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  سراج محمد خالط .أ

  صرمان - كلية االقتصاد –قسم االقتصاد 
  ةـــــــــة الزاويـــــجامع

  :ملخص 
باعتبارها لهـا  تناولت هده الورقة موضوع الضرائب ودورها في االقتصاد الليبي 

دور هام في الحياة االقتصادية من حيث كونها أداة فعالة في توجيه المـوارد االقتصـادية   
واهتمت هـده   ،ترشيد اإلنفاق وتحفيز االستثمار وزيادة إيرادات الدولة ،وتحقيق األهداف

الورقة بمعرفة وتحليل النظام الضريبي الليبي خالل ثالث فترات صدر فيهـا اكتـر مـن    
وتوصلت إلي عدة نتائج أهمها هناك ارتفاع في معدالت الضـرائب فـي    ،ن ضريبيقانو

االقتصاد الليبي التي تؤثر تأثيراً سلبياً على حصيلة اإليرادات الضريبية وعلـى مسـاهمة   
وذلك ألن الممولين سيحاولون التهـرب مـن دفـع     ،الضرائب في تمويل الموازنة العامة

  .الضرائب بسبب معدالتها المرتفعة
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  :تمهيد
فقد خرجـت  ،تقوم الدولة المعاصرة بدور ال يخفى على احد في الحياة االقتصادية

الدول الحديثة من دائرة الوظائف التقليدية لتدخل في مجال أوسع وأرحب مـن الوظـائف   
وفي سبيل تحقيق هـذه   ،من اجل تحقيق أهدافه ،التي تؤثر على مجمل حياة أفراد المجتمع

لة كل الوسائل واألدوات المتاحة لها باستخدام سلطتها السيادية فـي  األهداف تستخدم الدو
وتستخدم الدولة كل السياسات أو بعضها بتناسق لتحقيق أهداف  ،سن القوانين والتشريعات

 ،المجتمع من خالل التدخل والتوجيه للنشاط االقتصادي عن طريق السياسات االقتصـادية 
السياسة المالية والتي هـي بـدورها جـزء مـن     والسياسة الضريبية ما هي إال جزء من 

و ذلك باعتبار أن السياسة الضريبية برنامجا تخططـه وتنفـذه    السياسة االقتصادية للدولة
الدولة عن عمد مستخدمة فيه أنواع وأساليب وفنون الضرائب ألحـداث آثـار مرغوبـة    

  .)1(وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط االقتصادي
 ،وتأسيسا على ذلك فان النظام الضريبي يعتبر الترجمة العلمية للسياسة الضـريبية 

بحيث يكون دور النظام الضريبي ألي دولة من الدول ترجمة ما تصـبو إليـه السياسـة    
الضريبية من أهداف إلى واقع ملموس على شكل ضرائب محددة تصيب أوعية ضـريبية  

  .بوسائل وأساليب تحصيل معينة ،عية المحددةمحددة وبأسعار محددة وبطرق تقدير لألو
فالنظام الضريبي هو التجسيد الواقعي العلمي ببنيانه لألسس والوسائل التشـريعية   

  . )2(والتنظيمية والعملية للسياسة الضريبية المقررة

  :مشكلة الدراسة 
 لقد شهد العالم عدة صدمات اقتصادية كان سببها ظهور مشكالت جديدة متتالية لم 

التضخم وغيرها مما أدي إلـى بـروز    ،البطالة ،تتمثل في كل من الكساد ،يعرفها من قبل
عدة أفكار اقتصادية متباينة جسدتها عدة مدارس مختلفة ظهرت خـالل حقبـات زمنيـة    
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حيث شكلت السياسة الضريبية ،متعاقبة عملت على تشخيص هذه األزمات وطرق عالجها
سواء  ،المالية التي تملكها الدول إلدارة اقتصادها الوطنيباعتبارها من أهم أدوات السياسة 

للدول المتقدمة أو النامية باإلضافة إلى األدوات االقتصادية األخـرى لتحقيـق األهـداف    
  .))االستقرار ،النمو ،التوظيف(( االقتصادية المنشودة

  :فرضية الدراسة 
  الضريبية التي تؤثر علـى  إن ارتفاع معدالت الضرائب يودي إلي تدني اإليرادات

  .االقتصاد الليبي

  :أهمية الدراسة 
  -:تتركز أهمية الدارسة على نقطة رئيسية وهي

     معرفة وتحليل النظام الضريبي الليبي خالل ثالث فترات صدر فيهـا اكتـر مـن
  .قانون ضريبي

  :أهداف الدراسة 
 -:تسعى الدارسة إلى تحقيق األهداف اآلتية  

قتصاد الليبي والتعرف على أهم مالمح النظام الضريبي الليبي استعراض خصائص اال -1
 .)2010 – 1990(خالل الفترة 

التي مرت بها الضرائب في النظام الضـريبي  ) )نقاط القوة والضعف((محاولة تقويم  -2
  . إن وجد من اجل الوصول إلى نظام ضريبي جيد في االقتصاد الوطني

  :منهجية الدراسة 
تتخذ الدراسة المنهج الوصفي الذي يعمل على جمع المعلومات مـن مصـادرها   
المختلفة وإخضاعها بعد ذلك للتحليل وصوال إلي النتائج ولهذا فان الباحث سيقوم بدراسـة  
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وكذلك سيعمل الباحـث   ،الخاصة بالدراسة ،األدبيات االقتصادية المنشورة وغير المنشورة
ت من الجهات ذات االختصـاص التـي بنيـت عليهـا     على دراسة اإلحصائيات والنشرا

  .الدراسة

  :حدود الدراسة 
فبالنسـبة للفتـرة   ) )2010إلى  1990((تتمثل حدود الدراسة خالل الفترة ما بين  

التسعينيات فهي تعتبر بداية صدور قانون مزاولة األنشطة االقتصادية من خـالل إنشـاء   
رأس المال الفردي المحلى و األجنبـي   والتشاركيات والشركات المساهمة لغرض تشجيع

فان هذه السنة تعتبر أحدث وأخر فترة صدر  2010لالستثمار في ليبيا و أما بالنسبة لسنة 
  .فيها قانون ضريبي
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  اإلطار النظري 
  .النظام الضريبي الليبي: أوالً

