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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لجنة تمويل التنمية
 الدورة الثانية

 2021كانون األول/ديسمبر  9-8القاهرة، 

 ؤقتمن جدول األعمال الم 6البند 

ب اإليرادات الضريبية  النُُظم الضريبية في البلدان العربية: تسرُّ
 عن االقتصاد الرقمي والتحديات الضريبية الناشئة

 موجــز

على مدى العقد الماضي. وعلى الرغم من أّن نفّذت الدول العربية العديد من اإلصالحات الضريبية 
إلى زيادة اإليرادات الضريبية، وال إلى فرض  هذه اإلصالحات خطوة في االتجاه الصحيح، فهي لم تؤّد  

الضريبية ال تزال شديدة االعتماد  نُُظمالضرائب على نحو منصف يأخذ مستويات الدخل في االعتبار. فال
على الضرائب غير المباشرة، وال يزال من غير الممكن إدخال إصالحات جذرية على نظام ضريبة الدخل 

ءة المالية العالية والمهنيين من مقدمي الخدمات والشركات المتعددة لضمان امتثال األفراد ذوي المال
 الجنسيات للقانون.

 الضريبية وكفاءتها وشفافيتها وفعاليتها وموثوقيتها،  نُُظمالوثيقة إلى أّن تحسين عدالة الهذه وتشير 
والحوافز  للنظماملة الرقمنة وزيادة حركة رأس المال على المستوى الدولي، يتطلب مراجعة شانتشار في ظل 

لتسرب الضريبي والتجاوزات الضريبية، مكافحة اإعادة النظر في طرق والنفقات والخصومات الضريبية، و
 نُظُمب الضريبيان. وأصبح صانعو القرار السياسي يدركون أّن أي إصالحات للبما في ذلك االحتيال والتهر  

لوطنية، وأنه لم يعد من مجال للبلدان العربية لتصميم الضريبية الوطنية لن تقف في الواقع عند الحدود ا
مع البلدان وإنفاذ أنظمتها الضريبية بمعزل عن بعضها البعض، أو وضع الحوافز الضريبية من دون التنسيق 

الضريبية وكلّها تؤدي  نُُظمال تشوبالتي تجاوزات الضريبية عدد كبير من  دال سيما في ظل وجو األخرى
 ، وشوائب ضريبية متنّوعة أخرى.ةغير السليم ةالضريبيمراجحة ضريبية الضارة، والإلى المنافسة ال
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 ،على المنطقة العربيةوتتضمن هذه الوثيقة أول تقييم إقليمي آلثار اإلصالحات الضريبية العالمية 
. وهي تتناول االقتصادي والتنميةالتي اقترحتها مجموعة الدول الصناعية الكبرى العشرين ومنظمة التعاون و

االعتبارات التي ينبغي أن تراعيها الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى التصدي للتحديات الضريبية 
 .2023الناشئة عن الرقمنة، وذلك في ظل النظام الضريبي العالمي الجديد الذي سيبدأ العمل به في عام 

 المحتويات
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 ذالفصل

 3 9-5  ................................... الضريبية في المنطقة العربية نُُظمالضرائب وال -أوالا 

ا   4 13-10  ................................... ب اإليرادات الضريبية في المنطقة العربيةتسرُّ  -ثانيا
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 مقدمة

الضرائب هي عنصر رئيسي من عناصر السياسات المالية، نظراً لدورها في إعادة توزيع الثروات  -1
ً في سياسات تعبئة الموارد المحلية، بفعل دورها   وألثرها على أنماط اإلنتاج واالستهالك. وهي أساسية أيضا

اسات، على تصميم السيعلى مستوى في توليد اإليرادات. ولذلك، تؤثّر الضرائب، من خالل أهميتها 
طر التمويل الوطنية المتكاملة. االستراتيجيات المتوسطة األجل لإليرادات واإلنفاق، وتشكل جزءاً ال يتجزأ من أُ 

