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 تصبيقات ضخيبة الكيسة السزافة لتعديد االيخادات الزخيبية في مرخ والدعػدية  

 الباحث: حيجر عمي كاضع                  

 بأشخاف: أ.م.د. باقخ كخجي الجبػري  

 جامعة القادسية / كمية االدارة واالقتراد

  

 Introduction السقجمة:

إحجى الػسائل التي تسكغ الجولة مغ التجخل في الشذاشات اصبحت الزخيبة اداة تخصيصية ألنيا        
االقترادية واإلنتاجية وتػجيو ىحه الشذاشات الػجية الدميسة بسا يعدز ايخادات البمج. ومغ اىع انػاع الزخيبة 

ُتفخض بتدايج بشاًء عمى الديادة في قيسة السشتج أو الخجمة في كل  ضريبة وهي  ىي ضخيبة الكيسة السزافة
اإلنتاج أو التػزيع. وتعػض ضخيبة الكيسة السزافة أساًسا الخجمات السذتخكة والبشية مخحمة مغ مخاحل 

األساسية السقجمة في مشصقة معيشة مغ قبل دولة ومسػلة مغ دافعي الزخائب التابعيغ ليا والتي تع استخجاميا 
مع والخجمات السعجة في إعجاد ىحا السشتج أو الخجمة وىي ال تفخض عمى جسيع السشاشق، وقج يتع إعفاء الد

لمترجيخ، ويتع عادة تصبيق ضخيبة الكيسة السزافة كزخيبة قائسة عمى الػجية حيث يدتشج معجل الزخيبة 
 عمى مػقع السدتيمظ ويتع تصبيقو عمى سعخ البيع. 

 

 Research Importance أىسية البحث:

الكيسة السزافة ومعػقات تصبيق تشبع أىسية البحث مغ انو يػضح ىحا السبجأ بفخض الزخيبة عمى      
ضخيبة الكيسة الججيجة عمى الثقافة الزخيبية وىػ محاولة لكذف الكيسة السزافة في البالد مغ خالل دراسة 
تأثيخ تصبيقيا عمى الػاقع االجتساعي والقصاعات االقترادية بعج األخح بعيغ االعتبار شبيعة االقتراد في 

ي االستفادة مغ خرائريا وشخوط تصبيقيا بحيث يحقق إصالحا البالد بحيث يدتصيع السذخع الزخيب
ضخيبيا فعاال مغ خالل تػفيخ اإلدارة الزخيبة الفعالة لكي يتشاسب الشطام الزخيبي في الجولة مع الدياسات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
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االقترادية الستبعة، ومغ ثع العسل عمى إلغاء العجيج مغ الزخائب عمى اإلنفاق في نطامشا الزخيبي بسا 
 في البالد . VATع تصبيق يتشاسب م

 Research Problemمذكمة البحث: 

تتسثل مذكمة البحث عجم ترسيع وتشفيح ضخيبة الكيسة السزافة في العخاق، لمرعػبة في ذلظ حدب رأي    
مغ يترجون لمدياسة السالية، عمى الخغع مغ أىسيتيا في تسػيل خديشة الجولة بالسديج مغ اإليخادات التي تعدز 

 قتراد العخاقي والسيسا في الػقت الحاضخ والحي يذيج تخاجعا في أسعار الشف..وتجعع اال

 Research Hypothesis فخضية البحث: 

 يبشى البحث عمى الفخضية اآلتية:

>>يػجج ارتباط معشػي بيغ فخض ضخيبة وزيادة إيخادات الجولة بسقجار يفػق تكاليف تحريميا في حالة وجػد 
إجخاءات كفؤة في الفخص والتحريل باعتساد الدجالت السحاسبية وفي إشار وعي ضخيبي إدارة فاعمة تعتسج 

 جيج<<

 Research Objectiveىجف البحث: 

ييجف البحث إلى دراسة مفيػم ضخيبة الكيسة السزافة والتعخف عمى آلياتيا ونطسيا، وتحميل دخميا ضسغ  
د عمى القصاعات االقترادية واالجتساعية وخاصة أن الشطام الزخيبي في البالد وإمكانية تصبيقيا في البال

ىحه الزخيبة تػفخ حريمة ضخيبية عالية تداعج عمى تخفيس العجد في السػازنة ومغ ثع تؤثخ بذكل 
إيجابي عمى التشسية وتحقق الرالح الزخيبي واإلداري. كسا ييجف البحث إلى تدمي. الزػء عمى واقع 

ة تصػيخىا وتحجيثيا لتػاكب التصػرات والتحػالت اإلقميسية والجولية التي الزخائب والخسػم في البالد، وضخور 
تػاجييا البالد ولتكػن عامل مداعج في نجاح تصبيق ىحه الزخيبة، مع اقتخاح اآللية السشاسبة لتصبيقيا بسا 

 يسكغ تصػيخه ليتشاسب مع واقع نطامشا الزخيبي.

 Research Structure ليكمية البحث:
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اإلشار  المبحث االول وخصص لدراسة: غطية موضوع البحث فقد تم تقسيمه على ثالثة مباحثومن اجل ت  
في حين خصص تصبيقات ضخيبة الكيسة السزافة في مرخ  اما الثاني فتضمن الشطخي والسفاليسي لمبحث

 لتصبيقات ضخيبة الكيسة السزافة في الدعػدية. الثالث

 لمبحث: السبحث االول: اإلشار الشطخي والسفاليسي

 أوال: مفيػم الزخائب: 

لمزخائب مكانة متسيدة في التذخيعات السالية الحجيثة لسا ليا مغ تأثيخ مباشخ عمى السػازنة العامة لمجولة    
كػنيا تسثل أحج اىع مرادر اإليخادات العامة كسا أنيا ليا دور تأريخي في تحقيق األىجاف االقترادية 

دورىا الكبيخ في إعادة تػزيع الجخل القػمي، وتحتل الزخائب السداحة  واالجتساعية والسالية فزاًل عغ
 االوسع مغ اىتسام الباحثيغ والستخرريغ بالذأن السالي وبالسقارنة مع بكية مػارد الجولة.