  :االقتصاد الليبي نظرة عامة
أن ليبيا دولة تستورد أكثر مـن  يواجه االقتصاد الليبي سلسلة من التحديات حيث  

مـن  %  4أما الزراعة والسياحة كقطاعين ال يستوعبان أكثـر مـن    ،من الغذاء%  75
من الناتج المحلي اإلجمالي وعلـي خلفيـة التطـورات    % 5وال يساهمان إال بـ  ،العمالة

االقتصادية التي مر بها االقتصاد الليبي خالل حقبة السـتينيات التـي أفـرزت السـمات     
ألساسية لهذا االقتصاد فقد انطلقت إستراتيجية التنمية للتعامل مع هذا الوضع مـن نقطـة   ا

أساسية تمثلت في تحديد إنتاج النفط عند المستوى المعقول فنيا واقتصاديا للمحافظة علـى  
هذه الثروة الناضبة والحيلولة دون تبديدها و العمل على اجتناء أكبر مردود اقتصادي منها 

وجيه أكبر قدر ممكن من العوائد النفطية نحو تنمية القطاعـات االقتصـادية   عن طريق ت
وذلك لتصحيح مسار االقتصاد الوطني والدفع به نحو النمو المتوازن من خـالل   األخرى

  .)3(التركيز على القطاعات اإلنتاجية األساسية المتمثلة في الزراعة والصناعة
ليبيا منذ مطلع السبعينيات تحقيق معدالت فقد استهدفت عملية التخطيط للتنمية في  

عالية من النمو في الناتج المحلى اإلجمالي والدخل القومي الحقيقي مصحوباً بزيادة نصيب 
 ،الفرد من هذا الدخل وذلك من خالل إعادة هيكلة االقتصاد لصالح القطاعات غير النفطية

تكثيف استثماراتها في القطاعات ولتحقيق هذه األهداف فقد اعتمدت إستراتجية التنمية على 
الزراعـة و  (ى القطاعات اإلنتاجية األساسية واألنشطة االقتصادية بوجه عام والتركيز عل

وقطاعات البنية التحتية و ذلك إلحداث دفعة قوية تمكن هـذه القطاعـات مـن    ) الصناعة
ت وعلـى  وبالرغم من ضخامة األموال المستثمرة في مختلف القطاعا ،تحقيق مستهدفاتها

مستوى جميع المناطق بهدف تحقيق جملة من األهداف كان في مقدمتها تنويـع مصـادر   
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الدخل واإلنتاج بما يمكن من خلق موارد من العمالت األجنبية تكون مساندة لدخل الـنفط  
إال إن هذا الهدف لـم يتحقـق    ،في األجلين القصير والمتوسط وبديله له في المدى الطويل

  .بفعل أيدي خفيا
 :)4(وهناك مجموعة من السمات والخصائص التي اتصف بها االقتصاد الليبي أهمها األتي

  .اتساع رقعة األرض وصغر حجم السكان -1
  .نقص القوى العاملة -2
  .هيمنة قطاع النفط على النشاط االقتصادي -3
  .االعتماد على سلعة تصديرية واحدة -4

الحديث هي اكتشاف الـنفط بكميـات    وتعتبر النقطة الفاصلة في االقتصاد الليبي 
أما قبل ذلك فقد كان االقتصاد الليبي نموذجاً لالقتصاد المتسـم   ،تجارية في بداية الستينات

واتسـمت األوضـاع المعيشـية للسـكان      بالعجز االقتصادي وتخلف الهياكل االقتصادية
 أعدته األمـم في تقرير  Benjamin Higgins األستاذ بنجامين هيجنزبالتدهور مما أكده 
فرصة ليبيا في التنمية االقتصادية تماثل فرصـة القطـب المتجمـد    " المتحدة حول ليبيا 

  "الشمالي 
فـإن مرحلـة مـن الفـائض      ،تزايد أسعار النفط عالمياً وعند ظهور مؤشرات 

واستمرت تلك المرحلة حتـى   ،االقتصادي والوفرة أطلت على الوضع االقتصادي في ليبيا
وقـد شـهدت    ،1999بعد ذلك مرحلة الحصار واألزمة حتى نهاية عام  لتأتى 1980سنة 

هذه المرحلة تدهوراً في أسعار النفط وكمياته المصدرة مما أدى إلى تراجـع اإليـرادات   
تلك االختالل الهيكلية التي عانى منها االقتصاد الليبـي يمكـن    ،المحصلة لالقتصاد الليبي
  :ردها إلى األسباب اآلتية 

أسعار النفط العالمية وما أدى إليه من أزمة تسويقية كبرى اتضحت أبعادهـا   انخفاض .1
  .في فترة سابقة
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الـواردات  ( انخفاض حجم الواردات السلعية واقتصـارها علـى الضـروري فقـط     .2
وهو ما انعكس على نقص العرض وتزايد الطلب وارتفاع أسعار العديد مـن   )االستهالكية

  .السلع والخدمات
والذي أدى إلى ظهور السوق الموازنـة   ،فرض الرقابة المشددة على الصرف األجنبي .3

  .مع تزايد الطلب على العمالت األجنبية وبالتالي تزايدت األسعار طردياً
عدم االنضباط الذي ساهم في تهريب العديد من السلع المعمرة إلى الدول المجاورة مما  .4

  .نقص في العرض وارتفاع األسعار إلي
عدم ثبات القوانين والتشريعات وتغير اللوائح بصورة مستمرة جعلت اإلدارة العامة في  .5

  .وضع غير مستقر
  :)5(كما يواجه النشاط االقتصادي في ليبيا مجموعة أخرى من التحديات من أهمها

   .غياب ثقافة التركيز على االنجازات في العمل والتميز فيه -
  للقيادات اإلداريةاالختيار غير المناسب.  
  وجود تدخالت من جهات عدة وتداخالت في االختصاصات والمسؤوليات بين الجهات

   .المختلفة
 سوء التنفيذ وغياب المتابعة للمشروعات التنموية.   
  المادية و البشرية(سوء إدارة الموارد(.  
  غياب البيانات والمعلومات االقتصادية واإلحصائيات عن كل األنشطة االقتصادية  
       ضعف االتصال والتواصل والثقة الالزمة بـين القطـاع العـام والخـاص المحلـي

