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 ركات العامة يف ليبياالشنطاق سراين قانون ضرائب الدخل على 
 (1)أ .عبدادلنعم دمحم إبراهيم عمران

 : مقدمة
،  احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على خامت األنبياء وادلرسلني     

 ، وصحبو إىل يوم الدين . ، وعلى آلو سيدان دمحم
تعترب ضرائب الدخل من أىم إيرادات الدولة يف العصر احلديث، وأداة من أدواهتا ادلالية،      

 دلا ربققو من أىداف مالية ، وسياسية ، واقتصادية ،  واجتماعية .
 أمهية البحث

ودخوذلا إىل اخلزانة ،  والثروات اخلاصة إن الضريبة يف األصل ىي استقطاع من الدخول     
خاصة إذا كانت إيرادات الدولة ال تكفي لتغطية  ـــــــالعامة ، لتساىم يف سبويل ادليزانية العامة للدولة 

، أو لتحقق أىدافا اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية معينة ، ولتحقيق كل ذلك  ـــــــنفقاهتا العامة 
اين النظام القانوين للضرائب واضحا ، ومعاجلة ما يعًتيو من قصور بشكل جيب أن يكون نطاق سر 

 مستمر ، فالتنظيم القانوين السليم للضرائب من العوامل الناجعة ليحقق النظام الضريبـــي أىدافو .
 أسباب اختيار ادلوضوع

إن خصوصية الشركات العامة من حيث كوهنا من األشخاص االعتبارية اخلاصة ،       
ورأمساذلا ديلكو شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة ، وأن أرابحها تدخل إىل اخلزانة العامة 
، تقتضي ىذه اخلصوصية دراسة عالقتها بنطاق سراين قانون ضرائب الدخل وأثر ذلك على مالية 

 الدولة ، من خالل ربديد نطاق سراين قانون ضرائب الدخل على الشركات العامة .
 الدراسة منهج

                                                 

كلية الشريعة والقانون بزلينت / اجلامعة   -ماجستري يف القانون العام بدرجة زلاضر ، وعضو ىيئة تدريس  بقسم القانون  -1

 األمسرية اإلسالمية .
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وبشكل وادلنهج االستقرائي ، ،  تعتمد ىذه الدراسة على منهجي الوصف والتحليل     
 أساسي على ادلنهج التارخيي ، من خالل دراسة القوانني ادلتعاقبة لضريبة الدخل على الشركات العامة . 

 إشكالية البحث 
ضرائب الدخل على  تدور إشكالية البحث الرئيسية حول ربديد نطاق سراين قانون     

الشركات العامة ، وما  لضريبة الدخل على دراسة التطور التارخييالشركات العامة يف ليبيا ، من خالل 
 ؟هبا ؟ لنصل إىل مدى صلاعة فرض الضريبة على دخل الشركات العامة   سبتعتىي اإلعفاءات اليت 

 من خالل ادلوازنة بني احلكمة من وراء فرض الضريبة والطبيعة القانونية ذلذه الشركات وأرابحها .
 خطة البحث

 خضوع دخل الشركات العامة لقوانني ضرائب الدخلادلطلب األول /  
  النصوص القانونيةالفرع األول / 
 احلكمة من فرض الضريبة على الدخل الشركات العامةالفرع الثاين / 

 اإلعفاءات الضريبية ادلمنوحة للشركات العامة ادلطلب الثاين /
  القوانني الضريبية ادلتعاقبةالفرع الثاين / 
 الضريبية ادلنصوص عليها يف بعض القوانني اإلعفاءات الفرع الثاين /

 اخلامتة
 ادلطلب األول / خضوع دخل الشركات العامة لقوانني ضرائب الدخل   

لعامة يف ليبيا ألول مرة مع بداية سبعينات القرن ادلاضي ، نتيجة تبين ظهرت الشركات ا     
، وبعد (1)الدولة لألفكار االشًتاكية ، ادلتمثلة  يف ضرورة تدخلها يف اجملال االقتصادي واالجتماعي 

نشأة ىذه الشركات صدرت عدة قوانني متعاقبة تضمنت نصوصا قانونية  أخضعت دبوجبها دخل 
لضريبة الدخل على الشركات " الفرع األول " ، وكان ذلك حلكمة أرادىا ادلشرع  الشركات العامة
 "الفرع الثاين " .

 الفرع األول / النصوص القانونية

                                                 

احلراري ،أصول القانون اإلداري اللييب ،"تنظيم اإلدارة الشعبية ووظائفها ، وسائل مباشرة اإلدارة الشعبية انظر: دمحم عبدهللا  -1
 . 111م ، ص 2010ليبيا ، الطبعة السادسة ، –لوظائفها " ، ادلكتبة اجلامعة ، الزاوية 



 العدد العاشر -البحوث األكادميية رللة 
 نطاق سراين قانون ضرائب الدخل على الشركات العامة يف ليبيا

 

282 

 

بعد ظهور الشركات العامة يف ليبيا أصدر القضاء اللييب العديد من األحكام القضائية     
كما أخضع ادلشرع دخلها لضريبة ، (1) أشخاص القانون اخلاص ىذه الشركات من اليت اعترب فيها

 الدخل دبوجب قوانني متعاقبة ، وىي :
م إبخضاع ادلؤسسات واذليئات  1973هـ ادلوافق  1393لسنة  39القانون رقم  أوال/

 . (2)العامة والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة واجلمارك
حىت قبل أن يبني و م ، من مادتني ، 1973/  05/  28صدر ىذا القانون بتاريخ     

من ىذا القضاء اللييب بشكل واضح الطبيعة اخلاصة للشركات العامة ، حيث نصت ادلادة األوىل 
زبضع ادلؤسسات واذليئات والشركات العامة لضرائب الدخل ادلقررة بقانون ضرائب  على أن : "القانون 

م 1968( لسنة 35م ، والدمغة ادلقررة ابلقانون رقم )1968( لسنة 21)رقم لقانون ابادر الدخل الص
فرض ضريبة  القانون ىو أول قانون ام . ، إن ىذ1972( لسنة 68، واجلمارك ادلقررة ابلقانون رقم )

