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 ملخص

 1959( دسدنا 162تهدف  لدفالةدا لددح تل أدي  دأدا لد للةدا د  دللرأب لدودنهاأا نونهدل بدلرلع ادنهاا لد  دلا ابد          

لب يدلارل بلدم فل د  لهمه  فد  لدي لد ردلالال لصب يدلاها لد د  ودنال  1979دسنا  87لدم فل  نبلرلع لهجلا لد  لا اب  

تلجأه لصر اله لدح  نجه لد يلا نوشكالال تراأ ه ، نبف تنكدتال وشدك ا  فوال عبنخلصا ف  لنن  جلئلا كلانرل ، 

نفق بدلرلع ونلةداا لصع فد  لدي تاأدن لد دنن  ع ح هي  دأا لد للةا دونهاا لد  لا  ت لدالث بلإلجلبا ع ح لدسؤلل لآل

الةا عفا وب  لدلدلصال لد راأ أدا نهد  عأنده ودب لد  دلالال لدمدؤجني لدسدكنأا لدسؤلل ف ف ت  ا عبلصب يلاي ؟  ندإلجلبا 

 نبدف. لحدف فدننك لدهأ دا لد لودا د ودنلئا نلد جلاها امب لحألء ةكنأا وخ لاي ف  بافلا تلب ا لددح فدنك كدنال لصفدنل 

بدلرلع  ع دح نفدقلثدن فد  تراأدق لدأدا لد للةدا لدح لرخفلض لصهدنلالال لد  لاهدا دمدل د  اأدنلال لصب يدلاها  لدالث تلصي

 . انهاا لد  لا

 

 لد للةا لدونها  ، انهاا لد  لا ، لد وخ  ، جلئلا كلانرل الكلمات االفتتاحية :
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Abstract 

The study aims to analysis of the accounting mechanism for tax laws, including Law No. 

(162) for the year 1959 The rate to be evaluated in light of the economic developments that 

have passed in our economy, especially in the circumstances of the Corona pandemic. In 

addition to drawing attention to the flaws and problems of its application, the research 

problem focused on answering the following question: Is the accounting mechanism for 

property tax according to the appropriate law now in light of changing economic 

conditions? To answer the question, a number of applied cases were studied, a sample of 

residential and commercial rental properties within selected residential neighborhoods in 

Baghdad belonging to the Karkh al-Tarfa branch, one of the branches of the Public Tax 

Authority. The research found a decrease in real estate revenues, as economic changes 

affected the application of the accounting mechanism according to the real estate tax law.   
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 مقدمة 

ودب عنلصدن لدن دلل لدمدلد   للدونهاا عنيدن   ه ف  لع هذل لدملالك 

نهل جتء وب لدن لل لصب يلاي ككي ت دثثن بلدسألةدلال لصب يدلاها 

ه ر ا تف أي انا لدونلئا نودف   ولنلدملدأا لدمرا ا ف  لدفندا ، 

لة جلب هل د  اأنلال لصب يلاها كلد وخ  بلإلالفا فد  لدي جلئلدا 

كلانردددل نودددل صدددلحاه ودددب حودددن نله دددل  دك أدددن ودددب لدنشدددلفلال 

نهدذل هدف  لدالدث  2021ــدـ 2017لدفالةا  وفي يلاها خالل لصب
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ف  لد ل ق فأمل لذل كلرت آدأا تللةا انهاا لد  لا ت للفق وع هدذه 

 ف  نب نل لدللان.  

نبددف تدد  ت سددأ  لدالددث لدددح وال ددأب توددمب لصنل لصفددلا لدن ددني 

د الث نكلرت ف نلته لنص وفهلل نلرللك لدونلئا ، وفهلل ادنهاا 

يلئيددهل ننعلئهددل ، لوددل لدمالددث لد ددلر  لصفددلا لد م دد  لد  ددلا نخ

نهدد  وؤاددنلال اددنهاا لد  ددلا فدد   لد لدأدداد الددث توددمب لدف ددنلال 

لد نلق ،  لدأا لد للةا انهاا لد  لا ف  لد نلق ، لدمسد ل  لد دلل 

دألة لا نو فل لد ودخ  فد  لد دنلق ، لودل لدف دني لدنلب دا ف دف كدلع 

دخدنن  ودب لدفالةدا بمجملعدا ودب د للصال لد راأ أا ، نلخأنل ت  ل

 .لصة ن لجلال نلد لصألال

 

 منهجية البحث 

 اوال/ مشكلة البحث 

ه ر ددا االةددا لدأددا تللةددا  وددلفدد  لددي لد ددنن  لدللدأددا         

لحدددف انلفدددف  ه دددف  لد دددللرأب لدودددنهاأا نونهدددل ادددنهاا لد  دددلا لددددذي 

لهنلالال لدمللزرا لد لوا . نذدد  ودب لجدي االةد ه نت لهمده د راأدق 

بلرلع انهاا لد  لا نتلجأه لصر اله لدح لنجه لد يلا دأياح ذلال 

 ع دددح نفدددقويدددفلبأا علدأدددا نعلاددددا نتنلعددد  لدددنن  لدمك ددد  

لد اأنلال لصب يدلاها  لد د  همدن بهدل ب دفرل نخلصدا فد  لدي جلئلدا 

تثثأن ع ح حجد  لصهدنلالال لدودنهاأا وب دهل   ح ولع فوالكلانرل 

:هي  دأدا لد للةدا دودنهاا  ت نهنل هلجا لصجلبا ع ح لدسؤلل لآل

 لد  لا ونلةاا لصع ف  لي تاأن لد نن  لصب يلاي ؟ 

 

 ثانيا"/ اهداف الدراسة 

 ههف  لدالث لدح :

 تل أي وؤانلال انهاا لد  لا ف  لد نلق

 ا ألة لا لدمس ه   نو فل لد وخ  تل أي نونلبشا لصابلل لد ألةأ

كدي ودب   ع دح نفدقتس أط لدولء ع ح آدأدا تللةدا ادنهاا لد  دلا 

لدم فل نبلرلع لهجدلا   1959دسنا   162بلرلع انهاا لد  لا اب  

لدم فل لدخلص بلدودنلئا ع دح لهجدلا  1979دسنا  87لد  لا اب  

ه  ودع لد  لالال لدسكنأا نلدملالال لد جلاها لدمدؤجني ن ودف  تدللف 

 لد اأنلال لصب يلاها.

