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ىمػدمظ
 Computable General) (CGE Models) لقد شاع استخداـ نماذج التوازف العاـ

Equilibrium)  نتيجة التطورات التقنية والمعموماتية مف قبؿ الحكومات ومف قبؿ المؤسسات لتقييـ
السياسات االقتصادية وبرامج اإلصبلح االقتصادي، ومف أبرز المواضيع التي تناولتيا نماذج التوازف 

ية وقضايا العاـ ىي قضايا اإلصبلح الضريبي والشراكات واالتفاقيات التجارية اإلقميمية والدولية والبيئ
التنمية المستدامة والنمو االقتصادي المتوازف. إف استخداـ نماذج التوازف العاـ الحاسوبية تعتبر مف 
األساليب التي تكتسب أىمية خاصة بالنسبة لمدوؿ النامية في ظؿ برامج اإلصبلح االقتصادي، 

ولبلقتصاد ككؿ في ظؿ قيود  فالتوازف العاـ ىو الحالة التي تعكس األداء األمثؿ لموحدات االقتصادية
الموارد والتقنيات المتاحة، وليذا سنستخدـ ىذه النماذج في دراسة اآلثار االقتصادية لمضرائب والرسوـ 

 يقدـ ىذا البحث في بابيف:  في سورية. 
 :  ثبلثة فصوؿكانت الدراسة النظرية محور الباب األوؿ حيث اشتمؿ عمى 

 نظاـ الضريبي السوري": تناوؿ الفصؿ األوؿ "دراسة واقع ال
  مقدمة في الضرائب 
 أنواع الضرائب 

 :في حيف تناوؿ الفصؿ الثاني "دراسة اآلثار االقتصادية لمضرائب والرسوـ"

 مقدمة في االقتصاد السوري 

  الضرائب والمتغيرات االقتصادية الكمية 
 :العاـ" أما الفصؿ الثالث فقد تناوؿ "مصفوفة المحاسبة االجتماعية ونماذج التوازف

  مصفوفة المحاسبة االجتماعيةSAM 
  نماذج التوازف العاـCGE 

تطرؽ الباب الثاني إلى الدراسة العممية "حالة تطبيقية عمى النظاـ الضريبي السوري" والتي اشتممت 
 عمى: 

  بناء مصفوفة المحاسبة االجتماعية المبلئمة ليدؼ البحث 
  الضريبي السوريبناء نموذج التوازف العاـ المبلئـ لمنظاـ 
  اختبار النموذج 
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ىمذكلظىالبحثى
تكمف مشكمة ىذا البحث في أف السياسة الضريبية في سورية ال تسيـ بالشكؿ المطموب في تحقيؽ 

كبر مف العرض فإنو مف المفترض زيادة الضرائب أففي حالة الرواج حيث الطمب التوازف االقتصادي، 
ود االقتصادي حيث العرض أكبر مف الطمب فإنو مف وتخفيض اإلنفاؽ العاـ، أما في حالة الرك
، فعمى إلى حد ما عف ذلؾ إال أف الواقع مختمؼ العاـ، المفترض تخفيض الضرائب وزيادة اإلنفاؽ

تخفيض الضرائب المباشرة وزيادة االعتماد عمى الضرائب غير المباشرة ظير بشكؿ  ،سبيؿ المثاؿ
عف طريؽ زيادة أسعار الطاقة )البنزيف،  الرواتب واألجورؿ زيادات واضح عندما كانت الحكومة تموّ 

لكف المالية قد أطمقت عمى  ،المازوت، الغاز، الكاز، الزيوت، االسمنت( وىي ضرائب غير مباشرة
 ىذه الرسوـ )فروقات األسعار( ووضعتيا في الباب الثامف مف الموازنة تحت بند إيرادات مختمفة. 

الحكومي يؤدي إلى تناقص حجـ الدخوؿ  المباشرة في تمويؿ اإلنفاؽ ب غيرإف االعتماد عمى الضرائ
وبالتالي  ،ويسيـ في تخفيض حجـ الطمب االستيبلكي لمفقراء ،لدى الفقراء وذوي الدخؿ المحدود

ويرتفع مستوى  ،بالمقابؿ تزداد الدخوؿ لدى األغنياء ،تخفيض حجـ الطمب الكمي في االقتصاد
يذا يعني أف المستثمريف ف ،وبما أف الفقراء قد انخفضت دخوليـ ،االدخار لدى ىذه الشريحة

وىذا  ،وبالتالي سيزداد خروج الرساميؿ الوطنية إلى الدوؿ المجاورة ،سيخفضوف مف حجـ استثماراتيـ
أف النظاـ ببشكؿ عاـ يمكف القوؿ  1ما يخفض حجـ السيولة الوطنية ويشكؿ ضغوطًا انكماشية.

ة مف التشريعات المتباينة التي صدرت خبلؿ فترات طويمة، لتنظيـ عمؿ "مجموعالضريبي السوري ىو 
الدوائر المالية، وجباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة بيدؼ إشباع الحاجة المالية لمدولة، وتحقيؽ 

في المرحمة األولى مف ، في وقت ال يزاؿ النظاـ الضريبي السوري 2أىدافيا االقتصادية واالجتماعية"
وىو في ىيكمو وليد  ،يعتمد عمى نظاـ الضرائب النوعية وعمى المطارح المتعددةمراحؿ نموه، 
مختمفة خمقت في بنيانو في كثير مف الحاالت وضعت موضع التنفيذ خبلؿ ظروؼ  ،تشريعات عديدة

جراءاتو وجباية تباينًا واضحًا سواء مف الوجية الفقيية البحتو أو مف جية أساليب التطب يؽ في الطرح وا 
  3.الضرائب

                                                             
 . 215، ص2003كنعاف، عمي: المالية العامة واإلصبلح المالي، سمسة الرضا لمتنمية اإلدارية،  1
  . 18، ص2003، سابؽمرجع كنعاف، عمي: المالية العامة واإلصبلح المالي في سورية،  2
 . 12ص (،2000-2-29)8جمعية العمـو االقتصادية، سورية، العدد  : النظاـ الضريبي السوري واتجاىات إصبلحو،، محمدالجميبلتي 3



3 
 

دفع الدولة لزيادة اإلعفاءات الضريبية لذوي المبلءة المالية،  1985تشجيع االستثمار منذ عاـ كما أف 
وبالتالي ازداد عبء الضريبة عمى الطبقات الفقيرة، وفقدت الضرائب السورية عدالتيا، وساىمت 

ولعؿ السبب في ذلؾ عدـ وضع القيود عمى اإلعفاءات، وعدـ بإعادة توزيع الدخؿ لصالح األغنياء، 
 4تطبيؽ أحكاـ صارمة عمى المكمفيف الذيف يتيربوف مف دفع الضرائب.

إف ما سبؽ ذكره كاف سببًا وجييًا لدراسة واقع النظاـ الضريبي السوري وآثاره االقتصادية واالجتماعية 
د وذلؾ باستخداـ نماذج التوازف العاـ كإحدى أىـ مع بناء سيناريوىات جديدة لواقع نظاـ ضريبي جدي

   . يـ آثار السياسات االقتصاديةالتي تستخدـ لتقو األدوات 

ىوأهموتهأهدافىالبحثى
 لى النقاط التالية:  تتجمى أىداؼ البحث في التعرؼ إ

 كؿ نوع مف أنواع الضرائب عمى دراسة واقع النظاـ الضريبي السوري مف خبلؿ دراسة تحميمية ل
 تمؾ الضرائب. لموقوؼ عمى حصيمة  ،تطبيؽمف حيث التشريع أو مف حيث ال سواءً حدى، 

 مف خبلؿ دراسة أثر الضريبة عمى كؿ مف  ،دراسة اآلثار االقتصادية لمضرائب والرسوـ في سورية
التضخـ، باإلضافة إلى اإلنتاج، االستيبلؾ، االدخار واالستثمار، النمو االقتصادي، األسعار و 

 دراسة اآلثار االجتماعية ليذه الضرائب. 

 دراسة عدد مف اإلصبلحات الضريبية التي يمكف أف تضيؼ قيمة لمنظاـ الضريبي السوري، 
  .CGEومحاولة بناء سيناريو لكؿ إصبلح مف ىذه اإلصبلحات باستخداـ نماذج التوازف العاـ 

  .تورداتعمى المس تخفيض معدؿ الرسوـ الجمركية -

  .عمى األسرتخفيض معدؿ الضرائب المباشرة  -

 .عمى اإلنتاج تخفيض معدؿ الضرائب غير المباشرة -

كمف في دراسة اإليرادات الضريبية كأحد أىـ مصادر تمويؿ الموازنة أما أىمية ىذا البحث فإنيا ت
وما تتمتع بو مف مرونة عالية  ،لما تتصؼ بو مف الثبات النسبي في مبالغيا المحصمة ،العامة لمدولة

في توجيييا نحو تحقيؽ األىداؼ المالية واالقتصادية واالجتماعية لمدولة، كما تكمف أىمية ىذا البحث 
يـ )األداة األمثؿ لتقو  دراسة اآلثار االقتصادية لمضرائب والرسوـ باستخداـ نماذج التوازف العاـفي 

                                                             
 .  19-18، ص2003كنعاف، عمي: المالية العامة واإلصبلح المالي في سورية، مرجع سابؽ،  4
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الكثير مف المشكبلت  ومنيا سورية وؿ النامية، حيث تواجو الدبرامج اإلصبلح االقتصادي(
االقتصادية التي تحوؿ دوف تسريع عجمة التنمية وتحسيف المستوى الحياتي لمغالبية العظمى مف 

  . السكاف

ىفرضواتىالبحث
 :التاليةتتمثؿ فرضيات البحث في النقاط ، 2009بناًء عمى بيانات مصفوفة المحاسبة االجتماعية لعاـ

نفاقيـ ،تحسيف ادخار األسرسيؤدي إلى  الضرائب المباشرةمعدؿ تخفيض  .1 وارتفاع مستوى  ،وا 
 المنفعة لدييـ.  

 اإلنتاج،االستيبلؾ الوسيط في  زيادة حجـسيؤدي إلى  دؿ الضرائب غير المباشرةمعتخفيض  .2
  القطاعات اإلنتاجية، وزيادة حجـ االستثمار.  وزيادة حجـ اإلنتاج في

 الصادرات، المستوردات.  سيؤدي إلى تحسيف  ركيةتخفيض معدؿ الرسوـ الجم .3

 منؼجوظىالبحث

االعتماد في ىذا البحث عمى منيج مختمط يجمع بيف المنيج االستقرائي والمنيج االستنباطي،  جرى
استخداـ المنيج االستقرائي عند دراسة واقع النظاـ الضريبي السوري ودراسة آثاره االقتصادية  وجرى

والنشرات الربعية الصادرة عف مصرؼ سورية وذلؾ باالعتماد عمى بيانات المكتب المركزي لئلحصاء 
ا المنيج أم، 2010-1990مدولة وذلؾ لؤلعواـ مف باإلضافة إلى أرقاـ الموازنة العامة ل ،المركزي

االستنباطي فقد استخدـ في الحالة العممية عند استخداـ نماذج التوازف العاـ في دراسة اآلثار 
 ـ. االقتصادية لمضرائب والرسو 

ىمحدداتىالبحث
البيانات ، ك2009المحاسبة االجتماعية لعاـ البيانات البلزمة لبناء مصفوفة بعض صعوبة تأميف 

، القطاعات األخرىباقي الخاصة باالستيبلؾ الوسيط لكؿ قطاع سواء مف القطاع نفسو أو مف 
   . باإلضافة إلى بيانات أخرى ،والبيانات الخاصة بالرسوـ الجمركية

  دراداتىدابػظ

تناوؿ توجد دراسات عديدة تتناوؿ موضوع الضرائب واإلصبلح الضريبي، إال أف الدراسات التي ت
 يمكف لنا أف نوجزىا بما يمي:تخداـ نماذج التوازف العاـ في المجاؿ الضريبي اس
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1. Impact of Tariff Reduction in Agricultural Products and Food Industry on 
Urban and Rural Households in Syria: Computable General Equilibrium 
Analysis, Khaled Abdul Rahman JOMAA, the Graduate School of Life and 
Environmental Sciences, the University of Tsukuba, 2012 

( باالعتماد عمى بيانات مصفوفة CGEفي ىذه الورقة البحثية استخدمت نماذج التوازف العاـ )
 داتعمى مستور  بيدؼ تقدير أثر تخفيض الرسوـ الجمركية 2007المحاسبة االجتماعية لعاـ 

رفاىية فإف مع تخفيض الرسوـ الجمركية إلى أنو  وقد توصمت ،الصناعة الغذائية والمنتجات الزراعية
دخؿ األسرة المعيشية مع بقاء فجوة في الدخؿ بيف األسر في  ويزيد ،بشكؿ عاـ تتحسف األسر

الطمب اإلجمالي عمى السمع  مف كما يزيدالمناطؽ الحضرية والريفية وبيف طبقات الدخؿ األخرى، 
استيبلؾ األسر لممنتجات الزراعية. عمومًا إف تخفيض الرسوـ الجمركية عمى ويزيد مف  ،والخدمات

 المنتجات الزراعية والصناعة الغذائية ستكوف مفيدة لؤلسرة السورية.    
2. Local taxes in Buenos Aires City: A CGE approach, Omar Osvaldo Chisari 
and Leonardo Javier Mastronardi and Carlos Adri_an Romero, Instituto de 
Econom__a UADE,30. April 2012, Online at http://mpra.ub.uni muenchen.de 
/40029/ MPRA Paper No. 40029, posted 13. July 2012 14:13 UTC 

حثية إلى تحميؿ اآلثار غير المباشرة لمسياسات الضريبية الوطنية والمحمية تيدؼ ىذه الورقة الب
( وبقية BAC) Buenos Airesباستخداـ نموذج التوازف العاـ االستاتيكي لئلقميميف )مدينة 

ف   المحمي اإلجمالي، ناتجيامف % 29 تمثؿ % مف سكاف الببلد ولكف7تمثؿ BACاألرجنتيف(، وا 
عمى أداء و  ،السكاف تحميؿ التأثير المتبادؿ لمسياسات المالية )الضريبية( عمى رفاىية جرى حيث
 يظير النموذج أف السياسات الضريبية باإلضافة إلى ذلؾاع العاـ في كؿ مف المنطقتيف، القط

بؿ  ،الوطنية ذات الصمة ال يكوف ليا آثار عمى مستوى النشاط لممدينة وعمى رفاه سكانيا فحسب
عمى بقية الببلد، وىذا ىو  توى المدينة يكوف ليا تأثير كبيرأف القرارات المالية عمى مسبأيضًا يظير 

وقد بينت النتائج أف زيادة الضرائب المحمية لمدينة  Buenos Airesإقميمي لمدينة  CGEأوؿ نموذج
BAC ت أف يؤدي إلى انخفاض في رفاىية األسر وفي مستويات النشاط في كؿ المناطؽ، كما بين

 ،زيادة ضريبة القيمة المضافة الوطنية يقمؿ مف الناتج المحمي اإلجمالي في كؿ المناطؽ اإلقميمية
تبعًا لنوع  النتائجتختمؼ ولكف بنسب متفاوتة ويزيد مف معدؿ البطالة في المنطقة. بشكؿ عاـ 

http://mpra.ub.uni/
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تؤثر عمى النتائج لؤلجور مف العوامؿ التي  أف مرونة اإلنتاجالضرائب )مبيعات أـ ممتمكات( عممًا 
 الكمية والنوعية.      

3. Impacts of Trade Liberalization on Growth and Poverty in Ethiopia: Dynamic 
Computable General Equilibrium Simulation Model, Seid Yimer, International 
Journal of Business and Social Science Vol.3 No.11;June 2012. 

في اآلثار المترتبة عمى تحرير التجارة في إثيوبيا معتمدة في ذلؾ  ىذه الدراسة إلى التحقيؽ تيدؼ
الديناميكي، ىذا وقد توصمت إلى عدد مف النتائج أىميا: انخفاض في مستوى  CGEعمى نموذج 

المنزلي الفقر بيف جميع األسر عمى المدى الطويؿ، زيادة في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي والرفاه 
 والصادرات الحقيقية عمى المدى الطويؿ. 

4. The Independent CGE Model, Ciaschini, Maurizio, Pretaroli, Rosita, 
Independent Economics, AUSTRALIA, 2012 

 المستقؿ ىو نموذج توازف عاـ حاسوبي لبلقتصاديات المستقمة )االقتصاد االسترالي( CGEإف نموذج 
ىو و  ،لبلقتصاد االسترالي باستخداـ أحدث المعمومات المتاحة 12/2011لعامي  إصداراً ليمثؿ صمـ 

نموذج في القياس صالح لمتغيرات في رفاه المستيمؾ أو مستويات المعيشة عمى أساس االختبلؼ أو 
يقدـ النموذج معالجة ، حيث شكؿ صحيحيـ التغييرات في السياسات بو بحيث يمكف تق ،ما يعادليا
منظاـ مف حيث فرض ضرائب األعماؿ التجارية، مع التركيز عمى السمات اليامة ل ،لمغايةمفصمة 

 إنوقتراحيا في جميع أنحاء العالـ. ا جرىف تصاميـ الضرائب البديمة التي سترالي الحالي فضبًل عاأل
أسيـ نموذج يأخذ بعيف االعتبار عدة عوامؿ مثؿ المعامبلت الضريبية المختمفة عف الديوف وتمويؿ 

رأس الماؿ، نظاـ معقد مف العبلوات واالمتيازات الضريبية، االستيبلؾ، االعتمادات والتخميص، 
مكانية الربح الدولية المتغيرة.        اإلعفاءات الضريبية األجنبية وا 

5. The  effects of environmental taxation through a dynamic CGE model, 
Severini, Francesca, Sossi, Claudio, University of Macerata, Department 
of Economic Development Study, Italy, 2011 
 ، تتحدث ىذه الدراسة عف إحداث إصبلح ضريبي بيئي مصمـ لمحد مف غازات االحتباس الحراري

لآلثار االقتصادية السمبية، وىناؾ  دي المتمثؿ بتغير المناخ وتجنباً انطبلقًا مف ضرورة معالجة التح
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اختبار ىذه اإلصبلحات مف خبلؿ تحميؿ جرى حة، حيث عدد مف اإلصبلحات الضريبية المقتر 
 نموذج التوازف العاـ الديناميكي مف أجؿ تحديد آثارىا البيئية ودرجة الرفاه. 

6. Assessing the impact of the 2006 Tax Reform on poverty and, 
inequality in Uruguay, RESEARCH PROPOSAL, Presented to PEP 
Network, Cecilia Llambí & Silvia Laens, Nicole Perelmuter, Uruguay 2007 

، العقد الماضي منذ نيايةي افي األورغو  الفقر جاءت ىذه الدراسة في سياؽ االرتفاع الحاد لمعدالت
ساواة والتقدـ في النظاـ عزيز أكبر قدر ممكف مف المبشكؿ كبير عمى ت افي جوىرى حيث ركزت

باستخداـ  المساواةوعدـ  ،وعمى الفقر عمى سوؽ العمؿيـ اآلثار المحتممة و تق بيدؼ الضريبي
يـ اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتمؾ و تسمح بتق والتي (CGE)ديناميكية نموذج التوازف العاـ

 لمواقع.والعمؿ كأداة تحميمية  ،السياسات

7. Fiscal Impact of Trade Liberalization: The Case of Syria, Lucke, B, 
University of Hamburg, March 2001, Germany 

األثر المالي )الضريبي( لتحرير التجارة في سورية، حيث درست تتناوؿ ىذه الورقة البحثية موضوع 
ستاتيكي لبلقتصاد السوري، إاـ لنموذج توازف ععدد مف السيناريوىات لتحرير التجارة في محاكاة 

تعديؿ النموذج القياسي آخذًا بعيف االعتبار السمع الحكومية المحتكرة في قطاعات االقتصاد،  جرىو 
كمية لنظاـ السمات الييتشير والميزات الخاصة لتغيرات نظاـ سعر الصرؼ المتعدد في سورية، ىذا و 

منخفضة لمتطمبات الصناعة، حيث يتمقى الجانب اإلنتاجي  إلى مرونات إحبلؿ التعرفة الجمركية
ما يجعؿ اإليرادات الحكومية  ،لبلقتصاد القميؿ مف التحفيز مف معدالت التعرفة الجمركية المنخفضة

أما بالنسبة لعجز الموازنة فقد زاد تحت مقاييس تحرير سيناريو تفقد أساسًا فوائد االستيبلؾ الخاص، 
ف السيطرة عمييا مرتبط باتخاذ العديد مف  ، تزاؿ الخسائر في العائداتالتجارة، ومع ذلؾ، ال وا 

 اإلجراءات والتدابير المناسبة. 
المعيد العربي ، دراسة لمدكتور مصطفى بابكر ،أساسيات نمذجة التوازف العاـ الحاسوبية .8

ومصفوفة  وتتناوؿ ىذه الدراسة مفيوـ التوازف العاـ والنمذجة 2004لمتخطيط في الكويت عاـ 
مرفؽ بحالة   GAMSباإلضافة إلى آلية بناء نموذج توازف عاـ باستخداـ ،المحاسبة االجتماعية

وتحفيز النمو مف خبلؿ إزالة  ،بيدؼ االرتقاء باألداء االقتصادي ،تطبيقية عمى االقتصاد المصري
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التركيز عمى إصبلح النظاـ  جرىكفاءة االقتصادية وبتفصيؿ أكثر ورفع معدالت ال ،التشوىات
واستبداليا بضريبة  ،وذلؾ بإلغاء الضرائب السمعية العديدة ،الضريبي بغية إزالة التشوىات السعرية

وكذلؾ توحيد وتخفيض معدالت الرسوـ الجمركية عمى الواردات السمعية.  ،موحدة عمى القيمة المضافة
 بلقتصاد المصري. ستاتيكي لإا النموذج بأنو نموذج توازف عاـ يوصؼ ىذ

دراسة لمجموعة مف ، دراسة قياسية لسوؽ العمؿ في مصر باستخداـ نموذج التوازف العاـ .9
طا، عماد عبد المسيح الباحثيف )د. عمي عبد العاؿ خميفة، د. محسف محمود البطراف، سيرة خميؿ ع

لزراعييف، التنمية الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي، المؤتمر الحادي عشر لبلقتصادييف ا شحاتو(
 ج مف أىميا:مجموعة مف النتائ إلىة الدراس خمصت ىذه، 2003البشرية في القطاع الريفي، سبتمبر

 الزراعية.  يتأثر باالستثمارات وال يالقوم الزراعي بالناتج الزراعية العمالة عمى الطمب يتأثر 
 العمؿ لصالح العمالة عمى والطمب التكنولوجيا بيف إحبللية عبلقة وجود . 
 بالنسبة االستثمارات مرونة عدـ نتيجة النقدية السياسة فعالية وعدـ المالية السياسة فعالية 

 . كؿ القطاعات في الفائدة لسعر
  استخداـ  يجب ولذلؾ االستيبلؾ، مف لمحد الضرائب زيادة أدت حيث المالية السياسة فعالية

 التشغيؿ. وزيادة والدخؿ االستيبلؾ لزيادة الضرائب بخفض توسعية مالية سياسة
 سادسًا: مرف غير الفائدة لسعر بالنسبة النقود عمى الطمب نظرًا ألف النقدية السياسة فعالية ،

 استخداـ يجب لذلؾ عرض النقود في التغير مف أكبر القومي الناتج في التغيروبما أف 
 جديدة لعبلج عمؿ فرص وخمؽ القومي والناتج يالكم الطمب لزيادة توسعية نقدية سياسة
 .البطالة مشكمة

تقديـ دراسة تتناوؿ موضوع نماذج التوازف العاـ كإحدى أىـ في الحقيقة يتركز جديد ىذا البحث في 
يـ آثار السياسات االقتصادية، كما يتركز جديده في استخداـ ىذا النوع التي تستخدـ لتقو األدوات 

إحدى الضراب  تشكؿ ثار االقتصادية لمضراب  والرسوـ في سورية حيث مف النماذج في دراسة اآل
 .أىـ أدوات السياسة المالية
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 الباب األول: الدراسة النظرية
 

 انفصم األول
 دراسة واقغ انُظاو انضرٌبً انسىري

 
 انفصم انثاًَ

 دراسة اَثار االقتصادٌة نهضرائب وانرسىو 
 

 

 انثانثانفصم 
 يصفىفة احملاسبة االختًاػٍة ومنارج انتىازٌ انؼاو 
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 الفصل األول
 دراسة واقع النظام الضريبي السوري

 ادلبحث األول: يقذية يف انضرائب
 يفهىو انضرٌبة

 أهذاف انضرٌبة
 قىاػذ انضرٌبة

 انتُظٍى انفًُ نهضرٌبة
 انُظاو انضرٌبً

 : أَىاع انضرائبانثاًَادلبحث 
 انسىريخصائص انُظاو انضرٌبً 

 أَىاع انضرائب
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 ادلبحث األول: يقذية يف انضرائب
 

مف األىمية بمكاف الوقوؼ عمى بعض المفاىيـ الضريبية قبؿ التعرؼ عمى اآلثار االقتصادية 
وليذا سنتعرؼ في ىذا المبحث عمى مفيوـ الضريبة، وأىدافيا، وقواعدىا،  ،لمضرائب والرسوـ

  .وتنظيميا الفني، باإلضافة إلى مفيوـ النظاـ الضريبي
ىمغؼومىالضروبظ .1

نشأت الضريبة مع وجود المجتمع وتطور مفيوميا بتطوره، حيث اتخذت أشكااًل مختمفة عمى مر 
عندما تحولت مف  ،شرإال أف األىمية الكبرى لمضريبة تمثمت في القرف السابع ع ،العصور التاريخية
يقوـ بيا األفراد إلى فريضة إلزامية تؤدى عمى شكؿ مالي أو نقدي، حيث اتفؽ في خدمة اختيارية 

وكانت بريطانيا أوؿ  ،القرف الثامف عشر عمى أف تحظى الضريبة بموافقة ممثمي الشعب قبؿ فرضيا
التي قضت بوجوب  ،ـ1628عندما أصدر الممؾ شارؿ وثيقة إعبلف الحقوؽ عاـ  ،ذلؾ مف أعمنت

لتقرُّ فرنسا ىذه الوثيقة بعد قياـ الثورة عاـ  ،موافقة ممثمي الشعب عمى كؿ ضريبة قبؿ فرضيا
  5حيث أصبحت قاعدة دستورية راسخة التطبيؽ. ،ـ وتنتشر فيما بعد إلى بقية دوؿ العالـ1789

، إلى أف أصبح ليا أىداؼ اجتماعية واقتصادية ،ازدادت أىمية الضرائب ،المؤسسة مع تطور دور
تعددت تعاريؼ الضريبة التي تختمؼ وليذا فقد تختمؼ باختبلؼ النظـ السياسية واالقتصادية لمدوؿ، 

 باختبلؼ النظاـ الذي تخدمو ومف ىذه التعاريؼ: 
 6ا قانونيًا وسنويًا طبقًا لقدراتيـ التكميفية.وسيمة لتوزيع األعباء العامة بيف األفراد وتوزيعي 

"مساىمة تأخذ صورة عينية أو نقدية )وىو الوضع األغمب( يجبر األفراد )سواء كانوا أشخاصًا  
بغض النظر عما إذا كانوا يستفيدوف أـ ال مف الخدمات  ،طبيعييف أو اعتبارييف( عمى تقديميا لمدولة

وىي تفرض عمييـ تحقيقًا  ،رجة استفادتيـ مف ىذه الخدماتالعامة التي تقوـ بيا الدولة وعف د
  7ألغراض مالية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".

                                                             
 . 80-79، ص2008شرؼ، سمير: االقتصاد المالي والنقدي، منشورات جامعة تشريف، كمية االقتصاد، البلذقية،  5
 . 24-23، ص1987البطريؽ، يونس أحمد: النظـ الضريبية، الدار الجامعية، بيروت،  6
 . 107، ص1982، دار النشر المغربية، الرباط، : نظرية المالية العامة والسياسات الماليةالصباخي، حمدي: دراسات في االقتصاد العاـ 7
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وتستخدميا وسيمة لتحقيؽ أىدافيا  ،"فريضة مالية تضامنية تقتطعيا الدولة بصورة نيائية ومباشرة 
  8العامة".

جبرية ونيائية ودوف مقابؿ في سبيؿ مبمغ مف الماؿ تفرضو الدولة وتجبيو مف المكمفيف بصورة  
 9تغطية النفقات العمومية أو في سبيؿ تدخؿ الدولة فقط.

 ،اقتطاع عيني أو نقدي، يدفعو األشخاص الطبيعيوف أو االعتباريوف لمدولة بصفة إجبارية نيائية 
  10.وىي تفرض لتحقيؽ األىداؼ العامة لمدولة

خاص الطبيعييف واالعتبارييف وفقًا لمقدرتيـ استقطاع نقدي تفرضو السمطات العامة عمى األش 
  11بقصد تغطية األعباء العامة ولتحقيؽ تدخؿ الدولة. ،التكميفية بطريقة نيائية وببل مقابؿ

لغرض تمويؿ  ،بما ليا مف سمطة عمى األفراد ببل مقابؿ ،فريضة مالية نقدية تجبى عف طريؽ الدولة 
والتي تعبر عف فمسفة نظاـ  ،نفقاتيا العامة وتحقيؽ األىداؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  12الحكـ لتمؾ الدوؿ.

وعمى خدمة أىداؼ  ،ومف خبلؿ دراسة ىذه التعاريؼ يمكف القوؿ أف أكثرىا تؤكد عمى صفة اإلجبار
فريضة نقدية يدفعيا المكمؼ،  :وعميو نسوؽ التعريؼ التالي: الضريبة ىي ،الدولة العامة وغيرىا

بصورة إلزامية، ونيابية، ودوف مقابؿ، بغرض تحقيؽ نفع عاـ، وذلؾ وفقًا لقدرة المكمؼ عمى 
 الدفع. 

ىأهدافىالضروبظ .2
ى ىدؼ فقد اقتصرت أىداؼ الضريبة زمنًا طويبًل عم ،انطبلقًا مف ضرورة بقاء الضريبة عمى الحياد

الذي يتجمى في تأميف األمواؿ البلزمة لتغطية النفقات العامة، غير أف مبدأ  ،واحد وىو اليدؼ المالي

                                                             
 . 162، ص1982بشور، عصاـ: المالية العامة والتشريع الضريبي، مطبعة اإلنشاد، دمشؽ،  8
 ،1995ار الخمود، الطبعة األولى، قطيش، عبد الرؤوؼ: المالية العامة )الموازنة الضرائب والرسـو )دراسة مقارنة((، د -عواضة، حسف 9

 .  347ص
 .30، ص1996، منشورات جامعة دمشؽ، كمية االقتصادستيف المالية والنقدية، كنعاف، عمي: اقتصاديات الماؿ والسيا 10
 . 16، ص2006الميايني، محمد خالد وآخروف: المحاسبة الضريبية، منشورات جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، دمشؽ،  11
 .22-21، ص2008راسة مقارنة(، دار الحامد، عماف، الطبعة األولى، الجحيشي، عبد الباسط: اإلعفاءات مف ضريبة الدخؿ )د 12
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حيث اعتبرت لمضريبة أىداؼ  ،"وحؿ محمو "الضريبة الداخمية ،حياد الضريبة قد اختفى شيئًا فشيئاً 
  13اقتصادية واجتماعية باإلضافة إلى أىدافيا المالية

 ،ويتجمى في تأميف موارد مالية دائمة ،وىو أحد األىداؼ الرئيسية ألي ضريبة اليدؼ المالي: -2-1
 لتغطية نفقات الدولة العامة الجارية واالستثمارية. 

 تستخدـ الضريبة لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية مثؿ:  األىداؼ االقتصادية: -2-2

  ئيًا مف تشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية: ويكوف ذلؾ بإعفاء تمؾ النشاطات كميًا أو جز
الضريبة، وتوفير الحماية لمصناعة المحمية بفرض ضرائب مرتفعة عمى السمع والبضائع 
المماثمة مف الخارج، باإلضافة إلى استخداـ حصيمة الضريبة في دعـ القطاع الخاص 

 ولقيامو بمشاريع ذات فوائد اقتصادية واجتماعية.  ،لمواجية األزمات االقتصادية

 وتارة أخرى  ،دي: يتسـ النظاـ االقتصادي المعاصر تارة بالرخاءمعالجة الركود االقتصا
بالركود ومثؿ ىذه الدورات ليا تأثير سمبي عمى االقتصاد الوطني، ففي حالة الركود 

عندئذ تقوـ الحكومة بزيادة القوة  ،االقتصادي يقؿ الشراء واالستيبلؾ وتتكدس المنتجات
ض معدؿ ضريبة الدخؿ في أجزائيا األولى ورفع تخفيعبر الشرائية لدى ذوي الدخؿ المحدود 

 ،اإلعفاء الضريبي، وزيادة اإلعفاءات العائمية، وتخفيض معدالت الضرائب غير المباشرة
وخصوصًا تمؾ المتعمقة بالحاجات األساسية لممواطنيف كالخبز والحميب ومشتقاتو. أما في فترة 

ورفع  ،الحكومة بتقميؿ اإلنفاؽ الحكومي عندئذ تقوـ ،االزدىار حيث يزداد الشراء واالستيبلؾ
وكبح اإلنفاؽ ، وعمى السمع لتخفيض القوة الشرائية عند األفراد ،الضرائب عمى الدخوؿ

لتعطي دفعًا لممشاريع اإلنتاجية. ىذه  ،وتخفيض الضرائب عمى رأس الماؿ واالدخار ،الخاص
 اإلجراءات يجب أف تكوف ضمف سياسة اقتصادية متكاممة وليست إجراءات ضريبية منعزلة. 

  منع التمركز في المشاريع االقتصادية: يمكف استخداـ الضريبة كوسيمة لمحاربة التمركز في
 يجريددة الجنسية، بحيث التي يمكف أف تتمثؿ في ظيور شركات متع ،المشاريع االقتصادية

فرض ضرائب خاصة عمى اندماج الشركات التي تتجو نحو التمركز، أو فرض ضرائب 

                                                             
-183، ص2000الميايني، محمد خالد، الجشي، خالد الخطيب: المالية العامة والتشريع الضريبي، منشورات جامعة دمشؽ، سورية،  13
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ما يزيد مف في الشركات المتجية نحو التكتؿ، خاصة عمى كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج 
 ويحد بالتالي مف ظاىرة التمركز والتكتؿ في النشاط االقتصادي.  ،تكمفة السمعة المنتجة

 ع االستثمار واالدخار: كأف تقوـ الدولة بإعفاء أو تخفيض الضريبة عمى الودائع في تشجي
 أو أي استثمار مالي يدعـ االقتصاد الوطني.     ،صناديؽ االدخار

 ولعؿ مف أىـ ىذه األىداؼ: األىداؼ االجتماعية: -2-3

 و كما ى ،مف خبلؿ فرض ضريبة عمى الثروات ،إعادة توزيع الدخوؿ بيف فئات المجتمع
مطبؽ في ألمانيا وفرنسا، وفرض ضرائب عالية عمى السمع الكمالية، وزيادة الضرائب عمى 

 بتطبيؽ مبدأ التصاعد الضريبي عمى دخوليـ.  ،ذوي الدخؿ المرتفع

  توجيو سياسة النسؿ في الدولة: فالدولة الراغبة في تحديد النسؿ تقوـ برفع معدؿ الضرائب
كما ىو الحاؿ في كؿ مف اليند  ،اد عدد أفراد األسرةويزداد المعدؿ بازدي ،عمى الدخوؿ

 والصيف. في حيف الدولة التي ترغب في تشجيع النسؿ تقوـ بخفض معدالت الضرائب وىكذا.  

 وذلؾ بإعفاء رأس  ،معالجة أزمة السكف: يمكف استخداـ الضريبة كوسيمة لحؿ مشكمة السكف
 الماؿ المستثمر في ىذا القطاع مف الضرائب لفترة محددة مثبًل.  

  معالجة بعض الظواىر االجتماعية السيئة: تستطيع الدولة عف طريؽ الضرائب أف تحد مف
 ،وصحة األفراد ،التي تسيء إلى الصحة العامةو  ،الكثير مف الظواىر المنتشرة في المجتمع

خبلؿ فرض ضرائب مرتفعة عمى صنعيا وبيعيا يمكف الحد مف ىذه مف ، الدخاف مثبلً ك
 الظاىرة.     

 قواردىالضروبظ .3

ومصمحة المكمؼ في تخفيض أعبائو،  ،لتحقيؽ التوازف بيف مصمحة الدولة في حصوليا عمى مواردىا
ع الضريبي أف يأخذ بعيف فإف عمى المشرّ  ،ولتحقؽ الضريبة أىدافيا المالية واالقتصادية واالجتماعية

 االعتبار مجموعة مف القواعد حيف وضعو لمنظاـ الضريبي، وجوىر ىذه القواعد ما يمي:  
تنبع ىذه القاعدة مف القدرة التكميفية لدافع الضريبة )المكمؼ( في المساىمة  العدالة: -3-1

فمف بتحمؿ األعباء العامة، بحيث تكوف مساىمتو في ىذه األعباء متناسبة مع دخمو، 
يحصؿ عمى دخؿ عاؿ يحصؿ بالمقابؿ عمى حماية الدولة لو ولدخولو، ولذلؾ فعميو أف 
يساىـ في نفقات الدولة بقسط أكبر، ومع انخفاض الدخؿ تنخفض المساىمة في نفقات 
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بحيث يعفى أصحاب الدخوؿ المنخفضة مف أداء الضريبة، حيث كتب آدـ سميث  ،الدولة
سيـ رعايا كؿ دولة في نفقات الحكومة بحسب مقدرتيـ في ىذا الصدد قائبًل "يجب أف ي

 14أي بنسبة الدخؿ الذي يتمتعوف بو في ظؿ حماية الدولة". ،النسبية بقدر اإلمكاف
فرض الضريبة عمى جميع األشخاص واألمواؿ ببل  يجب ولتحقيؽ مبدأ عدالة الضريبة

الت اإلعفاءات مثؿ حا، تجاىؿ ىذا الشرط يجرياستثناء، إال أنو في بعض الحاالت 
إعفاء الفقراء واألشخاص  يجريالتي ليا مبررات اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث 

تخفيض عبء  يجري دخوليـ الحد األدنى البلـز لممعيشة، عممًا أنوالذيف ال تتجاوز 
  15.الضريبة وفقًا لؤلعباء العائمية والديوف

القاعدة أف يوفر الوضوح التاـ في عمى المشرع الضريبي في ىذه الوضوح واليقيف:  -3-2
ضريبة ستفرض عمى المكمؼ مف حيث مقدارىا، زماف جبايتيا، مكاف  ةصياغتو ألي

دفعيا، فبل يجوز أف تكوف الضريبة مبيمة قابمة لتأويبلت السمطة اإلدارية وتحكميا، وفي 
انعداـ اليقيف ىذا الصدد يقوؿ آدـ سميث "إف انعداـ العدالة ميما كاف كبيرًا أىوف شرًا مف 

ميما كاف قميبًل"، وليذا فإف كؿ ضريبة ال يعرؼ المكمؼ مقدارىا، موعد دفعيا، وكيفية 
رىاؽ المكمفيف ويجب عدـ فدفعيا  يي ضريبة تعسفية تؤدي لسوء االستعماؿ واالختبلس وا 

 دفعيا.  

 كيفي أكثر األوقات مبلءمة لممكمؼ  ويقصد بيذه القاعدة تحصيؿ الضريبةالمالءمة:  -3-3
يسيؿ عميو دفعيا، ويعتبر الوقت الذي يحصؿ فيو المكمؼ عمى دخمو )أو ربحو( أكثر 
األوقات مبلءمة لدفع الضريبة، كأف تجبى ضريبة الرواتب واألجور عند استبلـ المكمؼ 
ألجره، وتجبى ضريبة األرباح الصناعية والتجارية في نياية الدورة المالية وعند تحقيؽ 

 ع العقارات مف المكمفيف بعد دفع بدالت اإليجار.    الربح، وتجبى ضريبة ري

بحيث يكوف الفرؽ بيف ما يدفعو  ،وتعني االقتصاد في نفقات جباية الضرائباالقتصاد:  -3-4
المكمؼ مف ضرائب وما يدخؿ منيا إلى الخزانة العامة في أقؿ مبمغ ممكف، أي أف تكوف 

                                                             
 .192، ص2000، مرجع سابؽ، خالد الخطيب: المالية العامة والتشريع الضريبي، الميايني، محمد خالد، الجشي 14
 . 4ص ، 2000مرجع سابؽ  : النظاـ الضريبي السوري واتجاىات إصبلحو،الجميبلتي، محمد 15
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نفقات اإلدارة الضريبية في تحقؽ الضريبة، وفرضيا وجبايتيا، في حدود المعقوؿ مقارنة 
بالمردود الضريبي، ولذلؾ يتوجب فرض الضرائب التي تكثر إيراداتيا وتقؿ نفقات 

 تحصيميا. 

ويقصد بالمرونة نسبة التغير في حصيمة الضريبة مقارنة بالتغير في إجمالي  المرونة: -3-5
لذلؾ يجب زيادة الحصيمة الضريبية كمما زاد الدخؿ القومي، فالعبلقة الدخؿ القومي، و 

 طردية بيف حصيمة الضرائب والدخؿ القومي. 

ىالتنظومىالغنيىللضروبظ .4
ويقصػػد بػػو مجموعػػة اإلجػػراءات التػػي تتعمػػؽ بتحقػػػؽ الضػػريبة وتحصػػيميا، والتػػي تختمػػؼ مػػف فتػػرة إلػػػى 

صػياغة التنظػيـ الفنػي لمضػريبة اسػتنادًا إلػى مػزيج ومف دولة إلى دولػة أخػرى، فكػؿ دولػة تحػاوؿ  ،أخرى
متكامؿ مف أنواع الضرائب تحقؽ مػف خبللػو أىػداؼ مجتمعيػا، حيػث يتػأثر ىػذا التنظػيـ بطبيعػة النظػاـ 

خػػػر دراسػػػة كػػػؿ مػػػف مطػػػرح الضػػػريبة )الوعػػػاء(، بمعنػػػى آالسياسػػػي واالقتصػػػادي لمدولػػػة ودرجػػػة تطػػػوره. 
 ريبة.معدؿ الضريبة )السعر(، تحقؽ وتحصيؿ الض

 مطرح الضريبة )الوعاء(: -4-1
فػإف أوؿ مػا يقػوـ بػو المشػرع ىػو تحديػد مطػرح ىػذه الضػريبة، ويقصػد بمطػرح  ،عند تنظيـ الضػريبة

وقػػد  ،الضػػريبة المػػادة الخاضػػعة لمضػػريبة، وىػػذا المطػػرح قػػد يكػػوف إيػػراد شػػخص أو المػػاؿ بحػػد ذاتػػو
ىػو  لػذلؾ فػإف مطػرح الضػريبة ،قػدين استقطاعكيكوف واحدًا أو متعددًا، وكما عرفنا الضريبة سابقًا 

 مػػاؿ سػػواء أكػػاف ىػػذا المػػاؿ دخػػبًل أـ نفقػػة أـ ثػػروة. إف اختيػػار مطػػرح الضػػريبة ميػػـ جػػدًا فػػي دراسػػة
 16، وغالبًا ما تسمى الضرائب باسـ مطرحيا، وىنا يمكننا أف نميز بيف:أي نظاـ ضريبي

 الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة. 

 ب الشخصيةالضرائب العينية والضرائ.   

 الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. 

 الضرائب عمى رأس الماؿ والضرائب عمى الدخؿ والضرائب عمى اإلنفاؽ. 

 
 

                                                             
 .194، ص2000، مرجع سابؽالميايني، محمد خالد، الجشي، خالد الخطيب: المالية العامة والتشريع الضريبي،  16
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 الضريبة الوحيدة والضراب  المتعددة:  -4-1-1

باإلضػػافة إلػػى عػػدد مػػف  ،ويقصػػد بنظػػاـ الضػػريبة الوحيػػدة أف تفػػرض الدولػػة ضػػريبة واحػػدة رئيسػػية
الضػػػرائب الثانويػػػة، أو أف تفػػػرض الدولػػػة ضػػػريبة واحػػػدة فقػػػط، كػػػأف تفػػػرض الضػػػريبة عمػػػى النشػػػاط 

ويػػرى  17الزراعػػي أو الريػػع العقػػاري أو اإلنفػػاؽ العػػاـ أو رأس المػػاؿ أو مجمػػوع الػػدخؿ لكػػؿ مكمػػؼ،
ت تحصػػيميا، إال أنػػو أنصػار ىػػذا النػوع مػػف الضػرائب أنيػػا تتميػز بالبسػػاطة والسػيولة وانخفػػاض نفقػا

 يعاب عمييا ما يمي:
 صعوبة اختيار األمواؿ والتصرفات التي تصمح مطرحًا لمضريبة الوحيدة. 
اعتمػػاد الدولػػة عمػػى ضػػريبة وحيػػدة لتمويػػؿ نفقاتيػػا يزيػػد مػػف العػػبء عمػػى المكمػػؼ بيػػا ويدفعػػو  

 لمحاولة التيرب منيا.
 غير عادلة العتمادىا عمى نشاط وحيد وليس عمى األنشطة المختمفة.  

فػػي حػػيف يقصػػد بنظػػاـ الضػػرائب المتعػػددة أف الدولػػة تعتمػػد عمػػى أنػػواع متعػػددة ومختمفػػة مػػف الضػػرائب، 
نظػػاـ الضػػرائب المتعػػددة، لكػػف ىػػذا ال يعنػػي  ؿوقػػد أدت عيػػوب الضػػريبة الوحيػػدة إلػػى جعػػؿ الػػدوؿ تفضػػ

ائب، ألف اإلفراط في فرض الضػرائب يػؤدي إلػى تعقيػد النظػاـ الضػريبي، وزيػادة اإلفراط في فرض الضر 
بحيػػث ال  ،نفقػػات التحصػػيؿ، وعرقمػػة النشػػاط االقتصػػادي... لػػذلؾ عمػػى الػػدوؿ اختيػػار الضػػرائب بعنايػػة

   18.يوبحيث تتفؽ مع نظاميا وبنيانيا االقتصاد ،يزيد عددىا بصورة كبيرة
 ة:الضراب  العينية والضراب  الشخصي -4-1-2

الضػػػرائب التػػػي تػػػرتبط بمطرحيػػػا دوف أف تأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار  تعػػػرؼ الضػػػرائب العينيػػػة عمػػػى أنيػػػا
ظػػروؼ المكمػػؼ الشخصػػية والعائميػػة، فمػػثبًل تفػػػرض ضػػريبة الرواتػػب واألجػػور عمػػى العػػػامميف دوف 
التمييػػز بػػػيف العامػػػؿ األعػػزب والعامػػػؿ المتػػػزوج الػػذي يعيػػػؿ زوجػػػة وأوالد، وتمتػػاز الضػػػرائب العينيػػػة 

إال أنيػػا غيػػر عادلػػة حيػػث ال تأخػػذ  ،بالبسػػاطة والسػػيولة فػػي التطبيػػؽ وانخفػػاض تكػػاليؼ تحصػػيميا
 المقدرة التكميفية والحالة االجتماعية لممكمؼ بالحسباف.

                                                             
 .   173، ص2004 كمية االقتصاد، ،منشورات جامعة حمبفرىود، محمد سعيد: مبادئ المالية العامة، الجزء األوؿ،  17
     .175، ص2004، مرجع سابؽفرىود، محمد سعيد: مبادئ المالية العامة، الجزء األوؿ،  18
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بػػػؿ تأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار ، أمػػػا الضػػػرائب الشخصػػػية فيػػػي الضػػػرائب التػػػي ال تػػػرتبط بمطرحيػػػا فقػػػط
والحالػػػة االجتماعيػػػػة لممكمػػػػؼ  ،أخػػػػذ المقػػػدرة التكميفيػػػػةالظػػػروؼ الشخصػػػػية والعائميػػػة لممكمػػػػؼ، أي ت

 .  بالحسباف، وبالتالي فيي تعتبر أكثر عدالة مقارنة بالضرائب العينية

 الضراب  المباشرة والضراب  غير المباشرة:  -4-1-3

فػػي ـ، ومػػازاؿ ىػػذا التقسػػيـ مسػػتخدمًا إف تقسػػيـ الضػػرائب إلػػى مباشػػرة وغيػػر مباشػػرة ىػػو تقسػػيـ قػػدي
فالضػػريبة المباشػػرة ىػػي الضػػريبة التػػي تفػػرض عمػػى رأس مػػاؿ المكمػػؼ أو دخمػػو  كثيػػر مػػف الػػدوؿ،

بشػػكؿ مباشػػر مػػع مراعػػاة مقدرتػػو التكميفيػػة، أمػػا الضػػريبة غيػػر المباشػػرة فيػػي الضػػريبة التػػي تفػػرض 
عمى استعماالت الدخؿ، ويبدو مف التعريفيف السابقيف أف التمييز بػيف الضػرائب المباشػرة والضػرائب 

سػػػػيؿ، إال أف الواقػػػػع غيػػػػر ذلػػػػؾ، فػػػػالتفريؽ بػػػػيف ىػػػػذيف النػػػػوعيف مػػػػف أكثػػػػر األمػػػػور غيػػػػر المباشػػػػرة 
لعػػػدـ وجػػػود معيػػػار واضػػػح يميػػػز بػػػيف النػػػوعيف بشػػػكؿ نيػػػائي، إال أف ىنػػػاؾ عػػػدة  ،الضػػػريبية تعقيػػػداً 

   نذكرىا سريعًا:معايير لمتفريؽ بيف الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 
  :اشرة إذا اُعتمد في تحقؽ الضريبة تعتبر الضريبة مبعيار، بحسب ىذا المالمعيار اإلداري

ونوع الضريبة التي يخضع ليا  ،تتضمف أسماء المكمفيف وعناوينيـ ،وتحصيميا عمى جداوؿ اسمية
وليس باالعتماد عمى  ،كؿ منيـ ومقدارىا، أما الضرائب التي تجبى بمناسبة وقوع حوادث معينة

ومقدار الضريبة بشكؿ مسبؽ فتعتبر  ،ويتعذر فييا تحديد اسـ المكمؼ ،جداوؿ اسمية معدة مسبقاً 
 ضرائب غير مباشرة.

  :إذا كػاف الشػخص الػذي يتحمػؿ عػبء ىذا المعيار تعتبر الضريبة مباشػرة  وفؽالمعيار االقتصادي
، أمػػا إذا اسػػتطاع المكمػػػؼ بالضػػريبة نقػػػؿ عبئيػػا إلػػػى المكمػػؼ بيػػػا الضػػريبة بشػػكؿ نيػػػائي ىػػو ذاتػػػو

    19ر تعتبر الضريبة غير مباشرةشخص آخ

  :إذا كانػػػت المػػػادة الخاضػػػعة تعتبػػػر الضػػػريبة مباشػػػرة وفقػػػًا ليػػػذا المعيػػػار معيػػػار الثبػػػات واالسػػػتقرار
كالػدخؿ أو رأس المػاؿ أو العقػارات  ،لمضريبة تتمتع بقدر معيف مػف الثبػات واالسػتقرار لػدى المكمػؼ
عرضػػػية أو متقطعػػػة فإنيػػػا تعتبػػػر غيػػػر  فإنيػػػا تعتبػػػر مباشػػػرة، أمػػػا إذا كانػػػت تفػػػرض عمػػػى تصػػػرفات

 .مباشرة

                                                             
في سورية )دراسة مقارنة وتحميمية مف واقع قطع حسابات  الضابط، مديف إبراىيـ: دور ضرائب الدخؿ في تمويؿ الموازنة العامة لمدولة 19

 .10، ص2001(، 1996وحتى عاـ  1988الموازنات العامة لؤلعواـ 
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يمكػػف القػػوؿ أنػو مػػف الصػػعب وضػع معػػايير ثابتػة ودقيقػػة وشػػاممة لمتفريػؽ بػػيف الضػػرائب  ممػا سػػبؽ
والتشػػريعات  ،المباشػػرة والضػػرائب غيػػر المباشػػرة، والماليػػة العامػػة الحديثػػة تجػػاوزت مثػػؿ ىػػذا التقسػػيـ

الضريبية المعاصرة لـ تنص في قوانينيا عف ضريبة أنيػا مباشػرة وغيػر مباشػرة، ىػذا باإلضػافة إلػى 
 أف المنظمات الدولية قسمت إيرادات الدولة عمى النحو التالي:  

 الضرائب عمى الدخؿ والثروة.  

رائب عمػػى ضػػرائب اإلنتػػاج واالسػػتعماؿ وتتضػػمف الضػػرائب الجمركيػػة وضػػرائب اإلنتػػاج والضػػ 
 النفقات والخدمات.  

 والتي مف أىميا:  ،مف المزاياديد تتميز الضرائب المباشرة بالع
 وتػػػؤدى فػػػي مواعيػػػد محػػػددة، تفػػػرض عمػػػى عناصػػػر  ،االنتظػػػاـ والثبػػػات النسػػػبي: بمعنػػػى أنيػػػا دوريػػػة

ضػػريبة مثػػؿ ال ،تتمتػػع بالثبػػات النسػػبي فػػبل تتػػأثر بالتقمبػػات االقتصػػادية أو إنفػػاؽ األفػػراد بشػػكؿ كبيػػر
 والضريبة عمى األرباح الصناعية. ،عمى ريع العقارات

 سػػيولة زيػػادة معػػدليا: باعتبػػار أف العناصػػر التػػي تفػػرض عمييػػا الضػػرائب المباشػػرة واضػػحة وجميػػة، 
 فمف السيؿ عمى الدولة التحكـ بمعدؿ الضريبة عندما تريد الحصوؿ عمى موارد إضافية. 

  أف يتحقػؽ اإليػراد الخاضػػع لمضػريبة فػػي مواعيػد تتناسػػب مبلءمتيػا: تحّصػؿ الضػػرائب المباشػرة بعػػد
 مع ظروؼ المكمفيف بيا.

 )والظػروؼ  ،عدالتيا: يراعػى عنػد فػرض الضػرائب المباشػرة القػدرة التكميفيػة لػدافع الضػريبة )المكمػؼ
 كمصدر دخمو وأعبائو العائمية. ،الشخصية الخاصة بو

 رض عمػى عناصػر واضػحة يسػيؿ حصػرىاانخفاض نفقات تحصيميا: بما أف الضرائب المباشرة تف، 
 فإف نفقات تحصيميا تعتبر أقؿ مف نفقات تحصيؿ الضرائب غير المباشرة.

 فيمكف أف تتجمى بما يمي:  عيوبياأما 
عف طريؽ اقتطاع جزء مف  ،ضخامة عبئيا النفسي: تؤدى الضريبة المباشرة مرة واحدة في السنة -

 محاولة تخفيفيا عف طريؽ التيرب.ما يشعره بوطأتيا ويدفعو إلى ، دخؿ المكمؼ

فيناؾ فترة بيف استحقاؽ  ،التوقيت غير المبلئـ: تحصؿ الضرائب المباشرة مرة واحدة في السنة -
 الضريبة وأدائيا لخزينة الدولة.

   والتي مف أىميا ما يمي:  ،تتميز الضراب  غير المباشرة بالعديد مف المزايا
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  الضرائب غير المباشرة ضمف أسعار السمع التي التخدير الضريبي لممكمؼ: يدفع المكمؼ
 وبالتالي ال يشعر بوطأتيا. ،يشترييا

 فعمميات اإلنفاؽ  ،التوقيت المبلئـ: تحصؿ الضرائب غير المباشرة طواؿ السنة بشكؿ مستمر
 والتداوؿ تتـ باستمرار طواؿ السنة.

  الدخؿ.شموليتيا: فيي تشمؿ جميع المواطنيف باعتبارىا تفرض عمى استخدامات 

 فتتمثؿ بما يمي:  عيو  الضراب  غير المباشرةأما 
 مقػدرة فيػي ال تراعػي ال ،عدـ عػدالتيا: بمػا أف الضػرائب غيػر المباشػرة تفػرض عمػى اسػتخداـ الػدخؿ

يػا عمػى أصػحاب الػػدخوؿ المنخفضػة أعمػى منػو عمػى أصػحاب الػػدخوؿ التكميفيػة لممكمفػيف، ألف عبئ
خميػػػـ ينفػػػؽ عمػػى االسػػػتيبلؾ، إال أف الدولػػة يمكػػػف أف تتبػػػع أف الجػػزء األكبػػػر مػػف دذلػػػؾ  ،المرتفعػػة
مػػػػا يجعميػػػا أكثػػػػر عدالػػػة كإعفػػػػاء السػػػمع الضػػػػرورية التمييػػػز فػػػػي الضػػػرائب غيػػػػر المباشػػػرة، سياسػػػة 

 فرض معدؿ مرتفع عمى السمع الكمالية.و وتخفيض معدليا، 

 ألف مطرحيػا يتكػوف  ،ارتفاع نفقات تحصيميا: تتطمب الضػرائب غيػر المباشػرة نفقػات تحصػيؿ كبيػرة
كمػػا أنيػػا غيػػر ثابتػػة، فتحصػػيميا يحتػػاج إلػػى عػػدد  ،والحػػوادث العرضػػية ،مػػف النفقػػات االسػػتيبلكية

 كبير مف الموظفيف لجبايتيا.
فػي الحقيقػػة إف الضػػرائب المباشػػرة والضػرائب غيػػر المباشػػرة تتمتػػع بمزايػا وعيػػوب يتبلفػػى كػػؿ منيمػػا 

الػدوؿ إلػى األخػذ بػالنوعيف معػًا فػي أنظمتيػا الضػريبية، عيوب النوع اآلخر إلػى حػد مػا، لػذلؾ تعمػد 
طبيعػػة النظػػاـ  وفػػؽمػػع اخػػتبلؼ نسػػبة الضػػرائب المباشػػرة إلػػى غيػػر المباشػػرة مػػف دولػػة إلػػى أخػػرى 

 السياسي واالقتصادي لمدولة. 
 الضراب  عمى رأس الماؿ والضراب  عمى الدخؿ والضراب  عمى اإلنفاؽ: -4-1-4
وتمتػاز بأنيػا تشػجع  تفرض ىذه الضرائب عمى رأس المػاؿ. الضراب  عمى رأس الماؿ: -4-1-4-1

عندما تفػرض عمػى أمػواؿ مجمػدة كػالحمي والمجػوىرات،  ،عمى استثمار األمواؿ وتزيد مف الدخؿ القومي
كمػػػا تسػػػػاعد الدولػػػػة عمػػػػى إعػػػادة توزيػػػػع الثػػػػروة بػػػػيف المػػػػواطنيف، فيػػػي تفػػػػرض عمػػػػى أصػػػػحاب الثػػػػروات 

 صحاب الدخؿ المحدود. واألغنياء، وال تفرض عمى العماؿ وأ

                                                             
  :األمواؿ مستثمرة أـ غير مستثمرة، مجموع األمواؿ المنقولة وغير المنقولة التي يممكيا الشخص في لحظة معينة سواء كانت ىذه رأس المال

 .أو عينياً تحقؽ دخبًل نقديًا 
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قمة حصيمتيا لسيولة التيرب منيا )يسيؿ إخفاء بعض األمواؿ  ىذا النوع مف الضرائب يعاب عمى
مكانية التبلعب في مجوىرات(، باإلضافة إلى كالحمي وال صعوبة تطبيقيا لعدـ وضوحيا وا 
 تتخذ الضرائب عمى رأس الماؿ أحد األشكاؿ التالية: حسابيا.

  تفػرض الضػريبة عمػى إجمػالي رأس المػاؿ الػذي يممكػو الفػرد  ممكيػة رأس المػاؿ:الضػريبة عمػى
بغض النظر عف شكمو أو طريقة الحصوؿ عميػو، وقػد طبػؽ ىػذا النػوع مػف الضػريبة عمػى رأس 
الماؿ في األنظمة الماليػة القديمػة، أمػا فػي الوقػت الحػالي فيطبػؽ فػي الحػاالت االسػتثنائية التػي 

 مواؿ كالحروب أو األزمات االقتصادية.تحتاج فييا الدولة إلى أ

 :تفػػرض الضػػريبة عمػػى الزيػػادة فػػي رأس المػػاؿ نتيجػػة أسػػباب  الضػػريبة عمػػى زيػػادة رأس المػػاؿ
ومػػػػػف أمثمػػػػػة ىػػػػػذه  ،ودوف أف يرافقيػػػػػا جيػػػػػد مممػػػػػوس مػػػػػف قبػػػػػؿ المالػػػػػؾ ،عرضػػػػػية أو اسػػػػػتثنائية

ة فػػػي قيمػػػة الضػػػرائب التػػػي تفػػػرض عمػػػى جػػػوائز اليانصػػػيب، والضػػػرائب عمػػػى الزيػػػاد الضػػػرائب:
   20وتتخذ ىذه الضريبة أحد الشكميف التالييف: ،العقارات
تفػػرض كضػػريبة خاصػػة ودوريػػة عمػػى الزيػػادة الطارئػػة فػػي رأس المػػاؿ فػػي فتػػرات زمنيػػة  األوؿ:

معينة كعشر سنوات مثبًل، وذلؾ مف خبلؿ تقدير قيمة الممكية فػي بدايػة الفتػرة ونيايتيػا وفػرض 
 الضريبة عمى الفرؽ بينيما.

خضػػاعيا لمضػػريبة العامػػة  ،إضػػافة الزيػػادة فػػي رأس المػػاؿ إلػػى الػػدخؿ العػػاـ لممكمػػؼ الثػػاني: وا 
عمػى الػدخؿ، أي تعامػػؿ الزيػادة كػدخؿ رغػػـ اخػتبلؼ طبيعتيػػا عػف الػدخؿ فيػػي غيػر دوريػػة، وال 

 تتجدد بشكؿ دوري، وتحدث بدوف جيد المكمؼ. 
 :يبة عمػى انتقػاؿ الثػروة مػف شػخص تفرض الضر  الضريبة عمى انتقاؿ الممكية واكتسا  الثروة

كمػػػا فػػي حػػػاالت الوصػػػية واليبػػػة واإلرث،  ،إلػػى آخػػػر، أي عنػػػد اكتسػػػاب الثػػروة بػػػدوف أي جيػػػد
وتفػػػػرض إمػػػػا عمػػػػى مجمػػػػوع التركػػػػة بعػػػػد دفػػػػع جميػػػػع  ،وأىػػػػـ أشػػػػكاليا الضػػػػريبة عمػػػػى التركػػػػات

الموصػػػى وقبػػػؿ توزيػػػع التركػػػة عمػػػى الورثػػػة أو  ،االلتزامػػػات المترتبػػػة عمػػػى المػػػورث أو الموصػػػي
بعػػد دفػػع جميػػع االلتزامػػات المترتبػػة حصػػة كػػؿ وارث أو موصػػى لػػو عمػػى حػػدى  ليػػـ، أو عمػػى

 وبعد توزيع التركة عمى الورثة أو الموصى ليـ.    ،عمى المورث أو الموصي

                                                             
 .371-370، ص1988، مرجع سابؽبشور، عصاـ: المالية العامة والتشريع الضريبي،  20
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تفػػرض ىػػذه الضػػريبة عمػػى دخػػؿ المكمػػؼ، وقػػد اختمػػؼ المػػاليوف  الضػػراب  عمػػى الػػدخؿ: -4-1-4-2
عتبػر الػػدخؿ كػػؿ مػا يمكػػف إنفاقػػو دوف المسػاس بالمصػػدر الػػذي فمػػنيـ مػػف ا ،حػوؿ تحديػػد مفيػػوـ الػدخؿ

ىو الثروة أو رأس الماؿ، ومنيـ مف حدد مفيػوـ الػدخؿ باالعتمػاد عمػى عنصػر الدوريػة فالػدخؿ بالنسػبة 
ليـ كؿ ريع يتجػدد بشػكؿ دوري، ومػنيـ مػف اعتبػر الػدخؿ كػؿ مػا ينػتج عػف مصػدر دائػـ ويتجػدد بشػكؿ 

دة فػػػي رأس المػػػاؿ دخػػػبًل. تتخػػػذ الضػػػريبة عمػػػى الػػػدخؿ أحػػػد الشػػػكميف دوري، ومػػػنيـ مػػػف اعتبػػػر كػػػؿ زيػػػا
 التالييف:
  :تفػػرض ىػذه الضػػريبة عمػػى مجمػػوع الػػدخوؿ التػػي يحصػػؿ عمييػػا الضػػريبة العامػػة عمػػى الػػدخؿ

 ،المكمؼ مف مختمؼ المصادر، فمثبًل إذا كاف المكمؼ تػاجرًا يحقػؽ أرباحػًا مػف أعمالػو التجاريػة
ضػػريبة تفػػػرض عمػػػى الػػػدخوؿ الناتجػػة عػػػف التجػػػارة والزراعػػػة معػػػًا. ويممػػؾ أرضػػػًا زراعيػػػة فػػػإف ال

 ىذه الضريبة بأنيا: تمتاز
ألف تحديػػػد حجػػػـ دخػػػوؿ المكمػػػؼ يسػػػمح بمعرفػػػة مقدرتػػػو  :تحقػػػؽ العدالػػػة الضػػػريبية األفقيػػػة -

 صحيح. ؿأعبائو العائمية والشخصية بشك ةالتكميفية، وتمكف مف مراعا
 عمييا: يعا تسمح بتطبيؽ المعدالت التصاعدية ألف مطرحيا كبير نسبيًا. لكف  -
 يتطمب تطبيقيا وجود إدارة ضريبية تتمتع بكفاءة عالية. -
 غالبًا ال تفرؽ بيف مصادر الدخؿ المختمفة بؿ تفرض عمييا بمعدؿ واحد. -
 يتطمب تطبيقيا انتشار الوعي الضريبي لدى المكمفيف. -

 تفػرض الضػريبة عمػى كػؿ نػوع مػف أنػواع دخػؿ المكمػؼ حسػب ى الػدخؿ: الضػراب  النوعيػة عمػ
مصػػدره، فالػػدخؿ الزراعػػي يخضػػع لضػػريبة اإليػػراد الزراعػػي، واألربػػاح التجاريػػة تخضػػع لضػػريبة 

 ىذه الضرائب بأنيا: . تمتازاألرباح التجارية
 تفرؽ بيف المطارح الضريبية المختمفة، ويمكف أف تحقؽ العدالة الضريبية النوعية. -
ع لكػؿ نػػو  المناسػب لفػػرض وتحصػيؿ الضػػريبةسػػموب األتمكػف اإلدارة الضػريبية مػػف اختيػار  -

 :عمى ىذا النوع مف الضرائب يعا مف أنواع الدخؿ. لكف 
يكػػػوف لممكمػػػؼ أكثػػػر مػػػف مصػػػػدر تعػػػدد اإلجػػػراءات الضػػػريبية وتنوعيػػػا خصوصػػػًا عنػػػػدما  -

 ما يساعد عمى التيرب منيا. لمدخؿ، 
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تفػػرض عمػػى جػػزء مػػف  األنيػػ ،بػػاء المكمػػؼ العائميػػة والشخصػػيةال تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار أع -
 مما ال يعطي فكرة صحيحة عف مقدرتو التكميفية. ،دخؿ المكمؼ

نفاقػو الضراب  عمى اإلنفاؽ:  -4-1-4-3 ويقصد بيا الضػرائب التػي تفػرض عمػى التصػرؼ بالػدخؿ وا 
أي اإلنفػاؽ غيػر االسػتثماري، ويطمػؽ عمػى ىػذه  ،لمحصوؿ عمى السمع والخػدمات االسػتيبلكية المختمفػة

الضػػػرائب تسػػػميات مختمفػػػة مثػػػؿ الضػػػرائب عمػػػى االسػػػتيبلؾ، الضػػػرائب عمػػػى السػػػمع، الضػػػرائب عمػػػى 
المبيعات، الضرائب عمى المشتريات، الضرائب عمػى االسػتعماؿ، ضػرائب عمػى اإلنتػاج المحمػي، إال أف 

   21إلنفاؽ غير االستثماري"الماليوف يفضموف استخداـ عبارة " الضرائب عمى ا
أو سػػمع  ،وبمػا أف إنفػاؽ الفػرد لمحصػوؿ عمػػى السػمع والخػدمات قػد يقسػـ إلػػى شػراء سػمع وخػدمات محميػة

 فيمكف تقسيـ الضرائب عمى اإلنفاؽ إلى نوعيف: ،أو االثنيف معاً  ،وخدمات مستوردة
 :)ىػذه الضػػرائب  قػد تفػرض الضػراب  عمػى اإلنتػاج المحمػي )السػمع والخػػدمات المنتجػة محميػًا

عمى سمعة أو خدمة واحدة، وقد تفرض عمى عدد معيف مف السمع والخدمات، ولكف ميمػا كػاف 
 عدد السمع والخدمات التي تخضع ليذه الضرائب فإنيا سوؼ تأخذ أحد األشكاؿ التالية:

تفػػػرض الضػػريبة عمػػػى السػػػمعة فػػػي مرحمػػػة واحػػػدة فقػػػط مػػػف  الضػػػريبة عمػػػى مرحمػػػة واحػػػدة: -
اإلنتاجيػػػة والتوزيعيػػػة التػػػي تمػػػر بيػػػا السػػػمعة أو الخدمػػػة، فقػػػد تفػػػرض الضػػػريبة فػػػي المراحػػػؿ 

مرحمػػة شػػراء المػػواد األوليػػة، أو عنػػد انتقػػاؿ السػػمعة مػػف المنػػتج إلػػى تػػاجر الجممػػة، أو عنػػد 
انتقاليػػا مػػػف تػػاجر الجممػػػة إلػػى تػػػاجر التجزئػػة، أو عنػػػد بيػػع السػػػمعة مػػف تػػػاجر التجزئػػة إلػػػى 

   . عة اقتصاد الدولةالمستيمؾ، وذلؾ حسب طبي
تفػػرض الضػػريبة عمػػى السػػمعة فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف  الضػػريبة التراكميػػة عمػػى كافػػة المراحػػؿ: -

مراحػػؿ إنتاجيػػا وتوزيعيػػػا، أي تفػػرض عمػػػى قيمػػة السػػمعة عنػػػدما تكػػوف مػػػادة أوليػػة، وعنػػػدما 
تكػػوف نصػػؼ مصػػنعة، وعنػػػد إتمػػاـ إنتاجيػػا أو انتقاليػػػا كسػػمعة تامػػة مػػػف المنػػتج إلػػى تػػػاجر 

يػػػع السػػػمعة مػػػف تػػػاجر الجممػػػة، وعنػػػد انتقاليػػػا مػػػف تػػػاجر الجممػػػة إلػػػى تػػػاجر التجزئػػػة، وعنػػػد ب
التجزئػة إلػى المسػتيمؾ النيػػائي، وقػد تفػرض بمعػػدؿ واحػد عمػى السػػمعة فػي كافػة المراحػػؿ أو 

يعػػػاب عمػػػى ىػػػذه الضػػػريبة: عػػػدـ إمكانيػػػة فرضػػػيا  بمعػػػدؿ مختمػػػؼ مػػػف مرحمػػػة إلػػػى أخػػػرى.
اخػػتبلؼ  ، باإلضػافة إلػىبمعػدالت مرتفعػة نسػبيًا ألنيػا سػتؤدي إلػػى زيػادة األسػعار والتضػخـ

                                                             
  . 72، ص2003عطوي، فوزي: المالية العامة)النظـ الضريبية وموازنة الدولة(، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  21
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مػػع  ،ؼ المراحػػؿ التػي تمػػر بيػػا كػؿ سػػمعةضػػريبة مػػف سػمعة إلػػى أخػػرى نظػرًا الخػػتبلعػبء ال
 صعوبة عمميات الرقابة والحصر نظرًا لكثرة المعامبلت وتكرارىا.

تفػرض ىػذه الضػريبة عمػى السػمع والخػدمات فػي كػؿ مرحمػة  الضريبة عمى القيمة المضػافة: -
لخدمػة، فيػي تشػبو الضػريبة التراكميػة مف مراحؿ اإلنتاج والتوزيع التي تمر بيػا السػمعة أو ا

عمى كافة المراحؿ، ولكنيا تختمؼ عنيا في أنيا تفرض عمى القيمػة المضػافة عمػى السػمعة 
فػػي كػػؿ مرحمػػػة، أي عمػػى الفػػرؽ بػػػيف قيمػػة المخرجػػػات وقيمػػة المػػدخبلت فػػػي كػػؿ مرحمػػػة، 

 وتمتاز ىذه الضريبة بأنيا:
  مراحؿ إنتاجيا.توحد المعاممة الضريبية لكؿ السمع ميما تعددت 
 فتػػاجر  ،إمكانيػػة وجػػود رقابػػة داخميػػة عمػػى كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ إنتػػاج وتوزيػػع السػػمعة

ال فإنػو سيضػطر  ،الجممة مثبًل سيطمب مف المنتج توضيح مبمغ الضريبة الػذي دفعػو وا 
 إلى دفعيا.

 .انخفاض عبئيا الضريبي مقارنة بالضريبة التراكمية عمى كافة المراحؿ 

 لكف يعاب عمييا:
 .يتطمب تطبيقيا وجود نظاـ استعبلـ ضريبي قوي 
 .ضرورة مسؾ المكمفيف سجبلت عمى درجة كبيرة مف الدقة 
 ما يزيد مف تكاليؼ تحصيميا.وسع األفقي في عدد المكمفيف بيا الت 

 :)تفػػرض الضػػرائب الجمركيػػة عمػػى السػػمع  الضػػراب  الجمركيػػة )السػػمع والخػػدمات المسػػتوردة
دوائر الجمركيػة كمسػتوردات أو كصػادرات، ويخضػع فػرض الضػرائب والخدمات عند اجتيازىا ال

الجمركية إلى سياسػة الدولػة فػي االسػتيراد والتصػدير، ويطمػؽ عمػى مجمػوع الضػرائب الجمركيػة 
المفروضة عمى السمع والخدمات المصدرة أو المستوردة فػي بمػد معػيف اسػـ "التعريفػة الجمركيػة" 

 ال داعي لذكرىا.إلى عدة أنواع  يمكف تقسيـ التعريفات الجمركيةىذا و 
 معدؿ الضريبة )السعر(:  -4-2

ع تحديػػد معػػدؿ الضػػريبة، ويقصػػد بػػو المبمػػغ يتوجػػب عمػػى المشػػرّ  ،تحديػػد مطػػرح الضػػريبة جػػرى بعػػد أف
ونػػػوع المطػػػرح  ،الػػػذي يختمػػػؼ بػػػاختبلؼ نػػػوع الضػػػريبة ،الػػػذي يفػػػرض عمػػػى المػػػادة الخاضػػػعة لمضػػػريبة

الضػػػريبي، ىػػػذا وعنػػػد تحديػػػد المعػػػدالت الضػػػريبية يتوجػػػب عمػػػى المشػػػرع أف يعتمػػػد عمػػػى مبػػػادئ عمميػػػة 
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تحديػد المعػدالت المثمػى لمضػرائب، فالمعػدالت الضػريبية  يجػريودراسة فنيػة موضػوعية حتػى صحيحة، 
ر أو االدخػار مػف جيػة وتشجيع االسػتثما ،تمعب دورًا ىامًا في تحقيؽ وفرة الحصيمة أو العدالة مف جية

ة األكثػػػػر اسػػػػتخدامًا ىػػػػي المعػػػػدالت الثابتػػػػة )الضػػػػريبة النسػػػػبية( والمعػػػػدالت يثانيػػػػة. والمعػػػػدالت الضػػػػريب
 المتصاعدة )الضريبة التصاعدية(.

