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السياسات  صدلرعملها  اطار في الشبكة هاتنشراق روأسلسلة  من ءكجزقة رالوهذه  تـاتي 

اميةالرالشبكة  هدافأاطار  في العمل هذا يصب بية.العرة المنطقفي  جتماعيةاالوقتصادية اال

ردوبناء  عملية دعم الى ةاضافالمنطقة  في العامة السياسات لحوالبحث والتحليل  تعزيز لىا

المنطقة، في العامة السياسات صنع حيال بديلة نظر جهاتوتكوين  في المدني للمجتمع يقو

طنية.الوالحاجات ولويات واألفي  ةمتجذرن تكوحيث  منها، ةجتماعياالوقتصادية االخاصة  

التي ماتالمعلوج نتاإعادة إيمكن  كما ة،رالمنشوهذه  من ستشهاداالوقتباس االيمكن  

يتم للعمل. ًامصدرللتنمية  ميةالحكوغير  بيةالعرالمنظمات  شبكة إلى ةشاراإلمع  تحتويها 

مية غير الحكوبية العرشبكة المنظمات  بين القائمة اكةاطار الشرعة في هذه المطبوشر ن

نظر  جهةوعن  يعبر ةرالمنشوهذه  نمضموان  غير ايد، كريستيين منظمة بينوية للتنم

فقط. لفين المؤ
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السياسة الضريبيةفيمصر:

ص  
تنفيذي ملخ


2014نيو يو- جتماعيةاالوقتصادية االق للحقوي المصركز المر 
ائبلضرالمستقلة  النقابةوالمصرية  التنمويةوقية الحقوللمنظمات  الشكر بجزيل جهنتو

على ليينالدووقليميين االكاء الشروخل، الدائب ضروالمبيعات  ائبضرمحصلي والمبيعات  

الحالي. بشكلها  جهاوخرفي  ساهمتواسة، الدرهذه  تثرأالتي  تعليقاتهم 

العدالة واة المساوفي  اطنينالمومال آبين  منمزانفصال  من الضريبي النظام يعاني

من الضريبي النظام هيكلة سيما الوقتصادية االالخطط  بينوناحية،  من جتماعيةاال

لى واأللويتها وأجعلت  قبةالمتعامات فالحكوى. خرأناحية  من المتعاقبة ماتالحكوقبل  

لةللدوالعامة  نةازالمومع  التعامل عليه تبترما  هووالعامة،  نةازالموعجز  سد في ةخيراألو

الكلي العجز نأللتأكيد  عدادهاإفي  هميةاألء يالإواطن، الموتخص  ال مية،حكوكمستندات  

سيلة والضريبي  النظام ضحىأهكذا، ود. محدوبشكل  يتسع نهأو أيتسع،  ال نةازالموفي  

تفاضطراستخدامها،  مةالحكوساءت أالتي  سيلةالوهي ود، ارالموزيادة  جلأمن  مةالحكو

نهاية إلى 2013ليو )يومحلب«  ي-و»ببالمات حكوت فلجأجي، الخاراض قتراللء اللجوإلى  

في صلتوالتي  بي،العرالخليج  لدومن  المنحوض والقرعلى  عتماداالإلى  2014( مايو 

ن % م 30نحو  يمثل ما هوو (يمصرجنيه  مليار 140)نحو  رالدومليار  20نحو  إلى مجملها 

2014/2013. نفسه للعام المعتمدة نةازالموفي  دارالمومالي جإ

الضريبي  النظام نشأمن  الذي جتماعياالر الدوقة رالوتناقش  الخلفية، هذه ظل في 

نفاق اإللويات وأتيب ترعادة إوناحية،  من الضريبي العبء زيعتوعادة إجل أمن  يلعبه، نأ

الضريبي  النظام محمالهم أح بطرقة رالوتبدأ  هنا، منوخر. آجانب  من ةوالثرزيع توعادة إو

تفاعل  باقتضاب قةرالواقش تنبعدها  ائب.الضرسعار أوضة والمفرائب الضرهم أوي، المصر

تمثيل«، بال ائبضر»ال  نهبأعي الونمو  على التأكيد خالل من بالضريبة، امهمالتزواطنين المو
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ي،المصرالضريبي  النظام حال قةرالوصد تركما  اجتماعية«. خدمات بال ائبضرو«ال  

السياسة إلى ًيضاأقة رالوق تتطركما  العامة. دارالموفي  مساهمتها نسبوائب الضرع انوأو

السابقة،  ماتللحكوتصادية قاالالخطط  هدافأبعض  محللة ة،الماليالسياسات وقتصادية اال

من كفاءتها مدىوالضريبي،  النظام على تأطرالتي  حات«صاللـ«اإلنقدية  ؤيةرمقدمة و

من  ل،عادبشكل  ةوالثريع زتوعادة إوجتماعية االالعدالة  لنداءات استجابتها مدىوناحية،  

البدائل همأضة عارريبي، الضالنظام  شكالياتإهم أإلى  قةرلواقتتطرً،اخيرأى. خرأناحية 

المالية. السياسات ومية الحكوالخطط  عن غائبة التزال  التي 
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للعدالة؟ تحقيق  أم اإلفقار من المزيد حون

ي أفي  قتصادياالوجتماعي االالظلم  وأالعدالة  محددات همأمن  الضريبي النظام يعد

تفعةمرنسبة  تمثل كما لة،دوي أادات يرإمن  كبراألالنسبة  تمثل الضريبية اداتفاإليرلة. دو

من  كبراألء الجزالضريبية  اداتاإليرتمثل  ذلك، إلى ضافةباإلجمالي. اإلالمحلي  الناتج من 

التيولة، الدوواطن الموبين  قةالعاليمثل  فهو هكذاون، اطنوالموله يموالذي ولة الدوانة خز

فالعدالة لذا اله.موأنفاق إة كيفيعن  الهاسؤومته، حكومحاسبة  خاللها من اطنالمويستطيع  

بما العامة، نةازالموهيكلة  عادةإسيلة ووجتماعية االالعدالة  تحقيق ساسأهي  لضريبيةا

لة.للدوالعامة  انةالخزتمويل  سبل في النظر عادةإونفاق اإللويات وأتيب ترعادة إذلك  في 

نسبة من يمثله لما لة،للدوالعامة  نةازالموفي  ًريامحوًاردوالضريبي  للنظام فإن لهذا،و

الضريبي النظام نأكما  لة-الدوانة خزادات يرإمن  أكبر نسبةواطنين الموفات ومصرمن  ةبيرك

فمن عديدة. قطرخالل  من ذلكوبها،  خاللاإلو أجتماعية االالعدالة  تحقيق نهشأمن  

الضريبية  الكلفة يتحمل من تحديد العامة السياسة صانع يستطيع الضريبي النظام خالل 

إلى لةالدوتهدف  التي اتاداإليرحجم  يحدد كما الضريبة، من عفاءاإليستحق  منوكبر، األ

في واطنين، الموحياة  في ثرتؤالتي  اتارالقركل وائب. للضرتخضع  تالتعامالي أوجمعها،  

نفاقاإلجل أمن  العامة انةالخزلدى  اداتاإليرافر توفي وانتها، خزتمويل  على لةالدوة قدر

تشجيع في ًهاماًاردويلعب  نأنه شأمن  الضريبي النظام نأكما  ساسية.األالخدمات  على 

من ذلك هماألقتصادي، وتحقيق النمو اال في ًارن يلعب دويمكن أستثمار، كما االالصناعات و

جتماعية.االالعدالة والتنمية  تحقق ًفاوظرود ارموفر تون أنها شأمن  الضريبية السياسة نأ

ضريبية  سياسة تحديد جبيستوالضريبي  النظام هيلعبالذي  رالدوهمية أاك درإ

هامة. اجتماعيةواقتصادية  سئلةأعن  تجيبومحددة  هدافألها  اضحةوخطة  اتيجية:استر

م أاد فراألائب؟ الضردفع  عبء سيتحمل الذي من تحدد نأضريبية  سياسة يألالمهم  فمن 

م ستستلزالتي  تالتعامالهي  ماوثنين؟ االم أجانب األم أن اطنوالموثنين؟ االم أكات الشر
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صافي  على مأستهالك االعلى  مأفقط  ادفراألخل دعلى  يبةالضرض ستفرهل  الضريبة؟ فعد

ن ستكوهل والضريبة؟  فئة ستحدد كيفوللضريبة؟  ستخضع التي تالمعامالهي  ما ح؟باراأل

عفاءاإليستحق  منوح؟ باراألول خوالدمستويات  كافة على احدةوالمستحقة  الضريبة سبةن

في  الضريبية السياسة من الهدف ماوثنان؟ االم أكبر األن والمستثمرم أاء الفقرالضريبي:  

زيادة كيفية عن ضريبيةالالسياسة  تجيب نأيجب  ا،خرآليس واخيرأوالقادمة؟  امعواأل

لزيادةوجتماعية االالعدالة  لتحقيق الزيادة هذه من ستفادةاالكيفية والضريبية،  اداتاإلير

سكان. اإلوالتعليم وكالصحة  للتمويل، حاجة كثراألالقطاعات  مخصصات 

مصر في  الضريبي النظام محمالهم أ

اًلصووالماضي،  نالقرثينيات ثالمنذ  احلمربعدة  مرومصر،  في الضريبي النظام رتطو

من لواألالنصف  في مصر في المنحل ىرالشومجلس  بعضها خلدأة مستمرت تعديالإلى  

نتقالبااليتعلق  ما في خاصة الضريبي، النظام تعديل على ًحالياالمالية  ةارزوتعمل و،2013

المبيعات. على العامة الضريبة من اًلبدالمضافة  القيمة لضريبة 

حسب ائبالضرنقسم  نأًمثالعدة،  قبطرلة دوي أفي  الضريبي النظام تقسيم يمكن 

ائبالضروال مواألس ؤرعلى  ائبالضربين  ًمثالفنميز  الضريبة، عاءلوقتصادية االالطبيعة  

ةمباشرائب ضرعين: نوإلى  ائبالضرنقسم  نأًيضاأويمكننا  ستهالك،االائب ضروخل الدعلى  

يستطيع الوالمكلف  على تستقر التي هي ةالمباشرائب بالضرهنا  دالمقصووة، مباشرغير و

الضريبةوح باراألخل دعلى  الضريبةواد فراألخل دعلى  الضريبة منها:وخرين، آإلى  عبئها نقل 

العقارية. المبيعات  على 

شخص  إلى عبئها نقل يتم ثم مكلف يدفعها التي الضريبة فهي ةالمباشرغير  ائبالضرما أ

تحديد إمكانية ندومن  نةمعياقعة وعلى  ضتفرو،ًمثاللسلعة  خيراألكالمستهلكك  خر،آ

ستهالك. االائب ضروكية الجمرائب الضرمنها: والمكلف،  

ائب الضرهما: كرذالسابق  عينللنوي المصرالضريبي  النظام سنقسم ياتي، ما فيو

عة. مجموكل  تحت تقع التي ائبالضرهم أمناقشة  مع ة،المباشرغير  ائبالضروة، المباشر

حدة، الموالضريبة  على عتمادلالر تطوقد  يالمصرالضريبي  النظام نأكر، بالذالجدير و

ض فرثم  احدوعاء وفي  المصادر كافة من للمكلف الصافية لخوالدتجميع  على يعتمدف
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عاتباول، خوالدهذه  مصدر وأطبيعة  بين تمييز ندومن  لخوالدهذه  عمجموعلى  لضريبةا

فوالظراعاة لمرمعينة  مبالغ استبعاد بعد ذلكوالتحصيل، والتحقق  في حدةمواءات جرإ

للمكلف.  الشخصية 

ة:المباشرائب الضرال، وأ

من ،2005لسنة  91ن القانوينظمها  التيوح، باراألول خوالدعلى  العامة الضريبة تعد 

من  العديد تشمل الضريبة تلك نأكر بالذالجدير ومصر.  في يةالضريبادات اإليرمصادر  همأ

المصادر:  هذه عن الناتج المتجدد خلالدعلى  ضتفروائب الضر

المعاشات( ن)دوحكمها  في ماوتبات المرعلى  ضتفروظف: التوعن  رجواألوتبات المر

غير وأمقيم  شخص كل إلى العامة عتباريةاالشخاص األمن  هاغيرومة الحكوتدفعها  التى 

تدفعها التى المعاشات( ن)دوحكمها  في ماوتبات المرعلى  ىتسركما  مصر. في مقيم 

مقيم شخص يأإلى  ادفرأوخاصة  هيئاتوجمعيات وت منشآوكات شرمن  ىخراألالجهات  

لمصر. ديت أخدمات  عن لكنوج الخارفي  وأمصر  في 

في ىرالشوس مجلعليها  صادق التيو، 2005لسنة  91ن لقانوة خيراألت للتعديالفقا و

تي:كاآلتصاعدي  بشكل تباتالمرور جواألعن  خلالدضريبة  تحتسب ،2013مايو  

الضريبة.من  معفاة ًسنوياجنيه  5000إلى  0من  لى:واألالشريحة  

%(.ًسنوياجنيه  لفأ 30إلى  جنيه 5000من  الثانية: الشريحة  10(

%(.ًسنويالف أ 45إلى  جنيه لفأ 30من  الثالثة: الشريحة  15(

%(.ًسنوياجنيه  لفأ 250إلى  جنيه لفأ 45من  ابعة:الرالشريحة   20(

%(.ًسنوياجنيه  لفأ 250من  أكثر الخامسة: الشريحة  25(

قتةمؤضريبة  ًمضيفا 2014( نيو)يوخل الدعلى  الضريبة نلقانوتعديل  خرآجاء  كما 

% نسبتها  كات شرل خودصافي  كانت اءسوجنيه،  نمليوعلى  تزيد التي لخوالدصافي  على 5

ضريبة اال هي ما الضريبة هذه نأمن  غمالرعلى و )1(شخاص.األل خودصافي  وأال مواأل

حصيلة يستغل نأل للمموز يجونه أكما  فقط، امعوأثة ثاللمدة  ضهافرسيتم وستثنائية، ا

قتةمؤاضافية  ضريبة ضبفر 2014لسنة  44قم رن بالقانوبية: العرمصر  ريةمهوجئيس رار »قران عنوتحت  نالقانوصدر  )1(
 2014.نية يو 4في  )ج( رمكر 22العدد  سمية.الرالجريدة  خل”،الدعلى  
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الضريبية اداتيرااللزيادة  لةمحاوتظل  نهاأال إمة، الحكوعات ومشرحد ألتنفيذ  الضريبة هذه 

ن يكون أمل نأذلك،  من غمالرعلى وخل. الددة محدووطة سمتوبالفئات  المساس ندومن  

خل،الدضريبة  تصاعدية ادةزياتجاه  في لىوأة خطوخل الدعلى  ستثنائيةاالالضريبة  نقانو

اتهم.وثرويتناسب  ًعبئاخال دكثر األالفئات  تحميل جلأمن  كات،الشرو أشخاص األعلى  اءسو

جنيه فالآبعة أرمن  تهزيادتمت  قد الضريبة من الشخصي عفاءاإلن أكر، بالذالجدير و

ضافةباإلالمنخفض،  خلالدعفاء إهمية أمن  غمالرعلى وجنيه.  فالآسبعة  إلى ً،سنوياي مصر

عفاء،اإلنسبة  لتحديد ليةآإلى  ًاحتياجاهناك  نأال إالشخصي،  عفاءاإلزيادة  هميةأإلى  

خلالددي محدوتحميل  عدم لضمان ذلكوالمعفاة،  خلالدمن  لىواألالشريحة  سيعلتوو

سعار،األع تفااروالتضخم  تالمعدوضة والمفرالضريبة  تناسب على للتأكيدوالضريبي،  لعبءا

سعارأخاصة وسعار، األفي  قمسبوغير  ًتفاعاارمصر  تشهد حيث الحالية ةالفترفي  خاصة 

الغذائية.المنتجات  

ال تزال  الضريبة، من تعفى التيوخل، الدمن  لىواألالفئة  نأإلى  نتباهاالعلينا  يتعين كما 

يأً،شهرياجنيه  1.200البالغ  مصر، في رجواألن قانومن  دنىاألالحد  عن خلهاديقل  ئةف

ما هووفقط.  ًسنوياجنيه  5000عند  المعفاة الشريحة تقف حين في ً،سنوياجنيه  14.400

دفع  تتحمل التزالر جولألني القانودنى األالحد  من قلأخلها ديبلغ  التي الفئات نأيعني،  

من  اءالفقرعفاء إمبدأ وة، الضريبعدالة وتصاعدية  بمبدأ يخل ما هووخل، الدعلى  ريبةض

الضريبة. داء أ

اتجازاإلمقابل وكالمعاشات  ادات،اإليرمن  العديد نأإلى  ةشاراإلًيضاأالمهم  من

تخصم ميناتالتأفي  العاملين اكاتاشترن أكما  الضريبي. عاءللوتخضع  ال الخاصة، اتوالعالو

جملة  من %15عن  المبالغ هذه تزيد ال طالما ذلكوريبة، الضعليه  تستحق الذي عاءالومن  

)2(ي.مصرجنيه  3.000مبلغ  عن تزيد ال وأاد، إليرا

المهن  حباأرتحتسب  ر،جواألوظف التومن  خلالدعلى  ضةوالمفرائب الضرضافة إلى باإل

العاملين  نإحيث  ذلكوالخاصة،  اتوالعالبإعفاء  يتعلق ما في خاصة النقاشات، من العديد عفاءاتاإلهذه  تثارأ )2(
المصرية رجواألمة منظوتسببت  حيث خل،دكمصدر  اتوالعالعلى  ساسيأبشكل  نيعتمدومة بالحكووالعام  عبالقطا
% من أكثر تمثل الخاصة اتوالعالن أإلى   لحومات المعلومن  للمزيد للضريبة. تخضع ال هيوساسي، األخل الدمن  300

مصر” في جتماعيةاالالعدالة وريبية الض“السياسة  اسةلدردة العوجى يرالخاصة  اتوالعالعفاء إل حونية القانوالنقاشات  
 2013.نيه يوجتماعية، االوقتصادية االق للحقوي المصركز المرالجبالي،  حالفتاعبد  أ/ لكاتبها 
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الضريبي:  عاءالوإلى  الصناعيةوالتجارية  حباراألوالتجارية،  غير 

المهن  من هاغيروة الحرالمهن  حباأرصافي  على يتسروالتجارية:  غير المهنحباأر	•

فيها ساسياألنصر العن ويكومستقلة  بصفة الشخص سهايمارالتى  التجارية يرغ

إلى  تضافوى، خرألضريبة  يخضع ال نشاط وأمهنة  كل حباأرعلى  يتسركما  العمل. 

خل.الدضريبة  منها تحتسبوشخص  لكل الضريبي عاءلوا

المال،  سأروالعمل  من الناتج اداإليرعلى  يتسروالصناعية: والتجارية حباراأل	•

المتعلقة  تلك وأية الصناعوالتجارية  تالمنشآوالمهن  حباأرصافي  في يتمثل الذىو

ف.بالحر

المواألكات لشرالسنوية  حباراألصافي  على ضتفروال: مواألكات شرعلى  لضريبةا

الطريقة بنفس ــ عام بشكل ــ هاعاؤوويتحدد  منها. ضالغركان  ياأمصر  في المشتغلة 

على  شهدت الضريبة قدوية. الصناعوالتجارية  حباراألعلى  عاء الضريبةوتحديد  بها يتم التى 

تخضع  كاتالشركانت  2005عام  فحتى ة.خيراألات السنوفي  تالتعديالمن  العديد كاتالشر

% ضريبةل 2005لعام  91قم رن القانوجاء  ثم ستثناءات،االبعض  دجوومع  باحها،أرعن  40

على بقاءاإلتم  بينما %، 20لضريبة  المواألكات شرلهما  خضعت ائب،للضرشريحتين  ًصانعا

الهيئةوالسويس  قناة كةشروي المصري كزالمرالبنك  من كل يخضع حيث هامة: استثناءات 

له المنتجةول والبترعن  المنقبة كاتالشرتخضع  بينما %، 40.5لضريبة  لوللبترالعامة  

% هاقدرلضريبة   كات الشرعلى  الضريبة حدلتوت تعديالخر آجاءت  ا،خيرأح. باراألمن  40

ها.كرذالسابق  ستثناءاتاالعلى  بقاءاإلمع  %، 25

همهاأمن وكات، للشرخل الدائب ضرمن  هامةوعديدة  عفاءاتإهناك  نأكر بالذالجدير  

تعمل التي كاتالشرتعفى  حيث ،ًمثالة الحرالمناطق  في لامواألكات شربها  تتمتع عفاءاتإ

كات،الشرباقي  لها تمتثل التي ائبالضرانين قوتتبع  الوائب، الضرمن  المناطق تلك داخل 

الخدمات كاتشرم فتلتزستثمار، لالالعامة  للهيئة ًجداضئيلة  سنوية مصاريف بسداد متلتزبل  

% دادبستلك المناطق  بداخل ًمثال ستثمار. كمالالالعامة  ي للهيئةبح الصافي السنومن الر 1

في كاتالشرلها  تخضع التي الضريبة من الخاصة ستثماريةاالالمناطق  في كاتالشرتعفى  

% مصر  % لضريبة المناطق تلك في كاتالشرتخضع وة(، السنويح باراألعلى  )25 فقط 10

فيها  المواألكات شرتتمتع  التي الخاصة المناطق من هاغيروالسنوية.  حباراألصافي  عن 
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الصناعية.  المناطقوستثمارية االكالمناطق  خاصة، اتبامتياز

تكالشرامن ،تالسنداوسهم ألامن ئدالفواوحرباألا:ليةسماألراحرباألاعلى يبةلضرا

قاروألامن ئدالفوانأكما  .خللدايبةضرمن  ماتماة معفاية لمصراصةرلبوافي جةرلمدا

نأكر لذباير لجداو.خللدايبةضرمن  ةمعفاية لمصراصةرلبوافي جةرلمداليةلماا

علىية سنويبة ضرض فرعن  علنتأقد  نتكا (محلبمة حكو)ةخيرألايةلمصرامةلحكوا

%ها سعرصة رلبوافي ليةسماألراحرباألا ضفرمها اعتزالىعمة لحكواتكدأكما  ،10

% يبةضرو،يةلنقداتيعازلتواعلى  10%يبة ضر نبجاألابها ميقوعملية  كل على 10

ءستياالعلو،مضةغالاتزال يبةلضراصيلتفان أكرلذباير لجداو.يةلمصراصةرلبوافي  

ثرإمية ليواتماللتعاافي يةلمصراصةرلبواسجلتها لتيائرلخسااوين لمستثمرابعض  

منو،ننولقااراإصدفي  مةلحكواخرتأبسباأهم أمن  صةرلبوايبة ضرض فرخبر  يبتسر

غضبتشعل  ال حتى يبةلضراةطأوتخفيف  كيفية في مةلحكواتفكير  ةدإعاب سباأهم أ
)3( .ينلمستثمرا

بحتساايتم حين الإ،مصرفي  يبةللضرلية سماألراحبارألاتخضع ال ًماعموو

ءكجزلية سماألرالصوألابيع عند يةرلتجااتنالكيااقبل من فقط ليةسماألراحبارألا

،يبةلضرامنها تحتسب لتياحبارألالىإلية سماألراسبلمكاافتضاهنا و،طهانشامن  

كماصة رلبواعلى خللدانونقار صدلو  يتغير قد اهذوىخرألاحبارألاكل  مثل لكذو

.مةلحكواتعدو

ة والثرملكية  عن الناتج اداإليرعلى  ضةومفرائب ضرهى و :العقاريةة والثرادات يرإ

هى لىواألع: النوهذا  من ضريبتين هناكوالعقارية.  ائبالضرامجازتسمى  لذاولعقارية، ا

اداإليرعلى  ضتفرهى و، 1939لسنة  131ن القانوويحكمها  اعية،رالزطيان األعلى  لضريبةا

دارية، إلجان  هابتقديرم تقوالتى  اإليجارية القيمة لها عاءوتتخذ واعية رالزالملكية  عن الناتج 

المبانى،  على الضريبة هى الثانية الضريبةوات، سنوعشر  مدة عامة كقاعدة ىتسرالتى و

لها عاءوتتخذ والمالك،  ويتحملها المبانى، ملكية عن الناتجة اداتاإليرعلى  ىتسرهى و

عن الماضى في تحسب كانتوالضريبة،  بطلرساسا أالمتخذة  اإليجارية القيمة صافي 

% منه ًمامخصوى التقديراإليجار  جمالىإ يتكبدها التى المختلفة فاتوالمصرلمقابلة  20

 http://www.alwafd.org .2014نيو يو 10التفاصيل«.  في الجحيم صة..رالبو»ضريبة  اسماعيل. القادر عبد )3(
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على تحسب ناآلو.، 1954لسنة  56قم رالقديم  نهالقانوًفقاوذلك والصيانة  فيها بما لمالكا

ن وم 2008لسنة  196قم رالجديد  نالقانوها نشأألجنة  تحددها التىوللعقار  قيةالسوالقيمة  

ائب العقارية الضرة مصلحس ئيرفقا لتصريحات و 2013ليو بداية يوتطبيقه  في البدء معالمز

)4(المصرية.

% نسبتها تبلغ التيوطيان األلضريبة  رمصفي  اعيةرالزاضي راألتخضع   القيمة  من 14

نالقانوي ويحتوً،سنويالة للدوبسداده  لالمموم ويلتزالسنة  في احدالوللفدان  يجاريةاال

مساحة  تزيد ال الذين المالكوحين الفالعفاء إهمها أعفاءات، إعلى  الضريبة لتلك المنظم 

ن القانوو  1935لسنة  53قم رن القانوالضريبة  وينظم الضريبة. من فدادين 3على  اضيهمأر

ماتالحكون أكر بالذالجدير و )5(1973.لعام  51نالقانوعفاءات اإلوينظم  ،113 / 1939م رق

زيادة امكانية لحوالجدل  ثارأما  هوون، القانوتعديل  أكدت ة،رالثومنذ  المتعاقبة لمصريةا

في  مةالحكوأكدت  م،اليوحتى وحين. الفالعلى  خاصةوالمالك،  على هثيرتأوالضريبة،  سعر 

سعار، األزيادة  مع تتماشى حتى جيرية،التأقيمتها واضي راألسعار أاجعة لمراستعدادها  2014

ها. سعرزيادة  إمكانيةوالضريبة  بهذه يحيط ضالغموكة تار

هاغيروائد كالفول المنقوالمال  سأراد يرإعلى  يتسرو :لةلمنقواالمواألس وؤرادات يرإ

مينات.التأوائع دالوون، الديووض، والقروانة، الخزن ذوأوالسندات،  تنتجها التى 

ة: المباشرغير  ائبالضرثانيا،  

على العامة ضريبةالهمها أوة، المباشرغير  ائبالضرهو  ائبالضرمن  الثاني عالنو

التمغة. ضريبةوكية الجمرائب الضروالمبيعات،  

نالقانووينظمها  يعات،المبعلى  العامة الضريبة هي ةالمباشرغير  ائبالضرع انوأهم أ

تطبقوالمبيعات.  على العامة ةبالضريبستهالك االضريبة  استبدل الذيو،1991لسنة  11م رق

عفاءاتإعلى  نالقانوي يحتوكما  الخدمات،ودة، رالمستوولية المحالسلع  على الضريبة تلك 

الخدمات.والسلع  لبعض خاصة 

السلع  بعض تخضع بينما %، 10هو  المبيعات على ةالعامة للضريبالعام  السعر يعد 

2013. نيهيوجتماعية. االوقتصادية االق للحقوي المصركز المرالضريبة«.  نيةقانومبدأ  الضريبية: »العدالة علي خالد )4(

http://www.rta.gov.eg/ar/LandTaxType.aspxطيان. األعلى  الضريبة لعقارية.اائب الضرمصلحة  )5(
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% من تةمتفاوائب ضرإلى   السلع سماءأعلى  يتحتول لجداوفقا وذلك و%،  45إلى  1.2

عمالبأالمتعلقة  الخدمات كل ًمثالفتخضع  عليها. المستحقة الضريبة سعارأوالخدمات و

% بين حاوتترائب لضرالبناء   لضريبة الغذائية السلع من العديد تخضع بينما %، 10إلى  1.2

لضريبة سي( سي )2000تفعة المرالسعة  ذات ًمثالدة رالمستوات السيارتخضع و%،  5

 .% العامة للضريبة تخضع ال ات-السيار–باستثناء  دةرالمستوالسلع  نأكر بالذالجدير و 45

مصر. لها خودعند  كالجمرائب لضرتخضع  نماإللمبيعات،  

سهاأرعلى والمبيعات،  على العامة الضريبة من الخدماتوالسلع  من العديد يستثنىو

في المقدمة الخدمات تستثنى كما ع،الدفاة ارزوومي القومن باألالمتعلقة  الخدماتوالسلع  

ة. الحرالمناطق  

على الضريبة إلى تقالنلالات سنومنذ  تخطط صريةالممة الحكون أكر بالذالجدير و

القيمة ضريبة لحوالنقاشات  عادتوللمبيعات،  العامة الضريبة من اًلبدالمضافة،  القيمة 

ليالدوالنقد  قبصندوالمصرية  ةمالحكوقة عالت كزترحيث  ،2013منتصف  في المضافة 

ًالبدالمضافة  القيمة ضريبة تطبيق لحوالمصرية  مةللحكوالتقني  الدعم الثاني تقديم على 

عديدة:  رموأفي  المضافة ةالقيمعلى  الضريبة تختلفوالمبيعات.  على العامة الضريبة من 

السلع  من ن(المستهلكوي )أن النهائيون المستخدموعادة  يتحملها استهالك ضريبة نهاأهمها أ

الكلفة المستهلك يتحمل بل ضافية،إتكلفة  يةأكات الشرتكلف  ال فهي هكذاوالخدمات، و

الضريبية.  

،فةلمضاالقيمةايبةضرلتطبيق  مفصلة خطة أو ضحاومني زل وجدي أليا حاجد يوال 

علىم عال خالفي  لكذيتم  نأمصر  في لينولمسؤاتاءالدإحسب  قعلمتوامن  لكنو

سعريد تحدهن رهي و،فةلمضاالقيمةايبةلضرن نوقاع ومشرد اعداتم حيث ،كثرألا

،لملعاالودمعظم  في تطبيقها غمبر، فةلمضاالقيمةايبةضرن أكر لذباير لجدا.يبةلضرا

.سيةساألاتهجاحتيااللصولوافي طنالمواةرقدعلى  ًاثيرتأكثر ألائبالضرامن تعد أنها الا

لكذوً،جاحتيااكثرألاسرألاعلى فقط ثرتوال  فةلمضاالقيمةايبة فضر، لكذلى إفة ضاإلبا

لخولداتاذسر ألاعلى ثرتؤبل  ،سيةساألاللسلع تاءإعفاعلى  يتنطوما  ةدعانها أل

لتطبيقمصر  تتجه نأسف لمؤافمن ،اهكذو .لفقرافي لخوللدفعهم تدحيث  ،سطةلمتوا

علىفقط  ليس ،طنينالمواعلى هاثيرتأسة اردنودو،لةعجافي  فةلمضاالقيمةايبة ضر
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)6( .خللداسطيمتوصة خا، جميعاطنين المواعلى لكنو،ءالفقرا

نهاإحيث  الضريبية، العدالة تحقيق في حقيقية معضلة المضافة القيمة ضريبة تشكلو

كهستهالالاطن المويتحملها  حيث ً،عالميافة والمعرة المباشرغير وجعية الرائب الضركثر أ

للضريبة الحالي النظام نأيعني  ال فهذا ذلك، من غمالرعلى وخدمات.  يألتلقي ومي اليو

عام،  بشكل الحالي، الضريبي النظام النقيض، على تعديل. إلى جيحتاال  المبيعات على العامة 

تبسيط جلأمن  اجعةمرإلى  جويحتاالتعقيد،  شديد المبيعات على العامة الضريبة خاصةو

بالسلع يتعلق ما في خاصة الضريبي، النظام في الضريبية العدالة تحقيق جلأمن ونظامه،  

ضريبة عن اكثيريختلف  ال المبيعات لضريبة الحالي النظام نأكر، بالذالجدير والمعفاة.  

