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 موجز تنفيذي

ل اإلنفاق الحكومي  في ما يخص  . ف"الربيع العربيبـ" عرفما ي يعًا منذ بدايةفي دول مجلس التعاون الخليجي تناميًا سر  سجَّ
من عائدات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وال شك  في  %58العائدات، ُتشك ِّل عائدات النفط والغاز نسبًة تفوق 

زيد من تأث ر دول مجلس التعاون الخليجي بتقلب ات أسعار النفط سي ما كبيرٍة على عائدات النفط والغاز يأن  التعويل بدرجٍة 
. حذ ر الضريبي ةل مؤخرًا في أسعار النفط والذي أخرج إلى الواجهة المشاغل المتعل قة باالستدامة ج ِّ الذي سُ  االنخفاضمع 

الناشئ و  ل لدى الدول الُمصد ِّرة للنفطالمسجَّ  مما يلي: )أ(: يتوقَّع أن يزول الفائض الضريبيمؤخرًا صندوق النقد الدولي 
لفترٍة دوالرًا للبرميل الواحد  28 على أسعار برميل النفط استقر تفي حال  ؛ )ب(7102عن تصدير النفط بحلول العام 

لٍة فقد ُيخفَّ  المحل ي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نقطة مئوي ة؛ و)ج( من شأن ذلك أن  نسبة النموذلك  ضمطوَّ
. هذا وال 7108بحلول العام دوالر مليار  011إلى حوالى دوالر مليار  728الحالي المتراكم من  الضريبيُيخف ض الفائض 

ال تستطيع أن ُتعد ِّل  ر امأمريكي وعلي بعملة الدوال مرتبطةتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي باستقاللي ة مالي ة لكونها 
 أسعار الصرف حين تواج  صدمات خارجي ة. 

، أن ُتعطي امأولوي ة لإلصالحات الضريبي ة وأن تضع ضريبي ةٍ استدامٍة  عائدات وتحقيقال زيادةدول المجلس بهدف ب جدير
بأسعار النفط وأسواق . ويجب أن تكون  امأخيرة تأثردرجة سياسات تسمح بتنويع مصادر العائدات الحكومي ة بهدف خفض 

نما أيضًا نحو    تعزيزسياسات تنويع العائدات موجهًة ليس فقط باتجاه تعبئة العائدات غير النفطي ة على المدى القصير وا 
أكثر الخطط ث ل العائدات الحكومي ة على أن تتمإصالحات لتنويع  أن ُتدخلالحكومات ب حري  العائدات الضريبي ة.  استقرار

 ضرائبال( ناهيك عن ضرائب غير مباشرة )الضريبة على القيمة المضافةفاعلي ة باستحداث مصادر أكثر شمولي ة للضريبة )
والكحول ( على سلٍع ومنتجات محددة مثل الغاز والديزيل االنتقائي ة ضرائبالغير المباشرة على منتج محدُد أو ما ُيعرف ب

ة تسري على منتجات أخرى  على ضرائب التبغاإلستراتيجي ا التقرير رك ِّز هذيُ والتبغ.   .  مع أن  الحج 

تفرض االتفاقي ات التجاري ة الدولي ة والثنائي ة قيودًا على دول مجلس التعاون الخليجي وتنهيها عن زيادة الرسوم الخارجي ة 
قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة امأسعار  مما ُيقي دوغيرها من منتجات التبغ  السجائرعلى المفروضة المشتركة 

ولكن  أفضل  ة الناشئة عن ضريبة التبغ.ي  عائدات الحكومال زيادة وبالتاليبهدف خفض استهالك التبغ ومعدالت التدخين 
تسمح للدول امأعضاء في مجلس التعاون  هي هيكلي ةو عن وجود هيكلي ة بديلة عن ضرائب التبغ ُتفيد الممارسات الدولي ة 

 من دون انتهاك الموجبات الدولي ة المفروضة عليها. السجائرالخليجي برفع العبء الضريبي المفروض على 

على وفرضها  2انتقائي ةبما يلي: )أ( أن تتفق دول مجلس التعاون الخليجي على استحداث ضرائب يوصي هذا التقرير 
 فرضزيادة أسعار التبغ لدواٍع صحي ة وزيادة العائدات؛ )ب( في سبيل  مالي ةالسياسة ال تنتهجها أداةً  استهالك التبغ واعتبارها

ُيطب ق في كل  دولة من دول مجلس  غير مباشر مبني على الكمي ةمحلي ة على التبغ تتخذ شكل رسم اسمي  انتقائي ةضرائب 
ألف سيجارة أو وحدة مكافئة من منتجات التبغ؛ )ج( توحيد  ُيفرض عن كل  التعاون الخليجي ويتخذ شكل مبلغ ثابٍت 

                                                             

هو المصطلح المتعارف علي  في الدول و كناية عن ضريبة غير مباشرة ُتفرض على منتٍج محدد  االنتقائيةضرائب المالحظة الترجمة: 2 
 . المكوسويعني أيضًا ضرائب  ةالعربي  
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دة )بما في ذلك على اإلنتاج  الضرائب االنتقائي ةيجب فرض سياسات دول مجلس التعاون الخليجي:  على التبغ بصورة موح 
واإلتجار غير  اإلفادة من تباين االسعار ردع احتماالتجميع الدول بهدف  بينمتكافئة وبطريقٍة متزامنة و المحل ي(، 

المشروع أو التهريب؛ )د( يجب أن تكون عملي ة تطبيق هيكلي ة ضريبي ة جديدة تدريجي ة لتفادي التشجيع على التهريب 
من خالل هيئات ُتعنى بالعائدات الضريبي ة بهدف تطبيق  كيان ضريبيواإلتجار غير المشروع؛ )ه( يتعي ن بناء 

 .  عائداتة الوجباي هااإلصالحات الضريبي ة ورصد

 3تعويل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي المفرط على النفط والحاجة إلى إصالحات ضريبّية .1

من موارد العالم  %55.8تزخر منطقة الشرق امأوسط وشمال إفريقيا بالطاقة وغيرها من الموارد الطبيعي ة وتملك نسبة 
ل من عائدات النفط. ولكن  ل حيث تخضع هذه المواردالمثبتة من النفط والغاز. و  ملكي ة الدولة، ُتعد  الحكومات المستفيد امأو 

ل بشكٍل كبير على عائدات الهيدروكاربون التي تمث ِّل أكثر  للغايةمحدودة لنفط ل الدول الُمصد ِّرة لدىالعائدات  مصادر وتعو ِّ
أسعار النفط والغاز على الساحة الدولي ة وبظروف من إجمالي العائدات. تتأث ر هذه العائدات تأث رًا كبيرًا بتقل ب  %58من 

. وحيث أن  دول مجلس لوحدها أي دولٍة مصدرٍة للنفط ةالعرض والطلب في السوق التي تخرج على نطاٍق واسع عن سيطر 
ارتباطًا ترتبط  الضريبي ةسياسات اإلنفاق والسياسات  أن  التعاون الخليجي ُتطب ِّق سياسات ميزاني ة متوازنة يترتب عن ذلك 

 ُيسبب اضطرابًا شديداً للدورات االقتصادية  اً مساير انحيازًا  السياسة الضريبي ةبعائدات النفط. يكشف ذلك عن انحياز  وثيقاً 
نفاق وُيترجم إنفاقًا متنامياً   في فترات االنكماش. اً منحسر  اً في فترات الذروة وا 

نشاط المن أجل إضفاء االستقرار على  االقتصاديةللدورات  ةمعاكستطبيق سياسات ضريبي ة بالحكومات  توصى
عن طريق امتصاص اإلنفاق في فترات الذروة وزيادة اإلنفاق في فترات االنكماش. وعلي ، تؤث ِّر قرارات السياسة  االقتصادي

