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االحكوماتت في منطقة االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا إلصالحاتت ضريیبيیة تفعيیل   لـراابطة جي إإسس إإمم إإيیهھ: جديید تقريیر

 االخليیويیةااالتصاالتت سيیعززز اانتشارر ووااستخداامم خدماتت 
 
جتماعيیة تصب وواافي تحقيیق فواائد ااقتصادديیة االخليیويیة قطاعع ااالتصاالتت خاصة باالاااالضراائب االعاليیة يیساهھھھم االحد من س

 االمستهھلكيین وواالشركاتت وواالحكوماتت صالح في 
 
لشرقق ااألووسط ووشمالل في منطقة اا " أأنهھ بإمكانن سبعة بلدااننجي إإسس إإمم إإيیهھ): أأعلنت االيیومم رراابطة "بزنيیس وواايیر(-لندنن
نسب نفاذذ ٬، تحسيین ة االسعودديیة ووتونس ووتركيیالجزاائر وومصر ووااألررددنن وواالمغربب وواالمملكة االعربيیاا٬، ووهھھھي أأفريیقيیا

. ووتقدمم االخليیويیة على ااالتصاالتت من خاللل إإصالحح أأنظمة االضراائب(االجواالة) االخليیويیة ااالتصاالتت ووااستخداامم خدماتت 
لشرقق في منطقة اااالخليیويیة ااالتصاالتت تدعيیم ااستخداامم وووولوجج ‘" في أأحدثث تقريیر لهھا بعنواانن جي إإسس إإمم إإيیهھرراابطة "

 االقيیمة االمضافة على ضريیبة٬، لمحة عن االضراائب االعامة االرئيیسيیة االمفرووضة٬، مثل اال‘أأفريیقيیاااألووسط ووشمالل 
وواالرسومم االتنظيیميیة االقطاعيیة االشركاتت ووررسومم ااالستيیراادد٬، باإلضافة إإلى االضراائب ااإلضافيیة االخاصة أأررباحح ووضراائب 

. كما يیقدمم االتقريیر لمحة أأفريیقيیا لشرقق ااألووسط ووشماللاالتي تفرضض على مشغلي شبكاتت ااالتصاالتت االجواالة في منطقة اا
االموااططنيین االماليیة على حسيین قدررةة تتقديیريیة عن ااآلثارر االمحتملة لإلصالحاتت االضريیبيیة لتبيیانن كيیفيیة مساهھھھمتهھا في 

 .في االشبكاتت ووااالستثماررااستخداامم خدماتت ااالتصاالتت االخليیويیة 
 
" في معرضض تعليیقهھ على هھھھذاا إإسس إإمم إإيیهھ جيرراابطة " قالل جونن جيیوستي٬، االرئيیس االتنفيیذيي للشؤوونن االتنظيیميیة لدىىوو

االنمو في منطقة االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا عامالً مساعدااً بالغ ااألهھھھميیة في االخليیويیة ااألمر: "تشّكل ااالتصاالتت 
إإال أأنهھ في ي في االمنطقة. االناتج االمحلي ااإلجمالفي االمائة من  ٬1.4، ووهھھھي تشّكل ااالقتصادديي وواالتنميیة ااالجتماعيیة

إإلى مشارركة االعواائد االعاليیة ٬، بدءااً من ررسومم فانن االوااقع االحالي للضراائب على االقطاعع بعة االتي تم تحليیلهھا٬، ااألسوااقق االس
قدررةة بصوررةة سلبيیة على يیؤثر أأوو أأجهھزةة االهھوااتف٬، االخليیويیة االضراائب االخاصة االمفرووضة على خدماتت ااالتصاالتت 

. ووفي ظظل االمناخخ ااالقتصادديي االتقنيیاتت االحديیثةفي االشبكاتت وواالتكاليیف ووعلى ااالستثماررااتت على تحمل االمستهھلكيین 
 االحالي٬، يیتعيین على االحكوماتت أأنن تكونن أأكثر ميیالً إإلى تعزيیز االنمو ااالقتصادديي ووليیس إإلى عرقلتهھ".

