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ضريبة القيمة المضافة

أواًل: توطئة:

تعـــّد ضريبــة القيمــة المضافــة مـــ الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تســتهدف القيمــة التــي 
يتــّم إضافتهــا فــي كـ مرحلــة مـــ مراحـــ اإلنتــاج أو التطويــر للســلعة )سلســلة القيمــة(؛ 
ـــ بــكـ مرحلــة مـــ سلســلة القيمــة، حيــث تجمعهــا الشــركات ومؤسســات  لذلــك ُتَحصَّ
األعمــال نيابــة عـــ الحكومــة مـــ المســتهلك النهائــي، عــدا المســتوردات فتحّصـــ عنــد أول 

نقطــة دخــول للســلعة إلــى الدولــة.

وتعمـــ وزارة الماليــة علــى إيضــاح الحــّد األدنــى المحــدد للتســجيـ بالضريبــة؛ وهــذا 
يســمى بالعتبــة Threshold التــي تســتحق الضريبــة علــى أساســها، حيــث يتــّم تســجيـ 
الشــركات واألفــراد بالســجـ الضريبــي عندمــا يكــون قيمــة نشــاطهم Turnover يعــادل 
تلــك العتبــة فأعلــى، مــع بيــان إمكانيــة التســجيـ االختيــاري بالنظــام الضريبــي. وتعمـــ 
الــوزارة علــى توزيــع نمــوذج مبرمــج للضريبــة مرتبــط بشــبكة حاســوب منظمــة لهــذه الغايــة 

ليصــار إلــى تعبئتــه بشــكـ شــهري أو ربعــي أو ســنوي.

ومـــ الجديــر باإلشــارة إلــى أن الشــركات واألعمــال غيــر المســجلة بضريبــة القيمــة 
المضافــة ال يمكنهــا تحصيـــ الضريبــة علــى مبيعاتهــا، كمــا ال تســتطيع طلــب رد الضريبــة 
البرنامــج  الماليــة  وزارة  توضــح  أن  والــازم  البديهــي  ومـــ  لمنتجاتهــا.  المدخــات  علــى 
ــة،  ــة مـــ الضريب ــازم تعبئتهــا، والغاي ــره وشــروطه، والنمــاذج ال الضريبــي وأسســه ومعايي
وآليــات عملهــا، وتحصيلهــا، وكيفيــة اســتحقاقها، والعقوبــات علــى أي انتهــاكات يمكـــ 

اســتغالها للتهــرب الضريبــي.

ومـــ الطبيعــي أن تعمـــ المؤسســة المعنيــة بالتحصيـــ الضريبــي علــى إيجــاد وحــدات 
متخصصة إلدارة العمليات التنفيذية، وخرائط توضيحية إلدارة العمليات، وإعداد وتجهيز 
التقنيــات والبرمجيــات الازمــة للتحصيـــ، وإلعــداد التقاريــر الماليــة المتخصصــة، وترتيــب 
ــا المتعلقــة بالتواصـــ مــع كافــة األطــراف ذات العاقــة، وخاصــة المشــتركيـ أي  القضاي
ــر الكــوادر البشــرية  المؤسســات والشــركات المســتحق عليهــا الضرائــب، فضــًا عـــ تطوي
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الازمــة للتنفيــذ، واإلشــراف، والمتابعــة، وتقديــم التقاريــر، وتقويــم أســاليب وآليــات العمـــ 
الازمــة إلنجــاز المهــام بأفضـــ صــورة.

Value Added Tax VAT  ثانيًا: مفهــوم ضريبة القيمة المضافة

كمــا هــو معــروف بعلــم االقتصــاد، فــإن الضرائــب نوعــان؛ األول: وهــي الضرائــب 
المباشــرة؛ وهــذه الضرائــب تفــرض علــى الدخــول مـــ عناصــر اإلنتــاج مباشــرة )العمـــ، 
ورأس المــال، واألرض، واإلدارة(، أي أنهــا تقتطــع مـــ الدخـــ مباشــرة، ســواء مـــ الدخـــ 
الشــخصي مـــ االســتثمار، أم الدخـــ المتحصـــ مـــ العمـــ، أم التأجيــر لــراس المــال 

وللعقــار، أم العائــد علــى اإلدارة )األربــاح(.

والنــوع الثانــي مـــ الضرائــب فهــي الضرائــب غيــر المباشــرة؛ والتــي تأتــي بأشــكال 
كبــدل  تفــرض  وإنمــا  اإلنتــاج،  عناصــر  دخـــ  مـــ  مباشــرة  تقتطــع  ولكنهــا ال  متنوعــة 
خدمــات تقدمهــا الدولــة، أو تفــرض علــى االســتهاك، كمــا تفــرض علــى القيــم المتولــدة 

مـــ عمليــات اإلنتــاج كقيمــة مضافــة، وكذلــك تفــرض علــى المســتوردات.

وعليــه، تعــدُّ ضريبــة القيمــة المضافــة مـــ الضرائــب غيــر المباشــرة، وهــي ضريبــة أقرب 
إلــى الضرائــب علــى اســتهاك الســلع والخدمــات، ســواء المنتجــة محلًيــا أو المســتوردة. 
وتحســب  هــذه الضريبــة علــى الفــرق فيمــا بيـــ قيمــة الســلعة بعــد اإلنتــاج النهائــي 
أو نصــف النهائــي )كســلعة وســيطة(، وبيـــ قيمتهــا قبـــ اإلنتــاج، ســواء كانــت مــادة 
خــام أم نصــف مصّنعــة؛ فالضريبــة علــى القيمــة المضافــة، تســتهدف القيمــة التــي يتــّم 
إضافتهــا فــي كـ مرحلــة مـــ مراحـــ اإلنتــاج أو التطويــر للســلعة؛ أي أن  معادلتهــا هــي:

القيمــة المضافــة = قيمــة اإلنتــاج – قيمــة االســتهاك الوســيط -كلفــة المــواد 
الخــام.

واالســتهاك الوســيط هو اســتهاك المــواد التــي دخلــت فــي إنتــاج الســلع إضافــة 
إلــى الخدمــات المشــتراة مـــ الغيــر، فتجمــع القيــم المضافــة لــكـ قطــاع مـــ القطاعــات 
االقتصاديــة لتكــّون مصــدر الناتــج المحلــي اإلجمالــي لاقتصــاد؛ لذلــك فهــي تعّبــر فــي 
الواقــع عـــ مقــدار أو مســاهمة المنتــج أو الشــركة أو المؤسســة أو الفــرد فــي تكويـــ 

اإلنتــاج الوطنــي. 

وعليــه، فالقيمــة المضافــة كنايــة عـــ الثــروة التــي يضيفهــا الفــرد أو المؤسســة علــى 
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ســلعة أو خدمــة جــراء مزاولــة نشــاط اقتصــادي معيـــ، بحيــث تصبــح قيمــة الســلعة أو 
الخدمــة الجديــدة أكبــر أو أفضـــ مـــ ســابقتها. أمــا مـــ ناحيــة الضريبــة، فالقيمة المضافة 
تمثـــ الفــرق بيـــ ثمـــ بيــع الســلعة أو بــدل الخدمــة، وبيـــ ثمـــ شــراء المــواد والخدمــات 
يتــم خصــم  فإنــه  االزدواجيــة؛  تفــادي  يتــّم  إنتاجهــا وتســويقها. وحتــى  فــي  الداخليــة 
القيمــة المدفوعــة الســابقة للمرحلــة اإلنتاجيــة التــي تفــرض عليهــا الســلعة حتــى تصبــح 
ســلعة نهائيــة قابلــة لاســتهاك أو التــداول Final Product. وعملًيــا، يتــم اســتيفاء 
هــذه الضريبــة فــي كـ سلســلة مـــ ساســـ اإلنتــاج والتطويــر علــى الســلعة أو الخدمــة؛ 
)اإلنتاج، التوزيــع،  الــدورة اإلنتاجيــة.  الرســوم علــى كـ مرحلــة مـــ مراحـــ  ُتفــرض  أي 
واالســتهاك، و/أو الخدمــات الوســيطة(.  وكذلــك تفــرض عنــد االســتيراد، فتضــاف 
إليهــا الرســوم الجمركيــة والرســوم األخــرى بــكـ مرحلــة، وهكــذا حتــى وصولهــا إلــى 

المســتهلك النهائــي.

:Disadvantages of VAT ا: آثار ضريبة القيمة المضافة ـً ثالثـ

نظــًرا ألهميــة الضرائــب؛ فقــد ســعت الــدول إلــى تطويرهــا بمــا يتــاءم مــع التطــورات 
االقتصاديــة العالميــة، والتــي تفــرض االندمــاج فــي المركــب االقتصــادي، ومــا يســبقه مـــ 
تحديــث للهيــكـ الضريبــي عـــ طريــق ماءمــة التشــريعات واألنظمــة الماليــة والضريبيــة 

ــد. ــا مع النظــام العالمــي الجدي ــر اندماًج لتصبــح أكث

وتأتــي ســلبية أثــر الضرائــب مـــ أنهــا ُتخــرج ُجــزًءا مـــ الدخـــ الممكـــ تخصيصــه لإلنفــاق 
 Leakages from Incomeمـــ تيــار اإلنفــاق، بمعنــى آخــر تعــّد تســّربا مـ تيار الدخـ المتــاح
Stream، ومــع مــا يتبــع ذلــك مـــ أثــر لمضاعــف اإلنفــاق، فــإن أثــر فــرض الضرائــب ســيفوق 

القيمــة المقتطعــة لها.

