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 خالصة
رؤى ھامة عن إجمالي الموارد  2019یقدم استعراض السیاسة المالیة للدول العربیة في عام 

ّ                                                    العامة المحلیة في المنطقة، ویرك ز على اإلصالحات الضریبیة في السیاسات المالیة، وتقییم                                
الدیون والدیون الخارجیة، واالستثمار األجنبي المباشر، والمساعدة اإلنمائیة الخارجیة، 

َ                                         باعتبارھا وسائل  ھامة لتنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام  ّ                . ویرك ز ھذا االستعراض 2030                    
    ً                                                                             أیضا  على إنشاء قاعدة بیانات أساسیة عن اإلصالحات الضریبیة التي أجرتھا الدول العربیة 

، والتي تشمل ضریبة الدخل الفردي، وضریبة دخل الشركات، 2018-2010في الفترة 
یبة واألرباح الرأسمالیة وأرباح األسھم، وضریبة الملكیة، وضریبة القیمة المضافة، وضر

                                       َّ                                   المبیعات العامة. ویتناول بإیجاز دور مخص صات اإلنفاق الضریبي واإلصالحات األخیرة 
                                          ً                                 م الدعم في جمیع أنحاء المنطقة، بوصفھا جزءا  من الجھود المبذولة لتصحیح أوضاع   ُ ُ لن ظ  

المالیة العامة. والھدف الرئیسي من االستعراض ھو تقییم فعالیة وتصاعدیة اإلصالحات 
لدول العربیة إلى تنفیذھا في السیاسة المالیة من أجل توسیع حیزھا المالي. التي بادرت ا

وھذا االستعراض المالي ھو اإلصدار األول في سلسلة تقاریر، ویلي التقریر الرئیسي الذي 
 بعنوان "إعادة النظر في السیاسة المالیة للمنطقة العربیة". 2017أصدرتھ اإلسكوا في عام 

اض إلى بعض االتجاھات الھامة في الحیز المالي في جمیع أنحاء وتشیر نتائج االستعر
ع مجموعات البلدان حسب المصدر الرئیسي لإلیرادات العامة:  ّ                                                       المنطقة مع مراعاة تنو                      
   ً                                        ً                               أوال ، البلدان الغنیة بالنفط التي تعتمد أساسا  على اإلیرادات المتأتیة من قطاع 

                                 ً     ل الفقیرة بالنفط التي تعتمد أساسا  على                    ً                       الھیدروكربون؛ ثانیا ، البلدان المتوسطة الدخ
              ً                                                                      ً الضرائب؛ ثالثا ، البلدان المنخفضة الدخل التي لدیھا قاعدة اقتصادیة أدنى وتعتمد اعتمادا  
ٍ                   كبیرا  على المساعدة اإلنمائیة. وقد شھدت المنطقة العربیة صدمات  اقتصادیة وسیاسیة                                                       ً     

 ً                               ا  سلبیة على النمو االقتصادي وعلى          ّ         ً                      َ       كبیرة وسج لت تراجعا  في أسعار النفط، ما أحد ث آثار
ت حتى  2008انتعاش اإلیرادات، بدأت مع التباطؤ االقتصادي العالمي في عام  ّ       واستمر       

َ             . وفي العقد األخیر، تكب دت المجموعات الثالث من البلدان خسائر  تباینت حسب 2018عام                                    ّ                      
 االختالفات بین البلدان داخل كل مجموعة.

ّ                                                     بالنفط، رك زت إصالحات السیاسة المالیة على تنویع قاعدة اإلیرادات، وفي البلدان الغنیة           
ّ                                                                       في حین رك زت اإلصالحات في البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط على توسیع القاعدة          

م الدعم. وال تزال بعض                                                   ُ ُ الضریبیة وتصحیح أوضاع المالیة العامة من خالل إصالح ن ظ  
إلصالحات وآثارھا التوزیعیة ألن اإلصالحات األسئلة مطروحة بشأن فعالیة ھذه ا

ّ                                ً               الرئیسیة للسیاسة المالیة رك زت على الضرائب غیر المباشرة بدال  من إصالح ضریبة                            
الدخل أو الثروة. وال تزال أوجھ الضعف إزاء الدیون والدیون الخارجیة، وانخفاض 

ّ                                               االقتراض المیس ر، وتراجع تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة تؤث ر على العدید من             
ّ       َ             توسیع الحیز المالي. ولعل  التقدم  في االقتصاد  إذ تعوقجھود اإلصالح وتبعث على القلق                         

للخطر، وال سیما في البلدان   ٌ ض                                                  ّ وفي تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة معر  
 المنخفضة الدخل، بفعل انخفاض حصة المساعدة اإلنمائیة المقدمة إلى القطاعات األكثر
      ً                                                                         تأثیرا  على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، مثل الصحة، والتعلیم، وإمدادات المیاه 

 وخدمات الصرف الصحي، والقطاعات اإلنتاجیة.
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 شكـر وتقدیر 

من       ٌ فریق  نتیجة العمل الدؤوب الذي قام بھ " ھو 2019المالیة للدول العربیة ة "استعراض السیاس 
ي، مسؤول في  جة نیرانجان سارانقیاد اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)، ب   في   الباحثین 

التنمیة والتكامل    الشؤون االقتصادیة، وخالد أبو إسماعیل، رئیس قسم التنمیة االقتصادیة والفقر، من شعبة 
ي، وكریم   ّ ت  ح ، ودانا حمدان، وماریا انس ذیاب  الباحثین ھم الرئیسیون في فریق  األعضاءواالقتصادي. 

.  ّ            قی مة في البحث  مساھمات غنى عبد الباقي وإسراء ھاشم      ً أیضا     ّ   وقد مت سلمان.  
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 ة ـ مقدم

اللجنة االقتصادیة   الصادر عن "إعادة النظر في السیاسة المالیة للمنطقة العربیة" أشار تقریر
لسیاسة المالیة في تحقیق أھداف التنمیة  الدور الھام لإلى    2017(اإلسكوا) في عام    لغربي آسیا  واالجتماعیة 
تعبئة  المتعلقة ب یارات في اعتماد الخ السیاسة المالیة، ، على مستوى ودعا إلى تصحیح المسار المستدامة. 

تنفیذ أھداف  من أجل  لبناء حیز مالي مستدام                     ٌ رد المحلیة أساسیة  استخدام الموا  طریقة الموارد وإنفاقھا، ألن  
 التنمیة المستدامة. 

ستصدر  تقاریر األول في سلسلة  عدد ھو ال " 2019استعراض السیاسة المالیة للدول العربیة و"
في    من أھداف التنمیة المستدامة)   17(الھدف  لتقدیم رؤى ھامة عن إجمالي الموارد العامة المحلیة    1     ً سنویا  

المالیة، وتقییم الدیون والدیون الخارجیة،   ة مع التركیز على اإلصالحات الضریبیة في السیاس ،المنطقة
  ھامة لتنفیذ خطة التنمیة     َ ائل  وس باعتبارھا واالستثمار األجنبي المباشر، والمساعدة اإلنمائیة الخارجیة، 

قاعدة بیانات أساسیة عن اإلصالحات الضریبیة    إنشاءعلى    ھذا االستعراض ز    ّ رك  ی. و2030لعام    المستدامة
  ا أجراھ  التي  اإلصالحات الضریبیة  . ویعرض المرفق2018-2010الفترة  فيالتي أجرتھا الدول العربیة 

ضریبة دخل الشركات،  ي، وفرد ضریبة الدخل النواع مختلفة من الضرائب تشمل أل بالنسبةكل بلد 
ضریبة المبیعات العامة.  ، وضریبة القیمة المضافة، و الملكیةضریبة  و  ،وأرباح األسھمالرأسمالیة  واألرباح  

.  قوي على الحیز المالي التأثیرھا  على الرغم من ب تقدیرات النفقات الضریبیة  ُ  َ ت حس       ً       وكثیرا  ما ال 
ّ       مخص صات اإل و ّ   لكن   والمنطقة    في جمیع أنحاء       ٌ كبیرة  نفاق الضریبي     .  ھالتقییم حجمال تكفي  المتاحة  البیانات    
ّ                   لمخص صات اإلنفاق الضریبي      ً تحلیال  التقریر  تضمنوی  ّ           َ أنواع المخص صات المعتم   یتناول بإیجاز ، و    دة في            

مالیة في مختلف  الصالحات  اإل  كانت كل بلد. وفي السنوات األخیرة،  عن    تقدیرات المنطقة العربیة، ویقدم  
ّ     ُ  ُ موج ھة لن ظ   أنحاء المنطقة على النحو   تصحیح أوضاع المالیة العامة المبذولة ل جھود الكجزء من  ،الدعم م  

والتصاعدیة في  فعالیة القریر ھو تقییم بإیجاز في ھذا االستعراض. والھدف الرئیسي من التالمبین 
 توسیع حیزھا المالي. من أجل  في السیاسة المالیة  إلى تنفیذھا  الدول العربیة  بادرت التي   ت صالحااإل

ّ   ً   تتیح تحلیال  معم قا  ل تقییم المؤشرات المختلفة التي  في  و  دور السیاسة المالیة في تسخیر الموارد العامة           ً   
الوطنیة وبیانات المیزانیة (وزارات المالیة)، ستند التقریر إلى قوانین الضرائب  ، ی المحلیة في المنطقة العربیة 

إلیرادات العالمیة  ل الطولیة بیانات ال االستثمار المعنیة)، ومجموعة  ھیئات وقوانین االستثمار (الوزارات/ 
آفاق االقتصاد العالمي، ومؤشرات التنمیة العالمیة الصادرة عن  تقریر  الصادرة عن صندوق النقد الدولي، و 

نظمة التعاون  صاءات الدیون الدولیة، وقواعد بیانات لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لم البنك الدولي، وإح 
مثل التدفقات المالیة غیر المشروعة، والتجارة ونقل   العابرة للحدود  والقضایا . االقتصادي والتنمیة 
موارد العامة المحلیة  ل ل خرى  األ ھامة  ال   ھي من النواحي   ات بین القطاعین العام والخاص، التكنولوجیا، والشراك 

 . ا التقریر ا، وبالتالي تتجاوز نطاق ھذ السیاسة المالیة وحدھ  ُ  َّ                ت حد د باالستناد إلى    ال ھا  ولكن 

منتصف العقد   ففيإلى آخر سنة تتوفر عنھا البیانات.  2005االستعراض الفترة من عام  ویغطي
في المائة في    7.7    ً       ً        ً      ً  نموا  مرتفعا  ومستقرا  نسبیا  (  شھدت المنطقة العربیة ،  األول من القرن الحادي والعشرین

ً         ً                                 ) واتخذت أسعار النفط منحى  تصاعدیا  خالل العقد األول من القرن الحادي  2006-2004الفترة    في المتوسط                           
 

  الوكاالت  بین المشتركة العمل فرقة إلى العربیة المنطقة في المحلیة العامة للموارد أساسي تقییم  ُ  ق دم ،2016 عام في 1
 . Ahmadieh,-El and Sarangi 2017 ،التنمیة بتمویل والمعنیة
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. ویقترح ھذا التقریر دراسة اتجاھات  2008میة في عام  حتى بدء األزمات االقتصادیة العالوذلك  والعشرین  
بلدان  ات عدة  واألزم   النزاعات   طالت   حینالنمو حتى آخر سنة تتوفر عنھا البیانات،    سنوات   ذ اإلیرادات من
،  في البلدان العربیة  القوانین الضریبیة وبیانات المیزانیة وقوانین االستثمارالتقریر    عرض ستی ومن المنطقة.  

آخر سنة تتوفر عنھا       ً    وصوال  إلى  2010عام  من      ّ ویمتد  اإلصالحات  بشأن ُ    و ضع   ً ا  زمنی ً ا  خطویعرض 
اكتسبت  ن اإلصالحات المالیة  أل خط األساس    2010بر عام     ُ اعت  . و(یمكن االطالع على المرفق)  المعلومات 
 . دهبع  أھمیة بالغة

مصادر اإلیرادات  حیث ھا تختلف من إال أن تتشارك بلدان المنطقة بعض الشواغل واإلنجازات و
تصنیف البلدان ضمن مجموعات، كما ورد في تقریر "إعادة النظر  ل یھا تم االستناد إلالتي  العامة المحلیة 

، وھي البلدان المرتفعة  المجموعة األولى من البلدان. في  20172في السیاسة المالیة للمنطقة العربیة" لعام  
لبلدان الغنیة بالنفط،  ا بالنفط، والمشار إلیھا بإیجاز ب دخل الغنیةالدخل الغنیة بالنفط والبلدان المتوسطة ال

في الحیز المالي بین   الكبیرةتباینات العلى الرغم من  ،إلیرادات لمصدر الرئیسي ال ُ   َ               ی عتب ر النفط والغاز
  بلدان ھذه المجموعة. وتتضمن ھذه البلدان: اإلمارات العربیة المتحدة، والبحرین، والجزائر، والعراق، 

ُ                                                                         ُ        وع مان، وقطر، والكویت، ولیبیا، والمملكة العربیة السعودیة. وتواجھ البحرین وع مان قیود  مالیة أكبر   ً  ا   
اإلمارات العربیة المتحدة أو قطر. أما العراق ولیبیا، فلدیھما شواغل إضافیة باعتبارھما  قیود بكثیر من 

المشترك بین بلدان المجموعة من منظور مالي ھو  من البلدان المتأثرة بالنزاعات. وھذا یعني أن العنصر  
 االعتماد على إیرادات النفط والغاز. 

، والمشار إلیھا  3بالنفط ، وھي البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة المجموعة الثانیة من البلدانأما 
فلسطین،   بإیجاز بالبلدان الفقیرة بالنفط، فتشمل األردن، وتونس، والجمھوریة العربیة السوریة، ودولة 

على    الضرائب   منھا من مصادر اإلیرادات،    مجموعة تعتمد ھذه البلدان على  وولبنان، ومصر، والمغرب.  
     ً   فضال  عن  من القیود التي تواجھھا البلدان الغنیة بالنفط                ً                     ّ ، وتواجھ قیودا  على الحیز المالي أشد  نحو رئیسي

من السكان   نسبة أعلىمجموعة من البلدان ھذه ال  ّ  تضم  في بعض الحاالت. و المتزایدة أعباء الدین العام 
من خالل إتاحة فرص  بما في ذلك    ،تلبیة تطلعات ھؤالء السكان   ُ َ ّ ت ع د  ،  لذاذوي الدخل المتوسط في المنطقة.  

التحدیات اإلنمائیة األخرى التي برزت في السنوات األخیرة ارتفاع  من      ً       ً   شاغال  أساسیا . و  لھم،  العمل الالئق
وغیاب الحمایة االجتماعیة الكافیة. وللجمھوریة العربیة السوریة ودولة   ،دة الفقروزیا ،معدالت البطالة

 . بالنزاعات ین          َ ین متأثر                                 َ فلسطین شواغل إضافیة بوصفھما بلد  

، وھي البلدان المنخفضة الدخل، جزر القمر، وجیبوتي،  المجموعة الثالثة من البلدان     ّ وتضم  
ھ  وتواج ،. وتسجل ھذه البلدان مستویات عالیة من الفقر4وموریتانیا، والیمن والسودان، والصومال، 

 
 . 2017 اإلسكوا، 2

  یكفي  بما  كبیرة  لیست  اإلجمالي   المحلي  الناتج  في  مساھمتھ  لكن       ً نسبیا ،  كبیر  السوریة  العربیة  الجمھوریة   في  النفطي   القطاع 3
  فمن  لبنان، أما  .البعید األجل  في  مستدامة  غیر السوریة  العربیة الجمھوریة  في  النفط  ت إیرادا و بالنفط.  غني كبلد  البلد ھذا  ف َّ ن  ص ُ  لی  

  عن  ضرالحا  الوقت   في  غ  ّ  یبل    ال   أنھ  غیر  القریب،  المستقبل  في   بالنفط      ً غنیا       ً  بلدا    ،فیھ  نفطیة  اتمخزون   اكتشاف  نتیجة  یصبح،  أن  المحتمل
 والغاز.  النفط من إیرادات أي

  تتجاوز   كبیرة  إنمائیة  تحدیات  یواجھ   البلد  أن  غیر  الراھن.   الوقت  في  الیمن  إلیرادات  الرئیسي  المصدر  ھو  النفطي   القطاع 4
  األجل  في أو القصیر األجل في الیمن في النفط احتیاطي ُ      ی ستنفد أن الممكن ومن النفط. من    َّ ستم دُ  ی   أن مكنی  الذي المتاح المالي الحیز

 القریب.   المتوسط
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من أقل البلدان  ھي  وبما أن ھذه البلدان زھا المالي.    ً             ّ ِ قیودا  شدیدة على حی   و                  ُ           تحدیات إنمائیة ال ی ستھان بھا
رئیسیة    ر تمویل كمصاد    ً                                                                          نموا ، تعتمد على المنح، وال سیما المساعدة اإلنمائیة الرسمیة، والدیون الخارجیة،  

إلى دعم كبیر لتطویر قدراتھا المؤسسیة، وكذلك تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة. والسودان    بحاجة لھا. وھي  
 شواغل إضافیة.  لدیھا و بالنزاعات بلدان متأثرة  ھي  والصومال والیمن 

 المنطقة العربیة  في في مجموع اإلیرادات االتجاھات -   ً أوال  
 العالممناطق أخرى في مقابل 

 بلغ مجموع اإلیرادات في المنطقة العربیة، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط،  
في المائة في   44في المائة في االقتصادات المتقدمة و 36 بنسبة، مقارنة 2017في المائة في عام  28

  2012في المائة في عام  42 حوالىمن  ضت فقد انخ ھذه الحصة كانت . و5)1 الشكلاالتحاد األوروبي (
مقارنة  في العقد الماضي كبیرة     ّ   تقل بات  شھدت  وتبین األرقام أن المنطقة . 2017في المائة في عام  28إلى 

بشكل        ّ   التقل بات ھذه  تعود ، البلدان الغنیة بالنفط فيوأي منطقة أخرى في العالم. بباالقتصادات المتقدمة أو 
ھبوط أسعار النفط   قد أدى ف. 6                  ً     ً                     التي ترتبط ارتباطا  قویا  بأسعار النفط الدولیة       ّ   المتقل بة یرادات اإل إلى أساسي 
                               ً                  في إیرادات النفط، انعكس انخفاضا  في حصة اإلیرادات    إلى انخفاض كبیروبطء التعافي منھ    2014في عام  

             ّ    یمكن مالحظة تقل ب  من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان الغنیة بالنفط، وفي المنطقة ككل. ولذلك، 
 العالم.  فيمناطق األخرى بال      ً مقارنة   بوضوح اإلیرادات في المنطقة العربیة 

في        ٌ ملحوظ  تعبئة الموارد في المنطقة إلى حد كبیر. والتفاوت  مصادر تتنوع      ُ        ً  وكما ذ كر سابقا ، 
متوسط اإلیرادات إلى الناتج المحلي اإلجمالي بین البلدان الغنیة بالنفط، والبلدان المتوسطة الدخل الفقیرة  

 حصة اإلیرادات  ارتفعت بالنفط، والبلدان المنخفضة الدخل. ففي البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط، 
  2017في المائة في عام  23.3 حوالىإلى  2016في المائة في عام  21.8 من  من الناتج المحلي اإلجمالي 

، وھي  2017عام  في المائة في 8الحصة ا في البلدان المنخفضة الدخل، فلم تتجاوز ھذه ). أم1 الشكل(
 ال سیما بسبب تراجع اإلیرادات في السودان والیمن خالل السنوات األخیرة.  و ، آخذة في االنخفاض 

، فإن حصة تعبئة اإلیرادات إلى الناتج المحلي اإلجمالي منخفضة في البلدان  وكما ھو مبین في ھذا التقریر
 المنخفضة الدخل مقارنة بمعظم مناطق العالم. المتوسطة الدخل والبلدان 

  ش   َ  ناق  ی بین البلدان ضمن أي مجموعة من المجموعات الثالث في المنطقة. ووتتباین اإلیرادات 
 كل مجموعة من البلدان على حدة. في التقریر تباین اإلیرادات وتركیبتھا ل    ً الحقا  

 
  االقتصاد  آفاق تقریر في الدولي النقد صندوق اعتمده الذي تصنیفال من البیاني الرسم ھذا في المناطق تصنیف    ُ  ّ است مد   5

 التقریر. ھذا  في  الوارد  النحو لىع المؤلفون وضعھ  قدف ،فیھا  البلدان ومجموعات   بیةالعر المنطقة تصنیف  أما .العالمي

  ظھر  على التسلیم (سعر الدولي النفط سعر بین االرتباط  معامل بلغ ،2014و 1994 عامي بین مالحظة 20 إلى       ً  استنادا   6
  المحلي  الناتج  إلى  المنح)  (باستثناء  اإلیرادات  مجموع  ونسبة   الواحد)  للبرمیل  بالدوالر  أوروبا  في  الموقع  في  برنت  نفطل  )FOB(  السفینة

 تقلباتھما. بین كبیر  ترابط  على یدل  ما  ،0.82 اإلجمالي
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 عالماإلیرادات في مناطق المجموع  -1 الشكل
 (بالنسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي) 

 
 . fIMF, 2019؛ gIMF, 2019: حسابات المؤلفین باالستناد إلى المصدر
                   ً                        وتشمل اإلیرادات أیضا  المنح في حالة البلدان   . حة                               ّ ومجموعات البلدان ھي متوسطات مرج  اإلیرادات في المناطق  مجامیع: مالحظة

 المنخفضة والمتوسطة الدخل. وال تشمل البلدان المتوسطة الدخل الجمھوریة العربیة السوریة بسبب نقص البیانات.

