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 نظرة عامةأوالً: 
 

على مستوى  سواءً جوهرية أحدث التطور التقني المتسارع وما صاحبه من تطور في نماذج األعمال تحوالت 
الفرصة أمام المؤسسات االقتصادية للنفاذ إلى أسواق جديدة وإجراء  تالمنتجات أو التعامالت التجارية، أتاح

المستجدات تحديات  خلقت هذهالتجارة اإللكترونية. وتيرة نمو  في تسارع ساهمتواسع تعامالت على نطاق 
ع وإخضاالشركات العاملة في مجال االقتصاد الرقمي  على تهاتعلق بكيفية سيطرتالمحلية  ةلنظم الضريبيل

تجسدت هذه التحديات في  .الدولية والمحلية الحاليةالقواعد والمعايير الضريبة في ضوء للضرائب  أرباحها
االقتصاد  الشركات العاملة في مجال الحالية على التعامل معالدولية المحلية القواعد والمعايير الضريبة  قدرة

 .الرقمي في ظل اعتمادها على نماذج أعمال تجارية جديدة تُمكنها من تجنب االمتثال للقواعد الضريبية التقليدية
 .خارج إطار المنظومة الضريبية المحلية معظمهالذلك ظل 

 
ا جملة تداعيات، أبرزه الرقميعلى االقتصاد مباشرة أو غير مباشرة  عدم فرض ضرائب سواءً  يترتب عن
الرقمية والتقليدية، إضافة إلى فقدان الدول  بين الشركاتبسبب تفاوت األعباء الضريبية المنافسة  فيعدم العدالة 

ضيق الحيز المالي ، ال سيما في ظل كان يُمكن أن تساهم في تعزيز أوضاعها المالية ،إليرادات ضريبية مستحقة
باتت هناك حاجة  لذلك .تنامي المتطلبات التنمويةو، عجز الموازنات العامة ومستويات الدين الحكومي وارتفاع

إصالحات جوهرية في النظام الضريبي الدولي، والنظم الضريبية المحلية بما يُمّكن من الوصول إلى ملحة إلى 
التجنب تحد من ول بصورة عادلة، وتمكن من توزيع الحقوق الضريبية بين الدمعايير ضريبية دولية قواعد و

 .وتعزز حماية القواعد الضريبية الوطنية ،الضريبي
 

، لذلك تتضافر الجهود على المستوى الدولي لبلورة عالميتحدي ائب على االقتصاد الرقمي تطبيق الضر يمثل
التعاون االقتصادي والتنمية منظمة سعت  ،إطار دولي ينظم توزيع الحقوق الضريبية بين الدول. في هذا الصدد

(OECD إلى ) حول قواعد  دوليتوافق  إلى من أجل الوصولمجموعة العشرين حشد الجهود الدولية بإطار
، ولحين بالمقابلومعايير ضريبية تُمكن الدول من ممارسة سيادتها الضريبية على نشاط االقتصاد الرقمي. 

إيجاد حلول مرحلية أحادية الجانب من  العديد من الدول إلى تسعى صول إلى توافق دولي في هذا السياق،وال
 العاملة في مجال االقتصادانفرادية تُمكنها من تطبيق الضرائب على الشركات  وإجراءاتتدابير خالل تبني 

 الرقمي.
  

راسة الدجاءت هذه  ،في الدول العربيةعلى االقتصاد الرقمي الجوانب المختلفة لتطبيق الضرائب للوقوف على 
التجارية وأسواق المال  من تحول في نماذج األعمال تتناول التطورات الرقمية وما أفرزته أجزاء سبعة في

التي تواجه تطبيق الضرائب على االقتصاد  ،والتحديات الضريبية الناشئة عن ذلك ،والعمل والتجارة واالستثمار
الرقمي على الصعيد الدولي وعلى مستوى الدول العربية، وأبرز الجهود الدولية المبذولة لمواجهة هذه التحديات. 

الرقمي في الدول العربية، في ضوء ذلك تناولت الدراسة الوضع الراهن لتطبيق الضرائب على االقتصاد 
نظرة عامة إعطاء ، إضافة إلى ي مجال المعالجة الضريبية ألنشطة االقتصاد الرقميالعربية فالدول تجارب و

 حول اإلصالحات المستقبلية. 
 

1 
 

 تمهيـــد
 

الحاجة  ، في ضوءبالنسبة للدول العربية أهمية كبيرة الوقت الراهن في االقتصاد الرقميتكتسي الضرائب على 
المنافسة العدالة في تعزيز وإزالة التشوهات بما يؤدى إلى  ،العدالة الضريبيةتعزيز ، واإليرادات العامة زيادةإلى 

وعلى مستوى الدولي  على الصعيد على االقتصاد الرقمييواجه تطبيق الضرائب ، الوقت. في ذات االقتصادية
ة في مجال لماكات الععلى الشر الضريبية الحالية القواعدتطبيق الدول على ترتبط بقدرة تحديات الدول العربية 

المخاطر فضالً عن  متوافق عليها في هذا الخصوص،في ظل عدم وجود قواعد ضريبية دولية االقتصاد الرقمي 
   .ضرائبإخضاعها للفي حالة التي قد تنشأ القطاعات الرقمية في  في االبتكاراالستثمار على 

 
 في سينعقد الذيلوكالء وزارات المالية العرب  السادسلالجتماع  التحضير طارالموضوع، وبإنظراً ألهمية 

هدف ت ،الضرائب على االقتصاد الرقمي في الدول العربية العربي دراسة حولصندوق النقد ، أعد 2021يناير 
الدولي وعلى على الصعيد  االقتصاد الرقميتطبيق الضرائب على التحديات التي تواجه  علىالوقوف  إلى

 ودهوالج، تسارع نمو وتيرة التجارة اإللكترونيةاتساع نطاق المعامالت الرقمية وفي ظل  مستوى الدول العربية
المتخذة و المخططة واإلجراءات التدابيرفي مجال الدولية و العربية التجارب، وهذه التحدياتللتصدي لالدولية 

 واستخالص الدروس المستفادة بما يُمّكن من تعزيز تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.           في هذا الصدد،
 

التعرف هدف الحصول على معلومات وبيانات تُمِكن من باستبيان  النقد العربي أعدّ صندوق في هذا الصدد،
ً  الدول في الرقمي االقتصاد على لضرائبل الراهن الوضع على والتحديات، ، تطبيقالنطاق  ذلك العربية متضمنا

استندت الدراسة على نتائج  اإلصالحات المستقبلية.وللتصدي لها،  والمخططة المتخذةالتدابير طبيعة و
 .  الصددتقارير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واألدبيات الصادرة في هذا االستبيان، إضافة إلى 
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على الصعيدين العالمي  سلوك المستخدمين للتقنيات الحديثة ساهم التحول الملحوظ الذي شهدهعالوة على ذلك، 
تطور في ال ذلكتجلى  ،صعيد العالميالعلى بشكل جوهري في تسريع وتيرة نمو االقتصاد الرقمي. واإلقليمي 
أدوات وسائط التواصل االجتماعي والهواتف النقالة ونترنت، تقنية اإلمات خدلنفاذ إلى لمؤشرات االمتسارع 

مليار نسمة،  7.8 نحو 2020مع بلوغ عدد سكان العالم في بداية عام حيث أنه  وغيرها من التقنيات المبتكرة.
مليار مستخدم لإلنترنت )بنسبة نفاذ تصل  4.5 أكثر من بات هناك في المائة، 55ونسبة التحضر إلى حوالي 

للهاتف  مليار مستخدم 5.1(، وأكثر من 2020و 2019في المائة بين عامي  7في المائة، وزيادة تبلغ  59إلى 
 ،(2020و 2019بين عامي  في المائة 2.4تبلغ  في المائة بزيادة ّ للهواتف النقالة 67نسبة نفاذ تبلغ النقال )ب

في  9.2في المائة بزيادة تبلغ  49نسبة نفاذ تبلغ ب)وسائط التواصل االجتماعي  ألدوات تخدممليار مس 3.8و
 (. 2شكل )، (2020و 2019بين عامي  المائة

 
 (2شكل )

 على مستوى العالمواالتصاالت  المعلومات اتتقنيالنفاذ إلى مؤشرات تطور 
 (2020و 2019خالل عامي )

 طمستخدمي وسائ 
 االجتماعيالتواصل 

 مستخدمي 
 الهاتف النقال

 مستخدمي 
 السكان اإلنترنت

    

3.80  
 مستخدممليار 

5.19 
 مستخدممليار 

4.54  
 مستخدممليار 

7.75  
 مليار نسمة

 نسبة النفاذ
49% 

 نسبة النفاذ
67% 

 نسبة النفاذ
 %55نسبة التحضر  59%

 (2019 – 2020) 
            9.2%     

 (2019 – 2020) 
        2.4%     

 (2019 – 2020) 
       7.0%     

 (2019 – 2020) 
            1.1%     

  Global Digital Overveiw, KEMP (2020)المصدر:
 

ً كذلك  سلوك المستخدمين للتقنيات الحديثة شهد ،الدول العربية على صعيد يواكب على نحو تحوالً بارزا
النفاذ إلى تقنية المعلومات مؤشرات  رتطو ذلك تعكسالدول النامية. وعلى مستوى العالم  التي حدثت تالتحوال

مليون  428البالغ  ،من نصف سكان الدول العربيةأكثر التي تُشير إلى أن  ،2019خالل عام  واالتصاالت
مع المتوسط العالمي ، مقارنة نسمة مائةمستخدم لكل  52لى يستخدم اإلنترنت بنسبة نفاذ تصل إ بات ،نسمه
 ومتوسط الدوللكل مائة نسمة،  87المتقدمة البالغ مستخدم  ومتوسط الدول ،مستخدم لكل مائة نسمة 54 البالغ

مائة اشتراك لكل  101 حوالي. كما بلغت اشتراكات الهاتف النقال مستخدم لكل مائة نسمة 47البالغ النامية 
 129ومتوسط الدول المتقدمة البالغ  ،نسمة مائةاشتراك لكل  108 مع المتوسط العالمي البالغ، مقارنة نسمة

االشتراكات بلغت كذلك . نسمة مائةاشتراك لكل  104 متوسط الدول النامية البالغو اشتراك لكل مائة نسمة،
 83مع المتوسط العالمي البالغ  نسمة، مقارنةمائة اشتراك لكل  67 حوالي النشطة في الحزمة العريضة النقالة

متوسط الدول النامية و، اشتراك لكل مائة نسمة 122ومتوسط الدول المتقدمة البالغ نسمة، مائة اشتراك لكل 
لكل مائة نسمة،  اتاشتراك 9 يحوالالهاتف الثابت اشتراكات بلغت بينما نسمة. مائة اشتراك لكل  75 البالغ

اشتراك لكل  36ومتوسط الدول المتقدمة البالغ اشتراك لكل مائة نسمة،  12مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 
 (.3شكل ، )لكل مائة نسمة اتاشتراك 7، ومتوسط الدول النامية البالغ مائة نسمة
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   الدوليو  اإلقليميالصعيدين على  االقتصاد الرقميالتقنية و اتتطورالاً: نيـثا
 

ً  حوالً تتطور الرقمي المتسارع أحدث ال  ساهم في بروزو األنشطة االقتصاديةووسائل تنفيذ أساليب  في ملموسا
جاء هذا التحول  .واالستثمارالعمل والتجارة و المال في أسواق جوهريةتحوالت أفرزت جديدة  نماذج أعمال

البيانات  تطور القدرة التقنية على جمع وتحليل واستخدامثالث عناصر جوهرية تتمثل في بعلى األقل مدفوعاً 
وتلك المرتبطة باألعمال التجارية على مختلف المنصات  التي تنشأ عن األنشطة االجتماعية المعلوماتو

تحول سلوك المستخدمين للتقنيات الحديثة على الصعيدين العالمي ظهور المنصات الرقمية، و، والرقمية
وتيرة نمو التجارة في توسيع نطاق االقتصاد الرقمي وتسريع  مجتمعة ساهمت هذه العوامل .واإلقليمي

 اإللكترونية.
 

التي تنشأ المعلومات البيانات وجمع وتحليل واستخدام لية لعاقدرة تقنية  توفراالقتصاد الرقمي  تطورساهم في 
تسارع وتيرة تطور الحركة على في ذلك تجلى . عن األنشطة االجتماعية، وتلك المرتبطة باألعمال التجارية

 46إلى أكثر من  1992في عام  الواحد في اليومجيجابايت  100اإلنترنت لترتفع من  للبرتوكوالشبكة العالمية 
، 2022عام  الثانية فيفي جيجابايت ألف  150، وُمتوقع أن تصل إلى 2020في عام في الثانية جيجابايت ألف 

   (.1شكل )
 

 (1شكل )
 يةمالعالاإلنترنت تطور حركة 
 (2022 – 1992خالل الفترة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )األنكتاد(. األمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤتمر 2019لعام تقرير االقتصاد الرقمي المصدر: 

 
سهولة الوصول إلى  تستند إلى البياناتجديدة تستخدم نماذج أعمال ظهور منصات رقمية أدى  ،من جهة ثانية

باتت . االقتصاد الرقميإرساء دعائم في  بارزوساهم بشكل  العالمية فرص التجارةمما عزز من  ،لى األسواقإ
يه الشركات الرقمية لعمال تعتمد عأنموذج تمثل أسواق تدعم التبادل التجاري، و الرقمية للمعامالتالمنصات 

، (Apple) ، وأبل(Facebook) ، وفيسبوك(Amazon) ، وأمازون(Google) متعددة الجنسيات مثل غوغل
 .  نترنت(، وغيرها من شركات اإلUber) ، وأوبر(Netflix) فليكس ونت

100  
 (GBغيغابايت )

 في اليوم

100  
 (GBغيغابايت )

 في الثانية

46,600   
 (GBغيغابايت )

 في الثانية

150,700 
 (GBغيغابايت )

 في الثانية

1992 2002 2017 2022 
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على الصعيدين العالمي  سلوك المستخدمين للتقنيات الحديثة ساهم التحول الملحوظ الذي شهدهعالوة على ذلك، 
تطور في ال ذلكتجلى  ،صعيد العالميالعلى بشكل جوهري في تسريع وتيرة نمو االقتصاد الرقمي. واإلقليمي 
أدوات وسائط التواصل االجتماعي والهواتف النقالة ونترنت، تقنية اإلمات خدلنفاذ إلى لمؤشرات االمتسارع 

مليار نسمة،  7.8 نحو 2020مع بلوغ عدد سكان العالم في بداية عام حيث أنه  وغيرها من التقنيات المبتكرة.
مليار مستخدم لإلنترنت )بنسبة نفاذ تصل  4.5 أكثر من بات هناك في المائة، 55ونسبة التحضر إلى حوالي 

للهاتف  مليار مستخدم 5.1(، وأكثر من 2020و 2019في المائة بين عامي  7في المائة، وزيادة تبلغ  59إلى 
 ،(2020و 2019بين عامي  في المائة 2.4تبلغ  في المائة بزيادة ّ للهواتف النقالة 67نسبة نفاذ تبلغ النقال )ب

في  9.2في المائة بزيادة تبلغ  49نسبة نفاذ تبلغ ب)وسائط التواصل االجتماعي  ألدوات تخدممليار مس 3.8و
 (. 2شكل )، (2020و 2019بين عامي  المائة

 
 (2شكل )

 على مستوى العالمواالتصاالت  المعلومات اتتقنيالنفاذ إلى مؤشرات تطور 
 (2020و 2019خالل عامي )

 طمستخدمي وسائ 
 االجتماعيالتواصل 

 مستخدمي 
 الهاتف النقال

 مستخدمي 
 السكان اإلنترنت

    

3.80  
 مستخدممليار 

5.19 
 مستخدممليار 

4.54  
 مستخدممليار 

7.75  
 مليار نسمة

 نسبة النفاذ
49% 

 نسبة النفاذ
67% 

 نسبة النفاذ
 %55نسبة التحضر  59%

 (2019 – 2020) 
            9.2%     

 (2019 – 2020) 
        2.4%     

 (2019 – 2020) 
       7.0%     

 (2019 – 2020) 
            1.1%     

  Global Digital Overveiw, KEMP (2020)المصدر:
 

ً كذلك  سلوك المستخدمين للتقنيات الحديثة شهد ،الدول العربية على صعيد يواكب على نحو تحوالً بارزا
النفاذ إلى تقنية المعلومات مؤشرات  رتطو ذلك تعكسالدول النامية. وعلى مستوى العالم  التي حدثت تالتحوال

مليون  428البالغ  ،من نصف سكان الدول العربيةأكثر التي تُشير إلى أن  ،2019خالل عام  واالتصاالت
مع المتوسط العالمي ، مقارنة نسمة مائةمستخدم لكل  52لى يستخدم اإلنترنت بنسبة نفاذ تصل إ بات ،نسمه
 ومتوسط الدوللكل مائة نسمة،  87المتقدمة البالغ مستخدم  ومتوسط الدول ،مستخدم لكل مائة نسمة 54 البالغ

مائة اشتراك لكل  101 حوالي. كما بلغت اشتراكات الهاتف النقال مستخدم لكل مائة نسمة 47البالغ النامية 
 129ومتوسط الدول المتقدمة البالغ  ،نسمة مائةاشتراك لكل  108 مع المتوسط العالمي البالغ، مقارنة نسمة

االشتراكات بلغت كذلك . نسمة مائةاشتراك لكل  104 متوسط الدول النامية البالغو اشتراك لكل مائة نسمة،
 83مع المتوسط العالمي البالغ  نسمة، مقارنةمائة اشتراك لكل  67 حوالي النشطة في الحزمة العريضة النقالة

متوسط الدول النامية و، اشتراك لكل مائة نسمة 122ومتوسط الدول المتقدمة البالغ نسمة، مائة اشتراك لكل 
لكل مائة نسمة،  اتاشتراك 9 يحوالالهاتف الثابت اشتراكات بلغت بينما نسمة. مائة اشتراك لكل  75 البالغ

اشتراك لكل  36ومتوسط الدول المتقدمة البالغ اشتراك لكل مائة نسمة،  12مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 
 (.3شكل ، )لكل مائة نسمة اتاشتراك 7، ومتوسط الدول النامية البالغ مائة نسمة
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ترليون  19.1بحصة تبلغ حوالي  في مجال التجارة اإللكترونية دول 10أكبر  ،اانيوأستراليا، وإسبوإيطاليا، 
  .(1)اإللكترونية في العالمفي المائة من إجمالي التجارة  37، ما يمثل حوالي دوالر أمريكي

 
 الضعفإلى نحو في العالم  هاحجم مبيعات ارتفاعتُشير التقديرات إلى ، تجارة التجزئة اإللكترونيةعلى صعيد 
)أي ما يُمثل حوالي  2020ترليون دوالر أمريكي في عام  4.2حوالي لتصل إلى  ،2020و 2017بين عامي 

ترليون دوالر أمريكي في عام  2.4، ُمقارنة بحوالي في المائة من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة في العالم( 16
ترليون دوالر أمريكي بحلول  6.5أكثر من يتوقع أن يصل حجم مبيعات تجارة التجزئة في العالم إلى . 2017

في منطقة الشرق  تجارة التجزئة اإللكترونية ر مبيعات، تُقدّ جغرافي. من حيث التوزيع الأ(-4، )شكل 2023عام 
أمريكا مليار دوالر في  83.6حوالي مقارنة ب ،2020خالل عام مليار دوالر  41.6بحوالي  األوسط وأفريقيا

مليار دوالر أمريكي  498.3، وحوالي مليار دوالر أمريكي في وسط وشرق أوروبا 92.9، وحوالي الالتينية
آسيا  ترليون دوالر في 2.4مليار دوالر في أمريكا الشمالية، وأكثر من  749في غرب أوروبا، وحوالي 

      (. ب-4والباسفيك، )شكل 
 

 (4شكل )
 في العالم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية)أ( 

 (2023 – 2017)خالل الفترة 
 حسب اإلقليم تجارة التجزئة اإللكترونيةمبيعات )ب( 

 (2020خالل عام )

  
 .statista( ،2019)قاعدة بيانات  المصدر:         
 * توقعات.           