والدخـــ،  المســتقـ  اإلنفــاق  بيـــ  فيمــا  العاقــة  المضاعــف  مفهــوم  ويوضــح 
حيــث تســتمر هــذه العاقــة فــي حلقــات متتابعــة ُمســببة زيــادة فــي الدخـــ قــد 
تصـــ إلــى أضعــاف الزيــادة األوليــة فــي اإلنفــاق، وهــو عبــارة عـــ التغيــر فــي الدخـــ 
القومــي الناجــم عـــ التغيــر فــي اإلنفــاق المســتقـ. وتتأثــر قيمــة المضاعــف بالميـــ 
الحــّدي لاســتهاك )أو اإلنفــاق( أو بنســبة التّســرب مـــ تيــارات الدخـــ الدائــر، حيــث 
يتحــدد حجــم التّســرب هــذا بمتغيــرات االدخــار والمســتوردات والضرائــب والتحويــات 
الخــارج، واألربــاح غيــر الموزعــة  إلــى  الخارجيــة، وكذلــك بالتحويــات غيــر المنظــورة 
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للشــركات )العتــوم، 2001، ص 12(. 

وتأتــي أنــواع الضرائــب بأشــكال وتصنيفــات عديــدة، فمنهــا: الضرائــب التراكميــة 
وغيــر التراكميــة، والضرائــب المتصاعــدة والثابتــة، ومنهــا مــا يتداخـــ أو مــا يعــرف 
بــاالزدواج الضريبــي. أمــا فيمــا يتعلــق بســلبيات ضريبــة القيمــة المضافــة أو ضريبــة 

المبيعــات أو االســتهاك؛ فــإن لهــا ســلبيات أكبــر تتمثـــ باآلتــي:

لهــا المســتهلك النهائــي، بغــض النظــر عـــ مســتوى دخلــه، فتســاوي بيـــ . 1 يتحمَّ
األغنيــاء، ومتوســطي الدخـــ، والفقــراء؛ لذلــك فهــي تســير بمبــدأ المســاواة، 

ــة! ــر عادل لكنهــا غي

تستبعد الشركات والمؤسسات مـ المساهمة بضريبة القيمة المضافة.. 2

مـ الممكـ أن يحصـ عند تطبيقها االزدواج الضريبي.. 3

للخــارج، وعلــى . 4 التصديــر  للمنتــج علــى  التنافســية  القــدرة  تقلـــ  الضريبــة  هــذه 
المســتوردة. للســلع  اإلحــال 

وتشــتت . 5 وتشــّعب  المطلوبــة،  الماليــة  الحســابات  وكثــرة  التطبيــق،  صعوبــة 
األحيــان. معظــم  للتنفيــذ  المطلوبــة  الجهــود 

آثــار ســلبية متعديــة لآلثــار الســابقة الذكــر . 6 وعليــه، فلضريبــة القيمــة المضافــة 
وهــي:

¦ زيــادة غــاء المعيشــة، ومــا يتبعــه مـــ ارتفــاع التضخــم جــّراء أمريـــ: األول، نتيجــة 	
ارتفــاع األســعار بنســبة الضريبــة؛ والثانــي جــّراء اســتغال التجــار والصّنــاع الرتفــاع 
األســعار؛ مــا ســيرفعون معــه هامــش أرباحهــم، فيصعــب التمييــز ألثــر الضريبــة 

علــى ســعر الســلعة. 

¦ تراجــع تنافســية الســلع المنتجــة محلًيــا المفــروض عليهــا الضريبــة؛ وهــذا يعنــي 	
إحبــاط التوســع فــي اإلنتــاج، وبالتالــي تراجــع اإلنتــاج الســلعي فــي االقتصــاد، 

ويتبعــه ضعــف قــدرة االقتصــاد علــى النمــو وتحقيــق التنميــة أخيــًرا.
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ا: برنامج تحقيق التوازن المالي للحكومــة: ـً  رابعـ

يهــدف برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي للحكومــــة إلــى أن ُتحقــق الســعودية ميزانيــة 
متوازنــة عــام 2020 م،؛ أي أن تصبــح عنــد ذلــك العــام إجمالــي إيــرادات الدولــة تســاوي 
نفقاتهــا العامــة؛ مــا يعنــي أن تكــون نســبة العجــز بالموازنــة تســاوي صفــًرا؛ لذلــك، 
كان التركيــز علــى إيجــاد ضريبــة القيمــة المضافــة Value Added Tax وهــي ضريبــة 
تســتهدف  القيمــة المضافــة لجميــع المنتجــات والخدمــات فــي المملكــة مطلــع عــام 
2018م، وأن مــا حصـــ حتــى اليــوم بهــذا الخصــوص هــو االتفــاق بالمجلــس األعلــى 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي فــي دورتــه السادســة والثاثيـــ علــى فــرض 
ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 5 %، وتــم توقيــع االتفاقيــة مـــ قبـــ وزيــر الماليــة 
الســعودي فــي شــهر ديســمبر 2016م ، كمــا تمــت الموافقــة علــى اســتثناء قرابــة 100 
ســلعة أساســية مـــ الضريبــة )برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي للحكومــــة: ميزانيــة متوازنــة 

2020 ، ص 54(.

كمــا تــّم التوافــق مــع دول المجلــس علــى ضريبــة الســلع المنتقــاة Sin Tax، وهــي 
التبــغ ومشــتقاته  مثـــ:  الضــارة،  بالمنتجــات  المتعلقــة  الســلع  علــى  ضريبــة محــددة 
علــى  ضريبــة  فــرض  علــى  واالتفــاق  الطاقــة،  ومشــروبات  الغازيــة  والمشــروبات 
المشــروبات الغازيــة بنســبة 50%، وعلــى التبــغ ومشــتقاته ومشــروبات الطاقــة بنســبة 
100%. وســيتم تطبيــق الضريبــة المضافــة فــي الربــع الثانــي مـــ عــام2017 م؛ تماشــًيا 

مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي )المصــدر الســابق(.

ا: تاريخ الضرائب في دول المجلس: ـً خامسـ

يعــود تاريــخ الضرائــب فــي الســعودية إلــى الخمســينيات مـــ القــرن الماضــي؛ فقــد 
الشــركات  وعلــى  الرأســمالية،  األربــاح  وعلــى  الشــخصي،  الدخـــ  علــى  الضريبــة  أدخلــت 
علــى المواطنيـــ وغيــر المواطنيـــ، لكـــ خــال ســتة أشــهر؛ تّمــت إعــادة النظــر فــي قانــون 
الضريبــة، فاســتثني المواطنــون منهــا، وفــي عــام 1975 تــّم إيقــاف ضريبــة الدخـــ علــى 
الوافديـــ  جــّراء ارتفــاع أســعار النفــط، ونظــًرا لحاجــة المملكــة؛ لجــذب الوافديـــ للمســاهمة 

فــي البنيــة التحتيــة والتنميــة االقتصاديــة. 

الخليــج  الشــركات، وتبعتهــا دول  الضريبــة علــى  الكويــت  أدخلــت   1955 عــام  وفــي 
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األخــرى، أمــا اإلمــارات فأدخلــت الضرائــب منتصــف الســتينيات، وُعمــان بدايــة الســبعينيات، 
وفــي دول المجلــس ككـ جــرى تخفيــض نســب الضرائــب لجــذب االســتثمارات األجنبيــة 
المباشــرة، وأنشــأت معظــم دول المجلــس المناطــق الحــّرة وأدخلــت اإلعفــاءات الضريبيــة؛ 

.)IMF, 2015, P4( مــا خّفــض معــدالت الضريبــة الفّعالــة

الدخـــ  بعــدم فــرض ضرائــب علــى  تتصــف  الخليــج كافــة  إن دول  القــول:  وخاصــة 
بالــزكاة  عنــه  اســتعيض  والتــي  األجــور،  واألفــراد ومنهــا  للشــركات  واألربــاح  الشــخصي، 
وخاصــة فــي الســعودية، حيــث ميــزت دول المجلــس بيـــ الضرائــب علــى الشــركات النفطيــة 
وغيــر النفطيــة ، فالضرائــب علــى شــركات النفــط والغــاز تراوحــت مــا بيـــ 15 - 55 % فــي 
الســعودية، واإلمــارات بغــض النظــر عـــ جنســيتها. أمــا ُعمــان فكانــت بنســبة 12 % كنســبة 