 
االتي يیقدمهھا قطاعع ااالتصاالتت ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة ااإليیجابيیة اتت االمساهھھھم ضراائباالااإلفرااطط في فرضض هھھھذاا وويیتجاهھھھل 

االمفرووضة على خدماتت ااالتصاالتت االجواالة أأوو أأجهھزةة ل االمثالل٬، يیمكن أأنن تشّكل االضراائب االخاصة . فعلى سبيیاالخليیويیة
ً بالنسبة  ااألشخاصص االذيیناالهھوااتف االعواائق االرئيیسيیة االتي تقف أأمامم  يیستخدمونن خدماتت االهھوااتف االجواالة٬، ووخصوصا

االتت ددااتت االمفرووضة على مشغلي ااالتصووكذلك٬، تساهھھھم االضراائب االعاليیة على االشركاتت ووااإليیراا .االفقيیرههاالسكانن  فئاتتل
 . االحديیثةؤثر سلباً على ااالستثمارر في االشبكاتت وواالخدماتت االجواالة في ززيیاددةة االتكاليیف ووت

 
 نتائج االتقريیر االرئيیسيیة

 
 يیكشف االتقريیر االنقابب عن ااآلثارر االمشوهھھھة للضراائب االمفرووضة على قطاعاتت محدددةة وويیسلّط االضوء على االمنافع

إإعاددةة توااززنهھا. ووتشمل ااألمثلة على االمماررساتت االضريیبيیة االخاصة بقطاعاتت محدددةة ما في حالة  ااالقتصادديیة االمحتملة
 يیلي:
لضريیبة على االقيیمة االمضافة تعتبر أأعلى من االمعدلل االعامم االخليیويیة في مصر٬، تخضع خدماتت ااالتصاالتت  •

 بثمانيیة نقاطط مئويیة؛ 



	  

في  35أأعلى على االشركاتت بنسبة ددخل في تونس ووااألررددنن٬، تفرضض على مشغلي االهھوااتف االجواالة ضراائب  •
 في االمائة على االتواالي؛ 24االمائة وو

في االمائة  25في االمائة وو 26بمعدالتت مرتفعة نسبيیاً تصل إإلى االخاصة ضراائب االفي ااألررددنن ووتركيیا٬، تفرضض  •
 في االمائة للبيیاناتت)؛ 5(

 نظمة االضريیبيیة؛ ووما يیؤدديي إإلى تعقيید ااأل ثمانيیة ررسومم تنظيیميیة مختلفة٬،في االجزاائر وومصر٬، توجد  •
في االمائة من إإيیرااددااتت االشركاتت االمشغلة على  17في االمائة وو 11تمثل االرسومم في ااألررددنن ووتركيیا حواالي  •

 االتواالي. 
 
إإلى ززيیاددةة االمنافع ااالجتماعيیة االضريیبيیة يیمكن أأنن تؤدديي ااإلصالحاتت "  اانهھ جي إإسس إإمم إإيیهھفيیما تؤكد رراابطة " 
 12راابطة إإلى أأنن خفض االضريیبة االخاصة إإلى االلى سبيیل االمثالل٬، تشيیر تقديیرااتت بالنسبة لهھذهه االبلداانن. فع ااالقتصادديیةوو

جديید بشبكاتت االجواالل. ووفي ااشترااكك أألف  570في االمائة على خدماتت ااالتصاالتت االجواالة في ااألررددنن سيیسمح بإيیجادد 
قد تساهھھھم بزيیاددةة  ةيیاالسعودد ةيیفي االمملکة االعرب توفيیر خدماتت ااالتصاالتتمثالل آآخر٬، يیقّدرر االتحليیل إإلى أأنن إإززاالة ضريیبة 

مليیونن ددووالرر أأمريیكي. ووأأخيیراا٬ً، قد تساهھھھم االفترااتت ااألططولل لترااخيیص  312بنحو في االشبكاتت  االرأأسماليااالستثمارر 
االحواافز مما يیساهھھھم في ززيیاددةة بشأنن االعمليیاتت االمستقبليیة االيیقيین تقليیل حالة عدمم في  ووعمليیاتت االتجديید االشفافةاالنطاقق 

