
الشعبية الديمقراطيةلجمھورية الجزائرية ا  

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة منتوري قسنطينة

 كلية العلوم ا*قتصادية و علوم التسيير

 

ا*قتصاديتخصص التحليل و ا*ستشراف   

 التجانس الضرييب كآلية لتفعيل التكامل اإلقتصادي
 

 

 

 مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شھادة الماجستير في العلوم ا*قتصادية 

                        : إشرافتحت                                                       : الطالب إعداد

شمام عبد الوھاب الدكتور ا<ستاذ                                              العاقر جمال الدين  

 

 

:أمام لجنة المناقشة المتكونة من   

رئيسا      يأستاذ محاضــــــــــــــــر بجامعة منتور  مرازقة صالـــــــــــح   .د-1  

منتوري     مقرراشمــام عبد الوھاب    أستاذ التعليم العـــــــالي  بجامعة .د.أ -2  

يحيــوش حسيــــــــن    أستاذ محاضـــــــــــــــر  بجامعة منتوري     عضوا.د-3  

غربـــــي فوزيــــــــة    أستاذ محاضـــــــــــــــر  بجامعة منتوري     عضوا.د-4  

 

2008/2009 السنة الجامعية   

االقتصاديالتجانس الضرييب كآلية لتفعيل التكامل   

- دراسة حالة بلدان املغرب العريب -  



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
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 شكر و تقدير

 

هذا العمل ، أتقدم جبزيل  إمتامبعد أن حنمد اهللا الذي أعطانا القوة و القدرة على 

على هذا  اإلشرافاألستاذ الدكتور مشام عبد الوهاب الذي قبل  إىلالشكر 

كانت حافزا جيدا  إرشاداتالعمل و ملا أحاطين به من اهتمام و نصائح و 

.ملتابعته هذه املذكرة و اجنازها   

الدكتور حممد عباس حمرزي ملا قدمه لنا من معلومات  إىلأتقدم كذلك بالشكر 

عمال مكتبة املدرسة و إرشادات متعلقة مبوضوع البحث ، دون أن ننسئ شكر 

مجيع  إىلو العليا للتجارة ، و كذا عمال املديرية العامة للضرائب بوزارة املالية ، 

.النور  إىلهذه املذكرة  إخراجمن ساهم من قريب أو من بعيد يف   

 

 شكرا 

 

 

 

 



 

 

 

  هداءإ

     أخي         تواضع إىل الوالدين الكرميني ، إىل أهدي هذا العمل امل

.و أخوايت األعزاء  

. إىل كل شخص أكن له االحترام و التقدير و العرفان باجلميل  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

  

  

 دمةـــاملق
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  أ
 

                                                                               :المقدمة    

                                      
  االقتصادو تطورات عديدة ، خاصة على صعيد عوملة  استحقاقاتلقد شهد عقد التسعينات    

السوق و حترير  اقتصادألموال ، التوجه حنو املعلومات و األفكار ، حركة رؤوس ا انتقالسرعة 

التجارة ، يف ذات الوقت ظهرت العديد من التكتالت اإلقليمية كضرورة حتمية ملواجهة هذا 

التحرير اهلائل يف مناطق خمتلفة من العامل لتضم أقطار متقدمة و نامية ، كما هو احلال بالنسبة 

قة التخلف من خالل تكوينها إلحتاد املغرب العريب  لدول املغرب العريب اليت حتاول اخلروج من بوت

  .العاملي  االقتصادبغية زيادة حصتها من املبادالت الدولية و حتقيق اندماج أفضل يف 

  

عن التعامل و عجزت املؤسسات الرمسية  باإلخفاقبيد أن اجلهود التكاملية املغاربية قوبلت    

ئق و العقبات اليت جعلت من االحتاد املغاريب جسدا بال نتيجة مجلة العوا االجيايب مع املستجدات ،

  .روح و كبحت حتقيقه لألهداف املرجوة

  

 الشراكة اتفاقياتالنتائج احملققة يف إطار هذا التكتل و عدم حتقيق  ضعفعلى الرغم من    

حرك لنتائج املرجوة ، جيب على هذه الدول أن تتخلى على طابع التلاملتعددة مع العامل اخلارجي 

يف املنطقة باستخدام خمتلف األدوات  االندماجاملنفرد يف عالقاا اخلارجية و العمل على تسريع 

  .املتاحة نقدية كانت أم جبائية 

  

    ا التكامل ذهلتثمني  كأداةجتانس ضرييب مغاريب  قامتاه الوسائل و أجنعها ذو لعل أفضل ه   

التهرب  ،الزدواج الضرييب الدويل اعلى رأسها  و، و التقليل من املشاكل الضريبية الدولية 

يلعبه يف حتسني  الذيالدور الكبري  إمهالدون  ، املضرةا املنافسة الضريبية ذالضرييب الدويل و ك

  .ا تنمية املبادالت التجارية البينية للدول األعضاء يف التكامل االقتصادي ذو ك األقاليم جاذبية



 

  ب
 

  :األيت التساؤلن خالل طرح و عليه سنقوم بتناول املوضوع م

  ؟ ملغاريباميكن للتجانس الضرييب تفعيل التكامل هل 

  :تنحدر من التساؤل الرئيسي جمموعة من التساؤالت الفرعية 

  تلعبه الضريبة يف العالقات االقتصادية الدولية ؟ الذيما الدور  �

 ؟ جتانس ضرييب إقامةكيف ميكن تفعيل التكامل االقتصادي من خالل  �

 ي دعائم إقامة جتانس ضرييب مغاريب ؟ما ه �

 ا التجانس ؟ذهل تسمح النظم الضريبية املغاربية بتجسيد ه �

  

  :الفرضيات

ميكن االعتماد على  ، العمللتحديد املوضوع و عدم اخلروج عن اهلدف املرجو من هذا    

  :التاليةجمموعة الفرضيات 

 .يعمل التجانس الضرييب على تفعيل التكامل االقتصادي  �

إىل متاثل نظمها الضريبية مبا يسمح بتحقيق جتانس ة يك للبلدان املغاربريؤدي املاضي املشت �

 .ضرييب مغاريب 

 

  :أسباب اختيار املوضوع 

  :يعود اختيارنا للموضوع جلملة من األسباب، ميكن عرضها فيما يلي 

ملغاريب اتصادي قلة الدراسات املتعلقة مبوضوع التجانس الضرييب كآلية لتفعيل التكامل االق •

 .نتيجة فشل التجربة املغاربية يف حتقيق التكامل االقتصادي 

معاجلة املوضوع إلمكانية تفعيل التكامل االقتصادي املغاريب و بعثه من جديد ، خاصة بعد  •

لة النتائج اليت حققها منذ تقريبا عقدين من الزمن ، إضافة إىل ذلك فلم تؤدي اجلهود آض

 . حتقيق التنمية املرجوة إىل ألعضائهاملنفردة 

 



 

  ت
 

  : ف و أمهية الدراسةاأهد

اإلقليمية يف عصر تستحوذ هنة املتمثلة يف تنامي عدد التكتالت ايف ظل التحوالت االقتصادية الر   

  .صهر احلدود بني الدول توسيع نطاق حترير التجارة الدولية و  إىلى عملة اليت تسعليه العو

عن زيادة فرصها  و بلدان املغرب العريب بصفة خاصة تبحث تبقى الدول النامية بصفة عامة

فشل االحتاد يف معظم حماوالته التكاملية مما  خاصة بعد ،لتحقيق اندماج أفضل يف االقتصاد العاملي 

خاصة و أن اتفاقيات الشراكة مل حتقق  ،املنطقة  يدفعنا لالهتمام بأسباب و معوقات التكامل يف

 لتكامل و ذلك من خالل جتسيد جتانسلتفعيل هذا ا إمكانيةللبحث عن  ،النتائج املرجوة منها 

  .ضرييب مغاريب 

  

  :منهجية البحث 

و ذلك من أجل الوصول إىل ،  نظرا لطبيعة املوضوع وجدنا ضرورة االعتماد على مناهج خمتلفة   

قد مت االعتماد إجابات عن التساؤل املطروح ، و عليه فان املنهج املعتمد حتليلي وصفي ، و لدى ف

على املراجع كالكتب و البحوث و التقارير املتخصصة و البيانات املستقاة من منظمات دولية ذات 

  .العالقة مبوضوع البحث باإلضافة إىل الرجوع إىل مواقع االنترنيت 

  

  :حمددات الدراسة  

  :تطلبت دراسة هذا املوضوع ضرورة التقيد مبجموعة من القيود أمهها 

الضرييب و ذلك العتباره  و التوافق  ض التنسيقمصطلح التجانس الضرييب عواستخدام  •

 .الصحيحة للمصطلح ، الذي يعد مرحلة متطورة للتنسيق الضرييب الترمجة 

  



 

  ث
 

 إقامةأي اال الزمين الذي عرف  ، 2007إىل سنة  1990زمين ميتد من  بإطارالتقيد  •

يف منظومتها  إصالحاتعظم البلدان املغاربية والفترة اليت شهدت فيها م ،االحتاد املغاريب 

  .الضريبية 

  

من خالل هذه الدراسة سنقتصر على دراسة اجلباية العادية باعتبارها ما مييز أغلبية بلدان  •

 .العريباحتاد املغرب 

  

   :البحثخطة 

  

تم من خالل ي ،ثالث مباحث  إىلو كل فصل  ،أربعة فصول  إىلقمنا بتقسيم هذا البحث    

تأثريها على هذه  كذاو صل األول دراسة دور الضريبة يف العالقات االقتصادية الدولية الف

النظام الضرييب و حمدداته  ،الضريبة والبنيان االقتصادي  إىلالعالقات و ذلك بالتطرق يف البداية 

  .ولية املشاكل الضريبية الد ألهماالقتصادية الدولية و أخريا التطرق  فدور الضريبة يف العالقات

  

لتفعيل التكامل االقتصادي و ذلك  كآليةبدراسة التجانس الضرييب الفصل الثاين قمنا من خالله    

مزاياه و كذا شروط ، مراحله  ،إىل نظرية التكامل االقتصادي ماهيته يف بداية األمر  بالتطرق

و كذا تطبيقه ، نطاقه  ،ماهيته  ،ليتم يف مرحلة ثانية التطرق إىل نظرية التجانس الضرييب  ،حتقيقه 

جتارب التجانس الضرييب يف العامل  إىلو يف مرحلة أخرية سنتطرق ، يف ظل التكامالت االقتصادية 

   .االحتاد األوريب و خاصة جتربة 

  



 

  ج
 

 ،حتمية هذا التكامل  ،أما الفصل الثالث فيتم من خالله دراسة التكامل االقتصادي املغاريب    

ليتم أخريا دراسة دوافع إقامة  ،املؤسساتية و كذا االقتصادية  ،ه السياسية عوائق ،إطاره التكاملي 

  .و اليت من شأا املساعدة على حتقيق هذا التجانس   ، و االقتصادية منها هذا التجانس القانونية 

  

ن م ،يف الفصل الرابع و األخري من هذه الدراسة األنظمة الضريبية املغاربية   سنتناولو أخريا    

لنقوم يف  ، خالل عرض مكونات هذه األنظمة و أهم اإلصالحات اليت عرفتها منظومتها الضريبية 

جتسيد هذا  إمكانية إىلمرحلة ثانية بإجراء دراسة مقارنة بني هذه األنظمة وأخريا سيتم التطرق 

  . و مسامهته يف حتقيق النمو املرجو الضرييب يف املنطقةالتجانس 

  

  :صعوبات البحث 

  :هم الصعوبات اليت مت مواجهتها من أجل القيا م ذه الدراسة يف مثل أتت

  مبوضوع التجانس الضرييب يف إطار العالقات االقتصادية التكاملية قلة الدراسات املتعلقة  �

  .بالتجربة التكاملية املغاربية  اخلاصة و كذا تلك 

مني الضريبيني  املوريتاين واللييب قلة املراجع إن صح القول نذرا خاصة تلك املتعلقة بالنظا �

  .و عدم توفر دراسات يف هذا اال 

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

الضريبة و دورها يف العالقات االقتصادية : الفصل األول 

 الدولية
 

  

  

  

  

  .األنظمة الضريبية املغاربية: املبحث األول 
  

  

  .املقارنة بني األنظمة الضريبية املغاربية: املبحث الثاين 
  

  

  .إمكانية جتسيد جتانس ضرييب مغاريب: املبحث الثالث 
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  :مقدمة الفصل األول 

  

ظاهرة العوملة و الصياغة اجلديدة للعالقات االقتصادية الدولية وفق فرص و آفاق  أدى تسارع    

حرية انتقال السلع ، اخلدمات ، املعلومات و كذا عوامل اإلنتاج  و ما ترتب عنها هذه الظاهرة 

ى لعرب احلدود اإلقليمية للدول ، إىل تغيري أدوار الضريبة و جماالت تأثريها ، فبعدما اقتصر دورها ع

، حماربة الضغوط التضخمية ية الوطنية كتمويل خزينة الدولةو االجتماع حتقيق األهداف االقتصادية

أصبح للضريبة مكانة و دور . اخل ...و االنكماشية ، تقليل حدة التفاوت بني الطبقات االجتماعية 

دول للحد من بارزين يف توجيه العالقات االقتصادية الدولية و أضحت أداة فعالة تستخدمها ال

  .  خماطر التحرير االقتصادي وتعظيم مكاسبها يف التجارة الدولية

  

على حدى و  غري أن املغاالة يف استخدام الدول هلذه  األداة و تطبيقها حلقوق سيادا الضريبية    

مبعزل عما يطبق يف باقي الدول ، دفع بظهور العديد من املشاكل الضريبية على الصعيد الدويل ، 

  .خاصة مع ازدياد حركية األوعية الضريبية بني خمتلف الدول 

  

و على هذا األساس سنقوم من خالل هذا الفصل  بدراسة تأثري الضريبة على العالقات االقتصادية 

ارها اإلطار العام الذي تنطوي حتته عالقات التكامل االقتصادي ، و تتم معاجلة هذا الدولية باعتب

الفصل  بالتطرق يف بداية األمر إىل الضريبة و البنيان االقتصادي و يكون ذلك من خالل املبحث 

 الضرييب و حمدداته ، املبحث الثاين سنتناول ماألول الذي سندرس من خالله نظرية الضريبة ، النظا

فيه دور الضريبة يف العالقات االقتصادية الدولية من خالل نقطتني أساسيتني ، األوىل تتعلق 

يف جذب االستثمارات األجنبية   الضريبة   بالضريبة و التجارة الدولية أما الثانية فتتعلق بدور

يبية أهم املشكالت الضر  املباشرة ، أما فيما خيص املبحث الثالث فسنقوم من خالله بدراسة

  . الدولية 

 
 
 



   في العالقات االقتصادية الدولية  و دورها  الضريبة                                                الفصل األول     
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  يان االقتصاديبنالضريبة و ال: املبحث األول 

السياسية و األوضاع  الضريبة و اختلفت أهدافها مع تطور النظم طبيعة لقد تطورت        

ا على متويل خزينة الدولة السائدة يف اتمع ، بعدما اقتصر دورها سابق واالجتماعية اإلقتصادية 

مفهومها نتيجة تطور دور الدولة و تدخلها يف احلياة لتغطية نفقاا ، تغري  ةالالزم باملوارد

اإلقتصادية ، و أصبحت بذلك من أهم الوسائل املستخدمة للتدخل يف احلياة اإلقتصادية و أداة 

للتأثري يف زيادة اإلنتاج و منوه ، حتقيق التوازن اإلقتصادي و كذا احلد من التقلبات و التفاوت يف 

إىل اتساع جماهلا و تنوع أساليب و تعدد استخداماا لتحقق إىل األسعار و األجور ، مما أدى 

  .جانب وظيفتها التمويلية أهدافا أخرى اقتصادية و اجتماعية 

  

غري أن هذه الضريبة ال ميكن أن توجه مبفردها و لكن ضمن النظام الذي يكون بدوره حتت       

  .بنيان إقتصادي معني مترمجا لسياسة ضريبية حمددة 

  

  :الضريبةمفهوم  :األولطلب امل

، و بعد ليهاإ همرظن باختالف و جهات نظر الباحثني وزاوية لقد تعددت الضريبة         

األكثر استعماال  « GASTON  GEESE »" جيز. جاستون" التعريف الذي قدمه األستاذ 

بقصد تغطية  لمقابأداء نقدي تفرضه السلطة على األفراد بطريقة ائية و بال " باعتباره الضريبة 

  . 1 "األعباء العامة 

و ميزة جربية ذ طاعقتا"  :يعتربهاو قد وضع الكتاب تعريفات عديدة للضريبة فمنهم من          

  . 2 " الصاحل العام أجلو بدون مقابل من 

مية ى هيئاا القوأحدفريضة نقدية يدفعها الفرد جربا إىل الدولة أو " و هناك من يرى أا          

و التكاليف العامة دون احلصول على مقابل  الو احمللية بصفة ائية ، مسامهة منه يف حتمل األعم

  3 .أو منفعة خاصة 

                                                 
  .151، ص  1992عادل أمحد حشيش ، أساسيات املالية العامة ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بريوت ،  -  1 
  

  2  -   Jacques  GROSCLAUDE  , Philippe  MARCHESSOU  , Droit fiscal général , 3 me édition ,   édition : Dalloz 
, Paris , 2001, page :2 . 

  . 2000،  3أعاد محود القيسي ، املالية العامة و التشريع الضرييب ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، الطبعة   -  3
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مبلغ من املال تفرضه الدولة و " و حسب املفهوم احلديث للضريبة ميكن تعريفها على أا               

مقابل يف سبيل تغطية النفقات العمومية أو يف  جتبيه من املكلفني بصورة جربية ، و ائية ، و دون

، و حسب هذا املفهوم فالضريبة إضافة إىل سعيها وراء مجع املال  1" دخل الدولة فقطتسبيل 

  .لتغطية النفقات العامة ، أصبحت    وسيلة مهمة لتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية 

ختالف و تعدد الضريبة قد اختلف بو عليه فمن خالل هذه التعاريف جند أن مفهوم ا     

التقليدية تسعى وراء مجع املال لتغطية النفقات  ةيالنظرجهات النظر ، فبعدما كانت حسب و

العامة ، أصبحت حسب املفهوم احلديث وسيلة مهمة لتدخل الدولة يف تنظيم االقتصاد و حتقيق 

  .سياسيةالجتماعية و القتصادية ، االخمتلف األهداف ا

اقتطاع عيين أو نقدي ، يلزم به " ه ميكن استخراج تعريف شامل للضريبة و القول أا و من    

األفراد حسب مقدرم التكليفية ، تتم بصفة ائية و بدون مقابل مباشر موجه لتحقيق أغراض 

  .سياسية ، اقتصادية و اجتماعية 

  

  :أركان الضريبة : الفرع األول

  :ريبة ميكن استخالص اخلصائص اليت متيزها و هي من التعاريف السابقة للض        

  

  :الضريبة فريضة نقدية - 1

هذا يعين أا تنتقل بصفة ائية من املكلف بأدائها إىل الدولة ، فاألصل أن تدفع الضريبة يف        

العصر احلديث يف صورة نقود و ذلك بالتماشي مع مقتضيات النظام االقتصادي ككل ، حيث 

، ومبا أن ) يف القطاعات العامة أو اخلاصة (املعامالت قائمة على استخدام النقودأصبحت جممل 

النفقات العامة تتم يف صورة نقدية فال بد من أن تكون اإليرادات العامة و مبا فيها الضرائب يف 

  ) .نقدية ( نفس الصورة 

انت تسود إال أن األمر مل يكن كذلك فيما سبق خاصة يف النظم اإلقطاعية حيث ك    

اإلقتصادات العينية و ال تستخدم النقود إال يف حدود ضيقة كانت الضريبة تفرض و جتيب عينيا ،  

  :و ميكن إرجاع عدم مالئمة الضرائب العينية لالقتصاد املايل احلديث إىل األسباب التالية 

                                                 
  .48 ،ص راسالت التجارية ، اديب جريس للنشرادوار مجيل ، موسوعة عامل التجارة و إدارة األعمال ، الضرائب و االقتصاد امل -  1
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النقدية و ذلك بها الضريبة لتتطلب الضريبة العينية تكاليف مرتفعة جلبايتها عن تلك اليت تتط -

تعرض  إىلنقلها و ختزينها باإلضافة  ،بسبب ما تتحمله الدولة من نفقات جباية احملاصيل 

   .1هذه احملاصيل للتلف

أي أن الضريبة العينية ال تتفق مع . 2 األسلوب العيين ال يسمح بتحقيق مبدأ العدالة الضريبية -

لى شكل ساعات عمل يستحيل معرفة عدالة توزيع األعباء املالية ففي حالة دفع الضريبة ع

خر ، آلمدى قدرة األفراد على حتمل العمل ، و صعوبة معرفة تكاليف اإلنتاج من منتج 

  . لإذا ما قدمت الضريبة يف شكل حمصو

النقدية  يراداتالنظام املايل احلديث يستوجب أن تكون النفقات يف شكل نقدي و عليه فاإل -

 .لعينية اإليرادات ا نتكون أكثر مالئمة م

 
رغم األسباب املذكورة سابقا ال تزال بعض الدول تفرض ضرائب عينية بغية حتقيق أهداف    

معينة ، ففي الصني و كوريا جتين الضرائب الزراعية عينا لضمان احلصول على كميات 

ن اخنفاض القدرة عللتصدير بطريقة مباشرة و لتخفيض اخلسائر الناجتة  ةالالزماحملاصيل 

  . 3ة للنقود الشرائي

  

  :الضريبة إجبارية  - 2

، فبعدما  4و هذا ما يعين أن الفرد ليس حرا يف دفع الضريبة بل هو جمربا على دفعها للدولة         

كانت يف بادئ األمر منحة أو هبة تقدم للحاكم اكتسبت صفة اإللزام و أصبحت عمال من 

صاحبه حتت طائلة العقاب و حتصل الدولة  أعمال السيادة ، و أي رب أو امتناع عن دفعها يوقع

  . 5عندها على حقها باحلجز ، و من ميتنع عن تأديتها  جتىب منه قسرا بالقوة 

  

                                                 
حادري دنيا ، أثر اإلصالح الضرييب على نشاط املؤسسة االقتصادية ، رسالة ماجستري ، معهد العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر   -  1

  .12، ص  2000-2001،
 . 152عادل أمحد حشيش مرجع سابق، ص  -  2
  . 157، ص  1988، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، املالية العامةحامد عبد احلميد دراز ،مبادئ  - 3
  . 152عادل أمحد حشيش ، مرجع سبق ذكره ، ص - 4
  .49ادوار مجيل ،  مرجع سبق ذكره ،ص   - 5
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و جتدر اإلشارة إىل أن عنصر اجلرب ال يعين جواز فرضها و حتصيلها دون ضوابط قانونية         

تزام بأحكام هذا القانون عند ربط حمددة إذ جيب أن تصدر الضريبة بقانون و جيب على الدولة االل

  .و حتصيل الضريبة 

كما أن اعتبار الضريبة إجبارية ال ينفي أو ال مينع من أن تعرض على ممثلي الشعب          

  .للمصادقة عيها مما يدل على قبوهلا من طرف املمولني عن طريق ممثليهم 

 يتقدم ا األفراد من تلقاء أنفسهم يف إن هذه اخلاصية متيزها عن املسامهات الطوعية اليت        

  .مناسبات وطنية معنية  كاهلبات و التربعات 

  

  :الضريبة تدفع بصفة ائية  -3

مفاد هذه العبارة أن املكلف ال ميكنه استرداد املال الذي يدفعه على سبيل الضريبة بأي        

، أي أن الدولة ال تلتزم برد  2أثبت عدم انتفاعه من خدماا  وحىت ل ،1 األشكال شكل من

تتعهد الدولة برد أصله يف  ما مييز الضريبة على القرض العام الذي قيمتها إليه بعد ذلك و هذا 

  .3تاريخ االستحقاق 

  : الضريبة تدفع بدون مقابل – 4

الضريبة تدفع بدون مقابل أو منفعة خاصة ، هذا يعين أن املكلف ال يتحصل على نفع       

ا ميكنه االستفادة من اخلدمات العامة كاستتاب األمن و الفوائد األخرى اليت تؤمنها خاص و إمن

فردا يف اجلماعة ، و ليس مموال  باعتباره، و يكون ذلك من خالل املرافق العامة املختلفة 4الدولة 

 .للضرائب 

  

يعتمد كأداة  يترتب على هذه اخلاصية أن مدى انتفاع الفرد باخلدمات العامة ال ميكن أن     

لتقدير الضريبة املكلف بدفعها ، بل جيب اعتماد مدى قدرته على حتمل أعباء هذه الضريبة ، أي 

نظر عن املنافع اليت تعود على الفرد لأن الضريبة فريضة  حيميها واجب التضامن االجتماعي بغض ا

                                                 
  .49ادوار مجيل، مرجع سابق ، ص   -  1
  .127أعاد محود القيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  .266، ص  2002ة إبراهيم  أيوب ، مبادئ املالية العامة ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،حامد عبد احلميد دراز ،مسري - 3
  . 49ادوار مجيل ،  مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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ملقابل امللموس يف من جراء قيام الدولة بدورها يف النشاط اإلقتصادي ، و هكذا تنفي فكرة ا

  .1فرض الضريبة و تغدو فريضة دون مقابل 

  

  :غرض الضريبة هو حتقيق النفع العام  – 5

و هذا يعين أن حصيلة الضريبة متكن الدولة من حتقيق النفع العام ، أي أا دف إىل حتقيق        

كلف بدفع للمنفع خاص بتقدمي  متلتز، أي أن الدولة ال  2أغراض اجتماعية و إقتصادية و مالية 

باقي اإليرادات العامة لتغطية مصاريف اإلنفاق  إىلضريبة ، بل تستخدم حصيلة الضرائب إضافة لا

  .لمجتمع لالعام ، و الذي يعين حتقيق منافع عامة 

  

حاليا و مع تزايد درجة تدخل الدولة يف احلياة اإلقتصادية ، أصبحت الضريبة تستخدم        

بعض  األنواع من  فرضتصادية و اجتماعية خمتلفة ، كحماية الصناعة الوطنية بلتحقيق أغراض اق

الضرائب اجلمركية ، أو تشجيع االدخار و احلد من االستهالك لتعبئة الفائض يف أغراض التنمية 

، فبعد ما كان الكالسيك يشترطون حياد الضريبة انعكاس لفكرة حياد الدولة ،  3اإلقتصادية 

، و أعطوا مفهوم جديد للدولة و هي الدولة  1929بعد األزمة اإلقتصادية لسنة جاء الكينزيون 

  .املتدخلة 

  

  :أهداف الضريبة : الفرع الثاين 

لقد تغريت األدوار املمنوحة للضريبة بتطور دور الدولة ، فقد نادى الكالسيك حبياد الدولة         
لقيام الدولة  ةورها تغطية النفقات الالزممما جيعل ضرورة كون الضريبة حيادية و ال يتعدى د 4

  .مبهامها احملدودة 

                                                 
  . 13حادري دنيا ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .127أعاد محود القيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  .153عادل أمحد حشيش ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
جامعة  ،تطورات ، حدود و آفاق ، رسالة ماجستري ، 2008-1992سارة نبيلة بلحسن ،اإلصالحات اجلبائية يف اجلزائر ،  - 4

  . 8، ص  2004سبتمرب  اجلزائر ،
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و ال يوجد هلا أي تأثري على احلياة  أحدو يعين حياد الضريبة بأن ال تلحق الضرر بأي        

  .1فراد يف سبيل توجيه نشاطهم يف اجتاه معنياألاإلقتصادية ، أي ال ينتج عنها أي ضغط على 

  

ريبة يف املفهوم التقليدي دف إىل أي غاية اقتصادية ، فقد كانت و عليه مل تكن الض       

  .  ةموجهة لتغطية خزينة الدولة باإليرادات الالزم

  

أهم مصادر التمويل ، ووسيلة فعالة  أحدإن املفهوم احلديث للضريبة يقوم على اعتبارها       

ن فرضها توفري األموال لتغطية لتدخل الدولة يف احلياة اإلقتصادية ، و بذلك مل يصبح اهلدف م

النفقات العامة فقط، بل أصبحت تؤدي أهدافا أخرى يف  اال اإلقتصادي و اإلجتماعي و 

  .2السياسي

و بذلك أصبحت آلثار الضريبة أمهية كربى مع اتساع نطاق دور الدولة و درجة تدخلها يف    

  .احلياة  اإلقتصادية 

  

  :اهلدف املايل للضريبة  - 1

يرى الفكر التقليدي أن هدف الضريبة األساسي و الوحيد هو التحصيل املايل ، و يعين به         

  3:توفري األموال الضرورية لتغطية النفقات العامة ، ضمن ضرورة حتقق شرطني أساسني 

  .حياد الضريبة  -

  . اوفرة حصيلته -

احلصيلة الضريبية فتعين أن يقصد باحلياد الضرييب عدم تأثريها يف احلياة اإلقتصادية، أما وفرة 

  .تكون غزيرة بشكل يضمن تغطية احتياجات اإلنفاق العام

  

للضريبة لكنه يرفض فكرة حياد الضريبة و يعترب أن  أما الفكر احلديث فال ينكر الدور املايل

  .و اقتصاديةسياسية  ،هلا آثار أخرى إجتماعية 

                                                 
  .56ادوار مجيل ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .38،ص  2003ر ، ناصر مراد ، فعالية النظام الضرييب بني النظرية و التطبيق ،دار هومة ، اجلزائ - 2
  . 39املرجع السابق ، ص  - 3
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  :األهداف اإلقتصادية  - 2

التأثري على الواقع  أجلتدخل الدولة يف احلياة اإلقتصادية و ذلك من ضريبة أداة لتعد ا       

و ذلك من خالل التخصيص األمثل للموارد  االقتصاديةاإلقتصادي و حتقيق أهداف السياسة 

   .1و معاجلة بعض املشاكل اإلقتصادية االقتصادية

  : و تتجلى هذه األهداف يف 

مير النشاط اإلقتصادي   2: الوطين  دالنقحماربة الضغوط التضخمية و احملافظة على   -

بفترات تضخم و فترات انكماش ، ففي فترات اإلنكماش و الركود اإلقتصادي تقوم الدولة 

بتخفيض العبء الضرييب الذي يؤدي إىل إرتفاع أو زيادة الدخول و منه زيادة اإلدخار و هو ما 

 .يؤدي بدوره  إىل زيادة اإلستثمار 

 
عن حجم السلع ، فترتفع  النقديالذي يرجع إىل زيادة العرض ( التضخم أما يف فترات     

فتعمد الدولة إليها برفع نسبتها و التوسع يف فرضها ، و ) األسعار و تتدهور قيمة النقد الوطين 

هذا ما يؤدي إىل اخنفاض اإلنفاق و بالتايل إىل نقص الطلب فتهدأ األسعار و ترتفع القدرة 

  .3الشرائية للنقد 

  

و يكون ذلك من خالل فرض ضرائب : محاية الصناعة الوطنية من املنافسة اخلارجية  -

مجركية مرتفعة على السلع املستوردة دف احلد من استريادها ، و تشجيع الصادرات عن طريق 

 .إعفائها جزئيا أو كليا من الضرائب اجلمركية 

من الضريبة أو ختفيضها  تشجيع بعض أنواع النشاط اإلقتصادي عن طريق إعفاء النشاط -

 . 4على نسبة النشاط أو إعفاء املواد األولية املستوردة 

  

  
                                                 

  . 40ناصر مراد ، مرجع سابق  ،ص  -  1
  .9سارة نبيلة بلحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
قارة مالك ، التهرب الضرييب يف اجلزائر ، رسالة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة منتوري ، قسنطينة  - 3

  . 26، ص2003،
  . 15حادري دنيا ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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  : األهداف اإلجتماعية - 3

يتمثل اهلدف اإلجتماعي األساسي يف استفادة املمول للضريبة من اخلدمات العامة اليت تقوم       

  .وعة من قبل األفرادالدولة بتقدميها بصفة متساوية غري آخذة بعني االعتبار النسب املدف

كما تعمل الضريبة على تقليل حدة التفاوت بني خمتلف طبقات اتمع و حتقق ذلك من      

خالل إعادة توزيع الدخل حيث تفرض الضريبة بنسب مرتفعة على األغنياء يصبحوا  أقل غنا من 

  1جتماعية للفقراء و استخدام هذه احلصيلة لتغطية اإلنفاق العام املوجه لتحسني احلالة اإلجهة 

 طريق التوسع يف أداء اخلدمات العامة خاصة يف ميادين التعليم و يكون ذلك عن ،من جهة أخرى

الصحة و اإلسكان مما يترتب عليه زيادة الدخل احلقيقي للفقراء ، تصحيح اهليكل اإلجتماعي و   

  .حتقيق التضامن بني أفراد اتمع

و ذلك بإعفاء أنشطة  ،2ة لتنمية بعض األنشطة اإلجتماعية و ميكن للضريبة أن تستخدم كأدا 

  .اجلمعيات من دفعها 

  

، فبتمويل من الضرائب البيئية 3و أخريا ميكن للضريبة أن تشكل أداة فعالة ملعاجلة مشاكل البيئة   

ميكن للحكومة أن تقوم بإجراءات عديدة يكون هلا تأثري إجيايب على البيئة و من هذه اإلجراءات 

ما يتعلق ببناء و حتسني طرق املواصالت و النقل العام و اإلجراءات األخرى يف جمال البنية التحتية 

  . 4اليت يكون هلا تأثريا اجيايب على البيئة 

  

  :األهداف السياسية - 4

لقد ظهرت األهداف السياسية للضريبة نتيجة تدخل الدولة يف احلياة اإلقتصادية ، و أصبحت      

  .و الدويل أتخدم لتحقيق هذه األهداف سواء على الصعيدين احمللي الضريبة تس

                                                 
1  - Jacques  GROSCLAUDE  , Philippe  MANCHESSOU , op. cit. p.4.   

  . 26قارة مالك ،مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
  . 57ناصر مراد ،مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
  . 64، ص  1998رسالن خضور ، اقتصاديات البيئة ، دراسات ، وزارة الثقافة ، دمشق ،  - 4



   ة في العالقات االقتصادية الدولي و دورها الضريبة                                                     الفصل األول 

 10 

حمليا أو داخل الدولة من خالل متيز املعاملة الضريبية بني الطبقات و خمتلف املناطق يف البالد       

و مثال ذلك منح إعفاءات  لالستثمار يف املناطق النائية أو إعفاء فئة من املواطنني من بعض 

  .ء الشهداء و ااهدين الضرائب كأبنا

أما دوليا فتستخدم الضريبة كأداة لتسهيل التجارة اخلارجية مع بعض الدول أو احلد منها من      

  .خالل استخدام الضرائب اجلمركية وفقا للسياسة املتبعة

  

،  كما رأينا سابقا ميكن للضريبة حتقيق أهداف خمتلفة مالية ، إقتصادية ، إجتماعية و سياسية     

لكن جتدر اإلشارة إىل أن التداخل بني األهداف السابقة ميكن أن حيدث تعارض  بني اهلدف املايل 

  .و األهداف األخرى 

  

  :مفهوم النظام الضرييب : املطلب الثاين 

ال توجه الضريبة مبفردها و إمنا يف إطار النظام الضرييب الذي يكون بدوره حتت بنيان      

باآلخر ، تكتسب دراسة النظم الضريبية أمهية بالغة إذ متكن  نظام تأثر كل ، إذ ي 1إقتصادي معني

الباحثني من تقييم خمتلف النظم الضريبية و حتديد مدى جناحها يف حتقيق أهدافها و حماولة حتسني 

  .فعاليتها 

  

تعرف على و ملا كان النظام الضرييب يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الضريبية فال بد لنا من ال     

 و سياسة املاليةلالسياسة الضريبية جزء من افماهية السياسة الضريبية قبل تطرقنا للنظام الضرييب ، 

تسعى  أناليت بدورها جزء من السياسة اإلقتصادية للدولة ، و عليه جيب على السياسة الضريبية 

  .إىل املسامهة يف حتقيق أهداف اتمع

جمموعة الربامج املتكاملة اليت ختططها و تنفذها الدولة مستخدمة ى أا لميكن تعريفها ع و     

و إجتماعية و سياسية مرغوبة   اقتصاديةاث آثار حدكافة مصادرها الضريبية الفعلية و احملتملة ، أل

  .2و جتنب آثار غري مرغوبة للمسامهة يف حتقيق أهداف اتمع 

                                                 
  . 28سارة نبيلة بلحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 13، ص  2000سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مدخل حتليلي مقارن ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  - 2
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نفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه أنواع و برنامج ختططه و ت" و تعرف كذلك على أا      

اث آثار مرغوبة و جتنب آثار غري مرغوبة على كافة متغريات حدأساليب و فنون الضرائب أل

  . 1 "النشاط اإلقتصادي و اإلجتماعي و السياسي مسامهة يف حتقيق أهداف اتمع

  

  :و هي  من التعريفني السابقني ميكن استخراج مسات السياسية الضريبية    

و  االتساق مكوناا عالقات بنيالضريبة جمموعة متكاملة من الربامج تسود السياسة  -

أي أن كل مكون من مكونات السياسية الضريبية ما هو إال جزء متكامل من هذه  2الترابط 

ية و اليت تعد كذلك جزء من السياسة اإلقتصادية لالسياسة و اليت بدورها جزء من السياسة املا

مة للدولة ، و عليه ال يتم النظر إىل كل مكون على حده بل ينظر إليه على أنه جزء من العا

ية بصفة عامة ، هذه النظرة التكاملية لمكونات السياسة الضريبية بصفة خاصة و السياسة املا

  .قد تظهر يف األهداف اليت يرغب اتمع حتقيقها  تساهم بفعالية يف مواجهة التناقضات اليت

على األدوات الضريبية الفعلية و احملتملة و الربامج املتكاملة معها كاحلوافز  تعتمد -

 .3الضريبية اليت متنحها الدولة ألنشطة اقتصادية معنية دف تشجيعها

السياسة الضريبية ما هي يف الواقع إال أداة من أدوات السياسة اإلقتصادية اليت تساهم يف  -

  .4حتقيق أهداف اتمع

  

  :تعريف النظام الضرييب : ول لفرع األا

  :حيتمل تعريف النظام يف جمال الضريبة مفهومني       

  .مفهوم واسع  -

  .مفهوم ضيق  -

                                                 
  . 18، ص  2003/ 2002حامد عبد احلميد دراز ، النظم الضريبية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  - 1
  . 8،ص  الدار اجلامعية ، اإلسكندريةاملرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية بني النظرية و التطبيق ،  - 2
  8املرسي سيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
درية ، يونس أمحد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مدخل حتليلي مقارن ، دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكن- 4

  .14، ص 2002
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حسب املفهوم الضيق فإن النظام الضرييب هو جمموعة القواعد القانونية و الفنية اليت متكن من        

حيث يقصد بالقواعد  1 لإىل التحصي االستقطاع الضرييب يف مراحله املتتالية من التشريع إىل الربط

و اليت تتمثل يف قواعد العدالة ، " ثروة األمم " يف كتابه " آدم مسيث" القانونية تلك اليت ذكرها 

يب و طرق لخمتلف أسا:  2اليقني ، املالئمة و اإلقتصاد يف التحصيل ، أما فيما خيص القواعد الفنية 

  . ة الضرائبالتحصيل و التقدير املتبعة من طرف مصلح

بينما يقابل مفهومه الواسع جمموعة العناصر اإليديولوجية و اإلقتصادية و الفنية و اليت يؤدي       

ختتلف صورة هذا الكيان من جمتمع رأمسايل إىل جمتمع اشتراكي  ، 3تراكبها إىل كيان ضرييب معني 

لسياسة لييب الترمجة العملية متخلف ،يف هذه احلالة يصبح النظام الضر ومن جمتمع متقدم إىل آخر

  . الضريبية فهو الصياغة الفنية هلا و حمقق أهدافها

  

ية بني الدول فاختالف النظم الضريب لدى بعدة نظم ضريبية ، ةالضريبيترجم السياسة تو قد      

النظام الضرييب الذي حيقق أهداف  فان ذلك  إضافة إىل ، سياستها الضريبيةال يعين اختالف 

سياسة يف جمتمع آخر و لضريبية معينة يف جمتمع ما قد ال يصلح لتحقيق أهداف نفس  ا سياسية

دول نامية أو دول  ، ات التقدم اإلقتصاديستويجوهرية يف م اختالفاتوجود  إىليرجع ذلك 

ييز بني دول التمبو كذا أسلوب اإلدارة اإلقتصادية  اشتراكيمتخلفة ، فلسفة النظام رأمسايل أو 

قوى السوق يف ختصيص املوارد و توزيعها مع تدخل الدولة ، و دول أخرى تتبع ى تعتمد عل

  .التخطيط لتحقيق أهدافها

  

  أركان النظام الضرييب: الفرع الثاين 

  :وفقا للمفهوم الواسع للنظام الضرييب فهو يرتكز على ركنني رئيسني        

  .اهلدف  -

  .الوسيلة  -

                                                 
  . 7املرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 19، ص  2003يونس أمحد البطريق ، النظم الضريبية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، - 2
ي ، التجربة علي صحراوي ، مظاهر اجلباية يف الدول النامية و أثرها على االستثمار اخلاص من خالل إجراءات التحريض اجلبائ - 3

  .31، ص  1992-1991رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر ، ، اجلزائرية
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  :  اهلدف -1

يب إىل حتقيق أهداف الدولة اليت حتددها فلسفتها السياسية و يعكس ما قد يرمي أي نظام ضري      

، بتعبري آخر يقوم النظام الضرييب بتحقيق أهداف السياسة 1يطرأ على هذه األهداف من تغريات 

الضريبية اليت حتددها الدولة وفق سياستها اإلقتصادية ، ولذلك ختتلف هذه األهداف من بلد إىل 

  .آخر

  

  : ةالضرييب يف الدول الرأمسالي ملنظاهدف ا -أ

احليادي اجتاه النشاط  هلقد كان النظام الضرييب القائم يف الدول الرأمسالية املتقدمة متميز مبوقف      

اإلقتصادي خاصة و أن هذه الدول مل يكن يعنيها التدخل للحد من عدم املساواة يف الظروف 

اإلنتاج ، فكانت الضريبة جمرد أداة مالية متكنها  اإلقتصادية و اإلجتماعية بني أصحاب عوامل

  .الدولة من تغطية اإلنفاق العام 

  

، أدى ذه  1929غري أن عدم مقدرة النظام الرأمسايل عن مواجهة األزمة اإلقتصادية لعام        

أداة  فأصبحت بذلك) املالية ( جديدة إضافة إىل وظيفتها التقليدية  فالدول إىل منح الضريبة وظائ

  .متكن الدولة من التدخل يف احلياة اإلقتصادية و اإلجتماعية

  

املتخلفة فيعترب أداة لتنمية إمكانيات اإلدخار و  ةأما النظام الضرييب القائم يف الدول الرأمسالي       

، و كذا يئة الظروف املواتية 2 االستهالكي اإلنفاقاإلستثمار عن طريق فرض ضرائب حتد من 

 حتقيق التخصيص األمثل للموارد ىللزيادة معدل النمو اإلقتصادي ، كما يهدف إ للتنمية

،كما يعمل على احلد من 3 اإلقتصادية الذي ميكن من تنفيذ املشروعات اليت تتضمنها برامج التنمية

التضخم الذي يصاحب عمليات التنمية ملا ترتبط به من تعديالت يف هيكل توزيع الدخول لغري 

  .ل الثابتة و الصغرية صاحل الدخو

  

                                                 
  . 19يونس أمحد البطريق ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
  . 29سارة نبيلة بلحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  . 23يونس أمحد البطريق ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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  : هدف النظام الضرييب يف الدول االشتراكية -ب 

لقد تغري مفهوم الضريبة متاما يف النظام االشتراكي ، إذ أصبحت أداة مرنة من أدوات        

ته من ءالتوجيه اإلقتصادي من ناحية ، و وسيلة من وسائل الرقابة على اإلنتاج و مقياسا لكفا

  .1ناحية أخرى

  

إن األنظمة الضريبية يف البلدان االشتراكية ، هلا خصائصها املميزة عن نظريا يف الدول        

الرأمسالية ، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الوعاء الضرييب ، حيث يكون مال فردي أو خاص يف النظام 

االشتراكية ، و مال مجاعي يف النظم االشتراكية ، األمر الذي جيعل للضريبة يف الدول  الرأمسايل

  . ةمفهوما مبضامني ختتلف متاما عن مضامني مفهومها يف الدول الرأمسالي

  

و على هذا األساس تتشكل أهداف النظام الضرييب للدول وفقا لظروف واقعها السياسي و       

      2. اإلقتصادي و اإلجتماعي و تواكب ما يلحق على هذا الواقع من تطور

  :الوسائل  -

هذه الوسائل ضمن  تندرج ولذلك  ةالالزمحتقيق األهداف جمموعة من الوسائل ب ليتط       

  :عنصرين 

  .عنصر فين  -

  .عنصر تنظيمي  -

  . ضرييب مبفهومه الضيقليشكل هذان العنصران النظام 

  

  :العنصر الفين  -أ

ك على طاع الضرييب و ذلقتيقصد بالعنصر الفين اختيار الدولة للقواعد الفنية املنظمة لال        

، غري أن اختيار هذه الوسائل خيتلف من بيئة ألخرى و يتأثر  3أساس ما تريد حتقيقه من أهداف 

                                                 
  . 33علي صحراوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
                                                                                                                             .     19ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره ، ص    - 2
  . 35قارة مالك ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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بطيعة العالقات القائمة بني اهليكل اإلجتماعي و اهليكل اإلقتصادي كما يتوقف على ظروف البيئة 

  .ىل حتقيقها اليت تسري عليها أحكام هذه القوانني و اليت حتدد األهداف اليت يسعى اتمع إ

  

ختار الدولة الرأمسالية من الوسائل الفنية ما حيقق هلا أقصى حصيلة ضريبة ممكنة تتصف تف    

، أما الدول االشتراكية فتستعني بتلك الوسائل اليت  ىبالثبات من جهة و املرونة من جهة أخر

يث جتعل هذه الوسائل الفنية ، حب ةكنها من التمييز يف املعاملة الضريبية بني أنواع اإلنتاج املختلفمت

  .1أداة على جانب كبري من املرونة و الكفاية لتخطيط كل من اإلنتاج و التوزيع ةمن الضريب

       

و أخريا ميكن اعتبار الوسائل الفنية وسائل عملية ذات صياغة منطقية ملختلف صور الضرائب،   

ضرائب بل تتكامل و تعمل على حتقيق جتعل من النظام الضرييب نظاما منسجما ال تتعارض فيه ال

 .  2األهداف املسطرة من قواعد و قوانني واضحة هلا طابع اإللزام 

 
  : العنصر التنظيمي  -ب

و هو عبارة عن جمموعة القواعد القانونية اليت متكن من االستقطاع الضرييب ، و يكتسي هذا      

ضرييب متشعب يقتضي توفر تنظيم إداري العنصر على أمهية بالغة حيث توجد الضريبة ضمن مزيج 

يتكفل باإلقرار ، الربط و التحصيل، فيزداد هذا التنظيم كلما تعقد الكيان الضرييب ، مما يتطلب 

  .وجود عالقة تكاملية بني خمتلف الضرائب اليت تكونه

  :و لتحقيق هذا العنصر ال بد من مراعاة بعض االعتبارات أمهها 

  

ييب يف جمموعه ، و مثال ذلك الضرائب التصاعدية يعوض عدم عدالة عدالة النظام الضر     

  .     الضرائب على االستهالك 

املطبقة بالفعل تستطيع أن  ةاملرونة و اليت تدل على أن الضرائب املختلفة املباشرة أو غري املباشر     

 يف الناتج القومي   اصلةتعطي حصيلة ، بفرض ثبات أوعيتها و أسعارها ، تتناسب مع التغريات احل

و مبعىن آخر إذا ارتفع الناتج القومي بنسبة معينة و استطاع النظام الضرييب أن يعطي زيادة يف 

                                                 
  . 27ره ، ص يونس أمحد البطريق ، مرجع سبق ذك - 1
  . 36علي صحراوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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حصيلة الضريبة تتساوى على األقل مع تلك احلاصلة يف الناتج القومي فإننا نقول أن هذا النظام 

  . 1الضرييب مرن 

  

قتراح فرض أي ضريبة جديدة أو عند اختيار عناصر تربز أمهية هذا العنصر التنظيمي عند ا      

قبلها ، أي مراعاة  ةإذ جيب أن تكون هذه الضريبة متفقة مع مجيع الضرائب املوجود. 2وعائها 

  .التنسيق بني خمتلف الضرائب املكونة للنظام الضرييب ، و ذلك ضمانا للحفاظ على وحدة اهلدف 

  

  :ضرييب حتديد معامل النظام ال: املطلب الثالث 

يف ظل بيئات اقتصادية و سياسية و اجتماعية متباينة تؤثر يف تلك  ةتنشأ النظم الضريبي        

النظم و تتأثر ا مما يدفعنا للتطرق إىل بعض حمددات هذه النظم من خالل دراسة العالقة بني 

.سي النظام الضرييب و النظام اإلقتصادي و كذا عالقته بالنظام االجتماعي و السيا  

 

  : البنيان االقتصاديأثر : الفرع األول 

، وعليه  3جزء من النظام املايل و هو بدوره جزء من النظام االقتصادي  يعترب النظام الضرييب

تنعكس النظم االقتصادية انعكاسا مباشرا و فعاال على هيكل النظم الضريبية، فالنظم الضريبية 

قيض مع تلك اخلاصة باالقتصاديات االشتراكية ، و هو لالقتصاديات الرأمسالية تقف على طرف الن

  .ما سيتم توضيحه فيما يأيت 

  :أثر النظام الرأمسايل  - 1

بسيادة املكية اخلاصة و يقوم القطاع اخلاص مدفوعا حبافز الربح  ةتتميز االقتصاديات الرأمسالي     

املطالبة بتدنية دور الدولة يف مبعظم النشاطات االقتصادية يف ظل درجات متباينة من املنافسة و 

  .احلياة اإلقتصادية 

                                                 
  .30نبيلة بلحسن ،مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
  . 28يونس أمحد البطريق ،مرجع سبق ذكره ،ص  - 2
  . 21ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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يتمثل اهلدف التقليدي للنظام الضرييب يف هذه االقتصاديات يف حترير جزء من املوارد        

يصبح فيما بعد وسيلة لاإلقتصادية يف اتمع من إشباع احلاجات اخلاصة إلشباع احلاجات العامة 

ية و اإلجتماعية هلذه اتمعات و بصفة عامة يتميز النظام من وسائل حتقيق األهداف اإلقتصاد

:بـ  االقتصادياتالضرييب يف هذه   

ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل نتيجة ارتفاع دخول األفراد ، و استخدامها كأداة  �

  .إلعادة توزيع هذه الدخول مبا حيقق العدالة اإلجتماعية 

لية دورا هاما يف حتقيق النمو اإلقتصادي من خالل ميارس النظام الضرييب يف الدول الرأمسا �

ما يتضمنه هذا النظام من حوافز ضريبية خمتلفة و أسعار متيزية للضريبة تسمح بزيادة معدل 

التراكم الرأمسايل و توجيه املوارد اإلقتصادية يف اجتاه األنشطة اليت تساهم بفعالية يف حتقيق 

  . 1 النمو اإلقتصادي

الضرييب للمحافظة على االستقرار اإلقتصادي و ذلك باستخدام ما حيتويه استخدام النظام  �

اث آثار حديف ضرائب الدخل أو الضرائب على اإلنفاق أل ءمن عناصر املرونة التلقائية سوا

  .2انكماشية أو توسعية

سهولة القيام بعمليات التقدير،الربط و التحصيل ، نتيجة إتباع أساليب حماسبية حديثة ، و   �

  .ا انتشار الوعي الضرييب يف هذه اتمعات كذ

: أثر النظام االشتراكي -2  

يقوم النظام االشتراكي على فلسفة مجاعية دف أساسا إىل حتقيق املصلحة العامة ، أين        

تعود ملكية عناصر اإلنتاج للدولة و اليت تتخذ من التخطيط الشامل أسلوبا للقيام بكافة النشاطات 

  .ة لتحقيق أهداف اتمعاإلقتصادي

العام ، و كل نفقات  اإلنفاقيف إطار هذا النظام تصبح كل دخول األفراد صورة من صور        

، مما مينح الضرائب يف ظل هذا النظام صور و 3 مصدر من مصادر اإليرادات العامة  األفراد

                                                 
  .  26يونس أمحد البطريق ، سعيد عبد احلميد عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 25بد احلميد دراز ، مرجع سبق ذكره ، ص حامد ع - 2

  . 25املرجع السابق ، ص  - 3
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دوار اليت تعبها الضريبة يف هذا مضامني خمتلفة عن تلك السائدة يف النظام الرأمسايل ، و من أهم األ

: النظام  

استخدامها كأداة لتعديل أسعار بعض السلع و اخلدمات لتحقيق التوازن بني الطلب و  -

  .العرض من تلك السلع

حتقيق التوازن بني جمموع دخول األفراد و اليت تكون يف صورة أجور حمددة و قيمة  -

تلك املوازنة بتوفري جزء  حمسحبيث ت ، املنتجة ذات األمثان احملددة االستهالكيةالسلع 

من املوارد إلشباع احلاجات العامة ، و يكون ذلك عن طريق امتصاص اجلزء الذي يزيد 

 رض ضريبة على دخول األفرادفب االستهالكيةبه جمموع الدخول عن جمموع قيمة السلع 

. 

  :مح من أمهها بعدد من املال االشتراكيةتتسم النظم الضريبية املطبقة يف الدول     

األمهية النسبية للضرائب غري املباشرة داخل النظام الضرييب لغالبية الدول  ارتفاع -

صدارة يف لحيث حتتل هذه الضريبة ا 1 األعمالو بصفة خاصة ضريبة رقم  االشتراكية

  .احلصيلة الضريبية 

الضرييب  داخل اهليكل الطبيعينية للضرائب على دخول األشخاص ياخنفاض األمهية النسب -

  .هلذه الدول

ضرائبها على  منبفرض اجلزء األعظم  االشتراكيةكما تتميز النظم الضريبية يف اتمعات  -

 .2نشاطات القطاع العام 

  

  :تأثري النظام االجتماعي : الفرع الثاين 

خاصة ما يتعلق منها  3تتأثر النظم الضريبية بكل من الفلسفات و األحوال اإلجتماعية        

عدالة اإلجتماعية، إذ تعود نشأة التصاعد الضرييب لقيام فلسفة اجتماعية رافضة للتفاوت القائم بال

الدخلية للمجتمع من جهة   تالطبقا  يف توزيع الدخول من جهة و مطالبة بتضييق اهلوة بني

  .أخرى 
                                                 

  . 23يونس أمحد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 28حامد عبد احلميد دراز ، مرجع سابق ، ص  - 2
  . 16املرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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اتمع و تستخدم الدول نظامها الضرييب للحد من استهالك السلع اليت تنايف أخالقيات       

اإلسالمية ملنع استرياد اخلمور و املشروبات   حيث تفرض الضرائب املانعة يف بعض الدول

، و بذلك ال حتقق هذه السلع حصيلة ضريبية إذ متنع أسعارها الضريبية العالية من  1الكحولية 

نظامه األخالقية على  هدخوهلا االقتصاد الوطين و هو ما يدل على تأثري عادات اتمع و قيم

  .الضرييب

كما يكون للكثافة السكانية و حجم األسرة أثر واضح على هيكل النظام الضرييب ، فالدول       

اليت تتميز بقلة الكثافة السكانية و صغر حجم أسرها متنح إعفاءات ضريبية كلما يزداد عدد أفراد 

، و يفرض على الدولة  2األسرة إىل احلد الذي يقلل من أمهية االعتماد على الضرائب الشخصية 

التركيز يف نظامها الضرييب على الضرائب املباشرة، و يتم االعتماد على الضرائب الشخصية يف 

  .احلالة العكسية عندما تشكو الدول من زيادة الكثافة السكانية 

        

لنظام الضرييب و أخريا تتأثر النظم الضريبية كذلك مبركز املرأة يف اتمع ، إذ تزداد فعالية ا    

ها لتربية النشء و إعداد غالتصاعدي يف حالة قيام املرأة بعمل خارجي مأجور ، و تقل يف حال تفر

األجيال القادمة ، دون أن ننسى درجة الوعي الضرييب عند خمتلف اتمعات و اليت تؤثر بشكل 

  .ملحوظ على احلصيلة الضريبية للنظام الضرييب السائد يف جمتمع ما 

  

   تأثري النظام السياسي:  ثرع الثالالف

يؤثر الواقع السياسي يف مكونات النظام الضرييب و األمهية النسبية اليت تتمتع ا كل من هذه       

املكونات ، و يكون ذلك من خالل ما خيلفه النظام السياسي من آثار على األهداف اليت يسعى 

 يتضمنها و كذا طريقة العمل اليت يعمل ا ، و عليه النظام الضرييب إىل حتقيقها، الصور الفنية اليت

ختتلف النظم الضريبية من بلد إىل آخر و يف نفس البلد من فترة زمنية إىل أخرى تبعا لتمايز النظم 

  .و الظروف السياسية اليت مير ا البلد

                                                 
  . 33، ص  سكندرية ملرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية ، الدار اجلامعية ، اإليونس أمحد البطريق ،ا - 1
  . 24حامد عبد احلميد دراز ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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و أسلوبا له ، تتم منهجا  احدالوفإذا كان النظام السياسي السائد يف اتمع يتخذ من احلزب       

صياغة النظام الضرييب مبا يسمح بتحقيق األهداف اخلاصة للنظام احلاكم مبنح العديد من 

اإلعفاءات و املزايا الضريبية للطبقة احلاكمة ، و حتمل أفراد اتمع لعبء ضرييب كبري  عن طريق 

و اليت تتم املوافقة  تقدمي مشروعات بقوانني لزيادة املعدالت الضريبية أو فرض ضرائب جديدة

  .عليها يف االس التشريعية 

دد األحزاب السياسية و تزداد فرص عأما إذا كان النظام السياسي السائد دميقراطيا حيث تت     

تتم صياغة النظام الضرييب مبا حيقق األهداف اإلقتصادية .  1مشاركة أفراد الشعب يف اختاذ القرار 

صعب فرض عبء ضرييب كبري على أفراده ، إذ حياول كل حزب و اإلجتماعية للمجتمع ، و ي

احملافظة على فرصة للوصول إىل السلطة من خالل احلرص على عدم التطرق يف احلمالت 

االنتخابية إىل زيادة الضرائب كحل ملعاجلة عجز امليزانية العمومية بل يبحث عن حلول أخرى 

 .اتمع تراعى فيها مصاحل

  

، إذ يكون لالجتاهات  2ام الضرييب كذلك بطبيعة العالقات السياسية بني الدول و يتأثر النظ    

السياسية للدولة و عالقتها بالدول األخرى تأثريا واضحا على النظام الضرييب السائد و مكوناته، 

حيث يتم صياغة هذا النظام مبا حيقق أهداف الدولة السياسية ، ففي حالة وجود تبعية سياسية من 

ى الدول ألخرى متنع الدولة التابعة من وضع سياسة ضريبية مستقلة ، أما يف حالة وجود حدأقبل 

عالقات سياسية مميزة بني جمموعة من الدول جيب تبين معاملة ضريبية متميزة خاصة إذا ما تعلق 

  .األمر بدول أعضاء يف تكتل إقليمي 

  

  

  

  

  

                                                 
  . 31يونس أمحد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 15املرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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  الدولية ةدور الضريبة يف العالقات االقتصادي: املبحث الثاين

اقتصر دور الضريبة يف بادئ األمر على إجياد حلول لالنشغاالت االقتصادية واالجتماعية       

الوطنية ، إذ استخدمت كوسيلة لتمويل خزينة الدولة ، حتقيق التوازن االقتصادي ، احلد من 

انصهار  اخل ، ولكن مع تسارع ظاهرة العوملة وما نتج عنها من...تقلبات األسعار واألجور 

للحدود الدولية ، أصبح للضريبة تأثريات على العالقات االقتصادية الدولية ، وأضحت سالحا يف 

  .يد الدول حتاول من خالهلا االستفادة من التجارة الدولية  وانتقال االستثمارات األجنبية 

  

ية كان البد من وعليه وباعتبار منظمة التجارة الدولية كمنظم للعالقات االقتصادية الدول      

دراسة تأثريات الضريبة على هذه العالقات من خالل التطرق للضريبة وفق أحكام املنظمة العاملية 

للتجارة ، ويكون ذلك من خالل املطلب األول لنتناول بعدها يف املطلب الثاين تأثري الضريبة على 

 .تدفق رؤوس األموال ودورها يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة 

  

  :الضريبة والتجارة الدولية : املطلب األول 

تعمل املنظمة العاملية للتجارة ومن قبلها االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة ،       

القضاء على القيود  إن صح القول  كمنظم لعالقات التجارة الدولية ، إذ تسعى إىل تقليص أو

الدولية ، غري أا تقر بضرورة إبقاء بعض إجراءات احلماية  اجلمركية والكمية اليت تعيق التجارة

 . كاستخدام عدد من الضرائب النوعية وفقا ملتطلبات الواقع احمللي للدول 

  

  :العالقات التجارية الدولية يف إطار اجلات : الفرع األول

عشرين مبثابة نقطة تعد أزمة الكساد االقتصادي اليت شهدها العامل يف الثالثينات من القرن ال     

التحول يف السياسات االقتصادية للدول الرأمسالية واليت أدركت أمهية التجارة الدولية كمنشط 

لالقتصاد العاملي ، مما دفع هذه الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية إىل البحث عن 

رة يف اال االقتصادي ، أدوات ووسائل قوة للمحافظة على وضعها املهيمن واستالم زمام املباد

  .فاقية اجلات تومن بني هذه األدوات صندوق النقد الدويل ، البنك الدويل وا
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  :االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة كمنظم للتبادل احلر  -1

تعترب االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة من املنظور اللفظي ناتج مجع األحرف    

    General Agreement on Tarifs and Trade:الجنليزية األوىل لالتفاقية واليت تعين باللغة االجنليزية ا

إليها  مقانونيا هي معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بني الدول اليت كانت تقبل االنضما     

 19941 وائلدولة يف أ 117إىل ووصلت  1947عام دولة عند التوقيع عليها 23واليت كانت 

عند انتهاء العمل بسكرتارية اجلات مع التوقيع على إنشاء منظمة التجارة العاملية بدال منها مبراكش 

  .باملغرب

طراف لتبادل املزايا التفضيلية بني الدول من املنظور االقتصادي فهي اتفاقية دولية متعددة األ    

يود التعريفية والكمية ، حتاول الدول األعضاء األعضاء و الناجتة عن حترير التجارة الدولية من الق

من خالهلا العودة تدرجييا إىل سياسات حرية التجارة يف جمال العالقات االقتصادية الدولية  من 

، هذه التجارة اليت تنتعش بدورها من خالل  يمنطلق أن التجارة الدولية حمرك النمو االقتصاد

  .املنافسة وفتح األسواق 

  

حرير التجارة يعد الفكرة احملورية هلذه االتفاقية ، فمثل هذا التحرير للتجارة حمبب ألنه وعليه فت    

، أي ختصص كل بلد يف النشاط األكثر يئا له ، مما يتطلب القضاء  2يم الدويل للعملسيشجع التق

) ت اجلا(على كل عائق للتبادل وأصبحت بذلك االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة 

حيث يعد نظام العالقات  ،3 األساس مما ميكن تسميته بالنظام املتعدد األطراف للعالقات التجارية

التجارية الدولية مبثابة سلسلة من املبادئ اليت تشكل أساس التوافق الدويل مما يتعلق بدور 

ليت حتكم تنظيم احلكومات يف إدارة التجارة الدولية وجمموعة من احلقوق و االلتزامات التعاقدية ا

  .السياسة التجارية 

                                                 
لب عبد احلميد، اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية من أروغواي لسياتل وحىت الدوحة ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، عبد املط - 1

  . 23 ،ص 2005

.    4ص. 2006، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، النظام الدويل للتجارة الدولية مصطفى سالمة ، منظمة التجارة العاملية ،  - 2  

.   281حشيش ، العالقات االقتصادية الدولية ، مرجع سابق، ص  عادل أمحد - 3  
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من خالل هذه االتفاقية تقوم الدول األعضاء بالبحث يف املشكالت التجارية املعلقة بينها ، ولذا  -

بناء نظام اقتصادي موجه حنو السوق يعتمد على االختالف  جلأل" اجلات " فقد أقيمت اتفاقية 

  .ق التجارة الدولية بني األسعار الدولية واحمللية كمحدد رئيسي لتدف

  

املبادئ األساسية وجوالت لالتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة واملنظمة العاملية  - 2

  :للتجارة 

لكل منظمة دولية جمموعة من األهداف تسعى إىل حتقيقها و مبادئ تلتزم بالعمل من خالهلا        

  .ت اجلمركية و التجارة يف حترير التجارة الدولية ويتجلى اهلدف الرئيسي لالتفاقية العامة للتعريفا

كما تسعى االتفاقية إىل رفع مستويات املعيشة يف الدول األعضاء عن طريق الوصول إىل مستوى 

التوظيف الكامل و استخدام املوارد االقتصادية االستخدام األمثل ، وكذا تشجيع التحركات 

التجارية كوسيلة حلل املشكالت املتعلقة بالتجارة الدولية لرؤوس األموال وانتهاج املفاوضات 

  . 1التجارية املسائلالدولية من خالل مبدأ أساسي أن كل شيء قابل للتفاوض يف 

قامت االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية على جمموعة من املبادئ الواجب مراعاا وااللتزام       

  :بادئ يف ا من قبل الدول األعضاء ، وتتلخص هذه امل

  

  : مبدأ الدولة األوىل بالرعاية  - أ   

يقضي هذا املبدأ بضرورة منح كل طرف متعاقد فورا و بدون شروط مجيع املزايا ، احلقوق و      

وطبقا هلذا املبدأ جيب منح كل بلد عضو نفس املعاملة  ،2اإلعفاءات اليت متنح ألي عضو آخر 

اليت متنح لباقي األعضاء دون شرط أو متييز ، مما يتطلب املمنوحة من مزايا وغريها من إعفاءات 

  .التزام كل طرف متعاقد بأن مينح بقية األطراف املتعاقدة معاملة مماثلة

فحسب املادة األوىل من االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية فان كل امتياز ، معاملة تفضيلية     

بد و أن تعمم على كل اجلهات املتعاقدة دون أو حصانة ممنوحة ملنتوج جهة متعاقدة معينة ال

  .   3استثناء 

                                                 
. 29عبد املطلب عبد احلميد ، ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

2 -Site Internet : www.wto, org / French/ docs –f / légal –f / gatt 47 . le : 02-08-2007. 17 :30. 
3 -Annie KRIEGER-KRYNICKI ,L’organisation mondiale du commerce ,2 e édition , Tournai – Belgique , 
Editions :Vuibert , 2005 ,p.29.                              
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  : مبدأ التبادلية  -ب   

يعين هذا املبدأ ضرورة قيام الدول األعضاء يف االتفاقية بتحرير التجارة من القيود أو ختفيضها      

 باقي ن يقابله ختفيف يفأبصفة متبادلة ، أي أن كل ختفيض يف القيود اجلمركية لعضو ما البد و 

  .الدول 

  : مبدأ احلماية من خالل التعريفات اجلمركية-ج

ن محاية الصناعات احمللية الناشئة يتم عن طريق التعريفات اجلمركية،و أو يدل هذا املبدأ على     

قد تضمنت االتفاقية وسائل محاية الصناعات احمللية و اليت تتمثل يف فرض ضرائب االستهالك على 

اإلعانات لبعض الصناعات يف مواجهة التكاليف بإلنتاج احمللي و كذلك مسحت الواردات حلماية ا

  .،و لكن بشرط أن تكون هذه التعريفات مؤقتة و تدرجيية1املرتفعة

  : مبدأ املعاملة التفضيلية املتميزة للدول النامية  -د

دمي الدول حسب هذا املبدأ حصلت الدول النامية على عدد من االمتيازات تقضي بضرورة تق    

املتقدمة معاملة تفضيلية متميزة لنظريا النامية ، دف املساعدة للقيام بربامج التنمية ، وفتح 

  .أسواق الدول املتقدمة أمام منتجات الدول النامية 

  

  :مبدأ الشفافية  -ھ

استبعاد  يقصد ذا املبدأ أنه يتم االعتماد على التعريفة اجلمركية فقط كأداة للحماية ، وجيب    

  .القيود الكمية الفتقارها للشفافية 

إن هدف حرية التجارة الدولية و املبادئ املرتبطة به متثل أسس الشرعية الدولية يف اال     

م فحصه يف ضوء ما تطبيعة جتارية تقدم الدولة على القيام به ي والتجاري وأن أي إجراء أو تدبري ذ

  .لتجارة الدولية تقدم من مبادئ وحتقيق هدف حترير ا

  

  

  

  

                                                 
. 32عبد املطلب عبد احلميد ، مرجع سبق ذكره ، ص   - 1  
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  :مبدأ املفاوضات التجارية املتعددة األطراف  -و

لة لدعم النظام يقضي هذا املبدأ بضرورة االعتماد على أسلوب املفاوضات التجارية كوسي     

مت وضع هيكل للمفاوضات على أساس مجاعي وليس ثنائي وهو ما يعرف حيث  التجاري العاملي 

  . 1طراف باملفاوضات املتعددة األ

  

  :جوالت االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وقيام املنظمة العاملية للتجارة  - 3

لتحقيق اهلدف األساسي لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة واملتمثل يف حترير التجارة ، تطلب 

بذل جمهودات عديدة من طرف الدول األعضاء حيث انصب االهتمام يف البداية على ختفيض 

تطلب عقد عدة جوالت للمفاوضات بني األطراف املتعاقدة ، ويف  االرسوم اجلمركية أو تثبيتها مم

، ولتوضيح تطورات جوالت  1993- 1947هذا اإلطار عقدت مثاين جوالت خالل الفترة 

  : 2املفاوضات الثماين ميكن استعراض اجلدول التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  1 . 34مرجع سابق ، ص  -

. 37بق ، ص عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سا - 2  
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  باجلات من خالل جوالت املفاوضات  التطورات اليت حلقت: )1 (جدول رقم  

    
عدد   :التاريخ   :اجلولة 

املشار

  كني 

قيمة 

التجارة 

احملررة 

  مليار دوالر 

خفض   :املوضوعات األساسية للجولة 

  التعريفات 

متوسط 

خفض 

  :التعريفة 

  % .32  % .63  .ختفيض التعريفات  10  23  1947  جنيف 

  .مركيةختفيض التعريفات اجل  غري متاح  23  1949  أنسي

  .ختفيض التعريفات اجلمركية  غري متاح  38  1951  توركاي

  . ختفيض التعريفات اجلمركية  2.5  26  1956  جنيف

ختفيض التعريفات اجلمركية   4.9  26  1961-1960  ديلون 

وتنسيق اتفاق التعريفة مع االحتاد 

  .األورويب

التعريفات اجلمركية املضادة   10  62  1967-1964  كيندي

  .غراقلإل

50.%  35.%  

تعريفات وإجراءات غري مجركية   155  102  1979-1973  طوكيو

  .يف إطار العالقات التجارية

33.%  34.%  

125  1993-1986  األرجواي
عدد 

الدول 

املوقعة 

117 
.  