وىػػي الضػػريبة التػػي تفػػرض بػػنفس المعػػدؿ أيػػًا كػػاف حجػػـ وعائيػػا، أي ال  الضػػريبة النسػػبية: -4-2-1
% 10يبة، فمػثبًل إذا كانػػت ضػريبة الػػدخؿ تفػرض بمعػػدؿ يتغيػر المعػػدؿ بصػغر أو ضػػخامة وعػاء الضػػر 

ؿ.س يػدفع  200000والشػخص الػذي دخمػو  ،ؿ.س 1000ؿ.س يػدفع  10000فالشخص الػذي دخمػو 
 ؿ.س، وبالتالي حصيمة الضريبة النسبية تزداد بنفس نسبة زيادة مبمغ وعائيا.  20000

دت قيمػػة مطرحيػا، أي يػػزداد ىػػي الضػريبة التػػي يػزداد معػػدليا كممػا زا الضػريبة التصػػاعدية: -4-2-2
وتحػػد مػػف تركػػز الثػػروات فػػي أيػػدي  ،المعػػدؿ كممػػا زاد حجػػـ المطػػرح، وتمتػػاز ىػػذه الضػػرائب بأنيػػا عادلػػة

 فئات قميمة، عممًا أف لمتصاعد الضريبي أنواع ىي: 
التصاعد بالطبقات: بموجب ىذه الطريقة تقسـ المادة الخاضعة لمضريبة إلى طبقات،  -4-2-2-1

 مع االنتقاؿ مف طبقة إلى طبقة أعمى، والمثاؿ التالي يوضح ىذه الطريقة: ويزداد معدؿ الضريبة

 النوع األوؿ لمضريبة التصاعدية 1الجدوؿ رقـ 
 معدؿ الضريبة الدخؿ ترتي  الطبقة

 %5 ؿ.س 10,000حتى  األولى
 %7 ؿ.س 20,000–10,001 الثانية
 %10 ؿ.س 30,000–20,001 الثالثة
 %15 ؿ.س وما يمييا 30,001 الرابعة

 ؿ.س فالضريبة المستحقة عميو تكوف : 30,000فإذا كاف دخؿ الفرد 
 .ؿ.س %3000 = 10* 30,000
إال أف زيادة دخؿ المكمؼ بمقدار ضئيؿ قد تؤدي إلى  ،عمى الرغـ مف بساطة ىذه الطريقة

ؿ.س فإنو يدفع  10000زيادة الضريبة بنسبة أكبر مف قيمة الزيادة، فمثبًل الفرد الذي دخمو 
ؿ.س فإنو يصبح ضمف الطبقة  100ؿ.س، فإذا زاد دخمو بمقدار  500ضريبة مقدارىا 
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ؿ.س مقابؿ زيادة  207بمقدار ؿ.س، أي ازدادت الضريبة  707الثانية وتصبح الضريبة 
 .ؿ.س 100الدخؿ بمقدار 

 ،التصاعد بالشرائح: بموجب ىذه الطريقة تقسـ المادة الخاضعة لمضػريبة إلػى عػدة شػرائح -4-2-2-2
ويطبؽ عمى كؿ شريحة معدؿ خاص بيا، يتصػاعد مػف شػريحة إلػى أخػرى، والمثػاؿ التػالي يوضػح ىػذه 

 الطريقة:
 النوع الثاني لمضريبة التصاعدية 2 الجدوؿ رقـ

 معدؿ الضريبة الدخؿ ترتي  الشريحة
 %5 ؿ .س األولى 1000 األولى
 %7 ؿ . س الثانية 1000 الثانية
 %10 ؿ . س الثالثة 1000 الثالثة
 %15 ؿ.س 3000أكثر مف  الرابعة

 ؿ.س تكوف الضريبة: 9000فإذا كاف دخؿ الفرد 
1000  *5 = %50 
1000  *7 = %70 
1000  *10 = %100 
6000  *15 = %900 

 ؿ.س 1120الضريبة = 
تحقػػػؽ وتحصػػػيؿ ىػػػذه  يجػػػري بعػػػد تحديػػػد مطػػػرح ومعػػػدؿ الضػػػريبةتحقػػػؽ وتحصػػػيؿ الضػػػريبة:  -4-3

ذلؾ البد مف أف تحقؽ الشػروط التػي يقرىػا القػانوف أو الواقعػة المنشػئة لمضػريبة،  يجريالضريبة، وحتى 
الضػػريبي وتحصػػيؿ الضػػريبة، بمعنػػى آخػػر تقسػػـ عمميػػة تحقػػؽ وتحصػػػيؿ  بعػػدىا تحديػػد الوعػػاءليجػػري 

 الضريبة إلى المراحؿ التالية:
يعد تحديد الوعػاء الضػريبي شػرطًا الزمػًا تحديد الوعاء الضريبي )أساس قياس الضريبة(:   -4-3-1

 لتحديد مقدار الضريبة والذي يحدد بعدة طرؽ ىي:
 :ؼ بتقػديـ تصػريح عػف مقػدار دخمػو أو رأس مالػو، يقػوـ المكمػ بموجب ىذه الطريقػة طريقة التصريح

 وتخضع تصريحات المكمفيف إلى رقابة اإلدارة المالية لمتأكد مف صحتيا.
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  طريقػة التقػػدير اإلداري: بموجػب ىػػذه الطريقػػة تمجػأ الػػدوائر الضػريبية إلػػى تقػػدير وعػاء الضػػريبة مػػف
ت والحسػػابات المنتظمػػة، وفػػي خػػبلؿ المعمومػػات المختمفػػة التػػي تحصػػؿ عمييػػا مػػف المكمػػؼ كالمسػػتندا

حاؿ امتناع المكمؼ عف تقديـ المعمومات بنفسو تمجأ الدوائر المالية إلػى تقػدير مطػرح الضػريبة بنفسػيا 
 معتمدة عمى جميع الطرؽ التي تمكنيا مف ذلؾ.

  طريقػػػة التقػػػدير الجزافػػػي: بموجػػػب ىػػػذه الطريقػػػة يقػػػدر وعػػػاء الضػػػريبة بشػػػكؿ إجمػػػالي وتقريبػػػي دوف
وذلؾ باالعتماد عمى قرائف تتعمؽ بالنشاط االقتصػادي دوف تحديػد قواعػد واضػحة يمكػف  بحث وتدقيؽ،

 األخذ بيا.

ويقصػد بتحقػؽ الضػريبة تحديػد قيمػة الضػريبة المسػتحقة، أي صػدور قػرار  تحقؽ الضػريبة:  -4-3-2
مػػف اإلدارة الماليػػة بتحديػػد المبمػػغ الػػذي يجػػب عمػػى المكمػػؼ دفعػػو، بعػػد تحديػػد وتقػػدير مطػػرح الضػػريبة 

 وتنزيؿ األعباء واإلعفاءات التي سمح بيا المشرع، ونسب معدؿ الضريبة إلى الباقي.

فييػػا تحصػػيؿ الضػػريبة المسػػػتحقة  يجػػري وىػػي المرحمػػة التػػي جبايػػة )تحصػػيؿ( الضػػريبة: -4-3-3
عمػػى المكمػػؼ وفػػؽ القواعػػد واألصػػوؿ القانونيػػة، وعػػادة يحػػدد المشػػرع المػػدة التػػي يجػػب أف تػػدفع خبلليػػا 

 الضريبة المستحقة والتفاصيؿ المتعمقة بتحصيؿ الضرائب.   

ىالنظامىالضروبي .5
 مفيوـ النظاـ الضريبي:  -5-1

نو "مجموعة الضرائب التي يراد باختيارىا وتطبيقيا في مجتمع معيف بأ النظاـ الضريبييعرؼ 
والنظاـ الضريبي  22وزمف محدد تحقيؽ أىداؼ السياسة الضريبية التي ارتضاىا ذلؾ المجتمع".

بحكـ كونو مجموعة مف الضرائب ال بد أف يصمـ عمى ىدى مف المبادئ والقواعد العممية لنظرية 
لنظاـ الضريبي ما ىو إال الترجمة العممية لمسياسة الضريبية ليذه الدوؿ، المالية العامة، عممًا أف ا

ذلؾ ألف السياسة الضريبية الواحدة يمكف ترجمتيا عمميًا إلى أكثر مف نظاـ ضريبي، فالنظاـ 
الضريبي الذي يصمح لتحقيؽ أىداؼ سياسية ضريبية معينة في مجتمع معيف قد ال يصمح 

تصميـ النظاـ الضريبي  يجريبية معينة في مجتمع آخر. ولكي لتحقيؽ أىداؼ نفس سياسة ضري

                                                             
   . 17، ص2000، عاـ ة التجارة، جامعة االسكندريةكميعثماف، سعيد عبد العزيز: النظـ الضريبية )مدخؿ تحميمي مقارف(،  22
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مواكبًا ية واالجتماعية، وأف ينمو ويتطور األمثؿ ال بد أف يولد مف المحددات السياسية واالقتصاد
 ما يمحؽ ىذه المحددات مف تغير وتطور. 

مفيوـ ووفقًا لم ،يرى البعض أف مفيوـ النظاـ الضريبي يتراوح بيف مفيوـ واسع ومفيوـ ضيؽ
"مجموعة العناصر اإليديولوجية واالقتصادية والفنية التي يؤدي  الواسع فإف النظاـ الضريبي ىو

تراكميا إلى كياف ضريبي معيف، والذي تختمؼ مبلمحو بالضرورة في مجتمع رأسمالي عنو في 
ـ اقتصاديًا". مجتمع اشتراكي، كما تختمؼ صورتو في مجتمع متقدـ اقتصاديًا عنو في مجتمع نا

"مجموعة القواعد القانونية والفنية التي تمكف مف  لمفيوـ الضيؽ لمنظاـ الضريبي فيوأما ا
ذا ما  الربط  جرىاالستقطاع الضريبي في مراحمو المتتالية مف التشريع إلى الربط والتحصيؿ". وا 

ذا النظاـ منسجمًا بيف المفيوميف العاـ والخاص )الواسع والضيؽ( لمنظاـ الضريبي تأتي أىمية ى
 مع واقع الدولة السياسية وظروفيا االقتصادية وأحواليا االجتماعية. 

ويتعمؽ ىدؼ  ىدؼ النظاـ ووسيمتو،وبناًء عمى ما تقدـ يقوـ أي نظاـ ضريبي عمى مبدأيف ىما: 
النظاـ الضريبي بطبيعة النظاـ االقتصادي لمدولة، حيث يشكؿ النظاـ الضريبي إحدى أدوات 

السياسة االقتصادية، ويمكف أف نجد لمنظاـ الضريبي عمومًا أىداؼ مالية واجتماعية تطبيؽ 
واقتصادية. أما وسيمة النظاـ الضريبي فيي مجموعة التنظيمات اإلدارية التي تتضافر فييا طرؽ 

 ووسائؿ العمؿ مع األجيزة المختصة وذلؾ بغية تحقيؽ ىدؼ النظاـ الضريبي. 
قتصادييف أف لكؿ نظاـ اقتصادي نظاـ ضريبي يختمؼ عف غيره مف لقد أصبح معروفًا لدى اال

النظـ في الدوؿ األخرى، وىذا النظاـ يجب أف يكوف متفقًا مع العبلقات االقتصادية واالجتماعية 
والقانونية، بحيث يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ العامة االقتصادية واالجتماعية والقانونية. وبالتالي 

نظاـ الضريبي والنظاـ االقتصادي ىي عبلقة تأثر وتأثير متبادلة، حيث يؤثر فإف العبلقة بيف ال
النظاـ االقتصادي في النظاـ الضريبي مف خبلؿ تحديد إطاره وقواعده، ويؤثر النظاـ الضريبي 
في النظاـ االقتصادي مف خبلؿ إيراداتو وحصيمتو، وىذا ما يفسر لنا اختبلؼ أىمية الضرائب 

درجة تطور ىذه الدولة، عممًا أف الغاية األساسية مف وجود نظاـ وفؽ خرى ودورىا مف دولة أل
ضريبي مطبؽ في الدولة ىي الحصوؿ عمى األمواؿ البلزمة ليذه الدولة بالشكؿ الذي يتبلءـ مع 

 خططيا االقتصادية واالجتماعية.
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 مقومات النظاـ الضريبي:  -5-2

مجموعة مف العناصر التي تعمؿ بشكؿ مترابط لقد أصبح معروفًا لنا أف النظاـ الضريبي يمثؿ 
جراءات محددة، إال أف مقومات ىذا النظاـ تتحدد  وفؽ ،لتحقيؽ أىداؼ معينة قواعد ومقومات وا 

مف قبؿ كؿ مف اإلدارة التشريعية التي تختص بإصدار القانوف الضريبي، واإلدارة التنفيذية التي 
صدار التعميمات التنفيذية لو، تتولى تنفيذ القانوف الضريبي الصادر مف اإلد ارة التشريعية وا 

التي قد تنشأ بيف المكمفيف  ،باإلضافة إلى الجياز القضائي الذي يتولى الفصؿ في المنازعات
 واإلدارة الضريبية فيما يتعمؽ بتقدير الضرائب المتوجبة الدفع عمى المكمفيف. 

وأىميتيا كإحدى أىـ أدوات السياسة المالية في نياية ىذا المبحث نكوف قد وقفنا عمى مفيوـ الضريبة 
في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية، لننتقؿ بعدىا إلى المبحث الثاني الذي سنتناوؿ فيو 

ألىـ أنواع الضرائب في سورية مع تتبع تطورىا  ًا مفصبلً عرضخصائص النظاـ الضريبي السوري و 
صادرة ع بيانات المجموعة اإلحصائية السنوية المف واق 2010-1990خبلؿ فترة الدراسة مف عاـ 

باإلضافة إلى  ،الربعية الصادرة عف مصرؼ سورية المركزي والنشراتعف المكتب المركزي لئلحصاء 
  . أرقاـ الموازنة العامة لمدولة
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 ادلبحث انثاًَ: أَىاع انضرائب
سنتعرؼ في ىذا المبحث عمى  ،السابؽبعد أف تعرفنا عمى بعض المفاىيـ الضريبية في المبحث 

خصائص النظاـ الضريبي السوري وعرضًا مفصبًل ألنواع الضرائب في سورية، ففي كثير مف 
يحصؿ خمط بيف الضرائب والرسوـ التي تجبييا وزارة المالية لصالح الخزينة العامة لمدولة  ،األحياف

وتجبى لصالحيا  ،جيات أخرى في الدولة وبيف الرسوـ والعموالت والبدالت واإلضافات التي تطرحيا
وال عبلقة لوزارة المالية بذلؾ، لكف بداية سنتعرؼ عمى سمات وخصائص النظاـ الضريبي السوري، 

 ألف في ذلؾ رؤية واضحة عف طبيعة ىذا النظاـ وآلية عممو. 
ىخصائصىالنظامىالضروبيىالدوري .1

 نظرنا بما يمي:   تتمثؿ الخصائص العامة لمنظاـ الضريبي السوري مف وجية
  النظاـ الضريبي السوري والتشريعات الضريبية: -1-1

يشير البعض إلى أف النظاـ الضريبي السوري وتشريعاتو الضريبية صدرت بصكوؾ تشريعية قديمة 
ولـ تواكب التطورات والتغييرات  ،سنة (50-40) عفومتبلحقة ومتعددة، ويعود بعضيا إلى ما يزيد 

بدأت مرحمة  2003، وبعضيـ يشير إلى أنو ومع أواخر عاـ 23التي حدثت في بنية االقتصاد السوري
)قانوف ضرائب  2003/ لعاـ 24جديدة مف تطوير وتحديث النظاـ الضريبي، وكاف القانوف رقـ /

/ لعاـ 25، والقانوف رقـ /1949 / لعاـ85رقـ / وحؿ محؿ المرسوـ التشريعيالدخؿ( أوؿ ما صدر 
)قانوف مكافحة التيرب الضريبي(، ثـ تتالى صدور التشريعات الحديثة في قطاع الضرائب  2003
 24وجميع ىذه التشريعات نافذة حالياً  ،نصًا تشريعياً  30ليصؿ عدد ىذه التشريعات إلى حوالي ،والرسوـ

 :25كما ركزت عمى إلغاء بعض الضرائب والرسوـ وىي
 2004/ لعاـ 18ة المواشي بموجب المرسوـ التشريعي رقـ /ضريب . 
 / 2004/ لعاـ 52ضريبة ريع اآلالت بموجب الموسوـ التشريعي رقـ. 

                                                             
 . 12، ص2000مرجع سابؽ،  : النظاـ الضريبي السوري واتجاىات إصبلحو،الجميبلتي، محمد 23
  . 1، ص2008مقارنة(، وزارة المالية،  : أداء النظاـ الضريبي في سورية )دراسةمحمدالحسيف،  24
 . 11، ص2009/، 17السنة الثالثة، العدد /: المنظومة الضريبية السورية، مجمة عالـ الماؿ، محمدالحسيف،  25
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 / لعاـ 56ضريبة االنتقاؿ عمى التركات والوصايا واليبات بموجب المرسوـ التشريعي رقـ /
2004. 

 / 2004/ لعاـ 60رسوـ االغتراب بموجب المرسوـ التشريعي رقـ. 
 / 2004/ لعاـ 61رسـ التمفزيوف بموجب المرسوـ التشريعي رقـ . 
 / 2004/ لعاـ 61رسـ األجيزة السمكية والبلسمكية بموجب المرسوـ التشريعي رقـ . 
 / 2004/ لعاـ 61رسـ االسمنت بموجب المرسوـ التشريعي رقـ. 
 / 2004/ لعاـ 61رسـ السكر بموجب المرسوـ التشريعي رقـ. 
  2004/ لعاـ 61جب المرسوـ التشريعي رقـ /رسـ الممح بمو. 
 / 2004/ لعاـ 61رسـ المواد الكحولية بموجب المرسوـ التشريعي رقـ. 
 / 2004/ لعاـ 61رسـ المبلىي بموجب المرسوـ التشريعي رقـ. 
 / 2004/ لعاـ 61ضريبة اإلنتاج الزراعي بموجب المرسوـ التشريعي رقـ. 
 1999/ لعاـ 7وف رقـ /رسـ التصدير عمى القطف بموجب القان . 

فقد كاف مف سمات النظاـ الضريبي القديـ ارتفاع  ،أما فيما يتعمؽ بتخفيض معدالت الضرائب والرسوـ
%(، ثـ 92معدالت الضرائب والرسوـ، فمثبًل أعمى معدؿ لضريبة الدخؿ كاف يصؿ إلى حوالي )

، وىذه 1/1/2007%( في28، والى)1/1/2004%( في35%(، والى )63انخفض إلى حوالي )
كما خفضت معدالت الرسوـ ومنيا المعدالت العالية كانت السبب الرئيسي في التيرب الضريبي، 

%، بينما اليوـ أعمى معدؿ 255الرسوـ الجمركية، فمثبًل كاف أعمى معدؿ لمرسـ الجمركي يصؿ إلى 
%(، وخفضت الرسوـ 14.5%(، وأصبح المعدؿ المتوسط لمتعريفة الجمركية في سورية ىو )60ىو )

ويمكف أف تتصاعد  ،مواد األولية%( لم1الجمركية عمى المواد األولية ومستمزمات اإلنتاج إلى)
ما شكؿ دعمًا حقيقيًا ، بالنسبة لباقي المستمزمات النصؼ المصنعة أو المصنعة ،%( فقط5إلى)

أما ضريبة الرواتب  26لمصناعة السورية وأسيـ في زيادة االستثمارات المباشرة في السنوات األخيرة،
%( وذلؾ عف جزء الدخؿ الشيري الذي 20% إلى 5واألجور فقد كانت تفرض بمعدؿ تصاعدي مف)

ثـ / ؿ. س شيريًا، 100/ ؿ. س والحد األدنى المعفى مف الضريبة كاف /30000يتجاوز /
 / ؿ. س شيريًا، لكف اآلف ووفؽ5000أصبح / 1/1/2004/ ؿ. س واعتبارًا مف1000/أصبح

                                                             
 .   2، ص2008: أداء النظاـ الضريبي في سورية )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، محمدالحسيف،  26
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% وذلؾ عف 22% إلى 5الجديد النافذ أصبحت ىذه الضريبة تفرض بمعدؿ تصاعدي مف  النص
/ ؿ. س إلى 30000رفع السقؼ مف / جرى/ ؿ. س أي 75000جزء الدخؿ الشيري الذي يتجاوز /

. 1/6/2009/ؿ. س شيريًا اعتبارًا مف 6010/ ؿ. س، وأصبح الحد األدنى المعفى /75000/
بما فيو  ،%9.75وس األمواؿ المتداولة فقد كانت تفرض بمعدؿ وحيدوفيما يتعمؽ بضريبة ريع رؤ 

% بما فيو المساىمة 7.5المساىمة النقدية لمتنمية المستدامة، أما اآلف فقد أصبحت تفرض بمعدؿ 
 .   27النقدية لمتنمية المستدامة

 النظاـ الضريبي السوري والعدالة الضريبية:  -1-2
لنظاـ عندما فرضت الضريبة وفؽ الحالة المالية لممكمؼ، بحيث لقد تحققت العدالة الضريبية في ىذا ا

ومنخفضة عمى العماؿ والموظفيف وذوي الدخؿ  ،تكوف مرتفعة عمى أصحاب الفعاليات االقتصادية
 تتجمى بما يمي:  28المحدود، لكف في الحقيقة نجد ثغرات في ىذا النظاـ تتعمؽ بالعدالة الضريبية

 وري نظاـ ضرائب نوعية ال يعكس العدالة الضريبية الحقيقية، ألف إف بقاء النظاـ الضريبي الس
ما ينعكس عمى نقص حصيمة الضريبة  ،نظاـ الضرائب النوعية ال يتناوؿ جميع عناصر الدخؿ

الفعمية، وحتى المجوء إلى المعدالت الضريبية التصاعدية يحقؽ نوعًا مف العدالة الظاىرية في 
 توزيع األعباء الضريبية. 

 االعتماد عمى نظاـ الضرائب النوعية النظاـ الضريبي السوري إلى البعد عف العدالة، وفرض  يقود
عدـ تطبيؽ الفوترة ىو مؤشر عمى ير، و رسـ إنفاؽ استيبلكي عمى الجميع بالتساوي ىو ظمـ لمفق

 عدـ القدرة عمى مكافحة التيرب الضريبي.
  اإلعفاءات الضريبية لذوي المبلءة المالية، دفع الدولة لزيادة  1985تشجيع االستثمار منذ عاـ

الضريبة عمى الطبقات الفقيرة، وفقدت الضرائب السورية عدالتيا، وساىمت ء وبالتالي ازداد عب
بإعادة توزيع الدخؿ لصالح األغنياء، ولعؿ السبب في ذلؾ عدـ وضع القيود عمى اإلعفاءات، 

 29بوف مف دفع الضرائب.وعدـ تطبيؽ أحكاـ صارمة عمى المكمفيف الذيف يتير 
 

                                                             
 . 10، ص2009مرجع سابؽ، : المنظومة الضريبية السورية، محمد، الحسيف 27
 . 1، ص2011، رجع سابؽلضريبي، مالعدي، إبراىيـ: اإلصبلح ا 28
 .  19-18، ص2003كنعاف، عمي: المالية العامة واإلصبلح المالي في سورية، مرجع سابؽ،  29



33 
 

 النظاـ الضريبي السوري ووفرة الحصيمة:  -1-3
ىو نظاـ ذو حصيمة  ،إف مف يتقدـ في قراءة ىذا المبحث يكتشؼ أف النظاـ الضريبي السوري

حيث بمغت الدراسة،  فترةت الضريبية عامًا بعد عاـ طيمة ضريبية وفيرة، فقد ازدادت اإليرادا
، 2010الموازنة العامة لمدولة لعاـ  وفؽ مميار ليرة سورية( 278,428) 2010أعبلىا في عاـ 
النشرات الربعية الصادرة عف مصرؼ سورية  وفؽ ( مميار ليرة سورية261,621في حيف بمغت )
 الوارديف في المبلحؽ يوضحاف (3والجدوؿ رقـ ) (1ولعؿ الجدوؿ رقـ ) ،2010المركزي لعاـ 

 ذلؾ. 
 األىداؼ العامة لمدولة:النظاـ الضريبي السوري وخدمة  -1-4

كنا في المبحث األوؿ قد تطرقنا إلى أف الضريبة أصبح ليا أىداؼ اقتصادية واجتماعية ومالية، 
بعد أف كانت ضريبة تقتصر عمى اليدؼ المالي فقط، ولذلؾ نتساءؿ ىنا إلى أي درجة يسعى 

لكف الحقًا،  لتفصيؿالنظاـ الضريبي السوري إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ؟ ىذا ما سنتعرؼ عميو با
بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف النظاـ الضريبي السوري يسعى لتحقيؽ العدالة الضريبية في إعادة 

جمب االستثمارات العربية واألجنبية لبلستثمار في المشاريع الصناعية، و القومي،  توزيع الدخؿ
قامة المشاريع االقتصادية المتنوعة )مشاريع القاعدة األساسية والمنش آت العامة وغيرىا(... إال وا 

 30أنو في الحقيقة يشير البعض إلى تحقؽ اليدؼ المالي لمضريبة عمى حساب األىداؼ األخرى،
دفع الدولة األمر الذي ولعؿ السبب في ذلؾ السياسة الضريبية المتبعة في تشجيع االستثمار 
عمى الطبقات الفقيرة، لزيادة اإلعفاءات الضريبية لذوي المبلءة المالية، فزاد عبء الضريبة 

وساىمت بإعادة توزيع الدخؿ لصالح األغنياء، لذلؾ يمكف القوؿ أف أىداؼ النظاـ الضريبي 
 السوري قد تراجعت أماـ تراجع االستثمارات.

ىفيىالنظامىالضروبيىالدوريىأنواعىالضرائب .2
وتختمؼ أيضًا تختمؼ دراسة الضرائب كما ذكرنا باختبلؼ النظاـ االقتصادي المتبع في الدولة، 

التصنيفات العامة لمضرائب بيف دولة وأخرى، إال أف جوىرىا واحد، لكف قبؿ أف نتطرؽ إلى تصنيفات 
 .2010-1998خبلؿ الفترة  يرادات العامةالضرائب سنتعرؼ إلى التركيب الييكمي لئل

 
                                                             

 . 10ص، 2000مرجع سابؽ،  : النظاـ الضريبي السوري واتجاىات إصبلحو،الجميبلتي، محمد 30
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 التركي  الييكمي لإليرادات العامة:  -2-1

تتمثؿ في ثبلثة مصادر والوجو اآلخر لمنفقات العامة، و  ،كوميتعتبر اإليرادات العامة وجو النشاط الح
ط، إيرادات ضريبية غير سورية وىي: إيرادات متعمقة بالنف رئيسية تموؿ مف خبلليا النفقات العامة في

نفطية، إيرادات غير ضريبية غير نفطية، والرسـ البياني التالي يبيف تطور كؿ نوع مف أنواع ىذه 
بحسب  (1( الوارد في الممحؽ رقـ )1الجدوؿ رقـ )استنادًا إلى  2010-1998اإليرادات خبلؿ الفترة 

لكف  2010-1990ىذا البحث ىي مف عاـ  ما توفر لنا مف بيانات عممًا أف فترة الدراسة المعتمدة في
البد أف نشير إلى أف البيانات الخاصة بكؿ نوع مف ىذه األنواع لئليرادات غير متوفرة خبلؿ فترة 

 . 2010-1998التسعينات لذلؾ اقتصرنا في دراستنا عمى الفترة مف عاـ 

 

 النشرات اإلحصابية الربعية لمصرؼ سورية المركزي لإليرادات العامة وفؽكي  الييكمي التر  1 الشكؿ رقـ
مف الرسـ البياني السابؽ نبلحظ أف اإليرادات النفطية بمغت أعمى نسبة ليا مف إجمالي اإليرادات 

خبلؿ فترة بشكؿ عاـ  انخفاض ىذه النسبة ما بعد%( ليتبيف في578894) 2001العامة في عاـ 
سورية ال تتجو لتكوف بمدًا منتجًا لمنفط نتيجة دّؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف  إفسة، وىذا الدرا

ينعكس سمبًا عمى و ما سيؤدي إلى تراجع ىذه النسبة في المستقبؿ، ، تراجع اإلنتاج النفطي لدييا
وليذا فإف المشكمة تكمف في صعوبة المحافظة عمى موازنة متوازنة مع ، استقرار أوضاع المالية العامة

ألؼ ب/ي )برميؿ يوميًا(  600كاف إنتاج النفط حوالي 1995تراجع االحتياطيات النفطية، ففي عاـ 
ألؼ ب/ي في عاـ  462ثـ إلى حدود 2000ألؼ ب/ي في عاـ  547وانخفض تدريجيًا إلى مستوى

ي وسيستمر االنخفاض تدريجيًا ... لكف المأموؿ أال ينخفض عف ألؼ ب/ 359ثـ إلى حدود 2004
ألؼ ب/ي خبلؿ العشريف سنة القادمة وأف يساىـ الغاز في التعويض عف انخفاض إنتاج  300حدود 
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، وتجدر اإلشارة إلى أنو إذا ما استمر اإلنتاج النفطي في اليبوط عمى ىذا المنواؿ فإنو 31النفط
لمحمي عمى الطاقة وستصبح سورية مستوردًا لمنفط خبلؿ السنوات سيصاحبو ارتفاع في الطمب ا

 القادمة. 
النفطية تتجو نحو االنخفاض رغـ زيادة أسعار النفط في  اإليراداتفي الحقيقة ومف الجدير بالذكر أف 

  32النفطي: اإلنتاجف وراء انخفاض عائدات ، وىناؾ سبباف أساسيااألخيرةالدولية في السنوات  األسواؽ
  اجع احتياطيات النفط المحميةتر. 

 ألف معظـ الصادرات النفطية السورية ىي  ،عدـ االستفادة مف زيادة أسعار المشتقات النفطية
 ،تأميف معظـ المشتقات المطموبة عف طريؽ االستيراد يجريبينما  ،عمى شكؿ نفط خاـ

ضعؼ كثيرًا األثر ي ،وبالتالي فإف االرتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية المستوردة
 المفيد الرتفاع أسعار النفط الخاـ.

%( مف إجمالي اإليرادات 43.008أما فيما يتعمؽ باإليرادات الضريبية غير النفطية فقد شكمت نسبة )
بسبب تراجع معدالت  2001في عاـ  (%30.155إلى )، ثـ تراجعت نسبتيا 1999العامة في عاـ 

في عاـ ( %52.566)النمو االقتصادي آنذاؾ، لكنيا عادت وارتفعت عامًا بعد عاـ لتصؿ إلى 
الزيادة في رسوـ لضريبية جاءت نتيجة ، ولعؿ السبب في الزيادة المتحققة في الحصيمة ا2008

لضعيؼ الذيف ينفقوف مجمؿ ذوي الدخؿ ا يصيب رسـ اإلنفاؽ االستيبلكياإلنفاؽ االستيبلكي، 
دخوليـ عمى االستيبلؾ أكثر مما يطاؿ ذوي الدخؿ المرتفع الذيف يستيمكوف جزءًا يسيرًا ويدخروف أو 

. لقد شكمت اإليرادات الضريبية معداًل وسطيًا يقارب مف دخوليـ يستثمروف القسـ األعظـ
نخفض مقارنة مع بعض الدوؿ معدؿ موىو %( مف إجمالي اإليرادات خبلؿ فترة الدراسة، 428128)

وفي  ،%(70)وفي تونس تصؿ إلى ،%(59لى حوالي )ففي مصر تصؿ ىذه النسبة إ ،المجاورة
وىذا يدؿ عمى أف سورية تعتمد اعتمادًا ضعيفًا عمى الضرائب، وبإدارة  33،%(80المغرب تصؿ إلى )

عفاءات ضريبية، وليذا قامت سورية في السنوات األخيرة  ضريبية ضعيفة، مع وجود تيرب ضريبي وا 
ف جية أخرى، حيث جرى عمى القوانيف الضريبية وقانوف مكافحة التيرب الضريبي م تعديبلت بإجراء

                                                             
 البرغوثي، عروبة: النفقات العامة في سورية مف حيث مصادر تمويميا وأثرىا عمى المتغيرات الكمية في االقتصاد السوري )دراسة تحميمية(، 31

 ، ص 2008رسالة دكتوراه، جامعة دمشؽ، 
 .  46، ص2006، األوؿكوستانتيف، زماف: مراجعة االقتصاد السوري، مشروع التحديث المؤسسااتي والقطاعي، تشريف  32
 .  85ص 2005، تحميؿ االقتصاد السوريىيئة تخطيط الدولة،  33
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/ لعاـ 10ءات وفترات السماح الضريبية التي كاف يعطييا قانوف االستثمار رقـ /إلغاء جميع اإلعفا
 .     مجيا في قانوف الضريبة عمى الدخؿد الذي حؿ محمو وجرى 2006/ لعاـ 8ـ /والقانوف رق ،1991

 ةفقد بمغت نسبة مساىمتيا في تمويؿ الموازن ،أما فيما يتعمؽ باإليرادات غير الضريبية وغير النفطية
%( 188117)بمغت نسبة مساىمتيا 1998ففي عاـ%(، 208696)العامة لمدولة بمعدؿ وسطي قدره

دًؿ عمى شيء فإنما يدؿ  إفوىذا  ،2009%( في عاـ 308365إلى )لتزداد عامًا بعد عاـ وتصؿ 
 الكبيرة التي حققتيا الشركات األرباح، كما يدؿ عمى اإليراداتعمى تحسف واضح في ىذا النوع مف 

قميبًل انخفضت  2010الحكومية )وخاصة شركات االتصاالت السمكية والبلسمكية(، عممًا أنو في عاـ 
 %(. 27.852ىذه النسبة ووصمت إلى )

اإليرادات الضريبية غير النفطية كونيا موضوع دراستنا، حيث تركيب  سنوضح بشيء مف التفصيؿ
في الببلد غير النفطية، حيث تموؿ حوالي  أىـ بنود اإليرادات العامة وخاصةىذه اإليرادات تشكؿ 

وفي بعض الدوؿ المتقدمة تموؿ اإليرادات  34اإلنفاؽ العاـ في الدوؿ المتقدمة،ثبلثة أرباع 
ىذا وتشكؿ نسبة اإليرادات الضريبية في تكويف الدخؿ  35%( مف النفقات العامة،90-%80الضريبية)

، إال أف أىمية 36%45% إلى 35القومي اإلجمالي في بمداف السوؽ األوربية المشتركة ما بيف 
نما تتعدى ذلؾ  الضرائب ال تقتصر عمى مجرد رفد الموازنة العامة لمدولة باإليرادات البلزمة فحسب، وا 

مؼ الجوانب االقتصادية واالجتماعية لمدولة. تشتمؿ اإليرادات الضريبية لتمارس تأثيرًا كبيرًا عمى مخت
 وفيما يمي ،أخرى ضرائبو عمى كؿ مف ضرائب عمى الدخؿ واألرباح، رسوـ، التجارة الخارجية، 

( 2الجدوؿ رقـ )استنادًا إلى  2010-1998الذي يبيف تركيب اإليرادات الضريبية خبلؿ الفترة  الشكؿ
 . (1ؽ رقـ )الوارد في الممح

                                                             
، صندوؽ، عفيؼ: دور السياسة المالية العامة في تحقيؽ التوازف االقتصادي مع إشارة إلى واقع الجميورية العربية السورية، رسالة ماجستير 34

 . 104، ص2000جامعة دمشؽ، 
 .101، ص2000، مرجع سابؽ، عامة في تحقيؽ التوازف االقتصاديالصندوؽ، عفيؼ: دور السياسة المالية  35
 .179، ص2000، مرجع سابؽمالية العامة والتشريع الضريبي، الجشي، خالد الخطيب: ال -الميايني، محمد خالد 36
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 تركي  اإليرادات الضريبية غير النفطية خالؿ فترة الدراسة 2الشكؿ رقـ 

أف الضرائب عمى الدخؿ واألرباح تشكؿ النسبة األكبر مف اإليرادات  نبلحظ مف الرسـ البياني السابؽ
ولعؿ السبب في ذلؾ يعود إلى ارتفاع ( %378933حيث بمغت وسطيًا خبلؿ فترة الدراسة ) ،الضريبية

، مع العمـ أف نسبة مساىمة ضرائب دخؿ الشركات النفطية في مجمؿ الضرائب عمى الدخؿ واألرباح
، لتأتي في المرتبة الثانية اإليرادات 2010ىناؾ انخفاضًا حادًا في ىذا النوع مف اإليرادات في عاـ 

%(، لنصؿ إلى 368396الضرائب األخرى حيث بمغت وسطيًا خبلؿ فترة الدراسة ) المحصمة مف
مف حجـ اإليرادات %( 188406الضرائب عمى تبادالت التجارة الخارجية والتي بمغت وسطيًا )

اإلشارة إلى أنو في السنوات األخيرة شيدت انخفاضًا واضحًا  الضريبية غير النفطية، وىنا ال بد مف
نظرًا لمتخفيضات المتعاقبة في الرسوـ الجمركية عمى المستوردات، إال أنو  ،جارة الخارجيةإليرادات الت

تعتمد عمى ىذا النوع مف اإليرادات نظرًا  ،مف الجدير بالذكر أف أكثر الدوؿ وخاصة المتقدمة منيا
يز عمييا وتمويؿ الخزينة مف جية أخرى، وليذا يجب الترك، ألىميتيا في إعادة توزيع الدخؿ مف جية

 حتى تستقيـ المالية العامة. 
سنتوقؼ اآلف عند تصنيفات الضرائب في  ،لتركيب الييكمي لئليرادات العامةىذا الشرح عف ابعد 
فقد تصنؼ إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، أو تصنؼ إلى ضرائب عمى الدخؿ،  ،سورية

  الحقًا: ىذه التصنيفات وضرائب عمى رأس الماؿ، وضرائب عمى اإلنفاؽ سنتعرؼ عمى 
 أنواع الضراب : -2-2

يعتمد ىذا التصنيؼ عمى أف الضرائب في سورية تقسـ إلى التصنيؼ األوؿ لمضراب :  -2-2-1
وقد وضحنا مفيوـ كؿ منيما في المبحث السابؽ، وليذا سنقوـ  ،ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة

-1990مف واقع الموازنة العامة لمدولة خبلؿ الفترة  ،بتتبع تطور حصيمة ىذيف النوعيف مف الضرائب
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يمثؿ وفيما يمي الرسـ البياني الذي  (1( الوارد في الممحؽ رقـ )3الجدوؿ رقـ ) إلىاستنادًا  2010
 تطور كؿ مف ىذيف النوعيف مف الضرائب خبلؿ فترة الدراسة

 
 المباشرة والضراب  غير المباشرة خالؿ فترة الدراسةتطور كؿ مف الضراب   3 الشكؿ رقـ

مف الرسـ البياني السابؽ نبلحظ زيادة حصيمة الضرائب والرسوـ المباشرة عامًا بعػد عػاـ خػبلؿ فتػرة 
 2010( مميار ليػرة سػورية إلػى أف وصػمت فػي عػاـ 168429) 1990الدراسة، حيث بمغت في عاـ 

%(، ولعػؿ 148539، أي بمعػدؿ نمػو سػنوي وسػطي قػدره )( مميار ليرة سػورية2238621ما مقداره )
 ،وزيػادة فػروع العمػؿ واإلنتػاج ،السبب في ذلؾ يعود إلى التوسػع فػي النشػاطات الصػناعية والتجاريػة

تخفػػيض الشػػػرائح الضػػريبية بموجػػػب  إلػػػى، باإلضػػافة وظيػػور حػػرؼ جديػػػدة لػػـ تكػػػف موجػػودة سػػػابقاً 
 ،مػف جيػػة أخػػرىىػػذا مػف جيػػة و 37 1/1/2004والنافػػذ اعتبػارًا مػػف  ،2003/ لعػاـ 24القػانوف رقػػـ /

ويمكػف تفسػير  ،نبلحظ تذبذب واضح في معػدؿ نمػو الضػرائب والرسػوـ المباشػرة خػبلؿ فتػرة الدراسػة
نمػػػو الضػػػرائب المختمفػػػة التػػػي تشػػػكؿ فػػػي مجموعيػػػا الضػػػرائب التذبػػػذب فػػػي معػػػدالت ىػػػذا التذبػػػذب 

ؼ الصػػناعية والتجاريػػة وغيػػر التجاريػػة وضػػريبة الرواتػػب مثػػؿ ضػػريبة دخػػؿ الميػػف والحػػر  ،المباشػػرة
واضػػػح فػػػي العػػػبء الضػػػريبي  باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ نبلحػػػظ تذبػػػذبوغيرىػػػا مػػػف الضػػػرائب،  واألجػػور
 المباشر. 

أما بالنسبة لمضرائب والرسوـ غير المباشرة فإننا نبلحظ زيادة حصيمتيا عامًا بعد عاـ خبلؿ فترة 
 2010( مميار ليرة سورية إلى أف وصمت في عاـ 58694) 1990الدراسة، حيث بمغت في عاـ 

، ولعؿ %(128860( مميار ليرة سورية، أي بمعدؿ نمو سنوي وسطي قدره )548807ما مقداره )
 2004/ لعاـ 61اكتشاؼ مطارح ضريبية جديدة بموجب المرسوـ رقـ / إلىالسبب في ذلؾ يعود 

مرسوـ التعرفة الجمركية عمى السيارات رقـ  االستيبلكي، رغـ صدور اإلنفاؽوالمتعمؽ برسـ 

                                                             
 .األوؿوزارة المالية السورية، مجموعة التشريعات الضريبية، الجزء  37
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في معدؿ نمو الضرائب  اً واضح اً مف جية أخرى نبلحظ تذبذب 6/5/2005،38/ تاريخ 197/
والرسوـ غير المباشرة خبلؿ فترة الدراسة، ولعؿ السبب في ىذا التذبذب التذبذب في معدالت نمو 

ورسـ  ،مثؿ الرسوـ الجمركية ،لمباشرةالضرائب المختمفة التي تشكؿ في مجموعيا الضرائب غير ا
في  اً حواض اً باإلضافة إلى ذلؾ نبلحظ تذبذب وغيرىا مف الضرائب والرسوـ، ،اإلنفاؽ االستيبلكي

نسبة الضرائب المباشرة إلى إجمالي  :أفبشكؿ عاـ نبلحظ  العبء الضريبي غير المباشر.
حيث تراوحت نسبة الضرائب الضرائب والرسوـ ىي أكبر مف نسبة الضرائب غير المباشرة، 

(، في حيف كانت نسبة الضرائب غير المباشرة بالمتوسط بحدود %758377المباشرة بالمتوسط )
(248734.)%  

 يمكف أف نصنؼ الضرائب وفقًا لمعيار آخر بالشكؿ التالي: التصنيؼ الثاني لمضراب :  -2-2-2
 .الضرائب المفروضة عمى الدخؿ -2-2-2-1

  .)الثروة(الضرائب المفروضة عمى رأس الماؿ  -2-2-2-2

 .الضرائب المفروضة عمى اإلنفاؽ )االستيبلؾ( -2-2-2-3

 : ولمزيد مف التوضيح سنشرح ىذه الضرائب بشيء مف التفصيؿ

ويقصد بيا كؿ ضريبة تفرض عمى كؿ ناتج نقدي أو  الضراب  المفروضة عمى الدخؿ: -2-2-2-1
مستمر أو قابؿ قابؿ لمتقدير بالنقود، يحصؿ عميو صاحبو، بصفة دورية، أو قابمة لمدورية، مف مصدر 

 : 39لبلستمرار. وبناًء عمى ذلؾ ينقسـ الدخؿ مف حيث مصدره إلى ثبلثة أنواع

ف  - دخوؿ ناتجة عف رأس الماؿ: وىذه األنواع مف الدخوؿ تتصؼ بالثبات أكثر مف غيرىا، وا 
الضريبة المفروضة عمى ىذا النوع مف الدخوؿ تتمثؿ في ضريبة ريع العقارات، ضريبة ريع 

 رؤوس األمواؿ المتداولة. 

ج عف رأس دخوؿ ناتجة عف العمؿ: وىذا النوع مف الدخؿ يكوف أقؿ ثباتًا مف الدخؿ النات -
ف الضرائب المفروضة عمى ىذه الدخوؿ ىي  ،الماؿ ألف العامؿ ينتقؿ مف مكاف آلخر، وا 

 ضريبة الرواتب واألجور. 

                                                             
 وزارة المالية السورية، مجموعة التشريعات الضريبية، الجزء الثاني. 38
 .  43، ص1996كنعاف، عمي: اقتصاديات الماؿ والسياستيف المالية والنقدية، مرجع سابؽ،  39
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مثؿ األرباح  ،دخوؿ ناتجة عف مصدر مختمط: وىذا النوع يأتي مف العمؿ ورأس الماؿ معاً  -
مة العمؿ في بسبب مساى ،التجارية والصناعية، حيث تتمتع بدرجة متوسطة مف االستمرار

ضريبة دخؿ الميف والحرؼ الصناعية  :إنتاجيا، إال أف الضرائب المفروضة عمييا ىي
 والتجارية وغير التجارية. 

ويعود ذلؾ إلى التوسع في  ،ازدادت أىمية الضرائب عمى الدخؿ في النظـ الضريبية الحديثة
ر حرؼ جديدة لـ تكف موجودة وظيو  ،وزيادة فروع العمؿ واإلنتاج ،النشاطات الصناعية والتجارية

والضريبة إذا ما طبقت بشكؿ جيد، سابقًا، األمر الذي يجعؿ الضرائب عمى الدخؿ وفيرة الحصيمة 
عمى الدخؿ إما أف تفرض عمى جميع دخوؿ المكمؼ التي تحصؿ عمييا مف مختمؼ المصادر 

واع الدخوؿ بصورة وتسمى الضريبة العامة عمى الدخؿ، أو عمى كؿ نوع مف أن ،المذكورة أعبله
 وتسمى الضرائب الفرعية عمى الدخؿ.  ،منفردة

( 85عت الضرائب عمى الدخؿ في سورية ونظمت أصوؿ طرحيا بموجب المرسوـ التشريعي رقـ )شرّ 
الخاص بضريبة الدخؿ، حيث اعتمد  2003/ لعاـ 24، إال أنيا اآلف تخضع لمقانوف رقـ /1949لعاـ 

تكميؼ بالضريبة عمى أسموبيف: أوليما: التكميؼ عمى أساس الدخؿ النظاـ الضريبي السوري عند ال
الحقيقي بالنسبة لبعض الضرائب النوعية )ضريبة الدخؿ عمى األرباح الحقيقية، ضريبة الرواتب 

وثانييما: التكميؼ عمى أساس مظاىر الدخؿ بحيث . واألجور، ضريبة ريع رؤوس األمواؿ المتداولة(
لتقديري أو المقطوع )كضريبة الدخؿ المقطوع وضريبة ريع العقارات(. وفيما يعتمد فيو عمى األسموب ا

 يمي عرض مفصؿ لكؿ مف ىذه الضرائب:  
  :ضريبة دخؿ الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية 

، وىي اآلف تخضع لقانوف 1949/ لعاـ 85أحدثت ىذه الضريبة بموجب المرسوـ التشريعي رقـ / 
، حيث يميز المشرع السوري في ىذه الضريبة بيف فئتيف: فئة 2003/ لعاـ 24رقـ / ضريبة الدخؿ

 وفيما يمي تعريؼ بسيط لكؿ منيما:مكمفي األرباح الحقيقية وفئة مكمفي الدخؿ المقطوع، 
تفرض ىذه الضريبة عمى األرباح فبة مكمفي األرباح الحقيقية )ضريبة األرباح الحقيقة(:  

الناشئة عف ممارسة الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر األعماؿ 
ف كانت عارضة ومصادر الدخؿ األخرى غير الخاضعة لضريبة دخؿ أخرى وال  التجارية وا 
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ئة بحسب يتضمف شرحًا مفصبًل ليذه الف( 2العقارات والعرصات. والممحؽ رقـ )لضريبة ريع 
 .   2003/ لعاـ 24القانوف /

وىي الضريبة التي يكمؼ بيا كؿ مف فبة مكمفي الدخؿ المقطوع )ضريبة الدخؿ المقطوع(:  
يمارس حرفة أو مينة صناعية أو تجارية أو غير تجارية، وال يدخؿ ضمف فئة مكمفي دخؿ 

يث تفرض ىذه الضريبة ، حائية واستئنافيةاألرباح الحقيقية، وتقدر أرباحيـ مف قبؿ لجاف بد
 24والتي تحدد كما جاء في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ  ،عمى األرباح السنوية الصافية لممكمؼ

بطريقة التقدير مف قبؿ لجاف التصنيؼ البدائية أو االستئنافية المخصصة  200340لعاـ 
 والمؤلفة بقرار مف وزير المالية مف:

 مراقب دخؿ أو موظؼ مالي )رئيسًا(.  

إحدى اإلدارات والييئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العاـ األكثر  ممثؿ عف 
 صمة بالمينة موضوع التكميؼ وبتسمية منيا )عضوًا(.    

 ممثؿ لمحرفة أو المينة )عضوًا(.  

تقوـ ىذه المجنة مجتمعة بزيارة المكمؼ واالطبلع عمى واقع وموقع عممو، وعمى نوعية وطبيعة 
األصناؼ التي يتعامؿ بيا، أو تصنيفيا إذا كاف صاحب ورشة أو منشأة صناعية، وعمى عدد 
اآلالت ونوعيتيا، وعدد العماؿ وأسعار المنتجات والمؤشرات األخرى.... ومف ثـ بعد المقارنة 

تصدر قرارىا وتبمغو إلى المكمؼ، وفي حاؿ المجنة في ىذه األسس واالعتبارات، لة ومداو 
 اعتراضو أو اعتراض الدوائر المالية تبت المجنة االستئنافية في التكميؼ ويصبح قطعيًا. 

تبدأ مف بدء عممو  ،تحدد دورة تصنيؼ لكؿ مكمؼ يخضع ليذه الضريبة مدتيا خمس سنوات
خامسة منو، ويجوز تعديميا لسنتيف مف بدء سرياف التصنيؼ السابؽ في وتستمر لغاية السنة ال

 % نقصًا أو زيادة.   25حاؿ طرأ تبدؿ عمى رقـ عمؿ المكمؼ وبما ال يقؿ عف

                                                             
النحو التالي:  وأصبحت عمى  2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /16، 15، 14عدلت إجراءات التكميؼ بموجب أحكاـ المواد / 40

 ينبغي أف يقـو مراقب الدخؿ منفردًا بزيارة المكمؼ إلعداد تقريره ورفعو إلى لجنة التصنيؼ البدائية المتفرغة التي تضـ مراقب دخؿ آخر
ستفاد مف يرأسيا، وعضوية موظؼ مالي بداًل عف ممثؿ المؤسسات العامة والذي يكوف ميندسًا أو فنيًا أو ذو خبرة في األعماؿ التجارية ي

لصمتو بالمينة، وعضو ثالث ىو خبير المينة فتقـو ىذه المجنة بمشاىدة التقرير مكتبيًا دوف أف تشاىد الواقع عف كثب وتصدر حكميا  خبرتو
 بإصدارىا القرار تثبيتًا أو زيادة بصورة تكاد أف تكوف غيابية. 



42 
 

 :عت ىذه الضريبة ونظمت أصوؿ طرحيا بموجب المرسوـ شرّ  ضريبة دخؿ الروات  واألجور
 2003/ لعاـ24انوف ضريبة الدخؿ رقـ/، أما اآلف فيي تخضع لق1949/ لعاـ 85التشريعي رقـ/
 ( يوضح ىذه الضريبة أكثر. 2والممحؽ رقـ )

 :عت ىذه الضريبة ونظمت أصوؿ طرحيا بموجب شرّ  ضريبة ريع رؤوس األمواؿ المتداولة
/ 24، أما اآلف فيي تخضع لقانوف ضريبة الدخؿ رقـ /1949/ لعاـ 85المرسوـ التشريعي رقـ /

. تفرض ىذه الضريبة عمى األسيـ والسندات وجميع األوراؽ المالية التي تطرحيا 2003لعاـ 
بية القائمة في سورية، وكذلؾ الديوف المؤسسات السورية عمى اختبلؼ أنواعيا أو المؤسسات األجن

التأمينية والودائع النقدية والحسابات الجارية، وتتناوؿ ىذه الضريبة مختمؼ اإليرادات الناتجة عف 
ىذه األمواؿ وأرباحيا وفوائدىا وعائداتيا وجوائز السحب )اليانصيب( والتسديد وغيرىا، وىي 

 %( مف اإليراد. 785ضريبة نسبية بػ )

    لعاـ 178شّرعت ىذه الضريبة بموجب قانوف ريع العقارات رقـ / ريع العقارات:ضريبة /
الذي أحدث تغيرًا جذريًا في طريقة تقدير ريع  ،1975/ لعاـ 35، ثـ صدر القانوف رقـ /1945

. والممحؽ 2006/ لعاـ 53العقارات، إال أف ىذه الضريبة تخضع حاليًا لممرسوـ التشريعي رقـ /
 فاصيؿ أكثر عف ىذه الضريبة. ( يوضح ت2رقـ )

والذي  ،بناء الرسـ التوضيحي التالي جرى (1( الوارد في الممحؽ رقـ )4الجدوؿ رقـ )استنادًا إلى 
تطور كؿ مف ضريبة دخؿ الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة الرواتب يمثؿ 

  .يع العقارات خبلؿ فترة الدراسةواألجور وضريبة ريع رؤوس األمواؿ المتداولة وضريبة ر 

 
 خالؿ فترة الدراسةضريبة دخؿ الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية تطور حصيمة  4الشكؿ رقـ 
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األمواؿ المتداولة وضريبة ريع تطور حصيمة كؿ مف ضريبة الروات  واألجور وريع رؤوس  5 الشكؿ رقـ

 العقارات خالؿ فترة الدراسة
ضريبة دخؿ الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير أف يف السابقيف البياني يفنبلحظ مف الرسم

بر مف أىـ أنواع الضرائب المفروضة عمى الدخؿ، كما نبلحظ زيادة حصيمة ىذه الضريبة التجارية تعت
مف حصيمة ىذه الضريبة تتأتى مف  األكبرخبلؿ فترة الدراسة ولعؿ السبب في ذلؾ ىو أف الجزء 

القطاع العاـ الذي ال يستطيع التيرب غالبًا وبالتحديد الضرائب المفروضة عمى الشركات النفطية، 
ا يعني وجود حالة مف التشوه في ىيكمية الضرائب في الموازنة بحيث ال تمثؿ فعميًا الضرائب وىذ

األمواؿ لرواتب واألجور، وضريبة ريع رؤوس حصيمة كؿ مف ضريبة ابالنسبة لأما  41الواجب فرضيا،
 المتداولة، وضريبة ريع العقارات فقد كانت حصيمة ضعيفة قياسًا إلى حصيمة ضريبة دخؿ الميف
والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية، حيث بمغت أعمى حصيمة لضريبة الرواتب واألجور في 

أعبلىا في رؤوس األمواؿ المتداولة  حصيمة ضريبة ريعليرة سورية، كما بمغت  ( مميار9) 2010عاـ 
دـ ع إلىولعؿ السبب في ضعؼ حصيمة ىذه الضريبة يعود  ،( مميار ليرة سورية185) 2010عاـ 

ضريبية غير  إدارةوجود  إلىوالسندات، باإلضافة  األسيـوجود سوؽ أوراؽ مالية فاعمة يتـ فيو تداوؿ 
مميار ليرة سورية، ( 2) 2010فيما يتعمؽ بضريبة ريع العقارات فقد بمغت أعبلىا في عاـ أما ، كفؤة

حرؼ الصناعية تذبذب واضح في معدؿ نمو ضريبة دخؿ الميف والىذا ومف الجدير بالذكر وجود 
تذبذب في معدؿ نمو كؿ مف ضريبة الرواتب واألجور، وضريبة ريع و والتجارية وغير التجارية، 

يبيف  (1( الوارد في الممحؽ رقـ )4رقـ )رؤوس األمواؿ المتداولة، وضريبة ريع العقارات والجدوؿ 
                                                             

الموازنة العامة لمدولة، رسالة ماجستير، جامعة دمشؽ، كمية،  إيراداتي الضريبية في سورية ومساىمتيا ف اإليراداتغندور، غساف فاروؽ،  41
 . 190، ص2009االقتصاد، عاـ 
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فترة الدراسة،  ؿزادت خبل حصيمة الضرائب المفروضة عمى الدخؿ ذلؾ. بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف
ما  2010( مميار ليرة سورية إلى أف وصمت في عاـ 148518) 1990حيث بمغت في عاـ 

السبب في  ويعزى%( 138454( مميار ليرة سورية، أي بمعدؿ نمو سنوي وسطي قدره )15782)مقداره
جارية التوسع في النشاطات الصناعية والتنفس سبب زيادة حصيمة الضرائب المباشرة وىو ذلؾ إلى 

إلى معدؿ نمو بالنظر و . وزيادة فروع العمؿ واإلنتاج وظيور حرؼ جديدة لـ تكف موجودة سابقاً 
الضرائب عمى الدخؿ خبلؿ فترة الدراسة نبلحظ ما يمي: تذبذب واضح في المعدؿ السنوي لنمو 

نمو معدالت التذبذب في السبب في ىذا التذبذب  يعودو ئب عمى الدخؿ طيمة فترة الدراسة الضرا
 الضرائب المختمفة التي تشكؿ في مجموعيا الضرائب عمى الدخؿ.

ويقصد بيا الضرائب التي تفرض عمى  الضراب  المفروضة عمى رأس الماؿ )الثروة(: -2-2-2-2
جميع األمواؿ العقارية والمنقولة التي يمتمكيا الشخص في وقت معيف سواء أكانت ىذه األمواؿ منتِجة 
لدخؿ نقدي أو عيني أـ غير منتِجة ألي دخؿ عمى اإلطبلؽ. وىي الضرائب التي يكوف مطرحيا 

بأشكاؿ مختمفة منيا الدوري ومنيا غير رأس الماؿ )الثروة(، فرضت ىذه الضرائب بشكؿ أساسي 
 الدوري عمى النحو التالي: 

   .ضرائب رأس الماؿ الدورية: ضريبة العرصات، رسوـ السيارات، ضريبة المواشي -

ضػػرائب رأس المػػاؿ غيػػر الدوريػػة: رسػػـ االنتقػػاؿ عمػػى التركػػات والوصػػايا واليبػػات، رسػػـ الفػػراغ  -
    .واالنتقاؿ والتسجيؿ العقاري

 ،ائب عمى رأس الماؿ مف الضرائب الداعمة لمتمويؿ، إذ أف فرضيا يكوف دافعًا لبلستثمارتعتبر الضر 
والمجمدة في ممتمكات ثابتة كالعقارات واألراضي وما شابو، ىذا مف جية  ،ومحركًا لؤلمواؿ المكتنزة

ومف جية أخرى يمكف أف تشكؿ ىذه الضرائب عونًا لمحكومة في تنفيذ سياساتيا االقتصادية 
زالة الفوارؽ بيف الطبقات( خاصة إذا ُأحِسف اختيار معدالتيا بشكؿ  ،الجتماعية )كتفتيت الثرواتوا وا 

منطقي دوري. إال أنو ال يمكف اعتبارىا المصدر الوحيد لمتمويؿ ألف فرضيا عمى كافة أنواع الثروة 
التحقؽ نظرًا  وبمعدالت عالية سيقمص االدخار ويشجع عمى التيرب منيا، عممًا أنيا ضريبة سيمة

لوجود سجبلت التمميؾ في كؿ دولة ولكوف مطارحيا مادية يمكف حصرىا. وفيما يمي شرح لكؿ 
 ضريبة مف ضرائب رأس الماؿ وفؽ ما يمي: 
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 :وىي ضريبة مباشرة عمى الثروة ورأس الماؿ معًا، تتناوؿ ىذه الضريبة رأس  ضريبة العرصات
 ،1945/ لعاـ 178الضريبة بموجب القانوف رقـ /الماؿ العقاري الذي ال ريع لو. شّرعت ىذه 

نظرًا العتمادىا المعدالت والشرائح التصاعدية، وال تأخذ  ،وىي ضريبة تأخذ الطابع الشخصي
بعيف االعتبار وضع المكمؼ المالي واالجتماعي، وتحدد نسبة ىذه الضريبة تصاعديًا وفؽ أسموب 

 الشرائح كالتالي:

 ؿ.س  20,000الذي ال يتجاوز % باأللؼ عف جزء القيمة 685
 ؿ.س 100,000و  20,000% باأللؼ عف جزء القيمة الواقع بيف 9850
 ؿ.س    100,000% باأللؼ عف جزء القيمة الذي يتجاوز 1285

 :1961/ لعاـ 117فرضت ىذه الرسوـ وفؽ أحكاـ المرسوـ التشريعي رقـ / رسوـ السيارات ،
توجو حصيمتيا إلعادة تييئة الطرؽ، فالخدمة  ،اؿحيث تعد ضريبة سنوية دورية عمى رأس الم

المقابمة ليذا الرسـ غير واضحة لكؿ شخص، لذلؾ مف األفضؿ أف يطمؽ عمييا ضريبة بداًل مف 
 رسـ. 

  :وتعتبر مف أقدـ 1928/ لعاـ 794فرضت ىذه الضريبة وفؽ القانوف رقـ /ضريبة المواشي ،
صدر المرسوـ التشريعي رقـ  2004أنو في عاـ الضرائب المفروضة عمى الثروة في القطر، إال 

ألف أسموبيا بدائي يعتمد عمى عد المواشي في المراعي،  ،القاضي بإلغاء ىذه الضريبة ،/18/
فدقة العد منخفضة والتكاليؼ الخاصة بجبايتيا ونفقات تنقبلتيا مرتفعة، وىذا يتعارض مع مبدأ 

ر مف تكاليؼ جبايتيا، لكف مف المبلحظ في قطع أف يكوف اإليراد الناتج عنيا أكبوىو  ،الضريبة
عف ذلؾ موجودة، وبالسؤاؿ مازالت ىذه الضريبة  ، أفحسابات الموازنة العامة لمدولة في كؿ عاـ

 ر إلى خارج الحدود السورية.  تبيف أنيا تفرض عمى كؿ رأس يصدّ 

  :رسوـ التشريعي رقـ أحدث ىذا الرسـ بموجب المرسـ االنتقاؿ عمى التركات والوصايا واليبات
يفرض عمى جميع األمبلؾ والثروات المنقولة وغير المنقولة التي تؤوؿ و ، 1952/ لعاـ 101/

 لمغير بطريؽ اإلرث أو الوصية أو اليبة أو بأي طريؽ آخر شرط أف يكوف ببل عوض. 

  :لعاـ429بموجب القانوف رقـ / فرض ىذا الرسـرسـ الفراغ واالنتقاؿ والتسجيؿ العقاري / 
وىو مف الضرائب غير الدورية عمى رأس الماؿ ويفرض بمعدالت متفاوتة حسب طبيعة  1948

 العقار وقيمتو ويستوفى عند تسجيؿ العقود ونقميا. 
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 بالشكؿ التالي:بيانيًا  (1رد في الممحؽ رقـ )( الوا5يمكف تمثيؿ الجدوؿ رقـ )

 
 كؿ مف رسـو السيارات ورسـ الفراغ والتسجيؿ العقاري خالؿ فترة الدراسةتطور حصيمة  6 الشكؿ رقـ

 
خالؿ كؿ مف رسـ االنتقاؿ عمى التركات وضريبة المواشي وضريبة العرصات تطور حصيمة  7 رقم الشكل

 فترة الدراسة
 مف أىـ أنواع الضرائب والرسوـتعد رسوـ السيارات أف  يفالسابق يفالبياني يفنبلحظ مف الرسم

بمغت أعبلىا في عاـ و  خبلؿ فترة الدراسة،رسوـ ىذه الحصيمة المفروضة عمى رأس الماؿ، فقد زادت 
نفسر ذلؾ بأف رسوـ السيارات يمكف حصرىا  أفويمكف  ،( مميار ليرة سورية13)ما مقداره  2010

رغا ،ضمف سجبلت واضحة نيا، مو عمى أدائيا ومعاقبة المتيربيف ميسيؿ معيا تحديد المكمؼ بيا وا 
بعد حصيمة رسوـ السيارات حيث بمغت أعبلىا  ،أما حصيمة رسـ الفراغ فقد جاءت في المرتبة الثانية

طبيعة العقار  بمعدالت متفاوتة وفؽ ، وبما أف ىذا الرسـ يفرض( مميار ليرة سورية3) 2010في عاـ 
أنو بشكؿ عاـ  إالفمف الصعوبة التيرب مف ىذا الرسـ،  ،اويستوفى عند تسجيؿ العقود ونقمي ،وقيمتو

العقارات  أسعاروال بد مف زيادتيا واستخداميا في الحد مف ارتفاع  ،تعتبر حصيمة ىذا الرسـ منخفضة
أما حصيمة كؿ مف رسـ االنتقاؿ عمى التركات واليبات وضريبة المواشي وضريبة دوف مبرر، 
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عممًا أف  ،يبيف ذلؾ( 5)رقـ والجدوؿ  ،نقؿ ضعيفة جداً  ف لـعرصات فقد كانت حصيمة ضعيفة إال
بشكؿ عاـ  .رسـ الفراغ والتسجيؿ العقاريو  رسوـ السياراتىناؾ تذبذب واضح في معدؿ نمو كؿ مف 

فترة الدراسة، حيث بمغت في عاـ  ازدادت خبلؿحصيمة الضرائب عمى رأس الماؿ  يمكف القوؿ أف
مميار ليرة ( 16818إلى ) 2010( مميار ليرة سورية، إلى أف وصمت في عاـ 1805ما مقداره ) 1990
ولعؿ السبب في ذلؾ قياـ سورية بتشجيع  %(158756، أي بمعدؿ نمو سنوي وسطي )سورية

وما شابو،  واألراضيكالعقارات  ،المكتنزة والمجمدة في ممتمكات ثابتة األمواؿوتحريؾ  ،االستثمار
يكوف عونًا لمحكومة في تنفيذ سياساتيا االقتصادية  أفأف ىذا النوع مف الضرائب يمكف  إلىباإلضافة 

زالةواالجتماعية )كتفتيت الثروات   .الفوارؽ بيف الطبقات( وا 

: أحدثت الضريبة عمى االستيبلؾ ألوؿ الضراب  المفروضة عمى اإلنفاؽ )االستيالؾ( -2-2-2-3
، حيث سميت برسـ اإلنفاؽ االستيبلكي الكمالي 1987/ لعاـ 18ة في سورية بموجب القانوف رقـ /مر 

لكونو يطاؿ فئة مف المجتمع قادرة عمى استيبلؾ السمع والخدمات ذات الطابع الكمالي والترفييي، 
ف ىذا النوع مف الرسـ عمى اإلنفاؽ االستيبلكي الكمالي مو  جود في العديد وتمتمؾ قوة شرائية كبيرة، وا 

مف دوؿ العالـ، وىو يساىـ في تحقيؽ العدالة في التكميؼ الضريبي ويساىـ في امتصاص جزء مف 
السيولة النقدية المتداولة، ويساعد في التخفيؼ مف الظواىر التضخمية النقدية بحيث يقتطع جزء مف 

قنوات اإلنفاؽ العاـ لمصمحة  ليحوليا عف طريؽ ،فرة لدى فئة قادرة عمى الدفعاالمبالغ الكبيرة المتو 
 . 42المجتمع

تمثمت الضرائب المفروضة عمى اإلنفاؽ )االستيبلؾ( في: )ضريبة السكر، ضريبة الممح، رسـ 
االسمنت، ضريبة المبلىي، رسـ المواد الكحولية، رسوـ األجيزة التمفزيونية، رسوـ األجيزة البلسمكية 

، ضريبة اإلنتاج الزراعي، رسـ اإلحصاء، ضريبة التبغ، ضريبة المواد البلقطة المرسمة وقطعيا
المشتعمة، رسوـ السيارات، ضريبة مقطوعية الكيرباء، رسـ اإلنفاؽ االستيبلكي الكمالي(، إال أنو مع 

وسع قاعدة السمع االستيبلكية والخدمات الخاضعة  2004/ لعاـ 61صدور المرسوـ التشريعي رقـ /
الصفة الكمالية مف السمع االستيبلكية المشحونة بيذا االسـ، حيث نصت مواد المرسوـ لمرسـ، وألغى 

عمى إنياء العمؿ بأحكاـ بعض المواد والنصوص القانونية التي تتضمف فرض الضرائب والرسوـ 
التالية: ضريبة السكر، ضريبة الممح، رسـ االسمنت، ضريبة المبلىي، رسـ المواد الكحولية، رسوـ 

                                                             
 . 287، ص1989السيوفي، قحطاف: اقتصاديات المالية العامة، دار طبلس لمترجمة والنشر، دمشؽ،  42
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ة التمفزيونية، رسوـ األجيزة البلسمكية البلقطة المرسمة وقطعيا. كما نص عمى إلغاء القانوف األجيز 
وتعديبلتو المتضمف نظاـ ضريبة اإلنتاج الزراعي، وألغي أحكاـ القانوف رقـ  1957/ لعاـ 384رقـ /

في المتضمف رسـ اإلنفاؽ االستيبلكي الكمالي. سنبحث مفصبًل  ،وتعديبلتو 1987/ لعاـ 18/
 ،ورسـ اإلنفاؽ االستيبلكي ،كالرسوـ الجمركية ،واألكثر حصيمة ،الضرائب والرسوـ األكثر أىمية

 كمثاؿ عمى ىذه المجموعة. 
 :وىي الضرائب التي تفرضيا الدولة عمى بعض السمع عند اجتيازىا لحدودىا  الرسوـ الجمركية

بية إلى داخؿ الدولة فتسمى اإلقميمية، وتفرض ىذه الضرائب إما بمناسبة عبور السمع األجن
ضريبة الوارد، أو تفرض بمناسبة عبور السمع الوطنية الحدود إلى خارج الدولة فيطمؽ عمييا 

  43ضريبة الصادر.

/ 137عمد المشرع السوري إلى لفظ الرسوـ الجمركية بداًل مف الضرائب الجمركية في القرار رقـ /
ه الرسوـ تقترب في مفيوميا إلى الضريبة أكثر رغـ أف ىذ ،المعروؼ بقانوف الجمارؾ 1935عاـ 

نما مجرد إقراره حسب القواعد الدستورية مف  مف الرسـ، حيث ال تفرض ىذه الرسوـ مقابؿ خدمة وا 
 قبؿ الدولة، وقد سميت في القانوف المصري بالضرائب الجمركية. 

و الذي نظـ الرسوـ القانوف األساسي لمجمارؾ في سورية، في 1975/ لعاـ 9/يعتبر القانوف رقـ
وأنواع البضائع وطرؽ فرض ىذه الرسوـ وتحصيميا وغير ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مطمبيف أساسييف: 
أوليما زيادة حصيمة الرسوـ الجمركية ورفد الخزينة العامة بالموارد البلزمة. وثانييما حماية 

 . 44الصناعة الوطنية الناشئة
  :تحت اسـ رسـ اإلنفاؽ  1987/ لعاـ 18نوف رقـ /فرض أوؿ مرة بالقارسـ اإلنفاؽ االستيالكي

االستيبلكي الكمالي، وكاف يعد آنذاؾ نقمة نوعية في التشريع الضريبي السوري، حيث صدر 
كمحاولة لسد بعض نقاط الضعؼ في مطارح الضريبة والرسوـ عمى اإلنفاؽ، إال أف ىذا القانوف 

لو بمسؾ القيود المحاسبية والبيع  لعدـ تقيد الخاضعيف ،واجو بعض الصعوبات عند تطبيقو
كالعادة بدوف فواتير، ونقص الوعي الضريبي ووجود تيرب ضريبي كبير، ىذا باإلضافة إلى 

                                                             
 . 11، ص1995التيرب الجمركي، القاىرة،  حافظ، مجدي: جريمة 43
، 1992 آغا، ريـ يعقوب، دور اإليرادات الضريبية في تمويؿ اإلنفاؽ العاـ في سورية، رسالة ماجستير، جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، 44
  . 72ص
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معاناة ذوي الدخؿ المحدود مف ىذا القانوف فالكثير مف السمع التي شمميا ال يمكف وصفيا 
 بالكمالية. 

المطبؽ حاليًا تماشيًا مع  2004لعاـ / 61ألغي ىذا القانوف بموجب المرسوـ التشريعي رقـ /
التطور المطموب إحداثو في النظاـ الضريبي السوري، فتحوؿ مف رسـ رفاىية إلى رسـ إنفاؽ 

حيث توسعت دائرة ىذا الرسـ وشممت سمعًا ذات أىمية بالنسبة لذوي الدخؿ المحدود  استيبلكي،
الضريبي، فأصبح ىذا الرسـ واجب دوف مراعاة لوضعيـ المادي بحسب مبدأ العدالة في التكميؼ 
العممية نقدًا أو ألجؿ  ، وكيفما جرتاألداء عند وقوع عممية البيع أو تقديـ الخدمة الخاضعة لمرسـ

أو لبلستيبلؾ الشخصي. ويبوب في الموازنة العامة لمدولة باسـ رسـ اإلنفاؽ االستيبلكي الكمالي 
إف ما سبؽ  أنو مف الضرائب غير المباشرة. دوف أي مبرر عممي إال ،ضمف الضرائب المباشرة

ذكره يمثؿ الناحية التشريعية ليذه الرسوـ، أما مف الناحية التطبيقية فيمكف تتبع تطورىا خبلؿ فترة 
 الدراسة بالرسـ البياني التالي:

 
 )االستيالؾ( خالؿ فترة الدراسةتطور حصيمة أىـ الضراب  المفروضة عمى اإلنفاؽ  8الشكؿ رقـ 

الرسوـ  نبلحظ أف (1( الوارد في الممحؽ رقـ )6الجدوؿ رقـ )مف الرسـ البياني السابؽ المستخرج مف 
الرسوـ طيمة ىذه حصيمة  ، حيث ازدادتالجمركية مف أىـ الضرائب والرسوـ المفروضة عمى اإلنفاؽ

مميار (2) 1990وأدناىا في عاـ ( مميار ليرة سورية 28) 2010بمغت أعبلىا في عاـ و فترة الدراسة، 
فقد  االستيبلكي %( أما حصيمة رسـ اإلنفاؽ168077ليرة سورية، أي بمعدؿ نمو سنوي وسطي قدره )

ويعود السبب في ( مميار ليرة سورية 40) 2010في عاـ  ازداد أيضًا طيمة فترة الدراسة وبمغ أعبله
االستيبلكي الصادر بالمرسوـ رقـ  اإلنفاؽاكتشاؼ مطارح ضريبية جديدة مف خبلؿ رسـ  إلىذلؾ 
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االستيبلكي تبقى ضئيمة وال  اإلنفاؽمساىمة رسـ  أفلكف بشكؿ عاـ يمكف القوؿ  200445/ لعاـ 61/
ؾ(، ( أو االقتصادي أو االجتماعي )توجيو االستيبلإضافيةتمعب دورىا الحقيقي والمالي)جباية موارد 

ورسـ اإلنفاؽ الرسوـ الجمركية كؿ مف ىذا ومف جية أخرى نبلحظ تذبذب واضح في معدؿ نمو 
 دراسة. طيمة فترة الاالستيبلكي 

في نياية ىذا المبحث نكوف قد وقفنا عمى واقع اإليرادات الضريبية في سورية، وتطور أىـ الضرائب 
الذي يشرح اآلثار االقتصادية لتالي الفصؿ الننتقؿ إلى  2010-1990خبلؿ فترة الدراسة مف 

 . عمييا أىـ النقاط التي يمكف الوقوؼلمضرائب والرسوـ و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 وزارة المالية السورية، مجموعة التشريعات الضريبية، مرجع سابؽ، الجزء الثاني. 45
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 انسىريادلبحث األول: يقذية ػٍ االقتصاد 
والوقوؼ  ،عمى المستوى الكمي تقديـ لمحة بسيطة عف االقتصاد السوريسنحاوؿ في ىذا المبحث 

 تحميؿ كؿ مف القطاع الحقيقي والخارجي والمالي.  ب وذلؾة الرئيس عمى سماتو
ىتحلولىالػطاعىالحػوػي .1
 النمو االقتصادي:  -1-1

النمو عمى أنو الزيادة في اإلنتاج أو الدخؿ في تحديدىا لمفيوـ ات االقتصادية األكاديمية تركز الكتاب
حيث يفترض في ىذه الحالة أف الطمب كاٍؼ  ،القومي، كما تركز عمى تحميؿ النمو طويؿ األجؿ

 Say 's Lawلشراء الكميات التي يمكف عرضيا في االقتصاد، يسمى ىذا االفتراض بقانوف ساي 
وبالتالي فإف الطمب الكمي يساوي العرض  ،وفإف كؿ عرض يخمؽ الطمب المقابؿ ل ،ىذا القانوف وفؽ

مف أف في أدبيات النمو االقتصادي  ىذا التركيز عمى جانب العرضيأتي الكمي في االقتصاد، و 
البحث في النمو ييتـ بتزايد قابمية االقتصاد عمى توفير السمع والخدمات خبلؿ فترة زمنية معينة ميما 

 ًا(. كاف مصدر ىذا التوفير )محميًا أو خارجي
تصادي عبر الزمف ويعتبر بأنو "الزيادة في اإلنتاج االق 1995عرؼ النمو االقتصادي شابيرو 

                                   األفضؿ ليذا اإلنتاج الناتج القومي اإلجمالي الحقيقيالمقياس 
real GNP (real Gross National Production")46 خذ ويعتبر شابيرو أف السبب في األ

باألسعار الثابتة ىو أف التغيرات في الناتج القومي اإلجمالي باألسعار الجارية ناتجة عف التغيرات في 
ذا ما تعريؼ النمو ب واإلنتاج ومف أجؿ ذلؾ فإنو إذا جرىكؿ مف األسعار  أنو التوسع في اإلنتاج وا 

ثر تغير األسعار مف اد أي لقياس النمو فإنو يجب استبعاستخداـ مؤشر الناتج القومي اإلجمال جرى
كما يعّرؼ النمو االقتصادي بأنو الزيادة السنوية الحقيقية في  الناتج المحسوب باألسعار الجارية.

