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الضريبية االقتصادية ودورىا في تنمية االقتصاد الوطني عفاءاتاإل  

 "بشأن ضرائب الدخل ظلوذجاً  2010لسنة  7"القانون رقم 
  مقدمة

رات ادلعاصرة يف مناحي ازداد دور الضرائب يف العصور احلديثة نظرًا للتطو 
فلم تعد مصدراً لتمويل اخلزانة العامة فحسب كما يف  ،واالجتماعية احلياة االقتصادية
تشجيع االستثمارات  :منها، بل أصبح ذلا أىداف أخرى  ،ادلالية التقليدية

عفاءات ضريبية لألىداف االقتصادية طريق منح إ والصناعات يف قطاع معُت عن
ل يف ب رؤوس األموال األجنبية  للدخو ة يف حث رؤوس األموال الوطنية وجذادلتمثل

 مشروعات تزيد من معدالت التنمية االقتصادية .
السياسة الضريبية من أىم الوسائل اليت تنتهجها الدولة لتنمية احلياة  وتعد

ن إاالقتصادية فيها من جهة، ولرسم الواقع االقتصادي من جهة أخرى، حيث 
أو غَت ر السياسة الضريبية ذباه االستثمارات توثر يف اقتصاديات ادلشروع بشكل مباش

س ادلال، وعلى ذلك فإن مباشر، شلا ينعكس بشكل إغلايب على الدولة ادلستوردة لرأ
و حافزًا للتنمية االقتصادية داخل بية للدولة ؽلكن أن تكون عائقًا أالسياسة الضري

ىل وفقاً لألىداف اليت تسعى الدولة إىل أخرى ولة ، وىي بدورىا زبتلف من دولة إالد
 ربقيقها.

سددتثمارات دلددا ذلددا ب االعلددى احلددوافز الضددريبية كأسددلوب  ددذ دول العدداموتعتمددد 
مددن االقتصدداد ايلددي وربقيددق التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة، بددالرغم  مددن دور مهددم يف
ربددداح  مدددن الدولدددة عدددن حقهدددا يف جدددزء مدددن أالً سبثدددل ندددزو  -االعفددداءات-أن تلدددك احلدددوافز 

تدددرى الدولدددة أعليتهددددا، وىدددو مدددا يعددددرف ادلشدددروع مقابدددل قيددددام ادلشدددروع بتحقيدددق أىددددداف 
 عفاءات.ماعية عند ربقيق العرض من ىذه اإلبالتكلفة االجت

الوسدددددائل  حددددددىفددددداءات الضدددددريبية أعليدددددة كبدددددَتة فهدددددي إوتكتسدددددب دراسدددددة اإلع 
ب االسدتثمارات، واحتلد  لقانونية الديت تسدتمدمها الددول  دذدوات اأو األ ،التشريعية

ايددددددا والضدددددددمانات الدددددديت سبدددددددنح للمشدددددددروعات مكانددددددة متقدمدددددددة ضددددددمن رلموعدددددددة مدددددددن ادلز 
 االقتصادية.
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" تنددازل مددن  :عفدداءات الضددريبية بأ دداعددرف الدددكتور زلمددد حلمددي زلمددد اإل وقددد
العتبدددارات جاندددب الدولدددة علدددى جدددزء مدددن مواردىدددا ادلاليدددة بنددداء علدددى نددد  قدددانو  ووفقدددا 

 تتطابق مع أىداف اجملتمع".  سياسية واجتماعية
لسدددددنة  7 :عفددددداءات يف القدددددانون رقدددددمىدددددذه اإل وقدددددد نددددد  ادلشدددددرع الليددددد  علدددددى

 م بشأن ضرائب الدخل.2010
 التساؤالت االتية: شكالية البحث يف اإلجابة عنتتمثل إ شكالية البحث:إ

دورىدددا يف  ومدددا دلددداذا مدددنح ادلشدددرع الليددد  ىدددذه االعفددداءات الضدددريبية االقتصدددادية 
 تنمية االقتصاد الوطٍت  وما ىو النظام القانو  الذي ػلكم ىذه االعفاءات 

 ت البحث اليت ستقدم الحقا.احاول توضيحو يف صفحكل ذلك سأ
عفددداءات الضدددريبية يف يهددددف ىدددذا البحدددث إىل بيدددان دور اإل:أىددددال البحدددث 

، وذلدددك تثمارتشدددجيع االسددد مدددن مو  ،قدددانون ضدددرائب الددددخل وتقليدددل تكددداليف اإلنتددداج
حكدددام الددديت ب رؤوس األمدددوال األجنبيدددة وبيدددان األ، وجدددذمدددوال الوطنيدددةحبدددث رؤوس األ

ائدد وضدمان ربويدل العو  ،س ادلدالأعلها محاية ر ، و اليت من أىدافتكفل ربقيق تلك األ
و ز ذبعل ادلستثمر يغامر باستثمار أموالدو أىل تقرير حوافاليت يتحصل عليها، باإلضافة إ

بعيداً عن موطنو األصلي شلا يساىم يف دفدع عجلدة النشداط االقتصدادي جزء منها حىت 
 داخل الدولة.

عفددددداءات الضدددددوء يف موضدددددوع ىدددددذا البحدددددث علدددددى اإللقي سدددددأ مدددددنبح البحدددددث:
 م2010لسدددنة  7الضدددريبية االقتصدددادية الددديت منحهدددا ادلشدددرع الليددد  وفقدددا للقدددانون رقدددم 

دلقارندة والفقدو منهدا، وعلدى ذلدك سدأتبع يف وموقف التشريعات ا ،بشأن ضرائب الدخل
 ىل ادلنهج ادلقارن كلما أمكن ذلك.دلنهج التحليلي النقدي باإلضافة إاالبحث 
 :  خطة البحث  

تطرق للبحدددث يف ىدددذا ادلوضدددوع وفقدددا لنعفددداءات الددديت نددد  عليهدددا ادلشدددرع سدددأ
 :ايلتعلى النحو ال وموقف الفقو والتشريعات ادلقارنة منها  ،اللي 

 إعفاء الدخل الناتج عن االيداع حبسابات التوفَت لدى ادلصارف. :الفرع االول
 .)الصِّرف(إعفاء دخل النشاط الزراعي البحث: الفرع الثاني
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 إعفاء الدخل الناتج عن نشاط التصدير والنشاط التنموي.: الفرع الثالث
 الضري .إعفاءات ضريبية اقتصادية دبوجب اتفاقيات االزدواج : الفرع الرابع

  
 عفاء الدخل الناتح عن حساب التوفير لدى المصارل: إلفرع األولا

ية يواكددددددددددب القددددددددددانون الضددددددددددري  ادلتغددددددددددَتات ادلعاصددددددددددرة يف الظددددددددددروف االقتصدددددددددداد
اجملتمددع، شلددا يتطلددب البحددث عددن  عبدداء علددى كددل ف دداتواالجتماعيددة، فالضددريبية ترتددب أ

عددددن ادلكلفددددُت، وذلددددك عددددن طريددددق مددددنح إعفدددداءات لتشددددجيع  وسددددائل لتمفيددددف العددددبء
مددخرامم، وىدو مدا ند  عليدو ادلشدرع يف قدانون ضدرائب الددخل  ادلواطنُت على استثمار

" علدددى  إعفددداء الددددخل 2" فقدددرة "33" :م  حيدددث نصددد  ادلدددادة2010لسدددنة  7رقدددم 
ل وعلددى ذلددك يثددار التسدداؤ ، الندداتج عددن اإليددداع لدددى حسددابات التددوفَت لدددى ادلصددارف

عدددن ادلقصدددود بالددددخل النددداتج عدددن اإليدددداع حبسدددابات التدددوفَت  ومدددا الغدددرض مندددو  ومدددا 
أتطرق لنجابددددة عنهددددا يف النقدددداط الليدددد  منددددو  كددددل ىددددذه التسدددداؤالت سدددد موقددددف ادلشددددرع

 ية:التال
 .أوال: مفبوم الدخل الناتح عن اإليداع في حسابات التوفير لدى المصارل

، سدددددواء أكانددددد  النقدددددود الددددديت يودعهددددا األشدددددماص يف البندددددوك :يقصددددد باإليدددددداع
ألي غايددددة أخددددرى، وزبتلددددف نسددددبة الفوائددددد بدددداخت ف مدددددة  للحصددددول علددددى الفوائددددد أم

ة الفوائدددد السدددائدة عادليدددا ونسدددب ،ربطهدددا يف ادلصدددارف، واخدددت ف حجدددم ادلبلددد  النقددددي
دلدودع سدنويا، فد  ادلبلد  اساس نسبة م ويدة مدن وزلليا، وربسب ىذه الفوائد غالبا على أ

     .(1)و أكثر؛ فقد تكون أسبوعا أو شهرا أن تكون مدة الوديعة سنةيشًتط أ
غلددوز للعميددل : حسددابات ربدد  الطلددب أمددا عبددارة حسددابات التددوفَت فيقصددد  ددا

ندة، كمدا ؽلكدن فدتح احلسداب دون التقيدد دبددة معي مدن ربريكها مدىت شداء سدحبا وإيدداعا
 . (2)و بدو ا بفائدة أ