تعريفات، إجراءات غري مجركية ،   755

، املالبس  املنتجاتالزراعة 

، محاية حقوق امللكية تواخلدما

م منظمة التجارة الفكرية وقيا

  .العاملية

إىل 24%  %.40

36.%  

  . 37عبد احلميد عبد املطلب ، مرجع سبق ذكره ، ص :املصدر                                                              

  

  :من اجلدول السابق ميكن إلقاء الضوء على كل جولة من جوالت االتفاقية على النحو التايل 

دولة ، وهي اجلولة األساسية اليت انتهت إىل التوصل  23شاركت فيها :  1948 جولة جنيف -

  .لإلطار العام لالتفاقية واقتصرت على تبادل التنازالت اجلمركية فقط 

 تعد أول جولة مفاوضات تعقد يف إطار االتفاقية ، شاركت فيها: 1949)فرنسا ( جولة أنسي  -

  . سلعة 500 من التنازالت اجلمركية على دولة ومت من خالهلا التوصل ملزيد  13
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دولة عضو يف االتفاقية ختفيضات مجركية  38حيث تبادلت :  1951) اجنلترا(جولة توركاي  -

واستمرت  1948باملائة من قيم التعريفات املتفق عليها عام  25سلعة ختفيض قرابة  8700على 

  .  19511ل ريفوأ 1950تلك اجلولة طوال الفترة الواقعة بني سبتمرب 

اث املزيد من التنازالت أحداتسمت هذه اجلولة بالبحث يف :  1960 جولة ديلون -

بند  4400دولة ، نتج عنها ختفيض  26والتخفيضات اجلمركية بني الدول املشاركة واليت بلغت 

  . مليار دوالر من التجارة الدولية  4.9من بنود التعريفة اجلمركية وحترير 

من التجارة العاملية وبلغت  %75دولة متثل  62اشترك فيها حوايل :  1974جولة كينيدي  -

مليار دوالر، كان موضوعها األساسي التعريفات  40قيمة التجارة الدولية حمور التحرير حوايل 

اجلمركية املضادة لإلغراق ، ومت التوصل أيضا إىل جمموعة اتفاقيات دولية لتنظيم أسواق احلبوب 

  .الزراعية 

دولة تفاوضت حول اتفاقيات تتعلق بضرورة إزالة  102شاركت فيها :  1973طوكيو  جولة -

احلواجز غري اجلمركية اليت تعوق التجارة واستبداهلا حبواجز صناعية هدفها احلماية التجارية ، وقد 

ختفيض التعريفات اجلمركية لبعض املنتجات الصناعية ، ومت التوصل إىل  جنحت هذه اجلولة يف

  .ت تتناول وضع إطار قانوين لسلوك التجارة الدولية اتفاقا

أشهر وأهم اجلوالت على اإلطالق بل وأطوهلا من ناحية املفاوضات ، وصل : األروغوايجولة  -

مليار دوالر ،  755دولة ،وبلغت قيمة التجارة احملررة حوايل  125عدد الدول املشاركة فيها 

مت إدخال قطاع اخلدمات ألول مرة والذي عرف وقد  2 %40ووصل اخلفض يف التعريفات إىل 

باتفاقية حترير اخلدمات ، كما أدخلت جولة أروغواي اال اخلاص بامللكية الفكرية وحترير 

جماالت االستثمار ذات العالقة بالتجارة الدولية وغريها ، وبرز يف هذه اجلولة التأكيد على 

  . ةاحدوالتعامل معها كوحدة صادية واالرتباط بني السياسات التجارية واالقت

  
  
  
  
  

                                                 
.  284عادل أمحد حشيش ،  مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  

. 45عبد املطلب عبد احلميد ، مرجع سابق ، ص  - 2
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   :انتهاء جولة أروغواي وقيام منظمة التجارة العاملية  -4

لقد شهدت جولة األروغواي اية العمل بنظام سكرتارية االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية      

أو أكثر  %95والتجارة ، لتصبح إطار مؤسس ملنظمة التجارة العاملية واليت أنشئت بعد أن أصبح 

من التجارة الدولية تقع يف نطاق الدول األعضاء ، وبعد اكتمال النظام التجاري العاملي مشلت 

اجلولة كل جماالت التجارة الدولية سواء تلك املتعلقة بالسلع ، اخلدمات ، االستثمار وحىت حقوق 

ون ملثلث إدارة النظام امللكية الفكرية ، لتصبح بذلك منظمة التجارة العاملية الضلع الثالث املك

  . االقتصادي العاملي اجلديد إىل جانب صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

  

تعد منظمة التجارة العاملية منظمة اقتصادية دولية هلا شخصية قانونية مستقلة سواء على     

على إقامة ، تعمل ضمن منظومة النظام االقتصادي العاملي اجلديد  1املستوى الداخلي أو الدويل

دعائم النظام التجاري الدويل وتقويته، مت إنشاءها لتحل حمل سكرتارية اجلات بعد جولة 

، كما مت  1995جانفي1، لينطلق عملها رمسيا يف   1994األروغواي وتوقيع االتفاقية يف مراكش 

ها كل عضو منح منتنظيم مركزها القانوين إذ جيب أن يكون للمنظمة شخصية قانونية ويتطلب 

األهلية القانونية ملباشرة مهامها ، تتوىل إدارا حكومات الدول األعضاء اليت تتخذ القرارات عن 

  .طريق املؤمترات الوزارية للمنظمة 

  

يعكس إنشاء املنظمة العاملية للتجارة إجراء تعديالت كبرية وجوهرية يف النظام التجاري العاملي ، 

يم جتارة السلع واخلدمات وحقوق امللكية ، وتقوم وأصبحت املنظمة تشرف على حترير وتنظ

بتسوية املنازعات التجارية بني الدول األعضاء ، كما استمر متتع الدول النامية باملعاملة التفضيلية 

اليت أصبحت حتقق قدر أكرب من املشاركة يف النظام التجاري الدويل اجلديد ، وحصوهلا على املزيد 

 . ات من خالل حصول كافة الدول األعضاء على قوة تصويتية متساويةمن دميقراطية اختاذ القرار

  

  

  
                                                 

1 - Mehdi ABBAS , L′organisation mondiale du commerce , un essai d′interprétation en termes  d′économie 
politique internationale , thèse de doctorat d′économie international , université Pierre – Mendés , France , 
Octobre 2000 , p . 4 .  
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  :  الضرائب اجلمركية وأحكام املنظمة العاملية للتجارة: الفرع الثاين 

ى أهم وظائف املنظمة العاملية للتجارة واجلات سابقا ، االهتمام أحدمما سبق يتضح أن      

تعريفة أو كمية دف حترير التجارة الدولية ،  بالتخفيضات يف احلواجز التجارية سواء كانت

آخذة بعني االعتبار الواقع املختلف واملتغري للدول األعضاء ، مما يتطلب ضرورة وجود توافق 

بني هذا الواقع وهدف حترير التجارة ، الشيء الذي مت التطرق إليه يف خمتلف مفاوضات 

مما أدى إىل بروز نوع من املرونة يف قواعد  االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة ،

االتفاقية وذلك حسب الواقع احمللي لألطراف املتعاقدة، ومت اإلقرار بضرورة وجود احلماية 

التجارية عن طريق التعريفة اجلمركية إضافة إىل احلماية الضريبية غري العادية واملتمثلة يف 

 . م من كوا عائق أمام التجارة الدوليةالضرائب التعويضية واملضادة لإلغراق على الرغ

  

  1:الضرائب اجلمركية العادية  -1

يعرف الرسم اجلمركي على أنه ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود      

، أما جمموعة النصوص املتضمنة لكافة الرسوم 2) صادرات(أو خروجا) واردات( اجلمركية دخوال

جدول : الدولة يف وقت معني فتعرف بالتعريفة اجلمركية ، واليت تعين فنيا  اجلمركية السائدة يف

،  ةالتعريفة اجلمركية الذي يشمل مسميات مصنعة ومرقمة للبضائع ألغراض ضريبية أو إحصائي

  . ما ماليا فتعين األسعار الضريبية املقررة بالتعريفة اجلمركية أي الضرائب اجلمركية العاديةأ

  

الضرائب اجلمركية العادية هي جمموعة الضرائب اليت تتضمنها التعريفة اجلمركية عند وعليه ف     

جبدول الواردات ويتم فرضها بأسعار حمددة على مجيع الدول دون متييز  حداوجودها يف عمود و

بالغة ، إذ تنعكس آثارها حمليا على مستوى الدخل القومي للدولة وعلى   وهلذه الضرائب أمهية

فوعاا ، أما دوليا فتمثل عائقا أمام التجارة الدولية ، كما تستخدم لتخفيض االستهالك ميزان مد

  . من السلع ، وتعمل على إعادة توزيع الدخل بني املستهلكني واملنتجني

  

                                                 
باسعيد واحلاج فريد ،دور الضريبة يف العالقات االقتصادية الدولية ، رسالة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، قسم  -1  

    .  17، ص   2004/2005العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، 
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أهم مبادئ االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية  أحدتعد احلماية من خالل التعريفة اجلمركية      

نصت االتفاقية كقاعدة أساسية على االعتماد على التعريفة اجلمركية وعدم االلتجاء والتجارة فقد 

إىل احلواجز غري التعريفية ، كالقيود الكمية أو نظام احلصص أو خطر االسترياد ، إال يف حاالت 

رض األساسي من االتفاقية هو توسيع التجارة غاستثنائية نصت عليها االتفاقية، وهكذا فان ال

ية ومتكني الدول األعضاء من النفاذ إىل أسواق باقي األعضاء مبا حيقق التوازن بني احلماية الدول

املناسبة للمنتجات الوطنية وبني تدفق التجارة الدولية ويتحقق هذا اهلدف بقيام كل عضو بتثبيت 

  .بعض بنود التعريفة اجلمركية إىل حدود مقبولة من باقي األعضاء

  

   :إلغراق الضرائب املضادة ل - 2

الوضع أو احلالة اليت يكون فيها سعر السلعة املصدرة يقل عن   dumpingيقصد باإلغراق    

نه دخول سلع بلد معني أسواق أ، كما يعرف على  1قيمتها املعتادة عند تصديرها إىل دولة أخرى

بتصدير دل على قيام دولة ي، فاإلغراق 2بلدان أخرى ولكن بأسعار أقل من تلك السائدة فيها 

سلعة معينة وفقا لسعر يقل عن السعر املقابل ملنتوج مماثل يباع يف دولة التصدير ، تأيت ممارسة 

احملافظة على أسواق قائمة لسلعة أجنبية، حتقيق مركز : اإلغراق لتحقيق عدة أغراض أمهها

ي على احتكاري هلذه السلعة اثر إخراج املنافسني من السوق حمل اإلغراق ، األمر الذي يقض

 3الشريفة وقد قررت االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة يف املادة اخلامسةاملنافسة 

  .السماح للدول املتعاقدة املتضررة أن تستخدم ضرائب مجركية إضافية ملكافحة اإلغراق

 
 ة اإلغراق ، وتقوم سلطات دولةتعد هذه الضرائب األكثر فعالية واألطول مدى ملواجه    

االسترياد بتحديد مقدار هذه الضرائب مع ضرورة مراعاة قواعد االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية  

وعدم جتاوز هذه الضرائب هلامش اإلغراق أي استخدامها لغرض إزالة اهلامش االغراقي من على 

  . السلع املعنية ال غري
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  :  الضرائب التعويضية- 3

تدعيم بعض الصناعات اإلستراتيجية أو الناشئة ، مما خيل يف بعض األحيان تقوم بعض الدول ب

بقواعد املنافسة الشريفة، ويصبح من حقوق باقي الدول املتضررة من هذا الدعم فرض ضريبة 

تعويضية كسبيل للحماية ضد املنافسة غري العادلة ، عندما يتم دعم السلعة املستوردة يتم بيعها يف 

من الذي كان سيتحقق لوال وجود الدعم ، يف هذه احلالة يكون  سوق الدولة املستوردة بسعر أقل

للدولة املتضررة أي املستوردة احلق يف فرض ضريبة مضادة للدعم تعرف بالرسم التعويضي، على 

أن ال تتعدى قيمة هذه الضريبة قيمة الدعم املمنوح سواء كان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

  .1خالل فترة اإلنتاج أو التصدير

  

   :تأثري الضريبة يف توجيه تدفقات رؤوس األموال: املطلب الثاين

لقد شهد العامل أواخر القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين منوا معتربا للمعامالت      

املالية الدولية وتدفقات رؤوس األموال خاصة تلك املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر ملسامهته 

عملية التنمية االقتصادية وذلك من خالل مسامهته يف خلق فرص العمل، رفع معدل الفعالة يف 

االستثمار للدول املضيفة عن طريق جذب املدخرات احمللية إىل األنشطة األساسية ، كما تسهم 

زيادة صادرات الدول  األجنبية لتمويل مشروعاا يف التحويالت الرأمسالية اليت تقوم ا الشركات

، مما يقلل من عجز ميزان مدفوعاا، كل هذه اآلثار جعلت من االستثمار األجنيب   2 املضيفة

املباشر أفضل أشكال تدفقات رؤوس األموال الشيء الذي دفع بالدول املضيفة إىل تقدمي جمموعة 

  . من احلوافز جلذب هذه االستثمارات ولعل من أمهها تلك املتعلقة باملزايا الضريبية

من املزايا اليت متيز االستثمارات األجنبية املباشرة فان هلا بعض املساوئ خاصة فيما  بالرغم      

يتعلق بتحرك رؤوس األموال عرب العمالت األجنبية والذي يدفع بالسلطات إىل وضع أطر تنظيمية 

ة، مناسبة للقضاء على إمكانيات املضاربة خاصة يف غياب عملة عاملية ونظام عاملي يقوم ذه املهم

مما قاد التفكري يف فرض ضريبة دولية على التعامالت النقدية كوسيلة للحد من املشاكل الناجتة عن 

  .رؤوس األموال انتقال
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  :دور الضريبة يف مناخ االستثمار الدويل : الفرع األول 

 تعد االستثمارات األجنبية املباشرة أفضل أشكال التدفقات الرأمسالية ، هذه التدفقات اليت    

تتحدد حسب البنية األساسية ، املهارة، إنتاجية العمل ، وكذا مستوى معدالت الضرائب، لذا 

وجلذب االستثمارات األجنبية املباشرة تقوم الدول املضيفة مبنح حوافز عديدة من بينها احلوافز 

  .الضريبية 

  

  :احلوافز املمنوحة لالستثمارات األجنبية املباشرة  -1

جنيب املباشر بأنه حصة ثابتة للمستثمر املقيم يف اقتصاد ما ، يف مشروع يعرف االستثمار األ   

مقام يف اقتصاد آخر و وفقا للمعيار الذي وضعه صندوق النقد الدويل يكون االستثمار مباشرا 

ى مؤسسات األعمال ، ومن حداأو أكثر من أسهم رأس مال  %10حني ميتلك املستثمر األجنيب 

  .1ون هذه احلصة كافية عادة إلعطاء املستثمر رأيا يف إدارة املؤسسةعدد األصوات فيها ، وتك

كما ينطوي االستثمار األجنيب املباشر على متلك املستثمر األجنيب جلزء من أوكل االستثمارات    

يف مشروع معني هذا باإلضافة إىل قيامه باملشاركة يف إدارة املشروع مع املستثمر الوطين يف حالة 

ملشترك أو سيطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم يف حالة ملكيته املطلقة ملشروع االستثمار ا

  .2االستثمار

وأخريا ميكن تعريف االستثمار األجنيب املباشر على أنه عملية حتويل رأس املال من بلد إىل آخر    

رية واستخدام دف خلق أو زيادة القدرات اإلنتاجية خاصة يف قطاع الصناعة مما يتطلب رقابة إدا

، أي أن هذا الشكل من أشكال 3رأس املال ، القوى العاملة و التكنولوجيا اليت ميتلكها املشروع 

التدفقات املالية يتضمن حتركات رأس املال ليس فقط يف شكل حصص ملكية وإمنا يف شكل آالت 

  . وتكنولوجيا ومعرفة ومهارات

العديد من احلوافز لرجال األعمال واملشروعات تقوم احلكومات يف الداخل واخلارج بتقدمي     

للمسامهة يف خطط التنمية الصناعية وبناء البنية األساسية ، مستخدمة لذلك جمموعة من عوامل 
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اجلذب واملتمثلة أساسا يف احلوافز لتحقيق أكرب معدل لألرباح والدخول واستمرارية اإلنتاج 

  :والنمو، من أهم هذه احلوافز

فية حلماية املستثمر من أنواع معينة من املخاطر مثل التأميم ، املصادرة وجود ضمانات كا �

، فرض احلراسة، نزع امللكية، وتكفل له حرية حتويل األرباح للخارج وحرية دخول رأس 

 . 1املال وخروجه فضال عن أمهية وجود نظام يكفل محاية حقوق امللكية الفكرية

 
وى العرض والطلب و الظروف االحتكارية عدم التدخل يف التسعري وترك األمور لق �

 .2نسيات إذا وجدتاجلللمشروع متعدد 

 .  إقامة املناطق احلرة ، وتقدمي اإلعانات والتسهيالت احلكومية للمنشآت الصناعية �

وجود نظام قضائي يسمح بتنفيذ القوانني والتعاقدات ، وكذا حل املنازعات الناشئة بني  �

 .املستثمر والدول املضيفة

عاملة التفضيلية لالستثمار األجنيب املباشر كتزويد املستثمر باخلدمات األساسية مثل تنفيذ امل �

وإدارة املشروعات ، تزويد املستثمر مبعلومات عن السوق ، توفري املواد اخلام ، تقدمي 

خبصوص عمليات اإلنتاج وفن التسويق، وكذا تزويده بالبنية األساسية من أراضي النصح 

 . ق عامة تقل عن األسعار التجاريةومراف ومبان

ة منخفضة لتمويل توفري القروض والتسهيالت االئتمانية ومنح هذه القروض بأسعار فائد �

إلقامة  ةتقدمي مساعدات مالية إلجراء البحوث و الدراسات الالزمإنشاء املشروعات ، 

 . 3املشروعات والتوسعات املستقبلية يف جماالت النشاط املختلفة 

 .إعانات تدريب للعناصر احملليةتقدمي  �

 .أولوية ختصيص العمالت األجنبية لشراء املعدات واملواد و األجزاء �

  .وأخريا احلوافز الضريبية واليت يتم التعرض إليها يف النقطة التالية
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  : الضريبة كمحفز لالستثمارات األجنبية املباشرة -2

لبحث عن أحسن معاملة يف امليدان اجلبائي إن البحث عن تعظيم الربح يبعث باملستثمر إىل ا      

والضرييب ، مما دفع مبختلف الدول االعتماد يف سياساا التنموية على حمفزات ضريبية لتشجيع 

  .االستثمار لديها 

      

وعموما متنح االمتيازات وفق ما تأيت به االستثمارات من اجيابيات لعملية التنمية ووفق      

، ومن أمثلة احلوافز الضريبية املقدمة من الدول 1االقتصادية للدولة املستقبلةالتجاوب مع املشاريع 

 : املضيفة جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة ما يلي 

إعفاء املشروعات االستثمارية من الضرائب على األرباح التجارية والصناعية ملدة قد تصل  �

  .2سنة بعد مرحلة التشغيل 15إىل 

 . لى العقارات وأرباح رؤوس األموالإعفاء الضريبة ع �

 . إعفاءات ضريبية عند بداية النشاط اإلنتاجي  �

، يف اجلزائر مثال يتم تقدمي 3فترات مساح وإعفاءات ضريبية ملدة معينة من حياة املشروع  �

إعفاءات ضريبية كلية  جزئية أو تدرجيية على األرباح الصناعية والتجارية واملعروفة حاليا 

 .  4سنوات 5لى أرباح الشركات ملدة ال تتجاوز بالضريبة ع

اإلعفاءات اجلمركية إذ تقوم بعض الدول بإعفاء املستثمر األجنيب إعفاءا كليا أو جزئيا من  �

الرسوم اجلمركية على التجهيزات واآلالت واملواد اخلام الضرورية ملشروع االستثمار ، 

 . حمدودةوقد يكون هذا اإلعفاء ملدة حياة املشروع أو ملدة 

إعفاء العاملني األجانب من الضريبة العامة على الدخل سواء باملناطق احلرة أو املشروعات  �

 . القائمة داخل البالد
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وضع تعريفات مجركية محائية  للمنتجات اليت تقوم بإنتاجها املشروعات األجنبية يف  �

 . الداخل

باشر من دولة إىل أخرى وذلك حسب احلوافز الضريبية املمنوحة لالستثمار األجنيب املختتلف    

ظروف النشاط االقتصادي ومقترحات االستثمار من حيث الفرص ومدى احلاجة لتراخيص 

  . األحيان تأخذ هذه احلوافز شكل إعفاءات ضريبية مؤقتة أغلبجديدة ، ويف 

  

ز الضريبية كما جتدر اإلشارة إىل أن جاذبية الدول املضيفة ال تعتمد فقط على أنواع احلواف      

املمنوحة للمستثمرين بل توجد عوامل أخرى أكثر تأثريا على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة 

  : أمهها

أهم حمددات االستثمار  أحداستقرار األوضاع السياسية ، إذ يعترب االستقرار السياسي  �

افد االستثمارات  األجنيب املباشر يف الدول املضيفة وغياب هذا االستقرار يؤثر سلبا على تو

فنظرا للوضعية االقتصادية واألمنية اليت عرفتها اجلزائر خالل التسعينات دفعت بأهم هيئات 

، مما دفع  1ضمان االستثمار إىل رفع عالوات تأمني االستثمارات ضد املخاطر السياسية 

 . إىل عدم اهتمام املستثمرين ذا البلد 

لسوق يؤدي إىل مزيد من تدفق االستثمار حجم السوق واحتماالت النمو ، فكرب ا �

األجنيب ويتم قياس حجم السوق عن طريق معدل منو الناتج، فارتفاع هذا املعدل يدل على 

ارتفاع فرص التقدم يف االقتصاد القومي وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية إلشباع 

 . الرغبات اجلديدة اليت ستتولد مع كل منو

ي والتنظيمي لالستثمار ويكون ذلك من خالل وجود قانون موحد ثبات اإلطار التشريع �

لالستثمار يتسم بالوضوح ، االستقرار والشفافية ، وكذا توفر نظام قضائي قادر على تنفيذ 

 . القوانني وحل املنازعات بكفاءة عالية

فر البنية األساسية املناسبة واليت م يف ختفيض تكلفة األعمال للمستثمر ومثال ذلك تو �

خطوط نقل حديثة ، ووسائل اتصال فعالة تسهل من عملية االتصال بني فروع الشركات 

 . متعددة اجلنسيات 
                                                 

علي مهال ، فطيمة حفيظ ، آفاق االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر يف ظل اتفاق الشراكة األورومتوسطية ، جملة أحباث روسيكادا  -  1

  . 110، ص  2005سكيكدة ، ديسمرب  ، جامعة 
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هذا ما يدل على أن الدول يف جذا لالستثمارات األجنبية املباشرة ال تعتمد فقط على        

أين تكون احلوافز  احلوافز الضريبية بل تعتمد يف ذلك على جمموعة متكاملة من العوامل واحملددات

  .  هذه العوامل أحدالضريبية 

  

  ) :ضريبة تويني( الضريبة على حركة رؤوس األموال: الفرع الثاين

يترتب عن حترير القطاع املايل تدفق رؤوس األموال خاصة عرب العمالت هذا التحرير الذي        

، الشيء الذي دفع إىل  1971سنة " برينت وودز" نتج عنه عدة مشاكل خاصة بعد ايار نظام 

عدم استقرار األسواق املالية وظهور عدة أزمات مالية ، أمهها اليت شهدها عقد التسعينات كاألزمة 

اآلسيوية واليت كان هلا تأثري كبري على سلوك املستثمرين الدوليني فقد بدأت األزمة بايار عملة 

يف " ماليزيا"و"الفيليبني"،"اندونيسيا" ، لتشمل بعدها كل من  1997جويلية2يف  )Baht(تايلندا

 ،1نفس السنة  ، تايوان وكوريا اجلنوبية يف يف سبتمرب مث هونغ كونغ"ةسنغافور"شهر أوت ، بعدها

يف أوت "روسيا"يف جوان و" إفريقيا اجلنوبية" وقد تعدت األزمة نطاق القارة اآلسيوية إىل كل من

  .  19982 سنة 

ملكسيك ويبقى السبب اتلك اليت شهدا كل من األرجنتني و ال تقل هذه األزمة حدة عن    

الرئيسي حلدوث مثل هذه األزمات هجمات املضاربني ، اليت تؤدي إىل دخول وخروج رؤوس 

األموال بسرعة فائقة ، خاصة وأن الدول تقف دون حراك أمام هذه املضاربات ، وتزداد الوضعية 

ربات آثار وخيمة على اقتصاديات البلدان املتضررة تأزما يف املدى الطويل ويصبح هلذه املضا

عقيمة تؤدي إىل رفع معدالت الفائدة يف البلدان وذلك على حساب  ةباعتبارها عمليات اقتصادي

                            . 3 االستثمارات كما تضخم نفقات الديون العمومية

ذر القضاء علواليات املتحدة األمريكية يتيف غياب عملة وحيدة دائمة كما هو احلال يف ا         

على هجمات املضاربني مما يتطلب التفكري يف حلول سريعة وبناءة لتفادي األزمات املالية وآثارها 

                                                 
1 - Mohamed AYADI , Riadh  BOUDHINA, Wajih  KHALLOULI , Rène  SANDRETTO , La contagion de la 
crise asiatique : dynamiques de court terme et de long terme , in Economie internationale , La Documentation 
Française , N° 105 , Paris , 2006 , p.114.   
2 - Sophie BRANA , Delphine LAHET , La propagation des crises financières dans les pays émergents :la 
contagion est elle discriminante ? in Economie internationale , La Documentation Française , N°103, Paris ,  
p.74  
3 - La taxe Tobin : un outil pour mondialiser la justice sociale , disponible sur le site Internet : www. Snui . 
fr/gen/fisc/Tobin .html  le 15/08/07 a 11h :46 . 
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والرامي إىل فرض ضريبة دولية " جيمس توبني " السلبية على االقتصاديات الوطنية ويبقى اقتراح 

  . أفضل هذه احللول  أحدموحدة على التعامالت النقدية الفورية 

ألول مرة " توبني"أين اقترح "برنستون " ، خالل ندوة جبامعة 1972وقد كان ذلك عام       

رفع  أجلفرض ضريبة على معامالت الصرف دف السيطرة على انتقال رؤوس األموال من 

ضرورة  الذي رأى" كنيز" وهي فكرة مستوحاة من كتابات استقاللية السياسة النقدية الوطنية 

فرض ضريبة على معامالت أسواق البورصة للحد من تالعبات املضاربني وهو ما ميكن أن ينطبق 

 .على أسواق املال 

 
  1:دافعني أساسني" توبني"لضريبة  -

الدافع األول ويتمثل يف زيادة أمهية املعطيات األساسية والطويلة املدى للمشاركني يف  �

 . السوق بالنسبة لفرص املضاربة الفورية

الدافع الثاين ويتمثل يف منح قدر هام من االستقاللية الذاتية للسياسة النقدية الوطنية من  �

  .خالل جعل الفروق بني معدالت الفائدة والقصرية املدى كبرية بني خمتلف العمالت

 
فان فكرة العملة العاملية الوحيدة صعبة التحقق وعليه " جيمس توبني" حسب الربوفيسور      

على األزمات املالية وهجمات املضاربني يتطلب فرض ضريبة على املعامالت النقدية  للقضاء

الدولية جتعل األسواق النقدية العاملية متكافئة ومتنح بعض االستقاللية الذاتية الوطنية يف اال 

على معامالت النقد % 0.5النقدي وكذا السياسة االقتصادية الكلية، ففرض هذه الضريبة بنسبة 

 أجليف أسعار الفائدة السنوية على السندات اليت يكون  %4ألجنيب يعادل فارقا قدره ا

استحقاقها ثالثة أشهر ، مما يعد رادع مهم لألشخاص الذين يفكرون يف االنتقال بسرعة إىل 

عمالت أخرى دف املضاربة ، ونتيجة لضعف هذه الضريبة تبقى دون جدوى أمام املبادالت 

2 ال السلعي واملعامالت املالية الدولية اليت تتم بدرجة كبرية من اجلديةالدولية يف ا. 

  

 

                                                 
1 - Nicolas  INCHAUSPE , Retour sur la taxe Tobin , textes choisis ,collection voix de la cite , éditions : 
Confluences , Octobre , 2000 . 
2 - ibid. 
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  " : توبني "وعاء ضريبة - 1

أو جمموعة حمدودة من  ةاحدويبقى فرض ضريبة على املعامالت النقدية من طرف جهة       

اليت ال تفرض  األسواق املالية دون جدوى إلمكانية تفادي هذه الضريبة وذلك باالنتقال إىل املناطق

" جيمس توبني " فيها ، مما يدل على ضرورة فرضها على النطاق العاملي ، وقد أكد الربوفيسور 

  . يف مجيع األسواق  حدا، ومبعدل و 1بلدان العمالت األساسيةيف على ضرورة فرضها على األقل 

صرف اآلنية ، من الصعب حتديد وعاء هذه الضريبة ولكن مبدئيا فهي تفرض على عمليات ال    

لكن بوجود مشتقات املنتجات املالية األخرى فالبد من توسيع نطاق هذه الضريبة وذلك لتفادي 

  .هارب املتعاملني من دفع

كما متنح بعض اإلعفاءات للمعامالت النقدية اليت تتم داخل االحتادات اجلمركية ليبقى اجلدل     

  .ات النقدية بني البنوك العتبارها من أكرب املضاربنيقائما فيما يتعلق بنسخ هذه اإلعفاءات للعملي

  

  : أهداف الضريبة  - 2

بالرغم من كون هدف الضريبة الرئيسي هو احلد من املضاربة وحتقيق استقاللية السياسة     

اقتصادية واجتماعية ، وهو ما سيتم التعرض إليه : النقدية الوطنية ، غري أا حتقق أهداف أخرى 

  :فيما يأيت 

 : احلد من املضاربة  �

احلد من املضاربة اليت تتسبب يف ترددات خطرية لسعر " توبني "من أهم أهداف ضريبة      

الصرف مما خيلف أضرار وخيمة على االقتصاديات الوطنية ، ففرض ضريبة على دخول وخروج 

ب فكرة العمالت يعد أفضل كابح هلذه التدفقات ويتضح ذلك من خالل املثال الذي قدمه صاح

   2:هذه الضريبة

،  %6ويف الواليات املتحدة األمريكية  %10لو كان معدل فائدة سندات اخلزينة يف لندن     

،  %1فان سند اخلزينة يف لندن سيحقق عائد أكرب من نظريه يف الواليات املتحدة األمريكية بنسبة

ا جبنيهات إسترلينية لشراء مما يدفع املضارب األمريكي إىل اقتراض دوالرات أمريكية واستبداهل

سندات خزينة اجنليزية ، ليقوم بعد ذلك ببيعهم يف غضون ثالثة أشهر لتسديد قرضه من 
                                                 

1 - Ben PATTERSON , Michael GALLIANO , La faisabilité d’ une taxe Tobin , direction  générale des études , 
Parlement européen  , Luxembourg , 1998 , p.5.    
2 -INCHAUSPE Nicolas , op. cit. . p.6. 
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 ركما لو قام باستثماو   %1سيحقق ربح    الدوالرات ، ففي حالة ثبات معدل التبادل فانه 

  .يف ثالثة أشهر %4يف السنة واالقتراض مبعدل  %10مبعدل فائدة 

      

على دخول وخروج الدوالرات سيعمل على تعويض الفرق بني  %0.5فبفرض ضريبة بنسبة     

  .معدالت الفائدة وتصبح عملية املضاربة عقيمة مما يكبح رغبة املضاربني 

 :  استقاللية السياسة النقدية الوطنية �

سة النقدية ايعكس النيوكالسيك الذين يسلمون بإسهام سعر الصرف العائم يف استقاللية الس      

أن هذه االستقاللية ال تتحقق يف حال ما مل يتم ختفيض وترية " جيمس توبني"الوطنية  يرى

  .1املعامالت النقدية الدولية مهما كانت طبيعة نظام الصرف ثابت أو عائم 

   

فحسب هذا االقتصادي يؤدي التحرير املايل الدويل إىل احلد من استقاللية السياسة النقدية      

طنية وكذا استقرار سعر الصرف ، إذ يعمل ضغط املضاربني على معدالت التبادل إىل زيادة الو

غري متوقعة يف معدالت الفائدة مما يؤثر سلبا على حجم العمالة والنمو االقتصادي يف حني يؤدي 

 وكذا -كما رأينا فيما سبق -الدولية إىل احلد من املضاربة  فرض ضريبة على املعامالت النقدية

الترددات و التغريات العامة يف معدالت التبادل والذي يكون له آثار اجيابية على االقتصاد احلقيقي 

  .للدول 

فتحديد املعامالت النقدية يساعد على رفع الضغط املطبق على السياسة النقدية مما يساهم يف    

  . وضع سياسة نقدية وطنية مستقلة

  : األغراض الدولية  �

ووضعها حتت  2ألغراض دولية ) ضريبة توبني ( ات الضريبة الدولية جيدر ختصيص عائد 

    3:املؤسسات املختصة إذ ميكن توجيه عائدات هذه الضريبة حنو تصرف

  . وكاالا خمتلف  األعمال اإلنسانية وحفظ السالم من خالل منظمة األمم املتحدة و -

                                                 
1 - Autonin DANALET  , La taxe Tobin , point de départ d’une réflexion  sur le système monétaire 
international, Gymnase de la cite , novembre 2002 , sur le site Internet : 
https://documents.epfl.ch/users/d/da/danalet/www/Tobin/LataxeTobin.doc 
  
2 - Ben PATTERSON , Michael GALLIANO , op . cit . p.20. 
3 - Nicolas INCHAUSPE  , op. cit. .p.8. 
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والتجاري عن طريق دعم مؤسسات  احملافظة على استقرار األنظمة العاملية يف اال املايل -

  " . وودز  بريتني"

أن ميزانية منظمة األمم املتحدة ، البنك الدويل وصندوق النقد  1998تشري إحصائيات سنة        

مليار دوالر أمريكي ، وهو ما يدل على أن جزء بسيط من إيرادات هذه  18الدويل قد بلغت 

  .  الضريبة يعطي دفع مايل قوي هلذه املؤسسات

  

لصندوق النقد الدويل أو البنك العاملي   ضريبتهإىل إرجاع عائدات " جيمس توبني " وقد نوه       

ليقترح يف وقت الحق أن يتم توزيع هذه اإليرادات بني املنظمات الدولية وحكومات الدول 

  .املطبقة للضريبة 

  

  : عائدات الضريبة  - 3

ألف  ىلإ %1ته يف حال ما إذ فرضت مبعدل تصل إيرادات ضريب" جيمس توبني " حسب     

  : يوم عمل يف السنة إىل  250مليار دوالر يوميا أي ملدة 

  .  مليار سنويا 2000=  0.01* 200* 1000                         

مليار  200 بتتحصل على إيرادات تقدر % 0.25حىت إذا ما تقرر ختفيض معدل الضريبة إىل  

  .1 دوالر سنويا

  2: وقف تقدير عائدات هذه الضريبة على مجلة من املتغريات يت   

  .معدل فرض الضريبة  •

 .مدى فعالية الضريبة يف احلد من املضاربة  •

 .اإلعفاءات املمنوحة لعدد من املعامالت  •

  .هروب رؤوس األموال اليت ال تطبق فيها الضريبة  •

" من حتديد عائدات تطبيق ضريبة " دافيد فليكس " انطالقا من هذه املتغريات متكن االقتصادي   

  :ونستعرض ذلك من خالل اجلدول التايل " توبني 

 

                                                 
1 - Ben PATTERSON, Michael GALLIANO , op. cit. p.19. 
2 - ibid. p.19. 
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 توبني تطبيقات ضريبة: )2(جدول رقم 

  دوالر)³ 10(اإليرادات                   عمليات النقديةال

                   :          اخلاضعة للضريبة                                                         السنوية

  %.0.5                   %.1: معدل.          مليار دوالر 240= يوم مفاوضات  240*مليار دوالر 1

  .مليار دوالر 192= يف شكل إعفاءات  %20: ناقص 

  .مليار دوالر  144= جتنبا للضريبة  %20: ناقص 

  .   360.                    720         .   مليار دوالر 72= اخنفاض يف حجم املعامالت  %50: ناقص 

  

  .       مرجع سابق دافيد فليكس ، ضريبة توبني: مصدر
   

حبساب اإليرادات الناجتة عن فرض ضريبة على معامالت " دافيد فليكس " لقد قام االقتصادي    

امالت النقدية  من املع %20 لمليار دوالر يوميا ، مع افتراض منح إعفاء ضرييب 1:بنقدية مقدرة 

من املتعاملني ، كما افترض إمكانية اخنفاض حجم  %20 وإمكانية جتنب هذه الضريبة من قبل

   %.50املعامالت نتيجة  فرض الضريبة بنسبة 

   " :توبني " حدود ضريبة  -4

رغم ما حيققه فرض الضريبة من آثار مرغوبة اقتصاديا واجتماعيا يبقى تطبيقها حمدودا ومتأثرا    

  :ملة من العوامل جب

  

  :صعوبة تطبيق الضريبة يف الواقع العملي  �

، غري أنه يبقى متأثرا بالعوامل 1أن اقتراحه ممكن التطبيق عمليا " جيمس توبني " يرى      

السياسية اليت تعد أكرب عائق أمام جتسيد هذه الضريبة ، ففرضها على املستوى العاملي جيعلها أكثر 

إمكانيات التهرب منها و احلد من هروب األموال إىل املناطق اليت تفرض  فعالية يف القضاء على

  .فيها 

  

                                                 
1 - Nicolas INCHAUSPE , op. cit. .p .41. 
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ال يقتصر املشكل السياسي على تطبيق الضريبة عامليا بل البد من أن يرافق هذا التطبيق إنشاء    

، مما يتطلب تعاون دويل دون ثغرات 1هيئة دولية قادرة على مراقبة التجاوزات واحلد من التهربات 

 .الذي يبقى بعيد املنال يف الوقت احلايلو

  

  : صعوبة تسيري إيرادات الضريبة �

إضافة ملشكلة جتسيد الضريبة عمليا يبقى تسيري وتوزيع اإليرادات احملصلة أمرا معقدا ، خاصة     

بعد تضارب اآلراء حول حتديد املستفيد من إيرادات هذه الضريبة ، ففكرة توجيه هذه اإليرادات 

عم النمو والقضاء على الفقر يف الدول النامية ال يروق حكومات عديدة بسبب احلجم لفائدة د

 .الكبري هلذه اإليرادات 

  

  : هروب رؤوس األموال �

يترتب عن عدم تطبيق هذه الضريبة على املستوى العاملي إمكانية جتنبها عن طريق هروب     

ات الضريبية اليت تعد مالذ العديد من رؤوس األموال إىل املناطق اليت ال تفرض فيها خاصة اجلن

  . 2 املضاربني

يف ظل املشاكل التقنية املتعلقة بتطبيق هذه الضريبة ، وانعدام العوامل السياسية واملنظمات    

صعب التحقيق " جيمس توبني " الدولية اليت تساهم يف فرضها على املستوى الدويل ، يبقى اقتراح 

  .يف الوقت احلايل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - Autonin DANALET , op. cit. p.28. 
2 - ibid. p.31. 
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  :املشاكل الضريبية يف العالقات االقتصادية الدولية: بحث الثالث امل

يترتب عن ممارسة الدول حلقوق سيادا الضريبية ظهور العديد من املشاكل على صعيد       

العالقات االقتصادية الدولية خاصة يف الظروف الراهنة املتميزة بالتحرير اهلائل للمبادالت التجارية 

  .امل االقتصادي إقليميا وعاملياوالتوجه حنو التك

  

دة هذه املشاكل نتيجة لتنامي ظاهرة العوملة من جهة وبقاء السيادة الضريبية للدول حزادت      

إضافة إىل التقدم التكنولوجي الذي ساهم ، مبعزل عما حيدث يف العامل اخلارجي من جهة أخرى 

عوبات املتعلقة بوضع معاملة ضريبية هلذا يف تطوير التجارة االلكترونية مما خلق العديد من الص

  . النشاط على املستوى الدويل 

  

ولعل من أهم هذه املشاكل ظاهرة االزدواج الضرييب الدويل الذي ينتج عنه زيادة العبء      

الضرييب مما يؤثر سلبا على جاذبية الدول لرؤوس األموال األجنبية ، أما ثاين حتدي ميكن مواجهته 

تهرب الضرييب الدويل الذي زادت حدته مع تطور وتعقد العالقات االقتصادية الدولية هو مشكلة ال

دون أن ننسى مشكل أخري وهو املنافسة الضريبية   ، وانعدام االتفاقيات الدولية يف هذا اال

استقطاب أكرب  أجلاملضرة الناجتة عن مغاالة الدول يف تقدمي املزايا ومنح احلوافز الضريبية من 

  . رؤوس األموال مما يؤثر سلبا على اإليرادات العامة هلذه الدول ل

  

     :االزدواج الضرييب الدويل : املطلب األول    

على الوعاء أو املطرح نفسه خالل  حدايقصد باالزدواج الضرييب فرض ضريبتني من نوع و     

اطبه بدفع الضريبة عن ، أي خضوع نفس املكلف ألكثر من قاعدة قانونية خت1 ةاحدوفترة زمنية 

نفس الوعاء ألكثر من مرة ، ومن املمكن أن يكون االزدواج الضرييب داخليا يف حالة ما إذا كانت 

أو دوليا عندما تكون السلطات   ةاحدوالضرائب تابعة لدولة  السلطات املالية اليت تقوم بفرض

ه بالتفصيل من ما سنتطرق ل خري هواملالية اليت تفرض الضريبة تابعة لدول خمتلفة ، هذا النوع األ

  .خالل هذا العنصر 

                                                 
  . 251، ص 2003، النظم الضريبية و موازنة الدولة ، منشورات احلليب احلقوقية ، دمشق ،  فوزي عطوي ، املالية العامة - 1
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  :  مفهوم االزدواج الضرييب الدويل: الفرع األول 

يترتب عن تعدد ضوابط االختصاص الضرييب واختالف الدول فيما بينها ، خاصة فيما يتصل       

ذي ينتج بعد توفر ظهور التعدد الضرييب أو االزدواج الضرييب الدويل وال بالضوابط اليت تأخذ ا 

  .  مجلة من العوامل ويؤدي إىل ظهور العديد من املشاكل 

  

  : تعريف االزدواج الضرييب  - 1

يتحقق االزدواج الضرييب الدويل نتيجة قيام سلطات مالية تابعة لدول خمتلفة بتطبيق تشريعاا     

عها الضرييب مبا يتماشى ل بوضع تشريقالضريبية على نفس الوعاء ، ومن املعروف أن كل دولة تست

مع مصلحتها اخلاصة وحيقق أهدافها دون النظر إىل باقي التشريعات الضريبية املقارنة ، ومن هنا 

إىل مبدأ اجلنسية وبقانون الدولة الثانية  جيد املكلف نفسه خماطبا بقانون الدولة األوىل استنادا

ادا إىل موقع املال وهكذا ، وبالتايل تفرض استنادا إىل فكرة التوطن، وبقانون الدولة الثالثة استن

  .1الضريبة على هذا املكلف عن نفس املادة بواسطة سلطات الدول الثالث املتقدمة 

  

  :أسباب االزدواج الضرييب الدويل  -2

   2:تنحصر أسباب ظاهرة االزدواج الضرييب الدويل يف ثالث نقاط رئيسية تتلخص فيما يلي 

  

  :    دة لالختصاص الضرييب بني الدولتباين الضوابط احملد -أ

يقوم االختصاص الضرييب على ثالثة مبادئ أساسية متمثلة يف التبعية السياسية ، التبعية     

حيث يقصد بالتبعية السياسية أن يتم فرض الضريبة على رعايا  ، االقتصادية والتبعية االجتماعية

 اأي سواء كانو  واجدهم أو مزاولتهم لنشاطامالدولة التابعني هلا سياسيا بغض النظر عن مكان ت

 مقيمني داخل الوطن أو خارجه ، أما املبدأ الثاين واملتمثل يف التبعية االقتصادية فيقر حبق الدولة يف

الضرائب على مجيع الدخول اليت تؤول إىل األشخاص الذين اختذوا من الدولة موطنا هلم  فرض 

، يف حني تدل التبعية االجتماعية على حق الدولة يف 3بصرف النظر عن مصدر هذه الدخول 
                                                 

  . 179عادل أمحد حشيش ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 117يونس أمحد البطريق ، املرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  . 90باسعيد واحلاج فريد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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إىل األشخاص املقيمني بالدولة دون األخذ بعني  ىفرض الضرائب على مجيع الدخول اليت تؤد

  . االعتبار مصدر هذه الدخول 

وعليه فان تباين الضوابط احملددة لالختصاص الضرييب من دولة إىل أخرى قد يؤدي إىل تشابك     

  . الضريبية للدول يف نفس الوقت أي فرض أكثر من ضريبة على نفس الوعاء القوانني 

  

  :  تباين الشرائع الوطنية املختلفة يف تفسري االصطالحات الفنية  -ب

يتمثل السبب الثاين يف تباين الشرائع الوطنية املختلفة يف مدلول االصطالحات يف امليدان       

ختالفات التشريعات الضريبية يف معظم الدول حول الضرييب ، وأفضل مثال على ذلك هو ا

جمموعة من املفاهيم كاإلقامة ، املوطن واملنشأة املستقرة ، حيث تتباين الشرائع الضريبية الوطنية 

املختلفة يف حتديد املوطن إذ يستند بعضها على فكرة اإلقامة الرئيسية بينما يستند البعض اآلخر إىل 

لرئيسية أو إىل اجلمع بني الضابطني كما هو احلال يف التشريعيني فكرة موقع مصاحل املكلف ا

، إذ بنص القانون الضرييب املصري فيما يتعلق بالضريبة املوحدة على الدخل 1املصري والفرنسي 

  . باعتبار األجنيب مستوطنا يف مصر يف حالة ما اختذ من مصر حمل إقامته 

صطلحات إمكانية وجود تعدد ضرييب على نفس الوعاء ويترتب على التباين يف مدلول هذه امل     

  . الضرييب 

  

  :  تباين أسس التنظيم الفين للضرائب بني الدول  -ج

عد ييتمثل السبب األخري لالزدواج الضرييب يف تباين أسس التنظيم الفين للضرائب بني الدول و     

الدخل بالنظام الشخصي أكثر األسباب أمهية حيث تأخذ بعض الدول بالنسبة للضرائب على 

الكلي كما هو احلال بالنسبة جلميع الدول الرأمسالية يف حني يأخذ البعض اآلخر بأسلوب 

األحيان  أغلبالضرائب النوعية على الدخل أو بنظام مركب من االثنني معا ، وهو ما يؤدي يف 

  . خرى عامة مكملة إىل ضريبة نوعية وأ احدالوإىل ازدواج ضرييب داخلي ودويل إذ خيضع الوعاء 

  

  

                                                 
  . 115د البطريق ، املرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص يونس أمح - 1
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  :أنواع االزدواج الضرييب الدويل : الفرع الثاين 

  : ينقسم االزدواج الضرييب من حيث قصد املشرع إىل ازدواج مقصود وازدواج غري مقصود    

  

  :     االزدواج الضرييب الدويل املقصود - 1

، وذلك  1 اثهإحدرادته إىل املشرع وإ نيةيكون االزدواج الضرييب الدويل مقصودا إذا ما اجتهت    

  2:رغبة منه يف حتقيق بعض األغراض ويف طليعتها 

احلد من استرياد رؤوس األموال األجنبية وذلك إما لكفاية األموال الوطنية أو لرفض  �

 . استثمارها يف مشروعات قد ترى احلكومة أنه جيب متويلها برؤوس أموال وطنية 

 .  دة احلاجة إليها يف متويل املشروعات الوطنية منع هجرة رؤوس األموال الوطنية ، لش �

 .تطبيق مبدأ املعاملة باملثل يف فرض الضرائب على بعض رعايا الدول األجنبية  �

  

  :  االزدواج الضرييب الدويل غري املقصود  - 2

يالحظ علماء املالية أن االزدواج الضرييب غري املقصود هو من النوع االقتصادي والذي      

املكلفني بالضريبة من نقل عبأها إىل مكلف ثان ، رغم أن هذا املكلف  أحدندما يتمكن يتحقق ع

، أو يف حالة فرض نفس الضريبة على دخل مؤسسة ما وعلى 3 األخري قد سبق وأن دفع الضريبة

  . 4 فروعها

   

وعموما ما يكون االزدواج الضرييب الدويل غري مقصود وذلك بالنظر إىل عدم وجود سلطة    

عليا تشرف على تشريعات الدول املختلفة إذ تعمد كل دولة إىل وضع أحكامها الضريبية طبقا 

لظروفها املالية واالقتصادية اخلاصة دون مراعاة التشريعات القائمة يف الدول األخرى خاصة فيما 

 .يتعلق بأساس فرض الضريبة وحتديد الواقعة املنشئة هلا 

 

                                                 
  . 261فوزي عطوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 133ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  . 261فوزي عطوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  3

4 - Roland WALTER  ,Fiches de droits fiscal international , éditions Ellipses , Paris , 2005 , p.9 . 
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 :االزدواج الضرييب الدويل أساليب معاجلة : الفرع الثالث 

يفضي حصول االزدواج الضرييب الدويل إىل بعض اآلثار السلبية من الناحية االجتماعية ،      

املالية واالقتصادية ، إذ يؤدي من الناحية االجتماعية إىل اإلخالل بالعدالة االجتماعية عن طريق 

دواج الضرييب إىل ريب رؤوس األموال حتميل املكلف أكثر من طاقته ، أما اقتصاديا فيدفع االز

واحلد من انتقاهلا وكذا اإلحجام عن إقامة مشاريع اقتصادية جديدة ، أما ماليا فيؤدي إىل التهرب 

  .  من الضريبة 

ملواجهة هذه املشاكل كان البد من البحث عن الوسائل واألساليب الكفيلة مبعاجلة هذه 

  :    الظاهرة ، ومن أهم هذه األساليب جند 

 .تنظيم الضريبة  •

 .االتفاقيات الدولية  •

  

  :   تنظيم الضريبة  - 1

يستطيع املشرع أن يتخذ من اإلجراءات ما يكفل عدم حتقق االزدواج الضرييب الدويل ،      

، ويتم ذلك بإقرار قانون يقضي صراحة  1بصرف النظر عما تقرره الدول األخرى يف هذا الشأن

بة معينة إذا أثبت أنه دفعها إىل دولة أخرى ، أو عن طريق احترام كل ضري دفع بإعفاء املكلف من

دولة ملبدأ إقليمية الضريبة فال ميتد اختصاصها املايل خارج حدودها وبذلك تعفي مواطنيها املقيمني 

  .2يف دولة أخرى دفع الضرائب املفروضة عليهم يف الدول اليت يقيمون فيها

  

  :  االتفاقيات الدولية - 2

حتقيق  أجلمن االتفاقيات الدولية وهي عبارة عن اتفاقيات ثنائية موقعة من طرف دولتني      

االتفاق على اإلجراءات اليت تكفل عالج املشاكل الناجتة عن ك  ، 3جمموعة من األهداف املشتركة

االزدواج الضرييب الدويل ، كما ميكن أن تكون اتفاقيات تربمها الدول مع هيئات دولية تلتزم 

الدول مبقتضاها معاجلة االزدواج الضرييب الدويل ، وقد قامت منظمة األمم املتحدة ومن قبلها 

                                                 
. 270فوزي عطوي ، مرجع سابق ، ص - 1  

. 133ناصر مراد ،مرجع سابق ، ص - 2  
3- Elisabeth  VIROL   , Fiscalité manuel pratique , 4 e édition ,Editions : Eyrolles , Paris ,1994  , p .283 .   
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عصبة األمم بدور بارز يف عقد مثل هذه االتفاقيات لفض التعدد الضرييب الدويل بوصفه عائقا من 

  . عوائق حرية تداول الثروات ورؤوس األموال بني الدول املختلفة 

  

   :رب الضرييب الدويل الته:املطلب الثاين 

من الناحية املالية يؤدي االزدواج الضرييب إىل التهرب من الضريبة ونشأة مشكل ضرييب آخر     

على صعيد العالقات االقتصادية الدولية أال وهو التهرب الضرييب الدويل وهو ما سنتعرض له 

 .بالتفصيل من خالل هذا املطلب 

  

  :يب الدويل مفهوم التهرب الضري: الفرع األول 

يقصد بالتهرب الضرييب استخدام الطرق االحتيالية الفنية،القانونية واإلدارية ، بقصد التخلص    

عرب عن ذلك السلوك الذي من خالله حياول املكلف القانوين عدم دفع يكما 1من دفع الضريبة 

يتبع املكلف عدة ، ولتحقيق هذا التهرب  عبئهاكليا أو جزئيا دون نقل  الضريبة املفروضة عليه

  :  2أساليب مشروعة أو غري مشروعة ، وعلى هذا األساس ميكن متييز شكلني للتهرب الضرييب

رب ضرييب دون انتهاك القانون الضرييب كاالمتناع عن القيام باألعمال والنشاطات  �

 اخلاضعة للضريبة أو النفاذ من الثغرات القانونية اليت ينطوي عليها التشريع الضرييب ،

 .ويعرف هذا التهرب بالتجنب الضرييب 

رب ضرييب بانتهاك القانون الضرييب كتزوير املستندات تارة وعدم دقة القيود تارة أخرى   �

 .وهو ما يعرف بالغش الضرييب 

  

أوال على املستوى الوطين لتنتقل فيما بعد إىل املستوى  ييبلقد نشأت ظاهرة التهرب الضر    

ديدا بعد انتشار عمليات تدويل اإلنتاج ، التسويق وتقسيم العمل حبيث الدويل وبصورة أكثر حت

فاستخدام كل دولة لسيادا ونظامها  ،متكاملة ومتجانسة ةاحدوأضحى العامل كأنه وحدة إنتاجية 

القانوين بصفة مستقلة يسمح هلا بوضع التشريعات وفقا لألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها دون 

                                                 
 

. 147أعاد محود القسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

. 153ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره  ، ص  -  2  
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نية للدول األخرى ، وهو ما يؤدي إىل تباين النظم الضريبية واختالفها من دولة مراعاة النظم القانو

إىل أخرى مما يدفع املستثمر األجنيب إىل االستفادة من هذا التباين لتحقيق مصلحته اخلاصة وهذا ما 

  .إىل نشأة التهرب الضرييب الدويل  أدى

   

ر التهرب الضرييب بصفة عامة وأن ما هو إال صورة من صو ماالدويل إن التهرب الضرييب      

مييزه أنه ذو صفة دولية ، إذ حيدث عرب حدود الدولة ، بني دولتني أو أكثر ، فيحاول املكلف 

ه الضرييب باستخدام كافة السبل املشروعة وغري املشروعة كقيامه بتحويل ئبالضريبة ختفيض عب

الداخلية يف حال ما كانت مرتفعة القيمة أو  أرباحه إىل خارج الدولة املقيم ا لتجنب دفع الضريبة

أن يقوم باستثمار أمواله خارج هذه الدولة لالستفادة من اإلجازات واحلوافز الضريبية املمنوحة من 

  .طرف البلدان املضيفة 

  

يعترب التهرب الضرييب الدويل ربا اقتصاديا ، أي أنه ذو تأثري اقتصادي على اتمع متمثل يف     

ال ، إذ يستفيد  إيراد أساسي من إيرادات الدولة ، سواء كان هذا التهرب مشروعا أوضياع 

تطبيق الضريبة داخل إقليم الدولة دون أن يكون  -املكلف بدفع الضريبة من مبدأ السيادة الضريبية 

فيقوم باستثمار أمواله وأرباحه يف دول أجنبية  -هلا سلطة االمتداد خارج حدودها اإلقليمية 

رض أسعار ضريبية منخفضة أو متنح امتيازات وإعفاءات معينة ، إضافة إىل استفادته من تف

اتفاقيات منع االزدواج الضرييب الدويل مما خيفف من عبئه الضرييب ويزيد من إمكانية ربه من دفع 

  . الضريبة 

ي وعن قصد مما تقدم ميكن تعريف التهرب الضرييب الدويل على أنه ما يغطي كل انتهاك إراد  

للقانون الضرييب دف حجب الدخول ذات الطابع الدويل من اخلضوع للضريبة اليت يفرضها 

  .  1عليها التشريع الضرييب ألي دولة

  

  

  
                                                 

سوزي عديل ناشد ، ظاهرة التهرب الضرييب الدويل و آثارها على اقتصاديات الدول النامية ،دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية  - 1

  . 23ص ،  1999، 
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  :أساليب التهرب الضرييب الدويل : الفرع الثاين 

ود نتيجة التوسع واالنفتاح االقتصادي والتدويل املستمر لعناصر اإلنتاج ، أصبحت احلد     

اإلقليمية للدول حدودا سياسية حبتة ، تفصل بني السيادات والنظم السياسية املختلفة ، وال عالقة 

هلا بالناحية االقتصادية حبيث أصبح العامل ينظر إليه كما لو كان سوقا كبرية ال حتدها حدود ، 

ذه الوحدات جند يتكون من وحدات اقتصادية متعددة ومتباينة القوة ، التقدم والتطور ، من بني ه

مليون  100املنظمة اليت يزيد رقم أعماهلا أو مبيعاا السنوية عن  –الشركات متعددة اجلنسيات 

اليت تسعى إىل  - 1دوالر واليت متتلك تسهيالت أو فروعا إنتاجية يف ست دول أجنبية أو أكثر

ترصد رأس مال ضخم وها مبنتجاا مستعينة يف ذلك على زفرض سيطرا على السوق العاملية وغ

وحماولة التحلل من كافة القيود والعوائق اليت تقف أمامها مستخدمة لذلك آليات وسبل معينة غري 

  .معروفة عند املنظمات الدولية اليت حتكمها 

ومن أهم السبل اليت تستخدمها الشركات متعددة اجلنسيات لتحقيق أهدافها التهرب الضرييب      

شاط هذه الشركات ذو صفة دولية ، يعد هذا التهرب دوليا ، إذ تستفيد الدويل  وباعتبار أن ن

 خفيفهذه الشركات من تباين األنظمة الضريبية وما متنحه من إعفاءات وامتيازات ضريبية لت

  :ها الضرييب ألقل حد ممكن ، ويتخذ هذا التهرب عدة أشكال نذكر من بينها ئعب

  

  Société  Ecran:        2الشركات الومهية - 1 

 
تعد الشركات الومهية منشآت اصطناعية هدفها جتنب اخلضوع العادي للضرائب من خالل     

االستفادة من املزايا اليت متنحها اجلنات الضريبية وذلك للحصول على حتويالت األرباح من فروع 

  .    ائي مرتفع باموعة املتواجدون يف الدول اليت يكون ا الضغط اجل

ذه التحويالت يف شكل أرباح أسهم ، فوائد، تأدية خدمات ، بيع أو شراء بأسعار تكون ه   

 :  مضخمة أو منخفضة ، أو ومهية ، تتميز هذه املنشآت بعدد من املزايا أمهها 

جتنب الضريبة على جزء األرباح املوجه للشركات الومهية املتواجدة يف البلدان اليت تتميز  �

 .بأنظمة ضريبية تفضيلية 

                                                 
. 23عبد السالم أبو قحف ، مرجع سابق ، ص  -  1  

.  84 ، ص باسعيد واحلاج فريد ، مرجع سابق -  2  
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وعدم دفع الضرائب على األرباح  أخرى،كانية إعادة استثمار الفوائد املتراكمة يف بلدان إم �

 .العمليةاحملصل عليها من جراء هذه 

 .استعمال األرباح املتراكمة يف صفقات خمتلفة كشراء أسهم يف بعض األحيان  �

ألخرى ، وذلك استخدام الشركة الومهية كأداة لعبور املنتوج من الشركة األم إىل فروعها ا �

بعد ما تقوم الشركة األم ببيع منتوجات منخفضة السعر إىل شركة ومهية تكلف بدورها 

بإعادة بيع هذه املنتجات وبأسعار مرتفعة لفروع الشركة مما يؤدي إىل تراكم األرباح يف 

 .الشركة الومهية واليت تستفيد من عدم دفع الضرائب على هذه األرباح 

   
   :اجلنات الضريبية  التهرب عن طريق-2

تعمد معظم الشركات متعددة اجلنسيات إىل االستثمار أو نقل نشاطها إىل اجلنات الضريبية ،      

ملا تقره من امتيازات ومميزات ضريبية تصل يف الكثري من األحيان إىل حد اإلعفاءات الضريبية 

ها الضرييب يف ئيف عبلبعض أنواع الدخول واألنشطة ، وبذلك تستفيد هذه الشركات من ختف

  .  دول اجلنات الضريبية يف  تالدولة األم ، واحلصول على أرباح كاملة دون أي اقتطاعا

      

يرتبط مصطلح اجلنات الضريبية باألنظمة الضريبية هلذه الدول ، وقد تعددت املصطلحات اليت     

والبعض "    "Refuge Fiscalتطلق على هذه الدول فهناك من يطلق عليها اسم امللجأ الضرييب 

باعتباره أكثر مالئمة من مصطلح " Oasis Fiscal"اآلخر يفضل تسميتها بالواحة الضريبية 

، أما الدول " Vacances Fiscales"   اجلنات الضريبية ، أو دول اإلجازات الضريبية

  . أي اجلنات الضريبية "  Tax Haven "األجنلوسكسونية فأطلقت عليها اسم 

  

م تباين التسميات يبقى مصطلح اجلنات الضريبية األكثر شيوعا ، وتعرف اجلنات الضريبية رغ     

على أا إقليم وطين تكون فيه االقتطاعات الضريبية يف جمموعها أقل من غريها يف أي مكان آخر، 

  .       1وحيث يصل األمر من الناحية العملية إىل عدم وجود ضريبة على اإلطالق

                                                 
.  128سوزي عديل ناشد ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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على أا دول أو أقاليم تتمتع بسيادة ضريبية كاملة ، وباستقاللية سياسية وإدارية ،  كما تعرف    

تتميز بضعف معدل الضرائب أو انعدامه ، غياب الرقابة على أسعار الصرف ، السر املصريف وكذا 

  .     1ضرورة توفر نظام بنكي ومايل فعال

   

 -، هونغ كونغ امثل ايرلندا ، كوستاريك –وأخريا ميكن تعريف اجلنات الضريبية على أا دول 

 ، قرنسي  Jerseyالواقعة حتت النفوذ الفرنسي ، جرسي  )Monaco(أو أقاليم كموناكو 

Guerneseyذات سيادة ضريبية يقر تشريعها الضرييب العديد من  ة، حتت احلماية الربيطاني ،

 .جنبية لالستثمارات والدخول األ ةاملزايا واإلعفاءات الضريبية بالنسب

 : تتميز اجلنات الضريبية جبملة من اخلصائص نذكر من بينها     

  

من أهم خصائص اجلنات الضريبية احلوافز :  2معدل ضريبة منخفض أو معدوم •

 ق بالضرائب املفروضة على الدخول وامليزات اليت مينحها التشريع الضرييب فيما يتعل

اليت ب لرؤوس األموال األجنبية رؤوس األموال واملعامالت وهو ما يعد عامل جذ

تساهم يف التنمية االقتصادية لدول اجلنات الضريبية واليت عادة ما تكون دول 

صغرية ال جتد أمامها وسيلة لتحقيق التنمية إال عن طريق إقرار معدالت ضريبية 

 .   منخفضة أو معدومة 

ستقرار هذه يعد ا: االستقرار السياسي ، االقتصادي ، القانوين واالجتماعي  •

البد من متتع دول اجلنات  إذالعوامل من أهم عناصر جناح اجلنات الضريبية ، 

الضريبية بأكرب قدر ممكن من االستقرار يف كافة ااالت ، أي جيب أن تتوفر على 

األمان وضمان االستثمارات ، أن ختلو من أي حركات سياسية أو تغريات مفاجئة 

 . من شأا تعطيل مصاحل املستثمرين  يف التشريعات القانونية اليت

 ةالعنصر الثالث الذي جيب توفره يف دول اجلنات الضريبية وهو السري: 3السرية  •

 . خاصة فيما يتعلق مبعامالت البنوك واملعامالت التجارية 

                                                 
1 -Sur le site Internet , www. Melchior.fr / paradis - fiscaux , 3930, html , 15/09/2007 . 11h : 15. 
2 -  Le site Internet : http://fr.wikipedia .org /wiki/paradis_fiscal   le 20/08/07 14h 08 . 
3 - Thierry AFSCHRIFT , Peut – on définir les paradis fiscaux , Journée d’étude :les paradis fiscaux :l’évasion 
fiscal , centre de droit international , université Libre de Bruxelles ,Janvier 2000 , sur le site : 
www.idefisc.cx/themes/evasion.html  



   ة في العالقات االقتصادية الدولي و دورها الضريبة                                                     الفصل األول 

 53 

تسعى الشركات متعددة اجلنسيات إىل التعامل مع البنوك على أعلى مستوى من الكفاءة        

باعتبار أن كافة معامالت هذه الشركات من إيداعات وقروض تتم بواسطة البنوك ، والسرية 

وعليه تعمد الشركات إىل التعامل مع تلك اليت تضمن هلا سرية املعامالت البنكية والتجارية ، هذه 

السرية اليت عادة ما تتجسد يف شكل إبرام عقد بني املتعامل والبنك الذي يلتزم مبقتضى هذا العقد 

  .مان سرية املعامالت املالية للعميل ض

  

احملققة خارج الدولة األم مما يدفعهم للجوء  مخيشى معظم املستثمرون اإلفصاح عن مداخيله     

والتجارية ، لدى تعد هذه السرية  ةإىل هذه اجلنات اليت توفر هلم ضمان سرية معامالم البنكي

لضريبية ، ليس فقط عندما يتعلق األمر بتحويالت عامل أساسي البد من أن يتوفر يف دول اجلنات ا

املتهربني من الضريبة بل أولئك أيضا الذين حياولون جتنب املعدالت الضريبية املرتفعة وكذا التحفظ 

، ومثال ذلك سويسرا اليت تعد أكثر  1على حيام اخلاصة بعدم إفصاحهم عن مداخيلهم احلقيقية

  .بنوك وسرية املعامالت البنكية اجلنات الضريبية متيزا يف قطاع ال

    

ويقصد ا أن تكون العملة الوطنية على قدر كبري من : 2قوة العملة الوطنية  •

  .  االستقرار وذات ثقل على املستوى الدويل ، كما جيب أن تكون قابلة للتحويل 

    ي أرباح أو تعد اجلنات الضريبية أكرب ملجأ لالستثمارات األجنبية ومن مث فان أ              

 دخول سيتم حتويلها إىل البلد األصلي مما يستوجب عدم وجود عوائق أو مشكالت               

  على النقد على رعايا دول اجلنات  أمام هذه التحويالت ، لذا يقتصر تطبيق الرقابة              

 وهو ما يشجعهم  ، 3لرقابةالضريبية دون األجانب الذين يستفيدون من غياب هذه ا              

  . على االستثمار ذه الدول               

غالبية اجلنات الضريبية دول صغرية احلجم ال : اتصاالت ومواصالت حديثة  •

، تتميز مبوقع جغرايف معروف على املستوى  4يتجاوز عدد سكاا مليون نسمة

                                                 
1- ibid. 

. 135سوزي عديل ناشد ، مرجع سابق ، ص  - 2  
3 - www. Melchior , fr/ paradis – fiscaux , 3930. html ,op. cit. 
4 - Dharmmika DHARMAPALA  , JR  James R.HINES, Which countries become tax havens ? ,working paper 

12802, national bureau of economic research , Cambridge , December 2006 , p.1 .   
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امتالكها ضرورة نسى ن نأالدويل يساعدها يف جذب االستثمارات األجنبية ، دون 

لشبكة واسعة ومتقدمة من وسائل املواصالت واالتصاالت وخطوط طريان متقدمة 

 . جتعل من السهل االتصال بني الشركة األم وفروعها 

                                                                                    

ريبية أرضا خصبة ومناخا مالئما لنشاط الشركات متثل اخلصائص السابقة للجنات الض     

متعددة اجلنسيات واليت تعمد إىل إنشاء فروع هلا يف هذه الدول دف االستفادة بأكرب قدر من 

  .    املميزات واإلعفاءات اليت مينحها النظام الضرييب هلذه اجلنات 

لدويل ألنشطتها ، ففي حالة يتم تنظيم الشركات متعددة اجلنسيات على أساس تقسيم العمل ا    

تولد  تواجد الشركة األم يف دولة ذات نظام ضرييب مرتفع سيدفعها لالختصاص يف األنشطة اليت ال

رحبا مباشرا واليت عادة ما تكون معفاة من الضرائب ، كأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا 

بإنشاء شركات وليدة أو  ختفيف العبء الضرييب يف هذه الدولة ، يف حني تقوم أجلوذلك من 

تابعة هلا يف الدول ذات النظام الضرييب املخفف أو يف اجلنات الضريبية ، وبذلك ختفف الشركات 

ها الضرييب اإلمجايل ويقلل من التكاليف لتزيد األرباح ، وهو ما يدل ئمتعددة اجلنسيات من عب

االستفادة من املزايا اليت  على رب هذه الشركات من دفع الضريبة يف الدولة األم من خالل

  .  متنحها إياها اجلنات الضريبية 

  :    1ويتم التهرب الضرييب باستخدام اجلنات الضريبية وفق طريقتني        

 . قبل توزيع األرباح  �

 . بعد توزيع األرباح  �

        

ورية ، مما يكون التهرب عن طريق زيادة أو نقصان النفقات بطريقة ص: قبل توزيع األرباح      

يقلل من العبء الضرييب إىل أقل حد ممكن يف الدول ذات النظام الضرييب املرتفع ، وتزيد منه يف 

 . دول اجلنات الضريبية 

  

                                                 
.  135سوزي ناشد عديل ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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فان الشركات الوليدة الكائنة يف اجلنة الضريبية ال تقوم بتحويل تلك : بعد توزيع األرباح      

ضريبة مرتفعة ، فتقوم إما باستثمار هذه األرباح يف األرباح إىل الشركة األم لكي ال تفرض عليها 

، 1اجلنة الضريبية وإما حتوهلا من الدول ذات املعدالت الضريبية املرتفعة إىل دول اجلنات الضريبية 

 .أو تقوم بتحويلها إىل الشركة األم حتت مسميات غري حقيقية كنفقات معفاة من الضريبة 

      

هرب الضرييب يف هذه احلالة هو رب اقتصادي ال انتهاك فيه للقانون ، جتدر اإلشارة إىل أن الت    

يتم على أساس االستفادة من اختالف العبء أو الضغط اجلبائي بني الدول وهو ما يؤثر على 

 . االقتصاد القومي ككل حيث يضيع جزء كبري من اإليرادات الضريبية اخلاصة بتلك الدول 

     

  :  التحويل  التهرب باستخدام أسعار-3

ترتبط الشركات متعددة اجلنسيات مع فروعها جبملة من العالقات االقتصادية واليت ينتج       

عنها حصول كل طرف من اآلخر على إيرادات معينة سواء كانت أرباح أو مرتبات ، أو حتمل 

وفروعها ،  نفقات خاصة حيث يتأثر حتديد قيمة هذه اإليرادات بعالقة االرتباط بني الشركة األم

هذه العالقة اليت تستغل يف حتديد قيم غري حقيقية هلذه اإليرادات أو النفقات دف التهرب من 

املعدالت الضريبية املرتفعة يف دولة معينة ، ومن هنا البد من التطرق ألسعار التحويل باعتبارها آلية 

  .   من آليات التهرب الضرييب الدويل 

أداة لتسيري كفاءة الشركة من خالل السماح بإجراء تقييم األداء املايل تعترب أسعار التحويل      

العبء الضرييب بواسطة حتويل األرباح بني  خفيف، كما ميكن استخدامها لت2ملختلف فروعها 

وهي عبارة عن أسعار داخلية تستعمل لتسوية  ، 3خمتلف فروع الشركات متعددة اجلنسيات 

دولية النشاط ويقصد ا ذلك السعر الذي حتدده الشركة  لشركاتاملعامالت الداخلية يف إطار ا

الشركة الوليدة ،  إىلاألم لبيع أو استئجار األموال املادية واملعنوية من سلع وخدمات وتكنولوجيا 

                                                 
1 A. Dessai - Mihir, Foley C.Fritz ,  James  R.HINES JR     , Economic Effects of Regional Tax havens , working 
paper , October 2004 . sur le site Internet : www.bus.umich.edu/otpr/wp2004-9.pdf, le : 20/09/2007. 15h:45.   
2 - Site Internet : http:// ecopaper . repec . og / circirpro / 2007-Rp-08.htm.  11/06/07 10h30 . 
3- A Dessai  MIHIR  , et alii . The Demand for Tax haven Operations , Working paper , March 2005 , sur le site 
Internet : www. People.hos.edu/ffloy/havens.pdf le 18/05/2007 a 10h30 . 
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شركة وليدة أخرى ، على أن يقتصر التعامل على املعامالت اليت تتم  إىلأو من الشركة الوليدة 

  .  1لشركة دولية النشاطجمموعة ا إطارداخل 

أي أا عملية حتويل األرباح احملققة إىل الشركات الوليدة املتواجدة باألقاليم ذات النظام     

الضرييب املنخفض ، إما عن طريق إلزام شركة وليدة إنتاجية ببيع منتجاا وبأسعار منخفضة 

ما بقيام شركة وليدة كائنة لشركة وليدة أخرى واملتواجدة يف دولة ذات نظام ضرييب خمفف وإ

جبنة ضريبية شراء منتجات شركة وليدة بأقل األسعار لتبيعها فيما بعد وبأسعار مرتفعة لشركة 

  .  ، كل هذا دف جتنب املعدالت الضريبية املرتفعة والتهرب منها 2وليدة تسويقية يف بلد آخر 

  :   3خذ التهرب الضرييب باستخدام أسعار التحويل صورتني أي    

 .رب ضرييب قبل توزيع األرباح  �

 . رب ضرييب عند توزيع األرباح  �

  

ويتم عن طريق التالعب باملادة اخلاضعة للضريبة سواء : التهرب الضرييب قبل توزيع األرباح      

بالزيادة أو النقصان يف النفقات من جانب الشركة األم لالستفادة من التباين يف األنظمة الضريبية 

وء للنظام الضرييب األكثر مالئمة ويكون ذلك إما بأن تكون الشركة الوليدة قائمة يف دولة واللج

إذ حتاول زيادة أرباحها اخلاضعة للضريبة خاصة يف حالة ما إذا كانت ، من دول اجلنات الضريبية 

شدد ، ويكون ذلك عن طريق ختفيض نفقاا تالشركة األم متواجدة يف دولة ذات نظام ضرييب م

يل الربح يف الدولة األم وهو وزيادة إيراداا مما يؤدي إىل ختفيض قيمة الضريبة املفروضة على إمجا

  .     إليه معظم الشركات دولية النشاط  ما تسبو

وإما بأن تقلل الشركة الوليدة من أرباحها إذا ما كانت كائنة يف دولة ذات نظام ضرييب مشدد      

  .قات وختفيض اإليرادات ويتم ذلك عن طريق رفع النف

    

ويكون عن طريق إنشاء شركة وسيطة تابعة للشركة : التهرب الضرييب عند توزيع األرباح     

األم ، تعرف بالشركات الومهية أو الساترة ، وهي شركات مالية يقتصر نشاطها على االحتفاظ 

                                                 
.  144و ص  143سوزي ناشد عديل ، مرجع سابق ، ص  - 1  

2 - Jacques GROSCLAUDE , Philippe MARCHESSOU , op. cit. p.245.  
. 150سوزي ناشد عديل ، مرجع سابق ، ص - 3  
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 و ألم يف ظل ظروف أفضل ،باألرباح احملققة بالفعل من شركة أخرى ليعاد حتويلها إىل الشركة ا

لقد مت التطرق إىل آلية التهرب الضرييب باستخدام الشركات الومهية يف بداية هذا املطلب ، ويتم 

رب الشركة دولية النشاط من الضريبة مرتفعة السعر يف البلد األم بتحويلها لألرباح احملققة إىل 

  . مصاحلها ويف ظل ظروف مالئمة الشركة الوسيطة ليعاد استثمارها يف اخلارج مبا حيقق 

  

  املنافسة الضريبية املضرة : الث املطلب الث

نتيجة االنفتاح املتزايد للدول وتنامي ظاهرة العوملة وما نتج عنها من إلغاء للحواجز اجلمركية     

والكمية أمام حركة السلع ، اخلدمات ، العمال ورؤوس األموال ، اندماج وتكامل االقتصاديات 

، وأضحت للسياسات 1نية ، أصبحت الضريبة من أهم حمددات العالقات االقتصادية الدولية الوط

الضريبية آثار جد هامة على املستوى الدويل ، مما دفع بالدول للتنافس فيما بينها بتقدمي احلوافز 

ز الضريبية على حركة رؤوس األموال وتكييف أنظمتها مبا يتجاوب مع هذه جوختفيض احلوا

  .  الت ، هذه املنافسة اليت غالبا ما تكون يف غري صاحل الدول التحو

   

يؤدي رفع احلواجز الضريبية وحترير انتقال عوامل اإلنتاج زيادة التبعية االقتصادية واحلد من     

مدى استقاللية السياسات االقتصادية الكلية للدول ، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية إذ 

  .   2مشاكل جراء هذا التحريرتواجه الدول عدة 

   

وقد أدى تسارع عوملة املبادالت واالستثمار إىل تغري جدري يف طبيعة العالقات بني األنظمة     

ية خاصة بعد إلغاء القيود غري الضريبية على املبادالت الدولية واالستثمار الدويل وما طنالضريبية الو

، مما وضع أنظمتها الضريبية يف حالة  3الوطنية تاالقتصاديانتج عن ذلك من التوجه حنو تكامل 

    .4منافسة 

                                                 
1  - Bernard BOBE, Pierre Llan , Fiscalité et choix économiques , Paris ,Editions CALMAN – LEVY , 1978, 
p.49 . 
2  - ARSENE RIeber , Intégration Régionale , Mobilité du capital et concurrence fiscale , sur le site Internet : 

http://   www.cepii. fr./ fran Graf/ publications/ Eco inter /rev 81 / rieber .pdf .le : 19/09/2007 . 18h30   
3 - ibid.  
4 - Christian SAINT-ETIENNE, Jacques LE CACHEUX  ,Croissance équitable et concurrence fiscale , papier 
de recherche , éditions : La documentation française, 2005 ,p.13. disponible  sur le site Internet : http:// www . 

cae .gouv. .fr / rapports /d1 /056.pdf .le 20/02/2007 a 15h18.  
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ميكن تعريف املنافسة الضريبية على أا وضعية تكون خالهلا قرارات السياسة الضريبية لدولة ما    

مرتبطة بقرارات الدول األخرى ، بشكل يؤدي إىل ظهور تفضيالت ألنظمة ضريبية لدول معينة 

  .1خرى على نظرياا يف الدول األ

مها ساكن واآلخر ديناميكي ، فحسب املفهوم الساكن أحدللمنافسة الضريبية مفهومان       

يقصد باملنافسة الضريبية الوضعية اليت من خالهلا تضع بعض العوامل األنظمة الضريبية الوطنية يف 

حتسني  لأجحالة منافسة ، أما املفهوم الديناميكي فيتمثل يف خمتلف ردود أفعال الدول من 

 .   2وضعيتهم من خالل هذه املنافسة

 
كما خيتلف مفهوم املنافسة الضريبية بالنسبة للمؤسسات عنه بالنسبة للدول ، إذ تستفيد       

املؤسسات من هذه املنافسة وتعتربها وسيلة لتقليص أعبائها ،حتديد طبيعة اختصاصها وأماكن 

ة الضريبية إطار غري مرغوب فيه ، إذ حتد من سيادا أما بالنسبة للدول فتمثل املنافس.  3متركزها

الوطنية وتفرض ضرورة املفاضلة بني مشكلة احملافظة على النشاطات احلالية داخل إقليمها ومشكلة 

  .   4احلفاظ على نفس املستوى من اإليرادات الضريبية احملصلة عليها

  

ذه الدولة من استقرار سياسي واقتصادي ، يتوقف قرار االستثمار يف دولة ما على ما توفره ه      

ن ننسى احلوافز املالية والضريبية أإمكانية الدخول إىل األسواق ، توفر اليد العاملة املؤهلة ، دون 

املمنوحة ، من هذا املنطلق كان البد من استغالل السياسة الضريبية جلذب أكرب قدر ممكن من 

ما دفع بالدول إىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات الضريبية وهذا  ،5االستثمارات األجنبية املباشرة 

  . ومن جانب أحادي لتشجيع االستثمار وتوسيع الوعاء الضرييب بتخفيض معدالت الضريبة 

  

                                                 
1 - Réjane HUGOUNENG  , Jacques LE CACHEUX    , Thierry MADIES , Diversité des fiscalités européennes 
et risques de concurrence fiscale , in revue de l′OFCE ,N °70 , Les Presses des sciences Po , Paris ,  Juillet 1999 , 
p.94. . 
2 -Conseil des impôts , La concurrence fiscale et l′entreprise , sur le site Internet : 
http://www.ccomptes.fr/cpo/documents/divers/rapports-concurrence.pdf. p.13 le 25/08/2007 a 11h :42 . 
3 - B .GERRIT , Koester , The economics of international Tax competition, occasional paper N ° 23 ,The liberal 
institute of Fridrich Nauman Fondation, Berlin 2006, P.4.  
4 - Conseil des impôts , op. cit.p.14. 
5 - Charles  OMAN , Concurrence fiscale et investissement direct à l′étranger , in problèmes économiques , 
N°2680 , La documentation Française  , Paris , Septembre 2000, p.24 .   
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تعد املنافسة الضريبية نتيجة طبيعية النتقال األوعية الضريبية ورؤوس األموال بني الدول ،      

لدول اليت تتميز جبباية مرتفعة ، فعندما تقرر الدولة وبصفة وتكون هذه املنافسة يف غري صاحل ا

سيؤدي ذلك بالتأكيد إىل حتويل انتقال الوحدات  تع معدالا الضريبية على املؤسسامستقلة رف

اإلنتاجية هلذه املؤسسات لدول أخرى ، فتفقد الدولة جزء من إيراداا يف حني تستفيد الدول 

  . 1يةاألخرى من أوعية ضريبية إضاف

تتباين آثار املنافسة الضريبية من دولة إىل أخرى ، فهناك من يعتربها ذات آثار سلبية وهناك من     

مستوى إقليمها مبنح جمموعة من املزايا  ىيرى عكس ذلك  إذ تعمد الدول لتشجيع االستثمار عل

ل االستثمارات الضريبية للمستثمرين ، هذه املزايا اليت تستخدم من طرف دول أخرى بغرض حتوي

من بلد لفائدة بلد آخر ، خاصة تلك اليت تعاين من بعض العوائق اهليكلية ، وضعية جغرافية غري 

تعويض لمالئمة وموارد طبيعية غري كافية ، فتتخذ الدولة من األنظمة الضريبية االمتيازية أداة 

تطورا ، وهو ما يؤكد أن  العوائق غري الضريبية ووسيلة لزيادة النمو باملناطق املعزولة واألقل

  .2من العوامل  جمموعةتحدد بواسطة تالوضعية التنافسية العامة للبلد 

 
تؤدي هذه املنافسة الضريبية بني الدول إىل دخوهلا يف حروب مزايدة على احلوافز الضريبية       

ول إىل زيادة األحيان مكلفا ، إذ تدفع املزايدة بالد أغلباليت مينحها كل بلد وهو ما يكون يف 

الدعم املوجه للمستثمرين والذي يكون يف شكل حوافز مالية وضريبية ، فحىت إذا ما قررت مجيع 

فان كل دولة تقدم على ذلك وبصورة مستقلة ، خشية عدم  الدول عدم الدخول يف هذه املزايدة ،

املة الضريبية االستفادة من االستثمارات األجنبية املباشرة اليت تنجذب حنو الدول ذات املع

  ) .      le dilemme des prisonniersمعضلة املساجني ( التفضيلية ، 

   
تعد املشاركة يف املزايدة على تقدمي احلوافز الضريبية للمستثمرين سالح ذو حدين فبالرغم من      

ار وخيمة ميكن أن تعود هذه املزايدة بآث  إمكانية احلصول على استثمارات أجنبية مباشرة إضافية ،

إذ ميكن استخدام املوارد العمومية املوجهة لتمويل   الدول املشاركة فيها ،  على اقتصاديات 

                                                 
1 - Réjane HUGOUNENG et alii , Les risques de la concurrence fiscale en Europe , in revue problèmes 
économiques , N ° 2644  , La documentation Française , Paris , Décembre 1999, p.2 .  
2 - L′organisation de coopération et de développement économiques , concurrence fiscale dommageable, sur le 

site Internet : http://www.oecd.org/dataoecd/32/43/1904200.pdf le 08/02/2007 a 18h:08 . 
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ما لو وجهت حنو االستثمارات العمومية  يف حالاحلوافز املقدمة للمستثمرين بصورة فعالة 

ال تأخذ  ن برامج التحفيزأ،  كما ال البشري وإنشاء البىن التحتيةكاستخدامها لتكوين رأس امل

وبذلك يؤدي تفضيل ) االستثمارات احمللية واألجنبية السابقة ( بعني االعتبار االستثمارات القائمة 

االستثمارات اجلديدة على السابقة من خالل االستفادة من احلوافز املمنوحة إىل حتويل نشاط 

ستفادة من هذه احلوافز ، املستثمرين السابقني إىل دول أخرى أو اللجوء إىل أساليب غري قانونية لال

املستثمرين وتشكيكهم يف مدى  حذروأخريا تؤدي املغاالة يف اإلجراءات التحفيزية املمنوحة إىل 

  .  1توازن و مصداقية السياسة احلكومية مما ينقص حجم االستثمارات يف هذه الدول عوض زيادته

    

 أجلني األنظمة الضريبية من بادي ن حتدث آثار مضرة نتيجة عدم التناسب الالإرأكما ميكن     

يكون يف صاحل املكلفني  الذي القضاء على أساس اإلخضاع الضرييب لبلد آخر ، هذا التناسب

 . البلدين أو على حساب كليهما  أحدبالضريبة على حساب 

     

ميكن احلد من اآلثار غري املرغوب فيها النعدام التناسب بني األنظمة الضريبية من خالل     

غري أن وجود هذا التناسب ميكن جتاوزه باستغالل تفاعل األنظمة  ، اإلجراءات األحادية والثنائية

الضريبية بإصدار إجراءات ضريبية خاصة تنقص أساس اخلضوع الضرييب لبلدان أخرى ، مما 

ل ينعكس على خمتلف السياسات الضريبية الوطنية ، ويشمل األثر يف هذه احلالة قيام بلد ما بتحوي

هلا عن قوانني أخرى وتطيق  ةتدفقات رؤوس األموال والتدفقات املالية وكذا اإليرادات املوافق

