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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى           

 اسية يكلية القانون والعلوم الس

 قسم القانون         

 

 

 

 االستثمار االجنبي  جذب دور الضرائب  في

 

( الى كلية القانون والعلوم السياسية /قسم القانون , وهو  علي حسن علي ) به الطالب  بحث تقدم
 في القانون سجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريو 
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 شكس ٔحقدٌس

 

 

احقدو خبانص شكسي ٔحقدٌسي اىل كم بعد اٌ آٍَج حبثً 

هً ٌد انعٌٕ ساعدًَ عهى امتاو ْرا انبحث ٔقدي يٍ

ٔشٔدَا باملعهٕياث انالشيت ال متاو ْرِ انبحث ٔاخص يُٓى 

بانركس االسخاذ ) عًاز ٌاسني ( انري حكسو بقبٕل االشساف 

عهى ْرا انبحث ٔحٕجٍٓاحّ  انسدٌدة ٔحصحٍح يا ٔزد فٍّ 

 .يٍ ْفٕاٌ ٔخطأ
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 االهذاء
 

 اهلٍ ال َطُب اىيُو اال بشنزك وال َطُب اىىهار اال بطاعتل ...

 وال تطُب اىيحظاث اال بذمزك ..... وال تطُب االخزة اال بعفىك ....

 وال تطُب اجلىت اال بزؤَتل ....

اىل مه بيغ اىزساىت وادي االماوت ووصح االمت ... اىل وبٍ اىزمحت ووىر اىعاملني ... 
 ومىالوا  حممذ ) صيً اهلل عيُه واىه وسيم (سُذوا 

اىل مه مييه اهلل باهلُبت واىىقار ... اىل مه عيمىٍ اىعطاء بذون اوتظار ... اىل مه 
امحو امسه بنو افتخار  ... ارجى اهلل ان ميذ يف عمزك ىرتي مثارًا قذ حان قطفها بعذ 

 طىه اوتظار  واىذٌ اىعزَز .

 ... اىل مشعت متقذة تىري ظيمت حُاتٍ ..  اىل مه بها امرب وعيُه اعتمذ
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 المقدمة

 اوال : التعريف بالبحث:

تعرف الضريبة باهنا مبلغ من اؼبال تفرضو الدولة وذببيهم من اؼبكلفُت بصورة جربية وهنائية ودون مقابل يف سبيل تغطية 
يف بلد غَت بلده النفقات العمومية او يف سبيل تدخل الدولة فقط, واالستثمار يقصد بو قيام شخص طبيعي او معنوي 

خرباتو او جهوده او اموالو يف القيام دبشروعات اقتصادية سواء كان دبفرده او باؼبشاركة مع شخص طبيعي او باستخدام 
 معنوي ؿباي او اجنيب او مع  الدولة او مع مواطنيها يف انشاء مشروع او مشروعات مشًتكة.

فًتة الخرى , ولقد اقتصرت منذ ان وجد االنسان على شكل ؾبتمع وجدت معو الضريبة وختلف دورىا من          
وظائف الدولة قدديا حىت اوائل قرن العشرين على ضمان امنها اػبارجي و الداخلي وعلى اداء بعض اػبدمات ذات 
اؼبنفعة اعبماعية اليت ال ربقق مردودا مباشرا كشق الطرق وبناء السدود وىذا ما يسمى باؼبفهوم الضيق لتدخل الدولة يف 

 النشاط االقتصادي.

ضريبة لتعبئة اؼبوارد اؼبالية للدولة و اعطاء اقصى حد لكل دول العامل اليت تعتمد على ىذه الوسيلة الدور الذي تلعبو ال ان
اليت تشكل قدر الفعالية االقتصادية منبعا ماليا اساسيا الديكنو ان خيتفي مادام ىناك اقتصاد يشمل نشاطات صناعية 

النفقات العمومية والديكن ربقيق ىذا اال بتطبيق لتوجو فيما بعد اىل ربويل  وذبارية خاضعة تقتطع عليها حصص مالية
 سياسة ضريبية فعالة ترتكز على الضرائب ذات اؼبردودات اؼبالية العالية اؼبقبولة سياسيا و اجتماعيا .

قتصادية يف الدول ولكن عند زبفيض الضريبة على اؼبستثمرين االجانب و الوطنيُت سيؤدي ذلك بالفعل اىل التنمية اال
اعباذبة لالستثمار وكان ينظر اىل االستثمار نظرة فيها كثَت من اغبذر و التوجس و الريبة على اساس اهنا سبثل يف كثَت من 
االحيان حصان طروادة الذي تتسلل من خاللو القوى االجنبية لتمارس انشطتها اؼبشبوىة او تأثَتاهتا ذات الصيغة غَت 

مية كان ذلك يف اؼباضي غَت ان يف العقود االخَتة ضبلت افكار جديدة وتغَتت امور كثَتة وافكار كثَتة الوطنية وغَت القو 
 النظريات وتتطورة االمور يف ؾبال االفكار والنظريات االقتصادية . تغَتت االيديولوجيات وتغَتت

حيث يعاين االقتصاد العراقي من ضعف  ويف العراق الذي كان يعيش يف عزلة كاملة عن العامل علميا و ثقافيا وفكريا 
واضح يف سبويل العادة بناء ىيكلو االنتاجي وتفعيل براؾبو التنموية يف مشاريع البٌت الرتكازية والنشاطات و الفعاليات 
االقتصادية اؼبتنوعة هبدف تصحيح مساره للمرحلة القادمة وىذا حيتاج اىل فتح افاق واسعة امام االستثمار اػباص يف 

  جنيب فيها دور ال ديكن ذباىلو .ولوج يف فرص استثمارية واسعة سيكون لالستثمار االال
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 : امهية البحثثانيا : 

للمدخرات احمللية و االستثمار احمللي ونقل  انطالقا من االمهية اليت يعلبها االستثمار االجنيب اؼبباشر يف تعويض النقص
ىناك ـباطر ومعوقات لالستثمار يف الدول العربية االمر الذي يقلص  التكنولوجيا لتحقيق اقصى منفعة فبكنة اال ان

 حجم االستثمار يف الدول العربية.

 مشكلة البحث : ثالثا : 

تتلخص مشكلة البحث بأن الدول العربية تعاين من قصور يف مواردىا احمللية جيعلها غَت قادرة على اؼبضي قدما يف برامج 
الرغم من انتهاج سياسات اقتصادية و قانونية من شاهنا زيادة تدفقات االستثمار االجنيب التنمية االقتصادية و على 

اؼبباشر اليها اال ان مازالت ىناك ـباطر و معوقات يتعرض ؽبا االستثمار االجنيب ااؼبباشر و بالتايل اغبد من كمية رؤوس 
 االموال االجنبية اليت تدخل اىل ىذه الدول.

