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  الليبيالضريبي  النظام
  متطلبات اإلصالحالواقع وتحدي  

مقدمة
يشكل اإلنفاق العام والضرائب أهم أدوات السياسة 
المالية التى تتفوق أهميتها فى الدول النامية على 

وذلك بسبب ضعف تأثير األخيرة  السياسة النقدية،
في تلك الدول، وتهدف السياسة المالية كأي سياسة 
اقتصادية إلى دعم استقرار الدخل والنمو 
االقتصادي والتخلص من التشوهات ومعالجة 
مشكالت التضخم النقدي والركود االقتصادي 
وتحقيق العدالة فى توزيع الموارد والكفاءة فى 

أدوات على رأس  الضرائب وتأتي .توزيع النفقات
السياسة المالية المهمة التي تستطيع الدولة من 

ر اإليرادات المالية الالزمة لتمويل يخاللها توف
مها لتوجيه انفقاتها العامة، فضالً عن استخد

االقتصاد بالشكل الذي تستهدفه الدولة بهدف تحقيق 
  .االستقرار االقتصادي واالجتماعي

اد الليبي من االقتصادات وبالرغم من كون االقتص
 ،النفطية المنتجة للنفط، إال أنه يعد أفقر االقتصادات

منة آاألمر الذي يتطلب البحث عن مصادر بديلة 
وقد عرفت ليبيا الضرائب  .ومستدامة للدخل القومي

منذ القرن الماضي وتنوعت مابين الضرائب 
  ، غير المباشرة المباشرة على الدخل والضرائب

ي اتسم بي الذمن قدم ذلك النظام الضريم وبالرغ
بتنوع الضرائب المختلفة، إال أنه يعاني من العديد 
من المشكالت والتحديات التي جعلته األقل تطوًرا 

يعاني  ، حيثوكفاءةً في منطقة الشرق األوسط
النظام الضريبي الليبي من بعض المشكالت الهيكلية 

لبًا على التي اكتسبها بمرور الوقت، والتي أثرت س
حصيلة اإليرادات الضريبية التي اتسمت 
باالنخفاض مقارنة بمصادر اإليرادات المالية 

ذي أفقد االقتصاد الليبي مصدًرا األخرى، األمر ال
ًما ومستداًما لإليرادات المالية التي كان من اه

الممكن االعتماد عليها في وضع خطط تنموية 
يا ولوضع متوسطة وطويلة األجل إلعادة إعمار ليب

االقتصاد الليبي على مساره الصحيح ليصبح أحد 
  . االقتصادات الناشئة الذاخرة بفرص النمو الضخمة

وحتى تكون خطط إعادة إعمار االقتصاد الليبي 
أن يكون هناك إصالًحا جذريًا  نبغيناجحة ومثمرة ي

في النظام الضريبي حتى يكون هناك موائمة بين 
استراتيجيات النمو في كافة القطاعات االقتصادية، 
فإصالح النظام الضريبي سيعود بالنفع على كافة 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية، من خالل 
تعزيز جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية عبر 

التوازن بين مصلحة المجتمع والفرد، تحقيق 
والعمل على تشجيع االستثمار، ومواكبة اتجاهات 
النظام العالمي نحو االقتصاد الحر، وكذلك توسيع 
القاعدة الضريبية من خالل تقليص وتخفيض 
اإلعفاءات، وتطوير اإلدارة الضريبية والنهوض 

  بكفاءتها
االقتصاد وانطالقًا من أهمية الضرائب ودورها في 

حيث كونها أداة فعّالة في توجيه الموارد  من الليبي
ترشيد اإلنفاق واالقتصادية وتحقيق األهداف، 

وتحفيز االستثمار وزيادة إيرادات الدولة، تتناول 
الورقة البحثية قراءة في الواقع النظام الضريبي هذه 

الليبي ومتطلبات اإلصالح، من خالل المحاور 
  :التالية
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واقع النظام الضريبي في : ولالمحور األ
الذي ، وليبيا وتأثيره على النمو االقتصادي

  :ط الفرعية التاليةايتناول بدوره النق
 أهم مالمح النظام الضريبي الليبي. 
  الضريبيأهم التحديات التي تواجه النظام 

 .الحالي
  الحالي على االقتصاد  الضريبيتأثير النظام

  .الليبي
متطلبات إصالح النظام : المحور الثاني

يتناول بدوره النقاط الذي الضريبي الليبي، و
  :الفرعية التالية

  ًإصالح التشريع الضريبي الليبي، والذي : أوال
  :يتناول

 ستحداث هياكل ضريبية تتسم ا: االتجاه األول
 .باتساع األوعية الضريبية

 ترشيد معدالت الضرائب : االتجاه الثاني
  .القائمة

 الجهاز اإلداري للضريبة إصالح: ثانيًا.  
  
  
  
  

النظام الضريبي في واقع : المحور االول 
  وتأثيره على النمو االقتصادي ليبيا

، يبيرلضم ااظلنوم امفه حولظر لنا وجهات تعددت
يبي رلضم ااظللن مفهومينن بيرق يفن مك فهنا

ر لعناصاعة ومجم"يعني وسع واهما دحأ
لى ؤدي إفتم لتي تتفاعل بانسجاالفنية واجية ولويدأليا

تبني ير خق آيرفك هنا، و"نيبي معيرضن كيا
نية ولقاند اعوالقاعة ومجم" متمثال في ضيقاً تعريفاً 

 قلتحقيم اظلناسيلة د وتعلتي وا الضريبية لفنيةوا
على أنه  تعريف النظام الضريبيويمكن ، "فهداهأ

لفنية ا ورلصن امرة مختاددة وعة محومجم
الجتماعي دي واالقتصااقع والامع ءم تتالب ئراللض

عها هيكالً وتشكل في مجم، ولسياسي للمجتمعوا
خالل ددة يقة محطرمتكامالً يعمل ب يبياًرض

ية ذلتنفيائح واللوايبية رلضن انيوالقت وايعارلتشا
م اظلنون ايتكو .)1(ماظلنداف اهق أجل تحقين أم
ر يمكن إيضاحها كما لعناصن عدٍد من ايبي مرلضا

  :يلي
ن مزء جد تع، والتي يبيةرلضالسياسة ا -1
بأنها ر لكثيافها رعو للدولة،ية دالقتصاالسياسة ا

عنها ن لتي تعلالعامة ا تالتجاهان اعة مومجم
نية يتضمنها وقانم حكاألة مسبقاً بصيغة دولا
 قنيتها في تحقين عر للتعبييبي رلضايع رلتشا

الجتماعية داف األهن اهيكل مأو عة ومجم
ن يمكو، لسياسية لمجتمعهاوالمالية واية دالقتصاوا

 :إلى ألساسيةا هارعناص متقسي

 في والتغير أعادة التكيف بين باالستثمار الضريبي االزدواج عالقة 1                                                           
 بغداد دمحم، كلية علي تطبيقي، هيثم العراقي، بحث الضريبي النظام
 . http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79113االقتصادية،  للعلوم
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 لمالية واية دالقتصاواالجتماعية داف األها
ن لى تحقيقها مإلة دولالتي تسعى ا لسياسيةوا

، لمجتمعامصالح  لخدمةب ئرالضا رضخالل ف
جبة ولمب اما باألسباإودة جومداف ألها تلكوأن 
رار قإقبل ر يرلتقاوا تسادرالن اضمأو يع رللتش

 .يعرلتشا
 لتي المالية دوات األو اه، ويبيرلضالهيكل ا

دةً عاداف وألهق ايبية لتحقيرلضالسياسة اها دتعتم
ون ضة بالقانرولمفب ائرالضواع ابأن ممثلةون تك

ياسة لسداف اهن ألمالئمة بيود اجرورة ومع ض
 .ضةرولمفب ائرالضواع انن أبيو
 م ألحكاا وهي، بئرالفني للضم ايظلتنا
يبي رلضبء العدار امقد يدمة لكيفية تحظلمنالفنية ا

لهيكل التي يتضمنها ب ائرالضواع انأ نموع لكل ن
ء عاولد ايدلمتعلقة بتحم األحكاامثل ، يبيرلضا

ن لبه مطما يتوبيقها طت ئحراشويبة رلضر اسعاوأ
  .يعرلتشافي ون لتي تكءات واعفاوإ ت يالزتن
 عة وبها مجم ، وتعنييبيةرلضدارة اإلا
د عواقذ تنفي إلىلتي تسعى اية دارإلزة األجها
على  يبةرلضامتابعة ق ين طريبي عرلضايع رلتشا
يبية رلضالسياسة ذ اتنفيح نجا ، ويكوننلمكلفيا
دارة إلرة اخبءة وبكفاون هرفها مداهق أتحقيو
لى إ يبيةرلضدارة اإلا متقسين يمكو. يبيةرلضا
 ثلبحراءات ابإجوم ية تقزكرمن إدارة عيون

وم تقرى خوٕادارة أ، تماولمعلاتقنية ط ويطلتخوا
ق فق وقيدلتوالتحصيل وايبي رلضب ابالتحاس

 .)2(نيولقانايع رلتشا
 في رلتغيوا فلتكيا  دةعاأ نبي رباالستثما يبيرلضا زدواجالا عالقة 2                                                           

 كلية مجلة، بيقيطت ثبحد، محم علي مهيث ،قيرالعا يبيرلضا ماظلنا
، متاح على الرابط 35 العدد الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد

على الرغم من موارد الطاقة الوفيرة التي تتمتع و
بها ليبيا، فهي تمتلك اقتصاًدا من أقل االقتصادات 

 الدولتنوًعا في منطقة المغرب العربي وبين 
يعرف اقتصاديًا باالقتصاد حيث  ،المنتجة للنفط

وهو النفط  وحيدٍ  يعتمد على موردٍ  فهواألحادي، 
لتمويل الموازنة العامة للدولة ولتمويل الخطط 

يعد النفط الخام والغاز و. التنموية مختلفة اآلجال
اإلنتاجية في االقتصاد  ةطنشالطبيعي من أهم األ

القرن الماضي  فمنذ اكتشافه في خمسينات .الليبي
كانت  ،ستيناتالوبداية اإلنتاج والتصدير في أوائل 

ذلك النشاط تمثل أهم عامل في  عوائد الدولة من
التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مما 

حيث يتميز أدى إلى تنامي خاصية اإلزداوجية، 
االقتصاد بوجود قطاعات متطورة وبالتحديد قطاع 
النفط والغاز وقطاعات أخرى متخلفة، ومايتبع ذلك 
من وجود خلل هيكلي كبير داخل أرجاء االقتصاد، 

يعاني االقتصاد الليبي من ضعف وتدني حيث 
وأهمها قطاعي   االنتاجية في القطاعات الغير نفطية

الزراعة والصناعة، واللذان يساهمان مع قطاع 
الخدمات بنسبة أقل بكثير من مساهمة قطاع النفط 
والغاز في الناتج المحلي اإلجمالي والذي تتعدى 

لمحلي الناتج اجمالي ن إم%  60 نسبة مساهمته
 أدىوقد  .)3(رادات الماليةإلين إجمالي ام%  95و

 المالية ذلك االعتماد الشبه مفرط على اإليرادات
البحث عن مصادر النفطية إلى توجه الدولة إلى 

يمكن االعتماد عليها في  أخرى آمنة ومستدامة
في  الضرائب، وتأتي التمويل متوسط وطويل األجل

