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 خصمل

 

تؼتجش انعشائت يٍ أْى األدٔاد انًبنٛخ انتٙ تؤثش ػهٗ االلتصبد انٕغُٙ نًب 

نٓب يٍ دٔس فٙ تٕصٚغ ٔإػبدح تٕصٚغ انذخم انمٕيٙ فعال  ػٍ دٔسْب فٙ 

ٚحفض ثذٔسِ تحمٛك االعتمشاس االلتصبد٘ ٔتٕجّٛ أًَبغ االعتٓالن األيش انز٘ 

خ ًٛنما هٗػ جخشٚنعا جشؼتٔت٘ صبداللتا ًٕنُا الدؼذي فٙش ؤثػهٗ اإلَتبج ٔٚ

 م.ذخانو ذاتخاعّ ٔجأ هٗػ ضشتفتٙ ان شحبشًجان ٛشغ تائعشان ٍخ يبفًعنا

اَتشش تطجٛك انعشٚجخ ػهٗ انمًٛخ انًعبفخ فٙ كثٛش يٍ دٔل انؼبنى ذ نم

 .ٔغجمتٓب انحكٕيبد نٕفشح حصٛهتٓب ٔعٕٓنخ ججبٚتٓب

ْزا انجحث دساعخ ْزِ انعشٚجخ ٔاألعظ انتٙ تمٕو ػهٛٓب  تٍي فٙى ٚتف عٕ

ٔيذٖ تٕفش انجٛئخ انتُظًٛٛخ ٔانًؤعغبتٛخ نعًبٌ َجبح تطجٛك انعشٚجخ يٍ 

ة انذٔل انتٙ غجمتٓب ٔدٔسْب فٙ إػبدح تٕصٚغ انذخم خالل اعتؼشاض تجبس

انمٕيٙ.



 اإلْذاء

 

إلى من كنت أتمنى أن يكونوا معي في ىذه اللحظة لتكتمل سعادتي ، الى روحهم الطاىرة ، الى من 

 ولم أنساىم أبداً أبي وأخي . 

 أبي واخي                                                                         

 

الى القلب الكبير ، الى من رضاىا صفاء لقلبي ، وابتسامتها نقاء لروحي ، ودعاىا ضياء لدربي ، الى 

 من تزف الجنة من تحت قدميها .

 أمي 

 

 الى من افتخر واعتد بهم ، الى من أحبهم ويحبوني ، ويكبرون بي وأكبر بهم 

 أخوتي                                                                           

 الى كل من يبحث عن الخير والعطاء في نفسو ووطنو ، الى من تعجز الكلمات عن وصفهم ، 

 أصدقائي المخمصين                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 ثطبلخ شكش

 

ية ىذا البحث البد أن أوجو كلمة شكر الى كل الذين كانوا خير عون لي ، وأناروا في نها
لي الطريق يدفعهم شرف اإلخالص ، واليعرفون حدًا للعطاء ، أتقدم بكل الشكر والعرفان 

 والتقدير:

 ولألستاذ الدكتور محمود زنبوع

وقتو وجهده  الذي تفضل مشكورا باإلشراف على ىذه اإلطروحة ، وأعطاني الكثير من
 وصبره ، وكان كريم المعاملة ولم يدخر جهداً في توجيو الباحث ، وكان عوناً الى مااتبعتو .

 :كما أتوجو بالشكر الجزيل الى السادة رئيس وأعضاء لجنة الحكم 
 يو الدكتور سليمان الموصل عبدالرحيم بوادقجيالدكتور األستاذ 

 كم عليو ،لتفضلهم بقبول قراءة البحث ومناقشتو والح
وأخيرًا شكري وتقديري الى كل من قدم لي المساندة ماديًا ومعنويًا في نهاية ىذه المرحلة  

 .الطويلة والشاقة أماًل أن نقدم المزيد لوطننا الحبيب سورية 
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  :يمذيخ انجحث 

. آثار عمى الموازنة العامة لمدولةتحتؿ الضرائب مكانة ىامة في التشريعات المالية الحديثة والمعاصرة لماليا مف 
يمت دورىا عمى تمويؿ النفقات العامة بؿ أس فالضرائب تمثؿ أحد أىـ مصادر اإليرادات العامة ، حيث اليقتصر

 ،مع تطور دور الدولة التاريخي في تحقيؽ أىداؼ اقتصادية واجتماعية باإلضافة ليدفيا الرئيسي وىو المالي 
وتعمؿ الحكومات مف خبلؿ نظاميا الضريبي وتشريعاتيا الضريبية التي تسنيا لتحقيؽ المزيد مف العدالة 

 االجتماعية في إعادة توزيع الدخؿ القومي .

لضريبية واالتجاىات الحديثة التي تؤكد عمى أىمية الضرائب غير المباشرة والتحوؿ ومع تطور األنظمة ا
التاريخي مف فرض الضرائب عمى مصادر الدخؿ إلى أوجو استخداـ الدخؿ واإلنفاؽ فقد ركزت مؤخرًا جميع 

افة ، وذلؾ المؤتمرات والندوات اإلقميمية والدولية عمى مجاالت استخداـ وتطبيؽ الضريبة عمى القيمة المض
 وسيولة تطبيقيا نسبيًا.لئلتساع وعاؤىا

وبالنظر لمدوؿ التي طبقت ونفذت آليات تحصيؿ الضريبة عمى القيمة المضافة فقد حققت تمؾ الدوؿ نقمة نوعية 
 مف حيث الحصيمة الضريبية وتعزيز إيرادات الدولة وتحسنًا نسبيًا في مجمؿ أداء النظاـ الضريبي .

عمى القيمة المضافة المعيار األساسي الذي يؤشر عمى حداثة ومتانة الييكمة االقتصادية لقد أصبحت الضريبة 
وعمى وجود إدارة أساسية البد منيا لمتعامؿ اإلقتصادي مع التجمعات الدولية وتطبيقيا يؤسس لعممية التآلؼ 

 . واالندماج في االقتصاد العالمي

المكمفيف االقتصادية خيصيا وجعميا مبلئمة لحالة إف الحكـ عمى عدالة ىذه الضريبة ىو إمكانية تش
. فكيؼ ليذه الضريبة عمى القيمة المضافة أف تكوف مف األدوات المالية التي تستخدميا الحكومة في واالجتماعية

 ىذا ماسنناقشو في متف البحث . ؟وماىي آثارىا عمى إعادة توزيع الدخؿ القومي في الدولة  ؟ سياساتيا التنموية

: انجحث خأًْٛ   

تأتي أىمية البحث في الوقت الذي تقوـ بو الحكومة في الجميورية العربية السورية بالعمؿ عمى اإلصبلح 
االقتصادي بشكؿ عاـ واإلصبلح المالي والضريبي بشكؿ خاص والعمؿ عمى توفير مستمزمات البدء بتطبيؽ 

وتكوف أكثر  ،ي تحقؽ الوفرة في التحصيؿ الضريبية الت األدواتالضريبة عمى القيمة المضافة التي تعد مف 
استقرارًا  في رفد الخزينة العامة لمدولة ، وبالتالي تكمف أىمية تطبيؽ ىذه الضريبة مف أىمية انعكاس آثارىا عمى 

 مختمؼ نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية وعمى مستوى الطمب الكمي والنشاط االقتصادي .
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 :  انجحث يشكهخ

ة البحث في التحديات التي تواجو الخزينة العامة لمدولة والنقص المتزايد في الموارد بشكؿ عاـ تكمف مشكم
إلعفاءات الضريبية التي تجاوزت والموارد الضريبية بشكؿ خاص وزيادة حاالت التيرب الضريبي فضبًل عف ا

فاض اإلنفاؽ االجتماعي وتزايد مف الناتج المحمي اإلجمالي وبالتالي انعكاس ىذا النقص في انخالنسب العالية 
نتيجة السياسات الخاطئة المؤدية  التي كانتالتفاوت الطبقي وقصور الدولة في مواجية األعباء االجتماعية 

وىنا فإف البحث عف البدائؿ المتاحة لسوء توزيع الدخؿ القومي الذي نتج عنو بؤر توتر اجتماعي وسياسي ، 
 ضافة أىميا مف وجية نظرنا، سيساىـ في تبلفي الكثير مف الخمؿ في تمؾيمة الموالتي تعد الضريبة عمى الق

  المشاكؿ .

 : انجحث أْذاف

ييدؼ البحث إلى دراسة الضريبة عمى القيمة المضافة كأحد أدوات السياسة المالية والضريبية وتحميؿ آثارىا 
بية والسمبية في دورىا عمى إعادة عمى الدخؿ والنشاط االقتصادي واالجتماعي ، والوقوؼ عمى الجوانب اإليجا

 توزيع الدخؿ القومي . أي تحديد نقاط القوة والضعؼ في ىذه الضريبة مف جية إعادة توزيع الدخؿ القومي .

 : انجحث فشظٛبد

 . عدـ نجاح سياسات إعادة توزيع الدخؿ القومي في سوريا في إصبلح الخمؿ في ىذا التوزيع 

  مة المضافة عمى زيادة العدالة في إعادة توزيع الدخؿ القومي كما الضريبة عمى القي يؤدي تطبيؽلف
 يسوؽ ليا .

 . الضريبة عمى القيمة المضافة سوؼ تزيد اإليرادات عمى حساب العدالة في التوزيع لصالح أصحاب األرباح 

 : انغبثمخ انذساعبد

عادة توزيع الدخؿ القومي في سوريا  .1 عادة توزيع وتعال، رسالة ماجستير بعنواف توزيع وا  ج الدراسة موضوع التوزيع وا 
الدخؿ القومي في سوريا بشكؿ عاـ ووضع تصورات لنظاـ توزيع أكثر عدالة مف الحالي ، وتتضمف الرسالة عدة 

عادة التوزيع لمدخؿ القومي  (2011 – 2010) سيناريوىات مقترحة لمعالجة الخمؿ في عدالة التوزيع وا 

عادة توزيع الدخؿ القومي في سوريا ، رسالة ماجستير بعنواف دور السياس .2 . يبيف البحث  2011ة المالية في توزيع وا 
مباشرة عمى المتغيرات االقتصادية مثؿ الناتج المحمي واالدخار الاآلثار المترتبة عمى الضرائب المباشرة وغير 

عادة توزيع الدخؿ القومي عف طري  ؽ الضرائب واإلنفاؽ .واالستثمار وحوؿ إمكانية تحقيؽ العدالة في توزيع وا 

رسالة ماجستير بعنواف االتجاىات الجديدة في النظاـ الضريبي السوري، تناوؿ الباحث أدوات النظاـ الضريبي  .3
ودورىا في إعادة توزيع الدخؿ القومي مشيرًا الى الخمؿ في التشريع الضريبي الذي لـ يحقؽ العدالة في إعادة 

نما أعاد توزيع  و لصالح الطبقات الغنية مما أساء إلى عدالة التوزيع . توزيع الدخؿ القومي وا 
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رسالة دكتوراه بعنواف الضريبة عمى القيمة المضافة ، اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية ، وقد تناولت الباحثة  .4
األثار المحتممة مف تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة عمى اإلقتصاد السوري بكافة قطاعاتو وبينت أىـ 

ات التي يمكف أف تواجو مشاكؿ في تطبيؽ الضريبة الجديدة ، وخمصت الباحثة الى أف التطبيؽ القطاع
 .  اإلدارة الضريبيةكفاءة  يزيد مفوالتصميـ الجيداف ليذه الضريبة سوؼ 

ىذا البحث محاولة التركيز عمى تجارب أىـ الدوؿ العربية التي أدخمت الضريبة عمى القيمة  أىـ مايميز .5
ى نظميا الضريبية وتقييـ تمؾ التجارب لئلستفادة منيا في  الضريبة عمى القيمة المضافة  المزمع المضافة ال

تطبيقيا في سوريا والتي أدرجت ضمف الخطة الخمسية الحادية عشر ودراسة آثارىا عمى النشاط االقتصادي 
الدخؿ القومي  في سورية .  ودورىا في بنية النظاـ الضريبي السوري ومدى تحقيقيا لمعدالة في إعادة توزيع

حيث لـ تتطرؽ الدراسات السابقة لمدور الذي تمعبو الضريبة عمى القيمة المضافة في إعادة توزيع الدخؿ 
 القومي في سوريا . 

 : انجحث يُٓجٛخ

سوؼ يستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي في اإلطار النظري وكذلؾ اإلسموب اإلستقرائي في تحميؿ 
يف معطيات الواقع والظروؼ التي تساعد عمى إنجاح تجربة تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة في العبلقة ب

 سوريا ومدى عدالتيا في إعادة توزيع الدخؿ القومي . 

 :فتشح انذساعخ 

  2010 – 2000الجميورية العربية السورية خبلؿ األعواـ 
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 ى القيمة المضافة وخصائصياالمبحث األوؿ: مفيـو الضريبة عم 

  الضريبة عمى القيمة المضافة تطبيؽالمبحث الثاني: آلية 

  :عادة توزيع الدخؿ القوميمصادر وقنوات المبحث الثالث  توزيع وا 

 عادة توزيع الدخؿ القومي في سوريا  المبحث الرابع: توزيع وا 
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 المبحث األول
 مفيوم الضريبة عمى القيمة المضافة وخصائصيا

 :تمييد
وانتقمت منيا إلى الدوؿ  األكثر تطورابدأت تجربة تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة في الدوؿ الصناعية 

تمؾ الدوؿ إلى مقومات  افتقاداألقؿ نموًا ومف ثـ أخذت الدوؿ النامية في تقميد تجربة تمؾ الدوؿ المتقدمة رغـ 
 االقتصاديفي كتابات نشرىا  ماضيإلى عشرينات القرف الوأسس تطبيؽ تمؾ الضريبة ، وتعود فكرتيا األساسية 

، وطبقت بنماذج وأشكاؿ مختمفة في العديد مف الدوؿ وأخذت ىذه األشكاؿ  (MAURICE   LAURAالفرنسي )
واكتسب  أىمية ، بأخذت شكؿ ونمط االستيبلؾ الحالي وانتشرت لتصبح مف أكثر الضرائ ىبالتطور حت

ة القيمة المضافة في أىمية كبيرة ، حيث تمثؿ نسبة ضريب االقتصاديؿ ذات التحوؿ تطبيقيا في العديد مف الدو 
وحققت إيرادات ىذه الضريبة فائضاً  في ميزانية  لئليرادات فييا ،وأكبر مصدر ( مف المبيعات %17روسيا )

دولة حوؿ  (1) (150د عدد الدوؿ التي طبقتيا عف )ويزيالجميورية التشيكية بعد سنوات مف العجوزات المزمنة ، 
وطبقت بمعدالت مرتفعة في النصؼ الغربي مف الكرة األرضية في ، (2)(1948وطبقتيا فرنسا في العاـ )العالـ 

وخصوصًا  اإلصبلحية اوأخذت تطبقيا الدوؿ النامية في إطار برامجيشيمي والبيرو وبوليفيا بوجو خاص . 
لدولي ومشاركة خبراءه في تطبيؽ الضريبة عمى اإلصبلحات الضريبية في معرض توصيات صندوؽ النقد ا

( 1986القيمة المضافة في الدوؿ النامية ومنيا كوريا الجنوبية والمكسيؾ والمغرب التي بدأت بتطبيقيا في العاـ )
  (2002( ولبناف )2001) ( واألردف1995وموريتانيا ) (1992) والجزائر (1990) (  ومصر1988وتونس )

   . (2012) وأمارة دبي (2001) يمفوال (1999) السودافو 

عمومًا  مقبولة اآلف تأصبح السوؽ اقتصادات في المضافة القيمة عمى الضريبة تطبيؽ بأف القوؿ ويمكف
  .إدارتيا وتسيؿ اً اقتصادي بالكفاءة تتسـ كضريبة

  

                                                      

زراء حوؿ الضريبة عمى القيمة المضافة وآفاؽ تطبيقيا في سورية تاريخ مذكرة لوزارة المالية موجية إلى رئاسة مجمس الو  (1)
19/8/2008  

 2008/ تشريف األوؿ  / 9-8مؤتمر القيمة المضافة المنعقد في دمشؽ ،  (2)
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 مفيوم الضريبة عمى القيمة المضافة : -أواًل 
 المضافة توضيح مفيـو القيمة المضافة ذاتياالبد قبؿ التعرؼ عمى الضريبة عمى القيمة 

القيمة المضافة لقطاع )صناعة( ما ىي الفرؽ بيف قيمة البضائع التي ينتجيا )قيمة : (1)مفيوـ القيمة المضافة
خدمات مشتراة مف  –مواد مساعدة  –مواد نصؼ مصنعة  –اإلنتاج( وبيف قيمة مستمزمات اإلنتاج )مواد أولية 

 خرى( التي يستعمميا في اإلنتاج.قطاعات اقتصادية أ

 ومف جية أخرى فإف القيمة المضافة في قطاع أو نشاط أو صناعة معينة يساوي مجموع العناصر التالية:

"األجور والرواتب النقدية والعينية + الفوائد + األرباح + صافي اإليجار المدفوع" والتي تمثؿ مجموع الدخوؿ 
 المتولدة في النشاط االقتصادي.

 . ًا منيا إىتبلؾ رأس الماؿ الثابت: فيي القيمة المضافة اإلجمالية مطروح ما القيمة المضافة الصافيةأ

والقيمة المضافة ىي اإلضافات التي يخمقيا عنصر العمؿ العضمي والفكري والعممي والتنظيمي الى قيمة 
أي أنيا في النياية مردود ومساىمة  (خامات ومواد أولية ووقود ومدخبلت أخرى) المستمزمات السمعية والمادية

متمثمة في األرباح  (العمؿ اإلنساني في العممية اإلنتاجية لشركاء العممية اإلنتاجية) أكانت سمعة أو خدمة
 . (2)واألجور والرواتب والمكافآت والحوافز وأقساط التأميف وغيرىا مف تعويضات العمؿ

دخوؿ  ىوبالتالي يعكس ىذا المؤشر مستو ، االقتصاد الكمي  المضافة مف أىـ المؤشرات في ةويعد مؤشر القيم
، أي المنيؿ  ةمباشر الاألفراد في المجتمع ، وألف القيمة المضافة ىي الوعاء الذي تطالو الضرائب المباشرة وغير 

 . (3)الحقيقي لخزينة الدولة 

الدخؿ أوعمى  استخداماتى التي تفرض عم مباشرةالغير عمى القيمة المضافة مف الضرائب  تعتبر الضريبة
، وىذا مايميزىا عف الضرائب المباشرة ات وعاءًا ليا ويتحمميا المستيمؾمظاىر اإلنفاؽ وتتخذ مف السمع والخدم

   .  ليا الماؿ وعاءً  التي تتخذ مف تممؾ الثروة أو

مرحمة مف  الضريبة عمى القيمة المضافة ىي ضريبة تفرض عمى الزيادة في قيمة السمع والخدمات في كؿ
مراحؿ إنتاجيا وتداوليا ، وتعتبر مف جانب آخر بأنيا ضريبة عمى االستيبلؾ يتـ استيفاؤىا في كؿ مرحمة مف 

  . االستيبلؾمف مرحمة اإلنتاج مرورًا بمرحمة التوزيع وانتياًء بمرحمة  ءاً بدمراحؿ الدورة االقتصادية 

                                                      

 .266 – 261، ص 1001/ 1002ثىادلدٍ، ػجذ انرزُى، انسسبثبد االلزظبدَخ انمىيُخ، ديشك، خبيؼخ ديشك، . د (1)

،  16يدهخ خبيؼخ ديشك نهؼهىو االلزظبدَخ وانمبَىَُخ ، انًدهذ / ، ػبثذ ، آنُخ رطجُك انؼرَجخ ػهً انمًُخ انًؼبفخ  فؼهُخ. د (2)

 . 261، ص 1020انؼذد انثبٍَ ، 

 ،بإشراؼ الدكتور محمد خالد مياينيكنانة ، ىاني ، الضريبة عمى القيمة المضافة وموقعيا بالتشريع الضريبي ، رسالة ماجستير  (3)
 بعد . وما 4( ، ص1999كمية اإلقتصاد ، جامعة دمشؽ ، )
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مف أشكاؿ ضريبة المبيعات والتي تفرض عمى مراحؿ  حسف النقمي بأنيا شكؿ الدكتور عاطؼ األستاذ فياوعر  
متعددة مف العممية اإلنتاجية وىي تفرض عمى الزيادة التي تتحقؽ في قيمة اإلنتاج في كؿ مرحمة مف مراحؿ 

 اإلنتاج والتوزيع . 

ت في وسعر المبيع لمسمع والخدما سعر التكمفة بيف فارؽالوعرفيا آخروف بأنيا ضريبة غير مباشرة تفرض عمى 
 جميع المراحؿ اإلنتاجية والتوزيعية .

 ؟  (1) االستيبلؾوقد يثار السؤاؿ حوؿ سبب تسميتيا بضريبة القيمة المضافة بداًل مف الضريبة عمى 

الضريبة عمى السمعة الواحدة عدة مرات خبلؿ مراحؿ إف فرض ضريبة عمى السمع النيائية قد يعني فرض 
الضريبة تفرض عمى المراحؿ المختمفة لئلنتاج وذلؾ لضماف عدـ تكرار ولتفادي ىذه المخاطر فإف  تشكميا،

اإلنتاج  وعميو فإف الناتج تفرض عميو الضريبة في كؿ مرحمة مف مراحؿ مرات.الضريبة عمى نفس السمعة عدة 
فرض عمى السمع الوسيطة )اي الضريبة عمى القيمة المضافة ت المنتجيذا بغض النظر عف االستخداـ ل

النيائي ، فإف الضريبة عمى جميع السمع والخدمات التي  االستيبلؾولضماف فرض الضريبة عمى  .(يةوالنيائ
استخدمت كمدخبلت في عممية اإلنتاج ينبغي إعادتيا لمذيف قاموا بشراء السمع والخدمات وبالتالي فإف الضريبة 

تباع بو السمع  السعر الذيرؽ بيف أي أنيا ضريبة تفرض عمى الف التصيب سوى القيمة المضافة إلى اإلنتاج .
الوسيط في العممية اإلنتاجية لتمؾ السمع والخدمات وذلؾ في كؿ  االستيبلؾوالخدمات المنتجة وبيف تكاليؼ 

 . (2)مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج 

 (3)المبادئ األساسية لمضريبة عمى القيمة المضافة -ثانيًا 
 : 

لمكمؼ استرداد مبمغ الضريبة التي سبؽ ودفعيا عند شرائو ويعني حؽ ا الضريبي: (الحسم) مبدأ الخصم .1
لمسمع والخدمات التي قاـ فيما بعد ببيعيا، ومف ثـ فإف عبءالضريبة في نياية مراحؿ الدورة االقتصادية، ال 

نما يقع عمى أصحاب الفعاليات االقتصادية،   عمى كاىؿ المستيمؾ النيائي.وا 
ف كافة األدبيات المقروءة حوؿ ضريبة القيمة المضافة تسمي ىذا عمى الرغـ مف أ مبدأ الحساب الذاتي: .2

محددة بنظاـ الفوترة  ، إال أف خيارات التقدير أماـ المكمؼ معدومة ألنيا المبدأ )مبدأ التقدير الذاتي(
والمستندات )بغض النظر عف موضوعية ىذه الوثائؽ أو دقتيا( وال يوجدأماـ المكمؼ في الحقيقة سوى ميمة 

ىو لضريبة القيمة المضافة والمسمى بالرقابة الذاتية  ، ومف ثـ فإف المبدأ المبلـز ابيا مف قبمو )بالذات(احتس
   . )نظري( أكثر منو مبدأ )رقابي(   –مبدأ )أدبي( 

                                                      

9، ص2000، لبناف ،  60لوسي ، حبيقة ، ضريبة القيمة المضافة  ماذا تضيؼ ، مجمة المقاوؿ ، العدد  (1)
 .

 

العولمة  رافي ، رسوؿ حربي ، منطقة التجارة العربية الحرة واإلمكانيات الذاتية وتحديات العولمة ، بحث مقدـ إلى ندوة (2)
142، ص 1999والمستقبؿ العربي ، بيت الحكمة ، 

 . 

