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 المستخلص

 تعني التنمية بوجه عام " العملية التي يحدث من خاللها تغيير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل 
الحقيقي، وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة ، وتحسين نوعية الحياة وتغير هيكلية اإلنتاج، وتحدث التنمية 
بفعل إجراءات تهدف الى التغيير، وبذلك تختلف عن النمو الذي يحدث تلقائيا، حيث يتفق اغلبية المختصين باالقتصاد 

والمالية والمحاسبة على ان النمو هو زيادة في السكان او في الثروات المتاحة او في أي مؤشر اخر وعلى نحو طبيعي 
ومن دون فعل او تأثيرات مسبقة ، بينما تشمل التنمية لدى الجميع النمو والتفاعل مع الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

والمؤسسات والعادات، وبالتالي فان كال من التنمية والنمو االقتصادي يتضمن الزيادة في الناتج القومي او زيادة العناصر 
المستخدمة وزيادة كفاءتها اإلنتاجية، فالتنمية تتضمن باإلضافة الى زيادة الناتج وزيادة عناصر اإلنتاج وكفاءة هذه 

العناصر ، اجراء تغييرات جذرية في تنظيمات اإلنتاج وفنونه، وغالبا ما يكون أيضا في هيكل الناتج وفي توزيع عناصر 
 اإلنتاج بين قطاعات االقتصاد المختلفة.

 وعلى الرغم من ان التنمية بمختلف مفاهيمها تحظى بأهمية بالغة على المستوى العالمي، اال انه لوحظ في الفترة األخيرة 
ان هناك اهتمام دولي متزايد نحو الحاجة الى التنمية المستدامة للوصول الى مستقبل مستدام، وذلك بعد ان كان العالم يتجه 
الى جملة من الكوارث االقتصادية والبيئية والبشرية المحتملة، حيث ان االحتباس الحراري والتدهور البيئي وتزايد النمو 

السكاني والفقر وفقدان التنوع البيولوجي واتساع نطاق التصحر، وان الكثير من االشكال الحالية للتنمية ينحصر في 
الموارد البيئية التي يعتمد عليها العالم، فاالرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى الى ظهور مفهوم التنمية المستدامة ، وفي 

العراق يبرز مظهر الحاجة المتزايدة الى التنمية المستدامة بشكل واضح نظرا لحجم المخاطر المستقبلية التي يواجها 
العراق متمثلة في المشاكل االقتصادية وانخفاض أسعار النفط ومشكلة نقص المياه وخضوعها للتحكم من قبل دول الجوار 

 فضال عن مشاكل اإلرهاب والتي تستنزف معظم جهد وموارد الدولة .

 ان عبارة البيئة المستدامة ال تقتصر على التنمية االقتصادية فحسب، بل تتعداها لتشير الى مجموعة واسعة من القضايا 
 متعددة الجوانب إلدارة االقتصاد والبيئة والمجتمع، وهذه العناصر األخيرة تمثل الركائز للتنمية المستدامة.

ويمكن إيجاد نوع من الترابط للضريبة بشكل عام وضريبة القيمة المضافة بشكل خاص مع التنمية المستدامة من خالل 
أهمية التمويل للتنمية، اذ ان تمويل التنمية هو قضية مجتمعية، وان كان النصيب األكبر في تحمل أعباء التنمية يقع على 

دور الدولة في التنمية عاتق الدولة، فانه كذلك على االفراد والمؤسسات أدوار يضطلعون بها وواجبات يلتزمون بها، وان 
مهم بما تملكه من تفويض المجتمع لها في وضع التشريعات، وسّن القوانين وسالمة تطبيقها، وحماية حقوق المستدامة 

أفراد المجتمع منتجيـن كانوا أو مستهلكيـن، وكل ما يتعلق بتعبئـة الموارد المحلية، وكيفية تعبئة المّدخرات وتوجيهها 
 نبغي، ما يضع على كاهلها العبء األكبر في قضية التنمية. ويلالنطالقلالستثمارات، وإيجاد البيئة االجتماعية المالئمة 

