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Abstract 

    Initially, it necessary to 

say that the true position of 

Iraq economic is suffering 

many obstacles and 

problems due to the 

weakness of government 

policy , as well as of 

suffering from the 

corruption, Iraqi  legislator 

seeks at this stage through 

the legislation to the 

investment law No .13 of 

2006 to create an attractive 

environment for capital 

particularly foreign m in cl 

-uding the promise of 

benefits, incentives and 

gurarntess,it including tax 

exemptions which grant for 

projects funded through 

the flow of foreign caprtal 

into the Iraqi economy . 

And the consequent 

activation of the reality of 

the Iraqi economy absorbs 

part of unemployment, 

because the tax have a dual 

role positive or negative, 

and can be as a tool for 

fiscal policy . So Iraqi 

legislature tries to empoly 

these tools in positive way 

through reassure the 

foreign investor with a 

grant tax exemptions of up 

to more than ten years, as 

well as other concessions 

contained in the investment 

law . 
ٌُ ممؾكص ا

ماالضؿصادمواضعمحبؼقؼةماظؼقلمعـمبدَّمالمبدًءمممم

معـماظؽـريمؼعاغلماظذيماٌرتديماظعراضل

مادؿـزافمعـمظفمتعرضمعامبلؾبم;ماٌشاطؾ

ماغؿففؿفاماظيتماظالعلؤوظةماظلقادةمغؿقفة

مصلادمعـمؼعاغقفمٌامصضاًلماٌؿعاضؾةمايؽقعات

ماٌرحؾةمػذهمؼبماظعراضلماٌشرعمؼلعكمظذظؽم;

مرضؿماالدؿـؿارمظؼاغقنمتشرؼعفمخاللموعـ

م13) مجاذبةمبقؽةمخؾؼمإظبم2006مظلـة(

ممباماألجـؾقةمخصقصًاماألعقالمظرؤوس

موحقاصزمعزاؼامعـماظؼاغقنمػذامؼؿضؿـف

  صبار علي معتز. م
 والعلوم القانون كلية/ االنبار جامعة

 السياسية
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ماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمضؿـفاموعـم،موضؿاغات

مررؼؼمسـممتقلماظيتمظؾؿشروساتمتؿؿماظيت

مداخؾمإظبماألجـؾقةماألعقالمرؤوسمتدصؼ

معـمسؾقفامؼرتتبموعام،ماظعراضلمؿصاداالض

مباعؿصاصماظعراضلماالضؿصادمواضعمهرؼؽ

مدورًامهلاماظضرؼؾةمأنمطقنماظؾطاظةمعـمجزء

مأدواتمإحدىمبعدػامدؾؾقًامأومإصبابقًامعزدوجًا

ماظعراضلماٌشرعمضباولمظذظؽم;ماٌاظقةماظلقادة

مخاللمعـماصبابلمبشؽؾماألدواتمػذهمتقزقػ

ممبـقفماألجـيبملؿـؿراٌمظدىماظطؿأغقـةمبث

(م10)معـمأطـرمإظبمتصؾمضرؼؾقةمإسػاءات

ماظقاردةماألخرىماالعؿقازاتمسـمصضاًلمدـقات

م.ماالدؿـؿارمضاغقنمؼب

مماٌؼدعة

موأّخرمبػضؾفمؼشاءمعـمضّدمماظذيمهللمايؿدمممم

مأذرفمسؾكمواظلالممواظصالةمبعدظفمؼشاءمعـ

مودؾؿموصقؾفمآظفموسؾكمربؿدمدقدغاماٌردؾني

م...موبعد

مزؾمؼبمظؾعراقماالضؿصادؼةماظلقادةمتؿؿقزمممم

مإظبمجؾلموبشؽؾمبؿطؾعفاماظراػـةماظظروف

متـؿقؿفاممتقؼؾمؼبماألجـيبماٌالمرأسمعلاػؿة

ماظؿؿقؼؾمعصادرمأػؿمعـمبعّدهماالضؿصادؼة

مصقرةمؼبماٌالمرأسمتصدؼرمأصؾحمإذماًارجل

ماظعالضاتمإلرارماٌؿقزماظطابعمػقمادؿـؿار

مماٌدةمػذهمخاللموظقةاظدماالضؿصادؼة موتعد.

معـمواحدةماظـاظثماظعاملمدولمؼبماظؿـؿقةمضضقة

متشغؾمصبعؾفاممماماياظلماظؼرنمضضاؼامأػؿ

ماظؾاحـنيمذغؾموتلؿفقيماٌشرسنيمبال

مضبؼؼمعاموراءمتـدصعماظـاعقةماظدولمووعؾ

م.ماٌلؿداعةماظؿـؿقةمإظبمظؾقصقلماظلؾؾ

ممبدةمميرُّماياضرموضؿـامؼبمساٌـاموظعؾمممم

ماظؿـؿقةمذبالمؼبمواضقنيموتـاصسمغشاط

.مماظعقٌةمثؼاصةمصقفمدادتمزعـموؼبماالضؿصادؼة

مأدؾابماظـاعقةماظدولمؼبماظؿـؿقةموٌشؽؾة

ماظدولمػذهمضدرةمسدممؼبمأػؿفامتؽؿـمسدؼدة

موباظشؽؾمعقاردمعـمظدؼفامعامادؿغاللمسؾك

مأوماظؿؼـقةماًربةمضؾةمبلؾبموذظؽم;ماٌـادب

مسبقماظـاعقةماظدولمضؾؾةمتصؽاغماغعداعفا

معـمطبػػمأعـؾمطقؾماألجـؾقةماالدؿـؿارات

مٌاموغظرًام،ماظدولمػذهمؼبماظؿـؿقةمعشؽؾةمورأة

مسؾكمآثارمعـماالدؿـؿاراتمػذهمعـؾمهؼؼف

مماٌضقػمظؾؾؾدماالضؿصاديماهلقؽؾ مأنمإذ.

مؼـؼؾماًارجمعـماظؼادمماألجـيبماالدؿـؿار

ماألػؿقةمعـمتعدمالزعةموأعقالمتؼـقةمخربات

ممباماالدؿـؿارمعضقػةمباظدوظةمؼؿعؾؼمصقؿا

موهؼقؼم،ماظؾطاظةمٌعدالتمخػضًامضبؼؼ

م.ماظؾؾدمػذامتـؿقةمعصؾقةمؼبمأػداف
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مسؾكمتؿدصؼمظـماألجـؾقةماالدؿـؿاراتموألنمم

معـمهلاماظؿـؿقةمهؼقؼمأجؾمعـماظـاعقةماظدول

ماًقاراتمعـماظؽـريمػـاكمإذمعؼابؾمشري

مأعام،مىذبفامطاربةاظماظدولمبنيماٌؿاحة

مأيمجذبمإظبمحباجةمصفلماظـاعقةماظدول

مهؼقؼمؼبمعطاربفامهلامضبؼؼمادؿـؿار

مإعؽاغاتماالدؿـؿاراتمػذهمصؿحمسربماظؿـؿقة

مواجؿؿاسقةموأعـقةموإدارؼةموعاظقةمضاغقغقة

مبقؽةمدبؾؼمأنمذأغفامعـمصعاظةمودائؾمبعدػا

مسؾكمارؿؽـاغًامظؾؿلؿـؿرمهؼؼمادؿـؿارؼة

ماظدولمػذهمإظبمبفماظؼادممدؿـؿارياالمعشروسف

مواظضؿانم،ماظؼاغقغقةمايؿاؼةمصؽرتلموتعدم،

ماظيتماألدؾابمابرزمأحدمسربػامضبؼؼماظذي

م،ماظدولمػذهمسبقماألجـيبمباٌلؿـؿرمهدو

مضؿاغاتماٌلؿـؿرممبـحماظػؽرةمػذهموتؿؿـؾ

معشروسفمهلامؼؿعرضمضدمزباررمأيمضد

م،ماٌضقػماظـاعلماظؾؾدمؼبماالدؿـؿاري

مخطرمأيمعـمايؿاؼةمععـكمهؼؼموضؿاغات

معـعمأوماظؿأعقؿمأومطايربمواريمشري

م.ماًارجمإظبماالدؿـؿارمسائدمهقؼؾ

مظالدؿـؿاراتماظضرؼؾقةماٌعاعؾةموتـريممممم

مضدماظيتماإلذؽاظقاتمعـماظعدؼدماألجـؾقة

مأوماألجـؾقةماالدؿـؿاراتمسزوفمإظبمتؤدي

ماداتفاإؼرمعـمعفؿًامعقردًاماظدولمػذهمصؼد

م.ماٌاظقة

مخطقةماظعراضلماالدؿـؿارمضاغقنمؼعدمظذاممممم

ماظعراضلماٌشرعمادبذػاماظيتماًطقاتمعـ

مظؾؿلاػؿةماألجـيبماالدؿـؿارمجذبمحملاوظة

م.ماٌشاطؾمعـماظؽـريمؼعاغلماضؿصادمتـؿقةمؼب

ماالدؿـؿارمضاغقنمبفامأتكماظيتمصاظػؾلػةمممم

م13)مرضؿماظعراضل مضؿانمػقم2006مظلـة(

مسؾكماحملاصظةمعؼابؾماألجـيبمؾؿلؿـؿرظ

مجذبموأنمػذام،مظؾدوظةماظعؾقاماٌصؾقة

متفقؽةماألولماٌؼاممؼبمتؿطؾبماالدؿـؿارات

مظؾؿلؿـؿرمضؿاغًامتشؽؾمضاغقغقةمعـظقعة

مدميقعةمحقثمعـمأطانمدقاءمأعاغًامظفموتقصر

مسـمصضاًلم،مأرباحفمأمماالدؿـؿاريمغشارف

معبقعمسـماٌؿؾعةماإلجراءاتمضاغقغقةمضؿان

معشروسفممبـادؾةمتـشأماظيتمعـازساتف

م.مماالدؿـؿاري

مبؾدمؼبماظعؿؾقةمايقاةمؼبماٌقضقعموألػؿقةمممم

ممتقؼؾمعصادرمإظبمطؾريةمحباجةماظعراقمعـؾ

معؾقـنيمسؾكمأتـاوظفمدقفمظذام;مإضاصقة

موعزاؼاهماالدؿـؿارمعػفقممصقفمغؾنيماألول

ماألجـيبماالدؿـؿارمودواصعم،موأغقاسف

ماظـاغلماٌؾقثمأعام،موععقضاتفم،مفوأػؿقؿ
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مؼبماظضرائبمصاسؾقةمعدىمصقفمأتـاولمصلقف

م.ماألجـيبماالدؿـؿارمجذب

ماألولماٌؾقث

موتطقرهماألجـيبماالدؿـؿارمعػفقم

مأحدمساعةمبصػةماألجـيبماالدؿـؿارمؼعدممممم

ماظقدائؾموأحدم،ماألجـيبماظؿؿقؼؾمعصادر

مواظؿؽـقظقجقاماظؿؼـقةمغؼؾمإظبمتؼقدماظيت

مغػلفماظقضتموؼبم،ماٌضقػةماظدولمإظبمايدؼـة

مسؾكماألجـيبماٌلؿـؿرميصقلمعصدرًامؼ عدُّ

مأعقاظفمادؿـؿرمظقمهؼقؼفامميؽـمطانمعامأرباح

ممجـلقؿفامضبؿؾماظيتماظدوظةمؼب مأنمطؿا.

مخصؾًامذبااًلمت عدماألجـؾقةماالدؿـؿارات

مواظدولماٌؿؼدعةماظدولمبنيماظعالضةمظدرادة

مأنمبقدم،م(1)اٌالمرأسمتدصؼماللخمعـماظـاعقة

مبقؽةمإصبادمؼؿطؾبماالدؿـؿارمصاسؾقة

مؼؿطؾبموػذاموجاذبةمعشفعةمادؿـؿارؼة

مظذام،متعرتضفمأنمميؽـماظيتماٌعقضاتمتذظقؾ

م.معطؾؾنيمؼبماٌقضقعمدـؾقث

ماألولماٌطؾب

ماألجـيبمباالدؿـؿارماظؿعرؼػ

متعرؼػمبقانماٌطؾبمػذامؼبمسباولممممم

ماالدؿـؿارمبنيممنقزمطؿام،ماسفوأغقماالدؿـؿار

ماالدؿـؿارمدواصعمسـمصضاًلمواظقرينماألجـيب

موػذام،مإظقفماظؾفقءموأدؾابموأػؿقؿفماألجـيب

م-:مصروعمثالثةمؼبمدـؾقـفمعا

ماألولماظػرع

موأغقاسفماالدؿـؿارمعػفقم

مماالدؿـؿارمتعرؼػم-:مأواًل

مادؿكدامم-:مبأغفمظغًةماالدؿـؿارمؼ عرفممممم

مػذاممثرةمهؼقؼمبؼصدموتشغقؾفماٌال

ماظزعانمعدىمسؾكموؼـؿقماٌالمصقؽـرماالدؿكدام

م(2).