                                                           

  م.2009-األوىل ط: ،لنشردار ادلستقبل ل (92)ص/خليل الرفاعي ،اياسبة الضريبية  (1)

 . منتدى اياسبُت العرب باألردن، شبكة اإلنًتن  (2)



2222فبراير العدد الثالث م   يعة والقانون / الجامعة األسمرية اإلسالميةمجلة كلية الشر                                                                   

shl@asmarya.edu.ly                                                                                                          72 

 

اسدب ىدذا الندوع ويتن ،ويغلب على ىذا الندوع مدن الودائدع الصدفة االدخاريدةىذا 
لة، فراد الذين يسعون لتحقيدق عوائدد كبدَتة بددون التضدحية بالسديو من احلسابات مع األ

 داع فيها والسحب مىت ددددددددددددددددددددديلودائع رب  الطلب إذ يستطيع العميل اإلوىي تشبو ا
 .(1)يشاء

اصدة ذوي الددخل ايددود علدى خبفدراد و التوفَت إىل تشدجيع األومدف حسابات 
وىددو مددا يتفددق مددع  ددج ادلشددرع الضددري  بإعفدداء ىددذه  ،االدخددار، واحلددد مددن االسددته ك
   .(2)احلسابات من ضريبة الدخل

وقدددد فددددرض ادلشدددرع الليدددد  ضدددريبة علددددى فوائدددد الودائددددع وحسدددابات التددددوفَت لدددددى 
وىدي   ،"م بشدأن ضدرائب الددخل " ادللغدى1973 لسدنة 64ادلصارف يف القانون رقدم 

موال لدى ادلصارف أيا كاند  مددما، أضريبة على الفوائد ادلتحصل عليها نتيجة ايداع 
 : (3)ومن خصائ  ىذه الضريبة ما يلي

 يراد.من اإل اً معين اً ة نوعية، حيث زب  نوعأ ا ضريب – 1
 أل ا ترد على األعباء ادلالية للممول. ؛أ ا ضريبة غَت شمصية – 2
أ دددا ضدددريبة إقليميدددة، فهدددي زبددد  الودائدددع وحسدددابات التدددوفَت يف ادلصدددارف  – 3

 الليبية وليس يف اخلارج.
لسدددددنة  64انددددد  يف القدددددانون رقدددددم بة الضدددددريبة فيهدددددا فقدددددد كأمدددددا عدددددن نسددددد – 4
% وىددددددي نفددددددس 5 م:2004لسددددددنة  11أمددددددا يف القددددددانون رقددددددم ؛ % 15 م:1973

 م بشأن ضرائب الدخل.2010لسنة  7النسبة ادلقررة يف القانون احلايل رقم 
 انيا: البدل من اإلعفاء الجزئي للدخل الناتح عن حسابات التوفير.ث

 تشجيعا لذوي الدخول ايدودة على االدخار أعفى ادلشرع الدخل الناتج عن 
                                                           

ادؽلية الدراسات أك رسالة ماجستَت،، (11/ص ، عادل جربيل)مدى استثمار ادلصارف التجارية للودائع الدائنة  (1)
 . م2010سنة -العليا

 سلتار علي أبوزيد ، اياسبة الضريبية وفقا للتشريع الضري  اللي  مع مقدمة يف األسس النظرية لعلم الضريبية  (2)
  م.2007، الرابعة  :ط، غريان  كلية اياسبة (،98)ص/

 . م1992لعريب،معهد االظلاء ا ، (202، 201/ص)متيم عجام ،دراسة تطبيقية على االقتصاد اللي  ادلالية العامة (3)
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ث ال يتجددداوز ادلبلددد  ادلدددودع  سدددة حبيددد (1)فيدددداع يف حسدددابات التدددوفَت لددددى ادلصدددار اإل
لسددددنة  7" مددددن القددددانون رقددددم 33" مددددن ادلددددادة "2الف دينددددار، وذلددددك وفقددددا للفقددددرة "آ

لدددددى  اآلجلددددةيشددددمل الدددددخل الندددداتج عددددن الودائددددع عفدددداء ال م، إال أن ىددددذا اإل2010
ساسددي ؛ وذلددك ألن اذلدددف األليددو سددنا فعددل ادلشددرع الليدد  فيمددا ذىددب إ، وحفادلصددار 

وربقيدق العدالدة يف توزيدع الددخل،  ،ىو تذويب الفوارق بُت الطبقدات من ضريبة الدخل
ال أن ذلدددك قدددد ال يتماشددددى مدددع ادلتغدددَتات والتطددددورات ادلعاصدددرة يف احليددداة االقتصددددادية إ
َت ادلندداخ وتددوف ،ن مسددألة ربفيددز ادلددودعُت واسددتقطا م، وذلددك ألالجتماعيددة والسياسدديةوا

ال ؽلكدن ذباىلهدا سدواء يف حسدابات  الديت ولويدةاألمدور ا وىريدة و ادل ئم ذلم يعد مدن األ
ن ودائدع حسدابات التدوفَت ال سبثدل إال جدزءاً أو الودائع ادلصرفية ألجل، خاصة أ ،التوفَت

% 25جددل فتمثددل مددا الودائددع أل، أ%5فية ال يتجدداوز مجددايل الودائددع ادلصددر ضدد ي  مددن إ
تشددجيع مددودعي تلددك الودائددع مجددايل الودائددع ادلصددرفية، وىددذا يسددتلزم بطبيعددة احلددال مددن إ

لسياسددددددة الدولددددددة  واسددددددتثمار وتنميددددددة رأس ادلددددددال  وفقدددددداً  وربفيددددددزىم علددددددى ربقيددددددق دخددددددل
 .(2)االقتصادية بكل فاعلية وكفاءة 

 موقف القوانين الضريبية المقارنة. ا: ثالث
ت عفدددداء الددددخل الندددداتج عدددن حسدددداباأن عرفندددا موقددددف ادلشدددرع الليدددد  مدددن إبعدددد 

لددول ادلقارندة نبددؤىا مر بيدان موقدف بعدش تشدريعات ايستلزم األالتوفَت لدى ادلصارف 
رد  حيث ن  على إعفاء " الفوائد اليت تتحقق للمودعُت مدن األشدماص بادلشرع األ

الطبيعيدددُت والشدددركات لددددى البندددوك والشدددركات ادلاليدددة ادلرخصدددة والشدددركات ادلسدددموح ذلدددا 
و بددذلك ال يتفددق ، وىدد(3)"بقبددول الودائددع ومتسسددات االقددراض ادلتمصصددة يف ادلملكددة

ندددوك والشدددركات ادلاليددددة عفددداء فقدددو يف الودائدددع لدددددى الب؛ ألندددو حصددددر اإلوادلشدددرع الليددد 
                                                           

لسنة  1من القانون رقم  71أعفى ادلشرع الدخل الناتج عن حسابات التوفَت من الضريبة دبوجب أحكام ادلادة  (1)
 . م بشأن ادلصارف والنقد1993

 (153)ص/أمحد األوجلي ،وتعدي تو 1973لسنة  64زلددات العبء ادلايل لضرائب الدخل وفقا للقانون رقم  (2)
 ؽلية الدراسات العليا.أكاد  -ندوة النظام الضري  يف ليبيا

 م. 1995لسنة  14رد  ادلعدل بالقانون رقم من قانون ضريبية الدخل األ 7دلادةالبند السابع من الفقرة "أ" من ا (3)
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أمددا ادلشددرع ادلصددري فقددد أعفددى " فوائددد الودائددع وحسددابات التددوفَت بددالبنوك ادلددرخ  ذلددا، 
 .(1)اخلاضعة إلشراف ادلصرف ادلركزي وصناديق توفَت الربيد"

اسدتكماال ذلدذه تشجيع االدخار وزيادة االستثمارات و ويهدف ادلشرع من ذلك 
مدن عفاء على البنوك اخلاضعة للبنك ادلركزي حدىت ال تدتم االسدتفادة اإلالغاية فقد قصر 

 . (2)دون معرفة حقيقية  بتوجيو الودائع ادلعفاة 
مدددن  ":7"" مدددن ادلدددادة 17 -15 " ادلشدددرع العراقدددي فقدددد نددد  يف الفقدددرتُتأمدددا 

دخدددل إعفدداء  "م ادلعدددل علددى1982" لسددنة113خل العراقددي رقدددم "قددانون ضددريبة الددد
شددددماص الطبيعيددددُت مددددن الفوائددددد عددددن ودائعهددددم وحسددددابامم يف ادلصددددارف وصددددناديق األ

التدددددوفَت العراقيدددددة ودخدددددل ادلنظمدددددات العربيدددددة والدوليدددددة العاملدددددة يف العدددددراق عدددددن ودائعهدددددا 
أن ادلشددرع العراقددي أخضددع ذلددك يعددٍت و  ،بالعملددة العراقيددة أو األجنبيددة" وحسدداباما سددواء

مجيدددع أندددواع الفوائدددد لضدددريبة الددددخل خ فددداً للمشدددرع الليددد ، كمدددا أن ادلشدددرع العراقدددي م 
عفددداء، ويتضدددح أن الغدددرض مدددن ذلدددك ىدددو تشدددجيع ػلددددد مقددددار الفوائدددد الددديت  لهدددا اإل