 ىدف البحث :رابعا : 

يهدف البحث للتعرف على امهية الضريبة ودورىا يف جذب االستثمار االجنيب اؼبباشر واؼبزايا اليت يوفرىا االعفاء الضرييب 
 و التخفيض الضرييب يف جذب اؼبستثمرين اىل الدول العربية.

 البحث :  خامسا : تقسيم

 . مها بناءا على ماتقدم سيقسم ىذا البحث اىل مبحثُت

 . : مفهوم الضريبةاؼببحث االول  

 اؼببحث الثاين : دور الضرائب بالنسبة الستثمار االجنيب . 
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 المبحث االول

 مفهوم الضريبة

 

سبهيد: تعد الضرائب احد اؼبوارد العامة لتمويل اؼبوازنة العامة للدولة , ومظهر من مظاىر سيادهتا ,وبعكس ايرادات 
الضريبة كاغبق يف اصدارالعملة واقامة العدالة وحفظ النظام ,وىي من االمالك اػباصة وايرادات القروض ,ففرض 

االختصاصات اليت تنفرد هبا الدولة وينتج عن ىذا من ناحية ان الضريبة تفرض بأرادة الدولة ومن ناحية ثانية ان الدول 
 مال ىذه السلطة .تستعمل سلطاهتا القاىرة لتحصيلها ويتم دفع الضريبة غالبا دون ان تضطر الدولة اىل استع

 وسوف يتم التطرق يف ىذا اؼببحث اىل مفهوم عام للضريبة واىم قواعدىا ومن مث يتم ربديد خصائصها وانواع الضريبة.

 وسوف يتم تناول ىذا اؼببحث يف اؼبطلبُت االتيُت :  

 اؼبطلب االول : تعريف الضريبة وقواعدىا.

 اؼبطلب الثاين : خصائص الضريبة وانواعها.
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 المطلب االول 

 تعريف الضريبة وقواعدها

 

تعترب الضريبة من اقدم واىم اؼبصادر اؼبالية للدولة نظرا لفخامة اؼبوال اليت توفرىا للخزينة العامة للدولة, وقد تزايدت 
الدولة السياسية امهيتها بتزايد حصتها يف ىيكل االيرادات العامة وكذا الدور الكبَت الذي تلعبو يف ؾبال ربقيق أىداف 

 واؼبالية واالجتماعية و االقتصادية و التنموية.

 وسوف يتم التطرق يف ىذا اؼبطلب اىل تعريف الضريبة وقواعدىا,وؽبذا سوف يتم تقسيم ىذا اؼبطلب اىل فرعُت.

 الفرع االول : تعريف الضريبة.

 الفرع الثاين : قواعد الضريبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 الفرع االول

 ةتعريف الضريب

مبلغ من اؼبال  ''ىناك عدة تعريفات للضريبة وسوف يتم التطرق اىل امهها فالضريبة تعرف وفقا للمفهوم اغبديث باهنا  
تفرضو الدولة وذببيو من اؼبكلفُت بصورة جربية وهنائية ودون مقابل يف سبيل تغطية النفقات العمومية او يف سبيل تدخل 

للضريبة فكان يكتفي بذكر عبارة  " يف سبيل تغطية النفقات العمومية " ولكن  الدولة فقط ". اما التعريف الكالسيكي
اؼبفهوم التدخلي للدولة وعبوءىا اىل فرض بعض الضرائب يف سبيل غايات اقتصادية واجتماعية صرف جعل من 

 .(1)الضروري اضافة العبارة االخَتة على تعريف الضريبة

"فريضة مالية نقدية تستأديها الدولة جربا من االفراد بدون مقابل هبدف سبويل وىناك تعريفات اخرى للضريبة منها  
 .(7)نفقاهتا االمة وربقيق االىداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية

وتعد الضريبة وسيلة مالية تستخدمها الدولة لتحقيق اغراضها  لذا فهي انعكاس لالوضاع االقتصادية واالجتماعية 
اجملتمع  الذي تفرض عليو . وؽبذا فأن تعريف الضريبة وفقا للمفهوم العصري ىي مبلغ نقدي جربي تفرضو والسياسية يف 

 .(8)الدولة على اؼبكلفُت للقيام بوظائفها االقتصادية و السياسية واالجتماعية

نفقاهتا العامة بصفة هنائية دون والضريبة تعرف بأهنا "مبلغ من اؼبال تفرضو الدولة على اؼبكلفُت مسامهة منهم يف تغطية 
ان يعود عليهم بالنفع اػباص مقابل دفع الضريبة باعتبارىم اعضاء متضامنُت يف الدولة اليت هتدف تقدًن اػبدمات 

 (.9)العامة

 

                                                           

 .1=8, ص 7118د.عبد الرؤوف قطيش: "اؼبالية العامة ", الطبعة االوىل, (1) 

 

 .<11, دار االثراء , ص7111اؼبايل والضرييب ", الطبعة الثانية, د. عادل العلي :" اؼبالية العامة والقانون  (7)
 

نقال عن اؼبوقع االلكًتوين عروبة معُت عايش : " دور االعفاء الضرييب يف تشجيع االستثمار االجنيب يف العراق " ,  (8)
..comhttp://www.iasj.net.iasj.  , 9=1ص,  :7/1/>711تاريخ الدخول . 
 

 .171, ص 7118د. ؿبمد صبال دنيبات : "اؼبالية العامة والتشريع اؼبايل" , الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ,  (9)

http://www.iasj.net.iasj/
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 .(1)ماتقدم ذباه التعريفات اعاله تكملة اجياز امهية الضريبة بالنقاط االتية  ولكل

اؽبدف من اىم االىداف وامهها نظرا ؼبا ديثلو ىذا اؽبدف من مصدر سبويل لنفقات وفرة اغبصيلة : ويعترب ىذا  .1
الدولة اؼبتكررة و الغَت اؼبتكررة , فمع توسع اجملتمع ومنوه تزداد اغباجة اىل العديد من اؼبشاريع الالزمة لذلك 

لتعليم والصحة وغَتىا من اجملتمع من قبل الدولة , واليت يطلق عليها السلع العامة مثل الدفاع و االمن وا
اؼبشاريع ومن ىنا يربز دور الضرائب كاحدى وسائل سبويل تلك النفقات , فكلما ازدادت اعباء الدولة اؼبالية  

 كلما زاد الطلب على  الضرائب اما عن طريق زيادة نسبتها او توسيع قاعدهتا .
ل يف ربقيق االستقرار يف مستوى االسعار وسيلة االستقرار مستويات االسعار: تعترب الضرائب من اىم الوسائ .7

فاذا كان االقتصاد يعمل عند مستوى التوظيف الكامل فأن زيادة الطلب سيؤدي اىل رفع مستويات االسعار 
وىكذا حيدث تضخم يف االسعار وىنا تتدخل الدولة  بفرض الضرائب او زيادة نسبتها وىكذا سبتص القوة 

التوازن يف االسعار والعكس يؤدي تقليل مقدار الضرائب اىل زيادة الطلب  الشرائية وزبفض الطلب ومن مث ربقق
تدىن االسعار ويرى البعض ان اغبكومة تقوم بفرض الضرائب لتحقيق توازن معقول يف مستويات واغبد من 
 االسعار .