رو النفط تأثيرًا بالغًا في أداء االقتصاد الكل ي وفي نمو  االقتصاد غير ال نفطي. إضافًة إلى ذلك، المالي ة التي يتبعها ُمصد ِّ
ُيشك ِّل الغاز والنفط موارد غير متجددة وعلي ، تؤث ِّر القرارات المتعل قة باستخراج النفط واإلنفاق واالستثمار أو التوفير في 

 . مسألة اإلنصاف بين امأجيال. فحين ُتستخرج كمي ات أكبر اليوم وُتستهلك، تتناقص الكمي ات المتوف ِّرة لألجيال المستقبلي ة

استخدام السياسة النقدي ة وسياسة أسعار الصرف. فأسعار الصرف  قيودًا فيتواج  دول مجلس التعاون الخليجي  .2
لى تقل بفاعلة و  نقدي ةمرتبطًة بالدوالر امأمريكي مما يؤد ي إلى استحالة تطبيق سياسة  على أسعار الصرف  ا 

كن الوحيدة إلدارة السياسة تالصدمات الخارجي ة. نتيجًة لذلك، ُتشك ِّل سياسة اإلنفاق امأداة امأساسي ة إن لم  ضوء
الفعالي ة في غياب أطر عمل متينة إلدارة الشؤون أعجز عن تحقيق االقتصادي ة. ولكن  سياسة اإلنفاق وحدها 

ستقرار على النشاط االقتصادي وتحقيق أهداف أخرى مثل االالمالي ة وأدوات سياسة مالي ة فاعلٍة مصممة إلضفاء 
التنويع االقتصادي. ال يتعي ن على دول مجلس التعاون الخليجي أن تنو ع هيكلي ات اإلنتاج بحيث تصب في 

 النشاطات غير النفطي ة بل يتوجَّب عليها أن تنو ِّع مصادر العائدات الحكومي ة.

ل  االنحسارشديدة دول مجلس التعاون الخليجي  القواعد الضريبي ة في أدناه أن   0يتضح من الجدول  .3 وهي تعو ِّ
من عائدات الحكومة في المملكة  %91بدرجٍة كبيرٍة على عائدات النفط والغاز والتي ُتشك ِّل نسبة أكثر من 

                                                             

 Phillip Morrisُمعد  الدراسة. أ عد  هذا التقرير برعايٍة كريمٍة من شركة  وجهة نظرتعكس اآلراء والمقترحات الُمبيَّنة في هذا النص   3 
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ي ة المتحدة يتمتع كل  من اإلمارات العربفي سلطنة ُعمان.  %57في البحرين و %55.8والعربي ة السعودي ة 
اقتصاديات أكثر تنو عًا وقد تمكن كالهما من امتصاص درجة التعويل الشديدة على عائدات بوقطر 

دول  الهيدروكاربون. ُيسهم قطاع المنتجات من غير الهيدروكاربون مساهمًة قليلًة في عائدات الحكومة في
ة الضرائب لتحفيز القطاع الخاص على العمل توفير بيئة قليلب يقرار السياسالمما يعكس  مجلس التعاون الخليج 

بما في ذلك من خالل غياب ضريبة دخٍل مؤسسي ة في معظم الدول وبفعل غياب ضريبة دخٍل شخصي ة. نتيجًة 
 لذلك، تبقى دول مجلس التعاون الخليجي عرضًة لتقل ب أسعار الطاقة وظروفها في امأسواق. 

(7102ي على عائدات النفط والغاز ). تعويل دول مجلس التعاون الخليج0الجدول   

 قطر سلطنة ُعمان الكويت البحرين  

المملكة 
العربي ة 
 السعودي ة

اإلمارات 
العربي ة 

متحدةال  
 29.7 28.0 434.2 4.8 23.3 0.9 العائدات غير النفطي ة )مليار دوالر(

 139.4 347.7 94.1 39.9 129.3 7.9 إجمالي العائدات )مليار دوالر(
إلى إجمالي الناتج  %العائدات )إجمالي 
 %33.6 %46.5 %47.0 %51.7 %73.6 %24.3 المحل ي( 

ة العائدات النفطي ة من مجموع  حص 
 %78.7 %91.9 %63.7 %87.9 %82.0 %88.5 العائدات 

 %27.4 %83.3 %86.1 %64.1 %87.1 %63.8 صادرات النفط )%إلى إجمالي الصادرات(
إجمالي الناتج إلى  %العائدات الضريبي ة )

 %2.8 %1.2 %5.8 %3.0 %0.7 %1.0 المحل ي(
العائدات الضريبي ة )% إلى إجمالي الناتج 

 %4.6 %3.2 %19.9 %5.3 %1.8 %1.4 المحل ي الذي ال يشمل النفط(
العائدات الضريبة المباشرة )% إلى إجمالي 

 %3.2 %36.7 %92.0 %46.4 %21.3 %0.0 (الضريبي ة
)% إلى إجمالي الناتج عجز الميزاني ة  

 6.5 8.7 15.4 8.1 32.1 1.9- المحل ي(
)% إلى إجمالي الناتج  عجز الميزاني ة

 33.9- 53.2- 23.1- 78.9- 81.7- 34.6- المحل ي الذي ال يشمل النفط (

. مالحظة: ترقى .IMF Regional Economic Outlook, Oct 2014, Article IV reports, National sourcesالمرجع: 
 وهي ترد بحساب مليار دوالر أمريكي ما لم يرد عكس ذلك.  7102البيانات إلى العام 

ل دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط،  .4 يؤدي الضعف الذي لوحظ مؤخرًا ناهيك عن سحيث تعو ِّ
دول دى ل وعاتميزان المدفلالحساب الجاري الفائض في الميل التنازلي في أسعار النفط والغاز إلى تراجع 

                                                             

ن باب االستثمار دخل المؤسسات العامة )يتضمن دخل االستثمار لمؤسسات الهيدروكاربون التي تملكها الدولة(، يتضمن ذلك م4 
 والعائدات الضريبي ة المؤسسية وغيرها من العائدات غير الضريبي ة. 
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مما يعني تراكمًا متناقصًا لصافي الموجودات امأجنبي ة ودرجة تعر ض أكبر للصدمات الخارجي ة. على  المجلس
قد ُيهدد االستقرار المالي. ُيضيف غياب  النفط عائداتبتناقص أسعار النفط أن  تراجع  ، ُيقصدالداخلي ةالجبهة 

عن تقل ب أسعار  حديثاً لضرائب( عبئًا على التكي ف مع الصدمة السلبي ة الناشئة أدوات السياسة المالي ة )مثل ا
 النفط.

دول مجلس التعاون المتعادل بين النفط  سعريتجل ى ذلك أفضل ما يتجل ى في الرسم البياني أدناه الذي ُيبرز  .5
في حين  متوازنةأي سعر النفط الضروري لإلبقاء على ميزاني ة  التعادل الضريبيالخليجي. يمث ِّل الخط  امأفقي 

الخط  العمودي أسعار النفط التي ُتبقي الحساب الجاري متوازنًا )أي ال فائض وال عجز(. تفاعلت جميع  ُيبي ِّن
)ال  حجم اإلنفاق ت إلى رفعدوعم "الربيع العربيمـا ُيعرف بـ"حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مع تطو رات 

ارتفاع ( والذي أفضى إلى النفقات الجاريةمن  اعومات وغيرهاتب وامأجور ومعاشات التقاعد والدسي ما على الرو 
لوراء في الزيادات. أضف إلى ابأن  ال عودة  ةاالقتصاد السياسي   اتفيد حسابتُ . تحقيقًا لموازنة متوازنةأسعار نفط 

ن يواج  كل  من المملكة العربي ة السعودي ة واإلمارات العربي ة المتحدة إلى ذلك غياب التنو ع في العائدات واحتمال أ
إلى إدخال  تعمد هذه الدولالبحرين وسلطنة ُعمان اللهم إن لم  ناهيك عنوالكويت عجزًا مستقبلي ًا في الميزاني ة 

 إصالحات ملموسة. 

