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 سياسة االمتيازات و احلوافز الضريبية وتطبيقاتها
 يف اجلانب االقتصادي والتشريعات العراقية

 )دراسة حتليلية(
 حيدر جنيب امحد املفتي  م.

 مدرس املالية العامة
 جامعة دياىل - كلية القانون والعلوم السياسية

  

 امللخص
تحقيق أهداف تنتهج الدولة في سياستها الضريبية عدة أساليب في سبيل  

اقتصادية على وجه الخصوص وكذلك اجتماعية،ومن أهم هذه األساليب هي 
سياسة االمتياز او الحافز الضريبي الذي يمثل اإلعفاءات الدائمة أو المؤقتة 
والسماحات المقررة قانونا في تشريعات ضريبية وغير ضريبية بما يحقق االستخدام 

ارد البشرية واألولية وبالتالي جباية أفضل الكامل أو الوصول إليه واستغالل المو 
اإليرادات لدعم الخزانة العامة وتحقيق أهداف الدولة االقتصادية أيضا وما في ذلك 

 من دعم للتنمية االقتصادية في المجتمع.
وتنظم سياسة االمتياز والحافز الضريبي عادة في التشريعات الضريبية 

مار مثال، وهي تنازل من الدولة عن جزء وحتى غير الضريبية منها كقانون االستث
من حقها الضريبي لمصلحة المكلف في سبيل تحقيق الدولة ألهدافها المنشودة من 
إتباع هذا األسلوب، ومن هذا المنطلق نجد األهمية البالغة لهذا الموضوع وأثاره 
االقتصادية واالجتماعية،بل إن هذه السياسة جزء ال يتجزءا من سياسة الدولة 
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لمالية وتعتمد عليها سياستها االقتصادية أيضا وهي خير معين للتوسع والتنوع في ا
أنماط النشاط االقتصادي سواء كان صناعيا وتجاريا،ولها تأثير واسع النطاق على 
األسعار والمنافسة االقتصادية واإلنتاج وما يمس نشاط المكلف واالستثمار 

المحلية منها وكذلك لها اثار ايجابية واستقطاب رؤوس األموال األجنبية وتنمية 
وسلبية في ذات الوقت إال أن االيجابية منها أوسع نطاق من األخيرة ولها نطاق 
في التطبيق ضمن تشريعات عراقية ضريبية على الدخل والعقار وفي قانون 
االستثمار ونخص منه النافذ في العراق كما إن تأثيرات هذه السياسة في الجانب 

ذات مدى يصل الى حد رفع المستوى االقتصادي في المجتمع أو  االقتصادي
العكس من ذلك ، كما ان تطبيقات هذه السياسة على المستوى العالمي في 

 التشريعات الضريبية وقوانين االستثمار السارية ضمن نظامها القانوني.

 خطة البحث
 المقدمة:

 ريبية االستثمارية.الفصل األول / ماهية سياسة االمتيازات والحوافز الض 

 المبحث األول/التعريف باالمتيازات والحوافز الضريبية . 

 المطلب األول/ معنى سياسة االمتياز والحافز الضريبي. 

المطلب الثاني/ األهداف االقتصادية واالجتماعية لالمتيازات والحوافز الضريبية  

. 

لحبببوافز الضبببريبية  المطلبببب الثالبببث/ المميبببزات العامبببالة لاياسبببية االمتيبببازات وا    

 االستثمارية واالقتصادية .

المبحث الثاني/ بعض صور االمتيبازات والحبوافز الضبريبية فبي مابال االقتصباد       

 االستثمار .

 المطلب األول/ نابة عدد العمال ورأس المال .
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 المطلب الثاني/ تنوع نابة األعفاء تبعا للعمليات التاارية واالقتصادية .

 زات مقررة عل أساس العدالة الضريبية .المطلب الثالث/ امتيا

 الفصل الثاني/ آلية تحقيق أهداف االمتياز او الحافز الضريبي وتطبيقاته .

 المبحث األول/ مظاهر نااح سياسة االمتياز والحافز الضريبي وعدم نااحه.

 المطلب األول/ معالاة بعض اآلثار المترتبة على اإلعفاء الضريبي لالستثمار.

 ثاني/ معوقات النهوض بواقع سياسة االمتياز والحافز الضريبي .المطلب ال

 المبحث الثاني/ اثر تدخل سياسة االمتياز الضريبي في حياة المشروع اإلنتاجية.

 المطلب األول/ تكاليف الصنع واإلنتاج للالع والخدمات.

 المطلب الثاني/ التنافس في األسواق وتحقيق األرباح.

سياسببة اإلعفبباء الضببريبي زامتيبباز فببي القببواني  العراقيببة    المبحببث الثالببث/ تنظببي   

 النافذة.

 المطلب األول/ موقف المشرع الضريبي العراقي م  سياسة اإلعفاء الضريبي .

 المطلب الثاني/ نطاق سياسة االمتياز الضريبي في قانون االستثمار.

 لرسوم.المطلب الثالث/ حاالت خاصة ذات عالقة باياسة األعفاء م  الضرائب وا

 الخاتمة.

 المصادر.

 

 املقدمة 
تاعى معظ  دول العال  البى تحقيبق التنميبة االقتصبادية فيهبا سبواء زانب  دول            

متقدمة او نامية ونادها في سببيل ذلبت تضبع العديبد مب  الخطبر والببرام  بصبي          

سياسية متنوعة ولعل أه  هذه الاياسبات هبي الاياسبة الماليبة للدولبة والتبي تعتببر        

سة الضريبية جزء مه  منها وم  أساليب وأدوات هذه األخيرة منح امتيازات الايا

وحببوافز يبببريبية مثبببل اإلعفببباء مببب  الضبببرائب وحتبببى الرسبببوم لتحقيبببق أهبببداف  

اقتصادية واجتماعية ، وسياسية االمتياز واإلعفاء الضريبي مب  اببرز االتااهبات    

ي تببرثر بشببكل منقطببع التببي تتخببذها معظبب  الببدول لتحقيببق قاياتهببا االقتصببادية والتبب

النظير في سياسات الدولة األخرى والوصول الى أهدافها ، وتنظ  سياسة االمتياز 

و الحافز الضريبي عادة بموجبب نصبوو وأحكبام فبي تشبريعات خاصبة زقبانون        
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االستثمار مثاًل او في تشريعات يريبية وان زانب  هبذه الاياسبة تمثبل بحبد ذاتهبا       

منها ازثر م  مصلحة الدولبة ، ذذ هبي تنبازل مب      جانب اياابي لمصلحة الماتفيد 

الدولة ع  جزء م  حقها المالي والضريبي تااه الغير وان الفائدة منها تتالى م  

تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية للدولة في األمد الطويل ، وهي في ذات 

  الوقبب  فببي ثناياهببا تحمببل أسببس العدالببة الضببريبية ومببا فيهببا مبب  عناصببر تببدع        

االقتصاد فبي جبذر رسوس األمبوال المحليبة والدوليبة ورفبع مابتوى التنبافس فبي          

األسببواق للمشببروع او المرساببة االسببتثمارية ولهببا تببدخل وارتبببا  بحببل زثيببر مبب  

المشببازل االقتصببادية زالتضببخ  وتببوازن األسببعار فببي الاببوق والعببرض والطلببب     

ر واسبتثمار األربباح ،   وتقليص البطالة ذيافة البى آثارهبا فبي االسبتهالال واالدخبا     

وسواء زان ذلت بطريق مباشر أوقير مباشر ، وم  ببي  التشبريعات التبي نظمب      

االستفادة م  اإلعفاء الضريبي هي قواني  يريبية الدخل والعقار واالستثمار فبي  

العراق والتي سنشير الى أحكامها باعتبار العراق دولة نامية يتبع سياسبة االمتيباز   

باإلعفالاء م  الضرائب ومالها تبثثير فبي الابالانب االقتصباد  ،     والحافز الضريبي 

ذيبببافة البببى آثبببالار هبببذه الاياسبببة فبببي حيبببالاة المشبببروع او المرسابببة االسبببتثمارية  

 واإلنتاجية زمثال على بحثنا ودراستنا في هذا الماال . 

وقببد صببار باختيارنببا البحببث فببي هببذا المويببوع أ  سياسببة االمتيبباز و الحببافز     

وبشكل خاو فيما يتعلق باإلعفاء م  الضرائب نظرًا لتثثير وأهمية هذه الضريبي 

الاياسة في النظام االقتصاد  بكل مكوناته وعناصره ومالهبا مب  عالقبة وارتببا      

وثيببق فببي بقيببة الاياسببات األخببرى ، ومحاولببة جمببع األفكببار المتعلقببة ببب جراءات     

يلببي يويببح معببال   الاياسببة الضببريبية لءعفبباء الضببريبي فببي دراسببة وبحببث تحل    

وصببفات وصببور هببذه الاياسببة ومببدى فائببدتها العمليببة فببي التببثثير علببى ماببتويات   

 تطور التنمية االقتصادية للدولة . 

 

وتكمب  مشبكلة البحبث وجبود بعبض القصبور والتبباي  لبدى البدول فبي أسبلور                

يق أتباع سياسة االمتياز و الحافز الضريبي وان زان  معظمها تثخذ بها زثداة لتحق

أهداف الاانبب االقتصباد  وان الترزيبز والدراسبة فيهبا ينصبب فبي معظمبه علبى          

الاانببب االقتصبباد  مقارنببه بالاانببب القببانوني الببذ  هببو األسبباس فببي ترجمببة هببذه  

الاياسة وتنفيذها على ارض الواقع بما يحقق أهبداف الدولبة االقتصبادية ، وزبذلت     
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األفكببار المتعلقببة بهببذه    قلببة البحببالث فببي هببالذا المويببوع وخصوصببًا فببي توحيببالد      

الاياسالة ع  تطبيقاتها االقتصاديالة وفي التشريعات العراقية على وجه الخصوو 

 وأهمية ذلت .

زما أن أسلور تنظيمها تناولبه أزثبر مب  تشبريع وبشبكل متبباي  وهبي تتضبم              

آثارًا اياابية وسلبية تتطلب ذيضاح لمبداها لكثبرة تفاصبيلها والتعقيبدات فبي بعبض       

ان خصوصببا وأنهببا تتصببل بحيبباة األفببراد فببي الماتمببع بصببفة قيببر مباشببرة    األحيبب

 وبعالة التطور االقتصاد  بشكل مباشر . 

وبناء على ما تقدم يتحدد الهدف م  بحثنبا هبذا فبي مناقشبة وتحليبل الكثيبر مب             

الماائل والمواييع ذات العالقة باياسة منح االمتياز و الحافز الضريبي باإلعفاء 

ائب وذمتداد هبذا اإلعفباء البى الرسبوم فبي التشبريعات النافبذة ، زبل ذلبت          م  الضر

يتضببح مبب  خببالل التعريببف بهببذه الاياسببة ومعناهببا وصببورها وأهببدافها وزببذلت         

مميزاتها التي تنفرد بها ع  قيرها زاياسة تعتمبدها الدولبة ماليبًا ويبريبيًا وبيبان      

رسبوم بب براز معوقاتهبا    للمظاهر التي تنهض بها سياسة اإلعفاء مب  الضبرائب وال  

وآثارها التي تعتمد على أسلور استخدام هذه الاياسة م  قبل الدولة ومعالاة هبذه  

اآلثار التي سنويح مداها االقتصاد  فبي حيباة المشبروع اإلنتاجيبة واالسبتثمارية      

على عدة مراحل زتطبيق العمل بها ، وزذلت الحبال فبي التشبريعات العراقيبة التبي      

لتبني هذه الاياسة  للنهوض بواقع التنمية االقتصادية في العبراق   اعتمدناها زمثال

باعتبباره ذحببدى الببدول الناميببة التببي هببي بببثمس الحاجببة لمثببل هببذا التطبيببق وزيفيببة  

 معالاة بعض الحاالت ذات العالقة الوثيقة باياسة االمتياز و الحافر الضريبي . 

ليليبة والتفصبيلة لمويبوعنا    وعلى أساس ذلت سنقا  هذا البحث والدراسة التح    

الى مقدمة وفصلي  ، يتضم  األول ماهيبة سياسبة االمتيبازات وحبوافز الضبريبية      

االستثمارية ، وفي الفصل الثاني نتكل  عب  آليبة تحقيبق أهبداف االمتيباز و الحبافز       

الضريبي وتطبيقاته ، ث  خاتمة البحث لما نتوصبل اليبه مب  أسبتنتاجات لمويبوع      

د الضرورة لذزرها عاى ان نكون قد وفقنا في سعينا لخدمبة  البحث وتوصيات نا

العل  والمعرفة عمومبًا والبحبث العلمبي فبي مابال االختصباو فبي الماليبة العامبة          

 بوجه خاو وناال اهلل تعالى التوفيق والعطاء المتواصل ... 
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 الفصل األول
 ماهية سياسة االمتيازات واحلوافز الضريبية االستثمارية

 

بر سياسبة االمتيبالازات والحبوافز الضبريبية جبزء مب  الاياسبة التبي تتبعهبا          تعت    

الدولة في نظامها الضريبي ونخص منها تشريعات الضبريبية واالسبتثمار ، وهبي    

برنبببام  وخطبببة تهبببدف مببب  وراءهبببا الدولبببة تحقيبببق أهبببداف معينبببة متخبببذة األداة  

حبوافز الضبريبة   الضريبية وسيلة في ذلت م  خالل استخدام االمتيباز الضبريبي و  

وصواًل لغايات ويع النظام الضريبي ، وم  ثب  تحقيبق األهبداف المنشبودة وهبذا      

ما ياتلزم التعريف بالحوافز واالمتيازات الضريبية م  حيث المعنى والخصائص 

واألهداف واألشكال المتنوعة لهذا االمتياز والحبافز الضبريبي وزمبا فبي المباحبث      

 االتية :

 

 املبحث األول
 يف باالمتيازات واحلوافز الضريبية التعر

 
لالمتيببازات والحببوافز الضببريبية عببدة معبباني تبعببًا ألهببدافها ولهببا أهببداف تتحببد      

قاياتها في مااالت عدة ذيافة ذلى بعض الخصائص والمميبزات التبي ينفبرد بهبا     

االمتياز و الحافز الضريبي باعتباره أداة ذات طابع خاو بالتنمية االقتصادية في 

ال االسببتثمار ، وزحببافز يشبباع اسببتغالل واسببتثمار رسوس األمببوال ان زانبب    مابب

أجنبية او محلية ، فالفائدة منبه ال تقتصبر علبى اتاباه خبارجي فقبر ببل داخلبي بمبا          

تااد الاياسة االقتصادية للالطة الحازمة ودعب  لماباالت التنميبة االقتصبادية فبي      

 الماتمع وهذا ما سنويحه في المطالب االتية :
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 املطلب األول
 معىن سياسة االمتياز واحلافز الضريبي

 
يقابل تعبير وزلمة االمتياز الحافز الذ  يشاع على اتااه معي  فكالهمبا سبواء       

، وم  خالل اإلطالع على عدة تعباريف لالمتيباز الضبريبي وجبدناه مب  المرونبة       

عبدة معباني   في المعنى ليخصص في تعريفه لعدة اتااهات وزثنه يحمل فبي ثنايباه   

ذال ان الهدف واحد منه وهو تحقيق فائدة في ماال االقتصاد والتنمية واالستثمار ، 

فقد يوجه في المعنى اتااه ذطار االستثمار او اتااه مصلحة جهة وطائفة محددة او 

قببد يكببون لتخفيببف سببعر الضببريبة ليببدخل يببم  بببار العدالببة الضببريبية وبشببرو   

 محددة .

