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 والتعاريف 
 

مقابل وحدة من السلع في السعر األساسي هو المبلغ المستحق للمنتج من المشتري  األسعار األساسية
ومضافاً إليها  ،المدفوعةرائب منها قيمة الضوالخدمات المنتجة كمخرجات مخصوماً 

ً مراجعة  مستحقالدعم القيمة  على هذه الوحدة نتيجة إلنتاجها أو بيعها. يرجى أيضا
 "أسعار المشترين"

 قائمة الشركات التي تحتفظ بها المراكز اإلحصائية الوطنية وتستخدمها إلنشاء أطر سجل األعمال التجارية
 العالقة. إحصائية لتنفيذ التعدادات والمسوح االقتصادية ذات 

الفرق في قيمة المخزون في بداية الفترة المرجعية )فترة اإلسناد الزمني( وقيمته في  التغير في المخزون
 نهايتها في كل من الشركات والحكومة العامة.

 ر السائدة في فترة محددة في الماضي.ترجيح قيمة التقديرات باالستناد الى األسعا األسعار الثابتة
إعداد قيمة التقديرات بأسعار الفترة التي تتعلق بها المالحظات، فعلى سبيل المثال: تُقيم  الجاريةاألسعار 

التقديرات لهذه السنة المالية باستخدام أسعار هذا العام المالي مما يختلف مع تقديرات 
 األسعار السائدة في فترة محددة في الماضي.األسعار الثابتة التي تنطبق على 

بل مقابل تقديم الخدمات من ققيمة السلع المصدرة والمبالغ المستحقة من غير المقيمين  الصادرات من السلع والخدمات
 المقيمين.

اإلنفاق االستهالكي النهائي 
 للقطاع الحكومي 

غير المصنفة -صافي اإلنفاق على السلع والخدمات من قبل مؤسسات القطاع العام
ال تؤدي إلى إنشاء أصول ثابتة أو مخزونات أو المستخدمة في  والتي-عامةكشركات 

االستحواذ على أصول األراضي والمباني القائمة أو األصول المستخدمة سابقاً. وتشمل 
المختصين باألشغال الرأسمالية، وما إلى ذلك(،  اإلنفاق على تعويضات العاملين )عدا

والسلع والخدمات )عدا األصول الثابتة والمخزونات( واستهالك رأس المال الثابت. كما 
يشمل اإلنفاق على إصالح وصيانة الطرق، والرسوم )وما إلى ذلك( المفروضة من 

تم موازنتها مع قيم قبل الهيئات الحكومية العامة على الخدمات المباعة او المؤجرة وي
الشراء الخاصة بها.  ويشمل أيضاً صافي اإلنفاق في الخارج من قبل الهيئات الحكومية 

. الشركات العامة المملوكة أو الُمدارة من قبل الحكومة العامة وعمليات الشراء من
 .يالتكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالويصنف اإلنفاق على اقتناء أصول الدفاع كجزء من 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
 األساسية

بإضافة الناتج المحلي اإلجمالي يُحسب الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية 
بأسعار المشترين إلى الدعم المقدم وخصم الضرائب على المنتجات. يرجى الرجوع 

 أيضاً إلى "الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار المشترين".
اإلجمالي بأسعار  الناتج المحلي

 المشترين
القيمة السوقية اإلجمالية للسلع والخدمات المنتجة في البالد بعد خصم تكاليف السلع 
والخدمات المستخدمة في عملية اإلنتاج )االستهالك الوسيط(، ولكن قبل خصم استهالك 

ً إلى " الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار رأس المال الثابت . يرجى الرجوع أيضا
 األساسية".

اإلنفاق االستهالكي النهائي 
 لألسر المعيشية

يتكون اإلنفاق على االستهالك النهائي لألسر المعيشية من النفقات المتكبدة من قبل 
 لع والخدمات. ستهالك السفي ااألسر المعيشية المقيمة 

دمات لغير المقيمين لتقديم الخ المبالغ المستحقةقيمة السلع المستوردة باإلضافة إلى  واردات السلع والخدمات
 للسكان.

رصيد ضريبة المدخالت 
 )استعادة ضريبة المدخالت(

 

ضريبة القيمة المضافة من ضريبة المدخالت رصيد يحق للمؤسسة الحصول على 
)أو ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على  ما المتضمنة في الثمن المدفوع لعملية شراء

خدم الذي تستاالستيراد( إذا كانت لالستخدام في داخل المؤسسة، ولكن ليس إلى الحد 
 يرجى الرجوع إلى "اإلعفاء من". التوريدات الخاضعة لضريبة المدخالتفيه لتصبح "

 توريدات" و"الالتوريدات الخاضعة لضريبة المدخالتضريبة القيمة المضافة" و"
  ". للضريبة ةالخاضع
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التوريدات الخاضعة لضريبة 
 المدخالت

 

إذا خضعت التوريدات للضريبة على المدخالت، فال تخضع المؤسسة لضريبة القيمة 
تصبح كذلك مؤهلة للحصول على اإلعفاءات من المضافة على التوريدات، ولكنها ال 

الضريبة على المدخالت ألي من األشياء المكتسبة أو المستوردة الالزمة لعمل 
 اإلعفاء من ضريبة القيمة" و"رصيد ضريبة المدخالت"التوريدات. يرجى الرجوع إلى 

 و"التوريدات" و"التوريدات الخاضعة للضريبة". "المضافة
من جميع  تتكون "الضرائب األخرى على اإلنتاج"في نظام الحسابات القومية،  على اإلنتاجالضرائب األخرى 

لى في اإلنتاج باستثناء الضرائب عمشاركة الضرائب التي تتحملها الشركات نتيجة ال
ما يلي: الضرائب على الرواتب  "الضرائب األخرى على اإلنتاج" تشملو المنتجات.

أو القوى العاملة باستثناء اشتراكات الضمان االجتماعي اإللزامية التي يدفعها أرباب 
 ؛الضرائب المدفوعة من قبل الموظفين أنفسهم من أجورهم أو رواتبهم ال تشملالعمل، و

؛ وبعض الرخص والضرائب المتكررة على األراضي والمباني أو المنشآت األخرى
 المقابل؛ والضرائب على استخدام فيتوفر الحكومة الخدمات التجارية والمهنية حيث ال 

رائب على ضاألصول الثابتة أو غيرها من األنشطة؛ ورسوم الدمغات واألختام؛ وال
اج الضرائب على اإلنتالتلوث؛ والضرائب على المعامالت الدولية. يرجى الرجوع إلى "

  ".المنتجاتالضرائب على "" ووالواردات
التكوين الرأسمالي الثابت 

 المساكن –الخاص  اإلجمالي
اإلنفاق على تشييد وبناء المسكن. وتستثني النفقات المصروفة على إصالح وصيانة 

 المساكن.
 اإلنفاق على إصالح وصيانة المساكن.ويستثنى 

التكوين الرأسمالي الثابت 
مكونات  –الخاص اإلجمالي

 أخرى

على تشييد وبناء ما ال يصنف كمسكن، واآلالت  على األصول الثابتة موزعة نفقاتال
والمعدات، والموارد الحيوية المزروعة، منتجات الملكية الفكرية وتكاليف نقل الملكية. 

: المصانع، واآلالت والمعدات والمركبات، وما إلى ذلك. اآلالت والمعداتوتشمل فئة 
 نة األصول الثابتة.ويستثنى اإلنفاق على إصالح وصيا

التكوين الرأسمالي الثابت 
 العامة الحكومة-العام  اإلجمالي

ً اإلنفاق على األصول الثابتة الجديدة مضاف إلى صافي اإلنفاق على األصول الثابتة  ا
ً  المستعملة اإلنفاق على أعمال الطرق  يشملو. اإلحالللعمليات اإلضافة وسواء  مسبقا

اإلنفاق على إصالح الطرق  ، ولكن(مستوى الطرق القائمةالجديدة )أو على رفع 
 ".اإلنفاق االستهالكي النهائي للقطاع الحكومي وصيانتها يُصنف تحت بند "

التكوين الرأسمالي الثابت 
العامة  الشركات-العام  اإلجمالي

المملوكة أو الُمدارة من قبل 
 الحكومة

ً اإلنفاق على األصول الثابتة الجديدة  إلى صافي اإلنفاق على األصول الثابتة مضافا
ً  المستعملة ات كما تشمل أيضاً تعويض اإلحالل.عمليات اإلضافة و وتشمل كالً من مسبقا

المرتبطة الشركات العامة المملوكة أو الُمدارة من قبل الحكومة العاملين من قبل 
 المنفذة لحسابهم الخاص. باألشغال الرأسمالية

سعر المشترين" المبلغ الذي يدفعه المشتري، بعد استبعاد الخصومات ب "يُقصد  أسعار المشترين
الضريبية، بغرض استالم وحدة من السلع أو الخدمات في التوقيت والمكان المحددين 

 المشتري(. يرجى مراجعة "األسعار األساسية".أي من قبله )
والخدمات الُمباعة أو المقدمة من قبل " السلع الموجه للسوق يشمل مفهوم "العرض الموجه للسوق العرض

 المؤسسة.
يشمل مفهوم "العرض الخاضع للضريبة" معظم السلع والخدمات المقدمة من قبل  العرض الخاضع للضريبة

الشركات. وال يُعد العرض خاضعاً للضريبة إذا أُعفي من ضريبة القيمة المضافة أو 
دات التوري" و"ضريبة المدخالترصيد خضع لضريبة المدخالت. يرجى الرجوع إلى "

 الخاضعة لضريبة المدخالت".
الضرائب على اإلنتاج 

 والواردات
 يترادف هذا المصطلح مع "الضرائب غير المباشرة". ويتكون من "الضرائب على

المنتجات "و" الضرائب األخرى على اإلنتاج ". وال تشمل هذه الضرائب أي ضرائب 
ظر الن غض، فهي مستحقة الدفع برى الواردة للمؤسسةعلى األرباح أو اإليرادات األخ

على األرض، واألصول الثابتة عن مدى ربحية اإلنتاج. ومن الممكن أن يستحق دفعها 
 . ةالمحدد أو العمالة المستخدمة في عملية اإلنتاج، أو على بعض األنشطة أو المعامالت
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ً الرجوع إلى " الضرائب األخرى على اإلنتاج "  و"الضرائب على يرجى أيضا
 المنتجات".

إن الضريبة على المنتجات هي الضريبة التي تدفع لكل وحدة من السلع أو الخدمات،  تالضرائب على المنتجا
وقد تتمثل الضريبة في مبلغ معين يُحدد لكل وحدة كمية من السلع والخدمات )وتُقاس 

مستمرة مثل  متغيرات ماديةالكميات إما في صورة وحدات منفصلة أو في صورة 
أو يمكن حسابها بشكل قيمي  الحجم والوزن والقوة والمسافة والوقت، وما إلى ذلك(،

من سعر الوحدة أو من قيمة السلع أو الخدمات  كنسبة محددة)على أساس القيمة( 
ما تُستحق الضريبة على المنتج إنتاجه أو بيعها أو استيرادها، لكنها وعادة المتداولة.  

قد تصبح مستحقة الدفع في ظروف أخرى مثل تصدير السلعة أو تأجيرها أو نقلها أو 
تسليمها أو استخدامها لالستهالك الذاتي أو في تكوين رأس المال. أما ضريبة القيمة 

رجوع إلى "الضرائب األخرى على المنتجات. يرجى الالمضافة فهي ضريبة على 
 المنتجات" و"الضرائب على اإلنتاج والواردات".

اإلعفاء من ضريبة القيمة 
 المضافة

ال تتكبد بعض السلع والخدمات تبعات ضريبة القيمة المضافة ويُشار إليها بالسلع 
 ي. وبالرغم من ذلك، تظل الشركات التوالخدمات "المعفاة من ضريبة القيمة المضافة"

 ـتتاجر في السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة قادرة على المطالبة ب
ً الرجوع إلى رصيد ضريبة المدخالت" " على عمليات الشراء باألجل. يرجى أيضا
 و"العرض "التوريدات الخاضعة لضريبة المدخالت" و"رصيد ضريبة المدخالت"

 . " و"العرض الخاضع للضريبة"الموجه للسوق
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كل من  ، والتي تنص على التزاموفقاً التفاقية إطار العمل المشترك استحداث ضريبة القيمة المضافة التعاونجميع دول مجلس  أعلنت
 ضريبة القيمة المضافة.التشريعات الالزمة لتطبيق دول مجلس التعاون بسن 

ن مبتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقد يستفيد العاملون في مجال اإلحصاء الرسمي  بعض اإلحصاءات الرسمية الرئيسيةوستتأثر 
 اإلدارية المستمدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في إعداد اإلحصاءات الرسمية.البيانات 

 اتالموجهة للعاملين بمجال اإلحصاء ولقد أعد المركز اإلحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه الورقة المنهجية
على التبعات اإلحصائية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعطاء التوجيهات ذات الصلة. كما قد تعود هذه لتسليط الضوء  ةالرسمي

ً لتوضيحها لكيفية إدراج ضريبة القيمة المضافة في ا حصاءات إلالورقة المنهجية بالنفع على مستخدمي اإلحصاءات الرسمية نظرا
 الرسمية.

إلدارة اإلحصاء في صندوق النقد الدولي والمكتب األوروبي خالص امتنانه جزيل شكره ويود المركز اإلحصائي الخليجي التعبير عن 
بذل لقد والورقة المنهجية، وإبداء التعليقات والمالحظات القيمة. لهذه المسودة السابقة  على الطالعاتكرمهم بلإلحصاءات "يوروستات" ل

المركز اإلحصائي الخليجي قصارى جهده إلخراج هذه الورقة المنهجية على الوجه األكمل، ويُعد الجهة المسؤولة في حال ظهور أي 
 خطأ أو سهو أو حذف غير مقصود. 