د ثالث سنوات بعابلتحديد ، و  العامة ـــــــوعلى اذليئات وادلؤسسات  ـــــــ الدخل على الشركات العامة 
هبا ىذه الشركات يف ذلك الوقت  سبتعتاليت الضريبية من نشأهتا ، ومل يلغي ىذا القانون اإلعفاءات 

(3) . 
 . (4)م بشأن ضرائب الدخل1973لسنة  64القانون رقم  اثنيا/
على أن : خيضع للضريبة فضال عن الشركات  من ىذا القانون  94نصت ادلادة     

االشخاص االعتبارية االخرى سواء كانت عامة أو خاصة اذا كان نشاطها الرئيسي ذباراي أو صناعيا أو 
                                                 

، ابعتبار مصرف اجلمهورية شخصا  م1973/  06/  01أول حكم قضائي توصلنا إليو صدر من احملكمة العليا بتاريخ  - 1
اعتباراي خاصا ، راجع التحليل القانوين ذلذا احلكم مع رلموعة أخرى من األحكام يف نفس ادلوضوع قي : دمحم عبدهللا احلراري ، 

 .  119 – 114ادلرجع السابق ، ص 
، قانون  -حاليا دولة ليبيا  –الشعبية االشًتاكية راجع ىذا القانون يف : موسوعة الضرائب قي اجلماىريية العربية الليبية  - 2

م واللوائح التنفيذية والتعليمات التفسريية 1973( لسنة 65قانون ضريبة الدمغة رقم ) –م 1973( لسنة 64ضرائب الدخل رقم )
 . 155، ص م 1977 -ىـ 1397واإلدارية وادلنشورات الصادرة من مصلحة الضرائب ، مصلحة الضرائب ، أمانة اخلزانة ، 

( ، يف : ادلرجع  2305/ أ /  17م )ادللف  1973 – 07 – 07انظر : ادلنشور الصادر عن مصلحة الضرائب بتاريخ  - 3
 . 268السابق ، ص 

ا حاليا دولة ليبي –موسوعة الضرائب قي اجلماىريية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية راجع ىذا القانون والئحتو التنفيذية يف :  - 4
 وما بعدىا . 9ادلرجع السابق ، ص ،  -
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استثمارا عقاراي . إن ىذه ادلادة فرضت الضريبة على مجيع الشركات العامة ، أم ما يتعلق ابألشخاص 
كون نشاطها الرئيسي ذباراي أو صناعيا أو استثمارا عقاراي ، غري أنو االعتبارية العامة فإنو اشًتط أن ي

( لسنة 64ميالدية بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل رقم ) 1425( لسنة 23صدر  القانون رقم )
فيما يتعلق خبضوع األشخاص االعتبارية العامة  لضريبة  ،  عدل ادلادة ادلذكور أعاله (1)إفرصلي 1973
لها الناتج عن األنشطة التجارية والصناعية واحلرفية أو يف رلال االستثمار العقاري  أبن دخ ، الدخل

 خيضع للضريبة ، وإن مل تكن ىذه األنشطة من ضمن نشاطها الرئيسي .
 . (2)م ( بشأن ضرائب الدخل  2004و.ر )  1372( لسنة 11القانون رقم  ) اثلثا/
ظلت الضريبة مفروضة على دخل الشركات العامة دبوجب  (11)يف ظل القانون رقم      

بينها اليت من ادلادة الثانية والسبعون من ىذا القانون ، اليت حددت الشركات اخلاضعة للضريبة ، و 
 الشركات العامة . 

 . (3)م بشأن ضرائب الدخل2010لسنة  7القانون رقم رابعا/
الذي على ضوئو يتم جباية ضرائب الدخل ، ىذا القانون ىو النافذ حاليا يف ليبيا ،      

ضريبة على الشركات ، وبينت ادلقصود هبذه الشركات ، أبهنا ىي الفادلادة الثانية والسبعون منو فرضت 
( 23" ... ادلنصوص عليها يف القانون ادلنظم للنشاط التجاري ... ، وابلرجوع ألحكام القانون رقم )

ن ادلادة الثالثة عشر حددت صلد أالنشاط التجاري مسيحي( بشأن  2010و.ر ) 1378لسنة 
ادلادة تنص ،  ألحكام ىذه الشركاتوابلرجوع ، الشركات التجارية ، اليت من بينها الشركات ادلسامهة 

الشركة ادلسامهة العامة ، أبنو : يقصد ابلشركة ادلسامهة العامة : كل شركة ديلك  على تعريف 256
                                                 

( مسيحي ، 1973( لسنة )64راجع ىذا القانون قي : ملحق موسوعة ضرائب الدخل ادلفروضة دبوجب القانون رقم ) - 1
 . 20 – 17مصلحة الضرائب ، اللجنة الشعبية العامة للمالية ، ص 

 – 147و.ر ، ص 1732/  04/  07م ، بتاريخ 2004السنة ،  4راجع ىذا القانون يف : مدونة التشريعات ، العدد  - 2
 ، وراجع الالئحة التنفيذية ذلذا القانون ىف : مصلحة الضرائب، اللجنة الشعبية العامة للمالية، موسوعة الضرائب احلديثة، 178

 . 116 – 53بدون اتريخ ، ص 
م ( ،  2010و.ر ) 1378 – 4 – 28، بتاريخ 4 ، العدد10راجع نصوص ىذا القانون ىف : مدونة التشريعات، السنة  - 3

و.ر  1379 – 3 – 17، بتاريخ 1، العدد 11، وراجع الئحتو التنفيذية ىف : مدونة التشريعات، السنة 155 – 132ص 
 . 67 – 2م (، ص  2011)
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رأمساذلا ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة ، وتتخذ الشركات العامة شكل 
 . وتسري عليها أحكام ىذا القانون الشركات ادلسامهة ، 

الحظ أن الشركات العامة خضعت لضريبة الدخل مند يمن استقراء النصوص السابقة      
االعتبارية اخلاصة ، إال أن رأمساذلا ابلكامل ديلكو نشأهتا ، وأن ىذه الشركات تعترب من األشخاص 