   .واألجنبي
 البيروقراطية الزائدة عن الحد الضروري لسالمة اإلجراءات واألعمال.  
 مار والعمل الخاص وبعث المشاريع في غياب العناصر المحفزة والمشجعة على االستث

   .بيئة عمل النشاط االقتصادي الليبي
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   ضعف هيكل الرواتب في الخدمة المدنية وغياب التحفيز المادي والمعنوي وما ترتـب
   .عليه من ضعف القدرات المؤسسية

    اإلدارة (معالجة المشاكل والتحديات بشكل فردي وعدم التعامل معها بشـكل جمـاعي
   .)باألزمات

   تمحور العمل بشكل كبير حول العمليات واإلجراءات الروتينية بدالً من تركيزه علـى
   .النتائج

 وغياب نظم ومعايير محاسبية موحدة ،ضعف الشفافية في إنفاق المال العام.  
  تدني وجود المهارات المطلوبة في الوظائف العامة إضافة إلى تضخم الجهاز اإلداري

  .مما ضيع الفاعلية والكفاءة في اإلدارة العامة )لة المقنعةالبطـا(بشكل ملفت للنظر 
     ضعف التنسيق بين اللجان الشعبية العامة القطاعية المختلفة بما انعكـس سـلبا علـى

 .)6(تحقيق األهداف وتنفيذ القرارات وتباطؤ عملية التنمية

  :مفهوم النظام الضريبي وعناصره -ثانيا
  :منهجين رئيسين تقوم دراسة األنظمة الضريبية على 

يرتكز المنهج األول على دراسة النظام الضريبي بمعناه الواسع بينما يقوم المـنهج  
وعلى هذا األساس يمكن تقديم تعريفين  ،الثاني على دراسة النظام الضريبي بمعناه الضيق

  .للنظام الضريبي يعتمد األول على المعني الواسع واألخر على المعني الضيق
  :النظام الضريبي بمعناه الواسع تعريف  - 1

مجموعـة العناصـر اإليديولوجيـة    (يعرف النظام الضريبي بمعناه الواسع بأنـه  
فالنظام الضريبي باعتبـاره   ،)7( )واالقتصادية التي تؤدي تركيبها إلى كيان ضريبي معين

وتطبيقهـا  مجموعة الضرائب التي يراد اختيارها (الضريبية هو  الترجمة العلمية للسياسة
في مجتمع معين وزمن محدد لتحقيق أهداف السياسة الضـريبية التـي ارتضـاها ذلـك     

  .)8( )المجتمع
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الواجهـة   )مجموعـة الضـرائب  (بحيث يكون هذا الوجود أو الكيان الضـريبي  
وبحيث ينطوي مفهوم النظام الضريبي وفقا لـذلك   ،الملموسة والمحسوسة للنظام الضريبي

شريع الضريبي في دولة معينة في ضـوء واقعهـا االقتصـادي و    على دراسة وتحليل الت
فالنظام الضريبي يمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية تشكل  .االجتماعي والسياسي
وبالتالي فأن النظام الضريبي لدولة ما يولد من رحـم بيئتهـا    ،أنتجته من نفس البيئة التي

الوقت فانه يعيش ويستمر في الحياة مرتكـزاً  االقتصادية واالجتماعية والسياسية وفي ذلك 
فالعالقة تبادلية وفي االتجـاهين   ،على دعائم هذه البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

فكما يتأثر النظام ألي دولـة بالبيئـة االقتصـادية واالجتماعيـة      ،أي عالقة تأثر و تأثير
  .ة باعتباره احد مكوناتهاويؤثر في هذه البيئ،وتغيرها والسياسة وبحيث تطورها

  :تعريف النظام الضريبي بمعناه الضيق
فنطـاق   ،تقوم دراسة النظام الضريبي بمعناه الضيق على أساس انه مجرد تشريع

دراسة النظام الضريبي في هذه الحالة ال يتعدي تحليل األحكام التشريعية للنظام الضريبي 
وما يثيره التطبيق من مشاكل إدارية وفنية وحتـى انتهـاء    ،منذ صدورها ومن تم تطبيقها

مجموعـة  (حيث يعرف النظام الضريبي في هذه الحالة بأنه عبارة عـن   ،عميلة التحصيل
القواعد القانونية والفينة التي تمكن من االستقطاع الضريبي فـي مرحلـة المتتاليـة مـن     

  .)9( )التشريع إلى الربط والتحصيل
  الضريبيعناصر النظام  -2
   :السياسة الضريبية  -أ

حيث تشكل  ،فالسياسة الضريبية تؤدي دورا هاما في مجال تحقيق أهداف المجتمع
مع غيرها من السياسات االقتصادية عوامل تأثير على مجري النشـاط االقتصـادي ممـا    

  .)10(يحقق األهداف التي يسعي المجتمع إلى تحقيقها
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   :التشريع الضريبي  -ب
مبادئ وقواعد السياسة الضريبية على شكل قوانين تسمى التشريع  تترجم وتصاغ

حيث تحرص اغلب الدول في  ،الضريبي الذي يتناول الجانب التطبيقي والعملي للضرائب
العصر الحديث على عدم فرض أو إلغاء ضريبة إال بنص قانوني يصدر عـن السـلطات   

   .)11(التشريعية في هذه الدول
 في مادتـه رقـم   )11/12/1969(بتاريخ  عالن الدستوريفمثال في ليبيا ينص اإل

  :على التالي  )12( )7(
ال يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إال بقانون وال يجوز إعفـاء مـن   ((

  .)13( ))الضرائب غير األحوال المبنية في القانون
  :اإلدارة الضريبية  -ج

والتحقق من سـالمة تطبيقهـا   تختص اإلدارة الضريبية بتنفيذ القوانين الضريبية 
حماية لحقوق الدولة من جهة وحقوق الممولين من جهـة أخـري واقتـراح التعـديالت     
والتشريعات الضريبية التي ترقى بالنظام الضريبي إلى درجـات مـن اإلتقـان وتسـاعد     

  .المجتمع على تحقيق أهدافه االقتصادية واالجتماعية والسياسية
الضريبية المثلى ألي مجتمع هو ال شـك مـرتبط   كما أن تحقيق أهداف السياسة 

