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اتحاد الغرف العربية

نشأته 

)ديسمبر(  األول  كانون   16 بتاريخ  العربية  الغرف  اتحاد  تأسس 
الدافع  وكان  له.  رئيسيًا  مقرًا  بيروت  مدينة  من  واتخذ   ،1951
األساسي إلنشاء االتحاد وعي أصحاب األعمال العرب إلى أهمية 
التعاون اإلقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية االقتصادية العربية، 
المستوى  اقتصادية عربية تعمل على  فكان االتحاد أول مؤسسة 
غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل االقتصادي بين البالد 
التعاون بين  العربية. وقد لعب اإلتحاد دورًا هامًا في دفع عجلة 
واالستثمارية.  والتجارية  االقتصادية  الصعد  على  العربية  البالد 
المشتركة  العربية  السوق  الدعوة إلنشاء  إلى  سّباقًا  اإلتحاد  وكان 
الوحدة  تحقيق  بهدف  تنفيذها  يجب  التي  العامة  المبادئ  ووضع 

االقتصادية بين البالد العربية.

أعضاؤه

يضم اإلتحاد في عضويته غرف واتحادات غرف 22 دولة عربية 
تمّثل وترعى جميع مؤسسات القطاع الخاص في دولها.

رؤيته

أن يكون االتحاد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله 
التجارية واالستثمارية واالقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة 
هذا القطاع ودوره في عملية نمو وتنمية وتكامل االقتصاد العربي.

رسالته

أن يكون:
األعمال  مجتمعات  بين  التعاون  داعمًا ألواصر  مركزًا مرجعيًا   •

في الدول العربية.

• مطورًا للفكر االقتصادي العربي على أسس مستدامة.
االقتصادي  العمل  قواعد  إلى  العربي  الخاص  للقطاع  معبرًا   •

الدولي وبما ييسر ويعزز اندماجه في االقتصاد العالمي.

أهدافه

تتمثل أهداف االتحاد الرئيسية في اآلتي:
• تحقيق التكامل االقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة 

ومتطورة.
• تمثيل كافة القطاعات االقتصادية العربية قوميًا وإقليميًا ودوليًا 

من منظور أصحاب األعمال.
• تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات األعمال والقطاع 

الخاص في بالدها.
التي  المعوقات  الخاص وإزالة  القطاع  احتياجات  التعّرف على   •

تواجه طموحات التنمية.
وبين  وبينها  العربية  األعمال  مؤسسات  بين  التعاون  تطوير   •

مؤسسات األعمال األجنبية.

أنشطته

مسيرة  دفع  في  أساسًا  تصّب  ومتنوعة  عديدة  االتحاد  نشاطات 
بنقل وجهة  اإلتحاد  يقوم  إذ  المشترك.  العربي  االقتصادي  العمل 
من  المتنوعة  إصداراته  خالل  من  العربي  الخاص  القطاع  نظر 
في  نشرها  ويتم  والرائدة.  النوعية  والتقارير  والدراسات  البحوث 
مطبوعات ونشرات اقتصادية ودوريات. واإلتحاد الذي يستند إلى 
تجربة غنية في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات المتخصصة 
يقّدم خدمات  كما  العرب.  األعمال  اهتمامات أصحاب  في شتى 

متنوعة أخرى لمؤسسات القطاع الخاص العربية.
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لعبت األنظمة الضريبية 
دورًا حاسمًا في تحويل دول 
زراعية  دول  من  أوروبا 
وتعتمد على التجارة الى دول 
الثورة  أعقاب  في  صناعية 
بدورها  التي  الصناعية، 
تمكين  في  بارزًا  دورًا  لعبت 
فيها  الديمقراطية  األنظمة 
وفي قدرة األفراد على محاسبة الحكومات على أدائها بسبب شعورهم 
بالشراكة معها نتيجة الضرائب التي يدفعوها من مداخيلهم. ومكنتها 
في الوقت ذاته من تأسيس أنظمة اجتماعية أكثر عدالة توفر من 

خاللها الضمان الصحي وإعانات البطالة وحماية الشيخوخة.
غالبية  ومن ضمنها  النامية  الدول  معظم  المقابل عجزت  في 
األنظمة  استخدام  في  المتقدمة  الدول  تقليد  عن  العربية  الدول 
عدم  القصور  يشمل  وال  ذاتها.  األهداف  لتحقيق  فيها  الضريبية 
القدرة على استخدام المعايير الدولية ذاتها في فرض الضرائب، بل 
أيضًا في جبايتها، ما جعل هذه الدول تخسر الكثير من مواردها 
الذاتية سنويًا وتجميعها ألغراض تمويل التنمية، ما جعلها تدور في 
حلقة مفرغة من عجز الموارد الذاتية وزيادة االعتماد على الديون 