 

 ثالثا"/ أهمية البحث 

تثت   همأا لدالث وب لهمأا لدونهاا كلدونلئا لد  لاها كلع      

لهنلالتهل  وهما د اذها لدمللزرا لد لوا كذد  ألهمأا االةدا نتل أدي 

ألة لب لد للةا لدونها  د  للرأب لدونهاأا نو نفا ودل تل لجهدل 

د للكدا لد ردلالال لصب يدلاها ودب جهدا  هذه لد للرأب وب ت دفهالال

 نزهلاي حج  لهنلالتهل وب جها لخن  . 

 

 

 رابعا"/ فرضية البحث  

د الددث فناددأا لةلةددأا هدد   ص ت نلةددا اددنهاا لد  ددلا ع ددح لدددفنا 

 نلدملالال لدمؤجني وع لد اأأنلال  لصب يلاها (

 

 خامسا"/ حدود البحث 

ــ حفنا لدالث لدمكلرأا : فدنك كدنال لصفدنل  لحدف فدننك لدهأ دا 1

 لد لوا د ونلئا 

 2021- 2017 وب مفيــ حفنا لدالث لدتولرأا : ت   لخ ألا لد2

  

 المبحث االول /االطار النظري للبحث 

 اوال / الضريبة وضريبة العقار

 وفهلل لدونهاا نانهاا لد  لا  .1

ف دده لصفددنلا دسددف رف ددلال عنفددت لدوددنهاا بثرهددل   لدما ددد لدددذي هف    

ددن   خرددلب ( لدوددنهاا هدد    فنهوددا ,  [1] لدلكلوددا  ( كمددل عف

لدتلوأددا ندأسددت ع لبأددا ه ددتل لألفددنلا ع ددح  ةلةددهل ب للهددي ب دد  

لدمددللاا لدخلصددا بهددل د فندددا جاددنل نبددفنع و لبددي د ل أددق وددل تسدد ح 

. كذد  ُعنفدت [2]نو لهأن ولفناي  لدفندا وب  هفل  فا ل د للعف 

ولدأددا تفددنض بملجددا بددلرلع خددلص بهددل  فنهوددابثرهددل  لدوددنهاا 

تشددنعه لدفندددا نتفنادده ع ددح لصفددنلا نلدشددنكلال انع لي و لبددي 

لول ادنهاا لد  دلا ف دف عتنفدت ع دح  رهدل  [3]د ل أق لهفلفهل كلفا  

لن  لدما د لدسنلي لدذي هفف ده ولدد  لصاض لددح لدلكلودا لدمل أدا 

لدمؤةسا لدا فهدا دمنر دا  نهشدمي لد  دلا جمأدع لد  دلالال لدم ملةدا 

 ،[4]كمنتدده ، وانددح لدمكلتددا نلدمم  كددلال لد دد  لةدد ثجنهل د اأددن   

كددذد  ُعنفددت اددنهاا لد  ددلا ع ددح لرهددل   لدوددنلئا لد دد  تفناددهل 

لدا ددفهلال ع ددح  صددللب لد  ددلالال لدللب ددا اددمب نصه هددل لد وددلئأا 

انهاا لد  لا  ادنهاا  نت ف   [5]م  كلال  ع ح  ةلس بأما هذه لدم

والاني رلعأا ع ح  صلف  لدفخي د   دلالال لدمانأدا نهد  ةدنلها   

ناا لعاله بلع ادنهاا لد  دلا هد    ادنهاا  ولنهن  لدالحث  [6]

والاددني رلعأددا تنيددا ع ددح رددلك و ددأب وددب لدددفخي نتفددنض ع ددح 

 لدنهع لدسنلي د   لالال (.  

 .لرللك لدونلئا 2

 : [7] رلعأب وب لدونلئاهنلك 
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لدونلئا لدمالادني : نهد  لدودنلئا لد د  تفدنض ع دح لددفخي   ــ

لدذي تل  ه  ن تم  كده ، نه لمدي عا هدل لدمك د  رفسده نهد  رلعدلع 

[8]: 

ــــددـ اددنهاا ع ددح لدددفخي : نهدد  لدوددنهاا لد دد  تفددنض ع ددح      

 .[9] لهفل  لدفندا لدملدأا لصهنلالال لدسنلها د مك   د ل أق

ولل : نه  لدونلئا لد   تفنض ع ح  ـــــ انهاا ع ح ا س     

لوللل لد  لاهدا نلدمن لددا لد د  هم  كهدل لصفدنلا فد  تدلاه  و دأب 

[10] . 