 169 ص،   سابؽ مرجع،  عابد،  فضمية. د (3)
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النشاطات  فقط( في األسواؽ وعمى)أي أف الضريبة عمى القيمة المضافة تُفرض وُتحصؿ  : الوجية مبدأ .3
وعميو فإف الصادرات  ، فييا استيبلؾ السمعة أو االستفادة مف الخدمة )المنشئة لمضريبة( المحمية التي يتـ

، وذلؾ باخضاع  لحدود المحميةا ( ما يتـ تخميصيا مف ىذه الضريبة ألف االستيبلؾ يتـ في خارج)غالباً 
 . ي لمضريبةالصادرات لممعدؿ الصفر 

 خصائص الضريبة عمى القيمة المضافة : -ثالثًا 
في تطبيؽ قواعد الضريبة عمى القيمة  واالجتماعية واالقتصاديةتمؼ الحكومات وبحسب أنظمتيا السياسية تخ

المضافة مف حيث شموليا ومعدالتيا ولكنيا في نفس الوقت تشترؾ ىذه الحكومات في مجموعة مف الخصائص 
 : العامة التي تبلـز ىذه الضريبة وأىميا

ا كافة السمع والخدمات المحمية والمستوردة لذلؾ يعتبرىا المشرع عادلة حيث تخضع لي (1)أنيا ضريبة عامة  .1
ممكف مف المواطنيف ، ومف جية أخرى قابمة لمتطبيؽ  دنظرياً ألنيا توزع العبء الضريبي عمى أكبر عد

التمييزي أو بالمعدؿ الصفري وبحسب طبيعة السمع والخدمات والتوجيات  باإلعفاء بنسب متفاوتة أو
 واالقتصادية واالجتماعية لمسمطات الحاكمة . السياسية

عبء الضريبة إلى حيث تعتمد عمى قدرة المموؿ القانوني في نقؿ  ةمباشر الغير تعد ىذه الضريبة مف الضرائب  .2
وحيث تفرض عمى وقائع ومناسبات متفرقة مثؿ استيبلؾ السمعة أو أداء ، الفعمي  ؿوىو الممو  هشخص آخر غير 

ورغـ اختبلؼ التشريعات في تطبيؽ ىذه الضريبة  .(2)وكذلؾ عمميات التداوؿ ونقؿ الممكية االستيراد وأالخدمة 
 أو اإلنفاؽ . االستيبلؾتبقى الضريبة عمى القيمة المضافة ذات طبيعة واحدة وىي ضريبة عمى 

ارد البلزمة زيادة المو دورية التحصيؿ وتدفع مجزأة وعمى مراحؿ وبالتالي فيي تعد موردا متجدداً  تساعد عمى  .3
 ئلنفاؽ الحكومي وتكتسب أىمية تفوؽ الضرائب المباشرة التي تورد سنوياً  .ل

بة المدفوعة الضري باقتطاعتعتمد مبدأ الخصـ الذي يعتبر جوىر الضريبة عمى القيمة المضافة والذي يسمح  .4
بي عف كافة عناصر مف الضريبة المحصمة ، وبالتالي فإف الخصـ يمنع تراكـ الضريبة ويدفع بالعبء الضري

 التكمفة ويسيؿ المحاسبة عند التصدير .

تعتبر الكفاءة االقتصادية مف خصائص الضريبة عمى القيمة المضافة حيث تعتبر اإلقرارات المطموب  .5
ومف  ، تقديميا مف المكمؼ سيمة وواضحة البيانات ويتـ التعامؿ معيا بالوسائؿ التقنية الحديثة ىذا مف جية

تحكـ الرقابة عمى  ةعمى مبدأ الرقابة الذاتية فيي عف طريؽ الخصـ عمى الفواتير الضريبي جية أخرى تعتمد
يقمؿ مف  يعمميات الضريبة في دوراتيا المختمفة مف اإلنتاج والتوزيع فكؿ مرحمة تراقب األخرى وىذا بالتال

  . فالتيرب الضريبي قدر اإلمكا

  

                                                      

 18،  ص 1995دار النيضة العربية ،  عبد المنعـ عبد الغني ، عمى ، الضريبة عمى القيمة المضافة ،د  (1)
  1988قتصادات الدوؿ اآلخذة في النمو، رسالة دكتوراه ، طنطا، د عبد اليادي ، محمد قفؿ ، دورالضرائب غيرالمباشرة في تنمية ا (2)
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 مزايا ضريبة القيمة المضافة : -رابعًا 
ضريبة القيمة المضافة التحصر العبء الضريبي عمى مرحمة معينة مف مراحؿ اإلنتاج كما ىو الحاؿ إف   .1

في ضريبة االستيبلؾ النيائي أوضريبة المبيعات وبالتالي فيي ضريبة محايدة تجاه جميع دورات اإلنتاج 
ة أوالخدمة ، كما أف فيي تبقى بنسبة ثابتة مف ثمف السمع، والتوزيع سواء طالت ىذه الدورات أـ قصرت 

يخفؼ  يضعؼ الرغبة في التيرب بعكس الضريبة التي تحصؿ لمرة واحدة وذلؾ التحصيؿ المقسط لمضريبة
 . (1) مف وطأة الضريبة

 الواردات.إف العبء الضريبي الذي تتحممو السمع المحمية مساويًا تقريبًا لمعبء الضريبي الذي تتحممو  .2
 ،(2)أو أخضعتيا لمسعر صفرة عمى القيمة المضافة قد أعفت صادراتيا وغالبية الدوؿ التي طبقت الضريب

تساعد ىذه الضريبة عمى المحافظة عمى المركز التنافسي  التصدير وبالتاليفيي ضريبة مشجعة عمى 
 .(3)لممنتجات المصدرة في األسواؽ الخارجية 

يؿ عمؿ اإلدارة الضريبية ويقمص إمكانية الرقابة الذاتية مف أىـ مزايا تمؾ الضريبة وبالتالي يس يعتبر مبدأ .3
في قوائـ المشتريات والمبيعات  االلتزاـيجعؿ مف مصمحة المشتري والبائع  األمر الذيالتيرب الضريبي ، 

 المتوجبمف  باألرقاـ الحقيقية لكي يتمكف دافع الضريبة مف ممارسة حؽ الحسـ وتفادي دفع مبالغ أكبر
 .عميو 

القوة الشرائية  ىالتأثير عموترشيده ، مف خبلؿ  االستيبلؾة المضافة عمى تخفيض تعمؿ الضريبة عمى القيم .4
تؤوؿ إلى خزانة الدولة إذا تـ اإلنفاؽ وخضع ىذا  أو استيبلكولمنقود ، فتزيد مدخرات الفرد إذا خفض 

 فبير مكألنيا تحوؿ جانب  جبارية وتعمؿ عمى دعـ اإلستثمارإلنفاؽ لمضريبة ، فيي تنمي المدخرات اإلا
الخاص ، ألنيا تسمح بخصـ الضريبة السابؽ سدادىا  االستيبلؾعمى حساب  الدخؿ القومي إلى اإلستثمار

اجي وتختمؼ الدوؿ في طريقة آلالت والمعدات البلزمة لممارسة النشاط اإلنتاعمى المشتريات مف 
  .(4)الخصـ

ى المدخبلت والمنتجات الوسيطة عم اتكرار فرضيالضريبي وذلؾ بسبب عدـ  االزدواجتؤدي إلى تجنب  .5
 .(5)مثمما يحدث في الضريبة التراكمية كضريبة المبيعات 

                                                      

 35، ص 1995د عبد المنعـ عبد الغني ، عمى ، الضريبة عمى القيمة المضافة ، دار النيضة العربية ،  (1)
اضع لمضريبة الصفر شأنو شأف أي سعر آخر لمضريبة التعتبر السمعة معفاة بموجبو مف الضريبة وميزتو أف المكمؼ الخ سعر (2)

والذي يقـو بتصديرالسمع والخدمات يتمتع بنظاـ خصـ الضريبة السابؽ سدادىا عمى المدخبلت مف السمع والخدمات المصدرة 
جراءات إسترداد الضريبة باإلضافة الى تدعيـ المركز التنافسي لممنتجات  ويوفر عميو كثير مف اإلجراءات اآلزمة لمتصديروا 

 رجية مقابؿ السمع األجنبية المصدرة في األسواؽ الخا

 38د عبد المنعـ عبد الغني ، عمى ، مرجع سابؽ ، ص (3)
صر في ظؿ تحرير التجارة د عبد الناصر، محمد حسيف ، وقع الضريبة العامة عمى المبيعات عمى التجارة الخارجية لم (4)

 . 1996إبريؿ  119ة عدد ، بحث منشور في مجمة البحوث والدراسات القانونية ، جامعة المنصور العالمية

 .2006إيتراؾ لمنشروالتوزيع ، القاىرة ، ،لمنظـ الضريبية في العالـ ، خالد ، ضريبة القيمة المضافة ، دراسة مقارنة د عبد العميـ (5)
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 ،وشموليا  مطارحيا التساع ، لمدولة (1)وفيرة لمخزينة العامةنقدية تزيد مف الطاقة الضريبية بتوفيرىا حصيمة  .6
مفة مف اإلنتاج حيث يتـ ألنيا تفرض عمى المراحؿ المخت ، وتعتبر الضريبة عمى القيمة المضافة مضمونة

وبالتالي فيي  ، تعويض الضرائب المفروضة عمى المدخبلت مف الضرائب المفروضة عمى المخرجات
حيث اليبقى منيا دوف سداد  مبلئمة لمخزينة العامة تزداد مع النشاط االقتصادي وال تتأثر كثيراً  بالركود

 المفرؽ. الجممة أو سوى أجزاء أو الجزء األخير المتعمؽ بتجارة

تقييـ حقيقي ومباشر  أداةتعتبر الضريبة عمى القيمة المضافة  مف خبلؿ المزايا التي تتمتع بيا ىذه الضريبة ،
كؿ مرحمة مف مراحؿ النشاط االقتصادي وسيمة التحصيؿ والجباية كونيا تحصؿ مف قبؿ المكمؼ  تلمخرجا

ا يسيـ في تخفيض التكاليؼ اإلدارية لمتحصيؿ وبالمقابؿ مباشرة فيما لوتوافرت البنية التحتية المناسبة لعمميا مم
تقاطع البيانات  مف خبلؿ مقارنة أو ، تعتبر أداة رقابية فعالة بيد السمطات الضريبية عمى ضرائب الدخؿ

 الخاصة بالضريبة عمى القيمة المضافة مع البيانات الخاصة بالضريبة عمى الدخؿ .

 فة :مساوئ ضريبة القيمة المضا -خامسًا 
تعتبر عممية التطبيؽ والتنفيذ مف أىـ الصعوبات التي تواجو الجيات المعنية أثناء العمؿ حيث تتطمب  .1

وجود أنظمة محاسبية متقدمة لدى الشركات والمؤسسات وبالتالي وجود نظاـ فوتره يعتمد عميو في 
 .(2)التدقيؽ والتعامؿ مع األعماؿ

ءة وأعداد كبيرة مف الموظفيف المدربيف ألف تحديد وعائيا تحتاج لنظاـ ضريبي متطور يعتمد عمى الكفا .2
القياـ بعمميات حسابية بالغة الصعوبة وتعتمد عمى  يوالتجار يقتضوخاصة بالنسبة لصغار الصناع 

 األجيزة الحاسوبية الحديثة إلجراء عمميات الفحص والربط.
ضريبة واحدة مقابؿ خضوع  الواردات عمى حساب السمع المحمية حيث تفرض عمى الواردات ةمحابا .3

السمع المحمية لمضريبة عند كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج ، واسترجاع الضرائب عمى السمع الوسيطة 
 غالبًا ما يأخذ وقتًا وجيد . 

الوحدات اإلنتاجية وعدـ قدرتيا عمى مسؾ الدفاتر  ـصعوبة تطبيقيا عمى النشاط الزراعي لصغر حج .4
اإلنتاج يتـ بيعو مباشرة إلى المستيمؾ أو  فوالجزء األكبر م معامبلت،المنتظمة توضح حجـ  توحسابا

 .(3)مف خبلؿ عمميات المقايضة 

                                                      

 % مف إجمالي اإليرادات الضريبية وفي الدوؿ50حيث وصمت إيرادات الضريبة عمى القيمة المضافة في األرجنتيف الى  (1)
)مؤتمر الضريبة عمى القيمة المضافة المنعقد في % . 22.7% ، وفي المغرب الى 31% وفي مصر الى  17.9العربية الى 

 . 2008تشريف األوؿ ،  8/9دمشؽ 
عمى، مرجع  ، د عبد المنعـ ، عبد الغني ، 14سعيد ، عبد المنعـ ، محمد ، الضريبة عمى المبيعات ، مرجع سابؽ ، ص. د  (2)

   118، ص 2002، دعاطؼ ، حسف النقمي ، مبادئ اإلقتصاد المالي ، مكتبة النصر ، الزقازيؽ ،  42سابؽ ص

 . 31، ص 1993السيد أحمد ، لطفي ،المحاسبة عف ضريبة المبيعات بيف النظرية والتطبيؽ ، القاىرة ،  أميف ، (3)
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مف سمبيات ضريبة القيمة المضافة إنيا تؤدي إلى قياـ التكامؿ الرأسي واألفقي في الصناعات و  .5
وكذلؾ التوجد  كاراالحتوربما إلى  ألغراض التيرب منيا ، ويؤدي ذلؾ إلى عدـ الكفاية في اإلنتاج ،

حيث يسمح بخصـ الضريبة  ،الكبيرة والورش الصغيرة  الصناعية بيف المؤسسات في المعاممة عدالة
 لمخصـ بالنسبة لمورش الصغيرة .  حوال يسم (المعدات واآلالت) االستيبلكيةعمى أثماف السمع 

نما السعي وضع العقبات أماـ تنفيذ ى منو لتمؾ المساوئ ليس اليدؼ إف تعرض الباحث ذه الضريبة وا 
حيث يوـ بعد يـو  المستقبؿالمساوئ وما ينتج عنيا مف سمبيات في  آثار تمؾلتدارؾ النقص وتقميؿ 

 .(1)يزداد مؤيدي ىذه الضريبة التي انتشرت في غالبية دوؿ العالـ 
 : (2)لمضريبة عمى القيمة المضافة   واألشخاص الخاضعين األنشطة والعمميات -سادسًا  .6

ؽ الضريبة عمى القيمة المضافة عمى السمع المنتجة محمياً  والمستوردة والخدمات التي تنتج وتؤدى عمى تطب
أراضي الدولة ، وتختمؼ الدوؿ في صياغة ىذه الضريبة بما يناسب أوضاعيا االقتصادية ووفؽ الخطوط العامة 

 التالية : 

ج وتقديـ الخدمات مف قبؿ أشخاص طبيعييف أو العمميات واألنشطة الخاضعة لمضريبة وتشمؿ عمميات اإلنتا
خاضعيف لمضريبة وكذلؾ عمى أنشطة وعمميات استيراد البضائع والخدمات سواء  (شركات ومؤسسات) معنوييف

 كاف المستورد خاضعاً  لمضريبة أـ غير خاضع ليا .

 : (معفاة مع حق الحسم) ةاألنشطة والعمميات الخاضعة لمضريبة بمعدل صفر بالمائ (0

تتناوؿ تسميـ البضائع والخدمات مف دوف استيفاء أي ضريبة عمى القيمة المضافة عنيا مف قبؿ الشخص و 
الطبيعي أو المعنوي ولكف بالمقابؿ يمكف لممكمؼ االستفادة مف حؽ حسـ الضريبة التي سبؽ وتكبدىا في سبيؿ 

لة نشاطو . وتعتبر عمميات التصدير تصنيع أو شراء أو إستيراد ىذه البضائع والسمع والخدمات الضرورية لمزاو 
حؽ حسـ الضريبة عمى مدخبل تو في العممية  فعمى ىذه األنشطة حيث يستفيد المصدر م ةأبرز األمثم فم

 اإلنتاجية .

  

                                                      

، ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه لسوؽ العربية المشتركةد شويكار ، اسماعيؿ يوسؼ ، الضريبة عمى القيمة المضافة في إطارا (1)
 11، ص 2003

Alan , Tail (Value Added  Tax ) International  Practice  and  proplems  Op . Cit  P372 

 . 2010،  د فضمية، عابد ، آلية تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية (2)
مكانية تطبيقيا في  .د الحريري، محمد خالد ، د أبا زيد ، ثناء ، نادية خالد نعماف ثابت ، مفيـو ضريبة القيمة المضافة وا 

 . 2006( 1( العدد ) 28سوريا ، مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العممية ، سمسمة العمـو االقتصادية والقانونية )المجمد 
 .101ص
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 األنشطة والعمميات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم : (4

ئع والسمع والخدمات وغيرىا دوف استيفاء وىي العمميات واألنشطة االقتصادية التي يتـ فييا إنتاج وتسميـ البضا
أي ضريبة عمى القيمة المضافة عنيا مف قبؿ الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقـو بيا ، ومف دوف أف يحؽ 
لو حسـ الضريبة التي تكبدىا في سبيؿ تصنيع أو استيراد أو شراء ىذه البضائع والسمع وغيرىا مف األمواؿ 

 ضؿ بيع السمع الغذائية واألساسية ونفقات االستشفاء والتعميـ، إال أنو يجوز لبعوالخدمات. وعمى سبيؿ المثا
كمياً  أو جزئياً  لمضريبة المدفوعة عمى  اً األشخاص الذيف يقوموف بعمميات معفاة مف الضريبة أف يطمبوا استرداد

 بعض مشترياتيـ .
 معاممة السمع الرأسمالية: (3

ؿ التي تشترى مف قبؿ الحكومات ومؤسسات األعماؿ والشركات المقصود بالسمع الرأسمالية ىي األصو 
فييا . وتتجسد المشكمة عند إدخاؿ الضريبة عمى القيمة  1إلستخداميا في عممياتيا اإلنتاجية وليس لئلتجار

المضافة كيفية رد الضريبة التي سبؽ ودفعت عمى تمؾ السمع تماشيًا مع فمسفة الخصـ في الضريبة عمى القيمة 
فة والتي تقتضي عدـ تحميؿ أي مشروع باية اعباء مالية بسبب الضريبة ، وبالتالي يجب خصـ كؿ مبالغ المضا

الضريبة المحممة بيا تمؾ السمع الرأسمالية والتي تشكؿ عبء عمى المشروعات الجديدة  . وقد كانت كثير مف 
 .(2)الية البمداف تحصؿ عمى إيرادات ضخمة مف الضرائب المفروضة عمى السمع الرأسم

حيث في غالبية دوؿ السوؽ األوروبية والتي طبقت الضريبة عمى القيمة المضافة تسمح بخصـ الضريبة عمى 
السمع الرأسمالية واسترجاع الضريبة مف قبؿ الجيات التي قامت بدفعيا وذلؾ لتشجيع اإلستثمار في رأس الماؿ 

لمعنى االقتصادي، ولكف االختبلؼ كاف في كيفية إعادة وألف اإلنفاؽ عمى السمع الرأسمالية اليعد استيبلكًا با
 المبالغ المحصمة إلى المكمؼ بدفعيا . وتـ معالجة مشكمة رد  أو خصـ الضريبة مف واقع تجارب الدوؿ :

، (3)لكامؿ الضريبة السابقة التحصيؿ عمى السمع الرأسمالية مرة واحدة بعد إثبات بدء التشغيؿ أوال : الرد الفوري
رور ثبلث سنوات عمى تاريخ الشراء ، حيث في ألمانيا واليوناف  ترد مرة واحدة ، ويتميز ىذا األسموب وقبؿ م

بإيجاد نوع مف السيولة النقدية في يد المكمؼ والتخمص مف العبء اإلداري الذي يترتب عمى استيبلؾ الضريبة 
دارة الضريبة مف التحصيؿ والرد عمى عدد مف السنوات ، ومف عيوب ىذه الطريقة العبء الذي تتحممو اإل

 الفوري لتمؾ الضريبة .
                                                      

أف تكوف السمع الرأسمالية محبًل لئلتجار في بعض األحواؿ كالتأجير التمويمي لآلالت والمعدات الرأسمالية وتأجير ( يمكف 1)
 السيارات لنقؿ الركاب والبضائع لمدة معينة . 

حكومة اليولندية مميار  فمورف ، ولـ تكف ال 5قدر  في الميزانية اليولندية عبء الرد الفوري لمضريبة عمى السمع الراسمالية ب  (2)
 . Alan A . Tait.  VAT  International, OP. Cit  ,p 183مييئة لمثؿ تمؾ التضحية .

، دليؿ ابحاث وحدة البحوث  22/7/2000أ . عفاؼ ، عباس ، معاممة السمع الراسمالية ضريبيًا في مختمؼ بمداف العالـ ،  (3)
 وما بعد.  228ص  1996/2001المقارنة عف الفترة مف 
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تحددىا كؿ دولة طبقًا لظروفيا السياسية واالقتصادية ، كتخصيص مبمغ ثانياً : الرد عمى عدد من السنوات : 
عمى دفعات متساوية أو كنسبة مف مبمغ  ة المالية  ، وقد يكوف ىذا المبمغسنوي يرد دفعة واحدة في نياية السن

اآلالت والتجييزات ، وعمى كألصوؿ لبعض ايبة  حيث في اسبانيا تخصـ عمى مدار أربع سنوات بالنسبة الضر 
 كالمباني واألراضي  مدار تسع سنوات لؤلصوؿ الثابتة

سنوات ، وىنالؾ مف يجعميا رصيدًا دائنًا يستيمؾ عمى  10إلى  3وىناؾ مف يردىا عمى أقساط تتراوح مابيف  .
ع سنوات ، ومف مزايا تمؾ الطريقة إعطاء اإلدارة الضريبية المرونة فضبًل عف استثمار مدار اليزيد عف سب

المبالغ الضريبية لعدة سنوات . لكف مف عيوب ىذه الطريقة العبء الكبير الذي يقع عمى كاىؿ اإلدارة الضريبة 
ف دولة في طور النمو كسوريا والتي تحتا ج لتراكـ في رأس الماؿ فيي فضبًل عف احتماالت الوقوع في الخطأ . وا 

بأمس الحاجة الستقطاب وجذب االستثمارات لما ليذا األمر مف خطورة عمى سيولة الشركات والمؤسسات حيث 
إذا فرضت الضريبة سوؼ تجد نفسيا تدفع أكثر مما تحصؿ، والمبلحظ إف ىذه المؤسسات والشركات تجد نفسيا 

 مف الحكومة والتي عادًة ماتأخذ وقتًا طويبًل في أزمة ألف عمييا انتظار استرجاع الضرائب 

 األشخاص الخاضعون لمضريبة:   

عتبارياً وميما كاف  المكمؼ بالضريبة عمى القيمة المضافة البد أف يكوف مستقبلً سواء كاف شخصاً طبيعياً  أوا 
ضافة ، أومعفى منيا شكمو القانوني ويمارس بصورة مستقمة نشاطاً اقتصادياً خاضعاً  لمضريبة عمى القيمة الم

أعمالو مبمغاً  تحدده كؿ دولة وفقاً لمستويات النمو االقتصادي لدييا،  ـمع حؽ الحسـ ، وذلؾ عندما يتجاوز رق
ويختمؼ  اورقـ األعماؿ الخاضع لمضريبة تحدده كؿ دولة وفقاً  ألوضاعيا االقتصادية ، ومتوسط دخؿ الفرد لديي

بة يشمؿ طبقاً لمتوجيو السادس في اإلتحاد األوروبي الذي تـ توسيعو مف دولة إلى أخرى . والمكمؼ بالضري
)المعنوية( والذي يمارس  ةليشمؿ قطاع الزراعة والتعديف وأنشطة الحرفييف واستغبلؿ الممكية المادية وغير المادي

اً  والمصانع واآلالت وأيض تبيدؼ الحصوؿ عمى ربح مستمر منيا ، والدخؿ الناشئ عف تأجير الممتمكا
الحصوؿ عمى اإلتاوات مف تراخيص وبراءات اإلختراع ، وبالنسبة لمحكومات المركزية أو المحميات وغيرىا مف 
الييئات تظؿ معفاة طالما تقـو بواجباتيا المعتادة بشكؿ طبيعي ، ولكف ما أف تبدأ في ممارسة أنشطة يمكف أف 

مف ذلؾ عدـ السماح ألي ىيئة حكومية أو  يقوـ بيا القطاع الخاص حتى تصبح خاضعة لمضريبة ، واليدؼ
وذلؾ لتمتعيا بعدـ دفع الضريبة ، وتختمؼ  ةشبو حكومية بتشويو المنافسة ، وذلؾ بالمتاجرة بأسعار منخفض

 التشريعات الضريبية في ىذا الخصوص مف دولة ألخرى .