.)IMF, Op., Cit., P5( علــى الشــركات الوطنيــة واألجنبيــة Flat Rate ثابتــة

وقــد كانــت اإلعفــاءات الضريبيــة مقــررة لثــاث ســنوات بالســعودية، إذا خســرت 
الشــركة لتلــك المــدة، وتصـــ إلــى خمــس ســنوات فــي عمــان وقطــر والكويــت. أمــا 
الجمــارك عمومــا  فكانــت موحــدة بيـــ دول المجلــس، وبعــد إقــرار التعرفــة الجمركيــة 
الســلع  علــى  جمركيــة  كتعرفــة   % 5 اســتيفاء  تــّم  2003م؛  عــام  المشــتركة مطلــع 
األجنبيــة المســتوردة عــدا الســلع المعفــاة بالقانــون، حيــت اتفــق المجلــس علــى إعفــاء 
ــر مـــ قيمتهــا الكليــة، إذا  الســلع التــي قيمتهــا المضافــة الخليجيــة تعــادل 40 % فأكث
المجلــس. وبالنســبة للضرائــب  كانــت مصنعــة أو نصــف مصنعــة فــي أي مـــ دول 
علــى الســياحة، والملكيــة العقاريــة، واالســتهاك؛  فكانــت متوافــرة فــي عــدد مـــ 
دول المجلــس وليــس كلهــا، إذ تراوحــت مــا بيـــ 3-10 % فــي دول البحريـــ، وعمــان، 

.)IMF, Op., Cit., P5( واإلمــارات 

كمــا فرضــت الضرائــب والرســوم علــى العمالــة األجنبيــة لتمويـــ تدريــب العمــال 
ــا اإلمــارات؛ ففرضــت رســوم تصريــح  المواطنيـــ فــي الســعودية والبحريـــ وُعمــان. أمَّ
نصــف ســنوي فقــط، والكويــت، فرضــت 2.5 % كمعــدل ضريبــة علــى صافــي أربــاح 
الشــركات الكويتيــة المدرجــة بالســوق المالــي لتمويـــ التدريــب. فــي حيـــ أن دولــة قطــر 
هــي الوحيــدة التــي لــم تفــرض شــيًئا مـــ هــذا القبيـــ.  وأخيــًرا، فــان ضرائــب الدخـــ، 
والضرائــب علــى المعامــات فكانــت هامشــية وقليلــة جــدا، وضيقــة األســاس والحدود، 

 .)IMF, Op., Cit., P6( وبالتالــي تجنــي الــدول منهــا القليـــ مـــ اإليــرادات
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سادسًا: توافق دول المجلس وصندوق النقد 

الدولي بشأن ضريبة القيمة المضافة:

1-6   ضريبة القيمة المضافة ومقترح صندوق النقـد الدولـي:

بعــد تواصـــ ودراســات مســتمرة فيمــا بيـــ دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
وصنــدوق النقــد الدولــي، اتفــق الطرفــان علــى رســم سياســة ماليــة للحكومــات 
تفضــي إلــى تعزيــز  اإليــرادات العامــة غيــر النفطيــة  لدعــم موازناتهــا العامــة بــدال 
مـــ االعتمــاد شــبه الكلــي علــى اإليــرادات النفطيــة؛ وذلــك بإجــراء إصاحــات ضريبيــة 
ــوزان  ــة لتحقيــق أهــداف الت ــة القيمــة المضافــة كسياســة مالي توصــي بإدخــال ضريب

المالــي للخزينــة العامــة.  

مجلــس  لــدول  المركزيــة  والبنــوك  الماليــة  وزراء  لقــاء  بعــد  ذلــك  كان  وقــد 
التعــاون الخليجــي بالصنــدوق فــي قطــــر عــام 2016م، والذيـــ اتفقــوا خالــه علــى 
إصــدار تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي بعنــوان: )إصاحــات السياســة الضريبيــة لــدول 
فــي خمــس  التقريــر  جــاء  حيــث   ،)IMF, Op., Cit., P3( وكيــف؟(  اآلن  المجلــس: 

توصيــات أساســية، هــي:

وزيــادة . 1 الضريبيــة  ألنظمتهــا  شــامـ  إصــاح  إلــى  المجلــس  دول  تحتــاج 
إيراداتهــا.

ينبغــي أن يــدرج اإلصــاح الضريبــي فــي دول المجلــس نظمــا حديثــة وكفــؤة . 2
للمنطقــة.

على دول المجلس أن تختار توليفــة مـ الضرائب الحديثة الكفؤة.. 3

ضريبة القيمة المضافة هي أداة إيراد مثالّية لدول المجلس؟ . 4

البــدء وبالســرعة الممكنــة باإلصاحــات الضريبيــة . 5 إلــى  تحتــاج دول المجلــس 
علــى أن يســبقها تنســيق وتخطيــط كامــان.

المجلــس  لــدول  الضريبــي  باإلصــاح  توصياتــه  الدولــي  النقــد  صنــدوق  يعــزو 
لخمســة أســباب مهمــة، حيــث يــرى أن النظــام الضريبــي الحالــي محــدوًدا، وال يــوازي 
االرتفــاع فــي أعبــاء الموازنــة العامــة وخاصــة فــي ظـــ انخفــاض أســعار البتــرول. 
وبالتالي ال بــّد مـ تطوير هذا النظام الضريبي )IMF, Op., Cit., PP7- 9( لألسباب 

التاليــة:
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¦ ـّ الضرائــب الحاليــة بــدول المجلس، 	 النظــام الضريبــي الحديــث يمكنــه اإلحــال محــ
حيــث ســيمنحها فرصــة للبنــاء المؤسســي ويعــزز قدراتها.

¦ إصاح الضرائب سيساعد في تحقيق إيرادات مرنة للخزينة العامة.	

¦ 	 Perceptions سيحسـ اإلصاح الضريبي المنشود المساواة واالعتقاد بالعدالة
. of Fairness

¦ ســوف تقــود الضرائــب فــي دول المجلــس إلــى طريــق التجــارب الدوليــة بــدون 	
التأثيــر علــى االســتثمار األجنبــي المباشــر.

¦ الضرائــب ســتصـ وســتربط فيمــا بيـــ الحكومــات والمواطنيـــ؛ مــا يشــجع علــى 	
المســاءلة بــإدارة المــال العــام ويســاعد علــى بنــاء الدولــة.

أّمــا مـــ حيــث الترتيبــات االداريــة والفنيــة واللوجســتية، فقــد اقتــرح الصنــدوق 
:)IMF, Op., Cit., PP9 -11( علــى دول المجلــس مــا يلــي

اختيار الوقت المناسب للبدء بترتيب الضريبة وفرضها.. 1

تحديد النسبة التي تراها كـ دولة.  . 2

مـ الحيوي، أن تبدأ الدول بفرض معدالت ضريبية متدنية.. 3

للدولــة االختيــار مـــ بيـــ مجموعــة األنــواع الحديثــة مـــ الضرائــب التــي تناســب . 4
الوضــع االقتصــادي لهــا.

ويرى صندوق النقد بأن التعديات المالية سوف تعتمد على أربعة عناصر، هي:

رفع أسعار الطاقة محلًيا.. 1
تشديد الرقابة والضبط على النفقات المتكررة وخاصة فاتورة الرواتب.. 2
تحسيـ كفاءة استثمار القطاع العام.. 3
زيادة تحصيـ اإليرادات غير النفطّيـة.. 4

كمــا يعتقــد صنــدوق النقــد بــأن ضريبــة القيمــة المضافــة هــي أداة مثاليــة لــدول 
المجلــس، فيمكـــ مـــ خالهــا توليــد 1.5 % إلــى 2 % مـــ الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
المبدئيــة. وهــذه  المتدنيــة  النفطــي( وبالمعــدالت  الناتــج غيــر  )2.5-3.5 % مـــ 
علــى  الســلبي  تأثيرهــا  يعتقــد(، وعــدم  اإلدارة)هكــذا  لهــا مزايــا ســهولة  الضريبــة 
 IMF,( االســتثمار األجنبــي، فقــد اســتطرد الصنــدوق باالســتنتاج والتنبــــؤ بمــا يلــي

:)Op., Cit., PP10 -11
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يمكـ التوسع بالضريبة االنتقائية لزيادة اإليرادات وتحقيق مقاصد أخرى.. 1

أن الضرائــب علــى أربــاح األعمــال قــد تكــون أكثــر فعاليــة بالتوســع فــي ضرائــب . 2
الشــركات الحاليــة. 

فــرض ضريبــة الممتلــكات المتكــررة Recurrent Property Tax  التــي القــت . 3
رواجــا حديثــا يمكـــ أن تكــون مناســبة لــدول المجلــس، وأن ضريبــة الملكيــة 
مناســب التوســع بهــا  فــي الســعودية علــى األراضــي البيضــاء، إال أن هــذا النــوع 

يحتــاج إلــى نظــام تســجيـ فعــال لألراضــي والملكيــات.

أقـــ . 4 أو   % 5 الصنــدوق فــرض ضريبــة قيمــة مضافــة بنســبة  وأخيــرا، يقتــرح 
تريــد  التــي  اإلعفــاءات  علــى  أيًضــا  والتوافــق  ذلــك،  علــى  للتوافــق  مبدئيــا، 

منحهــا. الحكومــة 

وفــي دراســة أخــرى أعدهــا صنــدوق النقــد الدولــي خــال لقــاء لــدول مجلــس 
لــدول  والتحديــات  االقتصاديــة  بعنوان:)اآلفــاق  الريــاض  العاصمــة  فــي  التعــاون 
المجلس(، يرى أن النمو االقتصادي ســيبقى ضعيفا في منطقة الخليج، وســتبقى 
الــدول تواجــه تحديــات جــّراء اســتدامة انخفــاض أســعار النفــط، لذلــك فــإن عليهــا 
اإلســراع فــي اإلصاحــات الهيكليــة لتنويــع اقتصاداتهــا بعيــدا عـــ الهيدروكربونــات، 

.)IMF, 2016, P3( كمــا عليهــا تنّميــة دور القطــاع الخــاص

2-6    مقارنة للنسب الضريبية لدول العالــم:

فيمــا يلــي مقارنــة لنســبة ضريبــة القيمــة المضافــة فيمــا بيـــ مجموعــة مـــ الــدول، 
فكمــا يشــير الجــدول رقــم )1(، أن أقـــ الــدول مـــ حيــث الضرائــب هــي دول منطقــة 
ـــ 3 % و 5 %، تليهــا  ــة فيمــا بي ــراوح الضريب شــرق آســيا وحــوض الباســفيك، حيــث تت

أمريــكا حيــث تقـــ عـــ 7.5 % ألعلــى الواليــات األمريكيــة.