الضريبي زثداة سياسية يريبية له عدة تعباريف ، فيبراد ببه     فاالمتياز والحافز    

التخفيف في شدة األحكام وقواعبد الضبريبة وسبعر الضبريبة وتقبديرها وتحصبيلها       

 . ( 1)والتي تنصرف الى شخص الماتفيد وبشرو  ومقاييس متعددة محددة

زمببا يقصببد بببه ذجببراء قيببر ذجبببار  يببدخل يببم  الاياسببة االقتصببادية يخببص      

محددة اقتصادية لابذبها ودفعهبا التخباذ سبلوال معبي  لالسبتثمار فبي منباطق          طائفة

 . (7)وميادي  ل  ياتثمروا فيها م  قبل لقاء استفادته  م  امتيازات معينة

ويعرف أيضًا بثنه : " ماموعة م  اإلجراءات واألساليب التي تقوم بها الدولة     

سبببتثمار  وبخاصبببة لمصبببلحة جهبببات وفدبببات محبببددة بقصبببد توجيبببه نشببباطه  اال  

 .  (1)مرسااته  التي يعلمون بها لدوافع اقتصادية "

                          

( ناصررر مررراد ، فعاليررة النظررام الضررريبي بررين النظريررة والتطبيررق ، دار هومررة للطباعررة والنشررر 1)
 .111، ص 3002والتوزيع ،   

( علي الصحراوي ، مظاهر الجباية في الدول النامية واثارها على االستثمار الخاص وأساليب 1)
،  1993قتصرررادية ، جامعرررة الجزائرررر ،التحرررريل الجنرررائي ، رسرررالة ماجسرررتير ، معهرررد العلررروم اال

 .91ص
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وبنببباء علبببى مبببا تقبببدم مببب  بيبببان المعنبببى وتعريبببف لاياسبببة االمتيببباز والحبببافز     

الضريبي يمك  القول ان هذا المصطلح يمثل تنازل الالطة الحازمة ع  جزء مب   

بالوحبدات االقتصبادية   حقها المالي بتنزيل ع  الضريبة على بعض الفدات الممثلة 

االستثمارية في سبيل تحفيزها وتشبايعها علبى االسبتثمار وبالتبالي تحقيبق أهبداف       

اقتصادية ، وسواء زان هذا التنازل مباشر او قير مباشبر وهبو مبا يحبدده القبانون      

الضريبي او االستثمار  وبشرو  محددة لالستفادة م  هذه االمتيبازات والحبوافز   

ن االستثمار وطبيعتبه وقيبر ذلبت مب  الاوانبب األخبرى ،       الضريبية م  حيث مكا

ف ذن الدولة تتنازل ع  بعض حقها مقابل تحقيق منفعبة ومصبلحة عامبة اقتصبادية     

واجتماعية وهذا م  ناحية ، وم  ناحية أخرى نالحب  ان مابثلة ويبع امتيبازات     

وحوافز يريبية تنصبرف البى الاانبب االقتصباد  ازثبر مب  الاانبب االجتمباعي         

ي ال تتضم  ذعفاء األفراد م  الضرائب زليًا او جزئيًا وبشكل دائمي او مرقب   فه

ألسببببار اجتماعيبببة حابببب عروفبببه المعيشبببية او أعبببباءه العائليبببة وذنمبببا للتحفيبببز    

والتشايع لالستثمار  في جانب معي  لدفع عالبه االقتصباد البى األمبام فبي ذطبار       

ه يحمل فبي ثنايباه تحقيبق أهبداف     قطاع االقتصاد ومكوناته على وجه التحديد اال ان

اجتماعية بشكل قير مباشر لما يحققه م  أهداف اقتصادية الن نتياة هذه األخيرة 

هي منفعة عامة اجتماعية لكبل أفبراد الماتمبع الواحبد تبعبًا ألهميبة الضبرائب ومبا         

ترديه م  دور بارز وفعال في دعب  ماليبة الدولبة مب  ذيبرادات عامبة تقاببل نفقبات         

 التي تقدمها الدولة . الخدمات 

 املطلب الثاني
 األهداف االقتصادية واالجتماعية لالمتيازات واحلوافز الضريبية

 

طالمببا زانبب  سياسببة الدولببة فببي ويببع االمتيببازات والحببوافز الضببريبية تهببدف     

لتحقيق قايات اقتصادية وزذلت فبي نهايبة المطباف خدمبة الماتمبع زنتيابة حتميبة        

قتصباد  ، فب ذن الببد مب  تحديبد هبذه األهبداف المنشبودة مب           للفائدة في الاانب اال

                                                               

دانرري كبيررر معاشررو ، تحليررل سررلوك المؤسسررة تجرراه العرربء الجنررائي وأسرراليب  -( رفيررق باشررونده3)
 .99، ص 3002التحريل الجنائي ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة البليدة ، 
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هذه الاياسة وتتلخص بعدة جوانب في زل نوع للاانب االقتصاد  واالجتماعي ، 

ففبببي الاانبببب األول نابببد ان امتيبببازات وحبببوافز الضبببريبة تتحقبببق باإلعفببباء مببب    

الضببرائب للمنتاببات المحليببة المنافاببة بببي  الوحببدات االقتصببادية ونخببص منهببا        

المرساببببات اإلنتاجيببببة فببببي الببببداخل وتوجيببببه االسببببتثمارات بمببببا يخببببدم التببببوازن 

االستثمار  مع توفير مناخ وبيدة استثمارية جيبدة مشباعه لابذر رسوس األمبوال     

المحليببة وزببذلت األجنبيببة ، مبب  شببثن هببذه الاياسببة ان تزيببد مبب  فببروع اإلنتبباج          

دة فبي حصبيلة الضبرائب    وأنشطته المتنوعة وبالتالي زيادة المكلفي  ومب  ثب  الزيبا   

بما يحقق ارتفاع حصيلة ذيرادات الدولة العامة وهذا مبا يوسبع مب  فعاليبة ونطباق      

 . ( 1)ذحكام وقواعد التشريع الضريبي في المدى الطويل 

ذما في الاانب االجتماعي فناد ذن هبذه الاياسبة الضبريبية تبرد  ذلبى تشبايع           

د اسبتثمارات وتطبور اقتصباد  زمبا     االستثمار في أماز  وميادي  تعاني مب  وجبو  

تقضي على البطالة أو على األقل تقليص حامها وشدتها وهي توفر أيضًا ذيرادات 

ماليببة للوحببدات االقتصببادية الماببتفيدة للتوسببع فببي نشبباطها وفببتح نشبباطات جديببدة    

 استثمارية مما يعزز الدع  لحل مشازل اجتماعية واقتصادية زثيرة .

ذه اإلعفاءات م  الضرائب ألسبار اقتصادية ال تقتصر ونضيف الى ذلت ان ه    

على هذه األهداف فقر ببل لهبا فائبدة عمليبة بشبكل قيبر مباشبر فبي زيبادة حصبيلة           

الضرائب م  خالل تشغيل الموارد البشرية واستغالل الموارد الطبيعيبة ومبا يولبد    

رجيبًا  ذلت م  استيراد وتصدير وزيبادة ذنتباج ومنافابة حبرة مشبروعة داخليبًا وخا      

وتوعيف أموال وطنية وعملة أجنبية وقير ذلت مب  مقومبات النهبوض باالقتصباد     

 القومي . 

 

 

 

 

                          

يررة ، ديرروان المطبوعررات الجامعيررة ، ( عبررد المجيررد قرردي ، المرردخل السياسررات االقتصررادية الكل1)
 .  169، ص 3002، الجزائر ،  3ط
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 املطلب الثالث
املميزات العامة لسياسة االمتيازات واحلوافز الضريبية االستثمارية 

 واالقتصادية
 

يمك  تمييز أسلور الحافز الضريبي م  خالل ماموعة مب  الخصبائص التبي        

نببواحي فببي مضببمونه ، فناببد منهببا مالببه عالقببة بشببرو  تطبيببق هببذه      تتعلببق بعببدة

الاياسة واالستفادة منهبا وبعضبها ذات عالقبة باألسبلور ذاتبه زونبه قيبر ذجببار          

وزذلت أهدافه وتوجيه النشبا  التاباه محبدد وزبل ذلبت يمكب  ان نحبدده مب  خبالل          

لمببدلولها مفبباهي  وتعبباريف هببذا االمتيبباز والحببافز الضببريبي زاسببتنتاج منطقببي         

االصطالحي ، فهو أسلور له مقاييس وشرو  ياب توافرها لضبمان الهبدف منبه    

وحا  تطبيقه ذذ انه موجه لمصلحة جهات وفدات اقتصادية معنية ياب عليهبا ان  

تلتزم وتنفذ الشرو  المحددة قانونًا إلمكانية االستفادة مب  االمتيباز الضبريبي مثبل     

متيباز والحبافز الضبريبي عنبه ومكانبه وذطباره       طبيعة النشا  ذات العالقة بمنح اال

القانوني وتنظيمه الفني فم  يطبق شرو  ياتفاد منه بشكل خاو فهو ليس عام ، 

زببذلت فهببو ذات أهببداف اقتصببادية واجتماعيببة ياببب علببى الدولببة لويببعه دراسببة     

وتحليل لطبيعته وعروفه والمدة الممنوحبة فيبه وذطباره القبانوني ، وفبي مضبمونه       

شببا  االقتصبباد  فببي اتابباه معببي  لتحقيببق الهببدف المنشببود مبب  تقريببره     توجيببه للن

ومنحه وهبو تنبازل مب  الدولبة عب  جبزء مب  حقهبا فبي اإليبرادات العامبة لتحقيبق             

هدف أسمى مب  تحقيبق ذيبراد مبالي فبي المبدى القريبب اال سبيحقق اإليبراد المبالي           

يبر ذجبببار   األعلبى علبى المبدى البعيببد ، وأخيبرًا هبو أسبلور وذجببراء اختيبار  ق       

للماتفيد م  فله حبق االسبتفادة منبه او عبدم ذلبت فب ذا مبا اتببع شبرو  فيابتفيد مب             

 مزاياه والعكس قير صحيح . 

ذيافة الى ذلبت فبان وصبفه ينصبرف البى وحبدات اقتصبادية تعمبل فبي مابال               

االسببتثمار واإلنتبباج ويتخببذ ألفببا  متعببددة فببي التشببريعات الضببريبية زالاببماحات      

لازئية او الكلية والدائمة والمرقتة م  الضرائب وقد يشمل الشبخص  واإلعفاءات ا

الطبيعبي والمعنببو  علببى حببد سببواء طالمبا زببان المويببوع متعلببق باسببتثمارات او   
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ذنتاج او تشغيل وتوعيف لرسوس أموال محلية او أجنبية ، علمبًا ان خيبر دليبل لبه     

طبيقببه علببى ارض هببو شببكل هببذا االمتيبباز وأسبباليبه الفنيببة التببي تببدخل فببي اطببار ت  

الواقع وهذا ما يميبزه عب  قيبره مب  االمتيبازات والحبوافز الضبريبية التبي تتقبرر          

ألسبار وأهداف اجتماعية زاإلعفاءات والاماحات ألعبباء عائليبة زنبوع آخبر مب       

أنواع االمتياز الضريبي لتحقيق العدالة االجتماعية ، فهو مصبطلح عبام قبد يشبمل     

قتصاد  او في جانب اجتماعي والمه  هو الاانب ذعفاءات وامتيازات في جانب ا

األول قدر تعلق المويوع ببحثنا هذا ، ولعبل نبص التشبريع هبو سبندنا فبي تمييبز        

االمتيبباز والحببافز الضببريبي االقتصبباد  عبب  االجتمبباعي مهمببا تغيببرت العبببارات    

قبد  واأللفا  الدالة عليه زالاماحات او التنزيالت او اإلعفاءات ، علمبًا ان المكلبف   

ياتفيد م  اإلعفاءات االقتصادية واالجتماعية ذذا زان شخص طبيعي له سبماحات  

 قانونية مقررة في نصوو التشريع الضريبي  .

 

 املبحث الثاني
 بعض صور االمتيازات واحلوافز الضريبية يف جمال االقتصاد واالستثمار 

 

فبي عبدة    يمك  التعرف على صور سياسبة مبنح االمتيبازات وحبوافز الضبريبة         

جوانببب منهببا حالببة عالقببة بتشببغيل األيببد  العاملببة والقابب  األخببر يتعلببق باألنشببطة  

االسببتثمارية واإلنتاجيببة وزببذلت عمليببات االسببتيراد والتصببدير للمنتاببات وهببذا مببا   

 سنبينه في المطالب اآلتية : 
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 املطلب األول
 (1)نسبه عدد العمال ورأس املال

 
هبببذه الصبببورة يمثبببل ذعفببباء يبببريبي عنبببد محاسببببة  فاالمتيببباز الضبببريبي فبببي     

المشروع الصناعي والتاار  على أساس نابة األيد  العاملة قياسبًا ببرأس المبال    

للمشروع او بتخفيض العبء الضريبي على دخل المشروع بشبكل زلبي او جزئبي    

بصببيغة سببلف وذعانببات يببريبية علببى أسبباس تكبباليف األجببور او تكبباليف ادارة       

 . المشروع المهنية 

ويفهبب  مبب  ذلببت ان الدولببة تقببرر اإلعفبباء الازئببي او الكلببي زامتيبباز يببريبي          

لمصببلحة المشببروع التاببار  او الصببناعي علببى أسبباس مببا يببت  تشببغيله مبب  ايببد     

عاملبببة وبثسببباليب عبببدة وهبببي ببببذلت تخفبببض العببببء الضبببريبي علبببى المنشبببثة او   

ى البى تشبغيل   المشروع وبذات الوق  تقلص م  حا  البطالة الن المشروع سياع

ازبر عدد ممك  م  العمال لالستفادة م  هدا االمتياز مب  دون التبثثير علبى تكلفبة     

 اإلنتاج . 