وكثير ما قيل أن الجهاز الضريبي أو النظـام الضـريبي    ،بمستوى كفاءة إدارته الضريبية
الكفء ال يمكنه أن يحول ضريبة سيئة إلى ضريبة حسنة ولكن الجهاز الضـريبي غيـر   

  .)14(الكفء يستطيع أن يحول أحسن الضرائب إلى أسوائها

  :هيكل ومشاكل النظام الضريبي الليبي طبيعة -ثانياً
  :طبيعة الهيكل الضريبي في ليبيا : أوال 

 ،يقصد بالهيكـل الضريبي مجموعة الضرائب السارية في الدولة في وقت معـين 
وحيث أنه أصبح للضريبة مفهوم معاصر يقوم على اعتبار الضريبة أحدى الوسائل المالية 
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ـ  وتوجيـه النشـاط    ،اة االقتصـادية واالجتماعيـة  التي تمكن الدولة من التدخل في الحي
  .االقتصادي إلى وجهة معينة

فالدولة تقوم من حين إلى أخر بإدخال بعض التعديالت على هيكلهـا الضـريبي   
نتيجة للتطورات االقتصادية واالجتماعية في المجتمع وذلك بفرض أنـواع جديـدة مـن    

اإلعفاء منها انسجاماً مـع التطـورات   الضرائب أو بإلغاء بعض الضرائب أو تعديلها أو 
   .)15(بغية جعل ذلك الهيكل مالئما لالقتصاد الذي يتبعه ومشجعاً على نموه ،ومواكبة لها

ومن المتفق عليه في علم الضرائب أنه ال يجوز فرض أي ضريبة أو تعـديلها أو  
الدولة ونظراً  إلغائها أو اإلعفاء منها إال بقانون يصدر عن السلطة التشريعية المختصة في

لألهمية األصولية لهذه القاعدة فقد تبنتها اغلب الدول الحديثة في دساتيرها وهذا ما حـدث  
منه وبناء على ذلك صدرت في ) 17(بالنسبة لليبيا في اإلعالن الدستوري لليبيا في المادة 

تتضمن فرض ضرائب مختلفة األنـواع وتنظـيم طـرق     ،)16(ليبيا عدة تشريعات وقوانين
بالنسبة لقـانون ضـريبة    عليها واإلعفاء منها وهذا ما حدث ربطها وجبايتها واالعتراض

معموالً به لمدة ثالثـين عامـا    )1973(لسنة  )64(الدخل في ليبيا حيث كان القانون رقم 
قتصاد الـوطني كـان   ضمن توجهات وأهداف المجتمع فمع التغيرات التي طرأت على اال

من الضروري النظر في استحداث هذه الضرائب لتتوافق مع هذه التغيرات وبنـاء علـى   
بشأن ضـريبة الـدخل    )2004(لسنة  )11(ذلك تم إلغاء هذا القانون وإصدار القانون رقم 

ومن ثم إصدار القـانون رقـم    ،وذلك عمالً بهذه القاعدة هذا من ناحية الضرائب المباشرة
لسـنة  ) 11(م بشان ضرائب الدخل الذي عليه ثم إلغاء القـانون رقـم    2010نة لس) 7(

2004.   
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فقد حدة حدا الضرائب المباشـرة حيـث تـم    

 )1973(لسـنة   )66(بدالً من القانون السابق رقم  )2004(لسنة  )12(إصدار القانون رقم 
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فقد عدل بعـض بنـود القـانون     2010لسنة ) 8(رقم أما القانون  ،لينظم ضريبة الدمغة
   .السابق بشأن الدمغة والتي سيتم التطرق إليها فيما بعد

  :لضريبي الليبي خالل فترة الدراسةالضرائب في النظام ا
وتعديالته في  1973 لسنة )64(لقد تمت الدراسة على قانون ضرائب الدخل رقم 

باإلضافة إلى كل من مذكرته اإليضاحية والئحته التنفيذية مـن جهـة والتعليمـات     ،ليبيا
والمنشورات الصادرة بخصوص ضرائب الدخل من مصلحة الضرائب العامة مـن جهـة   

 19/9/1973الموافـق ل   ،هجـري  1393/شـعبان /22وقد صدر هذا القانون في  ،ثانية
وقد أصـبح سـاريا    ،1969لسنة  )21(م والذي بموجبه تم إلغاء القانون السابق قانون رق

   .)17(1/10/1973اعتباراً من 
 ويتضمن النظام الضريبي الليبي كالً من الضرائب المباشـرة والضـرائب غيـر   

الضـرائب علـى الـدخل ورأس المـال وتنقسـم       ،وتشمل الضرائب المباشرة ،المباشرة
الشـركات   وضرائب علـى دخـل   ،الضرائب على الدخل إلى دخل األشخاص الطبيعيين

باإلضافة إلى ضرائب الدخل العام وضريبة الجهاد والصندوق القـومي الفلسـطيني أمـا    
ضرائب على رأس المال فتشمل ضريبة أراضي الفضاء والضريبة على العقارات السكنية 

 ،أما ضريبة اإلرث فهي ال تطبق في االقتصاد الليبـي  ،والضريبة على المواشي والدواجن
المباشرة إلى ضرائب على االسـتهالك وضـريبة علـى التـداول      وتنقسم الضرائب غير

وتشمل الضرائب على االستهالك الضرائب الجمركية وضريبة اإلنتاج وضـريبة   )الدمغة(
  .المالهي

فمع التغيرات التي طرأت على االقتصاد الليبي فقد صدرت العديد مـن القـوانين   
وصـدور قـانون    1973لسنة )64(قم الضريبية الجديدة حيث تم إلغاء القانون الضريبي ر

 )12( وقانون ضريبة الدمغة رقـم  ،)2004(ر .و 1372 لسنة )11(ضرائب الدخل رقم 
وما صاحب تلك القوانين من لوائح تنفيذية وتعليمات تفسـيرية   ،)2004(ر .و1372لسنة 

وإدارية ومنشورات إلى جانب صدور بعض القوانين المنظمة ألنواع أخرى من الضرائب 
وتكليف مصلحة الضرائب بتطبيق أحكـام قـانون مسـاهمة     ،المفروضة على رأس المال
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 .)18(األخرى غيرها من القوانينالليبيين في الشركات العامة وقانون التضامن االجتماعي و
إال انه تم إلغاء قـانون مسـاهمة الليبيـين بـنص القـانون بحكـم المحكمـة بتـاريخ         