رئيسي مصدر مهم وفهى تعد  مقدمة تلك المصادر
     .ومستدام لإليرادات المالية

                                                                                          
: اإللكتروني

، المركزي المصرف في الدولي النقد لصندوق الفنية البعثات:  تقرير http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79113 . 3ئ
 . aallyoum.com/?p=29249http://www.liby، الفيتوري أنس
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عرفت ليبيا الضرائب منذ القرن الماضي لقد و
وتنوعت مابين ضرائب مباشرة على الدخل 

وتطورت  بمختلف أنواعه وضرائب غير مباشرة،
تلك الضرائب مع مرور الزمن وإن كان تعديلها قد 

من المتفق عليه أنه ال يجوز ف .طويًال  اوقتً  استغرق
فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو اإلعفاء 
منها إال بقانون يصدر عن السلطة التشريعية 

ونظراً لألهمية األصولية لتلك  ،المختصة في الدولة
القاعدة فقد تبنتها أغلب الدول الحديثة في دساتيرها 

لدستوري في اإلعالن اوذلك ما حدث بالنسبة لليبيا 
صدرت عدة  عليه بناءً  ، والذي)17( في المادة

تشريعات وقوانين، تتضمن فرض ضرائب مختلفة 
ربطها وجبايتها واالعتراض  األنواع وتنظيم طرق

  .عليها واإلعفاء منها
من النظام الضريبي الليبي كالً من الضرائب وتضّ 

المباشرة والضرائب غير المباشرة، وتشمل 
الضرائب على الدخل ورأس الضرائب المباشرة، 

إلى دخل  وتنقسم الضرائب على الدخل ،المال
األشخاص الطبيعيين، وضرائب على دخل 

باإلضافة إلى ضرائب الدخل العام أما  ،الشركات
ضرائب على رأس المال فتشمل ضريبة أراضي 

 ،والضريبة على العقارات السكنية ،الفضاء
بة والضريبة على المواشي والدواجن، أما ضري

اإلرث فهي ال تطبق في االقتصاد الليبي، وتنقسم 
إلى ضرائب على  الضرائب غير المباشرة

، وتشمل )الدمغة(االستهالك وضريبة على التداول
 ،الضرائب على االستهالك الضرائب الجمركية

   .وضريبة اإلنتاج وضريبة المالهي
التغيرات التي طرأت على االقتصاد تماشيًا مع و

 العديد من القوانين الضريبية ُعدلتفقد  الليبي،
ضريبة  قانون ظلحيث  كقانون ضريبة الدخل،

معموالً به لمدة  1973لسنة ) 64(رقم  الدخل
ولكن ثالثين عاًما ضمن توجهات وأهداف المجتمع، 

مع التغيرات التي طرأت على االقتصاد الوطني 
تلك الضرائب  تحديثكان من الضروري النظر في 

على ذلك تم إلغاء  لتتوافق مع تلك التغيرات، وبناءً 
لسنة ) 11(ذلك القانون وإصدار القانون رقم 

بشأن ضريبة الدخل، ثم تم تعديله مرة  2004
وقد . 2010لسنة ) (7أخرى بإصدار القانون رقم 
لوائح تنفيذية وتعليمات صاحب تلك القوانين الجديدة 

رات، إلى جانب صدور تفسيرية وإدارية ومنشو
بعض القوانين المنظمة ألنواع أخرى من الضرائب 
المفروضة على رأس المال، وتكليف مصلحة 
الضرائب بتطبيق أحكام قانون مساهمة الليبيين في 
الشركات العامة وقانون التضامن االجتماعي 

نه تم إلغاء قانون أوغيرها من القوانين األخرى، إال 
القانون بحكم المحكمة بتاريخ مساهمة الليبيين بنص 

أما بالنسبة للضرائب غير  .)4(2008/11/12
 لسنة) 12(إصدار القانون رقم  فقد تم ،المباشرة
لسنة ) 66( بدالً من القانون السابق رقم 2004
) 8( لينظم ضريبة الدمغة، أما القانون رقم 1973
السابق  فقد عدل بعض بنود القانون 2010لسنة 

  .بشأن الدمغة
  
  

 المجلةدور النظام الضريبي في االقتصاد الليبي، سراج دمحم خالط،  4                                                           
 .  http://www.bulletin.zu.edu.ly/issue_n15_3/Contents/A_08.pdf 2013 - الثالث المجلد -عشر الخامس العدد – الجامعة
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  )2010- 1973(ها خالل الفترة الضرائب التي تم تعديلويوضح الجدول التالي أهم 

لسنة ) 11(سعر الضريبة حسب القانون رقم   1973لسنة ) 64(سعر الضريبة حسب القانون رقم   الضريبة
2004  

سعر الضريبة حسب القانون 
  2010لسنة ) 7(رقم 

 4000ال ، و15% األولي من الدخل 6000ال   العقارات ضريبة دخل
  %25 على ذلك ما زادو ،% 20 التالية

، 20% من الدخل دينار األولي 10000ال 
 30000ال ، و %25التالية  20000 الو

  %35ما زاد على ذلك و ،%30التالية 
 سعر الضريبة سنويا على

  %15 األرباح

 تلك سنويا من الدخل الخاضع ألحكام 5%  الضريبة تلكألحكام  الخاضع سنويا من الدخل 5%  ضريبة على دخل الزراعة
  معفي من الضرائب  الضريبة

التجارة  ضريبة على دخل
  والحرف والصناعة

ما زاد و، % 20الدخل  دينار األولي من 12000ال 
  %.35 ذلك على

نفس ضريبة  سعر الضريبة لنشاط التجاريا
العقارات تعامل  ةضريبالعقارات باعتبار 

التجارية، أما سعر الصناعة  معاملة األعمال
األولي من الدخل  10000 ال والحرف

ال  ، و%20التالية  20000 ال، و15%
ما زاد عن ذلك من  %25التالية  30000

  %30الدخل 

 لنشاط التجاري سعرا
الضريبة نفس ضريبة 

باعتبار ضريبة  العقارات
معاملة  تعامل العقارات

 سعرالتجارية، أما  األعمال
فيكون  والحرف الصناعة

  %10سعر الضريبة 

ضريبة على دخل المهن 
  الحرة

ما زاد على و، %20 األولي من الدخل 16000ال 
  %35 ذلك

ال ، و% 15األولي من الدخل  10000ال 
الثالثة  30000ال ، و%20الثانية  20000

  %30ما زاد عن ذلك من الدخل % 25
  لم يتم تعديلها

األجور  ضريبة على
  في حكمها والمرتبات وما

 1200 ال، و%8الدخل  دينار األولي من 1800ال 
، %15 دينار التالية 1800 ال، و%10دينار التالية 

 دينار 1800ال ، و%20دينار التالية  1800ال و
  %30 ما زاد على ذلك، و% 25التالية 

ال ، و%8األولي من الدخل  4800ال 
عن  ما زاد، و%10التالية من الدخل  4800

  %15 ذلك من الدخل
 األولي من الدخل 12000ال 

 مازاد عن ذلك من، و%5
  %10الدخل 

الدخول  ضريبة على
معفي بموجب القانون وفقا   .من الدخل الخاضع لها%  20  .من الدخل الخاضع لها%  20  للمقيمين الخارجية

  33للمادة  9للبند 

 الودائع لدي ضريبة على
  .من الدخل الخاضع لها% 5  من الدخل الخاضع لها% 5  .الخاضع لهامن الدخل % 20  المصارف

العدد  –دور النظام الضريبي في االقتصاد الليبي، سراج دمحم خالط، المجلة الجامعة: المصدر التاليالجدول من إعداد الباحث باالستعانة ب: المصدر
  . 2013 - المجلد الثالث -الخامس عشر
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معظم  وباستقراء الجدول السابق، يمكن مالحظة أن
الضرائب المباشرة قد أصابها التعديل من خالل 

، ماعدا ضريبة دخل 2010و 2004قانوني عامي 
والضريبة على الدخول الخارجية  المهن الحرة

ة حول الضريبي، وتدور معظم التعديالت للمقيمين
، ض سعر الضريبةيخفتوضريبي توسيع الوعاء ال

ود وبلغت في بعض األحيان اإلعفاء منها بموجب بن
أن هناك وتجدر اإلشارة إلى، . القانون الضريبي

بعض من التعديالت قد أطالت الضرائب الغير 
، 2010للعام ) 8(مباشرة في القانون رقم 

  . كضريبة المالهي
من عدٍد من  النظام الضريبي الليبيويعاني 

حديات التي جعلته غير قادٍر على المشكالت والت
لعب دوره المنشود والمأمول في االقتصاد الليبي 

وأثرت على اإليرادات خالل األعوام الماضية، 
ويمكن إيضاح تلك المشكالت فيما ، سلبًا الضريبية

 :يلي
 ارتفاع معدل الضريبة  - 1

بالرغم من تخفيض أسعار الضريبة التي حدثت في 
معدالت الضرائب في التعديالت األخيرة، فإن 

تؤثر تأثيًرا سلبيًا و مازالت مرتفعة االقتصاد الليبي
علي حصيلة اإليرادات الضريبية وعلي مساهمة 
الضرائب في تمويل الموازنة العامة، وذلك ألن 
الممولين يحاولون التهرب من دفع الضرائب بسبب 

كما أن النظام الضريبي لم يميز . معدالتها المرتفعة
رائب دخول الشركات بين تلك التي تقيم بالنسبة لض

مصانعها ومراكزها في مناطق نائية، وتلك التي 
تقيمها في مناطق حضرية، وبالتالي أفقدت السياسة 
الضريبية خصوصية التوجيه واإلشراف على 
التنمية المكانية، مما يعمل على زيادة نسبة التهرب 

كما أن كثرة اإلعفاءات الضريبية  .الضريبي
ة تلك الموجهة إلى تحفيز االستثمارات وبخاص

األجنبية أو تنمية قطاع معين كالقطاع الصناعي 
  .إلى انخفاض اإليرادات الضريبية أدت
غير الرسمي ارتفاع حجم االقتصاد  - 2

 وانتشار ظاهرة عدم االمتثال الضريبي
يصعب "هناك صعوبة في التعامل مع قطاعات 

كاألعمال التجارية " فرض ضرائب عليها
الصغيرة، بما في ذلك صغار المزارعين والمهنيون 
. وفي بعض الحاالت المؤسسات المملوكة للدولة

فواقع الضرائب في ليبيا يعتبر األضعف في دول 
المنطقة من حيث تطوير القطاع ومن حيث عدم 
قدرته على السيطرة على تسرب أموال وأرباح 

حالة الفوضى إلى  الممولين بشكل دقيق، إضافة
ئية التي يعاني منها ذلك القطاع ولمدة عقود الجز

إلى توسع  ذلك أدى وقدمن فترة النظام السابق، 
، خصوًصا ظاهرة عدم االمتثال الضريبيوانتشار 

في مدن الساحل الليبي والتي تمارس المهن بشكٍل 
غير رسمي خاصة الخدمات المتعلقة باإليجارات 

ر والجدي .وازدواجية العقار السكني والتجاري
بالذكر أن عدم مسك دفاتر محاسبية في القطاع 
الخاص يعمل على تعزيز ظاهرة التهرب 
الضريبي، حيث يصعب معه تقدير نتائج 