    .eMarketer( ،2020)قاعدة بيانات  المصدر:      

 
اإللكترونية من قطاع األعمال ( للتجارة UNCTADمؤشر منظمة األنكتاد )يشير  على صعيد الدول العربية،

لالنفتاح نحو التجارة اإللكترونية. حيث اتجاه في المنطقة العربية إلى أن هناك  (3)(2)2019إلى المستهلكين لعام 
في المائة في ثمان دول عربية على  50ترتفع بأكثر من ونقطة،  100من  84و 13تتراوح قيم المؤشر بين 

يعكس (. أ-5، إضافة إلى كل من لبنان، وتونس، )شكل ةلدول الخليج العربي دول مجلس التعاون ها مجموعةرأس
. حيث تُشير التقديرات إلى أن مبيعات في المنطقة اإللكترونيةلحوظ في وتيرة نمو التجارة مالتطور ال ذلك

 2016عامي  إلى أكثر من الضعف في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين تقفزالتجارة اإللكترونية 

                                                 
(1) UNCTAD Press Release, PR/2020/007, Geneva, Switzerland April 2020   
استعداد االقتصاد لدعم التسوق عبر اإلنترنت.  يتكون المؤشر من أربعة مؤشرات ترتبط ارتباًطا وثيقًا يقيس مؤشر التجارة اإللكترونية مدى  (2)

 بالتسوق عبر اإلنترنت والتي تغطيها دولة واسعة.
(3)  UNCTAD B2C ecommerce Index (2019) 
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 (3شكل )
 الدول العربية مقارنة بالعالم والدول الناميةواالتصاالت في  المعلومات تقنيةالنفاذ إلى مؤشرات تطور 

 (2019و 2015خالل عامي )
 اشتراكات الهاتف الثابت )الخطوط األرضية()ج(  ت)ب( نفاذ األسر لإلنترن الذين يستخدمون اإلنترنت )أ( األفراد

   
االشتراكات النشطة في الحزمة العريضة )هـ(  نقالالهاتف الاشتراكات )د( 

  النقالة
االشتراكات النشطة في الحزمة العريضة )و( 

 الثابتة

   
 .2020،  (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالتالمصدر: قاعدة 

 
تحوالت جوهرية في أسواق المال والعمل  ،سابقة الذكر ةالثالث العواملبمصحوباً المتسارع التقني  التطور أفرز

يُقدّر حجم االقتصاد  حيثوتسارع وتيرة نموه.  نطاق االقتصاد الرقميساهم في توسيع و، والتجارة واالستثمار
في  15.5و 4.5بين يتراوح حجمه و، ترليون دوالر أمريكي 11.5 بنحوالمتوفرة،  بياناتالرقمي، حسب ال
  .(2019األنكتاد ) ،المحلي اإلجمالي في العالمالمائة من الناتج 

 
ظهور و واالبتكار المعرفةمقروناً بتطور  ،المعلوماتوانتشار التطور التقني المتسارع  أتاحفي ذات السياق،  

للنفاذ إلى أسواق جديدة وإجراء الشركات متعددة الجنسيات الفرصة أمام جديدة قائمة على الرقمنة،  نماذج أعمال
مما أدى إلى تجسير الهوة بين  ،المنتجات المادية أو الرقميةتعامالت على نطاق واسع سواًء على مستوى 

بشقيها من  ةتيرة نمو التجارة اإللكترونيوتسارع إلى . أدى ذلك بدوره التجارة العالمية عزز فرصواألسواق 
(، ومن قطاع األعمال إلى قطاع Business to Business (B2B)) األعمالقطاع األعمال إلى قطاع 

حجم التجارة اإللكترونية تُشير التقديرات إلى أن  حيث(. Business to Consumers (B2C)المستهلكين )
، ما 2017 ترليون في عام 24ي مقارنة بحوال ،2018ترليون دوالر أمريكي في عام  26 نحوبلغ  في العالم

حجم التجارة اإللكترونية من قطاع  يُقدر من النتاج المحلي اإلجمالي العالمي.في المائة  30يعادل حوالي 
في المائة من إجمالي التجارة  83ترليون دوالر أمريكي، ما يمثل حوالي  21حوالي باألعمال إلى قطاع األعمال 

حوالي بحجم التجارة اإللكترونية من قطاع األعمال إلى قطاع المستهلكين  يُقدراإللكترونية في العالم، في حين 
كل  تعتبر. في المائة من إجمالي التجارة اإللكترونية في العالم 17ترليون دوالر أمريكي، ما يمثل حوالي  4.4
وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، األمريكية، الواليات المتحدة  من
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ترليون  19.1بحصة تبلغ حوالي  في مجال التجارة اإللكترونية دول 10أكبر  ،اانيوأستراليا، وإسبوإيطاليا، 
  .(1)اإللكترونية في العالمفي المائة من إجمالي التجارة  37، ما يمثل حوالي دوالر أمريكي

 
 الضعفإلى نحو في العالم  هاحجم مبيعات ارتفاعتُشير التقديرات إلى ، تجارة التجزئة اإللكترونيةعلى صعيد 
)أي ما يُمثل حوالي  2020ترليون دوالر أمريكي في عام  4.2حوالي لتصل إلى  ،2020و 2017بين عامي 

ترليون دوالر أمريكي في عام  2.4، ُمقارنة بحوالي في المائة من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة في العالم( 16
ترليون دوالر أمريكي بحلول  6.5أكثر من يتوقع أن يصل حجم مبيعات تجارة التجزئة في العالم إلى . 2017

في منطقة الشرق  تجارة التجزئة اإللكترونية ر مبيعات، تُقدّ جغرافي. من حيث التوزيع الأ(-4، )شكل 2023عام 
أمريكا مليار دوالر في  83.6حوالي مقارنة ب ،2020خالل عام مليار دوالر  41.6بحوالي  األوسط وأفريقيا

مليار دوالر أمريكي  498.3، وحوالي مليار دوالر أمريكي في وسط وشرق أوروبا 92.9، وحوالي الالتينية
آسيا  ترليون دوالر في 2.4مليار دوالر في أمريكا الشمالية، وأكثر من  749في غرب أوروبا، وحوالي 

      (. ب-4والباسفيك، )شكل 
 

 (4شكل )
 في العالم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية)أ( 

 (2023 – 2017)خالل الفترة 
 حسب اإلقليم تجارة التجزئة اإللكترونيةمبيعات )ب( 

 (2020خالل عام )

  
 .statista( ،2019)قاعدة بيانات  المصدر:         
 * توقعات.           

    .eMarketer( ،2020)قاعدة بيانات  المصدر:      

 
اإللكترونية من قطاع األعمال ( للتجارة UNCTADمؤشر منظمة األنكتاد )يشير  على صعيد الدول العربية،

لالنفتاح نحو التجارة اإللكترونية. حيث اتجاه في المنطقة العربية إلى أن هناك  (3)(2)2019إلى المستهلكين لعام 
في المائة في ثمان دول عربية على  50ترتفع بأكثر من ونقطة،  100من  84و 13تتراوح قيم المؤشر بين 

يعكس (. أ-5، إضافة إلى كل من لبنان، وتونس، )شكل ةلدول الخليج العربي دول مجلس التعاون ها مجموعةرأس
. حيث تُشير التقديرات إلى أن مبيعات في المنطقة اإللكترونيةلحوظ في وتيرة نمو التجارة مالتطور ال ذلك

 2016عامي  إلى أكثر من الضعف في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين تقفزالتجارة اإللكترونية 

                                                 
(1) UNCTAD Press Release, PR/2020/007, Geneva, Switzerland April 2020   
استعداد االقتصاد لدعم التسوق عبر اإلنترنت.  يتكون المؤشر من أربعة مؤشرات ترتبط ارتباًطا وثيقًا يقيس مؤشر التجارة اإللكترونية مدى  (2)

 بالتسوق عبر اإلنترنت والتي تغطيها دولة واسعة.
(3)  UNCTAD B2C ecommerce Index (2019) 
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إلى بروز شركات  البيانات إلى التي تستند هياكل التجارية القائمة على نماذج األعمال الجديدةأدى ظهور ال
. أثار هذا الوضع تحديات في أي دولة دون الحاجة إلى التواجد المادي عن بُعد التجارية هاممارسة أعمالتستطيع 

المحلية للقواعد الضريبية األنشطة الرقمية وإخضاعها  على للدول العربية ةتعلق بكيفية سيطرة النظم الضريبيت
 لذلك ظلت هذه الشركات تعمل خارج إطار المنظومة الضريبية المحلية.  .في ظل غياب قواعد ومعايير دولية

، أبرزها جملة تداعيات،تترتب عنه  الرقميعلى االقتصاد مباشرة أو غير مباشرة  ن عدم فرض ضرائب سواءً إ
شركات  بين، أو الرقمية والتقليدية بين الشركاتبسبب تفاوت األعباء الضريبية المنافسة  فيعدم العدالة 

التي ال تنطبق عليها القواعد وغير المقيمة المحلية قيمة التي تخضع أرباحها للضريبة المُ  الرقمياالقتصاد 
كان يُمكن أن تساهم في تعزيز  مستحقة ضريبيةإليرادات  العربية الدولفقدان إضافة إلى  ،الضريبة المحلية
. داخل اقتصادات هذه الدول موارد مالية ضخمةخصوصاً وأن األنشطة الرقمية باتت تحقق  أوضاعها المالية،
على مستوى  تٌحقق إيرادات (5)إلى أن األسواق الرقمية السياقهذا  المتوفرة فيالبيانات تُشير  فعلى سبيل المثال

تُقدّر المكاسب . بينما 2020في عام  ترليون دوالر أمريكي 8.2حوالي تقديرات، الها، بحسب حجم يتجاوز العالم
أمريكي  والرمليار د 117.4ن أكثر مب ،داخل االقتصادات العربية ،الرقميةاألسواق هذه بإطار  الُمحققةالمالية 

تحصيل  مكانيةأ تساؤالت جوهرية حولالضخمة المكاسب المالية  هذه تثارأ (.6، )شكل (6) 2020 عام في
على ممارسة بقدرتها يُواجه تحديات ترتبط ، خصوصاً وأن ذلك في شكل ضرائب الموارد حصتها من هذهالدول 

   على هذه الموارد.الضريبية سيادتها 
 

 (6شكل )
 لدوليوا إلقليميعلى الصعيدين ا السوق الرقمي حجم

 )مليار دوالر أمريكي(

 
 

  statista المصدر: قاعدة بيانات. 
 .اإلنترنتمحتويات الوسائط المرئية والمسموعة والتطبيقات التي يتم توزيعها مباشرة عبر ل السنوية يراداتاإلعالم الرقمية: وسائل اإل (1) 
 وغيرها.وإعالنات الوسائط االجتماعية  ،البحث اتعلى شبك على اإلعالن من الشركات المحلية السنوية النفقات اإلعالنية :ن الرقميالاإلع( 2) 
 (B2B( ،)C2Cالرقمية، )الخدمات ، ال يشمل (B2Cالسلع المادية عبر قناة رقمية لمستخدم نهائي خاص )اإللكترونية: مبيعات التجارة ( 3) 
 .(توصيل الطعام، وتطبيقات اللياقة البدنية ،تذاكرحجز ال، )على سبيل المقال الخدمات والسلع الرقمية عبر اإلنترنت مبيعات :الخدمات الرقمية (4) 
  .توقعات أحجام المعامالت المحتملة للقطاعات المعنية وليس عائدات الشركة :التقنيات المالية( 5) 
 .للمستخدمين النهائيين بيع األجهزة المتصلة بالشبكة والخدمات ذات الصلة التي تتيح التشغيل اآللي للمنزل من القطاع الخاص المنزل الذكي:( 6) 

  

                                                 
(، والتجارة اإللكترونية Digital Advertising(، و اإلعالن الرقمي )Digital Mediaسائل اإلعالم الرقمية )وتتكون السوق الرقمية من سوق  (5)

 (.Smart Home(، والمنزل الذكي )FinTech(، والتقنيات المالية )Digital services(، والخدمات الرقمية )E-commerceع المادية )للسل
(6) Digital Market Outlook, statista 
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مليار دوالر  18.7، مقارنة بحوالي 2020في عام  مليار دوالر أمريكي 41.6صل إلى حوالي تل 2020و
دوالر مليار  49حوالي إلى لتصل  أمريكي مليار دوالر 8ويُتوقع أن ترتفع بأكثر من  ،2016أمريكي في عام 

الشراء عبر اإلنترنت في عدد من الدول  بالتوجه نحوذلك مدفوعاً  جاء .(ب-5)شكل  ،2021في عام أمريكي 
الذين ينفذون عمليات شراء عبر  سنة فما فوق 15من الفئة العمرية ة المستخدمين نسب تتجاوزحيث  العربية،
في  18متوسط الدول متوسطة الدخل البالغ  ،والكويتفي كل من اإلمارات، والبحرين، والسعودية،  اإلنترنت

دول المنطقة ال عدد من. يعود ذلك إلى تطور البنية التحتية الرقمية في ج(-5شكل )، 2019خالل عام  المائة
اإلمارات،  كل من فيقيمه تتراوح ( الذي Digital Adoption Index) (4)كما يُشير مؤشر التبني الرقمي

 56اإلمارات، و في نقطة من مائة 82)بين ، والسعودية، والكويت، وُعمان، والبحرين، ولبنان وتونسوقطر، 
  د(.-5، )شكل لهذه الدولبالنسبة  التجارة اإللكترونيةارتفاع مؤشر ياُلحظ   ، حيث(ة في تونسطنقمن مائة 

 
 (5شكل )

  للتجارة اإللكترونية التنافسيةمؤشر ( أ)
 (2019) خالل عامفي الدول العربية 

مبيعات التجارة اإللكترونية في منطقة الشرق ( ب)
 (2021 – 2016خالل الفترة ) وشمال إفريقيا األوسط

  
 Go Gulf Websiteالمصدر:        UNCTAD B2C ecommerce Index (2019) المصدر:

 * توقعات.      

في عدد من الدول العربية في الشراء عبر اإلنترنت )ج( 
 (سنة وأكثر 15 ة العمريةئلف)% من ا(، 2017عالم )

(، 2019) للتجارة اإللكترونية التنافسيةمؤشر )د( 
   ( في الدول العربية2016ي )تبني الرقمالومؤشر 

  
، تقرير مؤشر تنافسية التجارة قاعدة بيانات البنك الدوليالمصدر:  .2017(، Global Findex Databse) البنك الدولي المصدر:

 اإللكترونية )اإلنكتاد(.

                                                 
داخل الدول من خالل التركيز على مستوى الرقمنة في ثالث مؤشر التبني الرقمي هو مؤشر مركب يقيس مدى انتشار التقنيات الرقمية  (4)

 .1-0قطاعات تتمثل في األفراد، والحكومات واألعمال، وتتراوح قيمته بين 
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إلى بروز شركات  البيانات إلى التي تستند هياكل التجارية القائمة على نماذج األعمال الجديدةأدى ظهور ال
. أثار هذا الوضع تحديات في أي دولة دون الحاجة إلى التواجد المادي عن بُعد التجارية هاممارسة أعمالتستطيع 

المحلية للقواعد الضريبية األنشطة الرقمية وإخضاعها  على للدول العربية ةتعلق بكيفية سيطرة النظم الضريبيت
 لذلك ظلت هذه الشركات تعمل خارج إطار المنظومة الضريبية المحلية.  .في ظل غياب قواعد ومعايير دولية

، أبرزها جملة تداعيات،تترتب عنه  الرقميعلى االقتصاد مباشرة أو غير مباشرة  ن عدم فرض ضرائب سواءً إ
شركات  بين، أو الرقمية والتقليدية بين الشركاتبسبب تفاوت األعباء الضريبية المنافسة  فيعدم العدالة 

التي ال تنطبق عليها القواعد وغير المقيمة المحلية قيمة التي تخضع أرباحها للضريبة المُ  الرقمياالقتصاد 
كان يُمكن أن تساهم في تعزيز  مستحقة ضريبيةإليرادات  العربية الدولفقدان إضافة إلى  ،الضريبة المحلية
. داخل اقتصادات هذه الدول موارد مالية ضخمةخصوصاً وأن األنشطة الرقمية باتت تحقق  أوضاعها المالية،
على مستوى  تٌحقق إيرادات (5)إلى أن األسواق الرقمية السياقهذا  المتوفرة فيالبيانات تُشير  فعلى سبيل المثال

تُقدّر المكاسب . بينما 2020في عام  ترليون دوالر أمريكي 8.2حوالي تقديرات، الها، بحسب حجم يتجاوز العالم
أمريكي  والرمليار د 117.4ن أكثر مب ،داخل االقتصادات العربية ،الرقميةاألسواق هذه بإطار  الُمحققةالمالية 

تحصيل  مكانيةأ تساؤالت جوهرية حولالضخمة المكاسب المالية  هذه تثارأ (.6، )شكل (6) 2020 عام في
على ممارسة بقدرتها يُواجه تحديات ترتبط ، خصوصاً وأن ذلك في شكل ضرائب الموارد حصتها من هذهالدول 

   على هذه الموارد.الضريبية سيادتها 
 

 (6شكل )
 لدوليوا إلقليميعلى الصعيدين ا السوق الرقمي حجم

 )مليار دوالر أمريكي(

 
 

  statista المصدر: قاعدة بيانات. 
 .اإلنترنتمحتويات الوسائط المرئية والمسموعة والتطبيقات التي يتم توزيعها مباشرة عبر ل السنوية يراداتاإلعالم الرقمية: وسائل اإل (1) 
 وغيرها.وإعالنات الوسائط االجتماعية  ،البحث اتعلى شبك على اإلعالن من الشركات المحلية السنوية النفقات اإلعالنية :ن الرقميالاإلع( 2) 
 (B2B( ،)C2Cالرقمية، )الخدمات ، ال يشمل (B2Cالسلع المادية عبر قناة رقمية لمستخدم نهائي خاص )اإللكترونية: مبيعات التجارة ( 3) 
 .(توصيل الطعام، وتطبيقات اللياقة البدنية ،تذاكرحجز ال، )على سبيل المقال الخدمات والسلع الرقمية عبر اإلنترنت مبيعات :الخدمات الرقمية (4) 
  .توقعات أحجام المعامالت المحتملة للقطاعات المعنية وليس عائدات الشركة :التقنيات المالية( 5) 
 .للمستخدمين النهائيين بيع األجهزة المتصلة بالشبكة والخدمات ذات الصلة التي تتيح التشغيل اآللي للمنزل من القطاع الخاص المنزل الذكي:( 6) 

  

                                                 
(، والتجارة اإللكترونية Digital Advertising(، و اإلعالن الرقمي )Digital Mediaسائل اإلعالم الرقمية )وتتكون السوق الرقمية من سوق  (5)

 (.Smart Home(، والمنزل الذكي )FinTech(، والتقنيات المالية )Digital services(، والخدمات الرقمية )E-commerceع المادية )للسل
(6) Digital Market Outlook, statista 
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 عربيةالالدول 
 (117.4) 6.2 3.6 26.4 4.9 75.6 0.7 
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(iii )ةالشبك تأثيرات (Network Effects):  ُ إمكانية أن يكون هناك تأثير مباشر  الشبكة إلىتأثيرات شير ت
تُعرف هذه  .(7)التي يحصل عليها المستخدمون اآلخرون ،قرارات المستخدمين الجدد من الناشئة ،للمنفعة

الدور المتزايد لتأثيرات الشبكة الناتجة عن تفاعالت  ثيريُ  لبية.، أو السالتأثيرات بالعوامل الخارجية اإليجابية
الضريبية  القواعد صالحيةتساؤالت حول ، حاجة األعمال التجارية إلى الوجود الماديخفض في  العمالء

   المنشأة الدائمة.الحالية القائمة على فكرة 
  

  االقتصاد الرقميالناشئة عن  يبيةتحديات الضرالرابعاً: 
 

على وجه الخصوص إلى وجود شركات تعمل  االقتصاد الرقميتنامي و تطور نماذج األعمال بشكل عامأدى 
 أثار قواعد والمعايير الضريبية التقليدية.الوقت الذي وضعت فيه الجوهرياً عما كانت عليه في بطريقة مختلفة 

الدولية القواعد والمعايير الضريبة  حول قدرة أسئلة جوهريةوارتفاع معدالت أرباحها الشركات ه ذه تنامي
تُمكنها من تجنب جديدة أعمال تجارية نماذج  ها في ظل اعتمادها علىالتعامل مع على الحاليةالعربية وكذلك 
طبيعة التحديات  من المهم تسليط الضوء على ،هذه األسئلةلمناقشة  .للقواعد الضريبية التقليدية االمتثال

 .   ها، والدول العربية ليست بمنأى عنحول العالم واجه جميع الدولتالتي  عن االقتصاد الرقمي الضريبية الناشئة
 

بطبيعة النشاط االقتصادي وإمكانية إخضاعه لمبادئ وقواعد فرض  بشكل عام نجاح المنظومة الضريبيةيرتبط 
المنظومة هذه  بات نجاح ،االقتصاديالذي تشهده طبيعة النشاط  المتسارع في ظل التحوللكن  .المحلية الضريبة

 نشطتهاأالشركات ممارسة بمقدور  أصبحبفضل التطور التقني،  إليه، كما سبق اإلشارةالتساؤالت. من يثير عدداً 
سهولة قيام الشركات العاملة في أنشطة يرجع ذلك إلى  .التواجد المادي إلىدون الحاجة  عبر الحدود التجارية

 تحديات اتممارسيترتب عن هذه ال .المرتبطة بتطوير هذه األصولاالقتصاد الرقمي بنقل البرامج بين الشركات 
حول دون ي المادي لهذه الشركاتعدم التواجد في أن  الرئيس يتمثل التحديلمنظومة الضريبية التقليدية. تواجه ا

 Permanentالدائمة )على قاعدة المنشأة ها تقوم ، ذلك ألنوالمعايير الضريبية التقليدية القائمة تطبيق القواعد
Establishment). هو محلية الالدولية والتشريعات الضريبية  فيمفهوم المنشأة الدائمة استخدام  الغرض من

الدولة التي لها الحق في فرض الضريبة على أرباح  من تحديدبما يُمكن  توزيع الحقوق الضريبية بين الدول،
الوجود المادي للممارسات ب التقليديةالضريبية  القواعد تعود فكرة ربط . مقيمة في الدولة المتعاقدة أي مؤسسة

إلى وجود مادي محلي من أجل ممارسة  بحكم طبيعتها إلى حاجة العديد من األعمال التجارية التقليدية، التجارية
 . (OECD, 2015)، أعمالها

 

 ُ تمكين توسع التجارة اإللكترونية عبر الحدود وب تصلتثير مالمح أخرى لالقتصاد الرقمي تحديات كذلك ت
تحديات عن بُعد، وما تُثيره الممارسات في هذا الصدد من المستهلكين من الوصول إلى المنتجات والخدمات 