للدولة شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة ، فإذا كانت ىذه الشركات شللوكة ملكية عامة 
 فما ىي احلكمة من وراء فرض الضريبة على ىذه ادللكية العامة ؟

 مةالفرع الثاين / احلكمة من فرض الضريبة على دخل الشركات العا
إذا كانت الضريبة يف األصل ىي استقطاع من دخول وثروات القطاع اخلاص ، لتقوم     
اذلدف الوحيد للضرائب ، فهذه األخرية  يى ت، ليس من أجل ربقيق منفعة عامة هاالدولة إبنفاق

واالجتماعية ، ويبدو أن احلكمة من فرض الضريبة على ، منها االقتصادية ، أصبح ذلا أىدافا أخرى 
دخل الشركات العامة ىو ربقيق أىدافا اقتصادية ، بينتها ادلذكرة اإليضاحية ألوىل القوانني اليت فرضت 

لسنة  64ادلذكرة اإليضاحية لقانون ضرائب الدخل رقم فالضريبة على دخل الشركات العامة ، 
وقد روعى ىف ، تضمنت اآليت  ... وأما الشركات فقد أفرد ذلا القانون ضريبة خاصة ، (1)م 1973

ىذه الضريبة ادلساواة بني شركات القطاع اخلاص وشركات القطاع العام ىف فرضها ربقيقا للمساواة 
 وتكافؤ الفرص بينها ....

إن السبب يف فرض الضريبة على الشركات العامة أهنا تعمل يف اقتصاد مزدوج ، األمر     
ة ملكية خاصة ، حىت تتم ادلنافسة بني شركات الذي يدعو إىل مساواهتا مع الشركات التجارية ادلملوك

 .(2)القطاعني اخلاص والعام على قدم ادلساواة 

                                                 
،  -حاليا دولة ليبيا  –الشًتاكية راجع ىذه ادلذكرة اإليضاحية يف : موسوعة الضرائب قي اجلماىريية العربية الليبية الشعبية ا - 1

م واللوائح التنفيذية والتعليمات 1973( لسنة 65قانون ضريبة الدمغة رقم ) –م 1973( لسنة 64قانون ضرائب الدخل رقم )
 . 78 - 47التفسريية واإلدارية وادلنشورات الصادرة من مصلحة الضرائب ، ادلرجع السابق ، ص 

م ، ص 1989بة والتشريع الضرييب اللييب، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة الثالثة ، خالد الشاوي، نظرية الضري - 2
242 . 
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وفعال فإن مصلحة الضرائب الليبية ادلختصة جبباية ضرائب الدخل عملت على ربقيق     
التعليمات التفسريية  ىحدإىذه ادلساواة بني شركات القطاع اخلاص وشركات القطاع العام ، ففي 

م الصادرة من مصلحة الضرائب إىل مديري إدارات ورؤساء وأقسام 1973لسنة  64ون رقم للقان
مع غريىم ... بضرورة معاملة الشركات وادلنشآت العامة على قدر ادلساواة ب أفادهتم ومكاتب الضرائ

ب الدخل من سائر ادلمولني وتطبيق النصوص القانونية ادلتعلقة ابجلزاءات والتعويض الوارد بقانوين ضرائ
اإلداري  م وضريبة الدمغة ... وإجراءات احلجز اإلداري احملددة بقانون احلجز1973( لسنة 64رقم )
... (1) . 

ـــــ من خالل فرض الضريبة على دخل الشركات العامة  إن ادلساواة اليت أرادىا ادلشرع     
وحقيقية ، ، أقل ما يقال عنها اليوم أهنا ليست مساواة موضوعية  دبوجب القوانني الضريبية ادلتعاقبة ـــــ

فإذا كان  بل ىي مساواة شكلية بن قطاعيني سلتلفني من عدة أمور ، خاصة يف مسألة ربقيق الربح ،
فإن ىذا الربح أو ما يسمى ابلثمن اخلاص يتحدد وفقا لقوى  ، القطاع اخلاص يسعى لتحقيق الربح

ديثل ، ابإلضافة إىل ربح كاف  ، حبيث يغطي تكلفة اإلنتاج ، فسة يف السوقالطلب والعرض وادلنا
ادلقابل الذي تتحصل عليو الدولة من وراء تقدمي السلع  أماعائد رأس ادلال ادلستخدم يف ادلشروع  ، 

اذلدف ف، (2)ىناك عدة اعتبارات لتحديده ، و واخلدمات عن طريق الشركات العامة يسمى ابلثمن العام 
ىو يف األصل ربقيق الربح كغاية يف حد ذاتو ، وإمنا الذي تسعى إليو ليس ساسي ذلذه الشركات األ

، وقد تقتضي ىذه ادلصلحة أن يكون ادلقابل عامة من خالل إشباع حاجة  ، ربقيق مصلحة عامة
أو الذي تتحصل عليو الشركات العامة يساوي نفقة اإلنتاج حبيث ال ربقق ىذه الشركات أية أرابح ، 

تستخدم يف سبويل ادليزانية العامة ، أو تتحمل خسارة يتم  ، وربقق أرابحا، دبا يزيد عن نفقة اإلنتاج 
تغطيتها عن طريق ادليزانية العامة ، وىذا واضح يف ليبيا من خالل الدعم ادلقدم لتغطية تكاليف بعض 

                                                 
( مسيحي ، ادلرجع 1973( لسنة )64راجع ذلك يف : ملحق موسوعة ضرائب الدخل ادلفروضة دبوجب القانون رقم ) - 1

 . 61السابق ، ص 
م ، ص 2013ىف : منصور ميالد يونس، مبادئ ادلالية العامة، الطبعة الثانية، راجع االعتبارات ادلتعلقة بتحديد الثمن العام  - 2

78-79 . 
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إلانرة العامة ، وادلياه والصرف مثل خدمات الكهرابء وا، اخلدمات ادلقدمة من الشركات العامة و السلع 
 (1)والنظافة العامة . ، الصحي 

من فرض الضرائب على ، أو اقتصادية  ، اجتماعية اوإذا أراد ادلشرع أن حيقق أىداف    
فإنو ديكن للدولة أن ربقق ذلك من خالل الثمن العام الذي تتحصل عليو من ، دخل الشركات العامة 

