ل  .٣

سلبي  وكونھ عامالً  ،قتصاديبانواعھ بحجة التاثیر في النشاط اإلوالدخل  العقاري
  .التحفیز

مثل المادة التي (اتباع جماعات الضغط ودافعي الضرائب الكبیرة للمنافذ القانونیة  .٤
تجرى فیھا الھبة دافع الضریبة من دین الضریبة للفترة المالیة التي  تعفي أو تمنح

ق دم ھب ات واعان ات لجھ ات خیری ة ت أومرفق عام عندما یتبرع باقامة  االعانة أو
  .تزامات الضریبیة والكثر من فترة مالیة واحدةلوسیلة لتقلیل اال )ذلك إلىوما 

   .التجنب والتھرب الضریبي .٥
  

  االستنتاجات
ق د اتس مت ھ ذه الض ریبة  ن ا إل ىتم التوصل  ،ة ضریبة العقاررأسمن خالل د

 .المباشرة الضرائب وفي ،)النفقات العامة( مساھمتھا في تمویل الموازنة العامةبتدني 
الض ریبة ف ي  ھم ة ف ي نس بة مس اھمة ھ ذه م  تاتغیی ر الدراسةة مد ةلیط لم تحدث اذ

 )الض رائب الكمركی ةالس یما ( غیرالمباش رة الض رائب إی رادلھیمن ة  ،الموازنة العام ة
  :إلىویعود االمرفي ذلك  ،الموازنةتمویل في 

  . جمود النظام الضریبي .١
تغیرات التي تحدث التطورات وال محدودیة قدرة السیاسة الضریبیة في مواكبة  .٢

التي  ،یة والدولیةقلیمالداخلیة واإل الوطني نتیجة للعوامل والقضایااالقتصاد  في
  .الضریبي یرادھذه السیاسة في مرونة اإل تعمل على اضعاف فاعلیة 

  :إلىالضریبیة ویعود ذلك  دارةتدني كفاءة اإل .٣
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عی ة وحص ر األ انع دامھا ف ي مج االت أوھیلیة والتطویری ة أمحدودیة الدورات الت .أ 

  .الضریبیة والتقدیر والتحصیل وغیرھا من العملیات المطلوبة لجبایة الضریبة
ات العالمیة المتبعة جراءق واإلائمحدودیة االطالع على احدث الطرأوعدم متابعة  .ب 

وفي فرض الضریبة  ،الذاتي أوتحدید الوعاء وفي التقدیر الشخصي  في
  .وجبایتھا

تقنیة الحدیثة والمتطورة من حواسیب الكترونیة محدودیة استخدام الوسائل ال .ج 
ومن شبكة المعلوماتیة  ،تستخدم دولیا على نطاق واسع في مجاالت التقدیر(

  .)" نترنتاإل"العالمیة 
    

  المقترحات
یة التي تالمقترحات اال ابداءیمكن ، ل الیھاوصتعلى االستنتاجات التي تم ال بناءً 

ل في الموازنة وفي تغطی ة ایبیة تسھم بشكل فعحصیلة ضراالخذ بھا تحقیق  شأنمن 
ص بح یوان ، فض ل ق در ممك ن م ن العدال ة م ن جھ ةأن تض من أالنفقات العام ة عل ى 

ق د ال تك ون المقترح ات م وادا (منھا یعدل بھ ا ق انون الض ریبة  جزءً  أوبعضھا موادا 
 )سیاس یةة والقتص ادیض اع اإلوأھ م الم واد الت ي تت اثر باألتخص شاملة للقانون لكنھا 

 )الع راق عام ة( قل یمة ف ي اإلجتماعی ة والسیاسیة واإلقتصادیوفق المستجدات اإلعلى 
ل  ة تخف  یض كل  ف امتث  ال المكل  ف أوالض  ریبیة فض  ال ع  ن مح دارةوتط  ویرا الداء اإل

  :ما یاتيتتمثل المقترحات فی. للضریبة
ث  ل الن اس  تمرارھا یم، )االساس  یة واالض  افیة(اع  ادة النظ  ر ف  ي ض  ریبتي العق  ار .١