الخدمات التي يصعب السيطرة عليها نظراً األصول الرقمية و، خصوصاً الستهالكائب اضربتحصيل ترتبط 
وكيف يمكن أن تحول دون  ،قاء مزيداً من الضوء على طبيعة هذه التحدياتإلل .مرورها بالمنافذ الجمركيةلعدم 

تناولها من منظور الضرائب المباشرة، والضرائب غير من المناسب ، تطبيق الضرائب على االقتصاد الرقمي
 .(OECD, 2018)، المباشرة، واإلدارة الضريبية

                                                 
من مزايا القرارات التي اتخذها المستخدمون السابقون في شراء جهاز فاكس  مستخدميه يستفيد ،عند إدخال جهاز فاكس جديدعلى سبيل المثال  (7)

 الجديدة مع شبكة موجودة مملوكة لألطراف المحتملين. التقنيةمن خالل القدرة على تواصل هذه 
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 مالمح االقتصاد الرقمي من المنظور الضريبيثالثاً: 
 

 .الضريبية الناشئة عن االقتصاد الرقمي بالتحدياتصلة  ذاتالتي يُحتمل أن تكون خصائص ال هناك عدد من
على تطبيق القواعد وكيفية تأثيرها  لسماتاعدد من هذه من المهم تسليط الضوء على هذه العالقة طبيعة لفهم 

  .الحالية التقليديةالضريبية 
 
(i ) نتقالاالإمكانية (Mobility) :األصول  مثلتتسم بخاصية االنتقال على مكونات ة الرقمي األنشطةعتمد ت

نقلها من بسهولة  غير الملموسةاألصول تتسم  .واألنشطة التجاريةظائف الوووالمستخدمين،  ،ةلموسغير الم
أصبح  . بهذا المفهوم،هابتطوير القانونية عن األنشطة المرتبطة ملكيتهامكانية فصل ، ذلك إلمكان إلى آخر

والوصول في نفس  الحدودممارسة األعمال التجارية بشكل واسع وعبر  القائمة على الرقمنةالشركات بمقدور 
انتقال إمكانية بأيضا  ةنشطة الرقمياألتتسم . أيضاً عن بُعد الوقت إلى عدد أكبر من المستهلكين للسلع والخدمات

 من خالل البرامج والتطبيقاتعن بُعد ألنشطة التجارية ممارسة ا المستخدمينمقدور ب إذ يكونالمستخدمين، 
التطبيق  مقيم في دولة معينة شراء برنامج من دولة ثانية على أن يتم استخدام يمكن لمستهلك ،فعلى سبيل المثال)

حيث يكون بمقدور ، التجارية واألنشطة نقل الوظائفإمكانية الرقمنة  تُتيحكذلك  .(أو البرنامج في دولة ثالثة
 ان تواجد الموردينتواجدها أو مكعن مكان بعيداً على المستوي الدولي  نشطتهاأإدارة  عملية ممارسةالشركات 
إلى  والتحول الملحوظ في نماذج األعمال، في ضوء التقدم في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت. أو العمالء

إدارة العديد من  الرقمي العاملة في مجال االقتصاد جانب تحرير السياسة التجارية، أصبح بمقدور الشركات
دون ( المشتريات وإدارة المخزون والتسويق المحليمثل )الوظائف التي كانت تتطلب وجودًا محليًا في السابق 

 .الحاجة إلى الوجود المادي
 

التجارية بشكل واسع وعبر الحدود والوصول  هالشركات القائمة على الرقمنة ممارسة أعماللتُتيح هذه السمات 
اقتصادياً أي أن يكون لها تواجدً  ،عن بُعد في نفس الوقت إلى عدد أكبر من المستهلكين للسلع والخدمات

(Economic Presence)  جد اوتدون الحاجة إلى الفي دولة ما( الماديPhysical Presence).  من حيث
تطبيق القواعد والمعايير الضريبية المنظور الضريبي، يحول عدم التواجد المادي لألعمال التجارية دون 

االقتصاد الرقمي  مجال في سهولة قيام الشركات العاملة في التحديتمثل يحيث عليها.  حاليا القائمةالتقليدية 
يجعلها بمنأى عن الخضوع للضريبة وفقا  هذا .تفضيلية ضريبية بما يحقق معاملة ،آخرإلى مكان نشاطها  بنقل

 (.OECD, 2015التي تستند إلى قاعدة المنشأة الدائمة، ) الضريبية التقليدية والمعايير للقواعد
 
(ii )للتقنيات الرقمية  تعتمد نماذج األعمال :البيانات ومشاركة المستخدمينعلى  االعتماد ً األكثر استخداما

في يظهر الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مشاركة المستخدم بشكل ُمكثف على البيانات والمستخدمين. حيث 
البيانات وتأثيرات الشبكة مرتبط بشكل كبير باألعمال مثل هذه وجود أن  أي، التجاريةلألعمال  خلق القيمة

من خالل منصة رقمية  من المستخدمين جمع البيانات والمحتوى حيث يُعتبر. المستخدمه ئوالمحتوى الذي ينش
أنشطة أساسية لخلق القيمة  ،توجيه اإلعالناتفي االستفادة منها  وألجذب مستخدمين آخرين  هاواستخدام

مشاركة المستخدمين  عن المتولدةهناك صعوبة في تحديد القيمة  ،. من المنظور الضريبيألعمال التجاريةل
 .(OECD, 2018)، المساهمة في تحقيقها إلى البياناتواسنادها 
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(iii )ةالشبك تأثيرات (Network Effects):  ُ إمكانية أن يكون هناك تأثير مباشر  الشبكة إلىتأثيرات شير ت
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   المنشأة الدائمة.الحالية القائمة على فكرة 
  

  االقتصاد الرقميالناشئة عن  يبيةتحديات الضرالرابعاً: 
 

على وجه الخصوص إلى وجود شركات تعمل  االقتصاد الرقميتنامي و تطور نماذج األعمال بشكل عامأدى 
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 .   ها، والدول العربية ليست بمنأى عنحول العالم واجه جميع الدولتالتي  عن االقتصاد الرقمي الضريبية الناشئة
 

بطبيعة النشاط االقتصادي وإمكانية إخضاعه لمبادئ وقواعد فرض  بشكل عام نجاح المنظومة الضريبيةيرتبط 
المنظومة هذه  بات نجاح ،االقتصاديالذي تشهده طبيعة النشاط  المتسارع في ظل التحوللكن  .المحلية الضريبة
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سهولة قيام الشركات العاملة في أنشطة يرجع ذلك إلى  .التواجد المادي إلىدون الحاجة  عبر الحدود التجارية

 تحديات اتممارسيترتب عن هذه ال .المرتبطة بتطوير هذه األصولاالقتصاد الرقمي بنقل البرامج بين الشركات 
حول دون ي المادي لهذه الشركاتعدم التواجد في أن  الرئيس يتمثل التحديلمنظومة الضريبية التقليدية. تواجه ا
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Establishment). هو محلية الالدولية والتشريعات الضريبية  فيمفهوم المنشأة الدائمة استخدام  الغرض من

الدولة التي لها الحق في فرض الضريبة على أرباح  من تحديدبما يُمكن  توزيع الحقوق الضريبية بين الدول،
الوجود المادي للممارسات ب التقليديةالضريبية  القواعد تعود فكرة ربط . مقيمة في الدولة المتعاقدة أي مؤسسة

إلى وجود مادي محلي من أجل ممارسة  بحكم طبيعتها إلى حاجة العديد من األعمال التجارية التقليدية، التجارية
 . (OECD, 2015)، أعمالها
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الخدمات التي يصعب السيطرة عليها نظراً األصول الرقمية و، خصوصاً الستهالكائب اضربتحصيل ترتبط 
وكيف يمكن أن تحول دون  ،قاء مزيداً من الضوء على طبيعة هذه التحدياتإلل .مرورها بالمنافذ الجمركيةلعدم 

تناولها من منظور الضرائب المباشرة، والضرائب غير من المناسب ، تطبيق الضرائب على االقتصاد الرقمي
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ال  لذلك .تمارس الشركة نشاطها من خالل "منشأة دائمة"، أي أن الشركة على أرض الدولةوجود  رباحاأل
المقيمين  استخدام الُمحققة مناألرباح  فرض الضريبة علىتستطيع الدول من خالل النظم الضريبية التقليدية 

ً  .العاملة في مجال نشاط االقتصاد الرقميأراضيها لخدمات الشركات  على صعوبة هناك  عالوة على ذلك أيضا
)داخل الدولة( البيانات  استخدامالناشئة عن  كيفية تحديد القيمةتوزيع الحقوق الضريبية ذلك لعدم وضوح في 

واجه الدول في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن ت اتالتحدي ههذياُلحظ أن  .من خالل المنتجات والخدمات الرقمية
  ها.الدول العربية ليست بمنأى عن

     
 في الدول العربية يبة على القيمة المضافةالضرالتحديات المتعلقة ب

 
مناقشة هذه التحديات لكن قبل . (VATأيًضا تحديات ألنظمة ضريبة القيمة المضافة ) يخلق االقتصاد الرقمي

حسب النظام الضريبي  من المناسب التطرق لتوزيع الحقوق الضريبية تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة
ممارسة السيادة في إلى أن للدول الحق  لضريبة القيمة المضافة القواعد الدوليةالمبدأ العام و شيري .الدولي

للسلع  المستهلك النهائيإلى أراضيها. ذلك ألن الضريبية وفرض الضرائب على السلع والخدمات الواردة 
للدولة التي تتم فيها عملية االستهالك أي  حق فرض الضريبة، لذلك يكون الذي يتحمل الضريبةوالخدمات هو 

 .(OECD, 2018)، أي ضرائب على صادراتها الدولة المصدرة بعدم فرضالتزام مع المستوردة، الدولة 
 

ً على ما سبق، ً من حيث توزيع الحقوق  شكليإن فرض الضرائب على السلع والخدمات ال  تأسيسا تحديا
ي ضوء تنامي ف باإلدارة الضريبيةالصعوبات المتعلقة ن في ، ولكن التحدي يكمُ بالنسبة للدول العربية الضريبية

األصول غير الملموسة أو الرقمية مثل الكتب واألفالم عمليات شراء  ،على وجه الخصوصالتجارة اإللكترونية، 
 تمعامالالإخضاع في  إلى حٍد ما هناك صعوبةسبيل المثال على  .عبر اإلنترنت الرقميةوالخدمات وغيرها، 

إلى ضريبة القيمة واألفالم وغيرها من المنتجات والخدمات الرقمية شراء الكتب اإللكترونية ب مرتبطةال
فضالً عن التحدي المتمثل في إدارة االلتزامات ، للرقابة الجمركيةبسبب صعوبة إخضاعها  ذلك .المضافة

ً تخلق عبالضريبية الناتجة عن الحجم الكبير للمعامالت منخفضة القيمة، والتي يمكن أن  ً  ئا ً  إداريا في ذات و كبيرا
إلى عدم وجود إطار دولي فعال لضمان تحصيل  في جزٍء منها ترجع هذه التحديات إيرادات هامشية.الوقت 

يترتب عن ذلك . يخلق صعوبات وتكاليف امتثال عالية، مما االستهالك منطقةضريبة القيمة المضافة في نطاق 
المنشآت الوطنية ، ومنافسة وتشويه التجارة ،فقدان اإليراداتمخاطر تتمثل، من منظور الحكومات، في 

  .التقليدية
 
 في الدول العربيةاإلدارة الضريبية المتعلقة ب تحدياتال
 

ً تحديات لإلدارة الضريبية  القدرة على حول  يدور معظمهافي الدول العربية، يخلق االقتصاد الرقمي أيضا
من حيث  وتحديد العمالء. ،هامنوجمع المعلومات والتحقق  األنشطة،وتحديد مدى  التجارية،تحديد األعمال 

ضمن بما ي ،عمالاأل طبيعة التعرف علىصعوبة في الضريبية  اتإلدار، قد تواجه ااألعمال التجارية دتحدي
كانت مقيمة أو غير  ينطبق ذلك على األنشطة القائمة على الرقمنة سواءً الوطنية، وللقواعد الضريبية  اامتثاله

11 
 

 في الدول العربية على الدخلالضرائب التحديات المتعلقة ب
 

بعض القواعد الضريبية  على الضوءالتحديات التي تواجه الضرائب على الدخل من المهم تسليط قبل مناقشة 
في مجال السيادة الضريبية تمارس الدول  بشكل عام،بتوزيع الحقوق الضريبية بين الدول. التقليدية المرتبطة 

الدخول التي يحققها غير الذي يُطبق على  الدخل مصدر مبدأ، ومبدأ اإلقامةالضرائب المباشرة وفقاً لمبدئين: 
فرض الضرائب على عملية  الحاليةوالمحلية الدولية  القواعد الضريبية تُعالجالمقيمين في الدول مصدر الدخل. 

 ً حالتين: فرض الضرائب على االستثمارات الخارجية للشركات المقيمة،   من خاللالدخل عبر الحدود عموما
المقيمة، فال تواجه الدول بالنسبة للشركات وفرض الضرائب على االستثمارات الواردة للشركات غير المقيمة. 

الحق في فرض ألن لها ها الُمحققة داخلياً أو خارجياً، أرباحلى عمن حيث إمكانية فرض الضريبة  صعوبات
 مفهوم تعريففيما يتعلق بالدول ممارسات تباين ت. من إيرادات المنشآت المقيمة على كافة ما تحققهالضريبة 
دول في . تحدد بعض الدول مكان إقامة الشركة بناًء على معايير رسمية مثل مكان التأسيس، حيث اإلقامة
، مثل مكان اإلدارة الفعالة أو المفاهيم المماثلة ،مكان إقامة الشركة من خالل معايير واقعية مرجعية ديُحدّ أخرى، 

 ,Steenkamp) مكان التأسيس ومكان اإلدارة الفعال معياريمن أنظمة مختلطة بينما تعتمد بعض الدول على 
 نوالمقيم التي يحققهارباح األ علىفي فرض ضرائب  الضريبية الدول لحقوقهاممارسة  نشأ عنيقد  .(2014
على التبادل الدولي للسلع والخدمات  سالبةآثار  من الزدواج الضريبيا لم  ازدواج ضريبي. ولِ  حدودهاخارج بها 

معالجة مثل هذه لالمعاهدات الضريبية الثنائية  عتالحدود، وِض عبر قنيات الحديثة وحركات رأس المال والت
 الحاالت. 

 
العاملة في مجال نشاط  منشآتال ممارسة السيادة الضريبية علىالعربية يحق للدول تأسيساً على مبدأ اإلقامة، 

 األرباحفرض الضرائب على  تستطيع حيث .وفقاً للتشريع الضريبي الداخلي ،لديهاالمقيمة  ،االقتصاد الرقمي
ً  من بيع السلع والخدمات القائمة على الرقمنة المنشآتالتي تحققها  ً أو  داخليا ً للقوانين  . لذلكخارجيا وفقا
 مجال نشاط االقتصاد الرقمي في العامة المنشآتضاع معظم الدول العربية تحديات في إخال تواجه  ،الضريبية
 تحديات من منظور اإلدارة الضريبية ها قد تواجه. لكن(المنشأة الدائمةاإلقامة )، ذلك لتوفر شرط لديهاالمقيمة 
ً المنشآت من حيث الحصول على المعلومات الكافية عن أنشطمع هذه التعامل كيفية تتعلق ب  تها داخلياً وخارجيا

 للضريبة. امتثالها  تعزيزالتحديد الدقيق للوعاء الخاضع للضريبة و بما يُمكن من
 

على الدخول التي يحققها غير المقيمين  الضرائبفي حالة فرض  الذي يُطبق تأسيساً على مبدأ مصدر الدخل
نها أب ةخارج نطاق الدول العاملة في مجال نشاط االقتصاد الرقميالشركات  فتُصنّ  ،في الدول مصدر الدخل

تطبيق القواعد والمعايير الضريبية تحديات تتعلق بصعوبة الدول العربية  واجهقد تلذلك  غير ُمقيمة.شركات 
عدم التوافق بين المكان الذي ، وعن بعد قدرة هذه الشركات على خدمة عمالئها، ذلك ليهاعلالدولية والمحلية 

تتمثل أبرز تحديات في هذا السياق،  يتم فيه فرض الضرائب على األرباح والمكان الذي يتم فيه إنشاء القيمة.
أو  صلةعدم وجود في ي مجال االقتصاد الرقمي إلى القواعد الضريبية التقليدية إخضاع الشركات العاملة ف

ذلك (، Tax Nexus) ما يُعرف بـ أو بين سلطة الضرائب في الدولة والكيان المكلف بدفع الضريبة ارتباط
داخل الدولة،  الرقميالعاملة في مجال نشاط االقتصاد للشركات ( Physical Presence)التواجد المادي لعدم 

على التي تشترط ألغراض فرض الضريبة  دون تطبيق القواعد والمعايير الضريبية التقليدية القائمةمما يحول 
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ال  لذلك .تمارس الشركة نشاطها من خالل "منشأة دائمة"، أي أن الشركة على أرض الدولةوجود  رباحاأل
المقيمين  استخدام الُمحققة مناألرباح  فرض الضريبة علىتستطيع الدول من خالل النظم الضريبية التقليدية 

ً  .العاملة في مجال نشاط االقتصاد الرقميأراضيها لخدمات الشركات  على صعوبة هناك  عالوة على ذلك أيضا
)داخل الدولة( البيانات  استخدامالناشئة عن  كيفية تحديد القيمةتوزيع الحقوق الضريبية ذلك لعدم وضوح في 

واجه الدول في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن ت اتالتحدي ههذياُلحظ أن  .من خالل المنتجات والخدمات الرقمية
  ها.الدول العربية ليست بمنأى عن

     
 في الدول العربية يبة على القيمة المضافةالضرالتحديات المتعلقة ب

 
مناقشة هذه التحديات لكن قبل . (VATأيًضا تحديات ألنظمة ضريبة القيمة المضافة ) يخلق االقتصاد الرقمي

حسب النظام الضريبي  من المناسب التطرق لتوزيع الحقوق الضريبية تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة
ممارسة السيادة في إلى أن للدول الحق  لضريبة القيمة المضافة القواعد الدوليةالمبدأ العام و شيري .الدولي

للسلع  المستهلك النهائيإلى أراضيها. ذلك ألن الضريبية وفرض الضرائب على السلع والخدمات الواردة 
للدولة التي تتم فيها عملية االستهالك أي  حق فرض الضريبة، لذلك يكون الذي يتحمل الضريبةوالخدمات هو 

 .(OECD, 2018)، أي ضرائب على صادراتها الدولة المصدرة بعدم فرضالتزام مع المستوردة، الدولة 
 

ً على ما سبق، ً من حيث توزيع الحقوق  شكليإن فرض الضرائب على السلع والخدمات ال  تأسيسا تحديا
ي ضوء تنامي ف باإلدارة الضريبيةالصعوبات المتعلقة ن في ، ولكن التحدي يكمُ بالنسبة للدول العربية الضريبية

األصول غير الملموسة أو الرقمية مثل الكتب واألفالم عمليات شراء  ،على وجه الخصوصالتجارة اإللكترونية، 
 تمعامالالإخضاع في  إلى حٍد ما هناك صعوبةسبيل المثال على  .عبر اإلنترنت الرقميةوالخدمات وغيرها، 

إلى ضريبة القيمة واألفالم وغيرها من المنتجات والخدمات الرقمية شراء الكتب اإللكترونية ب مرتبطةال
فضالً عن التحدي المتمثل في إدارة االلتزامات ، للرقابة الجمركيةبسبب صعوبة إخضاعها  ذلك .المضافة

ً تخلق عبالضريبية الناتجة عن الحجم الكبير للمعامالت منخفضة القيمة، والتي يمكن أن  ً  ئا ً  إداريا في ذات و كبيرا
إلى عدم وجود إطار دولي فعال لضمان تحصيل  في جزٍء منها ترجع هذه التحديات إيرادات هامشية.الوقت 

يترتب عن ذلك . يخلق صعوبات وتكاليف امتثال عالية، مما االستهالك منطقةضريبة القيمة المضافة في نطاق 
المنشآت الوطنية ، ومنافسة وتشويه التجارة ،فقدان اإليراداتمخاطر تتمثل، من منظور الحكومات، في 

  .التقليدية
 
 في الدول العربيةاإلدارة الضريبية المتعلقة ب تحدياتال
 

ً تحديات لإلدارة الضريبية  القدرة على حول  يدور معظمهافي الدول العربية، يخلق االقتصاد الرقمي أيضا
من حيث  وتحديد العمالء. ،هامنوجمع المعلومات والتحقق  األنشطة،وتحديد مدى  التجارية،تحديد األعمال 

ضمن بما ي ،عمالاأل طبيعة التعرف علىصعوبة في الضريبية  اتإلدار، قد تواجه ااألعمال التجارية دتحدي
كانت مقيمة أو غير  ينطبق ذلك على األنشطة القائمة على الرقمنة سواءً الوطنية، وللقواعد الضريبية  اامتثاله
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في  ،تمثلت أبرز الجهود الدولية في هذا الصدد. االقتصاد الرقمي مستجداتالحالية مع التقليدية الضريبية 
شروط إطارية للمعالجة الضريبية للتجارة  على ،)9(اإللكترونيةحول التجارة  "أوتاوا"مؤتمر مصادقة 

التجارة  إخضاع تنص على ،(Ottawa Taxation Framework Conditions) عبر الحدود اإللكترونية
 من مجموعة، وتتضمن مكان إقامة المستهلكين النهائيينفي ضرائب االستهالك لاإللكترونية عبر الحدود 

