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یعد ھذه الدراسات االقتصادیة أعضاء الدائرة االقتصادیة والفنیة بصندوق النقد 
العربي، وینشرھا الصندوق. تبحث ھذه الدراسات في قضایا تتعلق بالسیاسات 

النقدیة والمصرفیة والمالیة والتجاریة وأسواق المال وانعكاساتھا على االقتصادات 
العربیة.

الواردة في ھذه المطبوعة تعكس وجھة نظر المؤلف بصفتھ اآلراء ووجھات النظر 
الشخصیة وال تمثل بالضرورة وجھة نظر أو موقف السیاسة الرسمیة لصندوق 

النقد العربي.
 

ال یجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من ھذه الدراسة أو ترجمتھا أو إعادة طباعتھا بأي 
ي حاالت االقتباس القصیر صورة دون موافقة خطیة من صندوق النقد العربي اال ف

مع وجوب ذكر المصدر.
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تمھید

ینایرفيعقدالذيلوكالء وزارات المالیة العرب األولالجتماعخالل ا
، تم تكلیف صندوق النقد العربي بإعداد استبیان لرصد أبو ظبيفي 2016

دفع الجھود واقع النُظم والسیاسات الضریبیة في الدول العربیة بغرض
 بمنھجیة االستبیانات المبذولة لتطویر ھذه النظم. تم إعداد استبیانین استرشاداً 

االقتصادیةالمعدة من قبل صندوق النقد الدولي وُمنظمة التعاون والتنمیة 
)OECD (إلى الممارسات الضریبیة في الدول العربیة.وباالستناد

ول الحصول على معلومات وبیانات عن السیاسات االستبیان األاستھدف 
تحدید ممیزات وخصائص والنظم الضریبة في الدول العربیة من خالل 

الوضع الراھن لھذه النظم والتحدیات التي تحول دون تحقیق الكفاءة 
ن أربع محاور تتناول :التحصیلیة والعدالة التوزیعیة للضرائب، حیث تضمَّ

وشرائح الدخل المعتمد ،والمعدالت،وھیكلتھا،تطور االیرادات الضریبیة
ة الضریبیة، إضافة إلى أھم في أنواع الضرائب المطبقة وممیزات االدار

اإلصالحات في ھذه المجاالت. بینما استھدف االستبیان الثاني الوقوف على 
واقع تطبیق الضریبة على القیمة المضافة والتحدیات التي تواجھھا في الدول 

العربیة.

الضریبیة بتطور اإلیراداتتقدم الدراسة نتائج ھذان االستبیانان فیما یتعلق 
سب أھم أنواع الضرائب ومقارنة خصائصھا مع المعاییر وتوزیعھا ح

الدولیة. كما تتطرق إلى أھم التغیرات التي حصلت في السیاسات والنظم 
الضریبیة العربیة من خالل التعدیالت التي أدخلت على مستوى النسب 

، إضافة إلى 2015-2011والشرائح المطبقة في الضرائب خالل الفترة 
بیة وأھم ممیزات برامج االصالح للنظم الضریبیة خصائص اإلدارة الضری

في الدول العربیة. 

كما ركزت الدراسة على ضریبة القیمة المضافة، خاصة فیما یتعلق 
بممیزاتھا وطبیعة تطبیقھا في الدول العربیة حیث تم استعراض أھم التجارب 

قبل الناجحة في ھذا المجال. كما قدمت دواعي االھتمام بھذه الضریبة من 
االمزمع نھجھاتالدول العربیة خاصة المصدرة للنفط وأھم أوجھ االصالح

لتطبیق ضریبة القیمة المضافة في ھذه الدول. 
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نظرة عامة

ً بنظمھا الضریبیة، حیث شرعت الدول  ً متنامیا أبدت الدول العربیة اھتماما
طیة) في التي لدیھا تجربة في ھذا المیدان (خاصة الدول العربیة غیر النف

إصالح ھذه النُظم، في حین أدى التدفق المستمر لعائدات النفط في الدول 
العربیة المصدرة للنفط إلى تكییف السیاسات الضریبیة لصالح تشجیع 
االستثمار ودعم النمو، مما أفرز نظم ضریبیة قائمة على الھیدروكربونات 

كمصادر االستھالك والدخل الشخصيضرائب على االعتمادویقل فیھا 
مستقرة لإلیرادات الضریبیة. 

الضرائب غیر المباشرة كمصدر ترتكز النُظم الضریبیة العربیة أساساً على 
على الضرائب االعتمادلتمویل النفقات الحكومیة في ظل تراجع رئیس

ھذه المالمح على تطور النظم الضریبیة العربیة. انعكستالمباشرة، حیث 
یشیر ، مما)1(الضریبيكما تتسم غالبیة ھذه النظم بشكل عام بتفاوت الجھد

الضریبیة، لإلیراداتوالمتاحبین التحصیل الفعليفجوة كبیرةإلى وجود
تختلف من دولة إلى أخرى. 

فرضت جملة التحدیات الداخلیة والخارجیة التي واجھت االقتصادات 
اسعار السلع االستخراجیة وتراجع تدفقات انخفاضالعربیة، بما في ذلك 
 ً جدیداً دفع بالعدید من الدول العربیة إلى االھتمام المنح الخارجیة واقعا

فبالنسبة للدول بتعزیز حشد الموارد المالیة لمقابلة اإلنفاق الحكومي المتزاید.
ً التي تعتمد على موارد النفط في تمویل النفقات العامة، فقد أبدت  اھتماما

بتنویع مصادر اإلیرادات الحكومیة وتعزیز تعبئة الموارد غیر النفطیة من 
ضرائب ذات فاعلیة تحقق باعتمادالضریبيالھیكلفيخالل إحداث تغیرات

كمال تطویر األطر التشریعیة، واقتصادیة واجتماعیة واستمالیةأھداف
الدول العربیة غیر النفطیة اتجھتوالتنظیمیة واإلداریة الخاصة بھا. بینما 

القائمة بما الضریبیةإلى بذل مزید من جھود اإلصالح لتعزیز كفاءة النظم 
العامة وتوفیر المناخ الداعم الموازناتیساعد على تحقیق التوازن بین دعم 

على القدرة الشرائیة للمواطن. وفي ھذا الصدد، انخرطت لالستثمار والحفاظ 
ھذه الدول في إصالحات تھدف إلى تعزیز كفاءة التحصیل وتحقیق العدالة 

التوزیعیة وتوسیع الوعاء الضریبي. 

الجھد الضریبي ھو مؤشر یعبر عن استغالل الدولة للطاقة الضریبیة لالقتصاد ویتم احتسابھ بنسبة االیرادات )1(

.) المحتملالضریبیة (العبء الضریبي الضریبیة المتحققة فعالً (العبء الضریبي) إلى الطاقة 

3
 

ة في الدول العربیةاالیرادات الضریبیأوالً: تطور

2015-2011السیاسات الضریبیة في الدول العربیة خالل فترة استھدفت
دعم وتنویع مصادر االیرادات المالیة بعیداً عن النفط والمواد األولیة األخرى 
لمواجھة آثار التطورات االقتصادیة والمالیة الدولیة على االقتصادات 

تحصیل الكفاءةالعربیة، من خالل زیادة حصیلة اإلیرادات الضریبیة ورفع 
وتعزیز االمتثال الضریبي. ولتشخیص واقع السیاسات والنظم الضریبیة 

باإلیراداتالعربیة، نستعرض فیما یلي بعض المؤشرات التي تتعلق خاصة 
وھیكلتھا.الضریبیة 

نمو االیرادات الضریبیة .1

في معظم الدول العربیة تباطؤاً خالل 2سجل نسق نمو اإلیرادات الضریبیة
، حیث تراجع معدل 2013-2011بالمقارنة مع الفترة 2015-2014الفترة 

(تونس 3بالمائة في دول المغرب العربي3.9بالمائة إلى 14.6نموھا من 
والجزائر والمغرب وموریتانیا). كما عرفت دول مجلس التعاون لدول الخلیج 

ً في نمو االیرادات الضریبیة من  بالمائة خالل الفترة 9.7العربیة تراجعا
. كذلك شھدت دول 2015-2014بالمائة خالل الفترة 0.9إلى 2011-2013

فاً في مستوى نمو المشرق العربي خاصة مصر واالردن ولبنان تباطؤاً طفی
بالمائة. 5.9بالمائة إلى 7.1االیرادات الضریبیة، حیث تراجع من 

نمو االیرادات الضریبیة اإلجمالیة في الدول العربیة ): 1شكل رقم (
2015-2011خالل الفترة 

.2016استبیان النظم الضریبیة وبیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام المصادر : 2
عرفت االیرادات الضریبیة في لیبیا تذبذبات كبیرة خالل الفترة ولم یتم إدراجھا في تحلیل بیانات 3

التقریر.
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الضغط الضریبي (حصة االیرادات الضریبیة في الناتج المحلي .2
اإلجمالي)

یعتبر الضغط الضریبي من المعاییر الدولیة لمقارنة حصة االیرادات 
الضریبیة في الناتج المحلي اإلجمالي بین الدول، حیث یتراوح المعدل 

23بالمائة و0.5بالمائة، مقارنة بمعدل یتراوح بین 25و20العالمي بین 
ة لمستوى العربیة. ھذا التفاوت الكبیر مرده النسب الضعیفبالمائة في الدول

النفطیة، مقارنة ببقیة الدول العربیةبعض المسجلة فيالضغط الضریبي 
الدول العربیة األخرى.

یتركز الضغط الضریبي حول ثالث ضرائب أساسیة: الضریبة على القیمة 
المضافة والضریبة على الشركات والضریبة على الدخل الشخصي، حیث 

بالمائة من االیرادات الضریبیة في 78بالمائة و70تمثل في المتوسط ما بین 
الدول العربیة. 

حصة االیرادات الضریبیة في الناتج المحلي اإلجمالي): 2الشكل رقم (
2015عام 

(بالنسبة المئویة)

5
 

ھیكل االیرادات الضریبیة .3

تستحوذ الضرائب غیر المباشرة على حصة كبیرة من إجمالي ایرادات 
بالمائة خالل عامي 70تقدر في المتوسط بنسبة 4العربیةالضرائب في الدول 

ضریبة القیمة المضافة (أو الضریبة على منھا ایرادات، 2015و2014
بالمائة، وایرادات الضرائب الجمركیة 36المبیعات) التي تُمثل حوالي 

بالمائة). بالمقابل، تمثل ایرادات الضرائب المباشرة، في المتوسط 24.5(
بالمائة متأتیة من 20منھا الضرائب،المائة في إجمالي ایرادات ب30حولي 

بالمئة مردُھا ضریبة الدخل الشخصي. 10ضریبة الدخل على الشركات و

في نفس السیاق، سجلت حصة ایرادات ضریبة الدخل على الشركات في 
بالمائة عام 23.5من تراجعاً، حیث انخفضتإجمالي االیرادات الضریبیة 

، 2015بالمائة عام 19من مصر وتونس واالردن والجزائر إلى لكل2011
في حین ارتفعت حصة ایرادات ضریبة الدخل الشخصي لھذه الدول من 

. 2015بالمائة عام 18.8إلى 2011بالمائة عام 16.1

یتضح كذلك أن الضریبة على دخل الشركات تتركز حول نسبة ضئیلة من 
الضریبي، حیث باألداءخارج دائرة االلزام الشركات، وتظل أغلب الشركات

بالمائة من الشركات في بعض الدول (االردن ومصر وتونس 2أن فقط 
بالمائة من إجمالي ایرادات ھذه الضرائب. 80والمغرب) تساھم بنسبة 

إضافة إلى ذلك، سجلت بعض الدول وجود عدد مھم من الشركات التي تعلن 
بالمائة من مجموع الشركات في مصر 10نتائج سلبیة أو محایدة (حوالي

بالمائة في المغرب).69بالمائة في تونس و6.3و

من جھة أخرى، تتركز إیرادات ضریبة الدخل الشخصي في بعض الدول 
العربیة (تونس ومصر واألردن والمغرب) بشكل أساسي حول الرواتب 

الضریبة. یُعزى بالمائة من ایرادات ھذه 72واألجور التي تساھم بحوالي 
ذلك إلى دور االقتطاع الضریبي من المصدر بالنسبة لضریبة الدخل 
الشخصي على رواتب موظفي الدولة، في حین تستفید بعض الشرائح 
االجتماعیة التي تعمل في بعض المجاالت االقتصادیة من إعفاءات الضریبة 

والسودان على الدخل (على سبیل المثال: الفالحة والصید البحري في تونس
والفالحة في المغرب).

االقتصادي من خالل اإلستبیان الخاص بالتقریر النقد العربي البیانات المتوفرة لدى صندوقحسب4
.2016وإستبیان السیاسات والنظم الضریبیة لعام 2016العربي الموحد لعام 
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معدالت وشرائح الدخل المطبقة في الضرائبثانیا:

ضریبة الدخل الشخصي.1

تركزت السیاسات الضریبیة فیما یتعلق بضریبة الدخل الشخصي في الدول 
على تعدیالت طفیفة أدرجت على شرائح 2015-2011العربیة خالل الفترة 

الدخل والنسب المطبقة. 

یة الھاشمیةردنالمملكة األ

من ثالثة 2015یتكون نظام الضریبة على الدخل الشخصي في األردن عام 
:شرائح للدخل

دینار): یمثل حد التسجیل لھذه 10,000-0الشریحة األولى: (من •
مرة متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي 2.6الدخل الشریحة من 

بالمائة.7نسبتھا الشریحة ضریبةاالجمالي. توظف على ھذه 
دینار): تخضع ھذه الشریحة 10,001-20,000من (الثانیة:الشریحة •

بالمائة.14إلى ضریبة تقدر بنسبة 
دینار فما فوق، توظف على ھذه الشریحة 20,001الشریحة الثالثة: •

المائة.20ضریبة تقدر بنسبة 

تجدر اإلشارة إلى أن التعدیالت الضریبیة في االردن اقتصرت على تخفیض 
ألف دینار، واعتماد 10لى ألف دینار إ12من 2015حد التسجیل خالل عام 

ثالث شرائح سالفة الذكر بدالً عن شریحتین من الدخل.

