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الملخص التنفيذي

اً اعتمدنا في هذا التقرير على دراسة ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها في أغلب دول العالم، وتاريخها واألسباب التي أدت إلى فرضها عالمي ً ومقارنتها محليا

 5سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة باالتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة٪

 سلعة تطبق عليها الضريبة الصفرية110اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على استثناء

 ً :عالميا

 م2014دولة عام 165م، ومن بعدها توالت الدول إلى تطبيقها حتى تجاوزت 1954تعد فرنسا الدولة األولى التي طبقت ضريبة القيمة المضافة عام

تم فرض الضرائب في هذه الدول بسبب ندرة المصادر النفطية والطبيعية والحاجة الماسة إلى تحسين وتطوير الخدمات العامة

تطبيق الضريبة على دولتي نيجيريا والهند نتج عنه ارتفاعات في اإليرادات الحكومية وزيادات في ناتج اإلنتاج المحلي

 ً :محليا

تم االتفاق على فرض ضريبة القيمة المضافة نظراً لرغبة المملكة في تنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على النفط

لمعيشةى استشكل الضريبة مصدر دخل جديد للمملكة الذي من شأنه أن يساهم في تنمية البنية التحتية ومختلف الجوانب الحياتية المهمة، وتحسين مستو

التوقعات:

 من الناتج المحلي الغير نفطي3,5–2,5ترليون لاير حالياً، أو بما يعادل 2,2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، الذي يقدر بـ 2–1,5اإليرادات بما يعادل بأن ترتفع من المتوقع ٪

 من الناتج المحلي اإلجمالي1,6–1٪ ستزيد اإليرادات بما يعادل 5-3تنبأ صندوق النقد الدولي بأنه في حال تطبيق الضريبة بنسبة ٪

 مليار لاير35,2مليارا و22أن تتراوح اإليرادات بين " ساما"وتوقعت
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 ً اعتمدنا على دراسة التجارب السابقة في فرض ضريبة القيمة المضافة عالمياً، واألثر المتوقع محليا

نهج تقرير ضريبة القيمة المضافة

دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعيةدراسة اآلثار بعد التطبيق



شفيات الضريبة هي استقطاع مالي تحصل من خاللها الحكومات على إيرادات تُخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المست

والمدارس والجامعات الحكومية، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة

عودية، ية السيهدف هذا التقرير إلى دراسة ضريبة القيمة المضافة والتعريف بها وبأنواعها واألسباب التي أّدت إلى ضرورة فرضها في المملكة العرب

باإلضافة إلى اآلثار االقتصادية المتوقعة بعد تطبيقها

الهدف من التقرير
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 ًادرمصتنويعفيالمملكةلرغبةنظرا

تمالنفط،علىاالعتمادوتقليلالدخل

جيالخليالتعاونمجلسدولمعاالتفاق

نسبةبالمضافةالقيمةضريبةبفرض

.والخدماتالسلعمن5٪

منةاألساسيالسلعاستثناءاقتراحتم

.سلعة110وعددهاالضريبة

تطبقالتياألولىالدولةفرنساتعد

م،1954عامالمضافةالقيمةضريبة

ىحتبفرضهابعدهامنالدولوتتالت

.م2014عامفيدولة165تجاوزت

رتبيتالمضافةالقيمةضريبةفرض

لىعاإليجابيةاآلثارمنالعديدعليه

تأثرأنشأنهامنوالتيالحكومات

ً المجتمععلى .إيجابا

محليالالناتجيرتفعبأنالمتوقعمن

.٪2-1,5بمعدلاإلجمالي
الغيرحليالمالناتجيرتفعبأنيُتوقعو

.٪3,5-2,5بمعدلنفطي

إيراداتتشكلبأنيُتوقعكما

من٪1,6–1يعادلماالضرائب

.لإلنتاجالمحليالناتجقيمة

لايرمليار35,2: من الضريبةاإليرادات 

مليار لاير 2,235:اإليرادات سيصبحإجمالي 

٪2-1,5: الناتج اإلجمالي المحلي

٪3,5–2,5: الناتج المحلي الغير نفطي

ةمعدالت االرتفاع االقتصادي



غير مباشرة

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة رسوم االستهالك

ضريبة الجمارك

ضريبة الخدمات

شرة، أيضاً تختلف تنقسم الضرائب إلى نوعين من ناحية تأثيرها على الطرف الذي تُفرض عليه الضريبة إلى ضريبة مباشرة وغير مبا

الضرائب التي تًطبق من دولة إلى أخرى وأيضاً تختلف المسميات

أمثلة على بعض أنواع الضرائب المفروضة في بعض دول العالم
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مباشرة

