
 2019-األولالعدد  -35المجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

305 
 

تطور مساهمة الضرائب الجمركية في اإليرادات 
 (2016-1980) المدةخالل  الضريبية في سورية

 
 * فاطمة أحمد الهندي د.

 الملخص 
الدولية منذ نهايات القرن الماضي اتجه العالم نحو تنظيم العالقات التجارية 

ويواجه النظام  ،باتجاه تحريرها سواء عبر االتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية أو الدولية
الضريبي السوري نتيجة ذلك تحديات كثيرة أهمها تراجع حصيلته من إيرادات 
الضرائب الجمركية التي أسهمت خالل العقود الثالثة الماضية في رفد االيرادات 

 والرسوم. نة بباقي أنواع الضرائبالضريبية بنسبة جيدة مقار 
ومن ثّم حاول هذا البحث توضيح الخسارة التي من الممكن أن يحصدها النظام  

الضريبي السوري لجهة اإليرادات الجمركية من هذه المتغيرات، وتطوير القوانين 
الضريبية للوصول إلى الشفافية والمنافسة المطلوبة في سبيل االنضمام واالنخراط 

النظام العالمي الجديد. وقد توصل البحث إلى نتائج مهمة مفادها: أن  في هذا
تحدي  انخفاض اإليرادات الجمركية التي تواجه النظام الضريبي السوري ومتطلبات 

واألمر الجوهري الحاسم  ،التكيف والتأقلم مع هذه المرحلة التاريخية أمر ال مفر منه
يبة االنفاق االستهالكي الذي من هو ضرورة إيجاد البدائل الضريبية مثل ضر 

 الممكن تطويره باتجاه تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 
  

                                                           

 جامعة بالد الشام . -كلية الشريعة والقانون -اإلسالميمدرسة في قسم االقتصاد  *
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The evolution of the contribution of customs 

taxes to tax revenues in Syria 

During the period (1980-2016) 

Dr. Fatima Ahmad Al-Hindi
*
 

Abstract 
 

Since the end of the last century, the world has tended to 

regulate international trade relations towards liberalization, 

whether through bilateral, regional or international agreements. 

As a result, the Syrian tax system faces many challenges, the 

most important of which is the decline in its revenues from 

customs tax revenues, which have contributed during the past 

three decades in raising tax revenues by a good percentage 

compared to other types of taxes and fees. 

Thus, this research attempted to clarify the loss that the Syrian 

tax system could reap in terms of customs revenues from these 

variables, and to develop tax laws to achieve the transparency and 

competition required in order to join and engage in this new world 

order. 

 The research has reached important results: the challenge of 

low customs revenues facing the Syrian tax system and the 

requirements of adaptation and adaptation to this historical stage 

is inevitable, and crucially crucial is the need to find tax 

alternatives such as consumer spending tax, which can be 

developed towards the application of value tax Added. 

 
  

                                                           

Assistant Prof.  Bilad ALcham University. 
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 :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث فيي انخايان نسيبة اسيهام االييرادات ميا الضيرائب الجمركيية فيي 
الحصيييلة االجمالييية لديييرادات الضييريبية واإليييرادات العاميية وت ثرهييا باأل ميية التييي تعرضييت 

"وتييدريجيا"   وتوقي  انخااضييها وانحسيارها الحقيا 2011لهيا سيورية منيه شييهر مهار ميا  يام 
بعد تعافي سورية وبدء دخولها ما جديد في مااوضات التحرير التجياري  ومحاولية جيجياد 

 مورد بديل لها. 
 أهمية البحث:

لهيها البحييث يهمييية  لييو المسيتوم األكيياديمي مييا خييالل الكشيئ  ييا تطييور الضييرائب 
حتييو نهاييية  1980و شييريا  امييا" تمتييد مييا  ييام الجمركييية خييالل مييدة ت يييد  لييو خمسيية 

ومييا ثييما دراسييتها قبييل األ ميية وفييي يثنائهييا والتعريييئ بنسييبة اسييهامها فييي مجمييل    2016
 اإليرادات الضريبية . 

وما ناحية ثانية لهها البحث يهمية  ليو الصيعيد العمليي لجهية ضيرورة تطيوير بيدائل 
قي  بانحسيارها ال حقيا" بعيد دخيول سيورية لههه الضيرائب فيي جطيار تراجعهيا المسيتمر  والتو 

في مااوضات التحرير التجاري بعد انحسار األ مة ما خالل ضريبة االنااق االستهالكي 
التيييي يصيييبحت تييي ما حصييييلة جييييدة ميييا االييييرادات الضيييريبة بعيييد جملييية التشيييريعات التيييي 

 وسعت قا دة السل  والخدمات الخاضعة لههه الضريبة.
 أهداف البحث:

 يهمها: ث مجمو ة ما األهدائ تضما البح
دراسة تطور جيرادات الضرائب الجمركية  ودورها في االييرادات الضيريبية بشيكل  -1

  ام  واإليرادات الضريبية غير المباشرة بشكل خاص. 
جظهار الربح يو الخسارة ما استحقاقات تحرير التجارة  لو حصييلة سيورية ميا  -2

 اإليرادات الجمركية.
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يمكيييا مييا خاللهيييا تعييوين الييينقص فييي جييييرادات الضيييرائب دراسيية البيييدائل التييي  -3
 الجمركية الهي سينتج  ا اتباع سياسة التحرير التجاري.

 فرضيات البحث: 
 انطلق الباحث ما الارضيات الثالث اآلتية: 

سييياهمت االييييرادات ميييا الضيييرائب الجمركيييية اسيييهاماس كبييييراس فيييي حصييييلة سيييورية ميييا  -
 روسة.االيرادات الضريبة خالل المدة المد

 يثرت األ مة ت ثيراس سلبياس كبيراس في حصيلة االيرادات ما الضرائب الجمركية. -
تخلق المتغيرات الدولية المتمثلة فيي اتجاهيات التحريير التجياري تحيديات كبييرة  ليو  -

 حصيلة  سورية ما اإليرادات الجمركية.
 يمكا تعوين النقص في جيرادات الضرائب الجمركية ما خالل ضرائب يخرم. -

 منهجية البحث:
ا تميييييد فييييييي هييييييها البحييييييث  لييييييو األسيييييلوب الوصيييييياي التحليلييييييي باال تميييييياد  لييييييو بعيييييين 

 المنهج المستخدم في البحث هو:للوصول جلو الهدئ المطلوب للبحث اإلحصائيات وتحليلها 
فيي سييورية المينهج الوصياي: اسييتخدم فيي وصييئ واقي  الضييرائب الجمركيية وشييرحها  -1

الضييييرائب والرسيييوم االجمالييييية والضيييرائب غييييير واقييي  بشيييكل خيييياص باإلضيييافة جلييييو 
 المباشرة بشكل  ام.

مثيييل   الميينهج التحليلييي االحصيييائي: يسييتخدم فييي تحلييييل االحصييائيات واستعراضييها -2
تحليييل واقيي  الضييرائب الجمركييية ودورهييا ومسيياهمتها فييي مجمييل االيييرادات الضييريبية 

 واسهامها ييضاس في االيرادات العامة.
  الدراسات السابقة:

ن الباحييث مجمو يية ميا الدراسييات السييابقة هات العالقية بموضييوع الدراسيية الحالييية   ير 
 التي تناولت الموضوع ما نواح مختلاة:
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 :رسوم الجمركية في التشريع السوريال 1(2000)شباط دراسة   -1
  وكييهل  هييدفت هييهه الدراسيية جلييو توضيييح ماهييية الرسييوم الجمركييية ويسيي  اسييتيااءها

ويسياليب تعلييق   وينيواع اإل اياءات الجمركيية  ب قسام التعرفة الجمركية  وينوا ها التعريئ
وقييييد خلييييص الباحييييث جلييييو ضييييرورة  ييييدم المغيييياالة فييييي فييييرن الرسييييوم   الرسيييوم الجمركييييية

الجمركيية باضيطراد  الجمركية حتو ال تستكيا الصنا ة الوطنية للحماية وتطوير التعرياية
 الداخلي والخارجي.الوض  االقتصادي  لكي تتالءم م 

 :التهرب الجمركي وأثره في اإليرادات الجمركية الفلسطينية 2(2005موسى دراسة ) 
وقيد خليص جليو يا   وينوا ه فيي فلسيطيا هدفت جلو توضيح ظاهرة التهرب الجمركي

تراج  اسهام االييرادات الجمركيية فيي االييرادات العامية يعيود جليو الضيعئ فيي التشيريعات 
وقيييد طاليييب الباحيييث باإلسيييراع فيييي   الجمركيييية والحصيييار االسيييرائيلي للمنييياطق الالسيييطينية

 وتاعيل المحاكم الجمركية الالسطينية.  االصالح العام لقانوا الجمار 
الرسوم الجمركية في ظلل تحريلر التجلارة الخارجيلة   3(2006نعمان دراسة )  -2

مكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل عنها في سورية  :وا 
هيييدفت جليييو دراسييية الضيييرائب غيييير المباشيييرة فيييي سيييورية  وضيييرورة تطويرهيييا لتواكيييب 
التطييورات االقليمييية والدولييية واقتييراح اآللييية المناسييبة لضييماا نجيياح تطبيييق ضييريبة القيميية 

خاصيية فييي ظييل انخاييان اإليييرادات الجمركييية ميي  تاعيييل منطقيية التجييارة الحييرة   لمضييافةا
وقيد خلصيت الباحثية جليو ضيرورة  يا   العربية الكبرم واتااقيات التحرير التجاري األخيرم

                                                           

 .2000   العدد الثاني 16سوم الجمركية في التشري  السوري  مجلة جامعة دمشق  المجلد الر شباط  يوسئ   1
رسييالة ماجسييتير بفشييرائ الييدكتور  اإليييرادات الجمركييية الالسييطينية  التهييرب الجمركييي ويثييره فييي موسييو  يسييد كامييل  2

 .2005 اقة  جامعة النجاح الوطنية  فلسطيا محمد  ادل شر 
مكانيية تطبييق ضيريبة القيثابت  ناديا خالد نعماا   3 مية المضيافة الرسوم الجمركيية فيي ظيل تحريير التجيارة الخارجيية واة

جامعييية تشيييريا    شيييرائ اليييدكتور محميييد خاليييد الحرييييري  كليييية االقتصييياد بفرسيييالة ماجسيييتير  كبيييديل  نهيييا فيييي سيييورية 
2006. 
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ل ام الاعالييات كلاهابهيا حتيو تيتمكا   تتولو و ارة االقتصاد تعميم نظام الاوترة بشكل جيد واة
تطبيييق ضييريبة القيميية المضييافة  وتعييوين اليينقص فييي جيييرادات الرسييوم   و ارة المالييية مييا

 الجمركية بعد تطبيق اتااقيات التحرير التجاري الدولية واإلقليمية.
بعنلللوان أثلللر السياسلللة الجمركيلللة فلللي االقتصلللاد  4( 2015)الحلللوري  دراسييية -3

 :  السوري في ظل تحرير التجارة الخارجية
مركييية والتجييارة الخارجييية فييي االقتصيياد الييوطني هييدفت جلييو دراسيية واقيي  السياسيية الج

ودراسة االنكشائ االقتصادي فضالس  ا دراسة يثر األ مية فيي كيل ميا التجيارة الخارجيية 
وقييد خلصييت الدراسيية جلييو يا سياسيية التحرييير التجيياري وفييتح األسييواق   والرسييوم الجمركييية

ويضييييرت بالصيييينا ة األجنبييييية فييييي سييييورية قييييد يدت جلييييو جغييييراق يسييييواقنا المحلييييية بالسييييل  
  كما وجدت الباحثة يا األ مة قد يثرت بشكل ت ثيراس سلبياس كبيراس فيي قطياع التجيارة السورية

كميييييا تيييي ثرت الضيييييرائب الجمركييييية تييييي ثيراس كبيييييراس فيييييي   الخارجييييية و جيييي  الميييييي اا التجيييياري
واة ييادة النظيير   وقييد اقترحييت الباحثيية ج ييادة النظيير بسياسييات االناتيياح والتحييرر حصيييلتها 

لغاء المجحئ منهاباالتااقيات جميعها االقتصاد  .ية والتجارية واة
أهمية الضرائب الجمركية في تنميلة إيلرادات   بعنوان 5( 2015دراسة )خينش  -4

 :الدولة في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر
  يييراداتفييي الج ائيير وتطييور هييهه اال هييدفت جلييو  ييرن التنظيييم الانييي للضييرائب الجمركييية

ونسبتها فيي  مجميل جييرادات الموا نية  وخلصيت الدراسية جليو يا االتاياق مي  االتحياد األوروبيي 
كانييت لييه مثييار سييلبية فييي االيييرادات الجمركييية بعييد يا كانييت هييهه االيييرادات مييا يهييم جيييرادات 

                                                           

يطروحيية دكتيييوراه  ي فييي ظيييل تحرييير التجييارة الخارجييية يثيير السياسيية الجمركيييية فييي االقتصيياد السييور  الحييوري  غيي ل: 4
 . 2015 م  كلية االقتصاد  جامعة دمشق بفشرائ الدكتور معت  نعي

-2002قتصيييادية الدولييية فيييي ظيييل اإلصيييالحات اال ائب الجمركيييية فيييي تنميييية جييييراداتضييير يهميييية الخيييين    ماجيييدة   5
لييية العلييوم االقتصييادية جامعيية محمييد خضيير بسييكرة   كاجسييتير بفشييرائ د. نييور الييديا حامييد  م حاليية الج ائيير  2013

 .2015الج ائر   التجارية 
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والعميل الدولة  وقد اقترحت الباحثة يا يوضي  حيد للمنتجيات األوروبيية فيي األسيواق الج ائريية  
  لو ج طاء الضريبة الجمركية دورا" يكبر ل يادة جيرادات الدولة.