التوزيع العادل للحقوق  من أجل ضمان تنطبق على التجارة اإللكترونيةينبغي أن التي  عامةالضريبة المبادئ ال
 ةكفاءال، وأشكال التجارة التقليدية واإللكترونيةبين بة الضري وعدالة حياد مبادئال تشمل. الضريبية بين الدول

التشريعات واإلجراءات الضريبية،  ويقين وبساطة للمكلفين واإلدارة الضريبية،من حيث تقليل تكاليف االمتثال 
 .(OECD, 2003، )والتجارية التقنيةلتطورات ل تهامواكببما يضمن  ،وديناميكية أنظمة الضرائب مرونةو

 
 (7شكل )

 االقتصاد الرقمين عالناشئة الضريبية  تحدياتلالجهود الدولية للتصدي لمسار 

 
تكامل االقتصادات واألسواق الوطنية و الجديدة نماذج األعمال تسارع تطور تقنية المعلومات وبروز ظلفي 

مما أنشطتها في مختلف الدول،  وأصبحت تُمارس نطاق عمل الشركات متعددة الجنسيات توسع ،بشكل كبير
الشركات باستغالل الفجوات وعدم التطابق  هذه قيامالقواعد الضريبية الوطنية، بسبب اً على خطر بات يُشكل

 مالذاتإلى من خالل نقل األرباح  مستحقات الضريبيةلتجنب دفع ال الدولبين األنظمة الضريبية في مختلف 
 تُشير تقديرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أن .تتحقق فيها معاملة ضريبية تفضيلية ضريبية

ما  يتراوحفقدان في اإليرادات الضريبية  القواعد الضريبية الوطنية يُكلف الدولنقل األرباح وتآكل ممارسات 
ً  240إلى  100بين  من إيرادات ضريبة  في المائة 10إلى  4 ما بين ، وهو ما يعادلمليار دوالر أمريكي سنويا

األكثر تضرراً من هذه الممارسات امية النالناشئة ووتعتبر الدول  .(OECD 2020، )خل الشركات العالميةد

                                                 
دولة(، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الصناعة،  40ناقش قادة الحكومات من ) ،1998في عام  ؤتمر أوتاوا بكندا حول التجارة اإللكترونيةفي م (9)

على مجموعة من المصادقة  تتم ،المؤتمر وممثلي المستهلكين والعمل والمصالح االجتماعية خطًطا لتطوير التجارة اإللكترونية العالمية. بإطار هذا
 التي ينبغي أن تنطبق على التجارة اإللكترونية.يبية العامة مبادئ الضرال
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 التأكد منالصعب قد يكون من  ،التجارية المعامالتهوية ودور أطراف حتى في ظل إمكانية تحديد مقيمة. 
ات سلطالسطة الحصول عليها بوا يمكن حولهامعلومات  توفر المبيعات أو األنشطة األخرى دون حجم

كانت محلية أو بين الدول خصوصاً عندما يكون المستهلك ، ذلك لصعوبة تحديد وقوع الصفقات سواًء الضريبية
 ً على ذلك يعتمد  إذ، جمع المعلوماتب صعوبات تتعلقيمكن أن تواجه السلطات الضريبية  عالوة على ذلك. فردا

في الدولة  يبيةالضر السلطاتاحتفاظ مدى و ،شأة المتواجدة خارج حدود الدولةلمنلاإلقامة الدائمة معرفة مكان 
بإطار تبادل المعلومات الوصول إليها وإمكانية  ،المتعلقة بنشاطها المعلوماتسجالت حول ب نشط فيهاتالتي 

صعوبات ترتبط بالتعرف على العمالء وتحديد أماكن قد تواجه السلطات الضريبية  ،ذلكك .الضريبية بين الدول
إمكانية ، أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الضرائب المباشرة على دخل المنشآت الرقميةأيضاً من . متواجده

حتساب القيمة الخاضعة ، وبالتالي اوحصرها وتحديد المستفيد الفعلي منها والتحويالت الماليةع العمليات تتبُ 
خارج  ،)بطاقة الدفع(عن بُعد دفع الوسائل من خالل  ،تسويتهاإذا كانت المعامالت قد تم ، خصوصاً للضريبة

عادة إمما يتطلب  ،لكترونيساليب التوقيع اإلألكترونية وبأثبات التعاقدات اإلإضافة إلى التحديات المتعلقة  البالد.
ً كذلك،  ثبات والتحقق.وسائل اإل النظر في تعتمد كثير من السلطات  ،لتلك الشركات التواجد الماديلعدم  نظرا
صعوبة إجراء فحص أو تدقيق ذلك بسبب  ،وأرباح من دخلطوعاً  اتالشرك عنه تُفصحعلى ما  الضريبية

مالحظة أن الشركات الرقمية لديها نماذج كذلك من المهم . هذه الشركات عقوبات بحقضريبي وصعوبة تطبيق 
على  دخل طبيق ضريبةتلذلك فإن معدالت أرباح متباينة. ما يترتب عنه  ،اأعمال تختلف بشكل كبير فيما بينه

ط في الضريبة افرإافتراض هامش ربح ثابت من الممكن أن يكون غير مالئم وأن يؤدي إلى بهذه الشركات 
. بسبب تباين نماذج األعمال الرقميةذلك لتباين هامش الربح  ،من السوق المحليوخروجها على تلك الشركات 

كثير من نموذج أعمال بنموذج أعمال الحوسبة السحابية أعلى ب المرتبطهامش الربح  ، يُعتبرعلى سبيل المثالف
 .(8)التجارة اإللكترونية

 
  الجهود الدولية للتصدي لتحديات فرض ضرائب على االقتصاد الرقميخامساً: 

 
ً على المستوين الدولي واإلقليم االقتصاد الرقمياالهتمام بشأن الضرائب على اكتسب  خالل العقود  يزخما

تنامي األنشطة في ظل  من التآكل القواعد الضريبية الوطنيةالحاجة لحماية ، على خلفية الثالثة األخيرة
 التعامل معها كيفية المحلية في ةالتقليدي التحديات التي تواجهها النظم الضريبيةو االقتصادية القائمة على الرقمنة

قواعد ومعايير لوصول إلى من أجل اتضافر الجهود الدولية  الحاجة الملحة إلىمن جهة ثانية و ،من جهة
بما  ،الضريبية تهاسياد ممارسةوتُمكنها من بين الدول لحقوق الضريبية تضمن التوزيع العادل ل ضريبية دولية

 . المنافسة االقتصاديةعدالة يُعزز نمو التجارة العالمية، ومن فرص  يزيد

 
منذ  تطورات متعددةب لتحديات فرض ضرائب على االقتصاد الرقمي للتصديالجهود الدولية مسيرة  مرت

الجوهرية  عدداً من األسئلةار تطور التجارة اإللكترونية ثأ، التسعينات حقبة. ففي (7، )شكل منتصف التسعينات
الحاجة إلى تكييف األنظمة حينها برزت بشكل ملح  .الضريبية الناشئة عنهاللتحديات  حول كيفية التصدي

                                                 
 ، "نتائج استبيان الضرائب على المعامالت الرقمية في الدول العربية".2020صندوق النقد العربي  (8)
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 (7شكل )

 االقتصاد الرقمين عالناشئة الضريبية  تحدياتلالجهود الدولية للتصدي لمسار 

 
تكامل االقتصادات واألسواق الوطنية و الجديدة نماذج األعمال تسارع تطور تقنية المعلومات وبروز ظلفي 

مما أنشطتها في مختلف الدول،  وأصبحت تُمارس نطاق عمل الشركات متعددة الجنسيات توسع ،بشكل كبير
الشركات باستغالل الفجوات وعدم التطابق  هذه قيامالقواعد الضريبية الوطنية، بسبب اً على خطر بات يُشكل

 مالذاتإلى من خالل نقل األرباح  مستحقات الضريبيةلتجنب دفع ال الدولبين األنظمة الضريبية في مختلف 
 تُشير تقديرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أن .تتحقق فيها معاملة ضريبية تفضيلية ضريبية

ما  يتراوحفقدان في اإليرادات الضريبية  القواعد الضريبية الوطنية يُكلف الدولنقل األرباح وتآكل ممارسات 
ً  240إلى  100بين  من إيرادات ضريبة  في المائة 10إلى  4 ما بين ، وهو ما يعادلمليار دوالر أمريكي سنويا

األكثر تضرراً من هذه الممارسات امية النالناشئة ووتعتبر الدول  .(OECD 2020، )خل الشركات العالميةد

                                                 
دولة(، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الصناعة،  40ناقش قادة الحكومات من ) ،1998في عام  ؤتمر أوتاوا بكندا حول التجارة اإللكترونيةفي م (9)

على مجموعة من المصادقة  تتم ،المؤتمر وممثلي المستهلكين والعمل والمصالح االجتماعية خطًطا لتطوير التجارة اإللكترونية العالمية. بإطار هذا
 التي ينبغي أن تنطبق على التجارة اإللكترونية.يبية العامة مبادئ الضرال

1998
مؤتمر أقر 

أوتاوا حول 
التجارة 

اإللكترونية
شروط إطارية 

للمعالجة 
جارة الضريبية للت

.اإللكترونية

2003
أصدرت منظمة 

التعاون 
اإلقتصادي 

والتنمية  مبادئ
إرشادية بشأن 

ضريبة 
االستهالك 
للخدمات 

واألصول غير 
الملموسة عبر 

.  الحدود

2015
ة المبادئ التوجيهي
ة الدولية لضريب
/  القيمة المضافة
ضريبة السلع 

كمعيار،والخدمات
عالمي لمعاملة 
ضريبة القيمة 
ة المضافة للتجار
الدولية في 

الخدمات واألصول 
.ر الملموسةغي

2015
أعدت منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية
اإلجراء )تقرير حول 

المتعلق بمعالجة ( 1
ة التحديات الضريبي
إطار لالقتصاد الرقمي ب

مشروع تآكل القواعد 
الضريبية وتحويل 
األرباح، قدم إلى 
.مجموعة العشرين

2018
أعدت منظمة التعاون

ية االقتصادي والتنم
تقرير مرحلي حول

المتعلق( 1اإلجراء )
بمعالجة التحديات 

اد الضريبية لالقتص
الرقمي بإطار 

ل مشروع مكافحة تآك
، القواعد الضريبية

قدم إلى مجموعة 
.العشرين

2019
منظمة أعدت 

التعاون االقتصادي 
والتنمية برنامج 
عمل لتطوير حل 
توافقي للتحديات 

ة الضريبية الناشئ
عن رقمنة 

، قدم إلى االقتصاد
.مجموعة العشرين

2020
منظمة التعاونطورت 

ةاالقتصادي والتنمي
مقاربة موحدة "

Unified 
Approach " كأساس

ايا للتفاوض حول قض
تخصيص الحقوق 
الضريبية وتوزيع

األرباح، والوصول 
إلى حل قائم على 
ة التوافق بحلول نهاي

.2020عام 
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تآكل القواعد  مكافحةتعزيز تطبيق حزمة إجراءات و بإطار توسيع نطاق التشاور في القضايا الضريبية الدولية
ُعرف باإلطار الشامل شامل  عمل إطار تم تطويرمجموعة العشرين، وبطلب من ، الضريبية وتحويل األرباح

 تآكل القواعد الضريبية وتحويل األرباح مكافحة بشأن ،العشرينمجموعة  ة/االقتصاديوالتنمية  لمنظمة التعاون
(OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS)(14). ةدول 137اإلطار هذا ة مظل تتعاون تحت، 

لوضع حد الستراتيجيات التهرب الضريبي التي تستغل الثغرات وعدم  ،العربية الدولعدد كبير من متضمنة 
للدول بالمشاركة في تطوير المعايير والقواعد يسمح اإلطار  الضرائب.التطابق في القواعد الضريبية لتجنب دفع 

، ومراجعة ومراقبة تنفيذ حزمة مكافحة تآكل القواعد الضريبية وتحويل األرباحمشروع  بإطارالضريبية الدولية 
 التدابير واإلجراءات المتوافق عليها.

 
في االقتصاد  معالجة التحديات الضريبية المرتبطة برقمنةالدولية المبذولة لمواصلة للجهود في ذات السياق، و

وبطلب من مجموعة العشرين، تها، مواجهمخاوف مستمرة بشأن قدرة القواعد الضريبية الحالية على  ظل
حول معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن تقرير مرحلي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عرضت 

ً . (15)االقتصاد الرقمي وأبرز سمات األعمال الجديدة  نماذجخلق القيمة عبر لطبيعة  قدم التقرير تحليالً معمقا
وخصائص االقتصاد الرقمي التي تساعد في ذلك، وكيف يمكن أن يخلق ذلك تحديات ترتبط بتوزيع الحقوق 

سمات مشتركة لعدد أكبر من الشركات مع استمرار التصبح هذه  من أنفي ظل التوقعات الضريبية بين الدول، 
يمكن للدول أن مؤقتة  وإجراءات تدابير طرح التقرير الرقمنة،ئة عن بإطار معالجة التحديات الناش الرقمنة.

بشأن الحاجة للتدابير بين الدول  توافق في اآلراءلعدم وجود  نظراً  ،بشأنهاتوصيات ، ولكن لم يقدم تسترشد بها
النظر عن أي ؤدي إلى مخاطر وعواقب سلبية بغض يأن اإلجراء المؤقت سالدول يرى عدد من حيث  المؤقتة.

بالمقابل . من هذا القبيل الجانب ةحاديأ اللجوء إلى تدابيرويعارض  ،قيود قد تُفرض على تصميم مثل هذا اإلجراء
 تهاال تفوق حاجهذه المخاطر  لكنها تعتبر أنالمرتبطة بالتدابير أحادية الجانب،  المخاطربأخرى  دولتعترف 

يمكن التخفيف من  أنه وتعتقد، للمقيمين لديهاالضرائب على بعض الخدمات اإللكترونية المقدمة  تحصيلإلى 
وضع إرشادات بشأن اعتبارات التصميم التي يجب أن تؤخذ في االعتبار المحتملة من خالل المخاطر بعض 

  (.OECD 2018اعتماد هذه اإلجراءات والتدابير، )عند النظر في 
 

 طرحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،، إلى توافق دوليلوصول لبإطار السعي متصل، وفي سياق 
 حوله الدولتوافق بُحظي  ،االقتصادرقمنة حل توافقي للتحديات الضريبية الناشئة عن  لتطوير عملبرنامج 
بحلول نهاية عام الدولي بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل طويل األجل قائم على اإلجماع  اوالتزامه

أي )، توزيع الحقوق الضريبية بين الدولعلى لى األوتركز  ،على دعامتينبرنامج العمل يقوم  . (17()16) 2020
أي تحديد ) توزيع األرباح حولطرح ُمقترحات تو ،(أساس أييحق لها فرض الضريبة وعلى  التيتحديد الدولة 

                                                 
، تم إنشاء إطار عمل شامل لمنظمة 2015أكتوبر تآكل القواعد الضريبية وتحويل األرباح في مكافحة إصدار حزمة إجراءات وتدابير  عقب (14)

 لتطبيق هذه اإلجراءات والتدابير. 2016مجموعة العشرين )"اإلطار الشامل"( في يونيو  /والتنمية اإلقتصادي التعاون
مرحلي إعداد تقرير  ،منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمن  وزراء مالية مجموعة العشرين( طلب 2017ألمانيا )مارس في اجتماعهم في  (15)

 .حول بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن االقتصاد الرقمي
 .(2019يونيو  9-8) ، اليابانمن بيان اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين ، فوكوكا 11لفقرة ا (16)
 .(2019يونيو  9-8) أوساكا، اليابانمجموعة العشرين ، قادة من بيان  16لفقرة ا (17)

15 
 

ً سات شكلت هذه الممار. (OECD, 2020)على ضرائب دخل الشركات باعتبار اعتمادها  على القواعد  ضغطا
الفجوات وعدم التطابق بين األنظمة  حيث أصبحت. لم تعد تواكب هذه التطوراتالضريبية الدولية، التي 

ً  تخلقوبحثا  عن مالذات ضريبية تفضيلية غره تنفذ منها الشركات ثمثل ت الضريبية  اعدولتآكل الق فرصا
الستعادة الثقة  قليميعلى المستويين الدولي واإلمما يتطلب اتخاذ خطوات جريئة ، وتحويل األرباح الضريبية
في أماكن فرض ضرائب على األرباح للدول ممارسة السيادة الضريبية و ويضمن الضريبي الدولي في النظام
 .القيمة وخلقاألنشطة االقتصادية  حدوث

 
تنامي  لناشئة عناللتصدي للتحديات الضريبية إلى تضافر الجهود الدولية  الملحة برزت الحاجةفي ضوء ذلك 

تآكل مشروع تبنت مجموعة العشرين ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  في هذا السياق، .االقتصاد الرقمي
لمكافحة التجنب  Base erosion and profit shifting (BEPS))ح )وتحويل األربا الضريبية اعدوالق

لفجوات وعدم التطابق بين األنظمة الضريبية في الشركات متعددة الجنسيات ل استغاللالناجم عن الضريبي 
على خطة عمل مشروع تآكل القواعد الضريبية وتحويل  باإلجماع صادق قادة مجموعة العشرين .الدولمختلف 
 .(10) ( لمعالجة التحديات والقضايا الضريبية الدوليةBEPSاألرباح )

 
وتحويل  الضريبية اعدوالق حول تآكل ،العشرينمجموعة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، و يهدف مشروع

المتوافق إلى إنشاء مجموعة واحدة من القواعد الضريبية الدولية  ،(G20/ OECD BEPS Project) حاألربا
 ً حماية القواعد الضريبية مع بما يُمكن من  ،الناشئة عن عملية نقل األرباحتحديات الللتعامل مع عليها دوليا

 يتكون مشروع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/ين والقدرة على التنبؤ لدافعي الضرائب. توفير مزيد من اليق
معالجة مجال عمل، تستهدف أو إجراء  15من تآكل القواعد الضريبية وتحويل األرباح مجموعة العشرين حول 

 التي يمارس فيهاالدولة تحويل األرباح بعيدا عن تستغلها الشركات لالفجوات في النظام الضريبي الدولي التي 
 التحديات الضريبية معالجة على 1-اإلجراءالبند أو  يركزهذه اإلجراءات، من بين  لنشاط االقتصادي األساسي.ا

  .(OECD, 2017، )يمالرقالناشئة عن االقتصاد 
 

منظمة التعاون  تأعد ،االقتصاد الرقميالمرتبط بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن  1-اإلجراءبإطار 
ً  )11(االقتصادي والتنمية ً شامالً حول تقريرا ى علتوافقت المرتبطة بالرقمنة، التحديات الضريبية طبيعة فنيا

تآكل المقترحة بإطار مشروع  اإلجراءاتو التدابير من )12(الحزمة النهائية ضمن مجموعة العشرين نتائجه
، بما يساعد قواعد الضرائب الدوليةلل ومتسقإجراء إصالح شامل من أجل القواعد الضريبية وتحويل األرباح 

التقرير عدداً  طرح .)13(وتحويل األرباح واعد الضريبيةالمرتبطة بتآكل الق التحدياتمعالجة  علىالحكومات 
المباشرة التي  ائبالضرالمرتبطة بمعالجة القضايا في منها  على أيٍ من الخيارات التي يُمكن أن تعتمد الدول 

أثارتها الرقمنة، بشرط أن تحترم التزاماتها الدولية القائمة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في معاهداتها 
   .المعالجاتهذه  ولكن لم يقدم توصيات بشأن، الضريبية

                                                 
 (.2013 سبتمبر 6-5) روسيابطرسبرج،  تمن بيان قادة مجموعة العشرين ، سان 50الفقرة  (10)
ئة عن االقتصاد الرقمي، أُنشئ فريق عمل يٌعني بقضايا المرتبط بمعالجة التحديات الضريبية الناش 1-بإطار تنفيذ العمل المتعلق باإلجراء (11)

دولةً، بما في ذلك جميع أعضاء منظمة التعاون  45( بمشاركة أكثر من Task Force on the Digital Economy (TFDE)االقتصاد الرقمي )
 االقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.

 وتحويل األرباح.الضريبية  عدوامعالجة المشكالت المرتبطة بتآكل القفي لحكومات عدة امسادوات لمن األمجموعة  الحزمة النهائيةتضمنت  (12)
  (.2015نوفمبر  16-15) تركيا، أنطاليامجموعة العشرين ، بيان قادة دول من  15الفقرة  (13)
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تآكل القواعد  مكافحةتعزيز تطبيق حزمة إجراءات و بإطار توسيع نطاق التشاور في القضايا الضريبية الدولية
ُعرف باإلطار الشامل شامل  عمل إطار تم تطويرمجموعة العشرين، وبطلب من ، الضريبية وتحويل األرباح

 تآكل القواعد الضريبية وتحويل األرباح مكافحة بشأن ،العشرينمجموعة  ة/االقتصاديوالتنمية  لمنظمة التعاون
(OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS)(14). ةدول 137اإلطار هذا ة مظل تتعاون تحت، 

لوضع حد الستراتيجيات التهرب الضريبي التي تستغل الثغرات وعدم  ،العربية الدولعدد كبير من متضمنة 
للدول بالمشاركة في تطوير المعايير والقواعد يسمح اإلطار  الضرائب.التطابق في القواعد الضريبية لتجنب دفع 

، ومراجعة ومراقبة تنفيذ حزمة مكافحة تآكل القواعد الضريبية وتحويل األرباحمشروع  بإطارالضريبية الدولية 
 التدابير واإلجراءات المتوافق عليها.