الضريبة سعر خصم على تعتمد التيوالضريبة،  احتساب طريقة حيث من المضافة، القيمة 

وأج، نتااإلات خطومن  ةخطوكل  في ذلكوضة، والمفرضريبة المن  التصنيع تخالمدعلى  

المضافة القيمة لضريبة الكامل نتقالاالة رخطوفتتمثل  هكذا،وجديدة.  قيمة ضافةإعند  

لموالمبيعات،  ضريبة من معفاة ظلت التي هيوالخدمات،  على المبيعات ضريبة ضفرفي  

في ةرالخطوتتمثل  كما ت.تصاالاالكخدمات  للضريبة، الخدمات من ًدامحدوًعدداال إتخضع  

المصرية مةالحكون أمن  غمالرفعلى  م.اليوحتى  ًغامضاال يزال  ما هووالضريبة،  سعر حيدتو

اعداد  من نتهاءاالعلنت أقد والمضافة،  القيمة ضريبة لحومغلقة  اترمشاوت جرأقد  

سعر سيماالوغامضة،  التزال  نالقانوهذا  محمالن أاال  افة،المضالقيمة  ضريبة نقانودة مسو

%. % و 10بين  حاويترقد  الذي لضريبةا حاويترالحالي  المبيعات ضريبة سعر نأكر نذو 15

% % و 1.5ين ب على،أائب لضرتخضع  السجائروليات الكحون بأًعلماالسلع،  معظم على 45

5 %. اتيجيةسترااللغذائية االسلع  بعض علىو%،  10نحو  السلع على الضريبة سطمتويعتبر و

ن القانوالحالى  قتالوفي  وينظمها مصر، في ةالمباشرغير  ائبالضرمن  التمغة ريبةض

تالسجالوعات المطبوواق رواألود العقووات رالمحرعلى  ضتفرهى و 1981لسنة  111

اهناتكالمرالمختلفة  العمليات من ذلك غير لتشمل ًيضاأالضريبة  هذه تمتدوها، غيرو

تالمعدن أخاللها  من اثبتوأت، وبيرفي  المضافة القيمة ضريبة عن اسةدرت وببيرمريكية األالجامعة  في باحثين نجزأ )6(
الطبقات على ثرتؤبل  افقركثر األفي  ثرتؤال  الزيادة نأوالمضافة،  القيمة ضريبة عرسفي  زيادة نسبة كل مع تفعترلفقر ا

The Poverty And Equity Implications Of A Rise in the Valueان: بعنواسة الدرالفقر.  في تسقط التي سطةالمتو
Added Tax: A MicroEconomic Simulation for Lebanon. N Salti and J. Chaaban. May 2009. UNDP.

.Capacity Building for Poverty Reducation 
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ائبالضرمن  عدد هناك لككذالغاز. وباء الكهراستهالك  ًيضاأتتضمن وازين الموواليانصيب و

ها. غيروهى المالم سوروالتسجيل  مسوروات السيارم سورمثل  هميةأقل أة المباشرير غ

على ضةوالمفرائب الضرهي وكية، الجمرائب الضرًيضاأة المباشرغير  ائبالضرمن و

عبر ًظاملحوًانخفاضاشهدت  قد كيةالجمرائب الضرن أر كبالذالجدير ودة. رالمستوالسلع  

و أالثنائية  تفاقاتاالأكانت  اءسوالمختلفة،  ةالحرة التجاراتفاقات  بسبب ذلكوات، السنو

اديرإفي  شديد انخفاض عنه جنتما  هووالعالمية  ةالتجارمنظمة  وأكالجات  افطراألتعددة م

% نحو مثلت التيوكية، الجمرالضريبة   ثم ،2001/2000حتى  ائبالضرالي جمإمن  30-20

% نحو لّلتمثانخفضت   كربالذالجدير و 2011/2010. في الضريبية اداتاإليرجمالي إمن  4

دة، رالمستوالضريبية للسلع  سعارتعديل لبعض األعلى  المنحل قد صادق ىرالشون مجلس أ

ةخطويعتبر  ما هووية، ساساألغير وة الفاخرالسلع  على يبةالضرزيادة  على لكبذاكزمر

نها شأمن  جيةالخارة التجارعلى  ائبالضرن إبل  أكبر، ضريبية ائدعوتحقيق  جلأمن  يدةج

له  ما هوودة، رالمستوالسلع  من المحلية السلع حمايةوالمحلية  الصناعات على ثرتؤن أ

قتصاد.االعلى  الجيد ثراأل

المصرية: الدساتير  في بيةالضريالعدالة  

خل، الدعلى  الضريبة تصاعدية تضمن بمادة 2014لعام  ديدالجمصر  ردستوجاء  قدو

قتصادية. االالتنمية ود ارالموتنمية  إلى ضافةباإلجتماعية االبالعدالة  الضريبي النظام بطرو

المصرية ائبالضرانين قوة اجعمرامها اعتزها ثرإعلى  المالية ةارزوعلنت أالتي  المادة هيو

انين لقوس ملموتعديل  ماليوحتى  عنه ينتج لم ما هوو، )7(رالدستووضها تعارعدم  من للتأكد 

ائب.الضر

اد،فراألخل دعلى  الضريبة تصاعدية كدتؤ 2014)8(لعام  الجديد مصر ردستومن  38المادة  

نص تيفيأالعمالة«،  كثيفة قتصاديةاالنشطة اال»تشجيع  يكفل الضريبي النظام نأتقر  بينما 

تي: كاآلالمادة  

 2014. يناير 31ر«. الدستومع  افقلتتوخل الدوالعقارية  ائبالضرني قانوفي  النظر عادةإ » م.اليوخبار أ )7(
http://www.dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=19565 

 2014:لعام  رلمصالجديد  رالدستونص  على عطاللال )8(
http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf 
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تحقيقولة، الدود ارموتنمية  إلى العامة التكاليف من هغيروالضريبي  النظام »يهدف 

قتصادية.االالتنمية وجتماعية، االالعدالة  

منها  عفاءاإلز يجوال ون، بقانوال إها، إلغاؤو أتعديلها،  وأالعامة،  ائبالضرنشاء إن يكوال  

و أائب، الضرمن  ذلك غير داءأحد أتكليف  زيجوال ون. القانوفي  المبينة الحواألفي  الإ

ن.القانود حدوفي  الإم، سوالر

لخودعلى  ئبالضرانتكوو.ردلمصااةدمتعدن تكون أبئالضراضفرفي  عىايرو

تشجيعيبى لضراملنظاايكفلو، لتكليفيةاتهمارلقدفقا وئح الشراةدمتعدية عدتصاد افرألا

،عيةجتماالاو،يةدقتصاالالتنميةافي هارودتحفيز و، لةلعمااكثيفة يةدقتصاالانشطةالا

.فيةلثقااو

اليسر والكفاءة  تحقق التى الحديثة النظم تبنىوالضريبي،  بالنظام تقاءربااللة الدوم تلتز

ى أوم، سوالروائب، الضرتحصيل  اتدوأوق طرن القانوويحدد  ائب.الضرتحصيل  في حكاماألو

لة. للدوالعامة  انةالخزفي  منها عديوما وى، خرأسيادية  تمتحصال

جريمة«. الضريبي  بالتهرواجب، وائب الضرداء أ»و

اد، فراألخل دعلى  ريبةالضتصاعدية  على الحفاظ في المادة تلك هميةأمن  غمالرعلى و

تاقتصرالمادة  نأال إي، رالدستوالنص  في الضريبية العدالة ماتمقوهم أحد ألك بذاضعة و

تصاعدية  تجاهلتوالصناعية،  نشطةلألالضريبية  افزالحورية دستوت قرأفيما  هذا، على 

الضريبة.  من اءالفقرعفاء إمبدأ  غفلتأكما  مثال، تالمنشآوكات الشرل خودعلى  ائبالضر

مادة في ائب،الضرمن  اءالفقرعفاء إعلى  نص قد 1954لعام  مصر ردستون أًمثالكر نذو

فيها: جاء التي 46

الطبقات  تعفىوالعامة،  المالية التكاليف من هاغيروائب الضرساس أجتماعية اال»العدالة  

ن«.بالقانوالمبين  جهالوعلى  ذلكوللمعيشة  ىروالضردنى األالحد  إلى ائبالضرمن  ةالفقير

اكريذلم  لووالضريبي،  النظام عدالة اكرذقد  2012و 1971ي ردستون أكر نذا، خيرأو

ل.خوالدعلى  ائبالضرتصاعدية  

تي: اآلعلى  119و 38المادتين  في 1971ر دستونص  فقد 

جتماعية«.االالعدالة  على الضريبى النظام م»يقو

الإدائها أمن  حدأعفى ُيال ونبقانوال إنيكوال  هالغاؤإوأتعديلها  وأائب الضرنشاء »إ
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م سوالروائب الضرمن  ذلك غير داءأحد أتكليف  زيجوال ون. القانوفي  المبينه الحواألفي  

ن«. القانود حدوفي  الإ

26:المادة  في 1971ر لدستومشابه  بنص جاء فقد 2012ر دستوما أ

العامة.ة الماليالتكاليف  من هاغيروائب الضرساس أجتماعية اال»العدالة  

من حدأعفى ُيال ون، بقانوال إها إلغاؤال وتعديلها  الوالعامة  ائبالضرنشاء إن يكوال و

ائب الضرمن  ذلك غير داءبأحد أتكليف  زيجوال ون. القانوفي  المبينه الحواألغير  في دائهاأ

ن«. القانود حدوفي  الإم سوالرو

فيه تهتعديالو 2005لعام  91قم رخل الدعلى  ائبالضرن قانون أمن  غمالرعلى و

نأال إخل، الدمن  لىواألة الشريحعفاء إكان  وأً،سنوياالشخصي  عفاءاإلكان  اءسوعفاءات، إ

على التأكيد ًثانياوعفاء، اإلعلى  الحفاظ الوأنه شأمن  كان رالدستوفي  عفاءاإلعلى  النص 

ع تفامع ارن يتماشى ذلك لضمان أي، وربشكل دواجعته بمرام االلتزعفاء، واجعة اإلة مرروضر

الفقر. مستويات  تعريفول، خوللددنى األالحد وسعار، األ

بالعدالة  المتعلقة حكاماألمن  بالعديد مصر في العليا ريةالدستوالمحكمة  جاءت قدو

تي:يأما  في بعضها كرنذ، )9(الضريبيبالنظام  قتهاعالوجتماعية اال

نأيجب  بل ر،الدستوه يحميًهدفاتعد  ال المواألباية جن أجتماعية االالعدالة  م»مفهو

مرأللضريبة  الخاضع المال قيمة تقدير حكامه.ألبالتطبيق واعده قوفق والجباية  هذه نتكو

بعبئها المحمل المال في ًممثالالضريبة  عاءون يكون أينبغى  الضريبة دين لتحديد ى.هرجو

)10(جه«.وأكمل  على يقتهحقعلى  فقوالومعها  يمكن اقعيةوسس أعلى  ًمحدداوًمحققا

دين نيكوعندما  تتحقق جتماعيةاالالعدالة  نأإلى  ريةالدستوالمحكمة  ذهبت كما 

نقانورية دستوبعدم  تقضذلك  علىولها  الخاضع خلالدمقدار  مع متناسبا الضريبة 

هذه نأبحسبان  1989لسنة  229قم رن بالقانوالصادر  جبالخارالعاملين  على الضريبة 

يحصل الذى خلالدمقدار  مع تتناسب الوظيفية، الوالعامل  جةدرساس أعلى  تتحدد لضريبةا

 )11(ج.الخارفي  فعال عليه 

نيه يوجتماعية، االوقتصادية االق للحقوي المصركز المرعلي،  خالد أ/ لكاتبه الضريبة” نيةقانومبدأ  الضريبية: “العدالة )9(
29.و28صـ،2013

 1996سبتمبر  19في  37العدد  سمية،الربالجريدة  نشر 1996سبتمبر  7لسة جرية دستوقضائية  17لسنة  9الطعن  )10(

مضانرر كتوالدها- ثارآورية الدستوبعدم  حكاماألهم ألتحليلية  اسةدرى- رالدستوالقضاء والمالى  الفكر بين ائبالضر )11(
 1997محمد-  صديق 
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عالمشريهتم  عندما جتماعيةاالللعدالة  الضريبة منافاة ريةالدستوالمحكمة  تاعتبركما  

ل المموغير  امإلزإلى  ذلك دىألو وة داراإلجهة  إلى داءهاأتضمن  التى ةربالصوبتحصيلها  

النسبية التمغة على ضريبةالض فررية دستوبعدم  المحكمة قضت لكلذتطبيقا وريدها. بتو

 )12(جتماعية.االللعدالة  الضريبة لمنافاة 1980لسنة  11قم رن للقانوطبقا  المال سأرعلى  

جعىالره ثربأمنسحبا  نهاقانوكان  ذاإجتماعية. االالعدالة  ممفهوينافى  الضريبة ض»فر

قبل اكتمل قد تكوينه كان اذإذلك وللملكية.  ًناقالوًنافذاًنياقانوًفاتصرتتمخض  اقعةوإلى  

مبلغها  وأطبيعتها  إلى النظر عليه استحال قد دائهابآالمكلف  كانوالجديد،  نالقانور صدو

يحسب يكن لموباغته.  بل ه.غيرإلى  المال هذا ملكية ادتهبإرنقل  حين عقال قعهايتون أ

)13(حسابا«لها  

المصلحة؟لمن وعباء األين أالعامة:  السياسات صنع يفالضريبي  لنظاما

فشلت اذ مال،لآلمخيبة  2011يناير  ةرثوبعد  ما ماتلحكوادية قتصاالالخطط  جاءت قدو

جتماعية االالعدالة وريبية الضالعدالة  بتحقيق المتعلقة هدافهاأجمة ترفي  مجملها في 

مةالحكوخطة  إلى نانظرذا فإالضريبي.  النظام في سةملموت تعديالواضحة وسياسات  لىإ

ام عواألعن  2012فمبر نوفي  ليالدوالنقد  قلصندوالمسلمين  انخواإلنظام  بها تقدم التي 

الضريبية. فالخطة  اداتاإليرزيادة  هو ساسي للخطةاألن الهدف أجدنا فلو، )14()2014-2012(

خفض :)15(ليالدوالنقد  فصندومع  عليه تفاقاالتم  ما هووئيسي، رهدف  لها قتصاديةاال

% من نةازالموفي  العجز نسبة  وال صو 2011-2012في  جمالياإلالمحلي  الناتج من 10.9

% لنسبة نخفاضباال % من قلأإلى  ثم 2013-2014المالية  سنةالفي  8.5 السنة في 5

ثة ثالله  كان 2012-2013مصر  مةلحكوقتصادي االنامح فالبرلذا،  2016-2017. المالية 

ثانيا،  الدعم«، شيدبـ»تريسمى  ما خالل من خاصةوالعام  نفاقاإلخفض  ال،وأئيسية: رر محاو

رية دستوقضائية  17لسنة  9قم رالقضية  )12(

 1993يناير  21بتاريخ  3العدد  ميةسالرالجريدة  – ريةدستوقضائية  12لسنة  23قم رالقضية  )13(

2014(: ريةالمصمة الحكوخطة  إطار في جتماعياالوقتصادي االح صاللإلطني الوامج نالبر )14( المالية  السياسات )-2012
 2012.فمبر نواء. رزالومجلس  ئاسةرالنقدية. و

pdf.157-634897169281578176-2012/28/11/http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2012
(15) IMF Reaches Staff-Level Agreement with Egypt on a US$ 4.8 Billion Stand-By Arrangement. Press 
Release No. 12/446/ November 20, 2012. http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12446.htm 
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حصالإً،اخيرأوثالثا وريبية«، الضحات صالبـ»اإليسمى  ما خالل من ذلكولة الدود ارموزيادة  

حيلربعد  تاستمرالتي  هدافاألهي وفي. المصرالجهاز  على قابةالروالنقدية  السياسات 

 2013. ليويومطلع  مع لمينالمسان خواإلنظام  

سيعتوال، وأاسيين: سأهدفين  جدنالوالضريبي  حصالاإلر محوهداف أإلى  نانظرذا إ

منطقية وهامة  هدافاألهذه  الضريبي. النظام في العدالة تدعيم ثانيا،والضريبية،  القاعدة 

ةرثوفبعد  قتصادية.االوجتماعية االالعدالة  إلى تفتقدوالمالية  دارالموإلى  تفتقر لةلدو

لى واألوهم األهي  جتماعيةاالالعدالة  مطالب ضحتأ 2011يناير  من العشرينوالخامس  

نسبة  فعروجتماعية، االوية قتصاداالق الحقوعلى  العام نفاقاإلفي  لةالدوليات وأن تكون بأ

جتماعي. االسكان اإلوجتماعي االالضمان والصحة وكالتعليم  القطاعات همألبالنسبة  نفاقاإل

نأنها شأمن  التي المالية دارالموفير توجل أمن  خيراألول واألالسبيل  هو الضريبي النظامو

للجميع  فرمتوجديد  تعليمي نظامودة، جوذات  اطنينالمولكل  صحية خدمات على تنفق 

ي ذووخل الددي محدوسكان إلخدمات وعانات إومعاشات ومينات تأوى المستوعالي و

العدالة تحقق التي ساسيةاألجتماعية االوقتصادية االق الحقومن  هاغيروسطة المتول خولدا

ته.رثوفي  يالمصرالشعب  بها نادى كما ،ها ربدوجتماعية اال

محددة.  سياسات خالل من العامة هدافاألهذه  تطبيق كيفية في يكمن الالسؤلكن و

التي السياسات ستحدده الضريبي حصالاإلتطبيق  في مةالحكوفشل  وأح نجافإن  هكذا،و

هي الضريبية داتارالوادة فزيذن إس. ملمووعملي  اقعوإلى  نشائيةاإلهداف األم  ِجرَتُست

ادت زفلو  فقط: المعادلة نصف تمثل لكنهاوجتماعية، االالعدالة  تحقيق جلأمن  ةروضر

فيرلتوهم األالقطاعات والتعليم والصحة  على نفاقاإلنسبة  تفعترلم والضريبية  اداتاإلير

الضريبي  فالنظام المعادلة. هذه في هاربدوتخل  لةالدولكانت  اطن،للموالكريمة  الحياة 

اتبه رمن  ةكبيرنسبة  دفع على يجبر اطنالمولة: الدوواطن الموبين  اجتماعي عقد مثابةب

المقابل فيويتلقاها،  خدمة كلويستهلكه  منتج كل عن ضريبة دفع تحملوبل  لة،للدو

اطنين للمودة الجوعالية  الخدمات فيرتوفي  اداتاإليرهذه  تستغل نبألة الدوتتعهد  

عدم ثقة  هو مصر، في ريبيالضام االلتزغياب ثقافة  سبابأضح وأوهم أمن  لعلوي. بالتساو

فيها  اهتمت اتسنوعن  تجنالذي  الثقة انعدام هووالضريبية،  اداتاإليرى جدوفي  اطنالمو

كهم،استهالعلى وممتلكاتهم والمصريين  لخودعلى  ائبالضربتجميع  المصرية ماتلحكوا
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لهم المالية اسهاماتهم لصووفي  وأالعامة  الخدمات في ن ّتحسي أن المصريوى يرن أن دو

ضماناتوامتهم كرم تحترر جوأحتى  وأدة جوذي  مجاني تعليم وأصحية  خدمات هيئة في 

الكريمة.  الحياة لهم تكفل اجتماعية 

ئبالضرانأطنين المواعقناالمة لحكواقبل من ةرلثواقبل تارشعات ددتر،اهكذو

مصلحةعن  يثلحدامن طنينالمواية سخرى سوعنه  تجينلم  ما هوو،«الأومصلحتك »

لعلو.ممفهوغير  ءعبى سوي دلعااطناللموتمثل  ال لتيائبالضرباربطها وطن الموا

نإعالوئب الضرم باالتزالم ات عدرلتي قرية المصرى القرها من اغيرولتحسين ية ابة قرتجر

لدلتااىقرلي هاأمن  همغيرولتحسين اليهاأكردأفقد  .لمثاأفضل  نيلمدانلعصياا

منن موومحرفهم  لكذمن  غملراعلىو،هلهمكاثقلت ائباضرن يتحملوأنهم  لصعيداو

.)16(هاغيرولتعليم اولصحي افلصراوبلشراهمياولصحية اتمالخدافي  قهمحقوبسط أ

يرادالالنفصاالباة دمهدو،سيةساألاتمالخدبالبة مطاها حدولتحسين اية قرتقف  لمو

لتحسينايةلقرنضم ابل ،تمالخدابسطامهاتحروية لقراهلتتجالتي افظةلمحااعن 

،ىخرأىقرخمس ولشط اوية لسعداىقرهمها امن لعل ،لصعيداولدلتا افي ةيدعدى قر

2014م عاية ابدقهلية لدافظةمحاعن  يرادالالنفصاالبااودهد،قهليةلدافظةمحافي  

ىقرل حال ايزما  هوو،تماخدها ظريناال  ةيدعدليف تكالتحملهم و،تمالخدانقص ل

يجب، يبيةلضراتاليلتعداحقيقة في نتوغل نأفقبل  ،نذإ .مصرفي  ةيدعدى خرأ

تادايرإة ديازتعتبر  أالو،تعيهان أمة لحكواعلى يجب لتيالةدلمعااك رندن أعلينا  

لةالعداتحقيق هوو،طناللموهم ألاوسمى ألافلهداعن ًمستقالفا هديبية لضرالةولدا

)17(طن .الموامةلخدت ادايرإلاجيهبتوعية جتماالا

نتفقف اهدأيد تحدعلى  تقتصرافقد ،ةرلثوابعد قبةلمتعااتمالحكوالخطط  ةدعوو

لكنو.يبيلضراملنظاافي لةالعداةديازو،يبيةلضراةعدلقااسيع توهي و،مجملهافي  معها 

تياللتعدانأمن  غملرافعلى .فاوبشكل  سةملموت ساسيالى إبعد  جمتترلم  فاهدألاههذ

قتصادية االق للحقوي المصركز المرالمهمشة.  مصر ىقرمن  همغيروالتحسين  سكان فانفصلنا”: فصلنا.. “تم )16(
 http://is.gd/VVOoQn .2012اكتوبر  جتماعية.االو

نيةقانومبدأ  الضريبية: »العدالة اجعةمرجى يرائب، للضرالعامة  المنفعة مبدأ لحوالتاريخية  المناقشات من للمزيد )17(
 2013. هنييوجتماعية، االوقتصادية االق للحقوي المصركز المرعلي،  خالد أ/ لكاتبه الضريبة« 
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منلشخصي اءعفاإلاحد فعرو،خللدايبةضرية عدتصاة ديازفي  نجحت قد ةخيرألايبيةلضرا

علىظ لحفاافي فشلت قد تياللتعدانأال إً،ياسنوجنيه  فالآسبعة  لىإجنيه  فالآبعة رأ

لتيايبيةلضراتياللتعدانجحت فيماو.بعدفيما  ضحسنوكما  ،كبرألالخوللديبة لضراية عدتصا

يحةشرلى إيحتين شرمن  ،تكالشراعلى خللدايبة ضرحيد توفي  2012يسمبر دلى إدتعو

لكنو،خللداحسب مختلفة ئحاشرال ّتمثلم  بقلسااملنظاافي يحتينلشرانبأعلما  ،ةحداو

ىمستوحسب  يحتينشرخلق  ىحرألامن نكا، يضاأهنا و.كةلشراعنوحسب  يحتينشرمثلتا  

نبأعلما  ً،بحاركثر ألاتعالصنااوتكالشراعلى يبةلضرافعيرن أمنه  نكاما  هوو،تكالشرابح ر

.لميةلعااتسطالمتوامن قلألاتزال  تكالشراعلى خللدايبة ضرسط متو

خل دمصادر  لحوافية الشفغياب والمعقد  الضريبي النظام يظل ذلك، من غمالرعلى و

استطاعة بالتبعيةوريبي، الضالنظام  لفهم اطنالموة قدرمام أًعائقانفاق اإلجه وأولة لدوا

ما الضريبي النظام تعقيدونقدها. والضريبية  السياسة سمرفي  اكشتراالعلى  اطنينلموا

هيكل وادات اإليرهيكل  تعقيد ذلك في بما العامة، المالية هيكل تعقيد من ءجزال إهو  

فهما.  صعبهاأومية، الحكوثائق الوعقد أمن  تعد التيولة للدوالعامة  نةازالمووفات، والمصر

المصطلحات  لتبسيط المدني، المجتمع نشطاءواء الخبرعلى  ةليالمسؤقعت وفقد  هكذا،و

. )18(مبسطةبلغة  اطنينللمومات المعلوتقديم و

مجال في العاملينوار القرع صنااهتمام  مجال صبحأمصر  في الضريبي فالنظام هكذا،و

طالبت التي ،2011يناير  ةرثوع الاندبعد  خاصة تماعية،جاالبالعدالة  المهتمينوقتصاد اال

يمكن ال جتماعيةاالفالعدالة  جتماعية.االبالعدالة  اللهاخمن  يالمصرالشعب  عجمو

نفاقاإلزيع توحيث  من مةالحكوليات وأهيكلة والضريبي،  النظام هيكلة عادةإن دوتحقيقها  

مع لياتواألتلك  افقتومدى وى، خرأناحية  من العامة دارالموتعبئة  حيث منوناحية،  من 

جتماعية.االالعدالة وامة بالكريناير  ةرثومطالبات  

مصر: في  العامة الماليةوالضريبي  النظام 

ماهو و،يداتزفي  ئبالضراليجماإمن  يبيةلضراتادايرإلانسبة نأمن  غملرالى ع

ائبالضريدفع  »من انعنوتحت  عيسى ضارستاذ/ لألاسة درالضريبي  النظام تبسيط على تعمل التي اساتالدرهم أمن  )18(
حالفتاعبد  أ/ لكاتبها مصر« في يةجتماعاالالعدالة والضريبية  »السياسة اسةدرو، 2012ديسمبر  في تنشرمصر؟«،  في 

 2013. نيهيوجتماعية، االوقتصادية االق للحقوي المصركز المرالجبالي،  
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ىخرألاردلمصاامن اًلبد،لةولداخللدر كمصدئب الضراعلى كبرأدعتماالىإيشير  

منصغر أنسبة  تمثل لاتزال  يبيةلضراتادايرإلانأال إ،لصوألابيعوضاقترالاولمنح كا

فيلي جماإلالمحلياتجللنات ادايرإلانسبة نأكما  ،تادايرإلاليجماإمن  ةجولمرا

علىو.ميلقوادقتصالالنسبة  يبيةلضرائللحصااضنخفاالى إيشير  ما هوو،قصتنا

حبتهصاما  هوو،2014/2013لي لمااملعاافي تادايرإلاليجماإع تفارامن غملرا

حظنالننا أال إ،تادايرإلاليجماإمن  يبيةلضراتادايرإلانسبة  فعبرمية حكوت قعاتو

غملراعلى ليةجماإلاتادايرإلاعتفاراتييأ،ليلمااملعاانصف من كثرأءنتهاابعد  نهأ

يلشهراهايرتقرفي  ليةلمااةراوزجعته رأما  هوو،يبيةلضراتادايرإلافي ضنخفاامن  

لخطةاتظل ،ةلمستمراسيةلسيااتالتغيرابسببو.)19(لمنحاعلى دعتماالايداتزلى إ

تياللتعداتطبيق محهامالأهم  حيث ،ضحةاوغير  يبيةلضرائدالعواةديالزمية لحكوا

حبارألاعلى بئاضرض فرتضمنت  لتياو،2005م لعا 91قم رخل لدايبةضرنون قاعلى  

وألطبيعيون اصشخاألاءاسو)تهم ممتلكابيع  عند كاللماقبل من تحققت لتيا

لمكتسبةاحبارألاعلى ئبالضرامةلحكواضتفرن أم لمعتزامن نهأكما  ،(نيورعتباالا

غملراعلى بعد تنفذ لم يلتالخططاهيو،يرلعقااعلقطاافي لوالتداءسطاوقبل  من 

.هاتنفيذعن  مةلحكوانعالامن  

نسبةر تطوو،ضيةلمااماعوألافي مصر في تادايرإلارتطويبين  ليلتاالولجدا

لمحلياتجللنايبية لضراتادايرإلانسبة ضحتوكما  ،تادايرإلالجملة يبيةلضراتادايرإلا

تقعاتومن  غملراعلى ،مستمرقص تنافي وضئيلة  تظل لتيالنسبةاهيو، ليجماإلا

)20(ليلحا % نحو لىإلتصل  تهاديازية لمصرامةلحكوا قملراهوو، اليلمااملعاافي 17

لشكلبام ليواحتى يبيةلضراتلمتحصالانسبة تفعترلم  حيث ،شكل مجال ايزال  يلذا

يرلجدالكنو.ليجماإلالمحلياتجلناامن كنسبة يبيةلضراتادايرإلاعتفاربايسمح  يلذا

كلمن  سرمافي  تنتهي لطبيعييناصشخالأليبية لضراتاراقرإلايم تقدة فترن أكر لذبا

لحصيلةامن ًاكبيرًاءجزن أو،يلبرأية بنهاتنتهي  (تكالشرا)ية رعتباالاصشخالألو،معا

(19) Ministry of Finance: Egypt. The Financial Monthly. January 2014. 
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/Reports/monthly/2014/Jan2014/Full%20 
version.pdf 

 2014/2013. لعام ةالمعتمدلة للدوالعامة  نةازللموطبقا  )20(
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يحققي لذالحجمبالحصيلة اتأتي إال قعلمتوامن لكنو،رلشهواههذل خاليأتي  يبيةلضرا

ة.يبريضلااداتراإلين مة وجرملاادةزيلا

فلو  جمالي،اإلالمحلي  للناتجوادات، اإليرجمالي إلنسبتها والضريبية،  اداتيرلإلدة عو

على  لةالدواعتماد  نسبة يأادات، اإليرجمالي إلمصر  في الضريبية اداتاإليرحجم  ناقار

اداتاإليرعلى  الكافي بالشكل تعتمد ال مصر نأجدنا لوخل، للدساسي أكمصدر  ائبالضر

بيورواألتحاد االل دوفي  اداتاإليرجمالي إمن  الضريبية اداتاإليرسط فمتوالضريبية.  