ولكونھا تشتمل على ازدواج ضریبي وقد تش كل دافع ا  ،العدالةعن قاعدة  خروجا
ً◌ً بیشكل ع واستمرارھا بھذه الصیغة ، للتھرب باالمكان  ،مضاعفا على المكلف ئا

ن ی  تم أعل ى  ،ی ة تس  میةأزه فیم  ا اذا دمج ت ف  ي ض ریبة عق  ار واح دة تح  ت واتج 
السكن وبین تلك العق ارات الت ي المستغلة والمؤجرة لغرض  التمییز بین العقارات

بعب  ارة ، )إقتص  اديممارس  ة نش  اط (تس  تغل وت  ؤجرالغراض تجاری  ة وص  ناعیة 
عل  ى نس  بیا عل  ى العق  ارات الم  ؤجرة للغ  رض أض  ریبة بمع  دالت  خ  رى ف  رضأ

واالخ ذ بنظ ر االعتب ار ع دم . واعل ى أكبر العقاري )ایجارھا( الن دخلھا، االخیر
ایة عمل ة اخ رى ع دا  أورة بالدوالر االمریكي كونھا مؤج  اعفاء العقارات بحجة

اس تیفاء الض  ریبة م ن تل  ك الم  ؤجرة (دخلھا ل   اً ب  ل معاملتھ ا ض  ریبیا وفق ، المحلی ة
 ،تیفاء الض  ریبة منھ  ا بال  دوالررأس  وتل  ك الم  ؤجرة بالدوال، بال  دینار بھ  ذه العمل  ة

  .تجاري واسكني  :لغرضل اً فقوفق النسب التي تقرر للعقارات ووعلى  )وھكذا
ویقص د بال دخل الص افي  .احتس اب الض ریبة عن د اعتماد الدخل العقاري الص افي .٢

الفعل ي حس ب عق د ( معین ة م ن اجم الي ال دخل العق ارينس بة  باقرار تنزی لالقیام 
قانون ض ریبة   ویفضل حالیا ان یوافق ،)المخمنأو ،الصوریة االیجارالخالي من

ال  ذي اض  اف  )٢٠٠١ لس  نة ٦٦ق  م بالق انون ر( االخی  ر الناف  ذ بع  د التع  دیل العق ار
 ی راداإل ذل ك م ن % ١٠تنص على تنزیل نس بة  المادة الثانیة والتي إلى ٣الفقرة 
وھذه . خضوع الدخل العقاري الصافي للضریبة ومن ثم ،لصیانة واالندثارلمقابل 
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ام تالك المكل ف ( ی ة الض ریبةإقلیمامتداد لتطبیق القانون ال ذي ی نص عل ى  النقطة
  .)لعراق كلھعقارات في ا

تل ك الت ي  الس یما و، اعادة النظر في االعف اءات الت ي تتمت ع بھ ا بع ض العق ارات .٣
الحتمالی   ة  ،عن ط   ابقینتل   ك الت   ي تزی   دأو ،مترمرب   ع ٨٠٠ع   ن  مس   احتھا تزی   د

، وان  ھ ق  د ال یكش  ف عنھ  ا، ص  احبھا دخ  ال  ت  در عل  ى مختلف  ةاس  تغاللھاالغراض 
  .للضریبةوتخرج عن نطاق خضوعھا 

 ،م  ن اج  ل تقلی  ل التھ  رب الض  ریبيی  ة تاالات جراءاإلكوم  ة القی  ام ب  الح مك  انبا
  : )ن وجدتإ(الضریبة  إدارةفي ظاھرة الفساد  معالجة فضال عن

         
  ات التدقیق وزیادة شدة العقوبةإجراءزیادة  - الً أو

زی ادة ش دة العقوب ة یزی د م ن الكلف ة الحدی ة  أوالتدقیق  إجراءن زیادة احتمالیة إ
ً لفقون تھرب إ المكلف الن، للتھرب تش دید  أو، ي قب ل تش دید الت دقیقأ ،لحالة السابقةا