العربیةمصرجمھوریة 

من خمسة شرائح للدخل 2015یتكون نظام ضریبة الدخل الشخصي عام 
15بالمائة، 10بالمائة، 0تخضع للمعدالت الضریبیة التصاعدیة التالیة: 

حسب ارتفاع معدل الدخل:5بالمائة22.5بالمائة، و20بالمائة، 

جنیھ عام 6,500-0(منالضریبة:الشریحة األولى المعفاة من •
مرة متوسط نصیب الفرد من 0.2): یمثل ھذا الحد ما یعادل 2015

.2015بالمائة قبل 25بعدما كانت 5

7
 

ألف جنیھ خالل الفترة 5الناتج المحلي االجمالي، حیث كان في حدود 
.2015قبل التغییر الذي طرأ علیھ عام 2011-2014

): تم رفع الحد 2015عام جنیھ30,000-6,501الشریحة الثانیة: (من •
ألف عام 30إلى 2011عام ألف جنیھ20االقصى لھذه الشریحة من 

2013 .
): الحد 2015عام جنیھ45,000-30,001الشریحة الثالثة: (من •

قبل ان 2012-2011ألف خالل الفترة 40االقصى كان في حدود 
.2013ألف عام 45یصبح 

): تجدر 2015جنیھ عام 200,000-45,001الشریحة الرابعة: (من •
االشارة إلى أن الحد االقصى لھذه الشریحة كان في حدود ملیون جنیھ 

ألف جنیھ في عام 250قبل أن ینخفض إلى 2013-2011خالل الفترة 
.2015ألف جنیھ عام 200ثم إلى 2014

. 2015ألف جنیھ عام 200أكثر من الخامسة:الشریحة •

یةتونسالجمھوریة ال

خمسلضریبة الدخل الشخصي ویتم تطبیق اشرائح خمسیوجد في تونس 
بالمائة 35بالمائة، و30بالمائة، 25بالمائة، 20بالمائة، 0ھي:معدالت 

للشریحة العلیا.
دینار عام5,000-0الشریحة األولى المعفاة من الضریبة :( من •

مرة متوسط نصیب الفرد من 0.7): یمثل حد االعفاء ما یعادل 2015
دینار خالل الفترة 1,500الناتج المحلي االجمالي، حیث كان في حدود 

حسب البیانات. 2014قبل التغییر الذي طرأ علیھ عام 2011-2013
ملیون 23المتوفرة في االستبیان یقدر مبلغ االعفاء لھذه الشریحة 

ألف شخص.754ل عدد المستفیدین إلى دینار، ویص
. 2015دینار عام 10,000-5001من الثانیة:الشریحة •
.2015دینار عام 20,000-10,001الشریحة الثالثة: من •
. 2015دینار عام 50,000-20,001من الرابعة:الشریحة •
.2015دینار عام 50,000من الخامسة: أكثرالشریحة •

الدیمقراطیة الشعبیةیة الجزائرالجمھوریة 

لضریبة الدخل الشخصي ویتم تطبیق أربع أربع شرائحیوجد في الجزائر 
بالمائة للشریحة العلیا. 35بالمائة و30بالمئة، 20بالمائة، 0معدالت ھي: 

.2015-2011كما لم یتم أي تعدیل على ھذه السیاسة الضریبیة خالل الفترة 
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دینار عام ألف120إلى 0(من ة:الضریبالشریحة األولى المعفاة من •
من متوسط نصیب الفرد من 0.3): یمثل حد االعفاء ما یعادل 2015

الناتج المحلي االجمالي.
. 2015ألف دینار عام 360ألف إلى 120من الثانیة:الشریحة •
.2015ملیون دینار عام 1.4ألف إلى 361الشریحة الثالثة: من •
. 2015ملیون دینار عام 1.4من أكثر الرابعة:الشریحة •

6یةالمغربالمملكة 

لضریبة ستة شرائحیتكون نظام ضریبة الدخل الشخصي في المغرب من 
30بالمائة، 20بالمائة، 10بالمائة، 0التالیة:ویتم تطبیق المعدالت ،الدخل

بالمائة للشریحة العلیا. لم یتم إدراج أي تعدیل على 38بالمائة و34بالمائة،
.2015-2011السیاسة الضریبیة في المغرب خالل الفترة 

ألف درھم عام 30-0(من الضریبة:المعفاة من الشریحة األولى•
من متوسط نصیب الفرد من 1.04): یمثل حد االعفاء ما یعادل 2015

الناتج المحلي االجمالي.
.2015درھم عام 50,000-30,001من الثانیة:الشریحة •
.2015درھم عام 60,000-50,001الشریحة الثالثة: من •
. 2015درھم عام 80,000-60,001من الرابعة:الشریحة •
.2015درھم عام 180,000-80,001من الخامسة:الشریحة •
.2015درھم عام 180,000من السادسة: أكثرالشریحة •

المملكة العربیة السعودیة واالمارات العربیة المتحدة فیما یتعلق بكل من: 
تطبق ضریبة وسلطنة عمان ودولة الكویت وجمھوریة العراق، فإنھا ال

الدخل الشخصي.

: وزارة االقتصاد والمالیةالمصدر6

9
 

): بعض مؤشرات ضریبة الدخل الشخصي 1جدول رقم (
7بالنسبة لخمس بلدان عربیة

)حد االعفاءلشریحة األولى من الدخل (ایتبین من خالل الجدول أن مستوى 
متوسط نصیب الفرد من حیث عدد مَرات في الدول العربیة،لشریحة العلیااو

الدول معظممستویات المسجلة فيال، أقل من من الناتج المحلي االجمالي
الضریبي أساسا على األفراد ذوي الدخل العبء. مما یبرز تركز 9الناشئة

المتوسط.

ضریبة الدخل على الشركات.2

خالل الفترة باالستقراراتسمت معدالت ضریبة الدخل على الشركات 
والجزائر في كل من االردن والسعودیة وسلطنة عمان 2011-2015

وقطر والسودان، مقابل بعض التعدیالت الطفیفة في تونس ومصر، والكویت
في حین تمت مراجعة سیاسة ضریبة الدخل على الشركات في المغرب، 

حیث تم اعتماد ضریبة تصاعدیة من خالل أربعة شرائح للدخل. 

.2016: استبیان النظم الضریبیة وبیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام المصادر7
لضریبة الدخل الشخصي في االردن.الیوجد حد االعفاء8
متوسط نصیب الفرد من الناتج مًرات 3یُمثل حد اإلعفاء في كثیر من البلدان الناشئة أكثر من 9

متوسط نصیب الفرد من الناتج مَرات 10، والشریحة العلیا من الدخل أكثر من المحلي االجمالي
.المحلي االجمالي

الدولة

حد اإلعفاء
عدد 

الشرائح

الشریحة العلیا للدخل

بالعملة المحلیة
عدد مًرات متوسط 
نصیب الفرد من 

الناتج المحلي

عدد مًرات متوسط 
نصیب الفرد من 

الناتج المحلي
35.1--8االردن
0.257.3جنیھ6500مصر
0.756.6دینار5000تونس

0.343.5ألف دینار120الجزائر
1.0466.2درھمألف 30المغرب
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المملكة األردنیة الھاشمیة

بالمائة 14بمعدالت تُطبق ضریبة الدخل على الشركات على ثالثة شرائح 
-2011بالمائة، ولم یطرأ علیھا أي تغییر خالل الفترة 30بالمائة و24و

2015.
في الجھات الشركات المسجلةتُعتمد نسب مخفضة لضریبة الدخل على 

بالمائة، كما تستفید بعض المؤسسات في 5التنمویة في منطقة العقبة بمعدل 
24لتأمین من تخفیض المعدل إلى القطاع المالي والمصرفي واالتصاالت وا

البنوك خالل الفترة على دخلبالمائة 30بالمائة، في حین یطبق معدل 
.2015بالمائة في عام 35، وتم رفعھ إلى 2011-2014

جمھوریة مصر العربیة

بالمائة خالل 25الشركات بنسبةتم تطبیق معدل موحد لضریبة الدخل على 
بالمائة. في عام 22.5إلى 2015ضھ في عام ، وتم تخفی2014-2011الفترة 
بالمائة على الشركات المتوسطة 20یساوي  تم تطبیق معدل مخفض2012

والصغرى. حسب االستبیان، ال تمنح التخفیضات لقطاعات اقتصادیة وال 
مؤسسات معینة وال یتم اعتماد شرائح الدخل على الشركات. بالمقابل یتم 

،بالمائة على دخل قناة السویس والبنك المركزي المصري40تطبیق معدل 
كات البحث والتنقیب على البترول، ولم بالمائة على دخل شر40.5ومعدل 

.2015-2011تعرف ھذه المعدالت أي تغییر خالل الفترة 

الجمھوریة التونسیة

بخصوص نظام ضریبة الدخل على الشركات، عرفت النسبة العامة للضریبة 
، وتم تخفیضھا 2013-2011بالمائة خالل الفترة 30استقراراً في مستوى 

. كما تُمنح إعفاءات لمدة خمس سنوات 2014بالمائة في عام25إلى 
. تستفید 2013من سنة ابتداءللشركات المتوسطة والصغرى حدیثة التأسیس 

الشركات في بعض القطاعات االقتصادیة من تخفیض معدل الضریبة إلى 
استفادت الشركات في بالمائة كقطاع الفالحة والصید البحري. كما 10

وقطاع التصدیر من إعفاءات من ھذه الضریبة التقلیدیة قطاعي الصناعات 
تم فرض ضریبة الدخل على 2014، وفي عام 2013-2011خالل الفترة 

بالمائة. من جھة أخرى، بلغ معدل ضریبة الدخل 10ھذه الشركات بمعدل 
على الشركات في قطاع المحروقات والقطاع المالي والمصرفي واالتصاالت 

بالمائة.35والتأمین نسبة 

11
 

مملكة المغربیةال

وتمنح نسب مخفضة ،ضریبة دخل على الشركاتكبالمائة 30طبق كانت تُ 
التي تعمل في بعض القطاعات االقتصادیةلشركاتأو تعفى من ضریبة ا

. تمت مراجعة ھذه السیاسة في القانون المالي والتصدیر..)راالعقالفالحة و(
خالل أربعة شرائح للدخل ، حیث تم اعتماد ضریبة تصاعدیة من 2016لعام 

وھي:

10): توظف علیھا نسبة درھم300,000إلى 0الشریحة األولى: (من •
بالمائة.

درھم): توظف علیھا نسبة إلى ملیون300,001(من الثانیة:الشریحة •
بالمائة.20

مالیین درھم): توظف علیھا 5إلى 1,000,001الشریحة الثالثة: من •
بالمائة.30نسبة 

31توظف علیھا نسبة درھم،مالیین 5أكثر من الرابعة:الشریحة •
بالمائة

بالمائة في ضریبة الدخل على المؤسسات 37من جھة أخرى، تعتمد نسبة 
وصندوق االیداع والتدبیر وشركات والبنك المركزيالمالیة والمصرفیة

التأمین وإعادة التأمین.

الشعبیةیة الدیمقراطیة الجزائرالجمھوریة 

2014-2011خالل الفترة عرفت الضریبة على دخل الشركات استقراراً 
والمتوسطة للمقاوالت الصغرى نسبة مخفضةمنح وتُ بالمائة 25بتطبیق نسبة 

بالمائة مع 26تم رفع نسبة ھذه الضریبة إلى 2015بالمائة. في عام 19تبلغ
بالمائة.19تبلغ نسبة مخفضةاالبقاء على 

السودانجمھوریة 

15السودان بنسبةتم تطبیق معدل موحد لضریبة الدخل على الشركات في 
بالمائة في 10وتطبق نسبة مخفضة تبلغ ، 2015-2011بالمائة خالل الفترة 

قطاع الصناعات التقلیدیة وإعفاء قطاع الفالحة والصید البحري وقطاع 
تم رفع نسبة الضریبة في القطاع المالي والمصرفي 2013التأمین. في عام 

بالمائة. 30إلى 
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المملكة األردنیة الھاشمیة
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المملكة العربیة السعودیة

بالمائة على دخل الشركات، حیث لم تتغیر ھذه النسبة 20موحدة طبق نسبة تُ 
بالمائة بالنسبة لشركات إنتاج 85. تبلغ ھذه النسبة 2015-2011خالل الفترة 

الزیت والمواد الھیدروكربونیة. كما یتراوح معدل ضریبة الدخل على 
بالمائة خالل نفس 85و30بین في قطاع الغاز الطبیعي االستثمارشركات 

الفترة.

البحرینمملكة وقطردولة وودولة الكویتسلطنة عمان 

عرفت ضریبة الدخل على الشركات استقراراً في سلطنة عمان خالل الفترة 
بالمائة على الشركات 12، حیث تطبق نسبة موحدة تبلغ 2011-2015

بالمائة بالنسبة لشركات تسییل الغاز 15بصفة عامة. تبلغ ھذه النسبة 
بالمائة بالنسبة لشركات التنقیب عن النفط. كما یبلغ حد اإلعفاء 55الطبیعي و
15ألف لایر ُعماني. في دولة الكویت، تطبق نسبة موحدة وھي 30للضریبة 

-2011بالمائة على دخل الشركات، ولم تتغیر ھذه النسبة خالل الفترة 
10تبلغ النسبة الموحدة لضریبة الدخل على الشركات . في دولة قطر،2015
في مملكة البحرین، تطبق ضریبة الدخل فقط على الشركات وبالمائة.

نتاج الستكشاف واالوالمؤسسات التي تزاول نشاطھا في قطاع النفط (ا
بالمائة.46والتكریر والمبیعات)، بنسبة 

13
 

): النسب المطبقة في ضریبة الدخل على الشركات2جدول رقم (

نسب أخرىنسب مخفضةالقانونیةالنسب الدولة

%35%5%30-%24-% 14]1االردن[
%540.-% 40%20%22.50مصر 
%35%10-%0%25]2تونس[

-%19%26الجزائر

%37-% 31-% 30-% 20-% 10المغرب

-%20السعودیة
تتراوح بین

%85% و30
%30%10%15السودان

55%-% 15-%12سلطنة عمان
--%15الكویت

--%10قطر
%46--البحرین

الدخل في االردن وأربعة شرائح في المغرب.] اعتماد ثالثة شرائح من1[
] في تونس، یتم إعفاء الشركات الصغرى والمتوسطة خالل الخمس سنوات األولى.2[
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المملكة العربیة السعودیة
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.الضریبة على توزیع األرباح.3

یھدف االستبیان إلى تحدید نطاق سریان الضریبة على توزیع االرباح 
والنسب المطبقة حسب شرائح الدخل. 

المملكة األردنیة الھاشمیة

تبین نتائج االستبیان أن الضریبة على توزیع االرباح ألغیت في االردن 
. 2001لعام 25بموجب قانون رقم 

جمھوریة مصر العربیة

بالمائة. یخفض معدل 10تطبق الضریبة على جمیع أنواع االرباح بنسبة 
25بالمائة إذا كانت نسبة مساھمة الملزم بالضریبة أكثر من 5الضریبة إلى 

تقل عن بالمائة من أسھم الشركة ویشترط حیازة االسھم أو الحصص لمدة ال
سنتین.

یةتونسالجمھوریة ال

تخضع الضریبة على األرباح التي یحصل علیھا الشخص الطبیعي المقیم 
. كما تخضع ھذه 2014من سنة % بدایة5للخصم من المورد بنسبة 

الضریبة على االرباح المتأتیة من الخارج ألحكام القانون العام مع مراعاة 
الضریبي. أما األرباح التي یحصل علیھا االزدواجاحكام اتفاقیات تفادي 

الشخص الطبیعي غیر المقیم تكون خاضعة للخصم من المورد بدایة من سنة 
الضریبي. بخصوص االزدواجات تفادي مع مراعاة أحكام اتفاقی2014

األرباح التي یحصل علیھا الشخص االعتباري (الشركات) والتي تحققت في 
. كما 2014% بدایة من سنة 5البلد فإنھا تخضع لخصم من المورد بنسبة 

تحصل على أرباح من الخارج للضریبة على الشركات المقیمة التيتخضع 
وتخضع الضریبي. االزدواجت تفادي الشركات مع مراعاة أحكام اتفاقیا

األرباح الموزعة بالخارج من قبل الشركات غیر المقیمة التي لھا منشأة كذلك
االزدواجتفادي اتفاقیاتدائمة في تونس للضریبة مع مراعاة أحكام 

الضریبي المبرمة بین تونس وبلدان إقامة الشركات المذكورة.

15
 

المملكة العربیة السعودیة

تدخل األرباح التي یحصل علیھا الشخص الطبیعي المقیم سواء داخل البلد أو 
بقیة عناصر دخلھ للضریبة وتخضع معخارجھ ضمن وعائھ الضریبي 

بالمائة. أما األرباح التي یحصل علیھا الشخص الطبیعي غیر 20بنسبة 
بالمائة من االرباح الموزعة.5المقیم تكون خاضعة للضریبة بمعدل ثابت 

التي تحصل علیھا الشركات أو المؤسسات فإنھا تدخل باألرباحفیما یتعلق 
20ضمن وعائھا الضریبي وتخضع مع بقیة عناصر الدخل للضریبة بمعدل 

بالمائة.

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

بالمائة مع مراعاة 15تطبق الضریبة على جمیع أنواع االرباح بنسبة 
.أخرىدولبین الجزائر والموقعةالضریبیةاالتفاقیات 

السودانجمھوریة 

تطبق الضریبة على االرباح التي یحصل علیھا الشخص الطبیعي المقیم 
بالمائة 7بالمائة كما تطبق نسبة مخفضة في حدود 15وغیر المقیم بنسبة 

على توزیعات أرباح الشركات غیر المقیمة.