% نأيعني  ما هوو%،  89نحو  يبلغ المثال سبيل على  لللدوجمالية اإلادات اإليرمن  89

في بلغت التيومصر،  في يةالضريبائد العون أإلى  يشير ما هوو .)21(ائبالضرها مصدر

% نحو 2013/2012عام   يعني  ما لة،الدوانة خزلتمويل  تكفي ال ادات،اإليرجمالي إمن  67

اض قتراالت متحصالالمنح وهمها أانتها، ى لتمويل خزخرأدر عتماد على مصالاللة ج الدواحتيا

المالية.اق رواألصدار إول صواألبيع وجي الخاراض قتراالو

جمالي، اإلالمحلي  الناتج من منخفضة نسبة الضريبية اداتاإليرتشكل  ى،خرأناحية  من 

الضريبية  اداتفاإليرمي، القوقتصاد باالنة مقارالضريبي  خلالدضعف  إلى يشير ما هوو

% نحو بلغت سطبمتوناها قارما  ذاإ،2013/2012في  جمالياإلمحلي الالناتج  من 14.3

ميالقوالناتج  إلى لضريبيةااداتاإليرنسبة  صلتوحيث  بي،ورواألتحاد االل دوادات يرإ

علىأبنسب  خلالدسطة متووالنامية  لالدومن  العديد تتمتعوهذا  ،2012)22(ي % ف 40لنحو  

جمالي اإلالمحلي  الناتج من الضريبية اداتاإليرنسبة  تبلغ حيث كيا،تروب كالمغرمصر،  من 

(21) Eurostat Data. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_tax_ 
ag&lang=en 

(22) Eurostat Data. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_tax_ 
ag&lang=en 
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مى القوقتصاد االفي  ائبالضرمساهمة  في الكبير نخفاضاالإلى  ضعالوذلك  يشيرو

يجب  التيوسباب، األمن  العديد إلى جعيرما  هووالضريبة  الطاقة في الشديد الضعفو

الضريبية فالطاقة مصر، في الضريبي النظام لتعديل اتيجيةاسترخطة  سمرجل أمن  استهادر

هووالفعلية.  الضريبية بالطاقة نةمقارالمنال،  بعيدة التزال وة، مستكشفغير  التزال  الممكنة 

بالعدالة خاللاإلن دومن  الضريبية، الحصيلة زيادة سبل ستكشافالعديدة  ًصافرح يطرما  

ندومن والكريمة،  الحياة في ًخالدقل األاد فراألواء الفقربحق  المساس ندومن وجتماعية، اال

ة.جومرغير  اقتصادية ثاربآالتسبب  

الضريبية:العدالة  تحقيق إلى الضريبي النظام شكالياتإمن  

شكاليات، اإلمن  العديد يتضح ات،السنوعبر  هرتطووي، المصرالضريبي  النظام إلى بالنظر 

المتعاقبة ماتالحكوخطط  هدافأمع  اتفقنا فلو ذاته. قتالوفي  المختلفة صالفرر تتبلوو

العديد جدنالوجتماعية، االالعدالة  تحقيقوادات اإليرزيادة  على تكزترالتي ونامجها، برفي  

سمي، الرغير  عالقطاع اتسالها وأالضريبية،  الحصيلة زيادة ندول تحوالتي  شكالياتاإلمن  

ندومن  ائب،بالضرن مويلتزالذين  اطنينالموعلى  ريبةالضسعار أزيادة  على عتماداالو

كات شرواطنين مون أالتأكيد والضريبية،  القاعدة سيعلتوالماسة  الحاجة إلى االلتفات 

ال  ائبالضرتصاعدية  نأكما  الضريبي. بالنظام امبااللتزتبدأ  ائب،للضرتخضع  ال تتعامالو

اتوالثرزيع توعادة إفي  يساهم الضريبي النظام نأللتأكيد  للتعديل، ماسة حاجة في التز

ءكجزالضريبي،  فالنظام ً،اخيرأوكبر. األالضريبي  العبء اءالفقرتحميل  من اًلبدل، عادبشكل  

وينتشر مكانات،اإلضعف وات الخبرنقص  من يشكو مصر، في العامة المالية من ساسيأ

ماتالمعلونقص والشفافية  انعدام من ًمتخذالة، الدوة جهزأباقي  في ينتشر كما الفساد يهف

اجههايوالتي  تالمعضالل ّيحون أار القرصانع  نشأفمن  لذا، العام. بالمال عبللتالسيلة و

دةالمفقوالثقة  بناء تعيدولة، الدود ارلمومثل األستخدام االتتيح  ص،فرإلى  الضريبي النظام 

لة. الدوونين اطالموبين  
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لعام  المعتمدة نةازالموإلى  استنادا جتماعية،االوقتصادية االق للحقوي المصركز بالمرفية المعرابة البوعداد إمن  لالجدو

 2013/2012لعام  لةالمعدنة ازالموو 2014/2013

بعدها،ويناير  ةرثوقبل  المتعاقبة ماتالحكون أمن  غمالرعلى  ..الضريبيةالقاعدة  سيعتو

بشكل التعامل في كتاشترمات الحكوكل  نأال إالضريبية«.  القاعدة سيع»توت كرذطالما  

اداتاإليربزيادة  المختلفة ماتالحكواهتمت  فقد ريبية.الضالقاعدة  مع مبسطوسطحي  

القاعدة ظلت هكذا،والضريبي.  النظام في اسعةوت لتعديالج حتيااالن دومن  لضريبية،ا

القاعدة على ائبالضرت المعدزيادة  على اقتصر تغيير من حدث ماوهي،  كما لضريبيةا

في تساهم ال تمعامالو أاد فرأإلى  لصوللوسيعها تولة محاون دومن  دة،جوالمولضريبية ا

سبل في تبحث نأمن  ًالبدالمتعاقبة،  ماتالحكون أذلك  على تبترقد والضريبي.  النظام 

ائب.الضرداء بأمين الملتزلين المموعلى  عباءاألبزيادة  اكتفت الضريبية، القاعدة سيعتو

القاعدة  سيعتومصر  في ضريبية سياسة يألويات وأهم أمن  نيكون أالطبيعي  فمن لذا، 
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مينالملتزاد فراألزيادة وائب، للضرالخاضعة  تالتعامالزيادة  خالل من ذلكولضريبية، ا

القاعدة الضريبية. سيعلتوضائعة  ًصافرل ّتمثالتي  مثلةاألكر بعض نذتي يأما  فيوائب. بالضر

% من كثرأعلى  يسيطر يلذاو،سميلراغير علقطاامن  أنبد ًعبامستور صاو،دقتصاالامن 60

%بنحو  ر ّتقدلتي او،صلخااعلقطاباملين لعاامن لبةلغااللنسبة  طقلمناافي لنسبةاتفعترو،68

%لى إلتصل  يفيةلرا % بلمقا، 82.3 نألى إتشير  تاءحصاإلانأكما  )23(.لحضرافي 42.8

% زوتتجاال  لعملاقسوفي  نيةنوقاد بعقوملين لعااسبةن نسبةن أو،ملينلعااليجماإمن  56

)24(33 %.لصحي امينلتأافيو %42نحو  عيةجتماالاتمينالتأافي كينلمشترا

المجتمع، حق في ممجرع كقطامعه  التعامل وأسمي الرغير  عالقطاتجاهل  من اًلفبدذن، إ

لنوبالضريبة،  مليلتزسباب األوصة الفرع القطاهذا  عطاءإكيفية  اسةدرلة الدوعلى  يتعين 

صل.األمن  سميالرغير  عالقطاانتشار  في تسببت التي عاقاتاإلكافة  اجهةبموال إذلك  يتم 

نشطةاألمع  التسامحوكات، الشرتسجيل  تسهيلوالضريبي،  النظام تبسيط اسةدريجب  مثال، 

على  اطنينالمولتشجيع  اتمتيازاالفير تووائب، الضرحيث  من خاصة مسجلة تكن لم التي 

اردواألمن  هاغيروعات، وللمشرالصالحة  المناطق وأت المحالو أكشاك األفير كتوام، االلتز

سمي. الرغير  عالقطاتهميش  بها تنهيوتلعبها  نأمة الحكون شأمن  التي 

خالادعلى  تعتمد حاتبمقترتقدمت  قد المنظمات من العديد نأكر بالذالجدير و

ائببالضرامهم التزوجيلهم، تسضمان  جلأمن  ذلكوفيين، الحرنشاطات  على ةرالفاتونظام  

ائب، الضرمصلحة  في تلفةالمخش رالوتسجيل  بين حاتالمقترتلك  بطترقد والمستحقة.  

بين  نازالتويحقق  ما هووالصحية، وجتماعية االالضمانات  على المسجلين لحصوبين و

تعتبروالصفقة،  ثحدوعلى  يدل الذي المستند هي ةرفالفاتواجباته. ووالمكلف  قحقو

قالطراكثر  همي.الوقتصاد االاجهة موومصر  في الضريبي المجتمع تنظيموضبط  في اساسية 

وأللضريبة  خاضعة صفقة كل عن ةرفاتوصدار إعدم  في يتمثل الضريبي بالتهرفي  ًعاشيو

فيها. دة ارالوالبيانات  صحة عدم 

فة، والمعرائب للضرين الخاضعاطنين الموزيادة  فقط يعني ال الضريبية القاعدة سيعتو

ق للحقوي المصركز المرالجبالي،  حالفتاعبد  أ/ لكاتبها مصر« في جتماعيةاالالعدالة والضريبية  »السياسة اسةدر )23(
 2013.نيه يوجتماعية، االوقتصادية اال

ق للحقوي المصركز لمرالجبالي،  حالفتاعبد  أ/ لكاتبها مصر« في جتماعيةاالالعدالة والضريبية  »السياسة اسةدر )24(
 2013.نيه يوجتماعية، االوقتصادية اال
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التيوائب، الضرمن  ًتماماالمعفاة  تالمعامالفي وعفاءات، اإلفي  النظر عادةإًيضاأيعني  بل 

علىوصة رالبوعلى  ائبالضرسها أرعلى ولة، الدوخل دزيادة  في هام سهامإلها  نيكوقد  

ثم  بها، العمل بدء تعاقبةالممات الحكولت حاوالتي  ائبالضرهي وسمالية، أالرالمكاسب  

ائب ضرض تفرن ألة الدوعلى  ليسوعمال. األجال رومستثمرين الة استثارمن  فاخواجعت تر

% الـ ضريبة ضتفرفلو  ت،المعامالتلك  على تفعةمر صة رالبوفي  بينالمضارح باأرعلى  10

عمال األجال رجمعيات  مع النقاش تفتح نأنها شأمن  مةالحكون أكما  لة.الدوخل دفي  تثرأل

كتلك.  اءاتاجربدء  قبل الشعبي افقالتوضمان  جلأمن  ذلكوالمدني،  المجتمع منظماتو

في  النظر عادةإيجب  جديدة، تمعاماللتشمل  الضريبية القاعدة سيعتوجل أمن و

ة فرالمتوالسلع  في خاصة ية،جالخارة التجارعلى  ائبالضرانين قوفي وكية، الجمرعفاءات اإل

ًامصدرجية الخارة التجارعلى  ائبالضرتمثل  ناحية فمن ة.الفاخروالمكملة  السلع فيوً،محليا

على ائبالضرسعار أفي  التحكم خالل من لمصر يمكن ىخرأناحية  منومي، القوخل للد

في  دةرالمستوالمنتجات  لمنافسة تقترلم  التي المحلية، المنتجات حماية دةرالمستوالسلع  

على كالجمارزيادة  نبشأى رالشومجلس  عليها صادق التي تللتعدياللعل والماضية.  امعواأل

العامين في كالجمارمن  الضريبية ائدالعوزيادة  في ًهاماًاردوساسية األغير  السلع عضب

السابقة. امعوباألنة مقارالماضيين،  

الضريبي..  الحصر 

لياتفآالضريبي.  صرالحمشاكل  أكبر من يالبشرالتقدير  على الكامل عتماداالعتبر ي

نشطة أفي  حضوبويظهر  هذاوالمختلفة،  ائبالضرريات مومأبين  حدةموليست  الفحص 

زبرأمن  كان لذاوفيين. الحروش رالومثل  اتيرالفوتستخدم  ال التيوسمي الرغير  علقطاا

سيعمن خالل توالضريبية  اداتاإليرزيادة  بالتاليالضريبي ور لزيادة كفاءة الحصاحات قتراال

سمي الرغير  عالقطامشكلة  نأالعلم  مع ة،رالفاتواستخدام  ةروضرهو  الضريبي، المجتمع 

ةمحاصرن أشعبية  قناعة جبإنتاًناهومرمر األصبح ألذا وافة، ثقمشكلة  ساسباألهي  مصر، في

دتعووعليهم  العبء من ةالنهايفي  ستقلل التي الضريبية اداتاإليرلزيادة  ساسيةأب التهر

ل الحصوفي  المستهلك حق على للحفاظ ساسياألالضمان  انها إلي ضافةإأكبر،  بنفع عليهم 

تحصيل في لةالدوحق  ويضمن سعار،األفي  يغالي البأالتاجر  امإلزًيضاأومن، آمنتج  على
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جل أمن  نفاق،اإلزيع توعادة إفي  مةالحكوعلى  ركباألالعبء  سيقع بالطبع،و )25(الضريبة.  

مطالب  تحقيق لوياتهاوتضع في أاطنين، ائب المولها ضرالتي تموالعامة، ونة ازن الموالتأكد أ

اطن. المواحتياجات و

ًعالميابها  لالمعموالمقاييس  فضلأمن  هي التصاعدية الضريبة ..التصاعديةالضريبة 

فيعري المصرالضريبي  النظام نأمن  غمالرعلى وضريبي.  نظام يأعدالة  مدى قياسل

الدنيا  لخوالدتشمل  عديةالتصان أال إظف، التوعلى  خلالدائب ضرفي  خاصة التصاعدية، 

المالية.  تهاقدرحسب  علىأبة نستدفع  نأيجب  التي تفعةالمرل خوالدتمس  الوسطة، المتوو

بعدة  مةالحكوطالب  قد المستثمرين لجمعيات يالمصرتحاد االئيس رن أكر بالذالجدير و

على األالفئات  تحميل خالل من لةللدوالضريبية  اداتاإليرزيادة  نهاشأمن  ضريبية، تتعديال

10 % بنسبة الحالية ريبةالضى مستوفع برًمثالطالب  فقد كبر،األالضريبي  العبء خالد

)لتصبح  دافرو أكة شركان  اءسوجنيه  نمليو 50عن  نويةالسباحه أرتزيد  من على ضافيةإ

% الضريبة نسبة % بنحو ائبالضرى مستوزيادة و%(،  25ن ماًلدب 35 حاويترمن  على 5

%(.الضريبة  )لتصبح ًنامليو 50حتى  جنيه يينمال 10بين  خلهد ئيسربه  طالب ما نإ )26(30

الضريبي، النظام في يقيةحقتصاعدية  تحقيق هو تثمرينالمسلجمعيات  يالمصرتحاد اال

كر بالذالجدير  الضريبي. العبء من كبراألالنسبة  علىاألل خوالدصحاب أيتحمل  بحيث 

صياتتومع  حتى ضتتعارال  تفعةالمرل خوالدعلى  ائبالضرفي  الزيادة هذه مثل نأًيضاأ

من أكثر النمووستثمار باالالمهتم  هوو، ًمثاللي الدوالبنك  فتقرير لية،الدوالمالية  سساتلمؤا

ظهرأنه إحيث  كات،الشرعلى  جماليةاإلالضريبة  لزيادة ةشاراإلمصر  عطىأخر، آشيء  يأ

العالمي. سطالمتومن  قلأائب ضرل  ّتحصمصر  نأ

عادةإلًيضاأج احتياهناك  على،األل خوالدإلى  تصل أكبر لتصاعدية جحتيااالإلى  ضافةباإل

% بنسبة كات،الشرعلى  الضريبة حيدتوفي  النظر  على  ائبالضرنسبة وتشابه تالتي و 25

صافي  من كاتالشرتتحملها  التي نفسها النسبة خلهدمن  دالفريتحمل  فكيف ظف.التوخل د

اتبه رن يكوقد  الذيوابعة(، الر)الشريحة  سطالمتواتب الرذو  اطنالمويتحمل  كيفوبح. الر

 2010اغسطس  2قمي.الرام هراالالسلم«.  بير مصانع حقتالالضريبية  ةر»الفاتوة، نهلم، العزابو  )25(

الكمالية  السلع علىوالكبير  خلالدصحاب أعلى  ائبالضرزيادة  نحويقترن مصريون ومستثمراليماني.  شريف )26(
 2012. ديسمبر 25سط. واألق الشرة. الفاخرو

http://is.gd/hxsuFt 
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% بةنسالشهر  في جنيه فالآبعة أر قد  كةشرتدفع  بينما ائب،للضرخله دكامل  من 20

% الجنيهات يينمالمالها  سأرن يكو تدفع  كاتفالشربحها؟! رصافي  من ذلكوفقط،  25

تباتمروالمشتريات وفات والمصروالتكاليف  كل خصم بعد يأبحها، رصافي  من ائبالضر

ائبالضرنظام  نأذن إاضح الومن  خله.دجمالي إعن  الضريبة العامل يدفع بينما العاملين، 

من اطنينالموعلى  ادفراألوكات الشرمن  ًخالدعلى األائح الشريفاضل  الزما  خلالدعلى  

بين تساوة خيراأللضريبية ات التعديالفان  ذلك، إلى ضافةباإلخل. الدسطي متوودي حدوم

% تبلغ تصاعدية، يرغوحدة موبضريبة  كاتالشر حد توكيف  هو، الالسؤح. باراألمن  25

تختلف؟  نشتطهاأوحجامها أوباحها أرن بأعلما  احدة،وريبية ضمظلة  تحت جميعها كاتالشر

قد  حيث كات،للشرالتصاعدية  ائبالضرمن  نيخافواء الخبرمن  العديد نأمن  غمالرعلى و

الضريبية النسبة تدفع حتى قل،أح بارألكات الشرلتسجيل والفساد،  من مزيد إلى ذلك دييؤ

الحسابات اجعةمرفي  اتهاقدرزيادة وائب الضرمصلحة  لتقوية ًسبباهذا  ليسألكن وصغر. األ

خالادعدم  في ًسبباذلك  برنعتن أض والمفرمن  فليس لذا، الفساد؟ على القضاء على للتأكيد 

كاتللشرخاصة  أكثر، عدالة يحقق نأنه شأمن والضريبية،  داتااإليريزيد  نأنه شأمن  تغيير 

ة. الصغيروسطة المتو

ضريبة إلى الكامل نتقالاالن أفيه  شك ال مما ..المضافةالقيمة  ضريبةوالمبيعات  ائبضر

بهذه للعمل التخطيط بدأ فقد المقبلة. القليلة اتالسنوفي  ًاقعاون سيكوالمضافة  القيمة 

ساسباألصاحب  ما هوواير، ينة رثوقيام  بعد نقاشها إلى مةلحكواعادتو، 2006منذ  لضريبةا

المصرية.  مةللحكولي الدوالنقد  قصندويقدمه  الذي التقني الدعم 

جعية،رائب الضرأكثر  نأمن  نهابأًعالميافة ومعرضريبة  إلى لنتقاباالل القبوقبل  لكنو

يتعين الضريبية، بالعدالة يخل ما هووخير، األللمستهلك  الضريبي العبء تنقل ساسباألنها أو

ضريبة نبأعلما  المضافة، القيمة ضريبة تطبيق ندوالحالي  النظام تطوير سبل اسةدرعلينا  

طريقة سيما ال المضافة، ةالقيمضريبة  محمالمن  العديد على يتحتوالحالية  المبيعات 

تبسيط هو المضافة القيمة لضريبة نتقالاالسباب أهم أمن  نأهنا  كرنذوالضريبة..  احتساب 

المعقدة لالجداومن  ًالبدالخدمات، والسلع  على الضريبة حيدتوخالل  من الضريبي النظام 

في  لكنواطن. الموصالح  في الولة الدوصالح  في تصب ال التيوتعقيدا  كثراألانين القوو

الضريبية اداإليرزيادة  هدفها ضريبية، لمظلة جهالتوفي  يكمن نأيمكن  ال الحل ذاته، قتلوا
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الذي اطن،الموغير  الكلفة يتحمل ال ذاته قتالوفي  لكنوالحالي،  المعقد النظام استبدالو

،ًمثالخل الدائب ضرمن  هكاستهالائب ضرتخصم  الوخل، الدعلى  ائبضربالفعل  يدفع 

المتعلقة الخدماتوالسلع  على ائبالضرمنها وفات، والمصركل  تخصم التي كاتالشركس ع

جمالي إلالسابق  لالجدواجعنا رفاذا  عليه. الضريبة تحتسب الذي عاءالومن  بالعمل، 

% تمثل الحالي، بشكلها المبيعات، على العامة الضريبة نأجدنا لوائب، الضر الحصيلة من 40

% نحو كاتالشرخل دضريبة  تمثل فيما الضريبية،  باستثناء ذلك)والحصيلة  جماليإمن  10

زيادة على لةالدوت المحاوتنصب  فلم ل(.والبترهيئة وي كزالمرالبنك والسويس  قناة 

سعار، األع تفاارعن  لوالمسؤهو وائب، الضرفي  مساهمة كثراألبالفعل  هو بند من الحصيلة 

ندعو  فاننا لذا، المعيشة. على تهقدروائية الشراطن الموة بقدرمباشر  بشكل تبطالمرهو و

على الضريبة نظام تبسيط على العملوالمضافة،  القيمة ضريبةبالعمل  تعطيل إلى مةلحكوا

ضريبية سعاربأخاصة ود بنوساسية في السلع األالغذائية والمبيعات، مع الحفاظ على السلع  

ةقدروالمصريين  معيشة ىمستوعلى  الحفاظ في اتيجياسترر دومن  لها لما ستثنائية،ا

المسكن.والملبس وللمأكل  يصل نأالبسيط  اطنالمو

المستهلك. هو نيكوللضريبة  ئيسيالرالمتحمل  ج،نتااإلاحل مرمن  حلةمركل  في 

يخصم مما عةالمدفولضريبة اقيمة  دادباسترم تقوائب الضرفع تدالتي  كاتالشرو أالمصانع  

بالتاليوالضريبة،  قيمة ديسترال  المستهلك لكنوكات، للشروللمنتجين  المبيعات ضريبة عرس

احلمرعلى  الضريبة تعاقب على تبةالمترالمنتج  سعر زيادةوالضريبة  يتحمل حدهوهو  

المضافة. القيمة ريبةضمح مالمعظم  يطبق ًحاليابه  لالمعموالضريبي  النظام ج.نتااإل

فئة حيدتوهما الوأين: ساسيتأنقطتين  المضافة القيمة لضريبة نتقالاالسيمثل  هكذا،و

كانت نأبعد  للضريبة الخدماتوالسلع  جميع عخضومبدأ  تطبيق هو الثانيوالضريبة،  

)27(ستثناء. االهو  عهاخضوو  معفاة صلاألفي  الخدمات 

ويقضي لة،الدوة جهزأيلتهم  صار الذي طانيالسرض المرهو  الفساد ..الفسادعلى  القضاء 

القادمة.  جياللألوي المصرللشعب  ملك هي التي اتوالثروينتهك  العامة المواألعلى  

صار نهإبل  لة،الدوسسات مؤوة جهزأكافة  في لكنوالضريبي  النظام في فقط ليس الفسادو

السياسة  عصنالوية وأن تكون أيجب  الفساد فمكافحة لذاومصر،  في للحياة ئيسيةالرالسمة  

 2014س مار 18فد. الوبالمنافسة”.  اخالل المضافة القيمة ضريبة نالقادر.”قانوعبد  اسماعيل، هدي. بحر، )27(
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بةلمحارن إحيث  ها،غيرو أالدعم  سياسة مأالسياسة الضريبية  أكانت اءسومصر،  في العامة 

قتصادياالح صالاإلفي  ًيضاألكن والضريبي،  حصالاإلفي  فقط ليس كبر،األر الدوالفساد  

ن أالعالمية  حصاءاتاإلثبتت ألقد  الشامل. قتصادياالالنمو وجتماعية االالعدالة  تحقيقو

جاءت  فقد السابق. عن ترتدهوقد  مصر في العام عالقطاومي الحكوع القطافساد  تالمعد

تحتل  مصر نأي أالفساد:  غياب تالمعدفي  لةدو 176عدد  من 118الـكز المرفي  صرم

112الـتبة المرتحتل  كانت نأبعد  ذلكوالفساد!  انتشار حيث من لالدوبين  58الـتبة المر

منظمة مقياس على »32« قمرالفساد  شرمؤفي  مصر سجلت قدوهذا  .)28(2011عام  في 

إلى »0« قمالرمز يرحيث  الفساد، منتهى في لةالدون أيعني  ما هووالعالمية،  لشفافيةا

نة مقارالفساد.  من خالية لةالدون أيعني  الذي 100قم رإلى  الصووللفساد،  التام نتشاراال

تالسكويتم  نأمن  أكبروتها، مثيالمن  علىأمصر  في الفساد تالمعدن أنجد  النامية، لبالدو

قمبرمعدل  مسجلة 75الـتبة المرفي  جاءت ًمثالنس فتوالسياسي.  ارالقرصناعة  في عنها 

 »53« قمبرمعدل  مسجلة ،50الـتبة المرفي  انداورلة دوجاءت  كما الفساد، شرمؤفي  »41« 

شرمؤفي  »48« قمبرمعدل  ةمسجل،58الـتبة المرفي  دنراأللة دوجاءت والفساد،  شرمؤفي 

حتى  الشفافية، تعزيزوالفساد  بةمحارفي  مصر على قتتفوالتي  لالدومن  هنغيروالفساد،  

 )29(النامية.ل الدومن  هاغيرول الدوتلك  لكل سمة الزما  الفساد كان نإو

اطنينالمواك اشرعدم والشفافية  غياب هو الفساد انتشار صفروسباب أهم أمن  لعلو

يتحملها،  التي ائبالضرخالل  من لةالدوانة لخزل كمموخاصة  اطن،فالموار. القراتخاذ  في 

الحق  لهوادات، اإليرزيع توكيفية ومصر،  في المالي النظام تفاصيل كافة فةمعرفي  الحق هل

متلقي هوول المموفهو  قتصادية،االالسياسة  صنع في كيشترن أبل  يعلم، نأفقط  يسل

هامش على اطنالموفيها  ضحىألة دوفي  الفساد ينتشر نأالغريب  من فليس لذا، الخدمة. 

فغابت ساسي،األالفاعل  هي قتصاديةاالوالسياسية  بنخبها لةالدوت صاروالعامة،  السياسة 

من  العديد جدنالوالسابق،  لالجدوإلى  سريعا عدنا فلو المحاسبة. انعدمتوالشفافية،  

بكلمة  دالمقصوفما  المصدر: وأالهوية  فةومعرغير  الموأود بنوعن  عةوالمشرسئلة األ

(28) Corruption Perception Index 2011. Transparency International.
 http://www.transparency.org/cpi2011/results 

(29) Corruption Perception Index 2012. Transparency international. 
http://www.transparency.org/cpi2012/results 
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نةازالموفي  جنيه اتمليار 6نحو  على حدهولى استوالذي  البند هووى«، خرأ»خدمات  

نأكما  السابقة، امعواألفي  مخصصات بال كان نهأمن  غمالرعلى  ، 2014/2013لعام  الحالية 

العديد على حهانطرنفسها  سئلةاألجنيه.  نمليو 500نحو  على الإِليستولم  الماضي العام 

اطن للموفكيف  تختفي. ثم العامة نةازالموفي  ةفجأتظهر  التيواضحة، الوغير  دالبنومن  

التعقيد، منتهى في نتكوالتي  لة،الدوتقدمها  التي ياناتالبيفهم  لم ذاإقه حقويفهم  نأ

لدى  الضريبي امااللتزيادة زساليب أهم أمن  لعلواء. الخبرعلى  حتى فهمها ويصعب 

السياسة صنع في اطنينالمواك اشرخالل  من الضريبي عيالوفع رهو  كاتالشرواطنين المو

العام. بالمال مستهتر وأفاسد  يألمحاسب ولة للدواقب كمراطن المور دوتفعيل ولضريبية، ا

ار القراتخاذ  في اكهاشرواطن، المور دوتفعيل  جلأمن و ..ائبالضرمصلحة  تطوير 

اهتماما لييون أار القرانع صعلى  يتعين الضريبية، السياسة تنفيذ عن لينوالمسؤمحاسبة و

للبنك حديثة تقارير أكدت فقد ائب.الضرمصلحة  اتقدرفع روالضريبي،  النظام لتبسيط أكبر 

بين من ًمعقداًنظاما 40أكثر  من يعتبر نهأبل  معقد، ضريبي بنظام تعيش مصر نألي الدو

عالم.الفي  لةدو 185

يتقريرفي  ائب،الضردفع  لةسهوفي  لةدو 185بين  من 145الـى المستوفي  مصر جاءت 

اسةالدرهمية أ )31(2013.بائالضردفع و /)30(2013عمال األنشطة أسة لممارلي الدوالبنك  

من فيها، الحجم سطةمتووة الصغيركات الشرعمل  لةسهوحسب  لالدوتصنف  نهاأفي  تكمن 

الضريبية النظم ننويقاراسة الدرعلى  نفالقائموهكذا، والضريبي.  النظام عاتبالة سهوحيث  

الحجم  سطةمتوكة شرتتطلبها  التي الساعات عدد امل:عوثة ثالخالل  من لةدو 185في  

الدفعات عدد قياس لككذواحد، الوالعام  في المستحقة ائبالضرتسجيل وفهم واسة لدر

للضريبة  جمالياإلالسعر وعليها،  ضةوالمفرائب الضرمختلف  خاللها من كةالشرتدفع  التي 

ح، باراألعلى  الضريبة يتضمن الذيوالنهائي  السعر هووكات، الشرتلك  على ضةوالمفر

ى.خرأائب ضروعليه،  منالمؤعن  منها ءاجزكة الشرتتحمل  التيوجتماعية، االمينات التأو

الضريبي،  النظام تعقيد حيث من لالدوصعب أمن  مصر نأيتبين  اسةالدرهذه  خالل من 

(30) Ease of Doing Business in Egypt, Arab Republic of. Doing Business. 2013. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/egypt#paying-taxes 

(31) Paying Taxes 2013: the Global Picture. Doing Business.
 http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes/ 
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البنك  اسةفدرستثمار. االوعمال األنشطة أسة ممارحيث  من لالدوصعب أمن  فهي هكذاو

ستثمار االجذب والنمو  تحقيق في الضريبي النظام ردومن  تنطلق هاكرذالسابق  ليالدو

لةسهوحيث  من لالدوأ سوأمن  السابقة اتالسنوال طوظلت  رمصن أال إنتاجية، اإلتشجيع و

يأمن  المعقد الضريبي النظام يتطلبها التي الساعات عدد حيث من خاصة الضريبي، لنظاما

يالمصرالضريبي  فالنظام المستحقة. ائبالضرتسديد وتسجيل وحساب ولفهم  ًسنوياكة شر

بنحو  العالمي سطالمتوعن  يزيد ما هووعام،  كل ساعة 392سط المتوفي  كاتالشريكلف  

يظل  كاتالشرعلى  ضةوالمفرائب للضرجمالي اإلالمعدل  فإن ذلك، ضافة إلىباإلساعة.  125

إلى لصوالووكات الشرعلى  ائبالضرفع رمن  ذنإالخطر  فما العالمي، المعدل من قلأ

ناحية من كلفة كثراألوعقد، األهو  الضريبي نظامنا نأالقدر  سخرية فمن العالمي؟ المعدل 

نسبة الإكات الشرمن  ل ِّتحصال  لةالدوفإن  ذلك من غمالرعلى والسداد،  دفعاتوقت لوا

العالمية. اداتاإليرسط متومن  قلأ

فيها، العاملين اتبورزيادة وبل  اتها،قدرفع روائب، الضرمصلحة  لتطوير فإن ًاخيرأو

أكثروفعالية  أكثر ضريبي نظام إلى نتقالاالفي  ًساسياأاردوائب، الضرمحصلي  من خاصة 

يتم لم التيولة، للدوالمستحقة  اداتاإليرهي والضريبية،  اتخرالمتأن أًمثالكر فنذعدالة.  