 

 الحربيسعيد  بن صابر

 المدير العام
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1 
 

وبالرغم  ة.السنوات القليلة المقبلخالل ضريبة القيمة المضافة تطبيق أعلنت جميع الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن  1.1
بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد، إال أن الضريبة الجديدة ستؤثر بشكل كبير على اإلحصاءات المتعلقة المحددة التفاصيل توفر من عدم 

لى ع آثار وتبعات تطبيق ضريبة القيمة المضافةالمتعلقة بالقضايا  ، وتتناول هذه الورقة المنهجيةالمطبقة لهاالدول في الرسمية 
 على المستويين وواضعي السياسات وغيرهم من المحللين اإلحصاء،خبراء والدراسة وتعرضها على  بالبحث إلحصاءات الرسميةا

 .الوطني واإلقليمي

 هيكل الورقة المنهجية  1.2

 ( لضريبة القيمة المضافة وكيفية 2الفصل الثاني )عملية.تطبيقها من خالل الممارسات ال(: يقدم الفصل الثاني وصفاً عاماً )غير فني 
 ( 3الفصل الثالث :).يلخص الفصل الثالث اإلحصاءات الرئيسية المتأثرة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
 تصف الفصول الرابع وحتى السادس بمزيد من التفصيل كيفية المعالجة اإلحصائية  (:6 – 4) السادسوحتى  الرابع الفصول

 لضريبة القيمة المضافة في كل من المجاالت اإلحصائية ذات الصلة.
 ( 7الفصل السابع:) مصادراستخدام من خالل  إلعداد اإلحصاءات الرسمية يوضح الفصل السابع الفرص المتاحة لإلحصائيين 

 القيمة المضافة.ضريبة لالبيانات اإلدارية 
 ( 8الفصل الثامن :) القضايا المتعلقة بقياس أثر ضريبة القيمة المضافة.ويناقش الفصل الثامن 
  من  لتطبيق ضريبة القيمة المضافة االنعكاسات التضخمية المبدئيةالملحق )أ(: يقدم الملحق )أ( مالحظات فنية عن كيفية قياس

 لقياسي ألسعار المستهلك.خالل الرقم ا

تأثيراته على نحو كاف في  رصد لضمان نهجاً استباقياً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الرسمية اتعتمد اإلحصاءأن تمن المهم  1.3
اإلحصاءات الرسمية. ومن ناحية أخرى، يحتمل أن يؤدي إدخال إجراءات جديدة إلدارة ضريبة القيمة المضافة إلى فتح مصادر بيانات 

تلزم سقيمة وجديدة تساهم في إعداد اإلحصاءات الرسمية، شريطة أن تتماشي هذه اإلجراءات الجديدة مع احتياجات اإلحصائيين، مما ي
 مد سبل التعاون بين اإلحصائيين وبين الجهات اإلدارية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية.

 

1.1 

للمزيد من التوضيح أو الرد على األسئلة واالستفسارات بشأن مضمون هذه الورقة المنهجية، يرجى التواصل مع السيد: أحمد  1.4
 AAlfarid@gccstat.orgاإللكتروني: ، على البريد االقتصادية بالمركز اإلحصائي الخليجيالفريد، مدير اإلحصاءات فاضل 
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2 
 

ً GST(، والتي تُعرف في بعض الدول باسم ضريبة السلع والخدمات )VATتُعد ضريبة القيمة المضافة ) 2.1 من ضرائب  (، نوعا
 ُ امل ضريبة عاالستهالك العامة التي تُجمع تدريجياً حسب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج. وفي المصطلح اإلحصائي، ت

التفاصيل الدقيقة  بعد ضحعداد هذه الورقة المنهجية، لم تتإوحتى تاريخ . 1)بفتح التاء( المنتجالقيمة المضافة على أنها ضريبة على 
ُ عادة نها افة في دول مجلس التعاون الخليجي، إال ألكيفية تطبيق ضريبة القيمة المض ، الوجهةلى عتعتمد على أنها ضريبة طبق ما ت

يمة الصادرات من ضريبة الق ، فعادة ما تُعفى، وبعبارة أخرىحيث يتحدد معدل الضريبة بناًء على الدولة التي ينتمي إليها العميل
يرجى ) تنخفض الضريبة عليها للمعدل الصفري نأ وة المضافة، أوقد تعفى بعض السلع والخدمات أيضاً من ضريبة القيم المضافة.

 الخاضعة لضريبة المدخالت(. المعامالت/ التوريداتالرجوع إلى 

ر إلى أن ي)ولقد أُش %10تعادل  ، يفترض المثال الموضح في المخطط التالي أن قيمة ضريبة القيمة المضافةوبهدف التبسيط 2.2
(. والمثال الموضح أدناه مأخوذ من الويكيبيديا، %5المعدل المحتمل لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 

 added_tax-://en.wikipedia.org/wiki/Valuehttps ويمكن الرجوع إليه من خالل الرابط التالي:

  
 وفي هذا المثال: 2.3

 0.10بائع المواد الخام للحكومة يدفع للمواد الخام، وكذلك  $ 1.10( = 10% + 1$نفق الُمّصنع ما قيمته )ي $. 

 ( 10%+  $ 1.20يفرض الُمّصنع على تاجر التجزئة)  =0.02( = $0.10- $0.12ويدفع للحكومة ) $1.32$. 

 0.03( = $0.12- $0.15دفع للحكومة )وي $1.65 ( =%10+  $1.50فرض على المستهلك )ئة فيأما تاجر التجز$. 

من القيم المضافة من  %10ومن المالحظ أن الضرائب التي يدفعها منتج المواد الخام، والُمّصنع وتاجر التجزئة للحكومة تبلغ  2.4

، وبالتالي $ 1.00مخصوماُ منها  $ 1.20الُمّصنع القيمة المضافة من قبل تبلغ بيل المثال التجارية )على سلألعمال  مممارساته خالل

 .$ 0.02=  10٪× ( $ 1.00- $ 1.20) الُمّصنع تبلغفإن الضريبة المستحقة من قبل 

، ($0.03+  $0.02+  $0.10اإلنتاج" )احل من خالل "مريتخذ نهجاً تدريجياً على الرغم من أن دفع ضريبة القيمة المضافة  2.5

يفرض مختلف أنواع المنتجين عبء دفع ضريبة القيمة ف(، $ 0.15ن قبل المستهلك النهائي )في نهاية المطاف م تُدفعفإن الضريبة 

لمطبقة على المنتجات )التوريدات( على العمالء، حيث يحق لهم المطالبة باسترجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على االمضافة 

 مشترياتهم. وتُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة على االستهالك وليس على اإلنتاج أو االستثمار.

                                                           
باستخدام الرابط  2008نظام الحسابات القومية لعام يمكن االطالع على  . 6.56(، الفقرة SNA 2008) 2008نظام األمم المتحدة للحسابات القومية 1 

 http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf التالي: 
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أعفت دول العالم التي طبقت ضريبة القيمة المضافة عدداً من البنود المعينة من دفع الضريبة، كما يتفاوت معدل دفع ضريبة القيمة  2.6

ضافة إلى ذلك فإن بعض الدول تفرض معدالت مختلفة )غير صفرية( من ضريبة القيمة المضافة تفاوتاً كبيراً من دولة ألخرى. وباإل

 المضافة على مختلف المنتجات كذلك.

 توجد طريقتان رئيسيتان لحساب ضريبة القيمة المضافة: 2.7

 )لضرائب ه الطريقة، تُفرض ا. وباستخدام هذأو الطريقة المعتمدة على الفواتير طريقة فاتورة التسديد اآلجل )الفواتير على الحساب
إعفاء من ضريبة  ات علىعلى معامالت البيع، مع إخطار العميل بقيمة الضريبة حال إجراء معاملة الشراء، وقد تحصل الشرك

المثال  في، فتستعيد قسم من ضريبة القيمة المضافة المدفوعة(أي ) من المواد والخدمات المدخالتالقيمة المضافة المدفوعة على 
من  $0.10على التوريدات والمستلزمات، ويمكنه المطالبة بما قيمته  $ 0.12يفرض الُمّصنع ضريبة قيمة مضافة تبلغ  ه،أعال

وتُعد هذه الطريقة من  لمصلحة الضرائب. $0.02 يبلغ ضريبة القيمة المضافة التي دفعها على المشتريات، ودفع صافي ضرائب
 .أوسع الطرق انتشاراً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العالم

 تستخدم طريقة الطرح )الخصم( في نهاية فترة إبالغ محددة، حيث تحسب طريقة الطرح )الخصم( أو الطريقة المستندة للحسابات .
جميع المشتريات ويطبق معدل ضريبة القيمة المضافة على  الشركة قيمة جميع المبيعات الخاضعة للضريبة ثم يخصم منها مجموع

ثم . $0.20=  $1.00- $1.20الفرق بينهما )حاصل الطرح(. وفي المثال الموضح أعاله، أضاف الُمّصنع قيمة مضافة تبلغ 
الضرائب.  ، وهي قيمة المبلغ المستحق الدفع لمصلحة$0.02منه يبلغ  %10ل الضريبة على حاصل الطرح فنجد أن دنطبق مع

ً ألنها تُعقد عملية تقدير ضريبة القيمة المضافة عند  ً ما تستخدم الدول طريقة الطرح لحساب ضريبة القيمة المضافة نظرا ونادرا
 تطبيق معدالت مختلفة من ضريبة القيمة المضافة على منتجات مختلفة.

 

النظر عن طريقة الحساب المستعملة لحساب ضريبة القيمة فكلتا الطريقتين تؤديان لنفس النتيجة ومن ثم تُجمع نفس قيمة  بغض 2.8
 اإليرادات من الضرائب.

لدى مصلحة الضرائب، ويُخصص رقم مرجعي  آت والمؤسساتيجب تسجيل جميع المنشالقيمة المضافة، ألغراض إدارة ضريبة  2.9
ويجب أن يظهر هذا الرقم المرجعي على جميع الفواتير واإليصاالت الخاصة  ( لضريبة القيمة المضافةالرقم الضريبي – )تعريفي

بالمنشأة، كما يجب تحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة بشكل مستقل، وستصبح الشركات المسجلة فقط في مصلحة الضرائب ألغراض 
 ة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات.ضريبلبة باستعادة ضريبة القيمة المضافة قادرة على المطا

على الشركات والمنشآت تقديم تقارير ضريبية منتظمة لمصلحة الضرائب وتحويل المبلغ الصافي من الضريبة على  كما سينبغي 2.10
 ضريبة القيمة المضافة.  القيمة المضافة المستحق لمصلحة الضرائب أو المطالبة باستعادة المستحق لهم بعد دفع صافي

ضافة في تطبيق ضريبة القيمة المالمتخذة لجراءات إللكتابة هذه الورقة المنهجية، لم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة تاريخ حتى  2.11
أن يظلوا على إطالع وإلمام بهذه  ةالرسمي اتال اإلحصاءجدول مجلس التعاون الخليجي. ومن األهمية بمكان للعاملين في م

الموضوعات، بما في ذلك السعي للتأثير على الترتيبات اإلدارية بحيث يمكن استخدام مصادر بيانات ضريبة القيمة المضافة لتجميع 
 اإلحصاءات الرسمية.
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سيتأثر عدد كبير من اإلحصاءات الرسمية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وستتسم بعض اآلثار بالفورية بينما سيحدث بعضها  3.1
، من الصعب فصل اآلثار الناجمة عن استحداث ضريبة القيمة المضافة عن عواقب وتبعات التغييرات األخرى على المدى البعيداآلخر 

صول اإلحصائية. أما الفموضوعات اقتصادات الدول المعنية. ويلخص هذا الفصل التغييرات الواقعة على مجموعة من ال التي تحدث في
ً غير مباشرة تتعلق  تناولفست التالية ً مباشرة وآثارا هذه القضايا بمزيد من التفصيل. وسيكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة آثارا

 ات االقتصادية لكل من المنشآت واألفراد.بالتغييرات الطارئة على السلوكي
 

 3.1  
 

تمر النظر عن التغيرات في السلوك االقتصادي لألسر والشركات. وسيس غضاآلثار المباشرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بستقع  3.2
( في قياس أسعار المعامالت النهائية المدفوعة من قبل األسر مقابل السلع والخدمات التي CPIالرقم القياسي ألسعار المستهلك )

يستهلكونها.  وسترتفع أسعار السلع والخدمات التي ستُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم يجب أن يرصد الرقم القياسي ألسعار 
ضريبة القيمة يتضمن جمعها يجب أال  )PPIs(القياسية ألسعار المنتجين المستهلك هذا االرتفاع. ومن ناحية أخرى، فإن األرقام 

ضمنة إال من خالل اآلثار غير المباشرة المت بشكل مباشر ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر على هذه السلسلة، ولذا فإن تطبيق المضافة
 .في مكونات األسعار

الحسابات القومية، بينما  وغيرها من مكوناتباألسعار الجارية ( GDPي )من المتوقع ارتفاع تقديرات الناتج المحلي اإلجمال 3.3
ر وبما أن ضريبة القيمة المضافة تُعد ضريبة غي ،ي اإلجمالي حسب أسعار المشترينحلستتساوى بقية األمور.  يتم حساب الناتج الم

لمستخدم ااإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية  في-المثالعلى سبيل  –مباشرة، فستؤدي الرتفاع أسعار المشترين. وهذا سيظهر 
طريقة الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام ، وفي تقدير E( GDP()) طريقة اإلنفاقالناتج المحلي اإلجمالي باستخدام في إعداد تقدير 

ً منها الدعم وستُدرج تحت بند " ستظهر ضريبة القيمة المضافة كضريبة على المنتجات ))GDP)P( اإلنتاج الضرائب مخصوما
(، ستنعكس ضريبة القيمة المضافة )I( GDP) طريقة الدخلالناتج المحلي اإلجمالي باستخدام . وبالنسبة لتقدير 2"الحكومي للمنتجات

 "الضرائب مخصوماً منها الدعم على اإلنتاج والواردات". المسمىعلى البند 

اإلجمالي  نتيجة للتغيرات في الناتج المحلي جاريةالعديد من النسب المشتقة باستخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال تغيرست 3.4
ة إلى ذلك، . وباإلضافكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الفائض/العجز الحكوميسيتأثر مؤشر  ، فعلى سبيل المثالةجاريباألسعار ال

هذه  غيرتالمحلي اإلجمالي هو نقطة االنطالق في تجميع الدخل القومي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي المتاح فستنظراً ألن الناتج و
ع ارتفاع من المتوقالوطني ) االدخارومن المتوقع أن يكون تأثير ذلك محدوداً على  ة.نتيجة للتغير في األسعار الجارياإلحصاءات أيضاً 