 المقدمة:أوال": 
فريضيييية تجبييييو  نييييد اجتيييييا  السييييل  لحييييدود الدوليييية سييييواء  نييييد  6)الضييييريبة الجمركييييية
بميا لهيا )ضيريبة تارضيها الدولية  :هياالمشرع المصري ب نا  هاويعرف7استيرادها يو تصديرها (
تاييرن بمجييرد  يييرم ب نهييا اه  8البضييائ  المسييتوردة يو المصييدرة (مييا حييق السيييادة  لييو 

 جقرارها وفقا" للقوا د الدستورية.
يي  ليو البضيائ  وهنا  نو اا ميا الضيرائب الجمركيية األول يايرن  ليو اليواردات 

 لالسيتهال كهل  البضائ  التي تجلب ما المنياطق الحيرة   األجنبية المستوردة ما الخارج
ها يغلب الدول توقات  ا فرض ياا  جالا  9.ب التي تارن  لو الصادراتوالضرائالمحلي  

ال بيل تقيوم كثيير ميا اليدول بتقيديم    لو الصادرات تشجيعا" لها  ليو القييام بهيها النشياط
  ج انييييات للصييييادرات بغييييية مسييييا دة الصيييينا ات المحلييييية  لييييو ولييييوج األسييييواق العالمييييية

  .األجنبيوتوفير القط    مختلاةومنافسة البضائ  ال

                                                           

ولكيييا هيييهه   ليييو هييها النيييوع ميييا الضيييرائب مركيييية )درجييت معظيييم التشيييريعات الحديثييية  ليييو جطييالق اسيييم الرسيييوم الج 6
التسمية التي جيرم  ليهيا العيرئ غيير دقيقية  ألا الرسيم  بيارة  يا مبليل ميا الميال يدفعيه المنتاعيوا جليو الدولية مقابيل 
خدمة معينة تقدم جليهم . في حيا يا الضيريبة تايرن جبيرا" ميا قبيل الدولية  ليو المكلاييا بصيرئ النظير  يا المنياف  

محمييد خالييد   حريييري  محمييد خالييد  والمهييايني ال ات العاميية (   للم يييد اطليي   لييو:هم مييا وراء الخييدمالتييي تعييود  لييي
 .334. ص2017 الجمركي   منشورات جامعة دمشق  دمشق  اقتصاديات المالية العامة والتشري  خطيب خالد شحادة:وال

ي   قتصاديات المالية العامة والتشري  الجمركيا لحريري  محمد خالد  والمهايني  محمد خالد  والخطيب خالد شحادة:ا 7
 334. ص2017 منشورات جامعة دمشق   دمشق 

 . 75ص   1965لعامة وتشري  الضرائب"  القاهرة  دار المعارئ    طية  محمود ريان: " موج  المالية ا -8
مكانيية تطبييق ضيريبة القيمية المضيافة ثابت  ناديا خالد نعماا   9 الرسوم الجمركيية فيي ظيل تحريير التجيارة الخارجيية واة

جامعييية تشيييريا    د خاليييد الحرييييري   كليييية االقتصييياد رسيييالة ماجسيييتير بفشيييرائ اليييدكتور محمييي  نهيييا فيييي سيييورية كبيييديل 
 .9  ص 2006
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الجمركية ما يهيم الضيرائب فيي اليدول الناميية  وتشيكل جي ءا" يساسييا"  الضرائب دا وتع
منهييا: ضيعئ القا ييدة   يداة ميا اإلييرادات العاميية للدولية  وترجي  هييهه األهميية جلييو يسيباب

وبالمحصلة انخاان ضرائب الدخل وارتااع معدل االستهال  في هيهه   اإلنتاجية المحلية
 الدول  خاصة للبضائ  المستوردة.

 :فضالس  ا هل وما يهم األهدائ التي تسعو ههه الضريبة جلو تحقيقه 
  تييوفير الحماييية للصيينا ات المحلييية خاصيية الناشييئة منهييا  و يييادة القييدرة التنافسييية

 ستوردة.للسل  المحلية يمام السل  الم
 .كبح جماح الن  ة االستهالكية للسل  المستوردة  خاصة الكمالية منها 
 .تحقيق التوا ا في مي اا المدفو ات  وخان العج  التجاري 
هميييية مييييا يدوات السياسيييية المالييييية واالقتصييييادية ميداة  الضييييرائبتعتبيييير هييييهه  مييييا ثييييما و 

عييي   فييي  ييالم تجتاحييه حمييو الييدول النامييية ومنهييا سييورية ت ياا  واالجتما ييية للدوليية. جالا 
وهيييييي ج اء هيييييها المطليييييب يميييييام خيييييياريا: جميييييا يا تيييييرفن االسيييييتجابة   التحريييييير التجييييياري

و نيييدها سيييتواجه مشيييكلة العييي ل و يييدم القيييدرة  ليييو التبيييادل   لمتطلبيييات التحريييير التجييياري
وهييو مييا ييي دي جلييو جمليية مييا النتييائج   التجيياري ميي  دول العييالم بظييروئ طبيعييية و ادليية

 لو مختلئ المجاالت االقتصادية واالجتما ية والسياسية.السلبية  
يو القبول بهها المبدي واالنخراط في االقتصاد العيالمي الجدييد  وهيها ميا سيضيعها يميام 

الصيينا ة  فيييوهييو مييا سييي ثر   وجييودة  الييية  مواجهيية سييل  ب سييعار منافسيية جييدا" يتحييد
 الجمركية. وتراج  اإليرادات  السورية واستن ائ القط  األجنبي
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 :10الجمركية في سورية الضرائبواقع ثانيا": 
 :الجمركية لضرائبالنشأة التاريخية ل -1

بييل  رفتهييا وطبقتهييا يغلييب األمييم   الجمركييية وليييدة العصيير الحييديث ضييرائبليسييت ال
الجمركيييية تسيييتوفو نقيييداا بقصيييد حمايييية الصييينا ات  ضيييرائبالغيييابرة. فعنيييد اليونييياا كانيييت ال

الوطنييية بمعييدل يختلييئ تبعيياا للدوليية  فييفها كانييت البضييا ة مسييتوردة مييا دوليية خاضييعة يو 
ييييالتابعييية لليونييياا يو دولييية صييييديقة يكيييوا  فكانييييت  جمييييعهم ا  نيييد الرومييياامعيييدل يقيييل. يما

الميييواطنيا حتيييو الجمركيييية ماروضييية فيييي ينحييياء اإلمبراطوريييية الرومانيييية و ليييو  ضيييرائبال
  لو األمراء والنبالء.

جه   الجمركيييية فيييي  هيييد  مييير بيييا الخطييياب لضيييرائبوفيييي اإلسيييالم كييياا يول ظهيييور ل
% مييا 5% مييا غييير المسييلميا  وبمعييدل 10الجمركييية تسييتوفو بمعييدلضييرائب كانييت ال

% ما المسلميا  وفي الدولة العثمانية لم يكا هنا  تشيري  جمركيي بقيدر 2.5الهمييا  و
  تطبق  لو ر ايا الدولة العثمانيةو   هنا  تعميمات ومراسيم تتخه بصورة م قتة ما كانت

وبقيت ههه األنظمة نافهة  خالل االنتداب الارنسيي جليو يا صيدر قيانوا الجميار  بيالقرار 
وبعيد  وال االنتيداب بقييت سيورية ولبنياا   الهي طبيق فيي لبنياا ييضيا" 1935لعام  137

                                                           

/ل.ر  137ظ " الضرائب الجمركية" في القرار ) مد المشرع السوري جلو استخدام لاظ الرسوم الجمركية بدال" ما لا  10
لو استخدام ههه التسمية في سائر النصوص والتعديالت التيي طيريت  ليو القيرار الميهكور  المعروئ بقانوا الجمار  واة

فنصيت الميادة الثامنية  "  ليو العيرئ اللاظيي لهيهه الكلمية وهلي  جرييا 1975لعيام  9جلو يا صدر قانوا الجمار  رقيم 
 ليو يا تخضي  البضيائ  ليدم جدخالهيا جليو يراضيي الجمهوريية العربيية السيورية  1975لعيام  9لجمار  رقم ما قانوا ا

جال ميييا اسيييتثني يو ي ايييي منهيييا( للم ييييد انظييير  الرسيييوم والضيييرائب األخيييرم النافيييهة يو جخراجهيييا منهيييا للرسيييوم الجمركيييية و 
اقتصياديات الماليية العامية والتشيري  الجمركيي   : محميد خاليد  والخطييب خاليد شيحادة لحريري  محمد خالد  والمهيايني ا

 .335. ص2017منشورات جامعة دمشق   دمشق   
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لبنييياا ميييا يحكيييام قيييانوا  كلمييية  1950فيييي  يييام جليييو يا يلغييييت   وحيييدة جمركيييية واحيييدة
 .11(504( بالمرسوم التشريعي رقم )137الجمار  رقم )

   137بالقرار رقم   15/6/1935كانت بداية التشري  الجمركي السوري في  ما ثما و 
مي خوهة ميا ينظمية تشيريعية يوروبيية  وبياألخص وكاا  بارة  ا نصوص ج ئيية مختلاية 

  ولكيييا فتيييرة االسيييتقالل وميييا ي قبهيييا ميييا يحيييداث اقتصيييادية مثيييل عات الارنسييييةميييا التشيييري
لغياء وحيدالناصال النقدي بييا سيورية ولبنيااا قامية ة التعرياية الجمركيية بييا البليديا  واة   واة

الضرائب الجمركية ات لرف  يالخمسين مرحلة المصان  الوطنية  دف  بالحكومة السورية في
و يادة اليواردات العامية للدولية ميا جهية   ة الناشئة ما جهةبهدئ حماية الصنا ة الوطني

" و ييدل  16/7/1975تيياري  / 9ات صييدر قييانوا الجمييار  رقييم /ي  وفييي السييبعين12ثانييية
 27/6/2006ي تياري  وقيد يلغيي العميل بيه  في .13 14/2/1983تياري   5بالمرسوم رقم 

بهييدئ  هليي و   نافييها" بعييد ثالثيية يشييهر مييا صييدوره  ييدا و  38رقييم الجمييار  ر قييانوا و صييدب
تحقيييق يهييدائ االقتطيياع الضييريبي الجمركييي فييي تيي ميا حصيييلة مناسييبة للخ ينيية العامييية 

همييية ومتقدمييية  ليييو مخطيييوة تشيييريعية   يييدا بمن ليييةفيييي خدمييية متطلبيييات التنميييية و  االسيييهامو 
 .صعيد العمل الجمركي

 الجمركية: لضرائبسياسات التجارة الخارجية وا -2
   :مفهوم سياسات التجارة الخارجية - أ

هيا "مجمو يية األنظمية واألسياليب والقييوانيا يمكيا تعرييئ سياسيات التجييارة الخارجيية ب نا 
التي تارضيها الدولية يو السيلطة المرك يية فيي مجمو ية متحيدة. بهيدئ ضيبط  مليية تيدفق 

                                                           

  2000  العدد الثاني   16  مجلة جامعة دمشق المجلد رسوم الجمركية في التشري  السوريال شباط  يوسئ: - 11
 .299 -298ص 