 ً المضافة الضریبة على القیمة : ثالثا

ضریبة على القیمة المضافة وضع تطبیق ال.1

أبدت العدید من الدول العربیة اھتماما متزایداً بتطبیق الضریبة على القیمة 
المضافة. وفي ھذا المجال تنقسم الدول العربیة من حیث موقفھا من تطبیق 

مجموعات: مجموعة تطبق نظام الضریبة إلى ثالثضریبة القیمة المضافة 
على القیمة المضافة وتضم المغرب وتونس والجرائر وموریتانیا والسودان 
ً لتطبیق ھذه الضریبة وتضم  واالردن ولبنان، ومجموعة انتقلت حدیثا

، ومجموعة تحضر الستحداثھا ضمن نظامھا 10جمھوریة مصر العربیة
العربیة. الخلیجلدوللتعاونالضریبي وعلى رأسھا مجموعة دول مجلس ا

ضریبة القیمة دولة عربیة تطبق22من بین 8تجدر اإلشارة إلى أن 

الضریبة على القیمة المضافة على أنشطة الخدمات فقط، وتم كانت جمھوریة مصر العربیة تطبق 10
.2016تعمیمھا على بقیة القطاعات في عام 
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المضافة، ما یشیر إلى تباطؤ انتشار تطبیقھا على مستوى المنطقة العربیة 
مقارنة بدول المنطقة األوربیة، وافریقیا جنوب الصحراء، ومجموعة الدول

. )3(اآلسیویة والباسیفیكیة (الشكل

): نسبة الدول التي أدخلت ضریبة القیمة المضافة3شكل رقم (ال
اإلقلیمحسب 

.2005لعام المؤتمر الدولي للحوار الضریبي–مصدر: تجارب وقضایا ضریبة القیمة المضافة ال

یتوقع أن یرتفع عدد الدول العربیة التي تطبق ضریبة القیمة المضافة في 
جھود ات وتحضیرمنھذه الدولعلى ضوء ما تبذلھالسنوات المقبلة

لدول. یأتي على رأس ھذه الدول مجموعة دول مجلس التعاونالستحداثھا
العربیة التي اتفقت على تطبیق ضریبة القیمة المضافة بشكل جماعي الخلیج

لذلك، قطعتفي المائة. في إطار االستعداد 5بمعدل 2018في مطلع العام 
 ً ً ھذه الدول شوطا ،في تحضیر األطر المالئمة لتطبیق ھذه الضریبةھاما

الھیاكل وضع إعداد القوانین واللوائح المنظمة ومن ھت بعض الدول تحیث ان
وبناء القدرات البشریة.الالزمةاإلداریة
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أداء الضریبة على القیمة المضافة .2

أھم مصدر لإلیرادات الضریبیة تُشكل إیرادات الضریبة على القیمة المضافة 
في الدول العربیة التي تطبقھا، حیث تساھم في إجمالي إیراداتھا الضریبیة 

في مجموع . وتتفاوت نسب مساھمتھا11في المائة في المتوسط46بأكثر من 
في المائة في لبنان 36.7من دولة إلى أخرى حیث تتراوح ما بین االیرادات

ھا بشكل ء. وبرغم ھذه األھمیة النسبیة اال أن أدافي المائة في األردن67.7و
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ما یعد أقل من 7.1عام ظل في حدود 

في 11.4معدالت الدول الصاعدة والنامیة األخرى البالغة في المتوسط 
. 12المائة

االیرادات الضریبیة): إیرادات الضریبة على القیمة المضافة كنسبة من 3جدول رقم (
) 2015–2010والناتج المحلي اإلجمالي (متوسط الفترة 

% من الناتج المحلي** % من إجمالي اإلیرادات* الدولة
4.4 37.4 الجزائر 
8.9 39.8 المغرب 
9 37.2 تونس 

7.1 52.5 موریتانیا 
3.6 59.7 السودان 
11.5 67.7 األردن  
5.7 36.7 لبنان 
5.2 38.6 مصر

* تقدیرات صندوق النقد العربي باالعتماد على قاعدة بیانات الصندوق.

** صندوق النقد ال�دولي "السیاس�ات الض�ریبیة ف�ي دول الش�رق االوس�ط وش�مال افریقی�ا"، ورق�ة عم�ل رق�م 

51/98 .

بة على القیمة المضافة لكل من األردن، وتونس، والمغرب، والجزائر، والسودان، ولبنان، یمتوسط نسبة مساھمة الضر11

.2015-2010وموریانیا خالل الفترة 

قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي.–2015-2010متوسط مجموعة من الدول الصاعدة والنامیة األخرى للفترة 12
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یعزى تدني نسبة ضریبة القیمة المضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في 
حیث وصل ،المضافةانخفاض تحصیل ضریبة القیمةإلىالدول العربیة 

في المائة، أي 57إلى 2015-2010التحصیل خالل الفترة ةمتوسط كفاء
2014الصاعدة والنامیة الذي وصل في العام األسواقمتوسط دولمن أقل

.)4(شكل13في المائة80لى إ

14): كفاءة تحصیل ضریبة القیمة المضافة بالدول العربیة4شكل (ال

المصدر: تقدیرات صندوق النقد العربي باالعتماد على قاعدة بیانات الصندوق.

تعدد معدالت الضریبة على القیمة المضافة:.أ

الدول العربیة إلى التعدد، حیث یمیل ھیكل معدل ضریبة القیمة المضافة في 
زیزتنتھج معظم الدول ھذه الممارسة في إطار تنویع المعدالت بھدف تع

اإلیرادات الضریبیة أخذا باالعتبار المرونة السعریة لبعض السلع. من ناحیة 
أخرى تعتبر معدالت ضریبة القیمة المضافة في الدول العربیة مرتفعة نسبیاً 

المائة، مقارنة بمعدالت دول منطقة آسیا والباسفیك ب30و7بین حیث تتراوح 
المائة، ومعدالت ب5و3بین (مثل الیابان، وسنغافورة، وتایوان) التي تتراوح 

تتراوح بیندول أوروبا الغربیة (مثل الدنمارك، والنرویج، والسوید) التي 
.بالمائة25و20

"نحو آفاق جدیدة: التحول االقتصادي العربي في غمار التحول السیاسي" ادارة 2014لسنة ،تقریر صندوق النقد الدولي13

.الشرق األوسط وآسیا الوسطى

القیمة الممكنة لضریبةاإلیراداتمنتحصیل الفعلي إلیرادات ضریبة القیمة المضافة كنسبة مئویةاليكفاء التحصیل ھ14

المضافة.

65% 64% 62% 58% 58% 57%
45% 44%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

دن
ألر

ا

س
ون

ت

ائر
جز

ال

نیا
یتا

ور
م

رب
مغ

ال

ان
لبن

ان
ود

لس
ا

صر
م

)2014% (80متوسط الدول الصاعدة والنامیة األخرى 

19
 

انخفاض حد التسجیل:.ب

ً إذ  تعتبر مستویات حد التسجیل المطبقة في الدول العربیة منخفضة نسبیا
دوالر أمریكي، مما یرفع من تكـالیف 101,000و1,200تتراوح ما بین 

ً على كفاءة  اإلدارة واالمتثال مقارنة باإلیرادات المحصلة، ویؤثر سلبا
ز بمرونة التحصیل. من ناحیة أخرى یمیل عدد من الدول العربیة، التي تتمی

ذلك ،في القوانین، إلى التنویع في المستویات الحدیة للتسجیل من نشاط آلخر
من أجل توسیع نطاق المكلفین بتحصیل الضریبة لرفع مستوى اإلیرادات.

): معدالت ضریبة القیمة المضافة وحد التسجیل في بعض الدول العربیة3جدول رقم (

بیانات معدالت ضریبة القیمة المضافة وحد التسجیل بالنسبة للمغرب وموریتانیا ولبنان مأخوذة من * 

صندوق النقد البیانات الواردة في دراسة "السیاسات الضریبیة في دول الشرق االوسط وشمال افریقیا"،

.51/98الدولي، ورقة عمل رقم 

المنتج الصانع لسلع خاضعة للضریبة، والشخص الذي یقوم ببیع سلع كل من على مختلفتطبق األردن حد تسجیل 15

.ومورد الخدمةباستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضریبة الخاصة، ومؤدي 

األرقام الخاصة بمصر فیما یتعلق باالیرادات تشیر إلى الضریبة العامة للمبیعات نظراً لتطبیق ضریبة القیمة المضافة 16

.2016حدیثاً في سبتمبر 

حد التسجیل معدل ضریبة القیمة المضافة 
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ضعف االمتثال والرقابة الضریبیة: ج. 

تطبق الدول العربیة عدد من المؤشرات العملیة لمتابعة وتقییم االمتثال 
). وبرغم ما تعكسھ ھذه المؤشرات من تطور ملحوظ في 2الضریبي (اإلطار

ن تعزیز مستوى االمتثال الضریبي یتطلب إالَ أالممارسة من دولة ألخرى، 
فة وتحدید تطویر إطار شامل لتقییم فجوة تحصیل الضریبة على القیمة المضا

أسبابھا ووضع مؤشرات مالئمة لمتابعة وتقییم عدم االمتثال الضریبي 
.17ومعاییر ضبط المخاطر المرتبطة بھ

المصدر: نتائج االستبیان الموجھ للدول العربیة حول وضع الضریبة على القیمة المضافة.

نتائج االستبیان الموجھ للدول العربیة حول وضع الضریبة على القیمة المضافة.17

: تجارب الدول العربیة في مجال تعزیز االمتثال الضریبي1اإلطار 

ترتكز تجربة األردن في ھذا المجال على وضع مؤشرات متابعة االمتثال الضریبي:
نسب تستھدف االمتثال الضریبي حسب حجم المكلفین على النحو التالي: استھداف 

في المائة. 95في المائة، ومتوسطي وصغار المكلفین بنسبة 100كبار المكلفین بنسبة 
لضریبیة إضافة إلى ذلك یتم استخدام عدد من المؤشرات للوقوف على حجم الفجوة ا

)VAT GAP وتشمل ھذه المؤشرات: انحراف اإلیرادات المحصلة عن اإلیرادات (
المخططة حسب قانون الموازنة، وتباطؤ نمو اإلیرادات عن نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي، ومقارنة نسب نمو القیمة المضافة في القطاعات االقتصادیة المختلفة مع 

نسبة نمو إیرادات تلك القطاعات.
فیما یتعلق بالتدابیر االجرائیة التي تعزز االمتثال بیر تعزیز االمتثال الضریبي:تدا

الضریبي، أنشأت وحدات متخصصة تشمل: وحدة لجمع البیانات عن المكلفین 
المسجلین وغیر المسجلین، ووحدة لمكافحة التھرب الضریبي ومتابعة االشخاص غیر 

إضافة إلى تقدیم خصم عن الدخل المسجلین في الضریبة العامة على المبیعات،
الخاضع للضریبة للمكلفین حال توفیرھم الفواتیر المطلوبة للسلطات الضریبیة. 

األردن

تتم متابعة االمتثال للضریبة على القیمة المضافة مؤشرات متابعة االمتثال الضریبي:
تقدیرات من خالل عدة مؤشرات تشمل: متابعة انحراف التحصیل الجبائي عن 

إیرادات ضریبة القیمة المضافة، ومراقبة نسب إیداع الفواتیر الشھریة في اآلجال 
یوماً من تاریخ التنبیھ على المتخلفین عن اإلیداع 30المحددة ونسب إیداعھا في أجل 

في األجل القانوني، ومراقبة محتوى الفواتیر المودعة في إطار عملیات مراجعة 
جبائیة أولیة.

اعتماد برنامج لتشجیع االمتثال التلقائي یشمل عدة عزیز االمتثال الضریبي:تدابیر ت
مجاالت من أھمھا الخطة التي تقوم على تقییم المخاطر لضمان سرعة وفعالیة أعمال 

المراقبة الجبائیة.

تونس

21
 

نظام االسترداد:فعالیةد. 

تواجھ نظم استرداد ضریبة القیمة المضافة في عدد من الدول العربیة بعض 
التحدیات التي تعیق االستجابة لطلبات استحقاقات المكلفین بالشكل المطلوب، 

في المائة من 23مما ساھم في أن تصل الطلبات غیر المستردة إلى حوالي 
. وتتفاوت طبیعة ھذه التحدیات من دولة إجمالي الطلبات في بعض الدول

ألخرى، ولكنھا بوجھ عام تنحصر في ضآلة المبالغ المخصصة بالموازنة 
لمقابلة طلبات االسترداد، وتجنب المكلفین تقدیم طلبات السترداد مستحقاتھم 
لتفادي الخضوع إلى عملیات مراجعة جبائیة إضافة إلى عدم تقدیم المستندات 

المراجعة الالزمة. لتعزیز نظام االسترداد یتخذ عدد من إلجراءات مكتملة
الدول بعض التدابیر االحترازیة بما في ذلك إصدار توجیھات إداریة لحث 
اإلدارات الجبائیة على احترام آجال الردّ على طلبات االسترجاع، كما تلجأ 

یتم بعض الدول إلى منح فائدة قانونیھ سنویاً على مطالبات االسترداد التي لم
.18اإلیفاء بھا للمكلف ضمن المھلة القانونیة المبینة في القانون

اإلعفاءات والتخفیضات الضریبیةرابعاً:

تتسم النظم الضریبیة في الدول العربیة بكثرة االعفاءات الضریبیة مما یشكل 
مصدر نقص ھام في الموارد المالیة في ھذه الدول، كما أن أثر ھذه 
االعفاءات على االقتصادات العربیة كعامل من محفزات االستثمار الیزال 

محدود. 

الممنوحة من قبل تطرق االستبیان إلى االعفاءات والتخفیضات الضریبیة 
الدول العربیة وتوزیعھا حسب األنشطة االقتصادیة المستفیدة منھا ونوع 
الضریبة وطبیعة المستفیدین، خاصة الشركات واألسر وقطاعات عمومیة. 
إن تحدید حجم االعفاءات وتقییمھا والتأكد من تماشیھا مع الخیارات 

اءات الضریبیة غیر وأولویات السیاسة االقتصادیة، یساعد على ضبط اإلعف
الدول التي المنتجة التي تؤثر سلباً على القدرة التنافسیة لالقتصادات العربیة. 

الجمھوریة التونسیة والجمھوریة ھي:ئیةالجزلھذهاالستبیانقامت بتعبئة 
والمملكة العربیة السعودیة والمملكة المغربیة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة 

.وجمھوریة السودان

لعربیة حول وضع الضریبة على القیمة المضافة.نتائج االستبیان الموجھ للدول ا18
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الجمھوریة التونسیة والجمھوریة ھي:ئیةالجزلھذهاالستبیانقامت بتعبئة 
والمملكة العربیة السعودیة والمملكة المغربیة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة 

.وجمھوریة السودان

لعربیة حول وضع الضریبة على القیمة المضافة.نتائج االستبیان الموجھ للدول ا18
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سیةتونالجمھوریة ال

في قطاع 2015-2011خالل الفترة تونسفيتركزت االعفاءات الضریبیة 
بالمائة من إجمالي 75.2الفالحة والصید البحري الذي استفاد بنسبة

االعفاءات الممنوحة للقطاعات االقتصادیة. كما استفاد قطاع العقارات من 
بلغت حصتھ من االعفاءات ، حیث 2015-2011اإلعفاءات خالل الفترة 

بالمائة من 2بالمائة، بینما استفاد قطاع الصناعات التقلیدیة بما قدره 22.8
والمناطق جھاتاالعفاءات المخصصة للقطاعات. من جھة أخرى، تستفید ال

مرة حجم اإلعفاءات الممنوحة 2.3التنمویة من إعفاءات مھمة تمثل 
ً للقطاعات االقتصادیة، حیث حققت نمواً  بالمائة خالل الفترة 15.4بنسبة ھاما

. بخصوص توزیع االعفاءات حسب نوع الضریبة، اتضح أن 2011-2015
ضریبة القیمة المضافة تساھم بحصة كبیرة في االعفاءات الضریبیة في 

،2015في 94.2إلى 2011بالمائة في عام 89.5تونس، حیث انتقلت من 
أن حصتھا في االعفاءات رغمالشركاتتأتي بعدھا ضریبة الدخل على 

. كما 2015ئة في ابالم5.1إلى2011ئة في ابالم8.4سجلت تراجعًا من 
ئة في عام ابالم2الدخل الشخصي في االعفاءات من حصة ضریبةتراجعت 

.2015ئة في عام ابالم0.7إلى 2011

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

إجراء 476الضریبیة الممنوحة، حیث انتقل من اإلعفاءاتتم إحصاء عدد 
قیمة االعفاءات وتبلغ ، 2013إجراء خالل 490إلى 2011عام في

یعادل ملیار أي ما2015دینار خالل ملیار107.5والتخفیضات الضریبیة 
90دوالر. تتركز ھذه االعفاءات في ضریبة القیمة المضافة التي تمثل 

دخل الضریبة علىت الممنوحة في حین تساھم بالمائة من مجموع االعفاءا
بالمائة.5.6الشركات بنسبة

یةالمغربالمملكة 

شاملة حول االعفاءات الضریبیة في الستبیان مجموعة من البیانات القدم ا
2015خالل عام 399المغرب، حیث بلغ عدد االعفاءات التي تم إحصاءھا 

ملیار دوالر. 3.2ملیار درھم أي ما یعادل 31.7إعفاء قیمتھا 300من بینھا 
بالمائة 21.4قطاع العقار على أكبر حصة من ھذه االعفاءات تبلغ یستحوذ

بنسبة ریبیة، یلیھ قطاع الفالحة والصید البحري من مجموع االعفاءات الض
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،بالمائة10.1بنسبة وقطاع االمن واالحتیاط االجتماعي ،بالمائة10.3
. مجموع االعفاءاتبالمائة من 9.3بنسبة والمؤسسات العامة 

تتوزع االعفاءات كذلك حسب نوع الضریبة، حیث تساھم ضریبة القیمة 
بالمائة من قیمة االعفاءات، تلیھا ضریبة الدخل على 45حواليالمضافة ب
وضریبة الدخل الشخصي ،بالمائة17ورسوم التسجیل ،بالمائة18الشركات 

الشركات تستحوذ. وحسب طبیعة المستفیدین، 2015بالمائة خالل عام 13
30سر بحصة بالمالئة، یلیھا األ55اءات تبلغ ھذه االعفحصة منعلى أكبر 

. 2015بالمائة خالل عام 14ئة والمؤسسات العمومیة بالما

السعودیة المملكة العربیة 

السعودیة، حول الرسوم المملكة العربیةتتركز االعفاءات الضریبیة في 
1.6أي ما یعادل 2015ملیار لایر سعودي عام 7.1وتقدر بنسبةالجمركیة 

دوالرملیار 

السودانجمھوریة 

2015ملیار جنیھ خالل 7.6حواليالضریبیة في السودان بتقدر االعفاءات 
بالمائة 64.9وتتوزع حسب نوع الضریبة كما یلي: ،ملیار دوالر1.2أي 

20.3و،بالمائة لضریبة الدخل على الشركات14و،لضریبة القیمة المضافة
بالمائة لضریبة الدخل الشخصي.