 وعاء الضريبة ومعدال تيا :  -سابعًا 

وأي مبالغ تؤدى في مقابؿ السمع والخدمات،  ءة بإجمالي سعر الشرايتحدد وعاء الضريبة عمى القيمة المضاف
ويختمؼ ىذا الوعاء فيما إذا كاف إنتاج السمع وتقديـ الخدمات المحمية وبيف السمع المستوردة ، حيث يتحدد 

ياتو الوعاء الضريبي عمى السمع المحمية عمى القيمة التي يضيفيا المنتج أو التاجر لقيمة مواده الخاـ ومشتر 



14 
 

وتحدد ىذه القيمة أساساً  عمى المثيؿ )البديؿ( المقابؿ الذي حصؿ عميو أو سوؼ يحصؿ عميو مورد السمعة 
أو مقدـ الخدمة مقابؿ تقديـ سمعتو أو خدمتو . وفي حاؿ تقديـ المنتج لنفسو سمعاً  أو خدمات يحدد  ةالمحمي

وبالنسبة لتوريد الخدمات لنفسو فيحدد الوعاء  وعاء الضريبة بالنسبة لتمؾ السمع بثمف شراء سمعة مماثمة ،
الضريبي عمى أساس مجموع النفقات التي تحمميا الخاضع لمضريبة مف أجؿ تقديـ الخدمات وعند تحديد وعاء 
الضريبة عمى السمع والخدمات المحمية يدخؿ في تحديد وعاء الضريبة جميع النفقات الممحقة كنفقات الوساطة 

تغميؼ وغيرىا . أما بالنسبة لمسمع المستوردة  فيكوف ثمف السمعة المدفوع مقابميا ىو وعاء والنقؿ والتاميف وال
 . (1)الضريبة ويحسب عمى أساس قيمة المثيؿ لتمؾ السمعة في السوؽ

 أسعار الضريبة عمى القيمة المضافة :

، ويخضع (ح الضريبةمطر ) ىو نسبتيا إلى قيمة المادة الخاضعة لمضريبة ةحيث يقصد بسعر )معدؿ( الضريب
ىذا المعدؿ لمظروؼ والمعطيات االقتصادية واالجتماعية وحتى السياسية لكؿ دولة عمى حدى ، ىذا باإلضافة 
الى أف تحديد ىذا المعدؿ يستند الى مبادئ عممية ودراسات فنية دقيقة وصحيحة وخصوصًا مف حيث التكاليؼ 

لبمداف التي طبقت الضريبة عمى القيمة المضافة عدة أسعار أو اإلدارية وتكاليؼ اإللتزاـ . وىنالؾ حسب خبرة ا
%( وعدة معدالت وصمت في  16معدالت تراوحت بيف معدالً  واحد في بعض الدوؿ مثؿ ألمانيا واسبانيا )

، ونتيجة الصعوبات التي رافقت تعدد المعدالت الضريبية عمى القيمة  (2)بعض الدوؿ إلى خمس معدالت
الدوؿ والتشوىات التي حصمت في خيارات المستيمؾ والمنتج والتبلعبات التي  فيتيا كثير مالمضافة التي واج

حصمت في األسعار لتتبلءـ مع تمؾ المعدالت المختمفة ، والسخط الذي رافؽ المعامبلت التفضيمية لسمع عمى 
وتخفيض أسعارىا  ادىحساب األخرى كؿ ىذه السمبيات دعت إلى تقميؿ المعدالت الضريبية واالتجاه نحو توحي

رغـ ترسخ العدالة الضريبية في تعدد أسعارىا . وتطبؽ دوؿ اإلتحاد األوروبي معدالت متعددة بدالً  مف معدؿ 
وحيد ، وتطبؽ معدؿ منخفض عمى السمع الغذائية والرعاية الصحية ومعدؿ أكثر ارتفاعاً  لمسمع الترفييية 

% عمى المنتجات المحمية واألجنبية عمى السواء  15لمتوسط إلى والكمالية ، وطبؽ معدالً  نمطياً  يصؿ في ا
لكي تحقؽ مبدأ عدـ التمييز ضد المنتجات األجنبية لمسوؽ المحمية ويطمؽ عمييا باصطبلحات منظمة التجارة 

ويسمح ىذا المبدأ باسترداد الضريبة عمى   NATIONAL  TREATMENTالعالمية مبدأ المعاممة الوطنية
 ما اليسمح باسترداد ضرائب الدخؿ عمييا .الصادرات بين

 يوضح معدالت الضريبة عمى القيمة المضافة  (1) رقـ جدوؿ                 

 خمس معدالت أربع معدالت ثبلث معدالت معدالف معدؿ واحد
 دولة واحدة دوؿ 5 دولة 13 دولة 30 دولة 51

 يمة المضافة  المصدر : وثيقة مؤتمر الحوار الدولي المعني بضريبة الق
                                                      

39، ص 2002أبو شقرا، أسامة كامؿ ، أصوؿ تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة ، برعاية بنؾ المدينة ، بيروت  (1)
 . 

 ( 3/2005/ 16- 15وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حوؿ ضريبة القيمة المضافة ، روما )  (2)
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 : (1)ويمكف في ىذا اإلطار التمييز بيف ثبلث مستويات لمعدالت الضريبة عمى القيمة المضافة ونسبيا

 المستوى األول :

% ويتراوح 25% و5اختبلؼ المعدؿ المئوي لمضريبة بحسب نوع السمعة والنشاط اإلنتاجي والخدمي وتتراوح بيف 
% في  17% في المغرب و 20% في لبناف ومصر والسوداف و 10 معدليا المعياري في الدوؿ العربية بيف

 .(2)% في موريتانيا 14% في األردف و 16الجزائر ولدى السمطة الفمسطينية و

 المستوى الثاني : 

االختبلؼ بخصوص فرض معدؿ وحيد عمى الوقائع المنشئة لمضريبة جميعيا أوتعدد المعدالت واختبلفيا 
تيا تستخدـ معدؿ وحيد لمضريبة %( مف دوؿ العالـ التي طبق51الوقائع ، حيث ) بحسب كؿ نشاط او واقعة مف

دـ أربع معدالت والباقي أي ( تستخ%5عدالت و)( تستخدـ ثبلث م%13%( تستخدـ معدليف اثنيف و)30و)
 . (3)( تستخدـ خمس معدالت أو أكثر1%)

  المستوى الثالث :

متتالية لعممية اإلنتاج والتوزيع التجاري والمتعارؼ عميو أف الدوؿ االختبلؼ في معدالت الضريبة بيف الحمقات ال
تستخدـ نسباً  متفاوتة بيف الحمقات المكمفة بالضريبة وتخفيضيا في الحمقات األولى لمعممية اإلنتاجية 

 الصناعي لضماف عدـ ارتفاع تكمفة مستمزمات اإلنتاج والحفاظ عمى مستوى جيد –وخصوصاً  اإلنتاج الزراعي 
 مف الطمب عمييا . 

 
  

                                                      

قتصادية والقانونية ، المجمد مشؽ لمعمـو اإلفضمية ، عابد ، آلية تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة  ، مجمة جامعة د .د (1)
169ص   2010العدد الثاني  ،  ،26

 . 

 ( 3/2005/ 16- 15وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حوؿ ضريبة القيمة المضافة ، روما ) (2)

. سابؽ مرجع،  وثيقة مؤتمر الحوار الدولي (3)
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 مبحث الثاني
  آليات تطبيق الضريبة عمى القيمة المضافة

 
ر وتطبيقات الضريبة في التشريعات المختمفة ، لكف ىذا اليعني اإلختبلؼ في طبيعتيا فيي ذات و لقد تعددت ص

أساليب أو أنماط . ويمكف التمييز بيف ثبلث (1)ما تسمى ضريبة عمى اإلستيبلؾ أو اإلنفاؽطبيعة واحدة ، أوك
تطورت تاريخيا مع تطور وتعقد األنشطة اإلقتصادية  حتى وصمت الى أرقى الفنوف الضريبية لتطبيؽ الضريبة 

 في التطبيؽ العممي المتمثؿ في الضريبة عمى القيمة المضافة ، ويمكف إيجاز ىذه األساليب واألنماط كما يمي :

  :دة مة الواحأسموب الضريبة ذات المرحأوال : 

منتج الى مف مراحؿ إنتاج وتوزيع السمعة وىي في طريقيا مف ال (2)حيث تفرض الضريبة عند مرحمة واحدة 
 مبيعات تجاراإلنتاج أو مرحمة توزيع مستوى  شراء المواد األولية أو ؽ في مرحمة المستيمؾ ، ويمكف أف تطب

في  شراء المواد األولية مرحمة عمىواحدة الضريبة ذات المرحمة ال أسموب وقد طبؽ، ( جممة أو مفرؽ)الجممة 
األرض ، ولـ تسمـ المستخرجة مف باطف عمى بعض المواد األولية  يعتمد اقتصادىاالتي أغمب الدوؿ النامية 

دوف غمب المشروعات اإلنتاجية ي سعرىا وعدـ المساواة حيث تصيب أف ه الضريبة مف اإلنتقادات لممغاالةىذ
اإلنتاج وما يترتب عميو مف تفرقة في تحمؿ العبء الضريبي دوف النظر الى تمييز، وتحتسب ضمف نفقات 

الجيد المبذوؿ ، باإلضافة الى أنيا التراعي الظروؼ المختمفة لممواد األولية والفائض النيائي الذي يحصؿ عميو 
ج المواد األولية كؿ منتج مما جعؿ تطبيقيا يقتصر عمى البمداف النامية التي يرتكز اإلنتاج فييا عمى استخرا

 .والزراعة 

تماـ صنع السمعة وخروجيا مف مرحمة حيث تفرض الضريبة مرة واحدة عند إأما عند مرحمة مستوى اإلنتاج 
دائرة التوزيع سواء كاف ألحد األفراد إلستيبلكيا أو الى التجار إلعادة بيعيا مرة أخرى أو  اإلنتاج الى مرحمة أو

خداميا في المدخبلت الصناعية ، وقد تـ إعفاء المنتجات األولية والوسيطة منيا ألحد رجاؿ الصناعة إلعادة است
وكذلؾ اإلنتاج الزراعي ، ويمتـز المكمؼ بأداء الضريبة ويضيفيا الى ثمف البيع لمسمعة وبذلؾ يتحمميا المستيمؾ 

وذلؾ إلنخفاض صيميا النيائي لمسمعة ، وتمتاز ىذه الضريبة عمى مرحمة اإلنتاج بسيولة حسابيا وربطيا وتح
عدد المنشآت الخاضعة ليا وبالتالي تقمؿ الى حد ما مف التيرب الضريبي ، مما جعؿ الكثير مف الدوؿ النامية 

                                                      
(

1
) Alan A . Tait Value Added TAX international Practice and proplems . International  Monetary .Fund  Washington D 

C 1988  p 134.  

مكانية تطبيؽ المرحمتيف الثانية والثالثة في مصر، إساليب فرض ضريبة المبيعات ومدى أجبلؿ عبد الحكيـ ، ، ي عالشاف. د  (2)
 11، ص  1995س ، شباط ، بحث مقدـ في المؤتمر الضريبي السابع ، كمية التجارة ، جامعة عيف شم
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. وبالمقابؿ لـ تسمـ مف  (1)واألرجنتيف وكولومبيا والفيميبيفوالمتقدمة تطبقيا وخاصة الدوؿ الصناعية أمريكا وكندا 
يد وعاؤىا وخاصة في المنشآت التي لدييا منافذ لمتوزيع كثيرة وصعوبة فصؿ بعض اإلنتقادات مثؿ صعوبة تحد

 (2)السعر عند مستوى اإلنتاج والبيع لممستيمؾ وارتفاع سعرىا وتحصيميا دفعة واحدة مما يفتح الباب لمتيرب
ة ونظاـ وبالتالي لقد واجيت كثيرمف الصعوبات في التطبيؽ العممي حيث تحتاج الى فنوف ونظـ ضريبية معقد

يوجيوف استثماراتيـ الى األنشطة األولية وبعيدا عف عمميات  يفاألمر الذي جعؿ كثير مف المستثمر رقابة فعاؿ 
 التصنيع الذي يخمؽ القيمة المضافة لممنتج وما نتج عف ذلؾ مف خسائر لئلقتصاد .

اؤىا عمى مبيعات تجار الجممة وب الضريبة ذات المرحمة الواحدة عند مرحمة تجار الجممة فقد اشتمؿ وعأما اسم
أو رقـ األعماؿ بيف تجار الجممة وتجار التجزئة وتحصؿ مف تاجر الجممة الذي ينقؿ عبؤىا الى تجار التجزئة 

، وأغمب التشريعات كانت قد اعفت المواد الخاـ والسمع الرأسمالية (3)دوره يحممو الى المستيمؾ النيائياالذي ب
ا األسموب في التطبيؽ بيف السمع الكمالية والسمع الضرورية التي تفرض عمييا والسمع الوسيطة ، وقد ميزىذ

ضريبة منخفضة أو يتـ إعفاؤىا ، ومما شجع عمى اإلستمرار في تطبيقيا إنخفاض حاالت التيرب منيا 
نتاجي ا بنياية النشاط اإليا أكثر اتصاال وارتباطوانعكاسيا بشكؿ ايجابي عمى عمميتي اإلنتاج واإلستيبلؾ ألن

وبداية النشاط التوزيعي باإلضافة الى مسؾ السجبلت المنتظمة مف قبؿ تجار الجممة  ، لكنيا بالمقابؿ تعرضت 
ية مسجمة وخاصة في البمداف النامال لكثير مف اإلنتقادات مثؿ وجود عدد كبير مف المنشآت الصغيرة غير

لى تفتيت نشاطاتيا لئلستفادة مف نشآت الكبيرة إضافة الى لجوء الملييا باإلوصعوبة وصوؿ اإلدارة الضريبة إ
 اإلعفاءات المحددة .

 المتعددة : ذات المراحل أسموب الضريبةثانيا : 

، تطبؽ الضريبة المتعددة عمى السمع عند تداوليا مف شخص آلخر في المراحؿ المتعددة مف وفقا ليذا األسموب 
مرحمة انتاج المواد األولية وتمتد لمسمع نصؼ المصنعة أو  مراحؿ اإلنتاج والتوزيع لمسمعة ، حيث تفرض مرة في

تامة الصنع أو في مرحمة توزيعيا بيف مرحمتي تجارة الجممة والتجزئة لحيف وصوليا الى المستيمؾ النيائي ، 
ويكوف وعاء ىذه الضريبة ىو رقـ األعماؿ أو القيمة الكمية لممبيعات في نياية كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج 

 . (4)ؽ عمييا الضريبة عمى رقـ األعماؿزيع واستيبلؾ السمعة ، وقد اطموتو 

                                                      

 5مرجع سابؽ  ص جبلؿ عبد الحكيـ ،، ي عالشاف. د ( 1)

 195ص ، 1998 اإلسكندرية ،حامد ، عبد المجيد دراز، مبادئ اإلقتصاد العاـ ػ الدار الجامعية لمنشر ،. د (2)

رباح شركات األصوؿ ، الضريبة الضريبة الموحدة عمى الدخؿ ، الضريبة عمى أجبلؿ الشافعي ، الموسوعة الضريبية ، .د (3)
 138ص العامة عمى المبيعات ، بدوف دار نشر ، القاىرة ، 

 عبد العميـ السيد عوض ، خالد ، الضريبة عمى القيمة المضافة ، دراسة مقارنة لمنظـ الضريبية العالمية ، ايتراؾ لمنشر .د (4)
 . 30، ص  2007والتوزيع ، القاىرة ، 
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تفرض ىذه الضريبة عمى السمعة عند توريدىا لممصنع كمواد خاـ ، ثـ تفرض مرة أخرى وىي سمعة نصؼ 
ليا مصنعة ، ثـ تفرض مرة ثالثة وىي سمعة تامة الصنع عند انتقاليا مف المنتج الى التاجر، ومرة رابعة عند انتقا

ومرة خامسة عند انتقاليا الى المستيمؾ النيائي ، وىكذا يتكرر فرضيا عمى القيمة اإلجمالية  ،الى تاجر التجزئة 
وىي ذات سعر منخفض وذلؾ ألنيا تتكرر بتعدد المراحؿ التي أو الخدمة ، في كؿ مرحمة تنتقؿ فييا السمعة 

عر موحد في  جميع المراحؿ وعمى جميع السمع تمر بيا السمعة مف المنتج الى المستيمؾ ، وقد تفرض بس
والخدمات ، وقد تفرض باسعار مختمفة مف مرحمة ألخرى . ولتوضيح آلية تطبيؽ ىذه الضريبة المتعددة المراحؿ  
ف  أوالضريبة عمى رقـ األعماؿ نفترض لدينا سمعة تمر بخمس مراحؿ حتى تصؿ الى المستيمؾ النيائي ، وا 

فيكوف سرياف  السمعة ، القيمة اإلجمالية لمسمعة في كؿ مرحمة مف مراحؿ تداوؿ % مف 10سعر الضريبة ىو 
 كما يمي : (أ -2)رقـ  (1)الضريبة حسب الجدوؿ

 (أ - 4الجدول رقم )
 () الضريبة التراكميةآلية احتساب الضريبة عمى رقم األعمال

رقم 
 المرحمة

قيمة السمعة في 
 بداية المرحمة

معة في قيمة الس ربح نفقات إنتاج
 نياية المرحمة

سعر الضريبة 
01 % 

 مقدار الضريبة

1    100 10 % 10 
2 110 10 20 140 10 % 14 
3 154 15 25 194 10 % 1994 
4 21394 20 30 26394 10 % 26934 
5 290 25 35 350 10 % 35 

 مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ :

 385=35+350سعر البيع لممستيمؾ 

  يحمؿ في طياتو اجمالي الضرائب المستحقة عمى كافة المراحؿ السابقة ومقدارىاف سعر المبيع لممستيمؾ إ

10+14+19.4+26.14+35=105 
  

                                                      

د فضمية ، عابد ، آلية تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة ، مجمة جامعة دمشؽ   :مف التفاصيؿ أنظر مرجع سابؽ ، لممزيد (1)
 .2010لمعمـو االقتصادية والقانونية ، 
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قد تميز و  وىذا االرتفاع لمسعر عمى المستيمؾ النيائي حيث تراكمت عميو الضرائب المستحقة عمى كافة المراحؿ
 أىميا: مف سموب في الضريبة عمى رقـ االعماؿ بعدد مف الميزاتاألىذا 

لمتخفيؼ مف عبئيا الثقيؿ عمى السمع يا وذلؾ التساع وعاء الضريبة رغـ انخفاض سعرىا توفرة حصيم (1
 .الدخؿ يفيورية وسمع االستيبلؾ اليومي لضعالضر 

 .المنَتج مر بيالمنتج الواحد بعدد المراحؿ التي يوكذلؾ صعوبة التيرب منيا لتكرار تحصيميا عمى ا (2

أو مؤديا لمخدمة شيريا  سواء كاف منتجًا أو تاجراً  بيا  ممكمؼحديد رقـ االعماؿ لتحصيؿ لسيولة تدورية ال (3
األنشطة  ىا وشمولو كافةؤ التساع وعاسيولة نقؿ العبء الضريبي  ميمة باالضافة الىيا قواالعفاءات من

 ،ي مف الخدمةالنيائ والمستفيدأ، ج ر لممنتَ يسيؿ نقؿ العبء الضريبي الى المستيمؾ اال خاالقتصادية مما ي
طويمة  دوؿ كثيرة ولفترة طبقتياقد و  ، لخضوع كافة االنشطة االقتصادية لياذات وعاء واسع وىي ضريبة 
الى الستينيات مف القرف الماضي ولكف بالمقابؿ منذ العشرينيات  بمجيكا،.. واستمرت ايطاليا، ،مثؿ ألمانيا

الذي جعؿ الكثير مف الدوؿ تعمؿ عمى  . األمر(1)يعسمبية عمى ىيكؿ اإلنتاج والتوز وآثار فقد ظيرت ما خذ 
تبلفي ىذه المشاكؿ وتطوير ىذه الضريبة عمى رقـ االعماؿ حتى وصمت الى الشكؿ الحالي مف الضريبة 

 :ذ عمى ضريبة األعماؿ خعمى القيمة المضافة . ومف ىذه المآ

، مما صة اإلستيبلكية والضروريةمات وخادى الى ارتفاع اسعار السمع والخدأتعدد وتراكـ ىذه الضريبة  (1
 .(2)شكؿ عبء شديد عمى كاىؿ الطبقات الفقيرة 

لقد أدى تطبيؽ ىذه الضريبة التراكمية الى زيادة العبء الضريبي الذي تتحممو المنتجات الوطنية وعدـ  (2
الصادرات الوطنية عمى قدرتيا عمى منافسة السمع المستوردة مف الخارج ، باإلضافة الى عدـ قدرة 

وذلؾ لصعوبة تحقيؽ إعفاء كامؿ عمى تمؾ الصادرات مف المنتجات  (3)المنافسة في األسواؽ الخارجية 
الوطنية نظرا لصعوبة فصؿ الضريبة عف سعر المنتج ، األمر الذي يعرض الصناعة الوطنية لممخاطر 

 اإلقتصادية ويضعيا في موقع غير متكافئ مع الصناعة األجنبية .

ب مف الضريبة المتعددة المراحؿ ورغبة الوحدات اإلنتاجية في تحقيؽ الوفورات دى ىذا األسمو أ لقد (3
توحيد أعماؿ اإلنتاج والتوزيع عمى حساب الوفورات لالى اإلندماج والتكامؿ كمحاولة  لَمجوء الضريبيىة

ت قتصادية الضائعة باإلبتعاد عف التخصص والتقسيـ الطبيعي لمعمؿ القائـ عمى الدوافع والمؤشراالا
وذلؾ باإلستناد الى عوامؿ زائفة ومصطنعة تيدؼ في النياية الى تخفيض العبء الضريبي  قتصادية الا

 ت المندمجة .آعمى المنش

                                                      

 204، ص1998 اإلسكندرية ،حامد عبد المجيد ،دراز، مبادئ اإقتصاد العاـ ، القسـ اإلوؿ ، الدار الجامعية ، .د (1)

،المؤتمر الضريبي حكيـ الشافعي ، ضريبة المبيعات ، وامكانية تطبيؽ المرحمتيف الثانية والثالثة في مصرجبلؿ ، عبد ال .د (2)
 . 3، ص1995جامعة عيف شمس ،  السابع ،

 . 12، ص2002سعيد ، عبد المنعـ ، محمد ، الضريبة العامة عمى المبيعات ، تأصيؿ عممي وعممي ، مكتبة عيف شمس ،  .د (3)
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داد ؿ اإلدارية والفنية وذلؾ لخضوع أعكثير مف المشاكالتطبيؽ ىذه الضريبة في الواقع العممي  لقد أثار (4
إدارة ضريبية عمى درجة عالية مف الكفاءة الفنية الذيف  دركبيرة مف المسجميف الذيف بالمقابؿ يتطمبوف كوا

ناىيؾ عف المنازعات القانونية والضريبية مع ىذا ، اليتوافروف في كثير مف الدوؿ وخصوصا النامية منيا 
 ، وانعكاساتيا عمى انتظاـ العممية اإلنتاجية وآثارىا عمى الحصيمة الضريبية .الكـ الكبير مف المسجميف 

ي تطبيؽ ىذه الضريبة الى ضعؼ اإلستثمارات ألنيا تفرض ليس فقط عمى سمع اإلستيبلؾ النيائ لقد أدى (5
سمالية وسمع اإلستيبلؾ الوسيط مما يزيد مف تكمفة عنصر رأس الماؿ ويخؿ والخدمات بؿ عمى السمع الرأ

المباشرة مثؿ   والتي التخضع لمضريبة  المتمثؿ في الرواتب واألجور بالتوازف القائـ بيف عنصر العمؿ
والعمؿ عمى إحبلؿ األيدي العاممة محؿ اآلالت ، باإلضافة الى اتياـ  (اآلالت والمعدات) السمع الرأسمالية

النشاطات اإلقتصادية في مراحميا البدائية أي في مرحمة المواد األولية والسمع  البعض ليا عمى إبقاء
عاقتيا مف الوصوؿ الى المراحؿ المتق وبالتالي التقميؿ مف قدرة تمؾ المنتجات مف  ،دمة النصؼ مصنعة وا 

 .(1)المنافسة في األسواؽ الخارجية 

لقد أدى ىذا األسموب مف الضريبة التراكمية الى التفرقة في تحميؿ العبء الضريبي طبقا لكمية المواد  (6
قتصادية الات ااألولية المستخدمة في اإلنتاج دوف النظر الى كمية العمؿ المبذوؿ ، وعدـ معاممة الدور 

ؿ اإلنتاج والتوزيع لؤلنشطة اإلقتصادية تختمؼ مف حيث حالكاممة ، حيث مف المعروؼ أف مرا اديةبالحي
توزع في عدد كبير مف والتكامؿ ، فقد تتركز في عدد قميؿ مف الوحدات اإلقتصادية وقد ت درجة التركيز
وخصوصا في يؤثر عمى المستيمؾ النيائي  ، وفي ىذه الحالة الثانية فإف العبء الضريبي(2)ىذه الوحدات

مندمجة والتي تمارس انشطتيا مف خبلؿ دورات اقتصادية متباعدة ومف خبلؿ العديد التمؾ الوحدات غير 
مف المراحؿ األمر الذي يؤدي الى وصوؿ المنتج النيائي لممستيمؾ بعبء ضريبي اكبر مف تمؾ الوحدات 

خضوعيا لمضريبة وبالتالي محاباة  يتكرر المستيمؾ حيث النشاطا مباشر مع  المندمجة والتي تمارس
متخصصة وىذا المندمجة وغير الالمؤسسات المندمجة والنشاط المتركز عمى حساب المؤسسات غير 

يظير بوضوح في النشاط الصناعي وبدرجة أقؿ في النشاط التجاري والخدمي ،وبالتالي الى التفرقة في 
 ة الى ارتفاع األثماف .المعاممة الضريبية ، وبالنياي

إف كثرة اإلنتقادات التي ظيرت في التطبيؽ العممي لضريبة األعماؿ أو الضريبة التراكمية دفعت الباحثيف 
والمشرعيف والسياسييف الى تطوير الصيغة الحالية لتمؾ الضريبة والمتمثمة في الضريبة عمى القيمة 

 المضافة .