 من خالل زايدة ىذا الثمن ، أو إنقاصو .استثمار أمواذلا يف ىذه الشركات 
غري أن احلكمة اليت أرادىا ادلشرع من فرض ضريبة على دخل الشركات العامة قد تكون      

حالة فرض الضريبة فإن اخلزانة العامة ستتحصل على إيرادين  ىي زايدة حصيلة اإليرادات العامة ، ففي
، وستعترب الضريبة جزءا من كلفة إنتاج السلع ، أو  (2)، والثاين الضريبةــــ الثمن العام ـــــ ، األول الربح 

، ، إذا زاد الثمن عن كلفة اإلنتاج (3)تقدمي اخلدمة، ويكون بذلك الثمن العام مساواي لقيمتو السوقية 
  .(4)على الدخل أال وىو الضريبة  ، ستتحصل على إيراد واحدفأما إذا مل تفرض الضريبة 

                                                 
و.ر  1377( لسنة 1راجع الدعم ادلقدم لتقدمي ىذه السلع واخلدمات يف قوانني اعتماد ادليزانية العامة ، مثل القانون رقم ) - 1

 25، بتاريخ 4، العدد  9مسيحي( يف : مدونة التشريعات، السنة 2009و.ر )1377ادليزانية العامة للسنة ادلالية بشأن اعتماد 
 . 195م (، ص  2009و.ر ) 1377 – 4 –
ىذه الضريبة تقوم جببايتها مصلحة الضرائب ، وتقوم ىذه ادلصلحة أيضا جبباية فائض أعمال الشركات العامة ، وىذا ما تنص  - 2

و.ر بشأن اعتماد 1369( لسنة 33بعض قوانني اعتماد ادليزانيات العامة ، فمثال تنص ادلادة التاسعة من القانون رقم ) عليو
و.ر ، على أن : " تتوىل مصلحة الضرائب ربصيل حصة اجملتمع من العوائد 1370ادليزانية التسيريية وميزانية الدفاع للسنة ادلالية 

مال الشركات العامة ... وحيظر على ىذه الشركات إستخدام ىذه ادلبالغ يف زايدة رؤوس أمواذلا أو يف واألموال الناذبة عن فائض أع
و.ر  1370 – 2 – 28، بتاريخ 3، العدد  2مدونة التشريعات، السنة سبويل أية أغراض أخرى ." ، راجع ىذا القانون يف : 

و.ر بشأن اعتماد ادليزانية العامة 1378( لسنة 2ون رقم ).، ونصت ادلادة الثامنة من القان 187 – 160م (، ص  2002)
مسيحي على  2012 – 2011 -2010مسيحي والباب الثالث لألعوام  2010لألبواب األول والثاين والرابع واخلامس للعام 

مدونة قانون يف : راجع ىذا الأن : " تتوىل مصلحة الضرائب ربصيل األموال الناذبة عن فائض أعمال شركات القطاع العام ." ، 
  . 73  – 62م (، ص  2010و.ر ) 1378 – 2 – 20، بتاريخ 2، العدد  10التشريعات، السنة 

 . 458خالد الشاوي ، ادلرجع السابق ، ص  - 3
تلجأ العديد من حكومات العامل الثالث إىل اقًتاح قوانني ضريبية ، من أجل زايدة إيراداهتا ، بطريقة عشوائية ، وغري مدروسة ،  - 4

هبدف االستمرار يف سياسة اإلنفاق غري ادلدروس ، من خالل جعل القوانني وسيلة للحصول على ادلزيد من اإليرادات ، راجع ذلك 
حامد ، إشكالية ظاىرة التهرب الضرييب ، "دراسة يف ضوء أحكام التشريع الضرييب اللييب" ، رللة البحوث  يف : منصور الفيتوري

 . 20م ، ص 2015القانونية ، كلية القانون ، جامعة مصراتة ، السنة الثالثة ، العدد األول ، أكتوبر 
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ىي احلكمة اليت أرادىا ادلشرع من فرض الضريبة على أو غريىا إذا كانت ادلساواة و     
 الشركات .   دخل الشركات العامة ، فإن األمر ال خيلو من منح إعفاءات ضريبة ذلذه 

 
 
 

 اإلعفاءات الضريبية ادلمنوحة للشركات العامة الثاين/ادلطلب 
بعض منح ىو نظام الضرييب ىو فرض الضريبة ، واالستثناء أي األصل العام يف      

، عفاءات ، وإلعطاء فكرة واضحة عن اإلعفاءات اليت منحت للشركات العامة يف ليبيا مند نشأهتا اإل
 الضريبية ادلتعاقبة "الفرع األول"، ويف بعض القوانني جيب التطرق إىل ىذه اإلعفاءات يف القوانني

 األخرى "الفرع الثاين" . 
 / القوانني الضريبية ادلتعاقبة . األولالفرع 

وىذه فرضت الضريبة على دخل شركات القطاع العام يف ليبيا دبوجب عدة قوانني ،     
 :ـــــــالقوانني ىي 

م إبخضاع ادلؤسسات واذليئات  1973ادلوافق  هـ  1393لسنة  39القانون رقم  أوال/
 . العامة والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة واجلمارك

مل دينح ىذا القانون أية إعفاءات ضريبية للشركات العامة ، كما أنو مل يلغي اإلعفاءات      
صادرة عن مصلحة هبا ىذه الشركات دبوجب بعض القوانني ، وىذا واضح من ادلنشورات ال تعتاليت سب

/  07/  07الضرائب إىل الوزارات وادلصاحل أنداك ، ومن ىذه ادلنشورات ادلنشور الصادر بتاريخ 
 -ىـ  1393( لسنة 39... أن القانون رقم )ادلنشور على : ، حيث تضمن ىذا(1)م 1973
ئب ىف م اخضع شركات القطاع العام لضرائب الدخل وادلقصود من ذلك اخضاعها ذلذه الضرا1973

احلدود ووفقا لالحكام الىت تطبق على غريىا من شركات القطاع اخلاص ومل ينص ىذا القانون على 