لم التىومة للحكوالمستحقة  اتخرالمتأقيمة  تفعتارفقد  ر.مستمايد تزفي  بعد، دادهاس

جنيه مليار 154.9إلى  ثم ،2007في  ًامليار 96إلى  2002في  جنيه مليار 41من  تحصيلها يتم 

المجتمع  على ثرتؤالتي  ائمالجرأكثر  من الضريبي بالتهرن أكر بالذالجدير و )32(2012.في  

مصلحة  إلى حياناألبعض  في الضريبي بالتهرجع ويراطن، الموبحق  تعصفوه، ثربأ

في رياتموالمأخر »تأإلى  تعقيدهاوالضريبية  انينالقوض غمويتسبب  حيث ذاتها، ائبالضر

منوالمصلحة،  مستحقات خيرتأعليه  تبيترطويلة  لمدة لينبالمموالخاصة  الملفات فحص 

بالسداد مينالملتزعلى  المستحقات هذه اكمترو أجهة،  من بالتقادم طللسقوضها تعرثم  

)33(ى«.خرأجهة  من 

تشريعية ًسباباأكانت  اءسوخر، التأهذا  خلف الكامنة سبابلألنتباه االإلى  يدعو ما هوو

ق للحقوي المصركز لمرالجبالي،  حالفتاعبد  أ/ لكاتبها مصر« في جتماعيةاالالعدالة والضريبية  »السياسة اسةدر )32(
 74، ص 2013نيه يوجتماعية، االوقتصادية اال

السابق. جع المر )33(
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لةالدوحق  من ة،رمهدوال موأهذه  فكل التحصيل، على المصلحة ةبقدرتتعلق  ًسباباأو أ

المعيشة ىمستوفع روية، جتماعاالالعدالة  تحقيق في تساهم اهايرن أاطن الموحق  منو

المصريين.لدى  

ائب،الضرتحصيل والضريبي،  المجتمع حصر عن لةالمسئوائب، الضرريات مومأتعاني  كما 

لغياب يالبشرالتقييم  على عتماداالوالتنسيق،  ءسووة داراإلء سومن  اعها،نوأبمختلف  

من عنوي أوللضريبة،  سيخضع كان ما اذوالنشاط،  وأل الممولتقييم  الثابتة لمقاييسا

من  لعلوالضريبي.  المجتمع حصر في الكفاءة عدم إلى دييؤما  هوولها.  سيخضع ائبالضر

حاجة فهناك بعضها. لتفيد ائبالضرريات مومأبين  نتعاود جووعدم  هو شكالياتاإلز برأ

ات ارزالووجتماعية االينات مالتأوالضريبية  المصالح بين بطترماتية معلوشبكة  لعمل ماسة 

بطتراحدة وبيانات  قاعدة خلق هو هدفها نيكوو  المختلفة، المديريات بين و كالجمارو

على  القضاء في يجذربشكل  سيساعد ما هوواحد. الول المموعن  المختلفة ماتالمعلوبين  

تقديروعمال االحجم  تقدير فى لها ءاللجوائب الضرو رمومأر يضطالتي  افيةالجزات التقدير

العقارية الضريبة ظفموسيقدر  حدة،الموماتية المعلوة الشبكهذه  خلق فعند لضريبة.ا

هو وهو وذاته،  لللموجتماعية االمينات التأوخل الدبضريبة  الخاصة ماتالمعلوايجاد  على 

ةفكرفي  يصب ذلك كل .ًكفاءةواًلعدأكثر  بشكل المختلفة ائبالضرتحصيل  على سيساعد ما

الذي والجنيه تحصيل  تكلفة تقليل في يساهم نأه ربدوالذي والداخل  من مةالمنظوح صالإ

لزيادة العاملين بها كفاءةفع كفاءتها وجل رمن أالضريبية  هيكلة المصالح عادةيضمن إًيضاأ

ني. وقانوكفؤ ول عادبشكل  الضريبية اداتيراال
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قيام في ودوره التونسي الجبائي النظام 
االجتماعيةالعدالة  
بدوي الجليل  عبد د. بقلم: 

ينزامووية دقتصاالاوعية جتماالاكيبةلتراتعكس ةآمر، نكابلد  يألئي لجبااملنظاايمثل 

كما .معينةيخية رتاحلة مرفي ومعين  ببلد عيةجتماالائحالشرامختلف بين ةئدلسااىلقوا

يعزتومن  نصيبهمو، جنتاإلاعملية في فاطرألامختلف رودو، لتنميةاطبيعة وكية حرتعكس  

كلن أبما و.ميةلعمواتلنفقاامن عهمنتفااىمدو،ئيةلجباادرالموافي همتهممساو،ةولثرا

مستمرر تطومحل  هروبدن يكوئي لجبااملنظاانفإ، ةمدجاغير وةرمتطو، ةمتغيرع ضاوألاته ها

.للبلدسية لسيااوية دقتصاالاوعية جتماالاكيةللحركسة عاة آكمرصفته  على لكبذًفظامحا

نهمضموومعالمه  تحدد ًعياتطوال وًاختيارياال  يجبارإنظام  هو الجبائي، النظام نأكما  

بالتاليوالنظام،  هذا ناتمكوتضبط  تشريعات اعتماد عبر لة،الدوه رتطونسق وكيبته ترو

من نسبة كزتمرإلى  ضعالوهذا  دويقوقتصادية. االوتماعية جاالاف طراألكل  مساهمات 

في ظيفه،تووباستعماله  متقوالتي  لةالدولدى  جنتااإلوة والثرمن  يأجتماعي، االالفائض  

إقامة في مهما ًاردوالجبائي  النظام يلعب لكيومية. العموالنفقات  عبر عديدة نشطةأ

زيعتوعادة إإلى  تهدف ةسياسصلب  في النظام هذا جيندرن أيجب  جتماعية،االالعدالة  

الجبائية المساهمات ضبط على حريصة نتكون أيجب  السياسة هذهوة. والثروالمداخيل  

ن أوجهة،  من ةوالثرمن  نصيبهم تعكس بصفة يأاديين قتصاالالفاعلين  بين عادلة بصفة 

لي واألزيع التومن  تحسن نأنها شأمن  مشاريعوقطاعات  في ميةالعموالنفقات  جيهبتوم تقو

سياسة  هميةأوى محتووقع موفإن  البحث، هذا خالل من ىسنركما وى. خرأجهة  من ةوللثر

طبيعةولة الدور دوهمية أحسب  ىخرأإلى  منيةزة فترمن  تختلف المداخيل، زيعتوعادة إ

المعتمد.  ميةالتننمط  

نة متكوالجبائية  دارالموكانت  الماضي نالقرمن  ثيناتالثالد حدوإلى ونس توفي و

خاصة ج(نتاإع قطاهم أاك نذآتمثل  كانت حة)الفالالعقارية وحية الفالائب الضرمن  ساسباأل

ن«.و«القانور« و«العاشو»المجبة«  من 
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كتشارقمعية  صبغة اتذسمية موعسكرية  تحمالعبر  يقع ائبالضرهاته  جمع كانو

القبائل هاته نتكوما  غالباوالباي.  سهاأرعلى  كان التي كزيةالمرللسلطة  الحليفة القبائل فيها 

ائب.الضردفع  من معفاة الحليفة 

فقد ائر،بالجزفعلته  لما ًفاخالالباي  سلطة على ًشكليابقت أالتي  نسيةالفرالحماية  معو

ساس،باألالتقليدية  لصناعاتاوحة الفالعلى  تكزمرتقليدي  مجتمع من نتقالاالعملية  تبدأ

جديدة  نشطةأز وبرنتقال االهذا  اكبوقد ومالية.  سأرج نتاإقات عالعليه  تطغى مجتمع إلى 

الخ...  الحديد،وسفات الفومناجم  استغالل جير،تأقات عالوكننة المعلى  قائمة ىكبراعات ر)ز

الخدمات نشطةأحجم  عتفاارالغذائية،  الصناعات خاصة المعملية الصناعات بعض رهوظ

فئات  رظهومع  دارية...(اإلة نشطاألسع توص، بالخصوالعامة  شغالاألوالبناء  ةالتجارو)النقل  

العام، عالقطافي  ظفينلمواالخاص، عالقطافي  اءجراإلالعمال  مثل سعوأبحجم  اجتماعية

الصيانةوباء الكهروميكانيك كالجديدة  نشطةأفي  فيينحرمحامين،  طباء،أمن  ةالحرلمهن ا

الميادين... مختلف في ًماعمو

خل الدمن  ةرمتطووامة هنسبة  يمثل خلهادصبح أالصاعدة،  جتماعيةاالائح الشرهاته و

سنة لةللدوالشخصية  المساهمة مثل ائب،الضرمن  جديد عنور ظهوإلى  دىأما  طني،لوا

بقسط تساهم الجديدة ائبالضرهاته  صبحتأقد و 1937. لسنة رجواألعلى  الضريبةو،1932

% بـ 1949سنة  اءجراألساهم  قدوائية. لجبادارالموحجم  في متصاعد  دارالمومن  32,2

تمثل  صبحتأر جواألعلى  ةالضريبن أكما  لة،للدوالشخصية  المساهمة انعنوتحت  الجبائية 

% مقابل ةالمباشرائب الضرمن  1949سنة  بالمائة 20  1933. سنة فقط 3

صبالخصوجبائية وًماعمومالية  ضعيةوالمستقلة  لةالدوثت روالسياسي،  ستقاللاالبعد و

تنويعوسيع تووالتصنيع  على قائم رمتطوي عصراقتصاد  بناء في حالطمووغبة الرن دو

في نسيالتوقتصاد االتثبيت  ىجرستعمارية، االالحماية  ةفترفي  نهأذلك  قتصادي،االالنسيج  

ج نتااإلميدان  في ةالقارية التفاضلات متيازاالاستغالل  على قائم للعمل ليدوتقسيم  إطار 

المتمثلة الصناعية جاتالمنتوريد تومقابل  التصدير، نحو ساسباألجه الموالمنجمي  حيلفالا

لباس...(.  )غذاء، المختلفة كيةستهالاالاد المووات التجهيزوت الاآلوالمعدات  في 

العمل  ىقوتباط ارفك و»تحرير«  في تمثل ه،مشوبدائي  اكمترنتج  فقد طار،اإلهذا  فيو

العائلي،  قتصاداالاجع تروالخصبة،  اعيةرالزاضي راألافتكاك  خالل من التقليدية، نشطةباأل
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جنتاإبين  المتكافئة غير المنافسة اشتدادوحي، الفالع القطافي  المكننة ةظاهرز وبرو

التهميش والبطالة وح والنزة ظاهرع تفاارمع  دةرالمستونعة المصالسلع والتقليدية  الصناعات 

لم التقليدي، جنتااإلمة منظومع  تباطاركل  من ةحرعمل  ىقوز وبرمقابل  فيوفقار. اإلو

لّيحوكان  قتصادي،االفائض المن  هامة نسبة نألًانظرً،داخلياالنقدي  المال سأركز تمرقع ي

نسية. التوات والثرتستغل  التي كاتالشرات مقرجد توحيث  ي،ستعماراالكز المرنسا، فرنحو  

ةحرعمل  ةقود جوبوميز يتالذي  ر،المبتوالبدائي  اكمالترهذا  ستقاللااللة دوثت روقد و

سيع بتويسمح  كز،متمرنقدي  المال سأرد جوون دومن  العمل من عاطلةود، القيوكل  من 

القيام  على قادر غير هشوضعيف  خاص عقطاد جووإلى  دىأما  سمالي،أالراكم الترقعة ر

معتبر.  يتنمور بدو

الحماية، عهد من ثورلمواالجبائي  النظام على ستقاللااللة دوستحافظ  طار،اإلهذا  فيو

نسبة هامة من الفائض  كزائب، قصد تحقيق تمرنسبة الضرفع روسيع القاعدة الجبائية مع تو

عقطاغياب  فيو(، )1960-1970لى وأة فترفي  ستتعهد التي لةالدويدي أبين  جتماعياال

نشطةاألبعض  إقامة إطار في التصنيع على قائم يتنموع ومشرببناء  ر،متطوطني وخاص  

ً.نسبياهام  عام عقطابناء  طريق عن داتارالومحل  الصناعية 

بينالحربين  ما ةفترفي  نسبتوه كيزترى جرقد  ثورالموالجبائي  النظام نأعلما  

الجبائية حاتصالاإلعليها  قامت التي نفسها سساألعلى  1996( و 1989)العيادي،  العالميتين 

لم الثمانينات، منتصف حتىوقت الوذلك  منذ 1948. و 1917سنة  نسافرفي  حصلت التي 

إلى الهادفة اءاتجراإلتعدد  غمرنسي التوالجبائي  النظام على هامة هيكلية حاتصالإل  َخدُت

من  لةالدوتمكين  قصد ص،بالخصوالجبائية  دارالمومن و )1(عامةجبارية اإلقتطاعات االفع ر

النفقات  حانب إلى المتصاعدة التصنيعوالتنمية  نفقات لمجابهة ممكنة ميةعمود ارموكبر أ

سن ميدان في هام تصادياقر بدوم تقو 1985 – 1960ة الفترفي  لةالدوكانت  جتماعية.اال

ً.ثانياة والثروالمداخيل  زيعتوعادة إميدان  فيوًالوأالقطاعية  السياسات 

التي والثمانينات،  من لواألالمنتصف  في نسيالتوقتصاد االفها عرالتي  الصعوبات معو

ًحاصالإنسي التوالجبائي  النظام سيشهد ،1986سنة  هيكلي حصالإنامج براعتماد  إلى قادت

سنة تشهدو 1989. ديسمبر في الثانيةو 1985ديسمبر  في لىواألمناسبتين:  في ًهاماًهيكليا

تماعية. جاالالمساهمات والمحلية  ائبالضروة المباشرغير وة المباشرائب الضرع مجمو )1(
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فيتالقصد  الجبائي النظام على جديدة حاتصالإخال دإإلى  تهدف حثيثة ًعماالأًحاليا 2013

ً.حقااللها  ضسنتعرالتي والحالي  النظام بها يتسم التي النقائصوت ختالالاال

على خيراألهذا  ثيرتأوالسياسي،  بالنظام الجبائي لنظاماقةعالإلى  ةشاراإليجب  ًاخيرأو

ماواطنة الموواطية يمقرالدغياب  في نهأذلك  الجبائي. ددوالمرعلى وحات صالاإلح نجا

بالجباية  اطنالموقة عالفإن  اجبات،الووق الحقوبين  اضحةومعادلة  إقامة من إليه يهدف 

اطن موف طرمن  الجبائي اجبالوام احتربعدم  متسمةوة، ترمتوتبقى  الجبائية ةدارباإلو

القمعية نظمةاألفي  عيةالراطن المون إحيث  ستبداد.االوالقمع  ضحيةوق الحقوب مسلو

اطية ديمقروة حرانتخابات  غياب بحكم الجبائية، التشريعات سن من مقصى نفسه يجد 

الجبائية. دارالموظيف توفي  كةالمشارعدم  بالتاليوتشريعات، البسن  متقوالتي  لماناتللبر

خدمة ذهانفوتستغل  ةحاكمسلطة  فطرمن  سطو عملية ٍعندئذالجباية  تمثل بالتاليو

عنوجبائي  اجبوعن  الحديث يمكن ال نظمة،األهاته  مثل فيوفئوية. وعائلية  لمصالح 

الجبائية. المصالح مع اطنالمومصالحة  

عانوأمن  ًعانويعتبر  كان صها،خالعدم والجباية  من بالتهرفإن  تاريخي، رمنظومن و

هاته  اصلتتوبعدها وغذاهم(،  بن علي ةر)ثوالبايات  نظام عنفوظلم  ضد مةالمقاو

المحسوبيةوالمحاباة  ضد تاستمرة خيراألحلة المرفي ونسية، الفرالحماية  ضد مةلمقاوا

قمعي. سياسي نظام ظل في اطنالموق حقوام احترعدم والحريات  خنقو

البعد زتتجاوعديدة  بعادألها  معقدة شكاليةإتثمل  الجبائية مةالمنظون أيتضح  ًذاإ

الضيق. المالي 

ضسنتعر، 1986منذ  قالسواقتصاد  إلى نتقالاالة فترعلى  كزسترالتي  اسةالدرهاته  في 

نقائص صدرمع  نسيالتوالجبائي  النظام ناتمكوهم ألسريع  تقديم إلى لواألء الجزفي  

إلىوائب الضرع انوأمختلف  رتطوإلى  ضسنتعرالثاني  ءالجزفي  ماأالحالي.  التشريع 

تختالالاالواقص النوهم أفسيعالج  الثالث ءالجزما أالجبائي.  النظام اجهتوالتي  شكالياتاإل

عدالة أكثر تحقيق في تهمساهممدى  عن ستبحثوالحالي،  الجبائي النظام تميز التي 

بتقديموالحالي  الجبائي حصالاإلع ولمشرنقدية  اءةبقرة اسالدرهاته  سنختمواجتماعية.  

في الجبائي النظام نيكوحتى  تحقيقها جلأمن  النضال يجب التي صياتالتومن  جملة 

جتماعية. االالعدالة  خدمة 
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الجزء األول

نحو نتقالاالحلة مرفي  نسيالتوالجبائي  للنظام اسيةساألنات المكور تطو
ق السواقتصاد  

شمال نة ببلدانمقارًنسبياًارمتطونسي التوالجبائي  النظام كان الحماية، ما قبل ةمنذ فتر

ت المجاالجميع  شاملةومعقدة  عة،متنوكانت  ائبالضرن أذلك  )Ayadi 1996(. إفريقيا 

الخ...(.  الملكية، نقل ت،المعامالخل، )الد

الجباية  مةمنظوإلغاء  على لىوأحلة مرفي  الحماية سلطة تعمل لم الحماية، ةفترفي و

خذاألمع  نسيةالفرمة المنظوحسب  هاتطويرعلى  فقط صتحربل  نذاك،آدة جولموا

المحلي.  اقعالوصيات خصوعتبار باال

تحديث إلى تهدف سياسة بتطبيق نسيةالفرالسلطة  تبدألى، واألالعالمية  بالحربعد و

على قتصاراالعدم والمداخيل،  على الجبائية القاعدة سيعتواتجاه  في الجبائي النظام 

المداخيل وة الحرالمهن وعية الصناوالتجارية  المداخيل اتجاه في سعالتووالعقارية  المداخيل 

اء.جراألمن  تيةالمتأ

على عامة ضريبة اعتماد ِيجرلم وً،بطئاأكثر  رالتطوكان  ة،المباشرغير  للضريبة بالنسبةو

عانوأثة بثالبعد  فيما ويضهتعى جرت المعامالعلى  داءأالعالمية:  بالحربعد  الإالنفقات،  

1988. سنة إلى بها العمل تم تالمعامالقم رعلى  داءاتاألمن  

فيرتوعلى  صالحرمع  ًتقريبانفسها  الجبائية مةالمنظوعلى  الحفاظ ىجرستقالل االعند و

اقتصاد إلى رمبتوبدائي  اكمترمن وتقليدي  اقتصاد من نتقالااللتيسير  أكثر جبائية دارمو

جبائية دارموأكثر  فيرتوولة. الدوعاية برمالي  سأراكم ترعلى والتصنيع  على قائم حديث 

جبائية اتامتيازنظام  ضبطوائب الضرنسب  من فعالروالجبائية  القاعدة سيعتوعلى  سيعتمد 

فقة الموغير  تالالمحاواستثنينا  ذاإوالخ...  جنبية،األوية المحلات ستثماراالتشجيع  قصد 

حصالاإلفإن  الفني، الجانب على تاقتصرالتي و، 1985و 1982سنة  الجبائي النظام حصالإل
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قالسواقتصاد  إلى نتقالاالة فترهي وثانية،  انتقالية ةفترفي  فيه التفكير قانطالى جرلهام ا

دارالمواجع تربداية  مع امنتتزالتي  1986سنة  الهيكلي حصالاإلنامج برتطبيق  بداية مع 

مع  اكةالشراتفاق  تطبيق ةبدايمع  ثانيا كيةالجمرد ارالمواجع ترتلتها  الوأالنفطية  الريعية 

بي. ورواألتحاد اال

في الجبائية مةالمنظوعلى  خلدأهيكلي  حصالإهم أخل الدعلى  الضريبة حصالإمثل  قدو

عديد  ويضتعح صالاإلهذا  من نتج قدو 1989. ديسمبر 30بتاريخ  114-89عدد  نالقانوإطار  

عةالمدفولة للدوالشخصية  المساهمةوجهة،  من المهن مختلف على المسلطة ائبالضر

هذا بفضلوالطبيعيين.  شخاصاألعلى  حدةموبضريبة  ى،خرأجهة  من الجميع فطرمن  

الضريبة لدفع تينمرداء باألالمطالبين  خضعُيج دومزجبائي  نظام مع القطع ىجرح صالاإل

الشخصية.  المساهمة ساسأعلى  ثانية ةمروالمهني  نتماءاالساس أعلى  ةمرخل: الدعلى  

بالتعقد  تتميز كانت التي الجبائية مةللمنظونقدي  تشخيص من حصالاإلهذا  انطلق قدو

نسبها  عتفااروائب الضرتعدد والجبائية،  للقاعدة الكافي حضوالوعدم وائب، الضراجية دوازو

فير تووق السواقتصاد  نحو نتقالاالاكبة موعلى  حصالاإلص حركما  ستثنائية.االنظمة األتعدد و

المنافسة.  تحديات اجهةموعلى  عانتهاإقصد  سسةللمؤالمناسبة  الجبائية فوالظر

نسبة تقليصوخل، الدعلى  الجباية مةمنظوتبسيط  على حصالاإلص حرطار، اإلهذا  فيو

إلى 1989ديمسبر  نقانوقاد  قدوالجبائية.  مةالمنظود دومرونجاعة  من فعالروالجباية،  

عنصرين: من نةمتكوصبحت أالتي  ةالمباشرللجباية  يجذرتغيير  

الطبيعيين. شخاصاألعلى  ضريبة 

كات.الشرعلى  ضريبة 

نحو نتقالاالحلة مرفي  لخوالدو 1986سنة  هيكلي حصالإنامج براعتماد  مع ًماعموو

ر:بصدوتمثلت  حاتصالاإلمن  العديد نسيالتوالجبائي  النظام شهد ق،السوقتصاد ا

1988. سنة المضافة القيمة على داءاألمجلة  

1990. سنة كاتالشرعلى  الضريبةوالطبيعيين  شخاصاألخل دعلى  الضريبة مجلة 

1993. سنة الجبائي الطابعوالتسجيل  معاليم مجلة 

1993سنة  اتستثماراالتشجيع  مجلة 

 1997سنة  المحلية الجباية مجلة 
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2000سنة  الجبائية اءاتجراإلوق الحقومجلة  

على الجبائي الضغط تخفيفوداء األنسب  تخفيض إطار في ،2007سنة  تم قدو

سسات: المؤ

% من كاتالشرعلى  الضريبة بةنسفي  خفيضالت 30 % إلى 35

 29 % تبلغ كانت التيوالمضافة  القمية على داءلألتفعة المرالنسبة  حذف 

يشمل: جبائي نظام حاتصالاإلجملة  عن نتج قدو

الطبيعيين شخاصاألخل دعلى  الضريبة 

كات الشرعلى  الضريبة 

المضافة  القيمة على داءاأل

ستهالكاالعلى  مالمعلو

الجبائي الطابعوالتسجيل  معاليم 

المحلية. للجماعات اجعةالرالمعاليم  

مين. التأوالنقل وت المعامالقم رعلى  ظفتوى خرأمعاليم  

 - ةلمباشراائب الضر 1

على  الضريبة منوعيين الطبيشخاص األخل دعلى  ريبةالضمن  ةالمباشرائب الضرن تتكو

كات. الشر

الطبيعيين خاصشاألخل دعلى  الضريبة 1.1

نس، توفي  نالمقيمون الطبيعيوشخاص األصنفين:  بين التمييز يقع المجال هذا في 

خلهمدعلى  الضريبة جبتستول واألللصنف  بالنسبة مقيمين.الغير  الطبيعيين شخاصاألو

نس.توفي  الناشئة المداخيل على الإالضريبة  جبتستوال  الثاني للصنف بالنسبةولجملي، ا

فصناأوجهة  من تسسالمؤاحبارأبين  لتمييزايجب ،خللداضبط  كيفية لمجافي  نهأكما  

سبةمحاس ساأعلى  فيلصاابحلراديحدت سسالمؤاحبارألى إلنسبة با .ىخرألاخيلالمدا

صلمنصوائيةلجبااعدالقواحسب لجتهمعاة دعاإبعد وت سساللمؤسبي لمحاايع للتشربقة مطا

دفيحدى خرألاخيلالمدافصناألى إلنسبة باما أ.لعملابه يرلجاائيلجباايع لتشرباليها ع
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لألجرا بـ 90 % بالنسبة تحدد تقديرية قاعدة أساس على الصافي ا لدخل

العقارية. والمداخيل الحرة المهن أصحاب

خضعت  والتي الخارج، في الناشئة كتلك المداخيل بعض تخص إعفاءات هناك علما أن

التونسي( )بالدينار للضريبة الخاضع الدخل النسب %شرائح

1500 – 0 0 

5000 – 1500 15 

20000 – 10000 20 

50000 – 20000 25

ما فوق 50000
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إلى ء و 70 % بالنسبة

بامتيازات المنتفعة أو التصدير، من المتأتية واألرباح األسهم وحصص الخارج، في للضريبة

الفالحية.  والتنمية الجهوية التنمية

شرائح  حسب تصاعدي نظام إلى تخضع الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة كما أن

رقم 1:  الجدول يبينه كما 1990 لسنة الجبائي اإلصالح منذ المعتمد السلم

الدخل على الضريبة 1: تعريف رقم جدول

35

يحققون  الذين األشخاص ُيعفى أن ،2014 لسنة المالية قانون مشروع حسب المتوقع ومن

السنوي  دخلهم يتجاوز ال والذين سواها، دون والجرايات والمرتبات األجور صنف في مداخيل

الضريبة  من دينار 5000 العائلية واألعباء الحالة عنوان تحت التخفيضات طرح بعد ا لصافي

رئيس على )التخفيض الدخل ألصحاب الممنوحة المشتركة التخفيضات أن علماً على الدخل.

سنة إقرارها منذ تتغير لم الكفالة( في الوالدين وعلى األطفال على التخفيض أو العائلة 

األعضاء البلدان في دورية بصفة تحصل المؤشرات هذه أن حين في اليوم، هذا إلى 1983

الشريحة  ستصبح المشروع، وحسب ذلك إلى إضافة االقتصادية. والتنمية التعاون منظمة في

عن  عوضاً فوق فما دينار 40000 يبلغ سنوي دخل من 35 % ابتداء لنسبة خاضعة األخيرة

فوق.  فما دينار 50000

المهن  أرباح أو التجارية األرباح صنف من مداخيل يحققون الذين األشخاص إلى وبالنسبة

المداخيل  من أو الخام المعامالت رقم 0,1 % من عن الضريبة تقل أاّل يجب التجارية، غير

دينار.  200 يساوي أدنى حد مع التصدير اعتبار الخام دون



  

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

إلى يخضع الطبيعيين شخاصاألخل دعلى  الضريبة من ًهاماًجانبان أحظة بالمالالجدير و

حباراألصنف  من مداخيل تحقق التي ديةالفرسسات المؤعلى  يطبق الذي يالتقديرالنظام  

ي: السنوتها معامالقم رز تتجاوال  التيومعينة  طوشرحسب  التجاريةوالصناعية  

إلى ستهالكاالوالتحويل  نشطةأوالبيع  ضلغراء الشرة نشطأإلى  بالنسبة دينار 100000

الخدمات، نشطة أإلى  بالنسبة دينار 50000عينه.  المكان 

يالسنوت المعامالقم رمن  نسبة ساسأعلى  خلالدعلى  التقديرية الضريبة تحتسبو

النشاط: بيعةطحسب  

 % التحويل. نشطةأوالبيع  ضلغراء الشرنشطة أإلى  بالنسبة 2

 % ى.خراألنشطة األإلى  بالنسبة 2,5

جخاردة جوالموسسات المؤإلى  بالنسبة ًادينار 50ي يساودنى أًحداهناك  نأًعلما

ى. خراألالمناطق  في دةجوالموسسات المؤإلى  بالنسبة دينار 100والبلدية  المناطق 

كات الشرعلى  الضريبة 1.2

في  دةجوالموشابهها  ماوال مواألس وؤركات شرعلى وكات الشرعلى  الضريبة جبتستو

من  كاتالشرعلى  الضريبة نسب حاوتترونس. توفي  ةتقرالمسجنبية األسسات المؤونس تو

% إلى 10 إلى 06من  حالصاإلقبل  حاوتتركانت  كاتالشرعلى  ضريبةالنسبة  نأ)علما  35

 .)% تي:كاآلالنسبة  صبحتأح صالاإلمنذ و 44

%30. يتساوعامة  نسبة 

% بـمنخفضة  نسبة  حة الفالسسات مؤودية التقليالصناعات  سساتمؤعلى  تطبق 10

ي.البحرالصيد و

% تبلغ خاصة نسبة  مين التأت، تصاالاالالي، المع القطافي  سساتالمؤبعض  تعني 35

بالجملة...  زيعالتووالنقل والتكرير وج نتااإلى مستوفي  قاتوالمحرع قطا

مقن ر% م 0,1بـًمحدداكات الشرعلى  السنوية للضريبة بالنسبة دنىأًحداهناك  نأكما 

عن:  الحد هذا يقل نأن دومن والتصدير  اعتبار ندومن  تالمعامال

10 % .بنسبة  تكالشراعلى يبةللضرضعين لخاايينلمعنواصشخاألالى إلنسبة بار يناد 200

35 % بنسبة تكالشراعلى يبةللضرضعين لخاايينلمعنواصشخاألالىإلنسبة باًاريناد 350

%. أو  30 
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المالية نقانوع ومشرح يقترسسات، المؤتنافسية  دعم إطار فيولك، كذالمجال  هذا فيو

دة المحدكات الشرعلى  الضريبة نسبة في التخفيض 2014لسنة  

إ 30بـ %. ىل%  إ 10يبة للضرعة زلمواحبارألاعخضاإحيقتركما  25 متاذ% 

% و لمحليةاقلسوامن ققةلمحاحبارألايع زتو لمحققةاحبارألايعزتوتم  اذإ 5

شطةلنااسطةلمتواوىلصغراتسسالمؤاستعفى نفسه قلسياافيو.يرلتصدامن  

لخالثة لمحداور يناد 600000مالتها معاقم رز ويتجاال  لتياو،عيلصنااعلقطاايف

حيزلها خوديخ رتامن  ءابتداتاسنوث ثالة لمدح بارألاعلى يبةلضرامن  2014سنة  

.طلنشاا


كات الشرعلى  الضريبةوالطبيعيين  شخاصاألخل دعلى  الضريبة دفع قطر 3.1

عديدة قبطركات الشرعلى  الضريبةوالطبيعيين  شخاصاألخل دعلى  الضريبة دفعت

خل.الدع نوحسب  

ال مواألس وؤرمداخيل  اء،الكرمعينات  ت،الالعموتعاب، األان عنوتحت  درالمومن  خصم 

%. و %15بين  حاوتتربنسب  رالحضوت مكافآر، جواألات، تاواأللة، المنقو 20 

% منها كل ييساواحتياطية  قساطأثة ثال السنة انعنوتحت  بةجالمستوالضريبة  من 30

جارية(.التغير  حباراألصحاب أون الصناعيووالتجار وكات )الشرلسابقة ا

% عاقتطا كية ستهالاالجات المنتومن  قائمة إلى بالنسبة ريدالتوعند  10

% عاقتطا هها. شابما وشخاص األكات شرح باأرمن  25

سنوية. تسوية طريق عنو

من  الخصم باعتماد إما الجبائية، مداخلها ضمان على لةالدوص حرز تبرق الطرهاته  كل 

ضمان قلأتمثل  قطرهي وقساط بأالدفع  وأعاقتطاض بفرو أسيلة، وضمن أهي ودرالمو

السنوية. التسوية طريق عن ًاخيرأوًنسبيا

ة المباشرغير  ائبالضر 2. 

