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 ورشة عمل 
 الضريبة على القيمة المضافة 
 الواقع اللبناني وآفاق التطبيق في سورية

 2002 آانون األول 22-21: الزمان •

 دمشق ـ فندق الشام: المكان •

 آلية االقتصاد في جامعة دمشق: تنظيم •
 آلية العلوم االقتصادیة وإدارة األعمال في الجامعة اللبنانية

  التجارة السوریةبالتعاون مع اتحاد غرف
 وغرفة تجارة دمشق

 بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني 

 هاني مرتضى. د. أ: رئيس جامعة دمشق: رعاية •

 2002 آانون األول 21برنامــج 

 :االفتتــاح
 هاني مرتضى . د. أ آلمة رئيس جامعة دمشق •
 راتب الشالح. د ئيس غرفة تجارة دمشقآلمة رئيس اتحاد غرف التجارة السوریة، ر •
 نصر اهللا نصر اهللا. د آلمة عميد آلية االقتصاد في الجامعة اللبنانية •
 طارق الخير. د آلمة عميد آلية االقتصاد في جامعة دمشق •

 

 األسس النظرية لضريبة القيمة المضافة   :الجلسة األولى
 عبد اهللا رزق .د: المقرر راتب الشالح           . د: رئيس الجلسة

 سمير طنوس. د األساس النظري للقيمة المضافة  •
 ناجي الجمال. د مالحظات منهجية حول تطبيق القيمة المضافة •
 فوزات فرحات. د منطلقات وزارة المالية اللبنانية في تطبيق القيمة المضافة  •
 حسين القاضي. د أهمية القيمة المضافة في النظام الضریبي السوري •
   نزار عبد اهللا ریبة على الدخل آبدیل عن القيمة المضافة الض •

 تجارب القيمة المضافة   :الجلسة الثانية
 حسين القاضي. د: المقرر  نصر اهللا نصر اهللا    . د: رئيس الجلسة

 حسن شرف الدين. د تجارب القيمة المضافة  •
 محمد خالد المهايني. د سوریةتجارب القيمة المضافة وآفاق تطبيق الضریبة على المبيعات في  •
 خالد الخطيب. د تجارب الضریبة على المبيعات في الدول النامية  •
 علي آنعان. د القيمة المضافة وإمكانية تطبيقها في سوریة •
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 2002 آانون األول 22برنامــج 

 )المشاآل والصعوبات( تطبيق القيمة المضافة   :الجلسة الثالثة
 سمير طنوس. د:  المقرر             رق الخيرطا. د:  رئيس الجلسة

جمعية الصناعيين اللبنانية ) جمعية الصناعيين اللبنانية(تطبيق القيمة المضافة في القطاع الصناعي  •
 ناجي المزنر تطبيق القيمة المضافة في القطاع التجاري •
 حسن صالح. د دراسة إحصائية لوجهة نظر المكلفين حول القيمة المضافة  •
 محمد الشاعر. م وجهة نظر الصناعيين السورین حول تطبيق القيمة المضافة في سوریة  •

 الملخص

ة والسياسية                       ا االقتصادیة واالجتماعي ة المضافة وأهميته ى القيم تأتي ورشة العمل هذه بغية فهم أبعاد الضریبة عل
ائج إیج              ا، سواء أآانت النت لبية             واالستفادة من التجربة اللبنانية في تطبيقه تثمارها أو س تفادة من اس ة بقصد االس ابي

 .لالبتعاد عنها وتصحيحها

آلمات االفتتاح أشارت إلى أن سوریا تسعى لتطبيق هذه الضریبة من خالل اإلصالح المالي الذي تسعى للوصول           
لمستجدة في نظام   ونظرًا لضرورة مواآبة التطورات والوقائع ا     . إليه واالستفادة من التجربة اللبنانية في هذا المجال       

ي        اح ف ة بإلح افة مطروح ية الضریبة المض إن قض ارجي، ف الم الخ ى الع اح عل ل االنفت ي ظ الي، ف الضریبة الح
ة في الضرائب، حيث یفرض                     االقتصاد السوري واالقتصاد اللبناني، وتتماشى مع اقتصاد السوق، وتضمن العدال

ات           ادل التقني دها التالزم والتكامل بين اقتصاد البلدین تب ر من                 . وتوحي ذه الضریبة من آون أآث ة ه أتي أهمي  90وت
رة    ر مباش ا غي دمات، وأنه لع والخ ع الس ى جمي موليتها عل م بش ا تتس يما أنه ا، الس الم أصبحت تطبقه ي الع ة ف دول