 
في االقتصاد  معالجة التحديات الضريبية المرتبطة برقمنةالدولية المبذولة لمواصلة للجهود في ذات السياق، و

وبطلب من مجموعة العشرين، تها، مواجهمخاوف مستمرة بشأن قدرة القواعد الضريبية الحالية على  ظل
حول معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن تقرير مرحلي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عرضت 

ً . (15)االقتصاد الرقمي وأبرز سمات األعمال الجديدة  نماذجخلق القيمة عبر لطبيعة  قدم التقرير تحليالً معمقا
وخصائص االقتصاد الرقمي التي تساعد في ذلك، وكيف يمكن أن يخلق ذلك تحديات ترتبط بتوزيع الحقوق 

سمات مشتركة لعدد أكبر من الشركات مع استمرار التصبح هذه  من أنفي ظل التوقعات الضريبية بين الدول، 
يمكن للدول أن مؤقتة  وإجراءات تدابير طرح التقرير الرقمنة،ئة عن بإطار معالجة التحديات الناش الرقمنة.

بشأن الحاجة للتدابير بين الدول  توافق في اآلراءلعدم وجود  نظراً  ،بشأنهاتوصيات ، ولكن لم يقدم تسترشد بها
النظر عن أي ؤدي إلى مخاطر وعواقب سلبية بغض يأن اإلجراء المؤقت سالدول يرى عدد من حيث  المؤقتة.

بالمقابل . من هذا القبيل الجانب ةحاديأ اللجوء إلى تدابيرويعارض  ،قيود قد تُفرض على تصميم مثل هذا اإلجراء
 تهاال تفوق حاجهذه المخاطر  لكنها تعتبر أنالمرتبطة بالتدابير أحادية الجانب،  المخاطربأخرى  دولتعترف 

يمكن التخفيف من  أنه وتعتقد، للمقيمين لديهاالضرائب على بعض الخدمات اإللكترونية المقدمة  تحصيلإلى 
وضع إرشادات بشأن اعتبارات التصميم التي يجب أن تؤخذ في االعتبار المحتملة من خالل المخاطر بعض 

  (.OECD 2018اعتماد هذه اإلجراءات والتدابير، )عند النظر في 
 

 طرحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،، إلى توافق دوليلوصول لبإطار السعي متصل، وفي سياق 
 حوله الدولتوافق بُحظي  ،االقتصادرقمنة حل توافقي للتحديات الضريبية الناشئة عن  لتطوير عملبرنامج 
بحلول نهاية عام الدولي بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل طويل األجل قائم على اإلجماع  اوالتزامه

أي )، توزيع الحقوق الضريبية بين الدولعلى لى األوتركز  ،على دعامتينبرنامج العمل يقوم  . (17()16) 2020
أي تحديد ) توزيع األرباح حولطرح ُمقترحات تو ،(أساس أييحق لها فرض الضريبة وعلى  التيتحديد الدولة 

                                                 
، تم إنشاء إطار عمل شامل لمنظمة 2015أكتوبر تآكل القواعد الضريبية وتحويل األرباح في مكافحة إصدار حزمة إجراءات وتدابير  عقب (14)

 لتطبيق هذه اإلجراءات والتدابير. 2016مجموعة العشرين )"اإلطار الشامل"( في يونيو  /والتنمية اإلقتصادي التعاون
مرحلي إعداد تقرير  ،منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمن  وزراء مالية مجموعة العشرين( طلب 2017ألمانيا )مارس في اجتماعهم في  (15)

 .حول بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن االقتصاد الرقمي
 .(2019يونيو  9-8) ، اليابانمن بيان اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين ، فوكوكا 11لفقرة ا (16)
 .(2019يونيو  9-8) أوساكا، اليابانمجموعة العشرين ، قادة من بيان  16لفقرة ا (17)
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 لامثمنها على سبيل ال ،عوامل أخرىتوفر بهذه اإليرادات  قترنتفقط عندما  الدولة المعنية داخل مهماقتصادي 
إعداد الفواتير أو أن يكون  نشأ داخل الدولة،مللحجم المحتوى الرقمي أو داخل الدولة،  مستخدمينللقاعدة توفر 

عبر  أنشطة تسويق وترويج مستمرة للمبيعات، سواءً أو  ،بالعملة المحلية أو بطريقة دفع محليةوالتحصيل 
 .(OECD 2019، )اإلنترنت أو غير ذلك، لجذب العمالء

 
حل تطوير نهج أو مقاربة موحدة من أجل تسهيل الوصول إلى  ،الُمشار إليها ةالمقترحات الثالثمعالجة تطلبت 

ت منظمة التعاون طور، في هذا اإلطار بهدف دفع المفاوضات إلى األمام. 2020توافقي بحلول نهاية عام 
 وافق ،(Unified Approach)" ةموحدال لمقاربةا" ُمقترحتحت مظلة الداعمة األولى، ، االقتصادي والتنمية

توفر المقاربة . (20)كأساس للتفاوض لمجموعة العشرين/ منظمة التعاون االقتصاديأعضاء اإلطار الشامل  عليه
 دوللصالح اجزء من أرباح الشركات األكثر ربحية لتخصيص ل القواعد المبسطةومن الصيغ  حزمةالموحدة 

أن يكون  مقترح "ةالموحد المقاربة"طرح ت التي يقيم فيها عمالء ساهموا في تحقيق أرباح هذه الشركات. 
 لمستهلكين عبر اإلنترنتاتستهدف التي التجارية ، واألعمال (21)ةنالرقم األعمال عاليةنماذج التركيز على 

ً  خلق "ةالموحد المقاربة" قترحت . (22)والتي ستكون مقصورة على الشركات الكبيرة  ً رابطا ً   ضريبيا  جديدا
(New Nexus )التي منطقة الالشركة للضريبة في  تخضع يضمن أن ً ً  تتجاوز مبيعاتها فيها حدا  إذاحتى  معينا

ً لم تكن    .(OECD 19، )في السوق متواجدة ماديا
 

حل يحظى بالتوافق الدولي لمعالجة التحديات الناشئة عن االقتصاد الرقمي، اتجهت عدة لحين الوصول إلى 
تمكنها من تطبيق الضرائب المباشرة وغير حول العالم وفي المنطقة العربية إلى تبني تدابير وإجراءات دول 

 المباشرة على الشركات العالمة في مجال االقتصاد الرقمي.
 

 لضرائب على االقتصاد الرقمي في الدول العربيةا نطاق تطبيقسادساً: 
 

 بفضلأدى التحول الرقمي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي تعمل بها الشركات وشارة إليه، كما سبق اإل
دولة تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع بمقدور الشركات متعددة الجنسيات  ظهور نماذج أعمال جديدة أصبح

بسبب ذلك أصبحت . عليها المستحقةائب ضرالتفادى دفع  مما يُمّكنها من يهاضامعينة دون التواجد مادياً على أر
أنشطة الشركات العاملة في  على تواجه عدة تحديات في ممارسة سيادتها الضريبيةحول العالم جميع الدول 

 صعوباتحيث تواجه  ،هذا األمرعن منأى بالدول ليست  جميعشأنها شأن  العربية الدول .مجال االقتصاد الرقمي
 .أنشطة الشركات العاملة في مجال االقتصاد الرقمي سواًء مباشرة أو غير مباشرة، على ،في فرض الضرائب

 

                                                 
، أكد أعضاء اإلطار الشامل لمجموعة العشرين/ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التزامهم 2020ر يناي 30من البيان الصادر في  1في الفقرة  (20)

 .2020بالتوصل إلى اتفاق حول حل قائم على توافق اآلراء بحلول نهاية عام 
ومنصات الوساطة عبر اإلنترنت، من أمثلة نماذج األعمال عالية الرقمنة، محركات البحث عبر اإلنترنت، ومنصات الوسائط االجتماعية،  (21)

 والمحتوى الرقمي واأللعاب عبر اإلنترنت، وخدمات الحوسبة السحابية وخدمات اإلعالن عبر اإلنترنت.
من أمثلة الشركات التي يُمكن أن تدرج ضمن تعريف األعمال التجارية التي تستهدف المستهلكين عبر اإلنترنت، الشركات التي تبيع السلع  (22)

ت إلى المستهلكين )بشكل مباشر أو غير مباشر( مثل خدمات الحوسبة الشخصية، وبيع المالبس ومستحضرات التجميل والسلع الفاخرة، والخدما
 ( في قطاع المطاعم والفنادق والسيارات.Franchiseواألطعمة والمرطبات ذات العالمات التجارية، وترتيبات الترخيص بموجب االمتياز )
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جد اوتقواعد العالقة القائمة على مفاهيم "الاستناداً إلى ( قدر األرباح الذي يخضع للضريبة في كل دولة
الدعامة  تركزفيما . الدولة" واستغالل "مشاركة المستخدم" و"التسويق غير الملموس" في المهماالقتصادي 

تدعو إلى في هذا الخصوص ، األرباحتآكل القواعد الضريبية ونقل  قضايا المتبقية منالتحديات على الثانية 
ن الهياكل الضريبية التي تسمح عتطوير مجموعة منسقة من القواعد لمعالجة المخاطر المستمرة الناجمة 

ضرائب أو تخضع هذه األرباح إلى للشركات متعددة الجنسيات بتحويل األرباح إلى دول ال تخضع فيها 
 علىتساعد  مقترحاتثالثة  طرحاألولى، تم  الدعامةإطار ب .(OECD, 2019، )(18)لضرائب منخفضة للغاية

القائمة على  تخصيص الحقوق الضريبية على الدخل الناتج عن األنشطةكيفية حول  يحل توافق الوصول إلى
  :األرباح لتسنيدجديدة  مفاهيم وقواعداستناداً إلى  بين الدول العابرة للحدودالرقمنة 

 
(i )القائممقترح ال ( على مشاركة المستخدمينUser Participation): يسعى إلى مراجعة قواعد و

 .مستخدمينال وتفاعل مشاركةقيمة باالعتماد على  تنتجاألنشطة التي ستيعاب ن من ابما يُمكّ تخصيص األرباح 
مبلغ من األرباح تخصيص  الشركاتبعض يتطلب من  بماقواعد تخصيص األرباح الحالية ذلك من خالل تعديل 

جد فيها قواعد مستخدمين نشطين لتلك الشركات بصرف النظر عما إذا كان لتلك الشركات يتواالتي  ةالدولإلى 
عالية لنماذج األعمال  بالنسبة يفترض هذا االقتراح أن مصدر القيمة هو األكثر أهميةحيث  وجود مادي محلي.

، محركات البحث، منصات التواصل االجتماعي(، مثل Highly Digitalized Businessالرقمنة )
 . (OECD 2019، )األسواق عبر اإلنترنتو
 
(ii ) استناداً إلى أصول غير ملموسة التسويقالمقترح القائم على (Marketing Intangibles) (19): 

 (Tax Nexus) الضريبي الترابط، وقواعد قواعد تخصيص األرباح الحاليةيسعى هذا المقترح أيضاً إلى تعديل 
األصول التسويقية غير الملموسة إلى ناشئ عن لشركات متعددة الجنسيات الاتخصيص دخل  إلى يؤديبما 

الملكية  يستحوذ علىالكيان الذي  بغض النظر عنذلك  الملموسة.تستحوذ على األصول غير التي  صالح الدولة
 .(OECD 2019، )مجموعة الشركات متعددة الجنسيات داخل القانونية لألصول التسويقية غير الملموسة

 
(iiiالمقترح القائم على ) المهم التواجد االقتصادي مفهوم (Significant Economic Presence): 

 للضريبةالذي يجعل المنشأة خاضعة ( Physical Appearance)المادي  ينشأ الوجود االقتراح،بموجب هذا 
ً  غير مقيمة وجوداً  لمنشأةعندما يكون  ،دولة مافي  ً  اقتصاديا  Significant Economic) مهما

Appearance )الدولةالمقيمين في مستدام مع الو القويتفاعل التثبت أساس عوامل  ىعل ،داخل هذه الدولة 
 العامل األساسي )في مثل هذه الحاالت( اإليرادات المتولدة على أساس مستدامتعتبر الرقمية.  التقنياتعبر 

بين سلطة الضرائب في الدولة والكيان قائم ترابط في غياب ولكنها ليست كافية  ،لتوزيع الحقوق الضريبية
اإليرادات إلنشاء عالقة في شكل وجود  تُستخدم . (Tax Nexusالمكلف بدفع الضريبة أو ما يُعرف بـ )

                                                 
إلى تطوير قواعد من شأنها أن تمنح الدولة الحق في "استرداد الضرائب" في حالة عدم ممارسة الدول األخرى ركز الدعامة الثانية على السعي ت (18)

 .يبيةالضر المعدالت مستويات منخفضة منمارست حقوقها الضريبية ولكن بأو  ،لحقوقها الضريبية األساسية
قوائم العمالء، وعالقات العمالء، وبيانات الملكية الخاصة بحسب منظمة التعاون واالقتصادي والتنمية )يتضمن تعريف التسويق غير الملموس  (19)

 .(بالسوق والعمالء التي يتم استخدامها أو تساعد في تسويق وبيع السلع أو الخدمات للعمالء
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 لامثمنها على سبيل ال ،عوامل أخرىتوفر بهذه اإليرادات  قترنتفقط عندما  الدولة المعنية داخل مهماقتصادي 
إعداد الفواتير أو أن يكون  نشأ داخل الدولة،مللحجم المحتوى الرقمي أو داخل الدولة،  مستخدمينللقاعدة توفر 

عبر  أنشطة تسويق وترويج مستمرة للمبيعات، سواءً أو  ،بالعملة المحلية أو بطريقة دفع محليةوالتحصيل 
 .(OECD 2019، )اإلنترنت أو غير ذلك، لجذب العمالء

 
حل تطوير نهج أو مقاربة موحدة من أجل تسهيل الوصول إلى  ،الُمشار إليها ةالمقترحات الثالثمعالجة تطلبت 

ت منظمة التعاون طور، في هذا اإلطار بهدف دفع المفاوضات إلى األمام. 2020توافقي بحلول نهاية عام 
 وافق ،(Unified Approach)" ةموحدال لمقاربةا" ُمقترحتحت مظلة الداعمة األولى، ، االقتصادي والتنمية

توفر المقاربة . (20)كأساس للتفاوض لمجموعة العشرين/ منظمة التعاون االقتصاديأعضاء اإلطار الشامل  عليه
 دوللصالح اجزء من أرباح الشركات األكثر ربحية لتخصيص ل القواعد المبسطةومن الصيغ  حزمةالموحدة 

أن يكون  مقترح "ةالموحد المقاربة"طرح ت التي يقيم فيها عمالء ساهموا في تحقيق أرباح هذه الشركات. 
 لمستهلكين عبر اإلنترنتاتستهدف التي التجارية ، واألعمال (21)ةنالرقم األعمال عاليةنماذج التركيز على 

ً  خلق "ةالموحد المقاربة" قترحت . (22)والتي ستكون مقصورة على الشركات الكبيرة  ً رابطا ً   ضريبيا  جديدا
(New Nexus )التي منطقة الالشركة للضريبة في  تخضع يضمن أن ً ً  تتجاوز مبيعاتها فيها حدا  إذاحتى  معينا

ً لم تكن    .(OECD 19، )في السوق متواجدة ماديا
 

حل يحظى بالتوافق الدولي لمعالجة التحديات الناشئة عن االقتصاد الرقمي، اتجهت عدة لحين الوصول إلى 
تمكنها من تطبيق الضرائب المباشرة وغير حول العالم وفي المنطقة العربية إلى تبني تدابير وإجراءات دول 

 المباشرة على الشركات العالمة في مجال االقتصاد الرقمي.
 

 لضرائب على االقتصاد الرقمي في الدول العربيةا نطاق تطبيقسادساً: 
 

 بفضلأدى التحول الرقمي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي تعمل بها الشركات وشارة إليه، كما سبق اإل
دولة تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع بمقدور الشركات متعددة الجنسيات  ظهور نماذج أعمال جديدة أصبح

بسبب ذلك أصبحت . عليها المستحقةائب ضرالتفادى دفع  مما يُمّكنها من يهاضامعينة دون التواجد مادياً على أر
أنشطة الشركات العاملة في  على تواجه عدة تحديات في ممارسة سيادتها الضريبيةحول العالم جميع الدول 

 صعوباتحيث تواجه  ،هذا األمرعن منأى بالدول ليست  جميعشأنها شأن  العربية الدول .مجال االقتصاد الرقمي
 .أنشطة الشركات العاملة في مجال االقتصاد الرقمي سواًء مباشرة أو غير مباشرة، على ،في فرض الضرائب

 

                                                 
، أكد أعضاء اإلطار الشامل لمجموعة العشرين/ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التزامهم 2020ر يناي 30من البيان الصادر في  1في الفقرة  (20)

 .2020بالتوصل إلى اتفاق حول حل قائم على توافق اآلراء بحلول نهاية عام 
ومنصات الوساطة عبر اإلنترنت، من أمثلة نماذج األعمال عالية الرقمنة، محركات البحث عبر اإلنترنت، ومنصات الوسائط االجتماعية،  (21)

 والمحتوى الرقمي واأللعاب عبر اإلنترنت، وخدمات الحوسبة السحابية وخدمات اإلعالن عبر اإلنترنت.
من أمثلة الشركات التي يُمكن أن تدرج ضمن تعريف األعمال التجارية التي تستهدف المستهلكين عبر اإلنترنت، الشركات التي تبيع السلع  (22)

ت إلى المستهلكين )بشكل مباشر أو غير مباشر( مثل خدمات الحوسبة الشخصية، وبيع المالبس ومستحضرات التجميل والسلع الفاخرة، والخدما
 ( في قطاع المطاعم والفنادق والسيارات.Franchiseواألطعمة والمرطبات ذات العالمات التجارية، وترتيبات الترخيص بموجب االمتياز )
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طة الرقمية نشاألتُمكن من السيطرة على  (23) الجانبأحادية مرحليه تدابير وإجراءات الذهاب باتجاه  األول
 ً المعاهدات الضريبية والتزامات تحدياته ومخاطره المرتبطة بقضايا االزدواج الضريبي هذا الخيار له  .ضريبيا

التريث  فيتمثل في الخيار الثاني،أما  .لقطاعات الرقميةعلى ا المحتملة السلبية التداعياتالثنائية، عالوة على 
ُ قواعد ومعايير دولية  دولي حول توافقلحين التوصل إلى واالنتظار  وزع الحقوق الضريبية بصورة عادلة ت

عدم التوصل إلى في على مخاطر تتمثل  كذلك ينطوي هذا الخيار. يادتها الضريبيةوتٌمكن الدول من ممارسة س
من كان يُمكن أن تُحصل  ،لمتمثلة في التضحية بإيرادات ضريبيةاوتداعياته في ذلك،  أو التأخر توافق دولي

    الجانب. ةلتدابير أحاديخالل ا
 
 (1) جدول

 نطاق تطبيق الضرائب على الدخل في الدول العربية
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مدى تطبيق الضرائب على دخل 
                      .الشركات القائمة على الرقمنة

غير مباشرة على  تطبيق ضريبةمدى 
                      .المعامالت الرقمية

 ".الضرائب على المعامالت الرقمية في الدول العربية، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي                  
تطبق ضريبة غير مباشرة ال 

 على المعامالت الرقمية
تطبيق ضريبة غير مباشرة  

الضرائب على دخل ال تُطبق    المعامالت الرقمية.على 
    الشركات القائمة على الرقمنة

 
على السلع والخدمات العابرة للحدود تطبيق ضريبة القيمة المضافة  يواجه، على صعيد الضرائب غير المباشرة

 ، ذلكبالضرائب المباشرةمقارنة  ،صعوبات أقلفي الدول العربية  أو غير المنظورة منها سواًء المنظورة
ضريبة  فرضالمقيم في هذه الدول. يعود ذلك إلى أن  لعبء الضريبي هو المستهلك النهائيل لباعتبار أن المتحمّ 

مبدأ و" الذي يهتم بالمادة الخاضعة للضريبة" عينية الضريبة"على أساس مبدأ  يقومالقيمة المضافة بشكل عام 
الحق في فرض الضريبة على  ،المصدرة دون الدولة اس منح الدولة المستوردةالذي يقوم على أس" الوجهة

(. تُطبق غالبية الدول العربية )باستثناء تلك التي ال تُطبق 2018، )عبدالقادر، السلع والخدمات الموجهة عن بعد
فرض كل نظم الضرائب غير المباشرة( ضرائب غير مباشرة على السلع والخدمات الموجهة عن بعد. حيث ت

ضرائب )مثل ضريبة القيمة  ،مصر، والمغربلبنان، ومن األردن، واإلمارات، والجزائر، والسعودية، و
ضريبة المبيعات( على السلع والخدمات الموجهة عن بعد. هناك دول عربية ال تفرض ضرائب غير  /المضافة 

ُ  هابسبب أن عدداً منمباشرة على السلع والخدمات الموجهة عن بعد،  مثل ) ضريبة القيمة المضافةبعد طبق لم ت
جدول )، بالتالي ال يتوفر لديها اإلطار الضريبي المناسب للتعامل مع هذه األنشطة، (ُعمان، وقطر، والكويت

1.) 
 

