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Taxes and their role in enhancing the revenues of the state budget
Analytical study for the period (2003 – 2016)

الضرائب ودورها في تعزيز ايرادات الموازنة العامة للدولة دراسة تحليلية للفترة
) 2016 – 2003( من سنة
 أنور عباس ناصر.م.*م

Abstract Taxation in the modern era has assumed an important position as it

is considered one of the most important revenues that the state can receive to
meet its need for expenditure. The importance of taxes is not only one of the

most important public revenues of the state, but because of tax, economic,
legal, social and political problems. The tax policy is one of the most
important tools of economic policy and the most profound in the impact of the

research dealt with the role of taxes in financing the public budget in Iraq, the
economy of Iraq is a rent economy with a large reliance on oil has reached

the researcher to a set of conclusions from The most important of which is the
value of the coefficient of difference cv to the existence of a very large

dispersion in the values of tax revenues compared to other variables and this
is the result of government interest in the input of taxes after the decline
witnessed by the prices of oil markets and also recommended the researcher

a set of recommendations, most important work to increase government
interest in the issue of taxes and being an important resource Of state
resources to support public budget revenues and thus provide different
services

to

community

members.
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مستخلص - :أحتلتتا الاترافي اتتص العصتر الحتتديم مكانتة م متتة كون تا تعتتد واحتدة مت ا تم االيتراداا
التتتص يمكت ا تحصتتا علي تتا الدولتتة لستتد حاجت تتا مت النمقتتاا ر والتتتاتص ا ميتتة الاترافي كون تتا مت ا تتم

االيت تراداا العام تتة للدول تتة احس تتي ر وانم تتا لم تتا تايت ترل الد ارس تتاا الات تريبية مت ت مة تتاكا اقتص تتادية وقانوني تتة
واجتماعيتتة وسياستتية تتتثكر حيتتم ا السياستتة الا تريبية تعتتد م ت ا تتم ادواا السياستتة االقتصتتادية واكار تتا
عمقا اص التااير ر لثا يتناوا البحم التطرق الى دور الارافي اص تمويا الموازنة العامة اص العراق كو

اقتصت تتاد الع ت تراق اقتصت تتاد ريعت تتص ثو اعتمت تتاد كبيت تتر علت تتى الت تتنمط وقت تتد توصت تتا البحت تتم الت تتى مجموعت تتة م ت ت
االستنتاجاا مت ا م تا اةتارا قيمتة معامتا اال تت

 cvالتى وجتود تةتتتا كبيت ار جتداق اتص قتيم االيتراداا

الاتريبية مقارنتتة بتتالمتايراا اال تترا و تتثا نتتات مت اال تمتتام الحكتتومص بمتتد

ا الا ترافي بعتتد ال بتتوط

التتثش ةت دتع استتعار التتنمط اتتص االستواق العالميتتة وتوصتتا البحتتم التتى جملتتة مت التوصتتياا ا م تتا العمتتا

على زيادة اال تمام الحكومص بمسالة الارافي وكون ا موردا م ما م موارد الدولة لدعم ايراداا الموازنة
العامة وبالتالص تقديم ال دماا الم تلمة الاراد المجتمع .
المقدمةةةةةةة ع ت تتد الات ت ترافي مت ت ت الرك ت تتافز ااساس ت تتية الت ت تتص تعتم ت تتد علي ت تتا الدول ت تتة ا ت تتص المس ت تتا مة ببن ت تتا
المجتمت تتعر حث تحتت تتا مركت تتز الصت تتدارة لم تل ت ت

الت تتدوا لتمويت تتا ال زينت تتة العامت تتة للدولت تتةر وات تتص الع ت تراق لت تتم

تجت تتد الا ت ترافي موقع ت تتا ات تتم المرتك ت تزاا الرفيست تتة كمت تتورد م ت تتم يرات تتد زينت تتة الدولت تتة وكت تتثل لت تتم تحتت تتا

الا ت ترافي مكانت تتة م مت تتة لت تتدا نمست تتية ابنت تتا البلت تتد ر لقنت تتاعت م ب ت ت

مت تتا يت تتداع م ت ت ا ت تريبة ال يصت تتي ات تتص

الصتتتالع العت تتامر وال يجت تتد مت تتا يقابلت تتع لتمويت تتا الدولتتتة نتيجتتتة ست تتو التطبيت تتق م ت ت قبت تتا ال تتبع

الا ت تريبية ر اا ت ت ع ت ت ات تتع

الت تتوعص الت تتوطنص بال ت تتدماا ر ممت تتا أدا حلت تتى ات تتع

للتة ت تريعاا

اال تمت تتام ب ت تتثا

ال ارات تتد المت تتالص الم ت تتم والحيت تتوش م ت ت ك ت ت الط ت تراي الدولت تتة والم ت تواط ر االمتحص ت ت ا الا ت تريبية تةت تتكا

جت ت تتز اق م مت ت تتا م ت ت ت اوي ت ت تراداا العامت ت تتة للدولت ت تتةر ع ت ت ت طريت ت تتق تنميت ت تتث السياست ت تتاا الماليت ت تتة لت ت تتدعم الجوانت ت تتي
االقتصت تتادية واالجتماعيت تتة والسياست تتية بالةت تتكا الت تتثش يجعت تتا م ت ت النشت تتام المت تتالص القت تتوة المحركت تتة للنةت تتاط

االقتصادش

منهجية البحث
 - 1مشكلة البحث  :يعد ار

الاريبة وجبايت ا عم م اعماا السلطة العامة ر كما تعد مش ار مت

مشتا ر الدولتة ر صوصتا بعتتد الزيتادة الكبيترة اتص احتياجتتاا التدوا ونمقات تا والتتص متتا تتزاا اتص تاتتاع
مستتمر متتع تطتتوراا الحيتتاة ممتا داتتع التتدوا التتى اتر

الاترافي معتبترة ايا تتا واجبتا وطنيتتا تاتتامنيا يقتتوم

االا تراد بتتداع ا مةتتاركة متتن م اتتص تحمتتا االعبتتا العامتتة ر ولك ت علتتى التتر م م ت

تتثل اال ميتتة نجتتد ا

الحصتتيلة التمويليتتة للا ترافي اتتص الع تراق تتص اتتعيمة ولتتيس ل تتا ا ميتتة اتتص الموازنتتة حتتتى بعتتد ان متتا
اسعار النمط اص االسواق العالمية .
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 -2اهميةة البحةةث  :تةتكا الاترافي ا ميتة كبيترة اتص راتد موازنتتة التدوا بتتالمورد المتالص التتثش يستا م اتتص
تعزيز قدرة ثل الموازنة اص مواج ة االعبا المالية التص تكتو ملزمتة ب دا تا اتجتال ااتراد المجتمتع انط قتا
م مسؤولية الدولة اص التد ا اص الجواني االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمواطني ا .
- 3هةةةدل البحةةةث  :انط ق تتا مت ت ا مي تتة دور الات ترافي ا تتص وقتن تتا الحاا تتر كون تتا مص تتدر م تتم للدول تتة
التستتتانص عنتتع متتع وجتتود المصتتدر الترفيس ل يتراداا العامتتة اتتص الدولتتة اال و تتو التتنمط لتتثا يتنتتاوا البحتتم
بيا ا مية اعتماد الموازنة العامة اص العراق على ثا المورد اص تمويا ايراداا الدولة الم تلمتة حتتى لتو
كا ثل بنسبة قليلة ومقارنة متع االيتراد الترفيس التنمط حيتم تةتكا مجمتود االيتراداا الاتريبية المتنوعتة
اص العراق ايرادا اليست ا بع للدولة .
 - 4فرضية البحث  :ينطلق البحم م اراتية مماد تا ا الحصتيلة التمويليتة للاترافي يمكت ا تكتو
موردا م ما م الموارد التص يمكن ا م تنويع موارد الد ا ول ا دور ايجابص اص تمويا الموازنة العامة .
 - 5هيكلية البحث  :لقد أرت ا الباحم م التحقق م اراية البحم وتحقيقع داع اقد تتم تقستيمع التى
عتتدة مباحتتم اات عت االستتتنتاجاا والتوصتتياا  .االمقدمتتة قتتد صصتتا لمن جيتتة البحتتم متنتتاوال اي تتا
مةتتكلة البحتتم وا ميتتتع و داتتع الجتتو رش واراتتيتع  .أمتتا المبحتتم االوا اقتتد كتتا أطتتا ار نشريتتا للا ترافي
حيتم صتا المطلتي االوا منتع التى المم توم العتام للاترافي و صتافا الاتريبة كمطلتي اتانص ر اتص
حي تناوا المطلي الاالم االساس القانونص لمر
االوا منتع التتى القواعتد العامتتة التتص تحكتتم اتر

الاريبة ر اما المبحم الاانص حيم صا المطلي
الاتريبة و التقستيماا العامتتة للاترافي كمطلتتي اتتانص .

