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إلى التنسيق الضريبي بما يسهم فى تحقيق التنمية االقتصادية مدى حاجة الدول العربية  
The Extent to Which Arab Countries Need Tax Coordination in Such a Way 

That Would Contribute to Achieving Sustainable Economic Development 
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 الملخص

( ينبئ العالم بحدوث كثير من المتغيرات االقتصادية لذا 19-في ظل ما يعيشه العالم اآلن من جائحة كورونا )كوفيد
تحقيق التنمية  العربية التنسيق الضريبي فيما بينها من أجل إيجاد مواد مالية تساعدها علىيتوجب على الدول 

االقتصادية.  فبدال من أن  تلجأ الدول إلى المنافسة الضريبية وتبدأ كل دولة في العمل على سياسة جذب المستثمرين 
، البد أن تبدأ الدول وخاصة دول الجوار أو وتحديث النظم الضريبية بها دون مراعاة للدول األخرى وخاصة المجاورة

ط قومية في اللجوء إلى التنسيق الضريبي، من أجل استفادة هذه التكتالت والسعي الدول التي تربطها ببعضها رواب
نحو التنمية االقتصادية بتعزيز اإليرادات الضريبية وتسعى الدراسة إلى إبراز الكيفية التي يتم بها التنسيق الضريبي 

 ن الدول.بي
.يبة الدخل، التنمية االقتصادية، اإليرادات الضريبيةالضريبة، التنسيق الضريبيى، القيمة المضافة، ضر  الكلمات الدالة:  

  
Abstract 

In light of what the world is experiencing now from the Corona pandemic (Covid-19), the world 

predicts the occurrence of many economic changes, so Arab countries must coordinate taxation 

among themselves in order to find financial support that would help them achieve economic 

development. Instead of resorting to tax competition and working on the policy of attracting 

investors and updating their tax systems without taking into account other countries, especially 

neighboring countries, countries, especially neighboring countries or countries linked by some 

national ties, should begin to resort to tax coordination, in order to benefit from these blocs and 

strive towards economic development by enhancing tax revenues. The study seeks to highlight 

how tax coordination takes place between countries. 

 

Keywords: Tax, Tax Coordination, Added Value,Income Tax, Economic 

Development,Tax Revenue. 
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 مقدمة ال
انغالق ثقب طبقة ( وما حدث من متغيرات مثل 2019ن من جائحة كورونا )كوفيدما يعيشه العالم اآل في ظل

، الخاطئة والضارة بالبيئة  اتهاالتلوث واالستخدامبضرار التي كان يسبوزن نتيجية لتوقف العالم عن كثير من األاأل
بانهيار دول وظهور  ؤالتنب واالقتصادية واالجتماعية منها، ات السياسيةمن المتغير  يضا بحدوث كثيرأالعالم  أبيتن

كذلك الحال في السياسات الضريبية سوف يحدث تغيرات كبيرة ،  ى خر أوانهيار تكتالت وظهور تكتالت    ى خر أدول 
ولوياتها أرتيب  نفسها وتبدأ في ت  علىالعزلة    إلىو تلجأ كل دولة  من بعضأبعضه    يقترب  ن  أما  إ،  فالعالم بعد كورونا

المنافسة  إلىن تلجأ الدول أما إكذلك من ناحية السياسات الضريبية ، خريناآل المساعدة من انتظاربعيدا عن 
سياسة جذب المستثمرين وتحديث النظم الضريبية بها دون مراعاة للدول  علىالضريبية وتبدأ كل دولة في العمل 

روابط قومية في  ببعضو الدول التي تربطها ألجوار وخاصة دول ا ن تبدأ الدولأما إو ، وخاصة المجاورة األخرى 
يرادات حو التنمية االقتصادية بتعزيز اإلجل استفادة هذه التكالت والسعي نأالتنسيق الضريبي، من إلىاللجوء

ة تحقيق التنميفي  يسهم حاجة الدول العربية للتنسيق الضريبي بما  ىإلى البحث حول مدمما دفعني ، الضريبية
سعار وانخفاض أوتذبذب ، زمة كوروناأمن ، يمر بها العالم  ىزمة الت، واألالحاليةفي ظل المتغيرات  االقتصادية

 .النفط العالمية أسعار
 همية الموضوعأ
لتغطية جانب كبير من النفقات  كثير من الدول عليههمية البحث  لما تمثله الضرائب من مورد هام تعتمد أ تي أت

بين النظم والشريعات  االختالفوجه أزالة إهمية التنسيق الضريبي بين البلدان العربية بهدف أ ظهر كذلك ت،العامة
فضل في االقتصاد العربي أندماج  اتبحث عن زيادة لتحقيق    ىتصبح متناسقة ومنسجمة في حين تبق  ىحت  ،الضريبية

عال في التنمية االقتصادية نتيجة زيادة ف  ثرأالتنسيق الضريبي لما له من    عبر،  االقتصاد العالميالذي هو جزء من  
 .للدول امهماموردبصفتها الحصيلة الضريبة و 

 الموضوع إشكالّية
 اآلتي: التساؤلالبحث موضوع الدراسة في  إشكالّيةتتمثل 

المتوقعة التي سيشهدها العالم  خاصة في ظل المتغيرات فيما بينها،التنسيق الضريبي  ةلدول العربيكيف يمكن ل
 ؟ زمة كوروناأد بع

 منهج البحث
وكذلك سبل   ت الضريبية  والتشريعات المقارنةتحليل التشريعا  عبر  الدراسة  ىوالمقارن ف  يسوف نتبع المنهج التحليل

 .الدول العربية ىبهدف تحقيق التنمية االقتصادية ف يللتنسيق الضريبفضل السياسات الضريبية أ إلىالوصول 
 تقسيم خطة البحث

 ثالثة مباحث إلىضوع الدراسة من خالل تقسيمه تناول مو سوف يتم 
 ةمفهوم الضريب :تمهيد

 يهداف التنسيق الضريبأ و  وأساليبمفهوم :  األولالمبحث 
 الضريبي مفهوم التنسيق :األولالمطلب 

 يالتنسيق الضريب أساليبالمطلب الثاني  :
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 يهدف التنسيق الضريبأ المطلب الثالث :
 بين الدول العربية  يق الضريبنسيالت وضع: الثاني المبحث

 الحاليةفي ظل المتغيرات  العربي ي: التنسيق الضريب المطلب األول
 تنمية االقتصاديةفي ال يسهم العربي بما  يتحقيق التنسيق الضريب آلياتالمطلب الثاني : 

 
 مفهوم الضريبة : تمهيد

الدول  وفي ذلك الدول المتقدمة أواء ظم ستعتبر الضريبة من أهم مصادر الخزانة العامة في كافة الن 
هو المرآة التي تعكس فلسفة  الضريبيوالنظام  ماليةوغير  ماليةها الدول لتحقيق أهداف يعلالنامية حيث تعتمد 

المجتمع وما يسوده من قيم من بينها االنتماء الوطني والعدالة االجتماعية والضريبية وتقوم مقومات العدالة الضريبية 
تعريف   توزيع األعباء العامة على المواطنين والمساواة بينهم أمام القانون وسوف نتناول في هذا المطلب  على عدالة

 الضريبة اللغوي واالصطالحي 
 أواًل: التعريف اللغوي 

سيده من الخراج   إلىوكانت قديمًا تعني ما يؤديه العبد    الضريبة: بمعنى ما يفرض على الملك والعمل والدخل للدولة
 (1)ه واسمها ضريبة وجمعها ضرائب يعلرر المق

 ثانيًا: التعريف االصطالحي: 
ن الضريبة مبلغ من المال تحصله الدولة إعلى مر العصور من وجهة نظر الفقهاء فقد قيل  الضريبة تعدد مفهوم 

على عاتقها،  جبرًا أو بصفة نهائية من األفراد دون مقابل لتحقيق منفعة عامة عن طريق القيام بالخدمات الملقاة 
واألعباء العامة  التكاليفلة مساهمة منه في الدو  إلىيدفعها الفرد جبرًا  ماليةولقد عرفت الضريبة بأنها ضريبة 