 من عاب جزءانخفاض االدخار األسري وادخار الشركات إلى الحد الذي ستضطر فيه الشركات الستياالدخار الحكومي في مقابل 
ارتفاع األسعار الناجم عن ضريبة القيمة المضافة(. ونظراً للتأثير شبه الصفري على مستوى االدخار القومي، فإن نسبة االدخار القومي 

 الناجمة عن ضريبة القيمة المضافة.األسعار الجارية بناتج المحلي اإلجمالي ستنخفض بسبب الزيادة في ال
 

قام القياسية تُجمع األرأن شريطة ينبغي أال يكون هناك تأثير مباشر على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ومكوناته، وذلك  3.5
ذلك،  األسعار الثابتة بشكل صحيح. وبالرغم منشتقاق تقديرات في ا ياسية ألسعار المنتجين المستخدمةألسعار المستهلك واألرقام الق

فمن الممكن أن يتأثر الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ومكوناته بشكل غير مباشر حسب الحد الذي تتأثر بها سلوكيات الشركات 
 واألفراد نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 
ألنشطة اوإنتاج  ناعةلصل للمبيعات الكليةالتسعير الصحيح  لضمان دية بشكل دقيقسيتطلب ذلك تصميم استمارات المسوح االقتصا 3.6

ما ال م ، ونفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية. وبشكل عام، يجب أن تجمع هذه البيانات من صافي ضريبة القيمة المضافةاالقتصادية
لتجميع هذه اإلحصاءات. ويستثنى من ذلك مبيعات السلع والخدمات لألسر، التي  أساس السعر الجارييؤدي لحدوث أي تغيير في 

ضريبة القيمة المضافة. والسبب في هذا االستثناء هو أن األسر لن تكون قادرة على المطالبة باسترداد ضريبة  جمعها كإجماليينبغي 

                                                           
 .16.50، الفقرة 2008نظام الحسابات القومية  2
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ن معالجة وفي هذا الصدد، فإضريبة القيمة المضافة. ستشمل م قيمة مشترياته فإن مدفوعة مقابل مشترياتهم، ولذلكالقيمة المضافة ال
ي ف اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشيةتتطابق مع تلك المستخدمة في معالجة هذه البيانات على أساس األسعار الجارية س

 حسابات الناتج المحلي اإلجمالي.
 
ي ف حيث تُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة على المنتجات، ولذا فسوف تظهر تتأثر إحصاءات مالية الحكومة.سبطبيعة الحال،  3.7 

ً لزيادة األخرى األموروبافتراض استقرار  . 3بيانات مجموع اإليرادات الضريبية ، فسيتغير الرقم الخاص بالفائض أو العجز وفقا
 اإليرادات الضريبية.

 
نظراً لعدم قدرة األسر و. ومرة أخرى، مسوح دخل وإنفاق األسرة الدوريةالتي مصدرها  إحصاءات اإلنفاق األسري أثرستت 3.8

رداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم، فيجب أن تشمل البيانات المتعلقة بالنفقات ضريبة القيمة على استالمعيشية 
للرقم القياسي ألسعار المستهلك بعد تطبيق لترجيح أوزان االمضافة. ويناقش الفصل الرابع أدناه موضوع الحاجة إلى إعادة تقدير 

 ضريبة القيمة المضافة.
 

3.2 
 

ق عديدة شية والشركات بطرمن المتوقع بشكل منطقي أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سلوكيات كل من األسر المعي 3.9
 موضوعاتمن الالمتعلقة بمجموعة كبيرة الحركات اتجاهات وسيترتب على ذلك تبعات وآثار غير مباشرة على المستويات و ومتنوعة،

ي ف اإلحصائية. وعلى سبيل المثال سيؤثر التغير في األسعار النسبية لمختلف السلع والخدمات الناجم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة
لى الفئات المختلفة لنفقات االستهالك النهائي لألسر. وستؤثر هذه التغييرات في األسعار النسبية على سلوك المستهلكين، وبالتالي ع

 مجموعة أخرى من األنشطة مثل تكوين رأس المال وإدارة المخزونات.
 

ي أنماط تغيرات فإلى القيمة المضافة الناجم عن تطبيق ضريبة األسعار النسبية للمنتجات  من المرجح أن يؤدي التغير في 3.10
 الترجيح المتضمنة في إجراءات تركيب األسعار الثابتة للناتج المحلي اإلجمالي وغيره من المجاميع األخرى.

  

                                                           
 GFSM) 2014حصاءات مالية الحكومة دليل إبند "الضرائب على السلع والخدمات" في صندوق النقد الدولي أحد عناصر الباعتبارها تُعامل 3 

 (.88)صفحة  5.1، انظر الجدول (2014
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4 
 

4  
 

4.1 
 

النظرية  بكل من القضايا )PPIs(ترتبط اآلثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على األرقام القياسية ألسعار المنتجين  4.1
 والعملية. (المفاهيمية)
 

القياسية ألرقام كل من ال (PPأسعار المشترين )على ( PPIs) ألسعار المنتجين ةم القياسيارقيعتمد األساس التقييمي العملي لأل 4.2
يرجى الرجوع إلى مسرد المصطلحات واالطالع على تعريفات ) ( لألرقام القياسية للمخرجاتBPللمدخالت، واألسعار األساسية )

"أسعار المشترين" و"األسعار األساسية"(. ومن المهم اإلشارة إلى ارتباط األرقام القياسية للمدخالت بأسعار المشترين بنقطة تسعيرية 
 .قتصاديةنوعاً مختلفاُ من المعامالت اال ولى تغطيومن ثم فاأل األساسية.مختلفة عن تلك المتعلقة باألرقام القياسية للمخرجات باألسعار 

لتسليم يستخدم األساس التسعيري المعتمد على ا لتجارة الدولية )مؤشر أسعار االستيراد ومؤشر أسعار التصدير(مؤشرات اوفيما يتعلق ب
 ، وبلد المنشأ.).f.o.b(ة على ظهر السفين

 
مراحل سلسلة اإلنتاج والتوزيع مع الضريبة التي تدفع في نهاية المطاف )في في كل مرحلة من ستفرض ضريبة القيمة المضافة  4.3

قدرة الشركات على استرجاع اعتمادات ضريبة القيمة المضافة  إلى-عام بشكل-ويرجع ذلك  معظم األحوال( من قبل المستهلك النهائي.
أي أن ضريبة القيمة المضافة هي في نهاية األمر ضريبة  والنفقات الرأسمالية(،أالمدفوعة على المدخالت )سواء االستهالك الوسيط 

على االستهالك وليس على اإلنتاج أو االستثمار بالرغم من أنها تفرض إدارياً على القيمة المضافة من خالل كل مرحلة من مراحل 
 اإلنتاج.

 
ة، ر أسعار المنتجين( من ضمن المعامالت النهائيال تُعد المبيعات والمشتريات التي يشملها الرقم القياسي ألسعار المنتجين )مؤش 4.4

 صلةحة ضريبة القيمة المضافة الممن قيمولذا فإن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل الشركات على المشتريات عادة ما تُخصم 
مضافة ضريبة القيمة العند تسجيل "نظام الصافي" تطبيق  لمصلحة الضرائب. ولذلك ينبغيميزان المدفوعات ومن  على المبيعات

 ؛ أي أنه سيتم استبعاد ضريبة القيمة المضافة من أسعار المنتجين.حساب األرقام القياسية ألسعار المنتجينل
 

جميع المعامالت مع األسر  صناعة الخدماتيشمل إطار األرقام القياسية ألسعار المخرجات في  من الناحية النظرية )المفاهيمية( 4.5
نه يشمل المعامالت النهائية(، كما يشمل جميع المعامالت مع الشركات األخرى )أي االستهالك الوسيط(. وهذا إلى الحد المعيشية )أي أ

ل من خال نهائية( ت)أي أية معامال البينية بين الشركات من جانب واألسر المعيشية من جانب آخرالذي تَُسعر فيه كافة المعامالت 
الخدمات في مخرجات صناعة الخدمات، وهذا يقع خارج إطار ضريبة القيمة المضافة ويجب استبعاده  األرقام القياسية ألسعار منتجي

 )خصمه( بسبب األساس التقييمي لألسعار األساسية.
 

عند إعداد الحسابات القومية، يجب أيضاً تطبيق "نظام الصافي" عند تسجيل ضريبة القيمة المضافة، أي تُسجل ضريبة القيمة  4.6
ير القادرين ولئك المشترين غألفقط تُسجل المشترين، وليس البائعين، وبعد ذلك المضافة باعتبارها مستحقة الدفع )مدفوعة( من قبل 

ها ستتوافق مع اله أنلجة المفاهيمية لضريبة القيمة المضافة في األرقام القياسية ألسعار المنتجين المحددة أعويُقصد بالمعا على خصمها.
اييس األسعار والتي تهدف إلنتاج مق في الحسابات القومية ةجاريالمتعلقة بتقديرات األسعار ال (/االنكماش)التثبيط متطلبات التخفيض

 الثابتة.
 

بة القيمة المضافة من األسعار المستخدمة في تجميع األرقام القياسية ألسعار المنتجين مع المعالجة المعتمدة ويتفق استبعاد ضري 4.7
 ُطبقت ضريبة القيمة المضافة.حيث من قبل األجهزة اإلحصائية في الدول األخرى 

 
عض التغييرات بالسلوكيات التجارية لألعمال  تشهدأن من المتوقع استناداً إلى التفاصيل الدقيقة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ف 4.8

لألرقام القياسية ألسعار المنتجين في مرحلة ما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزان الترجيح أظهر الحاجة إلى إعادة تقدير مما سيُ 
 جعة.إبقاء هذا األمر قيد النظر والمرا يةالرسمات وبناء على ذلك يتعين على المشتغلين باإلحصاء
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5 
 

 4.2  
 

ً  ( شهرياً في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجيCPIتُحسب األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ) 4.9 للتغير في  وتُعد مقياسا
األسعار الذي تواجهه األسر المعيشية. ومن ناحية الممارسة، يتحقق ذلك من خالل قياس التغيير في تكلفة شراء "سلة" ثابتة من السلع 

حيث بووفقاً لتغير أسعار البنود في السلة، يتغير السعر اإلجمالي للسلة. وتُركب سلة السلع والخدمات  من فترة إلى أخرى. والخدمات
 ُ  أنماط اإلنفاق األسري.مثل ت

 
من قبل األسر لشراء السلع والخدمات.  وحسب التعريف،  المدفوعة الفعلية ( األسعارCPIيقيس الرقم القياسي ألسعار المستهلك ) 4.10

تتأثر هذه األسعار أو الرسوم بالضرائب المفروضة )أو بالدعم واإلعانات( على كل من المدخالت المستخدمة في التصنيع أو المعروض 
القياسي ألسعار  الرقم يستمريجب أن ف من البند كما تتأثر بتكاليف وهوامش المًصنعين والموردين. ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة،

أسعار المعامالت النهائية أي يستمر في قياس األسعار الشاملة لضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة  في قياس المستهلك
 لك.الممارسات الدولية المستخدمة في جمع األرقام القياسية ألسعار المستهويتسق هذا القياس لألسعار مع  األخرى.

 
من الجانب النظري، قد تبدو معالجة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على األسعار المجموعة إلعداد الرقم القياسي ألسعار  4.11

لمهمة فيما ا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يثير عدداً من القضايا جانب الممارسة العملية يشير إلىأن  خطية ومباشرة، إال المستهلك
 يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك. وتتمثل هذه القضايا فيما يلي:

 
  ة مناسبة لمرحلة ما بعد تطبيق ضريبة القيم المستخدمة حالياً في حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك أوزان الترجيحتُعد هل

 المضافة؟
  كين عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟لألرقام القياسية ألسعار المستهل أوزان الترجيحمتى يجب تحديث 
  هل يمكن لإلحصاء الرسمي عزل أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرقم القياسي ألسعار المستهلك الرئيسي، وإذا كان األمر

 كذلك، فكيف يمكن نشر هذه المقاييس؟
 

لرقم المتضمنة في اأسعار العناصر المحددة أسعار التجزئة، والتي من شأنها أن تغطي متوسط متوسط إذا رغبت الدول في نشر  4.12
 القياسي ألسعار المستهلك، فينبغي أن تشمل متوسطات أسعار التجزئة ضريبة القيمة المضافة.

 

4.3  
 

ً فلن تؤثر اقتصاد ما إذا تحركت األسعار في  4.13 لرقم المستخدمة في تركيب ا أوزان الترجيحفي نفس االتجاه وبنفس المعدل، إذا
ساب حسلعة واحدة من فترة إلى أخرى من أجل لقياس تغير األسعار ي الواقع، سيكون من الضروري فقط فو القياسي ألسعار المستهلك.