اال  ،الض ریبي مض افا لھ ا غرام ة منخفض ة تتمثل في الدین كلفة تھربھالعقوبة كانت 
وذل ك م ن  ،على رفع الكلفة الحدیة للتھ رب ستعمل العقوبة لتدقیق وتشدیدا نھ بتشدیدأ

، الذي یش مل ال دین الض ریبي وتك الیف الت دقیق المستوى إلىمستوى الدین الضریبي 
  .وجدتن إوالغرامات المشددة والعقوبات االخرى 

  :ي تات التدقیق تجرى على المكلفین بالشكل االإجراءو
نتیج   ة لكب   ر حج   م دی   نھم ، الض   ریبة إدارةالتھ   رب ب   راي  ون محتمل   والمكلف    –

  .الضریبي
  .ن تھربواأن الذین سبق ووالمكلف –

ات تش  دید إج  راءات ت  دقیق اق  ل م  ن إج  راءتخ  ذ الحكوم  ة یفض  ل ان ت، عموم  ا
. كل ف امتث ال للمتھ ربین إلىمن اجل تحویل الكلف االداریة ، العقوبة وزیادة  الغرامة

 ،بھ اویحتمل عندما تكون العقوبات شدیدة والغرامات كبیرة ان یلت زم اغل ب المكلف ین 
  . وذلك الرتفاع الكلفة الحدیة للتھرب من االمتثال للضریبة

  
  السیاسات المشجعة لالمتثال الضریبي - ثانیاً 

  :وتتمثل في
بشكل یجعل قانون الضریبة بسیطا من ناحیة تركیبة النصوص   االصالح الضریبي .أ 

وبحی   ث یك   ون الوع   اء ، ض   ریبة وكمكل   ف دارةأك   لك   ي تك   ون مفھوم   ة للط   رفین 
وان تك  ون ، مح  ددا بش  كل دقی  ق وواض  ح )ایج  ار العق  ارات الخاض  عة(الض  ریبي 

وان تبتع د . تثقل كاھ ل المكلف ین البعامة والتصاعدیة منھا بخاصة عادلة و سعاراأل
من عمر (وان تراعي خصوصیات كل وعاء یخضع لھا ، الضریبة عن االزدواجیة

  ). طریقة االھالك الخاصة بكل نوع عند احتساب االندثار، محدد للوعاء
لمحدودی  ة  ج  راءذا اإلص  عوبة ھ  م  ن رغم عل  ى ال   العق  ار ی  رادإل المنب  ع الحجزف  ي .ب 

اذا (ھا الش غانع ن انتھ اء  االعقارات المستغلة التي لم یبلغ اص حابھ شأنبالمعلومات 
  . وغیرھا، یث التشییددانھ قد استغل اذا كان العقار ح أو، )كانت شاغرة
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وف  ي االفص  اح ع  ن ، یفض  ل ان تس  ود الش  فافیة ف  ي التعام  ل الش  فافیة واالفص  اح  .ج 
مس تقر مال ھ ال ذي  إل ىج ھ انفاقھ ا لیطم ئن المكل ف أوة ومن الضریب یرادحصیلة اإل

  .العبء المالي للدولةفي ضریبة للمساھمة بوصفھ دفعھ 
امكانی  ة تخف  یض االلت  زام الض  ریبي ل  بعض المكلف  ین   تخف  یض االلت  زام الض  ریبي .د 

وذل  ك بحس  م نس  بة معین  ة م  ن ال  دین الض  ریبي ، المتھ  ربین ال  ذین امتثل  وا طواعی  ة
الخص  م بتعجی  ل  مب  دأ  وف  ق عل  ى یحص  ل ف  ي المحاس  بة  اثلم  م(المترت  ب ب  ذمتھم 

ك  ل ال  دین  أوعف  و المكل  ف ب  بعض ( ب  العفو الض  ریبي ىوھ  ذه الحال  ة ت  دع ،)ال  دفع
  ). الضریبي بعد فرض الضریبة علیھ