 فراد على االدخار واالستثمار  شلا ينمدي احلركدة التجاريدةربية والدولية و األادلنظمات الع
رد  فيمدا الليد  واأل ُتقدي ال يتفدق مدع ادلشدرعوبدذلك فدإن ادلشدرع العرا، (3)واالقتصادية

 إليو. اذىب
رد  الليددد  وادلصدددري واأل ُتناو الف للقدددىدددذا وقدددد جددداء ادلشدددرع السدددوري بدددن  سلددد

والعراقي، حيث ن  على خضوع الودائدع الضدريبية علدى اخدت ف أنواعهدا  مهمدا كدان 
ة وعددددن احلسددددابات ا اريددددة ددددددددددددددددددددددكددددن جهددددة زبصددددي  الوديعومهمددددا ت ،الشددددم  ادلددددودع

 . (4)للضريبة 
                                                           

لسنة  91م ادلعدل بالقانون رقم 1993لسنة  187من قانون ضرائب الدخل ادلصري رقم  8من ادلادة  6الفقرة  (1)
 م.2005

 .   م 2001  (،225)ص/أسعد الطاىر أمحد ،  اإلعفاءات الضريبية يف النظم الضريبية احلديثة، " دراسة مقارنو" (2)

 .م 2008 االوىل،  :ط ،دار احلامد (،99)ص/عبدالباسو ا حشي  االعفاءات من ضريبة الدخل دراسة مقارنة، (3)

لسنة  24م ادلعدل بالقانون رقم 1949لسنة  85:من قانون ضريبة الدخل السوري رقم 60" من ادلادة 5الفقرة " (4)
 م.2003
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 إعفاء دخل النشاط الزراعي الصرل.الفرع الثاني: 
قددددم األنشدددطة البشدددرية فقددد نشدددأ القدددانون ادلدددد  ألجلهدددا فهدددي أالزراعدددة مدددن  تعددد

تعتددرب مددن الناحيددة التقليديددة والتارؼليددة نشدداطا مدددنيا، وقددد ندد  ادلشددرع الليدد  يف الفقددرة 
الزراعدي الصدرف، م على إعفاء مطلق للنشاط 2010" لسنة 7" من القانون رقم "8"
الزراعدي البحد   ومدا الغدرض مدن ار التساؤل يف ىذا الصددد عدن ادلقصدود بالنشداط ويث

قدف التشدريعات ادلقارندة  وىدل و إعفائو من الضرائب  وما موقدف ادلشدرع الليد  مندو  وم
سددد لة سدددتكون اإلجابدددة عنهدددا علدددى النحدددو جزئدددي   كدددل تلدددك األ إعفددداء مطلدددق أو ىدددو

 التايل:

 أوال: مفبوم دخل النشاط الزراعي البحت.
"  :" النشدددداط الزراعددددي بأنددددو"ادللغددددىم 2004لسددددنة  11قددددانون رقددددم "عددددرف ال

سددواء أكاندد   الددخل الصددايف الندداتج عددن االسددتغ ل الزراعددي البحدد  لألراضددي الزراعيددة
احلددددايل النشدددداط  2010لسددددنة  7وم يعددددرف القددددانون رقددددم مشددددجرة أم غددددَت مشددددجرة"، 

الزراعددي وحسددنا فعددل، وعلددى ذلددك فددإن مفهددوم النشدداط الزراعددي بددادلعٌت الواسددع ال يعددٍت 
لعناية باألرض وإنتاج اياصيل وربسُت جودما، وإظلا يعٍت إىل جانب ذلدك تربيدة فقو ا

 .(1)احليوانات والدواجن والعناية  ا والعناية باألشجار والغابات
كمة العليا الليبية ادلوقرة تنظدر إىل تربيدة الددواجن علدى أ دا ن ايكر أوا دير بالذ 

 . (2)ذلا بالطابع ادلد  ة " لتحتفظعمال الزراعية البحتمن " األ
وعلى ذلدك فدإن ادلقصدود باالسدتغ ل الزراعدي البحد  ىدو النشداط الدذي يتعلدق 

دون إجددددراء أي عمليددددات مددددن بزراعددددة األرض وبيددددع زلاصدددديلها ومنتجامددددا بصددددورة أوليددددة 
أو تصددددنيعية عليهددددا، وإذا ذبدددداوز النشدددداط ذلددددك فددددإن ىددددذه األعمددددال واألنشددددطة  ربويليددددة

، (3) ىطدار النشداط الزراعدي ادلعفدوالتجدارة واحلدرف وزبدرج عدن إ صدناعةزبضدع لضدريبة ال

                                                           

 .م1984( الدار ا امعية، بَتوت، 64)ص/عجيمة زلمد يونس ،ادلوارد واقتصاديات (1)

 .(87، ص 3ع)"،  1972" 8م ع ، س  م  1972-2-29ق، بتاريخ 15/18طعن مد  رقم  (2)

 .( مرجع سابق138)ص/ سلتار علي بوزيد ،اياسبة الضريبية وفقا للتشريع الضري  اللي   (3)
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ومن أمثلة ذلك األعمال التحويلية والتصنيعية اليت زبرج عن نطاق ضدريبة الددخل علدى 
 يلي: وتعد أعماال ذبارية أو صناعية  يف القانون اللي  ما ،الزراعة

 يتاً .ز نشاط عصر الزيتون لبيعو  –1
 نشاط تعليب الفواكو والتمور واخلضراوات. – 2
 تربية ادلواشي أو الدواجن أو النحل وبيع منتجاما. – 3

دلشدددرع الليددد  قدددد فدددرض ضدددريبة علدددى الددددخل الزراعدددي يف ن اشدددارة إىل أوذبددددر اإل
فقددددد  2004لسددددنة  11مددددا يف القددددانون رقددددم م ، أ 1973" لسددددنة 64القددددانون رقددددم "

يف القدانون رقدم و  مدن تداريخ العمدل  دذا القدانون،نوات تدرج بإعفاء جزئي دلدة عشدر سد
غددَت زلدددد دبدددة معينددة  اً إعفدداء مطلقدد أعفددى النشدداط الزراعددي البحدد م 2010لسددنة  7

 اإلعفداء ادلطلدق الدذي تبنداه ، وىدذاو" مند33" يف ادلادة "8وىذا ما نص  عليو الفقرة "
 ،خدد ف القددوانُت السددابقةقددول ادلمددول ىنددا" علددى أادلشددرع أفضددل بالنسددبة للفدد ح " وال 

 وحسناً فعل ادلشرع اللي  فيما ذىب إليو.
 .ن إعفاء دخل النشاط الزراعي البحتثانيا: الغاية م

إىل و  ،ىل تشددجيع النشدداط الزراعدديرع الليدد  مددن تقريددر ىددذا اإلعفدداء إيسددعى ادلشدد
اصدة خبو استص حها راضي الزراعية و والتوسع يف مي ة األيف الزراعة،  تشجيع االستثمار

نشددطة األمددر الددذي أسددتوجب وقفددة أن دخددل الزراعددة ذو مددردود بسدديو مقارنددة ببقيددة األ
 اء مدددن ضددريبة النشددداط الزراعدددي البحددد فاإلعفدددادلشدددرع بتقريدددر ىددذا اإلعفددداء؛ جددادة مدددن 

غددرض تشددجيع القطدداع ليسدد  دلنددع االزدواج الضددري  فحسددب بددل ألسددباب اقتصددادية ل
 . قتصاد الوطٍتالزراعي تنمية ل

ي حددظ يف ىددذا الصدددد أن ادلشددرع الليدد  قددد أعفددى النشدداط الزراعددي البحدد  و  
لسددددنة  7مددددن القددددانون رقددددم  33" مددددن ادلددددادة 8وذلددددك بددددالفقرة " ،مددددن ضددددريبة الدددددخل

م ويتمثددددل اإلعفدددداء فالنشدددداط الددددذي ال يتعددددددى األعمددددال الدددديت تتعلددددق بإنبدددددات 2010
نشددددداط طبيعدددددة االسدددددتغ ل إذا ذبددددداوز المدددددن م األرض وبيددددع زلصدددددوذلا حبالتدددددو األوليدددددة، و 

و ادلواشددددي أو تعليددددب الضدددديق مثددددل القيددددام بًتبيددددة النحددددل أو الدددددواجن أ الزراعددددي بددددادلعٌت
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و عصدددر الزيددد  يعتدددرب ومدددا شدددابو ذلدددك فيعتدددرب نشددداط زراعدددي بدددادلعٌت أالفواكدددو واخلضدددر 
 الواسع "تكميلي"   شلا غلعلو خاضعاً للضريبة ادلقررة يف قانون ضرائب الدخل.