 الجاريةعلى المستوى الضريبي وفي الحسابات  المتعادلة: أسعار النفط 0الرسم 

 

، ُيمكن اإلطالع على التقرير على الموقع: .IMF Regional Economic Outlook., Oct 2014المرجع: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/mcd/eng/mreo1014.htm 

على التجارة ضرائب في الوقت الراهن تتضمن قاعدة العائدات غير النفطي ة في دول مجلس التعاون الخليجي  .6
)ال سي ما منها رسوم جمركي ة( وضرائب على امأجور واالستخدام إلى جانب عدٍد كبيٍر من الرسوم  الخارجي ة
. ولكن  العائدات الضريبي ة الناشئة عن التجارة هي إلى زوال نتيجة اتفاقي ات التجارة الحر ة التشويهي ةوامأتعاب 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/mcd/eng/mreo1014.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/mcd/eng/mreo1014.htm
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تكي ف مع الوضع يال  لكون واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمي ة. يفتقر كل  من الرسوم وامأتعاب إلى المطاطي ة 
تأثر نتيجة يفاعلة و عائدات  ال يدر   الي مصدر  بالت ووهلناتج المحل ي تنامى مع تنامي إجمالي اياالقتصادي وال 

كلفة الجباية المرتفعة نسبي ًا. باإلضافة إلى ذلك، ُتضاف الرسوم وامأتعاب إلى تكاليف العمل لحساب القطاع 
  .تنو عالالخاص وُتشك ِّل عائقًا أمام التجارة فُتسيء إلى جهود 

 الخليجي التعاون  مجلس دول في الضريبي ة العائدات من كبيراً  جزءاً  ُتشك ِّل على التجارة الخارجي ة الضرائب: 7 الرسم

 

 .IMF Regional Economic Outlook, Nov 2013المرجع: 

 والضرائب االنتقائّية النطاق واسعةتنويع العائدات واإلصالح الضريبي: الضرائب 

تكي ف مع تقل بات أسعار النفط وآفاق التراجع في أسعار النفط من خالل تدول مجلس التعاون الخليجي أن ب حري   .7
تنويع مصادر العائدات الحكومي ة. يجب أن تصب سياسات العائدات بصورة مباشرة ليس فقط في صالح تعبئة 

ن ما أيضًا في سبيل تحسين و العائدات غير النفطي ة على المدى القصير   وصييمصادر العائدات. طفرة حسب وا 
)مثاًل  النطاق واسعةمن خالل استحداث: )أ( مصادر ضريبي ة  ذا التقرير بأن  تحقيق هذه النتيجة ممكنه

( االنتقائي ةضريبة الأو ضريبة مبيعات عامة( و)ب( ضرائب أخرى غير مباشرة ) الضريبة على القيمة المضافة
 . والكحول )حيثما تكون متوفرة( والديزيل والتبغ غازعلى سلٍع ومنتجات محددة مثل ال

ة القائلة باستحداث مصدراكتس .8  الضريبة على القيمة المضافةمثل  للعائدات يكون ذات قاعدة شاملة بت الحج 
 ضريبةالعلى االستهالك قو ًة في خالل السنوات المنصرمة بهدف التعويض عن التآكل التدريجي في عائدات 

مة مالي ة وحماية خطط النفقات من تنامي خطر تراجع عائدات النفط في حين وبناء استداالخارجي ة التجارة  على
اإلنصاف باإلضافة إلى ذلك، مسألة ُتطرح . المتعادلةأسعار النفط  رفعإلى  الضريبيأد ت رزم التحفيز 

و سواها ُتسدد ضريبة دخٍل أ ال التعاون الخليجي العديد من الجاليات امأجنبي ة التي : تضم  دول مجلسالضريبي
االجتماعي ة التي  وخدمات البنى التحتي ةمن الضرائب بل تفيد من البنية التحتي ة النوعي ة ومن المرافق العامة 

توف ِّرها الحكومات المضيفة والتي ال ُتغطي فيها امأسعار المفروضة عن خدمة المرفق التكاليف الناشئة عن 
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أن ُيسهم في  الضريبة على القيمة المضافةمثل نطاق الاستخدامها. ومن شأن فرض ضريبة استهالك واسعة 
 تسوية هذه المشاكل الناشئة عن انعدام المساواة. 

على مجموع دول مجلس التعاون الخليجي. ومن  %8قدرها هذا ونقترح إدخال ضريبة قيمة مضافة متدني ة القيمة  .9
أن يرفع نسبة العائدات إلى إجمالي الناتج المحل ي بثالثة إلى أربعة  %8شأن استحداث هذه الضريبة ونسبتها 

بالمئة وذلك بحسب النطاق والتغطية. ومن شأن ذلك أن ُيعزز االستقرار المالي وينو ِّع مصادر الدخل وأن ُيتيح 
جمالي الناتج المحل ي. وباستطاعة دول مجلس التعاون مصدرًا للعائدا ت يتنامى مع اإلنفاق على االستهالك وا 

بهدف القضاء على عدٍد كبيٍر من رسوم الترخيص  الضريبة على القيمة المضافةالخليجي أن تفيد من تعميم 
  وغيرها من امأتعاب مما ُيقلل من كلفة االنخراط في مجال امأعمال.  التشويهي ة

  على النفط والتبغ الضريبة االنتقائّيةإلصالح الضريبي و ا

دول مجلس التعاون الخليجي وضمن إطار برنامج اإلصالح المالي الرامي إلى: )أ( تعزيز مصادر الدخل ب حري   .11
ة، أن تنظر في فرض ي  الصحو ة ي  والبيئ ي ةواالجتماع يةاالقتصاد الحقولفي  ملموسة وتنويعها، )ب( تحقيق أهداف

ة للبيع في داخل دولٍة محددة أو  الضريبة االنتقائي ة وهي كناية عن ضرائب تفرض على باقٍة من السلع الُمعد 
بحسب محددة أو  محددة بحسب الكمي ةالمستوردة والُمباعة في داخل الدولة. ُيمكن أن تكون هذه الضرائب 

 ومنتجات النفط البنزينعلى سلٍع مثل  االنتقائي ةالضريبة استحداث  اإلستراتيجي. يؤي د هذا التقرير 5القيمة
 والتبغ.  والكحول

على الصعيد ا هو ُمطب ق جزء مفي دول مجلس التعاون الخليجي  والديزلأسعار البنزين والنفط  ال  تتجاوز .11
 فعةذلك بالمن عودي حيث يفرض المستوى المرتفع من الدعم عبئًا كبيرًا على ميزاني ة الحكومة في حين الدولي

 إلى تشجيعأسعار النفط المحلي ة  يؤد ي دعممأثرياء وذوي الدخل المرتفع. وباإلضافة إلى ذلك، بدرجٍة كبيرٍة على ا
لى عدم فعالي ة الطاقة والالنشاطات المكث فة من حيث الطاقة و  ص من ة النفط الُمعد  للتصدير مما يقتنحد  من كمي  ا 

على النفط والغاز بصورة تدريجي ة ويجب  ُيرفع الدعم المفروضأن  يوصى العائدات الحكومي ة المحتملة.
بحيث تتماشى امأسعار مع اتجاهات امأسعار الدولي ة. أم ا التأثير في ميزاني ات  الضرائب االنتقائي ةاستحداث 

 061الحكومة فكبير: يصل دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي )بما في ذلك الوقود والكهرباء(  إلى 
 من إجمالي الناتج المحل ي.  %01مليار دوالر أمريكي وُيمث ِّل حوالى 