وبهذه الصورة يت  عادة التخفيض لعبء الضريبية حاب زل شخص او العمل     

الببذ  تاببتحدثه المرساببة االقتصببادية حاببب الشببرو  المحببددة قانونببًا وقببد يكببون      

لدخل الخايبع للضبريبية او ب تبباع أسبلور طبرد  يبتالئ        باقتطاع مبل  ثاب  م  ا

مببع عببدد المناصببب الماببتحدثة ، وقببد يمتببد هببذا التخفببيض الببى الضببرائب وحتببى      

الرسوم التي تقع على عاتق المشروع او المرساة نتيابة أجورهبا فيبنخفض ببذلت     

 عبء الضرائب ويزداد الطلب على تشغيل األيد  العاملة مقابل ذلت . 

الشكل او الصورة منحى آخر فيكون التخفبيض بالضبرائب علبى أسباس     ويتخذ     

زثافببة المشببروع العاملببة فيكببون لهببذه المشبباريع اإلمكانيببة بالمفايببلة فببي معببدل         

االقتطاع الذ  يمتد الى دخول هذه المرساات او المشاريع على أساس نابة رأس 

                          

( ياسررين قاصرري ، التنافسررية الجنائيرررة وتأثيرهررا علررى تنافسررية الررردول ، رسررالة ماجسررتير ، قسرررم 1)
 .  16، ص  3002العلوم التجارية ، جامعة البليد ، 
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ض معدل الضريبة المال المقاومة على األيد  العاملة ، فالمفايلة تكون في تخفي

على المرساات ذات الكثافة العمالية ورفعه بالناببة لغيرهبا ذات الكثافبة فبي رأس     

المال ، ذيافة الى منح امتيازات يريبية على ما يعاد استثماره م  أربباح والتبي   

 توجه الى أنشطة ذنتاجية تحتاج الى األيد  العاملة .

 

 املطلب الثاني
 يات التجارية واالقتصادية تنوع نسبة اإلعفاء تبعا للعمل
 

تمثل الالع المنتاة ذات أهمية في تصديرها خبارج ذقلبي  الدولبة المصبدرة لهبا          

بما تدره م  عائد ماد  بالعملة األجنبية ودع  لءنتاج الوطني لهبذه الدولبة خبارج    

ذقليمهببا وبببذلت ناببد معظبب  الببدول تضببع فببي تشببريعاتها الضببريبية مببنح وحببوافز        

ية تشباع اإلنتباج البوطني وتبدع  نشباطه ، وزبالل ذلبت يبرد  البى          امتيازات يبريب 

تخفيض العبء الضريبي وزيالادة التنافس بي  المرساات اإلنتاجية وهو مبا يحقبق   

 أهداف اقتصادية ينت  عنها تطور التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد المعني . 

زلي م  الضبريبة علبى   وقد يتقرر االمتياز بهذه الصورة على ذعفاء جزئي او     

الدخل المتحقق م  عمليات التصدير خالل مدة اإلعفاء وحاب شبروطه ان زانب    

متعلقببة بطبيعببة اإلنتبباج والمببادة المصببدرة وشببكلها ونوعهببا والاهببة المصببدرة مببع   

األخذ بنظر االعتبار عند منح هذا االمتياز لمببدأ المعاملبة بالمثبل بالناببة لبرسوس      

كانية تحقق هذه األرباح فعاًل خالل مدة اإلعفاء ذذا تحبددت  األموال األجنبية مع ذم

 له مدة دون قيرها . 

ذيافة لذلت فان االمتيازات في ماال الضرائب الكمرزية ال تخرج مب  نطباق       

هذه الصورة م  جانب استيراد او تصدير المبواد األوليبة والابلع والخبدمات التبي      

ئع والابلع التبي تبت  تصبديرها فتشبمل      تاتغل ألقراض ذنتاجيبة واسبتثمارية للبضبا   

عادة في امتيباز او حبوافز اإلعفباء الضبريبي فبي قواعبد التشبريعات الضبريبية او         

 قواني  الكمارال م  رسوم ويرائب . 

زلت ناد بعض الدول تتبع أسلور اإلنتاج م  دون فرض الضبرائب الكمرزيبة       

مثبل مبا يحصبل فبي      على بضبائعه المصبدرة او تلبت التبي يعباد تصبديرها مباشبرة       
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المناطق الحرة او المناطق الابائية الحرة وهدف الدول م  ذلت هو تحصبل ذيبراد   

مالي بالعملة الصعبة ولعل ذنشاء المناطق الصناعية الحرة هي أفضل مكان إلتباع 

 .( 1)سياسة الحوافز واالمتيازات الضريبية

الضببريبية فببي عببدة   وفببي الاببالانب االسببتثمار  تتالببي االمتيببالازات والحببالوافز      

نواحي ، منها ما يتخذ شكالل اإلعفاء م  الضرائب علبى الدخبالل أ  بتنبازل البدول     

عبببب  حقهببببا بفببببرض الضببببريبة علببببى دخببببل المرساببببات والمشبببباريع الصببببناعية   

( 7)واالستثمارية على ان تتقيد األخيرة بنوع النشا  يم  منطقة وعروف معينبه  

لممثلة للدولة للضريبة على دخل معبي   ، او عدم فرض الالطة المالية للضريبة وا

 .( 2)سواء زان اإلعفاء مرق  او دائمي ألسبار اقتصادية واجتماعية وسياسية 

وبنالاء على ما تقدم يمك  حصالر امتياز اإلعفالاء الضبريبي بالبدائمي بعبدم دفبع         

الضريبية طيلة حيبالاة المشبروع او مرقب  لفتبالرة محبدودة ، وفبي زبل األحبوال ان         

اء بنوعيه يختلف م  دولالة ألخبرى حابب شبروطه المحبددة فبي التشبريعات       اإلعف

 الضريبية لهذه الدول وقواني  استثماريها . 

 

 املطلب الثالث
 امتيازات مقررة على أساس العدالة الضريبية 

 

تتنوع هذه االمتيازات والحوافز الضريبية ما تقرره تشريعات يريبية لمعظب       

شارت ذليه تشريعاتها وقوانينها االستثمارية اال ان ما يالحب   دول العال  ومنها ما أ

عليهببا انهببا تنصببرف الببى مكلفببي  بالببذات دون قيببره  او ذنهببا تترزببز علببى المببادة  

الخايبعة للضبريبة فتعامبل علبى أسباس ذلبت ويتقبرر االمتيباز والحبافز الضبريبي           

                          

 .  11- 16( ياسين قاصي ، المصدر السابق ، ص1)

ي ، السياسة وتأهيل المؤسسة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسير ( عبد المجيد قد3)
 .  2، ص  3001،

 .  11، ص 1999( طارق الحاج ، المالية العامة ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2)
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حبق المكلبف   مثل تخفيض سعر الضريبة ومعدلها وزذلت األخذ بنظر االعتبار مبا ل 

 م  خاائر او على أساس نابة هالال معدات ومكائ  وآالت اإلنتاج.

ففببي حالببة تعببرض المكلببف الببى خاببائر خببالل ممارسببته لنشبباطه االقتصبباد          

تااريًا زان ام صناعيًا فثن العدالة الضريبية تقتضي ترحيلها وفق آليبة محبددة فبي    

نفيذها ولها مدة محددة وهذا ما قانون يريبة الدخل وبشرو  مقررة قانونًا ينبغي ت

يدخل  في بار العدالة في الاانب الضريبي فكما يحاسب المكلف ع  أرباح دخلبه  

الصافي وتفرض عليه الضريبة ذذن الببد بالمقاببل ان يرخبذ بنظبر االعتببار مبا قبد        

يتعرض له م  خاائر  فليس زل نشا  يرد  بالنتياة الى تحقيبق أربباح وهبذا مبا     

تشريعات الضريبة على الدخل في دول العال  وم  بينها قبانون   نص  عليه معظ 

المعببدل وهببذا بحببد ذاتببه  1227( لاببنة 112يببريبة  الببدخل العراقببي النافببذ رقبب  )

يمثل امتياز يريبي وحافز لتشايع المكلف الذ  تعبرض البى خابارة لالسبتمرار     

ي الانوات بنشاطه وخص  هذه الخاارة م  األرباح المتحققة له م  نفس النشا  ف

الالحقة لانة الخاارة او م  أرباح مصادر الدخل األخرى ، علمًا ان الترحيبل قبد   

يكون الى األمام او ترحيل هذه الخاارة الى الخلف وان الحالة األولى هي الاائدة 

 .( 1)في التشريعات الضريبية

ذيببافة الببى ذلببت ناببد ان تخفببيض سببعر ومعببدل الضببريبة لببه نصببيب مبب  هببذا        

از ، فكما يغير المكلف م  نمر استثماره م  حيث نوعه ومكانبه ومبا يلزمبه    االمتي

م  رأس مال لمباشرته وفقًا لشرو  االمتياز فم  بار العدالة الضبريبية ان يرخبذ   

ذلت بنظر االعتبار مااعدة المكلف بتخفيض معدل الضريبة الذ  يرد به ذخضاع 

ئد لبقية المكلفي  قيره  فتكون المكلفي  لمعدالت يريبية واقتطاع يختلف ع  الاا

اقل م  المتعارف عليه أو بتقليص وعباء الضبريبة مقاببل االلتبزام بشبرو  وقيبود       

االمتيبببباز وهببببذا االلتببببزام الببببذ  قببببد يتقببببرر فببببي قببببانون االسببببتثمار او القببببانون     

،علمببًا ان هببذا التخفببيض فببي المعببدل الضببريبي يصببطلح عليببه أيضببًا     (7)الضببريبي

                          

 191، ص 3003( سعيد عبد العزيز عثمان ، الرنظم الضرريبية ، الردار الجامعيرة ، مصرر ، 1)
جيب احمد ، الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي ، رسالة ماجسرتير ؛ م . حيدر ن

 .  62، ص  3003، 
 .  2( عبد المجيد قدي ، السياسة وتاهيل المؤسسة ، المصدر السابق ، ص1)
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ضريبة أ  تصبمي  جبداول بمعبدالت وأسبعار الضبريبة التبي       بالمعدالت التميزية لل

تتضم  معدالت لها نتائ  محددة لعمليبات المشبروع التبي قبد تكبون عكابية لحاب         

المشببروع او مببع حابب  مببا ياببتخدم فيببه مبب  أيببد  عاملببة وطنيببة او حابب  منتاببات  

المشروع المصدرة او نابة ما تحقق م  أهداف التنمية االقتصبادية وهبو مب  أهب      

، وقببد يكببون ( 1)ابباالت هببذا االمتيبباز هببو مببا ناببده فببي المنبباطق التااريببة الحببرة  م

التخفببيض فببي المببادة الخايببعة للضببريبية أ  اسببتبعاد محببدده ومعنيببة للمببادة التببي   

تخضببع للضببريبية ومثالببه مببا موجببود فببي الضببريبة علببى الببدخل المباشببر وقيببر       

 المباشر . 

سببتهالال لزجهببزة والمعببدات وآالت  وأخيببرًا ناببد ان ماببثلة مراعبباة جانببب اال      

المشروع الصناعي م  أولويات الخص  والتنزيل م  دعاء الضريبة وفقًا للشرو  

مقررة قانونبًا وهبذا أيضبًا يمثبل خيبر امتيباز وحبافز يبريبي السبتمرار المشبروع           

والتحفيز علبى اإلنتباج وعمليبات االسبتثمار ، ويراعبى أيضبًا المشبرع فبي قبواني           

و قواني  االستثمار أيضًا ماثلة االهتالال في االستثمار أ  تاايل يريبة الدخل ا

مببا تتعببرض لببه االسببتثمارات مبب  خاببارة خببالل حيبباة المشببروع وتحديببدها فببي         

الميزانية وفقًا لقيمتها الصافية ذيافة الى زونها طريقبة لتوزيبع تكباليف االسبتثمار     

خير عدة طبرق لمعالاتبه   ، ولهذا األ( 7)القابل لالهتالال على دورات حياته ومدتها 

 منها االهتالال المتزايد والخطي والمتناقص.