ىددو تشددجيع ادلددواطنُت  ن إعفدداء دخددل النشدداط الزراعددي البحدد مددفهدددف ادلشددرع 
علدددى االسددددتثمار يف النشدددداط الزراعددددي الددددذي يعدددد عنصددددرا مهمددددا لتنميددددة اقتصدددداد الدولددددة 

ب ويشددددجع الددددراغبُت يف ن ىددددذا اإلعفدددداء ػلفددددز وغلددددذوربقيددددق األمددددن الغددددذائي، وذلددددك أ
دىم علددى الزراعددة علددى تكتيددف وزيددادة جهددودىم للحصددول علددى دخددول مرتفعددة تسدداع

 ،وتوزيدع الددخل ،سد متطلبامم وحاجيامم شلدا يسداعد علدي ربقيدق العدالدة االجتماعيدة
راد النقددددي خلزاندددة الدولدددة عدددن طريدددق بيدددع حيددداة كرؽلدددة ألسدددرىم ومدددن تدددوفَت اإليددد وربقيدددق

جنبيددة علددى عمدد ت أدرات واحلصددول اياصدديل الزراعيددة  يف الددداخل وتنميددة قطدداع الصددا
 ت اخلزانة العامة.رادايهم يف تنمية إتس

 ثالثاً: موقف القوانين الضريبية المقارنة.
مدن قدانون ضدريبة  36نبدأ دبوقف القانون الضري  ادلصري حيث ند  يف ادلدادة 

م علددددى 2005نة لسدددد 91م ادلعدددددل بالقددددانون رقددددم 1993لسددددنة  187الدددددخل رقددددم 
 اإلعفاءات التالية:

 أرباح مشروعات تربية النحل. –1
راضددي دلدددة عشددر سددنوات اعتبددارا استصدد ح أو اسددتزراع األبدداح منشدد ت أر  –2

   من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار األراضي منتجة.
ومشدروعات  ،نتاج الداجٍت وحظائر ادلواشدي وتسدمينهارباح مشروعات اإلأ –3

روعات مراكدددب الصددديد الددديت ؽلتلكهدددا أعضددداء ا معيدددات وأربددداح مشددد ،مصدددايد األ ددداك
  اك تعفى دلدة عشر سنوات ابتداًء من تاريخ مزاولة النشاط.األالتعاونية لصيد 

عفدداء بشددكل مطلددق صددوص أن ادلشددرع ادلصددري قددد مددنح اإلون حددظ يف ىددذا اخل
غدددَت مقيدددد دبددددة معيندددة وال بشدددكل معدددُت يف الفقدددرة األوىل وىدددو مدددا ال يتفدددق مدددع موقدددف 

 ادلشرع اللي  الذي أخضع مريب النحل واحليوانات لضريبة الدخل.
ازة ضدريبية" دددددددج" إ اعفاء جزئيأن ادلشرع قد منح إن في حظ أما الفقرتان التاليتا

 " سنوات من 10دة "ددددددددددددددددددددددددددددعفاء دلالنشاط للضريبة، حيث يستمر اإل ؼلضع بعدىا
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عفاء نس  زلددد بفدًتة زمنيدة ة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار األرض منتجة ، وىو إأول سن
 معينة.

مدددن قدددانون ضدددرائب  7" مدددن ادلدددادة 1أمدددا ادلشدددرع العراقدددي فقدددد نددد  يف الفقدددرة "
م ادلعدددل علددى إعفدداء "الدددخل الزراعددي الندداجم للددزراع 1982لسددنة  113الدددخل رقددم 

 نية دبا يف ذلك تربية احليوانات".جات النباتية واحليوااحليوانات من ادلنت ومريب
 :ادلصري يف ىذا الصددد يتضدمن شدقُت يتضح من ذلك أن اإلعفاء يف القانون 

ن القدددانون مدددريب احليواندددات، شلدددا ؽلكدددن القدددول إأوذلمدددا الددددخل الزراعدددي وثانيهمدددا دخدددل 
عفدداء للنشدداط الزراعددي بددادلعٌت الواسددع مقارنددة بالقددانون الليدد  يف مددنح اإلالعراقددي توسددع 

 الذي اقتصر على النشاط الزراعي الصرف.
رد  فقدددد عدددرف النشدددو الزراعدددي يف الفقدددرة ألأمدددا عدددن موقدددف القدددانون الضدددري  ا

إنتدددداج اياصدددديل  بأنددددو م  "2009لسددددنة  28"  مددددن القددددانون رقددددم 6"ج" مددددن ادلددددادة "
ربيددة ادلواشددي واأل دداك واحلبددوب واخلضددراوات والفواكددو والنباتددات والزىددور واألشددجار وت

الدددذي نتددداج العسدددل" وبدددذلك أعفدددى " الددددخل والطيدددور وإنتددداج البددديش وتربيدددة النحدددل وإ
يتحصددل عليددو مددن األرض ادلسددتثمرة يف الزراعددة أو البسددتنة دبددا يف ذلددك الدددخل الندداجم 

   .(1) عن ربويل منتجاما إىل سلع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيو"
عفاء مقارندة بادلشدرع الليد  رد  أيضاً توسعة يف منح اإلوي حظ على ادلشرع األ

 الصرف.الذي قصر اإلعفاء على النشاط الزراعي 

 إعفاء الدخل الناتح عن نشاط التصدير والنشاط التنمويالفرع الثالث: 
ن فدددرض الضدددريبة يبتغدددى مندددو ربقيدددق أىدددداف السياسدددة ادلاليدددة كمدددا ىدددو معلدددوم أ

اً أو للدولة جبانب السياسدات األخدرى الفعالدة كسياسدة اإلعفداء الضدري  سدواء كدان كليد
رادات أكثددر مددن يددذبددٌت منهددا عوائددد وإخددرى قددد جزئيدداً لغددرض ربقيددق مصددا  وأىددداف أ

 ادية، دددددددددددددالتنمية االقتص تلك اليت ذبىب يف حالة فرض الضريبة، شلا يساعد على ربقيق
 ىل ما يلي:لذلك إ تطرق وفقاوعلى ذلك سأ

                                                           

 م2009للنشر، الطبعة األوىل، دار ادلستقبل  (84،)ص/خليل الرفاعي اياسبة الضريبية،  (1)
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 أواًل: إعفاء الدخل الناتح عن نشاط التصدير.
ادات مدن النقدد ر يدإ نشطة اليت ربقق عوائد وتوفريعد نشاط التصدير من أىم األ

جندد  حيددث سبارسددها الشددركات الصددناعية ايليددة، وذلددك للوصددول لألسددواق اخلارجيددة األ
ومواجهة التحديات الدولية واليت من ضدمنها ادلنافسدة اخلارجيدة وقدد ند  ادلشدرع الليد  

بشددأن ضددرائب الدددخل  2010لسددنة  7مددن القددانون رقددم  33" مددن ادلددادة 8يف الفقددرة"
ل الندداتج عددن نشدداط التصدددير طبقددا دلددا ربدددده ال ئحددة التنفيذيددة ذلددذا علددى إعفدداء الدددخ

، وموقدددددف د بالتصددددددير وأنواعدددددو، والغايدددددة مندددددوالقدددددانون ، وىدددددذا يتطلدددددب بيدددددان ادلقصدددددو 
 يبية منو وذلك على النحو التايل:التشريعات الضر 

 مفددبوم التصدددير: –1
"  :دير بأنددددوعرفدددد  ادلددددادة األوىل مددددن قددددانون تنميددددة وتشددددجيع الصددددادرات التصدددد

    . (1)التصدير النهائي للسلع وادلنتجات واخلدمات ايلية" 
خددرى ومددن شددم  ألخددر فيعرفددو الددبعش وؼلتلددف مفهددوم التصدددير مددن ف ددة إىل أ

بأنو "كل عملية ربويل سلعة أو خدمة من شم  مقيم إىل شم  غدَت مقديم، دبعدٌت 
بأنددو " كددل عمليددة  وبددادلفهوم ا مركددي فيعددرف مددن مددواطن حقيقددي إىل شددم  أجندد "

 .عبور للسلع واخلدمات من احلدود الوطنية إىل األجنبية"
 ع ددددددددددد ذلا تتدفق السلدددددددددأما يف ادلوسوعة االقتصادية فيقصد بو العملية اليت من خ
 واخلدمات من الًتاب الوطٍت اليت ربول خارج ىذه احلدود .

فدددائش االقتصدددادي الدددذي حققتدددو وعلدددى ادلسدددتوى الدددوطٍت ىدددو عمليدددة تصدددريف ال
وعلددى ادلسددتوى الدددويل ىددو وسدديلة مددن وسددائل  نتدداج.ىل دولددة تعددا  نقصددا يف اإلدولددة إ

 ربقيق الرفاىية االقتصادية ألي دولة من الدول .
 أنددواع التصدددددددير: –2
 ردددددددددددددفالتصدي ؛: التصدير ادلباشر، وغَت ادلباشرايتنوع التصدير إىل نوعُت وعل   

                                                           

دار  -م 2007لسنة  757 :قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم -قرارات مم ادلصدر –مركز تنمية الصادرات  (1)
 .(21 /ص)ىنيبال 
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ادلباشدددر يتطلدددب وجدددود صدددلة مباشدددرة بدددُت ادلندددتج وادلصددددر يف نفدددس الوقددد  وادلسدددتفيد  
 خارج البلد األصلي للشركة ادلصدرة.