لدونلئا غأن لدمالاني : نهد  لدودنلئا لد د  تفدنض ع دح  ب ــ

لدسدد ع نلدخددفولال عنددف ار لجهددل ، بأ هددل ، لةدد أنلاهل ، تيددفهنهل 

فوال فلدمشنك ص هك ف  بفنض لدونهاا ع ح لدفخي عنف تل  ه 

  :[11]فنض لدونهاا عنف لرفلبهل  ن تفلندهل نه  رلعلع  حع

ا  تأدهالك نت سد  لددح لصردللك لآللدونلئا ع ح لصرفلق  ن لصة  ــ1

[12]: 

اددنهاا كمنكأددا : نهدد  اددنلئا تفددنض ع ددح لدسدد ع عنددف  ـــددـ    

لج ألزهل حفنا لدفندا لة أنلال   ن تيدفهنل  نتفدنض ودب لجدي 

 .[13]حملها لدينلعا لدلفن 

اددنلئا لصر ددل  : نهدد  اددنهاا  تفددنض  ع ددح  لدسدد ع لدمن جددا   ـــددـ  

 عا هل لدح ول أل  نه لل لدمن ج بن ي 

 .  [14]لدمس ه   

 .خيلئص انهاا لد  لا 3

 هنلك عفا وب خيلئص دونهاا لد  لا نه  : 

اددنهاا لد  ددلا اددنهاا والاددني نذددد   ت ددف  اددنهاا والاددني :  .1

بلع الا لهدنلا لد  دلا ه يد  بلد ادلال نلصةد  نلا ف أمدا لصهجدلا 

 8ـ 5   لد   تنبط لدونهاا ع ح لةلةهل ت   بيلاي ت فهنها كي

 .[15]( ةنللال

تفنض ع ح اخي لدم كأا لد  لاهدا : تفدنض هدذه لدودنهاا ع دح  .2

لصهدنلا لدسددنلي لدم ل ددق وددب و كأددا لد  ددلا فأمددل ه   ددق بلإلهجددلا 

لدسنلي لدم فق ع أه ول بأب لدمدؤجن نلدمسد ثجن نص تفدنض هدذه 

 .[16] لدونهاا عنف عفل ااي لد  لا

نلال لددح ودل جدلء ودب انهاا ةنلها : تفنض لدونهاا ةنلهل لةد  .3

دسددنا  162ردص لدمددلاي لد لرأددا ودب بددلرلع اددنهاا لد  دلا لدمددنب  

 لدم فل كلرهل انهاا تفنض ع ح لددفخي لدسدنلي د   دلا 1959

[17]. 

ت فهن لدلعلء لدونها  وب باي لدس را لدملدأا : هد   ت دفهن لد أمدا  .4

 5لد ملوأددا د   ددلا لااددل نبنددلءل نها ددح ةددلاي لدمف ددلل دمددفي 

 .[18] نه   لعلاي لد  فهن عنف وو  لدخمس ةنللالةنللال 

انهاا رلعأا : نذد  ألرهدل تنيدا ع دح ردلك و دأب ودب لددفخي  .5

لودددل ولبددد  . [19]نهدددل اخدددي لصودددالك   وادددلر  نلالاددد  ( 

 ددف لفددنا دهددل بلرلرددل وسدد  ال هددل بددلرلع ابدد  فلدمشددنك لد نلبدد  

 لدم فل . 1959( دسنا 162 

ا : تفدنض ادنهاا لد  دلا تفنض ع ح ع لالال الخي حدفنا لدفندد .6

ع ح لصهنلا لدسنلي لدذي هليي ع أه لدمك   ودب ع لالتده الخدي 

( وددب بدددلرلع 9نهددذل وددل ردددص ع أدده لدف ددني   [20]اندددا لد ددنلق 

  وجمدلك لصهدنلا  بلع اخدي لدمك د  هدل ]22[انهاا لد  لا اب  

لدسنلي لدنلج  ودب لد  دلالال نلد نصدلال لد د  هم كهدل فد  لد دنلق 

  .عفل الا لدسكب 

 نعلء انهاا لد  لا   -4

هُ ددن  نعددلء لدوددنهاا بثرهددل   لدمددلاي لدخلادد ا د وددنهاا لن       

ند دف لنادح لدمشدنك  [21]لدملي لدذي ه لمي عاء لدونهاا  

( لدف دني 1سدا ردص لدمدلاي  لد نلب  لدلعدلء لدودنها  د   دلا ح

لدم فل   بفل  1959دسنا  162( بلرلع انهاا لد  لا لدمنب  8 

( 1لهجددلا لد  ددلا لدف  دد  لن لدمخمددب ( نبملجددا رددص لدمدددلاي  

لدخددلص ب راأددق  1961دسددنا  7نحسددا لد   أمددلال لدملدأددا ابدد  

( 12لدم فل لدف دني   1959دسنا  162بلرلع انهاا لد  لا اب  

هل    وجملك لصهنلا لدسدنلي لدندلج  ودب لهدنلا  لع نعلء لد  لا

لدليا لصاتتلبأدا ودب   حفوال علد  لالال لد   هم كهل لدمك   

لد  دلالال لدملبلفددا عدفل الا لدسددكب نهشددمي اخدي لدمك دد  لهوددل 

اخي لدمسلفح ودب لد  دلالال لدمانأدا ع دح عنصدلال وسد ثجني ( 

هل بدلرلع وع لصخذ بن ن لصع الا لصعفلءلال لد   رص ع أ [23]

اددنهاا لد  ددلا نت فهالتدده . نعنددف و لار دده وددع بددلرلع اددنهاا 

لد   تفنض انهاا لد  لا ع ح  لد أما  23 اب  لد  لا لدميني

هنهل وددب باددي دجددلع لصهجلاهددا لدسددنلها د   ددلالال لد دد  هدد   ت ددف

( ف دني  7( لول لدمشنك لصاار  حفا ف  لدملاي  لدلين نلد  فهن

هددل   بددفل لصهجددلا لدسددنلي د ماددلر   (  نعددلء اددنهاا لد  ددلا 1 

 لدذي هن  ن لع تؤجن به ف  لدسدنا وخيدلول ونده لدخمدس و لبدي

 . [24] (ر ص ب أما لصة  ملل

 