مبفمصقؼصدم-:ماصطالحًامتعرؼػفمأعاممممم

معؾاذرةمأعاماإلغؿاجمؼبماٌالمرأسمادؿكدام

موأعاماألوظقةمواٌقادمواآلالتماٌؽائـمبشراء

مواظلـداتماألدفؿمبشراءمعؾاذرةمشريمبطرؼؼة

مم(3).

ماظـاحقةمعـمؿـؿاراالدمؼعرفمحنيمؼبممممم

مؼبماٌالمرأسمتقزقػم-:مبأغفماالضؿصادؼة

مبفدفموثؼاصقةمواجؿؿاسقةماضؿصادؼةمعشارؼع

ماظؼدرةمورصعمجدؼدمعالمرأسمهؼقؼ

ماٌالمرأسموتعقؼضمودؼدمأوماإلغؿاجقة

م(4).ماظؼدؼؿ

مػقماالدؿـؿارمأنمآخرونمؼرىمحنيمؼبممممم

ماٌدخراتمسؾكمؼـطقيمعباسلمأومصرديمغشاط

مصضاًلماٌاظقةماألصقلمضقؿةمسؾكمػازايمبفدف

ماألصقلمسؾكمؼلؿـؿرمعاظلمسائدمهؼقؼمسـ
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ماالدؿـؿارمصقعرفماظعراضلماٌشرعمأعام(5).

ماالدؿـؿارمضاغقنمعـ(ممن/فم،م1/م)ممبقجب

ماٌالمتقزقػ:م)ممبأغفم2006مظلـة(م13)مرضؿ

مباٌـػعةمؼعقدماضؿصاديمعشروعمأومغشاطمأيمؼب

م(م6)(م.ماظؾؾدمسؾكماٌشروسة

مماالدؿـؿارمأغقاع:ممثاغقًا

محلبماالدؿـؿاراتمأغقاعمتؼلقؿمميؽـممممم

محلبمأوماالدؿـؿاريماٌشروعمإدارةمرؾقعة

ماالضؿصاديماظـشاطممبؿاردةمتؼقمماظيتماىفة

م-:ماآلتلماظـققمسؾكموذظؽ

م1 مإدارةمأدؾقبمحلبماالدؿـؿارمأغقاع.

م.ماالدؿـؿاريماٌشروع

ممتؾؽمفبمؼؼصدم-:ماٌؾاذرماالدؿـؿارم-أ

ماالدؿـؿاريماٌشروعمظؽاعؾماألجـيبماٌلؿـؿر

مأطانمدقاءماٌلؿـؿرمضقاممأغفمأومعـفمىزءمأو

مأعقاظفمبادؿـؿارمععـقؼًامأممرؾقعقًامذكصًا

مؼبمضقاعفمثؿموعـم،ماٌضقػماظدوظةمداخؾ

مدوظةمؼبمعـؿجمتلقؼؼمأومإلغؿاجمجدؼدةمعراصؼ

ماٌؾاذرماالدؿـؿارمصقرموعـم،مأجـؾقة

معدمهاولماظيتماىـلقةمؿعددةاٌماظشرطات

مسدةمؼبمهلامصروسًاموتـشئماًارجمإظبمغشارفا

م.م(7)مدول

مماٌؾاذرمشريماالدؿـؿارم-ب ماظذيموػق:

مدونمصؼطماظـؼدؼةماألعقالماغؿؼالمسؾكمؼؼؿصر

مظؾؿشروعمعاظؽًاماألجـيبماٌلؿـؿرمؼؽقنمأن

مؼؿؿؿعموالم،معـفمىزءمأوماالدؿـؿاري

موادباذماظلقطرةمأومبةباظرضاماألجـيبماٌلؿـؿر

ماالدؿـؿارمأذؽالمعـماظشؽؾمػذامؼبماظؼرارات

مم(8).

ماٌؾاذرةمشريماالدؿـؿاراتممساتموعـممممم

موالماالدؿفالطقةماألشراضمسبقمتؿففمأغفا

مغؼؾمأوماظػـقةماًرباتمغؼؾمسؾكمتعؿؾ

ماٌؾاذرمشريماالدؿـؿارمصقرموعـم،ماظؿؼـقة

ماإلؼداعموذفاداتماظدوظقةماظلـداتمذراء

ماظعامماظدؼـمودـداتم،ماظدوظقةماٌصرصقة

مم(9).مواًاص

م2 متؼقمماظيتماىفةمحلبماالدؿـؿارمأغقاع.

م.مبف

مماًاصماالدؿـؿــــارم-أ ماالدؿـؿارموػق:

مأممصردؼًامأطانمدقاءمخاصةمجفةممتاردفماظذي

مضقـــاعفؿمخاللمعـموذظؽمذرطـــاتمخاللمعـ

مأومعدخـــراتمعـمجدؼـدمعالمرأسمبؿققؼؾ

ماٌطافمغفاؼـــةمؼبمضبؼــؼمعامإظبمــــاحأرب

مخاصمادؿـؿـــاريمعشــروعمٌصؾقــــةمسائدًا

مم(10).

مماظعامماالدؿـؿارم-ب ماظذيماالدؿـؿارموػق:

مرأسمتؽقؼـمخاللمعـموذظؽماظدولمبفمتؼقم

ماإلؼراداتمصائضمعـمدقاءمجدؼدمحؼقؼلمعال
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مأوماًارجقةمأوماظداخؾقةماظؼروضمعـمأم

م(11).مؾقةاألجـماٌلاسدات

ماظـاغلماظػرع

ماالدؿـؿارمسـماألجـيبماالدؿـؿارممتققز

ماظقرين

معـماألوظبماٌادةمغصمسؾكماالرالعمخاللمعـممممم

م13)مرضؿماظعراضلماالدؿـؿارمضاغقن مظلـة(

مماظػؼرتنيموهدؼدًاماٌعدلم2006 (مميمط،)

ماظشكصمبنيمميقزماظعراضلماٌشرعمأنمند

ملؿـؿراٌمضبددمصفقم،مواٌعـقيماظطؾقعل

مالماظذي(مماظػرد)مماظطؾقعلمباظشكصماألجـيب

مأيمجـلقؿفممبقجبماظعراضقةمظؾدوظةمؼـؿؿل

ماظؿؾعقةمبرابطةماظعراضقةمباظدوظةمؼرتؾطمال

)مماٌعـقيمظؾشكصمباظـلؾةمأعام،ماظلقادقة

مماظشرطات ممبقجبماٌؤدلةماظشرطاتمصفل(

مم(12).ماظعراضقةمشريمأجـؾقةمدولمضقاغني

مصبؿؾماظذيمصفقماظعراضلمراٌلؿـؿمأعاممممم

ماظطؾقعلمظؾشكصمباظـلؾةماظعراضقةماىـلقة

ماالسؿقاديمأوماٌعـقيمظؾشكصمباظـلؾةمأعام،

ممصفق مماظشرطة) ماظؼقاغنيممبقجبماٌؤدلة(

مم(13).ماظعراضقة

متعرؼػفمصقؿؽـماألجـيبماالدؿـؿارمسـمأعاممممم

ممبأغف مماألجـيبماٌلؿـؿرمضقام: مأوماظطؾقعل)

ماظعقـقةمأوماظـؼدؼةمأعقاظفمزقػبؿق(مماٌعـقي

مؼبمادؿـؿاريمعشروعمأوماضؿصاديمغشاطمأيمؼب

موصؼمصقفمؼؼقؿماظذيماظؾؾدمشريمأخرمبؾدمأي

مماظؾؾدمذظؽمؼبماظلائدةماظؼقاغني مأنموميؽـ.

مإغشاءمخاللمعـماألجـيبماالدؿـؿارمؼؿفلد

مضائؿةمذرطاتمذراءمأومجدؼدةمذرطات

مموتطقؼرػا ممعلاػؿةمذرطات) مإضاعةمأو(

م(14).مربؾقنيمعلؿـؿرؼـمععمعشرتطةمرطاتذ

ممصفقماظقرينماالدؿـؿارمسـمأعاممممم ماظؿكؾل:

مزعـقةميظةمؼبماظػردمميؿؾؽفامأعقالمسـ

مؼبمعاظقةمتدصؼاتمسؾكمايصقلمبؼصدمععقـة

مظألعقالماياظقةماظؼقؿةمسـمتعقضفماٌلؿؼؾؾ

مؼبماٌؿقضعماظـؼصمسـموطذظؽم،ماٌلؿـؿرة

مععماظؿضكؿمعؾسامبػعؾماظشرائقةمضقؿؿفا

مسـصرمهؿؾمعؼابؾمععؼقلمسائدمتقصري

مم(15).ماٌكاررة

ماظـاظثماظػرع

ماألجـيبماالدؿـؿارمودواصعمأػؿقة

ماػؿؿامماالدؿـؿارمودواصعمأدؾابمغاظتممممم

موذظؽم;مواظلقادةمواالضؿصادماظؼاغقنمرجال

مباظـلؾةمطؾريةمأػؿقةمعـمضبؿؾفمٌامغظرًا

مسؿامصضاًلمدقاءمحٍدمسؾكمواألصرادمظؾدوظة

مؼبمزؼادةمعـماالدؿـؿارؼةماظشرطاتمتقاجفف

موتعددم،م(16)غشارفامدعةمبلؾبماظؿؽاظقػ

ماظيتماظشرطاتمبؿؽاظقػمعؼارغةمسؿؾقاتفا
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مطانموٌام،م(17)واحدةمدوظةمؼبمغشارفامتؼصر

ماألعقالمرؤوسمتدصؼمميـؾماألجـيبماالدؿـؿار

ماضؿصادػامظؿغذؼةماظدوظةمسؾكماألجـؾقة

ماظضؿاغاتمتقصريمؼلؿؾزمماظذيماألعرماظقرين

ماالدؿـؿارؼةماظؾقؽةمأوماٌـاخمًؾؼماظالزعة

ماألجـيبمظؾؿلؿـؿرماٌشفعةمايقاصزمسـمصضاًل

معـماظعراضلماٌشرعمإظقفمؼلعكمعاموػذام،

مميؽـموسؿقعًام،ماالدؿـؿارمظؼاغقنمدـفمخالل

مودواصعفماألجـيبماالدؿـؿارمأػؿقةمسبددمأن

م-:ماآلتقةماظـؼاطمخاللمعـموذظؽ

م(18)اظقرينماٌلؿقىمسؾك:ممواًلأ

م1 مؼبمؼعززمممامايدؼـةماظؿؽـقظقجقامغؼــؾ.

م.مواًدعاتماظلؾعمعـماحملؾلماإلغؿاجمتطقؼر

م2 ماالضؿصادمؼبمجدؼدةمسؿؾمصرصمخؾؼ.

ممماماظعاعؾةماألؼديمتشغقؾمخاللمعـماظقرين

ماظذيماألعرماظؾطاظةمععدالتمدبػقضمؼبمؼلاػؿ

م،مظؾعؿالملاظدخقمزؼادةمسؾكمإصبابقًامؼـعؽس

مؼرصعممماماالدؿفالطلمرؾؾفؿمزؼادةمثؿموعـ

ماظطؾبمألنموذظؽماالضؿصاديماظـشاطمدرجةمعـ

ماالضؿصاديمظؾـشاطماألداسماحملركمؼعد

م.ماالدؿفالطلماظطؾبموخصقصًا

م3 متقصريمؼبماألجـيبماالدؿـؿارمؼلاسد.

