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 االستنتاجات                                               
المالية واالقتصادية واالجتماعية ، فقد  بمحدودية فاعميتو من النواحيفي العراق النظام الضريبي  اتصف -1

الجارية والنفقات الجارية خصوصا في المدة  اإليراداتفي نسب مساىمة منخفضة الضريبية  إليراداتاشكمت 
الجارية والنفقات  لإليرادات  %1286و  %1224متوسط نسب المساىمة ليذه المدة بمغ  إذ 2004-2008

 %0294حيث بمغ متوسطو تدني شديد في مستواه  إلىيشير العبء الضريبي  إنكما الجارية عمى التوالي،
الداللة المستحصمة من تقويم دور النظام االقتصادي تفيد بضعف ىذا  إن إلى إضافة، 2008 -1998لممدة 

دوره في تشجيع االستثمار كان دورا عاما  إنتقرار االقتصادي ، كما وتحقيق االسالدور في توجيو االستيالك 
 يالتمويمدور الضرائب المباشرة تراجع  إلىفان التقويم يشير وغير واضح المعالم، وبصدد الدور االجتماعي 

 مقداره 2002-1998الضرائب المباشرة لممدة  إيراداتلمنفقات التحويمية التي شكمت متوسط نسب من اجمالي 
% وىذا يعني قصور الضرائب المباشرة عن 8636مقداره  2008-2004% مقابل متوسط نسب لممدة 504
عدم فاعمية  تأشيرل عام يمكن كعدالة، وبش أكثرع الدخل القومي بصورة توزي إعادةفي  كون اداة فاعمةان ت

 النظام الضريبي في االستجابة لممتغيرات االقتصادية واالجتماعية2
 نمتوسطيالضريبية الممكنة  في االقتصاد العراقي  اإليراداتالضريبية والتي تجد داللتيا في  شكمت الطاقة -2

الفرد ودرجة  )الطاقة الضريبية دالة لمتوسط دخل 2008-1998لممدة  ( %36231و ) (%24270) مامقدارى
الناتج  إلىلقطاع الزراعي االنفتاح االقتصادي لالول والطاقة الضريبية دالة لنسبتي قطاع التعدين والمقالع وا

الضريبية الفعمية   اإليراداتالذي يجد داللتو في الضريبي ، في حين شكل العبء المحمي االجمالي لمثاني(
 ( لممدة نفسيا2%0294وسطا مقداره )مت

فاعمية ىذا النظام وقصوره عن  إضعافدورا في المختمفة التي يواجييا النظام الضريبي متحديات كان ل -3
 2ىدافوأتحقيق 

 نظام الضريبي ال رثانوية دو  التي تركز عمى ضعف الدعم السياسي المقدم لالدارة الضريبية بسبب النظرة  -4
 2الدولة إيراداتىيكل النفطية وسيطرتيا عمى  اإليراداتنظرا لوفرة   لتمويميا

قبول نفسي  جادإيترسخ النظرة السمبية المتوارثة والمتراكمة عبر الزمن لمضريبة والتي ساىمت في عدم  -5
 الضريبية2المالي والبيئة الفساد واجتماعي لفكرة الضريبة كما ربطت بين مفاىيم 

رغم خطورة  2003قدر من االىتمام وخصوصا مابعد  بأيلم يحظ موضوع دعم موظف السمطة المالية  -6
 أوباالستالم  اغمب دول العالم تمنح الموظفين الذين يتعاممون مع المال العام إن إذالدور الذي يؤديو 

 باالستخدام ميزات تتناسب وحيوية الدور المنوط بيم2
 

 