للدول األخرى ، مما يسمح بإمكانية  منافسة ضريبية شرسة ومضرة بأساس اإلخضاع الضرييب

 . 2جلب االستثمارات األجنبية من مصادر أخرى والتهرب من الضرائب يف دول أخرى 

 
مة من أثار اجلنات الضريبية أو األنظمة الضريبية التفضيلية ختفيف معدل اإلخضاع بصفة عا     

قل بكثري من املعدالت املطبقة يف الدول األخرى واليت من أالضرييب للعوامل املتحركة بنسبة 

    :3ن تكون مضرة هلا كالتايل أاملمكن 

                          

                                                 
1 - Charles OMAN , op. cit. p.26.  .  
2 - OCDE , concurrence fiscale dommageable , op. cit. p.17   
3 - ibid. p.17  
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 .  صفة غري مباشرة تدفقات االستثمارات احلقيقة حتويل حركة التدفقات املالية ، وب �

تدمري تكامل وعدالة اهلياكل الضريبية ، إذ تدفع املنافسة الضريبية بالدول إىل فرض ضرائب  �

على مجلة من أسس اإلخضاع الثابتة ، مما يؤدي إىل إمكانية إعفاء األسس الضريبية 

فعة على األسس الضريبية الثابتة ، املتحركة لتعوض إيراداا احملتملة بفرض معدالت مرت

 . 1وهو ما يقلل من عدالة األنظمة الضريبية

 . املكلفني بالضريبة  أغلبالتأثري على نسبة احترام اإلجراءات الضريبية من طرف  �

تغري مستوى ونسب املعدالت الضريبية والنفقات العمومية ، تؤدي املنافسة الضريبية إىل  �

ولعل من بينها عدم إمكانية متويل النفقات العمومية مبا حتصل علية العديد من اآلثار السلبية 

، وباألخص الدول اليت تعاين من مشكلة املديونية إذ ينتج عن  2الدول من إيرادات ضريبية

حتملها للمنافسة الضريبية عدم احلصول على إيرادات ضريبية كافية لتمويل نفقاا 

لسياسة النقدية هلذه الدول يف حال ما إذا ترمجت ، وقد يتطور الوضع وتتأثر ا3العمومية

 . هذه املنافسة بدين عمومي 

قل حركة ، حيث تفرض أالتحويل دون حق جلزء من العبء الضرييب حنو أسس ضريبية  �

املنافسة الضريبية تقليل املعدالت الضريبية على أسس اإلخضاع املتحركة مما يتطلب 

اءات لألسس الضريبية املتحركة بفرض ضرائب تعويض ما ختسره الدولة جراء منح إعف

 .ها الضرييب ئمرتفعة على األسس الضريبية األقل حركة مما يزيد من عب

قل التكاليف اإلدارية وأعباء تطبيق اإلجراءات الضريبية من طرف السلطات ثزيادة  �

  . الضريبية واملكلفني بالضريبة 

  

جذب أسس اإلخضاع الضرييب لدول  أجلمن  تعمد الدول إىل مثل هذه التصرفات الضريبية    

األحيان جبملة من اآلثار السلبية والضارة على  أغلبأخرى ، هذه التصرفات اليت تعود يف 

  .السياسات الضريبية والوطنية ، تشكل ما يعرف باملنافسة الضريبية املضرة 

 

                                                 
1 - Réjane HUGOUNENG et alii , op. cit., p .2 . 
2 - Philippe MARINE , la concurrence fiscale en Europe , rapport d′information  N °483 , la Commission des 
finances , du contrôle budgétaire et des comptes économique de la nation , 1999 , sur le site Internet : 
http://www.juridix.net/eu_soc/rapport_concurrence_fiscale_europe.html le 05/01/2007 a 13h:32 
3 - ibid.  
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  :خامتة الفصل األول 

ا ملفهوم الضريبة ، ان االقتصادي ، من دراستنيبنالفصل إىل الضريبة وال تعرضنا من خالل هذا    

أهدافها إىل مفهوم النظام الضرييب فمحدداته ، لنخلص إىل أن الضريبة وسيلة من وسائل  أركاا ،

السياسة املالية للدولة ملا تتمتع به من مرونة وحساسية وقدرة التأثري على الواقع االقتصادي 

ها يف ما حتدثه من آثار وما حتققه من أهداف ، وهو ما واالجتماعي ، إذ يتجسد دورها وأمهيت

  . يتوقف على مدى فعالية النظام الضرييب 

  

الضريبة يف العالقات االقتصادية الدولية وكان ذلك من  تأثريكما قمنا يف هذا الفصل بدراسة     

ملية للتجارة املنظمة العا إطارخالل التطرق للضريبة واجتاهات العالقات التجارية الدولية يف 

 ألغراض، واستخدام الضرائب اجلمركية  األطرافباعتبارها منظم للعالقات التجارية متعددة 

املضادة لإلغراق أثناء  بغري العادية كالضرائظروف الغري عادية بفرض الضرائب يف  أومحائية 

اء مضاد وجود ختفيض يف أسعار السلع األجنبية ، أو الضرائب التعويضية اليت تستخدم كإجر

للدعم واإلعانات ، كما تناولنا بعدها دور الضريبة يف توجيه تدفقات رؤوس األموال وبصفة 

خاصة االستثمارات األجنبية املباشرة ومدى حساسيتها للسياسات الضريبية املتبعة يف الدول 

يفة بأكرب املضيفة ، غري أن االستثمارات الدولية ومن بينها املباشرة تسعى للخروج من الدول املض

كأداة " توبني " ربح ممكن مما تطلب فرض ضريبة على حركة رؤوس األموال ، تعرف بضريبة 

  .  للحد من هجمات املضاربني وانتقاالت املتهربني من الضريبة 

   

املشاكل الضريبية على الصعيد الدويل ، فنتيجة لتحرير  أهمعلى دراسة  األخريوقد ركزنا يف     

متلك  الدول ال أصبحتية والتكامل االقتصادي على املستوى اجلهوي والعاملي ، املبادالت العامل

تصاعد حدة املشكالت الضريبية  إىل أدىحرية كبرية يف حتديد سياستها الضريبية ، وهو ما 

الدولية ، وذا الصدد فقد تطرقنا لكل من التهرب الضرييب الدويل واملتمثل يف حماولة املكلف 

ه باستخدام كافة السبل املشروعة وغري املشروعة وقد يكون ذلك باستخدام ئعب بالضريبة ختفيض

األحيان  أغلب، مث االزدواج الضرييب الدويل الذي يكون يف اجلنات الضريبية  أوالتحويل  أسعار

غري مقصود لعدم وجود سلطة عليا تشرف على تشريعات الدول املختلفة ، كما تطرقنا ملشكل 
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كرب قدر ممكن أجذب  أجلالضريبية املضرة واليت تعترب نتيجة لتنافس الدول من  آخر وهو املنافسة

 أغلبمن أسس اإلخضاع الضرييب عن طريق تبين أنظمة ضريبية تفضيلية ، وهو ما يعود يف 

  . األحيان بآثار مضرة على اقتصاديات الدول األخرى

         

اليت تنتمي لتكتل إقليمي معني ، لدى  ازدادت حدة املشاكل على خمتلف الدول وخاصة تلك    

تعمد هذه الدول إىل إبرام اتفاقيات دولية للحد من تأثري هذه املشاكل خاصة على منو التجمعات 

أهم هذه اإلجراءات إقامة جتانس ضرييب بني دول التكتل االقتصادي ، لدى  أحداإلقليمية ، ولعل 

  .الضرييب يف تفعيل التكامل االقتصادي إىل دور التجانس  قسنتعرض من خالل الفصل الالح

  

 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  

  

  

  

  

التجانس الضرييب كآلية لتفعيل التكامل : الفصل الثاين 

  .االقتصادي

  

  

  

  . التكامل االقتصادي: املبحث األول 
  

  

  . التجانس الضرييب يف إطار التكامل االقتصادي: املبحث الثاين 
  

  

  . جتارب التجانس الضرييب يف العامل: املبحث الثالث 
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  :مقدمة الفصل الثاين

 

يعيشه العامل من تغريات عديدة ، و ازدياد الشعور لدى الدول بتحرير التجارة الدولية  إن ما    

الدول إىل إعادة النظر يف مساراا ، فوجودها فرادى يف ب  لها ، دفعبيمن العوائق اليت تعترض س

ظل هذه التغريات مسألة ال يؤمن عواقبها ، حيث املخاطر املستجدة أكرب من أن تتحملها دولة 

 لمبفردها ، الشيء الذي دفع بدخول هذه الدول يف تكتالت إقليمية و غري إقليمية جتمع بني دو

و أصبح بذلك التكامل االقتصادي اإلقليمي تدبري حتتال به هذه الدول  ، متقدمة و أخرى نامية

  .لتوسيع دائرة جتارا اخلارجية و زيادة التعاون االقتصادي  

     

صراع فيما بينها نتيجة ما ينشئ من تداخل يف مصاحلها ، هذا التكامل الذي و وسيلة لتفادي ال    

مداه باالندماج معا يف كيان واحد حيل حمل الكيانات املتفرقة بإنشاء وحدة بني أقصى قد يصل إىل 

إذا تغلبت دول إقليم معني خاصة بعد شعور الدول بأن املستقبل ال يضم الكثري من اخليارات إال 

 .على نوازع الفرقة يف عامل الكيانات الكبرية

 

غري أن جناح التكامل االقتصادي بني الدول يبقى مرتبطا بضرورة تنسيق و جتانس سياسات     

الدول األعضاء يف النواحي املالية و النقدية ، و على وجه اخلصوص جتانس السياسات الضريبية أو 

ينتج عنه من ضمان ملناخ اقتصادي مستقر و توحيد لظروف فرض ملا  ما يعرف بالتجانس الضرييب

.ثارها على خمتلف الدولآالضرائب  و   

   

التكامل  التجانس الضرييب كآلية لتفعيل  بدراسة   سنقوم  وعليه فمن خالل هذا الفصل   

سيتم  االقتصادي ، و ذلك بالتطرق يف البداية إىل نظرية التكامل االقتصادي ، ويف مرحلة ثانية

جتارب  بعض تناول التجانس الضرييب ماهيته  أهدافه ، تقنياته و مزاياه ، لننهي هذا الفصل بدراسة

 .التجانس الضرييب يف العامل 
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  التكامل االقتصادي  :األولاملبحث 

لثوابت املستقرة عرب التاريخ و لكن املتغريات اا ليس برز ما مييزمهأنعيش يف عامل و عصر         
على  تأثريهاو كذا عمق  إيقاعهاو اليت تتسم بسرعة احلركة و تصاعد  الثوابت ،هذه  أفرزااليت 

و حملية                                       إقليمية ، نواح تتماشى مع ما حيدث من تغريات دولية  
   

ما شهدته البيئة الدولية من تغريات تزايد االجتاه حنو تدويل احلياة االقتصادية يف  أهملعل  و        
 إطارمن خالل  إال اإلنتاجيةمل تعد احلدود الوطنية كافية لنمو القوى  إذ  ىحدبلد على كل 

و تزايد  ، اإلقليميةتنايف النزاعات الوطنية و  إىل أدىمما  ما يعرف بالعوملة ، أو األطرافمتعدد 
على احلياة االقتصادية  ثارهاآاليت مل تقتصر  ، اإلقليميةالتجمعات و التكتالت االقتصادية  إقامة
لتحقيق  آخذة احلياة املعاصرة ، أوجهبل تعدت حدود حترير التجارة لتطغى على معظم  ، فقط

                    عديدة       أشكالو  أساليب دافهاأه
                     

 
  اإلقليميةالتوجه حنو زيادة   :األولاملطلب 

و عرفت  االقتصادية الدولية فترة مابعد احلرب العاملية الثانية ، اثحداأللقد تطورت         
على صياغة االقتصاد العاملي و الذي  أثرتتغريات جذرية عالقات االقتصادية الدولية خالهلا ال

حيث اجتهت العديد من  ، اإلقليميةالتكتالت االقتصادية  كوينتسيطر على مساته التوجه حنو 
بصورها  إقليميةالدول حنو التكتل و االندماج يف االقتصاد العاملي من خالل تشكيل تكتالت 

االقتصاد الذي يعمل مبفرده يف  يةأمهلتصبح بذلك هذه التكتالت نطاق تتضاءل فيه  املتعددة ،
 تتخذهاكما  االقتصادي من مكاسب التجارة الدولية ، اإلقليم ظوحظو تزيد فيه   الواحدةالدولة 

     .االقتصادية ةآثار العومللتقليص  أداةة و السياسية و الدولة كوسيلة ملواجهة املشاكل االقتصادي
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من  إقليمياتفاق  130 لها لاملنظمة العاملية للتجارة مت تسجي إنشاءتاريخ  1995 سنة منذ       
حسب  ، و1اتفاق مستقبال 300حوايل  إىلاتفاق مع احتمال وصول هذه االتفاقيات  170 أصل

تنظيم  إىلتنتمي بشكل أو بآخر  فيها لدول األعضاءمن ا % 90العاملية للتجارة فان  املنظمة 
       . معني إقليمي

و هو ما يدل على استحواذ فكرة التكامل االقتصادي على العديد من الدول سواء كانت       
الواليات  رأسهاجند على  و و توسعه ، اإلقليميتلوذ الدول املتقدمة مبحيطها  إذنامية  أومتقدمة 
و تنادي  ، )NAFTA(الشمالية ألمريكات منطقة التجارة احلرة أنشأاليت  ةاألمريكياملتحدة 

 يةمهاألحيث كان ذلك بعد تراجع ،    ∗)ZLEA( لألمريكيتنيرة احل تجارةالمنطقة  بإقامة
و قد زاد  عما كانت عليه خالل فترة اخلمسينات و الستينات ، األمريكيةاالقتصادية للواليات 

 ةبسياستها الزراعيبشكل كبري مدعومة  األوروبيةاصة بعد منو اموعة خ اإلقليميةتوجهها حنو 
  .حلمايةمستويات ا أعلىاملوحدة و اليت مسحت بتطبيق 

 
 األورويباالحتاد  إلنشاء" ماسترخيت"الذي جتسد بقوة من خالل معاهدة  األوريب  هذا التكامل    

ية حديثة تؤثر بشكل كبري يف مقدرات كقوى اقتصاد آسياظهور اليابان و دول شرق  إىل إضافة 
.األمريكيسة العمالق ااالقتصاد العاملي و تنافس بشر  

 
و  آسيامبادرات مماثلة يف شرق قيام  إىل اإلقليميةحنو  األمريكيةو لقد شجع حتول الواليات     

 ،2 اإلقليميةو تقييم املكاسب احملتملة من  النظر يف الوضع الراهن ، إلعادةغريها من مناطق العامل 
   سوق حرة إىل إقليميمن جمرد تنظيم (ASEAN)  آسيابطة دول جنوب شرق احتولت ر إذ

عرب  اإلقليمي إطارهعلى توسيع نطاقه بضم دول جديدة و استغالل  األورويبعمل االحتاد كما 
من  نوع إحداثاليت تبغي يف النهاية  آسياو كذا استطالع العالقة مع  املتوسط ، األبيضالبحر 

                                                   
1 - Alain NONJON , Pierre DALLENNE , L’espace mondial : fractures ou interdépendances ? Economie , société, 

civilisation et géopolitique , éditions : Ellipses , Paris , 2005 . p. 12 .   
دولة دميقراطية من القارة األمريكية باستثناء كوبا يف منطقة للتبادل احلر يتم خالهلا إلغاء كل القيود  34اهلدف من إنشاءها هو مجع    ∗

  .تقف يف وجه التجارة البينية و االستثمارات األجنبية الكمية و اجلمركية اليت 
  .        60 ، ص2000أسامة ادوب ، العوملة و اإلقليمية ، مستقبل العامل العريب يف التجارة الدولية، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ،  - 2
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اليت  األمريكية األوروبيةاملبادرة  األطلنطيننسى مبادرة العمالقة عرب  أندون  ، أورباالتكتل مع 
  .عقد التسعينات اشهدهاملبادرات التكاملية اليت  أهمتعد من 

 
 أمريكاكدول جنوب التكتالت االقليمية إقامةس به يف أب كما كان للدول النامية نصيب ال      

الكوميسا يف  ،(MERCOSUR)  أمريكاالل تكتل السوق املشتركة جلنوب من خ ةالالتيني
و قد شرعت هذه التكتالت مؤخرا يف تفعيل دورها  و جملس التعاون يف اخلليج العريب ، ، إفريقيا

  .مبا يزيد مكاسبها من التجارة الدولية إطارهاو تطوير 
 

الواقع االقتصادي الدويل يف ظل  رطويحتمية لتهذه التكتالت مل تكن وليدة الصدفة بل  إن      
متعلقا باملفهوم  أومستحدثا  أمراليس  اإلقليميةمفهوم  نأكما  ، ما يعرف بالنظام الدويل اجلديد

ذلك  دجتس ، والثانية  ةاحلرب العامليبعد اية  اإلقليميةبزغت التوجهات حنو  إذ املعاصر للعاملية ،
 إىل إضافة البنك الدويل، ، الدويل صندوق النقد تحدة ،امل األممكل من منظمة  إنشاءمن خالل 

ما مييز  أهمو لعل من  ، اإلفريقيةالوحدة  العربية و منظمةكجامعة الدول  إقليميةظهور منظمات 
 التكامل االقتصادي ، أوجهعلى  األمينغلبة الدافع السياسي و يف تلك الفترة ٍٍ اإلقليميةالتكتالت 

عد كوسيلة حتافظ ا الدول على مصاحلها و استمراريتها ملواجهة املستقبل ليتم استخدامها فيما ب
 .تنافس و تطورات تكنولوجية مذهلة ال متنح فرصة للجهود التنموية القطرية املنفردة فالذي يعر

  
ماهية التكامل االقتصادي و طبيعة اتفاقياته: ثاين املطلب ال  

تنامي التوجه حنو  إىلت الدولية بعد احلرب العاملية الثانية التغريا أدتفيما سبق فقد  رأيناكما      
، معتمدة يف  إقليميةو غري  إقليميةاجتهت الدول حنو االنضمام يف جتمعات اقتصادية  إذ،  اإلقليمية

كتدبري حتتال به لتوسيع دائرة جتارا اخلارجية و  أشكالهذلك على التكامل االقتصادي مبختلف 
                                                                              .ا بينهازيادة التعاون فيم
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  مفهوم التكامل االقتصادي:  األولالفرع 

لقد تباينت التعاريف املمنوحة للتكامل االقتصادي باختالف وجهات نظر االقتصاديني حول     
 - ال بد اإلطارقترح بني الدول املختلفة ، و يف هذا امل أودرجة و نوع التعاون االقتصادي القائم 

من رواد الفكر  ثالثة من تقدمي ثالث تعريفات تفضل ا  –قبل حتديد مفهوم التكامل االقتصادي 
                                                                          :االقتصادي التكاملي و هم 

        .                J-TINBERGENتنربجن  الربوفيسور-        

             B.BALASSA    .             الربوفيسور بيال باالسا -        

  .                G.MYRDALالربوفيسور جونار مريدال -        
         
 أسعارعامل تساوي من الدول كوسيلة لتحقيق حترير التجارة بني جمموعة  إىل" نجتنرب"ينظر       

 أمناطشريطة توفر جمموعة من العوامل تتلخص يف سيادة املنافسة الكاملة ، تشابه   اإلنتاجعنا صر 
 نأعامليا ، و منه فهو يرى  اإلنتاجالطلب العاملي  غياب عنصر نفقات النقل و كذا تشابه دوال 

 إلزالةدية الدولية و السعي السبل للعالقات االقتصا أحسن إجيادالتكامل االقتصادي عبارة عن 
                                                                     .1هذا التعاون أمامكافة العقبات 

 
ي جيعل من الصعوبة مبكان حتقق التكامل مليف الواقع الع السابقة عدم توفر الشروط أن إال      

 إلقليمتجارة البينية بني جمموعة من الدول ال تنتمي القيود املفروضة على ال بإزالةاالقتصادي 
.                                                                                       واحدجغرايف   

 
فيعتمد يف تعريفه للتكامل االقتصادي على قضية التدخل احلكومي و " بيال باالسا" أما      

التدخل احلكومي شرطا  أواختفاء التمييز  أنيرى  إذالتجارة الدولية ، عالقتها بسياسة حرية 
نه يذهب أيف التنظيم التكاملي ، غري  األعضاءمنطقيا و مدخال طبيعيا لتحرير التجارة بني الدول 

 اآللياتجمرد جتارة سلعية حبيث حتتوي على  بعد من كواأ إىليف حتديده ملفاهيم التجارة الدولية 

                                                   
  . 7، ص 2003صرية اللبنانية ، اإلسكندرية ، فؤاد أبو ستيت ، التكتالت االقتصادية يف عصر العوملة ، الدار امل - 1
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 األموالتعرف انسياب رؤوس كافة القيود اليت  إزالة، و هو ما يعين  اإلنتاجتحرير عناصر اخلاصة ب
                  1.الدولية و انتقاالت عنصر العمل بني الدول الداخلة فيما بينها يف اتفاق تكاملي

   
العملية  ي عبارة عنمفهوم التكامل االقتصاد أنفهو يرى " مريدال"و فيما خيص  أخريا       

 إىلاليت مبوجبها تزال مجيع احلواجز بني الوحدات املختلفة ، و تؤدي  ةاالجتماعية واالقتصادي
على املستوى  أيضاليس على املستوى الوطين بل  اإلنتاجمجيع عناصر  أمامحتقيق تكافؤ الفرص 

و " نجتنرب"ليشمل العناصر السابق طرحها يف تعريفي كل من  يتسع، و هو تعريف 2اإلقليمي
تعمل على حتقيق  أاعلى  األعضاءعملية حترير التجارة الدولية بني الدول  إىلينظر  إذ، " باالسا"
          . أخرىمن جهة  اإلنتاج من جهة و حترير تدفق عوامل اإلنتاجعناصر  أسعارتساوي يف ال

 
كافة  إزالةمبقتضاها  التكامل االقتصادي هو تلك العملية اليت يتم أنعموما ميكن القول       

القيود  إزالةالعقبات اليت تعترض وجه التجارة القائمة بني جمموعة من الدول ، و يف مقدمتها 
، مما و العمالة األموال، اخلدمات ، رؤوس   غري اجلمركية اليت تعرقل انسياب السلع اجلمركية و 

و الذي يتجسد  ، األعضاء وجوب التنسيق و التجانس يف السياسات االقتصادية للدول يتطلب 
تكون قراراا مبثابة   (Supranational)مؤسسات تكاملية فوق القومية إقامةمن خالل 

  .األوامر
  

 األخريهذا  ضرورة التفرقة بني التكامل االقتصادي و التعاون االقتصادي ، إىل اإلشارةجتدر        
 أجلمن  ا ،مع قدرا تتالءم جهوداها بذل كل منت أنعلى  أكثر أوالذي يقصد به اتفاق دولتني 

و يقع   ، 3عامة أومشتركة  أوقطرية  األهدافسواء كانت هذه  األهدافحتقيق جمموعة من 
التخفيف  إىلكان التعاون االقتصادي يهدف  فإذاالفرق بني املصطلحني يف الكيف و الكم معا  

                                                   
سامي عفيفي حامت ، االجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل و التجارة الدولية ، التكتالت االقتصادية بني التنظري و التطبيق ، الدار  - 1

  .29، ص  2005املصرية اللبنانية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 
  .6.سبق ذكره ، ص  فؤاد أبو ستيت ، مرجع - 2
حممد حممود اإلمام ، العمل العريب املشترك ، أبعاده و تطوره ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة - 3
 ،2001   

  . 6ص 
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ادية الدولية ، فان التكامل االقتصادي العقبات و املشكالت القائمة يف العالقات االقتص من  تأثري
العقبات و حل املشكالت مما يزيد من عمق و فعالية  إزالةبعد من ذلك و يعمل على أيذهب 

                           .يف تكتل اقتصادي معني األعضاءالعالقات االقتصادية الدولية بني الدول 
 

 أكثرها، و لعل  تمام بتكوين التكتالت اإلقليميةهاال إىلاليت تدفع بالدول  األسبابختتلف       
اليت ختضع هلا مجيع الدول يف االقتصاد الدويل املعاصر  اإلنتاجتلك اليت ترتبط بظاهرة تدويل  تأثريا

       .ملتعلقة باختالف الظروف التارخيية ، االجتماعية ، االقتصادية و تباينها االعوامل  إىل إضافة
  

وجود  اإلقليميالدول ملشروعات التكامل االقتصادي  عوامل اليت تؤثر يف تفضيلال أهممن       
ضرورة توفر  أيضامن الروابط التارخيية بني شعوب منطقة التكامل ، و هو ما يتطلب  أدىنحد 

 األمناطو خيلق قدرا من القيم و  األهدافالتقاء املصاحل ، اتفاق  حدا منتقارب جغرايف يضمن 
ورودا و  أكثر أمرانفس املنطقة  إىلتركة ، مما جيعل من قيام تنظيم يضم دول تنتمي السلوكية املش

                                                        .املشتركة  األهداففعالية يف حتقيق املصاحل و 
 

فق ايرما مل  يإقليمتوفر تقارب جغرايف بني دول اموعة ال يعد كافيا لقيام تكتل  أنغري       
 إقليميةتكوين جمموعات  إىلكحافز يدفع الدول املختلفة  يسياسالبالدور املهم الذي يلعبه العامل 

و زيادة مقدرا ) دول جملس التعاون اخلليجي(كوسيلة لدعم استقالهلا السياسي  تتخذ، تكاملية 
                                                                 .التفاوضية خاصة الدول النامية منها 

   
تؤثر على اجتاه  أنفيتعلق بالعوامل ذات الطبيعة االقتصادية و اليت ميكن  األخريالسبب  أما      

تستفيد كل  إذ، 1للتصنيعيل مشروعات التكامل االقتصادي للرغبة القوية ضلفة حنو تفتخالبلدان امل
 أمامالقيود والعوائق  إلزالةمنتجاا الصناعية نتيجة  أمامدولة عضو من توسيع نطاق السوق 

ى قيام املشروعات احلديثة و جتنب علالذي يساعد  األمريف التكتل ،  األعضاءمنتجات الدول 

                                                   
، 2002البديلة ، مكتبة مدبويل ،إكرام عبد الرحيم ، التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب ، العوملة و التكتالت اإلقليمية  -  1

  .50ص  
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                                   .مع الدول املتقدمةالتجارة  ى حتريرعلالنتائج السلبية املترتبة 
   

 لالقتصادياتالتكامل االقتصادي باعتباره احلل املالئم  يةأمهتتضح لنا  باباألسانطالقا من هذه   
.مواجهة العوملة و االندماج يف االقتصاد العاملي  أماماملختلفة   

 
طبيعة اتفاقيات التكامل االقتصادي : الفرع الثاين   

اقتصاديات  ماجالتكامل االقتصادي تبعا الختالف الدرجة اليت يبلغها اند أشكالختتلف      
، غري  اإلقليميوقد تعددت حماوالت االقتصاديني لوضع سلم للتكامل االقتصادي الدول املتكاملة ،

معظم التكتالت  تتخذهمرجعا  أصبحت إذدقة و مصداقية  األكثرتبقى " سا بيال بال"اولة حم أن
                                 .  األورويباالحتاد  رأسهاكمرجع لتحديد مسارها و على  اإلقليمية

    : عدة درجات لسلم التكامل االقتصادي تتلخص فيما يلي  إدراجو منه ميكن 
   .                يلية  ضاتفاقيات التجارة التف •
  .منطقة التجارة احلرة  •
  .االحتاد اجلمركي  •
  .السوق املشتركة  •
  .الوحدة االقتصادية  •
  .التكامل االقتصادي  •
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Source :Alain LEON ,Thierry SAUVIN , de l’économie internationale a l’économie globale 
édition Ellipses , Paris , 2005 ,p.113.  

 
 
 
 
 
 

-1961-منوذج التكامل اإلقليمي لبيال بالسا :  1اإلطار رقم                       
 
:فان التكامل االقتصادي مير خبمس مراحل "بيال بالسا "حسب    

:منطقة التبادل احلر  - 1       
را للتكامل االقتصادي ، تعمل على إلغاء القيود اجلمركية و الكمية بني الدول األعضاء  متثل الشكل األقل تبلو

.                                                              مع احملافظة على تلك القيود اجتاه الدول األخرى   
:االحتاد اجلمركي - 2       

خالهلا الدول األعضاء تعريفة خارجية مشتركة اجتاه البلدان  و هو عبارة عن منطقة التبادل حر تتبىن من
.                     األخرى ، هذا الشكل من التكامل يتطلب تشريعات ضريبية و سياسية خارجية مشتركة   

:السوق املشتركة - 3       
ل السلع بل تضيف إليها إضافة إىل ما مييز االحتاد اجلمركي ، فان السوق املشتركة ال تسمح فقط حبرية انتقا

حرية انتقال اخلدمات و عوامل اإلنتاج ، األمر الذي يفرض ضرورة توفر تنسيق و جتانس خمتلف السياسات 
.                                                                                                      االقتصادية   

: الوحدة االقتصادية - 4       
.و هي سوق مشتركة من خالهلا تطبق الدول األعضاء سياسة اقتصادية مشتركة   

: االندماج االقتصادي - 5       
يتطلب توحيد للسياسات النقدية ، الضريبية ، االقتصادية ، االجتماعية و كذا إقامة سلطة فوق قومية حيث 

.تكون قراراا مبثابة أوامر تنفذها الدول األعضاء   
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  يليةاتفاقيات التجارة التفض: أوال 

قل أعندما تطبق فيما بينها قيود على املبادالت  تفضيليةتكون جمموعة من الدول اتفاق جتارة       
بسط درجات سلم أو  أوىليلية ، تعد اتفاقيات التجارة التفض 1من تلك املطبقة مع العامل اخلارجي

 ةاملعاملة التفضيلي أسلوبعة من الدول على انتهاج تتفق من خالهلا جممو إذاالقتصادي  لالتكام
نظام احلصص الذي ختضع له املبادالت التجارية  إلغاءن يتم االتفاق على أعلى جتارا البينية ، ك

                                     .تقدمي امتيازات مجركية متبادلة  أوفيما بينها مع بقاء الرسوم ، 
 

: 2نذكريلية التجارة التفض اتفاقيات خصائص أهممن       
لعقبات اجلمركية و غري اجلمركية ، دون اتشمل هذه الصورة التكاملية على جمرد ختفيض  �

تنشيط  إىلنوع من املعامالت اجلمركية التفضيلية اهلادفة  إذنكليا ، فهي  إلغاءهايتم  أن
  . أكثر أوبني دولتني  اإلقليميالتبادل التجاري 

بني جمموعة  اإلقليميةالشق السلعي للتجارة  لىعة التفضيلية اجلمركية تنصب املعامل �
الشق النقدي للتجارة  إىليف منطقة التفضيل اجلزئي ، لكنها ال متتد  األعضاءالدول 
  .بني هذه الدول  اإلقليمية

يف منطقة التجارة التفضيلية حتتفظ حبق صياغة وحتديد منط  األعضاءالدول  أنيالحظ  �
لقطرية يف ااالت اجلمركية و غري اجلمركية  مبفردها دون الدخول يف ترتيبات سياستها ا

  .يف هذا اخلصوص   األعضاءمشتركة مع باقي الدول 
سنة  إنشاءهالربيطاين الذي مت " الكومنولث"من صور اتفاقيات التجارة التفضيلية منطقة        

.بني بريطانيا و مستعمراا السابقة  1936  
 

وجود شك كبري بني مجهرة االقتصاديني حول مدى مالئمة هذه  إىلهنا  اإلشارةجتدر        
 اليتاملية التكامل بسبب تواضع و بساطة الترتيبات التك أشكالالصورة و اعتبارها شكال من 

                                                                            .ختتارها دول اموعة 
                                                                             

                                                   
1 -R .CAVES , R .JONES, économie internationale , I , le commerce , éditions :Armand Colin , Paris , 1981 , p . 246 . 

  . 37سامي عفيفي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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مستويات التكامل بني الدول:  1الشكل   

 
  
 
 
               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Source :Andrew Harisson , Ertugrul Dalkiran , Ena Elsey , Business international et 
mondialisation ; vers une nouvelle Europe , éditions : De Boeck Université , Bruxelles , 
Belgique , 2004 ,p.201. 

 اندماج اقتصادي مرن
 اتفاق جتاري تفضيلي

 حصص مجركية دنيا آو حصص خاصة ممنوحة للدخول
 التفضيلية لبعض األسواق

 منطقة تبادل حر
 منطقة تبادل حر رمسية بني الدول

 تكامل سياسي
 وحدة سياسية

 جمموعة أمم تتقاسم السيادة أو متحدة كليا

 تكامل اقتصادي رمسي
 وحدة اقتصادية

 سوق مشتركة إضافة إىل جتانس كلي للسياسات االقتصادية

 سوق مشتركة
 احتاد مجركي أكثر حرية النتقال السلع و اخلدمات 

 األشخاص و رؤوس األموال

 احتاد مجركي
 منطقة تبادل حر

ةة إىل تعريفة مجركية خارجية مشتركإضاف  
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  منطقة التجارة احلرة :ثانيا 
العديد  أنالتكامل االقتصادي ، بل  حلرة الدرجة الثانية من درجات سلمتعد منطقة التجارة ا      

    .التفضيل التجاري  اتفاقياتيستبعدوا  إذيفضلون هذه املنطقة بداية لسلم التكامل  من الكتاب
على  األخرىيف هذا الشكل من التكامل االقتصادي تلغى الرسوم اجلمركية و القيود التجارية      

، و لكن حتتفظ كل دولة حبقها يف حتديد مستوى رسومها  األعضاءحركة السلع بني الدول 
ال تتضمن  أا إىل اإلشارة، مع  1العامل دولاجتاه بقية  األخرىة و شدة القيود التجارية اجلمركي

                          . األعضاءبني الدول  األموالو رؤوس  األشخاصالقيود على حترك  إلغاء
  

و ما يترتب التصدير ،  بإعادةيواجه هذا النوع من التكامل االقتصادي مشكلة رئيسية تتعلق       
لتجارة عن طرقها الطبيعية داخل نطاق املنطقة ، خاصة عندما يكون هناك تباين اعنها من احنراف 

اخلارجية للدول  اجلمركيةيؤدي عدم توحيد الرسوم  إذاخلارجية ،  اجلمركيةملحوظ يف الرسوم 
احتمال تسرب  التصدير حيث يزيد من إعادةاشتداد عملية  إىليف منطقة التبادل احلر  األعضاء
داخل الدول املطبقة لتعريفة  إىلداخل نطاق املنطقة و بوجه خاص  إىل األجنبيةنتجات ملابعض 
و  منخفضة كمناطق عبور ، مجركيةعالية ، و يتم ذلك باستخدام الدول املطبقة لرسوم  مجركية

      .ملرتفعة هو ما يكون يف مصلحة املستوردين الذين يستغلون الوضع للتهرب من دفع الرسوم ا
 

مع  منشأضرورة توفر شهادة  إىلهذه املشكلة تعمد دول مناطق التبادل  أثارللتخفيف من       
                                           .السلعة املتبادلة  أصلمن  للتأكدالسلع املستوردة كوسيلة 

  
 )ATFAN(الشمالية ألمريكاة احلرة مناطق التجارة احلرة يف العامل ، منطقة التجار أمثلةو من 

  . )ASEAN( أسياو رابطة دول جنوب شرق 
 
 
 
  

                                                   
  20، ص 1986سكندرية ، بكري كامل ، التكامل االقتصادي ، املكتب العريب احلديث ، اإل - 1
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االحتاد اجلمركي  :ثالثا   

تعاون مجاعي  األعضاءاالحتاد اجلمركي عبارة عن منطقة تبادل حر تتبىن من خالهلا الدول       
كافة  إزالةص يف تتلخ من االجراءت  يتجسد هذا التعاون من خالل جمموعة ، 1باقي الدول هاجتا

سياج  إقامةالتجارة البينية لدول االحتاد ، و  علىالقيود اجلمركية و غري اجلمركية املفروضة 
 تنفيذ إىل إضافةمجركي موحد من خالل تطبيق تعريفة مجركية مشتركة اة العامل اخلارجي ، 

على التزامات  حفاظاخلارجي اخلاصة بتعديل االتفاقيات التجارية مع العامل ا اإلجراءاتجمموعة من 
مجركية  أوهذه الدول اجتاه بعضها البعض و تقييد حرية أي دولة عضو يف عقد اتفاقيات جتارية 

                                                                                  . األخرىمع الدول 
       :  2ة تتمثل يفمكونات رئيسي أربعةعلى يشمل االحتاد اجلمركي   

ملشكل الرئيسي افيما سبق فان  رأيناوحدة القانون اجلمركي و التعريفة اجلمركية ، كما  �
منطقة التبادل متفادية  إىل أجنبيةدخول سلع  إمكانيةيف مناطق التجارة احلرة يتمثل يف 

الذي يتم القضاء عليه من خالل تطبيق نفس معدل الرسوم  األمر احلدود اجلمركية
  . 3يدخل االحتادات اجلمركية أجنيباجلمركية على كل منتوج 

  . األعضاءوحدة تداول السلع بني الدول  �
يف  األعضاءاجلمركي بالنسبة لبقية دول العامل غري  اإلقليموحدة احلدود اجلمركية و  �

اجتاه كافة الدول غري و يترجم ذلك من خالل فرض ضريبة و رسوم موحدة  االحتاد
  . 4حتاديف اال األعضاء

العامل  من األعضاءتوزيع حصيلة الرسوم اجلمركية املفروضة على واردات الدول  �
  . األعضاءبني الدول  األنصبةاخلارجي حسب معادلة يتفق عليها ، تتوىل توزيع 

 
 1944املؤسس سنة  (BENELUX)لوكس بينيال احتاد االحتادات اجلمركية جند أمثلةمن    

   غلوكسمبورولندا ، الذي ضم كل من بلجيكا ، ه

                                                   
1- Alain NONJON ,Pierre DALLENNE , op.cit . p . 12 . 

  .40ساسي عفيفي حامت ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
3 -Andrew Harisson , Ertugul Dalkiran , Ena Elsey ,op .cit.  p . 203 . 

 ، ص 2003، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، ) سات املفاهيم و النظريات و السيا(مصطفى رشدي شيحة ، األسواق الدولية  - 4
158. 
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  السوق املشتركة :رابعا 

يتم من تقدما من املراحل السابقة للتكامل االقتصادي ،  أكثرتعد السوق املشتركة مرحلة       
اندماجا على ما  أكثرخالهلا القضاء على قدر كبري من التمييز بني االقتصاديات القومية ، مما جيعها 

مقومات االحتاد اجلمركي يتم من خالل السوق  إىل إضافةفكانت عليه يف املراحل السابقة  
فيما بني الدول )  األموالو رؤوس  األشخاص(اإلنتاجالقيود على حركة عوامل  إلغاءاملشتركة 
 واحدةسوقا  األعضاءوبذلك تصبح الدول  لى حرية انتقال السلع و اخلدمات عالوة  ع األعضاء
 أوة ، كما يصبح باستطاعة العمال العمل يف أي منطقة السلع الوطنية حبرية تام داخلهاتنتقل 

يف أي موقع  أمواهلماستثمار  أصحاب رؤوس األموال إمكانمشروع دون متييز ، ويصبح يف 
  .1ضمن نطاق السوق 

اليت  – األوريبمراحل االحتاد  إحدى –املشتركة  األوربيةاملشتركة السوق  األسواق أمثلةمن      
االحتادية ، ايطاليا و  أملانيابني كل من فرنسا ،  1957مارس  25ة روما مبقتضى معاهد أنشأت
                                                                                     .البينيلوكس دول 

 
 االحتاد االقتصادي :خامسا 

ما سبقه من  إىلادي بالقياس يف سلم التكامل االقتص أعلى هو درجةو االحتاد االقتصادي       
                                               : 2و ميكن صياغته يف شكل معادلة بسيطة درجات ،

                          
 
 

 
 

القيود املفروضة على تبادل السلع و حركة عناصر  إلغاءو منه فان االحتاد االقتصادي جيمع بني 
من جتانس السياسات االقتصادية   أدىنة التكاملية من جهة ، و حتقيق حد املنطق داخل اإلنتاج

                                                   
  .43بكري كامل ، مرجع سبق ذكره ، ص   1-
  . 20سامي عفيفي حامت ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2

 

قتصادية بني الدول األعضاء عملية تنسيق أو جتانس السياسات اال+ السوق املشتركة = االحتاد االقتصادي   
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و خري مثال ،  أخرىمن جهة  األعضاءاملالية و النقدية و مواجهة التقلبات اليت تتعرض هلا الدول 
    .الستينات بتنسيق السياسات الزراعية و النقدية  أواخر منذعلى ذلك قيام دول االحتاد االرويب 

  االندماج االقتصادي :سادسا 
يف هذه املرحلة من التكامل االقتصادي يرقى التنسيق بني السياسات االقتصادية للدول       

 1االقتصادية األبعادمستوى توحيد هذه السياسات النقدية و املالية و االجتماعية ذات  إىل األعضاء
 إقليمياالسوق املشتركة تعاونا ما نصت عليه اتفاقية االحتاد االقتصادي و  إىل إضافةيتضمن  و 

و اليت  –حيز جغرايف حمدد  إىلتفاعالت حتدث بني عدة دول تنتمي  – قليميةاإلتفاعالت اليتصل ب
                             . األعضاءبني الدول  األمينتسعى لتحقيق جهود التعاون االقتصادي و 

،  (SUPRANATIONAL)قومية سلطة فوق إنشاءيتطلب االندماج االقتصادي الكلي  
  . 2األعضاءسلطة عليا تكون قراراا ملزمة لكل الدول 

من طرف أي تكتل  إليهاهذه الدرجة العليا من التكامل االقتصادي مل يتم بعد الوصول  إن     
لتجسيد درجات التكامل االقتصادي  األفضلريب ، الذي يعد املثال ألومبا فيها االحتاد ا إقليمي

                                                                                              .السابقة
 

مزايا و شروط التكامل االقتصادي : املطلب الثالث   

حتقق هذا  أنيعود التكامل االقتصادي مبزايا عديدة على الدول الداخلة يف التكتل ، غري       
                   .ول يبقى مرتبطا حبملة من الشروط ال بد من توافرها التكامل فيما بني هذه الد

   
مزايا التكامل االقتصادي :  األولالفرع     

لينتهي ا  األعضاءالدول  وضاعأتغريات عميقة يف  إحداثينطوي التكامل االقتصادي على      
مزايا  الدول منافع و مزايا عديدة ،الذي حيقق هلذه  األمر،  حدااقتصاد و إىلقرب أما جيعلها  إىل

            .رصينا و حمسوبا   أخذات بالتكامل االقتصادي ذخأحققتها لنفسها جمموعة من الدول 
، و من هذه  األعضاءما يعود به التكامل االقتصادي على الدول  أهمتعد املزايا االقتصادية من     

                                                                                          :املزايا جند 
                                                   

  .26إكرام عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .15 فؤاد أبو ستيت ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
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  مزايا التبادل التجاري  :أوال 

مراعاة ملصلحة  أكثرشروط التبادل بني الدولة و بني العامل اخلارجي تكون  أنمن املعروف      
                            . 1يف اال الدويل يتهاأمهزادت  و قتصادياتاالت هذه ويالدولة كلما ق

 
 أكربية خاصة يف اال الدويل أمهيكسب التكامل االقتصادي الدول املتكاملة يف جمموعها      

ية اقتصادية بالغة متكنها من أمهورة منفردة ، و تصبح هلذه الدول صبكثري مما كانت تتميز به ب
                         .روطها و مطالبها على العامل اخلارجي مبا حيقق مصلحتها اخلاصة ش إمالء

  
خلق عالقات تبادل جتاري بني الدول األعضاء مل  إىلكما تؤدي عالقات التكامل االقتصادي      

ة األعضاء نشاطه التجاري من بلدان خارج املنطق أحدتكن قائمة بينها فيما سبق ، كأن حيول 
أقل ما التجارية حنو الدول األعضاء بشكل جيعل تكلفة الصادرات و الواردات بني هذه البلدان 

قل تكلفة للدول أإحالل اإلنتاج الوطين بواردات ف ; و هو ما يعرف بالتحويل التجاري ، ميكن
 1994فمنذ سنة  ،  2األعضاء إضافة إىل زيادة العرض الكلي   سيؤدي إىل حتقيق الرفاهية

نصف حصتها السوقية يف املكسيك لصاحل الواليات املتحدة  األوريبرت دول االحتاد خس
  . 3(NAFTA)األمريكية و كندا العضوين يف منطقة التبادل احلر ألمريكا الشمالية 

  
أما فيما خيص معدل التبادل الدويل فيمكن القول أن إقامة عالقات تكاملية بني الدول سيساعد     

لصاحل  - إقامة عالقات جتارية يزيد من هذه الرفاهية - الرفاهية االقتصادية العاملية على إعادة توزيع
الدولة العضو يف املنطقة التكاملية و على حساب الدولة غري العضو من خالل حتسن معدل التبادل 

  .اجلمركية  اتالدويل خاصة يف إطار االحتاد
 

 
                                                   

  44، ص  بكري كامل ، مرجع سبق ذكره - 1
2 -Arsène RIEBER , Thi  Anh-Dao TRAN , Intégration régionale  Sud - Sud et répartition intra - zone des 

activités , in revue Economique , volume 55 , numéro 1 , Presses de sciences PO , Paris , Janvier 2004 ,p.42.    
3 -Hurbert GERARDIN , les spécificités des groupements d’intégration entre pays développés et pays en 

développement , in Monde en Développement , N° 115/116 , Tome 29 , ISMEA , Paris , 2001 . p . 31. 
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اتساع حجم السوق :ثانيا   

وسيع الدائرة ت إىليف التكامل  األعضاءم و احلواجز اجلمركية بني الدول الرسو إلغاءيؤدي       
الدول  أسواقبتصريف منتجاا و بالتايل توسيع نطاق سوقها ليشمل  من خالهلا  تقوم اليت

يترتب عن زيادة حجم السوق منو الطلب على منتجات هذه الدول مما  و يف التكامل ، األعضاء
                                                              :1تصادية هامة يترتب عليه عدة نتائج اق

 أوسعو جماال  أكربفرصة  األعضاءيف كل دولة من الدول  اإلنتاجيةجتد املشروعات  �
مبا يسمح بتغطية الزيادة اجلديدة يف الطلب على منتجاا ، و هو ما يؤدي  إنتاجهالزيادة 

 . اإلنتاجيةجديدة و يرفع من كفاءا  إنتاجية تشغيل طاقة إىلبال شك 

  
ال تتمكن املؤسسات العاملة ) : اقتصاديات السلم(حتقيق وفرات احلجم االقتصادية  �

مستوى لفعاليتها ، نتيجة لضيق  دىنأ إىلالوطنية شبه املغلقة من الوصول  األسواقداخل 
حيول ضيق  إذ، 2االتصاالت بالصناعات النفعية كالنقل و  األمرالسوق خاصة ملا يتعلق 

السوق دون استيعاب كل املنتجات اليت سوف تنتجها هذه الصناعات مما يضطرها 
تصبح اليت  األسواق، و هو ما يتم ختطيه من خالل اتساع  إنتاجيةطاقة  بأقلللعمل 

طاقة  أقصى إىلقادرة على استيعاب منتجات الصناعات ، و تصل بذلك املؤسسات 
  . إنتاجهايل ختفيض تكاليف و بالتا إنتاجية

عدد  أكربجذب  إىلاليت متنحها اتفاقيات التكامل االقتصادي  األسواقدخول  إمكانيةتؤدي       
و حتقيق وفرات احلجم من  إنتاجيتهالزيادة  األسواق، اليت تستغل هذه  3ممكن من املؤسسات

حتقيق هذه  إىلاملؤسسات الرامية يف املناطق املناسبة ، و تعرف جهود  أنشطتهامتوقع  إعادةخالل 
  .السكونية للتكامل  باآلثارالوفرات 

تسجيل موارد مهمة للمؤسسات مرة  إىلقد تؤدي  اآلثارهذه  أنوهذا ما يدل على         
، يكون أي تقليص للتكاليف  إنتاجهاحجم  أوعملياا  ةوتري، فعندما تقوم املؤسسة برفع  واحدة

                                                   
  .60 إكرام عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1

2  -Andrew Harisson , Ertugrul Dalkiran ,Ena Elsey ,op . cit . p . 209. 
3 - Souleymane COULIBALY , regional integration and the persistent uneven spread of economic activities in 

developing areas , in Economie Internationale , N°106 ,   la documentation Francaise ,Paris , 2 me  trimester 
2006 , p.6. 
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يف صاحل هذه املؤسسة و زبائنها ، كلما استمرت  اإلضافية األرباحتثمار سا إعادة أو األسعار أو
 اإلنتاجالخنفاض التكاليف يف البداية بارتفاع سلم  سكوين نتيجة  ثرأعلى نفس الوترية ، و هو 

                                                                       . 1لتبقى ثابتة يف نفس املستوى

الوطنية و يقوي املنافسة بني  األسواقسمح اتساع حجم السوق بتخطي عقبات ضيق ي �
تقسيم العمل بني هذه الدول و زيادة  إىلجانب ذلك فهو يؤدي  إىل،  2 األعضاءالدول 

السلع اليت تتمتع يف  إنتاجتتخصص كل دولة يف  إذ،   3التخصص داخل القطاعات
 . األعضاءمن الدول من غريها  أكربمبزايا نسبية  إنتاجها

 
  النمو االقتصادي زيادة معدل :ثالثا 

زيادة معدل النمو يف دول منطقة التكامل ، و يتم ذلك بصورة  إىليؤدي التكامل االقتصادي      
من خالل تشجيع احلافز لالستثمار ، الذي يزداد باتساع نطاق السوق و ما يتبعه من  أساسية

املال يف خمتلف بلدان  رأس أمام مهيأةحيث تصبح الفرصة جة ، زيادة يف الطلب على السلع املنت
و تزدهر عقب التكامل و تبعا التساع  أالتكامل لالستثمار يف املشروعات و الصناعات اليت تنش

                                                                                        .حجم السوق 
 

املوارد االقتصادية للدول املتكاملة   بتنميةفز االستثمارات دورا هاما يف النهوض تلعب حوا     
هجرة رؤوس  إىلداخل املنطقة التكاملية ، مما يؤدي  األموالنتيجة لتسهيل تنقل و توظيف رؤوس 

ن الذي يسهل عملية تكوي األمراملتخلفة داخل هذه املنطقة ، و هو  إىلمن املناطق املتطورة  األموال
                                       .املال و زيادة معدل النمو االقتصادي يف منطقة التكامل  رأس

 
 
 

                                                   
1 -Andrew Harisson , Ertugrul Dalkiran , Ena Elsey , op . cit . p .211.  
2 - Adrien AKANNI – HONNO , Alain LEON , la croissance endogéne régionalnalisé , Afrique subsaharienne , 

Asie de l’est et pacifique , in revue Tiers-monde , Tome XXXIX ,  Presses universitaire de France , Paris 
,1998  p . 601. 

3 - Jean –Pascal BASSINO , Jean –Ives LEROUX , Pascal MICHELENA , les politiques économiques , 
éditions :Foucher , Paris , 2005 , p . 196 . 
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  التكامل االقتصادي  إلقامةالدينامكية  اآلثار: رابعا 

الدينامكية اليت تفرزها  اآلثارالتكتالت االقتصادية جمموعة  إلقامةمن بني العوامل املفسرة      
يف تلك املترتبة على  اآلثارهذه  أهمختلفة من سلم التكامل االقتصادي ، تتلخص الدرجات امل

ة لالعام اإلنتاجيةاتساع نطاق املنافسة داخل املنطقة التكاملية على الكفاءة االقتصادية للوحدات 
                                    . 1يف الدرجة التكاملية القائمة األعضاءداخل اقتصاديات الدول 

 
النامجة عن اتساع و زيادة املنافسة  اآلثارمن بلورة " سكيتوفسكي " و " بالسا " متكن كل من    

ت آمن املنش جمرد وجود عدد كبري إىلن املنافسة ال تنصرف أقرا بأداخل االحتادات اجلمركية ، و 
مدى القدرة و  ىلإ أدقتشري بصورة  إمنا، و  األسواقالعاملة فعال داخل  اإلنتاجيةو الوحدات 

                       .  األسواقت عند اقتحامها هلذه آالرغبة املتوفرة لدى هذه الوحدات و املنش

 
لديها مستويات اليت التتوفر  اإلنتاجيةبالوحدات  اإلطاحة إىليؤدي اتساع نطاق املنافسة      

يف تطوير و حتديث  أثارهالتحدث  و توفري املناخ املناسب للقوى التكنولوجية الكفاءة املطلوبة 
، و كذا كسر الدوائر االحتكارية املطلقة اليت يعاين منها القطاع الصناعي و  اإلنتاجيةالعمليات 

االتفاق و التنسيق بني الوحدات  صشكل احتكار قلة مما يقلل من فر إىل األقلها على لحتوي
يؤدي تضاؤل املراكز  إذ،  اإلنتاجدر الوحدات التسويقية دف السيطرة على مصا أو اإلنتاجية

االستخدام الكفء للموارد االقتصادية ، و حتويل فعال للموارد على مستوى  إىلاالحتكارية 
                                                                                       .منطقة التجارة 

 
هيكلة و على نطاق واسع للصناعات و  إعادةعلى احلركي للتكامل  األثريعمل  ماك     

اندماجات و قيام  إحداثجانب  إىلاملؤسسات و هو ما حدث على مستوى االحتاد االرويب ، 
                                       . 2بني العديد من الشركات –عرب احلدود الدولية –حتالفات 

                             
 

                                                   
   95سامي عفيفي حامت ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1

2 - Andrew Harisson , Ertugul Dalkiran , Ena Elsey , op . cit . p . 211 .  
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شروط التكامل االقتصادي: ين الفرع الثا  

حىت يتوافر له النجاح يف حتقيق  األساسيةتتوفر يف التكامل بعض املقومات و الشروط  أنجيب      
جمموعة من الظروف االقتصادية واالجتماعية املالئمة لنجاح اتفاقيات  األمريتطلب  إذ أهدافه

                                                                                  .التكامل بني الدول 

 
  السياسيةالشروط  : أوال  

فشل االتفاقيات التكاملية ، و تفرض  أوحتديد جناح  هاما يفتلعب الظروف السياسية دورا       
حالة  إىلالتكامل ، و التوصل  أطرافتواجد هياكل مماثلة لصناعة القرار بني  يةأمههذه الظروف 

لقبول املشترك لتحقيق التوافق و التجانس وفق مقتضيات احلاجة ، كما تفرض ضرورة توافر من ا
                                        . السياسية و االقتصادية للشركاء  لألهدافقدرة االستجابة 

 
زافرة  تكاملية أواصر إلقامةكل املقومات الكافية  األقطارفر لدى جمموعة من اقد تتو إذ    

باملبادالت وقد تكون الشروط االقتصادية مؤاتية فعال حلركة التكامل ، و مع ذلك ال حتصل عملية 
       . 1موقفا غري موات للتكامل السياسي، عندما يقف القرار  بشأا األمل ىالتكامل ، ويتالش

  
على انضمام الدول يف  سياسية قوية ، ترتكز إرادةاز التكامل االقتصادي على فال بد من ارتك    

تفرض قيادة قادرة على خلق نظرة مجاعية لدى  أناليت ال بد من  اإلرادةمشروع التكامل ، هذه 
                                                       . و اندماجه يف جهود التكامل  2اتمع املدين

 
 
 
 

 
                                                   

االجتاهات اإلمنائية يف خطط التنمية العربية املعاصرة حممود احلمصي ، خطط التنمية العربية و اجتاهاا التكاملية و التنافرية ، دراسة  - 1
  . 103، ص  1996ر ، ات الوحدة العربية ، بيروت ، ديسمبإزاء التكامل االقتصادي العريب ، مركز دراس

2 - Eugène NYAMBAL ,Créer la prospérité en Afrique , Dix clés pour sortir de la pauvreté , 
éditions :L’harmattan , Paris , 2006 , p . 90 . 
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الشروط االقتصادية :ثانيا     

: 1يات التكامل االقتصادي شروطا اقتصادية مالئمة و مشجعة ، نذكر منها تتطلب اتفاق        
 انتقال وفورات احلجم  إمكانية اإلقليميال يتيح اال : املالئمة  األساسيةتوفر البنية  �

          مواصالت توفر شبكة نقل و تالوفرات اخلارجية و كذا التقدم االقتصادي مامل 
إذ يؤدي عدم توافر البنية األساسية بني الدول األعضاء إىل   و اتصاالت مالئمة لذلك

ية التكامل و يصبح من املتعذر توسيع حركة التبادل التجاري بني منطقة و أمهإضعاف 
  . أخرى داخل املنطقة التكاملية  

 على جمرد تعزيز الروابط االقتصادية بني دول التكامل األساسيةثر توافر البنية ال يقتصر أ       
فحسب ، بل يتعدى ذلك و يعزز الروابط االجتماعية ، الثقافية و السياسية فيما بينها مما يدعم 

                                                          .من جهات متعددة  اإلقليميةالوحدة كيان 
 

بطريقة  يةاإلنتاجاستخدام مواردها  األعضاءمما يتيح للدول : عاملة مدربة  أيديوجود  �
  فعالة و مستمرة كما مينح هلا يف نفس الوقت تنمية هذه املوارد و زيادة حجمها 

الكلي ، رفع مستوى املعيشة و كذا زيادة التعاون بني  اإلنتاجلتكون النتيجة زيادة 
  .يف التكامل االقتصادي  األعضاءالدول 

متكاملة و  ضاءاألعجيعل اقتصاديات الدول  إقليمي أساسختصيص املشاريع على  �
زيادة املبادالت التجارية فيما  إىلمعتمدة على بعضها البعض بطريقة مباشرة ، مما يؤدي 

رسالته يبقى مرتبطا مبدى  تأديةجناح التكامل االقتصادي يف  أنبينها ، و ميكن القول 
منتجات  أماممما يسمح بتحقيق ميزة اتساع السوق  أعضاءهبني  اإلنتاجيالتخصص 

  . عضاءاألالدول 
شروط زيادة  أهمعد جتانس السياسات االقتصادية من ي: جتانس السياسات االقتصادية  �

، النقدية املبادالت داخل املنطقة و على وجه اخلصوص السياسات اجلمركية ، التجارية
متوازنة و توزيع عادل للمكاسب  إقليميةو الضريبية بشكل يضمن تنمية اقتصادية 

 .احملققة 

                                                   
  . 50 إكرام عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
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التكامل االقتصادي  إطارالتجانس الضرييب يف : ين املبحث الثا  

جتانس السياسات االقتصادية الكلية موقعا متقدما من جتارب التكامل االقتصادي  يتخذ       
هذه السياسات تتحكم يف خمتلف  أنخاصة تلك اليت تعتمد السوق جماال للعمل التكاملي ، باعتبار 

التكاملية من حتقيق  اإلجراءاتاقتصادي لتمكني  1من استقرار، و حتقق ما يلزم ديةالظواهر االقتصا
هذه السياسات جند تلك املتعلقة باجلانب الضرييب ، فقد  أهمو لعل من  ، املرجوة هدافاأل

كضرورة  اإلقليميةالتكامالت  إطارتعددت الدراسات حول ضرورة جتسيد جتانس ضرييب يف 
، مما  األعضاءعادل ملكاسب التكامل بني الدول حتمية لضمان مناخ اقتصادي مستقر و توزيع 

، تقنياته و شروطه ، وهو ما سيتم  أهدافهيدفعنا للتساؤل عن مفهوم هذا التجانس الضرييب ، 
                                                       .عنه بالتفصيل من خالل هذا املبحث  اإلجابة

 
لضرييب ا التجانسنظرية :  األولاملطلب   

بني  اإلقليميمع تشابك العالقات االقتصادية الدولية و تعدد اتفاقيات التكامل االقتصادي      
ص عديد من املشاكل االقتصادية على الصعيد الدويل و على وجه اخلصوالدول املختلفة  ظهرت  ال

 آلياتتبين طرق و  إىلهذه التكامالت  إطارو هو ما دفع بالدول يف  تلك املتعلقة باال الضرييب
، و يعترب التجانس  أخرىالتكاملي من جهة  إطارهاو تفعيل هذه املشاكل من جهة  أثارللحد من 
                                                         .ما مت استخدامه يف هذا اال  أهمالضرييب 

    
  أهدافهماهية التجانس الضرييب و :  األولالفرع 

إىل تعريف حمدد يتم التوصل  مل نهأ إالمع قلة الكتابات فيما خيص موضوع التجانس الضرييب      
                      .باختالف طبيعة العالقات القائمة بني الدول  أهدافهختتلف  للمصطلح الذي

 
 
 
 

                                                   
1 -  Omar ALLOCR , CARICOM Tax Harmonization ; implication of the effects on investment for regional 

integration , Regional Tax Policy and Administrative unit  CARICOM secretariat , Georgetown , Guyana , 
2003  .p . 3 . 
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مفهوم التجانس الضرييب :  أوال     

 أهدافمعينة بتعديل سياساا وفق  أطرافتلتزم  الذي مبوجبه االتفاقيقصد بالتجانس ذلك       
نه يتجاوز السياسات ليشمل أالقطرية ، كما  األهدافاختلفت عن  إنمشتركة متفق عليها ، و 

، كما يتضمن إنشاء أو  1و أسس اختاذ القرار على املستويات الكليةو التشريعات  اإلجراءات
الطويل ، غايته حيادية اتمع املنسق بني استخدام أدوات و أهداف تقارب حقيقية يف املدى 

                                                                                    .  2البلدان املتعاونة
 

يعرفه  إذ ,فيما يتعلق باال الضرييب ، فقد اختلفت التعاريف املمنوحة للتجانس الضرييب  أما      
التجانس أن "  اآلخر، و يرى البعض  3"عملية تبين نفس املعدالت الضريبية " نه أالبعض على 

العمل على متاثل اهليكل الضرييب ، مثال توحيد حصة الضرائب املباشرة بالنسبة  إىل يشري الضرييب
جمموعة " نه أعلى  آخرونيف حني يعرفه  ، 4"املباشرة لدى البلدان املعنية  حصة الضرائب غري إىل

اخلالف بني النظم و التشريعات الضريبية حبيث  أوجه إزالةا أو السياسات اليت من ش اءاتاإلجر
                           5."حد كبري يف خمتلف املعامالت الضريبية  إىلتصبح متجانسة و متناسقة 

 
يتعلق املفهوم  إذويف هذا اال ال بد من التفرقة بني التجانس الضرييب الدويل  و الوطين ،      

العضوة يف تكتل اقتصادي معني   أوالضريبية موعة من الدول املتكاملة  األنظمةبتوحيد  األول
داخل نظام فيدرايل كما هو احلال يف كل من  الضرييباملصطلح الثاين فيقصد به حتقيق التماثل  أما

                                                              األمريكية سويسرا و الواليات املتحدة 

                                                   
. 7حممد حممود اإلمام ، مرجع سبق ذكره ، ص  -   1  

2 - Bachir ELMURR , Harmonisation fiscale et  politiques monétaires  au sein  d’une  intégration économique , 
Les cahier de  CREDEN ,université Montpellier 1 , France , janvier 2002 .p.2. 

3 -Richard . E . BALDWIN , Paul KRUGMAN , Agglomeration , integration and tax harmonization , working 
paper 9290 , national bureau of economic research , Cambridge , October 2002 , p . 22 . 

حممد عباس حمرزي ، التجانس الضرييب يف إطار حتقيق التكامل االقتصادي يف منطقة املغرب العريب ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ،  -4
                                                                  .   8ص ،  2005، ماي  2جامعة حسيبة  بن بوعلي ، الشلف ، العدد 

عبد اهللا لعبودي ، حسين خربوش ، املفاهيم العامة للتنسيق الضرييب و آلياته و فعاليته ، جمموعة أعمال ندوة التنسيق الضرييب لتنمية  -5
.                                               23، ص  1995دول العربية ، القاهرة االستثمارات العربية املشتركة ، األمانة العامة جلامعة ال
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الذي يتجسد من  األخريالضرييب ، هذا  التنسيقو  كما جيب التفرقة بني التجانس الضرييب      
حتقيق  إىل، يف حني يهدف التجانس الضرييب  1خالل اتفاقيات مبدئية تعرب عن وجود نية للتقارب

، و منه يعد التجانس الضرييب أعلى  2يةفرض نفس املعدالت الضريبالضريبية و  األسستطابق 
                                                                           .درجات التنسيق الضرييب 

 األوليفترض  إذالضرييب ،  اإلصالحننسى ضرورة التمييز بني التجانس الضرييب و  أندون      
عالقاا التكاملية مع الدول  أهدافة معينة وفق مستوى و تغريات يف النظام الضرييب لدول إحداث
تغريات يف  إحداث، أما اإلصالح الضرييب فيعين ) التشاور معها ( إليهابعد الرجوع  األخرى

النظام الضرييب لدولة معينة دون اشتراط الرجوع إىل غريها من الدول املشكلة معها لكتلة اقتصادية 
                                                                                                .معينة 

 
3نطاق التجانس الضرييب : ثانيا      

 الواحدةحمليا أي داخل الدولة  أويكون التجانس الضرييب دوليا  أنفيما سبق ميكن  رأيناكما      
يسرا ، و قد يكون التجانس الضرييب و سو األمريكيةكما هو احلال يف كل من الواليات املتحدة 

  السياسات املالية  مواءمة شامال يضم  أوحمدود النطاق حبيث يقتصر على نوع معني من الضريبة 
                                                             . و السياسات النقدية بدرجات متعددة 

  :الل املقياس التايل و ميكن توضيح درجات التجانس الضرييب من خ
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 - Anne GAUDILLAT , Eric RIMBAUX , impôts directs et politique fiscale Européenne , in revue d’Economie 

Politique , N° 107 ( 2 ) , éditions ; DALLOZ , Paris , mars-avril 1997 , p . 262 . 
2 - Catherine PLICHOU , L’harmonisation fiscale européenne , conjoncture , février 1999 , p . 10 . sur le site 

Internet :http://research.bnpparibas.com/applis/www/RechEco.nsf/ConjonctureNewByDateFR/A560A360F99
4D20FC125671D003E184F/$File/C9902_F2.PDF?OpenElement le 02/06/07 a 19h23 . 

.  81 فريد  النجار ، مرجع سبق ذكره ، ص - 3  
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 شكل رقم 2 : مقياس نطاق التجانس الضرييب

 
 

 
 
 
 

  . 81فريد النجار ، االستثمار الدويل و التنسيق الضرييب ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر 
 

كما هو احلال يف دول االحتاد  األطرافمتعدد  أويكون التجانس الضرييب ثنائيا  أن كما ميكن     
 10 أو 5 أو 3زمنية حمدودة لفترة  (، مؤقتا أمريكامنطقة التبادل احلر لشمال  أو وريباأل

ركة وفق د متحذو بنو أو، ذو بنود ثابتة خالل فترة التعاقد  أطوللفترات  أودائما  أو)  سنوات
 حدااالقتصادية حيث يتم التفاوض سنويا على بنود التجانس الضرييب ، من طرف و اثحداأل

لة الضريبية لالستثمار يف الدولة املضيفة املستقلة عن املعاملة الضريبية يف الدولة اليت ينتمي كاملعام
             .حيقق تكافئا يف املعاملة الضريبية  أنو الذي جيب  األطرافمتعددة  أو ،املستثمر إليها

 
التجانس الضرييب  أهداف: ثالثا      

أدوات تشجيع االستثمارات املشتركة و تنميتها وفق  إىل بصفة عامة يهدف التجانس الضرييب     
الزمين يف املدى القصري و املدى البعيد ، و  األفقوفق  األهدافو ختتلف هذه التجانس املتبعة 

                                                               : وايليتضح ذلك من خالل اجلدول امل
 
 
 
 
 
 

 

٪ 100صفر                                                                                                
 

جتانس ضرييب                                جتانس ضرييب                           جتانس ضرييب       
حمدود                                     متكامل                           متقدم                     
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التجانس الضرييب لتنمية االستثمار الدويل  أهداف :) 3( جدول رقم                       

 
التجانس الضرييب لتنمية االستثمار الدويل أهداف                                 

يف املدى القصري                    يف املدى البعيد  

.التوجه حنو التكامل االقتصادي *  

.ملالية والنقدية التنسيق يف السياسات ا*  

.زيادة حجم التجارة البينية *  

.زيادة حجم االستثمار املشترك *  

.القضاء على التضخم *  

.املنتجات مبا يسمح بالتصدير الدويل  أسعارختفيض *  

.جذب مزيد من االستثمارات *  

.استقرار مناخ االستثمار *  

.حتسني العائد على االستثمار *  

.لية احمل اإلنتاجتوظيف عوامل *  

.الكبري  اإلنتاجحتقيق مزايا *  

.جذب تكنولوجيا متقدمة *  

.ارد وللم األمثلاالستخدام *  

زيادة االئتمان الدويل و من مث  إىليؤدي التجانس *

.القضاء على البطالة  

قدر من االستثمارات الدولية للدولة  أكربجذب *

.املضيفة  

.املال رأسعملية تراكم  إىلتقدمي تسهيالت تؤدي *  

املتاحة  األموالاحلصول على حصة من حجم *

.لالستثمار الدويل   

.املال و البورصات احمللية  أسواقتوفري قاعدة لبناء *  

.توفري فرص للمنافسة مع الدول الصناعية الكربى *  

حتقيق تكامل اقتصادي يف شكل مشروعات *

.مشتركة جديدة   

.املال احمللي  رأستشجيع توطن *  

يف  األعضاءة من الدول ليا مثياالستفادة من مزا*

.التجانس   

.تشجيع التجارة البينية *  

.حتسني مناخ االستثمار *  

.تشجيع مناطق التجارة احلرة *  

.90.فريد النجار ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر   
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العالقات االقتصادية بني  مستوىالتجانس الضرييب باختالف طبيعة و  أهدافكما ختتلف         
   أخرىالتخطيط يف االقتصاديات الدولية من جهة  أوقوى السوق  يةأمهمن جهة و مبدى الدول 

                                                                                    : و منه ميكن متييز 
: العالقات الدولية العادية  إطارالتجانس الضرييب يف  أهداف-أ   

 أعباءالعادية على احلد من  وأالعالقات الدولية البسيطة  إطارالتجانس يف  دافأهتقتصر       
    العالقاتللحفاظ على هذه  مالالزبالقدر  إجراءااو غري املباشرة و تبسيط  الضرائب املباشرة 

التخفيضات فيما يتعلق ببعض الضرائب اجلمركية و  أو اإلعفاءاتتقرير بعض  إىلتلجا الدول  إذ
 إصدارة االزدواج الضرييب يف بعض الضرائب على الدخل و يكون ذلك من خالل معاجل

                                                               .التشريعات و عقد االتفاقيات الدولية 
:  1السوق املشتركة إطارالتجانس الضرييب يف  أهداف- ب    
  األمواليف وجه حرية انتقال السلع ، اخلدمات و رؤوس  الضريبية كعائق اإلجراءاتتقف       

 بإقامةمتضي قدما مامل ترافق  أناليت ال ميكن  األسواق، هذه  2املشتركة األسواق إطارخاصة يف 
التجانس ليشمل جوانب عديدة من السياسة  أهدافاتساع  إىل، و هو ما يؤدي  3جتانس ضرييب

ال  إذيف مثل هذه التكتالت ،  األعضاءتصادية اجلماعية للدول الضريبية يف عالقاا بالسياسة االق
و  هيقتصر التجانس على بعض جوانب العبء الضرييب فحسب ، بل العبء الضرييب يف جمموع

                        .الفنية لربط و حتصيل خمتلف الضرائب  األساليبو الصور و  هتوزيع أسس
:االحتادات اجلمركية  رإطاالتجانس الضرييب يف  أهداف-ج   

التجانس الضرييب يف حاالت املناطق احلرة و االحتادات اجلمركية عنها يف حالة  يةأمهتقل       
اجز وو مظاهره يف تشجيع التبادل التجاري عن طريق رفع احل أهدافهتنحصر  األسواق املشتركة إذ

غري املالئمة لبعض الضرائب  ثاراآلالضرائب اجلمركية احلمائية ، و احلد من  بإلغاءاجلمركية 
                                          . األعضاءالداخلية على حجم التبادل التجاري بني الدول 

     
                                                   

. 234، ص  2002يونس البطريق ، السياسات الدولية يف املالية العامة ، الدار اجلامعة ، اإلسكندرية ، - 1  
2 -Michel Vaden ABEELE , quelles pourraient être les conséquences possibles d’une harmonisation fiscale au 

sein de l’union européenne ?colloque organisé par IEF sur le secret bancaire ,17 , 11 , 1999 . sur le site 
Internet : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/speech-michel_vanden_abeele-
1999.11.17-fr.pdf  le 02/06/07 a 19h26 . 

3 -Philippe PERCHO , L’UE et la TVA : la question de l’harmonisation fiscale , sur le site Internet : 
        http://lanouvelleurope . blogspirit.com  le :   26/08/07 à 19h 07 . 
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  1اإلقليميالتكامل  إطارالتجانس الضرييب يف : الفرع الثاين  
العالقات  إطار لقد تعددت و اختلفت االجتاهات احملددة ملفهوم التجانس الضرييب يف       

االقتصادية الدولية املتكاملة ، فمنها من اكتفى بتفسريه بتساوي معدل العبء الضرييب النقدي 
الدخل القومي ، رغم ما مييز هذه املقارنات من عدم  إىلنسبة احلصيلة الضريبية  أساسمقدرا على 

من الدخل القومي و  الدقة نتيجة االختالف الواضح يف اجتاهات الدول بشان حتديد مضمون كل
 لعناصرالنسبية  يةمهاألاملترتبة عن تباين  لآلثارهذه املقارنات  إغفال إىل إضافة،  االقتطاع الضرييب

الضريبية على املكلفني  األعباءاهليكل الضرييب من ضرائب مباشرة و غري مباشرة ، منط توزيع 
. عبئهايصعب نقل  أوسهل يضرائب اليت معيار موحد للتمييز بني ال إىلتعذر التوصل  إىل باإلضافة  

 
 أوتوحيد مجيع  مبثابةاملشتركة  األسواق إطارحد هذه االجتاهات يعترب التجانس الضرييب يف أ      

أي التماثل التام يف مجيع صورها  ) (Equalization approachبعض الضرائب املفروضة
  .و معدالا 

نه يف حقيقته لن يؤدي إالتجانس ، ف إحداثبساطة يف  رغم ما ينطوي عليه هذا االجتاه من      
 إىلمن دولة  الختالفهايف خمتلف الدول ، و ذلك  ثارهاآتوحيد ظروف فرض الضرائب و  إىل

الشركات عند  أرباحعلى  الواحدةاالمسية  األسعارخاصة تلك املتعلقة بالضرائب ذات  أخرى
 إمكانياتهلا ، و اليت تؤثر على  ةالالزم اإلنتاجعند حصوهلا على عوامل  أو إنتاجهاببيع قيامها 

    هذه الشركات و معدالت منوها  أحجاماخللف و حبسب  إىل أو األمام إىلنقل عبء الضريبة 
و طبيعة هياكلها املالية ، و منه فان توحيد عناصر و معدالت اهليكل الضرييب يف دول السوق 

        التجانس  إىل االبتعاد عن أهدافجتماعية يؤدي املشتركة متفاوتة اهلياكل االقتصادية و اال
            .  األمثليبعده عن الوضع  اإلنتاجيةو اختالف يف هيكل التوزيع اجلغرايف للمشروعات 

    
         النمطي   االجتاه  ظل  يف  الضرائب   يدتوح   عيوب  جتنب لعدم   نتيجة    

Approach) Standard   (  ، الضرورة   إلتباع  االجتاه   التمييزي ظهرت                                                                              

) Defferentiel Approach    ( ثارآالتوافق بني  حداثإو يكون ذلك من خالل 

                                                   
. 235يق ، السياسات الدولية يف املالية العامة ، مرجع سبق ذكره ، ص يونس البطر-  1  
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يب لتحقيق التجانس الضري يأيت إذمعدالا ،  أوهياكلها الضرائب بصرف النظر عن توحيد 
الضريبية للدول  األنظمة إطاراليت تسعى السوق لتحقيقها وفقا لالتفاقية املنظمة هلا و يف  األهداف
  . األعضاء

 
حتقيقها   إىلللمواد اليت تسعى السوق املشتركة  األمثلبالتنمية و حتقيق التخصيص  فاإلسراع      

يتطلب  إذ،  األعضاءستثمارات الدول املعاملة الضريبية للمشروعات و ا أسسال يتطلب توحيد 
بالنسبة لبعض  اإلدارية اإلجراءاتتبسيط  أوالتخفيضات الضريبية  أو اإلعفاءاتتقرير بعض  األمر

دون غريها ، و يف ذلك يقترن التحليل  األعضاءيف بعض الدول  األخرى   أواالستثمارات دون 
الضرييب اليت ختتص ا السلطة  تجانسلقرارات ا إصداريرتبط  إذاالقتصادي بالقرار السياسي 
املترتبة على هذه القرارات يف مصفوفة ترتب وفقا  اآلثارحتديد  ، السياسية يف السوق املشتركة
االتفاقية املنشئة للسوق ، و ذلك  أهدافو  أحكاماختيارها يف ضوء موعة من املعايري و اليت يتم 

دور رجل  يأيت هذا العمل رجل االقتصاد ، مث بالنسبة لكل جزء ضرييب مقترح ، حبيث يتوىل
القرار النهائي  إىلضرييب للتوصل  إجراءاملترتبة على كل  لآلثارنسبية  أوزاناالسياسة الذي يعطي 

                                                                           .1 اإلجراءاتهذه  بأفضل
 

، تعكس هذه العيوب مدى  التنفيذمن غموض و صعوبة يف  ههذا االجتارغم ما ينطوي عليه      
تعقد املشكالت االقتصادية و االجتماعية الناجتة عن اختالف النظم الضريبية يف دول السوق 

يتعذر وجود حلول مقبولة هلذه املشكالت ، فمثال و لتفادي مثل  األحيان أغلباملشتركة ، يف 
من الناتج اخلام الوطين لدعم القطاع الزراعي % 1ختصيص  إىلالرويب االحتاد ا أهذه املشاكل يلج

غري ضرورية  اإلجراءاتتطورا ، حىت و لو كانت مثل هذه  األقل لألعضاء إعاناتو تقدمي 
                              . 2لتضييق اهلوة الناجتة عن التكامل فهي جد هامة من الناحية السياسية

    
 أنواعرى بعض االقتصاديون ضرورة اقتصار تطبيق التجانس الضرييب على بعض كما ي        

 TVA) (الضرائب دون غريها أي الضرائب غري املباشرة و خاصة الرسم على القيمة املضافة
                                                   

237.يونس البطريق ، مرجع سابق ، ص  - 1  
2-Rodney D.LUEMA , Ian WOOTON , economic geography and the fiscal effects of regional  integration , 

working paper , (department of economic ) Timbergen Institute , Rotterdam , November , 1997 , p . 23 .  
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على  تأثريها، و كذا  1وذلك ملا حيققه جتانس هذه الضرائب من مكاسب على املبادالت التجارية
، منطقة التبادل احلر  األوريبجتارب كل من االحتاد  أثبتتء ، فقد اضعاقتصاديات الدول األ

جتانس الضرائب غري  إقامة أن  أمريكاالشمالية  ، و السوق املشتركة لدول جنوب  ألمريكا
فيما خيص  أما،  2اإلقليمييف خلق مبادالت جتارية داخل القطاعات على املستوى  يساهماملباشرة 

جد صعب نتيجة لرفض الدول التخلي على سيادا  أمرافيعد باشرة جتانس الضرائب امل إقامة
   .قتصادي االحتاد االالضريبية لقاء متويل حركية 

 
جتانس ضرييب ؟ أممنافسة ضريبية : الفرع الثالث        

 تأثريقياس  أجلمن  املستعملةمنافسة ضريبية هي املعادلة املقترحة و  أمجتانس ضرييب       
، ففي ظل غياب التعاون الدويل و  3األموالملنافسة الضريبية على تدفقات رؤوس ا أوالتجانس 

ختفيض املعدالت الضريبية ، كوسيلة لتحسني  إىلالدول  أاملباشرة تلج األجنبيةجلذب االستثمارات 
 ، وهو ما يعرف باملنافسة الضريبية ، اليت ختتلف بال 4باستخدامها جلباية تفضيلية أقاليمهاجاذبية 

على  األعضاءعن التجانس الضرييب الذي يتم من خالله مراعاة املصلحة املشتركة للدول  شك
                .بعني االعتبار السياسات املضادة لباقي الدول  تأخذعكس املنافسة الضريبية اليت ال 

 
ء على احلواجز تها يف القضامهايفضل العديد من االقتصاديني املنافسة عن التجانس الضرييب ملس     

 اإلنتاجالضريبية مما حيفز عوامل  اإلعانات أشكالو التخلي عن أي شكل من  األسواقكفاءة  أمام
معدالت ضريبية و هو ما يسمح  ألقلاملطبقة املال للتمركز يف املناطق  رأسمن عمل و 
فسة اليت تؤدي ضارة هلذه املنا آثارهلذه العوامل ، لكن هذا ال ينفي عدم وجود  األمثلبالتخصيص 

 إىلكل دولة  أدخلت الدول يف هذه املنافسة ، تلج إذاففي حال ما  ، اجلبائية اإليراداتتقليص  إىل
ما استمر هذا  إذاالضريبية ، و  األوعيةقدر ممكن من  أكربتقليص املعدالت الضريبية دف جذب 

 ةمرد وديتصبح  األوضاعهذه السلوك غري املتعاون ستتجه املعدالت الضريبية حنو االنعدام ، يف 
                                                   

1 - Klimis VOGIATZOGLOU , Tax conpetition versus fiscal intégration in Europe : a européen perspective , in 
economic and organisation , vol 2 , N° : 2 , 2004 , facta universitatis , p . 120 . 