المؤسسي إلدارة الضرائباإلطارخامساً: 

ز ھذا الجزء على الجوانب الرئیسیة إلدارة الضرائب وممیزاتھا على یرك
سبیل المثال: نوع الھیئة المكلفة بتحصیل الضرائب، ومدى كفایة الموارد 
البشریة، وقدرتھا على تحصیل الضرائب، وممیزات أخرى للنظم الضریبیة 

العربیة.

لمكلفة بتحصیل اتضح من خالل االستبیان أن ھناك اختالف في نوع الھیئة ا
شكل "دائرة الضرائب" تابعة لوزارة المالیة في كل من تأخذالضرائب حیث 

مصر واالردن وسلطنة عمان ودولة الكویت ودولة قطر وجمھوریة 
في حین أن االدارة الضریبیة في السعودیة تعتبر ھیئة موحدة شبھ ،السودان
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ھذه تأخذمستقلة مع مجلس رسمي. كما أن في تونس والجزائر والمغرب 
االدارة شكل دوائر متعددة تابعة لوزارة المالیة.

2015نوع الھیئة المكلفة بتحصیل الضرائب خالل ): 8جدول (

من جھة أخرى، بلغ عدد الموظفین بدوام كامل في شبكة اإلدارة الضریبیة 
،في الجزائر18990و،ألف موظف في السودان19: 2015خالل عام 

1402و،في السعودیة1821و،في تونس3713و،المغربفي4930و
في قطر.65و،في سلطنة عمان215و،في دولة الكویت268و،في االردن

تبلغ نسبة الموظفین حاملي الشھادات الجامعیة من مجموع موظفي االدارة 
بالمائة في 56و،بالمائة في الجزائر42و،السودانبالمائة في 43الضریبیة 

بالمئة في 71و،بالمائة في السعودیة49و،بالمائة في تونس32و، المغرب
بالمائة 40و،بالمائة في سلطنة عمان75و،بالمائة في الكویت80و، األردن

من جھة أخرى، أولت معظم الدول العربیة االھتمام بھیكلة اإلدارة في قطر.
لضریبیة وتحسین نوعیة الخدمات المقدمة للمواطنین واستخدام البرمجیات ا

المعلوماتیة في تبسیط اإلجراءات اإلداریة، وتوضیح القوانین والتشریعات 
الضریبیة. كما عملت على تعزیز األخالقیات والحوكمة الرشیدة وتحسین 

كما یبرزه إدارة وسائل االتصال وشروط الرقابة وتسویة الدعاوى القضائیة
: الجدول التالي

عُمانالسودانالمغرب الجزائرالكویتاإلمارات السعودیة تونس األردنمصر 

X

XXXXX

XXX

الھیئة االتحادیة 
للضرائب في 
طور التأسیس

یرجى تحدیدھا) أخرى (

 نوع الھیئة المكلفة  بالضرائب خالل 2015

ھیئة موحدة شبھ مستقلة مع مجلس رسمي

دائرة الضرائب تابعة لوزارة المالیة

دوائر متعددة في وزارة المالیة 
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): مالمح النظم الضریبیة المتبعة في بعض الدول العربیة3جدول رقم (
ال )X-نعم  ( √ 

االستبیانحولھا فيجواب عدم توفر ال) تعني-العالمة (

سادساً: جھود إصالح النظم الضریبیة في الدول العربیة 

صالح للنظم الضریبیة، حیث یقع إلالدول العربیة في برامج امعظمانخرطت 
التركیز إجماالً على إصالح النظم الحالیة واقتراح ضرائب أخرى. وبناء 

سلطنة بعض الدول العربیة (تونس واألردن والسعودیة وعلى تجارب
مبادئ:عمان)، یھدف االصالح إلى بناء نظام عادل للضرائب استناداً إلى 

الشفافیة والحوكمة الجیدة وتعزیز كفاءة التحصیل وتطویر الخدمات التي 
تقدمھا االدارة الضریبیة.

. عناصر إصالح النظم الضریبیة في بعض الدول العربیة1

الجمھوریة التونسیة

، حیث یتم تطبیق 2013الضریبي في عام النظامبدأ عمل لجان إصالح 
ً على مستوى القوانین المالیة السنویة في أھم محاور  توصیاتھا تدریجیا
االصالح التالیة: الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة والضرائب 

السودانالمغربقطرالكویتعُمانالجزائرالسعودیة تونس األردنمصر 

√√√√X√√√√√وجود رقم ضریبي موحد في  اإلدارات المختصة بالضرائب1

لتدقیق مستقل دوري2 أو الجمارك) √√√√√√√√√√خضوع إدارة الضرائب (

3
وجود نظام للتدقیق الداخلي یضمن المساءلة في إجراءات 

√-√√√√√√√√التحصیل الضریبي لدى اإلدارة الضریبیة

4
وجود نظام للتدقیق الداخلي یضمن المساءلة في إجراءات 

√√--√√√√√√التحصیل الجمركي لدى اإلدارة الجمركیة

5
أو  أو الجمارك) وجود دلیل سلوك موظفي الضرائب (

√√√√√√√√√√إجراءات لحمایة العملیة الضریبیة

6
إصدار إدارتا الضرائب والجمارك تقاریر منتظمة للھیئة 
التشریعیة أو للجمھور بشأن مستوى األداء في تطبیق 

القوانین الضریبیة
√√√√√X√X√√

√√√√√√√√√√توافر حریة للمطالبین بالضریبة أمام ھیئة قضائیة مستقلة7
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ھذه تأخذمستقلة مع مجلس رسمي. كما أن في تونس والجزائر والمغرب 
االدارة شكل دوائر متعددة تابعة لوزارة المالیة.
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المحلیة والشفافیة وقواعد المنافسة النزیھة والحد من التھرب الضریبي 
ومراجعة النظام التقدیري للضرائب وإدماج وتحدیث اإلدارة الضریبیة

ضمن الدورة االقتصادیة المنظمة.ع غیر الرسمياطالق

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

یھدف االصالح الضریبي في الجزائر إلى تطویر النظام الضریبي على 
ح المستویین التشریعي والمؤسسي، حیث تم تحدیث اإلدارة الضریبیة وإصال

على أساس الكفاءة االقتصادیة والعدالة الضریبیة، بناء على أفضل القوانین
التجارب العالمیة في مجال الضرائب. كما استھدف االصالح تحسین العالقة 
بین السلطات الضریبیة والمطالبین بالضریبة لزیادة االلتزام الضریبي 

وإنشاء ثقافة األداء. 

جمھوریة مصر العربیة

االصالح الضریبي في مصر على عدة محاور یمكن تلخیصھا في یرتكز 
تحدیث القوانین الضریبیة وتطویر االدارة الضریبیة بھدف تبسیط االجراءات 

شملوأحكام تحدید الملزمین بالضریبة وتحقیق سیاسة ضریبیة واضحة. ی
االصالح كذلك تطویر نظام الحوسبة لكافة العملیات الضریبیة واعتماد 

االلكترونیة، إضافة إلى مشاركة الملزمین بالضریبة في رسم الخدمات
السیاسات الضریبیة واالصالحات المتوقعة.

المملكة المغربیة

، 2015-2011استمر المغرب في اصالح النظام الضریبي خالل الفترة 
كإطار للنقاش 2013في عام "المناظرة الوطنیة للضرائب"حیث تم عقد 
حول وتم تقدیم توصیات ،لسیاسات الضریبیةباالمعنیینمع جمیع 
: محاور التالیةخمسة الالجدیدة في االصالحات

ركزت التوصیات على خلق التوازن التشریعات والعدالة الضریبیة:•
في ھیكل اإلیرادات الضریبیة (المباشرة وغیر المباشرة)، وترشید 
اإلعفاءات الضریبیة وفرض الضرائب التصاعدیة على القطاع 
الفالحي مع األخذ بعین االعتبار خصوصیاتھ. كما تنص أیضا على 
إعادة النظر في ضریبة الدخل الشخصي وفقا لقدرة اشتراكات 

27
 

المواطنین، مع األخذ في االعتبار التكالیف المختلفة التي تتحملھا األسر 
(الملزمین بالضرائب)، 

یھدف ھذا مكافحة االحتیال الضریبي وإدماج القطاع غیر الرسمي:•
ضمن رسميالغیر المحور إلى وضع سیاسة شاملة لدمج القطاع

المتوسطة القطاع الرسمي من خالل تقدیم حوافز للشركات الصغیرة و
التي تقع ضمنھ. یتم التركیز أیضا على تعزیز مكافحة التھرب 

.لإلدارة الضریبیةالضریبي مع تعزیز الموارد البشریة

یھدف ھذا المحور إلى وضع میثاق الضرائب والقدرة التنافسیة:•
العبءألعمال وتخفیف لالستقرار الضریبي یمكن من تحسین مناخ ا

الضریبیة للقدرات المالیة للشركات (التي السیاسة الضریبي وموائمة 
بالمائة من الشركات الصغیرة والمتوسطة)، وتصحیح 95تتكون من 

.الضریبة على القیمة المضافة

یھدف ھذا المحور إلى تحسین الشراكة والثقة مع الملزمین بالضرائب:•
نوعیة الخدمات االداریة المقدمة للمواطنین (تحسین االستقبال 

بالضرائب وتبسیط االجراءات وتوضیح النصوص القانونیة للمطالبین
وحوسبة اإلجراءات) والحد من السلطة التقدیریة إلدارة الضرائب. كما 

وتحسین أدوات التواصل وتسویة الدعاوى ةكمویھم تعزیز الح
القضائیة.

: یھدف إلى توجیھ الجھویة المتقدمة والتنمیة المحلیة والضرائب•
في قطاع العقارات لتحفیز تمویل المشاریع المحلیة، السیاسة الضریبیة 

وإنشاء وتحویل بعض الضرائب المستحقة للدولة للحكومات المحلیة 
مخصص لتمویل مشاریع التنمیة الجھویة.صندوق

المملكة العربیة السعودیة

بضریبة القیمة المضافة وضریبة السلع جدیدة تتعلقتم استحداث ضرائب 
االنتقائیة حیث سیتم تطبیقھا قریباً. كما تم تحویل مصلحة الزكاة والدخل إلى 
ھیئة مستقلة وإعادة ھیكلة الھیئة لتستوعب تطبیق الضرائب المستحدثة ورفع 

. 2016مستوى االداء فیھا، ومتوقع االنتھاء منھا في نھایة 
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ل الخلیج العربیة األخرىدول مجلس التعاون لدو

تقوم وزارات المالیة بإعداد االجراءات الالزمة والتشریعات الخاصة 
2018المضافة في عام ضریبة القیمةبتحدیث إدارة الضرائب وبتطبیق 

بشكل موحد.2017االنتقائیة في عام والضریبة

سابعاً: التحدیات التي تواجھ النظم الضریبیة في الدول العربیة 

أفرزت الممارسات الضریبیة بالدول العربیة جملة من التحدیات التي تحد من 
فعالیة السیاسات الضریبیة. لعل أبرز ھذه من كفاءة النظم الضریبیة و

التحدیات تتركز في المجاالت التالیة:  

: في مجال السیاسات الضریبیة.أ

یمثل تعدد المعدالت أحد التحدیات التي تواجھ إدارة تعدد المعدالت:-
ً فیما یتعلق بالضریبة على القیمة  السیاسات الضریبیة خصوصا
المضافة. یؤدي تعدد المعدالت إلى تعقید عملیة التحصیل مع ما یترتب 
علیھ من عبء إداري یتطلب المزید من الكوادر والحوسبة لرفع الكفاءة 

لعائد من الضریبة وتكالیف تحصیلھا.بما یحقق التوازن بین ا

تواجھ السیاساتمن أبرز التحدیات التي اتساع نطاق اإلعفاءات: -
الضریبیة اتساع نطاق اإلعفاءات. إذ تشیر تجارب عدد من الدول العربیة 
في ھذا الصدد إلى اتجاھھا إعفاء قائمة طویلة من السلع والخدمات 

ضریبة المبیعات للحفاظ على األساسیة من ضریبة القیمة المضافة أو
القدرة الشرائیة لذوي الدخل المنخفض. انعكست ھذه اإلعفاءات على 

على الموارد الضریبیة المحققة.تقلص الوعاء الضریبي مما أثر

تشیرالمضافة:انخفاض وتعدد حد التسجیل بالنسبة لضریبة القیمة -
تجارب بعض الدول العربیة إلى انخفاض وتعدد حد التسجیل الموضوع 

یؤدي إلى المضافة مماإللزام المكلفین بتحصیل الضریبة على القیمة 
ارتفاع تكـالیف التحصیل ویؤثر على كفاءتھ. في ھذا الجانب تواجھ 
الدول تحدي الموازنة بین تعزیز كفاءة التحصیل وإخضاع األعمال ذات 

. اإللزام الضریبيت المنخفضة إلى اإلیرادا
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في مجال التشریعات وتنفیذ القواعد:.ب

تواجھ إدارات الضرائب في بعض الدول العربیة صعوبة في تنفیذ النصوص 
ً الضریبة على القیمة  التشریعیة التي تنظم بعض الضرائب، خصوصا

تعقید في بعض نصوص القوانینالالمضافة. یرجع ذلك بشكل جوھري إلى 
واللوائح وعدم مرونتھا وضعف اإلجراءات المرتبطة بالعقوبات على حاالت 
التھرب الضریبي مما یؤدي إلى زیادة فرص التھرب الضریبي. إضافة إلى 
ذلك ھنالك حاجة إلى توحید اإلجراءات بین ُمختلف التشریعات الضریبیة 

بیة التي تصدرھا الدولة لتحقیق مزید من التنسیق بین اإلدارات الضری
المختلفة. من ناحیة أخرى ھنالك حاجة إلى تنظیم قواعد تمكن من إخضاع 
قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في القطاع غیر الرسمي إلى 

الضریبة.

في مجال تنمیة القدرات:.ج

یُشكل إطار تنمیة القدرات بما في ذلك نظم المعلومات، والحوسبة، والربط 
ً لتعزیز الشبكي، ونظم المخاطر،  وتدریب الكوادر وتأھیلھا محوراً رئیسیا

كفاءة إدارة منظومة الضرائب على القیمة المضافة. وتشیر تجارب الدول 
العربیة في ھذه المجاالت إلى أن بعض الدول تواجھ تحدیات في ھذه 

الجوانب.

في مجال االمتثال الضریبي:.د

معدالت االمتثال تواجھ بعض الدول العربیة تحدیات فیما یتعلق برفع 
الضریبي، ویرجع ذلك بشكل عام إلى عدم توفر مؤشرات عملیة لمتابعة 
وتقییم االمتثال الضریبي. إضافة إلى ذلك فإن الدول العربیة بشكل عام 
بحاجة إلى نشر الوعي والتثقیف الضریبي بما یمكن من رفع معدالت 

االمتثال الضریبي.