 النمو االقتصادي وتعویم اإلیرادات:  -     ً ثانیا  
 ) 2018-2008(من الخسائر     ٌ عقد  

  ، في أنحاء كثیرة منھا، لعربیة، واجھت المنطقة ا2008منذ التباطؤ االقتصادي العالمي في عام 
اتجاھات النمو   2 الشكل بین              ً                        تزال تؤثر سلبا  على النمو االقتصادي. وی  صدمات اقتصادیة وسیاسیة ال

ي البلدان الغنیة بالنفط، كان لھبوط  ف واالقتصادي واإلیرادات في مجموعات البلدان الثالث في المنطقة. 
ّ   ھذه التداعیات لم تستمر   لكن وعلى النمو واإلیرادات.  كبیرة سلبیة  تداعیات  2009أسعار النفط في عام                       

كانت تداعیات  ، 2014منذ عام و.  2010ع أسعار النفط في عام مع ارتفا من جدید  النمو انتعش      ً   طویال  ألن 
  2017ھبوط أسعار النفط على النمو واإلیرادات أطول بكثیر، ولم ینتعش النمو حتى اآلن. وفي عامي 

رة للنفط                     ِّ منظمة البلدان المصد    بعد أن قررت بعض عالمات التحسن في أسعار النفط،  ت ظھر ،2018و
 .7وغیر متوقع                                         ً  خفض اإلنتاج، ولكن انتعاش األسعار كان بطیئا   

 
 . 2019 اإلسكوا، 7
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في النمو منذ التباطؤ        ً متواصال                                               ً البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط انخفاضا   شھدت وقد 
، تلتھ أزمات في عدة أنحاء من المنطقة، مثل الجمھوریة العربیة السوریة  2008االقتصادي العالمي في عام  

 اإلقلیمیة   النزاعات بالتداعیات السلبیة الناجمة عن  تأثرت بلدان أخرى في المنطقةومصر. وتونس و
 سمي للناتج المحلي اإلجمالي  ، انخفض النمو اإل2 الشكل    ّ   ا یبی ن ونزوح السكان وحركات الھجرة. وكم

النمو     ّ        ً وتق لب أیضا  . 2017في المائة في عام  16-إلى  2008في المائة في عام  19 حد أقصى بلغ من 
ّ  ً        ً     ، مسج ال  انخفاضا  بشكلاالقتصادي في البلدان المنخفضة الدخل التعافي                           ً     . ولم تتمكن المنطقة عموما  من  عام      

 إیرادات نفطیة   منإیرادات كبیرة،  ما جعلھا تفقد  ،2018-2008الفترة  من تراجع معدالت النمو في
ّ   لو استمر ت أن تحققھا المنطقة  یمكن  إیرادات ضریبیة كان وفي البلدان الغنیة بالنفط،   ت  اتجاھا       

 . 2008ما قبل عام 

 لنمو االقتصادي في جمیع  ل        ّ المستمر   نخفاضاالانحسار اإلیرادات العامة مع  -2 الشكل
 2018-2008بالنفط في المنطقة، الفقیرة   بالنفط أو البلدان الغنیة 

 البلدان الغنیة    )أ(
 بالنفط

 البلدان المتوسطة الدخل    )ب(
 الفقیرة بالنفط

 البلدان المنخفضة    (ج)
 الدخل 

   
 . IMF, 2019a: حسابات المؤلفین باالستناد إلى المصدر

مقارنة   وفي تحلیل بسیط لتعویم اإلیرادات الضریبیة في البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط
ما یشیر    ،8أقل من واحد   لمعظم بلدان المنطقة یبلغ  الضریبي   التعویم    ّ       یتبی ن أن    بالبلدان األخرى في المنطقة،

نمو متناسب في اإلیرادات. ویسجل كل من تونس ولبنان    ال یؤدي إلى إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي  
أفضل للنمو االقتصادي.    ھا تستجیب على نحواتإیراد یعني أن  ما  من واحد،    على              ً       ً   والمغرب تعویما  ضریبیا  أ

 كبیر على تسخیر اإلیرادات. تأثیر  لھ  البلدان المجموعة من انخفاض أداء النمو االقتصادي في ھذه لكن و

 
 . Ahmadieh,-El and Sarangi 2017 ؛2017 اإلسكوا، 8
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المتسلسلة  بیانات ال                                                                   ً     وتشیر مقارنة تقدیرات التعویم الضریبي بین جمیع مناطق العالم، استنادا  إلى 
معظم  أضعف من أداء  لمنطقة العربیة  اأداء  أن  ، إلى  2018و  1990  بین عامي    ً  بلدا     49من         ً          زمنیا  والمستمدة

أعلى بقلیل من واحد في جمیع البلدان  ، ھو  في المتوسط  ، ). والتعویم الضریبي3  الشكل المناطق األخرى (
یبلغ واحد أو أكثر في بلدان شرق وجنوب آسیا، وأمریكا الالتینیة، وأوروبا وآسیا  ، و التي شملتھا العینة

. وھو أقل من واحد في البلدان العربیة المتوسطة الدخل، وكذلك في أفریقیا. ویدل التعویم  9الوسطى 
وتسود  الضریبي األقل من واحد على أن تحصیل اإلیرادات الضریبیة ال یتناسب مع النمو االقتصادي. 

أن االقتصادات   نظامیة. ومن المعروفغیر         ٍ قطاعات  ھا         ُ اقتصادات                      ّ في البلدان التي تضم      ً عادة  ظاھرة  ال ھذه
  لتعویم الضریبي            ً           لیس مستغربا  أن یبلغ ا ، وبالتاليفي المنطقة العربیة لھا طابع غیر نظامي إلى حد كبیر 

 واحد.  أقل من  فیھا

 تعویم اإلیرادات الضریبیة  -3 الشكل

 
 . : حسابات المؤلفینالمصدر

ازدادت مع الوقت الفجوة بین النفقات واإلیرادات، كحصة  ومع ضعف أداء النمو واإلیرادات، 
طة  الفجوة في البلدان الغنیة بالنفط، والبلدان المتوسھذه  اتساع    4  الشكل ن                               ّ  من الناتج المحلي اإلجمالي. ویبی  

في    ً ا  كانت البلدان الغنیة بالنفط تحقق فائضبعد أن الدخل الفقیرة بالنفط، والبلدان المنخفضة الدخل. و 
  وكانت ). 5 الشكلأصبحت اإلیرادات أقل من النفقات ( إذ                ً بدأت تواجھ عجزا   ، 2014اإلیرادات حتى عام 

  شھدت و. 2016و 2008ال سیما بین عامي ، و اتسع مع الوقت  ً  ا  عجز تواجھالبلدان المتوسطة الدخل 
في   في المائة  7-        ّ              نسبتھا ظل ت في المتوسط  إال أن 2018و 2017بین عامي   ً ا  طفیف   ً ا  تحسن المالیة تھاأرصد 
 ً  ا   كبیر                                                          ً       ً العجز في البلدان المنخفضة الدخل، سیما أن السودان یواجھ عجزا  مالیا       ً أیضا  اتسع و. 2018عام 

 . 2018في المائة في عام  212الدین العام  تجاوزت نسبة ، حیث االتساع     ً    وآخذا  في 

 
ِ  ح س ب  العینة،  ھذه  في 9   المرونة   تقدیرات  أن  إلى  أخرى   دراسات  من  األدلة  وتشیر  سمیة.اإل  قیمال  باستخدام  الضریبي  یمالتعو  ُ 

  في  البلدان لفرادى التقدیرات     ً أیضا   ُ  َ  ح سب ت  وقد .) others, and Deli 2018( التضخم معدالت في رات      ُّ بالتغی       ً عادة   تتأثر ال الضریبیة
 .كبیرة تكن لم  عامالت   ُ الم   في  رات     ُّ التغی  و مماثلة. النتائج فكانت  التضخم، انكماش  عامل ُ م   باستخدام  المنطقة،
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 اتساع الفجوة بین النفقات واإلیرادات في جمیع أنحاء المنطقة  -4 الشكل
 البلدان المنخفضة الدخل   (ج) الدخل  المتوسطةالبلدان   (ب) البلدان الغنیة بالنفط  (أ)

   
 . IMF, 2019a: حسابات المؤلفین باالستناد إلى المصدر

 ة المالیة في جمیع أنحاء المنطقة انخفاض األرصد -5 الشكل
 اإلجمالي) (بالنسبة المئویة من الناتج المحلي 

 
 . IMF, 2019a: حسابات المؤلفین باالستناد إلى المصدر
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 الدعم في المنطقة العربیة كجزء من جھود   م ُ  ُ ن ظ   إصالح
 تصحیح أوضاع المالیة العامة

 ،  ھا نفقاتلدان كثیرة في المنطقة إلى خفض                                  ً          بما أن العجز المالي ال یزال مرتفعا ، بادرت ب
،  2015الرامیة إلى تصحیح أوضاع المالیة العامة. ومنذ عام    إصالحاتھا وال سیما نفقات الدعم، كجزء من  

       ٍ         وفي بعض  من ھذه  خفض الدعم.  أجل  من  مجلس التعاون الخلیجي    بلدان  في  أسعار منتجات الطاقة   فعت  ُ ر  
 ،  وات في أسعار الوقود الفجإزالة  األسعار إلى حد  ُ   َ ر فع ت  اإلمارات العربیة المتحدة، مثل  البلدان،

ُ      في بلدان مجلس التعاون الخلیجي األخرى، مثل البحرین وع مان  في حین تقلصت ھذه الفجوة                                                     
معظم البلدان الغنیة بالنفط، بما في ذلك بلدان مجلس   وفي وقطر والكویت والمملكة العربیة السعودیة. 

َ   ف رض ت  التعاون الخلیجي والعراق، زیادة استرداد  لأو  لخفض االستھالكتعریفات أعلى على الكھرباء ُ  
وزادت الجزائر الضرائب على البنزین والدیزل، وضریبة القیمة المضافة بنقطتین مئویتین   التكالیف. 

 .10(على الكھرباء والغاز) 

 وضع اإلصالحات في قطاع الطاقة في المنطقة العربیة  - 1 الجدول
ھل من خطة 

متوسطة 
األجل؟ 
 (نعم/كال)

ھل من 
تدابیر لحمایة 

 الفقراء؟
 (نعم/كال)

 

 الكھرباء

 

الغاز 
 الطبیعي

 

 البترول

 

 البلدان الغنیة بالنفط
 اإلمارات العربیة المتحدة       كال كال
 البحرین       كال نعم
 الجزائر       نعم كال
 العراق       نعم نعم
 ُ    ع مان       كال كال
 قطر       كال كال
 الكویت       كال نعم
 المملكة العربیة السعودیة       نعم نعم

 البلدان الفقیرة بالنفط
 األردن       نعم نعم
 تونس       نعم نعم
 جیبوتي       كال نعم
 السودان       نعم نعم
 لبنان       كال كال
 مصر       نعم نعم
 المغرب       نعم نعم
 موریتانیا       نعم نعم

    
   إلغاء الدعم

   بدء اإلصالحات، إبقاء الدعم
   ال تدابیر محددة

 . aIMF, 2017؛ 2019: تجمیع المؤلفین في عام المصدر
 

 . ,a2017 IMF ؛2019 اإلسكوا، 10
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  قد لجأ                                                                                 ً    وقد أجرت البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط تعدیالت كبیرة في أسعار الطاقة أیضا . ف
جمیع أشكال الدعم على الوقود، في حین   وبالتالي إزالةاألردن والمغرب إلى تعدیل األسعار المحلیة، 

  على نحو استنسابي من   إصالحات في األسعار المحلیة   ،مثل تونس والسودان ومصر  ، بلدان أخرى  أجرت 
الكھرباء والغاز    ً     یا  دعم دون ربطھا بشكل كامل باألسعار الدولیة. واألردن ھو البلد الوحید الذي ألغى كل

في   0.1 قدرھا                             ً                     الدعم المخصص ألكثر الفئات عرضة  للمخاطر بنسبة ضئیلة  حافظ على   الطبیعي، مع أنھ
  (باستثناء لبنان) دة للنفط      ِ مستور  الخرى األبلدان الالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، في حین أجرت 

تخطط  تعدیالت تدریجیة، و  2015و  2013وأجرت مصر بین عامي    . متوسطة األجلو  تدریجیة   إصالحات 
   2012عام  مرة في  ات ، في حین زادت تونس التعریفالمقبلةالسنوات الخمس  في لزیادة التعریفات 

 أسعار   ارتفاعالحد من دعم الطاقة لحمایة المیزانیة من  ومن أجل. 2013مرة أخرى في عام و
في المائة في المتوسط في   3من الوقود بنسبة رئیسیة عار ثالثة أنواع أس السلطات التونسیة ، رفعت النفط

 . 2018ألسعار في عام ل، وأجرت أربعة تعدیالت إضافیة 2017كانون األول/دیسمبر 

.  2018و 2012نفقات الدعم، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي، بین عامي  6 الشكلویعرض 
، إثر  2015وفي البلدان الغنیة بالنفط التي شملتھا العینة، بقیت ھذه الحصة ثابتة أو انخفضت منذ عام 

البلدان المتوسطة الدخل التي شملتھا العینة، بما في ذلك األردن وتونس  في جمیع  وانخفاض إیرادات النفط.  
  تنطوي . و 2012 أقل بكثیر مما كانت علیھ في عام 2018كانت نفقات الدعم في عام ، ومصر والمغرب 

بعض التحدیات ألن بیانات نفقات الدعم تشمل الدعم   على  مقارنة البیانات المتعلقة بالدعم في تونس 
 . في تونس حمایة االجتماعیةتوفیر الالتحویالت عدة تدابیر ل ھذه   وتتضمن  ،والتحویالت 

 انخفاض نفقات الدعم، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي،   -6 الشكل
 المنطقة  بلدان في 

 
 والسنوات   المعنیة لبلدانبالنسبة إلى ا مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي  : تجمیع المؤلفین، باالستناد إلى المصدر

 . المشار إلیھا
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 اإلصالحات الضریبیة في البلدان الغنیة بالنفط:  -     ً ثالثا  
 رئیسي                   ٌ تنویع اإلیرادات ھدف  

.  11اإلیرادات العامة                                    ً      ً                                تعتمد البلدان الغنیة بالنفط اعتمادا  كبیرا  على قطاع الھیدروكربون في تحقیق 
، إذ تراوحت حصتھ من الناتج  ھذه البلدان ذكر في معظم                                            ُ  والعنصر الضریبي من إجمالي اإلیرادات یكاد ال ی  

  عتبر  ُ ت  ). و (أ)   7  الشكل (   2017في المائة في قطر في عام    4.6في المائة في البحرین و   1المحلي اإلجمالي بین  
ّ                  إذ تسج الن نسبة مرتفعة من                                        ً  اإلمارات العربیة المتحدة والجزائر استثناء   الناتج المحلي  إلى  ب الضرائ       

البلدان  ن من الصناعات القائمة على الھیدروكربون. وبما أ متأتیة اإلجمالي، ولكن معظم ھذه الضرائب 
، تتأثر إیراداتھا بتقلبات أسعار النفط  مصدر رئیسي للدخل والغاز ك  صادرات النفط بالنفط تعتمد على الغنیة 

مبیعاتھا بواقع الطلب العالمي في أوقات األزمات االقتصادیة مثل التباطؤ االقتصادي العالمي  تتأثر  الدولیة، و 
 ألزمات على اإلنتاج. ا و السیاسیة    النزاعات عیات  ا أو بتد   2008في عام  

 في جمیع البلدان   األرصدة المالیة     ً     سلبا  على  2014وقد أثر انخفاض أسعار النفط منذ عام 
  ھانفقاتدون مستوى    ھاإیرادات   كانت ، حیث  2015                         ً                       رة للنفط، التي واجھت عجزا  في المیزانیة منذ عام       ِّ المصد   

. ومع تزاید  ھا في میزانیات  ً ا  أو فائض  ً ا  البلدان الغنیة بالنفط توازن سجلت ، 2014قبل عام  و(ب)).  7 الشكل(
من خالل إصدار سندات على نحو متزاید ، عمدت إلى االقتراض ھذه البلدان العجز المالي في العدید من 

تدابیر جدیدة في السیاسة   إلى اتخاذ أسواق رأس المال الدولیة لتلبیة احتیاجات اإلنفاق العام، و سیادیة في 
وضریبة القیمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، وخفض النفقات   اإلنتاجالعامة مثل فرض ضرائب 

لدان الغنیة  الرأسمالیة. وقد أصبح الحد من االعتماد على قطاع الھیدروكربون الھدف الرئیسي لمعظم الب
 . 2014سیما بعد عام  بالنفط، وال 

ّ           لعل  األولویة، و من أجل  وضع إطار استراتیجي مناسب لتنویع اإلیرادات ، بالنسبة لھذه البلدان  
األعضاء في مجلس  الدول      ّ    وقد وق عت . والبعید لحفاظ على مستویات اإلنفاق المالي في األجلین المتوسط ا

"االتفاقیة الموحدة للضریبة االنتقائیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة"   ،   ً مثال  ، التعاون الخلیجي
ض ضریبة    َ فر   ُ ت  ویع اإلیرادات. و تن  القائمة علىكجزء من خطة اإلصالح  اإلنتاجفرض ضریبة من أجل 

بدأ  وقد . لكمالیة االسلع  وعلى على السلع الضارة بصحة اإلنسان والبیئة،  ، بموجب ھذه االتفاقیة،اإلنتاج
                                ً      والمملكة العربیة السعودیة اعتبارا  من   ،والبحرین ،اإلمارات العربیة المتحدةفي  اإلنتاجضریبة  تطبیق
ُ            قطر وع مان في عام  وفي ، 2017عام  َ                   فر ض ضریبة اإلنتاج على  ُ ست  و. 2019        بمعدل  المشروبات الغازیة   

عت      ّ ، وس  2019وفي عام  .في المائة  100 بمعدل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة على و ، في المائة 50
َ   اإلنتاج التي ست فر ض لسعودیة نطاق ضرائب اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة ا بمعدل      ً أیضا                ُ 

في المائة على    50وبمعدل  أجھزة وأدوات التدخین اإللكترونیة والسوائل الخاصة بھا،  في المائة على    100
 خرى. األیات   ّ  محل  ال مضاف أوالسكر الأي منتج یحتوي على 

 
11 2016 Sarangi,2017  اإلسكوا، ؛ . 
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 اإلیرادات الضریبیة ومجموع اإلیرادات في البلدان العربیة الغنیة بالنفط  -7 الشكل
 ةیاإلیرادات الضریب (أ) 

 (بالنسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي)
 مجموع اإلیرادات  (ب)

 (بالنسبة المئویة من مجموع النفقات)

  
 . المشار إلیھاسنوات ، ولل المعنیةلبلدان لالبیانات الوطنیة من وزارة المالیة  وباالستناد إلى؛ IMF, 2019b: المصدر

وقعت الدول األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي "االتفاقیة الموحدة لضریبة القیمة المضافة".  و
، بادرت اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة إلى تطبیق  2018في كانون الثاني/ینایر و

ضریبة  لع والخدمات السل وتخضع. 2019البحرین في كانون الثاني/ینایر  تلتھاضریبة القیمة المضافة، 
َ     ، ما لم ت در ج فيفي المائة 5 والبالغ الموحد القیمة المضافة بالمعدل  في فئة  فئة معفاة من الضریبة أو           ُ 

ُ                 صفري. أما في ع مان وقطر والكویت ضریبة    معدللتخضع   ضریبة القیمة المضافة قید    فرض فال یزال    ،             
 بعد.    ُ  َّ ی نف ذ الدراسة ولم 

 للضرائب.   ھم وبدالت ورواتبھم الموظفین وفي بلدان مجلس التعاون الخلیجي، ال تخضع أجور 
ُ         مثل ع مان وقطر ،بلدانوقد نظر بعض ال قت     ّ  ، عل  2017ضریبة دخل الشركات. وفي عام في إصالح  ،    

ُ      ع مانلایر  30,000صافي عن  ال دخلھا  لشركات التي یقل  إلى االمقدمة  عفاءات  اإل ُ      ع مان             ً  وفرضت معدال   ي،   
في المائة على صافي أرباح الشركات   12             ً    في المائة بدال  من  15 بقیمة ضریبة دخل الشركات      ً      ً   ثابتا  جدیدا  ل

دخل الشركات في   أعلى على قطر ضریبة  فرضت ، 2018وفي عام ). 8 الشكل(باستثناء قطاع النفط) (
استخراج  قطاع  على  ضریبة الیساوي معدل  مافي المائة،  35 بلغت  قطاع الصناعات البتروكیمیائیة 

                                                         ً  تقییم فعالیة ھذه التدابیر في تعبئة اإلیرادات الضریبیة نظرا    من الضروري وال یزالالموارد الطبیعیة. 
سلة اإلیرادات الضریبیة في البلدان  أي تحسن ملحوظ في         ً حالیا  لم یحصل  شأن. وھذا الببیانات  لعدم توفر ال 

 . 2018الغنیة بالنفط، باستثناء اإلمارات العربیة المتحدة التي طبقت ضریبة القیمة المضافة في عام 
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 ضریبة دخل الشركات في بلدان مجلس التعاون الخلیجي  معدالت  -8 الشكل
 معظم الحاالتمستقرة في   ّ   ظل ت 

 
اإلمارات  : تجمیع المؤلفین من وزارة المالیة، والجریدة الرسمیة، والسلطات الضریبیة ذات الصلة في البلدان المعنیة، وھي المصدر

ُ    وع مان بحرین،وال ،العربیة المتحدة   الخط للسنوات المشار إلیھا (یمكن االطالع على  المملكة العربیة السعودیة، ووالكویت ،وقطر،  
 الزمني لإلصالحات الضریبیة في المرفق). 

 المتوسطة الدخل  اإلصالحات الضریبیة في البلدان -     ً رابعا  
                             ً تحسین التصاعدیة ال یزال تحدیا   الفقیرة بالنفط:

في معظم  وعامة.  في تحقیق اإلیرادات ال الضرائب تعتمد البلدان الفقیرة بالنفط بشكل أساسي على 
 أقل من المتوسط العالمي.  نسبة تعبئة الضرائب، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي،  ، تبلغھذه البلدان

فقد بلغ متوسط الضرائب إلى الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط والبلدان  
  18في المائة في أوروبا و  25(أ))، مقارنة بنسبة    9  الشكل(  2017في المائة في عام    15المنخفضة الدخل  

في المائة في جمیع البلدان المتوسطة الدخل في العالم. وفي السودان، كانت حصة الضرائب من الناتج  
  إال أنھا انخفضت،   ھذه الحصة مماثلة في الیمن. وكانت  2017في المائة في عام    6المحلي اإلجمالي أقل من  

                         ً     ً               . وتسجل تونس والمغرب أداء  جیدا  في المنطقة،  2017في المائة في عام  1.6إلى ، النزاع نشوب  منذ 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وفي البلدان المتوسطة الدخل   22 فیھماحصة الضرائب  تناھز إذ 

،  2019و  2016في المائة. وبین عامي    15  حوالى   لى الناتج المحلي اإلجمالينسبة الضریبة إاألخرى، تبلغ  
مجموعة اإلصالحات التي أجرتھا.   نتیجة في اإلیرادات الضریبیة                                 ً شھدت عدة بلدان في المنطقة زیادة  
 بمزید من التفصیل.   من ھذا التقریر الفقرات التالیة  وتتناولھاویعرض المرفق ھذه اإلصالحات، 

  ، شكلت 2018                                      ً      ً                       الضرائب، كحصة من مجموع النفقات، تفاوتا  كبیرا  بین البلدان. وفي عام    وتتفاوت 
في المائة في المغرب.    70  وحوالىفي المائة من مجموع النفقات في تونس،    84  حوالى اإلیرادات الضریبیة  

(ب)).   9 الشكل                                            ً  ال تشكل الضرائب سوى نصف مجموع النفقات تقریبا  (ففي األردن ولبنان ومصر، أما 
                                           ً                       ، ال تزال البلدان المتوسطة الدخل تواجھ عجزا  في المیزانیات العامة. ولذلك
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 الفقیرة بالنفطاإلیرادات الضریبیة في البلدان  -9 الشكل
 (بالنسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي) اإلیرادات الضریبة (أ) 

 
 (بالنسبة المئویة من مجموع النفقات) اإلیرادات الضریبة (ب) 

 
 إلیھا.لسنوات المشار  لوالمعنیة  لبلدانلالبیانات الوطنیة من وزارة المالیة  وباالستناد إلى؛ IMF, 2019b: المصدر

ویشیر تصنیف مجموع الضرائب حسب عناصرھا إلى أن الضرائب غیر المباشرة تشكل المصدر  
في بعض  ف. 12م الضریبیة في البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط            ُّ ُ في جمیع الن ظ  لإلیرادات الرئیسي 

ة من مجموع  في المائ 70 حوالى الحاالت، كما ھو الحال في األردن، شكلت الضرائب غیر المباشرة 
حصة الضرائب غیر المباشرة    ، ارتفعت في معظم البلدان). و10  الشكل(  2018عام    اإلیرادات الضریبیة في 

 من مجموع   أما حصة ضریبة الدخل. 2018-2010من مجموع اإلیرادات الضریبیة خالل الفترة 
،  2018في المائة) في عام    6.2في المائة) ولبنان (  4.5بقیت منخفضة في األردن (قد  ف  ،اإلیرادات الضریبیة

 في المائة.   11 حوالى بقیت عند  ،مصر على الرغم من التحسن الطفیف الذي سجلتھ مع الوقت. وفي 
ُ    قد س جل ف ،المغرب تونس وا في أم في المائة   25.3 في حصة ضریبة الدخل التي بلغت  طفیف  ارتفاع    

 
 الدخل.  المنخفضة  البلدان في  الضرائب تصنیف عن  بیانات تتوفر ال 12
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تشیر الحصة المرتفعة واآلخذة في التزاید لإلیرادات و. 2018على التوالي في عام  في المائة  20.5و
 من أن تصبح أكثر                      ً في معظم البلدان، بدال   ة للضرائب التنازلی  الطبیعة الضریبیة من السلع والخدمات إلى 

   أفقر                   ّ       الضرائب في األردن بی نت أن  أثر          ً           جریت مؤخرا  دراسة عن                   ُ  تیجة اإلصالحات. وقد أ         ً   تصاعدیة  ن 
  الشرائح یدفعون ضرائب غیر مباشرة تفوق حصتھا في المیزانیة ما تدفعھ  السكان في المائة من  40

 تعدد  ر األدلة المتعلقة بتطبیق ضریبة القیمة المضافة في مختلف البلدان إلى أن. وتشی13غنى العشریة األ 
في إدارة ضریبة القیمة   اإلنصافحد من یما      ً  كثیرا                        ّ    والمعدالت الضریبیة المخف ضة  الضریبیة اإلعفاءات 

 .14األغنى أكثر من الفئات السكانیة  والوسطى ثقل كاھل الطبقات الفقیرة یو  ،المضافة

 في معظم   من مجموع اإلیرادات الضریبیة ضریبة الدخلالمتدنیة لحصة الوباإلضافة إلى 
ومن بین البلدان الواردة في  .               ً حصة ضئیلة أیضا  الثروة  ضریبة تمثلبلدان التي تعتمد على الضرائب، ال

            ً أعلى نسبیا   ،لبنان ومصرفي كل من  الملكیة،ضریبة اإلیرادات المتأتیة من  كانت حصة، 10 الشكل
أغنى    وتشیر الدراسات إلى أن .  2018في المائة من مجموع اإلیرادات الضریبیة في عام    8  حوالى بلغت  و
الوسطى من  ، وأن حصة الطبقة 15الثروة في المنطقة یستأثرون بنسبة كبیرة من  في المائة من السكان  1

    ً      ً                     أداة  فعالة  لتصحیح أوجھ االختالل   یمكن أن تكون الملكیةضریبة ھذه األدلة أن     ّ  وتبی ن . 16          ّ  السكان تتقل ص 
  حوالى   الملكیةضرائب    تمثل،  على الصعید العالميو ات.                              ً       ً       في المجتمعات العربیة، ومصدرا  رئیسیا  لإلیراد 

 في المائة من مجموع اإلیرادات الضریبیة، وھي نسبة أعلى بكثیر من المتوسط في البلدان العربیة.  7

 دد من البلدان الفقیرة بالنفطتركیبة اإلیرادات الضریبیة في ع - 10 الشكل
 (الحصة بالنسبة المئویة) 

 
 حسابات المؤلفین، باالستناد إلى بیانات من وزارة المالیة في البلدان المعنیة.: المصدر
َ                                      وأ درج ت ضریبة الملكیة في فئة "ضرائب أخرى". ، متاحة  في تونس والمغرب  الملكیة ضریبة البیانات الخاصة ب  : لم تكنمالحظة    ُ  

 
13 2015 Ismail,-Abu and Bhanumurthy Sarangi, . 