  

                                                      

 . 12عي ، مرجع سابؽ ف صالشاف .د (1)
 . 139جبلؿ ، الشافعي ، مرجع سابؽ ، ص .د (2)
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 القيمة المضافة:اسموب تطبيق الضريبة عمى ثالثًا : 

ذ واآلثار الناتجة مف األساليب آخلممنظرًا لمتطور الكبير الذي حصؿ في النظـ الضريبية في العالـ ونتيجة 
مباشرة فقد تـ االنتقاؿ السموب الضريبة عمى القيمة المضافة حيث أصبحت الالسابقة عمى تطبيؽ الضرائب غير 

في نياية فترة معينة عف قيمة اإلنتاج المشترى في بدايتيا ، حيث  ة الفرؽ بيف قيمة اإلنتاج المبيعبيتطبؽ الضر 
عمى االضافات المتتالية لقيمة السمعة وليس عمى قيمتيا الكمية في مختمؼ مراحميا كما الحاؿ تسري الضريبة 
 . عمى رقـ األعماؿالضريبة  المتعددة أوفي الضريبة 

 : (ب  - 4) (1) ومن خالل الجدول التالي

 المرحمة
قيمة السمعة في 
 بداية المرحمة

قيمتيا في نياية 
 المرحمة

 القيمة المضافة
 في كل مرحمة

نسبة الضريبة عمى 
 مقدار الضريبة القيمة المضافة

1   100 10% 10+ 
2 110 140 30 10% 3+ 
3 143 183 40 10% 4+ 
4 187 235 50 10% 5+ 
5 240 300 60 10% 6+ 

  306=6+300سعر المبيع لممستيمؾ =

 أف: (ب -2) نبلحظ مف الجدوؿ

 306محممة بالضريبة عمى القيمة المضافة بمغ  ةسعر المبيع لممستيمؾ لنفس السمع

 385التراكمية  عند فرض الضريبةفي حيف كاف سعر المبيع لممستيمؾ 

في  (105)ت بينما بمغ( ، 28 )نجد أنياددة مع الضريبة التراكمية سوبمقارنة الضريبة عمى القيمة المضافة الم
عدة مرات  ةقيمة السمع يسبب فرض الضريبة عمى اجمالبحيث كانت ىذه الزيادة السابقة، الضريبة التراكمية 
 بداية السبعينات الى تزايد اكمية الوفيرة فقد مالت الكفة فيوبالرغـ مف حصيمة الضريبة التر  ()حواؿ خمس مرات

الضريبة  ميع مزايا الضرائب السابقة ، فيي تشبوتمتعيا بجل اً اسموب الضريبة عمى القيمة المضافة نظر استخداـ 
يا الضريبي الناجـ عنيا نتاج لمسمع والخدمات وكذلؾ اف عبئيا بسعر موحد عمى جميع مراحؿ االضر فالتراكمية ب

اواة لمسوتكفؿ ا ،(2)النسبة لممنتجات عند تساوي الثمفال يتأثر بطوؿ أو قصر دورات االنتاج والتوزيع ويتماثؿ ب

                                                      

 . 205ص ، 1998عبد المجيد ، دراز ، حامد ، مبادئ اإلقتصاد العاـ ، الدار الجامعية لمنشر ،  .د (1)

 . 27، ص 1995عبد المنعـ ، عبد الغني ، عمى ، الضريبة عمى القيمة المضافة ، دار النيضة العربية ،  .د (2)
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يتعمؽ بالمنتجات الوطنية واألجنبية أو بصرؼ النظر عف طوؿ أو قصر  في توزيع العبء الضريبي وذلؾ فيما
 . كنة أو عمؿ يدوييممالدورات االقتصادية واذا كانت أدوات االنتاج 

مف سدادىا عمى المشتريات  ضافة لتشجيعيا لبلستثمارات ألنيا ستسمح لممستثمر بخصـ الضريبة السابؽباإل
مف خبلؿ تأثيرىا  اإلستيبلؾ شيدتر وكذلؾ تساعد عمى  لنشاط االنتاجي ،لممارسة ااال الت والمعدات البلزمة 

أو تؤوؿ الى الخزانة العامة اذا  وات المستيمؾ اذا خفض استيبلكدخر عمى القوة الشرائية لمنقود حيث تزيد مف م
وعمى حساب االستيبلؾ الخاص وتحدد وتحسب  ت لمضريبة فيي تبقي المدخرات االجباريةعتـ انفاقيا وخض

 : لطريقتيفبإحدى االضريبة 

 : (direct method) الخصم المباشر -0

ب تحسحيث يتـ استنزاؿ رقـ االعماؿ في أوؿ الفترة أو مرحمة معينة مف اجمالي رقـ األعماؿ في نيايتيا ثـ 
 (1) الضريبة عمى الفرؽ بينيما

 : (indirect method)مباشر الطريقة الخصم غير  -4

حيث يتـ حساب الضريبة عمى اجمالي رقـ األعماؿ في نياية المرحمة ومف ثـ تخصـ منيا الضريبة التي سددت 
ؽ معدؿ الضريبة عمى الفرؽ فاننا يفي المراحؿ السابقة أي بداًل مف طرح قيمة المشتريات مف المبيعات وتطب

 . (v.a.t) مى القيمة المضافةمف الضريبة ع لمشترياتنقوـ بخصـ الضريبة عمى ا

معفيًا مف  ما اذا كاف رقـ المبيعات السابؽ ال تأخذ بعيف االعتبارأنيا بيؤخذ عمى طريقة الخصـ المباشر 
ال أنيا إ، يا حساب الضريبة سعر المعمؽ في المرحمة التي تـ فيالضريبة أو يخضع لسعر مختمؼ عف ال

مف مراحؿ االنتاج والتوزيع وال تتطمب اظيار قيمة  مقرر في أي مرحمةاالعفاء البالمقابؿ تنتيي بالمحافظة عمى 
 العممي . لة التطبيؽو سيباإلضافة  لالضريبة منفصمة عف ثمف البيع في الفواتير و 

مباشر أنيا تساعد عمى تحديد مقدار الضريبة بدقة في كؿ مرحمة مف مراحؿ الوتتميز طريقة الخصـ غير 
مكمفيف مع االدارة الضريبية في الرقابة عمى تحصيؿ ىذه الضريبة ألف ذلؾ مف االنتاج والتوزيع وتشرؾ ال

ليـ خصـ ىذه الضريبة مف الضريبة  يتسنىمصمحتيـ التأكد مف سداد الضريبة في المرحمة السابقة حتى 
ف اظيار قيمة الضريبة منفصمة ع مباشرالفي الخصـ غير  ويعاب عمى ىذه الطريقة، المستحقة عمى مبيعاتيـ 

 .(2)فاة عفي حاؿ السمع الم ثمف السمعة في كؿ مرحمة مف مراحؿ االنتاج والتوزيع وكذلؾ صعوبة التطبيؽ

       
  

                                                      

  13، ص2002محمد الضريبة العامة عمى المبيعات ، ،  سعيد عبد المنعـ  د. (1)
 .وما بعدىا 310ص 2006/ 2005 ، مكتبة النصر، الزقازيؽ،اقتصاديات المالية العامة عاطؼ حسف النقمي د.عبد الستار سممى، د. (2)
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 المبحث الثالث
عادة توزيع الدخل مصادر و   قنوات توزيع وا 

 
اذج احتمت مسألة توزيع الدخؿ القومي مكانة ىامة في النظرية االقتصادية ، ومحوراً  أساسياً  في بناء النم

رتباطاً  ا االقتصادية ، وتحديد اتجاه السياسات االقتصادية ، واعتبرت مسألة التوزيع مف أىـ القضايا األكثر
الحائز عمى جائزة نوبؿ  (  JAN  TINBERGEN) السويدي االقتصادي. وحسب وصؼ (1)السياسي باالقتصاد
 . االقتصادية  ةالفقري لمسياس توزيع الدخؿ القومي بأنيا العمود ةاعتبر مسأل، الذي  باالقتصاد

عادة توزيع الدخل القومي :التاريخية لتجاىات ال -أواًل   توزيع وا 

اىتمت وكانت ،  ةودور الدول ـوتطور مفيو االقتصادية  تتطور النظرياتطورت نظرية توزيع الدخؿ مع 
حضارة  يرت فيوكذلؾ ظ ، بمسألة توزيع الدخؿ ()الفينيقية واآلشورية والمصرية ..... الحضارات القديمة

وذكر  ، اليوناف اىتماميـ بالمشاكؿ االقتصادية والتي عالجوىا مف خبلؿ دراساتيـ الفمسفية والسياسية واألخبلقية
توزيع الدخؿ ، مثؿ معارضتو لتراكـ نتاج و االبقضايا  تتعمؽ ياألفكار التبعض  (القوانيف) أفبلطوفكتابات  في

وكذلؾ تأييده لتدخؿ الدولة لتحديد عدد  ،المساكف واألمواؿ بيف المواطنيف ضي و الثروات ومطالبتو بتقسيـ األرا
، وكذلؾ نادى أرسطو  (2)دة ومحاربة الربح وتنظيـ األسعارالسكاف والممكية ومراقبة تخزيف الذىب وتحديد الفائ

ئدة انطبلقًا مف مقارنتو بيف بإلغاء الممكية العامة والتمسؾ بالممكية الخاصة ووقؼ بشدة ضد الربا واالقتراض بالفا
 النقود في دورىا الطبيعي والدور غير الطبيعي الذي تمعبو عندما تستعمؿ مف أجؿ الربا .

أما في العصر اإلسبلمي فقد احتمت قضايا توزيع الدخؿ مكانة ىامة لدى الفقياء والفبلسفة المسمميف ، وكاف 
العديد مف المفكريف مثؿ  حيث مجتمع العدالة والمساواة . ناءىذا اإلىتماـ يعود الى فمسفة الديف اإلسبلمي في ب

وكاف المفكر العربي ابف  ، ابف رشد وابف سينا قد تطرقوا لدراسة الماؿ وتوزيعو واعادة توزيع الدخؿ والعدالة في التوزيع
دالة التوزيع في عالج مسألة اختبلؼ مستويات الدخوؿ بيف الفئات االجتماعية وعدرس مصادر الثروة ، و  قد خمدوف
زي والغزالي والماوردي والقاضي وأبو يوسؼ وآخروف فقد درسوا يمثؿ المقر  العمماء المسمميفالعديد مف و ،  (3)كتاباتو

 .   (4)قضية التوزيع والعوامؿ المؤثرة فييا 

                                                      
(

1
) The distribution of income is central tone of the most enduring issues in political  economics . www.econlib.org . 

Distribution of income , by FRANK LEVY the Concise ency lopedia of Economices  library of Economics and liberty.  

25، ص 1993خ األفكار االقتصادية ، جامعة دمشؽ ، الطبعة السادسة ، د. سفر ، اسماعيؿ ، د. دليمة ، عارؼ ، تاري (2)
 

 9، ص 1981ونؼىا ، فزر هللا ، اإللزظبد انسُبسٍ ورىزَغ انًذاخُم وانُمىد واإلئزًبٌ ، دار انسذاثخ ، ثُرود ، انطجؼخ األونً  (3)

بدَخ انًؼبطرح ، دار انًُبيخ نهطجبػخ وانُشر وانزىزَغ ، ديشك ، انؼهٍ، طبنر زًُذ ، رىزَغ انذخم فٍ االلزظبد اإلساليٍ وانُظى االلزظ  (4)

 . 141-140، ص  2001ثُرود ، انطجؼخ األونً 

http://www.econlib.org/
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التي ( الوسطى ممثمة في )سمطة الكنيسة السمطة الدينية في القروف تفي الجانب األوروبي حيث سيطر  أما
ـ الفيزيوقراطيوف المجتمع إلى ثبلث عالجت قضية توزيع الدخؿ بطريقة تحميمية ذات طابع سوسيولوجي ، وقسَ 

 يوالتجار وباقالصناع تشتمؿ عمى وطبقة المزارعيف وطبقة عقيمة األراضي  طبقة مبلؾاجتماعية ىي  طبقات
ف  يالفيزيوقرطي موف بالفمسفة والقانوف لدىرجاؿ الديف الذيف يعم ـر في ذلؾ الوقتح  و الميف غير الزراعية، 

 . (1)حاألجور واألرباالقروض بالفائدة واىتموا بعدالة 

عادة توزيع الدخل القومي عند الميبراليين : (0  اتجاىات توزيع وا 

 ،ميث بتوزيع الدخؿ عمى ثبلث طبقاتحيث اىتـ س (2)ريكاردو دوديفيسميث  ـبأفكار آدتمثمت المدرسة الميبرالية 
ة العماؿ وتحصؿ عمى األجور، وطبقة الرأسماليوف وتحصؿ عمى األرباح ، وطبقة المبلؾ لؤلراضي طبق

الطبيعي عف العمؿ ويجب أف يتطابؽ مع الحد  يالتعويض جالنات ىو األجر ثواعتبر سميوتحصؿ عمى الريع ، 
تحسيف وضع الطبقات  الضرورية لمعيشة العامؿ وعائمتو ، ويرى سميث أف االستيبلكيةاألدنى مف الوسائؿ 

 الدنيا مف الشعب يعود بالفائدة عمى الشعب كمو ، واف األجور العالية تخمؽ الحافز عمى العمؿ وزيادة اإلنتاجية .
فيما ريع األرض والفائدة  ذي يعد ىو الشكؿ األساسي لمربح ، أماأما األرباح فتعود إلى الربح الصناعي ال

لدخؿ ينتج عف عمؿ العماؿ المأجوريف ويقسـ فيما بعد إلى أجور تذىب بأف ا ثواعتبر سميشكبلف ثانوياف ، 
وبذلؾ ينتج  .أس الماؿ عمى شكؿ أرباح رأسماليةعف ر  ضاآلخر كتعويإلى العماؿ كتعويض عف عمميـ والقسـ 

اإلقتطاع األوؿ مف نتاج  ىوواعتبر ريع األرض  الماؿ والعمؿ . رأسبيف  ئغير متكافالربح عف عممية تبادؿ 
 .ضاستثمار األر العمؿ المبذوؿ في 

 االجتماعيالسياسي تتمثؿ في توزيع الناتج  لبلقتصادد ريكاردو فقد أضاؼ ميمة جديدة يأما بالنسبة لديف
د أف العمؿ ىو المول   ريكاردو . واعتبر (3)والعماؿ والرأسمالييفوالقوانيف التي تحكـ ذلؾ التوزيع بيف المبلؾ 

قيمة العمؿ إلى كمية العمؿ الضروري  ريكاردومى القيمة في العمؿ ، حيث أرجع  ع ً اعتماداالوحيد لمدخؿ 
، صؿ عمييا العامؿ إلنتاج قوة عمموالتي يح (العمؿ) إلنتاج األجر، أي كمية العمؿ الضروري إلنتاج البضاعة

ككتمة ميا ، وحدد األجور النسبية بمعزؿ عف حج االسميقد فرؽ بيف األجر الحقيقي واألجر  ريكاردووكاف 
نقدية بؿ كنسبة مقارنة باألرباح التي تحصؿ عمييا طبقة الرأسماليوف ، وبالتالي فإف األجور النسبية لمطبقة 

أف األرباح ترتبط بعبلقة  ريكاردوليا . واعتقد  ةواألجور الحقيقي االسميةاألجور  ارتفاعالعاممة  قد تنخفض مع 
ور لف تؤدي سوى إلى نقص األرباح، دوف أف تؤثر عمى أي زيادة في األج أف عكسية مع األجور، حيث

لف يتغير. وبالتالي كاف ريكاردو مف المؤيديف لضغط تبقى ثابتة ألف العمؿ المبذوؿ في إنتاجيا  ياألسعار الت

                                                      

9، صمرجع سابؽ ولعوا ، فتح اهلل ،  (1)
 . 

 . 232د ، دليمة ، عارؼ ، مرجع سابؽ ، ص (2)

  .د ريكاردوولعمو ، فتح اهلل ، مرجع سابؽ ، أسس اإلقتصاد السياسي والضرائب لديف .د (3)
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ي الت الرأسماليةاألجور إلى حد الكفاؼ إلبقاء الطبقة العاممة عمى قيد الحياة وذلؾ لزيادة األرباح في أيدي الطبقة 
 لئلزدىار. الدافع األكبرتمثؿ مصمحة األمة وتممؾ 

دخؿ العمؿ عند الحد  األجور أواستقرت عمى تثبيت  (الميبراليوف) الكبلسيكية ةمف ىنا نستنتج أف أفكار المدرس
الضروري لحياة العامؿ ، وبالتالي تعظـ عائد رأس الماؿ حسب سميث أو تعظـ عائد الممكية العقارية حسب 

. وبالنتيجة مع (1)تكويف الثروة وزيادة عممية االدخار إعادةعمى اعتبارىما المكوناف القادراف عمى ،  ريكاردو
الطبقة  حالى الحد األدنى كانت عممية إعادة توزيع الدخؿ تتـ في غير صال غياب دور الدولة ودفع األجور

األساسي في زيادة  اي في ضوء ىدفيالعاممة أي الطبقة الفقيرة وذلؾ لصالح الطبقة الرأسمالية ومبلؾ األراض
نتيى وا (2)االقتصادي التنمية االقتصادية لتحسيف الوضع سوزيادة التراكـ الرأسمالي الذي يعتبر أسا اإلدخار

األمر إلى اإلبقاء عمى عدـ عدالة توزيع الدخوؿ ، وكذلؾ إلى تفضيؿ الضرائب عمى اإلستيبلؾ مف الضرائب 
مباشرة عمى الضرائب المباشرة وبالتالي تصبح إعادة توزيع الدخؿ ال غيرئب عمى الدخوؿ ، أي تفضيؿ الضرا

 القومي لصالح الفقراء تضحية بالتقدـ في سبيؿ اإلشباع الحالي .

عادة توزيع الخل القومي : االتجاه (4  الماركسي في توزيع وا 

عادةاىتـ ماركس بدراسة عممية توزيع  يمة وتفسيره لفائض القيمة الذي توزيع الدخؿ مف خبلؿ تحميمو لمفيوـ الق وا 
أف قيمة المواد المنتجة تحدد بكمية العمؿ الضرورية  واعتبر ماركسيستولي عميو الرأسمالي بدوف مقابؿ ، 

وأجر بيف قيمة ساعات العمؿ التي استغرقيا اإلنتاج  ؽلفر ا ىو. واعتبر أف فائض القيمة (3)إلنتاجيا اجتماعياً 
اليزيد عف  ؿأجر العاممف خبلؿ قوة العمؿ التي يقوـ بيا العامؿ ، واف  ؽوىو يتحق، الذي قاـ باإلنتاج  ؿالعام

العمؿ التي يقـو بيا العامؿ ىي المصدر الوحيد لمربح الذي يجنيو الرأسماليوف  ةوتعتبر قو  الحد األدنى لممعيشة ،
ف تراكـ الثروات أوفائض القيمة أمف استغبلليـ لقوة العمؿ ونتيجة تممكيـ لوسائؿ اإلنتاج. وبالتالي يرى ماركس 

تساع طبقة وا الرأسمالييففي يد طبقة المبلؾ تؤدي إلى نقصاف معدؿ األرباح وتركز اإلنتاج في أيدي القمة مف 
( والى زيادة جيوش العاطميف عف العمؿ التي تنذر بانييار النظاـ الرأسمالي الذي امتمؾ العماؿ )البروليتاريا

الحتمية لذلؾ النظاـ . ونتيجة لذلؾ نرى أف الماركسية كانت مف مؤيدي  االنييارعممية  المرونة الكافية لمقاومة
لوسائؿ اإلنتاج في المجتمع وكؿ حسب  الحقيقي الشعب المالؾ عممية إعادة التوزيع لمدخؿ والثروة في صالح

باعثاً  قوياً عمى النشاط بصفتو  مع التسميـ بضرورة اختبلؼ األجور ، كمية ونوع العمؿ الذي يبذلو في المجتمع
اإلبقاء عمى التفاوت في الدخوؿ  تبارات اإلنتاجية قد استمزمت في المفيوـ الماركسياإلقتصادي وبالتالي فإف إع

  . وذلؾ مف خبلؿ فرض الضرائب غير المباشرة ستمـز إعادة توزيع الدخوؿ تاعتبارات العدالة اإلجتماعية بينما 

                                                      

 64ص 2004، آثار سياسة صندوؽ النقد الدولي عمى توزيع الدخؿ القومي  ،الطبعة األولى كريـ ، محمد الزكي ،  .د (1)

 412عارؼ ، دليمة ، سفر ، اسماعيؿ ، مرجع سابؽ ، ص  .د (2)

 عارؼ ، دليمة ، سفر ، اسماعيؿ ، مرجع سابؽ ، ص  .د (3)
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 عادة توزيع الدخل القومي : الكنزي في توزيع وا   االتجاه (3

عندما انتقؿ مف التحميؿ عمى  االقتصاديتحوالً  كبيراً  في الفكر  (كينز دمينار جوف ) االقتصاديلقد أحدث 
النظرية العامة في العمالة والفائدة ) وبيف في كتابوعمى المستوى الكمي  القتصادياالمستوى الجزئي إلى التحميؿ 

إلرتفاع اإلدخار وارتفاع ستيبلؾ لـ يعد شرطاً  ضروريا َ إف إنخفاض اإل .(1)كينزيةالذي يعد إنجيؿ ال (النقدو 
رتفاع التشغيؿ والدخؿ القومي وعامبلً  الالسبيؿ  بؿ عمى العكس أصبح ارتفاع اإلستيبلؾ ىو اإلستثمار،

كؿ مبررات عدـ  وبالتالي انعدمت ولـ يعد مف المؤكد تحوؿ كؿ إدخار إلى اإلستثمار، تفاع اإلدخارر إلميما ً 
مفيوـ الدخؿ القومي حيث اعتبر كينز أف اإلنتاج الرأسمالي اليخمؽ الطمب  عدالة توزيع الدخوؿ ، وبيف أيضا ً 
نما الطمب الفعاؿ الذي يواجو العرض المتزايد مف اإلنتاج، وكاف قد  المصحوب بالقدرة الشرائية  المناسب لو وا 

 قسـ الطمب إلى نوعيف : 

  ة الذي يشكؿ دخؿ الطبقة العاممة.الستيبلكيطمب عمى السمع ا -

 مستوى العائد الحدي لرأس الماؿ. وطمب عمى السمع االستثمارية الذي يرتفع مع ارتفاع -

وبارتفاع الطمب الكمي المشكؿ مف كبل الطرفيف يحفز جانب العرض لزيادة اإلنتاج ويؤدي إلى زيادة الدخؿ 
 عماؿ واألرباح لممستثمريف ليخمؽ كبل  منيما الطمب الخاص بو .القومي ، الذي يعود ليتوزع بيف األجور لم

عادة  1929تعرض ليا النظاـ الرأسمالي عاـ  التيلقد كاف ألزمة الكساد الكبير  أثر كبير عمى عممية توزيع وا 
ة توزيع الدخؿ القومي الذي عجز النظاـ الرأسمالي عف حميا ، نتيجة ارتكاز التحميؿ النيوكبلسيكي عمى فرضي

األزمة ىو  أسبابكينز إف أىـ  لؤلسواؽ ، حيث اعتبر (قانوف ساي) التشغيؿ الكامؿ وقانوف التوازف التاـ
الكبير في الطمب الفعمي عف العرض الفعمي مما خمؽ فجوة كبيرة بيف العرض والطمب وبالتالي أخذ  االنخفاض

ض الكمي وليكبح الفجوة والخروج مف أزمة يبحث كينز في اآللية التي تدفع بالطمب الفعمي الكمي ليوازي العر 
والعمؿ في صالح الطبقات ذات الكساد الكبير ، وبالتالي كاف قد وجد أف تقميؿ الفوارؽ بيف الدخوؿ والثروات 

، وذلؾ مف خبلؿ  (2)لبلستيبلؾالتي تتمتع بميؿ حدي مرتفع  (ذات القدرات الشرائية المنخفضة) الدخؿ المحدود
والذي بدوره يزيد مف الحصوؿ عمى الدخؿ ويتحرؾ  ، العمؿ وخمؽ فرصء المشروعات في بناتدخؿ الدولة 

وزيادة الطمب عمى السمع  ،والذي يزيد الحافز عمى اإلستثمار االستيبلكيةنتيجة لذلؾ الطمب عمى السمع 
قات النقدية وفؽ ، وبتحريؾ الطمب الكمي باتجاه العرض الكمي الذي تجاوزه تزيد التدف (االستثمارية) الرأسمالية

 آلية المضاعؼ والمعجؿ .