وعلى المساعدات الخارجية.
وتظهر أرقام المؤسسات الدولية أن إجمالي مساعدات التنمية 
على مستوى العالم تبلغ 130 مليون دوالر سنويًا، يذهب 27 مليون 
مليون دوالر   90 بينما تخسر األخيرة وحدها  منها ألفريقيا  دوالر 
الدول  هذه  وتتنافس  الخاطئة.  الضريبية  الممارسات  نتيجة  سنويا 
ما  المباشر،  األجنبي  لالستثمار  أكبر  ضريبية  محفزات  إلعطاء 
يضيف مصدر هدر آخر يضعف من قدرة هذه الدول على توفير 

التمويل ألغراض التنمية.
أن  االقتصادية  التنمية  ألبحاث  المتحدة  األمم  معهد  وقدر 
العالم يخسر سنويًا من التجنب الضريبي 500 بليون دوالر. وأعد 
حجم  األول  أسلوبين،  فيها  استخدام  دراسة  الدولي  النقد  صندوق 
الخسائر السنوية للدول من التجنب الضريبي والثاني تحديد نسبة 
المحلي. وأظهر  الناتج  اجمالي  إلى  الدول  تتحملها  التي  الخسائر 
اقتصادها،  بسبب حجم وقوة  المتقدمة،  الدول  أن  األول  األسلوب 
تأتي في المقدمة حيث احتلت الواليات المتحدة رأس القائمة بخسائر 
بلغت 188 بليون دوالر سنويًا، تلتها الصين بـ66.8 بليون دوالر، 

فيما احتلت المملكة المتحدة اسفل القائمة التي تتألف من 11 دولة 
بـ1.1 بليون دوالر. وعندما استخدمت الدراسة ذاتها األسلوب الثاني 
الدول  احتلت  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  الى  الخسائر  نسبة  وهو 
في  ُغيانا  جاءت  حيث  األولى،  العشرة  المراتب  ومتوسطة  الفقيرة 
أميركا الجنوبية في المرتبة األولى بنسبة 6.97 في المئة، واحتلت 

ناميبيا في أفريقيا المرتبة العاشرة بـ3.95 في المئة.
منذ  المتقدمة  الدول  في  الضرائب  دفع  تجنب  مشكلة  وتتفاقم 
التي عززت  العولمة  انتشار ظاهرة  بعد  العام 1980، خصوصًا 
فرص التحايل على دفع الضرائب وفي الوقت ذاته قلصت القدرة 
على تثبيت ذلك على المرتكب. وبدأت منظمة "أو أف سي دي" 
منذ العام 2013 مع أكثر من 100 دولة معالجة موضوع تآكل 
 15 العمل من  وتتكون خطة  األرباح.  الضريبية وتحويل  القاعدة 
نقطة اجرائية تهدف الى غلق الفجوات في األنظمة الضريبة على 
مستوى العالم والتي تسمح حاليًا للشركات العابرة للحدود من تحويل 
أو  الدخول  فيها ضريبة على  التي ال توجد  األماكن  الى  أرباحها 

ضريبة منخفضة والتي تسمى عادة بالمالذات الضريبية.
وترى المنظمة أن مشروعها يحمل أهمية خاصة للدول النامية 
التي هي في العادة أكثر تأثرا من الدول المتقدمة بفقدان عوائدها 
إي  "أو  وتحاول  االقتصادية.  اوضاعها  ضعف  بسبب  الضريبية 
لتتأكد  العالمية  النامية بأجندة الضريبة  سي دي" أن تخرط الدول 
من مساعدتهم في احتياجاتهم، كما أن الموضوع كان على جدول 
اعمال االجتماع السنوي لملتقى االقتصاد العالمي في دافوس عام 
بال  الضرائب  "فرض  به  الخاصة  الجلسة  عنوان  وكان   2017
حدود مساهمة عادلة من الشركات العابرة للحدود " لغرض ايجاد 
حلول للمشكلة بعد تسريب "اوراق بنما" التي أظهرت مدى استعمال 
الشركات عابرة الحدود للمالذات الضريبية لتقليص مدفوعاتها من 

الضرائب للدول المضيفة لالستثمار األجنبي.
والتهرب  التجنب  من  المتقدمة  الدول  خسارة  بلغت  ومهما 
تعاني  التي  النامية  الدول  في  بكثير  أكبر  المشكلة  فإن  الضريبي 
أنظمتها الضريبية من مشاكل عديدة، منها االفتقار الى استخدام 
المعاير الدولية وضعف مستويات التطبيق بسبب اإلفتقار الى القدرة 
الضريبية  السياسة  ادارة  الى حسن  واالفتقار  الضرائب  ادارة  على 
وأخيرًا ضيق القاعدة الضريبية بسبب كبر القطاع غير الرسمي في 

االقتصادات النامية. 

اإلصالح الضريبي.. 
ضرورة عربية لوقف الهدر وتحقيق النمو

االفتتاحية

محمد عبده سعيد
رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية 
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