وتعتبر الضرائب من أدوات السياسة المالية في االقتصـاد الليبـي إذ    .)19(12/11/2008
يمكن استخدامها لتحقيق مجموعة مـن األهـداف االقتصـادية واالجتماعيـة المرغوبـة      

ب تمثل مورداً تمويلياً للدولة لإلنفاق منه على المشروعات العامة والتي اليستطيع فالضرائ
  :والجداول التالية توضح معدالت الضرائب في ليبيا القطاع الخاص القيام بها 

  )64(يوضح معدالت ضرائب الدخل في ليبيا حسب القانون رقم ) 1(جدول رقم 
  . 1973لسنة 

 الضريبة وعاء الضريبة %سعر الضريبة  اإلعفاءات

سـنويا   480يعفي الحد األدنى لنفقات المعيشة  -1
  .لمتزوج وال يعول 720لألعزب و 

  .من الدخل مصاريف صيانة% 20يعفي  -2
  .)سكن واحد(السكن المخصص لسكني الممول  -3
العقار المخصص لمزاولة نشاط الممول الخاضع  -4

  .للضرائب
 .الزراعةالعقار المخصص إلغراض  -5

األولي من الـدخل   6000الـ 
15%  

ما زاد % 20التالية  4000الـ 
 % 25على ذلك 

الدخل الناتج عـن اسـتثمار    -1
  .العقارات

األراضي الفضـاء المحلقـة    -2
  .بالمباني المنفصلة عنها

مقابل االنتفـاع باألراضـي    -3
الزراعية دون النظر إلى ما تغله 

 .األراضي

ــل   -1 ــريبة دخ ض
  ..)20(العقارات

أوقف العمل بأحكام الضريبة على دخل الزراعـة  
سنوات اعتبارا من العمل بقانون الضرائب  10لمدة 

 .م 73الصادر في 

سنويا من الدخل الخاضـع  % 5
 ألحكام هذه الضريبة 

تسري على الـدخل النـاتج مـن    
ــث   ــي البح ــتغالل الزراع االس

 .لألراضي الزراعية

ضريبة على دخل  -2

  ..)21(الزراعة

 ،لألعـزب  480الحد األدنى لنفقات المعيشة  يعفي
للمتـزوج   900للمتزوج وال يعـول أطفـال    720

 .ويعول أطفال

دينار األولي مـن   12000الـ 
ما زاد على ذلك  ،%20الدخل 

35%. 

الدخول الناتجة مـن مزاولـة أي   
نشــاط تجــاري أو صــناعي أو 

 .حرفي

ضريبة على دخل  -3
ــناعة  ــارة والص التج

  ...)22(والحرف
األولي من الـدخل   16000لـ ا 

 .%35ما زاد على ذلك  ،20%

تفرض الضريبة على دخول المهن 
الحرة على أساس أن يكون العمل 

  .العنصر األساسي فيها
  

ضريبة على دخل  -4
  ..)23(المهن الحرة 
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 الضريبة وعاء الضريبة %سعر الضريبة  اإلعفاءات

  .المصروفات ،يعفي الحد األدنى لنفقات المعيشة -1
أنفقها ما يقبضه الممول نظير المصروفات التي  -2

  .في سبيل المصروفات
ما يقبضه الممول نظير المصروفات التي أنفقها  -3

  .في سبيل أداء عمله
ما يستقطع من الممول من جزاءات الخصم أو  -4

 .التغريم

دينار األولـي مـن    1800الـ 
  .%8الدخل 

  .%10دينار التالية  1200الـ 
  .%15دينار التالية  1800الـ 
  .%20دينار التالية  1800الـ 
  .%25دينار التالية  1800الـ 

 .%30ما زاد على ذلك 

تسري الضريبة علـى األجـور   
والمرتبات والمكافـآت عينيـة أو   

 .نقدية الناتجة

ــى   -5 ــريبة عل ض
األجور والمرتبات وما 

  .في حكمها

تعفي دخول المستخدمين األجانب الذين قدموا إلـى  
البالد بناء على عقد عمل مع الدولـة أو الهيئـات   

 .والشركات العامة أو الخاصة

تفرض الضـريبة علـى دخـول     .من الدخل الخاضع لها% 20
الناتجة في الخارج للمقيمين فـي  
  الـبالد ســواء كـانوا ليبيــين أو   

 .جانب

ــى   -6 ــريبة عل ض
ــة  ــدخول الخارجي ال

  ....)24(للمقيمين

  
  
  
 

  .الفوائد الناتجة من الودائع -1 .من الدخل الخاضع لها% 20
الناتجة من حسـابات  الفوائد  -2

 التوفير

ــى   -7 ــريبة عل ض
الودائـــع لـــدي  

  ..)25(المصارف

دينار األولي من الدخل وتفـرض  4000ويعفى الـ 
 .الضريبة على ما جاوز ذلك

ل األولـي مـن   .د 4000الـ 
  .الدخل معفاة

  .%15ل التالية .د 3000
  %25ل التالية .د 5000
  .%35ل التالية .د 8000

  .%45ل التالية .د 15000
  .%55ل التالية .د 25000
  .%65ل التالية .د 40000

  .%75ل التالية .د 100.000
 .%90ما زاد على مائتي ذلك 

مجموع الـدخول الخاضـعة    -1
للضرائب النوعية التـي حصـل   

  .عليها الممول في السنة السابقة
ما يوزع علـى الشـركاء أو    -2

المساهمين في الشركات الخاضعة 
 .لضريبة الشركات

بة العامـة  الضري -8
  على الدخل 

  .%20العشرة آالف األولي الدخل  
  .%25العشرون ألف دينار 

  .%30الثالثون ألف دينار التالية 
األربعون ألف دينـار التاليـة   

40%.  
  .%45الخمسون ألف دينار التالية 

ما زاد على مائة وخمسون ألف 
60%. 