لطلب وسيلة لتحقيق التوظيف الكامل والنمو االقتصادي : ديكن للدولة عن طريق الضرائب ان تتحكم با .8
الفعال الذي بدوره يتحكم يف  مستويات التوظيف الكامل فقد تقرر الدولة زيادة نفقاهتا , وبالتايل زيادة الطلب 
الفعال وىكذا يتحرك االقتصاد كبو التوظيف الكامل لوسائل االنتاج وقد ترى الدولة زبفيض الضرائب وبالتايل 

ا حيقق مستويات عالية من التوظيف الكامل ومن مث ربقيق يزداد الدخل اؼبتاح للنفاق ويزداد الطلب الفعال فب
 معدالت منو عالية .

وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية وتوجيو االقتصاد : ديكن للدولة ان تشجع االستثمار يف ؾباالت معينة وان  .9
باعفائو من  تقلل االستثمار يف ؾباالت اخرى عن طريق الضرائب فاذا رغبت الدولة بتشجيع قطاع معُت قامت

الضرائب وىكذا يتوجو االقتصاد للعمل يف ىذا اجملال وتتحقق التنمية يف اجملال االقتصادي الذي ترغب بو 
وتوجيو  يع االدخار وخاصة يف الدولة الناميةض الضرائب للحد من االستهالك وتشجالدولة كذلك ديكن ان تفر 

 ىذا االدخار كبو االستثمار اؼبرغوب .
                                                           

رسالة مقدمة لنيل  عبد الرضبن عقلة علي السلفييت : " تأثَت ضريبة الدخل يف سبويل الشركات اؼبسامهة العامة اؼبدرجة يف سوق فلسطُت لألوراق اؼبالية " , (1)

 . <ص – =, ص7119شهادة اؼباجستَت يف اؼبنازعات الضريبية  من جامعة النجاح الوطنية , نابلس , فلسطُت , لسنة 
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 الفرع الثاني

 واعد الضريبةق

 كما يف أدناه : ىناك أربعة قواعد مهمة للضريبة سوف يتم ذكرىا 

قاعدة العدالة )اؼبساواة(: تعٍت ىذه القاعدة مسامهة افراد اجملتمع صبيعا يف اداء الضريبة دبا يتناسب وقدرهتم اؼبالية -1
 .(1)ؿباباة او تفضيل ومؤدى ذلكفجميع اػباضعُت للضريبة كأفراد ان يتحملوا عبئها وخيضعوا ؽبا دون 

اوال: وجوب خضوع اعبميع من االفراد واموال للضريبة )عمومية الضريبة( دون سبييز بُت نوع االيرادات ومصدرىا , 
 والحىت يف اؼببلغ الضرييب والوقت والنسب اؼبئوية.

االعباء العامة حيث تفرض على اعبميع ثانيا: ان يراعي يف فرضها اؼبقدرة اؼبالية لكل مكلف لتحقيق اؼبساواة يف ربمل 
بنفس اؼبقدار ودبا يتناسب مع حجم الدخل الذي حيصل عليو الفرد ,ان لتحقيق قاعدة العدالة يستند اىل اعتبارات 
متعددة هتدف اىل اؼبساواة بُت االفراد دون سبييز بالصفة الشخصية , وامنا يؤخذ بنظر االعتبار وضع اؼبكلف االجتماعي 

كان متزوج او اعزب فاالول يعامل معاملة ضريبة اخف من الثاين اي ينظر اىل شخصية اؼبمول ومركزه   فيما اذا
االجتماعي , كما وتؤخذ اعتبارات اخرى كاالعتبارات السياسية واالقتصادية والقانونية لتحقيق التوازن بُت مصاحل االفراد 

 )اؼبمولُت( ومصاحل اػبزينة العامة.

تعٍت ىذه القاعدة ان تكون الضريبة ؿبددة ومعلومة وواضحة وبدون غموض او ربكم بالنسبة قاعد اليقُت : و  -7
للممول وان يكون سعرىا ووعاؤىا وميعاد دفعها واسلوب ربصيلها وكل ما يتعلق باحكامها واجراءاهتا معلوما بصورة 

 .(7)بةمسبقة لدى اؼبكلفُت بادائها دبا فيها اؼبسائل اػباصة بالتنظيم الفٍت للضري

قاعدة اؼبالءمة : وىي ان كل ضريبة جيب ان ذبىب يف انسب وقت وافضل اسلوب عند اؼبكلف حبيث جيتنب ازعاجو  -8
ويكون التكليف سهال عليو, ومن ىذا القبيل ان ذبىب الضريبة على حاصالت االرض وقت جٍت احملاصيل والضريبة على 

 .(8)الرباح ويف اكثر االوقات مالءمة للمكلفُتاالرباح التجارية والصناعية بعد حصول على ىذه ا

                                                           
 .=17, ص7111د. اعاد ضبود القيسي : " اؼبالية العامة والتشريع الضرييب " ,الطبعة الثالثة , دار الثقافة ,  (1)

 .<17د. اعاد ضبود القيسي : اؼبصدر السابق, ص(7)
 .:=8د. عبد الرؤوف قطيش : اؼبصدر السابق , ص (8)
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قاعدة االقتصاد يف النفقات : تقتضي ىذه القاعدة ربقيق وفرة اغبصيلة من خالل مراعاة ان تكون تنظيم جباية  -9
الضرائب تنظيما يكفل االقتصاد يف النفقات التحصيلية وسهولة تطبيق القواعد الضريبية ومرونتها ,وذلك من خالل 

اؼببدا الذي يقضي بأن دين الضريبة دين ؿبمول اي ان اؼبكلف ملزم بالوفاء بو يف مقر االدارة الضريبية او ارسالو  اعتناق
 .(1)بالربيد اؼبسجل , وانو ملزم بالوفاء بو رغم اؼبنازعة يف مقداره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .78,ص7111ضريبة الدخل " , دار الثقافة , موفق ظبور علي احملاميد: "الطبيعة القانونية لقرارات تقدير (1)
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 المطلب الثاني

 خصائص الضريبة وانواعها

 

اغبياة االقتصادية و االجتماعية , وقد ازدادت امهية ىذه االثار بأتساع دور الدولة  ان للضرائب اثار على كافة نواحي
 وازدياد تدخلها وبتطور مفهوم اؼبالية اغبكومية او السياسة اؼبالية.

 وستناول يف ىذا اؼبطلب خصائص الضريبة وانواعها , وذلك يف فرعُت االتيُت: 

 

 الفرع االول : خصائص الضريبة.