مإظبماالدؿـؿارمععدلمظزؼادةماظالزعةماألعقال

ماالضؿصاديماظـؿقمهؼؼماظيتماٌلؿقؼات

مواٌاظقةماظؾشرؼةماٌقاردمادؿغاللماٌطؾقب

م.ماظـاعقةمطاظدولماٌضقػةماظدولمؼبماٌؿقصرة

ماٌقزانمدسؿمسؾكماألجـيبماالدؿـؿارمؼلاػؿ.م4

مخاللمعـموذظؽماٌدصقساتموعقزانم،ماظؿفاري

ماظدولمؼبموزؼادتفاماظصادراتمغقسقةمهلني

م.ماألجـيبمظالدؿـؿارماٌضقػة

م5 مزؼادةمسؾكماألجـيبمؿـؿاراالدمؼعؿؾ.

موساءمطبؾؼممماماٌكؿؾػةماالضؿصادؼةماظػعاظقات

مؼزؼدمأنمذأغفمعـموػذامجدؼدمضرؼيب

مررؼؼمسـماٌؿأتقةمايؽقعقةماٌاظقةماإلؼرادات

م.ماظضرائب

مماٌؿؼدعةماظدولمؼبماألصرادمعلؿقىمسؾك:ممثاغقًا

م1 مماظػردمؼلاسد. مماٌلؿـؿر) مععرصةمسؾك(

م.ماالدؿـؿارمعـماٌؿقضعماظعائد

ماٌالمرأسمسائدمزؼادةمؼبماالدؿـؿارمؼلاسد.م2

معـماٌؿقؼؼةماألرباحمزؼادةمخاللمعـموتـؿقؿف

م.ماالدؿـؿار

م3 مثرواتمغباؼةمسؾكماالدؿـؿارمؼلاسد.

موذظؽماٌكؿؾػةماٌكاررمأغقاعمعـماٌلؿـؿرؼـ

متقصرمتشرؼعقةمعـظقعةمإصبادمخاللمعـ

متقصرمادؿـؿارؼةمبقؽةمًؾؼماظالزعةماظضؿاغات

م(19).مظؾؿلؿـؿرماظطؿأغقـة
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مصأغفاماظعراقموعـفاماظـاعقةماظدولمأعاممممم

موذظؽماألجـيبماالدؿـؿارمجذبمإظبمتلعك

م-:ػلمسدةمألدؾاب

م1 مماظؿؿقؼؾمإظبماياجة. ماظدولمتعاغلمإذ:

ماظؿـؿقةمًؾؼماظالزعةماألعقالمضؾةمعـماظـاعقة

م.مبلؾبموذظؽماالضؿصادؼة

مأشؾبمإنمإذماظصادراتمحصقؾةماشبػاضم-أ

ماظعاعةماًزؼـةممتقؼؾمؼبمتعؿؿدماظـاعقةماظدول

موحقدمرئقللمعصدرمسؾكماٌاظقةمباإلؼرادات

معاموإذام،ماظزراسقةماظلؾعمبعضمأومعـاًلمطاظـػط

ماظؿؼؾؾاتمغؿقفةمالضطرابماٌصدرمػذامتعرض

ماظـشاطمعلؿقىمسؾكمتطرأماظيتماالضؿصادؼة

مواظطؾبماظعرضمسقاعؾمواخؿاللماالضؿصادي

موػذاماٌاظقةمإؼراداتفمباشبػاضمؼؿلؾبممما

مٌقاجفةماألجـيبمظالدؿـؿارمظؾقاجةمعدساة

م(20).ماظؿؿقؼؾمعصادرمؼبماظـؼض

مطؾريةمبدرجةمؼعؿؿدماالدؿـؿارمأنمععؾقمم-ب

ماظدولمتؿصػمحنيمؼبماٌدخراتمحفؿمسؾك

مضعػمإظبمؼعقدموػذاماٌدخراتمبؼؾةماظـاعقة

مآظقاتمودبؾػماظقرـقةماٌصرصقةماألجفزة

ممباماالدخارمتعؾؽةمسؾكمضدرتفاموسدممسؿؾفا

م،ماحملؾقةماالدؿـؿاراتمحاجاتمددمؼبمؼلفؿ

ماألجـيبمظالدؿـؿارماياجةمصبعؾموػذا

م(21).ماالضؿصاديماظـشاطمظرصعمضرورؼة

موععدالتماالدؿفالكمععدالتمارتػاعم-ج

مممامظالدخارماٌقؾمحلابمسؾكماظلؽاغلماظـؿق

مظلدمـيباألجماٌالمرأسمإظبماياجةمصبعؾ

م.ماحملؾلماالدؿـؿارمؼبماظـؼص

م

ماظـاغلماٌطؾب

ماظعراقمؼبماألجـيبماالدؿـؿارمععقضات

مالماألعقالمظرؤوسماٌضقػةماظدولمتؿـاصسممممم

مضدرمأطربمجذبمسؾكماظـاعقةماظدولمدقؿا

مضبؿؾفمٌاماألجـؾقةماالدؿـؿاراتمعـمممؽـ

موذظؽماضؿصادؼاتفامؼبمطؾريةمأػؿقةمعـماألخري

مضادرةمشريمإضاصقةممتقؼؾمعصادرمظبإمياجاتفا

مٌامسالوةماٌاظقةمعصادرػامعـمتقصريػامسؾك

ماضؿصادؼـةمعزاؼامعـماالدؿـؿارمؼقصره

ماٌلؿـؿرمأنمبقدم،ماظــدولمهلذهمواجؿؿاسقة

مدوظةمأؼةمإظبمأعقاظفمإدخالمؼؼدرمالماألجـيب

مباالرؿؽـانمؼشعرمملمعاماظعراقمضؿـفاموعـ

موشريمارؼةاظؿفماألخطارمعـمأعقاظفمسؾك

مالماالرؿؽـانمػذامأنمذؽموالم،ماظؿفارؼة

مأوماألجـيبماٌلؿـؿرمعـحممبفردمؼؿقؼؼ

معـمضرؼؾقةمإسػاءاتماالدؿـؿاراتمعشروسف

مضاغقنمغصقصمعـمظـامؼؿضحمعامخالل

مطؿام2006مظلـة(م13)مرضؿماظعراضلماالدؿـؿار

ماظؼقاغنيمبعضمإظغاءمخاللمعـمؼؿقؼؼمالمأغف
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مظالدؿـؿارمعرضؾةاٌماظؼاغقغقةماظـصقصمأو

مخؾؼمخاللمعـماالرؿؽـانمذظؽمؼؿقؼؼموإمنا

مظدىماظطؿأغقـةمتؾعثمادؿـؿارؼةمبقؽة

مػذهمعـؾمخؾؼموؼؿطؾبماألجـيبماٌلؿـؿر

مظالدؿـؿارماىاذبةماالدؿـؿارؼةماظؾقؽة

ماظؼاغقغقةمتعرتضفماظيتماٌعقضاتمععاىة

مؼبمدـؾقـفمعاموػذاماظؼاغقغقةموشريمعـفا

م.مصرسني

ماألولماظػرع

ماألجـيبمظالدؿـؿارماظؼاغقغقةماٌعقضات

مدـفمخاللمعـماظعراضلماٌشرعمؼلعكمممممم

م13)مرضؿماظعراضلماالدؿـؿارمظؼاغقن مظلـة(

مظدخقلماألجـيبماالدؿـؿارمتشفقعمإظبم2006

متطقؼرهمؼبماٌلاػؿةمبفدفماظعراضلماالضؿصاد

مإضؾالمضعػمإظبمؼشريماظقاضعمأنمبقدم،

مأعقاهلؿمؿارادؿـمؼبماألجاغبماٌلؿـؿرؼـ

ماٌعقضاتمعـمعبؾةمظقجقدموذظؽماظعراقمداخؾ

م.ماآلتقةمباظـؼاطمذطرػامميؽـماظؼاغقغقة

م1 مخاصةمتعؾقؿاتمإصدارمإظبماياجة.

مؼلاسدمبشؽؾماالدؿـؿارمضاغقنمتـػقذمبؿلفقؾ

مباواهماألجـؾقةماالدؿـؿاراتماغلقابقةمسؾك

م.موؼلرمبلفقظةماالدؿـؿارؼةماظػرص

م2 ماإلجراءاتمسـماظـاعبةماظؿعؼقدات.

ماظؼقاغنيمصقاشةمبلؾبماٌعؼدةماظروتقـقة

ماظذيماألعرماضؿصادؼةمشريمأدسمسؾكماٌؾـقة

مظالضؿصادماألجاغبماٌلؿـؿرؼـمدخقلمؼعقؼ

ماظؼاغقغقةماٌعقضاتمػذهمابرزموعـم،ماظعراضل

ماالظؽرتوغلماإلثؾاتمبقدائؾماالسرتافمسدم

مضؿـماظؽرتوغقةموسطاءاتموسروضمتقاضقعمعـ

(م107)مرضؿماظعراضلماإلثؾاتماغقنضمأحؽام

مذرطاتمشاظؾقةمألنموذظؽم1979مظلـة

ماٌؿؼدعةماظدولمؼبمخصقصًاماألجـيبماالدؿـؿار

متعاعالتفامؼبماالظؽرتوغقةماظـظؿمسؾكمتعؿؿد

مبإصرارهماظعراضلماظؼضاءمسؾقفمدارمعاموػذا

ماألعرماإلثؾاتمؼبمايلماظؿقضقعماسؿؿادمسؾك

مدؿـؿاراالمدخقلمسؾكمدؾؾًامؼـعؽسماظذي

م(22).ماظعراضلمظالضؿصادماألجـيب

ماظـاغلماظػرع

ماألجـيبمظالدؿـؿارماظؼاغقغقةمشريماٌعقضات

ماظعراقمؼب

معـمعبؾةماظعراضلماالضؿصادمؼشفدمممممم

ماألجـيبماالدؿـؿارمأعامماظؿقدؼاتمأوماٌعقضات

مؼعؿربونماظذؼـمعـمععارضةمؼالضلمأغفمطؿا

ملاٌامرأسمدقطرةمػقماألجـيبماالدؿـؿار

ماظؾؾدمؼبماالضؿصادؼةماٌػاصؾمسؾكماألجـيب

ماظؾؾدمؼبماظلائدةمواظـؼاصةماظػؽرمسـمصضاًل

مػـاكمسؿقعًام،ماألجـيبمإظبماظـظرةمؼبمخصقصًا

ماالدؿـؿارمتقاجفماظيتماٌعقضاتمعـمذبؿقسة
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مباظـؼاطمإصبازػامميؽـماظعراقمؼبماألجـيب

م-:ماآلتقة

م1 مجاذبةمادؿـؿارؼةمبقؽةمًؾؼم،ماألعـ.