  .المشروعات
وتعاني المصلحة من عدم القدرة على تحديد النتيجة 
الحقيقية للنشاط الخفي بالشكل الذي يؤدي إلى 

اب إجراء الربط الضريبي النهائي للممول لعدة أسب
بموظفين تخصاصتهم  استعانة المصلحة منها

األصلية غير محاسبية أو ضريبية، وعدم وجود 
في مجال خبراء الضبط كفاءات  األعداد الكافية من
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الضريبي ومراقبي ومأموري الضرائب، وانتشار 
روقراطية في ذلك القطاع، واختالالت بسبب يالب

ضعف التنسيق والتنظيم بين فروع ومكاتب 
عالوة على المصلحة المنتشرة في كامل ليبيا، 

انتشار لظاهرة خيانة األمانة والتي نتج عنها ثراء 
العديد من موظفي الضرائب نتيجة حصولهم على 

وعدم وجود متابعة  أموال ورشى من الممولين،
مستمرة من موظفي الضرائب على محال ميدانية 

ومقرات الشركات وأصحاب المهن والقيام بالفحص 
المستندي اللحظي عن اإلجراءات المتبعة بالشركة 
فيما يخص كل االلتزمات المنصوص عليها في 
قانون الضرائب من التزام الشركة بمسك الدفاتر 
والتسجيل باليومية وإرفاق المستندات المؤيدة 

 ويشير ذلك التقصير إلى ضعف. لنشاطلعمليات ا
التعاون بين أجهزة الدولة المعنية بتلك المسائل من 
مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية وحرس 
الدولة مروًرا بالجمارك والمصارف وتعاون 

كبير التعاون الاالقتصاد الخفي يلزم  المواطن، فمثالً 
حرس الدولة من لضرائب وبين المواطن ومصلحة ا

غير  من يزاول أي عمل بشكلٍ لى اإلبالغ ع حيث
رسمي أو غير ظاهر، وما يتبعه ذلك من اتخاد تلك 
الجهات صاحبة االختصاص بمخالفة ذلك المزاول 
وإيقاف نشاطه الغير قانوني وتغريمه أو مصادرة 

  .)5(أمالك النشاط الغير قانوني
 مة المحاسبيةالمنظو تقادم  - 3

والضريبي يتطور ن العلم المحاسبي فمن المعلوم أ
ا من خالل المعايير الدولية والتشريعات سنويً 

لكن ال نعلم نصيب  ،المنظمة والتحديث المستمر لها
 الضريبي والضعف االعفاءات خطر:  عبدهللا الشريف عبدالرؤوف 5                                                           

 .ghttp://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/02/blopost_1608.html، 9-11-2012- ليبيا، في

التطور الحاصل  ذلكواقع الضرائب في ليبيا من 
المنظومات المحاسبية انتشار ف. في المنطقة والعالم

انونية كترونية قد يجعل اليومية القواليومية اإلل
ملية تتبع ن عمن الماضي وأ الدفترية جزءً 

ً صبح ومراجعة دقة الحسابات أ  ،خرهو اآل الكترونيا
مر يتطلب توفير وتدريب قدرات موظفي األ ذلكو

التطورات الحاصلة  تلكالضرائب على مواكبة 
جنبية التي تعتمد يخص الشركات األا فيما خصوصً 

كتروني وفق لا على العمل المحاسبي اإلا كليً اعتمادً 
الشركة  و منظومة واحدة تجمعخاصة أمنظومات 

  .م بفروعها حول العالماأل
 ضعف الحصيلة الضريبية 

فيشكل الضعف في الحصيلة الضريبية مظهًرا سلبيًا 
لدى معظم الدول النامية، ويمكن قياس ذلك الضعف 

، وتتوقف )6(من خالل مفهوم الطاقة الضريبية
الحصيلة الضريبية على عدة عوامل مثل مستوى 

وفي االقتصاد الليبيي يمكن . الدخل القومي وتوزيعه
إرجاع السبب الرئيسي في ضعف الطاقة الضريبية 
إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي، األمر 
الذي يؤدي إلى انخفاض اإليرادات الضريبية 

  . الممكن تحصيلها
  
  

 القومي لالقتصاد اإلنتاجية القدرة بأنها تُعّرف تعرف الطاقة الضريبية 6                                                           
 أو. األساسي االستهالك منها مطروًحا الجارية األسعار أساس على

 المسّ  دون تحصيلها يمكن التي اإليرادات من األقصى الحد آخر بمعنى
 . الضرائب لدافعي االجتماعية باالعتبارات
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  )2016- 2008(ويوضح الرسم البياني التالي نصيب الفرد من الدخل القومي الليبي خالل الفترة 

 
  2016تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إبريل : المصدر

008&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sorthttp://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2
=country&ds=.&br=1&pr1.x=83&pr1.y=5&c=672&s=NGDPRPC%2CNGDPPC&grp=0&a 

  
يمكن مالحظة  السابق،الرسم البياني وبمالحظة 

انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي ليصل إلى 
دينار،  3,047حين بلغ نحو  2011أدناه في العام 

حين بلغ نحو  2012ثم أخذ في االرتفاع في العام 
دينار، ولكن سرعان ما أخذ اتجاًها تنازليًا  5,875

 ، دينار 5,093حين بلغ نحو  2013خالل عام 
و 2014 في االنخفاض خالل العام وقد استمر 

 3,590و دينار   3,873ليصل نحو  2015
ودته على التوالي، وترتفع التوقعات بمعادينار 

الجاري ليصل  2016االرتفاع مجدداً خالل العام 

وفي اإلجمال يمكن مالحظة . دينار 3,842نحو 
االتجاه التنازلي الذي يأخذه نصيب الفرد من الدخل 
القومي، األمر الذي يؤثر على حجم اإليرادات 
المالية المحصلة، فإيرادات الدولة الضريبية تعتمد 

مستوى دخل الفرد من الدخل  علىبشكٍل مطرد 
التي يكون متوسط دخل فالدولة . القومي السنوي

رد السنوي فيها مرتفعًا،عادة ما تكون فيها نسبة الف
الضرائب إلى الدخل القومي أعلى من تلك الدولة 

متوسط دخل الفرد السنوي التي يكون فيها 
  .منخفًضا
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ة ضريبيشريعات الالت عدم تحديث - 4
 بصورة دورية

 العاملقانون الضرائب كان في فالتعديل األخير 
 تلك، كما سبقت اإلشارة إليه، ولكن 2010

مع ف. بصورة دوريةن تحدث التشريعات يجب أ
عن  هاواقع انتشار المهن في ليبيا وتميز بعض

عادة تقييم وتعديل نسب إ يتطلب ، فإن ذلكغيرها
التي  ،يجاراتكمهنة اإل المهن تلكالضريبة على 
 ارباحً والتي تجني أخيرة عوام األانتشرت في األ
رغم بالو .ا على مدن الساحل الليبيخيالية خصوصً 

إال  ، غير الرسميضمن النشاط الخفي  ها تمارسنأ
لحد منها لي تعاون لألجهزة المختصة أنه ال يوجد أ

الضريبة الالزمة والسيطرة عليها وتقدير 
من دفع الضريبة  نالذي يتهربوو للممارسين لها
   .المستحقة عليهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضعف الجهاز اإلداري - 5
فيعاني الجهاز اإلداري الليبي من ضعف بنيوي، 
األمر الذي يؤدي إلى نقص المعلومات والبيانات 
اإلحصائية، مما ينتج عنه المزيد من عمليات 
التهرب الضريبي، عالوة على الفساد واستشراء 

الرشوة، وهي مسائل تؤدي في مجملها إلى ظاهرة 
ن نجم عوقد  .إعاقة مشروعات اإلصالح الضريبي

احتالل ليبيا مرتبة متأخرة في دفع الضرائب،  ذلك
 ”DOING BUSINESS 2014فوفقًا لتقرير 

، 189من أصل  186جاءت ليبيا في المرتبة  “
المشكالت التي يعاني منها األمر الذي يدلل على 

الجهاز اإلداري والتي على إثرها ارتفع عدد 
ساعة  889ساعات دفع الضريبة لتصل إلى 

بالمتوسط في شمال أفريقيا البالغ نحو مقارنة 
  . )7(ساعة 220

  
  
  
  
  
  
  

                                                           7 DOING BUSINESS 2014 report, Economy Profile Libya, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/libya/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/LBY.pdf.   
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 اإليراداتعلى حجم وقد أثرت تلك المشكالت 
الضريبية ونسبتها من الناتج المحلي اإلجمالي، 

الذي  ويمكن إيضاح ذلك من خالل الجدول التالي
حجم اإليرادات الضريبية ونسبتها من الناتج يتناول 

  .)2014-2009(المحلي اإلجمالي خالل الفترة 
  )األرقام بالمليار دوالر(

اإليرادات قيمة   السنة
  الضريبية

النسبة من 
  % الماليةاإليرادات إجمالي 

الناتج المحلي النسبة من 
  %اإلجمالي 

2009  2,705  8.1  4.2  

2010  2,073  5.9 3.9  

2011  0.806  5.8 2.2  

2012  2,459  3.9  3  

2013  2.340  5.5  3.6  

2014  1.239 7.3  5.5  

  

 2011التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر
 الجداول اإلحصائية، 2015و 2014 ،2013و 2012و

mf.org.ae/ar/content/%D8%A7http://www.a
2014- %    

وباستقراء بيانات الجدول السابق، يمكن مالحظة 
 2009العام  الحصيلة الضريبية منذ حجم انخفاض

حيث انخفضت من نحو  ،2011حتى العام 
مليون  806لتصل نحو  مليار دوالر 2,705

دوالر خالل الفترة المذكورة، وان عاودت ارتفاعها 
 2,459 لتصل نحو 2013و 2012خالل عامي 

مليار دوالر على التوالي، لتتراجع مرة  2,340و 
 1,239لتصل نحو  2014أخرى خالل العام 

كما يمكن مالحظة أيًضا انخفاض مليار دوالر، 
نسبتها من إجمالي اإليرادات المالية والمنح خالل 
الفترة المذكورة، وكذلك انخفاض نسبتها من الناتج 

األمر الذي يدلل على تأثير لي، المحلي اإلجما
التحديات سالفة الذكر على الحصيلة الضريبية، 
 .ومن ثم الدور الذي تلعبه في النمو االقتصادي

وتؤثر تلك الحصيلة المنخفضة على النمو 
االقتصادي من خالل عدٍد من القنوات أهمها القناة 

فتعد االستثمارية أى تمويل االستثمارات العامة، 
تمويل  الضريبية من أهم مصادر اإليرادات

حيث تعتمد الحكومات على االستثمارات القومية، 
 توفيراإليرادات الضريبية التي تتمتع باالستدامة في 

التمويل الالزم لالستثمارات المختلفة في خطط 
التنمية مختلفة اآلجال القصيرة والمتوسطة 

وبالتالي فمع ارتفاع حجم الحصيلة والطويلة، 
فإن ذلك يعني المزيد من المشروعات الضريبة 

وفي االقتصاد الليبي  .االستثمارية والعكس صحيح
تنخفض اإليرادات الضريبية األمر الذي أدى إلى 

  انخفاض حجم االستثمارات القومية، 
  
  
  



 

11 

  )2016- 2008(الذي يتناول حجم االستثمار القومي خالل الفترة  مقابلويمكن إيضاح ذلك من خالل الرسم البياني ال