 ين : انواع الضريبة.الفرع الثا
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 الفرع االول 

 خصائص الضريبة 

 تتميز الضريبة خبصائص عديدة وسوف يتم ذكر امهها وىي :

ربويل اؼبوارد من القطاع اػباص )االفراد( اىل القطاع العام )الدولة جربا(: ولذلك فان الضرائب تفرض على دافعيها  – 1
االشكال فهي يتحول جربي من القطاع اػباص )االفراد( اىل القطاع العام  وليس ؽبم حق التهرب منها باي شكل من

)الدولة( وىذه اػباصية سبيزىا عما يدفعو الفرد طوعا واختيارا للدولة مثل اؽببات و التربعات واليت ربتوي على ربويل 
 .(1)اؼبوارد من القطاع اػباص اىل القطاع العام بدون اجبار

وىذا دييزىا عما قد يدفعو االفراد للدولة نتيجة ؾبازاهتم عن خطا ارتكبوه مثل توقيع البلديات عدم فرضها كعقاب :  -7
 .(7) جزاءات على الفراد نظَت التعديات وكذلك جزاءات اؼبرور فيما يتعلق خبالفة االنظمة والتعليمات اػباصة بو

ن مقابل او ان دافعها اليؤديها لغرض اغبصول الضريبة فريضة بدون مقابل : من خصائص الضريبة ىي اهنا تدفع بدو  -8
على  فائدة خاصة لو وعليو يدفع الفرد الضريبة بوصفو عضوا يف صباعة سياسية معينة تربطو هبا روابط عديدة وجيب عليو 

يستفيد منها ربمل نفقاهتا العامة واليت تكون الزمة الستمرار وانتظام اغبياة اعبماعية هبا و ال يعٍت ذلك ان دافع الضريبة ال
بل على العكس فهو يستفيد منها ولكن بصفتو فردا يف اعبماعة فهو مثال يستفيد من خدمات مرافق الدولة عامة  
كمواطن كما انو يستفيد من وجوده وسط صباعة منتظمة تنعم باالمن واالستقرار والعدل ولذا صح القول بان مقدار 

ة والفرد بل تنفرد بو الدولة باعتبارىا  صاحبة السلطة بذلك ولذا فال ديكن الضريبة ال ديكن ان حيدد باالتفاق بُت الدول
ان حيدد مقدار الضريبة على اساس مايعود على الفرد من منفعة خاصة والتراعي الدولة ذلك وامنا يتوقف مقدار الضريبة 

ن جراء دفع الضريبة حيث قبد على اساس اؼبقدرة التكليفية وحدىا وبغض النظر على اؼبنافع اليت تعود على الفرد م
الضريبة اساسها القانوين يف مبدا التضامن االجتماعي وعليو فليست ىناك من صلة بُت النفع اػباص الذي يعود على 
الفرد و الضريبة اؼبدفوعة وليس ىناك من ضمان للمكلف من اساءة استعمال اؼبال الذي جيب منو فيما عدا مايقدمو 

                                                           
 .>7, ص7111د. عزمي اضبد يوسف خطاب : "الضرائب وؿباسبتها " , الطبعة االوىل , دار االعصار العلمي , (1)
 

 .>7د. عزمي اضبد يوسف خطاب: اؼبصدر السابق, ص (7)
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دستورية وكان ذلك ىو السبب الذي دفع كتاب اؼبالية العامة اىل وضع النظريات اؼبختلفة اليت نظام الدولة من ضمانات 
 .(1) تتضمن الظوابط اليت ترمي اىل درء اساءة استعمال الضريبة من قبل الدولة

يت دفعوىا للخزانة ذبىب الضريبة بصفة هنائية ويعٍت ذلك ان اؼبكلفُت بدفع الضريبة ليس ؽبم اغبق يف اسًتداد اؼببالغ ال -9
العامة للدولة كضريبة وال اؼبطالبة بفوائدىا عنها باستثناء اغبالة اليت يدفع فيها اؼبكلف مبلغا يزيد عن مقدارىا حيث حيق 
لو عندىا مطالبة االدارة الضريبية بردىا ويف ىذه اغبالة زبتلف الضريبة عن القرض العام حيث يتم اسًتداده مع فوائده من 

 .(7) ضقبل اؼبقًت 

الضريبة اقتطاع نقدي : الضريبة يف العصر اغبديث اقتطاع نقدي اي تدفع على شكل نقود عكس ما كان عليو يف  -:
 .( 8) العصور القددية و الوسطى حيث كانت الضرائب تدفع عينا

اؼبكلفُت بدفع الضريبة الضريبة ربقق نفع عام : ىنا الدولة ال تقوم كما ذكرنا لتقدًن خدمة معينة او نفع خاص اىل  -;
افة اىل غَتىا من االيرادات العامة من اجل القيام باستخدامها يف اوجو هنا ربصل على حصيلة الضرائب باالضبل ا

االنفاق العام الذي يًتتب عليها القيام هبا لتحقيق منافع عامة للمجتمع فقد اصبحت الضريبة تستخدم يف االونة االخَتة 
ل االقتصادي و االجتماعي للدولة يف ربقيق اغراض اقتصادية واجتماعية الشك يف نفعها درجات تدختزداد   حيث
 .( 9)العام 

 

 

 

 

 

                                                           
 .179ص -178د. عادل العلي : اؼبصدر السابق , ص (1)
 

 .179: مصدر سابق , ص  عادل العلي د. (7)

 
سنة ة من جامعة البويرة , اعبزائر , الضرائب واثارىا على التنمية االقتصادية " , رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلوم االقتصادي ليلى بن سنوسي : "(8)

 . 8, ص7111-7111

(9)
 . 9ليلى بن سنوسي : اؼبصدر السابق , ص 
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 الفرع الثاني

 انواع الضرائب

 ىناك عدة تقسيمات للضرائب وسوف يتم ذكر اىم ىذه التقسيمات كما يأيت:

اغبياة االقتصادية اكثر من شكل فقد يكون على اوال : الضريبة على االموال : تفرض ىذه الضريبة على مال وللمال يف 
شكل اراض او عقارات واصول ـبتلفة او يكون دخال حيققو الفرد نتيجة نشاط ذباري او صناعي او خدمي او نتيجة 

, وقد تصيب الضريبة عند استخدامو يف شراء السلع و االستفادة من خدمات  , فالضريبة على  جهد ذىٍت او عضلي
 .( 1) على اؼبال ذاتو حيث تصيب العقارات حبد ذاهتا وليس ايرادىا , واالموال و ليس ناذبها االموال تفرض 

: الضرائب اؼبباشرة:  تفرض الضرائب اؼبباشرة على الدخل او على رأس اؼبال وتسمى بالضريبة على الدخل او  ثانيا
 .(7) بالضريبة على رأس اؼبال 

اليت تتخذ من الدخل وعاءا ؽبا وؼبعرفة ىذه الضريبة البد من ربديد مفهوم  الضرائب على الدخل : ىي تلك الضريبة-1
الدخل مث التعرف بعد ذلك على تقنية الضريبة وكيفية فرضها , ان مفهوم الدخل خيتلف يف حقل التشريع عنو يف حقل 

 االقتصاد او احملاسبة او اؼبالية .