امتتا المبحتتم الاالتتم اقتتد صتتا كاطتتار ممتتا يمص للموازنتتة العامتتة اقتتد صتتا المبحتتم االوا منتتع التتى
مم تتوم الموازنتتة العامتتة كمطلتتي اوا و صتتافا الموازنتتة العامتتة كمطلتتي اتتانص و مبتتادا اعتتداد الموازنتتة
العامة كمطلتي االتم و انتواد الموازنتة العامتة كمطلتي اربتع و مكونتاا الموازنتة العامتة كمطلتي تامس .
اما المبحم الرابع اقد صا لبيا دور الارافي اتص تمويتا الموازنتة العامتة اتص العتراق حيتم صتا
المطلي االوا منع الى نةا ة الموازنة العامة اص العراق و تحليا يكا االيراداا العامة الممولة للموازنتة
العامة كمطلي اانص و الجانتي العملتص للبحتم كمطلتي االتم .اتم بعتد ثلت يتتم استتع ار
والتوصياا التص تم التوصا ل ا .
المبحث االول االطار النظري للضرائب
المطلب االول المفهوم العام للضرائب
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ل ستتنتاجاا

ش را الاريبة للوجود مع تكو المجتمعاا وبروز الروح الجماعية و ص اساسا مرتبطة ب اكار مالية او
سياسية حيم كا االاراد يقدمو الارافي للحكام على ان تا مستا مة طوعيتة وليستا اجباريتة مقابتا نمتع
مباةر يحصا عليع دااع الاريبةر بمعنى ان ا كانا مقابا دمة وام لمنمعة وكإن تا عقتد بتي طترايي
ما دااع الاريبة والحاكم الثش تؤوا اليع الاريبة ر ومع توسع المجتمعاا وتطور ا وش ور الحكوماا
وتعتتدد ال تتدماا والم تتام التتتص تؤدي تتا الدولتتة للمجتمتتع ر بتترزا الحاجتتة التتى التمويتتا اش تترا اال ار التتتص
ترا

مبدأ التعاقتد بتي االاتراد المكلمتي بتداع الاتريبة والحتاكم واصتبحا الاتريبة حلزاميتة الكرعتاوش ر

 )20 :2010ر يمك ت ا تعتتر الا تريبة بان تتا اقتطتتاد يداعتتع االا تراد جبتت ار للدولتتة دو مقابتتا وبص تتمع
ن افية واقا لمقدرة االاراد التكليمية وثل لتحقيق ا دا

مالية واقتصادية واجتماعية كاشم ر)14 :2013

ر او تص ارياتة الزاميتة تحتتدد ا الدولتة ويلتزم المكلت

باداف تتا بت مقابتا تمكينتا للدولتتة مت القيتام بتحقيتتق

ا تدا

المجتمتتع بركتتاا وا تترو ر)183:1986ر وتعتتر بان تتا استتتقطاد نقتتدش تمراتتع الستتلطة علتتى

االا تراد بطريقتتة ن افيتتة وب ت مقابتتا بقصتتد تاطيتتة االعبتتا العامتتة ال طيتتي وةتتاميع ر )145 :2012ر
وكتثل تعتر بان تا ارياتة ماليتة نقديتة تت دي تا الدولتة جبت ار مت االاتراد بتدو مقابتا ب تد
العامة وتحقيق اال دا

تمويتا نمقات تتا

النابعة م مامو السمت ا السياسية العلص ر.)91:2003

المطلب الثاني خصائص الضريبة
اوالً الضةةريبة فريضةةة ماليةةة  :اتتص العصتتر الحتتديم اصتتبحا الاتريبة تتتداع اتتص صتتورة نقتتود تماةتتياق متتع
مقتا تتياا النشتتتام االقتصت تتادش ككت تتا ر ال جمي تتع المعت تتام ا بات تتا تق تتوم عل تتى اس تتت دام النقتتتود س ت توا
القطاعتتاا العامتتة او ال اصتتة وبمتتا ا النمقتتاا العامتتة تتتتم بصتتورة نقديتتة ا ت
الاترافي البتتد ا تجبتتى بتتالنقود كتتثل

االي تراداا العامتتة بمتتا اي تتا

الكرعتتاوش ر )23 :2010ر االصتتا اتتص الاتريبة ان تتا مبلت مت

النقود اش ان ا اقتطتاد نقتدش و تثا تو الحتاا اتص العصتر الحتديم ات

تتم استتي

الدولتة علتى متاا يتر

نقدش رج االمر م نطتاق الاتريبة واصتبع مصتادرة بالنستبة للمنقتوالا و تو امتر ال يتتم اال اتص حتاالا
اس تانافية كالدااد الوطنص لتمويا نمقاا الحري كما ال يعتد تقتديم ال تدماا االجباريتة كالست رة او ال دمتة
العسكرية اريبة العلص ر. )92: 2003
ثانياً الضريبة اجبارية غير عقابية  :ا الاريبة ارياة اجبارية و ثا يمسر ا المكل
داتتع الا تريبة بتتا تتو مجبتتر علتتى داع تتا للدولتتة ر وبتتثل اان تتا ت تل ت

لتيس حت اقر اتص

ع ت المنحتتة او المستتاعدة لكون تتا

ا تياريتتة للدولتتة اعنتتدما يحتتاوا المتترد االمتنتتاد عت داتتع الاتريبة اانتتع يقتتع تحتتا طافلتتة عقتتاي الدولتتة اتتص
ستتبيا تحصتتيا الا تريبة الممرواتتة عليتتع نتتور والة تري
482

ر . )13:2002حيتتم اصتتبحا اتتص العصتتر

الح ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتديم تتمي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتز بعنص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر االلت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ازم واالجب ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتار اش ان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا اص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتبحا اريا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة
حلزامية تتولى الستلطاا العامتة بتحديتد استعار ا والعناصتر ال ااتعة ل تا دو ا يكتو للمكلت
ثل ت ت وي حت تتش ا عنصت تتر اول ت تزام يميت تتز الا ت ترافي ع ت ت القت تترو

د تا اتص

التت تتص تكت تتو ا تياريت تتة عبت تتد الحميت تتد

ر. )241:2005
ثالثةةةاً الضةةةريبة فريضةةةة بةةةدون مقابةةةل  :م ت
اليؤدي ا لار

صتتافا الا تريبة ان تتا تتتداع بتتدو مقابتتا او ا دااع تتا

الحصوا على اافدة اصتة وعليتع حيتم يتداع المترد الاتريبة كعاتوا اتص جماعتة تربطتع

ب ا روابط عديدة ويجي عليع تحما نمقات ا العامة والتص تكو الزمة الستم اررية وانتشام الحيتاة الجماعيتة
ب ا لثل يجي على المكل

اال يطلي م الدولة نمعاق اصاق مقابا داعع للاريبة التص يلتتزم ب تا لتاطيتة

نمقتتاا الدولتتة عنتتدما تقتتدم ال دمتتة العامتتة التتتص قتتد اليستتتميد من تتا دااتتع الاتريبة العلتتص ر. )123:2003
وبنتتا ا عليتتع ا ت

االلت تزام بالا تريبة يعتمتتد علتتى متتدا قتتدرة الة ت ا علتتى المستتا مة اتتص تاطيتتة تكتتالي

االعبتا العامتتة ولتتيس علتتى متتدا تمتعتتع بال تتدماا العامتتة ر اتتالمق ار يستتتميدو مت ال تتدماا العامتتة التتتص
تقدم ا الدولة اص مجاا الصحة والتعليم وما ةابع ثل على الر م مت ان تم اليتداعو مت الاترافي ةتيفاق
او ي تتداعو مب تتال بس تتيطة تتناس تتي وق تتدرت م عل تتى ال تتداع بينم تتا تم تتر

الات تريبة عل تتى اال ني تتا باس تتعار

تصاعدية او مرتمعة على الر م م عتدم ااتادت م بةتكا كبيتر مت ال تدماا التتص تقتدم ا الدولتة كالصتحة
والتعليم ما ق أحمد ر. )75:2012
رابعاً الضةريبة تةدفب بصةفة نهائيةة  :ويقصتد ب تثل ال صيصتة ا المترد التثش يلتتزم بتداع الاتريبة انمتا
يتتداع ا للدولتتة بصتتمة ن افيتة ات تلتتتزم الدولتتة بتترد قيمت تتا اليتتع بعتتد ثلت ر واتتص تتثا ت تلت
القر

الاتريبة عت

العام الثش تلتزم الدولة بردل الى المكتتبتي اتص ستندات م وبتداع اوافتد عت المبتال المكتتتي ب تا اتص

ا لي االحيا

حةيش ر. )153:2006

المطلب الثالث االساس القانوني لفرض الضريبة  :ا االساس القانونص للاريبة كا ماتار جتدا بتي
نشري تتاا كايت ترة انتة تترا ا تتص الق تتر التاس تتع عة تتر من تتا مت ت ق تتاا ا ا تتر
التعاقديتتة بتتي الدولتتة والمتترد ومتتن م م ت اعتبتتر اتتر
سنتناوا اتي النشريتي

الات تريبة يس تتتند ال تتى الع ق تتة

الا تريبة واجبتتا وطني تاق نشريتتة التاتتام ) حيتتم

ال طيي وةامية ر. )156:2012

-1نظرية العقد االجتماعي  :ا مؤستس تثل النشريتة جتا جتا روستو ومماد تا ا البةتر عنتدما بتد وا
حيتتاة الجماعتتة تعاقتتدوا علتتى ا ياتتحص كتتا اتترد ع ت قستتم مت حرياتتتع الطبيعيتتة التتى يفتتة حاكمتتة ترعتتى
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ةتتؤو الجماعتتة ا تتث ستتلطات ا م ت