 ،في تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك أوزان الترجيحي، تزداد أهمية قضية عن هذا االقتراح غير الواقعابتعدنا  وكلما المؤشر.
( حيث تُشكل نتائجه أساساً HIES) عقب إجراء كل مسح من مسوح دخل وإنفاق األسرة أوزان الترجيحومن المعتاد إعادة تقدير 

 .أوزان الترجيحلحساب 
 

إلى تغييرات في األسعار النسبية للسلع والخدمات التي تشتريها األسر المعيشية. وبشكل  تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي 4.14
قاطع سترتفع أسعار العديد من السلع نسبياً ومطلقاً. وفي الحاالت األخرى، قد تنخفض أسعار المنتجات نسبياً بالرغم من ثبات أسعارها 

 .النسبية هاالمستهلكين إلى استبدال السلع والخدمات تبعاً للتغيرات في أسعار أثير في األسعارالتالمطلقة. وسيقود هذا 
 

للرقم القياسي ألسعار المستهلك في أقرب وقت ممكن قبل تطبيق ضريبة القيمة  أوزان الترجيحمن الجانب المثالي، ينبغي تحديث  4.15
إلجمالية للتغير ا معدالتالفي قياس  أوزان الترجيحكبر حجم الدور الذي تلعبه لع، المضافة. فكلما ارتفع التباين في سلوك أسعار الس

في األسعار. ونظراً لما سيسببه تطبيق ضريبة القيمة المضافة من تفاوت ملحوظ في سلوك األسعار خالل السنوات القليلة المقبلة، فمن 
 المستخدمة في تركيب الرقم القياسي خالل هذه الفترة سلوك األسر المعيشية المعاصر تمثيالً دقيقاً. أوزان الترجيحالمهم أن تمثل 

 
ً من األسئلة المتعلقة التغيرات المحتملة في أنماط إنفاق األسر بعدتثير  4.16  توقيت تحديث ب استحداث ضريبة القيمة المضافة عددا

بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتتمثل القضايا األساسية المطروحة في هذا الشأن  تهلكألسعار المسللرقم القياسي  أوزان الترجيح
 فيما يلي:
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  سينتج الرقم القياسي ألسعار المستهلك المعتمد على الكميات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مقياساً مختلفاً لحد كبير إلجمالي هل
 القياسي ألسعار المستهلك المعتمد على الكميات في مرحلة ما قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟التغير في األسعار مقارنة بالرقم 

 ما مدى التغير الطارئ على الكميات النسبية نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ 
 ة؟ستستغرقه أنماط اإلنفاق حتى تستقر على نمط "طبيعي" عقب تطبيق ضريبة القيمة المضاف ذيكم الوقت ال 
  نفاق؟لإل الجديدة األنماطما أقرب توقيت يمكن فيه إجراء مسح لدخل وإنفاق األسرة يتمكن من رصد 
 مل معالجة التغيرات في نفقات المستهلكين على الوجه األكالرقم القياسي ألسعار المستهلك السلع المستخدم في تصنيف ل يمكن هل

 عند االستجابة لحدوث صدمة في األسعار؟
 

عن هذه األسئلة. وتكمن صعوبة اإلجابة في الحقيقة التي مفادها أن تأثير أي بند على حدة على الرقم القياسي ال تتوفر إجابة سهلة  4.17
هذه  يفإذا كانت أسعار جميع المواد تتغير بنفس المعدل، ف المجمع ألسعار المستهلك يقع نتيجة لوزنه الترجيحي ومعدل تغير األسعار.

ً أكبر. د أوزان الترجيحغير ذات صلة. وكلما كانت معدالت التغير في األسعار أكثر تشتتاً، لعبت  أوزان الترجيحستصبح الحالة  ورا
ب النسبة ، بشكل عام، تتناسفي معدالت تغير األسعار ل )ولكن ليس بالتشتت الشديد(عقووبالمثل، في حال حدوث بعض التشتت الم

ً مع المقبولة من األخطاء في األوزان النس ً عكسيا ند )أي أنه كلما زاد الوزن الترجيحي للب القيمة المطلقة للوزن الترجيحيبية تناسبا
 كلما ارتفع معدل تغير األسعار. أوزان الترجيحانخفضت نسبة الخطأ المقبول(. ويتناقص الخطأ المسموح به في 

 
يعتمد الخطأ المقبول في الوزن الترجيحي على المعرفة بالتغير المستقبلي في األسعار. كما أن التحليل المستند عالوة على ذلك،  4.18

 .اإلشارة إلى المخاطر المحتملة في المستقبل سوى-األحوالفي أحسن -إلى المعدالت السابقة للتغير في األسعار ال يمكنه 
 

، بنوداالستهالكية استجابةً للتغيرات في األسعار المطلقة لل أن تغير األسر المعيشية أنماطها نظرية المستهلك، من المتوقعاستناداً ل 4.19
طبيق ، وللتغيرات في الدخول. وسيتطلب التحليل الدقيق للتغيرات المتوقعة في الكميات النسبية بعد توالتغيرات في األسعار النسبية للبنود

 ،المرونة السعرية الخاصة للطلبوتشمل مع مجموعة كاملة من معادالت الطلب ) وضع نموذجاً للتوازن العام ضريبة القيمة المضافة
 (.السعرية للدخل والمرونة لمكونات الطلب، مرونة السعرية المقابلةالو
 

ُ بينما  4.20 نماط أ للرقم القياسي ألسعار المستهلك بحيث تعكس المستوى "الطبيعي" لإلنفاق الذي يُحتمل أن يمثل أوزان الترجيحركب ت
اإلنفاق المتوقعة أثناء دورة حياة سلسلة محددة من السالسل، فمن المهم مالحظة طول فترة التكيف التالية لوقوع صدمة األسعار. ولم 

وعقب تطبيق ضريبة السلع والخدمات )المماثلة لضريبة القيمة المضافة من الناحية المفاهيمية  يحظ هذا األمر بالدراسة التجريبية الكافية.
وجهة النظر التي ترى أن أنماط اإلنفاق يجب أن تستقر بشكل  اعتمد المكتب األسترالي لإلحصاء، 2000في عام في استراليا  النظرية(

القياسي  للرقم ، والذي سيعقبه إعادة تقييم لألوزان الترجيحيةالضريبةيق تطب كاف إلجراء مسح دخل وإنفاق األسرة بعد عامين من
 ألسعار المستهلك بناء على نتائج المسح.

 
يانات التاريخية الباستخدام بعين االعتبار أن يؤخذ  المهم األسرة، فمنوإنفاق دخل إجراء مسح  النظر في مسألة توقيتما يتعلق بفي 4.21

لمعمرة اإلنفاق على السلع االستهالكية الرصد النفقات على عمليات الشراء الكبيرة وغير االعتيادية مثل  ينالمستجيب)القديمة( عند 
ً ألنه يحتمل أن تكون النفقات غير نمطية  )التذكر( ونفقات اإلسكان. وتمتد فترات االستدعاء عادة فتصل إلى عامين، ولذلك، فنظرا
ترة ممكنة لمدة عامين بعد تطبيق الضريبة أبكر ف فسيعتبر االنتظارة على القيمة المضافة، )شاذة( في السنة التالية لتطبيق الضريب

 إلجراء مسح دخل وإنفاق األسرة.
 

 مة:المستهلكين عدداً من األغراض المهللرقم القياسي ألسعار  يخدم تصنيف السلع 4.22
  في تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك  المستخدمة والمنهجية أوزان الترجيحأنماط ولبنود، ايساعد في وصف مدى شمول

 لمجموعة واسعة من المستخدمين،
  يقدم إطاراً لتحديد مدى شمولية البنود وتحديد ما إذا كانت البنود الجديدة تندرج تحت إطار الرقم القياسي ألسعار المستهلك، وإذا

 أين تنتمي مالحظات األسعار، يستخدم في تحديدسكانت تقع ضمن اإلطار، ف
  لمكونات الرقم القياسي ألسعار المستهلك ألغراض التحليل وغيرها.يسهل إنتاج المؤشرات الالزمة 
ويستند المبدأ  ،المتعلقة بفائدة المستهلك والقابلية لالستبداللمفاهيم على ا ف الرقم القياسي ألسعار المستهلكأن يرتكز تصنيينبغي  4.23

الستبدال البنود التي تنخفض بينها القابلية لالستبدال، وتزداد القابلية ل تمثل المستويات العلياأن  يكل ترتيب التصنيف علىهالعام في 
المقصودة ات الذي تثبت فيه أوزان الكمي أرقى مستويات التصنيف الرسمي )فئات اإلنفاق( المستوىكلما اتجهنا للمستويات األدق )وتمثل 
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من تصنيفات السلع األكثر شيوعاً  ويختلف هذا النهج عن نظرائه . 4ترجيح أوزان الرقم القياسي ألسعار المستهلك(إعادة  عملية ضمن
المعتمدة على الصناعة والتي عادة ما تهتم بشكل أكبر بتجميع البنود مع مدخالت مماثلة )أو مع عمليات تصنيع مماثلة( معاً بدالً من 

 مماثل أو )المنفعة المتشابهة( معاً.تجميع البنود ذات االستخدام ال
 

ً للسلع يعتمد على مبدأ المنفعة ( تصنيفCOICOPالتصنيف الدولي الموحد لالستهالك الفردي حسب الغرض )يُعد  4.24 ا
لفردي تصنيف االستهالك ا. وقد يكون استخدام األسرية/المنزلية ويوصى باستخدامه في تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك

حسب الغرض في حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك ذو فائدة عرضية، ولكنها على جانب من األهمية، في مواءمة 
 بشكل وثيق مع تقسيم شرائح االستهالك النهائي لألسر المعيشية.الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 
التصنيف الدولي الموحد لالستهالك الفردي حسب الغرض  التعاون الخليجي في الوقت الحالي تستخدم جميع دول مجلس 4.25

(COICOP.الموصى بها في حساب األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ) 
 

4.4  
 

ً لوحظ  كما 4.26  قياس أسعار المعامالت النهائية شاملة الضرائب غيريجب على الرقم القياسي ألسعار المستهلك االستمرار في ، سابقا
سر األثر الصافي لضريبة القيمة المضافة على األسعار التي تدفعها األ المباشرة. فسيعكس الرقم القياسي ألسعار المستهلك، في الواقع،

فيذ ضريبة القيمة المضافة، أن يرتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الشهر الذي ستطبق فيه ومن المتوقع، كنتيجة لتن المعيشية.
 ؟ما أثر ضريبة القيمة المضافة على الرقم القياسي ألسعار المستهلك، وهذا يدعونا للتساؤل: ضريبة القيمة المضافة

ت في األساس تدريبا عام تمثل جميع الخيارات المقبولة المتاحة لإلحصائيين بدقة، فبوجهال يمكن اإلجابة عن هذا السؤال  4.27 
مباشرة"ـ وأي مكون "آخر". الضريبة غير الأسعار المعامالت النهائية إلى مكون من " لتحليل- بأخرىأو  بطريقة-محاسبية تسعى 

إال أنه  ،مكون "الضريبة غير المباشرة"يمكن خصم بينما وصافي سعر قاعدة الضرائب ويتضمن الهوامش، وسيشمل المكون "اآلخر" 
سعار، . ولذا فالتغيرات في األيمثل السعر المدفوع في حال غياب الضرائب غير المباشرة ليس باإلمكان االستنتاج أن المكون "اآلخر"

افة من مل ضريبة القيمة المضأي صافي الضرائب غير المباشرة، ستشمل التغيرات في الهوامش، كما ستشمل أثر التدفق الناتج من ع
 خالل النظام.

لمقترح على ا مقياس، ويعتمد العلى الرقم القياسي ألسعار المستهلك ( خياراً لقياس أثر ضريبة القيمة المضافةأ)الملحق يقترح  4.28
على  –في أفضل أحواله  –، وسيقتصر عمل هذا المقياس البيانات المالحظة على األسعار ومعدالت ضريبة القيمة المضافة المنشورة

 ، ولن يتمكن من قياس آثار الجولة الثانية المتعلقة بالتغييرات فيقياس آثار الجولة األولى من التغييرات في الضرائب غير المباشرة
على نحو و، المالي تحصيللل، يمكن حساب مقياس تجريبي المذكورة أعاله في االعتبار المهمةالمؤهالت سلوك المستهلكين. وعند أخذ 

 أكثر تحديداً:

  لك الشكل الالزم لتوفير تقدير لنسبة التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهللتحصيل المالي الثابت المقياس التجريبي سيتخذ
 المنشور والمنسوب إلى التغيرات في معدل الضرائب، وال يعزى إلى الرقم القياسي.

 رة للجولة األولى من التغييرات الضريبية على أسعار السلع والخدمات يعكس اآلثار المباش ومن شأن هذا المقياس أن
 االستهالكية.

  حسب معدالت الضريبة المقررة والسائدة في وقت تطبيق الضريبة على الثابت المالي للتحصيل المقياس التجريبي وسيتركب
 القيمة المضافة.

 
 .الثابت الماليللتحصيل يحدد الملحق )أ( كيف يمكن حساب مثل هذا المقياس التجريبي  4.29

                                                           
على نحو دقيق من وجهة نظر تركيب المؤشر في تقرير اللجنة االستشارية للواليات المتحدة األمريكية  السلع تصنيف أهمية على الضوء طيسللقد تم تو 4 

( والذي نص 1996)ديسمبر  النهائي التقرير المعيشة، لتكاليف دقة أكثر مقياس نحوالمعنية بدراسة الرقم القياسي ألسعار المستهلك )تقرير بوسكين: 
لى إ ( على أنه لكي تنخفض قابلية البنود لالستبدال، وجودة تعديل التحيز،" ... إما العناصر التي تتقارب فتزداد بينها القابلية لالستبدال19)حاشية صفحة 

 ام القياسية ...".حد كبير من حيث استخدامها، فيجب أن ... تقع في أدنى المستويات التي تتركب عنها األرق
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5  
 

 ولن تُطبق ضريبة القيمة ستفرض ضريبة القيمة المضافة على أسعار معظم السلع والخدمات، بما في ذلك المستوردة منها. 5.1
لشركات ا . وستفرضأي من مبيعات السلع أو الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الخاضعة لضريبة المدخالتالمضافة على 

عويض ستتمكن الشركات من تفي معظم الحاالت، وعة لشركات أخرى وللمستهلكين. باضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الم
قيمة ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على عمليات الحيازة، مثل شراء المدخالت الوسيطة والنفقات الرأسمالية من خالل ضريبة القيمة 

رصيد ضريبة المدخالت". وستسدد الشركات صافي المبلغ المقرر “بـ ويُشار لهذا التعويض  المضافة المتحصلة لهم من مبيعاتهم.
. وإذا تخطى رصيد ضريبة المدخالت لشركة ما المبلغ المقرر لضريبة القيمة المضافة ة إلى مصلحة الضرائبلضريبة القيمة المضاف

استرداد قيمة الفرق بينهما، وفي هذه الحالة سيدفع المستهلك النهائي ضريبة القيمة المضافة في نهاية المحصلة عن مبيعاتها، فيحق لها 
 المطاف.

 
خدمات المنهجية. وتتضمن السلع والكتابة هذه الورقة حتى تاريخ  والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافةلم تُحدد بعد السلع  5.2

 -يلي: المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في الدول األخرى ما 
 

  مكن التي ي غير تلكمعظم الصادرات من السلع والخدمات )باستثناء السلع والخدمات المستهلكة من قبل الزوار الدوليين
 يستعيد ضريبة القيمة المضافة المقررة عليها(للزائر أن 

 المواد الغذائية األساسية 
 رعاية األطفالالخدمات المؤهلة لالتعليم وخدمات الخدمات الصحية و 
 إمدادات النقل الدولي وبعض وسائل النقل المحلية ذات الصلة وغيرها من النفقات 

 
ة برصيد ضريبة المدخالت من ضريبة القيمضريبة القيمة المضافة المطالبة  من السلع والخدمات المعفاةشركات إنتاج وعادة ما يحق ل

 المضافة المدفوعة على مشترياتهم.
 