ثامناً: أھم االستنتاجات 

تختلف النظم الضریبیة في الدول العربیة باختالف اقتصاداتھا وأوضاعھا •
االجتماعیة والسیاسیة، حیث تُترجم ھذه النظم السیاسات الضریبیة 

من االقتصاد الكلي المبني على ال یتجزأالمتبعة، التي تعتبر جزء 
أولویات وخیارات تختلف من دولة إلى أخرى.
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بینت الدراسة أوجھ التشابھ فیما یتعلق رغم اختالف النُظم الضریبیة،•
بتقارب السیاسات الضریبیة المتبعة في الدول العربیة خاصة خفض 

معدالت الضریبیة وتوسیع الوعاء الضریبي وھیكل االیرادات ال
الضریبیة.

-2011عرفت السیاسات الضریبیة نوع من االستقرار خالل الفترة •
ح الدخل ومعدالت الضریبة. تتعلق بشرائبسیطةماعدا تعدیالت 2015

تتسم النظم الضریبیة في الدول العربیة بكثرة االعفاءات الضریبیة مما •
كما أن أثر ھذه االعفاءات على .الموارد المالیة في ھذه الدولقِلص یُ 

االقتصادات العربیة كعامل من محفزات االستثمار الیزال محدود.
• ً الدول العربیة معظمفي سجل نسق نمو االیرادات الضریبیة تراجعا

. یعزى ھذا 2013-2011، مقارنة بالفترة 2015-2014خالل الفترة 
ً إلى تراجع االداء  تراجع العربیة، نتیجة االقتصادي للدولالتباطؤ أساسا

االقتصاد العالمي وتداعیات تراجع أسعار النفط والسلع األولیة.نمو
إجمالي سجلت حصة ایرادات ضریبة الدخل على الشركات في•

-2011االیرادات الضریبیة تراجعاً في معظم الدول العربیة خالل الفترة 
، في حین ارتفعت حصة ایرادات ضریبة الدخل الشخصي خالل 2015

نفس الفترة.
ضرورة خلق التوازن في ھیكل اإلیرادات الضریبیة (المباشرة وغیر •

ى االقتصاد المباشرة)، وترشید اإلعفاءات الضریبیة مع تقییم أثرھا عل
وتخفیف العبء الضریبي على شرائح الدخل المتوسطة في الدول 

العربیة.
بینت الدراسة اھتمام الدول العربیة بإصالح النظم الضریبیة، حیث •

برامج االصالح لھذه الُنظم بھدف تنویع مصادر الدول فيمعظم تشرع
لحوكمة الجیدة االیرادات المالیة للحكومة، واستناداً إلى مبادئ الشفافیة وا

وتعزیز كفاءة التحصیل وتطویر الخدمات التي تقدمھا االدارة الضریبیة.
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مالحقال

العربیةاالجمالیة للدول): االیرادات الضریبیة 1جدول (
2015-2011خالل الفترة 

)محلیة(ملیون وحدة عملة                                                                             

20112012201320142015دولةال
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45392.050143.062729.764925.156758.0جیبوتي

2626334585339083758440884السعودیة
11152.015600.024100.025059.036188.2السودان

14080822311114251863125270261264158العراق
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35791.058761.042216.052003.026104.0قطر
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العربیةاالجمالیة للدولاالیرادات الضریبیة نمو ): معدالت 2جدول (
(بالنسبة المئویة)

2012201320142015الدولة

9.49.010.51.5األردن

4.6-20.9-4.2-13.3البحرین

1.0-9.19.814.4تونس

20.23.96.412.2الجزائر

12.6-10.525.13.5جیبوتي

2.010.88.8-31.7السعودیة

39.954.54.044.4السودان

50.0-64.19.00.3العراق

2.3-24.93.61.6ُعمان

49.8-28.223.2-64.2قطر

1.97.513.916.7الكویت

0.6-0.72.7-3.1لبنان

54.2-47.6-24.1244.8لیبیا

8.021.13.717.5مصر

1.42.12.9-7.3المغرب

18.322.4-35.18.4موریتانیا

-6.4-43.115.0الیمن

والنظم الضریبیة في الدول العربیة والتقریر االقتصادي العربي الموحد : استبیان السیاسات المصادر
.2016لعام 

33
 

العربیةاالجمالیة للدول): االیرادات الضریبیة 3جدول (
2015-2011خالل الفترة 

(ملیون دوالر)
20112012201320142015الدولة
43194727515256945777األردن

321363348276263البحرین
9681951710042109959364تونس

1972022272228092369821242الجزائر
255282353365319جیبوتي

7003922390421002210902السعودیة
41664365435743965913السودان

12031982216021671084العراق
18952366245324922436ُعمان
98331614311598142877171قطر

11251182124814031558الكویت
65576758671068916853لبنان
57268823401239524لیبیا

3298534519388793666041825مصر
2288023055232552384120999المغرب

638827896732793موریتانیا
-1782254329172729الیمن

: استبیان السیاسات والنظم الضریبیة في الدول العربیة والتقریر االقتصادي العربي الموحد المصادر
.2016لعام 
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العربیةاالجمالیة للدولاالیرادات الضریبیة نمو ): معدالت 2جدول (
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.2016لعام 
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: استبیان السیاسات والنظم الضریبیة في الدول العربیة والتقریر االقتصادي العربي الموحد المصادر
.2016لعام 
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): حصة االیرادات المباشرة وغیر المباشرة في إجمالي ایرادات 4جدول (
2015عام الضرائب

(بالنسبة المئویة)

الدولة

المباشرةالضرائب غیر الضرائب المباشرة

ضریبة 

الدخل 

الشخصي

ضریبة 

الدخل  

الشركات

ضریبة المجموع

القیمة 

المضافة 

ضرائب 

أخرى

المجموع

4.416.621.067.911.179.0األردن

26.915.442.314.343.457.7تونس

32.115.647.735.317.052.3الجزائر

17.920.138.048.913.162.0المغرب

64.164.1-35.935.9-السعودیة

51.451.4-48.648.6-ُعمان

12.429.942.340.217.557.7مصر

28.9-71.171.128.9-العراق

2.16.28.334.157.691.7السودان

الموحد : استبیان السیاسات والنظم الضریبیة في الدول العربیة والتقریر االقتصادي العربي المصادر
.2016لعام 

35
 

): حصة االیرادات الضریبیة في الناتج المحلي االجمالي عام 5جدول (
2015

(بالنسبة المئویة)                                                                               

0.8ال�حر�ن

1.7السعود�ة

1.4الكو�ت

0.8العراق

4.3قطر

3.5عُمان

2.5لیب�ا

12.6مصر

9.2ال�من

6.5السودان

11.7الجزائر

15.4األردن

14.7لبنان

21.3المغرب

18.4جیبوتي

18.1مور�تان�ا

الحصةالدولة

21.6تونس
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2015
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المعتمدة في ضریبة الدخل الشخصي): معدالت وشرائح الدخل6جدول (
2015عام 

(الشرائح بالعملة محلیة)                                                 

)6الشریحة ()5الشریحة ()4الشریحة ()3الشریحة ()2الشریحة ()1الشریحة (الدولة

األردن
ألف0-10

20-ألف10

ألف

20أكثر من 

ألف
--

--%20معدل %14معدل %7معدل 

تونس
ألف10-ألف5ألف0-5

20-ألف10

ألف

50-ألف20

ألف

50أكثر من 

ألف

%35معدل %30معدل %25معدل %20معدل %0معدل 

الجزائر
ألف0-120

360-ألف120

ألف

-ألف 360

ملیون1.4

أكثر من  

ملیون1.4
-

%35معدل %30معدل %20معدل %0معدل 

المغرب
ألف0-30

50-ألف30

ألف

60-ألف50

ألف

80-ألف60

ألف

-ألف80

ألف180
ألف180+

0%10%20%30%34%38%

مصر 

ألف0-6.5
30-ألف6.5

ألف

   -ألف30

ألف45

-ألف45

ألف200

أكثر من 

ألف200

%20معدل %15معدل %10معدل %0معدل 
معدل 

22.5%

37
 

): المعدالت المطبقة في ضریبة الدخل على الشركات7جدول (
2015عام 

المعدالت المخفضةالمعدالتالدولة

%30% و24% و14األردن
% للقطاع المالي 24% للجھات التنمویة و5

والمصرفي واالتصاالت والتأمین

%25تونس
5إعفاء للشركات المتوسطة والصغرى لمدة 

على بعض القطاعات % 10سنوات وتطبق 
االقتصادیة (الفالحة والصید البحري)

%19%26الجزائر

-%31% و30و20% و10المغرب

-%20السعودیة

% بالنسبة لشركات قطاع تسییل الغاز الطبیعي15%12ُعمان

-%22.5مصر 

-%15الكویت

-%10قطر

% بالنسبة لقطاع الصناعات التقلیدیة10%15السودان
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): المعدالت المطبقة في ضریبة الدخل على الشركات7جدول (
2015عام 

المعدالت المخفضةالمعدالتالدولة

%30% و24% و14األردن
% للقطاع المالي 24% للجھات التنمویة و5

والمصرفي واالتصاالت والتأمین

%25تونس
5إعفاء للشركات المتوسطة والصغرى لمدة 
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%19%26الجزائر
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% بالنسبة لشركات قطاع تسییل الغاز الطبیعي15%12ُعمان

-%22.5مصر 

-%15الكویت

-%10قطر

% بالنسبة لقطاع الصناعات التقلیدیة10%15السودان
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وھیكل ایرادات الضریبة على القیمة المضافة لبعض الدول ): أداء8جدول (
العریة

201020112012201320142015الدولة

إیرادات ضریبة القیمة المضافة (%) من اجمالي اإلیرادات العامة

66.966.467.369.369.267.1األردن

34.732.432.441.941.540.0تونس

39.737.534.236.537.039.4الجزائر

59.659.560.364.358.056.3السودان

35.937.336.837.436.736.0لبنان

39.239.540.736.935.240.2مصر

38.038.637.738.437.548.9ربغالم

54.454.753.850.750.750.7موریتانیا

المضافة (%) من الناتج المحلي االجماليإیرادات ضریبة القیمة 

10.69.910.410.811.010.4األردن

9.19.09.09.09.48.7تونس

4.33.94.14.14.65.3الجزائر

3.73.53.73.93.23.7السودان

6.36.15.85.65.45.3لبنان

5.55.55.45.34.35.1مصر

8.68.99.08.58.310.4ربغالم

7.98.611.410.98.39.2موریتانیا

.المصدر: تقدیرات صندوق النقد العربي باالعتماد على قاعدة بیانات الصندوق

39
 

كفاءة تحصیل الضریبة على القیمة المضافة لبعض الدول ): معدل9جدول (
العربیة* 

201020112012201320142015الدولة

73.360.960.065.265.863.3األردن

67.763.162.660.870.658.6تونس

62.656.156.064.265.566.9الجزائر

43.843.845.146.440.649.3السودان

63.362.559.253.053.852.6لبنان

49.848.946.344.034.841.4مصر

57.561.157.054.451.865.2ربغالم

62.482.085.692.268.577.1موریتانیا

المصدر: تقدیرات صندوق النقد العربي باالعتماد على قاعدة بیانات الصندوق.
من*معدل كفاء التحصیل ھو التحصیل الفعلي إلیرادات ضریبة القیمة المضافة كنسبة مئویة

القیمة المضافة.الممكنة لضریبةاإلیرادات
ضریبةمعدالتضربحاصلعلىمقسومةالمضافةالقیمةضریبةویتم احتسابھا من ایرادات

.النھائيوإجمالي االستھالكالقیمة المضافة
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بموجبالمضافةالقیمةضریبةمنالرئیسیة): اإلعفاءات10جدول (
الحالیة في بعض الدول العربیة*القوانین

الخبز، الحلیب، منتجات صیدالنیة معینة، الصحف، الدوریات، 
المواد الریاضیة المنتجة في الجزائر والتي یشتریھا االتحاد الكتب، 

الوطني للریاضة.
الجزائر

الخبز، القمح، زیت الزیتون، قضبان حدید التسلیح للبناء، مشتقات 
الوقود، المركبات، األدویة والمستلزمات الطبیة، المعادن الثمینة 

الكریمة)، (المجوھرات المصنوعة من الذھب، والماس، واألحجار 
الكھرباء، المیاه، التعلیم، أنشطة التشیید والعقارات، اشتراكات الھاتف 

النقال، الوساطة المالیة والتأمین.

األردن

الخدمات الطبیة، التعلیم، لوازم الحقول الزراعیة، جمیع المواد 
الغذائیة في صورتھا الخام، الخبز والدقیق واللحوم واألسماك 

والسكر والملح والزیت النباتي، الكتب والمجالت والزبادي واألرز 
والصحف، الغاز لالستخدام المنزلي.

لبنان

واللحومالخبزذلكفيبمااألساسیة،الغذائیةالطبیة، والموادالخدمات
.وغیرھاوالخضروات

موریتانیا

للتنظیم،أسعارھاتخضعالتيوالبنوداألساسیةالغذائیةالمواد
.التعلیمیةوالبصریةوالمنتجات السمعیةوالكتبوالدوریاتالصحف

المغرب

وغیرھا،والدقیق،والحلیب،الخبز،مثلاألساسیةالغذائیةالمواد
الصحفالصیدالنیة،للتنظیم، المنتجاتأسعارھاتخضعالتيوالبنود

.التعلیمیةوالموادوالكتبوالدوریات
تونس

البترول الخام والغاز الطبیعي، والمنتجات األساسیة، الغذائیةالمواد
الطبیعیة بما فیھا منتجات المناجم والمحاجر، الكھرباء، الصحف 
والمجالت والكتب، بیع وتأجیر األراضي، العملیات المصرفیة 
والخدمات المالیة غیر المصرفیة، خدمات التعلیم والصحة، خدمات 

خدمات المكتبیة، النقل عدا النقل السیاحي، خدمات األنترنت، ال
الصیدالنیة.المنتجات

مصر**

األوسط الشرقفيالضریبیةالدولي عن "العدالةالنقدصندوقخبراءمناقشاتمذكرة*المصدر:
.2015إفریقیا" سبتمبر وشمال

** قانون ضریبة القیمة المضافة لجمھوریة مصر
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العربیة): استبیان السیاسات والنظم الضریبیة في الدول 11ملحق (

اسم المؤسسة  

العنوان

اسم الشخص المسؤول عن استیفاء االستبیان

المسمى الوظیفي

الھاتف

الفاكس

البرید االلكتروني

تاریخ إعادة االستبیان الى صندوق النقد العربي

                                              :    في حالة وجود استفسار :یرجى إعادة االستبیان إلى 
  د. جالل الدین بن رجبالدائرة االقتصادیة والفنیة                                                    
الھاتف : 0097126171581صندوق النقد العربي                                                          

 برید الكتروني : economic@amfad.org.aeصندوق برید 2818
ابوظبي - دولة االمارات العربیة المتحدة                                                

الھاتف : 0097126171522
الفاكس : 0097126326454

economic@amfad.org.ae برید الكتروني :
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النعم

لتدقیق مستقل دوري؟  أو الجمارك) ھل تخضع إدارة الضرائب ( النعم2-  

النعم

النعم

أو إجراءات لحمایة العملیة الضریبیة؟ أو الجمارك) ھل یوجد دلیل سلوك موظفي الضرائب ( النعم5-  

النعم

النعم

النعم

النعمج- غیر ذلك (مع التحدید)

النعم

النعم

النعم

النعم

تقدیم وصف موجز. یُرجى بالنسبة لكل سؤال إذا كان الجواب "نعم" 

في حالة وجود برنامج لإلصالح، یرجى تقدیم المحاور الرئیسة وتاریخ بدایة التطبیق ) )

یرجى اختیار كل ما ینطبق): ھل لدافعي الضرائب (   -7

ھل لدى االدارة الضریبیة مصلحة تعنى بكبار دافعي الضرائب؟   -8

ھل لدى االدارة الضریبیة مصلحة تعنى بتحصیل الزكاة ؟   -9

ھل یتم تطبیق الضریبة على الثروة ؟   -10

ھل لدیكم برنامج إلصالح المنظومة الضریبیة؟   -11

حریة التظلم أمام ھیئة قضائیة مستقلة؟ أ -  

الحق القانوني في الحصول على تمثیل مستقل في معامالتھم مع إدارة الضرائب؟ ب- 

  في تطبیق القوانین الضریبیة؟

أسئلة عامة حول اإلدارة الضریبیة واإلصالح الضریبي القسم األول: 

ھل ھناك رقم ضریبي موحد في جمیع اإلدارات المختصة باالیرادات الضریبیة ؟   -1

ھل یوجد لدى اإلدارة الضریبیة نظام للتدقیق الداخلي یضمن المساءلة في إجراءات التحصیل الضریبي ؟   -3

ھل یوجد لدى اإلدارة الجمركیة نظام للتدقیق الداخلي یضمن المساءلة في إجراءات التحصیل الجمركي ؟   -4

ھل تقدم إدارتا الضرائب والجمارك تقاریر منتظمة للھیئة التشریعیة أو للجمھور بشأن مستوى األداء    -6
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5. ضرائب أخرى

20112012201320142015

1. ضریبة الدخل الشخصي

4. ضرائب على التجارة والمعامالت الدولیة، منھا :

عدد الشركات التي تعلن نتائج سلبیة أو محایدة

نسبة األجور والرواتب في ایرادات ضریبة الدخل الشخصي

حد اإلعفاء (بالعملة المحلیة)

3. الضریبة على القیمة المضافة

ضرائب الدخل مدفوعة من المؤسسات والشركات  .2

نسبة الشركات التي تساھم ب 80 بالمائة من ایرادات ھذه 
الضریبة 

في مجموع الشركات.