فــي حيـــ تبلــغ الضريبــة أعاهــا للــدول األوروبيــة، حيــث تتــراوح فيمــا بيـــ 20 % 
و25 %. وفــي بعــض الــدول مثـــ روســيا فتبلــغ 18 %، وتصـــ إلــى 20 % فــي 
المغــرب، والــى 16 % فــي األردن، وتعتــدل الضريــب فــي اليابــان، وكوريــا لتبلــغ 
8 % و10 % لهمــا علــى الترتيــب، وأقلهــا بيـــ الــدول المجــاورة تقريًبــا فــي ايــران 

لتبلــغ 6 % فقــط.
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VAT Rates الجدول رقم )1(: نسبة ضريبة القيمة المضافة لدول ومناطق مختارة

نسبة الضريبة الدولــــة

3 – 5 % منطقة آسيا وحوض الباسفيك ) سنغافورة، تايوان(

20- 25 %دول غرب أوروبــــــــا )النرويج، الدانمارك، السويد(

20 % المغرب

16 % األردن

14 % موريتانيا

5 % اليمـ

6 % إيران 

  0 - 7.5  %أمريكــــــــا

20%بريطانيـــــا

20%فرنســـــــــا

19%ألمانيــــــــــا

8 %اليابـــان

10 %كوريــا

18 %روسيـــا

Source:
1. IMF, Tax Policy Reforms in the GCC Countries: Now and How?,   Cooperation Council, Annual 

Meeting of Ministers of Finance and Central Bank Governors,  Doha, Qatar, November 10, 2015, 
PP12-13.

2. www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-va.
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ا: قاعــدة ضريبة القيمة المضافة ـً سابعـ

:VAT Base & Threshold وسقفها

:VAT Base  1-7   قاعدة الضريبــة

تأتــي ضريبــة القيمــة المضافــة مـــ قاعــدة ضريبيــة عريضــة يتــم تحصيلهــا مـــ 
  :)IMF, Op., Cit., PP13 -14( التاليــة المصــادر والطــرق 

فواتير المبيعات للشركات والمتاجر المسجلة كدافعي ضريبة.. 1
مدخات اإلنتاج مـ مواد خام وغيرها.. 2
المستوردات مـ السلع والخدمات مـ خارج الدولة.. 3
عمومــا، كافــة اإلنفــاق االســتهاكي المتكــرر والرأســمالي تعــّد وعــاء ضريبًيــا . 4

للقيمــة المضافــة.
أنشطة البائعيـ بنطاقها الواسع.. 5
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تايوان)
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السويد

المغرب األردن موريتانيا اليمن إيران  أمريكا بريطانيا فرنسا ألمانيا اليابان كوريا روسيا

VAT Rates نسبة ضريبة القيمة المضافة لدول ومناطق مختارة
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يــرى صنــدوق النقــد الدولــي مـــ دراســته للتجــارب العالميــة أن أعلــى 10 % مـــ 
دافعــي الضريبــة يحققــون 90 % مـــ اإليــرادات الضريبيــة. لــذا مـــ األهميــة بمــكان، 
وضــع ســقف ضريبــي عــاِل بالمرحلــة األولــى. فــي حيـ أن اإلعفــاءات الضريبية، ينبغي 
أن تكــون محــدودة مــا أمكـــ، ولدرجــة اإلبقــاء فقــط علــى الخدمــات االجتماعيــة 

دون ضرائــب، كمــا أن مـــ الصعــب فــرض الضريبــة علــى الخدمــات الماليــة. 

2-7   اإليرادات المتوقعة/الكامنة من ضريبة القيمة المضافـة لدول المجلس:

Potential revenues from a VAT in the GCC
تتأثر الحصيلة الفعلية لإليرادات الضريبية في الواقع العملي باآلتي:

¦ نسبة الضريبــة.	
¦ هيكـ الضريبة؛ تركيبة الشرائح المستحق الضريبة عليها.	
¦ القاعدة الضريبيـة.	
¦ االعفاءات الضريبية.	
¦ الكفاءة في إدارة وتحصيـ الضريبة.	
¦ التزام وقبول دافعي الضرائب.	
¦ سهولة اإلدارة وشفافيتها، ومستوى الفساد في الدولة.	

يتوقع صندوق النقد الدولي أن األثر والتبعات األولية لضريبة القيمة المضافة 
.)IMF, Op., Cit., P 16( على التضخم ستكون محدودة

ومــ الجديـر باإلشـارة، التأكيـد علـى أن الحصيلـة الضرائبيـة سـتعتمد علـى عوامــ 
متعـددة، كمـا أسـلفنا، أهمهـا: القاعـدة الضريبيـة، ومعـدل الضريبـة، والسـلع المعفـاة، 
وحجم التبادل في المناطق الحرة، والتبادل الدبلوماسي للسلع والخدمات، والتهّرب 
الضريبـي، والقـدرة علـى تفـادي الضريبـة، وقضايـا التهريب الحدودية، إضافة إلى كفاءة 

اإلدارة الضريبيـة مــ المسـؤوليـ والموظفيــ ذوي العاقـة.

7-3   أبرز المؤشرات الضرائبية لدول المجلس: 

نسبة  التعاون  لدول مجلس  الضريبية  المؤشرات  أهم   ،)2( رقم  الجدول  يبيـ 
إلى ناتجها المحلي اإلجمالي، وتبدو سلطنة عمان بأعلى إيراد ضريبي غير نفطي 
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كنسبة مـ الناتج المحلي وبمعدل 6.5 %، تليها قطر بنسبة 4. 4 %، ثم اإلمارات 
بنسبة 3.8 %، وبعدها السعودية بنسبة 2.4 %، فالكويت بنسبة 2.2 %، وأخيرا 

البحريـ بنسب 1.2 % فقط.

الجدول رقم )2(: أبرز المؤشرات الضرائبية لدول المجلس نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي:
المتوسط  للفترة )2014-2012(  %

الدولــة
صافي 
الموازنة

إجمالي 
اإليرادات

اإليرادات 
النفطية

اإليرادات غير 
النفطية

إيرادات الضرائب 
غير النفطية

5.933.429.03.91.2 -البحريـ

91.4206.2171.534.72.2الكويت

5.4116.8103.113.76.5ُعمــان

39.493.284.29.04.4قطـــر

9.888.170.517.62.4السعودية

14.163.043.119.93.8اإلمارات

20.995.377.018.43.1المتوسط لدول المجلس
Source: IMF, Tax Policy Reforms in the GCC Countries: Now and How?, Gulf Cooperation Council, 
Annual Meeting of Ministers of Finance and Central Bank Governors,  Doha, Qatar, November 10, 
2015, P20.

ُعمــانالكويتالبحرين

اإلماراتالسعوديةقطـــر

أبرز المؤشرات الضرائبية لدول المجلس نسبة إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي: المتوسط  للفترة (2014-2012( %

1.22.26.5

4.42.43.8
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ثامنًا: منهجيــة احتساب وتقدير الوعاء لضريبة القيمة المضافة:

تســمح قوانيـــ ضريبــة المبيعــات والقيمــة المضافــة بخصــم الضريبــة المدفوعــة أصــا 
علــى مدخــات اإلنتــاج، وكذلــك مــا تــّم دفعــه مـــ ضريبــة للســلع النصــف مصنعــة أو الســلع 
الوســيطة، وأي ضرائــب أخــرى تمــت جبايتهــا قبـــ الفــرض علــى الســلعة أو الخدمــة المنتجــة 

بشــكلها النهائــي. 

ومـــ المعــروف أن هنــاك منهجيــات علميــة الحتســاب وتقديــر الوعــاء لضريبــة القيمــة 
المضافــة، تتمثـــ باآلتــي:

الحسابات القومية: الناتج المحلي اإلجمالي.	¦

الحسابات القطاعية للناتج المحلي. 	¦

نماذج  المدخات والمخرجات.	¦

ــر الوعــاء الضريبــي، هــي الحســابات القوميــة والقطاعيــة، أمــا  والطريقــة األولــى لتقدي
الثانيــة، فطريقــة االســتهاك، حيــث تعتمــد علــى االســتهاك مـــ الســلع والخدمــات، 
الســلع  قيمــة  منــه  وتخصــم  الكلــي،  النهائــي  االســتهاك  بقيمــة  تبــدأ  فهــي  وبالتالــي 
والخدمــات بالقطاعــات المعفــاة والقطاعــات التــي تفــرض عليهــا، وكذلــك اســتثناء الضريبــة 

الصفريــة. 