  

 

 

 

 

                          

،  3002( حامررررد عبررررد المجيررررد الرررردراز ، السياسررررات الماليررررة ، الرررردار الجامعيررررة ، مصرررررر ، 11)
 . 396ص

، الجزائررر ،  9ين ، المحاسرربة العامررة للمؤسسررة ، ديرروان المطبوعررات الجامعيررة ، ط( محمررد برروت3)
 .  332، ص 3002
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 الفصل الثاني
 آلية حتقيق أهداف االمتياز و احلافز الضريبي وتطبيقاته

 
ان تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعيبة وحتبى الماليبة فبي المبدى الطويبل           

ا لبه عالقبة باإلعفباء مب      م  ذتباع سياسة منح االمتياز الضريبي وبشكل خباو مب  

الضرائب ذيبافة البى أسباليب أخبرى تبدخل فبي هبذه الاياسبة تعتمبد علبى عوامبل            

ومكونببات ياببب األخببذ بهببا اقتصبباديًا وفببي المقابببل هنبباال عوامببل أخببرى البببد مبب    

تالفيها واالبتعاد عنها لتثثيرها على نااح سياسة االمتياز او الحافز الضريبي وان 

ه تطبيقبات عمليبة نابد الضبرورة لءشبارة ذليهبا فبي صبمي          هذا النااح او الفشبل لب  

نشببا  وعمببل المرساببة او المشببروع االسببتثمار  قببدر تعلببق نتببائ  األخببذ بهببذه         

 الاياسة بها وفقًا لشروطها وقيودها وهذا ما سنويحه في المباحث التالية :

 

 املبحث األول
 مظاهر جناح سياسة االمتياز واحلافز الضريبي وعدم جناحه

 

لكببي تحقببق نتببائ  سياسببة االمتيبباز الضببريبي ياببب تببوفير عببدة شببرو  وهببي         

متنوعببة فببي مضببمونها وفببي ذات الوقبب  هنبباال اعتبببارات البببد مبب  مراعاتهببا فببي   

تشبببريعات الضبببرائب واالسبببتثمار التبببي قبببد تبببرثر سبببلبًا او اياابيبببًا علبببى نشبببا        

تيبباز فببي االقتصباد  فببي ذطببار االسببتثمار مبع وجببود عوامببل تحببدد مابار هببذا االم   

 ماال الضريبية وزل ذلت سنبينه في المطالب التالية :
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 املطلب األول
 معاجلة بعض اآلثار املرتتبة على اإلعفاء الضريبي لالستثمار

 
تقا  اإلعفاءات الضريبية عادة البى ثالثبة أقابام وهبي اإلعفباءات االجتماعيبة           

هدفون تحقيق الربح ومثالها التي تخص الشخص الطبيعي او المعنو  اللذي  ال يات

المرساببات الخيريببة والدينيببة ، واإلعفبباءات الاياسببة التببي تكببون نطاقهببا اإلعفبباء     

الكلي او الازئي م  الضرائب لتحقيق أقراض سياسية زتوثيق العالقبة والبروابر   

الاياسببية بببدول أخببرى او بهببدف مببنح االزدواج الضببريبي ، وأخيببرًا النببوع الببذ    

نا هذا وهي اإلعفاءات االقتصادية والتي تتضم  ذعفاء مب   يهمنا م  مويوع بحث

الضببرائب لفدببات معنيببة مبب  األشببخاو الطبيعيببي  او المعنويببة لغببرض تشببايعه     

على اسبتثمارات معنيبة او جبذر رسوس األمبالوال األجنبيبة لالستثمبالار فبي داخبالل         

اطق ال ذقليال  الدول او خارجباله او دفبالع فدبالات لنبوع معبي  مب  االسبتثمار وفبي منب         

 . ( 1)يفكرون سابقًا لالستثمار بها 

ويفهب  مبا تقببدم ان الهبدف مب  اإلعفبباء والاهبة المابتفيدة والنشببا  البذ  يكببون            

محل االستفادة م  االمتياز هو المحدد واألساس لنوع اإلعفاء ان زان اقتصاد  او 

ة او سياسي او اجتمباعي ، وان آليبة اإلعفباء تحبدد عبادة بموجبب قبواني  الضبريبي        

تشببريعات االسببتثمار النافببذة وبنصببب ذلببت مهمببا اختلببف نببوع اإلعفبباء فببي تحقيببق   

قايات اجتماعية او سياسية او اقتصادية وحتى المالية وزيادة الثقة بالدولة ، وعلى 

الدولة في حالة تبني اإلعفاءات االقتصادية ونخص منها االمتياز الضريبي ب عفاء 

ليهببا ان تثخببذ بنظببر االعتبببار اآلثببار التببي   بعببض المرساببات االسببتثمارية ياببب ع 

تترتب على ذلت ، وتتلخص ببعض المظاهر م  الناحية العملية وهي حالة التمييز 

التببي سببتظهر السببتثمارات معنيببة دون قيرهببا ، فاالسببتثمارات الطوليببة األجببل ال    

                          

هيررثم العبررادي ، المحاسرربة الضررريبية ، دار الضررفاء للنشررر والتوزيررع ،  –( عبررد الحكرريم كراجررة 1)
 .  36، ص 3000، االردن ،  1ط
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تاتفيد م  اإلعفاء الضريبي في بداية حياتها االستثمارية على عكس االستثمارات 

صببيرة األجببل والتببي يقببل عائببدها خببالل فتببرة قصببيرة نابببيًا فتببزداد أرباحهببا فببي   ق

الاببنوات األولببى لحياتهببا اإلنتاجيببة وبالتببالي ياببب ان يتضببم  التشببريع الضببريبي  

تمييبببز عنبببد مبببنح اإلعفببباء الضبببريبي ببببي  هبببذه االسبببتثمارات وذلبببت بزيبببادة هبببذه   

وهببذه الحالببة تاببد خيببر    اإلعفببالاءات للنببوع األول وتقليصببها علببى النببوع الثبباني ،   

تطبيببق لهببا وفائببدة فببي الببدول الناميببة التببي تكببون فيهببا االسببتثمارات طويلببة األجببل  

 يرورية لدع  التنمية االقتصادية فيها .

فضببال عبب  ذلببت ان منببالح اإلعفببالاء قببد يكببالون مالئمببًا أزثببالر للمشروعببالات ذات       

وقبد تمبنح اإلعفباءات     الكثافة العمالية مقارنالة بغيرهبا مب  المشبروعات األخبرى ،    

الازئيببة مبب  يببرائب ذات عالقببة بنفقببات اإلنتبباج ومبب  ثبب  زيببادة قببدرات اإلنتبباج    

الوطني ، وبالتالي ارتفاع ماتوى المنافاة لهذه لمشاريع لوطنية داخل ذقلي  الدولة 

وفي الخارج أيضًا ، زما ان هبذا اإلعفباء ينصبرف بالفائبدة البى المشباريع الاديبدة        

شباريع القائمبة لمبدة مب  البزم  ممبا قبد يبدفع هبذه األخيبرة البى            وليس بمصبلحة الم 

تصفية أعمالها وذنشاء مشاريع جديدة لالستفادة م  امتياز اإلعفاء وقصيرة األجبل  

عادة بما تتميز به م  ذيراد مالي وعائد سريع ومبا يبرثر علبى تخصبيص المبوارد      

د مبنح االمتيباز فبي    االقتصادية في الماتمع ، وياب التمييبز ببي  االسبتثمارات عنب    

اإلعفاء الضريبي وخاصة يرورة منحه الى مشاريع اإلنتاج زونها أساس تبرابر  

 وتكامل االقتصاد الوطني في الماتمع الواحد .

وأخيرًا قد يابب اإلعفاء الضريبي ببعض المشازل الفنية خالل حيباة ومراحبل       

قة علبى المشبروع او   المشروع اإلنتاجية في مويوع منحه ومدته م  بداية المواف

في بداية ذنشائه وم  بداية فتبرة اإلنتباج الفعلبي وهبل ان احتابار أقابا  االهبالال        

لالستثمار تار  م  بداية اإلعفاء او بعد نهاية مدته ، وبالتالي يابب علبى الدولبة    

عند سنها للتشريعات الضريبية واالستثمارية األخبذ مب  نظبر االعتببار جميبع هبذه       

، وذال ستكون نتياة منح امتياز وحافز اإلعفباء الكلبي او   ( 1)الذزرالاوانب الاالفة 

الازئي م  الضرائب آثار سلبية أزثر م  زونها اياابيه ونعتقد ان ماثلة منح مثل 

هذه االمتياز سيخفف العبء على زاهل المرساة او المشبروع االسبتثمار  طالمبا    

                          

 .91( سعيد عبد العزيز عثمان ، المصدر السابق ، ص 1)
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و فتح مشاريع استثماريه زان يوفر جزء م  رأس ماله لياتخدم في زيادة نشاطه ا

أخرى جديدة مما يبوفر اسبتغالل ازببر المبوارد الطبيعيبة والبشبرية وتقلبيص حاب          

البطالببة وتطببور اإلنتبباج الببوطني بزيادتببه ، ممببا يعببزز حرزببه التنميببة االقتصببادية    

ذيافة آلثار أخرى ال مابال لبذزرها ، زمبا ان وجبود بعبض المشبازل الفنيبة التبي         

عند منح هذا االمتياز ال تمنع الفائدة منه ويمكب  معالاتهبا    تظهر في الواقع العملي

ع  طريق نصوو التشبريع النافبذ بمبا يخبدم مصبلحة االقتصباد البوطني وحابب         

عببروف المشببروع وشببرو  مببنح اإلعفبباء وطبيعببة النشببا  ومكانببه المحببدد ونابببة   

عفباء  اإلعفاء لها دور بارز في هذا المابال ، وان الدولبة عنبد منحهبا لالمتيباز باإل     

مرزببد ذنهببا قامبب  بتحليببل ودراسببة جميببع اآلثببار االياابيببة والاببلبية لءعفبباء وان      

سببريان مدتببه برأينببا منببذ الموافقببة علببى المشببروع الاديببد ، فلببو ال االمتيبباز لمببا تبب  

اإلعداد له وذتمامه والمباشرة بنشاطه الفعلي اما المشباريع القائمبة ماببقًا فبال مبانع      

رجعي او م  ذنتاجها الفعلي الن اإلعفاء في زل األحوال م  منحها اإلعفاء وبثثر 

 هو تنازل الدولة ع  جزء م  حقها خدمة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية . 

 

 املطلب الثاني
 معوقات النهوض بواقع سياسة االمتياز واحلافز الضريبي

 
ي دعب   ان نااح هذا النوع م  الاياسبات فبي مابال الاياسبة الضبريبية وبالتبال          

برام  وخطر الدولة المالية يتطلب القضباء علبى بعبض المعوقبات ب تبباع أسباليب       

فنيببة ذات العالقببة بتحديببد مببنح االمتيبباز الضببريبي فببي التشببريعات النافببذة لتحقيببق    

الهببدف مبب  دون هببدر ألمببوال الدولببة ويببياع حقهببا فببي منحببه ، ومبب  أهبب  هببذه       

ا اإلعفبباء ان زانبب  يببريبة   المعوقببات عببدم تحديببد لنببوع الضببريبة التببي سببيطاله     

مباشرة او قير مباشرة تبعًا ألهمية نوع الضريبة ووعائها وما في ذلت مب  تبثثير   

على المرساة المعفية ، واالهتمام بزم  ومدة منح االمتيباز لتالفبي المشبازل التبي     

قد تحصل في مدة منحه ذيبافة البى ويبع صبيغة مناسببة إلطبار هبذا االمتيبازات         

ومكان ونوع المشروع االستثمار  ، وزذلت شكل االمتيباز   حيث شروطه وطبيعة
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الذ  يختلف حاب أهدافبه ومبا تختباره الدولبة منهبا وفقبًا لمصبلحة الخزانبة العامبة          

ومصلحة المشبروع او المرسابة بتخفيبف العببء الضبريبي عنهبا محبل اإلعفباء ،         

علببى  وان عبدم مراعبباة هبذه الاوانببب الابالفة الببذزر سيشبكل عوامببل مبرثرة سببلبياً     

 الغاية م  منح االمتياز الضريبي بثسلور اإلعفاء م  الضرائب .

ذيافة الى ذلت نالح  ان اإلجراءات اإلدارية هبي تعبيبر عب  تطبيبق وتفابير          

التشببريعات النافببذة التببي تببنظ  مببنح االمتيبباز ومببا يتطلببب ذلببت مبب  زفبباءة للاهبباز     

حياته والذ  يوازن ببي   اإلدار  الذ  يطبق وينفذ هذه الاياسة او تقع يم  صال

مصلحة الدول والمرساة على حد الابواء وحاب  التعامبل واالبتعباد عب  البروتي        

والفابباد اإلدار  ، زمببا يالحبب  اسببتقرار الويببع الاياسببي داخليببًا وخارجيببًا مبب        

العوامل والمعوقات المهمة التي ترثر على مشاريع الماتثمر مما قد يدفعبه إلنشباء   

 حالة االستقرار الاياسي وعدم ذلت ذذا حصل العكس . مشاريع استثمارية في 

وأخيالرًا فان للاوانب االقتصاديالة والتقنية نصيب م  العوامالل والمعوقالات الي     

تالرثر على سياسة منالح الحافز واالمتياز الضريبي ، ففالي ماال االقتصاد نابد ان  

وليببة واليببد العاملببة تببوفر األسببواق الايببدة ونظببام االتصبباالت المتطببور والمببواد األ 

والتاببهيالت للعالقببات االقتصببادية داخليببًا وخارجيببًا واسببتقرار العملببة واألسببعار       

واالئتمببان مبب  المببرثرات األساسببية علببى نفاببية الماببتثمر ومببا يدفعببه الببى ذقامببة       

مشبباريع اسببتثمارية او تانببب ذلببت ، وان البلببدان التببي تتببوفر فيهببا هيازببل تقنيببة         

وتموي  عام هي األوفر حظًا لناباح سياسبة االمتيباز    متطورة م  مناطق صناعية 

 . ( 1)الضريبي

وم  خالالل اإلطالع على المعوقات التي تعترض طريق نااح سياسة االمتياز     

الضريبي ناد ان البعالض منها ما له عالقة بصياقة التشريعات الضريبية وقواني  

والاياسيبالة والاهبالاز   االستثمار والبعض األخر ذات صلبالة ببالظروف االقتصبادية    

اإلدار  للدولة المعنية مانحة االمتياز مما يترتب ماروليالة وعالبء علبى الالطبالة   

الحازمالة ب عالادة النظر في أسلور صياقالة هذه التشريعات وتعبديلها بمبا يتفبق مبع     

نابباح الاياسببة الضببريبية فببي هببذا الاانببب والقضبباء أو التقلببيص مبب  حابب  الفابباد  

جودة زفاءة الاهاز اإلدار  فيها بتفعيل دور الرقاببة اإلداريبة    اإلدار  والفشل في 

                          

 .  130ناصر مراد ، لمصدر السابق ، ص ( 1)
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وتحاي  ويعها االقتصاد  والاياسي في الداخل والخارج ، علمًا ذن هذه الحلول 

برأينببا تتطلببب مببدة طويلببة لتحقيببق الغايببة منهببا وبشببكل خبباو فببي الببدول الناميببة      

تصبباديات الببدول واليعنببي ذلببت انتفبباء وجببود مثببل هببذه العوامببل والمعوقببات فببي اق  

المتقدمة ذال ذن معالاتها في زل األحوال يدع  هذه الاياسة وقيرها م  الاياسات 

األخببرى ، فلببو نظرنببا ذليهببا بالتحليببل والدراسببة لوجببدناها ذات عالقببة وثيقببة أيضببا  

وارتبا  دائ  باياسبة الدولبة التااريبة والصبناعية والماليبة واالقتصبادية علبى حبد         

ض التباي  في ماتوى هذه العالقة حاب عروف زل دولة سواء وان زان هناال بع

سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ، وان تعتمد على ذيبرادات أخبرى لتغطيبة مبا تتنبازل      

عنها زحق لها باإلعفاء حتى ألتصار بالميزانية بعاز مع توجيبه اإلعفباءات نحبو    

لاياسبة بالتحليبل   أنشطة مهمة بالذات أزثر م  قيرها م  خالل التقيي  الايد لهبذه ا 

والدراسة وأخيرًا العمل على توفير منباخ اسبتثمار  وبيدبة اقتصبادية جيبدة لتالفبي       

 خطر تهديد جذر رسوس األموال الى المناطق المطلور االستثمار  فيها .