أكثر مناطق العالم تناميًا في سرعة استهالك منتجات التبغ ال  إحدىُتعد  منطقة الشرق امأوسط وشمال إفريقيا  .12
سي ما منها السجائر. وحيث تعد  هذه المنطقة شريحة سكني ة شابًة ومتسارعة النمو يشيع فيها التدخين ثقافيًا 

ة، ُيسج ِّل استهالك التبغ معدالت مرتفعة. عام  ، 7101وتنكمش فيها مستويات الوعي بشأن تأثير ذلك في الصح 
لت المنطقة نسبة  ة السوق من مجموع السجائر حول العالم وهي  %2.0شك  تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حص 

. ُيعد  استخدام تبغ الغليون في المنطقة شعبي ًا نتيجة استهالك الشيشة وتصل نسبت  من حيث حجم االستهالك
الدول، فُتسجَّل في المملكة العربي ة السعودي ة  على صعيدأم ا . العالمي من إجمالي الطلب %58.8إلى حوالى 

                                                             

 مراجعة الملحق لإلطالق على تصنيف وتوصيف بمختلف أنواع الضرائب.5 
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مصر وهي أكثر أسواق منطقة الشرق امأوسط  ُتسج ِّلمعدالت االستهالك امأكبر للفرد من تبغ الشيشة في حين 
بأن  المملكة العربي ة السعودي ة التي تضم  النسبة  2للسجائر. ُيبي ِّن الرسم  معدل االستهالك امأكبروشمال إفريقيا 

  كبر من سكان المنطقة هي السوق امأكبر لصناعة السجائر تليها اإلمارات العربي ة المتحدة عن قرب. امأ

 4103لعام من السوق  حّصة دول مجلس التعاون الخليجي –: إجمالي صناعة السجائر 3الرسم 

 

 .Phillip Morris International المرجع: بيانات من مصادر متعددة جمعتها مؤسسة

 الضوابط المفروضة على خيارات السياسة الضريبّية للتبغ في دول مجلس التعاون الخليجي .31

 وتحقيق غاياتُتفك ِّر دول مجلس التعاون الخليجي في فرض رسٍم جمركي على منتجات التبغ بهدف زيادة العائدات 
ة العالمي ة(. ولكن  الخطوط التوجيهي ة لمنظمة ب عمالً التدخين )و االستهالك معدالت صحي ة تقضي بخفض   الصح 

 .أهدافهاتحقيق  عن تثنيهاعددًا من القيود التي  الدولي ة تفرض عليها هذه الدول التزامات

ويتعي ن عليها أن تمتثل مأحكام  دول مجلس التعاون الخليجي هي دول أعضاء في منظمة التجارة العالمّية .14
الرسم "التفضيلي". ُيفرض رسم االستيراد الحالي وقدره اسم ب وأن تتقيد برسم االستيراد المعروفات المبرمة المعاهد
 في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الرسم التفضيلي لكل  من البحرين والكويت.  011%

15.  

 : الرسم التفضيلي لمنظمة التجارة العالمي ة في دول مجلس التعاون الخليجي2الجدول 
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 الدولة

معدل منظمة التجارة العالمّية 
التفضيلي على الرسوم الجمركّية 

 العادّية
معدل منظمة التجارة العالمّية 

 "واألتعابالتفضيلي على "الرسوم 

اإلمارات العربي ة 
 %0 %200 المتحدة

 %0 %35 /%100 البحرين

 %0 %150 سلطنة ُعمان 

 %3 %200 قطر

 %15 %100 كويت

المملكة العربي ة 
 السعودي ة 

200% 

 0111سعودي لكل  ريال  711أو 
 0.03 ريال/عبوة سيجارة أي هما يكون أعلى

 

د.المرجع: من  ظمة التجارة العالمي ة، بحسب رمز النظام الموحَّ

حدٍة عملي ة التوقيع على او ن الخليجي قد بدأت معًا وككتلٍة : مع أن  دول مجلس التعاو اتفاقيات التجارة الحّرة .16
اتفاقيات ثنائي ة منفصلة تباعًا  7118و 7115عامي اتفاقي ات تجارة حر ة إال  أن  البحرين وسلطنة ُعمان قد أبرمتا 

مع الواليات المتحدة. وبموجب اتفاقي ات التجارة الحر ة، يتعي ن على الدول أن ُتزيل الرسوم المفروضة على 
ت  عشر سنوات أي بحلول شهر يناير من العام السجائر )من بين منتجات أ  7108خرى( ضمن إطار زمني  مد 

 سمح بزيادة الرسوم المطبقة حاليًا في خالل هذه الفترة. مبرمًا ال ي حكماً تباعًا. هذا وتتضمن االتفاقي ات  7105و

بين دول  7112االتفاقي ة االقتصادي ة المبرمة عام  ر. ضمن إطااالتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي .17
 اً جمركي اً مرس الذي يلحظجمركي التحاد االمجلس التعاون الخليجي، يتعي ن على دول المجلس االمتثال مأحكام 

دة  اً موحد اً خارجي جراءات جمركي ة موح  وحركة للسلع المستوردة من خارج دول مجلس التعاون ناهيك عن لوائح وا 
فيها الرسوم الجمركي ة. ُتشك ِّل االتفاقي ة  بىُتجبين دول مجلس التعاون الخليجي ونقطة دخول موحدة  ةحر   سلع
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االقتصادي ة قاعدة نظاٍم موحد  لفرض الضرائب على السجائر وغيرها من منتجات التبغ في دول مجلس التعاون 
قة في  الزيادةالخليجي وقد سمحت باالبتعاد عن  الرسوم الجمركي ة والتغييرات الطارئة على  معدالتغير المنس 

 (. جمركي المبني على المنتجالرسم الحد  امأدنى هيكلي ة الضرائب )ال سي ما لجهة استخدام 

د للجمارك، تب .18  الكلفة والتأمين والشحن من سعر %011غ الرسوم الخارجي ة المشتركة نسبة لبموجب النظام الموح 
CIF ( بحسب القيمةمحددة )ريال سعودي لكل   011 إلى جمركي المبني على المنتجرسم الحد  امأدنى ال ويصل

نًا أساسيًا لكون   جمركي المبني على المنتجرسم الحد  امأدنى ال أعلى. ُيشك ِّلسيجارة أي هما يكون  0111 مكو ِّ
رسم الحد  يسمح بمساهمة آمنة في قاعدة الحكومة الضريبي ة. استحدثت المملكة العربي ة السعودي ة في التسعينات 

ولقد تم  توحيد امأخير بالكامل في ما بين الدول امأعضاء في مجلس التعاون  جمركي المبني على المنتجامأدنى ال
. وفي 7117سيجارة في العام  0111لكل   ةكويتي   دنانير 5يت الحد  امأدنى البالغ الخليجي عندما اعتمدت الكو 

نعون إلى زيادة أسعار العديد من  التجارية متخطين بذلك  امأصنافخالل السنوات الالحقة، عمد الُمص ِّ
ن  الجمركي المستويات التي ينطبق عليها رسم الحد  امأدنى المحددة بحسب الضريبة مما أخضع السلع لمكو ِّ

مستويات مع  اً ف تلقائييتكيلم  جمركي المبني على المنتجرسم الحد  امأدنى ال. ولكن  المشمول في الرسم القيمة
 قيمت  الفعلي ة واحتماالت وقوع .  التضخم ولقد تراجعت 

 في بعض دول مجلس التعاون الخليجي موزَّعًة بحسب المصدر  الجمركي ةالعائدات  مسار: 5الرسم  .19

 

في  جمركي المبني على المنتجرسم الحد  امأدنى ال مبني ًة على في امأمس ، كانت العائدات الحكومي ة5كما يتضح من الرسم 
جمركي . وتعني أي زيادٍة في رسٍم القيمةالضريبة المحددة بحسب  علىمبني ًة وبدرجٍة كبيرٍة تقبل القياس اليوم  أصبحتحين 