                                                 
، قانون ضرائب الدخل رقم  -حاليا دولة ليبيا  –الشًتاكية ينظر : موسوعة الضرائب قي اجلماىريية العربية الليبية الشعبية ا - 1
م واللوائح التنفيذية والتعليمات التفسريية واإلدارية 1973( لسنة 65قانون ضريبة الدمغة رقم ) –م 1973( لسنة 64)

 . 268وادلنشورات الصادرة من مصلحة الضرائب ، ادلرجع السابق ، ص 
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تنمية الصناعات الوطنية ...  ـــــــم 1965( لسنة 51رقم ) ــــــالغاء االعفاءات الضريبية ادلقررة ىف قانون  
فرت فيها شروط االعفاء ادلقررة ىف ىذا فإن االعفاءات الضريبية تسرى على شركات القطاع العام اذا توا

 .  قانون اسوة بشركات القطاع اخلاص ال
 .م بشأن ضرائب الدخل1973لسنة  64القانون رقم  اثنيا/
%من الضريبة الىت تستحق 30يستنزل  من ىذا القانون على أن :  103دة نصت ادلا     

، (1) ادلقررة عليها ىف ىذا القانون . على الشركات ادلسامهة الليبية بشرط أن تكون قائمة اباللتزامات
ن أودبا ، (2)وقد جاء ىذا النص تشجيعا من ادلشرع للشركات الوطنية ادلتخذة شكل الشركة ادلسامهة 

فإهنا تتمتع هبذا اإلعفاء بشرط أن تكون ملتزمة ، امهة الشركات العامة تتخذ شكل الشركات ادلس
 . م1973لسنة  64اباللتزامات ادلفروضة عليها دبوجب قانون ضرائب الدخل رقم 

قانون رقم الميالدية  بتعديل بعض أحكام  1428( لسنة 15ولقد صدر القانون رقم )    
على فرع جديد من الدخل ، ، وأضاف ضريبة نوعية (3)ضرائب الدخل  بشأن 1973( لسنة 64)
، وألزم ىذا  عن تطبيق مقولة شركاء ال أجراء .... الدخل الناتج وجب ادلادة األوىل منو ، وىو : دب

، القانون مجيع الشركات وادلنشآت والوحدات اإلنتاجية ادلملوكة للمجتمع واليت تطبق ىذه ادلقولة 
حصة أما عن دلقولة إىل مصلحة الضرائب ، بتوريد الضريبة على دخل الشركاء الناتج عن تطبيق ا

يف البداية دبوجب بعض قوانني اعتماد ، معفية من ضرائب الدخل فهي اجملتمع يف الشركات العامة 
 ، مث دبوجب أحكام القانون الوارد يف الفقرة القادمة .  (4)ادليزانيات العامة 

                                                 
سلتار علي أبوزريدة، احملاسبة الضريبية وفقا للتشريع الضرييب اللييب مع مقدمة يف النظرية   :% يف30راجع كيفية استنزل نسبة  - 1

  . 347ــــ  334م ، ص 1995، 3ليماسول، ط  -العامة للضريبة، اجلنوب للنشر، قربص 
الضرائب قي اجلماىريية م يف : موسوعة 1973( لسنة 64راجع ذلك يف ادلذكرة اإليضاحية لقانون ضرائب الدخل رقم ) - 2

قانون ضريبة الدمغة  –م 1973( لسنة 64، قانون ضرائب الدخل رقم ) -حاليا دولة ليبيا  –العربية الليبية الشعبية االشًتاكية 
م واللوائح التنفيذية والتعليمات التفسريية واإلدارية وادلنشورات الصادرة من مصلحة الضرائب ، ادلرجع 1973( لسنة 65رقم )

 . 74سابق ، ص ال
 

( مسيحي ، ادلرجع 1973( لسنة )64راجع ىذا القانون يف : ملحق موسوعة ضرائب الدخل ادلفروضة دبوجب القانون رقم ) - 3
 . 23   - 22السابق ، ص 

 راجع الفرع الثاين من ادلطلب الثاين ذلذا البحث . - 4
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 . ضرائب الدخلم ( بشأن  2004و.ر )  1372( لسنة 11القانون رقم  )اثلثا/ 
الرابعة والثالثون منو على أن: إن ىذا القانون نص دبوجب الفقرة العاشرة من ادلادة      

  . (1).. حصة اجملتمع من دخل الشركات العامة اليت تطبق مقولة شركاء الأجراء10يُعفى من الضريبة  
يت تطبق ادلقولة السابقة من إن ىذه الفقرة أعفت حصة الدولة أو اجملتمع من دخل الشركات العامة ال

وليس ىناك  ، اخلضوع لضريبة الدخل ، وديكن القول أن ىذه احلصة تذىب مباشرة إىل اخلزانة العامة
داع لفرض ضريبة ستذىب ىي األخرى خلزينة الدولة ، ألنو أصال قد انتفت احلكمة من فرض ضريبة 

نتيجة إلغاء ادللكية اخلاصة يف ليبيا يف ، الدخل على دخل الشركات العامة مع تطبيق ادلقولة السابقة 
امة فقد ظل على أساس ، أما فيما يتعلق بسعر الضريبة على دخل الشركات الع(2) 1978سبتمرب 

                                                 
اعتمدت اللجنة   2003م ، ويف سنة 2000عامة مند سنةلقد بدأت الدولة الليبية يف رسم معامل خصخصة الشركات ال - 1

م ، غري أن 2004شركة اتبعة للقطاع العام ، ابتداًء من يناير   360قراراً خبصخصة ما يزيد عن   الشعبية العامة )رللس الوزراء(
بعنوان "اخلصخصة وعملية ىدى عيسى الغول ، مقال ىناك العديد من ادلعوقات تواجو نظام اخلصخصة يف ليبيا ، راجع ذلك يف: 

التنمية واإلصالح االقتصادي يف ليبيا ، على ادلوقع اإللكًتوين : 
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8

%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%88-
%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9- 

=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-  
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-= 

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9
%8A- %D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7   إن ،