نها مبلغ من المال تفرضه السلطة أب  بعض الباحثينوعرفها  (2)نفع خاص مقابل ذلك  عليهبصفة نهائية دون أن يعود  
أن الضريبة   إلىا  يعلولقد أشارت المحكمة الدستورية ال(3)كليفية وبصفة نهائيةالعامة على الممولين بحسب مقدرتهم الت

واألعباء والخدمات العامة، وقدنظم الدستور  التكاليفيلتزم الشخص بأدائها مساهمة منه في  ماليةي فريضة ه
 .(4)منه 119، 61، 38في المواد  عليهأحكامها العامة وأهدافها وحدد السلطة التي تملك تقريرها بما نص 

فريضة إلزامية يدفعها الشخص  عليهأن الضريبة بمعناها المتعارف  إلى العلياوكذلك ذهبت المحكمة الدستورية 
نفع خاص مقابل  عليهواألعباء والخدمات العامة دون أن يعود  التكاليفالدولة مساهمة منه في  إلىجبرًا 
يعود  تقضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها دون أنماليةأن الضريبة فريضة  إلىوذهبت محكمة النقض (5)أدائها

م من فائدة الرسم مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص عليهفية ال بما يعود  يتهم التكلاارتباطها بمقدر   عليهم نفع

 
 557،ص4،1997، ج1ن محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، لسان العرب، بيروت، ط أبو الفضل جمال الدي (1) 
 . 184ص  2001،2002د. زين العابدين نصر: مبادئ علم المالية، جامعة عين شمس طبعة(2)
(3); Parution : 01/2000édition e; 6Cujas Editeur :éd., Cujas, p.320 èmePhillipe,  Le droit financier, 3-L. 
 . 5/1981/ 9قضائية دستورية جلسة  1لسنة  6المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم (4)
 . 1996/ 2/ 3قضائية دستورية جلسة  16لسنة  33الدعوى رقم (5)
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فرضه السلطة ستقطاع نقدي تانها  أالضريبة ب  JESSEولقد عرفها الفقيه الفرنسي  (1)العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته
عم أ وسع و أبشكل  MELEستاذ عباء العامة، كما عرفها األنهائية وبال مقابل بقصد تغطية األلى األفراد بطريقة ع
ستقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على األشخاص الطبعيين واالعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية انها أب لشمأو 

. ومن جملة التعريفات السابقة نرى (2)لدولةل دخلعباء العامة ولتحقيق بقصد تغطية األنهائية بال مقابل، بطريقة 
لمعنى الضريبة الحتوائه على خصائص الضريبة التي تميزها  شامال اجامع اتعريف يعدأن هذا التعريف  من جانبنا

على  توي وتح ماليةنها فريضة إعن غيرها من موارد الدولة فهو يشمل خصائص الضريبة من حيث االلتزام حيث 
بصفة نهائية وال تهدف  ىسلطتها وإبراز سيادتها وأنها تؤدعنصر اإلجبار الذي يظهر عن طريق ممارسة الدولة ل

 ماليداء أنها أب آخر عرفها و (3)قيق نفع خاص لدافعها لذلك فإن هذا التعريف شمل كلخصائص الضريبة تح إلى
نها اقتطاع أوعرفها آخر ب(4) العامة وبدون مقابل محدد مطلوب من المولين حسب قدراتهم التكلفية بواسطة السلطة

 (5) جل تغطية النفقات العامة أولين عن طريق السلطة العامة بدون مقابل من ميجب على الم يمال
 

 األولالمبحث 
 الضريبيوأهداف التنسيق  وأساليبمفهوم 

االقتصاد ولذلك سوف نتناول هذا   ىة عليجابيإثار  آنظرا لما ينتج عنه من    ى قصو   ميةهأ   الضريبيالتنسيق    بيكتس
 ب:ثالثة مطال إلىالمبحث من خالل تقسيمه 

 الضريبي: مفهوم التنسيق األولالمطلب 
 الضريبيالتنسيق  أساليب المطلب الثاني:

 الضريبيهداف التنسيق أ المطلب الثالث: 
 المطلب األول

 مفهوم التنسيق الضريبي 
ضريبية، بحيث ـدول على إزالة أهم أوجه الخالف بين النظم والتشريعات البـين ال الضريبييقـوم التنسـيق       

الواقعة المنشئة  ف المجاالت الضريبية، ومن أهمها : قواعد تحديدتصبح متـناغمة ومتناسـقة ومتقاربة، في مختل
ذلــك بهــدف ضــمان حــياد للضريبة، وأحوال وشــروط مــنح اإلعفــاءات الضــريبية، ومعــدالت أو أســعار الضــريبة، و 

نتقال الحر لألشخاص والسلع ولـية لـدول الـتكامل، ومـنع المعوقـات التي تحول دون االالضـريبة تجـاه الـتجارة الد
 . (6)والخدمات ورأس المال بين الدول األعضاء

 
ق  75لسنة  16040، الطعن رقم 2010/ 1/ 11ق جلسة االثنين  73لسنة  558الطعن رقم  2007/ 2/ 26جلسة  -ق75لسنة 509الطعن رقم  (6)

 . 2010/ 3/ 23جلسة الثالثاء جلسة  75لسنة  1675، الطعن رقم2012/ 2/ 13الثنين، جلسة ا

 . 145، ص 2005عمان –العامة، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية  ماليةسس الأ ،خرون آد خالد شحاته الطيب و  )2(
 )3(في ذات المعنى الدكتور مجدي محمد علي: الموسوعة في جرائم التهرب الضريبي، مكتبة شادي، الطبعة األولى، 2008، ص 4. 

(4)P. Beltame, La fiscalité en France. 6ème éd., Hachettte, 1998,p,12 
(10) P.-M. Gaudemet, Précis des finances publics, 2ème Tome, Montchrestien,1970, P.82.                                                                   

 االقتصادية مجلد  السياساتو التنمية  مجلة، رمضان صديق :نظرية التنسيق الضريبي ومدي امكانية تطبيقها في واقع النظم الضريبية العربية. د(6)
 1، الكويت، ص: 2002، ديسمرب 01، العدد: 05

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164893#%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_
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رم بين عدد من الدول فيما بينهم يمثل مجموعة  القواعد واالتفاقيات والتعاقدات التي تب الضريبيفإن التنسيق   عليهو 
ية والحوافز الضريبية لدول ومستثمري بحول شروط المعاملة الضري  المستثمرينوعة من  و بين عدد من الدول ومجمأ
تنمية االستثمارات المشتركة  إلىتحديدا طراف االتفاقية خالل فترة محددة قابلة للتجديد وتهدف تلك االتفاقيات أ

عبارة عن مجموعة من  بي هوالضريخر للتنسيق آوفي مفهوم (1)طراف المعنية البينية لصالح األوترقية التجارة 
الدولية ماليةثارها غير المالئمة لتنمية العالقات االقتصادية والآتخليص الضريبة من  إلىتهدف  ىجراءات التاإل

تحقيق االستغالل ىومحاولة خلق ظروف مشابهة لتلك التي توجد في اقتصاد موحد تسوده المنافسة مما يساعدعل
 :يتضمن ما يليبي السابقة نستنتج أن التنسيق الضري ومن التعريفات(2)مثل للموارداأل
عباء  ، وذلك في ضوء اختالف  الهياكل واألنظمة  الضريبية الوطنية المختلفةلأل ةجييوتدر  ةتعديالت  جزئي-

 .عباء بين  ضرائب مباشرة وغير مباشرة ختالف  توزيع هذه األواالضريبية، 
تحقيق العدالة الضريبية عضاء، وعلى الضريبية بين الدول األعباءألايالعمل على تساو الضريبيإلىيهدف التنسيق  -