 .63  ص 1994  دمشق  45 نه مجلة الرائد العربي  العدد  كنعاا   لي: العج  المالي يسبابه وملياته واآلثار الناجمة - 12
لمالييييية العاميييية والتشييييري  اقتصيييياديات ا محمييييد خالييييد  والخطيييييب خالييييد شييييحادة:والمهييييايني   د محمييييد خاليييي الحريييييري  13

 .429ص   2017شورات جامعة دمشق  دمشق   من الجمركي 
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الصييعيد يو  ليو   يو ضييما التكتيل  السيل  والخيدمات وري  الميال فيمييا بييا يجي اء الدولية
والهيدئ منهييا تحقيييق مجمو ية مييا الم شييرات    14التااقييات الدولييية"اليو االعيالمي بالنسييبة 

تييييوا ا مييييي اا المييييدفو ات  و تحقيييييق األمييييا الغييييهائي  و منهييييا: حماييييية الصيييينا ة الوطنييييية  
 ييييادة القيمييية  و  تنويييي  هيكيييل الصيييادراتو   تشيييجي  االسيييتثمارو حمايييية األميييا القيييومي  و 

و تتنييوع سياسييات الييدول فييي التجارييية الخارجييية فييي  .15...ال التكنولوجيييانقييل و   المضييافة
 :اآلتيةاألنواع 
  سياسة الحماية التجارية -
 سياسة الحرية التجارية  -
 سياسة الحصر الحكومي  -
 سياسة إحالل الواردات -
 مراحل تطور سياسة التجارة الخارجية لسورية  - ب

حتيييو اآلا  وميييرت بمحطيييات  1970تطيييورت سياسييية التجيييارة الخارجيييية لسيييورية منيييه 
 مثلت انعطافات في مسيرة االقتصاد الوطني ويهم ههه المراحل:

: تمييي ت هييهه المرحليية بسيييطرة حكومييية واسييعة (1979-1970المرحلللة األولللى ) -
كانييت الدوليية تقييوم باالسييتيراد والتصييدير وبسييعر صييرئ يجنبييي  اه لييو نشيياط التجييارة  

فيييي ضيييوء جملييية ميييا اإلجيييراءات والقيييوانيا  المرحلييية دت معيييالم هيييههوقيييد تحيييدا   مييينخان
الحكومييية التييي كانييت تسييتهدئ معالجيية  جيي  المييي اا التجيياري وتخايييئ الضييغط  لييو 

  تطبيق الخطتيا الخمسييتيا الثالثية والرابعية المرحلةكما شهدت ههه  مي اا المدفو ات.
: العمييييل  لييييو  يييييادة الصييييادرات مييييا السييييل  16وكانييييت يهييييم يهييييدائ هييييهه المرحليييية هييييي

                                                           

 .162  ص 1990ة دمشق  الحريري  محمد خالد: العالقات االقتصادية الدولية  جامع -14
يطروحيية دكتييوراة  ي فييي ظييل تحرييير التجييارة الخارجييية يثيير السياسيية الجمركييية فييي االقتصيياد السييور  الحييوري  غيي ل: 15

 .84-83ص  2015جامعة دمشق    كتور معت  نعيم  كلية االقتصاد بفشرائ الد
16

 .53  ص 1997الطبعة األولو    دار مشرق مغرب  21منير: االقتصاد السوري  لو مشارئ القرا الحم   - 
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ضييرورية بهييدئ تقليييص العجيي  مييا المسييتوردات غييير ال( مييا يمكييا)والحييد    المصيينعة
العمييل  لييو تشييجي  اإلنتيياج المحلييي للسييل  االسييتهالكية إلحاللهييا فضييالس  ييا   التجيياري

واة طياء األفضيلية األوليو فيي المسيتوردات السيلعية لتي ميا الميواد   بدل السل  المسيتوردة
 .األولية الال مة لدنتاج المحلي

سيييطرت  لييو سياسيية التجييارة الخارجييية فييي  (:1989 -1980المرحلللة الثانيللة ) -
ات سياسيييية التقييييييد والحماييييية ميييي  الحييييديث  ييييا جمكانيييييات ييييياألول مييييا الثمانين النصللللف

وابتداءا ما النصئ   مستقبلية لبعن اإلجراءات التخاياية يو دور يكبر للقطاع الخاص
فييييي مقدميييية يولوياتهييييا ضييييرورة تشييييغيل  ات وضييييعت هييييهه السياسييييةيييييالثيييياني مييييا الثمانين

وتشييييجي  القطيييياع  وتيييي ميا الحاجييييات األساسييييية للمييييواطا.  الطاقييييات اإلنتاجييييية الجديييييدة
الخيياص واسييتناار طاقاتييه للتصييدير مييا يجييل تييوفير مصييادر تمويييل االسييتيراد بالصييورة 

 له اه سمحالتي ت دي جلو تحميل هها القطاع ي باءه بصورة مستقلة  ا القطاع العام. 
ويا يتحميل بناسيه   باستيراد المسيتل مات الضيرورية لتشيغيل معامليه مي  قطعهيا التبديليية

للقطييييياع العيييييام باسيييييتيراد مسيييييتل ماته  سيييييمحي بييييياء تموييييييل اسيييييتيرادها. بالصيييييورة ناسيييييها 
 فضيييالس  يييا  الضيييرورية لتشيييغيل معاملييية باال تمييياد  ليييو قدرتيييه  ليييو تصيييدير منتجاتيييه

% 75نيييية مييييا  ائييييدات صييييادراتهم راوحييييت بيييييا السييييماح للتجييييار باالحتايييياظ بنسييييب معي
 واستيراد بعن المواد والسل  بها يو التخلي  نها لآلخريا.  %100و
سيم مرحلية اويمكا يا نطلق  لو ههه المرحلية  :(1999-1990المرحلة الثالثة ) -

وفيي   ههه المرحلية بظهيور العدييد ميا قيوانيا تحريير التجيارة ت. بدياالناتاح االقتصادي
ويصينئ هيها القيانوا ضيما اإل اياءات 1991 لعيام 10انوا االسيتثمار رقيم ها  قيمقدمت

  الم قتيييية الكامليييية . وقييييد هييييدئ المشييييرع مييييا خاللييييه  جلييييو تشييييجي  االسييييتثمار المباشيييير
وقيد سيمح هيها القيانوا فييي   وتوجيهيه جليو قطا يات معينية بميا يخيدم التنمييية االقتصيادية

المييرخص بموجييب هييها القييانوا مييا  منييه باسييتيراد جمييي  احتياجييات المشييروع 11المييادة 
الباصيييييييييات جهيييييييييي ات والمعيييييييييدات وسييييييييييارات العميييييييييل و اآلالت واآللييييييييييات واألجهييييييييي ة والت
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والميكروباصات المعدة لتخديم المشاري  وغيرها ميا الميواد الال مية إلقامتهيا يو توسييعها 
وسييييارات الخدمييية السيييياحية دوا التقييييد ب حكيييام منييي  وحصييير االسيييتيراد  . .يو تطويرهيييا

هيا ميا الضيرائب ئونظام االستيراد المباشر ما بلد المنش  ويحكام ينظمة القط . م  ج اا
والرسييييوم المالييييية والبلدييييية والجمركييييية وغيرهييييا شييييريطة اسييييتخدامها حصييييرا" فييييي يغييييران 

 المشروع.
مرحلية اإلصيالح   كياا  نيواا هيهه المرحلية (:2009 -2000المرحلة الرابعلة )- -

الو واضحة بالنسبة  استراتيجيةمسية التاسعة والعاشرة تضمنت الخطط الخ  االقتصادي
فييي  والييد مالضييرائب الجمركييية واسييتخدام يدوات السياسيية المالييية ك  التصييديرالسييتيراد و ا

ظهيور التشيريعات االقتصيادية  المرحليةاستمر خالل ههه  ملية اإلصالح االقتصادي. و 
لمنيتج والمسيا د فيي العمليية وتحا  ينواع االسيتيراد ا  التي تحث  لو موضوع التصدير

 الصنا ة الوطنية مثل:  لد مالضرائب الجمركية اإلنتاجية  ا طريق خان 
الضييييييرائب الييييييهي نييييييص  لييييييو تخاييييييين  9/5/2001تللللللاري   266لمرسللللللوم ا -1

  .%1 لو بعن المواد والسل  بحيث تصبح الجمركية 
القاضي بدمج الضريبة الموحدة  لو  2002/ 28/9تاري   366المرسوم رقم  -2

االسيييتيراد مييي  الرسيييم الجمركيييي فيييي معيييدل جدييييد واحيييد  وتوحييييد يسيييعار الصيييرئ 
ومنه هلي  الوقيت تصيدر نشيرة  .البلداا المجاورة والمواد بحسب سعر لجمي  السل 

 يييا مصيييرئ سيييورية المركييي ي بهيييهه األسيييعار وتيييو ع جليييو ميييديريات الجميييار  فيييي 
لو الدوائر ال  سورية  مالية في المحافظات للعمل بها. واة

المتضيييما تعيييديل نسيييب  1/9/2004/ تلللاري  319المرسلللوم التشلللريعي رقلللم / -3
وكلات بموجبه مديرية الجمار  العامة بف يداد جيدول تعرياية    الضرائب الجمركية
   الشيياملة للتعييديالت الصييادرة  ييا المنظميية العالمييية للجمييار الضييرائب الجمركييية 
فيهييا التعييديالت التييي تمييت  خييرم الصييادرة بمراسيييم سيابقة بميياوكيهل  التعييديالت األ
 بموجب هها المرسوم.
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وقييام الضييرائب الجمركييية الييهي  ييدل نسييب  2005/ 6/5تللاري   197المرسللوم  -4
ييييا  حيييييث خ     لييييو السيييييارات السييييياحيةبتخايضييييها  % 40% جلييييو 145ت مييييا ضس

والسييارات التيي تتجياو        1600تتجاو  سعتها  للسيارات السياحية التي ال
  .% فقط60% جلو 255ههه القيمة خاضت رسومها ما 

الضييرائب الجمركييية الييهي  ييدل نسييب  2005/ 9/ 14تللاري   404المرسللوم رقللم  -5
 .(80-60-59-51-50-40-39ييضا" لبعن المواد والسل  للاصول ) 

الضيرائب الجمركيية الهي  يدل نسيب  4/12/2005تاري   494المرسوم رقم  -6
   .24-1التعرياة المنسقة للاصول ما  لجدول

اليييهي قضيييو بتخايييين التعرياييية الجمركيييية  26/2/2006تلللاري   76المرسلللوم   -7
والمنتجييييات    لييييو المييييواد الداخليييية فييييي الصيييينا ات المعدنييييية والكيميائييييية واللييييدائا

وهلي  بهيدئ تع يي  القيدرة التنافسيية للمنتجيات   %1نسيبة  الصنا ية األخيرم جليو
التكاليئ واأل باء  نها بهدئ دخولها األسواق العالمية وتنمية  وتخاين  الوطنية

صييادراتنا مييا تليي  المنتجييات   وييي تي هييها المرسييوم اسييتكماال" للمرسييوميا المشييار 
الخيياص  2005لعييام  494و  الخيياص بالصيينا ات النسيييجية 404جليهمييا ي يياله 

اد الداخلة في بالصنا ات الغهائية الهي خان ييضا" التعرياة الجمركية  لو المو 
 %.1ههه الصنا ات جلو 

واسييييتكماال" لهييييها اليييينهج ييضييييا" لجهيييية تشييييجي  جقاميييية المشيييياري  االسييييتثمارية واإلنتيييياج 
الييهي ميينح ج ايياء"  2007لعللام  8المرسللوم التشللريعي رقللم الييوطني والتصييني  فقييد جيياء 

ما يية التيي بما في هل  وسائل النقيل الجكلاها جمركيا" كامال" لمستل مات اإلنتاج ومعداته 
يحتاجهييييا المشييييروع االسييييتثماري. وقييييد جيييياء هييييها المرسييييوم بعييييد يا يلغييييي العمييييل بقييييانوا 

لعييام  51مييا المرسييوم التشييريعي رقييم  27بموجييب الاقييرة ي مييا المييادة  10االسييتثمار رقييم 
المنصيوص الضيرائب الجمركيية ) ينهو العمل باإل ااء ما  التي نصت  لو ما يلي 2006
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 1951لعيييام  103وتعديالتيييه والمرسيييوم التشيييريعي رقيييم  1991لعيييام  10 ليهيييا بالقيييانوا رقيييم 
 .وتعديالته( 1985لعام  186وقرار المجل  األ لو للسياحة رقم   وتعديالته