وهذه األطر هي أدوات تخطيط فعالة، تعزز القدرة على تقديم المنافع العامة وتمويل أهداف التنمية المستدامة من 
مة، والمساهمة في صياغة استراتيجيات تمويلية لتلبية األولويات الوطنية للتنمية خالل تعزيز اإلدارة المالية العا

 مخصصات على نحو يراعي أهداف التنمية المستدامة.الميزانيات وتقديم الودعم االنتقال إلى وضع  ،المستدامة

رئيسي تنطوي عليه مختلف مجاالت وضع السياسات وطرق تمويل  ومن هنا، تبرز الضرائب كبُعد   -2
رق تصميم السياسات الضريبية وتنفيذها على المستوى الدولي لم تعد مختلفة عّما هي عليه التنمية. غير أّن طُ 

 على المستوى الوطني. ففي ظل زيادة الرقمنة وكثافة حركة رأس المال، لم تعد الحدود الجغرافية التقليدية 
أثير تي بلد تؤدي أي دور في تحديد حقوقه الضريبية أو قاعدته الضريبية، إذا ُوجدت. ولم يعد لهذه الحدود أل

ب واالحتيال الضريبيين، وإدارة المنافسة الضريبية، وتحديد الحقوق الضريبية على جهود القضاء على التهر  
مادياً حضوراً الخدمات  يمقدمي حال عدم حضور ففي حالة الخدمات الرقمية، وذلك  تطبيقهاالجديدة التي ينبغي 

 ضمن الواليات القضائية الضريبية حيث تستهلَك خدماتهم.

ً لحالة الإزاء هذه الخلفيةو -3  الضريبية واإلصالحات الضريبية  نُُظم، أجرت اإلسكوا تحليالً مستفيضا
كون هذا التحليل محور منشور ، في المنطقة العربية. وسي2020إلى عام  2010في العقد الماضي، أي من عام 

اإلقليمي تدابير الرئيسية الالزمة على الصعيدين . وهو يعرض ال2021رئيسي من المقرر إصداره في عام 
والوطني لدعم تنفيذ البلدان العربية لقائمة الخيارات واالعتبارات الضريبية العالمية المحّددة في إطار مبادرة 

 ما بعده.و 19-تمويل التنمية في عصر كوفيد

ً للتحليالت التي أجرتها اإلسكوا لمختلف ال -4  الضريبية،  نُُظمويقّدم القسم األول من هذه الوثيقة ملخصا
من أجل االستفادة إلى أقصى حد ممكن من الضرائب في توليد الدخل في المنطقة العربية. ويتضمن القسم الثاني 

ً لحجم التسر   ً الضوء علىبات الضريبية، مسل  تقييما ول دون اليقين التجاوزات الضريبية التي ال تزال تحُ  طا
ها الضريبية. أما القسم الثالث، فيتناول عدداً من التحديات نُُظمض سالمة الضريبي في البلدان العربية وتقّو  

على المنطقة الضريبية البارزة الناشئة عن الرقمنة، بما في ذلك اآلثار المحتملة لإلصالحات الضريبية المقترحة 
. وختاماً، تشير الوثيقة إلى أهم التدخالت االقتصادي والتنميةمن مجموعة العشرين ومنظمة التعاون العربية 

 التي يتعين تنفيذها في المنطقة العربية في ظل آخر التطورات والمقترحة على مستوى السياسات الضريبية، 
 ريبي العالمي الجديد.وعلى عتبة النظام الض ،الضريبية نُُظمعلى مستوى ال

 الضريبية في المنطقة العربية نُُظمالضرائب وال -أوالا 

ال تكفي المستويات الحالية لإليرادات العامة في المنطقة العربية لتوفير االستثمارات الالزمة لبلوغ أهداف  -5
من إليرادات، كحصة التنمية المستدامة، وال لضمان استدامة هذه االستثمارات على األمد البعيد. وقد سّجلت ا

 .19-، في اتجاه  أصبح أكثر حدة في ظل جائحة كوفيد2008الناتج المحلي اإلجمالي، انخفاضاً عاماً مقارنة بعام 
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االقتصادات العربية المتوسطة الدخل، التي تعتمد على الضرائب كمصدر رئيسي قوم تبشكل عام، و -6
 وإن كان التعويم الضريبي فيها ال يزال ضعيفاً  حتىض الضرائب غير المباشرة، ربفإليراداتها العامة، 