وزيع لمدخوؿ والثروات إلغاء التفاوت في الدخوؿ وتغيير تبأف كينز لـ ييدؼ مف خبلؿ إعادة ال والبد لنا أف نشير
 في البنياف اإلجتماعي ، بؿ عمى العكس فقد ىدؼ إلى معالجة مشكمة إنخفاض الطمب الفعمي عف طريؽ رفع

                                                      

569، اسماعيؿ ، مرجع سابؽ ، صدليمة ، عارؼ ، د سفر  .د (1)
 

 عف   73الزكي ، كريـ محمد ، مرجع سابؽ ، ص .د (2)
John  M. Keynez :  The general theory of employment , interest , and money , macmiland and co. itd , London .  
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التفاوت في الثروات واضحاً  في طبيعة  ، وبالتالي بدا الطبقات ذات الدخؿ المحدوداإلستيبلؾ لدى  مستوى
 سمالي التي تستند إلى قوى السوؽ التي تؤدي إلى اإلحتكارات وسمطة تحديد األجور واألسعارأوبنية النظاـ الر 

في الببلد الرأسمالية  وبالتالي إلى عدـ عدالة توزيع الدخوؿ بشكؿ واضح، وأصبحت سياسة إعادة توزيع الدخوؿ
 ىدفاً  لمسياسة المالية وسبيبلً لمعالجة التناقضات الرأسمالية . في الوقت الحاضر

، وعدـ  االنكماشتوزيع الدخؿ عمى أعقاب األلفية الثانية وعدـ تصور األزمات أو  يالكبير فإف التفاوت 
غير ح الضعفاء والتركيز عمى التوزيع بشكؿ جوىري في عممية إعادة التوزيع لمدخؿ القومي لصال االىتماـ
 . الماركسية والثورة الكينزية في القرف العشريف ةالكبير لمثور لصالح األغنياء كاف المحفز  ئالمتكاف

عادة توزيع الدخل في الفكر السالمي :  توزيع وا 
يع الثروات بيف أيدي تقوـ فمسفة الفكر اإلسبلمي في إعادة توزيع الدخؿ عؿ تحريـ اإلسبلـ لئلكتناز ورفض تجم

 .(1)القمة في المجتمع بغية تحقيؽ العدالة والتقميؿ مف التفاوت بيف الدخوؿ الى الحدود المقبولة شرعاً 

 وأىـ أدوات إعادة توزيع الدخؿ في الفكر االسبلمي : 

 األدوات اإللزامية : 

لتوازف في المجتمع وتغطية الضماف حيث تكوف ىذه الوسائؿ واجبة األداء عمى الفرد المسمـ وتيدؼ الى تحقيؽ ا
 اإلجتماعي مثؿ : 

الزكاة : وتفرض عمى ماؿ المسمـ الممموؾ لو ممكية تامة ، وتختمؼ نسبتيا وطرؽ حسابيا باختبلؼ نوع الماؿ 
المدفوع عنو الزكاة وفؽ شروط محددة ، والزكاة تعتبر مساعدة طارئة لمدة محددة الى أف يجد الفرد العمؿ الذي 

، واف اال تكوف الزكاة محفزة لعدـ البحث عف عمؿ ليبقى يو ، أو يناسبو ويؤمف لو مستمزمات الحياة يسعى ال
 .(2)الفرد ضمف إطار البطالة

الصدقات : واىميا صدقة الفطر ، وتعد الصدقات مف الواجب أف يتـ توزيعو وفؽ أصوؿ الشريعة اإلسبلمية 
فقراء والمساكيف والعامميف عمييا والمؤلفة قموبيـ وفي الرقاب والمحددة في قولة تعالى : )) إنما الصدقات لم

 .(3) ((والغارميف وفي سبيؿ اهلل وابف السبيؿ فريضة مف اهلل واهلل عميكـ حكيـ

 اإلرث : حيث وضحت أسس توزيع اإلرث في الكثير مف كتب الفقو ، المجاؿ لذكرىا ىنا .
  

                                                      

 ، العربية الوحدة دراسات مركز ، مقارنة اسبلمية رؤية ، قتصاديةاإل والتنمية التوزيع عدالة ، دكتوراه أطروحة ، أبراىيـ أحمد ، منصور (1)
. 234 ص ، 2007 ، بيروت ، األولى الطبعة

 

. 177 ص ، سابؽ مرجع ، أبراىيـ أحمد ، منصور (2)
 

 . 60القرآف الكريـ ، )) سورة التوبة (( اآلية رقـ  (3)
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  الوسائل الختيارية :

الوصية ، : عادة توزيع الدخؿ والثروة وتحقيؽ التكافؿ اإلجتماعي ما بيف األفراد ومنيا وىي وسائؿ تعتمد عمى إ
 اليبة ، العارية ، األضحية .

األدوات اإلختيارية اإللزامية : وىي وسائؿ ذات طبيعة خاصة تكوف في أصميا اختيارية إال أنيا تصبح إلزامية 
ا : الوقؼ ، الكفارات المالية ، النذر ، باإلضافة الى عمى الفرد بعد أف يفرضيا ىو نفسو عمى ذاتو ومني

مجموعة كبيرة مف التعاليـ التي ينص عمييا اإلسبلـ مثؿ اإلختصاص ، واليدي ، وموسـ الحج والعقيقة 
والكفارات والفدية والنذور والقرض الحسف ، والحنث باليميف ، واإليبلء والظيار، وكذلؾ شموؿ اإلسبلـ عمى 

  (1)ار السف والعجزة والمرضى والمحتاجيفالعناية بالكب

  وسائل وقنوات إعادة توزيع الدخل القومي : -ثانيًا 

الذي   تدخؿالنتج عف ىذا ماو  وتدخميا في النشاطات االقتصادية ، الدولة في الحياة االقتصادية تطور دوركاف ل
األمر الذي ، االحتكارا تتسـ بطابع صؿ في بعض األحياف إلى استئثار الدولة بنسبة كبيرة مف اإلنتاج جعميو 

المختمفة والى ضعؼ القوة  االجتماعيةتراكـ الثروات بأيدي القمة مما أدى إلى سوء توزيع الدخؿ بيف الفئات أدى ل
إلى الكساد واألزمات  في المجتمع والتي تشكؿ الغالبية العظمى مف السكاف وبالنياية األفقرالشرائية لدى الفئات 

 .(2)االقتصادية

صبلح الخمؿ في عممية التوزيع وخمؽ التوازف ، الدخؿ  توزيع ىذا كاف المحفز الرئيسي لعممية إعادة  وتعتبروا 
الدولة ىي الجية األقدر عمى إدارة عممية إعادة التوزيع ، متمثمة بسمطتيا التنفيذية وخصوصاً  سياساتيا المالية 

 مف خبلؿ الموازنة العامة لمدولة .

مباشرة اللدولة في إعادة التوزيع لمدخؿ القومي تتـ مف خبلؿ سياساتيا وأدواتيا المباشرة وغير إف منيج تدخؿ ا
عادة توزيع التي تحمؿ في طياتيا أثر عمى توزيع الدخؿ القومي في الدولة المعنية  وبدرجات متفاوتة حسب  وا 

 والسياسات ومدى ارتباطيا بالدخؿ لكؿ طبقة  .  اإلجراءات

 :  (3)اسات في أربع مجموعاته األدوات والسيويمكف تجميع ىذ

 . وسائؿ إعادة التوزيع عمى مستوى التوزيع األولي 

  االجتماعيةوسائؿ إعادة التوزيع عمى مستوى السياسات  . 

                                                      

  178، ص  سابؽ مرجع،  ابراىيـ أحمد،  منصور  (1)
 66حبيب ، مطانيوس ، مرجع سابؽ ، ص .د  (2)
عادة توزيع الد خؿ القومي ، الطالب منذر يوسؼ ونوس ، بإشراؼ الدكتور رسبلف خضور ، جامعة  (3) رسالة ماجستير، توزيع وا 

 48، ص 2010/2011دمشؽ ، 
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 توزيع عمى مستوى السياسات النقدية .وسائؿ إعادة ال 

 وزيع عمى مستوى السياسات الماليةوسائؿ إعادة الت .  

والسياسات  األدواتبحث عمى دور الضرائب في إعادة توزيع الدخؿ القومي ولتداخؿ ىذه ونظراً  لقصر ال
في إعادة توزيع الدخؿ  المالية الحكومات مف خبلؿ سياسات موقع الضريبة عمى القيمة المضافةوتوضيح 
لوسائؿ حياة المواطنيف ، سوؼ يتـ التركيز عمى األدوات وا مباشر عمىالتي تظير آثارىا بشكؿ القومي 

، حيث تعتبر السياسة المالية أداة الدولة المحورية لمتحكـ بالظروؼ (جانب الضرائب) المرتبطة بالسياسة المالية
 .االقتصادية 

إعادة توزيع الدخؿ القومي عمى مستوى التوزيع األولي وعمى مستوى  بقنواتلف نتطرؽ لمتفاصيؿ فيما يتعمؽ 
وسوؼ نشير فقط لمخطوط العريضة في ىذه الوسائؿ و اسة النقدية وعمى مستوى السي االجتماعيةالسياسات 
والبد لنا أف نشير بأف ىذه السياسات جميعيا تنطوي تحت بنود اإلنفاؽ العاـ في الموازنة العامة  ، السياسات
 . ()جانب اإلنفاؽلمدولة . 

نما مف خبلؿ  أو وفي نظرنا فإف عممية إعادة التوزيع ليست مف خبلؿ التركيز عمى سياسة بعينيا أداة بذاتيا وا 
مف أولى مسؤوليات الحكومات عمى  تعتبر وترابط وتناغـ بيف جميع األدوات والسياسات والبرامج التي انسجاـ

يدؼ الحد مف عدـ عدالة ب تنتيجيا الدولة  التي واالقتصاديةاختبلؼ مذاىبيا واتجاىاتيا وأنظمتيا السياسية 
 التوزيع . 

       : لمدخول  األولييع عمى مستوى التوزيع عممية إعادة التوز  (1

في حيث  تؤثر الدولة ،  االشتراكيةكانت في صمب آلية التوزيع بالنظـ  (توزيع العائد بيف عناصر اإلنتاج أي) 
 : (1)التوزيع األولي لمدخؿ القومي عف طريقيف

 األوؿ مف خبلؿ خمؽ دخوؿ المنتجيف  -

 .اإلنتاج  والثاني عف طريؽ تحديد مكافآت عوامؿ -

 :  مساريفسياسة الدولة المالية عف طريؽ اإلنفاؽ العاـ الذي أخذ  طارإ وتمثمت في

 . بشكؿ مباشر عف طريؽ اإلنفاؽ الحقيقي الذي يؤدي إلى زيادة الناتج القومي : األوؿ 

 عف طريؽ النفقات التحويمية بيف القطاعات االقتصادية . : الثاني 

أسعار السمع لقطاع معيف أو تحديد  أوالدخؿ لكؿ عامؿ مف عوامؿ اإلنتاج ،  تحديد  ً أيضاويمكف لمدولة 
منخفضة لمسمع التي تراىا  أسعارـ السمع إلى ضرورية وكمالية ، بحيث توضع يمحصوؿ معيف ، أو تقس

في تأثيرىا عمى عممية  ىنا الدولة رويظير دو الحكومة ضرورية وأسعار مرتفعة لمسمع التي تراىا كمالية ، 
                                                      

 8، ص1968 ،عربية ، القاىرة إعادة توزيع الدخؿ القومي مف خبلؿ السياسة المالية  ، دار النيضة ال رفعت ، المحجوب، .د (1)
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عادة التوزيعا مف خبلؿ تأثيرىا عمى حصة العمؿ مف  بالتعديبلت التي تتـ عمى التوزيع األولي لمدخؿ ، لتوزيع وا 
 عائد العممية اإلنتاجية وعمى حصة األرباح كعائد لرأس الماؿ . 

 االجتماعية: إعادة التوزيع عمى مستوى السياسات وسائل (2

أو اإلعانات لفئات محددة مف  العيني،ذ الشكؿ النقدي أو فمف خبلؿ النفقات االجتماعية العامة التي تأخ
اإلجراءات واألنشطة االجتماعية التي تقوـ بيا الحكومة بيدؼ تحسيف مستوى معيشة  وذلؾ عف طريؽ المجتمع.

الشكميف الرئيسييف التالييف : اإلنفاؽ  االجتماعيويأخذ اإلنفاؽ العاـ األفراد ورفع مستوى الرفاه االجتماعي . 
، حيث تعتبر النفقة العامة ناقمة إذا  (1)(PIGOU) افترضو يالشيير الذلحقيقي واإلنفاؽ الناقؿ طبقاً  لمتقسيـ ا

داخؿ نفس الطبقة أو مف فئة إلى أخرى مثؿ  أوتمكنت مف نقؿ القوة الشرائية مف طبقة إلى أخرى في المجتمع ، 
. أما النفقات العامة الحقيقية : فيو ماتنفقو  (المرضالبطالة والشيخوخة و ) واالقتصادية االجتماعيةاإلعانات 

الحكومة في سبيؿ الحصوؿ عمى السمع والخدمات البلزمة إلشباع الحاجات العامة مثؿ النفقات الموجية كرواتب 
 ؾالنظر لتم، ويمكف وف بو مف أعماؿ أو خدمات يؤدونياالموظفيف في مجاؿ الخدمات العامة مقابؿ ما يقوم

 :  (2)زاويتيفالنفقات مف 

مف النفقة العامة الحقيقية مف قبؿ األفراد حيث تقسـ النفقة العامة الحقيقية  االستفادةمدى :  األولىالزاوية  -
إلى نفقة قابمة إلى التقسيـ ونفقة عامة غير قابمة لمتقسيـ ، حيث القابمة لمتقسيـ تستخدـ لتيسير المرافؽ 

، أما  االستفادةويتـ تحديد الشخص المستفيد مف الخدمة وحجـ  العامة والخدمات العامة كالصحة والتعميـ
 ،قابمة لمتقسيـ فيي التي تحقؽ منفعة عامة جماعية اليمكف تحديد المستفيد منيا مباشرة ً الغير النفقة العامة 

وبالتالي مف الصعب تحديد نصيب كؿ فرد منيا وخير مثاؿ عمى ذلؾ النفقات العامة عمى الدفاع واألمف 
 قضاء . وال

الجارية تستخدـ لتمويؿ ولتيسير المرافؽ  واستثمارية،يتـ تقسيـ النفقات العامة الحقيقية إلى جارية  : الزاوية الثانية -
ذات النفع .....التنموية.ىي الموجية إلى إنشاء المشاريع  االستثماريةوالنفقات العامة الحقيقية  العامة،والخدمات 

االجتماعية عمى مدى حجـ التدخؿ في إعادة غيرىا ، ويعتمد نجاح ىذه السياسة العاـ مثؿ المشافي والمدارس و 
 .اإلنتاج والوعي االجتماعي تتوزيع الدخؿ القومي ومستوى تطور عبلقا

  

                                                      

 . 91الزكي ، كريـ محمد ، مرجع سابؽ ، ص  .د (1)
 . 92، ص 2004الزكي ، محمد كريـ ، آثار سياسات صندوؽ النقد الدولي عمى توزيع الدخؿ القومي ، الطبعة األولى ،  .د (2)
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 النقدية : التوزيع عمى مستوى السياساتوسائل إعادة  (3

مية السياسة النقدية وآثارىا عمى بأى (1)ىنالؾ سجاؿ طويؿ بيف المفكريف اإلقتصادييف ، تمثؿ في وجيتيف لمنظر
التي تمثمت بنظرة النقديوف أف التغيرات في عرض  (النشاط اإلقتصادي ، وكانت وجية نظر) مدرسة شيكاغو

ف عرض النقود ىو  النقود ىي المحدد األساسي لمتغير في اإلنفاؽ الكمي وخصوصاً  في المدى القصير، وا 
، وزيادة األرصدة النقدية تؤدي إلى زيادة مباشرة في الطمب عمى في الدخؿ النقدي  السبب الرئيسي لمتغير

 العامة لكينز ةعمى تطوير النظري اف الذيف عممو يووجية النظر الثانية الخاصة بالكنزي األرصدة العينية والمالية .
لمطمب الكمي والذيف اعتبروا أف التغيرات في المكونات المختمفة بتدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي  اوطالبو 

وكانوا قد عظموا السياسة  االقتصاديتؤثر بشكؿ مباشر عمى الدخؿ والتشغيؿ وبالتالي عمى مستوى النشاط 
بوجيات النظر يعود كما يراه بعض  االختبلؼوالسبب في ىذا  المالية عمى حساب السياسة النقدية .

 االقتصاديلتي تحدث في كمية النقود إلى النشاط إلى الكيفية التي وفقاً  ليا ينتقؿ اثر التغيرات ا االقتصاديوف
  The Transmission Mechanism of Monetary Policyـز انتقاؿ أثر السياسة النقدية : يوالتي يطمؽ عمييا ميكان

الذي بدوره يؤثر عمى االستثمار واالستيبلؾ ومف  ةسعر الفائدعمى  هيؤثر بدور حيث التغيرات في عرض النقود 
الرابط بيف القطاع  مب الكمي وعمى الدخؿ عف طريؽ عمؿ المضاعؼ ، وبالتالي فإف سعر الفائدة ىوثـ عمى الط

  الحقيقي والقطاع المالي في االقتصاد .

ؿ القومي وكاف ليا الدور النقدية في إعادة توزيع الدخ ةاألبحاث إلى دور السياس فوبالمقابؿ لـ تتطرؽ كثير م
سب رأي الكنزيوف . وانطبلقاً  مف أىـ أدوات السياسة النقدية في التأثير عمى لمسياسة المالية ح (2)المساعد

لى إعادة إ عرض النقود لتحقيؽ أىدافيا النيائية في النمو واستقرار األسعار ، فإنيا تؤدي بشكؿ غير مباشر
 توزيع الدخؿ القومي مف خبلؿ تأثيرىا عمى سعر الفائدة وآثارىا عمى التضخـ والكساد .

مما يؤدي إلى  بر التضخـ ظاىرة نقدية تحدث نتيجة النمو في الكتمة النقدية بسرعة أكبرمف النمو في اإلنتاجويعت
 إلختبلالت بنيوية  ً انعكاسازيادة واضحة في متوسط نصيب الوحدة مف كمية النقود المتداولة ، ويعد التضخـ 

لسمعية التي تحمؿ في طياتيا آثاراً  عمى عممية أىميا عدـ التناسب بيف الكتمة النقدية وا االقتصادعديدة في 
عمى حساب الفئات ذات  (أصحاب الممكية) إعادة التوزيع لمدخؿ القومي لصالح الفئات ذات الدخوؿ العالية

أرباحيـ الناتجة  ارتفاعالممكية نتيجة التضخـ بسبب  أصحاب، حيث يكسب  (أصحاب العمؿ) الدخؿ المنخفض
، يـ السمع والخدمات التي ينتجونياق ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج ، وبالتالي ارتفاعأسرع مف  ؿاألسعار بمعد ارتفاعمف 

في دخوليـ النقدية ، عمى عكس أصحاب الدخوؿ  زديادإلاأسعار مخزوناتيـ ، وبالنتيجة  ارتفاعوكذلؾ 

                                                      

 . 181المبنانية ، صمعتوؽ ، سيير محمود ، النظريات والسياسات النقدية ، الدار المصرية  .د (1)

، د، الحريري ، محمد خالد ، االقتصاد الكمي ، منشورات جامعة دمشؽ ،مركز التعميـ المفتوح،  يـبوادقجي ، محمد عبد الرح .د (2)
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وبالتالي  ، نتيجة التضخـ ارالتي ترتفع بيا األسع ةال بالسرعة وال بالنسب المنخفضة والثابتة التي الترتفع أجورىـ
( يدفعيا مستترة) ـ عبارة عف ضريبة ضمنيةيروف بأف التضخ االقتصاديوفوبعض  تنخفض أجورىـ الحقيقية .

لجية التأثر بالتضخـ فئة المقترضيف فئتيف في المجتمع  ييف التمييزاألفراد لصالح أصحاب األمبلؾ ، ويمكف 
ف وأصحاب يمستفيد األكبر مف ارتفاع معدالت التضخـ ، وفئة المقرضحيث تعتبر الف ورجاؿ األعماؿ والمنتجي

فاض القيمة تخفض دخوليا الحقيقية بقيمة انخ ياألسعار التخسارة مف ارتفاع  رتعتبر األكثالدخوؿ الثابتة والتي 
اؼ ولمدولة دور ىاـ في السيطرة عمى التضخـ أو استغبلليا في تحقيؽ بعض األىد .الشرائية لوحدة النقد

قوي ومباشر بيف السياسات االقتصادية وأىدافيا وفعاليتيا وبيف  ارتباطحيث ىنالؾ  واالقتصادية،السياسية 
  والسياسي. االقتصاديالجوانب البنيوية لمنظاـ 

السياسات النقدية عمى إعادة توزيع الدخؿ القومي مف خبلؿ التغير في أسعار الفائدة  النعكاسوالشكؿ الثاني 
المختمفة ، وتحمؿ التقمبات في أسعار  االجتماعيةمف قنوات إعادة توزيع الدخؿ القومي بيف الفئات  التي تعتبر

 الفائدة مع معدؿ العائد عمى اإلستثمار أسعارالفائدة ابعاداً  توزيعية بيف المقرضيف والمقترضيف ، وذلؾ بمقارنة 
عمى فئة المقرضة أوالمقترضة ، حيث يغمب أو بمعدؿ التضخـ الذي يوضح لنا مدى انحراؼ التوزيع لصالح ال

المقرضيف أف يكونوا مف أصحاب الدخؿ المحدود الذيف يقرضوف مدخراتيـ بيدؼ الحصوؿ عمى دخؿ إضافي 
الرساميؿ والدخوؿ العالية  أصحابيكونوا مف  لتاميف وسائؿ المعيشة الضرورية ، وبالمقابؿ المقترضوف غالباً  ما

 .  استثماراتياالتي تمجأ لمقروض لتمويؿ 

    : القومي إعادة توزيع الدخل الفساد ودوره في  (2

مشروعة التي تتعارض الغير  تالفساد بأنو تطوير لمممارسا (ورضرسبلف خ) الدكتور قتصاديالالباحث ا يعرؼ
مع األنظمة والقوانيف وسوء استخداـ السمطة والتجاوزات المفرطة وسوء اإلدارة واستخداـ المنصب الحكومي 

الوظيفة العامة لتحقيؽ مكاسب خاصة وتحويؿ األصوؿ العامة لبلستخداـ الخاص . ويشمؿ الفساد عمى الرشوة و 
العمولة مف خبلؿ تقديـ  واالبتزاز واالختبلس واستغبلؿ النفوذ والحصوؿ عمى المميزات والخدمات أو الريع أو

نفيذ اإلنشاءات العامة وغسيؿ األمواؿ خدمة أو إفشاء معمومة عف العقود والتيرب الضريبي والتساىؿ في ت
بالرخص وشراء األصوؿ االنتخابية . ويمعب الفساد بيذا الشكؿ دوراً  في إعادة توزيع الدخؿ القومي  واإلتجار

 في مستوى المعيشة في ظؿ  ً انخفاضاوخصوصاً  في البمداف التي تعاني لصالح أصحاب اإلمتيازات والنفوذ 
يع األولي لمدخوؿ اليتناسب مع تكاليؼ المعيشة ، وبينت الدراسات الحديثة عمى في التوز دور ضعيؼ لمدولة 

تفاقـ توزيع  ياألكبر فتفاقـ ظاىرة الفساد وخصوصاً  في المناصب الوظيفية العميا ، حيث كاف لمفساد الدور 
يب أو الحد بؿ بتير المشكمة عند ىذا  روال تقتصالدخوؿ لصالح الطبقات الغنية وصاحبة النفوذ في تمؾ الدوؿ ، 

، وغني عف البياف  (1) الترفي لبلستيبلؾتسرب ىذه األمواؿ إلى الخارج بشكؿ إيداعات لتبعد الشبيات عنيا أو 

                                                      

14ص 10/2/2009القاضي ، حسيف ، سوء توزيع الثروة ، ندوة الثبلثاء اإلقتصادي الثانية والعشروف ،  .د (1)
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وخصوصاً  لجية ضعؼ القوة الشرائية  الوطني في تمؾ الدوؿ ، االقتصادآثار مدمرة عمى  فاألمر ملما ليذا 
والقدرة يرة مف النقود مف الدورة االقتصادية وضعؼ الطمب المحمي اإلقتصادي بتسرب كمية كب وكبح عممية النمو

، وتشكيؿ طبقة طفيمية كمبورادورية غير منتجة وتحوؿ في عكاساتو عمى تزايد البطالةنوا واإلستثمار االدخارعمى 
 .القيـ السموكية واألخبلقية في المجتمع بشكؿ سمبي 

 اسة المالية : وسائل إعادة توزيع الدخل القومي من خالل السي (2

تعتبر السياسة المالية إحدى أىـ السياسات االقتصادية التي تتمثؿ بالموازنة العامة لمدولة ، ومحور عمميات 
الدولة في التدخؿ إلعادة توزيع الدخؿ القومي بشكؿ أكثر عدالة وخصوصاً  بعد تفاقـ سوء توزيع الدخؿ ، وذلؾ 

المساواة واختبلؿ العدالة في التوزيع لصالح أصحاب الريوع  مع تطور النظاـ الرأسمالي وبروز حالة عدـ
واألرباح عمى حساب أصحاب األجور حيث اتجيت الدوؿ الرأسمالية بداية تحت الضغوط السياسية لبلىتماـ 
بالجوانب االجتماعية ، ومف ثـ الحقاً لمصمحة الطبقتيف العاممة والمالكة لخمؽ الطمب الفعاؿ وتحريؾ وتنشيط 

 االقتصادية . الدورة

بأنيا مجموعة اإلجراءات التي تقوـ بيا الحكومة بغية تحقيؽ التوازف العاـ  : (1)وتعرؼ السياسة المالية 
مستخدمة بذلؾ الوسائؿ المالية مثؿ الضرائب والرسـو والنفقات العامة والقروض ، وذلؾ لمتأثير عمى المتغيرات 

ة االقتصادية العامة لمدولة. ىذا يعني أف الدولة ىي مف يضع االقتصادية الكمية والوصوؿ إلى أىداؼ السياس
عادة توزيع الدخؿ القومي بما يخدـ أىدافيا في التنمية االقتصادية  القواعد واإلجراءات التي تحدد نسب توزيع وا 

نما واالجتماعية ، وعممية التوزيع ىذه التتـ أو تصدر بقرار حكومي أو بإتباع أىواء وميوؿ ورغبات األفراد ، وا 
ترتكز عمى قواعد موضوعية عممية تتبلءـ مع مستوى التطور االجتماعي واالقتصادي لمدولة ودرجة الرفاه 

 الموجودة بالدولة .