)ومييا مييي  هييهه المرحليية التوجييه نحييو تحرييير التجييارة الخارجييية مييا خييالل توقييي  العديييد 
يي  ما االتااقيات م  العديد ما دول العالم فضيال"  يا محاولية   راا والصييامثيل تركييا واة

 17توقي  اتااقية الشراكة م  االتحاد األوروبي(
 ( 2017 -2010المرحلة الخامسة: )  -

شييهدت هييهه المرحليية ظهييور كثييير مييا القييوانيا والمراسيييم التشييريعية القاضييية بتعييديل 
ألسباب تختلئ  يا المراحيل السيابقة واد والسل   لو كثير ما المالضرائب الجمركية 

 :2011بسبب األ مة التي  صات بها في  ام 
الضيييييرائب تيييييم ميييييا خالليييييه تعيييييديل  1/12/2010تييييياري   509لتشيييييريعي رقيييييم المرسيييييوم ا -

 فقييييط يصييييبحت نسييييبتها  لييييو   جييييوم الكبيييييرةهات الح السيييييارات السييييياحية  لييييوالجمركييييية 
 . 60%بدال" ما  80%      4000 – 3001السيارات ما سعة محر  

ركيية  ليو السيل  والميواد المتضما تعديل التعرفية الجم 2011لعام  70المرسوم رقم   -
مو . وقضو هها المرسيوم   ئحليب مجا   يوت نباتية  شاي  سكر  : ير األساسية
 . لو ههه المواد النسببتخاين 

 ليو بعين ينيواع الضرائب الجمركية خاص بتعديل  2011لعام  401المرسوم رقم   -
لو  100%السيارات جلو   .150%واة

  السيل  ليو الضيرائب الجمركيية المتضيما تخايين  2011لعام  277المرسوم رقم   -
المسيييتخدمة فيييي الصييينا ات  الميييواد الغهائيييية و ليييو الميييواد األولييييةوالميييواد األساسيييية و 

 .وصنا ة األلبسة  النسيجية

                                                           

دمشييق  مجلية جامعيية  واآلثيار االقتصييادية واالجتما ييية السياسيات التنموييية  ورية األ ميية السيي  نبو ية  محمييود قاسيم: 17
 .228  ص 2014   العدد الثاني 30المجلد 
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المتضيما ج ايياء م سسيات وشيركات القطيياع العيام مييا  2013لعييام  27القيانوا رقيم   -
) وغيرهيييا ميييا الضيييرائب والرسيييوم (  يييا مسيييتورداتها ميييا الميييواد الضيييرائب الجمركيييية 

 .الغهائية األساسية
الرسيييوم  المتعليييق بف اييياء االتحيياد العيييام للحييرفييا ميييا 2013لعييام  68المرسييوم رقيييم   -

 وما الرسوم والضرائب البلدية والمالية. الجمركية
ميييييواد مسيييييتوردة ميييييا جييييييراا ف اييييياء القاضيييييي ب 2013لعيييييام  18لمرسيييييوم التشيييييريعي ا  -

 والضرائب والرسوم األخرم. الرسوم الجمركية ما
ج ايييياء مسييييتوردات القطيييياع العييييام هات المنشيييي   2015لعييييام  40المرسييييوم التشييييريعي   -

 .اإليراني المستوردة جلو الجمهورية العربية السورية
مييا ج ايياء األبقييار المسييتوردة بقصييد التربييية  2015لعييام  30مرسييوم تشييريعي رقييم ال  -

 .والضرائب والرسوم األخرمالضرائب الجمركية 
تصييديق اتااقييية التعيياوا والمسييا دة المتبادليية فييي  2015لعييام  3المرسييوم التشييريعي   -

 .المسائل الجمركية بيا سورية وروسيا االتحادية
والغراميات الضيرائب الجمركيية الخياص ب 2017/ لعيام  12المرسوم التشريعي رقم /   -

  .المصاحة المتعلقة بالسيارات
 50بنسيييبة الضيييرائب الجمركيييية القاضيييي بتخايييين  2017لعيييام  172المرسيييوم رقيييم   -

 .ومدخالت اإلنتاج الال مة للصنا ات المحلية  بالمئة  لو المواد األولية
نلحيييظ يا المشيييرع السيييوري ليييم يييي ل جهيييدا" فيييي المراحيييل األربييي  األوليييو  ليييو   ميييا ثيييما و 

الجمركية كفحدم يدوات السياسة الماليية وتكريسيها لتحقييق يهيدائ  الضرائباستخدام يداة 
 األدوات وهييييي النهييييون بالصيييينا ة الوطنييييية سييييواء مييييا خييييالل ج ايييياء  همييييةماقتصييييادية 

 لييو الضييرائب الجمركييية يو  بيير تخاييين   المشيياري  االسييتثماريةالخاصيية بتجهييي ات الو 
 مدخالت ههه الصنا ات ما المواد المستوردة. 
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سيييييلطات جدارة وتوجييييييه التجيييييارة الخارجيييييية السيييييورية فيييييي التييييي ام سيييييورية كميييييا وجيييييدت 
ولييم تكتييئ جهييود    الضييرائب الجمركييةباالتااقييات العربييية والدولييية مناسيبة إلصييالح يداة 

بييل تعييدتها إل اليية   جصييالح السياسيية التجارييية مييا خييالل ج اليية القيييود السييعرية )الجمركييية(
   18% ما المستوردات22يو غير السعرية( التي تكافئ   القيود اإلدارية )غير التعرياية

ييي   الضيييرائبا فيييي المرحلييية الخامسييية فقيييد ركييي  المشيييرع السيييوري  ليييو اسيييتخدام يداة يما
التيييي  19الجمركييية كيي داة لكييبح جميياح االنايياق االسييتهالكي لييدم األفييراد فييي ضييوء األ ميية

هيييية يخييييرم ومييييا  انييييت منييييه مييييا نقييييص فييييي القطيييي  األجنبييييي. ومييييا ج  مييييرت بهييييا الييييبالد
اليييدخل المحيييدود مييا خيييالل تخايييين ميييا  يمها لتخاييييئ العيييبء  لييو الميييواطا هااسييتخد

 .ج ااء السل  األساسية والضرورية منها يو الجمركية الضرائب
 وفق قانون الجمارك الحالي:الضرائب الجمركية أنواع  -3

فتسيمو  نيدها قد تارن الضرائب الجمركية  لو يسا  نسبة معينة ما قيمة السلعة 
ويمكيا يا تايرن  ليو يسيا    قيمية العطيور ما% 10ضرائب القيمة ك ا  تحدد نسبة 

يوكيييل كيييل ميييا    ليييو كيييل متييير قميييا دينيييار مبليييل معييييا لكيييل وحيييدة ميييا السيييل  كايييرن 
 20.التااح
 هي:   تقسم جلو يربعة ينواعا ما حيث األهدائ فيما 
بصيييرئ النظييير  يييا يي هيييدئ : تايييرن لتغهيييية ميييوارد الخ ينييية الماليلللة الضلللرائب -" 1

وهي في طريقها جلو ال وال في ظيل االتااقييات المبرمية سيواء  ليو   اقتصادي مخر
 .الصعيد العربي يو العالمي

                                                           

  132  ص 2006    دمشق 2010 – 2006سية العاشرة هيئة تخطيط الدولة:  الخطة الخم 18
 2011في سورية منه مهار  ا الحالة  هي المصطلح المستخدم في يغلب األدبيات المحلية للتعبير األ مة: 19
-2002الدولة في ظل اإلصالحات االقتصادية  ضرائب الجمركية في تنمية جيراداتيهمية ال خين   ماجدة  20

لتجارية  جامعة محمد خضر ا كلية العلوم االقتصادية ستير بفشرائ د. نور الديا حامد ماج  حالة الج ائر 2013
 .31. ص2015الج ائر  بسكرة  
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: تتمثييل فييي مجمو يية مييا االجييراءات العاميية والخاصيية التييي التعويضللية الضييرائب -"2
الييدول وتلجيي  بعيين    ترمييي جلييو تحميييل المسييتهلكيا ي بيياء غيي و األسييواق الخارجييية

واالتحادات الصينا ية جليو مقاومية اإلغيراق ميا خيالل فيرن رسيوم تعويضيية سيواء 
المسيياواة فييي األ بيياء بيييا المنييتج  منهيياوقييد يكييوا الغييرن   مباشييرة يو غييير مباشييرة

فيييفها كانيييت   اليييوطني واألجنبيييي ألا المنافسييية الحيييرة تتطليييب المسييياواة فيييي الظيييروئ
 ضيرائباالنتياج ففنيه يتعييا فيرن  ئبلضرائب معينية كضيرا السل  الوطنية خاضعة

 السل  العامة المطبقة يصال".  فضالس  امماثلة  لو السل  األجنبية 
( ما قيانوا الجميار  السيوري ينيه يجيو  بمرسيوم 16دة )ا في سورية فقد نصت المايما 

بناء  لو اقتراح مجل  التعرياة جخضاع البضائ  المستوردة لرسم تعويضيي فيي الحيالتيا 
 .21 اآلتيتييا

تقييوم الدوليية  اه   نييدما تتمتيي  البضييائ  فييي بلييد المنشيي  بف انيية مباشييرة  نييد التصييدير - ي
 بارن مبلل تعوين يعادل مبلل اال انات الممنوحة للسل  المصدرة.  المستوردة

حييييث تبييياع    نيييدما تييينخان يسيييعار البضيييائ  فيييي جحيييدم اليييدول بقصيييد اإلغيييراق - ب
ييث يصيبح الايرق بييا تكلاية السيل  الوطنيية واألجنبيية ب سعار  هييدة فيي البليد المسيتورد بح

فيصيييبح ميييا المتعيييهر  ليييو الدولييية تصيييريئ انتاجهيييا اليييوطني. وقيييد تنبهيييت   كبييييرا" جيييدا"
 الحكومة السورية لهها األسلوب فوقعت اتااقية لمكافحة اإلغراق.

التعويضييية تاييرن فقييط فييي الحييالتيا المبينتيييا  الضييرائبوبنيياء  لييو مييا تقييدم نجييد يا 
التعويضيية  الضيرائب  : ااا ويمكا القيول  ظا"  لو المصالح االقتصاديةاوهل  حا   الهي

 لي  لها دور مالي بقدر مالها غرن حمائي للصنا ة الوطنية.
تمييينح لتشيييجي  بعييين النشييياطات والاعالييييات االقتصيييادية : التشلللجيعية الضلللرائب -"3

يو لتوفير بعن المواد ب سعار مخاضية مثيل األدويية والميواد األوليية   كال را ة والصنا ة
وسييييلة يمكييا مييا خاللهيييا تقليييل درجييية  دا وهييي تعيي  تواألدوات العلمييية والكتييب والمطبو يييا

                                                           

21
 .4،ص2006لعام  38رقم قانون الجمارك السورية،  - 
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  تهبييهب قطييياع التجيييارة الخارجيييية وت قلميييه بشيييكل جيجيييابي مييي  التكيييتالت اإلقليميييية والدوليييية
  .22في رف  معدالت النمو االقتصادي اسهامهوتعظيم 
هات نسيييب  اليييية تايييرن  ليييو بعييين السيييل   : وتكيييوااالقتصلللادية الضلللرائب -"4 

والمنتجييات الكماليييية بقصيييد الحيييد ميييا اسيييتيرادها واالفيييادة ميييا القطييي  األجنبيييي النييياجم  يييا 
النشيياطات االقتصييادية األخييرم بعكيي  السييل  االسييتهالكية الضييرورية التييي تاييرن  ليهييا 

 تشجيعية.  ضرائب
ييييا األربيييي   تاييييرن  لييييو السييييل  المسييييتوردة الضييييرائب  ويجييييب االشييييارة جلييييو يا هييييهه يمَّ

التصييييدير فلهييييا غيييييرن واحييييد يكمييييا فييييي الحيلولييييية دوا خييييروج المييييواد األوليييييية  ضييييرائب
  .يو  لو المنتجات ال را ية  الضرورية للصنا ات الوطنية

التعلللديالت واإلجلللراءات المتخلللذة ملللن قبلللل مديريلللة الجملللارك العاملللة  لمواكبلللة  -4
 لتغيرات العالمية باتجاه تحرير التجارةا

فييتوفييق التعريايية الجمركييية السييورية التييي تسييتوفو الضييرائب الجمركييية  وفييق قييانوا   را
لجييدول المتضييما تسيييميات هييا:) اب نا  دة األوليييو منييهبالمييا 2006لعييام  38الجمييار   رقييم 