 
  ،2016صندوق النقد الدولي، إبريل تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن : المصدر

2016&scsm=1&http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=
ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=95&pr1.y=12&c=672&s=NID_NGDP&grp=0&a  

ويؤثر ذلك االنخفاض الحاصل في االستثمارات 
العامة على النمو االقتصادي بمقدار مضاعف 
االستثمار، الذي يترتب على انخفاضه انخفاض 

الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك عدد الوظائف حجم 
وباإلضافة إلى التأثير السلبي . المولدة في االقتصاد

انخفاض حجم الضرائب  على االستثمار، فإن
المدفوعة في االقتصاد الليبي قد عمل على ارتفاع 

ستهالك المحلي بسبب ارتفاع حجم الدخول حجم اال
ثر سلبًا أ األفراد، األمر الذي ييدأالمتواجدة في 

القاعدة الرأسمالية لالقتصاد من خالل توجيه على 
الجزء األكبر من الناتج إلى االستهالك الذي اليقابله 
إنتاج دون توجيهه إلى االستثمار الذي يضاعف من 

 كما يجب مالحظة أن .الناتج المحلي اإلجمالي

انخفاض حجم الحصيلة الضريبة قد ألقي بظالله 
في المجتمع على إعادة توزيع الدخل أيًضا السلبية 

الليبي من خالل انخفاض االستثمارات العامة في 
   .المشروعات التي تفيد الطبقات منخفضة الدخول

أن النظام  ومن السابق مناقشته يمكن الخلوص إلى
الضريبي يعاني من عدٍد من المشكالت التي أثرت 

، األمر  الليبي على دوره المنشود في االقتصاد
ذي يتطلب من الحكومة الليبية إعادة النظر في ال

النظام بأكمله واتباع خطوات جدية في إصالحه 
على  اً وإعادة هيكليته من البداية حتى يكون قادر

خدمة األغراض اإلصالحية في القطاعات 
 .االقتصادية المختلفة
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 النظام إصالحمتطلبات : المحور الثاني
  .الضريبي الليبي
محاور إصالح النظام الضريبي قبل الحديث عن 

اإلصالح الضريبي على أنه يمكن تعريف  الليبي،
عملية تشمل تبسيط للنظام الضريبي القائم من خالل 
تقليل عدد أسعار الضريبة وجعلها أكثر واقعية، 

عل من النظام وتوسيع األوعية الضريبية ويفّ 
الضريبي، ويجعله أكثر اتساقًا وتناغًما مع األداء 

ي المطلوب والتطورات الخارجية الداخل
المتسارعة، كذلك فإن التركيز على أهداف محددة 
واقعية منها اإليراد هو من متطلبات اإلصالح، 
لذلك فإن التضحية باإليراد يجب أن ال تكون غير 

  .محدودة وال نهائية
ويعتمد إصالح النظام الضريبي الليبي على 

ضريبية محورين رئيسيين هما إصالح التشريعات ال
اإلدارة يعد كالً من ف. وإصالح اإلدارة الضريبية

األركان األساسية  الضريبية والتشريع الضريبي
إلنجاح أي عملية إصالح مطلوبة، فتحسين أداء 
اإلدارات الضريبية ومكافحة الفساد اإلداري في 
األجهزة الضريبية هما من أساسيات اإلصالح 
واستخدام األساليب التكنولوجية المتطورة في 
عمليات الجباية والتحصيل واستخدام الرقم 

اف يجب أن اإللكتروني لتعريف المكلف هي أهد
تكون حاضرة في ذهن القائمين على عملية 

وفيما يلي أهم متطلبات إصالح .)8( اإلصالح
  :التشريع الضريبي الليبي واإلدارة الضريبية

  

 . http://www.aoacademy.org/docs/almaliyah1611009_1.doc-النظام الضريبي المصري ومتطلبات اإلصالح،  8                                                           

  الليبي الضريبيالتشريع إصالح : أوالً 
تترجم وتصاغ مبادئ وقواعد السياسة الضريبية 
على شكل قوانين تسمى التشريع الضريبي الذي 
يتناول الجانب التطبيقي والعملي للضرائب، حيث 

غلب الدول في العصر الحديث على عدم أتحرص 
 بنص قانوني يصدر عنفرض أو إلغاء ضريبة إال 
وهنا يتم  .الدول تلكالسلطات التشريعية في 

ح التشريعي للضرائب عبر اتجاهين أساسين اإلصال
  :هما

ستحداث هياكل ضريبية إ :االتجاه األول
  .األوعية الضريبية اتساعتتسم ب

 باتساعويقصد هنا إعداد هياكل ضريبية تتسم 
وفي  ، زيادة الحصيلة الضريبيةل الوعاء الضريبي

األهمية النسبية للضرائب  تعاظماالقتصاد الليبي ت
غير المباشرة وهو ما يتناسب وانخفاض مستوى 
الدخول عن الحد الذي يسمح باالعتماد على حصيلة 

عن تخلف مستوى  فضالً  ذلكالضرائب المباشرة، و
توسيع كي يتم وبالتالي فلكفاءة اإلدارة الضريبية، 

ي يجب أن يكون في جانب الوعاء الضريب
  .ة وليست المباشرةمباشرالغير الضرائب 

التي يجب غير المباشرة  ومن أهم الضرائب
   :إستحداثها في االقتصاد الليبي

  ضريبة القيمة المضافة  - أ
لجأت العديد من الدول النامية والمتقدمة إلى فقد 

ها تصيب غالبية ذلك النوع من الضرائب باعتبار أن
ة في المجتمع، كما ال تفرق بين األنواع المستهلك

 المجتمع من حيث الدخل، فهي مرتبطة أوالً شرائح 
  .بحجم االستهالك للفرد وأخيراً 
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ضريبة تسري  هى والضريبة على القيمة المضافة 
على اإلنتاج في جميع مراحله إال أنها ال تصب في 
كل مرحلة سوى القيمة المضافة التي تمثل الزيادة 
 في قيمة اإلنتاج وفي المرحلة التي يكلف فيها ذلك

ن بيع السلع والقيمة المضافة تمثل الفرق بياإلنتاج، 
الضريبة ال تلك وبالتالي فوشرائها في كل مرحلة، 

ا الضريبة على القيمة ذً إ .ألوضاع مركبةتدع مجاال ً
حد أشكال الضرائب على باختصار هي أ المضافة

وقد اعتمدت لتفادي  ،االمبيعات األكثر تطورً 
ة المتتابعة التي العيوب التي أخذت على الضريب

تفرض على مختلف المعامالت في مختلف مراحلها 
أي التي تفرض على قيمة كل سلعة عدة مرات 

  .حتى وصولها إلى المستهلك النهائي
ا لما تتمتع به الضريبة على القيمة المضافة ونظرً 
اتسع نطاق األخذ بها في الدول  فقد مميزات،من 

المتقدمة وفي بعض الدول اآلخذة في النمو، بحيث 
زاد عدد الدول التي تأخذ بالضريبة على القيمة 

ولذلك نجد أن الدول التي  .دولة 125المضافة عن 
بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ الستينيات 

ثم ارتفعت في السبعينيات إلى % 10كانت نسبتها 
وفي التسعينيات % 50، وفي الثمانينيات 30%

و التي  ، مع العلم أن دولة بنغالدش %90أكثر من 
استطاعت رفع دخلها   تعرف بسوء اإلدارة

الضريبي لدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 
نسبة للناتج المحلي % 7.8التسعينيات من 

، فإن تجارب ضافة الى ذلكإ. %9.5اإلجمالي إلى 
بقة لتلك الضريبة تؤكد أهميتها في الدول المط

االقتصاد ال سيما في المغرب العربي كتونس، 
الجزائر، المغرب وفي مصر والدول الصناعية 

نجح كما تعتبر التجربة اإلندونيسية من أ .الكبرى
في  التجارب في ذلك المجال إذ بدأت في تطبيقها

ع السلع على جمي% 10بمعدل  1985العام 

ا وزاد عدد المسجلين لدفع وخارجيً ا المصنعة محليً 
 85إلى  1985ا في العام ألفً  25تلك الضريبة من 

، وارتفعت الحصيلة الضريبية 1989ا في العام ألفً 
من الناتج المحلي اإلجمالي % 1من ذلك النوع من 

كما اتبعت ذلك  ها،ذاتخالل الفترة % 4إلى 
النموذج كل من تركيا والبرازيل وكولومبيا وكوريا 

وكذلك لبنان في العام . ي نهاية الثمانيناتف
2002)9(.  
ضرورة  علىتلك التجارب الدولية الناجحة وتؤكد

فرض ضريبة القيمة المضافة في اإلسراع ب
ة تتمتع بعدٍد قتصاد الليبي، كما أن تلك الضريباال

التي يجب على إثرها إقرارها،  من المميزات
  :فيما يلي ويمكن إجمال تلك المميزات

 ،اتساع نطاق التغطية لذلك النوع من الضرائب 
حيث إنها ستفرض على نطاق واسع في االقتصاد 
الليبي لتشمل قطاعات اإلنتاج والتوزيع كافة، 
وبالتالي فإن ضريبة القيمة المضافة تضمن وفرة 

 .الحصيلة من تلك الضريبة
 ،ألن المتحمل  انخفاض الحافز على التهرب

هلك النهائي، كما أن األساسي للضريبة هو المست
من سيقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة في 
المراحل السابقة على عملية البيع للمستهلك النهائي 
يسترد ما دفعه من ضرائب تجنبًا لالزدواج 
الضريبي، مما يجعل الحصيلة الضريبية مؤمنة، 
وحتى لو حدث تهرب ضريبي في مرحلة محددة 

ا استرداده الحقً  من مراحل اإلنتاج، فإن ذلك سيتم
 خصائصها ومعوقات المضافة، القيمة على الضريبة حساب آلية 9                                                           

االقتصاد،  فضلية، كلية السورية، عابد العربية الجمهورية في تطبيقها
 . http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/imag182.pdf-es/157es/storiدمشق،  جامعة
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عن أنها تضمن دقة  في المراحل التالية، فضالً 
عملية المراجعة، فالضريبة التي تم دفعها في 
مرحلة معينة، سيتم المطالبة باستردادها عند بيع 
السلعة في مراحل الحقة حتى بيع السلعة للمستهلك 

 .النهائي
  ،إن ذلك النوع من  حيثتتمتع باالنتقائية

أن يتم فرض الضريبة بنوع من الضرائب يسمح ب
االنتقائية على أنواع محددة من السلع أو مؤسسات 
األعمال، على سبيل المثال تفرض معدالت 

ا على السلع االستهالكية للتحكم في الضريبة أساسً 
، بينما ال تفرض على اتاالستهالك وجمع اإليراد

 .السلع الرأسمالية لتشجيع االستثمار
  ،إن هيكل ذلك حيث بساطة الهيكل الضريبي

تخضع فا، ا ما يكون بسيطً النوع من الضرائب غالبً 
السلع والخدمات التي تدخل في الوعاء الضريبي 

كما أنها  .إلى معدلين أو ربما ثالثة للضريبة فقط
ال تميز بين دافعي الضريبة، حيث إن الجميع يدفع 