من الممكن أيضاً أن تخضع بعض الخدمات لضريبة المدخالت. ولن يحق للشركات المنتجة للخدمات الخاضعة لضريبة المدخالت  5.3
على مدخالت إنتاج هذه الخدمات. فعلى سبيل المثال: إذا يبة المدخالت من ضريبة القيمة المضافة المدفوعة المطالبة برصيد ضر

ً العتبار شراء المسكن مدخالً للعرض في اإليجارات السكنية، فلن  افترضنا خضوع اإليجارات السكنية لضريبة المدخالت، ونظرا
 نوع من المشتريات.يُسمح بمنح رصيد من ضريبة المدخالت على هذا ال

 
اسات كون له انعكتأسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات في االقتصاد، كما سسيؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على  5.4

لقيمة ا. فعلى سبيل المثال سترتفع تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، بينما لن تؤثر ضريبة مهمة على الحسابات القومية
 المضافة أية تأثيرات مباشرة على قياس الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار الثابتة.

 
 لخليجي، تحسب بقية دول مجلس التعاون امن نظام الحسابات القومية باستثناء المملكة العربية السعودية التي تستخدم نسخة محدثة 5.5

وتصف كلتا النسختان من نظام الحسابات  . 5(SNA 1993) 1993قومية لعام نظام األمم المتحدة للحسابات الحساباتها القومية حسب 
القيمة المضافة، ويصف نظام الحسابات القومية  يبةالمعالجة المفاهيمية المالئمة لضر 2008م اوالالحقة لع 1993األولى لعام  ةميالقو

  :2008طريقة التسجيل اإلجمالية، وطريقة التسجيل الصافية، وكما ينص نظام الحسابات القومية  نهجين أساسيين:
 

م في فواتير مبين عليها ضريبة القيمة المضافة، ث مبالغأي المعامالت بما في ذلك  كافة'' وبموجب النظام اإلجمالي: يتم تسجيل 
سيسجل كل من البائع والمشتري نفس السعر، بغض النظر عما إذا كان المشتري سيتمكن من اقتطاع ضريبة القيمة المضافة 

  6الحقاً أم ال."
 

 :إلى 2008 في نظام الحسابات القومية 6.60الفقرة تُشير  5.6

                                                           
والمعالجة المقترحة لضريبة القيمة المضافة في النسخة المحدثة من . القومية الحسابات نظام من 1968 عام نسخة ستخدمالتي ت الكويتدولة  باستثناء5 

 .1993 لعام القومية الحسابات نظامهي ذاتها الموصى بها في  (SNA 2008) 2008 القومية للحسابات المتحدة األمم نظام
 
 (، ذات النص.6.210في الفقرة ) 1993(. ويستخدم نظام الحسابات القومية لعام 6.59، الفقرة )2008نظام الحسابات القومية لعام 6 
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على الرغم من أن النظام "اإلجمالي" للتسجيل يبدو متوافقاً مع المفهوم التقليدي لعمليات التسجيل "بسعر السوق"، إال أنه هناك "
نظام ضريبة القيمة المضافة في العديد من الدول أنه سيكون من الصعب، لتطبيق  ولقد أظهرت التجربة العمليةبعض الصعوبات، 
م النظام "اإلجمالي" بسبب األسلوب الذي يتم به حفظ الحسابات والسجالت المحاسبية. حيث تسجل استخدا ،وليس من المستحيل

المبيعات بشكل طبيعي بدون ضريبة القيمة المضافة المبينة على الفاتورة في معظم االستبيانات الصناعية وتقارير األعمال، 
مات من قبل المشترين دون ضريبة القيمة المضافة المقتطعة. وعلى النقيض من ذلك، يتم تسجيل عمليات الشراء والسلع والخد

وعلى الرغم من محاوالت تطبيق هذا النظام في بعض الدول، إال أنه قد توقف العمل به لهذه األسباب، حيث يمكن االدعاء أن 
قبل األعمال،  ة المدفوعة بالفعل منهذا النظام يشوه حقيقة االقتصاد حيث أنه ال يبين القيمة الحقيقية لمبالغ ضريبة القيمة المضاف

  قط."الضريبية النظرية أو المفترضة فالمبينة على الفاتورة، ثم تُمثل االلتزامات  حيث يتم استقطاع ضريبة القيمة المضافة
 

 التوضيح التالي:  2008نظام الحسابات القومية ( من 6.61الفقرة )تستكمل  5.7
 

ظام فيما ، وتتمثل آلية عمل هذا النثم يتطلب نظام الحسابات القومية تطبيق النظام "الصافي" لتسجيل ضريبة القيمة المضافة "
 يلي:

مخرجات السلع والخدمات مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة المبينة على الفاتورة، وكذلك الحال مع الواردات حيث  تُقيم-أ
 لقيمة المضافة المبينة على الفاتورة.تٌقيم باستبعاد ضريبة ا

 مشتريات السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة. تُسجل-ب
 

ومن قبل  ،وبموجب هذا النظام، تُسجل ضريبة القيمة المضافة على أنها مستحقة الدفع من قبل المشترين وليس من قبل البائعين 5.8
على  دفعتالقيمة المضافة في نظام الحسابات القومية على أنها  ائبوغالباً ما يتم تسجيل كافة ضرالمشترين الذين ال يمكنهم استقطاعها. 

االستعماالت األخيرة، وبشكل أساسي على استهالك األسر المعيشية. إال أنه قد تدفع مبالغ صغيرة من ضريبة القيمة المضافة من قبل 
 "األعمال وهذا فيما يتعلق ببعض أنواع المشتريات التي ال تقتطع منها ضريبة القيمة المضافة.

 
5.9  ً ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على فإن ، 2008، ونظام الحسابات القومية لعام 1993لنظام الحسابات القومية لعام  وفقا

  .منها الدعم على اإلنتاج والواردات الضرائب مخصوماً تُعد جزًءا من إجمالي  المنتجات، والتي

ويظهر  .األمور يباق وبافتراض استقرار ،قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية رتفعتفسالقيمة المضافة،  ضريبة تطبيقمع 
ً في   الدعم على اإلنتاجالضرائب مخصوماً منها حيث تتحدد " المحلي اإلجمالي المعتمد على الدخلتقدير ذلك بشكل أكثر وضوحا

بوضوح كأحد المجاميع. ومن ثم فستؤدي الزيادة في الضرائب على اإلنتاج والواردات إلى زيادة في الناتج المحلي  "والواردات
 اإلجمالي.

 فيما يلي: اقاإلنف الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام طريقةمقياس  ضريبة القيمة المضافة على لتطبيقاآلثار المباشرة تتمثل  5.10

 يجب أن تشمل التقديرات الخاصة بهذا المجموع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من . لألسر المعيشية النهائي نفقات االستهالك
 قبل األسر المعيشية.

 جهزة ستتمكن األو. القيمة المضافة بةلن يتأثر هذا المجموع إلى حد كبير بتطبيق ضري .اإلنفاق االستهالكي النهائي للقطاع الحكومي
من المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة، حتى يتم تسجيل اإلنفاق الحكومي العام بدون ضريبة  الحكومية العامة
 القيمة المضافة.

 اإليجارات السكنية تخضع لضريبة المدخالت كما هو بافتراض أن المساكن.  –الخاص  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
على المساكن الجديدة ال يمكن المطالبة بها كرصيد من ضريبة الحال في الكثير من الدول، فإن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة 

 المدخالت، وبالتالي فسيرتفع اإلنفاق في هذا اإلجمالي نتيجة إلدخال ضريبة القيمة المضافة.
 

 ألن ضريبة القيمة المضافة مكونات أخرى –الخاص الرأسمالي الثابت اإلجمالي التكوين ً لمدفوعة على هذه النفقات . نظرا
 ة لهذا المكون.جارييمكن المطالبة بها كرصيد من ضريبة القيمة المضافة، فمن المرجح أال يحدث أي تغيير في األسعار ال

 
 توقع أن لذا فال يضريبة القيمة المضافة، بدون  . سيسجل اإلنفاقالعامة الحكومة-العام  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 يشهد هذا البند أي تغيير في األسعار الجارية.
 

 ي ف سيسجل القسم األكبر. العامة المملوكة أو الُمدارة من قبل الحكومة الشركات-العام  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
ارتفاع اإلنفاق نتيجة الرتفاع األسعار في تلك الحاالت  رغم منوذلك بال، هذا النوع من اإلنفاق دون ضريبة القيمة المضافة

 .بافتراض استقرار األمور األخرىوذلك  ،المطالبة برصيد ضريبة المدخالتالتي ال يمكن فيها 
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 عظم حيث يمكن استرداد م من اإلنفاق دون ضريبة القيمة المضافة،سيسجل القسم األكبر في هذا النوع . التغير في المخزون

 ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل الشركات على المخزون.
 

 من المتوقع أال تخضع معظم الصادرات من السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة. إال أن الصادرات من السلع والخدمات .
دفعون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المستهلكة أثناء زياراتهم لدول مجلس التعاون السياح القادمين من الخارج سي

الخليجي، وسيحق لهم المطالبة باستعادة المبالغ المستحقة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة المدفوعة على بعض السلع التي 
 يبة في ارتفاع األسعار المدفوعة من قبل الزوار.سيأخذونها خارج دول المجلس، ويتلخص التأثير العام للضر

 
 لن يتأثر هذا اإلجمالي بضريبة القيمة المضافة، نظراً لتقدير قيمة الواردات حسب األسعار في بلد واردات السلع والخدمات .

 المنشأ المنتج لها.
 

األثر  المضافة أكبر سيكون لتطبيق ضريبة القيمة(، )P( GDP) اإلنتاج ريقةالناتج المحلي اإلجمالي بطفيما يتعلق بحساب  5.11
التي تُضاف لتقديرات القيمة المضافة للصناعة باألسعار األساسية للحصول  "الضرائب مخصوماً منها الدعم على المنتجات"على البند 

 على تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار المشترين.

يمكن لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أن يؤثر على سلوك كل من األعمال باإلضافة إلى اآلثار المباشرة المذكورة أعاله،  5.12
آثار غير مباشرة على العديد من مجاميع حساب اإلنتاج. بمجموعة متنوعة من الطرق. وسيترتب على ذلك  )الشركات( واألسر المعيشية

ر سلوك المستهلك نتيجة للتغيرات في األسعار النسبية لمختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق فعلى سبيل المثال يمكن أن يتأث
ضريبة القيمة المضافة، وهذا من شأنه أن يؤثر بالتالي على مختلف فئات اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية. كما يمكن لهذه 

التغيرات في و التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالياإلنفاق في المجاميع األخرى مثل  التغيرات في األسعار النسبية أن تؤثر أيضاً في
 المخزون.

 
ً ألن أثر نظ على مقاييس الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة أثر مباشر المضافة أيلن يُحدث تطبيق ضريبة القيمة  5.13 را

قاق تقديرات عند اشت ينحصر في كونه "أثراً سعرياً" وعلى هذا النحو سيُستبعد ةجاريضريبة القيمة المضافة على تقديرات األسعار ال
إال أنه قد تقع تأثيرات غير مباشرة ملحوظة على مقاييس األسعار الثابتة لبعض المجاميع بسبب التغيرات في أنماط  األسعار الثابتة.

تخدمة في المس أوزان الترجيحؤدي هذه التغيرات إلى تغيرات في قد ت، كما اإلنفاق الناجمة عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
ييس هذه التغييرات الترجيحية في مقايكون لومن المرجح أن إعداد مقاييس الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة والمجاميع األخرى. 

 األسعار الثابتة تأثيراً محدوداً.
 

 للتأثيرات غير المباشرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.دقيقة ال نعكاساتالبا التنبؤيصعب  5.14
 

الضمنية التي يمكن حسابها من مجاميع الحسابات  كما سينعكس تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معامالت انكماش األسعار 5.15
 الوطنية.

 
لدخل إلى إنشاء حساب ا ضريبة القيمة المضافة الناجمة عن تطبيقلزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ايؤدي تدفق سو. 5.16

سمي. وسيكون أثر ذلك على االدخار الوطني أقل وضوحاً، كما مما سيرفع إجمالي الدخل القومي األ وتخصيص حساب الدخل األولي،
 ( أعاله.3.4هو موضح في الفقرة )

 
، يالتكوين الرأسمالي الثابت اإلجمال، وتقديرات االدخارسيتأثر حساب رأس المال بسبب تأثير ضريبة القيمة المضافة على  5.17

ً والتغير في المخزون، أما تأثير ضريبة القيمة المضافة على مستوى  هكذا سينحصر ، وفيصل للصفر االدخار القومي الناتج محليا
مفروضة ضريبة القيمة المضافة الفي األثر الناشئ من مبلغ الضرائب المحدود من ( جح)على األر صافي اإلقراضالتأثير الوحيد على 

 على الصادرات من السلع والخدمات المشتراة من قبل السياح.
 

تمدة من هذه نسب المسكذلك التتأثر فسة الناجمة عن إدخال ضريبة القيمة المضافة، جاريمجاميع األسعار الفي نتيجة للتغييرات  5.18
سبة نميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي اإلجمالي، الفائض/العجز في الحساب الجاري لنسبة  المتأثرة المجاميع. ومن بين هذه النسب

لدخول عامل امونسبة المخزون إلى المبيعات، ونسبة الصادرات إلى المبيعات المحلية، والدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، 
 الناتج المحلي اإلجمالي. إلى
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ساب حالنظام الصافي )ل. فإذا اعتمدت األعمال )الشركات( منشآتبيانات الحسابات القومية من مسوح الالكثير من مصادر  يأتي 5.19

تجد الشركات إال أنه عندما . 7حسابات أعمالهم، فإنها ستتماشى مع نظام معالجة الحسابات القوميةإلبالغ عن ( لضريبة القيمة المضافة
ن ليس عملياً، فسيصبح من الضروري أن يجمع اإلحصائيون الرسميو ،المالئم لتقارير الحسابات القومية ،بنظام الصافيالتام أن االلتزام 

 ً  ، ثم تُعدل إذا لزم األمر لتتماشى مع أغراض الحسابات القومية.منشآتللممارسات المحاسبية لل البيانات من الشركات وفقا
 

متأثرة خالل الفترات ال تفسير معدالت النمو في المجاميع باألسعار الجاريةسيحتاج مستخدمو البيانات إلى توخي الحذر عند  5.20
معظم اآلثار الناجمة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تقديرات الحركة ستكون تأثيرات ألن ضريبة القيمة المضافة نظراً  بإدخال

أسعار ب حساب المقاييس باألسعار الثابتة، فإن معدالت النمو عندسيستبعد تأثير ضريبة القيمة المضافة أنه كما ف ،بشكل عاممؤقتة. و
الثابتة لن تتأثر تأثيراً مباشراً جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وبالرغم من ذلك فستتعرض الحركات في التقديرات للتأثيرات غير 

 المباشرة مثل تلك المتعلقة بالتغيرات في أنماط اإلنفاق.
 