ضرائب البد من ربديد اؼبقصود براس اؼبال والذي  ىو ؾبموعة الضرائب على راس اؼبال : قبل ربديد وعاء ىذه ال -7
االموال اليت ديتلكوهنا االفراد يف غبظة فرض الضريبة وتشمل ىذه االموال السلع اؼبادية من اراضي ومباين و النقود 

قود وقابل العطاء واغبقوق اؼبعنوية كاالسهم والسندات على اختالف انواعها بضمنها السندات اغبكومية وكل مايقوم بالن
دخل غبائزه يسمى برأس اؼبال و على ىذا االساس فأن الضرائب على رأس اؼبال ىي اليت تتخذ من رأس مال االفراد 

 وعاءا ؽبا فعندما تفرض ىذه الضريبة تكون عامة وشاملة لكل اؼبال وليس على جزء منو.

                                                           

 ;711- :711 حبث منشور يف جامعة دمشق كلية اؽبندسة اؼبدنية قسم االدارة و االشياء , سنةرنا اديب منذر : "مفهوم الضريبة تعريفها و اشكاؽبا " ,  (1)
 . 19, ص

 

 .=1اغبكمة , ص" , بيت  د. اعاد علي ضبود: "اؼبالية والتشريع اؼبايل )النظرية العامة للضريبة والتشريع الضرييب العراقي( (7)
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حد االشكال التالية فهي اما ان تفرض على واقعة اتفاق : الضرائب غَت اؼبباشرة: تفرض الضرائب غَت اؼبباشرة با لثاثا
الدخل على اموال االستهالك و االنتاج و تسمى بالضرائب على االستهالك او اهنا تفرض دبناسبة انتقال وتداول رأس 

 .(1) اؼبال )الثروة( من االفراد اىل اخر وتسمى بالضراب على حق انتقال اؼبلكية او تداول رأس اؼبال 

الضرائب على االستهالك واالنتاج )االنفاق(. تتخذ ىذه الضرائب من االنفاق االستهالكي وعاءا ؽبا فتفرض  -1
كضرائب خاصة على نوع معُت من البضائع او كضرائب عامة على البضائع ,فالضرائب اػباصة على نوع معُت من 

 لبضائع وعاءا ؽبا.البضائع , تتخذ ىذه الضرائب من انفاقات واستعماالت الفرد لبعض ا

الضرائب العامة على االنفاق )الضريبة على رقم االعمال(. ىي ضرائب تفرض على قيمة وحجم اؼبعامالت اي اهنا  -7
 تتخذ من حجم اؼبعامالت يف االنتاج واالستهالك دبا فيها االستَتاد والتصدير وعاءا ؽبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 .>7د. اعاد علي ضبود : اؼبصدر السابق , ص  (1)
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 المبحث الثاني 

 لالستثمار االجنبيدور الضرائب بالنسبة 

 

يلعب االستثمار االجنيب اؼبباشر كأحد مصادر التمويل اػبارجية دورا مهما وحيويا نظرا ؼبا يقدمو من خدمات للتنمية 
لوطنية ويقلل من معدالت االقتصادية وزبفيف اعبائها ومسامهتو يف توليد االدخار , كما يساىم يف توظيف العمالة ا

من اىم اغبوافز اعباذبة لالستثمار االجنيب اؼبباشر لذك سوف يتضمن ىذا اؼببحث على مفهوم  , وتعترب الضريبةالبطالة 
 وامهية االستثمار االجنيب اؼبباشر ودور الضريبة يف جذب االستثمار يف مطلبُت مها :

 

 امهية االستثمار االجنيب اؼبباشر .مفهوم و  اؼبطلب االول : 

 ب االستثمار االجنيب .اؼبطلب الثاين : دور الضريبة يف جذ
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 المطلب االول

 اهمية االستثمار االجنبي المباشرمفهوم و 

لقد كان لتحقيق رؤوس االموال الدولية اؼبظهر البالغ االمهية يف بروز العوؼبة على وجو اوسع وامشل واىم مادييز ذلك ىو 
ىذه التدفقات ويعترب االستثمار االجنيب اؼبباشر احد التنافس اؼبشًتين بُت الدول الستقطاب اكرب قدر فبكن من 

 االشكال ىذه التدفقات.

 ذلك يف فرعُت مها :مار االجنيب اؼبباشر . و امهية االستثمفهوم و وسوف يتم التطرق يف ىذا اؼبطلب اىل 

 

 الفرع االول : تعريف االستثمار .

 الفرع الثاين : امهية االستثمار االجنيب اؼبباشر .
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 الفرع االول 

 تعريف االستثمار 

 ىناك عدة تعريفات لالستثمار وسوف يتم التطرق اىل امهها :

 .(1)فاالستثمار يف اللغة : يراد بو "طلب شبر اؼبال الذي ىو مناؤه وانتاجو"

 اما يف االصطالح نورد التعاريف التالية لالستثمار:

يقصد باالستثمار "قيام شخص طبيعي او معنوي يف بلد غَت بلده باستخدام خرباتو او جهوده او اموالو يف القيام 
دبشروعات اقتصادية سواء كان دبفرده او باؼبشاركة مع شخص طبيعي او معنوي ؿبلي او اجنيب او مع الدولة او مع 

 .(7)مواطنيها يف انشاء مشروع او مشروعات مشًتكة" 

 .(8)عرف كذلك االستثمار بأنو " توضيف اؼبال هبدف ربقيق العائد او الدخل او الربح "وقد 

وعرف اخرون االستثمار على انو " ذلك اعبزء اؼبقتطع من الدخل القومي واؼبسمى باالدخار واؼبوجو اىل تكوين الطاقات 
ر  مستعد اىل قبول مبدا التضحية برغبتو االنتاجية القائمة وذبديدىا هبدف مواجهة تزايد الطلب وطاؼبا ان اؼبستثم

 .(9)االستهالكية اغباضرة يكون مستعدا ايضا لتحمل درجة معينة من اؼبخاطرة"

وعرف االستثمار ايضا بأنو قيام شركة او منشأة ما باالستثمار يف مشروعات تقع خارج حدود الوطن االم وذلك هبدف 
عات .وديكن ان يتخذ االستثمار االجنيب اؼبباشر اشكاال عديدة كأنشاء فبارسة قدر من التأثَت على عمليات تلك اؼبشرو 

مشروع جديد بالكامل او سبلك اصول منشاة قائمة او من خالل عمليات الدمج والتملك . ويعرف صندوق النقد 
العمال % او اكثر من اسهم رأظبال احدى مؤسسات ا11الدويل االستثمار االجنيب بانو مباشر حُت ديتلك اؼبستثمر 