ما  بغض النظر عن خصائصه، وهو ذاتهالمعدل 
ينظر إليه على أنه نوع من العدالة في فرض 

 .الضريبة
 ،ال فتلك الضريبة  بساطة اإلجراءات اإلدارية

تحتاج إلى إجراءات إدارية معقدة مثلما هو الحال 
بالنسبة للضريبة على الدخل، حيث إنها تتسم 
بسهولة التحصيل، فبمجرد قيام المستهلك بدفع ثمن 

 .ي ذلك الثمنالسلعة تكون الضريبة متضمنة ف
  ،حيادية ال تؤثر على  فهىحيادية التكلفة
ثر سلبي على قرارات الوحدة تكلفة وليس لها أال

االقتصادية ألن تلك الوحدات تستطيع إرجاع 
لمواد األولية وغيرها الضريبية التي دفعتها على ا

، وهي تفرض على المنتجات المحلية من النفقات

سلع المصدرة والمستوردة دون تفريق وبإعفاء ال
إزاء التبادل  منها يؤمن للضريبة حيادية تامة

 .)10(الداخليالتجاري الخارجي و
 وتجدر اإلشارة إلى، أن عبء الضريبة سيقع على
القيمة المضافة على المستهلك النهائي وهي ضريبة 
غير مباشرة تقع على الدخل أو على المال عند 
إنفاقه، وعلي سلع المال المدخر أو المال المستثمر 
وهي تفرض على قيمة السلعة المباعة أو المنتجة أو 

وتلك الضريبة ال تفرض على . الخدمات المقدمة
في سبيل تسهيل القيمة المضافة عمليًا ولكنها و

الشراء العمل تطبق على عنصرين هما عمليتي 
والبيع بالنسبة لتسليم األموال، أي العمليات التي تتم 
مع عمالء المؤسسة التي تفرض الضريبة على 
مبيعاتها إلى الزبائن وتحسم الضريبة التي دفعت 

  .على مشترياتها من الموردين
 فإن ي،في االقتصاد الليب ومع تطبيق تلك الضريبة

ذلك سيؤدي إلى توفير مصادر إضافية لإليرادات 
العامة، ومن ثم تنويع تلك المصادر بحيث يقل 
اعتماد الميزانية العامة على اإليرادات النفطية، مما 
سيحقق مستويات أكثر استقراًرا للمالية العامة، 
حيث تعتمد اإليرادات العامة على مستويات النشاط 

ي، وليس على معطيات المحلي وحجم الطلب الكل
 .السوق العالمي للنفط الخام واألسعار السائدة فيه

التحكم في االستهالك كما أنها ستمكن الحكومة من 
عام، واستهالك مجموعات سلعية محددة  بشكلٍ 
تحديد معدل الضريبة على السلع  عبرخاص،  بشكلٍ 

حسب درجة ضروريتها أو حسب أهميتها بالنسبة 
من توفير حماية أكبر  ليبياستمكن كما أنها  .لليبيا

للمنتجين المحليين من خالل فرض ضريبة القيمة 
 . http://www.gulfsecurity.org/?p=8746، دمحم إبراهيم السقا، التعاون مجلس دول في المضافة القيمة ضريبة 10                                                           



 

15 

مما يساعد على تحقيق  ،المضافة على الواردات
  .قدر أكبر من عدالة المنافسة مع المنتجين األجانب

إن الضريبة على القيمة المضافة وبالرغم من 
 توصف بأنها عادلة لجهة عدم التمييز بين األفراد،

من وجهة  ا عدم عدالتهانه يُعاب عليها أيضً أ إال
األفراد دخول أخرى، أي لجهة عدم التمييز بين 

ا التي تقع على عاتقهم دفع الضريبة وفقً 
 دخولالستهالكهم؛ فمن المعروف أن أصحاب ال

ا على السلع المتواضعة هم الفئة األكثر إنفاقً 
األساسية، بعكس األفراد ذوي الدخل المتوسط 

الدخل  سيتحمل أصحابع، وبالتالي والمرتف
 اتفل والمصرودخوا نسبة إلى الا كبيرً المحدود عبئً 
  .التي ينفقونها

لمصلحة يمكن  وفي محاولة لحل تلك القضية
ة اإلعفاءات سياس الليبية أن تلجأ إلى الضرائب

الغذائية غير  لبعض السلع األساسية، كالسلع
في مقابل فرض ضرائب على مبيعات المصنعة، 

نجاح تلك  الدراسات إلى وتشير .السلع الكمالية
ومن  .في دول مثل السنغال واندونيسياالسياسة 

تلك المنشآت الصغيرة من الممكن استثناء 
 تقديم المنح الضريبية لتلكالضريبة، أو أن تقوم ب

المنشآت، وتعتبر تركيا من الدولة الرائدة في ذلك 
إذ أدخلت الضريبة االعتبارية الثابتة  ،المجال

ا لضريبة ا وإجباريً ا ثابتً تخمينيً  وفرضت معدالً 
سات التي تتعامل القيمة المضافة وشمل كل المؤس

  .وتجارة التجزئة
وعلى الجانب اإلداري لتلك الضريبة، فإن استحداث 
ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يسمح بإدخال 

 الليبية الضريبية تحسينات ملحوظة على اإلدارة
ا ما يعتبر الضريبة كثيرً  تلكككل، بل إن اعتماد 

. فرصة إلجراء تحديث شامل لإلدارة الضريبية
ا في يتسبب أحيانً قد الضريبة  تلكغير أن استحداث 

تعطيل عمل اإلدارة القائمة نتيجة لعدم كفاية 
 .)11(االستعدادات وقرارات التنفيذ غير الصائبة

وعن تحديد من يتولى إدارة ضريبة القيمة المضافة 
 ،بدائل ممكنة ، فتوجد هناك ثالثةفي االقتصاد الليبي

إدارة ضريبة القيمة المضافة من خالل اإلدارة  أوالً 
بما (المسؤولة عن المعامالت الضريبية المحلية، 

في ذلك معامالت الضريبة الشخصية وضريبة 
اإلدارة من خالل جهة مستقلة  ثانيًا؛ )الشركات

اإلدارة من  ثالثًا، مختصة بضريبة القيمة المضافة
االختيار بعدة  ذلكويتأثر . خالل هيئة الجمارك

  :عوامل
  ًكتسبها يعلى الرغم من أن الخبرة التي  :أوال

موظفو الجمارك من تجربة الضوابط المادية قد 
ا، فإن ضريبة القيمة المضافة هي تكون مفيدة أحيانً 

في األساس ضريبة تقوم على التقدير الضريبي 
الذاتي والكشوف المحاسبية، وهو ما يتطلب 
االستفادة من المهارات الموجودة بالفعل في 
الهيئات المعنية بالضرائب المحلية أكثر من 

 . الهيئات الجمركية
  ًينجم عن إنشاء هيئة مختصة بضريبة  :اثاني

القيمة المضافة تفتيت اإلدارة الضريبية ومصاعب 
في التوظيف، مما يزيد من تكاليف اإلدارة 

وعلى وجه اإلجمال، يفضل معظم . واالمتثال
الخبراء إدارة ضريبة القيمة المضافة من خالل 
الهيئة المعنية بالضرائب المحلية، بالرغم من أن 

بعض المشكالت أهمها احتمال أن  ذلك قد يثير
." (  الراهن الوقت فى المضافة القيمة ضريبة تطبيق جدوى مدى  11                                                           

 . http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/resarchandtraining/Res_8.pdf، السيسى حلمي صفاء، ) مصر فى لتطبيقها مقترح إطار
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يصبح التركيز غير كاف على تفاصيل ضريبة 
الخيار على سبيل  ذلكويتوافق . القيمة المضافة

التحديد مع إنشاء جهاز يقوم على أساس وظيفي 
ويدعم أنظمة اإلدارة الضريبية الحديثة التي تعتمد 

  .)12(مبادئ التقدير الذاتي وإدارة المخاطر
  لبيئةإقرار ضريبة ا   - ب

الليبي إقرار ضريبة البيئة يجب على المشرع 
ريبية، لتنويع هيكل الضرائب ولزيادة الحصيلة الض

دوات المهمة التي األتعد الضريبة البيئية إحدى ف
دة اإليرادات الضريبية، ايلز يمكن االعتماد عليها

وهنا  .في الوقت ذاته معالجة مشكلة التلوث البيئيو
زئياً جال ولو فعّ  ادورً سيكون لإلصالح الضريبي 

في تخفيض معدالت التلوث الناتجة عن ممارسة 
 يمكن تعريف ضريبة البيئةو .االنتاجية األنشطة

ا، يدهوث يتم تولتلعلى أنها نقود تدفع عن كل وحدة 
وث عند للتلوتكون مساوية إلى الضرر الحدي 

  الضرائبوتعتبر  .وثالتلالكفء لتوليد  مستوى
أهم أداة من أدوات االتفاقات المتعددة األطراف 

وسائل اللحماية البيئة، وتعتبر أيًضا من أنجح 
على  واألكفأاالقتصادية الحالية لحماية البيئة 

تلك من  يالهدف األساسوسيكون  .اإلطالق
أو الحد من  ،اية البيئة من الملوثاتحم الضريبة

السلع التي استهالك األضرار الناشئة عن استعمال و
وتلويث مياه  ث البيئة كالوقود،تساهم في تلوي
توفير الموارد إلصالح األضرار و األنهار والبحار،

كتوسيع الطرق للحد من االزدحام والتلوث، 

 لمؤتمر أعدت والقضايا، وثيقة المضافة التجارب القيمة ضريبة 12                                                           
المضافة،   القيمة بضريبة الضريبية المعني القضايا حول دوليال الحوار
 . http://www.itdweb.org/vatconference/documents/itd%20vat%20paper%20(arabic).doc،  2005 مارس 16-15 روما،

امات المنزلية معالجة النفايات الصناعية أو القمو
  .)13(والنفايات الصحية

ا مرتفعة نسبيً ضريبة البيئة ومن الممكن أن تكون 
 ، حيث بلغت نحوالدول الصناعيةكما هو كائن في 

برميل الغازولين في محطات  على% 60و % 39
ا دوالرً  57وبلغت في دول غرب أوروبا  التعبئة،

فيما بلغ السعر للمستهلك في تلك  على البرميل،
 تحذ ،إلى اإلشارةوتجدر . ادوالرً  96الدول 

دول النامية حذو الدول الصناعية، حيث الكثير من ال
، %20ت ضرائب على الوقود وصلت إلى فرض

إيرادات طبقًا للدراسات فمن الممكن أن تتجاوز و
 من الناتج المحلي الصافي% 5حدود  الضريبةتلك 

ومن الممكن أن تحذو الحكومة الليبية حذو  .الليبي
ضرائب متتالية على وقود عندما فرضت  لبنان

ا للصفيحة دوالرً  15وصلت إلى حد  السيارات
ا، أي ضعف ثمنها الواحدة وهو معدل عال جدً 

ا، رغم أن تلك ا باألسعار المتداولة دوليً تقريبً 
ا، بل لسد عجز الزيادات ليس الهدف منها بيئيً 

يون الموازنة العامة الذي في معظمه ناجم عن د
  .)14(خارجية وداخلية

 ن الممكنموعلى صعيد الضرائب المباشرة التي 
  :استحداثها، فتوجد

  
البيئي،  التلوث من الحد في الضريبة وأثر البيئي والوعي التربية 13                                                           

 ،واالقتصاد االدارة كليةرسالة ماجستير،  ،قادر امين دمحم محسن
، متاحة على الرابط، 2009 ،الدانمارك في العربية االكاديمية -http://www.aoacademy.org/docs/master_degree_letter_by%20muhsin_ameen_qadir_0512009.doc . 14 عوادم عن الناجمة الملوثات من للحد البيئية الضريبة استخدام 