وال تزال فعالية مع استثناءات قليلة، ألن نمو الناتج المحلي اإلجمالي ال تقابله زيادة متناسبة في اإليرادات. 
الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، أقل من المطلوب، بل إنها واصلت انخفاضها في معظم 

 مدى العقد الماضي، حتى في البلدان التي ارتفعت فيها معدالت ضريبة القيمة المضافة. البلدان على

 ،ولكنها. لسهولة تطبيقها وقدرتها على توليد اإليرادات بسرعةنظراً الضرائب مستحسنة، هذه وال تزال  -7
ً على الفقراء والطبقة المتوسطة. ويظهر ذلك في البلدان حيث  ،في المقابل ً إضافيا ً ضريبيا لشبكات اتلقي عبئا

الضريبية ضيقة؛ وحيث يدور جزء كبير من النشاط االقتصادي في القطاعات غير النظامية؛ وحيث تنتقل أعداد 
 ية العالية ومقدمو الخدمات المهنية، متزايدة من ذوي القدرات اإلنتاجية، وال سيما األفراد ذوو المالءة المال

 إلى االقتصاد غير النظامي.

في المقابل، وعلى الرغم من اإلصالحات العديدة المدَخلة على نظام ضريبة الدخل الشخصي، فإن حصتها  -8
 ا من اإليرادات الضريبية لم تتحسن في معظم البلدان العربية. فالممتلكات غير المنقولة واإليرادات المتأتية منه
ال تزال غير خاضعة للضرائب، على الرغم من أن الضرائب أدوات مفيدة لتصحيح االختالالت وتوليد إيرادات 
مباشرة. كذلك، تؤّدي التباينات الكبيرة بين ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات، وكذلك معاملة 

 معاملة غير متماثلة، إلى تباين أرباح رأس المال وتوزيعات األرباح والخصومات الضريبية على الفوائد 
 في الفوائد يدفع باتجاه المراجحة الضريبية.

اإلعفاءات، كثرة على الضرائب التنازلية المفروضة على السلع والخدمات، ومفرط العتماد الدل اوي -9
 لقيمة المضافة، وارتفاع معدالت الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة،يبة على اضرفعالية الوانخفاض 

 لى أّن اإلنصاف والتصاعدية في الضرائب ال يزاالن بعيدي المنال في العديد من البلدان العربية.ع

ا   ب اإليرادات الضريبية في المنطقة العربيةتسرُّ  -ثانيا

ب ضريبي، وكالهما غير قانوني وغير رتَكب التجاوزات الضريبية، سواء كانت في شكل احتيال أو تهر  تُ  -10
 جميع الهياكل الضريبية )التصاعدية في مباشر وغير مباشر(، وبشكل الضريبية ) نُُظمأخالقي، في جميع ال

أو التنازلية(، وجميع الشرائح الضريبية )الدنيا والعليا( والسلطات الضريبية )في البلدان المتقدمة والنامية(. 
كات )العامة أو المملوكة من والتجاوزات الضريبية التي يرتكبها األفراد )المواطنون أو غير المقيمين( والشر

الضريبية وعدالتها. وتحدث هذه التجاوزات  نُُظمض كفاءة الالدولة، والخاصة، والمحلية، والمتعددة الجنسيات( تقّو  
ض جهود تعبئة تقّو  هي مشروعة(، ومشروعة وغير وعن طريق قنوات مختلفة ) تطّورة جداً بحسب مخططات م

 وسيادة القانون.دارة، وكفاءة اإل ز المالي،الموارد العامة، والحيّ 

 رضة ألشكال مختلفة من التجاوزات الضريبية. فالضرائب الضريبية المختلفة عُ  نُُظموتكون ال -11
 جنيد اإليرادات بسرعة، ولكنها قد تدفع إلى التزوير، وتحول دون غير المباشرة، مثل الضرائب التجارية، تولّ  