2 -FORUM INTERPARLEMENTAIRE des Amériques ( fipa ) , les défis de la politique fiscale associé a 
l’intégration économique , Panama , fev , 2003 , p . 19 .  

3- Agnés BENASSY-QUERE  , Amina LAHRECHE-REVIl , Concurrence et harmonisation fiscales : quels 
effets ? in problèmes économiques , N° : 2,671 , la documentation française , Paris , Juin 2000 , p.30. 

4 -Antoine BRACHET , Amélier VARDIER , Entre concurrence et convergence fiscale , quel projet européen ? 
policy paper N° :39 , question d’Europe , fondation Schuman , septembre 2006 , p . 2 . 
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الضرييب ، و هو ما يؤثر على متويل  اإلخضاعالضريبة منعدمة حىت يف الدول اليت تتمركز ا قواعد 
الضريبية نتيجة اخنفاض املعدالت الضريبية مما يؤثر  اإليراداتتنخفض  إذاخلدمات العمومية ، 

ة جتعل مستوى اخلدمات العمومية املمنوحة بدوره على جاذبية الدول ، و عليه فان املنافسة الضريبي
الشركات الدولية االستثمارية  أماماال  إتاحةننسى  أن، دون  1قل من املستوى الفعالأحمليا 

املزايا الضريبية دون القيام  أفضلعلى اختيار الدول اليت تقدم للتخطيط الضرييب الدويل الذي يقوم 
يشوه هيكل التجارة و االستثمار العاملي ، فضال عما يتم  الذي األمرباستثمارات حقيقية فيها ، 

 إيراداتتواجه ا الدول تصرفات هذه الشركات ، دون حصوهلا على  إدارية أعباءحتمله من 
املنافسة  تساهم أخرياضريبية لقاء ذلك ، و هو ما يزيد بالطبع من عجز ميزانيتها العمومية ، و 

. 2انتقاال كاليد العاملة غري املؤهلة األقل اإلنتاجلضرييب حنو عوامل الضريبية بانتقال متتابع للعبء ا  
 

املساندة لتسابق  األدلة أصبحتاملنافسة الضريبية و  بأخطارو قد تعددت الدراسات املنوهة       
هذه الدراسات تلك اليت قامت ا منظمة  مأه، من  3ضعف أكثر األسفلاملعدالت الضريبية حنو 

 أداة، باعتباره  على هذه املنافسةيل التجانس الضرييب ضمت تف أينتنمية االقتصادية ، التعاون و ال
وسيلة للتغلب  أفضلالضريبية املنفردة ، و  اإلجراءاتيف ختطي عدم الكفاءة الناجتة عن  هماتس

                               .التكامالت االقتصادية  إطاراملنافسة الضريبية خاصة يف  مساوئعلى 
    

تقنيات التجانس الضرييب : املطلب الثاين   

غري املالئمة لتنمية  ثارهاآينطوي التجانس الضرييب بصفة عامة على ختليص الضريبة من       
العالقات االقتصادية و املالية الدولية ، و حماولة خلق ظروف مشاة لتلك اليت توجد يف اقتصاد 

حبرية االنتقال ، مما يضمن  األفرادو  األموال رؤوس ه السلع و موحد تسوده املنافسة و تتمتع في
احلواجز اليت حتول دون االنتقال احلر  إزالةحياد الضريبة اجتاه التجارة الدولية لدول التكامل و 

                         .بني الدول املتكاملة  األموال، السلع ، اخلدمات و كذا رؤوس  لألشخاص
 

                                                   
1 - Anne  GAUDILLAT , Eric RIMBAUX , op .cit .p . 260 . 
2 - Jean–Pierre  PETIT , L’harmonisation fiscale dans la zone euro : état des lieux , état des débats , in 

problèmes économiques , N° : 2,604 , la doucumantation française , Paris , février 1999 , p . 6 .  
3 -Marco CATENARO , Jean-Pierre VIDAL , Implicit tax co-ordination under repeated policy interaction , 

working paper N° : 259 , European central bank working paper series , 2003 , p . 16 .  
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غري  أوالضريبية سواء الضرائب املباشرة  باألحكامارتباط هيكل التجارة الدولية  أدىلقد      
هذا التجانس يف  يةأمهارتباط نظرية التجانس الضرييب بنظرية التجارة الدولية و زادت  إىلاملباشرة 

تؤثر على التوزيع اجلغرايف و حصة كل دولة من  أصبحت إذ –السلبية  ثارهاآختليص الضريبة من 
دورها احليادي مبا يضمن جناح التكامالت االقتصادية يف خمتلف  إىل إرجاعهاو  –لتجارة الدولية ا

                                                                                             .درجاا 
 

التجانس الضرييب  آليات:  األولالفرع      

اليت تكفل  اآللياتضرييب بني جمموعة من الدول املتكاملة توفر عدد من جتانس  إقامةتقتضي       
بتبادل املعلومات  قفيما يتعلالضريبية هلذه الدول خاصة  األجهزةجناحه ، من بينها خلق تعاون بني 

                           .و كذا طريقة املعامالت  املصطلحاتو اخلربات و تقريب التشريعات و 
 

على  1الضرييب يف صاحل الدول املطبقة ملعدالت ضريبية منخفضة التجانسادة ما يكون ع      
 أعلىجملس  إنشاءالذي يتطلب  األمرحساب نظريا اليت تتبىن معدالت ضريبية مرتفعة ، 

سلطة ضريبية  إقامة إىل إضافةللضرائب يعمل على دراسة مثل هذه املشاكل و الصعوبات ، 
           .اليت تقف يف وجه هذا التجانس  اإلدارية اإلجراءاتقبة و ترشيد مركزية تعمل على مرا

 
 األعضاءالدول  مسامهاتصندوق تعويض تتكون موارده من  إنشاءضرورة  البعض و يرى      

من فرض رسم مجركي خمصص لصاحل الصندوق  أواليت تتحدد عادة وفق نظرية القدرة على الدفع 
يتم مبوجبها متويل هذا الصندوق ، و الغرض منه تعويض الدول اليت  رىأخطرق  أية أوالتعويضي 

2الضريبية أنظمتهاو  اتتضرر من تنسيق تشريعا .                                                   
 
 
 
 

                                                   
1 - Philippe  PERCHO , op . cit. p .1 . 

. 66عبد اهللا العبودي ، حسين خربوش ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2  
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التجانس الضرييب  أساليب: الفرع الثاين   

حتقيق  أجلاالقتصادية االستعانة ا من للتجانس الضرييب ميكن للتكتالت  أساليبتوجد عدة       
:  1جند األساليبهذه  أهم، من  أغراضها  

 
توحيد الضرائب   أسلوب:أوال      
 املتمثلة توحيد التشريعات و النظم الضريبية يف كافة املعامالت الضريبية هذا األسلوب يتطلب      
الضريبية ، طرق حساب االهتالك   ةاألوعيالضريبية ، الواقعة املنشئة للضريبة ،  األسعاريف  

، طرق حتصيل الضريبة و كذا املعامالت الضريبية لالستثمار  للخسائرحساب املعاجلة الضريبية 
                                                                      .األعضاءالوافدة يف كافة الدول 

 كانت الدول ذات اقتصاديات متشاة  إذاحال ما  يف أكرب األسلوبو تكون فرصة جناح هذا   
لسلطة فوق   الضريبية عن سيادا   الدول هذه   سياسية قوية ، حبيث تتخلى إرادةتتوفر فيها  و

                                                                                             . 2قومية 
يف حالة االندماج االقتصادي الكامل حبيث تصبح مجيع الدول املتكاملة  إال باألسلوق هذا بطال ي 

السياسات الضريبية لكل دولة و تعارض  األهدافجتاهل  إىل، ما يؤدي  واحدةمبثابة دولة 
                                                                             .األعضاءالضريبية للدول 

  
املتدرج و املتميز يف املعامالت الضريبية  ألسلوبا:انيا ث   
جتانس  إقامةيف  step by step)  (خبطوة نظام اخلطوة إتباع األسلوبيقتضي هذا       

 إذو يكون ذلك من خالل تنسيق تشريعاا و نظمها الضريبية ، ، ضرييب بني الدول املتكاملة 
ضرورة تنسيقها بصفة متدرجة و على مراحل مع  يترتب على وجود ضرائب خمتلفة و متمايزة

االقتصادية ،  األوضاعالتجانس الضرييب مبا ينسجم مع  آلياتمراعاة ظروف كل دولة ، وكذا 
 .ية لكل دولة عضو االجتماعية السياس

جتانس ضرييب خاص بالضرائب املباشرة و على  إقامةالسابقني يف  األسلوبنييستخدم          
الدخل ، فحسب  إقليمية ومبدأ اإلقامة مبدأالدخل اليت تعتمد بدورها على كل من  ضريبة رأسها

                                                   
.  66عبد اهللا العبودي ، حسين خربوش ،املرجع السابق ، ص  - 1  

2 -  Marco CATENARO , Jean-Pierre VIDAL , op . cit. p. 6 . 
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 إنبعني االعتبار مصدر هذه الدخول  األخذيتم فرض ضريبة على دخول املقيمني دون  األول املبدأ
كانت  أيادخول مكلفيها الثاين فيمنح الدولة احلق يف فرض ضريبة على  أما،  1حمليا أو أجنبياكان 

                                                                                          .يتهم جنس
 إىلظهور مشكلة االزدواج الضرييب الدويل مما يدفع باملكلفني  إىلاملطبق  املبدأيؤدي اختالف      

 مبدأعلى  اإلقامة مبدأو لدى يفضل االقتصاديون  ،البحث عن سبل التهرب من دفع هذه الضريبة 
الضريبية ، حيث يقوم املكلف  اإلقامةالذي يفرض ضريبة على املكلف احملقق لشروط  اإلقليمية

االقتصادية  اإلدارةبدفع ضريبة على دخله املتحصل عليه من خمتلف حتويالته و استثماراته لصاحل 
 اإلدارة املقيمني جبائيا من طرف املستثمرين غري إعفاءيتم  املبدأاملقيم ا ، يف حني و حسب نفس 

حتديد احلدود اجلبائية للدول تسمح  إعادةهذه املرحلة املتمثلة يف  إناالقتصادية للدولة املضيفة ، 
                                 . 2الضريبية هلذه الدول األنظمةمبعاجلة املشاكل الناجتة عن اختالف 

  
التدرجيي يف  املعاملة  األسلوبتجانس السابقني فيحبذ استخدام ال بأسلويبفيما يتعلق  أما     

الضريبية على  لألنظمةبتجنب و احتواء املشاكل اليت حيدثها التغيري السريع الضريبية لسماحه 
                                                                        .اقتصاديات الدول املتكاملة 

 
النمطي  األسلوب:ثالثا      
منوذج ضرييب معني و حماولة تطبيقه يف كافة الدول  أومنط معني  اختاذ األسلوبيقتضي هذا      

لضرائب غري احتقيق جتانس  أجلاليت ميكن استخدامها من  باألساليبفيما يتعلق  أما،  األعضاء
                                                                                        : املباشرة جند 

  :دولة املصدر  مبدأ �
كان مكان  أيافيها  أنتجتخضوع السلعة لضرائب الدولة اليت  إىليؤدي  املبدأتطبيق هذا        

بعني االعتبار  األخذتفرض ضريبة عليها دون  أنلدولة املصدرة لسلعة ما لأي حيق   استخدامها 
                                           .ماكان مستقر هذه السلعة  ينأجنسية القائم بالتصدير و 

                                                   
1 -Assaf  RAZIN , Efraim SADKA , international tax competition and gains from tax harmonization , working 

paper N° : 3152 , nber working paper series , national bureau of economic research , Cambridge , October 
1989 , p . 2 .  

2 - Claude EMONNOT , L’harmonisation de la fiscalité des revenus du capital en Europe : pragmatisme ou 
dogmatisme? in revue Economie Politique , N° : 111 (5) , DALLOZ , Paris , sept-oct , 2001 , p . 755 . 
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، كما تكون  األجنبيةاحمللية و  األسواقجعل املنتجني حمايدين اجتاه  املبدأيترتب عن هذا      
 أن، يف حني ميكن  متكافئةو حنو العامل اخلارجي  األعضاءمعدالت التبادل التجاري بني الدول 

                 . 1املعدالت يف حالة تدفق املنتجات من العامل اخلارجي حنو هذه الدول ختتلف هذه
جند قدرة دولة االستهالك يف حتديد نوع و  املبدأمن الصعوبات العملية اليت تواجه تطبيق هذا      

بني السلع  إنتاجالضرائب غري املباشرة اليت تتفق و ظروفها الداخلية ، اختالف ظروف  أسعار
 إعفاءالسلع حىت يتمكن  إىلالدول و كذا تعذر حتديد مقدار ما مت نقل عبئه من هذه الضرائب 

                                     .صعبا  املبدأالسلعة منه عند تصديرها و هو ما جيعل تطبيق هذا 
 

  : دولة املقصد  مبدأ �
ة الدولة اليت تباع فيها حبيث يسلم املنتج ضريبإىل عدم خضوع السلعة إىل  املبدأيؤدي هذا       

برد ما دفع ليخضع فقط  أو بإعفاءسواء ، هلذه الدولة بعد جتريده من ضرائب الدولة املنتجة 
لضرائب الدولة املستوردة حمققا بذلك مساواة يف املعاملة الضريبية بني السلع املستوردة و املنتجة يف 

يف بعض صور الضرائب غري  املبدأعن تطبيق هذا  أتنش و رغم بعض الصعوبات اليت قد ،الداخل
صورة الضريبة على القيمة املضافة  أنجند  أنناال إ اإلنفاق أواملباشرة و اليت تفرض على االستهالك 
 األوربيةدول السوق  أندولة املقصد ، و هلذا جند  مبدأمتتاز بتوافقها مع وجهة نظر تطبيق 

رغم اختالف  ميدان التجانس الضرييب للضرائب غري املباشرة املشتركة قد قطعت شوطا هاما يف
                                                 . 2الضرائب غري املباشرة املطبقة يف كل منها شكالأ

 
غري  بالضرائبجتانس ضرييب خاص  إقامةدولة املقصد يف حماولة  مبدأ إتباعفضل يو هلذا ف     

                                                                                           . املباشرة 
 
 

                                                   
1 -Valeria DE BONIS , regional integration and commodity tax harmonization , policy research working paper , 
N° : 1848 , the world bank development research group , November 1997 , p . 15 . 

فاروق موسى متويل ، تنسيق الضرائب يف البالد العربية ، جماالته و إمكانيات تطبيقه ، جمموعة أعمال ندوة التنسيق الضرييب لتنمية  -2
. 75، ص  1995االستثمارات العربية املشتركة ، األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، القاهرة ،    
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التجانس الضرييب  إقامةوشروط  أثار: املطلب الثالث   

االجيابية و  اآلثارجمموعة من   جتانس ضرييب بني عدد من الدول املتكاملة إقامةيترتب عن       
توفر مجلة من العناصر تساعد على جتسيده بصورة  هذا التجانس   إقامةالسلبية ، كما تتطلب 

                                                                                                 .فعالة 
 

التجانس الضرييب  أثار:  األولالفرع   

لدول العضوة يف تكتل معني ، و منه على اقتصاديات ا ااجيابي أويؤثر التجانس الضرييب سلبا       
                                           :االجيابية فالسلبية على التوايل  اآلثارسيتم عرض كل من 

  االجيابية  ثاراآل :أوال 

تبعا لنوع الضرائب املعنية بالتجانس ، و هي الضرائب املباشرة و غري  اآلثارسيتم التطرق هلذه 
                                                                                             .املباشرة 

 
: جتانس الضرائب غري املباشرة  - أ     
 إطارخاصة يف –كل دولة لسياسة ضريبية مستقلة عم يطبق يف باقي الدول  إتباعيؤدي       

حركة و حرية انتقال السلع و اخلدمات و  أمام عوائقخلق  إىل –العالقات االقتصادية التكاملية 
خمتلف السياسات الضريبية على قرارات املنتجني  لتأثريبني هذه الدول ، نتيجة  األموالكذا رؤوس 

على تدفقات  التأثري إىلخمتلفة على بعض السلع  بأسعاريؤدي فرض الضرائب  إذو املستهلكني 
الرسم على القيمة  رأسهالضرائب غري املباشرة و على با األمرما تعلق  إذا، خاصة  األخريةهذه 

الشمالية و كذا  ألمريكاجتارب كل من االحتاد االرويب  منطقة التبادل احلر  أثبتت إذاملضافة ، 
عدم  مبدأجتانس للضرائب غري املباشرة قائم على  إقامة أن،  أمريكاالسوق املشتركة لدول جنوب 

و يسمح  اإلقليمييسمح خبلق جتارة داخل القطاعات على املستوى اخلارجي  اإلنتاجالتحيز اجتاه 
                                                               . 1إضافيةضريبية  أوعيةباحلصول على 

 

                                                   
1 - FIBA ,op . cit . p . 19 . 
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لة الضريبية بني السلع كما يعمل جتانس الضرائب غري املباشرة على حتقيق املساواة يف املعام     
للموارد  أفضلزيع بطريقة تضمن حسن سري قوى التنافس و حتقيق تو، و السلع الوطنية  املستوردة

  و حتقيق حرية انتقال السلع بني الدول املتعاقدة حتقيقا للمنافسة السليمة   األعضاءبني الدول 
 األموال أو األشخاص أوذلك عن طريق عدم التمييز الضرييب حسب اجلنسية سواء بالنسبة للسلع 

و جتنب تطبيق سياسة ضريبية تعرقل السياسة التجارية املطبقة   شي االزدواج الضرييبامراعاة حتو 
                                                                              .1 األعضاءبني الدول 

 
:يف حالة جتانس الضرائب املباشرة  -ب     

ظهور ازدواج  أسباب أهممن بني  أنفيما سبق  رأينااشرة فقد فيما يتعلق بالضرائب املب      
ختضع شركة معينة لنفس  أنضرييب دويل اختالف التنظيم الفين لضرائب الدخل ، فمن املمكن 

و الدولة املضيفة ، مما يزيد من  األمالضريبية نتيجة اختالف املبادئ املعتمدة من طرف الدولة 
   اإلنتاجلبا على قرار االستثمار ، ختصيص غري كفء ملوارد تكلفة املنتجات و هو ما يؤثر س

 أكربللحصول على  املدخرينعلى قرار االدخار لسعي  التأثري إىل إضافةزيادة تكلفة املنتجات 
جتانس ضرييب يعمل  إقامةو يتطلب القضاء على هذه املشاكل  العوائد الصافية على مدخرام ،

                                    .معدالا و كذا تشريعاا  ئب ولى توحيد التنظيم الفين للضراع
 

  الداخلية  األسواقحتفيز  إىلو يؤدي اعتماد نفس املعدالت الضريبية بني جمموعة من الدول      
    مستهلكون ، مستثمرون  – نيعوان االقتصاديو يعمل على تطوير قدرات و طاقات األ

    بعني االعتبار املعدالت الضريبية ملختلف الدول  ذخقرارات دون األال اختاذعلى  –مؤسسات 
و مينحهم ردود فعل سريعة  ، مما ينتج عنه زيادة املنافسة بني الشركات ، القضاء على السلوكات 

                                   .غري الفعالة ، ختفيض التكاليف و كذا خلق الرفاهية االقتصادية 
      

 
 

                                                   
  . 75فاروق مرسي متويل ، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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: أخرىاجيابية  أثار -ج     

فرض ضرائب على املنتجات املعروضة من طرف املؤسسات  إىلالدولة املصدر  أمبديهدف       
و ينتج عن هذا التحيز غري املباشر الناتج عن النظم الضريبية تشويه يف ختصيص القرارات  ،األجنبية

حتقيق اقتصاديات السلم ، و عليه يتم الداخلية و يقف عائق يف وجه  األسواقيف جتزئة  يساهمكما 
توجيه التجانس الضرييب للقضاء على هذا التحيز غري املباشر ، و كذا القضاء على تشوهات 

                                                     . 1االقتصاد العاملي خاصة فيما يتعلق باالستهالك
 

الضريبية موعة  اإلداراتحيث تستفيد  اإلداريةفة و يتعلق بتخفيض التكل آخرثر اجيايب أ    
و حتصيل املتعلقة مبتابعة  اإلداريةالدول املتكاملة و املعنية بالتجانس الضرييب من ختفيض التكلفة 

لة مد املعدالت الضريبية و تقارب تشريعاا ال  يتطلب البحث يف حتديد معاحيالضريبة ، فتو
                                                                                       .ضريبية خمتلفة 

 
بتخفيض ما يتحمله من تكاليف   هذا التوحيد و عليه يستفيد املكلف بدفع الضريبة من         

  لقل من تلك اليت كان يتحملها يف ظأيسر عليه االلتزام بدفع الضريبة بتكلفة ي، و هو ما  إدارية
                                                                 .النظم الضريبية للدول املضيفة  تعدد

 
السلبية  اآلثار :ثانيا   

 اآلثار، ختتلف هذه  أيضا سلبية أثاراالجيابية للتجانس الضرييب قد ينتج عنه  لآلثار إضافة    
                       : جند  اآلثارهذه  أهمو من باختالف الظروف االقتصادية للدول املعنية به ، 

 
: الضريبية  اإليراداتتوزيع  إعادة - أ     

املعدالت الضريبية   ألقلهناك من الباحثني من يعترب التجانس الضرييب يف صاحل الدول املطبقة      
ا التجانس يترتب عن هذ إذ،  2األخرىول العضوة الضريبية للد اإليراداتيؤثر على و هو ما 

ليت تعديالت للتشريعات الضريبية الدولية املعنية به ، مما يتطلب زيادة املعدالت الضريبية يف الدول ا

                                                   
1 - Valeria  De BONIS , op . cit . p 19 . 
2 - Philippe  PERCHO , op . cit. p . 1 . 
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ليت كانت تطبق معدالت اخنفاض املعدالت الضريبية يف تلك اكانت تطبق معدالت منخفضة ، و
، و يقلل من نصيب هذه بالنسبة للحالة االوىل  إضافيةضريبية  إيراداتالذي حيقق  مرتفعة ، األمر

الضريبية بني  اإليراداتيف احلالة الثانية ، و منه فان التجانس الضرييب يعمل على توزيع  اإليرادات
الضريبية لتمويل  اإليراداتعلى  أساسيةبالدول اليت تعتمد بصفة  بالتأكيدالدول ، و هو ما يضر 

                                                                                              .خزينتها 
 

الدول لتحقيق التجانس الضرييب ، نتيجة ملا  إقدامالضريبية على  اإليرادات توزيع إعادةتؤثر       
فقد اقترح االحتاد  األثرضريبية جراء هذا التجانس ، لدى و لتفادي مثل هذا  إيراداتختسره من 

من تقارير شهرية عن  األعضاءبناءا على ما تقدمه الدول  اإليرادات ختصيص هذه إعادة األوريب
و اخلسائر الناجتة عنها ، لكنه يبقى  األرباحمعامالا التجارية ، الضرائب املستحقة هلا و كذا 

                                                                        .مرتفع التكلفة  إداريااقتراحا 
 

تعوض  أنميكن  إذالضريبية مشكال مؤقتا ،  اإليراداتتوزيع  إعادةيكون مشكل  أنميكن       
املال و التبادل التجاري عما  رأسالدول اخلسارة الناجتة عن التجانس الضرييب بزيادة تدفقات 

الضريبية  اإليراداتالضريبية مما يرفع حصيلة  األوعيةزيادة  إىلكانت عليه من قبل ، و هو ما يدفع 
                                                       .خيلق حالة توازن  هو ماالطويل ، و يف املدى 

 
: تشوهات اقتصادية حملية -ب     

جتانس ضرييب جند تلك املتعلقة  إقامةاالجيابية الناجتة عن  اآلثارمما سبق و من بني  رأيناكما       
قتصاد العاملي ، و لكن هذا ال ينفي احتمال زيادة مثل هذه التشوهات بالقضاء على تشوهات اال

التجانس الضرييب يف احلد من التشوه الناتج عن املنافسة  مسامهةعلى املستوى احمللي  فبالرغم من 
، خاصة يف حالة عدم  األعضاءالضريبية املضرة ، فقد يتسبب يف حدوث تشوهات داخل الدول 

خسارا جلزء  إمكانيةذلك على  تأثري اجلديد مع تفضيالت هذه الدول و توافق اهليكل الضرييب
                                                                           . 1من رفاهيتها االقتصادية

 
                                                   

1 - Valeria  De BONIS , op . cit . p . 19 .  
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من فرض الضرائب توفري مصدر متويلي للنفقات العمومية ، و عليه فان  األساسيرض غيعد ال     
ديد النظام الضرييب املالئم لنجاح التجانس الضرييب قد ال يكون يف صاحل كل الدول ، نتيجة حت

الضريبية املالئمة  األساليبختتلف  إذ،  أخرى إىلالنفقات العمومية من دولة  يةأمهالختالف 
 ذلك إىل إضافة ستويات التنمية للدول املتكاملة ولتمويل هذه النفقات خاصة يف حالة تباين م

بعض الدول لتحقيق  أتلج إذاختالف سبل زيادة االيرادت الضريبية اليت تسعى الدول لتحقيقها ، 
       .على الضرائب املباشرة  األخرىذلك من خالل الضرائب غري املباشرة يف حني تعتمد الدول 

 
يكلي لكل دولة تؤثر سلبا على مرونة التوازن اهل أناملغاالة يف التجانس الضرييب ميكن  أنكما      

، تعتمد الدول على   )احتاد نقدي  إقامةيف حالة  (النقد و الصرف   آليةعلى حدى  فمع فقدان 
                                            . 1لتصحيح التقلبات الظرفية كأسلوبالسياسة الضريبية 

 
شروط جناح التجانس الضرييب : الفرع الثاين   

يكون هذا التجانس  أن هاأمهتجانس الضرييب توفر مجلة من الشروط و لعل من يتطلب جناح ال     
الضريبية لكل دولة عضو   اإليرادات، من خالل ضمان قدر عال من 2يف صاحل كل دولة عضو 

 أوتوفري العدالة للمكلفني بدفع الضريبة ، هذه العدالة اليت تتحقق من خالل توحيد قواعد ثنائية 
مما يسمح بتفادي املشاكل الضريبية على الصعيد   )يف حالة تكامل اقتصادي  (  األطرافمتعددة 
                                                                                              .الدويل 

 
 فةإضامجود القوانني و قصورها ،  ،يف منح التراخيص  اإلجراءاتيؤدي طول  أنمن املمكن     

 إىل،  آخر إىل عدم فعالية ضمانات االستثمار و عدم التفرقة بني حوافز االستثمار من نوع إىل
على قرارات االستثمار الدويل ، و عليه فال بد من توفر شروط يف التجانس الضرييب من  التأثري

             :الشروط من خالل اجلدول املوايل  تنمية هذه االستثمارات و ميكن عرض هذه أجل
            
 

                                                   
1 - Jean Pierre PETIT , op . cit. p . 6 . 
2- Charles  BLACKORBY , Craig BRETT , Tax harmonisation and pareto efficienxy , discussion paper ,   

N° :99-26 , Department of economics , the university of Britsh Colombia , Canada , July 1999 , p . 1 . 
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 جدول رقم 4 : شروط التجانس الضرييب الفعال لتنمية االستثمارات الدولية

 

                                                                      .   91فريد النجار ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر 

يتم التجانس الضرييب بصفة متدرجة ، و ذلك  أنما سبق يشترط بعض الكتاب  إىل إضافة     
جتانس خاص بالضرائب غري املباشرة ، ليتم يف مرحلة ثانية جتانس  إقامةيتم يف املرحلة االوىل ن أب

                                                                                    .الضرائب املباشرة 
جانس الضرييب جمموعة عدم توفر الشروط السابقة الذكر جيعل من الت أنميكن القول  أخريا     

غياب  إضافة إىل الرأمساليةقوانني جامدة تؤثر على قرارات االستثمار الدويل و توجيه التدفقات 
 اإلقليميةبعض التكتالت  بجناح جتارهذه الشروط يف  همااملالية ، و قد تس األسواقمرونة 

                                                                           . األوريبكتجربة االحتاد 

 
 

.بوضوح  جلاألو الطويلة  اآلنية األهدافضرورة وضع - 1     

. التجانس الضرييب بناء قاعدة بيانات لالستثمارات و - 2     

.الضرييب توفر مراكز لدعم قرارات االستثمار و قرارات التجانس  - 3     

.التجانس الضرييب  أطرافوجود شبكة اتصاالت بني - 4     

.توفر مرونة يف برنامج التجانس الضرييب ليتواكب مع املؤثرات الدولية و احمللية احمليطة  - 5     

. وجود نظام للتخطيط و الربجمة و املوازنات التقديرية للتجانس الضرييب و لالستثمارات املتوقعة  - 6     

.الدولية  لالستثماراتالضرييب ، و نظام معلومات  لتجانسل إداريةتوفر نظام معلومات  - 7     

. تطبيق نظام املوازنات و الربجمة و التخطيط  - 8     

املالية لتوسيع  وراقاألباشرة يف امل غريجديدة لالستثمارات املباشرة و االستثمارات  أدواتتطبيق  - 9   

.لضمان تدفقها )  احلوافز الضريبية  (  انس الضرييب فرص االستثمار و استخدام التج  
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جتارب التجانس الضرييب يف العامل :املبحث الثالث   

 آلياتمن  آليةبالتجانس الضرييب باعتباره  اإلقليميةلقد تزايد اهتمام التكتالت االقتصادية       
ففي  آخر إىلتكتل تباينت درجات هذا االهتمام من  االقتصادي ، و قدحتقيق و تفعيل تكاملها 
هذا التجانس حمدودا ، قطع البعض  بإقامة اإلقليميةاالقتصادية  التكتالتحني كان اهتمام بعض 

 الضرييب يف العامل جند التجانس جنح جتاربأو لعل من بني  س ا يف هذا اال أأشواطا الب اآلخر
                                                                                .األوريباالحتاد  جتربة

 األوريبلدى كان البد من دراسة جتارب التجانس الضرييب يف العامل خاصة جتربة االحتاد       
بعض جتارب التجانس على املستوى العريب ، و ذلك دف استخالص الدروس من  إىل إضافة
بالعناصر  خذلأل،  األوريبالتجارب و االستفادة مما مت حتقيقه خاصة على مستوى االحتاد  هذه

                            .االجيابية و جتنب العوامل السلبية اليت تقف يف وجه تطبيق هذا التجانس 
 

  األوريبجتربة االحتاد :  األولاملطلب 

 إقامةاالنطالقة الكربى حنو  1957مارس  25عليها يف  متثل معاهدة روما اليت مت التوقيع      
السوق  أو األوربيةاالقتصادية   اجلماعة إنشاء مت من خالهلا إذالكبري ،  األوريبالكيان االقتصادي 

، ليتطور هذا التكامل  ءاألعضاالقيود اجلمركية و الكمية بني الدول  بإلغاءاملشتركة ، القاضية 
 إىلو هي املعاهدة اليت وضعت جدوال زمنيا يهدف  1991سنة " ت ماسترخي" بتوقيع معاهدة 

حتقيق التعاون يف خمتلف ااالت  ، األموال بني دول اموعة الكامل لتدفقات رؤوس التحرير 
                                                                          .، املالية والنقدية  ةاالقتصادي

 
البنك املركزي  بإنشاءهذا التعاون الذي جتسد بالفعل من خالل بناء تكامل نقدي الذي مت      

   و انفرادها بدور العملة الرمسية  التنفيذالعملة حيز  هذه ، دخول األوربيةوحدة النقد  ،األوريب
                                                                               .التداول القانونية  أداة

 كأداة، و استخدامه  أوريبجتانس ضرييب  إقامة األمرو مع حتقيق االندماج النقدي تطلب      
قدر  أكربجذب  أجلالتسابق من  إىلللحد من املنافسة الضريبية املضرة اليت دفعت بدول االحتاد 

ت الضريبية دون مراعاة ما يتم املباشرة من خالل ختفيض املعدال األجنبيةممكن من االستثمارات 
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، و  أوريبجتانس ضرييب  إقامةبضرورة  اإلقرارذلك مت  أجل، من  األعضاءتطبيقه يف باقي الدول 
                                               .س ا يف هذا اال أال ب أشواطاقطع االحتاد االرويب 

 
هذا التجانس بصفة واسعة ليشمل يف البداية الضرائب  إىلريب ودول االحتاد األو قد عمدت    

س به و يف أمت حتقيق تقدما ال ب أينغري املباشرة و على وجه التحديد الرسم على القيمة املضافة ، 
الضريبة على دخل الشركات الذي بقي  رأسهامرحلة ثانية جتانس الضرائب املباشرة و على 

                                                    .لضرييب مقتصرا على اتفاقيات تفادي االزدواج ا

 
جتانس الضرائب غري املباشرة :  األولالفرع   

ريب يف التجانس الضرييب على الضرائب غري املباشرة ، و هو ما وبداية ركزت جتربة االحتاد األ     
ضرورة تطبيق هذا التجانس اخلمسينات ، الذي ركز على  أواخرالصادر  "نيومارك"جاء يف تقرير 

الرسم  إحالل، مث  األعمالالتدرجيي للضرائب و الرسوم على رقم  باإللغاءيف ثالث مراحل بداية 
احلواجز اجلمركية اليت تقف يف وجه  فإزالةعلى القيمة املضافة بدال من الضريبة على املبيعات ، 

                                                                           .انتقال السلع و اخلدمات 
 

خاصة مع وجود عملة نقدية  األسعارمنطقيا توحيد نظام  أصبحالسوق املشتركة  إطارففي      
شبيه بذلك  األسعارتقارب نظام  إىلتقوية املنافسة و الوصول  األوريبهدف االحتاد  أصبحموحدة 

    أمراجتانس ضرييب خاص بالضرائب غري املباشرة  إقامةاملتواجد يف السوق احمللية  و منه كانت 
يف القضاء على احلواجز  ملسامهتهال بد من حتقيقه خاصة فيما يتعلق بالرسم على القيمة املضافة 

       . اإلقليميةو كذا العمال داخل السوق  األموال سرؤوحرية انتقال السلع ، اخلدمات ،  أمام
 

منخفض للرسم على القيمة املضافة  آخرمت اقتراح وضع معدل مرتفع و  و يف هذا اال فقد     
 نة التقنية فيما بعد معدلني فقط جلكل عضو ، لتقترح اللبالنسبة %  2.5ال يتجاوز  أنعلى 

ويتم % 9و % 4عدل منخفض و يكون بني م، % 20و % 14و يتراوح ما بني  أساسيمعدل 
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نقل  سائل و و  ، الصحف  األدوية ، الكتب، املياه ،  تطبيقه على املواد الغذائية ، الطاقة
                                                                                          .1املسافرين 

 
ال تتم  1993نه بداية من أ،  1987ربية سنة وجنة األأقرت اللذلك فقد  إىل إضافة      

  ، نفس الشيء بالنسبة للمبيعات  األعضاءداخل الدول  إمنابة يف احلدود و الدفع و الرقا إجراءات
تتم معاجلتها بنفس الطريقة اليت تعاجل ا التبادالت داخل كل دولة   إذو املشتريات مع اخلارج 

                       . 2فان الصادرات الدولية تتم بعد فرض الرسم على القيمة املضافة آخربتعبري 
 

على بناء نظام ضرييب موحد للرسم على القيمة املضافة ، قائما  إىلدف االجراءات السابقة     
الدولة املقصد الذي يؤدي  مبدأيل ضوقتا طويال ، لدى مت تف يأخذدولة املصدر ، و هو ما  أمبد
                                            .يف الدولة اليت تباع فيها عدم خضوع السلعة للضريبة إىل

                                        
الضرائب املباشرة : الفرع الثاين   

جتانس ضرييب منذ سنة  إقامةيف حماولة  األوريبفيما خيص الضرائب املباشرة فقد شرع االحتاد    
 ساألساو قد مت التركيز يف هذا اال على الضرائب على الشركات باعتبارها حجر  1967

فيما يتعلق بتجانس ضريبة الدخل فلم حيقق  أمالتشجيع االستثمارات املباشرة يف دول االحتاد ، 
                                                                                             .  الكثري

                                                                  :الضريبة على الشركات  :أوال    
على الشركات خاصة نتيجة االختالفات  للضرائبجتانس  إلقامةظهرت الضرورة امللحة    

بعض الدول ملعدالت تفضيلية لصاحل الشركات  بين، و ت ألخرىالكبرية يف معدالا من دولة 
، يف حني % 10حوايل  1998و  1997و اليت بلغت سنيت    كتلك املطبقة يف ايرلندا  األجنبية

و % 34معدالت ضريبية مقدرة ب  –يف نفس الفترة  –سجلت كل من اسبانيا و النمسا 
 . األصولذلك اختالف قواعد االهتالك ، التمويل و كذا تقييم  إىل إضافة،  3على الترتيب% 35

       
                                                   

1 -Valeria De BONIS , op . cit . p . 29 . 
2 -  Jean-Pierre PETIT , op . cit. p  7 . 
3 - Jean-Pierre PETIT , op .cit. p. 9 . 
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مشروع اتفاقية  إعدادل يف هذا التجانس فتتمث إقامة أجلفيما يتعلق باجلهود املبذولة من  أما     
 إضافةربيني  وختفيف العبء الضرييب على املستثمرين األ أجللتفادي االزدواج الضرييب من  ربيةوأ

الطبيعيني من خالل وضع القواعد  األشخاصضريبة الشركات و الضريبة على دخل  إصالح إىل
                  .صورة بسيطة الضريبية و حتديد وعاء الضريبة ب اإلجراءاتيف تبسيط  تساهماليت 

 
  ضريبة الدخل :ثانيا

تطلب احلد من التهرب الضرييب الدويل و القضاء على الثغرات اليت تنفذ من خالهلا الشركات      
جتانس خاص بالضريبة على الدخل و  إقامةللحصول على مكاسب ضريبية بصفة غري قانونية ، 

                                                         .ريب والذي كان بصورة جزئية يف االحتاد األ
 

و قد مت ذلك من خالل وضع قواعد تعاجل املشاكل املتعلقة بتحديد وعاء الضريبة على الدخل      
تطبيق نفس املبادئ العامة ، على وجه اخلصوص تلك املرتبطة بتوسيع وعاء الضريبة الذي يتم 

البنوك بتقدمي تصرحيات للمصاحل  إجبارتعميم نظام يعمل على  أوكي بالقضاء على السر البن
                                                                . 1اجلبائية خاصة فيما يتعلق بالفوائد

                                                          
الضرائب على االدخار  :ثالثا   

بطريقة  األمرما يتعلق بالضريبة على االدخار فهي تعاين من اختالفات عديدة سواء تعلق في     
بواسطة نظام التصريح كما هو احلال يف كل من فرنسا ، دامنارك و اسبانيا  إماالتحصيل و اليت تتم 

 أو ، احملصلة األرباحيقوم املدخرين بتقدمي تصرحيات للهيئات اجلبائية ختص املبالغ و كذا  أين
الدولة املصدر  أمبدغري التصرحيية اليت من خالهلا يتم فرض الضريبة باستخدام  األنظمةبواسطة 

                                                  .املعنية  للهيئاتالتصرحيات املقدمة  إىلدون اللجوء 
 

 التنفيذالنقدية املوحدة حيز  ضريبة االدخار بعد دخول العملةلجتانس  إقامةوقد تزايدت ضرورة    
      األعضاءضريبية مضرة ناجتة عن اختالف العمالت يف الدول  أثارظهور  إىل أدىي األمر الذ

و قد اقترح يف هذا اال بناء نظام تعاون بني هذه الدول يسهل عملية تبادل املعلومات عن دخول 
                                                   

1 - Claude EMONNOT , op . cit. , p. 759 .  
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طاع هذه الضريبة من املصدر لتجنب و مت تفضيل اقت خار احملصل عليها يف دولة معينة االد
                                                                      .االزدواج و التهرب الضريبيني 

 
االقتطاع  مبدأربية منوذج مشترك تقوم من خالله كل دولة بتطبيق ووقد اقترحت اللجنة األ     

تقوم بتقدمي معلومات حول دخوهلا لباقي  أو، % 20ب  األقلقدر على يمن املصدر مبعدل 
                 .السرية البنكية  إلغاءاتفاقيات مجاعية حول  إبرامو هو ما يتطلب  األعضاءالدول 

         
 

االقتطاع من املصدر غري فعال يف  فمبدأهذا االقتراح يعاين من العديد من املشاكل ،  أنغري      
تبادل املعلومات بني البنوك  مبدأذلك فان  إىل إضافةالسر البنكي ،  مببدأاظ مت االحتف إذاحال ما 

 خاصة سويسرا  دولال بعض من طرف املبدأيبقى غري قابل للتحقيق ، و ينتج عن عدم تطبيق هذا 
  .1 األوريبمتركز االستثمارات خارج حدود االحتاد  إمكانية إىل

 
ات و املعاش تاواتاإلاملعاملة الضريبية للفوائد ،  :رابعا   

القائمة بني  اإلتاواتيؤدي فرض الضريبة املقتطعة من املصدر على مدفوعات الفوائد و       
كان املتعاملني  إذاظهور العديد من املشاكل خاصة  إىلمتعاملني اقتصاديني تابعني لدولتني خمتلفتني 

وهو ما يؤثر سلبا على  – ىأخرحالة شركة تابعة لشركة –تابعني لبعضهما البعض  أومرتبطني 
من طرف االحتاد  املبدأالشركات ، و عليه فلم يتم تفضيل هذا  ةمرد وديالسوق املشتركة و على 

                                     .للتجانس الضرييب يف هذا اال  كأسلوبريب و استخدامه واأل
 

معقدا و صعب  خاص ا جتانس ضرييب قامةإفيما يتعلق بالضرائب على املعاشات فيبقى  أما     
التطبيق نتيجة الختالف القواعد املنظمة هلذه الضرائب يف كل دولة عضو ، هذا االختالف الذي 

على ظروف املنافسة و تقييده حلركة العمال  لتأثريهالسوق املشتركة  أمامميثل عائق كبري  أصبح
  .جتانس ضرييب خاص ذه الضرائب بإقامةعليه  الذي ميكن القضاء األمر،  األوريبداخل االحتاد 

  
                                                   

1 - Jean-Pierre PETIT , op . cit. , p . 10 .  
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تقدما ، وما ميكن استخالصه من  األكثر ربية يف ميدان التجانس الضرييبوتعد التجربة األ      
ريب بداية وهذه التجربة هو الطابع التدرجي للتجانس الضرييب ، فقد عملت دول االحتاد األ

مت حتقيق  إذالرسم على القيمة املضافة ،  رأسهاة و على جتانس للضرائب غري املباشر إقامةمبحاولة 
 أكثر أمراس ا ، يف حني يبقى جتسيد هذا التجانس على مستوى الضرائب املباشرة أنتائج ال ب

                                                                                   .صعوبة من سابقه 
 

ارب التجانس الضرييب على املستوى العريب جت: املطلب الثاين   

جتانس ضرييب فيما بينها يتماشى  إقامة أجلاتبعت الدول العربية مناذج خمتلفة و متعددة من       
                                                                    .التنموية  أغراضهاو  أهدافهامع 

عقد اتفاقيات اقتصادية و جتارية تضمنت يف الكثري من بنودها  إىلبية وقد اجتهت الدول العر     
عقد  إىل إضافةاالقتصادية و يشجع مبادالا التجارية ،  أهدافهامعاجلة الضرائب مبا خيدم 
ذات الصيغة التكتلية ، كالس االقتصادي و االجتماعي ، جملس  األطراالتفاقيات اجلماعية ضمن 

                                            .العربية وكذا جملس التعاون اخلليجي  الوحدة االقتصادية
  
ومنه فسيتم من خالل هذا املطلب تناول جتارب التجانس الضرييب العريب من خالل التطرق      

      كل من جملس الوحدة العربية إطاركل من االتفاقيات الثنائية ، و االتفاقيات اجلماعية يف  إىل
                                                                        .و جملس التعاون اخلليجي

                                                                            
  1االتفاقيات الثنائية:  األولالفرع 

 ض القضايا ذات االهتمام املشترك  ية يف معاجلة بعجت الدول العربية ج االتفاقيات الثنائ     
 أواصرتقوية  أجلو ركزت  هذه االتفاقيات على خمتلف اجلوانب االقتصادية و التجارية ، من 

العالقات االقتصادية بينها و تشجيع عمليات التبادل التجاري بني بلديهما  إمناءو  اإلخاءالود و 
                                                       .فع املتبادلةاملصاحل املشتركة و املنا أساسعلى 

                                                      
                                                   

ت العربية املشتركة حسين خربوش ، جتارب تنسيق الضرييب يف الوطن العريب ، جمموع أعمال ندوة التنسيق الضرييب لتنمية االستثمارا - 1
  . 154، ص  1995، األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، القاهرة ، 
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    : ذلك نذكر  أمثلةيوجد العديد من االتفاقيات الثنائية املنعقدة بني الدول العربية و من 
                                      . 1986سنة  األردناالتفاقية االقتصادية بني تونس و -

. 1987االتفاقية االقتصادية بني العراق و املغرب سنة -     
.  1987اتفاقية التجارة و التعاون التجاري بني مصر و السودان سنة -     
. 1988سنة  اإلماراتاتفاقية التجارة بني مصر و  -     
.العربية و اجلمهورية التونسية  اإلمارات االتفاق االقتصادي بني دولة-     
. 1972العربية املتحدة و اململكة العربية السعودية سنة  اإلماراتاالتفاق االقتصادي بني -     
. 1975اهلامشية سنة  األردنيةاالتفاق االقتصادي و التجاري بني دولة البحرين و اململكة -     
قطر و حكومة اجلمهورية التونسية سنة االتفاق االقتصادي و التجاري بني حكومة دولة -   

1975 .  
 

وقد مت التركيز يف هذه االتفاقيات على اجلوانب االقتصادية و التجارية و تشجيع االستثمارات      
حمددة بني دولتني فقط و دون  أهدافبني الدول املتعاقدة ، و جاءت هذه االتفاقيات لتحقيق 

     ه االتفاقيات بضرورة تقوية العالقات االقتصاديةو قضت معظم بنود هذمشولية  أهدافحتقيق 
تشجيع  إىل إضافةو املنافع املتبادلة ، املصاحل املشتركة  أساسو التجارية للبلدين املتعاقدين على 

و االسترياد للمنتجات الصناعية و الثروات    حرية التصدير إطالقالتبادل التجاري بواسطة 
منتجات البلدين املتعاقدين من الرسوم اجلمركية و منح  إعفاءو كذا  الطبيعية و املواد الغذائية ،
                         .بني البلدين  األموالتشجيع انتقال رؤوس  أجلتسهيالت للمستثمرين من 

                    .ثنائية و ليست مشولية  أهدافهذه االتفاقيات جاءت لتحقيق  أن اإلشارةجتدر 
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جملس الوحدة االقتصادية العربية  إطاراالتفاقيات الصادرة يف : الفرع الثاين   

لعربية يف جمال جملس الوحدة االقتصادية ا إطارن اجلهود اليت بذلتها الدول العربية يف ع أما      
جنب مع اجلهود املبذولة حنو حتقيق السوق العربية  إىلفقد سارت جنبا  التجانس الضرييب 

جتانس التشريعات و النظم الضريبية بني الدول  تنفيذ، وركزت هذه التجربة على  1ةاملشترك
                                                       .هذا التجانس  إلقامةبرنامج  إعداد و األعضاء

  
نصت املادة  ذإعمل على جتانسها ، للقد اهتمت اتفاقية الوحدة العربية باجلوانب الضريبية و ا      

الثانية من هذه االتفاقية على ضرورة جتانس تشريع الضرائب و الرسوم احلكومية و البلدية و سائر 
املتعلقة بالزراعة ، الصناعة ، التجارة ، العقارات و توظيف رؤوس  األخرىالضرائب و الرسوم 

الثروات  نتجات الزراعية و مت حترير املتكافؤ الفرص ، و يف هذا الصدد فقد  مبدأمبا يكفل  األموال
من  اعتبارا األخرىالطبيعية و املنتجات الصناعية من كافة الرسوم اجلمركية و الضرائب و الرسوم 

                                                                                . 1971جانفي  أول

      

السوق العربية املشتركة  أحكام إىلفصل جديد  411مبوجب قرار الس رقم  أضيفكما    
                        :مسي بالتعريفة اجلمركية املوحدة و قد اشتمل هذا الفصل على البنود التالية 

                      . 1965خالل مخس سنوات بدءا من سنة  األنظمةتوحيد التشريعات و -   
 األخرىاملتعاقدة اجتاه الدول  األطرافمن الرسوم للدول  توحيد الرسوم اجلمركية و غريها-   

                              . 1970عام  ولأمن  تبدأعلى مراحل تدرجيية خالل مخس سنوات 
       

ريب إىل حتقيق جتانس ضرييب عاالقتصادية العربية الرامية  أما فيما خيص جمهودات جملس الوحدة     
                                                 : 2هاأمه االتفاقياتجمموعة من  إبرامفقد متثلت يف 

بني دول جملس الوحدة  اتفاقيات جتنب االزدواج الضرييب و منع التهرب من الضرائب-   
يف الدول العربية  األموالو رؤوس  األشخاصتشجيع انتقال  إىلهذه االتفاقية  دفو  االقتصادية

                                                   
  . 75فاروق مرسي متويل ، مرجع سبق ذكره  ، ص  - 1
  . 159حسين خربوش ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
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االزدواج الضرييب بني الدول العربية  مبوجب فادي لتيع االقتصادية دف التنمية نظرا شارامل إقامةو
                                                                                        .هذه االتفاقية 

املختصة  األجهزةن بني التعاو إىلو دف هذه االتفاقية : اتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب -   
و ذلك عن طريق  األعضاءبشكل دائم يف الدول  أومن املكلفني املقيمني مؤقتا لتحصيل التكاليف 

يف حتصيل الضرائب و هذا يساعد على احلد من التهرب الضرييب و يعزز جماالت التعاون  اإلنابة
                                                                                   .املعنية  األقطاربني 

هذا القانون يف الرغبة  إعدادمن  األساسيالقانون اجلمركي املوحد و يتمثل اهلدف  إصدار-   
العربية و يسمح خبلق متاثل و تطابق بني النظم  األقطاربوضع قانون شامل يصلح للتطبيق يف خمتلف 
بني  أنواعهاختلف مبنه تيسري انسياب البضائع أن شو االجراءات اجلمركية فيها حبيث يكون م

و مبا يتناول  ،املعنية ، و منها البضائع العابرة و غري ذلك من النظم اجلمركية اخلاصة  األقطار
                       .بالنسبة للمسافرين و الرسائل التجارية يف حاليت االسترياد والتصدير  احلركة

 
جتانس ضرييب عريب قامت دول جملس الوحدة االقتصادية العربية باجناز  و حملاولة جتسيد      

العامة  األمانةعشر دراسة حتليلية للهياكل الضريبية لعدد من الدول العربية ، كما قامت  إحدى
قائم على  أساسي األول: ، يتضمن برناجمني  األعضاءبرنامج للتجانس الضرييب بني الدول  بإعداد

و  األساسية همرتكزا تالربنامج و  أغراضو  بأهدافاملتعلقة  األحكامص و جمموعة من النصو
يف هذا التجانس و كذا تسوية املنازعات يف حالة حدوث خالفات الضرائب اليت ميكن استخدامها 

                                                                                  . األعضاءبني الدول 
حيث يتم من خالله حتديد  األولالثاين برنامج العمل للتجانس و هو برنامج مكمل للربنامج    

.حيز التطبيق  إىلللتجانس الضرييب  األساسيالربنامج  إلخراجالعمل ووضع املراحل الزمنية  آلية  
 

االتفاقيات الصادرة عن جملس التعاون اخلليجي : الفرع الثالث   

جتانس و توحيد  يةأمهاالقتصادية املوحدة لس التعاون اخلليجي على  تضمنت االتفاقيات      
سياساا االقتصادية و املالية و النقدية و كذلك التشريعات التجارية و الصناعية و النظم اجلمركية 

   فيما خيص التشريعات و النظم الضريبية باعتبارها جزء من السياسات املالية  أمااملطبقة فيها ، 
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املنتجات الزراعية و الصناعية و منتجات  إعفاءاملادة الثانية من اتفاقية التعاون اخلليجي  أوردتفقد 
املماثل ، كما نصت املادة الرابعة على  رثاألو الرسوم ذات  وات الطبيعية من الرسوم اجلمركيةالثر

لتعريفة بصورة ويتم تطبيق هذه ا ية موحدة اجتاه العامل اخلارجي ،لتعريفة مجرك أدىنوضع حد 
                                               .سنوات من تاريخ نفاذ االتفاقية  تدرجيية خالل مخس

 
مجيع التسهيالت ملرور بضائع أي دولة عضو  األعضاءكما ورد يف املادة اخلامسة منح الدول     

                         .نوعها  و تعفيها من كافة الرسوم و الضرائب مهما كان األعضاءباقي  إىل
 

 رأيناو كما  إمنااالتفاقية االقتصادية املوحدة مل تتضمن نصا صرحيا للتجانس الضرييب ، و  إن     
االستثمارية و جتانس  و القوانني األنظمةالعامة املتعلقة بتوحيد  األحكامفقد جاء ذلك ضمن 

اكتفاء االتفاقية االقتصادية   أن، و ميكن القول  األعضاءالية و النقدية يف الدول السياسات امل
الضريبية يف دول الس ال ختتلف كثريا فيما بينها  األنظمة أنحقيقة هامة و هي  إىلبذلك يرجع 

فان النص على حرية السماح ملواطين  ،من حيث التعامل مع االستثمارات الوطنية يف كل منها
و معاملتهم نفس معاملة مواطين الدولة  األعضاءيف الدول  دول الس مبمارسة النشاط االقتصادي

ن مجيع هذه متييز يكون كافيا لتحقيق التجانس الضرييب يف هذه املرحلة نظرا أل أودون تفريق 
االستثمارات تعفي االستثمارات الوطنية فيها من الضرائب فيما عدا الزكاة اليت تطبقها اململكة 

بالنص على مساواة مواطين دول الس الطبيعيني و  األعلىرار الس ق أنالعربية السعودية ، كما 
يف  يةمهاأليؤكد هذا التوجه و يعطيه حقه من  األعضاءاالعتباريني يف املعامالت الضريبية يف الدول 

                                                                     .1تشجيع االستثمارات املشتركة 
 

لقد تركزت جهود دول الس يف جمال التجانس الضرييب على جتانس و توحيد الضرائب      
الضرائب املطبقة يف دول الس ، و يف سبيل  أنواع أهماملماثل باعتبارها  األثراجلمركية ذات 

ية الوطين من كافة الرسوم و الضرائب اجلمرك املنشأاملنتجات الوطنية و ذات  إعفاءذلك فقد مت 
للتعريفة اجلمركية اجتاه العامل  األقصىو احلد  األدىن، كما مت توحيد احلد  األعضاءيف الدول 

                                                   
يب لتنمية االستثمارات املشتركة ، جمموعة أعمال ندوة عبد اهللا علي املال ، جتربة جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال التنسيق الضري - 1

  . 102، ص  1995التنسيق الضرييب لتنمية االستثمارات العربية املشتركة ، األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، القاهرة ، 
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  أمامهااحمللية  األسواقاخلارجي دف محاية املنتجات الوطنية من املنافسة غري العادلة و توسيع 
لفة لتعزيز املوقف س ا لتوحيد التعريفة اجلمركية على فئات السلع املختأكما مت بذل جهود ال ب

التفاوضي لدول الس مع الدول و اموعات االقتصادية الدولية دف دعم املوقف التنافسي 
                                                    .احمللية و اخلارجية  األسواقللمنتجات الوطنية يف 

 
 

مجيعها قد وضعت لتحقيق  أنوطن العريب من خالل جتارب التجانس الضرييب يف ال املالحظ إن    
       مل لتجانس التشريعاتكا حداإىل منوذج وجزئية للتجانس الضرييب ، دون التوصل  أهداف

مبوجبها  أنشئتمجيع االتفاقيات اليت  أنالضريبية يف الدول ، و على الرغم من كون  األنظمةو 
         للسياسات املالية جتانس إقامةرورة ض إىلبوضوح  أشارتقد  إليهااليت مت التعرض االس 

 أا إالحتقيقه ،  إىلو النقدية و كذا التشريعات و النظم الضريبية يف الدول العربية كهدف تسعى 
قيات مجاعية كان ااتفاقيات ثنائية و اتف إىلهذا اجلانب و متت معاجلته عن طريق جتزئته  أغفلت

              .مشولية للتجانس الضرييب  أهداف إىللوصول حمددة دون ا أهدافالغرض منها حتقيق 
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: خامتة الفصل الثاين  
، واجتهت  اإلقليميةتنامي التوجه حنو  إىلالتغريات الدولية بعد احلرب العاملية الثانية  أدت     

لى التكامل يف ذلك عمعتمدة  إقليميةو غري  إقليميةجتمعات اقتصادية  إىلالدول حنو االنضمام 
و اليت ختتلف بدورها حسب خصائص املنطقة املعنية بالتكامل ، و قد  أشكالهاالقتصادي مبختلف 

التكتالت االقتصادية لالستفادة من  إنشاء إىلالدول قد عمدت  أنمت تبيني من خالل هذا الفصل 
جم السوق و كذا مزايا التكامل االقتصادي الذي يساعد يف خلق عالقات تبادلية بينية ، اتساع ح

شروط حتقيق هذا التكامل من  إىلذلك فقد تعرضنا  إىل إضافةزيادة معدل النمو االقتصادي ، 
                                                                   .اقتصادية  أخرىشروط سياسية و 

  
 ىعلى املستوشاكل االقتصادية و مع تعدد اتفاقيات التكامل االقتصادي ظهرت العديد من امل     

الدويل و على وجه اخلصوص تلك املتعلقة باال الضرييب ، و شغل التجانس الضرييب موقعا 
 عتمد السوق جماال للعمل التكاملي       متقدما من جتارب التكامل االقتصادي خاصة تلك اليت ت
 إىلمت التطرق  إذالتجانس الضرييب  إىلو عليه فقد تعرضنا من خالل املبحث الثاين من هذا الفضل 

املباشرة و العمل على القضاء  األجنبيةتشجيع االستثمارات  رأسهاجند على  و أهدافهمفهومه و 
يتم تفضيل  إذ،  األجنبية األموالعلى استقطاب رؤوس  لتأثريهاعلى املنافسة الضريبية نتيجة 

عدم الكفاءة الناجتة عن االجراءات الضريبية  يف ختطي ملسامهتهالتجانس الضرييب على هذه املنافسة 
 إمكانيةو  اآللياتالتجانس الضرييب على جمموعة من  هذا كذلك اعتماد رأيناوقد املنفردة ، 

              .غري املباشرة  أو، سواء كان خاص بالضرائب املباشرة  أساليبحتقيقه باستخدام عدة 
      

تفعيل التكامل االقتصادي مما زاد من  آلياتمن  آلية أصبحضرييب التجانس ال أنكما قد بينا       
جنح التجارب يف هذا اال جتربة االحتاد أاهتمام العديد من التكتالت االقتصادية به ، و لعل من 

، على عكس اجلهود العربية حنو حتقيق هذا التجانس و اليت مل  معتربةمت حتقيق نتائج  أينريب واأل
ريب وتفاقيات و القرارات اليت مل جتسد يف الواقع العملي ، و تبقى جتربة االحتاد األتتعدى حدود اال

             .يف هذا اال ال بد من االستفادة منها لتحقيق جتانس ضرييب مغاريب  األساسياملرجع 



  

  

  

  

  

عوائق إقامة التكامل املغاريب و دوافع إقامة :  لثالثالفصل ا

 جتانس ضرييب مغاريب

  

  

  

  

  .واقع التكامل املغاريب: املبحث األول 
  

  

  .عوائق التكامل املغاريب: املبحث الثاين 
  

  

  .دوافع إقامة جتانس ضرييب مغاريب: املبحث الثالث 
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: مقدمة الفصل الثالث   

املعاهدات  إبراميف عصر التكتالت اجلهوية و عقد االتفاقيات لدعم القدرة التنافسية و           

لتعزيز هياكلها االقتصادية ، و يف ظل ما حيدث من تغريات اقتصادية دولية سعت  األقطاربني 

احتاد املغرب العريب كضرورة  إنشاءاالستفادة من هذه التغريات من خالل  إىل بلدان املغرب العريب

 لألقوى إالملحة فرضتها طبيعة العالقات اليت تربط الدول يف العصر احلديث و اليت ال مكان فيها 

                                                    .على االنصهار يف النظام العاملي اجلديد  األقدرو 

 

و عجزت املؤسسات الشكلية الرمسية عن  باإلخفاقغاربية قوبلت بيد أن اجلهود التكاملية امل     

مجلة من العوائق و  إىلبصورة مباشرة  اإلخفاقمع املستجدات ، و يرجع هذا  االجيايبالتعامل 

 إىل إضافةاملرجوة ،  األهدافعلى قيام االحتاد املغاريب باملهام املسطرة و حتقيق  أثرتالعقبات اليت 

الذي أبدى اهتمام  األورويبة املكاسب احملققة يف ظل الشراكة مع االحتاد ذلك فقد تبينت ضآل

. واضح باملنطقة املغاربية  

 

تثمني هذا التكامل من خالل سياسات جديدة  إلعادةانطالقا مما سبق ظهرت الضرورة امللحة     

صاحل ، األمر و يضمن توازن امل ، و بديلة لبناء احتاد مغاريب جيسد عنصر السيادة و اخلصوصية

يسمح بتفعيل التكامل االقتصادي  ، جتانس ضرييب مغاريب إقامةالذي يتحقق يف نظرنا من خالل 

                                                    .من خالل تشجيع التعاون و النمو داخل املنطقة 
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واقع التكامل املغاريب : املبحث األول   

يق التنمية الشاملة و املستدامة مبنطقة املغرب العريب عملية تتعدى اإلمكانيات أصبح حتق      

القطرية و تطلب ذلك ضرورة توحيد اجلهود لالستفادة من املوارد املتاحة على مستوى دول 

االحتاد املغاريب ، هذا االحتاد الذي بقي جسدا بال روح يف الوقت الذي سعى فيه معظم أعضاءه و 

يف حماولة ملواجهة الكثري من  ، ة إىل عقد اتفاقيات شراكة مع االحتاد األورويببصورة منفرد

األزمات املتنامية و اليت ال ميكن التخفيف من حدا يف ظل تطورات آليات العوملة إال من خالل 

تعميق التكامل و االندماج بني االقتصاديات املغاربية ، هذا التكامل الذي أصبح فرصة ال بد من 

املنافسة االقتصادية الشرسة ، و حتقيق اندماج أفضل يف  غالهلا ملواجهة التغريات الدولية و است

                                                                                     .االقتصاد العاملي 

 

حتمية التكامل االقتصادي املغاريب : املطلب األول   

ه أن احتاد املغرب العريب الذي يعترب من الفرص البديلة املضيعة حاليا حيتل مكانة مما ال شك في    

هامة تربز طبيعة الدور الذي ميكن أن يلعبه يف إعادة التوازن للعالقات املشتركة االقتصادية و 

السياسية مع العامل اخلارجي و على وجه اخلصوص الشراكة مع االحتاد األورويب إضافة إىل حتقيق 

الستقرار اجلهوي و توسيع حجم السوق من خالل املسامهة يف جذب االستثمارات األجنبية ا

                                                                                             .املباشرة 

 

الشراكة مع االحتاد األورويب : الفرع األول   

يب مع البلدان املغاربية جزءا أساسيا من املشروع األورويب إلعادة تعترب شراكة االحتاد األورو    

احتواء دول الضفة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط و إدارة أزماا بصورة تساعد على تقليل 

إضافة إىل ضمان توفر االستقرار النسيب الذي يوفر املناخ  ،االنعكاسات السلبية على دول االحتاد 

                                           .السلع ، اخلدمات و رؤوس األموال االستثماري حلركة 

 

لقد تسارعت البلدان املغاربية و بصفة منفردة حنو توقيع اتفاقيات شراكة مع االحتاد األورويب      

إذ عمدت كل دولة إىل خدمة مصاحلها دون مراعاة مصاحل جرياا ، و نتيجة ملا تتميز به  
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اع الداخلية هلذه البلدان من تنامي االختالالت و تطور األزمات ظهر ضعف وزا األوض

                                                                .التفاوضي و الذي قلل من مكاسبها 

 األمواليفرض جماالت التفاوض و التعاون و ال خيصص  األورويبفضال عن ذلك فان االحتاد      

 أوروباطائلة لبلدان  أمواالالالزمة لدفع عجلة النمو يف بلدان الضفة اجلنوبية ، بينما ختصص 

و  األورويباتفاقيات شراكة مع االحتاد  إبرامالدول املغاربية اليت تسرعت يف  أن الشرقية ، كما

الحتاد هذه االتفاقية غري متوازنة و يف صاحل ا أن أدركتابصفة خاصة تونس و املغرب اللتان 

فيما ، احلماية االقتصادية يف اال الزراعي  إبقاءمن خالل  إدارتهالذي فرض عليها  األورويب

                     . أوروبا إىلصادرات البلدين  أهمتشكل املنتجات الزراعية التونسية و املغاربية 

 

ساعدات املتفق عليها مقابل يضاف إىل ذلك عدم احترام االحتاد اللتزاماته حيث يتأخر يف منح امل 

                                                         .ختفيض احلواجز اجلمركية للبلدان الشريكة 

    

الناتج عن الشراكة مع االحتاد األورويب عدم توازن العالقات االقتصادية  كربيبقى التحدي األ     

 جمال حركية السلع و اخلدمات ، األمر الذي يعكس تدهور املغاربية مع االحتاد األورويب خاصة يف

ة اخلارجية شروط التبادل و تطور التبعية يف ظل االختالالت اهليكلية يف بنية اقتصاديات التجار

                                     : ايل وو يتضح ذلك من خالل اجلدول امللدول املغرب العريب ،
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االحتاد األوريب صادرات و واردات ): 5(جدول رقم   

الواردات              الصادرات               

 البلدان املغاربية 
 االحتاد األورويب باقي الدول االحتاد األورويب باقي الدول

%41  %59  %23  %67 اجلزائر                     

%28  %72  %20  %80 تونس                          

%41  %59  %40  %60 املغرب                      

%35  %65  %18  %82 ليبيا                     

%40  %60  %27  %63 موريتانيا                      

%33  %63  %30  %70 املتوسط املغاريب              

%4.4  %4.1 نسبة التجارة املغاربية ضمن  

 التجارة اخلارجية لالحتاد األورويب

 

املصدر : صاحل صاحلي التحديات املستقبلية لالقتصاديات املغاربية يف جمال الشراكة مع االحتاد األورويب ، جملة العلوم 

. 31، ص ،  2003،  2االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، العدد ،   

 

ال  ورويباألاملبادالت التجارية للدول املغاربية مع االحتاد  أنيالحظ من خالل اجلدول        

، يف حني بلغ متوسط صادرات  األورويبمن جمموع صادرات و واردات االحتاد % 4.5تتعدى 

   على الترتيب % 63و % 70 األورويباالحتاد  إىلو واردات دول احتاد املغرب العريب من و 

                     .األورويبيدل بالطبع على مستويات التبعية الشديدة لالحتاد هو ما و

    

ة مع ورومتوسطية حتديا آخر القتصاديات املغرب العريب ، خاصكما يعترب فشل الشراكة األ     

، و اليت ستجعل املنتجات املغاربية يف  2010 ورومتوسطية لعاممشروع منطقة التبادل احلر األ

نه دفع أالذي من ش و قوا التنافسية ، هذا التحدي األوروبية جودة املنتجات أماموضعية حرجة 
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 األورويبالدول املغاربية للتعاون فيما بينها لتطوير بناء تكامل مغاريب ، خاصة مع اتساع االحتاد 

على تقدم هذه الشراكة القائمة اقتصاديا  بالتأكيدالذي سيؤثر  األمردولة ،  25يضم  أصبحالذي 

كثرية  بأضرار، و هو ما يعود  1توسطامل األبيضعلى التبادل احلر كاسترياتيجية للتنمية يف البحر 

                           .  2بعد امللف الزراعي مل يتم تناوله أنعلى دول املغرب العريب خاصة و 

                                                           
املغاربية للرجوع إىل إن التحديات الناجتة عن الشراكة مع االحتاد األورويب تدفع بالدول       

نقطة البداية أي إىل احتاد املغرب العريب ملا يعود به من تقليص يف عقبات التنمية االقتصادية يف إطار 

                             .هذه الشراكة وتوجيهها مبا حيقق التنمية االقتصادية يف املنطقة املغاربية 

 

قاليم ضرورة حتسني جاذبية األ: الفرع الثاين   

من أهم اآلثار الناجتة عن توسع االحتاد األورويب حتول التدفقات التجارية ملصلحة األعضاء     

  " Effet d’éviction"        كذا ظهور أثر املزامحة اجلدد كبلدان أوروبا الوسطى والشرقية و

ت االستثمارات إذ يؤدي القرب اجلغرايف لألعضاء اجلدد من االحتاد األورويب إىل توجيه تدفقا

األجنبية املباشرة حنو هذه الدول على حساب دول الضفة اجلنوبية للمتوسط ،حيث سيتم اكتشاف 

دول أوروبا الوسطى والشرقية من طرف املتعاملني االقتصاديني وبالرغم من كوا دول نامية تعد 

وحضارة متشاتني من وجهة نظرهم أفضل من دول البحر املتوسط اجلنوبية باعتبارها ذات ثقافة 

              . 3مما جيعل ظروف االستثمار األجنيب املباشر أكثر مالئمة وضمانا من أي مكان آخر

 

وعليه فالبد من تفعيل التكامل املغاريب للتقليل من آثار توسع االحتاد األورويب ومواجهة أثر      

 1997اح الواليات املتحدة األمريكية عام املزامحة بتحسني جاذبية األقاليم املغاربية خاصة بعد اقتر

وهو . تونس ، اجلزائر و املغرب : والرامي إىل إقامة مشروع شراكة أمريكية مغاربية تضم كل من 

من  ة، واليت دف إىل املسامهة يف استقرار املنطق " Eizenstat"  " ايزنستات " ما يعرف مببادرة 

                                                 
1 - Med Tahar   HAMAMDA, Ajustement et coopération au Maghreb , these de doctorat d’état en sciences 
économiques , facultés des sciences économiques et des sciences de gestion , Université Mentouri , Constantine , 
2003 -2004 . p , 347 . 
2 - M , BOUKELLA , Y, BENABDELLAH , M ,Y ,  FERFERA  , la méditerranée  occidentale, entre 
régionalisation et mondialisation , laboratoire d’économie et développement , Université Abderrahmane Mira , 
Bejaia , Cread 2003 p :87 . 
3 - Abdel Baki  HARMASSI, le Maghreb face aux mutations internationales ( actes du colloques de BEIT EL-
HIKMA , Cartage les 4 et 5 Mai 1990 ) , edi : Beit el-hikma , Cartage , 1993 , P : 105 . 
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وتنمية االستثمارات األجنبية املباشرة فعلى عكس  ص خالل حترير التجارة وتطوير القطاع اخلا

منطقة تبادل حر بني الدول املغاربية  االحتاد األورويب تعترب الواليات املتحدة األمريكية أن إقامة 

                                             . شرط ضروري هلذه الشراكة 

 

املسؤولني األمريكيني إىل املنطقة املغاربية ففي مارس  بعد هذه املبادرة تزايدت وترية زيارات      

، مساعد سكرتري الدولة بالعالقات  INDIK  MARTIN"    مارتن أنديك "قام     1998

" ويف أكتوبر من نفس السنة تلتها زيارة . اخلارجية بزيارة كل من تونس ، اجلزائر واملغرب 

ابق للجزائر ومساعد سكرتري الدولة ، سفري س    RONALD NEUMAN"   رونالد نيومن 

يف العالقات اخلارجية والذي أحل على ضرورة إقامة شراكة اقتصادية بني أمريكا والبلدان املغاربية 

ومنه فان تفعيل التكامل املغاريب أصبح ضرورة حتمية يف "واشنطن " واقترح تنظيم ندوة بالعاصمة 

يف إطار الشراكة مع االحتاد األورويب الذي بدا يهتم ظل الصعوبات اليت ستواجهها الدول املغاربية 

بالتوسع حنو الشرق األورويب مما يؤثر على جاذبية األقاليم املغاربية فتفعيل التكامل االقتصادي 

املغاريب من خالل إعادة بعث احتاد املغرب العريب سيقوم بإعادة ختصيص املوارد املتاحة داخل 

لتنمية االقتصادية من خالل تعزيز قوة اجلذب اإلقليمية وكذا تقوية اة املنطقة التكاملية وتسريع عجل

  .الدولية  املركز التفاوضي للدول األعضاء يف إبرام خمتلف االتفاقيات

  

اإلطار التنظيمي للتعاون االقتصادي والتجاري املغاريب: املطلب الثاين   

ومن  من اجلزائر الرئيس الشاذيل ، –قام رؤساء دول املغرب العريب  1989فيفري سنة  17يف      

ليبيا العقيد القدايف ، امللك حسن الثاين من املغرب ، العقيد طاية من موريتانيا وبن علي من تونس 

بتوقيع معاهدة تأسيس احتاد املغرب العريب مبراكش ، كانت هذه املعاهدة مبثابة التحول التارخيي يف 

أين مت إنشاء جلنة استشارية  1964ة احتاد مغاريب إىل سنة ، وترجع فكرة إقام 1العالقات املغاربية

، 2مغاربية دائمة بعد انعقاد أول مؤمتر ضم وزراء االقتصاد لكل من اجلزائر، تونس، املغرب وليبيا 

اث حدقصد ضبط احملاور الرئيسية للتعاون االقتصادي ، أخذت فكرة إنشاء االحتاد تتطور مع األ

                                                 
1 - Khader BICHARA , le grand Maghreb et l’Europe ; Enjeux et perspectives , Editions : publisud – Qurum , 
Paris , 1992 . p .55. 
2- Alain CLAISSE , Gérard CONAC , le grand Maghreb  , données sociopolitiques et facteurs d’intégration des 
Etats du MAGHREB , Edition ; Economica , Paris , 1988 , p .212 . 
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 جنطقة السيما بعد التصاحل املغريب اجلزائري والتآخي التونسي اللييب وما نتالسياسية اليت شهدا امل

عنه من تطبيع العالقات املغاربية ويئة املناخ لبناء احتاد املغرب العريب قائم على أسس األخوة  

 بزرالدة يف اجلزائر العاصمة مت أول لقاء 1988التعاون واملصلحة املشتركة ، ويف العاشر من جوان 

بني زعماء الدول العربية اخلمس ، ومت إصدار بيان زرالدة التارخيي القاضي بتشكيل جلنة سياسية 

هام التفكري وصياغة االقتراحات يف الشؤون املرتبطة ممغاربية كربى ومخس جلان فرعية أنيطت ا 

اهدة تأسيس شرنا سابقا إىل توقيع معأمبشروع بناء املغرب العريب ليتم التوصل يف األخري وكما 

                                                           .مبراكش  1989فيفري سنة  17االحتاد يف 

 

وشعوا بعضها ببعض  األعضاءاليت تربط الدول  األخوة أواصراستهدف االحتاد املغاريب متتني      

ها مبا جيسم التضامن الفعلي بني طابوحتقيق تقدم ورفاهية جمتمعاا والدفاع عن حقوقها وتعزيز رو

يتم الوصول  أنمشل فيما بينها ، على أاملغرب العريب ويتيح سريها تدرجييا حنو حتقيق اندماج  أقطار

:هذا االندماج خالل ثالثة مراحل  إىل  

  
منطقة تبادل حر ويتم  إنشاءويتم من خالهلا  1995-1992املمتدة من :  األوىلاملرحلة   

                 .التدرجيي للحواجز الكمية  اإللغاءمن احلقوق اجلمركية وكذا  عفاءاإلخالهلا 

 
    ووضع تعريفة ياحتاد مجرك إنشاءويتم خالهلا  1999-1996 متتد من: املرحلة الثانية 

                . خلارجيةحمللي من املنافسة اا اإلنتاجخارجية  مشتركة ، تسمح حبماية ] مجركية [

             
كمرحلة احتاد اقتصادي مغاريب  تأسيسويتم من خالهلا  2000ابتداء من سنة : املرحلة الثالثة 

ائية للتكامل االقتصادي ، والذي يتجسد بتنسيق السياسات االقتصادية وبرامج التنمية يف املنطقة 

ت و خطط التنمية إىل اندماج اقتصادي مغاريب من خالل توحيد سياسا على أمل أن يتم التوصل 

      :االقتصادية و االجتماعية و تركيز اإلستراتيجية التكاملية لالحتاد على حتقيق األولويات التالية 

.التعاون يف كل ااالت ذات العالقة بتحقيق االكتفاء الذايت من إنتاج الغذاء  -  

و استحداث صناعات حتقيق التكامل اإلنتاجي  و التنسيق بني خمتلف السياسات القطاعية  -