وتعخف الزخيبة عمى "انيا فخيزة نقجية يجفعيا الفخد جبخًا إلى الجولة أو احجى الييئات العامة السحمية برفة 
  ،1ة اسيامًا مشو في تحسل التكاليف واالعباء العامة مغ دون ان يعػد عميو ذلظ بشفع خاص"نيائي

كسا عخفت عمى "انيا اقتصاع نقجي اجباري لرالح الدمصات العسػمية، برفة نيائية ومغ دون مقابل    
ميسية واإلدارات مباشخ ومحجد، وذلظ بيجف ضسان تسػيل األعباء العامة لمجولة، الجساعات السحمية او اإلق

 2العسػمية".

وبشاًء عمى التعاريف التي سبق ذكخىا مغ حيث السزسػن، يسكغ اعتبارىا عمى انيا اقتصاع مالي تقػم بو    
الجولة عغ شخيق الجبخ مغ ثخوة األشخاص اآلخخيغ، ووفق مقجرتيع التكميفية، مغ غيخ ان يحرمػن عمى 

مباشخة(، واليجف مغ وراء ذلظ تحقيق مشفعة عامة. لقج نفع خاص )بسعشى ال يحرل دافعيا عمى مشفعة 
 3تشاولت العجيج مغ السؤلفات السالية مفيػم الزخيبة وتعخيفيا وذلظ عبخ التصػر التاريخي لمجولة، فقج عخفيا

االقترادي > بػد وان < بانيا عبارة عغ مداىسة اجباريو لألفخاد في أعباء الخجمات العامة وفقا لألغخاض 
  تخمى الحكػمة الى تحكيقيا بدياستيا السالية.التي 

 ثانيًا: نذأة ضخيبة الكيسة السزافة )مجخل تأريخي(
                                                           

 .1991جيسذ جػارتيشي، وربيجارد استخوب، االقتراد الكمي: االختيار العام والخاص، دار السخبخ لمشذخ، الخياض، 1
2

ائب، دار جرير للنشر والتوزي    ع، عمان، ط  ي علم الضر
ر

 .22، ص2111، 1عبد المجيد قدي، دراسات ف
3

 .135، ص2121خديجة االعش، اقتصاديات المالية العامة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، 



4 
 

تكػن ضخيبة الكيسة السزافة مغ اىع التصػرات لمدياسة الزخيبية وكانت محػر اإلصالح الزخيبي في      
ة عمى الكيسة السزافة، وقج وأشمقت عمييا الزخيب 1954العجيج مغ الجول الشامية، اذ ادخمتيا فخندا عام 

% مغ اجسالي إيخادات الزخائب في العالع وتذسل أكثخ مغ أربعة 21بمج وتذكل حػالي  141شبقت في 
 4( باستثشاء أمخيكا oecdمميارات ندسة وىي مصبقة في جسيع دول مشطسة التعاون االقترادي والتشسية )

)مػريذ لػريو( الحي وضع قػاعجىا في العام السحكػر  وقج ضيخت الكيسة السزافة عمى يج العالع الفخندي    
م وكان تصبيقيا في البجاية عمى اإلنتاج وتجارة الجسمة وقصاع الخجمات ومغ ثع 1955وادخمت بالتشفيح عام 

 اخح تصبيقيا يتدع ليذسل كل الشذاشات االقترادية.

م وىحا ما تع تأكيجه مغ قبل دراسات 1969وقج تع تصبيق ىحه الزخيبة في أكثخ البمجان الستقجمة مشح عام     
صشجوق الشقج الجولي عمى ان ضخيبة الكيسة السزافة يسكغ ان تكػن أداة جيجة لديادة السػارد السالية وتحجيث 

 5مجسل الشطام الزخيبي، لحا يتصمب االمخ ان تكػن الزخيبة محجثة لتذسل ضخوف البمج الحي يحاول تصبيقيا

لتصبيق الزخائب ىػ الحرػل عمى اإليخادات السالية، وبعج تصبيق ضخيبة الكيسة  وان مغ األىجاف األساسية
السزافة والحرػل عمى اإليخادات الشاجع عغ الزخائب غيخ السباشخة األخخى، إذ اتجيت الكثيخ مغ دول 

 . 6العالع لتصبيقيا واستبجلتيا بغيخىا مغ الزخائب غيخ السباشخة

لع ضخيبة الكيسة السزافة في نطاميا الزخيبي كسا ىػ مػضح في الججول وقج أدخمت العجيج مغ دول العا  
(1)7 

 (1ججول )

 انتذار ضخيبة الكيسة السزافة في دول العالع 

جشػب  السشصقة
صحخاء 
 افخيكيا 

شسال 
افخيكيا 
والذخق 

أسيا 
 والباسفيظ

االتحاد  االمخيكتان
األوربي 
والشخويج 

دول وس. 
 أوروبا 

صغيخة  جدر
 1)اقل مغ 
 مميػن(

                                                           
4
 Anun saeed, 2112 validity of the value added tax in the saarc Region the Romanian Economy Journal no. 15. 

5
ي علم  

ر
ائب، دار جرير للنشر والتوزي    ع، عمان، ط األوىل،عبد المجيد القدي، دراسة ف  .43، ص 2111الضر

6
Ebril, L., Keen, M., Bodim, J&Summaries.v(2112) the allure of the value added tax, IMF, issue paper prepared 

for the international tax Dialogue (on ference of the VAT, Rome, P9 
7
 IMF, 2115, the value added tax experiences and issue, paper prepared for the international tax Dialogue 

conference on the VAT, Rome, p9  
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 وسػيدخا  األوس. 
)أجسالي الجول( 
الجول السصبقة 
لزخيبة الكيسة 

 السزافة

(43)33 (21)9 (24)18 (26)23 (17)17 (28)27 (27)9 

 