طبيعتتة العقتتد

تتثا العقتتد المةتتتر اال ا الكتتتاي م تلمتتو اتتص تكيي ت

المالص اطرحوا التطوراا االتية :
أ-عقد ايجار اعماا ر حيم تقدم الدولة دمات ا ويقوم االاراد بداع ايجار ا .
ي-ان ا عقد بيع ر حيم تماا ام أنص يةترش بع المرد حماية لع الزبيدش ر. )48:1996
ج-عقد ت مي ر حيم يقوم المكل

بتقديم قسط اص حالة ت مي الجز الباقص ناةد ر. )122:2003

-2نظريةةةة التضةةةامن االجتمةةةاعي  :ام تتا االس تتاس الق تتانونص ال تتثش تس تتتند الي تتع الدول تتة ا تتص ا تتر
الارافي اص وقتنا الحاار ر ا

وجباي تتة

المكر الحديم يتجع الى نشرية التاام االجتماعص والى ت سيس حق

الدول تتة ا تتص ثلت ت عل تتى مم تتوم التا تتام االجتم تتاعص حي تتم تص تتبع الدول تتة ا تترورة اقتص تتادية واجتماعي تتة
وسياستتية ر وا االا تراد اي تتا متحتتدو بعا ت م متتع التتبع

اال تتر ر ولكتتص تقتتوم الدولتتة بم ام تتا كاحةتتباد

الحاج تتاا العام تتة وتحقي تتق االمت ت والعدال تتة لكاا تتة ابن تتا المجتم تتع بت ت اس تتتانا وبات ت

النش تتر عت ت م تتدا

مستتا تم م المرديتتة اتتص تحمتتا االعبتتا العامتتة ا نتتع يجتتي علتتى الم تواطني اتتص الدولتتة التاتتام مع تتا اتتص
مواج ة اعبا التكالي
ا

العامة كا بحسي طاقتع ومقدرتع حةيش ر. )156:2003

ثل النشرية تقرر قاعدة اساسية م قواعد العدالة الاريبية ص تتناسي حجم الارافي المداوعة م

قبت تتا المكلمت تتي مت تتع مقت تتدرت م التكليميت تتة ولت تتيس بمقت تتدار است تتتمادت م م ت ت ال ت تتدماا العامت تتة

الجنت تتابص

ر. )140:2007
المبحث الثاني قواعد الضريبة وتقسيماتها العامة
المطلب االول القواعد العامة التي تحكم فرض الضريبة
نش اقر لما قد يحصا مت تعتار
ومصلحة المكل

اتص المصتالع بتي التدوا واالاتراد او بعبتارة اواتع بتي مصتلحة ال زينتة

كا البد م قواعد اساستية عامتة يجتي اتباع تا او اعتماد تا عنتد اتر

الاتريبة تثل

القواعتتد او متتا تستتمى بقتتانو الا تريبة تتص التتتص تقتتاس ب تتا س ت مة الا تريبة اتتص التوايتتق بتتي الحصتتيلة
والعدالة وكاالتص العلص ر. )95:2003
-1قاعةةدة العدالةةة  :تعنتتص تتثل القاعتتدة انتتع يجتتي توزيتتع عتتي الا تريبة توزيع تاق عتتادالق بتتي الم تواطني ر
ولتحقيق ثل يجي على المةرد الاريبص ا يراعص المقدرة التكليمية لكا ارد مع ارورة اعما اصحاي
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التتد وا المن ماتتة م ت ادا الا تريبة لحتتد الكمتتا

واالعبتتا العافليتتة بمتتا يتناستتي ومستتتوا المعيةتتة اتتص

المجتمع البطريق ر. )51:1984
وكا كتاي الماليتة العامتة التقليتديو يترو اتص الاترافي النستبية التتص تمتر
متتد والت م اتتص كن ت

علتى االاتراد بالتناستي متع

حمايتتة الدولتتة تتص التتتص تحقتتق تتثل القاعتتدة ر ولك ت المكتتر المتتالص الحتتديم يتترا اتتص

الارافي النسبية ال تحقق العدالة ر با ا الثش يحقق العدالة الصحيحة تص الات ارفي التصتاعدية الن تا
المعيتتار االكبتتر عدالتتة اتتص تقتتدير القتتدرة علتتى التتداع اش المقتتدرة التكليميتتة لكتتا م تواط اتتص تحمتتا االعبتتا
العامة وثل الن ا تزداد مع زيادة الد وا المتحققة ل م حلوكص وا رو ر. )111:1985
تتو علتتم المكل ت

-2قاعةةدة اليقةةين  :يقصتتد بقاعتتدة اليقتتي

علمتاق قاطع تاق بالوقتتا التتثش يتتداع ايتتع الا تريبة

وكيميتتة التتداع ومقتتدار المبل ت التتثش يجتتي داعتتع حيتتم تكتتو الا تريبة وااتتحة ال تايتتر التباس تاق او اجت تتاداق
بحيم تكو مم ومة لعامة الناس اا علص ر. )177:2002
حيتتم ا الاتريبة التتتص ال يعتتر المكلت

مقتتدار ا وزمتتا جبايت تتا ومكتتا داع تتا معراتتة تامتتة تعتتد اتريبة

تعسمية حيم تؤدش الى سو االستعماا والى ار اق المكلمي ر كمتا تتطلتي تثل القاعتدة استتقرار التةتريع
الاريبص وابعادل ع التعدي ا المستمرة التص تجعا المكل

الاريبص عاجز ع تتبع تثل التعتدي ا

قدش ر. )40:2011
-3قاعةدة المئئمةة  :يجتي علتى الاتريبة ا تجبتتى اتص اكاتر االوقتاا م فمتة للمكلت
تيستتي اقر لتتع ويعتبتتر الوقتتا التتثش يحصتتا ايتتع المكلت

وبالكيميتة االكاتتر

علتتى د لتتع اكاتتر االوقتتاا م فمتتة لتتداع الاتريبة كت

تجبى اريبة الرواتي واالجور م المكلمي اص اوقاا استت م اجتور م وتجبتى اتريبة االربتاح الصتناعية
والتجارية اص ن افية الدورة المالية وعنتد تحقيتق التربع وتجبتى اتريبة ريتع العقتاراا مت المكلمتي بعتد داتع
ب تتدالا االيج تتار ال طي تتي وة تتامية ر . )159:2012وا تك تتو اجت ت ار اا الجباي تتة والتحص تتيا مناس تتبة
لشرو

المكل

الت ري من ا

اث يجي اال يكو داع الاريبة عليع اقي ق بةتكا يجعلتع عتاج اقز عت التداع او يداعتع التى
ل

ر. )180:2008

-4قاعدة االقتصاد  :تقاص ثل القاعدة ب
توج تتد حال تتة لوست ت ار

تكو نمقاا جباية الارافي اص حد ا االدنى أش يجي اال

والتب تتثير ل تتثل النمق تتاا وا تي تتار اس تتاليي واجت ت ار اا تتطل تتي اق تتا التك تتالي

طاق تتة

والعزاوش ر ) 40:2007وتتصا ثل القاعدة مباةرة بدافرة الاريبة اث ينباص ا تكتو نمقتاا تثل التدافرة
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اق تتا مت ت االيت تراداا الت تتص تحص تتا علي تتا حي تتم اثا ل تتم تتحق تتق تتثل الحال تتة اص تتبع وج تتود الات تريبة ي تتر
اقتصادش الكعبص ر. )9:2008
المطلب الثاني التقسيمات العامة للضرائب
ا الات ترافي الموج تتودة ا تتص اش بل تتد تتص ات ترافي تم تتر

عل تتى االمت تواا و ن تتا ات ترافي تم تتر

عل تتى

االة ت اا وا االنشم تتة الا تريبية تق تتوم علتتى الجم تتع بتتي الاتترافي المباة ترة والاتترافي يتتر المباةتترة
بمعنى اعتماد ثل االنشمة على نشام الارافي المتعددة وليس نشام الاريبة الواحدة والارافي المباةرة
اص اش بلد من ا ممرواة على الد ا و ص اريبة الد ا واريبة العقار و نا اريبة واحتدة ممرواتة
عل تتى رأس الم تتاا تتص ات تريبة العرص تتاا اس تتماعيا ر. )85 : 2002ويتع تتر

الةت ت ا ل تتداع بعت ت

الارافي عند االنماق على اقتنا الستلع وال تدماا المتثكورة ويتداع ا بطريتق يتر مباةترة كجتز مت امت
السلع او ال دماا المقتناة ر ويطلق على تثا النتود مت الاترافي اترافي االستت
المتتاا المتتتداوا التتى بع ت

الا ترافي يتتر المباة ترة التتتص تمتتر

االة اا ويطلق على ثا النود م الارافي ارافي التداوا

عناصتر

وتتعتر

علتتى المعتتام ا وتتتداوا االم تواا بتتي
العبيدش ر. )30:2012وسيتم تناول ا

بةص م االيجاز وكاالتص :
أ-الض ةرائب المباشةةرة  :تحتتتا الاترافي المباة ترة اتتص أش بلتتد ومن تتا العتراق ا ميتتع كبيترة لكون تتا تستتت د
ة تريحة واستتعة م ت االم تواا واالة ت اا عنتتد ال اتتود للا تريبة البتتدرانص ر .)234:2010والا ترافي
المباةرة اص العراق نوعي ويمك ا نتعر على ثل االنواد كالتالص :
الفرع االول  /الضرائب على الدخل
اليوجد اتماق يثكر بي رواد المالية على تحديد مم وم موحد للد ا امتن م مت ياتيق مت تعريت
ليعراتتع حستتي مصتتدرل ومتتن م م ت يوستتع م ت تعري ت
للمكلت ت