الخالص" التأثير السعري "مخفضات األسعار الضمنية، والمشتقة من تقسيم مقياس السعر الثابت، كل من في  لحركاتستعكس ا 5.21
 وكذلك تأثير التغيرات التركيبية المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

                                                           
استخدام النظام الصافي في رفع التقارير وهو المتعلق باإلبالغ عن معدل دوران رأس المال في الشركات العاملة في تجارة  تفضيلواحد في  استثناءيوجد  7

لقومية أحد ا الحسابات في المعيشية لألسر النهائي االستهالكي اإلنفاق التجزئة وبعض الخدمات المحددة. ويُعد استخدام هذه البيانات في قياس مكونات
قياس  يدامات المهمة لها، وذلك حيثما من المناسب أن يشمل المقياس ضريبة القيمة المضافة. وينبغي أن يستمر الرقم القياسي ألسعار المستهلك فاالستخ
 الضرائب ههذ من ثم فسيعكس أثر إدخال ضريبة القيمة المضافة. وهذا يتوافق مع إدراجو المنتجات، على الضرائب ذلك في بما النهائية المعامالت أسعار

ولذا فسيظل الرقم القياسي ألسعار المستهلك مناسباً كمخفض للتقديرات باألسعار الجارية لحاسب مقاييس  .المعيشية لألسر النهائي االستهالكي اإلنفاق في
 أسعار راتمؤش مختلفالتي يستخدم فيها الرقم القياسي ألسعار المستهلك لهذا الغرض. أما  لألسر النهائي االستهالك نفقات األسعار الثابتة لمكونات

األخرى باألسعار الجارية لحساب مقاييس األسعار الثابتة فيجب جمعها على أساس يتماشى مع النظام الصافي  تقديراتالمستخدمة كمخفضات لل المنتجين
 في التسجيل.
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6.1  
 

 زوايا مختلفة:عدة تحتاج معالجة ضريبة القيمة المضافة في إحصاءات المالية العامة للدراسة من  6.1

 الوحدات اإلحصائية التي تشكل القطاع العام وتصنيفها حسب القطاع المؤسسي. 
  لوحدات اإلحصائية.امعالجة ضريبة القيمة المضافة في كل نوع من 
  القيمة المضافة بين الدول.القضايا المتعلقة باسترداد ضريبة 

 سيتم نقاش هذه المواضيع فيما يلي من القسم.و

 ة التي تنتمي لهاالمؤسسيالقطاعات الوحدات اإلحصائية و

صندوق النقد الدولي، المتوفر  من 2014في دليل إحصاءات مالية الحكومة  (2.3يمثل الرسم البياني أدناه تعديالً للشكل ) 6.2
 على الرابط التالي:

.http://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf 

 ويوضح الشكل كيف يشمل القطاع العام وحدات تضطلع بأنشطة حكومية ومؤسسات مملوكة/خاضعة لسيطرة للحكومة

 

ً لعالجة اإلحصائية المتختلف  6.3  مور فيما يلي:لنوع وحدة القطاع العام. وتناقش هذه األ ضريبة القيمة المضافة تبعا

 

 اإلحصائية اتعالج ضريبة القيمة المضافة داخل كل نوع من الوحد

إليرادات امعامالتها ) جميع-العامةمن الوحدات اإلحصائية التي تُعامل على أنها من وحدات الحكومة -وحدة كل ينبغي أن تسجل  6.4
. وعند تجميعها على المستوى الكلي للحكومة العامة، 8تشمل ضريبة القيمة المضافة والمصروفات والنفقات الرأسمالية( كقيم إجمالية،

 ُ  خصم ضريبة القيمة المضافة المقبوضة والمدفوعة من قبل وحدات الحكومة العامة الفردية من الصافي.فست
 

تصنيف ي ف ضريبة على السلع والخدماتف الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها تصنالحكومة العامة الموحدة، سلى مستوى ع 6.5
وسيزداد إجمالي اإليرادات الضريبية بما يعادل المبلغ الصافي المورد من إيرادات ضريبة القيمة . 9ضرائبللإحصاءات مالية الحكومة 

ة الفردية، ستستبعد ضريبة القيمة المضافة المدرجة في اإليرادات غير الضريبية لوحدات وبدمج وحدات الحكومة العام المضافة.
فقات، مع الن سلوبالحكومة العامة الفردية، ومن ثم سيسجل اإلجمالي الموحد خالصاً دون ضريبة القيمة المضافة. وسيطبق نفس األ

وكذلك مع تجميع الوحدات الحكومية العامة الفردية، تُسجل البنود  .والتي عند تجميعها ستسجل خالصة من دون ضريبة القيمة المضافة
الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام طريقة األساسية )الضمنية( لنفقات االستهالك النهائي للحكومة في إحصاءات مالية الحكومة وفي 

 اإلنفاق باستبعاد ضريبة القيمة المضافة.

                                                           
 (.6.30، الفقرة )2014حصاءات مالية الحكومة إدليل صندوق النقد الدولي، 8 
 (.88صفحة ) –( 5.1الجدول ) ،2014حصاءات مالية الحكومة دليل إصندوق النقد الدولي،  انظر9 
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 طبيقبتباألسعار الجارية  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجماليعلى مستوى الحكومة العامة المجمعة، فبصورة عامة لن يتأثر  6.6

 أية ضريبة قيمة مضافة مدفوعة على مثل هذه النفقات.الستبعاد ضريبة القيمة المضافة نظراً 
 

ادات بمقدار صافي إيراألساس النقدي فسيرتفع/ينخفض مقياس الفائض/العجز القائم على  على مستوى الحكومة العامة المجمعة، 6.7
 .بافتراض استقرار األمور األخرىضريبة القيمة المضافة المتحصلة، 

 
ستخدمة في الم الطريقة بذاتضريبة القيمة المضافة  لجةمعا، ينبغي المملوكة او المدارة من قبل الحكومة العامة بالنسبة للشركات 6.8

ة، أي باألسعار األساسي في هذه الوحدات لضريبة القيمة المضافةالخاضعة مبيعات السلع والخدمات ، بحيث تُسجل لشركات الخاصةا
ى باستعادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عل المطالبةعام من هذه الوحدات بشكل وستتمكن ضريبة القيمة المضافة.  تبعادباس

 6.11م والنفقات الرأسمالية، ومن ثم يجب تسجيل هذه البنود أيضاً صافية بعد خصم ضريبة القيمة المضافة )انظر أيضاً الفقرة نفقاته
  أدناه(.
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 استرداد أموال ضريبة القيمة المضافة بين الدول
 

 كتابةيخ )حتى تارضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي  استردادستكون هناك مطالبات بلم يُعرف بعد ما إذا  6.9
، وفي حال ظهرت هذه الحالة، على سبيل المثال، إذا أجرت منشأة مسجلة في إحدى دول الخليج عمليات شراء (الورقة المنهجية ههذ

هذه  بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوع على المنشأة في المطالبةرغبت تخضع لضريبة القيمة المضافة في دولة خليجية أخرى، و
بين الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي وفق الترتيبات اإلدارية  المشتريات. ومن الممكن استعادة أموال ضريبة القيمة المضافة

 على سبيل المثال: إليرلنديا موقع اإليرادات االتحاد األوربي: انظركما هو الحال في نموذج المعتمدة لمعالجة هذه الحاالت. 
faqs.html-reclaims-vat-persons-http://www.revenue.ie/en/tax/vat/refunds/unregistered 

يجب استبعاد تلك المبالغ المستردة لضريبة القيمة المضافة من إجمالي الحكومة العامة المجمعة،  وفي مثل هذه الحاالت، وعلى مستوى
ل إيصاالت ضريبة القيمة المضافة لكل دولة من الدو تقديرحصول نقص او زيادة في تغطية لتجنب  إيصاالت ضريبة القيمة المضافة

 األعضاء في المجلس منفردة.
 

مضافة ضريبة القيمة ال معامالت استرداد ىي الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي فرض رسوم عليمكن للسلطات فكذلك  6.10
، كما هو الحال في االتحاد األوربي، وستعامل هذه الرسوم كإيرادات غير ضريبية في الدول التي لصالح الدول األعضاء األخرى

 للحكومة في الدولة التي ستدفع الرسوم. ستفرض الرسوم وستُصنف كجزء من نفقات االستهالك النهائي
 

6.2  
 

. اديةاألنشطة االقتصتجري المراكز اإلحصائية الوطنية المسوح االقتصادية السنوية وغيرها، والتعدادات التي تغطي مختلف  6.11
في المسوح. وبالمثل، ستستقطع  المبيعات الكلية والنفقات المجموعة وكقاعدة عامة، يجب استبعاد ضريبة القيمة المضافة من بيانات

 النفقات الرأسمالية.ضريبة القيمة المضافة من 
 

 في المبيعات في قطاع تجارة التجزئة وتلك الصناعاتلقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من ااالستثناء  يتمثل 6.12
لهذه  اإلنتاج() ويجب أن تتضمن المبيعات اإلجماليةمنشآت تصفيف الشعر(.  )مثل المعيشية المباشر لألسرالبيع بالخدمية المتعلقة 

 غير القابلة لالسترداد من قبل المستهلكين النهائيين. ضريبة القيمة المضافة تالمنشآ
 

 اتخاذ تالقيمة المضافة، بما في ذلك توقيضريبة المرتبط بتطبيق واألسر  منشآتلللتغييرات في السلوك االقتصادي يمكن ل 6.13
قتصادي نشاط االتأثيرات من . ومن المرجح أن تختلف هذه المجموعة في المسوح البياناتبنود قرارات الشراء، أن تؤثر على العديد من 

 بدقة. بهذه التأثيراتالتنبؤ االمر الذي ال يساعد على  الى آخر
 

6.3 
 

تسجيل الواردات من السلع بالقيمة الجمركية، والمحددة قبل فرض الرسوم الجمركية ينبغي االستمرار في في ذات السياق  6.14
وضريبة القيمة المضافة. وبالمثل، يجب أن تسجل واردات الخدمات قبل فرض ضريبة القيمة المضافة. وليس من المتوقع أن تخضع 

 .لضريبة القيمة المضافةأي من الصادرات من السلع والخدمات 
 

تغيرات  الوحيد الملموس لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه السلسلة في تأثير الضريبة على تأثيرمن المتوقع أن ينحصر ال 6.15
 الزوار غير المقيمين. وسيُحدث فرض ضريبة، ويُقصد بها االستهالك في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل اعتمادات السفر أسعار

القيمة المضافة ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات المستهلكة من قبل الزوار في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أيضاً أن 
جزئياً  ك، ولكن سيعوض ذلإلى بالدهم لعودة بهال من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع أسعار السلع المشتراة من قبل الزوار

 ضريبة القيمة المضافة على السلع عند مغادرة الزائر غير المقيم. دادمن خالل المطالبة باستر
 

ً تظهر قد  6.16 الطلب على ة ضريبة القيمة المضافبتطبيق سعار المرتبطة األقد تؤثر التغيرات في فتأثيرات غير مباشرة.  هناك أيضا
 على الصادرات والواردات.
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6.4 
 

وزان أبناء ألغراض  ( أعاله فيما يتعلق باستخدامه4نوقش مسح دخل وإنفاق األسرة بشيء من التفصيل في الفصل الرابع ) 6.17
 الترجيح في الرقم القياسي ألسعار المستهلك.

ً وكما ذُ  6.18 ر حصاءات بأسعاإعداد اإلضريبة القيمة المضافة بما أن الهدف هو بحيث تشمل ، ينبغي جمع نفقات األسرة كر سابقا
تطبيق د إنفاق األسرة بعدخل و المشترين. وبالتالي ستكون هناك تأثيرات مباشرة على اإلنفاق على مختلف السلع والخدمات في مسح

اإلضافة إلى ذلك، ب. ضريبة القيمة المضافةث ة الستحدال الحقيقيوتعكس التغييرات في األسعار والدخسضريبة القيمة المضافة، والتي 
 التغييرات في األسعار النسبية على أنماط اإلنفاق االستهالكي.فربما تؤثر 

أعاله.  (4لرابع )ا توقيت إجراء مسح إنفاق األسرة بعد إدخال الضريبة على القيمة المضافة في الفصلالمتعلقة بالقضايا نوقشت  6.19
ويتمثل العامل الحاسم فيما يتعلق بتوقيت إجراء المسح في وجوب االنتظار حتى "تستقر" أنماط اإلنفاق المرتبطة بإدخال ضريبة القيمة 

ً فعاالً لتحقيق أنماط اإلنفاق  ترصد"حالة من االستقرار" إلى المضافة قبل إجراء المسح لضمان الوصول   زانبناء أو أغراضرصدا
 قياسي ألسعار المستهلك.للرقم ال الترجيح

 

6.5  
 

قامة اإلفي إيرادات تجري بعض دول مجلس التعاون الخليجي مسوح اإلقامة السياحية، ويجب إدراج ضريبة القيمة المضافة  6.20
 على البيانات بأسعار المشترين.إعداد هذه السلسلة يتطلب الحصول والخدمات األخرى )مثل خدمات الطعام( نظراً ألن 
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7  
 

7.1  
 

ة. ويجب الرسمياإلحصاءات إعداد فائدة كبرى في  أن تكون ذات من نظام ضريبة القيمة المضافة المنتجةلبيانات اإلدارية يمكن ل 7.1
ً نهجأن يتبنوا  على اإلحصائيين ً استباقي ا في التعاون مع السلطات الضريبية للتحقق من أن مجموعات البيانات والعمليات اإلدارية ذات  ا

ألولوية ا لمتطلبات السلطات الضريبية ومن الواضح أنلتحقيق هذا الغرض )جمع البيانات اإلحصائية(.  صالحة لالستخدام الصلة
ات السلطات لن تتعارض مع احتياج احتياجات اإلحصائيينأن قيمة المضافة، ولكن النقطة األساسية تكمن في القصوى في نظام ضريبة ال

دارة الفعالة ستدعم اإل على العكس من ذلك: فالترتيبات التي من شأنها تحقيق أغراض اإلحصاء الرسمي فاألمرالضريبية. وفي الواقع، 
 لمضافة.للضريبة القيمة ا

اد في عملية إعد ةالرسمي اتضريبة القيمة المضافة من قبل اإلحصاءلداري اإللنظام استخدام ايناقش هذا الفصل كيف يمكن  7.2
ام أن يتمكن اإلحصائيون من استخدالشروط المسبقة التي ينبغي اعتمادها قبل مبدئياً ويناقش الفصل ة. مهمالمجموعة من اإلحصاءات 

 المستمدة من ضريبة القيمة المضافة ألغراض إعداد اإلحصاءات الرسمية.مصادر البيانات 

7.2  
 

اإلجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات والمنظمات األخرى ألغراض ضريبة  بعد لم تتضحإعداد هذه الورقة المنهجية،  حتى تاريخ 7.3
غراض ضريبة القيمة المضافة. ويجب وضع ألالستخدامه موحد القيمة المضافة. وستحتاج جميع المؤسسات لتخصيص رقم مرجعي 

 هذا الرقم على جميع الفواتير واإليصاالت الصادرة من قبل الشركات.