الوعــاء  لتقديــر  والمخرجــات؛  المدخــات  جــداول  اســتخدام  يمكـــ  ثالثــة،  وكطريقــة 
الضريبــي لتقديــر قيمــة االســتهاك الممكـــ فــرض ضريبــة عليــه، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
الســلع المعفــاة والصناعــات المســتثناة أو الصــادرات المعفــاة أو ذات الضريبــة الصفريــة.

الطريقة األولى لحساب القيمة المضافة: الناتج المحلي اإلجمالي:

 تحتســب الضريبــة بأخــذ قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي، يضــاف إليهــا الــواردات،  ويطرح 
منهــا الــواردات المعفــاة، كمــا تطــرح ســلع المناطــق الحــرة والســلع المدخلــة والمســتهلكة 
المصنعــة، إضافــة  الغذائيــة  الغذائيــة األساســية، والســلع  الدبلوماســييـ، والســلع  مـــ 
األساســية  الغذائيــة  المــواد  وأيضــا  المعفــاة،  والقطاعــات   ، المعفــاة  الصــادرات  لطــرح 

ــر الداخلــة والمســتثناة. ــر الكحوليــة غي والمشــروبات غي

وعليه، فإن الضريبة يمكـ قياسها بالمعادلة التالية:

GDP - I – X + M – Ge  =   C + Gn
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حيــث إن اإلشــارات )-، +( تمثـــ العاقــة مــع الضريبــة باإلضافــة أو الطــرح، وان الطــرف 
االيســر مـــ المعادلــة يمّثـــ القيمــة المضافــة لاقتصــاد Value Added Approach ، أمــا 
Consumption Based Approach الطــرف األيمـــ، فيمثـــ االســتهاك العــام والخــاص

.)Mick, Hutton, and Kapoor,  2015, P41(
وأن الرموز تدل على ما يلي:

GDP : الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

I : االستثمار المعفى

X : الصادرات وهي معفاة

M: المستوردات

C: االستهاك الخاص

Ge: االستهاك الحكومي المعفى

Gn: االستهاك الحكومي غير المعفى

الطريقة الثانية لحساب القيمة المضافة: طريقة القطاعات االقتصادية:

وتكــون بحســاب القيمــة المتولــدة لــكـ قطــاع بشــكـ مســتقـ، وطــرح المســتثنى 
منــه، وكذلــك الجــزء ذي الضريبــة الصفريــة، وأي إدخــال لمــا هــو معفــى مـــ ســلع خــام أو 

وســيطة لــه.

وكمثــال، يؤخــذ قطــاع الزراعــة بكافــة مكوناتــه، ويتــم الطــرح للمســتثنى مـــ منتجاتــه 
مـــ الضريبــة، ســواء المــواد الخــام، أم نصــف المصنــع، أم الســلع النهائيــة، كمــا يســتثنى مــا 

يدخـــ عبــر الســلك الدبلوماســي وغيــره مـــ الســلع خــارج اإلطــار الضريبي...الــخ.

ثــم يؤخــذ قطــاع النقـــ، ويســتثنى منــه المعــدات واللــوازم المســتثناة، أو ذات الضريبــة 
الصفريــة، واإلعفــاءات، وهكــذا، مــروًرا بالقطاعــات الســلعية والخدميــة االقتصاديــة كافــًة.

ومـ الجدير باإلشارة، طرح كافة الخدمات والمنتجات التي تنتجها أو توّلدها المؤسسات 
غير الربحية، والتطوعية، واألهلية التي تتمتع باإلعفاء الضريبي ألسباب اجتماعية ووطنية.

الطريقة الثالثة لحساب القيمة المضافة: طريقة نموذج المدخالت– المخرجات:

علــى الرغــم مـــ أن طريقــة المدخــات –المخرجــات  Input – Output Modelتعتبــر مـــ 
أفضـــ الطــرق للتقديــر إذ يتمتــع النمــوذج بدقــة كبيــرة، أاّل أنهــا مـــ أصعــب وأعقــد الطــرق؛ 
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ذلــك أنهــا تســتند إلــى مصفوفــة ضخمــة يحتــاج إعدادهــا مـــ قبـــ دوائــر اإلحصــاءات العامة 
لحوالــي ثــاث ســنوات فــي الــدول الناميــة، والــى ســنة كاملــة للــدول المتقدمــة، وبالتالــي 

يصعــب توفيــر النمــوذج بشــكـ ســنوي فــي بادنــا.

فــي واقــع األمــر، ســيكون هنــاك فجــوة كبيــرة فيمــا بيـــ التقديــر المتوقــع للحجــم 
الضريبــي الــذي يمكـــ جنيــه للخزينــة، وبيـــ القيمــة الفعليــة المتحّصلــة للخزينــة فــي 
الدولــة الناميــة؛ ويعــود هــذا ألســباب أهمهــا التهــّرب الضريبــي، والعوائــق االداريــة 
1986م عــام  بدراســته  الدولــي  النقــد  عليــه صنــدوق  أكــّد  مــا  التنفيــذ، وهــذا  عنــد 

.)Casanegra de Jantscher,IMF, WP/861986 ,15/, P3(

مثال: كيفية احتساب الضريبة لمؤسسة األعمال:

 لــو كان لدينــا مصنــع لخزائـــ العــدادات الكهربائيــة، يســتورد المــادة الخــام مـــ الخــارج، 
ويعمـــ علــى تصنيــع الخزانــة بعدهــا، ويبيعهــا لتاجــر الجملــة، ثــم يقــوم تاجــر الجملــة ببيعهــا 
لتاجــر التجزئــة، وبعدهــا يبيعهــا تاجــر التجزئــة للمســتهلك النهائــي أخيــًرا، فــإن مراحـــ تحصيـــ 

الضريبــة، تكــون كمــا يلــي:

الجدول رقم )3(: كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة والسعر النهائي للسلعة عند كل مرحلة:

سلسلة القيمــة / مرحلة اإلنتاج
قيمة 
البيع 
ريال

قيمة 
الضريبة

% 5

الضريبة 
المرّدة 

ريال

صافي الضريبة
المستوفاة

ريال

سعر السلعة 
للمستهلك 

ريال

1000500501050استيراد المواد الخام  )الكلفة(

تصنيع المواد الخام وتجميعها 
وتركيبها )1000 كلفة فقط(

2000

بيعها لتاجر الجملة مـ باب المصنع 
)ربح 15 %(

230011550652415

توزيعها مـ تاجر الجملة إلى تاجر 
التجزئة بيعها )10 % ربح(

2530126.511511.52656.5

3036151.8126.525.33187.8بيعها للمستهلك النهائي )بربح 20 %(

151.8
المصدر: تــّم اقتراحه واحتسابه مـ قبـ الباحث.
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تاسعًا: تقدير ضريبة القيمة المضافة بالمملكة ورسوم 
العمال الوافدين والضرائب األخرى لبرنامج التحّول االقتصادي:

ســيتم فــي هــذه الدراســة تقديــر إيــرادات الخزينــة مـــ ضريبــة القيمة المضافــة، ومـ الضرائب 
االنتقائيــة عــدا التبــغ، حيــث قدرتهــا الموازنــة العامــة للمملكــة بمبلــغ 4.8 مليــارات ريــال ســنويا. 

وكذلــك تــّم تقديــر رســوم العمالــة الوافــدة لســنوات برنامــج التحــول الوطنــي، وكمــا يلــي:

1-9   تقدير إيرادات ضريبة القيمة المضافـــة:

تشــير التقديــرات لصنــدوق النقــد الدولــي أن المملكــة ســوف تحّصـــ مــا نســبته 
1.5 - 2 % كنســبة مـــ ال GDP كإيــرادات مـــ ضريبــة القيمــة المضافــة، أو مــا 
قــدره بنســبة 2.5 - 3.5 % مـــ الـــ GDP غيــر النفطــي، كمــا أســلفنا ســابقا، ويتفــق 
 Saadd AlShahrani,( مــع الصنــدوق كذلــك مؤسســة النقــد العربــي الســعودي

.),2016, P26

إال أن ذلــك مـــ الصعــب أن يتحقــق؛ ذلــك أن بدايــة التحصيـــ الضرائبــي ستشــوبه 
الكثيــر مـــ اإلشــكاالت، والمعوقــات، والتهــّرب، وعــدم دقــة األنظمــة العاملــة، 
وضعــف التطبيــق، وتعــاون الموظفيـــ مــع بعــض دافعــي الضريبــة..، إلــى غيــر ذلــك 

مـــ المعوقــات التــي تحــول دون تحصيـــ مــا يجــب أن يكــون.

وفــي هــذا الســياق، فــإن هــذه الدراســة تقــدر نســبة التحصيـــ مـــ ضريبــة القيمــة 
المضافــة بنحــو 1 % مـــ الـــGDP، وبذلــك، فــإن الحســاب الرياضــي النســبي لتلك الضريبة 

كنســبة مـــ الـــGDP غيــر النفطــي ســتكون بنحــو 1.38 % وليــس أكثــر مـــ ذلــك. 

وعليــه؛ تقــدر الدراســة قيمــة الضريبــة بمقــدار 22.8 مليــار ريــال خــال عــام 2018، 
ــة برنامــج التحــول الوطنــي، كمــا  ــال عــام 2020 مــع نهاي ــار ري وتصـــ إلــى 24.4 ملي

يبينــه الجــدول رقــم )4(.