مواضعمهؼقؼمعـمالبدماألجـيبمؿـؿارظالد

مصؼدانمإنمإذم،ماألعـقةماظـاحقةمعـمعلؿؿب

مإضؾالممتـعماظيتماظعقاعؾمعـمؼعدماألعـ

مصقؿامأعاماالضؿصادمظدخقلماألجـيبماٌلؿـؿر

ماظؿقلـمعـماظرشؿمصعؾكمباظعراقمؼؿعؾؼ

محباجةمؼزالمالمأغفمإالماألعينمظؾقاضعماظـليب

ماالضؿصادمؼؽقنمظؽلماالدؿؼرارمعـماٌزؼدمإظب

م.ماألجـيبمظالدؿـؿارمعشفعًاماظعراضل

ماالدؿـؿارمؼعاغل:ممواٌاظلماإلداريماظػلاد.م2

ماإلداريماظػلادمعشؽؾةمعؽانمأيمؼبماألجـيب

مشريماظعؿقالتمخاللمعـموذظؽمواٌاظل

ماظيتماظؾؾدانمأحدماظعراقموؼعدم،ماظؼاغقغقة

معـمالبدمظذظؽمساظقةمصلادمغلؾةمعـمتعاغل

مؼبماظرضابقةماألجفزةمدورمتػعقؾمسؾكماظعؿؾ

مدؾؾًامتؤثرماظيتماظظقاػرمػذهمعـؾمرباربة

م.ماالدؿـؿارمسؿؾقةمسؾك

مإظبماظعراضلماظقاضعمؼػؿؼدم،ماظؿقؿقةماظؾـك.م3

مذبالمؼبماألجـيبمظالدؿـؿارماٌشفعةماظعقاعؾ

ممبصادرمؼؿعؾؼمصقؿامخصقصًاماظؿقؿقةماظؾـك

مداءأمتؾؽأمسـمصضاًلمواظقضقدمطاظؽفرباءماظطاضة

ماظدوظةمتعؿؾمأنمالبدمظذام;ماٌصرصقةماٌؤدلات

ماالدؿـؿارمعراطزمإظبماظطاضةمتدصؼمتأعنيمسؾك

مظالدؿـؿارماٌشفعةماظؿقؿقةماظؾـكموتفقؽة

مايؽقعةمأنمباظذطرماىدؼرموعـم،ماألجـيب

ممتقؼؾمضاغقنمتشرؼعمسؾكمتعؿؾماظعراضقة

مأحدمؼؽقنمأنمغؿؿـكمواظذيماظؿقؿقةماظؾـك

ماالدؿـؿاراتمجذبمؼبملفؿتماظيتماظعقاعؾ

م(23).ماظعراقمداخؾمظؾعؿؾماألجـؾقة

ماظـاغلماٌؾقث

ماالدؿـؿارمجذبمؼبماظضرائبمصاسؾقةمعدى

ماظعراقمؼبماألجـيب

مظالدؿـؿاراتماظضرؼؾقةماٌعاعؾةمتـريمممممم

متؤديمضدممماماإلذؽاظقاتمعـماظعدؼدماألجـؾقة

ماظؼدوممسـماألجـؾقةماالدؿـؿاراتمسزوفمإظب

مصؼداغفامؼبمؼؿلؾبممماماٌضقػةمةاظدوظمإظب

مغالحظمظذام،ماٌاظقةمإؼراداتفامعـمعفؿًامعقردًا

مؼلعكماالدؿـؿارمضاغقنمؼبماظعراضلماٌشرعمأن

مىذبمعشفعمطعاعؾماظضرؼؾةمأداةمتقزقػمإظب

مخاللمعـماظعراقمإظبماألجـيبماالدؿـؿار

مدـؿـاولمظذام،مضرؼؾقةمإسػاءاتمىؿؾةمإضراره

ماظضرؼيبماظـظاممرؾقعةماٌؾقثمػذامؼب

مبنيمواٌػاضؾةم،مجفةمعـماألجـيبمظالدؿـؿار

مبؾعضمواظؿضققةمادؿـؿارؼةمبقؽةمخؾؼ

مؼبموذظؽمأخرىمجفةمعـماظضرؼؾقةماإلؼرادات

م-:معطؾؾني
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ماألولماٌطؾب

ماألجـيبمظالدؿـؿارماظضرؼيبماظـظاممرؾقعة

متشرؼعفمسـدماظعراضلماٌشرعمأنمذؽمالممممم

م2006مظلـةم(13)مرضؿماالدؿـؿارمظؼاغقن

مإظبماألجـؾقةماألعقالمرؤوسمجذبمإظبمؼلعك

ماظؼاغقنمػذامأضرموضدم،ماظعراضلماالضؿصادمداخؾ

مظؿشفقعمطقاصزماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمعـمعبؾة

مداخؾمأعقاظفمادؿـؿارمسؾكماألجـيبماٌلؿـؿر

مػقمعام،مػـامؼطرحماظذيمواظلؤالم،ماظعراق

ماٌشرعمأضرػاماظيتماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمأثر

مإظبماألجـيبماالدؿـؿارمجذبمؼبمظعراضلا

مم؟ماظعراق

مغؾنيمأنمالبدماظلؤالمػذامسؾكمظإلجابةممممم

مضؾؾمظالدؿـؿارماظضرؼؾقةماٌعاعؾةمرؾقعة

ماٌشرعمأضرػاماظيتماظضرؼؾقةماإلصالحات

مبنيمواٌػاضؾةم،موبعدػاماظعراضلماظضرؼيب

مباإلؼراداتمواظؿضققةمادؿـؿارؼةمبقؽةمخؾؼ

م-:مصروعمثالثةمؼبموذظؽماظضرؼؾقة

ماألولماظػرع

مضؾؾمظالدؿـؿارماظضرؼؾقةماٌعاعؾةمرؾقعة

ماظضرؼؾقةماإلصالحات

ماظضرؼؾقةماٌعاعؾةمرؾقعةمظؾقانممممممم

متقجفمدؾؼتماظيتماظػرتةمخاللمظالدؿـؿار

ماألجـيبماالدؿـؿارمجذبمسبقماظعراضلماٌشرع

ماظضرؼؾةمإظبماظـظرمعـمالبدماظعراقمإظب

ماظعراضلماظؼاغقنمؼبماظشرطاتمسؾكماٌػروضة

ماظدخؾمسؾكماظضرائبمأغقاعمإحدىمت عدمطقغفا

موتشؿؾماظعراقمؼبماظضرؼيبماظـظاممضؿـ

مدقاءماٌلاػؿةمطاظشرطةماألعقالمذرطات

مواظشرطاتم،مخاصةمأممزبؿؾطةمأطاغت

مطشرطةماألذكاصمذرطاتموطذظؽماحملدودة

م-:ماآلتلماظـققموسؾكماظؿضاعـ

ممأواًل مؼؿؽقنم-:ماألذكاصمذرطاتمضرؼؾة:

م،ماظؾلقطةماظشرطاتمعـماظضرؼؾةمػذهموسـاء

م.ماظػردؼةمواظشرطاتم،ماظؿضاعـقة

ماظػرتةمخاللماظضرؼؾقةماٌعدالتمعرتمممممم

ماظؿعدؼالتمعـممبرحؾؿنيم1996-2002

مزاظتموالماظضرؼؾةمطاغتمإذم،ماظضرؼؾقة

ماظدخؾمتؼلقؿمؼؿؿمإذمتصاسديمبلعرمتػرض

م،مئحذرامذؽؾمسؾكمظؾضرؼؾةموساًءمميـؾماظذي

(م25000)موعؼدارػاماألوظبمباظشرضبةمتؾدأ

مظلعرمودبضعم،مدؼـارمأظػموسشرونمػبس

ماظضرؼيبماظلعرموؼزداد%م10معؼدارهمتصاسدي

م50مإظب مدؾعؿائةم750000مسؾكمزادمٌا%

م(24).مدؼـارمأظػموػبلقن

ماظؼاغقنممبقجبماظضرؼؾةمععدلمطانمظذامممممم

مطقد%م10مبنيمؼرتاوحم1994مظلـة(م17)مرضؿ

م50ومكأدغ مساعلمبنيمظؾػرتةمأسؾكمطقد%
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ماٌعدالتمػذهمتعدؼؾممتموضدم1995-1999

م25)مرضؿماظؼاغقنممبقجب مإذم1999مظلـة(

م10ماألدغكمايدمأصؾح %م40ماألسؾكموايد%

مسؾكمتعؿؾمالمعرتػعةمأدعارمأغفامذؽموال

م.ماألجـيبماٌلؿـؿرمجذب

ممثاغقًا موؼؿؽقنم-:ماألعقالمذرطاتمضرؼؾة:

مسـماٌؿقظدةماألرباحمعـمةاظضرؼؾمػذهموساء

ماألعقالمذرطاتمأسؿالمعـماٌؿقؼؼماظدخؾ

مخاصةمأومزبؿؾطةمأطاغتمدقاءماٌلاػؿة

م(25).ماحملدودةمواظشرطات

مدبضعماظشرطاتمػذهمدخقلمطاغتمإذمممممم

م15مبنيمؼرتاوحمتصاسديمظلعر مأدغكمطقد%

مؼبماٌعدالتمػذهمأنمذؽموالمأسؾكمطقد%م35و

مدخقلمسؾكمتػرضماظيتماظضرؼؾةمأدعار

مصأغفامثؿموعـم،مأؼضًامعرتػعةمػلماظشرطات

ماالدؿـؿارمىذبمعشفعةمشريمدؿؽقن

معـمإنمإذم،ماظعراضلماالضؿصادمظدخقلماألجـيب

مبؾدمإظبمألعقاظفمجؾؾفمسـدماٌلؿـؿرمأنماٌعؾقم

مهؼقؼمإظبماألولماٌؼاممؼبمؼلعكمصأغفمأجـيب

مأرباحفمأنموجدمإذاموسؾقفم،ماٌادؼةماألرباح

مدؿكضعماٌضقػةماظدوظةمؼبمضبؼؼفاماظيت

مغصػمؼؼاربمعامتلؿؼطعمضرؼؾقةمٌعدالت

مؼبماالدؿـؿارمسـمؼعزفمدقفمصأغفمأرباحف

موػـاماظضرؼؾةمععدالتمالرتػاعماظؾؾدمػذامعـؾ

ماٌلؿـؿرمغػقرمؼبمدؾؾًاماظضرؼؾةمدؿؽقن

م.ماألجـيب

مؼؿضحماظضرؼؾةمأدعارمعـمتؼدممعامضقءمؼبمممممم

مسامموظغاؼةمطاغتماظعراقمؼبماظضرائبمأن

ماحملػزةمشريماظعقاعؾمعـمتعدم2002

م.ماألجـيبمظالدؿـؿار

ماظـاغلماظػرع

مضقءمؼبمظالدؿـؿارماظضرؼؾقةماٌعاعؾةمرؾقعة

ماظضرؼؾقةماإلصالحات

ماٌشرعمؼلعكماظيتماألػدافمضقءمؼبمممممم

ماالدؿـؿارمجذبمخاللمعـمبؾقشفامإظبماظعراضل

مارؼعاٌشمعـمممؽـمضدرمأطربمظؿؿقؼؾماألجـيب

ماألجـيبماٌالمرأسمررؼؼمسـماالدؿـؿارؼة

معـمعبؾةمأضرمضدماظعراضلماٌشرعمأنمند

ماظـققمسؾكمدـؾقـفاماظضرؼؾقةماإلصالحات

م-:ماآلتل

مبؿكػقضماظعراضلماظضرؼيبماٌشرعمضقام:ممأواًل

م.ماآلتلماظـققموسؾكم،ماظضرائبمبعضمأدعار

م1 مواٌلاػؿةماحملدودةماظشرطاتمإخضاع.

مهلاماظيتمأوماظعراقمؼبمجـؾقةاألمواظشرطات

مبـلؾةمضرؼيبمظلعرماظعراقمؼبمدائؿةمعؤدلة

ماإلجراءمػذامضؾؾمدبضعمطاغتمحنيمؼب%م15

مإظبمأدغكمطقد%م15مبنيمؼرتاوحمضرؼيبمظلعر

ماٌشرعمضقاممأنمذؽموالم،م(26)أسؾكمطقد%م35
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مبفذاماظضرؼؾقةماٌعدالتمخبػضماظعراضل

مجـيباألماٌلؿـؿرمؼشفعمأنمذأغفمعـماٌلؿقى

ماظعـاصرمتقصرتمعامإذاماظعراقمإظبمأعقاظفمظـؼؾ

مادؿـؿارؼةمبقؽةمخؾؼمذأغفامعـماظيتماألخرى

م.مجاذبة

م2 مدخقلمسؾكماظضرؼؾقةماٌعدالتمدبػقض.

مدبضعماألصرادمدخقلمطاغتمإذم،ماألصراد

مإظبمأدغكمطقد%م10مبنيمؼرتاوحمضرؼيبمظلعر

م40 ماظؿكػقضمبعدمأصؾقتمأسؾكمطقد%

مأسؾكمطقد%م15مإظبمأدغكمطقد%م3مبنيمترتاوح

ماظلعرمٌعدالتماظؿكػقضمػذامأنمذؽموال

م(27).مظؾؿلؿـؿرمعشفعًامإجراًءمؼعدماظضرؼيب

م3 ممتمإذم-:ماظؽؿرطقةمظؾضرائبمباظـلؾة.

مسؾكماٌػروضةماظؽؿرطقةماظردقممعبقعمتعؾقؼ

مبػرضموادؿؾداهلاماظعراقمإظبماالدؿريادات

ماظؾضائعمعبقعمسؾك%م5مضدرػامأسؿارمضرؼؾة

ماسؿؾارًاماظدولمعبقعمعـماظعراقمإظبملؿقرةاٌ

ماظؾضائعمبعضمإسػاءمسـمصضاًلم1/1/2004معـ

مواظؽؿبمواٌالبسمواظطؾقةماظغذائقةماٌقادمعـؾ

ماظضرؼؾةمععدالتمؼبماظؿكػقضمػذاممتموضدم،

مبنيمععدالتفامترتاوحمطاغتمأنمبعدماظؽؿرطقة

م1 م200مإظب% معشفعمشريمدعرموػق%

م(28).مظؾؿلؿـؿرؼـ

م4 ماظعراقمداخؾماظؿفارةمبنيمؿققزاظؿ.