 . 2017 اإلسكوا، 14

15 2018 Piketty, and Assouad Alvaredo, . 

 . 2014 اإلسكوا، 16
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                                                      ً اإلصالحات الضریبیة األخیرة: تحسین التصاعدیة ال یزال تحدیا   

  ولي ت  تحصیل الضرائب مقارنة بحجم اقتصاداتھا، والفي    منخفضة  معدالت البلدان العربیة  تسجل  
.  17م                                          ُّ ُ زیادة اإلیرادات أو تعزیز اإلنصاف في ھذه الن ظ  من أجل  م الضریبیة             ُّ ُ ل تحسین الن ظ  ُ  ب    ُ لس     ً ا  فیكا   ً ا  اھتمام

ومنذ زمن طویل، تعتمد البلدان الغنیة بالنفط إلى حد كبیر على إیرادات النفط في حین تعتمد البلدان الفقیرة  
في المائة   7.3بالنفط على اإلیرادات الضریبیة كمصدر رئیسي للدخل. وفي المتوسط، شكلت الضرائب 

في المائة في   13.7ھذه النسبة إلى  من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان الغنیة بالنفط، في حین وصلت 
. وبلغ متوسط حصة اإلیرادات الضریبیة من الناتج المحلي اإلجمالي  2017البلدان الفقیرة بالنفط في عام 

أقل من متوسط ھذه الحصة في البلدان المتوسطة الدخل، وأدنى بكثیر    و، وھ 2017في المائة في عام    15.8
،  ُ                                                         ی ستثنى من ھذا الوضع في المنطقة العربیة كل من تونس والمغرب م. ومنھ في البلدان المتقدمة في العال

 . 201718                ً        في المائة تقریبا  في عام  22حیث بلغت حصة الضرائب من الناتج المحلي اإلجمالي 

لتلبیة تطلعات   النفقات وفي ظل انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدیون، وزیادة االحتیاجات من 
، أجرت  اي المنطقة العربیة لضغوط شدیدة. لذ ضت المیزانیات العامة ف     ّ ، تعر  الناس في السنوات األخیرة

ّ  عدة حكومات عربیة إصالحات ضریبیة في السنوات الخمس الماضیة، مرك ز بشكل رئیسي على ضریبة     ً ة                                                             
ھذه      ُ  َّ وست حل ل زیادة اإلیرادات.  من أجل قیمة المضافة، الضرائب السلع والخدمات، مثل ضریبة الدخل و
 زیادة اإلیرادات.  ومساھمتھا في   تھاتصاعدیحیث ات من اإلصالح

 الدخل الفرديضریبة إصالحات  - 11 الشكل
 رات       ُّ والتغی  معدالت الضریبة على الشریحة العلیا   (أ)

 (بالنسبة المئویة)مع الوقت 
  الفردي دخل  الضریبة لنسبة الحدین األدنى واألعلى   (ب)

 إلى نصیب الفرد من الدخل 

  
  ، والسلطات الضریبیة ذات الصلة في البلدان المعنیة: وھي األردن ،والجریدة الرسمیة ،: تجمیع المؤلفین من وزارة المالیةالمصدر
 والمغرب، للسنوات المشار إلیھا.  ،ومصر ،ولبنان ،وتونس

 لیا إلى نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في  نسبة حد الضریبة على الشریحة الع: یشیر السھم في حالة مصر إلى مالحظة
 . 2018؛ ویشیر السھم في حالة األردن إلى ھذه النسبة في عام 2011عام 

 
 . 2017 اإلسكوا، 17
 . ,2019b IMF من بیانات إلى باالستناد 18
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 بلدان المتوسطة الدخلال ر معدالت الضریبة على الشریحة العلیا في معظم         ّ  ، لم تتغی  2010منذ عام 
التي تعتمد بشكل كبیر على اإلیرادات الضریبیة، باستثناء األردن ومصر. ففي األردن، ازداد  في المنطقة، 

 .  2018في المائة في عام  30إلى  2015في المائة في عام  20معدل الضریبة على الشریحة العلیا من 
  2015وفي عام  ) في المائة  25(  2011في عام ما في مصر، فتراجع معدل الضریبة على الشریحة العلیا أ 
لتحقیق  (أ)). ولكن البلدان حاولت توسیع القاعدة الضریبیة    11  الشكل، ولم یتغیر بعد ذلك ( ) في المائة   22.5( 

  ألعلى للضریبة ا لحد  ا ذلك من انخفاض نسبة  على     ُ       . وی ستدل  الدخل الفردي ضریبة  المزید من اإلیرادات من  
قد انخفضت  و (ب)).   11 ل الشك(  2018و  2011إلى نصیب الفرد من الدخل بین عامي  على الشریحة العلیا 

فع ھذا الحد   ُ ر  و . 2018                                                        ً           ً         ھذه النسبة في معظم البلدان، باستثناء األردن الذي اعتمد حدا  أعلى جدیدا  في عام 
 في المائة.   30فع معدل الضریبة على الشریحة العلیا إلى                ُ دینار أردني، ور   1,000,000إلى  20,000من 

 دینار أردني   12,000من ُ ّ   خ ف ض الفترة نفسھا،  في  ، للضریبة الحد األدنى  أن ومن المثیر لالھتمام 
      ً        ً  اتجاھا  تنازلیا    ، باستثناء تونس  ، . وشھد معظم البلدان 2018دینار أردني في عام  5,000إلى  2011في عام 

                                      ً       . ویدل ھذا االتجاه التنازلي على أن عددا  أكبر  19إلى نصیب الفرد من الدخل   للضریبة   ألدنى في نسبة الحد ا 
كانوا یستفیدون من اإلعفاءات  من األشخاص من فئة الدخل األدنى، قد دخلوا الشریحة الضریبیة بعدما 

ّ   یبیة المفص لة سجالت الضر ل ر ا           ّ  بانتظار توف  والفقر،  اإلنفاق              ُّ        أثر ھذه التغی رات على  ُ  َّ      ی قی م بعد ولم . الضریبیة             .
تشیر    نصیب الفرد من الدخل   لضریبة على الشریحة العلیا إلى األعلى ل حد  ال واالنخفاضات الكبیرة في نسبة  

لكن  و . األعلى  الشریحة الضریبیة  دخلوا أن المزید من األشخاص من شریحة الدخل األعلى       ً    عموما  إلى 
 في مصر.   0.17في األردن في حین تقتصر على    1.65االختالفات كبیرة بین البلدان. فھذه النسبة تبلغ  

 ضریبة دخل الشركات في البلدان المتوسطة   معدالت  - 12 الشكل
 الدخل الفقیرة بالنفط في المنطقة 

 
والسلطات الضریبیة ذات الصلة في البلدان المعنیة: وھي األردن  ، والجریدة الرسمیة ، : تجمیع المؤلفین من وزارة المالیةالمصدر

 وتونس ولبنان ومصر والمغرب، للسنوات المشار إلیھا (یمكن االطالع على المرفق المتعلق باإلصالحات الضریبیة في البلدان). 

 
ّ  تسج ل تونس كانت 19  عامي بین الدخل  من الفرد نصیب إلى ألدنىا الحد  نسبة ارتفعت ثم ،البلدان جمیع بین نسبة أدنى   

 . الفردي دخلال ضریبة  من الدنیا الدخل  شریحة  وإعفاء  للضریبة، األدنى الحد  زیادة  بفعل  ،2018و 2015
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  معدلالارتفع د قضریبة دخل الشركات. وإصالحات في معدالت     ً أیضا  بعض البلدان جري ُ  ی  و
  في الشركات  دخلضریبة ولبنان ومصر، بینما ارتفع معدل ضریبة دخل الشركات في األردن العام ل

ین اإلیرادات          ً            بذل عموما  الجھود لتحس      ُ ). وت  12 الشكلالشریحة العلیا في األردن وتونس والمغرب (
 دخل الشركات. ضرائب   الضریبیة من خالل إصالح

رات في تحسین تحصیل الضرائب. ففي تونس                       ً                        ُّ وال یزال السؤال مطروحا  عن مدى فعالیة ھذه التغی  
الدخل من مجموع اإلیرادات الضریبیة، ولكن الفجوة في ھذه الحصة   ازدادت حصة ضریبة  ، ولبنان

عدل  على م  تعدیالت عدة  جریت                               ُ  (أ)). أما في األردن ومصر، حیث أ    13  الشكلتزال كبیرة بین البلدین ( ال
بیر في  ك  ٌ ر                ُّ ، فلم یالحظ تغی  2018حتى عام  2015الضریبة للشریحة العلیا والشرائح الضریبیة من عام 

ضریبة الدخل  بیانات حدیثة عن  بعد  تتوفر مضریبة الدخل. وفي المغرب، لحصة المبالغ المحصلة من 
من  ة ھذه الضریبة في حص اتجاه تصاعدي  تشیر إلى 2016حتى عام  المتاحة، ولكن البیانات الفردي

 مجموع اإلیرادات الضریبیة. 

 ضریبة الدخل   –      ُّ                     التغی رات في تحصیل الضرائب  - 13 الشكل
 السلع والخدمات ضریبة و

من مجموع اإلیرادات  الفردي دخل الضریبة حصة   (أ) 
 الضریبیة

مجموع ضریبة السلع والخدمات من حصة   (ب)
 اإلیرادات الضریبیة 

  
إحصاءات البنك  ؛األردن، وتونس، ولبنان، والمغربللبلدان المعنیة، وھي: المالیة  ةمن وزارومنشورات تقاریر المیزانیة : المصدر

 ؛ مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بالنسبة إلى مصر. IMF, 2017bالمركزي المصري؛ 

ضریبة السلع والخدمات،  دان المتوسطة الدخل إصالحات في ھذه البلوقد أجرى عدد من 
  ضریبة السلع والخدمات أو زیادتھا. ففي مصر، كان معدل ذلك استحداث ضریبة القیمة المضافة  في  بما
.  2016        ُ                                              ، ثم است بدلت ھذه الضریبة بضریبة القیمة المضافة في عام 2015في المائة حتى عام  10 یبلغ 

. وفي تونس،  2017في المائة في عام    14إلى    2016في المائة في عام    13ه الضریبة من  وازداد معدل ھذ 
   ضریبة ھذه النقطة مئویة واحدة في جمیع شرائح بمقدار ُ                              ر فع معدل ضریبة القیمة المضافة 
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في    11في المائة إلى    10دل ضریبة القیمة المضافة من  بزیادة مع    ُ       ٌ ات خذ قرار  في لبنان،  و.  201820في عام  
. وقد أدى استحداث ضریبة القیمة المضافة في مصر إلى زیادة  2018  ُّ          ون ف ذ في عام  2017المائة في عام 

. وفي تونس  2016من مجموع اإلیرادات الضریبیة منذ عام  السلع والخدمات كبیرة في حصة ضریبة 
 (ب)).  13 الشكلمع زیادة ضریبة القیمة المضافة ( عھا ارتفا ھذه الحصة  تواصل   ،    ً أیضا  

 تعبئة ضریبة السلع والخدمات - 14 الشكل
 ضریبة السلع والخدمات كحصة    (أ)

 من االستھالك الخاص
 رات                                   ُّ استجابة ضریبة السلع والخدمات للتغی    (ب)

 في معدالت الضرائب

  
والسلطات الضریبیة ذات الصلة في البلدان المعنیة: وھي األردن   ، والجریدة الرسمیة ، : تجمیع المؤلفین من وزارة المالیةالمصدر

 وتونس ولبنان ومصر والمغرب، للسنوات المشار إلیھا. 

  2018في عام  من مجموع اإلیرادات الضریبیة  في لبنان، انخفضت حصة ضریبة السلع والخدمات  و 
بشكل أساسي    ھذا االنخفاض   عود المضافة، وی ، على الرغم من زیادة معدل ضریبة القیمة 2017مقارنة بعام  

حصة ضریبة السلع والخدمات من مجموع االستھالك  ارتفعت    في المقابل، و إلى تراجع األنشطة االقتصادیة.  
).  14  الشكل(   اإلنتاج بشكل أساسي إلى زیادة ضریبة القیمة المضافة وضریبة    االرتفاع   ا عزى ھذ    ُ  ، وی  الخاص 

وتونس  في لبنان ومصر مقارنة باألردن          ٌ منخفضة    ھي   وحصة ضریبة السلع والخدمات من االستھالك الخاص 
  لم تتجاوز في المائة من االستھالك الخاص، في حین    14و   12حت الضرائب بین  و ا تر ،  تونس في  ف والمغرب.  

في المائة في مصر (التي   7.7في المائة) و  11في المائة في لبنان (الذي تبلغ فیھ ضریبة القیمة المضافة  5
. وال بد من دراسة اإلعفاءات من ضریبة القیمة  2018في المائة) في عام    14تبلغ فیھا ضریبة القیمة المضافة  

ّ       من أجل تكوین تصو ر أفضل التھرب الضریبي  حاالت  المضافة و  الضرائب. وفي األردن،  تدني تحصیل  عن                   
في المائة من مجموع    70في المائة من االستھالك الخاص و   12.6  حوالى تبلغ حصة ضریبة السلع والخدمات  

  ضریبي على نظام    یدل اإلیرادات الضریبیة. واالعتماد الكبیر على اإلیرادات الضریبیة من السلع والخدمات  
 

  14إلى    13ومن  في المائة،    7إلى    6ازدادت معدالت الضریبة على القیمة المضافة في مختلف شرائح السلع والخدمات من   20
 .تونس في  والخدمات  السلع ھذه تصنیف عن معلومات  الملحق  یتضمنو . في المائة 18إلى  17في المائة، ومن 
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  ال بد من بذل الجھود  ، ا . لذ ، العبء الضریبي أكثر من غیرھا  ، الطبقات الفقیرة والوسطى         ّ  حیث تتكب د  تنازلي 
 . 21م الضریبیة               ُّ ُ واإلنصاف في الن ظ    ة ل ا تحسین العد ل   الالزمة 

 تحصیل اإلیرادات المتوقعة    ُ ِ      ً   ت حد ث خلال  فياإلعفاءات الضریبیة  

ّ                                         ت ع د  النفقات الضریبیة إحدى النواحي الرئیسیة  میزانیات،  اللعملیات وضع ولسیاسات المالیة ل ُ َ
          ً                                                                                      وتھدف عادة  إلى تخفیف العبء الضریبي لتشجیع التنمیة االقتصادیة والنمو والرخاء. والنفقات الضریبیة،  
ّ                             وفقا  لتعریفھا الرئیسي، ھي اإلیرادات الضریبیة المفقودة بسبب مخص صات تعتمدھا الحكومة، وتتیح                                                           ً    

ّ  مبالغ ضریبیة أقل  لشركات الخاضعین للضریبة دفع الألفراد أو  أو عدم دفعھا في بعض الحاالت.  بكثیر                
       ٌ ناتجة  في اإلیرادات                                     ٌ اون االقتصادي والتنمیة، بأنھا تكالیف    ُ  َّ                        ً            وت عر ف النفقات الضریبیة، وفقا  لمنظمة التع

ّ                         من المعاملة التفضیلیة المخص صة لبعض األنشطة االقتصادیة  ّ    . وكثیرا  ما یصعب وضع تعریف موح د  22                                                ً        
ّ        للمخص صات ال   ّ   لمعق د للنفقات الضریبیة بسبب الطابع ا  مختلف المیزانیات الوطنیة. ة في وارد     

ٌ                              وتختلف أنواع مخص صات اإلنفاق الضریبي، ولكل  نوع منھا أثر  مختلف على الفئات االقتصادیة                ّ                         ّ                
ٌ                                                    المتأثرة بھ. واإلعفاء من الضریبة ھو شكل  من أشكال اإلنفاق الضریبي. فدافعو الضرائب المعفیون                                        

َ                  ت فر ض علیھم الضریبة و  ال                                               ُ                           ال یتعین علیھم دفعھا مع أن ھذه الضریبة كانت ست دفع لوال اإلعفاء. والخصومات   ُ 
                                                                     ً                           واالستبعادات ھما شكالن آخران من اإلنفاق الضریبي. ومن األمثلة علیھما، وفقا  لمركز السیاسات الضریبیة،  

  ّ            مخف ضة ھي شكل  المعدالت ال و .  23خصم إیرادات الرھن العقاري على المنازل واستبعاد الفائدة على السندات 
  ً    ً                            ضا  بدال  من المعدل الكامل. والحوافز                                                 ً       ً   ّ  آخر من اإلنفاق الضریبي حیث یسدد دافع الضرائب معدال  ضریبیا  مخف  

       ً                                                                                ھي أیضا  نفقات ضریبیة لتشجیع وتعزیز النشاط االقتصادي واإلنتاج في قطاعات معینة؛ وتشمل ھذه  
خصومات للشركات العاملة في ھذه القطاعات. والمناطق  منح    ّ        مخف ضة أو  ة  ی ضریب معدالت  فرض  الحوافز  

                 ُ   َ                                إلنفاق الضریبي، وت ستخد م لتعزیز التنمیة االقتصادیة في                          ً                االقتصادیة الخاصة ھي أیضا  شكل من أشكال ا 
ضریبیة  إعفاءات وخصومات منطقة محددة داخل البلد. وتستفید الشركات التي تعمل في ھذه المناطق من 

                    ً                                      تجعل عملھا أقل كلفة  من العمل في المناطق الخاضعة للضرائب. 

قتصادي والتنمیة عن النفقات الضریبیة على     ّ                                               ویبل غ العدید من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اال 
ٍ                  ً       نحو  منتظم، إما سنویا  أو في  ّ                ، ولكن ما من آلیة  دولیة محددة وموح دة لإلبالغ تتیح  24الوطنیة  میزانیات ال                     ٍ                

النفقات الضریبیة وتوحید قیاساتھا من   اإلبالغ عن مقارنة النفقات الضریبیة بین البلدان. ومن المھم تحسین 
عن تكالیف اإلنفاق الضریبي في                                                     ّ  ف المرتبطة بھا على نحو أفضل. وما من دولة عربیة تبل غ أجل فھم التكالی 

ّ    ٍ مخص صات  في میزانیاتھا عدة بلدان  تعتمد السنویة. و  ھا تقاریر أو في  ھا میزانیات   إلنفاق الضریبي  ل    
              ٌ                                                                           ). وتفید دراسة  عن النفقات الضریبیة في المغرب بأن التكلفة اإلجمالیة للنفقات الضریبیة بلغت  2 الجدول ( 

                      ٌ  ). وھذه التكالیف كبیرة   1 اإلطار (  2014في المائة من الناتج الكلي في عام  3.8ملیار درھم أو  34.6 حوالى 
ّ                                                                   وینبغي تقدیرھا عند إقرار المخص صات. فتوفیر اإلعفاءات أو الحوافز أو أي شكل آخر من اإلنفاق الضریبي،                                

 
 . 2017 اإلسكوا، 21

22 2018 (CEP), Policies Economic on Council . 

23 2019 Center, Policy Tax . 

24 2018 CEP, . 
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موع اإلیرادات الضریبیة المتوقعة. ویساعد تقییم                                       ً       ّ          من دون إجراء تقییم لھذا اإلنفاق، كثیرا  ما یصع ب تقییم مج 
 النفقات الضریبیة، حسب أنواع الضرائب المختلفة، في تحدید اآلثار التوزیعیة للنفقات الضریبیة. 

 أنواع النفقات الضریبیة في البلدان العربیة المتوسطة الدخل: بعض األمثلة  - 2 الجدول
 البلد (نوع الضریبة) النفقات الضریبیةنوع 

لبنان (ضریبة ؛ تونس (ضریبة الدخل الفردي)؛ األردن (ضریبة الدخل الفردي) اإلعفاءات
المغرب (ضریبة الدخل   مصر (ضریبة الدخل الفردي، الملكیة)؛دخل الشركات)؛ 

 الفردي وضریبة القیمة المضافة)
مصر (ضریبة  ؛ لبنان (ضریبة دخل الشركات)  ؛الدخل الفردي)تونس (ضریبة  الخصومات واالستبعادات

 الدخل الفردي)؛ المغرب (ضریبة الدخل الفردي) 
لبنان (ضریبة ؛ األردن (ضریبة السلع والخدمات)؛ تونس (ضریبة دخل الشركات) ضة              ّ المعدالت المخف  

مصر (ضریبة القیمة المضافة)؛ المغرب ؛ القیمة المضافة على عدة منتجات)
 بة القیمة المضافة)(ضری

مصر لبنان (ضریبة دخل الشركات)؛ ؛ تونس (ضریبة الدخل الفردي، الملكیة) الحوافز
 (ضریبة دخل الشركات)؛ المغرب (ضریبة دخل الشركات)

 األردن (ضریبة دخل الشركات)؛ المغرب (ضریبة دخل الشركات) المناطق االقتصادیة الخاصة
 

 في المائة من مجموع اإلیرادات الضریبیة  17النفقات الضریبیة في المغرب مرتفعة وتبلغ  -1 اإلطار
، بلغ مجموع ھذه النفقات 2014تشكل النفقات الضریبیة حصة كبیرة من اإلیرادات في المغرب. ففي عام 

. وینطوي )2017(في المائة من الناتج الكلي في المغرب، حسب تقدیرات قاسم ومنصور  3.8ملیار درھم أو  34.6
كل إنفاق ضریبي إلى جانب األحكام              ً   ویتضمن تفسیرا  ل ن من التفصیل،تقریر النفقات الضریبیة للمغرب على قدر معی

في المائة    74.6، تم تقییم  2014بة لعام  القانونیة ذات الصلة، والمستفیدین منھ، وأھدافھ، والقطاعات المتأثرة بھ. وبالنس
النظام الضریبي یتضمن و. 402من مجموعھا البالغ  300صات الضریبیة المحددة، أي                       ّ من العدد اإلجمالي للمخص  

ال یشمل الوحدة  ولكنھ معدالت الضرائب والقواعد الضریبیة لكل فئة من فئات الضرائب  ، حسب تعریفھ،القیاسي
         ّ                                                                                  یبیة. ویبی ن الرسم البیاني أن النسبة األعلى من النفقات الضریبیة ترتبط بضریبة القیمة المضافة  الضریبیة والفترة الضر

                                ً                      القطاع العقاري ھو األكثر استفادة  من النفقات الضریبیة. أن أكثر من أي نوع آخر من الضرائب، و

 2014حصة النفقات الضریبیة حسب نوع الضرائب، المغرب 

 
____________________ 

 . Kassim and Mansour, 2017 :المصدر
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 ل الدیون في المنطقة العربیة                         ُّ تزاید أوجھ الضعف إزاء تحم   -     ً خامسا  

 ارتفاع الدیون یحد من الحیز المالي لتمویل التنمیة  

                                                                                    ً  تختلف القدرة على إدارة المیزانیات العامة لدعم االستثمارات االقتصادیة واالجتماعیة اختالفا   
    ً                                                                                                      كبیرا  بین البلدان الغنیة بالنفط والبلدان الفقیرة بالنفط في المنطقة العربیة. فنسبة الدین العام إلى الناتج  

عة في بعض الحاالت مثل البحرین حیث  المحلي اإلجمالي منخفضة في البلدان الغنیة بالنفط، ولكنھا مرتف
                                                    ٌّ             ُ     في المائة كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد راكم كل  من العراق وع مان   95یصل الدین العام إلى 

َ                             ّ ولیبیا مبالغ  مرتفعة من الدین العام، ولكن   ُ     ً      ً           أفضل  حاال  نسبیا  من البلدان  ھذه البلدان              الفقیرة    المتوسطة الدخل     
في المائة في البلدان المتوسطة    91ویبلغ متوسط نسبة الدین إلى الناتج المحلي اإلجمالي    بالنفط في المنطقة. 