 

 

 املبحث الثاني
 اثر تدخل سياسة االمتياز الضريبي يف حياة املشروع اإلنتاجية

 
ة االمتياز الضريبي م  ناحيبالة عمليبة نابالدها مبرثرًا     وم  أهال  تطبيقات سياسال    

وبشبببكل فعبببالال فبببي مراحبببالل حيببباة وذنتبببالاج المشبببروع او المرسابببة االستثماريبببالة  

واإلنتاجية في عدة مااالت ونواحي سواء زان  في مراحل اإلنتاج وتكلفة الصبنع  

بتصبريف  او في دع  اإلنتاجية الكلية للعوامل الخاصة باإلنتاج وزذلت فيمبا يتعلبق   

الالع في األسواق او في األرباح ومقدار العائد المالي الذ  يتحقبق مب  االسبتثمار    

 محل االمتياز او الحافز الضريبي وهذا ما سنويحه في المطالب االتية : 
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 املطلب األول
 تكاليف الصنع واإلنتاج للسلع واخلدمات

 

رة المرساببة او تعتبببر تكبباليف الصببنع والهيكلببة الخاصببة مبب  يببروريات قببد         

المشروع للتنافس نظرًا للعالقة بينها وبي  الاعر النهائي للالع والخدمات المنتابة  

، وتحدد هذه التكاليف عادة وفقًا لتكاليف وأسعار المواد األولية الداخلة في اإلنتاج 

 . ( 1)وزذلت تكاليف اليد العاملة وماتوى تدريبها وقير ذلت

ماموعهبا التبي تفبرض علبى عوامبل اإلنتباج مب  يبد         وبالتالي فبالان الضبرائب ب      

عاملة ومواد أولية ورأس مالال ترد  الى ارتفالاع تكاليف اإلنتاج ، ومب  ثب  زيبادة    

سببعر المنببت  مبب  سببلع و خببدمات وخاصببة فببي حالببة اللاببوء الببى نقببل عبببء هببذه     

الضببريبة الببى الغيببر لتعببويض مببا تبب  دفعببه مبب  يببرائب او ان تتحمببل المرساببة      

مببالع حاببابات األرببباح المتوقعببة فببي حالببة تحملهببا لعبببء الضببريبة    خاببارة بعببد ج

لوحببدها فببي سبببيل المحافظببة علببى الاببعر التنافاببي مببع المرساببات والمشبباريع         

األخبرى ، زببذلت فبان فببرض الضببرائب علبى الاببلع ذات الاببودة العاليبة مبب  شببثنه     

ور تقليص الطلب عليها فتكون الضرائب بالذلت قالد أدت الى انخفاض النمبو المطلب  

 . ( 7)للتنمية وم  ث  التثثير سلبًا على الاودة فيها

 ولك  ما هو الحال اذا ما تدخل  سياسة االمتياز الضريبي في مثل هذه الحاالت ؟ 

واإلجابة على ذلت ان مااهمة هذه الاياسة يرد  الى دعب  مرشبرات تكباليف         

ع االسببتثمار اإلنتبباج والصببنع ذذا ان تخفببيض الضببرائب والرسببوم مبب  شببثنه تشبباي 

واإلنتاج وزيادته ومبا يخفبض ذلبت مب  تكلفبة صبنع وذنتباج الابلع ويعبزز ويقبوى           

قدرة المشروع او المرساة التنافاية في الاوق الداخلي او الخارجي أ  في حالبة  

البيببع محليببًا او التصببدير الببى األسببواق الخارجيببة ناهيببت عبب  سياسببالة اإلعفبباء مبب   

                          

محمررد الهزايمررة ، سياسررات وخطررط تطرروير القرردرة التنافسررية لالقتصرراد ،  –( إسررماعيل زغلررول 1)
 .  160، ص 1999سلسلة بحوث العدد الخامس ، معهد السياسات االقتصادية ، ابو ظبي ، 

 .  69( ناصر مراد ، المصدر السابق ، ص1)
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( 1)رائب والرسوم وتاهيل اإلجراءات بهبذا الصبدد   الضرائب للصالادرات م  الض

. 

ذيبببافة التبببى ذلبببت فبببي حالبببة فبببرض الضبببرائب علبببى مكونبببات ذنتببباج الابببلع       

والخدمات والذ  يرد  بالنتياة الى ارتفاع سبعرها عب  الابعر التبوازني قبد يبدفع       

القطاع الخاو الى تقليص حا  ذنتاجه لهذا النوع مب  الابلع ممبا يعطبل اسبتغالل      

د االقتصاد وفي ذلت خاارة وتعطيل لما تتطلبه التنمية االقتصادية ناهيت ع  موار

آثبار هببذا االتابباه الابلبية لاميببع مكونببات النظبام االقتصبباد  الن قببرارات القطبباع    

الخاو اإلنتاجية ستكون قير سلمية وال تتماشى مع التكاليف النابية إلنتاج الالع 

، وهنبا نابد ان الاياسبة    ( 7)االقتصادوما ينت  ع  ذلت م  سوء تخصيص لموارد 

الضريبية لالمتيباز علبى وجبه الخصبوو تبدع  مرشبرات اإلنتباج الكلبي للعوامبل          

على أساس ما تخفضه م  عبء يريبي مفروض على عوامل اإلنتاج وان زان  

هذه الضرائب مما يمك  نقل عبدها او استرجاعها ذال ذنها قد ترثر علبى المشبروع   

ديبون لمواجهتهبا ، علمبًا ان هنباال بعبض األنظمبة الضبريبية         او المرساة بتحميلبه 

التببي تمببنح مثببل هببذا اإلعفبباء وقبب  شببراء المببواد األوليببة إلنتبباج الاببلعة قبببل بدايببة  

 . ( 2)النشا  وأحيانًا خالل عملية النشا  

ويضاف الى ذلت ان سياسة منح االمتياز وحافز الضريبة له تثثير على فعاليبة      

ية والتنافاية وهي مرتبطة بالتنمية لتثثيرها على حوافز المتعاملي  المرساة التنمو

في أصول ومواد االقتصاد وما يغرز ذلبت مب  حبق جبوهر  هبو حبق الملكيبة أ         

حق باستعمال او التعامل بمواد االقتصاد وأصوله والتحك  بها وهبذا الحبق مكفبول    

األعراف الابائدة  ومضمون بموجب أحكام ونصوو القواني  والعادات والتقاليد و

 .( 2)في الماتمع

                          

 3001ة في اإلصالح الضريبي ، جمعيرة العلروم االقتصرادية ، دمشرق ، ( جمال قنبرية ، رؤي3)
 .  3، ص

،  3002( عبد المطلب عبد المجيد ، اقتصاديات المالية العامة ، الردار الجامعيرة ، مصرر ، 2)
 .  313ص

 .  2( جمال قنبرية ، المصدر السابق ، ص9)

 .  139( ياسين قاصي ، مصدر سابق ، ص1)
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 املطلب الثاني
 التنافس يف األسواق وحتقيق األرباح

 

ان تحك  المشروع الصناعي او المرسابة بعوامبل اإلنتباج ومزايباه ياباعد فبي           

زيادة نصيبها وحصبتها فبي األسبواق وسبواء زانب  محليبة ام دوليبة ،  وفبي حالبة          

وع م  سياسات معقدة تضبعها الدولبة   زوال العقبات ع  طريق زل مرساة ومشر

او عدم سيطرة على عوامل اإلنتاج فان ذلت م  شثنه رفبع تنافابية هبذا المشبروع     

او المرساة في الاوق وان وجودها في أ  نمر سوقي سياببب بروزهبا فبي احبد     

أنواع هذه األسواق دون قيرها أينما وجدت هذه المعوقبات ، فمبثال ذذا زانب  هبذه     

منها ثقل وعبء الضرائب علبى الابلع المصبدرة ياببب عرقلبة       التعقيدات ونخص

الناببيار البضببائع مبب  سببلع وخببدمات الببى األسببواق الدوليببة الرتفبباع معببدالتها أ   

سعر الضرائب او بالعكس مبا تابببه أسبعار الضبرائب المرتفعبة المفرويبة علبى        

ة الابببلع المابببتوردة البببى األسبببواق المحليبببة ، لبببذلت نابببد ان التشبببريعات الضبببريبي

تتضم  ذعفاء الضرائب لالسبتيراد او التصبدير لمبا تنتابه المشباريع والمرسابات       

في بعض الدول لتااعدها على زيادة تنافايتها في األسواق المحليبة والدوليبة ومبا    

يببت  ذنشبباءه مبب  منبباطق تااريببة حببرة التببي مبب  خاللهببا تقببوم هببذه الببدول بتبببادل         

ضبرائب والرسبوم ذعفباء زلبي او     المنتاات بعضها بالبعض األخر وذعفاءها م  ال

جزئببي ، وبببذلت تكببون سياسببة اإلعفبباء الكلببي او الازئببي مبب  الضببرائب وحتببى        

الرسوم دافع حقيقي لتشايع المرساات والمشاريع االسبتثمارية للتنبافس باألسبواق    

المحلية والدولية وانعدامها قد يرثر تثثير مباشرًا او قير مباشر علبى مابتوى هبذا    

باالقتصبباد وبشببكل عببام ومتطلبببات ودعبب  التنميببة االقتصببادية   التنببافس واإليببرار

 . ( 1)بشكل خاو

                          

؛ راجع ايضا ناصر مرراد ، مصردر سرابق ،  169ي ، المصدر السابق ، ص( عبد المجيد قد1)
 .  69ص
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وبرأينببا ان وجببود امتيبباز اإلعفبباء وانعدامببه سببيرثر مباشببرة علببى االسببتهالال          

والطلبببب ويضبببعف اإلنتببباج وقبببد ياببببب حتبببى تقلبببيص حاببب  المشبببروع او نشبببا  

الدولة االقتصادية المرساة وم  ث  األيرار باإلنتاج واالقتصاد والوطني وسمعة 

، فارتفاع أسعار الالع والخدمات قد يتحمله المشبروع ومبا يبرثر ذلبت فبي ذمكانيبة       

المحافظة على توازن الاعر التنافاي في األسواق زما مر بنا تويبيح هبذه الفقبرة    

، والبذ  قبد يلحببق خابارة السبتمرار المشببروع فبي نشباطه وذنتاجببه او قبد يتحملببه        

رة ذذ ان هبذا األخيبر يشبتر  الابلعة بكلفتهبا المتمثلبة       الماتهلت بطريق قيبر مباشب  

باببعرها )زلفتهببا مببع الببربح( ، ذيببافة الببى الضببريبة المفرويببة علببى ذنتاجهببا او    

موادها األولية وما يخصص لها م  موارد اقتصادية وبشرية ، وبهبذا يقبل الطلبب    

نتاجها وما عليها الرتفاع سعرها وقد تكون سلعة أساسية قير زمالية وبالتالي قلة ذ

في ذلت م  سليبات ، ولك  بوجود امتياز اإلعفاء م  الضرائب والرسوم سيتحقق 

مردود اياابي لكال الطرفي  )المنت  و الماتهلت( وستحقق الدولة أهدافها اقتصاديًا 

واجتماعيًا ، وزذلت ماليًا على المدى البعيبد ، وذذا زانب  الدولبة تتنبازل عب  جبزء       

المالية م  يبرائب ورسبوم نتيابة لهبذا اإلعفباء او الخصب         م  حقها في ذيراداتها

فبان ب مكانهبا االعتمبباد علبى ذيبرادات أخببرى قيبر يبريبية ولمعالاببه هبذا الببنقص        

باإليراد ونعتقد ان  البدائل والحلول موجودة في سياسة وخطر الدولبة االقتصبادية   

 والمالية في هذا الصدد . 

اسبتثمارية هبو تحقيبق األربباح مب        ويالح  ان هبدف زبل مشبروع او مرسابة        

خالل زيادة ذنتاجها وتعظي  ذلت فيكون االستثمار ذات مردود ماد  زبيبر وسبريع   

وهببذا مببا يتببثثر أيضببًا بفعببل أنببواع الضببرائب المفرويببة علببى الببدخل او األرببباح    

المتحققببة فعبباًل مبب  ممارسببة النشببا  ، فهببذه األرببباح بهببذا المعنببى هببي حببق للدولببة  

المشببروع فببي ذات الوقبب  ، وعلببى المببدى الطويببل ستابببب هببذه        وللمرساببة او 

الضببرائب تخفببيض معببدل األرببباح للنشببا  ممببا قببد يابببب أيضببًا تببرال النشببا  او      

االناببحار مببب  األسببواق المحليبببة والدوليبببة ، ذال ان جملببة اإلعفببباءات الضبببريبية    

الممنوحة للقطاع الخباو علبى وجبه التحديبد سبتعزز وتقبو  األربباح وترفبع مب           

توى نمو األربباح والنشبا  معبًا ممبا يابمح للمرسابة ان تضباعف نشباطها فبي          ما
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، زمبا ان مبا زاد مب     ( 1)االستثمار واالدخار او منح عوائد للشبرزاء او الماباهمي   

أرباح المرساة نتياة اإلعفاء سيت  ذعادة استثماره ماددًا ويدع  مقبدرة المشبروع   

 . ( 7)اإلنتاجية 

حب  ان سياسبة اإلعفباء الضبريبي زامتيباز تنصبرف فبي        وبناء على ما تقدم نال    

آثارهببا االقتصببادية الببى جميببع مكونببات االقتصبباد الببوطني مبب  حيببث االسببتثمار        

واإلنتبباج واألرببباح والعببرض والطلببب واالسببتهالال وحتببى االدخببار وعلببى جميببع   

الماتويات سواء زان المرساة او المشروع او الماتهلت او التنبافس فبي األسبواق    

 ية والدولية ولها تثثير سلبي واياابي على النهوض باالقتصاد القومي . المحل

 

 املبحث الثالث
 تنظيم سياسة اإلعفاء الضريبي كامتياز يف القوانني العراقية النافذة

 
بالنظر ألهمية الاياسة التي تعتمدها الدولة لدع  وتنمية المشباريع االسبتثمارية       

ي او الحبافز البذ  يتصبف بثسبلور اإلعفباء مب        والصناعية وهي االمتياز الضريب

الضرائب ناد ان معظ  تشريعات دول العال  ونخص منها قبانون يبريبية البدخل    

وقانون االستثمار تتبنبى تنظبي  هبذه اإلعفباءات مب  الضبرائب بموجبب نصوصبها         

وأحكام خاصة باإلعفاء تبعًا لذاتية هذه القواني  وفقًا لشرو  محبددة قانونبًا ذيبافة    

ى يبببمانات أخبببرى ومزايبببا تتعلبببق بالتشبببايع علبببى االسبببتثمار وتقويبببة مرزبببز  الببب

الماتثمري  في داخل ذقلي  الدولة وخارجه لتحقيبق األهبداف االقتصبادية المنشبودة     

م  الاياسة التي تعتمد الدولة وتنفذها بتشريعات ذات عالقة بهذا الماال اقتصاديًا 

ية الدخل العراقي النافذ ويريبة وماليًا ، ونخص م  هذه التشريعات قانون يريب

العقار وقانون االستثمار العراقي زمثال لاياسة اإلعفاء باعتبارها امتيباز يبريبي   

                          

( فريرد نجرار ، االصرالح الجبرائي واثرره علرى اسرتثمار المؤسسرة االنتاجيرة ، رسرالة ماجسرتير ، 1)
 .  131، ص 3000معهد العلوم االقتصادية ، جامعة سطيف ، 

 .  12( ناصر مراد ، المصدر السابق ، ص3)
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إلحدى الدول النامية وهو العراق ويصعب علينا ذزر هالذا المصطلح ذال ان الواقع 

 الدولي يفرض التعامل بهذا المصطلح اقتصاديا. 