.تكاملية   
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إقامة املشاريع املشتركة بني بلدان املغرب العريب لدفع حركة التنمية و التكامل املغاريب خطوات  -

.متقدمة   

.التنسيق بني السياسات الضريبية و االستثمارية  -  

.تنمية املوارد البشرية  -  

 

ريب يف شقها االقتصادي هو طابع احلذر احتاد املغرب الع إنشاءالشيء املميز ملعاهدة  إن      

والتعميم والتدرج و نوع من الواقعية يف بناء هذا اتمع السياسي االقتصادي املغاريب ، حيث 

 األموال، رؤوس  األفرادحرية تنقل  إرساءي يف جيتؤكد هذه املعاهدة على ضرورة العمل التدر

                                                         .1والبضائع بني البلدان املوقعة على املعاهدة 

 

فقد قامت دول املغرب العريب بالتوقيع على العديد من االتفاقيات ، ولعل من  أخرىمن جهة      

                                                                             :هذه االتفاقيات جند  أهم

وتتلخص  1990جويلية  23واملتعلقة بتبادل املنتجات الزراعية وقد مت توقيعها يوم  وىلاألاالتفاقية 

                                                                                           :يف  أهدافها

.املنتجات الزراعية املتبادلة من حقوق اجلمارك والضرائب والرسوم  إعفاء -  

.الغذائي تم بتطوير املنتجات الزراعية املعفاة من الضرائب  باألمنوضع جلنة مكلفة  -  

بني  1991 مارس حيز التنفيذ يف العاشر من وبدأتاالتفاقية الثانية فتتعلق باجلوانب التجارية ،  أما

                                                                   : العريب مهمتها  باحتاد املغردول 

. املنتجات املستوردة من حقوق اجلمارك والضرائب  إعفاء-  

. حماولة توسيع املنتجات املتبادلة بني دول االحتاد لتشمل املنتجات الصحية والبيطرية  -  

مارس  16 االتفاقية الثالثة فتم توقيعها بني كل من املغرب وتونس ودخلت حيز التنفيذ يف أما

قل تقدير أز على منطقة للتبادل احلر بني الطرفني خالل مرحلة انتقالية تنج إنشاء ىلإدف  1999

                                                                              . 2007ديسمرب  31يف 

                                                 
1

التكامل االقتصادي : أوجه التكامل ، ندوة دولية حول : مشام عبد الوهاب ،احتاد املغرب العريب و الشراكة االورومتوسطية . د - 

.5، ، ص2004األوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، –العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية    
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 أخرىيات باتفاق أيضا ارتبطالقانوين للمبادالت بني املغرب وتونس فقد  اإلطارفيما خيص       

خاصة فيما يتعلق بالتعاون التقين بني وزارة الصناعة والتجارة من جانب املغرب والوزارة التونسية 

 1994االتفاق الذي يتعلق بتشجيع وضمان االستثمارات سنة  إىل باإلضافة،  1998للتجارة سنة 

                                                    .  1987التعاون الصناعي سنة  إطارواالتفاق يف 

فقد حدد مبوجب االتفاق التجاري يف عام القانوين للمبادالت بني اجلزائر وتونس  اإلطار أما     

هدفها ختفيض احلقوق اجلمركية والرسوم على املنتجات  1984مكملة باتفاقية متممة سنة  1981

                                                .                         اليت تتم مبادلتها بني البلدين 

 خاصةاتفاقية جتارية وتعريفية  1989مارس  14كما قام املغرب بتوقيع مع اجلزائر يف     

لتعريفات التفضيلية بعنوان املنتجات احمللية املتبادلة بني البلدين دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ با

 تبادلة من حقوق اجلمارك والرسوم جمموعات املنتجات امل هدفها إعفاء 1990 فيفري 06يف 

    .باإلضافة إىل حرية التبادل اجلمركي بالنسبة للمواد االشهارية اليت تتعلق بالتظاهرات التجارية 

 

ادية لدول احتاد املغرب العريب املعطيات االقتص: املطلب الثالث   

ا العتمادها بصورة أساسية على املواد األولية حيث تتميز اقتصاديات الدول املغاربية بفقر تنوعه   

من صادرات كل من اجلزائر وليبيا ، املعادن والنسيج أهم  % 90تشكل احملروقات أكثر من 

اقتصاديات تبادلية حتتل فيها التجارة مع العامل  عن صادرات املغرب ، إضافة إىل ذلك فهي عبارة

، وهذا ما جيعلها حتت  1من الناتج الداخلي ملوريتانيا %87اخلارجي مكانة معتربة إذ متثل التجارة 

                                                                             . رمحة الضغوط األجنبية 

:  وايلوميكن عرض الوضعية االقتصادية لبلدان االحتاد املغاريب من خالل اجلدول امل  

 

 

      

                                                 
1

العاملية الراهنة ، ندوة دولية ، التكامل  تبن عيشي بشري ، غريب حممد األمني ، مربرات إقامة احتاد املغرب العريب يف ظل التحوال - 

  . 5، ص 2004األوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، –االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية 
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  اجلدول رقم( 6) : بعض املؤشرات االقتصادية لبلدان املغرب العريب أواخر التسعينات : 

 

 معدل التضخم

2000 

 

 

معدل النمو 

 السنوي

2000 

معدل 

 البطالة

2000 

 

 إىلخدمة الديون 

صادرات السلع 

 واخلدمات

الناتج  إىلالديون 

اإلمجايلاحمللي   

الديون  إمجايل

 اخلارجية

دوالر/مليار  

 البلد

4%  4.2%  30%  30%  60%  اجلزائر 28 

4.1%  0.2%  22%  23%  50%  املغرب 19.1 

3.2%  5%  16%  19.9%  64%  تونس 13.7 

5%  3.5%  25%  28%  27.2%  موريتانيا 2.59 

23%  5.8%   --  -- 12%  ليبيا 4.2 

7.86%  3.74%  23.25%  25.22%  48%  اموع 67.59 

. 35صاحل صاحلي ، مرجع سبق ذكره ، ص: املصدر   

  

يف  األسعاراالقتصاديات املغاربية بافتقار التنوع االقتصادي الذي جيعلها عرضة لتقلبات  تتميز     

الدولية  اندماج حمدود يف االقتصاد العاملي ، وضعية اقتصادية كلية مستقرة نسبيا التسمح  األسواق

. فسية وتدهور مستويات التنا اإلنتاجيةضعف  إىل إضافةبنمو كاف للقضاء على مشكلة البطالة ،   

 األنشطة أمهيةعية حبيث ازدادت فيها يشبه ر بأاكما تتميز معظم االقتصاديات املغاربية      

تشكل نسبة معتربة من  وأصبحتاالقتصادية االستخراجية للثروات البترولية والغازية واملعدنية 

الفساد االقتصادي  املغاربية من تطور آليات األقطارناجتها القومي ، كما تعاين معظم اقتصاديات 
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الالزمة للتأهيل  والنقدية ةالسياسات االقتصادية ، املالي إجراءاتتعيق تطبيق  أصبحتاليت 

                                                                                       .  1االقتصادي

على اقتصاد السوق ، وعليه فان برامج  يبقى االستقرار االقتصادي الكلي مرهونا باالنفتاح      

ل من املغرب يف الثمانينات حتت رعاية املؤسسات املالية الدولية يف ك أقيمتاهليكلي اليت  اإلصالح

، قد سامهت يف استقرار  2على الترتيب 1989،  1986،  1980تونس واجلزائر سنوات   

                                  : ايلواملل ، ويتجلى ذلك من خالل اجلدواالقتصادية الكلية ااميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
،االحتاد املغاريب ، اإلمكانيات املتاحة و االسترياتيجية البديلة لتحقيق التنمية املستدامة و الشراكة املتوازنة ، ندوة دولية صاحل صاحلي  - 

.  2004األوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ،  –حول ، التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية 

  . 35مرجع سبق ذكره ، ص
2 - ADAMA Konate , La trajectoire économique des pays du Maghreb , in problèmes économiques , la         
documentation Française , Paris , n :2.796, p 30 . Fev 2003 . 
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الوضعية االقتصادية الكلية لدول االحتاد املغاريب:  )7(اجلدول رقم   

 البيان اجلزائر املغرب تونس

)95-  90متوسط %(منو الناتج احمللي اإلمجايل السنوي  0.3 1.0 3.9  

)97- 95متوسط%(السنوي منو الناتج احمللي اإلمجايل  2.5 4.4 6.3  

95- 90متوسط ( %التضخم  )  25.6 6.2 5.2  

98- 97متوسط ( %التضخم  )  5.7 1.6 3.7  

- 96متوسط(من الناتج احمللي اإلمجايل %الرصيد يف امليزانية  2.7 1.9- -

97(  

91- 90متوسط  (معدل الفائدة احلقيقي ) 8.9- 2.1 5.0  

97- 96متوسط  (يقيمعدل الفائدة احلق )  4.5 6.0 4.0  

25.8 22.3 27.1  ( 95-  90 (الناتج احمللي اإلمجايل%احمللي  االستثمار  

24.7 20.5 27.3  ( 97-  96 (الناتج احمللي اإلمجايل%حمللي ا االستثمار  

95-90متوسط  (الصادرات/خدمة املديونية  )  62.1 31.4 21.8  

97- 96متوسط  (الصادرات/ خدمة املديونية  )  29.5 26.8 19.7  

 

جملة العلوم االقتصادية  .تأثري الشراكة األرومتوسطية على القطاع الصناعي اجلزائري .ري بلقاسم زاي.دربال عبد القادر : املصدر

.15ص.2002.العدد األول . جامعة سطيف . و علوم التسيري   

 

ارتفعت معدالت حتاد حيث يالحظ من خالل اجلدول حتسنا يف معظم املؤشرات الكلية لدول اإل       

حمسوسة جدا ، و منو الناتج احمللي اإلمجايل ،كما تراجعت معدالت التضخم خصوصا يف اجلزائر بصورة 

لسياسة نقدية حذرة مرتكزة على  األمثليرجع اخنفاض معدل التضخم يف هذه البلدان نتيجة االستعمال 

                                                     .التحكم يف االئتمان الداخلي و حترير معدالت الفائدة 
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اجلارية  األرصدةو قد مسح تطور  إمجاالكما يالحظ تراجع معدالت خدمة املديونية لدول االحتاد      

بتقليص ثقل الديون اخلارجية خاصة بالنسبة للجزائر و املغرب اللتني شرعتا يف تسديد جزء من الدين 

جلت احتياطات الصرف تطورا ملحوظا بالنسبة لدول احتاد املغرب العريب ، بينما اخلارجي ، فقد س

التنوع يف  لغياب  نظرا  باجلزائر   فيما يتعلق خاصة  حرجة   الوضعية اخلارجية هلذه الدول بقيت

                                                                                                  .ا اصادر

فيما يتعلق باملالية العامة فقد حتسنت بفعل ختفيض نفقات الدولة ، بينما العجز املايل بقي مرتفع        

لعام  اإلمجايلمن الناتج احمللي  %3و  %4.2بلغ على التوايل   خصوصا يف املغرب وتونس حيث

20021 .                                                                                                    

فيما خيص النمو االقتصادي للبلدان املغاربية فيبقى على العموم ضعيف ، و غري كايف فبالرغم من  أما    

غلب البلدان الناشئة ، و قد أاستقرار االقتصاد الكلي هلذه البلدان ، تبقى بعيدة عن النتائج احملققة يف 

مل يبلغ معدل النمو االقتصادي  إذقل مما كان منتظر ، خاصة اجلزائر أت النمو مستويات سجلت معدال

                                       . األمنيةيف التسعينات املستويات احملققة يف الثمانينات نتيجة الوضعية 

    

مباشرة أي ما  أجنبيةتثمارات اس أمريكيمليار دوالر  403تلقت الدول املغاربية  2001يف سنة       

الدول النامية ، و هو ما يدل على جاذبية  إىلاملباشرة املوجهة  األجنبيةمن االستثمارات  %2.2يعادل 

الشراكة االورومتوسطية مل حتقق النتائج املرجوة فقد  أنو املباشر ، خاصة  األجنيبغري كافية لالستثمار 

            1995جويلية  17يف  األورويباق شراكة مع االحتاد تفادولة مغاربية عقدت  أولكانت تونس 

أي يف السنوات  1995املباشر يف تونس مل حيقق تطورا بعد سنة  األجنيبحجم االستثمار  أنو املالحظ 

   األوروبيةمن االستثمارات  %2املوالية لعقد اتفاق الشراكة ، و يعود ذلك لكون تونس تستقبل فقط 

                                 . 2دولة ماليزيا مثال إىل األورويبمما يوجهه االحتاد  قل بكثريأو هذه النسبة 

بفضل مزاياها  األجنيبجذب لالستثمار  أدواتغم ما متنحه املنطقة املغاربية من مؤهالت و بالر     

ترقية  أمامالعديد من العوائق  الطبيعية و االسترياتيجية ، توفر يد عاملة مؤهلة و غريها من امليزات ، تقف

                                                 
  . 6بن عيشي بشري ، غريب حممد األمني ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 114، مرجع سبق ذكره ، ص على مهال ، فطيمة حفيظ  - 2
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 إىل إضافةالداخلية ، ضعف التنافسية للدول املغاربية  األسواقاالستثمار يف هذه املنطقة خاصة ضيق 

                                                                                 .حنو اخلارج  أدمغتهاهجرة 

 

القتصاديات املغاربية ، فقد صنعت الدول املغاربية حسب ذكره من ميزات اما مت  إىل باإلضافة       

املؤشر  هذا وصل يف حني  0.74  و  0.6حسب اموعة املتوسطة أي ما بني  2003مؤشر التنمية لعام 

                                                                    .  0.9051 إىلالدول املتقدمة  يف بعض 
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عوائق التكامل املغاريب : املبحث الثاين     

لة النتائج احملققة و اليت ب العريب على الصعيد العملي هي ضآة املميزة لنشاط احتاد املغرمالس إن      

حد الركود يف بعض القطاعات نتيجة لعدم حتقيق اغلب اتفاقيات االحتاد بسبب وجود العديد  إىلتصل 

                                              .حتقيق التكامل املغاريب  أمامالعوائق و احلواجز اليت تقف  من

   

 األسبابجمموعة كبرية من  إىليرجع املختصون يف شؤون املغرب العريب تعثر مسريته التكاملية        

سياسية  إرادةغياب  إىل إرجاعهميكن  عي الذر، فجانب كبري من هذا الفشل اقتصادية و غري اقتصادية 

ما مييز واقع االقتصاديات  املغاربية من ضعف و تبعية  إىل إضافةصلبة و حقيقية لتكريس االحتاد املغاريب ، 

                                                             .وهو ما جعل هذا التكامل جسدا بدون روح  

                                                                       ق هذا التكامل ؟فما هي عوائق حتقي   

 

العوائق غري االقتصادية :  األولاملطلب      

حتقيق التكامل االقتصادي  أمامعائق  أهمالعامل السياسي  رأسهاتبقى العوامل غري االقتصادية و على      

السياسية ، غلبة اهلاجس السياسي و كذا  املؤسساتية يعد اختالف األنظمةوائق للع فباإلضافةاملغاريب ، 

                   .ال تزال تقف يف وجه مسرية االحتاد املغاريب  احلواجز اليت  أهمالسياسية  اإلدارةضعف 

 

العوائق ذات الطبيعة السياسية :  األولالفرع   

 و على وجه اخلصوص وجود ،اج االقتصادي املغاريب االندم أخرما  أهميعد العامل السياسي        

أي تعاون اقتصادي  تقارب سياسي و أي أمامالعديد  من الصراعات احلقيقية اليت شكلت عوائق مهمة 

منذ عهد االحتالل  ةاملوروثو  األعضاءشاكل احلدودية بني الدول امل إىل اإلشارةجتدر  إذذو طابع جدي ،

                                                .1إقليميةالدخول يف صراعات  إىلو هو ما دفع ذه الدول 

  
 األساسيالقطيعات اليت تتولد عنها متثل املصدر  أن التناقضات السياسية و يتجلى  1970منذ      

 لة هلذه الظاهرة دال األكثراملغاربية ، و يتجلى املثالني  األقطارللعراقيل اليت حتول دون تقدم املبادالت بني 

                                                 
1 -Djamel-Eddine GUECHI , L’Union du Maghreb arabe , intégration régionale et développement économique , 
éditions ; CASBAH , Alger , 2002 , p . 46 . 
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  اليت  األخرىو كذا القطيعة  1989و  1974يف القطيعة اليت حدثت بني املغرب و اجلزائر بني          

                                                                             .تزامنت معها بني تونس و ليبيا         

              

عن هاتني القطيعتني السياسيتني عدة خملفات و خاصة منها توقيف انتقال األفراد و و قد نتج      

السلع و كذا احلذر الشديد حول تبادل املعلومات عن سري األنظمة الوطنية على املستويات 

اإلدارية و اإلنتاجية ، التجارية و املالية ، إذ أن القطيعة السياسية بني الدول تؤدي إىل قطيعة بني 

  . ؤطرين و النخب االقتصادية هلذه الدول امل

و بالرغم من التطبيع السياسي الذي حصل بني البلدان املغاربية جاءت عوامل جديدة لتسميم      

                                                 :1العالقات املغاربية و خلقت عراقيل جديدة و هي 

الذي يشكل عرقلة واضحة حتول دون السري العادي تدهور الوضع السياسي باجلزائر *   

عملها ، فلقد ساهم هذا التدهور بدون شك يف خلق جو  أدواتملؤسسات احتاد املغرب العريب و 

         . األورويببلدان العامل و خاصة مع االحتاد  باقي من االرتباك يف عالقة املنطقة املغاربية مع

  

، فعودت مشكلة  الغربية جلزائر و املغرب فيما خيص ملف الصحراءاستمرارية التناقضات بني ا*   

وزراء  أن 1993االحتاد ، فصرح وزير خارجية املغرب يف بداية  تعثربداية  إىل أدتالصحراء 

صالبة ، مشريا  أكثر أسسالنظر يف مشروع االحتاد لبنائه على  إعادةخارجية االحتاد متفقون على 

اعتقال  أعقبحىت ذلك الوقت ، مث  للتنفيذدان االحتاد و هي غري قابلة معاهدات وقعتها بل أن إىل

الشرطة املغربية رجلني مسلحني جزائريني لتورطهما يف مقتل سائحني اسبانيني يف مدينة مراكش 

 احلدود بني  بإغالق اجلزائردخول ، ردت عليها  تأشريةمواطين اجلزائر باحلصول على  إلزام

توقيف جديد حلركية انتقال  إىل أدى، الشيء الذي  1994يف سبتمرب ، و مت ذلك 2البلدين 

                    .و ليبيا من جهة أخرى و السلع بني املغرب من جهة و اجلزائر و تونس  األفراد

احلظر اجلوي الذي كان مفروض على القطر اللييب و الذي شكل بدوره مصدر ارتباك *    

            .ر بالتايل يف عالقات ليبيا مع باقي بلدان املغرب العريب ثأخاصة و  األفرادالنتقال 

                                                 
  . 133مرجع سابق  ، ص فتح اهللا ولعلو ،  - 1
  .  477حممد حممود اإلمام ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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معوقات أي  أهماملغاربية يعد  السياسية يف البلدان  ن اختالف األنظمةافإضافة إىل ذلك        

 اآلنيةتضع املصلحة القطرية  األنظمةن معظم هذه التكامل ، أل أونشاط مجاعي لتحقيق الوحدة 

                          . 1قدمة باملقارنة مع املصلحة القومية احلضارية البعيدة املدىالظرفية يف امل

        

رسوخ الدولة الوطنية و تقاليد النزعة االستقاللية لديها يف املغرب العريب ولد خنبة سياسية إن      

 ةاالقتصاديالتبعية  تضافر احلركة القومية العربية ، مث إطارخارج  اإليديولوجيمنا وعيها السياسي و 

الذي يدفع من درجة  األمرلفرنسا  ةالفرانكفونياجلنوبية و التبعية الثقافية و العلمية  ألوروبا ةاملغاربي

                                                  .مشال حوض املتوسط  إىل اإلقليميانشداد االنتظام 

   

سياسية حقيقية للتخلي عن  إرادةللسياسة ، و غياب  األسبقية إعطاءب األمرو يتعلق  آخرعائق      

السياسة  أنجزء من السيادة القطرية لصاحل الكيان املشترك املتمثل يف االحتاد املغاريب ، مع العلم 

عند  1970يف عام  سياسي جهوي ، فنجد مثال  أوتعد العامل احلاسم يف بناء أي تكتل اقتصادي 

زاد التبادل  أخرىاحلدودية بني اجلزائر من جهة و تونس و املغرب من جهة تسوية النزاعات 

، و العكس  أضعاف بأربعة، و بني اجلزائر و تونس  أضعافالتجاري بني اجلزائر و املغرب بثالثة 

املعامالت بني اجلزائر و املغرب شبه معدومة  بعد اخلالف  أصبحتحيث  1979حدث عام 

ما تعكرت العالقات بني تونس و املغرب بعد طرد تونس موعة من حول الصحراء الغربية ، ك

بتطبيع  األخريةبني ليبيا و موريتانيا بعد قيام  األجواءاملغاربة املقيمني يف تونس ، و باملثل تعكرت 

                                                                  .  19952عام  إسرائيلعالقاا مع 

   

املشاكل الداخلية على سبيل املثال اجلزائر و عشرية  وطأةء على الذات حتت طواو كذا االن      

، فيما  اإلقليمية، و ماتشهده موريتانيا من عزلة عن احلركة السياسية  1992الدم ابتداءا من 

ع حول من يكسب املوقع التفضيلي يف العالقات م تنشغل كل من تونس و املغرب باملنافسة 

                                                                                               . أوروبا

                                                 
  . 10صاحل صاحلي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
  . 11خويل رابح ، حساين رقية ، مرجع سابق ، ص - 2
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رئاسة االحتاد ، فالتنافس بو هو وجود اخلالفات املتعلقة  إليهآخر عائق سياسي ميكن التطرق و     

عندما  1995ضه عام نقي إىلانقلب  1989سياسية يف عام  أزمة إىليتحول  أنالذي كاد 

حبكم النظام  إليهآل  أناللييب بعد  سالرئيرفضه  أنعدم توفر مرشح للرئاسة بعد  األزمة أصبحت

 االحتاد حول املوقف من العدو  شركائه يف  مربرا ذلك باختالفه الكبري مع ، املعمول به يف االحتاد

                                         .1الصهيوين و احلضر الدويل الذي كان مفروض على ليبيا  

 

العوائق املؤسساتية : الفرع الثاين   

العوائق اليت واجهت بناء احتاد املغرب  أكرب أحدالقرار  اختاذاملؤسسايت و متركز  اإلطارميثل     

                 .عناصر كبح التكامل االقتصادي املغاريب  أهمهذان العامالن من  أصبحالعريب ، و 

   

يف تكتل اقتصادي  األعضاءيتطلب حتقيق التكامل االقتصادي تغيري طبيعة العالقات بني الدول      

مرحلة خلق تكتل مشترك جمهز  إىلتنتقل هذه الدول من مرحلة التعاون االختياري  أينمعني ، 

نظام  العالقات املثلى تقوم الدول باملشاركة يف إطارمبؤسسات مشتركة و قانون موحد ، ففي 

يكون من الناذر اعتبار تنسيق القوانني املختلفة ضرورة حتمية ، غري  أينتعاون اقتصادي و جتاري 

مت تعدي التعاون االقتصادي للدخول يف نظام التكامل االقتصادي  إذاختتلف يف حال ما  األمور أن

قانونية مؤسسات و هيئات  إنشاءمن خالل  بد من إنشاء نظام اقتصادي موحد يتجسد ال إذ

                                                                                              . مناسبة 

 

حل متوازن و مقبول من  إجياداملؤسسايت يف  اإلطاريتجلى املشكل الرئيسي الذي يواجه      

فعالية املؤسسات التنظيمية  طرف الدول الغيورة على سيادا الوطنية ، و يضمن يف نفس الوقت 

هيئة فوق قومية حتكم  إلقامةهذا التساؤل نقاشات عديدة بني مؤيدين و معارضني  أثارفكثريا ما 

حتقيق العديد من مشاريع  أمامالذي غالبا ما يقف حاجزا  األمرو الدولية ،  اإلقليميةالتنظيمات 

                                                                                . التكامل االقتصادي 

                                                 
  . 11خويل رابح ، حساين رقية ، مرجع سابق ، ص - 1
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مت  إذلتكامل االقتصادي باءت بالفشل نتيجة لضعف جهازها املؤسسايت الكثري من جتارب ا إن     

كما  -اهليئات السياسية  أيديالقرار بني  اختاذاالهتمام بالتفوق السياسي من خالل تركيز نفوذ 

التنظيمية و تقليص دورها مما جيعلها  األجهزةعلى حساب  – هو احلال يف احتاد املغرب العريب

على متثيل   الثانوية و حرماا من أي سلطة حقيقية و كذا احلد من مقدرا األدوارتلعب 

                                              .اجلماعية و مواجهة اجلهود القطرية املنفردة  املكاسب 

   

تقليص تردد وخشية  أجلتوازن مؤسسايت دائم من  إجيادلتكامل االقتصادي يتطلب جناح ا    

 األهدافالفعالية املالئمة للتنظيم املؤسسايت دف ضمان جتسيد  إعطاء، و  أخرىالدول من جهة 

حصل يف جتارب  انقله عم نه ال يتوفر منوذج مثايل ميكنأ األكيد، و  أخرىاملشتركة من جهة 

مهمة  جماالتمرجع عرف مشاكل كثرية يف  أفضلو الذي يعترب  ورويباألموذج أخرى ، فالن

كالسياسة املشتركة يف جمال الطاقة ، البحث العلمي ، النقل ، السياسة النقدية و الزراعية ، وقد 

                                               : 1أمهها األسبابالعديد من  إىلرجعت هذه املشاكل 

.املؤسسايت  اإلطارركية ضعف ح -     

 أو األخذقساوة جهاز التصويت على مستوى تنظيم التمثيل السياسي عن طريق العمل  -   

.يف التكتل  لألقليةوما ينتج عنه من قدرة على تعطيل اجلهود التكاملية  باإلمجاعبطريقة التصويت   

 

اجهت و ال تزال تقف يف وجه حتقيق فيما يتعلق بالعوائق املؤسساتية اليت و أماهذا بصفة عامة      

الطبيعة املتخلفة للمعاهدة املؤسسة الحتاد املغرب العريب مما جعله  إىلالتكامل املغاريب ، فترجع 

، و يبدو ذلك جليا من خالل ريبة هذه الدول   األعضاءخالف سياسي بني الدول  أليعرضة 

، و خري  إقليميستوى مشروع تكاملي م إىلعقدة السيادة حالت دون رقي هذه املعاهدة  أنكما 

  اإلقليميدليل على احلذر املتبادل ، عقدة السيادة و غياب الرؤية االسترياتيجية يف جمال التكامل 

تعقيدا هو تبين املعاهدة  األمورالقرارات ، و ما زاد  اختاذيف  اإلمجاعيتمثل يف العمل بقاعدة 

                         .هذه املعاهدة  ألحكامعديل على أي اقتراح ت األعضاءلضرورة موافقة كل 

اتفاقية وقع لتنفيذ  األعضاءمعاهدة مراكش تشترط موافقة و توقيع كل الدول  أحكام أنكما     

 إطاراتفاقية وقعت يف  37العمل املغاريب املشترك ، فمن بني  اآلليةعطلت هذه  أنعليها ، فكان 
                                                 

1 -Djamel Eddine GUECHI , op , cit , p . 46 . 
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فقط و  اتفاقياتعلى مخس  إالو صادقت املغرب  29زائر على احتاد املغرب العريب صادقت اجل

                                           . 1تلك االتفاقيات اخلمس إالعليه مل تدخل حيز التنفيذ 

 

العامة الحتاد املغرب  األمانةجتاوز املعوقات السياسية و املؤسساتية و السهر على تقوية دور  إن     

مشجعة للتبادل احلر و التعاون  آلياتوضع  إىلتبارها مؤمتنة على املنطقة املغاربية ، يدفع العريب باع

 أن إىل إضافةمشروع منطقة التبادل احلر ،  إلجناحالضرورية  األولوياتو اليت تعد من  اإلقليمي

يب املغار الدميقراطيالبعد  إعطاءحضوره سيساهم يف  تأكيدمتكني جملس الشورى املغاريب من 

                                                                                           .للمشروع 

 

العوائق االقتصادية : املطلب الثاين  

 واملبادالت التجارية و طبيعة هذه  بادالتاملتتمثل العوائق االقتصادية يف تلك املتعلقة مبحيط     

                                                    :مستوياتوقات على عدة عليه فيمكن رصد هذه املع

 

يف ميدان النقل:  والأ  

الصعوبات يف تباطؤ النقل بالسكك احلديدية ، ضعف التجهيزات الساحلية غياب  أكثرتتجلى     

تنظيمية للنقل  البحرية و اجلوية و كذا انعدام بنيات استقبالية و األساطيل أنشطةاالنسجام بني 

                                                 .الدويل عرب الطرق خالل بلدان احتاد املغرب العريب 

 

النتائج الوخيمة اليت نتجت عن خمتلف القطيعات السياسية داخل املغرب العريب و  أحد إن     

الذي  األمرو السلع ،  لألفرادنظم توقف حركة االنتقال امل ، خاصة بني كل من اجلزائر و املغرب

املنطقة ، فعلى سبيل  أقطار النقل بني خمتلف  أنظمةتعاون مستمر بني  أسسمل يساعد على وضع 

 األقطار إىلالشاحنات اليت تنتمي  إىلاهليئات اجلزائرية متنح بصعوبة رخص النقل  أن إىلاملثال نشري 

 أهم أحدعالقات الدولية املغاربية يف جمال النقل يعد اجلزائرية ، فقصور ال األراضيااورة داخل 

                                              .العوامل املسامهة يف احلد من املبادالت التجارية البينية 

                                                 
مرجع .  عيشي إبراهيم ، غريب حممد األمني ، مربرات إقامة احتاد املغرب العريب يف ظل التحوالت العاملية الراهنة ،ملتقى سطيفبن  - 1

  . 8سابق ، ص 
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اللجان املغاربية املختصة يف ميادين  بأعماليتم الشروع يف الدفع  أنيف هذا اال فال بد من     

 ربي         التنفيذ العملي لالتفاقية املتعلقة بالنقل ال أجلالسككية ، و العمل من  ظمةاألنتنسيق 

      . 1و العبور و املبادرة بوضع خمطط طرقي مغاريب ، كذا اجناز مشروع الطريق السيار املغاريب

   

2حمدودية السياسات االقتصادية الوطنية : ثانيا    

معوقات التكامل االقتصادي  أحداالقتصادية و االجتماعية  األوضاعيعد تدهور و ركود      

املشتركة و هدفها التنموي مل  األهدافدولة معينة على حتقيق  إرغاماملغاريب ، فمن الصعوبة 

يفسر  األمراخلمس يبقى حتقيق هذا اهلدف بعيد املنال ،  األعضاءيتحقق بعد ، فبالنسبة للدول 

.املشتركة  األهداف أويتعلق باالختيار بني حتقيق اهلدف الوطين  التحفظات الفردية لكل دولة فيما  

 

اخلمس قد وصلت  األعضاءاالختيارات االقتصادية للدول  أنفقد تبني حاليا  األمريف  حقيقة      

يف  البترولية و الغازية  الصناعات، فالتنوع الصناعي لكل من املغرب و تونس ، تنمية  أقصاها

         .تطوير الزراعة املغربية و كذا قطاع املناجم ، قد متت حتت طلب خارجي  اجلزائر و ليبيا 

 

 اإليراداتركزت اجلزائر يف جهودها التنموية على قطاع احملروقات ، حيث مت استخدام  إذ     

صناعة ثقيلة تعمل نظريا على تلبية حاجات السوق الداخلية ، و ختلق نسيج  إنشاءاحملصلة يف 

، كما تعمل على حتفيز )صناعات ميكانيكية ، صناعات خفيفة ، صناعات غذائية (ي صناعي فرع

 أما،  االستهالكيةمن املواد الغذائية  2/3حاليا تقوم باسترياد  أازراعة منتجة و فعالة ، غري 

بسبب العراقيل املتواجدة خاصة تلك املتعلقة بتجديد  %30طاقتها الصناعية فال تتعدى 

                                                           .و صيانة القدرات املوجودة االستثمارات 

التصدير  إيراداتليبيا فقد ركزت تنميتها االقتصادية على املوارد البترولية ، فقد مكنتها  أما     

ة من حتقيق قدرة شرائية دولية مهمة جدا ، و قدكان ذلك على حساب القطاعات االقتصادي

و اليت مل تنل النصيب الوافر من االهتمام ، مما جعل هذه الدولة تابعة للسوق اخلارجية يف  األخرى

الوسيطة اليت تضمن عمل ، التجهيزات و املنتجات  األساسيةالعديد من املنتجات الغذائية 

                                                 
  . 201، ص  1997فتح اهللا ولعلو ، املشروع املغاريب و الشراكة االورومتوسطية ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب،  - 1

2 -Djamel Eddine GUECHI , p-p , 47-48 . 
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ي الذي ذلك فقد عانت ليبيا من ضغط احلصار االقتصادي العامل إىل إضافةالتجهيزات البترولية ، 

                                                                        . 1992فرض عليها منذ سنة 

    

يف حني لعبت املغرب و تونس على قطاع تصدير املنتجات الزراعية ، ومها اليوم تعانيان من     

و تطبيق االحتاد  األوروبيةموعة التقليدية ، منذ توسيع ا األسواقمشاكل جتارية نتيجة النغالق 

        .تنافسية  أكثرذلك ظهور بلدان صناعية ناشئة  إىل إضافةلسياسة زراعية محائية ،  األورويب

   

 إنتاجيةكما يقوم االقتصاد املوريتاين على قطاع املناجم و صناعة قائمة على تكامل وحدات    

بني مواردها الطبيعية  أووجود روابط بينها  صغرية تعمل يف خمتلف مراحل عملية التحويل دون

 إنتاجهاحلديد و اخنفاض  أسعارنتيجة نزول  أزماتاحمللية ، و قد عاىن االقتصاد املوريتاين من عدة 

ثر على هذا االقتصاد بصفة عامة أصناعة احلديد اليت واجهتها البلدان الغربية ، وهو ما  أزمةبسبب 

من الناتج الوطين اخلام سنة  %11، هذا القطاع الذي مثل  و قطاع الصيد البحري بصفة خاصة

                                                .حركية  األكثر اإلنتاجيو هو اليوم القطاع  1997

  اإلنتاجيةعائق اقتصادي آخر يتمثل يف الطبيعة التنافسية للهياكل  إىل اإلشارةكما جتدر      

زيت  خضر فواكه،: س املنتجات الزراعية كميات كبرية من نف بإنتاجغاربية حيث تقوم البلدان امل

اخل ، الصيد البحري و كذا صناعة النسيج ، وهو ما يضيق اخلناق على ....الزيتون ، مخور ، 

           : املالحظتني التاليتني  إدراجتكامل االقتصاديات املغاربية ، و من هذا املنطلق ميكن 

املشتركة ، يف حني  األوروبيةاملصدرة كالسوق  األسواقملظهر نصف التنافسي على غلبة ا -   

                                                             .يبقى السوق املغاريب سوق طلب 

.عدم اهتمام الدول املغاربية بطاقة االستيعاب للمنتجات املستوردة لدول املنطقة ااورة -     
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وزن املديونية اخلارجية : ثالثا    

املغاربية  لألقطاراملالية اخلارجية  أزمةمتثل املديونية اخلارجية عائقا كبريا و عنصرا حموريا داخل      

                                                        . اإلقليميةو اليت حتول دون تطوير املبادالت  

هذه املديونية يف ز البلدان املغاربية ثقل مديونيتها اخلارجية بالرغم من بوادر تقليص يبقى ما ميي     

تونس و املغرب ، التزال هذه البلدان تعاين بشدة من خدمات مديونيتها اخلارجية  كل من اجلزائر 

 اليت توفرها بصفة تقليدية األجنبيةاملنطقة مبالغ مهمة من العملة  اقتصادياتيف حني تتطلب 

                                                   :استخدامها يف  أجلاملؤسسات املالية الدولية من 

 األوليةاملتواجدة و احلصول على املواد  اإلنتاجضمان تشغيل ، توسيع ، وتنويع وسائل  -   

                                                                              .الضرورية هلذا التشغيل 

.للواردات  اإلحاللخلق استثمارات يف نشاطات  -     

.خلق مناصب شغل للقضاء على البطالة املنتشرة يف املنطقة  -     

.ضمان متويل االستثمارات  -     

 

  :احتاد املغرب العريب   ألقطارو يدل اجلدول املوايل على وضع املديونية اخلارجية 
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تطور املديونية اخلارجية لدول االحتاد املغاريب: )8(جدول رقم   

1988-1992  

 

اإلمجايلالدين  خدمة الدين   

من  النسبة املئويةيف 

 الصادرات

بالناتج  اإلمجايلاموع 

 احمللي اخلام
اإلمجايلاموع   النسبة املئويةالدين ب  

1992 1990 1988 1992 1990 1988 1992 1990 1988 1992 1990 1988 

 اجلزائر 24158 28393 26300 42.2 61.2 61 5464 8780 9277 66.9 64.9 71.9

 ليبيا 2406 2840 4212 10.5 12.2 18.9 231 457 366 3.5 3.8 -

 املغرب 18423 21296 21400 87.5 85.3 88.6 924 1973 1743 35.6 30.3 -

- 28.5 34.3 89 135 163 189 
188.

5 

206.

6 
 موريتانيا 1829 1811 2054

 تونس 6514 6681 8476 67.7 55.5 55 1037 1366 1105 25.8 25.8 20.4

 

La source : Djamel Eddine GUECHI , op.cit . p.50. 
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حجم  إىللوضع املايل باجلزائر بالنسبة هلذا اجلدول جد متأزم ، فان ذلك ال يرجع كان ا إذا     

أنه يف مستوى القدرة االستيعابية للبالد ، بل  إذ، )  1992الر سنة مليار دو 26.3( املديونية 

منه ذي طبيعة بنكية ، ويرتبط مبدة  األوفرالقسط  أنحيث : بنية الدين اخلارجي  إىليرجع 

مليار  25.5يستقر حجم املديونية يف  أنمن املمكن  إذ، )  1997-1993 (استحقاق قصرية 

اجلدولة  لقد كانت بعض التوقعات  إعادةر طبعا خملفات دون اعتبا 1997- 1993دوالر بني 

 1992سنة % 80 إىلاالرتقاء لتصل  إىلستميل باستمرار معدل خدمات الدين  أنالسابقة ترى 

  لكن يف الواقع جاء اخنفاض.  1997سنة  %52و  1994سنة  %70ب : قبل بداية احندارها 

 %100حدود تقترب من  إىلعدل فساهم يف رفع هذا امل 1994الصادرات سنة  لخيمدا

  .  جدولة مديونيتها  إعادةفأصبحت اجلزائر مضطرة لالخنراط يف عمليات 

  

، والزيادة يف صادرات  طسعر النفبفضل عامل ارتفاع  1996لكن حتسن الوضع املايل سنة      

للنفط  االكتشافات اجلديدة أنجدولة ديوا ، والشك  إعادةالغاز ، مكن اجلزائر من توقيف 

  .اخلارج يف هذا اال  إزاءوالغاز ، ستحسن من املوقف التفاوضي للجزائر 

  

جدولة ديونه  إعادةعن متابعة  1993لتخلي يف بداية القد متكن املغرب كما هو معروف من      

)  1992سنة  اإلمجايلمن الناتج الوطين  % 71.2( لكن ثقل حجم مديونية البالد . اخلارجية 

ضغط هذه  أنتدل على ) ثالثة ماليري دوالر سنويا ( ر املخصصة السترجاع حتمالته واملقادي

  . املديونية مايزال حادا وتئن حتته التوازنات املاكرو اقتصادية 

  

املقرضة الشيء الذي  األطرافبتدبري نشيط ملديونيته مساعدة  1996املغرب منذ  أولقد بد     

  .  2000 سنة% 40حدود  إىل اإلمجايلبة للناتج تقليص معدل الدين بالنس ي إىلسيؤد

  

) % 17.2( خدمة الدين رغم ضعف معدل  إذ: وميكن القيام مبالحظة مشاة بالنسبة ملوريتانيا  

من % 158فان عبء التحمالت الكلية يثقل كاهل االقتصاد الوطين مادام حجم املديونية ميثل 

  .  اإلمجايلالناتج الوطين 
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من %  49: متكنت من التحكم يف مديونيتها اخلارجية لتبقى يف حدود مقبولة  تونس وحدها     

لذا مل تكن . من حيث معدل خدمة الدين % 20من حيث احلجم و  اإلمجايلالناتج الوطين 

  .جدولة ديوا  إلعادةمضطرة يف أي وقت 

بلدان املغاربية و اليت كانت وحسب تقارير البنوك املركزية املغاربية ، فان املديونية اخلارجية لل     

 أمريكيمليار دوالر  90 إىلقد تزايدت بصورة معتربة لتصل  أمريكيمليار دوالر  62.4 إىلتصل 

      :  1أمههاجمموعة من العوامل ،  إىل، و يرجع ثقل املديونية اخلارجية هلذه البلدان  1997سنة 

.الصناعية و نصف مصنعة  األولية، املواد  اآلالتاملشتريات الكبرية من -     

.اقتناء تكنولوجيات جديدة ، التكوين و كذا شراء براءات االختراع -     

.التصدير  إيراداتزيادة قيمة املواد الغذائية املستوردة و اليت متتص جزء كبري من -     

.املية غاربية يف السوق العاملالصادرات  أهماخلارجية نتيجة اخنفاض قيمة  اإليراداتاخنفاض -     

.ارتفاع خدمة الدين -     

الثقل املايل بالنسبة لكل من املغرب و اجلزائر نتيجة احلرب يف الصحراء الغربية بالنسبة للدولة -   

.بالنسبة للثانية  اإلرهاب، ومكافحة  األوىل  

   

    ارجيةاملديونية اخلارجية قد نتجت عن انعدام تنويع التجارة اخل أنبصفة عامة ميكن القول      

حتفيز التصدير ، ليبقى  أواليت مل تتمكن من تلبية الطلب الداخلي  اإلنتاجية األجهزةو عدم كفاءة 

             املايل لألثرالعوامل السلبية على مستويات النمو و التنمية نتيجة  أهم أحدثقل املديونية 

هلذه االقتصاديات ، و هو ما يعكس و االقتصادي الذي ختلفه على التوازنات الداخلية و اخلارجية  

الفشل الذي الزم دول االحتاد خالل جتارا التنموية رغم االختالفات يف توجهاا و خياراا 

                                                                                             .التنموية 

  

تشري  إذاخلارجية ،  مديونيتهااملغاربية جهودا بناءة لتقليص فقد بذلت البلدان  األخرييف     

من  ة كالديونيم أن،  2003املنشورة يف التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام  اإلحصائيات

مليار دوالر على التوايل ، يف حني وصلت  13مليار دوالر و  22.6اجلزائر و تونس قد بلغت 

مليار دوالر على التوايل ، وذلك وفقا  1.5مليار دوالر و  14مديونية املغرب و موريتانيا 
                                                 

1 - Djamel Eddine GUECHI , op , cit , p , 51 . 
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 أواخر، و هو ما يدل على تقليص حجم املديونية مقارنة ما مت تسجيله يف  20021لتقديرات عام 

                                                                       .الثمانينات و بداية التسعينات 

: لتمويل عوائق ا: رابعا   

املعاكسة للتبادل بني البلدان املعوقات  أحدكيطرح مشكل متويل املبادالت املغاربية حبدة كبرية     

                                                                                          .غاربية امل

 إحياءريب الشيء الذي كان يقتضي سنيت انطالقة للمشروع املغا 1989و  1988لقد كانت     

، لكن االختالالت املالية و االقتصادية باجلزائر حالت دون حتقيق  اإلقليميةلالتفاقيات التجارية 

                                       .  األجانبانفتاح حقيقي للسوق اجلزائرية يف وجه املصدرين 

الفوري  األداءقطره يفرض  إدارةاملدعم من طرف املصدر اجلزائري  أصبحو هكذا فبعدما     

خاصة من ( ملقابل مبيعاته يسعى املستورد لتقدمي الطلب للمقاوالت املغاربية املزودة بربط مبيعام 

                 . 2مبنحه قروضا بنكية) قصرية األمد مواد االستهالك العادية اليت تقتضي معامالت 

    

  يف االتفاقية الثنائية املعممة بني البنوك املركزية 1992لبلدان املغاربية سنة لقد ساهم اخنراط ا    

و كذا انضمام اجلزائر إىل اإلجراءات الليربالية بالوصول إىل حل جزئي ملشكل التمويل ، ال بد أن 

نالحظ التقدم الذي حصل يف جمال قابلية حتويل العمالت الوطنية على مستوى العمليات اجلارية 

نه أ، فهذا التحول من ش 1993مث اجلزائر و موريتانيا منذ  1988كل من املغرب و تونس سنة  يف

أن يكون حافزا للمبادالت احمللية ، لكن استمرار ندرة العملة الصعبة باجلزائر و موريتانيا حيول 

معدل دون قابلية حتويل عملتها بشكل ائي رغم مسلسل انزالق قيمتها ، ذلك أن غياب استقرار 

                          .الصرف هلذه العملة أو تلك يعد بدوره عامل ارتباك يف التعامل التجاري 

: عوائق ذات الطبيعة التجارية : خامسا   

ضعف تكامل اقتصاديات  إىل األوىلال يرجع بالدرجة  اإلقليميةضعف املبادالت التجارية  إن   

يف ذلك ، جند من بينها تلك املرتبطة سامهت بدورها  ىأخراملنطقة ، بل يرتبط كذلك بعوامل 

                                                 
 . 14عيسى امحد الفرمي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .201 ص. 1997فتح اهللا ولعلو ، املشروع املغاريب و الشراكة االورومتوسطية ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ، - 2
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التعرف على فرص  إمكانيةبغياب التواصل بني الفاعلني االقتصاديني املغاربة و كذا ضعف 

                                                                                    .دالت املتاحة ااملب

الوطنية ضد الواردات من  اإلداراتستخدام الترخيصات املسبقة من طرف تعد املغاالة يف ا     

سياسية حقيقية و فاعلة لصاحل دعم التجارة البينية ، قد  إرادةمغاريب ، خري دليل على غياب  أصل

ذاك بل  أوذاك و هذا القطر  أواختالالت ظرفية متس هذا القطاع  إىليؤدي تنفيذ التبادل احلر 

هو فرض تقنيات غري امليزان التجاري الثنائي و يكون حينئذ رد الفعل التلقائي تؤثر على توازن 

 اإلجراءاتسوف يؤدي تعميم هذا النوع من  األخرياملنتوج املتهم ، و يف  أومجركية على البلد 

.املغاربية املكلفة بالتجارة اخلارجية  اإلداراتخلق مصدر تشككات يمن على العالقات بني  إىل  

 

تطوير التجارة البينية بني الدول  أمامعراقيل تقف  اثإحد إىلتعمل مثل هذه املمارسات      

 لألقطارلتحقيق مفعول حقيقي على توازن امليزان التجاري  أداة أفضلو حيد من كوا  األعضاء

                                                                                              .املغاربية 

 

:  أخرىعوائق : سادسا   

تعاين املنطقة من بطالة قياسية تفاقمت نتيجة الضغط السكاين ،  إذمبشكلة البطالة  األمريتعلق      

معدل النمو السكاين يفوق بكثري معدل النمو االقتصادي  أن إىلمنظمة العمل العربية  أرقامتشري  إذ

وهذا املعدل % 3يف العامل العريب عموما تنمو مبعدل يقارب ، و بسبب ذلك فان القوى العاملة 

ماليني مع اية  4ماليني سنويا و حىت  3يف فرص العمل يتجاوز  أكربحجم  إجياداملرتفع يتطلب 

 إجيادكان على الدول املغاربية  إذانه أ إىل األرقامالعقد احلايل لتخفيف حدة البطالة ، و تشري نفس 

                                                            .1جديدة سنويا  فرصة عمل 390حوايل 

، فاالستقطاب التجاري لبلد ما جيعل  األورويبعائق آخر و يتمثل يف االستقطاب التجاري     

سياسية خاصة ملا  ألغراضاقتصاده معرضا للصدمات اخلارجية حيث يستخدم حجم املبادالت 

                                                    .اد االسترياتيجية كاملواد الغذائية باملو األمريتعلق 

                                                 
  . 9ي بشري ، غريب حممد ، مرجع سبق ذكره ، ص بن عيش-  1
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حيث يستحوذ هذا  األورويبتتميز االقتصاديات املغاربية باستقطاا الشديد من قبل االحتاد      

متثل  باأوروكانت  إذامن املبادالت التجارية لدول املغرب العريب ، و  %70على حوايل  األخري

من املبادالت % 2حوايل  إالحوايل ثلثي التجارة الدولية املغاربية فان املغرب العريب ال ميثل 

 أكثرتونس و املغرب  أنيالحظ  إذمع العامل ، ختتلف درجة استقطاب كل دولة عضو ،  األوروبية

االحتاد  إىلمن صادرات تونس تذهب % 78، فما يقارب  األورويباالحتاد  لاستقطابا من قب

على مايزيد  أوروبااملغرب فتستحوذ  أمامن وارداا ، % 72و الذي يزودها بدوره ب  األورويب

 األورويباالحتاد  إىلمن صادرات اجلزائر % 62من مبادالته التجارية ، يف حني تذهب % 60عن 

من البلدان  من وارداا %20بالنسبة ملوريتانيا فتحصل على  أمامن وارداا منه ، % 58 تأيتو 

بنسبة تقارب  األورويبيف حني يزودها االحتاد  األخرى اإلفريقيةمن الدول  %13املغاربية ، و 

                                                                            .1من احتياجاا % 50

   

و املتمثل يف التعقيدات الروتينية  ريأخكل مامت ذكره فال بد من التعريج على عائق  إىل إضافة      

يف  اإلدارةو بعد تشغيلها تعقيدات روتينية بسبب رغبة  إنشاءهاحيث تواجه املشروعات عند  

الدول املغاربية االحتفاظ بسيطرا التقليدية على خمتلف نواحي احلياة االقتصادية دون االهتمام مبا 

     . 2و تقليص الروتني غري الضروري اإلجراءاتيل تتطلبه التنمية و التكامل االقتصادي من تسه

  

مل حتقق جناحا يذكر يف أي صورة من صور  أاما ميكن قوله حول جتربة التكامل املغاربية  إن     

فيما سبق فريجع  رأينامن ذلك فان النتائج يف جمملها سلبية و متواضعة ، كما  األكثرالتكامل و 

متنوعة ، و يبقى العامل  إنتاجيةدل التجاري دون وجود قاعدة االعتماد على التبا إىلذلك 

السياسية  اإلرادة إخفاقيف عرقلة بناء تكامل مغاريب العوائق و اخلالفات السياسية و كذا  األساسي

                                           .و العوامل االقتصادية و التنظيمية يف حتقيق هذا التكامل 

   

 

                                                 
  . 8املرجع السابق ، ص ،بن عيشي بشري ، غريب حممد - 1
  . 13عيسى امحد الفرمي ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2



 ربي و دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي عوائق إقامة التكامل المغا                             الفصل الثالث

 146 

 

لدى كان ال بد من التفكري يف جتسيد التكامل املغاريب من خالل تنمية التجارة البينية املغاربية     

يؤدي التحرير التجاري بني الدول  إذكافة العوائق التجارية اليت حتول دون حتقيق ذلك ،  إزالةو 

و تكاملها ، من خالل فيها ، ترابط اقتصادياا  اإلنتاجيةقيام املنافسة بني املشروعات  إىل األعضاء

و تنمية املوارد البشرية و هو ما يضمن  األقاليمتشجيع االستثمارات البينية ، حتسني  جاذبية 

           .و حتقيق التنمية االقتصادية يف املنطقة املغاربية  األورويبتقليص التبعية االقتصادية لالحتاد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربي و دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي عوائق إقامة التكامل المغا                             الفصل الثالث

 147 

 

قامة جتانس ضرييب مغاريب دوافع إ: املبحث الثالث   
النشغاهلا مبشاريع  نتيجةلقد أدارت دول املغرب العريب ظهرها للتكامل االقتصادي املغاريب ،       

بكثري من تلك اليت ميكن أن تتحصل  أكربحتقيق مكاسب  يةإمكان، اعتقادا منها أخرى  إقليمية

                                                                        .عليها يف ظل التعاون املغاريب 

ضرورة تفعيل هذا التكامل ، وهو ما يسمح  إىلظهرت احلاجة  إذغري أن الواقع عكس ذلك ،     

برفع خمتلف احلواجز أمام املبادالت البينية بني الدول األعضاء مما يزيد من وترية هذه املبادالت 

                                                .ات األجنبية املباشرة ويعزز جاذبية املنطقة لالستثمار

فان من أهم الوسائل اليت ميكن استخدامها لتفعيل التكامل من قبل  إليه اإلشارةكما متت     

جتانس ضرييب مغاريب يعمل على رفع وتنمية املبادالت البينية مبا يدفع هذه الدول  إقامةاملغاريب 

الدعامة األساسية  إبرازومن خالل هذا املبحث حناول  دىل ،تويات النمو املرغوب فيهلتحقيق مس

من شأنه  اليت البد من أن يرتكز عليها هذا التجانس ، وذلك لتفادي كل ما قتصاديةالواقانونية ال 

                                                                           .حتقيق هذا التجانس  إعاقة

 

الدوافع القانونية : طلب األول امل  

رجع األسباب الداعية لتطبيق جتانس ضرييب مغاريب ضرورة تطبيق وتنمية أحكام خمتلف ت   

 تبادل حر مع االحتاد األوريب منطقة  إنشاءاالتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية مراكش ، اتفاقية 

  .كة إضافة إىل إقامة سوق مغاربية مشتر

 

: تطبيق االتفاقيات الدولية  : الفرع األول  

ويتعلق األمر هنا على وجه اخلصوص باتفاقيتني دوليتني األوىل وتتمثل يف معاهدة مراكش ، أما 

                                    .الثانية فتتعلق مبعاهدة إنشاء منطقة تبادل حر مع االحتاد األوريب 
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: شمعاهدة مراك -والأ  

قانونه  تهي تلك املعاهدة اليت أنشئ االحتاد املغرب العريب مبقتضاها وهي يف ذات الوق    

أجهزته ،وكذا كيفية العمل فيها  ت و مبادئه واختصاصا ألهدافهحتديدا الذي يتضمن  األساسي

 وقد أخذت هذه املعاهدة شكل معاهدة دولية متعددة األطراف حينما مت التوقيع عليها من طرف

                                                           . 1989قادة الدول املغاربية يف فرباير سنة 

 إطاروهلذه املعاهدة طبيعة خاصة متيزها عن أي معاهدة دولية أخرى ، ألا تسبح يف      

 األعضاءدول معاهدات التنظيم الدويل حيث ال يقتصر أثرها على ترتيب التزامات على عاتق ال

                                                   .املشتركة  األهدافمكلفة مبتابعة وحتقيق  ولكنها 

:  1أساسيتنيلقد جاءت املعاهدة خباصتني      

 فان ما مثيف االحتاد ، ومن  األعضاءتسري يف مواجهة الدول  تلك املعاهدة أحكام إن �

التحفظات على بعض  إبداءمن جواز  األخرىاملعاهدات جيري عليه العمل أحيانا يف 

 إبرام معاهدة االحتاد ، كذلك ال جيوز ألحكامجيوز بالنسبة  نصوصها أو وثائقها ، ال

تعليق القبول  تقدمي ما يعرف باالتفاقيات التفسريية ، وكما ال جيوز  أواتفاق مكمل 

  .حتفظ  أواملعاهدة على أي شرط  إىليف االنضمام 

قيمة الهلا قيمة قانونية تعلو على  االحتاد إنشاءاليت تضمنتها معاهدة  ألحكاما إن �

سواء كان  األعضاءالقانونية لكافة القواعد واالتفاقيات القانونية اليت ترتبط ا الدول 

حدث تعارض يف  فإذاأم الحقا لوضعها ،  اإلنشاءهذا االرتباط سابقا على معاهدة 

إنشاء أخرى تكون الدولة العضو طرفا فيها ومعاهدة  معاهدة أحكامبني  األحكام

من  16 ، وهو ما تضمنته صراحة نص املادة األخرية األحكاماالحتاد وجب تطبيق 

ها مع أي اتفاق عاهدة يف حالة تناقضامل أحكاممعاهدة االحتاد  حيث نصت على تطبيق 

مل تقم بتعيني اجلهة اليت  معاهدة االحتاد أن، غري  األعضاءمن الدول  أكثر أوتربمه دولة 

معاهدة االحتاد وبني االتفاقيات اليت ارتبط ا  أحكامبني  ضتقرر وجود تعارض وتناق

  . معاهدة االحتاد إبرامالعضو قبل أو بعد 

                                                 
  1 . 116، ص 2004مجال عبد الناصر مانع ، احتاد املغرب العريب ، دراسة قانونية سياسية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، -
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أال يربم مثل هذه االتفاقيات  االحتاد أعضاء يكون من واجب كل عضو من أن يالطبيعمن      

هليئة القضائية ا أنيسعى للتخلص منها ، كما  و أن ن ميتنع عن تنفيذهاوا املناقضة ملعاهدة االحتاد

            . األخرىالتعارض بني املعاهدة وبني االتفاقيات الدولية  أحواللالحتاد قد متلك مناقشة 

 

يف االحتاد على النحو السابق ، فهل هذه  األعضاءكانت معاهدة االحتاد تلزم الدول  وإذا    

الواقع العملي جيعلنا نتفق مع وجهة  إن؟  األخرىتسمو على مواثيق املنظمات الدولية املعاهدة 

ما للمنظمات الدولية السيما  األساسياملتحدة يعد القانون  األممميثاق منظمة  أنالنظر اليت ترى 

ب الدويل ، وهو ما يترت واألمنعن حفظ السلم "  املتحدة ألمما"  األميتعلق مبسؤولية املنظمة 

 أهدافهاويكون من بني  إنشاؤهااليت يتم  اإلقليميةعليه نتيجة هامة مفادها أن املنظمات الدولية 

 أحكاممع  أحكامهاتتعارض  ال أن، جيب  اإلقليمي اإلطاريف  واألمنبصفة خاصة حفظ السلم 

                                                                                . املتحدة  األممميثاق 

 

ما  أن و معاهدة االحتاد تعترب معاهدة دولية مجاعية ذات طبيعة خاصة نأيستخلص مما سبق     

منها احلق يف  ألييكون  أنيف االحتاد دون  األعضاءتسري يف مواجهة الدول  أحكامتضمنته من 

ة تسمو عند تطبيقها على الواردة يف تلك املعاهد األحكام أن نصوصها ، و أحدحتفظ على  إبداء

                                                  . األعضاءاليت يرتبط ا  األخرىاملعاهدات  أحكام

  

: 1تعديل أحكام املعاهدة -1  

كغريها من  أاذات صبغة دستورية ، أي  األطرافمعاهدة االحتاد معاهدة دولية متعددة  إن     

الذي  األمر،  األخريةيطرأ عليها ما يطرأ على هذه  اإلقليميةنظمات الدولية الوثائق املنشئة للم

اقتضى بضرورة وجود نص خاص باملعاهدات يواجه مراجعة أو تعديل نصوصها قصد مسايرة 

 األمرلالحتاد عنصر الدوام ،  األساسيةمن العناصر  ألنهالتطورات السريعة يف العالقات الدولية ، 

له يف حالة توافق دائم مع مقتضيات الظروف الدولية  املعاهدة املنشئة أحكامون تك أنالذي يتحتم 

،بل تتعرض لعديد من الثغرات من آن آلخر ، ومن  حداحال و تلك الظروف اليت ال تستقر على 

                                                 
. 124مجال عبد الناص مانع ، مرجع سبق ذكره، ص -  1 
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نتيجة و الضرورة لذلك وتعديلها كلما تطلبت  أحكامهاجيب أن ختضع معاهدة االحتاد ملراجعة مث 

نت معاهدة االحتاد أحكاما خاصة بشأن التعديالت الواجبة حىت يتم جتنب حالة لذلك فقد تضم

يتم تعديل أحكام هذه :  181األطراف املوافقة عليها ، وهو ما نصت عليه املادة  أحدرفض 

الدول األعضاء ويصبح هذا التعديل نافذ املفعول بعد املصادقة  ىإحداملعاهدة بناء على اقتراح من 

                                                                .ءكافة الدول األعضاعليه من طرف 

: تعديل معاهدة االحتاد يتم على النحو التايل  أننستخلص من هذا النص   

.  األعضاءالدول  ىإحداقتراح تعديل أحكام املعاهدة يتم بطلب  إن -1  

من قبل جملس الرئاسة ومتت املصادقة عليه من  إلمجاعبا إقرارهما مت  إذايصبح التعديل نافذا  -2

.الدستورية لكل منها  لألوضاعيف االحتاد وفقا  األعضاءطرف كافة الدول   

  

      : على مرحلتني  أحكامهاالتعديل يف  إجراءوهكذا تكون املعاهدة قد تنبت القاعدة العامة يف 

يف  األعضاءلثانية وهي التصديق عليه من قبل الدول ، ا باإلمجاعالتعديل  إقراروتتمثل يف  األوىل   

                                                .الدستورية يف كل دولة عضو  لألوضاعاالحتاد وفقا 

أي  إدخال األحيانغلب أتعديل جامدة حيث يصعب يف  إجراءات أمام إمانكون  فإنناوعليه     

 تأخذاليت  األعضاءالشتراطه املوافقة اجلماعية للدول  اإلجراءة لصعوب نظرا تعديل على املعاهدة

                                                                   .اللتزام الدولة  كأساسالرضا  مببدأ

 

قة تقليدية ومل تعد تتفق مع يالطريقة السابقة تبقى طر أنيرى الفقه احلديث يف القانون الدويل    

غريات الظروف وتغريات احلياة يف العالقات الدولية ، لذا فان غالبية املواثيق الدولية تكتفي مبوافقة ت

                                                                 .التعديالت ونفاذها  إقراريف  األغلبية

 

يف تعديل املعاهدة  اإلمجاعاشتراط  إنيرى الدكتور مجال عبد الناصر مانع، رمحة اهللا عليه ،     

                                                           :التالية  لألسبابيتالءم وطبيعة االحتاد  أمر

                                                 
. 125املرجع السابق ، ص  - 1   
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تعديل   إجراءصعوبة يف االتفاق على  أية وال يثرييضم االحتاد حاليا الدول املؤسسة فقط    

ال يثري العمل  حىتضمانا لتنفيذ القرار  باإلمجاعقرار يصدر ال أنبالعكس من مصلحة االحتاد 

                                                      .دولة بعدم الرضا  أياحتجاج  األغلبيةبقاعدة 

اول التوفيق بني حيكثريا ما  فإنه باإلمجاعقرار التعديل  إصدارعندما حيرص االحتاد على     

      .القرارويضمن فعالية  األغراضيف االحتاد مبا خيدم مجيع االجتاهات و اخلمس  الدولاجتاهات 

           و يؤمن له النجاح يف املستقبللتعديل املعاهدة يضمن فعالية االحتاد  اإلمجاعتطبيق  إن 

 إصدار اليت مل يكتب هلا النجاح بسبب   ، الكثري من التجارب التكاملية السابقة  وقد رأينا

                                       .فشلها إىل األخرييف  أدىفعالية مما  أيمرنة ليس هلا  قرارات

                          

يف حق  إالالتعديل لن ينفذ  نأحتاد و تتمثل يف االلة خطرية دد أيثري مس األغلبيةبقاعدة  فاألخذ 

. هالدول اليت قبلته ولن تلتزم به الدول الرافضة ل  

وعليه فان تعديلها  اإلمجاعبقاعدة  األخذمعاهدة االحتاد هو  إبراماملتبع عند  اإلجراءلقد كان  

                                                                     . اإلجراءيتم وفقا لذات  أنجيب 

عاهدة مراكش ، ليتم التطرق فيما الدراسة الطبيعية القانونية مل إىللقد مت التطرق يف هذه النقطة  

                                                           .اجلانب الضرييب من هذه املعاهدة  إىل يأيت

 

: معاهدة مراكش واجلانب الضرييب  - 2  

اجلبائية يف اتفاقيات التكامل االقتصادي ضروريا ، وذلك راجع للسببني  األحكاميعد توفر      

                                                                                             : لتاليني ا

لتحريف مسار  كأداةويتعلق حبظر املعامالت التمييزية واليت تعين استخدام الضريبة  األول    

ظهور منافسة  إىليؤدي وهو ما  ،املنافسة بني املنتجات الواردة من دول خمتلفة حنو سوق معينة

                                                    .مضرة اجتاه املنتجات القادمة من الدول املختلفة 

السبب الثاين ويتمثل يف احلماية اجلبائية اليت متنح للمؤسسات الوطنية امتيازات حتمي ا    

عترب تدخل للدولة يف املنافسة الدولية بصورة غري منتجاا احمللية من املنافسة اخلارجية ، وهو ما ي

                                                 .للمحافظة على السوق الوطنية  كأداةمرغوب فيها 
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لذا فان اجلانب الضرييب حيظي باهتمام كبري يف اتفاقيات التكامل االقتصادي دف نزع كل     

                         . األعضاءقوانني الدول  أوية يف تشريعات ذو طبيعة متييز أوعنصر محائي 

  

كربى للجانب السياسي على  أمهية أعطت أافيما خيص معاهدة مراكش فيمكن القول      

حذر للبناء عن تصور  األعضاءالذي يفسر ببحث الدول  الشيءحساب اجلانب االقتصادي ، 

على القضاء على اخلالفات السياسية بني هذه الدول وهو ما املغاريب وذلك من خالل آليات تعمل 

                                                       .يؤكده الطابع العام الذي جاءت فيه املعاهدة 

 

ولكن  اإلشارةنه مت أ جندمن خالل حتليل معاهدة مراكش وخاصة فيما يتعلق باجلانب الضرييب     

التكامل املغاريب ، وهو ما تدل عليه املادة الثانية من  إطارالتجانس الضرييب يف  إىلبصورة ضمنية 

                                                                     : ضرورة  إىلترمي  إذ ،املعاهدة 

                                                          .سياسة مشتركة يف مجيع ااالت  إتباع -

فيما  األموال، اخلدمات ، البضائع وكذا رؤوس  لألشخاصالعمل التدرجيي لتجسيد التنقل احلر  -

                                                                                 .  األعضاءبني الدول 

التجانس  إىلولو بصفة غري علنية  إلشارةافقد مت من خالل املعاهدة املؤسسة لالحتاد  إذن    

ما قورن مبا  إذامن مراحل التكامل املغاريب  أخريةالضرييب ، والذي البد من استخدامه كمرحلة 

                                                                           .  األوريبحدث يف االحتاد 

 

التكامل املغاريب ضمن معاهدة مراكش  إطارللتجانس الضرييب يف  اإلشارةكما رأينا فقد مت      

 املغاربة األقطاربني  األموالوذلك من خالل احلث على حترير حركة السلع ، اخلدمات ورؤوس 

والتعريفية املغاربية ، واليت مت التوقيع عليها خالل ولقد اتبعت معاهدة مراكش باالتفاقية التجارية 

 إىلحيث أشارت )  1991مارس 11( يت انعقدت برأس املانوف يف القطر اللييب القمة املغاربية ال

احتاد املغرب العريب  أقطارتكوين منطقة تبادل حر بني  أجلاليت جيب حتقيقها من  األساسيةالقواعد 

                                                                        : 1 ب ةتفاقيتقضي هذه اال و

                                                 
  1 . 143فتح اهللا ولعلو ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
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احمللي من احلقوق اجلمركية والضرائب و الرسوم ذات املفعول  األصلاملنتجات ذات  إعفاء -

               . رسم تعويضي  إقرار أحيانااملشابه باستثناء الرسوم املقتطعة على املنتجات احمللية و 

اد مستوردة من مو إنتاجهااملغاريب واليت تطلب  األصلاملنتجات ذات  أن إىلتشري  60املادة  -

حق تعويضي يف حدود  إىل، ختضع  ةالدخول املؤقت أواملستفيدة من نظام التخزين غري  قطاراأل

            . قيمة التكاليف  إىل إضافةقيمة السلعة  أساسيف البلد املستورد النهائي على %  17.5

ل عرقلة غري مجركية العضوة املسامهة يف وضع الئحة من السلع تعفى من ك األقطاربطلب من  -

                 . اجلمركي حقيقيا وفاعال  اإلعفاءبشكل تدرجيي قصد جعل  ةالالئحوتوسع هذه 

الوضع االقتصادي الكلي ، وكذا  أو اإلنتاجيةالفروع  ىإحدببروز اختالالت حادة متس  إن -

عضو يف االحتاد  تسمح لكل قطر  كلها عوامل،ناشئة يف محاية صناعة  األقطارقطر من  إرادة

                                                               ) .  11مادة ( انقادية  إجراءاتباختاذ 

تلتزم األطراف املتعاقدة بعدم اختاذ إجراءات اغراقية ، ومنح معونات للصادرات وعدم حتريف  -

                                                               ) .  12مادة ( قواعد املنافسة الشريفة 

                                   :و هي التالية  األصلحيدد نص االتفاقية معايري املنتوجات ذات  -

وضمنها املنتوجات الزراعية ومنتوجات الصيد  األقطار أحدجة كليا داخل نتاملواد امل -        

                             . و املوارد الطبيعية اليت مل تعرف أي حتول البحري واحليوانات احلية ، 

من  األقلعلى %  40 إىليف البلد املصدر  اإلضافيةها تاملنتوجات الصناعية اليت تصل قيم -        

من  األقلعلى %  60 إىلمغاريب  أوحملي  أصلمن  األوليةاليت تصل قيمة املواد  أو اإلنتاجقيمة 

                                                              . املستعملة  األوليةة الكلية للمواد القيم

املسجلة يف لوائح موضوعة باتفاق مشترك حتدد مستويات  األخرىاملنتوجات الصناعية  - 

        . يكون هذا التحويل كافيا ومربرا اقتصاديا ال أنالتحويل الضرورية لكل منتوج على شرط 

  

ما جاءت به من بنود رامية لتحرير  أن إالعلى الرغم من الصعوبات اليت واجهتها هذه االتفاقية     

 إقامةبني الدول املغاربية ، يؤكد ضرورة  األموالالتجارة ، انتقال السلع ، اخلدمات ، رؤوس 

السوق املشتركة وكذا  جتانس ضرييب مغاريب ، يتم من خالله حتديد قواعد املنافسة بني مؤسسات

                                                                      . اإلنتاجتنقل حر لعوامل  تأمني
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: منطقة التبادل احلر مع االحتاد االرويب  -ثانيا   

ك توجه على الدول الفاعلة آنذا إفرازاتمنذ اية احلرب العاملية الثانية وما ترتب عنها من     

تنظيم  إعادة، ليتم " مارشال " من جديد من خالل خمطط  اوروبأبناء  إعادةاالهتمام حنو 

املتوسط  األبيض، لدى فقد البحر  1957اقتصاديات بلداا الغربية من خالل ميثاق روما سنة 

اقتصادية  ةبأمهينه ال يزال حيظى أيف االسترياتيجيات السياسية والعسكرية ، غري  أمهيتهالقليل من 

                                                                 .يب ورلدول االحتاد األ بالنسبة خاصة

  

مواردها الطبيعية املهمة ، ومن  املتوسط وكذا األبيضاالسترياتيجية لدول احلوض  لألمهيةونظرا    

، ظهر مفهوم الشراكة مع االحتاد  ابأوروضمان االستقرار السياسي واالجتماعي على حدود  أجل

                                                      . 1يب وقد كان ذلك مع بداية السبعينات وراأل

 

توقيع العديد من االتفاقيات بني االحتاد  1995حىت  1972و قد مت يف الفترة املمتدة من       

ت هذه االتفاقيات قدرا كبريا من التعاون بني الطرفني رويب وبعض الدول املتوسطية حيث وفرواأل

مجركية لبعض  إعفاءاتوذلك يف جماالت التجارة والصناعة والقطاع التمويلي وكذا تقدمي 

          .املنتجات الزراعية واملنتجات نصف املصنعة خاصة تلك اليت منشأها دول املغرب العريب 

 

املؤسسة هلذه الشراكة  األرضية،  1995نوفمرب  28و  27د يف املنعق"  برشلونة" يعترب مؤمتر     

 األمريتعلق  دولة يف احلوض املتوسط و 12رويب و ودولة عضو يف االحتاد األ 15و قد مجع املؤمتر  

، لبنان ، مالطا ، املغرب ، فلسطني ، سوريا  األردن،  إسرائيلبكل من اجلزائر ، قربص ، مصر ،  

، احملور  واألمين، احملور السياسي  أساسيةقد متحورت حول ثالثة حماور  ، و2تونس ، وتركيا  

للدول املتوسطية  ىتقنية ومالية وتكنولوجية تعطاالقتصادي من خالل منح تسهيالت ومساعدات 

، و االستفادة من  اإلنتاجيةهياكلها  وأقلمةصناعاا  تأهيليب بغرض ورواملتعاقدة مع االحتاد األ

فيتعلق باجلانب  األخرياحملور  أما منافسة دولية ،ل يف ولوجي وبالتايل الدخوالتطور التكن
                                                 

رهانات ، حصيلة وآفاق ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة : متوسطية  –رقايقية فاطمة الزهراء ، الشراكة األورو - 1

  .20.، ص  2005/2006تار ،  عنابة ، باجي خم
2  -Abdelhamid MOURAD- BOUDIA , Le partenariat Euromediteraneen : un Espace de demande effective à   
promouvoir , in  revue monde en développement tome 29 N= 115 / 116 ,Paris . 2001, p. 115 .    
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باعتباره العنصر املرافق والدافع  لألفراداالجتماعي للدول املتوسطية وحتسني املستوى املعيشي 

                                                                           .القوي للتطور االقتصادي 

  

قيع اتفاقيات شراكة وتو إلمضاء –تونس ،املغرب و اجلزائر  –لقد تسابقت البلدان املغاربية      

الداخلية اليت تعكس تنامي االختالالت وتطور  أوضاعهايب ، يف ظل وراد األمنفردة مع االحت

 األمراملغاربية ،  سيادة البلدان بإضعاف، ويف حميط دويل متيزت حتوالته اهليكلية القسرية  األزمات

وزا التفاوضي وقلل من قدرا التضمينية ملكاسبها بتلك االتفاقيات مما جعلها غري ضعف أالذي 

موازين القوى كانت يف غري صاحل االقتصاديات املغاربية اليت دخلت يف  أنمتكافئة ، ذلك 

يف وحدة  مندمجك كتكتل اليت تتحر ، اتمعة يبروألامفاوضات مبسارات منفردة مع دول االحتاد 

                                        .مشتركة  وأمنيةاقتصادية معززة مبنظومة مؤسسية و سياسية 

 

مت  األهدافوقد تضمنت مجيع االتفاقيات املنفردة للشراكة مع بلدان املغرب العريب جمموعة من    

                                                                               : 1عليها ومنها  التأكيد

. املغاربية يف خمتلف امليادين  األوربيةللحوار السياسي يساهم يف تقوية العالقات دائم  إطار إجياد -  

تنمية املبادالت وضمان االرتقاء بالعالقات االقتصادية واالجتماعية املتوازنة بالنسبة جلميع  -

     .  األموالحتديد شروط التحرير املتنامي حلركة السلع واخلدمات ورؤوس من خالل  األطراف

    . يب روألو االحتاد ا األخريةهذه  بني، وبني بلدان االحتاد املغاريب  واالندماجتسهيل التكامل  -

                         .االرتقاء بالتعاون يف ااالت االقتصادية و االجتماعية والثقافية و املالية  -

  

بعده كل من الواليات املتحدة  ليأيتللبلدان العربية  األوليب الشريك ورويعد االحتاد األ    

يف  وريباألمن جتارة االحتاد %  2ال  1من  إالاملغرب العريب ال ميثل  أنفاليابان ، غري  األمريكية

2% 70 إىل 60حني متثل مبادالت البلدان املغاربية مع االحتاد االرويب من      

                                                 
.  27، ص صاحل صاحلي ، مرجع سابق    -1  

2 - Abdennour BENATAR , Le Maghreb entre le Partenariat Euro-mediterraneen et le partenariat Americo-
maghrebin , La mediteranné occidentale , CREAD, Bejaia , 2003 ,p. 77 .   
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تبعية يف هذه العالقات التشاركية التجارية هو دول احتاد  األكثرالطرف  أنالذي يعين  األمر      

 مستويات التبعية  إىلاليت تطورت درجة االنكشاف االقتصادي التجاري ا املغرب العريب 

      يبوراأل تلك النسبة ال تتجاوز يف االحتاد أنيف حني %73من  أكثرالشديدة حيث بلغت 

                                          .مع تنوعها السلعي و السوقي و القيمي و النوعي % 25

         

يب من شراكة انفرادية مع االحتاد األورات لقد ارتبطت كل من تونس واملغرب واجلزائر باتفاقي    

 تنفيذ التزاماا بدءا من التنفيذ جبدول الدول املوقعة يف بدأتمنطقة تبادل حر ، و قد  إقامة أجل

الشريكة ، والتخلي عن القيود والقواعد  األطرافواردات  أمامزمين للتخفيضات اجلمركية 

.  األوريببلدان االحتاد  إىلاحلمائية و التحفيزات االنتقائية للمنتجات الوطنية و للصادرات منها   

 

املغرب العريب   أقطار أماماقتصادية ، جديدة  املستجدة ستخلق مصاعب األوضاعهذه  إن    

من  إيرادااخاصة فيما يتعلق مبحدودية وضعف املقدرة التعويضية للخسائر املتوقعة يف حصيلة 

 وأكثريف البلدان املغاربية  اإلمجايلمن الناتج احمللي %  2الرسوم اجلمركية اليت تشكل نسبة تفوق 

التكاليف اليت تتحملها الدولة سواء تلك الناجتة عن  إىل فةإضا،  إيراداامن جمموع %  10من 

اخنفاض حصيلة الضرائب بسبب اآلثار السلبية لتدهور املقدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية و 

            . االجتماعية  األوضاعانعكاساا على عوائدها ونتائج أعماهلا أو تلك املرتبطة بتدهور 

اخلسائر املتعلقة بالرسوم اجلمركية بالنسبة للبلدان املغاربية وعدم  أمهيةني يب قالالح واجلدول    

                                                   .وجود بدائل تعوضه يف املدى املتوسط و القصري 
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اجلمركية ضمن جمموع اإليرادات و الناتج احمللي  حصة اإليرادات  ) :9(جدول رقم    

                 اإلمجايل

:البلد  التعريفات اجلمركية على واردات االحتاد االرويب  

:من الناتج احمللي اإلمجايل %  :من جمموع اإليرادات %     

:اجلزائر   

:املغرب   

:تونس    

1.8  %  

1.9  %  

2.6  %  

15.2  %  

9.2  %  

21.7 %  

 
الصناعي ، امللتقى الدويل  و تأهيل القطاع   أداءعبد القادر دربال و زايدي بلقاسم ، تأثري الشراكة االرومتوسطية  على . د : املصدر    

.   ، سطيف ، اجلزائر  2002حول تأهيل املؤسسة االقتصادية ، أكتوبر   

 

عزل عما جيري من حتوالت تعيش مب أناالقتصاديات املغاربية ال تستطيع  أنكل ذلك يدل على     