 في المائة في البلدان الغنیة بالنفط.  26الدخل مقارنة بنسبة 

 الدین العام - 15 الشكل
 (أ)  الدین الحكومي العام اإلجمالي 

 المحلي اإلجمالي)(بالنسبة المئویة من الناتج 
(ب)  رصید الدین الخارجي، العام والمكفول من الحكومة  

 (بالنسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي)

  
 . 2017اإلسكوا،  ؛World Bank, 2019: حسابات المؤلفین باالستناد إلى المصدر

                 ّ                                               الفقیرة بالنفط، ظل ت نسبة الدین إلى الناتج المحلي اإلجمالي ترتفع  المتوسطة الدخل وفي البلدان 
لى الناتج  ، بلغت نسبة الدین إ2018. وفي عام  25)15  الشكل(  2008منذ األزمة االقتصادیة العالمیة في عام  

في المائة في األردن، في حین انخفضت ببطء في مصر   94في المائة في لبنان و 157المحلي اإلجمالي 
في المائة. ومن العوامل الرئیسیة الرتفاع العجز المالي والدیون في المنطقة التساھل في   92لتصل إلى 
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كما ھو مبین في القسم األول  . و26كومیة تطبیق قواعد السیاسة المالیة واالستنسابیة في زیادة النفقات الح
ُ   َّ                   ی مو الن من خالل االقتراض  اللذان  ازداد العجز المالي والعجز في الحساب الجاري من ھذه الوثیقة، 

الفقیرة بالنفط  المتوسطة الدخل بالعمالت األجنبیة. وفي المتوسط، بلغ العجز في الحساب الجاري للبلدان 
. وقد أرغم ھذا الوضع البلدان المتوسطة الدخل  2018في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  6.5

مثل األردن، وتونس، ومصر، والمغرب على االقتراض من صندوق النقد الدولي بموجب ترتیبات  
ّ                  االقتراض الخاصة، ومن المرفق الموس ع للصندوق في عام  الدین العام  . وأصبح لبنان شدید التأثر ب2016                               

 ). 2 اإلطار(            ً         ً                                                         ویواجھ ركودا  اقتصادیا  فیما یتصدى لالحتجاجات العامة التي تدعو إلى تغییر الحكومة 

في المائة في البلدان    180مالي ارتفاعھ وقد بلغ  ویواصل متوسط نسبة الدین إلى الناتج المحلي اإلج
في المائة   212                               ً                                                 المنخفضة الدخل. ویعود ذلك أساسا  إلى االرتفاع الھائل للدیون في السودان، التي بلغت 

في المائة). وإلى جانب السودان،   36، بفعل االنخفاض الكبیر في قیمة العملة السودانیة (2018في عام 
 في المائة.  85الناتج المحلي اإلجمالي في موریتانیا حوالى تبلغ نسبة الدین إلى 

وباإلضافة إلى الدین الحكومي العام اإلجمالي المرتفع واآلخذ في االرتفاع، یطرح الجزء المتعلق  
باالقتراض الخارجي في رصید الدیون، وخدمة الدیون المرتبطة بھ، تحدیات أخرى بالنسبة لمعظم البلدان  

ّ                 یتعلق بالبلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط، ارتفع المتوسط المرج ح لمجموع الدین  العربیة. وفي ما                                                                  
في المائة في عام   34إلى  2011في المائة في عام  28الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي من حوالى 

في المائة   56ل . وبلغ مجموع الدین الخارجي للبلدان المتوسطة الدخ27      ً                     ، وفقا  آلخر البیانات المتاحة 2017
 ، ما یدل على أن الدین الخارجي الخاص  2015في المائة في عام  38، مقارنة بنسبة 2017في عام 

قد ازداد بسرعة في ھذه الفترة. وانخفضت حصة الدین الخارجي العام والمكفول من الحكومة من حوالى  
في البلدان   2017في المائة في عام  61إلى  2015في المائة من مجموع الدین الخارجي في عام  72

لي اإلجمالي إلى  المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط. وقد أدت زیادة حصة الدین الخارجي من الناتج المح
زیادة حصة خدمة الدیون من الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات األخیرة، وال سیما بالنسبة للبلدان  

ات صادراتھا لتسدید خدمة الدیون  د في المائة من عائ  25المتوسطة الدخل التي كان علیھا تخصیص حوالى  
 . 2017الخارجیة في عام 

 ارتفع الدین الخارجي (العام والمكفول من الحكومة) إلى   وبالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل،
                               ً         ، وكان الدین الخارجي الخاص ضئیال . وبلغت  2017في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  51

في المائة من مجموع رصید الدیون   99، حوالى 2017نسبة الدین العام والمكفول من الحكومة، في عام 
سط حصة الدین الخارجي العام والمكفول من الحكومة، من الناتج المحلي اإلجمالي،  الخارجیة. وارتفع متو

. وأدى تخفیف عبء الدیون على  2017في المائة في عام  36إلى   2013في المائة في عام  25من حوالى 
  2012في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  40.5جزر القمر إلى انخفاض دیونھا الخارجیة من 

َ                                       . ومنذ ذلك الحین، لم یحظ  أي بلد آخر في السنوات األخیرة بتخفیف  2013في المائة في عام  18.5إلى                         

 
26 2017 Ahmadieh,-El and Sarangi2017 اإلسكوا،  ؛ . 

  ومجموع  الخدمات.  أو  السلع  أو  بالعملة   ُ  َّ ت سد د التي المقیمین، لغیر المستحقة  الدیون إلى  الخارجیة الدیون مجموع  یشیر 27
َ   ی ستخ دم  ماو  المكفول،   غیر   والخاص  الحكومة،   من  والمكفول   العام  األجل،   الطویل   الدین  مجموع   ھو  الخارجیة   الدیون   الذي   االئتمان  من   ُ   
 األجل.  القصیر والدین  الدولي، النقد  صندوق یقدمھ
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                                    ً      ً  . ویرتبط الدین الخارجي العام ارتباطا  وثیقا   28ذات الصلةشروط  العبء الدیون، مع أن السودان یستوفي  
المؤسسات الكبیرة في القطاع العام والمؤسسات  بتمویل الخصوم المتداولة واإلعانات الضمنیة التي تتكبدھا  

التجاریة الحكومیة. وتشیر الحصة المرتفعة من الدین الخارجي العام والمكفول من الحكومة إلى أن قدرة  
                                                           ُ     القطاع الخاص على االستفادة من التمویل الخارجي محدودة أو ال ت ذكر. 

ّ  ارتفاع الدین الخارجي غیر المیس ر                                

ّ         الجزء المیس ر من ال  .  29) 16 الشكلدین الخارجي ضئیل بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل (          
ٍ                     وقد شھدت ھذه البلدان انخفاضا  مستمرا  في الدیون الخارجیة المیس رة كحصة  من مجموع الدیون ال        ّ خارجیة                              ً       ً                        

ّ                           العامة والمكفولة من الحكومة. ففي األردن مثال ، انخفضت القروض المیس رة كحصة من الدین الخارجي                       ً                                          
.  2017في المائة في عام  29إلى أقل من  2008في المائة في عام  70العام والمكفول من الحكومة، من 

ّ                 وشھدت مصر أیضا  انخفاضا  مماثال  في القروض المیس رة. وھذا یعني أن  معدل الفائدة على االقتراض                 ً        ً      ً               
ّ                                                            آخذ  في االرتفاع. وبما أن األموال المیس رة لم تعد متاحة بسھولة للبلدان المتوسطة الدخل، فقد اعتمدت                                   ٌ   

ّ               الحكومات على القروض الخارجیة غیر المیس رة. وبین عامي  ، شھدت األردن، وتونس،  2017و 2012                                     
األجل، العام والمكفول من الحكومة، كحصة من                      ً                         ومصر والمغرب ارتفاعا  في الدین الخارجي الطویل 

 .30الناتج المحلي اإلجمالي 

 توزیع الدین الخارجي  - 16 الشكل
 (بالنسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي) 

 
 . 2017المؤلفین مع تحدیث البیانات، باالستناد إلى اإلسكوا،   ات: حساب المصدر

 
  یفي  أن علیھ یزال ال ولكن بالدیون، المثقلة الفقیرة لبلدانا مبادرة إطار في المساعدة على للحصول مؤھل السودان 28

 القرار.  اتخاذ نقطة إلى  للوصول معینة بشروط 

ّ    المیس رة، الدیون 29 ّ  یشك ل  قروض  ھي تعریفھا، حسب        الخارجي  الدین ویعطي أكثر.  أو المائة في 25 فیھا المنح عنصر    
ّ  المیس ر ّ    میس رة،  بشروط   الرسمیین  المقرضین  نم  المقترض  ا  ّ   تلق اھ  التي  المساعدات  بشأن  معلومات          المساعدة   لجنة   حددتھ   الذي  النحو   على     

 . )2017a Bank, World( والتنمیة االقتصادي التعاون لمنظمة  التابعة اإلنمائیة

  وھو  واحدة، سنة       َّ الممد د أو  األصلي  استحقاقھ  تاریخ یتجاوز  الذي الدین بأنھ األجل الطویل  الخارجي الدین    َّ یعر ف 30
 الخدمات.  أو السلع أو بالعملة   ُ   َّ وی سد د المقیمین لغیر  مستحق
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 ال بد من أن ینظر لبنان في تصحیح مسار استجابة السیاسة المالیة للدین العام -2 اإلطار
                 ً       ً                                                                                  یواجھ لبنان تحدیا  رئیسیا  في تخفیض الدین العام من أجل تحقیق استقرار االقتصاد الكلي. وفیما یناھز حجم االقتصاد 

ملیار دوالر. وال تزال نسبة الدین إلى الناتج المحلي  85ملیار دوالر، یبلغ الدین العام اإلجمالي حوالى  56.6اللبناني 
 33.7. وبلغ مجموع الدین الخارجي 2018في المائة في عام  157حملھ، وقد بلغت اإلجمالي مرتفعة على نحو ال یمكن ت

ملیار دوالر). ولطالما اعتمدت الحكومة اللبنانیة  31.5، یرتبط معظمھ بالسندات األوروبیة (2018ملیار دوالر في عام 
ّ                         إلى حد كبیر على الدین الخارجي الذي تشك ل نسبة السندات األوروبیة   ة منھ. في المائ 90                                     

في تعریفات الكھرباء المدعومة    ّ    یتمث ل  حد التحدیات الرئیسیة  فألدین العام.       ً       ً      عنصرا  رئیسیا  من ا ُ  َ                 وی ع د قطاع الكھرباء  
إلى حد كبیر، في حین ظلت أسعار الطاقة على حالھا في السنوات القلیلة الماضیة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.  

الكھرباء دعم      ّ        . وتمث ل نسبة 1992منذ عام في المائة من الدیون اللبنانیة  50أكثر من  تراكم  الكھرباء في  دعم وقد أسھم
،  2014؛ وكان نصف العجز المالي، في عام )Bouri and El Assad, 2016( المیزانیة العامة في المائة من  15حوالى 

 .)World Bank, 2014(      ً                           مرتبطا  بخسائر مؤسسة كھرباء لبنان 
في المائة في   8.6في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، بعد أن كان  11إلى  المیزانیة ، ارتفع عجز 2018وفي عام 

                                                        ً                                           . وتواجھ الحكومة اللبنانیة، بفعل ارتفاع ھذا العجز، ضغوطا  إلجراء إصالحات مالیة ھامة من أجل تخفیض عجز  2017عام 
ار دوالر، وھو المبلغ الذي التزم بھ المانحون الدولیون في المؤتمر االقتصادي  ملی   11، وھو شرط مسبق للحصول على  المیزانیة 

ّ               . وقد تعھ دت الدولة، في 2018للتنمیة من خالل اإلصالحات ومع الشركات (سیدر) في عام  ، بتخفیض  2019عام  میزانیة         
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، على الرغم من الزیادة في تكالیف خدمة الدین العام، حیث تشكل مدفوعات    7.6العجز إلى  

بتخفیض    المیزانیة                                        ُ               في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. واقت رح تخفیض عجز    9الفوائد حوالى نصف النفقات الحكومیة ونحو  
  10، مثل رفع معدل ضریبة القیمة المضافة من 2018أحكام ضریبیة جدیدة في عام النفقات الرأسمالیة إلى حد كبیر وتطبیق 

َ                           في المائة. واستمر  الضغط الشدید من أجل تحسین اإلیرادات وبلغ ذروتھ عندما ف رض ت تدابیر ضریبیة جدیدة في   11إلى    ُ                                                      ّ                 
 . 2019ي نھایة تشرین األول/أكتوبر  إلى احتجاجات عامة واسعة النطاق ف  ّ    أد ت  و   العام ستیاء  أثارت اال ،  2019منتصف عام  

            ّ                                                                                          وقد أدى التشد د في ظروف السیاسة النقدیة وارتفاع معدل االدخار، إلى جانب التراخي في القواعد المالیة، إلى  
في المائة على   12ارتفعت أسعار الفائدة على اإلیداع لمدة سنة وبلغت  ،2019عام وفي إضعاف النمو والمالیة العامة. 

في المائة على الودائع بالدوالر (ونسبة أعلى على الودائع الكبیرة). وسعر الفائدة بین المصارف،    8یرة اللبنانیة و الودائع بالل
                                       ٌ                                                                         أو سعر الفائدة على األموال االتحادیة، آخذ  في االزدیاد منذ السنوات الثالث الماضیة. وبعد االحتجاجات العامة التي شھدھا  

في المائة بحلول نھایة تشرین الثاني/نوفمبر   25، قفز سعر الفائدة بین المصارف إلى  2019لبنان في تشرین األول/أكتوبر  
في المائة في السنوات   5                                                                        ً           ، كما ھو مبین في الشكل أدناه. وظل الفارق بین معدل الفائدة والنمو إیجابیا ، ووصل إلى 2019

ّ          ً تسج ل انخفاضا  األخیرة، ما یعني أن كلفة خدمة الدین أعلى بكثیر من اإلیرادات التي  ّ            بفعل تباطؤ النمو. وتحو لت معالجة                           
ّ                                    الدین العام إلى تحد   ال یمكن تحم لھ، وتؤدي إلى تراكم مزید من الدیون.           ٍ ّ                   

 سعر الفائدة على األموال االتحادیة (بالنسبة المئویة)

 
                             ِ                                         ، وبعد االحتجاجات الضخمة المطال بة بسیاسات مالیة ونقدیة واجتماعیة أفضل  2019ومنذ الربع األخیر من عام 

َ                                     وبمكافحة الفساد، یواجھ لبنان ظروفا  اقتصادیة قاسیة ومشاكل  في السیولة. ومع أن المصرف المركزي                        ً                                   
 األجنبیة،                                  ّ                                                        لم یفرض الضوابط على رأس المال، ات خذت المصارف التدابیر الالزمة لضبط احتیاطیاتھا من العمالت 

، أثرت مشاكل  2018ملیار دوالر في عام  2.9ملیون دوالر وصادراتھ  19.9وال سیما الدوالر. وفي بلد بلغت وارداتھ 
                    ً                                                                                 ّ    السیولة بالدوالر سلبا  على األعمال التجاریة (من خالل الواردات) وعلى المستھلكین (من خالل ارتفاع األسعار)، وھد دت 

                       ً                                                              ال یزال لبنان یواجھ ضعفا  في سعر صرف اللیرة اللبنانیة مقابل الدوالر في السوق الموازیة؛   األمن الغذائي في البلد. لذا،
وفقدان اإلیرادات وإغالق األعمال التجاریة؛ وفقدان ثقة الناس في اآلفاق االقتصادیة؛ وتراجع التصنیفات االئتمانیة؛ 

 مصارف اللبنانیة.لة؛ والضغوط المتصلة بالسیولة في ال                       َ وانخفاض التحویالت المرس  
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   ّ                                                        ً          ، ات خذ المصرف المركزي إجراءات للتدخل في السوق، فأصدر تعمیما  طالب فیھ 2019وفي كانون األول/دیسمبر  
في المائة على   8.5في المائة على الدوالر و  5المصارف بتخفیض أسعار الفائدة على الودائع الجدیدة إلى حد أقصى قدره 

    ً                                                                           أیضا  اعتماد بعض اإلصالحات المالیة الجادة بما یتفق مع السیاسة النقدیة في لبنان من  اللیرة اللبنانیة. ومع ذلك، ینبغي 
 أجل بناء ثقة الناس وتحسین الشفافیة في إدارة المالیة العامة. 

: من الضروري زیادة اإلیرادات تحسین تصاعدیة الضرائب، ولیس زیادة الضرائب على السلع والخدمات 
الطبقة الوسطى والفقراء أعلى    على الضریبیة، ولكن ھذا ال یعني زیادة الضرائب على السلع والخدمات حیث یكون العبء  

ینبغي التركیز على زیادة تصاعدیة الضرائب وتحسین االمتثال الضریبي، على النحو و األغنیاء.          ّ   الذي یتكب دهمن العبء 
). وفي الماضي، لم ینجح لبنان في تحسین 2017اإلسكوا،  إعادة النظر في السیاسة المالیة (  بشأن ریر اإلسكوا  الوارد في تق

في  7                                        ّ                                                   حصة ضریبة الدخل من مجموع اإلیرادات. فقد ظل ت حصة ضریبة الدخل منخفضة إلى حد كبیر، وبلغت حوالى 
ُ  َ                                . وح شد ت إیرادات أعلى من خالل زیادة الض2018المائة في عام   رائب على السلع والخدمات، مثل ضریبة القیمة المضافة.     

فعلى                                                                 ً                                       وفي ھذه المرحلة المفصلیة، ال بد من تحسین تصاعدیة ضریبة الدخل بدال  من زیادة الضرائب على السلع والخدمات.  
 38ائة في تونس و في الم 35في المائة مقارنة بنسبة  20الشریحة العلیا لمعدل الضریبة في لبنان سبیل المثال، ال تتجاوز 

 في المائة في المغرب. 

یمكن زیادة الموارد : جمیع المواطنین من  اإلقرارات الضریبیةالحصول على تحسین االمتثال الضریبي، وضمان 
َ                      من خالل تحسین االمتثال الضریبي. وی ذك ر أن عبء الضرائب على  معدالت الضرائب الحالیة، في ظلحتى  ،الضریبیة   ُ                               

). وأحد التدابیر الممكنة لتحسین االمتثال 2017اإلسكوا،  الطبقة الوسطى في لبنان ( ّ     كب ده  من العبء الذي تتكبار األغنیاء أقل  
                                                              ّ                                           ھو ضمان أن یمأل جمیع المواطنین اإلقرارات الضریبیة حتى ولو لم یتعی ن علیھم دفع الضرائب. فھذا سیساعد في تحسین 

 التكالیف في البدایة من أجل إصالح عملیات اإلقرار الضریبي.ل بعض                               ُّ الشفافیة حتى ولو كان ینبغي تحم  

: إظھار الجدیة في تطبیق                                                                 ِ   تنفیذ شروط مؤتمر "سیدر" من خالل توجیھ الموارد نحو االستثمارات المنت جة
لمزید ، وتوخي ا                              ً                                                               اإلصالحات المتعلقة بالحوكمة بدءا  بقانون الوصول إلى المعلومات الذي یتیح وصول الجمیع إلى البیانات 

إجراء المسوحات لتقییم األثر االجتماعي للسیاسات االقتصادیة. وینبغي أن تشرف على تنفیذ شروط مؤتمر من االنتظام في  
             ٌ                                                                                                  "سیدر" مجموعة  من الخبراء التكنوقراطیین المستقلین الذین لیس لھم انتماءات سیاسیة والذین یضمنون توجیھ األموال إلى  

 تسویة القضایا ذات األولویة مثل االختناقات في الھیاكل األساسیة.  المشاریع االستراتیجیة من أجل 

: یحتاج القطاع المصرفي إلى تعزیز حوكمة الشركات من خالل تنفیذ المبادئ تنفیذ إصالحات القطاع المالي 
ي لدعم استقرار التوجیھیة للجنة بازل، مع مراعاة خصوصیات االقتصاد اللبناني. وال بد من إعادة النظر في النظام النقد

 االقتصاد الكلي. 

 ،                                 ً     ً           : شھد لبنان على مر السنین ارتفاعا  كبیرا  في الدیون               ً                                           التحول تدریجیا  إلى السیاسات المالیة المعنیة بتثبیت الدیون 
ولم یتمكن االقتصاد من ضمان ما یكفي من األرصدة األولیة لتثبیت الدیون. وظلت نسبة الرصید األولي المطلوبة لتثبیت 

ن أعلى بكثیر من النسبة الفعلیة للرصید األولي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ما یشیر إلى أن أسعار الفائدة ظلت دون الدیو 
. وفي ظل استمرار الوضع االقتصادي، ستؤدي زیادة )Sarangi and El-Ahmadieh, 2017(معدالت النمو االقتصادي  

ّ                  الدیون (إصدار السندات) والتعھ د برفع أسعار الف ّ                         ائدة إلى زیادة التعر ض لمخاطر الدین الخارجي.                                                  

إلغاء أو تخفیض جمیع النفقات الحكومیة غیر الضروریة لخفض التكالیف ال بد من : تقییم سیاسات تحویل النفقات 
                                 َ                              جة واجتماعیة. وسیتطلب ھذا األمر رصد  النفقات االجتماعیة المرتبطة                                        ِ  وتحویل النفقات العامة إلى استثمارات منت  

االقتصاد الكلي الواردة في ھذه الوثیقة. واألداة الجدیدة التي وضعتھا اإلسكوا بشأن "رصد وإصالحات اتیجیات باستر
النفقات االجتماعیة في الدول العربیة" تدعم الدول األعضاء في مجال إصالح المیزانیات والسیاسات المالیة، ویمكن أن 

 ).2019اإلسكوا،            ً            ً  تكون مفیدة  للبنان أیضا  (
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 جھود تشجیع االستثمار: ما مدى فعالیتھا  -   ً دسا  سا
 لجذب االستثمارات األجنبیة المباشرة؟

ّ                                                ِ         ً                          ی ع د  تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى القطاعات المنت جة وسیلة  ھامة لتسریع تنفیذ مقاصد   َ  ُ
)، وتحسین  1-باء-7أھداف التنمیة المستدامة، وال سیما تحسین فرص حصول الجمیع على الطاقة (المقصد  

لقدرة اإلنتاجیة للبلدان،  )، وتحسین ا1-جیم-11، و1- ألف-9الھیاكل األساسیة القادرة على الصمود (المقصد  
 ). 1-باء-10ما یساعد في الحد من عدم المساواة بین البلدان (الغایة 

وقد أجرت بلدان المنطقة العربیة عدة إصالحات على مستوى السیاسات من أجل تحقیق اندماج  
المتعلقة   التدابیر وتشمل أكبر مع االقتصاد العالمي وجذب المزید من االستثمارات األجنبیة المباشرة. 