 حميد كاظم العراق، قاسم في البيئية للضريبة مقترح السيارات، نموذج
 .  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27477شياع،  الحسين عبد األمير الربيعي، عبد
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  ضريبة القطاع غير المنظم  - أ
مما ال شك فيه أن قضية إدماج القطاع غير 

مة اهالرسمى تمثل واحدة من القضايا المجتمعية ال
، لما لها من أبعاد االقتصاد الليبيفي  والملحة

، حيث اقتصادية ومجتمعية مختلفة وانعكاسات 
كقطاع األعمال  يشكل القطاع غير المنظم،

نسبة ال يستهان بها من  ،الصغيرة والزراعية
يوجب إدخالها ضمن األمر الذي  ،االقتصاد الليبي

النطاق الضريبي، حتى يمكن االستفادة منها 
ضريبيًا وخاصة في ظل تحقيق البعض من أعمال 

ضع للقانون، كما ذلك القطاع أرباًحا طائلة التخ
غير وهنا لتنظيم القطاع  .)15(يهسبقت اإلشارة إل

أحد ضريبيًا يمكن للحكومة الليبية أن تنتهج الرسمي 
  :البديلين

 تاستخدام المؤشرا: البديل األول 
  لتقدير الضرائب التخمينية

نطاق استخدام المؤشرات التخمينية على  فلقد تم
لك القطاع في واسع في تقدير الضرائب على ذ

في التسعينيات وكولومبيا في  اكتركي بعض الدول
. هوأثبتت نجاًحا ملحوًظا في تنظيم، الثمانينيات

دام تلك الطريقة في ليبيا من الممكن استخ ولذا،
المؤشرت  اعتماًدا على ،لتنظيم القطاع ضرائبيًا

  :التالية

، المنظم غير القطاع عمال لتنظيم النقابية اإلستراتيجية و المبادرة  15                                                           
 المركزالجماعية،  المفاوضة و النقابية الحرية حول نقابي الدورة تدريب

، العمالية األنشطة برنامج – الدولية العمل منظمة – للتدريب الدولي -02573/a5-courses.itcilo.org/en/a5-http://actrav -presentations/arezki-02573 -63a64a631-mezhoud/62764464262a63562762f6276446456466386452/at_download/file . 

  مؤشرات تعكس مستوى المعيشة األسرية
 .كمؤشر للضريبة المستهدف تطبيقها

 مؤشرات األصول المملوكة لتقدير الضريبة . 
  استخدام الحد األدنى من الدخل الزراعي

 .ومعدل الهامش الربحي في القطاعات التجارية
 تخفيف اإلجراءاتومن أهم مزايا تلك الطريقة 

المحاسبية وبخاصة في دول ترتفع فيها نسب األمية 
وقد  .والبيروقراطية والخوف من التعقيدات اإلدارية

نجاحات كبيرة في مجال التخفيف من  تققح
إال انه يُعاب على ذلك . التهرب والتجنب الضريبي

 األسلوب التخميني ارتفاع تكلفته اإلدارية، وبخاصة
في الجانب التطبيقي، واألمر األهم هو مطابقة 
التخمينات للواقع والحقيقة بهدف تحقيق العدالة في 

  .التوزيع الضريبي
 استخدام الضريبة : البديل الثاني

 القطعية
من الممكن استخدام الضريبة القطعية لتنظيم ف

ضرائبيًا، حيث يتم استخدام  الرسمي غيرالقطاع 
الضريبة القطعية لكل قطاع على حدة، وذلك وفقًا 

يتم و ،لطبيعة النشاط وحجم المحل أو الورشة
االتفاق على قيمة ضريبية تسدد سنويًا لمصلحة 

زام بالقواعد الضريبية وإمساك الضرائب دون االلت
ً للممولين  دفاتر وسجالت، حيث إن ذلك يعد مقلقا

   . )16(الصغار
 الرسمى غير القطاع لجذب القطعية الضريبة تدرس»  المالية«  16                                                           

، لالقتصاد لالنضمام 7%http://www.alborsanews.com/2014/02/13/%D8%A -D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3
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بالنظام الضريبي غير الرسمي لربط القطاع و
     :، يقترح اآلتيالليبي
   سنوات للوحدات الجديدة التى  5-3إعفاء بين

   .تسجل نشاطها لدى مصلحة الضرائب
  المتراكمة إسقاط الديون واألعباء الضريبة

الواقعة على كاهل أصحاب الوحدات القائمة 
( الضريبية  صغيرة الحجم من أصحاب البطاقات 

   ).عامل 15أو  10أقل من 
  تبسيط أسلوب التعامل الضريبى مع المنشآت

ويمكن هنا إتباع نظام الضريبة ذات . الصغيرة
ً مع  المستوى  األساس الثابت مع تغييرها تماشيا

    .العام لألسعار
  فى مقابل اتجاه الوحدة للتسجيل لدى مصلحة

الضرائب يتم االتفاق مع األجهزة اإلدارية المعنية 
والسجالت بصورة  الستخراج تراخيص العمل 

   .فورية وبأقل قدر من الرسوم
  تخفيض الضريبة المفروضة على الوحدة

من الضريبة % 50بصورة تدريجية بحد أقصى 
   .بالمنشأة على العمال المستحقة فى حالة التأمين 

  إنشاء وحدة أو جهاز خاص مستقل ومنظور
وتابع لمصلحة الضرائب يكون الغرض من إقامته 

سريعة، ومستحقة  تقديم خدمة متميزة، متكاملة، 
  .)17(لصغار الممولين

                                                                                          
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%%D8%-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-D8%A9 . 17 االقتصادى للنشاط الرسمى اإلطار فى الرسمى غير القطاع إدماج ،

 الخامس، مدحت واستشارات اإلدراة العامة، العددمركز دراسات 

غير وبذلك تنجح الحكومة الليبية في إدراج القطاع 
إلى االقتصاد الرسمي وإدخاله ضمن  الرسمي

المنظومة الضريبية، ويجب مالحظة أن نصيبه من 
النتشاره نظًرا  االحصيلة الضريبية سيكون مرتفع

في االقتصاد الليبي ونموه السريع الذي شهده في 
  . األعوام القليلة الماضية

  ضريبة اإلرث   - ب
س المال رأهى الضريبة التى تفرض على انتقال 

من المورث إلى ورثته أو إلى الموصى لهم، وقد 
الضريبة أيضاً إلى ضريبة على مجموع  تلكتتنوع 

من و .التركة أو الضريبة على نصيب كل وارث
المفيد التعامل مع ذلك النوع من الضرائب بعناية 
كبيرة، بحيث يتجنب اآلثار السلبية على االدخار 

ا ع ال يشكل جزءً واالستثمار، وبخاصة أن ذلك النو
ا من اإليرادات الضريبية في معظم الدول كبيرً 

ا للتهرب الضريبي عبر تسجيالت نظرً  النامية،
اإلرث قبل حاالت الوفاة على أساس ممتلكات 

ع مباعة وعادة ما تكون بأثمان رمزية ال تمثل واق
كما تبرز الحال الحقيقي لقيمة الموروثات، 

 صول الموروثةإشكاليات كثيرة ومنها تقييم األ
وإمكانية اللجوء إلى القضاء عند حدوث المنازعات 

  .)18(بشأنها
وبجانب إقرار ضرائب جديدة تتسم باتساع الوعاء 

يجب أيًضا أن يطول التعديل التشريعي فالضريبي، 
ضرائب الدخل حتى يمكن توسيع وعائها الضريبي 

بالنسبة ومن ثم إيراداتها المالية المحصلة، فمثالً 
                                                                                          

، على طالب )  والتحديات الواقع(  العراق في الضريبي النظام http://www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=32&Id=340 . 18،  2000 مايو حسنين،
، 2011، المجلد السابع، مايو 28هاب، مجلة العلوم االقتصادية، العدد ش http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47769 . 
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يجب استهداف جميع  ضريبة الدخل على الشركاتل
إيرادات الشركة وبخاصة المردود االقتصادي، 
حيث يكون الربح المحاسبي الصافي المستهدف 
األول، مع األخذ بعين االعتبار نسبة االستهالك 

يجب أيًضا عدم توسيع قواعد كما . لرأس المال
 اإلعفاءات، أو االستثناءات الضريبية على الشركات

بل من الممكن أن يتم التعامل مع الشركات الكبرى 
وذلك على أساس نظام الضرائب التصاعدي، 

  :لألسباب التالية
  إن اإلعفاءات الضريبية تؤدي إلى فساد الوعاء

الضريبي، األمر الذي ينعكس على مستوى 
ما يدفع الحكومة ماإليرادات في الموازنة العامة، 

أخرى، األمر عية أوإلى تأمين الفروق الناشئة من 
 .سبب في اختالالت اقتصادية ومالية كثيرةتالذي ي
  إن معظم اإلعفاءات الضريبية إن لم تكن

جميعها ناجمة عن تدخالت سياسية نافذة، األمر 
الذي يعني مزيًدا من الفساد الضريبي وعدم عدالة 
في توزيع مطارحها، كما أن اإلعفاءات الضريبية 

عبر تحقيق أرباح تؤدي إلى سوء استعمالها 
ومكاسب شخصية، إضافة إلى التالعب الممكن في 
أرباحها عبر تحويلها إلى منشئات وشركات تابعة 

 .للشركة األم ، تجنبًا لدفع الضرائب
ترشيد معدالت الضرائب : االتجاه الثاني

  .القائمة
تأتي مرحلة ترشيد معدل الضريبة كخطوة رئيسية 

عروف أنه كلما في عملية اإلصالح الضريبي، والم
زادت معدالت الضريبة زادت التعقيدات والتهرب 
الضريبي، ولذلك فإن عملية الترشيد في معدالت 
الضريبة تعني تخفيض هوامش الفوارق بين تلك 

المعدالت في الهيكل الضريبي، ولقد دلّت التجارب 
العملية في بعض الدول النامية أن هناك ضغوًطا 

بة في حال زادت عن كبيرة للقيام بترشيد الضري
لألداة الضريبية الواحدة، في حين ال توجد % 10

. %5تذكر في حال كانت في حدود  مشكالت
 يقصد بمعدل الضريبة على الوعاء الضريبيو

الوعاء أو  ذلكتحديد الضريبة المستحقة على 
هناك ثالث مناهج لتحديد المعدالت، هما المطرح، و

الجمركية، ضرائب الالمعدل النسبي ويفرض على 
ويكون على  المعدل التصاعديوالقيمة المضافة، و

المعدل التنازلي الضريبة على الدخل واألرباح، و
  .االضرائب على الدخل واألرباح أيضً ويكون على 

ويجب على المشرع الليبي ترشيد معدالت الضريبة 
على الضرائب التي تمس العدالة االجتماعية 

 بحيثالمضافة،  كضرائب االستهالك وكذلك القيمة
و % 10ويتراوح بين  معدل الضريبة معتدالً  يكون
يتعلق بتجارة التجزئة كحد أقصى، وفيما % 20

لن يتأتى عنه إيرادات % 10قل من فإن معدال أ
ويتم استخدام  .كلفة جبايتهاتذات شأن مقارنة مع 