 يعتمد وان تحقيقها يتطلب توفير التمويل الذي ،عدم النظر إلى التنمية على أنها سياسة تقبل التأجيل، بل أنها ضرورة ملحة
على عدة مصادر هي: المّدخرات الوطنية، االستثمارات األجنبية، محاصيل الصادرات، االقتراض (الدين الخارجي/ الدين 

  وغيرها من المصادر الممكنة.الداخلي)، المنح والهبات الدولّية

 ة من األهمية أن تسلك الحكوموفي هذا البحث سيكون التركيز على المدخرات الوطنية من خالل الحصيلة الضريبية، وانه
طرًقا عادلة لزيادة المّدخرات من خالل زيادة الضرائب بعدالة ونزاهة، وأال تؤدي الزيادة في المّدخرات إلى القضاء على 

، وسيتم ذلك من خالل البحث في موضوع ضريبة القيمة المضافة ودورها المتوقع الدوافع المشجعة لألنشطة االقتصادية
 في تعزيز التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 



The possibility of promoting sustainable development in Iraq by adoption of value-added tax 

Abstract 

    Generally development means in "process by which a comprehensive and sustained accompanied by a change 
occurring increase in the average real income, and improvement in the distribution of income in favor of the poor 
class, and improving the quality of life and change the production structure, and spoke of development due to 
measures aimed to change, and so different from the growth that occurs automatically, the majority of experts 
agree the economy and the financial and accounting that growth is the increase in the population or in the available 
wealth or any other index naturally and without prior act or effects, While development include everyone growth 
and interaction with economic and social institutions and customs aspects, and therefore, both the development and 
economic growth includes the increase in the gross national product, or increase the components used and increase 
production efficiency, development is included in addition to the increased output and increase the factors of 
production and efficiency of these elements, make sweeping changes in production and arts organizations, and 
often also in the resulting structure and the distribution of the factors of production between different sectors of the 
economy. 

In spite of the development of various concepts are of paramount importance at the global level, but it is observed 
in the recent period that there is a growing international concern about the need for sustainable development to get 
to a sustainable future, and after that the world was heading for a host of potential economic, environmental and 
human disasters, as global warming, environmental degradation, population growth, poverty and loss of biological 
diversity and the breadth of desertification, and that many of the current forms of development is limited to 
environmental resources upon which the world, in close join between environment and development has led to the 
emergence of the concept of sustainable development, and in Iraq highlights the appearance of the growing need to 
sustainable development is clearly due to the size of future risks faced by Iraq represented in the economic 
problems and the drop in oil prices and the problem of water shortage and being subject to control by the 
neighboring countries as well as the problems of terrorism, which drains most of the effort and resources of the 
state, The sustainable environment is a not only limited to economic development, but beyond it to refer to a wide 
range of issues of multiple aspects of the management of the economy, the environment and society, the latter 
elements representing the pillars of sustainable development. 

It can find some kind of coherence to the tax in general and VAT in particular with sustainable development 
through the importance of financing for development, as the financing for development is a societal issue, and 
that was the largest share in shouldering the burden of development falls to the state, it is well on the retail and 
institutional roles undertaking out and duties adhere to, and that the state's role in sustainable development is 
important with only its mandate of community in the development of legislation, the enactment of laws and the 
safety of their application, and to protect the rights of members of the community producers were or consumers, 
and everything related to mobilizing domestic resources, and how to mobilize savings and channel investments, 
And the creation of appropriate social environment for takeoff, which puts upon it the greatest burden in the 
case of development. It should not be looking at development as a policy be postponed, but it is an urgent 
necessity, and that realization requires the provision of funding which is based on several sources: national 
savings, foreign investment, export crops, borrowing (external debt / domestic debt), international grants and 

donations and other of possible sources،. 

In this research focus on national savings would be through tax revenue, and it's important that the government 
is fair ways to increase savings by increasing tax fairness and integrity, and not to an increase in savings lead to 
the elimination of encouraging economic activities motives, it will be done by searching in the subject VAT and its 
anticipated role in promoting sustainable development. 

 