ستهالكاالعلى  مالمعلومن والمضافة  القيمة على داءاألمن  ساسباألائب الضرهاته  نتتكو

مختلفة.  ىخرأائب ضرجانب  إلى 
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المضافة  القيمة على داءاأل 1.2

داءاتاألعديد  لتعويض جاءو 1988جويلية  في هارإقرى جرالمضافة  القيمة على داءاأل

داءاألوالخدمات(.  على داءأستهالك، االعلى  داءأج، نتااإلعلى  داء)أت المعامالقم رعلى  

جنتااإلودات ارالوعلى  ًالوأطبق  حيث تدريجية بصفة به العمل ىجرالمضافة  القيمة على 

التفصيل ةتجارعلى  ًاخيرأو،1989أكتوبر  في الجملة ةتجارعلى  طبق ثم الخدمات،ولصناعي ا

داء األتبسيط  اتجاه في سبهنى مستوفي  اتمتغيرف عرداء األهذا  نأعلما  1996. جويلية في 

بعض  في درالمومن  الخصم نظام خالدإاتجاه  فيوثة ثالإلى  ثمانية من النسب تقليصو

ع.المشرف طرمن  المحددة تالحاال

داء:األلهذا  الخاضعة نشطةاألوالعمليات  عديد المضافة القيمة على داءاألويشمل  

ريدالتوعمليات  

الخدمات.وفي الحروالصناعي  جنتااإلعمليات  

ة. الحرالمهن  صحابأقبل  من ةالمنجزالعمليات  

الغذائية.  ادالموباستثناء  بالجملة ةتجار

ي يساوي سنوجمالي إت معامالقم رن يحققوالذين  التجار إلى بالنسبة التفصيل ةتجار

ساس أعلى  الداخلي، النظام في المضافة يمةالقعلى  داءاألويطبق  دينار، 100000ق يفوو أ

داءاألقاعدة  فعتران  ويمكن ريد.التوعند  انيةالديوالقيمة والخدمات وشغال األوالبضائع  عرس

% بـ  داء.األنسب  من عانوأثة الثحاليا  هناك نأعلما  امر.وأتضبطها  تالحاالبعض  في 25

%. يتساوالعامة  النسبة  18

 :% عملياتوالطبية  شبه المهن صحابأوضين الممروالتحاليل  مخابر صحابأوطباء األ 6

منتجات وأحة الفالمنتجات والمحلية  التقليدية الصناعات منتجات نقلوشخاص األنقل  

الغير... قبل من يالبحرالصيد  

% نسبة  اطهمنشإطار  في ةالمنجزالعمليات والمطاعم ول النزخدمات  يخص ما في 12

البضائع نقل عملياتوالمحاسبين  اءالخبروالمحاسبين وذين المنفل العدووالمحامين  قبل من 

ي.البحرالصيد  جاتمنتووحية الفالجات المنتوغير  من 

ح، الطرحق  من ستثناءاالمع  العمليات بعض المضافة القيمة على داءاألح بطرتنتفع  كما 
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عضوموج خارهي  التي شخاصاأللنقل  المستعملة السياحية اتالسياراء شرحالة  في ًمثال

ستغالل.اال

المضافة  القيمة على داءلألللخاضعين  يمكن ح،الطرحق  من ستثناءاالاعاة مرمع  نهأكما  

ًنشاطان يتعاطوللذين  ًمثالبالنسبة  المضافة القيمة على داءاألظيف توجيل تأبنظام  عنتفااال

التصدير. على ًساساأيعتمد  وأيقتصر  

ستهالك االعلى  مالمعلو 2.2

خاصة:  منها جاتالمنتومن  قائمة انعنوتحت  ستهالكاالعلى  مالمعلوظف يو

ية السياحات السيار

قاتوالمحر

التبغ  

لية الكحوبات والمشروالجعة ور الخمو

النسب. من عيننوحسب  ستهالكاالعلى  مالمعلويطبق و

683 % و 10 % بين حاوتترمئوية  نسبة 

ر(. الخمووالجعة ول الكحود، قو)الوصية خصوتعريفات  

ت المعامالقم رلى عظفة موى خرأمعاليم  3.2

بعض  لتحقيق محاصيلها استعمال يقع مختلفة نشطةأعلى  ظفتوالمعاليم  اتهه

الطبيعية:  دارالموفي  فالتصروالبيئي وقتصادي االالمجال  في اتيجيةستراالهداف األ

الصناعاتوالخدمات والصناعة  قطاعات في التنافسية ةالقدرتنمية  قصندولفائدة  ممعلو

% بنسبة ظفيوالتقليدية   ريد.التوعند  انيةالديوالقيمة وت المعامالقم رعلى  1

ي. البحرالصيد وحة الفالع قطافي  التنافسية ةالقدرتنمية  قصندولفائدة  معاليم 

%. بنسبة لمحلياجنتااإلعلى وريد التوعند  ظفيوالغالل والخضر  على ملمعلوا	• 2

بنسبة المحلي جنتااإلعلى وريد التوعند  ظفيوي البحرالصيد  منتجات علىمالمعلو	•

 .% 2 

بنسبة  ظفيوي البحرالصيد  عقطافي  جيةلوالبيواحة الرتمويل  قصندولفائدة  ممعلو
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 % % و تالمعامالقم رعلى  1 دير. التصعند  انيةالديوالقيمة  من 2

ى ل% ع 1بنسبة  ظفيوالسياحة  عقطافي  التنافسية ةالقدرية تنمق صندولفائدة  ممعلو

كل عن دينارين 2بمبلغ والسياحية  سساتالمؤمستغلي  قبل من المحقق تالمعامالقم ر

المتحصلة السفر تكاالوقبل  من المستغلة السياحي النقل سائلوإلى  بالنسبة ضومعرمقعد  

»أ«.  صنف من خصةرعلى  

% بنسبة ظفيوث التلومة مقاوق صندولفائدة  ممعلو القيمة وت المعامالقم رمن  5

ريد. التوعند  انيةالديو

سجيل التمعاليم  4.2

تصاعدية  وأة قارمعاليم  صاستخالحيان األغلب أفي  التسجيل اءبإجرالقيام  على تبيتر

كر: بالذنخص  التسجيل اءجرإلالخاضعة  دالعقوهم أمن ونسبية،  وأ

ن بعض أعلما  العقار قيمة من %5تبلغ  معاليم صاستخالعلي  تبيترالذي  اتالعقاريع ب

تفاضلي. بنظام تنتفع قتناءاتاال

عقد. كل عن ًادينار 150ي تساولمعاليم  خاضعة كاتالشرد عقو

% الصفقات:  الصفقة  قيمة من 0,5

ى خرأمعاليم وداءات أ 5.2

عة:متنوهداف أجل أمن  ظفةموومختلفة  ميادين تشمل المعاليمودءات األاته ه

 - جر. المؤتحملها يالتي  رجواألعلى  داءاتاأل 1

للصناعات بالنسبة رجولألالخام  المبلغ من %1بنسبة  المهني التكوين على داءاأل

ى.خراألالقطاعات  إلى بالنسبة %2نسبة والمعملية  

الخام  المبلغ من %1بنسبة  اءجراأللفائدة  بالمسكن ضالنهوق صندوفي  المساهمة 

حين الفالالمستغلين  باستثناء نسبتومباشر  خاص وأمي عموجر مؤكل  يتحملها رجولأل

اص. الخو

- 2
% بنسبة مينالتأد عقوعلى  مالمعلو حةالمالخطار أعلى  مينالتأد عقوعلى  5

% بنسبةوالجوية والبحرية   ى. خراألخطار األعلى  مينالتأد عقوعلى  10
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 - الصناعية  الصبغة ذات سساتالمؤعلى  ممنها:المعلوالمحلية  الجماعات لفائدة معاليم 3

% يتساوعامة  بنسبة المهنية وأالتجارية  وأ 0,1 % و الخام المحلي تالمعامالقم رمن  0,2

حد  سعار معلألدارية لنظام المصادقة اإلخاضعة  ج منتجاتوالتي ترسسات المؤإلى  بالنسبة 

النشاط.  لتعاطي المعدة المبنية اتالعقارعلى  مالمعلوي يساوي سنودنى أ

الخام.  الجملي تالمعامالقم رمن  %2بنسبة  لالنزعلى  مالمعلو

الثمن  من %2ي تساوقاعدة  ساسأعلى  يحتسب المبنية اتالعقارعلى  مالمعلو

العقار مساحة بضارالمبنية  اتالعقارصناف أمن  صنف لكل المبني بعالمرللمتر  جعيالمر

 14. %و  %8بين  حاوتتربنسب  المبنية 

اضيرلألالحقيقية  جاريةالتالقيمة  ساسأعلى  يحتسب المبنية غير اضيراألعلى  ملمعلوا

كثافة حسب تصاعديا بعالمرتر المعلى  ممعلوظف يوالقيمة  هذه غياب فيو %0,3نسبة ب

انية.العمرالتهيئة  بمثال ددةالمحانية العمرالمناطق  

خدمات. سداءإمقابل  ظفتوى خرأمختلفة  معاليم 

الجبائي الميدان في الحالي التشريع خصائص همأ 3. 

الحالي  التشريع تميز التي النقائص عديد على نسيالتوالجبائي  للنظام سينالداركل  يتفق 

همها:أمن و

انينقووجبائية  تمجاالجة مدرص نصوبين  تشتتهاوالجبائية  صالنصوتعدد وتشعب  

الجبائي  بالتهرعلى  التشجيع نهشأمن  ما ات،ارقروفية ظرامر وأوتطبيقية  امروأوخاصة  

داء. باألالمطالبين  بين اةالمساوعدم  مبدأ ساءإربالتالي و

القيمة على داءاألار غرعلى  تالمعامالقم رعلى  ظفةالموالنسب والمعاليم  عددت

ى.خراألعاليم الموالمضافة  

داءباألالمطالب  على لةالمحمواجبات الوتعقيد وتعدد  

كةالمشترتخفيضات الو 1990منذ  بها لالمعمولسلم اائح لشري رالدوالتحيين  عدم 

1983. منذ بها لالمعمو

حساب على تفاضلي جبائي بنظام جيةالخاراق سولألتها معامالجهة الموسسات المؤخص  

حدثأوة خيراأللهذه  تنافسيةالة القدرعلى  ًسلباثر أما  المحلية، قبالسوالناشطة  سساتالمؤ
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سسات.المؤبين  ًتباينا 

النظام  نأذلك  الجبائي. بالتهرعلى  ساعد الحقيقي النظاموي التقديرالنظام  بين تباين 

من  بالضريبة المطالبين من العديد مكن اهمسون دومستغلين اللصغار  المخصص يالتقدير

جب. مون بدومنه  ستفادةاال

بين التعامل في تباين إلى دىأالمال  سأرح باأرومداخيل  ىمستوعلى  عفاءاتاإلعدد ت

اء.جراإلمداخيل والمال  سأرمداخيل  

ديةمحدومع  صهاستخالكيفية والمضافة  القيمة على داءاألقاعدة  تحديد كيفية تشعب 

خاصة  صبنصوالمضمنة  اتعفاءاإلتعدد  اءجرمن  المضافة القيمة على داءاألتطبيق  ميدان 

قتصادية.االالقطاعات  بعض استثناءو

خل التدعلى  المحلية الجماعات ةقدرضعف  اءجرمن  المحلية بالجباية هتماماالضعف  

صها. استخالكيفية ونسبها  ضبطو
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الجزء الثاني

الجبائية المساهمات مكانةومية العمود ارالمور تطو

رتطووالجبائية  دارالموهيكلة وحجم  على تأطرالتي  اتالمتغيروات رالتطولفهم  

ةالمسيرإطار  في اتمتغيرالهاته  ضعويجب  جتماعية،االالفئات  حسب الجبائي الضغط 

هاته همأمن والطويل. وسط المتوالمدى  على جاتمنعروات رتطومن  فتهعرما ولتنموية ا

نستواط انخرمع  الثمانيات اسطوأفي  الحاصل جالمنعرهو  الطويل المدى على جاتالمنعر

ات ختياراالتبني  نحو النامية للبلدان الساحقة غلبيةباألدفع  الذي اشنطن«وفاق »ومنطق  في 

البنك ولي الدوالنقد  قصندوعاية رتحت  الهيكلي حصالاإلامج برتطبيق  عبر اليةليبرالنيو

لي.الدو

جيةالخارالمنافسة  من ًنسبيامحمي  ريعي، اقتصاد من نتقالاالبداية  مثل جالمنعرهذا و

ر دوعلى والعام  عالقطاعلى  هامة بنسبة قائموالداخلي  الطلبوق السوإلى  ساسباألجه مو

عالقطاعلى  هامة بنسبة قائم العالمية قالسوفي  مندمجوفتح مناقتصاد  نحو لةللدوتميز م

هذا والمنافسة.  لمنطق خاضعوقتصادية االة رالدوتعديل  في قالسوليات آعلى والخاص  

اجع ترمنه  نتج كما الجبائية. مةللمنظوهام  حصالإاعتماد  إلى سابقا ناكرذكما  دىأج المنعر

التي  الجباية مكانة فيوالمداخيل  زيعتوعادة إسياسة  خاصة الميادين عديد في لةالدور دو

تقليصومية العمود ارالموفير توعلى  الحريص المالي المنطق إلى ساسباألخاضعة  صبحتأ

انية.الميزعجز  

ميةالعمود ارالمونات مكور تطو 1. 

السياسية السلطة اجهتوالثمانينات  اسطوأفي  قالسواقتصاد  نحو نتقالاالبداية  منذ 

ساسيتين:أمشكلتين  1987ب انقالعن  المنبثقة الجديدة 
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أخرى.  بمداخيل تعويضه وضرورة النفطية المداخيل تراجع في متمثل األول المشكل 

عن منبثقة غير فتية سياسية سلطة تركيز من تمكن شرعية عن البحث يخص الثاني والمشكل

الجبائي  الضغط من الرفع تفادي إلى الجديدة السلطة قاد الوضع وهذا ديمقراطية. انتخابات

عمومية  موارد لتوفير والداخلي الخارجي االقتراض إلى باألساس اللجوء مع أولى في مرحلة

المواجهة وهاته المنافسة. تحدي لمواجهة عالمياً مندمج اقتصاد بتأهيل تسمح إضافية

ستواجه  التي الصناعية المؤسسات وتأهيل البشرية والموارد التحتية البنية تطوير تتطلب

والخدماتي.  الفالحي القطاع قبل المنافسة

اقتراض  وموارد ذاتية )موارد الجملية العمومية الموارد نسبة سجلت الطويل المدى على

بلغت  حيث التسعينات أواسط حدود إلى مستمراً ارتفاعاً الخام المحلي الناتج من عمومي(

الجدول  من يتضح % سنة 1972. وكما 22,5 و 1987 % سنة 33,6 مقابل 1996 % سنة 39,7 

الهيكلي اإلصالح برنامج تطبيق بداية رغم 1996 و 1987 بين االرتفاع النسبة هاته واصلت 2 

نسبياً هامة نفطية ريعية موارد بفضل باألساس تحقيقه جرى االرتفاع من 1986. وهذا ابتداًء

أواسط  حدود إلى هامة جمركية جبائية موارد جانب إلى تقريباً( الثمانينات أواخر حدود )إلى

التسعينات.  

الخام المحلي الناتج من العمومية والنفقات الموارد نسبة رقم 2: تطور جدول

1972198719962001201020112012*2013 ** 2014 
الجملية العمومية 22,533,639,737,831,931,732,635,534,8 1( الموارد

الذاتية   19,227,925,224,624,725,625,924,724,5أ- الموارد
الجبائية الموارد -16,220,619,921,720,221,120,820,721,6 

الجبائية غير الموارد --9,15,334,54,55,152,9
العمومي 3,35,714,513,27,25,76,710,710,3ب- االقتراض

الجملية  22,934,539,237,231,931,732,635,534,8النفقات العمومية
15,521,221,119,419,719,120,522,922,2نفقات التصرف 

الدين  على الفائدة 1,32,943,12,21,81,81,81,8تسديد
الدين  أصل تسديد 7,413,318,117,112,97,26,76,56,6نفقات التنمية

الدين  25,19,99,14,23,743,83,9تسديد أصل
العمومي  الدين خدمات 3,3813,912,26,45,55,85,75,7جملة

المالية  قانون مشروع :** متوقع :* 

المالية المصدر: وزارة
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اإلجبارية االقتطاعات هيكلة تطور مكرر: 2 رقم جدول

197719871990199720072010 
مباشرة  19,31614,419,630,329,8ضرائب

مباشرة غير  6566,1645547,645,5ضرائب
محلية 2,32,11,921,91,7ضرائب

اجتماعية  13,415,819,823,320,222,8مساهمات

المالية  المصدر: وزارة

1987 سنة العسكري واالنقالب 1986 سنة الهيكلي اإلصالح برنامج تطبيق بداية وعند

وغير  المباشرة الجبائية الموارد 73 % من من متكونة 1987 سنة للدولة الذاتية كانت الموارد

النفطية. المداخيل من باألساس متأتية جبائية غير موارد 27 % من ومن المباشرة

جملة  من و36,5 المباشرة غير الجباية 49 % من تمثل كانت الجمركية الضرائب علما أن

الجبائية. الموارد

بنسبة  متكونة الذاتية الموارد من 27% تمثل التي الجبائية غير الموارد كانت جهتها من

يمر  الذي الغاز أنبوب من المتأتية العائدات لها أضفنا وإذا النفطية. المداخيل 58,8 % من

من  65,6% تبلغ النفطية المداخيل فإن الجزائري بالغاز األروبي االتحاد لتزويد تونس عبر

للدولة.  الذاتية الموارد جملة من 17,5% وتمثل الجبائية غير الموارد

منها  1987 لسنة الخام المحلي الناتج من 28% قرابة الذاتية الموارد مثلت و إجماال

الناتج من 5,7% إال يمثل ال العمومي االقتراض كان ذلك جانب إلى جبائية. موارد 20,6% 

أن نالحظ النفطية، المداخيل تراجع وبداية جديدة سياسية سلطة وجود ومع المحلي. 

ارتفاع بفضل كان االرتفاع في المحلي الناتج من الجملية العمومية الموارد نسبة استمرار

سنة  5,7% مقابل 1996 سنة 14,5% بلغت التي المحلي الناتج من العمومي نسبة االقتراض

التي المحلي الناتج من الذاتية الموارد نسبة تراجع مع بالتوازي جرى االرتفاع  1987. وهذا

جهة من 2013 25,5 % سنة إلى لترتفع 2010 سنة 24,7% إلى 1986 سنة 27,9% من مرت

بقيت  التي الجبائي( الضغط )أي المحلي الناتج من الجبائية الموارد نسبة استقرار وشبه

 .2013 – 1987 الفترة كامل امتداد و21 % على 20 بين تتراوح

2001 سنة 3% لتبلغ المحلي الناتج من نسبتها تراجعت التي الجبائية غير الموارد كما أن



  

 

  

  

   

  

 

 

  

 

   

  

  

 

  

 

 

 

  

معاكسة: اتجاهات في تثرأات متغيرها ربدوف ستعر 1981سنة  9,1مقابل  

الناتج من %5من  انتقلت التي ليةوالبترللمقابيض  الهام نخفاضاالفي  يتمثل اتجاه لوأ- 

الحالي. نالقربداية  في %0,1إلى  1987سنة  الملحي 

اتقنور عبو)حق  الغاز مسوروصصة الخومداخيل  عتفاارفي  يتمثل اتجاه ثاني- 

اسطوأمنذ  ًتفعامرًنسقافت عرصصة الخوعملية  نأذلك  من نسي(.التواب الترعلى  الغاز 

بعأرفي  التفريط العمليات هاته همأمن ومية. العموسسات المؤعديد  شملت لتسعيناتا

كة شرسمال أرمن  %35في  ريطالتفو 1997-2000ة الفترثناء أم.د  775ت فرواسمنت  صانعم

اجعت تر 2007سنة  منذوم.د  3000ت زتجاوقياسية  يمةبق 2006( )سنة نستوت اتصاال

يدةجدد ارموت زبرالمقابل  في 2013. سنة م.د 70ز تتجاولم وصصة الخوعن  الناتجة دارالمو

م.د 868ستبلغ  التيوالسابق(  النظام )ممتلكات ةالمصادرالممتلكات  عن ناتجة استثنائية 

 2013. لسنة التكميلي المالية نقانوحسب  

1996لى وألاةلفترابعد  ضاقترالالىإء للجوانسبة عتفاراتشهدلتي ا1987 – 

فعلرالىإءللجوانودمن  لنفطيةاخيلالمداجعاترجهة الموجي رلخااولمحلي اميلعموا

تلتسعينااسطاأوفي  ًايدجدًجامنعرنسي لتوادقتصاالاجهايوفسو، ئيلجباالضغطامن  

كةاشرق تفااقعتوو 1994سنة  ةرللتجالمية لعاالمنظمةافي نستوطت نخراما عند

.فينلطرابين حر لدتبامنطقة  مةقاإلى إسساألباف يهد 1995سنة  بيورألادتحاالامع  

بيوروألادتحاالامع كيةلجمرايتهاحمابتفكيك  نستومت لتزاقتفاالااهذبمقتضى و

مهائي جباد رموجع اترية ابدمنه  سينتج قتفاالااهذو 2008. سنة فىمولى إًيجيارتد

ميلعمواضاقترالانسبة جعاترمع  مناتزقد  جعالترااهذن أكما  .كيةلجمراتاءادألايخص  

جعاترر طاإفي  لمحلياتجلناامن لجمليةاميةلعموادرالموانسبة تقلص لىإىدأيلذا

ة.لدولاردو

نستوستشهد  الثمانينات اسطوأمنذ  ساسيينأجين بمنعرتميز  الذي العام طاراإلهذا  في 

ديقوال  فسونه أغم رحصالاإلهذا وً.سابقاذلك  إلى ناشرأكما  الجباية مةلمنظوًهاماًحاصالإ

الجباية هيكلة ىمستوعلى  هامة اتتغيرسيحدث  نهأال إالعام  الجبائي الضغط عتفاارإلى  

جتماعية.االائح الشروالضريبية  نظمةاألحسب  الجبائي لعبءازيع توو
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الجبائية.  الموارد مكونات  2. تطور

الدولة لميزانية العامة الموارد من الجبائية المداخيل نسبة أن 3 رقم الجدول يشير 

اتفاق إمضاء بعد 1996 سنة منذ خاصة تصاعدي نسق الطويل المدى على سجلت إجماالً

1996 من بداية تراجعا االقتراض موارد نسبة عرفت وبالتوازي األروبي. االتحاد مع شراكة

التونسية.  الثورة حصول بعد التصاعدي نسقها النسبة هاته استرجعت حيث 2011 سنة إلى

السياسات  رغم االقتصاد تنشيط عن المتتالية الوقتية الحكومات عجزت 2011 منذ ذلك أنه

بعد سنة )أول 2011 2-% سنة سلبي نمو نسق تسجيل إلى أدى ما المعتمدة، التوسعية

في  زاد وقد نسبياً. الجبائية القاعدة تقلص منه نتج و2013 2012 سنة وضعيف الثورة(

واالنفالت  المنظم غير القطاع تنامي بحكم رقعته توسعت التي الجبائي التهرب بلة الطين

عديد  بها مرت التي االقتصادية الصعوبات جانب إلى الثورة بعد ما فترة في الحاصل اإلداري

2011 % سنة 67,1 من تتراجع الجبائية المداخيل نسبة جعلت العوامل هاته كل المؤسسات.

لتبلغ 11,2 % سنة  جبائية غير المداخيل نسبة بالتوازي تراجعت كما 2013 إلى 58,5 % سنة

)جدول 3(.  1987 24,4 % سنة مقابل 2013

الدولة  ميزانية موارد هيكلة رقم 3: تطور جدول

الجبائية  الجبائية المداخيل غير االقتراض المداخيل موارد

198755,124,420,5 

19965013,536,5 

200057,11230,8 

201063,314,222,5 

201167,114,518,4 

201263,115,620,4

 * 2013 58,511,230,2 

* 2014 62,28,229,6

المالية  المصدر: وزارة

األداءات نسبة أن يتضح رقم 4(  )جدول اإلجبارية الرسوم هيكل تطور إلى وبالرجوع

اإلجبارية  الرسوم مجمل 19 % من من مرت حيث مستمراً ارتفاعاً شهدت التي هي المباشرة
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 .2010 29,4 % سنة إلى 1987 سنة

من التوالي وعلى الفترة نفس في تراجعا نسبتها عرفت فقد المباشرة غير األداءات أما

مستمراً ارتفاعاً االجتماعية المساهمات نسبة شهدت ذلك جانب % إلى 45,5 % إلى 65 

 .1987 سنة 15,8 مقابل 25,1 % سنة 2010 لتبليغ

هيكلة  عن كثيراً تختلف الثمانينات بداية في كانت الهيكلة هاته أن إلى اإلشارة وتجدر

التي  اإلجبارية االقتطاعات مكونات أهم بين توازن بأكثر تتميز التي األوروبي بلدان االتحاد

بداية منذ لكن المحلية. الضرائب اعتبار دون من تقريباً االقتطاعات بثلث منها كل تخص

المكونات. هاته بين توازن أكثر اتجاه في تطوراً نالحظ الجبائي اإلصالح إثر وعلى التسعينات

سنة  حتى متواصاًل ارتفاعاً المحلي الناتج من اإلجبارية االقتطاعات نسبة سجلت و إجماالً

هاته تبقى المستمر ارتفاعها ورغم الوقت. ذلك 27-28 % منذ مستوى في لتستقر 2000

بضعف  تتميز تبقى 5(. كما )جدول األوروبي االتحاد في المسجلة النسبة معدل دون النسبة

المحلي.  الناتج من المحلية األداءات لنسبة كبير

اإلجبارية  الرسوم هيكل رقم 4: تطور جدول

المباشرةالسنة   المباشرة األداءات غير المحلية األداءات الجملة المساهمات االجتماعية األداءات
197719652,613,4100 
19871666,12,115,8100 
199615,554,32,327,6100 
200121,151,10,025,2100 
201029,445,50,025,1100

االقتصادية )2010(  للتنمية التعاون ومنطقة المالية المصدر: وزارة

المحلي الناتج من اإللزامية االقتطاعات نسبة رقم 5: تطور جدول

األداءات 

المباشرة 

األداءات

غير المباشرة 

المحلية المساهمات األداءات

االجتماعية

تونس  االتحادالمجموع

األوروبي 
1976514,80,631,123,532 
19874,516,50,55,226,738,4 
20006,1150,56,728,141,3 
2010813,10,06,627,739,8 
20116,714,40,06,527,6-

االقتصادية )2010(  للتنمية التعاون ومنطقة المالية المصدر: وزارة
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نسبة أن يتضح  )6 )جدول البحتة الجبائية الموارد هيكل تطور في التدقيق ركزنا و إذا

19,6 % سنة من مرت حيث هامة، بصفة ارتفعت الجبائية الموارد من المباشرة األداءات

الدخل  على الضريبة نسبة ارتفاع عن نتج االرتفاع وهذا سنة 2013.   % 44,7 إلى 1987

المباشرة  غير األداءات نسبة شهدت المقابل وفي الشركات. على الضريبة نسبة أسرع وبنسق

 .1987 80,4 % سنة مقابل 2013 55,3 % سنة بلغت مستمراً تراجعا الجبائية الموارد من 

نسبتها انخفضت التي الجمركية أي الديوانية المعاليم تراجع عن باألساس نتج التراجع وهذا

مع  الجمركية الحماية تفكيك جرى أن بعد 2013 4,4 % سنة إلى 1987 20,9 % سنة من

األوروبي.  االتحاد

الجبائية الموارد هيكل رقم 6: تطور جدول

المباشرة المباشرةاألداءات غير األداءات
الضريبة 

على  

الدخل

الضريبة 

على  

الشركات

المعاليم  الجملة 

الديوانية

على  األداء

القيمة 

المضافة  

معلوم

االستهالك 

أداءات 

أخرى 

مداخيل 

لحساب 

الخزينة 

الجملة  

198712,07,619,620,932,27,718,21,480,4 
199110,79,820,423,127,516,311,11,679,6 
199614,78,923,619,626,717,28,44,876,4 
200118,510,929,310,531,216,46,7670,7 
201021,717,939,64,429,113,39,44,260,4 
201121,122,343,44,1281113,5-56,6 
201221,419,540,94,829,410,714-59,1 

*2013 22,72244,74,426,59,614,7-55,3 
**2014 23,619,643,24,326,39,516,5-56,8

المالية  قانون مشروع ** متوقع * 

المالية المصدر: وزارة

المباشرة األداءات تطور 1.2 

من الدخل على الضريبة نسبة )جدول 7( بتراجع المباشرة األداءات هيكل يتميز تطور

غير من الدخل على الضريبة نسبة تراجع من نتج التراجع وهذا المباشرة. األداءات جملة 

8,7 % سنة 2013.  إلى 1987 20,7 % لسنة من النسبة هاته نزلت حيث األجور،
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المباشرة األداءات هيكل رقم 7: تطور جدول

الدخل على الشركاتالضريبة على الضريبة

غير البترولية البتروليةالجملة غير األجور األجورالجملة  

198761,240,520,738,816,022,8 

199152,535,716,847,516,231,3 

199662,344,717,637,75,332,4 

201148,739,49,351,317,134,2 

2012524394821,126,9 

*2013 50,7428,749,324,225,1 

**2014 54,545,49,145,52025,5

المالية  وزارة المصدر: المالية قانون مشروع ** متوقع * 

ومن  % إلى 42   % من 40,5 األجراء دخل على الضريبة نسبة ارتفعت المقابل وفي

بداية أعلن الذي 2014 المالية مشروع حسب األجور تجميد تبلغ 45,4 % رغم أن ا لمرتقب

وتفاقم المالي التضخم ارتفاع إلى أدت التي اإلنعاش سياسات فشل بعد التقشف سياسة

واألجور المرتبات مساهمة نسبة أن والمعلوم المدفوعات. وميزان العمومية الميزانية عجز 

دخل نسبة أن رغم ،2013 83 % سنة وبلغت ارتفاع في دائماً كانت الدخل على في الضريبة

بعوامل يفسر الوضع وهذا نفسها. السنة 36,6 % في تتجاوز لم المحلي الناتج من األجراء

وعدم لألجراء بالنسبة المورد من الضريبة وخصم الدخل على الضرائب نسبة تطور منها عديدة

من بداية والمداخيل المنح بعض إدراج إلى إضافة الدخل على الضرائب سلم تحيين شرائح

لألجراء.. الجبائية القاعدة توسيع إلى أدى ما للضريبة، الخاضعة األجور قاعدة في سنة 1990

هذا مثل حيث األجراء على الجبائي والعبء الضغط نسبة ارتفاع األوضاع هذه عن نتج وقد

مقابل 3,1 % سنة و3,7 % سنة 2012 سنة 2013 الخام المحلي الناتج 3,98 % من ا لعبء

ذلك األشخاص. بين الوضعيات تختلف األجراء شريحة داخل أن 1990. كما % سنة و 1,5 2005 

التضخم احتساب قاعدة على المشتركة التخفيضات ومبالغ الضرائب سلم شرائح تحيين عدم أن

ال وزوجته طفالن له عائلة رئيس األجير كان إذا وخاصة بالضريبة، للمطالبين أضراراً أحدث

األعزب باألجير مقارنة األجراء من الصنف لهذا بالنسبة تطور الجبائي الضغط أن ذلك تعمل.