التد ا

التتد ا ليجعلتتع ةتتام لكتتا زيتتادة اتتص المقتتدرة الماليتتة

ي تتونس ر .)136:2004ا تحدي تتد مم تتوم ال تتد ا مست ت لة م م تتة ا تتص الد ارس تتاا الات تريبية حت تتى

التةما الاريبة بع

االمواا التص التعد م قبيتا التد ا باواتااة التى منتع ت تري بعت

التتد وا التتتص تنطتتوش تحتتا تتثا النتتود م ت التتد ا ويمك ت التمييتتز بتتي نتتوعيي م ت

االنتواد مت

تتثل الا ترافي متتا

الاريبة على مجمود الد ا والاريبة النوعية على الد ا دراز وابو المتوح ر. )59:2005
الفرع الثاني  /الضرائب على رأس المال يقصد برأس الماا قيمتة متا يمتلكتع المترد اتص لحشتة زمنيتة مت
عقتتاراا او ام تواا منقولتتة ر حيتتم ان تتا الا تريبة التتتص تمتتر
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علتتى رأس المتتاا نمستتع ولتتيس علتتى التتد ا

النتتاجم منتتع طاقتتة والع تزاوش ر .)23:2010وتنقستتم الا ترافي علتتى رأس المتتاا التتى ا ترافي العرصتتاا
الجنابص ر.)278:2009

وارافي التركاا

ي-الضرائب غير المباشرة :و ص الارافي التص تمر

على الستلع وال تدماا امتا عنتد انتاج تا او بيع تا

او تداول ا او است ك ا او عند استيراد ا او تصتدير ا وتت ازيتد ا ميتة الاترافي يتر المباةترة اتص البلتدا
النامية بسبي ال صافا التص تتص
قياساق بالارافي المباةرة ويتكو

ب ا اقتصادياا ثل البلدا ااااة الى اتساد مستا مت ا التمويليتة

يكا الارافي يتر المباةترة اتص دوا العتالم ومن تا العتراق مت نتوعيي

و ما أحمد ر. )190:2012
الفةةرع االول الض ةرائب السةةلعية  :وتستتمى ايا تاق ا ترافي االستتت
وال دماا وتمر
التتد ا ات

ثل الارافي بمناسبة حدوم واقعة االست

الاانيتتة تمتتر

او الا ترافي المحليتتة علتتى الستتلع
او االنماق والمرق بين متا وبتي اتريبة

علتتى المتترد عنتتد حصتتولع علتتى التتد ا امتتا االولتتى اتمتتر

عنتتد استتت دام التتد ا

والواتتع الح تتالص للا ترافي الس تتلعية اتتص العت تراق م تتا الا ترافي الكمركي تتة وا ترافي االنت تتاج المك تتوس )
وارافي المبيعاا النقاش ر. )160:1997
الفرع الثاني الضرائب على التداول والتصرفات  :تمر

تثل الاتريبة عنتدما يتتم انتقتاا حقتوق اترواا

االا تراد وتتتداول ا بيتتن م و ير تتا م ت التص ترااا القانونيتتة التتتص تكتتو االم تواا مح ت ق ل تتا وقتتد عراتتا ب ن تتا
الوسيلة التص تمك المةرد القانونص م الوصوا الى االمواا التص تكو مح ق لتصرااا م تل

االاتراد

وتكتو امالتة تثل الاترافي تص رستوم التستجيا العقتارش والرستوم القاتافية ورستوم نقتا الملكيتة القيستص
ر. ) 140:2008
المبحث الثالث االطار المفاهيمي للموازنة العامة
تعتبر اكترة الموازنتة العامتة للدولتة اكترة حدياتة نستبياق التم تكت الموازنتة العامتة اتص المااتص كمتا تص عليتع
اال ر اقتتد متترا بم ارحتتا تطتتور متعتتددة كانتتا المرحلتتة االولتتى عنتتدما طالتتي اا تراد المجتمتتع الدولتتة بعتتدم
ار

الارافي اال بموااقت م او ممالتي م ر ولمتا ستلما الستلطة الحاكمتة ب تثا المبتدأ طلتي ممالتوا الةتعي

ا يراقب توا انمتتاق حصتتيلة الا ترافي ويناقة توا االستتباي التتتص تتتدعوا التتى اتتر

الا ترافي اتتم انتقتتا الةتتعي

وممالول الى ت كيد حق م اص مناقةة االيراداا والنمقتاا كااتة واوجتع استت دام ا ومت اتم جا تدوا اتص ستبيا
ا يكو تقرير جباية االيراداا واالنماق بةكا دورش اكانا الموازنة العامة .
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المطلب االول مفهوم الموازنة العامة
م المتمق عليع بي كتاي المالية العامة ا الموازنة ص عما سياستص يعبتر عت الستمة الدولتة السياستية
واالقتص تتادية وحي تتم ا مم تتوم الدول تتة والس تتمت ا ق تتد تط تتور م تتع م تترور ال تتزم مت ت دور الدول تتة التقليدي تتة
ثلت التطتور كتا البتد ا يتؤار اتص الموازنتة

الحارسة ) الى الدولة المتد لة ام الى الدولة االةتتراكية ات

ايجعل ت تتا تجتت تتارش اتت تتص مم وم تت تتا وا ت تتداا ا مقتاتت تتياا التطتت تتور ا ت تتص الس ت تتمة الدول ت تتة ووشافم تت تتا العلتت تتص
ر . )505:2003لقد عراا الحاارة المصرية اوا ةكا م اةكاا الموازنتة قبتا ير تا مت الحاتاراا
حيم ا مم وم اعداد موازنة تتام نمقاا وايراداا الدولة ع المترة المقبلة ارتبطا بنةو الدولة ثات تا
نتتا حاجتتة لموازنتتة عامتتة اال بعتتد ا

منتتث اقتتدم العصتتور احتتي كتتا المجتمتتع يعتتيش حيتتاة قبليتتة لتتم تكت

انتشما المجتمعاا اص دوا ترأس ا حكوماا الةي لص ر . )5:1990ثا يعنص ا الحااراا القديمتة
انثا كانا تعر نوعاق م التنشيم للنمقاا وااليراداا ولك مبدأ الموازنتة كوستيلة للتتواز بتي االيتراداا
والنمقتتاا العامتتة وكتتادال رقابيتتة لتنميتتث تتثي الجتتانبيي م ت الموازنتتة لتتم يتبتتي ويش تتر للعيتتا اال منتتث زم ت
حديم نسبياق المعار وةقيق ر. )2:2003
امت تتا مت تتا ي ت تتا تعري ت ت

الموازنت تتة العامت تتة ا ت تتص طت تتة او برنت تتام عمت تتا للحكوم تتة تتت تترجم اي ت تتا سياست تتات ا

االقتصتتادية واالجتماعيتتة التتى ا تتدا

ستتنوية رقميتتة وليستتا مجتترد برنتتام عمتتا تتاا بتتو ازرة الماليتتة بتتي

الكمتتا ة اتتص ادارة االم تواا وحس ت استتتعمال ا الجميلتتص ر . ) 203:2012كتتثل عرا تتا قتتانو المحاستتبة
المرنستتص لستتنة  1926الموازنتتة تتص وايقتتة تنب تؤا واق ترار االي تراداا والنمقتتاا الستتنوية للدولتتة او االن تواد
ال تتدماا التتتص ت اتتع تتص اال تترا للقواعتتد والتنشيمتتاا القانونيتتة نمست ا اللتتوزش ومتراد ر. )14:1997
وتعتتر الموازنتتة ايا تاق ب ن تتا طتتة ماليتتة ستتنوية تعتتر

علتتى الستتلطة التة تريعية القرار تتا وتحتتتوش علتتى

تقت تتديراا لنمقت تتاا واي ت تراداا الدولت تتة لست تتنة مقبلت تتة الجت تتا تحقيت تتق ا ت تتدا

اقتصت تتادية واجتماعيت تتة العبيت تتدش

ر . )186:2011امتتا اتتص الع تراق اقتتد عرا تتا قتتانو اصتتوا المحاستتباا رقتتم  )28لستتنة  1940المعتتدا
ب ن ا الجداوا المتامنة ت مي التوارداا والمصتروااا لستنة ماليتة واحتدة تعتي اتص قتانو الموازنتة )
العلص ر.)505:2003
المطلب الثاني خصائص الموازنة العامة
يمك تل يا ا م صافا الموازنة العامة للدولة وكاالتص
-1ا موازنة الدولة تقدير ممصا اليراداا الدولة ونمقات ا .
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لص ر. )60:2002

-2الموازنة العامة معتمدة م قبا السلطة التةريعية .
-3تعبر الموازنة العامة للدولة ع سنة مالية مقبلة .
-4ان ا تعبير مالص ع ا دا

المجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية .

-5الموازنة وسيلة للتنسيق بي انةطة الدولة الم تلمة واداة للرقابة المالية العامة على ثل االنةطة .
المطلب الثالث مبادئ اعداد الموازنة العامة
علتتى التتر م مت ا تتت

الموازنتتة اال ان تتا جميعتتا تتمتتق علتتى قواعتتد او مبتتادا

وج تتاا النشتتر اتتص تعريت

معينة يجي ا تتواار اص كا موازنة و ص :

-1مبدأ سنوية الموازنة :يقصد بسنوية الموازنة اعداد التقتديراا المتعلقتة بتااليراداا والنمقتاا ت ا ستنة
مالية واحدة بعد حصوا موااقة السلطة التةريعية وتقوم بإعداد جميع متا يصتر
ت تتا الستتنة بات

النشتتر عت ال تتد

ت ا الستنة مت نمقتاا

م ت االنمتتاق او النتتتاف المترتبتتة علي تتا ر واش انمتتاق اليتتتم ص تراع

ا السنة المالية المعينة ال يمك صراع اص ير السنة التص صصا لع

اةم ر.)25:2013

-2مبدأ وحةدة الموازنةة  :يعنتص مبتدأ وحتدة الموازنتة ا تترد نمقتاا الدولتة وايرادات تا اتم صت واحتد او
وايقة واحدة تعر

على السلطة التةريعية القرار ا ر ا تنشم الدولة سوا موازنة واحدة تتام م تل

اوجع النمقاا وااليراداا م ما ا تلما مصادر ا وم ما تعددا المؤسساا وال يفاا العامتة التتص يقتاتي ا
تنشيم الدولة االدارش ال طيي وةامية ر. ) 278:2012
-3قاعدة الشمول ( شمولية الموازنة )  :يمك القوا ا قاعدة الةموا تستلزم ادراج االيراداا والنمقاا
العامة جميع ا م ما قا ة ن ا وبدو اجت ار مقاصتة بين متا ول تثا يطلتق التبع

علتى تثل القاعتدة قاعتدة

عمومية الموازنة العامة وقد جا ا قاعدة الةموا لتعال اوااعاق معينة اص الواقع العملص ر حيم تستلزم
تحقيق االيراداا اص الكاير م المصالع العامة ر ماا الارافي والرسوم واالاما العامتة ا تتحمتا تثل
المصتالع اتص ستتبيا تحقيتق ثلت نمقتتاا عامتة يتطلب تا عمتتا الجبايتة ر كنمقتاا جبايتتة الاترافي مت اجتتور
ومرتباا للمحصلي

عبد الحميد ر. )90:2005

-4قاعدة الشفافية  :الموازنة يجي ا تنةر ويتم تبلي جميع ج اا الدولة الم تلمة ماتا مجلتس النتواي
والوحداا الرفيسية والمرعية وااراد الةعي بجميع تماصيا الموازنة وي تل

اسلوي النةر ومستوا تمايا

المعلوماا وطبيعة نةر البياناا م دولة ال را حماد والبحر ر. )85:1990
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-5قاعةةدة عةةدم التخصةةيص  :يقصتتد ب تتثل القاعتتدة عتتدم جتواز ت صتتيا ايتراد معتتي لتاطيتتة نمقتتة معينتتة
ويعن تتص ا االيت تراداا الت تتص ي تتتم تحص تتيل ا مت ت قب تتا الدول تتة تس تتت دم ل نم تتاق عل تتى بت ترام وانة تتطة الدول تتة
ب تتاش

الم تلم تتة دو ت صت تيا ايت تراد مع تتي بثات تتع لمواج تتع انم تتاق مع تتي بثات تتع او لج تتاا معين تتة
ر. )50:2008

-6قاعدة توازن الموازنةة  :ويقصتد ب تثل القاعتدة ا تحتدم حالتة التتواز بتي متوارد الدولتة واستت دامات ا
نمقات تا ) مت

ت ا تج يتتز طترق تتدبير تتثل المتوارد ال زمتة لمقابلتة النمقتتاا ر وبمعنتى ا تر ا يتستتاوا

مجمتتود النمقتتاا الكليتتة للموازنتتة متتع مجمتتود االيتراداا المتوارد) الكليتتة المقابلتتة لتاطيتتة تتثل النمقتتاا اث ال
يزيد جاني النمقاا ع جاني االيراداا وتحقيق عجز والعكس صحيع على الر م انع اص وقتنا الحاار
ا

معشم موازناا دوا العالم ال يوجد اي ا تواز بي ك جانبي ا ةكرش ر. )65:1990

المطلب الرابب انواع الموازنة العامة
لقتتد تطتتورا اك ترة اعتتداد الموازنتتة العام تة للدولتتة واق تاق ل تجا تتاا التتتص ت تتدم ا الموازنتتة واال ت ار

التتتص

تسعى الي ا وكاالتص :
أ-موازنة البنود (الموازنة التقليدية ) :تماا موازنة البنود التتص تقتوم علتى استاس التقستيم االدارش حستي
التتو ازراا ) والتقستتيم النتتوعص حستتي المصتتوا ) الصتتورة االولتتى التتتص ش تترا اي تتا الموازن تة وتتميتتز تتثل
الموازنة بمر

الرقابة على صحة االمواا العامة بحيم يتسنى معراة حدود االنماق العتام واتجا اتتع ممتا

يمك ت معتتع تحديتتد المستتؤولية تحديتتداق وااتتحاق عنتتد حتتدوم اش انح ت ار

او ا متتاا او تقصتتير وترجتتع تتثل

المي تزة التتى التطتتور التتتاري ص للموازنتتة العامتتة اث ان تتا نة ت ا اساس تاق بإعتبار تتا موازنتتة رقابتتة علتتى االم تواا
العامة واستمرا بصمت ا الرقابية لمدة طويلة بحيم اصبع ال د

م اعداد ا احكام الرقابة على النمقاا

العامة االسعد ر. )17:2007
ي-موازنةةة البةةرامال واالدا  :ستتاعد علتتى ش تتور تتثل الموازنتتة الكستتاد العتتالمص الكبيتتر اتتص عتتام 1929
وتايتتر اتتص ال يكتتا االقتصتتادش واالجتمتتاعص حيتتم تبنتتا الملستتمة الكينزيتتة التتتص تقاتتص بتتتد ا الدولتتة اتتص
ترةيد واست دام الموارد االقتصادية وت صيص ا على م تل
االداريتتة والستتلوكية ال اصتتة بات تتاث الق ت ارراا الم تلمتتة

مجاالا االنتاج باواااة الى تقتدم العلتوم

اةتتم ر . )14:2013وقتتد عراتتا موازنتتة الب ترام

واالدا مت مكتتتي الموازنتتة اتتص الواليتتاا المتحتتدة االميركيتتة بان تتا الموازنتتة التتتص تبتتي اال ت ار
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واال تتدا

التص تطلي ل ا االعتماداا المالية وبيا تكالي
االعماا المدرجة تحا ككا برنام

البرام المقترحة ليتم تحقيق اال دا

وكا ما انجز م

البادادش ر. )42:1998

ج-نظةةام التخطةةةيط مالبرمجةةةة والموازنةةةة  :لقتتد عتتدا الوشيمتتة االساستتية ل تتثا النشتتام تتص توجيتتع ا تمتتام
مست دمص الق ارراا الى امكانية ا تيار البتدافا الم تلمتة وتحديتد احتياجات تا واولويات تا الم تلمتة وثلت مت
ا تحليا النمع الثش ينت ع كا م البدافا الم تلمة بالقياس الى الموارد العامة المتاحة وكتثل مت
ت ت ا د ارست تتاا الجتتتدوا والتحليت تتا الم تتالص والكمت تتص و ير ت تتا م ت ت م تلت ت

الد ارست تتاا االقتصت تتادية ةت تتكرش

ر. )190:1990
د-موازنةةةة االسةةةاس الصةةةفري  :تع تتد الموازن تتة الص تتمرية مت ت المج تتاالا الحديا تتة لتط تتوير اس تتاليي اع تتداد
الموازناا و ص تعتبر كرد اعا لمواج ة او تجتاوز الستلبياا التتص تعتتر

تنميتث الموازنتة ال اصتة بالدولتة

حيتتم بتعبيتتر ا تتر تماتتا موازنتتة االستتاس الصتتمرش ت صتتيا للمتوارد بحستتي النتتتاف المتوقعتتة ت تتث اتجتتال
عكستتص للموازنتتة التقليديتتة ابتتدالق م ت تحديتتد اجمتتالص التكتتالي
م تل

المقتتدرة للمرحلتتة القادمتتة اتتم توزيع تتا علتتى

االست داماا انبدأ بمراجعة وتقويم البرام الم تلمة وقبول ا على استاس كما ت تا واعاليت تا اتم يتتم

اعداد الموازنة بالن اية كنتيجة لتقويم ومراجعة البرام للوحداا االدارية الم تلمة نيازش ر. )26:1994

المطلب الخامس مكونات الموازنة العامة م تتكون الموازنة العامة من نوعين وكاالتي
-1النفقات العامة :تتكو الموازنة العامة م بند النمقاا العامة التص تقوم بإنماق ا على م تل
وت تلت

أستتاليي تقتتدير النمقتتاا العامتتة للدولتتة بتتإ ت

االنةطة

نتتود تلت النمقتتاا ابالنستتبة التتى نمقتتاا العتتاملي

الرواتي واالجور وما اص حكم ا م الم صصاا ) ايجرش تقدير ا بصتورة محتددة وعتادة متا تكلت

لجنتة

اع تتداد تق تتديراا نمق تتاا الع تتاملي بواس تتطة اس تتتماراا اص تتة يس تتجا اي تتا اس تتما الع تتاملي ا تتص ك تتا وح تتدة
حكومي تتة ومق تتدار م تتا يتقاا تتونع مت ت روات تتي واج تتور وم صص تتاا وعت ت واا متنوع تتة وية تتما ثلت ت ايا تتا
الع واا للسنة القادمة والدرجاا الوشيمية الم صصة الةا رة للوحدة والمتوقع اةاال ا اص السنة القادمتة
اسماعيا ر . )153 : 2010
-2االيرادات العامة سيتم تناول ا اص المطلي الاانص م المبحم الرابع م البحم .
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المبحث الرابب
ستتيتم التركيتتز اتتص تتثا المبحتتم علتتى نةتتا ة الموازنتتة العامتتة اتتص الع تراق وتحليتتا يكتتا االي تراداا العامتتة
وكثل تناوا االيراداا النمطية والاريبية المعلية وتحليل ما احصافيا .