أي الزيادة في حجـ السمع والخدمات  ،الناتج القومي اإلجمالي )أو حصة الفرد مف الناتج القومي(
                                                             

46 Shapiro, Edward: Macroeconomic Analysis, Thomson Learning, 1995, P29.  
  استخداـ مؤشر  األمريكية األدبياتتفضؿGNP  بداًل مفGDP ىو: بيف المؤشريف عممًا أف الفرؽ  

التي ينتجيا المجتمع خبلؿ الخدمات ة عف مجموع قيـ السمع النيائية و عبار  :Gross Domestic Product (GDP)الناتج المحمي اإلجمالي 
مي اإلجمالي باألسعار ( فيو عبارة  عف قيمة الناتج المحGNPأما الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ). زمنية محددة غالبًا ما تكوف سنة فترة

 سنة األساس ) أوؿ سنة (. الثابتة وفؽ
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كف قياسيا بالتغير السنوي في متوسط المستوى النيائية التي ينتجيا االقتصاد في سنة معينة والتي يم
مف التعريؼ السابؽ نبلحظ أنو يركز عمى التغير الحقيقي وليس االسمي في  47المعيشي المادي لمفرد.

 ولكنو غير كاؼٍ  ،متوسط المستوى المعيشي لؤلفراد، وبالتالي يعتبر النمو االقتصادي شرطًا ضرورياً 
لرفع مستوى حياة األفراد المادية، فالجانب اآلخر مف المعادلة ىو توزيع النمو المحقؽ بعدالة بيف 

 األفراد. وليذا يبقى النمو االقتصادي مجاؿ اىتماـ الباحثيف واالقتصادييف.
( النمو االقتصادي بأنو عبارة عف "الزيادة في الناتج القومي الحقيقي مف فترة 2002وعرؼ األميف )

فكمما ارتفعت  ،لى أخرى، وىو يعكس التغيرات الكمية في الطاقة اإلنتاجية ومدى استغبلؿ ىذه الطاقةإ
ازدادت معدالت النمو في  ،نسبة استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية المتاحة في جميع القطاعات االقتصادية

فضت معدالت فكمما انخفضت نسبة استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية انخ ،والعكس صحيح ،الناتج القومي
  48النمو في الناتج القومي".

 ،وذلؾ في األجؿ الطويؿ ،( النمو بأنو "الزيادات المستمرة في الدخؿ الحقيقي1999وعرؼ باحنشؿ )
بؿ الزيادات  ،وال يعد وال يدخؿ ضمف تعريؼ النمو في الدخؿ الفردي أي زيادات دورية أو عارضة

أكبر مف الزيادة في عدد  أف تكوف الزيادة في الدخؿ ويشترط 49المضطردة في الدخؿ نموًا اقتصاديًا"
فزيادة الدخؿ بنسب عالية ومستمرة ال تعد مف قبيؿ النمو  ،كي يحدث النمو االقتصاديالسكاف 

 االقتصادي إذا واكب ذلؾ زيادة أكبر مف النمو االقتصادي. 
ة المضطردة في الناتج )أو نبلحظ مف التعاريؼ السابقة لمنمو االقتصادي إشارتيا جميعًا إلى الزياد

وكذلؾ اإلشارة إلى الزيادة الكمية دوف اإلشارة إلى التحسف في نوعية المنتجات، كما أف  ،اإلنتاج(
كما يبلحظ فيما لـ تشر األخرى إلى ذلؾ،  ،انيبعض ىذه التعاريؼ قد أخذ بعيف االعتبار التزايد السك
سعار لجية التأكيد عمى ضرورة استبعاد أثر ىذه بأف جميعيا قد أخذ بعيف االعتبار التغيرات في األ

أو اإلنتاج(. إال أننا في التغيرات وصواًل إلى مؤشر يعكس الزيادات الكمية الحقيقية مف الناتج )
الزيادة الحقيقية في حصة الفرد مف كمية السمع  :ة نستطيع أف نعرؼ النمو االقتصادي بأنوالحقيق

تمؼ ( ونوعيتيا المعروضة في االقتصاد مف قبؿ مخGDPي والخدمات )الناتج المحمي اإلجمال

                                                             
47
 Dunnett ,Andrew “ Understanding the Economy” 4th edition, Longman, 1998. 

 .   371، ص2002، 1ئ االقتصاد الكمي، دار الحالة لمنشر والتوزيع، عماف، طد، عبد الوىاب: مبااألميف 48
 . 285، ص1999باحنشؿ، أسامة محمد: مقدمة في التحميؿ االقتصادي الكمي، النشر العممي والمطابع، جامعة الممؾ سعود، الرياض،  49
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كي تعكس القدرة ذا التعريؼ إلى المسألة النوعية اإلشارة في ى القطاعات االقتصادية، وقد جرت
 التنافسية لكؿ سمعة أو خدمة معروضة في االقتصاد. 

( الوارد 7عمى الجدوؿ رقـ )لدراسة النمو االقتصادي في سورية نورد الرسـ البياني التالي الذي يعتمد 
   2010-1990وذلؾ خبلؿ الفترة مف  ،(1في الممحؽ رقـ )

 

 (2010-1990معدؿ النمو االقتصادي خالؿ الفترة ) 9الشكؿ رقـ 
ألسباب ويعود ىذا  ،تذبذب معدؿ النمو االقتصادي ارتفاعًا وانخفاضاً مف الرسـ السابؽ نبلحظ 

يتصؿ باألداء  منيا ما يتعمؽ بالظروؼ التي مرت بيا سورية والمنطقة بشكؿ عاـ، ومنيا ما ،مختمفة
ارتفاعًا ممحوظًا يعود إلى  2000إال أنو مف الواضح ارتفاع ىذا المعدؿ في عاـ  االقتصادي السوري،

الخاص التي ترافقت مع مجموعة مف  االستثمارزيادة  توسع الحاصؿ في اإلنفاؽ العاـ والىال
، كما أنو مف الواضح لحكومة لتحسيف مناخ االستثمارااإلجراءات التشجيعية الجزئية المتخذة مف قبؿ 

فر اعدـ تو نظرًا لتراجع االستثمار الخاص و  2001انخفاض ىذا المعدؿ انخفاضًا ممحوظًا في عاـ
السياسات المالية والنقدية التي  أخرى بسببستثماري المناسب ىذا مف جية، ومف جية المناخ اال

الحفاظ عمى و  ،والقيود عمى التسميؼ ،وتخفيض اإلنفاؽ االستثماري ،اتبعت كتجميد الرواتب واألجور
ويعود ذلؾ معدالت فائدة مرتفعة، إال أف معدالت النمو بعد ذلؾ العاـ بقيت دوف المستوى المطموب 

وتوجو معظـ اإلنفاؽ العاـ إلى  ،فاض كفاءة االستثماروانخ ،إلى ضعؼ كفاءة المؤسسات العامة
لى استثمارات ال تؤدي إلى آثار مباشرة في النمو االقتصادي عمى المدى ، وا  االستبداؿ والتجديد

   50القصير مثؿ اإلنفاؽ عمى الصحة والتعميـ.
 

                                                             
 . 15، ص2005االقتصاد الكمي، سورية، ىيئة تخطيط الدولة، تحميؿ  50
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 الثابتة(:  2000المحمي اإلجمالي بأسعار  لمناتج القطاعي التركي  الييكمي)معدؿ النمو القطاعي  -1-2
 2000فيما يمي الرسـ البياني الذي يبيف القطاعات المساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي بأسعار 

 (1( الوارد في الممحؽ رقـ )8ثابتة والمستخرج مف الجدوؿ رقـ )ال

 
 الثابتة 2000القطاعي لمناتج المحمي اإلجمالي بأسعار التركي  الييكمي  10الشكؿ رقـ 
مف الناتج %( 16.298)ما نسبتو  2010الرسـ السابؽ أف الزراعة شكمت في عاـ  نبلحظ مف خبلؿ

مما  1990اـ في ع %(32.772مقابؿ ) 2000%( في عاـ 24.753) المحمي اإلجمالي مقابؿ
عوامؿ خارجية كاألمطار والمناخ العاـ، أما بالنسبة نظرًا لتأثره ب ،يدؿ عمى تراجع اإلنتاج الزراعي

مقابؿ  2010في عاـ  %(23.728لقطاع الصناعة فقد شكمت نسبتو مف الناتج المحمي اإلجمالي )
ما يدؿ عمى تراجع اإلنتاج  ،1990في عاـ  %(34.074مقابؿ ) 2000%( في عاـ 30.147)

تراجع المرحمة ب مثبًل. بشكؿ عاـ يمكف القوؿالصناعي نظرًا لتأثره بعوامؿ خارجية كأسعار النفط 
تذبذب  أحد أسباب فذا وأواعتماد االقتصاد عمى قطاعات ريعية، ى ،التنموية لبلقتصاد السوري

يفسر تراجع قطاع والصناعي، كما اإلنتاج الزراعي معدالت نمو كؿ مف لتذبذب  معدالت النمو يعود
، إال أف 1997الركود االقتصادي الذي بدأ في عاـ بسبب  1990عف عاـ  2000في عاـ التجارة 

االقتصادي السوري والوضع العاـ في المنطقة،  األداءبسبب تحسف  2010ىذا القطاع تنشط في عاـ 
و  2000قياسًا إلى كؿ مف عامي  2010في عاـ تزايد الوزف النسبي لقطاع الخدمات ىذا وقد 
عمى  لتي ركزت عمى زيادة اإلنفاؽوا ،2001 نتيجة سياسات الحكومة الجديدة منذ عاـ 1990

الصحة والتعميـ والخدمات العامة. ويضاؼ إلى ذلؾ الحصة الضعيفة لقطاع الماؿ والتأميف والذي 
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 2010عكس ضعؼ القطاع المالي في سورية، في حيف بقي كؿ مف قطاعي البناء والنقؿ في عاـ ي
 . 1990و  2000بنفس المستوى تقريبًا مع عامي 

 كي  الييكمي لالستثمار: التر  -1-3
أحد إف أحد مصادر النمو االقتصادي ىو االستثمار وليذا سنتوقؼ عنده قميبًل لتوضيحو، فاالستثمار 

المؤشرات الدالة عمى نمو بمد مف البمداف، يمعب دورًا ىامًا في الحياة االقتصادية لمدولة، وليذا تسعى 
سمالي، فمعدؿ نمو أي دولة يتحدد بدرجة كبيرة مف خبلؿ جميع الدوؿ إلى زيادة االستثمار والتراكـ الرأ

معدالت النمو السنوية لتراكـ رأس الماؿ، إال أف نموه ال ينعكس بالضرورة عمى النمو االقتصادي 
حدية بنسبة ثابتة في جميع األوقات بسبب التبايف في عائد رأس الماؿ أو ما يطمؽ عميو باإلنتاجية ال

التطور االقتصادي والتكنولوجي ومدى االنتفاع برأس الماؿ وتوزعو  وفؽلرأس الماؿ والتي تتفاوت 
القطاعي، وىنا يمعب النظاـ الضريبي دورًا ميمًا في توزيع رأس الماؿ عمى القطاعات االقتصادية 

مكف أف يحّوؿ والذي ي ،كاإلعفاءات التي يقدميا لبعض ىذه القطاعات، أو مف خبلؿ فرض الضرائب
فاالستثمار مثبًل في دور السكف ووسائط النقؿ  ،رأس الماؿ مف ىذه القطاعات إلى قطاعات أخرى

كاالستثمار في اآلالت والمعدات، كما  ،ال يسيـ بنفس الدرجة والفاعمية في النمو االقتصادي ،الخاصة
طاعات الخدمية والتجارية وليذا يتبايف العائد عمى االستثمار بيف القطاع الزراعي أو الصناعي أو الق

فإنو يمكف لمدولة أف تحدد اتجاىات نمو قطاعاتيا مف خبلؿ أدواتيا المختمفة ألف فرض ضريبة عمى 
قطاع اقتصادي معيف سيؤدي إلى رفع تكاليؼ االستثمار في ىذا القطاع وبالتالي انخفاض العائد مف 

الماؿ عف االستثمار في ىذا القطاع إلى  ما يؤدي في النياية إلى انصراؼ رأس ،ىذا االستثمار
انطبلقًا مما سبؽ يركز المحمموف االقتصاديوف عمى االستثمار وليذا  51.قطاعات أخرى أكثر ربحية

الشكؿ البياني فيما يمي و ومعرفة اتجاىو نحو النمو أو التقمص،  ،كمؤشر لمراقبة النشاط االقتصادي
عممًا أف  ،والخاصالعاـ  يففي كؿ مف القطاعحمي اإلجمالي إلى الناتج الميمثؿ نسبة االستثمار  الذي

  (1( الوارد في الممحؽ رقـ )9مستخرج مف الجدوؿ رقـ ) ىذا الشكؿ

                                                             
  . 131، ص2009ة االقتصاد، رسالة ماجستير، رجاؿ، عبد الحميـ: االتجاىات الجديدة في النظاـ الضريبي السوري، جامعة دمشؽ، كمي 51
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 في كؿ مف القطاعيف العاـ والخاصمار إلى الناتج المحمي اإلجمالي نسبة االستث 11 الشكؿ رقـ

أف نسبة االستثمار إلى الناتج المحمي اإلجمالي في كؿ مف  يمكف القوؿ مف الرسـ البياني السابؽ
بمغت نسبة  1990القطاعيف العاـ والخاص لـ تكف مستقرة بشكؿ عاـ خبلؿ فترة الدراسة، ففي عاـ

%( في عاـ 15.045%( لتزداد عامًا بعد عاـ وتصؿ إلى )5.128االستثمار العاـ إلى الناتج )
الحاجة الماسة لبلستثمار في مشاريع سبة يمكف أف يرجع إلى ولعؿ سبب الزيادة في ىذه الن 1998

البنية التحتية )الكيرباء والنقؿ واالتصاالت والري( والخدمات التي تتطمب استثمارات كبيرة يحجـ 
، لتنخفض بعدىا انخفاضًا حادًا وتعاود الزيادة مف جديد وتصؿ في القطاع الخاص عف القياـ بيا

لتنخفض وتزداد وتنخفض وتزداد في الفترة البلحقة وتصؿ في عاـ %(، 15.509إلى ) 2003عاـ
 %(. 9.808إلى نسبة ) 2010
إلى الناتج المحمي اإلجمالي فمـ تكف مستقرة خبلؿ فترة  االستثمار الخاصبنسبة فيما يتعمؽ أما 

 1991%( لترتفع في كؿ مف عامي 6.271بمغت ) 1990الدراسة كما سبؽ وذكرنا، ففي عاـ 
بدأت باالنخفاض عامًا بعد عاـ ثـ %( عمى التوالي، 12.205%، 7.553تصؿ إلى )و  1992و

، لتزداد وتنخفض في األعواـ التالية، ولعؿ السبب الرئيسي في 1997%( في عاـ7.491لتصؿ إلى )
إذ نبلحظ أف االستثمار  ،فر المناخ االستثماري المشجعااالستثمار الخاص يتعمؽ بعدـ تو انخفاض 

إال أنو عاد وتراجع بعد  1991في عاـ  /10/بعد صدور القانوف رقـ  1992في عاـ  الخاص ارتفع
 يجريذلؾ ألف صدور القانوف كاف مف المفروض أف يترافؽ مع مجموعة مف اإلصبلحات لـ 

وخاصة فيما  ،فر المناخ االستثماري البلـز لجذب المزيد مف االستثماراتاوبالتالي لـ يتو  ،استكماليا
 اسات االقتصادية الكمية.    يتعمؽ بالسي
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ىو مجموعة مف العوامؿ الخاصة بموقع محدد تحدد شكؿ الفرص مناخ االستثمار  في الحقيقة إف
، عممًا والحوافر التي تتيح لشركات االستثمار العمؿ بطريقة منتجة تسمح بخمؽ فرص العمؿ والتوسع

ف خبلؿ تأثيرىا عمى التكاليؼ والمخاطر تأثير قوي عمى مناخ االستثمار مليا السياسات الحكومية أف 
والتي تظير مؤشرات المناخ  ،2004دراسة البنؾ الدولي لعاـ وفؽ  52،والعوائؽ أماـ المنافسة
البيئة غير الجاذبة لبلستثمارات مقارنة مع دوؿ المنطقة وال والدالة عمى  ،االستثماري في سورية

عمى عدـ جذب االستثمارات المحمية الخاصة، يقتصر ذلؾ عمى االستثمارات األجنبية بؿ انعكس 
يذ عقد وتسجيؿ الممكية وىي تأسيس عمؿ وتنف ،ألىـ المؤشرات اً ويبيف الجدوؿ التالي استعراض

وتدؿ النتائج عمى أف النظاـ فية منشأة وتوظيؼ وتسريح العماؿ. وحماية المستثمريف وتصوالتمويؿ 
اءات اإلدارية وتكاليؼ توليد الكيرباء والبنية التحتية القضائي والوصوؿ إلى التمويؿ وتعقيدات اإلجر 

، وكما يظير مف دراسة البنؾ الدولي في سورية مف أىـ العوائؽ أماـ المستثمريف في القطاع الخاص
وفي  ،دولة 200مف 132عف الحكـ الرشيد فنبلحظ أف ترتيب سورية مف حيث فعالية الحكومة ىي

ما يشير إلى ضرورة تفعيؿ ، 104/200لسيطرة عمى الفسادوفي ا 163/200حسف األطر التنظيمية
 كشرط أساسي لتحسيف المناخ االستثماري. ،اإلدارة الحكومية

 في مقارنة سورية مع بعض الدوؿ المجاورة ألىـ مؤشرات االستثمار 3الجدوؿ رقـ 
دوؿ  تونس مصر  الجزابر  

الدخؿ 
المتوسط 
 المنخفض 

دوؿ 
 المنطقة 

 العالـ  سورية  األردف  لبناف  المغر   تركيا 

 51 47 36 46 11 9 39 50 14 43 26 تأسيس عمؿ/ يوـ 
 388.3 672 342 721 240 330 413 425 27 410 457 تنفيذ عقد/ يـو

 81.4 23 22 25 82 9 48 66 57 193 52 تسجيؿ الممكية/ يـو 
 3.2 4.1 4.3 4 1.8 2.9 3.7 3.4 1.3 4.2 3.5 تصفية شركة / سنة 

 World development Report 2005, World Bankالمصدر: 
أما نقاط القوة التي يمكف أف يعوؿ عمييا في جذب المستثمريف تتمثؿ في االستقرار السياسي والعمالة 

  53.المحدثيفالرخيصة والموقع والمناخ الطبيعي المتميز والموارد الطبيعية واألسواؽ الخاـ وطبقة 

                                                             
52
 World development Report 2005, A Better investment Climate for Everyone World Bank. 

53
 SEBC "incentives of investment in Syria" 2003  
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 التركي  الييكمي لالستيالؾ:   -1-4
االستيبلؾ ىو العامؿ األوؿ المكوف لمطمب الكمي )الناتج المحمي أو الدخؿ(، ويقصد بو كؿ ما 

معمرة )خضار، سمع غير أـ ؾ سمع معمرة )غسالة، براد...(، يستيمكو المجتمع مف دخمو سواء استيبل
الطبيب، االتصاالت، خدمات البنوؾ...(، ويعتبر االستيبلؾ خدمات )خدمة أـ فواكو، مبلبس...(، 

الصورة المكممة لبلدخار ماداـ الدخؿ يوجو إلى االستيبلؾ واالدخار، حيث يؤثر الدخؿ عمى 
ف العبلقة بينيما عبلقة طردية، فكمما زاد الدخؿ زاد االستيبلؾ وزاد االدخار،  االستيبلؾ واالدخار وا 

ستيبلؾ ال يعتمد عمى الدخؿ ويسمى باالستيبلؾ الذاتي، أي أف الفرد الذي عممًا أنو يوجد قدر مف اال
ويحصؿ عميو إما عف طريؽ االقتراض )االدخار  ،ال بد لو مف االستيبلؾ ،ليس لديو مصدر دخؿ

ف مستوى العمالة والدخؿ القومي يتحدداف السمبي( أو المساعدات الحكومية،  بمستوى اإلنفاؽ ىذا وا 
الذي يتكوف مف اإلنفاؽ الخاص عمى االستيبلؾ واالستثمار واإلنفاؽ  ،لكمي الفعاؿ(الكمي )الطمب ا

العاـ عمى االستيبلؾ واالستثمار، فإذا ما فرضت الدولة ضريبة جديدة أو رفعت سعر ضريبة سابقة 
عمى الدخؿ، فإف ذلؾ سيؤدي إلى زيادة االستقطاع الضريبي ويعني ذلؾ نقصًا في الدخؿ المتاح 

فرضنا أف اإلنفاؽ لدى األفراد وبالتالي فإف نقص الدخؿ سيؤدي إلى نقص االستيبلؾ، فإذا  لئلنفاؽ
فإف نقص اإلنفاؽ الخاص عمى  ،ا عمى حاليما دوف تغييربقيالخاص والعاـ عمى االستثمار 

 فجوةيوجد فييا إال في الحالة التي  ،سيؤدي إلى انخفاض مستوى العمالة والدخؿ القومي ،االستيبلؾ
 ،فيؤدي نقص اإلنفاؽ الخاص عمى االستيبلؾ إلى سد ىذه الفجوة ،قبؿ فرض الضريبة خميةتض

زالة االرتفاع التضخمي في األسعار ص خبلؿ فترة يبيف الشكؿ التالي االستيبلؾ العاـ والخا 54،وا 
 (1( الوارد في الممحؽ رقـ )10الجدوؿ رقـ ) الدراسة استنادًا إلى

 
 االستيالؾ العاـ والخاص خالؿ فترة الدراسة 12الشكؿ رقـ 

                                                             
 .    136، ص1982الصباخي، حمدي: دراسات في االقتصاد العاـ، نظرية المالية العامة والسياسات المالية، مرجع سابؽ، 54
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نبلحظ نمو كؿ مف االستيبلؾ العاـ والخاص خبلؿ فترة الدراسة،  مف الرسـ البياني السابؽ
( مميوف ليرة سورية، ليزداد عامًا بعد 18.439)ما مقداره  1990في عاـ  بمغفاالستيبلؾ الخاص 
( مميوف ليرة سورية، إذ بمغ متوسط االستيبلؾ 169.148بحجـ قدره ) 2010عاـ ويصؿ في عاـ 

%( بالمتوسط مف 83( مميوف ليرة سورية، وشكؿ أكثر مف )73.450الخاص خبلؿ فترة الدراسة )
( مميوف ليرة 3.850) ما مقداره 1990في عاـ  بمغ إجمالي االستيبلؾ، أما االستيبلؾ العاـ فقد

ية، إذ بمغ ( مميوف ليرة سور 34.606بحجـ قدره ) 2010د عاـ ويصؿ في عاـ سورية ليزداد عامًا بع
%( 16( مميوف ليرة سورية، وشكؿ أكثر مف )14.423خبلؿ فترة الدراسة ) متوسط االستيبلؾ العاـ

 مف إجمالي االستيبلؾ بالمتوسط خبلؿ فترة الدراسة. 

ىتحلولىالػطاعىالخارجي .2
التجارة الخارجية مف القطاعات االقتصادية اليامة ألي بمد، فيي تعد أحد الدعامات األساسية  تعتبر

ف وزارة االقتصاد والتجارة ىي المسؤولة عف وضع سياسة التجارة  لمبناء االقتصادي والدخؿ لقومي، وا 
األىداؼ التنموية بالتنسيؽ مع ىيئة تخطيط الدولة بما يضمف االنسجاـ بيف سياسة التجارة و  ،الخارجية

بيف الصادرات  ستراتيجياالرة الخارجية ىو تحقيؽ التوازف لبلقتصاد الوطني. إف اليدؼ الرئيسي لمتجا
وتحديث القاعدة اإلنتاجية المحمية مف خبلؿ زيادة القيمة المضافة في اإلنتاج  ،والمستوردات

لتبادؿ االقتصادي مع الدوؿ العربية وتطوير ا ،وتحسيف القدرة التنافسية لممنتجات الوطنية ،والتصنيع
    واألجنبية، وليذا سنتوقؼ عند كؿ مف الصادرات والمستوردات لتوضيح ذلؾ.

 الصادرات والمستوردات السمعية السورية:  -2-1
لجدوؿ رقـ استنادًا إلى ا نورد الرسـ البياني التالي لتوضيح الصادرات والمستوردات السمعية في سورية

المتعمقة  ،معتمديف في ذلؾ عمى بيانات المكتب المركزي لئلحصاء ،(1الممحؽ رقـ )( الوارد في 11)
وتحميؿ ىيكؿ الميزاف التجاري السمعي، وعميو فإف ىناؾ اختبلؼ بسيط عف األرقاـ  ،بالتجارة الخارجية

الواردة في تحميؿ ميزاف المدفوعات الصادر عف مصرؼ سورية المركزي بسبب سعر التثقيؿ ووجود 
ال يقوـ المكتب المركزي لئلحصاء بتسجيميا  ، والتيبعض المواد والسمع المسجمة في ميزاف المدفوعات

 الذىب غير النقدي. و المنح واليبات ووقود السفف والطائرات والكيرباء والمياه والسمع المصادرة مثؿ 
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نسبة كؿ مف الصادرات والمستوردات السمعية السورية إلى الناتج المحمي اإلجمالي  13 الشكؿ رقـ

 خالؿ فترة الدراسة
بمغت  2000بأسعار عاـ  أف نسبة الصادرات إلى الناتج المحمي اإلجمالي ،نبلحظ مف الرسـ السابؽ

-1990، إال أف ىذه النسبة بمغت في الفترة األولى )%(21.515)خبلؿ فترة الدراسة بالمتوسط 
( بسبب ارتفاع أسعار %35.131( )2010-2000( لترتفع في الفترة الثانية )6.537%( )1999

فإنو يعود إلى انخفاض  ،السبب في انخفاض ىذه النسبة في الفترة األولى النفط وزيادة الصادرات، أما
التي كاف ليا الدور األكبر في انخفاض نسبة و  ،1999وخاصة في عاـ  ،في أسعار النفط العالمية

بشكؿ (. %4.327حيث بمغت نسبة الصادرات إلى الناتج ) ،الصادرات إلى الناتج المحمي اإلجمالي
 38.88حيث ارتفعت مف  1999قد تحسف بعد عاـ  ،الصادرات السورية أف حجـ عاـ يمكف القوؿ

لتزداد في كؿ مف  2000في عاـ و  ،مميار ليرة سورية 216.19إلى  1999مميار ليرة سورية في عاـ 
ويعود ذلؾ إلى زيادة الكميات المصدرة مف األغناـ السورية وزيادة صادرات  2002و2001عامي 

انخفضت بسبب توقؼ الصادرات إلى العراؽ.   2003لعراؽ، إال أنو في عاـ القطاع الخاص إلى ا
  عاد وضع الصادرات لمتحسف. 2003لكف بعد عاـ 

حيث ارتفعت مف  ،2000تحسف وضع المستوردات السورية في عاـ فقد  ،أما بالنسبة لممستوردات
لتزداد  2000ي عاـ فمميار ليرة سورية  187.535إلى  1999مميار ليرة سورية في عاـ  43.01

ات القطاع وزيادة نشاط ،ولعؿ السبب في ذلؾ يعود إلى التوسع في اإلنفاؽ الحكومي، عامًا بعد عاـ
 . اإلنتاجية
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 حس  القطاعيف العاـ والخاص: الصادرات والمستوردات السمعية السورية -2-2
الجدوؿ  استنادًا إلى ،لتوضيح واقع الصادرات والمستوردات بحسب القطاع نورد الرسـ البياني التالي

عممًا أف البيانات الخاصة بالصادرات والمستوردات لكؿ مف  ،(1( الوارد في الممحؽ رقـ )12رقـ )
 مصدر ىذه البيانات ( وفؽ1995-1990متوافرة لؤلعواـ ) القطاعيف العاـ والخاص غير

 
 القطاعيف العاـ والخاص وفؽوالمستوردات السمعية السورية  الصادرات 14 الشكؿ رقـ
مع  ،1996قياسًا إلى عاـ  2000نبلحظ تحسف صادرات القطاع العاـ في عاـ  ،مف الشكؿ السابؽ

، إال أف صادرات القطاع الخاص 2010و  2005تحسف طفيؼ ليذه الصادرات في كؿ مف األعواـ 
أما مف ناحية  ،، ىذا مف ناحية الصادرات2010عاـ مع زيادة طفيفة في  2005تحسنت في عاـ 

، إال أف 2010و  2005فقد تحسنت مستوردات القطاع العاـ بشكؿ ممحوظ في كؿ مف  ،المستوردات
وبدأ ذلؾ واضحًا في كؿ  2000مستوردات القطاع الخاص يمكف القوؿ عنيا أنيا تحسنت منذ عاـ 

 . 2010و  2005مف عامي 
 حس  نوع االستخداـ: السمعية السورية الصادرات والمستوردات -2-3

( و 15يف رقـ )البياني يفنورد الرسم ،نوع استخداـ السمع وفؽلتوضيح واقع الصادرات والمستوردات 
عممًا أف البيانات الخاصة  (1( الوارديف في الممحؽ رقـ )14( و )13) ( استنادًا إلى الجدوليف16)

( بحسب 1993-1990فرة لؤلعواـ )انوع االستخداـ غير متو  وفؽبالصادرات والمستوردات السمعية 
 مصدر ىذه البيانات
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 نوع االستخداـ خالؿ فترة الدراسة وفؽالصادرات السمعية السورية  15 الشكؿ رقـ

مف الشكؿ السابؽ نبلحظ أف معظـ الصادرات السورية تتركز عمى السمع الوسيطة بينما ال تزاؿ 
% مف 0.5ال تشكؿ بالمتوسط أكثر مف و الصادرات مف السمع الرأسمالية النيائية منخفضة جدًا 

التي يقوـ القطاع الخاص بتصديرىا، حيث شكمت صادرات و  ،إجمالي الصادرات خبلؿ فترة الدراسة
%، لكف بالفترة األولى 63.147القطاع العاـ مف سمع االستيبلؾ الوسيط ما نسبتو بالمتوسط 

( فقد 2010-2000أما في الفترة الثانية ) ،%72.640( شكمت بالمتوسط ما نسبتو 1994-1999)
السمع ما نسبتو %، بينما شكمت صادرات القطاع الخاص مف تمؾ 57.968وصمت النسبة إلى 

 ،%6.523( شكمت بالمتوسط ما نسبتو 1999-1994لكف بالفترة األولى )%، 11.624بالمتوسط 
%. أما بالنسبة لسمع 14.407( فقد وصمت النسبة إلى 2010-2000أما في الفترة الثانية )

والتي تشكؿ ما نسبتو  ،االستيبلؾ النيائي فإف القطاع الخاص يقوـ بتصدير القسـ األعظـ منيا
والتي تتركز في األغذية والمنسوجات ولحـ  ،الي الصادرات السورية% مف إجم24.349بالمتوسط 

 الضأف والخضار والفواكو.
إذ تشكؿ  ،أما بالنسبة لممستوردات حسب نوع االستخداـ فإف السمع الوسيطة تأتي في المرتبة األولى

السمع % مف إجمالي المستوردات السورية خبلؿ فترة الدراسة، لتأتي 60.846ما نسبتو بالمتوسط 
%. 13.108ثـ سمع االستيبلؾ النيائي ما نسبتو  ،%26.044الرأسمالية في المرتبة الثانية وبنسبة 

بما نسبتو بالمتوسط  ،حيث يقوـ القطاع الخاص باستيراد القسـ األعظـ مف سمع االستيبلؾ الوسيط
طاع الخاص بمغت % خبلؿ فترة الدراسة. أما بالنسبة لؤلصوؿ الرأسمالية فإف مستوردات الق41.454

% خبلؿ فترة الدراسة. بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف صدور قانوف 16.600بالمتوسط ما نسبتو 
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زادت مستوردات وصادرات القطاع الخاص بشكؿ ممحوظ خبلؿ الفترة  ،االستثمار وتحرير التجارة
وذلؾ  ،العاـإال أنو مع بداية الفترة الثانية انخفضت مستوردات وصادرات القطاع الخاص و  ،األولى

بيف واقع بسبب أزمة الركود االقتصادي وصعوبة توفير أسواؽ التصدير المناسبة. ولعؿ الشكؿ التالي ي
 نوع االستخداـ  المستوردات السمعية وفؽ

 

 نوع االستخداـ خالؿ فترة الدراسة وفؽالمستوردات السمعية السورية  16 الشكؿ رقـ
ىػطاعىالماليالتحلولى .3

ات االقتصادية التي تعد أحد أىـ السياسو  ،تعتبر الموازنة العامة لمدولة األداة الرئيسية لمسياسة المالية
عمى الوضع االقتصادي واالجتماعي، وىي تمثؿ حجـ ونوع تدخؿ الدولة االقتصادي الكمية في التأثير 

إال أف الكثير مف الدراسات  ،الطويؿ األجؿوبالرغـ مف الجدؿ حوؿ أثر السياسة المالية عمى النمو 
مف خبلؿ الكفاءة في  55الحديثة تؤكد أثر السياسة المالية المتبعة عمى النمو االقتصادي طويؿ األجؿ

عادة توزيع الدخؿ.   توزيع الموارد والحفاظ عمى االستقرار االقتصادي اإلجمالي وا 
 وتنقسـ الموازنة العامة إلى: 

 واألصوؿ  ،وأرباح شركات القطاع العاـ ،صؿ عمييا الحكومة مف الضرائباإليرادات: والتي تح
فرضيا  ، يجريالممموكة مف قبؿ الدولة، وتعرؼ أيضًا بأنيا مساىمة إلزامية بدوف مقابؿ مباشر

 والمؤسسات التجارية بغرض دعـ اإلنفاؽ العاـ.  ،والممتمكات ،عمى األفراد
 نفقيا عمى المشاريع التنموية. النفقات: وىي نفقات جارية واستثمارية ت 

                                                             
55
 TANZI vito & ZEE Howell, "Fiscal Policy and Long Run Growth", 1997 IMF. 
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وتحقيؽ  ،ويعتبر أحد أىـ أىداؼ السياسة المالية الكفاءة في استخداـ الموارد ضمف الموازنة العامة
 العدالة مف خبلؿ إعادة توزيع الدخؿ لقومي وبما ينسجـ مع السياسة االقتصادية الكمية. 

توضيح التركيب الييكمي لئليرادات العامة في مبحث سابؽ "أنواع الضرائب"  جرىفي الحقيقة لقد 
تتمثؿ عادة النفقات العامة في الموازنة ، حيث ولذلؾ سنتعرؼ اآلف عمى التركيب الييكمي لمنفقات

العامة لمدولة في كؿ مف اإلنفاؽ الجاري واإلنفاؽ االستثماري، ويقصد باإلنفاؽ الجاري الرواتب 
اإلنفاؽ اإلداري وفوائد الديف العاـ، أما اإلنفاؽ االستثماري فيقصد بيا اإلنفاؽ عمى المشاريع واألجور و 

أف يؤسس ليا في البمد، ىذا وتعتبر وزارة المالية مسؤولة عف اإلنفاؽ  أو التي يمكف ،وية القائمةالتنم
و بناًء عمى تقدير الجاري، وىيئة تخطيط الدولة مسؤولة عف اإلنفاؽ االستثماري حيث توضع أرقام

مخالفة لممبدأ االقتصادي في اإلنفاؽ االستثماري حيث مف المفترض تحديد  ،اإليرادات في وزارة المالية
قطاعات وفؽ توجيات وتوزع الييئة االستثمارات عمى ال ،ثـ تأميف مصادر اإليرادات ،االحتياجات أوالً 
نفاؽ الجاري واإلنفاؽ االستثماري خبلؿ الفترة فيما يمي الرسـ البياني الذي يبيف اإل الخطة الخمسية.

 (1( الوارد في الممحؽ رقـ )15لجدوؿ رقـ )ا إلىاستنادًا  1990-2010

 
 2010-1990اإلنفاؽ الجاري واإلنفاؽ االستثماري خالؿ الفترة  17 الشكؿ رقـ

الجاري  اإلنفاؽحجـ  إلىاالستثماري قياسًا  اإلنفاؽمف الرسـ البياني السابؽ نبلحظ انخفاض حجـ 
دّؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى تراجع دور الدولة في  إفوىذا  2010ولغاية  2004خبلؿ الفترة 

الجاري  اإلنفاؽعممًا أنو خبلؿ فترة الدراسة ازداد حجـ كؿ مف  ،التدخؿ في الشأف االقتصادي
 واالستثماري.

العجز  إلىفإنو ال بد مف أف نتطرؽ في الحديث  ،والنفقات اإليرادات في الحقيقة عندما نتحدث عف
ما قات الدولة عف إيراداتيا العامة يتحقؽ العجز المالي عندما تزيد نففي الموازنة العامة لمدولة، حيث 
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وانطبلقًا مف ذلؾ  56يدفع إلى االستعانة بالقروض أو اإلصدار النقدي لتغطية ىذه الزيادة في اإلنفاؽ،
وتقوـ بتغطيتو باإليرادات العامة، لكف عندما تتجاوز النفقات  ،إف ىدؼ الحكومة ىو اإلنفاؽ العاـف

ىذه اإليرادات تقع الحكومة بالعجز، وقد وصفو االقتصادي األمريكي بينجاميف فرانكميف بقولو "عندما 
ضمف مستوى أدنى مف نعيش حياة جيدة بمضاعفة ديوننا وبيع ممتمكاتنا، مثمما فعمت أمريكا فإنيا ست

إذًا العجز المالي  57وانخفاض نفوذ أمريكا وأىميتيا في الشؤوف العالمية"، ،المعيشة لؤلمريكييف األفراد
ناتج عف عجز الموارد العامة لمدولة عف تغطية نفقاتيا العامة بنوعييا الجارية واالستثمارية، لذلؾ تمجأ 

نجاز أىدافيا االقتصادية إلتمويؿ بالعجز بغية الدولة إلى االقتراض الداخمي أو الخارجي أو ا
نورد الشكؿ التالي  ،واالجتماعية العامة. ولمعرفة واقع العجز في الموازنة العامة لمدولة في سورية

الذي يبيف بشكؿ واضح العجز الكمي و  ،(1( الوارد في الممحؽ رقـ )16المستخرج مف الجدوؿ رقـ )
عممًا أف البيانات الخاصة بالعجز غير متوفرة لؤلعواـ  ،ومصادر تمويمو ،في الموازنة العامة لمدولة

 مصدر ىذه البيانات.  ( وفؽ1990-1997)

 
 العجز في الموازنة العامة لمدولة في سورية ومصادر التمويؿ 18الشكؿ رقـ 

نبلحظ وجود عجز في الميزاف الكمي عمى كامؿ فترة الدراسة باستثناء عاـ  مف الرسـ البياني السابؽ
( مميوف ليرة سورية، كما نبلحظ أف مصادر التمويؿ 17.094فقد حقؽ فائضًا وصؿ إلى ) ،2001

ولكف بقيـ متقاربة وىذا يؤكد لـ تكف مستقرة خبلؿ فترة الدراسة )متذبذبة صعودًا وىبوطًا( الخارجية 
الدولة الحذرة تجاه مصادر التمويؿ الخارجية الذي ىو في الحقيقة جزء مف العجز، كما نبلحظ سياسة 

ما سيقود إلى استنزاؼ ىذه ، مف الجدوؿ أف الدولة تعتمد بشكؿ متزايد عمى مصادر التمويؿ المحمي
                                                             

 .  398، ص1988االقتصاد المالي، الدار الجامعية، اإلسكندرية، بركات، عبد الكريـ صادؽ:  56
 .2001، مرجع سابؽنورد ىاوس، ولياـ: االقتصاد، الدار األىمية،  -سامولسوف، بوؿ 57
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اإلضافة إلى التي قد تتعرض ليا الببلد، ب ،وعدـ االحتفاظ بيا لمواجية األزمات االقتصادية ،المصادر
 ،لمحمية ىي في األساس نتيجة عدـ إنفاؽ المبالغ المخصصة لبلستثمارذلؾ مصادر التمويؿ ا

كانت مرجوة مف إقرار ىذه النفقات. أما فيما يتعمؽ بنسبة كؿ مف وبالتالي عدـ خمؽ المنافع التي 
 إلىالمستند في بنائو القروض الداخمية والخارجية إلى التمويؿ بالعجز فإف الرسـ التالي يوضح ذلؾ و 

 (1( الوارد في الممحؽ رقـ )16الجدوؿ رقـ )

 
 نسبة كؿ مف القروض الداخمية والخارجية إلى التمويؿ بالعجز 19 الشكؿ رقـ

نبلحظ مف الرسـ السابؽ انخفاض نسبة القروض الخارجية إلى التمويؿ بالعجز بشكؿ واضح بعد عاـ 
، إال أف نسبة القروض الداخمية إلى 2010%( في عاـ 17.463، لتصؿ إلى نسبة وقدرىا )2002

 .  2003%( بعد عاـ 79التمويؿ بالعجز فقد استقرت عند نسبة )
مف عدة جوانب لننتقؿ بعدىا إلى  مى واقع االقتصاد السورينا عفي ختاـ ىذا المبحث نكوف قد وقف

 . دراسة أىـ اآلثار االقتصادية لمضرائب والرسوـ
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 ادلبحث انثاًَ: انضرائب وادلتغريات االقتصادٌة انكهٍة
العامة اقتصر دور الضريبة في الفكر التقميدي عمى تأميف الموارد المالية البلزمة لتغطية نفقات الدولة 

سبؽ لنا أف تعرضنا ليا بشكؿ سريع في مبحث  ،إلى أف أصبح لمضريبة أىداؼ اقتصادية واجتماعية
سابؽ، إال أننا في ىذا المبحث سنحاوؿ توضيح اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عف الضرائب 

بيدؼ وضع المشرع المالي في صورة ما يجري بعد فرض الضريبة، ألف المشرع  ،والرسوـ في سورية
المالي وباالتفاؽ مع الحكومة يحدد مطرح الضريبة، ومقدارىا، وزمف تسديدىا، وال ييتـ بشكؿ كامؿ 
باآلثار التي ستحدثيا ىذه الضريبة أو تمؾ، كتأثيرىا عمى اإلنتاج مثبًل أو االستثمار، االستيبلؾ، 

 ار... لذلؾ سنتوقؼ عند ىذا الموضوع لتوضيحو. األسع
 الضروبظىواإلنتاج .1

فقد اختمؼ معناه  ،ال بد أف نوضح معنى اإلنتاج في البداية ،قبؿ أف نوضح أثر الضريبة عمى اإلنتاج
إلى أف وصؿ إلى أنو يعنى بكؿ  ،في الفكر االقتصادي القديـ عف معناه في الفكر االقتصادي الحديث

وعمى ذلؾ فإف  ،أو إلى زيادتيا بقصد إشباع الحاجة اإلنسانية ،ؤدي إلى خمؽ المنافعنشاط إنساني ي
اإلنتاج يمكف أف يكوف إنتاجًا ماديًا أو إنتاجًا غير مادي، ويقصد باإلنتاج المادي كؿ عمؿ يؤدي إلى 

الجمود. كأف يصنع اإلنساف األثاث مف األخشاب والمبلبس مف القطف واألحذية مف  ،تغيير شكؿ المادة
 أما اإلنتاج غير المادي فيقصد بو الخدمات كالحاجة إلى العبلج، التعميـ، التجارة...

باإلضافة إلى كونو  ،في الحقيقة تتمثؿ أىمية اإلنتاج في كونو وسيمة إلشباع الحاجات اإلنسانية
ا األساسي مصدرى ،مصدر الدخوؿ، فالدخوؿ التي يحصؿ عمييا األفراد أيا كانت وظائفيـ في المجتمع

يحصموف عمى ىذا اإلنتاج كؿ  ،ىو اإلنتاج، فأصحاب عناصر اإلنتاج الذيف قاموا بالعممية اإلنتاجية
تتمثؿ عناصر اإلنتاج في كؿ مما يمي: العمؿ، الموارد  مساىمتو في العممية اإلنتاجية، حيث وفؽ

 الطبيعية )األرض(، رأس الماؿ، التنظيـ. 
قياس  ويجري ،و الذىني الذي يقوـ بو األفراد إلنتاج السمع والخدماتيقصد بالعمؿ المجيود الجسمي أ

ويحصؿ العامؿ عمى أجر مقابؿ عممو الذي يتحدد  ،عنصر العمؿ مف خبلؿ عدد ساعات العمؿ
بالساعات. أما الموارد الطبيعية )األرض( فيي تحتوي عمى العديد مف الموارد الطبيعية مثؿ األرض 

استخداميا في العممية  ؿ... وكؿ ىذه الموارد الطبيعية يجريف، المياه، البترو الصالحة لمزراعة، المعاد



69 
 

العمؿ، رأس كالمختمفة بالتضافر مع عناصر اإلنتاج األخرى  ،اإلنتاجية إلنتاج السمع والخدمات
خدـ في والتي تست ،الماؿ، التنظيـ. في حيف يقصد برأس الماؿ مجموعة األمواؿ التي سبؽ إنتاجيا

التنظيـ أما ،ؿإلى رأس ماؿ ثابت ورأس ماؿ متداو معنى ينقسـ بيذا ال اإلنتاج، ورأس الماؿعممية 
وذلؾ بيدؼ إنتاج  ،يؤلؼ بيف عناصر اإلنتاج مف األشخاص(مجموعة )أو شخصفإنو يتمثؿ ب

الشخص بحيث يتحمؿ غالبًا مخاطر ىذه العممية، وغالبًا ما يكوف  ،مجموعة مف السمع أو الخدمات
وىو أيضًا الذي يحصؿ عمى  ،ىو صاحب المشروع ولذلؾ فيو الذي يتحمؿ مخاطر المشروعالمنظـ 

 .ققو ىذا المشروع في حالة نجاحوالربح الذي يح

ستؤثر عمى المنتج  ،إف فرض ضريبة مباشرة أو غير مباشرة عمى أي قطاع إنتاجي في الحقيقة
ودرجة مرونة العرض والطمب  ،الضريبة والمستيمؾ بالدرجة الثانية، كما أف معدؿ ،بالدرجة األولى

ره بزيادة فإما أف يتخذ قرا ،يمعباف دورًا ميمًا في تكيؼ المنتج مع الوضع الجديد بعد فرض الضريبة
ألف الضريبة أخمت بالتوازف القائـ لذلؾ سيبحث في إجراء توازنات جديدة.  ،اإلنتاج أو بتخفيضو

 ثر الضريبة عمى كؿ مف دخؿ المنتج ونفقات اإلنتاج. لمعرفة تأثير الضريبة عمى اإلنتاج سندرس أ
 الضريبة ودخؿ المنتج: -1-1

 1887أوؿ مف تناوؿ موضوع الضريبة ودخؿ المنتج في عاـ ىو  Bantaleoniإف العالـ االيطالي 
ومنذ ذلؾ الحيف والعمماء في جدؿ لـ ينتيوا منو إلى رأي قاطع، فالعمؿ االقتصادي ال ُيقدـ عميو 

المنفعة التي يستخمصيا مف  وفؽصاحبو ما داـ ال يعود عميو بنفع وال يتحمؿ المرء مف الجيد إال 
وازف بيف المنفعة التي تعود عميو بحصولو عمى وحدة مف المنتج يقارف ويذا فإف العامؿ أو ولي ،عممو
. وبعبارة أخرى فإف المنتج يعنى بتساوي 58وبيف مشقة المجيود الذي يبذلو في ىذا السبيؿ ،الدخؿ

ومف ثـ يتعيف  المنفعة الحدية لمسمعة المنتجة مع ذلؾ الجيد الحدي لمعمؿ البلـز إلنتاج ىذه السمعة"
زف بيف المنفعة الحدية لمدخؿ الذي يحصؿ عميو المنتج والجيد الحدي الذي يقوـ بو" لذلؾ حدوث توا

 فإف فرض ضريبة عمى دخؿ المنتج تؤثر بشكؿ مباشر عمى عممو ونكوف أماـ حالتيف: 
                                                             

 والمباني مية اإلنتاجية مرات عديدة دوف أف يطرأ عميو تغيير مثؿ اآلالت مرأس الماؿ الثابت: ويتمثؿ في رأس الماؿ الذي يستخدـ في الع
 والجامعات.  سوالعدد والطرؽ والمدار 

 رأس الماؿ المتداوؿ: وىو رأس الماؿ الذي ال يمكف أف يستخدـ إال مرة واحدة في العممية اإلنتاجية ويدخؿ بعد ذلؾ في تركيب السمعة مثؿ
  .المواد األولية كالقطف والوقود
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  :ىذه النظرية فإف المنتج )المكمؼ( الذي انخفض دخمو بمقدار  وفؽالضريبة تثبط عزيمة المنتج
ولف يبذؿ المزيد مف الجيد لزيادة  ،ذات النسب العالية( سيتقاعس عف العمؿ الضريبة )وخاصة

 ألف المنفعة مف الجيد تنقص كمما ازدادت مشقة العمؿ.  ،اإلنتاج

  :ىذه النظرية فإف المنتج )المكمؼ( الذي انخفض دخمو بمقدار  وفؽالضريبة تشحذ عزيمة المنتج
فيضطر لشراء مواد أولية  ،في دخمو الصافي يسعى مف جديد لتعويض النقص الحاصؿ الضريبة
التي تؤدي بدورىا إلى زيادة الدخؿ و  ،ويد عاممة جديدة أو إضافية مف أجؿ زيادة اإلنتاج ،إضافية

ألنو بعد  ،يجب أف تكوف الزيادة في الضريبة طفيفةبأنو لكف مف الجدير بالذكر  ،الصافي لممنتج
 ستكوف النتيجة عكسية. و  ،حد معيف يفوؽ الجيد الذي يبذلو المنتج المنفعة التي سيحصؿ عمييا

ويشترط  ،يدؿ عمى وجود أثر واضح لمضريبة المفروضة ،إف قرار المنتج بزيادة اإلنتاج أو تخفيضو
ؿ.س( عمى كؿ  50)لمعمؿ بياتيف الحالتيف أف تكوف الضريبة إما مبمغًا محددًا عمى سمعة وليكف 

% مثبًل عندىا يسعى المنتج لزيادة اإلنتاج بيدؼ التعويض، 5المنتج أو نسبة مف السعر سمعة ينتجيا 
أما إذا كانت الضريبة تصاعدية فإف مفعوؿ ىاتيف الحالتيف ينتيي ألنيا سوؼ تطاؿ كؿ ما سينتجو 

وتفرض بشكؿ  ،ى الدخوؿالمنتج عند الزيادة، وبما أف الضرائب أصبحت تفرض بشكؿ تصاعدي عم
وتفرض كنسبة مئوية في حاؿ ضريبة القيمة المضافة  ،تصاعدي عمى السمع إذا كانت غير مباشرة

فإف المنتج لف يستطيع زيادة اإلنتاج عند فرض ضريبة جديدة، كما لف يستطيع أي منتج اإلخبلؿ 
ة لآلالت وتوظيؼ عماؿ جدد )أي بؿ عميو إعادة دراسة الطاقة اإلنتاجي ،بالتوازف القائـ بيذه السيولة

، ة بيف األرباح الممكنة أو الخسائروردية جديدة( وجميع ىذه اإلجراءات تحتاج لمدراسة والمقارن
فإذا كانت  ،تمعب دورًا ىامًا في اتخاذ قرار الزيادة ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف مرونة العرض والطمب

ذا كانت السمعة ال تتمتع  ،يوف لسمع أخرىسيتوجفإف المستيمكيف  ،متع بمرونة الطمبالسمعة تت وا 
بالعرض المرف فسيخسر المنتج ألف إنتاجو سوؼ يأتي دفعة واحدة. إال أنو مف الجدير بالذكر أنو قد 
يكوف اليدؼ مف فرض ضريبة جديدة عمى ىذا القطاع ىو الحد مف تطوره أي فرضت عميو دوف 

زيادة اإلنتاج ألنو سوؼ يقع في الخسارة حتمًا  غيره مف القطاعات األخرى لذلؾ ال يستطيع المنتج
       59استنادًا لرغبة المشرع.

                                                             
59
 . 110-109، ص 2009، مرجع سابؽكنعاف، عمي: االقتصاد المالي،  
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تؤدي الضريبة في جميع األحواؿ إلى ارتفاع األسعار لذلؾ يجب الضريبة ونفقات اإلنتاج:  -1-2
 التمييز بيف حالتيف: 

  عدـ االحتكار )سيادة المنافسة الحرة(: في ىذه الحالة يتحدد السعر بفضؿ قوى السوؽ )العرض
والطمب ودرجة مرونة كؿ منيما(، ولذلؾ فإف المنتج ال يستطيع التأثير عمى السعر في ىذه 
الحالة، كما ال يستطيع تعويض ما دفعو مف ضريبة عف طريؽ زيادة ثمف البيع عف المستوى 

 السوؽ ولذلؾ في ىذه الحالة يقع أثر الضريبة عمى الربح في النواحي التالية:  السائد في

نظرًا ألف متوسط النفقة لديو أقؿ مف اف المنتج يحقؽ ربح غير عادي ينقص الربح إذا ك -
 60.المتوسط السائد في الصناعة

 بح وال خسارة إذا كاف المشروع يحقؽ أرباحًا عادية.ال ر  -

وكاف مقدار الضريبة يزيد  ،يحقؽ أرباحًا أقؿ مف األرباح العاديةخسارة إذا كاف المشروع  -
 عمى مقدار الربح. 

يعني أف المنتج سوؼ يزيد  ،وليذا فإف فرض ضريبة جديدة عمى اإلنتاج في ظؿ المنافسة الكاممة
 التالي: وسوؼ تزداد النفقة المتوسطة والنفقة الحدية كما في الشكؿ  ،األسعار بمقدار الضريبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .    143-132، ص1982،مرجع سابؽالصباخي، حمدي: دراسات في االقتصاد العاـ، نظرية المالية العامة والسياسات المالية،  60
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 أثر الضريبة عمى اإلنتاج 20 ـالشكؿ رق
أف التوازف يتـ في النقطة )ف( قبؿ فرض الضريبة وىي تمثؿ نقطة تقاطع  يتبف لنا مف الشكؿ أعبله

منحنى النفقة المتوسطة )ـ ف ـ( مع منحنى النفقة الحدية )ـ ف ح(، وعند ىذه النقطة يتشكؿ السعر 
(، لكف بعد فرض الضريبة سيرتفع مستوى كؿ مف النفقة المتوسطة 1( والكميات )ـ ؾ1فيكوف )ـ س

( و )ـ ف َح( ليتقاطعاالضريبة إلى المستوالحدية بمقدار  في النقطة )َف( فترتفع األسعار  وى )ـ ف ـَ
ولذلؾ مف يحقؽ ربحًا  ،(2ؾ)ـ إلى  (1ؾ)ـ ( وتنخفض كميات اإلنتاج مف 2( إلى )ـ س1مف )ـ س

، ومف يحقؽ ربحًا أعمى مف الربح العادي يبقى لديو أرباح ،عاديًا تجعمو الضريبة دوف ربح أو خسارة
ومف لديو ربح أقؿ مف الربح العادي سيكوف لديو خسارة لذلؾ  ،إال أف الضريبة تخفض مف أرباحو

عند مستوى  يجريوىذا بداية تشكؿ االحتكار، فالتوازف في ىذه المرحمة  ،تنخفض كميات اإلنتاج
 مف الضرائب.    متدفٍ 
  :لموصوؿ إلى إمكانيات يسعى بكؿ ما يممؾ مف في ىذه الحالة إف كؿ منتج احتكاري االحتكار

، وال يترؾ مجااًل ألي نقاط توازنو بيف النفقة الحدية والنفقة المتوسطة محدداً  ،أعمى درجات الربح
مكانياتو، لكف في حاؿ فرضت الدولة ضرائب جديدة عمى  تدف في األرباح أي يعمؿ بكؿ طاقتو وا 

فإننا أماـ حالتيف يحددىما مستوى الطمب عمى السمع التي فرضت عمييا  ،المنتجيف االحتكارييف
 الضريبة: 

ك 2ك

1 

 م ن م

 1س ن

 2س

 م ن ح

 ن َ

 الكمٌات

 األسعار
 م ن م َ 

 م ن ح َ 
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الطمب مرف عمى ىذه السمع: في ىذه الحالة فإف المستيمؾ سيتحوؿ الستيبلؾ سمع  -
لذلؾ يقبؿ المنتج في ىذه الحالة استمرار  ،أخرى، أو قد ينقص مف استيبلكو ليذه السمعة

وتنخفض ، ويتحمؿ الضريبة بالكامؿ ،فرض الضريبة األسعار عمى ما كانت عميو قبؿ
 بذلؾ أرباحو بمقدار الضريبة. 

الطمب غير مرف عمى ىذه السمع: في ىذه الحالة فإف المستيمؾ لف يتمكف مف التحوؿ  -
 ،لذلؾ يقوـ المنتج برفع السعر بمقدار الضريبة ،إلى سمع أخرى عند ارتفاع األسعار
ويبقى التوازف قائمًا عمى ما ىو عميو قبؿ فرض  ،وتبقى كميات اإلنتاج عمى حاليا

 الضريبة.  

في ىذه الحالة ال بد مف اإلشارة إلى أنو في حالة االحتكار الصرؼ )منافسة القمة( فإف المنتج ال يرفع 
السعر بمقدار الضريبة بؿ يجد فرض الضرائب مناسبة لرفع أرباحو أيضًا، وتحصؿ ىذه الحالة في 

 الدوؿ النامية عند رفع أسعار المحروقات أو ما شابو. 
حصيمة الضرائب يمكف القوؿ أف  ،ي في دراسة أثر الضريبة عمى اإلنتاجوبنظرة عمى الواقع السور 
(، %128860) بمعدؿ نمو سنوي وسطي قدره 2010-1990خبلؿ الفترة غير المباشرة ازدادت 

سمنت، واألسمدة، والمشتقات إلى الزيادات المستمرة في رفع أسعار المحروقات، واإل ىذا يرجعو 
تضاعؼ سعر لتر المازوت الذي يشكؿ المادة الرئيسية في  2008ففي عاـ  النفطية األخرى،

ما أدى إلى حدوث %، 233ؿ.س( أي بنسبة حوالي  25) ؿ.س( إلى 785الصناعة السورية مف )
فقد ارتفعت أسعار  ،أثرت عمى قطاعات وفروع االقتصاد الوطني ،سمسمة مف االرتفاعات في األسعار

ت، أجور النقؿ، المواد الغذائية، مواد البناء المنتجات الزراعية وغيرىا الخبز، المعجنات، الحمويا
فانعكس األمر سمبًا عمى االستيبلؾ أي أف األفراد قد خفضوا مف استيبلكيـ مف ىذه السمع فالضريبة 

قد ساىمت برفع تكاليؼ الصناعة  ،غير المباشرة التي فرضتيا الدولة عمى المحروقات كمادة أولية
بداية لمواجية مـ يستطع الطمب استيبلؾ ىذه السمع، فتراجع في مواجية العرض وكانت ف السورية،

ف المنتجيف الذيف  انخفاض اإلنتاج وحدوث البطالة في صفوؼ العماؿ.، و الركود االقتصادي ىذا وا 
يمكف قاموا بزيادة أسعار منتجاتيـ نتيجة تقمبات األسعار اعتبروا أنفسيـ أنيـ حققوا أرباحًا إضافية 

ونتيجة لنقص  لكنيـ ،أو إدخاؿ تكنولوجيا جديدة ،إما عف طريؽ توسيع المصنع ،توظيفيا مف جديد
واحتفظوا باألرباح سائمة في صناديقيـ أو في المصارؼ، مما أدى إلى  ،الطمب لـ يطوروا إنتاجيـ
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وادر ات القائمة فقد ظيرت بنقص آخر في الطمب، وبما أف العرض قد توقؼ عند حد سد الحاج
االقتصادي، وبما أف المستثمريف لـ يوظفوا تمؾ األرباح فقد ترتب عمى ذلؾ ظيور البطالة  الركود

أيضًا، أي أف المنتجيف قد ساىموا بشكؿ مباشر في نقص الطمب نتيجة امتصاص القوة الشرائية عف 
جية، األمر الذي طريؽ رفع السعر، وساىموا في زيادة البطالة نتيجة تخفيض حجـ االستثمارات اإلنتا

سيترتب عميو انخفاض مستوى الدخوؿ. إف ىذه األرباح التي حققيا المنتجوف لـ تكف في صالحيـ مف 
والبطالة في االقتصاد حدوث الركود ألنيا أدت إلى  ،وال في مصمحة المجتمع مف جية أخرى ،جية

 السوري.     
ىالضروبظىواالدتؼالك .2

ثر الضريبة أونوضح  اآلفلقد سبؽ ووضحنا في المبحث السابؽ التركيب الييكمي لبلستيبلؾ لننتقؿ 
 عمى االستيبلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أثر الضريبة عمى مستوى العمالة والدخؿ القومي واالستيالؾ الكمي 21 الشكؿ رقـ
عند  لدخؿ القومي وقبؿ فرض الضريبة يجرييتبف لنا مف الشكؿ السابؽ أف التوازف لمستوى العمالة وا

    الممثؿ لمعرض الكمي ويساوي 45مع خط الزاوية النقطة )ت( نقطة تقاطع منحنى اإلنفاؽ الكمي
ـ د، أما بعد فرض الضريبة فنبلحظ انخفاض حجـ االستيبلؾ الخاص بمقدار الضريبة مف المنحنى 

فإف حجـ  ،)س( إلى المنحنى )َس(، وعمى فرض بقاء االستثمار الخاص واإلنفاؽ العاـ عمى حاليما
                                                             

  اإلنفاؽ الكمي وىو عبارة عف االستيبلؾ الخاص + االستثمار الخاص + اإلنفاؽ العاـ 

 االستهالك

 الخاص

 ع ق+ث+س

 اإلنفاق

 الكلً

 االستهالك

 االستثمار

 

 د م

 ََ 

 د

 س

 ت

 العرض

 الكلً

 سَ 

 ت

 ََ 

 الكلً اإلنفاق
 ََ  ق+ثَ +سَ 

 ََ  ع
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أي أف منحنى اإلنفاؽ  ،)َس + َث + َؽ َع(إلى  اإلنفاؽ الكمي سينخفض مف )س + ث + ؽ ع(
)العرض الكمي( في نقطة جديدة ىي )َت(، حيث تشير  45الكمي الجديد سيتقاطع مع خط الزاوية 

زيادة  ىذه النقطة النخفاض حجـ الدخؿ وحجـ العمالة مف )ـ د( إلى )ـ َد( ، لذلؾ يمكف القوؿ أف
 حجـ الضرائب ستؤثر عمى االستيبلؾ كمتغير اقتصادي ويتأثر بو كؿ مما يمي: 

 الذي ىو نتاج المنشآت واألفراد في االقتصاد.  ،انخفاض حجـ الدخؿ القومي الصافي 

 ومف ثـ ينخفض  ،ألف انخفاض االستيبلؾ سيؤدي النخفاض الطمب ،انخفاض حجـ العمالة
 العرض وتزداد البطالة. 

 ض حجـ اإلنفاؽ الكمي مف النقطة ت إلى النقطة َت ليعبر عف تسريح العماؿ أيضًا. انخفا 
والعمالة نحمؿ أرقاـ  ،ومستوى الدخؿ ،وبنظرة عمى الواقع السوري ألثر الضريبة عمى االستيبلؾ الكمي

إذ أف القاعدة تقوؿ إذا كاف النظاـ الضريبي يعتمد  ،(1( الوارد في الممحؽ رقـ )17الجدوؿ رقـ )
بشكؿ كبير عمى الضرائب المباشرة فإف الضرائب تتبع في معدؿ نموىا وتطورىا عمى معدالت نمو 
الناتج المحمي اإلجمالي، أما إذا كاف النظاـ الضريبي يعتمد عمى الضرائب غير المباشرة وخاصة 

زيادة الناتج يكوف أقؿ درجة مف الحالة األولى، لكنو بشكؿ عاـ عمى ضرائب االستيبلؾ فإف االرتباط ب
 يجب أف ترتبط الضرائب بمعدؿ نمو الناتج ألنو يعبر عف الحالة االقتصادية السائدة  

نبلحظ تزايد حصيمة اإليرادات العامة مف الضرائب والرسوـ عامًا بعد عاـ خبلؿ مف الجدوؿ المذكور 
الناتج المحمي اإلجمالي  %(، في حيف تزايد138902بمعدؿ نمو سنوي وسطي قدره ) ،فترة الدراسة

%(، أما الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار 128598باألسعار الجارية بمعدؿ نمو سنوي وسطي قدره)
%(. إال أنو ورغبة منا في الحصوؿ عمى نتائج أكثر 78091الثابتة فقد نما بمعدؿ سنوي وسطي قدره )

إلى أربع فترات زمنية، مدة كؿ فترة خمس سنوات ، عشريف عاماً  بتقسيـ فترة الدراسة الممتدة منادقة ق
 وذلؾ وفؽ ما يمي: 
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معدالت النمو السنوية الوسطية لكؿ مف الناتج المحمي اإلجمالي )باألسعار الجارية والثابتة(  4الجدوؿ رقـ 
 إجمالي الضراب  والرسـو خالؿ فترات الدراسةواالستيالؾ مع 

 (1الفترة ) البياف
1991-1995 

( 2الفترة )
1996-2000 

( 3الفترة )
2001-2005 

 (4الفترة )
2006-2010 

 98217 168337 128109 178947 معدؿ النمو السنوي الوسطي إلجمالي الضرائب والرسوـ 

 138311 108910 98800 168373 اإلجمالي باألسعار الجاريةمعدؿ النمو السنوي الوسطي لمناتج المحمي 

 4891 118133 108380 78991 معدؿ النمو السنوي الوسطي لمناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة

 198256 78212 98368 38537 معدؿ نمو االستيبلؾ

 المصدر: إعداد الباحثة 

نبلحظ أف معدؿ النمو السنوي الوسطي لمضرائب كاف أكبر مف معدؿ النمو  مف الجدوؿ السابؽ
السنوي الوسطي لمناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية باستثناء الفترة الرابعة وقد كاف الفرؽ عمى 

 الشكؿ التالي: 
 لمفترة الرابعة% -48094% لمفترة الثالثة، 58427% لمفترة الثانية، 28309% لمفترة األولى، 18574

كما نبلحظ أف معدؿ النمو السنوي الوسطي إلجمالي الضرائب والرسوـ كاف أكبر مف معدؿ النمو 
السنوي الوسطي لمناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة في جميع فترات الدراسة وقد كاف الفرؽ 

 عمى الشكؿ التالي: 
 % لمفترة الرابعة4830% لمفترة الثالثة، 5.204% لمفترة الثانية، 18729% لمفترة األولى، 98956

عود إلى احتماؿ تمويؿ الدولة لعجز الضرائب مف خبلؿ االقتراض مف ي ،ولعؿ مرد ىذه الفروقات
المصرؼ المركزي، كما نبلحظ أف معدؿ النمو السنوي الوسطي إلجمالي الضرائب والرسوـ كاف أكبر 

ميع فترات الدراسة وقد كاف الفرؽ عمى الشكؿ مف معدؿ النمو السنوي الوسطي لبلستيبلؾ في ج
 التالي: 
 % لمفترة الرابعة38559% لمفترة الثالثة، 98125% لمفترة الثانية، 28741% لمفترة األولى، 14841

بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف معدؿ نمو الضرائب أكبر مف معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي )باألسعار 
تراجع معدالت فيو يمكف أف نتساءؿ كيؼ تزداد الضرائب في وقت يبلحظ ولذلؾ  ،الجارية والثابتة(

 نمو الناتج المحمي اإلجمالي؟؟ 
 ( يمكف أف نستنتج ما يمي: 4وبالعودة إلى الجدوؿ رقـ )
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  توجد عبلقة ارتباطية ضعيفة وطردية بيف معدؿ نمو الضرائب ومعدؿ نمو الناتج المحمي
ذات ليست  ، وىي0895باحتماؿ ثقة قدره  (08016بمغت )اإلجمالي باألسعار الجارية، حيث 

 داللة معنوية.

  توجد عبلقة ارتباطية ضعيفة وعكسية بيف معدؿ نمو الضرائب ومعدؿ نمو الناتج المحمي
وىي ليست ذات  0895( باحتماؿ ثقة قدره -08245اإلجمالي باألسعار الثابتة، حيث بمغت )

 داللة معنوية.

  ضعيفة وعكسية بيف معدؿ نمو الضرائب ومعدؿ نمو االستيبلؾ، حيث توجد عبلقة ارتباطية
 وىي ليست ذات داللة معنوية. 0895( باحتماؿ ثقة قدره -08300بمغت )

يبلحظ مف خبلؿ ىذه العبلقات الثبلث عدـ وجود أي عبلقة بيف معدؿ نمو الضرائب ومعدؿ نمو كؿ 
عتماد النظاـ الضريبي السوري عمى ضرائب رًا النظ مف الناتج واالستيبلؾ ويمكف تفسير عدـ االرتباط

  61القطاع العاـ، أكثر مف اعتماده عمى ضرائب القطاع الخاص.

كانت الضرائب تمثؿ  1990فيبلحظ أنو في عاـ  ،أما حوؿ عبلقة الضرائب باالستيبلؾ الكمي
و  1992، ثـ تنخفض في كؿ مف عامي 1991%( مف إجمالي االستيبلؾ، لتزداد في عاـ 58728)

، 1999، ثـ تنخفض في عاـ 1998%( في عاـ 158255، لتزداد عامًا بعد عاـ وتصؿ إلى )1993
، لتزداد في 2004(، ثـ تنخفض في عاـ 2003، 2002، 2001، 2000لتزداد في كؿ مف األعواـ )

 2008، لتزداد في كؿ مف عامي 2007، ثـ تنخفض في عاـ 2006و  2005كؿ مف عامي 
 %( 138665) 2010%(، وتنخفض في عاـ 218275وتصؿ إلى ) 2009و
بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف ىذه المعدالت منخفضة مقارنة مع الدوؿ األخرى، والنسبة العالية تتراوح  

لذلؾ تعتبر معدالت  ،لكف بما أف االقتصاد السوري يمر بمرحمة ركود اقتصادي%(، 35-%25بيف )
الضرائب لبلستيبلؾ مرتفعة ويجب أف تنخفض إلى أقؿ مف ذلؾ لتشجع عمى زيادة االستيبلؾ بداًل 

 مف أف تؤثر عميو.
جمالي الضرائب ىي عبلقة قوية جدًا وطردية،  تبيف ىذه الدراسة أف العبلقة بيف إجمالي االستيبلؾ وا 

ذيف المتغيريف عبلقة عكسية، ولعؿ السبب في كونيا لكف في الحقيقة يفترض أف تكوف العبلقة بيف ى
أو عدـ مرونة االستيبلؾ تجاه الضريبة، فيناؾ  ،إما عدـ دقة اإلحصاءات الرسمية ،عبلقة طردية

                                                             
 .  69، ص2003المالية العامة واإلصبلح المالي في سورية، مرجع سابؽ، كنعاف، عمي:  61
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العديد مف السمع والتي إذا  فرضت ضريبة مرتفعة عمييا فإف المواطف سيشترييا لكونيا أساسية 
  الستمرار حياتو. 

 رىواالدتثمارالضروبظىواالدخاى.3

سنوضح أثر الضريبة في  واآلف ،لقد سبؽ ووضحنا في المبحث السابؽ التركيب الييكمي لبلستثمار
نحو القطاعات االقتصادية المرغوب في وتوجيو التوظيفات الرأسمالية  ،تنظيـ عممية التراكـ الرأسمالي

 ولتوضيح أثر الضريبة عمى كؿ مف االدخار واالستثمار نورد الشكؿ البياني التالي: تنشيطيا، 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العالقة بيف الضريبة واالدخار واالستثمار 22الشكؿ رقـ 
إف تقاطع منحنى االدخار مع منحنى االستثمار يقابمو مستوى محدد مف الدخؿ حيث نفترض في ىذه 
الحالة أف االدخار واالستثمار يؤثر بشكؿ مباشر عمى مستوى الدخؿ فإذا افترضنا أف المبالغ 

سورية فإف النقطة التي يتقاطع عندىا منحنى االدخار مع منحنى مميار ليرة  20االستثمارية تبمغ 
مميار ليرة سورية، أما إذا زادت كمية  330يقابميا كمية دخؿ تبمغ  1االستثمار تكوف النقطة ت

 2المدخرات فإنو سيؤدي إلى زيادة كمية االستثمار وبالتالي فإف المنحنيف سيتقاطعاف في النقطة ت
مميار ليرة سورية، لكف في حاؿ فرضت الدولة ضريبة جديدة أو رفعت  360غ والتي يقابميا دخؿ يبم

سعر ضريبة مفروضة سابقًا فإف ذلؾ سيؤدي إلى انخفاض كمية المدخرات )كما سبؽ وذكرنا في 
الضريبة واالستيبلؾ( والتي بدورىا ستؤدي إلى انخفاض كمية االستثمار، فإذا فرضنا أف كمية 

مميار ليرة سورية فإف النقطة التي سيتقاطع عندىا المنحنيف ىي النقطة  15المدخرات انخفضت إلى 
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مميار ليرة سورية، وبعبارة أخرى فإف الضريبة تؤثر بشكؿ مباشر  320والتي يقابميا دخؿ يبمغ  3ت
عمى االدخار والذي بدوره يؤثر عمى االستثمار. وبنظرة عمى الواقع السوري نورد الرسـ البياني التالي 

جمالي التكويف الرأسمالي خبلؿ فترة الدراسة مف عاـ معدؿ نمو كؿ مف يبيف الذي  إجمالي الضرائب وا 
 (1( الوارد في الممحؽ رقـ )18عممًا أف ىذا الرسـ مستند إلى الجدوؿ رقـ) 1991-2010

 
جمالي التكويف الرأسمالي خالؿ فترة الدراسةرسـ توضيحي لمعدؿ نمو كؿ مف إجمالي الضراب   23 الشكؿ رقـ  وا 

الضرائب ومعدؿ نمو  إجماليعدـ وجود االنسجاـ بيف معدؿ نمو نبلحظ  السابؽالرسـ البياني مف 
حققت الضرائب معدؿ نمو  2010عاـ  والبيانات في الحقيقة تؤكد ذلؾ ففي ،التكويف الرأسمالي إجمالي
( وىو %-158676) تمجمؿ تكويف رأس الماؿ الثاب ( في حيف كاف معدؿ نمو%158703وقدره )

ه فقد نمت الضرائب بمعدؿ قدر  2008أدنى معدؿ نمو لو خبلؿ فترة الدراسة، أما في عاـ 
وكذلؾ   ،%(-118907) في حيف كاف معدؿ نمو مجمؿ تكويف رأس الماؿ الثابت سالباً  ،%(78260)

في حيف كاف معدؿ نمو إجمالي  ،%(108627فقد حققت الضرائب معدؿ نمو وقدره ) 1999في عاـ
فإنما يدؿ عمى  ،عمى شيء ، وىذا إف دؿّ %( وىناؾ أعواـ مماثمة لذلؾ-58380التكويف الرأسمالي )

أف اإليرادات الضريبية ليس ليا أي دور في تمويؿ االستثمار. باإلضافة إلى ذلؾ نبلحظ في أعواـ 
نمو مرتفعة رغـ انخفاض معدؿ نمو أخرى أف مجمؿ تكويف رأس الماؿ الثابت حقؽ معدالت 

( في %538808حقؽ مجمؿ تكويف رأس الماؿ الثابت معدؿ نمو وقدره ) 1992ففي عاـ  ،الضرائب
فقد حقؽ مجمؿ تكويف  2001(، أما في عاـ %68090حيف كاف معدؿ نمو الضرائب في ىذا العاـ )

نمو الضرائب في ىذا العاـ حيف كاف معدؿ  ( في%268951رأس الماؿ الثابت معدؿ نمو وقدره )
وىناؾ أعواـ مماثمة لذلؾ، وليذا يمكف القوؿ أف الضرائب لـ تكف أداة فعالة في زيادة  (368105%)
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 ، فنمو االستثمار العاـ ينعكس في نمو االقتصاد الوطني، وىناؾ مصادر عديدةمعدؿ نمو االستثمار
و االقتراض مف المصرؼ المركزي، كما أف أ ،مثؿ اإلصدار النقدي الجديد ،تمويؿ االستثمار العاـل

وال تموؿ ىذا القطاع بما يحتاج مف آالت وعدد  ،الدولة تحّوؿ فوائض القطاع العاـ إلى الخزينة العامة
 ،الذي يجب أف يبقى في تزايد مستمر ،لذلؾ ينخفض االستثمار العاـ ،أو حتى رأس الماؿ العامؿ

باإلضافة إلى ذلؾ فإف نمو  62.معدالت النمو االقتصادي بغية زيادة ،بيدؼ تشجيع االستثمار الخاص
فبل بد مف التكامؿ في النمو بيف كؿ مف  ،استثمارات القطاع العاـ ال يكفي لنمو االقتصاد الوطني

رقـ  مف جية أخرى يمكف مناقشة الجدوؿ، فر عوامؿ أخرىاباإلضافة إلى تو  ،القطاعيف العاـ والخاص
 التالي:  مف خبلؿ الرسـ (1)( الوارد في الممحؽ رقـ 18)

 
 كؿ مف االدخار واالستثمار إلىنسبة الضراب   24 الشكؿ رقـ

 ،االدخار لـ تكف مستقرة خبلؿ فترة الدراسة إلى الضرائب نسبة نبلحظ أف ،سابؽالرسـ البياني المف 
، ثـ 1991% مف حجـ االدخار في عاـ 133حيث بمغت الضرائب نسبة  ،ومرة تنخفض ،فمرة تزداد

% في عاـ 89، ثـ أخذت بالتزايد حتى وصمت إلى 1995% في عاـ 43تراجعت لتصؿ إلى 
% 93وتصؿ إلى نسبة  2003، ثـ بدأت باالنخفاض لمدة عاميف، لتزداد بعد ذلؾ في عاـ 1999
اد. ولعؿ السبب في انخفاض حجـ االدخار في بعض ، ثـ لتبدأ باالنخفاض ثـ باالزدي2005في عاـ 

السنوات ىو حالة الجمود االقتصادي في سورية، باإلضافة إلى خروج الرساميؿ والمدخرات مف 
نظرًا لما لو مف أىمية  ،ى التركيز عمى تشجيع االستثمارسورية، أما ارتفاع حجـ االدخار فيعود إل

                                                             
جامعة دمشؽ، كمية غندور، غساف فاروؽ: اإليرادات الضريبية في سورية ومساىمتيا في إيرادات الموازنة العامة لمدولة، رسالة ماجستير،  62

  .143، ص2009االقتصاد، 
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ولعؿ العبلقة بيف الضرائب واالستثمار أكثر وضوحًا حيث  بالغة عمى النمو والتنمية في ىذا البمد،
 ،%26نسبة وتصؿ إلى  ،1994انخفضت الضرائب إلى االستثمار في السنوات األولى حتى عاـ 

ثـ أخذت تتراوح زيادة ونقصانًا  ،2002% في عاـ 66وتصؿ إلى  ،لتزداد بعد ذلؾ عامًا بعد عاـ
وتستمر بالزيادة فيما بعد. في  ،2008ممحوظة في عاـ لتزداد زيادة  ،2007بشيء بسيط حتى عاـ 

وعدـ  ،فر المناخ المناسبايعود إلى عدـ تو  ،الحقيقة إف انخفاض حجـ االستثمار في بعض األعواـ
العبلقة بيف الضرائب لكف بشكؿ عاـ نستطيع القوؿ أف  تشجيع االستثمار،توفر الخدمات البلزمة ل

ألف الدولة تشجع بعض الشركات  ،ة ال تظير عبلقة واضحةواالستثمار خبلؿ فترة زمنية محدد
نظرًا لخضوعيا لمضرائب بعد انتياء فترة اإلعفاء،  ،وتمـز بعضيا اآلخر بدفع الضرائب ،باإلعفاءات

ألنيا تشكؿ نسبة كبيرة لمناتج  ،الضرائب يمكف أف تتجاوز االستثمار :لكنو بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف
الستثمار وقد فقد تتساوى الضرائب مع ا ،وكذلؾ االستثمار يشكؿ نسبة كبيرة لمناتج المحمي ،المحمي

لكنو في ظؿ ظروؼ الدوؿ النامية  ،ظروؼ الحالة االقتصادية وفؽوذلؾ  ،يسبؽ أحدىما اآلخر
بحيث يجب  ،يمكف يتجاوز معدؿ نمو االستثمارات معدؿ نمو الضرائب ،وظروؼ سورية بشكؿ خاص

% إلى 20والضرائب يجب أف تصؿ إلى  ،% مف الناتج30% إلى 25الستثمارات إلى أف تصؿ ا
وذلؾ لئلقبلع عف حالة الركود. أما في حاالت الرواج فيمكف  ،% مف الناتج المحمي اإلجمالي25

 ،بحيث يساىـ ذلؾ في زيادة اإلنفاؽ عمى الخدمات االجتماعية ،لمضرائب أف تتجاوز االستثمار
 63.رفاه االقتصادي واالجتماعيوتحسيف مستوى ال

ىالضروبظىوالنموىاالقتصادي .4
ال بد أف نذكر أف النمو يختمؼ عف التنمية،  ،ثر الضريبة عمى النمو االقتصاديقبؿ أف نوضح أ

فالنظريات االقتصادية ميزت في اآلونة األخيرة بيف النمو والتنمية، فالنمو ىو "التغير الحاصؿ في 
التي  ،والتغيرات الييكمية ،والتوزيع ،أما التنمية فيي "مفيوـ يشمؿ النمو 64الناتج المحمي اإلجمالي".