ىل يتدو َت ادلباشر يقصد بو قيام شركة ما ببيع منتجاما إىل مسدتفيد أما التصدير غ
وخدربة  ىل تعميق وتأصيل معرفدةعملية تصدير ادلنتج إىل األسواق يف اخلارج ، ويهدف إ

  الشركة باألسواق الدولية.
ومددن  (1)عفدداءات ضددريبية علددى صددادراما إىل تقريددر غلددب الدددول الناميددة إوتلجددأ أ

 أمثلة ذلك ما يلي:
و نصددف ادلصددنعة بغددرض ريبية علددى صددادرات السددلع ادلصددنعة أعفدداءات ضددإ –أ 

 تشددجيع الصددناعات الوطنيددة واحلددث علددى تنشدديو حركددة الصددادرات لتحسددُت التددوازن يف
 ميزان ادلدفوعات.

عفدددددداءات ضددددددريبية علددددددى اخلدددددددمات ادلصدددددددرة كادلقدددددداوالت واإلنشدددددداءات إ –ب 
واالستشددارات العلميددة والبحددث العلمددي واخلددربات ادلتميددزة الدديت يكددون ذلددا دور يف جلددب 

 .جنبيةالعم ت األ
 إعفاءات ضريبية على الصادرات من ادلواد اخلام الصناعية أو الزراعية أو  –ج 

 االسًتاتيجية بغية تشجيع الصادرات وجلب العملة الصعبة وألغراض التنمية يف 
 رلال التجارة الدولية .

   أىميدددددددددة التصددددددددددددددددددير: – 3
وزبفيددددف الثقددددل الواقددددع علددددى ميددددزان  ،تكمددددن أعليددددة التصدددددير يف ربسددددُت الصددددنع

(2)وتشدددجيع حركدددة الصدددناعة الوطنيدددة  ،ادلددددفوعات
عليدددة التصددددير يف النقددداط أ وتتمثدددل ،

 التالية:

للنقددد األجند  الددذي يسدتفاد منددو يف سبويددل  ن التصددير ىددو ادلصددر الددرئيسأ –أ 
 خرى.لعجز يف ميزان ادلدفوعات من جهة أوزبفيش ا االستَتادعمليات 

                                                           

 .( مرجع سابق 150/ص) أسعد طاىر أمحد ،عفاءات الضريبية يف النظم احلديثاإل (1)

 م1987العريب، الدار البيضاء، ايف ادلركز الثق (،61)ص/صباح نعوش الضرائب يف الدول العربية،  (2)
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سدددواق اخلارجيدددة، والقددددرة علدددى دلسدددتمر يف األد او جدددأن التصددددير يعدددٍت الو  –ب 
طدوير نتاج وتويقية، وىو ما يفرض منافسة يف اإلأكرب حصة تسادلنافسة للحصول على 

ًتويج ادلنتجددات، شلددا يددنعكس بدددوره علددى كثددر تطددورا لددادلواصددفات  واسددتمدام وسددائل أ
 تطور الصناعات بصفة عامة .

 7مدددن القدددانون رقدددم   "33" مدددن ادلدددادة "9وقدددد نددد  ادلشدددرع الليددد  يف الفقدددرة "
ن نشدددداط التصدددددير طبقددددا دلددددا ربدددددده ال ئحددددة عفدددداء "الدددددخل الندددداتج عددددادلددددذكور علددددى إ

قدددانون علدددى شدددروط معيندددة التنفيذيدددة ذلدددذا القدددانون"  ونصددد  ال ئحدددة التنفيذيدددة ذلدددذا ال
"علدى كدل شلدول ينطبدق عليدو حكدم  الديت نصد  بأندو  64عفاء يف ادلدادة للتمتع  ذا اإل

ق دخددد  مدددن القدددانون والدددذي ػلقددد 33مدددن ادلدددادة  9عفددداء ادلنصدددوص عليدددو يف الفقدددرة اإل
 ا عن نشاط التصدير تقدمي ما يلي:ناذب

 ترخي  مزاولة النشاط. – 1
 .شهادة منشأ صادرة عن غرفة الصناعة والزراعة الواقع يف نطاقها النشاط – 2

 فادة من مصلحة ا مارك مرفقة بادلستندات الدالة على عملية التصدير.إ – 3
مددن عمليددة التصدددير إفددادة مددن ادلصددرف تفيددد بددأن ادلبددال  الدديت   ربصدديلها  – 4

 .ىل ليبياقد   ربويلها إ
ور تصددديرىا ا عددن تصدددير منتجددات زلليددة غددَت زلظددأن يكددون الدددخل ناذبدد – 5

 دبوجب التشريعات النافدة.
 إىل تبددوء نتدداج، وصددوالا ددودة وزبفدديش تكدداليف اإل أثددر يففعمليددة التصدددير ذلددا 

سدوقية أكدرب وتوزيدع جدزء منهدا علدى  قدوى وبالتدايل االسدتحواذ علدى ف دةة تنافسية أوضعي
عفداء ادلشدرع إن إمدن م فديف نشداطات سلتلفدة، و ادلساعلُت وإعدادة اسدتثمار ا دزء البداقي 

الدددخل النددداتج عدددن نشدداط التصددددير يزيدددد مددن القددددرة التصدددديرية الفعليددة الددديت تتمثدددل يف 
 نفعة وربقيق التنمية االقتصادية. ، شلا يعود بادلوجودةصدير أكثر كميات ذات كفاءة ت

 ثانيددددددددددا: إعفاء الدخل الناتح عن النشاطات التنموية.
 بشأن ضرائب الدخل يف  2010لسنة  7ن  ادلشرع اللي  يف القانون رقم 
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" علددى  "إعفدداء النشدداطات التنمويددة الدديت تقددرر 13فقددرة " 33الفقددرة الثالثددة مددن ادلددادة 
 عفاءات الضريبية ذلا".رئاسة الوزراء تشجيعها بتقدمي اإل

اصدددددة يف دول العدددددام خبودبدددددا أن اإلعفددددداءات الضدددددريبية ربقدددددق أىددددددافا اقتصدددددادية و 
تطرق دلفهدوم التنميدة لى دفع عجلة التنمية، وعلى ذلك سأالثالث فهي بدورىا تعمل ع
 :شرع اللي  من ذلك وفقا دلا يليوأىدافها وأنواعها وموقف ادل

 مفبوم التنمية االقتصادية : – 1
حددداث يددة كو ددا عمليددة معقدددة تنطددوي علددى إىندداك عدددة تعريفددات دلفهددوم التنم

لتنميدددة ىددددي :عبدددارة عدددن رلموعدددة مددددن فا نقلدددة نوعيدددة شددداملة علددددى النشددداط االقتصدددادي
جراءات تتمدذ عدن قصدد مدن شدأ ا زيدادة الددخل القدومي احلقيقدي خد ل فدًتة زمنيدة اإل

   .(1)أكثر من زيادة ظلو السكانمعينة دبعدل 
ع االجتمدداعي دددددددددددىل الوضال مددن الوضددع االجتمدداعي ادلتملددف إددددددددددد: االنتقعرفدد  بأ دداو  

يف األسدددداليب ادلسددددتمدمة يف  اً وجدددددري اً جوىريدددد اً ال يتطلددددب تغددددَت ادلتقدددددم، وىددددذا االنتقدددد
   .(2)نتاجية بيان الثقايف ادلت زم مع األساليب اإلنتاج، ويف الاإل

جدل ربقدق  كو دا سياسدة اقتصدادية طويلدة األعليدة التنميدة االقتصدادية يفوتكمن أ
النمدددو االقتصدددادي، دبعدددٌت أ دددا عمليدددة يدددزداد بواسدددطتها الددددخل القدددومي لتحقيدددق النمدددو 
 االقتصادي، وذلك بتفاعل رلموعة قوى معينة خ ل فًتة من الزمن شلا يتدي حلدوث 

   .(3)القوميتغَتات معينة على االقتصاد 
                                                           

، رسالة ماجستَت، (35أمل زلمد الطيف: )ص/ دور االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف عملية التنمية االقتصادية (1)
 .م2010ة الدراسات العليا، طرابلس، أكادؽلي

ادلعاصرة "دراسة تطبيقية على مة السياسة الضريبية دلواجهة متطلبات التنمية يف ضل ادلتغَتات العلمية مدى م ء (2)
، رسالة ماجستَت، كلية  (55)ص/زلمد علي موسى ا فائري "2004ىل إ  1975قتصاد اللي  خ ل الفًتة اال

 م.2007اد والعلوم السياسية، االقتص

النفطية يف ليبيا دور االستثمار االجن  ادلباشر يف الصناعة النفطية بالدول النامية " دراسة ربليلية لقطاع الصناعة  (3)
لدراسات ، رسالة ماجستَت، أكادؽلية ا(26أمل عمران التكوري)ص/ "م  2009ىل إ م1999خ ل الفًتة 

 م.2011العليا، طرابلس، 
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 أىدال التنمية االقتصادية: – 2
 ىل ربقيق غايات عدة منها ما يلي:مدف التنمية إ