المطلب االول نشا ة الموازنة العامة في العراق

ا اوا موازنتتة عامتتة للدولتتة تتتم اعتتداد ا اتتص الع تراق تعتتود التتى عتتام  1921تتتاريد بدايتتة الدولتتة العراقيتتة
وكانا معدة بعملة الروبية و ص عملع اد ل ا االحت ا البريطتانص للعتراق اتص الحتري العالميتة االولتى )
وقد الايا ثل العملة بعد صدور قانو العملة العراقية رقم  )70لعام 1932

اةم ر. )36:2013

صتتدر بعتتد ثلت القتتانو االستتاس للعتراق ستتنة  1925الدستتتور التتثش نتتا اتتص بابتتع الستتادس علتتى االمتتور
الماليتتة والقواعتتد المنشمتتة للموازنتتة العامتتة ووجتتوي مصتتادقت ا م ت قبتتا البرلمتتا وكيميتتة مراقبت تتا وبقيتتا
الموازنتة العراقيتة علتى تلت الحتاا حتتى صتتدور قتانو اصتوا المحاستتباا العامتة رقتم  )28لستتنة 1940
المعت تتدا ) الت تتثش حت تتا محت تتا قت تتانو اصت تتوا المحاست تتباا العامت تتانص ونشت تتام الست تتلطة الماليت تتة الز ت تتاوش
ر )18:2008وقتتد اجريتتا تعتتدي ا عتتدة علتتى تتثا القتتانو

ت ا الستتنواا ال حقتتة ادا التتى تطوير تتا

ومواكبة للمستجداا بلاا ا اة تعدي ا لااية عام  1959ص :
التعديا االوا بالقانو رقم  )13لسنة . 1942التعديا الاانص بالقانو رقم )2لسنة . 1954التعديا الاالم بالقانو رقم  )90لسنة . 1959وبقص ثا القانو

و القتانو الوحيتد التثش يعتمتد عليتع اتص تنشتيم الموازنتة العامتة اتص العتراق حتتى صتدر

قانو الموازنة العامة الموحد رقم  )107لسنة  1985الملاتص ) التثش جتا ب ستس ومبتادا جديتدة ادا
الى تطوير الموازنة وتصني

مراحا اعداد ا واعتماد ا وتنميث ا وقد قسم ثا القانو الموازنة العامة الى

الموازنة الجارية والموازنة االستامارية

اةم ر. )36: 2013

حيم تتام الموازنة الجارية اص العراق االيراداا والنمقاا الجارية لم تل

الوحتداا الحكوميتة ال دميتة

ثاا الصتتمة المتكتتررة اش تل ت النمقتتاا التتتص ت صتتا للقيتتام بتتادا الم تتام المكلمتتة ب تتا والتتتص تتتؤدش التتى
استتتم اررية عمتتا االج تزة الحكوميتتة اتتص القيتتام باعمال تتا علتتى اكمتتا وجتتع ولتقتتديم النمتتع الا تراد المجتمتتع
السعبرش واريع ر . )34:1992اما ما ي ا الموازنة االستامارية اتامنا ما يتم ت صيصع مت مبتال
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لتنميث المةاريع االستامارية طويلة االجا كالطرق والجسور وم تل

المةاريع ال دمية و ص مجموعة م

ال طت تتط الماليت تتة لتحليت تتا وتقستتتيم ات تترا است تتتامار المةت تتاريع االست تتتراتيجية لتحقيت تتق اال ت تتدا
واالجتماعية على م تل

االقتصت تتادية

مستوياا الوحدة ومحددة بمدة زمنية طويلة االجا وتست دم كوسيلة رقابة على

التنميث جاسم ر) 20:2010
المطلةةب الثةةاني تحليةةل هيكةةل االيةرادات العامةةة الممولةةة للموازنةةة العامةةة  :تماتتا البنتتد الاتتانص مت بنتتود
الموازنتتة العامتتة ويمك ت القتتوا بعتتدم وجتتود نتتا قتتانونص يلتتزم محاتتر الموازنتتة العامتتة اتتص الع تراق بطريقتتة
معينة ولكت علتى االقتا التقيتد بالقواعتد العامتة المعرواتة اتص العتالم ومتا تقتاتيع الشترو

الم تلمتة وتبتي

التعليماا المالية التص تصدر ا و ازرة المالية اص كا عام القواعد التص يجتي االسترةتاد ب تا مت قبتا دوافتر
الدولتتة عنتتد اعتتداد موازنت تتا و تتص انتتع يجتتي ا تبنتتى ت مينتتاا االيتراداا علتتى استتاس متتا تحقتتق من تتا م ت
ا السنتي الماليتي اا يرتي واص او ما يتوقع مت زيادت تا او ان ماات ا اتص الستنة المقبلتة المتراد
تحاير موازنت ا مع تبيا اسباي النقا او الزيادة
وتتعدد انواد االيراداا العامتة تبعتا ال تدا
ثا ال د

العلص ر . )540 : 2003

الدولتة التتص تباتص تحقيق تا الاتراد المجتمتع وكتثل حستي نتود

وال دمة المتو اة وسنقوم بثكر ا وبصورة م تصرة وكالتالص :

أ -ايةةةرادات الدولةةةة مةةةن امئكهةةةا ( الةةةدومين )  :تمتل ت الدولتتة عتتادة نيابتتة ع ت ةتتعوب ا مصتتادر معينتتة
للارواا لسد نمقات ا واالستت داماا اال ترا وتقستم امت
االم

 :االم

الدولتة بوصتم ا ة صتا معنويتا التى نتوعي مت

العامتة او التدومي العتام وتتماتا بتالطرق العامتة والجستور والستدود والمتوانء والك ربتا

وكا ةص م صا ل ست دام العام وال يقصد منع تحقيق الربع ر اما النود اال ر ا و الدومي ال اا
 :و ص االم

المعدة ل ستا ا االقتصادش ب د

تحقيق التربع وتتمترد التى التدومي الز ارعتص والعقتارش

والدومي التجارش والصناعص طاقة والعزاوش ر. )77:2010
ي -الضرائب  :تم تناوا مواود الارافي وايرادات ا بالتمصيا اص المبحم الاانص م البحم .
ج -اي ةرادات الدولةةة مةةن الرسةةوم  :ش تتر مم تتوم الرستتوم متتع ش تتور الدولتتة وتطتتور مم وم تتا ومتتع ازديتتاد
االعبا العامة قاما الحكومتاا بمتر
ار

تكتالي

الزاميتة علتى االةت اا وعلتى االمتواا وثلت عت طريتق

رسوم يداع ا االاراد مقابا منمعة اصة يتم االستمادة من تا كرستوم الطترق والجستور ورستوم د توا

االسواق ر ومع ازدياد النمقتاا العامتة وتطتور الدولتة زادا االعبتا الملقتاة علتى عاتق تا ر عجتزا ايتراداا
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الارافي عت ستد النمقتاا العامتة اقامتا الستلطاا العامتة بالبحتم عت متوارد ماليتة ا ترا ماتا الرستوم
ال طيي وةامية ر. )229:2012
د -القةةروض العامةةة  :ا القتتر

كمتتورد م ت م توارد الدولتتة ي تل ت

اجباريتتة اتتص تاطيتتة نمقتتاا الدولتتة ر بينمتتا يقتتوم القتتر
تعاقتتدش بتتي الة ت ا المعنتتوش المقتتتر
للمقر

حرية االكتساي او را

اساستتا علتتى اال تيتتار ر اث انتتع مبنتتص علتتى استتاس

م ت ج تتة وبتتي المقراتتي م ت ج تتة ا تترا ر وكقاعتتدة عامتتة

ثل ر كتثل نجتد ا الاتريبة ال ت صتا حصتيلت ا لوجتع معتي مت

اوج تتع االنم تتاق ب تتا تمت تتزج االيت تراداا المس تتتمدة بواس تتطة م تلت ت
ل نمتتاق العتتام امتتا القتتر

