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 المستخلص                                                   

الفرضية التي انطمقت منيا الدراسة وىي " ان غياب الدور التمويمي لمضرائب في تحقيق اىداف ثبوت  -1
التنمية المستدامة في العراق اثر سمبًا عمى اداء الضرائب ألدوارىا االخرى )االقتصادية واالجتماعية 

فعيل بقية االدوار والبيئية( , وان تفعيل الدور التمويمي لمضرائب من شأنو ان يساىم بشكل ايجابي بت
فمثاًل, لو تحققت الحصيمة المالية لكان باالمكان استخداميا لتفعيل نظم الحماية الوظيفية ليا". 

 االجتماعية الممولة من الضرائب, او لتحسين حال الواقع البيئي المتدىور .... 
من خالل  تبدو اعراض المرض اليولندي شاخصًة بوضوح في جسد االقتصاد العراقي ويتبين ذلك -2

متوسطًا يقدر  2012-2003االعتماد شبو المطمق عمى االيرادات النفطية والتي شكمت خالل المدة 
المدة % خالل 2% من اجمالي االيرادات وبالمقابل فأن االيرادات الضريبية لم تشكل سوى97بقرابة 

 وكانت النسبة المتبقية من نصيب االيرادات االخرى. يانفس
عدة تحديات سمبًا عمى ىيكل النظام الضريبي العراقي مما جعل ىذا االخير يعاني من اثر الريع النفطي  -3

من قبل الحكومة  نتيجة ضعف الدعم السياسي لالدارة الضريبية والنظرة الثانوية وازدادت ىذه التحديات 
 ية.لاليرادات السياد

تميز النظام الضريبي العراقي ومنذ نشوء الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي بسيادة الضرائب  -4
لمضرائب المباشرة )الدخل( وتوسيع غير المباشرة وسيستمر ىذا الوضع نتيجة ضعف القاعدة االساسية 

 قاعدة الضرائب غير المباشرة في االونة االخيرة )تطبيق التعرفة الكمركية(.
ة مساىمة الضرائب في العراق دورىا التمويمي فقد شكمت االيرادات الضريبية متوسط نسب تؤد   لم -5

 % لمثانية خالل المدة3,1% لالولى و2,1جارية والنفقات الجارية وبواقع منخفضة في االيرادات ال
  ل المدةولم ترتفع نسبة متوسط االيرادات الضريبية من اجمالي ايرادات الموازنة خال( 2003-2012)
 %.2,1عن ( 2003-2012 )

ر كل من الضغط الضريبي والطاقة الضريبية والجيد الضريبي الى وجود طاقة ضريبية لم تستغل يؤش -6
كومة التحرك ايجابيًا الستغالليا, إذ بمغ متوسط الضغط الضريبي خالل المدة بعد وبامكان الح

سًا بالمستوى الذي اوصت بو %( وىو مستوى  متدني قيا1,02( نسبة مقدارىا )2003-2012)
%( خالل المدة نفسيا, وىو 1,13اما متوسط الطاقة الضريبية فقد بمغ )%(, 17الدراسات والبالغ )

في حين بمغ متوسط الجيد الضريبي %(, 25متوسط منخفض ايضًا قياسًا بالمتوسط االمثل والبالغ )
 من الطاقة الضريبية.  ( لممدة نفسيا, وىذا يعني ان ىناك امكانية غير مستغمة0,9)

قصور النظام الضريبي الواضح عن تأدية دوره االقتصادي ومايؤكد ذلك ىو تدني متوسط نسبة  -7
         % خالل المدة2,62الى حجم االنفاق االستيالكي الخاص والبالغ االيرادات الضريبية 

الى نسبة  وتدني متوسط معامل مرونة نسبة التغير في االنفاق االستيالكي الخاص( 2003-2012)
اما في مجال دعم الضرائب لمنمو  0.31الى  يانفسالمدة التغير في االيرادات الضريبية وخالل 

 الدعم كان ضعيفًا جدًا كما يبينو فأن )من خالل الضرائب الكمركية ودعم المنتج المحمي( االقتصادي



% لمسمع 16,14وستثمارية( لالستيرادات الكمية )استيالكية + ا% 0,79متوسط الجدار الكمركي والبالغ 
 والمفترض ان العراق بمد زراعي. (2012-2003) ة خالل المدةيالغذائ

بالرغم من وجود حوافز ضريبية في قانون االستثمار العراقي, اال ان المستثمر )المحمي او االجنبي(  -8
 يبحث عن بيئة استثمارية جاذبة يكون لمضرائب دور ثانوي فييا. 

ساعد عمى ذلك توزيع الدخل والثروة بشكل عادل و لم يستطيع النظام الضريبي ان يساىم بفاعمية في  -9
الغاء ضريبة التركات من الييكل الضريبي العراقي وحققت النفقات العامة مجااًل اوسع او اثراكبر في 

ناتج المحمي االجمالي تحقيق العدالة االجتماعية المختمة بداللة متوسط نسبة تعويضات العاممين الى ال
% مقابل متوسط نسبة فائض العمميات الى الناتج المحمي 19البالغ  2012-2003خالل المدة 

 .نفسيا  ممدةل% و 81االجمالي البالغ 
 رة.لضاحد من استيالك السمع ايجابية في البامكان الضرائب ان تساىم مساىمة ا -10
ولكنو غير رادع بما فيو صحيح  المموثة لمبيئة اجراءان الغرامات المالية المفروضة عمى االنشطة  -11

 الكفاية وباالمكان ان تكون الضرائب اكثر فاعمية في ىذا المجال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