 ثانيا / التحاسب الضريبي ومكوناته االساسية 

 ت نه  لد للةا لدونها   .1

لد للةددا لدوددنها  لحددف عنلصددن لدن ددلل لدوددنها  لدددذي  ه ددف     

هخ ص ب نفأذ لحكلل لد شنهع   ، نبف عفن  لد للةا لدونها    

ت له  ف لدأا ر لل لد للةا لدونها  دونهاا لدفخي فد  لد دنلق 

. كمل عدن  لد للةدا لدودنها  بثرده   هدل تثاهدا لصالاي [25] 

ع نجددلا  جددي اددمل لدوددنهاأا دمهلوهددل لدمسددنفي لدأهددل بكفددلءي وددب
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. كذد  عدن  لد للةدا لدودنها   [26] ر لل انها  علال   

بثردده   هددل تراأددق لصالاي لدوددنهاأا د  ددللرأب لدوددنهاأا دنفددع 

.نبدف عدن  [27]لصهنلالال لدونهاأا نتملهي لدمللزرا لد لودا  

 مدفيلهول بثره   وللندا تدفبأق لداألردلال نلدسدجالال لدمللةداأا د 

 ع دح نفدقودب ةدالوا لداألردلال د  دفه هل ولالك لدفلص د  ثكدف 

 . [28]بلرلع لدونهاا د لصلل لدح لصابلح لدل أ أا   

 . لدمكلرلال لصةلةأا دن لل لد للةا لدونها  2

هنلك عدفا ودب لدمكلردلال لصةلةدأا د م أدا لد للةدا لدودنها      

 نه  : [30][29]

 ددـ لد للعددف لد شددنه أا : ص همكددب فددنض لهددا اددنهاا لص بملجددا 

لدفة لا ، ندهذل ه ر دا ودب لدمك فدأب و نفدا  ع ح نفقبلرلع 

لد شدددنهع لدودددنها  نلد دددللرأب لدخلصدددا بهددد  ونهدددل لصح فدددلل 

أددا عنددف لجددنلء لدم ر اددلال لد لرلر ع ددح نفددقبسددجالال والئمددا 

 .[31]لد  فهن لدذلت  

لدح لصالاي لدوددنهاأا عم أدددا لد للةدددا ب. لد ن ددأ  لصالاي : ت ددد

لدونها  ب راأق لصحكلل لد لرلرأا لدخلصدا بلدودنهاا ، نودب 

ب نويددلاا اخ هدد  ألجددي فددنض خالدهددل هدد   حيددن لدمك فددأ

، كمددل  ع لصالاي هدد  لدم نأددا ب ن ددأ  لد البددا وددل بددأب لدوددنهاا

لدسدد را لدملدأددا نلدمك دد  بلدشددكي لدددذي ه ددتز لد  ددا لدم الادددا 

لع ادد   كفددلءي لدكددلاا لدوددنها  فدد  حيددـن  .[32]بأددنه 

لهدددـنلالال لدمك دددـ  نفدددنض لدودددنهاا ع أهدددل نعجدددته  عدددب 

لدكشدد  دلةددلئي لد هددنب لدوددـنها  لدددـ   ه خددـذهل لدمك دد  

 . [33] تلفـت لدمك فأب ع ح لد هنب وب لالء لدونهاا

ال . لد شددنهع لدوددنها  : لع تلزهددع لصعاددلء لدوددنهاأا هناادد  لع 

لدم فاي لد ك أفأا د مك فدأب لدخلاد أب د ودنهاا تكلع نف ل لدح 

، هجددا افددع لدوددنهاا حسددا اخددلده  ك مددل زلا لدددفخي زلاال 

 .          [34]لدونهاا

ث . لدمك فددلع : هدد  لصفددنلا لن لدشددنكلال لدددذهب هددفف لع لدوددنهاا 

لدذي تد  تلفهدفه  بملجدا لد دلرلع لدودنها  نلدم دتوأب بدففع 

 لدونهاا .

 االطار العملي للبحثالمبحث الثاني / 

 اوال/مؤشرات ضريبة العقار في العراق  

ـدددـ تل أدددي نونلبشدددا رسددداا وسدددلهما ادددنهاا لد  دددلا لددددح لجمدددلد  1

 لدونلئا لدمالاني .

نه  لدنسداا لد د  تادأب ودف  تل دق لدهأ دا لد لودا د ودنلئا فد       

هددففهل د لصددلل لدددح وددل تشددك ه رسدداا لهددنلالال اددنهاا لد  ددلا لدددح 

 ( :ــــ1هنلالال لدمالاني كمل ف  لدجفنل  لجملد  لص

                                          

)المبالغ بماليين  2021ــ2017 من يبين نتائج نسبة ايرادات ضريبة العقار الى اجمالي  ايرادات الضرائب المباشرة للمدة :( 1جدول رقم )

 (الدنانير

 السنة
 ايرادات

 ضريبة العقار

 ايرادات

 الضرائب المباشرة

نسبة ايراد ضريبة العقار الى 

 االيرادات المباشرة )%(

2017 90680 5093887 1,78 

2018 96326 4160935 2,32 

2019 86039 3116257 2,76 

2020 61622 2766748 2,23 

2021 79228 3138169 2,52 

 بلصة  لرا باألرلال لدهأ ا لد لوا د ونلئا / بس  لد خرأط  الدميفا /لعف لدجفنل وب باي لدالح  

 

وب خالل لدجفنل لعاله رجف رساا لهنلالال لدنلتجا وب انهاا لد  لا 

%، 1,78( حأددث ب اددت   2021ـ 2017 وددب لدفالةددا  وددفيخددالل 

%( ع ددددح لد ددددللد  نهدددد   %2,52،  %2,23 ،  %2,76،  2,32

نذدد   2021ن  2019رسا و  لابا لص لره هنلك لاتفلك  فد  ةدن   

،  ودل  2019فد  ةدنا  2018ن  2017ألجنلء لد للةدا عدب ةدن   

لدلون  وفيف ف ت  لجنلء لد للةا عب لدسنا لدسلب ا  2021ف  ةنا 

( لدخدلص بم دفل رمدل 2ا لر شلء لدلبلء نهذل رجفه ف  لدجفنل  نبفله

 لهنلالال انهاا لد  لا .