 .لمشغلةللشركاتت ااااالستثمارريیة 
 

قائالً: "توجد فرصة فريیدةة من نوعهھا أأمامم االحكوماتت في منطقة االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا االتي  جيیوستيووأأضافف 
. ووسيیستفيید االمستهھلكونن وواالشركاتت وواالحكوماتت القتصاددااتهھا االرقميووااالندماجج ترغب بدعم االمزيید من خدماتت ااالتصالل 

خليیويیة من خاللل خفض االتكاليیف ووتشجيیع ااإلقبالل على خدماتت اعيیة االعاليیة االقط لضراائبعلى حّد سوااء من تخفيیض اا
 "إإجمالي ااإليیرااددااتت االضريیبيیة على االمدىى االطويیل.ووجديیدةة٬، ووززيیاددةة االناتج االمحلي ااإلجمالي 

 
يیمكن ااالططالعع على االتقريیر عبر االراابط االتالي: 

-‐connectivity-‐mobile-‐society/delivering-‐www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected
extension-‐licence-‐taxation-‐sector-‐mobile-‐review-‐mena	  

 
 -اانتهھى-

 
 لمحة عن رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" 

 
تمثل رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" مصالح االشركاتت االمشّغلة لالتصاالتت االجواالة في جميیع أأنحاء االعالم. ووتقومم االراابطة 

شركة في منظومة ااالتصاالتت  300من شركاتت ااالتصاالتت االجواالة في االعالم مع أأكثر من  800بجمع ما يیقارربب 
االجواالة ااألووسع وواالتي تشمل االشركاتت االمصنعة للهھوااتف ووااألجهھزةة االجواالة ووشركاتت االبرمجيیاتت وومزوودديي االمعدااتت 
ووشركاتت ااإلنترنت٬، باإلضافة إإلى االمنظماتت االتي تعمل في قطاعاتت صناعيیة ذذااتت صلة. كما تشرفف االراابطة أأيیضاً 

عع مثل "االمؤتمر االعالمي للجواالل" وو"االمؤتمر االعالمي للجواالل شنجهھايي" وواالمؤتمر على تنظيیم فعاليیاتٍت رراائدةة في االقطا
 ". 360االعالمي للّجواالل في ااألمريیكيیتيین ووسلسلة مؤتمرااتت "موبايیل 

 
. كما يیمكنكم www.gsma.comللمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع االمؤسسي لراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" على: 

 GSMA@متابعة رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" على "تويیتر" على: 
 

االبيیانن هھھھو االنسخة االرسميیة االمعتمدةة. أأّما االترجمة فقد قِدمْت للمساعدةة فقط٬، وويیجب االرجوعع  إإنّن نّص االلغة ااألصليیة لهھذاا
 .االتأثيیر االقانوني  لنّص االلغة ااألصليیة االذيي يیمثّل االنسخة االوحيیدةة ذذااتت

 
 تصالللال



	  

 
 :التصاالتت ااإلعالمم

 لصالح رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"
 هھھھارردديي -تشاررلي ميیريیديیث

 447917298428+هھھھاتف: 
 Hardy@webershandwick.com-‐CMeredithد ااإللكترووني: االبريی

 أأوو 
 "إإيیهھ إإمم إإسس جي" لراابطة االصحفي االمكتب

 pressoffice@gsma.comاالبريید ااإللكترووني:  
 

 إإيیهھ" االمصدرر: رراابطة "جي إإسس إإمم
 

 
 

 على شبكة ااإلنترنت عبر االراابط ااإللكترووني االتالي: ططالعع على هھھھذاا االبيیانن االصحفييیمكنكم ااال
0000000/enhttp://www.businesswire.com/news/home/2017071	  

 
 
 

 
 
 
	  
	  
 
 
 
 

 
	  