وان الجول العخبية السصبقة ليحه الزخيبة ىي السغخب، تػنذ، مرخ، الجدائخ، مػريتانيا، الدػدان،     
الكيسة السزافة كإيخاد بجيل لتسػيل الخفس في الزخائب السباشخة مغ األردن، لبشان والتي اعتسجت ضخيبة 

 8خالل فخض ضخيبة عمى بيع الدمع والخجمات والتي تكػن محل الزخائب األخخى وليدت اضافية

وقج اكجت العجيج مغ الجراسات الى ان الجول التي تدتخجم ضخيبة الكيسة السزافة تحرل عمى إيخادات     
 مظ التي ال تدتخجميا.ضخيبية اعمى مغ ت

 ثالثًا: مفيػم وابعاد ضخيبة الكيسة السزافة

ضخيبة الكيسة السزافة ىي شكل مغ اشكال الزخائب غيخ السباشخة تفخض عمى السخاحل السختمفة     
أي ان العبء الزخيبي يشتقل بالكامل الى السدتيمظ الشيائي مغ خالل  9لترشيع وتػزيع الدمع والخجمات

 الدمع والخجمات وأيزا يتحسل السشتجيغ العبء االخخ ليحه الزخيبة. ارتفاع أسعار

اما التعخيف السالي لمزخيبة ىحه فتعشي الديادة في الكيسة الدػقية لمدمع والخجمات التي استخجمتيا     
 11السشذاة والكيسة الدػقية التي انبثقت عغ السشذاة كشتيجة نيائية لشذاشيا

يبة الكيسة السزافة ىي ضخيبة عامة تفخض عمى االستيالك أي تفخض عمى وعمى ىحا األساس فان ضخ     
جسيع األمػال والخجمات السدتيمكة ضسغ الجولة الػاحجة وبغس الشطخ ان كان ترشيفيا محميا ام خارجيا ، 
وبيحا ترشف عمى انيا مغ الزخائب غيخ السباشخة التي أجاز القانػن فخضيا لرالح الخدانة سػاء اكانت 

د او شخكات وتصال ىحه الزخيبة كل عسمية تدميع أمػال او تقجيع خجمات لقاء عػض معيغ وكل عسمية افخا

                                                           
8
 IMF, 2115, مصدر سابق, p 4-6.  

9
 Agarwal swet, and other, 2111, the effect of value added taxes on the Indian society, journal of accounting and 

taxation vol. 3(2).  
11

 ، ر ، غير منشورة، فلسطير يبة الدخل، رسالة ماجستير يبة القيمة المضافة وعالقتها بضر  :21، ص2116عمر عبد العزيز، محمود موىس، ضر
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استيخاد سػاء كان السدتػرد خاضعا لمزخيبة او ال ، ويكػن السدتيمظ الشيائي ىػ الحي يتحسل ىحه الزخيبة 
 11كمغ خالل رفع سعخ الدمع والخجمات ،أي انيا ضخيبة تفخض عمى اجسالي االستيال

ويقرج بالكيسة السزافة ىػ الفخق بيغ قيسة البزائع والخجمات السقجمة وقيسة البزائع والخجمات     
السدتيمكة او السقتشاة خالل فتخة زمشية معيشة، كسا ىي تكػن تعبيخ عغ الثخوة التي يزيفيا الفخد او السؤسدة 

األساس تعج الكيسة السزافة عمى انيا عمى سمعة او خجمة مغ جخاء مداولة نذاط اقترادي، وعمى ىحا 
 الفخق بيغ قيسة الدمع السشتجة وقيسة السػاد التي دخمت في انتاجيا والحي يعخف بالػسي. في عسمية اإلنتاج:

 قيسة االستيالك الػسي.   –الكيسة السزافة = قيسة اإلنتاج 

قترادية خالل سشة مالية زائجا ومغ وجية الشطخ السحاسبية فيي تعشي الفخق بيغ ما تشتجو الػحجة اال   
اليامر التجاري مغ جية وبيغ استيالك السػاد والخجمات السػردة مغ الغيخ )االستيالك الػسي.( مغ جية 

 أخخى:

 12االستيالك الػسي. –الكيسة السزافة = اإلنتاج القػمي + اليامر التجاري 

ضخيبة الكيسة السزافة عمى انيا تسثل وعمى وفق وجية الشطخ الزخيبية يسكغ تعخيف وتحجيج مقجار     
الفخق بيغ حريمة مبيعات الدمع وتكمفة شخاء السػارد والخجمات الجاخمة في انتاجيا او تدػيقيا بالشدبة 

 لمسشتج، وىي أيزا تسثل الفخق بيغ حريمة بيع الدمع وكمفة الحرػل عمييا.

 إلنتاج والتدػيق.كمفة الحرػل عمى عشاصخ ا –الكيسة السزافة = ايخاد السبيعات 

 13وما دام ان ضخيبة الكيسة السزافة تفخض عمى االستيالك فمساذا إذا لع يتع تدسيتيا بزخيبة االستيالك!   
, ان فخض ضخيبة عمى الدمع الشيائية يعشي فخض الزخيبة عمى الدمعة الػاحجة عجة مخات خالل مخاحل 

تفخض عمى السخاحل السختمفة لإلنتاج لزسان  تذكيميا وحتى تتسكغ مغ تجشب ىحه السخاشخ فان الزخيبة
عجم تكخارىا وفي ضل ىحه الزخيبة فان الشاتج تفخض عميو الزخيبة في كل مخحمة مغ مخاحل اإلنتاج بغس 
الشطخ عغ االستخجام ليحا السشتج ولزسان فخض الزخيبة عمى االستيالك الشيائي فان الزخيبة تكػن لجسيع 

                                                           
11

 bell Clive, development policy as public finance, united states by oxford university, New York, 2113. 
اإلدارة حيجر عسخان سيخ، عمي غانع شاكخ"الزخيبة عمى الكيسة السزافة وإمكانية تصبيقيا في العخاق نسػذج مقتخح لمتصبيق في العخاق "مجمة كمية  12

 446-484، ص4،2117، العجد11واالقتراد لمجراسات االقترادية واإلدارية والسالية، جامعة بابل، السجمج
 .9، ص2111، لبشان، أيمػل، 61ة " ضخيبة الكيسة السزافة: ماذا تزيف"، مجمة السقاول، العجد، لػيذ حبيق 13
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كسجخالت في عسمية اإلنتاج التي يشبغي اعادتيا لمحيغ قامػا بذخاء ىحا  الدمع والخجمات التي استخجمت
 السشتج .