الحد من الحواجز التجاریة من خالل إبرام اتفاقات التجارة الحرة، واعتماد   بتشجیع االستثمار والتجارة 
ّ            المعاییر الخاصة بالمعاملة والممارسات الدولیة، ووضع معاھدات االستثمار الثنائیة. ونرك ز ھنا على                                                                                    

األجنبي المباشر. وفي السنوات العشر   اإلصالحات في قوانین االستثمار التي تسھم في جذب االستثمار
. فقد ألغت العدید من  31الماضیة، كان ھدف ھذه اإلصالحات خفض التكالیف المرتبطة ببدء أعمال تجاریة 

                    ّ                                                                      البلدان العربیة أو خف ضت الحد األدنى من المتطلبات الرأسمالیة لالستثمار مثل األردن، والجزائر،  
ٌ                                           ي. ویس رت بلدان  أخرى، مثل اإلمارات العربیة المتحدة ومصر،  والمغرب، وبلدان مجلس التعاون الخلیج         ّ      

عملیات التسجیل. وقامت عدة بلدان، مثل الكویت والمغرب والمملكة العربیة السعودیة، بتحدیث عملیات  
َ         التسجیل وطرق الدفع لدیھا، في حین أنشأت ع مان وقطر ومصر مراكز  جامعة.                     ُ                                         

          ُ                                           عشرین، اعت مدت الحوافز الضریبیة، بما في ذلك اإلعفاءات  وفي العقد الثاني من القرن الحادي وال
الضریبیة، في بلدان عربیة مختلفة (مثل األردن، واإلمارات العربیة المتحدة، والجزائر، ودولة فلسطین،  

سنة،   20سنوات و 5والكویت، ولبنان، ولیبیا، ومصر، والمغرب). وتتراوح اإلعفاءات الضریبیة بین 
َ                                                                وم نح ت إعفاءات من الضرائب غیر المباشرة في قطاعات اقتصادیة محددة في   .32حسب نوع الصناعة    ُ  

البحرین ولبنان، وفي مناطق اقتصادیة محددة، كما في األردن ومصر. وتسمح بلدان أخرى، مثل تونس،  
بإعفاء األرباح المعاد استثمارھا من الضرائب المفروضة على الشركات، بینما تعفي بلدان أخرى، مثل  

 ن، الموظفین األجانب من ضرائب الدخل واشتراكات الضمان االجتماعي. األرد 

  ُ  َّ      ً                                                         ً                   وأ قر ت أیضا  إصالحات في مجال االستثمار لتعزیز بیئة األعمال التجاریة. أوال ، قامت جمیع بلدان  
مجلس التعاون الخلیجي بتحدیث قوانینھا المتعلقة باالستثمار والشركات حیث تسمح اآلن لألجانب بامتالك  

       ّ                    . فقد سن ت اإلمارات العربیة  33في المائة في عدة قطاعات من اقتصادھا  100ات بنسبة تصل إلى شرك 
َ                        المتحدة، والبحرین، وع مان، وقطر، والكویت، والمملكة العربیة السعودیة قوانین  استثماریة جدیدة تسمح                                                       ُ                     

المتجددة، والخدمات  لألجانب بامتالك شركات في العدید من الصناعات مثل الصناعة التحویلیة، والطاقة 
َ              اإلداریة، وقطاع المعلومات واالتصاالت. وعد لت عدة بلدان قوانینھا أو وضعت قوانین  جدیدة لجذب                                       ّ                                     
                                          ً                                                    االستثمار األجنبي المباشر واالحتفاظ بھ. ووفقا  لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، أجرت مصر إصالحات  

 
31 2018a OECD, . 

32 2013 IEMS, . 

33 2019 Coopers, Waterhouse Price . 
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    ً      ً                                    ّ     نونا  جدیدا  للتراخیص الصناعیة، وقانون اإلفالس، وعد لت                                          ّ      متعددة في السنوات القلیلة الماضیة. فقد سن ت قا 
    ّ            ً                               . وعد لت مصر أیضا  قانونھا االستثماري الذي أعادت  34                         ً                  قانون الشركات، وأنشأت سجال  للضمانات المنقولة 

.  35                                                            ً        ً      ً       ٍ     بموجبھ إنشاء المنطقة الحرة الخاصة وقدمت إعفاءات ضریبیة، وسعرا  جمركیا  موحدا ، وأراض  حرة 
ُ     وفي األردن، س ن ت إصالحات لدعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة. فقد أ نشئ مكتب ائتمان جدید وو ضع                         ُ                                               َّ  ُ            
ٍ                      قانون جدید لإلعسار. وق د م ت تسھیالت للحصول على التمویل من خالل وضع قانون  للمعامالت المضمونة.                                               َ  ّ ُ                    

،  2009روضة على االستثمار. وفي عام     ّ             ً                                   ، نق ح األردن أیضا  قانون االستثمار وقائمة القیود المف 2014وفي عام  
أنشأ المغرب اللجنة الوطنیة لبیئة األعمال، وأجرى إصالحات أفقیة متعددة لتحسین مناخ األعمال واالستثمار  

ّ                  في البلد. وسن  المغرب، في عام         ً                                ن عددا  من التطورات في المجال الضریبي          ً      ً            ّ ، قانونا  جدیدا  للمالیة تضم  2019            
ضریبة الدخل للشركات واألفراد العاملین لحسابھم الخاص، واالستثمار العقاري.    مثل إدخال تغییرات على 

وفي ضوء ھذه اإلصالحات، نحلل االستثمار األجنبي المباشر بمختلف اتجاھاتھ وأنماطھ في المنطقة باعتباره  
      ً                                                             وسیلة  ھامة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، على النحو المذكور أعاله.

                                 ً    ً  ق االستثمار األجنبي المباشر تراجعا  حادا  معدالت تدف شھدت  

في السنوات العشر الماضیة، شھدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة العربیة  
      ً                                                                                   تراجعا  في قیمتھا اإلجمالیة وفي حصتھا من الناتج المحلي اإلجمالي ومن تكوین رأس المال الثابت  

). وقد بدأ ھذا التراجع الحاد في تدفقات االستثمار األجنبي  3 الجدول اإلجمالي في معظم الدول العربیة (
، وما أعقبھ من عدم استقرار سیاسي في بعض  2008المباشر منذ التباطؤ االقتصادي العالمي في عام 

 ، بلغ تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة العربیة  2008). وفي عام 17 الشكلالمنطقة ( بلدان
ملیار دوالر في   31، ثم ارتفع ببطء إلى 2015ملیار دوالر في عام  25ملیار دوالر، وانخفض إلى  88

ُ                  ، ازداد تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى ع مان والمغرب، في  2018و 2008. وبین عامي 2018عام                                           
                                                                               ً         ً     ً  حین انخفض في جمیع البلدان العربیة األخرى. فقد شھدت المملكة العربیة السعودیة، مثال ، انخفاضا  حادا   

ملیار دوالر فقط في    3.2إلى    2008ملیار دوالر في عام    39دفق االستثمار األجنبي المباشر إلیھا من  في ت
في المائة    7.59. وانخفض االستثمار األجنبي المباشر، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي، من  2018عام  
جنبي المباشر من تكوین  . وانخفضت حصة االستثمار األ2018و  2008في المائة فقط بین عامي    0.41إلى  

. ومن بین البلدان  2017في المائة فقط في عام  1في المائة إلى  33رأس المال الثابت اإلجمالي من 
ملیارات   4                                           ً     ً                                    المتوسطة الدخل في المنطقة، شھد لبنان تراجعا  حادا  في تدفق االستثمار األجنبي المباشر من 

. وانخفض االستثمار األجنبي المباشر، كحصة  2018ملیار دوالر في عام  2.9إلى  2008دوالر في عام 
من الناتج المحلي اإلجمالي أو كحصة من تكوین رأس المال الثابت اإلجمالي، بأكثر من نصف ما كان  

 ملیار دوالر إلى   2.8. وفي األردن، تراجع تدفق االستثمار األجنبي المباشر من 2008علیھ في عام 
في   80الستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ملیار دوالر. وانخفضت حصة ا  0.9

المائة، وانخفض االستثمار األجنبي المباشر، كحصة من تكوین رأس المال الثابت اإلجمالي، إلى نصف  
        ً                                         ً    ً             . وعموما ، شھدت معظم بلدان المنطقة العربیة انخفاضا  حادا  في تدفقات  2008ما كان علیھ في عام 

. ثم ارتفعت ھذه التدفقات ببطء، ولكنھا لم تستعد  2016ألجنبي المباشر الواردة إلیھا حتى عام االستثمار ا 
 . 2008الذروة التي بلغتھا في عام 

 
34 2018a OECD, . 

35 2019 Coopers, Waterhouse Price . 
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 ال یزال تدفق االستثمار األجنبي المباشر یمیل إلى بلدان وقطاعات محددة 

ان مجلس التعاون  بلدان وقطاعات محددة. فقد جذبت بلد  إلى االستثمار األجنبي المباشر  یمیل 
الخلیجي ما یقرب من نصف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العقد األول من القرن الحادي  

 ).  18 الشكل    ٌ                                                 ز حجم  كبیر من ھذه االستثمارات في الصناعات االستخراجیة (              َّ والعشرین، وترك  
                                 ً                                                        وجذبت معالجة الموارد الطبیعیة حصة  كبیرة من االستثمار األجنبي المباشر في غرب آسیا وفي شمال  

  ، الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 2019              ً                              أفریقیا. ووفقا  لتقریر االستثمار العالمي لعام 
              ّ                                              ً                           (األونكتاد)، وق عت شركة توتال في المملكة العربیة السعودیة عقدا  مع شركة أرامكو السعودیة  

ّ                           إلنشاء مجم ع بتروكیمیائي في الجبیل في    یمیل ملیارات دوالر. وفي مصر،  9 تبلغ قیمتھ مشروع  إطار          
                ُ َ    الكبیرة التي اكت شف ت  صناعة النفط والغاز، حیث جذبت احتیاطیات الغاز  إلىاالستثمار األجنبي المباشر 

ُ  ّ ِ ً       ً           في عرض البحر استثمارات  من شركات متعددة الجنسیات، وأصبحت البالد م صد  را  صافیا  للغاز في                                            ٍ                      
 . 2019كانون الثاني/ینایر 

 ال یزال االستثمار األجنبي المباشر یتركز في الصناعات االستخراجیة،   
 أقل من فرص العمل     ً عددا     ُ ر  ّ ِ ف    َ و                                        ُ التي تتطلب كثافة كبیرة في رأس المال وت  

ّ                                                                  ترك ز االستثمار األجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخلیجي، بین عامي   ، في  2018و  2010  
وھذا یختلف عن السنوات السابقة حیث تركزت  . 2 الشكلقطاع النفط وفي العقارات، كما ھو مبین في 

غالبیة التدفقات في قطاعي الخدمات والسیاحة. لذا، كان تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة إلى القطاعات  
ّ                                               القابلة للتداول محدودا  جدا  في العقد الماضي نظرا  لترك زه في الصناعات االستخراجیة الكثیفة رأس المال.       ً                     ً    ً                      

                                                              ً                   الصناعات، التي تجذب معظم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، عددا  أقل من فرص العمل.  ھذه   ُ ر  ّ ِ ف    َ و    ُ وت  

أما في القطاع غیر االستخراجي، فلم یجذب سوى عدد قلیل من المشاریع االستثمار األجنبي  
ركة  . وافتتحت ش2018                              ً                                           المباشر. فقد تلقت الجزائر، مثال ، استثمارات كبیرة في صناعة السیارات في عام 

ملیون دوالر. ووافق    100     ً                    ً             مصنعا  في الجزائر، مستثمرة  ما یزید على ، )BAIC(بیجین لصناعة السیارات  
                           ً                     َ                                       مجلس االستثمار الجزائري أیضا  على إنشاء مصانع لشركت ي ھیونداي وفورد. وفي اإلمارات العربیة  

ّ                                                        المتحدة، و ج ھت االستثمارات إلى مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك   ُ التكنولوجیا الرقمیة. وفي           
َ         البحرین، أنشأت شركات تصنیع مثل المجموعة األمریكیة الدولیة ومجموعة أریستون ثیرمو مرافق  جدیدة                                                                                      

. والمنطقة بحاجة إلى ھذا النوع من االستثمارات للتعجیل بالتنویع  36في منطقة البحرین العالمیة لالستثمار 
 وبتولید فرص العمل. 

من الجھود المبذولة لتشجیع االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربیة،  وباختصار، على الرغم  
ال بد من إجراء مزید من اإلصالحات من أجل حفز االستثمار في المنطقة وتھیئة بیئة مؤاتیة لھ. وینبغي  

التنویع   توجیھ ھذا االستثمار األجنبي المباشر نحو القطاعات غیر النفطیة القابلة للتداول، ما سیزید من 
ّ                                  االقتصادي ویدر  المزید من فرص العمل في المنطقة.               

 
36 2019a UNCTAD, . 
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 تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة العربیة  - 17 الشكل
 (مالیین الدوالرات األمریكیة)

 
وبیانات  ، )World Bank, 2019(: حسابات المؤلفین باالستناد إلى بیانات من البنك الدولي في ما یتعلق باالستقرار السیاسي المصدر

 . )UNCTAD, 2019(من األونكتاد في ما یتعلق بتدفق االستثمار األجنبي 

 2018توزیع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في عام  - 18 الشكل
 (بالنسبة المئویة) 

 
 . UNCTAD, 2019: المصدر

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

)مالیین الدوالرات األمریكیة(تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة  )  محور الیسار(االستقرار السیاسي 

الجزائر
4% نالبحری

4%

مصر
17%

األردن
2%

الكویت
1%

انلبن
7%

یاموریتان
0%

المغرب
9%

ُعمان
10%

قطر
-5%

ودیةالمملكة العربیة السع
8%

السودان
3%

تونس
3%

دةاإلمارات العربیة المتح
26%

الیمن
-1%



-30- 

 

 تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربیة  - 3 الجدول
 

 المجموع  
 (باألسعار الجاریة  

 بمالیین الدوالرات األمریكیة) 

 النسبة المئویة  
 من الناتج  

 المحلي اإلجمالي 

النسبة المئویة من تكوین  
رأس المال الثابت  

  اإلجمالي 
2008 2012 2018 2008 2012 2018 2008 2012 2017 

 24.99 23.09 45.41 2.25 5.01 12.73 949.86 548.31 1 826.26 2 األردن 

 11.77 12.25 7.16 2.45 2.55 1.58 385.29 10 566.65 9 062.97 5 اإلمارات العربیة المتحدة 

 15.55 18.72 29.72 3.94 5.03 10.26 515.16 1 545.21 1 638.30 2 البحرین 

 11.17 15.82 26.03 2.59 3.56 6.15 035.94 1 603.19 1 758.62 2 تونس 

 1.78 2.33 5.26 0.84 0.72 1.54 506.32 1 499.45 1 631.71 2 الجزائر 

 4.23 13.86 14.30 2.77 3.73 2.58 135.79 1 311.00 2 653.12 1 السودان 

 14.88 8.21 15.83 5.07 1.78 4.85 190.51 4 365.41 1 952.00 2 ُ    ع مان 

 1.50 0.78 7.97 1.14- 0.21 3.28 186.26 2- 395.88 778.63 3 قطر 

 1.00 13.61 0.02- 0.25 1.65 0.00 345.54 872.58 2 5.95- الكویت 

 24.31 28.62 49.82 5.07 7.03 13.69 879.83 2 111.31 3 002.06 4 لبنان 

 24.86 14.84 25.85 2.72 2.18 5.76 797.60 6 031.00 6 494.60 9 مصر 

 8.61 8.52 7.81 3.08 2.78 2.69 640.38 3 728.36 2 487.09 2 المغرب 

 0.91 7.43 33.29 0.41 1.66 7.59 208.81 3 182.00 12 456.00 39 المملكة العربیة السعودیة 

 26.24 52.75 24.20 1.33 26.54 8.50 70.76 388.59 1 342.77 موریتانیا 

 4.23- 9.11- 29.10 0.68- 1.66- 5.11 282.10- 531.00- 554.62 1 الیمن 

 . UNCTAD, 2019: المصدر

                                 ٌ                          المساعدة اإلنمائیة الرسمیة ضروریة  ألھداف التنمیة المستدامة   
 لبلدان المنخفضة الدخللو  االقتصادیة لقطاعات لو

 المساعدة اإلنمائیة الرسمیة ھي وسیلة ھامة لتنفیذ العدید من مقاصد أھداف التنمیة  
وقد ازداد مجموع المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى البلدان العربیة (باستثناء البلدان  . ةالمستدام

.  2010-2008، بعد سنوات من االنخفاض الحاد في الفترة  2011العربیة المانحة) على نحو مطرد منذ عام  
 ى مستوى لھا في  ، وصلت المساعدة اإلنمائیة الرسمیة في المنطقة العربیة إلى أعل2017وفي عام 

ملیار دوالر. وبلغت نسبة المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي تلقتھا البلدان العربیة    33.95العقد الماضي، وھو  
 في المائة من مجموع المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى البلدان النامیة   17.7من جمیع المصادر 

 . 2017في عام 
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 یة المقدمة إلى البلدان المتأثرة بالنزاعات زادت المساعدة اإلنمائیة الرسم 

تتزاید المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى المنطقة بفعل التكالیف المرتبطة بالالجئین داخل  
). فقد بلغت نسبة  19 الشكل البلدان، والمساعدات اإلنسانیة المقدمة إلى البلدان المتأثرة بالنزاعات (

في المائة من المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى الجمھوریة العربیة   90المساعدات اإلنسانیة حوالى 
اإلنمائیة الرسمیة                                    ً                                             السوریة. ومن بین أقل البلدان نموا ، تلقى الصومال والیمن تدفقات أكبر من المساعدة

ّ                          ً      ً                             في السنوات الخمس الماضیة، وشك لت المساعدات اإلنسانیة جزءا  كبیرا  منھا. وفي المقابل، انخفضت                               
                                                     ً     ً                                      المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى السودان انخفاضا  كبیرا  في العقد الماضي. ویبدو أن المساعدة  

الدخل في المنطقة، بما في ذلك األردن وتونس ومصر  اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى البلدان المتوسطة 
ّ        ً  ، ولكن تدف قھا ظل  متقلبا   2011-2010والمغرب، قد ازدادت في السنوات الخمس الماضیة مقارنة بالفترة        ّ         

من سنة إلى أخرى. وال یزال عدم االتساق في تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة أحد الشواغل الرئیسیة،  
في المائة من دخلھا القومي اإلجمالي للمساعدة    0.7البلدان المتقدمة بتخصیص نسبة    زام ثبات التُ           ی ضاف إلیھ  

 اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى البلدان النامیة. 

 المساعدات اإلنسانیة كنسبة مئویة من مجموع المساعدة اإلنمائیة   - 19 الشكل
 بلدان عربیة   10الرسمیة المقدمة إلى البلدان العربیة (أكبر  

 متلقیة للمساعدات من جمیع المانحین) 

 
 . OECD, 2019: المصدر

                                ٌ                     المساعدة اإلنمائیة الرسمیة وسیلة  أساسیة في القطاعات   
 التي تؤثر على أھداف التنمیة المستدامة 

في المنطقة العربیة، انخفضت حصة المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى قطاع التعلیم على  
. وال تزال حصة المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة  2017في المائة في عام  3مر السنین، ولم تتجاوز 

 فضت                                                                  ً         إلى قطاع الصحة وإلى قطاع إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي ضئیلة ، وقد انخ
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في المائة لقطاع المیاه والصرف الصحي. ولم تمثل    4في المائة لقطاع الصحة وإلى    3إلى    2017في عام  
المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى قطاعات إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي، والتعلیم،  

 دة اإلنمائیة الرسمیة في  في المائة من مجموع المساع 22                                ً      والصحة، والمعونة السلعیة، مجتمعة ، سوى 
               ً                                                            ). وانخفضت أیضا  حصة المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى قطاع اإلنتاج على  20  الشكل (  2017عام  

لى القلق ویمكن أن تعوق التقدم في تنفیذ العدید من أھداف التنمیة  مر السنین. وھذه االتجاھات تبعث ع
ّ                                                          المستدامة في المنطقة، نظرا  للحاجة إلى ضخ  الكثیر من الموارد في ھذه القطاعات لتحسین نوعیة الخدمات                ً                          

ُ ُ  العامة وتحسین س ب    .37                        ً         من أجل مجتمعات أكثر شموال  واستدامة ل حصول الفقراء علیھا               

 توزیع المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة من جمیع الجھات المانحة   - 20 الشكل
 إلى البلدان العربیة، حسب القطاعات

 (بالنسبة المئویة) 

 
 . OECD, 2019: المصدر

 االستنتاجات -     ً سابعا  

ٍ                                  معلومات  ھامة عن الموارد العامة المحلیة   2019یقدم استعراض السیاسة المالیة للدول العربیة        
                ً                                                                            في المنطقة عموما  مع التركیز على إصالحات السیاسة المالیة بشأن الضرائب، وتقییم الدیون والدیون  
                                                                                 ً              الخارجیة، واالستثمارات األجنبیة المباشرة، والمساعدة اإلنمائیة الخارجیة، بوصفھا وسیلة  ھامة لتنفیذ  

اإلصالحات    بشأن االستعراض بشكل أساسي على إنشاء قاعدة بیانات أساسیة  . ویركز ھذا  2030خطة عام  
. ویعرض المرفق اإلصالحات التي أجراھا  2018- 2010الضریبیة التي أجرتھا الدول العربیة في الفترة 

  ُّ                                                                                       كل  بلد لمختلف أنواع الضرائب، بما في ذلك ضریبة الدخل الفردي، وضریبة دخل الشركات، واألرباح  
، وضریبة القیمة المضافة، وضریبة المبیعات العامة.  الملكیةیة واألرباح الموزعة، وضریبة الرأسمال

                         ً               َّ                                          ویتناول ھذا االستعراض أیضا  بإیجاز دور مخص صات اإلنفاق الضریبي واإلصالحات األخیرة لنظام  

 
37 2018 others, and Sarangi . 
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لعامة. والھدف                                          ً                                           الدعم في جمیع أنحاء المنطقة، بوصفھا جزءا  من الجھود المبذولة لتصحیح أوضاع المالیة ا
اإلصالحات التي بادرت الدول العربیة إلى   في تصاعدیة الفعالیة والالرئیسي من ھذه الوثیقة ھو تقییم 

تنفیذھا في السیاسة المالیة من أجل توسیع حیزھا المالي. وھذا االستعراض المالي ھو اإلصدار األول في  
بعنوان "إعادة النظر في   2017وا في عام سلسلة تقاریر، ویلي التقریر الرئیسي الذي أصدرتھ اإلسك

 السیاسة المالیة للمنطقة العربیة". 

وتختلف بلدان المنطقة من حیث المصادر الرئیسیة لإلیرادات العامة، ویمكن تقسیمھا إلى ثالث  
                   ً                                        ً                           مجموعات منفصلة: أوال ، البلدان الغنیة بالنفط التي تعتمد أساسا  على اإلیرادات القائمة على  

            ً                                                        ً                    ً   بونات؛ ثانیا ، البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط التي تعتمد أساسا  على الضرائب؛ وثالثا ،  الھیدروكر
                                                                   ً      ً                          البلدان المنخفضة الدخل التي لدیھا قاعدة اقتصادیة أدنى وتعتمد اعتمادا  كبیرا  على المساعدة اإلنمائیة.  