 الفوارق في معدالت الضريبة على االستهالك
تحقيق العدالة بين شرائح  لهدفين أساسيين هما

المجتمع من جهة وزيادة كفاءة الجهاز اإلداري 
فتحقيق العدالة يعني  .الضريبي من ناحية ثانية

مة واألساسية من الضريبة مهاستثناء السلع ال
ا من الشرائح وبخاصة السلع األكثر استهالكً 

ضعة الدخل، وزيادة الكفاءة تتحقق االجتماعية المتوا
لى السلع االستهالكية ب عائعند فرض الضر

التي تستهلك عادة من قبل الفئات ) الكمالية(الثانوية 
الميسورة، ومن المفيد أن تصنف تلك السلع في 

ا لجهة المستهلكين وفرض ضرائب مجموعات وفقً 
مختلفة في معدالتها بحسب ما تقتضي ظروف 

التفريق بين  ويجب أيًضا .مرونتها االستهالكية
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وبخاصة  لضريبة القيمة المضافة،السلع الخاضعة 
كالضرائب  ،لع المستهلكة من قبل شريحة معينةالس

التي تفرض على السجائر والتبغ والمشروبات 
ع، من المجتم الروحية والتي عادة ما تالقي قبوالً 

  .ن خلفيتها الحماية الصحيةباعتبار أ
  إصالح الجهاز اإلداري للضريبة: ثانيًا

بتنفيذ القوانين الضريبية  تختص اإلدارة الضريبية
لحقوق الدولة  حمايةً  ؛والتحقق من سالمة تطبيقها

واقتراح  ،من جهة وحقوق الممولين من جهة أخري
التعديالت والتشريعات الضريبية التي ترقى بالنظام 
الضريبي إلى درجات من اإلتقان وتساعد المجتمع 
على تحقيق أهدافه االقتصادية واالجتماعية 

تحقيق أهداف السياسة الضريبية ويرتبط  .والسياسية
المثلى ألي مجتمع بمستوى كفاءة إدارته الضريبية، 
وكثير ما قيل أن الجهاز الضريبي أو النظام 
الضريبي الكفء ال يمكنه أن يحول ضريبة سيئة 
إلى ضريبة حسنة ولكن الجهاز الضريبي غير 
الكفء يستطيع أن يحول أحسن الضرائب إلى 

  .أسوائها
الدول النامية أن هناك عالقة  بأظهرت تجار وقد

 وثيقة بين توسيع الوعاء الضريبي وتقوية الجهاز
كما يترافق ذلك مع توفر اإلرادة السياسية  اإلداري،

إلخضاع جميع شرائح المجتمع لدفع الضرائب 
المستحقة من دون إقامة اعتبار للوزن السياسي أو 

. الشرائحالنفوذ أو الثروة التي تتمتع بها بعض 
ويمكن القول أنه كلما صغر الوعاء الضريبي كلما 
ازداد معدل الضريبة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة 
التهرب الضريبي وبالتالي إلى تقليل حصيلة 

أما إذا كان الجهاز اإلداري فعّاالً ونجح . الضرائب
في توسعة الوعاء الضريبي أصبح من الصعب 

ضرائب ستقوم التهرب والتجنب، مما يعني أن ال
بإحدى وظائفها األساسية وهى إعادة تخصيص 
الموارد وتوجيهها إلى األنشطة التي تقل فيها 

  .معدالت الضرائب المدفوعة
أهمية التنسيق  على أيًضا دلَّت التجارب الدوليةكما  

بين مستوى اإلصالحات الضريبية وبين فاعلية 
الجهاز اإلداري وقدرته على التكيف السريع في 

داء، إذ أن مقدرة الجهاز اإلداري على التصحيح األ
والتكيف يعتبر العنصر الحاسم في اإلصالحات 

  .ريبية المنشودة ألي مخطط إصالحيالض
التي يجب أن  العمليات اإلصالحيةويمكن تقسيم 

، إلى ثالث مراحل يمر بها الجهاز اإلداري الليبي
  :  يوه
البيئة القانونية لجهة تحديد الوعاء الضريبي  - 
 ، )أي تحديد من تقع عليه الضريبة(
ة ا لالنظمتقييم وتحديد حجم الضريبة وفقً و - 

 والقوانين المقرة والمعمول بها، 
  .الضريبة المستحقة على المكلف بهاجباية و - 
  

دوًرا  الجهاز اإلداري للضريبةويجب أن يلعب 
المراحل، إذ أن أي  تلكفي كل مرحلة من  مهًما

خلل في إحداها سيؤدي إلى خلل العملية برمتها 
المتعلقة بعملية وآلية  وبخاصة المرحلة األخيرة

عدٍد من المقترحات إلصالح الخلل وثمة  .الجباية
بالجهاز الضريبي الليبي، يمكن عرضها اإلداري 

   :كالتالي
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 إنشاء مركز لكبار الممولين 
لكبار الممولين، يضم بين نشاء مركز فمن الممكن إ

جنباته الشريحة الكبرى من ممولي الخزانة العامة 
وذلك كخطوة أولى نحو إصالح أوسع لإلدارة 
الضريبية والمجتمع الضريبى عن طريق العمل 

ا لمبادئ تنظيمية جديدة ونظم ودراسات إدارية وفقً 
الكيانات  تلكمالئمة تتناسب مع طبيعة ونمط 

 تلكأن  ،الدولارب العديد من وقد أثبت تج. الكبرى
مة لزيادة اإليرادات مهالوسيلة هى إحدى الوسائل ال

من جهة ولتحسين اإلدارة الضريبية من جهة 
الفكرة  تلكالمتقدمة  الدوللذلك تبنت معظم  ،أخرى

لى عدة إوقامت بدورها بتقسيم المجتمع الضريبى 
ا لمستوى رقم األعمال السنوى أو نوع شرائح وفقً 

ط، أو أجمالي أو صافى الربح أو وعاء النشا
مما يساعد على حسن المتابعة للملفات ، الضريبة

األكثر أهمية وبما يؤدى للمزيد من الفاعلية فى 
   .النظام الضريبى

جميع الخدمات التى بتقديم المركز  وسيضطلع
يحتاجها الممولون فى الضريبة العامة على الدخل 

 ويساعد على تأدية ،والضريبة على المبيعات
الواجب الضريبي بأفضل وسيلة وبأقل تكلفة ممكنة، 
ومن شأن ذلك مساعدة الممول على تسوية موقفه 
الضريبى دون أية مشكلة أو عراقيل بيروقراطية أو 
إدارية بحيث يتفرغ تماما إلنجاز مهامه 

  .االستثمارية
فيجب وعن الموارد البشرية العاملة بالمركز،  

ا ألحدث النظم لين بالمركز وفقً تدريب العام
األمر الذي  ،التدريبية الموجودة فى العالم المتقدم

ا ألعلى مستوى من يمكنهم من أداء وظائفهم وفقً 
األداء والكفاءة المهنية وكلها أمور ستؤدى إلى 

تخفيف العبء على الممولين من خالل العمل على 
  .تلبية االحتياجات الضريبية من مكان واحد

سيكون الرغم من كون مركز كبار الممولين على و
 اإل أنه سيكون ا من المنظومة الضريبية ككل،جزءً 
ا بمراجعة ضرائب الدخل وضرائب المبيعات مكلفً 

 والرواتب واألجور باإلضافة إلى ضرائب الدمغة
لكل الممولين المنضمين للمركز  )التداول(

المنظومة  تلكوالخاضعين لمعاييره مع مراجعة 
لمعرفة أوجه الضعف والقصور بغية تالفيها 
وإدخال اإلصالحات المطلوبة باعتباره يشكل 
الخطوة األولى في عملية التحول الشامل والمتكامل 

وبذلك سيعمل مركز كبار . للنظام الضريبي
الممولين كمؤسسة واحدة تضم كل من ضرائب 
الدخل وضرائب المبيعات في إطار واحد وتسعى 

ل فترة زمنية محدودة للدمج بين المصلحتين في خال
 .)19(كيان واحد

 كنة العمليات الضريبيةمي 
ا في تحسين ا أساسيً يلعب التقدم التكنولوجي دورً ف
نجاز المعامالت الضريبية للجهاز اإلداري أو إ

لجأت الكثير من الدول المتقدمة  حيثالمكلفين به، 
العمليات واء إلى مكننة س والنامية على حدٍ 

دائم بين  ا االتصال بشكلٍ ، إذ أصبح متوفرً الضريبية
اري، ما يتيح سهولة ومرونة المكلفين والجهاز اإلد

، كما يتيح تقليص اإلجراءات وسرعة العمل
إنجازها بالشكل والكيفية التي تتوافق مع الجدوى 

  .االقتصادية للضريبة
  

 . ww.ltc.gov.eg/faq_ar.asphttp://wمركز كبار الممولين،  19                                                           
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 انتهاج تحصيل الضريبة من المنبع  
وسيلة  التجارب الدولية، أن أنجحفيُستدل من بعض 

لتحصيل الضرائب هي إجرائها في موضعها 
األساسي، أي تحصيلها من المصدر األساسي لها 
عبر حسومات األجور وفوائد رؤوس األموال على 

وقد حققت كل من تايالند وغانا  .سبيل المثال
ا من تحصيل الشأن إذ تمكنت ذلكنجاحات ملفتة في 

كما حذت تركيا ي، من الدخل الشخص% 50
إذ تمكنت من زيادة  ،1994المسار نفسه في العام 

  .%30داتها الضريبية إيرا
 ترك تقييم الضريبة للمكلفين  

، ترك تقييم الضريبة امن اآلليات التي أثبتت نجاحً ف
ا لقوانين شفافة للمكلفين، شرط أن تتم العملية وفقً 

األمر الذي يؤدي إلى عدم التماس مع  ،وواضحة
الموظفين والتقليل من التهرب الضريبي والمساعدة 

، إال من بيئة الفساد اإلداري الضريبي على التخفيف
األسلوب خفض اإليرادات  ذلكانه يُعاب على 

الضريبية الناجمة بشكل أساسي عن ميل المكلفين 
قابة إلى تخفيض قيمة الضريبة المتوجبة، إال أن الر

الالحقة على الكشوفات يمكن أن تساعد في حل 
  .المشكلة تلكبعض جوانب 

 كما يجب فرض رقابة قوية على كبار المّكلفين، 
في إطار مكتب مخصص لذلك الغرض ومزود 
بوحدات متخصصة للقطاعات األكثر أهمية، 
باعتبار ذلك خطوة رئيسية نحو إدخال تقييم 

  .)20(المخاطر، وتقسيم المّكلفين بمزيد من الدقة

، التوني ناجياالصالح الضريبي، سلسلة جسر التنمية،  سياسات 20                                                           
http://www.arab-، 13العدد 

 إصالح نظام الحوافز والعطاءات  
إصالح نظام الحوافز والعطاءات واألجور للجهاز ف

اإلداري الضريبي يساعد في القضاء على ظاهرة 
القطاع، كما أن تشديد  ذلكالفساد المنتشرة في 

العمليات الرقابية وتطبيق العقوبات أمر من شانه 
الضريبة، أي بمعنى  تحصيلتفعيل العمل اإلداري ل

مر المجال أ ذلكإن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في 
اإلدارية التي  تكالمن شأنه تسوية العديد من المش