 ـــ تل أي نونلبشا  رساا رمل لهنلالال انهاا لد  لا 2

لدفالةدا  ودفيعنف لح سلب رساا رمل لهنلالال انهاا لد  دلا خدالل   

 ( كلصت  :ــ2كمل بلدجفنل   2021- 2017
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 )المبالغ بماليين دينار( مالي  ايرادات الضرائب المباشرة يبين نتائج نسبة ايرادات ضريبة العقار الى اج : (2جدول رقم )

 نسبة نمو % ايرادات ضريبة العقار السنة

 ـــــــــــــــ 90680 2017

2018 96326 106 

2019 86039 89 

2020 61622 64 

2021 79228 129 

  بلصة  لرا باألرلال لدهأ ا لد لوا د ونلئا / بس  لد خرأط الدميفا /لعف لدجفنل وب باي لدالح  

 

عددب ةددنا  2018وددب خددالل لدجددفنل لعدداله رجددف رسدداا رمددل ةددنا    

رسدداا رمددل لهددنلالال اددنهاا لد  ددلا فدد   ن%(   106ب اددت    2017

( نه  رساا ونخفوا عندف %89ب ات   2018عب ةنا  2019ةنا 

كلرت لبي رساا  حأث ب ات  2020ف  ةنا  ن،  2018و لار ه بسنا 

%( نذددد  ألخددالء ك أددن وددب لدملددالال لد جلاهددا بسدداا تلبدد  64 

 2021لع ددح رسدداا رمددل كلرددت فدد  ةددنا  نلدنشددلفلال لصب يددلاها ، 

( نذد  ألجنلء لد للةا لدونها  عب ةدنللال %129ب ات  حأث 

لر شلا لدلبدلء ( بسداا عدفل لصدفلا لعفدلء عدب ادنهاا  وفيلدسلب ا  

لد  لا د فنا نلدملدالال لدمدؤجني بسداا لر شدلا لدلبدلء نودل صدلحاه 

ن نتدد   تللصددي وللةددا ه  بددفنع لح سددلب فلئددفي تددثخأن  ددح وددفيوددب 

فدلء هجدا لع هفدنض لهودل نذد  صع لدونهاا تفنض ب دلرلع نلصع

                                                                                                 غأن علال .  لجنلء   ه ف  ب لرلع نهذل 

 عاء انهاا لد  لا :  ـــ3

وؤانل هلول وب خالل ت اأدنه عدب ودف  بدفاي لدجهدلز لدودنها   ه ف  

ف  تليأِي لدودنلئِا نو دفلا لد هدنب لدودنها  ، نودف ف ُوالئم هدل 

نهل سا وب خالل رساا لهنلالال انهاا  .[35] د لاِع لصب يلاي

( 3لد  لا ف ط لدم ل  ا ادح لدنلتج لدمل   لصجملد  كمل ف  لدجفنل  

 : ت لآل

 

 )مليون دينار (  2021ـــ    2017 من يبين نتائج العبء ضريبة العقار في العراق للمدة:  (3جدول )

 بلصة  لرا باألرلال نزلاي لد خرأط / لدلسلبلال لد لوأا الدميفا /لعف لدجفنل وب باي لدالح  

     * ت فهنلال ةنلها في أا  ** ت فهنلال في أا لندأا 

  

رجف لع لدنسدا لدمسد خنجا ت دف رسدا و فرأدا ( 3  وب خالل لدجفنل

تشددكي و ددفل لد دداء لدوددنها  دوددنهاا لد  ددلا خددالل جددفل  لد دد  

%(  0,3    مدفيحأدث ب دد و لةدط لد 2020ــ2017ةنللال لدفالةا 

نذد  ألره خالل لدفالةا د  ه اأدن لد داء لدودنها  نهدذل هدفل عدفل 

تشددأن ب دد  لدفالةددلال ادددح  ع كفددلءي لدجهددلز لدوددنها  بلإلاددلفا 

لصب يددلا لد نلبدد  بنوكلردده لع ه لمددي لةددـ  رلعل اددنهاأل  ، نع أدده 

هناا   ع تكـلع هنـلك اصالحلال جفها ف  لدن لل لدونهاا لد  دلاي 

 لدن لل لدونها  ف  لد نلق.نه  جتء وب 

 

 ثانيا/ آلية تحاسب ضريبة العقار في العراق 

ت  مف لدأدا لد للةدا لدودنها  عدب ادنهاا لد  دلا فأمدل هخدص       

لدونهاا ع ح لدفنا لدسكنأا نلدملالال لد جلاها لدمؤجني وب خدالل 

 العبء الضريبي % الناتج المحلي االجمالي ايرادات ضريبة العقار  السنة

2017  90680 225995179 0,04 

2018  96326 248120526 0,04 

2019  86039 252274659 0,03 

2020  61622 256428792** 0,02 

2021  79228 260582925* 0,03 

 0,03 2021ــ 2017 مفيو لةط لد 

449                          (445-454)



 

 
 

 

 2022آب   .....رضيبة العقار  –عروبة  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد

نت فهالتده   1959دسدنا  162تراأق لحكلل بلرلع انهاا لد  لا ابد  

 :ـ[36]ا تأصجنلءلال لآلل ع ح نفق

هنلجددع لدمك دد  د  للةددا عددب اددنهاا لد  ددلا لدمسددجي  .1

بلةمه نتثاأن ذد  ف  لدللةاا نلدسجالال ةللء كدلع الا 

 وؤجن .   لةكب 

لجنلء لدكشد  لدمدلب   د   دلا ودب بادي لد جندا لدمخ يدا  .2

تلب ددا د هأ ددا عددب كددي عم أددا تللةددا بشددكي ونفددنا نذددد  

وددب باددي لدهأ ددا ونددذ لحددفلث إله ددل  لجددنلء لد  ددفهن لد ددلل 

نول صلحا ذد  ةلء لصحللل لصونأدا . لن ه  مدف  2003

 ع ح ع ف لصهجلا لدمانل .

لعفلء الا لدسكب نلحدفي هسدكنهل لدمك د  هدل نعلئ  ده ودب  .3

 انهاا لد  لا 

 : اتألدم لادا لآل ع ح نفقه   ت فهن لد أما لد ملوأا د   لا  .4

ا لصاض + ت ددفهن لد أمددا لد ملوأددا د   ددلا ر ت ددفهن بأمدد 

 بأما لدانلء 

ةدد ن لدم ددن × ــددـ ت ددفهن بأمددا لصاض ر وسددلحا لصاض 

  حسا لدوللبط (

ةددد ن لداندددلء × ــدددـ ت دددفهن بأمدددا لدماندددح ر وسدددلحا لداندددلء 

  حسا لدوللبط ( 

دسددنا  87نهد   لح سددلب حسدا  بددلرلع لهجددلا لد  دلا ابدد  

 لدم فل  1979

لد أمدددا  % ودددب5ــدددـ لدادددفل لدسدددنلي د   دددلا لدسدددكن  ر 

 لد ملوأا 

% ودددب لد أمدددا 7ــدددـ لدادددفل لدسدددنلي د   دددلا لد جدددلاي ر 

لد ملوأا لص لره تد  لد لبد  بده نلةد من فأمدل هخدص رسداا 

% وددب لد أمددا لدم ددفاي د ددفنا لدسددكنأا فدد  حلدددا اغاددا 5

لدمددؤجن لن لدمسدد ثجن بددثجنلء ع ددف لهجددلا هدد   لدميددلابا 

فأمددل هخددص ع أدده وددب باددي لدهأ ددا لد لوددا د وددنلئا . لوددل 

ولددالال لد جلاهددا لدمددؤجني فأدد   لدميددلابا ع ددح ع دددلا 

 لصهجلا وب باي كلتا لد فل .

لدم دفل  1959دسنا  162لول بلرلع انهاا لد  لا لدمنب  

 ف ف ه   

تنتهددي ودددب بدددفل لصهجدددلا لدسددنلي لصردددفثلا لددددذي هشدددكي 

 10 ) % 

%  وب لد أما لدم فاي ف  حلددا 9نتلسا لدونهاا بنساا 

 ع ف لهجلا . عفل نجلا

لنا لصاددلاي هنددل لع لرفيددلل لد  ددلا لدددح ت ددفهن لاض نت ددفهن     

وانددح ةددأكلع ت ددفهن ووددلع  ع ددح لدمك دد  نجهددف لاددلف  ع ددح 

ه ر ا ت دفهن لد  دلا كجدتء نلحدف  وللدهأ ا نتثخأن ف  لصجنلءلال 

 دأسهي عمي دجنا لد للةا لدونها  .

 

 ي العراق ثالثا/ المستوى العام لألسعار ومعدل التضخم ف

هُ ن  لدنب  لد ألةد  دألةد لا  هدل لالي لد اأأدن لدنسدا  فد  بدأ       

. لول لد ودخ  فأ دن   [37]لد للهن وب نبت ألخن لن وكلع لخن  

ع ح لره عم أا   لاتفلك كاأن ف  وس ل  لصةد لا ودع تندلبص لد دلي 

نف  لد نلق ب ف تل أي لدنب  لد ألة  ألةد لا  [38]لدشنلئأا د ن لا  

رالحد  ذدد  فدد   2021ـــدـ  2017 مددفيلدمسد ه   نو دفل لد ودخ  د 

 ( :ـــ 4لدجفنل  

  

 2021- 2017 من يبين نتائج الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعدل التضخم للمدة:  (4جدول )

 السنة
 الرقم القياسي

 ألسعار المستهلك
 معدل التضخم السنوي %

2017 104.3 0,2 

2018 104,7 0,4 

2019 105,6 0,9 

2020 106,3 0,7 

2021 106,9 0,6 

 مدةمعدل نمو السنوي لل

 2021ــ 2017
105,6 0,6 

     بلصة  لرا باألرلال نزلاي لد خرأط / وفهنها لصابلل لد ألةأا الدميفا / لعف لدجفنل وب باي لدالح 
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وددب لدجددفنل لعدداله رالحدد  فأمددل هخددص لدددنب  لد ألةدد  ألةدد لا   