22,812,149

عام 2018

23,496,514

عام 2019

24,436,374

عام 2020

ضريبة القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 1.38 % 
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 الجدول رقم )4(: تقدير ضريبة القيمة المضافة للمملكة لسنوات برنامج التحّول الوطني 
)2016-2020( بالمليون ريال

2020 2019 2018 2017 2016 نسبة 
القطاع القطاع

657,009,962 631,740,348 613,340,143 632,309,426 645,213,700 26.9 القطاع النفطي

1,770,751,755 1,702,645,919 1,653,054,290 1,704,179,680 1,738,958,857 72.5
القطاع غير 

النفطي

1,204,111,194 1,157,799,225 1,124,076,917 1,158,842,182 1,182,492,023 49.3 ق. خاص

566,640,562 544,846,694 528,977,373 545,337,498 556,466,834 23.2 ق. عام

2,427,761,717 2,334,386,266 2,266,394,433 2,336,489,106 2,384,172,557 99.4
الناتج المحلي 
GDP رسوم 

الواردات

14,654,497 14,090,863 13,680,449 14,103,556 14,391,384 0.6 رسوم الواردات

2,442,416,214 2,348,477,129 2,280,074,882 2,350,592,662 2,398,563,941 100 GDP اجمالي

24,424,162 23,484,771 22,800,749 0  

تقدير ضريبة 
القيمة المضافة 
بواسطة الناتج 
المحلي الكلي
ب 1 % فقط *

24,436,374 23,496,514 22,812,149 0

ضريبة القيمة 
المضافة للقطاع 

غير النفطي 
** % 1.38

المصدر: 1( الهيئة العامة لإلحصاء، الحسابات القومية للربع الرابع 2016 م.                 2( تقديرات الباحث.    
* تقدير القيمة المضافة الكلية لاقتصاد كما قدرها صندوق النقد الدولي.                       ** تقدير الباحث للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي.   

2-9   تقدير إيرادات ضريبة المشروبات الغازية والطاقة:

تقــدر الدراســة ضريبــة المشــروبات الغازيــة بمقــدار 1.29 مليــار ريــال للعــام 2017، وســترتفع 
إلــى 1.39 مليــار للعــام 2020، كمــا تقــدر إيــرادات مشــروبات الطاقــة بمبلــغ 7.2 ماييـــ 
ريــال فقــط للعــام 2017، لترتفــع إلــى 7.7 ماييـــ ريــال للعــام 2020، كمــا يتضــح مـــ 

الجــدول، رقــم )5(:
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ت المالية )2015-2020( بالمليون ريال
سنوا

ت الفعلية والمتوقعة لل
الجدول رقم )5(: اإليرادا

ت
صادر اإليرادا

م
2015

2016
2017

2018
2019

2020
المجموع 

لبرنامج التحول

سوم الجمركية
الر

25,940
20,800

21,840
22,932

24,079
25,283

114,933
سة النقد

س
العوائد المتحققة مـ مؤ

35,400
62,200

62,822
63,450

64,085
64,726

317,283
ت

سلع والخدما
ت ال

مبيعا
15,100

14,100
13,254

12,459
11,711

11,009
62,533

طية
ت النف

سوم المنتجا
ر

16,200
15,500

15,965
16,444

16,937
17,445

82,292
ت العامة

ستثمارا
ق اال

صندو
عوائد 

15,000
15,000

14,700
14,406

14,118
13,836

72,059
سمالية

ى الدخـ واألرباح  الرأ
ب عل

ضرائ
ال

14,600
14,500

15,225
15,986

16,786
17,625

80,122
ت

صادرا
ت والم

ت الجزاءا
الغراما

9,200
7,500

7,575
7,651

7,727
7,805

38,258
ت

شيرا
ى التأ

ب عل
ضرائ

ال
7,100

7,900
7,110

6,399
5,759

5,183
32,351

ت
صاال

صة الحكومة مـ االت
ح

3,700
4,800

4,704
4,610

4,518
4,427

23,059
ســـوم التبـــــغ
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3-9   تقدير إيرادات رسوم العمالة الوافــدة

وفقــا لبرنامــج التــوازن المالــي والــذي حــدد الرســوم علــى كـ وافــد بمبلــغ مئــة 
ريــال شــهريا عــام 2017م، وتــزداد لتصبــح أربعمائــة ريــال شــهريا للعــام 2020م ، وبنــاء 
علــى إعــداد العمــال الوافديـــ المشــتغليـ الصــادرة وفقــا لمعلومــات وزارة العمـــ، 
فتقــدر الدراســة إجمالــي اإليــرادات مـــ تلــك الرســوم بمــا يعــادل 11.7 مليــار ريــال 
للعــام 2017م، وترتفــع الــى 22.2 مليــار لعــام 2018م، ثــم إلــى 31.3 مليــار لعــام 
2019، وأخيــرا ســتصـ إلــى 39.1 مليــار ريــال فــي عــام 2020 هــذا علــى افتــراض بقــاء 

نفــس الرســوم مفروضــة، كمــا جــاء ببرنامــج التــوازن المالــي.

تقدير إيرادات ضريبة المشروبات الغازية والطاقة:

1.29

مليار ريال للعام 2017

1.39

مليار ريال للعام 2020

المشروبات الغازية

7.2

مليار ريال للعام 2017

7.7

مليار ريال للعام 2020

مشروبات الطاقة
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4-9   إجمالي اإليرادات المقدرة للخزينة العامة لبرنامج التحول الوطني:

 كمــا تفيدنــا التقديــرات المجمعــة بالجــدول، رقــم )4(، والتــي تشــمـ التقديــرات 
لكافــة مصــادر اإليــرادات بمــا فيهــا اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة، فإنهــا تبّشــر بالخيــر 
الكبيــر لخزينــة الدولــة حــال تحصيـــ كافــة المبالــغ المســتحقة والمتوقعــة، حيــث تقــدر 
ــار للعــام 2020م. ــال لعــام 2017م، وســترتفع إلــى 564,7 ملي ــار ري بحوالــي 532,8 ملي

ولمجمـــ برنامــج التحــول الوطنــي، فــإن اإليــرادات التــي ســيتم جمعهــا تقــدر 
بنحــو 70.7 مليــار مـــ ضريبــة القيمــة المضافــة، ومبلــغ 104 مليــارات مـــ رســوم 
العمالــة الوافــدة، ومبلــغ 5.4 مليــارات مـــ المشــروبات الغازيــة والطاقــة، ومبلــغ 
ــغ. وبذلــك تقــدر مجمـــ الضرائــب مـــ القطاعــات االســتهاكية  24 مليــارًا مـــ التبــ

واإلنتاجيــة كافــة بقيمــة 2.7 تريليــون ريــال للســنوات 2017-2020م.

إجمالي اإليرادات من تلك الرسوم بما يعادل
11.7 

مليار ريال للعام 2017

 31.3

مليار لعام 2019

22.2 

مليار لعام 2018

 39.1

مليار ريال في عام 2020 

تقدير إيرادات رسوم العمالة الوافــدة وفقا لبرنامج التوازن المالي 

 مليار للعام 2020م مليار ريال لعام 2017م

532,8  564,7

إجمالي اإليرادات المقدرة للخزينة العامة لبرنامج التحول الوطني:
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عاشرا: فجــوة التقدير والضريبة المتحّصلة؛ قراءة 

لبعض التجارب العالمية:

الضريبــة  بيـــ  فيمــا  بالفــرق   Compliance Gap الضريبــي  االلتــزام  فجــوة  تحســب 
الممكـــ )الكامنــة Potential Tax( تحصيلهــا وفقــا لاطــار الضريبــي مـــ نســبته ووعائــه، 
وبيـــ الضريبــة المتحّصلــة فعــا Actual Accrued Tax ، وتتفــاوت فجــوة االلتزام الضريبي 
بيـــ دول العالــم، فنجدهــا فــي حدودهــا الدنيــا لــدى الــدول ذات االقتصــادات المتقدمــة، 
Structured Economies؛  وضبًطــا  تنظيًمــا  وأكثــر  مهيكلــة  اقتصاداتهــا  تعــّد  والتــي 
فتبلــغ نســبة هــذه الفجــوة فــي فلنــدا مثــا 2 % مـــ الناتــج المحلــي اإلجمالــي، والتــي تصـــ 
إيــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة فيهــا إلــى 9.2 % مـــ الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مقارنــة 
بنســبة 18 % فــي دول المجموعــة األوروبيــة، علــى الرغــم مـــ أن نســبة ضريبــة المبيعــات 
 Mick, Hutton, and Kapoor, Op.,( فــي فلنــدا قــد بــدأت بنســبة 24 % عــام 2013م

.)Cit.,P14

وفــي دراســة خاصــة بالتهــرب الضريبــي فــي األردن أعّدهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
األردنــي عــام 2014 ، فقــد قــدرت الضريبــة العامــة علــى المبيعــات بنســبة 10 % مـــ الناتــج 
المملكــة  فــي   %  23 إلــى  يصـــ  الضريبــي  العــبء  وأن  2013م،  للعــام  اإلجمالــي  المحلــي 
الناتــج  )العــبء= اإليــرادات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة+ التأمينــات االجتماعيــة مقســومة علــى 
المحلــي اإلجمالــي(. وقــد أشــارت إلــى أن أغلــب التهــرب الضريبــي يكــون فــي قطاعــات: تجــارة 
التجزئــة والجملــة، وإصــاح المركبــات، والصناعــات التحويليــة )المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

األردنــي، 2014، ص 12(. 