رائب. والتعريفات الجمركية أو الرسوم المالية األخرى ذات اآلثار المماثلة ل أن تنتج من الضحتمَ اإليرادات التي يُ 
على التجارة يمكن أن تؤدي، هي أيضاً، إلى االحتيال الضريبي والتالعب بق يَم الفواتير التجارية. ويمكن أن تكون 

 أال تكون مختلفة ضريبة اإلنتاج وغيرها من الضرائب الحدودية مستحسنة بفعل طبيعتها العادلة، لكن شرط 
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بين الواليات القضائية المجاورة، ألّن ذلك سيخلق حوافز للتهريب واالتجار بالمحظورات. ويمكن أن تؤدي 
اإلعفاءات على ضرائب االستهالك ذات القاعدة العريضة إلى عدم االمتثال الضريبي، وزيادة كلفة الضرائب، 

ائب الدخل المباشر التصاعدية منصفة، ولكن ليست وزيادة حوافز االحتيال الضريبي. ويمكن أن تكون ضر
 أن يدفع أصحاب الدخل األعلى إلى حماية ثرواتهم  يمكن الحديالضريبة بالضرورة فعالة، ألن ارتفاع معدل 

 باً من االلتزامات الضريبية.أو تحويلها، وذلك تهر  

كانت ن تتّسم بالكفاءة في حال ل من حيث المبدأإحكاماً وتبين التجربة أنه حتى أكثر الهياكل الضريبية  -12
عائدات كبيرة بسبب تخسر الحكومات فبات الضريبية غير المشروعة. إدارتها غير فعالة أو ضعيفة بفعل التسر  

. واألرقام تتحدث ب الضريبي، والمراجحة الضريبية، واالحتيال الضريبي، وليست المنطقة العربية استثناءً التهر  
في المائة  10. و(1)مخبأ في مالذات ضريبيةتريليون من الثروات الخاصة  36و 8.7عن نفسها. فما يتراوح بين 

 1.3من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي محتجز في شكل أصول خارجية غير خاضعة للضريبة. ويجري تحويل 
، من البلدان التي يحدث فيها النشاط االقتصادي إلى عدد تريليون دوالر، هي قيمة األرباح السنوية للشركات

 الشركات تتراوحالمفروضة على ضرائب ال. ويتسبب ذلك بخسائر في إيرادات (2)صغير من المالذات الضريبية
مليار دوالر سنوياً  240و (4)200تتراوح حصة البلدان المنخفضة الدخل منها بين و (3)مليار 600و 500بين  قيمتها
أهداف التنمية الالزم سّدها لتحقيق ، أي ما يقارب ربع الفجوة التمويلية السنوية المقدَّرة (5)كل إيرادات ماليةفي ش

تريليون دوالر بفعل التالعب بق يَم الفواتير التجارية تبلغ حصة  8.8ويُفقَد منها  ؛(6)المستدامة في البلدان النامية
ً  77.5المنطقة العربية منها   .(7)مليار دوالر سنويا

ب الضريبي في المنطقة العربية، وجدت اإلسكوا أن أربعة بلدان عربية تتكبد في أول تقييم إقليمي للتسر  و -13
بة من جانب المرتكَ لتجاوزات الضريبية نتيجة ل، اإلقليمية نصف الخسائر السنوية في اإليرادات الضريبية

في المائة من إيرادات ضريبة أرباح  30أن تصل هذه الخسائر إلى  مليار دوالر. ويمكن 7.5لشركات، وقدرها ا
التجاوزات الضريبية المقدَّرة للمنطقة العربية ساوي الشركات في بعض البلدان العربية المتوسطة الدخل. وت