وعمى الخغع مغ ان ىحه الزخيبة تدخي عمى اإلنتاج في جسيع مخاحمو لكشيا ال تريب سػى الكيسة    
 السزافة الى قيسة اإلنتاج. اي انيا تفخض عمى الفخق بيغ الدعخ الحي تباع بو الدمع والخجمات وبيغ

 14تكاليف مجخالتيا اإلنتاجية في كل مخحمة مغ مخاحل العسمية اإلنتاجية 

 : ي
 تصبيقات ضخيبة الكيسة السزافة في مرخ  المبحث الثانر

تع بسػجبو تعجيل قانػن ضخيبة الكيسة السزافة في مرخ،  15(67وبسػجب القانػن رقع ) 2116في عام     
مع والخجمات الخاصة سػاء السرجرة او السدتػردة بيجف وقج تزسغ ىحا القانػن السحكػر مشح إعفاءات لمد

( بإلدام األشخاص غيخ السكيسيغ بخزػعيع ليحه 17تذجيع االستثسار كسا تزسغ ىحا القانػن السادة )
 الزخيبة، مع شسػل أجيدة الجولة باإلعفاءات الزخيبية.

الدمع والخجمات عمى شكل  وضخيبة الكيسة السزافة ىي ضخيبة غيخ مباشخة تفخضيا الجول عمى بعس   
ندبة مئػية مزافة لكيسة ىحه الدمع ويتحسميا االفخاد، اما ضخيبة الكيسة السزافة في مرخ فيكػن فخضيا 
عمى مقجار الفخق بيغ أسعار الذخاء وأسعار البيع خالل شيخ واحج، أي ان التاجخ يتحسل ضخيبة الكيسة 

السذتخيات وال يتحسل التاجخ الزخيبة إذا كانت السذتخيات السزافة إذا كانت ندبة السبيعات أكثخ مغ ندبة 
 أكبخ مغ السبيعات او مداوية ليا. 

، وتع حداب 2122%( في عام 15%( ثع ارتفعت الى )13وفي بجاية فخض ىحه الزخيبة كانت بشدبة )    
 ىحه الزخيبة بسػجب السعادلة:

 قيسة مدتمدمات اإلنتاج )السجخالت(  –جات( ضخيبة الكيسة السزافة = قيسة اإلنتاج عشج البيع )السخخ 

وىشاك جسمة سمع معفاة مغ ضخيبة الكيسة السزافة حجدىا القانػن السحكػر فزاًل عغ جسمة خجمات    
أخخى. اال ان ىحا القانػن لع يحجد قػاعج التجارة اإللكتخونية السحمية او العالسية او التحػيالت السالية 

                                                           
 رسػل راضي حخبي، مشصقة التجارة العخبية الحخة واإلمكانيات الحاتية وتحجيات العػلسة، بحث مقجم إلى 14

 .142، ص 2111. نجوة العػلسة والسدتقبل العخبي، بيت الحكسة، 
15

ي ) ( من35العدد ) 
ر

( عام 7الجريدة الرسمية الصادرة ف  ، مض. 2116/سبتمير
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ك، كسا لع يػضح السعامالت لمدمع والخجمات الستجاولة عبخ االنتخنت سػاء اإللكتخونية عغ شخيق البشػ 
 الجاخمية او الخارجية مشيا ولع يبيغ اجخاء تحريل الزخيبة عمى الكيسة السزافة.

( يبيغ ايخادات الزخيبة عمى الكيسة السزافة كشدبة مغ االيخادات الزخيبية والشاتج السحمي 2والججول )    
 خ وبكيو البمجان العخبية.االجسالي في مر

 (2الججول )

 (2115-2111إيخادات ضخيبة الكيسة السزافة في مرخ وبكية البمجان العخبية خالل السجة )

 % مغ الشاتج السحمي  % مغ اجسالي اإليخادات الجولة
 11.5 67.7 األردن
 3.6 59.7 الدػدان
 7.1 52.5 مػريتانيا
 8.9 39.8 السغخب
 5.2 38.6 مرخ
 4.4 37.4 الجدائخ
 9 37.2 تػنذ
 5.7 36.7 لبشان

 صشجوق الشقج الجولي "الدياسات الزخيبية في دول الذخق األوس. وشسال افخيكيا"1السرجر: 

 صشجوق الشقج العخبي  2السرجر:

( الدابق نجج ىشاك تجني واضح في ندبة ضخيبة الكيسة السزافة الى الشاتج 2ومغ مالحطو الججول )   
%( 57وذلظ بدبب انخفاض تحريل ضخيبة الكيسة ىحه حتى وصل الستػس. لكفاءة التحريل الى )السحمي 

 .2114%( عام 81وىػ اقل مغ معجل دول االسػاق الراعجة والشامية والحي وصل الى )

وقج جاءت مرخ في التدمدل الخامذ عمى مدتػى ندبة ضخيبة الكيسة السزافة مغ اجسالي االيخادات     
(، وفي السدتػى الدادس عمى مدتػى ندبتيا مغ الشاتج السحمي االجسالي، اي يكػن مرخ 38.6وبشدبة )

( 3في السشترف مع البمجان العخبية التي تع السقارنة معيا والسدتخجمة ضخيبة الكيسة السزافة. والججول )
 يبيغ معجالت ضخيبة الكيسة السزافة في مرخ وحج التدجيل في بعس الجول العخبية:
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 (3ول )الجج