األعظـ مف عامة الناس". فالتنمية تتضمف تغييرات جذرية تستيدؼ تطوير مستوى الحياة لمشطر 
والتبادؿ  ،والتوزيع ،وأنماط اإلنتاج ،شاممة في االقتصاد والمجتمع حيث تؤدي لتطوير العادات والتقاليد

                                                             
63
 . 73-72، ص2003،  مرجع سابؽالمالي،  واإلصبلحكنعاف، عمي: المالية العامة  

 .. 581، ص1988قتصاد الكمي، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمف وآخروف، دار المريخ، الرياض، جوارتيني، جيمس: ريجارد استروب اال 64
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والتي  النمو مصادر فإننا سنبحث في ،القتصاد الوطني. وبما أننا نناقش أثر الضريبة عمى النموفي ا
 تتمثؿ فيما يمي: 

 آلالت والتجييزات كمما االستثمار في رأس الماؿ المادي والبشري، فكمما زاد حجـ االستثمار في ا
وتشغيميا دوف العماؿ والخبراء  رأس الماؿ المادي، وبالمقابؿ ال يمكف إدارة ىذه اآلالتنما وتطور 
 ،لذلؾ يتوجب عمى الدولة زيادة حجـ اإلنفاؽ عمى الجامعات والمعاىد التقنية ،والميندسيف

 والتأىيؿ والتدريب بيدؼ رفع سوية العماؿ. 

 تعتمد حيف في  ،فالدوؿ المتقدمة تتوفر لدييا ىذه اإلمكانية ،توفر المدخرات البلزمة لبلستثمار
 بيدؼ توفير المدخرات البلزمة لبلستثمار الوطني.  ،عمى االقتراض الخارجي الدوؿ النامية

  التخطيط االستراتيجي: إف رسـ خطة إستراتيجية لتنمية وتطوير الببلد تعتبر النقطة األىـ في
 االنطبلؽ إذ ال يمكف انجاز التنمية أو حتى النمو بدوف تخطيط مسبؽ. 

 وخير دليؿ عمى ذلؾ ما فعمتو دوؿ جنوب  ،ية واالجتماعيةدور متميز لمدولة في الشؤوف االقتصاد
قامة  ،وباشرت باالستثمار في البنى التحتية ،حيث أخذت الدولة مكانة ىامة ،شرؽ آسيا وا 

 حيث انتقمت ىذه الدوؿ مف دوؿ فقيرة إلى دوؿ غنية.  ،المصانع وتبعيا القطاع الخاص

  فرت ىذه الموارد امصدرًا ىامًا لمنمو لكنو إذا ما تو فر الموارد الطبيعية ال يعتبر شرطًا أو اإف تو
 فإنيا تساعد عمى االستثمار وتشجيع اإلنتاج. 

 وفيما يمي الرسـ البياني التالي ألثر الضريبة عمى النمو االقتصادي 
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 العالقة بيف الضريبة والنمو االقتصادي 25 الشكؿ رقـ
 1ـ دنبلحظ أف االستثمار يتقاطع مع العرض الكمي عند النقطة ت وبالتالي فإف  ،مف الشكؿ السابؽ

وبما أف الطمب  ،يؤدي إلى زيادة اإلنتاجس ، فذلؾعند تشجيع االستثمار والتصديريمثؿ اإلنتاج، ولكف 
 1فإف معدؿ النمو االقتصادي يتزايد سنويًا حيث ازداد اإلنتاج مف ـ د ،يتزايد ليواجو العرض الجديد

 ،أو رفعت أسعار ضرائب مفروضة سابقاً  ،إذا قامت الدولة بفرض ضرائب جديدة، ولكف 2إلى ـ د
فإف كؿ منتج أو جميع المنتجيف وأصحاب  ،ضرائب عمى السمع ـكانت ضرائب عمى الدخؿ أأسواء 

وسيكوف االدخار أوؿ ضحايا الضرائب، حيث سينخفض حجـ  ،تيـالدخوؿ سوؼ يعيدوف حسابا
في الحقيقة إف أثر الضريبة عمى النمو االقتصادي . وينخفض معو حجـ الطمب الكمي ،االستيبلؾ
أف تدرس  ،أو رفع أسعار الضرائب القائمة ،لذلؾ يتوجب عمى الدولة عند فرض الضرائب ،يكوف كبيراً 

واف كانت سمبية فيجب عدـ رفع  ،بية يمكف رفع أسعار الضرائبفإف كانت ايجا ،آثار الضرائب
 .الضريبة. وقد سبؽ ووضحنا واقع النمو االقتصادي السوري في المبحث السابؽ
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ىالضروبظىرلىىاألدطارىوالتضخمأثرى .5
مألوفة تتمثؿ في فقداف ظاىرة اقتصادية  أصبح معروفًا لدى الكثير منا عمى أنوالشؾ أف التضخـ 

تتصؼ  ،إميؿ جاـ عرؼ التضخـ عمى أنو يمثؿ "حركة صعودية لؤلسعار لقوتيا الشرائية، لكفالعممة 
فقد عرفت  ،أما المدرسة الكينزية 65باالستمرار الذاتي الناتج عف فائض الطمب الزائد عف قدرة العرض"

الجياز  التي يستطيع ،ةيزيادة في الطمب الكمي عف كمية المنتجات الكمية الحقيق :التضخـ عمى أنو
  66.ما يؤدي الرتفاع المستوى العاـ لؤلسعار، عند مستوى التشغيؿ الكامؿ، اإلنتاجي إنتاجيا

 يمكف القوؿ أف التضخـ ينتج عف األسباب التالية:  ،واستنادًا إلى التعريفيف السابقييف
ي األسباب النقدية: تعد األسباب النقدية مف أىـ األسباب التي تؤدي إلى التضخـ وتتجمى ف -5-1

 النقاط التالية:

 ما يؤدي الرتفاع ، زيادة اإلصدار النقدي لتمبية طمب الحكومة في تمويؿ عجز الموازنة العامة
 األسعار

 سرعة التداوؿ النقدي: تنشأ ىذه الحالة عندما يتفاءؿ المستثمروف بقدوـ حالة االزدىار، 
وزيادة  ،دة الدخوؿاألمر الذي يؤدي إلى زيا ،فيخرجوف مدخراتيـ ويوظفونيا في اإلنتاج

 الطمب الكمي. 

  توسع المصارؼ في اإلقراض: فالقروض الممنوحة تتحوؿ إلى طمب استثماري أو استيبلكي
فإف األسعار  ،وبما أف العرض غير قادر عمى تمبية احتياجات الطمب ،فيزداد الطمب الكمي

 ترتفع في ىذه الحالة. 

 مميف أساسيف: األسباب المالية: تتمثؿ األسباب المالية في عا -5-2

 بينما  ،سيؤدي لزيادة العرض ،ف زيادة حجـ اإلنفاؽ االستثماريزيادة حجـ اإلنفاؽ الجاري: أل
 ما يؤدي الرتفاع األسعار.، سيؤدي لزيادة حجـ الطمب ،زيادة حجـ اإلنفاؽ الجاري

 يؤدي لمعديد مف األمراض  ،األسباب الييكمية: إف عدـ التوازف بيف العرض والطمب
 ،فإف العرض يتوجب عميو الزيادة لمواجية الطمب ،االقتصادية، فإذا ازداد الطمب لسبب ما

 ،أو العمالة الماىرة ،مثؿ عدـ ووجود اآلالت ،لكف ىناؾ أمورًا عديدة تمنع العرض مف الزيادة

                                                             
 . 247، ص1998عوض اهلل، زينب حسيف: اقتصاديات الماؿ والنقود، الدار الجامعية، بيروت،  65
 . 206، ص1993شرؼ، كماؿ: النقود والمصارؼ، منشورات جامعة دمشؽ،  66
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ي العرض )اإلنتاج( ف عاجزيف عف تحقيؽ الزيادة فالمواد األولية، حيث يقؼ المستثمرو أو 
 لذلؾ ترتفع األسعار.  

لكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ما ىو دور الضرائب في ىذه  ،إف ما سبؽ ذكره تمثؿ أسباب التضخـ
 وما ىو أثرىا عمى التضخـ؟  ؟الحالة؟ ىؿ ترفع الدولة معدالت الضرائب أـ تخفضيا

 ذلؾ نورد الشكؿ البياني التالي: لمعرفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضريبة واألسعار والتضخـالعالقة بيف  26 الشكؿ رقـ
نقطة تقاطع منحنى الطمب  ،نجد أف المستوى التوازني لمدخؿ يتحدد عند النقطة ت ،مف الشكؿ السابؽ

ف أي مستوى يفوؽ د ،1الكمي مع العرض الكمي التي ُتحدد الدخؿ عند د سيدفع المنظميف لزيادة  1وا 
   سوؼ تظير الفجوة التضخمية المتمثمة بالمستقيـ ،فإف لـ يستطع المنتجوف زيادة اإلنتاج ،اإلنتاج

)َت أ( ومقدارىا سيعادؿ الزيادة بيف الطمب األوؿ والثاني، أما إذا انخفض حجـ الطمب عف نقطة 
ومقدارىا أيضًا سيعادؿ  ،وسوؼ تظير الفجوة االنكماشية ،3التوازف ت فإف الدخؿ سينخفض إلى د

 الزيادة بيف الطمب األوؿ والثاني. 
ؤدي إلى زيادة ، وزيادة اإلنفاؽ العاـ تي الحقيقة إف أحد أسباب التضخـ ىو زيادة اإلنفاؽ العاـف

وحصوؿ فجوة انكماشية، وليذا بما أف  ،الدخؿ، في حيف أف زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الدخؿ
يات الدولة تدعـ وتؤكد توج ،يجب أف تتحرؾ باتجاىات متوازنة ،الضريبة متغير اقتصادي تابع لمدخؿ
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فإنيا إما أف تؤدي لبلنكماش إذا  ،لمعالجة حالة معينة، أما إذا كانت توجيات الضريبة بدوف ىدؼ
 أو تؤدي لمتضخـ إذا كانت منخفضة. ،كانت مرتفعة

( الوارد في 19وبنظرة عمى الواقع السوري نورد الرسـ البياني التالي والمستخرج مف الجدوؿ رقـ )
 (1الممحؽ رقـ )

 
 معدؿ التضخـ خالؿ فترة الدراسة 27 ؿ رقـالشك

خذ ارتفاعًا وانخفاضًا ممحوظًا خبلؿ نبلحظ أف معدؿ التضخـ في سورية أ مف الرسـ البياني السابؽ
(، إال أنو في ىذه %7.170فترة الدراسة، حيث بمغ معدؿ التضخـ بالمتوسط خبلؿ فترة الدراسة)

وىذا يدؿ عمى أف أسعار سنة األساس  ،كاف معدؿ التضخـ سالباً  ،2009-2002-98-93األعواـ 
( %41.065) 1991خاصة أسعار النفط، فقد بمغ في عاـ  ،أعمى بكثير مف أسعارىا الجارية

( و %5.119ليصؿ إلى ) 1993و 1992لينخفض انخفاضًا ممحوظًا في كؿ مف عامي 
الرتفاع واالنخفاض في األعواـ المتتالية، لكف ما نستطيع اثـ يعاود  عمى التوالي، (%-19.462)

 التضخـ المقبوؿ والمعقوؿ والمتوقع وجوده يكوف صغير المقدار وقد ال يتجاوز نصفاً قولو أف معدؿ 
 عمماً  ،وصحيحاً  عندما يكوف الوضع االقتصادي لمبمد سميماً  ،في المائة في العاـ في المائة أو واحداً 

% ال يمكف اعتباره نذير سوء، ولكف في حالة تجاوز معدؿ التضخـ ليذا 2-1د في حدو  بأف تضخماً 
وىذا ما نبلحظو في كثير مف األعواـ خبلؿ فترة  ،المعدؿ فإف ىذا يعني وجود خمؿ اقتصادي كبير

بطباعة مزيد مف األوراؽ النقدية، وىذا يرفع األسعار  إذ تعالج الحكومة العجز في ميزانيتياالدراسة، 
فرة ىي قيمة السمع والبضائع الموجودة، فكمما زاد النقد بدوف زيادة في كمية البضائع النقود المتو ألف ا

 .ال مفر منو سيكوف ارتفاع األسعار أمراً 
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ىاآلثارىاالجتماروظىللضرائب .6
لكونيا تؤثر عمى الدخؿ واالستيبلؾ  ،تؤثر الضريبة عمى الطبقات االجتماعية في أي مجتمع

لتعرؼ عمى ؿ قبؿ فرض الضرائب غير المباشرة إلى اوتخفض االدخار، ولذلؾ تسعى جميع الدو 
مستويات الدخوؿ ومستويات األسعار فإذا كانت مستويات الدخوؿ مرتفعة كما في الدوؿ المتقدمة 

تمجأ الحكومات لمضرائب المباشرة،  ،يةيعمدوف لفرض ىذه الضرائب، وبالمقابؿ إذا كانت الدخوؿ متدن
إال أنو وبشكؿ عاـ كؿ مجتمع يحتوي عمى طبقتيف أساسيتيف )الفقراء واألغنياء( وفي الحاالت التي 

ويزداد الدخؿ القومي تستفيد بعض أفراد الطبقة الفقيرة  ،يظير فييا الرواج واالزدىار االقتصادي
يحة المثقفة مف كبار الموظفيف والمعمميف واألطباء فتظير الطبقة الوسطى، والتي تضـ عادة الشر 

والميندسيف وكافة أفراد الميف الفكرية، لكف الركود يعصؼ ثانية بأفراد ىذه الطبقة فييبط القسـ 
ويبقى قسـ منيا في عداد الطبقة الوسطى، وعمى كؿ حاؿ فإف وجود طبقة  ،األعظـ كطبقة الفقراء

ما الطبقة الفقيرة فتضـ العماؿ وذوي الدخؿ المحدود وصغار أ ،وسطى مرىوف بعدالة توزيع الدخؿ
الفبلحيف والفقراء والعاطميف عف العمؿ وغيرىا. بينما تضـ طبقة األغنياء التجار والصناعييف 

 والحرفييف عمى اختبلؼ درجاتيـ وأرباب الميف الفكرية والعممية وغيرىـ. 
وبنظرة عمى الواقع السوري يمكف أف نعتمد عمى مقياس لورانز)مقياس التمركز( فيما إذا كاف توزيع 
الدخؿ القومي توزيعًا عاداًل بيف أفراد المجتمع السوري، حيث يفيدنا في تحديد درجة تمركز الموارد أو 

مقارنة بيف التوزيع الفعمي الدخوؿ أو الممكيات عند فئة مف الناس دوف الفئات األخرى، استنادًا إلى ال
رسمو في مثمث قائـ  مثالي مف جية أخرى، فيو منحنى يجريوالتوزيع ال ،لمظاىرة المدروسة مف جية

يمثؿ محوره األفقي النسب التجميعية  ،ومتساوي األضبلع في مربع ضمعو واحد صحيح ،الزاوية
التجميعية لمدخؿ، أما وتر ىذا لمسكاف مف األفقر إلى األغنى بينما يمثؿ محوره العمودي النسب 

عف الخط العادؿ كمما كاف توزيع الدخؿ  اممة، إذ كمما ابتعد منحنى لورانزالمثمث فيمثؿ العدالة الك
 غير عادؿ، وكمما اقترب مف منصؼ الزاوية القائمة كمما كاف توزيع الدخؿ القومي أكثر عدالة.

تبيف  ،البيانات المطموبة لرسـ منحنى لورانزلمحصوؿ عمى  ،وبالرجوع إلى المكتب المركزي لئلحصاء
رسمو باستخداـ ، إذ يجري يعتمد في رسـ منحنى لورانز عمى مسح دخؿ ونفقات األسرةأف المكتب 

بدؿ الدخؿ ألف بيانات اإلنفاؽ أقرب إلى الدقة والمصداقية مف بيانات الدخؿ وليذا  ،أسموب اإلنفاؽ
 كما في الجدوؿ التالي:  2009ؿ ونفقات األسرة لعاـ سنقوـ برسـ ىذا المنحنى بحسب بيانات دخ
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 التوزيع النسبي التراكمي لألسر واإلنفاؽ التراكمي ليذه األسر 5 الجدوؿ رقـ  
  لألسر التراكمي اإلنفاؽ  لألسر التراكمي النسبي التوزيع

 %4 %10 مف أدنى

 %9 %20 مف أدنى

 %15 %30 مف أدنى

 %22 %40 مف أدنى

 %29 %50 مف أدنى

 %38 %60 مف أدنى

 %48 %70 مف أدنى

 %60 %80 مف أدنى

 %74 %90 مف أدنى

100% 100% 

 المصدر: المكت  المركزي لإلحصاء  

% مف 40% مف الدخؿ القومي، أدنى مف 15% مف األسر ينفقوف 30نبلحظ مف الجدوؿ: أدنى مف 
%مف الدخؿ القومي، 29% مف األسر ينفقوف 50% مف الدخؿ القومي، أدنى مف 22األسر ينفقوف 

% مف السكاف ينفقوف 70% مف الدخؿ القومي، أدنى مف 38% مف السكاف ينفقوف 60أدنى مف 
% مف 74% مف السكاف ينفقوف 90%، أدنى مف 60% مف السكاف ينفقوف 80%، أدنى مف 48

 الدخؿ القومي 

وبتمثيؿ التوزيع النسبي التراكمي لمسكاف عمى المحور األفقي واإلنفاؽ التراكمي لؤلسر عمى المحور 
 .بمنحنى لورانزالعمودي نحصؿ عمى ما يسمى 

 
 2009إلنفاؽ األسر  منحنى لورانز 28 الشكؿ رقـ
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لقد بمغ معامؿ جيني)مؤشر عدالة التوزيع( الصادر عف المكتب المركزي لئلحصاء في عاـ 
ما يدؿ عمى تراجع كبير في عدالة توزيع الدخؿ  ،%(3782إلى ) 2004%( ليرتفع في عاـ34)1997

%، 40عالميًا بعتبة  لمحددؿ قد اقترب مف حد الخطورة اوخاصة أف ىذا المعام ،القومي في سورية
تحسف  2007أي أف التطورات التي حدثت خبلؿ ىذه الفترة لـ تكف في صالح الفقراء، إال أنو في عاـ

لعاـ  نفسيا النسبةب %، ويبقى30ض معامؿ جيني إلى لينخف ،الوضع المعاشي لممواطف السوري
2009. 

واألجور مف الدخؿ القومي تزايدت أف حصة الرواتب باإلضافة إلى ذلؾ يمكف القوؿ وبشكؿ عاـ 
ولعؿ السبب في ذلؾ الزيادات  ،2005ولكنيا تزايدت بشكؿ ممحوظ بعد عاـ  ،خبلؿ فترة الدراسة

وزيادة قوة العمؿ، كما تزايدت األرباح أيضًا ويمكف تفسير معدؿ النمو  ،المتتالية لمرواتب واألجور
بأف الدولة أعطت األرباح  ،2005جور قبؿ عاـ العالي لؤلرباح قياسًا إلى معدؿ نمو الرواتب واأل

ذا قامت بتحديد الربح فإنيا ال تستطيع مراقبة التنفيذ عمى أرض الواقع  ،حريات واسعة دوف تحديد، وا 
نظرًا لمصعوبات الفنية واالجتماعية وغيرىا، وىذا يعني أف األرباح تحصؿ عمى حصة كبيرة مف 

ية أخرى إف حصة األجر المتدنية تساىـ في خمؽ طمب الدخؿ القومي عمى حساب األجور. مف ناح
منخفض ال يستطيع مواجية العرض الوفير بيدؼ المساىمة في تشجيع اإلنتاج، ىذا باإلضافة إلى 

حيث بمغت ما مقداره  ،أف الضرائب غير المباشرة تؤثر بشكؿ مباشر عمى ذوي الدخؿ المحدود
في عاـ أعبله بمغ  غير المباشر العبء الضريبي ، وأف2010( مميار ليرة سورية في عاـ 548807)

وىذا يدؿ عمى أف إعادة توزيع الدخؿ لـ تحقؽ األىداؼ المنشودة في  %(38077) بنسبة 1996
 المرحمة الماضية لؤلسباب التالية: 

  مما أدى إلطبلؽ العناف لؤلرباح1994تثبيت الرواتب واألجور منذ عاـ ،. 

  ة مقارنة بالضرائب المباشرة أدى لزيادة الضغوط عمى ذوي زيادة حجـ الضرائب غير المباشر
 .الدخؿ المحدود

  ونقص  ،أدى إلى ىجرة الرساميؿ إلى خارج سورية ،فر المناخ المناسب لبلستثماراعدـ تو
 ،تراجع مستوى التشغيؿ وظيور الركود االقتصادي وزيادة أعداد العاطميف عف العمؿ، السيولة

 .وتوقؼ بعض المنشآت الخاصة عف العمؿ
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 ما دفع السمطات المالية يبية منيا وخاصة الضر  ،عدـ تطور األنظمة والتشريعات المالية
 67لزيادة العبء عمى الضرائب غير المباشرة، لذلؾ وقع العبء عمى ذوي الدخؿ المحدود.

فقد  ،ة إلى حد ماالسيطرة عمى ىذه المشكم جرى 1996لكف ما نستطيع قولو أنو بعد عاـ 
 )قوة العمؿ(، وجرت حدثت العديد مف الزيادات لمرواتب واألجور، كما ازداد حجـ اليد العاممة

التخفيؼ مف حجـ الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة، باإلضافة إلى تنشيط 
االستثمار في سورية في كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص، وتطور األنظمة والتشريعات 

وىذا ما جعؿ العبء الضريبي غير المباشر يتناقص تدريجيًا ليصؿ في  ،المالية والضريبية
 %(.18963ى )إل 2010عاـ 

مع عرض ألىـ  ،في ختاـ ىذا الفصؿ نكوف قد وقفنا عمى وصؼ مفصؿ لواقع االقتصاد السوري
لننتقؿ بعد ذلؾ إلى الفصؿ الثالث الذي  ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمضرائب والرسوـ في سورية

 ،نماذج التوازف العاـومفيوـ  ،توضيح مفيوـ مصفوفة المحاسبة االجتماعيةسنحاوؿ مف خبللو 
 يـ السياسات االقتصادية وبرامج اإلصبلح االقتصادي. كإحدى أىـ األدوات لتقو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .67، ص2003العامة واإلصبلح المالي، مرجع سابؽ، كنعاف، عمي: المالية  67
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 الفصل الثالث

 التوازن العاممصفوفة احملاسبة االجتماعية ومناذج 
 ادلبحث األول: يصفىفة احملاسبة االختًاػٍة 

 يفهىو يصفىفة احملاسبة االختًاػٍة 
 كٍفٍة بُاء يصفىفة احملاسبة االختًاػٍة 

 حانة تطبٍقٍة نبُاء يصفىفة حماسبة اختًاػٍة 
 CGE: منارج انتىازٌ انؼاو انثاًَادلبحث 

 يفهىو انتىازٌ انؼاو 
 (CGE Models)منارج انتىازٌ انؼاو 

 GAMSحملة بسٍطة ػٍ نغة 
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 ادلبحث األول: يصفىفة احملاسبة االختًاػٍة

 

ودراسة  ،بعد أف تطرقنا في كؿ مف الفصؿ األوؿ والثاني إلى دراسة واقع النظاـ الضريبي السوري
 ،سنتعرؼ في ىذا المبحث عمى مصفوفة المحاسبة االجتماعية ،اآلثار االقتصادية لمضرائب والرسوـ

حدى أىـ و  ،العاـالتي تعد األساس في بناء نماذج التوازف  األساليب التي تكتسب أىمية خاصة ا 
 . في ظؿ برامج اإلصبلح االقتصادي ،بالنسبة لمدوؿ النامية

ىمغؼومىمصغوفظىالمحادبظىاالجتماروظ .1
الحائز عمى جائزة نوبؿ في المممكة  ،يعود الفضؿ في استخداـ ىذه المصفوفة إلى ريتشارد ستوف

عندما استخدميا في مشروعو حوؿ "نموذج كمبردج لمنمو"، ثـ تبع ذلؾ العديد  1962المتحدة عاـ 
، 1994واقتصاد سيريبلنكا وبوتسواف  1970في عاـ  Pyattمف التطبيقات حوؿ االقتصاد اإليراني

Pyattقتصاد الكويتي ضمف نماذج التوازف العاـ . أما عمى المستوى العربي فيناؾ تطبيقات حوؿ اال
(1980 ،KISRI وىناؾ تطبيقات المصفوفة بيدؼ مسارات المتوسطة األجؿ لبلقتصاد الكويتي ،)

1990 Khorshid( الحسابات االجتماعية لبلقتصاد العربي ،EGYPT1 لتقو ) يـ آثار سياسات
التجارية السعرية  يـ نتائج السياساتاالقتصادي، وىناؾ تجربة تونس لتقو اإلصبلح 

(1989Bousselmi and Others)،  و  1984ومصفوفة المحاسبة االجتماعية لممغرب لعامي
1985.68 

إف االقتصاد القومي في الحقيقة ما ىو إال عبارة عف عبلقات متبادلة ما بيف اإلنتاج واالستيبلؾ 
ات عمى شكؿ جدوؿ مف وبقية أنحاء العالـ، ويمكف ترتيب ىذه األنشطة أو القطاع ،واالستثمار

التي  Social Accounting Matrix(: SAMالتدفقات يطمؽ عميو مصفوفة الحسابات االجتماعية )
لنتعرؼ ثيؿ االقتصاد القومي في سنة ما. عمى أنيا نظاـ محاسبي شامؿ وموسع لتم إلييايمكف النظر 

سنتعرؼ أواًل عمى مخطط التدفؽ الدائري الذي يصور االقتصاد،  ،عمى ىذه المصفوفة بشكؿ مفصؿ

                                                             
68
 http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/26_C28-1.pdf  

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/26_C28-1.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/26_C28-1.pdf
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( يبيف مخطط 29حيث يمتقط كؿ التحويبلت والمعامبلت بيف القطاعات والمؤسسات والشكؿ رقـ )
 69.التدفؽ الدائري القتصاد دولة

                                                             
69 Breisinger C, Thomas M, and Thurlow J: Social Accounting Matrices and Multiplier Analysis(An 
Introduction with Exercises), International Food Policy Research Institute, 2009, p1-3.  
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 ة ما.مخطط التدفؽ الدابري القتصاد دول 29الشكؿ رقـ 

 (Cاالستهالكً )اإلنفاق 
 مبٌعات أرباح

 

 تدفقات رأس المال

 سوق عوامل اإلنتاج
Factor markets 

 

 األنشطة اإلنتاجٌة

Productive activities 

 سوق السلع
Commodity 

markets 

 
 بقٌة العالم

Rest of world 

 
 الحكومة

Government 

 

 األسر

Households 

 
 االستثمار

Investment 

 الحواالت المالٌة المنح والقروض األجنبٌة تدفقات رأس المال

 صادرات  مستوردات

 (Gاإلنفاق الحكومً)

Fiscal surplus ضرائب غٌر مباشرة ضرائب مباشرة 

 االدخار الخاص المحلً

دخل عوامل اإلنتاج 

 )القٌمة المضافة(

 مدخالت وسطٌة
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العمؿ تشتري  Productive activitiesيتبيف لنا أف األنشطة اإلنتاجية  ،مف الشكؿ السابؽ
والمدخبلت  ،Factor marketsومدخبلت رأس الماؿ مف سوؽ عوامؿ اإلنتاج  واألرض

 ،لتستخدـ في تقديـ إنتاج وخدمات جيدة ،Commodity marketالوسيطة مف سوؽ السمع 
( G( والحكومة )C( ثـ البيع في سوؽ السمع إلى األسر )Mتستكمؿ مف خبلؿ االستيراد )

 (.Eرات )( واألجانب بمثابة الصادIوالمستثمريف )
فمثبًل تشتري األسر  ،نفقات كؿ مؤسسة تصبح مدخبلت لمؤسسة أخرى ،في ىذا المخطط
كما تشكؿ التحويبلت ، لتكوف دخواًل لممنتجيف وذلؾ الستكماؿ عمميات اإلنتاج ،والحكومة السمع
مثؿ الضرائب واالدخار ضماف التدفؽ الدائري لئليرادات، باإلضافة إلى ذلؾ كؿ  ،تبيف المؤسسا

يمثؿ وال يوجد تسربات مف النظاـ.  ،جؿالمتدفقة تكوف مسجمة في حسابات ألاإليرادات والنفقات 
تعييف أرقاـ إلى كؿ  يجريلمصفوفة المحاسبة االجتماعية وفييا  األساسيالييكؿ  الجدوؿ التالي

 دات والنفقات في المخطط السابؽ، فكؿ الصناديؽ في ىذا المخطط تكوف في حساب،مف اإليرا
، الصؼ ىو مقبوضات )دخوؿ( الحساب أما في ىذه المصفوفة بصؼ وعمودويمثؿ كؿ حساب 

تدفؽ األمواؿ مف حساب العمود إلى  ذا الحساب، حيث يجريالعمود فيو مدفوعات )إنفاؽ( ى
حساب السطر فمثبًل يعرض مخطط التدفؽ الدائري االستيبلؾ الخاص كتدفؽ األمواؿ مف األسر 

في عمود األسر وسطر السمع ألف المبدأ  SAMفي مصفوفة االستيبلؾ  يدخؿإلى سوؽ السمع، 
مب لكؿ حساب في وىذا يتط ،المزدوج ىو القيد المحاسبي SAMالذي تقوـ عميو مصفوفة 

SAMوىذا يعني إجمالي العمود  ،، كما أف إجمالي اإليرادات يجب أف يساوي إجمالي النفقات
يجب أف يساوي إجمالي السطر، مع مبلحظة أف الصفوؼ توضح جانب العرض في حيف 

 70توضح األعمدة جانب الطمب.
 

                                                             
70
 Lofgren, Hans, Rebecca, & et als……, A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in 

GAMS, International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2002, p(3). 
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 الييكؿ األساسي لمصفوفة المحاسبة االجتماعية 6 الجدوؿ رقـ

 Breisinger C, Thomas M, and Thurlow J: Social Accounting Matrices and Multiplier Analysis(An Introduction with Exercises), International Food Policy Researchالمصدر: 
Institute, 2009, p2  

 بقية العالـ اإلجمالي
C7 

 واالستثماراالدخار 
C6 

 الحكومة
C5 

 األسر
C4 

 عوامؿ اإلنتاج
C3 

 السمع
C2 

 األنشطة اإلنتاجية
C1 

 

 األنشطة اإلنتاجية  العرض المحمي      إيرادات النشاط اإلنتاجي
R1 

الطم  عمى  صادرات إجمالي الطم 
 االستثمار

 السمع المدخالت الوسيطة   األسراستيالؾ  الحكومي اإلنفاؽ
R2 

 عوامؿ اإلنتاج  القيمة المضافة       إيرادات عوامؿ اإلنتاجإجمالي 
R3 

مدفوعات عوامؿ   التحويالت االجتماعية  التحويالت األجنبية إجمالي إيرادات األسر
 اإلنتاج إلى األسر

 األسر  
R4 

ضراب  المبيعات   ضراب  مباشرة   القروض والمنح األجنبية  إيرادات الحكومة 
الجمركية والرسـو 

 عمى الواردات

 الحكومة 
R5 

 االدخار واالستثمار    ادخار خاص الفابض المالي  ميزاف الحسا  الجاري إجمالي االدخار
R6 

 بقية العالـ  مستوردات   التحويالت الجارية   تدفؽ النقد األجنبي
R7 

إجمالي اإلنفاؽ  تدفؽ النقد األجنبي 
 عمى االستثمار

إجمالي إنفاؽ  اإلنفاؽ الحكومي
 األسر

إجمالي إنفاؽ عوامؿ 
 اإلنتاج

 اإلجمالي إجمالي المخرجات إجمالي العرض
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 المصفوفة نجد أنيا تشمؿ ستة أنواع مف الحسابات ىي: وبإلقاء الضوء عمى ىذه 
 Production ،عوامؿ اإلنتاج Commodities، السمعProduction Activities اإلنتاجيةاألنشطة 
Factorsالحكومة(األسر) ، المؤسسات ، Institutionsستثمار، اإلدخار واإل Saving 

Investment التعامؿ مع العالـ الخارجي ،Rest of the world  أوExternal 
  األنشطة اإلنتاجٌةProduction Activities  والسلعCommodities : 

ىذه المصفوفة بيف األنشطة اإلنتاجية والسمع، فاألنشطة اإلنتاجية ىي الكيانات المنتجة لمبضائع تميز 
األنشطة اإلنتاجية، ىذا باإلضافة  والخدمات، أما السمع فيي البضائع والخدمات المنتجة عف طريؽ

ألنو في بعض األحياف ينتج النشاط أكثر مف نوع  ،نفصميفإلى أف األنشطة اإلنتاجية والسمع حسابيف م
فمثبًل نشاط األلباف ينتج  ،ة مف قبؿ أكثر مف نشاطمنتجَ السمع مف السمع، وبالمثؿ يمكف أف تكوف 

السمع مف الجبف والمبف في حيف تكوف ىذه السمع )الجبف والمبف( منتجة مف قبؿ أنشطة أخرى متعددة 
صغيرة أو كبيرة، وكذلؾ األمر بالنسبة لنشاط الذرة يمكف أف تكوف منتجة إما في مزارع صغيرة أو 

 واسعة.
ات الزراعية أو الصناعية(، اإلنتاج )أسعار المنتج عادة مقاسو بأسعار القيـ تكوف في حساب النشاط 

ف األنشطة اإلنتاجية تنتج البضائع والخدمات عف طريؽ الجمع بيف عوامؿ اإلنتاج مع ىذا وا  
في عمود النشاط، حيث تدفع األنشطة اإلنتاجية عوامؿ اإلنتاج  اً ويكوف معروض ،المدخبلت الوسيطة

والتي تظير في  ،تتولد خبلؿ عمميات اإلنتاج )القيمة المضافة(التي و  ،)األجور، اإليجارات، األرباح(
مف  اً وبالمثؿ الطمب الوسيط يكوف مدفوع ،(R3-C1عمود األنشطة اإلنتاجية وسطر عوامؿ اإلنتاج )

 إضافة إلى ذلؾ فإف القيمة المضافة والطمب الوسيط ،(R2-C1قبؿ األنشطة اإلنتاجية إلى السمع )
يعطي إجمالي الناتج )إجمالي المخرجات(، كما يتكوف حساب األنشطة اإلنتاجية مف المبيعات السمعية 

 لمسوؽ المحمي والخارجي في الصؼ. 
أما حساب السمع فيمثؿ متجرًا كبيرًا يقوـ بشراء السمع مف األنشطة اإلنتاجية المحمية واألجنبية عمى 

ويبيعيا لمقطاعات االستيبلكية عمى عرض  (،R1-C2( ،)R5-C2( ،)R7-C2طوؿ العمود )
وىذا يعني أف القيـ  ،( مف جانب اإلنفاؽGDPالصؼ، ويمثؿ ىذا الحساب الناتج المحمي اإلجمالي )

فإنو يمثؿ ، في حساب السمع تكوف مقاسو بأسعار السوؽ، بمعنى آخر عند قراءة حساب السمع عمودياً 
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كما تشير  ،ي ومساىمة الواردات في ىذا العرضمساىمة كؿ نشاط إنتاجي محمي في العرض السمع
 أيضًا إلى متغيريف آخريف ىما:   

اليامش التجاري )تقاطع صؼ السمع مع عمود السمع( الذي يمثؿ الفارؽ ما بيف السعر  -
والسعر المدفوع مف المشتري )مساىمة تجارة الجممة والمفرؽ(، كما يمثؿ  ،المستمـ مف المنتج
وما يرتبط بيا مف تكاليؼ مثؿ  ،ليؼ النقؿ مف المنتج إلى المشتريتكا ،ىذا اليامش أيضاً 

التأميف وبالشكؿ الذي يعكس تكاليؼ نقؿ المنتجات مف المنتج )أو مف الحدود في حالة السمع 
 المستوردة( إلى المشتري. 

 الضرائب ناقصًا اإلعانات عمى المنتجات.  -
يشير حساب السمع عمى مستوى العمود إلى مجموع العرض المتاح مف السمع مقيمًا باألسعار المدفوعة 
)أسعار المشتريف(، أما حساب السمع عمى مستوى الصؼ فإنو يشير إلى ىيكؿ استخداـ السمع 
)مجموع االستخداـ يجب أف يساوي مجموع العرض(. يعكس"حساب السمع" الحساب الصفري في نظاـ 

 . (O Accountحسابات القومية )ال
تشير القراءة العمودية لحساب "األنشطة اإلنتاجية" إلى مكونات تكمفة اإلنتاج، أما القراءة عمى مستوى 

سبؽ وذكرنا فإف عدد مف  كماتشير إلى قيمة عرض النشاط )الصناعة( مف كؿ سمعة، الصؼ فإنيا 
اجية تشتري السمع لتستخدميا كمدخبلت وسيطة الكيانات االقتصادية تشتري السمع، فاألنشطة اإلنت

والحكومة أيضًا تشتري  ،(R2-C4( واألسر تشتري السمع ألجؿ االستيبلؾ)R2-C1ألجؿ اإلنتاج )
( R2-C6باإلضافة إلى إجمالي تكويف رأس الماؿ أو االستثمار ) ،(R2-C5) السمع ألجؿ اإلنفاؽ
الطمب عمى السمع، لتكوف حسابات عمود (، جميع ىذه المصادر تشكؿ R2-C7وطمب التصدير )

ف العرض اإلجمالي لمسمع يختمؼ باختبلؼ االستخداـ أو الطمب .  ،وسطر السمع  ىذا وا 
            إف المصفوفة التي تتكوف مف نشاط واحد ونوع واحد مف السمع يطمؽ عمييا مصفوفة

Macro SAMمف عدد مف النشاطات والسمع  تتألؼ مصفوفة المحاسبة االجتماعية ،، إال أنو بالعموـ
وىناؾ حاجة إلى  ،فمثبًل النشاطات قد تكوف مقسمة إلى زراعة، صناعة، وخدمات ،المختمفة

التي عادة ما تكوف موجودة في الحسابات  ،المعمومات لبناء التفاصيؿ في حسابات النشاط والسمع
 وجدوؿ المدخبلت والمخرجات.  ،الوطنية لمدولة
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  المؤسسات المحمية  Institutionsوعوامؿ اإلنتاج Production Factors : 
عف مصفوفة المدخبلت والمخرجات )الحسابات القومية ختمؼ مصفوفة المحاسبة االجتماعية ت

ولكنيا تحتوي أيضًا  ،ليس فقط ألنيا تتبع تدفقات اإليرادات والنفقات مف النشاطات والسمع ،التقميدية(
عمى معمومات كاممة عف حسابات لمؤسسة مختمفة مثؿ األسرة والحكومة. بمعنى أنيا ال تقتصر عمى 

بؿ تشمؿ أيضًا توزيع الدخؿ عمى المؤسسات )قطاعات عائمية  ،بيانات توليد الدخؿ واستخداماتو
وليذا  ،ئييف لعوامؿ اإلنتاجالمالكيف )األصحاب( النيا واألسر عادة ما يكونوف 71وشركات وحكومة(،

-R4خبلؿ عمميات اإلنتاج )، فإنيـ يحصموف عمى الدخؿ مف عوامؿ اإلنتاج )مساىمتيـ في العمؿ(
C3( كما يحصموف عمى تحويبلت اجتماعية مف الحكومة ،)R4-C5)،  وتحويبلت مف بقية العالـ

 ارج،عائمة عاممة في الخ مثؿ تمقي تحويبلت مف أعضاء ،(R4-C7)، )الضماف االجتماعي والتقاعد(
في دفع ضرائب مباشرة إلى الحكومة   أما إنفاقيا فإنو يتمثؿ  ،ما سبؽ ذكره إيرادات األسر يمثؿ
(R5-C4)، ( وشراء السمعR2-C4)،  إذا  ،(اً سمبي اً )ادخار أو  اً وما تبقى مف الدخؿ يكوف ادخار

 (. R6-C4النفقات تجاوزت اإليرادات )
باإلضافة  ،كالمنح األجنبية والقروض ،(R5-C7المدفوعات مف بقية العالـ )تتمقى الحكومة تحويبلت 

لتحديد إجمالي اإليرادات الحكومية، حيث تستخدـ الحكومة  ،إلى كؿ مف ضرائب الدخؿ المختمفة
-R4(، باإلضافة إلى التحويبلت االجتماعية إلى األسر)R2-C5) الحكومي اإلنفاؽألجؿ اإليرادات 

C5)، والى بقية ا( لعالـR7-C5 االختبلؼ بيف اإليرادات الكمية والنفقات الكمية يكوف الفائض ،)
 (. R6-C5إذا كانت النفقات تتجاوز اإليرادات ) ،المالي )أو العجز(

  االدخار واالستثمارSaving Investment   والحسا  األجنبيRest of the world 
والذي يشمؿ التغيرات في األوراؽ  ،رأس الماؿإجمالي تكويف أو ما يطمؽ عميو  ،االستثمارإف حساب 

فإنو يجب أف يساوي إجمالي االدخار، والذي يتكوف مف االدخار  ،أو المخزونات ،المالية
ف االختبلؼ بيف إجمالي االدخار المحمي R6-C5( واالدخار العاـ)R6-C4الخاص) (، ىذا وا 

جمالي الطمب عمى االستثمار تشمؿ ، أي (R6-C7) ماؿ مف الخارجتدفقات رأس الف إجمالي يكوّ  ،وا 
 ،مقبوضات حساب االدخار واالستثمار عمى مدخرات األسر والشركات، الحكومات والفوائض الخارجية

فتتمثؿ مقبوضاتو  ،العالـ تثمار. أما حساب التعامؿ مع باقيوتتمثؿ المنصرفات في اإلنفاؽ عمى االس
                                                             

71
 http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/26_C28-1.pdf  

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/26_C28-1.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/26_C28-1.pdf
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 تتمثؿ في الصرؼ عمى ونفقاتوحويبلت الجارية، عمى المداخيؿ مف حساب السمع، عوامؿ اإلنتاج والت
صافي التدفقات  والنفقاتويمثؿ الفرؽ بيف المقبوضات  ،، عوامؿ اإلنتاج والتحويبلتالصادرات

 الرأسمالية مف الخارج. 
قومي، جداوؿ المدخبلت بيانات مصفوفة المحاسبة االجتماعية مف حسابات الدخؿ ال تؤمف عادة
حصائيات التجارة الخارجية والمخرجات،  ، حيثبيانات التعداد، المسوحات األسرية، المالية العامة وا 

يتضمف نظاـ األمـ المتحدة لممحاسبة القومية إرشادات وتوجييات خاصة بإنشاء مصفوفة المحاسبة 
ف وضع ىذه البيانات ضمف إطار العمؿ في ىذه المصفوفة يكشؼ دائماً  وبشكؿ  ،االجتماعية، ىذا وا 

نو قد ال يكوف اإلنفاؽ الحكومي في أرادات والنفقات لكؿ حساب، عممًا قريبي عف تناقضات بيف اإليت
 توازف ليتحقؽعدد مف تقنيات التقدير ىناؾ مجاؿ الحسابات القومية نفسو في ميزانية الحكومة، 

 سموب المفضؿ. التقدير اإلجمالي بشكؿ عاـ ىو األوعادة أو التوفيؽ بيف اإلنفاؽ والدخؿ،  ،المصفوفة
دى ىذه الدولة لعاـ معيف، حيث تبنى مصفوفة المحاسبة االجتماعية لدولة ما باستخداـ البيانات ل

نو EXCELوذلؾ في ورقة عمؿ تعد باستخداـ برنامج  Macro-SAMمصفوفة  أواًل بناء جريي ، وا 
عممًا أنو يجب تحقيؽ التوازف في  ،بإدخاؿ البيانات مف اليسار إلى اليميف القياـعادة مف األسيؿ 

حتى نصؿ  ،ثـ إلى الحساب الذي يميو ،لننتقؿ بعد ذلؾ إلى حساب السمع ،حساب النشاطات اإلنتاجية
إلى حساب بقية العالـ. باإلضافة إلى ذلؾ تحسب تمقائيًا مجاميع كؿ مف الصؼ والعمود كما يحسب 

جمالي الصؼ والتي ينبغي أف تساعد في تحديد ما فقد مف  ،أيضًا االختبلؼ بيف إجمالي العمود وا 
لبناء مصفوفة  EXCELإدخاالت في بناء ىذه المصفوفة، لننتقؿ إلى أوراؽ عمؿ أخرى في برنامج 

SAM  ...إال أننا ىنا سنمتـز الخ، األكثر تفصيبًل في كؿ حساب: األنشطة اإلنتاجية، السمع، األسر
( وسنناقش كؿ إدخاؿ مف إدخاالت 1ؿ رقـ )مف حيث توضيح مفيوـ ىذه المصفوفة مع الجدو 

 المصفوفة: 
مثؿ األجور والرواتب المدفوعة  ،ونقصد بيا األرباح المتمقاة مف عوامؿ اإلنتاجالقيمة المضافة:  -

واألرباح المدفوعة إلى رأس الماؿ، حيث يطمؽ عمى إجمالي القيمة المضافة بالناتج  ،إلى العمؿ
العثور عمى معمومات عف الناتج المحمي  اإلنتاج، وعادة ما يجريمفة عوامؿ المحمي اإلجمالي بك

عادة تقسيـ إجمالي القيمة  عات في الحسابات القومية، كما يجرياإلجمالي لمختمؼ القطا
 المضافة إلى مكونات العمؿ ورأس الماؿ. 
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واحد وىو رقـ  ،جوىو عبارة عف السمع والخدمات المستخدمة في عمميات اإلنتاالطم  الوسيط:  -
تقسـ األنشطة اإلنتاجية والسمع إلى  ،األكثر تفصيبلً  SAM ، غير أف مصفوفةفي ىذه المصفوفة

تفصيبلت أخرى، وىذا سيكشؼ عف االختبلفات في تقنيات اإلنتاج في جميع أنحاء القطاعات 
مات فمثبًل ستظير القطاعات التي تستخدـ المزيد مف الوقود لكؿ وحدة مف قيمة الناتج، ىذه المعمو 

 مفيدة عند تحديد آثار السياسات والصدمات الخارجية عمى االقتصاد. 
يمكف  وتدفع إلى الحساب اإلجمالي لؤلسر، إال أف حساب األسرتوزيع إيرادات عوامؿ اإلنتاج:  -

يـ ، حيث تتيح لنا ىذه المعمومات تقو يقسـ إلى مجموعات مختمفة مثؿ أسرة ريفية وأسرة حضرية أف
تبيف مف مصفوفة ساـ أف األسر ذات الدخؿ المنخفض قد فمثبًل  ،السياساتآثار التوزيع مف 

تعتمد عمى أرباح العمؿ أكثر مف األسر ذات الدخؿ المرتفع، ثـ أف السياسات مف شأنيا زيادة 
 اإلنتاج في القطاعات كثيفة العمؿ.
أيضًا ، ىناؾ SAMىو القسـ األىـ في مصفوفة ماكرو  إف توزيع إيرادات عوامؿ اإلنتاج

فمثبًل يجوز أف يدفع جزء مف أرباح رأس الماؿ إلى  ،مدفوعات عوامؿ اإلنتاج إلى حساب األسر
 أو إلى الحكومة )مثؿ الدولة، المشاريع الممموكة(.  ،المستثمريف األجانب )مثؿ التعديف واإليجارات(

حيث أف  ،ؾتستخدـ األسر معظـ إيراداتيا في شراء السمع ألجؿ االستيبلاالستيالؾ الخاص:  -
تصنؼ  Macro SAMف معظـ مصفوفات تحتوي عمى إدخاؿ وحيد، وا   Macro SAMمصفوفة 
ف أنماط استيبلؾ األسر تختمؼ ، ألسرالخاص عبر سمع مختمفة ومجموعات أ االستيبلؾ

تنفؽ القسـ األكبر مف دخميا عمى الغذاء ما خصوصًا عبر فئات الدخؿ. فمثبًل األسر الفقيرة عادة 
مف األسر الثرية وليذا فإف التغير في المعروض مف المواد الغذائية سيؤثر عمى األسر الفقيرة أكثر 

 أكثر، ىذه االختبلفات يمكف أف تؤثر عمى آثار التوزيع لمسياسات والصدمات الخارجية. 
 واإلنفاؽاد مف االستيبلؾ الخاص يتكوف إجمالي االمتصاص في االقتص اإلنفاؽ الحكومي: -

 ،فإنو يتكوف مف إجمالي تكويف رأس الماؿ العاـ والخاص معاً  ،االستثمارالعاـ، أما الطمب عمى 
ساسًا عمى السمع األساسية مثؿ مثؿ اإلنفاؽ عمى الطرؽ والمدارس والبيوت السكنية، حيث يستند أ

 سمنت وخدمات التشييد. اإل
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ومدفوعات االستيراد مف ثبلثة مصادر: تأتي المعمومات عف أرباح التصدير التجارة األجنبية:  -
ارة العالمية في السمع يقدـ التقديرات اإلجمالية لمتجالذي وميزاف المدفوعات  ،الحسابات الوطنية

 والخدمات.
تتكوف اإليرادات العامة لمحكومة مف الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتشمؿ  ضراب  الحكومة: -

وضرائب الشركات المفروضة عمى المؤسسات المحمية  ،(دفع كما تكسبأف تالضرائب الشخصية )
قيمة واحدة في تظير الضرائب المباشرة مثؿ األسر والشركات ألننا ال نميز بيف األسر والشركات. 

مصفوفة ماكرو ساـ لدولة ما. وبالمثؿ ال نميز بيف مختمؼ الضرائب غير المباشرة المفروضة 
 ات وتعريفات االستيراد. عمى السمع مثؿ ضرائب الصادرات والمبيع

ومف بقية العالـ، حيث  ،تحويبلت مف الحكومةتتمقى األسر التحويالت النقدية واالجتماعية:  -
أما اإليرادات األجنبية  ،والمعاش العاـ ،مدفوعات الضماف االجتماعي :تتضمف تحويبلت الحكومة

 ،شوف ويعمموف في الخارجفإنيا تتضمف عادة التحويبلت النقدية مف أعضاء العائمة الذيف يعي
وعمى العكس ربما تحوؿ األسر أيضًا إيرادات إلى أعضاء العائمة الذيف يعيشوف ويعمموف في 

يمكف أف ينعكس ىذا عمى أنو إدخاؿ ايجابي في الخمية ، Macro SAMالخارج في مصفوفة 
 إلى الخمية )األسر، بقية العالـ(. أو قد يكوف إضافة سمبية  ،)بقية العالـ، األسر(

تتمقى العديد مف الحكومات في البمداف ذات الدخؿ  المنح والقروض والفابدة عمى الديف األجنبي: -
لتغطية اإلنفاؽ  ،األجنبية المنخفض المنح والقروض مف شركات التنمية والمؤسسات المالية

وعمى  ،مف باقي العالـ إلى الحكومةواستثمار رأس الماؿ، حيث يوجد مدفوعات مباشرة  الحكومي
فاف الديف الخارجي يتطمب مدفوعات الفائدة والتي ىي مدفوعات ايجابية مف الحكومة إلى  ،العكس

  .بقية العالـ
أو  والنفقات ىو عبارة عف الفائض المالي اإليراداتإف الفرؽ بيف االدخار األجنبي والمحمي:  -

ميزانية الحكومة وميزاف المدفوعات، لكف المعمومات حوؿ ىذه المعمومات تكوف موثقة في و  ،العجز
ادخار األسرة فلؾ ولذ ،سجؿ في المجموعات )الدوؿ( الناميةما ت االدخار الخاص المحمي نادراً 

 Macro SAMعبلج مثؿ المتبقي عند توازف مصفوفة  يكوف غالباً 
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ىكوغوظىبناءىمصغوفظىالمحادبظىاالجتماروظ .2
وأداة  ،تشكؿ أداة ىامة كقاعدة بيانات اقتصادية فإف مصفوفة المحاسبة االجتماعية ،كما سبؽ وذكرنا

طارًا لبياف دور  ،لضبط العبلقات االقتصادية المؤسسات االقتصادية واالجتماعية في االقتصاد  جميعوا 
فة كما أف ىذه المصفو (، CGEلبناء النموذج التوازني العاـ القابؿ لمحساب )القومي، فيي األساس 

تبيف الصبلت القائمة بيف جداوؿ العرض واالستخداـ وحسابات و  لنظاـ الحسابات القوميةتشكؿ عرضًا 
لذلؾ فإف األساس الذي تبنى عميو المصفوفة ىو جداوؿ العرض واالستخداـ.  ،القطاعات القومية

عية وفؽ سنحاوؿ أف نتعرؼ عمى كيفية بناء ىذه الجداوؿ كأساس لبناء مصفوفة المحاسبة االجتما
 الخطوات التالية: 

 حيث أف سعر المنتج يتمثؿ في تكمفة  ،بناء جدوؿ العرض بسعر المنتج والسعر األساسي يجري
السمعة مضافًا إلييا الضرائب عمى اإلنتاج والضرائب عمى المنتجات، أما السعر األساسي فيو 

  .عبارة عف سعر المنتج مطروحًا منو الضرائب ومضافًا إليو اإلعانات
 عممًا أف سعر المشتري يتمثؿ في سعر المنتج  ،بناء جدوؿ االستخداـ بأسعار المشتري يجري

   .مضافًا إليو ىوامش النقؿ وىوامش التجارة
 االستعانة بجداوؿ تخص االستخداـ لبلنتقاؿ مف أسعار المشتري إلى أسعار المنتجيف وىي: يجري 

  .جدوؿ االستخداـ بأسعار المشتري -
  .السمع واألنشطة لبلستخداـ ويبيف توزيع ىوامش النقؿ وفؽ :نقؿلجدوؿ ىوامش ا -
  .السمع واألنشطة لبلستخداـ يبيف توزيع ىوامش التجارة وفؽو  :جدوؿ ىوامش التجارة -
نيائي( االستخداـ )وسيط، رأسمالي،  د وفؽويبيف توزيع االستيرا :استخداـ المستورداتجدوؿ  -

 . السمع واألنشطة وفؽ
  .السمع واألنشطة اإلنتاج ويبيف توزيع الضرائب وفؽ عمىجدوؿ الضرائب  -
 .السمع واألنشطة توزيع الضرائب وفؽ جدوؿ الضرائب عمى المنتجات ويبيف -
  .السمع واألنشطة إلعانات ويبيف توزيع اإلعانات وفؽجدوؿ ا -

 االستعانة بنتائج مسح كؿ مف قوة العمؿ ودخؿ ونفقات األسرة يجري.  
ؿ العرض واالستخداـ تحميبًل مفصبًل لعممية إنتاج واستعماؿ السمع والخدمات بشكؿ عاـ تؤمف جداو 

والدخؿ المتولد عف ذلؾ اإلنتاج، فيي تعطينا إطارًا لمتحقؽ مف اتساؽ إحصاءات تدفقات  ،)المنتجات(
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الحصوؿ عمييا مف أنواع مختمفة تمامًا مف المصادر اإلحصائية،  ، التي يجريالسمع والخدمات
والدراسات االستقصائية  ،االستقصائية الصناعية، واستبيانات نفقات األسر المعيشية الدراساتو 

حصاءات التجارة الخارجية لقيـ تدفقات ىذه  كما تعطينا أداة تحميمية .وما أشبو ذلؾ ،االستثمارية وا 
، ىذا ويشار إلى جداوؿ العرض واالستخداـ بعبارات مثؿ جداوؿ المدخبلت السمع والخدمات

  الخ ، وعرض السمع وتصريفيا...طيمة، وجداوؿ الصنع واالستخداـرجات المستوالمخ
في مديرية  ،2007وىنا ال بد مف اإلشارة إلى أنو استغرؽ بناء جداوؿ العرض واالستخداـ لعاـ 

العاـ  ؾذال ،جؿ بناء مصفوفة المحاسبة االجتماعيةئلحصاء مف أالحسابات القومية بالمكتب المركزي ل
بعض المبلحظات حوؿ  ىناؾ ،نة بفريؽ عمؿ حقيقي يتجاوز خمسة عشر شخصًا مع العمـأكثر مف س

والتي سيجري العمؿ عمى تبلفييا مف خبلؿ تطوير بعض المسوحات  ،نقاط الضعؼ في ىذه الجداوؿ
واآلف وبعد أف جرى  72أو تنفيذ بعض المسوحات الجديدة.  ،التي يجرييا المكتب المركزي لئلحصاء
 .وؿ إلى جداوؿ مدخبلت ومخرجات متناظرةاتحويؿ ىذه الجد بناء جداوؿ العرض واالستخداـ، يجري

حيث تبيف  ،بشكؿ عاـ إف مصفوفة المحاسبة االجتماعية ىي تمثيؿ جدولي لمحسابات القومية لدولة ما
قات أخرى غير المتعمقة ويمكف أف تتضمف تدف ،في اقتصاد معيف التي تحدثالتدفقات المالية 

إعدادىا ألقاليـ أو تكتبلت جغرافية أكبر مف نطاؽ الدولة الواحدة،  مكفبالحسابات القومية، كما أنو ي
 ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لمحسابات القومية، مع العمـ أف ىذه المصفوفة تشير إلى سنة أساس محددة

 ة في تمؾ الفترة.تقوـ بتوفير صورة استاتيكية ثابتة لؤلنشطة االقتصادي
نفترض وجود اقتصاد يتكوف مما يمي:  ،وفيـ أساسياتيا ،وتبسيطيالفيـ مصفوفة المحاسبة االجتماعية 

ورأس الماؿ  LABعامميف لئلنتاج ىما العمؿ ، MANوالصناعة  AGRف ىما الزراعة يقطاعيف إنتاجي
CAP ،:حضرية  نوعيف مف األسرHH-U  وريفيةHH-R،  والجدوؿ التالي يبيف مصفوفة المحاسبة

 االجتماعية ليذا االقتصاد في سنة ما: 
 
 
 
 

                                                             
 لسيد المدير. المكتب المركزي لئلحصاء، مديرية الحسابات القومية، ا 72
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 مصفوفة المحاسبة االجتماعية القتصاد بمد ما في سنة ما 7 الجدوؿ رقـ
TOT HH-R HH-U CAP LAB MAN-C AGR-C MAN-A AGR-A   

         AGR-A 
 اإلنتاجيحسا  النشاط 

         MAN-A 

         AGR-C 
 حسا  السمع

         MAN-C 

         LAB 
 حسا  عوامؿ اإلنتاج

         CAP 

         HH-U 
 حسا  المؤسسات

         HH-R 

         TOT إجمالي العمود 

  pdf-api.org/images/training/programs/1/2007/26_C28-http://www.arab.1 المصدر:

 يوجد في ىذه المصفوفة الحسابات التالية: 
 MAN-Aو  AGR-Aمف  ويتكوف ،حساب النشاط اإلنتاجي -
 MAN-Cو  AGR-Cويتكوف مف سمعتيف  ،حساب السمع -
 CAPورأس الماؿ  LABالعمؿ ويتكوف مف العامميف  ،حساب عوامؿ اإلنتاج -
 HH-Rواألسر الريفية  HH-Uويتكوف مف األسر الحضرية  ،حساب المؤسسات -

 في األعمدة والصفوؼ.  نفسيا الحسابات الجتماعية ىي مصفوفة مربعة معإذًا مصفوفة المحاسبة ا
فعندما يكوف الغرض مف  ،التفصيؿ في مصفوفة المحاسبة االجتماعية يعتمد عمى الغرض منياإف 

وىكذا  ،فإف القطاع األسري مقسـ إلى عدة فئات في أغمب المصفوفات ،ىذه المصفوفة اجتماعي
ف اليدؼ مف بحثنا ىذا ىو استخداـ نماذج التوازف العاـ في ختمؼ التفصيؿ بحسب الغرض، بمعنى أي

وليذا فإف التفصيؿ في مصفوفة المحاسبة  ،ة اآلثار االقتصادية لمضرائب والرسوـ في سوريةدراس
 االجتماعية يعتمد عمى قطاع الضرائب بحيث نقسـ ىذا القطاع إلى عدة فئات. 

 
 
 

                                                             
 تبيف المبمغ المدفوع مف حساب العمود إلى حساب الصؼ مف ىذه المصفوفة كؿ خمية 
 إجمالي العمود=إجمالي السطر 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/26_C28-1.pdf
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ىى73حالظىتطبوػوظىلبناءىمصغوفظىمحادبظىاجتماروظ .3
سبيؿ التدريب بغض النظر عف السنة سنحاوؿ في ىذه الفقرة بناء مصفوفة محاسبة اجتماعية عمى 

 : عممًا أف القيـ الواردة ىي بمميارات الميرات فمتكف لدينا البيانات التالية ،والدولة
 بيانات الحسابات الوطنية 8 الجدوؿ رقـ
 القيمة البياف

 9285.1 االستيبلؾ العائمي
 1744.4 االستيبلؾ الحكومي
 1861.3 االستثمار الخاص
 553.0 االستثمار العاـ
 1540.7 الصادرات
 3305.7 الواردات

 11678.8 الناتج المحمي اإلجمالي بسعر السوؽ
 1080 الضرائب غير المباشرة

 10598.8 الناتج المحمي اإلجمالي بكمفة عوامؿ اإلنتاج
 2010المصدر: دورة تدريبية في وزارة المالية 

 ولدينا جدوؿ ميزانية الحكومة 
 جدوؿ ميزانية الحكومة 9 الجدوؿ رقـ

 المبمغ اإليرادات المبمغ النفقات
 164.5 تحويبلت مف المؤسسات المحمية 1744.4 االستيبلؾ العاـ

 1017.8 تحويبلت مف باقي العالـ 775.8 تحويبلت إلى المؤسسات المحمية
 318.7 ضرائب مباشرة 52.8 تحويبلت إلى باقي العالـ

 357.6 ضرائب غير مباشرة
 722.4 ضرائب استيراد

 2581 المجموع 2573 المجموع
 8 االدخار الحكومي  

 2010المصدر: دورة تدريبية في وزارة المالية 

                                                             
 2010 صندوؽ البنؾ الدولي، دورة تدريبية في وزارة المالية بإشراؼ الخبير ىانس لوفكريف، 73
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 ولدينا جدوؿ يتعمؽ بالحساب الجاري لميزاف المدفوعات 
 الحسا  الجاري لميزاف المدفوعات 10الجدوؿ رقـ 

 المبمغ تدفؽ النقد األجنبي الخارج المبمغ تدفؽ النقد األجنبي الداخؿ
 3305.7 واردات 1540.7 الصادرات

 238.4 دخؿ عوامؿ اإلنتاج 468 تحويبلت إلى  األسر
 4.8 تحويبلت مف األسر 1017.8 تحويبلت إلى  الحكومة

 52.8 تحويبلت مف الحكومة  
 3601.7 المجموع 3026.5 المجموع
 575.2 العجز في الحساب الجاري )االدخار األجنبي(  

 2010المصدر: دورة تدريبية في وزارة المالية 

 وفؽ الجدوؿ التالي: Macro SAMواآلف بإمكاننا بناء مصفوفة 
 Macro SAMبناء مصفوفة  11 الجدوؿ رقـ

 
  act com fac hhd gov row tax-dom tax-imp sav-inv total 

act   10956.4               10956.4 

com       9285.1 1744.4 1540.7     2414.3 14984.5 

fac 10598.8                 10598.8 

hhd     10360.4   775.8 468.0       11604.2 

gov       164.5   1017.8 676.3 722.4   2581.0 

row   3305.7 238.4 4.8 52.8         3601.7 

tax-dom 357.6     318.7           676.3 

tax-imp   722.4               722.4 

sav-inv       1831.1 8.0 575.2       2414.3 

total 10956.4 14984.5 10598.8 11604.2 2581.0 3601.7 676.3 722.4 2414.3 

 2010المصدر: دورة تدريبية في وزارة المالية  

، fac، عوامؿ اإلنتاج com، السمع actتتألؼ ىذه المصفوفة مف الحسابات التالية: األنشطة اإلنتاجية 
، ضرائب استيراد tax-dom، ضرائب غير مباشرة row، العالـ الخارجي gov، الحكومة hhdاألسر 

tax-imp االدخار واالستثمار ،sav-inv   
  تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب األنشطة اإلنتاجية مع سطر حساب دخؿ عوامؿ اإلنتاج

 أو ما يسمى بالقيمة المضافة.  (10598.8بالناتج المحمي اإلجمالي بكمفة عوامؿ اإلنتاج )
  المباشرة تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب األنشطة اإلنتاجية مع سطر حساب الضرائب غير

 ( 357.6بالضرائب غير المباشرة المدفوعة مف قبؿ األنشطة اإلنتاجية )
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 بالناتج المحمي  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب السمع مع سطر حساب األنشطة اإلنتاجية
اإلجمالي بكمفة عوامؿ اإلنتاج مضافًا إليو الضرائب غير المباشرة المدفوعة مف قبؿ األنشطة 

 (10956.4= 357.6+10598.8اإلنتاجية )
 ( 3305.7تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب السمع مع سطر حساب العالـ الخارجي بالواردات) 
  بالرسوـ الجمركية ،ضرائب االستيرادتمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب السمع مع سطر حساب 

(722.4 .) 
 محمي بالناتج ال ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب دخؿ عوامؿ اإلنتاج مع سطر حساب األسر

-10598.8) ج مطروحًا منو دخؿ عوامؿ اإلنتاجاإلجمالي بكمفة عوامؿ اإلنتا
238.4=10360.4 ) 

 بدخؿ  ،عالـ الخارجيتمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب دخؿ عوامؿ اإلنتاج مع سطر حساب ال
 ( 238.4)عوامؿ اإلنتاج

 (9285.1)ر حساب السمع باالستيبلؾ العائميتمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب األسر مع سط 
  مف المؤسسات تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب األسر مع سطر حساب الحكومة بالتحويبلت

 ( 164.5)المحمية إلى الحكومة
 بالتحويبلت مف  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب األسر مع سطر حساب العالـ الخارجي

 ( 4.8)سسات المحمية إلى العالـ الخارجيالمؤ 
 المباشرة  بالضرائب  ،سر مع سطر حساب الضرائب المحميةتمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب األ

 (318.7)المدفوعة مف قبؿ األسر
 باالدخار العائمي  ،االستثمار-تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب األسر مع سطر حساب االدخار

 ويحسب بيذه الطريقة: 
جموع كؿ مف االدخار )االستثمار( العابمي= إجمالي االستثمار )العاـ+ الخاص( مطروحًا منو م

-2414.3االدخار الحكومي واالدخار األجنبي وعمى ىذا األساس فإف االدخار العابمي = 
(8+575.2 =)1831.1   

 باالستيبلؾ العاـ  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب الحكومة مع سطر حساب السمع
(1744.4) 



 

109 
 

 إلىومية بالتحويبلت الحك ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب الحكومة مع سطر حساب األسر 
 (775.8)األسر

 بالتحويبلت  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب الحكومة مع سطر حساب العالـ الخارجي
 (52.8العالـ الخارجي) إلىالحكومية 

 باالدخار  ،االستثمار-تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب الحكومة مع سطر حساب االدخار
 (8الحكومي )

  بالصادرات  ،مع سطر حساب السمعتمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب العالـ الخارجي
(1540.7) 

 بتحويبلت العالـ  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب العالـ الخارجي مع سطر حساب األسر
 (468الخارجي إلى األسر  )

 بتحويبلت العالـ  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب العالـ الخارجي مع سطر حساب الحكومة
 (1017.8الخارجي إلى الحكومة  )

 باالدخار  ،تقاطع عمود حساب العالـ الخارجي مع سطر حساب االدخار/االستثمار تمثؿ نقطة
 (575.2األجنبي )

 بالضرائب  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب الضرائب المحمية مع سطر حساب الحكومة
 (676.3المباشرة وغير المباشرة المدفوعة إلى الحكومة  )

  بالرسوـ  ،مع سطر حساب الحكومةتمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب ضرائب االستيراد
 (722.4الجمركية المدفوعة إلى الحكومة  )

 بإجمالي تكويف  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب االدخار/االستثمار مع سطر حساب السمع
 (2414.3= 553+ 1861.3رأس الماؿ الثابت في كؿ مف القطاع العاـ والخاص )

وىي مصفوفة متوازنة أصبًل، وقد اخترناىا  ،الجتماعيةوبذلؾ نكوف قد أكممنا بناء مصفوفة المحاسبة ا
، فقط لموقوؼ عمى كيفية بناء ىذه المصفوفة، ولكف بشكؿ عاـ عندما تكوف المصفوفة غير متوازنة

وعنصر موازف في السطر وازف في العمود كاالستثمار مثبًل، عادة اختيار عنصر م فإنو يجري
   . كاالدخار مثبلً 
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لنبدأ بعد  ،نكوف قد وقفنا عمى مفيوـ مصفوفة المحاسبة االجتماعية وكيفية بنائيا في ختاـ ىذا المبحث
 تنسجـ مع ،األداة اليامة في بناء سيناريوىات جديدة ،ذلؾ بالتعرؼ عمى مفيوـ نماذج التوازف العاـ

 الغرض مف بناء المصفوفة.    
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 CGEادلبحث انثاًَ: منارج انتىازٌ انؼاو 
 

عمى ي ىذا المبحث سنتعرؼ ف ،بعد أف تعرفنا عمى مصفوفة المحاسبة االجتماعية في المبحث السابؽ
نتيجة التطورات التقنية والمعموماتية مف  (CGE Models) اوالتي شاع استخدامي ،التوازف العاـ نماذج

وبرامج اإلصبلح االقتصادي، ومف  ،يـ السياسات االقتصاديةؿ الحكومات ومف قبؿ المؤسسات لتقو قب
والشراكات  ،ىي قضايا اإلصبلح الضريبي ،أبرز المواضيع التي تناولتيا نماذج التوازف العاـ

والنمو االقتصادي المتوازف،  ،دامةوقضايا التنمية المست ،واالتفاقيات التجارية اإلقميمية والدولية والبيئية
ف استخداـ نماذج التوازف العاـ ا تعتبر مف األساليب التي تكتسب أىمية خاصة  ،لحاسوبيةىذا وا 

بالنسبة لمدوؿ النامية في ظؿ برامج اإلصبلح االقتصادي، فالتوازف العاـ ىو الحالة التي تعكس األداء 
في ظؿ قيود الموارد والتقنيات المتاحة، وليذا سنستخدـ  ،األمثؿ لموحدات االقتصادية ولبلقتصاد ككؿ

سة اآلثار االقتصادية لمضرائب والرسوـ في سورية، ولكف بداية سنتعرؼ عمى ىذه النماذج في درا
  .مفيوـ التوازف العاـ

ىمغؼومىالتوازنىالطامىى .1
الذي  ،عمينا أف نتوقؼ قميبًل عند مفيوـ التوازف العاـ ،قبؿ أف نتحدث عف نماذج التوازف العاـ وتطورىا

ويقصد بو تعادؿ القوى المتضادة التي تؤثر في مستوى الظاىرة  ،يعد مبدًأ قديمًا في االقتصاد
رجع إلى أنو يساعد في عبلج مشكمة الموارد المحدودة إلنتاج كؿ لمدروسة، ولعؿ أىمية ىذا المبدأ تا

ما يحتاجو أفراد المجتمع مف سمع وخدمات، وليذا فإف المشكمة الخاصة بكيفية إشباع المطالب 
جعمت الحاجة إلى تنظيـ العبلقة  ،ة ألفراد المجتمع بموارده المتاحة والمحدودةواالحتياجات البلنيائي

بيف الموارد واالحتياجات ضرورة ال غنى عنيا، وفي التوازف االقتصادي يتساوى حجـ اإليرادات مع 
والتوازف الداخمي  ،بشقيو العاـ والجزئي ،حجـ النفقات، حيث يزخر األدب االقتصادي بنماذج التوازف

ومف ثمة التوازف االقتصادي العاـ، وال يختمؼ االقتصاديوف  فيما بينيـ  ،التوازف االقتصادي الخارجيو 
ومف  ،فقد نجدىـ يتناولوف نوع التوازف المطموب بطرؽ مختمفة ،في تحديد المفيوـ االقتصادي لمتوازف

وضع الذي يتسـ بأنو ال :إال أف المتفؽ عميو أف التوازف بشكؿ عاـ يعرؼ ،ثمة وسائؿ تحقيقو
 وقد حظي موضوع التوازف بعدة تعاريؼ نذكر منيا:  ،باالستقرار ما لـ تتغير العوامؿ المحددة لو
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 إذا ما  ،الحالة االقتصادية والمالية التي تتعادؿ فييا قوى كمية أو جزئية أو كبلىما :التوازف ىو
 ،زيادتو مع ثبات غيره ا أو نقصو أو، بحيث أف عدـ استمرار أحدىفرت شروط وظروؼ محددةاتو 

ممكف أف يؤدي مف خبلؿ العبلقات والتأثيرات المترابطة عبر الوحدات االقتصادية في مف ال
تعمؿ في  ،إلى أف تستحدث عوامؿ مضادة ،إلى اختبلؿ يطوؿ أو يقصر أجمو ،االقتصاد القومي

  74عكس االتجاه المخؿ ليعود التوازف االقتصادي سيرتو األولى.
 مع عدـ وجود أي حاجز  ،التوازف بأنو الوضع الذي إذا تعذر الوصوؿ إليو ىناؾ مف يعرؼ

ومف ثمة يمكف القوؿ  ،ما لـ يحدث أي مؤثرات خارجية تؤدي إلى ذلؾ ،باالبتعاد سيظؿ كما ىو
   75أف التوازف ىو وضع ثبات نسبي.