ضريبة أرباح الشركات

ضريبة الثروة

ضريبة الدخل

ضريبة األرباح الرأسمالية

محور 

الدراسة
ضريبة سنوية على 
أرباح الشركات

ضريبة على الثروة 
التي يمتلكها الفرد

ضريبة على الدخل 
الشهري للفرد

ضريبة على األرباح
لً الناتجة من العقار مث

صنيع ت/ضريبة على بيع
لدمنتجات معينة داخل ب

اد ضريبة على استير
منتجات من الخارج

ى ضريبة تُفرض عل
مزودي الخدمات 

Definition of taxes.” (1996). OECD“: المصدر



ةاألسباب التي أّدت إلى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضاف
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تمرةمستراجعاتالسعوديةالعربيةالمملكةتواجه

نيةالبتحسينعلىمتزايدوطلبالنفطألسعار

عيهاسإلىباإلضافةوتطويرها،والخدماتالتحتية

.المملكةرؤيةلتحقيق

 ًاونالتعمجلسدولمعاالتفاقتملذلك،نتيجة

بنسبةالمضافةالقيمةضريبةفرضعلىالخليجي

.م2018عامبدايةفيتطبّق5٪

اممللدولةجديددخلمصدرالضريبةستمثّل

الخدماتتوفيراستمراريةضمانفييساهم

لالدخمصدريساعدوسوف.وتحسينهاالحكومية

ً المضيّ علىالحكومةالضريبةمن حقيقتنحوقدما

طالنفعلىاالعتمادخفضفيالمتمثلةرؤيتها

.لإليراداتأساسيكمصدر

سعودية
المملكة العربية ال

المضافةةالقيمضريبةنظامبتبنّيالعالمدولبدأت

جاوزتحتىأخرىبعددولةوسريعمتتاليبشكل

.دولة165عددها

لنفطيةاالمواردلشحنتيجةالضريبةهذهتطبيقتم

تغطيةعلىالحكوماتمقدرةوعدموالطبيعية

.النفقات

 ً رضتفالحكوماتتجعلالتياألسبابمنأيضا

:الضرائبهذه

االقتصاديالنموتعزيز

الجديدةوالصناعاتاألعمالحماية

أموالباستخدامجديدةعملفرصخلق

الضرائب

التضخمبنسبالتحكم

عالمياً 

الشح في الموارد الطبيعيةتنويع مصادر الدخل
$

”.The French VAT System and Revenue Efficiency“، ”تطبيقها وتأثيرها: ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجيPwC..” (2016)مجلة : المصدر European Economy Economic Briefs

المملكة، بينما تعد الرغبة في تعدد مصادر الدخل وانخفاض أسعار النفط هما السببان الرئيسيان لفرض ضريبة القيمة المضافة في

ندرة النفط والموارد الطبيعية هي الدافع للدول األخرى بأن تفرض ضريبة القيمة المضافة



حملها المستخدم ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة قد يشار إليها في بعض األحيان كنوع من أنواع ضريبة االستهالك يت

النهائي للسلعة أو الخدمة

التعريف بضريبة القيمة المضافة والسلع المعفية من الضريبة
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يبةالسلع المشمولة والمعفية من الضر

تثناءاسالخليجيالتعاونمجلسدولوباقيالمملكةاقترحت

ريبةضلقائمةوضّمهاالمضافةالقيمةضريبةمنسلعة110

.الصفر

اءممناليوميةاالحتياجاتاستثناءالمقترحاتوتضمنت

طبيةوالالتراثيةوالسلعاألساسيات،مننحوهافيوماوخبز

المصدرةوالسلعوالكتبوالتأمين،الماليةوالخدماتوالتعليمية

.للخارج

100-50بينتتفاوتضريبةبفرضمقترحاتأيضا  هناك٪

شروباتوالمكالتبغ(بالصحةالمضرة)االنتقائيةالسلععلى

.بالسكرالمليئةوالمأكوالتالطاقةومشروباتالغازية

المضافةالقيمةضريبةتعرف(Value-added Tax/VAT)بأنها

ابتداءً والخدماتالسلعبعضعلىالدولةتفرضهامباشرةغيرضريبة

فيزيادةبشكلالمستخدممنتحصيلهاويتموالتوزيع،اإلنتاجبعملية

.النهائيالمنتجسعر

يالخليجالتعاونمجلسدولمعالسعوديةالعربيةالمملكةاتفقت

عاممنأكتوبر27الموافقالخميسيومالرياضمدينةفياجتماعهم

منابتداءً ،٪5بنسبةالمضافةالقيمةضريبةفرضعلىم2016

.والخدماتللسلعالنهائيالمستخدمعاتقعلىتقعو2018/1/1

25إلىتصلالتياألخرىالعالمبدولمقارنةضئيلةتعتبرالنسبة٪.
المضافةالقيمةضريبةلحسابطريقتينتوجد:

(العالمدولأغلبفيالمستخدمة)الفاتورةطريقة

(الياباندولةفيفقطتستخدم)المحاسبيةالطريقة

تعريف بالضريبة

جريدة الشرق األوسط. (2016)."2016السعودية تفرض ضريبة القيمة المضافة نهاية "، االقتصادية(. 2016)“. سلع من ضريبة القيمة المضافة110مقترحات خليجية باستثناء “: المصدر

هنااضغطلالطالع على قائمة السلع المعفية من الضريبة كاملة

 www.mmcsaudi.com/reportsأو قم بنسخه من هنا

http://www.mmcsaudi.com/reports


م، ومن ثم بدأت دول العالم بتطبيق الضريبة في أوائل الستينات 1954تعد فرنسا أول دولة تطبق ضريبة القيمة المضافة في عام 

م2014دولة في عام 165وتجاوز عددها 

تاريخ ضريبة القيمة المضافة 
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لرجلالمضافةالقيمةضريبةفكرةتعود

معافيسيمنسڤونويلهلماأللمانياألعمال

.م1920

الضرائبمجلسرئيسقامم،1954عاموفي

ريبةضنظامبتطبيقلوريهموريسفرنسافي

لةدوأولهيفرنساوتعتبرالمضافة،القيمة

.النظامهذاتطبق

عدبالنظامهذابتطبيقالعاجساحلدولةبدأت

عامالسنغالوتلتهام،1960عامفيفرنسا

.م1967عاموالدنماركوالبرازيلم،1961

تىحالستيناتبدايةمنباالنتشارالنظامأخذ

لهذاالمطبقةالدولعددبلغحيثم2014

.دولة165النظام

An International Perspective on VAT.” (2010). OECD,  “Value Added Taxation: Why Doing It and How to Do It Right.” (2003). World Bank“: المصدر
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(م2014-1960)عدد الدول التي تبنّت ضريبة القيمة المضافة 

Consumption Tax Trends.” (2014). OECD“: المصدر



قة الفاتورة التي توجد طريقتان لحساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، الطريقة المحاسبية والتي تستخدم فقط في دولة اليابان وطري

تستخدم في باقي دول العالم

كيفية حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة
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طريقة عملها

القيمةضريبةبتحصيلالمزارعيقوم

مةالحكولصالحاألنسجةصانعمنالمضافة

منةالضريببتحصيلاألنسجةصانعيقوم

قيمةويستردالحكومة،لصالحالملبسصانع

للمزارعدفعهاكانقدالتيالضريبة

منريبةالضبتحصيلالملبسصانعيقومثم

قيمةويستردالحكومة،لصالحالتجزئةمتاجر

سجةاألنلصانعدفعهاكانقدالتيالضريبة

،ًبتحصيلالتجزئةمتاجرتقوموأخيرا

لصالحالنهائيالمستخدممنالضريبة

كانتدقالتيالضريبةقيمةوتستردالحكومة،

الملبسلصانعدفعتها

الخطوة الرابعةالخطوة الثالثةالخطوة الثانيةالخطوة األولى

سعر البيع

الضريبة الُمحّصلة من قبل البائع

ائعالضريبة الُمحّصلة من قبل الب

الفاتورة المتراكمة من العملية
السابقة

مجموع الضريبة الُمحّصلة

س.ر200س.ر100س.ر50س.ر10

س.ر0.5

س.ر0-

س.ر2.5

س.ر0.5-

س.ر5

س.ر2.5-

س.ر5س.ر2.5س.ر2س.ر0.5

س.ر5-

س.ر10

س.ر10

، في هذا المثال

ة تطبق ضريب

ة القيمة المضاف

في ٪5بنسبة 

انتاج وبيع 

قميص

نع صانع النسيج يص

األقمشة ويبيعها 
ـلصانع الملبس ب

صانع الملبس يصنع

جر القميص ويبيعه لمتا
التجزئة بـ

يع متاجر التجزئة تب
القميص بـ

من 

يتحملها؟
عندما يقوم 

المستخدم النهائي

بشراء القميص، 

10الـضريبة 

رياالت تضاف إلى

السعر النهائي 

(.  س.ر210)