 
 الجول             

حج التدجيل / حجع  معجل ضخيبة الكيسة السزافة
 السعجالت األخخى % السعجل القانػني % السبيعات الدشػية بالجوالر

عشج بجاية  2116 عشج بجاية التصبيق
 التصبيق 

2116 

 1.289 7 7.21 17 13 الجدائخ 
 57.948 11 7.14 21 21 السغخب 

 49.648 6.12 6.29 18 17 تػنذ
 111.184 18  14 14 مػريتانيا
 64.516 31  17 11 الدػدان
 42.13 4.8  16 16 األردن
 99.512   11 11 لبشان
 28.169   13 13 مرخ

 الدياسات الزخيبية في دول الذخق األوس. وشسال افخيكيا. 1السرجر: 
 صشجوق الشقج الجولي.  2السرجر: 

نالحظ ارتفاع معجالت الزخيبة في السغخب وتػنذ واالردن وجاءت ندب ىحه ومغ الججول الدابق     
الزخيبة في مرخ بسعجل متػس. يقل عغ البمجان السحكػرة ويكػن أكثخ مغ بكية البمجان العخبية التي اشتسل 

 ( الدابق.4عمييا الججول )

 بية وكسا يمي:( يبيغ اجسالي اإليخادات لمقصاعات السختمفة وااليخادات الزخي5والججول )

 

 

 

 (5الججول )

 (2122-2114اجسال اإليخادات الزخيبية في مرخ لألعػام )

 السبالغ بسميارات الجشييات
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-2113  البيان
2114 
 مػازنة

2114-
2115 
 مػازنة

2115-
2116 
 مػازنة

2116-
2117 
 مػازنة

2117-
2118 
 مػازنة

2118-
2119 
 مػازنة

2119-
2121 
 مػازنة

2121-
2121 
 مػازنة

2121-
2122 
 مػازنة

اجسالي 
 اإليخادات

465 538 491 549 659 821 942 975 1289 1365 

اإليخادات 
 الزخيبية

316 316 352 352 462 629 736 739 964 983 

 1.5 2.2 5.3 2.6 3 17.7 3.5 3.5 25 25 السشح
إيخادات 

 أخخى 
134 217 193 193 181 189 213 231 322 381 

 (2122_2114الخسسية الرادرة عغ وزارة السالية السرخية لمسجة )السرجر: البيانات 

% مغ اجسالي االيخادات 74.9( السحكػر ان االيخادات الزخيبية حرمت عمى ندبة 6ونالحظ مغ الججول ) 
في مرخ، في حيغ حرمت السشح وااليخادات االخخى عمى  2121-2121في قصاع السػازنة لمدشة السالية 

 %( عمى التػالي مغ اجسالي االيخادات.25.19%(، )1.2ندب )

 ( ومقجار التغيخات فييا وكاالتي:2122 -2116( الزخائب التفريمية لمسجة )7ويطيخ الججول )   

 

 

 

 

 

 (6ججول )

 ( 2122-2116اإليخادات الزخيبية خالل السجة )

 جشية()السبالغ: مميػن                                                         
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 البيان
2116- 
2117 

2117- 
2118 

2118-2119 
2119-
2121 

2121-
2121 

2121-
2122 

التغييخ اخخ 
 عاميغ %

ضخائب الخواتب 
 واالجػر

37964 45661 59181 65518 81199 - 22.4 

الزخائب عمى 
 الػاردات

33411 76848 41955 31644 43414 41798 3.7- 

ضخائب 
السشتجات 
 البتخولية

3371 41471 41484 27599 16767 25813 54 

ضخائب عمى 
 الدعخ

92.5 12.9 3.5 12.4 13 - 4.8 

الزخائب عمى 
 الخجمات

1798 2314 2598 1948 2331 - 18.6 

الزخائب عمى 
 األدوية

41 124 119 351 273 - -22.2 

 68.5 1734 1129 1144 867 399 384 ضخائب عقارية

ضخائب عمى 
 االراضي

223 149 73 93 113 127 12.4 

 ( 2122-2116السرجر: البيانات الخسسية الرادرة عغ الػزارة السالية السرخية لمسجة )

( % خالل 22.4( بانو ارتفعت حريمة الزخائب عمى االجػر والخواتب بشدبة )6ونمحظ مغ الججول )    
% 68.5شدبة (، كسا ارتفعت ندبة الزخائب العقارية ب2121-2119( ندبًة لمعام )2121-2121العام )

ندبو لمعام الدابق وفي مجال الزخائب والخسػم عمى الديارات انخفزت خالل العام  2122-2121في عام 
 ندبًة لمعام الدابق. 2122- 2121

% 16.8( بشدبة 2121-2121وفي مجال الزخائب والخسػم عمى الديارات فقج انخفزت خالل العام )    
ا انخفزت ىحه الزخائب عمى الدمع السحمية لألدوية في سشة ندبًة لمدشة التي سبقت ىحا العام، كس
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% ندبًة لمعام الدابق، وانخفزت الزخائب الستختبة عمى الػاردات بشدبة 22,2( بشدبة 2121 -2121)
 مقارنًة مع الدشة الدابقة. 2122-2121% في 3.7

- 2121% في )54ة بشدبة كسا ارتفعت الزخائب عمى الدمع السحمية والسدتػردة لمسشتجات البتخولي    
 ( بالسقارنة مع الدشة الدابقة.2122

 تصبيقات ضخيبة الكيسة السزافة في السسمكة العخبية الدعػدية. المبحث الثالث: 

يحاول البحث تدمي. الزػء عمى تصبيقات ضخيبة الكيسة السزافة في الدعػدية لغخض تػسيع االدراك    
رب العخبية في مجاالت تصبيقات ضخيبة الكيسة السزافة في البالد والفيع ومغ ثع االستفادة مغ ىحه التجا

 لغخض تػسيع االيخادات بجاًل مغ ابقاء البالد عمى السرجر الخيعي الشفصي.