. 23(الخاضعة لهيا والقوا يد والمالحظيات اليواردة فييه الجمركية  لرسوماالبضائ  ومعدالت 
باسييييتمرار لتسيييياير التطييييور االقتصييييادي واالجتمييييا ي الضييييرائب الجمركييييية نسييييب  وتعييييدال

 يهدائ التنمية االقتصادية. لتحقاقو 
والميواد  لميواد األوليية  للصينا ةااليو وتبدي التعرياة الجمركيية بنسيبة منخاضية بالنسيبة 

لميواد اليو ا %( بالنسيبة50%(  وترتا  م  ا دياد درجة التصني  لتصيل جليو )1الغهائية )
 %(.150جلو ) سل  الكمالية والمصنعة والسياراتلالو انصئ المصنعة  وتصل بالنسبة 

                                                           

  1  العدد33المجلد   لو التجارة الخارجية في سورية  مجلة جامعة دمشق  يثر النظام الضريبي خضور   اراء: 22
 .216  ص2011

 2006لعام  38قانوا الجمار  رقم  23
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 (كميا هيو واضيح)الجمركيية  الضيرائبالمشيرع السيوري األول ميا وراء  وقد كاا هيدئ
وترتاي    تنخان م  انخاان القيمة المضافة اه  تشجيعهاهو حماية الصنا ة السورية و 

 .م  ارتاا ها
جمركيية نو يية حسيب نيوع المسيتوردات يجعيل  ضرائبوهها يعود باائدة كبيرة. فارن 

المرتاعية  ليو السيل  الكماليية  النسيبجه بارن   التكليئ يكثر  قالنية ويقرب جلو العدالة
  مييا الائييات الغنييية ال يحييدد اسييتيراد هييهه السييل  فقييط جنمييا ييضييا" ينسييجم ميي  التييي تسييتهل

كما ينه يقيدم حمايية معقولية   السياسة المالية في تصا دية الضريبة حسب مستوم الدخل
الجمركيييية فيييي  ولكيييا ميييا ي خيييه  ليييو الضيييرائب 24للصييينا ات المحليييية المماثلييية يو البديلييية

همت فيي تراخيي الصينا ة  يا االرتقياء يسيطويلية قيد  خيالل ميدةها فرضت نا ألها سورية ينا 
الجمركييية السييورية انخاييان قيمتهييا وانخاييان نسييبة  الضييرائببجودتهييا. كمييا ي خييه  لييو 

 في مجمل الحصيلة الضريبية. اسهامها
ولمواكبة التشريعات الجمركية الحالية  للتغيرات العالميية باتجياه تحريير التجيارة الدوليية 

 :اآلتيةءات فقد تم اتخاه االجرا
التعرفللة الجمركيللة المنسللقة المطبقللة عالميللا" واالنضللمام إلللى االتفاقيللة  تطبيللق -"1

التييي مقرهييا فييي   يصييدرت المنظميية العالمييية للجمييار  :الدوليللة لتوصلليف وترميللز السلللع
ث يصييبحت جمييي  االتااقييات االقتصييادية يييبروكسييل جييدول التعريايية الجمركييية المنسييقة بح

  .جحصاءات التجارة الخارجية تبنو  ليهوكهل    العالمية
وتحضيرا" الندماج سيورية فيي اتااقييات التحريير التجياري فقيد ا تميدت جيدول التعرياية 

اليهي  9/5/2001تياري   265 التشيريعي رقيم  المنسقة الميهكور وقيد تيم اصيدار المرسيوم
  .1989.لعام  25ورقم  1962لعام  322لمرسوميا ينهو العمل ب حكام ا

                                                           

 .29ص  1971ة  مجلة المعرفة  مب  جليا : السياسة المالية في البلداا النامينجمة   -24
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 جيجياد جيدول متناسيق ال وترمي هيا استهدئ جنشاء النظيام المنسيق لتوصييئ السيل وقد 
بمييا ينسييجم ميي  التطييور  وتبويبهييا يتيير  فيييه يي ثغييرة فييي توصيييئ رمييو  السييل  والبضييائ 

م م  العديد ما األغران المطلوب استخدامها فيهيا مثيل جنشياء التعرياية ءوالتقدم وبما يتوا
وقد ورد في متا   يثناء التجارة الدوليةفي ة يو استخدامها الجمركية يو الجداول االحصائي

 25االتااقية الدولية صراحة األهدائ التي يبرمت ما يجلها وفقا" لآلتي 
  .الرغبة في تسهيل التجارة الدولية  -1
خاصييية فيييي مجيييال  وتجميعهيييا وتحليلهييا ومقارنتهيييا الرغبيية فيييي تسيييهيل االحصيييائيات  -2

  .التجارة الدولية
 لو يس   صيرية فيي ضيوء المتغييرات  يا النظام المنسق قد ي دا  اابالحسباألخه  -3

  .في التكنولوجيا يو في ينماط التجارة الدولية
تنظليم حركلة  فليوتلأثيره  1/10/2004تطبيق البيان الجمركي الموحد بتاري   -"2

 :التجارة الخارجية
حيييدم يهيييم الخطيييوات فيييي يتمتييية العميييل  وهلييي  بهيييدئ تبسييييط االجيييراءات الجمركيييية واة

ويعيييييرئ هيييييها البيييييياا باللغييييية   الجمركيييييي بهيييييدئ اللحييييياق بركيييييب جدارة الجميييييار  المتطيييييورة
 اه ااا    S A Dويختصير ب  Single Administrative Document"االنكلي يية " 

هييها البييياا معتمييد مييا قبييل معظييم دول المنظميية العالمييية للجمييار  ويسييتخدم هييها البييياا 
ويتضيما خانيات يو حقيول معيدة الحتيواء   سيتيراد وتصيديرميا ا  كلاهيا حاالت الجمركييةلل

ال  ( فعنيد  --- 3ب   2ب   1) ب الجمركية المستعملة في البيانات جمي  المعلومات
 خانييات التصييدير العييادي و نييد االدخييال الم قييت تمييأ اسييتخدام بييياا لتصييدير  ييادي تمييأ
البييياا بحقييول السييتيعاب  هييها ومييا ثييما ي ييدا  .وهكييها  الخانييات الخاصيية باإلدخييال الم قييت

بحييث يمكيا اسيتخدام هيها البيياا  كلاهيا ي األوضاع الجمركييةفلومات المطلوبة جمي  المع

                                                           

 .146  ص 2000  بيروت رو  في حسابات الضريبة الجمركية  جامعة بيروت العربية حسا: د غصا  25
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الموحييد فييي يي وضيي  جمركييي حيييث يييهكر رميي  الوضيي  فييي الحقييل المخصييص لنمييوهج 
 بياقي تمأوما ثم   EX1للتصدير   IM4 لو سبيل المثال في حال االستيراد  .البيانات

يمييا بيياقي الحقييول التييي ال يتطلييب مل هييا والتييي تعييود ألوضيياع   الل رمييو الحقييول مييا خيي
 .جمركية مخرم فتبقو فارغة

الجمركيللة فللي اإليللرادات الضللريبية فللي سللورية الضللرائب  اسللهام ثالثللا":
  (2016-1980) المدة خالل 

 باألسييييعار الجارييييية الجمركييييية  لضييييرائبحييييظ يا جيييييرادات ا( نل1مييييا خييييالل الجييييدول )
ملييوا دوالر جليو   (1980)( ملييار لييرة سيورية  يام  0.8ميا )الثمانينات خالل  ارتاعت

وقيد بلغيت نسيبتها ميا   ( ملييار لييرة سيورية2.5بلغت ) اه 1984ي لو قيمة لها في  ام 
%( 19) حييث بلغيت 1990-1980 السينواتخيالل  االيرادات الضيريبية ي ليو قيمية لهيا

   .التي ال يستطي  القطر انتاجهاكلاها كانت الدولة تسمح باستيراد السل   اه
كميييا يمكيييا يا نعييي و هلييي  جليييو يا سيييعر صيييرئ اليييدوالر الجمركيييي يو ميييا يعادليييه ميييا 

األوليو  يقيارب سيعر الصيرئ الحقيقيي فيي السيوق   المرحليةالعمالت األجنبية كاا خالل 
 ثبات سعر الصرئ  ليو يسيا  جال ياا   الجمركية جيدة الضرائب كانت حصيلة  ما ثما و 

  يدم جليو تراجعهيا 1994ليرة سورية للدوالر الواحد حتيو النصيئ األول ميا  يام  4,05
 1997يصبح في  ام  اهتم تدريجيا" العمل  لو تعديل سعر صرئ الدوالر الجمركي  اه

لميييواد األوليييية والغهائيييية اليييو الييييرة سيييورية لليييدوالر األمريكيييي بالنسيييبة  11.25: كميييا يليييي
بعيين السييل  الضييرورية ونصييئ نسيبة الييو لييدوالر األمريكييي بالليييرة سييورية ل 23األساسيية.
 المصنعة.

  لسيييل  شيييبه الكماليييية والكمالييييةاليييو الييييرة سيييورية لليييدوالر األمريكيييي بالنسيييبة  45.50
 باستيرادها.  وسمحوالسل  التي كانت ممنو ة االستيراد 

 4/5/1991تييياري  10جا صيييدور قيييانوا تشيييجي  االسيييتثمار رقيييم : كميييا يمكيييا القيييول
واة ايييييياء مليييييييات   13/5/2000الصييييييادر بتيييييياري   7المعييييييدل بالمرسييييييوم التشييييييريعي رقييييييم 
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الجمركييية قيد حييرم الخ ينيية مييا نسييبة  الضييرائب وتجهيي ات ووسييائل نقييل هييهه المشياري  مييا
تعيييديل سيييعر صيييرئ اليييدوالر الجمركيييي وقيييد يثييير الجمركيييية  الضيييرائب همييية ميييا اييييراداتم

 يقارب  ارتاعت ما ما هج  2011 حتو نهاية 2007خالل األ وام  اس جيجابي ت ثيراس الحقا" 
نظييير ا) 1980ميييرة مقارنييية بعيييام  (546)حييييث نميييت  ملييييوا دوالر (772)جليييو  (320 )

 لييو اليرغم مييا فيي  يييادة حجيم المسيتوردات  كمييا  يثير النميو االقتصييادي  ( 1الشيكل رقيم 
العربييية الكبييرم التييي نطقيية التجييارة الحييرة ودخييول م  تاعيييل اتااقيييات التحرييير التجيياري دءبيي

واتااقيية    حيي  التطبييق 1997يقرها المجل  االقتصادي واالجتميا ي العربيي فيي ييليول 
تركييية الشييراكة الم سسيية لمنطقيية تجييارة حييرة بيييا الجمهورييية العربييية السييورية والجمهورييية ال

 مي  بيدء اس حياد انخااضياس االييرادات انخاضيت هيهه  ياا  . جالا 22/12/2004التي وقعت في 
خيييالل  وحييياد بشيييكل مثيييابرالجمركيييية الضييرائب انخاضيييت اييييرادات  اه  األ ميية فيييي سيييورية

 انيت سيورية  وقيد  مليوا دوالر26(  74.8) 2016سنوات األ مة حتو وصلت في  ام 
وصييييعوبات تمويييييل  مليييييات    مييييا حصييييار مييييا يغلييييب دول العييييالم ومييييا الييييدول العربييييية

باتبيياع سياسيية قيييام الدوليية  فضييالس  ييااالسييتيراد بسييبب العقوبييات  لييو المصييارئ السييورية 
وفقييداا الدوليية    جنبيييلشييح القطيي  األترشييد االسييتيراد واقتصييارها  لييو السييل  الضيرورية  

ا كميا منعييت وحظييرت الدوليية اسييتيراد العديييد ميي السييطرة  لييو كثييير مييا المنافييه الحدودييية 
 السل  الكمالية التي تتمي  بحصيلة مرتاعة ما اإليرادات الجمركية مثل السيارات .