                                                 
التدابير آحادية الجانب" إلى التدابير اإلنفرادية والمحاوالت من جانب واحد لتحصيل الضرائب المتأتية من نشاط رقمي دون يُشير مصطلح " (23)

 الشروع في إعادة التفاوض حول معاهدة أو اتفاقية ضريبية ثنائية أو التشاور مع دول أخرى.
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غياب قواعد ضريبية ومعايير دولية للتعامل مع الشركات العاملة في مجال في ظل ، وعلى الصعيد الدولي
توافق دولي حول قواعد ضريبية جديدة  الوصول إلىالدول حول العالم  نتظاراوفي ضوء االقتصاد الرقمي، 

في إلى اتخاذ إجراءات وتدابير أحادية الجانب  الدول هتتُمكن من التصدي للتحديات في هذا المجال، اتج
فرض  بما يُمكنها منالتجارية الجديدة العابرة للحدود نماذج الالضريبية المحلية مع لتكييف نظمها  اولةحم

إعادة الشروع في دون  ،األنشطة الرقميةجني المتحصالت المتأتية من وضرائب مباشرة وغير مباشرة 
       ريبية الثنائية أو التشاور مع بلدان أخرى. حول المعاهدات الضالتفاوض 

 
، حيث اتخذ الجانبنحو التدابير األحادية  توجه( أن هناك 8الشكل ) يُبيّن، لضرائب على الدخلا على صعيد

من تطبيق الضرائب على أرباح الشركات العاملة في مجال انفرادية تُمّكن إجراءات  دد من الدول حول العالمع
األرباح على فرض ضرائب تُمكنها من قوانين سنت دول هناك مجموعة في هذا السياق،  .االقتصاد الرقمي

خالل السنوات  نحو ذات النهجلتنحو تخطط ، بينما هناك دول أخرى عداألنشطة الموجهة عن بُ الناشئة عن 
 .توافقيوصول إلى حل دولي ل انتظار الدول أخرى تفضّ هناك  . بالمقابلالقادمة

 
 (8شكل )

 سنت تشريعات تُمكنها من تطبيق الضرائب المباشرة الدول التي 
  القائمة على الرقمنة الدخول من األنشطةعلى 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 .2020أكتوبر  27 ( حول الضرائب على االقتصاد الرقمي،KPMG)تقرير  المصدر:                           

 أرجأت التطبيق لسنوات قادمة.سنت القوانين و* دول                           
       خالل السنوات القادمة.سن التشريعات تخطط ل** دول                           

 
التي تجنيها الشركات  األرباح ضرائب علىال تطبيقفي صعوبات  تواجه تزال، فال بالنسبة للدول العربية

ً  طبقت حيث يوجد عدد من الدول العربية التي ال .العاملة في مجال االقتصاد الرقمي داخل أراضيها  حاليا
، األردن منها على سبيل المثال الشركات العاملة في مجال االقتصاد الرقمي غير المقيمة، على أرباح ضرائب

يعود  .(1 جدول)، واليمنوالكويت، ومصر، والمغرب، السعودية، وُعمان، وقطر، واإلمارات، والجزائر، و
ً ك ،بدرجة كبيرة ذلك  مقروناً مع عدم قدرةغياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية  إلى ،ما أُشير إليه سابقا

العاملة في مجال  الشركاتأرباح  التعامل مععلى بوضعها الحالي للدول العربية  الوطنية القواعد الضريبية
 :خيارينأحد من الدول العربية االتجاه نحو . حيث تتطلب المعالجة الضريبية لهذه الشركات االقتصاد الرقمي
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طة الرقمية نشاألتُمكن من السيطرة على  (23) الجانبأحادية مرحليه تدابير وإجراءات الذهاب باتجاه  األول
 ً المعاهدات الضريبية والتزامات تحدياته ومخاطره المرتبطة بقضايا االزدواج الضريبي هذا الخيار له  .ضريبيا

التريث  فيتمثل في الخيار الثاني،أما  .لقطاعات الرقميةعلى ا المحتملة السلبية التداعياتالثنائية، عالوة على 
ُ قواعد ومعايير دولية  دولي حول توافقلحين التوصل إلى واالنتظار  وزع الحقوق الضريبية بصورة عادلة ت

عدم التوصل إلى في على مخاطر تتمثل  كذلك ينطوي هذا الخيار. يادتها الضريبيةوتٌمكن الدول من ممارسة س
من كان يُمكن أن تُحصل  ،لمتمثلة في التضحية بإيرادات ضريبيةاوتداعياته في ذلك،  أو التأخر توافق دولي

    الجانب. ةلتدابير أحاديخالل ا
 
 (1) جدول

 نطاق تطبيق الضرائب على الدخل في الدول العربية
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مدى تطبيق الضرائب على دخل 
                      .الشركات القائمة على الرقمنة

غير مباشرة على  تطبيق ضريبةمدى 
                      .المعامالت الرقمية

 ".الضرائب على المعامالت الرقمية في الدول العربية، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي                  
تطبق ضريبة غير مباشرة ال 

 على المعامالت الرقمية
تطبيق ضريبة غير مباشرة  

الضرائب على دخل ال تُطبق    المعامالت الرقمية.على 
    الشركات القائمة على الرقمنة

 
على السلع والخدمات العابرة للحدود تطبيق ضريبة القيمة المضافة  يواجه، على صعيد الضرائب غير المباشرة

 ، ذلكبالضرائب المباشرةمقارنة  ،صعوبات أقلفي الدول العربية  أو غير المنظورة منها سواًء المنظورة
ضريبة  فرضالمقيم في هذه الدول. يعود ذلك إلى أن  لعبء الضريبي هو المستهلك النهائيل لباعتبار أن المتحمّ 

مبدأ و" الذي يهتم بالمادة الخاضعة للضريبة" عينية الضريبة"على أساس مبدأ  يقومالقيمة المضافة بشكل عام 
الحق في فرض الضريبة على  ،المصدرة دون الدولة اس منح الدولة المستوردةالذي يقوم على أس" الوجهة

(. تُطبق غالبية الدول العربية )باستثناء تلك التي ال تُطبق 2018، )عبدالقادر، السلع والخدمات الموجهة عن بعد
فرض كل نظم الضرائب غير المباشرة( ضرائب غير مباشرة على السلع والخدمات الموجهة عن بعد. حيث ت

ضرائب )مثل ضريبة القيمة  ،مصر، والمغربلبنان، ومن األردن، واإلمارات، والجزائر، والسعودية، و
ضريبة المبيعات( على السلع والخدمات الموجهة عن بعد. هناك دول عربية ال تفرض ضرائب غير  /المضافة 

ُ  هابسبب أن عدداً منمباشرة على السلع والخدمات الموجهة عن بعد،  مثل ) ضريبة القيمة المضافةبعد طبق لم ت
جدول )، بالتالي ال يتوفر لديها اإلطار الضريبي المناسب للتعامل مع هذه األنشطة، (ُعمان، وقطر، والكويت

1.) 
 

                                                 
التدابير آحادية الجانب" إلى التدابير اإلنفرادية والمحاوالت من جانب واحد لتحصيل الضرائب المتأتية من نشاط رقمي دون يُشير مصطلح " (23)

 الشروع في إعادة التفاوض حول معاهدة أو اتفاقية ضريبية ثنائية أو التشاور مع دول أخرى.
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 (2جدول )
 على المستوى الدوليالمتخذة الُمخططة و واإلجراءاتالتدابير 

 الناشئة عن االقتصاد الرقمي الضرائب المباشرةلتحديات لتصدي ل

 دول أصدرت تشريعات أساس فرض الضريبة نوع الضريبة
   وحددت تاريخ التطبيق

أصدرت تشريعات أو دول 
في مرحلة اقتراح 

ومتوقع  ،تشريعاتال
 ً  التطبيق الحقا

ضريبة الخدمات 
 الرقمية

بيع  اإليرادات المحققة منتُطبق على 
توفير  مساحة إعالنية على منصة رقمية،

 عببيع السلتتيح للمستخدمين منصة رقمية 
توفير واجهة رقمية تمكن والخدمات، 

المستخدمين االتصال والتفاعل مع 
الناتجة المستخدمين  نقل بيانات اآلخرين،

خدمة عن استخدام واجهة رقمية، 
، خدمات الوسائط المرئية والمسموعة

    الوساطة الرقمية

النمسا (، 2018أرغواي )
 فرنسا (،2020)
إيطاليا (، 2020)
بولندا ، (2020)
تركيا (، 2020)
، المملكة (2020)

  (، 2020المتحدة )

 ، البرازيل(2023بلجيكا )
كندا )يُحدد  ،)يُحدد الحقاً(

، جمهورية التشيك الحقاً(
(، 2021كينيا ) ،(2021)

التفيا )يُحدد الحقاً(، 
 (2021إسبانيا )

خدمات ضريبة على 
خالل  اإليجار

منصات رقمية 
 المرتبطة الخدمات)
 ( السياحةنشاط ب

تُطبّق الضريبية على الدخل الُمحقق من 
السياحي عبر تقديم خدمات اإليجار 

 المنصات الرقمية

، (2019كوستاريكا )
 ، (2019اليونان )

 

المنشأة ضريبة 
 الدائمة الرقمية

(Digital PE) 

اإليرادات المحصلة من تُطبق على 
 المنشاة الرقمية الدائمة

ندونيسيا إ (،2022الهند )
(2020)  

  (،2023بلجيكا )

ضريبة التعادل 
(Equalization 

Levy) 

البيع ، المتحصالت من اإلعالنات الرقمية
عبر اإلنترنت لسلع وخدمات مملوكة 

التجارة اإللكترونية، مواقع لمشغلي 
عبر  سلع والخدماتتسهيل بيع ال

التجارة  ياإلنترنت بواسطة مشغل
اإللكترونية )أي عندما يوفر المشغل 

منصة لآلخرين لتزويد السلع أو تقديم 
 .الخدمات(

نيجيريا  (،2016الهند )
(2020 ،) 

 

ضريبة عامة على 
الدخل الُمحقق من 

 نشاط رقمي

حقق من منصات الدخل المُ تُطبق على 
تُتيح التفاعل المباشر بين البائعين  رقمية

  والمشترين للسلع والخدمات.
 (2019كينيا )

 

الضريبة المقتطعة 
(Withholding 

Tax) 

الدخل الُمحقق من معامالت تُطبق على 
المدفوعات لغير التجارة اإللكترونية، 

المقيمين مقابل خدمات رقمية معينة مثل 
التنزيالت أو الوصول إلى الصور 

واألفالم والنصوص والمعلومات والفيديو 
والصوت والموسيقى واأللعاب ومحتوى 

الوسائط المتعددة األخرى ونغمات 
الهاتف المحمول واألخبار عبر اإلنترنت 

ومعلومات حركة المرور والتنبؤات 
الجوية واإلحصاءات والنوادي عبر 

 اإلنترنت والتعليم أو االختبار عن بعد

تان باكس(، 2017تايوان )
سلوفاكيا  (،2018)
ماليزيا  (،2018)
المكسيك  (،2019)
  (2020الهند )(، 2020)

 تايالند )يُحدد الحقاً(

 .2020أكتوبر  27( حول الضرائب على االقتصاد الرقمي، KPMGالمصدر: تقرير )    
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  الرقمي القتصاداألنشطة  مجال المعالجة الضريبيةفي  العربيةالدول  تجاربسابعاً: 
 

ولحين التوصل إلى  ،عالمييُعد تحدي ي ائب على االقتصاد الرقمإليه أن تطبيق الضر ةراشتم اإلضوء ما  في
لمنظمة طرحها اإلطار الشامل وخيارات مقترحات ما توفر من  وفي ظل ،معالجة هذا التحديدولي حول  توافق

اتجه عدد من الدول  ،بإطار المعالجات المرحلية لهذه التحديات التعاون االقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين
في محاولة لتكييف  ير المباشرةغعلى صعيدي الضرائب المباشرة و اتخاذ تدابير مرحلية أحادية الجانبنحو 

لتجنب دفع التقنيات الحديثة الضريبية المحلية مع النماذج التجارية الجديدة العابرة للحدود التي تستخدم نظمها 
أو أحكام تعاهديه أو إعادة تفسير قوانين محلية،  ،ضريبية جديدةسن قوانين  التدابير تضمنت هذه .الضرائب

في هذا التجارية التي تصطبغ على نحو متزايد بصبغة الرقمنة.  طريقة ممارسة األعمال قائمة بغية التكيف مع
 الدول حول العالمالصدد، من المناسب قبل تسليط الضوء على تجاب الدول العربية، استعراض أبرز تجارب 

  ناشئة عن رقمنة االقتصاد.في مجال التصدي للتحديات الضريبية ال
 

 الدولي لصعيداالتدابير واإلجراءات المخططة والمتخذة على 
 

 تباينت الدول، ومنذ بداية المشروع الدولي لتآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح ،الضرائب المباشرةعلى صعيد 
 بعض سهاأعلى ر ،دولمن ال مجموعةهناك ف .أحادية الجانبوإجراءات  تدابيرباتخاذ فيما يتعلق في توجهاتها 

 انفراديةإجراءات نه أن يسمح بقبول أالتشريعات من شإجراء إصالح قائم على اتجهت نحو  الدول المتقدمة،
. مع مرور الوقت لحقت ، ووضعت اآلليات المناسبة لتنفيذ ذلكللتصدي للتحديات التي يفرضها االقتصاد الرقمي

في حين ترى بعض الدول  إجراء إصالحات تشريعية مماثلة.بهذه المسيرة وشرعت في  الناميةدول ال بعض
توزع الحقوق  يةدولالوصول لتوافق دولي حول معايير وقواعد ضريبية لحين  واالنتظارضرورة التريث 

ذهب باتجاه تبني أن عدد ُمقدر من الدول ( 1لحق )موال (2الجدول )يُبيّن  .الضريبية بين الدول بصورة عادلة
وشرعت في  االقتصاد ةناشئة عن رقمنللتصدي لتحديات الضريبة المباشرة ال انفرادية فيتدابير وإجراءات 

 التطبيق تأجيل إلى أصدرت تشريعات أو في مرحلة اقتراح التشريعات،، اتجهت دول أخرى، بينما تطبيقها
  . الحقلوقت 
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 (2جدول )
 على المستوى الدوليالمتخذة الُمخططة و واإلجراءاتالتدابير 

 الناشئة عن االقتصاد الرقمي الضرائب المباشرةلتحديات لتصدي ل

 دول أصدرت تشريعات أساس فرض الضريبة نوع الضريبة
   وحددت تاريخ التطبيق

أصدرت تشريعات أو دول 
في مرحلة اقتراح 

ومتوقع  ،تشريعاتال
 ً  التطبيق الحقا

ضريبة الخدمات 
 الرقمية

بيع  اإليرادات المحققة منتُطبق على 
توفير  مساحة إعالنية على منصة رقمية،

 عببيع السلتتيح للمستخدمين منصة رقمية 
توفير واجهة رقمية تمكن والخدمات، 

المستخدمين االتصال والتفاعل مع 
الناتجة المستخدمين  نقل بيانات اآلخرين،

خدمة عن استخدام واجهة رقمية، 
، خدمات الوسائط المرئية والمسموعة

    الوساطة الرقمية

النمسا (، 2018أرغواي )
 فرنسا (،2020)
إيطاليا (، 2020)
بولندا ، (2020)
تركيا (، 2020)
، المملكة (2020)

  (، 2020المتحدة )

 ، البرازيل(2023بلجيكا )
كندا )يُحدد  ،)يُحدد الحقاً(

، جمهورية التشيك الحقاً(
(، 2021كينيا ) ،(2021)

التفيا )يُحدد الحقاً(، 
 (2021إسبانيا )

خدمات ضريبة على 
خالل  اإليجار

منصات رقمية 
 المرتبطة الخدمات)
 ( السياحةنشاط ب

تُطبّق الضريبية على الدخل الُمحقق من 
السياحي عبر تقديم خدمات اإليجار 

 المنصات الرقمية

، (2019كوستاريكا )
 ، (2019اليونان )

 

المنشأة ضريبة 
 الدائمة الرقمية

(Digital PE) 

اإليرادات المحصلة من تُطبق على 
 المنشاة الرقمية الدائمة

ندونيسيا إ (،2022الهند )
(2020)  

  (،2023بلجيكا )

ضريبة التعادل 
(Equalization 

Levy) 

البيع ، المتحصالت من اإلعالنات الرقمية
عبر اإلنترنت لسلع وخدمات مملوكة 

التجارة اإللكترونية، مواقع لمشغلي 
عبر  سلع والخدماتتسهيل بيع ال

التجارة  ياإلنترنت بواسطة مشغل
اإللكترونية )أي عندما يوفر المشغل 

منصة لآلخرين لتزويد السلع أو تقديم 
 .الخدمات(

نيجيريا  (،2016الهند )
(2020 ،) 

 

ضريبة عامة على 
الدخل الُمحقق من 

 نشاط رقمي

حقق من منصات الدخل المُ تُطبق على 
تُتيح التفاعل المباشر بين البائعين  رقمية

  والمشترين للسلع والخدمات.
 (2019كينيا )

 

الضريبة المقتطعة 
(Withholding 

Tax) 

الدخل الُمحقق من معامالت تُطبق على 
المدفوعات لغير التجارة اإللكترونية، 

المقيمين مقابل خدمات رقمية معينة مثل 
التنزيالت أو الوصول إلى الصور 

واألفالم والنصوص والمعلومات والفيديو 
والصوت والموسيقى واأللعاب ومحتوى 

الوسائط المتعددة األخرى ونغمات 
الهاتف المحمول واألخبار عبر اإلنترنت 

ومعلومات حركة المرور والتنبؤات 
الجوية واإلحصاءات والنوادي عبر 

 اإلنترنت والتعليم أو االختبار عن بعد

تان باكس(، 2017تايوان )
سلوفاكيا  (،2018)
ماليزيا  (،2018)
المكسيك  (،2019)
  (2020الهند )(، 2020)

 تايالند )يُحدد الحقاً(

 .2020أكتوبر  27( حول الضرائب على االقتصاد الرقمي، KPMGالمصدر: تقرير )    
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توافق الوصول إلى التريث لحين نحو  الدول العربية عدد من اتجاه فيهناك ثمة ، بإطار الضرائب المباشرة
الشركات العاملة في  التي تجنيها رباحاأل علىمن ممارسة سيادتها الضريبية ها ومعايير تٌمكندولي حول قواعد 

 تدعممن شأنها أن تدابير التخطيط ل في ةجهود غالبية الدول العربي تتركز حيثمجال االقتصاد الرقمي. 
، حال اقتصاداتهاضريبة الدخل على األرباح التي تجنيها الشركات متعددة الجنسيات داخل  االستعداد لتطبيق

على سبيل بين هذه التدابير  انفرادية.  منإجراءات ضريبية الذهاب باتجاه في حالة الوصول إلى توافق دولي أو 
الشركات الرقمية غير  دخل جميع الخيارات التي يمكن تطبيقها لفرض ضريبة علىسعودية تدرس ال، المثال

من . صددحول قواعد ومعايير ضريبية دولية في هذا ال توافقي دولي المقيمة في حال عدم التوصل إلى حل
ضريبة تفرض على اإليرادات بما يساوى وهي ضريبة الخدمات الرقمية التخطيط لفرض هذه الخيارات  أبرز

نطاق هذه الضريبية الشركات الرقمية الكبرى أن يشمل  من الممكن. هامش ربح معين ومعدل ضريبي محدد
يُضاف إلى  .ويمكن توسيعه ليشمل األنشطة الرقمية األخر ى ،وخاصة الشركات النشطة في اإلعالنات الرقمية

 اآلثار غير المباشرة المتوقعة تدرس اإلماراتكذلك  وبناء القدرات.ذلك اإلصالحات في مجال اإلدارة الضريبية 
 تحديات الضرائب الرقمية معالجة بإطارالواردة  مقترحاتالجراء تطبيق  كات األجنبية في الدولةعلى الشر

جراء تعديل على قانون الضريبة على الدخل في ذات السياق، تسعى مصر إل .المقدمة للتوافق الدولي عليها
المغرب  تهتمفي سياق متصل  .الضريبيةى تطوير اإلدارة ، إضافة إليشمل الضريبة على المعامالت الرقميةل

دًراسة تًجارب إضافة إلى ، تحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنةللالمشاركة في إيجاد حلول دولية بالمتابعة و
لتعاون مع لتخطيط في األردن هناك . واالستفادة منها في تطوير الممارسات الداخلية اًلدول في هذا اإلطار

تخطط اليمن لمراجعة كذلك  .الرقمية اإللكتروني لمراقبة الحواالت المالية من وإلى الشركاتشركات الدفع 
بما  ،وتوفير التقنيات الحديثة، وتدريب تأهيل الموارد البشرية، في التشريع الضريبي يةبعض النصوص القانون

      .(4)جدول ، تعامالت اإللكترونية الجديدةيتوافق مع ال
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بشأن من إرشادات  (24)المبادئ التوجيهية الدولية وفرتهما  ضوء، وفي على صعيد الضرائب غير المباشرة
 ،على التجارة الدولية في الخدمات واألصول غير الملموسة المبيعاتضريبة القيمة المضافة/ ضريبة تطبيق 

التصدي للتحديات الناشئة عن  يُمكنها مناتجهت غالبية الدول حول العالم نحو تعديل نظمها الضريبية بما 
التدابير في هذا الخصوص، الدول غالبية شملت اإلصالحات التي اتخذتها  .لحدودل ةبراعال التجارة اإللكترونية

ركز ت  للسوق االستهالكية. استناداً إلى الموقع الجغرافي  ضريبة المبيعات /ضريبة القيمة المضافةعلى القائمة 
 ضريبة القيمة المضافة تطبيق توسيع نطاق بما يُمكن من قوانينالمراجعة  على اإلصالحية هذه التدابير معظم

إلزام الموردين للخدمات الرقمية غير المقيمين بالتسجيل ووالسلع الرقمية،  ،الخدمات الرقميةمبيعات  ،شملتل
، بما في ذلك االستفادة من التقنيات وضع اآلليات المالئمة لتعزيز االمتثالإضافة إلى لغرض تحصيل الضريبة، 

      .  (3)جدول  الحديثة في تطوير منصات رقمية لرفع كفاءة التحصيل الضريبي
 
 (3جدول )

 على المستوى الدولي الُمتخذة أو المخططةواإلجراءات التدابير 
 على التجارة على المعامالت الرقمية* ضريبة القيمة المضافة/ ضريبة المبيعاتتطبيق بإطار 

 دول أصدرت تشريعات وحددت تاريخ التطبيق   نوع الضريبة
دول أصدرت تشريعات أو في 

مرحلة اقتراح التشريعات، 
 ً  ومتوقع التطبيق الحقا

القيمة المضافة  ضريبة
الخدمات مبيعات  على

 الرقمية

(، تنزانيا 2013(، أندورا )2010(، النرويج )2009سويسرا )
(، روسيا 2016(، الهند )2014(، غانا )2013(، كينيا )2014)
(، 2018(، سنغافورا )2017(، تايوان )2016(، صربيا )2016)

(، 2018(، كوريا الجنوبية )2018(، كولمبيا )2018تركيا )
 (،2019) امالد وفي (،2019(، ألبانيا المكسيك )2018أستراليا )

(، 2020(، أرمينيا )2019(، يوغندا )2019جنوب إفريقيا )
(، 2020(، آيسلندا )2020(، اإلكوادور )2020بنغالديش )
(، 2020(، نيجيريا )2020) موريشيوس(، 2020ماليزيا )

 (.2020(، أوزبكستان )2020(، بيرو )2020باراغواي )

(، 2020جمهورية الدومنيكان )
(، كازخستان 2020) سهندورا

(، الفلبين 2020(، بنما )2020)
(، 2020(، تايالند )2020)

 (2020أوكرانيا )

ضريبة القيمة المضافة 
على مبيعات السلع الرقمية 

التطبيقات والكتب )
اإللكترونية والبرامج 

 (واأللعاب.