حدة. والتنمية استناداً إلى تقارير كل بلد على االقتصادي الخسائر الضريبية التي أبلغت عنها منظمة التعاون 
 هذه النتائج أيضاً عند تحليلها في ضوء تقارير استقصائية إعالمية بشأن االحتيال الضريبي للشركات. أكد وتت
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https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/multinationals-shifted-1-trillion-offshore-stripping-countries-of-billions-in-tax-revenues-study-says/?utm_campaign=Sprout&utm_content=Panama+Papers,PP+Case&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/multinationals-shifted-1-trillion-offshore-stripping-countries-of-billions-in-tax-revenues-study-says/?utm_campaign=Sprout&utm_content=Panama+Papers,PP+Case&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/multinationals-shifted-1-trillion-offshore-stripping-countries-of-billions-in-tax-revenues-study-says/?utm_campaign=Sprout&utm_content=Panama+Papers,PP+Case&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.factipanel.org/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
https://www.oecd.org/about/impact/combatinginternationaltaxavoidance.htm
https://developmentfinance.un.org/chart/1764
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 وفي ظل هذه الظروف، ال تستطيع السلطات الضريبية تقدير قيمة شبكاتها الضريبية بدرجة عالية من الثقة، 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ناهيك عن تحديد  كما أنها ال تستطيع تأمين تدفق مستمر من اإليرادات العامة

وتقييم آثار أو نتائج إصالحات ضريبية معينة. والواقع أن التحليالت الضريبية التقليدية كثيراً ما ال تولي االعتبار 
 الكافي للضغوط الناجمة عن عدم كفاية المعلومات الضريبية وقصورها وتشويهها، على الرغم من أن نوعية 

 الضريبية. نُُظمالوتصاعدية المعلومات لها تأثير مباشر على فعالية هذه 

ا   التحديات الضريبية الناشئة عن االقتصاد الرقمي -ثالثا

أتاحت رقمنة االقتصاد العالمي لمقدمي الخدمات الرقمية االستفادة من المبيعات دون أن يكون لهم  -14
 ستهلَك هذه الخدمات. وبموجب المعاهدات الضريبية المعاصرة، بالضرورة وجود مادي في البلدان حيث تُ 

ال تتمتع العديد من البلدان بأي حقوق ضريبية على أرباح منصاتها الرقمية، ألن الدخل المتأتي من بيع المنتجات 
قع الرقمية اآللية يخضع حصراً للضريبة المفروضة من ق بل الوالية الضريبية التي تعمل المؤسسة ضمنها أو ي

فيها مقرها. غير أّن المشكلة األوسع نطاقاً المتعلّقة بحركة األرباح ال تقتصر على الشركات المتعددة الجنسيات 
حصة متزايدة فاالستخدام المتزايد للمدفوعات داخل المجموعة لكل من الملكية الفكرية والتمويل يعني نقل الرقمية. 

الجنسيات إلى خارج الواليات القضائية التي يحدث فيها النشاط  من األرباح العالمية لجميع الشركات المتعددة
 االقتصادي.

م اإلطار الجامع المتعلق بتآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح، الصادر عن مجموعة العشرين وقدَّ  -15
ن لهذا الضريبية العالمية. ويمكن أن تكو نُُظموالتنمية ، خطة من ركيزتين إلصالح الاالقتصادي ومنظمة التعاون 

ح إنشاء بعيدة األمد على االقتصادات العربية. في إطار "الركيزة األولى"، يُقترَ  اإلطار، في حال تنفيذه، آثار  
حقوق ضريبية جديدة، إلعادة تخصيص حد أدنى محدد من األرباح المتبقية من األرباح العالمية التي تجنيها 

توزيع األرباح وليس على أساس تجاري صرف. وبموجب الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك على أساس قاعدة 
هذا النهج، تخضع الشركات المتعددة الجنسيات للضريبة على أساس موّحد، بموجب توزيع متفق عليه يخصص 

ً تجارية للشركات العاملة بين البلدان حسب نشاطها االقتصادي الحقيقي مُ  ً بعوامل مثل المبيعات، أرباحا قاسا
، والمستخدمين الرقميين. وتوزيع األرباح على هذا النحو يفرض على الشرکة التزامات ضريبية والعمل، والموارد

ال عالقة لها بمكان مقرها القانوني، وال بهويتها. ويمكن أن يتأثر كل بلد عربي باعتماد هذا النهج في توزيع 
 إيرادات الشركات، حسب العوامل التالية:

مة لتحديد الشركات المتعددة الجنسيات التي ستخضع لقواعد الركيزة حد أدنى من المعايير المستخدَ  )أ(
 األولى؛

مة لتحديد ما إذا كانت الواليات القضائية التي تخضع لها األسواق حد أدنى من المعايير المستخدَ  )ب(
 ؛ستحصل على جزء من مخصصات أرباح الشركات المتعددة الجنسيات

عطاة لصيغة التوزيع المتفق عليها تخصيصها، والترجيحات المُ عاد التي سيُ عادية مستوى األرباح ال )ج(
 )األصول والمبيعات والعمل(.

ق ضريبة شاملة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي. وفي حين تهدف الركيزة طبَّ وفي إطار الركيزة الثانية، تُ  -16
ملية أقل جاذبية، من خالل وضع األولى إلى جعل عملية نقل األرباح أكثر صعوبة، تجعل الركيزة الثانية هذه الع
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إذا قامت شركة ما بتسجيل أرباحها في والية قضائية يكون فيها معدل الضريبة منخفضاً فحد أدنى لضريبة الدخل. 
أو معدوماً، فإن هيئة الضرائب في البلدان التي تعمل فيها الشركة سيكون لها الحق في تحصيل ضرائب تبلغ 

 وراءزيل الحافز يبة الفعلية المدفوعة في بلد السوق والحد األدنى العالمي، مما يُ قيمتها الفرق بين معدالت الضر
والتنمية أن البلدان النامية لديها الكثير لتكسبه من تطبيق  االقتصادي تحويل األرباح. وتعتبر منظمة التعاون

د ما، ألن تقييم األثر االقتصادي الضريبة الشاملة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي. غير أن هذا التقييم منحرف إلى ح
في المائة، أي أقل من المعدالت  17.5و 7.5منظمة يستند إلى معدالت ضريبة شركات تتراوح بين الالذي أجرته 

المفروضة على أنشطة الصناعات االستخراجية في المنطقة العربية، وذلك لمنع ممارسة الضغوط لخفض 
اعات الهيدروكربونية واالستخراجية. ولذلك، فإن تقرير تمويل التنمية المعدالت القانونية المفروضة على الصن

يشكك في صوابية الموافقة على قواعد جديدة دون إجراء تقييمات كاملة ودقيقة آلثارها االقتصادية  2020لعام 
 على المستويين الوطني واإلقليمي.

مستقلة إلصالح الضرائب الدولية للشركات، وقدمت شبكة العدالة الضريبية مقترحاً بديالً، أيدته اللجنة ال -17
يتمثل في تطبيق حد أدنى موّحد لمعدل الضريبة الفعلي. ويترتب عن ذلك معاملة بلدان المقر والبلدان المضيفة 
للشركات على قدم المساواة في إعادة توزيع األرباح غير الخاضعة للضرائب أو الخاضعة لضرائب منخفضة 

ً لحجم نشاطها االقتصادي في كل بلد. وبالنسبة للمنطقة العربية، يمكن أن يحقق اقتراح  على كل شركة، وفقا
تطبيق ضريبة شاملة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي مكاسب سنوية في اإليرادات تتراوح بين ملياري دوالر 

  25و 20و 15مليارات دوالر سنوياً، في حال جرى تقييم هذه الضريبة عند حدود دنيا تبلغ  ثمانيةوأكثر من 
 .(8)في المائة

وأدخلت لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية مادة جديدة إلى اتفاقية  -18
ً أكبر في فرض -12األمم المتحدة النموذجية للضرائب هي المادة  باء، التي تمنح بلدان المصدر/السوق حقوقا

خدمات رقمية معينة، والذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة واحدة أو عدة دول الضرائب على الدخل المتأتي من 
متعاقدة أخرى، وذلك على أساس إجمالي وبمعدل الضريبة الذي يجري التفاوض بشأنه ثنائياً. وتقتضي هذه المادة 

اقتطاع الضريبة  الجديدة من مقّدمي الخدمات الرقمية اآللية األجانب دفع ضريبة دخل عند المصدر، عن طريق )أ(
 من الدخل اإلجمالي )على أن يتفق األطراف في االتفاقية على معدل الضريبة( أو )ب( اقتطاع الضريبة 

 من صافي الدخل، حسب صيغة محّددة لتخصيصها.