ع ت الا تريبة ر االا تريبة مستتا مة

الات ترافي لتك تتو مبلا تتا واح تتدا ي ص تتا

ااالصتتا ايتتع ت صتتيا حصتتيلتع لاتتر

معتتي يحتتددل القتتانو التتثش يجي تزل

بركاا وا رو ر .) 251:1986
ه -االصدار النقدي الجديد  :تلجا الدولة اص الوقا الحاار الى تمويا نمقات ا العامة واالستامارية من ا
اصة الى االصدار النقدش الجديد او ما يطلق عليع التمويا بالتا م ويتم ثل ع طريق زيادة وسافا
الداع باالصدار النقدش الجديد او ع طريتق التوستع اتص االفتمتا المصتراص ر تثا االستلوي اتص التمويتا
التلجت اليتتع التتدوا اال عنتتدما تعجتتز ايرادات تتا العامتتة االعتياديتتة كالاترافي والرستتوم والقتترو
نمقات تتا العامتتة وعلتتى ثل ت ا ت

عت تاطيتتة

االصتتدار النقتتدش الجديتتد يتتت فم واك ترة وجتتود العجتتز المتتنشم اتتص الميزانيتتة

العامة العلص ر. )158:2003
المطلب الثالث الجانب العملي للبحث سيتم اص ثا المطلي التركيز على نوعي م االيتراداا العامتة
الم مة اص العراق اال و ما ايراداا النمط وايراداا الارافي وتحليل ما احصافيا وكما مواع :
جدول ( )1االيرادات العامة للموازنة وايرادات النفط الفعلية وااليرادات الضريبية الفعلية

االيرادات العامة الفعلية

االيرررررررادات النف يررررررة االيرررررررررررررررررررررررررادات
الضريبية الفعلية
الفعلية

2003

21460000000

15728000000

17874000

2004

32982000000

32593000000

65575000

2005

40502000000

39449000000

79951000

2006

49055000000

46873000000

95928000

2007

54599000000

51949000000

106548000

2008

80641000000

76297000000

156938000

2009

55243000000

50190000000

105433000

السنة

494

2010

70178000000

63594000000

133772000

2011

103989000000

103061000000

20705000

2012

119817000000

111326000000

231143000

2013

113767000000

110678000000

3795776000

2014

105386000000

97072000000

4263681000

2015

66470000000

56260000000

7385339000

2016

48506000000

44267000000

3850000000

المصدر  :1و ازرة المالية ر دافرة الموازنة .
 :2و ازرة الت طت تتيط والتعت تتاو االنمت تتافص ر الج ت تتاز المركت تتزش ل حصت تتا وتكنلوجيت تتا المعلومت تتاا ر

مديرية الحساباا القومية .
االحصا ات العامة
اوجتتد الباحتتم بعت

االحصتتا اا العامتتة و تتص الوستتط الحستتابص واالنحت ار

ااااة الى ادنى واعلى قيمة وكما مواحة اص الجدوا التالص:

المعيتتارش ومعامتتا اال تتت

جدول () 2
بعض االحصاءات العامة لمتغيرات البحث
Descriptive Statistics
N
حجم العينة
14
االيرادات الفعلية
14
االيرادات النفطية الفعلية
14
االيرادات الضريبية

Minimum
ادنى قيمة
2146000
15728000
17874

Maximum
اعلى قيمة
119817000
111326000
38500000

Mean
الوسط الحسابي
67377214.29
64238357.14
3938929.14

Std. Deviation
االنحراف المعياري
34007235.482
30617495.583
10199356.495

Cvمعامل االختالف
50
48
259

المصدر  :احتسبت االحصاءات من قبل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ()1

ا قيمتتة معامتتا اال تتت

 cvو تتص عبتتارة ع ت نستتبة االنح ت ار

المعيتتارش التتى الوستتط الحستتابص تبتتي ا

نتتا تةتتتتا كبي ت ار جتتدا اتتص قتتيم االي تراداا الا تريبية مقارنتتة بتتالمتايراا اال تترا و تتثا نتتات م ت اال تمتتام

الحكومص بمد

ا الاترافي بعتد ال بتوط التثش ةت دتع استعار استواق التنمط .والةتكا البيتانص التتالص يبتي

الوسط الحسابص واالنح ار

المعيارش للمتايراا:

شكل ( )1
قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لكل متغير
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معامئت االرتباط بين المتغيرات المستخدمة
تم نا ايجاد قيم االرتباطاا ومعنويت ا بي المتايراا المست دمة وكما اص الجدوا التالص:
جدول ( )3
االرتباطات ومعنويتها بين متغيرات البحث
Correlions
االيرادات الفعلية
1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
االيرادات الفعلية
14
N
**
.990
Pearson Correlation
.000
االيرادات النفطية الفعلية )Sig. (2-tailed
14
N
-.085Pearson Correlation
.773
)Sig. (2-tailed
االيرادات الضريبية
14
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

االيررررادات النفطيرررة
الفعلية
**
.990
.000
14
1
14
-.123.675
14

االيرادات الضريبية
-.085.773
14
-.123.675
14
1
14

المصدر  :احتسبت االحصاءات من قبل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ()1

يتاع ا ع قاا االرتباط كانا طردية ومعنوية بي االيراداا النمطية المعلية وااليراداا المعلية وبلاتا
قيمتع  0.99ثا يعنص ا زيادة االيراداا النمطية المعلية يؤدش التى زيتادة االيتراداا المعليتة بةتكا كبيترر
بينما ن حش عدم معنوية االرتباط بي االيراداا الاريبية وااليراداا المعليتة بقيمتة ارتبتاط  -0.085وا

عتدم معنويتة تثا االرتبتتاط يتؤدش التى عتتدم معنويتة االاتر اياتا عنتتدما يتتم بحاتع وايجتتاد معلماتتع وقتد وجتتد
الباح تتم ا س تتبي ع تتدم المعنوي تتة يع تتود ال تتى ق تتيم الس تتنتي اال يتترتي و م تتا س تتنة  2015و  2016اللت تتا

ارتمعت تتا قيم م تتا مت ت ناحي تتة االيت تراداا الات تريبية ولكت ت بالمقاب تتا ان ما تتا ق تتيم االيت تراداا المعلي تتة نتيج تتة
ان ما

االيراداا النمطية مما ادا الى سلو

ير منتشم لبياناا العينتة وبالتتالص ااتر ثلت علتى طبيعتة

ع قاا االرتباط واالار وكما يواحع الةكا التالص

شكل ( )2
االرتباطات ومعنوياتها بين االيرادات العامة الفعلية وااليرادات النفطية والضريبية
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وقد اوجد الباحم قيم االرتباطاا بعد استبعاد السنتي المثكورتي سابقا وكما اص الجدوا التالص:
جدول ( )4
االرتباطات ومعنويتها بين متغيرات البحث ياستبعاد  2015و 2016
Correlations
االيرادات الفعلية
1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
االيرادات الفعلية
12
N
**
.993
Pearson Correlation
.000
االيرادات النفطية الفعلية )Sig. (2-tailed
12
N
.547
Pearson Correlation
.066
)Sig. (2-tailed
االيرادات الضريبية
12
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

االيررررادات النفطيرررة
الفعلية
**
.993
.000
12
1
12
.560
.058
12

االيرادات الضريبية
.547
.066
12
.560
.058
12
1
12

المصدر  :احتسبت االحصاءات من قبل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ()1

لثل سو

يتم االعتماد على البياناا بعد استبعاد السنتي المثكورتي اص تحليا االار.

والةتتكا التتتالص يواتتع بيانيتتا االرتباطتتاا بتتي االي تراداا النمطيتتة المعليتتة واالي تراداا الا تريبية م ت ج تتة
وااليراداا المعلية م ج ة ا را للبياناا قبا وبعد استبعاد السنتي  2015و :2016

شكل ()3
االرتباطات بين االيرادات النفطية الفعلية وااليرادات الضريبية وااليرادات الفعلية

بعد استبعاد السنتين

قبل استبعاد السنتين

تحليل انحدار االيرادات النفطية الفعلية وااليرادات الضريبية على االيرادات الفعلية
لار

ايجاد اار االيراداا النمطية المعلية وااليراداا الاريبية على االيتراداا المعليتة ايتراداا الموازنتة

العامة ) تم است دام البرنام االحصافص  SPSS vr.20وكاالتص.

 -1تحليل انحدار (االيرادات النفطية الفعلية) على (االيرادات الفعلية)
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اوجتتد الباحتتم متطلبتتاا ا تبتتار اا تر االي تراداا النمطيتتة المعليتتة علتتى االي تراداا المعليتتة العامتتة ) لاتتر
ا تبار المراية الصمرية التالية:

 :H0عدم وجود اار معنوش ل يراداا النمطية المعلية على االيراداا المعلية
مقابا المراية البديلة

 :H1وجود اار معنوش ل يراداا النمطية المعلية على االيراداا المعلية
والجدوا التالص يبي االحصا اا وقيم المعلمتاا واال تبتاراا المطلوبتة لنمتوثج االنحتدار المستت دم وكمتا

اص التالص:

جدول ( )5
ملخص جدول نموذج االنحدار
المتغير
االيررررادات
النفطيررررررررررة
الفعلية

معامررررررررررررل
التحديرررررررررررد
R2
%98

قيمررررررررررة F
المحسوبة

معنوية قيمة F
Sig.

قيمررررة معلمررررة
االنحدار

قيمررررررررررررررررررررة t
المحسوبة

معنوية قيمة t
Sig.