لذلك  .CIFضريبة بصرف النظر عن سعر الحد  امأدنى من البأن   يتعي ن على جميع السجائر أن ُتسدد المنتج  مبني على
يجدر بدول مجلس التعاون الخليجي أن تعتمد مزيجًا من الضريبة المحددة بحسب القيمة والضريبة المحددة بحسب الكمي ة 

ة والعائدات  .تحقيقًا مأهدافها في مجال الصح 
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 على السجائر والتبغالمفروضة  جمركي المبني على المنتجرسم الحد  امأدنى ال. معدالت 7الجدول  .21

 الدولة

 0111المعدّل لكل 
سيجارة )بالعملة 

 المحلّية(

 0111المعدّل لكل 
سيجارة )بالدوالر 

 األمريكي(

 
المعّدل لكّل كيلوغرام 

إجمالي من التبغ )بالعملة 
 المحلّية(

كيلوغرام المعّدل لكّل 
إجمالي من 

 التبغ)بالدوالر األمريكي(
 5.39 2 دينار 26.95 10 دينار البحرين
 5.33 1.5 دينار 28.4 8 دينار الكويت
 5.21 2 ريال 26.05 10 ريال ُعمان
 5.49 20 ريال 27.46 100 ريال قطر

المملكة العربي ة 
 5.32 20 ريال 26.6 100 ريال السعودي ة

اإلمارات العربي ة 
 5.44 20درهم 27.2 100درهم المتحدة 

د.المرجع: منظمة التجارة العالمي ة، بحسب رمز   النظام الموحَّ

في غياب اإلصالح من المحتمل أن تتخذ سياسة ضريبة التبغ اتجاهات مغايرة مأهداف حكومات دول مجلس   .21
رسوم االستيراد تمييزًا بحق  السلع المستوردة وعادًة ما تقتضي  تمارسالراهن،  تالتعاون الخليجي. وفي الوق

اتفاقي ات التجارة الحر ة من الدول المشاركة العمل تدريجي ًا على إزالتها. ومع زوال رسوم االستيراد، تفقد الحكومات 
بالتعويض عن الخسارة  ةالضريبة االنتقائي  رسوم االستيراد ب استبدالالعائدات التي تدر ها امأخيرة. وعلي ، يسمح 

أو  بحسب القيمةمحددة أو بحسب الكمي ة في العائدات. ولكن يجب االتفاق على هيكلي ة النسبة فهل هي محددة 
الضرائب على التبغ أن يمنح توجيهات  في مجالاالثنين. ومن شأن فهم أفضل الممارسات الدولي ة  تجمع بين

 مفيدة للسياسة. 

  ضرائب على التبغ: أفضل الممارساتالدروس الدولّية المستخلصة من تجارب فرض 

 الضريبة االنتقائي ةبأن  الضرائب غير المباشرة التي ُتجبى على منتجات التبغ )مثال  امأمثلة من حول العالمُتفيد  .22
القيمة المضافة( ُتحدث تأثيرًا سياسي ًا مهم ًا على سعر  على ضرائبالورسوم االستيراد وضرائب المبيعات و 

امأكثر أهمي ة مأن ها ُتطبَّق بصورة مباشرة على  الضريبة االنتقائي ةمنتجات التبغ. وفي الضرائب غير المباشرة، ُتعد  
 التبغ وُتسهم بشكٍل أساسي في زيادة سعر منتجات التبغ.

أكثر ضرائب االستهالك  ىحدإ الضريبة على القيمة المضافةو  تقائي ةالضريبة االنعد  على الصعيد الدولي، تُ  .23
)حوالى  056دولة من أصل  066المحل ي على منتجات التبغ شيوعًا. وباالستناد إلى البيانات المتاحة، تجبي 

ذلك  على السجائر. وُتعد  دول مجلس التعاون الخليجي أبرز استثناء على االنتقائي ةضرائب المن الدول(  % 91
دول جزر المحيط الهادئ )مثل جزر مارشال ونيو وباالو وكيريباتي( وبعض دول جزر الكاريبي )بما  إلى جانب
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 .  6في ذلك أنتيغوا وبابودا وسانت لوسيا( وأفغانستان والمالديف

 مبني ة) بحسب القيمةمحددة  ضرائبالكمي ة أو محددة بحسب  شكل ضرائب الضريبة االنتقائي ةُيمكن أن تتخذ  .24
من إجمالي سعر مبيع  %58على السجائر نسبة  الضريبة االنتقائي ة، ُتشك ِّل العالميالقيمة(. على الصعيد  على

 056على التبغ اختالفًا شديدًا بين الدول فمن أصل  الضريبة االنتقائي ةالسجائر بالمفر ق في حين تختلف هيكلي ة 
المحددة بحسب ضريبة ال 81ين تستخدم حفي الكمي ة بحسب  حددةالم الضريبة االنتقائي ةفقط  86دولة تستخدم 

 (.الضريبة االنتقائي ةدولة  71دولة نظامًا مختلطًا )وال ُتطب ق  61تستخدم و  القيمة

من خالل خفض الهو ة في امأسعار بين  التبغضريبة التي تدر ها عائدات البزيادة  الضريبة االنتقائي ةتسمح  .25
ل حاليًا على  المحددة ضريبة المنتجات التبغ الممي زة والمنتجات منخفضة امأسعار. وبالنسبة إلى الدول التي تعو ِّ

اإلثباتات ، ُتفيد الكمي ةمحددة بحسب الضريبة الو  المحددة بحسب القيمةضريبة الأو على خليٍط من  بحسب القيمة
 امأصنافوقابلة للقياس تسري على جميع  الكمي ةمحددة بحسب  انتقائي ةأن   من امأفضل فرض ضريبة  التجريبي ة

. ومع مرور الوقت، ُيمكن خفض معدالت بحسب القيمةمحددة ضريبة  عالوًة على ذلك التجاري ة على أن ُتطب ق
بحيث يرتفع إجمالي  الكمي ةمحددة بحسب ال ضريبةالتحقيق زيادٍة أكبر في  لدى المحددة بحسب القيمةضريبة ال

ة امأكبر من إجمالي  الكمي ةمحددة بحسب الإلى سعر المبيع بالمفر ق وبحيث يكون للضريبة  نسبةً الضريبة  الحص 
وفي بعض الدول، يتم اعتماد هيكلي ة أكثر تعقيدًا ومتعددة الطبقات حيث ُتفرض معدالت  .الضريبة االنتقائي ة

السجائر )مثاًل السعر والطول ووجود الفلتر و/أو عوامل أخرى( مما من شأن  أن  خصائصباختالف مختلفة 
 يزيد على عملي ة إدارة العائدات تعقيدًا. 