أحكبام زبل مب  القبواني  أعباله وجبدنا ان       وم  خالل اإلطالع علبى نصبوو و      

قانون االستثمار في مضمون أحكامه أزثر تخصيص وتنظي  لءعفاء الضريبي في 

الاانبببب االقتصببباد  مقارنبببة بالقبببانون الضبببريبي البببذ  تضبببم  أيضبببًا ذعفببباءات    

اقتصببادية تكبباد تكببون محببدودة فببي ثناياهببا االقتصببادية بببل ان أزثرهببا بوصببي بببان  

ت اجتماعيببة ومببع ذلببت ال يمكبب  ذنكببار دور المشببرع الضببريبي   اإلعفبباء والتنببزيال

العراقي لتبنى سياسة اإلعفاء الضريبي بصبيغة تنبزيالت وتكباليف واجيبة الخصب       

ونقل ترحيل للخاائر التي يتعرض لها المكلف خالل مزاولته لنشباطه االقتصباد    

عببًا ان زببان تاببار  او صببناعي وزببذلت معاملببة بعببض المكلفببي  معاملببة خاصببة تب   

للنشا  االقتصاد  الذ  يديرونه ، ولععل المكلف زشخص طبيعي سياتفيد بشبكل  

أفضل م  اإلعفاءات االقتصادية واالجتماعية على حد سواء ، وسنحاول تويبيح  

مببدى أهميببة سياسببة االمتيبباز والحببافز الضببريبي باإلعفبباء مبب  الضببرائب وزببذلت      

شريعات اختصارًا لكثيبر مب    الرسوم ونطاق هذا اإلعفاء بشكل عام في زل هذه الت

الاوانب التفصيلية التي ينطو  عليهبا هبذا المويبوع والتبي قبد ال يتابع لفضبائها        

بحثنببا هببذا ، ولكببل مببا تقببدم سببنوجز ماهيببة هببذه الاياسببة فببي زببال التشببريعي  فببي     

 المطالب اآلتية : 

 

 املطلب األول
 موقف املشرع الضريبي العراقي من سياسة اإلعفاء الضريبي

 

نظ  المشرع الضريبي العراقي مب  قبانون يبريبة البدخل والعقبار اإلعفباءات           

بصببورة عامببة فببي نصببوو متفرقببة تحبب  مصببطلحات عديببدة مثببل الاببماحات          

واإلعفاءات والتنزيالت وقيرها والذ  يهمنا م  أنواع اإلعفاءات هو ما ينصرف 

ذليبه المبادة   منها الى تحقيق قايات اقتصادية علبى وجبه التحديبد ومنهبا مبا أشبارت       

( مبب  قببانون يببريبة الببدخل العراقببي فببي فقراتهببا المتعببددة مبب  حيببث اإلعفبباء     2)

الضريبي الذ  يشمل دخل أصحار وماتثجر  وسائر النقبل البحريبة وفقبًا للمبادة     
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( م  نفس القانون ، زذلت دخبل الفنبادق مب  الدرجبة الممتبازة واألولبى داخبل        22)

ء استثمارها فيكبون اإلعفباء هنبا مشبرو      ( سنوات م  بد2العاصمة بغداد ولمدة )

ببدء االستثمار ومحدد بفترة زمنية محددة ينتهي اإلعفاء بانتهائها ، واإلعفاء لنفس 

( سبنوات  2الفنادق المقامة خارج العاصمة بغداد والتي تعفى م  الضبرائب لمبدة )  

 م  بدء استثمارها م  دون المحبالت والمخبازن وقاعبات العبرض التابعبة لهبا فبال       

 تاتفيد األخيرة م  هذا اإلعفاء . 

ذيافة الى ذعفاء الدخل البذ  يمثبل زعمبوالت متحققبة داخبل العبراق لمراسبلي            

المصارف المحلية في الخارج بشبر  المعاملبة بالمثبل وزبذلت الفوائبد عب  الودائبع        

في المصارف وصناديق التوفير العراقية وبذلت يخبرج مب  نطباق اإلعفباء الفوائبد      

ئع في المصارف األجنبية ذذا ما زانب  دخبل لزشبخاو الطبيعيبي  وهبذا      ع  الودا

بحببد ذاتببه تشببايع مبب  الدولببة علببى االدخببار لالسببتفادة مبب  هببذه األمببوال فببي دعبب      

الاانب االقتصاد  ، ول  يتطرق المشرع الى الودائع الخاصة بالشبخص المعنبو    

هببي خايببعة  ( مبب  نفببس القببانون ولببذلت باعتقادنببا   2يببم  فقببرات نببص المببادة ) 

للضريبة ونضف الى ذلبت دخبل مرسابات الطيبران والمنظمبات العربيبة والدوليبة        

ع  دخلها المتحقق ع  ودائعها في المصاريف العراقية ان زان  بالعملة العراقيبة  

 .( 1)او األجنبية

ولعببل خصبب  التكبباليف والتنببزيالت المقببررة فببي قببانون يببريبة الببدخل وفقببًا             

خير دليل برأينا التحمل في ثناياها أهداف اقتصادية أيضًا ( 2لمنطوق نص المادة )

ذات عالقبة باإلنتبباج واالسببتثمار وبحبدود بعببض فقراتهببا مب  حيببث تنزيببل تكبباليف    

تحقببق الببدخل مبب  فوائببد تببدفع وتاببتثمر فببي انتبباج دخببل المكلببف وبببدل اإلياببار          

موجبودات  واالندثار وتكاليف صيانة المعدات واآلالت والمكائ  وانبدثار وذطفباء ال  

ويرائب ورسوم عبدا يبريبة البدخل والعقبار وزبل ذلبت بموجبب شبرو  محبددة          

قانونببًا إلجببراء التنزيببل والخصبب  وهببذا مببا يمكبب  ان يفاببر لمصببلحة المشببروع او    

المرسابببة اإلنتاجيبببة ذذا زانببب  عائبببدة للشبببخص الطبيعبببي فهبببذه النصبببوو عامبببة  

ز وحببافز يببريبي تنصببرف بالفائببدة لعمببوم المكلفببي  وهببي تمثببل ذعفبباءات زامتيببا   

لالسببتمرار بالنشببا  االقتصبباد  مبب  خببالل التخفيببف مبب  العبببء الضببريبي علببى     

                          

 المعدل .  1913( السنة  112( من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم )1ص المادة )( راجع ن1)
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زالاهل المكلف وزيالادة الثقة بضرورة دع  ميزانيالة الدولة ماليبًا ببدفع مبا تبقبى مب       

ماتحقات يريبيالة وتثبيب  معالبال  قاعبدة العبالدالة الضبريبية والمالئمبة ببدفع مبلب          

 . ( 1)الضريبة

ا تقببدم نالحبب  ان سياسببة اإلعفبباء الضببريبي زامتيبباز فببي الاانببب        ذيببافة لمبب     

االقتصاد  زان لها نصيب م  االهتمام والتنظي  في قانون يريبة العقبار لتحقيبق   

( مب  قبانون يبريبة    2( و )2أهداف اقتصادية وزما جاءت مضمون نص المادة )

ت والتبي  العقار والتي نظم  اإلعفاء مب  الضبرائب وألقبراض اقتصبادية للعقبارا     

تاببتخدم لحفبب  اآلالت والمعببدات الزراعيببة او سببك  الببزراعي  او ذيببواء المواشببي  

وبشبببر  ان تقبببع داخبببل المزرعبببة او يبببم  حبببدود القريبببة او المنطقبببة لبببزرض    

الماببتثمرة وال تكببون مببرجرة ، علمببًا ان القطبباع الزراعببي هببو جببزء مبب  القطبباع    

الثباني ، وزبذلت الحبال فبي      االقتصاد  وان دع  األول يبرتبر بفائبدة تعبود للقطباع    

ذعفبباء العقببارات والطوابببق المشببيدة مبب  الضببرائب لمببدة ثببال  سببنوات مبب  ذزمببال  

 .( 7)البناء وبشرو  محددة قانونًا

 

 املطلب الثاني
 نطاق سياسة االمتياز الضريبي يف قانون االستثمار

 

اياسة منح نظ  المشرع العراقي في قانون االستثمار الحدود واآللية المعتمدة ل    

االمتياز الضريبي زحافز لالسبتثمار ، وبرأينبا ان تعمبي  هبذا المصبطلح زحبافز او       

امتياز ناده بشكل عام ال يقتصر على اإلعفاء فقر م  الضرائب لاهبات او فدبات   

معنيبببة لتشبببايعه  علبببى االسبببتثمار داخبببل العبببراق بمبببا يخبببدم متطلببببات التنميبببة       

                          

( مرررن قرررانون ضرررريبة الررردخل العراقررري ، المصررردر السرررابق ؛ لمزيرررد مرررن 1( راجرررع نرررص المرررادة )3)
،  3001التفاصرررريل راجررررع طررررراهر الجنررررابي ، علرررررم الماليررررة العامررررة والتشرررررريع المررررالي ، بغرررررداد ، 

 وما بعدها . 302ص

 1929( لسنة  163( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم ) 9 -2اجع نصوص المواد ) ( ر 1)
 المعدل . 
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زايا والضمانات الممنوحة الى الماتثمري  االقتصادية وذنما ينصرف أيضًا الى الم

بثنواع مختلفة ، فعنبد اإلطبالع بتحليبل نصبوو مبواد القبانون المعنبي تبوحي ببان          

ذاتية القانون وبماموع أحكامه هو يبمان ومزايبا وحبوافز للمابتثمر وبمبا يحقبق       

د أهداف اقتصادية للدولة العراقية والماتمع العراقي عمومًا ، ذال ان ما يهمنا بحدو

بحثنا وهذه الدراسة تخصيص االمتياز الضريبي بصبيغة اإلعفباء ومب  الضبرائب     

ونطاق شموله وشروطه والمدة الخاصة به ، وهذا مبا سبنحاول تويبيحه زتطبيبق     

 عملي ذو فائدة اقتصادية يم  ذطار هذا القانون لهذا النوع م  الاياسة المهمة . 

لشخص الطبيعي والمعنو  سواء يشمل نطاق سريان قانون االستثمار زل م  ا    

زبان المابتثمر يحمبل الانابية العراقيببة او األجنبيبة والمهب  التبزام هبرالء بشببرو          

وقيود هبذا القبانون وهبي اقتصبادية واسبتثمارية بحتبة وهبذا مبا يفهب  مب  األهبداف            

المحددة لهذا القانون التي ترمى الى النهوض بالتنميبة االقتصبادية فبي العبراق مب       

القطببباع الخببباو العراقبببي او األجنببببي واسبببتفادة المابببتثمر مببب        خبببالل تشبببايع 

التاهيالت المقدمة فبي هبذا التشبريع ورفبع مابتوى التنبافس فبي األسبواق المحليبة          

والدوليببة ومببا ينطببو  ذلببت علببى التشببغيل الكامببل واالسببتفادة مبب  المببواد الطبيعيببة   

لعراقي ، ولكي والبشرية وتوفير فرو العمل للعراقيي  وعدم لميزان المدفوعات ا

يتحقببق الهببدف مبب  سبب  هببذا التشببريع واألهببداف االقتصببادية المنشببودة ناببد ان          

التاهيالت المقدمة مقامة الى نوعي  بموجب نصبوو متفرقبة يبم  نطباق هبذا      

القانون وهي االمتيازات والضمانات التي يتمتبع بهبا المابتثمر العراقبي واألجنببي      

اخبل العبراق بمبا يعبزز القبدرة التنافابية       على حد سواء في المشاريع التي ينفبذها د 

للمشروع فبي األسبواق المحليبة والدوليبة ، وزبذلت اإلعفباءات الضبريبية واإلعفباء         

مببب  الرسبببوم وبشبببر  حصبببول المشبببروع علبببى ذجبببازة االسبببتثمارات مببب  الاهبببة 

هيدبة المحافظبة( بحابب أحبوال وعبروف       –المختصة )الهيدة الوطنيبة لالسبتثمار   

 . ( 1)رونوع ومكان االستثما

وبغض النظر ع  النوع األول م  التاهيالت )االمتيازات والضمانات( الوارد     

( م  قانون االستثمار فان ما يهمنا هو النوع الثاني 12وذزرها تفصياًل في المادة )

                          

 3006( لسرنة 12( من قانون االسرتثمار العراقري رقرم ) 2 -3 – 1( راجع نصوص المواد  )1)
 . 
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م  هذه التاهيالت أال وهو االمتياز الضريبي او الحبافز الحقيقبي لالسبتثمار وهبو     

سوم ، فم  يتقيد بشرو  محددة ومكان ونوع وعروف اإلعفاء م  الضرائب والر

أ  مشروع ينظر عادة الى الاانب االياابي لنتياة نشاطه فبي زبل األحبوال وهبو     

عادة مقدار األرباح التي سيحققها م  نشباطه االسبتثمار  ومقبدار مبا خصبص لبه       

مبب  جهببد وتكبباليف ورأس مببال ، وبببذلت فهببو يرزببز بالدرجببة السبباس علببى مقببدار  

لصافي م  خالل ما سيعفى منه يريبيًا وم  ناحية الرسوم أيضا أزثر م  الدخل ا

ترزيببزه علببى جانببب التاببهيالت مبب  مزايببا ويببمانات وان زانبب  لهببا أهميتهببا فببي  

الاانب االستثمار  له ، ولذلت سيكون امتياز اإلعفاء م  الضبريبة والرسب  محبل    

دخبل ألنبه باألصبل قطباع      اهتمام بال  م  قبل الماتثمر لتحديد مقدار ما يحققه م 

خاو يهمه دافع الربح في الغالب وهبو المحبرال األساسبي للتوجبه البى االسبتثمار       

بغض النظر ع  الدوافع األخرى ، وبذلت سنرزز على جانبب اإلعفباءات زامتيباز    

دون قيرها وهذا م  ناحية ولكي ال نخبرج عب  ذطبار بحثنبا لكثبرة التفاصبيل مب         

 ناحية أخرى . 