 مجموعة.                                 ً                            وھذه المجموعات غیر متجانسة نظرا  لالختالفات بین البلدان ضمن كل

،  2008وتفید نتائج االستعراض بأن المنطقة العربیة تشھد، منذ التباطؤ االقتصادي العالمي في عام  
ّ                                                          صدمات اقتصادیة وسیاسیة كبیرة استمر  تأثیرھا السلبي على النمو االقتصادي وعلى انتعاش اإلیرادات                                    

َ              . وشھدت المنطقة في العقد الماضي خسائر  في النمو وفي2018حتى عام  اإلیرادات العامة بفعل تدھور                                       
أسعار النفط أو نشوب األزمات لفترة طویلة في العدید من البلدان العربیة. وقد تآكل الحیز المالي في جمیع  
                      ُّ                                                                           بلدان المنطقة التي اضط رت إلى إجراء إصالحات كبیرة لتعبئة اإلیرادات وتكییف النفقات. والبلدان الغنیة  

               ً                              ، تواجھ اآلن عجزا  في میزانیاتھا. لذا، لم یعد  2014تفوق نفقاتھا قبل عام  بالنفط، التي كانت إیراداتھا 
ّ               االعتماد على إیرادات النفط سبیال  لكسب حیز مالي مستدام. والھدف الرئیسي الذي یوج ھ اإلصالحات في                                                ً                              

 البلدان الغنیة بالنفط ھو تنویع مصادر اإلیرادات.

                             ً      ً               ي المنطقة، التي تعتمد اعتمادا  كبیرا  على الضرائب،  والتعویم الضریبي للبلدان المتوسطة الدخل ف
منخفض في المتوسط، مقارنة بالمناطق األخرى المتوسطة والمرتفعة الدخل في العالم. وقد استلزم ارتفاع  

ّ      الدیون واتساع العجز في ھذه البلدان إجراء إصالحات ضریبیة معم قة. و الجھود المبذولة في  اعتمدت                                                          
حد كبیر على زیادة الضرائب من خالل زیادة ضریبة القیمة المضافة أو ضریبة   تعبئة اإلیرادات إلى

السلع والخدمات. وركزت إصالحات ھامة أخرى في اآلونة األخیرة على توسیع القاعدة الضریبیة من  
،  لشریحة الدخل الدنیا خالل تخفیض حد ضریبة الدخل للشریحة العلیا والحد األدنى لإلعفاء الضریبي 

ضریبة الشركات. ومعظم ھذه اإلصالحات الضریبیة في جمیع بلدان المنطقة تثقل كاھل الفقراء    وإصالح
مكانات  إل                                                                ٌ                      والطبقة الوسطى أكثر من الفئات األغنى من السكان. ولم یحصل بعد تقییم  لثروة الفئات األغنى و 

 الضریبة على الثروة. 

           ُ   َ         واضحة. فقد أ جری ت معظم   وفعالیة اإلصالحات الضریبیة في تحسین تحصیل الضرائب غیر 
                                                                        ُ ِ                  َّ  اإلصالحات الرئیسیة في السنتین الماضیتین أو في السنوات الثالث الماضیة، ولم ت ثب ت البیانات بعد أي   
ّ                             تغییر ھام في االتجاھات. ومع ذلك، نرى أن العدید من بلدان المنطقة قد حس نت إیراداتھا الضریبیة كحصة                                                                      

لك األردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموریتانیا. وأدت  من الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذ 
اإلصالحات في مجال ضریبة الدخل إلى تحسین حصة ھذه الضرائب من مجموع اإلیرادات الضریبیة  
ّ           في حالة تونس، ولبنان، والمغرب. ومن المؤكد أن اإلصالحات في ضریبة القیمة المضافة حس نت تحصیل                                                                                 

ص، ولكن اإلعفاءات الضریبیة وعملیات التھرب الضریبي السائدة  الضرائب كحصة من االستھالك الخا
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       ّ                                            سواء تعل ق األمر بالضرائب المباشرة أو غیر المباشرة،           ً                        ً   تؤثر سلبا  على تحصیل الضرائب عموما . و
                                           ً            ً                           لحاجة إلى تحسین االمتثال الضریبي أكثر إلحاحا . ویمكن أیضا  تحسین التعویم الضریبي من  أصبحت ا

أكبر من االستثمارات االجتماعیة نحو تحسین جودة الخدمات العامة، ما یستقطب المزید  خالل توجیھ مبالغ  
 ). 3 اإلطارالطبقة الوسطى (من التأیید من 

ّ                                                ِ         ً     ً                       وی ع د  تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى القطاعات المنت جة وسیلة  ھامة  للتعجیل بتنفیذ مقاصد   َ  ُ 
شر                               ُ                                                               أھداف التنمیة المستدامة. وقد أ جریت عدة إصالحات استثماریة وتنظیمیة لجذب االستثمار األجنبي المبا 

،  2008ملیار دوالر في عام  88                                                  ّ                   إلى المنطقة. وبلغ االستثمار األجنبي المباشر الذي تلق تھ المنطقة العربیة 
. وال یزال  2018ملیار دوالر في عام    31، ثم ارتفع ببطء إلى  2015ملیار دوالر في عام    25وانخفض إلى  

ّ                                رك ز في الصناعات االستخراجیة التي  إلى بلدان وقطاعات محددة، ویت یمیلاالستثمار األجنبي المباشر   
    ً                                                  عددا  أقل من فرص العمل. أما في القطاع غیر االستخراجي،    ُ ر  ّ ِ ف    َ و                                   ُ تتطلب كثافة كبیرة في رأس المال وت  

فلم یجذب سوى عدد قلیل من المشاریع االستثمار األجنبي المباشر. وال بد من إجراء المزید من  
طقة وتھیئة بیئة مؤاتیة لالستثمار، وبناء ھیاكل أساسیة منیعة،  اإلصالحات من أجل حفز االستثمار في المن

 وتحسین القدرات اإلنتاجیة، وتحقیق التنویع االقتصادي، وإیجاد فرص العمل في المنطقة. 

                                ٌ                                                         والمساعدة اإلنمائیة الرسمیة وسیلة  أساسیة تؤثر على القطاعات وعلى أھداف التنمیة المستدامة،  
وال سیما بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل التي لدیھا حیز مالي محدود. ولم تمثل المساعدة اإلنمائیة الرسمیة  

لیم، والصحة، والمعونة السلعیة،  المقدمة إلى قطاعات مثل إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي، والتع
              ً  . وانخفضت أیضا   2017في المائة من مجموع المساعدة اإلنمائیة الرسمیة في عام  22      ً      مجتمعة ، سوى 

حصة المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة إلى قطاع اإلنتاج على مر السنین. وفي السنوات األخیرة،  
َ                                       و ج ھ ت المساعدة اإلنمائیة الرسمیة بمعظمھا إ  ّ لى المساعدات اإلنسانیة. وھذه االتجاھات تبعث على القلق  ُ 

ویمكن أن تعوق التقدم في تنفیذ العدید من أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة، وال سیما في البلدان  
ّ                               المنخفضة الدخل التي لدیھا قاعدة إنتاجیة محدودة، نظرا  للحاجة إلى ضخ  الكثیر من الموارد في قطاعات                ً                                                    

 ، والتعلیم، وإمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي. مثل الصحة

 یؤدي ارتفاع االستثمارات االجتماعیة، أكثر من ارتفاع النمو،  -3 اإلطار
 التعویم الضریبي تحسینإلى 

  التقدیرات رصدنا   ً   بلدا ،  49والمستمدة من  2018إلى عام  1990من عام                ً المتسلسلة زمنیا         ً              استنادا  إلى البیانات 
                       ّ                                      تقدیرات األثر الثابت، تحق قنا من المتانة وراقبنا نقاط األداء في ما انتھینا من إجراء التالیة للتعویم الضریبي. وعند

عدة  مجال السیطرة على الفساد (كمقیاس للحوكمة االقتصادیة)، والقواعد المالیة المختلفة (الثنائیة) بما في ذلك قا 
                                                                            ً                                    اإلنفاق، وقاعدة اإلیرادات، وقاعدة الدین، وقاعدة توازن المیزانیة، وأجرینا تفاعال  بین المتغیرات الثنائیة واالستثمارات 
االجتماعیة. ونشیر إلى "االستثمار االجتماعي" باعتباره اإلنفاق العام في مجاالت الصحة والتعلیم واإلسكان، وھي 

 لبشري.أمور أساسیة لبناء رأس المال ا

وتبین تقدیرات األثر الثابت الواردة في الجدول أدناه أن ارتفاع االستثمارات االجتماعیة یؤدي إلى زیادة تعبئة 
ُ                                      اإلیرادات الضریبیة. وی الح ظ أن م عامل االستثمار االجتماعي أعلى من م عامل النمو االقتصادي، ما یشیر إلى أن                                   ُ       َ   ُ                    

ّ               التي لدیھا استثمارات اجتماعیة أعلى حتى ولو كانت تسج ل معدالت النمو تحصیل الضرائب قد یكون أعلى في البلدان                                                     
 االقتصادي نفسھا.
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                     ً                                                                              وما یثیر االھتمام أیضا  ھو أن قاعدة اإلیرادات المقترنة باستثمار اجتماعي أعلى تؤدي إلى زیادة اإلیرادات  
ّ           الضریبیة. فقاعدة اإلیرادات وحدھا ال تحس ن اإلیرادات وقاعدة   توازن المیزانیة. وقاعدة ھا  ّ  تخف ض، بل قد الضریبیة                                     

          ُ ِ         ً   َّ                                                                                   الدیون ال ت حد ثان أیضا  أي  تأثیر ھام على اإلیرادات الضریبیة. ومن البدیھي أن تكون ھذه النتائج منطقیة. فالتركیز 
على اإلیرادات فقط یؤدي إلى االستیاء أو التھرب الضریبي ما لم یقترن بنفقات على خدمات عامة جیدة. واألھم من  
ذلك ھو أن قاعدة اإلنفاق قد ال یكون لھا تأثیر كبیر على تحسین اإلیرادات الضریبیة. ولن تساعد قواعد اإلنفاق 

على خفض النفقات في تحقیق النمو وفي تولید المزید من اإلیرادات. لذا، من الضروري وضع أطر متوسطة   المرتكزة
أجل تعبئة الحیز المالي واتخاذ قرارات فعالة بشأن المیزانیة.    األجل لإلیرادات إلى جانب رصد النفقات االجتماعیة من

ّ  یعم مي ذالا ھو برنامج العمل ھذ جھاز رصد اإلنفاق االجتماعي التابع لإلسكوا من أجل دعم الدول األعضاء في   ھ  
ٍ                                                وضع المیزانیات وإصالح السیاسات المالیة على نحو  یدعم النمو، ویزید اإلیرادات، ویعزز فعالیة النف قات االجتماعیة                                             

 ).2019اإلسكوا، (
 )N = 49; i =29تقدیرات األثر الثابت (

 لوغاریتم طبیعي (اإلیرادات الضریبیة)  
 (13.11) 0.375** لوغاریتم طبیعي (الناتج المحلي اإلجمالي) 

 (22.62) 0.588** لوغاریتم طبیعي (االستثمار االجتماعي) 
 (0.01) 0.000 الفساد) الحوكمة (مؤشر السیطرة على 

 (0.60) 0.095 1;0 :القاعدة المالیة (اإلنفاق)
 -(2.23) 1.014* 1;0 :القاعدة المالیة (اإلیرادات)

 (1.75) 0.048- 1;0  :القاعدة المالیة (توازن المیزانیة) 
 (1.62) 0.048 1;0 :القاعدة المالیة (الدین) 

 (0.45) 0.003- المالیة المتعلقة باإلنفاق تفاعل االستثمار االجتماعي والقاعدة 
 (2.09) 0.038* تفاعل االستثمار االجتماعي والقاعدة المالیة المتعلقة باإلیرادات 

_cons **0.881 (3.28) 
2R 0.96 

N 803 
____________________ 

 قوسین. بین ) t( (االحتمال)؛ إحصاءات االختبار p<0.01 **(االحتمال)؛   p<0.05 *: مالحظة
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 مرفق ال

   : )2018-2010( الخط الزمني لإلصالحات الضریبیة في الدول العربیة 
 على مستوى البلدانالوضع 

 البلدان الغنیة بالنفط، بلدان مجلس التعاون الخلیجي والعراق  -المجموعة األولى

 دخل الشركات ضریبة اإلصالحات األساسیة في ضریبة الدخل الفردي و  -1شكل المرفق 
 جيفي بلدان مجلس التعاون الخلی وضریبة الملكیة

 
  

2010 
 في جمیع بلدان مجلس التعاون الخلیجي:

 العاملین لضریبة الدخل الفردي.ال تخضع أجور ورواتب وبدالت 

 المملكة العربیة السعودیة:
في المائة على الشركات التي یملكھا أشخاص غیر سعودیین.  20 ُ                ت فرض ضریبة بنسبة  -

 ویعامل المواطنون من بلدان مجلس التعاون الخلیجي كالسعودیین.
عودیة وھي تشمل تفرض الزكاة على الشركات التي تتداول أسھمھا في السوق المالیة الس -

 في المائة. 2.5أسھم السعودیین. والزكاة ھي تقویم إسالمي بنسبة 
یخضع الدخل المتأتي من اإلنتاج في قطاعي النفط والھیدروكربون واالستثمار في الغاز  -

 الطبیعي لمعدل ضریبة أعلى.
 ریة.في المائة على األراضي غیر المطورة داخل الحدود الحض 2.5تفرض ضریبة بنسبة  -

 الكویت:
في المائة على صافي أرباح  15یفرض معدل موحد ثابت لضریبة دخل الشركات بنسبة  -

 الشركات األجنبیة فقط.
شركات المساھمة الكویتیة المغلقة الفي المائة على صافي أرباح  1تفرض الزكاة بمعدل  -

 والمفتوحة للتداول العام.
 الملكیة معفاة من الضرائب. -

 ربیة المتحدة:اإلمارات الع
تفرض ضریبة دخل الشركات على شركات النفط والمصارف األجنبیة فقط. وتدفع شركات  -

في المائة. لم تطبق بعد ضرائب على الشركات في  85و 55النفط ضرائب تتراوح بین 
 القطاعات األخرى.

 أرباح رأس المال وأرباح األسھم والملكیة معفاة من الضرائب. -

 البحرین:
ض ضریبة دخل الشركات على صافي أرباح الشركات (المحلیة تفر -

واألجنبیة) التي تعمل في قطاع النفط والغاز أو تجني األرباح من 
في  46استخراج الوقود األحفوري أو تكریره لمعدل موحد یبلغ 

 المائة.
 ال ضریبة ملكیة في البحرین. -

  ُ    ع مان:
   ُ                          الع مانیة، المنشآت الدائمة في                  ُ                تخضع الملكیات الع مانیة، والشركات  -

  ُ                                        ع مان لضریبة دخل الشركات على النحو التالي:
 ؛   ُ    لایر ع ماني 30,000 یعفى من الضریبة صافي األرباح إلى حد

 ؛   ُ    لایر ع ماني 30,000في المائة على الدخل الصافي الذي یفوق  12
 .في المائة على التنقیب عن البترول 55

 قطر:
في المائة على صافي  10تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -

أرباح الشركات األجنبیة العاملة في قطر أو على حصص الشركاء 
 األجانب في المشاریع المشتركة.

في المائة على  35تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل ال یقل عن  -
 لیات متعلقة بالبترول.عم صافي األرباح من

 تعفى من ضرائب الملكیة وأرباح األسھم. -

  ُ    ع مان:
   ُ                              لایر ع ماني لم یعد معفى من ضریبة دخل  30,000الدخل لغایة  -

في المائة على جمیع األرباح  15الشركات ویطبق معدل ثابت بنسبة 
 الصافیة.

في المائة على الدخل الخاضع للضریبة  3تفرض ضریبة بمعدل  -
 یانات التي تندرج ضمن تعریف الشركات الصغیرة والمتوسطة.للك

                              ُ    في المائة على أربح األسھم في ع مان. 10فرض ضریبة  -
2017 

 قطر:
في المائة على  35ستطبق اآلن ضریبة دخل الشركات بمعدل  -

 .الصناعات البتروكیمیائیةاالتفاقات المتعلقة ب
 المملكة العربیة السعودیة:

ضع االستثمار في الغاز الطبیعي لضریبة بموجب أحكام قانون یخ
الضریبة على الدخل (بما في ذلك الخضوع لضریبة الدخل بمعدل عام 

 في المائة). 20ھو 
2018 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 فرض ضریبة القیمة المضافة والضریبة غیر المباشرة   -2شكل المرفق 
 في بعض بلدان مجلس التعاون الخلیجي

 

 العراق

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة الدخل الفردي في العراق  -3شكل المرفق 

 
  

2010 
في جمیع بلدان مجلس التعاون 

 الخلیجي:
 ال ضریبة قیمة مضافة. -
 ال ضریبة إنتاج. -

2018 
فرضت اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة  -

كانون الثاني/ینایر  1السعودیة ضریبة القیمة المضافة في 
 في المائة. 5بمعدل موحد ھو  2018

تشمل السلع والخدمات المعفاة من الضریبة أو الخاضعة  -
لمعدل صفري: خدمات التعلیم والصحة (باستثناء الجراحة 

ة، خدمات نقل الركاب، قائمة بالمواد التجمیلیة)، األدوی
 الغذائیة األساسیة، والخدمات المالیة.

فرضت اإلمارات العربیة المتحدة  -
والبحرین والمملكة العربیة 

السعودیة ضریبة اإلنتاج كما یلي: 
في المائة على المشروبات  50

في المائة على  100والغازیة، 
 منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

2017 

في المائة في  5طبقت البحرین ضریبة القیمة المضافة بمعدل  -
 .2019كانون الثاني/ینایر 

في المائة  100كما یلي:  إنتاج      ُ               فرضت ع مان وقطر ضریبة  -
في المائة على  50على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و

 المشروبات الغازیة.
إضافیة  فرضت اإلمارات العربیة المتحدة ضریبة إنتاج -

في المائة على أجھزة وأدوات التدخین  100بمعدل 
في المائة على أي  50اإللكترونیة والسوائل الخاصة بھا، و

                                     ّ          منتج یحتوي على السكر المضاف أو المحل یات األخرى.
2019 

2010 
في العراق، یجب تقدیم عدة بدالت لألفراد المقیمین سواء كانوا من غیر  -

األرامل، أو الرجال المطلقین، أو الرجال المتزوجین الذین أو المتزوجین، 
 تكون زوجاتھم ربات المنزل، وكذلك استحقاقات حسب عدد األطفال.

 تفرض ضریبة على صافي الدخل كما یلي: -
 مائة على صافي الدخل في ال 3 الشریحة األولى:

 ؛دینار عراقي) 500,000(إلى حد 
 في المائة على صافي الدخل  5 الشریحة الثانیة:

 ؛دینار عراقي) 1,000,000و 500,001(بین 
 في المائة على صافي الدخل  10 الشریحة الثالثة:

 ؛(بین أكثر من ملیون وملیوني دینار عراقي)
 في المائة على صافي الدخل  15 الشریحة الرابعة:

 .(أكثر من ملیوني دینار عراقي)
 ]1982 سنة 113 [تعدیالت على قانون ضریبة الدخل رقم

2013 
 تفرض ضریبة على صافي الدخل كما یلي: -

في المائة على صافي الدخل (إلى  3 الشریحة الضریبیة األولى:
 ؛دینار عراقي) 500,000حد 

 في المائة على صافي الدخل  5 الشریحة الثانیة:
 ؛دینار عراقي) 1,000,000و 500,001(بین 

 في المائة على صافي الدخل  10 الشریحة الثالثة:
 ؛(بین أكثر من ملیون وملیوني دینار عراقي)

 في المائة على صافي الدخل  15 الشریحة الرابعة:
 .(أكثر من ملیوني دینار عراقي)

 ]1982 سنة 113 ضریبة الدخل رقم[تعدیالت على قانون 

 تفرض ضریبة على صافي الدخل كما یلي: -
 في المائة على صافي الدخل  3 الشریحة األولى:

 ؛دینار عراقي) 250,000(إلى حد 
 في المائة على صافي الدخل  5 الشریحة الثانیة:

 ؛دینار عراقي) 500,000و 250,001(بین 
 ى صافي الدخل في المائة عل 10 الشریحة الثالثة:

 ؛وملیون دینار عراقي) 500,001(بین 
 في المائة على صافي الدخل  15 الشریحة الرابعة:

 .(أكثر من ملیون دینار عراقي)
 ]1982 سنة 113 [تعدیالت على قانون ضریبة الدخل رقم

2012 

 تفرض ضریبة على صافي الدخل كما یلي: -
 في المائة على صافي الدخل  3 الشریحة الضریبیة األولى:

 ؛دینار عراقي) 250,000(إلى حد 
 في المائة على صافي الدخل  5 الشریحة الضریبیة الثانیة:

 ؛دینار عراقي) 500,000و 250,001(بین 
 في المائة على صافي الدخل  10 الشریحة الضریبیة الثالثة:

 ؛وملیون دینار عراقي) 500,001(بین 
في المائة على صافي الدخل  15الشریحة الضریبیة الرابعة: 

 .(أكثر من ملیون دینار عراقي)
 ]1982 سنة 113 [تعدیالت على قانون ضریبة الدخل رقم

2017 
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   وضریبة الملكیةاإلصالحات األساسیة في ضریبة دخل الشركات   -4شكل المرفق 
 القیمة المضافة والحوافز الضریبیة في العراقضریبة و

 
 البلدان المتوسطة الدخل الفقیرة بالنفط  -المجموعة الثانیة

 مصر
 اإلصالحات األساسیة في ضریبة الدخل الفردي في مصر  -5شكل المرفق 

 
  

والرسوم الجمركیة على المواد الخام والمدخالت إلنتاج الحوافز الضریبیة: إعفاءات من الضرائب  -
 األدویة وألنشطة البناء شرط أن تكون صدیقة للبیئة.