واختمفت الدوؿ في إطار عممية التمويؿ مف مرحمة ألخرى ومف نظاـ آلخر ومف دولة ألخرى ، لكف في إطار 
ا في تمويؿ إنفاقيا العاـ عف طريؽ الضرائب التي تعتبر مف أىـ إعادة توزيع الدخؿ القومي كانت تشترؾ جميعي

األدوات التي تستخدميا الدولة في تحقيؽ أىدافيا التنموية . وسيتـ التركيز عمى السياسات الضريبية ودورىا في 
 إعادة توزيع الدخؿ القومي كإحدى وسائؿ وقنوات توزيع الدخؿ عمى مستوى السياسة المالية .

 ضريبية :السياسة ال 

ىي مجموعة البرامج المتكاممة التي تخططيا وتنفذىا الدولة مستخدمة كافة مصادرىا الضريبية الفعمية والمحتممة 
مرغوبة لممساىمة في تحقيؽ أىداؼ الإلحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة وتجنب اآلثار غير 

ات واقترنت الضريبة بوجود الدولة منذ أقدـ العصور، حيث . وتعتبر الضريبة المورد الرئيسي لمحكوم(2)المجتمع
                                                      

  219، ص   1996كنعاف ، عمي ، اقتصاديات الماؿ والسياستيف المالية والنقدية ، دار الحسنيف ، سوريا ، .د (1)
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 .19ص  ،عمي كنعاف ، مرجع سابؽ .د(  
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كانت تفرضيا السمطة المركزية لئلمبراطورية الرومانية بيدؼ تغطية النفقات العامة ونفقات الحروب ، حيث 
ومع تطور دور الدولة  كانت تجبى بطريقة قسرية دوف مراعاة ظروؼ دافعي الضريبة أو مدى قناعتيـ بعدالتيا .

لطبقة الرأسمالية وتحطيـ الحدود بيف اإلمارات اإلقطاعية عف طريؽ تطور اإلنتاج الحرفي ونشوء وبروز ا
مف نشوء الدولة القومية التي صارت األسواؽ وطرؽ المبلحة مف أولى مياميا ، األمر  ذلؾ األسواؽ وما استتبع

بموجب  بة الحقاً  ال تفرض إالالذي أدى إلى تزايد اإلنفاؽ العسكري وفرض الضرائب ، ومف ثـ أصبحت الضري
النصوص القانونية ، حيث بررىا روستو عمى إنيا نوع مف العقد االجتماعي بيف الفرد والدولة ويدفعيا الفرد لقاء 
الخدمات التي تؤدييا الدولة .لقد أصبحت الضريبة وسيمة لتفعيؿ النشاط االقتصادي لتأثيرىا عمى المتغيرات 

االدخار واالستثمار وكذلؾ تحديد مستوى الدخؿ ، باإلضافة إلى الدور الذي تمعبو االقتصادية ، االستيبلؾ و 
الضريبة في الحد مف التفاوت في الدخوؿ وتحقيؽ العدالة في التوزيع، وىذا االتجاه في تطور الضريبة نزع عنيا 

 .دورىا التقميدي الذي تمثؿ فقط في تأميف الموارد المالية لمخزينة العامة لمدولة 

 لضريبة بالمفيوم الحديث :ا 

ىي استقطاع نقدي مباشر تفرضو السمطة العامة عمى األفراد والمؤسسات بيدؼ الحصوؿ عمى الموارد لتغطية 
األعباء العامة ، وتحقيؽ أىداؼ الدولة التي تحددىا فمسفتيا وعقيدتيا السياسية . وبالتالي الضريبة العصرية ىي 

في السياسة االقتصادية واالجتماعية وفي توجيو االستثمارات اإلنتاجية باإلضافة ضريبة تدخمية تمعب دوراً  ميما ً 
إلى دورىا التقميدي كمورد يرفد الخزينة العامة لمدولة ، وبما أف الدخؿ القومي ىو المورد الرئيسي لئليرادات 

، تاج أو التوزيع أو اإلنفاؽة اإلنالعامة واإليرادات الضريبية بشكؿ خاص فإف ىذا االستقطاع الضريبي يتـ بمناسب
وبالتالي فإف حجـ الموارد الضريبية يعكس المبلمح العامة والرئيسية لييكؿ الدخؿ القومي في المجتمع، ىذا 
باإلضافة لكوف الضريبة أداة اقتصادية تساىـ في الحد مف التفاوت في توزيع الدخوؿ والثروات بحيث يمكف رفع 

المرتفعة ، وتخفيضو عمى أصحاب الدخوؿ المنخفضة  وال تتوقؼ  العبء الضريبي عمى أصحاب الدخوؿ
بؿ تستخدـ االستقطاعات الضريبية في النظـ االشتراكية أو الدوؿ اآلخذة في  عند ىذا الحد األىداؼ الضريبية

اد إف الضريبة تمثؿ عنصراً  ىاماً  وأساسياً  مف عناصر اإلير  .النيج االشتراكي كأداة لمرقابة عمى اإلنتاج 
باإلضافة الستخداـ السمطات السياسية الحاكمة لبلستقطاعات الضريبية لتحقيؽ بعض التوازنات بيف  ،العاـ

الفئات االجتماعية في الداخؿ ، وكأداة عمى صعيد التعامؿ السياسي الخارجي كاستخداـ الرسوـ الجمركية 
أداة ىامة لخمؽ نوع مف االستقرار  الضريبة لتسييؿ التبادؿ التجاري مع دولة معينة أو العكس ، وتعتبر

االقتصادي عف طريؽ رفع وتخفيض االستقطاعات الضريبية في حاالت االزدىار واالنكماش وحاالت التضخـ 
المتصاص القوة الشرائية ، وكذلؾ مف خبلؿ إعفاء بعض األنشطة االقتصادية لتشجيع قياميا وفي سبيؿ حماية 

وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ إف أي نظاـ ضريبي يكوف نتيجة لجممة اعتبارات  المنتجات الوطنية والمحمية ...... .
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سياسية بالدرجة األولى ، حيث يتـ إعطاء التوجيو الواضح لمسمطات التنفيذية حوؿ ما إذا كانت األفضمية تعطى 
 . (1)(االستيبلؾ) رائب عمى المبيعاتلمضرائب عمى الدخؿ أـ لمض

لعدد مف المعايير التي بقيت محط جدؿ وخبلؼ ئب إلى مباشرة وغير مباشرة وفقا ً وقسـ عمماء المالية العامة الضرا
بيف الميتميف بالمالية العامة ، كما أف الدوؿ لـ تتبف بشكؿ واضح وجمي ما ىي الضرائب التي تعتبر مباشرة وماىي 

رائب المباشرة وغير المباشرة الضرائب التي تعتبر غير مباشرة ، حتى أف المنظمات الدولية حاولت أف تبيف ماىي الض
 ، لكف كؿ ىذه المحاوالت بقيت في المجاؿ النظري ، أما الناحية التطبيقية فميا وضع آخر .

 ويمكف أف نستعرض أىـ المعايير التي يوجد شبو اتفاؽ عمييا بيف الضرائب المباشرة وغير المباشرة :

ور الكبير في التمييز بيف الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، : والذي تمعب فيو اإلدارة المالية الدالمعيار الداري 
فالضريبة التي تجبى بموجب جداوؿ يحدد فييا بشكؿ مسبؽ أسماء المكمفيف ونوع الضريبة ومقدارىا ، ىي 

أما ضريبة مباشرة كضريبة الرواتب واألجور وضريبة األرباح التجارية والضريبة عمى ريع العقارات ...الخ .
التي تحصؿ بدوف جداوؿ مسبقة بأسماء المكمفيف ومقدار الضريبة ، ىي ضريبة غير مباشرة مثاؿ ذلؾ  الضريبة

الضريبة عمى المحروقات والضريبة عمى المواد الغذائية ، وبشكؿ عاـ الضرائب المفروضة عمى الدخوؿ وعمى 
اوؿ، وبالمقابؿ الضرائب وتحصؿ بموجب جد الثروة أو رأس الماؿ ، ىي ضرائب مباشرة لكونيا تحدد وتحقؽ

االستيبلؾ فيي ضرائب غير مباشرة ألف الدوائر المالية التعرؼ بشكؿ مسبؽ مف سيدفع  عمى النفقات أو
لقد تعرض المعيار اإلداري لكثير مف  دـ السمعة .خالضريبة فيي مفروضة عمى سمعة وليس عمى مست

إرادة المشرع المالي ، فالنظاـ الضريبي نفسو  اإلنتقادات ، لكونو اليقوـ عمى أساس عممي ، بؿ يعتمد عمى
يستطيع أف يجعؿ لضريبة ما الصفة المباشرة أو غير المباشرة ، فاألمر متعمؽ بما لمتشريع الضريبي مف نفوذ 

 .(2)في كؿ بمد عمى حدى 

 :(3)يعتمد ىذا المعيار عمى أساسيف ىما  المعيار العممي :

 . (الضريبياستقرار العبء ) أساس انعكاس الضريبة -

 أساس صفات الضريبة . -

فإذا استطاع المكمؼ بالضريبة استرداد قيمتيا مف اآلخريف ( : الضريبة )استقرار العبء الضريبي أساس انعكاس
بالضريبة  المكمؼ اوىن نكوف أماـ ضريبة غير مباشرة ،  عف طريؽ نقؿ العبء الضريبي الى شخص آخر،

 ودافع الضريبة .اليتعدى أف يكوف وسيطًا بيف الخزانة 

                                                      

 . 2007، عاـ  10مجمة عالـ الماؿ ، العدد ،  (1)
 . 196، ص  2000الضريبي ، جامعة دمشؽ ، ، المالية العامة  والتشريع الميايني، محمد خالد، د.الجشي، خالد الخطيب. د( (2
 . 197( د . الميايني ، محمد خالد ، د. الجشي ، خالد الخطيب ، مرجع سابؽ ، ص (3
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نكوف أماـ ضريبة  وتحمميا بشكؿ نيائي ، أما إذا لـ يستطع المكمؼ نقؿ عبء الضريبة الى شخص آخر
  ، ومف ىنا نشأ في التشريع المالي مفيـو المكمؼ القانوني والمكمؼ الحقيقي .مباشرة

ضريبة الرواتب واألجور . المكمؼ القانوني : ىو المكمؼ الذي يقصده المشرع في دفع الضريبة كالعامؿ في 
 فالعامؿ ىنا ىو المكمؼ القانوني .

المكمؼ الحقيقي : ىو المكمؼ الذي يتحمؿ العبء الضريبي الحقيقي وقد اليكوف ىو نفسو المكمؼ القانوني . 
عندما يقوـ العامؿ بعكس الضريبة عمى رب العمؿ بزيادة أجره فيكوف ىنا المكمؼ الحقيقي ىو رب العمؿ 

  لقانوني ىو العامؿ .والمكمؼ ا

وتعرض ىذا المعيار لكثير مف اإلنتقادات ، كوف ىذا المعيار اليحدد قواعد ثابتة إلنعكاس الضريبة ، وصعوبة 
تحديد مف يتحمؿ عبء الضريبة لتأثير العوامؿ االقتصادية كالعرض والطمب ، وحجـ اإلستيبلؾ ، ومستوى 

اعية وىي ضريبة مباشرة ولكف في حالة عدـ مرونة الطمب يمكف الدخوؿ الفردية ، كالضريبة عمى األرباح الصن
 عكسيا عمى المستيمؾ .

، المطرح الضريبي() وضوع الضريبةثبات م يقـو عمى مبدأوىنا المعيار التفريؽ عمى أساس صفات الضريبة : 
الضريبة غير المباشرة فالضريبة المباشرة تصيب مطرحًا ثابتًا ومتكررًا كضريبة العقارات وضريبة األجور ، أما  

فتفرض بمناسبة وقائع وتصرفات عرضية غير مستقرة ، وتتميز بعدـ الثبات كالضريبة عمى السمع االستيبلكية . 
 وكذلؾ تعرض ىذا األسموب لكثير مف اإلنتقادات ، وخصوصًا الصعوبة في تحديد مدى ثبات مطرح الضريبة . 

لـ تنص في قوانينيا  التي ، والتشريعات الضريبية المعاصرة قسيماتىذه الت لقد تجاوزت المالية العامة الحديثة
 لي : عف ضريبة أنيا مباشرة وغير مباشرة ، كما أف المنظمات الدولية قسمت إيرادات الدولة عمى النحو التا

 .الضرائب عمى الدخؿ والثروة -

الضرائب عمى وضرائب اإلنتاج و  .الضرائب الجمركية)ضرائب اإلنتاج واإلستعماؿ وتتضمف   -
 .   (النفقات والخدمات

توضيح دور الضرائب في إعادة توزيع الدخؿ القومي يمكف تصنيؼ الضرائب إلى مباشرة وغير لخدمة البحث و و 
مباشرة التي يدخؿ اعتبارات وعوامؿ كثيرة في تحديد نوع الضريبة التي يقرر فرضيا ، فيناؾ االعتبارات المالية 

، كوفرة الحصيمة المراد تحصيميا أو الحد مف االستيبلؾ مف الناحية االقتصادية ويبرز واالقتصادية واالجتماعية 
ىنا دور السمطة الحاكمة وفمسفتيا االقتصادية واالجتماعية ، ويتـ التقسيـ بيف الضرائب المباشرة والضرائب غير 

اعتبرت مف الضرائب المباشرة ، المباشرة وفقاً  لمعيار الدخؿ ، فإذا فرضت الضريبة عمى واقعة اكتساب الدخؿ 
وبشكؿ عاـ  . (1)أما إذا فرضت الضريبة عمى واقعة التصرؼ بالدخؿ أو إنفاقو اعتبرت الضريبة غير مباشرة 

                                                      

 . 185، ص  1987( د . النجار ، عبد العادي ، مبادئ االقتصاد المالي ، مكتبة الجبلء ، المنصورة ، 1)
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يمكف القوؿ إف الضرائب المباشرة يفترض أف تتناوؿ أصحاب الدخوؿ القادريف عمى الدفع ، بينما تتحمؿ 
مباشرة بوفرة حصيمتيا المباشرة ، وبالتالي تمتاز الضرائب غير القطاعات الشعب العريضة عبء الضرائب غير 

 . بثقميا  المكمؼ وسيولة جبايتيا ألنيا تدمج غالباً  مع ثمف السمعة أو الخدمة فبل يشعر

 : الضرائب المباشرة وأثرىا عمى إعادة توزيع الدخل القومي 

، وىنا يمكف التمييز  (1)وأموالو محؿ الضريبةدخؿ المكمؼ  تقتطع الضرائب المباشرة كما مر معنا مباشرة مف
ريع العقارات واألرباح والفائدة و..( ، ) والدخؿ الناتج عف الممكية (الرواتب واألجور) بيف الدخؿ الناتج عف العمؿ

وكذلؾ الدخؿ المختمط الناتج عف مزيج العمؿ ورأس الماؿ وىنا يكوف المشرع قد أخذ بمبدأ تعدد المطارح 
سب تنوع مصادر الدخؿ في حاؿ األخذ بالضريبة عمى الدخؿ عند واقعة اكتسابو ، ولكي تحقؽ ىذه الضريبية ح

الضرائب عمى الدخؿ أىدافيا يمكف أف تخفض نسبتيا في حاؿ فرضت عمى الدخؿ الناتج عف العمؿ وبالتالي 
بؤىا إلى الغير، ويرى تفرض عمى مقدرة المكمؼ الحقيقية ، وال يقمؿ مف عدالتيا سوى التيرب منيا أو نقؿ ع

في مؤلفو مبادئ المالية العامة أف األساس في فرض الضريبة في المجتمعات الرأسمالية  (محمد دويدار) الدكتور
 الحديثة ىو الدخؿ ألف الثروة تعتبر استثناء في بعض الحاالت كأساس لفرض الضريبة واألصؿ ىو الدخؿ . 

لمكمؼ ألنيا تتناوؿ الدخؿ الذي يحققو ، وىي مف أكثر الضرائب ة اقدر والضرائب عمى الدخؿ تعتمد أصبلً  عمى 
أىمية في الدوؿ الرأسمالية والمورد األساسي لخزينة الدولة وتعتبر مف أفضؿ الضرائب مف وجية نظر مؤيدييا 
لجية عدالتيا ومرونتيا ، وأثرىا في إعادة توزيع الدخؿ القومي مف خبلؿ االستقطاعات األكبر مف الدخوؿ 
المرتفعة واالستقطاعات األقؿ مف الدخوؿ المنخفضة ، وتشكؿ ىذه الضرائب القاعدة األساسية لمنظاـ الضريبي 
في الدوؿ المتقدمة اقتصادياً  ، ألف إقتصادات تمؾ الدوؿ المتقدمة تمتاز بارتفاع مستوى الدخؿ وارتفاع نصيب 

از إداري وفني عمى مستوى جيد مف الكفاءة والخبرة الفرد منو باإلضافة لتنوع  مصادره ، باإلضافة إلى وجود جي
مما يسمح بتحقيؽ استقطاعات ضريبية وفيرة الحصيمة لتغطية أعباء الموازنة العامة باإلضافة لدورىا في توجيو 

ويعتبر التصاعد في معدالت الضرائب المباشرة وتعدد الشرائح التي تضميا شكؿ مف  النشاط االقتصادي ،
التفاوت االقتصادي بيف فئات المجتمع ، وكذلؾ وسيمة  يقمؿ مفيع الدخوؿ والثروات الذي إشكاؿ إعادة توز 

المتصاص قسـ مف القوة الشرائية التي تممكيا شرائح محدودة مف المجتمع وتخصصيا لئلنفاؽ االستيبلكي . 
دنى الضروري وبالتالي يؤدي األخذ بمعدالت شرائح تصاعدية مع إعفاءات شخصية تتناسب ونفقات الحد األ

لمحياة فإنيا تؤدي إلى الحد مف التبايف في توزيع الدخوؿ والثروات األمر الذي يعد أحد المقومات األساسية 
لسياسة مالية عادلة ، وتعتبر الكيفية التي يتـ بيا إنفاؽ حصيمة الضرائب المباشرة المؤثر المباشر عمى إعادة 

لية عمى تكييؼ اإلنفاؽ العاـ لصالح الدخوؿ المحدودة سواء عمى توزيع الدخؿ ، وبقدر ما عممت السياسة الما
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التوسع بالخدمات العامة بشكؿ يؤدي إلى زيادة الدخوؿ الفعمية ألصحاب مف خبلؿ  شكؿ إعانات مباشرة أو
 الدخؿ المحدود وبالتالي التخفيؼ مف الفوارؽ بيف فئات المجتمع .

مو فإنيا نظرًا  النخفاض الدخؿ القومي وانخفاض حصة الفرد منو أما في الدوؿ النامية والسائرة عمى طريؽ الن
وعدـ تنوع مصادر الدخؿ لدييا وعدـ كفاءة األجيزة اإلدارية والضريبية وصعوبة تقدير الدخوؿ وتتبعيا 

خضاعيا لمضرائب المباشرة  إلى الضعؼ في التحصيؿ وعدـ االلتزاـ بالقوانيف وخاصة ما ، فإف كؿ ذلؾ يؤدي وا 
 بضرائب الدخؿ . يتعمؽ

حظى بو أصحاب الدخوؿ الكبيرة في الدوؿ النامية وقوة تأثيرىا في القرارات يوال يخفى عمى أحد النفوذ الذي 
السياسية نظراً  لمتزاوج بيف السمطة والماؿ في تمؾ الدوؿ ، وبالتالي قياـ تمؾ الفئة بالتيرب مف دفع الضرائب 

رسة نفوذىا عمى األجيزة التنفيذية بما يخدـ مصالحيا ، وعدـ فعالية المحققة عمى دخوليا بشتى الوسائؿ ومما
وسائؿ التنفيذ والتطبيؽ لمتشريعات التي ال تخدـ مصالحيا وذلؾ عمى حساب حقوؽ الخزينة العامة لمدولة ، 

إف  وبالنتيجة انعكاس ىذه األسباب عمى نقص الحصيمة الضريبية وعدـ تحقيؽ العدالة الضريبية الفعمية ، حتى
 فرض معدالت ضريبية تصاعدية ال يحقؽ إال نوعاً  مف العدالة الظاىرية في توزيع األعباء الضريبية .

  : الضرائب غير المباشرة وأثرىا عمى إعادة توزيع الدخل القومي 

تعتبر الضريبة التي تفرض عمى وقائع التصرؼ بالدخؿ أو إنفاقو عمى السمع والخدمات ضريبة غير مباشرة 
الي يتحمؿ عبؤىا المستيمؾ الذي قاـ بشراء السمعة أو الخدمة ، وعند فرضيا عمى الدخؿ عند إنفاقو عمى وبالت

السمع والخدمات يكوف بمثابة ضريبة عمى االستيبلؾ ، وعند فرضيا عمى اإلنتاج فتكوف بمثابة ضريبة عمى رقـ 
مباشرة الى رفع األسعار وتشكؿ الاألعماؿ أو ضريبة عمى اإلنتاج ، ويؤدي ىذا النوع مف الضرائب غير 

ألف مثؿ  (االستيبلكية) عندما تتناوؿ أو تفرض عمى السمع الضرورية ، وخاصةعبئاً عمى ذوي الدخؿ المحدود 
مباشرة بمرونة التكميؼ وسيولة الىذه الضرائب تضاؼ إلى ثمف السمعة أو الخدمة ، وتمتاز ىذه الضرائب غير 

الباً  مع ثمف السمعة أو الخدمة فبل يشعر بيا المكمؼ ، ومف اشد عيوبيا عدـ التحصيؿ والجباية ألنيا تدمج غ
عدالتيا وبشكؿ خاص عمى الطبقات المتوسطة والفقيرة ، وتزداد عدـ عدالتيا كمما انخفض دخؿ المكمؼ ، حيث 

الدخوؿ يتـ الخضوع لضريبة االستيبلؾ مف المواد الغذائية والضرورية بنسبة واحدة ال تميز بيف أصحاب 
، باإلضافة (1)المرتفعة أو المنخفضة عمى الرغـ مف الفارؽ الكبير في المقدرة التكميفية بينيما والقدرة عمى الدفع 

 إلى أف نسبة اإلنفاؽ عمى السمع الضرورية مف الدخؿ ىي أعمى لدى الفقراء.

والى وجود قطاع  وبسبب ضعؼ الضرائب عمى الدخوؿ في الدوؿ النامية وذلؾ بسبب ضعؼ الدخوؿ نفسيا
زراعي واسع وغير منظـ  وسيطرة اإلقتصاد المعيشي والذي يعتمد عمى اإلستيبلؾ المباشر تجد الدوؿ النامية 

مباشرة  بؿ أصبحت ميزة أساسية وحظيت باىتماـ  كبير في النفسيا مضطرة الى االعتماد عمى الضرائب غير 
                                                      

 . 155، ص 1995ور ، عصاـ ، المالية العامة والتشريع الضريبي ، الطبعة الخامسة ، جامعة دمشؽ ، بش د.  (1)
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، حيث باإلضافة (1)لموارد الضرورية لمواجية أعباء التنمية ىذه الدوؿ االستيبلكية  لدورىا الكبير في تاميف ا
لؤلسباب السابقة نجد أف الجزء األكبر مف الدخؿ ينفؽ عمى السمع األساسية ، ويزداد االعتماد عمى ضرائب 

المؤسسات المبيعات ورسوـ التجارة الخارجية خصوصاً في ظؿ برامج اإلصبلحات الضريبية التي توصي بيا 
وخصوصا  في توسعة األوعية الضريبية لتشمؿ  ، (صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي) الدولية االقتصادية

 الضرائب عمى اإلنفاؽ واالستيبلؾ والتداوؿ .