تفرض على الدخول الناتجة فـي  
للشركات الداخل والخارج العائدة 

وكذلك فروع الشركات األجنبيـة  
 .أيا كان نوع نشاطها

ــى  -9 ــريبة عل الض

  ..)26(الشركات
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 الضريبة وعاء الضريبة %سعر الضريبة  اإلعفاءات

  .دخل الزراعة -1
 .الدخول الخاضعة لضريبة اإليراد العام -2

   -:األجور والمرتبات  -1
  .%1ل .د50إلي  1من 
  .%2دينار  50-100

  .%3دينار  100ما زاد عن 
  -:الدخول األخرى  -2

% 2المعفي من الضرائب الدخل 
 .%4ما زاد على هذا اإلعفاء 

األجور والمرتبات وما فـي   -1
  حكمها 

كافة الدخول األخرى بصرف  -2
النظر عن الممول أو جنسـيته أو  

 .ديانته

ضـــــريبة   -10
  ..)27(الجهاد

  
  
  
 

تفرض على دخول الفلسـطينيين   .من الدخل الخاضع لها% 7
وكل من أصل فلسطيني وتشـمل  

والمرتبـات والعـالوات   األجور 
وكافة المزايـا نقديـة أو عينيـة    

 .وتحصل الصندوق

ضريبة الصندوق  -11
القــــــــومي  

  ..)28(الفلسطيني

يوضح معدالت ضرائب الدخل المعمول بها في ليبيا وفق لنص القانون  )2(جدول رقم 
  . 2004لسنة ) 11(رقم 

 الضريبة وعاء الضريبة %سعر الضريبة  اإلعفاءات

سنويا لألعزب  1200يعفي الحد األدنى المعيشة  -1
  متزوج ويعول  2400لمتزوج وال يعول و  1800و
من الـدخل كمصـاريف صـيانة    % 40يعفي  -2

  .لألراضي الفضاء 
من الدخل كمصاريف للعقارات في % 60يعفي  -3

  .المباني
ــة   -4 ــراض الزراع ــص ألغ ــار المخص العق

  للضريبة اولة نشاط الممول الخاضعوالمخصص لمز
أصحاب المساكن المعفون من سـداد أقسـاط    -5

قروض والبناء أو التمليك واألراضي التي ال تجاوز 
 .متر مربع 500مساحتها 

دينار األولي من الـدخل   10000الـ 
20%  

  % 25التالية  20000الـ 
  % 30التالية  30000الـ 

 % 35ما زاد على ذلك 

ــن  -1 ــاتج ع ــدخل الن ال
  .استثمار العقارات

ــاء   -2 ــي الفض األراض
المحلقة بالمباني المنفصـلة  

  .عنها
ــاع   -3 ــل االنتفـ مقابـ

باألراضي الزراعيـة دون  
ــه   ــا تغل ــى م ــر إل النظ

 .األراضي

ــل   -1 ــريبة دخ ض
 ..)29(العقارات

أوقف العمل بأحكام الضريبة على دخل الزراعـة  
سنوات اعتبارا من العمل بقانون الضرائب  10لمدة 
 .ر.و 1373لسنة ) 11(رقم 

سنويا من الدخل الخاضع ألحكام % 5
 هذه الضريبة 

تسري الضرائب على الـدخل  
الناتج من االستغالل الزراعي 

 .البحث لألراضي الزراعية

ضريبة على دخل  -2
  ..)30(الزراعة
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 الضريبة وعاء الضريبة %سعر الضريبة  اإلعفاءات

سـنويا  1200يعفي الحد األدنى لنفقـات المعيشـة   
 2400للمتزوج وال يعول أطفـال   1800 ،لألعزب

 .للمتزوج ويعول أطفال

بالنسبة للنشاط التجاري سعر الضريبة 
نفس ضريبة العقارات باعتبار ضريبة 
العقارات تعامـل معاملـة األعمـال    

  أما سعر الصناعة والحرف  ،التجارية
  .%15األولي من الدخل  10000الـ  

  .%20التالية  20000الـ 
  .%25التالية  30000الـ 

 .%30ما زاد عن ذلك من الدخل 

النـاتج  تفرض على الدخل 
عن أي نشاط صـناعي أو  

 .تجاري أو حرفي

ضريبة على دخل  -3
ــناعة  ــارة والص التج

  ...)31(والحرف

  .%15األولي من الدخل  10000الـ   
  .%20الثانية  20000الـ 
  .%25الثالثة  30000الـ 

  % 30ما زاد عن ذلك من الدخل 

تفرض على دخول المهـن  
الحرة التي يمارسها الممول 

  .بصفة مستقلة

ــن  -4 ضــريبة المه
  ...)32(الحرة

  .يعفي الحد األدنى لنفقات المعيشة -1
يعفي نهاية الخدمة والبدل النقدي عن اإلجازات  -2

   .المتراكمة

  .%8األولي من الدخل  4800الـ 
  .%10التالية من الدخل  4800الـ 

 .%15ما زاد عن ذلك من الدخل 

ــى  تســري الضــريبة عل
ــات  ــور والمرتبـ األجـ

ــالوات و ــآت والع المكاف
  والمزايا العينة والنقدية 

ضريبة األجـور   -5

  )33(والمرتبات 

يعفي منها العاملين األجانب الذين قدموا إلى ليبيـا  
  .بناء على عقود عمل وكذلك أزواجهم ومن يعولون

  

تفرض الضريبة على دخول  .من الدخل الخاضع لها% 20
المتحصــلين عليهــا مــن 
ــر  ــارج دون النظـ الخـ

 .للجنسية

ــى   -6 ــريبة عل ض
ــة  ــدخول الخارجي ال

  ....)34(للمقيمين

تفرض على الفوائد الناتجة  .من الدخل الخاضع لها% 5 
من الودائع أيا كانت مـدة  

 .هذه الودائع

ــى   -7 ــريبة عل ض
ــدي   ــع لـ الودائـ

  ..)35(المصارف
األولـي مـن الـدخل     200.000الـ   

15.%  
  %.20الثانية  300.000الـ 
  %.25الثالثة  500.000الـ 
  %.30الرابعة  500.000 الـ
  %.35الخامسة  500.000الـ 

  %.40وما زاد عن ذلك من الدخل 

تفرض على الشركات فـي  
الداخل والخـارج والعائـد   
للشركات وفروع الشركات 
األجنبية أيـا كـان نـوع    