شري الككلي ، فلسفة ادلشرع اللييب اذباه الشركات العامة ىي إعادة سبليكها بقصد توسيع قاعدة ادللكية ، انظر :علي عبدالرحيم ب
 380النظام القانوين لشركات القطاع العام "دراسة مقارنة يف القانونني اللييب وادلصري" ، دار ومكتبة الفضيل ، بدون اتريخ ، ص 

. 
 راجع نظام ادلشاركة االقتصادية ادلطبق يف  ليبيا  مند هناية سبعينات القرن ادلاضي يف : عبد الغين عمرو الروديض ، ادلشاركة - 2

وما بعدىا  57م ،ص 1993جامعة انصر ، –داخل ادلنشآت االقتصادية ،"دراسة قانونية نقدية مقارنة" ، منشورات كلية القانون 
، ولقد عاد وأجاز دلشرع اللييب لألفراد واألشخاص االعتبارية شلارسة األنشطة االقتصادية ، يف شكل الشركة ادلسامهة ، دبوجب 

م بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية ، للمزيد حول ادلوضوع انظر : مسعود دمحم مادي ،وفاضل 1992لسنة  9أحكام القانون رقم 
 . 259م ، ص 1997الزىاوي ، الشركات التجارية قي القانون اللييب ، منشورات جامعة اجلبل الغريب ، الطبعة األوىل ، 
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م ومل أيخذ ىذا القانون ابلسعر 1973لسنة  64" كما ىو معمول بو يف القانون رقم 79تصاعدي"م
 النسيب .

 . م بشأن ضرائب الدخل2010لسنة  7القانون رقم رابعا/ 
يتم جباية الضريبة على دخل الشركات العامة يف ليبيا دبوجب أحكام ىذا القانون ،      

مل يتضمن ىذا القانون أية إعفاءات مباشرة للشركات و ل مجيع القوانني الضريبية السابقة ، الذي حل زل
 أنمنها  ، حكام جديدةتضمن أ أنوالعامة ، وال حىت اإلعفاء ادلنصوص عليو يف الفقرة السابقة ، إال 

واألثر ادلًتتب على تغري  تصاعدي ،ال السعر نسبيا بدال من أصبح سعر الضريبة على دخل الشركات
 :ـــــ(2)، وىذا واضح من اجلدول اآليت(1)ىو تدين حصيلة الضرائبسعر الضريبة من تصاعدي إىل نسيب 

 ضريبة الشركات احملققة
 (3)"ألقرب دينار"

 ضريبة الشركات احملققة السنة
 "ألقرب دينار"

 السنة

323,280,327 2005 159,574,532 2011 

348,763,676 2006 257,966,826 2012 

                                                 
م بشأن ضرائب 2010( لسنة 7 ليبيا "يف ظل القانون رقم )انظر : عبدادلنعم دمحم إبراىيم عمران، حصيلة ضرائب الدخل يف - 1

 -210م ، ص 2016ترىونة ، جامعة الزيتونة ، السنة الرابعة ، العدد العاشر ،  –الدخل ، رللة العلوم القانونية ، كلية القانون 
212 . 

انظر حصيلة ىذه  –لى الشركات ضئيلة إن أمهية الضرائب زبتلف من دولة إىل أخرى، ىف ليبيا مثال حصيلة ضريبة الدخل ع - 2
م  2012ليبيا لسنة =  =مقارنة حبجم اإلنفاق العام ، فعلى سبيل ادلثال حجم اإلنفاق الفعلي يف  -الضرائب ادلبينة يف اجلدول  

م كان حوايل 2014دينار، وسنة 64,928,725,468م كان 2013دينار، وسنة  49,122,694,842كان 
دينار راجع ىذه األرقام على توايل ىف : تقارير ديوان احملاسبة  36,014,869,339م كان 2015، وسنة 814,129,129،

، راجع ىذه التقارير على موقع 38 –م  2015، ولسنة - 33،  26ص  -م 2014، ولسنة - 1ص  -م 2013لسنة 
 .              www.audit.gov.lyديوان احملاسبة :

، طرابلس ، إحصائيا ت غري منشورة ، ىذه احلصيلة سبثل حصيلة ضريبة الدخل على مجيع  مصلحة الضرائب ، وزارة ادلالية - 3
الشركات الوطنية سواء عامة أو خاصة والشركات األجنبية وفروعها يف ليبيا ، وىذه احلصيلة فقط ىي اليت استطاع الباحث احلصول 

 امة .عليها من مصلحة الضرائب، لعدم وجود إحصائيات خاصة ابلشركات الع
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450,314,803 2007 216,976,591 2013 

592,300,480 2008 192,987,682 2014 

724,035,024 2009 396,706,008 2015 

822,934,624 2010 339,575,436 2016 
 

إال أن ىذه  (على أي إعفاءات مباشرة للشركات العامة ،7ابلرغم من عدم النص يف القانون رقم )و 
 . قوانني أخرىالشركات منحت إعفاءات دبوجب 

 .(1)الفرع الثاين /اإلعفاءات الضريبية ادلنصوص عليها يف بعض القوانني 
الفقرة  ، ما تضمنتو من اإلعفاءات الضريبية ادلنصوص عليها يف قوانني ضرائب الدخل     

م بشأن ضرائب الدخل ، اليت 2010لسنة ( 7القانون رقم)من األخرية من ادلادة الثالثة والثالثون 
على أن يعفى من الضريبة  أي دخل آخر معفي من الضريبة دبقتضى القانون أو بناء على نصت 

تسري على معاىدة أو اتفاقية دولية . ، وعليو فإنو قد تنص بعض القوانني على إعفاءات ضريبية 
 -الشركات العامة ، ومن ىذه القوانني :

 تماد ادليزانيات العامة .قوانني اعأوال/ 
على إعفاء الشركات العامة من ضريبة يف ليبيا تنص بعض قوانني اعتماد ادليزانيات العامة     

بشروط  ، بدون شروط أو ــــــبشأن ضرائب الدخل  م 2004( لسنة 11القانون رقم  )ــــــ قبل الدخل 
، وىذا واضح من التعليمات التفسريية للقانون  عند جباية الضرائبمصلحة الضرائب تعمل هبا معينة ، 