إزالة كافة العقبات والحواجز  الضريبيةالتي يمكن  أن تحد من المنافسة و الضريبيواج دبين المكلفين  وتجنب االز 
 . (3)بين الدول

 المطلب الثاني
 أساليب التنسيق الضريبي 
دافها، قد للتنسيق الضريبي يمكن للدول األعضاء في التكامل االستعانة بها من أجل تحقيق أه  أساليبهنالك عدة  

من  أوعلى الدخل همها الضرائب أ هل هي من الضرائب المباشرة و ، تختلف باختالف الضريبة المطلوب تنسيقها
فتنسيق ضرائب اإلنفاق  ، ةالقيمة المضاف علىالضريبة  أوعلى المبيعات الضرائب غير المباشرة وهي الضرائب 

، وال الضريبي يتطلب توحيد مبادئ توزيع االختصاص  يتطلب االتفاق على أنظمتها، أما تنسيق ضرائب الدخل فال
تناسقها لضبط أثرها بين  ييتطلب تماثل أنظمة الخصم والتخفيض من أجل تحديد األرباح الخاضعة لها، بل يكف

بتبني أسلوب منح الدولة العضو حق فرضها على الدخول التي تنشأ فيها  تلك الدول ومن ثم العمل على تنسيقها
التنسيق الكلية يمكن التمييز  أساليبمبدأ اإلقامة أو الجنسية على هذا النوع من الضرائب، وفي سياق دون األخذ ب

 .فرعين إلىوسوف نتناول ذلك من خالل تقسيم هذا المطلب  ساليببين نوعين من األ
 

 ل :أساليب تنسيق الضرائب المباشرةالفرع األو
 باشرة تنسيق الضرائب غير الم أساليبالفرع الثاني : 

 
 
 

 
 . 81، ص: 2000صر، م سكندرية اإلالجامعة مؤسسات شباب  ي الدولي والتنسيق الضرييب :االستسثمارفريد النجار، (1)

 33،ص2،2002ديثة، اإلسكندرية، مصر، طدار الجامعة الح، العامةمالية حمد البطريق :السياسات الدولية في الأديونس (2)

 2ص ، 2012سنة ، 8العدد، ، نسانيةلدراسات االجتماعية واإل، األكادمية لومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي آليات: علىعـزوز  د(3)
 

 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164893#%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_
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 األولالفرع 
 (الدخل ىتنسيق الضرائب عل أساليبتنسيق الضرائب المباشرة) أساليب

 ييعطقلمية الذي األول هو مبدأ اإلالمبدأ ، سينيحد مبدئين رئأالدخل تفرض وفق  ىن الضرائب علأمن المعلوم 
قه الدول المستوردة طبوت، أيا كانت جنسياتهم ، الممولين علىفرض الضريبة  يهاالحق لدولة مصدر الدخل ف

يمنح الدولة التي يقيم فيها الحق  ىالذيراد و عالمية اإلأقامة ما المبدأ الثاني فهو مبدأ اإلأ، كمصر، موالاأللروؤس
دأ غالبا الدول المصدرة هذا المبيطبق و  ،صدر هذه الدخوليا كانت الدولة مأجميع دخله  ىفرض الضريبة عل ىف

هذا األسلوب توحيد النظم والتشريعات الضريبية جميع  ىيقتض. (1)مريكية متحدة األموال كالواليات اللروؤس األ
في الدول األعضاء لتظهر كأنها  الضريبييتألف منها الهيكل  ىالقواعد الفنية التي تحكمها وجميع الضرائب الت

 .واحد ينظام أو تشريع ضريب
 قليمية (اإل أمبدأسلوب دولة المنشأ:) : أوالً 

الدخل المكتسب لضريبة الدولة التي نشأ فيها بغض النظر عن دولة إقامة المكلف أو جنسيته، وأيًا وع  خض  يويعن 
دول أخرى غير الدولة التي نشأ فيها ال يغير من  إلىكان مكان استخدامه، مما يعني أن تصدير هذا الدخل 

ها بعد اكتسابه، يإلسية عند تصديره لجنو االمعاملة الضريبية له ومن ثم يفترض إعفاؤه من ضريبة دولة اإلقامة أ
بية و رأس مال، وقد التزمت الدول األور   ودير سواء كانت الصادرات منتجات ألذلك فإن هذا المبدأ يحقق حيادية التص

بهذا األسلوب في الضرائب المباشرة ألنه يضمن حيادية مواقع اإلنتاج، فاالتفاق على هذا األسلوب بين الدول 
اتفاقيات لذلك، وهذا ما جعله أسلوبًا مناسبًا   إلىمنع االزدواج الضريبي فيما بينها من دون الحاجة    ىإلياألعضاء يؤد

 للضرائب المباشرة.
ويعني هذا األسلوب خضوع الدخل المكتسب لضريبة دولة إقامة المكلف بغض النظر  ـ أسلوب دولة اإلقامة::  ثانياً 

من المنتجات مكان اإلقامة يخضع للضريبة نفسها سواء اشتق    ىف  الدخل المكتسب  يأنعن مكان اكتساب الدخل، أ
 إلىمصدر  وق من رأس مال مستثمر في الداخل أاألسواق الخارجية أو اشت إلىالمصدرة  والمبيعة في الداخل أ

 ال.رأس م ود سواء كانت المستوردات منتجات أالخارج، لذلك فإن هذا المبدأ يحقق حيادية االستيرا
أن حجم المنافع االقتصادية ألسلوب دولة المنشأ يكون أكبر في الدول ذات  إلىالمجال رة في هذا يمكن اإلشا

االقتصاد الكبير مقارنة بالدول ذات االقتصاد األصغر، لتوسع إمكانية االعتماد االقتصادي المتبادل بين الدول 
ليله لآلثار االقتصادية في معرض تح 1967عام  Dosser ى أكثر منها في الثانية، كما أوضح االقتصادياألول

بية المشتركة، أن أسلوب دولة المنشأ يحقق حيادية مواقع اإلنتاج، و لعملية التنسيق الضريبي بين دول السوق األور 
أما أسلوب دولة االستهالك فإنه يحقق حيادية مواقع االستهالك، ولكن مستوى المعدالت المنسقة بين الدول هو 

الكلية على مستوى دول التكامل كتلًة واحدًة مع بقية دول العالم، فإذا انخفضت كمية اإلنتاج  يحدد أثرها في الذي
زيادة اإلنتاج ضمن دول التكامل، وإذا  إلىقبل القيام بعملية التنسيق فإنها تؤدي  عليهتلك المستويات عما كانت 

 ىالنظر عن األسلوب الذ ية اإلنتاج بغضنها تنقص من كمقبل القيام بعملية التنسيق فإ عليهارتفعت عما كانت 
 إلىيالدول العربية، باعتبارها دواًل نامية، يجب أن يؤد  ىاتخذته لتنسيق ضرائبها، وهذا ما يؤكد أن تنسيق الضرائب ف

 ى ليعمل على زيادة اإلنتاج فيها.األولتخفيض مستويات معدالتها بالدرجة 
 

 9ص، مرجع سابق، مكانية تطبيقها في واقع النظم الضريبية العربيةصديق :نظرية التنسيق الضريبي ومدىإرمضان . د (1)
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 الفرع الثاني
 مباشرةتنسيق الضرائب غير ال أساليب

 علىو روؤس المال مثل الضرائب الجمركية والضريبة أواقعة استخدام الدخل  علىير المباشرة غتفرض الضرائب 
السلعة والتصلح اتفاقية  الضريبيعلىن يقع االزدواج أنه يمكن إإلى فالقيمة المضافة وبالت ىالمبيعات والضريبة عل

فضل هو االلتجاء ن األإعليه فشرة و ل الضرائب غير المباضريبة الدخل في مجا علىالتي تطبق  الضريبيتجنب 
وهما مبدأ دولة المصدر ، ساسينحد المبدئين األأتباع او ، مجال الضرائب غير المباشرة ىف الضريبيالتنسيق  إلى