 ،الظواىر االقتصاديةدراسة العديد مف ، تجري نو في النظرية االقتصادية: بأويمكف أف نفسر ذلؾ
دراسة العديد مف المتغيرات  بطالة أو العرض أو الطمب ... وتجريكاإلنتاج أو التضخـ أو ال

والمؤشرات االقتصادية ذات الصمة بيذه الظواىر، وكؿ متغير يأخذ قيمًا مختمفة تتغير صعودًا أو 
ه القيـ المختمفة تتأثر بعدد ال وىذ ،وقد تستقر لفترة معينة عند قيمة معينة أو مستوى معيف ،ىبوطاً 

ذا لـ يتواجد ما يغّير ىذه المؤثرات والعوامؿ ،نيائي مف المتغيرات والمسببات التي تدفع إلى تغيير  ،وا 
، وفي النظرية االقتصادية األمثمة عديدة كالسعر بالقيمة التوازنيةفإف ىذه القيمة تعرؼ  ،قيمة المتغير

فالسعر التوازني مثبًل ىو السعر الذي تتساوى عنده الخ، خؿ التوازني... التوازني، الكمية التوازنية، الد
الكميات المطموبة مع الكميات المعروضة في السوؽ، أو الذي تتوازف عنده قوى الطمب مف جانب 

وبالتالي يقاؿ لمكمية التي يتحدد عندىا ثمف التوازف  ،المشتريف مع قوى العرض مف جانب البائعيف
  كمية التوازف.

طالما لـ يحدث أي تغيير في  ،عمى أنو الحالة التي يمكف أف تبقى دائماً  التوازففي الحقيقة يعرؼ 
انطبلقًا مف ىذا التعريؼ يتضح لنا أف التوازف يركز عمى حالة التشغيؿ  76الظروؼ المؤدية إلييا.

توازف االستخداـ  الذي ينطمؽ مف شرط ،أي صفة الثبات معتمدًا في ذلؾ عمى الفكر التقميدي ،الكامؿ
التي تناولت تحميؿ مفيوـ التوازف االقتصادي العاـ بمفيوـ  ،الكامؿ، ىذا باإلضافة إلى بعض الدراسات

                                                             
مكانياتو لمدوؿ العربية، مكتبة االنجمو مصرية، ص 74  . 51مبارؾ، حجير، التوازف االقتصادي وا 
 . 22، ص2000، اإلسكندرية، نعمت اهلل نجيب، أسس عمـ االقتصاد لمتحميؿ الجمعي، جامعة إبراىيـ 75
، 1992لجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، شمس الديف، المؤسسة ا األميراالقتصادية، ترجمة عبد  األزماتأرلوند، دانياؿ: تحميؿ  76
 .  141ص
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االختبلؿ، حيث عرفت اختبلؿ التوازف بأنو االختبلؿ بيف حجـ الموارد المتاحة ذاتيًا وبيف حجـ 
نا يكوف في حالة اختبلؿ توازني إذا ما أي أف االقتصاد ى ،االحتياجات الفعمية التي يحتاجيا المجتمع

ينعكس في  ،حيث أف اختبلؿ التوازف االقتصادي العاـ ،كاف يستخدـ موارد أكثر مما يممؾ في الواقع
 مجاليف اقتصادييف ىما اختبلؿ التوازف االقتصادي الداخمي واختبلؿ التوازف الخارجي. 

يتساوى الطمب الكمي مع العرض الكمي عندما  ،بشكؿ عاـ يتحقؽ التوازف عمى المستوى الوطني
بزيادة الطمب الكمي أو العرض الكمي خبلؿ الفترة  ،وعندما ال يكوف ىناؾ دوافع لمتوسع أو االنكماش

 القصيرة. 

ىأذكالىالتوازن:ى -1-1
واليدؼ المنشود مف  ،مختمفة باختبلؼ وجية نظر االقتصادييف لو مف جية لقد أخذ التوازف أشكاالً 

 ومف ىذه األشكاؿ نذكر ما يمي:  ،جية أخرى
يستند التوازف الجزئي في أساسو عمى فكرة التوازف عمى التوازف الجزبي والتوازف الكمي:  -1-1-1

أي توازف الفرد أو المؤسسة أو القطاع، فتوازف الفرد يتحقؽ عند تساوي ما يستيمكو  ،المستوى الجزئي
ىذا ما يتعمؽ  ،تتساوى إيراداتيا مع نفقاتيايتحقؽ عندما فأما توازف المؤسسة  ،الفرد مع ما ينتجو

أما التوازف الكمي فيو تمؾ الحالة التي تكوف فييا كافة التدفقات والسمع عمى المستوى  ،بالتوازف الجزئي
وبالتالي ضرورة تساوي االدخار مع االستثمار، وليذا يتميز  ،أي انعداـ صافي التدفقات ،الوطني ثابتة

والتأثيرات المتبادلة  ،مى تتبع مسار المتغيرات اإلجمالية في االقتصاد الوطنيالتوازف الكمي بقدرتو ع
تعادؿ شريطة أف ي ،فيما بينيا. يتحقؽ التوازف الكمي بالرغـ مف وجود اختبلالت في التوازنات الجزئية

حيث يتجو كؿ مف اإلنتاج والتوظيؼ واألسعار إلى  ،مجموع الفوائض المنبثقة عف تمؾ االختبلالت
في الوقت الذي يتجو لبلرتفاع في  ،التي تعاني مف فائض في العرض ،النخفاض في األسواؽا

  77األسواؽ التي تواجو تضخمًا.
الحالة التي  ،يقصد بالتوازف قصير األجؿ التوازف قصير األجؿ والتوازف طويؿ األجؿ: -1-1-2

 ،تكوف فييا التدفقات ثابتة بحيث ال يكوف ليا ميؿ إلى مزيد مف التغير عمى األقؿ في الزمف القصير
ما يؤدي إلى اختبلؿ ، الذي يعمؿ ىو اآلخر عمى تغيير التدفقات ،مع إمكانية تغيير المخزوف الحقاً 
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يتجاىؿ التغيرات السمعية في  ،رأي أف التوازف في المدى القصي ،التوازف السمعي والتدفقي الكامؿ
لضآلتيا نسبيًا مع مقارنتيا مع الحجـ الكمي لمسمع. أما التوازف االقتصادي عمى المدى  ،المدى القصير

يتحقؽ عندما تصبح اإليرادات اإلنتاجية الحدية النسبية متعادلة في جميع الزيادات البديمة ف ،الطويؿ
بحيث يتعادؿ  ،تخداـ مواردىا في المجاالت األقؿ تكمفةإضافة إلى تمكف المؤسسات مف اس ،مف جية

المحافظة عمى المستوى التوازني فومنو  78الناتج العيني الحدي لقيمة كؿ وحدة نقدية في مجموعيا.
في حيف يتطمب الوصوؿ إلى  ،لمدخؿ في الزمف القصير تتطمب ضرورة مساواة االدخار مع االستثمار

  79الطويؿ زيادة استثمار اليوـ دائمًا عف ادخار األمس مستوى التوظيؼ الكامؿ في المدى
يقصد بالتوازف الساكف تمؾ الحالة التي تستقر عندىا قيـ  التوازف الساكف والتوازف الحركي: -1-1-3

ىذا ال  لكف ،أي عدـ وجود ضغوط أو قوى تعمؿ عمى تغيير تمؾ القيـ ،المتغيرات موضوع الدراسة
لـ ييتـ ىذا النوع مف التوازف فقد يختؿ التوازف في مركزه.  ،مرور الزمفيمنع مف حدوث اختبلؿ ب

بتحديد المدى الزمني البلـز لحركة المتغيرات بيف األوضاع التوازنية، كما أف منيجو ال يوفر الثقة في 
بؿ عمى العكس مف ذلؾ قد تنحرؼ المتغيرات عف مسارىا نحو  ،الوصوؿ إلى وضع توازني جديد

 نتقادات التي وجيت لمنوع األوؿ، جرىونظرًا لبل 80،ؤدي بنا إلى نتائج خاطئةما قد ي، التوازف الجديد
حيث يتحقؽ التوازف في نظر مستخدمي  ،استخداـ النوع الثاني مف التوازف والمتمثؿ في التوازف الحركي

 أماـ ثـ ما يمبث أف يفسح المجاؿ ،فرت لو الظروؼ والعوامؿ المناسبةاىذا المفيوـ )الحركي( إذا ما تو 
  81ثر تدخؿ عوامؿ وظروؼ جديدة محؿ االختبلؿ األوؿ.، بأاختبلؿ جديد

التوازف الذي يسبؽ الوصوؿ  :ويقصد بالتوازف الناقص التوازف الناقص والتوازف الكامؿ: -1-1-4
 ،إلى التشغيؿ الكامؿ، بمعنى أف ىذا التوازف يتحقؽ بالرغـ مف وجود بعض عوامؿ اإلنتاج العاطمة

واعتبر التشغيؿ الكامؿ ىو أحد ىذه  ،مستويات إلىينز حيث قسـ التشغيؿ وىذا ما ركز عميو ك
التي تيدؼ دائمًا  ،وخاصة في ظؿ سيطرة االحتكارات ،وىو مف الصعوبة بمكاف تحقيقو ،المستويات

بغض النظر عف اآلثار  ،والذي يحقؽ بدوره أقصى ربح ممكف ،إلى الوصوؿ إلى مستوى مف اإلنتاج
التي تنعكس عمى االقتصاد الوطني. وفي حالة ما إذا عجزت آلية السوؽ عمى و  ،المترتبة عف ذلؾ
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 ،تجنبًا لسوء توزيع الموارد ،تنسيؽ بيف قرارات المنتجيف والمستيمكيفالتخصيص الموارد عف طريؽ 
بصورة تضمف دفع االقتصاد إلى  ،إلعادة توزيع الموارد بيف مختمؼ االستخدامات ،فينا تتدخؿ الدولة

 الذي يسمح باستغبلؿ كؿ الموارد وعندىا نكوف أماـ التوازف الكامؿ.  ،مركز التوازف
 ،ولتوضيح آلية التوازف ،إف تحقيؽ التوازف االقتصادي ىو أحد أىـ أىداؼ السياسة الماليةفي الحقيقة 

ما ، فإف اإلنفاؽ الكمي سينخفض ،لتوازنيفإننا نستطيع القوؿ أنو عندما تزداد األسعار عف المستوى ا
فإف  ،وبالمقابؿ عندما تنخفض األسعار عف المستوى التوازني ،يؤدي لظيور فائض في العرض )ركود(

ويظير فائض في الطمب )تضخـ(، وىكذا ينتقؿ االقتصاد مف حالة التوازف إلى  ،اإلنفاؽ الكمي سيزداد
أو مف خبلؿ  ،يوـ أكثر مف دورة قصيرة األجؿ )سنة تقريبًا(حالة أخرى ألنو ال يوجد توازف في عالـ ال

 الدورة القصيرة )ثبلث سنوات(. 

ىالدوادظىالمالوظىوالتوازنىاالقتصادي:ى -1-2
فمف  ،تستطيع السياسة المالية بما تممكو مف أدوات أف تؤثر عمى العرض والطمب الكمييف في الحقيقة

 وذلؾ كما يمي:  ،ومف خبلؿ الضرائب تؤثر عمى الطمب ،خبلؿ اإلنفاؽ العاـ تؤثر عمى العرض
فكمما زاد اإلنفاؽ بشكؿ  ،ويتألؼ مف اإلنفاؽ الجاري واإلنفاؽ االستثماري اإلنفاؽ العاـ: -1-2-1

ويزداد الطمب الكمي في االقتصاد، وفي حاؿ زيادة اإلنفاؽ الجاري ىذا يعني  ،عاـ يزداد اإلنفاؽ الكمي
ذا كاف العرض أكبر مف الطمب سيؤدي  ،منخفضاً  فإذا كاف العرض ،زيادة الدخوؿ سيحصؿ التضخـ وا 

ولذلؾ يحصؿ التوازف. أما بالنسبة لئلنفاؽ االستثماري فإنو يتضمف  ،اإلنفاؽ الجاري إلى تحريؾ الطمب
قامة المصانع، وعمى الدولة زيادة اإلنفاؽ االستثماري عندما يكوف العرض  شراء السمع والمواد وا 

 يدؼ تشجيع القطاع الخاص عمى زيادة اإلنتاج مما يؤدي إلى التوازف. وذلؾ ب ،منخفضاً 
إذًا يجب عمى الدولة دراسة حالة االقتصاد واختيار الحؿ األفضؿ: إنفاؽ حكومي جاري أـ إنفاؽ 

 حكومي استثماري. 
وىي األداة المالية اليامة إلعادة توزيع الدخؿ، فكمما زاد حجـ الضرائب تزداد الضراب :  -1-2-2

وخاصة في حاالت الضرائب المباشرة، أما إذا اعتمدت الدولة  ،والعدالة االجتماعية ،لة الضريبيةالعدا
لذلؾ عمى الدولة  ،عمى الضرائب غير المباشرة فإف ذلؾ يعني إعادة توزيع الدخؿ لصالح األغنياء

عادة توزيع في إ ،أي التركيز عمى الضرائب المباشرة ،استخداـ الضريبة لتحقيؽ اإلنصاؼ االجتماعي
 ما يؤدي لزيادة اإلنتاج وحصوؿ الرواج االقتصادي. ، الدخؿ وبالتالي تشجع الطمب
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عمى الدولة النظر أواًل إلى حالة االقتصاد الوطني، ىؿ ىناؾ توازف بيف العرض والطمب؟  في الحقيقة
 ىؿ العرض أكبر مف الطمب؟ وكيؼ يمكف تحقيؽ التوازف مف خبلؿ اإلنفاؽ العاـ والضرائب؟ 

 فإف االقتصاد يكوف أماـ حالة الركود وىنا عمى الدولة تشجيع  ،كبر مف الطمبإذا كاف العرض أ
 الطمب وذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية: وتحفيز 

 وشراء السمع والمواد وغيرىا.  ،الذي يتضمف زيادة األجور لمعامميف والصيانة ،زيادة حجـ اإلنفاؽ الجاري -
 فيزاد الطمب الكمي. ،فتزداد الدخوؿ بمقدار ىذا االنخفاض ،ألنيا تؤثر عمى الدخوؿ ،تخفيض الضرائب -
 وىنا عمى الدولة تشجيع  ،ف االقتصاد في حالة رواج )تضخـ(إذا كاف الطمب أكبر مف العرض فإ

 العرض وذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية: 
بحيث يؤدي ذلؾ لتراجع طمب الحكومة عمى السمع  ،تخفيض حجـ اإلنفاؽ العاـ وخاصة الجاري -

 والخدمات وأعماؿ الصيانة.
 الطمب الكمي فيؤدي ذلؾ لتخفيض  ،زيادة الضرائب لتخفض حجـ األرباح والمداخيؿ -

فينخفض مقابؿ العرض فيحصؿ  ،إف زيادة الضرائب وتخفيض اإلنفاؽ العاـ سيؤثراف عمى الدخؿ
 التوازف االقتصادي الكمي. 

ى(CGE Modelsنماذجىالتوازنىالطامى) .2
تعرؼ بوجود متجية  ،وأنو حالة مف التوازف في االقتصاد ،بعد أف تعرفنا عمى مفيوـ التوازف العاـ

(Vector )بحيث تتحقؽ  ،ومدخبلت اإلنتاج في االقتصاد ،ونظاـ توظيؼ لمسمع ،لؤلسعار النسبية
سنتعرؼ عمى نماذج  82.أمثمية القرار لكؿ الوحدات االقتصادية في ظؿ قيود الموارد والتقنيات المتاحة

سياسات في التعرؼ عمى أىـ النماذج االقتصادية المستخدمة في تحميؿ ال ، ستكوف البدايةالتوازف العاـ
 83االقتصادية عمى مدى التاريخ نذكر منيا:
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ىالنماذجىاالقتصادوظىالمدتخدمظىفيىتحلولىالدواداتىاالقتصادوظ:ىىى-2-1
 التحميؿ باستخداـ جداوؿ المدخالت والمخرجات: -2-1-1

يعد التحميؿ باستخداـ ىذه الجداوؿ مف أسيؿ الطرؽ المستخدمة في التخطيط وتوظيؼ الموارد، فيذه 
الجداوؿ ليا أىمية متعددة الجوانب، فيي تمثؿ أواًل جزءًا في الحسابات القومية، حيث توفر أسموبًا 

لعرض ىيكؿ أسموبًا  لمتأكد مف تقديرات الدخؿ القومي بطرؽ اإلنتاج، واإلنفاؽ، والدخؿ، وتمثؿ ثانياً 
وما يمثمو عرض ىذا الييكؿ مف  ،االقتصاد القومي وتشابكات مختمؼ السمع والصناعات المختمفة

مختمؼ السمع عمى شكؿ تكاليؼ متمثمة في المواد األولية  إنتاجأىمية في مجاؿ دراسة ىيكؿ تكاليؼ 
مضافة(. كما يوضح ىذا الييكؿ )القيمة ال اإلنتاج)طمب وسيط(، أو تكاليؼ متمثمة في شراء عوامؿ 

الصناعة المعنية عمى شكؿ مواد  إنتاجما بيف )استيبلؾ بقية الصناعات مف  اإلنتاجخريطة توزيع 
أولية(، والطمب النيائي )استيبلؾ خاص، وحكومي، واستثمار خاص وحكومي، وصادرات، وواردات، 

 واإلنتاجأداة لمتنبؤ بالطمب النيائي  وتغير في المخزوف. وتمثؿ جداوؿ المدخبلت المخرجات، ثالثًا،
 لمختمؼ الصناعات المتمثمة بالجدوؿ، مف خبلؿ افتراضات معينة، ىي : 

  فرض التجانسHomogeneity وىيكؿ واحد مف  ،أي أف يكوف لكؿ قطاع في الجدوؿ ناتج واحد
 ما بيف المدخبلت أو نواتج مختمؼ القطاعات.  لئلحبلؿكما أنو ال توجد إمكانية  ،المدخبلت

  فرض التناسبProportionality  أي أف مدخبلت قطاع معيف ىي دالة خطية في ناتج ذلؾ
 القطاع. 

  فرض اإلضافةAdditivity ما عدا تمؾ التي  ،استبعاد العبلقات التبادلية الخارجية بيف القطاعات
 تحدد مف داخؿ الجدوؿ.

 F.Quesnayإلى محاولة كوزناي  أو التشابؾ الصناعي، المخرجات،/مدخبلتترجع فكرة جداوؿ ال
ازات مدرسة ، حيث اعتبر ىذا الجدوؿ مف أىـ إنج1758عاـ  "الجدوؿ االقتصادي" في تركيب
ف مصدر القيمة يأتي مف التي تؤمف بأ ،المدارس التاريخية في عمـ االقتصاد ىحدإالفيزوقراط )
رجع إلى االقتصادي الروسي المولد واألمريكي الجنسية واسيمي فيأما انتشار ىذه الجداوؿ  الزراعة(.
" 1939-1919عند نشر العمؿ الرائد " ىيكؿ االقتصاد األمريكي  Wassily Leontiefليونتيؼ
، حيث قاـ بتطوير فكرة كوزناي، مف خبلؿ استخداـ بعض األساليب الرياضية، لتركيب 1941عاـ 

(. ومنذ ذلؾ الحيف وال زالت 1939-1919)مخرجات لبلقتصاد األمريكي -ت خبلجدوؿ مد
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. فكافة الدوؿ المتقدمة تقريبًا بلستفادة مف إمكانيات ىذا الجدوؿاإلسيامات التحميمية والتنبؤية جارية ل
مثؿ الواليات المتحدة، وكندا، والمممكة  ،تصدر جداوليا الخاصة بيا كؿ سنتيف أو ثبلث سنوات

دة، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، والياباف، باإلضافة إلى العديد مف البمداف النامية مثؿ كوريا، المتح
أما البمداف العربية فتقوـ العديد … والصيف، وجنوب أفريقيا، وأوغندهوالفمبيف، وأندونيسيا، وماليزيا، 

مثؿ جميورية مصر  منيا بإصدار الجدوؿ، ولكف بفترات متباعدة قد تبمغ خمس سنوات أو أكثر،
العربية، والجميورية التونسية، والمممكة األردنية الياشمية، والمممكة المغربية، والجميورية الجزائرية، 

أما عمى المستوى الدولي فيناؾ والعراؽ، وسورية، والسوداف، واليمف... ودولة الكويت، والبحريف، 
، تضـ في عضويتيا 1988ا، أنشأت عاـ النمس -المخرجات، مقرىا فينا  -جمعية دولية لممدخبلت

( مؤسسة دولية، ومئات مف األعضاء عمى مستوياتيـ الشخصية، كما أف ىناؾ مؤتمرًا سنويًا 15)
تعقده الجمعية في أحد البمداف المتقدمة أو النامية، يتناوؿ آخر المساىمات النظرية والتطبيقية في 

 84أساليب ىذه الجداوؿ.
( Multipliersمدخبلت والمخرجات عمى حساب المضاعفات )بشكؿ عاـ تعتمد جداوؿ ال

يـ درجات التشابؾ القطاعي في االقتصاد. إال أف أىـ نقاط ضعؼ ىذه ، لتقو لمقطاعات المختمفة
ت االقتصادية وخموىا مف عناصر الطريقة تتمثؿ في افتراضيا العبلقة الخطية بيف المتغيرا

 موحدات االقتصادية. ( في صنع القرار لOptimizationمثمية )األ
  التحميؿ باستخداـ االقتصاد القياسي: -2-1-2

 ،يعتمد التحميؿ باستخداـ االقتصاد القياسي عمى قياس العبلقات السببية بيف المتغيرات االقتصادية
االقتصاد القياسي ىو أحد فروع عمـ االقتصاد، وييتـ والمشاىدات المتعددة والنظرية اإلحصائية. ف

ة، المعادالت الرياضية، النظرية االقتصاديؾ: في ذل العبلقات االقتصادية مستخدماً بقياس وتحميؿ 
وذلؾ بيدؼ تحميؿ واختبار النظريات االقتصادية المختمفة األساليب اإلحصائية )الطرؽ اإلحصائية(. 

 مف ناحية، والمساعدة في رسـ السياسات واتخاذ القرارات والتنبؤ بقيـ المتغيرات االقتصادية في
 . المستقبؿ مف ناحية أخرى

نو التطبيؽ العممي لكؿ مف النظريات االقتصادية واالقتصاد أكف اعتبار االقتصاد القياسي عمى يمكما 
الرياضي، وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ محتوى النظريات االقتصادية والعبلقات الرياضية عمى الظواىر 
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فبل تخمو  ،لكؿ طالب أو باحث اقتصادي االقتصادية في أرض الواقع. ومف ىنا تبرز أىميتو القصوى
         بشكؿ عاـ تمتاز النماذج الييكمية مف تطبيقات االقتصاد القياسي.دراسة أو بحث 

(Structural Modelsتباعيا النظرية االقتصادية ولكف يعوقيا  ،( في االقتصاد القياسي بالدقة وا 
( Reduced Modelsالمقابؿ تمتاز النماذج المنقوصة )فر البيانات التفصيمية، إال أنو في اعمميًا تو 

بيا مف ناحية تحميؿ ولكف يعي ،في االقتصاد القياسي بمتطمباتيا األقؿ لمبيانات وقدراتيا في التنبؤ
 ادىا األسس النظرية )انتقادات لوكس(. السياسات افتق

التي تعنى بفيـ  ،يةمؿ ىذا التحميؿ عمى النماذج التجميعتيش التحميؿ االقتصادي التجميعي: -2-1-3
العبلقة بيف المتغيرات الكمية في االقتصاد كالكتمة النقدية، التضخـ، االستثمار واالدخار اعتمادًا عمى 

 Kenynesian( أو البيئة التجريبية )Real Business Cycle Modelsالنظرية االقتصادية )
Models ولكنو  ،النوعي لمسياسات االقتصادية(. إف التحميؿ االقتصادي التجميعي مفيد في التحميؿ

 ضعيؼ في التحميؿ الكمي. 
يـ جدوى المشروعات الصغيرة خدـ التحميؿ المحاسبي لتحميؿ وتقو يست التحميؿ المحاسبي: -2-1-4

لتحميؿ المحاسبي أنو ال ويتمثؿ في حساب التكمفة والمنافع لممشروع. لكف ما يعيب ا ،والمتوسطة
 يـ المشروعات الكبيرة ذات اآلثار الجانبية عمى قطاعات االقتصاد األخرى. يصمح لتقو 

: تعتبر نماذج التوازف العاـ مف أحدث طرؽ (CGE Modelsنماذج التوازف العاـ ) -2-1-5
والتطورات التي  البيانات قواعدافر التحميؿ االقتصادي الشامؿ والتي بدأت مؤخرًا في االنتشار بفضؿ تو 

، (Programming Software Mathematicalلية وبرمجيات البرمجة الرياضية)شيدتيا الحاسبات اآل
 Computable General Equilibrium (CGE)وكنتيجة ليذه التطورات أصبحت نماذج التوازف العاـ 

تستخدـ بصورة روتينية في أوساط المؤسسات االقتصادية العالمية كالبنؾ الدولي وصندوؽ النقد 
وبرامج اإلصبلح االقتصادي في العديد مف البمداف، ولعؿ أىـ  ،السياسات االقتصاديةيـ ، لتقو الدولي

المواضيع الحديثة التي تناولتيا نماذج التوازف العاـ قضايا اإلصبلح الضريبي، الشراكات واالتفاقيات 
 زف. التجارية اإلقميمية والدولية، البيئة وقضايا التنمية المستدامة والنمو االقتصادي المتوا

والنظرية  ،يستند التحميؿ باستخداـ ىذا النوع مف النماذج إلى السموؾ األمثؿ لوحدات القرار االقتصادي
االقتصادية لمتوازف العاـ كما سبؽ وذكرنا، حيث يستخدـ بيانات مصفوفة المحاسبة االجتماعية 

(Social Accounting Matrix- SAM)ف التحميؿ باستخداـ نماذج التوا  ،زف العاـ الحاسوبية. ىذا وا 
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يحتوي عمى توصيؼ تفصيمي لمتقنيات اإلنتاجية، سموؾ المستيمؾ وتفصيبلتو، الموارد المتاحة 
والمتطمبات، وتوصيؼ سموؾ الوحدات االقتصادية المختمفة. باإلضافة إلى ذلؾ فإف التحميؿ باستخداـ 

 يناريوىات بديمة لحؿ المشكمة.ىذه النماذج مبلئـ لتحميؿ السياسات االقتصادية والتخطيط وبناء س
اليدؼ المرجو مف بناء مصفوفة  إلىفي الحقيقة يتحدد ىدؼ نموذج التوازف العاـ استنادًا 

اجتماعي فإف اليدؼ مف  ،SAMالمحاسبة االجتماعية، فعندما يكوف اليدؼ مف بناء مصفوفة 
ذاتو  واألمرعدة فئات،  إلى األسرييقسـ فيو القطاع  ،بناء نموذج التوازف العاـ ىو اجتماعي أيضاً 

االقتصادية  اآلثاربالنسبة لدراستنا فاليدؼ مف بناء مصفوفة المحاسبة االجتماعية ىو دراسة 
فإف ىدؼ بناء نموذج التوازف العاـ الخاص بيذه  األساسوعمى ىذا  ،لمضرائب والرسوـ في سورية

 . نفسو ىدؼ المصفوفة إلىالدراسة ىو يرمي 
يـ تأثير دقة لتقو  األكثرتكمف أىمية نماذج التوازف العاـ في كونيا واحدة مف الطرؽ الكمية 

 وفؽ تباعيااالصدمات عمى االقتصاد، فيي أداة مفيدة جدًا مف أجؿ تصميـ السياسة المراد 
مدولة ل، بمعنى آخر إف نماذج التوازف العاـ تعيد تركيب االقتصاد إليوالغرض المرجو الوصوؿ 

بيف حسابات مصفوفة  طبيعة الصفقات التجارية التي تجري ريقة أخرى، كما تعيد النظر فيبط
 ، الحكومة...(   األسر، اإلنتاجية األنشطةالمحاسبة االجتماعية )

تأخذ المجموعة فإنيا  فرةامتو أخرى بالمقارنة مع تقنيات  CGE نموذج تحميؿفعمى أية حاؿ 
، بمعنى آخر لسياسة محددة اإلصبلحاألوسع لمتأثير االقتصادي المشتؽ مف الصدمة أو تطبيقات 

إذا كاف سؤاؿ الباحث يتضمف تحميؿ التأثيرات المسببة لمصدمة. بشكؿ عاـ  األفضؿإنيا الخيار 
  85يمكف أف نجمؿ أىمية نماذج التوازف العاـ في النقاط التالية:

  فعالة ألخذ التنبؤات حوؿ سموؾ االقتصاديات الوطنية المعقدةأداة قوية و. 
  كتخفيض  ،يـ النتائج االقتصادية المحتممة لمتدخبلت السياسية المختمفةأداة ىامة لتقو

 الخ.  العممة، زيادة في دعـ المواد الغذائية...
 تسمح لبلقتصادي بتنفيذ المحاكاة لسيناريوىات اقتصادية كمية مختمفة . 
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  نماذجCGE  فيي توفر قاعدة ىامة  ،تجارب ضمف االقتصاد إلجراءتمثؿ الفرصة
 يسترشد بيا صناع القرار. 

 نماذج التوازف العاـ ىي نماذج تطبيقية في نقطتيف:  إففي الحقيقة 
 ستند عمى قاعدة بيانات اقتصادية مف أجؿ اقتصاد وطني معيفت. 
 حاكي السموؾ لبلقتصاد النموذجي المشكؿ والسماح بالتنبؤ لذلؾ االقتصاد. تصمـ لت 

أنيا ليست نماذج اقتصادية  إالتستخدـ تحميؿ االقتصاد القياسي  CGEعمى الرغـ مف أف نماذج 
 ،لبيانات السمسمة الزمنية اإلحصائيقياسية، فيي لـ تصمـ لمعرفة النظاـ السببي مف خبلؿ التحميؿ 

نما ىي تستند عمى آليات االقتصاد الكمي، حيث توظؼ لتقصي المشكبلت االقتصادية الكمية  وا 
  الخ.  ، التضخـ، السعر...الضريبي التقميدية كالتأثيرات لمنظاـ

 ،وتستخدـ قوانيف االقتصاد الجزئي في جوىرىا ،تعد نماذج التوازف العاـ جسر لبلقتصاد الكمي والجزئي
ككؿ، ويعبر عف النموذج بمجموعة مف د وتحاكي نظاـ االقتصا ،مبلتمثيؿ أنظمة العرض والط

 86يوصؼ رياضياً المعادالت والباراميترات المصممة لتمثيؿ شروط التوازف القتصاد السوؽ، حيث 
بثبلثة مجموعات مف المعادالت ىي: معادالت تعظيـ األرباح لممنشأة، معادالت تعظيـ الرفاه 

 .رض والطمب في أسواؽ السمع وعوامؿ اإلنتاجلممستيمكيف، معادالت توازف الع
لتوضيح نموذج التوازف العاـ رياضيًا نورد المثاؿ التالي: ففي اقتصاد مغمؽ يشتمؿ عمى إنتاج 

يمكف توصيؼ نموذج التوازف  Kو  Lباستخداـ عاممي اإلنتاج  Yو  Xواستيبلؾ سمعتيف ىما 
 العاـ رياضيًا مف خبلؿ المعادالت التالية: 

 ( معادالت تعظيـ األرباح لممنشأةMaximization Profit :وتنتج مف حؿ ) 
MAXy,l,ky(P)   s.t.   Y=F(Ly,Ky) 
MAXx,l,kx(P)   s.t.   Y=G(Lx,Kx) 

 تقنيات إنتاجية    Gو  Fرأس الماؿ،  Kالعمؿ،  Lمتجية األسعار،  Pىو الربح،  حيث 
 ( معادالت تعظيـ الرفاه لممستيمكيفMaximization Welfare :وتنتج مف حؿ ) 

MAX x,yUi (x,y)   s.t.  Mi  Pxxi + PyYi     i    
 دالة الرفاه.  Uدخؿ المستيمؾ،  Mمجموعة المستيمكيف،  iمقادير االستيبلؾ،  y, xحيث  أف 
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 ( معادالت قيود النظاـSystem Constraints :) 
o   :توازف سوؽ العمؿL lx + ly = 

o   :توازف سوؽ رأس الماؿK kx + ky = 

o  توازف سوؽ السمعةX  :∑       

o   توازف سوؽ السمعةY :∑       
فيو تطبيؽ رقمي لنظرية التوازف العاـ عمى بيانات مصفوفة  ،أما نموذج التوازف العاـ الحاسوبي

  87المحاسبة االجتماعية ويتضمف السمات التالية:
 توصيؼ التقنيات اإلنتاجية وتفضيبلت المستيمكيف.  -
توصيؼ سموؾ االمثمية لوحدات القرار في االقتصاد كاألسرة، الشركات، الحكومات، والشركاء  -

 في التجارة الخارجية.
 توصيؼ الموارد واستخداماتيا.  -
 توصيؼ المعادالت والطريقة المتبعة لحؿ النموذج.  -

وتبعًا لطبيعة الموضوع يتحدد نوع،  ،لغالب لدراسة موضوع محدديصمـ نموذج التوازف العاـ في ا
ستاتيكي والديناميكي، النموذج ذو ، فينالؾ الخيار بيف النموذج اإلشكؿ، ودرجة تفاصيؿ النموذج

، والنموذج متعدد وحدات ةالقطاع الواحد، والنموذج متعدد القطاعات، النموذج ذو وحدة القرار الواحد
 ج االقتصاد الواحد والنموذج متعدد االقتصاديات. القرار، وبيف نموذ

وتعتبر دالة  ،ستيمكيف في نموذج التوازف العاـتستخدـ الدواؿ الرياضية لتمثيؿ التقنيات وتفضيبلت الم
وذلؾ لشموليتيا بحيث يمكنيا تمثيؿ مدى  ،( أكثر أنواع الدواؿ استخداماً CESالثابتة ) مرونة االحبلؿ

فمثبًل  ،متضمنة في ذلؾ دواؿ الكوب دوغبلس واليونيتؼ والدواؿ الخطية ،اإلحبلؿ واسع مف مرونات
يمكف توصيؼ تقنية مرونة اإلحبلؿ الثابتة رياضيًا  k, lإلنتاج السمعة باستخداـ مدخمي اإلنتاج 

 بالعبلقة 
    (       )     

تحدد  Pمدخميف في التكمفة وحيث نصيب ال   و  يمثؿ معامؿ الكفاءة التكنولوجية،   حيث أف 
 حسب قانوف المرونة االحبللية:  Kو  Lالمرونة االحبللية بيف 
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σ  
 

   
  

كالبرمجة غير الخطية،  ،وتستخدـ طرؽ البرمجة الرياضية في حؿ نماذج التوازف العاـ الحاسوبية
                  برنامجاألنظمة غير الخطية المقيدة، والبرمجة التكاممية المختمطة، ويعتبر 

(GAMS: General Algebraic Modeling System)  أكثر برمجيات مف  23.5 اإلصدارذو
وذلؾ لما يمتاز بو مف مقدرة  ،الحاسب اآللي استخدامًا في بناء وحؿ نماذج التوازف العاـ الحاسوبية

 توي ىذا البرنامج عمى، حيث يحمثميةعمى احتوائو عمى أقوى برمجيات األكبيرة في معالجة البيانات و 
والممؼ ذو  ،ويحتوي عمى البيانات ومعالجة النموذج gmsالممؼ ذو االمتداد  :ىماممفيف أساسيف 

وأما الممؼ  .TEXTوىو مف النوع  ،فيكتبو المنمذج gmsويحتوي عمى النتائج، أما ممؼ  lstاالمتداد 
lst  فينتجوGAMS  بعد تنفيذ النموذج وىو أيضًا مف النوعTEXT . 

ى88تطروفىمراحلىبناءىوحلىنموذجىالتوازنىالطام: -2-2
 يمكف تعريؼ مراحؿ بناء وحؿ نموذج التوازف العاـ بالمراحؿ التالية:

  يشمؿ تعريؼ النموذج إعبلف وتحديد المتغيرات والمعادالت المختمفة التي تمثؿ أنواع الحسابات
 .SAMالمختمفة في 

 ( تشمؿ معممةParameterization النموذج تعيير معالـ النموذج مف مصفوفة المحاسبة )
 مختمفة في النموذج. الاالجتماعية وتحديد المرونات 

 الحؿ خوارزميةتحديد  :تتضمف مرحمة حؿ النموذج (Algorithm،)  ،إسناد القيـ المبدئية لممتغيرات
اة الواقع، حؿ أو ما يعرؼ بمحاك ،كحؿ مبدئي لمنموذج ،( قيـ المصفوفةReplicationتكرار )

 ثـ استخبلص النتائج والتقارير. ،(CounterFactualالنموذج لمسياسة أو الصدمة المستيدفة )
 تحديد وتعريؼ كيانات النموذج وفؽ ما يمي: يجري في الحقيقة

 تتكوف الكيانات المعرفة لمنموذج مف المجموعات، المعالـ أو الثوابت والمتغيرات.  -
 السمع، عوامؿ اإلنتاج والمؤسسات في المصفوفة.تعرؼ المجموعات األنشطة،  -
 تشمؿ المعالـ الكميات المحسوبة مف مصفوفة المحاسبة االجتماعية لتعيير النموذج. -
 تشمؿ المتغيرات الكميات التي يقوـ بحسابيا النموذج بناًء عمى حؿ المعادالت. -

 نظيمية التالية: وفؽ اإلرشادات الت GAMSحمو باستخداـ يمكف كتابة نموذج توازف عاـ و 
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تضـ كؿ حسابات  ،يفضؿ تعريؼ مجموعة شاممة ،GAMSلتسييؿ معالجة بيانات المصفوفة في  -
 إلدخاؿ بيانات المصفوفة.  TABLEواستخداـ األمر  ،المصفوفة

وذلؾ بالرمز  ،لتسييؿ فمترة البيانات في المصفوفة GAMSفي  ALIASاستعمؿ األمر  -
 واحد.  اسـلممجموعة بأكثر مف 

وعميو تكوف األسعار مساوية لمواحد الصحيح في  ،في المصفوفة ككميات االسميةتعامؿ التدفقات  -
 سنة األساس. 

 وتعيير معالـ النموذج قبؿ أو بعد تعريؼ معادالت النموذج.  ،عممية إدخاؿ البيانات تجرييمكف أف  -
حؿ النموذج كمسألة  ىنالؾ طريقتيف لحؿ النموذج كنظاـ لمعادالت آنية غير خطية ىما: األولى -

ومف ثـ تقميؿ ىذا المتغير باستخداـ  ،لمعادلة الدخؿ وىمي )مزيؼ( بإضافة متغير ،أمثمية
والثانية حؿ النموذج كمسألة توازنية باستخداـ البرمجيات  ،CONOPTأو  MINOSالبرمجيات 

PATH  أوMILES،  التوازف العاـ الخاص بيذه  نموذجفي حؿ  األولىىذا وسنتبع الطريقة
 . الدراسة

 في إطار طريقة تكويف النموذج كمسألة توازنية ىنالؾ طريقتاف لمحؿ:  -
 ( تعرؼ األولى بالنظاـ غير الخطي المقيدCNS)،  وفييا يشمؿ النموذج كؿ المعادالت

  .التي تمثؿ حسابات المصفوفة
 ( وتعرؼ الثانية بالنظاـ التكاممي المختمطMCP)،  وفيو يشمؿ النموذج فقط نصؼ

وذلؾ باستخداـ نظرية االزدواجية. ويمكف  ،التي تمثؿ حسابات المصفوفة ،المعادالت
وسنتبع . ىذا MPSGEكتابة النموذج بشكؿ مبسط في ىذه الحالة باستخداـ برمجيات 

 كمسألة توازنية.  الخاص بيذه الدراسة في تكويف النموذج األولىالطريقة 
والذي  والبلزمة لبناء نموذج التوازف العاـ ،واعد األساسية لموازنة التجميعات االقتصاديةالق فيما يمي

  89وسموؾ األمثمية. تتمثؿ ىذه القواعد بما يمي: المحاسبة االجتماعية مصفوفةيتبع تقميديًا ىيكؿ 
  :أسواؽ اإلنتاج والعوامؿ 
 يفترض في المنتج تعظيـ األرباح تحت ظروؼ التقنيات المتاحة.  -
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وتمثؿ التقنيات في  ،تعرؼ األرباح بقيمة اإلنتاج ناقصًا تكمفة عوامؿ اإلنتاج والسمع الوسيطة -
 (.Nestedالطبقية ) CESالنموذج باستخداـ دواؿ 

تساوي قيمة  وتستخدـ عوامؿ اإلنتاج حتى نقطة ،أسعار المنتج وفؽتحسب قيمة اإلنتاج  -
 اإلنتاج الحدي لمعامؿ بسعره في السوؽ. 

 ،ىنالؾ عدد مف قواعد اإلقفاؿ لتحقيؽ تساوي العرض والطمب في أسواؽ عوامؿ اإلنتاج -
 ،أو تحديد أسعار العوامؿ خارج النموذج ،أشيرىا التوظيؼ الكامؿ لمعوامؿ بتحرير أسعارىا

 والقبوؿ بتوظيؼ غير كامؿ لمعوامؿ.   
  :المؤسسات 
أيضًا بمفظ  CGEتشمؿ المؤسسات األسر، الشركات والحكومات وتعرؼ في نمذجة الػ  -

 (.Agentsالوكبلء )
تيدؼ األسرة إلى تعظيـ الرفاه تحت قيد الميزانية، حيث يأتي دخؿ األسرة مف مبيعات خدمات  -

وتصرؼ دخميا عمى االستيبلؾ،  ،عوامؿ اإلنتاج والتحويبلت أو الدخوؿ غير المنظورة
ويقفؿ الحساب باعتبار االدخار  ،رائب المباشرة وغير المباشرة والمدفوعات غير المنظورةالضو 

 ىو المتبقي. 
 ،يغطي االستيبلؾ السمع المتاجر فييا بسعر السوؽ )أي يشمؿ الضرائب وتكاليؼ المعامبلت( -

و لتمثيم CESأو الػ  Stone Gearyغير المتاجر فييا بحسب تكمفة اإلنتاج وتستخدـ دالة و 
 رياضيًا في النموذج. 

 تعامؿ الشركات بطريقة شبيية لؤلسر في النموذج غير أنيا ال تشارؾ في االستيبلؾ.  -
وتنفؽ عمى بنود السمع، الدعومات والمساعدات،  ،يشمؿ دخؿ الحكومة الضرائب والتحويبلت -

 . CGEوعادة ما تحسب الضرائب كنسب مئوية في الػ 
والرسوـ  ي،غالبًا بتثبيت اإلنفاؽ الحكومي الحقيق يقفؿ الحساب الحكومي في النموذج -

 وتحرير عجز الموازنة أو االدخار الحكومي.  ،الضريبية
بتثبيت المدفوعات غير  CGE( فيعامؿ في نموذج الػ ROWأما حساب العالـ الخارجي ) -

 ،وقفؿ الحساب في العادة بتثبيت عجز الحساب الجاري ،المنظورة بوحدة العممة األجنبية
 أو تثبيت سعر الصرؼ وتحرير عجز الحساب الجاري.  ،عويـ سعر صرؼ العممة الوطنيةوت
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   :أسواؽ السمع 
 : CGEيمثؿ الشكؿ أدناه الميزاف السمعي في نموذج الػ  -

 

 

  

 

  

 

 

 
 CGEالميزاف السمعي في نموذج  30الشكؿ رقـ 

 وفؽ ،يتوزع اإلنتاج المحمي بيف الصادرات والمبيعات لمسوؽ المحمي في نموذج التوازف العاـ -
 ( بيف السوؽ المحمي والسوؽ الخارجي. Transformation Elasticityمرونات التحويؿ )

 ،تعني المرونة غير المحدودة لمطمب العالمي لمصادرات ،افتراضية االقتصاد الصغير المنفتح -
بحيث يمكف بيع أو شراء أي مقدار مف السمع في األسواؽ العالمية  ،والعرض العالمي لمواردات

 عند األسعار العالمية المحددة. 
وتكاليؼ  ،مضافًا إليو الرسوـ الضريبية ،ر العالمي بالعمبلت الوطنيةيمثؿ سعر الصادر السع -

السعر الذي يدفعو المستيمؾ ناقصًا الرسوـ  ،ويمثؿ سعر المنتج في السوؽ المحمي ،التوزيع
 الضريبية وتكاليؼ التوزيع. 

ويمثؿ  ،يتكوف إجمالي عرض السمعة في السوؽ المحمي مف اإلنتاج لمسوؽ المحمي والواردات -
بافتراض عدـ التجانس بيف اإلنتاج المحمي والواردات أو  ،CESبدالة الػ  CGEفي نموذج الػ 

 توف. غما يعرؼ بفرضية آرمن
الرسوـ  إليومضافًا  ،يمثؿ السعر الذي يدفعو المستيمؾ لمسمعة المستوردة بالسعر العالمي -

 الجمركية وتكاليؼ النقؿ والتوزيع. 

 

 اإلنتاج

 الصادرات

 السوق المحلً

 الواردات

 العرض

االستهالك 
 األسري

+ 
االستهالك 
 الحكومً

+ 
 االستثمار

+ 
االستخدام 

 الوسٌط
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  إقفاؿ النموذجModel Closure  : 
يجب موازنة حساب المدخرات  ،إضافة إلى حسابي الموازنة الحكومية والحساب الجاري -

 وىنالؾ عدد مف القواعد المستخدمة إلغبلؽ ىذا الحساب أىميا:  ،واالستثمار
 تثبيت االستثمار وتحرير معدالت االدخار الستيفاء توازف الحساب.  -
 تثبيت معدالت االدخار وتحرير معدالت االستثمار.  -
فمثبًل  ،يعتمد االختيار بيف الطرؽ المختمفة إلغبلؽ النموذج عمى طبيعة الدراسة وأىدافيا -

يعتبر الجمع بيف تثبيت عجز الحساب الجاري، تثبيت  ،لنموذج التوازف العاـ االستاتيكي
إذا كاف الغرض مف الدراسة ىو مقارنة  ،االستثمار وتثبيت اإلنفاؽ الحكومي الحقيقي مبلئماً 

ىو استقراء  ،بينما إذا كاف الغرض مف الدراسة ،د مف السياسات عمى معدؿ الرفاهأثر عد
مف جراء صدمات اقتصادية متوقعة أو تغيير في سياسة  اآلثار المترتبة عمى معدؿ الرفاه

اقتصادية معينة فإنو مف المفضؿ اختيار مزيج اإلغبلؽ األقرب إلى الواقع في الحاالت 
 المعنية. 

GAMSلمحظىبدوطظىرنىلعظى .3
ى90

 :GAMSىناؾ مجموعة مف اإلرشادات يجب االلتزاـ بيا عند كتابة برنامج بمغة 
  ليس ىنالؾ قيود محددة لترتيب الجمؿ المغوية فيGAMS،  سوى أنو يجب مراعاة عدـ استخداـ

 الكياف )الثوابت، المجموعات، المتغيرات والمعادالت( قبؿ اإلعبلف عنو. 
 سموح في بالرغـ أنو مGAMS  مف ناحية لغوية وضع الجممة األمرية في عدد مف األسطر أو أف

إال أنو يوصى لممبتدئ أف يضع كؿ جممة أمرية  ،يحتوي السطر الواحد عمى أكثر مف جممة واحدة
 (. ;وأف يختميا بعبلمة الوقؼ ) ،في سطر واحد

  ال تتأثر لغةGAMS ( بطبيعة كتابة األحرؼ اإلنجميزية مف حيث أنياCapital( أو )Small أو )
 خميط مف النوعيف. 

  يوفرGAMS  ًمنيا وصؼ الكياف بعد ذكر اسمو في  ،عدد مف الوسائؿ لتوثيؽ النموذج داخميا
  نفس السطر ومنيا استخداـ العبلمة )*( في بداية السطر المراد استخدامو لتوثيؽ الخطوة التالية.

  يحتوي تعريؼ الكياف فيGAMS  :عمى خطوتيف 
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 األولى: اإلعبلف عف الكياف بتسميتو.  -
 الثانية: إسناد قيمة أو تعريؼ لمكياف.  -

وأما  ،في جممتيف منفصمتيف جريناد لمكياف بالنسبة لممعادالت يمع مبلحظة أف اإلعبلف واإلس
لمكيانات األخرى  كالمجموعات، الثوابت والمتغيرات فيمكف دمج أو فصؿ عممتي اإلعبلف 

 واإلسناد.
  يجب أف تبدأ أسماء الكيانات بحرؼ يتبعو أي خميط مف األحرؼ واألرقاـ عمى أال يتجاوز العدد

 . 10الكمي 
 أجزاء النموذج: -3-1
 : SETSالمجموعات -3-1-1

أو  SETوتبدأ بالمصطمح  GAMSالمكونات األساسية في لغة  إحدى SETSتمثؿ المجموعات 
SETS  يميو ذكر اسـ المجموعة ثـ عناصر المجموعة بيف العبلمتيف "/  /" وتستخدـ عبلمة الفاصمة

 تكوف العناصر في أسطر منفصمة فمثبًل: أن ،( لمفصؿ بيف عناصر المجموعة أو,)
  SET S /a, b, c/; 

 أو عمى الشكؿ التالي: 
SETS (SAM accounts and other items) 
/ 
ag  agricultural sector  
nanon-agricultural sector  
l   labor 
k  capital 
u urban household 
r ruralhousehold  
tot total account in SAM 
/ 

 يسمح بوصؼ اسـ وعناصر المجموعة عمى نفس السطر كما في المثاؿ السابؽ. 
بالنسبة لنص وصؼ أي عنصر مف عناصر المجموعة يمكف أف يحتوي عمى فراغات وأقواس ولكف 

( إال أف تكوف مضمنة بيف العبلمتيف "  " ، أيضًا يجب أال ;يجب أال يحتوي عمى العبلمات )/ ، 
 ( خانة. 80يتجاوز طوؿ النص عمى )
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مرة واحدة  SETSأو  SETمربإعبلف وتعريؼ أكثر مف مجموعة واحدة باستخداـ األ GAMSيسمح 
فقط وفي ىذه الحالة يجب فصؿ المجموعات بحيث تبدأ كؿ مجموعة في سطر جديد أو بعبلمة 

 ( كما في المثاؿ: ;( ما عدا المجموعة األخيرة التي يجب أف تختتـ بعبلمة الوقؼ ),الفصؿ )
  SET 

S    Sectors  /a, b, c/ 
R    Regions  /R1, R2/; 

بإعبلف وتعريؼ المجموعات الفرعية  GAMSلمجموعات األساسية يسمح باإلضافة إلى ا
(Subset :كما في المثاؿ ) 

 
SETS 
ab (s)  /a, b/, 
c(s)  /c/; 

التي يتكوف العنصر الواحد  ،ىي المجموعات التجميعية GAMSىناؾ نوع آخر مف المجموعات في 
ربطيا في داخؿ المجموعة التجميعية  جريوي ،تنتمي لمجموعات أخرى ،ة عناصرفييا مف مجموع

 ( كما في المثاؿ: .بالعبلمة )
SET RS (R,S) / R1.a, R1.b, R1.c, R2.a, R2.b, R2.C / ; 

 والتي تصح كتابتيا أيضًا عمى الشكؿ: 
SET RS (R,S) / R1.(a, b, c), R2.(a, b, c) / ; 

 أو الشكؿ التجميعي: 
SET RS (R,S) / (R1, R2).(a, b, c) / ; 

كما في  ALIASالمصطمح  GAMSيستخدـ  ،إليجاد أكثر مف مجموعة واحدة تضـ نفس العناصر
 المثاؿ:  

ALIAS (S,SS) ; 

والجدير  ،Sتشتمؿ عمى نفس العناصر في المجموعة المعرفة  SSوالتي توجد مجموعة جديدة ىي 
يفيد كثيرًا في معالجة بيانات مصفوفة المحاسبة االجتماعية في  ،بالذكر أف إيجاد مثؿ ىذه المجموعة

 .CGEنماذج الػ 
سناد القيـ:  إدخاؿ -3-1-2  وتشتمؿ عمى األوامر التالية:البيانات وا 

PARAMETER) ،SCALAR،TABLE) 

  األمرPARAMETER:  سناد القيـ البيانية في كما في المثاؿ  ،GAMSيستخدـ في تعريؼ وا 
 التالي:
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PARAMETER Y(R) Regional Income 
/ R1 100, 
  R2 200/ ; 

سناد القيمة ليذا الػ  PARAMETERويسمح بالفصؿ بيف إعبلف  كما في  PARAMETERوا 
 المثاؿ التالي: 

PARAMETER Y(R) Regional Income; 
Y(“ R1”)= 100; 
Y(“ R2”)= 200; 

 فقط لعناصر المجموعة  GAMSحيث تستخدـ )"   "( في 
  األمرSCALAR : سناد القيـ البيانية مثؿ  ولكنPARAMETER ويستخدـ أيضًا في تعريؼ وا 

 فقط لمثابت ذو القيمة الواحدة كما في المثاؿ: 
SCALARS 
RHO Discount rate / 0.05 / , 
IRR Internal Rate of Return , 
DEP Depreciation Rate / 0.07 / ; 

سناد قيـ لكؿ مف  جرىحيث  فقد تـ اإلعبلف عنو ويمكف  IRRأما الثابت  ،DEPو  RHOإعبلف وا 
 ( عبر التعبير االسنادي: 0.10إسناد قيمة لو )

IRR = 0.10 ; 

  األمرTABLE : سناد القيـ البيانية لممصفوفات، ويمتاز بمبلئمتو لنقؿ يستخدـ في تعريؼ وا 
 ويأخذ األمر واإلسناد الشكؿ التالي:  ،EXCELبيانات المصفوفة مباشرة مف برنامج 

TABLE Output (R, S) Sectoral output by region 
a   b c 
R1 10 40 50, 
R2 25 100 75; 

وعناصر المجموعة األولى في األسطر، يمييا قيـ  حيث أف: عناصر المجموعة الثانية في األعمدة،
 .  GAMS( كما في باقي أوامر ;) المصفوفة حسب ترتيب األسطر واألعمدة، وتختتـ بالعبلمة

 :وتشتمؿ عمى: )اإلسناد، األمر  معالجة البياناتDISPLAYلرياضية البسيطة، ، التعابير ا
  .(GAMSواالستثناء في  منطقيةالعمميات ال

  :تعتبر عممية اإلسناد مف أىـ أدوات المعالجة في اإلسنادGAMS  ويمكف استخداميا مع
الرموز الرياضية المعروفة  GAMSحيث يستخدـ  ،المجموعات، الثوابت، المتغيرات والمعادالت

 ، الضرب*، القسمة /( وكمثاؿ-لعمميات الجمع +، الطرح 
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SCALAR X / 1.5 / ; 
X = 1.2 ; 
X = (X + 2) / 3 ; 

  األمرDISPLAY : ، المجموعات والمتغيرات ضمف ممؼ يستخدـ ىذا األمر لعرض قيـ الثوابت
 ( ويأخذ الشكؿ:lstالنتائج )

DISPLAY identifier1, identifier2,… “text’, … “; 

 textىو اسـ الكياف المراد عرض قيمو ويكتب بدوف األقواس أو النطاؽ. أما  identifierحيث أف 
 اً ، أما إذا كاف الكياف متغير فيو أي عنصر يراد إظياره في النتائج ويجب أف يضـ العبلمتيف )"    "(

 باسـ الكياف في األمر.  m.أو  L ،.UP ،.LO.فيجب إلحاؽ إحدى أنواع القيـ 
  :التعابير الرياضية البسيطة: يمكف شرحيا بالنقاط التالية 

يمكف تنفيذ العمميات األسية باستخداـ  ،إضافة لعمميات الجمع، الطرح، الضرب والقسمة -
 النجمتيف )**( كما في المثاؿ: 

X = 5 + 4 *3 ** 2 ; 

الترتيب: العمميات األسية،  وفؽي في تنفيذ العمميات الحسابية العرؼ الرياض  GAMSويتبع 
ويمكف تغيير الترتيب باستخداـ األقواس.  ،عمميات الضرب والقسمة، ثـ عمميات الجمع والطرح

 بًل لمتعبير: مث
X = (5 + 4) *3 ** 2 ; 

  .بتنفيذ عممية الجمع أوالً  GAMSيقوـ 
يجاد القيمة العميا GAMS يتيح  - استخداـ عدد مف العمميات المفيرسة كالجمع، الضرب وا 

أو المجموعات التي تتمدد فييا قيـ الكياف. ففي عممية الجمع  ،والدنيا عمى مستوى المجموعة
 كما يوضحو المثاؿ:  SUMالمصطمح  GAMSالمفيرسة 

PARAMETER TOTR (R) Total regional output; 
TOTR (R) = SUM (S, Output (R, S)) ; 

. وفي عممية الضرب Outputلممصفوفة  Sحيث يجري الجمع عمى مستوى المجموعة 
كما في  ،ويجري الضرب عمى مستوى المجموعة PRODالمصطمح  GAMSيستخدـ 
 كوب دوغبلس:دالة  :المثاؿ

Output = PROD (I, input (I)** share (I)) ; 

 مجموعة المدخبلت.  Iنصيب المدخؿ في التكمفة و  shareالمدخبلت و  inputحيث 
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وإليجاد أكبر قيمة  SMINفيستخدـ المصطمح  ،أما إليجاد أقؿ قيمة عمى مستوى المجموعة
 كما في المثاؿ التالي:  SMAXيستخدـ المصطمح 

PARAMETER 
Minout (R) minimum sectoral output 
Maxout (R) maximum sectoral output; 
Minout (R) = SMIN (S, output (R, S)); 
Maxout (R) = SMAX (S, output (R, S)); 

كدواؿ الموغاريتـ، الجذر  ،أيضًا عمى مجموعة مف الدواؿ الرياضية المعروفة GAMSيحتوي  -
وغيرىا مف الدواؿ. فمثبًل لحساب الموغاريتـ الطبيعي  ،ب التماـالتربيعي، جيب الزاوية وجي

 : LOGيستخدـ المصطمح 
X (I) = LOG (Y(I)) ; 

 : COSولحساب جيب التماـ يستخدـ المصطمح 
X (I) = COS (Y(I)) ; 

 واالستثناء في  منطقيةالعمميات الGAMS:  
أقؿ  LTوأىميا:  GAMSبصفة رئيسية لمعالجة المعادالت في  منطقيةتستخدـ المصطمحات ال -

 GTأكبر مف أو يساوي،  GEال يساوي،  NEيساوي،  EQأقؿ مف أو يساوي،  LEمف، 
 .أو ORال،  NOTأكبر مف، 

وتستخدـ بشكؿ كبير في نماذج  GAMS( أىـ أدوات االستثناء في $تعتبر عبلمة الدوالر ) -
سن CGEالػ  ولمتدليؿ عمى  ،اد البيانات مف القاعدة البيانية لمعالـ النموذجلمتحكـ في فيرسة وا 

 خذ المثاؿ: نأقوة ىذه األداة 
SCALAR X, Y; 
X = 1; Y = 2; 

 واإلسناديف:
X = 2 $ (Y LT 1.5); 
X $ (Y LT 1.5) = 2; 

إال أف نتيجة االستثناء في  )نتيجة التعيير المنطقي )البولياني(( فرغـ مف تشابو االسناديف
لذلؾ فوضع االستثناء في أي  X =1بينما في االستثناء الثاني ىو ، X = 0اإلسناد األوؿ ىو 

 مف طرفي اإلسناد ميـ لمغاية. 
  :VARIABLESالمتغيرات  -3-1-3

  يشير المتغير في لغةGAMS اال بعد حؿ النموذج.  ،لمكياف الذي ال يمكف معرفة قيمتو الحالة 
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  يشابو المتغير الكيانات األخرى فيGAMS، ويختمؼ عنيا  ،مف حيث وجوب وكيفية اإلعبلف
 والقيمة الحدية أو الظمية.  ،القيمة الحالية، القيمة العميا، القيمة الدنيا :قيـ ىي في أف لو أربع

  يتـ اإلعبلف عف المتغير فيGAMS  باستخداـ المصطمحVARIABLE أو
VARIABLES وكذلؾ اإلعبلف عف أكثر مف متغير واحد ،ويسمح بوصؼ المتغيرات، 

 باستخداـ المصطمح مرة واحدة كما في المثاؿ:
VARIABLES 
K (T) Capital stock 
C (T) Consumption 
I (T) Investment 
Utility Utility measure; 

  أيضًا يمكف إعبلف المتغير بأنو موجب باستخداـ المصطمحVARIABLEPOSITIVE 
  .VARIABLEبدؿ المصطمح 

  أما لعرض قيـ المتغير فيجب تحديد نوع القيمة باستخداـ الممحؽ.L  ،.LO  ،.UP  أوm 
 مثبًل 

DISPLAY        X.L; 

 PARAMETERلعرض القيمة الحالية أو كبديؿ يمكف إسناد قيمة المتغير لثابت باستخداـ 
 (. أي مثبًل: lst) ومف ثـ عرض الثابت في ممؼ النتائج

PARAMETER ABSORB (T) Total Absorption; 
ABSORB (T) = C.L (T) + I.L (T); 
DISPLAY ABSORB; 

 :  EQUATIONSالمعادالت-3-1-4

 EQUATIONSأو  EQUATIONباستخداـ المصطمح  GAMSيعمف عف المعادالت في  -
 كما في المثاؿ: 

EQUATIONS 
Cost Total cost equation 
Q (T) Production function; 

الرمز )..( أماـ اسـ المعادلة يميو التعبير االسنادي كما في  GAMSوإلسناد المعادلة يستخدـ 
 المثاؿ: 

Q (T) .. Output (T) = E = PROD (I, Input (I, T)** SHARE (I)); 

 في اإلسناد.  منطقيةستخدـ كما أسمفنا الرموز الحيث ي
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 حمو:اإلعالف عف النموذج و -3-1-5
  تعريؼ النموذجModel Statement: يستخدـ المصطمحMODEL  لتعريؼ المعادالت

عمى مصطمح  GAMSوتحتوي الجممة التعريفية لمنموذج في  ،الداخمة في تكويف النموذج
MODEL، "/    /" ويستخدـ  ،يميو اسـ النموذج ووصفو ثـ أسماء المعادالت بيف العبلمتيف
تعريفيا بالمصطمح  جرىالنموذج عمى كؿ المعادالت التي في حالة احتواء  ALLالمصطمح 

EQUATIONS  :كما في المثاؿ 
MODEL TRANSPORT A transportation model / ALL / ; 

  تصنيؼ النماذج فيGAMS:  تحتوي مكتبةGAMS ويستخدـ  ،مثميةعمى عدد مف برمجيات األ
GAMS لتعريؼ نوع البرمجية المراد استخداميا لحؿ النموذج:   ،المصطمحات التالية 

LP البرمجة الخطية 
NLP   البرمجة غير الخطية

MCP البرمجة التكاممية المختمطة 
 حؿ النموذج:  -3-2

ثـ المصطمح  ،يميو اسـ النموذج ،SOLVEيستخدـ المصطمح  GAMSلحؿ النموذج في  -
USING  ثـ نوع النموذج يميو الكممةminimizingأوmaximizing،  ثـ اسـ

 ومثاؿ عمى ذلؾ:  مثمية.المتغير المستيدؼ لؤل
SOLVE Transport USING LP maximizing obj; 

مثؿ  GAMSيمكف استخداـ عدد مف الخيارات التي يتيحيا  ،لمتحكـ في عممية حؿ النموذج -
وتحديد أقصى زمف  ITERLIMباستعماؿ المصطمح  ،تحديد عدد التكرارات لحؿ النموذج

  .RESLIMحؿ النموذج باستعماؿ المصطمح ل
مع  ،والنماذج الخاصة بيذا النوع ،في ختاـ ىذا الفصؿ نكوف قد تعرفنا عمى مفيوـ التوازف العاـ

وبناء مصفوفة المحاسبة االجتماعية  ،لننتقؿ بعدىا إلى القسـ العممي ،GAMSلمغة  بسيطٍ  عرضٍ 
، باإلضافة إلى بناء نموذج التوازف العاـ المبلئـ لمنظاـ الضريبي 2009المبلئمة ليدؼ البحث لعاـ 

 السوري. 
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 الباب الثاني: الدراسة العملية
 

 انفصم األول
 بُاء يصفىفة احملاسبة االختًاػٍة ادلالئًة ذلذف انبحث

 
 

 انفصم انثاًَ
 منىرج انتىازٌ ادلالئى نهُظاو انضرٌبً انسىريبُاء 
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 انفصم األول
 بُاء يصفىفة احملاسبة االختًاػٍة ادلالئًة ذلذف انبحث

 
 

بناء  قتصادية لمضرائب والرسوـ فقد جرىدراسة اآلثار اال قًا مف أف أحد أىداؼ ىذا البحث فيانطبل
كمرحمة أولى لبناء نموذج التوازف العاـ  ،2009مصفوفة المحاسبة االجتماعية لبلقتصاد السوري لعاـ 

عامًا لبناء ىذه المصفوفة لعدة أسباب يمكف  2009المبلئـ لمنظاـ الضريبي السوري، وقد اختير عاـ 
 أف نجمميا بما يمي: 

  كمية االقتصادالتطبيقي اإلحصاءعاـ حديث لمدراسة عند التسجيؿ عمى ىذا البحث في قسـ ، . 

 عاـ مكتمؿ البيانات لبناء مصفوفة المحاسبة االجتماعية 

  عاـ مستقر ال يحمؿ في طياتو أزمات داخمية أو خارجية 
مربعة تتضمف  فيي مصفوفة في باب الدراسة النظرية، SAMىذا وقد سبؽ توضيح مفيوـ مصفوفة 

صفًا وعمودًا لكؿ حساب مف الحسابات التالية: األنشطة اإلنتاجية، السمع، عوامؿ اإلنتاج، المؤسسات، 
العالـ الخارجي، االدخار واالستثمار بحيث يشير الصؼ إلى دخؿ القطاع في حيف يشير العمود إلى 

مد تحديد عدد القطاعات أو إنفاؽ القطاع مع ضرورة مساواة مجموع الصؼ مع مجموع العمود، ويعت
الحسابات في المصفوفة عمى اليدؼ مف تركيب المصفوفة، وبما أف اليدؼ مف تركيب المصفوفة في 

ثر الضريبة ادية لمضرائب والرسوـ في سورية: أىو معرفة اآلثار االقتص ،كما سبؽ وذكرنا ىذه الدراسة
مو االقتصادي، األسعار والتضخـ، اآلثار اإلنتاج، االستيبلؾ، االدخار واالستثمار، النعمى كؿ مف 

فإننا سنفصؿ في الضرائب والرسوـ لتكوف: ضرائب ورسوـ مباشرة، ضرائب  ،االجتماعية لمضرائب
تقسيـ حساب األنشطة اإلنتاجية إلى األنشطة التالية:  جرىورسوـ غير مباشرة، رسوـ جمركية، كما 

، إنشاءات ELW ، كيرباء ومياهMAI ، صناعة تحويميةEXI، صناعة استخراجية AGRزراعة 
، خدمات الحكومة DSE ، خدمات مختمفة باستثناء الحكومةPRS ، خدمات اإلنتاجCON وتشييد
 (،لمبضائع والخدمات الكيانات المنتجة)أنشطة إنتاجية  ثمانيمكونة مف  . إذًا المصفوفةGGS العامة

سواء سمع وسيطة  ،فإف النشاط الزراعي ييتـ بإنتاج مخرجات مف السمع الزراعية وبناًء عمى ذلؾ
 ،نيائية تستيمكيا األسر، أما نشاط الصناعة االستخراجية ، أـتستخدـ في األنشطة اإلنتاجية األخرى
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نشاط و  ،فإنو ييتـ بالصناعة التي تعتمد عمى المواد المستخرجة مف باطف األرض كالبتروؿ ومشتقاتو
ى كؿ صناعة ينطوي نشاطيا عمى تحويؿ المواد األولية إل التحويمية فيمكف تعريفو عمى أنو لصناعةا

يتـ بالكيرباء والمياه، اء والمياه فمف الواضح أنو يأما نشاط الكيرب منتجات نيائية أو منتجات وسيطة،
تية لمكاف ما، أما خدمات اإلنشاءات والتشييد فإنيا تيتـ بتشييد األبنية أو تأسيس البنية التح وكذلؾ

، حيث ييتـ نشاط التجارة ونشاط النقؿ ونشاط الماؿ والتأميف والعقارات تجمع بيف كؿ مفاإلنتاج فإنيا 
نشاط التجارة بتداوؿ السمع والخدمات بقصد الربح، أما نشاط النقؿ فانو ييتـ بكؿ مف النقؿ البري 

رات فيو النشاط الذي ييتـ بتوفير التأميف عمى الحياة والبحري والجوي، أما نشاط التأميف والماؿ والعقا
وىو النشاط الذي يعمؿ أساسًا في الوساطة المالية  ،وضد الحوادث والمرض والحريؽ وغير ذلؾ

فيي الخدمات المقدمة مف قبؿ الحكومة حصرًا، في حيف  ،أما خدمات الحكومة العامة والعقارية،
فيي جميع الخدمات األخرى بدوف الخدمات المقدمة مف قبؿ  ،الخدمات المختمفة باستثناء الحكومة

  .كالخدمات االجتماعية والخدمات المنزلية ،الحكومة
مػف السػمع تشػابو أنػواع األنشػطة اإلنتاجيػة وىػي استنادًا إلى ما سبؽ ذكره فإنو سيكوف لدينا ثماني أنػواع 

، سػػػػمع خاصػػػػة MAI يػػػػة، سػػػػمع صػػػػناعة تحويمEXI ، سػػػػمع صػػػػناعة اسػػػػتخراجية AGR سػػػػمع زراعيػػػػة
، PRS ، سػمع خاصػة بخػدمات اإلنتػاجCON ، سمع خاصػة باإلنشػاءات والتشػييدELW بالكيرباء والمياه

 سػػمع خاصػػة بخػػدمات الحكومػػة العامػػة، DSE سػػمع خاصػػة بخػػدمات مختمفػػة باسػػتثناء الحكومػػة العامػػة
GGS.   

، اىػػػتبلؾ رأس LABامميف والتػػػي تتكػػوف مػػػف تعويضػػات العػػػ 91،لننتقػػؿ بعػػػد ذلػػؾ لدراسػػػة عوامػػؿ اإلنتػػػاج
، ويقصػػػػد بتعويضػػػػات العػػػػامميف مجمػػػػوع المبػػػػالغ الماليػػػػة OSP، فػػػػائض التشػػػػغيؿ DFCالمػػػػاؿ الثابػػػػت 

مقابػػػؿ عمػػػؿ يؤديػػػو ىػػػؤالء  ،المسػػػتحقة الػػػدفع مػػػف قبػػػؿ رب العمػػػؿ فػػػي مشػػػروع مػػػا إلػػػى المسػػػتخدميف فيػػػو
أما اىتبلؾ رأس المػاؿ الثابػت فيقصػد بػو مقػدار مػا تنفقػو  92المستخدموف خبلؿ الفترة المحاسبية المعينة.