م بشأن ضرائب الدخل الصادرة عن ىذه ادلصلحة ، ومن ىذه التعليمات ما 1973( لسنة 64رقم )
على ، (1)م 08/2000/ 20، بتاريخ  (2)صدر عن ادلصلحة إىل مديري إدارات الضرائب ابلشعبيات

                                                 
راجع بشكل عام القوانني اليت مت دبوجبها منح إعفاءات ضريبية ، يف موسوعة التشريعات الضريبية احلديثة يف ليبيا ، مصلحة  - 1

 . 217 – 209م ، ص 2016الضرائب ، 
 يف الوقت احلاضر  الدولة الليبية مقسمة إداراي إىل بلدايت . - 2
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م 1430لسنة  3شروط وفقا ألحام القانون رقم إعفاء بعض الشركات العامة من ضريبة الدخل بدون 
... تعفى الشركة  حيث نصت ادلادة السادسة منو على أن :للدولة بشأن اعتماد ادليزانية التسيريية 

العامة للكهرابء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للربيد واالتصاالت السلكية 
لدخل والدمغة . ، وقد يتم اإلعفاء بشروط معينة ، وىذا ما نصت ... ضريبة ا -والسلكية من األيت :

دلملوكة للمجتمع يف اجملاالت اعليو ادلادة التاسعة من نفس القانون على أن : تعفى الشركات العامة 
ضريبة الدخل والدمغة ... ويتم استيفاء ما يعادل قيمة  -2...  -اخلدمية والتجارية واإلنتاجية :

اللجنة ات أو إنتاج تلك الشركات عينا أو قيمة وفقا لألسس والضوابط اليت تضعها اإلعفاء من خدم
 .الشعبية العامة للمالية 

 قوانني إنشاء الشركات العامة .اثنيا/ 
تنص بعض قوانني إنشاء الشركات العامة على إعفاء ىذه الشركات من اخلضوع لضريبة      

و.ر بتقرير بعض األحكام بشأن 1372( لسنة 9القانون رقم )مثال الدخل ، وىذا ما نص عليو 
، حيث نصت ادلادة األوىل منو على أن : يعفى ادلصرف الريفي من كافة الضرائب (2)ادلصرف الريفي 

 وأمالكو ودخول عملياتو .والرسوم على موجوداتو 
    .(3)قانون تشجيع االستثمار اثلثا/ 
مسيحي ( بشأن تشجيع االستثمار 2010و.ر ) 1378( لسنة 9إن القانون رقم )     

نص دبوجب ادلادة العاشرة على أن : "يتمتع ادلشروع االستثماري اخلاضع ألحكام ىذا القانون ابدلزااي 

                                                                                                                         
( مسيحي ، ادلرجع 1973( لسنة )64الدخل ادلفروضة دبوجب القانون رقم )راجع ذلك  يف : ملحق موسوعة ضرائب  - 1

، مع اإلشارة إىل أن اإلعفاءات الواردة يف قانون اعتماد ادليزانية العامة تسري فقط خالل السنة  118   - 115السابق ، ص 
 ادلالية ادلتعلقة بتنفيذ ىذه ادليزانية .

 
( إفرصلي ، ص  2004و.ر ) 1372 – 3 – 31، بتاريخ 3، العدد  4ريعات، السنة مدونة التشانظر ىذا القانون يف :  - 2

137 –  138 . 
  

م ( ،  2010و.ر ) 1378 – 4 – 28، بتاريخ 4، العدد 10راجع نصوص ىذا القانون ىف : مدونة التشريعات، السنة  - 3
 . 167 – 158ص 
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.إعفاء ادلشروع االستثماري من ضريبة الدخل عن نشاطو دلدة مخس سنوات يبدأ 4اآلتية : ...
 اط .احتساهبا من اتريخ اإلذن دبزاولة النش

.إعفاء عوائد احلصص واألسهم الناذبة عن توزيع أرابح ادلشروع االستثماري أثناء فًتة 5
اإلعفاء وكذلك األرابح الناذبة عن دمج ادلشروع أو بيعو أو تقسيمو أو تغيري شكلو القانوين من كافة 

 الضرائب والرسوم ادلستحقة وذلك كلو خالل فًتة اإلعفاء .
 ة عن نشاط ادلشروع إذا ما أعيد استثمارىا .. إعفاء األرابح الناذب6

إلعفاء إىل السنوات ... وللمستثمر ترحيل اخلسائر اليت تلحق دبشروعو خالل سنوات ا
 .الالحقة ...

 
 اخلامتة

 ديكن استخالص عدة نتائج من ىذا البحث )أوال(، وبيان أىم التوصيات )اثنيا( .     
  . نتائجالأوال / أهم 

وليس ابلطبيعة القانونية للشخص ادلمارس ، إن ضريبة الدخل مرتبطة بطبيعة النشاط   ــــ1
، حيث أنو ليس ىناك فرق يف كون الشركات العامة يف ليبيا من األشخاص االعتبارية اخلاصة  للنشاط

و خيضعون لضريبة الدخل إذا مارسوا نشاطا ذباراي أ االعتبارية العامة أو العامة ، لكون األشخاص
 .، ولو بشكل عرضي صناعيا أو حرفيا أو استثمارا عقاراي 

احلكمة من فرض ضريبة الدخل على الشركات العامة ربقيق ىدف مايل ، وىو  إن ــــ 2
 .زايدة إيرادات الدولة 

تذىب ىذه األرابح وحصيلة الضرائب ادلفروضة على ، إن أرابح الشركات العامة  ــــ 3
 دولة .مجيعها للخزينة العامة لل
  .توصيات الاثنيا / أهم 

ونقص يف تقدمي السلع ، دولة من نقص يف السيولة الإن الظروف االستثنائية اليت سبر هبا  ــــ1
بسبب غياب الدولة القانونية ، ، واخنفاض قيمة النقود ، وارتفاع األسعار ، واخلدمات للمواطنني 