مإجراءمضؾؾم-:ماظعراقمععمواظؿفارة

ماٌشرعمأضرػاماظيتماظضرؼؾقةماإلصالحات

متعاعؾماظعراقمععماظؿفارةمطاغتماظعراضل

ماظؿفارمطانمإذم،ماظعراقمداخؾماظؿفارةمععاعؾة

مبذاتمضرؼؾقًامؼعاعؾقنماظعراقمإظبمواٌصدرؼـ

ماظعراقمداخؾماظؿفارةمهلامدبضعماظيتماٌعاعؾة

ماظعراضلماظدخؾمضرؼؾةمضاغقنمألحؽامموصؼًا

م113)رضؿ مػذهمعـؾموتعدم1982مظلـة(

مىذبمعشفعةمشريماظضرؼؾقةماٌعاعؾة

مأوماظعراقمععمظؾؿعاعؾماألجـؾقةماظشرطات

محبقثماٌقضقعمػذامععاىةممتموضدم،مداخؾف

مدبضعمالماظعراقمععمعؿاجرةمؼعدمعامطؾمأن

مععمربعةاٌماظعؼقدموطذظؽم،ماظدخؾمظضرؼؾة

م:م(29)ؼأتلمعامعراساةمععماألجـؾقةماىفات

مخارجمعؼقؿماألجـيبماجملفزمطانمإذام-أ

ماظعراقمخارجموتقضقعفماظعؼدمإبراممومتماظعراق

ماىفةمبادؿماظؼاغقغقةمعؿطؾؾاتفموادؿقصك

مضقائؿمودبؾقصماالسؿؿادمطػؿحماظعراضقة

م.مإجراءاتمعـمبفامؼؿصؾموعاماظشقـ

مصرعماٌؼقؿمشريمـيباألجمظؾؿففزمطانمإذام-ب

ماظعؼدمإبراممومتماظعراقمؼبممتـقؾمعؽؿبمأو

ماظؾـدمؼبموردمٌاموصؼًاماظعراقمخارجموتقضقعف

ماٌؽؿبمأوماظػرعمؼؽـمملمإذاماٌادةمػذهمعـ(م1)
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مصقؼؿصرمتـػقذهمأوماظعؼدمإبراممؼبمررصًا

ماألجقرمأوماظعؿقالتمسؾكماظضرؼيبماظؿقادب

م.مقؾاظقطمأوماظػرعمأومظؾؿكقلماٌؿقؼؼة

متؿضؿـماظيتماظعؼقدمسـماٌدصقسةماٌؾاظغم-ج

)مماظعراقمخارجماًدعاتمأوماًربة

مأوماٌعداتمصقصمأوماظشقـمسؾكمطاإلذراف

م(م.ماالدؿشاراتمتؼدؼؿ

مؼبماإلصالحقةماإلجراءاتمػذهمأنموغعؿؼدمممممم

متشفقعمذأغفمعـماظضرؼيبماهلقؽؾمإرار

م.ماظعراقمداخؾماالدؿـؿار

مرضؿماظعراضلماالدؿـؿارمقنضاغمتشرؼعم-:مثاغقًا

م.م2006مظلـة(م13)

مرضؿماظعراضلماالدؿـؿارمضاغقنمتضؿـمممممم

م13) معشفعةمغصقصًام2006مظلـة(

ماٌشرعمعـمرباوظةمؼبماألجاغبمظؾؿلؿـؿرؼـ

معـحمإذم،مظؾؾؾدماألجـيبماالدؿـؿارمىذب

معؼدارػامحقثمعـمزبؿؾػةمضرؼؾقةمإسػاءات

ممغصتمإذمتؼدؼرػاموررق م15/م) مـحعمسؾك(

م-:ماآلتقةماظضرؼؾقةماإلسػاءات

مادؿـؿارمإجازةمسؾكماياصؾماٌشروعمؼؿؿؿعم-

معـمباإلسػاءمظالدؿـؿارماظقرـقةماهلقؽةمعـ

م10)مٌدةمواظردقمماظضرائب معـمدـقات(

ماٌـارؼموصؼماظؿفاريماظؿشغقؾمبدأمتارؼخ

م.ماظؿـؿقؼة

معشارؼعماضرتاحماظقزراءمجملؾسمميؽـم-

معزاؼامأومإضاصقةمتإسػاءامعـحمظؿؿدؼدمضقاغني

م.معـطؼةمأومضطاعمأومعشروعمأليمأخرى

مسددمزؼادةمظالدؿـؿارماظقرـقةمظؾفقؽةم-

مظؿصؾمواظردقمماظضرائبمعـماإلسػاءمدـقات

م15)مإظب معلاػؿةمغلؾةمطاغتمإذامدـة(

%(م50)معـمأطـرماٌشروعمؼبماظعراضلماٌلؿـؿر

مسؾكمغصتمصؼدماظؼاغقنمذاتمعـ(م17/م)مأعام،

ماآلتلموػلماظؽؿرطقةماظضرائبمعـماإلسػاءات

م-:

مظؿقدقعماظالزعةماٌلؿقرةماٌقجقداتمإسػاءم-

مإذاماظردقممعـمهدؼـفمأومتطقؼرهمأوماٌشروع

م.ماظؿصؿقؿقةماظطاضةمزؼادةمإظبمذظؽمأدى

ماٌشروعمألشراضماٌلؿقرةماظغقارمضطعمإسػاءم-

ماظؼطعمػذهمضقؿةمتزؼدمالمأنمسؾكماظردقممعـ

م.مقجقداتاٌمذراءمضقؿةمعـ%م20مسـ

ماظػـادقمٌشارؼعمإضاصقةمإسػاءاتمعـحم-

مواٌؤدلاتمواٌلؿشػقاتماظلقاحقةمواٌؤدلات

مردقممعـماظرتبقؼةمواٌؤدلاتماظصققة

مألشراضمواظؾقازممواٌػروذاتماألثاثمادؿرياد

م.مدـقات(م4)مطؾمعرةماظؿفدؼد

متشرؼعممتمصؼدمطرددؿانمإضؾقؿمؼبمأعاممممممم

موتضؿـم2006مظلـة(م4)مرضؿماالدؿـؿارمضاغقن

متشفقعمبفدفمضرؼؾقةمإسػاءاتمأؼضًا
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معـمأعقاظفمرؤوسمىؾبماألجـيبماٌلؿـؿر

ماٌلاػؿةمبغقةماإلضؾقؿمداخؾمادؿـؿارػامأجؾ

مف)مغصتمإذم،م(30)االضؿصادؼةماظؿـؿقةمخؾؼمؼب

ماالدؿـؿارؼةماٌشارؼعمإسػاءمسؾك(م:مم5م/مأواًل

متارؼخمعـمتؾدأمدـقات(م10)مٌدةماظضرائبمعـ

ماغؿفاجمؼؾنيماظذيماألعرم،ماٌشروعمغقؾتش

مإضؾقؿمؼبمواٌشرعماالهاديماظعراضلماٌشرع

ماالدؿـؿارمجذبمإظبمتفدفمدقادةمطرددؿان

ممتقؼؾمؼبماظقرينماالدؿـؿارمظؿعزؼزماألجـيب

م(31).ماالدؿـؿارؼةماٌشارؼع

ماظعراقمؼبماٌلؿـؿرمأنمتؼدممممامؼؿضحمممممم

مظؾضقابطموصؼًاماظضرؼؾقةمباإلسػاءاتمؼؿؿؿع

م-:ماآلتقة

ماظضرائبمعـماظضرؼيبماإلسػاءمؼبماظؿؿؿعمإنَّ.م1

ممواظردقم ماٌػروضةماظدخؾمسؾكمطاظضرائب)

مواظضرائبماألصرادمودخقلماظشرطاتمسؾك

ماالدؿرياداتمسؾكماٌػروضةمواظردقمماظؽؿرطقة

معشروسفمٌصؾقةماٌلؿـؿرمبفامؼؼقمماظيت

مسؾكماٌػروضةمواظضرائبماالدؿـؿاري

(مماظعراقمععمتؿؿماظيتماظؿفارؼةمتاظؿعاعال

مدـقاتمسشرمٌدةمؼؽقنم،مداظػًامبقـاهمٌاموصؼًا

م،ماالهاديماظعراضلماالدؿـؿارمضاغقنمؼب

مأنمبقدم،مطرددؿانمإلضؾقؿماالدؿـؿارموضاغقن

متشغقؾمتارؼخمعـمإالمؼؾدأمالماإلسػاءمػذا

م.م(32)اٌشروع

م2 ماظردقممعـماٌلؿقردةماظغقارمضطعمإلسػاء.

مظغرضفاموصؼًاماٌلؿـؿرمبفامؼؿصرفمنأمصبب

%م20مسؾكمضقؿؿفامتزؼدمالموأنماالدؿريادمعـ

ماالدؿـؿارمضاغقنمؼبماٌقجقداتمذراءمضقؿةمعـ

م13)مرضؿماالهادي م15وم2006مظلـة( مؼب%

(م4)مرضؿمطرددؿانمإلضؾقؿماالدؿـؿارمضاغقن

مادؿغاللمدونمظؾققؾقظةموذظؽم،م2006مظلـة

م.ماالعؿقازمهلذاماٌلؿـؿر

مألشراضماٌلؿقردةماٌقجقداتمإلسػاءم.3

ماظؿشغقؾقةمراضؿفموزؼادةماٌشروعمتقدقع

م15مبـلؾة مؼبمػذاماٌشروعمعالمرأسمعـ%

م.ماالهاديماظعراضلماالدؿـؿارمضاغقن

مصؼدماٌؼارغةماالدؿـؿارمضقاغنيمؼبمأعامممممم

مضرؼؾقةمحقاصزماظؿشرؼعاتمبعضمعـقت

مسـصرًامتؽقنمأنمذأغفامعـمظؾؿلؿـؿرؼـ

مجاذبةمادؿـؿارؼةمبقؽةمخؾؼمؼبمػؿًاعلا

ماٌصريماالدؿـؿارموضؿاغاتمحقاصزمطؼاغقن

مذبؿقسةمسؾكمغصمإذم،م1997مظلـة(م8)مرضؿ

م-:موػلماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمعـ

م1 مإذاماظضرؼؾةمعـمدـقاتمػبسمٌدةمإسػاء.

ماٌـارؼمداخؾمعقضعمؼبمعؼاعًاماظـشاطمطان

م.ماظـائقةمأوماظصـاسقة



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية              العدد الثامن
 

 
                                

( 31) رقم العراقي االستثمار قانون أحكام ضوء يف العراق في األجنبي لالستثمار الضريبية المعاملة»

 «6002 لسنة

 

330 

مطانمإذاماظضرؼؾةمعـمدـةمسشرؼـمٌدةمإسػاء.م2

م.ماظقاديمجـقبمتـؿقةمعـارؼمؼبماظـشاط

موضؿاغاتمحقاصزمضاغقنمأسػكمطذظؽمممممم

ماظؿأدقسمسؼقدمأسالهماٌصريماالدؿـؿار

مثالثمٌدةمواظردقمماظضرائبمعـمواظؼروض

ماظلفؾمؼبماظؿلفقؾمتارؼخمعـمدـقات

م.(م33)اظؿفاري

ماظـاظثماظػرع

مواظؿضققةمرؼةادؿـؿامبقؽةمخؾؼمبنيماٌػاضؾة

ماظضرؼؾقةمباإلؼرادات

مضاغقنمؼبماظعراضلماٌشرعمضقاممسـدممممممم

م13)مرضؿماالدؿـؿار مبإضرارم2006مظلـة(

متقجفمؼعؽسماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمعـمعبؾة

ماإلؼراداتمعـمجبزءمظؾؿضققةماظدوظة

مظدخقلماٌلؿـؿرمترشقبمبغقةماظضرؼؾقة

م.ماظعراضلماالضؿصاد

مػلمعام،مػـامرؼ ـاماظذيمواظلؤالمممممم

مضؾؾمعـماالسؿؾارمبـظرمتأخذماظيتماالسؿؾارات

مظالدؿـؿارماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمإلضرارماٌشرع

ماإلسػاءاتمتلاػؿمعدىمأيمواظبم،مأواًل

مجاذبةمادؿـؿارؼةمبقؽةمتقصريمؼبماظضرؼؾقة

م.مثاغقًا

ممأواًل مجذبمؼبماظراشؾةماظدوظةمإنَّ:

متإسػاءامتؼررمسـدعاماألجـؾقةماالدؿـؿارات

م-:ماسؿؾارؼـمبنيمتقازنمععقـةمضرؼؾقة

معاظقةمٌقاردمحاجؿفامػقم-:مماألولماالسؿؾار

موهؼقؼم،ماظؿـؿقةموعؿطؾؾاتمحاجاتمإلذؾاع

مباظضرورةمؼؿطؾبموػذام،ماالضؿصاديماظؿقازن

م.ماظضرؼؾةمحبصقؾةماالػؿؿام

مإظبماظدوظةمحاجةمػقم-:ماظـاغلماالسؿؾار

مدرًاعصمطقغفاماألجـؾقةماألعقالمرؤوسمجذب

ماٌاظقةمباإلؼراداتمظرصدػامعفؿًاممتقؼؾقًا

مؼبمظؾؿلاػؿةمإضؾقؿفامسؾكمظالدؿـؿارماظالزعة

مواالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةماظؿـؿقةمخططمتـػقذ

مضرؼؾقةمحقاصزمؼؿطؾبماالسؿؾارموػذام،

ماظؿضققةمإظبمؼؤديممباماألجـؾقةمظالدؿـؿارات

م.م(34)اظضرائبمحصقؾةمعـمجبزء

ماإلسػاءاتماػؿعلمعدىمظؾقانم-:مثاغقًا

مجاذبةمادؿـؿارؼةمبقؽةمتقصريمؼبماظضرؼؾقة

ماالواػاتمغلؿعرضماألجـيبمظالدؿـؿار

م(35).ماظصددمبفذاماٌطروحة

م1 مضرؼؾقةمإسػاءاتمعـحمؼؤؼدماواهمػـاك.

مظدخقلماألجـيبماالدؿـؿارمترشقبمبفدف

معـمجملؿقسةموؼلؿـدماظعراضلماالضؿصاد

م-:مايفج
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مؼبماألداسمرجةباظدمؼعؿؿدماظعراقمإنَّم-أ

مضطاعمسؾكماٌاظقةماإلؼراداتمسؾكمايصقل

معصدرًامتشؽؾمالماظضرائبمصأنمظذام،ماظـػط

مباإلؼراداتماظعاعةماًزؼـةمرصدمؼبمأدادقًا

ماألجـيبماالدؿـؿارمعـحمصأنموباظؿاظلماٌاظقة

مدقفمطؾريةمطاغتمظقمحؿكمضرؼؾقةمإسػاءات

م.ماظعاعةماإلؼراداتمغؼصمؼبمطـريًامؼؤثرمال

ماظعـصرمظقسماظضرؼيبماإلسػاءمأنمرشؿم-ب

ماالدؿـؿاريماٌـاخمتقصريمسـاصرمعـماظقحقد

م،ماظؼاغقغلمواإلرارم،ماألعينماىاغبمصفـاك

ماظػلادمودرجةم،ماظؿقؿقةماظؾـكمتقاصرموعدى

ماظعراقمإظقفامؼػؿؼدمواظيتمواإلداريماٌاظل

ماإلسػاءمأنمؼرونمذظؽمععموظؽـمطؾريةمبدرجة

ماياصزمميـؾماضرايماظقضتمؼبماظضرؼيب

مظؾؿلؿـؿرمعـقفمميؽـماظذيمواألصضؾماألطرب

م.ماظعراضلماالضؿصادمظدخقلماألجـيب

م2 مإسػاءاتمعـحمبعدممؼرىماألخرماالواه.

معلؿـدؼـماألجـيبمظالدؿـؿارمضرؼؾقة

م-:ماٌربراتمعـمجملؿقسة

ماٌشرعمععمباظؿعاونماظضرؼؾقةماإلدارةمإنَّم-أ

مؾةاظضرؼمععدالتمخبػضمضاعتماظعراضل

موػذام،مداظػًامبقـامطؿاماظشرطاتمسؾكماٌػروضة

ماظعراقمؼبماظضرؼؾقةماٌعدالتمجعؾماظؿكػقض

ماٌؿؼدعةماظدولمباضلمؼبمسؾقفمسؿامطـريًامتؼؾ

معـحمؼعارضمعـموؼعؿؼدمأؼضًاماظـاعقةمورمبا

مذأغفمعـماإلجراءمػذامأنماظضرؼؾقةماإلسػاءات

ماألجـيبماالدؿـؿارمجذبمبنيمؼقازنمأن

م.مععقـةمضرؼؾقةمإؼراداتمسؾكمواحملاصظة

مأنمذأغفمعـماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمطـرةمإنَّم-ب

ماظؿفربمصرصمأعامموادعًاماظؾابمؼػؿح

مضدمأخرمجاغبموعـم،مجاغبمعـمػذاماظضرؼيب

مإحدىمبعدػاماالضؿصاديماظضرؼؾةمدورمؼعطؾ

مخالهلامعـمؼلعكماظيتماٌاظقةماظلقادةمأدوات

مؼبمؼؿفؾكماضؿصاديمػدفمهؼقؼماٌشرع

مسؾكماحملاصظةمأوماظقرينماٌـؿقجمغباؼة

م.ماألدعارمعلؿقى

ماألداسمباظدرجةمؼعؿؿدماظعراقمأنمرشؿم-ج

ماظعاعةماًزؼـةمرصدمؼبماظـػطلماظؼطاعمسؾك

مشريماظـػطمأدعارمأنمشريماٌاظقةمباإلؼرادات

ماظلققمواضعمإظقفمؼشريمعاموػذام،معلؿؼرة

مذظؽمؼـعؽسمأنمميؽـموباظؿاظلم،مظؾـػطماظعاٌل

م.ماظعاعةماٌقازغةممتقؼؾمسؾكمؾؾًاد

مجذبمؼبماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمصاسؾقةمإنَّم-د

متؽقنمأنمؼؿطؾبماألجـؾقةماالدؿـؿارات

مؼبماألجـيبماٌلؿـؿرمضبؼؼفاماظيتماألرباح

ماألممبؾدهمؼبمظؾضرؼؾةمخاضعةمشريماظعراق

مػذهمسـماظؿـازلمسدممؼـؾغلموخبالصف

م.مىاألخرماظدولمظصاحلماظضرؼؾقةماإلؼرادات
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معدىمحقلمآراءمعـمتؼدممعامضقءمؼبممممممم

مجذبمؼبماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمعلاػؿة

مذػبمسؿامصضاًلماظعراقمإظبماألجـيبماالدؿـؿار

م،مضرؼؾقةمإسػاءاتمعـحمؼؤؼدماظذيماظرأيمإظقف

مؼبماظعراضلماٌشرعمإظقفمذػبمعامغؤؼدموسبـ

م13)مرضؿماالدؿـؿارمضاغقن مؼبم2006مظلـة(

موذظؽماظضرؼؾقةمػاءاتاإلسمعـمعبؾةمإضرار

م-:ماآلتقةمظألدؾاب

م1 ماٌؼقعاتماشؾبمإظبمؼػؿؼدمبؾدماظعراقمإنَّ.

مجاذبةمادؿـؿارؼةمبقؽةمتقصريمذأغفامعـماظيت

ماالعؿقازمؼعدماظضرؼيبماإلسػاءمأنمغعؿؼدمظذام;

ماألجـيبمظؾؿلؿـؿرماٌرحؾةمػذهمخاللماألصضؾ

م.

م2 ماٌشرعمأضرهماظذيماظضرؼيبماإلسػاءمإنَّ.

معؤضتمإسػاءمػقماالدؿـؿارمضاغقنمؼبملاظعراض

م10)موػقمدائؿلموظقس مضابؾةمدـقات(

م5)مٌدةمظؾؿفدؼد مسدممؼعينموػذام،مدـقات(

م.ممممممغفائقًاماظؿؿقؼؾلماظضرؼيبماظدورمإظغاء

ماًامتة

ماٌعاعؾةمعقضقعمحبثمعـماالغؿفاءمبعدمممممم

محبؿدماظعراقمؼبماألجـيبمظالدؿـؿارماظضرؼؾقة

مواظؿقصقاتماظـؿائجمعـمعبؾةمظدؼـامترذحماهلل

م-:موػل

مماالدؿـؿاجات:ممأواًل

ماظلقادةمأنمإظبماظؾقثمػذامؼبمتقصؾـامظؼدمممممم

مضاغقنمؼبماظعراضلماٌشرعماغؿفففاماظيت

مبـقتمأغفام2006مظلـة(م13)مرضؿماالدؿـؿار

ماالدؿـؿارمأعامماظطرؼؼمتلفقؾمأداسمسؾك

متعرتضمضدماظيتماظعؼؾاتموأزاظتم،ماألجـيب

ماظقرينماالضؿصاديمبـاءمؼبمظؾؿلاػؿةمفررؼؼ

موعـفاماإلذؽاظقاتمعـماظؽـريمؼعاغلماظذي

ماظعراضلماٌشرعمأنمندمظذام،ماظؿؿقؼؾمعلأظة

مٌصؾقةماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمعـمعبؾةمأضرمضد

مظدخقلمتشفقعفمبفدفماألجـيبماٌلؿـؿر

ماإلسػاءاتمػذهمإضرارمأنمرشؿماظعراضلماالضؿصاد

ماإلؼراداتمعـمعفؿمجزءمسـماظؿـازلمميـؾ

مطانماظعراضلماٌشرعمتقجفمأنمبقدم،ماظضرؼؾقة

مبقؽةمتقصريمبنيمواٌػاضؾةماٌالئؿةمسؾكمعؾـقًا

معـمجبزءمواظؿضققةم،مجاذبةمادؿـؿارؼة

متقجفمغؤؼدمسبـمذؽموالماظضرؼؾقةماإلؼرادات

مغؿقضػمظذام;ماًصقصمبفذاماظعراضلماٌشرع

م-:ماآلتقةماظـؿائجمسـد

م1 معـمىؿؾةماظعراضلمشرعاٌمإضرارمإنَّ.

ممتـؾمأغفامؼعؿؼدماظيتماظضرؼؾقةماإلسػاءات

مظدخقلماألجـيبمظؾؿلؿـؿرمحاصزمأصضؾ

مغؿقفةمجاءماٌرحؾةمػذهمؼبماظعراضلماالضؿصاد

مإظبمتػؿؼرماظيتماظعراضقةماظؾقؽةمبقاضعمععرصؿف

مادؿـؿاريمعـاخمًؾؼماألخرىماٌؼقعات
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مظؾؾدامؼبماٌلؿؼرمشريمواظلقادلماألعينمطاظقاضع

مؼـؿابماظذيمواٌاظلماإلداريماظػلادمسـمصضاًل

ماٌرتديماظقاضعموطذظؽم،ماظدوظةمعؤدلاتمسؿؾ

موذؾؽاتماظؽفرباءمطؼطاعماظؿقؿقةماظؾـكمؼب

ماٌشارؼعمإظبمواظغازماظـػطماظطاضةمعصادرمغؼؾ

مبقؽةمًؾؼمتقصرهمؼـؾغلمواظذيماالدؿـؿارؼة

م.مجاذبةمادؿـؿارؼة

مأضرػاماظيتمقةاظضرؼؾماإلسػاءاتمحفؿمرشؿ.م2

مغقسًامطؾريةمأغفامغعؿؼدمواظيتماظعراضلماٌشرع

موطذظؽماالدؿـؿارمضاغقنمؼبمدقاءمعا

مععدالتمؼبمإجراءػاممتماظيتماظؿكػقضات

مواألصرادماظشرطاتمدخقلمسؾكماظدخؾمضرؼؾة

مواضعمأنمإالم،مواظردقمماظؽؿرطقةمواظضرائب

مؼبماإلسػاءاتمػذهمصاسؾقةمسدممإظبمؼشريمايال

مداخؾمإظبماألجـؾقةماألعقالمرؤوسمجذب

مأنمإظبمؼعقدماألعرمػذامأنموغعؿؼدم،ماظعراق

مدورمسؾكمؼؼؿصرمالماالدؿـؿاريماٌـاخمتقصري

موبنيمبقـفامتالزممػـاكموإمناماظضرائب

م.مممممإظقفاماإلذارةمدؾؼتماظيتماألخرىماٌؼقعات

مماظؿقصقات:ممثاغقًا

مطقغفامدورمعـماظضرؼؾقةمظؾلقادةمٌامغظرًاممممم

ماظعقاعؾمجاغبمإظبموعؤثرًامعفؿًامساعاًلمعدت 

مغطرحمأنمغقدُّماالدؿـؿارمحرطةمسؾكماألخرى

ماظـظاممتػعقؾمبفدفماٌؼرتحاتمبعض

مم-:موػلماألجـيبماالدؿـؿارمسؾكماظضرؼيب

مظقحدهمؼؽػلمالماظضرؼيبماإلسػاءمأنمغعؿؼد.م1

معاموػذام،ماألجـؾقةماالدؿـؿاراتمىذب

مؼعاغلماظذيماظعراقمؼبماظقاضعمإظقفمؼشري

معـماظيتمواظعؼؾاتماظؿعؼقداتمعـماظؽـري

مظؾؿلؿـؿرمدؾؾقةمإذاراتمتؾعثمأنمذأغفا

مإضرارمإظبماظعراضلماٌشرعمغدسقمظذام،ماألجـيب

متشرؼعقةمعـظقعةمضؿـمايقاصزمعـماٌزؼد

موإنم،ماظضرؼؾقةماإلسػاءاتمعـماٌزؼدمتؿضؿـ

معصادرمعـمعفؿمىزءمتضققًةمت عدمطاغت

مأنمصببماظعراقمأنمإالم،ماظدوظةمإؼرادات

مواظذيماظؿؿقؼؾلماٌصدرمػذامعـؾمسؾكمضبصؾ

م.ماألجـيبماالدؿـؿارمبفمغعين

م2 ماإلسػاءاتمعـماٌزؼدمإضرارمأنمذؽمال.