 . (1)ومبدأ دولة المقصد
 :Origin Approach أسلوب دولة المصدر أو المنشأ: أوالً 
وع المنتج لضريبة الدولة التي ُأنتج فيها أيًا كان مكان استهالكه، وذلك للصعوبات ضخإلىتطبيق هذا المبدأ  ىيؤد

العملية في تطبيق هذا المبدأ في الضرائب غير المباشرة، وباعتبار أن دولة االستهالك هي األكثر قدرة على تحديد 
 وف اإلنتاج والهياكل االقتصاديةظروفها الداخلية، ومع اختالف ظر و ة التي تتفق  ضرائب غير المباشر نوع ومعدل ال

مدى إمكانية نقل عبء الضريبة، وصعوبة قياس مقدار ما تم نقله منها كي  ىبين الدول األعضاء الذي يؤثر ف
ابقة تجعله غير يمكن خصمه عند تصدير المنتج، مما يؤثر سلبًا في حرية المنافسة فيما بينها، فالصعوبات الس

 صالح لهذا النوع من الضرائب.
 أسلوب دولة المقصد أو دولة االستهالك: :ثانيا

هذا األسلوب خضوع المنتج لضريبة الدولة التي ُيستهلك فيها، ال لضريبة الدولة التي أنتجته، مما يستدعي  ييعن
دولة االستهالك، ليخضع بعد ذلك  إلىيتحملها المنتج عند تصديره من دولة اإلنتاج  ىخصم جميع الضرائب الت

بينه وبين الُمنتج المستوَرد. وهذا يجعله صالحًا   ضريبيةالدولة من أجل ضمان المساواة في المعاملة اللضرائب هذه  
للضرائب غير المباشرة دون المباشرة؛ ألنها األكثر انعكاسًا على مستوى أسعار المنتجات بين الدول، فهو يعمل 

قالها بين ان إنتاجها، مما يضمن حرية انتبين المنتجات بغض النظر عن مك الضريبيعلى ضمان مساواة العبء 
عضاء بسهولة وسرعة أكبر، ولضمان أكبر قدر من المساواة في هذا العبء تم االتفاق على تطبيق نظام الدول األ

الضريبة على القيمة المضافة في السوق األوربية المشتركة، ألنها أفضل ضريبة داخلية غير مباشرة يمكن أن تحقق 
على الصادرات تسمح بإعمال مبدأ رد  واضحة في حساب الضرائب أساليبين أقرانها، فهي ذات تلك المساواة ب

تراكم   يالضرائب المدفوعة عنها، وهي الوحيدة التي تسمح بخصم كامل الضريبة على المنتج عند تصديره، فتمنع أ
هذه الحالة وسعة نطاق الخصم   ىاإلنتاج واالستهالك عبر تطبيقها للمعدل الصفري ف  يفي عبئها بين دولت  يضريب

 ساق ذلك العبء بين دولها عند تنسيقها.فيها، وتسمح من ثم بات
 
 
 
 

 
مجلة اقتصاديات شمال ، ة العربيطار تحقيق التكامل االقتصادي في منطقة المغاربإ،التجانس الضريبي الضريبي في ي محمد عباس محرز . د(1)
 119:  118ص ، 2005، ماي، 2العدد ، الشلف على،بن بو  ، جامعة حسيبةفريقاإ
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 المطلب الثالث
 أهداف التنسيق الضريبي

وسيلة لتحقيق مجموعة من األهداف، وهذه األهداف يحددها نوع التعاون أو التكامل  الضريبييعد التنسيق 
عمل الدول على تحقيقها في التكتالت االقتصادية المختلفة، كما تختلف االقتصادي القائم ودرجة التكامل التي ت

ختلف عن تنسيق رى، فهدف تنسيق ضريبة الشركات مأهداف تنسيق كل ضريبة عن أهداف تنسيق الضريبة األخ
بين المدى القريب والبعيد كما في هدف تنمية  يالضرائب غير المباشرة، وتختلف في كل منها وفق األفق الزمن

 ( 1):ىأهمها ما يل الشامل كثيرة ومتعددة الضريبيداف التنسيق االستثمارات الدولية فيها، ويمكن القول إن أه
ومن ثم تنمية االستثمارات الدولية، عبر تجنيبها  ،يمن أجل توطين رأس المال المحل  ى ـ تحسين المناخ االستثمار 1

ا وإعطاء عليهتخفيض معدالت الضرائب المفروضة بين دولة المستثمر والمستثمر فيها و  الضريبياالزدواج 
 األعضاء. تؤثر مباشرة في تنمية الدول ىالمستثمرين الحوافز الضريبية الالزمة لجذب االستثمارات الت

منها، عبر االتفاق على الحوافز  ييعان ىكل وفق الفجوة االستثمارية الت ها،يإلـ توزيع االستثمارات الوافدة 2
 وتقريب مستويات التنمية بين الدول األعضاء.ل دولة من الدول األعضاء لمنع المنافسة الضريبية  المعطاة لها في ك

عبر المزايا والمنح والتسهيالت التي يمكن أن  ين الدول األعضاءـ المساعدة على إقامة مشروعات مشتركة ب3
 يعطيها لتلك المشروعات، وخاصة اإلنتاجية منها.

، أو الضريبيبين الدول عن طريق إلغاء الحواجز الضريبية، كاالزدواج  وس األموالـ تسهيل عملية انتقال رؤ 4
الدول األعضاء،  ىتشابه أو تقارب األنظمة والقواعد الفنية فتحقيق حرية انتقال السلع ورؤوس األموال من خالل 

 ل األشخاص فيما بينها.والسيما معدالت الضريبة واإلعفاءات واألوعية الضريبية وغيرها، وتسهيل عملية انتقا
واة للمسا يعبر التحقيق التدريج ة لحرية انتقال السلع والخدمات بين الدول األعضاء،يعلـ تحقيق الممارسة الف5

 على السلع والخدمات المنتجة والمتداولة فيها. الضريبيفي العبء 
تطوير أداء األجهزة الضريبية  إلىىاألمر الذي يؤد في الدول األعضاء،ماليةـ المساعدة على تعبئة الموارد ال6

 بين الدول األعضاء. الضريبيفيها ويرفع من كفاءتها؛ ألنه يقلل من إمكانية التهرب 
 المرغوب فيه في الدول األعضاء. سيق الضريبي أحد الوسائل الموجهة لإلصالح الضريبييعد التن ـ7
بين الدول  يعالقة وثيقة بالتعاون المال لهو  يعد التنسيق الضريبي أحد وسائل تنسيق السياسات النقدية ـ8

 األعضاء.
دوله، أي يجب أن تكون  يأهدافه، يجب أن يحقق قدرًا من الوفورات االقتصادية ف الضريبيكي يحقق التنسيق لو 

يحققها خالل فترة محددة، لذلك يجب التحقق من المكاسب المتوقعة   ىأقل من المكاسب الت  الضريبيتكلفة التنسيق  
 الضريبيية التنسيق تطوير عملي تلك الفترة وتقويمه على أساسها، ويجب أن تبقى هذه العملية مستمرة لمنه ف

السوق وعلى مستوى منطقة السوق  يتها لتحقيق الرفاهية االقتصادية على مستوى الدول األعضاء فيعلوضمان فا
 كتلة واحدة.