 ]2017 لسنة 50 [قانون االستثمار رقم

 في المائة من اإلیرادات السنویة للعقار. 12ضریبة الملكیة: رفع معدل ضریبة العقار إلى  -

 ]1959لسنة  162[تعدیالت على قانون ضریبة العقار رقم 

2017 

2010 
 في المائة على صافي األرباح وتطبق على جمیع الشركات  15تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل ثابت ھو  -

 والصناعات ذات الصلة).(باستثناء إنتاج النفط والغاز وعملیات االستخراج 
 في المائة. 35ضریبة دخل الشركات بمعدل  -
 تعفى من الضریبة أرباح األسھم. -
 تخضع أرباح رأس المال لمعدل ضریبة دخل الشركات في القطاع المعني. -

 ]1982 لسنة 113 [تعدیالت على قانون ضریبة الدخل رقم
سنوات لالستثمارات في المناطق التنمویة بما في ذلك نقل  10لمدة الحوافز الضریبیة: إعفاءات من الضرائب والرسوم  -

 التكنولوجیات الحدیثة لتنویع اقتصاد العراق والمساھمة في تنمیتھ.
 ]2006 لسنة 13 [قانون االستثمار رقم

 في المائة من اإلیرادات السنویة لجمیع العقارات. 10تستوفى ضریبة الملكیة بمعدل أساسي  -
 وتعدیالتھ] 1959لسنة  162[قانون ضریبة العقار رقم 

 ال ضریبة قیمة مضافة في العراق. -

2010 
جنیھ  5,000إعفاء إلى حد 

 مصري
في المائة  10 الشریحة األولى:

 5,001على صافي الدخل (بین 
 ؛جنیھ مصري) 20,000و

في المائة  15 الشریحة الثانیة:
 20,001على صافي الدخل (بین 

 ؛جنیھ مصري) 40,000و
في المائة  20 الشریحة الثالثة:

جنیھ  40,001على صافي الدخل (
 .مصري وأكثر)

 [قانون الضریبة على الدخل رقم
 ]2005 لسنة 91

2012 
 جنیھ مصري 5,000إعفاء إلى حد 

في المائة على صافي  10 الشریحة األولى:
جنیھ  30,000و 5,001الدخل (بین 

 ؛مصري)
في المائة على صافي  15 الثانیة:الشریحة 

جنیھ  45,000و 30,001الدخل (بین 
 ؛مصري)

في المائة على صافي  20 الشریحة الثالثة:
 ؛وملیون جنیھ مصري) 45,001الدخل (بین 

في المائة على صافي  25 الشریحة الرابعة:
 .جنیھ مصري وأكثر) 1,000,001الدخل (

لتعدیل قانون الضریبة  101[القانون رقم 
 ]2005 لسنة 91 على الدخل رقم

2014 
لثالث سنوات، تفرض ضریبة إضافیة  -

في المائة على صافي الدخل  5بمعدل 
 .الذي یفوق ملیون جنیھ مصري

تتوفر لدافعي الضرائب الفرصة  -
الستخدام ھذه الضریبة لتمویل 

مشاریع صادرة عن وزارة المالیة في 
التعلیم، الصحة، اإلسكان، مجاالت 

 .البنى التحتیة، أو الخدمات األخرى

لتعدیل  2014لسنة  44[القانون رقم 
 91 قانون الضریبة على الدخل رقم

 ]2005 لسنة

2017 
جنیھ  7,200إعفاء على صافي الدخل إلى حد  الشریحة األولى:

 ؛مصري
 7,201في المائة على صافي الدخل (بین  10 الشریحة الثانیة:

 ؛في المائة 80جنیھ مصري) مع ائتمان ضریبي:  30,000و
في المائة على صافي الدخل (بین  15 الشریحة الثالثة:

 جنیھ مصري) مع ائتمان ضریبي:  45,000و 30,001
 ؛في المائة 40

 في المائة على صافي الدخل  20 الشریحة الرابعة:
جنیھ مصري) مع ائتمان ضریبي:  200,000و 45,001(بین 

 ؛في المائة 5
في المائة على صافي الدخل الذي  22.5 الشریحة الخامسة:

 .جنیھ مصري 200,001یفوق 
لتعدیل قانون الضریبة على الدخل  2017لسنة  82[القانون رقم 

 ]2005 لسنة 91 رقم

 جنیھ مصري 5,000إعفاء إلى حد 
 في المائة على  10 الشریحة األولى:

 20,000و 5,001صافي الدخل (بین 
 ؛جنیھ مصري)

 في المائة على  15 الشریحة الثانیة:
 40,000و 20,001صافي الدخل (بین 

 ؛جنیھ مصري)
 في المائة على  20الشریحة الثالثة: 

 وملیون  40,001صافي الدخل (بین 
 ؛جنیھ مصري)

في المائة على  25 الشریحة الرابعة:
جنیھ مصري  1,000,001صافي الدخل (

 .وأكثر)
لتعدیل قانون  2011لسنة  51[القانون رقم 

 ]2005 لسنة 91 الضریبة على الدخل رقم
2011 

جنیھ  5,000إعفاء إلى حد  الشریحة األولى:
 ؛مصري

في المائة على صافي  10 الشریحة الثانیة:
جنیھ  30,000و 5,001الدخل (بین 

 ؛مصري)
في المائة على صافي  15 الشریحة الثالثة:

جنیھ  45,000و 30,001الدخل (بین 
 ؛مصري)

في المائة على صافي  20 الشریحة الرابعة:
جنیھ  250,000و 45,001الدخل (بین 

 ؛مصري)
في المائة على صافي  25 الشریحة الخامسة:

 .جنیھ مصري 250,001الذي یفوق  الدخل
لتعدیل قانون الضریبة على  11[القانون رقم 

 ]2005 لسنة 91 الدخل رقم
2013 

جنیھ  6,500إعفاء إلى حد  الشریحة األولى:
 ؛مصري

في المائة على صافي  10 الشریحة الثانیة:
 ؛جنیھ مصري) 30,000و 6,501الدخل (بین 

في المائة على صافي  15 الشریحة الثالثة:
جنیھ  45,000و 30,001الدخل (بین 

 ؛مصري)
في المائة على صافي  20 الشریحة الرابعة:

جنیھ  200,000و 45,001الدخل (بین 
 ؛مصري)

في المائة على صافي  22.5 الشریحة الخامسة:
 .جنیھ مصري 200,001الدخل الذي یفوق 

لتعدیل قانون  2015لسنة  96[القانون رقم 
 ]2005 لسنة 91 بة على الدخل رقمالضری

2015 

 ؛جنیھ مصري 8,000إعفاء إلى حد  الشریحة األولى:
في المائة على صافي الدخل (بین  10 الشریحة الثانیة:

جنیھ مصري) مع ائتمان ضریبي:  30,000و 8,001
 ؛في المائة 85

في المائة على صافي الدخل (بین  15 الشریحة الثالثة:
جنیھ مصري) مع ائتمان ضریبي:  45,000و 30,001

 ؛في المائة 45
في المائة على صافي الدخل (بین  20الشریحة الرابعة: 

جنیھ مصري) مع ائتمان  200,000و 45,001
 ؛في المائة 7.5ضریبي: 

في المائة على صافي الدخل  22.5 الشریحة الخامسة:
 .جنیھ مصري وأكثر) 200,001(

لتعدیل قانون الضریبة على  2018لسنة  97[القانون رقم 
 ]2005 لسنة 91 الدخل رقم
2018 
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 الشركات والحوافز الضریبیة في مصراإلصالحات األساسیة في ضریبة دخل   -6شكل المرفق 

 

  وضریبة الملكیةاإلصالحات األساسیة في ضریبة أرباح رأس المال وأرباح األسھم   -7شكل المرفق 
 وضریبة القیمة المضافة والضریبة العامة على المبیعات في مصر

 
  

2010 
في  20ضریبة دخل الشركات بمعدل ثابت ھو  -

 ؛المائة على صافي األرباح
 المائةفي  40.55 تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل -

 ؛على صافي أرباح شركات التنقیب عن النفط وإنتاجھ
على في المائة  40 تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل -

أرباح شركة قناة السویس، والھیئة المصریة صافي 
 ؛العامة للبترول، والبنك المركزي المصري

ال تخضع أرباح المشاریع القائمة في المناطق الحرة  -
 لألحكام والتشریعات المصریة المتعلقة بالضریبة.

 ]2005 لسنة 91[قانون الضریبة على الدخل رقم 

2013 
ضریبة دخل الشركات  -

في  25بمعدل ثابت ھو 
المائة على صافي 

 األرباح.
ً               (ابتداء  من أیار/مایو        

2013( 
لسنة  11[القانون رقم 

لتعدیل قانون  2013
 الضریبة على الدخل رقم

 ]2005 لسنة 91

2016 
في  5خفض ضریبة القیمة المضافة إلى  -

المائة على اآلالت والمعدات كحافز 
 للشركات.

لتعدیل  2016لسنة  67[القانون رقم 
 91 قانون الضریبة على الدخل رقم

 ]2005 لسنة

 20ضریبة دخل الشركات بمعدل ثابت ھو  -
 10في المائة على صافي األرباح إلى حد 

 ؛مالیین جنیھ مصري
 25ضریبة دخل الشركات بمعدل ثابت ھو  -

لمائة على صافي األرباح التي تفوق في ا
 مالیین جنیھ مصري. 10

ً                (ابتداء  من تموز/یولیو        2011( 
لتعدیل قانون  2011لسنة  51[القانون رقم 

 ]2005 لسنة 91 الضریبة على الدخل رقم
2011 

ضریبة دخل الشركات بمعدل  -
في المائة على  22.5ثابت ھو 

 صافي األرباح.
ً     (ابتداء  من  آب/أغسطس  21      

2015( 
 2015لسنة  96[القانون رقم 

لتعدیل قانون الضریبة على الدخل 
 ]2005 لسنة 91 رقم

2015 

في  30 ُ  َ                              ً       ت من ح مشاریع االستثمار المنشأة خصما  بنسبة  -
في المائة من "تكالیف  50           ُ       المائة أو ت عفى من 

 االستثمار"؛
 ُ                                            ت عفى عقود تأسیس المشاریع واتفاقات المنشآت من  -

             ً          سنوات اعتبارا  من تاریخ  5ضریبة الطوابع لمدة 
 السجل التجاري؛

َ                         ی فر ض رسم جمركي ثابت (بنسبة  - في المائة) على  2 ُ 
 أي معدات مستوردة والزمة إلنشاء المشروع؛

 ُ                                          ت عفى أراضي المشاریع من رسوم التسجیل وضریبة  -
 الطوابع.

 )2017        ً                 (اعتبارا  من حزیران/یونیو 
 ]2017لسنة  72[قانون االستثمار رقم 

2017 

2010 
أرباح رأس المال واألسھم  -

 ؛معفاة من الضرائب
یعتمد نظام الضریبة العامة  -

 10على المبیعات بمعدل 
 في المائة.

2014 
في المائة على أرباح  10رض ضریبة تف -

رأس المال المتأتیة من بیع األسھم المصریة 
 ؛المدرجة في البورصة

في المائة على أرباح  22.5تفرض ضریبة  -
رأس المال المتأتیة من بیع األسھم المصریة 

 ؛غیر المدرجة في البورصة
تفرض ضریبة أرباح األسھم في مصر  -

في المائة، ولكن یمكن خفض ھذا  10بمعدل 
 في المائة في حاالت محددة. 5المعدل إلى 

2016 
ضریبة القیمة المضافة الجدیدة ألغت  -

 ؛العامة على المبیعاتالضریبة 
 13تفرض ضریبة القیمة المضافة بمعدل  -

 ؛في المائة على السلع والخدمات
تعفى من ضریبة القیمة المضافة السلع  -

والخدمات األساسیة (حلیب األطفال، الشاي، 
السكر، الخبز، الخضروات، خدمات 

 الصحة).

، تفرض 2013    ً        بدءا  من عام 
في  10ضریبة سنویة بمعدل 

 .الملكیةائة على الم

2013 

یعلق تطبیق ضریبة أرباح رأس المال  -
 .2015           ً              لسنتین بدءا  من أیار/مایو 

2015 

في المائة على  14زیادة ضریبة القیمة المضافة إلى  -
 ؛السلع والخدمات

في المائة من ضریبة االستھالك لبرامج  1یخصص  -
 ؛العدالة االجتماعیة

 ؛رباح رأس المالیمدد تعلیق العمل بضریبة أ -
     َّ                                          ال تحص ل أو تقتطع ضریبة أرباح رأس المال المتأتیة  -

من بیع األسھم المصریة المدرجة في البورصة قبل 
 .2020أیار/مایو  17

2017 
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 األردن

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة الدخل الفردي في األردن  -8شكل المرفق 

 

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة دخل الشركات في األردن  -9شكل المرفق 

 
  

2010 
یعفى من الضریبة الدخل الخاضع للضریبة إلى حد 

دینار أردني  12,000دینار أردني و 12,000
 إضافي للمعالین مھما كان عددھم.

 12,000في المائة على أول  7 الشریحة األولى:
 ؛دینار أردني

في المائة عن كل دینار یزید  14الشریحة الثانیة: 
 .دینار أردني 12,000عن 

 )2010كانون الثاني/ینایر  1        ً    (اعتبارا  من 

 ]2009 لسنة 28 [قانون ضریبة الدخل رقم

2019 
 10,000دینار أردني و 10,000یعفى من الضریبة الدخل الخاضع للضریبة إلى حد 

 .دینار أردني إضافي للمعالین مھما كان عددھم
 ؛دینار أردني 5,000في المائة على أول  5 الشریحة األولى:
 ؛دینار أردني 5,000في المائة على ثاني  10 الشریحة الثانیة:
 ؛دینار أردني 5,000في المائة على ثالث  15 الشریحة الثالثة:
 ؛دینار أردني 5,000في المائة على رابع  20 الشریحة الرابعة:

إلى  دینار أردني 20,000في المائة على الدخل الذي یفوق  25 الشریحة الخامسة:
 ؛حد ملیون دینار أردني

 .في المائة عل صافي الدخل الذي یفوق ملیون دینار أردني 30 الشریحة السادسة:
 )2019كانون الثاني/ینایر  1        ً    (اعتبارا  من 

 ]2018 لسنة 38 [قانون ضریبة الدخل رقم

دینار أردني إضافي  12,000دینار أردني و 12,000یعفى من الضریبة الدخل الخاضع للضریبة إلى حد 
 للمعالین مھما كان عددھم.

 ؛دینار أردني 12,000في المائة على أول  7 الشریحة األولى:
 ؛دینار أردني 12,000في المائة على ثاني  14 الشریحة الثانیة:
 .ئة عن كل دینار یزید عن ذلكفي الما 20 الشریحة الثالثة:

 )2015كانون الثاني/ینایر  1        ً    (اعتبارا  من 

 ]2014 لسنة 34 [قانون ضریبة الدخل رقم

2015 

2010 
في المائة على صافي األرباح  14تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -

 ؛باستثناء ما یلي
في المائة على صافي أرباح شركات االتصاالت  24یفرض معدل  -

األساسیة وشركات توزیع/تولید الكھرباء والتعدین والمواد الخام والتأمین 
وإعادة التأمین والوساطة المالیة، والكیانات االعتباریة التي تقوم بأنشطة 

 ؛التأجیر المالي
 في المائة على صافي أرباح 30تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -

 ؛المصارف
تخضع أرباح األسھم من المصارف وشركات االتصاالت األساسیة  -

والشركات المالیة لضریبة بمعدل یساوي معدل ضریبة دخل الشركات لكل 
 ؛قطاع

تعفى أرباح رأس المال المولدة في األردن من الضریبة باستثناء األرباح  -
 ذا القانون.المتأتیة من األصول التي تشملھا أحكام االستھالك في ھ

 ]2009 لسنة 28 [قانون ضریبة الدخل رقم

2019 
في المائة على صافي األرباح باستثناء ما  20تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -

 ؛یلي
في المائة على كل دینار لشركات االتصاالت األساسیة، وشركات  24یفرض معدل  -

توزیع وتولید الكھرباء، وشركات مواد التعدین األساسیة، وشركات التأمین وإعادة 
التأمین، وشركات الوساطة المالیة، والشركات المالیة، والكیانات االعتباریة التي تقوم 

 ؛بأنشطة التأجیر المالي
في المائة على أنشطة الصناعة (باستثناء  25لشركات بمعدل تفرض ضریبة دخل ا -

 ؛صناعة األدویة والمالبس)
 في المائة على كل دینار للمصارف. 35تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -
تعفى أرباح رأس المال المولدة في األردن من الضریبة باستثناء األرباح المتأتیة من  -

ھالك في ھذا القانون، ولبیع األسھم أو الحصص في األصول التي تشملھا أحكام االست
 الشركات والمؤسسات العاملة في تكنولوجیا االتصاالت.

 ]2018 لسنة 38[قانون ضریبة الدخل رقم 

 
 ؛في المائة على صافي األرباح باستثناء ما یلي 20تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -
 ؛ة على صافي أرباح قطاعات الصناعةفي المائ 14تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -
في المائة على صافي أرباح شركات االتصاالت األساسیة، وشركات توزیع وتولید  24تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -

طة الكھرباء والمواد الخام والتأمین وإعادة التأمین والوساطة المالیة، والشركات المالیة، والكیانات االعتباریة التي تقوم بأنش
 ؛التأجیر المالي

 في المائة على صافي أرباح المصارف. 35تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل  -
 ]2014 لسنة 34[قانون ضریبة الدخل رقم 

2015 
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 والخاصة على الخدمات األردناإلصالحات األساسیة في الضرائب العامة   -10شكل المرفق 

 
 

: الفرق األساسي بین السلع الخاضعة لمعدل صفري والمعفاة من الضرائب، ھو أنھ یمكن لمزودي السلع الخاضعة لمعدل  مالحظة
استرداد ضریبة القیمة المضافة على مدخالتھم، أما مزودي السلع المعفاة من الضرائب فھم إما غیر مسجلین في ضریبة القیمة  صفري  

 المضافة أو مسجلون ولكن ال یمكنھم استرداد ھذه الضریبة. 

 لبنان

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة الدخل الفردي في لبنان  -11شكل المرفق 

 

2010 
 ؛لیرة لبنانیة 6,000,000و 1في المائة) بین  2( الشریحة األولى:
 ؛لیرة لبنانیة 15,000,000و 6,000,001في المائة) بین  4( الشریحة الثانیة:
 ؛لیرة لبنانیة 30,000,000و 15,000,001في المائة) بین  7( الشریحة الثالثة:
 ؛لیرة لبنانیة 60,000,000و 30,000,001في المائة) بین  11( الشریحة الرابعة:

 ؛لیرة لبنانیة 120,000,000و 60,000,001في المائة) بین  15( الشریحة الخامسة:
 .لیرة لبنانیة 120,000,000في المائة) أكثر من  20( الشریحة السادسة:

 [قانون ضریبة الدخل]

 ؛لیرة لبنانیة 6,000,000و 1في المائة) بین  2( الشریحة األولى:
 ؛لیرة لبنانیة 15,000,000و 6,000,001في المائة) بین  4( الشریحة الثانیة:
 ؛لیرة لبنانیة 30,000,000و 15,000,001في المائة) بین  7( الشریحة الثالثة:
 ؛لیرة لبنانیة 60,000,000و 30,000,001في المائة) بین  11( الشریحة الرابعة:

 ؛لیرة لبنانیة 120,000,000و 60,000,001في المائة) بین  15( الشریحة الخامسة:
 ؛لیرة لبنانیة 225,000,000و 120,000,000في المائة) بین  20( الشریحة السادسة:
 .لیرة لبنانیة 225,000,000على كل لیرة لبنانیة فوق  )في المائة 25( الشریحة السابعة:

ً              (ابتداء  من آب/أغسطس        2019( 
 من قانون ضریبة الدخل] 58[تعدیل المادة 

2019 

2010 
 نظام الضریبة العامة على الخدمات:

 ؛في المائة 16معدل موحد للضریبة العامة على الخدمات:  -
 ؛سلعة 102السلع الخاضعة لمعدل صفري:  -
سلعة (الخبز، الحلیب، منتجات األلبان، لحوم  75تعفى من الضریبة:  -

الطعام، المواد الغذائیة المصنعة لألطفال وذوي االحتیاجات، الشاي، التمر، 
 ؛الخضروات، زیت الزیتون، الفاكھة، واألدویة، والنفط الخام...)

 ؛سلعة 90في المائة:  4معدل مخفض للضریبة العامة على الخدمات بقیمة  -
 سلع. 5في المائة:  8ریبة العامة على الخدمات بقیمة معدل مخفض للض -

 الضرائب الخاصة:
في المائة)، االشتراكات الجدیدة  24خدمة االشتراك بالھاتف المحمول والرادیو (

 في المائة). 0دینار أردني)، والمشروبات الغازیة ( 0بالھاتف المحمول (
 6 لتعدیل قانون الضریبة على الدخل رقم 2009لسنة  29[القانون رقم 

 ]1994 لسنة

2018 
 نظام الضریبة العامة على الخدمات:

 ؛في المائة 10و 5جدوالن مخفضان جدیدان خاضعان لمعدلي  -
نقل سلع وخدمات محددة من الجداول الخاضعة لمعدل صفري، أو المعفاة  -

في المائة، إلى الجدولین الجدیدین  4من الضریبة، أو الخاضعة لمعدل 
 في المائة. 10و 5بمعدلي 

 الضرائب الخاصة:
 ؛زیادة معدل الضریبة الخاصة على منتجات التدخین بمعدالت مختلفة -
 ؛98و 95اصة على بنزین األوكتان زیادة معدل الضریبة الخ -
 ؛في المائة 20زیادة معدل الضریبة الخاصة على المشروبات الغازیة إلى  -
                                              ً         ً     فرض ضریبة خاصة جدیدة على السیارات العاملة كلیا  أو جزئیا  على  -

 دینار أردني. 1,500و 500البنزین بمعدالت تتراوح بین 
 ]2018 لسنة 3 [النظام المعدل رقم

 نظام الضریبة العامة على الخدمات:
 ؛في المائة 16معدل موحد للضریبة العامة على الخدمات:  -
 ؛سلعة 58ل صفري: السلع الخاضعة لمعد -
 في المائة:  4معدل مخفض للضریبة العامة على الخدمات بقیمة  -

 ؛سلعة 161
 ؛سلعة 79السلع المعفیة من الضریبة العامة على الخدمات:  -
 في المائة:  8معدل مخفض للضریبة العامة على الخدمات بقیمة  -

                ً    في المائة معموال  بھ. 8لم یعد المعدل المخفض بقیمة 
 الضرائب الخاصة:

في  26زیادة ضریبة خدمة االشتراك بالھاتف المحمول والرادیو إلى 
دینار  2.6المائة، وعلى االشتراكات الجدیدة بالھاتف المحمول إلى 
 في المائة. 10أردني، والضریبة الخاصة على المشروبات الغازیة إلى 

 ]2017في عام  1994 لسنة 6 الدخل رقم[تعدیل قانون الضریبة على 
2017 

 مالحظة
من السلع التي لم تعد معفاة من الضریبة: مركبات اإلطفاء، سفن  -

 ؛الطائرات، تذاكر الطیران خارج البالد
في المائة:  4من السلع التي لم تعد یشملھا المعدل المخفض بقیمة  -

 ؛النخیل، الجبن المطبوخالحلویات، العناصر الكیمیائیة المشعة، زیت 
في المائة:  8             ً    في المائة بدال  من  16من السلع الخاضعة لضریبة   -

 خدمات اإلقامة الفندقیة.خدمات اإلنترنت، 
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 الشركات والحوافز الضریبیة في لبناناإلصالحات األساسیة في ضریبة دخل   -12شكل المرفق 

 

 

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة القیمة المضافة والضریبة غیر المباشرة في لبنان  -13شكل المرفق 

 
  

2010 
 ؛في المائة 10ضریبة القیمة المضافة بمعدل موحد:  -
من السلع والخدمات المعفاة من ضریبة القیمة المضافة: المواشي  -

الخبز، الطحین، الحلیب،  والدواجن التي تباع بحالتھا الطبیعیة،
األلبان، األرز والمواد الغذائیة األساسیة األخرى، األدویة، البذور، 

 ؛األسمدة، الخدمات المصرفیة والمالیة، التعلیم، خدمات التأمین
 الضرائب غیر المباشرة: -

 ؛بنانیة/لیترلیرة ل 60المشروبات الروحیة من النوع أ (بیرة): 
 ؛لیرة لبنانیة/لیتر 200المشروبات الروحیة من النوع ب (نبیذ): 

 .لیرة لبنانیة/لیتر 400المشروبات الروحیة من النوع ج (ویسكي): 

 ]2001[قانون الضریبة على القیمة المضافة 

2018 
في المائة.  11ضریبة القیمة المضافة بمعدل موحد:  -

باستثناء إعفاءات محددة، تفرض ضریبة القیمة 
المضافة على جمیع المعامالت التجاریة التي تقوم بھا 

 الشركات.