  .نشاطها وغرضها

ــى  -8 الضــريبة عل
  ..)36(الشركات
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يوضح أنواع الضرائب غير المباشرة وأسعاره واإلعفاءات لكل نوع من  )3(جدول رقم 
) 12(الضرائب المعمول بها في ليبيا وبعض التعديالت على بعض بنوذ القانون رقم 

  .)37( 2010لسنة ) 8(التي عدلها القانون رقم  2004لسنة 
  الضريبة وعاء الضريبة     %سعر الضريبة  اإلعفاءات

ما يستثني بقرار من 
مدير عـام مصـلحة   

 .الجمارك واإلنتاج

ل عن كل هيكتولتر مـن  .د 1.250
جميع المياه الغازية التي تصنع في 

  .ليبيا

وهي كـل  (سلعة المشروبات الغازية 
 .)مشروب مشبع بالغاز

  ضرائب االستهالك  -:أوال 
ــى   -1 ــاج عل ــرائب اإلنت ض

 .المشروبات الغازية

  .من أجرة دخول الحفلة% 10  
  .الحفلة من أجرة% 15

دراهم عن كـل   10ضريبة أضافية 
  تذكرة لدورة العرض السينمائية

  .لصالح المكفوفين) الخيالة( 
  

ــرحي -1 ــل المس ــالت  ،التمثي الحف
 ،أو السيارات ،سباق الخيل ،الموسيقية

  الخ  ....حفالت الرقص
الحفـالت السـينمائية والحفــالت    -2

األخرى المقترنـة بعـرض شـريط    
  .سينمائي

  .مالهيضريبة ال-2

  .)38(الضرائب الجمركية -3  .السلع بمناسبة دخولها أراضي الدولية    
  
  
  
  
  
  

حسب الجـدول المرفـق لقـانون    
لسـنة  ) 46(ضريبة الدمغـة رقـم   

لسنة ) 12(ف والقانون رقم  1973
  ف 2004

والتعديالت لبعض بنـوذ القـانون   
) 8(السابق التي جاءت بقانون رقم 

-22 – 21(والبنوذ هي 2010لسنة 
24-28-33(  

ــى  ــائها وعل ــد إنش ــررات عن المح
التصرفات والمعامالت عند إبرامهـا  

  .وعلى الوقائع عند حدوثها

  ضرائب التداول  -:ثانيا
  .ضريبة الدمغة

) 8(التي عدلها القانون رقم  2004لسنة ) 12(تعديالت على بعض بنوذ القانون رقم 
  .2010لسنة 

 الضريبة سعر الضريبة عب الضريبة اإلعفاءات

التصرفات التي تتم بين المصارف وجهات االقتراض 
وذوي الدخل المحدود واألشخاص الذين يتقاضـون  

التصرفات التي تتم بين األصول  ،المعاشات األساسية
 .والفروع وبين األزواج

التصرفات بعـوض التـي    -21 %3 على من تلقى الحق
محلها حق من الحقـوق العينيـة   

 على العقار
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 الضريبة سعر الضريبة عب الضريبة اإلعفاءات

التي تتم بين األصول والفـروع وبـين    التصرفات
  .األزواج

التصرفات بدون عوض بين  -22  %2  على من تلقى الحق
اإلحياء التي محلهـا حـق مـن    
الحقوق العينية األصـلية علـى   

  .العقار
  

التصرفات في السيارات بعوض أو بدونه التي تـتم  
  .بين األصول والفروع وبين األزواج

التصرفات التي تتم في التسري هذه الضريبة على  -
  .الخارج عند استعمالها في ليبيا

  
  

  
  
  

  على من تلقى الحق
  على من تلقى الحق

  
  
  
2%  
1%  

التصرفات بعوض أو بدونه  -24
في المنقول التي تتم في ليبيا في 

  :الحاالت التالية 
  .السيارات ومافي حكمها -أ

ــرى إذا   -ب ــوالت األخ المنق
  دينار  100تجاوزت قيمة المنقول 

  عقد العمل الفردي أو المشترك  
 نقل األشخاص بوسائل النقل العامة 

 عقود توريد المياه والكهرباء. 

  
  
  
  .عقود اشتراك الهاتف -

على المتعهد أو المقاول 
أو الملتزم أو من فـي  

  .حكمه
  
  
  
  

  .على المتنازل عليه

1%  
  
  
  
  
  
من عشر قيمة % 1

ــزء  ــد أو الج العق
المتنازل عليه مـن  

  .العقد

عقود التوريد والمقاوالت  -أ-28
والنقل وعقود االلتزام أو امتيـاز  
المرافق وعقود األشغال العامـة  
واتفاقيات االستكشاف ومقاسـمة  
اإلنتاج وأي عقود أخرى يكـون  

  .محلها أداء خدمة أو القيام بعمل
ــود    -ب ــن العق ــازل ع التن

المنصوص عليها فـي الفقـرة   
  ..السابقة

اعتماد استرداد الضـريبة  يحق لمن دفع ضريبة فتح 
التي سددها عن الجزء الذي لم يستعمله فعال من قيمة 

  .االعتماد
 )بناء وشراء(عقود القروض السكنية  -

ــة %0.2 على المدين ــن قيم م
  .العقد

  
ــل  % 1 ــن أص م

 .القرض

  .فتح اعتماد -أ -33
  
 .القروض -ب
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يوضح معدالت ضرائب الدخل المعمول بها في ليبيا وفق لنص القانون ) 4(جدول رقم 
  .)39( 2010لسنة ) 7(رقم 

 الضريبة وعاء الضريبة %سعر الضريبة  اإلعفاءات

 1800يعفي الحد األدنـى المعيشـة    -1
لمتزوج وال يعول  2400سنويا لألعزب و

متزوج ويعول وعلى كل طفـل   2400و 
دينار وكذلك األرملة والمطلقة 300قاصر 

  .التي لديها أطفال 
العقار المخصص ألغراض الزراعة  -2

والمخصص لمزاولة نشاط الممول الخاضع 
 .للضريبة 

رباح سعر الضريبة سنويا على األ
15%  

  

الدخل النـاتج عـن    -1
  .استثمار العقارات

األراضـي الفضــاء   -2
المحلقة بالمباني المنفصلة 

  .عنها
مقابــل االنتفــاع   -3

باألراضي الزراعية دون 
النظر إلـى مـا تغلـه    

 .األراضي

ضريبة دخـل   -1
 ..العقارات

أوقف العمل بأحكام الضريبة على دخـل  
) 7(رقم الزراعة بموجب بقانون الضرائب 

 .م2010لسنة 

ال تسري الضرائب على   معفي من الضرائب
ــن   ــاتج م ــدخل الن ال
ــي   ــتغالل الزراع االس
ــي  البحـــث لألراضـ