 
 

 
 ency.com.sy/law/detail/164893-http://arabنترنت ، الموسوعة العربية موقع اإلالعربي الضريبيالتنسيق ، محمدخيري العكامد. (1)
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 عناصر نجاح التنسيق الضريبي 
 :   (1)فيما يلي  انجمله رالبد من توافر مجموعة من العناص الضريبيلتحقيق التنسيق 

 الضريبيبناء قاعدة بيانات لالستثمارات والتنسيق -1
 جل بوضوحنية والطويلة األهداف اآلضرورة وضع األ-2
 الضريبيفر مراكز لدعم قرارات االستثمار وقرارات التنسيق اتو -3
 المؤثرات الدولية والمحلية و الضريبي ليتواكب برنامج التنسيق  ىمرونة ف -4
 والموازنات التقديرية وجود نظام للتخطيط والبرمجة-5
 الضريبيدارية للتنسيق إتوفر نظام معلومات -6
 الماليةوراق األ ىدوات جديدة لالستثمارات المباشرةوغير المباشرة فأتطبيق -7

 
 الثاني المبحث 

 بين الدول العربية  الضريبيالتنسيق  وضع 
نا دراسة يعلبات  الضريبي،  هداف التنسيق  أ و   الضريبيالتنسيق    أساليبو   الضريبيرضنا مفهوم التنسيق  ستعن اأبعد  

 ؟الدول العربية  علىثير هذا التنسيق  أتىوما مد  ،  فيما بينهاالتنسيق    الحاليإلىية في الوقت  حاجة الدول العرب  ىما مد
 :مطلبين  إلىسوف نتناول هذا المبحث من خالل تقسيمه 

 الحاليةظل المتغيرات  ىف العربى  الضريبيالتنسيق :األوللب مطال
 التنمية االقتصادية ىف يسهم بما  ىالعرب الضريبيتحقيق التنسيق  آلياتالمطلب الثاني :

 
 األولالمطلب 
 الحاليةظل المتغيرات  ىف العربي الضريبيالتنسيق 

 
االستعداد ماليةسياسات الدول ال ىوعل 19كوفيد  ، كورونا زمة فيروسأ التغير المتوقع بعد انتهاء إلىيتجه العالم 
العامة أساسيا ماليةفي أوقات الجوائح، يصبح دور سياسة ال،المهمة هي الضرائبماليةدوات السياسية الألذلك ومن 

ن ا أعليهأن تقوم الحكومات بكل ما تقتضيه مواجهة الجائحة، لكن  يفي إنقاذ األرواح وحماية المواطنين. وينبغ
ومع انحسار الجائحة وانتهاء ماليةوقد اتخذت البلدان حتى اآلن إجراءات على صعيد ال .  ليفالتكاتأكد من توثيق ت

الذي يقدم على نطاق واسع بتنسيق عالمي أداة فعالة لتعزيز  المالي"اإلغالق العام الكبير"، قد يصبح التحفيز 
الفروق  ينفسه، يتعين أن يراع ولكن، في الوقت السياسةإجراءات  فعاليةتدعيم  إلىالتنسيق  ي. ويؤديالتعاف

زمة أحدثتها أفي ظل هذه المتغيرات التي  ىالمختلفة بين البلدان، وال سيما في قدراتها التمويلية. فوجود الدول فراد
دها تتحملها دولة واحدة مهما كان اقتصان أكبر من أمن عواقبها حيث المخاطر ؤ لة ال يأ( مس19كورونا )كوفيدا

الفتاكة وكذلك   وساتتجاه هذا الفير المقاومةلم تتستطع    ته  الواليات المتحدة رغم عظمة اقتصادها وقو ها هي  كانيتمإو 

 
ص ، 2008،2009سنة ، الجزائر، ة، جامعة قسطنطينرسالة ماجستيرلّية لتفعيل التكامل االقتصادي، الضريبيكآالعاقر جمال الدين :التجانس (1)
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قليمية لتماسك الدول وتقدمها ال التكالت الدولية واإلإلذا ال ملجأ ، لمانيا رغم مواردها الصحية والطبيةأو  إيطاليا
 .اقتصاديا

زيادة الدين والعجز بأكثر مما حدث أثناء األزمة  إلىاحب لها العام الكبير" المصوقد أدت الجائحة و"اإلغالق 
، من المتوقع أن تستقر نسب الدين العام 2021العالمية. ومع انحسار الجائحة وتعافي االقتصاد في عام ماليةال

فإن مستويات ،  (1) صاد العالميعند مستويات جديدة أعلى. وإذا تحقق السيناريو المعاكس الذي أورده تقرير آفاق االقت
الدين ستكون أعلى من ذلك وديناميكية الدين أكثر سلبية. ونحن ال نعلم ما يكفي للتنبؤ بتوقيت التعافي النهائي 

م القيام بكل يتطلبه األمرلتحقيق التعافي، عليهأن  ذلك لصناع السياسات في أوقات الطوارئ  وظروفه. ولكن ما يعنيه
الحتواء الجائحة وأضرارها على  تريليونات دوالر أمريكي 8 حواليمة تعادل العا التكاليفيق توث أن مع التأكد من

 ىف يسهم بما  يالعرب الضريبيالتنسيق  إلىالحاجة مّس أىن الدول العربية فأمن كل ما سبق يتبين لنا (2)االقتصاد
 .القادمة الفترة يالتنمية االقتصادية ف

 المطلب الثاني
 لضريبي العربي بما يسهم في التنمية االقتصاديةلتنسيق اتحقيق ا آلّيات

في تحقيق التنمية   ييسهملك الضريبية من وارء ذلك التنسيق  ولتحقيق الغاية المرجوّ   الضريبيلضمان نجاح التنسيق  
 إلىسيمه لذلك سوف نتناول هذا المطلب من خالل تق ،تجاهينااالقتصادية في الدول العربية البد من العمل على

 .فرعين
 الفرع األول :على المستوى الداخلي

 يقليمعلى المستوي اإلالفرع الثاني :
 

 الفرع األول
 على المستوى الداخلي

 الضريبيجراء عملية التنسيق إندنه من المؤكد ع، أللكل دولة يالداخل الضريبيالهيكل  ىن يحدث تطوير فأالبد 
ثير ألتاظامها الضريبي لذا للحد من هذا  ضريبية نتيجة عدم تطور نثر سلبا وتقل الحصيلة الأن تتن الدول مَ هناك م  

 تية :الخطوات اآلاتباع  علىالبد من العمل  الضريبيقد يطول بعض البلدان نتيجة للتنسيق  ىالسلبي الذ
 فراد والدولة بناء الثقة بين األ وال:أ

ستخدام مواردهم اىعلى أنه سيجر  ،اتهمحكوم ىيكون هناك تحصيل مثمر للضرائب يجب أن يثق المواطنون ف يلك
التي اكتسبوها بعرقهم وجهدهم استخداما حكيما، وأنهم في األمد الطويل سينتفعون من مشروعات أنجزت باستخدام 

حكومي وبإمكان الحكومات أن تبدأ بتنفيذ ونشر الضرائب ويتطلب ذلك الشفافية فيما يتعلق باإلنفاق ال  يأموال دافع
رادات حتى يتسنَّى إحاطة كل المواطنين علما بكيفية استخدام ما يدفعون من ضرائب طة األجل. لإليستراتيجية متوسا

 
 2020برايل إصندوق النقد الدولي ، الميفاق االقتصاد العآتقرير  (1)

-روس كوفيدالعامة الحتواء األضرار الناجمة عن فيماليةسياسات ال، فيتور غاسبار، ووايكي رافاييل الم، ومهدي رئيسي (2)
91-covid-from-damage-the-contain-to-spolicie-iscalf-fm-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/15/blog

19?fbclid=IwAR2TmP7IX8f9BCZ6l3vVGSACExBc41yUd0eJfoyvLf_Wt8e9IB2i8o 
 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/15/blog-fm-fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19?fbclid=IwAR2TmP7IX8f9BCZ6l3vVGSACExBc41yUd0eJfoyvLf_Wt8e9IB2i8o
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/15/blog-fm-fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19?fbclid=IwAR2TmP7IX8f9BCZ6l3vVGSACExBc41yUd0eJfoyvLf_Wt8e9IB2i8o
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 يتعان ىالبلدان الت يالضرائب سينالون عائدا أكبر مما يبذلون من مال. وفيوهو يتطلب أيضا دليال على أن دافع
عيَّنة لها منافع ملموسة للمواطن العادي، بيرا في الثقة، يمكن للحكومات تخصيص موارد جديدة لمشروعات مُ نقصا ك