في وحاجة لعملية تسجيل جديدة. تظهر المن ناحية أخرى، قد و. القائمة ت التجارية واألرقام المرجعيةسجالالام استخد من المحتمل 7.4
غير المسجلة في الوقت الراهن الراغبة في المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المؤسسات  فستحتاج ،كل األحوال

 مشترياتهم إلى التسجيل.

لبيع التي ترغب في ا ألن الشركات يقلل من االقتصاد النقدي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافةهناك رأي بلى صعيد آخر، ع 7.5
والشراء مع الشركات األخرى المسجلة لضريبة القيمة المضافة ينبغي أن تكون نفسها مسجلة لضريبة القيمة المضافة، وهذا قد ينتج 

 الجديدة. عنه موجة من التسجيالت التجارية

أو  المشروع التجاري الفردي)في حالة عين يأشخاصاً طبتكون إما أن ألغراض ضريبة القيمة المضافة المسجلة للمؤسسات يمكن  7.6
هتم وتفي المصطلحات اإلحصائية، ويشار إلى هذه الوحدات ب "المؤسسات". والتجارية( أو الكيانات القانونية المسجلة.  اتالشراك

 11وحسب القطاع المؤسسي 10نشاطها االقتصاديبتصنيف هذه الكيانات المسجلة لضريبة القيمة المضافة حسب  ةالرسمي اتاإلحصاء
 أيضاً.

إعداد إحصاءات باإلحصائيون الرسميون يهتم بينما ، )المكلفين ضريبياً( على المؤسساتبتطبيقها  إدارة ضريبة القيمة المضافةتقوم  7.7
. وفي هذا اإلطار يجب أن يتعاون اإلحصائيون 12أساس المنشأة او وحدة نوع النشاط االقتصادي األساسيةاألنشطة االقتصادية على 

تسويات عملية تضمن استخدام البيانات المستمدة من ضريبة القيمة  السلطات اإلدارية لضريبة القيمة المضافة لوضعتعاوناً وثيقاً مع 
 لألغراض اإلحصائية. وفيما يلي مثالين لتوضيح هذه القضايا: المضافة

 منشأة مفردةمؤسسة من  (1)حالة ال

                                                           
)التنقيح الرابع(، والمتوفر على الرابط التالي:  دولي الموّحد لألنشطة االقتصاديةالصناعي ال التصنيف الدولي الصناعي المعتمد حالياً هو التصنيف10 
 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27 

 . 4.24– 4.32، الفقرات 2008انظر نظام الحسابات القومية  11
 ( لمناقشة وحدات اإلنتاج التي تشمل نوع أنشطة الوحدات والمنشآت.5.17( إلى )5.12، الفقرات )2008القومية انظر نظام الحسابات 12 
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توجد مؤسسة تتكون من منشأة واحدة تعمل في مجال صناعة النقل. وستصنف المؤسسة من حيث في هذا المثال االفتراضي،  7.8
 الصناعة في مجال صناعة النقل.

 مفردةمنشأة مؤسسة من (: 1الحالة )

 

 

لتي ا ال يهم في هذه الحالة أن يتم جمع بيانات ضريبة القيمة المضافة على مستوى المؤسسة. وتصنف المؤسسة لنفس الصناعة 7.9
 تنتمي لها المنشأة التابعة لها، ومن ثم فستسجل إحصاءات الصناعة على الوجه الصحيح.

 مؤسسة متعددة المنشآت: (2)الحالة 

توجد مؤسسة تتكون من ثالث منشآت: واحدة تعمل في نشاط الصناعات التحويلية، والثانية تعمل في  االفتراضي،في هذا المثال  7.10
وتُعد المنشأة العاملة في نشاط الصناعات التحويلية األكثر أهمية، وبالتالي نشاط تجارة الجملة، والثالثة تعمل في نشاط تجارة التجزئة. 

 التحويلية.تصنف المؤسسة في قطاع الصناعة 

2 
 

 (: مؤسسة متعددة المنشآت2الحالة )

 

ُ ألغراض ضريبة القيمة المضافة، المسجلة  في هذه الحالة، إذا كانت المؤسسة هي الوحدة 7.11  درج األنشطة االقتصادية للمنشآتفست
ير غالثالث تحت الصناعة التحويلية. وسيؤدي ذلك إلى نتيجة مخالفة لإلحصاءات المجموعة عن المنشآت الثالث. فإذا كانت المؤسسة 

ً نسبة المؤسسة لنوع واحد ذات أهمية إحصائية  ،ة إحصائيةأهميالنشاط االقتصادي. أما إذا كان للمؤسسة من ، فربما لن يهم كثيرا
فسيشجع اإلحصائيون الرسميون السلطة الضريبية على تسجيل هذه الشركة  . وفي هذه الحاالت،فسيكتسب تصنيفها أهمية خاصة

 حسب أنواع الشركات التي تنتمي إليها منشآتها الثالث. ضريبة القيمة المضافةغراض أل

ألغراض ستستخدم أيضاً لألغراض إدارة ضريبة القيمة المضافة المجموعة  إذا كانت البيانات :فيما يلي النقطة األساسيةتتركز  7.12
. ويجب أن يتعاون اإلحصائيون الرسميون مع اإلحصائية، فإن ما تمثله وحدة ضريبة القيمة المضافة على جانب كبير من األهمية

ام ت نفسه، بطبيعة الحال، وضمان سالمة النظالسلطات الضريبية لضمان توافق النواتج مع احتياجات اإلحصاءات الرسمية، وفي الوق
 اإلداري لضريبة القيمة المضافة وعدم التهاون فيه.

7.3  
 

األعمال ها من الشركات وعيتضح من الفصل الثاني )أعاله( أن مجموعة البيانات المحاسبية التي تحتاج السلطات الضريبية لجم 7.13
ذات فائدة كبيرة لإلحصائيين المشتغلين بجمع وإعداد هي بيانات األخرى ألغراض إدارة ضريبة القيمة المضافة  والمؤسسات

 ، وتشمل هذه األنواع من البيانات ما يلي:اإلحصاءات الرسمية

 /المبيعات اإلجماليةاإلنتاج 
 االستهالك الوسيط 
 13النفقات الرأسمالية 
حصائيون وسيهتم اإل. نتاججمالي اإلإ هالك الوسيط منبخصم االستلألنشطة االقتصادية، يحسب البند المشتق، القيمة المضافة  7.14

فع قيمة ، كما سيوضح الحقاً. ولكي ترتوالحسابات القوميةاألنشطة االقتصادية اهتماماً كبيراً بهذه البيانات فيما يتعلق بإعداد إحصاءات 
 البيانات وجدواها اإلحصائية ينبغي أن يتحقق ما يلي: 

  وليس فقط عن مبيعات السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.المبيعات كافةاإلبالغ عن ، 
 اإلبالغ عن المصاريف التشغيلية بشكل مستقل عن اإلنفاق على المشتريات الرأسمالية (" ً خالصاً" حتى يتوفر لدينا مقياسا

 لالستهالك الوسيط(.

                                                           
 لقيمةا ومدخالت ضريبة المضافة، القيمة ضريبة التوريدات، ومخرجات حول معلومات المضافة القيمة عن ضريبة اإلبالغ نموذج يتضمن األوروبي، السياق في13 

، واإلرساليات )الشحنات(، واإلزاالت. وهذا يعني توفر كل والصادرات ،االستحواذ وعمليات، الواردات، والمضافة القيمة ضريبة فترةو المستحقة، بةوالضري المضافة،
 المضافة.، وغير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة القيمة ضريبة، وحسب معدالت المضافة القيمة لضريبةالخاضعة  والمشتريات المبيعاتمن 
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  يجب معرفة ما إذا كان اإلبالغ عن المبيعات، والمصروفات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية يشمل ضريبة القيمة المضافة أم
 يقدم صافياً بعد خصمها.

 البيانات التالية:وفي إطار بند المبيعات، فيكون من المفيد جداً أيضاً أن تتوفر  7.15

  مكنالحال، فيإدراج مبيعات الصادرات، التي عادة ما تعفى من ضريبة القيمة المضافة، بشكل منفصل. إذا كان هذا هو 
ً أن تصبح لبيانات ضريبة القيمة المضافة  صادرات الخدمات )من الشركات عن للحصول على معلومات قيماً  مصدرا

ً  المصنفة في صناعات الخدمات( فضالً  للبيانات على الصادرات من السلع )من الشركات المصنفة  عن كونها مصدرا
 في الصناعات المنتجة للسلع( الستخدامها للتحقق من دقة بيانات السلع والصادرات الواردة من السلطات الجمركية.

 إجمالي  ى يُمكن حسابيشمل بند اإلبالغ عن المبيعات عمليات البيع األخرى غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة حت
 .المبيعات

 

7.16  ً نات محتوى البيا لضمان مالءمةالتخاذ خطوات استباقية والعمل مع السلطات الضريبية  ونالرسمي ئيونيحتاج اإلحصامجددا
المحددة و في االستمارة اإلدارية لضريبة القيمة المضافة لألغراض اإلحصائية، حيث أن بنود البيانات التي تحظى بأهمية إحصائية

 لسلطات الضريبية أيضاً لتحقيق اإلدارة الفعالة لضريبة القيمة المضافة.أعاله هي موضع اهتمام ا

 

7.4 
 

مة تتضح بعد الترتيبات المتعلقة بتوقيت اإلبالغ عن ضريبة القي لممنهجية، الإعداد هذه الورقة ينبغي التذكير بأنه حتى تاريخ  7.17
المضافة ورفع التقارير ذات الصلة للسلطات الضريبية. ويُعد توقيت إبالغ الشركات عن ضريبة القيمة المضافة أمراً بالغ األهمية من 

 المنظور اإلحصائي أيضاً.

 فة، يجري اإلبالغ على النحو التالي:في بعض الدول التي طبقت نظم ضريبة القيمة المضا 7.18

 كبرى"ال منشآتال "- ً  شهريا
 المتوسطة المنشآت" "- ً  )ربع السنوي( ربعيا
 ت "الصغيرة" المنشآ- ً  )ولكن الكثير يختار رفع التقارير ربع السنوية ألسباب تتعلق بالتدفق النقدي( سنويا

ً ةصغيرالو "أ" المتوسطة"أو  "،ةكبيرال" يما هأنواع المنشآت من حيث الحجم و تعريفويختلف   لكل بلد. " تبعا

 

 تمكنيتقاريراً ربع سنوية على األقل حتى  منشآتمعظم الهناك حاجة ألن تقدم من الناحية المثالية، وحصائي، اإلمنظور المن  7.19
 يلي:إلعداد ما من استخدام البيانات المستمدة من مصادر الضريبة على القيمة المضافة  اإلحصائيون

  (ةربعيالربع السنوية )تجميع إحصاءات المؤشرات االقتصادية 
  ربع السنوية )الربعية(تجميع الحسابات القومية 
ئيون إلى تحديد نسبة الشركات المبلغة على األقل كل ثالثة أشهر، بحيث يمكن وضع تقديرات لبقية مجتمع األعمال تاج اإلحصاكما يح

 )الشركات المتبقية األخرى(.

ومن المهم  .ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأغراضوتواتر تقارير األعمال وقتية يجب أن يسعى اإلحصائيون للتأثير على  7.20
ً أخذ توقيت  تقديم استمارات ضريبة القيمة المضافة وإتاحتها للسلطات الضريبية بعين االعتبار. فعلى سبيل المثال، فإذا كانت أيضا

ة المضافة ستستخدم في تجميع الحسابات القومية ربع السنوية، فينبغي توفير بيانات ضريبة القيمة المضافة مصادر بيانات ضريبة القيم
والتواتر بأي اسبة بالتوقيتات المنال تتعارض االحتياجات المتعلقة من المتوقع أفمرة أخرى، في التوقيت المالئم لتلبية تلك االحتياجات. و

 سلطات الضريبية.شكل من األشكال مع احتياجات ال
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 المنظور اإلحصائي أيضاً.