 وددب لدمسدد ه   نو ددفل لد وددخ  ف ددف ب ددد و ددفل رمددله لدسددنلي د مددفي

( ع ددددح لد ددددللد  نذددددد  %0,6 %105,6ب ددددد   2021ــددددـ  2017

 ع لد وخ  وسأرن ع أه وب باي دالة  نلا لد لل دألة لا بلإلالفا 

حأددث الاي وددتلا لد م ددا لد دد  هسدد خفوهل لداندد  لدمنكددتي لد نلبدد  ، 

لدفالةددا  مددفيرجددف ت ددلاب فدد  لصابددلل لد ألةددأا ألةدد لا لدمسدد ه   د

(  106,9ــددـ 106,3ـددـ  105,6ــددـ  104,7ـددـ  104,3حأددث ب اددت  

بلرخفددلض  ع ددح لد ددللد  . كمددل رالحدد  لع و ددفل لد وددخ  و ذبددذب

( ع ددح  0,6ــددـــ 0,7ــــددـ 0,9ـ ــدد 0,4ــددـ 0,2و لددلل  حأددث ه ددد   

 .  2021ــ 2017لد للد  د مفي 

لدفالةدا نذدد  د تلهدف  ودفيرالح  تذبذب ف  و فل لد وخ  خدالل   

فدد  لصابددلل لد ألةددأا  ألةدد لا لدمسدد ه   نلدددذي تُ اددن عددب لاتفددلك 

تفاهج  ف  لة لا لدس ع  ، كمدل لع لدلودن كدلع دده تدثثأن فد  ذدد  

 ع ح لدس ع تخلفل وب لة منلا لدلون. لد ذبذب ف  زهلاي لدر ا

 

 رابعا /  حاالت تطبيقية 

 ( ع لا صن  ةكن  1لدللدا  

ل ، تد  ت دفهنهل ودب باددي 100ددل فنادنل الا ةدكب ودؤجني بمسدلحا 

 7200,000دجنددا ت ددفهن لد  ددلالال لد لب ددا د هأ ددا بنهجددلا ةددنلي  

 4800,000اهنلا نكلع ع دف لصهجدلا لددذي  حدفا  لصهدنلا لدسدنلي 

 اهنلا فونهاا لد  لا تكلع كلصت  :

 اهنلا لدونهاا  لدسنلها   720000% ر  9×7200000

رن  لع لدونهاا حسا لد أما لد ملوأا نددأس حسدا بدفل لصهجدلا 

 لدمفا  ف  لد  ف كلع لدونهاا تلسا ع ح لع ح وا د .

 

 ( ع لا صن  تجلاي 2لدللدا  

 فل بادفل لهجدلا دل فنانل بفل ولد  لدملي ع ف ويفق وب كلتا لد

اهندلا  400000اهنلا ف لسدا لدودنهاا نكدلع  لد  دفهن  500,000

 اهنهل ف لسا لدونهاا لدسنلها كلصت  :

 اهنلا لصهنلا لدسنلي  6,000,000اهن ر  12× 500,000

 اهنلا لدونهاا لدسنلها     540,000% ر 9×6,000,000

وددن لد دد  حددفثت فدد  ةددنا  وددفيلوددل  بددناال لدهأ ددا تسددفهف  2020لدلت

عفل لح سلب فلئفي  فوال عبلدونهاا بفنع زهلاي عب لدسنا لدسلب ا 

تثخأنهه دسنا لدلون نله ل  ك أدن ودب لدنشدلفلال نلخدالء فد  عدفا 

كاأن وب لدملدالال لد جلاهدا . نذدد  دكدلع لدودنهاا تفدنض ب دلرلع 

لعفددلء اددنها  فدد  ةددنا نهجددا لع ت اددح ب ددلرلع ، فدد  حددأب صددفا 

بساا له ل  لدنشلفلال ب ف لحفلث  2014اهلا وب ةنا  3ن 2003

نهدددذل دددد  هلدددفث بسددداا جلئلدددا كلانردددل نلدتودددت جمأدددع   2003

 لدملالال نلدفنا لدمؤجني  ب سفهف ول ع أهل وب انهاا ع لا . 

نهنددل رجددف لدمشددك ا فدد  لدماددلدد لدم هنبددا نددد  هسددفا وك فأهددل اددنهاا 

 لد  لا 

نل لع لدمك    س( د  هسدفا لدودنهاا عدب لصهدنلا لدسدنلي دل لف نا

ع مل لع لد  دفهن  2021ندالها  2017( اهنلا ونذ ةنا 50000000 

 2021د  ه اأدن فكد  هكدلع وا دد لدودنهاا لدللجدا ةدفلاهل فد  ةدنا 

 (  :5ة كلع كمل ف  لدجفنل  

 

 

 2021ــ 2017 من ا مع فوائد تأخيريه للمدةلضريبة المستحقة سنوييبين نتائج مقدار ا:  (5جدول )

 2فوائد تأخيريه  1الضريبة السنوية االيراد السنوي السنة
الضريبة الواجب 

 ( 3=2+1تسديدها)

2017 50000000 5450000 4500000 9950000 

2018 59950000 6534550 5395500 11930050 

2019 71880050 7834925 6469204 14304129 

2020 86184179 9394076 7756576 17150652 

2021 103334831 11263497 9300135 20563632 

 73898463 33421415 40477048 المجموع

  الدميفا / لدجفنل وب لعفلا لدالح 

 

وب خالل لدجفنل لعاله ة ياح لدونهاا لدللجدا اف هدل فد  تدلاه  

( اهندلا لذل كدلع لصهدنلا  73,898,463ب ات   2021لد للةا ةنا 
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( %9( اهندلا نذدد  عندف لح سدلب لدودنهاا  50000000لدسنلي  

لدفللئدف  ( نبهذل تكدلع لدودنهاا لد نلكمأدا ودع%10نفللئف تثخأنهه  

 لد   ه   لد للةا عنهل . مفيلد 2021ــ 2017 وب لد ثخأنها د مفي

نبهذل تؤثن ع دح حجد  لهدنلالال ادنهاا لد  دلا فدلذل كدلع لبدي لهدنلا 

د ملاي فك  ة كلع لدونهاا لذل كلرت لك ن وب عمدلاي نغأنهدل ودب 

لد  لالال لد   دد  هد   لد للةدا عنهدل بمدفي لكادن نخلصدا نلع بأمدا 

 لدن لا ت اأن ةنلهل حسا و فل لد وخ  .