 ]2001[تعدیل قانون الضریبة على القیمة المضافة 

 الضرائب غیر المباشرة: -
 ؛لیرة لبنانیة/لیتر 180المشروبات الروحیة من النوع أ (بیرة): 

 ؛لیرة لبنانیة/لیتر 600المشروبات الروحیة من النوع ب (نبیذ): 
 ؛لیرة لبنانیة/لیتر 1,200المشروبات الروحیة من النوع ج (ویسكي): 

 دة لیرة لبنانیة/طن)، السجائر المستور 6,000ضرائب جدیدة على: إنتاج اإلسمنت ( -
لیرة لبنانیة/كلغ)، السیجار المستورد  2,500لیرة لبنانیة/علبة)، التبغ والتنباك المستورد ( 250(
 في المائة على سعر السیجار الواحد). 10(

ً     (ابتداء  من   )2017تشرین األول/أكتوبر  27      

2017 

2010 
تفرض ضریبة دخل الشركات (لألفراد والشركاء) بمعدالت تصاعدیة  -

 على صافي األرباح على النحو التالي:
 ؛لیرة لبنانیة 9,000,000في المائة على صافي الدخل الذي ال یفوق  4
 ؛ملیون لیرة لبنانیة 24و 9,000,001في المائة على صافي الدخل بین  7

ملیون لیرة  54و 24,000,001في المائة على صافي الدخل بین  12
 ؛لبنانیة

ملیون لیرة  104و 54,000,001في المائة على صافي الدخل بین  16
 ؛لبنانیة

 ؛لیرة لبنانیة 104,000,001في المائة على صافي الدخل الذي یفوق  21
في المائة على  15تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل ثابت ھو  -

 ؛الشركات المحدودة المسؤولیة
 ؛في المائة على أرباح رأس المال 10 -
 في المائة على أرباح األسھم. 5 -

 ]1959لسنة  144[تعدیل قانون ضریبة الدخل رقم 

2019 
تفرض ضریبة دخل الشركات (لألفراد والشركاء) بمعدالت تصاعدیة 

 على صافي األرباح على النحو التالي:
  9,000,000في المائة على صافي الدخل الذي ال یفوق  4

 ؛لیرة لبنانیة
 ملیون  24و 9,000,001في المائة على صافي الدخل بین  7

 ؛لیرة لبنانیة
ملیون لیرة  54و 24,000,001في المائة على صافي الدخل بین  12

 ؛لبنانیة
ملیون لیرة  104و 54,000,001في المائة على صافي الدخل بین  16

 ؛لبنانیة
ملیون  225و 104,000,001في المائة على صافي الدخل بین  21

 ؛لیرة لبنانیة
 .بنانیةل ملیون لیرة 225في المائة على صافي الدخل الذي یفوق  25

 [تعدیل قانون ضریبة الدخل]

تفرض ضریبة دخل الشركات بمعدل ثابت ھو  -
في المائة على الشركات المحدودة  17

 ؛المسؤولیة
 ؛في المائة على أرباح رأس المال 15 -
 في المائة على أرباح األسھم. 10 -

ً     (ابتداء  من   )2017تشرین األول/أكتوبر  27      
 ]1959لسنة  144[تعدیل قانون ضریبة الدخل رقم 

2017 

نظام الضریبة في لبنان یعفي  مالحظة:
بشكل دائم بعض األنشطة من ضریبة 
دخل الشركات، مثل مؤسسات التعلیم، 

ن، شركات النقل ون الزراعیوالمستثمر
 وغیرھا. والجويالبحري 
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 المغرب

 ضریبة الدخل الفردي في المغرب  -14شكل المرفق 

 

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة دخل الشركات في المغرب  -15شكل المرفق 

 
  

2010 

 ؛                 ً دینار مغربي سنویا   30,000و 0یعفى من الضریبة الدخل بین 
 ؛     ً سنویا   دینار مغربي 50,000و 30,001في المائة على الدخل بین  10: الشریحة األولى
 ؛     ً سنویا   دینار مغربي 60,000و 50,001في المائة على الدخل بین  20 :الشریحة الثانیة
 ؛     ً سنویا   دینار مغربي 80,000و 60,001في المائة على الدخل بین  30: الشریحة الثالثة
 ؛     ً سنویا   دینار مغربي 180,000و 80,001في المائة على الدخل بین   34 :الشریحة الرابعة

 .     ً سنویا   دینار مغربي 180,000في المائة على الدخل الذي یفوق  38 :الشریحة الخامسة

 [قانون المالیة] 

2010 
تفرض ضریبة دخل  -

الشركات بمعدل ثابت 
في المائة على  30ھو 

 ؛صافي األرباح
تفرض ضریبة دخل  -

 37الشركات بمعدل 
في المائة على 

شركات التأجیر 
 والتأمین.

 [قانون المالیة]

2016 
 یعتمد نظام جدید لمعدل ضریبة دخل الشركات: -

 300,000ى حد في المائة على صافي األرباح إل 10 الشریحة األولى:
 ؛دینار مغربي

 300,001في المائة على صافي األرباح (بین  20الشریحة الثانیة: 
 ؛وملیون دینار مغربي)

  1,000,001في المائة على صافي األرباح (بین  30الشریحة الثالثة: 
 ؛مالیین دینار مغربي) 5و

مالیین  5في المائة على صافي األرباح الذي یفوق  31الشریحة الرابعة: 
 .دینار مغربي

في المائة على مؤسسات االئتمان وشركات التأجیر  37: معدالت خاصة -
في المائة على شركات التصدیر العاملة في المناطق  8.75والتأمین، 

في المائة على المنظمات ذات الصفة اإلقلیمیة أو الدولیة  10الحرة، 
في المائة على الشركات العاملة في  17.5المالي للدار البیضاء"، "القطب 

 بعض المناطق الشمالیة والجنوبیة.
 [قانون المالیة]

2019 
لدعم األعمال التجاریة، تفرض ضریبة  -

 دخل الشركات بالمعدالت التالیة:
في المائة على  10 الشریحة األولى:

صافي األرباح الذي یساوي أو یقل عن 
 ؛دینار مغربي 300,000

في المائة على  17.5الشریحة الثانیة: 
وملیون  300,001صافي األرباح بین 

 ؛دینار مغربي
في المائة على  31الشریحة الثالثة: 

 1,000,001صافي األرباح الذي یفوق 
 .دینار مغربي

 [قانون المالیة]

تخضع المكاتب التمثیلیة للشركات  -
تستفید من صفة غیر المقیمة التي 

القطب المالي للدار البیضاء لمعدل 
في  10مخفض لضریبة الشركات ھو 

            ً                      المائة، بدءا  من أول سنة أعطیت لھا 
 ھذه الصفة.

 [قانون المالیة]

2015 

في المائة على صافي  10 الشریحة األولى:
 ؛دینار مغربي 300,000األرباح إلى حد 
في المائة على صافي  20 الشریحة الثانیة:

دینار  1,000,000و 300,001األرباح بین 
 ؛مغربي

في المائة على صافي  31الشریحة الثالثة: 
 .دینار مغربي 1,000,001األرباح الذي یفوق 

 [قانون المالیة]

2018 
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 الحوافز الضریبیة في المغرب  -16شكل المرفق 

 

 في المغرب الملكیةاإلصالحات األساسیة في ضریبة القیمة المضافة وضریبة   -17شكل المرفق 

 
 

  

2011 
                       ّ                 تستفید الشركات التي تبل غ عن مردود یساوي  -

دینار مغربي من  3,000,000أو أقل من 
 15ضریبة دخل الشركات بمعدل مخفض ھو 

 ؛في المائة
تعفى شركات "القطب المالي للدار البیضاء"  -

سنوات ثم تستفید من  5من الضریبة لمدة 
في المائة على جمیع  8.75معدل مخفض ھو 

 المال مبیعات التصدیر وصافي أرباح رأس
 المنقول جمیعھا المحققة من مصادر خارجیة.

 [قانون المالیة]

2016 
تستفید الشركات ذات الصفة  -

السلع  إعفاء نم ةاالستثماری
االستثماریة من ضریبة 

 القیمة المضافة لمدة 
  24تتراوح بین 

     ً شھرا . 36و

 [قانون المالیة]

2018 
تعفى ھیئات التوظیف الجماعي في العقار  -

من ضریبة دخل الشركات لكل أنشطتھا 
 ؛وعملیاتھا

الشركات الخاضعة لضریبة دخل الشركات  -
 تستفید من خفض الضریبة بقیمة تساوي

قیمة الضرائب التي تدفعھا على مشاركتھا 
في رأس مال الشركات المبتكرة الناشئة في 

 مجال التكنولوجیات الجدیدة.

 [قانون المالیة]

 15یخفض معدل الضریبة من  -
في المائة للشركات  10إلى 

التي تحقق أرباح خاضعة 
 300,000للضرائب أقل من 

دینار (لدعم الشركات الصغیرة 
 ).والمتوسطة

 [قانون المالیة]

2013 

الشركات المصدرة والتي تبیع لشركات تصدیر عاملة 
في المناطق الحرة: إعفاء ضریبي ألول خمس 

 في المائة. 17.5سنوات ثم معدل مخفض بقیمة 
إعفاء ضریبي ألول خمس سنوات للشركات  -

 ؛                      ً الصناعیة المنشأة حدیثا  
لھیئات بعد إدراج أدوات االستثمار المنظمة  -

التوظیف الجماعي في العقار أدرجت مزایا 
 ضریبیة بشروط محددة.

 [قانون المالیة]
2017 

توفر إعفاءات ضریبیة دائمة للشركات  -
 ؛الزراعیة

إعفاءات ضریبیة دائمة: تستفید شركات  -
من معدل ضریبة دخل الشركات  التعدین

 ؛في المائة 17.5التصاعدي بقیمة قصوى 
ة مؤقتة: تستفید شركات إعفاءات ضریبی -

الحرف الیدویة، المدارس الخاصة 
ومؤسسات التعلیم من معدل ضریبة دخل 

في  17.5الشركات التصاعدي بقیمة قصوى 
 المائة ألول خمس سنوات تشغیل.

 [قانون المالیة]
2019 

2010 
ضریبة القیمة المضافة بمعدل موحد ھو  -

 ؛في المائة 20
في المائة  10یطبق معدل مخفض ھو  -

 على سلع معینة مثل:
منتجات المبیعات المیاه والكھرباء و

في المائة)، منتجات البترول  7الصیدالنیة (
والعملیات المصرفیة وأعمال الفنادق 

في المائة)، خدمات النقل  10والمطاعم (
 ؛في المائة) 14(
في المائة على  10ضریبة ملكیة بمعدل  -

 القیمة التأجیریة المقدرة.

2013 
تعفى من ضریبة القیمة المضافة  -

الشحنات والمعدات التي تحصل 
علیھا مؤسسات االئتمانات الصغیرة، 

واألعمال المتعلقة باإلسكان 
 ؛االجتماعي

تعفى من ضریبة القیمة المضافة  -
المعدات والمواد التي ستستخدمھا 

تمانات     ً           حصرا  مؤسسات االئ
 الصغیرة.

 4.7* ضریبة القیمة المضافة بمعدل 
 في المائة على استیراد علف المواشي.

2015 
 10معدل مخفض ھو  -

في المائة على استیراد 
م معالجة المیاه  ُ ظ   ُ ن  

بالطاقة الشمسیة، 
والشبكات والمواد 

والمنتجات المستخدمة 
لصید األسماك وجذبھا، 

 واألعمال الفنیة.

2019 
ءات من دون حقوق إعفا -

الخصم على مضخات 
المیاه العاملة بالطاقة 

 ؛الشمسیة
إعفاءات مع حقوق  -

الخصم على استیراد 
األدویة لمعالجة التھاب 

السحایا، وبعض األدویة 
التي تفوق أسعار تسلیمھا 
من المصنع قبل الضریبة 

 دینار مغربي. 588

یعفى من ضریبة القیمة المضافة  -
والمواد التي  استیراد المعدات

              ً        ستستخدمھا حصرا  مؤسسات 
ئتمانات الصغیرة، والسلع التي اال

تحصل علیھا مؤسسة محمد 
 السادس.

2012 

في المائة على السكر الخام  10تفرض ضریبة  -
والمواد الخام وخدمات تقدیم الطعام التي 

 ؛                     ً         توفرھا الشركات مباشرة  للعاملین
في  10تفرض ضریبة القیمة المضافة بمعدل  -

المائة على استیراد بعض المواد لالستخدام 
 ؛الزراعي التي كانت معفاة في السابق

في المائة على استیراد  10تفرض ضریبة  -
 ؛علف الماشیة والطعام لتسمین العجول

  20تفرض ضریبة القیمة المضافة بمعدل  -
 في المائة على استیراد أدوات وشبكات 

بق) وعلى الصید (التي كانت معفاة في السا
السیارات المخصصة لنقل البضائع (التي كانت 

 في المائة في السابق). 14تخضع لضریبة 
2014 

تمدید فترة اإلعفاءات من ضریبة القیمة  -
 ؛    ً                شھرا  للشركات القائمة 36المضافة البالغة 

فرض التزامات ضریبة القیمة المضافة  -
على الصناعات التحویلیة وجھات تقدیم 

لتي بلغ مردودھا في العام الخدمات، ا
 دینار مغربي على األقل. 500,000السابق 

2017 
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 تونس
 اإلصالحات األساسیة في ضریبة الدخل الفردي في تونس  -18شكل المرفق 

 

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة دخل الشركات في تونس  -19شكل المرفق 

 
 

  

2010 
في المائة  30ضریبة دخل الشركات بمعدل موحد ھو  -

 ؛على كل الكیانات االعتباریة
في  10ضریبة دخل الشركات بمعدل مخفض ھو  -

المائة على عدد من الشركات والكیانات االعتباریة 
 ؛العاملة في الحرف الیدویة والزراعة وصید األسماك

 في المائة على عدد 35ضریبة دخل الشركات بمعدل  -
من الشركات العاملة في المجال المصرفي، والتأمین، 

 ؛واإلنتاج، والخدمات المتعلقة بالبترول، واالتصاالت
 التي یتم جمعھا. تعفى من الضرائب أرباح األسھم -

 [قانون المالیة]

2015 
التي یتم جمعھا وتفوق  تخضع أرباح األسھم -

                 ً                دینار تونسي سنویا  ضریبة تقتطع من  10,000
 في المائة. 5ألرباح بمعدل ھذه ا

 [قانون المالیة]

في  25ضریبة دخل الشركات بمعدل مخفض ھو  -
 ؛المائة

في المائة على عدد من  10معدل مخفض ھو  -
الشركات والكیانات االعتباریة العاملة في الحرف 

 ؛الیدویة والزراعة وصید األسماك
في المائة على عدد من الشركات العاملة  35معدل  -

في المجال المصرفي، والتأمین، واإلنتاج، 
 ؛والخدمات المتعلقة بالبترول، واالتصاالت

خل بمعدل تخضع الشركات المصدرة لضریبة د -
 .2014في المائة منذ عام  10

 [قانون المالیة]
2014 

 ؛في المائة 25ضریبة دخل الشركات بمعدل موحد ھو  -
في المائة على  10ضریبة دخل الشركات بمعدل مخفض ھو  -

أرباح األنشطة التقلیدیة في الصناعة والزراعة وصید األسماك 
 ؛والحرف الیدویة

في المائة على  20مخفض ھو  ضریبة دخل الشركات بمعدل -
الشركات التي ال تفوق معامالتھا السنویة ملیون دینار تونس، 

ألف دینار تونسي لألنشطة المتعلقة بالخدمات  500وأقل من 
 ؛والمھن غیر التجاریة

في المائة على عدد من الشركات العاملة في المجال  35معدل  -
أمین، والنفط المصرفي، واالتصاالت، والتأمین، وإعادة الت

 ؛على مستوى اإلنتاج، والتكریر
 في المائة. 10زیادة الضریبة على أرباح األسھم  -

 [قانون المالیة]
2018 

2010 
 ؛دینار تونسي 1,500 في المائة على صافي الدخل إلى حد 0 الشریحة األولى:

  1,501 في المائة على صافي الدخل (بین 15 الثانیة:الشریحة 
  10.5دینار تونسي) (المعدل الفعلي على الحد األعلى:  5,000و

 ؛في المائة)
 10,000و 5,001في المائة على صافي الدخل (بین  20 الشریحة الثالثة:

 ؛في المائة) 15.25دینار تونسي) (المعدل الفعلي على الحد األعلى: 
  10,001 في المائة على صافي الدخل (بین 25 رابعة:الشریحة ال

 ؛في المائة) 20.12دینار تونسي) (المعدل الفعلي  20,000و
  20,001 في المائة على صافي الدخل (بین 30 الشریحة الخامسة:

 ؛في المائة) 26.05دینار تونسي) (المعدل الفعلي  50,000و
  50,000في المائة على صافي الدخل الذي یفوق  35 الشریحة السادسة:

 .دینار تونسي
 [قانون المالیة]

2018 
كمساھمة في الضمان  2017في المائة على معدالت الضریبة لعام  1زیادة 

 االجتماعي لتصبح:
دینار  5,000في المائة على صافي الدخل إلى حد  0 الشریحة األولى:

 ؛تونسي
 5,001مائة على صافي الدخل (بین في ال 27 الشریحة الثانیة:

 ؛دینار تونسي) 20,000و
 20,001في المائة على صافي الدخل (بین  29الشریحة الثالثة: 

 ؛دینار تونسي) 30,000و
 30,001في المائة على صافي الدخل (بین  33 الشریحة الرابعة:

 ؛دینار تونسي) 50,000و
 50,000في المائة على صافي الدخل الذي یفوق  36 الشریحة الخامسة:

 .دینار تونسي
 [قانون المالیة]

 ؛دینار تونسي 5,000في المائة على صافي الدخل إلى حد  0 الشریحة األولى:
دینار تونسي) (المعدل الفعلي على  20,000و 5,001في المائة على صافي الدخل (بین  26الشریحة الثانیة: 

 ؛في المائة) 19.5الحد األعلى: 
دینار تونسي) (المعدل الفعلي  30,000و 20,001في المائة على صافي الدخل (بین  28 الشریحة الثالثة:

 ؛في المائة) 23.3على الحد األعلى: 
دینار تونسي) (المعدل الفعلي  50,000و 30,001في المائة على صافي الدخل (بین  32الشریحة الرابعة: 
 ؛في المائة) 26.2على الحد األعلى: 

 .دینار تونسي 50,000في المائة على صافي الدخل الذي یفوق  35الشریحة الخامسة: 
 [قانون المالیة]

2017 
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 الحوافز الضریبیة لدعم االستثمار في تونس  -20شكل المرفق 

 
 اإلصالحات األساسیة في ضریبة القیمة المضافة في تونس  -21شكل المرفق 

 
  

2010 
 ضریبة القیمة المضافة بمعدل موحد:  -

 ؛في المائة 18
تطبق في تونس ثالثة معدالت مختلفة لضریبة القیمة 

 المضافة:
في المائة: خدمات تكنولوجیا المعلومات، أنشطة  6 -

 ؛الفنادق والمطاعم، والمعدات
في المائة: المواد الخام، منتجات الصناعة  12 -

 ؛الحرفیة، األنشطة الطبیة، واألطعمة المعلبة
في المائة: العملیات المتعلقة بالسلع والخدمات  18 -

 غیر الخاضعة لمعدل آخر.
 [قانون المالیة]

2018 
 في المائة لتصبح الضریبة: 1 زیادة

في المائة على القطاع الخاص، النقل المحلي، السیاحة والحرف الیدویة، التعلیم  7 -
والتدریب المھني، خدمات الصحة والخدمات الطبیة األساسیة، األدویة المصنعة 

     ً                                                              ً            محلیا ، المطاعم والمقاھي، الخدمات البیئیة، المعدات غیر المنتجة محلیا ، وأي معدات 
 ؛مستخدمة للتحكم في الطاقة

في المائة على الخدمات المھنیة، ومنتجات البترول، الكھرباء ذات الجھد  13 -
المنخفض لالستخدام المنزلي، الكھرباء ذات الجھد المنخفض لتشغیل معدات ضخ 

 ؛المیاه ألغراض الري
 6في المائة على السلع والخدمات غیر الخاضعة لضریبة القیمة المضافة بمعدلي  19 -

 في المائة. 12و
 ]المالیةن [قانو

خفض ضریبة القیمة المضافة على استھالك  -
الكھرباء في المنازل والري الزراعي وبعض 

 في المائة. 12 منتجات البترول إلى
 ][قانون المالیة

2015 

في المائة على خدمات  7 إلى 19 خفض ضریبة القیمة المضافة من -
 اإلنترنت.اإلنترنت واالتصاالت بھدف زیادة الوصول إلى 

 [قانون المالیة]
2019 

2013 
سنوات  3ضریبیة لمدة  إعفاءات -

للشركات الصغیرة والمتوسطة المنشأة 
التي ال تفوق معامالتھا  2013في عام 
ألف دینار تونسي  300السنویة 

لألنشطة المتعلقة بالخدمات والمھن 
ألف دینار  600غیر التجاریة، وال 

شركات التجارة والصناعة تونسي ل
 واالستھالك
 [قانون المالیة]

2016 
سنوات للشركات المنشأة في  5إعفاءات ضریبیة لمدة  -

في قطاع الخدمات أو في مھن غیر تجاریة  2016عام 
ألف دینار تونسي وقد أنشأھا  300وال تفوق معامالتھا 

أفراد عاطلون عن العمل ویحملون شھادة جامعیة أو 
سنوات، وللشركات الصناعیة  7فنیة من مدة ال تتعدى 

ألف دینار  600ق معامالتھا السنویة المنشأة التي ال تفو
 تونسي.

 [قانون المالیة]

2019 
توسیع نطاق فترة السماح لضریبة  -

سنوات لتشمل  4الدخل البالغة 
     ً أیضا . 2020الشركات المنشأة في عام 

 [قانون المالیة]

في المائة للشركات الصغیرة  20خفض معدل ضریبة الشركات إلى  -
 ؛والمتوسطة

دعم توظیف المتخرجین الشباب من خالل تسدید الدولة الشتراكات الصندوق  -
 ؛الوطني للضمان االجتماعي لمدة ثالث سنوات من تاریخ تعیینھم

 ؛تخفیف الشروط المطلوبة لالستفادة من االمتیازات الضریبیة إلعادة االستثمار -
سنة إلتاحة  40إلى  30ألصحاب المشاریع الشباب من  رفع السن األقصى -

 استفادة الشباب من الحوافز الكثیرة المقدمة لھم.
 [قانون المالیة]

2018 

سنوات  5تمدید فترة اإلعفاءات الضریبیة إلى  -
للشركات الصغیرة والمتوسطة المنشأة في عام 

 ؛2013
وضع برنامج لدعم الشركات الصغیرة  -

والمتوسطة التي تشھد أزمات مالیة في قطاع 
 الصناعة واألنشطة ذات الصلة.

 ]2014[قانون المالیة 
2014 
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 المنخفضة الدخل البلدان  -الثالثةلمجموعة ا
 موریتانیا

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة الدخل الفردي في موریتانیا  -22شكل المرفق 

 

 اإلصالحات األساسیة في ضریبة دخل الشركات والحوافز الضریبیة في موریتانیا  -23شكل المرفق 

 

2010 

 ؛في المائة 25دخل الشركات بمعدل موحد ھو ضریبة  -

 ؛تفرض ضریبة على أرباح رأس المال المحققة من أنشطة مھنیة وتجاریة وزراعیة على غرار الدخل العادي -

ال تخضع للضریبة أرباح رأس المال المحققة من نقل أصول األعمال التجاریة إذا أعید استثمارھا في األعمال  -
 ا.التجاریة في موریتانی

في المائة (األنشطة  25المعدل العادي لضریبة دخل الشركات ھو  -
 ؛العادیة والمتعلقة بالھیدروكربون)

 ؛في المائة 10ضریبة على أرباح األسھم:  -

نظام ضریبي تفضیلي للشركات الصغیرة والمتوسطة وشركات  -
 التصدیر الحرة.

2019 

2010 

 ؛أوقیة موریتانیة) 750,000و 250,000(بین في المائة على صافي الدخل  5 :الشریحة األولى
 ؛أوقیة موریتانیة) ملیون 1.5و 750,001ن بی(في المائة على صافي الدخل  15 :الشریحة الثانیة

 ؛أوقیة موریتانیة وأكثر) 2,500,000و 1,500,000(في المائة على صافي الدخل  25 :الثالثةالشریحة 
 .أوقیة موریتانیة وأكثر) 2,500,001(في المائة على صافي الدخل  33 :الرابعةالشریحة 

 في المائة على صافي الدخل  15 :الشریحة األولى
 ؛أوقیة موریتانیة) 90,000و 0(بین 

 في المائة على صافي الدخل  25: الشریحة الثانیة
 ؛أوقیة موریتانیة) 210,000و 90,001ن بی(

 في المائة على صافي الدخل  40 :الثالثةالشریحة 
 .أوقیة موریتانیة وأكثر) 210,000(

2013 
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 ضریبة القیمة المضافة في موریتانیااإلصالحات األساسیة في   -24شكل المرفق 

 
  

2010 
 14المضافة بمعدل موحد ھو  القیمةضریبة  -

 ؛في المائة

یخضع دخل اإلیجار لمعدل ضریبي نسبي  -
 في المائة. 10ھو 

2016 

ضریبة القیمة المضافة بمعدل موحد ھو  -
 في المائة. 16

 14ضریبة القیمة المضافة بمعدل موحد ھو  -
 ؛في المائة

 18ضریبة القیمة المضافة بمعدل أعلى ھو  -
في المائة على منتجات البترول وخدمات 

 االتصاالت.

2013 

زیادة المعدل الموحد لضریبة القیمة المضافة إلى  -
 ؛في المائة على خدمات االتصاالت 20

 تطبق ضریبة القیمة المضافة بمعدل  -
 في المائة على منتجات البترول. 16

2017 
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