رسوم جمارك على الواردات  

رسوم جمارك على الصادرات

إجمالي االیرادات الضریبیة على مستوى الحكومة المركزیة

ضرائب على استخدام سلع أومزاولة أنشطة  .3.3

الضریبة العقاریة

ھیكل اإلیرادات الضریبیة القسم الثاني : 

2.3. رسوم االنتاج على السلع والخدمات

1. ضریبة الدخل الشخصي

2. ضرائب الدخل المدفوعة من المؤسسات والشركات

3. ضرائب على السلع والخدمات

1.3. ضرائب عامة على السلع والخدمات، منھا :

القیم بملیون وحدة عملة محلیة) )

ضریبة على القیمة المضافة

ضرائب المبیعات(یرجى تحدید نوع السلع والخدمات)

مؤشرات االیرادات الضریبیة  الجدول 2:  

الجدول 1: تطور الھیكل الضریبي

المؤشرات حسب نوع الضریبة
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20112012201320142015

حد االعفاء

الخصم الضریبي

معدل الضریبة اإلضافیة (إن وجدت)

  الشریحة األولى  (بالوحدة النقدیة المحلیة)

المعدل (%)

ایرادات الشریحة

عدد الخاضعین للضریبة

  الشریحة الثانیة  (بالوحدة النقدیة المحلیة)

المعدل (%)

ایرادات الشریحة

عدد الخاضعین للضریبة

  الشریحة الثالثة  (بالوحدة النقدیة المحلیة)

المعدل (%)

ایرادات الشریحة

عدد الخاضعین للضریبة

  الشریحة الرابعة  (بالوحدة النقدیة المحلیة)

المعدل (%)

ایرادات الشریحة

عدد الخاضعین للضریبة

ملحوضة:
 -  یُرجى إضافة شرائح أخرى (إن وجدت).

 -  حد اإلعفاء الضریبي ھو مقدار الدخل الذي التدفع عنھ الضرائب.
تُحتسب شرائح الدخل وحد السماح الضریبي بالعملة المحلیة.   - 

ضریبة الدخل الشخصي الجدول 3:

الضرائب حسب شرائح الدخل  القسم الثالث : 

 -  المعدالت بالنسبة المئویة والشرائح بالوحدة من العملة المحلیة

45
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نسبة ضریبة الدخل على أرباح الشركات (نسبة عامة)

نسبة الضریبة المطبقة على الشركات المتوسطة والصغرى

نسب مخفضة تطبق على بعض القطاعات

1. الفالحة والصید البحري

الصناعات  التقلیدیة  .2

3

4

5

6

نسب خاصة لبعض المؤسسات

1. المحروقات

2. القطاع المالي والمصرفي

3. االتصاالت

4. التأمین

5

6

معدل ضریبة الدخل على أرباح الشركات حسب الشرائح (إن وجدت)

1. الشریحة األولى للدخل

2. الشریحة الثانیة للدخل

3. الشریحة الثالثة للدخل

4. الشریحة الرابعة للدخل

یُرجى إضافة شرائح أخرى (إن وجدت)

ضریبة الدخل على الشركات الجدول 4:

الضرائب حسب شرائح الدخل (تابع) القسم الثالث : 
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ضریبة الدخل الشخصي الجدول 3:

الضرائب حسب شرائح الدخل  القسم الثالث : 

 -  المعدالت بالنسبة المئویة والشرائح بالوحدة من العملة المحلیة
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نسبة ضریبة الدخل على أرباح الشركات (نسبة عامة)

نسبة الضریبة المطبقة على الشركات المتوسطة والصغرى

نسب مخفضة تطبق على بعض القطاعات

1. الفالحة والصید البحري

الصناعات  التقلیدیة  .2

3

4

5

6

نسب خاصة لبعض المؤسسات

1. المحروقات

2. القطاع المالي والمصرفي

3. االتصاالت

4. التأمین

5

6

معدل ضریبة الدخل على أرباح الشركات حسب الشرائح (إن وجدت)

1. الشریحة األولى للدخل

2. الشریحة الثانیة للدخل

3. الشریحة الثالثة للدخل

4. الشریحة الرابعة للدخل

یُرجى إضافة شرائح أخرى (إن وجدت)

ضریبة الدخل على الشركات الجدول 4:

الضرائب حسب شرائح الدخل (تابع) القسم الثالث : 
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معدالت الضریبة على توزیع األرباح الجدول 5: 

نطاق سریان الضریبة

1- التوزیعات التى یحصل علیھا الشخص الطبیعى المقیم :

 من الدخل المحلي (داخل البلد)

من الدخل الخارجي (خارج البلد)

2- التوزیعات التي یحصل علیھا الشخص الطبیعى غیر المقیم :

3- التوزیعات التى یحصل علیھا الشخص االعتبارى

توزیعات تحققت في البلد

توزیعات تحققت في الخارج

توزیعات الشركات غیر المقیمة 

ضریبة السلع والخدمات معدالت الضریبة على القیمة المضافة /  الجدول 6: 

20112012201320142015

ملحوظة:
 - المعدالت المبینة في الجدول ھي المعدالت المعمول بھا في 1 ینایر من كل عام.   

 - یُرجى تقدیم المعدالت المخفضة للضریبة حسب السلع أو القطاعات المستفیدة.

النسب حسب الشرائح المختلفة للدخل 

الضرائب حسب شرائح الدخل (تابع) القسم الثالث : 

سنة التطبیق
النسبــة

معدالت مخفضة 
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20112012201320142015النوع

تدابیر تم إحصاؤھا

تدابیر تم تقییمھا

المجموع

20112012201320142015القطاعات االقتصادیة

الفالحة و الصید البحري

القطاع العقاري

الصناعات التقلیدیة

الجھات (المحافظات)

قطاعات أخرى (یرجى تحدیدھا)

المجموع

20112012201320142015نوع الضریبة

الضریبة على القیمة المضافة

ضریبة الدخل على الشركات

ضریبة الدخل الشخصي

واجبات التسجیل 

الرسوم الداخلیة على االستھالك

الرسوم الجمركیة

أخرى (یرجى تحدیدھا)

المجموع

(ملیون وحدة عملة محلیة)

20112012201320142015

الشركات

األسر 

المرافق العمومیة

یرجى تحدیدھم) آخرون (

المجموع

اإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة  القسم الرابع : 

إجمالي اإلعغاءات والتخفیضات الضریبیة حسب نوع الضریبة بالعملة المحلیة الجدول 9 : 
(ملیون وحدة عملة محلیة)

إجمالي اإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة حسب طبیعة المستفیدین بالعملة المحلیة الجدول 10 : 

عدد االعفاءات و التخفیضات الضریبیة الممنوحة  الجدول 7 : 

إجمالي االعفاءات والتخفیضات الضریبیة الممنوحة للقطاعات االقتصادیة بالعملة المحلیة الجدول 8 : 
(ملیون وحدة عملة محلیة)



الُنظم الضريبية و ضريبة القيمة المضافة في الدول العربيةالُنظم الضريبية و ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية

47

46
 

معدالت الضریبة على توزیع األرباح الجدول 5: 

نطاق سریان الضریبة

1- التوزیعات التى یحصل علیھا الشخص الطبیعى المقیم :

 من الدخل المحلي (داخل البلد)

من الدخل الخارجي (خارج البلد)

2- التوزیعات التي یحصل علیھا الشخص الطبیعى غیر المقیم :

3- التوزیعات التى یحصل علیھا الشخص االعتبارى

توزیعات تحققت في البلد

توزیعات تحققت في الخارج

توزیعات الشركات غیر المقیمة 

ضریبة السلع والخدمات معدالت الضریبة على القیمة المضافة /  الجدول 6: 

20112012201320142015

ملحوظة:
 - المعدالت المبینة في الجدول ھي المعدالت المعمول بھا في 1 ینایر من كل عام.   

 - یُرجى تقدیم المعدالت المخفضة للضریبة حسب السلع أو القطاعات المستفیدة.

النسب حسب الشرائح المختلفة للدخل 

الضرائب حسب شرائح الدخل (تابع) القسم الثالث : 

سنة التطبیق
النسبــة

معدالت مخفضة 

47
 

20112012201320142015النوع

تدابیر تم إحصاؤھا

تدابیر تم تقییمھا

المجموع

20112012201320142015القطاعات االقتصادیة

الفالحة و الصید البحري

القطاع العقاري

الصناعات التقلیدیة

الجھات (المحافظات)

قطاعات أخرى (یرجى تحدیدھا)

المجموع

20112012201320142015نوع الضریبة

الضریبة على القیمة المضافة

ضریبة الدخل على الشركات

ضریبة الدخل الشخصي

واجبات التسجیل 

الرسوم الداخلیة على االستھالك

الرسوم الجمركیة

أخرى (یرجى تحدیدھا)

المجموع

(ملیون وحدة عملة محلیة)

20112012201320142015

الشركات

األسر 

المرافق العمومیة

یرجى تحدیدھم) آخرون (

المجموع

اإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة  القسم الرابع : 

إجمالي اإلعغاءات والتخفیضات الضریبیة حسب نوع الضریبة بالعملة المحلیة الجدول 9 : 
(ملیون وحدة عملة محلیة)

إجمالي اإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة حسب طبیعة المستفیدین بالعملة المحلیة الجدول 10 : 

عدد االعفاءات و التخفیضات الضریبیة الممنوحة  الجدول 7 : 

إجمالي االعفاءات والتخفیضات الضریبیة الممنوحة للقطاعات االقتصادیة بالعملة المحلیة الجدول 8 : 
(ملیون وحدة عملة محلیة)



الُنظم الضريبية و ضريبة القيمة المضافة في الدول العربيةالُنظم الضريبية و ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية

48

48
 

الجدول11: نوع الھیئة المكلفة بتحصیل الضرائب خالل 2015

201120132015201120132015201120132015201120132015

أقل من 30
عاما

من 45-31
عام

من 60-46
عام

62 عام فما 
فوق

التوزیع العمري للموظفین (بدوام كامل)مؤشرات التوظیف

العدد في بدایة السنة 
المالیة 2011

التوظیف خالل الفترة
2015-2011

المغادرون خالل الفترة
2015-2011

نسبة حاملي الشھادات 
الجامعیة

الجدد والمغادرین والعمر والمؤھالت األكادیمیة قیاس بیانات الموظفین:  الجدول 13- 

المقر الرئیسي

القسم الخامس : الترتیبات المؤسسیة إلدارة الضرائب

ھیئة موحدة شبھ مستقلة مع مجلس رسمي أو مجموعة استشاریة تتألف من مسؤولین خارجیین

دائرة الضرائب تابعة لوزارة المالیة

ھیئة موحدة تتمتع بحكم شبھ ذاتي

دوائر متعددة في وزارة المالیة

أخرى (یرجى تحدیدھا)

المكاتب الرئیسیة للمحافظات

مكتب اإلدارة الضریبیة: عدد الموظفین حسب نوع المكتب الجدول 12: 

عدد الموظفین في شبكة اإلدارة الضریبیة  بدوام كامل

مجموع المكاتبالمكاتب المحلیة / الفروع

49
 

معلومات إضافیة حول اإلدارة الضریبیة  الجدول 14: 
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معلومات إضافیة حول اإلدارة الضریبیة  الجدول 14: 
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): االستبیان حول الضریبة على القیمة المضافة في البلدان 12ملحق (
العربیة

2016نوفمبر 

تقدیم
 

في إطار االستعدادات لإلجتماع الثاني لوكالء وزارات المالیة العرب الذي 
في أبوظبي، تم تكلیف صندوق النقد العربي بإعداد 2017سینعقد في ینایر 

استبیان حول وضع الضریبة على القیمة المضافة بالدول العربیة. االستبیان 
لمبذولة لتطویر في إطار دعم الصندوق لدولھ األعضاء لغرض دفع الجھود ا

النظم الضریبیة في الدول العربیة. 

نظراً للتباین في مواقف الدول من حیث تطبیق الضریبة على القیمة 
المضافة، أُعد ھذا االستبیان لیشتمل على أسئلة موجھة لمجموعتین من 

) مجموعة الدول التي أدخلت بالفعل منظومة الضریبة على القیمة iالدول: (
) ومجموعة الدول التي تعتزم إعتماد منظومة الضریبة على iiالمضافة، (

القیمة المضافة. 

وفي ھذا الشأن یتطلع صندوق النقد العربي إلى استجابتكم الستكمال 
االستبیان، شاكرین لكم حسن تعاونكم.

صندوق النقد العربي

51
 

نظرة عامة

األوضاع المالیة بصورة في ظل تداعیات تذبذب أسعار السلع االولیة على 
ً باإلصالحات الضریبیة بھدف  ً متعاظما عامة، أبدت الدول العربیة اھتماما
ً لما یتطلبھ  تعزیز تعبئة الموارد وتنویع مصادر اإلیرادات العامة. وإدراكا
تحقیق ھذا الھدف من إحداث بعض التغیرات في الھیكل الضریبي باعتماد 

لیة واقتصادیة واجتماعیة، عمل عدد من ضرائب ذات فاعلیة تُحقق أھداف ما
الدول العربیة منذ مطلع الثمانینات للتحول إلى العمل بمنظومة الضریبة على 
القیمة المضافة بدالً عن ضریبة المبیعات، بینما ظلت مجموعة أخرى من 
الدول تبذل جھوداً حثیثھ إلدخالھا ضمن نظامھا الضریبي القائم. وقد أفرزت 

ً في تطبیق ھذه الضریبة جملة من تجارب الدول ال تي قطعت شوطا
الممارسات الرائدة في المجاالت المختلفة لتطبیقھا، بما في ذلك األطر 
التشریعیة، ونظم اإلدارة، وبناء القدرات، والتي كان لھا دوراً بارزاَ في تقویم 
وتعزیز ھذه التجربة. وبالرغم من النجاحات التي تحققت، اال أن ھنالك بعض 

تحدیات التي الزالت قائمة وتحتاج إلى بذل المزید من جھود اإلصالح. ال
ویأتي ھذا االستبیان في إطار الوقوف على ھذه التحدیات والتعرف على 
الجھود المبذولة للوصول إلى نظم ضریبیة مرنة وفعالة تسھم في تعبئة 

الموارد العامة وتعزیز الكفاءة االقتصادیة.

أھداف االستبیان

إلى الحصول على معلومات وبیانات تُمِكن من الوقوف االستبیانھذا یھدف
على الوضع الراھن لتطبیق الضریبة على القیمة المضافة في الدول العربیة 

) إبراز التحدیات التي تواجھ تعزیز الكفاءة التحصیلیة iوذلك بغرض: (
) ومن iiلمنظومة الضریبة على القیمة المضافة من ناحیة، (واالقتصادیة

الدروس المستفادة من التجارب الرائدة في مختلف استخالصناحیة أخرى 
.أوجھ إدارة منظومة الضریبة على القیمة المضافة

الراهنالوضعتقييم) iتستھدف: (رئيسةمحاور ستةع��االستبيان�شتمل
التشري��اإلطار) ii(العر�ية،بالدول املضافةالقيمةع��الضر�بةملنظومة

كفاءة)iv) خصائص منظومة الضریبة على القیمة المضافة (iii(واملؤس��ي،
إصالح)vi(القدرات،بناء)v(املضافة،القيمةع��الضر�بةمنظومةإدارة
.املضافةالقيمةع��الضر�بةنظام
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الممارسات الرائدة في المجاالت المختلفة لتطبیقھا، بما في ذلك األطر 
التشریعیة، ونظم اإلدارة، وبناء القدرات، والتي كان لھا دوراً بارزاَ في تقویم 
وتعزیز ھذه التجربة. وبالرغم من النجاحات التي تحققت، اال أن ھنالك بعض 

تحدیات التي الزالت قائمة وتحتاج إلى بذل المزید من جھود اإلصالح. ال
ویأتي ھذا االستبیان في إطار الوقوف على ھذه التحدیات والتعرف على 
الجھود المبذولة للوصول إلى نظم ضریبیة مرنة وفعالة تسھم في تعبئة 

الموارد العامة وتعزیز الكفاءة االقتصادیة.