البيين ، والذي يكون يف نظرنا من تعاوا التكاملي  أشكاليف العالقات االقتصادية عليها ترقية 

جتانس ضرييب مغاريب ، خاصة يف جمال الرسم على القيمة املضافة باعتبارها الضريبة  إقامةخالل 

                                                                        . الواردة يف أي تبادل جتاري 

 

تغطية الفجوة  أجلاحلقوق اجلمركية و ذلك من  إلغاءبعد  إليهاو اليت من املؤكد سيتم اللجوء     

ن التجانس الضرييب املغاريب سيسمح دون شك بالقضاء على ا، ومنه ف اإللغاءاليت حيدثها هذا 

و توزيع عادل لالستثمارات  أكربدان املغاربية وحتقيق استقطاب بلبية املضرة بني اليرضاملنافسة ال

                                                            .املباشرة بني دول االحتاد املغاريب  األجنبية

 

    السوق املغاربية املشتركة  إقامة: الفرع الثاين  

بتحديد عدة درجات لسلم التكامل االقتصادي " ا بال بالس" فيما سبق فقد قام  رأيناكما     

بداية باتفاقية التفضيل اجلمركي ، منطقة التجارة احلرة ، االحتاد اجلمركي ، السوق املشتركة  

                                                      .الوحدة االقتصادية ، التكامل االقتصادي التام 

السوق املشتركة تشمل على شقني  أنف مراحل التكامل يتبني و من خالل دراسة خمتل    

، و يعطي ذلك حركة  األعضاءو يتعلق بتحرير التجارة البينية بني الدول  األولرئيسيني ، الشق 
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القيود املفروضة على التجارة السلعية البينية مع  بإزالةالتبادل السلعي و يتكفل االحتاد اجلمركي 

الشق الثاين فيختص بالبحث عن الوسائل  ، أمادة اجتاه العامل اخلارجي فرض تعريفة مجركية موح

املال املادي ، اليد العاملة و  رأسالعمل ، :  اإلنتاجحرية انتقال عناصر  مبدأ بإقراراملختلفة اخلاصة 

                                                                                     .كذا التكنولوجيا 

 

و هو  1995هذا االحتاد يف اية سنة  إقامةفيما يتعلق باالحتاد املغاريب فقد كان من املفروض      

و قد  1990ما تضمنه البيان اخلتامي لقمة رؤساء الدول املغاربية اليت انعقدت باجلزائر يف جويلية 

  سوق مشتركة مغاربية  إقامة صدر الرؤساء بيانا مهدوا فيه بتسريع خطى التكامل االقتصادي وأ

                                          : 1و متت املصادقة على مخس اتفاقيات اقتصادية تتعلق بـ

.  تبادل املنتجات الزراعية *    

.   اختاذ إجراءات ملنع انتشار اآلفات الزراعية *    

.تشجيع االستثمارات و ضماا *    

.  رييبضإاء االزدواج ال*    

. مني حرية انتقال تبادل البضائع و األشخاص بني البلدان اخلمس تأ*    

سوق مغاربية مشتركة  إقامةمن بني االتفاقيات اليت تساهم يف  أن إىل اإلشارة درجيو منه فانه     

             .اخلمس  األقطاربني  األموال، اخلدمات و كذا رؤوس  األفرادتلك املتعلقة حبرية تنقل 

 

  األفرادحرية تنقل :  أوال

سوق  إلقامةيف تكتل اقتصادي ما ، شرط ضروريا  األعضاءبني الدول  األفرادتعد حرية انتقال     

الس  ىبإبرام اتفاقية على  مستو األعضاءاالحتاد املغاريب فقد قامت الدول  إطارو يف مشتركة ، 

جويلية  14ئع وسائل العبور و قد كان ذلك يف الرئاسي متعلقة بالنقل الربي للمسافرين ، البضا

1993 .                                                                                             

 

                                                 
  1 . 487حممود حممود اإلمام ، مرجع سابق ، ص  -
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الدول املغاربية  ىإحدفيما خيص املسافرين فقد مشلت االتفاقية كل املواطنني من جنسية     

 أوطبيعيني  ألشخاصرقمة فيها ، سواء كانت مركبات مملوكة العضوة و املستعملني ملركبات م

ركبات تكون هذه امل أنمعنويني ، و قد جاءت املادة الثانية من االتفاقية واضعة شرط  أشخاص

ال يفوق وزا  بأمتعةمزودين  أشخاصمن مثاين  أكثرن تتضمن موجهة حنو نقل املسافرين وأ

                                                                                     . الطنني و نصف 

مسبق من طرف  فهو خاضع لترخيص –حسب املادة السابعة  –فيما يتعلق بنقل السياح  أما   

                                                                .ركبة املعنية يف بلد ترقيم امل السلطات

 

فيما خيص نقل البضائع ، على ضرورة التزام السائقني باحترام الدول املغاربية  ةشري االتفاقيو ت    

ضرورة احترام قانون  إىل  باإلضافةو محولة املركبات  أبعاداملستقبلة و ذلك فيما يتعلق بوزن 

                                             .املرور ، مع ضرورة مرافقة أي استثناء بترخيص صريح 

               .  اإلتاواتمن كل الرسوم و  إعفاءاستفادة املراكب املذكورة من  إىل اإلشارةجتدر 

   

لخدمات لالتنقل احلر : انيا ث  

ركيزة يقوم عليها التنقل احلر للخدمات هذا التنقل الذي يدخل يف  أهميز يعدم التم مبدأيعد     

           . األعمالو رجال  األطباءكاحملامني ،  األجراءعيني غري الطبي األشخاص إقامةحرية  إطار

 

، و قد كان  األشخاصدخل هؤالء تتجسد هذه احلرية من خالل فرض ضريبة وحيدة على     

قواعد التعاون املتبادل يف ميدان  إرساءاتفاقية تفادي االزدواج الضرييب و  إبرامذلك من خالل 

حمرم عام  أولل احتاد املغرب العريب و اليت مت توقيعها يف اجلزائر يف الضرائب على الدخل بني دو

                                                               . 19901يوليو  23املوافق لـ  1411

  

                                                 
رجب عام  21،الصادرة يوم ا�ربعاء  6الجريدة الرسمية ،العدد رقم .ية تفادي االزدواج الضرييب املادة األوىل من االتفاق -

  1 . 215، ص 1991فبراير  6، الموافق ل  1414
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قواعد التعاون املتبادل يف ميدان الضرائب على  إرساءلقد نصت هذه االتفاقية على حتقيق و       

و البضائع بني دول احتاد املغرب العريب و حرصا على تبادل  األشخاصدخل و سعيا لتسيري تنقل ال

                                                 . اخلربات و اجناز مشاريع مشتركة يف شىت ااالت 

 

طبق عليها هذه تتمثل الضرائب اليت تو1و تنطبق هذه االتفاقية على الضرائب على الدخل       

: االتفاقية يف   

  .  األشخاصالضرائب املتعلقة بدخل 

. الشركات  بأرباحالضرائب املتعلقة   

يقع تبادل املعلومات من طرف السلطات املختصة التابعة للدول املتعاقدة يف اية كل سنة       

                                              .حول التغريات املدخلة على كل من تشريعاا اجلبائية 

  

 إىل األجور، بكوا ختضع  اإلقامةحرية  مبدأهذه االتفاقية على  أشارتذلك فقد  إىل إضافة    

 ىإحدمعنويني الذين ميارسون وظائف عمومية يف  أشخاصضريبة الدخل و احملصل عليها من قبل 

                                                                                     . 2األعضاءالدول 

يف  األموالعنصر آخر البد من توافره لتحقيق حرية انتقال اخلدمات ، وهو حرية تنقل رؤوس     

من هذه  األولقدر هام من الضمانات للمستثمرين باعتبارهم املستفيد  إعطاءاملغاربية و  األقطار

                                                                                              .العملية 

هذا اال مت املصادقة على االتفاقية املغاربية لتشجيع و ضمان االستثمار بني دول احتاد  يف      

  1990يوليو سنة  23املوافق لـ  1411حمرم عام  أولاملغرب العريب املوقعة يف اجلزائر بتاريخ 

  تدعيم التنمية و تعزيز التبادل التجاري امن شأ يع و ضمان االستثمارات اليتتشج دف ذلك

 األموالمنح رؤوس  أجلالعريب يف خمتلف ااالت ، من  و املنافع املشتركة بني بلدان احتاد املغرب

 أكثرمعاملة يف البلد اآلخر ،  احتاد املغرب العريب   من بلدان  و االستثمارات التابعة لكل بلد

                                                                                            . تفضيلية 

     
                                                 

.  362، ص  1411رجب عام  21،  06املادة الثاين ، الفصل الثاين ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  -  1  

.مرجع سابق . من اتفاقية تفادي االزدواج الضرييب  20املادة  -  2  
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لقد تناولت االتفاقية يف البداية و من خالل الفصل األول حتديد جمال تطبيقها ، و ذلك من    

           ائدات ، االستثمار ، املستثمرخالل تقدمي تعاريف لكل من األشخاص ، رأس املال، الع

                                                                            . 1و أخريا الطرف املتعاقد

أما الفصل الثاين فقد تناول األحكام املتعلقة باالستثمار ، إذ جاءت املادة األوىل بتشجيع      

لدول األعضاء ، و استثمارها يف هذه األخرية ، مع ضرورة توفري انتقال رؤوس األموال بني ا

                    .2اإلمكانيات الالزمة و املالئمة هلذا االستثمار و كذا تقدمي التسهيالت الالزمة 

يسمح للمشروع  أنكل ذلك مع مراعاة القوانني اجلارية يف البلد املضيف الذي البد من    

                                               . 3سويق منتجاته داخليا و خارجيااالستثماري حبرية ت

 اإلنتاجيةسياسة ال أواالستثمار ،  إدارةعدم تدخل الطرف املتعاقد يف  إىلكما تطرقت االتفاقية     

 أوجه ، كما حيق للمستثمر التصرف حبرية يف االستثمار جبميع4غريها  أوالتوظيفية  أواملالية  أو

جزئيا ملواطين دول احتاد  أومن ذلك نقل ملكيته كليا ،التصرف القانونية اليت تسمح ا طبيعته 

                     .5ترتيب حقوق الغري عليه  أوتصفيته  أو إنقاصه أواملغرب العريب و يف زيادته 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.  6املادة األوىل من االتفاقية ، الفقرة : الطرف املتعاقد -  1  

.  373من الفصل الثاين التفاقية تشجيع االستثمارات ، اجلريدة الرمسية ، مرجع سبق ذكره ، ص  2املادة -  2  

.  373الستثمارات ، اجلريدة الرمسية ، مرجع سبق ذكره ، ص من الفصل الثاين التفاقية تشجيع ا 3املادة  - 3  

. من الفصل الثاين التفاقية تشجيع  االستثمارات ، اجلريدة الرمسية ، مرجع سبق ذكره  4املادة -   4  

.    من الفصل الثاين التفاقية تشجيع االستثمارات ، اجلريدة الرمسية ، مرجع سبق ذكره 5املادة -   5  
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قيود مجركية على استرياد معدات  أية إىلاملادة السابقة لتقر بعدم خضوع االستثمار  أتتوقد     

 1منح حرية اختيار املستثمر لشركاء حمليني إىل إضافة،  إنتاجهاملشروع االستثماري و مستلزمات 

                   .2ات مغاربية ربعاملة و خ أيدو كذا تسهيل حصوله على كل ما حيتاجه من  

 آجالطرف متعاقد حبرية حتويل و بدون يقر الفصل الثالث من هذه االتفاقية بالسماح لكل      

، و ذلك باعتبارها ضمانات مالية  3متعلقة باالستثمار أخرىأي مدفوعات  أواملال و عوائده  رأس

يف  سعر الصرف الرمسي اجلاري العمل بهلالستثمار ، ينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب 

اليت تتعلق بتصريح حتويل العمالت  ألحكاماالقوانني و  طرف سن أليتاريخ التحويل ، كما جيوز 

يف الدعاوى  األحكامضمان تنفيذ  أوو استخالص الضرائب و كذلك محاية حقوق الدائنني 

                            .  4يزي لقوانينهياملعروضة على القضاء ، كل ذلك بتطبيق عادل و غري مت

جتانس ضرييب مغاريب هو وجود فعلي  إلقامةة املالحظ من خالل استعراض الدوافع القانوني     

يعود به من آثار اجيابية  ملامثل هذا التجانس خاصة  إقامةا تسهيل  من شأللدعامة القانونية اليت

                                                                         .على االقتصاديات املغاربية 

 

 

ادية إلقامة جتانس ضرييب مغاريب افع االقتصالدو: املطلب الثاين   

للتجانس الضرييب آثار اجيابية معتربة كاحلد  أنمن خالل الفصل الثاين من دراستنا  رأيناكما     

املباشرة و غريها ، ما  األجنبيةلالستثمارات  األقاليممن املشاكل الضريبية الدولية ، حتسني جاذبية 

العوامل اليت تدفع  أهمجتانس ضرييب مغاريب و لعل  إقامة أورة تبين العريب لضرو املغربيدفع بدول 

             : يف  أساساتلك املتعلقة بالدوافع االقتصادية ، و تتمثل  بإقامتهبالدول املغاربية للتفكري 

    . تفادي عوائق املنافسة الضريبية  �

 . املغاربية  األقطارتنمية املبادالت التجارية بني  �

  

                                                 
. من الفصل الثاين التفاقية تشجيع االستثمارات ، اجلريدة الرمسية ، مرجع سبق ذكره  8 املادة -  1  

. من الفصل الثاين التفاقية تشجيع االستثمارات ، اجلريدة الرمسية ، مرجع سبق ذكره  9املادة -  2  

. من االتفاقية  2، الفقرة  11املادة -  3  

.  من االتفاقية 2، الفقرة  11املادة  -  4  
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تفادي عوائق املنافسة : األول الفرع   

 

 األعضاءهنا بكل االضطرابات الناشئة عن اختالف القواعد القانونية بني الدول  األمريتعلق        

                                                                             .داخل السوق املشتركة 

 أوبيعة خمتلفة كالتوجهات االقتصادية ، االجتماعية تكون هذه العوائق من ط أنكن مم      

                                . السوق املشتركة  أداء عرقلة بإمكانهالقواعد الضريبية ، أي كل ما 

العوائق تلك ذات الطبيعة اجلبائية ، كعدم جتانس اهلياكل الضريبية ، و كذا  هذه جند من بني    

تعملة ، لدى فان إقامة التجانس الضرييب باعتباره توحيد للقواعد الضريبية اجلبائية املس قنيةالت

املغاربية سيسمح بالقضاء دون شك على مثل هذه العوائق ، مما يؤثر إجيابا على عملية التكامل 

                                                                                  .االقتصادي املغاريب 

تتمثل أهم هذه العوائق يف اختالفات اهلياكل الضريبية اليت تؤثر سلبا على املبادالت التجارية يف     

يؤدي تنوع و تباعد االقتطاعات الضريبية  ، املنطقة التكاملية ، إضافة إىل اختالف اهلياكل الضريبية

و جر ، رات األجنبية املباشرةيف دول التكامل االقتصادي إىل عدم توازن يف جاذبية الدول لالستثما

                                                 . هذه الدول إىل الدخول يف دوامة املنافسة الضريبية 

و هو األمر الذي يؤدي إىل تقليص اإليرادات العمومية لدول التكامل خاصة عند زيادة شدة    

صة معدالت الضرائب غري املباشرة لتأثريها املباشر املنافسة ، و تباعد املعدالت الضريبية بصفة خا

                                                                                       . على األسعار 

ربية العمل على تقريب سياسات الدى و للقضاء على عوائق املنافسة ، فالبد للبلدان املغ     

التكامل  كذا حماولة توحيد املعدالت الضريبية املفروضة يف دول  و يةضريبالاالقتطاعات 

بية ضرياالقتصادي ، وهو ما يكون سهل املنال خاصة مع وجود التقارب النسيب للسياسات ال

                                            . املغاربية ، و بالتاي تسهيل إقامة جتانس ضرييب مغاريب 
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: تنمية املبادالت التجارية املغاربية :  الفرع الثاين  

ه غري مستقرة ، إذ تشري ما يزال حجم املبادالت بني املغاربة جد حمدود ، و ما تزال بنيت     

التجارة البينية لدول املغرب العريب إىل تضاؤل حجم الصادرات البينية ، حيث اخنفضت من  بيانات

 912.5، مث إىل  1997مليون دوالر عام  922.4، إىل  1995مليون دوالر عام  1122.5

خالل الفترة %  3.9االخنفاض السنوي هلا حوايل   ، و قد وصل معدل 2000مليون دوالر عام 

                                                   : و هو ما يؤكده اجلدول اآليت  2000 – 1995
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الصادرات البينية لدول املغرب العريب  إمجايللصادرات السلعية و ا إمجايل:   )10(جدول رقم

1995 – 2000 .  
)مليون دوالر (                                                                                        

 
 الدولة ليبيا تونس اجلزائر املغرب موريتانيا اإلمجايل

 البيان
 لسنة

1122.5 

 

000.5 

563.9 

0.10 %  

270.9 

4712.0 

5.7 %  

231.7 

10258.2 

2.3 %  

405.3 

5489.0 

7.4 %  

214.0 

8776.9 

2.4 %  

 الصادرات البينية إمجايل

الصادرات إمجايل  

 إىلنسبة الصادرات البينية 

.الصادرات  إمجايل     

1995 

988.7 2.60 

550.5 

0.5 %  

213.8 

4744.9 

4.5 %  

215.1 

13203.9 

1.6 %  

328.4 

5511.0 

6.0 %  

228.4 

9531.0 

2.4 %  

الصادرات البينية إمجايل  

الصادرات إمجايل  

 إىلنسبة الصادرات البينية 

الصادرات إمجايل  

1996 

922.4 3.1 

525.4 

0.6 %  

164.9 

4676.6 

3.5 %  

226.0 

13820.0   

1.6 %  

310.9 

5569.3 

5.6 %  

218.0 

9778.7 

2.2 %  

الصادرات البينية إمجايل  

ادراتالص إمجايل  

 إىلنسبة الصادرات البينية 
الصادرات إمجايل  

1997 

911.3 2.6 

556.4 

0.5 %  

164.4 

7415.6 

%  2.2  

123.6 

10055.0 

1.2 %  

289.9 

5758.3 

5.0 %  

330.8 

6376.2 

5.2 %  

الصادرات البينية إمجايل  

الصادرات إمجايل  

 إىلنسبة الصادرات البينية 

الصادرات إمجايل  

1998 

906.3 2.44 

515.1 

0.5 %  

212.2 

7372.8 

2.2 %  

250.8 

12453.2 

1.2 %  

296.4 

5881.2 

5.0 %  

 

144.6 

7165.3 

2.0 %  

 

الصادرات البينية إمجايل  

الصادرات إمجايل  

 إىلنسبة الصادرات البينية 

الصادرات إمجايل  

1999 

912.50 4.35 

477.00 

1.0 %  

190.00 

7963.20 

2.4 %  

219.10 

19535.00 

1.1 %  

352.0 

5839.90 

6.0 %  

318.00 

12000.00 

2.7 %  

الصادرات البينية إمجايل  

الصادرات إمجايل  

 إىلنسبة الصادرات البينية 

الصادرات إمجايل  

2000 

.4.عيسى أمحد الفرسي ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر   
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غرب و املالحظ من خالل اجلدول السابق تدين مسامهة الصادرات البينية لكل دولة من دول امل    

                  .%  8 األحوال أحسنمل تتجاوز هذه النسبة يف  إذ ، صادراا إمجايل إىلالعريب 

 2000 – 1995ترة فصادراا خالل ال إمجايل إىللكل دولة فيما يتعلق بنسبة التجارة البينية    

 % 2.3-%  1.1تونس ،   يف % 7.4 -%   5يف ليبيا ، %  5.2 -%  2فقد تراوحت بني 

يف موريتانيا ، يفسر ضعف هذه %  1يف املغرب ، و مل تتجاوز %  5.7 -%  2.4اجلزائر ،   يف

 إنتاجي لبعض اقتصاديات االحتاد باجلزائر و ليبيا ، و اعتماد البعض اآلخر على عالنسبة بالطابع الري

       .م هذه الدول ملعظ اإلنتاجيةالذي يتسبب يف تشابه اهلياكل  األمرو تصدير السلع الزراعية ، 

 

تتمثل السلع حمل التبادل بني دول املغرب العريب يف سلع نفطية و غري نفطية حيث تصدر تونس     

بالنسبة ملوريتانيا فتصدر  أما ، و اجللود و مصنوعاا الكيماوية األمسدةالنسيج و زيت الزيتون و 

ائر النفط اخلام و مشتقاته و كذا الغاز ، يف حني تصدر كل من ليبيا و اجلز األمساكخام احلديد و 

                                                                                             .الطبيعي 

 

التجارة غري الرمسية بني الدول  أوتطور التجارة الباطنية  إىل اإلشارةيف هذا السياق البد من     

هذه التجارة و حتديد  ألمهيةنه يصعب القيام بتقدمي دقيق أغاريب ، و الشك يف االحتاد امل األعضاء

 بعمفعوهلا على االقتصاديات الوطنية مفعول سليب و له طا أنيرى البعض ،  إذ،  يدورها احلقيق

و  ةالداخليعلى مستوى التوازنات املالية  أو اإلنتاجيسواء على مستوى مكونات النظام  إخاليل

                                                                                            .اخلارجية 

 

 ملتطلباتفهي تستجيب : اجيابية  تأثرياتملثل هذه التجارة  أنالبعض اآلخر فيعترب  أما    

ك اليت تكون مصدر دينامكية اقتصادية يف املناطق احلدودية خاصة منها تل أااملستهلكني كما 

اجلزائر و شرق  غرببقيت مهمشة من طرف السياسات االقتصادية الوطنية كما هو احلال يف 

فيها  شاملغرب ، كما تساهم يف خلق عالقات التضامن و املصلحة املشتركة بني مناطق تعي

  بعض عوامل التقارب الثقايف بنفس الفضاء احلضاري وترتبط بعضها  إىلجمموعات بشرية تنتمي 

                                         . منفصلة بفعل احلدود الدولية  أاالرتباط العائلي رغم و ا 
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س به من اليد العاملة ال يتمكن االقتصاد الرمسي من أب قسط ال تساعد على استعمال فإا أخريا    

                                                                                   . 1توظيف  طاقاا 

                                         :  2تتمحور التجارة غري املنظمة املغاربية حول شكلني اثنني

 األحيانالتهريب التقليدي الذي يتسع عرب العديد من الشبكات املنظمة و القوية يف غالب  -أ

املتخصصة يف جتارة  األسواقرتكز نقط انطالقه حول بتواطؤ مع السلطات احمللية و اجلمركية ، و ت

                                                    .املواد املهربة يف املدن و القرى ااورة للحدود  

و العائالت عرب املغرب العريب ال  األفرادانتقال  أناملغاربية ، ذلك  األقطارالسياحة بني  - ب

تكون فرصة  فاألسفارقصد زيارات ذات طابع عائلي فقط ،  أواحية يندرج ضمن بواعث سي

، و كثريا ما تتعدد رحالت  إقامتهم أقطارللتزود بالسلع اليت يقوم البعض ببيعها يف  ألصحاا

سرعان ما تصبح فرصا للقيام  األخريةالزوار القاطنني قرب احلدود يف حتركات متوالية عرب هذه 

                                                                                     . جتارية  بأنشطة

                                           : االجتاهات التالية  عربهكذا تتجلى املبادالت غري املنظمة 

 نسيج  عادية ، قطع الغيار ،  كاستهالفواكه وخضر ، منتوجات : اجلزائر / اجتاه املغرب * 

                                                                         . مالبس ، خمدرات خمتلفة 

غنم و مواد نفطية ، بيض ، سكر ، قهوة ، مشتقات احلبوب ، مسيد  : املغرب / اجتاه اجلزائر * 

       .تلفاز  أجهزة،  جتهيزات فالحية ، بيوت مغطاة ، حمركات هيدرولية ، قطع غيار ، مربدات

                             . منتوجات نسيجية ، توابل ، فواكه ، خضر : اجلزائر / اجتاه تونس * 

هيدرولية ، قطع   زراعية ، حمركات غذائية مدعمة ، جتهيزات د موا: تونس / جتاه اجلزائر ا*  

                                                                                              . غيار 

                                                     .معدات منزلية ، نسيج : ليبيا / اجتاه تونس *  

                  .نفطية و مواد غذائية مدعمة  تمنتوجافواكه و خضر ، : تونس / اجتاه ليبيا *  

                                                                     .صابون : ليبيا / اجتاه اجلزائر *  

                                .سلع استهالك عادية ، مالبس جاهزة : موريتانيا / اجتاه املغرب *  

                                                                 . مجال : املغرب / اجتاه موريتانيا *  
                                                 

.  125فتح اهللا ولعلو ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

.  127مرجع سبق ذكره ، ص   -  2  
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عن طريق البلدان  أحيانامرورها  إىليرجع توسع و انتشار نشاط التجارة الباطنية املغاربية     

كثريا ما نضبت التيارات التجارية الثنائية بسبب التوترات  األخرية، فخالل الثالثني سنة  األوروبية

                                               . ة املغاربي األقطارو اخلصومات السياسية الظرفية بني 

 

: ضعف املبادالت التجارية البينية  -أوال  

ضعف تكامل اقتصاديات  إىلال يرجع فقط يف البداية  اإلقليميةضعف املبادالت التجارية  إن     

اصل بني سامهت بدورها يف ذلك و هي املرتبطة بغياب التو أخرىهناك عوامل  أن إذاملنطقة ، 

التعرف على فرص املبادالت املتاحة و درجة استقطاب السوق  إمكانيةالفاعلني املغاربيني و ضعف 

         : إىلضعف هذه املبادالت  أسباب، ميكن تلخيص ...اخل  1لالقتصاديات املغاربية األوروبية

توافرها يف بعض الدول  إىل أدىبني دول االحتاد  األساسيةغياب التكامل بني القطاعات البينية - 

الصناعية ، ومن مث ارتفاع تكاليف منو القطاعات  إعاقة إىل أدىو ضعفها يف البعض اآلخر ، مما 

                                     .الدولية  األسواقو ضياع فرصة التنافس هلذه السلع يف  اإلنتاج

وجود نظام للمعلومات يقدم قدرا  ضعف التنسيق و تقسيم العمل بني دول االحتاد ، و عدم- 

يعول عليها يف قيام مشروعات  أنكايف من املعلومات عن الصناعات املتاحة ، و اليت ميكن 

            .العاملية  لألسواقمشتركة لتقدمي منتجات هلا صفة التميز و اجلودة و قادرة على النفاذ 

بلد متويل صادراته حنو جريانه يف هذا أي  إمكانرة وسائل متويل الصادرات ، و ليس يف ذن-   

                    . 2اليت مل تدخل حلد اآلن حيز التنفيذ  اإلجراءاتمت تسجيل العديد من  اإلطار

ضمانات  تأميناتعدم تطور  إىل إضافةلدى املتعاملني االقتصاديني املغاربة ، قلة املعلومات  - 

                      .عالقات ثقة قامةإال يشجع على  . األوىل أدوارهاالصادرات ، اليت تبقى يف 

 

الوطنية ضد الواردات  اإلداراتالترخيصات املسبقة من طرف  إجراءاتلو يف استعمال غال إن    

سياسية حقيقية و فاعلة لصاحل دعم التجارة البينية ، فقد  إرادةمغاريب لدليل على غياب  أصلمن 

ذاك بل  أوذاك و هذا القطر  أواختالالت ظرفية متس هذا القطاع  إىليؤدي تنفيذ التبادل احلر 

تؤثر على توازن امليزان التجاري الثنائي ، فيكون رد الفعل التلقائي هو فرض تقنيات غري مجركية 

                                                 
. 203فتح اهللا ولعلو ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

2 - Djamel Eddine GUECHI , op, cit , p : 130 .  
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خلق مصدر تشككات  إىل اإلجراءاتاملنتوج املتهم ، و يؤدي تعميم هذا النوع من  أوعلى البلد 

                             . املغاربية املكلفة بالتجارة اخلارجية  اإلداراتبني يمن على العالقات 

عراقيل معاكسة لتطوير املبادالت البينية املغاربية مما  اثإحد إىلتؤدي مثل هذه املمارسات     

ل من خال إليهالذي ميكن التوصل  الشيءلتنمية مثل هذه املبادالت و هو يتطلب التفكري يف وسيلة 

                                                                         .تطبيق جتانس ضرييب مغاريب 

 

ةر املبادالت البينية املغاربيدور التجانس الضرييب يف تطوي - ثانيا  

 ريهالتأثالعوامل املهمة يف تشجيع التبادل التجاري بني الدول  ىإحدمتثل الضرائب غري املباشرة     

                                     . على تشجيع عمليات التصدير و االسترياد للسلع و اخلدمات 

من سلع ، هذه السلع قتنيه ما يضرائب االستهالك على  أعباءل كعموما، يتحمل املستهلك     

الدولة  ليمإقتفرض عليها ضريبة على  إذتكون ضحية لالزدواج الضرييب ،  األحياناليت يف بعض 

 األمرالدولة املستهلكة ، و هو  إقليمعند االسترياد يف  أخرى ضريبةاملصدرة و تقع عليها  أواملنتجة 

                                                           . الذي حيد من املبادالت التجارية الدولية 

 

 : التاليتني  الطريقتني أحسن إتباعارجية ميكن املعرقلة للتجارة اخل اإلجراءاتلتفادي مثل هذه     

البلد  إقليمطريقة فرض الضريبة على البلدان املنتجة و تعفى السلعة ضريبيا عند دخوهلا  األوىل

                     .  األسعارتضعف من القدرة التنافسية للسلع احمللية يف جمال  أا إالاملستهلك ، 

البلد  إقليميف  وإعفاءهاالبلد املستورد  إقليمض الضريبة على املنتجات يف الثانية فتعين فر أما    

                      . اتفاقيات اجلات عن طريق للتجارة الدولية  بالنسبة  املصدر و هذا ما مت تبنيه

 تويل اهتمام كبريا لتجسيد التجانس أننه على بلدان املغرب العريب أميكن القول  األخرييف     

احلد من عوائق املنافسة مبا حيقق   لتنمية املبادالت التجارية البينية و كذا املغاريب كأداةالضرييب 

                                                                   .و التطور يف املنطقة املغاربية النمو 
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: خامتة الفصل الثالث   

تعظيم مكاسب  أجلالتجاري ، تدويل العالقات االقتصادية من  يف ظل التسارع حنو االنفتاح    

من للوقوف يف وجه ما حيصل  اإلقليميةيار تحترير التجارة اخلارجية ، فضلت بلدان االحتاد املغاريب 

                                                                       .تطورات على الساحة الدولية 

                                                                    

 نه تعظيم املنافع االقتصادية و زيادة املركز التفاوضي لبلدان املغربأهذا اخليار الذي من ش   

           . أصابه الوهن يف بداياته ، و أصبحت ميزته األساسية حتقيق النتائج اهلزيلة الذي  العريب

        

وازاة مع ذلك دخلت هذه البلدان و بصفة منفردة يف اتفاقيات شراكة مع العامل اخلارجي  بامل    

كالشراكة مع االحتاد األورويب ، غري أا مل حتقق النتائج املرجوة منها ، لدى فالبد من تفعيل هذا 

نافسة و التكامل االقتصادي من خالل إقامة جتانس ضرييب مغاريب يسمح بالقضاء على عوائق امل

يعمل على تنمية املبادالت التجارية البينية ، خاصة مع توفر قاعدة قانونية و دوافع اقتصادية مغرية 

ا السماح بنهوض املنطقة و حتقيق التنمية اليت عجزت عن حتقيقها هذه البلدان بصورة أمن ش

كإنشاء احتاد مجركي  منفردة ، و هو الشيء الذي ال يتم إال يف إطار عالقات تكاملية أكثر تقدما

                                                         . مغاريب أو يف إطار سوق مشتركة مغاربية 



 

 

األنظمة الضريبية املغاربية : املبحث األول   

 

املقارنة بني األنظمة الضريبية املغاربية : ث الثاين املبح  

 

  إمكانية جتسيد جتانس ضرييب مغاريب: لثالث املبحث ا

األنظمة الضريبية املغاربية و إمكانية: الفصل الرابع   

 جتسيد جتانس ضرييب مغاريب
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:مقدمة الفصل الرابع   

 

نتيجة ملا  اإلقليميةالتكتالت  إطارجتانس ضرييب يف  إقامة أمهيةلقد رأينا يف الفصول السابقة      

و  يباألورلك جليا يف جتربة االحتاد ذيعود به من آثار اجيابية على االقتصاديات املتكاملة و قد تبني 

      .غاريب املاالحتاد  إطارالتجانس يف  هذا إقامةفصل حتديد فرص ال هذامنه  سنحاول من خالل 

مجلة من  معظمها هدتالضريبية للبلدان املغاربية تطورات عديدة ، و ش األنظمةلقد عرفت     

                 .حملاولة القضاء على ما كانت تعاين منه من مشاكل خمتلفة  الضريبية ، اإلصالحات

املكونات اليت تبىن عليها االقتصاديات املغاربية احلديثة  أهمالضريبية املغاربية من  النظم أصبحت    

ضرورة ضمنية  املغاريبجتسيد التجانس الضرييب  أصبح، و على ضوء التطورات اليت يعرفها العامل 

                                                . ا التكامل و اخلروج من قوقعة االنفرادية ذلتفعيل ه

 إجراء، و  املغاربية النظم الضريبية هذهسنقوم بدراسة و حتليل  الفصل  هذاو من خالل  لدى   

ما سيتم التطرق له من خالل املبحثني  واختالفها و ه أوجهو  قارنة بينها الستخراج نقاط متاثلهام

                                                                                       .و الثاين  األول

جتسيد جتانس ضرييب مغاريب من خالل  إمكانيةاملبحث الثالث سنقوم من خالله بدراسة  أما    

          .و كدا إمكانية إقامته يف املنطقة املغاربية التجسيد  هذا أمامالعوائق اليت تقف  إىلالتطرق 



 اربي        األنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغ                       الفصل الرابع
                           
 

األنظمة الضريبية املغاربية :  األولاملبحث   

املكونات اليت تبىن عليها اقتصاديات الدول املتقدمة و هذا ما  أهمالنظام الضرييب من  أصبح    

حتاول الدول املغاربية حتقيقه ، حيث شهدت النظم الضريبية املغاربية ، حتوالت سريعة و عميقة يف 

يف ضبط  ساهميالنظام الضرييب  أنالضريبية ، كما  عيةاألومست املعدالت و  إصالحات صورة

                                       .توازن النشاط االقتصادي ، و يسعى إىل إعادة توزيع الدخول بشكل عادل 

 

و ،سنعمل من خالل هذا املبحث على تقدمي خصائص كل نظام ضرييب على حدا     

املطلب ،حيث نتناول يف املطلب األول النظام الضرييب اجلزائري كل نظام  اهدهشاإلصالحات اليت 

               . الرابع املغريب و يف األخري التونسي فلث املوريتاين االثاين النظام الضرييب اللييب و الث

              

      

النظام الضرييب اجلزائري : املطلب األول   

    األزماتمع كل  مأقلالتيتميز باملرونة اليت متكنه من  مل ذاإفاشل  أي نظام ضرييب يعترب إن      

ضرييب  إصالح أوفكل تعديل  ،و املستجدات اليت قد تظهر على الساحة االقتصادية و االجتماعية

جتاوب بني الظروف  اثإحدمن خالهلا  باإلمكانعالقة واضحة يكون  إىلهو حماولة الوصول 

طبيعة الضرائب اجلديدة ومدى تالؤمها و مشول القواعد املنظمة  االقتصادية اليت يعرفها البلد و

                                                                 . ملختلف متغريات احلياة االقتصادية 

 

اخيل دعدد ممكن من امل أكربتشمل  أن إىلتسعى من خالله س باإلصالحفمن خالل قيام الدولة    

يكون  أنتظهر من خالل تنوع النشاطات االقتصادية يف البالد ، دون  أناليت ميكن  ، اجلديدة

                                                                    .على اهليكل الضرييب  تأثريلذلك 

 دارةاإليف حتديد تصرفات املكلف بالضريبة اجتاه  أساسياكما تعد العدالة الضريبية عامال    

 إىلبالضريبة مؤديا بذلك باحلرمان عند املكلف  إحساساالضريبية ، فكل غياب للعدل خيلف 

.                                                           1تدهور احلس املدين اجتاه الواجب املدين  

                                                 
. 121ص . ره نبيلة بن حلسن ، مرجع سبق ذك - 1  
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اليت  األسباب أحدولية بالنسبة للجزائر فقد كانت االضطرابات اليت مست السوق البتر أما      

 فهاهداأ آنذاك يفعديدة مست السياسة االقتصادية املنتهجة  بإصالحاتالقيام  إىلدفعت باجلزائر 

         .و لو نظريا  صالحلإلاليت خضعت  األدواتهذه  إحدى ، و كانت الضريبة  أدوااو يف 

 

 املستعملةاملوارد املالية الضرورية  الضريبة هي القناة الرئيسية لتعبئة أنحيث اعتربت الدولة    

       .العاملية  األسواقالبترول يف  أسعارلتمويل تدخالا يف اتمع و جعلها وسيلة اة تقلبات 

متكونة من  1987النظام الضرييب سنة  إلصالحجلنة وطنية  بإنشاءو نتيجة هلذا قامت اجلزائر     

وزارة املالية بصفة عامة ، خرباء أكادمييون ، قدمت  و بصفة خاصة الضرائب إدارةموظفني يف 

 رأىتضمنت اخلطوط العريضة للنظام الضرييب اجلديد ، و الذي  1989هذه اللجنة مقترحاا سنة 

                                                                            .النور يف بداية السبعينات 

 

اجلزائر  يف الضرييب اإلصالح فادهأ:  األولالفرع   

 عتماد االقتصادي املتبادل تزايد ظاهرة اال إىلتشري التطورات الراهنة يف االقتصاد العاملي     

ويتمثل يف زيادة حجم و نوع معامالت السلع و اخلدمات العابرة للحدود ، و تعاظم التدفقات 

اجلزائر تتجه حنو العوملة و حترير املبادالت  أنو مبا الدولية ، مع سرعة انتشار التكنولوجيا  الرأمسالية

                         :تتمثل يف  أهداف حتقيق  أجلتضع قواعد واضحة من  أنيستوجب عليها 

  

  1و ترقية الصادرات األجنبيةاالستثمارات استقطاب :  أوال

توفري  أجلمنها و ذلك من خاصة املباشرة  األجنبيةجلب االستثمارات  إىلتسعى الدولة      

 و رفع مستوى املداخيل املعيشية  ونقل التكنولوجيا اإلنتاجيةاملشاريع  إلقامةالتمويل املطلوب 

ترقية الصادرات خارج  إىل إضافة،  اإلداريةاخلربات  املهارات وخلق فرص العمل وحتسني 

                                                 
1

 باسعيد و احلاج فريد ، دور الضريبة يف العالقات االقتصادية الدولية ، رسالة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، قسم - 

  .  2004/2005العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، 
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وتوفري مصدر آخر للعملة  نفطال أسعاراحملروقات وذلك لتغطية اخلسائر احملتملة من جراء تذبذب 

                                                                                             .  األجنبية

 اإلجراءاتتتمثل يف جممل  بإصالحاتقامت اجلزائر  هداف األحتقيق هذه  أجلومن       

العراقيل البريوقراطية ومن بني  إلزالة األجنيبستثمر لصاحل امل يالقانونية اليت وضعها املشرع اجلزائر

                                                                                  :هذه القوانني نذكر 

احلرية الكاملة  األجنيبللشريك  أعطىو الذي  1993أفريل  25 يف املؤرخ 93/08قانون  

                                          . % 49 األعلىاحلد  إلغاء، أي  إيرادنسبة  بأيةستثمار لال

و املتضمن تقدمي تسهيالت جبائية و ضمانات ومزايا  1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12/  93  قانون

                                                                    . أجنبياللمستثمر اخلاص وطنيا و 

املتضمن صالحيات تنظيم و عمل وكالة ترقية   1993 أكتوبر 18املؤرخ يف  219/  93 قانون

                                                                        . دعم و متابعة االستثمارات 

ق على املتعلق بتطوير االستثمارات جاء ليطب 2001 أوت 20ؤرخ يف امل 03 -01رقم  األمر

      . املنجزة يف النشاطات االقتصادية املنتجة للسلع و اخلدمات  األجنبيةاالستثمارات الوطنية و 

       

احلد من مشكلة التهرب و االزدواج الضرييب الدويل : ثانيا   

الظواهر على االقتصاد اجلزائري ، هاتني  أخطرتهرب و االزدواج الضرييب من ظاهريت التعد      

قامت  اخلارجية ، لذا األسواقرتني عرفتا اتساعا هاما خاصة بعد حترير املبادالت و فتح الظاه

                               : و ذلك من خالل  الظاهرتنياجلزائر باعتماد وسائل ملكافحة هاتني 

تعاون من ال إطارمع عدة دول يف  معاهدات  بإبرامقامت اجلزائر :االتفاقيات الضريبية الدولية  -

الضريبية ، هذه املعلومات احملصل عليها تتسم بالسرية تطبيقا  اإلداراتتبادل املعلومات بني  أجل

 أوالسلطات املعنية بفرض  أو لألشخاص إال إبالغهاللتشريع الداخلي هلذه الدول ، و ال جيوز 

تابعات املتعلقة ذه أو املكلفة باإلجراءات أو امل يف االتفاقية ، إليهاحتصيل الضرائب املشار 

الضرائب ، أو بالقرارات اخلاصة بالطعون املتعلقة ذه الضرائب ، ال يستعمل هؤالء األشخاص أو 

السلطات هذه املعلومات إال هلذه األغراض ، و ميكنهم اإلدالء ا أثناء اجللسات العلنية للمحاكم 

                                                                             .أو عند إصدار األحكام 
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على  مكما تساعد االتفاقيات اجلزائر يف حتصيل الضرائب حيث تتفق مع الدول املتعاقدة معه-   

   تنظيمهم الداخلي أوتقدمي املساعدة و الدعم لبعضهم البعض ، طبقا للقواعد اخلاصة بتشريعهم 

يف نص االتفاقية  و كذلك  إليهاتعين كل الضرائب املشار و ذلك بغية حتصيل ديوم اجلبائية ، و 

  .و الفوائد و املصاريف املتعلقة ذه الضرائب  التأخري، و تعويضات  اإلضافيةالزيادة يف الرسوم 

  

الضرييب  اإلصالححمتوى : الفرع الثاين   

وضع حد قد مت  ، 1991 املتضمن قانون املالية لسنة 36/  90من القانون   38 املادةمبوجب      

مالية  إيراداتلنظام الضريبة النوعية و التكميلية و التخفيضات املفرطة اليت حترم اخلزينة العامة من 

النظام  أسفرالضريبة املعاصرة حيث  أهداف و حتقيق الغموض  إلزالةجاء  1992فتصحيح  ةكبري

                      .ول العامل املتقدم عمول به يف دملا هو م مماثلةالضرييب اجلديد على بنية ضريبية 

 

  اإلمجايلالضريبة على الدخل :  أوال

يرجع أساسا إىل إدخال نوع )  2002 – 1992( تطور حجم الضرائب املباشرة يف فترة  إن     

، اليت تفرض على إمجايل مداخيل   IRGجديد من الضرائب ، و املتمثل يف الضريبة على الدخل 

  .نفس الشخص 

: جمال التطبيق  – 1  

  الذين يوجد موطن تكليفهم يف اجلزائر األشخاص، كافة  اإلمجايل خلخيضع لضريبة الد         

. و كذلك الذين يوجد موطن تكليفهم يف خارج اجلزائر بعنوان دخوهلم من مصدر جزائري       

                                                :الذين يعترب موطن تكليفهم اجلزائر هم  األشخاصو 

. ال  أم جراءأالذين يزاولون نشاطا مهنيا سواء كانوا  األشخاصكل -  

له عندما تكون  مستأجرين أومنتفعني به  أوالذين هلم مسكن بصفتهم مالكني له  األشخاصكل -

                                                                       . ال تقل عن سنة اإلجيار مدة 

تكون اجلزائر هي مركز  أويف اجلزائر  الرئيسي إقامتهمالذين يكون مكان  األشخاصكل - 

                                                                              .  األساسيةمصاحلهم 
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للضريبة على الدخل ضعون ، و ال خي أجنيبالدولة الذين ميارسون وظائفهم يف بلد  أعوان- 

                                          .يف هذا البلد ، يكون موطن تكليفهم يف اجلزائر  اإلمجايل

دخول يف اجلزائر   أو أرباحو حيصلون على  أجنبية أوالذين حيملون جنسية جزائرية  األشخاص- 

  أخرىربمة مع بلدان املقية االزدواج الضرييب اجلزائر مبقتضى اتفا إىلالضريبة عليها  يتم حتويل فرض

الذين حيصلون عليها من  األشخاصكذلك على دخول  اإلمجايلرض الضريبة على الدخل و تف   

.  األشخاصجراء عملهم يف شركات   

 

  :فئات الدخل املعنية  – 2

  :الصافية التالية موع الدخول اإلمجايل، على الدخل الصايف  اإلمجايلرض الضريبة على الدخل تف

  . التجارية و احلرفية  و الصناعية األرباح*

. امللكيات املبنية و غري املبنية  إجياراحملققة من  اإليرادات*  

. املنقولة  األموالعائدات رؤوس *  

. غري التجارية  األرباح*  

. و املرتبات و املعاشات و الربوع العمرية  األجور*  

. التنازالت مبقابل عن العقارات املبنية و غري املبنية  فوائض القيمة الناجتة عن*  

. عائدات املستثمرات الفالحية *  

: الصناعية و التجارية و احلرفية  األرباح – 1 – 2  

طبيعيني و الناجتة عن ممارسة نشاطات صناعية ، جتارية  أشخاصاحملققة من طرف  األرباحهي    

                                                                                             . وحرفية 

. النظام احلقيقي  أوبتطبيق طريقة النظام اجلزايف  إمااخلاضعة للضريبة  األرباحو يتم حتديد هذه   
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:  النظام اجلزايف –أ   

:التالية  تاحلااليطبق النظام اجلزايف يف        

كان النشاط الرئيسي  إذادج ،  1.500.000احملقق مبلغ  األعمالعندما ال يتجاوز رقم -

الستهالكها يف  أو ألخذها إمامتوينات و مواد خمصصة  للمكلف بالضريبة يتمثل يف بيع سلع و

                                                                       . توفري السكن  أوعني املكان 

 بتأديةكان النشاط يتعلق  إذادج   800.000مبلغ   احملقق األعمالز رقم عندما ال يتجاو-

                                                                                           .اخلدمات 

فان النظام اجلزايف ال  حداوارس نشاطا ينتمي للفئتني يف آن ميو يف حالة كون املكلف بالضريبة 

                                                                          : يف حالة  إال  يطبق عليه 

. دج  1500.000ال يتجاوز مبلغ " توفري خدمات + مبيعات " السنوي  اإلمجايل أعمالهرقم *   

. دج  800.000 اخلدمات ال يتجاوز مبلغ تأديةالسنوي احملقق يف جمال  اإلمجايل أعمالهرقم *   

 

:  النظام احلقيقي –ب    

:يطبق هذا النظام وجوبا       

 لألنشطةدج بالنسبة  1500.000السنوي للمكلف بالضريبة يتجاوز مبلغ  األعمالكان رقم  إذا*

                          . اخلدمات  لتأديةدج بالنسبة  800.000 أوالبيع  إعادةاملتعلقة بالشراء و 

                                             .  بالضريبة املمارسني لعمليات البيع باجلملة املكلفني *

     .السلع االستهالكية اليت تكون بصفة دائمة  أوالعتاد  بتأجرياملكلفني بالضريبة الذين يقومون *

 

:  اإلعفاءات  

 املعوقني مؤسساتع احملتاجة مثل الدائمة فهي موجهة لبعض فئات اتم لإلعفاءاتبالنسبة  -     

                                 . املؤسسات اليت حتتاج لدعم و تشجيع مثل الفرق املسرحية  أو

احملققة من طرف احلرفيني التقليديني و كذلك  األرباح أساسعلى  عشر سنواتملدة  إعفاء-     

                                                                . الذين ميارسون نشاط حريف فين 
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املمارسة من طرف الشباب املستثمر املستفيد من  لألنشطةبالنسبة  نواتثالث سملدة  إعفاء -   

و هذا انطالقا من تاريخ انطالق االستغالل ، كما "  الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب"  إعانة

   .املمارسة يف مناطق جيب ترقيتها  األنشطةكانت  إذا،  اتستة سنو إىل اإلعفاءقد يتم متديد مدة 

 

: غري التجارية  األرباح -2-2  

طب اخلربة ، احملاسبة ، : غري التجارية هي الدخول  الناجتة عن مزاولة مهن حرة مثل  األرباح *  

                                                                                             .احملاماة 

، كذلك املسريين ذوي  أشخاصنشاط غري جتاري كعضو يف شركة  ممارسةالدخول الناجتة عن *  

 أومن براءات االستغالل  متأتيةجانب نواتج  إىليف شركات ذات مسؤولية حمدودة  األغلبية

                                                                                   . براءات االختراع 

: يتم تطبيق النظام الضرييب هلذه الفئة من خالل نظامني   

، عند ممارسة نشاط غري جتاري  إجباريايكون هذا النظام :  نظام التصريح املراقب –أ      

، ممارسة نشاط حر ، و احلصول على الدخول بصفة مسري شركات  أشخاصكعضو يف شركة 

                                                                           . حمدودة  ةذات مسؤولي

مقابل نشاط  كأجرةيطبق هذا النظام على املبالغ املدفوعة :  نظام االقتطاع من املصدر –ب     

منجز يف اجلزائر من خالل ممارسة مهنة غري جتارية ، نواتج حقوق املؤلف املقبوضة من طرف 

براءات  أواملوصى هلم ، دخول براءات االستغالل  أوامللحنني و من قبل ورثتهم  أوالكتاب 

جانب  إىلصيغ  أومناهج  أوالتنازل عن عالمات صنع  أووكذا منح التنازل عنها  أواالختراع 

                              . املستعملة باجلزائر  أواملبالغ املدفوعة كعالوات عن اخلدمات املقدمة 

على الدخول املدفوعة من طرف " حمررة من الضريبة "  % 24يطبق اقتطاع من املصدر يقدر بـ 

                                        . مقيمني باجلزائر ملستفيدين هلم موطن جبائي خارج اجلزائر 
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: بنية املمتلكات املبنية و غري امل تأجريالدخول العقارية الناجتة عن  -2-3  

: العقارات املبنية مثل  أجزاء أوالعقارات  تأجريالناجتة عن  الدخول العقارية هي كل الدخول     

صناعي دون  أوكل حمل جتاري  تأجريجانب  إىلاملكاتب ،  أوالسكنات ، احملالت  ،املصانع

 إىل أوية حرف أوجتارية  أومؤسسة صناعية  أرباحيف  اإليرادات ههذ ال تدرج أنمعدات بشرط 

عقود  إىل إضافةالصناعية والتجارية ،  األرباحمهنة غري جتارية و اليت تتبع فئة  أومستثمرة فالحية 

 األراضيغري املبنية مهما كانت طبيعتها مبا فيها  للممتلكات  التأجريو   القرض لالستعمال

                                                                                            . الفالحية 

. السنوي  اإلمجايلالضريبة فيما خيص هذه الفئة يساوي مبلغ االجناز روض عليه فالدخل امل  

        نعقارات للسك تأجريعلى الدخول الناجتة عن  % 10: تطبق نسب  األساسو على هذا 

                                 .حمل ذي استعمال جتاري  تأجريعلى الدخل الناتج عن  % 30و 

    

:املنقولة  األموالدخول  -2-4  

املماثلة هلا و دخول  اإليرادات، نواتج الشركة و  األسهم أرباحهذه الدخول كل من  تتضمن    

                                                                      . الديون ، الودائع و الكفاالت 

    اإلمجايلمن الضريبة على الدخل  إعفاءمت  2003من جانفي  ابتداء نهاف باإلعفاءاتا يتعلق فيم

                                               : الشركات ملدة مخس سنوات  أرباحو الضريبة على 

املسعرة يف  و السندات املماثلة األسهمنواتج و فوائض القيمة الناجتة عن عمليات التنازل عن * 

                                                                                          . البورصة 

                              .   نواتج أسهم أو حصص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة *  

السندات و األوراق املماثلة املسعرة يف  نواتج و فوائض القيمة الناجتة عن عمليات التنازل عن*  

مدته مخس سنوات و صادرة خالل مدة مخس  جلالبورصة أو اليت مت تداوهلا يف سوق منظمة ، أل

                                                               . 2003جانفي  1سنوات ، ابتداء من 

 

.لسند الصادر خالل هذه املدة مدة صالحية اكامل  اإلعفاءحيث يشمل هذا   
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الديون و الودائع و الكفاالت احملصل عليها من طرف كل شخص  إيراداتفيما خيص  أما     

و يعترب ، تطبق على اجلهة الدافعة، % 10فهي ختضع لالقتطاع من املصدر بنسبة  معنوي أوطبيعي 

 أرباحالضريبة على  أو مجايلاإلهذا اخلصم قرضا ضريبيا سواء عند احتساب الضريبة على الدخل 

                                                                                            .الشركات

 

:  األجورالرواتب و  -2-5  

، تعويضات (  اإلضافية األجور، ) و رواتب  أجور (الرئيسية  األجورتتمثل هذه الفئة يف     

جمانا  إما لإلجراءاملمنوحة ... ) ،  إنارة، مسكن ، تدفئة ،  إطعام (، املزايا العينية )  عالوات املردودية

                                                                  .من قيمتها  أقلمقابل اقتطاع  إماو 

 

       : فئة فنجد على مستوى هذه ال اإلمجايلمن دفع الضريبة على الدخل  اإلعفاءاتفيما خيص 

اجلزائريني الذين ال تسمح هلم وضعيتهم االجتماعية  األشخاصبصفة دائمة تشمل مجيع  اتاإلعفاء

  األجانب لألشخاصجانب بعض احلاالت اخلاصة بالنسبة  إىلا يو الذين مت حتديدهم قانون بأدائها

 لألعوانلوا مزايا مماثلة متنح البلدان اليت ميث أنقنصليني شريطة  أعوانمن سفراء و قناصل و 

ضع دخوهلم ختالذين  األشخاصالدبلوماسيني و القنصليني اجلزائريني ويستفيد من نفس مزايا 

 اإلمجايلمبقتضى اتفاقية تفادي االزدواج الضرييب ، و خيصم من الناتج   أخرىللضريبة يف دولة 

 % 8.5ماعية و اليت تكون نسبتها االجت اتالتأمين إطاراخلاضع للضريبة االشتراكات املدفوعة يف 

                                                                            . أعالهمن الناتج املذكور 

 

: فوائض القيمة الناجتة عن التنازل بثمن عن العقارات املبنية و غري املبنية  - 2-6  

 إقامتهمالطبيعيني مهما كانت جنسيتهم و مكان  اصاألشخو تتمثل يف التنازالت اليت يقوم ا     

                                                    .عن ممتلكام العقارية و كذا احلقوق املرتبطة ا 

                                                                                   :ويستثىن من ذلك  

.على أرباح الشركات املعنويون و الشركات اخلاضعة للضريبة  ـ األشخاص  

.ـ األشخاص الطبيعيون الذين حيققون فوائض قيمة عقارية يف إطار نشاطهم املهين   
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يتم إخضاع فائض القيمة للضريبة على الدخل اإلمجايل بعنوان سنة التنازل ، وحتسب الضريبة  

       .دخل اإلمجايل على فائض القيمة اخلاضع هلا على الحمرر من الضريبة  % 15بتطبيق معدل 

 

:الفالحية الدخول -2-7  

    . نشاطات فالحية و تربية املاشية  إطاريف  ةاحملقق اإليراداتوهي 

الناجتة عن زراعة احلبوب  اإليرادات : بصفة دائمة اإلمجايلمن الضريبة على الدخل  اإلعفاءيتم    

                                                                              .اخلضر اجلافة و التمور  

يف  أومستثمرة حديثا  أراضياملؤقت فيخص الدخول الفالحية الناجتة عن استغالل  اإلعفاء أما

                                                                                      . املناطق اجلبلية 

الدخل يف  اإلمجايلحلساب الضريبة على الدخل  كأساسيتمثل الدخل الفالحي الواجب اعتماده 

                                                         .املالية لالستغالل  األعباءايف بعد اقتطاع الص

 

: نسب الضريبة  - 3  

اجلدول  أساسعلى  اإلمجايلبة على الدخل للضري 1الطبيعيني األشخاصختضع دخول فئات دخول 

: التايل   

يف اجلزائر اإلمجايلسلم نسب الضريبة على الدخل :   )11(اجلدول رقم   

( % )نسبة الضريبة  )دج ( قسط الدخل اخلاضع للضريبة    

60.000ال يتجاوز  0  

10 60.001  – 180.000  

20 180.001 – 360.000  

30 360.001  – 1.080.000  

35 1.080.001 – 3.240.000  

3.240.000أكثر من  40  

 

.  53، ص  2003اجلزائر ،  ،العامة للضرائب ةديرياملالدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة ، : املصدر   

    
                                                 

 1 - Articles de 104 à 107 , code des impôts directs et taxes assimilées , Algérie , 2003 . 
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    IBS الشركات  أرباحالضريبة على : ثانيا    

   :1ترمي هذه الضريبة إىل هدف    

 شركات  أوة خصوصية بالنسبة لألشخاص املعنويني ا ـ ذي طابع شكلي ، يرمي إىل خلق ضريب

   (                                                         société de capitaux    (  ألموالا

هذا  إنذي طابع اقتصادي يسمح بتخفيض هام يف الضريبة املطبقة على هذه الشركات ،  - ب

هذا املعدل بعدما  أن إذنقطة ،  30شركات مقدر بـ ال أرباحالتخفيض لالقتطاعات املطبقة على 

. م 1999منذ  % 30ليصبح  1994عام  % 38مث   1992سنة   % 42 أصبح % 60كان   

 

الشركات تبعا لنفس القواعد املطبقة على  أرباحاخلاضعة للضريبة على  األرباحدد حتحيث    

و التابعة  اإلمجايلللضريبة على الدخل الصناعية و التجارية املذكورة سالفا ، اخلاضعة  األرباح

                                                                                       .للنظام احلقيقي 

   .  % 15 إىلالشركات  أرباحاملعاد استثمارها ينخفض معدل الضريبة على  األرباحيف حالة    

: حساب الضريبة  -1  

حيدد بعد خصم من قانون الضرائب املباشرة فان الربح الصايف  141عليه املادة  حسب ما تنص

                                                                      : كل التكاليف على اخلصوص 

املصاريف العامة من أية طبيعة كانت وأجور كراء العقارات اليت تستأجرها املؤسسة و نفقات -

                                                                          .ستخدمني و اليد العاملة امل

  .قيمة مواد التجهيز و قطع الغيار و املواد املستوردة -

االهتالكات املالية اليت متت فعال يف حدود تلك االهتالكات املقبولة عادة حسب االستعماالت -

أقساط االهتالك املايل القابلة للخصم فيما خيص السيارات السياحية بقيمة  غري أن قاعدة حساب

                                                             . دج  800.000شرائية موحدة قدرها 

ال حيسب االهتالك املايل للتجهيزات حسب النظام اخلطي فقط بل جيوز للمكلفني استعمال نظام -

                                                                    . ك التصاعدي أو التنازيل االهتال

                                                 
.  125نبيلة بلحسن ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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الضرائب الواقعة على كاهل املؤسسة و احململة خالل السنة املالية باستثناء الضريبة على أرباح -

رادات وإذا منحت فيما بعد ختفيضات يف هذه الضرائب فان مبلغها يدخل ضمن إي الشركات 

                                                  .السنة املالية اليت مت خالهلا إشعار املؤسسة بدفعها 

املشكلة بغرض مواجهة اخلسائر و التكاليف املبينة بوضوح و اليت يتوقع حدوثها بفعل  األرصدة-

                                                                   " . املؤونات " اجلارية  اثحداأل

كانت طبيعتها الواقعة على  أيا ، ال يقبل ختفيض املعامالت اجلارية و الغرامات و املصادرات   

                                       . اخلاضعة للضريبة  األرباحالقانونية و  األحكامعائق خمالفي 

 

 TVA : افة الرسم على القيمة املض: ثالثا   

 اأيعترب الرسم على القيمة املضافة ضريبة غري مباشرة يتحملها املستهلك بصفة كلية ، غري    

ذات الطابع  تالعمليا، و ختص عملية خاضعة للرسم أوصفقة  إجراءحتصل بصفة منتظمة كلما مت 

                                                                     .الصناعي و التجاري ، و احلريف 

هلا طابع  أوو عليه يستثىن من الرسم على القيمة املضافة ، العمليات ذات الطابع الفالحي     

اليت كانت  التأمنيعمليات البنوك و  إدراجمت  أنه إىل باإلضافةاخلدمة العمومية غري التجارية ، 

 1ق الرسم على القيمة املضافة منذ داخل جمال تطبي التأمنيخاضعة للرسم على عمليات البنوك و 

                                                                                     . 1995جانفي 

املوسع للرسم على القيمة املضافة يسمح بتحديد معدل مقبول ال  اإلخضاعجمال  أوالوعاء  إن     

جانب  إىلهامة للخزينة العمومية  إيراداتيسمح بضمان يكون مبثابة عقاب للمستهلكني ، و لكنه 

على  اإلمجايلالضرييب لكل اخلاضعني السابقني للرسم الوحيد  اإلصالحهذه االعتبارات ، مسح 

                                           . اخلدمات  تأديةعلى  اإلمجايل، و الرسم الوحيد  اإلنتاج

 

  1996ملهن احلرة منذ جانفي الكل نشاط ، مبا فيها  اإلخضاعهذا توسيع  أخرىومن جهة     

قطاع التجزئة الصغرية خارج جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة و ذاك للسببني و يبقى فقط 

                                                                                              :التاليني 
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خيلق يف حالة  أن أنهب الوطين من شاللخاضعني وتوزيعهم الكبري على التر لاهلائالعدد *      

ب جتنيد عدد هام لريية هامة مقارنة مع ما يتم جنيه من الضريبة ، كما يتطيلتكاليف تس إخضاعهم

                        . الشأنمن نقص كبري يف هذا  اإلدارةيف الوقت الذي تعاين فيه  األعوانمن 

 باإلجراءاتالوفاء  أجلاالقتصاديني املعنيني من  لألعوانالصعوبة املوضوعية بالنسبة  *     

.                     لرسم على القيمة املضافةل اإلخضاعاملدرجة بسبب    ، القانونية و التنظيمية   

                                                :متنح للنشاطات التالية فهي  اإلعفاءاتفيما خيص    

نشاطات استغالل احملروقات ، املنتجات ذات االستهالك الواسع ، والتظاهرات الثقافية و الفنية     

املنتجات اخلاضعة للرسم على املذابح ، مصوغات  اإلعفاءاتوتشمل  التضامنيةذات الصبغة 

. الذهب و الفضة و البالتني اخلاضعة لرسم الضمان   

:حتديدها على الشكل التايل  متدالت الرسم على القيمة املضافة ،مع     

يطبق على املنتجات و اخلدمات اليت متثل فائدة خاصة حسب املخطط :  "معدل خمفض " %  7 -

                                                                .  الثقايفاالقتصادي،  االجتماعي و 

املنتجات غري اخلاضعة للمعدل  اخلدمات ويطبق على العمليات ، :  )اديمعدل ع(  % 17 -

                                                                                    .%  7املخفض 

 

: 1الضرائب غري املباشرة: رابعا   

              و اخلمور رسم املرور الذي يفرض على املنتجات الكحولية: و تشمل كل من   -أ 

:                                                                                املعنيون هم ، األشخاصو   

          (marchands de gros entrepositaires )( MGE) جتار اجلملة املوزعون 

:اخلاضع للضريبة كما يلي  األساسحيث يكون   

. الكمية املعرب عنها باهليكتولتر املوضوع لالستهالك من الكحول الصايف : ل بالنسبة للكحو   

           . هكل ، و املوضوعة لالستهالك  –الكمية املعرب عنها باحلجم : بالنسبة للخمور 

 

            

                                                 
.  129نبيلة بن حلسن ، مرجع سابق ، ص  -   1  
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:  و النسب املطبقة كالتايل  

 اخلمور                

  .هكتار / دج  4000الكحول           

 

  .ر لهكت/ دج  10  منتجات طبية مشتقة من الكحول ال ميكن استهالكها عن طريق الفم- 

.هكتلر / دج  980                                              منتجات العطور و الزينة -   

.هكتلر/دج 1.460 مور احللوة بطبيعتها    مستعملة لتعطري اخلمور الفوارة و اخلكحول -   

.هكتلر / دج  62.000اخلمور الكحولية و ما يشبهها                أساسهاشهيات اليت امل-   

.هكتلر/ دج   94.000      أموسالبتر ، : الكحول مثل اأساسه املشهيات اليتو  يالويسك-   

   

اخلاضع  األساسالضمان و التعبري و يطبق على مصوغات الذهب ، الفضة و البالتني و رسم  - ب

                                   . املباع ) هكتوغرام ( الكمية املباعة املعرب عنها بالوزن :  ةللضريب

: و قد حددت النسب املطبقة كالتايل   

. هكتوغرام / دج  16.000: مصوغات الذهب  -  

. هكتوغرام / دج  40.000: مصوغات من البالتني -   

. هكتوغرام / دج  500: مصوغات من الفضة  -  

 

 ج-  الرسم على القيمة املضافة :

و الرسم الوحيد  اإلنتاجعلى  اإلمجايللقد حل الرسم على القيمة املضافة حمل الرسم الوحيد      

على تأدية اخلدمات ، يعترب الرسم على القيمة املضافة ناتج من التوصيات اخلاصة  اإلمجايل

 65عن طريق املادة  إدراجهالدولية ، الذي مت الضرييب املطبقة من طرف اهليئات املالية  باإلصالح

بعد صدور مستوى  1992و اليت مت تطبيقها فعليا يف أول أفريل  1992من قانون املالية لسنة 

                                                           . 1 1992املعدالت يف قانون املالية لسنة 

:ت للرسم على القيمة املضافة أربع معدال 1992لقد حدد قانون املالية لسنة   

                                                 
 

  . 1992المتضمن قانون المالية لسنة  18.12.1991المؤرخ في  25-91قانون المالية رقم - 1
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 . %7:املعدل املخفض اخلاص  -

 . %13:املعدل املخفض  -

 .%21:املعدل العادي  -

 . %40 :املعدل املضعف  -

قوانني املالية ،يف هذا اال حتدد قائمة املنتجات اخلاضعة لكل معدل و تعديلها مبوجب    

 إىل،كما مت تعديل املعدل املخفض  1995لسنة يف قانون املالية  %40ألغي املعدل املضاعف 

هيكلة  إعادة  مت  2001،بينما يف قانون املالية لسنة 1997وفق قانون املالية لسنة  14%

املعدل املخفض ب :معدالت الرسم على القيمة املضافة ، حيث أصبح يشمل معدلني فقط مها 

زيادة تبسيط الرسم على  ويندرج هذا التعديل يف اجتاه %17و املعدل العادي ب  7%

  .القيمة املضافة و ختفيض تكلفة االستثمارات و بالتايل زيادة فعالية الرسم على القيمة املضافة 

                                                            

مالحظات حول النظام الضرييب اجلزائري : الفرع الثالث   

     : جلزائري ، ارتكازه على عنصرين مها من بني مميزات النظام الضرييب ا

و  الدولة( الدخول احلكومية  إمجايلمن % 53 نسبة 2003اجلباية البترولية اليت مثلت سنة  *

                                                                                    )اجلماعات احمللية 

حبيث يشكل هذا  أساسياالبترولية يف تغطية نفقات الدولة يعترب دورا فالدور الذي تلعبه اجلباية    

                                         . يف املوارد العمومية  األساسيةالنوع من اجلباية ، الركيزة 

البترول ، مما  أسعاراليت عرفت تدهورا يف   1992اجلباية البترولية يف تزايد مستمر ما عدا سنة    

مليار دوالر سنة  11مليار دوالر مقابل  9.8 إىلتقلص عائدات الصادرات من احملروقات  إىل أدى

19821  .                                                                                           

.  % 47اليت سجلت خالل نفس الفترة نسبة قدرت ب : اجلباية العادية *  

)  2006 – 1993( طور حجم االقتطاعات الضريبية يف الفترة يف منو و ت هماسعنصر  أهم و    

و ميكن تفسري ذلك )  % 40( و املرتبات  األجوريف صنف  اإلمجايلهو الضريبة على الدخل 

                                                          .يف هذه الفترة  األجوربالزيادة اليت عرفتها 

                                                 
  1 . 146نبيلة بن حلسن ، مرجع سابق ، ص  - 
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شركات القطاع  أرباحيف تنمية الكتلة الضريبية هي  أيضا هماسالعنصر الثاين الذي  أما    

ماا اجلبائية اجتاه ان تفي بالتزأاستقرارا ماليا مسح هلا ب باألحرى أواليت عرفت منوا  ،العمومي

                                                                                        .اخلزينة العامة 

      اجلباية العادية يف التحصيل إلمكانياتكما عملت السلطات احلكومية على الرفع التدرجيي   

احملروقات اليت تبقى رهينة  إيراداتعكس  إيرادااالضريبية نظرا للثبات الذي مييز  األوعيةو توسيع 

                                                                               .تقلبات السوق الدولية 

 

: مشاكل التشريع الضرييب  –أ   

املناهج و طرق تسيري الرسم على القيمة اكل اليت واجهت التشريع الضرييب يف تتمثل املش    

                                   :و تتمثل هذه املشاكل يف  اإلمجايلاملضافة و الضريبة على الدخل 

     .املؤقتة ، مما خلق نفقات ضريبية كبرية  أوالدائمة  لإلعفاءاتالعدد الكبري - 

     . الضرييب حسب النظام احلقيقي  اإلخضاعضعف عتبة - 

   . استرجاع الرسم على القيمة املضافة  إجراءاتتعقد - 

فيما خيص الضريبة على الدخل  أماة غياب جهاز مراقبة مالئم ملتطلبات الرسم على القيمة املضاف- 

 بإقامةتسمح  إجراءات، فقد تلقت الدولة صعوبة يف تسيري هذه الضريبة يف ظل غياب  اإلمجايل

                                                           . روابط فعالة بني خمتلف املصاحل الضريبية 

 

: الضرائب  إدارة أمامالعقبات –ب   

و ميكن  هاهداف ألمبهامها تواجهها صعوبات حتول دون حتقيقها الضرائب  إدارةقيام  أثناء    

                                                                 : تلخيص هذه العقبات فيما يلي 

ؤثر سلبا غياب تقسيم فعلي للعمل بني املصاحل الضريبية ، حيث جند تداخال يف الصالحيات مما ي- 

                                                                      . على نوعية اخلدمة العمومية 

                                                           . التحصيل  إجراءاتالتعقد الذي يطبع - 

. الضرائب  إلدارة أساسيتانتعتربان مهمتان نقص فعالية مهام التحصيل و املراقبة الضريبية اللتان - 
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ات ، و القضاء على هذه املعوق إىلاملديرية العامة للضرائب استرياتيجية دف اتبعت لذلك     

إنشاء مديرية كربيات الشركات ، : لدخول الضريبية ، مثل م هياكل جديدة لتحسني ايتقي

، بعد أن كانت مسرية من قبل املفتشيات على املختصة يف دراسة ملفات كبار املكلفني بالضريبة 

إعطاء فعالية أكثر يف حتصيل  أجلضرييب  من الركز املما يسمى ب إنشاء ،يميقلاإلاملستوى 

الضرائب خاصة املباشرة منها و الشروع يف العمل باإلعالم اآليل على مستوى العديد من مصاحل 

                                                                                   . إدارة الضرائب 

 

  1النظام الضرييب اللييب : املطلب الثاين 

اليت  لإلصالحات إتباعهبعدم الضريبية املغاربية ، األنظمةيتميز النظام الضرييب اللييب عن غريه من    

هيكلة مكونات النظام  بإعادة، حيث مل تقم السلطات الضريبية الليبية   ةاملغاربيشهدا املنطقة 

ضريبة على القيمة مثال على ذلك أن هذا النظام ال يعرف العمل بنظام ال أحسنالضرييب ، و 

                                                                .باقي الدول  سائد يفاملضافة كما هو

يف ليبيا نظام الضرييبال: األولالفرع   

اليت  الدخولالضرائب يف النظام اجلبائي اللييب و  أنواع إىل هذا الفرع من خالل سنتطرق     

                                                    . املمنوحة اإلعفاءاتتفرض عليها كل ضريبة و 

                      

قانون الضريبة على الدخل :  أوال  

املتضمن قانون الضريبة على الدخل ، ملغيا بذلك القانون  1973لسنة  64صدر قانون رقم      

املتعلقة بالضريبة على الدخل  األحكام، وقد وضح القانون اجلديد خمتلف  1968لسنة  21رقم 

                                                                         .تؤدى يف ليبيا  أناليت جيب 

                                                                      

 

 

                                                 
1
 1996دراسة حول السياسات اجلبائية يف دول املغرب العريب ،األمانة العامة الحتاد املغرب العريب ، جوان  العريب كنون ،. د - 

125،ص  
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  :جمال تطبيقها  - 1 

على كل دخل ناتج غري مادية ، و  أومادية كانت  أصول أيةكل دخل ناتج عن  علىتفرض     

عمل داخل التراب اللييب ، كما ختضع الدخول احملققة يف اخلارج للضريبة يف  أوعن أي نشاط 

                                                                . ن اللييب سلفا حاالت حددها القانو

: وفرض الضريبة  تأسيس -2  

تفرض الضريبة بناءا على تصريح مقدم من طرف املكلفني عن دخوهلم احملققة و يتعني عليهم    

: دفع الضريبة كاآليت   

.دينارا  15مل يتجاوز مبلغها  إذا ةواحددفعة *   

   . دينارا  20مل يتجاوز مبلغها  إذاعلى دفعتني * 

  . دينارا  20مل يتجاوز مبلغها  إذادفعات  أربععلى * 

من اليوم العاشر من كل مارس ، جوان ، سبتمرب ، ديسمرب ، و يف  ابتدءا األقساطدفع هذه وت     

يف قيمة  % 1رة بـ املقد التأخرييف الدفع، فان املكلف سوف يتعرض لغرامة  التأخريحالة 

                                                               .تأخريالضريبة املستحقة عن كل شهر 

حق مراجعة تصريح  أيضاسلطة تقديرية يف تقدير الدخل وفق ما نراه مناسبا ، و هلا  لإلدارة    

وافقة للتصريح املقدم تصبح ائية غري قابل امل هذا احلق فان الضريبة اإلدارةمل متارس  إذااملكلف، و 

                                                                                         . للطعن فيها 

و هلذا  اإلداريحق النظام و يف الوقت نفسه ، فان القانون اللييب كفل للمكلفني بالضريبة     

: وىل الفصل يف شكاوي هؤالء املكلفني ، حيث تتمثل اللجان يف عدة جلان تت أنشأتالغرض   

 إبالغهيوما من تاريخ  30خالل  أمامهااللجنة االبتدائية اليت تسمح للمكلف تقدمي تظلمه * 

                                                                               . بآجال دفع الضريبة 

 نأ،  مهاحدألبدا  إذامصلحة الضرائب  أواملكلف بالضريبة  إليها أتئنافية و اليت يلجاللجنة االس* 

يوما من  15قرار اللجنة االبتدائية ليس يف صاحله ، ويتم الطعن يف قرار اللجنة االبتدائية خالل 

                                                                                         .تاريخ التبليغ 

   



         األنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

190 
 

الصلح بني مصلحة الضرائب و املكلفني بالضريبة على شرط  إجراءنون  اللييب جييز القاكما     

اللجنة االبتدائية  االبتدائية ،ويف حالة الصلح بعد تقدمي الطعن يتعني موافقة حصوله قبل قرار اللجنة

                                                                                                . عليه 

 أنه إالمل ينص القانون على خالف ذلك ،  تفرض الضريبة سنويا بعد اية السنة الضريبية ما       

تقدر الدخل  أنهلا احلق يف  اإلدارةسبب ، فان  أليالضرييب  التهرب يف حالة التخوف من 

.اءات املنصوص عليها يف القانون باجلز إخالللك دون يبية و ذاخلاضع للضريبة خالل السنة الضر  

بعد مخس سنوات يسقط حق اإلدارة يف املطالبة بالضريبة املستحقة ، وتسمى هذه الفترة      

.بفترة التقادم   

و بالنسبة للمكلف بالضريبة فان له احلق يف املطالبة باسترجاع ما دفعه فوق ما هو مستحق      

                                             .من تاريخ الدفع  تبدأط مبضي ثالث سنوات قانونا يسق

:اإلعفاءات  - 3  

: من  لحسب القانون الضرييب اللييب ، يعفى من الضريبة على الدخل ك     

االعتبارية وهي شركات  األشخاصاالعتبارية العامة ، باستثناء بعض  األشخاصدخل - 

 أوصناعيا  أوكان نشاطها الرئيسي جتاريا  إذاخاصة ،  أوارية سواء كانت عامة االعتب األشخاص

                                                                                   . استثماريا عقاريا 

    . دينار  5000يف حساب التوفري لدى املصارف يف حدود  اإليداعالدخل الناتج عن - 

 اإلصالح،  اإلحسانالرب و  بأعمالدخل اهليئات املدنية و املؤسسات و اجلمعيات اليت تقوم - 

              .املعاهد و املدارس اخلاصة املعترف ا  إىل باإلضافةاالجتماعي ، النشاط الرياضي ، 

. اخلريية  األوقافريوع -   

. منح الطلبة -   

   . و اتفاقية دولية أبناءا على معاهدة و أأي دخل آخر معفى مبقتضى القانون - 

 

  الضرائب النوعية: ثانيا 

: الفئات املعنية بالضرائب النوعية تتمثل يف       

. دخل العقارات  *   
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. دخل الزراعة  *   

. دخل الصناعة والتجارة و احلرف *    

. دخل املهن احلرة  *   

. و املرتبات و ما يف حكمها  األجور*   

. ارجية للمقيمني يف ليبيا الدخول اخل *   

. لدى املصرف و حسابات التوفري  اإليداعالدخل الناتج عن  *   

: الضريبة على دخل العقارات  -ا   

:الدخل اخلاضع للضريبة  -1  

بالنسبة للدخول العقارية ، تفرض الضريبة على الدخل احملصل عليه من استثمار العقارات     

كانت هذه  أوالفالحية  األراضيغري مبنية ، باستثناء  أوات مبنية بغض النظر عن كون هذه العقار

الزراعية  باألراضيمستقلة عنها ، كما تفرض الضريبة مقابل االنتفاع  أوالعقارات ملحقة باملباين 

                                                                 . عينا  أوسواء كان هذا املقابل نقدا 

 

: تقدير الدخل  أساس -2  

الدخل الكلي الناتج من  أساسيتم تقدير الدخل اخلاضع للضريبة على دخل العقارات على      

من الدخل الكلي نظري املصاريف  % 20صم ما يعادل يف املقابل من ذلك خي أنه إالالعقارات ، 

                                 . مصاريف الصيانة و االستهالك  فيهااليت قد يتحملها املكلفون مبا 

 

: معدالت الضريبة  -3  

: تفرض الضريبة سنويا على النحو التايل      

    .  % 15دينار يطبق معدل  6000 إىلدينار  1من - 

. % 20دينار يطبق معدل  10000 إىلدينار  6001من -   

   . % 20دينار يطبق معدل  10000 من أكثر-   
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:  اإلعفاءات -4  

 إذادينار  480 يتجاوز دخله السنوي اخلاضع للضريبة يعفى من الضريبة كل شخص طبيعي ال     

كان  إذادينار  900و يف رعايته ،  أوالدكان متزوجا و ليس له  إذادينار  720و   أعزبكان 

جتاوز دخله على هذه احلدود فرضت  فإذايف رعايته ،  أوالدو له مطلقا  أو أرمال أومتزوجا 

                                                                            . يبة على مازاد عليه الضر

:ات التالية من الضريبة النوعية كما تعفى العقار  

   .واحدال يزيد عن سكن  أنبشرط  نهالعقار الذي خيصصه املكلف لسك- 

  . اخلاضع للضريبة  اجلزء منه املخصص ملزاولة نشاط املكلف أوالعقار - 

.القائمني بالزراعة  األشخاص إلسكان أوالزراعة  ألغراضالعقارات املخصصة -   

 أوالده أوزوجته  أوعلى احلياة املربمة لصاحل املكلف  التأمني أقساطو يعفى من هذه الضريبة      

 أقساط ىلإ إضافةسنويا من الدخل اخلاضع للضريبة ،  % 10من يعوهلم و ذلك يف حدود  أو 

من الدخل اخلاضع للضريبة  % 5قدره  أقصىالعامة كاحلرائق و السرقة و ذلك يف حد  اتالتأمين  

  بكل تغيري طارئ على العقارات اخلاضعة  اإلدارة إخبارتعني على كل مكلف بالضريبة ي    

ة على املكلف بالضريب الشيءيوما من تاريخ حصول التغيري ونفس  60للضريبة و ذلك خالل 

                      . القيام به و خالل نفس املدة يف حالة التنازل عن العقارات اخلاضعة للضريبة 

 

: الضريبة على الدخل الزراعي  -ب  

تفرض الضريبة على الدخل الصايف الناتج عن االستغالل الزراعي :  الدخل اخلاضع للضريبة -1

يعترب دخال ناجتا عن الزراعة ما  جرة ، و الغري مش أوالزراعية سواء كانت مشجرة  لألراضي

ما  إىلو حائزها نتيجة انتفاع غريه ا من مقابل ثابت يتحدد دون النظر  األرضحيصل عليه مالك 

                                                                                      .  األرضتنتجه 

.1سنويا  % 5دل الضريبة على الدخل الزراعي بـ يقدر مع: معدل الضريبة  -2  

 

 

                                                 
.  138، ص  1996، مرجع سيق ذكرهالعريب كنون . د - 1  
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:  اإلعفاءات - 3   

   الوارد يف الضريبة على  الدخول العقارية  اإلعفاءيستفيد املكلف بالضريبة من نفس حكم      

خالل السنة الضريبية  ةواحدمن مرة  أكثر إليهاملشار  باإلعفاءيتمتع  أنو ليس من حق املكلف ، 

                        .معدال  قلاألمن الضريبة  اإلعفاءزل مبلغ مصادر الدخل ين تعددت إذاو    

 إخطارسنوات و يتعني على املكلفني  5جردا هاما كل اخلاضعة للضريبة  األراضييتم جرد     

                    . يوما من تاريخ حدوث التغيري 60خالل  األراضيعلى  يطرأبكل تغيري  اإلدارة

 

: الضريبة على دخل التجارة ، الصناعة و احلرف  -ـ ج  

مل  ، وذلك ما أخرىضريبة نوعية  من القانون الضرييب على 53تنص املادة :  جمال التطبيق -1

 أوصناعي  أويستثىن بنص خاص ، و خيضع للضريبة كل دخل ناتج عن مزاولة أي نشاط جتاري 

                                                                                              . حريف 

: معدل الضريبة  -2  

: حدد القانون معدل الضريبة كما يلي   

. % 15دينار يقدر معدل الضريبة بـ  4000 إىلدينار  1من   

.  % 20دينار يقدر معدل الضريبة بـ  8000 إىلدينار  4001من   

.  % 25يقدر معدل الضريبة بـ دينار  12000 إىلدينار  8001من   

.  % 30دينار يقدر معدل الضريبة بـ  12000مازاد عن   

 

املذكورة سلفا و املرصودة للفئات  اإلعفاءاتمن نفس  تستفيد هذه الفئة:  اإلعفاءات -3

 باإلعفاءيتمتع  أنمن الدخل و ال جيوز  األوىليف حساب الشرحية  اإلعفاءدخل حد ، و ي األخرى

تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ  إذاخالل السنة الضريبية ، و  ةواحدمن مرة  أكثر ليهإاملشار 

                                                                   .معدال  قلاألمن الضريبة  اإلعفاء
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  1:على دخل املهن الضريبة  -د

تفرض الضريبة على دخول املهن احلرة ، و يعىن باملهن احلرة املهن اليت : جمال التطبيق  -1

                    . هو العمل  األساسيميارسها املكلف بالضريبة بصفة مستقلة و يكون عنصرها 

: يتحدد معدل الضريبة سنويا على النحو التايل : معدل الضريبة  -2  

.  % 15..........................دينار  4000 إىلدينار  1ن م  

  . % 18.....................دينار  8000 إىلدينار  4001من 

.  % 20...................دينار  12000 إىلدينار  8001من   

.  % 25.................دينار  16000 إىلدينار  12001من   

.  % 35..............................دينار  16000مازاد عن   

الواردة يف حق الفئات  األحكام، من نفس  اإلعفاءتستفيد هذه الفئة يف جمال :  إلعفاءاتا -3

                                                                                           .  األخرى

: و املرتبات  األجورهـ الضريبة على   

سواء كان متحصل عليها من  األجورتفرض هذه الضريبة على املرتبات و : جمال التطبيق  -1

، العالوات ، العموالت   األجور، وتشمل هذه الضريبة كل من مؤقتة  أوخدمة دائمة  أووظيفة 

عينية ، اليت  أماملكافآت و املزايا و مجيع املدفوعات الدورية و غري الدورية سواء كانت نقدية 

 أوشخص كان مقيما يف اجلماهريية الليبية  ألياالعتبارية العامة  األشخاص أودفعها احلكومة ت

                                                                                            . خارجها 

 ألييف ليبيا  داؤهاأ، عن خدمات مت  األفرادوكذلك تلك اليت تدفعها الشركات و اهليئات و     

و اهليئات الدولية عن  األجنبيةخارجها ، وتلك اليت تدفعها احلكومات  أوشخص يقيم فيها 

                                          .اتفاقية دولية  أومل تقف بقانون  يف ليبيا ما أديتخدمات 

  

: يتحدد معدل الضريبة على النحو التايل : معدل الضريبة  -2  

 

 

                                                 
  . 2005من قانون الضريبة العامة على الدخل ، اجلماهريية الليبية ، 38املادة - 1
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.و املرتبات يف ليبيا  باألجورالسلم الضرييب اخلاص :   )12(اجلدول رقم   

"%"النسبة  "دينار " الشرحية    

8 1- 1.800 .  