 فة، يجري اإلبالغ على النحو التالي:في بعض الدول التي طبقت نظم ضريبة القيمة المضا 7.18
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ً ةصغيرالو "أ" المتوسطة"أو  "،ةكبيرال" يما هأنواع المنشآت من حيث الحجم و تعريفويختلف   لكل بلد. " تبعا
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ئيون إلى تحديد نسبة الشركات المبلغة على األقل كل ثالثة أشهر، بحيث يمكن وضع تقديرات لبقية مجتمع األعمال تاج اإلحصاكما يح

 )الشركات المتبقية األخرى(.
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والتواتر بأي اسبة بالتوقيتات المنال تتعارض االحتياجات المتعلقة من المتوقع أفمرة أخرى، في التوقيت المالئم لتلبية تلك االحتياجات. و

 سلطات الضريبية.شكل من األشكال مع احتياجات ال
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7.5  
 

ً يساعد اإلحصائيين على إعداد اإلحصاءات االقتصادية.  7.21 ً قيما كما سبقت اإلشارة، تُعد بيانات ضريبة القيمة المضافة مصدرا
بية احتياجات تلبحيث يضمن  المتعلق بضريبة القيمة المضافة )السجل التجاري( والمؤسسات األخرىالسجل العام للمنشآت وعند إعداد 

لمسوح وإنتاج إحصاءات ا يمكن استخدامه لسحب عيناتعام إحصائي طار إ، فإنه يمكن أن يُشكل أساساً إلنشاء ةالرسمي اتاإلحصاء
 ادية. األنشطة االقتصفي إنتاج إحصاءات مباشرة أما بيانات ضريبة القيمة المضافة ذاتها فيمكن االستفادة منها األعمال والشركات. 

 تجميع الحسابات القومية ربع السنوية والسنوية:كما يمكن استخدام مصدر بيانات ضريبة القيمة المضافة في  7.22

  اإلنتباستخدام طريقة الناتج المحلي اإلجمالي يُحسب( اجGDP )P() لألنشطة  حاصل جمع القيمة المضافةاعتباره ب
". وبإجراء بعض عمليات التأهيل يمكن استخراج القيمة المضافة والضرائب مخصوماً منها "الدعم على المنتجات االقتصادية

من مصادر بيانات ضريبة القيمة المضافة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة هي في أصلها ضريبة على المنتجات. ومن 
( من )P( GDPاإلنتاج )باستخدام طريقة الواضح توفر كمية كبيرة من البيانات الالزمة لحساب الناتج المحلي اإلجمالي 

 خالل المصادر اإلدارية لضريبة القيمة المضافة، وذلك بشرط معالجة القضايا التي نوقشت أعاله على نحو كاف.
  كما يمكن ً  GDPاق )اإلنفباستخدام طريقة استخراج بعض البيانات المصدرية الالزمة لتجميع الناتج المحلي اإلجمالي  أيضا

)E(من المصادر اإلدارية لضريبة ا )باستخدام طريقة ، ويحسب الناتج المحلي اإلجمالي لقيمة المضافة( اإلنفاقGDP )E( )
تهيئة  تمتواردات السلع والخدمات. وإذا  احاصل جمع النفقات المحلية النهائية والصادرات مخصوماً منه فهو عبارة عن

فإنه يمكن استخدامه لتوفير البيانات  مصدر بيانات ضريبة القيمة المضافة على الوجه المناسب من المنظور اإلحصائي،
 التالية:
 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية 
 للشركات )القطاع الخاص( التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 
 )صادرات السلع )للتحقق من دقة بيانات الجمارك 
 صادرات الخدمات 

 

بة الجودة مراقفحوص معلومات التدقيق الضريبي في  ةالرسمي اتباإلحصاءيستخدم العاملون األوروبي، ضمن تجربة النموذج  7.23
 شمولية الحسابات القومية.والتحقق من 

من  عالكمصدر ف له العديد من الفوائد المهمة المحتملة لإلحصائيين الرسميين ضريبة القيمة المضافةبيانات أن ، من الواضح 7.24
اً أن لشركات واألعمال أيض. وبشكل غير مباشر، يمكن لزمة إلنتاج اإلحصاءات الرسميةالالمعلومات جمع العملية  كلفةترشيد تحيث 

اض البيانات التي تقدمها الشركات في كل األحوال ألغر االستفادة من اإلحصائيون منتستفيد: وهذا يعتمد على الدرجة التي يتمكن فيها 
بل الشركات. من قالمطلوبة حاجة إلى تقديم بيانات مماثلة في المسوح االقتصادية يقلل من الإلى الحد الذي إدارة ضريبة القيمة المضافة 

أن يؤدي إلى "فوز جميع األطراف المعنية" أي استفادة كل من  ةالرسمي اتويمكن للتعاون الجيد بين اإلدارات الضريبية واإلحصاء
  .منشآتالسلطات الضريبية واإلحصاء الرسمي وال
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8  
 

طبيق تالمحتملة لثار اآلعن ورفع التقارير جراء دراسات إدول، طلب صناع السياسات من مراكز اإلحصاء الوطنية في بعض ال 8.1
 ، وتتضمن األمثلة على ذلك ما يلي:على الحياة االقتصادية ضريبة القيمة المضافة

 التضخم؟ثر على ما األ 
  ؟ياألسرنفاق اإلما التأثير على أنماط 
 ما تأثير ذلك على معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي؟ 
 

مكن االستفادة من تجارب الدول األخرى كما ي. المهمةيستعد اإلحصائيون ليصبحوا قادرين على تلبية هذه المطالب من المهم أن  8.2
 في هذا المجال.

8.1  
 

هذا التعرف على تفاصيل ( ويقدم الملحق )أ( خياراً ممكناً لكيفية 4نوقش هذا الموضوع على نطاق واسع جداً في الفصل الرابع ) 8.2
 الموضوع.

 ، وبصورة أكثر تحديداً: للتحصيل المالي الثابتالتجريبي  استخدام المقياساُقترح من قبل إمكانية  8.3
  اسي شكالً يتمثل في إجراء تقدير لنسبة التغير في الرقم القيالثابت  الماليللتحصيل التجريبي المقياس تخذ ن يُ أمن الممكن

 .فقط قياسيرقم للالً يالمنشور ألسعار المستهلك، والذي يُعزى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بد
  الضريبية على أسعار السلع والخدمات وسيستخرج هذا المقياس من اآلثار المباشرة أو تأثيرات الجولة األولى للتغييرات

 االستهالكية المدرجة في مؤشر أسعار المستهلك.
  طبيق بالرجوع إلى المعدالت المقررة للضريبة السائدة وقت ت الثابت المالي المقياس التجريبي الثابت للتحصيلسيتم تركيب

 ضريبة القيمة المضافة.
 

8.2  
 

أنه يستحيل أن يتمكن العاملين  . والحقيقة هي(4الرابع ) تغطية هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفصلمت مرة أخرى، ت 8.4
ط يقيس اإلحصائيون أنما: ما أثر إدخال ضريبة القيمة المضافة على أنماط إنفاق األسر؟ من اإلجابة عن السؤال ةالرسمي اتباإلحصاء

جراء إل األمور المتعلقة بالتكلفة والصعوبات العمليةوباألخذ بعين االعتبار راء مسوح دخل وإنفاق األسرة. إنفاق األسر من خالل إج
مثل هذا المسح مرتين إحداهما مباشرة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وآخر بعد تطبيقها مباشرة، فإن مقارنة نتائج المسحين لن 
تتمكن من عزل أثر الضريبة بشكل مستقل. فقد يحدث تغير أنماط اإلنفاق بين الفترتين لعدة أسباب، منها تغير أذواق المستهلكين، 

 ات جديدة، والتغيرات في األسعار النسبية الكامنة، وتغير دخل األسر.وإدخال منتج

8.3  
 

فسيؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى رفع مستوى ، األموروبافتراض استقرار باقي  ،(5الخامس ) كما نوقش في الفصل 8.5
عار تضخم معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسيقدماً. وفي الفترة األولى لتطبيق الضريبة، سالناتج المحلي اإلجمالي كلما مضينا 

الجارية بصورة مصطنعة. ومن المستحيل تحديد مقدار النمو في التضخم الذي يُعزى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمقدار الذي 
 .لتغيرات في الظروف االقتصادية األساسيةيرجع إلى ا

ونظراً الرتفاع مستوى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ألعلى من المتوقع في حالة عدم وجود ضريبة القيمة المضافة،  8.6
فإن ذلك سيؤثر على جميع النسب التي يُستخدم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في حسابها. ومن أمثلة ذلك نسبة الصادرات 
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المحلي اإلجمالي، نسبة الفائض/العجز الحكومي العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي، واإلنفاق على الصحة كنسبة من الناتج في الناتج 
 المحلي اإلجمالي، الخ.

د عالجت ق الثابتة(-األسعار الحقيقية  عداد)إل المستخدمة لتحقيق أغراض االنكماشسعار ألعلى افتراض أن األرقام القياسية ل 8.7
 سعارألاضريبة القيمة المضافة على النحو الصحيح ووفقاً للمعايير اإلحصائية الدولية، فلن يتأثر معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ب

ساحة بسبب على ال . إال أنه قد تظهر بعض التأثيرات غير المباشرةمباشرة نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكوناته الثابتة
هذه اآلثار  حديدتيرات في السلوك االقتصادي للشركات والمستهلكين. وفي غياب النماذج االقتصادية المعقدة، سيكون من المستحيل التغ

 غير المباشرة.

 

8.4  
  

8.8  ً لمعيشية في ا غياب أي تعويض لألسرفي ومؤشر أسعار المستهلك. سيرفع ضريبة القيمة المضافة فإن تطبيق ، وفقاً لما ذُكر سابقا
مقابل هذه الزيادة الدائمة في أسعار السلع والخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، فستنخفض تبعاً لذلك الدخول الحقيقة لألسر 

ولى لتطبيق ضريبة ة األاستبعاد آثار الجولالمعيشية عن المستوى الذي كانت عليه قبل تنفيذ الضريبة. وباستخدام الطريقة التي تقترح 
القيمة المضافة على الرقم القياسي ألسعار المستهلك، فقد يصبح من الممكن حساب تأثير الجولة األولى لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة 

 على الدخل الحقيقي لألسر المعيشية.

8.9  ً ة سلوكياتها اإلنفاقية للحفاظ على القوبط ضستسعى األسر المعيشية ل الوقت،ومع مرور  بطبيعة الحال، فإنه من المحتمل جدا
 الشرائية الحقيقية لدخولهم. وال يمكن إنتاج إحصاءات تعكس حدوث ذلك.
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المعامالت النهائية شاملة الضرائب غير المباشرة، والتي تُعد ضريبة القيمة المضافة . يقيس الرقم القياسي ألسعار المستهلك أسعار 1
 . وعلى هذا النحو، سيؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثيراً مباشراً على مؤشر أسعار المستهلك.واحدة منها

المستهلك" باهتمام كبير من كل من واضعي . يحظى السؤال "ما أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرقم القياسي ألسعار 2
عنه، ويقترح هذا الملحق نهجاً ممكناُ لإلجابة عن هذا السؤال، والذي  اإلجابة ةالرسمي اتالسياسات والمجتمع، ويتوقعون من اإلحصاء

 عنه بالدقة المنشودة. اإلجابة-لألسف-ال يمكن لإلحصاء 

يتمكن من استبعاد آثار التغير الضريبي استبعاداً كامالً )مما يمكن من  س لتغير األسعار. من الناحية المثالية، يود المرء تركيب مقيا3
)الطرح((، إال أن جميع الخيارات المقبولة المتاحة لإلحصائيين ال يمكنها إال قياس األثر المباشر  حساب أثر التغير الضريبي باالستدالل

المضافة على الرقم القياسي ألسعار المستهلك. وال يمكن ألي من هذه الخيارات المتوفرة أو آثار الجولة األولى لتطبيق ضريبة القيمة 
ك لقياس اآلثار الالحقة، أو تأثيرات الجولة الثانية، أو االنعكاسات التدفقية على أسعار المستهلك النهائي، فيما يتعلق باستبدال المسته

 ً  بشكل نسبي، على سبيل المثال. للسلع والخدمات المكلفة نسبياً بالسلع األقل سعرا

( أحد الخيارات المتاحة لإلحصائيين بوجه عام، ويتميز بكونه أفضل مقاييس التغير CFTM. ويُعد مقياس التحصيل المالي الثابت )4
تطبيق الضريبة(. لفي األسعار نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة )بالرغم من عجزه عن قياس األثر الناتج عن تأثيرات الجولة الثانية 

 ويتطلب استخدام هذا المقياس تقدير المبلغ النقدي للضريبة المفروضة على كل سعر من األسعار.

، ومن ثم فليس هناك حاجة لتعديل أسعار فترة حصلةويتضمن هذا الخيار تركيب مقياس يحافظ على ثبات مقدار الضريبة الم. 5
مقدار الضريبة المحصلة في فترة األساس، إن وجدت )أي تُخصم قيمة الضريبة المجموعة لتعكس  األساس. وتُعدل أسعار فترة المقارنة

 في فترة المقارنة، ويُضاف مقدار الضريبة المحصلة في فترة األساس، إن وجدت(.

المؤشر الكلي. ويُعتبر مقياس التحصيل المالي الثابت وسيلة متسقة لتحليل التغير في األسعار على مستوى كل من السلع الفردية . 6
ستخدام ا ه يمكن مقارنةفإن وعلى سبيل المثال، إذا تضمنت األسعار النهائية ثالثة عناصر هي تكاليف اإلنتاج والهوامش والضرائب،

أحد المقاييس الذي يثبت أحد هذه العناصر الثالثة مع المقياس الرئيسي الشتقاق المساهمة النسبية للعنصر الثابت لتجميع التغير في 
بحجم الزيادة الطارئة على الرقم القياسي ألسعار عن السؤال المتعلق  اإلجابة-تقريبيعلى نحو  –السعر. ويقدم مقياساً من هذا النوع 

؟ ويترتب على ذلك القدرة على حساب الفرق بين هذا المقياس والرقم القياسي مستهلك في حال عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافةال
للمساهمة النسبية ألثر الجولة األولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الحركة الكلية للرقم القياسي مكافئاً ألسعار المستهلك والذي يُعد 

 تهلك.ألسعار المس

السعر المتوجب دفعه في حالة عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويحسب السعر التقديري  المالي الثابت تحصيلالتُقدر طريقة . و7
 على النحو التالي:

 

 :حيث

 التي لم تُطبق فيها ضريبة القيمة المضافة 0" مع ضرائب الفترة t = تقدير السعر في الفترة " 

 "t في الفترة "= السعر المالحظ 

 ضريبة القيمة المضافة في تلك الفترة( طبيق)يفترض أن يكون صفراً لعدم ت 0= مبلغ الضريبة في الفترة 
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