مإؼراداتمسؾكمطـريًامؼؤثرمالمدقفماظضرؼؾقة

مؼعؿؿدماظعراقمألنَّم;ماظعراضقةماًزؼـة

مسؾكماياضرماظقضتمؼبماألداسمباظدرجة

معـماٌزؼدمعـحمصأنمثؿموعـم،ماظـػطمإؼرادات

مسؾكمدؾؾًامؼؤثرمالمأغفمغعؿؼدماإلسػاءات

م.ماالدؿـؿارموؼشفعمظؾدوظةماظعاعةماٌقازغة

م3 ماٌشؽالتمعبقعمحؾمسؾكماظعؿؾ.

متقاجففاماظيتمواظؼضائقةماإلدارؼةمواًالصات

مبؼاغقنماٌؿعؾؼةماالدؿـؿارؼةماٌشروسات
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مؼبماظؼاغقنمتػلريمؼؽقنمأنمسؾكماالدؿـؿار

متلفقؾمسبقماظدوظةمدقادةمتقجفاتمقءض

مؼبماألجـيبماالدؿـؿارموعلاػؿةمعشارطة

م.ماظعراضلماالضؿصادمتـؿقة

   



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية              العدد الثامن
 

 
                                

( 31) رقم العراقي االستثمار قانون أحكام ضوء يف العراق في األجنبي لالستثمار الضريبية المعاملة»

 «6002 لسنة

 

333 

ماهلقاعش

م،مواظـشرمواظؿعرؼبماظؿأظقػمىـةم،ماظضرؼيبماجملالمؼبماظؼقاغنيمتـازعم،محؾؿلمزشؾقلمدعدمخاظد.مد:ممؼـظرم(1)

 .م269صم،م2007م،ماظؽقؼت
م،م2008م،ماظـؼاصةمدارم،م1طم،ماظعربقةماظدولمؼبماالدؿـؿارمضؿاغـــاتم،ماهللمسؾدماظؽرؼؿمسؾدماهللمسؾـــــد.مدم(2)

 .م28ص
 .م29صم،م2009م،مظؾـشرماظـؼاصةمدارم،م1طم،ماالدؿـؿارمإدارةم،مسؾقانمغاؼػمضادؿ.مدم(3)
ماالضؿصادؼةمقةاظؿـؿم،ماظعؿاديمربؿد.مد:ممطذظؽمؼـظرم،م29صم،مدابؼمعصدرم،مسؾقانمغاؼػمضادؿ.مد:ممؼـظرم(4)

 .م538صم،م1971م،مدعشؼم،ماظعؾؿقةماٌطؾعةم،مواظؿكطقط
 .مم30صم،مدابؼمعصدرم،ماهللمسؾدماظؽرؼؿمسؾدماهللمسؾد.مد:ممؼـظرم(5)
ماظعراضلماٌشرعمسؾقفمغصَّمعاموػذاماظعراضلماالدؿـؿارمضاغقنمبأحؽامماٌشؿقلماالضؿصاديماظـشاط:ممباٌشروعمؼرادم(6)

مضاغقنمؼبماٌشرعمؼعرفمطذظؽم،م2006مظلـة(م13)مرضؿماالدؿـؿارمضاغقنمعـ(م1)مادةاٌ(مز)ماظػؼرةممبقجب

مأيمبأنماٌشروع(م1)ماٌادةمعـ(م7)ماظػؼرةممبقجبم2006مظلـة(م4)مرضؿماظعراقمطرددؿانمإلضؾقؿماالدؿـؿار

مورينمعالمبرأسمظفمزبصصةمأرضمسؾكمععـقيمأومرؾقعلمذكصمؼؼقؿفمادؿـؿاريمعشروعمأوماضؿصاديمغشاط

م...ماظؼاغقنمػذامأحؽاممسؾقفمتـطؾؼمأجـيبمأو

مدم(7) مأرروحةم،ماًاصماظدوظلماظؼاغقنمأحؽاممتطقرمؼبماألجـيبماالدؿـؿارمدورم،مايػقظمسؾدمأغبدمصػقت.

مدموطذظؽم،م34صم،م2000م،ماظشؿسمسنيمجاععةم،مدطؿقراه ماظعربقةماالدؿـؿاراتم،مصربيمعصطػك.

م،ماٌؿؾؽةمؼبماًاصماألجـيبماالدؿـؿارمغدوةمإظبمعؼدممحبثم،مجبدةمارؼةاظؿفماظغرصةم،ماٌؿؾؽةمؼبماٌشرتطة

 .م140صم،مػـ1418م،ماظرؼاض
مظالدؿـؿارماظؼاغقغلماظـظامم،ماظلعقدمعـصقر.مدمطذظؽ:ممؼـظرم،م21صم،مدابؼمعصدرم،ماظؽرؼؿمسؾدماهللمسؾد.مدم(8)

ماظلـةم،ماظـاظثماظعددم،ماظؽقؼتمققايؼمذبؾةمؼبمعـشقرمحبثم،ماىدؼدماالدؿـؿارمضاغقنمزؾمؼبماألجـيب

 .مم259صم،م2003م،م27
م،م1991م،م2طم،مايدؼثماظعربلماٌؽؿبم،ماظدوظلماالدؿـؿـــارماضؿصادؼاتم،مضقػمأبـــقماظلالممسؾـــد.مدم(9)

 .م22ص
مظاماظـم،معصطػكماظدؼـمسصام.مد:ممؼـظرمظؾؿزؼدم،م22صم،مدابؼمعصدرم،ماهللمسؾدماظؽرؼؿمسؾدماهللمسؾد.مدم(10)

 .م6صم،م1972م،ماظؼاػرةم،ماظـفضةمدارم،مباظـؿقماآلخذةماظدولمؼبماًاصةماألجـؾقةمظالدؿـؿاراتماظؼاغقغل
م.م36صم،مدابؼمعصدرم،مسؾقانمغاؼػمضادؿ.مدم(11)
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ماظقصػمظؿقدؼدماىـلقةمسؾكماسؿؿدتمأغفاماظعربقةماظؼقاغنيمغصقصمبعضمسؾكماالرالعمخاللمعـمتظفرم(12)

م8)مرضؿماٌصريماالدؿـؿارموحقاصزمضؿاغاتمضاغقنمذظؽمعـمأجـؾقًامأممطانمورـقًامظؾؿلؿـؿرماظؼاغقغل مظلـة(

م.م2001مظلـة(م360)مرضؿماظؾؾـاغلماالدؿـؿارمتشفقعموضاغقنم،م1991

)ممأغفمسؾك(م1)ماٌادةمعـ(م9)ماظػؼرةممبقجبماظعراقمطرددؿانمإلضؾقؿماالدؿـؿارمضاغقنمؼبماٌلؿـؿرمؼعرفم(13)

مماٌلؿـؿر مأومورـقًاماظؼاغقنمػذامأحؽامموصؼماإلضؾقؿمؼبمأعقاظفمؼلؿـؿرماظذيماٌعـقيمأوماظطؾقعلمصاظشك:

م(م.مأجـؾقًا

مصػقت.مد:ممؼـظرماًصقصمبفذامظؾؿــزؼدم،م20صم،ماظلابؼماٌصدرم-ماهللمسؾدماظؽرؼؿمسؾدماهللمسؾـــد.مدم(14)

م،ماىاععقةماٌطؾقساتمدارم،ماًاصماظدوظلماظؼاغقنمأحؽاممتطقرمؼبماالدؿـؿارمدورم،ماجملقدمسؾدمأغبد

م.م471صم،م2005م،ماإلدؽـدرؼة

 .م22صم،ماألودطماظشرقمجاععةم،مظؾـشرموائؾمدارم،م2009م،م5طم،ماالدؿـؿاراتمإدارةم،معطرمربؿد.مدم(15)
ماألردنم،مواظؿقزؼعمظؾـشرماياعدمدارم،م1طم،ماظدوظقةماٌاظقةم،مسقضمعروان.مدمومذؽريمطـجمعاػر.مدمؼـظرم(16)

م.م56-52صم،م2004م،

مواحدةمدوظةمعـمأطـرمؼبمواًدعاتماظؾضائعموبقعمبإغؿاجمتؼقمماظيتمػل:مماىـلقاتمعؿعددةمباظشرطةمؼؼصدم(17)

موهلام،مصقفامأدلتماظيتماظدوظةمؼبماظرئقسمعؼرػامأيماألصؾلمبؾدػامعقرـفامأممذرطةمعـمسادًةموتؿؽقنم،

مصقفامغشارفامتؾاذرماظيتماظدوظةمؼبماظػروعمتؾؽمفؾةعلمسددػامسـماظـظرمبصرفمأخرىمدولمسدةمؼبمصروع

مذرطةم000ح35معـمأطـرمؼقجدمأغفمإظبماٌؿقدةماألعؿمتؼدؼراتموتشريم،مالمأمماألممباظشرطةمعرتؾطةموتؽقن

م،مسقضمعروان.مودمذؽريمطـجمعاػر.مد:ممؼـظرم،مصرعم100معـمأطـرمظؾعضفامؼقجدم،ماىـلقاتمعؿعددة

 .مم54صم،مدابؼمعصدر
م،ماظعاملمؼبماالضؿصادؼةمواظؿـؿقةماٌؾاذرةماألجـؾقةماالدؿـؿاراتم،مغدؼؿمإؼفاب.مودمسزتمصرج.مد:ممؼـظرم(18)م

:ممطذظؽمؼـظرم،م290صم،مػـ1420م،ماألزػرمجاععةم،ماإلدالعقةماظدولماضؿصادؼاتمعؤمترمإظبمعؼدممحبث

 .م33صم،مدابؼمعصدرم،مسؾقانمغاؼػمضادؿ.مد
 .م275صم،مدابؼمعصدرم،ماظضرؼيبماجملالمؼبماظؼقاغنيمتـازعم،محؾؿلمزشؾقلمخاظد.مد:ممؼـظرم(19)
م،م1989م،ماظؼاػرةم،ماالدؿـؿاراتمسؾكموأثرػاماظضرؼؾقةماظلقادةماواػاتم،ماظدؼـمذرفمأغبد.مد:ممؼـظرم(20)

م.مبعدػاموعام14ص

مدورم،مضصريمقددعمصاضؾمأطرم.مد:ممطذظؽمؼـظرم،م45صم،مدابؼمعصدرم،ماهللمسؾدماظؽرؼؿمسؾدماهللمسؾد.مدم(21)

مسـماظصادرةمايؼققمذبؾةمؼبمعـشقرمحبثم،ماظعراقمؼبماألجـؾقةماالدؿـؿاراتمجذبمؼبماالدؿـؿارمضاغقن

 .مبعدػاموعام103صم،(م5)ماظلـة(م3)ماجملؾد(م10)ماظعددم،ماٌلؿـصرؼةماىاععةم،ماظؼاغقنمطؾقة
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مدم(22) م13)مرضؿماالدؿـؿارمضاغقنمؼبمدرادةم،ماظلعداديمذفقبمدؾؿانمأغبد. متشفقعموودائؾم2006مدـة(

ماظعددانم،ماٌلؿـصرؼةماىاععةم،ماظؼاغقنمطؾقةمسـماظصادرةمايؼققمذبؾةمؼبمعـشقرمحبثم،ماالدؿـؿار

 .مبعدػاموعام204صم،(م5)ماظلـة(م3)ماجملؾدم2010ماظلـة(م9،8)
مد:ممؼـظــــرم(23) محبثم،ماألجـيبمؿاراالدؿـمؼشفعمػؾماظضرؼيبماإلسػــاءم،مايدؼـلمحاعــدماظدؼـمصالح.