ع  ن طری  ق م  نحھم ، دفع التزام  اتھم الض  ریبیةل  تش  جیع المكلف  ین الملت  زمین دائم  ا . ٧
المالی  ة ق  د تك  ون بش  كل تنزی  ل م  ن ال  دخل  الح  وافزو. معنوی  ة أوح  وافز مادی  ة 

ن تكون مرة واحدة كل خمس كأ ،للملتزمینمعینة تقرر الخاضع للضریبة وبنسبة 
ارقام ا معین ة تج رى علیھ ا  بطاق ات تحم لبم نحھم  أو، سنوات على سبیل المث ال

غیرھ ا أوغیرھا م ن الحوافزأوبطاق ات س فر أوالقرعة وتمنح للفائزین منحا نقدیة 
 ما الحوافزالمعنوی ة فق د تك ون ف ي ص ورة كت اب ش كرموجھأ. المالیة فزمن الحوا

باصدار دلیل  أو، للمكلف المتمیز وباالسم )وزیر المالیة أو(الضریبیة  دارةمن اإل
ن أعل ى  ،ذل ك إل ىیتعلق بالضریبة والجبایة واالمتثال وم ا یتضمن كل ما سنوي 

  .یحتوي اسماء المكلفین المتمیزین 
ومن اجل حمایة البیئة م ن التل وث ، الضریبة إیرادل تعزیز حصیلة یفضل من اج. ٨

  :یةتات االجراءالقیام باإل، على المزید من االراض الخضراء  االعتداءومن 
 البن اء انشاء شركات العقاریة تقوم ببناء المجمعات السكنیة التي یف رض علیھ إ  - 

اظ عل  ى بیئ  ة نظیف  ة ج  ل الحف  أللمق  اییس العالمی  ة والدولی  ة المعتم  دة م  ن  اً وفق  
  . خالیة من التلوث شبھ أو وخالیةوخضراء 

م  ن اج  ل االس  تغالل ، )العم  ارات ذات الش  قق(الس  كنیة العمودی  ة  انش  اء ال  دور -
دون الزح   ف عل   ى المس   احات الخض   راء ، المع   دة للبن   اء  للمس   احات االمث   ل

  ). القابلة للزرع أوالمزروعة (
 عن د احتس اب المنفع ة العائ دة م ن)لبدیل ةكلف ة الفرص ة ا(فائدة مع یناعتماد سعر -

  . االستثمارفي العقار
لك ي  ،)المحافظ ات إدارة(البل دیات  إل ىن تقدم حص یلة الض ریبة العقاری ة أیفضل  .٩

ولیس  تفید ، لم  واطنین ض  من المحافظ  ةبتق  دیم افض  ل الخ  دمات ل م  ن القی  ام ت  تمكن 
فض ال ع ن ، هعم ارإم ا یتطل ب  إعم ار أو وك ذلك لت تمكن م ن بن اء. حت ى دافعیھ ا

  .تجمیل المدینة والمحافظة علیھا من التلوث
  

  المراجع
:   قلیم، دور احالل استیرادات الحلویات في تش جیع الص ناعات الغذائی ة ب اإل___________ .١

  .  ٢٠٠٣، اربیل، ٣ة تطبیقیة على محافظة اربیل، مجلة ئابووري سیاسي، العدد سارد
،  ٤، مجلة ئابووري سیاسي، العدد قلیمر العراقي باإل، اسباب تذبذب قیمة الدینا_________ .٢

  .٢٠٠٣اربیل، 
  .٢٠٠٠مبادئ المالیة العامة، مركزاالسكندریة للكتاب ،االسكندریة،   حامد عبدالمجید دراز، .٣



نجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ١٤٦[ ل افديـ ة ا مي   )٢٩( ٨٧  تـن
 
غیرمنش ورة،  : كوردس تان الع راق، وزارة المالی ة واالقتص اد، الموازن ات الس نویة إقلیمحكومة  .٤

  .، اربیلالمدیریة العامة للمالیة
  .كوردستان العراق، وزارة المالیة واالقتصاد،المدیریة العامة للضرائب،السلیمانیة إقلیمحكومة  .٥
لى لسنة وكوردستان في ستة اشھراأل إقلیمشوكت شیخ یزدین، بعض النشاطات المالیة لحكومة  .٦

ربی  ل، كوردس  تان الع  راق، مطبع  ة التربی  ة، ا إقل  یم، وزارة المالی  ة واالقتص  اد لحكوم  ة ١٩٩٧
١٩٩٧   .  