االستثمار  الذ  ينظ  بموجب أحكام هبذا القبانون مب  حيبث نوعبه       فالمشروع    

ومكانببه وفقببًا للشببرو  المقببررة قانونببًا ومببا يتمتببع بببه مبب  مزايببا ويببمانات وبعببد     

حصببوله علببى ذجببازة  التثسببيس مبب  الاهببة المختصببة فانببه يعفببى مبب  الضببرائب       

ي المنباطق  ( سنوات ابتداءًا م  تاريخ بد التشغيل التاار  وف12والرسوم ولمدة )

المحددة م  مالس الوزراء باقتراح مب  الهيدبة الوطنيبة لالسبتثمار ويحبق لمالبس       

الببوزراء اقتببراح مشبباريع قببواني  بمقتضببى القببانون لتمديببد هببذا اإلعفبباء او مببنح        

ذعفببباءات ذيبببافية وتقبببدي  حبببوافز ومزايبببا ذيبببافية حابببب الظبببروف واألحبببوال     

اإلعفباء علبى مالبس البوزراء     للمشروع ، وال تقتصر صالحية الزيبادة فبي سبني     

فقببر بموجببب قببواني  مقترحببة بببل يمكبب  للهيدببة الوطنيببة لالسببتثمار ان تمببدد هببذا       

( سبنة وهبذا يعتمبد علبى ناببة مشبارزة العراقبي فبي         12اإلعفاء لتصل مدته البى ) 

%( ، ويالح  ان هبذا اإلعفباء مب  الضبرائب      22حصيلة االستثمار وتزيد على )

ته حتى في حالة نقل المشروع مب  منطقبة البى منطقبة     والرسوم يبقى ساريًا في مد

 .  (1)تنموية أخرى

                          

 ( من قانون االستثمار العراقي ، المصدر السابق . 16-12( راجع نصوص المواد )1)
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ذيافة الى مبا تقبدم نابد ان نطباق اإلعفباء مب  الضبرائب والرسبوم ال يقتصبر              

علببى دخببل المشببروع االسببتثمار  بببل يمتببد الببى ذعفبباء الموجببودات الماببتوردة          

العبراق خبالل   لمباشرة نشا  المشروع االستثمار  بشر  ان تكون قد دخلب  البى   

( سنوات م  تاريخ منح ذجازة االستثمار ، وهذا اإلعفاء يشمل فقر ذعفباءًا مب    2)

الرسبببوم دون الضبببرائب وهبببذا مبببا يفهببب  مببب  مضبببمون نبببص القبببانون ، ويبببراد       

بموجببودات المشببروع بهببدف التويببيح هببي اآلالت والمعببدات واألجهببزة وزببذلت     

التببي تخصببص عببادة وبشببكل   اآلليببات والعببدد ووسببائر النقببل واألثببا  المكتبيببة و    

حصببر  لالسببتخدام االسببتثمار  فببي المشببروع ويضبباف الببى ذلببت لببوازم وأثببا      

 .  (1)ومفروشات الفنادق والماتشفيات ومدن الاياحة والمدارس والكليات

زما ان استيراد موجودات جديدة بهدف التوسع وتطوير المشروع االسبتثمار       

( سبنوات أيضبا مب     2ان يكبون خبالل )  مشمول أيضبًا باإلعفباء مب  الرسبوم علبى      

تبباريخ ذببباله الهيدببة وذشببعارها بالتوسببع او التطببوير ويببراد بهببذا التوسببع ذيببافة       

موجببودات رأسببمالية ثابتببة مبب  سببلع وخببدمات او مببواد أخببرى بنابببة تزيببد علببى      

%( بهببدف زيبببادة الطاقبببة التصببميمية للمشبببروع فبببي حببي  يقصبببد ببببالتطوير    12)

زلهبا او للببعض منهبا او ب يبافة أجهبزة ومكبائ         استبدال مكبائ  متطبورة ببثخرى   

ومعدات أخرى الى ما موجود منها في المشروع لرفبع الطاقبة اإلنتاجيبة وزفاءتهبا     

 .  (7)او تحاي  او تطوير الالع والخدمات المنتاة

وتعفى أيضبًا مب  الرسبوم مبا يبت  اسبتيراده  مب  قطبع قيبار لخدمبة المشبروع                 

%( مبب  قيمببة 72بالببذات وال تزيببد قيمتهببا علببى ) االسببتثمار  وتخصببص لزخيببر 

شراء الموجودات ، زما ان المشاريع الاياحية والخدميبة الصبحية منهبا والتعليميبة     

والتربوية تمنح ذعفاءات ذيافية م  الرسوم الستيراد ما تحتاجه م  لوازم وأثبا   

( سبنوات  2( سنوات على األقبل علبى ان تبدخل العبراق خبالل )     2مرة واحدة زل )

م  تاريخ صبدور قبرار الاهبة المختصبة بالموافقبة علبى االسبتيراد وان تخصبص         

فعبباًل ألقببراض المشببروع وخدمتببه دون قيرهببا ، وفببي حالببة مخالفببة الماببتثمر         

لشرو  هذا اإلعفاء سواء زان م  الضرائب والرسوم او م  الرسبوم فقبر فعنبدها    

                          

 ( من قانون االستثمار العراقي ، المصدر السابق . 11( والمادة )1المادة )( راجع نص 3)

 ( من قانون االستثمار العراقي ، المصدر السابق .11( راجع نص الفقرة )ثانيًا( من المادة )2)



 في الجانب االقتصادي تهاسياسة االمتيازات و الحوافز الضريبية وتطبيقا
 والتشريعات العراقية)دراسة تحليلية(

  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

722 

الرسبوم التبي   ياب على الماتثمر المخبالف ان يبدفع جميبع مابتحقات الضبرائب و     

 . (1)سبق واعفي منها

وهذا برأينا هو خير تطبيق لقاعدة العدالة فبي مابال االسبتثمار ببل زبان علبى            

المشرع المشدد في العقوبة الماديبة لقباء تنبازل الدولبة عب  حقهبا المبالي وتصبرف         

 المكلف الماتثمر بهذا االتااه الخاطئ .

 

 املطلب الثالث
 سة اإلعفاء من الضرائب والرسومحاالت خاصة ذات عالقة بسيا

 
تببالرد فببي هببذا الاانببب حببالاالت معينببة قببد تولببد بعببالض الماببائل التببي تاببتحق           

مناقشتها ومعالاتها يم  حدود نصوو وأحكام تشريعات االستثمار والضرائب 

وهي ذات طابع مويوعي وعلمي ولهبا مب  األهميبة مبا تابب اإلشبارة ذليهبا قببل         

تبببا  وثيببق باياسببة امتيبباز اإلعفببالاء مبب  الضببرائب      ختببام بحثنببا وهببي تببرتبر ار   

 والرسوم وتنفيذها على أرض الواقع في الماال االقتصاد  تشريعيًا .

ان التشبببريعات العراقيبببة قبببد نظمببب  وتبنببب  سياسبببة اإلعفببباء زحبببافز وامتيببباز      

يريبي ذال ان ما يالحب  علبى هبذا التنظبي  هبو التبباي  فبي سبعة هبذا النطباق مب             

ع المشمولة باإلعفاء او محل اإلعفاء او مدته او الحاالت التي باببها حيث المشاري

يتقرر هذا اإلعفاء سواء في تشريعات الضريبة او قانون االستثمار وعلى ما يببدو  

ان مشاريع االستثمار في القانون األخير هي أوسع نطاق باإلعفاء نظبرًا ألهميتهبا   

دية وان ما يعتمد عليه في التمييز هو المحلية والدولية في تحقيق األهداف االقتصا

 رأس مال المشروع وعمره اإلنتاجي واالستثمار  .

وفي زل األحوال ان نطاق اإلعفاء هو محل اهتمام للمشرع العراقبي اقتصباديًا       

واجتماعيًا ، ولك  م  المعلوم ان المشاريع االستثمارية التبي تمبارس نشباطها فبي     

ل وقصبيرة األجبل وبغبض النظبر عب  رأس مبال       العراق هي مشاريع طويلبة األجب  

                          

 ( راجع نفس المصدر اعاله.1)
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الماببتثمر الببذ  ال يمكبب  االعتمبباد عليببه فببي تمييببز نببوع هببذه المشبباريع فببي بعببض  

األحيان والن نبص اإلعفباء عبام ال يميبز نبوع المشبروع لتحديبد مبدة اإلعفباء فبان           

المشبباريع القصببيرة األجببل ستاببتفاد أزثببر ذذا مببا زببان مببدتها االسببتثمارية اقببل مبب     

( سببنة وسببتحقق مكاسببب 12وات مببا لبب  يمببدد ذذا زانبب  مببدتها اقببل مبب  ) ( سببن12)

مادية بنابة الضعف نتياة اإلعفاء وما سيوفره م  دخبل صبافي لهبا ومبا سبيحقق      

لها مكاسب بتوفير جزء م  رأس المال الذ  سياتقطع بفعل الضبرائب مبع األخبذ    

زدولبة ناميبة ، فبي    بنظر االعتبار أهمية المشروع لدع  التنمية االقتصادية للعراق 

حي  ناد بالمقابل ان المشاريع طويلة األجبل ستابتفاد مب  اإلعفباء خبالل مدتبه ثب         

يارى عليها عبء الضرائب والرسوم ماددًا بعد انتهاء المدة وربمبا تكبون الفتبرة    

بعببد انتهبباء هببذا االمتيبباز هببي المهمببة فببي الحيبباة المشببروع االسببتثمار  لتحقيببق        

ا نتياة االستقطاع الضريبي ما لب  يمبدد اإلعفباء او حتبى     األرباح التي ستقل نابته

( سبنة او أزثبر مب     22او  72بعد انتهاء التمديد للمشاريع التبي تصبل مبدتها البى )    

 ذلت وهذا ما يتنافى مع روح ومضمون العدالة المقررة م  هذا اإلعفاء . 

ذه الحالبة  ول  يتطرق المشرع العراقي لتنظي  هذا القصور الوايح ومعالاة له    

التي نعتقد أنها أولى بالمعالاة والتنظبي  ، وبرأينبا ان أفضبل حبل هبو الصبالحيات       

التي يمك  استنتاجها يمنًا مب  نصبوو التشبريع االسبتثمار  والخاصبة بمالبس       

الوزراء وهيدة االسبتثمار الوطنيبة مب  حيبث ان لبه حبق اقتبراح مشباريع القبواني           

( مب  قبانون   12اءات المقررة وفقًا للمبادة ) التي تمنح ذعفاءات أخرى ذيافة لءعف

االستثمار وهذا ما يمك  التوسع في مداه وتفايره لمقتضيات عدالة اإلعفاء وقايبة  

المشرع م  النص الى ويع وتحديد ذعفاءات تخص مثل هذا النوع م  المشاريع 

زبان  ، زما يمك  لهيدة االستثمار الوطنية تحديد عمر وحدة المشروع ابتداءًا طالما 

المكلف الماتثمر ملزم بتقدي  معلومات ع  الادول الزمني لمشروعه االستثمار  

وتفاصيل المشروع المراد االستثمار فيبه وجبدواه االقتصبادية وهبذا مبا ياباعد فبي        

تحديد نوع المشروع ومدتبه لحبل هبذه المابالة والقضباء علبى عنصبر التمييبز فبي          

 .  (1)االستفادة المادية م  مدة اإلعفاء

                          

( من قرانون االسرتثمار 20( والفقرة )أواًل( من المادة )12( راجع نص الفقرة )ثانيًا( من المادة )1)
العراقي ، المصدر السابق .



 في الجانب االقتصادي تهاسياسة االمتيازات و الحوافز الضريبية وتطبيقا
 والتشريعات العراقية)دراسة تحليلية(

  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

727 

وعلى هالذا األساس نرى م  األفضالل التمييز بي  أنالواع المشاريبالع واألنشبطة       

االقتصادية واالسبتثمارية لمبنح اإلعفباء لمبا فبي ذلبت التخصبيص مب  فائبدة عمليبة           

لدفع عالة التطور االقتصباد  العراقبي نحبو األمبام بالقضباء علبى حباالت عرقلبة         

يع ، وفي هذا الصبدد أيضبًا تبرد    التنمية في زل جانب يشكل ثغرة قصور في التشر

حالة أخرى هي حالة نقل الماتثمر لملكية المشروع خالل مبدة اإلعفباء البى الغيبر     

وهنا ناد ان اإلعفاء يبقبى علبى حالبه للمشبروع علبى ان يابتمر المابتثمر الاديبد         

 .  (1)بنفس النشا  واالختصاو ذاته او اختصاو أخر بعد موافقة هيدة االستثمار

ان األمببر زببذلت فهببل ياببر  ذلببت الحكبب  علببى نقببل ملكيببة الموجببودات      وذذا زبب    

للمشببروع المعنيببة مبب  الماببتثمر الببى الغيببر ؟ فهببل شخصببية الغيببر لهببا األثببر فببي    

 اإلعفاء او استمراره . 