جلو االيرادات الضريبية االجمالية شيهدت ارتاا يا"  جال يا نسبة االيرادات الجمركية   
( 2010-2001)المرحلةفي ( % 10)ارتاعت ما  اهالتي تسبق األ مة  مرحلةمقارنة بال
(  وهليييي  بعييييد تراجيييي  حصيييييلة االيييييرادات 2016-2011) المرحليييية%( خييييالل 14جلييييو) 

                                                           

انخاضت قيمة الواردات السورية جلو مستويات متدنية جدا"   وقد يسيهمت  واميل  يداة فيي هلي  منهيا انعيدام األمياا  26
فيي  الني اعجتما يية لغربيي مسييا )اإلسيكوا (: وانخاان الطلب والعقوبات الخارجية للم يد راج : اللجنية االقتصيادية واال

ح ييييراا  طرييييق األهيييدائ اإلنمائيييية لألايييية صييياد الكليييي و قبيييات فيييي تيييدا يات  ليييو االقتالجمهوريييية العربيييية السيييورية  
 4  ص2014/يونيو  
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نتيجة تراج  حجم الضرائب  لو الدخل خاصة الضرائب  الضريبية االجمالية في سورية 
سيييييطرة و  تيجيييية خييييروج مبييييار الييييناط السييييورية  ييييا الخدمييييةن  لييييو الشييييركة السييييورية للييييناط
بسبب االضيطرابات والعملييات  27وتراج  النشاط االقتصادي  المجمو ات االرهابية  ليها

غييييالق العدييييد مييييا المشيييياري  فييييي  العسيييكرية واألمنييييية وتعطييييل  ملييييات النقييييل واالنتقييييال واة
مما انعك  سيلبا" فيي النميو    القطا ات السياحية والصنا ية والتجارية و مليات التسريح

 .وما ثم في االيرادات الضريبية  االقتصادي
منخاضيية سييواء  دا الجمركييية فييي سييورية تعييلضييرائب اوالبييد مييا التنويييه جلييو يا جيييرادات 

ومسييتوم التعرفيية الجمركييية  28قبييل األ ميية يم بعييد األ ميية جها مييا يخييهنا حجييم المسييتوردات
وهيها قيد ياسيره التهيرب والتهرييب   مقارنة بكثير ميا بليداا العيالم بالحسبااالمرتاعة نسبيا" 

هكر يا حجيم الاسياد ي ي اه الجمركي وانتشار فنوا ما يسياليب الاسياد والرشيوة والمحسيوبية.
 29مليار ليرة سورية 15 لوفي الجمار  وحدها ي يد  

   تقليص قيمة فواتير السيل  المسيتوردة منها   ويشكال التهرب والتهريب الجمركي كثيرة
يو  بير قييام  المسيتورد   تخليص البضا ة تحت بند جمركي مخر غير بندها الحقيقيي يو

 ثم قيامه  بفدخالها كاملة" .  بتقديم وثائق شحا ب قل ما الكمية الحقيقية

                                                           

مجلية جامعية  فيي ظيل األ مية الراهنية فيي سيورية  السياسة المالييةللم يد  ا الموضوع راج : حساني   بد الر اق:  27
 .266-265  ص2013  العدد الثالث   29دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية   المجلد 

ملييييار دوالر فيييي حييييا  105.06( بلغيييت 2011-2005ييييهكر يا ججميييالي المسيييتوردات فيييي سيييورية فيييي المرحلييية )  28
مليار دوالر وبالمقابل كانيت ججميالي جييرادات الرسيوم الجمركيية فيي سيورية  101.02بلغت في لبناا خالل المدة ناسها 

% 3.6ة سيبة الرسيوم الجمركيية للمسيتوردات فيي سيوريمليار دوال ر في لبنياا يي ااا ن 8.89مليار دوالر مقابل  3.79
.  للم يييييد اطليييي   ليييو: التهييييرب الجمركييييي جيييييرادات حكومييييية مهييييدورة  لييييو الموقيييي : % 8.8فيييي حيييييا هييييي فييييي لبنيييياا 

www.kassiounpaper.com/economy/item 
 مور   لو الموق :   سيريا اساد والترهل اإلداري في سورية  سمير: ال لالطالع  لو الم يد: سعيااا  29
  http://syriamore.com/fullnews.php?news_id=8698 
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خراجهيييا منهيييا يو  وبشيييكل  يييام ييييراد بالتهرييييب الجمركيييي جدخيييال البضيييائ  جليييو اليييبالد واة
ء الضيرائب الجمركيية كلييا" اودوا يد  مول بهيامحاولة هل  بصورة مخالاة للتشريعات المع

 30يو خالفا" ألحكام المن  والتقييد الواردة في النظام الجمركي القائم .  يو ج ئيا"
يييي الجمركيييية جليييو حصييييلة اإلييييرادات الضيييريبية غيييير  الضيييرائبا نسيييبة اإلييييرادات ميييا ما

( % 36 )المباشرة فقد ا دادت بشكل مثابر كوسطي سنوي خيالل السينوات المدروسية ميا
( ومييا ثييم 2010-1991)السيينواتخييالل (% 44)( جلييو 1990-1980)السيينواتخييالل 

  ليوي ييد  ميا  يي(%52 )بلغيت اه( 2010-2001)السينواتجلو ي ليو قيمية لهيا خيالل 
الجمركييية جيييرادات الضييرائب االيييرادات الضييريبية غييير المباشييرة كانييت  بييارة  ييا  نصييئ

ئ ضيما الموا نية نتصي اس بنيد 22غير المباشرة فيي الضرائب و حيث تتو ع  ينواع الرسوم 
  6212فييي البنييد رقييم الضييرائب الجمركييية وتصيينئ  6222جلييو  6201العاميية مييا البنييد 

المباشيرة  ل ميا ضيما الضيرائبقحيث ن  االستهالكي ضريبة االنااقتصنيئ  حس ح  وقد ص  
حيث كاا ( 2012 )ابتداء" ما  ام 6223جلو الضرائب غير المباشرة وصنئ في البند 

تراجي  نسيبة  ويعي م لهيها التصيحيح  ضيما الضيرائب المباشيرة تصنيااس مغلوطاس بيهيصنئ 
جييدول تراجيي  الجمركييية فييي الضييرائب غييير المباشييرة حيييث نالحييظ مييا خييالل الالضييرائب 

واسيييتمرت فيييي  (2012 ) يييام (%33 )جليييو (2011)فيييي  يييام  (%56 )هيييهه النسيييبة ميييا
 .(%27( ) 2016)االنخاان بشكل مثابر  حتو بلغت  ام 

 
 
 
 
 

                                                           

التهريييب الجمركييي بيييا النظرييية والتطبيييق ) دراسيية فييي قييانوا الجمييار  الموحييد لييدول  الحيياج صييالح   بييد الحميييد: 30
 14  ص 2007  العدد الثاني  23يج العربية (  مجلة جامعة دمشق  المجلد مجل  التعاوا لدول الخل
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للى اإليللرادات 1الجلدول) (: تطلور حصليلة الضلرائب الجمركيلة ونسلبتها إللى الضلريبة بيلر المباشلرة وا 
  2016-1980الضريبية خالل الفترة 

                                                           

 

 العام

إيللللللللللللللللللللرادات 
الضللللللللللللللللرائب 
الجمركيلللللللللللللللة 
باألسللللللللللللللللعار 

 الجارية 
) مليلللون ليللللرة 

 سورية ( 

إيللللللللللللللرادات 
الضللللللللللرائب 
الجمركيلللللللللة 
باألسللللللللللعار 

 الجارية 
) مليللار ليللرة 

 سورية (

اإليلللللللللللللرادات 
الضلللللللللللريبية 

 المقدرة 
 ) مليار ليرة (

االيلللللللللللللرادات 
الضلللللللللللريبية 
بير المباشلرة 
) مليلللار ليلللرة 

 سورية (

سلللللعر صلللللرف 
الللللللدوالر وفللللللق 
نشلللللللرة البنلللللللك 

 [1المركزي )(]

إيلللللللللللللللللرادات 
الضلللللللللللللرائب  

 الجمركية 
) مليلللللللللللللون 

 دوالر(

معللللللللدل نمللللللللو 
إيللللللللللللللللللللللرادات 
الضللللللللللللللللللرائب  
  الجمركيلللللللللللللللللة
مقارنللللللة بعللللللام 

1980 

نسللللللللللللللللللبة 
إيللللللللللللللرادات 
الضللللللللللرائب  
الجمركيلللللللللة 
إلللللللللللللللللللللللى 
االيلللللللللللرادات 

 الضريبية 

نسللللللللللللللللللللبة 
الضلللللللللللللرائب  
الجمركية إللى 
االيلللللللللللللرادات 
الضلللللللللللريبية 
 بير المباشرة 

1980 790 0.8 3.9 1.9 4.1 192.7   20% 42% 

1981 1450 1.5 5.3 3.2 5 290 50% 27% 45% 

1982 2275 2.3 7.6 4.8 5.4 421.3 119% 30% 47% 

1984 2500 2.5 10.8 5.2 8.4 297.6 54% 23% 48% 

1985 1600 1.6 10.4 5 11.8 135.6 -30% 15% 32% 

1987 1500 1.5 17 8 31.3 47.9 -75% 9% 19% 

1988 1500 1.5 17 4.4 40.1 37.4 -81% 9% 30% 

1990 2000 2 22.1 11.9 45.2 44.2 -77% 9% 17% 

1992 2500 2.5 29.4 7.5 46.9 53.3 -72% 9% 33% 

1993 3485 3.5 29.5 9.2 48.3 72.2 -63% 12% 38% 

1994 5190 5.2 40.5 12.5 49.8 104.2 -46% 13% 42% 

1995 6723 6.7 48.9 17.3 50.4 133.4 -31% 14% 39% 

1996 10000 10 57.4 21.3 50.9 196.5 2% 17% 47% 

1997 10100 10.1 69.3 21.2 51.7 195.4 1% 15% 48% 

1998 11500 11.5 75.5 22.9 52.3 219.9 14% 15% 50% 

1999 11100 11.1 82.7 23.4 51.8 214.3 11% 13% 47% 

2000 10170 10.2 85.9 21 49.5 205.5 7% 12% 48% 

2001 12500 12.5 115.9 24.6 50.3 248.5 29% 11% 51% 

2002 10800 10.8 135.8 23.1 51.7 208.9 8% 8% 47% 

2003 15375 15.4 151.6 28.3 52.7 291.7 51% 10% 54% 
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د.  لي كنعاا المالية العامة واالصالح المالي في سورية   1999 حتو نهاية1980: السنوات المصدر 
حتو 2011المجمو ة االحصائية لأ وام المهكورة والسنوات ما  2010لغاية  2000والسنوات ما 

سعر صرئ الدوالر: نشرة يسعار الصرئ في الدول  حقل  و ارة المالية-الموا نة التقديرية  2016نهاية
  .البن  المرك ي  –المجاورة 

 
 خالل السنوات تطور إيرادات الضرائب الجمركية ) مليون دوالر( :(1الشكل ) 

 1980-2016 

 :الجمركية وسبل مواجهة انخفاضها لضرائبآفاق إيرادات ا –رابعا" 
انخراطها في النظام العيالمي لجهية تحريير التجيارة وقيد  فيلقد يثرت األ مة في سورية 

التييي كانييت تناييه مييا قبييل سييورية ومييا قبييل األطييرائ األخييرم فييي كلاهييا توقاييت االجييراءات 
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2004 18816 18.8 161 34 52.2 360.5 87% 12% 55% 

2005 20603 20.6 176.9 34.8 54.3 379.4 97% 12% 59% 

2006 15000 15 191.3 31.8 52.2 287.4 49% 8% 47% 

2007 16000 16 202.6 34.4 49.9 320.6 66% 8% 47% 

2008 23000 23 219.3 42.8 46.5 494.6 157% 10% 54% 

2009 25000 25 240.6 47 46.6 536.5 178% 10% 53% 

2010 28000 28 278.4 54.8 46.3 604.8 214% 10% 51% 

2011 37500 37.5 325 67.3 48.6 771.6 300% 12% 56% 

2012 30000 30 242.9 91.7 64.9 462.2 140% 12% 33% 

2013 20000 20 165.2 65.7 139.4 143.5 -26% 12% 30% 

2014 20000 20 117.3 51.5 168.2 118.9 -38% 17% 39% 

2015 30000 30 172 102.9 275.1 109.1 -43% 17% 29% 

2016 35000 35 253.5 131.8 468.1 74.8 -61% 14% 27% 
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لمقاطعييية الجيييائرة التيييي فرضيييت  ليييو اليييو ااالتااقييييات التيييي يبرميييت لهيييها الغيييرن  نظيييرا" 
 سورية ما قبل يغلب دول العالم.