أثنػػاء الفتػػرة  ،األصػػوؿ الثابتػػة المسػػتخدمة فػػي اإلنتػػاجاألنشػػطة اإلنتاجيػػة مػػف مبػػالغ ماليػػة عمػػى صػػيانة 
أمػػا فػػائض التشػػغيؿ  93نتيجػػة لمتػػدىور المػػادي أو القػػدـ أو التمػػؼ العرضػػي العػػادي. ،المحاسػػبية المعينػػة

                                                             
 (مصفوفة غير منشورة)مبنية مف قبؿ ىيئة تخطيط الدولة ال 2007مسترشديف بعوامؿ اإلنتاج الواردة في مصفوفة المحاسبة االجتماعية لعاـ  91
نظاـ الحسابات القومية، منشورات األمـ المتحدة، : وآخروف لجنة الجماعات األوربية)المكتب اإلحصائي لمجماعات األوربية(، صندوؽ النقد الدولي، 92

 . 164، ص1993
93
 147، ص1993نظاـ الحسابات القومية : وآخروفية(، صندوؽ النقد الدولي، لجنة الجماعات األوربية )المكتب اإلحصائي لمجماعات األورب 
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قبػػػؿ أف تؤخػػػذ فػػػي الحسػػػباف أي فوائػػػد أو  ،ئض أو العجػػػز المتحقػػػؽ مػػػف اإلنتػػػاجالفػػػامقػػػدار فيقصػػػد بػػػو 
مف مصاريؼ مماثمػة تػدفع عمػى أصػوؿ ماليػة أو أصػوؿ ممموسػة غيػر منتجػة  ،إيجارات أو ما شابو ذلؾ

يقترضيا أو يستأجرىا المشروع، أو أي فوائد أو إيجارات أو إيػرادات مػف األصػوؿ الماليػة الممموسػة غيػر 
 94لتي يمتمكيا المشروع.المنتجة ا

وتعػرؼ األسػرة عمػى  ،GOVوالحكومػة  HOHفيما يتعمؽ بالمؤسسات فقد اشتممت عمى كػؿ مػف األسػر 
 ،ويجمعػػوف بعػػض أو كػػؿ دخميػػـ وثػػروتيـ ،يشػػتركوف فػػي السػػكف ،أنيػػا مجموعػػة صػػغيرة مػػف األشػػخاص

 95يتػألؼ معظميػا مػف اإلسػكاف والغػذاء. ،ويستيمكوف أنواعًا معينة مف السػمع والخػدمات بصػورة جماعيػة
تنشػػأ بعمميػػات  ،فػػيمكف توصػػيفيا عمػػى أنيػػا أنػػواع فريػػدة مػػف الكيانػػات القانونيػػة ،أمػػا الوحػػدات الحكوميػػة

عمػػػى وحػػػدات مؤسسػػػية أخػػػرى فػػػي منطقػػػة معينػػػة،  ،وليػػػا سػػػمطات تشػػػريعية وقضػػػائية وتنفيذيػػػة ،سياسػػػية
تػوفير السػػمع والخػػدمات لممجتمػع أو لفػػرادى األسػػر  أف تتػػولى مسػػؤولية :والوظػائؼ الرئيسػػة لمحكومػػة ىػي

عػػػادة توزيػػػع الػػػدخؿ والثػػػروة بواسػػػطة  المعيشػػػية وتمويػػػؿ توفيرىػػػا مػػػف الضػػػرائب أو اإليػػػرادات األخػػػرى، وا 
الضػػػرائب التػػػي تفػػػرض  DTT يقصػػػد بالضػػػرائب المباشػػػرة 96التحويػػػؿ واالشػػػتغاؿ باإلنتػػػاج غيػػػر السػػػوقي.
مػع مراعػاة مقدرتػو التكميفيػة، أمػا الضػرائب غيػر المباشػرة  ،شرعمى رأس ماؿ المكمؼ أو دخمو بشكؿ مبا

IDT،  ف الرسػػػوـ الجمركيػػػة  TRFفيقصػػػد بيػػػا الضػػػرائب التػػػي تفػػػرض عمػػػى اسػػػتعماالت الػػػدخؿ، ىػػػذا وا 
 ختمػؼات بمعػدالت توىػي عبػارة عػف رسػوـ تفػرض عمػى المسػتورد ،تندرج ضمف الضرائب غير المباشػرة

  ما جاء في ىذه الدراسة.  ، وذلؾ وفؽنوع السمعة وفؽ
 :  (3حؽ رقـ )ابات المصفوفة الواردة في الممفيما يمي دراسة العالقة بيف حس

المتبػػادؿ بػػػيف  االسػػتيالؾ الوسػػػيط ،تمثػػؿ نقطػػة تقػػػاطع عمػػود األنشػػطة اإلنتاجيػػػة مػػع صػػؼ السػػػمع .1
 ،مختمػػػؼ ىػػػذه األنشػػػطة ويقصػػػد بػػػو قيمػػػة السػػػمع والخػػػدمات التػػػي تسػػػتيمؾ كمػػػدخبلت لعمميػػػة إنتػػػاج

والسػػػػمع  ،التػػػػي يقيػػػػد اسػػػػتيبلكيا بوصػػػػفو اسػػػػتيبلكًا لػػػػرأس المػػػػاؿ الثابػػػػت ،باسػػػػتثناء األصػػػػوؿ الثابتػػػػة
السػػػتيبلؾ ات افر بيانػػػاونظػػػرًا لعػػػدـ تػػػو  97،اإلنتػػػاجوالخػػػدمات قػػػد تحػػػوؿ أو تسػػػتيمؾ كميػػػًا فػػػي عمميػػػة 

التػي حسػػبت  2007االعتمػاد عمػػى مصػفوفة المعػامبلت الفنيػػة لعػاـ  جػرىفقػػد  2009الوسػيط لعػاـ 
                                                             

94
 174، ص1993نظاـ الحسابات القومية : وآخروفلجنة الجماعات األوربية )المكتب اإلحصائي لمجماعات األوربية(، صندوؽ النقد الدولي،  
95
 105، ص1993نظاـ الحسابات القومية : وآخروفالنقد الدولي،  لجنة الجماعات األوربية )المكتب اإلحصائي لمجماعات األوربية(، صندوؽ 
96
 101، ص1993لجنة الجماعات األوربية )المكتب اإلحصائي لمجماعات األوربية(، صندوؽ النقد الدولي، وآخروف: نظاـ الحسابات القومية  

97
 143، ص1993ولي، وآخروف: نظاـ الحسابات القومية لجنة الجماعات األوربية )المكتب اإلحصائي لمجماعات األوربية(، صندوؽ النقد الد 
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مػػع ضػػرورة  ،مػػف مصػػفوفة المحاسػػبة االجتماعيػػة ليػػذا العػػاـ المبنيػػة مػػف قبػػؿ ىيئػػة تخطػػيط الدولػػة
وفة عمػى بنػاء المصػفومػف جيػة أخػرى يعتمػد  ،اإلشارة إلى أنيا مصفوفة غير منشورة، ىذا مف جيػة

جػػػػػداوؿ مفصػػػػػمة لمعػػػػػرض  ،ويقصػػػػػد بجػػػػػداوؿ العػػػػػرض واالسػػػػػتخداـ ،جػػػػػداوؿ العػػػػػرض واالسػػػػػتخداـ
تقيػد كيفيػة تخصػػيص مختمػؼ أنػواع المػواد مػف السػمع والخػػدمات  ،واالسػتخداـ عمػى ىيئػة مصػفوفات

بمػا فػي ذلػؾ الصػادرات،  ،والمستوردة بيف مختمؼ االسػتخدامات الوسػيطة والنيائيػة ،المصنعة محمياً 
وتػػوفر ىػػذه الجػػداوؿ المعمومػػات األساسػػية البلزمػػة السػػتنباط جػػداوؿ مفصػػمة لممػػدخبلت والمخرجػػات 
التي تستعمؿ عمػى نطػاؽ واسػع ألغػراض التحمػيبلت واإلسػقاطات االقتصػادية، وليػذا فمػف الصػعوبة 

لئلحصػػاء ألكثػػر مػػف  بمكػػاف بناءىػػا بمفػػردي، حيػػث احتػػاج بنػػاء ىػػذه الجػػداوؿ فػػي المكتػػب المركػػزي
نػػتمكف مػػف االعتمػػاد  سػنة بفريػػؽ عمػػؿ حقيقػي يتجػػاوز خمسػػة عشػػر شخصػًا، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ لػـ

عمى ىذه الجػداوؿ فيػي جػداوؿ غيػر منشػورة وال يحػؽ لممكتػب نشػرىا فمػازاؿ العمػؿ قائمػًا مػع الجيػة 
عػػػاـ  ة وخاصػػػة أففػػػي ىػػػذه الحالػػػلػػػذلؾ اجتيػػػدنا المشػػػاركة فػػػي المشػػػروع )وكالػػػة جايكػػػا اليابانيػػػة(، 

ف المسػػتوى التقنػػي والتكنولػػوجي فػػي عػػاـ ، 2007لػػيس ببعيػػد عػػف عػػاـ  2009 لػػـ يتغيػػر  2009وا 
د عمػى مصػفوفة المعػامبلت الفنيػة فػي مصػفوفة المحاسػبة االعتما وليذا جرى 2007 كثيرًا عف عاـ
لوسػيط لعػاـ بعػد أف ضػاقت الخيػارات أمامنػا فػي تػأميف بيانػات االسػتيبلؾ ا 2007لعاـ  االجتماعية

2009 . 
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 2007لعاـ  بالنس  المبويةمصفوفة المعامالت الفنية  12 الجدوؿ رقـ
 حساب األنشطة اإلنتاجٌة 

 زراعة
صناعة 

 استخراجٌة
صناعة 
 تحوٌلٌة 

الكهرباء 
 والمٌاه 

اإلنشاءات 
 والتشٌٌد

خدمات 
 اإلنتاج

الخدمات المختلفة 
 باستثناء الحكومة

خدمات الحكومة 
 العامة

سا
ح

لع
س

 ال
ب

 

 0.00 0.34 0.60 0.00 0.00 25.33 0.00 15.03 زراعة

 0.00 0.00 14.33 4.41 0.00 12.70 0.12 0.26 صناعة استخراجٌة

 2.63 6.20 20.36 26.83 26.07 32.84 29.64 17.99 صناعة تحوٌلٌة 

 0.54 2.60 1.30 0.31 0.00 1.21 0.38 2.93 الكهرباء والمٌاه

 0.00 2.85 1.79 1.28 0.00 0.51 0.16 0.44 اإلنشاءات والتشٌٌد

 11.20 15.37 13.43 3.22 29.88 10.48 4.97 5.39 خدمات اإلنتاج

 0.16 1.82 1.02 0.23 0.64 2.18 0.14 1.21 الخدمات المختلفة باستثناء الحكومة

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 خدمات الحكومة العامة

 14.54 29.17 52.83 36.29 97.26 85.25 35.41 43.26 المجموع 

 التخطيط والتعاوف الدوليالمصدر: ىيبة 
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  عمى العبلقة االقتصادية القائمة: وباالعتماد
 الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية = اإلنتاج المحمي اإلجمالي بسعر المنتج مطروحًا منو االستيالؾ الوسيط

الناتج المحمي اإلجمالي ىو عبارة عف مجموع كؿ مف تعويضات العامميف واىتبلؾ رأس الماؿ الثابت فإف 
يف اإلنتاج اإلجمالي بسعر المنتج الجدوؿ التالي يبو  ،غير المباشرة واإلعانات الضرائبوفائض التشغيؿ و 

   2009لعاـ 
 )المبالغ بآالؼ الميرات السورية( 2009اإلجمالي بسعر المنتج لعاـ اإلنتاج  13 الجدوؿ رقـ

صناعة  زراعة البياف
 استخراجية
 

صناعة 
 تحويمية
 

كيرباء 
 ومياه

 

 بناء وتشييد
 

خدمات 
 جاإلنتا

 خدمات
مختمفة 
باستثناء 
 الحكومة

خدمات 
الحكومة 
 العامة

 

الي
جم
 اإل
تاج
اإلن

 
 

نتج
الم
عر 

بس
 78
2,2

07
,00

0
 

 

50
7,0

06
,00

0
 79

4,4
79

,00
0

 28
0,8

61
,00

0
 21

6,3
25

,00
0

 1,2
80

,32
7,0

00
 

12
3,4

30
,00

0
 30

6,8
29

,00
0

 

 مديرية الحسابات القوميةو  2010ر: المجموعة اإلحصابية لعاـ المصد

وبناًء عمى ما سبؽ حساب االستيبلؾ الوسيط لقطاع الزراعة مف  ،سنحاوؿ ،وبغرض التوضيح أكثر
( ألؼ ؿ.س، 485,960,390عممًا أف تعويضات العامميف ليذا القطاع تبمغ ) ،قطاع الزراعة نفسو

، (ألؼ ؿ.س72,491,610)(ألؼ ؿ.س، فائض التشغيؿ11,725,000اىتبلؾ رأس الماؿ الثابت)
 ( ألؼ ؿ.س.16,788,000-( ألؼ ؿ.س، اإلعانات)349,000الضرائب غير المباشرة)

نحسب أواًل الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية لقطاع الزراعة = مجموع كؿ مف تعويضات 
  ،العامميف واىتبلؾ رأس الماؿ الثابت وفائض التشغيؿ والضرائب غير المباشرة واإلعانات

      ( ألؼ ؿ.س553,738,000يساوي )بالنتيجة نحصؿ عمى أف الناتج المحمي اإلجمالي لقطاع الزراعة 
 لنحصؿ عمى  ،اآلف نطرح مف اإلنتاج اإلجمالي لقطاع الزراعة الناتج المحمي اإلجمالي ليذا القطاع

الوسيط  ( ألؼ ؿ. س. ثـ نضرب ىذا الناتج بالمعامؿ الفني الخاص باالستيبلؾ228,469,000)
  =79,365,503(0.347379745(*)228,469,000) :فنجد 2007لقطاع الزراعة مف قطاع الزراعة لعاـ

وبنفس الطريقة تـ حساب االستيبلؾ الوسيط المتبادؿ بيف األنشطة اإلنتاجية لباقي  ألؼ ليرة سورية
 القطاعات وفؽ ما يمي: 

                                                             
  15803/43826نسبة المعامل الفنً لقطاع الزراعة من قطاع الزراعة مقسومة على مجموع المعامالت الفنٌة لقطاع الزراعة أي  . 



 

142 
 

 ) بآالؼ ؿ.س(2009االستيالؾ الوسيط المتبادؿ بيف األنشطة اإلنتاجية في مصفوفة المحاسبة االجتماعية لعاـ  14الجدوؿ رقـ 
 حساب األنشطة اإلنتاجٌة 

 زراعة
صناعة 

 استخراجٌة
صناعة 
 الكهرباء والمٌاه  تحوٌلٌة 

 اإلنشاءات
 خدمات اإلنتاج والتشٌٌد

المختلفة الخدمات 
 باستثناء الحكومة

خدمات الحكومة 
 العامة

ع
سل

 ال
ب

سا
ح

 

 0 699,288 2,708,760 0 0 122,516,734 571 79,365,503 زراعة

 0 0 59,258,089 16,212,470 192 67,959,131 112,226 1,364,483 صناعة استخراجٌة

 10,817,183 12,722,257 87,197,284 98,605,691 91,813,891 355,087,902 27,215,875 95,019,884 صناعة تحوٌلٌة 

 2,214,209 5,324,264 6,168,941 1,149,542 68,564 13,200,253 346,903 15,496,666 الكهرباء والمٌاه

 0 5,835,073 12,737,859 4,698,664 1,120 5,541,130 149,140 2,338,322 والتشٌٌد اإلنشاءات

 45,994,636 31,523,470 78,207,291 11,846,631 166,901,012 103,774,619 4,563,950 28,476,014 خدمات اإلنتاج

 669,972 3,725,648 5,113,775 848,001 7,441,221 39,164,230 126,334 6,408,128 الخدمات المختلفة باستثناء الحكومة

 0 0 0 0 0 0 0 0 خدمات الحكومة العامة

 المصدر: إعداد الباحثة
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ألسباب تتعمؽ بعدـ انسجاـ بعض البيانات لبعض القطاعات عند تشغيؿ برنامج نموذج التوازف العاـ 
دمج كؿ مف القطاعات التالية: صناعة استخراجية، صناعة  إلىفقد عمدنا  ،الخاص بيذه الدراسة

 جرىأخرى(، كما  إنتاجيةوتشييد في قطاع واحد باسـ )قطاعات  إنشاءاتتحويمية، كيرباء ومياه، 
، خدمات مختمفة باستثناء الحكومة، خدمات الحكومة العامة إنتاجدمج كؿ مف القطاعات: خدمات 
 األنشطةلنحصؿ عمى جدوؿ االستيبلؾ الوسيط المتبادؿ بيف  ،في قطاع واحد باسـ )خدمات(

   .2009ماعية لعاـ في مصفوفة المحاسبة االجت اإلنتاجية
 االستيالؾ الوسيط المتبادؿ بيف األنشطة اإلنتاجية بعد الدمج )بآالؼ ؿ.س( 15 الجدوؿ رقـ

  اإلنتاجية األنشطةحسا  
 زراعة أخرى إنتاجيةقطاعات  خدمات

 زراعة  79,365,503 122,517,305 3,408,049

سمع
  ال

سا
ح

 

 أخرى إنتاجيةقطاعات  114,219,355 682,162,695 202,275,159
 خدمات 34,884,142 334,665,999 165,234,792

 .المصدر: إعداد الباحثة

بمقدار ما تنفقو  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود األنشطة اإلنتاجية مع صؼ تعويضات العامميف .2
الحصوؿ عمى  جرى وقدلدييا إلنتاج منتجاتيا،  ،لمعامميفاألنشطة اإلنتاجية مف تعويضات 

عف المكتب المركزي الصادر  ،2009استنادًا إلى مسح قوة العمؿ لعاـ  ،تعويضات العامميف
 ،سنة فأكثر( 15)بأجر بعمراالعتماد عمى متوسط األجر الشيري لممشتغميف  لئلحصاء، إذ جرى

 ،ما ذكرنا افة إلى عدد ىؤالء المشتغميف، وفؽباإلض ،والقطاع ،والجنس ،النشاط االقتصادي وفؽ
 وبذلؾ حصمنا عمى الجدوؿ التالي: 

 2009كؿ نشاط إنتاجي لعاـ  طريقة حسا  تعويضات العامميف وفؽ 16 الجدوؿ رقـ

 
السنىي للمشتغلين  األجز

 الذكىر

السنىي  األجز

  اإلناثللمشتغلين 

السنىي  األجز إجمالي

للمشتغلين بالليزة 

 السىرية 

السنىي  األجز

 بآالفللمشتغلين 

 الليزات السىرية

 485,960,389.90 485,960,389,898.94 7,193,812,552.52 478,766,577,346.42 سراعة

 6,138,579.80 6,138,579,802.46 148,302,932.58 5,990,276,869.88 صناعة استخزاجية

 86,957,089.05 86,957,089,052.14 4,314,351,974.27 82,642,737,077.87 صناعة تحىيلية 

 10,206,986.01 10,206,986,007.11 766,845,347.99 9,440,140,659.13 الكهزباء والمياه

 19,739,044.32 19,739,044,319.91 678,299,647.66 19,060,744,672.24 والتشييذ اإلنشاءات

 239,881,599.71 239,881,599,713.02 8,262,874,790.98 231,618,724,922.05 خذمات اإلنتاج

 804,322,110.06 804,322,110,057.46 19,682,272,053.58 784,639,838,003.88 الخذمات المختلفة باستثناء الحكىمة

 958,648,552.89 958,648,552,887.35 70,398,607,754.55 888,249,945,132.80 خذمات الحكىمة العامة

 2,611,854,351.74 2,611,854,351,738.39 111,445,367,054.12 2,500,408,984,684.27 المجمىع

عداد الباحثة و  2009المصدر: مسح قوة العمؿ لعاـ   ا 
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 والبالغػة 2009وىنا ال بد مف اإلشارة إلػى أف إجمػالي تعويضػات العػامميف فػي  قطػاع الزراعػة لعػاـ 
تتػػػػػػػػػػوزع عمػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف قطػػػػػػػػػػاع  بعػػػػػػػػػػد التقريػػػػػػػػػػب ليػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػوريةألػػػػػػػػػػؼ (485,960,389.90)

ألػػػػؼ ( 23,823,822.36وقطػػػػاع صػػػػيد األسػػػػماؾ ) ،ؿ.سألػػػػؼ ( 462,136,567.54الزراعػػػػة)
 بمغػػػػػػػػػػػػت ،كمػػػػػػػػػػػػا أف إجمػػػػػػػػػػػػالي تعويضػػػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػػي قطػػػػػػػػػػػػاع خػػػػػػػػػػػػدمات اإلنتػػػػػػػػػػػػاج ؿ.س،

النقػػؿ و  ،الفنػػادؽ والمطػػاعـليػػرة سػػورية، تتػػوزع عمػػى كػػؿ مػػف التجػػارة و ( ألػػؼ 239,881,599.71)
(، 146,525,112.78)وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب:  وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطة الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطة العقاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالو 
(21,708,557.91،)(18,547,116.72( ،)36,655,371.03( ،)16,445,441.27 ) 

بمغػػت تعويضػػات العػػامميف لقطػػاع خػػدمات مختمفػػة باسػػػتثناء  ومػػف جيػػة أخػػرى فقػػػد ،ىػػذا مػػف جيػػة
تتػػػػوزع عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف الخػػػػدمات  ،ية( ألػػػػؼ ليػػػػرة سػػػػور 804,322,110.06الحكومػػػػة مػػػػا مقػػػػداره )

(، 20,403,940.07)مػػػات الدوليػػػة وفػػػؽ الترتيػػػب التػػػالي:والمنظ ،االجتماعيػػػة والخػػػدمات المنزليػػػة
أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لخػػػػػػدمات الحكومػػػػػػة  ،( ألػػػػػػؼ ؿ.س253,064,715.87(، )530,853,454.11)

 ( ألػػػؼ958,648,552.89فقػػػد بمغػػػت تعويضػػػات العػػػامميف فػػػي ىػػػذا القطػػػاع مػػػا مقػػػداره ) ،العامػػػة
وفػػػػػػػػػػػػػؽ  ،والصػػػػػػػػػػػػػحة ،والتعمػػػػػػػػػػػػػيـ ،فاعتوزعػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف اإلدارة العامػػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػػد ،ؿ.س
 ( ألؼ ؿ.س.807,435,500.87(، )68,920,219.41(، )82,292,832.61)التالي:

وذكرنا، فإف تعويضات دمج عدد مف القطاعات مع بعضيا البعض كما سبؽ  لكف بما أنو جرى
 تتمثؿ في الجدوؿ التالي:  2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  العامميف وفؽ
 بعد الدمج )بآالؼ ؿ.س( 2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  تعويضات العامميف وفؽ 17 الجدوؿ رقـ
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف
  2,002,852,263  123,041,699  485,960,390 تعويضات العامميف

 .إعداد الباحثةالمصدر: 

مقػػدار مػػا تنفقػػو  ،اىػػتبلؾ رأس المػػاؿ الثابػتتمثػؿ نقطػػة تقػػاطع عمػود األنشػػطة اإلنتاجيػػة مػػع صػؼ  .3
األصػوؿ الثابتػة المسػتخدمة فػي اإلنتػاج أثنػاء الفتػرة  األنشطة اإلنتاجية مف مبالغ مالية عمػى صػيانة

، والجػػدوؿ التػػػالي العػػادي نتيجػػة لمتػػدىور المػػادي أو القػػدـ أو التمػػؼ العرضػػي ،حػػددةالمحاسػػبية الم
   كؿ نشاط إنتاجي وفؽ 2009حجـ ىذا االىتبلؾ لعاـ  يعرض
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 )بآالؼ ؿ.س( 2009كؿ نشاط إنتاجي لعاـ  اىتالؾ رأس الماؿ الثابت وفؽ 18 الجدوؿ رقـ
صناعة  زراعة البياف

 استخراجية
 صناعة

 تحويمية 
 كيرباء 
 ومياه

إنشاءات 
 وتشييد

 خدمات 
 إنتاج

خدمات 
مختمفة 
باستثناء 
 الحكومة

خدمات 
الحكومة 
 العامة

 المجموع

اؿ 
الم
س 

ؾ رأ
ىتال

ا
ت 
لثاب
ا

 11
,72

5,0
00

 

20
,53

2,0
00

 

19
,83

4,0
00

 

15
,19

3,0
00

 

1,0
88

,00
0 

27
,08

8,0
00

 

2,0
93

,00
0 

3,5
48

,00
0 

10
1,

10
1,

00
0 

 .القومية في المكت  المركزي لإلحصاء مديرية الحساباتو  2009ر: المجموعة اإلحصابية لعاـ المصد

تتوزع عمى كؿ مف التجارة والنقؿ  ،( ألؼ ؿ.س27,088,000) عممًا أف خدمات اإلنتاج والبالغة
  ( ألؼ ؿ.س.2,926,000(، )15,496,000(، )8,666,000)والماؿ والتأميف وفؽ التالي:

فػػإف الجػػدوؿ  ،دمػػج عػػدد مػػف القطاعػػات مػػع بعضػػيا الػػبعض كمػػا سػػبؽ وذكرنػػا لكػػف بمػػا أنػػو جػػرى
  2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  بيف اىتبلؾ رأس الماؿ الثابت وفؽالتالي ي

 )بآالؼ ؿ.س(2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  اىتالؾ رأس الماؿ الثابت وفؽ 19 الجدوؿ رقـ
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف

 32,729,000 56,647,000 11,725,000 اىتالؾ رأس الماؿ الثابت

 .المصدر: إعداد الباحثة

الفائض أو العجز بػمقدار  ،فائض التشغيؿمع صؼ  األنشطة اإلنتاجيةد و تمثؿ نقطة تقاطع عم .4
فوائد أو إيجارات أو ما شابو ذلؾ مف  ةقبؿ أف تؤخذ في الحسباف أي ،المتحقؽ مف اإلنتاج

يقترضيا أو يستأجرىا  ،مصاريؼ مماثمة تدفع عمي أصوؿ مالية أو أصوؿ ممموسة غير منتجة
فوائد أو إيجارات أو إيرادات مف األصوؿ المالية الممموسة غير المنتجة التي  ةالمشروع، أو أي
 يمتمكيا المشروع.
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 )المبالغ بآالؼ ؿ.س(  2009النشاط اإلنتاجي لعاـ  فابض التشغيؿ وفؽ 20 الجدوؿ رقـ
صناعة  زراعة البياف

 استخراجية
 صناعة

 تحويمية 
 كيرباء 
 ومياه

إنشاءات 
 وتشييد

 خدمات 
 إنتاج

خدمات مختمفة 
 باستثناء الحكومة

خدمات 
الحكومة 
 العامة

 المجموع 

فابض 
 التشغيؿ 

7
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1
,6

1
0

 4
4

7
,7

5
7
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2

0
 

2
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5

8
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1
1
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5
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6
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3
7
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0
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9
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1

 

7
1
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1

6
,8

4
3

 1
,1

4
0
,3

6
0

,7
8
3

 

 

 .المصدر: إعداد الباحثة

 وىنا البد مف اإلشارة إلى أف فائض التشغيؿ يحسب بالشكؿ التالي:
منو كؿ مف = اإلنتاج اإلجمالي مطروحًا 2009فابض التشغيؿ لكؿ نشاط إنتاجي لعاـ 

)تعويضات العامميف + اىتالؾ رأس الماؿ الثابت+ االستيالؾ الوسيط + ضراب  غير مباشرة+ 
 .اإلعانات(

  .( ألؼ ؿ.س72,491,610)بعد الحساب نجد أف فائض التشغيؿ لقطاع الزراعة بمغ ما مقداره 

وؿ فإف الجد ،دمج عدد مف القطاعات مع بعضيا البعض كما سبؽ وذكرنا أنو جرىلكف بما و 
 .بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  التالي يبيف فائض التشغيؿ، وفؽ

 )بآالؼ ؿ.س( 2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  فابض التشغيؿ وفؽ 21 الجدوؿ رقـ
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف
 533,657,872 534,211,301 72,491,610 فابض التشغيؿ

 .المصدر: إعداد الباحثة

تمثؿ نقطة تقاطع عمود األنشطة اإلنتاجية مع صؼ الضرائب غير المباشرة )ضرائب عمى  .5
 ،مقدار ما تنفقو األنشطة اإلنتاجية مف ضرائب إلنتاج منتجاتيا ،اإلنتاج+ ضرائب أخرى(
 والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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 )المبالغ بآالؼ ؿ.س( 2009الضراب  غير المباشرة المفروضة عمى كؿ نشاط إنتاجي لعاـ  22الجدوؿ رقـ 

 زراعة البياف
صناعة 
 استخراجية

 صناعة
 تحويمية

 كيرباء
 ومياه

إنشاءات 
 وتشييد

 خدمات
 إنتاج

خدمات مختمفة 
باستثناء 
 الحكومة

خدمات 
الحكومة 
 العامة

 المجموع

ب 
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   .المصدر: المكت  المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية

( 131,392,000) والتػػي بمغػػت بالمجمػػؿ ،عممػػًا أف الضػػرائب غيػػر المباشػػرة عمػػى خػػدمات اإلنتػػاج
( 29,138,000) ، نقػػػؿ( ألػػػؼ ؿ.س92,924,000)تتػػػوزع عمػػػى كػػػؿ ممػػػا يمػػػي: تجػػػارة  ألػػػؼ ؿ.س
   ( ألؼ ؿ.س.9,330,000) ، ماؿ وتأميفألؼ ؿ.س

فإف الجدوؿ  ،دمج عدد مف القطاعات مع بعضيا البعض كما سبؽ وذكرناولكف بما أنو جرى 
 :بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيالتالي يبيف الضرائب غير المباشرة المفروضة عمى كؿ نشاط 

 ) بآالؼ ؿ.س( 2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيالضراب  غير المباشرة المفروضة عمى كؿ نشاط  23الجدوؿ رقـ 
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف
 135,305,000 14,474,000 349,000 ضراب  غير مباشرة

 .الباحثةالمصدر: إعداد 

مقػدار مػا ينفقػو كػؿ نشػاط إنتػاجي  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود األنشطة اإلنتاجية مػع صػؼ اإلعانػات .6
اإلعانػػات عمػػػى ىػػػذه مػػف اإلعانػػات المقدمػػػة إليػػو مػػػف قبػػؿ الحكومػػػة إلنتػػاج منتجاتػػو، لػػػذلؾ سػػنوزع 

 كتب المركزي لئلحصاء وفؽ الجدوؿ التالي: ما ىو وارد في الم وفؽ ،األنشطة اإلنتاجية
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 )بآالؼ ؿ. س( 2009كؿ نشاط إنتاجي لعاـ  وفؽ اإلعانات المقدمة 24 الجدوؿ رقـ
صناعة  زراعة البياف

 استخراجية
 صناعة

 تحويمية 
 كيرباء 
 ومياه

إنشاءات 
 وتشييد

 خدمات 
 إنتاج

خدمات مختمفة 
باستثناء 
 الحكومة

خدمات 
الحكومة 
 العامة

ات
عان
اإل

 -1
6,7

88
,00

0
 

0 

-5
3,5

70
,00

0
 -1

5,4
79

,00
0

 

0 

- 
46

,26
4,0

00
 

0 0  

 ىيبة تخطيط الدولةمديرية الحسابات القومية، المصدر: المكت  المركزي لإلحصاء، 
تتػػوزع بػػيف كػػؿ مػػف صػػندوؽ الػػدعـ  إف اإلعانػػة المقدمػػة مػػف قبػػؿ الحكومػػة إلػػى القطػػاع الزراعػػي

فقػػد بمػػغ حجػػـ اإلعانػػة المقدمػػة إلػػى  ،ىيئػػة تخطػػيط الدولػػة ج األقطػػاف، ووفػػؽوالػػدعـ  لحمػػ ،الزراعػػي
( ألػػػػؼ 7,735,000) ، منيػػػا( ألػػػؼ ؿ.س16,788,000) مػػػػا مقػػػداره  2009قطػػػاع الزراعػػػة لعػػػاـ 

وجيػػػة نظػػػر ىيئػػػة والبػػػاقي خػػػاص بصػػػندوؽ الػػدعـ الزراعػػػي، ىػػػذا مػػػف  ،لػػدعـ حمػػػج األقطػػػاف ؿ.س
 انػػة المقدمػة إلػػى حمػج األقطػػاف وفػػؽتخطػيط الدولػػة، أمػا المكتػػب المركػزي لئلحصػػاء فيقػوؿ أف اإلع

لػػذلؾ  فر لػػدييـ رقػػـ لصػػندوؽ الػػدعـ الزراعػػي،ا، وال يتػػو ألػػؼ ؿ.س (5,580,000) مبػػدأ االسػػتحقاؽ
أمػػا اإلعانػػة  االعتمػػاد فػػي بنػػاء ىػػذه المصػػفوفة عمػػى الػػرقـ الصػػادر عػػف ىيئػػة تخطػػيط الدولػػة، جػرى

منيػػػػا  ( ألػػػػؼ ؿ.س53,570,000) المقدمػػػػة إلػػػػى قطػػػػاع الصػػػػناعة التحويميػػػػة فقػػػػد بمغػػػػت بالمجمػػػػؿ
( ألػػػػؼ 20,565,000) إعانػػػػة مقدمػػػػة إلػػػػى صػػػػناعة الخبػػػػز والبػػػػاقي ،( ألػػػػؼ ؿ.س33,005,000)

 إعانػػػػػة مقدمػػػػػة إلػػػػػى المصػػػػػافي النفطيػػػػػة، أمػػػػػا الػػػػػدعـ المقػػػػػدـ إلػػػػػى قطػػػػػاع الكيربػػػػػاء فقػػػػػد بمػػػػػغؿ.س 
، فػػػػػػي حػػػػػػيف بمػػػػػػغ الػػػػػػدعـ المقػػػػػػدـ إلػػػػػػى قطػػػػػػاع التجػػػػػػارة كمحروقػػػػػػات ( ألػػػػػػؼ ؿ.س15,479,000)
وعمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس فػػػػإف  ،( ألػػػػؼ ؿ.س872,000) ، وقطػػػػاع النقػػػػؿ( ألػػػػؼ ؿ.س45,392,000)

 ( ألؼ ؿ.س.46,264,000)الدعـ المقدـ إلى قطاع خدمات اإلنتاج يبمغ بالمجمؿ 
فػػػػإف الجػػػدوؿ التػػػالي يبػػػػيف  ،دمػػػج عػػػػدد مػػػف القطاعػػػات مػػػػع بعضػػػيا الػػػبعض ولكػػػف بمػػػا أنػػػػو جػػػرى

 :بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  وفؽ اإلعانات
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 )بآالؼ ؿ.س( 2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  وفؽ اإلعانات 25 الجدوؿ رقـ
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف

 46,264,000- 69,049,000- 16,788,000- اإلعانات

 .المصدر: إعداد الباحثة

بػالعرض اإلجمػالي لمسػمع فػي السػوؽ  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود السػمع مػع صػؼ األنشػطة اإلنتاجيػة .7
 :وعمى ىذا األساس يتبيف لنا ما يمي ،المحمية والخارجية

 )بآالؼ ؿ. س( 2009كؿ نشاط إنتاجي لعاـ  وفؽفي السوؽ المحمية والخارجية  العرض اإلجمالي لمسمع 26 الجدوؿ رقـ

 زراعة البياف
صناعة 
 استخراجية

 صناعة
 تحويمية

 كيرباء
 ومياه

إنشاءات 
 وتشييد

 خدمات
 إنتاج

خدمات مختمفة 
باستثناء 
 الحكومة

خدمات 
 الحكومة العامة

مع 
مس
ي ل

مال
إلج
ض ا

لعر
ا

ؽ 
سو
ي ال

ف
ية 
محم

ال جية
خار

وال
 7
8

2
,2

0
7

,0
0

0
 

5
0

7
,0

0
6

,0
0

0
 

7
9

4
,4

7
9

,0
0

0
 

2
8

0
,8

6
1

,0
0

0
 

2
1

6
,3

2
5

,0
0

0
 1

,2
8

0
,3

2
7

,0
0

0
 

6
5

2
,6

3
2

,7
3

9
 1

,0
9

6
,2

3
8

,3
9

6
 

  .المصدر: إعداد الباحثة
العػرض فػإف الجػدوؿ التػالي يبػيف  ،دمج عدد مف القطاعػات مػع بعضػيا الػبعض ولكف بما أنو جرى

 :بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  ، وفؽوالخارجية اإلجمالي لمسمع في السوؽ المحمية
بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  في السوؽ المحمية والخارجية وفؽ العرض اإلجمالي لمسمع 27 الجدوؿ رقـ

 ؿ.س(بآالؼ ) 2009
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف

في العرض اإلجمالي لمسمع 
 3,029,198,135 1,798,671,000 782,207,000 السوؽ المحمية والخارجية

 .المصدر: إعداد الباحثة

مقدار الرسوـ الجمركية المفروضة  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود السمع مع صؼ الرسوـ الجمركية .8
 ،2009االجتياد في حساب الرسوـ الجمركية لعاـ  السمع، وقد جرى أنواع عمى كؿ نوع مف

ىذه  إتباع، ولعؿ السبب في 2007لعاـ  ،بنسبة الرسوـ الجمركية في كؿ قطاعمستعينيف 
 رغـ بذؿ أقصى الجيود. ،ىو صعوبة تأميف الرسوـ الجمركية المفروضة عمى كؿ قطاع ،الطريقة
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 2007نسبة الرسـو الجمركية في كؿ قطاع لعاـ  28 الجدوؿ رقـ

 زراعة البياف
صناعة 
 استخراجية

صناعة 
 تحويمية

كيرباء 
 ومياه

إنشاءات 
 وتشييد

خدمات 
 إنتاج

خدمات مختمفة 
 باستثناء الحكومة

خدمات 
 الحكومة العامة

ـو 
رس
ة ال

سب
ن

كية
مر
الج

 

0
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6
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2
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0
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2
3
5
0
2
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0
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4
4
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4
0
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0 0 

   .المصدر: إعداد الباحثة
عممػػًا أف بالشػػكؿ التػػالي  كػػؿ قطػػاع وفػػؽ 2009الرسػػوـ الجمركيػػة فػػي عػػاـ تحسػػب  األسػػاسوعمػػى ىػػذا 

وزارة وفػػػػؽ  ،( ألػػػػؼ ليػػػػرة سػػػػورية32,386,264) ابمغػػػػت مػػػػا مقػػػػدارى 2009الرسػػػػوـ الجمركيػػػػة فػػػػي عػػػػاـ 
 :  المالية

= )نسبة الرسوـ الجمركية في ىذا النشاط لعاـ 2009الرسوـ الجمركية لنشاط إنتاجي ما في عاـ 
 (2009(*)إجمالي الرسوـ الجمركية في عاـ 2007

( ألؼ 1,517,696نجد أف الرسوـ الجمركية لقطاع الزراعة مثبًل بمغت ما مقدارىا ) ،بعد الحساب
 كؿ قطاع يبينو الجدوؿ التالي:  ، وفؽ2009الرسوـ الجمركية في عاـ وعمى ىذا األساس فإف  ،ؿ.س

 )بآالؼ ؿ.س( 2009الرسـو الجمركية المفروضة عمى السمع في كؿ قطاع لعاـ  29 الجدوؿ رقـ
صناعة  زراعة البياف

 استخراجية
 صناعة

 تحويمية 
 كيرباء 
 ومياه

إنشاءات 
 وتشييد

 خدمات 
 إنتاج

خدمات مختمفة 
 باستثناء الحكومة

خدمات 
 الحكومة العامة

ـو 
رس
ال

كية
مر
الج

 

1,
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7,
69

6
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84
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,7
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9
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19
2,
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7,
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6,
88

0
 

0 0 

 المصدر: إعداد الباحثة 
الرسػػػوـ دمػػػج عػػػدد مػػػف القطاعػػػات مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض فػػػإف الجػػػدوؿ التػػػالي يبػػػيف  لكػػػف بمػػػا أنػػػو جػػػرى

 :بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيبحسب كؿ نشاط الجمركية 
 )بآالؼ ؿ.س( 2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  الرسـو الجمركية وفؽ 30الجدوؿ رقـ 
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف

 7,816,880 23,051,689 1,517,696 الرسوـ الجمركية

 المصدر: إعداد الباحثة



 

151 
 

تمثؿ نقطة تقاطع عمود السمع مع صؼ العالـ الخارجي قيمة المستوردات بحسب كؿ نوع مف  .9
 السمع والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ: 

 نوع السمع مقدر بآالؼ الميرات السورية المستوردات وفؽ 31 الجدوؿ رقـ
صناعة  زراعة البياف

 استخراجية
 صناعة 
 تحويمية

كيرباء 
 ومياه

إنشاءات 
 وتشييد

خدمات 
 إنتاج

خدمات مختمفة 
 باستثناء الحكومة

خدمات 
 الحكومة العامة

ات
ورد
ست
الم

 77
,8

27
,3

4
8
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03

3
 62

3,
31

6,
96

5
 

3,
13

1,
71

9
 

0 0
 6,
52

8
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   2010: المجموعة اإلحصابية لعاـ المصدر
تتػػػوزع إلػػى زراعػػػة وصػػػيد  ،ؿ.س ( ألػػؼ77,827,348عممػػًا أف المسػػػتوردات لقطػػاع الزراعػػػة والبالغػػػة )

باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى أف األنشػػػػػػػطة  س،.( ألػػػػػػػؼ ؿ62,592(، )77,764,756األسػػػػػػػماؾ وفػػػػػػػؽ الترتيػػػػػػػب: )
 .صنفت تحت نشاط "خدمات مختمفة باستثناء الحكومة" ،الترفييية

المسػتوردات فػإف الجػدوؿ التػالي يبػيف  ،دمج عدد مف القطاعػات مػع بعضػيا الػبعض ولكف بما أنو جرى
 .بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  وفؽ

 (ؿ.س)بآالؼ  2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  المستوردات وفؽ 32 الجدوؿ رقـ
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف

 6,528 636,381,717 77,827,348 المستوردات

 .المصدر: إعداد الباحثة

تعويضػػػات  ،تقػػػاطع عمػػػود تعويضػػػات العػػػامميف مػػػع صػػػؼ األسػػػر )القطػػػاع العػػػائمي( تمثػػػؿ نقطػػػة .10
ألػؼ ليػرة سػورية، عممػًا  ( 2,611,854,352)وقػد بمغػت قيمتيػا مػا مقػداره  ،العامميف لمقطاع العائمي

ألف ىػػذه التعويضػػات  ،أنيػػا تتضػػمف تعويضػػات العػػامميف فػػي المنظمػػات الدوليػػة )العػػالـ الخػػارجي(
ولذلؾ وضػعنا مبمػغ إجمػالي تعويضػات العػامميف فػي حسػاب  ،موجية إلى األسر المقيمة داخؿ البمد

 األسر.

مقػدار مػا  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود اىتبلؾ رأس الماؿ الثابػت مػع صػؼ األسػر )القطػاع العػائمي( .11
 ، فقػد جػرىذا الػرقـ بشػكؿ مباشػرفر ىاونظرًا لعدـ تو  ،تقتطعو األسر مف اىتبلؾ لرأس الماؿ الثابت

، أمػػػا نقطػػػة تقػػاطع عمػػػود اىػػػتبلؾ رأس 2007حسػػابو كنسػػػبة مػػػف اىػػتبلؾ رأس المػػػاؿ الثابػػػت لعػػاـ 
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مصػػفوفة  و الحكومػػة مػػف ىػػذا االىػػتبلؾ، ووفػػؽفتمثػػؿ مقػػدار مػػا تقتطعػػ ،المػػاؿ الثابػػت مػػع الحكومػػة
 تصػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى نسػػػػػػػػبة ،فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػكؿ اىػػػػػػػػتبلؾ رأس المػػػػػػػػاؿ الثابػػػػػػػػت إلػػػػػػػػى القطػػػػػػػػاع العػػػػػػػػائمي ،2007

حػػػػػوالي نسػػػػػبة اىػػػػػتبلؾ رأس المػػػػػاؿ الثابػػػػػت إلػػػػػى الحكومػػػػػة فػػػػػي حػػػػػيف تصػػػػػؿ  ،(0.87772622)
تبػػيف أف مجمػػوع  ،مديريػػة الحسػػابات القوميػػة لممكتػػب المركػػزي لئلحصػػاء ووفػػؽ ،(0.12227377)

، وعمػػػى ألػػؼ ؿ.س( 101,101,000األنشػػطة اإلنتاجيػػة ) بلؾ رأس المػػاؿ الثابػػت المػػوزع وفػػػؽاىػػت
إلػػػػػػػى القطػػػػػػػاع العػػػػػػػائمي يصػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى الممنػػػػػػػوح ىػػػػػػػذا األسػػػػػػػاس فػػػػػػػإف اىػػػػػػػتبلؾ رأس المػػػػػػػاؿ الثابػػػػػػػت 

صػؿ إلػػى فإنػو ي إلػى الحكومػةالممنػوح ، أمػا اىػتبلؾ رأس المػاؿ الثابػت ألػؼ ؿ.س( 88,738,999)
  .  ألؼ ؿ.س (12,362,001)
ا تحصؿ م تمثؿ نقطة تقاطع عمود فائض التشغيؿ مع صؼ األسر )القطاع العائمي( مقدار .12

( مف 0893) 2007مصفوفة عاـ  ض، وقد بمغت نسبة ىذا الفائض وفؽمف ىذا الفائعميو األسر 
، (0807، في حيف بمغت نسبة الفائض الموجو لمحكومة )2007إجمالي فائض التشغيؿ لعاـ 

افرت البيانات التي تو  ووفؽعممًا أف تحويبلت األسر إلى العالـ الخارجي تتضمف فائض التشغيؿ، 
إذ بمغ مجموع فائض التشغيؿ الموزع عمى  ،2009حساب فائض التشغيؿ لعاـ  لدينا جرى

 فائض التشغيؿحجـ وعمى ىذا األساس فإف ( ألؼ ؿ.س، 1,140,360,783)األنشطة اإلنتاجية 
الخاص أما فائض التشغيؿ ( ألؼ ؿ.س، 1,060,535,528)يصؿ إلى الخاص باألسر 

 ( ألؼ ؿ.س. 79,825,255)إلى بالحكومة فإنو يصؿ 

 ، االستيبلؾ النيائي وقد جرىتمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب األسر مع صؼ حساب السمع .13
والجدوؿ التالي يبيف حجـ االستيبلؾ  ،بيانات المكتب المركزي لئلحصاءحسابو باالعتماد عمى 

 لؤلسر مف كؿ نوع مف أنواع السمع.النيائي 
 نوع السمع مقدر بآالؼ الميرات السورية االستيالؾ النيابي لألسر وفؽ 33الجدوؿ رقـ 
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االسػػتيبلؾ فػػإف الجػػدوؿ التػػالي يبػػيف  ،دمػػج عػػدد مػػف القطاعػػات مػػع بعضػػيا الػػبعض لكػػف بمػػا أنػػو جػػرى
 بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  وفؽ ،لؤلسرالنيائي 

 )بآالؼ ؿ.س( 2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  وفؽ لألسراالستيالؾ النيابي  34 الجدوؿ رقـ
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف

 877,504,686 480,973,957 150,100,357 لألسراالستيالؾ النيابي 

 .المصدر: إعداد الباحثة

بمقدار التحويبلت الجارية مف األسر  ،مع صؼ العالـ الخارجيتمثؿ نقطة تقاطع عمود األسر  .14
 2009ميزاف المدفوعات لعاـ  وقد بمغت ىذه التحويبلت وفؽإلى العالـ الخارجي، 

 اعتبار القطاعات األخرى تمثؿ القطاع العائمي.  ، بعد أف جرى( ألؼ ؿ.س47,644,000)

ر مف ضرائب مقدار ما تدفعو األس ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود األسر مع صؼ الضرائب المباشرة .15
( 195,941,000فقد بمغت ما مقداره ) 2009الموازنة العامة لمدولة لعاـ  مباشرة لمحكومة، ووفؽ

 .ألؼ ؿ.س

األسر ألجؿ االستثمار،  مقدار ما تدخره ،نقطة تقاطع عمود األسر مع صؼ االستثمار تمثؿ .16
جمالي إنفاقيـ فإف ادخار األسر  ،وبما أف االدخار ىو عبارة عف الفرؽ بيف إجمالي دخؿ األسر وا 

  يمكف أف يحسب وفؽ ما يمي:  

= مجموع تعويضات عوامؿ اإلنتاج+تحويبلت كؿ مف الحكومة والعالـ الخارجي إجمالي دخؿ األسر
 .لؤلسر

إف مبمغ تعويضات العامميف محسوب لدينا، أما فيما يتعمؽ بتحويبلت العالـ الخارجي  ،في الحقيقة
( ألؼ ؿ.س، أما بالنسبة 494,000) 2009ىيئة تخطيط الدولة لعاـ  فقد بمغ وفؽ لؤلسر

 ما تقدمو الحكومة إلى األسر وفؽ بمغ إجماليفيمكف أف نقوؿ فييا:  األسر إلىلتحويبلت الحكومة 
( ألؼ 6,329,000منيا ) ( ألؼ ؿ.س،8,789,000ة كمصدر معتمد ليذه البيانات )وزارة المالي

( ألؼ ؿ.س مخصصة لتأميف مادة الرز. 2,460,000ؿ.س مخصصة لتأميف مادة السكر، و)
وبما أننا ال نعرؼ إف كاف ىناؾ تحويبلت حكومية أخرى لؤلسر غير السكر والرز فقد اجتيدنا في 

بمغت نسبة التحويبلت وفؽ ما يمي:  مسح دخؿ ونفقات األسرة حساب حجـ ىذه التحويبلت مف
( مف إجمالي دخؿ األسرة 0807)2009مسح دخؿ ونفقات األسرة لعاـ  ومية لؤلسر وفؽالحك
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أف متوسط دخؿ  بالشير وعمى ىذا األساس يمكف استنتاج مبمغ التحويبلت الحكومية لؤلسر، عمماً 
 ( ؿ.س20,058.20)ىذا المسح ىو  األسرة بالشير وفؽ

 ؿ.س.  1404807=  0807* 20,058.20تحويبلت الحكومة لؤلسرة في الشير= 
 ؿ.س  168488888=  12*1404807تحويبلت الحكومة لؤلسرة بالسنة = 

أسرة  (4,000,000ىو ) 2009مسح دخؿ ونفقات األسر لعاـ  األسر وفؽعمى اعتبار أف عدد 
 السنة = تحويبلت الحكومة لؤلسر فيفي سورية فإف 

 ألؼ ؿ.س 67,395,552=  ؿ.س 67,395,552,000=  4,000,000*168488888 

أما  ( ألؼ ؿ.س.3,829,018,431فإف دخؿ األسر اإلجمالي يبمغ ما مقداره ) ،وبناًء عمى ما سبؽ
مضافًا  ،فإنو يتمثؿ في مجموع االستيبلؾ النيائي لؤلسر مف مختمؼ السمع ،إجمالي إنفاؽ األسر
 وتحويبلت األسر إلى العالـ الخارجي. ،لو الضرائب المباشرة

 ( ألؼ ؿ.س. 1,752,164,000وعمى ىذا فإف إنفاؽ األسر اإلجمالي يبمغ ما مقداره )
 ( ألؼ ؿ.س. 2,076,854,431وبناًء عمى ما تقدـ فإف ادخار األسر يبمغ ما مقداره )

ؾ العاـ، باالستيبل ،)خدمات الحكومة العامة(تمثؿ نقطة تقاطع عمود الحكومة مع صؼ السمع  .17
 .( ألؼ ؿ.س301,815,000)2010لعاـ  المجموعة اإلحصائية وفؽ 2009وقد بمغ في عاـ 

، وقد تمثؿ نقطة تقاطع عمود الحكومة مع صؼ األسر بالتحويبلت مف قبؿ الحكومة إلى األسر .18
 ألؼ ؿ.س (67,395,552ما ذكر قبؿ قميؿ ما مقداره ) بمغت ىذه التحويبلت وفؽ

بالتحويبلت مف قبؿ الحكومة إلى  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود الحكومة مع صؼ العالـ الخارجي .19
ميزاف المدفوعات  الحكومة إلى العالـ الخارجي وفؽ وقد بمغ إجمالي ما تقدمو ،العالـ الخارجي

 ( ألؼ ؿ.س.1,963,000) 2009لعاـ 

 ،القطاع الصادرات وفؽب ،صؼ السمعتمثؿ نقطة تقاطع عمود حساب العالـ الخارجي مع  .20
 .2010ىو المجموعة اإلحصائية لعاـ  ،ومصدر ىذه البيانات
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 مقدرة بآالؼ ؿ.س 2009القطاع لعاـ  الصادرات السورية وفؽ 35 الجدوؿ رقـ
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 .2010المصدر: المجموعة اإلحصابية لعاـ 
، ( ألؼ ؿ.س69,522,365)قطاعيف: قطاع الزراعة والصيد والحراجة  عممًا أف قطاع الزراعة يشمؿ

فمـ يرد سوى نشاط  ،( ألؼ ؿ.س، أما بالنسبة لقطاع خدمات اإلنتاج24,683وقطاع صيد األسماؾ )
تصنيؼ أنشطة ترفييية وثقافية ورياضية تحت نشاط خدمات  (، عممًا أنو جرى0ارة الجممة وىي )تج

أخرى تحت قطاع خدمات تصنيؼ أقساـ  ( ألؼ ؿ.س، كما جرى59,910مختمفة باستثناء الحكومة )
 ( ألؼ ؿ.س.40,000,000الحكومة العامة )

الصػػادرات فػإف الجػػدوؿ التػالي يبػيف  ،دمػج عػدد مػػف القطاعػات مػع بعضػػيا الػبعض ولكػف بمػا أنػو جػػرى
 .بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط وفؽ السورية 

 .)بآالؼ ؿ.س( 2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  الصادرات السورية وفؽ 36 الجدوؿ رقـ
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف

 40,059,910 378,723,303 69,547,048 الصادرات السورية

  .المصدر: إعداد الباحثة
الحكومة ألجؿ  نقطة تقاطع عمود الحكومة مع صؼ االستثمار مقدار ما تدخره تمثؿ .21

جمالي إنفاقيا فإف  ،االستثمار، وبما أف االدخار ىو عبارة عف الفرؽ بيف إجمالي دخؿ الحكومة وا 
  ادخار الحكومة يمكف أف يحسب وفؽ ما يمي:  

الحكومة=مجموع تعويضات عوامؿ اإلنتاج + تحويبلت العالـ الخارجي لمحكومة + إجمالي دخؿ 
 .ضرائب غير مباشرة+اإلعاناتضرائب مباشرة + رسوـ جمركية + 

 ( ألؼ ؿ.س.338,791,520وعمى ىذا فإف دخؿ الحكومة اإلجمالي يبمغ ما مقداره )
مضافًا لو تحويبلت  ،فإنو يتمثؿ في االستيبلؾ النيائي لمحكومة ،أما إجمالي إنفاؽ الحكومة   

 الحكومة لكؿ مف األسر والعالـ الخارجي.
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 ( ألؼ ؿ.س. 371,173,552وعمى ىذا فإف إنفاؽ الحكومة اإلجمالي يبمغ ما مقداره ) 
 ( ألؼ ؿ.س. 32,382,032-وبناًء عمى ما سبؽ فإف ادخار الحكومة يبمغ ما مقداره ) 
بمقدار التحويبلت الجارية مف العالـ  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود العالـ الخارجي مع صؼ األسر .22

( ألؼ 494,000ما مقداره ) 2009ىيئة تخطيط الدولة لعاـ  وقد بمغت وفؽالخارجي إلى األسر 
 ؿ.س. 

تمثؿ نقطة تقاطع عمود العالـ الخارجي مع صؼ الحكومة بالتحويبلت الجارية مف العالـ  .23
( ألؼ 250,000ما مقداره ) 2009ميزاف المدفوعات لعاـ  وفؽوقد بمغت الخارجي إلى الحكومة، 

  .س. ؿ
مقدار االستثمار األجنبي  ،نقطة تقاطع عمود العالـ الخارجي مع صؼ االستثمار تمثؿ .24

جمالي إنفاقو  )االدخار(، وبما أف االدخار ىو عبارة عف الفرؽ بيف إجمالي دخؿ العالـ الخارجي وا 
  فإف ادخار العالـ الخارجي يمكف أف يحسب وفؽ ما يمي:  

ات مف مختمؼ السمع + تحويبلت كؿ مف األسر العالـ الخارجي=مجموع المستوردإجمالي دخؿ 
  .والحكومة لمعالـ الخارجي

 ( ألؼ ؿ.س.763,822,593وعمى ىذا فإف دخؿ العالـ الخارجي اإلجمالي يبمغ ما مقداره )
مضافًا ليا  ،فإنو يتمثؿ في الصادرات مف مختمؼ السمع ،أما إجمالي إنفاؽ العالـ الخارجي

 ف األسر والحكومة.تحويبلت العالـ الخارجي لكؿ م
 ( ألؼ ؿ.س. 489,074,261وعمى ىذا فإف إنفاؽ العالـ الخارجي اإلجمالي يبمغ ما مقداره )
 ( ألؼ ؿ.س. 274,748,332وبناًء عمى ما سبؽ فإف ادخار العالـ الخارجي يبمغ ما مقداره )

تـ تحصيمو مف  تمثؿ نقطة تقاطع عمود الضرائب المباشرة مع صؼ الحكومة مقدار ما .25
 2009وقد بمغ إجمالي الضرائب المباشرة بحسب الموازنة العامة لمدولة لعاـ  ،الضرائب المباشرة

 .س. ( ألؼ ؿ195,941,000)

تحصيمو مف  ، مقدار ما جرىتمثؿ نقطة تقاطع عمود الضرائب غير المباشرة مع صؼ الحكومة .26
مديرية الحسابات القومية  ، وفؽالضرائب غير المباشرة، وقد بمغ إجمالي الضرائب غير المباشرة

 .س. ( ألؼ ؿ150,128,000) 2009في المكتب المركزي لئلحصاء لعاـ 



 

157 
 

تحصيمو مف  جمركية مع صؼ الحكومة، مقدار ما جرىتمثؿ نقطة تقاطع عمود الرسوـ ال .27
طريقة حسابنا لمرسوـ الجمركية في عاـ  الرسوـ الجمركية وفؽغ إجمالي الرسوـ الجمركية، وقد بم

 .س. ( ألؼ ؿ32,386,264) 2009

بمقدار ما تدفعو الحكومة لقاء تقديـ  ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود اإلعانات مع صؼ الحكومة .28
عاـ  إعانات لؤلنشطة اإلنتاجية المختمفة، وقد بمغ مجموع اإلعانات المقدمة مف قبؿ الحكومة في

 . ( ألؼ ؿ.س132,101,000-)لمختمؼ األنشطة اإلنتاجية  2009

وقد اعتبر  ،لرأسماليبإجمالي التكويف ا ،تمثؿ نقطة تقاطع عمود االستثمار مع صؼ السمع .29
انطبلقًا مف ضرورة مساواة مجموع العمود مع مجموع عنصر موازف في المصفوفة، لذلؾ و 

أنو الفرؽ بيف المجموع الكمي لمعمود مطروحًا  الصؼ، فقد حسب االستثمار في كؿ سمعة عمى
منو كؿ مف )الصادرات، واالستيبلؾ النيائي، واالستيبلؾ الوسيط(، وبغرض التوضيح أكثر نورد 

  :المثاؿ التالي وليكف لقطاع الزراعة مثبلً 
 ألؼ ؿ.س.  782,207,000المجموع الكمي لعمود السمع الزراعية = 

( ألؼ ؿ.س، واالستيبلؾ النيائي لؤلسر مف 69,547,048تبمغ ) عممًا أف الصادرات الزراعية
( ألؼ ؿ.س، أما االستيبلؾ الوسيط الخاص بقطاع الزراعة 150,100,357السمع الزراعية يبمغ )
 ( ألؼ ؿ.س.   205,290,857فقد بمغ ما مقداره )

 لؼ ؿ.س.( أ436,613,782)وعمى ىذا األساس فإف حجـ االستثمار في السمع الزراعية يكوف 
 وبنفس الطريقة يمكف حساب االستثمار لباقي السمع المختمفة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 )بآالؼ ؿ.س( 2009كؿ نوع مف السمع لعاـ  إجمالي تكويف رأس الماؿ وفؽ 37 الجدوؿ رقـ
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بيف األسر  ( ألؼ ؿ.س2,319,220,731البالغ ) إجمالي االستثمار وعمى ىذا األساس يتوزع
   .والحكومة والعالـ الخارجي

 إجمػػاليفػػإف الجػػدوؿ التػػالي يبػػيف  ،دمػػج عػػدد مػػف القطاعػػات مػػع بعضػػيا الػػبعض ولكػػف بمػػا أنػػو جػػرى
 .بعد الدمج 2009لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  وفؽتكويف رأس الماؿ الثابت 

 ) بآالؼ ؿ.س(2009بعد الدمج لعاـ  إنتاجيكؿ نشاط  تكويف رأس الماؿ الثابت وفؽ إجمالي 38 الجدوؿ رقـ
 خدمات أخرى إنتاجيةقطاعات  زراعة البياف
 1,282,857,014 599,749,935 436,613,782 الماؿ الثابت إجمالي تكويف رأس

  .المصدر: إعداد الباحثة
دوف  ،عند بناء نموذج التوازف العاـ الخاص بيذه الدراسة ناء المصفوفة السابقة ال معنى لوإف ب

ىو أف الطمب  ،العاـ حد شروط بناء نماذج التوازفالتوازف بيف الطمب والعرض، فمف أ تحقيؽ شرط
بناؤىا باعتماد عنصر  ادًا إلى ذلؾ جرى العمؿ عمى توازف المصفوفة التي جرىيساوي العرض، واستن

المجوء إلى مصادر  في العمود "االدخار" عممًا أنو جرىموازف في السطر "االستثمار" وعنصر موازف 
ة العديد مف الخبراء االقتصادييف في بناء واستشار  ،عديدة لتأميف البيانات البلزمة لبناء ىذه المصفوفة

 وتوازف مصفوفة المحاسبة االجتماعية. 
يمكف أف نبدأ بكتابة  ،بناء ىذه المصفوفة وتحقؽ توازنيا بيف العرض والطمب واآلف وبعد أف جرى

بغية التوصؿ إلى  ،GAMSباستخداـ برنامج  ،نموذج التوازف العاـ المبلئـ لمنظاـ الضريبي السوري
  النظاـ الضريبي السوري. ترفع مف كفاءة التي يمكف أف  ،مف النتائج عدد
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 انفصم انثاًَ
 بُاء منىرج انتىازٌ انؼاو ادلالئى نهُظاو انضرٌبً انسىري

 

نستطيع اآلف أف نبدأ  ،وتحقؽ توازنيا ،2009بعد أف قمنا ببناء مصفوفة المحاسبة االجتماعية لعاـ 
 اإلصدارذو  ،GAMSببناء نموذج التوازف العاـ المبلئـ لمنظاـ الضريبي السوري باستخداـ برنامج 

أف االقتصاد السوري  :مف الفرضيات أوليارنا، مع األخذ بعيف االعتبار العديد كما سبؽ وذك 23.5
وليذا سيكوف ىناؾ واردات  ،اقتصاد مفتوح لو عبلقات تجارية مع العالـ الخارجي. المدروس
 يوجد استيبلؾ وسيطوثانييا وادخار أجنبي،  ،ورسوـ جمركية عمى الواردات ،وصادرات

Intermediate Consumption   واستثمار ادخاريوجد ف أما ثالثيا، اإلنتاجيةمستخدـ في العممية 
investment وقطاع حكوميGovernment  ، المباشرة وغير جمع الضرائب بالحكومة حيث تقوـ

مكوف مف  االقتصادورابعيا ، ضرائبو ما تحصؿ عميو مف أرباح منفؽ ، وتوالرسوـ الجمركية المباشرة
يوجد قطاع عائمي وخامسيا ، (، اىتبلؾ رأس الماؿ الثابت، فائض التشغيؿ)العمؿ ثبلثة عوامؿ إنتاج

 . Householdواحد 
ويتكوف  ،فقط 2009وذج استاتيكي بدراسة عاـ نموذج التوازف العاـ الخاص بيذه الدراسة نميختص 
 وفؽكؿ سمعة  إنتاجيتـ دمج بعض القطاعات مع بعضيا، حيث  جرىبعد أف  ،سمع مف ثبلث

العرض والطمب عمى عمى افتراض أف  ،أخرى، خدمات( إنتاجيةقطاعات )زراعة، ليا  القطاع المبلئـ
 تغير سعري مرنة، وفي ظؿ سوؽ منافسة كاممة.  آليةالسمع يتوازف وفؽ 

يمكف أف نوضح ىيكؿ االقتصاد السوري وفؽ  ،نموذج التوازف العاـ المبني في ىذه الدراسة وفؽ
حيث  Market for factors of productionالمخطط التالي: ونبدأ مف سوؽ عوامؿ اإلنتاج 

 Depreciation of fixedالماؿ الثابت ، استيبلؾ رأسLaborالعمؿ  :الطمب عمى عوامؿ اإلنتاج

capital فائض التشغيؿ ،Operation Surplus ف مجموع ىذه العوامؿ تشكؿ مع المدخبلت ، وا 
وىذا يشكؿ الكتمة  ،Domestic Productionاإلنتاج المحمي  ،Intermediate Inputsالوسيطة 
. إف جزءًا مف كتمة اإلنتاج المحمي Domestic Production block)كتمة اإلنتاج المحمي( األولى
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 <Supply>العرض ،Supply from Import Marketيشكؿ مع المستوردات مف العالـ الخارجي 
(Armington's Composite goods) يحّوؿ إلى  ،عممًا أف الجزء اآلخر مف اإلنتاج المحمي

ف اإلشارة إلى أف الحكومة ، وىنا ال بد مSupply to Export Marketالتصدير إلى العالـ الخارجي 
كما تفرض رسوـ ، Indirect tax on Productionتفرض ضرائب غير مباشرة عمى اإلنتاج 

تشكؿ كؿ مف الصادرات والمستوردات واالدخار  .Import Tariffجمركية عمى كؿ مف المستوردات 
ًا أف إجمالي عمم Foreign Trade- block بكتمة التجارة األجنبية  Foreign Savingاألجنبي 
وادخار  ،Government Savingوادخار الحكومة   ،يتكوف مف كؿ مف االدخار األجنبي ،االدخار
ف ىذا االدخار يحوؿ إلى استثمار بطبيعة الحاؿ  ،Household Savingاألسر  .  Investmentوا 

مع إنفاؽ الحكومة  ،Household Consumptionباإلضافة إلى ذلؾ يشكؿ إنفاؽ األسر
Government Consumption   والطمب عمى المدخبلت الوسيطة Intermediate Inputs 

والذي مف  Demand>  (Composite goods purchased in block،)>بالطمب الكمي  
 <Supply>      توضيحو  ، الذي سبؽ وجرىالمفترض أف يتساوى مع العرض الكمي

Arminton's) Composite goods)  عممًا أف دخؿ األسر Household Income،  يتأتى مف
ونسبة  ،، ونسبة مف استيبلؾ رأس الماؿ الثابتWagesتعويضات عوامؿ اإلنتاج كرواتب وأجور 

عمى ىذا الدخؿ،  Direct tax، حيث تفرض الحكومة ضرائب مباشرة Interestمف فائض التشغيؿ  
شرة والرسوـ الجمركية دخؿ الضرائب غير المبا إلى جانب كؿ مف ،ويشكؿ ىذا النوع مف الضرائب

  Government Revenueالحكومة 
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98االقتصاد وفؽ النموذج وآلية التوازفىيكؿ  31 الشكؿ رقـ

                                                             
98 JOMAA, Khaled Abdul Rahman: Impact of Tariff Reduction in Agricultural Products and Food Industry on Urban and Rural Households in Syria: Computable 
General Equilibrium Analysis, the Graduate School of Life and Environmental Sciences, the University of Tsukuba, 2012, p55. 
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 SAMيعتمد باألساس عمى بناء مصفوفة المحاسبة االجتماعية  ،في الحقيقة إف بناء نموذج توازف عاـ
وآلية بنائيا  ،كقاعدة بيانات تفصيمية مع تحقؽ لشرط توازنيا، وقد سبؽ توضيح مفيوـ ىذه المصفوفة

فإنو مف الضروري التعرؼ عمى متغيرات ىذا  ،النموذجبشكؿ نظري وعممي. لكف قبؿ أف نبدأ ببناء 
 النموذج الداخمية والخارجية والعبلقات المتعمقة بكؿ متغير مف ىذه المتغيرات:

 المتغيرات الداخمية:  .1
        عامؿ اإلنتاج المستخدـ مف قبؿ القطاعj بمعنى تقاطع سطر عامؿ اإلنتاج .h  مع عمود

 .SAMفي مصفوفة  j النشاط اإلنتاجي
     مجموع عوامؿ اإلنتاج )العمؿ واىتبلؾ رأس الماؿ وفائض التشغيؿ( المستخدمة مف قبؿ

 .jالقطاع 
       مقدار االستيبلؾ الوسيط المستخدـ مف قبؿ القطاعj  مف السمعةi. ر أي تقاطع سط

 .السمع مع عمود النشاط اإلنتاجي
     المخرجات مف كؿ قطاعj  مجموع االستيبلؾ الوسيط المستخدـ وىي عبارة عف ناتج جمع(

 . (jمع مجموع عوامؿ اإلنتاج المستخدمة مف قبؿ القطاع  iمف السمعة jمف قبؿ القطاع 
   

 ي تقاطع سطر السمع مع عمود األسرأ iإنفاؽ األسر مف السمعة   
   

 .د الحكومةأي تقاطع سطر السمع مع عمو  iإنفاؽ الحكومة مف السمعة   

   
 .الطمب عمى االستثمار وىو عبارة عف نقطة تقاطع سطر السمع مع عمود االستثمار  

    الصادرات وىي عبارة عف تقاطع سطر السمع مع عمود العالـ الخارجي.  
    المستوردات وىي عبارة عف تقاطع سطر العالـ الخارجي مع عمود السمع. 

    واالستثمار  .السمعة المركبة آرمنيغتوف ويعبر عنيا بمجموع كؿ مف إنفاؽ األسر والحكومة
 .iمف السمعة  jومجموع االستيبلؾ الوسيط لكؿ قطاع إنتاجي 

     السمعة المحمية سنتوقؼ عندىا بعد أف ننتيي مف توضيح المتغيرات الخارجية وما بقي مف
 .المتغيرات الداخمية

    ادخار األسر وىو عبارة عف تقاطع سطر االستثمار مع عمود األسر. 
    ادخار الحكومة وىو عبارة عف تقاطع سطر االستثمار مع عمود الحكومة. 

    ضرائب مباشرة وىي عبارة عف تقاطع سطر الضرائب المباشرة مع عمود السمع.   
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قاطع سطر الضرائب غير المباشرة مع وىي عبارة عف ت jضرائب غير مباشرة عمى القطاع   

  .jعمود األنشطة اإلنتاجية 
   

  .jاإلعانات المقدمة مف قبؿ الحكومة إلى القطاع   
   

الرسوـ الجمركية المفروضة عمى المستوردات مف السمع بمعنى تقاطع سطر العالـ الخارجي   
 .مع عمود السمع

    ا بعد أف ننتيي مف توضيح معندى سنتوقؼ إجمالي دخؿ الحكومة   ، إجمالي دخؿ األسر
 ة.المتغيرات الخارجية وما بقي مف المتغيرات الداخمي

   
 . hسعر عامؿ اإلنتاج   

   
 . jسعر عامؿ اإلنتاج المركب في القطاع   

   
   .jسعر المخرجات لكؿ قطاع إنتاجي   

   
 .آرمينغتوف()سمعة  iسعر السمعة المركبة   

   
  .بالعممة المحمية iسعر السمعة المصدرة   

   
 . iسعر السمعة المستوردة   

   
  .iسعر السمعة المحمية   

 𝜀 سعر الصرؼ.  
 jفي القطاع  ، وعامؿ اإلنتاج المركبh أما فيما يتعمؽ بسعر كؿ مما يمي: عامؿ اإلنتاج

، السمعة المصدرة، السمعة المستوردة، السمعة المحمية، المركبةالسمعة  مف السمعة المحمية، والمخرجات
 وي الواحد الصحيح. اسعر الصرؼ فإننا سنفترضيا جمعيًا تس

 WALRAS0 (في حالة التوازف يعبر عف اختبلؿ التوازف )يجب أف يساوي الصفر ،متغير وىمي 
    .تحضيرًا لدالة اليدؼ في النموذج وذلؾ

 المتغيرات الخارجية:  .2
      تعويضات كؿ عامؿ مف عوامؿ اإلنتاج حصة األسر مفh أي تقاطع سطر األسر مع ،

  hعمود عوامؿ اإلنتاج 
      حصة الحكومة مف تعويضات كؿ عامؿ مف عوامؿ اإلنتاجh أي تقاطع سطر الحكومة ،

  hمع عمود عوامؿ اإلنتاج 
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         خمسةبيف كؿ مف األسر والحكومة والعالـ الخارجي، وتتوزع عمى التحويبلت التي تجري 
 أنواع مف التحويبلت: 

            وىي عبارة عف تقاطع سطر  ،تحويبلت مف األسر إلى العالـ الخارجي
 .العالـ الخارجي مع عمود األسر

            وىي عبارة عف تقاطع سطر  ،تحويبلت مف الحكومة إلى العالـ الخارجي
 .العالـ الخارجي مع عمود الحكومة

            وىي عبارة عف تقاطع سطر األسر  ،تحويبلت مف الحكومة إلى األسر
 مع عمود الحكومة

            وىي عبارة عف تقاطع سطر  ،تحويبلت مف العالـ الخارجي إلى األسر
 .األسر مع عمود العالـ الخارجي

             تحويبلت مف العالـ الخارجي إلى الحكومة وىو عبارة عف تقاطع سطر
  .الحكومة مع عمود العالـ الخارجي

    لـ وىو عبارة تقاطع سطر االستثمار مع عمود العا ،االدخار األجنبي بالدوالر األمريكي
 .الخارجي مقسومة عمى سعر الصرؼ

 اآلف أصبح بإمكاننا عرض العبلقة الخاصة بكؿ مف إجمالي دخؿ األسر والحكومة: 
    وىو عبارة عف مجموع تعويضات عوامؿ اإلنتاج وتحويبلت كؿ مف  ،إجمالي دخؿ األسر

 الحكومة والعالـ الخارجي إلى األسر ويتمثؿ ىذا بالعبلقة:

   ∑  
 
   

 

                       𝜀 

     ،إجمالي دخؿ الحكومة: وىو عبارة عف حاصؿ جمع كؿ مف )تعويضات عوامؿ اإلنتاج
الضرائب المباشرة، الضرائب غير المباشرة، الرسوـ الجمركية، اإلعانات، التحويبلت مف العالـ 

 الخارجي( ويعبر عف ذلؾ بالعبلقة:

   ∑  
    

 

               
  ∑  

 

 

 ∑  
 

 

 ∑  
 

 

 

   
 سعر الصادرات بالدوالر األمريكي ونفترض مسبقًا أنو يساوي الواحد.    

   
 سعر المستوردات بالدوالر األمريكي ونفترض مسبقًا أنو يساوي الواحد.    



 

165 
 

    
ويحسب بقسمة الضرائب غير المباشرة عمى حجـ انتاج  معدؿ الضرائب غير المباشرة  

 تالية: وذلؾ بالعبلقة ال jالقطاع
  
    

     
   

معدؿ الرسوـ الجمركية بالحالة األساسية ويحسب بقسمة الرسوـ الجمركية عمى المستوردات   
 بشرط اف تكوف المستوردات ال تساوي الصفر والعبلقة التالية توضح ذلؾ:

  
    

     
   

 وتساوي معدؿ الرسوـ الجمركية بالحالة األساسية. معدؿ الرسوـ الجمركية   
  
وىو عبارة عف حاصؿ قسمة اإلعانات الممنوحة لكؿ قطاع  jمعدؿ اإلعانات الخاصة بالقطاع    

 والعبلقة التالية تعبر عف ذلؾ:  عمى السمعة المركبة آرمينغتوف jإنتاجي
  
 
   

 
    

    :معدؿ الضرائب المباشرة الخاصة باألسر ويحسب مف العبلقة التالية  

      (∑  
 
   

 

                       𝜀) 

 السمعة المحمية ونعبر عنيا بالعبلقة التالية:     أما بالنسبة إلى
   (    

 )        
وليذا نسب لكؿ متغير  SAMإف نواتج ىذه العبلقات مبنية عمى القيـ األساسية الواردة في المصفوفة 

 . 0مف ىذه المتغيرات
مرحمة أساسية في بناء نموذج التوازف العاـ  Calibration المعايرة ننتقؿ اآلف إلى مرحمة

تائج المستخرجة، في ىذه والتي يقصد بيا بشكؿ عاـ التحقؽ مف صحة العبلقات والتدقيؽ في الن
 المرحمة مف الضروري التعريؼ بالمرونات الداخمة في بناء النموذج:  

 sigma(i)     السمعة المحمية أو المستوردة( 99نة اإلحبلؿمرو( 

                                                             
 لتغير النسبي في األسعار النسبية ليذه العناصرالتغير النسبي في نسب عناصر اإلنتاج إلى ا :تعّرؼ مرونة اإلحبلؿ عمى أنيا 99

 .عادة بيف الصفر ، وماال نياية لمنحنيات سواء اإلنتاج المحدبة (σ)"مرونة اإلحبلؿ"تنحصر قيمة 
 مثبلً  . X2,X1كمما ازدادت درجة اإلحبلؿ بيف عنصري اإلنتاج (σ) كمما كبرت قيمة
 .الموارد يكوف كامؿماال نياية فإف اإلحبلؿ بيف  (σ) إذا بمغت قيمة
 .مساوية لمصفر فإنو ال يوجد إحبلؿ بيف عناصر اإلنتاج عمى اإلطبلؽ (σ) إذا كانت قيمة

 تتبايف مف نقطة إلى أخرى عمى المسطح اإلنتاجي وفي ىذه الحالة فإننا نكوف أماـ دالة إنتاج تتسـ بػػ تغير قيمة مرونة اإلنتاج  (σ)قيمة 
(VES). 
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 psi(i)   )مرونة التحوؿ )التحويؿ( السمعة المحمية أو المصدرة . 
 eta(i)η

 
 معممة خاصة بمرونة اإلحبلؿ  

 phi(i)   معممة خاصة بمرونة التحوؿ       
  2تساوي    و    عممًا أننا نفترض مسبقًا أف قيمة كؿ مف

ηبمرونة اإلحبلؿ  ةالخاص المعممةأما 
 

 حسب مف العبلقة التالية: فت  
η
 
 =(  -1)/   ; 

 حسب مف العبلقة التالية:  ة بمرونة التحوؿ تالخاص في حيف أف المعممة

   =(  +1)/   ; 

 بتعريؼ المعامبلت التي يمكف معايرتيا وىي عمى الشكؿ التالي: لنبدأ بعدىا 
 alpha(i)    معممة داخمة في تابع المنفعة 
 beta(h,j)     معممة داخمة في تابع اإلنتاج 
     .معممة  قياس في تابع اإلنتاج في المرحمة الثانية 
        المدخبلت الوسيطة بحسب كؿ سطر وعمود 
     عامؿ اإلنتاج المركب الداخؿ والذي يتطمبو المعامؿ 
    اإلنفاؽ الحكومي الداخؿ 
 lambda(i) λ

 
 الطمب عمى االستثمار الداخؿ 

 deltam(i)     في دالة آرمينغتوف داخمةمعممة 
 deltad(i)     في دالة آرمينغتوف   داخمةمعممة 
 gamma(i)    في دالة آرمينغتوف   داخمةمعممة 
 xid(i)ξ    في دالة التحويبلت  داخمةمعممة 
 xie(i)ξ    في دالة التحويبلت داخمةمعممة 

                                                                                                                                                                                       

 (CES) بتة لبعض الدواؿ فإف ىذه الدواؿ يطمؽ عمييا دواؿ اإلنتاج ذات مرونة اإلحبلؿ الثابتةثا (σ) إذا كانت قيمة
 .Cobb-Douglas (C-D)إذا كانت قيمة مرونة اإلحبلؿ ثابتة و تساوي الوحدة فإننا أماـ دالة إنتاج كوب دوجبلس 

 .في العممية اإلنتاجية X2,X1إلنتاج يمكف أف تحدد العبلقة بيف عنصري ا (σ) قيمة معامؿ مرونة إحبلؿ الموارد
 Substituteىما عنصريف إحبللييف   X2,X1إذا كانت قيمة معامؿ ىذه المرونة موجبة فإف العنصريف 

 مكمبلف  X2,X1إذا كانت قيمة معامؿ مرونة اإلحبلؿ سالبة فإف 
 ًا.  بشكؿ عاـ إذا كاف معامؿ مرونة اإلحبلؿ أكبر مف الواحد الصحيح يعتبر الطمب مرن
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 theta(i)    في دالة التحويبلت داخمةمعممة 
     الميؿ الحدي الدخار األسر 
     الميؿ الحدي الدخار الحكومة 

 ننتقؿ اآلف إلى مرحمة بناء المعادالت الخاصة بيذا النموذج: 
، وفي ىذا jفي ىذه المرحمة يتـ صياغة دالة تعظيـ الربح لمقطاع اإلنتاجي  اإلنتاج المحمي: .1

يعبر عف دالة اليدؼ بحيث  WALRASالتعبير عف ذلؾ بصياغة متغير وىمي  النموذج جرى
 يساوي الصفر في حاؿ تعظيـ الربح.