أھداف االستبیان

إلى الحصول على معلومات وبیانات تُمِكن من الوقوف االستبیانھذا یھدف
على الوضع الراھن لتطبیق الضریبة على القیمة المضافة في الدول العربیة 

) إبراز التحدیات التي تواجھ تعزیز الكفاءة التحصیلیة iوذلك بغرض: (
) ومن iiلمنظومة الضریبة على القیمة المضافة من ناحیة، (واالقتصادیة

الدروس المستفادة من التجارب الرائدة في مختلف استخالصناحیة أخرى 
.أوجھ إدارة منظومة الضریبة على القیمة المضافة

الراهنالوضعتقييم) iتستھدف: (رئيسةمحاور ستةع��االستبيان�شتمل
التشري��اإلطار) ii(العر�ية،بالدول املضافةالقيمةع��الضر�بةملنظومة

كفاءة)iv) خصائص منظومة الضریبة على القیمة المضافة (iii(واملؤس��ي،
إصالح)vi(القدرات،بناء)v(املضافة،القيمةع��الضر�بةمنظومةإدارة
.املضافةالقيمةع��الضر�بةنظام
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الوضع الراھن لمنظومة ضریبة القیمة المضافة

جھود منالكثیرالعربیةالدولفي إطار تنویع وتعبئة الموارد، تبذل
اإلیرادات العامة. وتتضمن ھذه االصالحات إلى زیادةاإلصالح التي ترمي

رفع كفاءة النظم الضریبیة القائمة، سواء من خالل تطویرھا أو التحول الي 
اإلشارةنظم أكثر كفاءة مثل ضریبة القیمة المضافة. وفي ھذا السیاق تجدر

ت منظومة الضریبة على القیمة المضافة ولھا ادخلقدالدولعدد منأنإلى
علىالدولتجربة في مختلف اوجھ تطبیقھا، بینما تعكف مجموعة أخرى من

التحضیر إلدخالھا ضمن المنظومة الضریبیة القائمة. وللوقوف على 
تطورات وضع الضریبة على القیمة المضافة، سیتطرق ھذا الجزء إلى 

خالل المحاور التالیة: بیقھا من الوضع الراھن لواقع تط

أسئلة موجھة للدول العربیة التي قامت بتطبیق الضریبة على القیمة .1
المضافة 

تعتبر ضریبة القیمة المضافة من أھم الضرائب غیر المباشرة -
المفروضة على االستھالك. ھل سبق تطبیق ضریبة على المبیعات قبل 

الشروع في تطبیق ضریبة القیمة المضافة؟
تطبیق ضریبة القیمة المضافة؟متى تم -
ماھي األھداف المتوخاة من تطبیق ھذه الضریبة؟-
ما ھي قطاعات السلع والخدمات التي تشملھا ضریبة القیمة الُمضافة؟-

سئلة موجھة للدول العربیة في إطار التحضیر لتطبیق ضریبة القیمة أ.2
المضافة

ھل یتم تطبیق ضریبة على المبیعات؟-
ر القانوني الُمنِظم لضریبة القیمة المضافة؟ھل تم إعداد اإلطا-
ماھي الدوافع من التوجھ إلى تطبیق ضریبة القیمة المضافة؟-
متى سیتم تطبیق ضریبة القیمة المضافة؟-
ھل تم تقییم اآلثار االقتصادیة المتوقعة نتیجة تطبیق ھذه الضریبة؟-

اإلطار القانوني أو المؤسسي

تتطلب فاعلیة نظام الضریبة على القیمة المضافة وضع إطار تشریعي یشتمل 
على قانون ولوائح تنظم تنفیذھا، إضافة إلى مؤسسات وآلیات رقابة مرنة 
تضمن إحكام التنسیق بین المؤسسات المرتبطة بنشاط تحصیلھا، بما في ذلك 
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ركز ھذا ھیئات الجمارك، ووزات المالیة. وللوقوف على ھذه الجوانب سی
الجزء على المحاور التالیة:

اإلطار القانوني.1

ما ھي مجموعة التشریعات (من قوانین ولوائح وقرارات وزاریة -
وقواعد تنفیذیة)، التي تنظم إطار عمل منظومة الضریبة على القیمة 

المضافة؟  
یشتمل القانون واللوائح الُمنِظمة للضرائب على القیمة الُمضافة على -

الجوانب مثل: التسجیل، ونطاق التطبیق، واإلعفاءات، ونظام بعض 
الخصم واالسترداد، واالمتثال الضریبي. وفقاً لتجربتكم، ما ھي برأیكم 

أھم الجوانب التي لم یغطیھا قانون الضریبة على القیمة المضافة؟
ھل تم اجراء تعدیالت على نصوص قانون ولوائح الضریبة على القیمة -

ذكر عدد مرات التعدیل مع تحدید المدى الزمني.المضافة؟ یرجى
ھل ھنالك تعدیالت متوقعة في المستقبل تعتزم السلطات إدخالھا على -

نصوص التشریعات الُمنظمة للضریبة على القیمة المضافة؟ ماھي 
مالمح ھذه التعدیالت؟

ھل یحتوي اإلطار التشریعي على نصوص تُلزم االدارة بنشر الوعي -
ا یخص الضریبة على القیمة المضافة؟والتثقیف فیم

ھل یتطرق القانون إلى جزاءات لمخالفة االمتثال للتسجیل؟ وما ھي -
ھذه الجزاءات؟

ھل یتطرق القانون إلى حوافز تُشجع على التسجیل االختیاري؟ ما ھي -
ھذه الحوافز؟

ماھي االشیاء الھامة االخرى التي تطرق لھا القانون؟-

اإلطار المؤسسي.2

المؤسسات والھیئات ذات العالقة بتنفیذ منظومة الضریبة على ما ھي-
القیمة المضافة؟

ھل ھناك درجة من التنسیق والتعاون فیما بین إدارة الضرائب المباشرة -
والضریبة على القیمة المضافة بما یتیح تبادل البیانات والمعلومات؟ 

ف ھل ھناك تنسیق ضمن اإلطار المؤسسي یدعم التوعیة والتثقی-
بالضریبة على القیمة المضافة؟ 
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الوضع الراھن لمنظومة ضریبة القیمة المضافة

جھود منالكثیرالعربیةالدولفي إطار تنویع وتعبئة الموارد، تبذل
اإلیرادات العامة. وتتضمن ھذه االصالحات إلى زیادةاإلصالح التي ترمي

رفع كفاءة النظم الضریبیة القائمة، سواء من خالل تطویرھا أو التحول الي 
اإلشارةنظم أكثر كفاءة مثل ضریبة القیمة المضافة. وفي ھذا السیاق تجدر

ت منظومة الضریبة على القیمة المضافة ولھا ادخلقدالدولعدد منأنإلى
علىالدولتجربة في مختلف اوجھ تطبیقھا، بینما تعكف مجموعة أخرى من

التحضیر إلدخالھا ضمن المنظومة الضریبیة القائمة. وللوقوف على 
تطورات وضع الضریبة على القیمة المضافة، سیتطرق ھذا الجزء إلى 

خالل المحاور التالیة: بیقھا من الوضع الراھن لواقع تط

أسئلة موجھة للدول العربیة التي قامت بتطبیق الضریبة على القیمة .1
المضافة 

تعتبر ضریبة القیمة المضافة من أھم الضرائب غیر المباشرة -
المفروضة على االستھالك. ھل سبق تطبیق ضریبة على المبیعات قبل 

الشروع في تطبیق ضریبة القیمة المضافة؟
تطبیق ضریبة القیمة المضافة؟متى تم -
ماھي األھداف المتوخاة من تطبیق ھذه الضریبة؟-
ما ھي قطاعات السلع والخدمات التي تشملھا ضریبة القیمة الُمضافة؟-

سئلة موجھة للدول العربیة في إطار التحضیر لتطبیق ضریبة القیمة أ.2
المضافة

ھل یتم تطبیق ضریبة على المبیعات؟-
ر القانوني الُمنِظم لضریبة القیمة المضافة؟ھل تم إعداد اإلطا-
ماھي الدوافع من التوجھ إلى تطبیق ضریبة القیمة المضافة؟-
متى سیتم تطبیق ضریبة القیمة المضافة؟-
ھل تم تقییم اآلثار االقتصادیة المتوقعة نتیجة تطبیق ھذه الضریبة؟-

اإلطار القانوني أو المؤسسي

تتطلب فاعلیة نظام الضریبة على القیمة المضافة وضع إطار تشریعي یشتمل 
على قانون ولوائح تنظم تنفیذھا، إضافة إلى مؤسسات وآلیات رقابة مرنة 
تضمن إحكام التنسیق بین المؤسسات المرتبطة بنشاط تحصیلھا، بما في ذلك 
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ركز ھذا ھیئات الجمارك، ووزات المالیة. وللوقوف على ھذه الجوانب سی
الجزء على المحاور التالیة:

اإلطار القانوني.1

ما ھي مجموعة التشریعات (من قوانین ولوائح وقرارات وزاریة -
وقواعد تنفیذیة)، التي تنظم إطار عمل منظومة الضریبة على القیمة 

المضافة؟  
یشتمل القانون واللوائح الُمنِظمة للضرائب على القیمة الُمضافة على -

الجوانب مثل: التسجیل، ونطاق التطبیق، واإلعفاءات، ونظام بعض 
الخصم واالسترداد، واالمتثال الضریبي. وفقاً لتجربتكم، ما ھي برأیكم 

أھم الجوانب التي لم یغطیھا قانون الضریبة على القیمة المضافة؟
ھل تم اجراء تعدیالت على نصوص قانون ولوائح الضریبة على القیمة -

ذكر عدد مرات التعدیل مع تحدید المدى الزمني.المضافة؟ یرجى
ھل ھنالك تعدیالت متوقعة في المستقبل تعتزم السلطات إدخالھا على -

نصوص التشریعات الُمنظمة للضریبة على القیمة المضافة؟ ماھي 
مالمح ھذه التعدیالت؟

ھل یحتوي اإلطار التشریعي على نصوص تُلزم االدارة بنشر الوعي -
ا یخص الضریبة على القیمة المضافة؟والتثقیف فیم

ھل یتطرق القانون إلى جزاءات لمخالفة االمتثال للتسجیل؟ وما ھي -
ھذه الجزاءات؟

ھل یتطرق القانون إلى حوافز تُشجع على التسجیل االختیاري؟ ما ھي -
ھذه الحوافز؟

ماھي االشیاء الھامة االخرى التي تطرق لھا القانون؟-

اإلطار المؤسسي.2

المؤسسات والھیئات ذات العالقة بتنفیذ منظومة الضریبة على ما ھي-
القیمة المضافة؟

ھل ھناك درجة من التنسیق والتعاون فیما بین إدارة الضرائب المباشرة -
والضریبة على القیمة المضافة بما یتیح تبادل البیانات والمعلومات؟ 

ف ھل ھناك تنسیق ضمن اإلطار المؤسسي یدعم التوعیة والتثقی-
بالضریبة على القیمة المضافة؟ 
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خصائص منظومة الضریبة على القیمة المضافة

ً أو  تُطبق ضریبة القیمة المضافة على السلع والخدمات، الُمصنعة محلیا
المستوردة، سواء كانت صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو داخلة في نطاق 

بنطاق تطبیقھا، ومعدل مزاولة مھنة حرة. وتتباین تجارب الدول فیما یتعلق 
دوران األعمال الذي یطبق علیھ التحصیل، ومعدالتھا القانونیة واألخرى.  
یھدف ھذا الجزء إلى الوقوف على واقع خصائص الضریبة على القیمة 
المضافة في الدول العربیة وتحدید خصائص تطبیقھا من خالل التعرف على 

إلعفاءات.معدالتھا ومدى عبء التكلیف لتحصیلھا ونطاق ا

تعكس تجارب بعض الدول التي انتھجت التطبیق التدریجي لضریبة -
القیمة المضافة، وجود نظام ضریبة المبیعات بالتوازي مع وجود 
ضریبة القیمة المضافة، لتحصیل الضرائب على البنود التي لم یشملھا 
تطبیق ضریبة القیمة المضافة. فھل یتم تحصیل ضریبة على المبیعات 

 َ الي جنب مع وجود الضریبة على القیمة المضافة؟جنبا

یرجى تعبئة الجدول التالي فیما بتعلق بحد التسجیل وعدد المعدالت.-

المعدالت أخرى المعدالت القانونیة 
البیان

بدایة التطبیق 2016 بدایة التطبیق 2016

حد التسجیل بالعملة 
المحلیة 

)Registration 
Threshold(

ھل ھناك تعدد للشرائح حسب القطاعات االقتصادیة ووضوح -
التعریف؟ 

ھل توجد إعفاءات لبعض السلع والخدمات؟ -
ماھي أھم السلع والخدمات التي تشملھا ھذه اإلعفاءات؟-
ماھي طریقة االدالء باإلقرار (شھري أم ربع سنوي)؟-
ھل یتم تقدیم االقرار الضریبي في مواعیده المقررة؟-
على ضریبة القیمة المضافة؟)Refund(ھل یوجد تراكم فائض األداء -
رقابة الداخلیة؟للھل ھناك نظام -
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كفاءة إدارة منظومة الضرائب على القیمة المضافة

یُشكل تعزیز كفاءة وفاعلیة إدارة الضریبة على القیمة المضافة مرتكزاً 
َ لرفع كفاءة تحصیلھا وزیادة حجم اإلیرادات  المتوقعة منھا. وتعتمد أساسیا

كفاءة إدارة الضریبة بشكل عام على مرونة وإستقاللیة الجھاز اإلداري 
وقدرتھ على إنفاذ القوانین واللوائح ووضع األطر والنظم المالئمة بما یعزز 
كفاء إدارة منظومة الضریبة على القیمة المضافة. ویرتكز ھذا بشكل 

ي بما یمكن من االستفادة من جوھري على طبیعة تصمیم الھیكل التنظیم
الموارد البشریة المتاحة، وتطویر النظم القائمة بما في ذلك نظام تسجیل 
المكلفین، ونظم الخصم واالسترداد ونظم المعلومات. للوقوف على ھذه 

المالمح، یستھدف ھذا الجزء الوقوف على الجوانب التالیة: 

الھیكل التنظیمي.1

تشیر تجارب بعض الدول فیما یتعلق بتبعیة الضریبة على القیمة -
المضافة إلى إلحاق إدارتھا بھیئة الضرائب، بینما في مجموعة أخرى 
من الدول یتم إلحاقھا بھیئة الجمارك.  ما ھي الجھة التي تتبع لھا إدارة 

الضریبة على القیمة المضافة؟ 
ضریبة على القیمة المضافة؟ما ھو الھیكل الوظیفي المعتمد إلدارة ال-

التسجیل.2

ھل یتم تقسیم المكلفین (المسجلین) إلى فئات؟ وما ھي ھذه الفئات؟ -
إذا لم یكن ھذا النظام مطبقاً، برأیكم ما التحدیات التي تواجھ تطبیقھ؟-
ما التدابیر التي اتخذت لتحفیز التسجیل االختیاري؟-
ما نوع الخدمات التي تقدم للمكلفین؟-

الضریبياإلمتثال.3

إلى أي مدى یتم تقییم ومتابعة عملیة االمتثال لضریبة القیمة المضافة -
)VAT Compliance؟(

ما ھي المؤشرات التي تستخدم في ھذا التقییم، على سبیل المثال حجم -
)؟ VAT Gapفجوة ضریبة القیمة المضافة (

-VAT Nonما ھي االسباب الرئیسة لعدم االمتثال الضریبي (-
compliance ؟(
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خصائص منظومة الضریبة على القیمة المضافة