  (.2019(، فرنسا )2017البرازيل )

 .2020الضرائب على االقتصاد الرقمي، أكتوبر ( حول KPMGالمصدر: تقرير )     
 .الرقميةالسلع والخدمات عبر منصات التجارة اإللكترونية، والمنتجات * يُقصد بالمعامالت الرقمية، تبادل      
 

 ةيالعرب الدول صعيدالتدابير واإلجراءات المخططة والمتخذة على 
 

موضوع معالجة التحديات الضريبة الناشئة عن رقمنة االقتصاد أهمية كبيرة في ضوء حاجة الدول  اكتسى
تعزيز العدالة الضريبية وإزالة التشوهات بما يؤدى إلى تعزيز و، حماية قواعدها الضريبية الوطنيةلالعربية 
التحديات من خالل التدابير أحادية الجانب، للتصدي لهذه بإطار السعي  .ات الوطنيةاالقتصادوحماية المنافسة 

  انخرطت الدول العربية في مسارين، أحدهما يرتبط بالضرائب المباشرة، واآلخر بالضرائب غير المباشرة.

                                                 
مبادئ وال  (،International VAT/GST Guidelines) يبة السلع والخدماتالتوجيهية الدولية لضريبة القيمة المضافة/ ضر مثل المبادئ( 24)

 (.The E-commerce Guidelines)عبر الحدود  التجارة اإللكترونية على ضريبةالبشأن  اإلرشادية
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توافق الوصول إلى التريث لحين نحو  الدول العربية عدد من اتجاه فيهناك ثمة ، بإطار الضرائب المباشرة
الشركات العاملة في  التي تجنيها رباحاأل علىمن ممارسة سيادتها الضريبية ها ومعايير تٌمكندولي حول قواعد 

 تدعممن شأنها أن تدابير التخطيط ل في ةجهود غالبية الدول العربي تتركز حيثمجال االقتصاد الرقمي. 
، حال اقتصاداتهاضريبة الدخل على األرباح التي تجنيها الشركات متعددة الجنسيات داخل  االستعداد لتطبيق

على سبيل بين هذه التدابير  انفرادية.  منإجراءات ضريبية الذهاب باتجاه في حالة الوصول إلى توافق دولي أو 
الشركات الرقمية غير  دخل جميع الخيارات التي يمكن تطبيقها لفرض ضريبة علىسعودية تدرس ال، المثال

من . صددحول قواعد ومعايير ضريبية دولية في هذا ال توافقي دولي المقيمة في حال عدم التوصل إلى حل
ضريبة تفرض على اإليرادات بما يساوى وهي ضريبة الخدمات الرقمية التخطيط لفرض هذه الخيارات  أبرز

نطاق هذه الضريبية الشركات الرقمية الكبرى أن يشمل  من الممكن. هامش ربح معين ومعدل ضريبي محدد
يُضاف إلى  .ويمكن توسيعه ليشمل األنشطة الرقمية األخر ى ،وخاصة الشركات النشطة في اإلعالنات الرقمية

 اآلثار غير المباشرة المتوقعة تدرس اإلماراتكذلك  وبناء القدرات.ذلك اإلصالحات في مجال اإلدارة الضريبية 
 تحديات الضرائب الرقمية معالجة بإطارالواردة  مقترحاتالجراء تطبيق  كات األجنبية في الدولةعلى الشر

جراء تعديل على قانون الضريبة على الدخل في ذات السياق، تسعى مصر إل .المقدمة للتوافق الدولي عليها
المغرب  تهتمفي سياق متصل  .الضريبيةى تطوير اإلدارة ، إضافة إليشمل الضريبة على المعامالت الرقميةل

دًراسة تًجارب إضافة إلى ، تحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنةللالمشاركة في إيجاد حلول دولية بالمتابعة و
لتعاون مع لتخطيط في األردن هناك . واالستفادة منها في تطوير الممارسات الداخلية اًلدول في هذا اإلطار

تخطط اليمن لمراجعة كذلك  .الرقمية اإللكتروني لمراقبة الحواالت المالية من وإلى الشركاتشركات الدفع 
بما  ،وتوفير التقنيات الحديثة، وتدريب تأهيل الموارد البشرية، في التشريع الضريبي يةبعض النصوص القانون

      .(4)جدول ، تعامالت اإللكترونية الجديدةيتوافق مع ال
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التي تقدمها على الخدمات الرقمية ضريبة القيمة المضافة والسعودية  ،والبحرين ،اإلماراتكذلك تفرض كل من 
ضريبة القيمة المضافة  يتم فرض الجزائر في .في المائة 5لغ حوالي بنسبة تب الشركات المقيمة وغير المقيمة

في  حسب نوع المنتجات الرقمية. في المائة 19 أو 9 بنسبةن بُعد عالمنتجات المادية الموجهة على الخدمات و
على العمليات التي تتم عبر الوسائل االلكترونية وفقاً للقوانين القائمة يتم فرض ضريبة القيمة المضافة لبنان 

لتجارة ا بالضريبة علىكما يتم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون خاص  ،أسوة بالعمليات غير االلكترونية
التخطيط إلجراء  يجري كذلك في مصر االلكترونية يتضمن األحكام الضريبية الخاصة بالمعامالت الرقمية.

بمعامالت التجارة تعديالت على قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يُمكن من إلزام غير المقيمين الذين يقومون 
بنسبة تبلغ  الرقمية المعامالتضريبة القيمة المضافة على فرض بينما في المغرب يتم  اإللكترونية بالضريبة.

 . (5، )جدول في المائة 20
 

السلع والخدمات ال تواجه الدول العربية صعوبة في تحصيل الضريبة المفروضة على  من حيث إدارة الضريبية،
ذلك  ،(Business to Business (B2B)) األعمال إلى قطاع األعمالمن قطاع  الموجهة عن بعدالمنظورة 

 ن التحديإلمكانية حصرها عند عبورها من المنافذ الجمركية ومن ثم تحميلها بضريبة القيمة المضافة. لكن يكمُ 
من قطاع األعمال إلى قطاع المستهلكين الموجهة عن بعد  الرقميةالخدمات و المنتجاتفي كيفية إخضاع بالنسبة 

(Business to Consumers (B2C))،  لضريبة القيمة المضافة/ ضريبة المبيعاتحيث يصعب إخضاعها 
من المستهلكين  بالتحصيل الضريبي تكلفجود جهة لصعوبة وأو  عبورها من المنافذ الجمركيةعدم بسبب 

 .حلول لهذه التحديات تطويرمن التطور التقني في  لالستفادة عض الدولبمن توجه  في مقابل ذلك برز .النهائيين
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 (4جدول )
 تطبيق الضريبة بإطار  الُمتخذة أو المخططةواإلجراءات التدابير 

 في عدد من الدول العربية على دخل الشركات العاملة في مجال االقتصاد الرقمي

  الُمتخذة أو المخططةواإلجراءات التدابير طبيعة  الدول

 الحواالت المالية من وإلى الشركاتلتعاون مع شركات الدفع اإللكتروني لمراقبة التخطيط لتعزيز  - األردن
 .الرقمية

 اإلمارات
 االقتصاد الرقميمعالجة تحديات المتعلقين ب 2و 1لمحورين الواردة با دراسة المقترحاتيتم  -

على الشركات األجنبية في الدولة  المطروحة للتوافق عليها دولياً، واآلثار غير المباشرة المتوقعة
 تأثيرها في جذب االستثمارات األجنبية.مدى وها نتيجة تطبيق

لغرض دعم استغالل المعلومات ذات الطابع الجبائي يتم النظر في وضع إطار قانوني لالستغالل  - الجزائر
 .وضع برمجيات خاصة لدعم عمليات الرقابة الجبائيةضافة إلى إ، ماتاألمثل للمعلو

 السعودية

دراسة جميع الخيارات التي يمكن تطبيقها لفرض ضريبة دخل على الشركات الرقمية غير المقيمة  -
في هذا  في حال تعثر المفاوضات على مستوى مجموعة العشرين وعدم التوصل إلى حل توافقي

 Digital Services)هي ضريبة الخدمات الرقمية  هذه الخيارات وأكثرها انتشاراً أبرز  من .الصدد
Tax،) من ضريبة تفرض على اإليرادات بما يساوى هامش ربح معين ومعدل ضريبي محدد وهي .

مجال الممكن أن يشمل نطاق هذه الضريبية الشركات الرقمية الكبرى وخاصة الشركات النشطة في 
 .اإلعالنات الرقمية ويمكن توسيعه ليشمل األنشطة الرقمية األخرى

بتقديم دورات وتدريبات  أهمها بناء الكفاءات، إجراء العديد من اإلصالحات في اإلدارة الضريبية -
إلنشاء أكاديمية في المملكة لتقديم العديد من الدورات  والتخطيطدارة الضريبية مكثفة للعاملين في اإل

كل األوعية الضريبية آالتقنية في أكثر المواضيع تعقيدا في الضرائب وخاصة فيما يخص ممارسات ت
ً  يجري العملل األرباح، أيضا نقو  .بناء فريق مختص في ضرائب االقتصاد الرقميعلى  حاليا

 قطر

مقابل الخدمات ، وعاة أحكام االتفاقيات الضريبية، تخضع اإلتاوات والفوائد والعموالتمع مرا -
المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في 

نسبة بع جزاء مالي يوق. ( من المبلغ اإلجمالي لهافي المائة 5الدولة الستقطاع نهائي من المنبع بنسبة )
كل مكلف ال يقوم بأداء الضريبة خالل المدة  على ( من مبلغ الضريبة المستحقةفي المائة 2)تبلغ 

المقررة وفقاً لقانون الضريبة والالئحة التنفيذية، وكل شخص طبيعي أو معنوي ال يقوم بتوريد مبلغ 
 .الضريبة المستقطعة من المنبع في المواعيد المحددة

 .إجراء تعديل على قانون الضريبة على الدخل يشمل الضريبة على المعامالت الرقمية - مصر
 هيكل إداري جديد. وضع طوير اإلدارة الضريبية من خاللت -

 المغرب

من  .تحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنةللالمشاركة في إيجاد حلول دولية متابعة وبالهناك اهتمام  -
تطوير واالستفادة منها في  لى دراسة تجارب الدول في هذا اإلطارإهناك سعي ًجهة أًخرى 

 .الممارسات الداخلية
مكتب تابع لمديرية المراقبة متخصص في تتبع المعامالت الرقمية خاصة تلك المنجزة من تم إنشاء  -

يخضع دخل ، حيث طرف المنشآت الرقمية إلخضاعها للضرائب الواجبة بما فيها ضريبة الدخل
 .المنشآت الرقمية المقيمة عامة إلى الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب طبيعتها

وتدريب وحصر الشركات الرقمية، لمراجعة بعض النصوص في التشريع الضريبي، التخطيط  - اليمن
  .كترونية الجديدةتوافق مع التعامالت االل، بما يتأهيل الموارد البشرية، وتوفير التقنيات الحديثةو

 ".الضرائب على المعامالت الرقمية في الدول العربية، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي                  

 
في هذا الخصوص، صادرة ال الدولية واإلرشادية المبادئ التوجيهيةوبإطار ، للضرائب غير المباشرةبالنسبة 

والخدمات السلع  فرض سيطرتها الضريبية علىمن تدابير وإجراءات تُمكنها  نيالعربية إلى تباتجهت الدول 
في  العربية بحسب تجارب الدول. والمنتجات غير الملموسةالتجارة اإللكترونية، عبر منصات الموجه عن بعد 

. والخدمات غير المنظورةالسلع  في المائة على 16ضريبة مبيعات بنسبة تبلغ تفرض األردن  هذا المجال،
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التي تقدمها على الخدمات الرقمية ضريبة القيمة المضافة والسعودية  ،والبحرين ،اإلماراتكذلك تفرض كل من 
ضريبة القيمة المضافة  يتم فرض الجزائر في .في المائة 5لغ حوالي بنسبة تب الشركات المقيمة وغير المقيمة

في  حسب نوع المنتجات الرقمية. في المائة 19 أو 9 بنسبةن بُعد عالمنتجات المادية الموجهة على الخدمات و
على العمليات التي تتم عبر الوسائل االلكترونية وفقاً للقوانين القائمة يتم فرض ضريبة القيمة المضافة لبنان 

لتجارة ا بالضريبة علىكما يتم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون خاص  ،أسوة بالعمليات غير االلكترونية
التخطيط إلجراء  يجري كذلك في مصر االلكترونية يتضمن األحكام الضريبية الخاصة بالمعامالت الرقمية.

بمعامالت التجارة تعديالت على قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يُمكن من إلزام غير المقيمين الذين يقومون 
بنسبة تبلغ  الرقمية المعامالتضريبة القيمة المضافة على فرض بينما في المغرب يتم  اإللكترونية بالضريبة.

 . (5، )جدول في المائة 20
 

السلع والخدمات ال تواجه الدول العربية صعوبة في تحصيل الضريبة المفروضة على  من حيث إدارة الضريبية،
ذلك  ،(Business to Business (B2B)) األعمال إلى قطاع األعمالمن قطاع  الموجهة عن بعدالمنظورة 

 ن التحديإلمكانية حصرها عند عبورها من المنافذ الجمركية ومن ثم تحميلها بضريبة القيمة المضافة. لكن يكمُ 
من قطاع األعمال إلى قطاع المستهلكين الموجهة عن بعد  الرقميةالخدمات و المنتجاتفي كيفية إخضاع بالنسبة 

(Business to Consumers (B2C))،  لضريبة القيمة المضافة/ ضريبة المبيعاتحيث يصعب إخضاعها 
من المستهلكين  بالتحصيل الضريبي تكلفجود جهة لصعوبة وأو  عبورها من المنافذ الجمركيةعدم بسبب 

 .حلول لهذه التحديات تطويرمن التطور التقني في  لالستفادة عض الدولبمن توجه  في مقابل ذلك برز .النهائيين
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 اإلصالحات المستقبليةثامناً: 
 

 اتخاذيرى عدد من الدول العربية أن  ،يُعد تحدي عالمي ائب على االقتصاد الرقميتطبيق الضر طالما أن
لحين التوصل إلى وذلك، ضوء  في . هو االتجاه األنسبالدولية في هذا الصدد  تاالتجاهاإجراءات تتوافق مع 

ً يبذل عدداً من الدول العربية جهود من التصدي لهذه التحديات، الدولن مكّ طار مشترك يُ إحول  دوليتوافق   ا
توافق مُ على االقتصاد الرقمي تحت مظلة قواعد ومعايير دولية لتطبيق الضريبة ملحوظة بإطار االستعداد 

 ي اآلتي: هناك ثمة أبعاد بحاجة إلى التركيز عليها خالل الفترة القادمة تتمثل ف، عليها. بالرغم من هذه الجهود
    

التطور وكذلك االتفاقيات الضريبية الدولية لتواكب حاجة لمراجعة وتعديل التشريعات الضريبية، ال ▪
والمرتبطة بحق فرض  الضريبيةالتشريعات  فيدراسة التعديالت المطلوبة من خالل ، التقني المتسارع

 .الرقميمجال االقتصاد  فيالشركات العاملة  حولالمعلومات  علىالضريبة والحق في الحصول 

 Inclusive) إلطار الشامل لمكافحة تآكل القواعد الضريبية ونقل األرباحااالستفادة من  ▪
Framework on BEPS) األطراف لمكافحة تفاقية متعددة لالاالنضمام و، والمساهمة في فعالياته

التحقت بها مجموعة من  التي (Multilateral Instrument (MLI)) التهرب الضريبي الدولي
اإلمارات، والبحرين، وجيبوتي، وتونس،  تشملدول عربية  10 حتى اآلن الدول العربية تضم

   .مصر، والمغربوُعمان، و، وقطر والكويت،والسعودية، 

تحتوي على بيانات إلكترونية متكاملة قواعد  وبناء الرقميطة االقتصاد جمع البيانات المطلوبة عن أنش ▪
 .المعلومات والبيانات المتعلقة باألنشطة في مجال االقتصاد الرقمي

االستفادة من توصيات ب، المعامالت الرقميةلتركيز على تفعيل ضريبة القيمة المضافة على هناك حاجة ل ▪
 .التحديات الضريبية لالقتصاد الرقمي بإطار معالجة التعاون االقتصادي والتنمية منظمة

من خالل تطوير نظم المعلومات والربط الشبكي ورفع القدرات الفنية تطوير اإلدارات الضريبية  ▪
  الضريبي.  التحصيلللموارد البشرية بما يرفع من كفاءتها ويعزز 

 ،حاجة للنظر في الكيفية التي يمكن أن يساعد بها االستثمار في المهارات والتقنيات وإدارة البياناتال ▪
 .التقنيات الحديثةاألعمال القائمة على  تي تعمل بهااإلدارات الضريبية على مواكبة الطرق ال

المتعلقة معلومات والفي مجال تبادل الخبرات واالستفادة منه  الدول العربيةبين تعاون ال ىالبناء عل ▪
 .بالتصدي للتحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة

فهناك العديد من  ،اإلدارة الضريبيةرفع كفاءة عليها في  واالعتماد التقنيات الحديثةضرورة توظيف  ▪
 .(ودوليا)محليا  وتضبطهادقيق المعامالت الرقمية تالشركات العالمية التي قدمت حلوال تقنية تعالج 

لحلول الممكنة التي يمكن اللجوء ل والتخطيطإعداد الدراسات ومن الضروري البدء في بناء الكفاءات  ▪
ي دولالتوصل إلى حل توافقي  لم يتمإليها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية غير المقيمة في حال 

 .في هذا الخصوص
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 (5)جدول 
 في عدد من الدول العربيةالمخططة الُمتخذة أو واإلجراءات التدابير 

 على المعامالت الرقميةعلى التجارة  المضافة/ ضريبة المبيعاتضريبة القيمة تطبيق بإطار 

 أساس فرض الضريبة معدلهانوع الضريبة و الدولة

 األردن
 السلععلى  ضريبة المبيعات ـ

بنسبة  الخدمات غير المنظورةو
16%. 

 .الخدمات غير المنظورةو تفرض على السلع ـ
 رقميةبناء منصة ، تتمثل في إجراءات بخصوص الخدمات الرقميةتم اتخاذ  ـ

ي، لتحصيل الضريبة من الشركات األجنبية الموردة للخدمات الرقمية بشكل طوعي
حيث سيتم دعوة هذه الشركات للتسجيل الطوعي بهذه المنصة وتوريد الضريبة 

. تستهدف عن كل خدمة يتم بيعها ألي مقيم داخل حدود الدولة في المائة 16بنسبة 
، بينما تستهدف الرقمية الخدماتتوريد ن إطالق هذه المنصة المرحلة األولى م

يفوق عدد الشركات التي سجلت طوعيا في المنصتين الثانية توريد السلع. 
 .شركة 2000المذكورتين 

 .نظام فوترة مركزياستحداث  ـ

 اإلمارات
ضريبة القيمة المضافة على  ـ

لكترونية بنسبة الخدمات اإل
5%.  

التي يتم تقديمها بشكل مباشر عبر االنترنت أو  اإللكترونية الخدمات تفرض على ـ
توريد نطاقات المواقع اإللكترونية، ، شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، بما في ذلك

استضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد، توريد وتحديث 
ترونياً كالصور وحافظات توريد الصور والنصوص والمعلومات الك، البرمجيات

توريد الموسيقى ، والوثائق والملفات الرقمية األخرى ،الشاشة والكتب اإللكترونية
توريد مساحات ، توريد المجالت على االنترنت، واألفالم واأللعاب عند الطلب

توريد برامج  ،اإلعالنات على موقع الكتروني والحقوق المرتبطة بذلك اإلعالن
الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية،  البث السياسية أو

توريد خدمات الدراسة عن ، البث المباشر عبر االنترنت، بما في ذلك بث األحداث
 .الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة، بعد

 البحرين
ضريبة القيمة المضافة على  ـ

لكترونية بنسبة الخدمات اإل
5%. 