 .1983 سنة منذ تحّين األطفال...( لم كفالة عائلة، )رئيس المشتركة التخفيضات مبالغ حيث إن



 

   

 

 

     

 

 

  

 

 

  

 

   

   

ًتفاعاارنسبتها  سجلت يالتكات الشرعلى  الضريبة هناك خلالدعلى  الضريبة جانب لىإ

% من  % إلى 1987سنة  ةالمباشرداءات األمن  38,8 هذا  في ساهم قدو 2013. سنة 49,3

2011د حدوإلى  ليةوالبترر غيكات الشروجهة  من ليةوالبتركات الشرة مستمربصفة  عتفاراال

7(. ل)جدوى خرأجهة  من قتالوذلك  منذ ًاجعاترفت عرحيث  

في  النفط سعارألنسق  خاضعا يبقى النسق هذا فإن ليةوالبترالجباية  نسق يخص ما في 

النفط  سعر معدل مر حيث ةخيراألات السنوفي  هامة تقلبات فتعرالتي  العالمية اقسواأل

 2010لسنة  رالدو 79,5و 2009سنة  رالدو 61,5إلى  2008سنة  ميلللبرر الدو 97من  نت«بر»

قت.لواذلك منذ رالدو 100من  أكثرو

لخودثر إقات وللمحرطني الوج نتااإلع تفاار 2010منذ  تحديداوة خيراألة الفترشهدت  كما 

. )2(القادمة(السنة  8و 6قي الشركة، البروة رالمعموبعل،  )صدر جنتااإلر طوجديدة  لحقو

46 % و 45من  ساساأتى تتألية ولبتراتكالشراعلى ظفةلموايبةلضرانبأحظة لمالاريجدو

% قتفوبنسبة  زغايش برسسةمؤيليها ،تماللزاجل  في همتهامسار عتبابا ...لخا،ينيإكة شرثم  20

الجبائية  افزالحوبعديد  كاتالشرتتمتع  ستثماراالتشجيع  إطار في نهأة شارباإلالجدير و

حقا. الذلك  إلى ضسنتعركما  مية.العمود ارالمونقص  في تتسبب التي الماليةو

ل موالمأن دويبقى  كاتالشرعلى  للضريبة الحالي سهاماإلفإن  التشجيعات هاته غمرو

خل دعلى  الضريبة نأذلك  اء.جراألبنصيب  نةمقارة والثرمن  كاتالشرنصيب  إلى عجوبالر

كات الشرعلى  الضريبة نسبة 7( ل)جدوحيان األغلب أفي  فاقت ةالمباشرداءات األمن  اءجراإل

التشغيل  على التكلفة باهظة التشجيعات هاته انعكاسات نأكما  لية.والبترغير ولية والبتر

ضعف كدتؤات شرالمؤعض بن أال إعية، ضوموتقييمات واسات بدرتحظ  لم التصديروج نتااإلو

ً.حقاالذلك  ىسنركما  نعكاساتاالهاته  

على الضريبة انعنوتحت  المسجل النسبي عتفاراالمن  غمالرعلى وذلك،  جانب لىإ

نةمقارمتدنية  بقيت داءاألمن  الصنف هذا )3(نتاجيةإفإن  ، 1987 – 2011ة الفتربين  كاتالشر

 0,087ب المغرفي  كانت حين في 0,071مثلتحيث  نفسها، الضريبة تعتمد التي لالدوب

FMI 2003( 0,092(. نسافرو 0,099يطاليا إو

 2014. جانفي 02نس توب، المغرجريدة  )2(

الخام المحلي الناتج كاتالشرعلى  الضريبة نسبة / كاتالشرعلى  ةالضريبكات: الشرعلى  الضريبة نتاجيةإ )3(
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بفضل  تحقق قد الجبائية، الموارد مجموع من المباشرة األداءات نسبة ارتفاع فإن وعموماً

من  الخصم حصة بلغت وقد الموارد. لتعبئة وسيلة أهم يبقى الذي المورد من الخصم أهمية

 % 92,5 تمثل النسبة وهاته المباشرة. األداءات مجموع 63 % من نحو 2010 سنة المورد

الدخل.  على للضريبة بالنسبة

المباشرة  غير األداءات 2.2 

الجمركية المعاليم لنسبة كبير )جدول 8( بانخفاض المباشرة غير الضرائب هيكلة تميزت

بداية في ارتفع التراجع نسق أن علما ،2013 سنة 7,9 إلى سنة 1991 29,1 من تراجعت ا لتي

البترولية. المقابيض بانخفاض الهيكلة هاته تأثرت كما األروبي. االتحاد مع الشراكة اتفاق تطبيق

50 قرابة تمثل أصبحت التي المضافة القيمة على األداء نسبة ارتفعت التراجع هذا ولمواجهة

هذا مردود 34,6 % سنة 1991. ويتأتى مقابل سنة 2012 المباشرة غير األداءات مجمل من %

والبقية الديواني( )النظام التوريد على الموظف االستخالص 50 % من تفوق عالية بنسبة ا ألداء

األداء من باألساس يتكون الداخلي النظام من المتأتي واألداء الداخلية. بالسوق من االستخالصات

أصبح الخ ... وإجماالً االتصاالت، وقطاع والغاز والكهرباء البترول توزيع وشركات على الصفقات

% سنة بلغت 29,4 الجبائية المداخيل مجمل من هامة نسبة يمثل المضافة القيمة على األداء

 .)6 )جدول الجملية الجبائية الموارد مكونات مختلف مع مقارنة نسبة أعلى ومثلت ،2012 

المباشرة غير األداءات هيكل رقم 8: تطور جدول

المعاليم  السنة 

الديوانية

على  األداء

المضافة  القيمة

معلوم 

االستهالك 

أخرى  جبائية أداءات مداخيل

لحساب  موظفة

الخزينة 

الجملة  

19872639,79,622,62,1100 
199129,134,620,413,82100 
199625,734,922,210,96,4100 
200114,943,923,29,58,5100 
20107,448,22215,66,9100 
20128,149,818,223,8-100 

* 2013 7,947,917,426,6-100 
**2014 7,646,516,829-100

المالية  وزارة المصدر: المالية قانون مشروع ** متوقع * 
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الحالي القرن أوائل منذ تراجعا عرفت نسبته فإن االستهالك على المعلوم يخص ما في أما

إلى  اللجوء يقع ما غالبا أنه علما 2011-1987 الفترة في مستمراً ارتفاعاً شهدت أن بعد 

التي 2014 لميزانية بالنسبة الحال هو كما للدولة جبائية موارد لتوفير االستهالك على األداء

بنسبة 16 % والمنتجات  بنسبة 42 % والسيارات التبغ من المتأتية المعاليم زيادة إلى ستلجأ

بنسبة 12 %.  األخرى بنسبة 15 % والمنتجات الكحولية بنسبة 15 % والمشروبات النفطية

غير  أخرى أداءات هناك االستهالك، على والمعلوم المضافة القيمة على األداء جانب إلى

1987 بين ما الفترة في تراجعاً عرفت أن بعد 1996 منذ ترتفع نسبتها فتئت ما مباشرة

26,6 % سنة 2013.  النسبة هاته تبلغ ان المتوقع و 2001. ومن

مضرة  نسباً تخلق ألنها عادلة غير أداءات تمثل المباشرة غير األداءات أن المعلوم ومن

الضعيفة.  المداخيل أكبر بأصحاب

األداء أن على التأكيد الدولي )Derbel 2013( جرى النقد صندوق بها قام دراسة آخر وفي

الجبائية.  العدالة لتحقيق ناجعة آلية يمثل ال المضافة القيمة على

للفرد  االستهالك مستوى حسب المضافة القيمة على األداء رقم 9: مردود جدول

استهالك الفرد
دينار من 1000 دأقل من 4000 أكثر

النسبي  %6%35العدد
بـ 18 %  المضافة القيمة على  %27%11,5مساهمة األداء

%17%17,4اإلعفاءات
الحقيقية  %8,9%6,5النسبة

2012 الدولي النقد المصدر: صندوق

من  % 40 بـ يتمتعون ثراء األكثر السكان من  % 20 أن نفسها الدراسة أكدت كما

خدمات  في االستهالك تخص األثرياء لدى باإلعفاءات التمتع نسب أعلى وعموماً اإلعفاءات.

الغذائية. للسلع بالنسبة أقل النسب وهاته الصحة والتعليم،

التالية: التطورات أهم على التأكيد يمكن إجماال

إصالح  من بداية خاصة الدولة ميزانية موارد من الجبائية المداخيل لنسب مستمر ارتفاع

المورد  من الحجز وآلية األداء قاعدة وتوسيع الضرائب بعض نسبة في الزيادة بفضل 1990



 

   

  

 

)UGTTتشريعية  تيباتترعدة  عن رالتطوهذا  نتج قدوص ستخالاالتحسين والتسبقات و

تحديد  اعدقوعلى  هامة اتتغييرتحدث  ما غالبا التي تيباتالترهاته  هميةأغم رو 2006(. 

داءاألوخل الدعلى  داءاألمجلة  لخودمنذ  يهرجول تحوإلى  تقد لم نهاأال إداء األساس أ

كات. الشرعلى  

نسبة  اجعترمع  الجبائية دارالموجملة  من ةالمباشرداءات األلنسبة  مستمر عتفاار

ة.المباشرغير  داءاتاأل

نسبة عتفاارمقابل  خل،الدعلى  الضريبة نسبة اجعترى جرة المباشرداءات األى مستوعلى  

% لتبلغ ًامستمرًتفاعاارسجلت  رجواألعلى  الضريبة نسبة نأال إكات. الشرعلى  لضريبةا 42

% قابلم 2013سنة   1991. سنة 35,7

ةمتميزتبة مرالمضافة  القيمة على داءاتاألاحتلت  ةالمباشرغير  داءاتاألى مستوعلى  

% ابةقرنسبتها  بلغت  انية. الديوالمعاليم  نسبة اجعترلك بذضة معو، 2012سنة  50

داءات لألة مستمربزيادة  انيةالديوالمعاليم والنفطية  دارالمواجع ترتعويض  ىجرجماال إ

جهة  من المضافة القيمة على هامة بزياداتوجهة،  من كاتالشروخل الدعلى  ةالمباشر

ى. خرأ
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الجزء الثالث

ها زلتجاوحات المقترهم أوالجبائية  مةللمنظوالهيكلية  تختالالاالهم أ

العالمي  نعالاإلفي  عليها التأكيد ىجرالتي  المبادئ حدأيمثل  ةالجبائيالعدالة  تحقيق نإ

النفقات ومية العموالسلطة  »لصيانة 13فصله  في 1789لسنة  بالشعوونسان اإلق لحقو

اطنينالموبين  يبالتساوعة زمون تكون أويجب  ريةوضركة المشترالمساهمة  دارية،اإل

اتهم«. قدرحسب  

بصفة به كيرالتذي يجرًساسياأًمبدأتمثل  ًدائماكانت  نستوفي  الجبائية العدالة نأكما 

ة:مستمر

يقع الضريبة»ن أعلى  التنصيص قعو 1861ر دستوفي و 1857لسنه  ماناألعهد  نعالإفي  

ضاعهم«. وأمع  تتماشى بنسبة فقيروغني  الجميع، فطرمن  دفعها 

ن»أإلى  عشر السادس لهفصفي  1959سنة  نسيةالتورية للجمهور دستول وأض تعرلك كذ

د«.فرلكل  ًاجباويمثل  العدالة قاعدة على ميةالعموالتكاليف  في المساهمةوائب الضردفع  

داء»أن بأالعاشر  الفصل في جاء 2014لسنة  نسيةالتورية للجمهوالثاني  رالدستوفي و

منصف«.ول عادنظام  فقواجب والعامة  التكاليف تحملوالضريبة  

الجبائيين.  الغشوب التهرمة مقاووالضريبة  صاستخالبضمان  الكفيلة اآلليات لةالدوتضع  

فهلصرمة زالالالتدابير  تتخذومي العموالمال  في فالتصرحسن  على لةالدوص تحر

بالسيادة  المساس نهشأمن  ما كلوالفساد  منع على تعملوطني الوقتصاد االلويات وأحسب  

إلى الفصل هذا شارأريبة الضمجال  في نصافاإلوالعدل  على التأكيد بجانب طنية«.لوا

المال  في فالتصرحسن  على صالحروجهة  من الجبائيين الغشوب التهرمة مقاوة روضر

ى.خرأجهة  من الفساد منعوظيفه توحسن  بجانب ميالعمو

ستقاللاالمنذ  ًتفاعاارفت عرن أبعد  الخام الداخلي الناتج من الجبائية دارالمونسبة  نإ

%. و 20بين  ةالنسبهاته  حتاوترحيث  ار،ستقراالمن  ًعانو 1987من  ابتداء شهدت  22
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و، أ24 %تبلغ  حيث ب،كالمغرمنافسة  بلدان في المسجلة النسب ندوتعتبر  النسبة هاتهو

الخ...  تغالالبروكيا كترى خرأبلدان  

اء( جرأغير واء جر)أالمهنية  صنافاألحسب  يختلف الجبائي العبء زيعتون أال إ

للقطاعات  نيالقانوضع الوحسب وي( تقديرنظام  وأحقيقي  )نظام الجبائي النظام حسبو

جهة مونشطة )أقتصادية االنشطة األع نوحسب ومنظم(  غير عقطاومنظم  ع)قطاقتصادية اال

وأد ارالمومن  )الحجز صالخالشكال أحسب والداخلية...(  قللسوجهة مونشطة أولتصدير ل

د(.رالمومن  زالحجعدم  

تحليل من تمكن ضافية ماتمعلوتقدم  ال ةرالمنشوالسنوية  حصائياتاإلعامة  بصفة 

حسب ائبالضردافعي  تيبترغياب  في خاصة دة،جوالموالتباينات وق ارالفولجملة  دقيق 

من ًقاانطالل سنحاوبالتالي والجهات. وجتماعي االالصنف والقطاعات والمداخيل والمهنة  

قارالفومقدمتها  فيوالجبائية  مةالمنظوتميز  التي قارالفوهم أاز برإالمتاحة،  المعطيات 

ً.ماعمواء جراألغير واء جراألبين  

اءجراألصنف  على الجبائي للضغط اصلالمتوع تفااالر 1. 

% بلغت حيث ىخرأإلى  سنة من دادتزالناشطين  من اءجراألنسبة  انفكت ما  لسنة  71,2

% مقابل 2012 % و 1986سنة  68,2 % نحوو 1971سنة  57,7 نسبة نأال إ 1961. سنة 51

% من ًاجعاترفت عرالخام  الداخلي الناتج من رجواأل % إلى 1961نة س 42,2 سنة 34,6

% لتبلغ 1990سنة  منذ التعاقدية السياسة حياءإة عادإبعد  تفعتارثم  1991.  لسنة  36,6

ة. الفترل وأفي  المسجل ىالمستون دوي أ 2013

الحاصل رالتطوغم رلك كذواء جراألعدد  عتفاارغم رىجرر جواألنسبة  في اجعالترهذا و

لمستويات وات للمهارقدين الفاالعمال  نسبة اجعبترتتميز  التي العمال هيكلة ىمستوعلى  

العالي. وي الثانوى المستوعلى  المتحصلين العمال نسب عتفاارمقابل  تفعةمرعليمية ت

ن أال إقتصاد. االتنافسية وج نتااإلدة جووالعمل  نتاجيةإتحسين  في رالتطوهذا  ساهم قدو

نأكما  جهة، من ةوالثرمن  نصيبهم اجعترمن  تمنع لم اءجرلألعية النووالكمية  اترالتطو

ى. خرأجهة  من عليهم المسلط الجبائي شبهوالجبائي  للضغط عتفااراكبه واجع الترهذا  

حجم  من اءجراألخل دعلى  ةالمباشرالضريبة  نسبة نأحظ نال 10ل الجدوإلى  عجوبالرو
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% تمثل صبحتأحيث  ًتقريباتضاعفت  رجواأل % مقابل 2012سنة  10 1987. سنة 5,6

1146قيمته  بمبلغ ةالمباشرداءات األمجال  في ًسنويايساهم  جيراألصبح ألك لذكنتيجة و

ثماني من أكثر تضاعفت ةالمساهمهاته  نأي أ، 1987نة س 136مقابل  2012سنة  ًادينار

نسي التواطن المودفع  2012سنة  نأإلى  يشير نفسه لالجدون أكما  سنة. 25ف ظرفي  اتمر

ًارالود 763مقابل  ًارالدو 875ب يقارما  يأالجبائية،  دارالموكامل  على دينارين 1402معدل 

نسا.بفرو روأ 4200وبمصر  ًارالدو 625وب المغرفي  

الجبائي الضغط  رتطول حوات شرالمؤبعض  10: قمرل جدو

2012 2010 2007 1996 1986 

1402 1112 930 416 - ار( )ديند للفرالجملية  الجبائية دارالمومعدل 

1146 902 690 340 136 )دينار(  اءجراألخل دعلى  ةالمباشرالضريبة  معدل

10% 8,7% 8,2% 7,3% 5,6%  )%(. رجواألحجم  من اءجراألخل دعلى  ةالمباشرالضريبة  نسبة

82,8% 77,2% 75,6% 73,5% - خل الدعلى  الضريبة في اءجراألمساهمة  نسبة

59,2 79,2 - - - يتقدير)نظام  جاريةالتوالصناعية  ابيحالمرعلى  الضريبة معدل

دينار(  – 


جبارية اإلقتطاعات االنسبة وخير التأكلفة  هيكلة رتطو 11: قمرل جدو
2010 2005 2000 1995 1983 

71,2 71,5 73,5 75,9 82,2 الصافي  جراألكتلة 

20,1 20,1 18,8 18,7 12,9 جتماعية االعباء األوالمساهمات  جملة

8,7 8,5 7,7 5,5 4,8 اء جراألف طرمن  عةالمدفوة المباشرداءات األ

100 100 100 100 100 الجملة 

قتصاديةاالانيات الميزمن والكمية  اساتالدرمعهد  ماتمعلوبنك  من ًقاانطالبضبطها  قمنا حسابات المصدر:

ائبالضرن أإلى  ةشاراإليمكن  اءجراألله  ضيتعرالذي  الجبائي الحيف حجم على اللةللدو

% تمثل التي خلالدعلى   )Achraf Ayadiنلخصها  2010نة سة المباشرداءات األمن  52

تي:كاآل 2013( 

 % اءجراألف طرمن  عةمدفو 81

 % التجارية  غير ابيحالمران عنوتحت  مستخلصة 03
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العقارية  المداخيل عنوان تحت 01 % مستخلصة

مختلفة  بعناوين  15 % مستخلصة

سنة ديناراً 1112 بلغت األجراء طرف من المدفوعة الدخل على الضريبة معدل علما أن

أن كما دينار. 500 تتجاوز لم التي التجارية غير المرابيح على الضريبة معدل مقابل 2010

ديناراً 80 تتجاوز ال التقديري النظام في والتجارية الصناعية المرابيح على الضريبة معدل

مكرر1(.  16 )جدول سنوياً للفرد

بلدان  مع مقارنة مرتفعة تعتبر تونس في الدخل على الضرائب نسبة أن اإلشارة وتجدر

اآلتية:  المعطيات إليه تشير كما أخرى عربية

سنوياً دوالر 6000 يساوي دخل على معدل الضرائب

 16 %تونس

 4,7 %المغرب

 7 %األردن

 2 %لبنان 

10,9 %مصر 

2005 الدولي النقد المصدر: صندوق

2010 سنة الخام األجر 30 % من قرابة بلغت التي اإلجبارية االقتطاعات نسبة تزايد ومع

الخام  األجر 71,2 % من إال تمثل ال أصبحت الصافي األجر نسبة فإن ،1983 % سنة مقابل 17

خام أجر دينار 100 كل على أن هذا 11(. يعني )جدول % سنة 1983 82,2 مقابل 2010 سنة

تحت  وتحويلها خصمها يقع دنانير 8,7 هناك 2010 سنة العاملة لليد كتكلفة يتحمله المؤجر

الضمان لصناديق دفعها يجري ديناراً و20,1 األجر على المسلطة المباشرة الضريبة عنوان

2010 سنة صاٍف كأجر ديناراً 71,2 على إال يتحصل ال فإنه األجير العامل أما االجتماعي.

قرابة  يبلغ كان الصافي األجر أن علما 1983 سنة ديناراً و 82,2 1990 سنة ديناراً 78,9 مقابل

في  1990 منذ سنوات ثالثة كل األجور زيادات رغم بالتالي الستينات. أواسط في ديناراً 92 

إلى المطاف آخر في قاد اإلجبارية االقتطاعات نسبة ارتفاع أن إال التعاقدية السياسة إطار

الصافي.  لألجر مستمر تآكل



    

  

  

 

  

  

  

   

  

  

  

% من مر الذي المباشر الجبائي الضغط عتفاارو % إلى 1983سنة  4,8  2010سنة  8,7

% بليقار حصالاإلل خودمنذ  السلم ائحشرتحيين  عدم إلى ساسباألجع ير 2012سنة  10

خل الدصحاب ألحة الممنوكة المشترالتخفيضات  نأكما  1990. سنة التنفيذ حيز الجبائي 

في الدينالوعلى وفال طاألعلى  التخفيض وأالعائلة  ئيسرعلى  التخفيض مثل اءجركاأل

في ريةدوبصفة  تحيين اءاتجراإلهذه  نأحين  في ،1983سنة  هاارإقرمنذ  تتغير لم الكفالة 

فإن السلم، ائحشرتحيين  غياب فيوقتصادية. االالتنمية ون التعاوبمنظمة  عضاءاألالبلدان  

جر األع خضومع  تفعمرخر آسلم  إلى سلم من اءجراألانتقال  إلى دتأر جواألفي  الزيادات 

تساهم جيرلألهامة  ةخساروالجبائي  الضغط عتفاارعنه  ينجر مما علىأضريبة  نسبة لىإ

لصافي.اجر األكل تآفي  

ةالفترثناء أالحاصل  المالي التضخم باعتبار ائحللشرًتحيينا 12قم رل الجدوفي  نانجزأقد و

2012  - هذا من ًقاانطالو،13ل الجدوفي  كةالمشترالتخفيضات  بتحيين قمنا كما ، 1990

بتخفيضات  سيتمتع جيراألهذا  فإن ن،طفالله وج والمتزجير األمثال  خذناأذا إوالتحيين،  

د 327ول واألالطفل  انعنوتحت  د 392وعائلة  ئيسران عنوتحت  د. 2012 )654سنة  يتساو

في د( 150+90+75=315ن )مًالد( بد 1373المجمل  في يأالثاني  الطفل انعنوتحت 

التحيين.  غياب 

ًسنويادينار  7000بـ  صافي يسنوخل دله  جيراألنا عتبراونفسه  المثال في تمدنااعذا إو

غير الحالي السلم حسب رجياألهذا  فإن ه،عالأعليها  صالمنصوكة المشترالتخفيضات  بعد 

% د و 1500-5000شريحة  على %15س ساأعلى  ضريبة سيدفع المحين  شريحة على 20

هذا فإن ،11قم الرالمحين  لالجدوطبقنا  ذاإحين  في د. 925المجمل  في يأ 7000-5000

% بنسبة د. 3815-10900الشريحة  إلى سيخضع جيراأل  3815-بين  خلالدقسط  على 15

فقط.  د 477.7قيمتها  ضريبة سيدفعو 7000

سلم  تطبيقوكة المشترالتخفيضات  ضم اءجرجير األلهذا  الجبائي بحالريصبح  بالتاليو

تي:كاآلالمحينة  ائحالشر

كةالمشترالتخفيضات  تحيين عن الناتج بحالر 1505 = )315-1373( + )477,7-925( = 

السلم. ائحشرتحيين  عن ناتجالبح الرمع  

هذا ن ّسيمكالحسابية،  العملية تعقيد ندومن والتحيين،  هذا نأذلك  من يستنتجو
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125بنحو  تقدر يةشهرادة بزيي أات دينار 1505ي تساوه جرأفي  سنوية زيادة من جيراأل

ً.شهريادينار  

بالتضخم  السلم ائحشربط ر 12: قمرل جدو

الضريبة نسبة التضخم باعتبار الضريبية ائحالشر

2012سنة  دحدوإلى  

لالمفعوالسارية  الضريبية ائحالشر

 1990منذ  

0% 3815-0 1500-0 

15% 10900-3815 5000-1500 

20% 23980 – 10900 10000 5000-

25% 49050 – 23980 20000 – 10000 

30% 109000 – 49050 50000 – 20000 

قفوفما  109000 35% قفوفما  50000 


خلالدعن  قتطاعاتاالتحيين  13: قمرل جدو
د حدوإلى  التضخم باعتبار المبالغ 

2012 

1983منذ  بها لالمعموالمبالغ 

654 150 احد واتب ر

392 90 ل واألالطفل 

327 75 الثاني  الطفل

262 60 الثالث  الطفل

196 45 ابع الرالطفل 

ستهالكاالعند  سعاراألشر مؤباعتماد  هنجازإى جرتحيين 

جتماعيةاالالخدمات  اجعتروالجبائية  المساهمات عتفاار 2. 

ذلك، من الناتج الجبائي الضغطواء جرلألالجبائية  المساهمات عتفاارن أإلى  ةشاراإلتجدر  

عديد سلعنة إلى دىأما  المداخيل، زيعتوعادة إمجال  في لةالدور دواجع ترمع  امنتزقد  

السلعي  لالتبادمجال  في حاصلة السلعنة هاتهوئية. جزو أكاملة  بصفة جتماعيةاالالخدمات  

الفضاء مجال فيوجهة،  من الغذائية غيروالغذائية  السلع عديد سعارأدعم  نسبة اجعتربر ع

مجانية،  غير الثقافة...( الصحة، التكوين، )التعليم، ناتهمكوهم أصبحت أالذي  السلعي غير 
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الخدمات.  هاته تكلفة من متصاعدة نسبة سراألتحميل  عبر 

بالطلب ساسباألًتبطامرالنمو  نسق كان ق،السواقتصاد  لىإنتقال االقبل  نهأذلك 

حدى إتعتبر  المداخيل زيعتوعادة إسياسات ور جواألوالتشغيل  كان طاراإلهذا  فيوالداخلي.  

حلة المرثناء أنه أال إالنمو.  نسق من فعالرقصد  الداخلي الطلب تدعيم لياتآونات مكو

ساسياألك المحرتمثل  جيالخارالطلب وات الصادرصبحت أق السواقتصاد  نحو نتقاليةاال

ةرللدوتعديلية  اتكمتغيرنة والمرإطار  في عتمدانُير جواألوالتشغيل  صبحأبالتالي وللنمو،  

عند  التشغيلوقتصادي االالنشاط  اجعتروالكساد  عند العمال عدد من )التقليص قتصاديةاال

المداخيل  زيعتوعادة إفي  هاردوالجباية  فقدت كما جهة، من قتصادية(االة رالدوق انطال

من  المالية للسياسات ساسياألالهاجس  هو انيةالميزعجز  تقليصوالمالي  المنطق صبحأو

الداخلي الناتج من ميةلعمواالنفقاتود ارالمونسبة  اجعتترطار اإلهذا  فيوى. خرأجهة 

أكثر  تحفيزوات للصادرلوية واألعطاء )إبائية الجعباء األزيع توتغير  كما 1996منذ  الخام 

زيعتووالمثال(  سبيل على المباشر جنبياألستثمار االستقطاب الوالخاص  عالقطاات ستثمارال

ة. ميالعموالنفقات  

% يمثل كان الذي الدعم قليصتى جرالسياق  هذا فيو سنة  الخاص ستهالكاالمن  6,6

% الإيمثل  ال صبحأو،1984 سعاراألع تفااراء جرة النسبهاته  عتفااربداية  مع 2006نة س 1

)INS 2010( اساتالدرخر آن أعلما  )Bedoui 2013(. الغذائية دارالمولعديد  العالمية 

% الدعم يمثل اءالفقرلدى  نأتفيد   % مقابل الغذائي ستهالكاالنفقات  من 20,6  11,8 

% وسطى الوالطبقة  دىل السلعنة نحو جهالتويعني  الدعم تقليصوثرياء. األطبقة  لدى 5,1

ندومن  الطلبوض العرمنطق  طريق عن تحدد سعاراألن إبحيث  السلعي للفضاء الكاملة 

جتماعية. االاد بعاألاعتبار  

اجع ترلك كذحظ نالالخاص،  ستهالكاالنفقات  من الدعم نفقات نسبة تقليص جانب لىإ

شبه وأمجانية  بصفة التعليموكالصحة  ريةوضراجتماعية  خدمات فيرتوعن  لةالدور دو

تفع ترفتئت  ما الصحة مصاريف تالعائالتحمل  نسبة نأحظ نالالمثال  سبيل علىومجانية.  

% من ارباستمر % إلى 1985سنة  34 انخفضت قد يازبالتووMAS 2010( 2006 ،)سنة  55

% من ميةالعموالنفقات  نسبة  % إلى 1985سنة  51 نسبة نأعلما  2006سنة  فقط 18,5

نبأكير التذمع  لة.الدور دواجع تربعد  ًتفاعاارشهدت  جتماعيةاالالحماية  صناديق خلتد
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الخام. جراألمن  مةلمخصواجتماعيةاالالمساهمات  بفضل يقع ةركوالمذالصناديق  خلتد

نسبة تتحمل تالعائالصبحت أحيث  التكوينوالتعليم  ميدان في لككذحاصل  رالتطونفس  

قامةاإلنفقات  صية،الخصوس والدرنفقات  التسجيل، فقاتنع تفا)ارالنفقات  من متصاعدة 

الخ...(. الجامعية، المبيتات جخارللطلبة  بالنسبة 

الخاص عبالقطاالخاصة  ضعياتالووات متيازاالوت التسهيال 3. 