WALRAS0  =0; 

obj..           WALRASSQR=e=WALRAS*WALRAS;       

 وذلؾ ضمف حدود قيد اإلنتاج التقني انطبلقًا مف أف الكمية المتاحة مف عوامؿ اإلنتاج محدودة ونادرة 

     ∏ 
   

    

 

 
 

 تتمثؿ المعادالت الخاصة بمرحمة اإلنتاج بما يمي: 
 :دالة الطمب عمى عوامؿ اإلنتاج 

     
       

 

  
 

   

  :دالة الطمب عمى المدخبلت الوسيطة 
             

  :دالة الطمب عمى عوامؿ اإلنتاج المركبة 
         

 :دالة تكمفة الوحدة الواحدة مف المنتج النيائي 

  
       

 
 ∑     

 

  
  

سموؾ الحكومة ىناؾ مجموعة مف المعادالت وىي دالة الربح مف  ضمف سموؾ الحكومة: .2
الضرائب المباشرة، دالة الربح مف الضرائب غير المباشرة، دالة الربح مف الرسوـ الجمركية، دالة 

 الممنوحة مف قبؿ الحكومة، دالة طمب الحكومة وذلؾ وفؽ ما يمي:  اإلعانات
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  دالة الربح مف الضرائب المباشرة 

     (∑  
 
   

 

                       𝜀) 

  دالة الربح مف الضرائب غير المباشرة 
  
    

   
    

 دالة الربح مف الرسوـ الجمركية 
  
    

   
    

  دالة اإلعانات الممنوحة مف قبؿ الحكومة 
  
 
   

 
  
 
   

 :دالة طمب الحكومة 
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  يتمثؿ االستثمار بالمعادلة التالية:  :االستثمار .3

  
  

  

(    
 
)  

 
(          ) 

 ويتمثؿ بالمعادلة التالية:  إنفاؽ األسر: .4

  
 
 

  

(    
 
)   

 
(∑  

                              
               

 

  ) 

 ويتمثؿ بالمعادلة التالية: :دخل األسز .5

   ∑  
 
   

 

                       𝜀 

 ويتمثؿ بالمعادلة التالية:دخؿ الحكومة:  .6

      ∑  
 

 

 ∑  
 

 

 ∑  
 

 

 ∑  
 

 

                 

 معادالت االدخار في ادخار األسر والحكومة: تتمثؿ االدخار: .7
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  ويمثؿ بالعبلقة التالية:  األسر:ادخار 

      (∑  
 
   

 

                        ) 

 بالعبلقة التالية:  : ويمثؿادخار الحكومة 

      (   ∑  
 

 

 ∑  
 

 

 ∑  
 

 

 ∑  
 

 

                ) 

بكؿ مف معادلة سعر التصدير العالمي ومعادلة  وتتمثؿ معادالت التجارة الدولية التجارة الدولية: .8
  سعر االستيراد العالمي والمعادلة الخاصة بميزاف المدفوعات.   

 :وتتمثؿ بالعبلقة التالية: معادلة سعر التصدير العالمي 
  
      

   
 :معادلة سعر االستيراد العالمي: وتتمثؿ بالعبلقة التالية 

  
      

   
 :المعادلة الخاصة بميزاف المدفوعات: وتتمثؿ بالعبلقة التالية 

∑  
                                

 

 

 ∑  
                            

 

 𝜀 

 دالت التي تتعمؽ بيا ىي: المعا آرمينغتوف: .9
  :دالة آرمينغتوف 

     (     
        

  )
 

   
  :دالة الطمب عمى المستوردات 

   [
  
       

 

(    
 )  

 ]
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  :دالة الطمب عمى السمع المحمية 

   [
  
       

 

  
 ]

 
    

   

 المعادالت التي تتعمؽ بيا ىي: دالة التحويالت: .10
 بلت: وتتمثؿ بالعبلقة التالية:دالة التحوي 

     (     
        

  )
 
   

 :دالة العرض الخاصة بالصادرات: وتتمثؿ بالعبلقة التالية 

   [
  
     (    

 )  
 

  
 ]

 

    
    

  :دالة العرض الخاصة بالسمع المحمية 

   [
  
     (    

 )  
 

  
 

]

 

    

   

 المعادالت التي تتعمؽ بيا ىي: شرط توازف السوؽ: .11
 :توازف سوؽ السمع 

     
 
   

 
   

  ∑    
 

 

 :توازف سوؽ عوامؿ اإلنتاج 

∑    
 

         

  توازف السوؽ بالنسبة ألسعار العرض والطمب عمى السمع 

∑  
                                

 

 

 ∑  
                            

 

 𝜀 
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أما اآلف فإننا ننتقؿ إلى تييئة المتغيرات حيث نقوـ بإسناد قيمة كؿ متغير مف المتغيرات الداخمية 
الناتجة مف العبلقات الرياضية السابقة إلى المتغيرات األساسية الواردة في المصفوفة، وىنا ال بد مف 

تعييف الحدود الدنيا لعدد مف المتغيرات الداخمية، مع ضرورة مساواتيا لمصفر، كما نقوـ ب إلى اإلشارة
ضرورة اإلشارة إلى أنو مف الممكف أف يتراوح ادخار كؿ مف األسر والحكومة بيف السمب واإليجاب، 
كما ال بد مف اإلشارة إلى ضرورة إسناد قيـ صغيرة جدًا إلى بعض المتغيرات بيدؼ تجنب القسمة 

 عمى صفر. 
 والتي نحدد فييا ما يمي:  numeraireلننتقؿ بعد ذلؾ إلى مرحمة 

pf.fx("LAB")=1; 

باسػتخداـ البرمجػة  وىي تعبر عػف العنصػر المػوازف لننتقػؿ بعػد ذلػؾ إلػى تعريػؼ وحػؿ النمػوذج
غيػػر الخطيػػة ولعػػؿ مبػػررات اعتمادىػػا فػػي حػػؿ ىػػذا النمػػوذج ىػػو أف التعػػابير الرياضػػية الػػواردة 

 في بناء ىذا النموذج ىي تعابير غير خطية. 

 إلى تشغيؿ المحاكاة: بعدىا ننتقؿ 
 المستورداتالرسوـ الجمركية عمى  تخفيض  
 الضرائب المباشرة عمى األسر  تخفيض 
  ائب غير المباشرة عمى األنشطة اإلنتاجية الضر تخفيض 

 وينتيي النموذج
واآلف وبعد أف تـ بناء نموذج التوازف العاـ المبلئـ لمنظاـ الضريبي السوري يمكف أف نستخمص أىـ 
النتائج التي تـ التوصؿ إلييا لنقدـ بعدىا مجموعة مف التوصيات والمقترحات التي يمكف أف ترفع مف 

 بي السوري. كفاءة النظاـ الضري
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 َتائح انذراسة
 أقساـ:  تقسـ نتائج ىذه الدراسة إلى ثبلثة

 الضرائب المباشرة يتعمؽ باآلثار المترتبة عمى متغيرات الدراسة مف جراء تخفيض معدؿ : القسـ األوؿ 
 الضرائب غير  يتعمؽ باآلثار المترتبة عمى متغيرات الدراسة مف جراء تخفيض معدؿ: القسـ الثاني

 .المباشرة
 الرسوـ الجمركية متغيرات الدراسة مف جراء تخفيض معدؿ: يتعمؽ باآلثار المترتبة عمى القسـ الثالث 

 ئج كؿ قسـ عمى حدىواآلف نبدأ بشرح نتا
 بالفرضية األولى عند تخفيض معدؿ الضراب  المباشرة:: النتابج المتعمقة أوالً 

( 0.051بمغ معدؿ الضرائب المباشرة) 2009المحاسبة االجتماعية لعاـ بناًء عمى بيانات مصفوفة 
وبيدؼ دراسة اثر التغيرات الحاصمة في متغيرات الدراسة سنخفض معدؿ الضرائب المباشرة إلى 

 لنحصؿ عمى النتائج التالية:  %4.9أي بنسبة  (0.0025)
( في قطاعات %2.827ة )( في قطاع الزراعة وبنسب%2.995زيادة في فائض التشغيؿ بنسبة ) .1

أما فيما  (،%3.237-)إنتاجية أخرى، في حيف كانت ىناؾ خسارة في قطاع الخدمات بنسبة 
( وفي قطاعات إنتاجية أخرى بنسبة %4.875يتعمؽ بالعمؿ فقد ازداد في قطاع الزراعة بنسبة )

بلؾ (، أما بالنسبة الىت%-1.472)في حيف انخفض في قطاع الخدمات بنسبة  ،(4.703%)
( %2.093رأس الماؿ الثابت فقد زاد في كؿ مف قطاع الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى بنسبة )

%(، -4.085) ( عمى التوالي، في حيف انخفض في قطاع الخدمات بنسبة%1.927وبنسبة )
في كؿ مف قطاعي الزراعة  اإلنتاجدّؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى تحسف عوامؿ  إفوىذا 

 أخرى عند تخفيض معدؿ الضرائب المباشرة.  إنتاجيةوقطاعات 
زيادة حجـ االستيبلؾ الوسيط في كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى في حيف  .2

 جميع القطاعاتانخفض في قطاع الخدمات، ففي قطاع الزراعة زاد حجـ االستيبلؾ الوسيط مف 
جميع ـ االستيبلؾ الوسيط مف (، أما في قطاعات إنتاجية أخرى فقد زاد حج%4.576ما نسبتو )
( أما في قطاع الخدمات فقد انخفض حجـ االستيبلؾ %3.076ما نسبتو )أيضًا  القطاعات
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وىذا يعكس بشكؿ أولي تحسف اإلنتاج في كؿ  %(-1.875)بنسبة  جميع القطاعاتالوسيط مف 
  . مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى

راعة وقطاعات إنتاجية أخرى بنسبة ؿ مف قطاعي الز زيادة في حجـ اإلنتاج المحمي في ك .3
 %(-1.875)بنسبة عمى التوالي في حيف انخفض في قطاع الخدمات%(3.076(، )4.576%)

( لقطاع الزراعة، %12.576زيادة حجـ إنفاؽ األسر في جميع القطاعات وفؽ النسب التالية: ) .4
%( لقطاع الخدمات، وىذا ما يؤكد عمى أف 12.502( لقطاعات إنتاجية أخرى، )11.996%)

  .األسر إنفاؽتحسيف  إلىتخفيض معدؿ الضرائب المباشرة سيؤدي 
%(، وانخفاضو ىذا شيء طبيعي، الف معدؿ -68.497) انخفاض حجـ اإلنفاؽ الحكومي بنسبة .5

 الضرائب المباشرة قد انخفض وبالتالي حجـ الضرائب المباشرة انخفض والذي يشكؿ أحد
  اإليرادات األساسية لمحكومة.  

( لقطاع الزراعة، %2.597زيادة في حجـ االستثمار في جميع القطاعات وفؽ النسب التالية: ) .6
، وىذا يدؿ عمى أف تخفيض ( لقطاع الخدمات%2.531( لقطاعات إنتاجية أخرى، )2.069%)

 معدؿ الضرائب المباشرة لو أثر ايجابي عمى االستثمار. 

الصادرات في كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى وذلؾ وفؽ ما يمي:  زيادة في حجـ .7
( عمى التوالي في حيف انخفضت الصادرات السورية في قطاع 0.948%(، )3.762%)

         %(-2.746)الخدمات بنسبة 

زيادة حجـ المستوردات في كؿ مف قطاعي الزراعة، قطاعات إنتاجية أخرى، في حيف انخفض  .8
عمى التوالي.  %(-0.972)(، %6.350(، )%5.552طاع الخدمات وذلؾ وفؽ ما يمي: )في ق

وىذا يدؿ عمى أف تخفيض معدؿ الضرائب المباشرة كاف لو أثر ايجابيًا عمى كؿ مف الصادرات 
 والمستوردات في كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى. 

مف قطاع الزراعة، قطاعات إنتاجية  في كؿ Armingtonزيادة في حجـ السمعة المركبة  .9
يف انخفضت في قطاع عمى التوالي، في ح (%4.450(،)%4.741)أخرى وفؽ ما يمي:

وىذا ما يؤكد ما سبؽ الزيادة في حجـ كؿ مف اإلنتاج المحمي  %(-1.861)الخدمات بنسبة 
 المستوردات في كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى. 
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وفؽ ما ، قطاعات إنتاجية أخرى السمعة المحمية مف كؿ مف قطاعي الزراعةزيادة في حجـ  .10
  %(-1.863) بنسبة ( في حيف انخفضت في قطاع الخدمات%3.614(، )%4.653يمي: )

قطاع في سعر مجموع عوامؿ اإلنتاج زيادة نبلحظ  الضرائب المباشرةمعدؿ مع تخفيض  .11
(، وقطاع الخدمات بنسبة %1.579) بنسبة وقطاعات إنتاجية أخرى (،%0.286الزراعة بنسبة )

( لقطاع الزراعة 0.391بنسبة ) زاد(. أما فيما يتعمؽ بسعر اإلنتاج المحمي فقد 0.411%)
أما فيما ، ( لقطاع الخدمات%0.447بنسبة )و ( لقطاعات إنتاجية أخرى %1.048وبنسبة )

يتعمؽ بسعر الصادرات وسعر الواردات فمـ يحدث أي تغيير عمييما في جميع القطاعات. أما فيما 
( %1.312لقطاع الزراعة وبنسبة )( 0.429) بنسبة زاديتعمؽ بسعر السمعة المحمية فقد 
( لقطاع الخدمات. أما فيما يتعمؽ بسعر الصرؼ فمـ %0.453لقطاعات إنتاجية أخرى وبنسبة )

  خفض معدؿ الضرائب المباشرة. حدث أي تغيير عميو مع ي
كما زادت الضرائب غير المباشرة بنسبة %(، -95.087انخفضت الضرائب المباشرة بنسبة ) .12

( لقطاعات إنتاجية أخرى، في حيف انخفضت %4.157( لقطاع الزراعة وبنسبة )4.985%)
( %5.552لجمركية بنسبة )في قطاع الخدمات، في حيف زادت الرسوـ ا %(-1.436)بنسبة 

( لقطاعات إنتاجية أخرى، في حيف انخفضت في قطاع %6.350لقطاع الزراعة وبنسبة )
  %(-0.972)الخدمات بنسبة 

%( وىذا يؤكد قبوؿ الفرضية األولى رغـ أف الزيادة في ادخار 0.568)زاد ادخار األسر بنسبة  .13
 األسر زيادة بسيطة. 

 %(-55.582)انخفض ادخار الحكومة بنسبة تصؿ إلى  .14
لكف عند  ألؼ ؿ.س،(696.799فيما يتعمؽ بمستوى المنفعة فقد بمغ في الحالة األساسية ) .15

(، ىذا مف جية ومف 784.806صؿ إلى )ليزاد ىذا المستوى  الضرائب المباشرة تخفيض معدؿ 
( لكف عند تخفيض ىذا المعدؿ زاد 1729.563جية ثانية بمغ إنفاؽ األسر في الحالة األساسية )

( ألؼ ؿ.س، وعمى ىذا فإف التغير في مستوى 1948.009)إنفاؽ األسر بنسبة تصؿ إلى 
 ( ألؼ ؿ.س. 218.447اإلنفاؽ بمغ )
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 بالفرضية الثانية عند تخفيض معدؿ الضراب  غير المباشرة: : النتابج المتعمقة ثانياً 
بمغ معدؿ الضرائب غير المباشرة  2009الجتماعية لعاـ بناًء عمى بيانات مصفوفة المحاسبة ا

( في قطاع 0.046( في قطاعات إنتاجية أخرى،)0.008( في قطاع الزراعة،)0.000436989)
 (. 0.018الخدمات، وبالمتوسط بمغ معدؿ الضرائب غير المباشرة ما مقداره )

عدؿ الضرائب غير المباشرة بيدؼ دراسة اثر التغيرات الحاصمة في متغيرات الدراسة مف جانب م
 %( ونحصؿ عمى النتائج التالية: 6.25( أي بنسبة )0.001125سنخفض ىذا المعدؿ ليصؿ إلى )

(، في حيف كانت ىناؾ %2.746بنسبة )في قطاعات إنتاجية أخرى زيادة في فائض التشغيؿ  .1
عمى ( %-2.609) (،%-1.030) قطاع الخدمات بنسبةكؿ مف قطاع الزراعة و خسارة في 

 ( وفي قطاع%4.910بنسبة )قطاعات إنتاجية أخرى في  زادأما فيما يتعمؽ بالعمؿ فقد  التوالي،
أما  (،%-0.557) بنسبة الخدمات(، في حيف انخفض في قطاع %1.054بنسبة ) الزراعة

( %2.159) قطاعات إنتاجية أخرى بنسبة بالنسبة الىتبلؾ رأس الماؿ الثابت فقد زاد في
عمى  %(-3.165) %(،-1.595)مف قطاع الزراعة وقطاع الخدمات بنسبة انخفض في كؿ و 

عوامؿ  وىذا يدؿ عمى أف تخفيض معدؿ الضرائب غير المباشرة كاف لو أثرًا ايجابيًا عمى التوالي.
 أكثر مف قطاعي الزراعة والخدمات.  قطاعات إنتاجية أخرى اإلنتاج في

مف جميع  قطاعات إنتاجية أخرىالزراعة و كؿ مف قطاعي حجـ االستيبلؾ الوسيط في زيادة  .2
في ، في حيف انخفض عمى التوالي %(3.069و ) (%0.732القطاعات بنسبة تصؿ إلى )

وىذا مؤشر عمى زيادة  %(-1.021)مف جميع القطاعات أيضًا بنسبة تصؿ إلى  قطاع الخدمات
  مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى.  حجـ اإلنتاج في كؿ

اعات إنتاجية أخرى بنسبة تصؿ إلى قطكؿ مف قطاعي الزراعة و ـ اإلنتاج المحمي في زيادة حج .3
، وىذا ما %(-1.021) قطاع الخدمات بنسبةف انخفض في ، في حي%(%3.069(، )0.732)

سيؤدي إلى تحسيف  تخفيض معدؿ الضرائب غير المباشرة أفيجعمنا نقبؿ بالفرضية التي تقوؿ 
نما في كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى. اإلنتاج ليس في جميع القطا    عات وا 

وفؽ ما  : زراعة، قطاعات إنتاجية أخرى، خدماتقطاعاتزيادة حجـ إنفاؽ األسر في جميع ال .4
 .%(5.122)(، %1.637(، )%0.693يمي عمى التوالي: )

 %(-48.419)انخفاض حجـ اإلنفاؽ الحكومي بنسبة تصؿ إلى  .5
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وفؽ ما يمي : زراعة، قطاعات إنتاجية أخرى، خدمات قطاعاتجميع الحجـ االستثمار في  زيادة .6
وىذا يدؿ عمى أف تخفيض معدؿ  %(4.485%(، )1.021)(، %0.083) عمى التوالي:

 الضرائب المباشرة حّسف في مستوى االستثمار لمدولة. 
جميع القطاعات: زراعة، قطاعات إنتاجية أخرى، خدمات وفؽ زيادة حجـ الصادرات السورية في  .7

 . %(7.830)(، %5.356(، )%0.787)ما يمي عمى التوالي: 
%( في حيف انخفض في كؿ 0.667بنسبة بسيطة )قطاع الزراعة  زيادة حجـ المستوردات في .8

(، %-0.312) وقطاع الخدمات وفؽ ما يمي عمى التوالي: قطاعات إنتاجية أخرىمف 
(9.363-%) . 

 قطاعات إنتاجية أخرىكؿ مف قطاع الزراعة و في  Armingtonزيادة حجـ السمعة المركبة   .9
قطاع الخدمات  %( في حيف انخفض في1.621) (،%0.721)وفؽ ما يمي عمى التوالي: 

 %(-1.162)بنسبة 
وفؽ ما يمي  أخرى إنتاجيةقطاعات كؿ مف قطاعي الزراعة و المحمية في  حجـ السمعة زيادة .10

 إلىتصؿ الخدمات بنسبة قطاع في حيف انخفض في %( 2.483)(، %0.727) عمى التوالي:
(1.140- .)% 
 فيسعر مجموع عوامؿ اإلنتاج زيادة فإننا نبلحظ  الضرائب غير المباشرةمعدؿ مع تخفيض  .11

 (،%0.320)، خدمات وفؽ ما يمي عمى التوالي:زراعة، قطاعات إنتاجية أخرىجميع القطاعات: 
في كؿ مف  انخفضأما فيما يتعمؽ بسعر اإلنتاج المحمي فقد %(، %0.468(، )1.786)

 (،-0.431%(، )-0.096قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى وفؽ ما يمي عمى التوالي: )
أما فيما يتعمؽ بسعر الصادرات وسعر الواردات  %(،0.105في حيف زاد في قطاع الخدمات )

ما يتعمؽ بسعر السمعة المحمية فقد عمييما في جميع القطاعات. أما في فمـ يحدث أي تغيير
 في جميع القطاعات: زراعة، قطاعات إنتاجية أخرى، خدمات وفؽ ما يمي عمى التوالي:   انخفض

أما فيما يتعمؽ بسعر الصرؼ فمـ يحدث أي %(، -%4.249(، )-1.373، )(%-0.030)
  تخفيض معدؿ الضرائب غير المباشرة. تغيير عميو مع 

بنسبة فقد زادت الضرائب غير المباشرة أما ( %0.646زادت الضرائب المباشرة بنسبة ) .12
وقطاع  ، في حيف انخفضت في كؿ مف قطاعات إنتاجية أخرىقطاع الزراعة%( في 159.079)



 

177 
 

لرسوـ ا في حيف زادت%(، -97.578، )(%-85.218)الخدمات وفؽ ما يمي عمى التوالي: 
، وانخفضت في كؿ مف قطاعات إنتاجية أخرى ( لقطاع الزراعة%0.667)الجمركية بنسبة 

 . %(-9.363، )(%-0.312)وقطاع الخدمات وفؽ ما يمي عمى التوالي:
 (. %0.646زاد ادخار األسر بنسبة ) .13
  %(-41.149) انخفاض  ادخار الحكومة بنسبة تصؿ إلى .14
( ألؼ ؿ.س ولكف عند 696.799بمغ في الحالة األساسية )فيما يتعمؽ بمستوى المنفعة فقد  .15

، ىذا ألؼ ؿ.س (713.203صؿ إلى )ليزاد ىذا المستوى تخفيض معدؿ الضرائب غير المباشرة 
ولكف  ألؼ ؿ.س (1729.563مف جية ومف جية ثانية بمغ إنفاؽ األسر في الحالة األساسية )

ألؼ ؿ.س، وعمى ىذا فإف  (1770.280)صؿ إلى ليعند تخفيض ىذا المعدؿ زاد إنفاؽ األسر 
 . ( ألؼ ؿ.س62.604اإلنفاؽ وصؿ إلى )التغير في مستوى 

 :ثالثًا: النتابج المتعمقة بالفرضية الثالثة عند تخفيض معدؿ الرسوـ الجمركية
( 0.020بمغ معدؿ الرسوـ الجمركية ) 2009بناًء عمى بيانات مصفوفة المحاسبة االجتماعية لعاـ 

وىنا ( في قطاع الخدمات، 1197.439( في قطاعات إنتاجية أخرى، )0.036في قطاع الزراعة، )
مف اإلشارة إلى أف معدؿ الرسوـ الجمركية في قطاع الخدمات يدؿ وبوضوح عمى أف ىناؾ  ال بد

أو خطأ ما في بيانات االستيراد لقطاع الخدمات ربما يعود إلى خطأ في الجمع أو التقدير أو الصدؼ 
سنستبعد ىذه القيمة مف الدراسة ونقتصر عمى دراسة أثر الحظ وربما يكوف خطًأ عشوائيًا، وليذا 

مف أجؿ تخفيض معدؿ الرسوـ الجمركية عمى كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى 
 الوصوؿ إلى نتائج أكثر منطقية.  

طاعات إنتاجية أخرى ما مقداره بمغ متوسط معدؿ الرسوـ الجمركية لكؿ مف قطاعي الزراعة وق
(، وبيدؼ دراسة اثر التغيرات الحاصمة في متغيرات الدراسة سنخفض ىذا المعدؿ ليصؿ 0.028)

 %( ونحصؿ عمى النتائج التالية: 6.25( أي بنسبة )0.00175إلى )
( في %61.078( في قطاع الزراعة وبنسبة )%69.289زيادة في فائض التشغيؿ بنسبة ) .1

( %174.522أخرى، أما فيما يتعمؽ بالعمؿ فقد ازداد في قطاع الزراعة بنسبة ) جيةإنتاقطاعات 
(، أما بالنسبة الىتبلؾ رأس الماؿ الثابت فقد %161.207بنسبة ) أخرى إنتاجيةوفي قطاعات 
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( عمى %34.886)%(،41.762أخرى بنسبة ) إنتاجيةزاد في كؿ مف قطاع الزراعة وقطاعات 
  . التوالي

ففي ، حجـ االستيبلؾ الوسيط في كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرىزيادة في  .2
ما نسبتو  القطاع نفسو وقطاعات إنتاجية أخرىقطاع الزراعة زاد حجـ االستيبلؾ الوسيط مف 

القطاع (، أما في قطاعات إنتاجية أخرى فقد زاد حجـ االستيبلؾ الوسيط مف 154.672%)
 . (%72.626تو )ما نسبنفسو وقطاع الزراعة 

زيادة في حجـ اإلنتاج المحمي في كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى بنسبة  .3
 عمى التوالي. (72.626%(،)154.672%)

وفؽ النسب  كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرىزيادة في حجـ إنفاؽ األسر في  .4
 %(. 13.317، )(%16.284التالية: )

فيما يتعمؽ باإلنفاؽ الحكومي ال بد مف اإلشارة إلى أف الحكومة ال تنفؽ إال عمى قطاع الخدمات  .5
مف الدراسة في قطاع الخدمات تـ استبعاد قطاع الخدمات لبسبب الخطأ الوارد في البيانات ولكف 
اإلنفاؽ الحكومي عند  كيؼ سيكوفنستطيع  وليذا ال، تخفيض معدؿ الرسوـ الجمركيةحالة 

 . معدؿىذا الخفيض ت
زيادة في حجـ االستثمار في كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى وفؽ ما يمي عمى  .6

 (. %226.335، )%(234.880: )التوالي
 زيادة في حجـ الصادرات مف كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى وذلؾ وفؽ ما يمي .7

     . (%46.395(، )%137.989: )عمى التوالي

وذلؾ وفؽ ما كؿ مف قطاعي الزراعة وقطاعات إنتاجية أخرى زيادة في حجـ المستوردات مف  .8
 عمى التوالي.  %(134.135(، )%185.742يمي: )

قطاعات إنتاجية كؿ مف قطاعي الزراعة و في  Armingtonزيادة في حجـ السمعة المركبة  .9
 التوالي.عمى  (%95.121(، )%159.058) أخرى وذلؾ وفؽ النسب التالية:

زيادة في حجـ السمعة المحمية مف كؿ مف قطاعي الزراعة، قطاعات إنتاجية أخرى وذلؾ وفؽ  .10
 %(. 78.979)(،%156.234ما يمي:)
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في قطاع سعر مجموع عوامؿ اإلنتاج  زيادةتخفيض معدؿ الرسوـ الجمركية فإننا نبلحظ  عند .11
أما فيما يتعمؽ بسعر (، %51.314) وقطاعات إنتاجية أخرى بنسبة (،%7.794)الزراعة بنسبة 

لقطاعات إنتاجية  (%8.590) ( لقطاع الزراعة وبنسبة%3.446بنسبة ) زاداإلنتاج المحمي فقد 
أما فيما يتعمؽ بسعر الصادرات وسعر الواردات فمـ يحدث أي تغيير عمييما في جميع ، أخرى

( لقطاع الزراعة %3.762بنسبة ) زادالقطاعات. أما فيما يتعمؽ بسعر السمعة المحمية فقد 
. أما فيما يتعمؽ بسعر الصرؼ فمـ يحدث أي %( لقطاعات إنتاجية أخرى10.570وبنسبة )

 تغيير عميو مع تخفيض معدؿ الرسوـ الجمركية. 
(، كما زادت %19.388مع تخفيض معدؿ الرسوـ الجمركية زادت الضرائب المباشرة بنسبة ) .12

%( لقطاعات 87.454لقطاع الزراعة وبنسبة ) (%163.448الضرائب غير المباشرة بنسبة)
في قطاع الزراعة بنسبة  فيما يتعمؽ بالرسوـ الجمركية فقد انخفضت. أما إنتاجية أخرى

 (. %-88.689( وبنسبة )%-74.358)
 (. %19.388زيادة ادخار األسر بنسبة ) .13
  %(-37.859)انخفاض  ادخار الحكومة بنسبة تصؿ إلى  .14
لكف مع  ألؼ ؿ.س (696.799المنفعة فقد بمغ في الحالة األساسية )فيما يتعمؽ بمستوى  .15

، ىذا ألؼ ؿ.س (1865.979خفض معدؿ الرسوـ الجمركية زاد ىذا المستوى بنسبة تصؿ إلى )
لكف مع ألؼ ؿ.س ( 1729.563مف جية ومف جية ثانية بمغ إنفاؽ األسر في الحالة األساسية )

ألؼ ؿ.س،  (4631.645األسر بنسبة تصؿ إلى )خفض معدؿ الرسوـ الجمركية زاد إنفاؽ 
 .  ( ألؼ ؿ.س2902.083بمغ ) اإلنفاؽوعمى ىذا فإف التغير في مستوى 

في الحقيقة إف نموذج التوازف العاـ المبني في ىذه الدراسة أداة برمجية ىامة تحاكي واقع 
ضراب  غير المباشرة الضراب  المباشرة أو معدؿ الاالقتصاد السوري وذلؾ بتخفيض أو زيادة معدؿ 

وذلؾ الرسوـ الجمركية كؿ عمى حدى أو بتعديؿ اثنيف منيـ أو بتعديؿ الثالثة في آف واحد أو معدؿ 
 متخذ القرار في دراستو وصواًل ألىـ النتابج التي يود معرفتيا. بحس  ما يرغ 
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 ادلقرتحات وانتىصٍات
التوصيات بيدؼ التقميؿ مف المقترحات و توصؿ إلييا نضع بعض تـ الالنتائج التي  استنادًا إلى
 بما يمي: ونجمؿ أىـ التوصيات وتحقيؽ التوازف االقتصادي العاـ االختبلالت

يجب أف يكوف دور السياسة المالية في تحقيؽ التوازف االقتصادي داعمًا لمعرض أو الطمب كما  .1
 يمي:
 السياسة المالية  في حاؿ انخفاض العرض الكمي عف الطمب الكمي بمقدار معيف يجب عمى

 تخفيض الضرائب بيذا المقدار لكي يحصؿ التوازف. 
  في حاؿ نقص الطمب عف العرض بمقدار محدد يجب عمى الدولة زيادة اإلنفاؽ الكمي بمقدار

 النقص عف طريقة زيادة اإلنفاؽ الحكومي أو تخفيض الضرائب ليحصؿ التوازف. 
ينبغي عمى الدولة القياـ باإلجراءات بالسياسة المالية ودورىا في معالجة التضخـ  فيما يتعمؽ .2

 التالية: 
 زيادة الضرائب وخاصة الضرائب المباشرة عمى الدخؿ 
  تخفيض حجـ اإلنفاؽ العاـ 
  لـ يكف  إذاإطفاء القروض العامة مف خبلؿ حصيمة الضرائب العامة أو تكويف احتياطي

 ىناؾ قروض مستحقة عمى الخزينة العامة. 
 اآلثارالحصيمة مف اإليرادات الضريبية ولدراسة قع واضرورة القياـ بإجراء بحوث ودراسات لمعرفة  .3

بيانات قطع حسابات الموازنة العامة لمدولة  إلىاالقتصادية واالجتماعية لمضرائب والرسوـ استنادًا 
 المتوفرة. األخرىداقية مف البيانات المالية فيي بيانات أقرب لمدقة والمص

قامة الندواتتنمية الوعي الضريبي لممكمف .4 صدا يف مف خبلؿ االتصاؿ المباشر معيـ وا  ر النشرات وا 
واستخداـ وسائؿ اإلعبلـ كأداة لتوجيو الخطاب اإلعبلمي الضريبي  الدولية ودليؿ الضرائب

 لممكمفيف.
محاولة إيجاد طريقة لنقؿ العبء الضريبي مف أصحاب الدخؿ المحدود إلى أصحاب الدخؿ  .5

البلمحدود مف خبلؿ دراسة رسـ اإلنفاؽ االستيبلكي بحيث يفرض عمى المواد بنسب متفاوتة، 
فالمواد التي يستيمكيا األغنياء تكوف نسبة الرسـ عمييا عالية، وىذا األمر غاية في السيولة مف 



 

181 
 

الفنية، ففي جميع وزارات المالية في العالـ توجد قوائـ ودراسات اجتماعية اقتصادية تحدد  الناحية
 لكؿ مادة مف ىي الفئات االجتماعية التي تستيمكيا. 

االستمرار في تبسيط اإلجراءات والشفافية والحد مف الروتيف، وبنفس الوقت االستمرار في تدريب  .6
عمى تقديـ أفضؿ الخدمات لئلخوة المواطنيف بأفضؿ وأسيؿ العامميف في الدوائر المالية لمعمؿ 

 الطرؽ.
دوف أف  يجب إعادة النظر في سياسة اإلعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد مف عدـ إقرار إعفاء .7

 االقتصادية واالجتماعية القوية. يكوف لو مبرراتو 
مف أجؿ تحقيؽ الكفاءة والفعالية في استخداـ الموارد العامة البد مف إخضاع اإلنفاؽ العاـ  .8

 لمعايير الجدوى االقتصادية.  
تشجيع القطاع الخاص لبلنخراط أكثر في النشاطات االستثمارية المنتجة مما يسمح بزيادة  .9

االقتصادية واالجتماعية  اآلثاركما يسيـ بدوره الفعاؿ في تحسيف  اإليرادات الضريبية المحصمة
  السوري.لمضرائب في المجتمع 

بيانات أكثر القائمة بيدؼ تأميف  اإلحصائيةجديدة أو تطوير المسوح  إحصائيةتنفيذ مسوح  .10
متع بالدقة والموضوعية، ألف بناء مصفوفة المحاسبة االجتماعية يعتمد عمى قاعدة تتفصيبًل ت

 بيانات تفصيمية بكؿ اقتصاد الدولة.  
بيف وزارة المالية والمكتب المركزي لئلحصاء في تصنيؼ البيانات وفي توحيد مبدأ العمؿ  .11

ا وزارة المالية فإنيا تعتمد البيانات نفسيا، فالمكتب المركزي لئلحصاء يعتمد مبدأ االستحقاؽ، أم
 المبدأ النقدي. 
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 ادلالحق
 : اجلذاول(1ادلهحق رقى )

 ؿ.س( لمبالغ بمميارات)ا(2010-1998)الفترة (: تطور اإليرادات العامة ونسبة مساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ1الجدوؿ رقـ )

 العام

الناتج 

المحلً 

 اإلجمالً

 

1 

اإلٌرادات 

 العامة

 

 

2 

إٌرادات 

متعلقة 

 بالنفط

 

3 

إٌرادات 

ضرٌبٌة 

 غٌر نفطٌة

 

4 

إٌرادات 

غٌر 

ضرٌبٌة 

غٌر نفطٌة 

5 

إلى  2نسبة 

1 

إلى  3نسبة 

2 

إلى  4نسبة 

2 

إلى  5نسبة 

2 

1998 79084 2048453 85.075 82.337 37.041 25.867 41.611 40.272 18.117 

1999 81981 2168839 88.078 93.259 35.502 26.473 40.619 43.008 16.373 

2000 90389 2458574 111.485 88.801 45.288 27.168 45.398 36.161 18.442 

2001 974 3058286 176.743 92.06 36.483 31.344 57.894 30.155 11.950 

2002 101685 3018658 140.647 116.008 45.003 29.676 46.625 38.457 14.919 

2003 107482 3208939 161.09 117.62 42.229 29.877 50.193 36.649 13.158 

2004 126689 3428465 141.15 145.405 55.91 27.032 41.216 42.458 16.326 

2005 150684 3568290 106.153 160.256 89.881 23.652 29.794 44.979 25.227 

2006 172684 4348865 126.987 196.332 111.546 25.189 29.201 45.148 25.651 

2007 202088 4588571 99.634 221.424 137.513 22.693 21.727 48.286 29.987 

2008 244881 4908904 131.361 258.048 101.495 20.052 26.759 52.566 20.675 

2009 252087 6008830 128.229 290.157 182.444 23.836 21.342 48.293 30.365 

2010 279188 6348425 1968102 2618621 1768702 228724 308910 418237 278852 

  باحثةالمصدر: النشرات الربعية الصادرة عف مصرؼ سورية المركزي، النس  مف إعداد ال
  المبالغ بمميارات ؿ.س()(2010-1998(: تطور بنود اإليرادات الضريبية غير النفطية خالؿ الفترة )2الجدوؿ رقـ )

 العاـ

إيرادات ضريبية 
 نفطيةغير 

 
1 

ضراب  عمى 
الدخؿ 
 واألرباح
 
2 

 رسـو
 
 
 
3 

التجارة 
 الخارجية
 
 
4 

ضراب  
 أخرى
 
 
5 

إلى  2نسبة 
1 

إلى  3نسبة 
1 

إلى  4نسبة 
1 

إلى  5نسبة 
1 

1998 828337 338450 128593 178994 188300 40.626 15.294 21.854 22.226 

1999 938259 408407 148120 178331 218401 43.328 15.141 18.584 22.948 

2000 888801 438912 128557 148708 178624 49.450 14.141 16.563 19.847 

2001 928060 348336 148444 208444 228836 37.297 15.690 22.207 24.806 

2002 1168008 428148 58855 258312 428693 36.332 5.047 21.819 36.802 

2003 1178620 388726 38821 288787 468286 32.925 3.249 24.475 39.352 

2004 1458405 598073 38379 318327 518626 40.627 2.324 21.545 35.505 

2005 1608256 598290 48494 308664 658808 36.997 2.804 19.134 41.064 

2006 1968332 658022 68566 328877 918867 33.118 3.344 16.746 46.792 

2007 2218424 748212 98145 338405 1048662 33.516 4.130 15.086 47.268 

2008 2588048 888639 168610 338112 1198687 34.350 6.437 12.832 46.382 

2009 2908157 1268087 88640 378118 1188312 43.455 2.978 12.792 40.775 

2010 2618621 818379 108129 408904 1298209 31.105 38871 158634 498387 

 المصدر: النشرات الربعية الصادرة عف مصرؼ سورية المركزي، النس  مف إعداد الباحثة 
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 (: تتبع تطور أنواع الضراب  والرسـو وفؽ التصنيؼ األوؿ خالؿ فترة الدراسة3الجدوؿ رقـ )
 المبالغ بمميارات الميرات السورية

 العاـ
 

 

ضراب  
 (1مباشرة )

معدؿ 
 (1النمو )

( 1نسبة )
 (3إلى )

الع ء 
الضريبي 
 ( 1المباشر)

ضراب  
غير 
 (2مباشرة )

معدؿ النمو 
(2) 

( 2نسبة )
 (3إلى )

 

الع ء 
الضريبي 
غير 
 (2المباشر)

إجمالي 
الضراب  
والرسـو 

(3) 

الناتج 
المحمي 
 اإلجمالي
 باألسعار
 الجارية

1990 16.429 -  74.262 6.123 5.694 - 25.738 2.122 22.123 268.328 

1991 208837 26.831 75.170 6.688 6.883 20.882 24.830 2.209 27.720 311.564 

1992 21.873 4.972 74.377 5.886 7.535 9.476 25.623 2.028 29.4082 371.63 

1993 20.243 -7.452 68.647 4.893 9.246 22.699 31.353 2.235 29.4886 413.755 

1994 27.987 38.255 69.179 5.530 12.469 34.864 30.821 2.464 40.456 506.101 

1995 31.611 12.949 64.640 5.536 17.292 38.680 35.360 3.029 48.903 570.975 

1996 36.11 14.232 62.941 5.227 21.261 22.953 37.059 3.077 57.371 690.857 

1997 48.143 33.323 69.474 6.457 21.153 -0.508 30.526 2.837 69.296 745.569 

1998 52.646 9.353 69.715 6.660 22.87 8.117 30.285 2.893 75.516 790.444 

1999 59.282 12.605 70.962 7.238 24.259 6.073 29.038 2.962 83.541 819.092 

2000 64.914 9.500 75.558 7.176 20.999 -13.438 24.442 2.321 85.913 904.622 

2001 91.362 40.743 78.133 9.380 25.57 21.768 21.867 2.625 116.932 974.008 

2002 112.707 23.363 82.503 11.025 23.902 -6.523 17.497 2.338 136.609 1022.303 

2003 123.301 9.400 81.356 11.479 28.257 18.220 18.644 2.631 151.558 1074.163 

2004 126.772 2.815 78.843 10.007 34.018 20.388 21.157 2.685 160.79 1266.891 

2005 140.29 10.663 78.099 9.313 39.34 15.645 21.901 2.611 179.63 1506.44 

2006 159.47 13.672 82.194 9.353 34.547 -12.184 17.806 2.026 194.017 1704.974 

2007 168.27 5.518 82.313 8.339 36.157 4.660 17.687 1.792 204.427 2017.825 

2008 176.471 4.874 80.482 7.217 42.797 18.364 19.518 1.750 219.268 2445.06 

2009 195.941 11.033 81.425 7.778 44.699 4.444 18.575 1.774 240.64 2519.151 

2010 223.621 14.127 80.316 8 54.807 22.613 19.684 1.963 278.428 2791.775 

  إعداد الباحثةالنس  مف لألعواـ المذكورة+ الموازنة العامة لمدولةالمصدر: أرقاـ مف 
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 )بمميارات ؿ.س( (: تتبع تطور الضراب  المفروضة عمى الدخؿ خالؿ فترة الدراسة4الجدوؿ رقـ )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا
لمصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة+ النس  مف إعداد الباحثة   ا

الضراب  عمى  العاـ
 ( 1الدخؿ )

معدؿ نمو 
(1) 

إجمالي 
 (2الضراب  )

( 1نسبة )
 (2إلى )

ضريبة دخؿ 
 (3الميف)

معدؿ 
 (3النمو)

ضريبة 
 (4الروات )

معدؿ 
 (4النمو)

ضريبة ريعاألمواؿ 
 (5المتداولة )

 معدؿ
 (5النمو)

ضريبريع 
 (6العقار)

 معدؿ
 (6النمو)

1990 14.518 - 22.123 65.624 11.9 - 1.848 - 0.12 - 0.65 - 
1991 18.79 29.426 27.720 67.785 16.15 35.714 1.775 -3.950 0.1 -16.667 0.765 17.692 

1992 19.68 4.737 29.4082 66.920 16.4 1.548 2.375 33.803 0.105 5 0.8 4.575 

1993 17.84 -9.350 29.4886 60.498 14.4 -12.195 2.5 5.263 0.115 9.524 0.825 3.125 

1994 24.945 39.826 40.456 61.660 20.35 41.319 3.68 47.2 0.115 0 0.8 -3.030 

1995 27.365 9.701 48.903 55.958 22.5 10.565 3.85 4.620 0.115 0 0.9 12.5 

1996 31.315 14.434 57.371 54.583 25.9 15.111 4.3 11.688 0.115 0 1 11.111 

1997 42.925 37.075 69.296 61.944 37.15 43.436 4.5 4.651 0.175 52.173 1.1 10 

1998 46.6 8.561 75.516 61.709 40.15 8.075 5.1 13.333 0.2 14.286 1.15 4.545 

1999 53.875 15.612 83.541 64.489 47.15 17.435 5.2 1.961 0.225 12.5 1.3 13.043 

2000 59.3 10.070 85.913 69.023 52.45 11.241 5.5 5.769 0.25 11.111 1.1 -15.385 

2001 84.25 42.074 116.932 72.050 76.45 45.758 6.4 16.364 0.25 0 1.15 4.545 

2002 103.65 23.027 136.609 75.873 94.8 24.003 7.25 13.281 0.26 4 1.34 16.522 

2003 114.7 10.661 151.558 75.681 105 10.759 8 10.345 0.3 15.385 1.4 4.478 

2004 117.015 2.018 160.79 72.775 112.3 6.952 3 -62.5 0.25 -16.667 1.465 4.643 

2005 121.1 3.491 179.63 67.416 114 1.514 6 100 0.3 20 0.8 -45.393 

2006 134.1 10.735 194.017 69.118 126 10.526 6 0 0.6 100 1.5 87.5 

2007 133.3 -0.597 204.427 65.207 125 -0.794 6.3 5 0.5 -16.667 1.5 0 

2008 129 -3.226 219.268 58.832 119.5 -4.4 7 11.11 0.85 70 1.65 10 

2009 144.13 11.729 240.64 59.894 133.63 11.824 8 14.286 0.85 0 1.65 0 

2010 157.2 9.068 278.428 56.460 144.700 8.284 9 12.500 1.5 76.471 2 21.212 
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 (: دراسة تتبع تطور الضراب  عمى رأس الماؿ )الثروة( خالؿ فترة الدراسة )بمميارات ؿ.س(5الجدوؿ رقـ )

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة+النس  مف إعداد الباحثة

الضراب  عمى  العاـ
 (1رأس الماؿ )

معدؿ نمو 
(1) 

 إجمالي
 (2)الضراب 

( 1نسبة )
 (2إلى )

ضريبة 
 (3)عرصاتال

معدؿ 
 (3)النمو

 رسوـ السيارات
(4) 

معدؿ 
 (4)النمو

ضريبة 
 (5)المواشي

معدؿ 
 (5)النمو

رسـ 
 (6)التركات

معدؿ 
 (6)النمو

رسـ 
 (7)الفراغ

معدؿ 
 (7)النمو

1990 1.05  22.123 4.746 0.05 - 0.55 - 0.025 - 0.15 - 08275 - 
1991 1.055 0.476 27.720 3.806 0.035 -30 0.55 0 0.025 0 0.17 13.333 0.275 0 

1992 1.135 7.583 29.408 3.859 0.04 14.286 0.6 9.091 0.025 0 0.17 0 0.3 9.091 

1993 1.185 4.405 29.489 4.019 0.04 0 0.65 8.333 0.025 0 0.17 0 0.3 0 

1994 1.345 13.502 40.456 3.325 0.04 0 0.75 15.385 0.025 0 0.18 5.882 0.35 16.667 

1995 1.96 45.725 48.903 4.008 0.045 12.5 1.2 60 0.015 -40 0.25 38.889 0.45 28.571 

1996 2.46 25.510 57.371 4.288 0.045 0 1.5 25 0.015 0 0.4 60 0.5 11.111 

1997 2.519 2.398 69.296 3.635 0.045 0 1.5 0 0.015 0 0.459 14.75 0.5 0 

1998 2.735 8.575 75.516 3.622 0.035 -22.222 1.65 10 0.02 33.333 0.48 4.575 0.55 10 

1999 2.63 -3.839 83.541 3.148 0.035 0 1.8 9.091 0.02 0 0.275 -42.708 0.5 -9.091 

2000 2.705 2.852 85.913 3.149 0.035 0 1.9 5.556 0.02 0 0.25 -9.091 0.5 0 

2001 3.465 28.096 116.932 2.963 0.035 0 2.475 30.263 0.02 0 0.4 60 0.535 7 

2002 3.784 9.206 136.609 2.770 0.03 -14.286 2.5 1.010 0.014 -30 0.6 50 0.64 19.626 

2003 4.205 11.126 151.558 2.775 0.03 0 3 20 0.01 -28.571 0.5 -16.667 0.665 3.906 

2004 4.205 0 160.79 2.615 0.03 0 3 0 0.01 0 0.5 0 0.665 0 

2005 5.5 30.797 179.63 3.062 0 -100 4.5 50 0.1 900 0 -100 0.9 35.338 

2006 7.9 43.636 194.017 4.072 0 #DIV/0! 6 33.333 0.2 100 0.2 #DIV/0! 1.5 66.667 

2007 7.94 0.506 204.427 3.884 0.04 #DIV/0! 6 0 0.2 0 0.2 0 1.5 0 

2008 8.6 8.312 219.268 3.922 0.05 25 6.5 8.333 0.15 -25 0.1 -50 1.8 20 

2009 10.48 21.860 240.64 4.355 0.05 0 8 23.077 0.03 -80 0.1 0 2.3 27.778 

2010 16818 548389 2788428 58811 0805 0 13 628500 0803 0 081 0 3 308435 



 

186 
 

 (بمميارات ؿ.س)(: تتبع تطور أىـ الضراب  المفروضة عمى اإلنفاؽ )االستيالؾ( خالؿ فترة الدراسة 6الجدوؿ رقـ )
الضراب  عمى  العاـ

 ( 1اإلنفاؽ)
معدؿ نمو 

(1) 
إجمالي الضراب  

 (2والرسوـ )
( إلى 1نسبة )
(2) 

الرسوـ 
 (3)الجمركية

معدؿ 
 (3)النمو

رسـ اإلنفاؽ 
 (4)االستيالكي

معدؿ   
 (4)النمو

1990 6.555  22.123 29.629 2 - 08375 - 

1991 7.875 20.137 27.720 28.409 2.440 22 0.45 20 

1992 8.5932 9.117 29.4082 29.220 2.5 2.459 0.475 5.556 

1993 10.464 21.774 29.4886 35.484 3.485 39.4 0.55 15.789 

1994 14.166 35.378 40.456 35.016 5.19 48.924 0.728 32.364 

1995 19.578 38.204 48.903 40.034 6.723 29.538 0.975 33.929 

1996 23.596 20.523 57.371 41.129 10 48.743 1 2.564 

1997 23.852 1.085 69.296 34.420 10.1 1 1.2 20.000 

1998 26.181 9.764 75.516 34.669 11.5 13.861 1 -16.667 

1999 27.036 3.266 83.541 32.363 11.1 -3.478 1.15 15.000 

2000 23.908 -11.570 85.913 27.828 10.17 -8.378 1.182 2.783 

2001 29.217 22.206 116.932 24.986 12.5 22.911 1.5 26.904 

2002 29.175 -0.144 136.609 21.357 10.8 -13.600 2.9 93.333 

2003 32.653 11.921 151.558 21.545 15.375 42.361 2 -31.034 

2004 39.57 21.183 160.79 24.610 18.816 22.380 3 50.000 

2005 53.03 34.016 179.63 29.522 20.603 9.497 13 333.333 

2006 52.017 -1.910 194.017 26.811 15 -27.195 15 15.385 

2007 63.187 21.474 204.427 30.909 16 6.667 23.27 55.133 

2008 81.668 29.248 219.268 37.246 23 43.750 33 41.813 

2009 86.03 5.341 240.64 35.750 25 8.696 32 -3.030 

2010 105.048 22.106 278.428 37.729 28 12 40 25 

المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة+النس  مف إعداد الباحثة
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 (2010-1990(: النمو االقتصادي خالؿ الفترة )7الجدوؿ رقـ )
 االقتصاديالنمو معدل  الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الثابتة العام 

1990 389.469 - 

1991 420.242 7.901 

1992 476.85 13.470 

1993 501.546 5.179 

1994 539.929 7.653 

1995 570.975 5.750 

1996 612.896 7.342 

1997 628.148 2.489 

1998 675.888 7.600 

1999 662.396 -1.996 

2000 903.944 36.466 

2001 934.409 3.370 

2002 1006.431 7.708 

2003 1018.708 1.220 

2004 1089.027 6.903 

2005 1156.714 6.215 

2006 1215.082 5.046 

2007 1284.035 5.675 

2008 1341.516 4.477 

2009 1420.833 5.912 

2010 1469.703 3.440 

المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة 
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 الثابتة بحس  القطاعات 2000(: التركي  الييكمي لمناتج المحمي اإلجمالي بأسعار عاـ 8الجدوؿ رقـ ) 
 خدمات حكومٌة  خدمات المجتمع المال والتأمٌن  النقل والمواصالت   تجارة الجملة والمفرق بناء وتشٌٌد  صناعة وتعدٌن  الزراعة   اإلجمالًالناتج المحلً  العام

1990 389.469 127.635 132.707 16.478 100.781 51.379 17.123 9.168 55.112 

1991 420.242 123.819 53.392 17.299 104.115 41.113 17.369 9.491 53.499 

1992 476.85 146.003 59.952 17.787 127.065 42.408 21.369 10.251 51.857 

1993 659.197 160.438 176.706 20928 137.913 61.281 26.097 12.118 63.501 

1994 706.745 170.243 184.215 22.176 153.391 75.193 27.511 12.891 60.9 

1995 756.404 177.215 209.17 25.724 157.149 84.212 28.387 12.076 62.225 

1996 830.726 203.09 255.333 28.244 150.299 90.295 26.938 12.071 64.184 

1997 872.461 197.218 295.593 29.701 142.59 99.902 28.972 14.383 63.804 

1998 631.66 241.172 307.138 29.861 143.921 99.398 29.561 15.562 64.706 

1999 898.552 204.771 296.658 28.348 145.962 107.994 35.037 16.872 62.681 

2000 904.622 223.749 272.514 28.898 134.453 113.851 33.126 21.195 76.392 

2001 950.245 241.896 275.152 28.789 149.005 121.516 31.78 22.725 78.867 

2002 1006.431 261.008 264.984 28.919 168.492 132.53 33.473 27.235 89.225 

2003 1018.708 254.078 248.905 39.048 163.857 147.419 38.913 27.53 98.387 

2004 1089.027 246.27 295.369 40.476 194.632 114.484 41.965 27.562 117.658 

2005 1156.714 265.504 286.529 47.55 233.945 125.464 50.722 31.259 120.803 

2006 1215.082 292.457 288.14 52.726 222.23 136.902 57.551 35.635 128.699 

2007 1284.035 252.856 299.061 53.096 249.817 152.564 69.909 39.647 165.836 

2008 1341.516 234.872 310.654 48.797 289.807 167.247 72.798 49.474 167.391 

2009 1420.833 265.048 321.505 51.399 294.887 174.988 75.364 53.927 187.676 

2010 1469.703 239.527 348.729 53.443 295.061 190.829 79.672 58.78 206.887 

المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورةالمصدر: 
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 (بمميارات ؿ.س)(: مجمؿ تكويف رأس الماؿ الثابت في كؿ مف القطاع العاـ والخاص 9الجدوؿ رقـ )

 العاـ 
الناتج المحمي اإلجمالي 

 االستثمار العاـ 2000بأسعار عاـ 
نسبة االستثمار العاـ 

 االستثمار الخاص  مف الناتج 
نسبة االستثمار 
 الخاص مف الناتج

1990 389.469 19.972 5.128 24.423 6.271 

1991 420.242 24.253 5.771 31.739 7.553 

1992 476.85 27.921 5.855 58.199 12.205 

1993 659.197 40.744 6.181 66.722 10.122 

1994 706.745 63.72 9.016 87.902 12.438 

1995 756.404 68.084 9.001 87.42 11.557 

1996 830.726 77.437 9.322 85.639 10.309 

1997 872.461 90.108 10.328 65.356 7.491 

1998 631.66 95.034 15.045 67.412 10.672 

1999 898.552 91.484 10.181 62.222 6.925 

2000 904.622 99.331 10.980 56.761 6.275 

2001 950.245 117.137 12.327 81.023 8.527 

2002 1006.431 125.192 12.439 81.225 8.071 

2003 1018.708 160.13 15.719 89.551 8.791 

2004 1089.027 141.33 12.978 133.17 12.228 

2005 1156.714 166.162 14.365 179.582 15.525 

2006 1215.082 188.448 15.509 199.307 16.403 

2007 1284.035 178.317 13.887 233.819 18.210 

2008 1341.516 112.739 8.404 250.326 18.660 

2009 1420.833 143.82 10.122 256.33 18.041 

2010 1469.703 144.154 9.808 193.268 13.150 

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة
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 )بمالييف ؿ.س( (: االستيالؾ العاـ والخاص خالؿ فترة الدراسة10الجدوؿ رقـ )

 1االستيالؾ العاـ العاـ
االستيالؾ 
 2الخاص

إجمالي 
 االستيالؾ

إلى  1نسبة
 اإلجمالي

إلى  2نسبة 
 اإلجمالي

1990 3.850 18.439 22.289 17.273 82.727 

1991 4.758 23.188 27.946 17.026 82.974 

1992 5.359 27.420 32.779 16.349 83.651 

1993 9.077 51.826 60.903 14.904 85.096 

1994 8.960 50.361 59.321 15.104 84.896 

1995 7.670 37.814 45.484 16.863 83.137 

1996 9.276 57.738 67.014 13.842 86.158 

1997 8.499 51.541 60.040 14.156 85.844 

1998 8.852 54.237 63.089 14.031 85.969 

1999 8.686 57.587 66.273 13.106 86.894 

2000 11.224 57.344 68.568 16.369 83.631 

2001 12.723 59.174 71.897 17.696 82.304 

2002 12.479 60.524 73.003 17.094 82.906 

2003 14.407 64.361 78.768 18.290 81.710 

2004 19.790 81.004 100.794 19.634 80.366 

2005 20.663 99.312 119.975 17.223 82.777 

2006 19.494 112.267 131.761 14.795 85.205 

2007 24.830 119.223 144.053 17.237 82.763 

2008 27.488 139.093 166.581 16.501 83.499 

2009 30.182 150.858 181.040 16.671 83.329 

2010 34.606 169.148 203.754 16.984 83.016 

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة+النس  مف إعداد الباحثة
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 (: الصادرات والمستوردات السمعية السورية )بمميارات ؿ.س(11الجدوؿ رقـ )

معدؿ نمو  الصادرات العاـ
الناتج المحمي  المستوردات الصادرات

نسبة الصادرات إلى  معدؿ نمو الناتج اإلجمالي
 الناتج

نسبة المستوردات 
 إلى الناتج

1990 47.282 - 26.936 389.469 - 12.140 6.916 

1991 38.504 -18.565 31.066 420.242 16.113 9.162 7.392 

1992 34.72 -9.828 39.178 476.850 19.279 7.281 8.216 

1993 35.318 1.722 46.469 659.197 11.335 5.358 7.049 

1994 39.818 12.741 61.374 706.745 22.319 5.634 8.684 

1995 44.562 11.914 52.856 756.404 12.818 5.891 6.988 

1996 44.887 0.729 60.385 830.726 20.996 5.403 7.269 

1997 43.953 -2.081 45.211 872.461 7.919 5.038 5.182 

1998 32.443 -26.187 43.724 631.660 6.019 5.136 6.922 

1999 38.88 19.841 43.01 898.552 3.624 4.327 4.787 

2000 216.19 456.044 187.535 904.622 10.442 23.898 20.731 

2001 243.179 12.484 220.744 950.245 5.043 25.591 23.230 

2002 301.553 24.005 235.754 1006.431 5.913 29.963 23.425 

2003 265.039 -12.109 236.768 1018.708 6.730 26.017 23.242 

2004 346.166 30.609 389.006 1089.027 17.942 31.787 35.721 

2005 424.3 22.571 502.369 1156.714 18.908 36.681 43.431 

2006 505.012 19.022 531.324 1215.082 13.179 41.562 43.727 

2007 579.034 14.657 684.557 1284.035 18.349 45.095 53.313 

2008 707.798 22.238 839.419 1341.516 21.173 52.761 62.572 

2009 488.33 -31.007 714.216 1420.833 3.030 34.369 50.267 

2010 569.064 16.533 812.209 1469.703 10.822 38.720 55.263 

 مف إعداد الباحثة  النس عة اإلحصابية لألعواـ المذكورة+المصدر: المجمو 
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 حس  القطاعيف العاـ والخاص )بمميارات ؿ.س( الصادرات والمستوردات السمعية السورية(:12الجدوؿ رقـ )
 مستوردات قطاع خاص صادرات قطاع خاص مستوردات قطاع عام صادرات قطاع عام العام

1996 34.717 23.354 10.17 37.031 

1997 34.746 13.841 9.207 31.37 

1998 23.328 11.041 9.115 32.684 

1999 23.3277 11.0412 9.1148 32.6837 

2000 178.975 45.654 37.215 141.881 

2001 202.01 47.433 41.139 172.515 

2002 244.771 67.093 71.1484 168.6613 

2003 210.0345 55.4538 55.0044 181.3145 

2004 184.0359 77.035 64.9783 249.9837 

2005 212.93 169.265 211.37 333.104 

2006 226.093 207.519 278918 323.805 

2007 245.567 286.2094 333.476 398.347 

2008 283.441 291.472 424.357 547.947 

2009 180.3881 106.6182 307.9421 607.5974 

2010 288.6108 205.7387 280.4527 606.47 

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة 
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 )بمميارات ؿ.س( (: الصادرات السمعية السورية بحس  القطاع ونوع استخداـ السمع13الجدوؿ رقـ )
     قطاع خاص     قطاع خاص      قطاع عام     قطاع عام     اإلجمالً الصادرات حسب نوع االستخدام  بملٌارات اللٌرات السورٌة 

 /خ3نسبة /خ2نسبة /خ1نسبة رأسمالٌة وسٌطة استهالكٌة  /ع3نسبة /ع2نسبة /ع1نسبة رأسمالٌة وسٌطة استهالكٌة  3نسبة  2نسبة 1نسبة  إجمالً الصادرات  رأسمالٌة وسٌطة استهالكٌة  العام 

1994 10.72 28.857 0.241 39.818 26.922 72.472 0.605 0.476 25.648 0.013 1.195 64.413 0.033 10.244 3.209 0.228 25.727 8.059 0.573 

1995 9.463 34.746 0.353 44.562 21.236 77.972 0.792 0.145 31.727 0.003 0.325 71.197 0.007 9.318 3.019 0.35 20.910 6.775 0.785 

1996 7.459 37.346 0.082 44.887 16.617 83.200 0.183 0.125 34.592 0 0.278 77.065 0.000 7.334 2.754 0.082 16.339 6.135 0.183 

1997 7.443 36.429 0.081 43.953 16.934 82.882 0.184 0.498 34.247 0.001 1.133 77.917 0.002 6.945 2.182 0.08 15.801 4.964 0.182 

1998 6.961 25.396 0.086 32.443 21.456 78.279 0.265 0.095 23.231 0.002 0.293 71.606 0.006 6.866 2.165 0.084 21.163 6.673 0.259 

1999 7.617 31.173 0.09 38.88 19.591 80.177 0.231 0.04 28.633 0.002 0.103 73.645 0.005 7.577 2.54 0.088 19.488 6.533 0.226 

2000 25.106 190.58 0.507 216.19 11.613 88.153 0.235 0.124 178.832 0.02 0.057 82.720 0.009 24.982 11.745 0.487 11.556 5.433 0.225 

2001 29.728 212.45 0.969 243.179 12.225 87.364 0.398 0.299 201.611 0.1 0.123 82.906 0.041 29.429 10.841 0.869 12.102 4.458 0.357 

2002 39.395 260.24 1.923 301.553 13.064 86.298 0.638 0.374 229.95 0.081 0.124 76.255 0.027 39.021 30.285 1.842 12.940 10.043 0.611 

2003 30.069 233.71 1.258 265.039 11.345 88.180 0.475 0.718 209.285 0.032 0.271 78.964 0.012 29.351 24.427 1.226 11.074 9.216 0.463 

2004 93.848 250.81 1.512 346.166 27.111 72.453 0.437 0.653 183.346 0.037 0.189 52.965 0.011 93.195 67.46 1.475 26.922 19.488 0.426 

2005 118.64 303.91 1.758 424.3 27.960 71.626 0.414 0.301 212.451 0.177 0.071 50.071 0.042 118.334 91.456 1.581 27.889 21.555 0.373 

2006 190.34 311.91 2.757 505.012 37.691 61.763 0.546 0.551 225.502 0.041 0.109 44.653 0.008 189.793 86.409 2.716 37.582 17.110 0.538 

2007 235.55 338.3 5.184 579.034 40.679 58.425 0.895 3.766 241.773 0.028 0.650 41.755 0.005 231.782 96.529 5.156 40.029 16.671 0.890 

2008 259.11 442.33 6.361 707.798 36.608 62.494 0.899 0.518 282.883 0.04 0.073 39.967 0.006 258.59 159.446 6.321 36.534 22.527 0.893 

2009 210.06 272.24 6.034 488.33 43.016 55.748 1.236 0.421 179.958 0.009 0.086 36.852 0.002 209.639 92.278 6.025 42.930 18.897 1.234 

2010 199.14 362.03 7.889 569.064 34.995 63.619 1.386 0.232 287.618 0.761 0.041 50.542 0.134 198.912 74.413 7.128 34.954 13.076 1.253 

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة+النس  مف إعداد الباحثة  
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 )بمميارات ؿ.س( (: المستوردات السمعية السورية بحس  القطاع ونوع استخداـ السمع14الجدوؿ رقـ )

 قطاع عام اإلجمالً المستوردات حسب نوع االستخدام  بملٌارات اللٌرات السورٌة
   

 قطاع خاص
 

 /خ3نسبة /خ2نسبة /خ1نسبة رأسمالٌة وسٌطة استهالكٌة  /ع3نسبة /ع2نسبة /ع1نسبة رأسمالٌة وسٌطة استهالكٌة  3نسبة  2نسبة 1نسبة  إجمالً المستوردات رأسمالٌة وسٌطة استهالكٌة  العام 

1994 8.958 28.606 23.783 61.374 14.596 46.609 38.751 1.687 9.75 11.637 2.749 15.886 18.961 7.298 18.856 12.146 11.891 30.723 19.790 

1995 7.847 27.43 17.579 52.856 14.846 51.896 33.258 1.629 9.091 7.591 3.082 17.200 14.362 6.218 18.339 9.988 11.764 34.696 18.897 

1996 7.946 33.189 19.25 60.385 13.159 54.962 31.879 1.565 12.171 9.618 2.592 20.156 15.928 6.381 21.018 9.632 10.567 34.807 15.951 

1997 6.617 27.08 11.514 45.211 14.636 59.897 25.467 0.808 8.241 4.792 1.787 18.228 10.599 5.809 18.839 6.722 12.849 41.669 14.868 

1998 6.853 25.713 11.159 43.724 15.673 58.808 25.521 1.141 6.045 3.855 2.610 13.825 8.817 5.712 19.668 7.304 13.064 44.982 16.705 

1999 7.176 25.436 10.398 43.01 16.684 59.140 24.176 0.845 4.284 3.201 1.965 9.960 7.442 6.331 21.152 7.197 14.720 49.179 16.733 

2000 24.173 120.86 42.507 187.54 12.890 64.444 22.666 2.845 27.052 15.757 1.517 14.425 8.402 21.328 93.803 26.75 11.373 50.019 14.264 

2001 24.992 135.49 60.261 220.74 11.322 61.379 27.299 3.021 27.113 17.299 1.369 12.283 7.837 21.971 108.38 42.962 9.953 49.097 19.462 

2002 33.177 136.03 66.551 235.75 14.073 57.698 28.229 6.997 35.035 25.061 2.968 14.861 10.630 26.18 100.99 41.49 11.105 42.837 17.599 

2003 30.086 143.29 63.394 236.77 12.707 60.518 26.775 4.345 29.834 21.275 1.835 12.601 8.986 25.741 113.45 42.119 10.872 47.918 17.789 

2004 59.336 128.5 201.17 389.01 15.253 33.032 51.715 5.512 25.363 46.16 1.417 6.520 11.866 53.824 71.147 155.01 13.836 18.289 39.848 

2005 54.452 350.11 97.807 502.37 10.839 69.692 19.469 4.179 143.14 21.942 0.832 28.494 4.368 50.273 206.97 75.866 10.007 41.198 15.102 

2006 61.729 355.4 114.2 531.32 11.618 66.889 21.493 8.726 166.01 32.784 1.642 31.244 6.170 53.003 189.39 81.412 9.976 35.645 15.322 

2007 68.132 499.17 117.26 684.56 9.953 72.918 17.129 8.971 249.04 28.194 1.310 36.380 4.119 59.161 250.12 89.066 8.642 36.538 13.011 

2008 70.245 668.52 100.65 839.42 8.368 79.641 11.991 3.384 280.08 8.011 0.403 33.366 0.954 66.861 388.45 92.64 7.965 46.276 11.036 

2009 87.146 507.74 119.33 714.22 12.202 71.090 16.708 0.867 99.345 6.406 0.121 13.910 0.897 86.279 408.39 112.93 12.080 57.180 15.811 

2010 113.86 534.12 164.24 812.21 14.018 65.761 20.221 7.178 179.5 19.061 0.884 22.100 2.347 106.68 354.62 0.145 13.134 43.661 0.018 

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة+النس  مف إعداد الباحثة  
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 (ؿ.س )بمميارات 2010-1990اإلنفاؽ الجاري واالستثماري خالؿ الفترة (: 15الجدوؿ رقـ )
 نفقات استثمارية نفقات جارية العاـ

1990 37.575 24.3 

1991 57.513 27.177 

1992 56.792 36.25 

1993 61.268 61.749 

1994 76.197 67.964 

1995 87.94 74.099 

1996 96.577 91.473 

1997 102.425 108.7 

1998 117.7 119.6 

1999 133.5 121.8 

2000 143.4 132 

2001 161 161 

2002 172.389 184 

2003 209 211 

2004 232.5 217 

2005 280 180 

2006 300 195 

2007 330 258 

2008 370 230 

2009 410 275 

2010 427 327 

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة 
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 (: توزع تمويؿ العجز بيف المصادر المحمية والخارجية )بمالييف ؿ.س(16الجدوؿ رقـ )
 (1( إلى )3نسبة ) (1( إلى )2نسبة ) (3) القروض الداخمية (2) القروض الخارجية (1)التمويؿ بالعجز العجز الكمي العاـ

1998 -18 17.9 4 13.9 22.346 77.654 

1999 -9.218 9.218 9.2 0.018 99.805 0.195 

2000 -19.174 19.174 13.8 5.374 71.972 28.028 

2001 17.094 17.094 11.8 -28.894 69.030 -169.030 

2002 -12.392 12.392 11.336 1.057 91.478 8.530 

2003 -32.712 32.712 10.047 22.665 30.713 69.287 

2004 -62.68 62.68 11.572 51.108 18.462 81.538 

2005 -75.112 75.112 14.769 60.343 19.663 80.337 

2006 -58.835 58.835 14.159 44.675 24.066 75.933 

2007 -61.701 61.701 14.119 47.582 22.883 77.117 

2008 -57.49 57.49 13.195 44.294 22.952 77.046 

2009 -53.742 53.742 11.285 42.457 20.998 79.002 

2010 -60.957 60.957 10.645 50.312 17.463 82.537 

 المصدر: النشرات اإلحصابية الربعية الصادرة عف المكت  المركزي لإلحصاء، العمميات المنفذة في الموازنة العامة لمدولة
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 (ؿ.سبمميارات ) 2009-1990الفترة خالؿ الكمي ومستوى الدخؿ والعمالة أثر الضريبة عمى االستيالؾ(: دراسة 17الجدوؿ رقـ)
 

إجمالي  العاـ
الضراب  
والرسوـ 

(1) 

معدؿ نمو 
الضراب  
 والرسـو

الناتج 
المحمي 
اإلجمالي 
باألسعار 
 (3الجارية )

معدؿ نمو 
الناتج 
المحمي 
اإلجمالي 
باألسعار 
 الجارية  

الناتج المحمي 
اإلجمالي 
باألسعار 
 الثابتة

معدؿ نمو 
الناتج المحمي 

ي اإلجمال
باألسعار 
 الثابتة 

االستيالؾ 
 الكمي

 (2) 

معدؿ نمو 
االستيالؾ 
 الكمي

 الضراب /
 االستيالؾ

1990 22.123 - 268.328 - 389.469 - 3868208 - 5.728 

1991 278720 25.299 311.564 16.113 420.242 7.901 3968028 2.543 7.000 

1992 29.408 6.090 371.630 19.279 476.850 13.470 4468509 12.747 6.586 

1993 29.489 0.273 413.755 11.335 501.546 5.179 4518970 1.223 6.525 

1994 40.456 37.192 506.101 22.319 539.929 7.653 4268431 -5.651 9.487 

1995 48.903 20.879 570.975 12.818 570.975 5.750 455.532 6.824 10.735 

1996 57.371 17.316 690.857 20.996 612.896 7.342 471.474 3.500 12.168 

1997 69.296 20.786 745.569 7.919 628.148 2.489 469.207 -0.481 14.769 

1998 75.516 8.976 790.444 6.019 675.888 7.600 495.028 5.503 15.255 

1999 83.541 10.627 819.092 3.624 662.396 -1.996 683.954 38.165 12.214 

2000 85.913 2.839 9048622 10.442 903.944 36.466 6858005 0.154 12.542 

2001 116.932 36.105 9508245 58043 934.409 3.370 6948236 1.348 16.843 

2002 136.609 16.828 10068431 58913 1006.431 7.708 7198767 3.678 18.980 

2003 151.558 10.943 10748163 68730 1018.708 1.220 7738391 7.450 19.597 

2004 160.79 6.091 12668891 178942 1089.027 6.903 8668553 12.046 18.555 

2005 179.63 11.717 15068440 188908 1156.714 6.215 9668553 11.540 18.585 

2006 194.017 8.009 17048974 138179 1215.082 5.046 9938163 2.753 19.535 

2007 204.427 5.366 20178825 188349 1284.035 5.675 10488341 5.556 19.500 

2008 219.268 7.260 24458060 218173 1341.516 4.477 10578211 0.846 20.740 

2009 240.64 9.747 25198151 38030 1420.833 5.912 11318091 6.988 21.275 

2010 278.428 15.703 2791.775 10.822 1469.703 3.440 2037.534 80.139 138665 

 لمذكورة، النس  مف إعداد الباحثةالمجموعة اإلحصابية لألعواـ االموازنة العامة لمدولة لألعواـ المذكورة+المصدر: 
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 (: تطور إجمالي التكويف الرأسمالي خالؿ فترة الدراسة )بمميارات ؿ.س(18الجدوؿ رقـ )
 إجمالي العاـ

 الضراب 

 والرسـو

معدؿ نمو 
إجمالي الضراب  

 والرسـو 

 إجمالي

 التكويف

 الرأسمالي

معدؿ نمو 
إجمالي التكويف 

 الرأسمالي

  االستثمار/الضراب  االدخار/الضراب  االدخار

1990 22.123 -  44.395 -  33.984 658098 498832 

1991 27.72 25.299 55.992 26.122 20.7 1338913 498507 

1992 29.4082 6.090 86.12 53.808 32.9 898387 348148 

1993 29.4886 0.273 107.466 24.786 38.7 768198 278440 

1994 40.456 37.192 151.622 41.088 87.9 468025 268682 

1995 48.903 20.879 155.504 2.560 113.3 438162 318448 

1996 57.371 17.316 163.076 4.869 102.4 568026 358181 

1997 69.296 20.786 155.464 -4.668 109.7 638169 448574 

1998 75.516 8.976 162.446 4.491 105.8 718376 468487 

1999 83.541 10.627 153.706 -5.380 93.8 898063 548351 

2000 85.913 2.839 156.092 1.552 142.975 608090 558040 

2001 116.932 36.105 198.16 26.951 186.824 628589 598009 

2002 136.609 16.828 206.417 4.167 207.733 658762 668181 

2003 151.558 10.943 249.681 20.960 206.2 738500 608701 

2004 160.79 6.091 274.500 9.940 173.443 928705 588576 

2005 179.63 11.717 345.744 25.954 191.887 938612 518955 

2006 194.017 8.009 387.755 12.151 303.717 638881 508036 

2007 204.427 5.366 412.136 6.288 479.603 428624 498602 

2008 219.268 7.260 363.065 -11.907 686.844 318924 608394 

2009 240.64 9.747 400.150 10.214 613.114 398249 608137 

2010 278.428 15.703 337.422 -15.676 617.999 458053 828516 

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة والنس  مف إعداد الطالبة
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 (: معدؿ التضخـ خالؿ فترة الدراسة19الجدوؿ رقـ )
 معدؿ التضخـ  العاـ 
1990 - 
1991 41.065 

1992 5.119 

1993 -19.462 

1994 14.090 

1995 5.412 

1996 10.171 

1997 2.757 

1998 -0.718 

1999 7.442 

2000 9.701 

2001 2.501 

2002 -1.462 

2003 4.397 

2004 10.327 

2005 11.950 

2006 9.097 

2007 10.769 

2008 15.950 

2009 -2.781 

2010 7.071 

 المصدر: المجموعة اإلحصابية لألعواـ المذكورة 
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 (: انتشرٌؼات انضرٌبٍة 2ادلهحق رقى )
 )فبة مكمفي األرباح الحقيقية( ضريبة دخؿ الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجاريةأواًل: 

 وتعديبلتو المكمفيف الخاضعيف ليذه الضريبة:  2003/ لعاـ 24/ مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ /2حددت المادة /

 آتو عمى اختبلؼ أنواعيا. منشمؤسسات القطاع العاـ وشركاتو و  -

عادة التأميف ومؤسسات التوفير.   -  المؤسسات المالية بما فييا المصارؼ وأعماؿ الصرافة وشركات التأميف وا 

  100الشركات المساىمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ميما يكف نوعيا وغايتيا. -

ية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجميور  -
 التي تنتسب إلييا مؤسسات كائنة خارج الجميورية العربية السورية.  

 المنشآت التجارية والصناعية التي ليا فرع عمى األقؿ في غير الوحدة اإلدارية التي تعمؿ فييا.  -

عدا السماسرة العادييف، ويعد تاجر نصؼ الجممة تجار االستيراد والتصدير وتجار الجممة والوسطاء بالعمولة  -
 كتاجر الجممة إذا كاف مبيع الجممة ىو األغمب عمى فعاليتو. 

 وكبلء المعامؿ الوطنية واألجنبية والوكاالت الممثمة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية. -

 تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعماؿ التعيدات.  -

 المخمصوف الجمركيوف.  -

 محطات بيع الوقود والمواد المشتعمة. -

 بيع أدوات طبية وأجيزة عيادات ومخابر.  -

 معامؿ صنع األدوية والمواد الكيمائية والعطورات ومستحضرات التجميؿ.  -

 معامؿ صنع الكحوؿ. -

 المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشآت واآلالت المستخدمة فييا -
 ألغراض العمؿ الصناعي مميوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ لمضريبة عمى ريع العقارات. 