الخدمات الموفرة أو التي اإللكترونية منها على سبيل المثال  الخدمات على تفرض ـ
، أو صفحة على اإلنترنت ةلكترونياإل قعامويها البما ف ،إلكترونيةتدعم شبكة 
في برامج  تحديثات أو راتييتغ يةوأ الكمبيوترا برامج منهو الرقميةالمنتجات 

 شبكة عبر اإلنترنت أو الكمبيوترعن  تلقائنات الناتجة الخدماالمعلوماتية، 
البرامج  وصيانة واالستضافة عبر الشبكة اإللكترونيةالمواقع  توريد إلكترونية،

مثل الصور أو  البصريةالصور  ، توريدوالمعدات عن بعد عبر شبكة اإلنترنت
من اإللكترونية وغيرها وحافظات الشاشة والكتب توريدها آلياً  ميت النصوص التي

التلفزيونية أو األفالم أو المسلسالت  الموسيقى الرقمية، توريدالمستندات والملفات 
خدمات  ، توفيرعند الطلب األخرى األلعاب أو المجالت أو الصحف أو البرامج أو

مع أي حقوق مرتبطة  اإللكترونية المواقع على اإلعالنيةاإلعالن أو المساحات 
 .اإلنترنت عبر التعليم خدمات وفيرت، باإلعالن

 الجزائر
 نسبةالقيمة المضافة ب ضريبة ـ

% حسب نوع 19% أو9
 .المنتجات الرقمية

لمنتجات ، بينما تُطبق على ا%9 نسبة تبلغ لكتب والمجالت وما شابهاتطبق على ا ـ
 .%19 نسبة تبلغ المادية )سلع(

 .نطاق قانون ضريبة القيمة المضافة ليشمل مبيعات الخدمات الرقمية توسيع ـ

ضريبة القيمة المضافة على  ـ السعودية
 %.15بنسبة  الخدمات الرقمية

 ،التجارة اإللكترونية على توريدات %15تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ـ
المملكة بموجب األحكام المتعلقة بمكان  الخدمات اإللكترونية التي تتم داخل وجميع

 التوريد.
تم إصدار أدلة إرشادية خاصة بالمعامالت الرقمية التي تتم عن طريق الشركات  ـ

  المقيمة وغير المقيمة.

 لبنـان
على  القيمة المضافة ضريبة ـ

 نسبةبالتجارة اإللكترونية 
11.% 

تفرض الضرائب على العمليات التي تتم عبر الوسائل االلكترونية وفقاً للقوانين  ـ
إعداد مشروع قانون  في هذا الصدد يتم. كما أسوة بالعمليات غير االلكترونية القائمة

بالمعامالت  خاص للتجارة االلكترونية والذي يتضمن األحكام الضريبية الخاصة
 الرقمية.

 مصر
بنسبة  المضافةضريبة القيمة  ـ

% بالنسبة للسلع والخدمات 14
 العابرة للمنافذ الجمركية.

ضريبة القيمة المضافة وفقاً لألسعار والمعدالت الُمحددة بقانون الضريبة على  ـ
 .على السلع العابرة للمنافذ الجمركيةالقيمة المضافة 

من إلزام ، بما يُمكن تعديالت على قانون ضريبة القيمة المضافةالتخطيط إلجراء  ـ
 بالضريبة. المقيمين الذين يقومون بمعامالت التجارة اإللكترونية غير

بنسبة  المضافة ضريبة القيمة ـ المغرب
20%. 

 خدمات.عتبر غالبيتها توالتي  الرقمية المعامالت تفرض على ـ
تلك المنجزة من  مكتب متخصص في تتبع المعامالت الرقمية خاصة إنشاء ـ

طرف المنشآت الرقمية إلخضاعها للضرائب الواجبة بما فيها الضريبة على 
 .القيمة المضافة

 ".الضرائب على المعامالت الرقمية في الدول العربية، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي      
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 اإلصالحات المستقبليةثامناً: 
 

 اتخاذيرى عدد من الدول العربية أن  ،يُعد تحدي عالمي ائب على االقتصاد الرقميتطبيق الضر طالما أن
لحين التوصل إلى وذلك، ضوء  في . هو االتجاه األنسبالدولية في هذا الصدد  تاالتجاهاإجراءات تتوافق مع 

ً يبذل عدداً من الدول العربية جهود من التصدي لهذه التحديات، الدولن مكّ طار مشترك يُ إحول  دوليتوافق   ا
توافق مُ على االقتصاد الرقمي تحت مظلة قواعد ومعايير دولية لتطبيق الضريبة ملحوظة بإطار االستعداد 

 ي اآلتي: هناك ثمة أبعاد بحاجة إلى التركيز عليها خالل الفترة القادمة تتمثل ف، عليها. بالرغم من هذه الجهود
    

التطور وكذلك االتفاقيات الضريبية الدولية لتواكب حاجة لمراجعة وتعديل التشريعات الضريبية، ال ▪
والمرتبطة بحق فرض  الضريبيةالتشريعات  فيدراسة التعديالت المطلوبة من خالل ، التقني المتسارع

 .الرقميمجال االقتصاد  فيالشركات العاملة  حولالمعلومات  علىالضريبة والحق في الحصول 

 Inclusive) إلطار الشامل لمكافحة تآكل القواعد الضريبية ونقل األرباحااالستفادة من  ▪
Framework on BEPS) األطراف لمكافحة تفاقية متعددة لالاالنضمام و، والمساهمة في فعالياته

التحقت بها مجموعة من  التي (Multilateral Instrument (MLI)) التهرب الضريبي الدولي
اإلمارات، والبحرين، وجيبوتي، وتونس،  تشملدول عربية  10 حتى اآلن الدول العربية تضم

   .مصر، والمغربوُعمان، و، وقطر والكويت،والسعودية، 

تحتوي على بيانات إلكترونية متكاملة قواعد  وبناء الرقميطة االقتصاد جمع البيانات المطلوبة عن أنش ▪
 .المعلومات والبيانات المتعلقة باألنشطة في مجال االقتصاد الرقمي

االستفادة من توصيات ب، المعامالت الرقميةلتركيز على تفعيل ضريبة القيمة المضافة على هناك حاجة ل ▪
 .التحديات الضريبية لالقتصاد الرقمي بإطار معالجة التعاون االقتصادي والتنمية منظمة

من خالل تطوير نظم المعلومات والربط الشبكي ورفع القدرات الفنية تطوير اإلدارات الضريبية  ▪
  الضريبي.  التحصيلللموارد البشرية بما يرفع من كفاءتها ويعزز 

 ،حاجة للنظر في الكيفية التي يمكن أن يساعد بها االستثمار في المهارات والتقنيات وإدارة البياناتال ▪
 .التقنيات الحديثةاألعمال القائمة على  تي تعمل بهااإلدارات الضريبية على مواكبة الطرق ال

المتعلقة معلومات والفي مجال تبادل الخبرات واالستفادة منه  الدول العربيةبين تعاون ال ىالبناء عل ▪
 .بالتصدي للتحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة

فهناك العديد من  ،اإلدارة الضريبيةرفع كفاءة عليها في  واالعتماد التقنيات الحديثةضرورة توظيف  ▪
 .(ودوليا)محليا  وتضبطهادقيق المعامالت الرقمية تالشركات العالمية التي قدمت حلوال تقنية تعالج 

لحلول الممكنة التي يمكن اللجوء ل والتخطيطإعداد الدراسات ومن الضروري البدء في بناء الكفاءات  ▪
ي دولالتوصل إلى حل توافقي  لم يتمإليها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية غير المقيمة في حال 

 .في هذا الخصوص
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الوضع الراهن  تاريخ التطبيق نوع الضريبة المعدل أساس فرض الضريبة
 الدولة للتشريع

 الضريبية على الُمتحصالت من المصادر التالية:تُطبّق 
 واجهة رقمية.عبر اإلعالنات الموجهة للمستخدمين  ـ
 أنشطتهم على واجهة رقمية. مينالمستخد من ممارسةالناشئة بيانات النقل  ـ
تبادل السلع من إتاحة واجهة رقمية متعددة الجوانب للمستخدمين تسهل  ـ

 .والخدمات

% وربما 7
ض إلى تُخفّ 

5% 
ً  يبة الخدمات الرقميةضر جمهورية  ُمقترح يُحدد الحقا

 التشيك

 الُمحقق من:تُطبّق الضريبية على نسبة من دخل الخدمات 
توفير واجهة رقمية تمكن المستخدمين من إجراء االتصاالت والتفاعل مع  ـ

 الوسيطة(.  الرقمية اآلخرين )الخدمات
تستهدف تقديم خدمات للمعلنين تهدف إلى طرح رسائل إعالنية  ـ

)إعالن  ،استناداً إلى بيانات تم جمعها عنهمعلى واجهة رقمية المستخدمين 
 .الخدمات القائم على بيانات المستخدمين(

 ضريبة الخدمات الرقمية 3%

، لكن 2019يناير 
تم تأجيل 

التحصيل إلى 
 2020نهاية عام 

 فرنسا اإلصدارتم 

من خالل الُمقدمة  الخدمات من إيجارات الُمحقق الدخل تُطبّق الضريبية على
ضريبة على دخل خدمات  - .المنصات الرقمية

 اليونان تم اإلصدار 2019يوليو  ةمنرقالم اإليجار

عن بث أو نشر  الناشئة اإليرادات السنويةصافي  تُطبّق الضريبية على
 الدولة.في عبر اإلنترنت اإلعالنات 

% ُطبقت 7.5
 هنغاريا تم اإلصدار 2017يوليو   2018في يناير 

 ضريبة التعادل - .إجمالي مدفوعات اإلعالن عبر اإلنترنت تُطبّق الضريبية على
(Equalization Levy)  الهند تم اإلصدار 2016أبريل 

 إجمالي اإليرادات الُمحققة من:على الضريبة تُطبق 
 .اإلعالن على واجهة رقمية ـ
واجهة رقمية متعددة األطراف تتيح للمستخدمين شراء/ بيع السلع  ـ

 .والخدمات
 واجهة رقمية. همالناتجة عن استخدام يننقل بيانات المستخدم ـ

 إيطاليا تم اإلصدار 2020 يناير ضريبة الخدمات الرقمية 3%

تتيح التفاعل  رقمية منصةخالل الدخل الُمحقق من تُطبّق الضريبة على 
 ضريبة دخل على الدخل -  .المباشر بين المشترين والبائعين للسلع والخدمات

 كينيا تم اإلصدار 2019نوفمبر  رقمي الُمحقق من نشاط
المدفوعات لغير المقيمين مقابل خدمات رقمية معينة تُطبق الضريبة على 

الصور واألفالم والنصوص والمعلومات والفيديو والصوت تنزيل مثل 
والموسيقى واأللعاب ومحتوى الوسائط المتعددة األخرى واألخبار عبر 

 .اإلنترنت
ضريبة مقتطعة  -

(Withholding Tax)  المكسيك تم اإلصدار 2020يناير 

، الخارج الُمقدمة من المدفوعات مقابل الخدمات الرقمية تُطبّق الضريبية على
أو إنشائها أو  اإللكترونيةمواقع الاإلعالن عبر اإلنترنت أو تصميم  مثل ضريبة مقتطعة  5%

(Withholding Tax)  باكستان تم اإلصدار 2018يوليو 
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 (1) ملحقال
 الُمخططةأو  في مجال التدابير واإلجراءات المتخذة يةالدول بعض الممارسات
 ضرائب الدخلاألنشطة القائمة على الرقمنة إلى  إلخضاع

الوضع الراهن  تاريخ التطبيق نوع الضريبة المعدل أساس فرض الضريبة
 الدولة للتشريع

تُطبّق الضريبية على اإليرادات الُمحصلة من خدمات اإلعالن على 
المقدمة في  اإلنترنتالواجهات الرقمية أو أي نوع من البرامج أو مواقع 

 .الدولة
 النمسا تم اإلصدار 2020يناير  ضريبة الخدمات الرقمية 5%

 اإليرادات الُمحصلة من النشاطات الرقمية التالية:تُطبّق الضريبية على 
 ن مقيمين.بيع مساحات إعالنية على منصة رقمية تستهدف مستخدمي ـ
 .منصة رقمية همأثناء استخدامأنشطتهم  بيع بيانات المستخدمين الناتجة عن ـ
تقديم خدمات الوساطة الرقمية لمستخدمي منصة رقمية من خالل تسهيل  ـ

 تبادل السلع والخدمات بين هؤالء المستخدمين. 

 ضريبة الخدمات الرقمية 3%
 

متوقع التطبيق في 
إذا لم  2023عام 

يتم التوصل إلى 
 حل توافقي دولي

 ُ انتظار الحل فضل ت
 بلجيكا التوافقي الدولي

 الضريبية على اإليرادات الُمحصلة من النشاطات الرقمية التالية:تُطبّق 
 .المقيمين في الدولةالتي تستهدف المستخدمين  الرقمية اإلعالنات ـ
إتاحة منصة رقمية تسمح للمستخدمين للتفاعل بهدف تبادل السلع أو  ـ

الخدمات مباشرة بين هؤالء المستخدمين، إذا كان مستخدم واحد على األقل 
 .الدولةيقيم في 

التي تم جمعها أثناء  الدولةنقل البيانات من المستخدمين المقيمين في  ـ
 طة هؤالء المستخدمين.استخدام المنصة الرقمية أو التي تم إنشاؤها بواس

ً  ضريبة الخدمات الرقمية 5%-3%-1%  البرازيل قترحمُ  يحدد الحقا

 تُطبّق الضريبة على اإليرادات الُمحصلة من النشاطات الرقمية التالية:
االتصال والتفاعل مع اآلخرين، من ن المستخدمين توفير واجهة رقمية تمكّ  ـ

 (.الرقمية )خدمات الوساطة
طرح رسائل إعالنية تستهدف من خالل تقديم خدمات للمعلنين  ـ

المستخدمين على واجهة رقمية استناداً إلى بيانات تم جمعها عنهم، وكذلك 
)الخدمات اإلعالنية  ،تم إنشاؤها بناًء على االستشارة مع هذه الواجهة

 القائمة على بيانات المستخدمين(.

ً  ضريبة الخدمات الرقمية 3% سن التخطيط ل يحدد الحقا
 كندا تشريع

المتعلق يجار اإلتُطبّق الضريبية على الدخل الُمحقق من تقديم خدمات  ـ
 - .عبر منصات رقمية ةالسياحبخدمات 

ضريبة على الدخل الُمحقق 
من خدمات اإليجار المرتبطة 

السياحة عبر خدمات ب
 المنصات الرقمية

 كوستاريكا تم اإلصدار 2019نوفمبر 
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الوضع الراهن  تاريخ التطبيق نوع الضريبة المعدل أساس فرض الضريبة
 الدولة للتشريع

 الضريبية على الُمتحصالت من المصادر التالية:تُطبّق 
 واجهة رقمية.عبر اإلعالنات الموجهة للمستخدمين  ـ
 أنشطتهم على واجهة رقمية. مينالمستخد من ممارسةالناشئة بيانات النقل  ـ
تبادل السلع من إتاحة واجهة رقمية متعددة الجوانب للمستخدمين تسهل  ـ

 .والخدمات

% وربما 7
ض إلى تُخفّ 

5% 
ً  يبة الخدمات الرقميةضر جمهورية  ُمقترح يُحدد الحقا

 التشيك

 الُمحقق من:تُطبّق الضريبية على نسبة من دخل الخدمات 
توفير واجهة رقمية تمكن المستخدمين من إجراء االتصاالت والتفاعل مع  ـ

 الوسيطة(.  الرقمية اآلخرين )الخدمات
تستهدف تقديم خدمات للمعلنين تهدف إلى طرح رسائل إعالنية  ـ

)إعالن  ،استناداً إلى بيانات تم جمعها عنهمعلى واجهة رقمية المستخدمين 
 .الخدمات القائم على بيانات المستخدمين(

 ضريبة الخدمات الرقمية 3%

، لكن 2019يناير 
تم تأجيل 

التحصيل إلى 
 2020نهاية عام 

 فرنسا اإلصدارتم 

من خالل الُمقدمة  الخدمات من إيجارات الُمحقق الدخل تُطبّق الضريبية على
ضريبة على دخل خدمات  - .المنصات الرقمية

 اليونان تم اإلصدار 2019يوليو  ةمنرقالم اإليجار

عن بث أو نشر  الناشئة اإليرادات السنويةصافي  تُطبّق الضريبية على
 الدولة.في عبر اإلنترنت اإلعالنات 

% ُطبقت 7.5
 هنغاريا تم اإلصدار 2017يوليو   2018في يناير 

 ضريبة التعادل - .إجمالي مدفوعات اإلعالن عبر اإلنترنت تُطبّق الضريبية على
(Equalization Levy)  الهند تم اإلصدار 2016أبريل 

 إجمالي اإليرادات الُمحققة من:على الضريبة تُطبق 
 .اإلعالن على واجهة رقمية ـ
واجهة رقمية متعددة األطراف تتيح للمستخدمين شراء/ بيع السلع  ـ

 .والخدمات
 واجهة رقمية. همالناتجة عن استخدام يننقل بيانات المستخدم ـ

 إيطاليا تم اإلصدار 2020 يناير ضريبة الخدمات الرقمية 3%

تتيح التفاعل  رقمية منصةخالل الدخل الُمحقق من تُطبّق الضريبة على 
 ضريبة دخل على الدخل -  .المباشر بين المشترين والبائعين للسلع والخدمات

 كينيا تم اإلصدار 2019نوفمبر  رقمي الُمحقق من نشاط
المدفوعات لغير المقيمين مقابل خدمات رقمية معينة تُطبق الضريبة على 

الصور واألفالم والنصوص والمعلومات والفيديو والصوت تنزيل مثل 
والموسيقى واأللعاب ومحتوى الوسائط المتعددة األخرى واألخبار عبر 

 .اإلنترنت
ضريبة مقتطعة  -

(Withholding Tax)  المكسيك تم اإلصدار 2020يناير 

، الخارج الُمقدمة من المدفوعات مقابل الخدمات الرقمية تُطبّق الضريبية على
أو إنشائها أو  اإللكترونيةمواقع الاإلعالن عبر اإلنترنت أو تصميم  مثل ضريبة مقتطعة  5%

(Withholding Tax)  باكستان تم اإلصدار 2018يوليو 
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الوضع الراهن  تاريخ التطبيق نوع الضريبة المعدل أساس فرض الضريبة
 الدولة للتشريع

استضافتها أو صيانتها، أو توفير أي مرفق أو خدمة لتحميل المحتوى الرقمي 
المتعلقة بالمستخدمين في أو تخزينه أو توزيعه، أو جمع أو معالجة البيانات 

 .لبيع السلع أو الخدمات عبر اإلنترنتأو أي منشأة  عبر اإلنترنت الدولة
 إجمالي اإليرادات الُمحققة من: تُطبّق الضريبية على

 خدمات الوساطة الرقمية. ـ
 .والبصريةاالتصاالت السمعية  ـ

 بولندا تم اإلصدار 2020يوليو  ضريبة الخدمات الرقمية 1.5%

 إجمالي اإليرادات الُمحققة من: تُطبّق الضريبية على
 خدمات الوساطة الرقمية. ـ
  .الرقمية اإلعالناتخدمات  ـ

متوقع في يناير  ضريبة الخدمات الرقمية 3%
 إسبانيا تم اإلصدار 2021

التجارة اإللكترونية للسلع الدخل الُمحقق من تدفق  تُطبّق الضريبية على
اإلعالن عبر اإلنترنت واأللعاب والتسوق متضمناً ذلك والخدمات في الدولة، 

 .وغيرها
ضريبة مقتطعة  -

(Withholding Tax)  ً  تايالند ُمقترح يُحدد الحقا

من خدمات اإلعالن الرقمي، الٌمحققة إجمالي اإليرادات  تُطبّق الضريبية على
لتوفير  الُمقدمة خدماتالو رقمي،ومبيعات أي محتوى مسموع أو مرئي أو 

 .لمستخدمينبين التفاعل تُتيح الفرصة لوتشغيل منصة رقمية 
 تركيا تم اإلصدار 2020مارس  ضريبة الخدمات الرقمية 7.5%

مليون جنيه إسترليني  25التي تتجاوز  يراداتاإل تُطبّق الضريبية على
 من ثالثة أنواع من األنشطة الرقمية: حققةالمُ و
 .منصات التواصل االجتماعي ـ
 .البحث على اإلنترنت اتمحرك ـ
 األسواق على اإلنترنت. ـ

المملكة  تم اإلصدار 2020أبريل  ضريبة الخدمات الرقمية 2%
 المتحدة

الرقمية الُمقدمة داخل دخل غير المقيمين من الخدمات  تُطبّق الضريبية على
ضريبة على الدخل الُمحقق  - .دولةال

 أوروغواي تم اإلصدار 2018يناير  رقمية من خدمات

التجارة  اتمن قبل منص الغ يتم تحصيلهاأي مب تُطبّق الضريبية على
ضريبة على الدخل الُمحقق  %5 اإللكترونية.

 زمبابوي تم اإلصدار 2019يناير  رقمية من خدمات

 .2020أكتوبر  27( حول الضرائب على االقتصاد الرقمي، KPMGالمصدر: تقرير )    
 ( البيانات غير متوفرة.-)    
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