 بجء تصبيق ضخيبة الكيسة السزافة في الدعػدية .1
لزخيبة الكيسة كان تصبيق ضخيبة الكيسة السزافة في السسمكة العخبية الدعػدية مغ خالل اتفاق مػحج     

السزافة لجول مجمذ التعاون الخميجي بسػجب السخسػم السمكي وبسػجب ىحه االتفاقية اصجرت السسمكة نطام 
( م ، وبسػجب 2117(ه السػافق )3/5/1438في 51ضخيبة الكيسة السزافة بسػجب السخسػم السمكي )م/

مخسػم ممكي فزاًل عغ الالئحة التشفيحية ىحه االتفاقية أصجرت السسمكة نطام ضخيبة الكيسة السزافة بسػجب 
( وتكػن 2117( لعام )3839لشطام ضخيبة الكيسة السزافة بسػجب قخار الييئة العامة لمدكاة والجخل رقع )

ىحه الييئة ىي السدؤولة عغ جباية الدكاة والزخائب والخسػم الجسخكية وتحقيق اعمى درجة مغ االلتدام مغ 
 16و تشطيع األنذصة الستعمقة بأعساليا وبسا يحقق اعمى درجة مغ الكفاءة والفعاليةقبل السكمفيغ بيحه االعسال 

، ويشطخ الى ضخيبة الكيسة السزافة عمى انيا ضخيبة عمى الدمع والخجمات اي عمى االستيالك وتجسع مغ 
السعشػييغ شخز خاضع لمزخيبة وتحػيميا الى اإلدارة الزخيبية ، ويسكغ لألشخاص سػاء الصبيعييغ او 

 ( بسا يتعمق بالشفقات الستعمقة بأعساليع .credit claimالسصالبة بجخد الزخيبة السجفػعة)

وتتزسغ التػريجات اي خصة لمزخيبة ىي جسيع التػريجات مغ الدمع والخجمات والسعامالت والتي   
 ( وىي االتي:1,15تخزع لزخيبة الكيسة السزافة )

                                                           
يبة القيمة المضافة ص  16  .4الدليل االرشادي ألحكام النشاط االقتصادي المتعلقة بضر



13 
 

ونقل السمكية واالستبعادات وااليجار واالستثسار واالنذاءات جسيع الدمع والخجمات )السبيعات  .1
 السدتخجمة في االعسال.

 نقل الدمع والخجمات مغ والى دول مجمذ التعاون الخميجي االخخى. .2
 نقل الدمع والخجمات مغ والى باقي دول العالع )خارج مجمذ التعاون( .3
 التػريجات السفتخضة. .4
 استيخاد الدمع وغالبية الخجمات.  .5
( او تكػن zero rateاما الدمع والخجمات التي تفخض عمييا ضخيبة قيسة مزافة مداويو لمرفخ ) 

 معفاة مغ الزخيبة ىي:

 األدوية والتػريجات الصبية )قائسة مذتخكة تقخرىا لجشة وزراء صحة مجمذ التعاون الخميجي(. .1
 قصاع الشف. )وفقًا لتقجيخ الجولة العزػ( .2
 تعاون والجولي.الشقل البيئي لجول مجمذ ال  .3
 الشقل عمى وفق تقجيخات الجولة العزػ. .4
 التػريج خارج دول مجمذ التعاون الخميجي.  .5
 تػريج الحىب والفزة والبالتيغ االستثساري.  .6
 الخجمات السالية الستشفحة مغ قبل البشػك والسؤسدات السالية األخخى.  .7

 .اليات تشفيح ضخيبة الكيسة السزافة:2

  ،17الستعمقة بتشفيح ضخيبة الكيسة السزافة في السسمكة وكسا يأتي:ىشاك بعس االليات 

بإمكان الذخز الخاضع لمزخيبة خرع مبمغ ضخيبة الكيسة السزافة عمى السجخالت والحي تع  .1
ايفاءه بخرسو مغ الزخيبة السدتحقة عمى السخخجات مغ خالل تقجيع ما يثبت ذلظ عغ شخيق 

 ي تصبيق شخوط خاصة بيا تتعمق بيحا الذأن.الفاتػرة الزخيبية ولكل دولة الحق ف
وجػب االحتياط بفػاتيخ ضخيبة الكيسة السزافة والدجالت الستعمقة بيا لسجة ال تقل عغ خسذ   .2

 سشػات، اما فيسا يتعمق بالعقارات فيجب ان يحتفظ بالدجالت الخاصة بيا لسجة خسدة عذخ عام.
 افة ىػ شيخ واحج وال تديج عمى الخبع سشػي. يكػن الحج االدنى لسجة اقخار ضخيبة الكيسة السز  .3

                                                           
، عدد 17 ي ي دول مجلس التعاون الخليجر

يبة القيمة المضافة فر ، معهد الدراسات المضفية 11، سلسلة 1إطار العمل الموحد لضر
،2118. 
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ىشاك بعس السعالجات الخاصة لفئات اشخاص، اذ يتع تصبيق االعفاء الزخيبي او إعادة الزخيبة  .4
 السجفػعة عشج تكبج الزخيبة لألشخاص: 

 السؤسدات الحكػمية. -

 الجيات الخيخية والسؤسدات ذات الشفع العام.  -

 اتفاقات دولية.الذخكات الزعيفة والسعفية بحدب  -

 تذييج السشازل مغ قبل مػاششي مجمذ التعاون الخميجي. -

 السدارعيغ والرياديغ غيخ السدجميغ لمزخيبة.  -

 ه. تكػن وزارة السالية ىي السدؤولة عغ ادارة جسيع ما يتعمق بزخيبة الكيسة السزافة.