اليدولي يتوقي  يا  نتهاء و ودة انخراطنا في المجتمي لو االوم  مشارفة ههه األ مة   
 لضييرائبيييتم متابعيية تنايييه هييهه االتااقيييات التييي سييت ثر بشييكل م كييد حصيييلة الدوليية مييا ا

وانحسيييار    ليييو االنخايييان الحتمييييجميعهيييا االقتصيييادية تجمييي  األدبييييات  اه  الجمركيييية
قبييل األ ميية سيييبل التكيييئ مييي   فييي سيييورية منييه ميييا . وتطييرح الجمركيييية الضييرائبجيييرادات 

شيروع وممنظمية التجيارة العالميية كيل اليهي تحميل شيعاره   مرحلة ما بعيد التحريير التجياري
 وقييد تعرضييت كثييير مييا. قيية التجييارة الحييرة العربييية الكبييرممنطالشييراكة السييورية األوربييية و 

  جمركيةالضرائب الجيرادات  فيثار ههه المنظمات والشراكات آل 31 الدراسات االقتصادية
 ليييييو ووط تيييييه وسيييييبل اسيييييتغالل نصيييييوص االتااقييييييات لتخاييييييئ مثيييييار االناتييييياح التجييييياري 

نيييا فيييي هيييها البحيييث سييينرك   ليييو البيييدائل الضيييريبية  التيييي ميييا الممكيييا ينا  جالا   االقتصييياد
 .التعوين ما خاللها  ا النقص الحاصل

لقيملللة المضلللافة كبلللديل علللن ية بتطيبلللق ضلللريبة اضلللريباتجاهلللات العولملللة ال -1
 : الجمركية الضرائب
  تسييمح منظميية التجييارة العالمييية باسييتمرار العوائييق الكمييية والتعرياييية لحرييية التجييارة ال

ولكنها تقبل بوجيود الضيريبة  ليو القيمية المضيافة ألنهيا تنسيق مي  مبيدي المعاملية الوطنيية 
National Treatment  تاييييرن  اه  يو مبييييدي  ييييدم التميييييي  ضييييد المنتجييييات األجنبييييية

الضييريبة  لييو القيميية المضييافة بيينا  المعييدالت  لييو كييل مييا السييل  المحلييية والمسييتوردة 
 اإلناياقلضيريبة الجمركية  يا الميواد الخاضيعة  الضرائببجب جلغاء  ما ثما البديلة لها. و 
وهيها منيائ   فيرن ضيريبة  ليو ضيريبةالو نظرا"  المطبق حاليا" في سورية االستهالكي

فايييي  يييدة بليييداا مثيييل لبنييياا وفرنسيييا  نيييدما فرضيييت ضيييريبة القيمييية  .للسياسيييات الضيييريبية
                                                           

مكانية تطبيق ضريبة القيمة  ثابت  ناديا خالد: -لالطالع راج : 31 الرسوم الجمركية في ظل تحرير التجارة الخارجية واة
 . 2006 رجة الماجستير  كلية االقتصاد  جامعة تشريا بحث مقدم لنيل د ي سورية المضافة ف
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مييا حيييث التصيينيئ المييالي هييي  الضييرائبهييهه  ألاا الضييرائب الجمركييية المضييافة يلغيييت 
  لو االستهال .  ضرائب
االنايياق االسييتهالكي مييا قبييل األمانييات الجمركييية فييي  ضييريبةحاليييا" اسييتيااء  يجييريو 

جييياء فيييي الاقيييرة ب ميييا الميييادة الثانيييية ميييا  وقيييد  سيييورية  نيييد تخلييييص الميييواد المسيييتوردة
 نييد تخليييص المييواد المسييتوردة لييدم يا تسييتوفو  2004لعييام  61عي رقييم المرسييوم التشييري

 .األمانات الجمركية
المبلل المدفوع كضرائب  ويضائكية لجمر كلاة السلعة المخلصة لدم األمانات ا تحسب
  االسييتهالكي  لييو يساسييه ضييريبة االنايياق تحسييب  جلييو كلايية السييلعة المخلصيية جمركييية 

وتييودع األمانييات الجمركييية اإليييرادات المسييتوفاة فييي حسيياب يميييا الجمييار  الرئيسييي لييدم 
وميا ثيم ترسيل األمانية الرئيسيية   مصرئ سورية المرك ي فيي حسياب يسيمو حركية النقيود

فييي الجميييار  جشيييعارا" يسيييمو جشييعار وفييير المي انيييية يتييياح بموجبييه ليييو ارة الماليييية التصيييرئ 
 .بالمال الهي يرسل جلو خ ينتها المرك ية  لو الوجه المحدد بالمي انية السنوية

/ لعيييام 18ول ميييرة بالقيييانوا رقيييم /ياالسيييتهالكي الكميييالي  ضيييريبة االناييياق تظمييينوقيييد 
  فييييي محاوليييية لتغطييييية بعيييين المطييييارح الضييييريبية غييييير الخاضييييعة للضييييرائب يو 1987
وينظمهيا حالييا" وتعديالتيه 2004/ 19/9/ تياري  61المرسوم التشريعي رقم /ثم ب  الرسوم

حيدم بيديات اإلصيالح اههه الضيريبة   داتوقد   2015لعام  11المرسوم التشريعي رقم 
وكخطييوة الضييريبي بهييدئ  يييادة واردات الخ ينيية وتحقيييق االنييدماج فييي االقتصيياد العييالمي 

 . لو طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة
حييوار يجييراه ميي  وسييائل  منييها  فييي 61 بعييد صييدور المرسييوموقييد اسييتعرن و ييير المالييية 

م المرسيوم التشيريعي المتعليق بالرسي قال ) جا صدور اهالمرسوم  22/9/2004اإل الم بتاري  
 ليو ينيه قيانوا ضيريبة  ونظرتنيا ليه   لو االناياق االسيتهالكي ي ياد هيكلية الكثيير ميا القيوانيا
وقيييد حييياول   جليييو القيمييية المضيييافة (مبيعيييات اآلا وسييييكوا قيييابال" للتطيييوير مسيييتقبال" وصيييوال" 
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هي  قهابهها االتجاه وكانت العقبة الرئيسية لتطبي هااالداري في و ارة المالية تطوير  االطار
 .2011الحقا" األ مة التي تعرضت لها سورية في  ام ت ثم جاء  الاوترة

 ا لو هوي الدخل المحدود م  يا المقصود ما وراءهيههه الضريبة  وقد انعك  ت ثير
قام المشيرع بتوسيي  السل   الكمالية التي تقتنيها الطبقة الغنية   ثم  اكاا في بداية تشريعه
فيييي   شيييملها فطاليييت كثيييير ميييا السيييل  الضيييرورية وشيييائعة االسيييتعمالتقا يييدة السيييل  التيييي 

وتعيييوين اليينقص النييياتج  ييا التحريييير التجييياري   محاوليية منيييه ل يييادة الحصييييلة الضييريبية
 الضيييرائبلتراجييي  االييييرادات ميييا  واليييهي سيييي دي حتميييا"  اليييهي بيييديت سيييورية تنخيييرط فييييه

ة بتطبيييييق ضييييريبة القيميييية المضييييافة مسييييتقبال" سيييييتم تحقييييق هييييهه الضييييريو نييييد . الجمركييييية
 وبييالخطواتوتحصيييلها  نييد االسييتيراد مييا قبييل األمانييات الجمركييية فييي مييديريات الجمييار  

   .االستهالكي ضريبة االنااق ند استيااء  ناسهاالمتبعة 
إيرادات ضريبة االنفلاق االسلتهالكي فلي تعلويض تراجلع إيلرادات الضلرائب  اسهام -2

 :الجمركية
   ميا الناحيية الماليية ا يادات مستمرة وقا ات جييدة ت كيد يهميتهي ه الضريبة ههسجلت 

نلحيظ ميا خيالل الجيدول رقيم  اه الجمركيية الضيرائباييرادات  نقصتعوين  لو  اوقدرته
  1987/ لعييام 18التييي فرضييت ألول مييرة بالقييانوا رقييم / الضييريبة ه( يا جيييرادات هييه2)

 1988( مليييوا ليييرة سييورية  ييام 540مييا) قييد ارتاعييت 1988ت ابتييداء" مييا  ييام وطبقيي
وقاي ت خييالل العيام التيالي يي فيي  ييام   2004(ملييوا لييرة سييورية فيي  يام  3000جليو)

لعام  61ي رقم (مليوا ليرة سورية م  بداية تطبيق المرسوم التشريع13000جلو)  2005
بمقيييييييدار  2005و 2004حييييييييث نميييييييت هيييييييهه اإلييييييييرادات بييييييييا هيييييييهيا العييييييياميا   2004

لعييييام  51ورقييييم  2005لعييييام  41وقييييد كيييياا لصييييدور المرسييييوميا التشييييريعيا رقييييم   %(333)
األثييير الكبييييير فيييي  ييييادة جيييييرادات  2004لعيييام  61المعيييدليا للمرسيييوم التشيييريعي رقييييم  2006
اإلنايياق  جخضيياع مكالمييات الخليييوي والثابييت لضييريبة ة ميي خاصيي  اإلنايياق االسييتهالكي ضييريبة

( 23000ارتاعيييت هيييهه اإلييييرادات جليييو ) هج  2005لعيييام  41االسيييتهالكي بموجيييب المرسيييوم 
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 2011بلغييت هييهه اإليييرادات  ييام واسييتمرت هييهه ال يييادة حتييو  2007مليييوا ليييرة سييورية  ييام 
 حييييث( 2( ملييييوا دوالر )انظييير الشيييكل رقيييم 895ميييا يقيييارب ) ( ملييييوا لييييرة سيييورية43500)

ميي   تيينخانثييم بييديت   ناسييه( فييي العييام 37500الجمركييية البالغيية ) الضييرائبفاقييت جيييرادات 
( مليوا ليرة سيورية  بميا يعيادل 15000( )2014حتو بلغت  ام )  يداية الحرب  لو سورية

  %(90مقييداره ) 2016و 2011 ييامي مييوا سييلبيا" بيييا سييجلت ن وقييد  ( مليييوا دوالر89.2)
( سييييجلت مبلييييل 2016االنايييياق االسييييتهالكي فييييي  ييييام ) ضييييريبةوميييي  هليييي  نجييييد يا جيييييرادات 

يييي الجمركييييية للضييييرائب( مليييييوا 35000( مليييييوا مقابييييل )40000) ل  لييييو قييييدرة هييييهه يييييدا ا مما
 الجمركيية فيميا ليو تيم توسيي  قا يدة السيل  الضرائب لو تعوين التراج  في حصيلة  الضريبة

 .اوالخدمات الخاضعة له
تصنيااس مغلوطياس بيه حتيو قد صنئ  اإلنااق االستهالكيضريبة وكما هكرنا سابقا" ففا 

االسييتهالكي  ضييريبة االنايياق يضيياناها فييف. ضييما الضييرائب المباشييرة (2012 ييام )نهاييية 
مييا ججمييالي  ويبا" للخطيي  لوجييدنا يا نسييبة هييهه الضييريبةجلييو الضييرائب غييير المباشييرة تصيي

 تكاني( 2004 حتيو نهايية 1988 )ميا الميدةخيالل  لضرائب غير المباشيرة بعيد التعيديلا
حتيو بلغيت هيهه النسيبة فيي   2005%( وارتا  ييضا" ابتداء" ما  يام 6كوسطي سنوي )

وانخاضت ههه النسبة فيي ي يوام . 2010%( في  ام 42%( و) 44نسبة ) 2008 ام 
 .%( كوسطي سنوي35( جلو )2016 -2011األ مة )
يي الدراسيية قبييل  مييدةجلييو مجمييل اإليييرادات الضييريبية فقييد بلغييت خييالل  ه الضييريبةا نسييبة هييهيما

 %(1.6( ) 2004ولغايييييية  1990يي ) 2006لعيييييام  41صيييييدور المرسيييييوم التشيييييريعي رقيييييم 
ميي  دخييول هييها المرسييوم حييي  التنايييه   2005وارتاعييت كييهل  ابتييداء" مييا  ييام   كوسييطي سيينوي

 ( 2016( )2015ة فيييي االرتاييياع حتيييو بلغيييت فيييي ي يييوام )هه النسيييب%( واسيييتمرت هييي 7جليييو  )
الصيييعوبات التيييي  بالحسيييبااوهيييي نسيييبة جييييدة جها ميييا يخيييهنا  %(  ليييو التيييوالي16%( و)17)