 ادلوارد وتوجيهها: ويقصدد بدو ضدبو اسدته كضبو استه ك السلع وتعب ة  –أ 
سددددراف يف خباصددددة اسددددته ك الطبقددددات العليددددا واإلالسددددلع الكماليددددة ولدددديس الضددددرورية، و 

بتقريدددددر إعفددددداءات علدددددى السدددددلع الضدددددرورية وفدددددرض ضدددددريبة النفقدددددات احلكوميدددددة، وذلدددددك 
غلددب الدددول إىل مددنح إعفدداءات ضددريبية علددى السددلع الكماليددة، لددذلك تلجددأ أ تصدداعدية

 ادلنتج الوطٍت.ية ادلوارد ادلتاحة دون تأثَت يف تساعد يف تنم
تنميددددددددة القطدددددددداع الصددددددددناعي: للصددددددددناعة دور زلددددددددوري يف عمليددددددددة التنميددددددددة  –ب 

االقتصدددادية، ودبدددا أن الددددول الناميدددة تعدددا  مدددن زبلدددف يف ىدددذا القطددداع بسدددبب اطلفددداض 
ام  الطلب على السدلع الصدناعية، وذلدك الطلفداض الددخول الفرديدة والددخل القدومي العد

عفدددداءات ضددددريبية واسددددعة، حيددددان تلجددددأ اىل تقريددددر إكو ددددا دول مسددددتوردة يف أغلددددب األ
 اية ادلنتج ايلي ددددددددددددددجنبية ادلماثلة ذلا بغية محالصناعات األ وفرض ضرائب مرتفعة على
 وربقيق التنمية االقتصادية.

، حيدث وىل اىتمامات التنمية االقتصداديةزيادة الدخل القومي: وىو من أ –ج 
 قددومي مددن خدد ل  جهددا لعدددةالدددخل ال ىل رفددع معدددلتسددعى الدددول وخاصددة الناميددة إ

نتدداج القددومي وربسددُت ميددزان ادلدددفوعات اخلدداص  ددا أو تنشدديو معدددالت اإل سددبل كرفددع
واردات الديت مدن شدأ ا التدأثَت مدن الد التجارة اخلارجية بزيادة الصادرات من السلع للحد

 عفاءات الضريبية.إلنتاج ايلى يف الدول ماضلة اإلا يف
 أنواع االعفاءات الضريبية الخاصة بالتنمية االقتصادية: – 3

 ة دددة للدولسب السياسة االقتصاديحبخرى ولة إىل أعفاءات من دزبتلف ىذه اإل
   : (1) نواع ما يليالواحدة ومن أىم ىذه األ

                                                           

 .( مرجع سابق 147/149/ص) ، أسعد طاىر أمحد:عفاءات الضريبية يف النظم احلديثاإل (1)
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التعمدددددددَت واإلنشددددددداء: ومددددددددف ىدددددددذه  إعفددددددداءات ضدددددددريبية مقدددددددررة يف قطددددددداع –أ 
ادلشدداكل ادلتعلقددة باإلسددكان وتنميددة الصددناعة دبددا يتماشددى ىل القضدداء علددى اإلعفدداءات إ

 مع أىداف التنمية االقتصادية للدولة .
إعفاءات ضريبية مقررة بقطداع النقدل وادلواصد ت: وذلدك دلدا ذلدذا القطداع  –ب 

ول علددى تشددجيع ادلسددتثمرين بتقريددر مددن أعليددة كبددَتة يف ربقيددق التنميددة، لددذلك تعمددل الددد
 عفاءات ضريبية.إ

إعفاءات ضريبية مقررة للمنشأة االقتصادية الوطنيدة: ربدرص أغلدب الددول  –ج 
علدددددى مدددددنح إعفددددداءات للمشدددددروعات االقتصدددددادية لددددددورىا يف التنميدددددة ومردوديتهدددددا علدددددى 

قددددروض لددددبعش  ماالقتصدددداد الددددوطٍت ، كاإلعفدددداءات ادلقددددررة لددددبعش ادلصددددارف الدددديت تقددددد
ة للودائددع بادلصددارف بغيددة تعب ددة ادلشدروعات الدديت تسدداىم يف عمليددة التنميددة وكددذلك ادلقددرر 

 ادلدخرات الوطنية وتوجيهها خلطو التنمية.
إعفاءات ضريبية مقررة للصادرات: فكلما زادت الصادرات انعكدس ذلدك  –د 

على ادليزان التجاري ومن م دعم ميزان ادلدفوعات دبا ينعكس على التنمية االقتصدادية 
لتشددددجيع علددددى التصدددددير ورفددددع اءات لعفدددداصددددة الناميددددة ىددددذه اإلخبسبددددنح الدددددول و ، لددددذا 

 مستواه. 
ألعليدة ىدذا النددوع  وادلعدددات ولدوازم االنتداج اآلالتإعفداءات ضدريبية علدى   -ىدد 
 عفاء بشكل كامل.عفاء يف تنمية االقتصاد غالبا ما يعطى ىذا النوع من اإلمن اإل

  أن يوفر ادلشروع فرص عمل . –ج 
  ث سنوات دددددددددددددددو غلوز سبديده دلدة ث أال يتجاوز اإلعفاء  س سنوات –د 
 رى.دددددددددددددددخأ

 أن يكون النشاط ذا أعلية اقتصادية واجتماعية". -ىد 

 ددا تسدداىم قصددَتة وىددي سبددان سددنوات إال أ ىنددا وقددد تكددون ادلدددة الزمنيددة لنعفدداء
عفدددداءات مقددددررة للمهددددن إو  ،ة االقتصدددداديةيع التنميددددة ادلكانيددددبقدددددر البددددأس بددددو يف تشددددج

واحلرف اليدوية والصناعات الصغَتة: تشجيعا ذلدذه احلدرف والصدناعات دلدا ذلدا مدن دور 
 عفاء.أغلب الدول دلنح ىذا النوع من اإليف االقتصاد الوطٍت واحلد من البطالة تسعى 
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إعفددداءات ضدددريبية للسدددلع الضدددرورية: تسدددعى الددددول دلدددنح إعفددداءات ضدددريبية  –ز 
رية كددادلواد الغذائيددة والتموينيددة دعمددا للمتسسددات وادلشددروعات الدديت علددى السددلع الضددرو 

عفددداءات مدددن لدددو ىدددذه اإل يدددد ادلسدددتهلك، وذلدددك دلدددا سبثتقدددوم بإنتاجهدددا حدددىت وصدددوذلا اىل
العيش الكرمي ودبا ؽلنح الفرصدة لألفدراد مدن الددخول يف ىدذه ادلشداريع دبدا ؼلفدف العدبء 

 على الدولة.
 اء الدخل الناتج عن النشاطات التنموية:موقف ادلشرع اللي  من إعف – 4
 13فقدددرة  33يف ادلدددادة  2010لسدددنة  7نددد  ادلشدددرع الليددد  يف القدددانون رقدددم  

اإلعفدداءات علددى "إعفدداء النشدداطات التنمويددة الدديت تقددرر رئاسددة الددوزراء تشددجيعها بتقدددمي 
فدى مدن مدر للجندة الشدعبية العامدة سدابقا ربديدد النشداطات الديت تعالضريبية ذلا" وتدرك األ

 75عد ه يف ادلدادة ئحدة التنفيذيدة للقدانون ادلدذكور أالضريبة علدى الددخل، وحدددت ال 
عفداءات وذلدك بدالن  علدى أندو " غلدوز للجندة الشدعبية العامدة بنداًء شروط منح ىدذه اإل

على عرض من األمُت منح إعفداءات ضدريبية بصدفة متقتدو لألنشدطة االقتصدادية ادلقامدة 
 ية ادلكانية وذلك وفقا  دلا يلي:ربقيق التنم بادلناطق النائية لغرض

 أن تكون ادلنطقة نائية وفقا دلا ربدده التشريعات النافدة. –أ 

 أن يكون للمشروع جدوى اقتصادية. –ب 

 عفاءات ضريبية اقتصادية بموجب اتفاقيات االزدواج الضريبي: إالفرع الرابع

مدددن  الطدددرق اإلعفددداءتسدددعى الددددول لتجندددب االزدواج الضدددري ، ومدددن بدددُت ىدددذه 
يف  عفدداءات الضددريبية االقتصددادية دور فعددالكددون لنالضددرائب كليددا أو جزئيددا، ومددن م ي

تطرق ذلددددذه أاحلددددد مددددن زدددداىرة االزدواج الضددددري  الددددداخلي أو الدددددويل، وعلددددى ذلددددك سدددد
 ارىا وسبل مكافحتها على النحو التايل:ثحيث ماىيتها وأنواعها وآ الظاىرة من

 االزدواج الضريبي وأنواعو.أواًل: مفبوم 

يعدددد االزدواج الضدددري  مدددن الظدددواىر الددديت تدددرتبو  بالضدددريبة علدددى الددددخل شلدددا قدددد 
يعرقددل خطددو وطددرق التنميددة  االقتصددادية ، وىددو مددا يتطلددب  معرفددة ادلقصددود بددالتهرب 