ويذىب فريؽ مف الباحثيف المالييف إلى اعتبار التوسع في الضرائب عمى اإلنفاؽ واالستيبلؾ نوعاً  مف اإلجراءات 
يذىب فريؽ آخر مف الباحثيف الى أبعد مف ذلؾ باعتبار الزيادة في العبء الضريبي الموجية وغير العادلة ، و 

 ة الساحقة ألفراد المجتمع وخاصةاالستيبلكي غير المباشر يحمؿ في طياتو نوعاً  مف النزعة العدوانية ضد األغمبي
 عندما تطاؿ ىذه االستقطاعات الضريبية السمع األساسية والضرورية لممعيشة .

مرونة أكبر لتحقيؽ زيادة في  الدوؿ الناميةمباشرة السمطات النظامية في الاالستقطاعات الضريبية غير  وتعطي
حصيمة الضرائب وذلؾ بالرفع التدريجي في المعدالت الضريبية كمما مالت السمع لمكماليات ، ولكف بالنتيجة تؤدي ىذه 

وتخفيضو وال يخفى عمى أحد أف توسع شرائح الفقراء  (االستيبلؾ) مباشرة إلى ضغط الطمب المحميالالضرائب غير 
والضعفاء اقتصادياً  والعاطميف عف العمؿ ليس في مصمحة قطاع األعماؿ فيؤالء زبائنيـ ويشكموف معظـ الطمب في 

عني ركود وكساد وجمود وبطئ في عجمة اإلنتاج ياألسواؽ المحمية وبالتالي فإف ضعؼ الطمب في السوؽ المحمية 
االستثمار وعطالة جزئية في استيبلؾ الطاقات اإلنتاجية وانخفاض في األرباح وبالتالي مزيد مف البطالة  وضعؼ في

 ومزيد مف الفقر .

دودي الدخؿ والشرائح الفقيرة يستبعد العديد مف مح الذيويمكف عف طريؽ رفع الحد األدنى لمضرائب الشخصية 
 في توزيع الدخؿ ، حقؽ قدر أكبر مف العدالةأف يجعؿ تمؾ الضرائب ت

الحوافز والدعـ  والتي تتمثؿ في تقديـ اإلعفاءات الضريبيةلسياسات منح اإلجازات و  ومف ناحية أخرى يمكف
 بحد ذاتيا ، مف خبلؿ النيوض بقطاع معيف أو صناعة مباشر الذي يكوف الغرض منيا الالمالي المباشر وغير 

وخصوصا مف حيث انخفاض الكفاءة وسوء تخصيص  ، جتماعيةتحديد المكاسب المتوقعة ومقارنتيا بالتكمفة اال
ارد بسبب تمؾ السياسات لحد مف اليدر في المو اوذلؾ مقابؿ  أف تحقؽ األىداؼ المرجوة منيا ، ، الموارد المتاحة

 وتجدر اإلشارة إلى أف تقارير المؤسسات والييئات الدولية مثؿ صندوؽ النقد الدولي ومنظمة التجارة . الضريبية
مباشرة وخصوصاً ضريبة القيمة ال مقيد وزيادة الضرائب غيرالالعالمية تتمحور حوؿ سياسات التحرر غير 

المضافة عمى حساب الكفاءة والعدالة ومواصمة ترشيد نظاـ الدعـ وتحرير التجارة الخارجية ، حيث توصي تمؾ 
ولكنيا ال تتناسب  ،مداف المتطورة اقتصاديا ً المنظمات بتطبيقيا بمعدؿ وحيد الذي قد ينجح في الدوؿ الغربية والب

                                                      

 85-81، ص 1971المحجوب ، رفعت ، المالية العامة ، الكتاب الثاني ، اإليرادات العامة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  .د( 1)
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وحالة البمداف النامية والدوؿ العربية منيا لضعؼ اإلدارات الضريبة فييا وحاجتيا الماسة لمتدخؿ في إعادة توزيع 
 الدخؿ القومي لصالح الطبقات الضعيفة الدخوؿ .

وعدـ إخضاعيا لمضرائب وذلؾ وفؽ سياسات  وبرأينا إف مراعاة الحدود الدنيا البلزمة لنفقات المعيشة الضرورية
ضريبية متكاممة تعتمد الضرائب التصاعدية عمى الدخؿ وانتقاؿ الثروة ورأس الماؿ واألرباح االستثنائية التي 
يصعب نقؿ عبؤىا ، وتركيز االستقطاعات الضريبية غير المباشرة التي تتناوؿ بشكؿ خاص اإلنفاؽ االستيبلكي  

ويساعد في حماية ذوي ماـ بالمكمؼ االقتصادي الذي يتحمؿ عبء الضريبة الفعمي غير الضروري واالىت
األمر الذي يعمؿ عمى ترشيد اإلستيبلؾ وتحقيؽ العدالة الدخوؿ المحدودة ويقمؿ مف تحمميـ لؤلعباء الضريبية 

الضريبية تركز  أكثر اإلجراءات أف ، حيثفي تحمؿ األعباء الضريبية حسب المقدرة المالية لممكمؼ بالضرائب 
عمى المكمؼ القانوني الذي يدفع الضريبة إلى الخزينة العامة ويعمؿ عمى نقؿ عبؤىا الى الغير وخصوصاً  في 

 الدوؿ النامية .
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 المبحث الرابع
عادة ت  وزيع الدخل القومي في سورياتوزيع وا 

 

 أواًل : طريقة حساب الدخل القومي في سورية :
ومرت   1968عاـ الفي  اب الدخؿ القومي في سوريا بعد إحداث المكتب المركزي لئلحصاء تقديرات حس تطورت \

بعد اعتماد النظاـ الجديد لمحسابات القومية لؤلمـ  1980ثـ في العاـ  1970بمراحؿ عدة حيث قاـ المكتب في العاـ  
 يا تقديرات الدخؿ القومي لؤلعواـ تقديرات لمحسابات القومية وفؽ أسس النظاـ الجديد ومن  المتحدة  بإجراء عدة

، وتـ إتباع التصنيؼ الصناعي الموحد لجميع األنشطة  كسنة أساس 2000بأسعار العاـ   2010 -1970 – 1963
 . (التنقيح الثالث) 1991عف األمـ المتحدة في العاـ  االقتصادية الصادر

  :(1)حيث قسـ األنشطة االقتصادية وفؽ التصنيؼ التالي 

 القطاعات التالية :  وتقسـ الى تالصناعا  
 الزراعة والقنصقطاع  (1

 والغابات وصيد األسماؾ .  (2
 . (الماء والكيرباء –الصناعات التحويمية –الصناعات اإلستخراجية) الصناعة والتعديف وتتضمفقطاع  (3
 البناء والتشييد .قطاع  (4
 تجارة الجممة والمفرؽ والمطاعـ والفنادؽ .قطاع  (5
 بلت والتخزيف .النقؿ والمواصقطاع  (6
 خدمات الماؿ والتأميف والعقارات وخدمات األعماؿ .قطاع  (7
  مع والخدمات الشخصية .تخدمات المجقطاع  (8

 . الخدمات الحكومية 

 . الييئات الخاصة التي التيدف لمربح 

ؿ خبلؿ مراجعة الحسابات القومية في سورية التي يعدىا المكتب المركزي لئلحصاء تبيف أنيا ترتكز بشك ومف
مع التوزيع لمناتج اإلجمالي حسب ) GDP) أساسي عمى اإلنتاج في حساب الناتج المحمي اإلجمالي

االستخدامات النيائية لمسمع والخدمات التي تتطمب توافر مجموعة مف المعطيات التي ال يمكف الحصوؿ عمييا 
حسب القطاعات  بشكؿ كامؿ ودقيؽ مثؿ المعطيات عف سمع االستيبلؾ الوسيط وليس ىنالؾ حسابات

                                                      

(
1
 انًركسٌ نإلزظبء فٍ سىرَخ ،   ، انًكزت 2011انًدًىػخ  اإلزظبئُخ ، نؼبو   (
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( إعداد جدوؿ MMOFفي مشروع مشترؾ بيف وزارة المالية واإلتحاد األوروبي ) 2007تـ في عاـ المؤسساتية. و 
النور حتى  الحسابات االجتماعية الذي لـ يرَ  مخرجات لبلقتصاد السوري تمييداً  لوضع مصفوفة –مدخبلت 

ىيئة التخطيط والتعاوف الدولي نظراً  لقمة  خاصةً المبذولة مف الجيات الرسمية و  ىذه المحظة رغـ الجيود
اإلحصاءات وصعوبة الحصوؿ عمييا بدقة . ومف خبلؿ مختمؼ الطرؽ التي تمت لقياس الناتج وخصوصاً  

، العدد األوؿ في دراستو المنشورة في نشرة اتجاىات االقتصاد السوري ، (ISMF) الطريقة التي اعتمدىا مشروع
باالعتماد عمى طريقة  الدخوؿ لحساب الناتج   (1)حيث قاـ الباحثاف ، 2008وف األوؿ ، اإلصدار الثالث ، كان

 المحمي اإلجمالي وترتكز ىذه الطريقة في الحساب عمى أربع مكونات رئيسية :

 أوالً  : تعويضات العاممين )دخل العاممين( : 

اد عمى مسح دخؿ ونفقات األسرة ومسح ويمثؿ إجمالي األجور المدفوعة لمعامميف بأجر ويتـ الحساب باالعتم
القوى العاممة متضمنة األجر والضرائب عمى الدخؿ وحصة التأمينات االجتماعية ، وتجدر المبلحظة إلى العدد 

وبالتالي ال يتـ دفع ، مسجؿ عماليا في التأمينات االجتماعية المصرح عنيا وغير الالكبير مف المنشآت غير 
حيث تبيف انتشار واسع لممنشآت الصغيرة والعائمية وفي  ، الجتماعية المترتبة عميياضرائب الدخؿ والتأمينات ا

وىو ما يسمى  (األرباح) ىذا النوع مف النشاط يختمط الدخؿ الناتج عف العمؿ بالدخؿ الناتج عف الممكية والتنظيـ
كفاءة الطرؽ المعتمدة في الدخؿ المختمط ، وىذه اليوة تجعؿ األرقاـ المحسوبة أقؿ مف الواقع نتيجة عدـ ب

ألـز أرباب العمؿ  2010في العاـ قانوف العمؿ الجديد  أف ىذا ورغـ .ات الدقيقة الحصوؿ عمى اإلحصاء
بتسجيؿ جميع العامميف لدييـ بالتامينات اإلجتماعية ، وألـز مؤسسة التأمينات اإلجتماعية بالرقابة ووضعت 

ر الى عكس ذلؾ ، األمر الذي انعكس في فقداف الحكومة الى الكثير غرامات عمى المخالفيف ، إال أف الواقع يشي
مف اإليرادات والتي تمثمت في إيرادات ضرائب الرواتب واألجور عمى دخوؿ العامميف ، باإلضافة الى فقداف 

  العامميف جزء مف حقوقيـ يتمثؿ في ضمانة التأمينات اإلجتماعية .

 بند إلى ثالث أجزاءوقسم ىذا ال ثانيًا : الدخل المختمط :

% مف المشتغميف في سورية ىـ مف القطاع الزراعي 20: باإلعتماد عمى أف االستيبلؾ الذاتي الزراعي  -1
% مف اجمالي اإلستيبلؾ الغذائي ىو 10، وعمى فرضية أف  2004حسب المجموعة اإلحصائية لمعاـ 

 استيبلؾ ذاتي .

زؿ مف جراء إقامتيـ في منازليـ وىو يوازي اإليجار بدؿ اإليجار لممنازؿ : وىو يمثؿ دخؿ أصحاب المنا -2
 .ب السعر الوسطي لئليجار في سوريافيما لو قامت األسر بدفع بدؿ إليجار المنازؿ التي تقيـ فييا بحس

وبفرض أف عائد كؿ  ، 2004دخؿ المنشآت الصغيرة : وقد اعتمد الباحثاف عمى مسح القوى العاممة لعاـ  -3
 . 2004ألؼ ؿ.س لمعاـ  250مشتغؿ يحقؽ دخؿ قدره 

                                                      

 ، مف2008الثالث ، كانوف األوؿ  العدد األوؿ ، اإلصدار جيرارد دوشييف ود ، أسامة نجـو ، إتجاىات اإلقتصاد السوري ، .د( 1)
  ISMFمشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي ( .) نشاطات
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 (دخؿ المنشآت) : إجمالي فائض التشغيل :ثالثا ً 

يشتمؿ ىذا البند عمى إرباح المنشآت النموذجية مستبعديف دخؿ المنشآت الصغيرة التي تـ حسابيا سابقاً  وقسـ 
 ىذا البند إلى ثبلث أجزاء

 ريع النفط  -1

 فائض قطاع التمويؿ  -2

خبلؿ ، وباالعتماد عمى المجموعة اإلحصائية لؤلعواـ المذكورة و فائض التشغيؿ لممؤسسات النموذجية  -3
 تقديرات الباحثاف تـ حساب إجمالي فائض التشغيؿ .

  :(دخل الحكومة) : الضرائب عمى النتاج واالستيرادرابعا ً 

 :  وتـ حساب ىذا البند مع عدـ أخذ الضرائب عمى الدخؿ بشقييا 

 رواتب واألجور تشكؿ جزء مف الدخؿ الحقيقي لؤلفراد كوف ضرائب ال) ضرائب الرواتب واألجور
  . (والمشتغميف الذيف يتقاضوف أجور مقابؿ العمؿ

 األرباح الحقيقية لممنشآت التي تدخؿ الضريبة عمى ضرائب ال كوف) والضرائب عمى األرباح الحقيقية
يمة اإلعانات المقدمة باإلضافة الى تخفيض دخؿ الحكومة بق .  (ضمف األرباح الصافية والدخؿ المختمط

لمقطاع العاـ ذو الحجـ الكبير في سورية ، وتـ إعداد ىذا الحساب باالعتماد عمى موازنة الحكومة 
( الحسابات التي اعتمدتيا الدراسة عف 3والتقدير لبعض األجزاء مف قبؿ الباحثاف ، ويظير الجدوؿ رقـ )

اتج الرسمي والمحسوب مف قبؿ الباحثاف . ، والنسبة بيف الن 2007 - 2006 - 2005- 2004السنوات 
فإف الرقـ المنشور مؤخراً  عف الناتج المحمي  2007ونبلحظ التقارب في السنوات الثبلث األولى أما العاـ 

 % مف الرقـ المحسوب مف قبؿ الباحثاف .6اإلجمالي أعمى بنسبة 

  



44 
 

 (3) الجدول رقم
 (مميار ل .س)         (حسب نوع الدخل) دراسةحسابات الناتج المحمي الجمالي كما اعتمدتيا ال

 

 
2004 2005 2006 2007 

 351.7 337.9 295.7 256.10 أجمالي تعويضات العامميف

الدخؿ 
 المختمط

 38.6 36.2 34.8 32.3 الذاتي الزراعي االستيبلؾ

 149.7 139.1 122.8 111 إيجارات البيوت بما فييا الضمنية

 448.7 381.9 329.2 217.7 عامميف لحسابيـالمنشآت صغيرة الحجـ لم

 637.1 557.2 486.8 361 إجمالي الدخؿ المختمط

فائض 
 التشغيؿ

 437.8 389.6 328.9 225.3 الريع المتعمؽ بالنفط

 121 97.5 67.5 44.7 فائض قطاع التمويؿ

 551.5 525.5 449 388.5 النموذجية تالمنشآإجمالي ربح 

 1110.2 1012.6 845.3 658.5 إجمالي فائض التشغيؿ

 -199.4 -190.0 -103.7 -5.9 واالستيرادالضرائب الصافية عمى اإلنتاج 

 1899.6 1717.7 1524 1269.8 مجموع الناتج المحمي اإلجمالي المحسوب

 38.80 34.40 30.50 25.40 (مميار دوالر) الناتج المحمي اإلجمالي المحسوب

 جمالي الرسمي والمحسوببين الناتج المحمي ال المقارنة

 1899.6 1717.7 1524 1269.8 (س . مميار ؿ) مجموع الناتج المحمي اإلجمالي المحسوب

 2019.8 1698.5 1493.8 1263.2 (مميار ؿ . س) الناتج المحمي اإلجمالي الرسمي

النسبة بيف الناتج المحمي اإلجمالي الرسمي الجديد والمحسوب 
% 

99.50% 98% 98.90% 106.30% 

 ةبيانات المجموعة اإلحصائية لؤلعواـ المذكورة العممة مميار ليرة سوري أساسحسابات قاـ بيا الباحثاف عمى  المصدر:

 

، ورغـ ضغط األرقاـ في بعض الحسابات كالقطاع العائمي إلى الحد األدنى  ة فإف وجية نظر الباحثافوبالنتيج
، أظيرت األرقاـ تقاربًا مع حسابات المكتب المركزي مع حيث مف الصعب قياس حجـ القطاع غير الرسمي 

وتدؿ األرقاـ . بعض الزيادات الطفيفة ، حيث تجدر اإلشارة إلى اإلمكانات المادية الكبيرة في االقتصاد السوري 
لي تكوف الفعمية عف واقع النشاطات االقتصادية إلى قيماً  أكبر لمناتج المحمي اإلجمالي عف المعمنة رسمياً  وبالتا

 حسابات الدخؿ القومي أكبر مف المعمف عنيا رسمياً  . 

عف ويعود ذلؾ الى الخمؿ في التقديرات واألساليب البدائية في التعامؿ مع اإلحصاءات والمسوحات التي تتـ 
رة طريؽ العينات والتي تفتقد الى األساليب واألصوؿ العممية ، فمثبًل نجد الكثير مف المنشآت الصناعية الصغي

ات كامؿ مبيعاتيا بثإة مف أوالتي التخضع ألي قيود والتعتمد الفواتير النظامية بشكؿ رسمي تمكف المنش
بشكؿ دقيؽ ، باإلضافة الى عدـ وجود قوانيف تمـز تقـو بيا  الذيظير حجـ رقـ األعماؿ ت بحيثومشترياتيا 
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د عمى إخفاء األرقاـ الحقيقية لئلنتاج بعقوبات رادعة عند التصريح بمعمومات غير دقيقة . األمر الذي ساع
والدخوؿ الحقيقية في أغمب القطاعات . وبالتالي ىذا يؤكد لنا أف الوقائع العممية تشير بكؿ وضوح الى أف الرقـ 

 الحقيقي لمدخؿ القومي ىو بكؿ تاكيد أكبر مف الرقـ المعمف والمصرح بو .
 (2رقم ) جدول

 (العممة مميار ل.س)            ي الرسمي والمحسوبمعدالت النمو الحقيقية لمناتج المحم
 

 
2004 2005 2006 2007 

 1899.6 1717.7 1524 1269.8 (ليرة سورية  مميار) الناتج المحمي اإلجمالي المحسوب

 1326.5 1254.5 1187.4 1104.5 2000الناتج المحمي اإلجمالي المحسوب بالسعر الثابت لسنة األساس 

 134.2 136.9 128.4 115 2000حمي المحسوب لعاـ مخفض الناتج الم

 معدؿ النمو الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي المحسوب
 

7.50% 5.70% 5.70% 

 2019.8 1698.5 1493.8 1263.2 (مميار ليرة سورية) الناتج المحمي اإلجمالي الرسمي 

 1288 1211.3 1151.4 1086.1 2000الناتج المحمي اإلجمالي الرسمي باألسعار الثابتة لعاـ 

 156.8 140.2 129.7 116.3 (مخفض الناتج المحمي الرسمي )بيانات جديدة

 %6.30 %5.20 %6 %6.70 (معدؿ النمو الحقيقي لمناتج اإلجمالي الرسمي )جديد

 المصدر : حسابات قاـ بيا الباحثاف عمى أساس بيانات المجموعة اإلحصائية 

و تنسجـ مع النتائج االسمية، فمقياس النمو البد مف أف نخفض الناتج المحمي وىذا ال يعني أف أرقاـ النم
تـ  (يمكف وصفو بأنو الرقـ القياسي لسعر الناتج المحمي اإلجمالي اإلجمالي االسمي برقـ قياسي محدد لمسعر)

مستيمؾ ، وأسعار الرقـ القياسي ألسعار ال حسابو مف قبؿ الباحثاف اعتماداً  عمى عدة أرقاـ قياسية لؤلسعار.
الجممة ، واألجور ، وأسعار المستوردات والصادرات ، وتـ حساب المخفض لكؿ مكوف مف مكونات االستخداـ 
النيائي لمناتج المحمي اإلجمالي ، وبالنتيجة تـ حساب متوسط تمؾ المخفضات بناءًا عمى ثقؿ كؿ مكوف مف 

 سمي .مكونات االستخداـ النيائي لمناتج المحمي اإلجمالي اال

ورغـ الفروؽ البسيطة  . معدالت النمو الحقيقية لمناتج المحمي الرسمي والمحسوب : (4ويظير لنا الجدوؿ رقـ )
انعكاسيا عمى معدالت النمو الحقيقي لمناتج  نجدبيف مخفضي الناتج المحمي اإلجمالي الرسمي والمحسوب 

في ظؿ سياسات  2004دي بالتصاعد بعد العاـ استمرار أرقاـ النمو االقتصا إف المحمي اإلجمالي كبيرة .
التحرر واإلصبلحات االقتصادية واالنفتاح عمى األسواؽ يجعمنا نسأؿ : كيؼ ليذه األرقاـ المتصاعدة في 
معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي أف تصؿ لمنسبة األعظـ مف الشرائح السكانية ويقطؼ ثمار ىذا النمو 

رائح السكانية األفقر واألضعؼ اقتصاديا نظرا لترافؽ ىذا النمو مع الزيادة بعدـ المساواة النسبة الكبرى مف الش
بيف طبقات المجتمع . إف النمو االقتصادي إذا ترؾ لعفويتو ينتج خمبلً  في توزيع الدخوؿ والثروات ويحابي 

 . األقوياء اقتصادياً  عمى حساب الضعفاء اقتصادياً 
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 ومي في سورية :توزيع الدخل الق -ثانياً 
لكي نقؼ عمى حقيقة توزيع الدخؿ القومي بيف األجور واألرباح وانطبلقاً  مف الحسابات القومية وطريقة الحساب 

ع) بعنواف الماجستير إلعتماد عمى الدراسة الواردة في أطروحةاببطريقة دخوؿ عناصر اإلنتاج  ادة توزيع توزيع وا 
عمى متوسط األجور الشيرية وعدد العامميف  حسابات التوزيع معتمدةتقوـ ب ، التي (الدخؿ القومي في سورية

( الذي يوضح الحسابات واألرقاـ 5مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )، و  2010 – 2000بأجر في سورية لسنوات الدراسة 
 :  (1) فبلحظات التي تخص تعويضات العامميالتي تـ االعتماد عمييا نوضح بعض الم

  مف العمؿ ضمف األراضي السورية مستبعديف تعويضات العامميف مف العالـ  تـ حساب تعويضات العامميف
أي تـ الحساب عمى مرحميف مرحمة أولى بدوف العالـ الخارجي ) الخارجي وكذلؾ فائض العمميات في البداية

 .  (ومرحمة ثانية مع العالـ الخارجي

  يتـ 7جزء منيا والبالغ  األجور، كوف %( مف 24.1االجتماعية حسب نسبتيا الكاممة )تـ إضافة التأمينات %
أف رب العمؿ ىو مف يدفعيا وتعاد الى العامؿ % ىي مف حؽ العامؿ إال 17.1مف العامؿ والباقي  اقتطاعو

 عمى شكؿ تأمينات اجتماعية .

  جاىؿ مف ىـ غير مسجميف في التأمينات االجتماعية .ـ تت 

 محسوبة ضمف الدخؿ القومي ائبالضر عمى أساس أف ؤلجور ل (اقتطاع ضريبة دخؿ الرواتب واألجور) عادةإ تـ 
  .ومشممة مع حصة األرباح 

  قدرت ضريبة دخؿ الرواتب واألجور كنسبة مف الحصيمة الفعمية الكمية حسب نسبة تقديرات الموازنة العامة
 لمدولة ألعواـ الدراسة .

بأجر وبدوف أجر ولحسابيـ( ) لمعامميف بحساب التوزيع لمدخؿ القومي وحسب النموذج الموسع الباحث ـاحيث ق
عمى متوسط األجر الشيري بدوف تغيير ، أما العامميف فتـ توسعتو ليشمؿ كؿ مف يؤدي عمبلً   تـ اإلبقاءو 

 يستحؽ عميو أجر وال يكوف مستقبلً  في طبيعتو وال يكوف مف أصحاب العمؿ ، وذلؾ عمى النحو التالي : 

 (2)العامميف بأجر األساسييف  . 