ت الكيسة الدشػية لمتػريجات حج و. يكػن السكمف ممدمًا بالتدجيل ألغخاض ضخيبة الكيسة السزافة إذا تجاوز 
 ( دوالر.111111التدجيل االلدامي البالغ )

 . حريمة ايخادات ضخيبة الكيسة السزافة3

( % مغ 2.4( % مغ اجسالي الشاتج السحمي )1.6بمغت حريمة إيخادات ضخيبة الكيسة السزافة )    
ى لتصبيق ضخيبة الكيسة السزافة في وىي الدشة االول 2118،في عام 18اجسالي الشاتج السحمي غيخ الشفصي 

( مميار ريال، سعػدي بيشسا بمغ صافي الستحرالت بعج الخد 61السسمكة، اذ وصمت الستحرالت الى )
( مميار ريال، وقج أمكغ تحريل ثمثي االيخادات مغ السعامالت السحمية والثمث االخخ مغ 46.7الزخيبي )

 لسزافةالػاردات، وكانت ندبة كفاءة ضخيبة الكيسة ا

(c-efficiency ratio( بمغت )وىي مكياس مجى فعالية ضخيبة الكيسة السزافة كزخيبة عمى 1.53 )
 ( يبيغ متحرالت ضخيبة الكيسة السزافة لمعام السحكػر:7قاعجة االستيالك، والججول )

 

 

 

 
                                                           

ي المملكة العربية السعودية  صندوق 18
 .2119/يوليو/ 24النقد الدوىلي فر
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 (7ججول )

 2118متحرالت ضخيبة الكيسة السزافة في السسمكة الدعػدية لعام 

 السبالغ: مالييغ الخياالت قبل الخد 

 السجسػع السعامالت السحمية الػاردات الذيخ

 1.537 صفخ 1.537 1

2 1.644 4.395 6.139 

3 1.857 3.153 5.111 

4 1.981 4.746 6.727 

5 2.114 2.925 5,139 

6 1.571 2.764 4.335 
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7 2.166 4.741 6.816 

8 1.199 2.674 3.873 

9 1.621 3.564 5.184 

111 1.361 4.348 5.718 

11 1.917 2.924 4.841 

12 2.251 2.125 4.375 

 61.163 38.311 21.852 السجسػع

 السرجر: الييئة العامة لمدكاة والجخل في السسمكة العخبية الدعػدية 

مقارنتيا مع وىشاك مجسػعة خرائز غيخ ضخيبية لمكيسة السزافة في السسمكة العخبية الدعػدية عشج    
( بمج متقجم والبمجان الشامية والبمجان السرجرة لمشف. السصبقة لزخيبة الكيسة السزافة، وىحه الخرائز 41)

 ىي:

% وىي ندبة متجنية ججًا بالسقارنة مع البمجان االخخى التي بمغت 5.بمغت ندبة ضخيبة الكيسة السزافة 1 
 جات تخزع لشدب مشخفزو في ىشغاريا.% وان كانت بعس السشت27% وىشغاريا 8في اليابان 

. حج التدجيل يكػن مختفع، ىشاك ثالثة بمجان فق. في العيشة ىي )انجونيديا وكازاخدتان والسسمكة الستحجة( 2
 كانت تصبق تدجيل اعمى مغ الحج السصبق في السسمكة العخبية الدعػدية.

ة في العجيج مغ البمجان األخخى، فقج . تكػن كفاءة ضخيبة الكيسة السزافة متدقة مع مدتػيات الكفاء3
وصمت ندبة الكفاءة في السسمكة خالل العام األول مغ التصبيق الى السدتػى )الػسي.( السدجل في البمجان 

 الستقجمة والبمجان الشامية.

( اإليخادات والسرخوفات العامة، ويطيخ خالليا ضخيبة الكيسة السزافة، الستختبة عمى 1ويػضح الذكل )
 الدمع االستيالكية والتي تذكل ايخادًا لمحكػمة كسا ىػ الحال في ضخيبةقصاع 
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دخل الذخكات وارباح البشظ السخكدي وضخيبة االرباح غيخ الستػقعة والزخائب األخخى ومذتخيات الدمع وكسا 
 (1ىػ معخوض في الذكل )

 

 

 

 

 

 

 اإليخادات والسرخوفات العامة

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 اإلنتاج المحلي 
 األجور

 االيجار الرأسماىلي 

ائب  األرباح بعد الضر
يات الواردات يات السلع مشير  مشير

 الوسيطة

 قطاع 

ع السل

 قطاع

السلع 
ائب المدخالت يبة ضر  األرباح بعد الضر

يبة القيمة  ضر

 المضافة

يات السلع  مشير

 األرس

ي العالم
 بافر

يات خدمات  مشير

 الصيانة

يات  مشير

 الصادرات

مصدرو المنتجات 

 االولية

 البنك المركزي

يبة األرباح  ضر

 الغير متوقعة

أرباح البنك 

 المركزي

 الحكومة

يبة دخل  ضر

كات  الشر

يبة دخل العمل  ضر

ي التحويالت االجمالية
 صافر
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 ضخيبة الكيسة السزافة في السسمكة العخبية الدعػدية ضسغ اإليخادات العامة 

 .39، ص 2119الرادر عغ صشجوق الشقج الجولي، سبتسبخ ، 291/19السرجر: التقخيخ القصخي 

 

 

 

 االستشتاجات والتػصيات 

 االستشتاجات

في مرخ، وقج تزسغ ( تع بسػجبو تعجيل قانػن ضخيبة الكيسة السزافة 67بسػجب القانػن رقع ) .1
ىحا القانػن السحكػر مشح إعفاءات لمدمع والخجمات الخاصة سػاء السرجرة او السدتػردة بيجف 

 تذجيع االستثسار.
جاءت مرخ في التدمدل الخامذ عمى مدتػى ندبة ضخيبة الكيسة السزافة مغ اجسالي االيخادات  .2

الشاتج السحمي االجسالي، مع (، وفي السدتػى الدادس عمى مدتػى ندبتيا مغ 38.6وبشدبة )
 البمجان العخبية التي تع السقارنة معيا والسدتخجمة ضخيبة الكيسة السزافة. 