أو إنشاء مدرسة جديدة قد يقطع شوطا طويال نحو بناء الثقة. ومع ازدياد الثقة في قدرة بلد ما فبناء مستشفى جديد  
عاد عن ربط اإليرادات الضريبية الجديدة بمشروعات على تقديم خدمات عامة جيدة، يمكن للحكومات حينئذ االبت

ن الخدمات العامة أن يعزز ثقة المواطنين في الحكوم بعينها. ومن تقليص التهرب  إلىة، ومن ثم يؤدي شأن تحسُّ
حميدة الخدمات الحكومية، ويخلق دائرة  ييالحفاظ على مستو   ي، وزيادة اإليرادات الضريبية، وهو ما يساعد فالضريبي

 .من الثقة والخدمات الحكومية
 رقمنة الضرائب  :ثانيا

لكترونية التحول للنظم اإلعبر الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية التحصيل  ى زيادة مستو  علىك حيث ساعد ذل
التحول للنظم  عبر، تعزيز مستويات التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية علىفراد واالمتثال حيث ساعد ذلك لأل
زيادة نسبة  إلىدت رقمنة الضرائب أولقد (1)لكترونية ل الضريبي والتحصيل والفواتير اإلقرار واالمتثالكترونية لإلاإل

يرادات العامة اإل على توليد المزيد منقل من عام واحد مما ساعد أي الهند ف ى% في القاعدة الضريبية ف50
زيادة مستويات تحصيل الضرائب   ىعل،  نفاقواإل  يراداتعامة بشقيها اإل  ةالعامة بوجه  ماليةكذلك تساعد رقمنة ال(2)

متثال االتحقق من    ىالسلطات الضريبية عل،  سبيل المثال  علىهذا السياق تساعد تقنية البلوكشين    يففغير المباشرة  
مفروضة في كل مرحلة من مراحل لضريبة القيمة المضافة ال ينالمضافة والتحصيل اآلالشركات لضريبة القيمة 

ا ساهم في وع من الضرائب غير المباشرة بمهم التحديات المرتبطة بهذا النأ حد أنتاج والتوزيع مباشرة بما يمثل اإل
وهناك الكثير من التجارب الناحجة في رقمنة (3)% في عدد من الدول 20 إلىة بما يصل يزيادة الحصيلة الضريب

 ،ومصر مارات،، واإلردنكل الدول العربية ومنها األ ىا النتشارها فعليهىن يبنأالضرائب في الدول العربية يمكن 
ظومة البرمجيات وبوابات من ماليةتبنت وزارة ال، سبيل المثال علىمارات خذنا تجربة اإلأذا إية فوالسعود وتونس،

يرادات الحكومة االتحادية ببطاقات إالرقمية بوسائط االتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات  يلكترونالدفع اإل
التي تم تدشينها عام  يلكترونلدرهم اإلطار منظومة اإخاصة مسبقة الدفع لالرتقاء بعمليات الخدمات العامة في 

تم تشكليه بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية   ىلكتروني الذومة الدرهم اإللمنظ  نىثم تميز الجيل الثا  2001
نترنت والهاتف على اإلمكانية تطبيق خدمات السداد  إإلىوصل التطوير    ىلمنصات نظم مهيأة لذلك تتسم بالمرونة حت

تجية التنمية االعامة في سياق استر ماليةالتحول نحو رقمنة  ال ىوفي مصريأت(4) يكترونللتحصيل اإلالمحمول وا
صالح االقتصادي كما اتجهت الحكومة المصرية بداية من والبرنامج الوطني لإل 2030ية مصر المستدامة رؤ 
نيه خالل الوسائل ج 5000يد عن تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية للمبالغ التي تز  إلى 2018شهر يوليو 

صبح أ 2019بداية  نه منذأطار كما ماليةفي هذا اإللكتروني والتحصيل التابع لوزارة النية عبر الدفع اإللكترو اإل
ي من وسائل الدفع أجنيه ب 500الخدمات التي تتجاوز  لزام جميع المواطنين بدفع رسوم جميعإلكتروني و اإل الدفع

ية عن طريق استخدام التليفون المحمول استنادا تاحة خدمة سداد المستحقات الحكومإلكتروني كما صدر حديثا اإل
 

 ، ص 2019برايل ، إصدارات صندوق النقد العربي، إ2موجز سياسات العدد ، العامةماليةعبد المنعم :رقمنة ال ةهب. د(1)

(2)nce Digitization IMF, March. “Public FinaSanjeev Gupta et al., (2018),”. 
)3(International Chamber of Commerce, (2018). “Three waysdigitalization is shaping the future of taxation ", July 

 مارات العربيبة المتحدة ،دولة اإل2019مالية اإلماراتية وزارة ال(4)
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لزامي ،كما بدأ التقديم اإل(1)ماليةالصادرة من وزارة ال  14/5/2020بتاريخ    2020لسنة   66الكتاب الدوري رقم    إلى
 علىولكن يجب  (2)ائب الدخل  قرار الضريبي لكل من ضريبة القيمة المضافة وضر للممولين والمكلفين عند تقديم اإل

التحتية الحيوية  ىصول والبنمن خالل حماية ومراقبة األ اليمن السيبر ربية بذل جهود كبيرة في تعزيز األالدول الع
لما تمثله من  الّيةالسيبر  لكترونيةجل صد مخاطر الهجمات اإلأوالمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية وذلك من 

تاحة سبل التعاون وتبادل المعلومات فيما بين مختلف الجهات إفضال عن ذلك البد من ، صاداالقت علىيسلب تأثير
 . (3)اليمن السيبر مجال األ ىالمحلية والدولية ف

 ثالثا :اتباع سياسية ضريية تواكب التطور والتغير  
ة وجيه السياسات الضريبيدات  الضريبية، ذلك بتاير لخلق نوع من التوازن في هيكل اإل إن الدول العربية بحاجة 

ورفع مساهمة إيرادات الضرائب المباشرة في   مزيد،  البية تصاعدية الضرائب لتحقيق نحو تحسين من العدالة الضري
ضريبية عفاءات  الخالل  ترشيد اإل دات  الضريبية. كذلك هناك حاجة لتوسيع المظلة الضريبية منااالير  اإلإجم

 ماليةمة السياسة الضريبية للقدرات الءموا الضريبي من خاللوتخفيف العبء  عمالووضع رؤية لتحسين مناخ األ
 على تحفيز امحدود يزال أثرهاما التي  عفاءاتبعيد اإل ،ينتاجشكل قوام القطاع اإلتعمال صغيرة الحجم التي لأل

تعزيز الطاقة  ىمنه ف واالستفاده  ييضا هناك ضرورة لوضع رؤية لدمج القطاع غير الرسمأ جذب االستثمار،و 
المعايير العالمية والمشاركة الضريبية لالقتصاديات العربية. كذلك هناك حاجة بأن تعمل الدول العربية على استيفاء  

حتى تتفادى  BEPSرباح (ة تآكل القواعد الضريبية ونقل األالشامل لمكافح طارضريبية العالمية مثل اإلطر الباأل
ال  جانب واحد من النظم الضريبية الجيدة. فالجهود الرامية إإن العدالة ما هي  ،وعية  الضريبية الوطنيةتآكل األ

 ( . 4)العامة للدولةماليةتحقيق العدالة الضريبية ينبغي أن تكون متسقة مع رؤية أوسع لدور ال إلى
 رابعا :مراعاة اعتبارات الكفاءة والمساواة والشفافية 

بالسياسات الضريبية  من العوامل المختلفة اعدد -الضريبي بءالع تصميم عند–خذ في االعتبار هناك ضرورة لأل
 ( 5)منها:

نشطة االقتصادية طبيعة األو  ىالتصميم بما يتماشن تتميز السياسات الضريبية بالكفاءة في أ:يجب  الكفاءة-1
 .شطةنلقطاعات التي تمارس فيها هذه األالمختلفة وا