على ان تربط ىذه اؼبلكية بالقدرة على التأثَت يف ادارة اؼبؤسسة وبذلك خيتلف عن االستثمار يف احملافظ و الصناديق 

                                                           
" , رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف جامعة :711-;<<1عبد الكرًن بعداش : "االستثمار االجنيب اؼبباشر واثاره على االقتصاد اعبزائري خالل فًتة  (1)

 . 81, ص =711->711لدراسية اعبزائر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت للسنة ا
 . ;711سنة  حبث منشور يف كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد ,د. حامت فارس الطعان : " االستثمار اىدافو ودوافعو  " , (7)
 د. حامت فارس الطعان : اؼبصدر السباق . (8)
-www.ycsr.org\files\nadwaنقال عن اؼبوقع االلكًتوين د. عبد الكرًن اضبد عاطف : " مناخ االستثمار وامهيتو يف جذب االستثمارات " , (9)

abdulkarim-atif.doc.com, ص;. 
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االستثمارية اليت تقوم بشراء اصول الشركات هبدف ربقيق عائد مايل دون التحكم يف ادارهتا مع ضرورة التنبو اىل صعوبة 
 .(1)التفريق بشكل دقيق بُت النوعُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 .8ص, 7119ر العربية , العدد الثاين , سنة سلسلة دورية تعٌت بقضايا التنمية يف االقطا حسان خضر : "االستثمار االجنيب اؼبباشر تعاريف وقضايا " ,( 1)
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 الفرع الثاني 

 اهمية االستثمار

يعترب االستثمار العامل الرئيسي الذي يتحكم يف اؼبعدل النمو االقتصادي من ناحية , ويف كميتو وكيفية ىذا النمو من 
ناحية اخرى .اي ان معدل النمو اؼبطلوب يتوقف القدرة يف جذب التدفقات النقدية اؼبطلوبة وىذا يتوقف على القدرة يف 

يكون ؽبا تأثَت نسيب على اصحاب رؤوس االموال يف ازباذ القرارات باالستثمار يف  توفَت اغبوافز و اؼبزايا والتسهيالت اليت
اي بلد وبالتبعية التأثَت يف حجم االستثمارات اؼبطلوبة من اؼبصادر الداخلية واػبارجية ويف ىذا السياق يتبُت لنا ان ىناك 

ناميكية تتمثل يف تغَت كمي جملموعة من حلقات متواصلة توصلنا اىل نتيجة مفادىا ان النمو االقتصادي ظاىر دي
 .(1)اؼبتغَتات االقتصادية االساسية من فًتة اىل اخرى 

وكذلك من اؼبعروف بأن قباح اغبكومة يف حل اؼبشكالت االقتصادية على ربقيق ىدف معُت بال شك دليل على صحة 
االجتماعي الفراد اجملتمع من جراء فتح قراراهتا ورشد خططها وسياستها اػباصة بذلك , فتحقيق النفع االقتصادي و 

الباب امام االستثمارات االجنيب يتوقف على تقييم جدواىا و منافعها االقتصادية واالجتماعية باالضافة اىل رسم 
السياسات اؼبالئمة وهتيئة اؼبناخ اؼبناسب ؽبذه االستثمارات ويرى البعض ان امهية االستثمار االجنيب يبدو من خالل اثاره 

 .(7) لى الدولة اؼبضيفة لو ,حيث يوفر العديد من اؼبزايا اليت ال ديكن للمصادر اؼبالية الدولية االخرى توفَتىا وىيع

 انو وسيلة اكثر امانا للتمويل اذا ما قورنت بالقروض الثابتة . - أ
 تكنولوجيا متقدمة. للحصول علىكما انو ديثل اسهل وسيلة  - ب
 مهارات العمال وفتح اسواق جديدة للتصدير.يؤدي اىل خلق فرص وظيفية ورفع  - ت
قد يساىم يف مساعدة الشركات احمللية على تطوير قدرهتا االنتاجية والدخول يف سوق اؼبنافسة اذا ما هتيأت  - ث

 الظروف لتحقيق ذلك.

 

 

 

                                                           
 . >د. عبد الكرًن اضبد عاطف : اؼبصدر السابق , ص (1)
 .7=1عروبة معُت عايش : اؼبصدر السابق , ص (7)
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ال اليت اشارة اىل )) يف اؼبادة الثانية الفقرة او  :711لسنة  1:ومن اجل ذلك اشارة القانون االستثمار العراقي النافذ رقم 
تشجيع االستثمارات ونقل التقنيات اغبديثة لالسهام يف عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدتو االنتاجية واػبدمية 
وتنويعها (( .وكذلك اشارت الفقرة الثانية من اؼبادة ذاهتا اىل )) تشجيع القطاع اػباص العراقي واالجنيب و اؼبختلط 

عراق من خالل توفَت التسهيالت الالزمة لتأسيس اؼبشاريع االستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع لالستثمار يف ال
اؼبشمولة بأحكام ىذا القانون يف األسواق احمللية و األجنبية((. وكذلك اشارة الفقرة الرابعة من اؼبادة ذاهتا ايضا اىل 

 .(1)))ضباية حقوق وفبتلكات اؼبستثمرين((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 اؼبعدل . :711لسنة  1:قانون االستثمار العراقي , رقم  (1)
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 المطلب الثاني

 دور الضريبة في جذب االستثمار االجنبي

 

اىل  قدمة عبذبوالستثمار و اغبوافز اؼبان اذباه االستثمار االجنيب اؼبباشر اىل دولة معينة يتوقف على عوامل جذب ىذه ا
 عبذب اؼبستثمرين .ساليب اؼبستخدمة من طرف الدول اؼبضيفة الىذه الدول, وتعترب اغبوافز الضريبية احد ا

ذلك يف ذب االستثمار االجنيب . و يف ج العفاء و التخفيض الضرييب اىل دور اوسوف يتم التطرق يف ىذا اؼبطلب 
 :الفرعيُت األتيُت 

 الفرع االول : االعفاء الضرييب يف جذب االستثمار االجنيب.