هنببا يميببز القببانون بببي  حببالتي  ، األولببى ذذا زببان الغيببر مشببمول بثحكببام قببانون      

ماببتثمر الماببتفيد منببه اإلعفبباء نقببل ملكيببة    وماببتفيد منببه ففببي هببذه الحالببة يحببق لل   

الموجبببودات المعفببباة وبشبببر  موافقبببة الهيدبببة علبببى ان يابببتعمل هبببذا الغيبببر هبببذه     

الموجودات في مشروعه ، ومب  مفهبوم المخالفبة أ   ذذا زبان الغيبر قيبر مابتفيد        

م  أحكام هذا القانون او ال ياتخدمها في مشروعه عنبدها ال مببرر لبقباء اإلعفباء     

حك  الحالة الثانية وهي نقل ملكيبة الموجبودات المعفباة البى الغيبر قيبر        وندخل في

الماتفيد م  أحكبام قبانون االسبتثمار فعنبدها يكفبي ذشبعار المابتثمر للهيدبة بعمليبة          

البيع وان يدفع ما على هذه الموجودات م  مابتحقات ماليبة مترتببة عليهبا خاصبة      

 .  (7)بالضرائب والرسوم

اء وزوال اإلعفبباء مبب  الضببرائب والرسببوم فببان مصببيره  أمببا عبب  حبباالت انتهبب     

ينقضي بانتهاء مدته او بمخالفة الماتثمر لشرو  اإلعفباء والتزامبات هبذا القبانون     

او شرو  منح اإلعفاء والخص  والتنزيالت المقررة فبي قبانون يبريبة البدخل او     

لتشبريعات  العقار وذذا ما زنا فبي مابال اإلعفباءات االقتصبادية الداخلبة فبي ذطبار ا       

 الضريبية وبحاب األحوال المقررة قانونًا . 

                          

( من قانون االستثمار العراقي ، المصدر السابق .32( راجع نص المادة )3)
( من قانون االستثمار العراقي ، المصدر السابق .39( راجع نص المادة )2)
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ويتحببدد نطبباق سببريان اإلعفبباء بموجببب قببانون اإلعفبباء العراقببي األشببخاو            

ومشببباريع وقطاعبببات محبببددة ، فمببب  ناحيبببة األشبببخاو نابببده يشبببمل األشبببخاو   

المعنويبببة والطبيعيبببة ممببب  يحملبببون الانابببية العراقيبببة واألجنبيبببة ، ومببب  حيبببث     

ينصرف الى جميع أنواع المشاريع فتاتفاد مب  اإلعفباءات المقبررة     المشاريع فهو

م  يرائب ورسوم ذال ما استثنى بنص القانون وم  هذه المشاريع التي اسبتثناها  

المشروع هي )االستثمار في ماال النفر والغاز _ االستثمار في قطاع المصارف 

القطبباع المخببتلر  وشببرزات التببامي ( ، زمببا ان القطاعببات المشببمولة بثحكامببه هببي  

 والخاو على وجه التحديد . 

وتبقى حالة أخيرة ناد م  الضرور  اإلشارة ذليها قدر تعلقها باياسة اإلعفاء     

الضريبي وهي حالبة وفباة المابتثمر خبالل مبدة اإلعفباء وخاصبة ذذا زبان شخصبًا          

 طبيعيًا فهل ياتفاد الورثة م  هذا اإلعفاء ؟

فبباء الضببريبي يتقببرر أساسببًا علببى نببوع االسببتثمار  هنببا نببود ان نويببح ان اإلع    

ومكانه وفقًا للشرو  القانونية وال يمنح على أسباس شبخص المابتثمر ولبذلت فبان      

اسببتمرار الورثببة بممارسببة نشببا  مببورثه  الماببتثمر ال يمنببع بقبباء هببذا اإلعفبباء         

والعكس قير صحيح ، فبالعبرة ذذن بالمشبروع االسبتثمار  ال بشبخص المابتثمر      

ور االقتصبباد ال يتوقببف علببى حيبباة الماببتثمر بببل علببى اسببتمرار نشببا          وان تطبب

 المشروع او المرساة نفاها بما يخدم االقتصاد الوطني .

وفي النهاية يمك  القول ان مبا تبنتبه التشبريعات العراقيبة مب  تنظبي  لالمتيباز             

وهبي   والحافز الضريبي ال يخرج ع  ذطار المبادئ واألحكام العامة لهذه الاياسة

مناامة تمامًا مع األويباع االقتصبادية بمبرور الوقب  مبع شبر  التنفيبذ الحرفبي         

لنصببوو وأحكببام القببانون بمببا يحقببق قايببات المشببرع  مبب  سبب  هببذه التشببريعات    

 واستمرار زفاءة الاهاز اإلدار  القائ  على تنفيذ نصوو القانون . 

يبر مب  أوجبه االمتيباز     زما نود اإلشارة ذلى أن قانون الكمارال العراقي تضم  الكث

والحافز الضريبي في مابال بحثنبا ذال أننبا وجبدنا مب  زثبرة تفاصبيلها مبا ال يابعه          

نطاق بحثنا وبالتالي سنحاول التطرق ذليه في نشا  بحث آخر خدمة للعل  والتعلي  

 واهلل ولي التوفيق.
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 اخلامتة 
متيبباز الضببريبي فهببي ختببام بحثنببا عبب  الاياسببة المعتمببدة فببي مببنح الحببافز واال      

باإلعفبباء مبب  الضببرائب وحتببى الرسببوم وزاببزء مبب  سياسببة الدولببة فببي الماببال        

الضريبي والمالي نود ان نشير الى أه  النتائ  والتوصيات التي توصلنا ذليهبا مب    

 خالل هذه الدراسة وزما يلي :

  

 أوال : االستنتاجات : 

ي ماببال تعببد سياسببة مببنح اإلعفبباء الضببريبي جببزء مبب  سياسببة الدولببة فبب      .1

الضريبة وهذه األخيرة هي جزء ال يتازأ م  سياسة الدولبة الماليبة وهبي    

تدخل أيضًا زمكون مب  مكونبات الاياسبة االقتصبادية فتنصبب فبي خدمبة        

 االقتصاد الوطني للدولة المعنية أ  تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية . 

ومهبا  لاياسة االمتياز و الحافز الضبريبي عبدة تعباريف تنصبرف فبي مفه      .7

الى تنازل الدولة ع  جزء م  حقها المالي فبي الضبرائب تحديبدًا لتحقيبق     

أهببداف اقتصببادية واجتماعيببة ، ولهببا مميببزات تنفببرد بهببا عبب  قيرهببا مبب   

الاياسببات األخببرى وأهببداف محببددة فببي ماببال االقتصبباد وتتخببذ صببور       

متعددة سواء التشريعات او في ذطار المحاسبة الضريبية او التنظي  الفنبي  

لضببرائب مبب  جانببب نابببية عببدد العمببال او تبعببا للعمليببات التااريببة او       ل

 االقتصادية او على أساس العدالة الضريبية . 

هناال بعض اآلثار التي تترتب على ذتباع سياسة اإلعفاء م  الضبريبة قبد    .2

تكبببون اياابيبببة او سبببلبية والتبببي تابببب معالاتهبببا ذذا زانببب  مبببرثرة علبببى  

ص فيهببا اآلثببار الاببلبية ، زمببا ان هنبباال  النهببوض باالقتصبباد القببومي ونخبب

معوقات لهذه الاياسة والتي يمك  تااوزها م  خالل صياقة التشبريع او  

تفعيببل الرقابببة علببى الاهبباز اإلدار  وتببوفير البيدببة والمنبباخ االسببتثمار     

 المالئ  . 

تببرثر سياسببة اإلعفبباء الضببريبي تببثثير اياابيببًا فببي دعبب  األسببعار للاببلع         .2

وتكاليفهببا ومببا فببي ذلببت مبب  دعبب  لماببتوى التنببافس        والخببدمات المنتاببة 
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للمشروع او المرساة االستثمارية واإلنتاجيبة فبي األسبواق بمبا لبه عالقبة       

بالمحافظة على توازن األسعار اقتصاديًا وذعادة استثمار األرباح المتوفرة 

 م  اإلعفاء الضريبي . 

ال االقتصاد ذن تطبيقات سياسة االمتياز واإلعفاء الضريبي واسعة في ما .2

وفببي التشببريعات العراقيببة مثببل قببانون يببريبة الببدخل والعقببار وقببانون         

االسبببتثمار وتحببب  مصبببطلحات وعببببارات متنوعبببة ، ولعبببل اإلعفببباءات    

االقتصببادية مبب  أبرزهببا وسببواء زانبب  متعلقببة بالخصبب  وتنزيببل تكبباليف      

تحصيل الدخل او بمبا لبه عالقبة وارتببا  بتوجيبه النشبا  واالسبتثمار فبي         

 معي  بالذات وفق شرو  يحددها امتياز اإلعفاء م  الضريبية . مكان 

 

 ثانيا : التوصيات : 

ذياباد معيبار للتميبز ببي  المشباريع القصبيرة األجبل والطويلبة األجبل عنببد           .1

مببنح اإلعفبباء مبب  الضببرائب والرسببوم بمببا يحقببق عدالببة يببريبية لهببذا          

 االمتياز بشكل أوسع وأزثر فائدة على ارض الواقع . 

ع في نطاق مبنح اإلعفباء الضبريبي وعبدم تحديبد فبي منباطق معينبة         التوس .7

تقام فيها المشاريع واالستثمارية او شموله الموجودات الماتغلة في خدمة 

 المشروع او المرساة االستثمارية . 

األخبببذ بنظبببر االعتببببار المراحبببل اإلنتاجيبببة واالسبببتثمارية للمشبببروع او      .2

ئب والرسوم ، فكبل مرحلبة لهبا    المرساة عند تحديد اإلعفاءات م  الضرا

عروفها ومعوقاتها اإلنتاجية وتكاليفها بمبا يخبدم سياسبة ذعفباء أفضبل وال      

يت  ذلت ذال باشتراال المرساة او المشروع في تحديد هبذه اإلعفباءات مب     

 دون فرض رأ  او أمر ال يناا  مع سياسة الدولة في هذا الماال . 

تنفيببذ هبببذه الاياسببة فالتشبببريعات   االهتمببام بالاهببباز اإلدار  القببائ  علبببى    .2

وايبببحة فبببي هبببذا المابببال ويبقبببى العبببالبء قائبببال  علبببى األجهبببزة المنفبببذة   

 لنصوصها بمالا يخدم االقتصاد الوطني . 

منح الالطات القائمة على تنفيذ سياسة اإلعفاء صالحيات أوسع في ماال  .2

اإلعفبباء وعببدم تقييببدها زونهببا تضبب  أعضبباء ذو خبببرة وزفبباءة فببي ماببال    
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اد وهي أجدر م  قيرها م  الالطات في تقيي  وتقدير مبا يحتاجبه   االقتص

 تطور االقتصاد في الماتمع . 
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رفيببق باشببرندة وآخببرون / تحليببل سببلوال المرساببة تابباه العبببء الابببائي     .2
وأسبباليب التحببريض الابببائي / زليببة العلببوم االقتصببادية وعلببوم التياببير /   

 .  7222جامعة البليدة / 
سببعيد عبببد العزيببز عثمببان / الببنظ  الضببريبية / الببدار الاامعيببة / مصببر /   .2

7227  . 
 1222العام / دار الصفا للنشر والتوزيع / عمان /  طارق الحاج / المالية .2

 . 
 .  7222طاهر الانابي / عل  المالية العامة والتشريع المالي / بغداد /  .2
عبببد الحكببي  زراجببة وآخببرون / المحاسبببة الضببريبية / دار الصببفا للنشببر      .2

 .  7222/ االردن /  1والتوزيع / 
ادية الكليببة / ديببوان  عبببد المايببد قببد  / المببدخل الببى الاياسببات االقتصبب    .12

 . 7222/ الازائر /  7المطبوعات الاامعية / 
عبببد المايببد قببد  / الاياسببة الابائيببة وتثهيببل المرساببة / زليببة العلببوم        .11

 .  7221االقتصادية وعلوم التاير / 
عبالد المطلب عبد المايد / اقتصاديات المالية العامبة / البدار الاامعيبة /     .17

 .7222مصر / 
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ظاهر الاباية في البدول الناميبة وأثارهبا لالسبتثمار     علي الصحراو  / م .12
الخبباو وأسبباليب التحببريض الابببائي / رسببالة ماجاببتير / معهببد العلببوم 

 .  1227االقتصادية / جامعة الازائر / 
فريد ناار / اإلصالح الابائي وأثره على استثمار المرساة اإلنتاجيبة /   .12

 .  7222ة سطيف / رسالة ماجاتير / معهد العلوم االقتصادية / جامع
محمد بويت  / المحاسبة العامة للمرساة / ديوان المطبوعات الاامعية /  .12

 .  7222/ الازائر /  2 
ناصر مراد / فعالية النظام الضريبي بي  النظرية والتطبيق / دار هومة  .12

 .  7222للطباعة والنشر والتوزيع / 
البدول / رسبالة    ياسي  قاصبي / التنافابية الابائيبة وأثرهبا علبى تنافابية       .12

 .  7222ماجاتير / قا  العلوم التاارية / جامعة البليدة / 
 

 ثانيا / التشريعات العراقية :
 المعدل .  1227( لانة  112قانون يريبة الدخل رق  )  .1
 المعدل .  1222( لانة 127قانون يريبية العقار )  .7
 .  7222( لانة 12قانون االستثمار رق  ) .2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 في الجانب االقتصادي تهاسياسة االمتيازات و الحوافز الضريبية وتطبيقا
 والتشريعات العراقية)دراسة تحليلية(
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Abstract 

 

    State tax policy is pursuing several methods in order 

to achieve the objectives of the particular economic and social, 

and most important methods are the concession or incentive 

taxation policy which is permanent or temporary exemptions, 

the generosities legally prescribed in the legislation of tax and 

non-tax to achieve full use or access and exploitation of human 

resources and better revenue collection therefore preliminary 

support of Treasury and State economic goals also including 

support for economic development in the community. 

Concession policy governs and fiscal stimulus, usually 

in tax legislation and even non-tax as investment law, for 

example, a waiver from the State for part of the right to tax the 

interest charge towards the State objectives of following this 

method, and in this sense we find the critical importance of 

this issue and its economic and social development, but that 

such a policy part parcel of policy of the State financial and 

economic policy also relies on the best specific expansion and 

diversification in patterns of economic activity, both 

industrially and commercially, and having a widespread 

impact on prices And economic competition, production and 

affects the activity responsible for investment and to attract 

foreign capital and local development, as well as their positive 

and negative effects at the same time, however, the positive 

ones the widest range of recent and have a range in the 
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application under Iraqi legislation on income tax and real 

estate and investment law in force, particularly from Iraq and 

the effects of this policy on the economic side of the extent up 

to the economic level of society or the contrary, these 

applications also at policy Global tax and investment laws 

legislation applicable within its legal system. 