10 1.801 – 3.000 .  

15 3.001 – 4.800 .  

20 4801 – 6.600 .  

25 6.601 – 8400 .  

. 8.400زاد عن  ما 35  

  . 2005دائرة الضرائب يف ليبيا ، : املصدر 

 

  : اإلعفاءات - 3

 إىلكان دخوله  إذااجلنسية الليبية عن عمله بليبيا يتمتع ب يعفى من الضريبة كل شخص ال     

                             . شهرا  إقامتهال تتجاوز  أندخول ملهمة شرط  تأشريةهذه البالد على 

 

: الضريبة على الدخول اخلارجية ملقيمني يف البالد  - و  

تفرض هذه الضريبة على الدخول الناجتة يف اخلارج ، حيصل عليها مقيم يف : ال التطبيق جم -1

        ، نستثين من نطاق تطبيق هذه الضريبة املرتبات أجنيب أوالبالد سواء كان من جنسية ليبية 

               . املقيمني مقابل عملهم يف اخلارج  لألشخاصو ما يف حكمها اليت تدفع  األجورو 

  

تفرض على الدخل الكلي ، و تستحق عن ثبوت احلق فيه ، دون :  الدخل اخلاضع للضريبة -2

. منه  إعفاء أوأي خصم  إجراء  

1 % 15تفرض الضريبة مبعدل قدره : معدل الضريبة  -3  

 

 

 

                                                 
  1 .  2005يبة العامة على الدخل ، اجلماهريية الليبية ، من قانون الضر 42املادة  - 
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:  اإلعفاءات -4  

 إحدى  أوع احلكومة ليبيا بناءا على عقد عمل م إىلالقادم  األجنيبدخل املستخدم  إعفاءيتم      

 اإلعفاءالعاملني يف ليبيا ، و يشمل هذا  األفرادحد أ أوالشركات ،  أواخلاصة ،  أواهليئات العامة 

                                                           .ومن يعولوهم  األشخاصزوجات هؤالء 

: الضريبة على فوائد الودائع لدى املصارف  -ي  

على فوائد حسابات التوفري لدى املصارف و يتعلق األمر  تفرض هذه الضريبة: التطبيق  جمال -1

بالدخل الناتج عن اإليداع يف حسابات التوفري لدى البنوك و ذلك إذا مل تتجاوز قيمة هذا 

الناجتة عن الودائع لدى البنوك مهما كانت   الفوائد دينار  كما تفرض على  5000احلساب 

                                                                                              .مدا 

يتعني على املصارف خصم الضريبة من الفوائد الناجتة عن الودائع و حسابات التوفري عن     

                                . هلذا الغرض  أعدتوفق الئحة تنفيذية  لإلدارةاستحقاقها و دفعها 

. من الدخل اخلاضع هلا  % 15حدد ب :  معدل الضريبة -2  

الضريبة العامة على الدخل : ثالثا   

 أوالطبيعيني سواء كانوا من جنسية ليبية  األشخاصفرض على دخول ت:  جمال التطبيق -1

الدخل الذي حصل عليه املكلف  أساس، و تستحق الضريبة يف جانفي من كل سنة على  أجانب

           . مغادرته البالد  أوكوفاة املكلف  األحوالالل السنة السابقة ، وهي تستحق يف مجيع خ

: خيضع للضريبة العامة على الدخل ، الدخول التالية :  الدخل اخلاضع للضريبة -2  

جمموع الدخول اخلاضعة للضريبة النوعية اليت حصل عليها املكلف خالل السنة الضريبية و ذلك *

                         . و بعد خصم الضرائب النوعية اليت دفعت خالل السنة  اإلعفاء إجراءقبل 

      .  من دخل الشركة اخلاضعة للضريبة على الشركات  نيسامهاملما يوزع على الشركاء أو * 

   إىل يقدم أنيتعني على كل ملزم يزيد دخله من مجيع املصادر على احلد املعفى املنصوص عليه   

   .يوما النتهاء السنة الضريبية  60تصرحيا يتضمن ما حصل عيه من دخل و ذلك خالل  اإلدارة

 

معدل الضريبة -3  

:موضح يف اجلدول التايل  حسب ما هو تفرض الضريبة العامة للدخل يف ليبيا  
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الضريبة العامة للدخل يف ليبيا  سلم تطبيق معدالت:    )13(اجلدول رقم   

) ( %النسب  )دينار ( الشرائح    

4.000-  1 معفاة  

15 4001 – 7000  

25 7001 – 12000  

35 12001 – 20.000  

45 20.001 – 35.000  

55 35001 – 60.000  

65 60.001 – 100.000  

75 100.001 – 200.000  

200.000مازاد عن  90  

.  قمرجع سابدائرة الضرائب الليبية ، : املصدر   

 

الشركات الضريبة على :  رابعا   

الدخول الناجتة يف اجلماهريية الليبية و يف اخلارج و العائدة  تفرض على: جمال تطبيقها  -1

                         . غرضها  أوكان نوع نشاطها  أيا،  األجنبيةللشركات املقيمة و لفروعها 

اللييب مبا يف ذلك  اخلاضعة ملقتضيات القانون التجاريو الشركات اخلاضعة للضريبة هي الشركات 

النشاط و  أوجه،  األجنبيةالشركات العامة عدا شركات التضامن ، كما يقصد بفروع الشركات 

.  األجنبيةاليت تستثمرها الشركات  األموالرؤوس   

حصة الشركاء العاملني من دخلها  على ما جتاوز،فرض هذه الضريبة على شركات التوصية و ت   

               .الصناعة و احلرف  أوعون للضريبة على دخل التجارة خيض األشخاصلكون هؤالء  

 

  :حتديد الدخل اخلاضع للضريبة -2

الدخل الصايف احملقق خالل السنة الضريبية و يتم حتديد هذا  أساستتحدد الضريبة سنويا على      

اليت يثبت  ألعباءاخصم مجيع  خمتلف العمليات اليت قام ا املكلف و ذلك بعد أساسالدخل على 

فعال يف سبيل احلصول على هذا الدخل  أنفقتقد  اأ.                                            
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:معدل الضريبة  -3  

: يتم حتديده على النحو التايل    

  سلم الضريبة على الشركات يف ليبيا:    )14(اجلدول رقم

(% )النسب  )دينار (الشرائح     

4.000 – 1 معفاة  

20 4001 – 7000  

25 10001 – 30000  

30 30001 – 60000  

40 60001  -  100000  

45 100001 – 150000  

150000ما زاد عن  60  

.  مرجع سابقدائرة الضرائب الليبية ، : املصدر   

 

مالحظات حول النظام الضرييب اللييب : الفرع الثاين   

القانون  أن إالسية اليت شهدا اجلماهريية الليبية االقتصادية و االجتماعية و السيا تالتطورارغم    

                         . ، مل يشهد أي تغيري ملواكبة هذه التغريات  1973الصادر سنة  64رقم 

ماعدا الضريبة الزراعية و ( كل احلوافز  إلغاءوالتغريات اليت ملست هذا القانون اجتهت كلها حنو    

                                                          .)ري لصعوبة حتصيلها مل يطلها التغي األخرية

  : متثلت يف  اإلعفاءو شهد النظام الضرييب اللييب بعض التغريات يف جمال 

    . للشركات امللتزمة ضريبيا  % 30املادة املتضمنة ختفيض ضريبة الشركات بنسبة  إلغاء* 

                                       .لضريبة ملدة سنتني للمهن احلرة من ا اإلعفاءحق  إلغاء* 

  

 أجلكما صدرت بعض القوانني لرفع بعض معدالت الضرائب املباشرة وغري املباشرة ، من   

تسيري نفقات التسيري ، لكنها مل تنجح يف حتقيق هدفها  أجلاخلزينة العمومية من  إيراداتزيادة 

 تحقات الضريبية للسنوات السابقة املسبائية كانت تقوم يف كل مرة بتحصيل اإلدارة اجلن أل

                                     . ، شركات القطاع العام و القطاع البنكي  األجنبيةللشركات 
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: من خالل  إصالحات بإجراءلذلك قامت   

 

،وختفيض ضريبة ييب ينبغي جتنبه الضريبة العامة على الدخل ، ملا متثله من ازدواج ضر إلغاء- 

 إدراجعلى  اإلصالحاتقصد تشجيع االستثمار ، كما نصت  ،٪35الشركات حبيث ال تتجاوز 

، قامت بتقرير  األجنبيةجذب االستثمارات  أجلالقيمة املضافة ضمن املكونات الضريبية ، و من 

                              .بعض اإلعفاءات عند بداية النشاط بليبيا و ختفيض ضريبة الشركات 

  .إنشاء مؤسسة تعليمية لتكوين إطارات فنية ضريبية ذات كفاءة عالية- 

 

النظام لضرييب املوريتاين  : املطلب الثالث   

احلياة  أوجهعميقة مشلت خمتلف  إصالحاتمنذ عشرية من الزمن شرعت احلكومة املوريتانية يف    

بصفة مباشرة على  اإلصالحات، حيث اعتمدت هذه الجتماعية االقتصادية و السياسية و كذا ا

 اإلصالحاتبرنامج تعزيز  إطاراجلهود الكبرية يف جمال تنسيق السياسات اجلبائية و التعريفية يف 

12002-1999 اخلاصة بالفترة  

قانونا عاما للضرائب حل مكان القانون  1982ماي  24املؤرخ يف  80- 060 األمرتضمن حيث     

له ،  ةالالحقالقوانني التنظيمية و التشريعية املعدلة و،  1970جانفي  16املؤرخ يف  17-019م رق

 نأحيث  ريبة حملية ض اثأحد 1990فرباير  6الصادر يف  90 – 003رقم  األمرتضمن  كما

 املبنية و األمالكالعقارية يف  ةسامهباملاملقتضيات املتعلقة  أنالفصل السادس عشر منه ينص على 

و احلبوب و الفواكه و الورود ، ضريبة املهنة و  احلمضياتالفالحية املعدة الستغالل  األراضي

توزيع املشروبات الكحولية و رسم املاشية ، تلحق كلها  الرسوم اجلماعية و الرسم على احتكار

.2لضرائب من القانون العام ل بالضرائب و الرسوم احمللية الواردة باجلزء الثاين من الكتاب األول  

 

                                                 
1 - Note sur les reformes de la fiscalité et du tarif des douanes. quatrième groupe consultatif pour la Mauritanie , 
Paris .2004 , p .1 . sur le site Internet : http://www.mauritania.mr/fr/pdf/Y00249.Note-fiscalite-Fr.pdf le 
02/03/2007 a 21h: 55. 
 

.  158العريب كنون ، مرجع سابق ، ص . د - 2  
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و الذي نص على  1994جانفي  24املؤرخ يف  94 – 010القانون رقم  أيضاو لقد صدر    

                                   .الضريبة على القيمة املضافة  بإنشاءتعديل القانون العام للضرائب 

                       :  على نوعني من الضرائب األمرالنظام اجلبائي املوريتاين يرتكز يف حقيقة  إن

                         .الضرائب العائدة خلزينة الدولة و الضرائب احملصلة لفائدة اجلماعات احمللية 

 

املشكلة للنظام الضرييبأنواع الضرائب  : األولالفرع   

 عفاءاتاإليف موريتانيا و جمال تطبيقها و  الضرائب إىل أنواعسنتعرض من خالل هذا الفرع     

                                                                                       :منها  داملستفا

  الضرائب املباشرة:  أوال

:  التالية األنواعتتضمن        

. التقليدية  يةالصناعية و التجارية و الصناع األرباحالضريبة على  - 

. عليها من االستغالل الفالحي احملصل  األرباحالضريبة على  - 

. غري التجارية  األرباحالضريبة على  - 

. املنقولة  األموالالعمرية و دخول  اإليراداتو املعاشات و  األجورالضريبة على املرتبات و  - 

الطبيعيني  لألشخاصلسنوي ارض على الدخل العام فتكما توجد ضريبة عامة على الدخل     

                                                          . ا و الذين يقيمون ا املوجودين مبوريتاني

 

احملصل  األرباحالصناعية و التجارية و الصناعية التقليدية و على  األرباحالضريبة على  -أ

:  يالفالحعليها من االستغالل   

: ط ، وتطبق هذه الضريبة على يف موريتانيا يتم العمل بالنظام اجلزايف فق: جمال التطبيق  -1  

     . مهنة فالحية  أوصناعية تقليدية  أوجتارية  أواحملصل عليها من مزاولة مهنة صناعية  األرباح-

عمليات ذات طابع صناعي  بأداءطبيعيني و معنويني يقومون  أشخاصاحملققة من طرف  األرباح-

بيعها  إعادةالسلع و البضائع و املواد دف جتاري حلسام اخلاص دف حتقيق الربح ، كاقتناء  أو

تغيري عليها و اقتناء املنقوالت و متلك العقارات و غريها من  إدخالبعد  أو األصليةيف صورا 

                                                                                 .  األخرىالعمليات 
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و معمول به يف ه ل مامثاضعة للضريبة يف القانون اجلبائي  املوريتاين اخل األرباحو يتم تقدير     

                                                                  . األخرى املغاربيةالضريبية  األنظمة

حتديد الضريبة املستحقة للمؤسسات الفردية  أجلحيث تعمل موريتانيا بالنظام اجلزايف من      

و املواد االستهالكية و املواد املستهلكة  األدواتنشاطها التجاري الرئيسي يف بيع السلع ، ملتمثل ا

السنوي و كل الرسوم املعتربة  األعماليكون رقم  أن شريطةعمليات جتهيز السكنات  إىل إضافة 

                                        . ةموريتاني أوقية 6000000من  أقل األنشطةجزءا منه هلذه 

السنوي و  أعماهلا فيطبق على املؤسسات الفردية اليت تقدم خدمات يكون رقم يفالنظام اجلزا أما

  . موريتانية أوقية 3000000من  أقلكل الرسوم املعتربة جزءا منه 

 
اجلدول رقم (15) :     رقم األعمال اخلاضع لضريبة املؤسسات الفردية اليت يتمثل نشاطها 

املستهلكة يف عني  أوو املواد الغذائية املنقولة  األدواتي يف بيع البضائع و املواد و الرئيس

.جتهيز السكنات يف موريتانيا  أواملكان   
 

)أوقية ( مقدار الضريبة  )أوقية( األعمالرقم    

500.000من  أقل 20.000  

50.000 500.001 – 1.000.000  

75.000 1.000.001 – 2.000.000  

150.000 2.000.001 – 4.000.000  

240.000  4.000.001 – 6.000.000  

 املصدر : إدارة الضرائب يف موريتانيا 2004 . 

 

ضريبة سنوية  بأداءالذين يبيعون مواد زهيدة الثمن على الطرق  األشخاصكما يلزم على    

بالنسبة  أوقية 2.000بضواحي نواقشط ، نواديبو و روسو و  أوقية 4.000جزافية ال تتعدى 

                                                                                .  األخرىللضواحي 

و مواد  أساسيةبينما يلزم املكلفني الشاغلني لدكاكني صغرية تعرض فيها منتجات غذائية     

ضريبة جزافية سنوية ال  بدفع أوقية 500منزلية للبيع بالتقسيط و ال يتعدى متوسط دخلها اليومي 

بالنسبة للضواحي  أوقية 4.000بضواحي نواقشط ، نواديبو و روسو و  أوقية 8.000تتعدى 



         األنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

202 
 

من عائلتهم و ال  أفرادالذين يستخدمون ليديني مقدمي اخلدمات و الصناع التق أما، و  األخرى

بضواحي  أوقية 6.000يتعدى معدل دخلهم اليومي فيلزمون بدفع ضريبة جزافية سنوية ال تتعدى 

                           .  األخرىبالنسبة للمناطق  أوقية 3.000نواقشط ، نواديبو و روسو و 

 

 األرباحالضريبة على  أداءكان قدر معامالم  أياو يتعني على اخلاضعني للنظام اجلزايف     

                                                              . مإحصائهالصناعية و التجارية مبجرد 

الذين يقومون باجناز مؤسسات  األشخاصاليت حيققها  األرباحكما ختضع الضريبة على  -   

                           .اليت تشمل على البضائع الالزمة الستغالهلا  أوجتارية مؤقتة   أوصناعية 

 حمالت مؤقتة  بتأجريمن خالل قيامهم  شخاصاألاليت حيققها  األرباحكذلك خيضع للضريبة  -   

                       . رخص استغالل آبار النفط و الغازات احملروقة  أصحابو و املستكشفون 

 إىلاحلرف اليدوية املزاولة حلسام اخلاص  أصحاباليت حيققها الصناع التقليديون و  األرباحو -   

                                         . و مريب املاشية  احملققة من طرف الفالحني األرباحجانب 

 

: تعفى من الضريبة   : اإلعفاءات -3  

 67-  171الشركات و املؤسسات ذات الطابع التعاوين املعترف ا طبقا ملقتضيات القانون     

زايف يطبق ج أدىنحد  أداءاملوريتاين  كما فرض القانون الضرييب.  1967 جويلية 18املؤرخ يف 

من  قابل للخصم األدىناجلزايف  املنجزة خالل آخر نشاط مت ختمه ، وهذا احلد األعمالعلى رقم 

 % 25الصناعية و التجارية يف حدود  األرباحاملستحقة برسم الضريبة النوعية على  ةسامهاملمبلغ 

                                                                                          . من مبلغه 

 

: غري التجارية  األرباحالضريبة على  -ب  

الذين يزاولون نشاطا حرا و ال خيضعون  األشخاصق هذه الضريبة على تطب: جمال التطبيق  -1

مع حد  %4مبعدل  األدىناحلد اجلزايف   أيضا يطبق، و يف هذه احلالة  أخرىضريبة نوعية  ألية

                                                       .  أوقية 120.000ر بـ للتحصيل يقد أدىن
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: اخلاضعة للضريبة  األرباح أما  

نشاط غري جتاري خالل السنة  أواحملصل عليها من كل مهنة  األرباحتفرض كل سنة على  -   

 لنفقات املتطلبة ملزاولة النشاط كون القاعدة الضريبية من الفرق بني الدخول و اتاملنقضية ، و ت

                                 . كاجناز احملالت و االمتالكات و مصاريف املوظفني و اليد العاملة 

 إدارة إىليقوم بتوجيه تصريح بالوجود  أنالتجارية  األرباحكل شخص خاضع للضريبة على - 

، يف موريتانيا كما يقدم الوثائق احملاسبية اليت تسمح يوما املوالية لبدء نشاطه  20لضرائب خالل ا

                                                    .بالتحديد الصحيح لإلرباح خالل السنة املاضية 

. % 35 غري التجارية بـ األرباحتقدر نسبة الضريبة على :  املعدالت الضريبية -2  

:  األجورالضريبة على املرتبات و  -ج  

التعويضات  إيراداتو املعاشات و  األجورتطبق هذه الضريبة على املرتبات و : جمال التطبيق  -1

، و تفرض  اإلمجايلالنقدي  األجرمن  % 20 جتاوزت إذا % 40و االمتيازات العينية يف حدود 

                                                           . قة االقتطاع من املنبع يهذه الضريبة بطر

: حساب الضريبة  -2   

: يعرف معدل الضريبة املطبق على املكافآت اخلاضعة للضريبة ، حسب السلم التصاعدي التايل   

. % 15 أوقية 22.500تساوي  أو أقلاملكافآت الشهرية اخلاضعة للضريبة -   

.  % 40 : أوقية 22.500: تساوي  أو أكربعة للضريبة املكافآت الشهرية اخلاض-   

: العمليات التالية حسب املكافأة اخلاضعة للضريبة  إحدى حيدد مقدار احلقوق العادية بتطبيق   

:  أوقية 22.500تساوي  أو أقلالشهرية اخلاضعة للضريبة  املكافأة  

.  0.15*  ةللضريباخلاضعة  املكافأة= مقدار الضريبة   

:  أوقية 22.500من  أكربالشهرية اخلاضعة للضريبة  فأةاملكا  

.  5.625 –)  0.40* اخلاضعة للضريبة  املكافأة= ( مقدار الضريبة   

  :اإلعفاءات  - 3

:تعفى من اخلضوع هلذه الضريبة كل من   

   . يف الشهر  أوقية 10.000التعويضات العائلية و التعويضات اخلاصة يف حدود *
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 أنوحة لضحايا احلرب و قدماء املقاومني و ضحايا حوادث الشغب ، و ميكن املعاشات املمن*

املماثلة يف الضمان االجتماعي من املبلغ  اتسامهاملختصم االشتراكات يف التقاعد و كذا بعض 

                                                                                .اخلام املتحصل عليه 

 

: الضريبة على الدخول العقارية  -د  

، بدال عن الضريبة %6 الضريبة العقارية مبعدل اثإحدمت  1986مبوجب قانون املالية لسنة    

و بذلك مل تعد الدخول العقارية خاضعة العقارية  ةسامهاملعلى الدخول العقارية ، و الدخول ذات 

                                                           .الصناعية و التجارية األرباحللضريبة على 

العقارية من  ةسامهاملالضريبة على الدخل العقاري و  إدماج أعاد 1990لكن قانون املالية لسنة    

                                                                                                          .  جديد

من الضريبة على الدخول العقارية كل الدخول اليت تقل عن  ى، فتعف اإلعفاءات خيصما يو ف

                                                                           . يف السنة  أوقية 60.000

 

: املنقولة  األموالضريبة على دخل رؤوس ال - ه  

: تطبق على   

 األرباحاخلاضعة للضريبة على  األخرىطرف الشركات و اموعات  املوزعة من اإليرادات-

                                                                               . الصناعية و التجارية 

                                 .دخول سندات الدين ، الودائع ، الكفاالت و احلسابات اجلارية -

الفوائد الناجتة ، ويستفيد  األساسبينما تعفى من الضريبة املبالغ النقدية املوجهة لالدخار على    

يطبق على ،  أوقية 1.000.000املوريتانيني غري املقيمني ملا تتجاوز قيمة الفوائد  اإلجراءمن هذا 

 أوتفيدين املمنوح من طرف املس اإلمجايلالناتج  أساسعلى  % 10هذه الدخول معدل يقدر بـ 

                                                                                      .ما حتصلوا عليه 
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  1:الضريبة العامة على الدخل  -و

لضريبة الدخل الصايف الكلي مهما كان مصدره ، سواء حمصل خيضع هلذه ا :جمال التطبيق  -1

 أورئيسي ا  إقامةهلم مقر  أوالطبيعيني املقيمني بصفة اعتيادية مبوريتانيا  األشخاصمن طرف 

                                                                    . الذين يزاولون نشاطا رئيسيا ا 

:تفرض الضريبة على الدخول وفق اجلدول التايل :  ةنسب الضريب -2  

 

سلم الضريبة العامة على الدخل يف موريتانيا:   )16(اجلدول رقم   

(%)النسب  ) أوقية( الشرحية    

  180.000من  أقل معفى 

5  180.001 – 380.000  

10  380.001 – 700.000  

20  700.001 – 1.350.000  

30 1.350.001 – 2.500.000  

  2.500.000من  أكثر  40

.  2004الضرائب يف موريتانيا  إدارة: املصدر   

 

كان  إنلوضعية االجتماعية للمكلف اخلاضع ملثل هذه الضريبة ابعني االعتبار  األخذكما يتم    

ذلك معامالت  أساسعلى و تطبق  أوالددون  أو بأوالدمطلقا  أو ، أرمال أو،متزوجا أوعزبا ، أ

.                                                                             3.5 إىل 1من مندرجة   

 

  2الضريبة على القيمة املضافة: ثانيا 

تفرض الضريبة على القيمة املضافة على كل العمليات املتعلقة بنشاط اقتصادي ، كعمليات     

كانت منجزة يف التراب املوريتاين من  إن، وهذا  األموالاالسترياد و تقدمي اخلدمات و تسليم 

                                                                   .خاضعني للضريبة  أشخاصطرف 

                                                 
1 -articles de 84 à 113 du code general des impots , Mauritanie , 2004 . 

  . 2007من القانون العام للضرائب ،موريتانيا ،  184إلى  177المواد من - 2



         األنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

206 
 

العقارية و تقدمي اخلدمات  األشغالتفرض على الواردات و املبيعات و  :جمال تطبيقها  -1

                                                      . تجارية املهن غري ال أنشطةوالتسليم الذايت و 

 األرباحاملاديون الذين خيضعون للنظام احلقيقي على  أو املعنويون األشخاصعلى  أيضاو تفرض   

                                                .غري التجارية  األرباحالتجارية و الصناعية و كذلك 

      .التخلي عنه  أويف حالة وقف النشاط  إالخلضوع للضريبة على القيمة املضافة ائيا ويكون ا 

: تتحدد معدالت هذه الضريبة كما يلي  :ة املضافة ممعدالت الضريبة على القي -2  

. على مجيع العمليات و املنتجات املوجودة داخل نطاق الضريبة  % 14 :املعدل العادي   

                                .عند التصدير  % 0: املعدل الصفري 

الطبيعيون اخلاضعون لنظام التقدير اجلزايف يف الضريبة على  األشخاصكل :  اإلعفاءات -3

من  إعفاؤهماالستشفائية يتم  املصاريفالطبية و  األعمالكذا والصناعية و التجارية  األرباح

                                                                        . الضريبة على القيمة املضافة 

كذلك تعفى منها عمليات نقل املسافرين و البضائع ، وعمليات طبع اجلرائد و الدوريات    

                          .و بيع هذه اجلرائد و الدوريات  اإلشهارهو متحصل عليه من  باستثناء ما

  : اإلسقاطاتنظام  -4

مبناسبة كل عنصر من عناصر  أداؤهاختصم من مبلغ الضريبة على القيمة املضافة املبالغ اليت مت    

                                                                      .الثمن للعملية اخلاضعة للضريبة 

 أومبناسبة بيع  أداؤهام الضريبة على القيمة املضافة اليت سبق هل بإسقاطو يسمح للمكلفني    

من مبلغ الضريبة املستحقة ،إجراء إسقاط للضريبة املطبقة على األموال و اخلدمات اليت استرياد 

                                        .يستعملها الغري أو اليت يستعملها املسريون و عمال املقاولة 

 

لكل  اإلمجايلريح كل شهر يتضمن املبلغ و جيب على كل شخص خاضع للضريبة ، تقدمي تص   

                       .  اإلسقاطاتالعمليات احملققة و تفصيل العمليات و املبالغ اليت متنح احلق يف 

الضريبة على القيمة املضافة ، هناك الضريبة على رقم املعامالت و هي تطبق مبدئيا  إىل إضافة   

                . عرضية  أوتقالل ، سواء بصفة مستمرة على كل شخص حيقق هذه العمليات باس
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  حول النظام الضرييب املوريتاين  مالحظات: الفرع الثاين 

الضرائب  أهمعناصر النظام الضرييب املوريتاين ، من خالل التعرف على  همألبعد التطرق    

                                             : املباشرة و غري املباشرة ، نسجل املالحظات التالية 

متقدمة فيما يتعلق بضرورة مسك املكلفني حملاسبة  أحكاماحيتوي النظام الضرييب املوريتاين  - 

مشولية مطابقة ملقتضيات خمطط حماسيب عام وهي املبادئ املعتمدة حديثا من قبل الدول اليت يعترب 

                                                                       .فيها النظام الضرييب متطورا 

       من جمموع املكلفني % 95 املكلفني الذين تفرض عليهم الضريبة بطريقة جزافية ميثلون إن-

           . بصفة حمددة  إالال تكاد تعرف التطبيق و بالتايل فان املبادئ احملاسبية املتقدمة نظريا ، 

لذا وجب االعتماد على  إمجالهيعرقل النشاط االقتصادي يف  أمرنوعية ، وجود الضرائب ال- 

               . ا حداوعامة للدخل جتمع مجيع فئات الدخل و تطبق عليه سلما ضريبيا الالضريبة 

 إعادةيف النظام الضرييب املوريتاين  اإلصالحاتبعض  إدخاليتضح لنا ضرورة  األخريو يف    

تنسجم مع املبادئ النظرية اليت يتضمنها القانون املوريتاين ، و التطورات  صياغة هياكله حىت

                                                        . البلد  اهدهيشماعية اليت تاالقتصادية و االج

 

  املغريب  النظام الضرييب: املطلب الرابع 

،  فمن ضرائب النظام الضرييب املغريب ببساطته و استقرارهاحلرب العاملية الثانية ، متيز  أمسيةحىت    

حملية ، و رسوم على االستهالك ، حقوق التسجيل و طابع ضرييب ، مل حتتوي اجلباية املغربية 

                                        :سوى على أربعة ضرائب مت تشريعها يف سنوات العشرينات 

                           . لكيات الواقعة يف حدود املناطق احلضرية الرسم احلضري على قيمة امل*

         .معنوية متارس نشاط مهين ، صناعي ، جتاري  أوضريبة مهنية على كل شخصية طبيعية * 

 ةاحلضرية وضريباملفروض على كل شخص ميلك حمل سكن يف املدن و املناطق  اإلقامةرسم * 

                                             .  على األراضي املستغلة  السنوي زراعية على الدخل

شهد النظام الضرييب املغريب تطورات )  1945 – 1939( و خالل فترة احلرب العاملية الثانية     

ظهور ضريبتني بصفة استثنائية  إىل أدىعديدة ، حتت قيود و متطلبات امليزانية العمومية ، هذا ما 

                                                                                  : ة متثلتا يف و مؤقت
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  . الضريبة على الرواتب *

. النشاطات املهنية ، الصناعية وكذا التجارية  أرباحالضريبة على *  

املالية اليت  ةزماألة كما مت تشريع الرسم على املعامالت بعد احلرب العاملية الثانية و ذلك ملعاجل 

                                                                       . 1انت منها البلديات املغربيةع

االقتصادية و االجتماعية  هداف األجديدة لتحقيق  إجراءات ذاختامت  1961سنة و يف          

                                              : تسطريها ، ولذلك مت فرض ضريبتني جديدتنياليت مت 

. تتمثل يف الضريبة على الزراعة األوىل  

   1979و الضريبة احلضرية سنة  األسهم أرباحمت فرض الضريبة على  1973في سنة فالثانية أما 

                                                           . 1990و الضريبة العامة على الدخل سنة 

وظل النظام املغريب يف تغري مستمر ، هذا التطور الديناميكي بدأ باملصادقة على القانون          

يف  اإلصالح، و اكتمل بتجسيد هذا  1984الضرييب سنة  اإلصالح إلطارو احملدد  األساسي

                                                   :  هاأمهالثمانينات من خالل فرض ثالث ضرائب 

  . IS  الضريبة على الشركات 

  . IR  الضريبة على الدخل 

TVA  الضريبة على القيمة املضافة 

املشكلة للنظام الضرييبالضرائب :  األولالفرع   

الضرائب اليت يتضمنها النظام الضرييب  ألنواعسنعمل من خالل هذا الفرع على عرض شامل     

الضريبة : الرئيسية الثالث من الضرائب و املتمثلة يف  لألنواعل التطرق املغريب ، و ذلك من خال

 األساسيةعلى الدخل ، ضريبة الشركات ، الرسم على القيمة املضافة ، واليت تشكل الركيزة 

  .                                                                                      نظام احلايل لل

 ( TVA الضريبة على القيمة املضافة :  أوال) :  

:  2، وهي عبارة عن دمج لضريبتني و مها 1986ظهرت الضريبة على القيمة املضافة سنة   

، و كان مفروضا بصفة جزئية على  1948سنة  إصدارهالذي مت : الرسم على املعامالت  -أ

                                       .  ءالبنا أشغالمبيعات التجار و الصناعيني ، اخلدمات و كذا 

                                                 
1 -Francis LEFEVBRE , dossiers internationaux , Maroc juridique fiscal , édition juillet  1995, p . 5 . 
2-ibid. p .3 .  
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و هو يتكون من  1962استخدم عام : الرسم على املنتجات و الرسم على اخلدمات  - ب

. املواد  إنتاجيف عمليات  أساسيةهو الرسم على املنتجات املستخدمة بصفة  األولرمسني خمتلفني ،   

              . خلدمات و بعض املهن احلرة و الثاين يتمثل يف الرسم على اخلدمات املفروض على ا

الرسم على املنتجات و  أصبحالبلد ،  اهدهشو بعد التطورات االقتصادية و االجتماعية اليت     

يلعبان دورمها االقتصادي ، يف ضمان حيادية املنافسة و تشجيع االستثمار  الرسم على اخلدمات ال

                                     .  األسعاراليف و و القضاء على االختالالت على مستوى التك

و الذي اقر استبدال الرسم على املنتجات  1984جاء قانون  هداف األحتقيق هذه  أجل فمن    

                                    : إىل أدىالذي  الشيءو اخلدمات بالرسم على القيمة املضافة ، 

.  دمج الضريبتني السابقتني*   

.           توى العام لألسعار و تقليل التأثري على املس اإليراداتاحملافظة على نفس املستوى من *   

  :ال التطبيق جم -1

تفرض الضريبة على القيمة املضافة على مجيع العمليات الصناعية و التجارية و كذلك  -      

                         . ليدية و املهن احلرة العمليات العقارية و املهنية و العمليات الصناعية التق

و البعض اآلخر خيضع هلذه الضريبة  إجبارياحيث خيضع البعض من هذه العمليات للضريبة -

                                                                                            .تلقائيا 

معفاة  إمايف الذين يزاولون نشاطات  إجباريةللضريبة بصفة  اخلاضعون األشخاصيتمثل  كما- 

   .توجد خارج نطاق الضريبة على القيمة املضافة  أومبقتضى نص صريح 

يعفى من الضريبة على القيمة املضافة املصدرون للمنتجات بصورة مباشرة و مقدمي اخلدمات -

                                 .احلالة  و عمليات البيع و الشراء على نفس اإلعفاءمن  ناملستفيدي

: فتتمثل يف  إجبارياالعمليات اخلاضعة  أما  

     . الثابتة و تشمل العمليات العقارية و عمليات التجزئة  باألموالالعمليات املتعلقة *

 أو اإليواءعقارية وكذلك عمليات تقدمي اخلدمات و عمليات  أموالعمليات التسليم الواقعة على *

املأكوالت و املشروبات اليت تستهلك يف مكان البيع ، إضافة إىل عمليات التركيب أو الوضع بيع 

                                     .أو اإلصالح أو التهيئة ملادة أولية 

. عمليات البنوك و االئتمان و الصرف و املهن احلرة  واملنقولة  باألموال علقةتاملالعمليات *  
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:  1ل الضريبةمعد -2  

: معدالت للضريبة على القيمة املضافة  أربعتوجد   

.  % 20معدل عادي بـ  -  

. ، يطبق على عمليات النقل ، الكهرباء ، األشغال العمومية  % 14معدل يقدر بـ  -   

.، خمصص للقطاع الفندقي و املطاعم  % 10معدل خمفض  -  

.ستهالك يطبق على املنتجات واسعة اال % 7معدل خمفض  -  

 أواجلزئي لسعر البضائع  أويتمثل احلدث املنشأ للضريبة على القيمة املضافة على التسلم الكلي    

                                                                                . و اخلدمات  األعمال

جمرد خيص السعر  األول،  ضافةامل من الضريبة على القيمة اإلعفاءيوجد نوعان من  : اإلعفاءات

           .اخلدمة الصافية من الضريبة  أوباملنتج و الثاين شامل يهتم . اخلدمة  أو نتجالنهائي لبيع امل

:  2وعاء الرسم على القيمة املضافة -3  

: يتكون الوعاء الضرييب للرسم على القيمة املضافة من   

. و اخلدمات  األشغالقيمة السلع ،  *  

. مصاريف املبيعات  *  

.  األسعارمكمالت  *  

. احلقوق و الطوابع الضريبية  *  

  .املنتجات املالية * 

( IGR ): ثانيا : الضريبة العامة على الدخل  

 89- 17بتعديل القانون رقم  1989نوفمرب  21املؤرخ يف  116-89-1 جاء املرسوم رقم    

تبسيط التقنيات ، و تنسيق و  أجلالتعديل من اخلاص بالضريبة العامة على الدخل ، جاء هذا 

                                                                .  3اإلجراءاتتوحيد املفاهيم و كذا 

 

 

                                                 
1-Ministère de l’économie et des finances , direction des études et prévision fénanciéres, édition juillet 1999 p . 5 
2 -Ibid, 
3 - ibid.p 8  
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على  إعفاءاتحتتوي الضريبة العامة على الدخل ، على سلم وحيد مبعدالت متصاعدة ، مع 

                                                   .ف العائلية الدخول الدنيا و اقتطاعات من املصاري

  

: جمال التطبيق  -1  

الطبيعيني الذين تتوفر فيهم شروط احملل  األشخاصتفرض الضريبة العامة على الدخل على      

صافية اململكة املغربية ، يتكون الدخل العام اخلاضع للضريبة من جمموع الدخول ال يمإقلاجلبائي يف 

                                                                                               :التالية 

*   .  األجوردخول   

. الدخول املهنية  *  

* . املنقولة  األموالالدخول و مكاسب رؤوس   

ون املالية سنة حسب قان 2010-12-31غاية   إىل  من الضريبة أعفيت( الدخول الزراعية   

2001 (                                                                                               

مع مراعاة القواعد  أجنيبكما يدخل يف احتساب الضريبة ، الدخل احملصل عليه من مصدر    

                           . املنصوص عليها يف االتفاقيات اجلبائية املتعلقة بتفادي االزدواج الضرييب 

: هو مبني يف اجلدول التايل  يتم فرض الضريبة حسب ما:  معدل الضريبة -2  

سلم الضريبة العامة على الدخل يف املغرب:    )17(اجلدول رقم  

.(%) النسبة  )درهم ( البيان    

0 0 – 20.000  

13 20.001 – 24.000  

21 24.001 – 36.000  

35 36.001 – 60.000  

60.000أكثر من  45  

.  2003وزارة املالية و اخلصخصة املغربية ، : املصدر   

 

املتعلقة بتخفيض الضرييب  اإلصالحاليت رمسها  هداف األحتقيق  إىليسعى املشرع املغريب     

.اجلبائي  الضغط  
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:  اإلعفاءات -3  

الضرييب على التخفيض التدرجيي يف معدل الضريبة على الدخل حبيث  اإلصالحيهدف        

 إىلو بعدها  1996درهم سنة  18.000 إىل،  1990درهم سنة  12.000من  اإلعفاءارتفع 

                                                                      . 19991 درهم سنة 20.000

 1996سنة  % 44 إىل 1990سنة  % 52املطبق من  األقصىكما اخنفض معدل الضريبة    

من الناتج  % 19حوايل )  1985 – 1980( الضرييب  اإلصالحوبلغ الضغط اجلبائي عشية 

 – 1987( الضرييب سنة  اإلصالحمن  % 21.7الداخلي اخلام ، و صارت هذه النسبة تقدر بـ 

نظرا لالرتفاع احملسوس الذي عرفته  % 22عند معدل  1994، لتستقر بداية من سنة )  1993

                                                                                    .اجلبائية  اإليرادات

      الشركاتالطبيعيني ، الشركاء يف بعض  األشخاصاخلصم فان  أو باإلسقاطفيما يتعلق      

 بأصحاب أوشركات التوصية البسيطة  أوشركات التضامن  أوو نقصد هنا الشركات الفعلية 

                                 .احلصص املشاعة ، فان الضريبة تفرض على اسم الشريك الرئيسي 

 بالنسبة لنصيبه الشخص الطبيعي الشريك يف امللك فيؤخذ بعني االعتبار صايف دخله املهين ماأو    

                                                                                 .يف نتيجة االستغالل 

: الضريبة على الشركات : ثالثا   

، حمل الضريبة على  1987جانفي  21الضريبة على الشركات سارية املفعول منذ  أصبحت      

           . 2املعنويني  األشخاصة الزراعية و الرسم احلضري على دخول املهنية و الضريبي األرباح

 األشخاصاحملققة من قبل الشركات و  األرباحوتفرض الضريبة على الشركات على مجيع       

                          . و مؤسسات البناء  األشخاصشركات  أشكالاملعنويني ، باستثناء بعض 

: يف هذا اال  حاإلصالحيث مشل هذا   

األشخاصباستثناء شركات  جمال الشركات مهما كانت طبيعتها  إىلتوسيع جمال فرض الضريبة *  

     . توحيد معدالت فرض الضريبة مع إلغاء احتياط االستثمار  *

 

                                                 
.  19العريب كنون ، مرجع سابق ، ص  -   1  

2 - Abdellah SAIDI , le système fiscal marocain : moteur ou frein au développement de l’entreprise ? août 2008 , 
sur le site :abdallah . free. Fr. / index 37 php , 8 août 2008, 10h 30 . 
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.  اإلجراءاتللمفاهيم و  أدقحتديد  *  

: جمال التطبيق  -1  

 األشخاصو باقي املؤسسات العمومية و اخلاصة تفرض الضريبة على الشركات على مجيع      

و الشركات  األموالشركات : على  األوىلاملعنوية ، فهناك فئة ختضع اختياريا حيث تشمل الفئة 

. ذات املسؤولية احملدودة و الشركات املدنية   

 صاألشخاو الفئة الثانية تشمل شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة اليت تتكون من     

     . الطبيعيني 

خالل وجودها  ماإالشركة و  إنشاءعند  ماإو يكون اختيار اخلضوع للضريبة على الشركات      

. وعند اختيار اخلضوع هلذا النظام ، سيعترب ائيا ال رجعة فيه    

  :الدخول اخلاضعة للضريبة  -2

ة غريب فبالنسبة لشركة مغربيصدر املذات امل األرباحخيضع لضريبة الشركات ، كل الدخول و      

 أماال ختضع للضريبة بالنسبة للعمليات احملققة باخلارج ،  اإف) مقرها االجتماعي باملغرب ( 

و الدخول  لألرباحاليت يوجد مقرها خارج املغرب ، فتخضع للضريبة بالنسبة  األجنبيةالشركات 

منشأة دائمة تقوم جبزء  أوابت باملغرب مقر ث األجنبيةذات املصدر املغريب و حينما يكون للشركة 

متارس نشاطها باملغرب و ختضع تبعا  اأ فتعتربهلا ممثل معتمد يعمل حلساا  أو،  أنشطتهامن 

                            .اليت حتققها  األرباحللضريبة على الشركات بالنسبة للدخول و لذلك 

:   1الدنيا ةسامهامل -3  

الدنيا بصفة  ةسامهاملالقانون املنظم هلذه الضريبة ، تؤدي هذه  أوجبهادنيا  ةامهسمكما توجد     

                                                      .عند انتهاء كل فترة خضوع  ةو تلقائي إجبارية

. ة خسار أوبعني االعتبار النتيجة احملققة من طرف هذه الشركات سواء كانت ربح  األخذو دون   

مبلغ هذه  ال يقلملدة ثالث سنوات ، و  ةسامهاملمن هذه  إنشاءهاو تعفى الشركات عند     

الدنيا  ةسامهاملو تعترب .  أقصىدرهم كحد  150.000و  أدىندرهم ، كحد  1.500عن  ةسامهامل

يبيا قرضا ضر أويف حالة عجز ، كما يعترب الفائض منها يف حالة الربح غري الكايف سلفة  املؤذاة

                                                                 .ميكن نقله على مدة ثالث سنوات 

                                                 
  1 .21.العريب كنون ،مرجع سابق ،ص - 
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 غربية قد خصصت هلا معاملة خاصة الضرائب امل إدارةن إ، ف األجنبيةبالنسبة للشركات  أما     

 أعماهلامن رقم  % 12ه مبلغ جزايف قدر أداءالدنيا و فرض عليها  ةسامهامل أداءحيث استثناها من 

احملققة مبناسبة ختلي  األرباحزائد القيمة و  أنيؤدي يف الشهر املوايل الستخالص املبالغ كما 

سنوات  8-5على حسب املدة من  اإلسقاطمن الثابتة تستفيد  األصولالشركة عن بعض عناصر 

             . من الضريبة كلية  األرباحاالستثمار حصيلة البيع فسوف تعفى هذه  إعادةو يف حالة 

.  % 35بـ يقدر معدل الضريبة على الشركات : معدل الضريبة  -4  

: تعفى من الضريبة على الشركات :  اإلعفاءات -5  

   . حتقيق الربح  إىلاجلمعيات اليت ال دف *

انوا بناء عمارات مجاعية و اليت مينح ق أويف اقتناء  هاالشركات العقارية اليت تنحصر مهام*

                           . لكل عضو حمدد باالسم احلق يف التصرف يف اجلزء العائد له  األساسي

 أوالشركة  أعضاءيشغلها  ةواحدمكونة من وحدة سكنية  أصوهلاالشركات العقارية اليت تكون  *

. البعض منهم   

 

  مالحظات حول النظام الضرييب املغريب : الفرع الثاين 

 مبدأكان  اإلصالحاتمن قبل  أنهالضرائب يف املغرب ، الحظنا  أنواعن خالل عرضنا م     

قرار اجلمعية الوطنية للطعن  إصداربعد  إالاملستخدم هو الدفع قبل الطعن ، لكن حاليا ال يتم ذلك 

ض لالعترا اإلداريةاحملكمة  إىلاللجوء  للمكلفو حىت بعد صدور قرار هذه اجلمعية ميكن  اجلبائي 

همة فيما خيص املراقبة العوامل امل أحدعلى قرار اجلمعية الوطنية للطعن اجلبائي ، و هو ما يعد 

املراقبة  إجراءيوم حىت ال يصبح  15قبل  ذلكباملرور و  إشعار إرسالبعد  إالفال تتم  احملاسبية

                                                                                       . دون جدوى 

 هداف األاجلبائي ، وحتديد  لإلصالحمت وضع القانون املؤطر  1982ديسمرب  20يف      

                                    : 1الضرييب و ميكن حصرها يف النقاط التالية لإلصالح األساسية

ا القضاء على الغش و التهرب أاليت من ش اإلجراءاتتصحيح نقائص النظام الضرييب و تبين كل *

                                .قانونية تضمن حقوق املكلفني  إجراءات إطارالضرييب ، و ذلك يف 

                                                 
1 - Francis LEFEVBRE , op , cit , p. 5 .  
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. تبسيط النظام الضرييب  *  

.  أكرب ةمردودي، باستخدام نفس الوسائل لتحقيق  أكربحتقيق فعالية *  

. حملفزة الستثمار ا اإلجراءاتال يوجه للحد من  أنالبد من  اإلصالح *  

بينما متثل حصة  % 60.5الناتج الداخلي اخلام بـ  إىلتقدر حصة الضرائب املباشرة مقدرة      

                                           .من الناتج الداخلي اخلام  % 10اجلباية غري املباشرة بـ 

     . ل فيها الضرائب غري املباشرة موقعا هاما و يعترب املغرب من البلدان القليلة يف العامل اليت متث

و نفقات  التسيرينفقات (  اإلمجاليةمن النفقات  % 56اجلبائية نسبة  اإليراداتغطت      

 بصفة متواصلة  اإلصالحاتيف بداية سنوات الثمانينات ، حيث زادت هذه النسبة بعد ) التجهيز 

                                   . % 80 إىل 2002مث اخنفضت سنة  1992سنة  % 84لتصل 

 

النظام الضرييب التونسي : املطلب اخلامس   

 املعدالت الضريبية املفروضة  بعدة نقائص كارتفاع  1988متيز النظام التونسي قبل سنة       

ففي اية الثمانينات شهدت تونس ظروف اقتصادية معينة و كانت هذه الظروف من األسباب 

 أجل، من  1986رة اليت دفعت ا إىل وضع برنامج االستقرار و التصحيح اهليكلي يف سنة املباش

                                .حتسني التوازنات الكربى لالقتصاد و تسريع عجلة التنمية يف البالد 

نظام  بإدخال، و ذلك  األعمالالرسوم على رقم  اإلصالحمن  األولحيث مس اجلزء       

                                                      . 1988جويلية  1 يف املضافةالرسم على القيمة 

 األشخاص، وضع نظام جديد للضرائب على دخول  اإلصالحبينما شهد اجلزء الثاين من      

                                                            . 1990جانفي  1الطبيعيني و املعنويني يف 

كما أن  ،فقد شهد ظهور نظام جديد حلقوق التسجيل و حقوق الطابع  األخرياجلزء  أما     

بالشروع يف التحضري لنظام جديد لإلجراءات الرقابية  1995اإلصالح اجلبائي ، مثن يف اية سنة 

                                             .و املنازعات اجلبائية فيما خيص حقوق وواجبات املكلفني 

. و سنتناول من خالل هذا املطلب كل ما يتعلق بالنظام الضرييب التونسي   
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:املشكلة للنظام الضرييب أنواع الضرائب : الفرع األول   

ضرائب مباشرة و غري مباشرة و : حيتوي النظام الضرييب التونسي على نوعني من الضرائب      

   : تتمثل يف 

   . تتضمن الضريبة على القيمة املضافة : الضرائب غري املباشرة   

. الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني و  الضريبة على الشركات  تتضمن:ائب املباشرة الضر  

 

الضريبة على القيمة املضافة :  أوال  

باشرة وذلك مت استرجاع الضريبة على القيمة املضافة ، كضريبة غري م 1988جويلية  1يف      

و اليت  األعمال، لتحل حمل الرسم على رقم  1988جوان  2املؤرخ يف  88 – 61مبوجب القانون 

               .اخلدمات  تأديةالرسم على االستهالك و الرسم على  ، اإلنتاجتتمثل يف الرسم على 

:  جمال التطبيق -1  

املعنويون الذين ينجزون بصفة  أوعيون الطبي ألشخاصاعلى القيمة املضافة  لألداءخيضع  -     

على القيمة  األداءالذين خيتارون نظام  األشخاصمستقلة عمليات خاضعة هلذه الضريبة ، وكذلك 

                                                                                               .املضافة 

مة املضافة املقاوالت التابعة للمقاوالت اخلاضعة بدورها للضريبة كما ختضع للضريبة على القي -   

املشروبات   عون و جتار اجلملة وداملو أيضامهما كان شكلها القانوين ، و خيضع للضريبة 

                                                                                           . الكحولية 

املنجزة يف تونس و اليت  األعمالالعمليات اخلاضعة للضريبة على القيمة املضافة ، كل  أما  -   

    . متعلقة مبهنة حرة و كذا العمليات التجارية كعمليات البيع  أوحرفيا  أوتكتسي طابعا صناعيا 

لقيمة حيث ختضع لألداء على ا ،اختياريا  أو إجبارياعلى القيمة املضافة سواء  األداءو يكون    

                                                                        :1املضافة العمليات اليت ختص 

.                                                                                         الواردات -

  

                                                 
  1 - Le site Internet : www.impots . finances . gov .tn / documentation impôts – ar / TVA – ar.5.htm .le 
03/09/2007 a 16 h:13 
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 ذلك الصناعات التقليدية باستثناء املنتجات اليت تكتسي صبغة صناعية مبا يف اإلنتاجعمليات -     

. اخلدمات  والفالحية و منتجات الصيد البحري   

. جتارة اجلملة باستثناء املنتجات الغذائية -  

 100.000يفوق  أوسنوي يساوي  أعماليل بالنسبة للتجار الذين حيققون رقم ضجتارة التف-

                        . املهن احلرة  ،و املواد الصيدلية  األدويةدينار ، باستثناء املنتجات الغذائية و 

      : على القيمة املضافة اختياريا يف احلاالت التالية  األداءو ميكن اختيار نظام 

  . للنظام التقديري يف مادة الضريبة على الدخل الطبيعيني اخلاضعني  األشخاصمن قبل  -

يف حدود عمليات تزويد  أوعلى القيمة املضافة  األداءعمليات تصدير املنتجات املعفاة من  -

                                                     .على القيمة املضافة  لألداءاملؤسسات اخلاضعة 

. العمليات اليت ال يشملها ميدان تطبيق األداء على القيمة املضافة  -  

ضافة يف أي فترة من السنة و يدخل االختيار حيز على القيمة امل األداءميكن طلب اختيار      

    اإلدارةيوم من الشهر املوايل للشهر الذي مت فيه قبول االختيار من قبل  أولمن  ابتدءاالتنفيذ ، 

. من السنة الرابعة اليت تلي سنة دخول االختيار حيز التنفيذ  ديسمرب 31غاية  إىلو متتد هذه الفترة   

يف صورة التخلي عن االختيار  إالسنوات  ألربعيا لفترات مساوية كل منها و يتجدد االختيار ضمن

                                                                . قبل اية كل فترة  أشهر 3 أجليف 

 

: 1 على القيمة املضافة األداء إنشاءحدث  -2  

و يتكون  على القيمة املضافة مستوجب داءاألهو احلدث الذي يصبح مبوجبه  اإلنشاءحدث      

                                                                           :كما يلي  اإلنشاءحدث 

.  ماركعند التوريد حيدث اإلنشاء إخراج البضاعة من اجل -  

.ة بالبالد التونسية ات تصبح القيمة املضافة مستوجبة عند تسليم البضاعبيعبالنسبة إىل امل -  

بالنسبة إىل تقدمي اخلدمات عند اجناز اخلدمة أو قبض الثمن كليا أو جزئيا يف صورة حدوث  -

                                                                              .ذلك قبل اجناز اخلدمة 

على القيمة املضافة ، تصبح  األداءرد يف مادة العمليات اليت يشملها اخلصم من املوا إىلبالنسبة    

. جزئيا  أوعند قبض املبالغ كليا  األداءمستوجبة  األخريةهذه   
                                                 

1 - ibid.  
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عات أو التبادل مبيبالنسبة لل ،األداءاجناز اخلدمة و نسب احتساب  أوو حيدد تاريخ تسليم البضائع 

.تكون عند تاريخ عملية البيع أو إحالة امللكية   

: يبة معدالت الضر -3  

    :1يطبق األداء على القيمة املضافة حسب النسب التالية 

و املنتجات الفالحية لفائدة الغري و  األشخاصوتطبق خاصة على عمليات نقل :  % 6نسبة -

و  األدويةالطبية و املصربات الغذائية و  األنشطةو  األوليةمنتجات الصناعات التقليدية و املواد 

                                                                                       .املواد الصيدلية 

، و اخلدمات  اإلعالميةو اخلدمات  األدواتوتطبق خاصة على املعدات و :  % 12نسبة -

بالنزل و املطاعم و معدات التجهيز ، و الكهرباء املستعملة يف تشغيل اآلالت الفالحية و املرتبطة 

                                                                           . ستعملة أيضا يف املنازل امل

. ها القانون بنسبة أخرى ضوتطبق على العمليات اخلاضعة اليت مل يفر:  % 18نسبة -  

  :اإلعفاءات  -4

اخلبز ، الكسكسي ، الكتب ، ( من األداء على القيمة املضافة بعض املنتجات  ءع باإلعفاتمت     

احلليب ، الزيوت النباتية ، األفالم السينمائية ، التجهيزات الفالحية ، جتهيزات   ،اجلرائد ، االت

                                                        ) الصيد البحري و كذلك قطعها و أجزاؤها 

النقل اجلوي الدويل ، النقل البحري ، األشغال  (وكذلك يعفى من الضريبة بعض اخلدمات     

                                                         ... )  .الفالحية ، الفوائض البنكية املدنية ، 

: الطبيعيني  األشخاصالضريبة على دخل : ثانيا   

:  جمال التطبيق -1  

يكون  أنني احملققة خالل السنة املنقضية و الطبيعي األشخاصدخول  إمجايلتفرض سنويا على    

         . شهر جانفي من كل سنة  أولتدفع يف  ،اعتيادي بتونس  إقامةالشخص الطبيعي له حمل 

                                           : الطبيعيني على  األشخاصالضريبة على دخل تفرض     

.  الذين هلم مسكن رئيسي يف تونس األشخاص*  

                                                 
1 - ibid . 
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يوما خالل  183متقطعة ملدة ال تقل عن  أوالذين يقيمون بتونس بصفة مستمرة  األشخاص-

               .غلب دول املغرب العريب و دول العامل أالسنة املدنية ، و هذه هي املدة املعتمدة يف 

حالة عدم و ذلك يف  أجنيبالدولة الذين يباشرون وظائفهم و مهامهم يف بلد  أعواناملوظفون و -

                                          .يف هذا البلد لضريبة شخصية على الدخل العام  إخضاعهم

 أشخاصايكون املشاركون فيها  أنبشرط  ةسامهامل، شركات  األشخاصالشركاء يف شركات -

       .كات يف تلك الشر تهمسامهمالناجتة عن  األرباحطبيعيني ، و تفرض الضريبة هنا على قسط 

 

الطبيعيني تقدمي تصرحيات سنوية عن مجيع دخوهلم و هو  األشخاصكما يستوجب على     

 أساستكليف عام و وحيد على جمموع املداخيل ، حيدد الدخل الصايف اخلاضع للضريبة على 

ل غري املهنية و املداخي األعباءعد طرح املصاريف و بحماسبة مطابقة للتشريع احملاسيب للمؤسسات و 

                                                 . 1اخلاضعة للضريبة ، و مثال ذلك مصاريف العائلة

: اخلاضعة للضريبة  األرباح -2  

اخلاضع للضريبة يف صايف الدخل الناتج عن الفرق بني احملاصيل و التكاليف ، ويتمثل  ربحيتمثل ال 

                                                                                                : يف 

. الصناعية و التجارية  األرباح-   

. أرباح املهن غري التجارية  -   

.  أرباح االستغالل الفالحي و الصيد البحري  -   

.املرتبات و األجور و املنح و اإليرادات العمرية  -   

.الدخول العقارية  -   

.القيم و رؤوس األموال املنقولة  دخول -   

: معدل الضريبة  -3  

: ايل ملوالطبيعيني حسب اجلدول ا األشخاصتفرض الضريبة على دخل   

 

 

 
                                                 

1 - Le site Internet : http:// investir en Tunisie . com. / system fiscal / fiscal htm .le 12/07/2007 a 21h :05 
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.سلم الضريبة على الدخل يف تونس :   )18(اجلدول رقم   

(%)النسب  )دينار (الشرائح      

0 0 – 1500  

15 1500.01 – 5000  

20 5000.001 – 10000  

25 10000.001 – 20000  

30 20000.001 – 50000  

فما فوق  50000  35  
Source :  Le site Internet : http : // investir en Tunisie .com/ system fiscal / fiscal htm .op.cit. 
 

 

:  1اإلعفاءات -4  

: و االستثمار منها يعفى بعض املداخيل من الضريبة دف التشجيع على االدخار   

. حصص األسهم و املداخيل املماثلة  -   

. فوائض اإلبداعات و السندات بالعملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل  -   

. فوائض حسابات االدخار للسكن  -   

. الدراسة  أجلفوائض حسابات االدخار من  -   

  .دينار سنويا  2000فوائض حسابات االدخار لالستثمار يف حدود  - 

. على احلياة  التأمنييرادات العمومية املدفوعة يف إطار عقود اإل -   

 

:الشركات الضريبة على : ثالثا   

مبا فيها تلك غري تفرض الضريبة على الشركات على الشخصيات املعنوية ، :  جمال تطبيقها -1

 لية ال يف حالة وجود اتفاقيات دوو احلاصلني على رواتب ذات مصدر تونسي ، إ املقيمة بتونس 

إضافة إىل أرباح املؤسسات املقيمة يف تونس ، وكذا أرباح فروع املؤسسات األجنبية اليت متارس 

                                              . نشاطات صناعية أو خدماتية على األرض التونسية 

                                                

                                                 
1 - Le site Internet : http : \\ www.impots.finance.gov.tn\ documentation\ impots.ar\ TVA-ar.5.htm.op.cit.  
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                                                           : 1كات خاصةو ختضع الضريبة على الشر

.شركات رؤوس األموال و ما شاها املستقرة بالبالد التونسية  -   

. بعض املنشآت العمومية غري اإلدارية إذا كان غرضها الربح  -   

. خاصة أرباحا ناشئة بتونس  األشخاص املعنويون غري املستقرين بالبالد التونسية الذين حيققون -   

  :اخلاضعة للضريبة على الشركات  األرباح -2

حماسبة  أساسيتكون الربح اجلبائي اخلاضع للضريبة من الربح الصايف اخلاضع للضريبة على      

و  و املداخيل غري اخلاضعة للضريبة املهنية األعباءمطابقة للتشريع احملاسيب و بعد طرح املصاريف و 

                                                          :حصر الدخول اخلاضعة للضريبة يف ميكن 

. الصناعية و التجارية  األرباح*    

.أرباح املهن غري التجارية *    

. أرباح األنشطة الفالحية و الصيد البحري *   

.املرتبات و األجور و اإليرادات العمرية *   

. ملالية و رؤوس األموال املنقولة مداخيل األوراق ا*   

. املداخيل العقارية *   

.بلد املنشأ ختضع هذه املداخيل للضريبة يف  املداخيل املتأتية من اخلارج إذا مل*   

 

  :معدالت الضريبة  -3

حيث تطبق هذه النسبة على  % 30حتدد نسبة الضريبة على الشركات بنسبة عامة تقدر ب      

السنوات  أرباحو  2007جانفي  1من  ابتدءاو املصرح ا  2006خالل سنة احملققة  األرباح

          . % 35لنسبة ايل و احملروقات و االتصاالت اليت تبقى خاضعة الالحقة باستثناء القطاع امل

 1من  ابتدءامن التصدير احملققة  املتأتية األرباحالفالحة و الصيد البحري و الصناعات التقليدية و 

                                                                        . % 10بنسبة  2008في جان

. ملدة مخس سنوات  % 20: العادية بالبورصة  أسهمهاالشركات اليت تدرج   

 

                                                 
1 - ibid.  
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  اإلعفاءات -4

تعفى من الضريبة على الشركات حسب نوع النشاط و يف حدود غرضها االجتماعي بعض     

                           .االدخار و التعاونيات  صناديقعات املهنية و املنشآت العمومية و التجم

 

مالحظات حول النظام الضرييب التونسي : الفرع الثاين   

القيام  إىللتطورات اليت عرفتها تونس يف امليدان االقتصادي و االجتماعي دفع ا لنتيجة     

حيث سعى اإلصالح الضرييب يف  مبا يتالءم و هذه التطورات ،رييب يف نظامها الض بإصالحات

                                                                 :منها  أهداف تونس إىل حتقيق عدة 

. تبسيط إجراءات النظام الضرييب *   

. التخفيض يف املعدالت الضريبية املفروضة *   

. توسيع الوعاء الضرييب *   

. حتسني درجة احلياد و الشفافية للنظام الضرييب  *  

يف  2001اجلباية العادية سنة  تسامهالضرييب يف تونس عدة نتائج ، حيث  اإلصالحكما قدم    

                                                          .  % 57.5تغطية النفقات العمومية بنسبة 

فبلغت   غري املباشرة  الضرائب حصة  أما،  % 29.3اشرة بـ و قدرت حصة الضرائب املب    

70.7 % .   

و مت اخنفاض  1993سنة  18860 إىلعدد املكلفني اخلاضعني للنظام احلقيقي  أيضاكما ارتفع     

سنة  % 2.6إىل  1986اخلام سنة  يمن الناتج الداخل % 6 العجز املسجل يف امليزانية من

1994 .                                                                                              

كمعدل الزيادة )  % 7.5+(اإلمجالية بـ   اجلبائية  وسجل ارتفاع متواصل يف اإليرادات    

                                                                                              . سنويا 

: و من سلبيات اإلصالح الضرييب نذكر   

. االرتفاع الكبري يف عدد األشخاص اخلاضعني للنظام اجلزايف -  

.كثرة األنظمة االعفائية خاصة يف الضريبة على القيمة املضافة  -  
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بني األنظمة الضريبية املغاربية املقارنة : املبحث الثاين   

الضريبية للبلدان املغاربية و كذا حتليل مواضع  األنظمة ىلإ األولبعد التطرق يف املبحث      

 إجراء، فالبد من  حداعلى  حداومزايا كل  إبراز إىل باإلضافةاليت عرفها كل نظام  اإلصالح

حتديد نقاط التشابه و االختالف ، مواضع القوة و الضعف ، مبا  أجلمن  األنظمةمقارنة بني هذه 

الذي يساعد على حتقيق جتانس ضرييب  الشيءنسجام فيما بينها ، يكشف عن عوامل التوحيد و اال

                                                                                             .مغاريب 

 

اجلبائية املغاربية  اإلصالحاتمقارنة خمتلف :  األولاملطلب   

قتصادية ، هو وضع حد لآلثار السلبية املترتبة عن اال اإلصالحاتلرئيسي من ااهلدف  إن     

                      .مستقر  إطار إىلاختالل التوازن اهليكلي ، و كذا الوصول بالنمو االقتصادي 

تقوم بتحديد جمموع  اأفللسياسة العامة ،  األساسية األوجه أحدو باعتبار السياسة االقتصادية    

منو و تنظيم االقتصاد الوطين و كذلك السيطرة عليه ، كما  إىليت دف ال اإلجراءاتالتقنيات و 

  األجور، سياسة  األسعار، كالسياسة النقدية ، سياسة  أنواعتتضمن السياسة االقتصادية عدة 

                                                   .اخل ... سياسة القروض و كذا السياسة الضريبية 

 

التسبب و نظام ضرييب فعال و مبين على ضرائب سهلة  إرساء إىلالضريبية  اإلصالحات دف   

العدالة  مبدأ و تكريس  من املداخيل  جتلب قدرا كافيا   أنمقبولة اجتماعيا ، و اليت ميكن 

                                                                                           . 1الضريبية 

 

، بالتعقيد و عدم االستقرار يف  اإلصالحاتالضريبية املغاربية قبل البدء يف  األنظمةلقد متيزت     

االقتصادية و املالية اليت عانت منها هذه  األزماتالقوانني و التشريعات ، و ما زاد الطني بلة 

ة ، وعملت على ضرورة منظومتها الضريبي إصالح إىل األخريةالبلدان ، لدى فقد عمدت هذه 

 إيرادااالتوظيف بني استحداث نظمها الضريبية حمققة للعدالة االجتماعية من جهة و تنمية 

                               . أخرىاقتصادية من جهة  أزماتالعمومية ملواجهة ما عانت منه من 

                                                 
.  92نبيلة بلحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  
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اجلزائر ، تونس و املغرب  ألخصباالضريبية يف معظم الدول املغاربية و  اإلصالحات أدتلقد      

                                                         : من  أساساضريبية تتكون  أنظمةتبين  إىل

بدا تطبيقها يف كل من املغرب و تونس سنة :  الطبيعيني األشخاصالضريبة على دخل  *        

 أن، و املالحظ  1982، موريتانيا يف  1992اجلزائر فقد شرع تطبيقها منذ سنة  أما،  1990

                                                             . ليبيا تشهد كذلك العمل ذه الضريبة 

،  1990، تونس  1987شرع يف تطبيقها يف املغرب سنة :  الضريبة على الشركات *        

                      . 1995من سنة  ابتدءاوريتانيا يف حني طبقت يف ليبيا و م 1992اجلزائر سنة 

 1988، يف تونس  1986فرضت يف املغرب بداية من سنة :  الرسم على القيمة املضافة *       

               . ، يف حني مل تطبق يف ليبيا بعد  1995، موريتانيا سنة  1992من  اباجلزائر بدءو  

 

 أناملالحظ  أنغري  األعضاءت يف النظم الضريبية للدول فبالرغم من وجود اختالفا    

جمموعة  إىل أفضتاليت شهدا بعض هذه الدول خاصة املغرب ، تونس و اجلزائر قد  اإلصالحات

                                                  :املشتركة ، ميكن حصرها فيما يلي  هداف األمن 

و ذلك من  األجنبية األموالاستقطاب االستثمارات و رؤوس  جلأمن  باإلصالحاتالقيام -   

. ترقية الصادرات  أجلمن  اطية العراقيل البريوقر إزالةو  األجنيبخالل سن قوانني لصاحل املستثمر   

الظواهر اليت دد  أخطراحلد من مشكليت االزدواج و التهرب الضريبيني اللتان تعتربان من  -   

                                                                                   .الدول  ياتاقتصاد

عصرنة األنظمة الضريبية و إخراجها من النظام الضرييب العتيق املوروث عن االستعمار ، مبا  -   

                    .العامل  هدهايشيتماشى و التطورات االقتصادية و االجتماعية و السياسية اليت 

التقليل من التعقيدات اليت تطبع إجراءات التحصيل الضرييب و هذا ما يؤدي إىل التهرب  -   

                                                     .الضرييب و إمكانية حدوث االزدواج الضرييب 

فعالية  أجلبية من إقامة هياكل جديدة لتحسني اإليرادات الضريبية مثل إنشاء مراكز ضري -   

يف حتصيل الضرائب و إدخال نظام اإلعالم اآليل على مستوى العديد من مصاحل إدارة  أكرب

                                                                                            .الضرائب 

اللتان تعتربان أساسيتان إلدارة  العمل على الزيادة من فعالية مهام التحصيل و املراقبة -   

                                                                                            .الضرائب 
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.تبسيط إجراءات النظام الضرييب -     

. التخفيض يف املعدالت الضريبية املفروضة  -     

عدد ممكن من مصادر الدخل اجلديدة اليت ميكن أن  أكربتوسيع الوعاء الضرييب إىل أن يشمل  -   

                                                       .تظهر من خالل تنوع النشاطات االقتصادية 

حتسني درجة احلياد و الشفافية و العدالة من خالل نظام حيقق توزيعا حسنا للعبء الضرييب  -   

                          . 1ضريبة يدفعون حسب مقدرم التكلفيةأي نظام جيعل كل املكلفني بال

 

مقارنة النظم الضريبية املغاربية : املطلب الثاين   

الضريبية املغربية ، وذلك بتناول كل ضريبة على  األنظمةسنتناول يف هذا املطلب مقارنة بني     

املمنوحة يف كل  اإلعفاءاتريبية ، و الوعاء الضرييب لكل نوع ، املعدالت الض إىلحدى و التطرق 

                                                                                               . منها 

.ستهل املقارنة بالضريبة على القيمة املضافة ن  

 

القيمة املضافة ضريبة على ال:  األولالفرع   

 األخريبني العمليات اخلاضعة للضريبة و معدالا و يف  نتناول يف هذا الفرع مقارنات    

                                                                                 .املمنوحة  اإلعفاءات

  اضعة للرسم على القيمة املضافة مقارنة العمليات اخل : أوال

للضريبة على القيمة املضافة يف بلدان املغرب  نتناول خمتلف العمليات و الدخول اليت تفرض    

:                                                                    من خالل اجلدول املوايل العريب   

 

 

 

 

 

                                                 
.  121نبيلة بلحسن ، مرجع ساق ، ص  -   1  
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العمليات اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة  مقارنة:   )19(اجلدول رقم  

افة العمليات اخلاضعة للرسم على القيمة املض  الدول 

، املهن احلرة ، العمليات ذات الطابع  التأمنيتفرض على االستهالك ، عمليات البنوك و 

.الصناعي و التجاري و احلريف   
 اجلزائر

. ال يتم العمل بنظام الضريبة على القيمة املضافة   ليبيا 

 التجارية ، املهن غري أنشطةعلى  أيضاالعقارية ، تفرض  األشغالالواردات و املبيعات و 

لعمليات املتعلقة بنشاط اقتصادي منجزة على التراب املوريتاين ، من  او األموالعمليات تسليم 

.خاضعني للضريبة  أشخاصطرف   

 موريتانيا

العمليات الصناعية و التجارية و كذلك العمليات العقارية و املهنية و املدنية ، العمليات 

للضريبة على  إجبارياخيضع البعض من هذه العمليات ، حيث  الصناعية التقليدية و املهن احلرة

. القيمة املضافة و البعض اآلخر اختياريا  

 املغرب

العمليات املنجزة على التراب التونسي و اليت تكتسي طابع صناعي ، حريف ، املهن احلرة ، 

. العمليات التجارية كعمليات البيع   

. ة مبا فيها الصناعات التقليدية اليت تكتسي صبغة صناعي اإلنتاجعمليات   

معنويني خاضعة للضريبة على القيمة املضافة  أوطبيعيني  أشخاصالعمليات اليت تنجز من طرف 

.اختياريا  وأخرى إجبارياو هناك عمليات تفرض عليها الضريبة    

 تونس

 .طروحة دكتورة أ .مل االقتصادي املغاريب لتكايف اطار احنو تنسيق ضرييب  ,حممد عباس حمرزي : املصدر 

. 214ص. 2005.جامعة اجلزائر .لية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ك  

 

اخلاضع للرسم على القيمة  الضرييب الوعاء هناك تشابه يف أنمن جدول املقارنة نستنتج           

                                                            .املضافة بني اجلزائر و تونس و املغرب

  األداءيث تفرض الضريبة على القيمة املضافة على نفس العمليات االقتصادية ، ويكون حب         

   . اختياريا حسب العمليات اليت حيدد التشريع الضرييب لكل دولة  أو إجبارياملغرب تونس و اللضريبة يف 

و نالحظ غياب هذا  التأمنيفيما خيص موريتانيا ال تفرض هذه الضريبة على عمليات البنوك و 

                                                                                        .النظام يف ليبيا 
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:مقارنة معدالت الضريبة: ثانيا   

  :كخطوة ثانية سنقوم مبقارنة املعدالت الضريبية و يكون ذلك من خالل اجلدول التايل 

.معدالت الضريبة على القيمة املضافة  مقارنة:  )20(جدول رقم   

 الدول معدالت الضريبة

ة خاصة حسب املخطط خمفض يطبق على املنتجات و اخلدمات اليت متثل فائد % 7

. االقتصادي ، االجتماعي ، الثقايف   

يطبق على العمليات ، اخلدمات و املنتجات غري اخلاضعة ملعدل : معدل عادي  % 17

7 % .  