 اعو كما يلي:نو أالضري  و 

 .مفبوم االزدواج الضريبي – 1
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، فددالبعش لتعريددف االزدواج الضددري  لدديس ىندداك تعريددف جددامع مددانع متفددق عليددو
خر يعتربه غَت مشروع ، فقد عرفدو الدبعش بأندو "فدرض الضدريبة يراه مشروعا والبعش اآل

أكثر من مرة على نفس الشم  أو نفس ادلال"  ويعاب على ىذا التعريف خلدوه مدن 
خدددر يعرفددو بأندددو "إخضددداع شددم  لدددنفس الضدددريبة ريبة، والدددبعش اآلعنصددري ادلددددة والضدد

التعريددف أنددو م  مددرات علددى نفددس ادلددادة دخدد  كاندد  أم رأس ادلددال" ويعيددب ىددذالعدددة 
 الضريبة يف نفس ادلدة. يتضمن عنصر نفاذ

كما عرفتو ايكمة التعامدية السويسرية بأندو "فدرض الضدريبة أكثدر مدن مدرة علدى 
 .(1)نفس الشم  ويف ادلدة ذاما"

 -توافر ما يلي: نو لكي نكون بصدد ازدواج ضري  غلبيتضع من ذلك أ

وحدددددة ادلمددددول اخلاضددددع للضددددريبة ، دبعددددٌت أن يكددددون الشددددم  ذاتددددو الددددذي  –أ 
 األشماص االعتبارية. مرة وتظهر أعلية ىذا الشرط يف يتحمل الضريبة أكثر من

أن تكون ادلدة ادلفروضدة عنهدا الضدريبة ىدي نفدس ادلددة أمدا اذا فرضد  يف  –ب 
 وق  أخر ف  يعد ازدواجا ضريبيا.

حدددددة ادلددددادة اخلاضددددعة للضددددريبة وذلددددك بددددأن يددددتدي الشددددم  أكثددددر مددددن و  –ج 
 ضريبة على نفس الوعاء  يف نفس الفًتة الزمنية.

جند  الددي ػلقدق دخد  يف ريبة ادلفروضدة، وذلدك بدأن ؼلضدع األوحدة الضد –د 
 خضاعو لضريبة شلاثلة يف بلده.ا مث  لضريبة الدخل الليبية م إليبي

 أنواع االزدواج الضريبي – 2

قليم الدولدة ىنداك ازدواج نواح حسب ا هة،  فبالنظر إلل زدواج الضري  عدة أ
خددددر غددددَت نيددددة ادلشددددرع فهندددداك ازدواج مقصددددود وآخددددر خددددارجي ، ومددددن حيددددث داخلددددي وآ

خدر اقتصدادي، نظرنا  انب ادلمولُت صلد أنو يصنف إىل ازدواج قانو  وآ مقصود، وإذا
 -النحو االيت: وسنتطرق ذلا على

                                                           

، كلية  (123)ص/نوح زلمد عبدالرحيم ، مقارنة مع التشريع الضري  اللي اياسب الضري  دراسة نظرية تطبيقية   (1)
 .م1971رات ا امعة الليبية، االقتصاد والتجارة ، منشو 
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 االزدواج الداخلي واالزدواج الخارجي: –أ 

فدداالزدواج الددداخلي ينشدداة نتيجددة ازدواج الضددرائب يف الدددول االرباديددة، كمددا ىددو 
علا احددددى نفدددس ادلدددال ضدددريبتان إذ تفدددرض علددديف الواليدددات ادلتحددددة األمريكيدددة، إاحلدددال 

نتيجدددة ازدواج الضدددريبة  شدددأاألخدددرى تفرضدددو الواليدددة ، أو ين تفرضدددو احلكومدددة االرباديدددة و
بواسطة احلكومدة ادلركزيدة والبلدديات، وإمدا بدازدواج الضدرائب بواسدطة نفدس السدلطة، إذ 

ن شدارة اىل أن القدانو وذبددر اإل تفرض نفس السلطة أكثدر مدن ضدريبة علدى نفدس الوعداء
م يتضددددمن ازدواجدددداً ضددددريبياً داخليدددداً مددددث  يف فددددرض ضددددرائب  1973" لسددددنة 64رقددددم"

لددددخل وضدددريبة عامدددة علدددى األندددواع ادلمتلفدددة مدددن الددددخل إال أن القددددانون نوعيدددة علدددى ا
م يتضددمن ىددذا النددوع  2010" لسددنة 7وكددذلك القددانون رقددم " 2004" لسددنة 11"

 من االزدواج فقد اكتفيا بالضرائب النوعية على الدخل.

(1)ما االزدواج الددويلأ
فينشدأ عنددما تفدرض دولتدان أو أكثدر نفدس الضدريبة علدى  

ادلدادة ونفدس الشدم  كدأن يكدون ىندداك شدركة مركزىدا الرئيسدي يف دولدة وذلدا فددرع نفدس 
يف دولددة أخددرى فتقددوم الدولددة الدديت  ددا ادلركددز الرئيسددي بفددرض ضددريبة علددى دخددل الشددركة  

 يضاً.ريبة أكلو، كما تقوم كل دولة يوجد فرع ذلذه الشركة بفرض ض
ػلددددث نتيجدددة تطبيدددق كدددل ن مثدددل ىدددذا الندددوع مدددن االزدواج أ إىل وذبددددر اإلشدددارة

 دولة لتشريعاما الضريبية دون التنسيق مع الدول اليت ذلا ع قة بدخول ادلمولُت.
لسددنة  7مددن القددانون رقددم  33مددن ادلددادة  10وقددد ندد  ادلشددرع الليدد  يف الفقددرة 

لليبيددُت وللمقيمددُت األجانددب ن الضددريبة علددى الدددخول اخلارجيددة عفدداء مددعلددى إ 2010
 يف ليبيا.

 االزدواج القانوني واالزدواج االقتصادي. –ب 
االزدواج القانو  ىو االزدواج الذي ينشأ نتيجدة خضدوع نفدس الشدم  ألكثدر 
مددددن ضددددريبة واحدددددة، أمددددا االزدواج االقتصددددادي فهددددو الددددذي دبقتضدددداه ؼلضددددع شمصددددان 

قددع ن عددبء الضددريبة النهددائي يق ن عددن بعضددهما ألكثددر مددن ضددريبة، إال أقانونيددان مسددت
                                                           

 .م1999دار النهضة العربية، جامعة القاىرة، ( 332د رفع  ايجوب)ص/ادلالية العامة،   (1)
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زيعها وبعد توزيعها ففدي رباح الشركات ادلساعلة قبل تو علا مثل الضريبة على أعلى أحدا
 مر يقع العبء على ادلساىم. اية األ

 ثانيا: اّثار االزدواج الضريبي وسبل مكافحتو
ثدددار سدددلبية غدددَت مرغدددوب فيهدددا داخدددل الدولدددة الواحددددة وعلدددى لددد زدواج الضدددري  آ

ثددار السددي ة البحددث عددن وسددائل لددت يف اآل زلاولددةمسددتوى الدددول، األمددر الددذي أدى اىل 
ضدري  وسددبل مكافحتدو علددى لد زدواج الضددري ، وعلدى ذلددك سدنتطرق آلثددار االزدواج ال

 النحو التايل:
 اّثار االزدواج الضريبي: – 1

م ، أم غددَت مقصددود داخليددا أاً كددان مقصددودينحصددر أثددر االزدواج الضددري  سددواء أ
هدا شلدا قدد يشدكل وزيدادة نسدبة مدا يسدتقطع مدن وعائخارجيا يف زيدادة عدبء الضدرائب، 

     .(1)نتاج عائق على عجلة اإل
ألثددار  اصددة إذا كددان مقصددوداً وخبالددداخلي  خددرى قددد يددتدي االزدواجومددن جهددة أ
ىل عدددزوف النددداس عدددن نشددداط معدددُت تريدددد الدولدددة إبعددداد النددداس عدددن مقيددددة قدددد يدددتدي إ

الدولدة  ازبداذ االقتصادية شلا يستدعي ةمزاولتو، دلا ػلدثو من أضرار بالعمل داخل ادلنشأ
 .كفيلة دبنع ىذا االزدواج  احًتازيةجراءات إأو رلموعة الدول 

أما االزدواج الدويل فيحدث نتيجة لزيادة عدبء الضدريبة الدذي ػلدثدو فقدد يضدر 
انقدداص  إىل بالدددول الناميددة، لعددزوف رؤوس االمددوال مددن االنتقددال اليهددا شلددا يددتدي بدددوره

مهمدة لتحقيدق التنميدة ، ومدن جهدة  دد مدن ادلشدروعات الديت قدد تكدونفرص التمويل لعد
مدوال الفائضدة لدديها دمدة مدن حيدث تدوفَت فدرص اسدتثمار األخرى قدد يضدر الددول ادلتقأ

ة ومدددن ادلمكدددن أن تفدددرض الضدددريبة علدددى دخدددل ادلسدددتثمر يف كدددل مدددن الدولددد، يف اخلدددارج
ولدددة الكائنددة  دددا أموالددو، أو الندددابع قامدددة أو التددوطُت أو الدالتددابع ذلددا جبنسددديتو أو دولددة اإل