 كلاهيييا  حييياالت التهييرب الضييريبيو   قيي تحييول دوا التطبيييق الييدقيق يو الجييييد لييه  لييو يرن الوا
 .في حال تم ضيبط حياالت التهيرب الضيريبي منيه ه الضريبةهه ترتا ا ي. وما هنا ي تسوق  منها
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خييدمات مثييل  ه الضييريبةاييرن  ليهييا هييهتخاصيية التهييرب الضييريبي فييي قطيياع الخييدمات التييي 
المبيييت والطعييام والمشييروبات والحاييالت وركييا األلعيياب الكهربائييية والخييدمات الميي جورة األخييرم 

 واألولو والثانية. في الانادق واألندية والمطا م ما الدرجات الدولية والممتا ة
ضريبة االنفاق االستهالكي ونسبته إلى الضرائب بير المباشرة بعد  تطور 32:(2جدول )ال

لى إجمالي اإليرادات الضريبية خالل الفترة )  (2016-1990التعديل وا 

  العام 

ضلللللللللللللللللللريبة 
نفللللللللللللللللللاق اال 

االسلللللتهالكي 
) مليون ليلرة 

 سورية(

ضللللللللللللللللللللللريبة  
االنفلللللللللللللللللللللاق 

 االستهالكي
اإليلللللللللللللللللللللرادات 
الضلللريبية بيلللر 
المباشللللللللللللللللللللللرة 

 )مليون ليرة (

الضللللللللللللرائب بيللللللللللللر 
المباشللللرة ي ضللللريبة 
اإلنفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاق 
االسللللللللتهالكي)مليون 

 ليرة (

نسلللبة ضلللريبة 
اإلنفلللللللللللللللللللللللاق 
االسللللللللللتهالكي 
إلللللى الضللللرائب 
بيلللر المباشلللرة 

 بعد التعديل 

نسبة ضريبة 
اإلنفللللللللللللللللللاق 
االسلللللتهالكي 
إللللى إجملللالي 
اإليللللللللللللللرادات 

 )مليون دوالر  الضريبية
1988 540 13.5 4425.0 4965.0 11% 3% 
1990 375 8.3 5694 6069 6% 2% 
1992 475 10.1 7535 8010 6% 2% 
1993 550 11.4 9245 9795 6% 2% 
1994 728 14.6 12468 13196 6% 2% 
1995 975 19.3 17292 18267 5% 2% 
1996 1000 19.6 21261 22261 4% 2% 
1997 1200 23.2 21153 22353 5% 2% 
1998 1000 19.1 22870 23870 4% 1% 
1999 1150 22.2 23404 24554 5% 1% 
2000 1182 23.9 20999 22181 5% 1% 
2001 1500 29.8 24570 26070 6% 1% 
2002 2900 56.1 23137 26037 11% 2% 
2003 2000 38 28257 30257 7% 1% 
2004 3000 57.5 34020 37020 8% 2% 
2005 13000 239.4 34840 47840 27% 7% 
2006 15000 287.4 31847 46847 32% 8% 
2007 23270 466.3 34357 57627 40% 11% 
2008 33000 709.7 42797 75797 44% 15% 
2009 32000 686.7 47029 79029 40% 13% 

                                                           

32
  .1988  وبدمء بتحصيلها في  ام 1987/ لعام 18/ول مرة بالقانوا رقم ينظمت ضريبة االنااق االستهالكي الكمالي  
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2010 40000 863.9 55207 95207 42% 14% 
2011 43500 895.1 67275 110775 39% 13% 
2012 35000 539.3 91655 91655 38% 14% 
2013 28000 200.9 65735 65735 43% 17% 
2014 15000 89.2 51505 51505 29% 13% 
2015 30000 109.1 102870 102870 29% 17% 
2016 40000 85.5 131830 131830 30% 16% 

والسييينوات ميييا   المصيييدر: العميييود الثييياني والرابييي  المجمو يييات اإلحصيييائية لأ يييوام الميييهكورة
سعر صيرئ  وفق حسبالثالث  الحقل  و ارة المالية-الموا نة التقديرية  2016 حتو نهاية2011

  .البن  المرك ي –الدوالر: نشرة يسعار الصرئ في الدول المجاورة 

  
 تطور ضريبة االنفاق االستهالكي ) مليون دوالر(: (2الشكل )

  :: النتائج والمقترحاتخامسا"
 النتائج:

االييييرادات الضيييريبية  اسيييهام: ميييدم الارضييييات اليييثالث األوليييو يظهيييرت الدراسييية لجهييية
التحرييير  ومييدم تيي ثير  الجمركييية  فييي مجمييل حصيييلة سييورية مييا االيييرادات الضييريبية

االييييرادات الضيييريبية  اسيييهامسيييبة نيا  :هيييهه االييييرادات فيييياأل مييية  التجييياري وميييا ثيييم
فييي العقييد األول مييا األلاييية الثالثيية قييد انخاضييت فييي اإليييرادات الضييريبية  الجمركييية 

وهليي    كوسييطي سيينوي %(10%( جلييو )19مييا ) ات القييرا الماضييييييمقارنيية" بثماني
قيام الدولة بفجراء تخايضيات التوجه نحو تحرير التجارة الخارجية و  لعدة يسباب يهمها

رة الحيرة دخيول منياطق التجيافضيالس  يا  لو التعرياة الجمركية لعيدد كبيير ميا السيل  

0.0

500.0

1000.0
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واألهيم ميا هلي  كليه انتشيار فنيوا ميا   م  كل" ما الدول العربية وتركييا حيي  التناييه
 شوة والمحسوبية في هها القطاع.يساليب الاساد  والر 

األ مييية فيييي سيييورية يسيييباب مختلاييية  ميييدة  كييياا وراء انخايييان قيمهيييا خيييالل بينميييا 
المصيارئ السيورية وشيح ستيراد والعقوبيات الماروضية  ليو التتعلق بتقييد الدولة ل

 و يي وئ كثييير مييا المسييتورديا السييابقيا  ييا القيييام بهييها النشيياط  القطيي  األجنبييي
فقييداا السيييطرة  لييو بعيين المنافييه  فضييالس  ييا  لعييدم وجييود المييالءة المالييية لديييه

 .الجمركية
 لييو السييل  المصيينعة والكمالييية وهات الضييرائب الجمركييية علييو الييرغم مييا رفيي  نسييب ف

جييييرادات  ياا  جالا   العاليييية بيييدال" ميييا تلييي  الماروضييية  ليييو السيييل  الضيييروريةالرفاهيييية 
كوسييطي سيينوي خييالل مليييوا دوالر ( 373.3قييد انخاضييت مييا )الضييرائب الجمركييية 

كوسيييطي سييينوي ملييييوا دوالر  (280( جليييو )2010-2001قبيييل األ مييية ) ميييا مرحلييية
 .(2016-2011) األ مةمرحلة خالل 
يمكييا تعييوين اليينقص فييي الارضييية الرابعيية فقييد وجييدنا مييا خييالل البحييث ينييه  لجهيية

يو ما سيكوا الحقيا" بعيد   جيرادات الضرائب الجمركية سواء ما كاا منه بسبب األ مة
هيهه   لو والتغلب التحرير التجاري. انتهاء األ مة و ودة دخول سورية في مااوضات

توسيي  قا يدة السيل  والخيدمات الخاضيعة المشكلة بتطبييق ضيريبة القيمية المضيافة يو 
ويمكييا التعويييل   لضييريبة االنايياق االسييتهالكي الييهي وجييدنا ينهييا شييهدت قايي ات كبيييرة

خاصيية فييي اليينقص النيياتج  ييا انخاييان جيييرادات الضييرائب الجمركييية.   ليهييا فييي سييدا 
 لييو  اتحيول دوا التطبيييق اليدقيق يو الجييد لهي التييصيعوبات ال  لييو حيال تيم التغليب

مييا يتعلييق منهييا بييالتهرب الضييريبي فييي قطيياع الخييدمات التييي  وبيياألخصالواقيي . يرن 
المشييروبات والحاييالت و و خييدمات المبيييت والطعييام تاييرن  ليهييا هييهه الضييريبة مثييل 

المطا م ما و ركا األلعاب الكهربائية والخدمات الم جورة األخرم في الانادق واألندية 
 والثانية.الدرجات الدولية والممتا ة واألولو 
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  :المقترحات
تطييييوير قييييانوا ضييييريبة اإلنايييياق االسييييتهالكي لي خييييه شييييكل الضييييريبة العاميييية  لييييو   -

بحيييث   ضييريبة يكثيير تعقيييداا  لتطبيييق ضييريبة القيميية المضييافة التييي تعييدا  المبيعييات تمهيييداا 
ما اقتصارها  لو  دد  تطبق ههه  الضريبة  لو مجمل سلة احتياجات المستهل  بدالا 

م  التاريق ما حيث معدالت الضريبة بيا السل  األساسية   معيا ما السل  والخدمات
مييييا السييييل  ميييي  ج ايييياء سييييلة واسييييعة  والكمالييييية  والضييييرورية وبيييييا السييييل  شييييبه الكمالييييية

األساسيية مثيل الميواد الغهائييية األساسيية والدوائيية والخيدمات الصيحية  والميياء  والخيدمات
والتعليييم بمراحلييه   والعقييارات المعييدة للسييكا  ربيياء والغييا  المعييد لالسييتخدام المن ليييوالكه
 تحقيقا" لمبدي العدالة الضريبية. خدمات الهيئات والجمعيات الخيرية و   كلاها
اليييدخول فيييي مااوضيييات لتخايييين التعريايييات الجمركيييية  ليييو األ مييية و  انتهييياءمييي   -

السل  الصينا ية مي  شيري  تجياري باتجياه تحريير هيهه السيل  معيه ميا الضيروري دراسية 
 : اآلتيههه السل  بالشكل في مرونة الطلب 

   هييها النييوع مييا السييل   فيييالسييل  هات مرونيية الطلييب المنخاضيية: ييي ثر تخاييين التعرياييات
الطلب لا ي داد كثيرا بتخاين يسعارها النياجم  يا تخايين  ألاا   الجمركيةفي الواردات  سلبياا 

تعريااتهييا الجمركييية ولييا تايييد الدوليية حسييب وجهيية النظيير الضييريبية مييا تخاييين تعرياييات هييهه 
 .واألفضل يا يبقو  ندئه وض  ههه السل   لو ما هو  ليه  السل 
  هييها النييوع  فيييهات مرونيية الطلييب المتوسييطة والعالييية: يي ثر تخاييين التعرياييات  السيل

فييالتخاين فييي يسييعارها النيياجم  ييا تخاييين   فييي الييواردات الجمركييية اا يجابيييجمييا السييل  
   التعريايييات الجمركيييية  ليهيييا سييييترافق مييي   ييييادة الطليييب  ليهيييا وفيييق النظريييية االقتصيييادية

ل  تي داد اليواردات الجمركيية  ليو الكمييات المسيتوردة وم   يادة المسيتوردات ميا هيهه السي
فتكييوا الاائييدة م دوجيية للمسييتهل  الييهي سيييايد مييا وجييود سييلعة   مييا قيميية التعريايية بييدءاا 

مييييا تكييييوا السييييل  المسييييوح باسييييتيرادها هات  وللصيييينا ي يو الاييييالح الييييهي غالبيييياا   يرخييييص
يي  الاييالح(  نا يالتعرياييات المتوسييطة والمنخاضيية مييا مييدخالت جنتيياج يحييدهما )الصيي ا مما
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باسيتيراد الم ييد ميا السيل  بتعريايات  كميا ياييد المسيتورد ييضياا   فيي االقتصياد ي ثر جيجابيياا 
 منخاضة.

للضييييرائب الجمركييييية  ييييدة وظييييائئ  ولكييييا قييييد يكييييوا يهمهييييا فييييي سييييورية هييييو حماييييية  -
يا التيي يمكييا  المنتجيات الوطنيية سيواء الصيينا ية يو ال را يية ميا المنافسية غييير العادلية

تواجههييييا مييييا البضييييائ  المسييييتوردة  ويمكييييا التصييييدي لهييييهه المشييييكلة  نييييد الييييدخول فيييييي 
والحلييييول التييييي تقييييدمها االتااقيييييات  المييييي اتئ  لييييو بتعييييرا   مااوضييييات التحرييييير التجيييياري

 .والشراكات المنوي جبرامها
يجيييب يا تتمسييي  اليييدول الناميييية بالسياسييية التجاريييية التيييي تييي دي جليييو تحقييييق تنميتهيييا  -

ة بغييين النظييير  يييا كونهيييا سياسييية حمايييية تجاريييية يو حريييية تجاريييية يو سياسييية االقتصيييادي
 حصر حكومي يو جحالل واردات. 
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