  .تعاني منها معظم األجهزة الضريبية في العالم
  استقاللية الجهاز اإلداريتعزيز  

عمل توافر اإلرادة السياسية هو المفتاح لنجاح أي ف
إن منع التدخالت فلذا  تود الحكومة القيام به،

السياسية في الجهاز اإلداري للضرائب هو أمر 
يتطلب اإلصالح  كما. اإلدارة تلكأساس لنجاح 

اإلداري الناجح إرادة سياسية قوية مثلما يتطلب 
استراتيجية إصالحية سليمة، وفهم ف ،قدرات فنية

للمسائل الفنية، وموارد بشرية كافية، تعتبر كلها 
اللتزام السياسي مهم أيًضا، عوامل أساسية، ولكن ا

على أعلى مستوى وطوال فترات ممتدة، للتغلب 
على المقاومة وليس أقلها المقاومة من إدارة 
اإليرادات ذاته، وضمان التطبيق الفعّال للقوانين، 
وتأمين التمويل، وإجراء تغييرات تكميلية من 

وعندما . الوجهة القانونية وعلى مستوى السياسات
في بيرو وإكوادور (لعوامل كلها توفرت تلك ا

أمكن إحراز ) وغواتيماال ورواندا على سبيل المثال 

                                                                                          
api.org/images/publication/pdfs/104/104_develop_bridge13.pdf . 
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تقدم كبير؛ وفي حال غيابها فإن التقدم سيكون 
  .)21(ضئيالً 
 رات فعّالة لإليرادات ابناء إد  

فيجب إنشاء إدارات فعّالة لإليرادات قادرة على 
االستخدام المالئم القتطاع الضريبة من المنبع، 
وقادرة أيًضا على االستناد إلى ذلك لتنفيذ االمتثال 
الطوعي والربط الضريبي الذاتي، أي أن يقوم 
المكلفون أنفسهم بحساب الضرائب وتحويلها على 
أن تخضع للمراجعة والجزاءات عند االقتضاء 
باعتبار ذلك شرًطا ضروريًا مسبقًا لتوسيع الوعاء 

كما  .دالضريبي، والمساعدة على التصدي للفسا
من الحوافز، وفرص  تلك اإلدارات تحدّ يجب أن 

تحقيق الريع، والسلوك غير الالئق، والقادرة على 
االمتثال الطوعي المطلوب لتوسيع الوعاء  تنفيذ

الضريبي، عن طريق االستعانة بوسائل من بينها 
  .إدارة المخاطر

 االهتمام بالمكلفين  
على  مما يساعد تقسيم المّكلفين إلى فئاتفيجب 

تخصيص أفضل للموارد اإلدارية، وتسهيل مناهج 
يتيح تقسيم و. إدارة المخاطر إزاء االمتثال الضريبي

المّكلفين إلى فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة 
ومتناهية الصغر إمكانيات مختلفة فيما يتعلق 
باإليرادات، ويثير شواغل فيما يتعلق باالمتثال 

  .)22(الضريبي
 العامة، السياسات حسين، خليل الضريبي، االصالح سياسات 21                                                           

 العلوم معهد، صورية عياد بنالجباية والتنمية االقتصادية،  22  .2006 بيروت اللبناني المنهل دار الضريبي، اإلصالح سياسات
http://ar.scribd.com/doc/140987719/%D8%A7%D9%8-4%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9، 2004/2005، والتسيير والتجارية االقتصادية

  الضريبيةتسهيل اإلجراءات  
يمكن تسهيل اإلدارة واالمتثال عن طريق تبسيط ف

قوانين الضرائب، واعتماد مدونات اإلجراءات 
ويساعد التنسيق الضريبي وتبسيط  .الضريبية

األحكام اإلدارية الرئيسية على تسهيل اإلدارة 
ومدونات اإلجراءات الضريبية ليست  ،واالمتثال

ير المصاحبة دائما فعّالة، سواء بسبب غياب التداب
. أو التردد في فرض أقصى العقوبات) باراغواي(

ومهما كان من أمر، فقد دعمت تلك المدونات 
السلطات اإلدارية في مجال التحقيق وتحصيل 

  .)23(المتأخرات، مع ضمان حماية حقوق المّكلفين
  
  
  
  
  

                                                                                          
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A-D8%A9%%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5-%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%B1 -%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 . 23 2011 يناير 26، الدولي النقد قصندو، النامية البلدان في اإليرادات تعبئة ،http://www.imf.org/external/arabic/np/pp/2011/030811a.pdf . 
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يجب التنسيق بين اإلدارة  ،الختام وفي 
يلعب الضريبية وباقي المصالح اإلدارية، حيث 

التنسيق دوًرا مهًما في الجهاز اإلداري ألية دولة، 
فتتوقف عليه مدى فعالية المرافق العامة، وبالتالي 

الجهاز فهو عملية تكثيف للجهود سواء داخل 
   .مرتبطة بهأو بين جميع المرافق ال الضريبي

اإلصالح الضريبي إلى النظرة الشمولية يحتاج كما 
لمختلف نطاق اإلصالحات، إذ أن العمل على 
إصالح جانب معين قد يضر بجانب آخر، لذا 
فالعملية اإلصالحية تستوجب نظرة شمولية لمختلف 
جوانب القطاع إضافة إلى المتابعة والتنسيق بين 

نه من الضروري قبل البدء في كما أ .مختف أدواته
ت أن يتم التركيز على المراقبة والمتابعة اإلصالحا

تالءم والتدقيق في البيانات والمؤشرات لكي ت
لكي تأتي ، عمليات اإلصالح مع الوقائع

  .اإلصالحات متوافقة مع متطلبات ذلك الواقع
  
  
  
  
  
  

  :مراجع أخرى تم اإلضطالع عليها
أثر اإلصالحات االقتصادية على فعالية النظام  - 

-2010: خالل الفترة الضريبي في الجزائر
، عمار ميلودي، رسالة ماجستير، جامعة 1992

الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم االقتصادية 
 .2013والتجارية وعلوم التسيير، 

أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب  - 
في الجزائر، طالبي  االستثمار األجنبي المباشر

http://www.univ-، دمحم، جامعة البليدة
chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N

_06/article_15.pdf . 
العربية، دمحم  الدولواقع السياسة المالية في  - 

مدلول على، مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، 
 . 2008، 1، العدد 15المجلد 

التكامل االقتصادي  ضريبي في إطارنحو تنسيق  - 
المغاربي، دمحم عباس محرزي، أطروحة دكتوراه 

فرع النقود ، في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
 .2005 و المالية،
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ومة الوفاق الوط .1 ات ح  . أولو
تفاق الس .2 ،قراءة  مسودة   .ملضمون اسا
اسية  .3 ر ديوان ا ومي 2014تقر نفاق ا  .وترشيد 
 .إطار للتحوالت الشاملة .4
يا .5 جتماعية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
يا .6 م  لي د السيا و  شرافية... املش ة تحليلية اس  .رؤ
يا .7 قتصادية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
يا؟ل إحالل السالم ممكن  ل .8  ي
يا .9  .سياسات الدعم السل  لي
يا  .10  .2015حصاد عام : لي
ومي خالل عام  .11 داء ا  .2015تقييم 
سية لصياغة الدستور اللي .12 يئة التأس رجات ،ال املسار وا

 .والتعقيبات
ن املأمول و املمكن .13 تفاق السيا ب  .واقع 
ية .14 دارة اللي وكمة    .تطبيقات ا
ات  .15 ومسارات خيار بناء الدولة  ، الصراع  محلياتفكيك مستو

يا  .لي
عد خمس سنوات  17ثورة  .16 اير    .إنجازات و إخفاقات.. ف
يا  .17 ة  لي  .الواقع والتحديات ..قطاع ال
لول  - أزمة الدينار اللي .18 ثار وا  .سباب و
ياالعام التعليم  .19 ة -  لي تنقات والتحديات وسبل املعا  .ا
ة الوطنية العدالة .20 ق إ املصا  .نتقالية طر
يا .21 رب ع تنظيم الدولة  لي  .من بوابة الوفاق  ا
يا .22  .تحديات ومآالت وفرص: التحول الديمقراطي  لي

قتصاد اللي .23 قراءة تحليلية لألسباب  . ..الفساد املا  
لول  ثار واستعراض ل  .و

ية   .24 مركية اللي اسبة   -السياسات ا ر ديوان ا وفق تقر
2015 . 

قتصادية والعامة ومتطلبات النجاح .25  .السياسات 
يا؟ .26 ش السيا  لي يل للتعا  ل الديمقراطية التوافقية س
ا  صناعة القرارات .27 مي ا وأ وم ر و املؤشرات مف  .التقار
رتقاءالقدرة التنافسية لالقتصاد اللي  .28   .ومتطلبات 
 .اللي قتصاد  السيولة أزمة أسباب .29
جتماعية والدين  الصراع ع السلطة   .30 ماعات  دور ا

يا  .لي
وك  .31 كم الرشيد تطبيقانحرافه عن مدى و   الليداء ا  .ا
يا املركزي  .32 اسبة ومصرف لي ن ديوان ا مالحظات و  -العالقة ب

 .ردود 
يةتقييم نظام ا .33  .لتوظيف واملرتبات  الدولة اللي
دارة .34  .إلدارة التنمية املستدامة......التنمية 
يا .35 ل  لي غرافيا والديمغرافيا  الصراع و ا  .أثر ا
ية .36 .العقود  و املشروعات  الدولة اللي
يا ا أين؟ .37 رب ضد تنظيم الدولة  لي  ا
رب  بنغازي  .38  .مسارات ا
يةاحتماالت القضية  .39 رب  –التفرد  اللي  –نقسام  –ا

  . التفاوض
اسبة اللي .40 ر ديوان ا ومؤشرات  2015 لسنة دالالت تقر

    . تقييمه
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ية للسياسات  اتيجياتاملنظمة اللي س ومية تأسست و حية وغ ح سم  مؤسسة مستقلة، غ ر   2014  د
يا ا  إسطنبول  يناير افتتاحو تم ، طرابلس لي بحاث و  الدراسات ال .  2015مكتب تمثي ل تقوم املنظمة  بإجراء 

الية والناشئة من أجل الوصول  اتيجيات ا س ة و كذلك من أجل إتخص قضايا السياسات و  سياسات فعالة و نا
ية و ت. تقديم الدعم لصا القرار ز الرفا عز ية و ن أداء املؤسسات اللي ا من أجل تحس د كرس املنظمة   ج

جتماعية للشعب اللي اتي و . قتصادية و س وكمة والتخطيط  ودة وا يم ا شر مفا دف املنظمة كذلك إ 
ية ر أداء املؤسسات اللي ة من أجل تطو دف املنظمة أيضًا إ . ثقافة التم شر املعرفة حول السياسات العامة و  ز و عز

ة ر الدور حصاءات والدراسات والتقار شر  ومة من خالل  اتيجيات ل س نظيم مؤتمرات. و  و تقوم املنظمة كذلك ب
شر املعرفة ورش عمل ار و  ف راء و    .و منتديات من أجل النقاش و تبادل 

  مكتب طرابلس

ن يا -طرابلس  – النوفلي        لي
    : 43 01 340 21 00218:اتف

  
  مكتب إسطنبول 

Yenibosna Merkez MAH.29   
    Istanbul Vizyon Park  

   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 
                     Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye   

   92 25 603 212 0090                  : اتف  

   48 27 603 212 0090: فاكس

  