 تخفيض الضرييب يف جذب االستثمار االجنيب. الالفرع الثاين : 
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 الفرع االول 

 االعفاء الضريبي في جذب االستثمار االجنبي 

يعترب االعفاء الضرييب عامال اساسيا يف جذب االستثمار واؼبستثمرين اىل الدول ااعباذبة لو. وديكن تعريف االعفاء 
التزامهم دبمارسة نشاط الضرييب بانو اسقاط حق الدولة عن بعض اؼبكلفُت يف مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل 

معُت يف ظروف معينة وذلك حسب امهية النشاط حجمو , موقعو اعبغرايف , ونطاقو, كما قد يكون ىذا االعفاء جزئي 
او كامل , وتًتاح مدة االعفاء بُت سنتُت اىل طبس سنوات وقد تصل اىل طبسة عشر سنة يف بعض الدول ويف بعض 

اء الضرييب للمستثمر االجنيب على ارباحو خالل الفًتة الزمنية احملددة اىل ان يصل الدول االخرى كالسنيغال دينح االعف
% من قيمة رأس اؼبال اؼبستثمر عندىا ينتهي االعفاء حىت وان مل تنتو الفًتة الزمنية لالعفاء 111ؾبموع ارباحو اىل 

 .(1) الضرييب

 .(7(ؼبشاكل والعيوب منهاغَت ان طريقة االعفاء الضرييب يشوهبا العديد من ا          

  مشكلة ربديد تاريخ بدء االعفاء الضرييب فهل ربتسب من تاريخ اغبصول على اؼبوافقة بأنشاء اؼبشروع ام من
 تاريخ بدء االنتاج.

  عند ربقيق ارباح ضئيلة عن مشروع االستثماري او خسائر يف السنوات االوىل من بدء النشاط فهذه اػبسائر ال
 ب يف االصل .يتحقق عليها ضرائ

  عبوء اؼبستثمر اىل تصفية اؼبشروع بعد هناية االعفاء الضرييب خاصة اذا كان اؼبشروع ذباريا او صناعات
استهالكية, وردبا انشاء مشروع اخر جديد للتمتع من االعفاء من جديد يف نفس الدولة او االنتقال لدولة 

 اخرى ليتمتع باعفاء جديد.

 

 

                                                           
تَت من جامعة البليدة طاليب ؿبمد : "اثر اغبوافز الضريبية وسبل تفعيلها يف جذب االستثمار االجنيب اؼبباشر يف اعبزائر " , رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجس (1)
 .>81ص , ;711منشورة يف ؾبلة اقتصاديات مشال افريقيا , العدد السادس , سنة ,
 

 

 .>81اؼبصدر السابق , ص طاليب ؿبمد : (7(
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يف  :1يف الفصل اػبامس على االعفاءات حيث نصت اؼبادة  :711لسنة  1:واشارة القانون االستثمار العراقي رقم 
 .(1)الفقرات االتية 

( عشر سنوات 11يتمتع اؼبشروع اغباصل على اجازة االستثمار من اؽبيئة باالعفاء من الضرائب والرسوم ؼبدة ) -اوال : أ
ري لكل مرحلة من مراحل انشاء اؼبشروع وال يشمل االعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة من تاريخ بدء التشغيل التجا

 ( من القانون .>1البندين )اوال وثانيا( من اؼبادة )

اعفاء اؼبشروع االستثماري السكٍت من الرسوم االفراز ورسوم التسجيل العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوحدات  -ب
 رسوم العدلية(.السكنية للمواطنُت )ال

ثانيا : جمللس الوزراء اقًتاح مشاريع قوانُت لتحديد او منح اعفاءات باالضافة اىل االعفاءات اؼبنصوص عليها يف البند 
)اوال( من ىذه اؼبادة او تقدًن حوافز او ضمانات او مزايا اخرى الي مشروع او قطاع او منطقة واؼبدد والنسب اليت يراىا 

النشاط و موقعو اعبغرايف ومدى مسامهتو يف تشغيل االيدي العاملة ودفع عجلة التنمية االقتصلدية  مناسبة وفقا لطبيعة
 العتبارات تقتضيها اؼبصلحة الوطنية.

ثالثا : للهيئة الوطنية الستثمار زيادة عدد سٍت االعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة 
( طبسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة العراقي يف اؼبشروع اكثر من :1اؼبشروع لتصل اىل ) مشاركة اؼبستثمر العراقي يف

:1.% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .:711, لسنة  1:قانون االستثمار العراقي , رقم  (1)
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 الفرع الثاني

 التخفيض الضريبي في جذب االستثمار االجنبي

ىناك عدة تعريفات لتخفيض الضرييب وسوف يتم التطرق اىل امهها فالتخفيض الضرييب ىو انقاص من مبلغ الضريبة 
دفعها اي التخفيف من العبء الضرييب وقد يكون التخفيض الضرييب اما يف معدل الضريبة او يف الوعاء الضرييب الواجب 

على عدة تدابَت ترمي اىل <711فاعبزائر مثال قامت بعدة زبفيضات على معدالت الضرائب فقد نص قانون اؼبالية لسنة 
 .(1) التحقيق من معدالت الضريبة فمثال

% بالنسبة للنفقات اؼبصرح هبا غَت اؼبربر لفائدة اػباضعُت للضريبة التابعُت 11جزايف يف حدود تأسيس زبفيض  -
 للتصريح اؼبراقب.

عبلة السلطة التشريعية اىل اصدار  7111كذلك يف اطار برنامج دعم االنعاش االقتصادي اليت قامت بو اعبزائر سنة   -
نسب منخفضة يف اجملال اغبقوق اعبمركية فيما خيص التجهيزات قانون جديد لتطوير االستثمار حيث قامت بتطبيق 

 اؼبستوردة واليت تدخل مباشرة يف اقباز االستثمار.

 وىناك تعريفات اخرى لتخفيض الضرييب وىو تقليص ديس قيمة الضريبة اؼبستحقة مقابل االلتزام ببعض الشروط  كاعادة 
االرباح دبعٌت يتم استخدام التخفيضات الضريبية بناءا على توجهات السياسة االقتصادية واالجتماعية   استثمار

ومن وجهة نظر اخرى فأن التخفيضات الضريبية اكثر جدوى من طريقة االعفاء الضرييب وذلك لالعتبارات , (7)اؼبستهدفة
 .(8) التالية

  اهنا وسيلة يستخدمها اؼبستثمر للتهرب الضرييب خاصة يف اىم مشاكل استخدام طريقة االعفاء الضرييب ىو
 حالة اؼبشروع ذو العمر االنتاجي قصَت االجل .

  ان مايهم اؼبستثمر ىو اؼبعدل الضرييب الذي خيضع لو بعدة فًتة االعفاء باعتبار ىذا االخَت مؤقت وىذا خاصة
 يف حالة اؼبشروع ذو العمر االنتاجي طويل االجل.