 .یتحملها المستهلك، وأنها ضریبة على اإلنفاق ومرحلية وانتقائية ومرنة

ة  ات الورش بية والضریبية ناقشت فعالي ة االقتصادیة والمحاس ن الناحي ة م ذه القيم اهيم ه دة مواضيع حول مف . ع
ى     وتعریف هذه الضریبة وآلية تطبيقها، والتجربة الدولية في المجال الضریبي، والتحدیات االقتصادیة للضریبة عل

ة ال            . القيمة المضافة  ق القيم دة      وتم تناول منطلقات وزارة المالية اللبنانية في تطبي ة المعتم ائل القانوني مضافة والوس
واستعرضت آفاق تطبيق   . حيث تعتبر هذه الضریبة مفيدة جدًا لالقتصاد ولعملية اإلصالح المالي         . ومراحل تطبيقها 

ذه            . الضریبة على المبيعات في سوریا واتجاهات اإلصالح الضریبي        ة حول ه دیت بعض المالحظات المنهجي وأب
ا      الضریبة وآيف یمكن أن تكون         دیل عنه دخل ب ى ال ا في        . الضریبة عل ى أهميته ى تسليط الضوء عل باإلضافة إل

ز                        فافية وتحفي وفير الحصيلة المناسبة والش إصالح النظام الضریبي السوري، ومقومات النظام الحالي من حيث ت
ة تطبيقها  وعرضت تجارب القيمة المضافة في آل من فرنسا وتونس ومصر واألردن، وإمكاني           . التنمية االقتصادیة 

ي یمكن أن تعترضها              ى المبيعات في القطاع             . في سوریا والمشاآل والصعوبات الت وأخذ موضوع الضریبة عل
الصناعي حيزًا من المناقشات، فالسياسات الضریبية في الكثير من الدول اتجهت نحو تخفيف العبء على مدخالت 

دخل وفرض الضریبة             الصناعة الوطنية عبر إلغاء الرسوم الجمرآية المفروضة عليه        ى ال ا، وخفض الضریبة عل
ة للتجارة          . على المبيعات  ة الدولي دول المنضمة للمنظم ا ازداد عدد ال رن العشرین وآلم وهذه الضریبة ضریبة الق

دول المجاورة لسوریا                 . ازداد عدد الدول التي تفرض هذه الضریبة       دولي حيث آل ال ویجب االنسجام مع النظام ال
 . آما قدمت وجهات نظر سوریة ودراسات إحصائية حول هذا التطبيق.تطبق هذه الضریبة

ائج عن                      ى نت ل آل القطاعات، للخلوص إل ة تمث أليف لجن صدرت في ختام الورشة توصيات عدة حول ضرورة ت
ذه      . ضریبة القيمة المضافة تكون وثيقة بين یدي الحكومة السوریة في نطاق السياسة الضریبية             وضرورة األخذ به

اة                      الضریبة ا، ومراع رد إليه اة السلع وحاجة الف ا بمراع ة المناسبة لتطبيقه ا، وإحداث البيئ د له د التحضير الجي  بع
ين      مدخالت الصناعات، وضرورة العمل لتوعية المكلفين بأهمية التزام الضریبة، وتوليد الثقة بين الحكومة والمكلف

ویجب أن یترافق فرض الضریبة مع خفض       . لضریبة بوجوبها، مع مراعاة العدالة والشفافية والمالءمة في هذه ا     
تثمار           ع األحوال یجب     . ضریبة الدخل لتكون أداة مشجعة تلبي متطلبات التنمية االقتصادیة وتشجيع االس وفي جمي

والعمل على مزید من الندوات، یشارك فيها طالب الدراسات العليا في    . أال تكون هذه الضریبة عبئًا على المستهلك      
ات،  ة الجامع لطات التنفيذی ا الس ارك فيه ة    . وتش ي المرحل تكن ف ل، ول ى مراح ذه الضریبة عل رض ه اة ف ومراع
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ادة النظر             األولى، ضریبة على المبيع تجبى من المبيعات، وليست هذه الضریبة ضریبة جدیدة بل مقترحة، مع إع
ة، وإجراء درا           . في النظام الضریبي   دى القطاعات األهلي ة االتجاهات        إنشاء الثقافة الضریبية ل ة مختلف سات ميداني

 .عن هذه الضریبة في آال البلدین والمقارنة

 
 