وتوغل القطاع اخلاص يف السوق الليبية بدون ضوابط قانونية فعالة ، قد يؤدي إىل وجود طبقات داخل 
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وإزالة كافة ، الوقوف مع الشركات العامة  على ادلشرع حيتموانتشار نسبة الفقر بشكل كبري ،  ، اجملتمع 
 القانونية اليت تواجهها . اإلشكاليات
هنيب ابدلشرع اللييب عدم إخضاع دخول الشركات العامة لضريبة الدخل ، وذلك ابلنص  ــــــ 2

 يف قانون ضرائب الدخل بعدم سراينو على دخول ىذه الشركات .
 قائمة أبهم ادلصادر وادلرجع

 أوال / القوانني .
يئات العامة م إبخضاع ادلؤسسات واذل 1973ىـ ادلوافق  1393لسنة  39القانون رقم  ـــــــ1

 والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة واجلمارك .
 م بشأن ضرائب الدخل ، وتعديالتو. 1973( لسنة 64القانون رقم ) ـــــــ 2
و.ر بشأن اعتماد ادليزانية التسيريية وميزانية الدفاع 1369( لسنة 33القانون رقم ) ــــــ 3
 و.ر .1370للسنة ادلالية 
 و.ر بتقرير بعض األحكام بشأن ادلصرف الريفي .1372( لسنة 9ن رقم )القانو ـــــــ  4
 مسيحي ( بشأن ضريبة الدخل .  2004و. ر )  1372( لسنة 11القانون رقم )ـــــــ  5
و.ر بشأن اعتماد ادليزانية العامة للسنة ادلالية  1377( لسنة 1القانون رقم ) ـــــــ 6

 مسيحي( .2009و.ر )1377
و.ر بشأن اعتماد ادليزانية العامة لألبواب األول والثاين والرابع 1378( لسنة 2القانون ) ــــــ 7

  مسيحي . 2012 – 2011 -2010مسيحي والباب الثالث لألعوام  2010واخلامس للعام 
 مسيحي ( بشأن ضرائب الدخل. 2010و. ر )  1378( لسنة 7القانون رقم )ــــــ  8
 مسيحي ( بشأن تشجيع االستثمار.2010و.ر ) 1378( لسنة 9القانون رقم ) ـــــــ 9

 ( بشأن النشاط التجاري . 2010و. ر )  1378( لسنة 23القانون رقم ) ــــــ 10
 .الضريبية  اثنيا / ادلوسوعات

 -حاليا دولة ليبيا  –موسوعة الضرائب قي اجلماىريية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية  ـــــــ 1
م 1973( لسنة 65قانون ضريبة الدمغة رقم ) –م 1973( لسنة 64ضرائب الدخل رقم )، قانون 
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واللوائح التنفيذية والتعليمات التفسريية واإلدارية وادلنشورات الصادرة من مصلحة الضرائب ، مصلحة 
 م .1977 -ىـ 1397الضرائب ، أمانة اخلزانة ، 

( 1973( لسنة )64جب القانون رقم )ملحق موسوعة ضرائب الدخل ادلفروضة دبو  ـــــــ 2
 مسيحي ، مصلحة الضرائب ، اللجنة الشعبية العامة للمالية .

مصلحة الضرائب، اللجنة الشعبية العامة للمالية، موسوعة الضرائب احلديثة ، بدون  ــــــ 3
 اتريخ .

ادلالية ،  موسوعة التشريعات الضريبية احلديثة يف ليبيا ، مصلحة الضرائب ، وزارة ــــــ 4
 م .2016

 مصلحة الضرائب، وزارة ادلالية، إحصائيات غري منشورة .ـــــــ  5
 . اثلثا / الكتب

الشاوي، نظرية الضريبة والتشريع الضرييب اللييب، منشورات جامعة قاريونس،  خالد ــــــ 1
 م .1989، الطبعة الثالثة بنغازي، 

داخل ادلنشآت االقتصادية ،"دراسة قانونية نقدية عبد الغين عمرو الروديض ، ادلشاركة ـــــ  2
 م .1993جامعة انصر ، –مقارنة" ، منشورات كلية القانون 

دمحم عبدهللا احلراري ،أصول القانون اإلداري اللييب ،"تنظيم اإلدارة الشعبية ووظائفها ،  ــــــ 3
ليبيا ، الطبعة السادسة  –اوية وسائل مباشرة اإلدارة الشعبية لوظائفها " ، ادلكتبة اجلامعة ، الز 

 . م2010،
علي أبوزريدة، احملاسبة الضريبية وفقا للتشريع الضرييب اللييب مع مقدمة يف النظرية  سلتار ــــــ 4

 م .1995، بعة الثالثة طالليماسول،  -العامة للضريبة، اجلنوب للنشر، قربص 
التجارية قي القانون اللييب ، منشورات ـــــ مسعود دمحم مادي ،وفاضل الزىاوي ، الشركات  5

 م .1997جامعة اجلبل الغريب ، الطبعة األوىل ، 
 م .2013منصور ميالد يونس، مبادئ ادلالية العامة، الطبعة الثانية، ــــ  6

 . رابعا / البحوث العلمية
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( 7عبدادلنعم دمحم إبراىيم عمران، حصيلة ضرائب الدخل يف ليبيا "يف ظل القانون رقم ) ـــــــ 1
ترىونة ، جامعة الزيتونة  –، رللة العلوم القانونية ، كلية القانون  "م بشأن ضرائب الدخل2010لسنة 

 م  .2016، السنة الرابعة ، العدد العاشر ، 
اىرة التهرب الضرييب "دراسة يف ضوء أحكام ـــــ منصور الفيتوري حامد ، إشكالية ظ 2

جامعة مصراتة ، السنة الثالثة ، العدد  -التشريع الضرييب اللييب" ، رللة البحوث القانونية ، كلية القانون 
 م .2015األول ، أكتوبر 

  . خامسا / مواقع اإلنرتنت
       www.audit.gov.lyراجع تقارير ديوان احملاسبة اللييب على موقعو :      ـــــــ 1
ىدى عيسى الغول ، مقال بعنوان "اخلصخصة وعملية التنمية واإلصالح االقتصادي ــــــ  2

 يف ليبيا ، على ادلوقع اإللكًتوين : 
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%D9%84

%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%88-
%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%
A9 -
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%

A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%

A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7  

   
 مت بتوفيق هللا ومحده
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