سوف ُيحدث تأثيرًا كبيرًا في قدرة  الضريبة االنتقائي ةبأن  اختيار هيكلي ة  واإلثباتات التجريبي ةُتفيد نظري ة االقتصاد  .26
دة  الكمي ةمحددة بحسب ال الضريبة االنتقائي ة. تعد  7الحكومة على تحقيق أهدافها في سهلًة على اإلدارة. والموح 

المحددة ضريبة وال والمبني ة على السعر من جهة الكمي ةمحددة بحسب المتعددة الطبقات و  ضريبةال حين أن  
لكونهما تقتضيان تحديد القيمة )مما ُيعر ِّضهما أكثر صعوبًة وكلفًة على اإلدارة  ماأخرى ه ةٍ همن ج بحسب القيمة

الضرائب. وعلى  التهر ب منبالتالي التمتع بخبرٍة في إدارة الضريبة بهدف ردع محاوالت للتالعب( وتقتضيان 
تم تكييف معدالت الضرائب مع مرور الوقت ما لم ي معي نةصعيٍد آخر، سوف تزول القيمة الفعلي ة لضرائب 

                                                             
   Global Tobacco Epidemic, 2013.WHO Report on theالمرجع:  6
" أن  واضعي السياسات يجب أن  Handbook of Tobacco Taxation: Theory and Practiceيرى أرثر الفر في كتاب  " 7 

. ترتبط القيمةالمحددة بحسب  االنتقائي ةضريبة الو  محددة بحسب الكمي ةال االنتقائي ةضريبة اليأخذوا بالعديد من العوامل عند االختيار بين 
ل هذه العوامل بالمناخ االقتصادي كما بامأهداف اإلجمالي ة التي يتوخاها واضعو السياسات. أم ا معالجة المناخ االقتصادي أواًل في الدو 

ل معدالت تضخم مرتفعة في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور، فيقتضي من واضعي السياسات النظر في وضع هيكلي ة  التي ُتسج ِّ
بما أن  امأخيرة لن تقتضي تكييفًا منتظمًا بحسب معدالت التضخم )مجددًا على افتراض أن   القيمةالمحددة بحسب  االنتقائي ةضريبة ال

تكون  بحسب الكمي ةالمحددة  االنتقائي ةضريبة السعر البضاعة الخاضعة للضريبة متصل بالتضخم( أو على العكس من ذلك تطبيق 
ل الضريبة المفروضة في حاالت التضخم. في حال كانت إدارة الضرائب مثار على ارتباط تلقائي  بمؤشر سعر المستهلك مما ُيعد ِّ

لى الهكيلي ة الحكومي ة( فُيمكن إتباع ضريبة  محددة بحسب  انتقائي ةإشكالي ة )وهذه هي الحال في الدول التي تفتقر إلى التمويل الكافي وا 
 عيد تقييم كمي ة المنتجات من  قيمة المنتج.  بما أن   يسهل إلى حٍد ب الكمي ة



 Page 13 of 18  

ي سوف ترتفع مع ارتفاع الت المحددة بحسب القيمةضريبة البصورة منتظمة المتصاص التضخم على خالف 
 امأسعار(. انخفاضمع  المحددة بحسب القيمةضريبة السوف تنخفض امأسعار )هذا و 

قرارات التسعير أكثر من  بالعائدات التي تدر ها ب المحددة بحسب القيمةضريبة التتأث ر العائدات التي تدر ها  .27
. ومرد  ذلك إلى أن  التغييرات الطارئة على أسعار الصناعة سوف ُتفضي إلى الكمي ةمحددة بحسب الضرائب ال

وباإلضافة . المحددة بحسب القيمةضريبة للالتراكمي ة طبيعة لتغي رات أعظم حجمًا في أسعار البيع بالمفر ق نظرًا ل
ستتأثر قرارات التسعير في الصناعة نتيجة الضريبة المحددة بحسب القيمة وأنماط شراء المستهلك  ذلكإلى 

ز السوق  لى عدم  المحددة بحسب القيمةالضريبة ونتيجًة لذلك، ُيمكن أن ُتفضي  .ودرجة ترك  إلى تآكل الضريبة وا 
 المضاعف المحددة بحسب القيمةالضريبة عول ستقرار العائدات الحكومي ة. وعلى خطٍ  مواٍز، ُيمكن أن يولِّد مفا

تعاظم مما ُيفضي إلى  الكمي ةمحددة بحسب إلى إحباط عملي ة إنتاج منتجات أعلى "جودًة" بالمقارنة مع ضريبٍة 
الضريبة قل  "جودًة". ُيمكن للهيكلي ات الضريبي ة التي تستخدم خليطًا من امأقل كلفًة نسبي ًا و امأمنتجات وفرة ال

الضريبة أن تدمج بين مواطن قو ة وضعف نوعي  الكمي ةمحددة بحسب ال والضريبة المحددة بحسب القيمة
 على أن يزيد ذلك من تعقيد التدابير اإلداري ة.  االنتقائي ة

منظمة التجارة العالمي ة  بموجب أحكاميعمد معظم الدول تقريبًا إلى جباية رسٍم على السجائر المستوردة مع أن    .28
ل انخفاض إجمالي في رسوم االستيراد ُيساتفاقي ات التجارة الدولي ة المتنامية، و  . وبصورة عامٍة، تتم جباية الفعلي ةج ِّ

رسوم االستيراد من المستورد عند نقطة الدخول إلى الدولة وتفرض الدول رسوم استيراد مرتفعة إم ا لحماية 
ُتنتج السجائر بكمي ة أو ال  ال تميل الدول التيلمزج بين اإلثنين. الصناعة المحلي ة أو لتوليد عائدات حكومي ة أو ل

العائدات. وكما ُأشير إلي  أعاله،  لتحقيقإلى فرض رسوم استيراد مرتفعة على السجائر  انتقائي ةتفرض ضريبة 
لعربي ة يفرض كل  من البحرين والكويت وقطر والمملكة ا –ُتعد  دول مجلس التعاون الخليجي مثااًل على ذلك 

( باالستناد إلى استمارة المحددة بحسب القيمةالضريبة ) %011السعودي ة واإلمارات العربي ة المتحدة رسمًا بقيمة 
CIF سيجارة  0111لكل   الجمركي المبني على المنتجرسم الحد  امأدنى  التي ُيصر ِّح عنها المستورد والقيمة و

 محلي ة. الضريبة ُيشك ِّل بدياًل غير مثالي عن ال %011 بنسبةالجمركي رسم الأي هما يكون أعلى. ولكن  

الدولي ة بأن  فاعلي ة رسوم االستيراد في توليد عائدات أعلى وزيادة أسعار المبيع بالمفر ق إلى انحسار  التجاربُتفيد  .29
قليمي ة ودولي ة. وعلي ، فمن شأن التعويل عل حلي ٍة م انتقائي ةى ضريبة مع اعتماد الدول اتفاقي ات تجاري ة ثنائي ة وا 

ل اليوم بصورٍة كبيرٍة  على التبغ أن يضمن استدامة العائدات الضريبي ة على التبغ. وبالنسبة إلى الدول التي تعوِّ
باستحداث رسوم انتقائي ة على التبغ على رسوم االستيراد من منتجات التبغ تتمثل إستراتيجي ة االنتقال المناسبة 

بحيث يزداد إجمالي الضريبة على  الكمي ة ومحددة بحسب القيمة وزيادتها بصورة تدريجي ةتكون محددة بحسب 
 .  مع مرور الوقت منتجات التبغ
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محددة ال لى التبغاالنتقائي ة عضريبة الالدولي ة بأن   في العديد من الدول ذات الدخل المرتفع، ُتشك ِّل  التجاربُتفيد  .31
ر عمن س %61إلى  81حوالى  (أو أشكالها المختلفة )كما هي الحال مثاًل في االتحاد امأوروبي الكمي ةبحسب 

 28التجاري ة مبيعًا ولكن في الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط تتراوح هذه النسبة بين  امأصنافمبيع أكثر 
ط المرجع(. نسبًة إلى سعر الضرائب االنتقائي ةتوزيع المجموع و  8. ُيبي ِّن الرسم 51و  السوق )المتوس 

 نسبًة إلى متوسط  سعر السوق المرج ح الضرائب االنتقائي ة: مجموع الضرائب و 8الرسم 

 

 .Phillip Morris Internationalبيانات من مصادر متعددة جمعتها : المرجع

ة ُيستشف من الرسم البياني أعاله بأن   .31  في السعر اإلجمالي ة دول مجلس التعاون الخليجي من الضريبةحص 
. الضريبة االنتقائي ة. هذا وتتمايز دول مجلس التعاون الخليجي من خالل عدم استخدام اإلجمالي متدني ة

لزيادة  المجال متاحوباإلضافة إلى ذلك وحيث أن  أسعار السجائر أقل  في دول مجلس التعاون الخليجي ف
 العائدات من خالل زيادة الضرائب. 