وبذلك، تجعل 

المستخدم النهائي

للسلعة يتحمل 

٪ 5الـضريبة 
كاملة

مجموع 
الضريبة

المزارع يزرع 

القطن ثم يبيعه 
ـلصانع األنسجة ب

(طريقة الفاتورة)مثال على كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة

وزارة المالية اإلماراتية(. 2016" ).ضريبة القيمة المضافة: "المصدر

 The heritage foundation:المصدر



اآلثار المترتبة لتطبيق الضريبة



اآلثار اإليجابية

مصدر دخل جديد وتنمية االقتصاد

توفير خدمات أكثر وتحسينها

تقليل االعتماد على مصادر النفط

لعامة خلق مصدر دخل جديد للمملكة وتقليل اعتمادها على النفط، وتطوير الخدمات ل: فرض الضريبة له آثار إيجابية من ضمنها

وتحسينها، إلى جانب بعض الصعوبات التي ستواجه المملكة من استحداث نظام جديد ومتابعته باستمرار

بعض اآلثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة
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اآلثار على المجتمعاآلثار على الحكومات

اآلثار السلبية

تكلفة استحداث نظام جديد للضرائب

صعوبة تحصيل الضريبة في بعض األحيان

المتابعة المستمرة لعدد كبير من البائعين

اآلثار اإليجابية

 االستفادة من خدمات أفضل متطورة

ليةالتقليل من المصروفات والوعي بأهمية اإلدارة الما

الحث على إيجاد مصدر دخل جديد

اآلثار السلبية

استقطاع جزء من الدخل

عدم مراعاة ذوي الدخل المحدود

 ارتفاع تكلفة المعيشة

What are the Benefits and Drawbacks of a Value Added Tax (VAT)?.” (2016). The Balance“: المصدر



ين ومعدالت النمو فرض ضريبة القيمة المضافة كان له أثر اقتصادي إيجابي على دولتي نيجيريا والهند مساهماً في رفع إيرادات البلد

السنوية وناتج اإلنتاج المحلي

ضافةأمثلة على األثر االقتصادي على بعض الدول بعد فرض ضريبة القيمة الم
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نيجيريا

قيمةالضريبةبتطبيقنيجيريابدأت

.٪5بنسبةم1994عاممطلعالمضافة

بـيقدرماجنيفيالضريبةساهمت

بنسبةم،1994فيدوالرمليون25,9

.المتوقععن٪36,5زيادة

الضرائبدخلسجل ً منارتفاعا

إلىم1999فيدوالرمليون154,1

.م2006فيدوالرمليون738,1

يحوالالمضافةالقيمةضريبةشكلت

الكلي،الضرائبمجموعمن12,4٪

اإلنتاجناتجمن٪1,3شكلتكما

.المحلي

الهند

القيمةضريبةبفرضالهندبدأت

بنسبم2005عامفيالمضافة
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التوقعات المستقبلية



من الناتج المحلي ٪ 2-1توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق النقد الدولي بأن تزيد إيرادات المملكة بنسب تتراوح بين 

مليار لاير35,2–22اإلجمالي وبزيادة في إجمالي اإليرادات تقدر بـ 

مضافةأبرز التوقعات للمملكة العربية السعودية بعد تطبيق ضريبة القيمة ال

16

ترفعأنبالمملكةفيالمضافةالقيمةضريبةتطبيقحالفيالمتوقعمن

بـيقدرالذياإلجمالي،المحليالناتجمن٪2–1,5يعادلبمااإليرادات

الغيرالمحليالناتجمن٪3,5–2,5يعادلبماأوحالياً،لايرترليون2,2

.نفطي

5-3ةبنسبالضريبةتطبيقحالفيبأنهالدوليالنقدصندوقتنبأ٪
.اإلجماليالمحليالناتجمن٪1,6–1يعادلبمااإليراداتستزيد

لايرمليار35,2ومليارا22بيناإليراداتتتراوحأن"ساما"وتوقعت.

نسبخفضعلىالقدرةالحكومةمنحفيالمضافةالقيمةضريبةستساعد

.السيولةانخفاضوبالتاليالضرائبقيمةبرفعوذلكالتضخم

نمطحسبتةمتفاووبنسببسيطبشكلالمعيشةكلفةترتفعأنالمرجحمن

.رهاغيأوالمعفيةالسلععلىوتركيزهاإلنفاقيوسلوكهماألفرادحياة

نشوءتاليوبالالميزانيةعلىالضغطتخفيففيستساهماإليراداتهذهكل

التيعاتالقطاجميعفيالتطويراتمنوغيرهاالبلدلتنميةجديدةمشاريع

.رؤيةوتحقيقألهدافهاالمملكةتحقيقإلىتؤدي

(.2015)مؤسسة النقد العربي السعودي، صندوق النقد الدولي (. 2016)."ورشة عمل ضريبة القيمة المضافة: "المصدر
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