 عند تطبيق هذه المادة الجديدة، ينبغي أن تراعي البلدان عدة عوامل، بما في ذلك:و -19

 من الكلفة؛ اً قتطعة المرتفعة مقدمي الخدمات إلى تحميل العمالء جزءالضريبة المدفع احتمال أن ت )أ(

احتمال أن يؤدي فرض معدل ضريبة أعلى من الحوافز الممنوحة لمقدمي الخدمات غير المقيمين،  )ب(
 أو أعلى من الحد األقصى للخصم الضريبي في بلد اإلقامة، إلى الثني عن التجارة في بلد المصدر؛

نطاق الخدمات الرقمية على الخدمات المهنية المخّصصة، والتعليم على اإلنترنت، عدم اشتمال  )ج(
 وخدمات البث، والبيع اإللكتروني للسلع والخدمات، واقتصاره على الخدمات الرقمية اآللية؛

                                                
(8) Cobham, Faccio, Garcia-Bernardo, Janský, Kadet, & Picciotto, (2021). A Practical Proposal to End 

Corporate Tax Abuse: METR, a Minimum Effective Tax Rate for Multinationals, IES Working Paper 8/2021. Available at 

https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6412/lang/en. 

https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6412/lang/en
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ك، صعوبة فرض ضريبة مقتطعة على المعامالت التجارية التي تجري بين مؤسسة تجارية ومستهل  )د( 
بمشاكل في االمتثال، ألن األفراد يتهربون من المسؤولية الضريبية الناجمة عن استخدام الخدمات  وتسب ب ذلك

 عد.الرقمية اآللية التي تقدمها كيانات غير مقيمة عن بُ 

ا   حماية القاعدة الضريبية واالمتثال الضريبي في المنطقة العربية -رابعا

الضريبيين والتنافس الضريبي ومنح الحوافز الضريبية لم يعد من الممكن مكافحة االحتيال والتهرب  -20
وآثار هذه الممارسات حسب القواعد الواضحة التي كانت في السابق تفّرق بوضوح بين السياسات الضريبية 

الضريبة المفروضة على أرباح الشركات تتعرض للضغوط بسبب تطّور طرق االحتيال  نُُظمالدولية والوطنية. ف
 ود وعدم فعالية التخطيط الضريبي. ومع تزايد التكامل بين البلدان العربية، وتوفّر المزيد الضريبي عبر الحد

من السلع والخدمات من خالل المنصات الرقمية، يمكن توقع خسائر كبيرة في اإليرادات ما لم توضع األطر 
 القانونية المناسبة.

 ز ية المقترحة للقضاء على التحي  وينبغي للمنطقة العربية أن تنظر في تنفيذ اإلصالحات العالم -21
في التسهيالت المقّدمة والناجم عن اإلعفاءات واالقتطاعات الضريبية، من أجل مكافحة المراجحة الضريبية 
والحد من مسببات التخطيط الضريبي التعّسفي. ويستدعي ذلك تنفيذ عدد من اإلصالحات التشريعية وعلى مستوى 

تعلقة بالضرائب واالستثمارات. والهدف تعديل الحقوق الضريبية، وإعادة تحديد السياسات في ضوء المعاهدات الم
معنى الحضور الرقمي مقابل الحضور المادي، والتوفيق بين االلتزامات الضريبية المختلفة، وإعادة تقييم كيفية 

توقعة على فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية، سواء من خالل فرض اإلتاوات أو الضرائب غير الم
 األرباح أو الضرائب المقتطعة أو الضرائب على دخل الشركات أو التعريفات الجمركية أو رسوم الترخيص، 

رق فرض الضرائب على أرباح أو من خالل تنفيذ اتفاقات تقاسم اإلنتاج. ويستدعي ذلك أيضاً إعادة النظر في طُ 
 رأس المال والحد من تداخل الخصومات.