ة ا مرا مهما بحيث يشمل ذلك المساو أبين المكلفين بدفع الضريبة    الضريبيءتوزيع العب  ىالمساواة ف  تعدّ :  المساواة-2
 ىسية من خالل زيادة الضرائب علأو المساواة الر أعباء ضريبية متساوية حسب الدخل أ فقية من خالل فرض األ

 .العلياالدخول 

 
 ر العربية ()جمهورية مص 2020ماليةوزارة ال(1)

 (العربية مصرهوريةم).ج2019 ماليةلوزارة ا(2)

المعهد ، 63العدد حالة دول مجلس التعاون الخليجي،  ثارها االقتصادية )دراسةآ( و  م الدين بانقا :مخاطر الهجمات اإللكترونية )السيبراليةعل .د(3)
 26ص ، 2019سنة ، الكويت، العربي للتخطيط

 12ص، 2015، صندوق النقد العربي، فريقياإوسط وشمال :العدالة الضريبية في الشرق األن خرو آجويل وماريو منصور و (4)
 8ص ، 2019سنة ، 52العدد ، دراسة من صندوق النقد العربي، سماعيل :كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربيةإطارق (5)
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ن أهمية من شأنه ألامن  جانب كبير ىعل مرأطر القانونية للضرائب بالشفافية والوضوح :اتسام األالشفافية -3
 .(1)هم تشجيع المستثمرين وجذب وبالتالي الضريبيزيادة الوعي  علىويساعد  يرادات الضريبيةيسهم في زيادة اإل

 إيجاد موارد جديدة لإليرادات  -خامسا :
الدخل  البلدان منخفضة ياإلنتاج، وضرائب الكربون موردا مهما لإليرادات فقد تكون الضرائب العقارية، ورسوم 

ن ي أيضا عن إتيان سلوكيات غير مرغوب فيها مثل قيادة السيارات غق على األسر األكثر ثراء. وقد تُ طبألنها تن
 .مناطق مزدحمة بالفعل، والتدخين، وتناول أغذية غير صحية ىف
 

 الفرع الثاني
 يتجربة دول مجلس التعاون الخليج مي:يقلاإل ى المستو على 

سفر عنه من ميالد االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة أجي بما دول مجلس التعاون الخلي يمكن االستفادة من تجربة
التعاون ى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بعد اعتماد مجلس األولتزال دول الخليج العربية في المراحل  ماو 

، السعودية، (2)ماراتمن اإل عليها كلالتي وقعت  2016يمة المضافة الموحدة في عام التفاقية ضريبة الق يالخليج
ها في عام ذولقد حدد معياد تنفي  (3)  مادة   78بابا و  15البحرين. وتتكون االتفاقية من  ،  الكويت،  سلطنة عمان،  قطر

 ية واإلمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في يناير/. فرضت كل من المملكة العربية السعود2018
 ماليةصالح الإتكتسب و ، 2019بة في مطلع عام بدأت البحرين تطبيق الضري ، في حين2018كانون الثاني 

الناتجة عن التحديات االقتصادية الخارجية  ماليةهمية متزايدة في ظل تزايد الضغوط الأ العامة في الدول العربية 
نفاق العام لتلبية اإل، وانعكاسات تنامي النمو العالمي من جهة ؤ، وتباطسعار النفطأالمتمثلة في تذبذب وانخفاض 

( وما   2019الناتجة عن انتشار فيروس كورونا )ك  الحاليةزمة  فضال عن األ  (4)حاجات الخدمات العامة المتزايدة  
تعزيز  ىصالحية علن تركز الدول العربية جهودها اإلألذلك البد ، ياالقتصادي العرب علىثار سلبية آتبعه من 

 علىالعدالة الضرييبة ويساعد  من خالل استهداف النظم الضريبية مما يعزز الموارد العامة لدعم وتنوع مصادرها
% 7حيث تشكل  ،اليضئ  ايرادات الضريبية تشكل حجمت اإلومازال،  بيئة سريعة التغير  ىف  اكثر استقرار أيرادات  إتوليد  

بنسبة تصل في المتوسط  موازنةيرادات العامة في الدول العربية اإل إجماليونحو ربع  ياإلجماليمن الناتج المحل
 (5)حين ئة  العربية فيبية الناشو ور االقتصاديات األ ى مستو  ىعل اإلجمالي% من الناتج المحلي  5،22نحو  إلى
وية والهيكلية لنظمها طبيعة الخصائص البني إلىبالنسبة للدول النفطية  الضريبيفي كفاءة التحصيل  يالتدن ى يعز 

 جنبيةاأل على التجارة الخارجية، وأرباح الشركات،و على الضرائب بشكل أكبرالتركيز  إلىالتي تميل الضريبية، 
الضريبية   وعيةاألالعاملة في القطاع النفطي والقطاع المصرفي، في حين ال تفرض هذه الدول ضرائب على عدد من  

 
 179ص، 2018، جوان 26العدد ، اتاسمجلة رماح للبحوث والدر ، الدولي الضريبياس :التهرب إلىقصائي د.  (1)

سامه :واقع أعمامرة ، ىدبوشامة مصطفإليه لدىمشار ، نفاقية لتجنب االزدواج الضريبي حتى اآلات 94 علىمارت العربية المتحدة وقعت دولة اإل (2)
 2018 ، 2العدد 3 المجلد، والمحاسبةماليةمجلة البحوث في العلوم ال، مارات العربيبة المتحدةالنظام الضريبي في اإل

 5ص، 2018سبتمبر ، 1العدد ، 11ضاءات السلسلة رقم إسلسلة ، معهد الدراسات المصرفية( 3)
 7ص ، 2019سنة ، 52العدد ، دراسة من صندوق النفد العربي ، سماعيل :كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربيةإطارق  (4)

 7ص ، ول العربية،مرجع سابقالضريبي في الدسماعيل :كفاءة التحصيل إطارق  (5)
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كل أكبر على مثل الدخل الشخصي وأرباح الشركات خارج نطاق القطاعين النفطي والمصرفي،  نظرا العتمادها بش
 . (1)إيرادات النفط والغاز كمصدر رئيس لتمويل موازناتها

الوباء بعض  شيفقد أصاب تف ،في  دول مجلس التعاون   ييهدد فيروس  كورونا المستجد  القطاع االقتصاد
  إلىاقتصاديات هذه الدول، مثل النفط والسياحة والمقاوالت والتجارة، بعطب شديد. ونظرا  ىالقطاعات الرئيسة ف

جانب  إلىف احاد االدول المنتجة للنفط هبوطً  ىالنفط، ستشهد عائدات النفط ف  ىي علملحجم الطلب العا يتدنّ 
ع يالدول النفطية تنو  ىعل،و (2)النفط، ستنخفض عائدات السياحة في دول الخليج على انخفاض الطلب العالمي

ضرورة  إلىىكل ذلك يعز (3)اقتصاداتها في دعم  تسستفيد ىحت وحسب النفط والغاز ىمصادر الدخل وال تعتمد عل
إن ي،بدول مجلس التعاون العر   ين تكون نقطة البداية هأويمكن  ،  فيما بينها  الضريبيتعاون الدول العربية والتنسيق  

كيفية توسيع القاعدة  ىيفرض على معظم الدول النامية النظر ف ماليةوالتحديات الماليةضيق حيز السياسة ال
يرادات العامة، ويقلل من االختالالت الضريبية والتشوهات التي تنشأ اإل  ىزيادة ملموسة ف  إلى  ىبما يؤد  الضريبية،

 .(4)عنها
ذات صلة بتداعيات فيروس كورونا على العام القادم تحديات    2020من المتوقع أن تواجه الدول العربية خالل عام  

من كل ما   (5)العامة، ماليةأوضاع ال  علىس كورونا فيرو  رالحكومي المتزايد للحد من انتشانفاق لحجم اإلا نظر 
 ىتنسيق الضريبي حتال إلىن الدول العربية بحاجة ضرورية أ، للشك مجاال ولناه سابقا يتضح لنا مما ال يدعتنا