دةتماد هيكلي ة ضريبي ة من امأفضل اع .32 من  اعتماد هيكلي ات ضريبي ة معقدة ُتطب ِّق معدالت ضريبي ة مختلفة  موح 
 منتجات. اللى خصائص باالستناد إ مختلفة تجاري ة و/أو منتجات أصنافعلى 
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 جديدة انتقائّيةجديد على التبغ في دول مجلس التعاون الخليجي من خالل ضريبة  داخلّيةضريبة اقتراح فرض نظام 

 موحدةالخارجي ة الجمركي ة ال ضريبةعن زيادة الالدولي ة والثنائي ة دول مجلس التعاون الخليجي  االتفاقي ات تثني .33
وتقف في وج  سعي حكومات دول مجلس التعاون  والضريبة المفروضة على سائر منتجات التبغلى السجائر ع

ها السجائر وخفض معدالت استهالك التبغ ر  العائدات التي تدزيادة لجهة الخليجي في سبيل تحقيق أهدافها 
لفرض الضرائب مما من شأن   تكميلي ةالتدخين. ولكن ُتفيد أفضل الممارسات الدولي ة أعاله عن اعتماد هيكلي ة و 

أن يسمح للدول امأعضاء في مجلس التعاون الخليجي برفع العبء الضريبي على السجائر من دون انتهاك 
 الموجبات الدولي ة. 

 يتمثل الطرح والتوصية السياسّية بما يلي: .13

محلي ة على استهالك التبغ  انتقائي ةضريبة  استحداثأن تتفق دول مجلس التعاون الخليجي على  .أ
 صحي ة ولكسب الدخل؛ لدواعٍ باعتبارها أداة سياسة لزيادة أسعار التبغ 

 تتمثلفي كل  من دول مجلس التعاون الخليجي  الكمي ةمحددة بحسب أسمي ة  انتقائي ةاستحداث ضريبة  .ب
. من شأن إصالح سائر منتجات التبغسيجارة أو وحدة مكافئة من  0111مبلغ ثابت مقابل كل  ب

( مما بما يتماشى مع توجيهات وزارات الصح ةأن ُيخف ِّض بصورة موازيٍة االستهالك ) السياسة المالي ة
 جبايةيسمح بو ذات الصلة الدولي ة  العالمات القياسي ة بحيث ُتحاكيامأسعار  يرفع بصورٍة تدريجي ةٍ 

 ( للحكومات؛تلبية أهداف وزارات المالعائدات أفضل )
على الواردات واإلنتاج  الكمي ةمحددة بحسب ال الضريبة االنتقائي ةتفاديًا مأي تشوهات، يجب أن تسري  .ج

 في ذلك في المناطق الحر ة )بصرف النظر عن دولة المنشأ(؛بما على حٍد سواء المحل ي 
وأن تكون نفسها في جميع  أن ُتستحدث على وتيرٍة متزامنةٍ و  الضريبة االنتقائي ةيجب أن يتم توحيد  .د

والتهر ب الضريبي  من فارق امأسعار االستفادةالدول امأعضاء للحيلولة دون شرذمة السوق وتفادي 
 .الضريبة االنتقائي ة لوائح ضريبي ة متراخية بشأنالناشئ عن 

عماًل بالممارسات  سيجارة 0111للكل   متوسطة عند نسبة الضريبة االنتقائي ةيجب أن ُتفرض    .ه
. ولكن على خالف الرسوم الجمركي ة الحالي ة، ال وجود مأي قيد على أعاله( 8الدولي ة )مراجعة الرسم 

أعلى لتحقيق أهداف على  انتقائي ةضريبة وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي لجهة فرض 
ة أو العائدات؛  صلة بالصح 

ُتسدد لهيئة العائدات الوطني ة في دولة االستهالك النهائي. ًة داخلي ضريبةً  الضريبة االنتقائي ةستكون   .و
حيث ُيعزز  الضريبة االنتقائي ةويوصى باستخدام عالمات رقمي ة على منتجات التبغ لإلشارة إلى تسديد 

 ذلك أمان سلسلة التوريد وُيساعد على مكافحة اإلتجار غير المشروع؛
الجديدة بمقتضى صالحي اتها المنق حة بموجب اإلصالحات  النتقائي ةالضريبة اُتدخل وزارات المالي ة   .ز

 التي تلحظ إنشاء إدارة العائدات. وهذا ومن الممكن إناطة إدارة العائداتو القانوني ة والتنظيمي ة 
 ؛الضريبة االنتقائي ةفُتصبح امأخيرة إدارة الجمارك و  الجماركب
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أن ُيضفي قيمة لجهة تيسير عملي ة إدخال ضرائب  ئي ةالضريبة االنتقامن شأن إنشاء إدارة عائدات  .ح
الوقود والديزيل وغيرها من منتجات و  الكحول ال سي ما الضرائب على الضريبة االنتقائي ةأخرى غير 

 النفط؛
يتعين على البحرين وُعمان إزالة التعرفات المفروضة )بما في ذلك على التبغ( على ضوء اتفاقي ة  .ط

. ويتعي ن على سائر دول مجلس 7105و 7108مة مع الواليات المتحدة عامي التجارة الحر ة المبر 
ل  رسوم جمركي ة( فرض أن تنظر في اتخاذ تدابير إداري ة وغيرها )بما في ذلكالتعاون الخليجي  لتحو 

 تجارة التبغ نحو البحرين وُعمان.   

 تطبيق اإلصالحات السياسّية:ب المسائل المتعّلقة .13

يجب توحيد التغييرات التي تطرأ على توحيد السياسات بين الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي.  .أ
ال  بين سياسة دول مجلس التعاون الخليجي والتوفيق قد يترتب على ذلك خسارة محتملة في العائدات  ها وا 

عبور الحدود بصورة غير قانوني ة  الضريبي ة حيث ُيمكن للمستهلكين إم ا الجنوح إلى التجارة غير المشروعة أو
 ؛لشراء سلٍع أقل  كلفةً 

ضريبي ة والحرص على أن تكون  هيئة إنشاءيتعي ن على دول مجلس التعاون الخليجي  .الضرائب/العائدات إدارة .ب
على مستويات امتثال  ةاإلدارة الفاعلة المحافظ تعنيالسياسة الضريبي ة أيسر على اإلدارة والتقدير والرصد. وال 

ن ما أيضًا حصر الكلفة اإلداري ة بحيث تبقى متدني ة نسبًة إلى حجم العائدات  لةمرتفعة وحسب وا   ؛المحص 
ُتشك ِّل اتفاقي ة تشارك العائدات إحدى المسائل العالقة في . توزيع العائدات بين دول مجلس التعاون الخليجي  .ج

أن ُيساعد على  الضريبة االنتقائي ةاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي الجمركي. ويجب على اقتراح إصالح 
في كل  دولة. على ضوء  المحلي ةسلطات المعالجة هذه المواضيع بما أن  هذه الضريبة هي ضريبة محلي ة تجبيها 

ة امأكبر الستهالك المطب قة فة السعودي ة واإلمارات العربي ة المتحدة وأنماط االمملكة العربي   حجم ستحصدان الحص 
 ؛الضريبة االنتقائي ةمجموع عائدات من 

غير المشروع بالعديد من العوامل بما في ذلك  االتجارحجم يرتبط  غير المشروع. واإلتجارمكافحة التهريب  .د
في الدول المجاورة ومستويات امأسعار ومستوى االمتثال اإلجمالي ومستويات اإلنفاذ. وال شك  امأنظمة الضريبي ة 