ً أو  تُطبق ضریبة القیمة المضافة على السلع والخدمات، الُمصنعة محلیا
المستوردة، سواء كانت صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو داخلة في نطاق 

بنطاق تطبیقھا، ومعدل مزاولة مھنة حرة. وتتباین تجارب الدول فیما یتعلق 
دوران األعمال الذي یطبق علیھ التحصیل، ومعدالتھا القانونیة واألخرى.  
یھدف ھذا الجزء إلى الوقوف على واقع خصائص الضریبة على القیمة 
المضافة في الدول العربیة وتحدید خصائص تطبیقھا من خالل التعرف على 

إلعفاءات.معدالتھا ومدى عبء التكلیف لتحصیلھا ونطاق ا

تعكس تجارب بعض الدول التي انتھجت التطبیق التدریجي لضریبة -
القیمة المضافة، وجود نظام ضریبة المبیعات بالتوازي مع وجود 
ضریبة القیمة المضافة، لتحصیل الضرائب على البنود التي لم یشملھا 
تطبیق ضریبة القیمة المضافة. فھل یتم تحصیل ضریبة على المبیعات 

 َ الي جنب مع وجود الضریبة على القیمة المضافة؟جنبا

یرجى تعبئة الجدول التالي فیما بتعلق بحد التسجیل وعدد المعدالت.-

المعدالت أخرى المعدالت القانونیة 
البیان

بدایة التطبیق 2016 بدایة التطبیق 2016

حد التسجیل بالعملة 
المحلیة 

)Registration 
Threshold(

ھل ھناك تعدد للشرائح حسب القطاعات االقتصادیة ووضوح -
التعریف؟ 

ھل توجد إعفاءات لبعض السلع والخدمات؟ -
ماھي أھم السلع والخدمات التي تشملھا ھذه اإلعفاءات؟-
ماھي طریقة االدالء باإلقرار (شھري أم ربع سنوي)؟-
ھل یتم تقدیم االقرار الضریبي في مواعیده المقررة؟-
على ضریبة القیمة المضافة؟)Refund(ھل یوجد تراكم فائض األداء -
رقابة الداخلیة؟للھل ھناك نظام -
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كفاءة إدارة منظومة الضرائب على القیمة المضافة

یُشكل تعزیز كفاءة وفاعلیة إدارة الضریبة على القیمة المضافة مرتكزاً 
َ لرفع كفاءة تحصیلھا وزیادة حجم اإلیرادات  المتوقعة منھا. وتعتمد أساسیا

كفاءة إدارة الضریبة بشكل عام على مرونة وإستقاللیة الجھاز اإلداري 
وقدرتھ على إنفاذ القوانین واللوائح ووضع األطر والنظم المالئمة بما یعزز 
كفاء إدارة منظومة الضریبة على القیمة المضافة. ویرتكز ھذا بشكل 

ي بما یمكن من االستفادة من جوھري على طبیعة تصمیم الھیكل التنظیم
الموارد البشریة المتاحة، وتطویر النظم القائمة بما في ذلك نظام تسجیل 
المكلفین، ونظم الخصم واالسترداد ونظم المعلومات. للوقوف على ھذه 

المالمح، یستھدف ھذا الجزء الوقوف على الجوانب التالیة: 

الھیكل التنظیمي.1

تشیر تجارب بعض الدول فیما یتعلق بتبعیة الضریبة على القیمة -
المضافة إلى إلحاق إدارتھا بھیئة الضرائب، بینما في مجموعة أخرى 
من الدول یتم إلحاقھا بھیئة الجمارك.  ما ھي الجھة التي تتبع لھا إدارة 

الضریبة على القیمة المضافة؟ 
ضریبة على القیمة المضافة؟ما ھو الھیكل الوظیفي المعتمد إلدارة ال-

التسجیل.2

ھل یتم تقسیم المكلفین (المسجلین) إلى فئات؟ وما ھي ھذه الفئات؟ -
إذا لم یكن ھذا النظام مطبقاً، برأیكم ما التحدیات التي تواجھ تطبیقھ؟-
ما التدابیر التي اتخذت لتحفیز التسجیل االختیاري؟-
ما نوع الخدمات التي تقدم للمكلفین؟-

الضریبياإلمتثال.3

إلى أي مدى یتم تقییم ومتابعة عملیة االمتثال لضریبة القیمة المضافة -
)VAT Compliance؟(

ما ھي المؤشرات التي تستخدم في ھذا التقییم، على سبیل المثال حجم -
)؟ VAT Gapفجوة ضریبة القیمة المضافة (

-VAT Nonما ھي االسباب الرئیسة لعدم االمتثال الضریبي (-
compliance ؟(
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VATما ھي التدابیر التي وضعت لتحسین االمتثال الضریبي (-
Compliance؟(

)Refund Systemنظام االسترداد (.4

ما ھي األسباب التي تعوق إسترداد صافي استحقاقات المكلفین؟-
ما ھو المتوسط السنوي لحصة إجمالي مطالبات االسترداد الي إجمالي -

متحصالت ضریبة القیمة المضافة؟  
إلى أي مدى یوجد نظام للتنبؤ بمستویات االسترداد المتوقعة ورصدھا -

خالل السنة المالیة؟
ما ھي التدابیر االحترازیة التي تُتخذ لتفادي تأخیر استرداد صافي -

ین؟ استحقاقات المكلف
ھل یتقاضى المكلفین فوائد على متأخرات المبالغ المستردة؟-

بناء القدرات.5

یعتبر بناء القدرات من أھم مرتكزات نجاح تطبیق ضریبة الفیمة المضافة، 
حیث تساعد حوسبة (میكنة) المھام الروتینیة، والربط الشبكي بین المستویات 

الكوادر على زیادة الفاعلیة ورفع المختلفة لنظم المعلومات القائمة، وتأھیل 
كفاءة النظام. للوقوف على ھذه التطورات، سیركز ھذا الجزء على األسئلة 

التالیة:

ما مدى التقدم في حوسبة إدارة الضریبة على القیمة المضافة؟ -
ما مدى توفر للربط الشبكي بین مختلف أنظمة ووحدات إدارة الضریبة -

على القیمة المضافة؟  
VATي مدى یجري التخطیط إلدخال الرقم التعریفي الضریبي (إلى أ-

ID كنظام لرصد وضبط بیانات المكلفین بتحصیل الضریبة على (
القیمة المضافة؟

ما مدي كفایة الموارد البشریة المتاحة؟  -
إلى أي مدى تتوفر خطة لبناء القدرات البشریة وتأھیل األجھزة -

اإلداریة؟ 
ما ھي المالمح الرئیسیة لھذه الخطة؟  -
ماھي أھم التحدیات التي تواجھ عملیة تأھیل الموارد البشریة؟-
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إصالح نظام الضریبة على القیمة المضافة

یعتبر اإلصالح الضریبي بصورة عامة أحد األطر التي ترتكز علیھا عملیة 
التحصیلیة تقویم وتطویر النظام الضریبي بشكل عام، ودعم كفاءتھ 

ً لما  واالقتصادیة بشكل خاص. وتتباین تجارب الدول في ھذا المجال وفقا
یتطلبھ الوضع القائم من برامج إصالحیة مختلفة بما في ذلك اإلصالح على 
مستوى اإلدارة، أو النظم، أو السیاسات. في ھذا السیاق، یأتي ھذا الجزء 

مضافة في الدول العربیة مكمالً لعملیة تقییم وضع الضریبة على القیمة ال
وإبراز التحدیات التي تواجھھا، والوقوف على أھم مالمح اإلصالحات التي 
تبنتھا الدول في ھذا الصدد. سیركز ھذا الجزء على تجارب الدول فیما یتعلق 

ببرامج اإلصالح الضریبي من خالل األسئلة التالیة:

بضریبة القیمة ما ھي برامج االصالح التي تم تنفیذھا فیما یتعلق -
المضافة؟ 

ما ھي برأیكم اإلصالحات التي تحتاجھا منظومة الضریبة على القیمة -
المضافة في دولتكم؟

ما ھي اإلصالحات التي تنوون إدخالھا على منظومة الضریبة على -
القیمة المضافة فیما یتعلق بالمجاالت التالیة:

تشریعیة•
مؤسسیة •
، التسجیل، المعدالت، الرقابة إداریة (بما في ذلك نظم االسترداد•

...إلخ.)
السیاسة الضریبة (بما في ذلك معدالت الضریبة، والوعاء •

الضریبي). 
ھل ھناك حاجة إلصالح نظام المراجعة، على سبیل المثال إدخال --

) لتحسین Effective Audit Programsبرامج المراجعة الفعالة (
المضافة؟كفاءة إدارة منظومة الضریبة على القیمة 
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VATما ھي التدابیر التي وضعت لتحسین االمتثال الضریبي (-
Compliance؟(

)Refund Systemنظام االسترداد (.4

ما ھي األسباب التي تعوق إسترداد صافي استحقاقات المكلفین؟-
ما ھو المتوسط السنوي لحصة إجمالي مطالبات االسترداد الي إجمالي -

متحصالت ضریبة القیمة المضافة؟  
إلى أي مدى یوجد نظام للتنبؤ بمستویات االسترداد المتوقعة ورصدھا -

خالل السنة المالیة؟
ما ھي التدابیر االحترازیة التي تُتخذ لتفادي تأخیر استرداد صافي -

ین؟ استحقاقات المكلف
ھل یتقاضى المكلفین فوائد على متأخرات المبالغ المستردة؟-

بناء القدرات.5

یعتبر بناء القدرات من أھم مرتكزات نجاح تطبیق ضریبة الفیمة المضافة، 
حیث تساعد حوسبة (میكنة) المھام الروتینیة، والربط الشبكي بین المستویات 

الكوادر على زیادة الفاعلیة ورفع المختلفة لنظم المعلومات القائمة، وتأھیل 
كفاءة النظام. للوقوف على ھذه التطورات، سیركز ھذا الجزء على األسئلة 

التالیة:

ما مدى التقدم في حوسبة إدارة الضریبة على القیمة المضافة؟ -
ما مدى توفر للربط الشبكي بین مختلف أنظمة ووحدات إدارة الضریبة -

على القیمة المضافة؟  
VATي مدى یجري التخطیط إلدخال الرقم التعریفي الضریبي (إلى أ-

ID كنظام لرصد وضبط بیانات المكلفین بتحصیل الضریبة على (
القیمة المضافة؟

ما مدي كفایة الموارد البشریة المتاحة؟  -
إلى أي مدى تتوفر خطة لبناء القدرات البشریة وتأھیل األجھزة -

اإلداریة؟ 
ما ھي المالمح الرئیسیة لھذه الخطة؟  -
ماھي أھم التحدیات التي تواجھ عملیة تأھیل الموارد البشریة؟-
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إصالح نظام الضریبة على القیمة المضافة

یعتبر اإلصالح الضریبي بصورة عامة أحد األطر التي ترتكز علیھا عملیة 
التحصیلیة تقویم وتطویر النظام الضریبي بشكل عام، ودعم كفاءتھ 

ً لما  واالقتصادیة بشكل خاص. وتتباین تجارب الدول في ھذا المجال وفقا
یتطلبھ الوضع القائم من برامج إصالحیة مختلفة بما في ذلك اإلصالح على 
مستوى اإلدارة، أو النظم، أو السیاسات. في ھذا السیاق، یأتي ھذا الجزء 

مضافة في الدول العربیة مكمالً لعملیة تقییم وضع الضریبة على القیمة ال
وإبراز التحدیات التي تواجھھا، والوقوف على أھم مالمح اإلصالحات التي 
تبنتھا الدول في ھذا الصدد. سیركز ھذا الجزء على تجارب الدول فیما یتعلق 

ببرامج اإلصالح الضریبي من خالل األسئلة التالیة:

بضریبة القیمة ما ھي برامج االصالح التي تم تنفیذھا فیما یتعلق -
المضافة؟ 

ما ھي برأیكم اإلصالحات التي تحتاجھا منظومة الضریبة على القیمة -
المضافة في دولتكم؟

ما ھي اإلصالحات التي تنوون إدخالھا على منظومة الضریبة على -
القیمة المضافة فیما یتعلق بالمجاالت التالیة:

تشریعیة•
مؤسسیة •
، التسجیل، المعدالت، الرقابة إداریة (بما في ذلك نظم االسترداد•

...إلخ.)
السیاسة الضریبة (بما في ذلك معدالت الضریبة، والوعاء •

الضریبي). 
ھل ھناك حاجة إلصالح نظام المراجعة، على سبیل المثال إدخال --

) لتحسین Effective Audit Programsبرامج المراجعة الفعالة (
المضافة؟كفاءة إدارة منظومة الضریبة على القیمة 
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صندوق النقد العربي
المكتبة والمطبوعات

سلسلة دراسات اقتصادية
TitleYear/ عنوان الكتاب Author/ المؤلف  الرقم 

2007 تسشٚش انتدبسة انخبسخٛت ٔانتشغٛم فٙ انذٔل انعشبٛتخًبل انذٍٚ صسٔق1
2007تجربة الدول العربية :  التنسيق الضريبي في إطار التجمعات اإلقليمية جمال الدين زروق وعادل التيجاني2

2007 أبعبد انًببدسة يتعذدة األطشاف إلعفبء انذٌَٕٚبٛم دزذذ3
2007 دساست إَشبء تسٓٛم نذعى اإلصالذ انتدبس٘ فٙ انذٔل انعشبٛت محمد حامد الحاج4
2007 دٔس انصُذٔق فٙ يسبعذة انذٔل األعضبء انًتأثشة ببستفبع أسعبس انُفظ انعبنًٛت يصطفٗ لبسِ ٔآخش5ٌٔ
2007 يسٛشة اإلصالذ االلتصبد٘ ٔتٓٛئت انبٛئت االستثًبسٚت فٙ انًٍٛ أزًذ انصفت6ٙ
2008 دٔس إصالزبث انًبنٛت انعبيت فٙ انذٔل انعشبٛت ٔدٔس صُذٔق انُمذ انعشبٙ فٙ يسبَذتٓب محمد حامد الحاج7
8Ahmad El Safti    Financial Sector Reforms in the Arab Countries 2007
2009اَعكبسبث ٔ عبش يٍ األصيت انًبنٛت انعبنًٛت:  أسٕاق األٔساق انًبنٛت انعشبٛت ابراهيم عاكوم9

2007 تسٕٚالث انعبيهٍٛ فٙ انخبسج ٔاَعكبسبتٓب انتًُٕٚت عهٗ االلتصبداث انعشبٛتخًبل انذٍٚ صسٔق ٔآخش10ٌٔ
2009 أ ٔضبع انمطبع انًصشفٙ فٙ انذٔل انعشبٛت ٔتسذٚبث األصيت انًبنٛت انعبنًٛت جمال الدين زروق وأخرون11
2010 انسٕافض انًبنٛت ٔ انُمذٚت فٙ انذٔل انعشبٛت إببٌ األصيت انًبنٛت انعبنًٛت ٔ اَعكبسبتٓب عهٗ خٕٓد اإلصالذ انًبنٙأزًذ بذ12٘ٔ
2010 انمطبع انخبص ٔ انسٛبست األلتصبدٚت فٙ دٔنت اإليبساث انعشبٛت انًتسذةأزًذ بذ13٘ٔ
2010 تذاعٛبث األصيت انًبنٛت انعبنًٛت عهٗ أٔضبع انًبنٛت انعبيت فٙ انذٔل انعشبٛت انًصذسة نهُفظ ٔانغبص انطبٛعَٙبٛم دزذذ14
2011َظشة تبسٚخٛت تسهٛهٛت:  األختالالث انًبنٛت انذٔنٛت  زبصو انببال15٘ٔ
2011 انتدبسة انذٔنٛت ٔ انعشبٛت ٔتًٕٚهٓب ٔضًبٌ ائتًبٌ انصبدساث فٙ أعمبة األصيت انعبنًٛتخًبل صسٔق16
2011انٛبببَٙ فٙ تعضٚضْب-  يسبساث انتًُٛت االلتصبدٚت فٙ انذٔل انعشبٛت ٔدٔس انتعبٌٔ انعشبٙ أزًذ بذ17٘ٔ
2011 بشايح إصالذ انًٕاصَت انعبيت فٙ انذٔل انعشبٛتأزًذ بذ18٘ٔ
2011 األصيت انًبنٛت انعبنًٛت ٔلُٕاث تأثٛشاتٓب عهٗ التصبداث انذٔل انعشبٛتخًبل انذٍٚ صسٔق19
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