القرار

664.761

0.00

0.99

25.783

0.00

معنرررررو تحرررررت
مسررررتول داللررررة
%10

قيمررررررررررررررررررة
دربرررررررررررررن-
واتسون
1.8

المصدر  :احتسبت االحصاءات من قبل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ()1

يتاتع مت النتتاف ا قيمتة ا تبتار  Fبلاتا  )664.761وبقيمتة معنويتة  sigمستاوية التى  0.00و تتثل
القيمة اقا م مستوا الداللة  %10ومنع يستنت الباحم قبوا نموثج االنحدار المست دم بمعاما تمسير
تحديتتد)  R2مستتاوية التتى ) )0.98ويعنتتص ثل ت ا متايتتر االي تراداا النمطيتتة المعليتتة استترا  %98م ت

اال ت اتاا الحاصتتلة اتتص االيتراداا المعليتتة .كتتثل تةتير قيمتتة ا تبتتار ديترب واتستتو  1.8القريبتتة مت 2
الى عدم وجود مةكلة االرتباط الثاتص اص نموثج االنحدار.

وقد بلاا قيمة اار االيراداا النمطية المعلية المعياريتة اتص نمتوثج االنحتدار ) 0.99وقيمتة ا تبتار  tل تا

بلاتتا  )25.783و تتص قيمتتة معنويتتة تحتتا مستتتوا داللتتة  %10وتتتدا علتتى را ت

اراتتية العتتدم H0

وقبوا المراية البديلة ونستنت ا ارتماد االيراداا النمطية المعلية بمقدار وحدة واحتدة يتؤدش التى ارتمتاد

االيراداا المعلية بمقدار . )0.99

وبثل يمك كتابة معادلة االنحدار المعيارية استبعاد الحد الاابا) بالصياة التالية:
𝑦̂ = 0.99 x1
𝑅2 = 0.98
)(t) (2.964
F = 664.761
حيم ا
 Yيماا االيراداا المعلية

 X1يماا االيراداا النمطية المعلية
 -2تحليل انحدار (االيرادات الضريبية) على (االيرادات الفعلية)
اوجتتد الباحتتم متطلبتتاا ا تبتتار ااتتر االي تراداا الا تريبية علتتى االي تراداا المعليتتة العامتتة) لاتتر

المراية الصمرية التالية:

 :H0عدم وجود اار معنوش ل يراداا الاريبية على االيراداا المعلية
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ا تبتتار

مقابا المراية البديلة

 :H1وجود اار معنوش ل يراداا الاريبية على االيراداا المعلية

والجدوا التالص يبي االحصا اا وقيم المعلمتاا واال تبتاراا المطلوبتة لنمتوثج االنحتدار المستت دم وكمتا

اص التالص:
جدول ( )6
ملخص جدول نموذج االنحدار
المتغير

معامررررررررررررل
التحديرررررررررررد
R2
%29

قيمررررررررررة F
المحسوبة

معنوية قيمة F
Sig.

قيمررررة معلمررررة
االنحدار

قيمررررررررررررررررررررة t
المحسوبة

معنوية قيمة t
Sig.

القرار

4.269

0.066

0.55

2.066

0.066

معنرررررو تحرررررت
مسررررتول داللررررة
%10

االيررررادات
الضريبية

قيمررررررررررررررررررة
دربرررررررررررررن-
واتسون
1.7

المصدر  :احتسبت االحصاءات من قبل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ()1

يتاتع مت النتتتاف ا قيمتتة ا تبتتار  Fبلاتا ) 4.269وبقيمتتة معنويتتة  sigمستتاوية التتى

) 0.066

و ثل القيمة اقا م مستوا الداللة  %10ومنع يستنت الباحم قبتوا نمتوثج االنحتدار المستت دم بمعامتا

تمستتير تحديتتد)  R2مستتاوية التتى  )0.29ويعنتتص ثل ت ا متايتتر االي تراداا الا تريبية استترا  %29م ت
اال ت ااا الحاصلة اص االيراداا المعلية .كثل تةير قيمة ا تبار ديترب واتستو

) 1.7القريبتة مت 2

الى عدم وجود مةكلة االرتباط الثاتص اص نموثج االنحدار.

وقتد بلاتا قيمتة ااتر االيتراداا الاتريبية المعياريتة اتص نمتوثج االنحتدار  0.55وقيمتة ا تبتار  tل تا بلاتا
 )2.066و تتص قيمتتة معنويتتة تحتتا مستتتوا دالل تتة  %10وتتتدا علتتى را ت

اراتتية العتتدم  H0وقب تتوا

المراتتية البديلتتة ونستتتنت ا ارتمتتاد االيتراداا الاتريبية بمقتتدار وحتتدة واحتتدة يتتؤدش التتى ارتمتتاد االيتراداا

المعلية العامة ) بمقدار .0.55

وبثل يمك كتابة معادلة االنحدار المعيارية استبعاد الحد الاابا) بالصياة التالية:
𝑦̂ = 0.55 x2
𝑅2 = 0.29
)(t) (2.066
F = 4.269
حيم ا
 Yيماا االيراداا المعلية

 X2يماا االيراداا الاريبية
اوال االستنتاجات
بعد تحليا النتاف توصا الباحم الى االستنتاجاا التالية:
 .1اةتتارا قيمتتة معامتتا اال تتت

 cvالتتى وجتتود تةتتتتا كبي ت ار جتتدا اتتص قتتيم االي تراداا الا تريبية مقارنتتة

بتتالمتايراا اال تترا و تتثا نتتات مت اال تمتتام الحكتتومص بمتتد
اسعار النمط اص االسواق العالمية.
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ا الاترافي بعتتد ال بتتوط التتثش ة ت دتع

 .2ا ع قتتاا االرتبتتاط كانتتا طرديتتة ومعنويتتة بتتي االيتراداا النمطيتتة المعليتتة وااليتراداا العامتتة المعليتتة
و ثا نات م ارتماد االيراداا النمطية .
 .3عدم معنوية االرتباط بي االيراداا الاريبية وااليراداا العامة المعلية.
 .4ا ستتبي عتتدم معنوي تتة االي تراداا الات تريبية يعتتود التتى ق تتيم الستتنتي اال يتترتي و متتا س تتنة  2015و
 2016اللتتتا ارتمعتتتا قيم متتا مت ناحيتتة االيتراداا الاتريبية ولكت بالمقابتتا ان ماتتا قتتيم االي تراداا
العامة المعلية نتيجة ان ما

االيراداا النمطية.

 .5ش ور معنوية ل رتباط بي االيراداا الاريبية وااليراداا العامة المعلية بعد استبعاد السنتي 2015
و.2016
 .6ا ارتمتتاد االي تراداا النمطيتتة المعليتتة بمقتتدار وحتتدة واحتتدة يتتؤدش التتى ارتمتتاد االي تراداا العامتتة المعليتتة
بمقدار . )0.99
 .7ا ارتماد االيراداا الاتريبية بمقتدار وحتدة واحتدة يتؤدش التى ارتمتاد االيتراداا العامتة المعليتة بمقتدار
.(0.55
ثانيا التوصيات

.1العما على زيادة اال تمام الحكومص بمسالة الارافي كون ا موردا م ما م موارد الدولة لدعم ايتراداا
الموازنة العامة وبالتالص تقديم ال دماا الم تلمة واراد المجتمع .

ت ا نشترت م التى الدولتة بتدااع وطنتص وثاتتص وبتثل

 .2ا تحميز االاراد لتداع الاتريبة ال يت تص اال مت

يتجع المرد الى داع الاريبة بةرط ا يرا امامع دماا وبنى تحتية تقدم ا الدولة لع .

 .3العمتتا علتتى زيتتادة مجمتتا االي تراداا الم تلمتتة للموازن تتة ودعم تتا ماتتا االي تراداا المت تيتتة م ت القط تتاد
الزراعص والصناعص وقطاد السياحة م

ا الن و

بواقع ثل القطاعاا .

 .4العما علتى تمستير وتعتديا القتواني والتةتريعاا الاتريبية النااتثة وبمتا يتت فم متع الواتع االقتصتادش

للدولة ومدا قدرة المرد على داع الاريبة .

 .5راع مستوا االدارة الاتريبية العاملتة اتص العتراق مت الناحيتة الم نيتة بتزج المتوشمي بم تلت

التدوراا

الم نيتتة مت قبتتا كتوادر مت صصتتة حبتتثا لتتو كانتتا تتارج حتتدود البلتتد لمتتا تمتتتاز بتتع تلت التتدوا مت تطتتور
كبير اص ثا المجاا وم الناحية االلكترونيتة بإد تاا م تلت

التقنيتاا البرمجيتة لتدعم نشتام المعلومتاا

الاريبية المعموا بع اص ثل االدارة .

 .6العمتا علتى اال تمتام المت ازيتد بم متة الكتبس التمتتيش الممتاجء) التثش تقتوم بتع االدارة الاتريبية لكتتص
يتم منع حاالا الت ري الاريبص الموجودة عند اكار اصحاي الد وا اص البلد .
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 .7العمتتا علتتى متتنع امتيتتازاا التتى المكلمتتي الملتتتزمي بتتداع الاتريبة وراتتع مستتتوا ةت رت م التجاريتتة اتتص
السوق وبالتالص تكو حاا از لبقية المكلمي مما ينعكس ت ايرل حيجابيا على زيادة الحصيلة الاريبية .
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