مداخيلهم ئةلتهروالجبائي  للضغط مستمر عتفاارضحية  اءجراألفيه  كان الذي قتالوفي  

فإن  الحياة، ميادين كل على احفةالزالسلعنة  اءجريشية المعضعياتهم ور تدهووالصافية  

تخفيف من مكنته التي اآللياتوضعيات الووات متيازاالعديد بيتمتع  كان الخاص علقطاا

بالنسبة الجبائي اجبالوداء أمن  بالتهرمن وناته مكومن  العديد على الجبائي لعبءا

ى. خراألنات للمكو

الجبائية اتمتيازاالنظام  بفضل الجبائي العبء من التخفيف 1.3

بعضوت ارستثماالاعلى لتشجيعابمجلة ةدرالواتازمتياالايدبعدع لقطااحظىي

ةمنتشروةدمتعدئية إعفات اءاجرإعن  نتجت تازمتياالاتههاو.ىجرألائيةلجبااصلنصوا

تازمتيااوقتة لمؤاتاءعفاإلاوئية لجبااتلتخفيضاكائية جبات ازمتيااشكل تتخذا

تهمالمساالةولداتحملولبنكية اضولقراعلى ئدالفواتنفيلوت ناعاإلاولمنح كالية ما

خ...لاة،ياعمتجاال

نأبدل  متكامل نظام إلى قتالور وبمرلت تحوفقد  عهاتنوواءات جراإلهذه  لتعدد انظرو

استثنائي.  نظام إلى الجبائي العام الحق نظام لةمحواستثنائية  اءاتجرإن تكو

دارموعن  لةالدوتخلي  تطبيقها عند عنها ينتج جبائية« »نفقات اءاتجراإلهذه  تعتبرو

منوالخاص  ستثماراالمن  فعالرفي  تتمثل قتصاديةاالهداف األبعض  تحقيق قصد جبائية 

ل التساؤجب واءات جراإله هاتباعتبار والخ...  ات،الصادرتشجيع  منوشغل  اطنموخلق  

دها.دومرواها جدووتكاليفها  لحو

بضبط 2005سنة  لماليةاةارزوقامت  1993سنة  اتستثماراالتشجيع  مجلة رصدومنذ  

اسة درفي  نهأعلما  مختلفة. ىخرأص نصوفي والمجلة  اتههفي  دةارالواءات جراإلتكاليف  
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عوضت التي 1993 لسنة االستثمارات مجلة أن على التأكيد استراتيجية )IEQ 1996( جرى

على  التشجيع نسبة من الترفيع إلى أدت قد السابقة القطاعية المجاالت عديد ووحدت

الجدول 14.  إليه يشير كما االستثمارات

1993 مجلة بين مقارنة القطاع: حسب االستثمار تشجيع 14. نسبة جدول

السابقة  والمجالت

لسنة  الموحدة مجلة االستثمارات

1993 

السابقة المجالت

التحويلية   16%19,7الصناعات

السياحة  25,4%14,8قطاع

الخدمات  18,2%20قطاع

34,1%35,3الفالحة

الجملي  %21,2%22,1المعدل

)IEQ )1996  :المصدر

عن التكلفة( )أي االستثمارات على التشجيع نسبة تتوقف لم 1993 مجلة صدور ومنذ

هاته  فإن المالية، وزارة وحسب منه. المستفيدة االستثمارات حجم 24,2 % من لتبلغ االرتفاع

مقابل  1999 سنة االستثمارات 30 % من إلى ليصل أرفع مستوى الحقيقة في بلغت النسبة

2005 دراسة أشارت مجلة 1993. وقد صدور قبل سنوات خمس أي ،1988 26,3 % لسنة

أثناء  بلغت قد والمالية الجبائية لالمتيازات المتراكمة التكلفة أن المالية وزارة التي أنجزتها

اإلعفاءات مثلت وقد تونسي. دينار ماليين 5803,7 إلى وصل هاماً مبلغاً الفترة 2004-1994

المالية  التشجيعات أن علما مالية، 21 % تشجيعات مقابل المبلغ هذا 79 % من الجبائية

المجلة. تطبيق بداية 13 % في إال تمثل ال كانت

)الجمركية( الديوانية والتخفيضات اإلعفاءات تتصدر الجبائية التشجيعات أهم ومن

اإلعفاءات يليها  )15 )جدول األولى المرتبة المضافة القيمة على األداء تخص التي وتلك

التشجيعات تشمل جهتها من الشركات. ومداخيل المرابيح تشمل التي و التخفيضات

السنوات أثناء خاصة الحاصلة الفائدة نسبة ارتفاع عوضت التي االستثمار منحة ا لمالية

ا لتسعين.
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الخاص لالستثمار العمومية التشجيعات تكلفة رقم 15: تطور جدول

الفترة 2004-1994 أثناء
الجملة 19941995199619971998199920002001200220032004

تكلفة 

التشجيعات 

الجبائية  

340,9357,7367,2327,5392,3510,2438,7543,8573,2521,3197,64570,7

التشجيعات 

المالية  
51,75560,173,6102128,5144,7155164,5157,2140,61233,1

داخلي  تقرير المالية، المصدر: وزارة

أخرى وإجراءات نصوص وفي االستثمارات مجلة في الواردة االمتيازات هاته جانب إلى

من  لجملة المانحة األخرى البرامج بعديد يحظى الخاص القطاع أن إلى اإلشارة يجب 

1996 سنة من ابتداء الصناعي القطاع في المؤسسات تأهيل برنامج أهمها من التشجيعات

جانب  إلى 2001 منذ وإدارية...( مالية مؤسسات بنوك، نزل، )سياحة، الخدماتي القطاع وفي

يدعم  خاص وبرنامج األوروبي االتحاد طرف من ممول الصناعي بالتطوير خاص برنامج

تدعيم  تخص أخرى عديدة وبرامج  )FAMEX( العالمي البنك طرف من ممول التصدير 

للمؤسسات. مختلفة امتيازات تقديم عبر التشغيل

تكاليف  بتحديد جهته من قام )FMI 2005( قد الدولي النقد صندوق أن بالذكر والجدير

دينار  مليون 683 بنحو وقدرها االستثمار تشجيع أجل من الممنوحة الجبائية االمتيازات

الخام  الداخلي الناتج 2,3 % من يمثل ما وهو ،2003 – 2000 الفترة خالل كمعدل سنوي

الجبائية. المقابيض 7,2 % من ومعدل

الجبائية  التشجيعات تكلفة بين مقارن بتحليل الدولي النقد صندوق دراسة قامت وقد

التشجيعات  تكلفة أن التأكيد إلى أدت المستفيدة، المؤسسات قبل من المستوجبة والضريبة

هذه  كانت أن فبعد المستفيدة. المؤسسات قبل من المستوجبة الضريبة بكثير تجاوزت

فقد  م.د( 151( المستوجبة الضريبة من أقل 2000 سنة دينار مليون 134 تبلغ ا لتكلفة

296 مقابل ضريبة م.د 145( 2003 سنة ضعفها لتصبح التاريخ ذلك منذ وتجاوزتها ارتفعت

المتمتعة  المؤسسات مساهمات أن إلى الدراسة أشارت وعموماً التشجيعات(. تكلفة م.د

150 نحو حدود في مستقرة بقيت الجبائية المقابيض في الجبائية واإلعفاءات باالمتيازات



  

 

 

  

 

 

% بـ تهامعامالقم رع تفاارغم رم.د   % بـ باحهاأرع تفاارو 150  2000 – 2003. بين ما في 63

% حققت سساتالمؤهذه  نأمن  غمالرعلى و ن% م 40والجملي  تالمعامالقم رمن  50

%. الإتمثل  ال ائبالضرفي  مساهمتها فإن ،2003سنة  خالل المحاسبية حباراأل قادت قدو 25

بتعدد تاهتزقد  الجبائي النظام مصداقية نأاعتبار  إلى ليالدوالنقد  قصندواسة الدراته ه

حد ضعيون أح اقترواءات، جراإلهذه  نجاعة نّتبيالنتائج لم  نأضافة إعفاءات اإلوات متيازاال

اتمتيازباالالعمل  اصلةمووخل الدعلى وكات الشرعلى  يبةالضرمن  عفاءاتاإللكل  عةبسرو

يظهر الذي قفالموهذا وبها.  العمل تجديد ندون بالقانوالمحددة  نهايتها حد إلى الجارية 

إلى تهدف الية،ليبرجية لويديوإات اعتبارعلى  مراألحقيقة  في مبني هو اًلمعقووًمنطقيا

تعكس  سعارأتحقيق وتصادية قاالة رالدوجيه توفي  قالسومنطق  اعتمادولة الدور دوقليص ت

لة. الدوف طرمن  دعم نبدوالطلب وض العرن قانو

صعيدين:  على لةالدور دوإلى  عتباراالعادة إعلى  العمل يجب يتنموبديل  إطار فيو

جانب  إلى ساس،باألحي الفالوالصناعي  الميدان في القطاعية بالسياسات العمل إلى عجوالر

ن تكوال  نأيجب  طاراإلهذا  فيوالمداخيل.  زيعتوعادة إبسياسات  العمل إلى عجوالر

اقعالمووالسياسية  ءاتالالوكسب  منطق على قائمة الماليةوالجبائية  اتمتيازاالوعفاءات اإل

قخروات. متيازباالع نتفااالمدة  تحدد التي انينالقولك بذة قخارارية ستمرباالتتسم ولريعية ا

سهاإفالمجة برو أها مقرو أكة الشراسم  بدالإتخص  شكلية اتتغيرعبر  يمر ما ًغالبان القانو

نهاية.  ندومن  اليكدوهكذا وجديدة،  منيةزلمدة  نفسها اتمتيازباالالتمتع  عادةإل

تي: لآلتخضع  نأيجب  اتيجيةاسترتنموية  هدافأعفاءات اإلوات متيازاالتخدم  حتىو

فطرمن  امااللتزتخص  نأيمكن  محددة اماتالتزمقابل  ائيةالجبات متيازاالتعطى  نأ

إلى  خاضعة تعاقدية قاتعالإطار  في الخ... تصدير،وطير تأوتشغيل  نسب بتحقيق المستفيد 

المحاسبة. وم التقييواقبة المر

مخالف.  كل معاقبةواقبتها مروامها احتروضبطها  يقع معينة لمدة اتمتيازاالتعطى  نأ

التشجيعاتوات متيازاالن أي أجملية  بصفة ليسوتفاضيلة  بصفة اتمتيازاالتعطى  نأ

النسيج تنويع قصد اها،سون دومن  تدعيمها في بغوالمرنشطة األبعض  تخص نأيجب  

العالية. الكفاءات استيعاب على تهقدروالتقني  اهمحتوتكثيف ولصناعي ا

الهذلي لماادودلمرانألك ذ.ئيةلجبااتازمتياالاملنظاد ودمركبر أتحقيق  على صلحرايجب  
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ناميدفي  ضعيفا لككذن كام لنظاااهذد ودمرلكن  ً.بقاسالك ذلى إنا شرأكما  ًسلبيان كام لنظاا

نسبتهن فإص لخاارستثماالاناميدففي  .ىخرألابرلتجاامع نةرمقاير لتصداوجنتاإلاورستثماالا

% من قلأوضعيفة  بقيت ملخااخليالداجنتاإلامن   % من كثرأبل مقا 15 بجنون ابلدفي  20

،جنتاإلالمجافي  نهأكما  .. لخا،مصروكيا تروبلمغرافي لمسجلةاتيالمستوانودوسيا آقشر

نشطةألاعلى سساألباقتصر ابل ،ريتطووعيتنولم  جنتاإلانإحيث  نفسه لضعفاحظ نال

تسفالفوا)طنية لباابيعيةلطاتاولثرالستغالامن ةرلقااضليةلتفااتازمتيالاللمستغلة ا

ضعيفةملة عايد  ةفرولستغالانبجالى إ(حةلسياالمجافي )طنية لبااغيرو ...( لنفطاو

تعالصنااعقطا، ءبالكهراعقطا،طةلخيااودلجلواولنسيج اعقطا)نية متدر جوبأتعمل وةءلكفاا

تقنيى محتوت اذت اردللصاضعيفة  نسبة يدقتصاالالنسيجااهذمثل  من نتج قدو،(ئيةالغذا

% بلمقا 2010ة ن% س 6,1ز وتتجالم  لعا  )BAD 2011(.ر صمب 1 % وب لمغربا 7,1

تساارلدفا،تاردلصااحجم على سهانعكااوئية لجبااتاءعفاإلادودمريخص  ما في ماأ

الإعنه  ينتج ال تاردلصااتشجيع في Famex( ف )رطنر مالود1رستثماانألى إتشير  نةرلمقاا

سطوألاقلشرانابلدفي  رالود 96بـ  ةديازلمعدبل مقات اردلصااحجم في رالود 20ادة زي

BAD 2011(. ا )يسي آر فالود 227وءالصحراءاروما  يقيافرإفي  رالود 137ويقيا فرإلشماو

اختالل خلق في ساهم النظام هذا فإن الجبائية اتمتيازاالنظام  ددومرضعف  جانب لىإ

بنظام جيةالخاراق سولألتها معامالجهة الموسسات المؤخص  نهألسسات المؤبين  عميق 

على  ائبالضرمثلت  قدوالمحلية.  قبالسوالناشطة  سساتالمؤحساب  على تفاضلي جبائي 

% كاتالشر منها:  2010سنة  ةالمباشرداءات األمن  48

%. تبلغ ضريبة لنسبة خاضعة كاتشرف طرمن  عةمدفو 80 تمثل ال كاتالشرهاته و 35

% إال  كات.الشرع مجمومن  5

 % % فطرمن  عةمدفو 20 كات.الشرمن  95

.ملةمتكاوةيدجديةتنموخطةسنمنًقانطالاملنظاااهذفيلنظراةدعاإيرولضرامنليلتاباو

الجبائية  دارالموفي  المساهمة قليلوسع التودائم  يتقديرنظام  2.3

الجبائي  بالتهرمن  ديدجشكل  إلى دتأالتي  قتة«»المؤبائية الجعفاءات اإلجانب  لىإ

ي تقديرنظام  هناك عفاء،اإلة فترانتهاء  دبمجرنشاطها  قفيتوسسات مؤبعث  في المتمثلو
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االستفادة  من بالضريبة المطالبين من العديد مكن سواهم دون المشغلين لصغار مخصص

394976 منهم 2012 لسنة 644248 باألداء المطالبين عدد بلغ وقد موجب. دون من منه

باألداء.  المطالبين مجمل من 62% يقارب ما أي التقديري، للنظام خاضعون

2012 لسنة باألداء المطالبين جدول 16: توزيع

الوضعية 

2013 المالية المصدر: وزارة

والتجارية الصناعية المرابيح أصحاب ومساهمات عدد مكرر 1: تطور 16 جدول

التقديري النظام في المنخرطين

2014 ماي المالية المصدر: وزارة

التقديري النظام من إقصاءها جرى التي األنشطة من مكرر 2: أمثلة 16 جدول

النسبة 

طبيعيون %83,04 1( أشخاص

%61,31نظام تقديري 

حقيقي  %15,16نظام

تجارية  غير  %6,57مهن

معنويون %16,96 2( أشخاص

2010201120122013

376000388000395000400000عدد المنخرطين 

دينار( )مليون السنوية الجبائية 29,816,423,422,3المساهمات

بالدينار  للفرد السنوية المساهمة 79,242,259,255,7معدل

التصاريحعدد المسجلينالمهن عدد

الفعلية

المساهمة 

الجملية بالدينار

معدل

للفرد ا لمساهمة

جاهزة  5571336827981683مالبس

الكتروكهربائية منزلة 41825236591145أجهزة

16811717731152تجميل  

شاي  15410057997580قاعة

 731572524ثقافة  

نشاطاً 31435184052664228145الجملة 92

التقديري 338 للنظام التابعة 36173821652622616271104جملة األنشطة

2014 ماي الجبائي، اإلصالح مشروع المالية، المصدر: وزارة



 

   

  

 

  

  

    

  

 

     

   

التجارية  غير ابحالمرصحاب ألالسنوية  الجبائية المساهمة 3: رمكر 16ل جدو
 2012لسنة  الجبائي النظام حسب الصناعيةو

السنويةالمساهمة  بالجبايةالمطالبين  عدد المهن

7,7 6275 طباء أ

7,7 4282 ي التقديرالنظام 

7,8 1993 الحقيقي  النظام

2,5 7092 ن محامو

2,2 5756 ي التقديرالنظام 

3,6 1336 الحقيقي  النظام

14,2 627 ن محاسبو

10,5 156 ي التقديرالنظام 

15,3 471 الحقيقي  النظام

4,0 3249 ن معماريون مهندسو

2,3 1563 ي التقديرالنظام 

5,3 1686 الحقيقي  النظام

 2014ماي  المالية،وقتصاد االة ارزوالمصدر: 

ف 43الخدمات:  عقطافي  ساسباألن دوجوموي التقديرالنظام  تحت المنضوينو ي% 

% )منهم التفصيل ةتجار % وائية الغذاد الموفي  55 % وى( خرأد اموفي  45 نشطةأفي  52

% )منهم مختلفة خدمات  % البضائعوشخاص األنقل  ميدان من 40 20 % عام، ميكانيك 10

% خفيفة، أكلة  الخ...(.  قة،حال 10

ل جدونظر )أ 2012نة سفقط  م.د 23,4بلغت  مساهمتهم فإن العددية هميتهمأغم رو

% بنسبة يأ 1( رمكر 16 مقابل الداخلي النظام في الجبائية المداخيل عمجمومن  0,21

 % % واء جرلأل 24,01 % ون المعنويوشخاص لأل 26,8 % وحقيقي  لنظام 4,78 تحت  44,19

ة.المباشرغير  داءاتاألان عنو

ادفعو 310000نحو  2004سنة  نيمثلواكانوي التقديرللنظام  الخاضعين نأم المعلوو

% ط أيقفد .م 12,8 الضريبة  علىوالتجارية وناعية الصح باراألعلى  الضريبة عمجمومن  1,7

ًادينار 59وًادينار 42,3معدل  2004لسنة  يالتقديرللنظام  خاضع كل دفع قدوكات. الشرعلى 

)FMI 2005( الحقيقي امللنظخاضع  لكل بالنسبة ًادينار 984,5معدل  مقابل 2012سنة  
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يالتقدير»النظام  نأعلى  تدل 3(  و 2 و 1ر مكر 16ل جدونظر )أالمساهمات  هاته ضعفو

تالمعامالقم روخل الديقة بحقالتصريح  عدم على ميقونه ألشيدة الركمة الحونقيض  يمثل 

اقع«.الوعن  بعيدة تصريحات على ويعتمد 

الجبائية  عباءاألتتحمل  التي سساتالمؤ»بين  تختالالاالتعميق  في يساهم نهأكما  

نهاألعباء، األهاته  مثل تتحمل ال التي سساتالمؤوالعام  نالقانولنظام  طبقا جتماعيةاالو

. )4(ي«التقديرالجبائي  النظام إلى تنتمي نهاألو أجبائية  شبهوجبائية  اتبامتيازتمتع ت

الجبائي  بالتهر 3.3

ة ظاهرتنامي  إلى ةشاراإليجب  ي،التقديرالنظام والجبائية  اتمتيازاالنظام  جانب لىإ

يخص ما منهاوالجبائي،  التشريع يخص ما منها سباب،األعديد  من الناتجة الجبائي بالتهر

الحس ضعف يخص ما منهاوالجبائية،  ةداراإلضعف  عن الناتج منهاوقتصادية، االالهياكل  

سسات. المؤون القانولة دوغياب  في المدني 

اتارقرامر ووأانين وقومن  نمتكونه أانظرال وأبالتشعب  يتسم الجبائي التشريع نأذلك 

تويالللتأالمجال  يفتح مما هدافاألبين  بالتضاروالخ...  دارية،إت اسالمروط وشراس كرو

نسب متعدد: الجبائي التشريع ًثانياالفساد. وة شوالرواتية الذت المعامالوجتهادات االو

% إلى 10من  حاوتترائب ضر حاوتترضريبة  نسب مع سلم ائحشركات. الشرابيح مرمن  35

% إلى 0من   قمرحسب  قار ممعلونظام  جانب إلى لطبيعييناشخاص األمداخيل  على 35

إلى يعالتشرهذا  مثل دىأقد و )Karboul 2004(. ييرالتقدللنظام  بالنسبة تالمعامال

ائب ضرنسب  من ستفادةاللطبيعيين  شخاصأنظام  اختياروتفضيل  على كاتالشرتشجيع  

م 88ن أيفيد  كاتالشرلتعداد  طنيالوالسجل  نأذلك  جبائي. عبء قلأعنها  نتجي ن % 

% مقابل الطبيعيين شخاصاألصنف  إلى نينتموكات الشر خفية  كاتشرصنف  إلى فقط 12

تفضيل إلى التشريع هذا قاد ذلك جانب إلى دة.المحدولية والمسؤذات  كاتشروسم اال

لسنة  149000من  تفعارالنظام  هذا في طينالمنخرعدد  نأذلك  يالتقديرالجبائي  النظام 

نحو يتساوعداد األهاته و 2012. سنة 400000ابة قرليبلغ  1999لسنة  270000إلى  1989

الحقيقي.  النظام في طينالمنخرضعاف أخمسة  

(4)  BACCOUCHE, N. (2009): « Environnement fiscal de l’entreprise en Tunisie », Tunis, 2009. 
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ًسنوياع المشرم يقو 2000سنة  منذ نهأمن  غمالرعلى  تسجيله ىجرالعدد  هذا تصاعدو

ناتمكوتعدد وتشعب  جانب إلى ي.التقديرالنظام  في اطنخراالط وشرتحديد  بإعادة 

عليه الذي الضعف إلى ةشاراإللك كذيجب  قتصاديااليج النسهشاشة والجبائي  لتشريعا

ةارز)ون اآلحد  إلى كافية غير تبقى التيولت بذالتي  داتجهوالمعديد  غمرالجبائية  ةداراإل

ان عوأوات إطارواقبة المران عوأوات إطارمن  يةالبشرد ارالموى مستوعلى  2013( المالية 

العمل ضعف إلى هربدودى أالذي  المادية دارالموضعف  هناك ذلك إلى ضافةإص. ستخالاال

اتالتجهيزدية محدوإلى و 2012( سنة ًناعو 16لكل  ة)سيارالنقل  سائلولقلة  نتيجة الميداني 

هيكلة فإن المادية دارالموضعف  جانب إلى 2012(. سنة انعوأ 3لكل  ب)حاسومية عالاإل

% نحو 2012سنة  بلغت التي جيرالتأعتمادات العالية  بنسبة تتميز ةخيراألهاته   مقابل 70

جيرالتأنفقات  نسبة تمثل بيةورواألالبلدان  في نهأعلما  التسيير،والتنمية  اعتمادات ضعف 

% نحو  ادات.عتماالع مجمومن  50

لة دوغياب  نإحيث  الجبائي. بالتهرفي  هامة بصفة ساهم المدني الحس ضعف نأكما  

بناء وق الحقوغياب  في اجباتالوتنامي والمجتمع  على لةالدوهيمنة وسسات المؤون القانو

غياب إلى ضافةإالسياسية  ءاتالالومقابل  قتصاديةاالات متيازاالتقديم  على قائمة قةعال

صبحتأالضريبة  نألالجبائي  اجبهبوالقيام  من بالتهرإلى  اطنالموقاد  الجبائية العدالة 

فاسدة.وظالمة  لةدولفائدة  اطنالمونهب وسطو  عملية ثابةبمتعتبر  

تكلفته بلغت الذي الجبائي بالتهرة ظاهرتفاقم  إلى دتأمجتمعة  املالعوهاته  كل 

ة. فرالمتوات التقديروالتصريحات  بعض حسب هامة مبالغ 

أكثر يمثل الجبائي بالتهرن بأتفيد  الثمانينات اسطوأفي  ليالدوالنقد  قصندوات تقدير

ة.المنتظرالمقابيض  نصف من 

لككذالجبائي  بالتهرتقدر  التسعينات نهاية في الجبائية اقبةللمرالعام  المدير تصريحات 

% بـ   )BM 2006(. المقابيض من 50

ن % م 50ن بأنذاك آ 2008( حالصبا)جريدة  المالية زيروتأكيدات ولي الدوالبنك  قريرت

سساتالمؤعلى  نه»أر كوالمذالتقرير  أكد قدوالجباية.  من بتتهرنسية التوسسات لمؤا

إلى  الجبائي، بالتهرقصد  جبالنتائعب التالوالمالية  ضعياتهاوعلى  التكتم ضعيةومن  لالتحو

الحقيقة«.  تعكس حدهاوقام راألك لتترالتامة  الشفافية ضعيةو
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على العبء تخفيفوالجبائي  حصالاإلإطار  في اسةبدر 2013سنة  ليالدوالبنك  قام ًاخيرأ

% نأخاللها  من تبين سسةمؤ 54731شملت  صاديةقتاالسسات المؤ سسات المؤهذه  من 43

% نأحين  في يجابيةإبنتائج  حتصر % بينما سلبية بنتائج حتصرمنها  38 حتصرمنها  19

% نأيعني  ما الصفر. يتساوبنتائج   ائب. الضردفع  من بالتهرل تحاوسسات المؤمن  57

% من تمرالتي  ائيةالجبالتصاريح  عن نعالاإلنسبة  اجعترإلى  ضعالوهذا  دىأقد و 75,7

% ،2009سنة   % ،2010سنة  65,7 % إلى لتصل 2011سنة  50,8 ةارز)و 2012لسنة  40

 2013(. المالية 

النتائج بحقيقة ءالداإلعدم  ساسباألبل  التصريح عدم ةروبالضريعني  ال الجبائي بالتهر

% منها ًجبائياًتصريحا 888289عن  نعالاإلى جر 2011سنة  فيوالمالية.   يتساوبنتائج  62

% ابةقروًافرص فإن المضافة القيمة على داءاتلألبالنسبة ودينار.  1500من  قلأبنتائج  16

 % د. 100000من  قلأت معامالقم برن حويصرداء األلهذا  الخاضعين من 80

لنظام للخاضعين بالنسبة ًمستحيالن يكويكاد  الجبائي بالتهرن أإلى  ةشاراإلتجدر و

إلى ةشارلإلب« التهر»مثلث  ةعباراستعملت  قدومنهم.  اءجراألخاصة ود رالمومن  لخصما

التجارية غير المهن عقطاوحي الفالع القطاهي والجبائي  بالتهرفيها  يكثر التي القطاعات 

تحاالفي  الإد رالمومن  للخصم تخضع ال كلهاوة. التجاروة الصناعع قطاوة( الحر)المهن  

سن إلى حياناألمن  عديد في لةالدوتلجأ  الجبائي بالتهرة ظاهرغم روضعيفة.  بنسبةوقليلة  

عن  التخلي على يقتصر نألك كذويمكن  الدين صلأالعفو  هذا يشمل نأويمكن  جبائي. عفو 

بعد  1987سنة  في ىجرجبائي  عفو همأوالتقاضي.  مصاريفوالعقوبات  من الناتجة نالديو

اطية.ديمقرعية لشرفاقدة  جديدة سياسية سلطة انتصابونفسها  السنة في الحاصل بنقالاال

جميع على عادلة غير بصفة يقع الجبائي العبء زيعتون أالتأكيد  يمكن ًاخيرأو

% نأحيث  كاتالشرى مستوعلى  المستويات:  % بـ اهمتسفقط  منها 5 عمجمومن  80

% من أكثر نأكما  كات،الشرعلى  الضريبة  ه مصدرخل الدعلى  ائبالضرع مجمومن  80

% مساهمته زتتجاوال  يديرالتقالنظام  جهته من اء.جراأل النظام داءاتأع مجمومن  0,21

% ابةقريمثل  الذي المنظم غير عالقطافإن  ذلك إلى ضافةباإلالداخلي  الجبائي  الناتج من 40

% من أكثر ويشغل الخام المحلي  غير نيكويكاد  حيالفالع القطاج خارالعاملين  من 50

كر. يذال  بقسط ويساهم بالجباية معني 
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شريحة لىواألحيته ضتبقى  الذي الجبائي للعبء لالعادغير  زيعالتومع  يازبالتوو

من النفقات هاته زيعتوفي  ًهاماًاتغييرمية العموالنفقات  هيكلة جهتها من فتعراء جراأل

 17. لالجدوإليه  يشير كما ظيفيةالوالناحية  

تجهيز( وف )تصرمية العموالنفقات  هيكلة رتطو 17: قمرل جدو

2011

13,1

2001 

17 

1991 

14,2 

1981 

10,1 

1971 

11,3 

1961 

18,8 السيادية  المدنية المصالح نفقات

6,1 7,7 9,6 9,8 6,3 6,3 عسكرية  نفقات

30,4 21,3 34,5 39,3 34,3 30,2 الدين(  خدمات ن)بدواقتصادية  نفقات

10,6 6,5 7,1 9,7 5,5 15,5 التحتية  البنية نفقات

26,6 30,3 21,7 18,2 27,4 18,9 التعليم  نفقات

6,6 9,9 8,2 8,3 7,9 9,7 الصحة  نفقات

6,7 7,3 4,8 4,6 7,3 0,7 اجتماعية  نفقات

41 27,8 41,5 49 39,8 45,6 تحتية  بنيةواقتصادية  نفقات

39,9 47,5 34,7 31,1 42,5 29,3 اجتماعية وصحة وتعليم  نفقات

 IEQمية الكاسات الدركز مرمات معلوبنك  المصدر:

جتماعية،االبالقطاعات  الخاصة النفقات نسبة اجعتريتضح  لالجدوهذا  إلى عجوبالرو

% من اجعتترالتعليم  نفقات نإحيث   % إلى 2001سنة  30,1 كما  2011. سنة 26,6

% من اليالتوعلى  نسبتها اجعتترالصحة  نفقات نأ %. إلى 9,9 النفقات نأكما  6,6

%. ىل% إ 7,3من  اليالتوعلى  نسبتها اجعتترالمختلفة  جتماعيةاال عمجموفإن  ًماعمو 6,7

% من نسبتها اجعتترى خراألجتماعية االالخدمات والصحة والتعليم  نفقات  سنة  47,5

% إلى 2001 اعتبار ن)بدوقتصادية االنفقات النسبة  تفعتارالمقابل  في 2011. سنة 39,9

التحتية البنية نفقات تفعتاركما  2011سنة  30,4إلى  2001ة سن 21,3من  الدين( خدمات 

% من اليالتوعلى    10,6. إلى 6,5

ةفترن أمية، العموالنفقات  زيعتووالجبائية  عباءاألزيع تور تطوخالل  من يتضح جماالإ

عالقطالفائدة  المداخيل زيعتوعادة إلسياسات  ًاجعاترفت عرق السواقتصاد  نحو نتقالاال

لةالدوص حروالسلعي  المنطق انتشار فتعركما  ً،صاخصوة المصدركات الشروًماعموالخاص  

التي  جتماعيةاالالخدمات والجبائية  العدالة حساب على ميةالعموالمالية  دارالموفير توعلى  
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نيكويكاد  الذي اإليجابي صرالعنن أًعلمااء. السوعلى  عيةالنووالكمية  الناحية من ترتدهو

ة المباشرغير  داءاتاألنسبة  اجعتروة المباشرالجبائية  داءاتاألنسبة  عتفاارفي  يتمثل حيدالو

عدالتها. بعدم  فةوالمعر

دارالموى مستوعلى  تختالالاالنتيجة  المداخيل زيعتوعادة إسياسات  اجعترن أم المعلوو

ق ارالفوتفاقم  في اهمتسان  نهاشأمن  سابقا إليها المشار ميةالعموالنفقات والجبائية  

ق الحقوتدعيم  رمنظومن  الجبائي حصالاإلج يندرن أي روالضرمن  لكلذوجتماعية. اال

اضحةوالمداخيل  زيعتودة عاإسياسات  ضبطوحياء إعادة إإطار  في جتماعيةاالوقتصادية اال

تساهم زيعالتوعادة إسياسة  فإن المصنعة بيةالغرالبلدان  بتجارإلى  عجوبالروالمعالم.  