% مغ اجسالي االيخادات في قصاع السػازنة لمدشة 74.9ان االيخادات الزخيبية حرمت عمى ندبة  .3
في مرخ، في حيغ حرمت السشح وااليخادات االخخى عمى ندب  2121-2121السالية 

 %( عمى التػالي مغ اجسالي االيخادات.%25.19(، )1.2)
( 2121-2121( % خالل العام )22.4ارتفعت حريمة الزخائب عمى االجػر والخواتب بشدبة ) .4

% في عام 68.5(، كسا ارتفعت ندبة الزخائب العقارية بشدبة 2121-2119ندبًة لمعام )
عمى الديارات انخفزت خالل  ندبو لمعام الدابق وفي مجال الزخائب والخسػم 2121-2122
 ندبًة لمعام الدابق. 2122- 2121العام 
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كان تصبيق ضخيبة الكيسة السزافة في السسمكة العخبية الدعػدية مغ خالل اتفاق مػحج لزخيبة  .5
الكيسة السزافة لجول مجمذ التعاون الخميجي بسػجب السخسػم السمكي وبسػجب ىحه االتفاقية 

( ه 3/5/1438في 51الكيسة السزافة بسػجب السخسػم السمكي )م/اصجرت السسمكة نطام ضخيبة 
 (2117السػافق )

 تكػن وزارة السالية ىي السدؤولة عغ ادارة جسيع ما يتعمق بزخيبة الكيسة السزافة. .6
ىشاك مجسػعة خرائز غيخ ضخيبية لمكيسة السزافة في السسمكة العخبية الدعػدية عشج مقارنتيا  .7

 جان الشامية والبمجان السرجرة لمشف. السصبقة لزخيبة الكيسة السزافة.( بمج متقجم والبم41مع )
% وىي ندبة متجنية ججًا بالسقارنة مع البمجان االخخى التي 5بمغت ندبة ضخيبة الكيسة السزافة  .8

% وان كانت بعس السشتجات تخزع لشدب مشخفزو في 27% وىشغاريا 8بمغت في اليابان 
 ىشغاريا.

لكيسة السزافة متدقة مع مدتػيات الكفاءة في العجيج مغ البمجان األخخى، فقج تكػن كفاءة ضخيبة ا  .9
وصمت ندبة الكفاءة في السسمكة خالل العام األول مغ التصبيق الى السدتػى )الػسي.( السدجل في 

 البمجان الستقجمة والبمجان الشامية.
 التػصيات

( مغ االيخادات الكمية، وفي 38.6) يػصي البحث باالستفادة مغ تجخبة مرخ إذ انيا حققت ندبة .1
السدتػى الدادس عمى مدتػى ندبتيا مغ الشاتج السحمي االجسالي، بالسقارنة مع البمجان العخبية 

 السدتخجمة ضخيبة الكيسة السزافة. 
% مغ اجسالي 74.9ضخورة االستفادة مغ تجخبة مرخ إذ انيا حققت ايخادات ضخيبية بشدبة  .2

، عمى خالف العخاق التي تذكل 2121-2121زنة لمدشة السالية االيخادات في قصاع السػا
 االيخادات الزخيبية لسػازنتو ندب متجنية ججا.

االستفادة مغ تجخبة مرخ التي تختفع فيو ندب الزخائب بذكل مدتسخ عمى مرادر الجخل  .3
 السختمفة عام بعج اخخ.

لعخبية الدعػدية مغ خالل اتفاق االستفادة مغ تجخبة تصبيق ضخيبة الكيسة السزافة في السسمكة ا .4
مػحج لزخيبة الكيسة السزافة لجول مجمذ التعاون الخميجي وذلظ مغ خالل تفاق اقميسي 

 وبالتشديق مع دول الجػار االقميسية.
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ضخورة االستفادة مغ تجخبة الدعػدية بخفع كفاءة العسل الزخيبي ورفع كفاءة ضخيبة الكيسة  .5
 ءة في العجيج مغ البمجان األخخى.السزافة متدقة مع مدتػيات الكفا

 السرادر العخبية

_جيسذ جػارتيشي، وربيجارد استخوب، االقتراد الكمي: االختيار العام والخاص، دار السخبخ لمشذخ، 1
م. عبج السجيج قجي، دراسات في عمع الزخائب، دار جخيخ لمشذخ والتػزيع، عسان، 2118الخياض، 

 .22، ص2111، 1ط

قتراديات السالية العامة، جامعة القاىخة، كمية االقتراد والعمػم الدياسية خجيجة االعدخ، ا-2
 .135، ص2121،

، 2111عبج السجيج القجي، دراسة في عمع الزخائب، دار جخيخ لمشذخ والتػزيع، عسان، ط األولى،-3
 .43ص 

ة ماجدتيخ، عسخ عبج العديد، محسػد مػسى، ضخيبة الكيسة السزافة وعالقتيا بزخيبة الجخل، رسال-4
 :21، ص2116غيخ مشذػرة، فمدصيغ،

حيجر عسخان سيخ، عمي غانع شاكخ"الزخيبة عمى الكيسة السزافة وإمكانية تصبيقيا في العخاق -5
نسػذج مقتخح لمتصبيق في العخاق "مجمة كمية اإلدارة واالقتراد لمجراسات االقترادية واإلدارية والسالية، 

 .446-484، ص4،2117، العجد11جامعة بابل، السجمج

، لبشان، أيمػل، 61لػيذ حبيقة " ضخيبة الكيسة السزافة: ماذا تزيف"، مجمة السقاول، العجد، -6
 .9، ص2111

رسػل راضي حخبي، مشصقة التجارة العخبية الحخة واإلمكانيات الحاتية وتحجيات العػلسة، بحث مقجم -7
 إلى

 .142، ص 2111. نجوة العػلسة والسدتقبل العخبي، بيت الحكسة، 

 ، مرخ2116/سبتسبخ( عام 7( مغ الجخيجة الخسسية الرادرة في )35العجد )-8

 صشجوق الشقج الجولي "الدياسات الزخيبية في دول الذخق األوس. وشسال افخيكيا"، صشجوق الشقج العخبي.-9
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