ع ح صلا فناأا لد فل نه   ص ت نلةا انهاا لد  دلا نهنل هفل 

 ع ح لدفنا نلدملالال لدمؤجني وع لد اأأنلال  لصب يلاها ( .

 

 االستنتاجات والتوصيات

 اوال / االستنتاجات 

هدد   لد للةددا عددب اددنهاا لد  ددلا د ددفنا نلدملددالال لدمددؤجني   .1

لدم ددفل  ، نبددلرلع  1959دسددنا  162بددلرلع ابدد   ع ددح نفددق

 لدم فل . 1979دسنا  87لهجلا لد  لا اب  انهاا 

% عب لد أما لدم فاي عنف لجنلء ع ف د دفنا 5ه   لصخذ بنساا  .2

% د ملددالال لد جلاهددا 7لدسددكنأا لدمددؤجني , نددد  هؤخددذ بنسدداا 

 لدم فل . 1979دسنا  87بلرلع  ع ح نفق

لع لد للةددا لدوددنها  عددب اددنهاا لهجددلا لد  ددلا ص تل ددق  .3

ص هؤخذ بافل ع ف لصهجلا لص عنف لجنلء لد فلدا د مك فأب كلره 

 لد  فهن لدسنلي وب باي لدهأ ا نه   لد للةا لههمل لع ح .

ندالهدا نب ندل  2003عفل لجنلء ت دفهن عمدلو  د   دلالال وندذ  .4

لدللان بساا لد فهلا لصون  نلب ين ع دح لد  دفهن كدي الا 

دلحددفه عنددف لد للةددا ، اغدد  تلسددب لدلاددع لصوندد  نخلصددا 

للال لدفالةا دأ سنح دمب هؤجن الاه لن ول ده هلدفا خالل  ةن

 لصهجلا حسا هذه لد  فهنلال .

م للةددداأب لدعدددفل لوكلرأدددا حيدددن د دددفا لدم للةددداأب نغأدددن  .5

 دونهاا لد  لا .

ه للةددا لدمك دد  عددب اددنهاا لد  ددلا عنددفول هنلجددع لدهأ ددا  .6

لد لودددا د وددددنلئا ندفهددده و لو ددددا خلصدددا تجاددددنه ونلج ددددا 

 لدونهاا د  للةا .

حددفنث وددب نغ  ع ددح لدددلا لح سددلب اددنهاا لد  ددلا لةدد من .7

نلخدددالء ك أدددن ودددب  2020حودددن ادددلوي نو  ردددع فددد  ةدددنا 

 لدملالال لد جلاها لدمؤجني.

% نلد د  ص 10لرخفلض رساا فلئدفي لدودنهاا لدم دثخني نهد   .8

 ت نلةا وع لد نن  لصب يلاها .

لرخفلض رساا لهنلالال انهاا لد  لا لدح لهدنلالال لدودنلئا  .9

خدالل  2021ن 2019لردت لع دح رسداا فد  ةدن   لدمالاني فك

%( ع دح لد دللد   2,52 %2,76لدفالةا نتشدكي رسداا   وفي

نهددد  رسدددا اددد أ ا نذدددد  د دددفل لجدددنلء حيدددن د   دددلالال 

 (.1نلد ملالال لدمؤجني كمل ف  لدجفنل  

نذدد  ألجدنلء  2021لاتفلك رساا رمل انهاا لد  لا ف  ةنا  .10

صر شلا  2020ن 2019كي وب  فوال عبلد للةا لدونها  

 (.2لدلبلء كمل ف  لدجفنل  

 

 ثانيا/ التوصيات 

لد دد  تخددص ولاددلك نلحددف  87ن 162لجددنلء اوددج د  ددلرلر   .1

هددل لدوددنهاا لد  لاهددا  عددب لهجددلا انا لدسددكنأا نلدملددالال 

 لدمؤجني .

وللكاا لجنلء ت فهن د فنا لدسدكنأا نلدملدالال نتلفهدف  لد أمدا  .2

ي لصر نرت دأؤخذ بده عندف لد ملوأا ده   نلصعالع عنهل بلةلئ

 ت اأت وا د لصهجلا ف  لد  ف .

لصددفلا ت ددفهي فدد  بددلرلع اددنهاا لد  ددلا بنصددفلا لعفددلء وددب  .3

انهاا لد  لا عب ول هلفث وب نبدلء ،لن فأودلع خدلا  عدب 

 لصالاي .

لجنلء حين دمك ف  انهاا لد  لا دمنع لد هنب ودب ادنهاا  .4

 ا د فندا لد  لا لدسنلها ندتهلالال لصهنلالال لدونهاأ

زهدددلاي رسددداا فلئدددفي ادددنهاا لد  دددلا لدم دددثخني بلأدددث تيددداح  .5

د م دثخنهب  لبله   لوولع  وا د لدونهاا لدسنلي د كلع الاع  

 عب افع لدونهاا .

تد   تالود هؤخذ بافل ع ف لصهجلا د فنا لدسكنأا نلدملالال ودل .6

انع لجددنلء ت ددفهنلال عملوأددا عنددف  ه بددف تمددتلدميددلابا ع أدد

لجددنلء لد للةددا دوددنهاا لد  ددلا كلردده هشدداي لدوددنهاا عددب 

 لدم لب ا نلدلين .

ع دددح لدهأ دددا لد لودددا د ودددنلئا لصةددد  لرا بن دددلئج و  لودددلال  .7

لدالدددلث بدددلد   تخييدددت فددد  ادددنهاا لد  دددلا نلدودددنلئا 

 لصخن .
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