% المعدل في تبلغ بنسبة  الخدماتوالجباية  عبر تماعيةجاالق ارالفومن  التقليص في 25

% النسبة هاته تبلغوجتماعية اال . )5(نسابفر 30

حاتالمقتر 4.3

عادةإتتطلب  التي حاتالمقترمن  عةمجموعلى  التأكيد يمكن نفاآد روما  ءضوعلى  

مجالين  في لةالدور لدوعتبار االعادة إيتطلب  هذاوالحالي.  يالتنموالنمط  في النظر 

فيوقتصادي االالنسيج  تكثيفوتنويع وسيع توقصد  القطاعية السياسات مجال ساسيين:أ

زيعتوتحقيق  عبر جبائية ةعدالأكثر  تحقيق اتجاه في المداخيل زيعتوعادة إسياسة  مجال 

على  صالحروجهة،  من الداخلي الناتج من فطركل  نصيب تعكس بصفة الجبائي العبء 

اعاة مرمع  ممكنة تماعيةاجخدمات  أكثر فيرتوتضمن  فةبصمية العموالنفقات  زيعتو

ى.خرأجهة  من قصاءاإلعدم ودة الجو

تية:اآلحات المقترتقديم  يمكن طاراإلهذا  في 

في الزيادةوالتضخم  بةنسحسب  كةالمشترالتخفيضات ولسلم اائحلشري رالدوالتحيين  

%. و 0 % بين الضريبة نسبة في جالتدرباعتماد  ائحالشرعدد   30

ديتهدومرضعف والعالية  لكلفته انظرالحالي  الجبائية اتمتيازاالبنظام  العمل يقافإ

تضمن  تعاقدية قاتعالعلى  قائمة قطاعية سياسات إطار في جديد بنظام تعويضهو

(5) La documentation française (2012) « Quelle fiscalité pour demain ? », Problèmes économiques, 
n°3039, mars 2012. 
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تقديمومتابعتها وعليها  تفاقااليقع  هدافأبتحقيق  امااللتزمقابل  قتيةوات امتيازتقديم  

تحقيقها. عدم حالة في التعويضات 

ةتجارشبكات وي ازالموقتصاد االب لجيوالتصدي وي التقديرللنظام  التدريجي إللغاءا

على المنظم غير عالقطاة مساعدمع  ماليةوكية جمردعية راءات جرإباتخاذ  بةالمهراد المو

تعاضديات ونيات تعاوتكوين  عبر التضامني جتماعياالقتصاد االتدعيم  إطار في التنظم 

الخ...  جمعيات،و

معايير  على عتمادباالناتها ازمواقبة مروالمحاسبة  معايير تمادباعسسات المؤكل  امإلز

 International financialبـ  المحاسبة ساطوألدى  فةوالمعرلية الدوالمالية  ماتالمعلو

)Reporting Standard )IFRS

ةداراإلخل تدمن  الحد هنشأمن  ما حدة،مومجلة  في تجميعهاوالجبائية  صالنصوتبسيط  

مةالمنظوفي  اطنخرااللى عداء باألالمطالبين  تشجيعوالجبائية  صالنصوويل تأولتفسير  

الجبائية. 

كيفيةواحتسابه  قاعدة تبسيطوالمضافة  القيمة على داءاألنسب  عدد من لتقليصا

صه.استخال

سسات المؤوالمحلية  قبالسوالعاملة  سساتللمؤالجبائي  النظام بين التباين من التقليص 

جية.الخاراق سولألتها معامالجهة المو

ت.المعامالقم رعلى  ظفةالموالمعاليم  من التقليص 

مجال في جديدة حياتصالالمحلية  الجماعات بمنح المحلية الجباية ديةدومرتحسين  

ن أيجب  اءجراإلهذا  مثلوصياتها، خصوحسب  صستخالاالق طروالمعاليم  نسب ضبط 

كزية المروالمجتمع  على الهيمنة عن التخلي اتجاه في لةالدوح صالإإطار  في جيندر

قنطالاالواطن الموكة مشارتضمن  محلية اطيةديمقربناء  على الجدي العملورية المحوو

حاجياته.واته صيخصومن  

على  ظفينالموزيع توادة عإإطار  في الماديةوالبشرية  الناحية من الجبائية ةداراإلتدعيم  

من أكثر تشغل ميةالعموظيفة الون ألجديدة  انتدابات تفاديومية العموظيفة الوى مستو

الصاعدة.والنامية  بالبلدان نةمقارعالية  التسييروف التصرنفقات  نسب نألوطاقتها  

 - ثقافة  ساءإلرعية التووالتحسيس  على العملوالجبائي  عيالومن  فعللراءات جرإاتخاذ  1
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ستقبال االف وظرتحسين والجبائية  العدالة يضمن جبائي نظام تحقيق يتطلب هذاوبائية. ج

للمصالحة ظحظوأكثر  فيرتووداء باألالمطالب  قحقوتدعيم واءات جراإلتبسيط وجيه التوو

الجبائي. عاالنزلتفادي  لياتآحداث إمع  

 - تفاعل  لضمان ماتالمعلونظم  تطويروالمعطيات  بنك اءبإثرالجبائية  اقبةالمردعم  2

كل مةمقاوواتهم قدرية تنموالجباية  مصالح انعوأهيل تأمع  خلين،المتدكافة  مع نجعأ

ة.شوالروالفساد  مظاهر 

 - متهمقاووفيه  المتسببوالجبائي  بالتهرشهار إوعطيات المكل  نشروالشفافية  تعزيز 3

سائل. الوبكل  

الجبائي حصالاإلع ومشرفي  ليةوأنقدية  اءةقر 3. 5

المقتضيات  بين دقيقوصعب  نازتووفيق توبتحقيق  مطالبة الجبائي حصالاإلعملية  

ج نتااإلريات وضربين  يأالعدالة وى الجدوبين  يأية جتماعاالالمتطلبات وقتصادية اال

زيع. التوهداف أو

لهبقو 1382سنة  نخلدوابن  عنه عبر قدون. وقرمنذ  تفكير محل كان نازالتوهذا و

زيادة  منها ينتج مشطة صفةبائب الضرنسب  زيادة إلى الجبائية ةداراإلتلجأ وتعتمد  ما »غالبا 

فعالرفي  ارستمراالإلى  الجبائية ةداراإلد يقوطني الوخل للداجع تروج نتااإللتكاليف  تفعةمر

ديقوالتمشي  هذاوطني. الوخل الدفي  الحاصل اجعالترتعويض  عن بحثا ائبالضرنسبة  من 

.)6(لة«الدوشي تالوج نتااإلوة الحضارنهيار إإلى  المطاف خرآفي  

الجبائي  النظام حصالإع ومشرى محتون يكون أيمكن  عما مفصلةوشاملة  ةنظرلتقديم  

ع ومشرفي  حاتمقترمن  جاء ما اضاستعرالمفيد  من صدهاريمكن  التي اقصالنوعلى و

انطلق  الذي طنيالوتصادي قاالار للحونسية التوة داراإلقدمته  الذي الجبائية مةالمنظوح صالإ

إلى يهدف سميارمعلن  هو ما حسب حصالاإلن أًعلماصلة(. الحونظر )أ 2014ماي  رشهفي 

تعصير إلىوالعدالة والنجاعة  من ًمزيداإكسائه ولتبسيطه  الجبائي للنظام شاملة اجعةمر

حة.والمطرد القيواعي يرإطار  في الجباية ةدارإ

صياتالتومن  ًقاانطالاءات جراإلمن  جملة 2014لسنة  المالية نقانوقر أفقد  كيرللتذو

(6) Ibn Khaldoun, La Moukaddima, chapitre 36. 
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تيةاآلنشطة االاعتمدت  اءاتجراإلهاته والجبائية.  مةالمنظوح صالإع ومشرفي  دةارلوا

هداف:األبعض  حددتو

من دنىاألالحد  من فعالرمع  مربأعديدة  نشطةأإقصاء  ىجري التقديرالنظام  مجال في 

ىخراألالمناطق  في د. 75إلى  د. 50من والبلدية  المناطق في د 150إلى  100من  الجباية 

قتفوالتي  للمبيعات بالنسبة اتيرالفوباعتماد  يالتقديرالنظام  في طينالمنخرام إلزمع  

د. 500قيمتها  

إلى بالمائة 30من  نسبتها خفض رتقرفقد  سسات()المؤكات الشرعلى  لضريبةامجال  في 

من وة المصدركات للشربة بالنسبالمائة  10إلى  بالمائة 0من  النسبة هاته فعرمع  بالمائة 25

قع. الرحاملي  على زيعهاتويقع  التي ابيحللمربالنسبة  بالمائة 5إلى  بالمائة 0

5000ن دوًاجرأن قاضويتالذين  اءجراألعفاء إر تقرفقد  اءجراألعلى  الضريبة مجال في

ً.سنوياد  

20000قيمتها  قتفوالتي  تللمعامالبالنسبة  ًنقداالتعامل  منع رتقرت المعامالمجال  في 

2016. سنة 5000و 2015سنة  10000و 2014لسنة  د. 

إلى  بالمائة 0,1من  دنىاألالجبائي  الحد من فعالرر تقرالعام  الضريبي النظام مجال في 

اتللصادربالنسبة  بالمائة 0,1إلى  بالمائة 0من والداخلي  تالمعامالقم رمن  بالمائة 0,2

حقة. الالالنشاط  اتسنوالخمس  ثناءأدنى األالحد  خصم بدأمار إقرمع  
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صلة حو

 2014()ماي  الجبائية مةالمنظوح صالإع ومشرفي  دةارالواحات قترلال

حاتالمقتر ر المحاو

ات خرالمدح طرمجال  سيعتواتجاه  في سسةالمؤى مستوعلى  يبةالضرقاعدة  اجعةمر *

جانب  إلى احلمرعلى  اتخرالمدح طرنسبة  في فيعالتروات خرالمدح طرنسبة  في فيعالترو

عباء.األح طرط وشربعض  اجعةمر

حات والطرفي  فيعالتراتجاه  في خاصة ادفراألى مستوعلى  يبةالضرقاعدة  اجعةمر * 

التقديرية.  نظمةباألع نتفااالط وشراجعة مرومهنية الالمصاريف  انعنوتحت  حالطراجعة مرو

تنشط التي )الجمعيات ىخرأمداخيل و ً اشخاصا ليشمل  الضريبة تطبيق ميدان سيعتو *

الخ...(.اليانصيب،  الحظ، لعابأجتماعي، االضها غرج خار

كاتالشرعلى  الضريبة نسبة في التخفيض اتجاه في سسةالمؤعلى  الضريبة نسبة اجعةمر * 

منخفضة لنسبة كاتالشرعلى  الضريبة من المعفاة سساتالمؤع خضاإمع  30 % بـ المحددة 

بالمائة. 10بـ  محددة 

خل.الدعلى  الضريبة لجدواجعة مرإطار  في ادفراألى مستوعلى  الضريبة نسب عةاجمر * 

ان عنوتحت  التسبقة نسبة في التخفيض اتجاه في الضريبة صاستخالق طراجعة مر * 

ريدهاتويخضع  التي ستهالكاالاد موئمة قاة اجعمرمع  ةبالمائ 10بـ  المحددة داتارالو

التسبقة. لهذه 

اتمتيازاالتجميع  اتجاه في ةالمباشرائب بالضرالمتعلقة  الجبائية اتمتيازاالاجعة مر * 

لية بآعليها  بقاءاإلسيتم  التي الجبائية اتمتيازاالتعويض وحد، مون قانوإطار  في الجبائية 

اتمتيازباالع نتفااالفي  الحق تمنح التي لعملياتلالفعلي  نجازاإلة رصوفي  الضريبة عجاإر

 )crédit d’impôt( الجبائية 

ةالمباشرائب الضر  )1
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تطبيق  تعميموعفاءات اإلبعض  حذف عبر المضافة القيمة على داءاألتطبيق  ميدان تعميم * 

لية.الصيداد الموودوية األوالعامة  التغذية عقطافي  الجملة ةتجارنشاط  على داءاأل

المضافة:  القيمة على نسبتين تطبيق اتجاه في المضافة القيمة على داءاألنسب  اجعةمر * 

منخفضة  نسبة تطبيقوبالمائة  12وبالمائة  6نسبتي  حذف اتجاه في العام نالقانوسبة ن

% و 6 12 لنسبة لياحاالخاضعة  نشطةاألعض بمن  دةمحدوقائمة  تهم 10 %(  و 8)بين 

الخ...  لية،الصيداد الموودوية األتشمل  ادالمومن  محددة لقائمة جدا منخفضة نسبةو%،  

ة.بالمائ 25 بنسبة المضافة القيمة على داءاألقاعدة  في فيعالتراء جرإلالكلي  الحذف مع

المضافةالقيمة  على داءاألح طرط شرتيسير  * 

تحسين والنسب  اجعةمرإلى  بالنظر سسةالمؤى مستوعلى  داءاألفائض  دجوومن  الحد * 

ع.جاستراالجال آتحسين والتسبقة  بةنسحيد توعبر  عجاستراالاءات جرإوط وشر

ثانية. حلةمرفي  حذفهولى وأحلة مري فد رالمومن  الخصم نسبة في التخفيض * 

على داءاألتعميم  مع يازبالتوت المعامالقام أرعلى  داءاتاألوالمعاليم  تعدد من الحد * 

المضافة. القيمة على داءلألالخاضعة  غير القطاعات عخضاإعبر  المضافة القيمة 

نسبه.  تنسيق مزيد مع ستهالكاالعلى  مللمعلوالمنظمة  حكاماألعلى  شفافية أكثر خالدإ * 

ةالمباشرغير  ائبالضر  )2

النظام  بهذا عنتفااالمن  نشطةاألبعض  استثناء *

طوشرحسب  التجديد إمكانية مع (اتسنو 4أو  )3معينة  منيةزلمدة  النظام هذا سنادإ * 

اجباتبالوالقيام  من دةمحدومداخيل  نيحققوالذين  يالتقديرللنظام  الخاضعين عفاءإ * 

الجبائية 

عينضللخاالدنيا  الضريبة مبلغ مع ءمتهمالوبة جالمستوالدنيا  ريبةالضمبلغ  في فيعالتر * 

الحقيقي للنظام 

حة والمطرضيات الفرعديد  هناك سطالمتوالمدى  على * 

يلتقدير ا النظام 3-
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مالية.وجبائية  اتامتيازبمنحهم  المنظم قتصادباالالتلقائي  جندمااالعلى  شخاصاأليع تشج * 

اقبة المرساليب أوق طرتطوير  بهدف تصالاالومات المعلوجيا لوتكنواستعمال  تكثيف * 

الميدانية. اقبةللمركة المشترريات الدوتفعيل و

البينية ةالتجارتنظيم والتهريب  عمالألللتصدي  ةرالمجاول الدومع  يرالدوتنسيق ال * 

المنظم. غير عالقطافي  خلينالمتداء إليومخصصة  فضاءات نشاءإ * 

ريةالجمهواب تركامل  على الميدانية اقبةالمرعمليات والجبائي  البحث بعمليات القيام * 

على  اطنينالموتحفز  نأنها شأمن  اءاتجرإسن والمدني  المجتمع تشريكوعية التونشر  * 

انية. الديوو أالجبائية  الصبغة ذات اتزبالتجاوشعار اإل

قتصاداال جدماإ 4-

يازالمو

عبر: الجباية ةدارإلزية كالمرللمصالح  التنظيمي الهيكل اجعةمر * 

صستخالاالظيفة ولتشمل  ىالكبرسسات المؤة دارإمهام  سيعتو- 

تتمتع  جعلها مع بالجباية المتعلقة المهام مختلف تجمع داءاتلألعامة  هيئة داثحإ- 

المالية ودارية اإلستقاللية باال

ىالكبرنس بتوسطة المتوسسات بالمؤخاص  داءاتلألهيكل  حداثإ

الجهات بقية على تدريجية بصفة بةالتجرتعميم  

عبر:  بعد عن الخدمات تدعيم 

بعد،  عن داءاألدفع و)التصريح  الجباية مصالح مع اصلالتومن  يمكن اضيافترفضاء  كيزتر

متابعاتها...(والب المطع يداإالجبائي،  الحساب على عطالاال

ثائقيةالوالقاعدة  ىمحتوتطوير  

حاطةاإلوالمساندة  مةمنظوتطوير  عبر سطالمتوالمدى  على الجبائية الخدمات رتطوي * 

الخ... الجبائية، الشكليات تبسيط نامجبراصلة مووالخدمات  دةجوتحسين والجبائية  

داءباألالمطالب وة داراإلبين  اصلالتووتصال االسياسة  تدعيم * 

جيا لوتكنوخال دإتكوينية،  اتردو)تنظيم  الجبائية ةدارباإلف التصروعمل  سائلوتطوير  * 

ني...(. والكترشيف أرتكوين  المصالح، بكافة تصالاالومية عالاإل

ةداراإلتعصير وح صالإ 5-

الجبائية
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عبر: الجبائي بالتهرعمال ألالتصدي  *  بللتهر التصدي 6-

ماتالمعلوجمع  ةمهمعلى  كيزالتر- الجبائي

انعواألذمة  على قطاعيةوفنية  دلةأوعامة  دلةأضع و- 

ممغنطة املحوعلى  جرالمؤتصاريح  عيداإاجب وتعميم - 

الجبائي بالتهرمة مقاووبحاث باألمكلف  هيكل حداثإ- 

طينالتونشاط  تنظيم- 

ائيةالجزبائية الجمة المنظوتطوير - 

سعاراألعبر  حباراألتحويل  اقبةمرولي الدون التعاوتكثيف - 

عبر: النزيهة المنافسة اعدقووالجبائية  الشفافية دعم * 

التعامل حيدلتوية الجبائدلة األتكثيف - 

جبائيةالمة المنظوتبسيط - 

ةشوالرحالة  في العقاب تشديدوتفعيل - 

صستخالااللتحسين  بدائل عن البحث مع الجبائي العفو مع القطع- 

لهم. المادية مكانياتاإلفير تووباية الجمصالح  انعوأسكلة روتكوين  تدعيم- 

ع طالاالحق  مجال سيعتو- 

ساءإرمع  د 5000 ليبلغ ً جياتدربه  لوالنزو 20000بمبلغ  النقدية تالمعامالسقف  ضبط-

ضللغرعقوبة  

داءباألالمطالبين  ضمانات دعم * 

 2014ماي  نس،توطني، الوقتصادي االار الحوالجبائية«،  مةالمنظوح صالإع و»مشرالمالية وقتصاد االة ارزوالمصدر:  

يمكن  صلة(الحوظر ن)أالجبائي  حصالاإلع وبمشردة ارالوحات المقترإلى  عجوبالرو

ى القوعديد  تطمح الذي الحالي يالتنموالنمط  إطار في جيندرع والمشرهذا  نأإلى  ةشاراإل

سعتووالهش  العمل انتشاروالبطالة  عتفاارإلى  دىأنه لكوًانظرمنه  بديل يجادإإلى  افطراألو

الخ...  جتماعية،االالخدمات  رتدهووالجهوية وجتماعية االق ارالفوتنامي وي ازالموقتصاد اال

صهحروالمالي  المنطق إلى عهخضواصلة بموض والمعرع والمشرتميز  طاراإلهذا  فيو

الحد ومية العموالنفقات  تغطية نسبة أكبر لتحقيق ميةالعموالمالية  دارالموفير توعلى  
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فع الروالجبائي  النظام تبسيط لةبمحاوع والمشراكتفى  كما مية.العموانية الميزعجز  من 

ستثماراالتحفيز وي لتقديراالنظام  حجم تقليصوالجبائية  القاعدة سيعتوعبر  دهدومرمن 

الجبائي.  بالتهرمن  الحد قصد بشرياوماديا  الجبائية المصالح تدعيمو

ميدان  في خاصة لةالدور دوتحديد  الجبائي حصالاإلع ومشرضبط  قبل المفيد من كانو

القطاعية  السياسات ميدان فيوجتماعية، االق ارالفوتقليص  قصد المداخيل زيعتوعادة إ

يتسنى حتى الجهوية نميةالتميدان  فيوقتصادي، االالنسيج  تكثيفوتنويع  على ةالقادر

الضغط نسبة ضبط مكانباإلكان  لةالدور دوتحديد  من ًقاانطالوالجهوية.  قارالفومن  لحدا

من لةالدوتتمكن  لكي ريةوالضرمية العمود ارالموفير توعلى  القادر الجبائي العبءو

قتصاديةاالى الجدوبين  فيقالتومع  اتيجيةستراالقتصادية االهداف األتحقيق  في لمساهمةا

لها صبحتأالتي  الثقافيةوجتماعية االوقتصادية االق الحقوتكريس وجتماعية االالعدالة و

رية. دستوصبغة  

بالجهات ضالنهوقصد  التنمية انيةميزمن  فعللرًرياوضرح صبأالتمشي  هذا مثلو

ي روضرهو  كما قتصادي،االالنسيج  في اندماجها تدعيموالتنمية  بضعف تتميز التي الداخلية 

تنويع من تمكن نأنها شأمن  التي القطاعات نحو جيههاتووالجبائية  اتمتيازاالحجم  تحديدل

ضللنهوذاتية  ضافيةإد ارموإلى  ماسة حاجة في لةالدون أكما  تمتينه.وقتصادي االالنسيج  

الصحة والمهني  التكوينوالتعليم  ميادين في خاصة دتها،جوتحسين وجتماعية االبالخدمات  

مي. العموالنقل و

ذات ريةوالضرحات صالاإلنجاز إلئمة المالف والظرفير بتوًريادستومطالبة  لةالدون أكما 

تدعيم  من تتطلبه ما مع يةرمحوالالوكزية مرالالتدعيم  ميدان في خاصة سساتيالمؤالطابع  

لم جريئة اءاتجرإوًخاصاًاهتماماتتطلب  التي المحلية ائبالضرخاصة والمحلية  دارلموا

طني.الوار الحوعلى  ضوالمعرع والمشرفي  يكفي بما إليها ضالتعرِيجر

السياسية ورية الدستوات المتغيرهاته  نأهو  عليه أكيدالتيمكن  ما نهأسف األمن  لكن 

ر دوفي  النظر عادةإوي تنموبديل  يجادإإلى  التطلعاتوالمتطلبات وجهة  من جتماعيةاالو

حصالاإلع ومشرهاجس ومنطلق  تمثل لم ىخرأجهة  من قاتهاعالوقتصادية االاف طراأل

انيةالميزمة )أزالعاجلة  طاتالضغووالمالي  المنطق عليه هيمن الذي الحالي لجبائيا

قبالمترمن واتيجي. ستراالالبعد والتنمية  منطق حساب على الذاتية( دارالموشح ومية لعموا
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دجولوانظرساخنا  الجبائية مةالمنظوح صالإمجال  في قتصادياالطني الوار الحون يكون أ

منها المالية زيرولة طاوعلى  عةضوموالجبائية  مةالمنظوح صالإلحا مقتر 180عن  يقل ال ما 

ما منهاو 2014لسنة  التكميلي المالية نقانوإطار  في القصير المدى على تنفيذه يمكن ما 

المنظمات فطرمن  تقديمها تم حاتالمقترهاته  كل سط.المتوالمدى  على تنفيذه يمكن 

قتصاد.االوالمحاسبة وباية الجفي  اءخبروالسياسية  ابحزاألوالمدنية  الجمعياتوالمهنية  

كدتؤحات مقترهناك  نأذلك  متناسقة.ومتكاملة وشاملة  ليست حاتالمقترهاته  نأعلما  

منهاوالشفافية،  تدعيم كديؤما  منهاوقتصادي، االالجانب  حساب على جتماعياالالجانب  

فعكرف خالمحل  حاتالمقترعديد  هناك نأكما  الخ... ائية،الجبة داراإلتدعيم  كديؤما  

السخية  الجبائية اتمتيازاالتقليص وكات، الشرعلى  الضريبة نسبه تخفيضوفية، المصرالسرية  

العفو إلى ءاللجوود، رالمومن  الخصم تعميموالمستنفعين،  فطرمن  اماتبالتزبطها رو

قتصاداالمع  التعامل طريقةونسبها،  على تفاقاالومهنية الالمصاريف  تخفيضولجبائي، ا

خ... الي، التقديرالجبائي  بالنظام المنتفعين ضبط مقاييسوي ازالمو

شاملة اقتصادية ةنظرإطار  في الجبائي حصالاالج يندرن أي روالضرمن  تالحاالكل  فيو

نأنها شأمن  اضحةويجية اتاسترهداف ألتحقيق والتنمية  لقضايا لويةواألتعطي  منسجمة 

طني.الوالتضامن  تدعموجتماعية االالعدالة  تحققوقتصادي االالنسيج  نّتمت

معالم  ضبطوالحالي،  التنمية اللمنوعي ضوموتشخيص  من قنطالااليجب  ذلك لتحقيقو

الثقافية وجتماعية االوادية قتصاالق الحقوتكريس  على درقابديل  يتنموال منوى محتوو

قتصاديةاالحات صالاإلن تكوحتى  نسيةالتورية للجمهوالجديد  رالدستونص  في دةارلوا

رية. الدستوالسياسية  اتختيارلالجمة مترواكبة مو
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الخاتمة 

تختالالاالواقص للنوًانظرمتأكدة  صبحتأالجبائي  حصالاإلعملية  نأيتضح  ختاما

انب جوتشمل  معقدة مليةعيمثل  حصالاإلهذا والحالي.  الجبائي النظام تميز التي العديدة 

على  حصالاإليقتصر  نأيمكن  ال بالتاليواجتماعية واقتصادية  ثقافية، سياسية، ديدةع

د دومرونجاعة  لضمان شامل يتنموبديل  اعتمادوشاملة  اجعةمريتطلب  بل فنية اءاتجرإ

دمة. المقحات المقتر

طاحةاإلوجتماعي االاك الحرن أض والمفرمن  نهألًدااروح صبأنس توفي  بديل عن البحثو

ات اختيارعلى  القائم الحالي يالتنموالنمط  عجز بحدة حطرقد  2011سنة  النظام سأبر

من جتماعياالاك الحرفعها رالتي  اتالشعارمع  بالتجاووالمطالب  تلبية على اليةليبرنيو

تعطي والجهوية  قارالفومن  تقلصوجتماعية االالعدالة  تضمن تنمية فيوالشغل  في حق 

الجبائي. اجبالوسه أرعلى واجب بالوالقيام  من التملصوة شوالروالفساد  مةلمقاوهمية أ

ح لطرسانحة  ةفترتمثل  الحريات، عديد من مكنت التي اطيالديمقرنتقال االة فترن أعلما  

في يالفكراك الحرن أكما  طار.اإلهذا  في الجباية لةمسأمعالجة وي التنموالبديل  ضيةق

»اتفاق زتجاوة روضركد يؤصبح أقتصادي، االالميدان  سهاأرعلى وجتماعية، االلميادين ا

سانحة  الحالية ةالفترن أكما  ي.التنموالبديل  لةمسأح لطرسع وأالمجال  فتح ما اشنطن«،و

من الجبائي النظام حصالإة روضرل حواتفاق وقناعة  دجولوًانظري هرجووهام  حصالبإللقيام 

الجبائي  النظام طبيعة على كزترجهتها  من افعراألفمنظمة  المهنية. المنظمات همأف طر

الجباية، يخص فصال 60 و 30بين  معه تييأمالي  نقانوكل  نألمستقر  غيروًمعقداه تعتبرو

كما تشير ص الجبائية.النصوتتناثر ول الفصو تتكاثر فيه ًمتشعباوًمتضخماًنظاماجعل منه  ما 

ىخرأوتماما  معفية سساتمؤد جولوانظرل عادغير  الحالي الجبائي النظام نأإلى  المنظمة 

داء، باألالمطالبين وجبائيين الان عواألبين  التصالح عدم إلى افعراألتشير وائب. الضرتدفع  

إلى  هتطويروالجبائي  نالقانوتعصير  ةروضرن كدويؤكما  بينهم. المتبادلة تهاماتاالإلى و
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مساهمة من فعالروجهة  من الجبائية للمساهمة خضاعهإوي ازالموع القطامة مقاوجانب  

يدعو اخيرأوفين. الطرحق  يضمن عانزوقابة رنظام  إقامةوى خرأجهة  من يالتقديرلنظام ا

بتقديم اطنالمومطالبة  قبل المثل عطاءإة روضرومية العموالنفقات  شيدترإلى  افعراأل

تضحيات. أكثر 

ائح الشرسلم  تحيين رعبالجبائية  العدالة تكريس على العمال منظمة كدتؤجهتها  من 

مة مقاووائب الضرنسبة  تقليص جانب إلى المالي بالتضخم بطهاروكة المشترالتخفيضات و

مع درالمومن  الخصم تعميموعفاءات اإلنظام وي التقديرالنظام  إلغاءوي ازالموع لقطاا

بين، المتهرعلى  العقاب تشديدوفية المصرالسرية  فعروالجبائي،  بللتهرجدية  مةمقاو

ة روضرعلى  العمال منظمة كدتؤطار اإلهذا  فيوإلخ...  الجبائية، المصالح تدعيموح صالإو

ق الحقوضمان  قصد المداخيل زيعتوعادة إلسياسات  عتباراالعادة إوي تنموبديل  ةربلو

جتماعية.االالعدالة  تدعيموة الثقافيوجتماعية االوقتصادية اال

غلب أعلى  الداخلية، هاتقاريرفي  تشدد المالية ةارزوفي  الجبائية المصالح عديد نأكما  

كل المدنية. الجمعياتونية مهالالمنظمات  اساتدروبيانات  في دةارالواقص النووت ختالالاال

حصالاإلتهم  التي النقاط يدعدل حوااللتقاء  جانب إلى كةمشترادة إرد جووإلى  يشير هذا 

طنيالوار للحومة الحكوف طرمن  ضوالمعرالجبائي  حصالاإلع ومشروالمنتظر.  الجبائي 

علىوً.سابقابعضها  كرذى جرعديدة  اقصنوعلى  ييحتوع ومشرد مجريبقى  قتصادياال

ن تكواتيجية استرات اختياروبديل  يتنموع ومشرضبط  تأكيد على صيحرن أطني الوار الحو

التنمية  قضايا ويخدم الضيق المالي المنطق زيتجاوجبائي  حصالإة رلبلوالمنطلق وطار اإل

عية.جتمااالالعدالة و

ات السنوفي  اعات سياسية حادةصروشهدت تجاذبات  اطييمقرالدنتقال ة االن فترأعلما  

المجتمع منظمات همأليه عفت شرأافقي توٍّتمشبفضل  الإعليها  التغلب ِيجرلم  الماضية

فيه بما قتصادياالالمجال  فإن السياسي، المجال في ًرياوضرافق التوكان  كماوالمدني.  

اقفالموبعض  على لالتنازمن  أكثر ويستدعي ًتضامنياًتمشيايتطلب  الجبائي حصالاإل

فيرلتوالمادية  المصالح عضبعن  لالتنازيستدعي  نهأذلك  النظر، جهاتولتقريب  السياسية 

المستدامة.  التنميةوك المشترالعيش  
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