كوردس تان  إقل یم، تطورالنفقات العامة في الموازنة العامة لحكوم ة أوصباح صابر محمد خوشن .٧
، الع دد  )المجل ة العلمی ة لجامع ة ص الح ال دین(، مجل ة زانك و ١٩٩٩ - ١٩٩٢العراق للفت رة  -

  .٢٠٠٢، اربیل، كانون ثاني ١٥
ف ي االس تثمار الخ اص ف ي االقتص اد عبده مدھش صالح الش جري، السیاس ة الض ریبیة واثرھ ا  .٨

 ،بغ   داد، رس   الة ماجس   تیر غی   ر منش   ورة، الجامع   ة المستنص   ریة، )٢٠٠٠ - ١٩٩٠(الیمن   ي 
٢٠٠٢ .  

عل ى الھیك ل الض ریبي  قتص اديعمرو ھشام محمد صفوت العمري، اثر التغی ر ف ي الھیك ل اإل .٩
  .١٩٩٩لدان مختارة، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بغداد، بغداد ،بفي 

، دار وائ ل، ٢ات المالی ة، ط قتص ادیتحلیل اس س اإل: المالیة العامة ،غازي عبد الرزاق النقاش .١٠
  . ٢٠٠١عمان، 

الص رف  وتغیراتھ ا ف ي ال دول النامی ة م ع اش ارة  أس عارمحمد سلمان محم د الب رواري، واق ع  .١١
، ، رس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة، جامع  ة الموص  ل١٩٩٢ - ١٩٧٣خاص  ة للع  راق  للفت  رة  

  . ١٩٩٣الموصل، 
كوردس تان الع راق، مجل ة جامع ة  ص الح   إقل یممحمد سلمان محمد، واق ع السیاس ة المالی ة ف ي  .١٢

  .   ٢٠٠٢، اربیل، كانون ثاني ١٥زانكو، العدد  -الدین
 مدیر عام الض رائب، المدیری ة العام ة للض رائب، وزارة ،بیستون محمد مقابلة مع السید كریم، .١٣

  . ٩/٢/٢٠٠٤لیمانیة، في المالیة واالقتصاد، الس
اربی   ل،  وزارة المالی   ة واالقتص   اد، م   دیرعام التخط   یط، ن   وزاد رج   ب، ،مقابل   ة م   ع بوت   اني .١٤

٩/٢/٢٠٠٣ .  
  

   ١الجدول 
  ٢٠٠٢ - ١٩٩٣كوردستان العراق للمدة  قلیمالنفقات العامة حسب االبواب إل

  الف دینار سویسري
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 ،قسم المیزانی ة ،اتیرادالمدیریة العامة لإل ،مالیةوزارة ال ،كوردستان العراق إقلیمحكومة  :المصدر
  .سنة شاذة  ١٩٩٥سنة  - غیر منشورة ،الموازنات السنویة

كوردس تان   إقل یمبعض النشاطات المالیة لحكوم ة  ،شوكت شیخ یزدین: ١٩٩٧ - ١٩٩٣السنوات  -
 ،ارة التربی  ةمطبع  ة وز ،قلیموزارة المالی  ة واالقتص  اد ب  اإل ،١٩٩٧ل  ى لس  نة وف  ي س  تة اش  ھر األ

  . ٣١٨ - ٣١٧و  ٣١٢ - ٣١١و  ٣٠١ - ٣٠٠و  ٢٨٥ - ٢٨٤الصفحات  ،١٩٩٧ ،اربیل
  . ٣مضروبة بالرقم ١٩٩٦الربعة اشھر  االخیرة من عام  )*(
  
  