 دخلددو مددن مصددادر يف إقليمهددا فكلهددا أمددور مشددروعة مسددتمدة يف زددل القددانون الدددويل،

                                                           

 .(، مرجع سابق102)ص/ والضري  يف ليبيامبادئ علم ادلالية العامة والتشريع ادلايل   (1)
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مدن ادلشدرع فقدد يدتدي إىل  كان مقصدوداً   ذاإ ثار زلمودة خصوصاوقد يكون ل زدواج آ
 ل ستثمار اخلارجي . منع رؤوس األموال الوطنية من االذباه

 وسائل مكافحة االزدواج الضريبي: -2
ادية شلدددا يسددداعد علدددى سدددلبية مدددن الناحيدددة االقتصددد ثددداراً يدددتدي االزدواج الضدددري  آ

موال وعرقلدة عمليدة التبدادل التجداري، وعلدى ذلدك تسدعى الددول للحدد ىجرة رؤوس األ
تبداع عددة سدبل وتددابَت مدن م خارجيا وذلدك باواء كان داخليا أدمن االزدواج الضري  س

 أىم ىذه السبل والتدابَت ما يلي: ا تفاديو، ومن شأ
 صدار القوانُت الضريبية.ربديد ا هة اليت ذلا حق إ –أ 

 ن تكون التشريعات الضريبية مستقرة نسبيا.العمل على أ –ب 
دراسددة مشددروعات القددوانُت الضددريبية جيدددا وعرضددها علددى ادلراكددز البحثيددة  –ج 

 قبل اعتمادىا من قبل السلطة التشريعية.
ت العامدددددة النفقدددددا مددددداد بشدددددكل كبدددددَت علدددددى الضدددددرائب دلواجهدددددةعددددددم االعت –د 

 النفقات العامة.والبحث عن إيرادات دلواجهة 
ثدر بطريقدة أك أو جزئيداً  ليداً عقد اتفاقيات دولية لتفدادي االزدواج الضدري  ك –ىد 

فضددل دبددا ػلقددق فاعليددة  شلددا يسدداعد علددى تدددفق رأس ادلددال والسددلع واخلدددمات بشددكل أ
اقتصادية وسياسية معينة، وذلك بأن تفرض الضريبة على الددخل يف دولدة ادلنبدع  أىدافاً 
 فقو.

:لخاتمةا  

كو ا اسدتثناء عدن   - عفاءات الضريبيةن اإلؽلكن القول إىذه الدراسة يف خاسبة 
أعليددة كبددَتة فلددم يعددد ؼللددو تشددريع ضددري  منهددا، فهددي  -األصددل العددام يف فددرض الضددريبة

سددس التشددريعات الضددريبية احلديثددة، ومددا أن يصدددر تشددريع ضددري  حددىت يثددار أحددد أىددم أ
  !عفاءات من عدمهالتساؤل ما مدي توسع ادلشرع يف اإلا
 ة توصل  لعدة نتائج أعلها ما يلي:ة ىذه الدراسويف خاسبة ىذه الدراسة خاسب  
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اإلعفددداءات الضدددريبية االقتصدددادية ىدددي إعفددداءات منحهدددا ادلشدددرع لتحقيدددق   – 1
غلدددايب علدددى ادلسدددتوى الدددداخلي إىدددداف اقتصدددادية معيندددة، تدددنعكس بشدددكل ىددددف أو أ
 واخلارجي .

   ددددذددددددوأخ ،استناد ادلشرع اللي  عند فرض ضريبة الدخل على نظرية اإلثراء – 2
  -رد علددى عكددس التشددريعات ادلقارنددة " األبددادلفهوم الواسددع للدددخل اخلاضددع للضددريبة 

 العراقي"
دوات صددادية أعليددة قصددوى كو ددا أحددد أىددم أأن لنعفدداءات الضددريبية االقت – 3

 الدولة للتدخل يف النشاط االقتصادي لتحريك عجلة التنمية.
تشددجيع  إىل مطلقدداً ال جزئيدداعفدداًء عفدداء النشدداط الزراعددي البحدد  إيددتدي إ – 4

 راضي الزراعية وتشجيع النشاط الف حي.ط الزراعي والتوسع يف استص ح األالنشا
عفدددداء نشدددداط التصدددددير يزيددددد مددددن القدددددرة التصددددديرية الفعليددددة ادلتمثلدددددة يف إ – 5
 كرب قدر من ادلنتجات ذات ا ودة العالية.أتصدير 

 التوصيات
 يلي :ما خاتمة ىذه الدراسة ب وصي فيأ

عادة النظر يف التشريعات الضريبية وخاصة قدانون ضدرائب الددخل ضرورة إ – 1
 دبا يتفق مع التطورات ادلعاصرة والنظم الضريبية احلديثة.

اإلعفدداءات علددى مدددى الددزمن علددى جهددة اإلدارة متابعددة مدددى فاعليددة ىددذه  – 2
 وجو القصور وزلاولة معا تو الحقاً.لتكتشف أ
للنشددداط الزراعدددي حبيدددث يشدددمل الددددخل النددداتج عدددن تربيدددة عفددداء الكلدددي اإل – 3

سددوة  دداك وكددل مالددو ع قددة بإنتدداج الغددذاء دون صددناعتو أاحليوانددات والنحددل ومددزارع األ
 بالتشريعات ادلقارنة.

عقائمة المراج  
   اإلعفاءات الضريبية يف النظم احلديثة "دراسدة مقارندة"، أسدعد الطداىر أمحدد، بددون دار

 م.2001نشر طبعة 
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   اإلعفددداءات الضدددريبية كحدددوافز لغددددرض تشدددجيع االسدددتثمار أبددددو القاسدددم الطبدددويل، سددددام
القمددددددداطي، نددددددددوة النظدددددددام الضدددددددري  يف ليبيدددددددا، منشدددددددورات اكادؽليدددددددة الدراسدددددددات العليدددددددا  

 م.2001،

   اإلعفددددداءات الضدددددريبية ودورىدددددا يف االسدددددتثمار االجنددددد ، دراسدددددة مقارندددددة، عبددددددا  عمدددددر
 .م2006-2005منشورة، جامعة طرابلس، البكوش، رسالة ماجستَت، غَت 

   ،اإلعفدداءات مددن ضددريبة الدددخل، دراسددة مقارنددة، عبدالباسددو ا حيشددي، الطبعددة األوىل
 م.2008دار احلامد، 

   م.1987التشريع الضري ، الضرائب على الدخل، أمحد بديع بليح، منشأة ادلعارف 

 ة نصَت، رسالة ماجستَت، جامعة الضرائب غَت ادلباشرة يف التشريع ادلايل اللي ، أمل مجع
 م.2008طرابلس، 

   الضريبة العقارية يف القانون اللي ، أميمة اذلوش رسالة ماجستَت، جامعة طرابلس، كلية
 م. 2008القانون، طرابلس، 

   بشأن ضريبة الدخل يف األردن م2009لسنة  28القانون رقم. 

   ليبيا والئحتو التنفيذية.بشأن ضرائب الدخل يف م  2010لسنة  7القانون رقم 

   بشأن تشجيع االستثمار يف ليبيا.م  2010لسنة  9القانون رقم 

   ،ادلالة العامة والتشريع الضري ، أعاد محود القيسي، دار الثقافة، األردن، الطبعة الثامنة
 م.2011

   ،ادلاليدددددة العامدددددة دراسدددددة ل قتصددددداد العدددددام، السددددديد عبدددددد ادلدددددوىل، مطبعدددددة جامعدددددة القددددداىرة
 م.1978

   ،ادلالية العامة والقانون ادلايل، عادل العلي، إثراء للنشدر والتوزيدع، األردن، الطبعدة األوىل
 م.2009

  ،م.1997ادلالية العامة، أمحد زىَت الشامية، خالد اخلطيب، دار زىوان للنشر والتوزيع 

  ،م1997مبادئ ادلالية العامة، حامد عبداجمليد دراز، مركز اإلسكندرية للكتاب. 

  ،م.1994مبادئ ادلالية العامة، منصور مي د يونس، جامعة طرابلس، الطبعة األوىل 

  ،مبدددادئ علدددم ادلاليدددة العامدددة والتشدددريع ادلدددايل والضدددري  يف ليبيدددا، زلمدددود الدددزروق الشددداوش
 .م2009مكتبة طرابلس العلمية العادلية، 
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 طيددة عبدالواحددد " رللددة ادلعاملددة الضددريبية للمشددروعات االجنبيددة، "دراسددة مقارنددة السدديد ع
العلوم القانونية واالقتصادية، العددد الثدا ، السدنة الرابعدة واالربعدون ،جامعدة عدُت  دس،  

 .م2002كلية احلقوق، 

  موقع ىي ة تشجيع االستثمار www.investinlbya.ly 

  .نظرية الضريبة والتشريع الضري  اللي ، خالد الشاوي، جامعة قاريونس، بنغازي 

  وعاء ضريبة الدخل يف التشدريع الضدري  " التبداين يف األنظمدة الضدريبة القائمدة يف الددول
 م.2008العربية"، دراسة مقارنة، عبد الباسو علي الزبيدي، الطبعة األوىل، 
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