النسبة  مـ  أكثر  الضريبية  القاعدة  إلى  نسبة  الضريبة،  توليد  أدق إلمكانيه  ولقياس 
 ،)C- efficiency المتحصلة مـ الضريبة  إلى الناتج المحلي يستخدم اصطاح)كفاءة سي
حيث أنها تحكم بمعيار معدل الضريبة، وبمكون الناتج المحلي جزئيا. ولذلك فإن معادلتها 
العام  المعدل  الى  نسبة  االستهاك(  إجمالي  إلى  الضريبية  التحصيات  )بنسبة  تعّرف 
الحكومة المعفى كذلك،  المعفاة، وباستهاك  بالصناعات  المؤشر  للضريبة. ويتأثر هذا 
الضريبة  جني  يتّم  عندما  الكامنة  الضريبة  بيـ  فيما  الفرق  عـ  الكفاءة  فجوة  تعّبر  كما 
بحدها  اإلعفاءات  حسم  يتم  لكـ  للضريبة،  المحدد  وبالمعدل  االستهاك  كامـ  على 
 c-efficiency is defined as the ratio of VAT collections to final األدنى 
 consumption, divided by the main VAT rate )Mick, Hutton, and Kapoor,
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.)Op.,Cit., 2015, P12 - 17

ــة القيمــة المضافــة ، والتــي أدخلــت  ــا كنمــوذج حديــث لتطبيــق ضريب ــة ماليزي أمــا تجرب
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الربــع األول مـــ العــام 2014 م، حيــث أوردهــا تقريــر “برايــس 
ووتــر هــاوس« بعنــوان: )تقديــم لضريبــة القيمــة المضافــة فــي دول مجلــس التعــاون مطلع 
 pwc,( ــا أهمهــا أن الحكومــة ــا لهــا عــدة مزاي ــأن تجربــة ماليزي عــام2017م( والــذي أشــاد ب

:)2017, p9

ــأت موظفيـــ وإدارات كفــؤة للقيــام بالمهــام الواجبــة عليهــم وفقــا لخطــة منظمــة 	¦ هّي
وشــاملة.

بنــت أنظمــة تكنولوجيــة جديــرة بالتنفيــذ وطورتهــا لتســهيـ تحصيـــ الضريبــة، وتســهيـ 	¦
إعــداد الحســابات والتقاريــر الماليــة الازمــة.

قــررت مــا إذا يحتــاج تنفيــذ وتطبيــق العمـــ داخـــ المؤسســة الحكوميــة In- house، أم 	¦
تعهيــد العمـــ للغيــر لتنفيــذه Outsourcing؟.

حددت العقول والمهارات الازمة لتنفيذ المشروع بجدارة.	¦

اســتنبطت أي آثــار ســلبية قــد تقــع بحكــم قانــون الضريبــة علــى مؤسســات األعمــال، 	¦
لتفــادي الوقــوع فــي اإلشــكاالت مــع قطــاع األعمــال، وتجنــب إعاقــة العمـــ والنشــاط 

االقتصــادي.

المتوقــع 	¦ النقــدي  التدفــق  وإلدارة  للتنفيــذ،  الازمــة  الرأســمالية  لنفقاتهــا  خططــت 
للضريبــة.

درست المخاطر الكامنة، وإدارة المخاطر األولية وأية مخاطر محتملة في المستقبـ.	¦

أدرجــت أيــة عقــود ســتتأثر ســلبا بالضريبــة، وناقشــت ذلــك مــع مؤسســات األعمــال ذات 	¦
العاقــة.
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حادي عشر: النتائج والتوصيات:

أهـــم نتائج الدراسة:

ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة تجمــع مـــ المســتهلك النهائــي بوســاطة 
الــواردات فتحّصـــ عنــد  الشــركات ومؤسســات األعمــال نيابــة عـــ الحكومــة، عــدا 
للــزكاة والدخـــ  العامــة  الماليــة والهيئــة  الخــارج. وتقــوم وزارة  اســتيراد الســلع مـــ 
إليهــا  التــي خلصــت  النتائــج  أهــم  فــإن  الضريبــة. وعليــه،  لتحصيـــ  الكامـــ  باإلعــداد 

الدراســة، مــا يلــي: 

االقتصــادي  األثــر  أن  إالَّ  عموًمــا،  للضرائــب  الفوائــد  محدوديــة  مـــ  الرغــم  علــى  أواًل: 
ــر ســلبي علــى النشــاط والنمــو والتنميــة االقتصاديــة،  حيــث إن الضرائــب  للضرائــب هــو أثــ
تفــرض لحاجــة الــدول إلــى تغطيــة نفقاتهــا المدنيــة، والعســكرية، والتنمويــة بشــتى أنواعهــا. 
واألثــر الســلبي ناجــم عـــ أنهــا ُتعــّد تســّربا مـــ تيــار الدخـــ المتــاح لإلنفــاق والــذي يزيــد أثــره 
أكثــر جــّراء مــا يعــرف بمضاعــف اإلنفــاق، هــذا بشــكـ عــام للضرائــب، أمــا اآلثــار الســلبية 

لضريبــة القيمــة المضافــة فتتمثـــ باآلتــي: 

يتحّمـــ الضريبــة المســتهلك بشــكـ كامـــ بغــض النظــر عـــ مســتوى دخلــه، فتســاوي . 1
بيـــ األغنيــاء، ومتوســطي الدخـــ ، والفقــراء.

تقلـــ القــدرة التنافســية للمنتــج علــى التصديــر للخــارج، وكذلــك قدرتهــا علــى اإلحــال . 2
للســلع المســتوردة.

بســبب أثرهــا فــي تراجــع التنافســية، فهــذا يعنــي إحبــاط التوســع فــي اإلنتــاج، وبالتالــي . 3
تراجــع اإلنتــاج الســلعي فــي االقتصــاد، ويتبعــه ضعــف قــدرة االقتصــاد علــى النمــو 

وتحقيــق التنميــة أخيــًرا.

صعوبــة التطبيــق، وقابليــة االزدواج الضريبــي، وتعــدد الحســابات الماليــة المطلوبــة . 4
وتشــّعبها.

تزيد غاء المعيشة؛ التضخم. . 5

تزيــد مـــ نســبة الفقــر فــي المجتمــع، ممــا ســيؤثر علــى االســتقرار االجتماعــي فــي . 6
الدولــة، فتؤثــر ســلبا علــى الســّلم االجتماعــي.
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ثانًيــا: هــدف برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي إلــى تحقيــق التــوازن بالميزانيــة عــام 2020 م، 
لذلــك، كان التركيــز علــى إيجــاد ضريبــة القيمــة المضافــة لتطّبــق فــي الربــع األول مـــ عــام 
2018 وبنســبة 5 %، وجــرى التوافــق مــع دول المجلــس علــى ضريبــة الســلع المنتقــاة 
المتعلقــة بالمنتجــات الضــارة، مثـــ: التبــغ ومشــتقاته والمشــروبات الغازيــة ومشــروبات 
الطاقــة ، واالتفــاق علــى فــرض ضريبــة علــى المشــروبات الغازيــة بنســبة 50% ، وعلــى التبــغ 

ومشــتقاته والمشــروبات الطاقــة بنســبة %100 .  

ثالًثــا: يعــود تاريــخ الضرائــب فــي الســعودية الــى الخمســينيات مـــ القــرن الماضــي؛ تــّم 
إيقــاف ضريبــة الدخـــ علــى الوافديـــ جــّراء ارتفــاع أســعار النفــط، وحاجــة المملكــة لجــذب 

الوافديـــ للمســاهمة فــي البنيــة التحتيــة والتنميــة االقتصاديــة.

لقــد ُاســتعيض عـــ الضرائــب بالــزكاة فــي الســعودية، فالضرائــب علــى شــركات النفــط 
والغــاز تراوحــت مــا بيـــ 15 - 55 % فــي الســعودية، وكانــت اإلعفــاءات الضريبيــة مقــررة 
لثــاث ســنوات بالســعودية اذا خســرت الشــركة فــي تلــك المــدة. أمــا الجمــارك عمومــا  
فكانــت موحــدة بيـــ دول المجلــس، وبعــد إقــرار التعرفــة الجمركيــة المشــتركة مطلــع 
ــّم اســتيفاء 5 % كتعرفــة جمركيــة علــى الســلع األجنبيــة المســتوردة عــدا  عــام 2003م؛ ت
الســلع المعفــاة بالقانــون، حيــت اتفــق المجلــس علــى إعفــاء الســلع التــي قيمتهــا المضافــة 
الخليجيــة تعــادل 40 % فأكثــر مـــ قيمتهــا الكليــة اذا كانــت مصنعــة أو نصــف مصنعــة فــي 

أي مـــ دول المجلــس.  