زيادة واحدة  حيث يترتب عنغير المشروع  االتجارفي أن  حجم الضريبة وسرعة ارتفاعها قد يؤث ِّر في مستوى 
ن تفادي هذه الممارسات. وال التهريب. يتعي   عن السجائر غير المعفاة من الضرائب وتشجيع على ابتعاد مفاجئة

مة على إنفاذ القانون وبإستراتيجي ة قدرة الدولة الصار تعزيز بد  أن تقترن أي زيادة ملموسة في العبء الضريبي ب
 عنى بمكافحة اإلتجار غير المشروع. تُ 

 مالحظات ختامّية

ل دول مجلس التعاون الخليجي بصورٍة كبيرٍة على عائدات تصدير النفط  باعتبار امأخيرة مصدرًا أساسي ًا للعائدات تعو ِّ
ها مستويات يالحكومي ة. يترتب عن تراجع أسعار النفط تراجعًا في العائدات يتهدد االستقرار الضريبي في فترٍة ارتفعت ف

صادر اإلنفاق. تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع م معدالت تناميعن  والناشئةالتعادل المالي مأسعار النفط 
ا التقرير وصي هذيالعائدات الحكومي ة من أجل معالجة الخطر الذي يتهدد االستقرار واالستدامة في مجال الضرائب. 
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على االستهالك تتخذ شكل  واسعة النطاقث: )أ( استحداث ضريبة بإدخال إصالحات مالي ة على جبهات ثالاإلستراتيجي 
)ب( العمل تدريجيًا على إسقاط الدعم الممنوح لقطاع الطاقة والذي ُيشك ِّل الستقرار المالي؛  ضمان اضريبة قيمة مضافة ل

على التبغ بهدف تحقيق  الضريبة االنتقائي ةعبئًا أساسيًا على ميزاني ة الحكومة ويشو ِّه الخيارات االقتصادي ة؛ )ج( استحداث 
 ة. امأهداف الصحي ة الكامنة في خفض استهالك التبغ وزيادة العائدات الحكومي  

 الملحق أ: مقارنة بين مختلف الضرائب المفروضة على منتجات التبغ حول العالم

 الوصف نوع الضريبة

محددة ال االنتقائي ةضريبة ال
  الكمي ةبحسب 

هي ضريبة على سلعٍة محددة يتم إنتاجها  الكمي ةالمحددة بحسب  االنتقائي ةضريبة ال
بيعها. بصورة عامة، يتم إلى الدولة لدواعي بهدف بيعها في داخل الدولة أو استيرادها 

نع/بائع الجملة أو من المستورد عند نقطة الدخول إلى الدولة  استيفاء الضريبة من المص ِّ
باإلضافة إلى رسوم االستيراد. تتخذ هذه الضرائب شكل مبلٍغ محدد ُيفرض عن كل  

 عبوة أو عن كل  كيلوغرام.  0111سيجارة أو عبوة أو 

 ددةمحال نتقائي ةاالضريبة ال
 القيمةبحسب 

هي ضريبة على قيمة سلعٍة محددة يتم إنتاجها  المحددة بحسب القيمة الضريبة االنتقائي ة
. بصورة عامة، تستوفى استيرادها إلى الدولة لدواعي بيعهالبيعها في داخل دولة أو 

الضريبة من المصن ع/بائع الجملة أو من المستورد عند نقطة الدخول إلى الدولة باإلضافة 
إلى رسوم االستيراد. تتخذ هذه الضرائب شكل نسبة على قيمة العملي ة بين كيانين 

ئب ضراالمستقلي ن في مرحلٍة محددة من مراحل سلسة اإلنتاج/التوزيع؛ وعادًة ما ُتطب ق 
 على قيمة العملي ة بين المصن ِّع وبائع المفرَّق/الجملة.   بحسب القيمة حددة مال

 رسوم االستيراد
رسوم االستيراد هي رسوم ُتفرض على سلعٍة محددة يتم استيرادها إلى بلٍد معي ٍن ليتم 
استهالكها في هذه الدولة )أي أن  السلع ال تكون في حالة عبور إلى دولٍة أخرى(. 

ة عامة، ُتجبى رسوم االستيراد من المستورد عند نقطة الدخول إلى الدولة. ُيمكن أن بصور 
ق رسوم االستيراد ب  طتُ . بحسب القيمةمحددة أو  الكمي ة محددًة بحسبهذه الضرائب  تكون 

محددة ال الضرائب االنتقائي ة ا التي ُتطب ق فيهابالطريقة نفسه الكمي ةالمحددة بحسب 
فة لالك بحسب قيمة المحددة بحسب القيمة. عادًة ما ُتطب ِّق رسوم االستيراد بحسب القيمة

والتي تتضمن كلفة المنتج بذات  وكلفة المفرغة أي قيمة الشحنة  CIF نحوالش نوالتأمي
 التأمين والنقل وتفريغ الحمولة. 

القيمة  على ضرائبال
 المضافة وضرائب المبيعات

على جميع السلع  ُتفرض "المراحلالقيمة المضافة هي ضريبة "متعددة على ضريبة ال
السعر الذي ُيسدده المستهلك لقاء  إلىة بوالخدمات االستهالكي ة وهي ُتطبَّق بصورة متناس

. ومع أن  المصن عين وبائعي الجملة ُيشاركون في إدارة الضريبة وتسديدها على طول منتج
في  من خالل نظام اعتماد ضريبي يكون جميعًا عليهم حلقة التصنيع/التوزيع، يعوَّض 
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المستهلك النهائي هو الكيان الوحيد الذي يدفع الكلفة في نهاية امأمر. يفرض معظم 
والرسوم  الضرائب االنتقائي ةعلى قاعدة تتضمن  الضريبة على القيمة المضافةالدول 

بضريبة  ة المضافةالضريبة على القيمالجمركي ة. ولكن  بعض الدول يستعيض عن 
وتحتسب نسبًة إلى  بالمفر ق المبيعات. فعلى خالف امأولى ُتجبى الثانية في نقاط البيع 

 القيمة اإلجمالي ة للسلع والخدمات التي يتم  شراؤها. 

ة العالمي ة  ، البنك الدولي وصندوق النقد الدوليالمرجع: منظمة الصح 

 

 المترجمة: مالحظة

 من المقدم التقني التقريرالمستخدمة في  المصطلحاتبأبرز مصطلحات النص  االقتصادي ة بحسب  مسردما يلي وتوخيًا لإليضاح  في
 مكافحة بشأن اإلطاري ة العالمي ة الصح ة منظمة اتفاقي ة من السادسة بالمادة والمتصلمنظمة الصح ة العالمي ة للتحرر من التبغ  مبادرة
 والضريبي ة. السعري ةة بالسياسات والمتعل ق التبغ

Excise tax ضريبة انتقائي ة غير مباشرة ُتفرض على  الضريبة االنتقائي ة
تعبير هو التعبير الشائع هذا الو  منتج محدد

في دول مجلس التعاون الخليجي للداللة 
التي ُتطلق عليها أيضًا  على هذه الضريبة

 تسمية ضريبة المكوس

Ad valorem excise tax ضريبة غير مباشرة ُتفرض على منتج  القيمةمحددة بحسب النتقائي ة االضريبة ال
محدد وُتحتسب على أساس السعر أو 

 القيمة

Specific excise tax ضريبة غير مباشرة ُتفرض على منتج  محددة بحسب الكمي ة النتقائي ة االضريبة ال
محدد وتكون نوعي ة وُتحتسب على أساس 

وفقًا لمعد ل محدد مثاًل لكل   كمي ة المنتج
 سيجارة 0111

Minimum specific duty  رسم الحد  امأدنى الجمركي المبني على
 المنتج

هو رسم جمركي ُيحتسب عند الحد  امأدنى 
 المنتجات ويختلف باختالف 

 