 
                                                           

 .=:ص مصدر سابق ,ليلى بن سنوسي :  (1)
 .  >81طاليب ؿبمد : مصدر سابق , ص (7)

 .=81ص طاليب ؿبمد : مصدر سابق ,(8)
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,  تعتمد الوسائل االتية لتحقيق اىداف ىذا  8يف اؼبادة   :711لسنة  1:االستثمار  العراقي رقم   واشارة قانون
 . (1)القانون 

شاريع اليت تشملها احكام ىذا القانون االمتيازات و الضمانات الالزمتُت الستمرارىا وتطويرىا من خالل اوال : منح اؼب
 التنافسية لتلك اؼبشاريع يف االسواق احمللية و االجنبية .تقدًن الدعم دبا يؤمن تعزيز القدرات 

ثانيا : منح اؼبشاريع اغباصلة على اجازة االستثمار من اؽبيئة تسهيالت اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم حبسب 
 ما ورد يف ىذا القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . :711, لسنة  1:قانون االستثمار العراقي , رقم  (1)
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 الخاتمة

الضرائب بصورة عامة من حيث التعريف و اػبصائص وانواعها و لقد تطرقنا يف حبثنا ىذا بشي من التفضيل لدراسة 
قواعدىا وكذلك تطرقنا اىل موضوع االستثمار من حيث التعريف وامهيتو ودور الضرائب يف جذب االستثمار االجنيب 

 اؼبباشر وتوصلنا يف حبثنا ىذا اىل صبلة من االستنتاجات و التوصيات.

 االستنتاجات اليت توصلنا اليها ىي :اىم  الستنتاجات :: ا اوال

ان الدول النامية الزالت حديثة عن جذب االستثمار وسامهت يف اصدار تشريعات ولكن تبقى ذبارهتا ؿبدودة  - أ
 وتسعى اىل التقدم.

ربتل االعفاءات الضريبية مكانة ثانوية باؼبقارنة دبدى ربقيق االستقرار االقتصادي السياسي و توفَت فرص جيدة  - ب
 تثمار.لالس

حجر الزاوية االساسية لنمو وتطوير االقتصاد العراقي و الذي  :711لسنة  1:يعترب قانون االستثمار رقم  - ت
 يشجع و حيفز اؼبستثمر االجنيب.

 اغفل قانون االستثمار العراقي اعتماد النسب لالعفاءات الضريبية حسب اؼبنطقة و حسب اؼبشروع للمنطقة. - ث
صوص عليها يف قانون االستثمار العراقي مازال ىذه القانون حباجة اىل يد رصينة على الرغم من االعفاءات اؼبن - ج

 تقوم بتطبيق ىذه االعفاءات حبذافَتىا.

 التوصيات :ثانيا : 

 القيام حبمالت اعالمية هبدف تعريف اؼبستثمرين بالفرص اؼبتوفرة لالستثمار اؼبربح. - أ
تأىيل اؼبشاريع اؼبتضررة والقيام دبشاريع جديدة ؼبا ؽبا من لتوفَت االمن امهية يف جذب االستثمار وذلك باعادة  - ب

 دور يف امتصاص االيدي العاملة و زبفيف البطالة.
ضرورة قيام السياسات اغبكومة العراقية لتشجيع الرؤوس االموال العربية خصوصا من دول اػبليج العريب و رؤوس  - ت

 االعفاءات و التخفيضات اؼبنصوص عليها يف القانون.االموال االجنبية من خالل تفعيل قانون االستثمار ومنح 
ضرورة اكبسار دور اعبماعات الضاغطة من االحزاب و القوة اؼبتطرفة , اذ ان وجود مثل ىذه اعبماعات و  - ث

 فبارستها الضغط على مشروعات سيؤدي اىل نزوعها للهرب خارج البالد.
 االجنيب يف االستثمار داخل العراق.اعطاء افضلية ؼبشاركة رأس اؼبال الوطٍت مع رأس اؼبال  - ج
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 قائمة المصادر

 اوال : الكتب 

 .7111د. اعاد ضبود قيسي : "اؼبالية العامة و التشريع الضرييب ", الطبعة الثالثة , دار الثقافة ,   -1
د. اعاد علي ضبود : "اؼبالية والتشريع اؼبايل )النظرية العامة للضريبة و التشريع الضرييب العراقي (" ,بيت   -2

 اغبكمة.
 .7118"اؼبالية العامة" , الطبعة االوىل ,  د. عبد الرؤوف قطيش :  -8
 .7111د.عادل العلي : "اؼبالية العامة و القانون اؼبايل والضرييب" الطبعة الثانية , دار االثراء ,   -9
 .7111د. عزمي اضبد يوسف اػبطاب : "الضرائب وؿباسبتها" , الطبعة االوىل , دار االعصار العلمي ,   -:
 .7111"الطبيعة القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل" , دار الثقافة ,  موفق ظبور علي احملاميد :  -;
د. ؿبمد صبال دنيبات : " اؼبالية العامة والتشريع اؼبايل" , الدار العلمية الدوالية , دار الثقافة للنشر و التوزيع ,   ->

7118. 

 ثانيا : القوانين 

 اؼبعدل. :711لسنة  1:قانون االستثمار العراقي ,رقم  -1

 البحوثثالثا : 

, سلسلة دورية تعٌت بقضايا التنمية يف االقطار  االجنيب اؼبباشر تعاريف وقضايا" حسان خضر : "االستثمار -1
 .7119العربية , العدد الثاين , سنة 

حبث منشور يف كلية االقتصاد جامعة بغداد , سنة الستثمار اىدافو ودوافعو" , د. حامت فارس الطعان : "ا -7
711;. 

ضريبة تعريفها واشكاؽبا " , حبث منشور يف جامعة دمشق كلية اؽبندسة اؼبدين قسم ديب منذر : " مفهوم الرنا ا -8
 . ;711 – :711االدارة واالشياء , سنة 

 جامعة ثمار االجنيب اؼبباشر يف اعبزائر", رسالة ماجستَت,"اثر اغبوافز الضريبية يف جذب االستطاليب ؿبمد : -9
 .  ;711,منشورة يف ؾبلة اقتصاديات مشال افريقيا , العدد السادس , سنة البليدة 
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,نقال عن اؼبوقع االلكًتوين ر و امهيتو يف جذب االستثمارات" د. عبد الكرًن اضبد عاطف : "مناخ االستثما -:
www.ycsr.org\files\nadwa-abdulkarim-atif.doc.com.  

,نقال عن اؼبوقع االلكًتوين ع االستثمار االجنيب يف العراق" يف تشجيعروبة معُت عايش : "دور االعفاء الضرييب  -;
http://www.iasj.net.iasj.com. 

" , :711-;<<1عبد الكرًن بعداش : " االستثمار االجنيب اؼبباشر واثاره على االقتصاد اعبزائري خالل فًتة  ->
 .=711->711التسيَت , اطروحة دكتوراه , جامعة اعبزائر كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

عبد الرضبن عقلة علي السلفييت : "تأثَت ضريبة الدخل يف سبويل الشركات اؼبسامهة العامة اؼبدرجة يف سوق  -=
فلسطُت لألوراق اؼبالية " , رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف اؼبنازعات الضريبية من جامعة النجاح الوطنية 

 .7119, نابلس , فلسطُت , لسنة 
,  جستَت , جامعة البويرة , اعبزائرليلى بن سنوسي : "الضرائب واثارىا على التنمية االقتصادية " , رسالة ما -<

 . 7111- 7111سنة 

 

 