ا عليهوالبناء    بها ء، وخير تجربة يتم البدخصبا يساعدها في تحقيق التنمية االقتصادية مالياتجد موردا    نأع  تستطي
ة يما يخص االتفاقية الموحدة لضريبنما تجربة دول مجلس التعاون الخليجي فإو ، بيو ور ة االتحاد األبليست تجر 

االستمرار وتنمية الحصيلة المتوقعة   علىتساعد    ىالتطورات التدخال بعض  إاالعتبار    ىخذ ف، مع األالقيمة المضافة
 ها بعد دراسة التجارب السابقة لمن سبقنا في هذاالسعي يإللنا  وصت  ؤى فكار والر منها وذلك من خالل طرحنا لبعض األ

 .ى فكار والرؤ ومن هذه األ
تحديد القرارات الملزمة ومتابعة تكون له الصالحية ل الضريبيللتنسيق  ىعلأ نشاء مجلس إالبد من السعي نحو 

و تبسيط التوجه أتفعيل  ىف لضمان عدم ارتباط خطوات التنسيق بطبيعة العالقات السياسية وظروفها، تحصيلها
 .نحو التنسيق

الدخل الشخصي   علىقرار الضرائب المباشرة والمتمثلة في الضرائب  إمن التوجه نحو    يلدول التعاون الخليج  البد  -
 علىجوار الضرائب غير المباشرة والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية وهي ضريبة تفرض    إلى

فال ، منتجات التبغ والمشروبات الغازية علىرشيد استهالك هذه السلع مثل الضريبة لضارة بهدف تبعض السلع ا
طالما تميزت  يجنبو األأ يمن هروب المستثمر سواء الوطن يالدخل الشخص علىخشية من فرض الضرائب 

 
 30ص ، سماعيل :كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية،مرجع سابقإطارق  (1)

، اسة السياساتر بحاث ود، إصدارات المركز العربي لألعيات جائحة كورونا المستجد في الخليج التحديات والصعوباتا سماعيل نعمان تلجي :تدإد    (2)
 7 ص، 2020سنة 

المعهد ، 36العدد ، وعرض العمل في الدول العربية دروس مجلس التعاون ، الضرائب هبة الموارد الطبيعية، دوشاح رزاق، سم العباسبلقا. د (3)
 28ص، 2010سنة ، الكويت، العربي للتخطيط

 ، في الدول العربيةماليةدوات الدمات واألالخ علىسماعيل :الضرائب إطارق . د (4)

 22ص، 2020برايل إصندوق النقد العربي ، الدول العربية علىكورونا المستجد  علىتداعيات االقتصادية حمد طلجة :الأدالوليد  (5)
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يعنيه  ما  ها المفروض بقدرءاألول ال يعنيه سعر الضريبة ووعاالمقام  ىفالمستثمر ف،  الضريبة بالعدالة في فرضها
دول مجلس التعاون  ىف يالدخل الشحص ىائب علما يفرض من ضر  الحاليأنّ فالواقع ، جراءاتهاإعدالتها وتبسيط 

هذا  إلىالنظر يمكن العمل تدريجيا و ، الشركات العاملة في مجال النفط والخدمات المصرفية علىيقتصر  يالعرب
 الجميع مستقبال.  علىليتم تطبيقها  دروسا مستفادة باعتباره مرحلة مؤقتة يمكن أن تقدم

يرادات الضريبة قد تتعرض اإل ،الضريبيللتنسيق  االنتقاليةثناء المرحلة أ أنه االعتباريعين الوضع فمن البد  -
تشكل موارده من مساهمات نشاء صندوق تعويض إلذلك البد من  ،لالنخفاض بسبب هذا التنسيقلبعض الدول 

 .ةيبيتتضرر من تنسيق تشريعتها الضر  الغرض منه هو تعويض الدول التي اءعضالدول األ
 

 الخاتمة
 :النتائج

شخاص الطبعيين على دخول األتفرض  ذإتحقيق التنمية االقتصادية  ىف ان الضرائب تلعب دورا مهمإ :والأ
 .قق الرفاهية للمجتمع جل تمويل خزينة الدولة وتحأشخاص المعنوية جبرا وبصفة نهائية من واأل
ا عليهخطار اقتصادية تؤثر مصدر تمويل وحيد يعرضها ألالنفطية  المواردن اعتماد الدول النفطية على إ :ثانيا

 .تاثيرا سلبيا  على االقتصادو 
السلع  علىترشيد االستهالك  إلىن فرض الضريبة االنتقائية يساعد فى تنشيط الحصيلة الضريبية ويهدف إ :اثالث

 .تجات التبغ والمشروبات الغازيةارة مثل منالض
قل االتفاق األ و على، أسعار الضريبةأهو توحيد  الضريبيالتنسيق  علىكثر ما يساعد الدول العربية أن إ رابعا:

 على الحد األدنى لها.
ن ها العالم مالتي يمر ب الحاليةفي ظل المتغيرات  الضريبيالتنسيق  إلىالدول العربية في حاجة ملحة ن إ :خامسا

 .طأسعار النفوتذبذب وانخفاض ، تفشي فيروس كورونا
 

 :التوصيات
، تكون له الصالحية لتحديد القرارات الملزمة ومتابعة تحصيلها الضريبيللتنسيق  علىأ نشاء مجلس بإ نوصي -1

 .التنسيقجه نحو و تبسيط التو أتفعيل  ىاسية وظروفها فلضمان عدم ارتباط خطوات التنسيق بطبيعة العالقات السي
تعويض الدول التي تتضرر لغرض  عضاء  تشكل موارده من مساهمات الدول األنشاء صندوق تعويض  بإ  نوصي-2

عضاء يعات الضريبية الداخلية للدول األعديالت في التشر تالتنسيق    علىحيث يترتب  ،  من تنسيق تشريعتها الضرييبة
 آخر.بعض    ىوتخفيض في معدالت الضريبة لدبعضها    ىف  مما ينتج عنه زيادة في معدالت الضريبة،  التكتلفي  

لهذا التحول يضمن مشاركة كافة داعم  يطار تدريجإوفق  يضرورة وجود رؤية وطنية شاملة للتحول الرقم -3
ساسية الداعمة لهذا التحول والبنية األير المتطلبات الالزمة طراف المعنية حسب جدول زمني واضح يراعي توفاأل

 .دةعصعلى مختلف األ
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جل )في األمثل الضرائب على التركات والهباتىخر ائب الممتلكات، وضرائب الثروة األستحداث ضر ا -4
كالسيارات الفارهة، وخاصة في غياب ضريبة فعالة  ) معينة، مالية، وضريبة المكوس على سلع كالطويل

 .الشخصي، وذلك بهدف تحسين تصاعدية الضريبةعلى الدخل 
غير مالئمة من تزالما يبة الدخل الشخصي دخل الشخصي مستقبال: فضر وضع خطط لتطبيق ضريبة ال -5

لكن ينبغي الناحية السياسيةفي العديد من البلدان المصدرة للنفط، خاصة إذا تم تطبيقها على المواطنين. و 
البلدان التي توجد  يستحداث ضريبة على الدخل الشخصي. وفجل الاألطويلة  على البلدان وضع خطط

هذا باعتباره مرحلة   إلىيتعين النظر    ،  جانبولكنها مطبقة فقط على األ  يعلى الدخل الشخص  فيها ضريبة
 مؤقتة يمكن أن تقدم دروسا مستفادة لضريبة تطبق على الجميع.

التحتية الحيوية  ىصول والبنحماية ومراقبة األ اليعبرمن السيبر رورة بذل جهود كبيرة في تعزيز األض -6
لما  اليةلكترونية السيبر جل صد مخاطر الهجمات اإلأوذلك من  ،شبكة المعلوماتيةوالمعلومات الوطنية وال

تاحة سبل التعاون وتبادل المعلومات فيما إفضال عن ذلك البد من ، االقتصاد علىسلبي  تأثيرتمثله من 
 رالي.من السيبمجال األ فىت المحلية والدولية بين مختلف الجها
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