 7 للبنـد الزراعية وفقـا  
 .من القانون 33للمادة 

ضريبة علـى   -2
  ..دخل الزراعة

يعفي الحـد األدنـى لنفقـات المعيشـة     
للمتزوج وال  2400 ،سنويا لألعزب1800

للمتزوج ويعول أطفال  2400يعول أطفال 
دينار وكـذلك  300وعلى كل طفل قاصر 

  .األرملة والمطلقة التي لديها أطفال 
 

بالنسبة للنشاط التجـاري سـعر   
الضريبة نفس ضريبة العقـارات  
باعتبار ضريبة العقارات تعامـل  

أما سعر  ،معاملة األعمال التجارية
  الصناعة والحرف 

 .%10فيكون سعر الضريبة  

على الدخل الناتج تفرض 
عن أي نشاط صناعي أو 

 .تجاري أو حرفي

ضريبة علـى   -3
دخــل التجــارة  
والصــــــناعة 

  ...والحرف

دخل األشخاص االعتباريـة العامـة    -1
  .الممولة من الميزانية العامة

  .يعفي الحد األدنى لنفقات المعيشة -2
يعفي نهاية الخدمة والبدل النقدي عن  -2

   .اإلجازات المتراكمة

األولي مـن الـدخل    12000الـ 
5 %  

 .%10مازاد عن ذلك من الدخل 

تسري الضـريبة علـى   
ــور والمرتبــات   األج
والعــالوات والمكافــآت 

  والمزايا العينة والنقدية 

ضريبة األجور  -5
  والمرتبات 
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 الضريبة وعاء الضريبة %سعر الضريبة  اإلعفاءات
 9 للبندمعفي بموجب القانون وفقا  

 33للمادة 

ال تفرض الضريبة على  
دخول الخارجية لليبيـين  

يمين األجانب فـي  وللمق
 .ليبيا

ضريبة علـى   -6
الدخول الخارجيـة  

  ....للمقيمين

تفــرض علــى الفوائــد  .من الدخل الخاضع لها% 5 
الناتجة من الودائـع أيـا   

  .كانت مدة هذه الودائع
 

ضريبة علـى   -7
الودائـــع لـــدي 

  ..)40(المصارف

  .%20يكون سعر الضريبة سنويا   
  .ثابته

  

تفرض على الشركات في 
والخارج والعائـد   الداخل

للشـــركات وفـــروع 
الشركات األجنبية أيا كان 

  .نوع نشاطها وغرضها

الضريبة علـى   -8
  ..الشركات

  
  :يستنتج من خالل عرض دور النظام الضريبي في االقتصاد الليبي مايلي 

    هناك ارتفاع في معدالت الضرائب في االقتصاد الليبي التي تؤثر تأثيراً سـلبياً علـى
 ،اإليرادات الضريبية وعلى مساهمة الضرائب في تمويـل الموازنـة العامـة   حصيلة 

 .وذلك ألن الممولين سيحاولون التهرب من دفع الضرائب بسبب معدالتها المرتفعة

    لم يميز النظام الضريبي الليبي بالنسبة لضرائب دخول الشركات بين تلك التـي تقـيم
التي تقيمها في منـاطق حضـرية    وتلك ،صغار مصانعها ومراكزها في مناطق نائية

وبالتالي أفقدت السياسة االقتصادية والسياسة الضريبية خصوصـية إحـدى وسـائل    
  .التوجيه واإلشراف على التنمية المكانية

من أجل تحسين فعالية النظام الضريبي ورفع كفـاءة إدارة السياسـة الضـريبية      
وفي إطار ما تم التوصل إليـه   ،بيوجعل نمط الهيكل الضريبي أكثر مالئمة لالقتصاد اللي

  : باآلتييوصي من نتائج 
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العمل على زيادة الوعي الضريبي بشتى الوسائل الممكنة وكـل قنـوات االتصـال     .1
 ،بحيث تكون مفاهيم الضرائب وآثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسـية  المتوفرة

وأهدافها المرجوة القصيرة والمتوسطة والبعيدة في الدولة وأوجه اتفاقها من ضـمن  
 .الثقافة العامة ألفراد المجتمع الليبي

وخاصـة   ،تعديل التشريعات الضريبية لتقرير المعاملة الضريبية المالئمة للظروف .2
لنحو الذي وتطوير اإلدارة الضريبية بشرياً ومادياً على ا ،صفقات التجارة الكترونية

يمكنُها من التعامل مع التطورات التكنولوجية بما يضمن زيادة فعالية وكفاءة العمـل  
 .اإلداري

ضرورة إنشاء وربط أجهزة الحاسوب الخاصة بمصلحة الضرائب والجمـارك مـع    .3
بعضها ومع الجهات العامة األخرى حتى يتم الحصول على البيانات بشـكل دقيـق   

وكذلك القائمين على الدراسات واألبحاث التـي تخـدم    ،والتي تهم المؤسسات نفسها
 .االقتصاد الليبي

للشركات والتشاركيات التـي تنشـئ مصـانعها     ضرورة إعطاء المعاملة التفضيلية .4
مع منح  ،ومراكزها في مناطق معينة بهدف تنمية هذه المناطق وتعميرها وتطويرها

داية اإلنتاج مـع ضـرورة   هذه الشركات فترة سماح من الضرائب لمدة معينة من ب
دراسة هذه اإلعفاءات والمعامالت التمييزية بشكل دقيق ومفصل خاصة على ضوء 
الوجيهات الحديثة التي انتهجها االقتصاد الليبي في نهاية عقد التسـعينات والمتعلقـة   

 1992لسـنة  "  9" بتشجيع االستثمار األهلي المحلي واألجنبي وما أقره القانون رقم 
والقانون رقـم   1426لسنة "  5" زاولة األنشطة االقتصادية والقانون رقم الخاص بم

 .بشأن تشجيع استثمار رؤوس األموال الوطنية و األجنبية 2010لسنة ) 9(
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