 101المشافي الخاصة. -

دور السينما مف الصنؼ األوؿ بحسب تصنيؼ الدوائر المالية الستيفاء ضريبة المبلىي ودور الفنادؽ مف  -
 102يؼ وزارة السياحة.المستوى الدولي والدرجات الممتازة واألولى والثانية بحسب تصن

 اإلنتاج الفني أفبلـ سينمائية مسمسبلت تمفزيونية أفبلـ دعاية وماشابييا.  -

                                                             
وأصبح عمى النحو التالي: الشركات المساىمة والشركات  2005/ لعاـ 41/ مف القانوف رقـ /8عدؿ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 100

ذات المسؤولية المحدودة ميما يكف نوعيا وغايتيا باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطيا بالجامعات والمدارس والمعاىد الخاصة بكافة 
 طفاؿ )والتي أصبحت خاضعة لضريبة الدخؿ المقطوع(.  مراحميا ورياض األ

 .)والتي أصبحت خاضعة لضريبة الدخؿ المقطوع( 2005/ لعاـ 41/ مف القانوف رقـ /7حذؼ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 101
نما مف الصنؼ األوؿ بحسب وتـ إلغاء دور السي 2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /1عدؿ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 102

 . تصنيؼ الدوائر المالية الستيفاء ضريبة المبلىي
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 موزعو اإلنتاج الفني المستورد والمحمي.  -

  103المبلىي مف الدرجتيف الممتازة واألولى بحسب تصنيفيا مف قبؿ وزارة السياحة. -

  104رياضية واستعراضات السيرؾ.مستثمرو مدف المبلىي والمشاىد العامة ومستثمرو الفرؽ ال -

منشآت المبيت السياحية مف المستوى الدولي والدرجات الممتازة واألولى والثانية وما يتبع ليا مف مطاعـ  -
 وشالييات وكازينوىات والمسابح البحرية المستقمة مف المستوى الدولي والدرجات الممتازة واألولى. 

 المكاتب السياحية. -

  105والمحاسبوف القانونيف.مكاتب تدقيؽ الحسابات  -

  106مكاتب الدراسات المالية واالقتصادية. -

 المشاوروف في األمور المالية والمحاسبية. -

  107ممارسو مينتي الخدمات البحرية وتمويف السفف والبواخر. -

  108مكاتب السفريات التي تستخدـ سيارات البولماف السياحية. -

عادة تأجير المنشآت الصناعية والت -   109جارية والحرفية والمينية وبعض أصوليا.مينة تأجير وا 

 110منشآت المباقر والمداجف. -

 111مكاتب نقؿ البضائع. -

  112الوحدات المينية الجامعية الرئيسية. -

 113الجامعات والمدارس والمعاىد الخاصة بكافة مراحميا ورياض األطفاؿ. -

 كؿ مكمؼ يقرر تكميفو بالضريبة عمى األرباح الحقيقية. -

                                                             
وأصبح عمى النحو التالي: خدمات المبلىي مف جميع  2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /1عدؿ ىذا البند بموجب المادة / 103

 الدرجات حسب تصنيؼ وزارة السياحة.   
حيث تـ إلغاء عبارة )المشاىد العامة( ليصبح  2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /1ادة /عدؿ ىذا البند بموجب أحكاـ الم 104

 . النص عمى النحو التالي: مستثمرو مدف المبلىي ومستثمرو الفرؽ الرياضية واستعراضات السيرؾ
ث تـ إضافة كممة )وشركات( وأصبح عمى حي 2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /1عدؿ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 105

 النحو التالي: مكاتب وشركات تدقيؽ الحسابات والمحاسبيف القانونيف. 
حيث تـ إضافة كممة )وشركات( وأصبح عمى  2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /1عدؿ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 106

 ية واالقتصادية. النحو التالي: مكاتب وشركات الدراسات المال
وأصبح عمى الشكؿ التالي: ممارسو ميف  2004/ لعاـ 60/ مف القانوف رقـ /6عدلت التسمية ليذا البند بموجب أحكاـ المادة / 107

 الخدمات الجوية والبحرية وتموينيا.  
 )أخضع لضريبة الدخؿ المقطوع(.  2005/ لعاـ 41/ مف القانوف رقـ /7حذؼ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 108
أخضعت العقارات غير السكنية المؤجرة لمسورييف وغير السورييف  2006/ لعاـ 52/ مف المرسـو التشريعي رقـ /5بموجب المادة / 109

 %/ مف بدؿ اإليجار. 5لنسبة موحدة بواقع /
 )أخضع لضريبة الدخؿ المقطوع(.  2005/ لعاـ 41/ مف القانوف رقـ /7حذؼ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 110
 .وأصبح عمى النحو التالي: مكاتب الشحف الخارجي 2005/ لعاـ 41/ مف القانوف رقـ /8عدؿ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 111
الوحدات المينية  وأصبح عمى الشكؿ التالي: 2004اـ / لع60/ مف القانوف رقـ /6/عدلت التسمية ليذا البند بموجب أحكاـ المادة  112

  .الجامعية
 )أخضع لضريبة الدخؿ المقطوع(.  2005/ لعاـ 41/ مف القانوف رقـ /7حذؼ ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 113
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وتعديبلتو، وتعتبر ىذه  1991/ لعاـ 10المشمولة بأحكاـ قانوف االستثمار رقـ /شركات ومشاريع النقؿ  -
المشاريع وحدة مستقمة بالتكميؼ وليس اآللية الواحدة وتكمؼ عف مجمؿ نشاط المشروع مع مراعاة اإلعفاءات 

  114المنصوص عمييا في القانوف المذكور.

  115مؤسسات النقؿ الجوي والبحري. -

عتبارىـ مف عداد كبار المكمفيف، وقد أحدث قسـ خاص ليذه الفئة لمعالجة تكاليفيـ، وقد المكمفوف الذيف يتـ ا -
المتضمف  5/10/2006/ تاريخ 2937حددت معايير لمتسجيؿ في ىذا القسـ بموجب قرار وزير المالية رقـ /

أرباحو السنوية  أنو يتوجب خضوع المكمؼ الذي يبمغ رقـ عممو السنوي مبمغ سبعوف مميوف ليرة سورية أو تبمغ
 116الصافية مبمغ خمسة مبلييف ليرة سورية بموجب تكميفو بضريبة دخؿ األرباح الحقيقية أو الدخؿ المقطوع.

مكاتب وشركات تداوؿ األوراؽ المالية: وىي المكاتب التي تمارس مينة الوساطة بتداوؿ األسيـ، وسترخص  -
في ضوء إحداث سوؽ األوراؽ المالية، ومما تجدر اإلشارة إليو بأف أرباح تداوؿ األسيـ لمقتنييا ال تخضع 

عمى األشخاص الطبيعييف عممًا أف ىذه الضريبة تفرض  117لمضريبة، أما أرباح المكاتب فتخضع ليا،
 واالعتبارييف الذيف يحققوف أرباحًا في سورية. 

 يعفى مف ضريبة األرباح الحقيقية كؿ مما يمي:  
جمعيات االستيبلؾ واالستثمار التعاونية التي ينحصر عمميا بجمع طمبات مشتركييا وتوزيع المواد  -

 والحاصبلت والبضائع المطموبة في مستودعاتيا.

لزراعيوف الذيف يجمعوف ويبيعوف المحاصيؿ واألثمار الناتجة عف أرض يممكونيا أو يستثمرونيا، المستثمروف ا -
 ويتناوؿ ىذا اإلعفاء أيضًا الحيوانات التي يرعونيا أو يربونيا أو يعمفونيا في تمؾ األراضي. 

يعيا، وال يتناوؿ ىذا الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عمميا باستبلـ حاصبلت مشتركييا وتحويميا وب -
اإلعفاء سوى األعماؿ الداخمة عادة في االستثمار الزراعي والتي ال تخضع لمضريبة إذا مارسيا ضمف الشروط 

 نفسيا أعضاء الجمعية منفرديف. 

الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء اآلالت واألدوات الزراعية واستثمارىا في أراضي األعضاء، وال يتناوؿ ىذا  -
 فاء األرباح الناجمة عف استثمار اآلالت واألدوات في غير األراضي التي يستثمرىا األعضاء. اإلع

 نحت التماثيؿ. -الرسـ باليد -التمحيف -العزؼ -األشخاص الذيف يمارسوف أحد األعماؿ اآلتية: التأليؼ -

 دور الحضانة. -

 معاىد ودور مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.  -

                                                             
  .2004/ لعاـ 60/ مف القانوف رقـ /5تـ إضافة ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 114
 .2004/ لعاـ 60/ مف القانوف رقـ /5تـ إضافة ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 115
116
 .2006/ لعاـ 51رقـ / / مف المرسـو التشريعي1تـ إضافة ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 
117
 .2006/ لعاـ 51رقـ / / مف المرسـو التشريعي1تـ إضافة ىذا البند بموجب أحكاـ المادة / 
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ة الصافية لنشاط النقؿ الجوي والبحري، ويشترط في منح ىذا اإلعفاء إلى األشخاص % مف األرباح السنوي75 -
 118غير السورييف توفر شرط المعاممة بالمثؿ.

يعفى مف ضريبة الدخؿ المقطوع مستثمرو الحصادات والدراسات والجرارات وآالت التزرية التي مضى عمى  -
 استثمارىا عشر سنوات. 

 ة فيمكف توضيحو فيما يمي: أما أسس التكميؼ بيذه الضريب
 31كانوف الثاني إلى  1تطرح الضريبة عمى أساس الربح الصافي المتحقؽ خبلؿ سنة األعماؿ، وتحسب السنة مف 

كانوف األوؿ، فعمى كؿ مكمؼ أف يمسؾ قيودًا محاسبية منتظمة وكاممة تظير نتائجو الحقيقية، حيث يتألؼ الربح 
الية ألعماؿ المكمؼ الخاضعة ليذه الضريبة عمى اختبلؼ أنواعيا بعد أف الصافي مف مجموع اإليرادات اإلجم

 تحسـ منيا األعباء والنفقات التي تقتضييا ممارسة ىذه األعماؿ أو التي تبلـز نوع العمؿ. 
 نميز بيف نوعيف مف النفقات التي تقتضييا ممارسة ىذه األعماؿ وىي:

 :ي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عمى اآلتي: وىي تنطو  األعباء والنفقات القابمة لمتنزيؿ 

 بدالت إيجار المحبلت المعدة لممارسة العمؿ أو قيمتيا التأجيرية.  

 الرواتب واألجور والحوافز التي تدفع لممستخدميف والعماؿ بداًل مف خدماتيـ.  

 المدفوع لقاء حصة العمؿ رب العمؿ في التأمينات االجتماعية.  

المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نياية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقًا لقانوف  
 العمؿ. 

االستيبلكات المقبولة بصورة عامة تبعًا لمقواعد الفنية المتبعة في كؿ نوع مف أنواع الصناعة والتجارة  
 عبئًا حقيقيًا ومحددًا.والميف والحرؼ ما عدا استيبلؾ العقارات وكذلؾ المخصصات التي تمثؿ 

الضرائب والرسـو المترتبة في الجميورية العربية السورية عمى المكمؼ والمدفوعة خبلؿ السنة التي تحققت  
 فييا األرباح ما عدا ضريبة األرباح الصافية ىذه.

التبرعات المدفوعة مف قبؿ المكمفيف مقابؿ وصوالت رسمية لجيات عامة أو خاصة معترؼ بيا رسميًا  
بأنيا ذات نفع عاـ شريطة أف تكوف الجيتاف المتبرعة والمتبرع ليا تمسكاف قيودًا ودفاتر نظامية مقبولة 

 % مف األرباح الصافية. 3مف قبؿ دوائر ضريبة الدخؿ وبما يتجاوز

  119المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصمة المباشرة بالعمؿ الصناعي والتجاري. 

 تنطوي بصورة خاصة عمى اآلتي: ير القابمة لمتنزيؿاألعباء والنفقات غ : 

 النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة.   

 النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبيا رب العمؿ أو شريكو أجرة لو عف إدارة العمؿ.  

                                                             
وأصبح عمى النحو التالي: يعفى األشخاص  2005/ لعاـ 41/ مف القانوف رقـ /9عدؿ ىذا البند بموجب أحكاـ الفقرة /أ/ مف المادة / 118

الطبيعيوف واالعتباريوف الذيف يتعاقدوف النقؿ الجوي أو البحري، ويشترط في منح اإلعفاء إلى األشخاص غير السورييف توفر شرط 
 المعاممة بالمثؿ. 

 . 2005/ لعاـ 41/ مف القانوف رقـ /12ـ إضافة ىذا البند بموجب أحكاـ المادة /ت 119



 

204 
 

ولوف بدوف حد في شركات التوصية المبالغ التي يحسبيا الشركاء في شركة التضامف أو الشركاء المسؤ  
 البسيطة أجرة ليـ عف إدارة العمؿ.

يترتب عمى المكمفيف أف يقدموا إلى الدوائر المالية بيانًا خطيًا بنتائج أعماليـ الصافية مف ربح أو خسارة خبلؿ السنة 
لممنشآت الصناعية(، السابقة. كما يترتب عمييـ أف يقدموا مع البياف صورة عف كؿ مف حساب التشغيؿ )بالنسبة 

وحساب المتاجرة، وحساب األرباح والخسائر، وصورة عف الميزانية، وجدواًل بالمبالغ المأخوذة مف األرباح باسـ 
االستيبلؾ مع بياف ىذه االستيبلكات بصورة مفصمة. مع ضرورة أف يدفع المكمؼ إلى الخزينة خبلؿ ثبلثيف يومًا 

عف الضريبة المترتبة عمى األرباح المصرح بيا في البياف، حيث تحسب المبالغ  تمي تاريخ انتياء ميمة تقديـ البياف
 المدفوعة مف أصؿ الضريبة التي تقرىا المجاف الضريبية المختصة. 

 : 120تطرح الضريبة عمى األرباح الصافية بحس  النس  اآلتية
 . ؿ.س 200000% عف جزء الربح الصافي الواقع بيف الحد األدنى المعفى وحتى 10
 ؿ.س.  400000ؿ.س وحتى  200000%  عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 15
 ؿ.س.  700000ؿ.س وحتى  400000%  عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20
 ؿ.س. 1000000ؿ.س وحتى  700000% عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 23
 ؿ.س. 2000000ؿ.س وحتى  1000000% عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 26
 ؿ.س. 3000000ؿ.س وحتى  2000000% عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 29
 ؿ.س. 3000000% عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 35

تطرح ضريبة الدخؿ عمى األرباح الصافية التي تحققيا الشركات المساىمة التي تطرح أسيميا عمى االكتتاب العاـ 
يف الخاص والمشترؾ والتي مركزىا الرئيسي في الجميورية العربية السورية عف % في القطاع50بنسبة ال تقؿ عف 

% بما فييا اإلضافات عدا اإلدارة المحمية، كما تطرح ضريبة الدخؿ عمى األرباح 20جميع نشاطاتيا بمعدؿ 
تي تتجاوز قيمة الصافية التي تحققيا الشركات المساىمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة ال

اآلالت المستخدمة فييا لمعمؿ الصناعي مبمغ خمسة مبلييف ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء 
ضريبة ريع العقارات والتي مركزىا الرئيسي في الجميورية العربية السورية في القطاعيف الخاص والمشترؾ عف 

 . 121ت عدا اإلدارة المحمية% بما فييا اإلضافا25جميع نشاطاتيا بمعدؿ 

                                                             
 فأصبحت شرائح األرباح كما يمي:  2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /3عدلت بموجب أحكاـ الفقرة /أ/ مف المادة / 120
 .سؿ. 200000عف جزء الربح الصافي الواقع بيف الحد األدنى المعفى وحتى % 10
  .ؿ.س 500000ؿ.س وحتى  200000%  عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 15
  .ؿ.س 1000000ؿ.س وحتى  500000%  عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20
 .ؿ.س 3000000ؿ.س وحتى  1000000% عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 24
  .ؿ.س 3000000% عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 28
فأصبحت نسبة الضريبة معداًل وحيدًا عف  2006/لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /3عدلت بموجب أحكاـ الفقرة /ب/ مف المادة / 121

 كامؿ أرباح شركات األمواؿ كما يمي: 
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فإف أرباح جيات القطاع العاـ االقتصادي، وأرباح  2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /4بموجب المادة /
 % بما فييا جميع اإلضافات. 28الشركة السورية لمنفط، وأرباح الشركة السورية لمغاز تخضع لمعدؿ قدره 

 إنو يمنح تخفيضات عمى المعدالت الضريبية وفؽ ما يمي: / مف ىذا المرسـو ف5وبموجب المادة /
تخفيض درجتيف مف كؿ مف النسب عف كؿ شريحة لممنشآت المقامة في المناطؽ النائية التي يتـ تحديدىا  

 بقرار مف مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح وزير المالية. 

عامبًل أو  25تخفيض درجة واحدة مف كؿ مف النسب عف كؿ شريحة لممنشآت الصناعية التي تستخدـ  
عامبًل فأكثر، وثبلث درجات لممنشآت الصناعية  75أكثر، ودرجتيف لممنشآت الصناعية التي تستخدـ 

ف يكوف العماؿ عامبًل أو أكثر، ويشترط لبلستفادة مف تخفيضات ىذه الدرجات الثبلثة أ 150التي تستخدـ 
 مسجميف في التأمينات االجتماعية. 

تخفيض درجة واحدة مف كؿ مف النسب عف كؿ شريحة بالنسبة لمشركات الصناعية إذا كانت مقامة  
 ضمف المدف الصناعية. 

ال تسري ىذه التخفيضات عمى منشآت القطاع العاـ والشركات المساىمة التي تطرح أسيميا عمى  
 % مف أسيميا.   50ال تقؿ عف  االكتتاب العاـ بنسبة

 ضريبة الروات  واألجورثانيًا: 
تطرح ضريبة الرواتب واألجور عمى كؿ شخص يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو تعويضًا مف خزينة خاصة إذا كاف مقيمًا 

لخارج، في الجميورية العربية  السورية ومف خزينة عامة إذا كاف مقيمًا في الجميورية العربية السورية أو في ا
وتعتبر ىذه الضريبة إحدى الضرائب النوعية عمى الدخؿ، تتسـ بالطابع الشخصي، حيث تتناوؿ كؿ شخص 
يتقاضى دخبًل مقابؿ عمؿ أو خدمة قاـ بأدائيا، فيي تقتصر عمى األشخاص الطبيعييف دوف االعتبارييف. ىذا ويتـ 

 لعامة لمدولة أصواًل. تحصيؿ ىذه الضريبة مباشرة مف المنبع وتحويميا إلى الخزانة ا

 يعفى مف ضريبة الروات  واألجور كؿ مما يمي:
السفراء المعتمدوف في الجميورية العربية السورية وغيرىـ مف رجاؿ السمؾ السياسي والقناصؿ ورجاؿ السمؾ  

ؿ القنصمي وموظفوىـ األجانب بشرط المعاممة بالمثؿ، وال يتناوؿ ىذا اإلعفاء سوى ما يتقاضونو عف األعما
 المتعمقة بوظائفيـ. 

 العسكريوف التابعوف لمقوات المسمحة وعناصر قوى األمف الداخمي وعناصر اإلطفاء.  

                                                                                                                                                                                   

ضافات واإلدارة % بما فييا اإل50% عف مجموع أرباح الشركات المساىمة التي تطرح أسيميا عمى االكتتاب العاـ بنسبة ال تقؿ عف 14
 المحمية. 

% عف مجموع األرباح لمشركات المساىمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزىا أو فرعيا في الجميورية العربية السورية في 22
قيمة القطاعيف الخاص والمشترؾ عف جميع نشاطاتيا وبغض النظر عف طبيعة ىذا النشاط صناعيًا أـ سواه وبغض النظر أيضًا عف 

اآلالت بما فييا اإلضافات عدا اإلدارة المحمية. وسبب ىذه المعاممة التفصيمية ليذه  الشركات ىو تشجيع إقامة ىذا النوع مف الشركات 
ف ليذه الشركات قدرة عمى جمع األمواؿ  لتعود وتأخذ دورىا الذي كانت عميو في الخمسينات عندما كانت فاعمة قبؿ مجيء التأميف، وا 

قامة م  شاريع كبيرة تعود بالنفع عمى جميع المساىميف وعمى االقتصاد الوطني وليس فقط عمى أصحاب األمواؿ.   وا 
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 القائموف عمى المساجد والكنائس.  

 العامموف المحميوف المستخدموف في البيئات السورية الخارجية مف السورييف وغير السورييف.  

 صرؼ معيا وتعويضات التسريح أو الصرؼ مف الخدمة. معاشات التقاعد والتعويضات العائمية التي ت 

 التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمؿ.   

 أجور الخدـ في المنازؿ الخاصة.  

 المنح النقدية التي تصدر مف قبؿ رئيس الجميورية العربية السورية.  

 لشكؿ التالي: ضريبة الرواتب واألجور عمى ا 2003/ لعاـ 24لقد حدد قانوف ضريبة الدخؿ رقـ /
 2003لعاـ  24( شرابح ضريبة الروات  واألجور حس  القانوف 1الجدوؿ رقـ )
 المجموع الضريبة نسبة الضريبة المبمغ الشريحة

 - - إعفاء 5000 1-5000

5001-8000 3000 5% 150 150 

8001-12000 4000 7% 280 430 

12001-16000 4000 9% 360 790 

16001-20000 4000 11% 440 1230 

20001-30000 10000 13% 1300 3530 

   %20  فوؽ فما 30001

  2003لعاـ  24المصدر: قانوف ضريبة الدخؿ رقـ 
يومًا مف  30يجب عمى كؿ شخص خاضع لمضريبة أف يقدـ إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إلييا خبلؿ 

تاريخ مباشرتو العمؿ بيانًا يتضمف ىويتو وعنوانو، ىوية صاحب عممو الحالي والسابؽ وعنوانيما، ومقدار دخمو 
 ّمؿ صاحبو غرامات معينة. الصافي وأي تناسب أو تأخير أو مغالطة بالمعمومات المعطاة يح

يجب عمى جميع الجيات العامة والخاصة وغيرىا مف الجيات واألفراد الذيف يستخدموف موظفيف أو عمااًل أو 
مساعديف أو يتعاقدوف مع فنانيف مقابؿ راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة أف يمسكوا سجبًل لمموظفيف يسجؿ فيو 

وكذلؾ ىناؾ غرامة تأخير أو مغالطة حسب الخطأ  كؿ ما يتعمؽ بالعامؿ والعمؿ وكافة التبدالت التي تطرأ الحقاً 
 المقترؼ، كما تقع عميو مسؤولية اقتطاع الضريبة عند تأدية المبالغ وأف يدفعيا في أوقاتيا المحددة. 

تنظـ الدوائر المالية جداوؿ الضريبة باالستناد إلى القوائـ المنصوص عمييا أو إلى نتائج تحقيقاتيا، وفي حاؿ 
ر أو عند وجود اختبلؼ بيف المبالغ المترتبة عمى المكمؼ بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ التكميؼ المباش

المقتطعة مف قبؿ صاحب العمؿ يبمغ صاحب العمؿ إخبارًا بالفرؽ وعميو أف يدفع الفرؽ المذكور إلى خزينة الدولة 
 يومًا مف تاريخ التبميغ.  15خبلؿ 
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 ريع العقاراتضريبة ثالثاُ: 
عّرؼ ضريبة ريع العقارات عمى أنيا: "فريضة مالية إلزامية ونيائية مباشرة ونوعية تفرض عمى الريع السنوي ت

. إف ضريبة 122المقدر لمعقارات الكائنة في األراضي السورية بمعدؿ تصاعدي وتدفع مقدمًا في بداية كؿ سنة"
نما تطرح عمى ريعو أي ما يدره  ريع العقارات ضريبة عمى الدخؿ ال عمى الممكية، فيي ال تطرح عمى العقار، وا 

 العقار مف دخؿ، وتعتبر عقارات كؿ مما يمي: 
 جميع اإلنشاءات المعدة لبلستعماؿ عمى اختبلؼ أنواعيا وتخصيصيا سواء كانت تامة البناء أو عمى الييكؿ.  

 القسـ الذي ال تتجاوز مساحتو األلؼ متر مربع مف األراضي المتصمة باإلنشاءات المذكورة أعبله.  

 األراضي واألسطح المستعممة ألغراض تجارية أو مينية أو خدمية أو صناعية أو إعبلنية.  

 يعفى مف ىذه الضريبة إعفاًء تامًا كؿ مما يمي: 
 األمبلؾ العامة.   

 ذات الطابع اإلداري غير المؤجرة. عقارات الجيات العامة  

 العقارات المعدة لحفظ الحاصبلت واآلالت واألدوات الزراعية وإليواء المواشي.   

 العقارات التي تممكيا الييئات والجمعيات الخيرية واتحاداتيا المرخصة أصواًل.   

 عقارات الدوؿ األجنبية.   

العقارات غير المؤجرة المخصصة إلقامة الشعائر الدينية أو أديرة أو معاىد أو مدارس شرعية والمساكف التابعة  
 ليا. 

 العقارات المعفاة بموجب معاىدات أو اتفاقيات دولية أو صكوؾ امتياز.   

 األماكف المخصصة لتربية الخيوؿ ودودة القز.   

 ليرة سورية.   250الريع السنوي لكؿ منيا العقارات المعدة لمسكف التي ال يتجاوز  

 عقارات األحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المينية غير المؤجرة.   

 أما اإلعفاء المؤقت مف ىذه الضريبة فإف مف يستفيد منو ىو المؤسسات والمنشآت التالية: 
 المؤسسات الصناعية.   

 المنشآت السياحية.   

 الجمعيات التعاونية السكنية والمساكف الشعبية.  

 أما أسس التكميؼ بيذه الضريبة فيمكف توضيحو بالنقاط التالية: 
 تفرض ىذه الضريبة كنسبة مف ريع العقار الذي ىو بدؿ إيجاره المقدر مف قبؿ لجاف التقدير.   

 المحافظات والمناطؽ  تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعيا لجاف بدائية تؤلؼ في مراكز 

 يذاع تاريخ بدء التقدير العاـ لمعقارات في كؿ منطقة أو قرية قبؿ ثبلثيف يومًا عمى األقؿ.  

                                                             
 . 298، ص2000دسة، عاـ البطريؽ، يونس: التشريع الضريبي، منشورات جامعة دمشؽ، الطبعة السا -بشور، عصاـ نور اهلل 122
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يجري تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعيا السنوي باالستناد إلى العوامؿ المؤدية إلى تحديدىا ومنيا ميزات الموقع  
 ر ذلؾ مف العوامؿ.  والمساحة وأنواع مواد البناء والتقسيمات وغي

يحؽ لممكمؼ ولمدوائر المالية طمب إعادة النظر في التقدير البدائي خبلؿ ثبلثيف يومًا اعتبارًا مف اليـو التالي  
 لتاريخ تبميغ التقدير. 

تتولى لجنة استئنافية أو أكثر تؤلؼ في مراكز المحافظات والمناطؽ البت في االعتراضات عمى التقدير البدائي  
 قراراتيا قطعية.وتكوف 

عمى المعترض أف يتقدـ بطمب يبيف فيو أوجو اعتراضو وأف يدفع لمخزينة أجور المجنة االستئنافية وتأمينًا قدره  
 / ليرة سورية.    500/

 لتحديد األشخاص المكمفوف بيذه الضريبة نميز بيف ثالث حاالت:  
  في السجؿ العقاري: في المناطؽ التي تـ فييا التحديد والتحرير وأثبتت نتائجو 

 تطرح الضريبة عمى المنتفع بالعقار حسب قيود السجؿ العقاري.   

 تطرح الضريبة عمى المالؾ الفعمي لمعقارات التي يثبت ممكيتو ليا.  

 تطرح الضريبة عمى واضع اليد عمى اإلنشاءات المقامة عمى األمبلؾ العامة.  

  :في المناطؽ التي لـ يتـ فييا التحديد والتحرير 

تطرح الضريبة عمى مف يثبت ممكيتو لئلنشاءات بوثائؽ تقبؿ بيا الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة   
 حصرًا.  

في حاؿ انتقاؿ الممكية لمغير يترتب عمى أحد الطرفيف تقديـ بياف خطي لمدوائر المالية وتطرح الضريبة   
 عمى المالؾ الجديد اعتبارًا مف أوؿ السنة الميبلدية التالية لتاريخ اكتسابو الممكية. 

 عمى بقية  إذا تعدد المالكوف في عقار تطرح الضريبة عمى مالؾ اإلنشاءات وتبقى ضريبة العرصات
 المالكيف كؿ حسب حصتو السيمية في حاؿ خضوع العقار لضريبة العرصات. 

 يعاد تقدير قيـ العقارات في الحاالت التالية: 
  .عند إفراز العقار 

  .في حاؿ دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى 

  .تبدؿ األوصاؼ األساسية لمعقار 

 .دخوؿ العقار ضمف المخطط التنظيمي المصدؽ  

  .تبدؿ صفة استعماؿ العقار 

   .بناًء عمى طمب المؤجر أو المستأجر شريطة أف يكوف قد مضى عمى آخر تقدير مالي ليا ثبلث سنوات 

  إذا طرأ تعديؿ عمى قيمة العقار أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجو عاـ ولسبب ثابت نقص أو
 %.25زيادة تتجاوز 
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 العقارات كما يمي:  تحدد نس  ضريبة ريع
 ؿ.س  1750% عف جزء الريع أو الريوع السنوية الذي ال يتجاوز 14
 ؿ.س.  2000ؿ.س وحتى  1750% عف جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 16
 ؿ.س.  5000ؿ.س وحتى  2000% عف جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20
 ؿ.س.  10000ؿ.س وحتى  5000ية الذي يتجاوز % عف جزء الريع أو الريوع السنو 30
 ؿ.س.  15000ؿ.س وحتى  10000% عف جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 40
 ؿ.س.  20000ؿ.س وحتى  15000% عف جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 50
 ؿ.س  20000% عف جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 60

 االستيالكي اإلنفاؽرسـ  رابعًا:
حسب  2004/ لعاـ 61/ مف المرسـو التشريعي رقـ /1يفرض رسـ عمى اإلنفاؽ االستيبلكي كما جاء في المادة /

 البنود المبينة في الجدوليف التالييف كما يمي:
 ميف الخدمات(: 2الجدوؿ رقـ )
 نسبة الرسـ المبوية نوع الخدمات

خدمات المبيت والطعاـ والمشروبات والحفبلت وركف األلعاب الكيربائية والخدمات المأجورة  .1
األخرى في الفنادؽ واألندية والمطاعـ مف الدرجات الدولية والممتازة واألولى والثانية حسب 

 تصنيؼ وزارة السياحة. 

10% 

ضمف خدمات المبلىي خدمات المبلىي مف جميع الدرجات وال تدخؿ دور السينما والمسارح  .2
 في تطبيؽ ىذا القانوف.   

30% 

 %3 تذاكر السفر بالطائرة إلى خارج أراضي الجميورية العربية السورية.  .3
 %10 خدمات مدف األلعاب الكيربائية وما في حكميا.  .4
 أ. أجور مكالمات الياتؼ الخموي عند تحصيميا.  .5

 ب.أجور مكالمات الياتؼ الثابت عند تحصيميا. 
3% 
2% 

 16/9/2004/ تاريخ 61المصدر: المرسـو التشريعي رقـ /
 (: ميف المبيعات3الجدوؿ رقـ )

 نسبة الرسـ المبوية نوع المواد
 .3/ سـ1600التي ال تزيد سعة اسطوانتيا عمى /أ. شراء السيارات السياحية الخاصة )عدا الحكومية(  .1

 .3/ سـ1600تزيد سعة اسطوانتيا عمى /السيارات السياحية الخاصة )عدا الحكومية( التي ب. 
30% 
40% 

 أ. الحمي الذىبية الخالصة. .2

ب.الحمي الذىبية األخرى والمجوىرات وأجزاؤىا عمى مختمؼ أنواعيا/ذىب مرصع لؤلؤ، أحجار ثمينة، 
 ألماس..../. 

10% 
15% 
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األجيزة الكيربائية اآلتية: أجيزة الفيديو، أجيزة تسخيف المياه الكيربائية، المدافئ الكيربائية، وحدات  .3
 تكييؼ اليواء وتعديؿ الحرارة والرطوبة الكيربائية، مكيفات.  

15% 

 %15 السجاد المستورد. .4
 %15 مصنوعات الكريستاؿ بما فييا الثريات. .5
أجيزة عرض الصور المتحركة وأجيزة العرض السينمائية، وآالت التصوير التي تزيد قيمتيا عمى ألؼ ليرة  .6

 سورية )عدا أجيزة التصوير الشعاعي(. 
15% 

 %15 الساعات المصنوعة مف الذىب أو الفضة أو المعادف الثمينة والببلتيف. .7
 %15 أسمحة الصيد والرماية.  .8
 %20 أدوات المائدة المصنوعة مف الذىب أو الفضة أو المعادف الثمينة.  .9

المشروبات الكحولية المنتجة محميًا والمستوردة التالية: )الجعة)البيرة(، أنبذة العنب، أنبذة العنب المنكبة،  .10
، فودكا، 80خمور مف فواكو أخرى، كحوؿ ايتيمي غير معطؿ عيار  % أو أكثر: وسكي، عرؽ، رـو

 ليكورات، شمبانيا....(.

35% 

 %15 الرخاـ والمرمر الخالص والغرانيت. .11
 %10 المشروبات الغازية. .12
 %2 الشاي بمختمؼ أنواعو .13

 الزيوت والسموف النباتية والحيوانية:  .14

 الزيوت النباتية ذات البنود الجمركية المحددة في المرسـو التشريعي. . أ

 السموف الحيوانية. . ب

 
15% 
10% 

 %5 أنواعو.البف بمختمؼ  .15
 %5 روح البف نسكافو. .16
 %2 المتة بمختمؼ أنوعيا.  .17
 %10 البيارات والتوابؿ.  .18
 %10 الفطر.  .19
 %15 األفبلـ الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي. .20
 %15 مستحضرات التجميؿ.  .21
 %5 الشوكوال والمحضرات الغذائية التي تحتوي عمى الكاكاو.  .22
 %5 عجينة ومسحوؽ الكاكاو.  .23
 %10 أجيزة التمفاز وآالت التسجيؿ الصوتي والراديو.  .24
 %20 األجيزة البلسمكية البلقطة المرسمة وقطعيا.  .25
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 االسمنت بأنواعو المختمفة.  .26

 المعبأ. -

 دوكمة.  -

 
 ؿ.س عف كؿ طف 1400
 ؿ.س عف كؿ طف 1400

 %4 السكر بأنواعو المختمفة.  .27
 % 5 الممح بأنواعو المختمفة.  .28
 % 5 الموز.  .29
 %5 عصائر فواكو وخضر وخميط عصائر عدا المكثفات المعدة لمصناعة.  .30
% والمواد السالفة 1جميع المواد المستوردة عدا المواد األولية البلزمة لمصناعة التي تخضع لرسـ جمركي  .31

 (.30إلى  1الذكر في البنود )مف 
185% 

 لفائؼ تبغ سيجار )المحمي والمستورد(. .32

ف احتوى عمى أبداؿ تبغ )المحمي والمستورد(.   تبغ التدخيف وا 
15% 

 16/9/2004/ تاريخ 61المصدر: المرسـو التشريعي رقـ /
 يترتب عمى كؿ بائع أو مستثمر فرض عميو رسـ إنفاؽ استيبلكي القياـ بما يمي: 

 أف يقدـ بيانًا إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمؿ وذلؾ خبلؿ ثبلثيف يومًا مف بدء الممارسة.  

أف يحرر فاتورة أو عقد لكؿ عممية مف المبيعات أو الخدمات المؤداة وقيمتيا الخاضعة ألحكاـ ىذا المرسـو  
 لتدخؿ ضمف القيمة.  وأف يضيؼ النسب السابقة إلى الفاتورة 2004/ لعاـ 61التشريعي رقـ /

أف يمسؾ السجبلت والقيود البلزمة التي تظير موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محمو  
 أو منشأتو أو في مكاف ممارستو العمؿ وأف يبرز العقود المنظمة عند االقتضاء. 

رس العمؿ فييا خبلؿ عشرة األياـ األولى مف أف يقدـ إلى الدوائر المالية التي يقع فييا محمو أو منشأتو أو يما 
الشير التالي بيانًا يدوف فيو مبيعاتو أو بدؿ الخدمات المؤداة في الشير السابؽ وعميو أف يدفع إلى الدوائر 

ال ترتب عميو غرامات مالية إما )  123( ليرة سورية2500المذكورة الرسـو المستحقة فور تقديـ البياف المذكور، وا 
%( مف الرسـو عف 1قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظـ أييما أكثر، أو عقوبات أخرى مثؿ ) %( مف10أو )

 كؿ يـو تأخير عمى أف ال تتجاوز الغرامة مثمي الرسـ. 

يحؽ لوزير المالية وبقرار منو إغبلؽ المحؿ أو المنشأة لمدة تتراوح بيف سبعة أياـ وثبلثة أشير، إذا تبيف ظرؼ 
، عممًا أنو يتـ تقدير 124تنطوي عمى التيرب مف الرسـ وذلؾ بعد أف يصبح ضبط المخالفة مبرماً المخالفة الواقعة 

                                                             
 . 2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /21( ليرة سورية وذلؾ بموجب أحكاـ المادة /5000عدلت ىذه  الغرامة وأصبحت ) 123
 وأصبحت كما يمي:  2006/ لعاـ 51/ مف المرسـو التشريعي رقـ /22عدلت بموجب أحكاـ المادة / 124

فاء رسـ اإلنفاؽ االستيبلكي لمدة ال تتجاوز عشرة أياـ بناًء عمى يحؽ لوزير المالية وبقرار منو إغبلؽ المنشأة الممزمة باستي . أ
 تقرير معمؿ مف مديرية االستعبلـ الضريبي. 

/ ليرة سورية عف 50000/ وحتى /10000يحؽ لوزير المالية بقرار منو استبداؿ عقوبة إغبلؽ المنشأة بغرامة مالية مقدارىا / . ب
 ذلؾ.  كؿ يـو إغبلؽ إذا تقدـ مستثمر المنشأة بطمب



 

212 
 

قيمة المبيعات أو الخدمات مف قبؿ لجنة يرأسيا مدير المالية وتضـ في عضويتيا مدير االقتصاد والتجارة أو مدير 
ييا وممثؿ عف الجمعية الحرفية السياحة في المحافظة التي يقع المحؿ أو المنشأة أو جرت ممارسة العمؿ ف

 المختصة يسميو رئيس اتحاد الحرفييف بالمحافظة، ويكوف قراراىا مبرمًا غير قابؿ لمطعف. 
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1 امللحق رقم (4): منوذج التوازن العام املالئم للنظام الضریيب السوري
2 $ Title A Standard CGE Model For Syria 2014
3
4 * Definition of sets for suffix ---------------------------------------
5 set
6 u SAM entry
7 /
8 AGR Agriculture
9 OPS Other Prodaction Sectors
10 SER Services
11 LAB Labor
12 DFC Depreciation of Fixed Capital
13 OSS Operation Surplus
14 HOH household
15 GOV Government
16 EXT External
17 DTT Direct Tax
18 TRF Custom Duties
19 IDT Indirect Tax
20 SUB Subsidies
21 INV Invesment
22 /
23 i(u) goods
24 /
25 AGR Agriculture
26 OPS Other Prodaction Sectors
27 SER Services
28 /
29 h(u) factor
30 /
31 LAB Labor
32 DFC Depreciation of Fixed Capital
33 OSS Operation Surplus
34 /;
35 Alias (u,v), (i,j), (h,k);
36 * --------------------------------------------------
37
38 * Loading data --------------------------------------------------------
39 Table SAM(u,v) social accounting matrix
40 AGR OPS SER LAB
41 AGR 79365503 122517305 3408049 0
42 OPS 114219355 682162695 202275159 0
43 SER 34884142 334665999 165234792 0
44 LAB 485960390 123041699 2002852263 0
45 DFC 11725000 56647000 32729000 0
46 OSS 72491610 534211301 533657872 0
47 HOH 0 0 0 2611854352
48 GOV 0 0 0 0
49 EXT 77827348 636381717 6528 0
50 DTT 0 0 0 0
51 TRF 1517696 23051689 7816880 0
52 IDT 349000 14474000 135305000 0
53 SUB -16788000 -69049000 -46264000 0
54 INV 0 0 0 0
55
56
57 + DFC OSS HOH GOV
58 AGR 0 0 150100357 1
59 OPS 0 0 480973957 1
60 SER 0 0 877504686 301815000
61 LAB 0 0 0 0
62 DFC 0 0 0 0
63 OSS 0 0 0 0
64 HOH 88738999 1060535528 0 67395552
65 GOV 12362001 79825255 0 0
66 EXT 0 0 47644000 1963000
67 DTT 0 0 195941000 0
68 TRF 0 0 0 0
69 IDT 0 0 0 0
70 SUB 0 0 0 0
71 INV 0 0 2076854431 -32382032
72
73 + EXT DTT TRF IDT
74 AGR 69547048 0 0 0
75 OPS 378723303 0 0 0
76 SER 40059910 0 0 0
77 LAB 0 0 0 0
78 DFC 0 0 0 0
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79 OSS 0 0 0 0
80 HOH 494000 0 0 0
81 GOV 250000 195941000 32386264 150128000
82 EXT 0 0 0 0
83 DTT 0 0 0 0
84 TRF 0 0 0 0
85 IDT 0 0 0 0
86 SUB 0 0 0 0
87 INV 274748332 0 0 0
88
89 + SUB INV
90
91 AGR 0 436613782
92 OPS 0 599749935
93 SER 0 1282857014
94 LAB 0 0
95 DFC 0 0
96 OSS 0 0
97 HOH 0 0
98 GOV -132101000 0
99 EXT 0 0
100 DTT 0 0
101 TRF 0 0
102 IDT 0 0
103 SUB 0 0
104 INV 0 0
105
106 ;
107 SAM(u,v)=SAM(u,v)/1000000;
108 Display u,v,SAM;
109
110
111 * balance between each row and column
112 Parameter
113 CHK_SAM_row(u) values at a row in the SAM for check
114 CHK_SAM_col(v) values at a column in the SAM for check
115 CHK_SAM_bal(u) a suitable result is " ( ALL 0.000 )". Check the balance between each row and »

column
116
117 CHK_SAM_SUMrow sum in rows in the SAM for check
118 CHK_SAM_SUMcol sum in columns in the SAM for check
119 CHK_SAM a suitable result is "0.000". Checke the balance between sum of row and column
120 ;
121 CHK_SAM_row(u) =sum(v,SAM(u,v));
122 CHK_SAM_col(v) =sum(u,SAM(u,v));
123 CHK_SAM_bal(u) =CHK_SAM_row(u)-CHK_SAM_col(u);
124
125 CHK_SAM_SUMrow =sum(u,CHK_SAM_row(u));
126 CHK_SAM_SUMcol =sum(v,CHK_SAM_col(v));
127 CHK_SAM =CHK_SAM_SUMrow-CHK_SAM_SUMcol;
128
129 Display '<<<==============================START:Check for loading data==============================>>»

>',
130 SAM,CHK_SAM_bal,CHK_SAM
131 '<<<==============================END:Confirm for loading data===============================>»

>>'
132 ;
133
134
135 * Loading the initial values ------------------------------------------
136 Parameter
137 *<Endogenous>
138 F0(h,j) the h-th factor input by the j-th firm
139 Y0(j) composite factor
140 X0(i,j) intermediate input
141 Z0(j) output of the j-th good
142 Xp0(i) household consumption of the i-th good
143 Xg0(i) government consumption
144 Xv0(i) investment demand
145 E0(i) exports
146 M0(i) imports
147 Q0(i) Armington's composite good
148 D0(i) domestic good
149 Sp0 private saving
150 Sg0 government saving
151 Td0 direct tax
152 Tz0(j) indirect tax of the j-th firm
153 Tq0(j) subsidy to the j-th firm
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154 Tm0(j) Custom Duties
155 YI0 total income of household
156 Yg0 total income of government
157 pf0(h) price of the h-th factor
158 py0(j) price of the composite factor in the j-th firm
159 pz0(j) price of the j-th gross domestic output
160 pq0(i) price of the i-th composite good (Armington good)
161 pe0(i) price of the i-th export good in terms of domestic currency
162 pm0(i) price of the i-th import good
163 pd0(i) price of the i-th domestic good
164 epsilon0 exchange rate
165 *-preparation for the object function in the model
166 WALRAS0 imbalance (should be zero)
167 *<Exogenous>
168 FF(h) the h-th factor endowment of household
169 FG(h) the h-th factor endowment of government
170 trf(u,v) transfers between factor_HOH_GOV_EXT
171 Sf0 foreign saving in US dollars
172 pWe(i) export price in US dollars
173 pWm(i) import price in US dollars
174 tauz(i) Indirect tax rate
175 taum(i) Custom Duties rate
176 taum0(i) Custom Duties rate at base case
177 tauq(i) subsidy rate of the j-th firm
178 taud direct tax rate of household
179 ;
180
181 *<Endogenous>
182 F0(h,j) =SAM(h,j);
183 Y0(j) =sum(h, F0(h,j));
184 X0(i,j) =SAM(i,j);
185 Z0(j) =Y0(j)+sum(i,X0(i,j));
186 xp0(i) =SAM (i,"HOH");
187 Xg0(i) =SAM(i,"GOV");
188 Xv0(i) =SAM(i,"INV");
189
190 E0(i) =SAM(i,"EXT");
191 M0(i) =SAM("EXT",i);
192 Q0(i) =Xp0(i)+Xg0(i)+Xv0(i)+sum(j,X0(i,j));
193
194 *D0(i) is moved after <Exogenous>.
195
196 Sp0 =SAM("INV","HOH");
197 Sg0 =SAM("INV","GOV");
198
199 Td0 =SAM("DTT",'HOH');
200 Tz0(j) =SAM("IDT",j);
201 Tq0(j) =SAM("SUB",j);
202 Tm0(j) =SAM("TRF",j);
203
204
205 *-all price is set as 1.
206 pf0(h) =1;
207 py0(j) =1;
208 pz0(j) =1;
209 pq0(i) =1;
210 pe0(i) =1;
211 pm0(i) =1;
212 pd0(i) =1;
213 epsilon0 =1;
214
215 *-preparation for the object function in the model
216 WALRAS0 =0;
217
218 *<Exogenous>
219 FF(h) =SAM("HOH",h);
220 FG(h) =SAM("GOV",h);
221 *transfers to External (EXT) from household (HOH)
222 trf('EXT','HOH') =SAM('EXT','HOH');
223 *transfers to External (EXT) from government(GOV)
224 trf('EXT','GOV') =SAM('EXT','GOV');
225 *transfers to household (HOH) from government(GOV)
226 trf('HOH','GOV') =SAM('HOH','GOV');
227 *transfers to household (HOH) from External (EXT)
228 trf('HOH','EXT') =SAM('HOH','EXT')/epsilon0;
229 *transfers to government (GOV) from External (EXT)
230 trf('GOV','EXT') =SAM('GOV','EXT');
231 Sf0 =SAM("INV","EXT")/epsilon0;
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232
233 pWe(i) =1;
234 pWm(i) =1;
235 tauz(i) =Tz0(i)/Z0(i);
236 taum0(i) =(Tm0(i)/M0(i))$(M0(i) ne 0);
237 taum(i) =taum0(i);
238 tauq(i) =Tq0(i)/Q0(i);
239 taud =Td0/((sum(h,FF(h)))+SAM('HOH','GOV')+SAM('HOH','EXT'));
240 *<Endogenous> after <Exogenous>
241 D0(i) =(1+tauz(i))*Z0(i)-E0(i);
242 *Total government Income
243 Yg0= sum(h,pf0(h)*FG(h))+(trf('GOV','EXT')/epsilon0)+ Td0+sum(i,Tz0(i))+sum(i,Tq0(i))+sum(i,Tm0(i»

));
244 YI0 =sum(h,FF(h))+SAM('HOH','GOV')+SAM('HOH','EXT')/epsilon0;
245
246
247 Display '<<<==============================START:confirm for initial values============================»

==>>>',
248 F0,Y0,X0,Z0,Xg0,xp0,Xv0,E0,M0,Q0,Sp0,Sg0,Td0,Tz0,Tq0,Tm0
249 pf0,py0,pz0,pq0,pe0,pm0,pd0,epsilon0,
250 FF,FG,trf,Sf0,pWe,pWm,tauz,taum,tauq,taud,D0,Yg0,YI0
251 '<<<==============================END:confirm for initial values==============================»

>>>'
252 ;
253 * Calibration ---------------------------------------------------------
254 Parameter
255 *<elasticities>
256 sigma(i) elasticity of substitution (domestic good or import)
257 psi(i) elasticity of transformation (domestic good or export)
258 eta(i) substitution elasticity parameter
259 phi(i) transformation elasticity parameter
260 *<coefficients>
261 alpha(i) share parameter in utility function.
262 beta(h,j) share parameter in production function.
263 b(j) scale parameter in production function at the 2nd stage
264 ax(i,j) the i-th input intermediate requirement coeff. by j-th firm
265 ay(j) composite factor input requirement coeff. by the j-th firm
266 mu(i) government consumption share
267 lambda(i) investment demand share
268 deltam(i) share parameter of the i-th good in Armington function
269 deltad(i) share parameter of the i-th domestic good in Armington function
270 gamma(i) scale parameter in Armington function
271 xid(i) share parameter in transformation function
272 xie(i) share parameter in transformation function
273 theta(i) scale parameter in transformation function
274 ssp average propensity for Household saving
275 ssg average propensity for government saving
276 ;
277 *<elasticities>
278 sigma(i) =2;
279 psi(i) =2;
280 eta(i) =(sigma(i)-1)/sigma(i);
281 phi(i) =(psi(i)+1)/psi(i);
282 *<coefficients>
283
284 alpha(i)= (1-tauq(i))*pq0(i)*Xp0(i)/sum(j, Xp0(j));
285 beta(h,j)=F0(h,j)/sum(k,F0(k,j));
286 *b(j) =Y0(j)/prod(h, ABS(F0(h,j))**ABS(beta(h,j)));
287 b(j) =Y0(j)/prod(h,(F0(h,j))**(beta(h,j)));
288 ax(i,j) =X0(i,j)/Z0(j);
289 ay(j) =Y0(j)/Z0(j);
290 mu(i) =(1-tauq(i))*pq0(i)*Xg0(i)/sum(j, Xg0(j));
291 lambda(i)=(1-tauq(i))*pq0(i)*Xv0(i)/(sp0+sg0+sf0);
292
293 deltam(i) =(1+taum(i))*pm0(i)*M0(i)**(1-eta(i))
294 /((1+taum(i))*pm0(i)*M0(i)**(1-eta(i))+pd0(i)*D0(i)**(1-eta(i)));
295 deltad(i) = pd0(i)*D0(i)**(1-eta(i))
296 /((1+taum(i))*pm0(i)*M0(i)**(1-eta(i))+pd0(i)*D0(i)**(1-eta(i)));
297 gamma(i) =Q0(i)/(deltam(i)*M0(i)**eta(i)+deltad(i)*D0(i)**eta(i))**(1/eta(i));
298
299 xid(i) =(pd0(i)*D0(i)**(1-phi(i))
300 /(pe0(i)*E0(i)**(1-phi(i))+pd0(i)*D0(i)**(1-phi(i)))) $(E0(i) ne 0)
301 +1 $(E0(i) eq 0);
302
303 xie(i) =(pe0(i)*E0(i)**(1-phi(i))
304 /(pe0(i)*E0(i)**(1-phi(i))+pd0(i)*D0(i)**(1-phi(i)))) $(E0(i) ne 0)
305 +1 $(E0(i) eq 0);
306
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307 theta(i) =(Z0(i)/(xie(i)*E0(i)**phi(i)+xid(i)*D0(i)**phi(i))**(1/phi(i))) »
$(E0(i) ne 0)

308 +1 $(E0(i) eq 0);
309
310 ssp =Sp0/(sum(h,FF(h))+SAM('HOH','GOV')+SAM('HOH','EXT')/epsilon0);
311 ssg =Sg0/sum(v,SAM('GOV',v));
312 Display
313 sigma,psi,eta,phi
314 alpha,beta,b,ax,ay,mu,lambda,deltam,deltad,gamma,xid,xie,theta,ssp,ssg;
315 * ---------------------------------------------------------------------
316
317 * Defining model system -----------------------------------------------
318 Variable
319 Y(j) composite factor of the j-th firm
320 F(h,j) the h-th factor input by the j-th firm at 1st stage
321 X(i,j) the i-th intermediates of the j-th firm at 2nd stage
322 pz(j) unit cost for the j-th firm's output at 2nd stage
323
324 Td direct tax revenue of domestic non-government institutions
325 Tz(j) indirect tax of the j-th firm
326 Tq(j) subsidy to the j-th firm
327 Tm(i) import tariff of the i-th good
328 Xg(i) government consumption of the i-th good
329
330 Xv(i) demand for the i-th investment good
331
332 Xp(i) the l-th household consumption of the i-th good
333 YI total income of household
334
335 Yg total income of government
336
337 Sp household savings
338 Sg government savings
339
340 pe(i) price of the i-th export good in terms of domestic currency
341 pm(i) price of the i-th import good
342 epsilon exchange rate
343
344 Q(i) the i-th armington composite good
345 M(i) the i-th import good
346 D(i) the i-th domestic output
347 Z(i) gross domestic output of the j-th firm
348 E(i) exports on the i-th good
349 Ds(i) domestic good supply
350
351 pf(h) price of the h-th factor
352 py(j) price of the composite factor in the j-th firm
353 pq(i) price of the i-th composite good (Armington good)
354 pd(i) price of the i-th domestic good
355 sf forigen saving
356
357 *object function
358 WALRAS composite goods market imbalance (should be zero)
359 WALRASSQR Walras squared object [fictitious]
360 ;
361 Equation
362
363 eq1_y(j) composite factor agg. func.
364 eqF(h,j) factor demand function
365 eqX(i,j) intermediate demand function
366 eq2_Y(j) composite factor demand function
367 eqpz unit cost function
368 *[government behavior] ----
369 eqTd direct tax revenue function
370 eqTz indirect tax revenue function
371 eqTq subsidy function
372 eqTm(i) Custom Duties revenue function
373 eqXg(i) government demand function
374
375 *<<investment>>
376 eqXv(i) investment demand function
377
378 *[household consumption] --
379 eqXp(i) household demand function
380 *<<household Income>>
381 eqYI household Income
382 *<<Government Income>>
383 eqYg government income
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384 *[savings] ----------------
385 eqSp private saving function
386 eqSg government saving function
387 *[international trade] ----
388 eqpe(i) world export price equation
389 eqpm(i) world import price equation
390 eqepsilon balance of payments
391 *[Armington function] -----
392 eqQ(i) Armington function
393 eqM(i) import demand function
394 eqD(i) domestic good demand function
395 *[transformation function] -----
396 eqZ(i) transformation function
397 eqE(i) export supply function
398 eqDs(i) domestic good supply function
399 *[market clearing condition]
400 eqcon_Q(i) market clearing cond. for comp. good
401 eqcon_F(h) factor market clearing condition
402 eqBOP
403
404 *[fictitious objective function]
405 obj
406 ;
407 * ---------------------------------------------------------------------
408 *[domestic production] ----
409
410 eq1_y(j).. Y(j) =e= b(j)*prod(h,F(h,j)**beta(h,j));
411 eqF(h,j).. F(h,j) =e= beta(h,j)*py(j)*Y(j)/pf(h);
412 eqX(i,j).. X(i,j) =e= ax(i,j)*Z(j);
413 eq2_Y(j).. Y(j) =e= ay(j)*Z(j);
414 eqpz(j).. pz(j) =e= ay(j)*py(j)+sum(i,ax(i,j)*pq(i));
415
416 *[government behavior] ----
417 eqTd.. Td =e= taud*(sum(h, pf(h)*FF(h))+trf('HOH','GOV')+trf('HOH','EXT')/epsilon);
418 eqTz(j).. Tz(j) =e= tauz(j)*pz(j)*Z(j);
419 eqTm(i).. Tm(i) =e= taum(i)*pm(i)*M(i);
420 eqTq(j).. Tq(j) =e= tauq(j)*pq(j)*Q(j);
421 eqXg(i).. Xg(i) =e= mu(i)
422 /((1-tauq(i))*pq(i))
423 *(Td+sum(j,Tz(j))+sum(j,Tq(j))+sum(j,Tm(j))+sum(h,pf(h)*FG(h))
424 +trf('GOV','EXT')/epsilon-Sg-trf('HOH','GOV')-trf('EXT','GOV')*epsilon);
425 *<<investment>>
426 eqXv(i).. Xv(i) =e= lambda(i)/((1-tauq(i))*pq(i))*(Sp+Sg+Sf*epsilon);
427 *[household consumption] --
428 eqXp(i).. Xp(i) =e= alpha(i)
429 /((1-tauq(i))*pq(i))
430 *(sum(h, pf(h)*FF(h))+trf('HOH','GOV')+trf('HOH','EXT')/epsilon-Sp-Td-t»

rf('EXT','HOH')*epsilon);
431
432
433 *<<household Income>>
434 eqYI.. YI =e= (sum(h,pf(h)*FF(h))+trf('HOH','GOV')+trf('HOH','EXT')*epsilon);
435
436 *<<Government Income>>
437 eqYg.. Yg =e= (Td +sum(j,Tz(j))+sum(j,Tq(j))+sum(i,Tm(i))+sum(h,pf(h)*FG(h))
438 +trf('GOV','EXT')/epsilon);
439 *[savings] ----------------
440 eqSp.. Sp =e= ssp*(sum(h, pf(h)*FF(h))+trf('HOH','GOV')+trf('HOH','EXT')/epsilon);
441 *eqSg.. Sg =e= ssg*(Td +sum(j, Tz(j))+sum(j,Tm(j))+Sum(i,Tq(i))+Sum(h,pf(h)*FG(h))+trf('»

GOV','EXT'));
442 eqSg.. Sg =e= ssg*(Td +sum(j,Tz(j))+sum(j,Tm(j))+Sum(i,Tq(i))+Sum(h,pf(h)*FG(h))+trf('GO»

V','EXT')/epsilon);
443
444
445 *[international trade] ----
446 eqpe(i).. pe(i) =e= epsilon*pWe(i);
447 eqpm(i).. pm(i) =e= epsilon*pWm(i);
448 eqepsilon.. (sum(i, pWe(i)*E(i))+(trf("HOH",'EXT')/epsilon +trf("GOV",'EXT')/epsilon +Sf))
449 =e= sum(i, pWm(i)*M(i))+trf('EXT',"HOH")*epsilon +trf('EXT',"GOV")*epsilon;
450 *[Armington function] -----
451
452 eqQ(i).. Q(i) =e= gamma(i)*(deltam(i)*M(i)**eta(i)+deltad(i)*D(i)**eta(i))**(1/eta(i));
453 eqM(i).. M(i) =e=((gamma(i)**eta(i)*deltam(i)*(1-tauq(i))*pq(i)/((1+taum(i))*pm(i)))**(1/(1-e»

ta(i)))*Q(i));
454 eqD(i).. D(i) =e=(gamma(i)**eta(i)*deltad(i)*(1-tauq(i))*pq(i)/pd(i))**(1/(1-eta(i)))*Q(i);
455
456 **[transformation function] -----
457 eqZ(i).. Z(i) =e= (theta(i)*(xie(i)*E(i)**phi(i)+xid(i)*D(i)**phi(i))**(1/phi(i)))$(E0(i) »
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ne 0)
458 +(D(i)-Tz(i))$(E0(i) eq 0);
459 eqE(i).. E(i) =e= ((theta(i)**phi(i)*xie(i)*(1+tauz(i))*pz(i)/pe(i))**(1/(1-phi(i)))*Z(i))»

$(E0(i) ne 0);
460 eqDS(i).. D(i) =e= ((theta(i)**phi(i)*xid(i)*(1+tauz(i))*pz(i)/pd(i))**(1/(1-phi(i)))*Z(i))»

$(E0(i) ne 0)
461 +((1+tauz(i))*pz(i)/pd(i)*Z(i))$(E0(i) eq 0);
462 *[market clearing condition]
463 eqcon_Q(i).. Q(i) =e= Xp(i) +Xg(i) +Xv(i) +sum(j, X(i,j))+WALRAS;
464 eqcon_F(h).. sum(j, F(h,j)) =e= FF(h)+FG(h);
465 eqBOP.. (sum(i, pWe(i)*E(i))+trf('HOH','EXT')/epsilon +trf('GOV','EXT')/epsilon +Sf*epsilon)=»

e= (sum(i, pWm(i)*M(i))+trf('EXT','HOH')*epsilon +trf('EXT','GOV')*epsilon);
466
467 *[fictitious objective function]
468 obj.. WALRASSQR=e=WALRAS*WALRAS;
469
470 * ---------------------------------------------------------------------
471
472 * Initializing variables ----------------------------------------------
473 Y.l(j) =Y0(j);
474 Yg.l =Yg0;
475 YI.l =YI0;
476 F.l(h,j) =F0(h,j);
477 X.l(i,j) =X0(i,j);
478 pz.l(j) =pz0(j);
479 Td.l =Td0;
480 Tz.l(j) =Tz0(j);
481 Tq.l(j) =Tq0(j);
482 Tm.l(i) =Tm0(i);
483 Xg.l(i) =Xg0(i);
484 Xv.l(i) =Xv0(i);
485 Sp.l =Sp0;
486 Sg.l =Sg0;
487 Xp.l(i) =Xp0(i);
488
489 pe.l(i) =pe0(i);
490 pm.l(i) =pm0(i);
491 Q.l(i) =Q0(i);
492 M.l(i) =M0(i);
493 D.l(i) =D0(i);
494 Z.l(i) =Z0(i);
495 E.l(i) =E0(i);
496 pf.l(h) =pf0(h);
497 py.l(j) =py0(j);
498 pq.l(i) =pq0(i);
499 pd.l(i) =pd0(i);
500 epsilon.l =epsilon0;
501 WALRAS.l =WALRAS0;
502 Display F.l,Y.l,YI.l,Yg.l,X.l,Z.l,Xg.l,Xp.l,Xv.l,E.l,M.l,Q.l,Sp.l,Sg.l,Td.l,Tz.l,Tq.l,Tm.l,
503 pf.l,py.l,pq.l,pd.l,pz.l,pe.l,pm.l,D.l,epsilon.l,WALRAS.l;
504
505 * ---------------------------------------------------------------------
506
507 * Setting lower bounds --------------------------------------
508 *zero at the SAM
509 X.lo(i,j) =0;
510 Xg.lo(i) =0;
511 Xp.lo(i) =0;
512 Xv.lo(i) =0;
513 M.lo(i) =0;
514 E.lo(i) =0;
515 Tm.lo(i) =0;
516 *possible to positive and nagative
517 Sp.lo =-INF;
518 Tq.lo(j) =-INF;
519
520 *to avoid division by zero
521 Y.lo(j) =0.00001;
522 X.lo(i,j) =0.00001;
523 *new
524 *Yg.lo =0.00001;
525 F.lo(h,j) =0.00001;
526
527 Q.lo(i) =0.00001;
528 D.lo(i) =0.00001;
529 Z.lo(i) =0.00001;
530
531 Td.lo =0.00001;



D:\الطباعة بالشكل النھائي الجمعة 27-6-2014\C.D\FINAL CGE 2009.gms 28 ,حزیران 2014 03:54:13 م Page 8

532 Tz.lo(j) =0.00001;
533 YI.lo =0.00001;
534
535 pf.lo(h) =0.00001;
536 py.lo(j) =0.00001;
537 pz.lo(j) =0.00001;
538 pq.lo(i) =0.00001;
539 pd.lo(i) =0.00001;
540 pe.lo(i) =0.00001;
541 pm.lo(i) =0.00001;
542
543 epsilon.lo =0.00001;
544
545 * -------------------------------------------------------------------
546 * numeraire ---
547 pf.fx("LAB")=1;
548 * -------------------------------------------------------------------
549 * Defining and solving the model ------------------------------------
550 Model SYRCGE /all/;
551 Solve SYRCGE minimizing WALRASSQR using nlp;
552
553 Display F.l,Y.l,YI.l,Yg.l,X.l,Z.l,Xg.l,Xp.l,Xv.l,E.l,M.l,Q.l,Sp.l,Sg.l,Td.l,Tz.l,Tq.l,Tm.l,
554 pf.l,py.l,pq.l,pd.l,pz.l,pe.l,pm.l,D.l,epsilon.l,WALRAS.l;
555
556 Parameter
557 dY(j),dF(h,j),dX(i,j),dZ(j),dXp(i),dXg(i),dXv(i),FG(h),FF(h),
558 dE(i),dM(i),dQ(i),dD(i),dpf(h),dpy(j),dpz(i),dpq(i),
559 dpe(i),dpm(i),dpd(i),depsilon,dTd,dTz(i),dTm(i),dSp,dSg,dsf,depsilon;
560 ;
561 dY(j) =((Y.l(j) /Y0(j))-1)*100;
562 dF(h,j)=(F.l(h,j)/F0(h,j)-1)*100;
563 dX(i,j)=(X.l(i,j)/X0(i,j)-1)*100;
564 dZ(j) =(Z.l(j) /Z0(j) -1)*100;
565 dXp(i) =(Xp.l(i) /Xp0(i) -1)*100;
566 dXg(i) =(Xg.l(i) /Xg0(i) -1)*100;
567 dXv(i) =(Xv.l(i) /Xv0(i) -1)*100;
568 dE(i) =(E.l(i) /E0(i) -1)*100;
569 dM(i) =(M.l(i) /M0(i) -1)*100;
570 dQ(i) =(Q.l(i) /Q0(i) -1)*100;
571 dD(i) =(D.l(i) /D0(i) -1)*100;
572 dpf(h) =((pf.l(h) /1) -1)*100;
573 dpy(j) =((py.l(j) /1) -1)*100;
574 dpz(j) =((pz.l(j) /1) -1)*100;
575 dpq(i) =((pq.l(i) /1) -1)*100;
576 dpe(i) =((pe.l(i) /1) -1)*100;
577 dpm(i) =((pm.l(i) /1) -1)*100;
578 dpd(i) =((pd.l(i) /1) -1)*100;
579 depsilon=(epsilon.l/1 -1)*100;
580 dTd =(Td.l /Td0 -1)*100;
581 dTz(j) =(Tz.l(j) /Tz0(j) -1)*100;
582 dTm(i) =(Tm.l(i) /Tm0(i) -1)*100;
583 dSp =(Sp.l /Sp0 -1)*100;
584 dSg =(Sg.l /Sg0 -1)*100;
585 *dsf =(sf.l /sf0 -1)*100;
586 Display dY,dF,dX,dZ,dXp,dXg,dXv,dE,dM,dQ,dD,dpf,dpy,dpz,
587 dpq,dpe,dpm,dpd,dTd,dTz,dTm,dSp,dSg,depsilon,FF,FG;
588
589 * ---------------------------------------------------------------------
590 * ---------------------------------------------------------------------
591
592 * Simulation Runs: Abolition of Import Tariffs
593 taum(i)=0.00175; option bratio=1;
594 Solve SYRCGE minimizing WALRASSQR using nlp;
595 * ---------------------------------------------------------------------
596 * ---------------------------------------------------------------------
597 * List8.1: Display of changes ------------------------------------------
598
599 Parameter
600 dY(j),dF(h,j),dX(i,j),dZ(j),dXp(i),dXg(i),dXv(i),
601 dE(i),dM(i),dQ(i),dD(i),dpf(h),dpy(j),dpz(i),dpq(i),
602 dpe(i),dpm(i),dpd(i),depsilon,dTd,dTz(i),dTm(i),dSp,dSg;
603 ;
604 dY(j) =(Y.l(j) /Y0(j) -1)*100;
605 dF(h,j)=(F.l(h,j)/F0(h,j)-1)*100;
606 dX(i,j)=(X.l(i,j)/X0(i,j)-1)*100;
607 dZ(j) =(Z.l(j) /Z0(j) -1)*100;
608 dXp(i) =(Xp.l(i) /Xp0(i) -1)*100;
609 dXg(i) =(Xg.l(i) /Xg0(i) -1)*100;
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610 dXv(i) =(Xv.l(i) /Xv0(i) -1)*100;
611 dE(i) =(E.l(i) /E0(i) -1)*100;
612 dM(i) =(M.l(i) /M0(i) -1)*100;
613 dQ(i) =(Q.l(i) /Q0(i) -1)*100;
614 dD(i) =(D.l(i) /D0(i) -1)*100;
615 dpf(h) =(pf.l(h) /1 -1)*100;
616 dpy(j) =(py.l(j) /1 -1)*100;
617 dpz(j) =(pz.l(j) /1 -1)*100;
618 dpq(i) =(pq.l(i) /1 -1)*100;
619 dpe(i) =(pe.l(i) /1 -1)*100;
620 dpm(i) =(pm.l(i) /1 -1)*100;
621 dpd(i) =(pd.l(i) /1 -1)*100;
622 depsilon=(epsilon.l/1 -1)*100;
623 dTd =(Td.l /Td0 -1)*100;
624 dTz(j) =(Tz.l(j) /Tz0(j) -1)*100;
625 dTm(i) =(Tm.l(i) /Tm0(i) -1)*100;
626 dSp =(Sp.l /Sp0 -1)*100;
627 dSg =(Sg.l /Sg0 -1)*100;
628
629 Display dY,dF,dX,dZ,dXp,dXg,dXv,dE,dM,dQ,dD,dpf,dpy,dpz,
630 dpq,dpe,dpm,dpd,depsilon,dTd,dTz,dTm,dSp,dSg;
631
632 Parameter
633 UU0 utility level in the Base Run Eq.
634 UU1 utility level in the Simulated Run Eq.
635 ep0 expenditure func. in the Base Run Eq.
636 ep1 expenditure func. in the C-f Eq.
637 EV Hicksian equivalent variations
638 ;
639 UU0 =prod(i, Xp0(i)**alpha(i));
640 UU1 =prod(i, Xp.l(i)**alpha(i));
641 ep0 =UU0/prod(i, (alpha(i)/1)**alpha(i));
642 ep1 =UU1/prod(i, (alpha(i)/1)**alpha(i));
643 EV =ep1-ep0;
644
645 Display UU0, UU1, ep0, ep1, EV;
646
647
648
649
650
651 * ---------------------------------------------------------------------
652 * Simulation Runs: Abolition of direct tax
653 taud=0.0025; option bratio=1;
654 Solve SYRCGE minimizing WALRASSQR using nlp;
655 * ---------------------------------------------------------------------
656 * ---------------------------------------------------------------------
657 * List8.1: Display of changes ------------------------------------------
658
659 Parameter
660 dY(j),dF(h,j),dX(i,j),dZ(j),dXp(i),dXg(i),dXv(i),
661 dE(i),dM(i),dQ(i),dD(i),dpf(h),dpy(j),dpz(i),dpq(i),
662 dpe(i),dpm(i),dpd(i),depsilon,dTd,dTz(i),dTm(i),dSp,dSg;
663 ;
664 dY(j) =(Y.l(j) /Y0(j) -1)*100;
665 dF(h,j)=(F.l(h,j)/F0(h,j)-1)*100;
666 dX(i,j)=(X.l(i,j)/X0(i,j)-1)*100;
667 dZ(j) =(Z.l(j) /Z0(j) -1)*100;
668 dXp(i) =(Xp.l(i) /Xp0(i) -1)*100;
669 dXg(i) =(Xg.l(i) /Xg0(i) -1)*100;
670 dXv(i) =(Xv.l(i) /Xv0(i) -1)*100;
671 dE(i) =(E.l(i) /E0(i) -1)*100;
672 dM(i) =(M.l(i) /M0(i) -1)*100;
673 dQ(i) =(Q.l(i) /Q0(i) -1)*100;
674 dD(i) =(D.l(i) /D0(i) -1)*100;
675 dpf(h) =(pf.l(h) /1 -1)*100;
676 dpy(j) =(py.l(j) /1 -1)*100;
677 dpz(j) =(pz.l(j) /1 -1)*100;
678 dpq(i) =(pq.l(i) /1 -1)*100;
679 dpe(i) =(pe.l(i) /1 -1)*100;
680 dpm(i) =(pm.l(i) /1 -1)*100;
681 dpd(i) =(pd.l(i) /1 -1)*100;
682 depsilon=(epsilon.l/1 -1)*100;
683 dTd =(Td.l /Td0 -1)*100;
684 dTz(j) =(Tz.l(j) /Tz0(j) -1)*100;
685 dTm(i) =(Tm.l(i) /Tm0(i) -1)*100;
686 dSp =(Sp.l /Sp0 -1)*100;
687 dSg =(Sg.l /Sg0 -1)*100;
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688
689 Display dY,dF,dX,dZ,dXp,dXg,dXv,dE,dM,dQ,dD,dpf,dpy,dpz,
690 dpq,dpe,dpm,dpd,depsilon,dTd,dTz,dTm,dSp,dSg;
691
692 Parameter
693 UU0 utility level in the Base Run Eq.
694 UU1 utility level in the Simulated Run Eq.
695 ep0 expenditure func. in the Base Run Eq.
696 ep1 expenditure func. in the C-f Eq.
697 EV Hicksian equivalent variations
698 ;
699 UU0 =prod(i, Xp0(i)**alpha(i));
700 UU1 =prod(i, Xp.l(i)**alpha(i));
701 ep0 =UU0/prod(i, (alpha(i)/1)**alpha(i));
702 ep1 =UU1/prod(i, (alpha(i)/1)**alpha(i));
703 EV =ep1-ep0;
704
705 Display UU0, UU1, ep0, ep1, EV;
706
707
708
709 * ---------------------------------------------------------------------
710 * Simulation Runs: Abolition of indirect tax
711 tauz(i)=0.001125; option bratio=1;
712 Solve SYRCGE minimizing WALRASSQR using nlp;
713 * ---------------------------------------------------------------------
714 * ---------------------------------------------------------------------
715 * List8.1: Display of changes ------------------------------------------
716
717 Parameter
718 dY(j),dF(h,j),dX(i,j),dZ(j),dXp(i),dXg(i),dXv(i),
719 dE(i),dM(i),dQ(i),dD(i),dpf(h),dpy(j),dpz(i),dpq(i),
720 dpe(i),dpm(i),dpd(i),depsilon,dTd,dTz(i),dTm(i),dSp,dSg;
721 ;
722 dY(j) =(Y.l(j) /Y0(j) -1)*100;
723 dF(h,j)=(F.l(h,j)/F0(h,j)-1)*100;
724 dX(i,j)=(X.l(i,j)/X0(i,j)-1)*100;
725 dZ(j) =(Z.l(j) /Z0(j) -1)*100;
726 dXp(i) =(Xp.l(i) /Xp0(i) -1)*100;
727 dXg(i) =(Xg.l(i) /Xg0(i) -1)*100;
728 dXv(i) =(Xv.l(i) /Xv0(i) -1)*100;
729 dE(i) =(E.l(i) /E0(i) -1)*100;
730 dM(i) =(M.l(i) /M0(i) -1)*100;
731 dQ(i) =(Q.l(i) /Q0(i) -1)*100;
732 dD(i) =(D.l(i) /D0(i) -1)*100;
733 dpf(h) =(pf.l(h) /1 -1)*100;
734 dpy(j) =(py.l(j) /1 -1)*100;
735 dpz(j) =(pz.l(j) /1 -1)*100;
736 dpq(i) =(pq.l(i) /1 -1)*100;
737 dpe(i) =(pe.l(i) /1 -1)*100;
738 dpm(i) =(pm.l(i) /1 -1)*100;
739 dpd(i) =(pd.l(i) /1 -1)*100;
740 depsilon=(epsilon.l/1 -1)*100;
741 dTd =(Td.l /Td0 -1)*100;
742 dTz(j) =(Tz.l(j) /Tz0(j) -1)*100;
743 dTm(i) =(Tm.l(i) /Tm0(i) -1)*100;
744 dSp =(Sp.l /Sp0 -1)*100;
745 dSg =(Sg.l /Sg0 -1)*100;
746
747 Display dY,dF,dX,dZ,dXp,dXg,dXv,dE,dM,dQ,dD,dpf,dpy,dpz,
748 dpq,dpe,dpm,dpd,depsilon,dTd,dTz,dTm,dSp,dSg;
749
750 Parameter
751 UU0 utility level in the Base Run Eq.
752 UU1 utility level in the Simulated Run Eq.
753 ep0 expenditure func. in the Base Run Eq.
754 ep1 expenditure func. in the C-f Eq.
755 EV Hicksian equivalent variations
756 ;
757 UU0 =prod(i, Xp0(i)**alpha(i));
758 UU1 =prod(i, Xp.l(i)**alpha(i));
759 ep0 =UU0/prod(i, (alpha(i)/1)**alpha(i));
760 ep1 =UU1/prod(i, (alpha(i)/1)**alpha(i));
761 EV =ep1-ep0;
762
763 Display UU0, UU1, ep0, ep1, EV;
764
765
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766 * end of model --------------------------------------------------------
767 * ---------------------------------------------------------------------
768
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