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 النظام الضريبي السوري واتجاهات إصالحه 

 
ي تد. محمد الجليل   

 مقدمة 
 

  بهدًف  وذلك  العربية  الدول  ذلك  في  بما  النامية  البلدان  معظم  في  النطاق  واسع  اقتصاديا ً  إصالحا ً  الحالي  العقد  يشهد
  اإلنفاًق  ترشيد  خالل  من  المدفوعات  ميزان  وفي  للدولة  العامة  الموازنة  في  توازن  وإحداث  االقتصادي  النمو  معدالت  زيادة
 الخاص  للقطاع  وهام  حيوي  دور  وإعطاء  واالدخار  االستثمارات  وزيادة  الصادرات  وتنشيًط  الضريبية  الموارد  وزيادة  العام
 الضرائًب  وفرض  الدعًم  إلغاء  خالل  من  االستهالك  جماح  كبح  وكذلك  العامً،  القطاع  وإصالح  التنمية  عملية  فًي  المساهمة  في
 وقد  توزيعه،  سوء  إلى  باإلضافة  الدخل  مستويات  وتدني  والبطالة  كالفقر  االجتماعية  المشكالت  ومعالجة  االستهالك  على

 التوفيق  في  بالغة  صعوبة  لوجوًد  ذلًك  في  بتعثر  اآلخر  البعض  زاًل  وما.  اإلصالحية  برامجها  تنفيذ  فًي  الدول  بعض  نجحت
 ومعالجًة  االقتصادي  النمو  معدالت  وزيادة  التضخم  لمكافحة  العام  اإلنفاق  وضغط  االستهالًك  كترشيد  المتناقضة  األهداف  بين

 .الوقت بنفس والفقر البطالة مشكلتي
  الجارًي  بشقيه  العام  اإلنفاًق  صعيد  على  سواء  االقتصادي  اإلصالح  عملية  في  االنطالق  نقطة  المالي  اإلصالح  ويعد
 .المباشرة وغير المباشرة بشقيها الضريبية الموارد مقدمتها وفي الموارد صعيد  على أو واالستثماري

 ومنظمة  واإلقليمية  الدولية  االقتصادية  التكتالت  ووجود  العولمة  ظل  في  الدول  اقتصاديات  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة
 مع  اندماجا ً  أكثر  أصبحت  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  كصندوق  الدوليًة  المؤسسات  مع  التعامل  وضرورة  العالمية  التجارة
 تطوير  إلًى  الدول  معظم  تتسابًق  حيث  منعزلة  بصورة  إليها  ينظر  أًن  يمكن  ال  الضريبية  أنظمتهًا  فإن  وبالتالًي  العالم  دول

  مساعدًة  خالل  مًن  الصادرات  وتنشيط  واألجنبية،  المحليًة  االستثمارات  مشجعة  أداة  الضريبة  تكون  بحيث  الضريبية  أنظمتها
 .والرسوم الضرائب كافًة من الصادرات إعفاء طريق عن األجنبية السلًع أمام الصمود في المحلية المنتجات
 الضرائب  بمئات  ومثقلة  ومرهقة  معقدة  النامية  البلدان  معظم  في  الثمانينيات  بداية  في  الضريبية  األنظمة  كانت  وقد

 إدارتهاً،  صعوبة  إلًى  باإلضافة  متعددة  أسعارا ً  واالستهالك اإلنتاج  لضرائب  كانت  كما  كبيرا ،  عائدا ً  منها  أي  يحقق  أًن  دون
 .االستثمار عملية تعيق مرتفعة الدخل ضرائب وكانت

  بهدف  الضريبة  بأنظمتها  النظر  بإعادة  االقتصادي  اإلصالح  لبرنامج  تنفيذها  وخالل  النامية  البلداًن  معظم  قامت  لذلك
  توليًد مصادًر عًن الضرائب تخفيض يستهدف الذًي الضرائب مجاًل في الحديث الفكر مع  يتماشى بما وتطويرها تبسيطها
  والتركيًز  والتصدير  واالستثمار  اإلنتاج  تشجيع  بهدف(  واألجور  الرواتب  دخل  -األرباح  دخل:  الدخًل  على  الضرائب)  الدخل
  علًى  الضريبة  -المضافًة  القيمة  علًى  الضريبًة"  اإلنفاق  علًى  الضرائب)  الدخل  استخدامات  أوجًه  على  الضرائب  علًى

  لذوًي  واالجتماعية  الشخصية  اإلعفاءات  زيادًة  خالل  من  وذلًك  الضريبية  العدالة  على  ذلك  يؤثر  ال  أًن  شريطة"(  المبيعاًت
 . والمغرب وتونس واألردن مصر االتجاه  هذا في سارت التي العربية  الدول  بين ومن المحدود،  الدخل
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