م.مبعدػاموعام74صم،م2008مآب(م8)ماظعددم،ماظؿفارةمذبؾةمؼبمعـشقر

 .ماٌعدلم1982مظلـة(م113)مرضؿماظعراضلماظدخؾمضرؼؾةمضاغقنمعـ(ممعؽررة/م13-13)ماٌادةمغص:ممؼـظرم(24)
 .ماٌعدلم1982مظلـة(م113)مرضؿماظعراضلماظدخؾمضرؼؾةمضاغقنمعـ(ممعؽررة13)ماٌادةمغص:ممؼـظرم(25)
معـ(مأ)ماظػؼرةمومبقجبم2004مظلـة(م49)مرضؿماألعرمإظبمادؿـادًامأسالهمباظـلبماظضرؼؾقةماٌعدالتمخػضممتم(26)

 .م2004مذؾاط(م3981)ماظعددماظعراضقةماظقضائعمؼبمعـشقرمعـف(م3)ماظؼلؿمعـ(م1)
 .مأسالهماألعرمغػسمؼـظرم(27)
متأطقدهممتمواظذيم2003مظلـة(م38)مرضؿماألعرممبقجبمؿرطقةاظؽماظضرائبمٌعدالتماظؿكػقضمػذامإجراءممتم(28)

 .م2003مأؼؾقل(م3980)مباظعددماظعراضقةماظقضائعمؼبمعـشقرم2004مظلـة(م54)مرضؿمباألعر
مسراضقةمتعاضدمجفاتمبنيماٌربعةمظؾعؼقدماظضرؼيبماظؿقادبمتعؾقؿاتماإلصالحاتمػذهمخبصقصمؼـظرم(29)

م.م5/8/2008مؼب(م4084)ماظعددماظعراضقةماظقضائعمؼبمعـشقرم2008مظلـة(م2)مرضؿموأجـؾقة

م3)ماٌادةمتـصم(30) م4)مرضؿماظعراقمطرددؿانمإلضؾقؿماالدؿـؿارمضاغقنمعـ( م2006مظلـة( م م ممأنمسؾكم مؼعاعؾ)

ماعؿالكمؼبمايـؼماألجـيبمظؾؿلؿـؿرموؼؽقنم،ماظقرينمواظرأمسالمطاٌلؿـؿرماألجـيبمعالمواظرأسماٌلؿـؿر

مضصريمدعقدمصاضؾمأطرم.مد:ممطذظؽمؼـظرم،(مماظؼاغقنمػذاممبقجبماإلضؾقؿمؼبمؼؼقؿفمروععشمأيمرأمسالمطاعؾ

م.م105صم،مدابؼمعصدرم،

مغصتمإذماإلضؾقؿمداخؾماالدؿـؿارمؼبمظرتشقؾفمإضاصقةمإسػاءاتماٌلؿـؿرمعـحمإظبمطرددؿانمإضؾقؿمؼبماٌشرعمذػبم(31)

ماإلضؾقؿمؼبماظعاعةماٌصؾقةمٌؼؿضقاتموصؼًامظؾفقؽة)ممفأغمسؾكمطرددؿانمإلضؾقؿماالدؿـؿارمضاغقنمعـ(م6)ماٌادة

مصقفامتؿقاصرمواظيتماظؼاغقنمػذامأحؽامموصؼماجملازةماالدؿـؿارؼةمظؾؿشارؼعمإضاصقةموتلفقالتمحقاصزمعـح

ممبـماظػرضمهلذاماهلقؽةمتضعفامضقابطموصؼموذظؽماظلؿؿنيمإحدى

م.ماإلضؾقؿمؼبممنقًاماألضؾماٌـارؼمؼبمتؼامماظيتماٌشارؼع.م1مممممم

 .مواألجـيبماظقرينماٌلؿـؿرمبنيماٌشرتطةماٌشارؼع.م2مممممم
مك)ماظػؼرةمتـصم(32) م1)ماٌادةمعـ( م13)مرضؿماظعراضلماالدؿـؿارمضاغقنمعـ( ماٌؼصقدمأنمسؾكم2006مظلـة(

ممواظردقممباظضرائب مماظـاصذةماظؼقاغنيممبقجبماٌػروضةمواظضرائبماظردقممأغقاعمعبقعمػل) موردمطذظؽ(

م.ممعـف(م1)ماٌادةمعـ(م8)ماظػؼرةممبقجبمطرددؿانمإلضؾقؿماالدؿـؿارمضاغقنمؼبماظـصمذات
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م.م45صم،مدابؼمعصدرم،ماظؽرؼؿمسؾدماهللمسؾد.مد:ممؼـظرم(33)

مجاععةم،ماالدؿـؿاراتمسؾكماظضرائبمعـظقعةمطػاءةمظعدممطؿؤذرماظضرؼيبماظؿفربم،مزشؾقلمدعدمخاظد.مدم(34)

 .مم6صم،م1993م،ماظؼاػرةم،ماظضرؼيبماظؿـلقؼمٌؤمترمعؼدممحبثم،ماظعربقةماظدول
)مماظدوظلماظـؼدمصـدوقمبراعجمزؾمؼبماظضرؼؾقةماظلقادةم،مإظقاسمحلـمأغبدمإميانماًصقصمبفذامؼـظرم(35)م

م(م.2005-2003مظؾػرتةمدرادةمحاظةم،ماظعراق

م

م

مواٌراجعماٌصادر

 م.م1989م،ماظؼاػرةم،ماالدؿـؿاراتمسؾكموأثرػاماظضرؼؾقةماظلقادةماواػاتم،ماظدؼـمذرفمأغبد.مد

 م،مواظـشرمواظؿعرؼبماظؿأظقػمىـةم،ماظضرؼيبماجملالمؼبماظؼقاغنيمتـازعم،محؾؿلمزشؾقلمدعدمخاظد.مد

 .م2007م،ماظؽقؼت
 ماٌطؾقساتمدارم،ماًاصماظدوظلماظؼاغقنمأحؽاممتطقرمؼبماالدؿـؿارمدورم،ماجملقدمسؾدمأغبدمصػقت.مد

 .مم2005م،ماإلدؽـدرؼةم،ماىاععقة
 م2008م،ماظـؼاصةمدارم،م1طم،ماظعربقةماظدولمؼبماالدؿـؿارمضؿاغاتم،ماهللمسؾدماظؽرؼؿمسؾدماهللمسؾـــد.مد. 
 م1991م،مايدؼثماظعربلماٌؽؿبم،م2طم،ماظدوظلماالدؿـؿارماضؿصادؼاتم،مضقػمأبقماظلالممسؾد.مد. 
 ماظـؿقمؼبماآلخذةماظدولمؼبماًاصةمؾقةاألجـمظالدؿـؿاراتماظؼاغقغلماظـظامم،مبلقؿمعصطػكماظدؼـمسصام.مد

م.م1972م،ماظؼاػرةم،ماظـفضةمدارم،

 مم2009م،مظؾـشرماظـؼاصةمدارم،م1طم،ماالدؿـؿارمإدارةم،مسؾقانمغاؼػمضادؿ.مد. 
 م،ماألردنم،مواظؿقزؼعمظؾـشرماياعدمدارم،م1طم،ماظدوظقةماٌاظقةم،مسقضمعروان.مودم،مذؽريمطـجمعاػر.مد

 .م2004
 م1971م،مدعشؼم،ماظعؾؿقةماٌطؾعةم،مواظؿكطقطماالضؿصادؼةماظؿـؿقةم،مؿادياظعمربؿـــد.مد. 
 م2009م،ماألودطماظشرقمجاععةم،مظؾـشرموائؾمدارم،م5طم،ماالدؿـؿاراتمإدارةم،معطرمربؿد.مد.  

مممماىاععقةماظردائؾ

 مأرروحةم،ماًاصماظدوظلماظؼاغقنمأحؽاممتطقرمؼبماألجـيبماالدؿـؿارمدورم،مايػقظمسؾدمأغبدمصػقت.مد

 .م2000م،معصرم،ممشسمسنيمجاععةم،مدطؿقراه
مواجملالتماظؾققث



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية              العدد الثامن
 

 
                                

( 31) رقم العراقي االستثمار قانون أحكام ضوء يف العراق في األجنبي لالستثمار الضريبية المعاملة»

 «6002 لسنة

 

333 

 متشفقعموودائؾم2006مظلـة(م13)مرضؿماالدؿـؿارمضاغقنمؼبمدرادةماظلعدادي،مذفقبمدؾؿانمأغبد.مد

ماظعددانم،ماٌلؿـصرؼةماىاععةماظؼاغقنمطؾقةمسـماظصادرةمايؼققمذبؾةمؼبمعـشقرمحبثم،ماالدؿـؿار

 (م.5)ماظلـةم2010ماظلـة(م9،8)
 محبثم،ماظعراقمؼبماألجـؾقةماالدؿـؿاراتمجذبمؼبماالدؿـؿارمضاغقنمدورم،مضصريمدعقدمصاضؾمأطرم.مد

م10)ماظعددم،ماٌلؿـصرؼةماىاععةماظؼاغقنمطؾقةمسـماظصادرةمايؼققمذبؾةمؼبمعـشقر (م3)ماجملؾد(

 (م.م5)ماظلـة
 ماالدؿـؿاراتمسؾكماظضرائبمعـظقعةمػاءةطمظعدممطؿؤذرماظضرؼيبماظؿفربم،محؾؿلمزشؾقلمدعدمخاظد.مد

 .م1993م،ماظؼاػرةم،ماظضرؼيبماظؿـلقؼمعؤمترمإظبمعؼدممحبثم،
 م،ماٌعاصرةمعصرمذبؾةم،مواإلغؿاجماالدؿـؿاراتمتشفقعمبؼصدماظضرؼؾقةماإلسػاءاتم،مربؿدمأعاممدقد.مد

 .م1978
 محبثم،ماظعاملمؼبماالضؿصادؼةمةواظؿـؿقماٌؾاذرةماألجـؾقةماالدؿـؿاراتم،مغدؼؿمإؼفاب.مودمسزتمصرج.مد

 .مػـ1420م،ماألزػرمجاععةم،ماإلدالعقةماظدولماضؿصادؼاتمعؤمترمإظبمعؼدم
 معؼــدممحبثم،مجبدةماظؿفارؼةماظغرصةم،ماٌؿؾؽةمؼبماٌشرتطةماظعربقةماالدؿـؿاراتم،مصؾــريمعصطػك.مد

 .مػـ1418م،ماظرؼاضم،ماٌؿؾؽةمؼبماًاصماألجـيبماالدؿـؿـارمغــدوةمإظب
 مذبؾةم،ماىدؼدماظؽقؼيتماالدؿـؿارمضاغقنمزؾمؼبماألجـيبمظالدؿـؿارماظؼاغقغلماظـظامم،ماظلعقدمعـصقر.مد

 .م2003م،(م27)ماظلـة(م3)ماظعددم،ماظؽقؼتم،مايؼقق
مماظؼقاغني

م.م2006مظلـة(م13)مرضؿماظعراضلماالدؿـؿارمضاغقن.م1

م.م1997مظلـة(م8)مرضؿماٌصريماالدؿـؿارمضاغقن.م2

م.م2006مظلـة(م4)مرضؿماظعراقمطرددؿانمإلضؾقؿماالدؿـؿارمنضاغق.م3
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