الحوافز الضريبية. وينبغي تطبيق اإلعفاءات  نُُظمبية القيام بإصالحات وطنية لوعلى البلدان العر -22
واإلجازات الضريبية على نحو متّسق، وتحديدها كمياً، وجعلها مشروطة بتحقيق أهداف إنمائية محددة، وإتاحة 

والتفضيلية )تالفياً  إمكانية االستعاضة عنها بتحويالت مباشرة بالقدر الذي تجيزه الترتيبات المتعددة األطراف
التخاذ تدابير تعويضية أو لتشّوه المنافسة(. ويجب تقييم اإلعفاءات واإلجازات الضريبية دورياً لضمان أن تكون 

 منافعها أكثر من مساوئها.

وعلى الصعيد اإلقليمي، يتعين النظر في إنشاء أو تكليف آليات لتنسيق الحوافز الضريبية، وتحسين اليقين  -23
والتعجيل بتسوية المنازعات الضريبية، خاصة وأن النفقات الضريبية يمكن تفسيرها على أنها شكل الضريبي، 

ً التخاذ إجراءات انتقامية من أشكال المعونة أو الدعم الحكومي الضار الذي يشوّ   ه المنافسة، مما يوفر أسبابا
ازعات وتسويتها، التي يجري التفاوض أو تدابير تعويضية. وتجدر اإلشارة إلى أن اآللية الملزمة لتسوية المن

والتنمية ومجموعة العشرين، يمكن أن تحد من االقتصادي بشأنها حالياً كجزء من اإلطار الشامل لمنظمة التعاون 
 تسوية المنازعات أو أن تلغي هذا الدور.مسؤولة عن دور عدة محاكم عربية 

ومع توطيد التكامل االقتصادي واقتراب تشغيل االتحاد الجمركي العربي، يمكن أن تصبح إدارة الضرائب  -24
غير المباشرة وتحصيلها وتوزيعها أكثر تعقيداً فور تحّرر حركة السلع والخدمات داخل االتحاد. كذلك، ستجد 
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 يات، ألنها يمكن أن تعمل السلطات الضريبية صعوبة في فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنس
في أسواق مختلفة من دون الخضوع لقواعد اإلقامة الضريبية. ويتعين على الدول العربية أيضاً النظر في وضع 

ب التجاوزات الضريبية. ويمكنها إنشاء قاعدة موحدة مشتركة لضريبة توجيهات ضريبية رقمية إقليمية لتجن  
يبة للشركات المتعددة الجنسيات من خالل الدول األعضاء في االتحاد الشركات، وتقاسم األرباح الخاضعة للضر

 الجمركي العربي، وفقاً لنهج نموذجي يُتفق عليه.

ً إطالق عملية حكومية إلعادة النظر في العديد من الصكوك القانونية العربية، وذلك  -25  ويمكنها أيضا
والتنمية ، وفي ضوء االقتصادي التعاون  في ضوء نتائج المفاوضات المتقدمة داخل مجموعة العشرين/منظمة

آخر التطورات في المشهد الضريبي، بما يشمل الضرائب الرقمية األحادية الجانب المفروضة لمواجهة التحديات 
ً أيّ لى أن إتجدر اإلشارة الضريبية الناشئة عن الرقمنة. و من المجالس الوزارية المتخصصة التي أنشأتها جامعة  ا

مهيّأ لالهتمام بقضايا التعاون في مجال السياسات المالية والضريبية، بما يشمل مكافحة يس لالدول العربية 
االحتيال الضريبي، والتصدي للمراجحة الضريبية القوية، ومواءمة المعاهدات الضريبية الثنائية العربية، أو دعم 

رق طُ يبية المعاصرة، بما في ذلك الضر نُُظمالتكامل اإلقليمي، األمر الذي يتطلب مواءمة عدة جوانب من ال
 تحصيل الضرائب والرسوم المالية وتخصيصها داخل االتحاد الجمركي.

----- 
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