 اجلزائر

.على مجع العمليات و املنتجات املوجودة داخل نطاق الضريبة  % 14معدل عادي   

. عند التصدير  % 0: معدل صفري   
 موريتانيا

. العمومية  األشغالعلى عمليات النقل ، الكهرباء ،  % 14معدل عادي يقدر بـ   

. خمصص للقطاع الفندقي و املطاعم  % 10معدل خمفض يقدر بـ   

. يطبق على منتجات واسعة االستهالك  % 7معدل خمفض يقدر بـ   

. على باقي العمليات غري اخلاضعة يف املعدالت السابقة  % 20معدل عادي   

غربامل  

و املنتجات الفالحية لفائدة الغري و منتجات  األشخاصعلى عمليات نقل  % 6نسبة 

. ، مواد صيدالنية  أدويةطبية ،  أنشطة،  األوليةالصناعات التقليدية و املوارد   

و املرتبطة بالفنادق و  اإلعالميةو اخلدمات  األدواتعلى املعدات و  % 12نسبة 

  .املطاعم و معدات التجهيز 

.  أخرىعلى العمليات اليت مل يفردها القانون بنسبة  % 18نسبة   

 تونس

حنو تنسيق ضرييب يف اطار التكامل . قتباسا من فكرة حممد عباس حمرزي الطالب إعداد ا من:املصدر  

,رجع سبق ذكره م . االقتصادي املغاريب  

يوجد معدلني للرسم على القيمة املضافة و نفس  اجلزائريف  أنهمن خالل جدول املقارنة نالحظ      

ي عند التصدير هو معدل صفر األخريةاملعدل الثاين يف هذه  أن إىل إشارةيف موريتانيا  الشيء

                                                                                 . تشجيعا هلذا اال 

. نسب خمتلفة و بثالث نسب يف تونس  بأربعةبينما تفرض الضريبة على القيمة املضافة يف املغرب   

             .تونسيف  % 6يقابله  ، % 7صغر معدل يف اجلزائر و املغرب هو أ أنحيث نالحظ 
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اإلعفاءاتمقارنة : ثالثا   

:يف اجلدول التايل  اإلعفاءاتنلخص   

  اإلعفاءاتمقارنة :    )21(اجلدول رقم

 الدول اإلعفاءات

تعفى من الرسم على القيمة املضافة العمليات ذات الطابع الفالحي و طابع اخلدمة 

لتجزئة الصغرية ، نشاطات استغالل احملروقات ، العمومية غري التجارية ، قطاع ا

املنتجات ذات االستهالك الواسع ، املنتجات اخلاضعة للرسم على املذابح ، مصوغات 

.الذهب و الفضة اخلاضعة لرسم الضمان   

 اجلزائر

 األرباحالطبيعيون اخلاضعون لنظام التقدير اجلزايف يف الضريبة على  األشخاصيعفى كل 

الطبية ، عمليات نقل املسافرين و البضائع و عمليات  األعمالالتجارية ، الصناعية و 

.طبع اجلرائد   

 موريتانيا

كاحلليب ، اخلبز ، اخلدمات اليت يقوم ا صغار الصناع الذين ال يفوق  األساسيةاملواد 

عمليات القرض العقاري و  إىل باإلضافةدرهم ،  180.000السنوي  أعماهلمرقم 

. لق بالسكن االقتصادي القرض املتع  

 املغرب

اخلبز ، الكسكسي ، الكتب ، اجلرائد ، االت ، احلليب الطري ، الزيوت النباتية ، 

السينمائية ، التجهيزات الفالحية وجتهيزان الصيد البحري ، النقل اجلوي ، الدويل  األفالم

ملاء باستعمال الطاقة عمليات تسخني ا.الفالحية ، الفوائض البنكية  األشغال، البحري ، 

.الشمسية   

 تونس

حنو تنسيق ضرييب يف اطار التكامل . قتباسا من فكرة حممد عباس حمرزي الطالب إعداد ا من :املصدر

,رجع سبق ذكره م . االقتصادي املغاريب  

 

، إضافة إىل ذلك فاملالحظ أن  األربعةتشمل نفس العمليات تقريبا يف الدول  اإلعفاءات أننالحظ 

القانون التونسي ينص على إعفاء استعماالت الطاقة الشمسية للمسامهة يف تشجيع استخدام هذا 

                                                                            .يفة النوع من الطاقة النظ
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يف البلدان املغاربية  األشخاصالضريبة على دخول : الفرع الثاين   

. على الضريبة على القيمة املضافةتبع نفس اخلطوات املطبقة يف املقارنة نس    

مقارنة جمال التطبيق :  أوال  

من خالل  يف الدول املغاربية األشخاصهنا مبقارنة الدخول اخلاضعة للضريبة على دخول نقوم    

:اجلدول املوايل   

ة جمال تطبيق الضريبة على الدخل مقارن:    )22(اجلدول رقم  

 الدول جماالت التطبيق

الذين يوجد موطن تكليفهم يف اجلزائر و  لألشخاص اإلمجايلتفرض على الدخل 

.و تتمثل يف سبعة فئات دخل كالسيكية خارج اجلزائر   
 اجلزائر

خارجه ، لكن  أوعمل داخل التراب اللييب  أوتفرض على كل دخل ناتج عن نشاط 

.الضريبة العامة على الدول  إىل إضافةتوجد ضرائب نوعية نسبية لكل فئة دخل   
 ليبيا

.يف موريتانيا مع املطبق يف اجلزائر و ليبيا  املبدأنفس  ياموريتان   

الطبيعيني الذين تتوفر فيهم شروط احملل اجلبائي يف  األشخاصتفرض على دخل 

.اململكة املغاربية و يتمثل هذا الدخل يف مخس فئات دخل كالسيكي  إقليم  
 املغرب

الدخل يتكون من ستة فئات  أن إىل إشارةاملطبق يف باقي دول االحتاد مع  املبدأنفس 

.دخل كالسيكي   
 تونس

حنو تنسيق ضرييب يف اطار التكامل . قتباسا من فكرة حممد عباس حمرزي الطالب إعداد ا من :املصدر 

.,رجع سبق ذكره م . االقتصادي املغاريب  

 

نستنتج تشابه الوعاء اخلاضع للضريبة يف دول االحتاد و يتكون الدخل اخلاضع للضريبة         

على الدخل يف اجلزائر من سبعة فئات دخل كالسيكية و ستة فئات يف تونس و مخس فئات يف 

على  اإلمجالية جانب الضريبةإىل موريتانيا و ليبيا تعتمد على ضرائب نوعية  أناملغرب ، كما 

                                                                                               .الدخل 
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مقارنة املعدالت الضريبية : يا ثان  

هذه املعدالت تتراوح  أنمن خالل استعراض املعدالت الضريبية للضريبة على الدخل الحظنا    

                                         . يف اجلزائر مقسمة على مخس فئات  % 40 إىل %0 بني

الشرحية اليت  إعفاءفئات مع  9 مقسمة على %90 إىل%0و تتراوح هذه النسب يف ليبيا بني     

                                                                . دينار  4000-1يتراوح دخلها بني 

ميس  إعفاءفئات و  6 مقسمة على %40 إىل%0ويف موريتانيا تنحصر املعدالت الضريبية بني     

                                                   . أوقية 180.000من  أقلالفئة اليت يكون دخلها 

ة للفئ إعفاءشرائح و  5مقسمة على  %44 إىل%0املعدالت من  فتنحصربالنسبة للمغرب     

                                                       . درهم  20.000و  0اليت يتراوح دخلها بني 

 1500من  أقلفئات ، الفئة املعفاة هي الفئة اليت يكون دخلها  6يف تونس تتكون الشرائح من     

                                                       . % 35و  % 0دينار و تتراوح النسب بني 

معدل بتونس ، و  أقلو  % 90معدل يوجد بليبيا بـ أعلى أنمن خالل هذه املقارنة نالحظ     

، فيما يتعلق بكيفية حساب الدخل اخلاضع باقي املعدالت فهي متقاربة بني بقية الدول املغاربية 

                                                .           للضريبة فقواعدها متقاربة يف هذه الدول 

                                            

  اإلعفاءاتمقارنة : ثالثا 

: ايلوملسنقوم بتقدمي هذه املقارنة من خالل اجلدول ا  
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  على ضريبة الدخل بني الدول املغاربية اإلعفاءاتمقارنة :    )23(جدول رقم

 البلدان اإلعفاءات

.دائمة ختص مؤسسات املعوقني و املؤسسات الثقافية  إعفاءات  

. سنوات يستفيد منها احلرفيني التقليديني  10ملدة  إعفاء  

.املمارسة من طرف الشباب  األنشطةسنوات على  3ملدة  إعفاء  

 اجلزائر

 أواليكون نشاطها الرئيس جتاري  أناالعتباريني العامة ، شرط  األشخاصدخول 

، منح الطلبة ، دخل املؤسسات اخلريية ،  األوقافاستثماري عقاري ، ريوع  أوصناعي 

.دينار  5000يف حساب التوفري لدى املصاريف يف حدود  اإلبداعالدخل الناتج عن   

 ليبيا

التعويضات العائلية ، املعاشات املمنوحة لضحايا احلرب ، وحوادث الشغب و قدماء 

.خار املقاومني ، املبالغ املوجهة لالد  
 موريتانيا

و لكن قام بالتخفيض التدرجيي  اإلعفاءمل حيدد املشروع املغريب الدخول املستفيدة من 

.%  44 إىل%  52ملعدل الضريبة على الدخل من   
 املغرب

، فوائض حسابات االدخار ،  اإلبداعاتو املداخيل املماثلة ، فوائض  األسهمحصص 

. التأمنيعقود  إطارالعمرية املدفوعة يف  اإليرادات  
 تونس

حنو تنسيق ضرييب يف اطار التكامل . قتباسا من فكرة حممد عباس حمرزي الطالب إعداد ا من :املصدر 

.,رجع سبق ذكره م . االقتصادي املغاريب  

 

على املدى  وإعفاءدائم  إعفاء إىلقسم من الضريبة يف اجلزائر على الدخل م اإلعفاء أننالحظ     

يهدف لتشجيع الشباب على فعلى املدى القصري  اإلعفاء ،أمااملتوسط دف تشجيع احلرفيني

                                                                                            .االستثمار 

للمؤسسات العامة و هذا ما يربز سياستها املتبعة يف تشجيع القطاع  إعفاءاتبينما ليبيا متنح      

تشجيع االدخار و االستثمار و ذلك من خالل  إىلالعام ، لكن تونس اتبعت سياسة خمتلفة دف 

                                                                                   .دمة املق اإلعفاءات
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الضريبة على الشركات : الفرع الثالث    

.فيما خيص الضريبة على الشركات فسنقوم بإتباع نفس اخلطوات السابقة   

 

مقارنة الوعاء الضرييب للضريبة على الشركات:  أوال  

   .ايل سيعمل على إبراز مقارنة الضريبة على الشركات يف خمتلف البلدان املغاربية اجلدول الت

الشركات  الوعاء الضرييب للضريبة على:  )24(جدول رقم   

 الدول الوعاء الضرييب

الصناعية  األرباحاخلاضعة للضريبة على الشركات تبعا لنفس القواعد املطبقة على  األرباححتدد 

كورة سلفا اخلاضعة للضريبة على الدخل اإلمجايل و التابعة للنظام احلقيقي ، و و التجارية، املذ

.تفرض على الربح الصايف بعد خصم كل املصاريف   

 اجلزائر

.تفرض على الدخل الصايف احملقق خالل السنة الضريبية ذلك بعد خصم مجيع األعباء   ليبيا 

.الصناعية و التجارية  األرباحتفرض على  ياموريتان   

عند  ماإنفس املبدأ املتبع يف الدول السابقة ، حيث يتم اختيار اخلضوع هلذا النوع من الضريبة 

.إنشاء الشركة أو خالل وجودها   
 املغرب

.نفس املبدأ املتبع يف دول االحتاد املغاريب   تونس 

.إعداد الطالب : املصدر    

 

ة على الشركات على مستوى البلدان املغاربية نالحظ أن املبادئ املتعامل ا يف جمال الضريب     

.           لتجارية فقطالصناعية و ا األرباحمتماثلة ماعدا موريتانيا اليت تفرض هذه الضريبة على   

 

  املعدالت الضريبية: ثانيا 

، يف ليبيا تطبق سلما تصاعديا  %30بالنسبة للجزائر تقدر نسبة الضريبة على الشركات بـ    

                       .% 60 إىل % 0 بنيشرائح و تتراوح النسب  7ل يتكون من حسب جدو

                               . % 35و يف املغرب بـ % 40يف موريتانيا فقد حددت بـ  أما
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تطبق على الشركات و الثانية تقدر  % 30تقدر بـ  األوىل: ويف تونس توجد نسبتني      

                                        . لقطاع املايل و احملروقات و االتصاالتتفرض على ا%  35بـ

              

  اإلعفاءات: ثالثا 

التجمعات  كل منتونس تعفى من الضريبة على الشركات  أننالحظ اإلعفاءات يف جمال      

 راالدخاايل فهي تشجع على املهنية و املنشآت العمومية و صناديق االدخار و التعاونيات ، و بالت

حتقيق الربح ، الشركات العقارية اليت  إىلللجمعيات اليت ال دف  اإلعفاءاتبينما املغرب فيمنح 

الشركة و الشركات العقارية اليت  أعضاءيشغلها  ةواحدمكونة من وحدة سكنية  أصوهلا تكون

                                                                    .تنحصر مهامها يف بناء العمارات 

  أنتوجيه املشاريع حنو االستثمار العقاري ، فمن خالل هذه الدراسة نستشف  أجلو هذا من    

                                                .املغاربية  األنظمةبعض نقاط التشابه فيما بني  هناك 

اكبة النظام الضرييب اللييب للتطورات الراهنة و عدم قيامه املالحظ هو عدم مو الشيءلكن    

جتانس ضرييب  إقامةاليت قامت ا كل من اجلزائر ، تونس و املغرب ، مما قد يعطل  باإلصالحات

                                                                                   .يف املنطقة املغاربية 
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  نس ضرييب مغاريباجتسيد جت إمكانية: املبحث الثالث 

 األقطاربني  عاهدات امل إبراميف ظل التكتالت و االتفاقيات املنعقدة لدعم القدرة التنافسية و      

عنه مبناسبة معاهدة  اإلعالنلتعزيز هياكلها االقتصادية ، يربز قيام احتاد املغرب العريب الذي مت 

طبيعة العالقات اليت تربط بني الدول يف  أملتها، كضرورة ملحة  1989فيفري  17يخ مراكش بتار

     .على االنصهار يف نظام عاملي جديد  األقدرو  لألقوى إالمكان فيها  احلديث و اليت ال العصر

 

 تسعى الدول املغاربية لتكوين احتاد مغاريب قوي ، الذي يعترب كخطوة هامة اإلطارو يف هذا     

حنو حتقيق وحدة عربية شاملة ، و حتقيق تنسيق متواصل و القيام بالتخطيط الدقيق للوقوف بكل 

                                                      . للدول ملتقدمة  االقتصاديقوة يف وجه الغزو 

الس الوزاري املكلف قر تنشيط احلركة االقتصادية ، فقد أ اجلباية تلعب دورا هاما يف أنو مبا    

 لألنظمةضرورة حتقيق جتانس  1990-6-14للمالية و النقد ، منذ اجتماعه األول بالرباط بتاريخ 

اجلبائية للبلدان املغاربية وذلك لدعم االستثمار و تسهيل تنقل األشخاص وانسياب اخلدمات و 

                                                      . فيما بني دول االحتاد  األموالالسلع و رؤوس 

و التنفيذ و هذا  ةالبد من توفر أجهزة خمتصة بالتنسيق و املتابع هداف األ حتقيق هذه أجلو من    

بينما نتحدث يف  املطلب الثاين عن إمكانية جتسيد  اول التطرق إليه يف املطلب األول،ما سنح

                                                                                .جتانس ضرييب مغاريب 

القاعدة املؤسساتية لتجسيد التجانس الضرييب : املطلب األول   

و هيئات ما فوق  أجهزةلتحقيق احتاد مغاريب ناجح خاصة يف جمال اجلباية البد من وجود    

االختالالت النامجة عن توحيد  وطنية ، تشرف على تنفيذ قواعد التنسيق بصفة تسمح هلا بتجنب

                                                                  . الضريبية للبلدان املغاربية  اآلليات

 تاملسؤولياختتلف من حيث الشكل و املضمون و  أجهزةحيث يتضمن االحتاد املغاريب عدة    

                       : هذا املطلب الفروع التالية  املوكلة هلا و كذا وظائفها ، حيث سنتناول يف

                                  .ذات الطابع التقديري و التنفيذي  األجهزة:  األولالفرع  -

                                .و االستشاري  اإلداريذات الطابع  األجهزة: الفرع الثاين  -

                             . املختصة بالتنسيق و التنفيذ و املتابعة  األجهزة: الفرع الثالث  -



         األنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

235 
 

1ذات الطابع التقديري و التنفيذي  األجهزة:  األولالفرع   

من  10 إىل 4اليت تضمنتها املواد من  األجهزةهي  األجهزة يندرج حتت هذه أنما ميكن  إن    

: معاهدة االحتاد و تتمثل يف   

بصورة  القرار ، يترأسه ذاختامن رؤساء الدول املغاربية له سلطة  يتألف:  سةجملس الرئا:  أوال

يف االحتاد و  األعضاءالدول  ألمساء األجبدياالحتاد حبسب الترتيب  ألعضاءالرؤساء  أحددورية 

                                                     . األعضاءبني الدول  املساواة مبدأ لتجسيدذلك 

: يقوم جملس الرئاسة باالختصاصات التالية   

.  ه أهدافوضع السياسة العامة لالحتاد و العمل على حتقيق *   

كما يقوم ،مع حتديد مهامها  ريباالحتاد املغاه ضروريا من جلان وزارية خمتصة لإنشاء ما ير* 

                               .ا أبإحالة املشاريع و القرارات على جملس الشورى إلبداء رأيه بش

املوافقة على ضبط مواعيد دورية النعقاد جملس الرئاسة و املصادقة على التعديل الذي قد يطرأ * 

أيضا  هعلى املعاهدة التأسيسية لالحتاد ، كما يقوم بتعيني مقر هيئات االحتاد ، ومن اختصاصات

                                       .النظر يف طلبات االنضمام إىل االحتاد من طرف دول أخرى 

معاهدة احتاد املغرب العريب  ألحكامفيما خيص القواعد اليت حتكم سري جملس الرئاسة و تنفيذا      

و دورات  ،جيتمع مرة كل سنة أصبح أن إىلكل سنة  عاديتنيكان جملس الرئاسة جيتمع يف دورتني 

                   .لدورة اخلامسة ا دخل يفل الذي أو ذلك مبوجب التعدياستثنائية عند الضرورة 

حيث يتم اختاذ  اإلمجاعقاعدة  أساسفيما خيص نظام التصويت يف جملس الرئاسة يقوم على    

بني أعضاءه باستثناء القرارات املتعلقة حباليت السلم و  باألغلبية أوالقرار داخل االحتاد بالتراضي 

                                  . املطلق من طرف كافة األعضاء  عاإلمجالتني تستوجبان لاحلرب ا

  األولجملس الوزراء : ثانيا 

وزراء لدول االحتاد و ممثل لييب ميلك صالحيات  أربعاملغاريب من  األوليتكون جملس الوزراء    

 أجهزةجلهاز من وال يعترب هذا ا)  أوليف النظام اللييب ال يوجد منصب وزير  نهأل( هذا املنصب 

 إىلكما يفتقر  ،تستدعي انعقاده تلك اليت  خاصة توضعيايعد جهاز لدراسة  إمناالتنفيذ و 
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لالحتاد كما ميكن  األخرى ةألجهزباعمله و كذا صالحياته و عالقاته  أسلوباليت حتدد  القواعد

                                                                         .اجتماعه يف حالة الضرورة 

جملس وزراء اخلارجية : ثالثا   

يف املرتبة الثانية بعد جملس  يةمهاألمن حيث  يأيتيعترب هذا الس مبثابة الفرع التنفيذي و      

يف االحتاد مع وجود ممثل لييب ميلك  األعضاءمن وزراء اخلارجية للدول  يتألفالرئاسة حيث 

                                                                            . صالحيات هذا املنصب 

جملس وزراء اخلارجية  أعطتالوثيقة املنشئة احتاد املغرب العريب ،  أحكاماملادة الثامنة من     

                                                                      :العديد من االختصاصات منها 

. و التحضري الجتماعات جملس الرئاسة  اإلعداد -  

التعاون و التجانس بني الدول  تطور إىلاقتراح السياسات ووضع التوصيات و الدراسات اهلادفة  -

. األعضاء  

. ربية غاكافة امللفات اليت ختص الساحة املاالهتمام ب -  

. من املنطقة مان أاجلماعي لض األمنالتدخل لوضع استرياتيجية الدفاع و  -  

وزراء املختصني برسم السياسات الكفيلة لوضع قرارات االحتاد موقع التقدمي التوصيات من  -

                                                                                            . التنفيذ 

جيتمع يف دورة عادية كل ثالث  نهاية ففيما خيص القواعد اليت حتكم سري جملس وزراء اخلارج   

من قبل دولة  تأييدهاما مت  إذا ،مع جواز عقد دورات استثنائية من طرف أي دولة عضو ،أشهر

                              . دورة  17عقد الس  20041وحىت سنة  ، قلاألعلى  أخرىعضو 

 

و يظل ،لس الرئاسة  األخريةلدورة العادية تكون للدولة اليت تولت رئاسة اف عن رئاسته أما    

                                 .رئاسة جملس الوزراء حىت تنتهي مدة رئاسته  أعمالالرئيس ميارس 

ن يكون لكل دولة عضو يف اجلهاز حق أيقوم نظام التصويت املتبع يف اختاذ قرارات الس ب     

 .  االتصويت نيابة عنه أو أخرىمتثل دولة  أندولة  أليةوز ، و ال جي حداوالتصويت و هلا صوت 
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  و االستشاري و القضائي  اإلداريذات الطابع  األجهزة: الفرع الثاين 

:العامة ، جملس الشورى ، اهليئة القضائية و نستهل عرضها ب  األمانةيف  األجهزةتتمثل هذه   

العامة  األمانة:  أوال  

و الفين لالحتاد و تتكون من جمموعة موظفني يعملون ا يف  اإلداريجلهاز العامة هي ا األمانة    

                                         : تتكون منهم هم  الذين األشخاصالقانون الدويل و  إطار

ذا هل جملس الرئاسة و توكل إىلالعام  األمنيالعام و عدد كايف من املوظفني و يرجع تعيني  األمني

                                                           .العامة  األمانةمهمة اختيار موظفي  خرياأل

االختصاصات  األخرية  هذه  لكمت  العامة لألمانة األساسي طبقا للمادة اخلامسة من النظام     

                                                                                              :1التالية 

 ةسامهاملو  األخرىاالحتاد  أجهزةاليت يصدرها جملس الرئاسة للتعاون مع   متابعة تنفيذ القرارات -

. اخلطط التنفيذية لعمل االحتاد  إعداديف   

. البحوث و الدراسات و توفري الوثائق و املعلومات  إعداد -  

. لس الرئاسة و جملس وزراء اخلارجية و جملس املتابعة  ريةالسكرتا أعمالعلى سري  اإلشراف -  

ميزانية  بإعدادالعام  األمنيكما يقوم ،لدولة اليت تتوىل رئاسة االحتاد العامة مقرها ا األمانةتتخذ    

. العامة ووفقا لنظامها املايل و يوافق جملس وزراء اخلارجية على هذا املشروع  األمانة  

 

لشورىجملس ا: ثانيا   

منبثقا عن اهليئات الوطنية لشعوب  1989رمسيا عن جملس الشورى لالحتاد سنة  اإلعالنمت    

 إىلمن كل دولة مث رفع العدد  أعضاءاملغرب العريب ، و يتكون جملس الشورى املغاريب من عشرة 

يف الدولة  و يكون مقره األعضاءللدول  النيابيةعشرين مث ثالثني عضوا يتم اختيارهم من اهليئات 

                                              .اليت تتوىل رئاسة االحتاد  ويشرف عليه الرئيس املباشر 

حول املشروعات اليت تعرض عليه من قبل جملس  اآلراء إبداءمهمة  الشورىيتوىل الس     

ريع القرارات املعدة من حول وضعية االحتاد و دراسة مشا تقاريرالرئاسة و يقوم بدراسة ووضع 
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حتقيق  أجلطرف اللجان الوزارية املتخصصة كما يقوم برفع توصيات لتعزيز عمل االحتاد من 

                                                                                             . هأهداف

يف الس و ال جيوز  حداوضو صوت فيما يتعلق بنظام التصويت يف جملس الشورى يكون لكل ع

. يصوت نيابة عنه  أو آخرميثل عضوا  أن  

 

القضائية  اهليئة: ثالثا   

:تتكون اهليئة القضائية من   

قاضيني اثنني لكل دولة يتم تعيينهم ملدة ست  أساستتكون من عشرة قضاة على  :قضاة اهليئة  -ا

. سنوات و جتدد كل ثالث سنوات   

.  ةواحدرئيسا هلا و نائبا للرئيس ملدة سنة  أعضاءهاخب اهليئة من بني تنت: اهليئة  -ب   

: تتمثل مهام اهليئة القضائية بالنظر يف  

. منازعات متعلقة بتفسري و تطبيق االتفاقيات اليت تربم يف ظل االحتاد *   

ي يكون ما بني أجهزة االحتاد أو موظفيه كما تتمتع باالختصاص االستشاري الذ أمنازعات تنش* 

.يف النواحي القانونية فقط   

 

و املتابعة  تنسيقللاملتخصصة  األجهزة: الفرع الثالث   

و من اختصاصاا التنسيق و املتابعة  أجهزةو تتكون من ثالث   

جلنة املتابعة :  أوال  

 حداو األعضاءاحلكوميني الذين تعينهم الدول  األعضاءمن  تتألفتعترب كهيئة خاصة بالتنفيذ و    

. تتكون اللجنة من كتاب الدولة للشؤون املغاربية  أخرىعن كل دولة بعبارة   

من طرف جملس رئاسة االحتاد و متابعة الدراسة  املتخذةتتوىل جلنة املتابعة متابعة القرارات    

العالقات مع التجمعات اجلهوية ومؤسسات التمويل و تتوىل حتضري مشاريع  إطارالقائمة يف 

                                                                                 .لقرارات القوانني و ا

و يقوم كل عضو من  ،تعقد اللجنة اجتماعاا كل شهر قصد ضمان املتابعة لقضايا االحتاد   

و يتم ،ملسائل ا د كل يف دولته بتقدمي تقرير هلذهاللجنة املكلفني مبتابعة شؤون و قضايا االحتا أعضاء

                                 .تقرير موحد  إعدادمناقشة التقارير اخلمسة يف الدورة العادية قصد 



         األنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

239 
 

اللجان الوزارية املتخصصة : ثانيا   

الشعبية املعنية  األماناتالوزارات و  من ، و تتكون 1  جملس الرئاسة و حيدد مهامها ينشئها   

عنها جمالس وزارية قطاعية و فرق عمل كل يف  يف مهامها ، و تتفرعتدخل حسب القطاعات اليت 

                      :اللجنة  ةختتلف االختصاصات من جلنة ألخرى وفقا لطبيع و جمال اختصاصه

. تتوىل وضع اخلطوط الرئيسية للسياسات الزراعية و املائية لالحتاد  : جلنة األمن الغذائي -ا  

تقوم بدراسة التخطيط االقتصادي و وضع الوسائل الكفيلة بتنسيق :  االقتصادجلنة املالية و  - ب

                                   .التعاون املايل و االقتصادي ، ووضع سياسة استثمارية مشتركة 

.تتوىل األمور املتعلقة باإلسكان  :جلنة البنية األساسية - جـ   

ستنباط جماالت العمل املشتركة يف التربية و التعليم و الثقافة و توىل ات:  جلنة املوارد البشرية -د

                                             .ذلك بوضع استرياتيجية تربوية يف بلدان املغرب العريب 

 

االس الوزارية القطاعية : ثالثا     

صصة جمالس وزارية قطاعية و فرق تتفرع عن اللجان الوزارية املتخ"  :تنص املادة اخلامسة على   

                                                                   . 2"عمل حسب ما يقتضيه عملها 

:االس يف  و تتمثل هذه  

لة التربية و التعليم يهتم مبسأ:  الس الوزاري املغاريب للتربية و التعليم و البحث العلمي -1

                . استرياتيجية تربوية و تعليمية يف البلدان املغاربية  أجلالعلمي من  العايل و البحث

مكلف مبجاالت العمل املشترك فيما يتعلق :  اإلعالمالس الوزاري املغاريب للثقافة و  -2

                     . التنسيق الالزم يف هذا اخلصوص  إقامة أجل، من  اإلعالميباجلانب الثقايف و 

جماالت العمل املشترك يف حقل النقل  بإبرار أساسامكلف :  الس الوزاري املغاريب للنقل -3

                                                                .الربي و اجلوي بني البلدان املغاربية 

يق يف جمال اخلدمات مكلف بتحقيق التعاون و التنس:  الس الوزاري املغاريب للصحة -4

                                                                                             .الصحية 
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يهتم بوضع استرياتيجية طاقوية مغاربية مشتركة اليت متكن :  الس الوزاري املغاريب للطاقة -5

، ووضع سياسات طاقوية موحدة و تنمية من حتقيق االجتاهات املنشودة يف اال الطاقوي 

                                                                          .  ةالبتر وكيماويالصناعات 

و التنسيق يف جمال  األشخاصيهتم باملسائل املتعلقة بنقل :  الس الوزاري املغاريب للداخلية -6

                                          .لكوارث الطبيعية احمللية و كذلك يف جمال مكافحة ا األمن

 

جتسيد جتانس ضرييب مغاريب  إمكانية: املطلب الثاين   

 يميةإقلظهور ضرورة التكتل يف جتمعات  أمام اجلهود الوطنية املنفردة حمدودة الفعالية أضحت    

يف مواجهة  األجنعاحلل  وه ، وعة متماسكةجمم إطاربذلك التجمع و التكتل يف  أصبحو عاملية و 

                    . أوروباالشمالية و خاصة يف  أمريكااموعات الكربى اليت شكلت يف آسيا و 

و ميش هذه الدول و  إضعاف إىلبقاء دول املغرب العريب يف انقسام مستمر سوف يؤدي  إن    

للدول   يةأمه  ال مينح  اجلديد ، الذي  ي العاملياالقتصاد  النظام  ظل  كذا تقليص حظوظها يف

                                                                                             . املنفردة 

يف  ساهمتاليت  اآلليات أحدطريقة ممكنة ، و لعل  بأيةلدى كان البد من تفعيل التكامل املغاريب  

                                                .جتانس ضرييب مغاريب  إقامةكامل هو تفعيل هذا الت

 

  املغاريبعوائق جتسيد التجانس الضرييب  : األولالفرع 

اجلزائر ، ( ،و قيام ثالثة دول فقط  األعضاءاختالفات يف النظم الضريبية بني الدول  دوجو   

، و العدول عن نظام  املضافةبنظام الضريبة على القيمة  يأخذضرييب  بإصالح) املغرب ، تونس 

الدول  الدخل مع بقاء النظم الضريبية يف ضرائب الدخل النوعية و تطبيق الضريبة املوحدة على

                                                  .1 املذكورةعلى حاهلا متعارضة مع الدول  األخرى

يتمثل يف تعدد الرسوم على رقم  آخرعملية التجانس الضرييب عائق ذلك تواجه  إىل إضافة   

ما جتسد هذا التجانس يف جمال الضرائب غري املباشرة و بالتحديد الرسم على  إذا، خاصة  األعمال

                                                                                       .  املضافةالقيمة 

                                                 
. 167باسعيد و احلاج فريد ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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 الضرائبكل  إلغاءيتعني على دول االحتاد املغاريب  أنهف األورويبما حدث يف االحتاد  إىلرجوع بال

. الشبيهة بالرسم على القيمة املضافة ، و ذلك لتفادي ثقل العبء الضرييب على سلع االستهالك   

    

يف موريتانيا  أما،  يةاألولتعترب من املواد  تقع هذه الضرائب يف اجلزائر و تونس على السلع اليت ال  

خضوعها على العديد من النشاطات اليت من املفروض  األعمالفيطبق نظام للرسوم على رقم 

                                                                           .للرسم على القيمة املضافة

فقد بلغ معدل الرسم التعويضي يف ،  ألخرىدولة ت الرسم على رقم األعمال من ختتلف معدال   

يف تونس و  %200و  %11تراوح بني ، بينما  اإلمجاليةعلى سعر اخلدمة  % 16موريتانيا بـ 

                                                               .يف اجلزائر %400حدود  إىلتصل 

رسم على القيمة املضافة حمل الرسم على لقد قامت كل من املغرب ، تونس و اجلزائر بتطبيق ال   

                                 . و مت ذلك بصفة تدرجيية يف كل من تونس و اجلزائر  األعمالرقم 

: ى القيمة املضافة لسببني رئيسينياملطبقة مع الرسم عل أعمالالرسوم على رقم  إلغاءرجع ضرورة ت  

. سبب تقين  -  

. ات يف اتفاقية اجل األعضاءات الدولية للدول سبب متعلق بااللتزام -  

، يعد قيام التجانس الضرييب يف جمال الضرائب غري املباشرة ، على  األولالسبب بفيما يتعلق     

الدروس  أهم أحدمة املضافة ، يف الرسم على القي اختيار ضريبة وحيدة على االستهالك و املتمثلة

و مت االتفاق على  األعمالكل الرسوم على رقم  إلغاءمت  إذ،  ويباألور داالحتااملستوحاة من جتربة 

يكون الرسم على القيمة املضافة الضريبة الوحيدة املشتركة اليت ختضع هلا مبادالت االحتاد  أن

           .  األعمالحتمل صفة الرسم على رقم  مع السماح بفرض حقوق و رسوم ال ،األورويب

تمثل يف ضرورة احترام االتفاقية العامة للتجارة و التعريفات اليت تلزم مجيع السبب الثاين في أما    

الضرورية و املتعلقة بفرض حق تعويضي باجتاه كل اإلجراءات البلدان املصادقة عليها باختاذ مجيع 

                             .  أخرىدولة عضو  يمإقل إىلدولة عضو الذي قد يورد  يمإقلمنتج من 

و من  األعضاءالدول  مجيعيف  األعمالالرسوم على رقم  إلغاءالذي يدل على ضرورة  األمر    

 مبدأاملنظمة العاملية للتجارة القائمة على  ألحكامترضخ  أنبينها بلدان املغرب العريب اليت البد 

                                                               .االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية 
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و هو طبيعة النظام  الأالضرييب املغاريب  التجانسجتسيد  أماميقف عائق  أن أنهمن ش آخر أمر    

                                  .النظام السياسي و االقتصادي للبلد  مرآةالضرييب اللييب الذي يعد 

لضريبية املغاربية ، بتجسيده للضرائب املباشرة ا األنظمةعن باقي  اللييب يتميز النظام الضرييب   

اعتماد هذا البلد على دخول بترولية  إىلعلى حساب الضرائب غري املباشرة ، الشيء الذي يرجع 

                                                            .مباشرة على نظامه اجلبائي  أثرتمهمة  

 

تتمثل يف حقوق التسجيل  اليبيالضرائب غري املباشرة املفروضة يف  همأفيما سبق فان  رأيناكما    

، و يف هذا اال ال تفرض سوى ضريبة  األعمالو احلقوق اجلمركية ، مع غياب الرسم على رقم 

                                                      .و هي املتعلقة بالرسم على املهرجانات  ةواحد

 

جانب  إىلعلى الضرائب النوعية  رئيسيةاللييب اعتماده بصورة  الضرييبالنظام  علىالحظ و امل    

من الضرائب ، كما تعد ليبيا البلد املغاريب الوحيد الذي يفرض ضريبة على  األخرى األنواع

للشركات  اإلعفاءات حعلى منتقتصر  اأفتصاعدي ، زيادة على ذلك  أساسالشركات على 

                                  .املباشر  األجنيب، و هو ما يقف يف وجه االستثمار  العمومية فقط

 إدخالللقضاء على نقائص النظام الضرييب اللييب هو  إجراءاتما ميكن اختاذه من  أهمولعل     

فة و اهليكل االقتصادي و االجتماعي للبلد اليت تتحكم بص يتماشىالرسم على القيمة املضافة مبا 

                                                                      .كبرية يف هيكلة النظام الضرييب 

 

جل اهلياكل االقتصادية و االجتماعية الليبية ، دف حتديد بعد دراسة  إالوال يتم ذلك     

اقتصادية  حركيةليت تشهد اجلبائية احملتملة حبصر كربى القطاعات ا لإليرادات األساسيةاملصادر 

ضرورة االعتماد على باقي الدول و خاصة  إىل إضافةبعد ضريبيا ،  فيما فهاهدااستكبرية ليتم 

ننسى تنمية العامل  أن دونواجهته هذه البلدان من عراقيل ، املغاربية منها مما يسمح باجتناب ما

ا تكوين و تطوير العنصر البشري االقتصاديني وكذ األعوانري الذهنيات و سلوكات يالبشري و تغ

                                    .النهائية للسياسة الضريبية الوطنية  هداف األو حتقيق  يتالءممبا 
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جتسيد التجانس الضرييب املغاريب : الفرع الثاين   

تقرر تكوين  1990-06-14و النقد بالرباط بتاريخ  ةمنذ انعقاد الس الوزاري املكلف باملالي   

               : يف اال الضرييب من كل دولة لغاية  ريق عمل يتكون من خبريين خمتصني دائمنيف

. الضريبية و حصر عناصر التباين و التطابق بينها  األنظمةدراسة  -       

الضريبية دف استحداث نظام موحد يتماشى مع  األنظمةتنسيق  إطارالعمل على خلق  -     

                                                              .العامة الحتاد املغرب العريب  داف هاأل

لرسم اخلطة اليت ميكن  1990-07-14مرة باجلزائر بتاريخ  ألولو قد اجتمع فريق العمل     

 نظمتهمألالبلدان احلاضرة القيام بعرض ملخص  ممثلولتحقيق هذا اهلدف ، وقد توىل  إتباعها

                                                                                            . الضريبية 

يف  أكثرليتم التعمق  1990-10-16انعقد بالرباط و كان ذلك يف  ،االجتماع الثاين فقد أما    

 ع صعوبة العمل املزمع القيام به الضريبية لكل بلد ، و قد تبني خالل هذا االجتما األنظمةدراسة 

تبادل املعلومات و التجارب يف ميدان اجلباية و كذلك خمتلف  أوىلو الذي يتطلب يف مرحلة 

                               .القوانني التشريعية و التعديالت املدخلة عليها يف كل بلد على حدى 

 األنظمةؤول بالقيام بعملية التجانس بني فريق العمل املس تاعترضو تعود الصعوبات اليت    

. الضرييب  باإلصالحقيام ثالثة بلدان فقط و هي تونس ، اجلزائر و املغرب  إىل، باألساسالضريبية   

بة اللقاءات الدورية  معدودات مبناس أيامو نظرا للعمل الذي ال ميكن للفريق القيام به خالل    

الضريبية  باألنظمةميع كل التشريعات و املعلومات املتعلقة العامة لالحتاد بتج األمانةكلفت فقد 

  جتانس ضرييب  إلقامة  الطريقة املثلى  إجياد  إىل أساسااملغاربية للقيام بدراسة معمقة دف 

مغاريب ، جند من بني هذه الدراسات تلك اخلاصة بالعناصر املرجعية املتعلقة بالسياسة الضريبية 

                                                                                        :1املتمثلة يف 

                                                                                

                                                 
1

العريب ، جمموعة أعمال حممد الصاحل العيادي ، التجارب الدولية للتنسيق الضرييب لتنمية االستثمارات املشتركة جتربة بلدان   املغرب  -

  . 113.ص. 1995ندوة التنسيق الضرييب لتنمية االستثمارات العربية املشتركة ،األمانة  العامة جلامعة الدول العربية ، القاهرة ،
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: الضرائب املباشرة  أنظمة -           

. املغاربية  باألقطاراملعمول ا  الضريبية األنظمةالضرائب و خصائص  أنواع *                    

. التقارب بينها  أوجهنقائصها ، ميزاا و *                     

: الضرائب غري املباشرة  أنظمة -             

. دراسة خمتلف الضرائب غري املباشرة *                    

. مدى التباين و التقارب بينها *                    

. جنح الطرق لتبسيطها و التخفيف من عبئها أ*                    

: تشجيع االستثمار  أنظمة -             

. القانوين و الطرق املتبعة لتشجيع االستثمار  اإلطار *                    

. اجلوائز و التشجيعات  أنواع *                    

. ف احلوافز بالدول املغاربية تقسيم التكلفة احلقيقية ملختل *                    

. الوسائل جللب االستثمارات  أفضلاقتراح *                     

نس الضرييب من هذا املنطق و بعد قيام دول املغرب العريب بدراسة شاملة حول موضوع التجا   

        .نس نوعا ما ، لكن تعثر االحتاد املغاريب حال دون حتقيق هذا التجا املغاريب اتضحت الرؤية

جتانس ضرييب حتقيق  أنيف هذا اال ، فيمكن القول  األورويبا حققه االحتاد يف نظرنا و انطالقا مم

بالنسبة للضرائب غري املباشرة و بالضبط الرسم على  أوىليتم و يف مرحلة  أنمغاريب البد من 

   . لى املبادالت التجارية الدولية ع تأثريهاوفرة احلصيلة و  من القيمة املضافة ، ملا يعود به تطبيقها

 

و هو القطاع غري املنظم فقد الحظنا من خالل حتليلنا املبادالت  إليهالبد من التطرق  آخرعامل    

يقابله منو هام يف املبادالت غري املنتظمة و هو ما  اعلى مستواهالضعف احلاصل  إنالبينية املغاربية ، 

من هذا النمو و الذي يستوجب االستفادة  األمرري قانونية يدل على منو هذا القطاع و بصفة غ

ما مت  إذاالعمومية للدولة ، خاصة  اإليراداتفرض رقابة جبائية على هذا القطاع ، مما يزيد من 

                                             . تبين جتانس ضرييب خاص بالرسم على القيمة املضافة 

 

لتجسيد جتانس ضرييب مغـاريب    أساسية، كدعامة  اإلجراءاتاذ جمموعة من لدى فالبد من اخت   

              .اجلبائية  اإلداراتتنمية و تطوير سبل التعاون بني خمتلف : ميكن تلخيصها فيما يلي 



         األنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

245 
 

يتمثل التجانس الضرييب يف توحيد املعدالت الضريبية املطبقة يف جمموعة من البلـدان املنتميـة      

 اجلبائية املغاربية  اإلداراتاقتصادي معني ، و لذلك فالبد من وجود تعاون بناء بني خمتلف لتكتل 

الضـوء علـى    بإلقاءالضريبية املغاربية يسمح  اإلداراتكالقيام بتنظيم اجتماعات دورية لرؤساء 

                                                       . و احلد منها  الضرييب الدويلمشاكل التهرب 

 

اليت تتناول  األعمالن شأ أنهيعد العمل الضرييب ش إذو يتم ذلك من خالل تبادل املعلومات ،     

اعتمادا على نظم املعلومات اليت تتطلب درجة عالية جدا مـن   أكثرهاية و احملاسبية ، الشؤون املال

 إيضـاح و شـرح و   إعـالن  إىلالذي حتتاج فيه ، فهي بالقدر  أيضاالدقة و الوضوح و السرية 

 اآلخريف اجلانب  اأ إال،  أيضاالعمل  أجهزةللقواعد القانونية و تظم التطبيق ليتفهمها املمولني و 

تتطلب السرية و احلماية للبيانات اليت يتم تقدميها من طرف املكلفني بالضريبة ، كمعيار للثقـة ال  

الضريبية و كذا التطبيق القانوين الصحيح هلذه  اإلجراءاتيقل يف درجته عن معيار الدقة يف تنفيذ 

                                                                                      . 1اإلجراءات

نظام للمعلومـات   إقامةجتانس ضرييب مغاريب هي  إقامةالوسائل اليت تساعد يف  أهملدى فان     

يانات و املعلومات املتاحة عن الضرائب اليت تفرضها هـذه الـدول   التعرف على الب إمكانيةحيقق 

  االقتصادي  النشاط جماالت  يف   للضرائب اخلاضعة األوعية، مث حصر و تصنيف  أنواعهابكافة 

الرسوم املفروضة  أوالضرائب  أسعارا ، و معدالت هلاخلاضعة  األدلةو اخلدمايت و تبويبها ووضع 

علـى حركـة االدخـار و     وتأثريهااملترتبة على فرض هذه املعدالت  ءاألعباحىت ميكن دراسة 

                                                                                        . االستثمار 

مل  مهم مـا  تأثرياجلبائية املغاربية ال يكون له  اإلداراتنظام تبادل املعلومات بني خمتلف  إنشاء إن

تبادل املعلومات بني  لتحقيق سرعة االتصال ، اآليل اإلعالمصاحب هذا النظام باستخدام برامج ي

 ةاالتصال اجلديدالضرائب العربية ، وذلك ملا تقدمه نظم املعلومات احلديثة ، تكنولوجيات  أجهزة

                                       . من سرعة و سهولة يف تبادل املعلومات و حتليلها و عرضها 

 

                                                 
. 598حممد الشريف عبد الرمحان ، امن نظم املعلومات بأجهزة الضرائب العربية ،مرجع سابق ، ص  -   1  
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و التداخالت  األخطارمني هذه املعلومات ضد يرافق بنظام يسمح بتأأن هذا التبادل البد من     

اجلبائية  اإلداراتبل قد در عنصر االطمئنان و الثقة لدى املكلفني و كذا خمتلف  هاليت دد

يل مصداقيتها و االعتماد مني نظام املعلومات على ضمان سالمة وسرية البيانات و بالتايساعد تأ

                                                                           . عليها يف اختاذ القرارات 

 اإلدارةيفضل بناء نظام تبادل املعلومات من خمتلف فروع  أنه إىل اإلشارةجتدر  األخريو يف     

من تكنولوجيات  أوالالتمكن  أجلاملغاريب ، و ذلك من لى املستوى ع إقامتهاجلبائية الوطنية  قبل 

على مسارات مثل هذه   البشري و تكوينه  العنصر  االتصال على املستوى الداخلي ، و تنمية

                                                                                                .النظم 

ضرائب كل بلد  إلدارةاملساعدة على تسهيل عملية التحصيل  أنهالنظم من شمثل هذه  إنشاء إن   

وثائق ديوا الضريبية ، وهو ما يقضي على مشكلة التهرب  إرسالل طلب و عضو ، بنسب تسه

                                         . ظهور ازدواج ضرييب دويل  عالضرييب بصفة ائية كما مين

 

  :الضريبية املغاربية  اتاإلدارعصرنة 

    الضريبية املغاربية ، عصرنة و تطوير اإلصالحات أهداف  أهمفيما سبق فان من  رأيناكما     

النهوض بتحسني مردودية املصاحل الضريبية ، وهو  أجلاملصاحل الضريبية من تنظيم  إعادةو كذا  

 أناملصاحل الضريبية ، خاصة و  إدارةى بتقوية العنصر البشري القائم عل إالالذي ال يتحقق  األمر

سوء  إىل إضافةالضرائب ،  ألعواناجلبائية املغاربية تعاين من نقص هام  اإلدارات أن املالحظ

                     .و متركز معظمهم يف العواصم و املدن الكربى  يميقلاإلتوزيعه على املستوى 

  

اجلبائية هذه  باإلدارةدفع الضريبة و حتسني عالقتهم ذلك فيجب توعية املكلفني ب إىل إضافة    

النعدام الثقة بني املكلفني وهذه  بغموضها و توترها ،   األحيانالعالقة اليت تتميز يف معظم 

                                                                                                .اإلدارة

بتوفر نظام رقابة جبائية فعال قائم على  إالة التجانس الضرييب يف الواقع العملي ترمج يال يكف   

مني انتقاهلا من صحتها و تأ التأكداجلبائية و كذا  اإلداراتم لتبادل املعلومات بني خمتلف انظ

ية اجلبائية املغاربية من خالل تنم اإلدارات، كل هذا ال بد من يرافق بعصرنة  آمنة بصورة سريعة و
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 إقامةعلى  بالتأكيدوعية املكلفني بدفع الضرائب ، وهو ما يساعد نصر البشري العامل ا و تالع

                                                               .مثل هذا التجانس يف االحتاد املغاريب 
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:خامتة الفصل الرابع   

ا الفصل التعرض للنظم الضريبية املغاربية بصفة منفردة ، و حتليل مراحل مت من خالل هذ   

اليت مت القيام ا يف هذا اال ، خاصة بالنسبة لتونس ، اجلزائر و  اإلصالحاتتطورها و كذا 

  الثمانينات و بداية منظوماا الضريبية يف سنوات  إصالحباملغرب ، البلدان اليت باشرت 

 أنظمتهايتالءم و التطورات االقتصادية و االجتماعية احلاصلة ، دف عصرنة  التسعينات ، مبا

                                                .الضريبية فيها  اإلجراءاتالضريبية و تبسيط خمتلف 

 

مت الضريبية املغاربية ، وقد  األنظمةليتم يف مرحلة ثانية و من خالل املبحث الثاين مقارنة    

الذي يبقى مهددا  األمر،  األنظمةوجود العديد من نقاط التقارب و التماثل بني هذه  إىلالتوصل 

                 .  األخرىالذي خيتلف عن النظم الضريبية املغاربية  اللييبصوصية النظام الضرييب خب

 

يل  و العوائق البد من هذا التجانس الضرييب املغاريب الذي ال يزال يواجه العديد من العراق    

و حماولة التقليل من اختالف النظام الضرييب  األعمالجتاوزها ،من خالل تعويض الرسوم على رقم 

املؤسسايت لالحتاد املغاريب الذي  اإلطار، يبقى ممكن التجسيد خاصة مع تواجد  إصالحهاللييب و 

إنشاء نظم تبادل املعلومات و  من خالليوفر املؤسسات الضرورية لتحقيق هذا التجانس الضرييب 

انتقاهلا يف خمتلف اإلدارات اجلبائية املغاربية ، وكذا تنمية العنصر البشري القائم على خمتلف 

                                                                               . اإلجراءات الضريبية 
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: اخلامتة العامة   

 إطارجتسيده يف  إمكانيةه الدراسة تناول موضوع التجانس الضرييب املغاريب و ذمت من خالل ه   

 جاذبيةا التكامل ملا يعود به من آثار اجيابية على املنطقة التكاملية خاصة فيما يتعلق بزيادة ذه

لدولية ، و بالتايل حتقيق التنمية األجنبية املباشرة و احلد من املشاكل الضريبية ااالستثمارات 

                                   .ه البلدان الوصول إليها بصفة منفردة ذاالقتصادية اليت عجزت ه

      جل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة أه املذكرة من ذلدى فقد جاءت الفصول األربعة هل   

تحديد ما ب ه اخلامتة ذ، و عليه سنقوم من خالل ه و حماولة التحقق من صحة الفرضيات املقترحة 

سنقوم  أخريةو يف مرحلة  الفروض املقترحة ،، اختبار ه الدراسةذمن نتائج خالل ه إليهمت التوصل 

                                      .املوضوع  اذاملتعلقة  األفاقباقتراح جمموعة من التوصيات و 

لدراسة النتائج العامة ل :أوال  

: النتائج التالية  إىلا املوضوع ذخلصت دراستنا ملختلف جوانب ه  

ظهور العديد من املشاكل على صعيد  إىلممارسة الدول حلقوق سيادا الضريبية  أدت – 1

ا ذالضرييب الدويل ، التهرب الضرييب الدويل و ك زدواجاال:  أمههاالعالقات االقتصادية الدولية 

    البينية  قلة املبادالت التجارية الدولية ا عرليت من شأه املشاكل اذاملضرة ، ه املنافسة الضريبية

أثبت ه املشاكل و لكن التجانس الضرييبذاالتفاقيات الدولية للقضاء على ه إىلو قد مت اللجوء     

                                                          . ه املشاكل ذكرب يف القضاء على هفعالية أ

ملا تعود به على االقتصاديات املتكاملة من  اإلقليميةالتكتالت االقتصادية  بإقامةتزايد االهتمام  – 2

ه التكتالت إلقامة مثل هذالتسابق  أمكاسب حترير التجارة و االنفتاح على العامل اخلارجي و قد بد

                              . ظيم املنافع كرب املكاسب و تعأيف مجيع أحناء العامل سعيا وراء حتقيق 

يب ، املرجع األساسي إلقامة جتانس ضرييب ، خاصة فيما التجربة التكاملية لالحتاد األورتبقى  – 3

س ا ، يف حني عجزت اجلهود العربية يف أيتعلق بالضرائب غري املباشرة ، حيث قطع أشواطا ال ب

   .ا على ورق تفاقيات و القرارات اليت بقيت حربحدود االلك ذا التجانس و مل يتعدى ذحتقيق ه
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 أنميكن  الذيلك لطبيعة الدور ذيعد احتاد املغرب العريب من الفرص البديلة املضيعة حاليا و  – 4

خاصة مع ما . التوازن للعالقات املشتركة االقتصادية و السياسية مع العامل اخلارجي  إعادةيف  يلعبه

لة هو قا التكامل ذما يطبع ه أن إالقدرات على حتقيق التنمية االقتصادية ،  ميلكه من مؤهالت و

                                               . النتائج احملققة نتيجة للعراقيل السياسية و االقتصادية 

عديدة ، كمحاولة للخروج من النقائص  إصالحاتشهدت معظم النظم الضريبية املغاربية  – 5

تؤكد   ،الظروف االقتصادية و االجتماعية احلاليةتماشى و يه النظم مبا ذا عصرنة هذلسابقة و كا

التماثل يف حني يبقى النظام الضرييب اللييب  أوجهمقارنة النظم الضريبية املغاربية وجود العديد من 

لت ا النظام و لقد مشذلك خلصوصية هذجتانس ضرييب مغاريب و  إقامةحجرة عثرة يف وجه 

                                                        : الضريبية املغاربية النقاط التالية  اإلصالحات

ا قادرة على ذنظام ضرييب فعال و نسيب على ضرائب سهلة ومقبولة اجتماعيا ، و ك إرساء*   

                                                                   . جلب قدرا كافيا من املداخيل 

      التحصيل الضرييب إجراءاتالضريبية ، و التقليل من التعقيدات اليت تطبع  األنظمةعصرنة *   

                          . حدوث ازدواج ضرييب  إمكانيةالتهرب الضرييب و  إىلا ما يؤدي ذو ه

 األعوانا العمل على تنمية ذكو، بائيةاجل اإلدارةهياكل جديدة لتحسني مردودية  إقامة*   

                                                                                       . الضريبيني

الضرائب  إىليف جمال التجانس الضرييب ، ضرورة توجيهه  يباألورجتربة االحتاد  أثبتتلقد  – 6

يف التكتل ، كما  األعضاءدفقات السلع و اخلدمات بني الدول على ت لتأثريهالك ذغري املباشرة ، و

                               .ا التجانس بصفة مرحلية ذه التجربة على ضرورة جتسيد هذنصت ه

 و العوائق اليت البد من جتاوزها       من العراقيل  العديدجتانس ضرييب مغاريب  إقامةتواجه  – 7

نظم تبادل  إنشاء كذلك،   املالئماملؤسسايت  اإلطارجانس متوقف على توفر ا التذو يبقى جتسيد ه
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 إقامةاجلبائية املغاربية ، مما يسهل  اإلداراتاملعلومات و ضمان سهولة و سرعة انتقاهلا بني خمتلف 

ا زيادة ذمهامه يف القضاء على خمتلف املشاكل الضريبية الدولية ، و ك بأداءا التجانس و يسمح ذه

                       .املباشرة مبا حيقق التنمية االقتصادية  األجنبيةاستقطاب املنطقة لالستثمارات 

اختبار الفروض :  نياثا  

الدراسة تبني لنا صحة الفرض األول املتعلق بإمكانية تفعيل التكامل االقتصادي  هذه انطالقا من   

. يب ة االحتاد األوراته يف إطار جتربو هو ما مت إثب       

أما فيما خيص الفرض الثاين و املتمثل يف إمكانية حتقيق جتانس ضرييب نتيجة لتماثل النظم    

 ة هذا الفرض خاصة بالنسبة لتونس الضريبية املغاربية فقد أثبتت الدراسة املقارنة هلذه النظم صح

                                                                                   . اجلزائر و املغرب 

   .فيما خيص النظام الضرييب اللييب فيبقى حجر العثرة  أمام حتقيق هذا التجانس و ذلك خلصوصيته

  التوصيات و االقتراحات : ثالثا 

و املتعلقة  اآلتيةوضع التوصيات  يالدراسة ، يكفه ذمن نتائج ه إليهانطالقا مما مت التوصل    

                                                  :باالقتراحات اخلاصة بتطبيق جتانس ضرييب مغاريب 

تقيمه بعد عناء و انتظار طويل   أنعزيز متكنت البلدان املغاربية من  ملعالحتاد املغاريب ل إن – 1

لنجاح يف حتقيق يكلل با أن أردناما  فإذامغاربية ،  أوضاعا االحتاد يعكس ظروف و ذه إن

تطبيع العالقات اجلزائرية  أمههااملعوقات اليت تواجهه ، و لعل  إزالةاملنوطة به فيجب  األهداف

لقضايا العالقة له املعوقات ذعراقيل العمل املغاريب املشترك ترجع ه أهممن  أصبحتاملغربية ، اليت 

 ذاته املشاكل ذية ، لدى يعد حل هفتح احلدود اجلزائرية املغربية ، و نزاع الصحراء الغرب إعادة

                 .بعد غيبوبة طويلة  إنعاشهعامل لتحقيق التكامل املغاريب ، و  أهمالسياسية الطبيعة 
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 بإقامةمتاثل عديدة ، تسمح  أوجهوجود  إىلالدراسة املقارنة للنظم الضريبية املغاربية  أفضت – 2

البد من  الذيبالنظام الضرييب اللييب  ةمتعلق تبقى واجهةالعقبة امل أنجتانس ضرييب مغاريب ، غري 

                .ا تشريع الرسم على القيمة املضافة ذنظومته الضريبية و كمل إصالحات إىل إخضاعه

االحتاد املغاريب كافة الصالحيات ، و اعتبارها منظمة فوق قومية         أمانة إعطاءالبد من  – 3

  (supranationale    للبلدان العضوة ، و ذلك ملا يسمح به من  أوامرثابة تصبح قراراا مب ) 

االحتاد النقدي فل إىل السوق املشتركة املغاربية ،مراحل التكامل االقتصادي و الوصو ريعست  

                                                                                             .املغاريب 

ضرورة توفر  إىلالعالقات التكاملية  إطارالتجارب السابقة للتجانس الضرييب يف  أظهرت – 4

 اإلداراتبني خمتلف  أماننظام معلومات متطور يسمح بنقل املعلومات بكل سهولة ، سرعة و 

يربط بني طين و أونظام معلومات داخلي  إقامةبعد  إاليف نظرنا ال يتم  الذياجلبائية املغاربية ، و 

يرافق بتنمية القدرات  أنالبد من  الذياجلبائية يف بلد معني ، و هو الشيء  اإلدارةخمتلف فروع 

                                                                               .ا اال ذالبشرية يف ه

و الدراسات املتعلقة باملوضوع    ثوحالب بإجراءموضوع التكامل االقتصادي املغاريب  راءثإ – 5

هد املغاريب للجباية ع، كامله الدراساتذ، تساهم يف تثمني هو خلق مؤسسات حبث مغاربية

 اأه املؤسسات من شذمثل ه إناملتواجد باجلزائر ، و معهد متويل التنمية للمغرب العريب بتونس ، 

                                                                    . ا اال ذحتقيق قفزة نوعية يف ه
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:آفاق املوضوع : ا رابع  

 تكامل احتاد املغرب العريب  إطارلتجانس الضرييب يف ا إىل  لتطرقباا البحث ذقمنا من خالل ه   

، رغم  األورويب خمتلفة ، خاصة جتربة االحتاد إقليميةانطالقا مما مت حتقيقه يف جتارب مماثلة لتكتالت 

تكون  أنا أبعض النقاط اليت من ش إىلنه مل يتطرق أ إالتناول املوضوع جلوانب عديدة 

  ا التجانس الضرييب ذدراسة استشرافية حول جتسيد ه إقامةمنها  نذكرموضوعات حبث الحقة ، 

قيم املضافة س يف حتقيق الا التجانذلقياس مدى كفاءة ه إحصائية مناذجلك باستخدام ذو مرافقة 

                                                                              . إليهاالوصول  املرجو
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:قائمة املراجع باللغة العربية   

 

:الكتب - أ     
 

ادوار مجيل ، موسوعة عامل التجارة و إدارة األعمال ، الضرائب و االقتصاد املراسالت  -1 

  . التجارية ، أديب جريس للنشر

 أسامة ادوب ، العوملة و اإلقليمية ، مستقبل العامل العريب يف التجارة الدولية، الدار املصرية - 2

   . 2000اللبنانية ، القاهرة ، 

 بة دار الثقافة للنشر و التوزيع ود القيسي ، املالية العامة و التشريع الضرييب ، مكتأعاد مح - 3

  . 2000،  3عمان ، األردن ، الطبعة 

إكرام عبد الرحيم ، التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب ، العوملة و التكتالت  -4

  .2002لبديلة ، مكتبة مدبويل ،اإلقليمية ا

  . الدار اجلامعية ، اإلسكندريةاملرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية بني النظرية و التطبيق ،  - 5

أمرية حسب اهللا حممد ، حمددات االستثمار األجنيب املباشر و غري املباشر يف البيئة االقتصادية  - 6 

 .  2004/2005، العربية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية 

        . 1986يب احلديث ، اإلسكندرية ، بكري كامل ، التكامل االقتصادي ، املكتب العر -7 

دار العلوم للنشر  .مجال عبد الناصر مانع ، احتاد املغرب العريب ، دراسة قانونية سياسية -8 

                                                                                      .2004والتوزيع ، عنابة 
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  . 1988، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، حامد عبد احلميد دراز ،مبادئ املالية العامة -9 

.  2003/ 2002حامد عبد احلميد دراز ، النظم الضريبية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  -10   

ة ينظرة عامة على بعض القضايا ، الدار اجلامع زينب حسني عوض اهللا ، االقتصاد الدويل ،-11

                                                                             .1998   اإلسكندرية

سامي عفيفي حامت ، االجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل و التجارة الدولية ، التكتالت  -12

  .2005بيق ، الدار املصرية اللبنانية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، االقتصادية بني التنظري و التط

 حتليلي مقارن ، الدار اجلامعية  سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مدخل -13

  .  2000اإلسكندرية  

سوزي عديل ناشد ، ظاهرة التهرب الضرييب الدويل و آثارها على اقتصاديات الدول النامية  -14

                                                    . 1999املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، دار 

عادل أمحد حشيش ، أساسيات املالية العامة ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بريوت  -15

1992 .  

دة ، اإلسكندرية ، أمحد حشيش ، العالقات االقتصادية الدولية ، دار اجلامعة اجلدي عادل -16

2000 .  

عبد السالم أبو قحف ، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية ، مؤسسة شباب  -17

  .1989اجلامعة  اإلسكندرية ،
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عبد املطلب عبد احلميد، اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية من أروغواي لسياتل وحىت  -18

  .  2005الدوحة  الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، 

فتح اهللا ولعلو ، املشروع املغاريب و الشراكة االورومتوسطية ، دار توبقال للنشر ، الدار  -19

  . 1997البيضاء ، املغرب ، 

 دولة ، منشورات احلليب احلقوقية فوزي عطوي ، املالية العامة ، النظم الضريبية وموازنة ال-20

 .2003دمشق،

اإلسكندرية  وملة ، الدار املصرية اللبنانية قتصادية يف عصر العفؤاد أبو ستيت ، التكتالت اال - 21

  ،2003 .  

 لتجاري الدويل ضمان االستثمارات   قادري عبد العزيز ، االستثمارات الدولية التحكيم ا - 22

     2004دار هومة ، اجلزائر ، 

لبحوث و الدراسات حممد حممود اإلمام ، العمل العريب املشترك ، أبعاده و تطوره ، معهد ا -23 

  . 2001العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 

حممود احلمصي ، خطط التنمية العربية و اجتاهاا التكاملية و التنافرية ، دراسة االجتاهات - -24

اإلمنائية يف خطط التنمية العربية املعاصرة إزاء التكامل االقتصادي العريب ، مركز دراسات الوحدة 

 .1996ية ، بريوت ديسمرب ، العرب

، دار ) املفاهيم و النظريات و السياسات (مصطفى رشدي شيحة ، األسواق الدولية  - 25

  . 2003اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، 
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،الدار اجلمعية ، النظام الدويل للتجارة الدولية مصطفى سالمة ، منظمة التجارة العاملية ،  - 26

 .2006اإلسكندرية ، 

 .2003اصر مراد ، فعالية النظام الضرييب بني النظرية و التطبيق ،دار هومة ، اجلزائر ، ن -27

يونس أمحد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مدخل حتليلي مقارن ،  -28

  . 2002دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ، 

 سكندرية ظم الضريبية ، الدار اجلامعية ، اإليونس أمحد البطريق ،املرسي السيد حجازي ، الن -29

2002.  

  . 2003يونس أمحد البطريق ، النظم الضريبية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  -30
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                                                                      :الرسائل و األطروحات-ب

 

ور الضريبة يف العالقات االقتصادية الدولية ، رسالة ماجستري ،كلية باسعيد واحلاج فريد ،د- 1  

.  2004/2005العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، قسم العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ،   

حادري دنيا ، أثر اإلصالح الضرييب على نشاط املؤسسة االقتصادية ، رسالة ماجستري ، معهد -2 

  . 2001-2000، جامعة اجلزائر ،و علوم التسيري العلوم االقتصادية

رهانات ،حصيلة و آفاق ، رسالة : متوسطية  -رقايقية فاطمة الزهراء ،الشراكة األورو -3 

  . 2005/2006ماجستري  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة باجي خمتار ، عنابة ، 

،تطورات ، حدود و  2008-1992 اجلزائر ، سارة نبيلة بلحسن ،اإلصالحات اجلبائية يف  -4

  . 2004آفاق ، رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر ، سبتمرب 

علي صحراوي ، مظاهر اجلباية يف الدول النامية و أثرها على االستثمار اخلاص من خالل  -5  

   1992-1991إجراءات التحريض اجلبائي ، التجربة اجلزائرية ،رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر ، 

قارة مالك ، التهرب الضرييب يف اجلزائر ، رسالة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علوم  -6  

  . 2002/2003، التسيري ،جامعة منتوري ، قسنطينة

أطروحة . التكامل االقتصادي املغاريب  إطارحنو تنسيق ضرييب يف , حممد عباس حمرزي : -7

  . 2005.جامعة اجلزائر .ية و علوم التسيري كلية العلوم االقتصاد. دكتورة 
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                                       :الدراسات ، املقاالت العلمية ، الندوات ، و التقارير  - ج

  العامة الحتاد العريب كنون ، دراسة حول السياسة اجلبائية يف دول املغرب العريب ، األمانة . د-1

1996املغرب العريب ، جوان   

  التحوالت  العريب يف ظل بن عيشي بشري ، غريب حممد األمني ، مربرات إقامة احتاد املغرب-2 

التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة : ، ندوة دولية حول الراهنة ، العاملية 

                                                                     .2004جامعة فرحات عباس ، سطيف ،  األوروبية –العربية 

ندوة  خويل رابح ، حساين رقية ، احتاد املغرب العريب بني ضرورة و معوقات التكتل االقتصادي- 3 

األوروبية  –التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية : دولية حول 

  .2004جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

  اقتصاديات  جملة انتقال ،  مبرحلة  زيدان حممد ، االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان اليت متر- 4  

الشلف  إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، خمرب العوملة و اقتصاديات مشال  1إفريقيا ،العدد   مشال

  . 120، ص  2004، اجلزائر ، 

أوجه التكامل ، ندوة :  و الشراكة االورومتوسطية مشام عبد الوهاب ،احتاد املغرب العريب -5 

 األوروبية –التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية : دولية حول 

  .2004جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
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صاحل صاحلي ، التحديات املستقبلية لالقتصاديات املغاربية يف جمال الشراكة مع االحتاد  -6

رويب ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة واأل

  .  2003/ 2فرحات عباس ، سطيف  العدد 

عبد اهللا علي املال ، جتربة جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال التنسيق الضرييب لتنمية  -7

ل ندوة التنسيق الضرييب لتنمية االستثمارات العربية املشتركة  االستثمارات املشتركة ، جمموعة أعما

  .  1995األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، القاهرة ، 

عبد اهللا لعبودي ، حسين خربوش ، املفاهيم العامة للتنسيق الضرييب و آلياته و فعاليته ، جمموعة - 8

لعربية املشتركة ، األمانة العامة جلامعة الدول أعمال ندوة التنسيق الضرييب لتنمية االستثمارات ا

 .  1995العربية ، القاهرة 

علي مهال ، فطيمة حفيظ ، آفاق االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر يف ظل اتفاق الشراكة  -9

  . 2005األورومتوسطية ، جملة أحباث روسيكادا ، جامعة سكيكدة ، ديسمرب 

ل االقتصادي بني دول املغرب العريب ، واقعه ، مقوماته ، محد الفرمي ، التكامأعيسى -10

التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة : ندوة دولية حول   ،معوقات قيامه  

                                   .2004األوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، –العربية 
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نسيق الضرائب يف البالد العربية ، جماالته و إمكانيات تطبيقه ، فاروق موسى متويل ، ت - 11  

جمموعة أعمال ندوة التنسيق الضرييب لتنمية االستثمارات العربية املشتركة ، األمانة العامة جلامعة 

  .1995الدول العربية ، القاهرة ، 

جمموعة  ،ية حممد الشريف عبد الرمحان ، امن نظم املعلومات بأجهزة الضرائب العرب -12 

أعمال ندوة التنسيق الضرييب لتنمية االستثمارات العربية املشتركة ، األمانة العامة جلامعة الدول 

  .1995العربية ، القاهرة 

حممد عباس حمرزي ، التجانس الضرييب يف إطار حتقيق  التكامل  االقتصادي يف منطقة   -13

،  2، جامعة حسيبة  بن بوعلي ، الشلف ، العدد املغرب  العريب ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا 

  .  2005ماي 
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: االتفاقيات الدولية ، القوانني ، املواد ، التشريعات -د  

باجلزائر  1990جويلية  23املربمة يف  تاالتفاقية املغاربية حلماية و ضمان االستثمارا  -1 

                .  1991فيفري  06املؤرخة يف  06و الصادرة يف اجلريدة الرمسية رقم  العاصمة

باجلزائر ، صادرة  1990جويلية  23االتفاقية املغاربية لتفادي االزدواج الضرييب  مربمة يف -2 

1991 فيفري 6املؤرخة يف  6يف اجلريدة الرمسية رقم   

                   .2006قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة ، اجلزائر ،حمني إىل غاية  -3 

                           . 2006قانون الرسوم على رقم األعمال ، اجلزائر ، حمني إىل غاية -4 

                             .   2005قانون الضريبة العامة على الدخل ، اجلماهريية الليبية ، -5 
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: قائمة املراجع باللغة األجنبية  
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معاهدة إنشاء احتاد املغرب :1امللحق رقم 

  العريب

  
  
  
  
  
  



   معـاهدة

   )*(إنشاء اتحاد المغرب العربي 

   صاحب الجاللة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية،: إن

   الجمهورية التونسية،وفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس 

وفخامة السيد الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 
   الشعبية،

وفخامة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، الجماهيرية 
   العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى،

الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخالص وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد 
   الوطني، رئيس الدولة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية،

إيماناً منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة، قوامها  -
   االشتراك في التاريخ والدين واللغة،

اتحاد  واستجابة ِلما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة -
بينها، يعزز ما يربطها من عالقات، ويتيح لها السبل المالئمة لتسير تدريجياً 

   نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها،

ووعياً منهم بما سيترتب على هذا االندماج من آثار، تتيح التحاد المغرب  -
لمي، العربي أن يكتسب وزناً نوعياً، يسمح له بالمساهمة الفاعلة في التوازن العا

وتثبيت العالقات السلمية داخل المجتمع الدولي، واستتباب األمن واالستقرار في 
   العالم،



وإدراكاً منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي، تتطلب تحقيق إنجازات  -
ملموسة، ووضع قواعد مشتركة، تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره، وتؤمن 

   تنميتها االقتصادية واالجتماعية،

تعبيراً عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب و -
العربي سبيالً لبناء الوحدة العربية الشاملة، ومنطلقاً نحو اتحاد أوسع، يشمل 

   دوالً أخرى عربية وأفريقية،

   :اتفقوا على ما يلي

   :المادة األولى

   .يينشأ، بمقتضى هذه المعاهدة، اتحاد يسمى اتحاد المغرب العرب

   :المادة الثانية

   :يهدف االتحاد إلي

   .تمتين أواصر األخوة، التي تربط الدول األعضاء وشعوبها بعضها ببعض -

   .تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها -

   .المساهمة في صيانة السالم القائم على العدل واإلنصاف -

   .نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين -

العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقّل األشخاص، وانتقال الخدمات والسلع  -
   .ورؤوس األموال بينها



   :المادة الثالثة

تهدف السياسة المشتركة، المشار إليها في المادة السابقة، إلى تحقيق األغراض 
   :التالية

تحقيق الوفاق بين الدول األعضاء، وإقامة تعاون : في الميدان الدولي -
   .دبلوماسي وثيق بينها، يقوم على أساس الحوار

تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية :في الميدان االقتصادي -
واالجتماعية للدول األعضاء، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، 
خصوصاً إنشاء مشروعات مشتركة، وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا 

   .الصدد

إقامة تعاون يرمي إلي تنمية التعليم على كافة مستوياته، : الميدان الثقافيفي  -
وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلُقية، المستمدة من تعاليم اإلسالم السمحة، 

وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه 
بة، وإنشاء مؤسسات جامعية، وثقافية، األهداف، خصوصاً تبادل األساتذة والطل

   .ومؤسسات متخصصة في البحث، تكون مشتركة بين الدول األعضاء

   :المادة الرابعة

يكون لالتحاد مجلس رئاسة، يتألف من رؤساء الدول األعضاء، وهو أعلى  -
   .جهاز فيه

  .تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة، بالتناوب بين رؤساء الدول األعضاء -

  



   :المادة الخامسة

وله أن يعقد دورات . يعقد مجلس رئاسة االتحاد دوراته العادية مرة كل سنة
   .استثنائية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك

   :المادة السادسة

وتصدر قراراته بإجماع . لمجلس الرئاسة، وحده، سلطة اتخاذ القرار -
   .أعضائه

   :المادة السابعة

ألعضاء، أو من يقوم مقامهم، أن يجتمعوا كلما دعت للوزراء األولين للدول ا -
   .الضرورة إلى ذلك

   :المادة الثامنة

يكون لالتحاد مجلس لوزراء الخارجية، يحضر دورات مجلس الرئاسة،  -
وينظر في ما تعرضه عليه لجنة المتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة من 

   .أعمال

   :المادة التاسعة

في مجلس وزرائها، أو لجنتها الشعبية العامة، يختص  تعين كل دولة عضواً -
بشؤون االتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا االتحاد، تقِّدم نتائج أعمالها إلى 

   .مجلس وزراء الخارجية

   :المادة العاشرة



 .يكون لالتحاد لجان وزارية متخصصة، ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها -
)*(   

   :المادة الحادية عشرة

، قادرة ينشئها مجلس الرئاسة، ويحدد مقرها )*(يكون لالتحاد أمانة عامة -
   .ومهامها، كما يعين أميناً عاماً لها

   :المادة الثانية عشرة

يتألف من عشرين عضواً عن كل دولة يقع  )*( يكون لالتحاد مجلس شورى -
اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول األعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل 

   .دولة

يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب  -
   .من مجلس الرئاسة

مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع  يبدى -
قرارات كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل 

   .االتحاد وتحقيق أهدافه

   .يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقه -

   :المادة الثالثة عشرة

قضائية، تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة، تعينهما تكون لالتحاد هيئه  -
الدولة المعنية لمدة ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثالث سنوات، وتنتخب 

   .الهيئة القضائية رئيساً لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة



تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة  -
رمة في إطار االتحاد، والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو واالتفاقيات المب

. إحدى الدول األطراف في النزاع، أو وفقاً لما يحدده النظام األساسي للهيئة
   .وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية

كما تقوم الهيئة بتقديم اآلراء االستشارية في المسائل القانونية، التي يعرضها  -
   .سةعليها مجلس الرئا

تعد الهيئة نظامها األساسي، وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون  -
   .النظام األساسي جزءاً ال يتجزأ من المعاهدة

   .وميزانيتها )7( يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية -

   :المادة الرابعة عشرة

لى الدول كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول األعضاء، يعد اعتداء ع -
   .األعضاء األخرى

   :المادة الخامسة عشرة

تتعهد الدول األعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها، يمس أمن  -
   .أو حرمة تراب أي منها، أو نظامها السياسي

كما تتعهد باالمتناع عن االنضمام إلى أي حلف، أو تكتل عسكري أو سياسي،  -
ل السياسي، أو الوحدة الترابية للدول األعضاء يكون موجها ضد االستقال

  .األخرى

  



   :المادة السادسة عشرة

للدول األعضاء حرية إبرام أية اتفاقية فيما بينها، أو مع دول أو مجموعات  -
   .أخرى، ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة

   :المادة السابعة عشرة

أو المجموعة األفريقية، أن تنضم للدول األخرى المنتمية إلى األمة العربية،  -
   .إلى هذه المعاهدة، إذا قَبِلت الدول األعضاء ذلك

   :المادة الثامنة عشرة

يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول األعضاء،  -
ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول، بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول 

   .األعضاء

   :التاسعة عشرة المادة

تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليها من قبل الدول األعضاء،  -
   .وفقاً لإلجراءات المعمول بها في كل دولة عضو

وتتعهد الدول األعضاء باتخاذ التدابير الالزمة لهذا الغرض، في أجل أقصاه  -
  .ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه المعاهدة
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