 اآلثار السلبية لضريبة القيمة المضافة: 

يتحّمل 
الضريبة 

المستهلك 

تقلل القدرة 
التنافسية 

للمنتج

قابلية 
االزدواج 
الضريبي

تزيد غالء 
المعيشة 
(التضخم) 

تزيد من نسبة 
الفقر في 
المجتمع

ضريبة غير 
عادلة
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رابعــًا:  تقــررت ضريبــة القيمــة المضافــة بعــد لقــاء وزراء الماليــة والبنــوك المركزيــة لــدول 
ــر عــام 2016م، وصــدر ذلــك تقريــر الصنــدوق  المجلــس بصنــدوق النقــد الدولــي فــي قطــ
بعنــوان: )إصاحــات السياســة الضريبيــة لــدول المجلــس: اآلن وكيــف( والــذي جــاء بخمــس 

توصيــات، هــي:

تحتاج دول المجلس إلى إصاح شامـ ألنظمتها الضريبية.. 1

ينبغي أن يدرج اإلصاح الضريبي في دول المجلس نظما حديثة وكفؤة للمنطقة.. 2

على دول المجلس أن تختار توليفــة مـ الضرائب الحديثة الكفؤة.. 3

ضريبة القيمة المضافة هي أداة إيراد مثالّية لدول المجلس.. 4

ــة علــى أن . 5 ــة باإلصاحــات الضريبي ــدء وبالســرعة الممكن ــى الب ــاج دول المجلــس إل تحت
يســبقها تنســيقا وتخطيطــا كامليـــ.

ويــرى الصنــدوق بــأن ضريبــة القيمــة المضافــة هــي أداة مثاليــة لــدول المجلــس، إذ 
يمكـــ مـــ خالهــا توليــد 1.5 % الــى 2 % مـــ الناتــج المحلــي اإلجمالــي )2.5 - 3.5 % 
مـــ الناتــج غيــر النفطــي( وبالمعــدالت المتدنيــة المبدئيــة، ويتفــق مــع الصنــدوق كذلــك 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. ويــرى الصنــدوق أن هــذه الضريبــة لهــا مزايــا ســهولة 
اإلدارة، وعــدم تأثيرهــا الســلبي علــى االســتثمار األجنبــي، وهــذا رأي تتحفــظ عليــه هــذه 

ــّم ذكرهــا ســابًقا. ــر دقيــق، كمــا أن ســلبياته متعــددة والتــي ت ــر غي الدراســة؛ فالتقدي

خامًســا: بمقارنــة الضريبــة فيمــا بيـــ الــدول، يتبيـــ أن أقـــ الــدول مـــ حيــث الضرائــب هــي 
دول منطقــة شــرق آســيا وحــوض الباســفيك، حيــث تتــراوح الضريبــة فيمــا بيـــ 3 % و 5 %، 
تليهــا أمريــكا حيــث تقـــ عـــ 7.5 % عنــد أعلــى الواليــات األمريكيــة. فــي حيـــ تبلــغ الضريبــة 
أعــاه للــدول األوروبيــة، فتتــراوح فيمــا بيـــ 20 % و 25 %. وفــي بعــض الــدول مثـــ روســيا 
تبلــغ 18 %، وتصـــ إلــى 20 % فــي المغــرب، والــى 16 % فــي األردن، وتعتــدل الضريــب 
فــي اليابــان ، وكوريــا لتبلــغ 8 % و 10 % لهمــا علــى الترتيــب، وأقلهــا بيـــ الــدول المجــاورة 

تقريبــا فــي ايــران لتبلــغ 6 % فقــط.

ــة،  وفــي الواقــع العملــي تتأثــر الحصيلــة الفعليــة لإليــرادات الضريبيــة ب: نســبة الضريبــ
الضريبيـــة،  والقاعــدة  عليهــا،  الضريبــة  المســتحق  الشــرائح  وتركيبــة  الضريبــة؛  وهيــكـ 
واإلعفــاءات الضريبيــة، والكفــاءة فــي إدارة وتحصيـــ الضريبــة، والتــزام وقبــول دافعــي 

الحكومــة. فــي جهــاز  الفســاد  اإلدارة وشــفافيتها، ومســتوى  الضرائــب، وســهولة 

سادًســا: هناك منهجيات علمية الحتســاب وتقدير الوعاء لضريبة القيمة المضافة، تتمثـ 
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بالناتــج المحلــي اإلجمالــي، والحســابات القطاعيــة للناتــج المحلــي، ونمــاذج  المدخــات 
والمخرجــات، ومـــ حيــث نتائــج التقديــر، فقــد خلصــت الدراســة إلــى مــا يلــي: 

تبّشــر الدراســة بــأن اإليــرادات اإلجماليــة بمــا فيهــا اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة . 1
للمملكــة حــال تحصيـــ المبالــغ المســتحقة والمتوقعــة بأنهــا قــد تصـــ الــى حوالــي 

532.8 مليــار ريــال للعــام 2017م ، وســترتفع الــى 564.7 مليــار للعــام 2020م.

ولمجمـــ برنامــج التحــول الوطنــي، فــإن اإليــرادات التــي ســيتم جمعهــا تقــدر بنحــو . 2
ــة  ــارات مـــ رســوم العمال ــغ 104 ملي ــة القيمــة المضافــة، ومبل ــار مـــ ضريب 70.7 ملي
الوافــدة، ومبلــغ 5.4 مليــارات مـــ المشــروبات الغازيــة والطاقــة، ومبلــغ 24 مليــارا مـــ 
التبــــغ. وبذلــك تقــدر مجمـــ الضرائــب مـــ كافــة القطاعــات االســتهاكية واإلنتاجيــة 

بقيمــة 2.7 تريليــون ريــال للســنوات 2017 - 2020 م.

3 . ،GDP تقــدر الدراســة نســبة التحصيـــ مـــ ضريبــة القيمــة المضافــة بنحــو 1 % مـــ الـــ
النفطــي  GDP غيــر  الـــ  لتلــك الضريبــة كنســبة مـــ  النســبي  الرياضــي  وأن الحســاب 
ســيكون بنســبة 1.38 % علــى األكثــر. وعليــه، قــدرت الدراســة قيمتهــا بحوالــي 22.8 
مليــار ريــال خــال عــام 2018م ، وبمبلــغ 24.4 مليــار ريــال عــام 2020م مــع نهايــة 

برنامــج التحــول الوطنــي.

لعــام2017م، . 4 ريــال  1.29 مليــار  بمقــدار  الغازيــة  المشــروبات  الدراســة ضريبــة  تقــدر 
وســترتفع إلــى 1.39 مليــار للعــام 2020م، كــم تقــدر إيــرادات مشــروبات الطاقــة بمبلــغ 
ــال للعــام 2020م. ـ ري ــ ــال فقــط للعــام 2017م، لترتفــع إلــى 7.7 مايي ـ ري ــ 7.2 مايي

وفقــا لبرنامــج التــوازن المالــي والــذي حــددت الرســوم علــى كـ وافــد شــهريا بمئــة . 5
ريــال وســتزداد لتصبــح أربعمائــة ريــال شــهريا عــام 2020م ، وبنــاء علــى أعــداد العمــال 
الوافديـــ المشــتغليـ الصــادرة وفقــا لمعلومــات وزارة العمـــ، فقــد قــدرت الدراســة 
إجمالــي اإليــرادات مـــ تلــك الرســوم بمــا يعــادل 11.7 مليــارا ريــال للعــام 2017م، 
ــرا  ــارا لعــام 2019م ، وأخي ــم إلــى 31.3 ملي ــارا لعــام 2018م، ث وترتفــع الــى 22.2 ملي
ــال فــي عــام 2020م، إذا بقيــت نفــس الرســوم مفروضــة. ــارا ري ـ إلــى 39.1 ملي ســتص

أهــم التوصيات

مـــ الطبيعــي أن يكــون هنــاك سياســات ماليــة مشــتركة لــدول المجلــس فــي الســنوات 
المقبلــة مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة كـ دولــة فــي القضايــا الجزئيــة، كمــا أن هنــاك واقــع 
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الحــال  للمســتقبـ المنظــور يقودنــا إلــى التفكيــر الجــّدي فــي تطويــر منظومــة الضرائــب 
ــاح أو صافــي الدخـــ للشــركات وللمؤسســات وخاصــة  لديهــا لتشــمـ الضرائــب علــى األرب
المتوســطة والكبيــرة، وكذلــك فــرض رســوم جمركيــة نســبية علــى المســتوردات مـــ الســلع 

ــرة.  الفارهــة وبعــض الســلع المعمِّ

أمــا ضريبــة القيمــة المضافــة، فليســت هــي الضريبــة المثلــى كمــا يــرى صنــدوق النقــد 
الدولــي، وغيــره ممـــ يوافقــون هــذه السياســة الماليــة مـــ مؤسســات رســمية وغيرهــا، 
فهنــاك ســلبيات متعــددة لهــا، وأهمهــا تقييــد حركــة االســتثمار وكبحــه عنــد أول خطواتــه؛ 

مــا يعرقـــ مســار التنميــة االقتصاديــة.  

وبالتالــي، فــإن الدراســة توصــي بتطبيــق ثاثــة أنــواع مـــ الضرائــب وبنســب ال تزيــد علــى 
5 % بالمرحلــة األولــى، وهــي:

1 ..Sales Tax ضريبة المبيعات

2 .. Corporate & Income Tax ضريبة الدخـ على الشركات

رة )ضريبة جمركية(.. 3 ضريبة على استهاك السلع الفارهة والمعمِّ
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