  مف يعمؿ لحسابو عمى أساس مف يعمؿ لحسابو يؤدي عمؿ العامؿ بأجر وبذات الوقت ىو صاحب العمؿ
 فعائد العمؿ الذي يؤديو مف جية أجر ومف جية أخرى أرباح .

 ور.( عمى أساس أنيا تستحؽ األجر وىو جزء مف إجمالي األجوف أجر )لدى األسرة أو لدى الغيرالعامميف بد

                                                      

عادة ت د. (1) وزيع الدخؿ القومي في سوريا ، اآلثار االجتماعية  رسالة ماجستير بإشراؼ الدكتور رسبلف  خضور، توزيع وا 
 .  2010واالقتصادية ، جامعة دمشؽ ، 

 .إخًبنٍ رؼىَؼبد انؼبيهٍُ زسجذ يٍ خذاء يزىسط األخر انشهرٌ ثؼذد انؼبيهٍُ ثأخر فٍ سىرَب  ((2
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 المصدر : 
 (المكتب المركزي لإلحصاء) المجموعة الحصائية لسنوات الدراسة . 
 . مسح قوة العمل عن سنوات الدراسة 
 لسنوات الدراسة . (احصاءات البنك المركزي) النشرات الربعية لمبنك المركزي 

      

 ع الدخل القومي باألسعار الجارية بين األجور واألرباح عمى أساس العاممين الموسع بماليين الميرات السوريةتوزي( 2) الجدول رقم
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انؼبو 

 5112291 4999230 4847898 4945977 4859948 4693494 4234500 4468573 4821000 4730000 4468000 انًشزغهٍُ

 215107 199427 355497 420220 459952 398869 283712 358279 402647 394000 232000 طبزت ػًم 

 1461377 1497813 1218200 1428014 1270649 1210659 146900 1147297 1332848 1228000 1005000 َؼًم نسسبثه

 3205633 3090519 2963953 2658108 2688171 2657431 2557638 2449039 2300118 2329000 2480000 ػذد انؼبيهٍُ ثأخر

       428046 424631 411067 436154   778121     َؼًم نذي األسرح ثذوٌ أخر

 230174 211461 310248 11589 16545 15468 110097 513963 8024000 779000 751000 َؼًم نذىبنغُر

ػذد انؼبيهٍُ انًىسغ )ػبيم ثأخر 
 األسر +َؼًم نسسبثه  +ثذوٌ أخر +نذي 

4236000 4336000 4419111 4110294 39950789 4294625 4399996 4525757 4492401 4799803 4897184 

 11315 11096 10740 9017 8695 7638 6518 6316 6026 4836 5209 يزىسط األخر انشهرٌ 

 664967 639103 578958 489717 459118 393638 309011 311551 319579 251369 264784 يجًٕع األجٕس

% يٍ 24ػتء انزأيُُبد اإلخزًبػُخ  
 إخًبنٍ األخر

63813 60645 77018 75084 74472 94867 110647 118022 139529 154022 160257 

 825224 793127 718486 607738 569765 488505 383483 386634 396594 312284 328597 تؼٕٚعبد انؼبيهٍٛ انًحهٙ ثبنًالٍٚٛ

 11000 9919 7992 7895 6668 4757 4765 9360 8977 9286 7940 رائت انروارت واألخىر ػ

إخًبنٍ رؼىَؼبد انؼبيهٍُ ثؼذ ػرَجخ 
 انروارت واألخىر

320657 302998 387617 377274 378718 483748 563097 599843 710494 783208 814224 

َغجخ تؼٕٚعبد انؼبيهٍٛ انًحهٙ يٍ 
 دخم ػٕايم اإلَتبج

39.26% 32.37% 42.59% 39.84% 31.11% 33.44% 34.43% 30.96% 32.35% 32.37% 34.33% 

 1E+06 1337565 1E+06 2E+06 1557604 962719 838522 569792 522586 633074 495993 فبئط انؼًهٛبد انًحهٙ ثبنًالٍٚٛ

َغجخ فبئط انؼًهٛبد انًحهٙ يٍ دخم 
 ػٕايم اإلَتبج

60.74% 67.63% 57.41% 60.16% 68.89% 66.56% 65.56% 69.04% 67.65% 67.63% 65.67% 

دخم ػٕايم اإلَتبج انًحهٙ ثذٌٔ انؼبنى 
 انخبسجٙ 

816650 936072 910203 947066 1217240 1446467 1635306 1937408 2196137 2419652 2371828 

صبفٙ تؼٕٚعبد انؼبيهٍٛ يٍ انؼبنى 
 انخبسجٙ 

8271 7120 2430 2238 6244 0411 -4269 -4282 4192 2220 4463 

طبفٍ دخم انًهكُخ وػبئذ انزُظُى يٍ 
 انؼبنى انخبرخٍ 

-53556 -50193 -51434 -49302 -53079 -68383 -45268 -31935 -55593 -57234 -60040 

اخًبنٍ رؼىَؼبد انؼبيهٍُ انًسهٍ + 
 انؼبنى انخبرخٍ  

329127 310039 392848 382812 385240 484948 560528 597359 712590 788750 816487 

اخًبنٍ دخم انًهكُخ وػبئذ انزُظُى 
 انًسهٍ + انؼبنى انخبرخٍ 

442437 582881 471152 520490 785443 894336 1026941 1305630 1430049 1579209 1497563 

 4302121 4369929 4024639 0914989 0287269 0379482 0071683 913314 862111 894941 770262 انذخم انمٕيٙ ثأعؼبس انغٕق

َغجخ يغبًْخ تؼٕٚعبد انؼبيهٍٛ 
 انًحهٙ + انؼبنى انخبسجٙ 

24.66% 32.74% 22.27% 24.38% 34.90% 32.06% 32.30% 30.39% 33.46% 33.30% 32.48% 

َغجخ يغبًْخ دخم انًهكٛخ ٔػبئذ انتُظٛى 
انًحهٙ + انؼبنى انخبسجٙ يٍ انذخم 

 انمٕيٙ 

27.32% 62.48% 22.23% 27.64% 67.19% 62.82% 62.69% 68.60% 66.72% 66.69% 62.74% 
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، أف قيمة  (5ة نجد مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )السابقالتي ذكرت وضمف الفرضيات  حظاتعمى المبلوبناًء 
وارتفعت الى  2000مميار في العاـ  321وصمت  حسب النموذج الموسع إلى قد  () تعويضات العامميفاألجور

قابؿ وبالم 2010مميار في العاـ  814والى  2009مميار في العاـ  783والى  2005مميار في العاـ  484
وارتفعت الى أعمى قيمة ليا بنسبة  2000في العاـ  39.26 المحمي عوامؿ اإلنتاج كانت نسبة األجور مف دخؿ

 ،2007% ، في األعواـ : )34.33% ،32.37% ، 30.96وعاودت االنخفاض  الى  2002في العاـ  42.59
عوامؿ اإلنتاج  ور مف دخؿ لحصة األج 2002. رغـ التحسف النسبي في العاـ  ( عمى التوالي2010، 2009

 . 2002% بعد العاـ 35لكف عادت وانخفضت الى مادوف 

الى دخؿ عوامؿ اإلنتاج المحمي لمحصوؿ  مف العالـ الخارجيوفائض العمميات وبعد اضافة تعويضات العامميف 
% الى 39.26ارتفعت حصة العامميف الى أعمى نسبة ليا بالقيمة المطمقة  مف  فقد عمى الدخؿ القومي ،

وعادت وانخفضت تدريجيًا الى أدنى حد ليا ،  2004، وبشكؿ مماثؿ في العاـ  2000% عاـ 42.66
، مقابؿ ازدياد حصة أصحاب األرباح والتي بمغت  2009% في العاـ 35.28والى  2007% في العاـ 31.39
 . 2009% مف الدخؿ القومي في العاـ 64.72نسبتيا 

في بداية السمسمة وثـ انخفضت فيما بعد الـ الخارجي كانت لصالح العامميف ونبلحظ أف تمؾ العبلقة مع الع
بسبب انخفاض تحويبلت العامميف مف الخارج بشكؿ تدريجي ، وبالمقابؿ ارتفاع حجـ االستثمارات األجنبية في 

  عة .و شر مالى الخارج بطرؽ  (دخميا) الداخؿ والسماح ليا بتحويؿ جزء كبير مف أرباحيا

 يعود لعامميف :   اض في حصة األجور مف الدخؿ القوميإف االنخف

 األوؿ انخفاض عدد العامميف بأجر. -

 نخفاض في متوسط األجور الشيرية.والثاني اال -

كما يشير التقرير اإلستشرافي األساس لمشروع  2004 – 2001% خبلؿ األعواـ 11.6حيث بمغ معدؿ البطالة 
 % لذات الفترة ،16ىيئة مكافحة البطالة سابقاً  إلى معدؿ بطالة  ، وأيضاً  تشير تقديرات ( 1) 2025سوريا 

% مف قبؿ 20ػ ب حسب الجيات الرسمية وقدر 2009% في العاـ 11وسجمت نسبة العاطميف عف العمؿ 
الجيات غير الرسمية ، إف ىذه النسب المرتفعة تدؿ عمى عدـ قدرة سوؽ العمؿ عمى استيعاب العاطميف عف 

تثمارات كثيفة العمؿ عمى استقطاب العاطميف والداخميف الجدد لسوؽ العمؿ وغمبة العمؿ لضعؼ االس
االستثمارات كثيفة رأس الماؿ  ، رغـ الجيود التي بذلت مف قبؿ الحكومة في اإلصبلح المالي ، مف تأسيس 

قامة سوؽ لؤلوراؽ المالية والتحرر مف القيود عمى ح ركة لممصارؼ الخاصة عمى شكؿ شركات مساىمة وا 
ستثماري لـ يرتقي ومازاؿ غير قادر عمى جذب واستقطاب رؤوس إلاألمواؿ وتبسيط لئلجراءات ، فإف المناخ ا

                                                      

مسح المسارات اإلقتصادية الكمية  –صاد واإلنتاجية تمحور اإلق – 2025التقرير الوطني اإلستشرافي األوؿ لمشروع سوريا  (1)
 .  233سوريا صالمشاىد المستقبمية ، منشورات  2005- 1970وتحميؿ اتجاىاتيا األساسية في سورية 
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األمواؿ وخمؽ فرص العمؿ وتوسيع دائرة الدخوؿ ، ومازاؿ الطمب في السوؽ المحمي في انحدار نتيجة انخفاض 
 . ض حصة األجور مف الدخؿ القوميخفاالقوة الشرائية لغالبية العامميف بأجر األمر الذي يفسره ان

أما بالنسبة لمعامؿ الثاني حيث يعود انخفاض نسبة األجور مف الدخؿ القومي الى  انخفاض متوسط األجر 
نجد مف خبلؿ  ،الشيري لمعامؿ بأجر، حيث مف خبلؿ مقارنة نفقات األسرة السورية  بمتوسط األجر الشيري 

 الجدوؿ التالي :

  (6رقم ) جدول

 (ل. س)  األجر الشيري ومتوسط النفاق الشيري لألسرة السورية               متوسط 
 2009 2007 2003/2004 األعواـ

 11315 9017 4518 )ؿ.س( متوسط األجر الشيري
 30862 25912 14900 )ؿ.س(متوسط اإلنفاؽ الشيري لؤلسرة 

 %36.7 %34.8 %30.3 نسبة متوسط األجر الشيري الى متوسط اإلنفاؽ الشيري

 المصدر : المجموعة الحصائية لألعوام المذكورة .

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نجد أف نسبة متوسط األجر الشيري الى متوسط اإلنفاؽ الشيري لؤلسرة السورية قد 
 .  2009لعاـ % في ا 36.7والى  2007في العاـ  34.8الى 2004% في العاـ 30.3ازدادت مف 

جعؿ األفراد يمجؤوف الى مدخراتيـ أو االقتراض واالعتماد  ،بيف اإلنفاؽ واألجر  مفجوةإف ىذه النسبة العالية ل
والعامميف في القطاع عمى المعونات بمختمؼ أشكاليا ، ناىيؾ عف لجوء نسبة كبيرة مف أصحاب الدخؿ المحدود 

ىذه  . لقد دلت ظيفيةفي أعماؿ التتناسب مع مكانتيـ الو  الرسمي الى العمؿ خارج أوقات الدواـالحكومي ، 
عمى خمؿ واضح وعدـ نجاح سياسات اإلصبلح االقتصادي التي انتيجتيا الحكومة في العقد األوؿ مف   الفجوة

الحكومة في  توفشم ، حيث استأثر أصحاب الريوع واألرباح بالنسبة العظمى مف الدخؿ ، القرف الواحد والعشريف
  .( 2010 -2005) سية العاشرة الوصوؿ الى أىدافيا المعمنة في الخطة الخم

 :  (1)يجعمنا نتساءؿ كما يقوؿ الباحث االقتصادي الدكتور الياس نجمة وىذا 

االقتصادية واالجتماعية لسياسة تثبيت الرواتب واألجور ىي أكبر مف  النتائج السمبية  اإليجابية ىؿ اآلثار "
عنيا ؟ أليست ىذه السياسة في الحقيقة ىي النتيجة االجتماعية المدمرة واالقتصادية الجائرة بنظر المدافعيف 

حيث لـ تكف الزيادات  المباشرة لضعؼ مواردنا العامة وعجز وقصور اإلدارات التي أنيطت بيا ىذه المياـ .
األخيرة التي تمت سوى لمحاؽ باألسعار المتزايدة ومحاولة لتصحيح الغبف والوضع المتردي ، وىؿ أصحاب 

 ".  كافحة التضخـ وىـ أوؿ ضحاياه ؟ع عمى عاتقيـ ميمة مالرواتب واألجور تق

                                                      

(
1

 .  23/9/2003،  االقتصادية الثبلثاء ندوة،  سورية في المالية السياسة،  الياس،  نجمة. د   (



50 
 

ومف خبلؿ المسوحات التي قاـ بيا المكتب المركزي لئلحصاء عف دخؿ ونفقات األسرة السورية عف األعواـ 
إال أنو ما زاؿ  ، 2004عنو في العاـ  2009حيث بالرغـ مف التحسف في األرقاـ في العاـ ،  2009،  2004

أساسيا كما يبينيا  التي تـ المسح عمى ف الفئات العشرية العميا والدنيابي في اإلنفاؽ األسريالتبايف واضحا ً 
 ( :1الشكؿ رقـ )

  (0الشكل رقم )

 بين المقارنة لنسبة النفاق الشيري لألسرة السورية حسب الشرائح السكانية العشر ت

 4119-4112لعامي 
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% 30السكاف السورييف يعيشوف تحت خط الفقر األدنى وحوالي  % مف11.4أف نسبة  2004وأظير مسح العاـ 
% األفقر مف 20 اؿمميوف مواطف ، وكاف  5.3، اي مايقارب  (1)مف السكاف يعيشوف دوف خط الفقر األعمى

 % مف إجمالي اإلنفاؽ45% األكثر ثراءاً  20% مف إجمالي اإلنفاؽ ، وبالمقابؿ استيمؾ 7السكاف قد استيمكوا 

 .  (2) في سوريا

% 37.37 الى 2004الذي يقيس نسبة عدـ العدالة في توزيع الدخؿ القومي في العاـ  (3)وصؿ معامؿ جيني
حيث يدؿ انخفاض ىذا المؤشر عمى  ،2009% عاـ 32.29الى انخفض و  2007% عاـ 37.77الى رتفع وا

ذا  حسب المقياس المعتمد . ، التحسف المستمر في تخفيض نسبة عدـ عدالة توزيع الدخؿ في السنوات األخيرة وا 
 2009ولمعاـ  2004ما أخذنا نسبة اإلنفاؽ الشيري الكمي لؤلسرة السورية حسب الشرائح السكانية العشر لعاـ 

لكؿ محافظة مف محافظات القطر السوري لوجدنا أكبر تشوه لتوزيع الدخؿ القومي كاف في محافظة دمشؽ حيث 
دمشؽ ىي المحافظة األكبر بعدد السكاف الزدياد  وتعتبر، 2004اـ في الع ( %48.8وصؿ معامؿ جيني الى )

 ونبلحظأعداد المياجريف مف مختمؼ المحافظات األخرى بحثًا عف العمؿ وأغمبيـ مف أصحاب الدخؿ المحدود 
 (%30.83ازدياد أعداد ومناطؽ السكف العشوائي نظرًا لسوء التخطيط اإلقميمي ، وانخفض معامؿ جيني الى )

لتحسف االستثمارات الخاصة ودخوؿ القطاع الخاص وتزايد دوره في خمؽ فرص العمؿ ، وتأتي   2009عاـ في ال
طرطوس في المرتبة الثانية بعدـ العدالة في توزيع الدخؿ حيث غالبية السكاف في ىذه المحافظة وريفيا الواسع 

( تدني مؤشر عدـ 2ويظير الشكؿ رقـ )نظراً  لقمة فرص العمؿ فييا يعتمدوف عمى اقتصاد الكفاؼ الزراعي ،  
 في محافظة حمب مقارنةً  2009بيف الشرائح العشر إلنفاؽ األسر السورية في العاـ  المساواة في توزيع الدخؿ

 نبلحظ تقارب المعامؿ في غالبية المحافظات الزراعية . كماوىذا عامؿ إيجابي ،  ، بباقي المحافظات
  

                                                      

 .2011 / 5/ 3، دمشؽ ة العمـو االقتصادية واالجتماعية، جمعيلثبلثاء االقتصاديةدوة ا، ناألستاذ، ربيع بصر، الفقر في سوريا( 1)
اف د ػػػػػػػػػػػػػػاـ بيا الباحثػػػػػػػػػػػػػػة التي قػػػػػػػػودة الى الدراسػػػػػػػػ، يمكف الع 2/2دوؿ رقـ ػػػػػػػػػ( ، ج 2004 – 96) ،تقػػػػرير الفقػػػػػػػر في سػػػػػػػػػػػورية ((2

 .   2025حداثيات متغيرة ( مشروع  سورية   إبدائؿ النمو المختمفة في ) ، ـ ضحى الشيخ حسف بعنوافقدري جميؿ. 
( ىو احدى المقاييس التي تقيس التفاوت في توزيع الدخؿ ويعد األكثر شيوعًا ، وتتراوح قيـ Gini Coefficientمعامؿ جيني : ) 3))

% أو صفر وىي نقطة 0( ، والمساواة الكاممة في توزيع الدخؿعدـ )احد الصحيح و ال% أو 100المعامؿ بيف قيمة عظمى ىي 
 المساواة الكاممة .
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  (7) الجدول رقم
ختمف المحافظات السورية  حسب النفاق الشيري الكمي لألسر السورية حسب الشرائح عامل جيني لمم

 4119،  4112السكانية العشر لمعامين 
 

ريؼ  دمشؽ 
 دمشؽ

 الرقة حمب ادلب البلذقية طرطوس حماه حمص
دير 
 الزور

 القنيطرة درعا السويداء الحسكة

2004 48.8 23.94 29.4 31.47 40.25 30.27 32.4 24.91 28.88 36.34 38.16 22.61 38.78 31.23 

2009 30.83 28.53 28.31 28.65 28.83 32.64 27.9 29.2 22.09 33.69 22.95 33.1 34.52 29.27 

 المكتب المركزي لإلحصاء  المصدر :

 

 (2الشكؿ رقـ  )

 المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء لسنوات الدراسة
توصمت إلى أف  2005/ 7/ 7المتحدة اإلنمائية نشرت نتائجو بتاريخ وفي دراسة نفذت مف قبؿ برامج األمـ 

 مميوف نسمة منيـ مميوف شخص تحت خط الفقر المدقع أي ال 5.3% مف سكاف سوريا فقراء أي حوالي 30
يحصموف عمى الحاجات األساسية والضرورية ، وفي دراسة أخرى صادرة عف المكتب المركزي لئلحصاء بتاريخ 

  % بيف عامي 14.3بعد أف كاف  (2004 – 2003)% بيف عامي 11.4بمغ معدؿ الفقر 2006/ 3/ 15
(1996 – 1997) . 

وقد اعتمدت الدراسة عمى المعيار الذي حددتو منظمة األغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية ىذا المعيار 
الدولي الذي يعتمد خط الفقر  الذي يقوـ عمى عدد الحريرات اليومية البلزمة لئلنساف ، مقابؿ معيار البنؾ
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لقد أدت السياسات االقتصادية إلى ازدياد نسبة الفقراء في  لمشخص الذي يعيش بدوالر أو دوالريف في اليوـ .
 مف تخفيضحد أعمى ولـ تستطع الخطط الموضوعة ك% 34د أدنى والى كح( 1)% 12إلى  2010سوريا عاـ 

وىذا يؤشر الى حجـ التحديات التي تواجو ، كما ىو مستيدؼ % 24% والحد األعمى إلى 8الحد األدنى إلى 
 الببلد في مكافحة الفقر وتمكيف األفراد .

% مف النسب المتدنية ، وتبمغ ىذه النسبة بالمتوسط حسب 35وتعتبر نسبة األجور مف الدخؿ القومي في سورية 
في بعض الدوؿ اإلسكندنافية الى  % وتصؿ70 -% 65اإلحصاءات العالمية في الدوؿ الصناعية المتقدمة بيف 

، فقد  2011/2012الصادر عف المنتدى االقتصادي العالمي لمعاـ  التنافسية العالميتقرير  % . وحسب80
دولة متراجعة بشكؿ عاـ  مرتبة واحدة عمى سمـ التنافسية العالمي  142مف أصؿ  98المرتبة سوريا  احتمت 

دولة مع اإلشارة لمتحسف  139مف أصؿ  97تمت فيو سورية المرتبة والذي اح 2010/2011مقارنة بتقرير عاـ 
 . في بعض المؤشرات الفرعية التي يحتوي عمييا التقرير

د الفقراء خبلؿ السنوات الماضية وأعداد العاطميف عف العمؿ نظراً  لقمة فرص العمؿ في القطاع اعداإف ازدياد 
أعداد العاطميف والذيف بدوف عمؿ مف  فاقـعداد القميمة مما العاـ وعدـ استطاعة القطاع الخاص توظيؼ إال األ

القوة البشرية القادرة عمى العمؿ ، نظراً  لمعبلقة الوثيقة بيف الفقر والبطالة ، وما تؤدي إليو البطالة مف خسارة 
مايولده و لمدخؿ وخصوصاً  في ظؿ عدـ وجود أنظمة الحماية االجتماعية ، وبالتالي الحرماف الكامؿ مف الدخؿ 

فساد لمعبلقات األسرية  ، وانخفاض اإلنتاجية األضرار النفسية وفقداف الحافز لمعمؿ مف وازدياد األمراض وا 
ولمحياة االجتماعية وقسوة االستعباد وتفاقـ التوترات االجتماعية ، واستنزاؼ لمموارد الضرورية لبناء واستمرار 

 التنمية وغايتيا النيائية .  عممية التنمية وخصوصاً اإلنساف الذي ىو وسيمة

 إعادة توزيع الدخل في سورية من خالل سياسة الدعم : -ثالثاً 

يعد الدعـ بأشكالو المختمفة واحدًا مف أىـ أدوات السياسة الحكومية لمتدخؿ والتأثير في النشاط االقتصادي 
مة لمدولة ، مف خبلؿ اإليرادات واالجتماعي ، والتي تساىـ في إعادة توزيع الدخؿ القومي عبر الموازنة العا

العامة والنفقات العامة . والدعـ يوجو لغايات اقتصادية واجتماعية أو سياسية أو بيئية ، وىو ليس عممية دائمة 
 بؿ يجب إعادة النظر بو بما يتناسب مع التطورات االقتصادية واالجتماعية الحاصمة في المجتمع .

وبتمويؿ مف نشرة اتجاىات االقتصاد السوري ي سورية فقد تـ مف خبلؿ مبمغ الدعـ الحكومي ف مف أجؿ تقدير
أرقاـ فعمية ألي نوع مف أنواع اإلنفاؽ عمى  را لعدـ وجودظون. (2)(ISMFإلتحاد األوروبي مف خبلؿ مشروع )ا

ـ الدعـ تحديد الخسارة الجارية في القطاعات التي تـ تقدي فقد اعتمدت الدراسة عمى،  في سورية الدعـ الحكومي

                                                      

 .10/5/2011عمي ديب، سناف، االنعكاسات االجتماعية لمسياسات االقتصادية، ندوة الثبلثاء االقتصادية، دمشؽ،  .د( 1)
 . 2008الث ، كانوف األوؿ ، نشرة اتجاىات اإلقتصاد السوري ، العدد األوؿ اإلصدار الث (2)
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ليا ، وذلؾ مف خبلؿ الوثائؽ المحاسبية المنتجة مف قبؿ غالبية المؤسسات والشركات التجارية المتنوعة مبينا 
 ، والمعروفة بتقارير المراقبة .بح التجاري الناتج عمى أساس سنويفييا تكاليؼ وأرقاـ أعماليا والخسارة أو الر 

 ب الدعـ الحكومي فييا دورا ىاما في سورية :اقتصادية رئيسية يمع مجموعاتوحيث ىنالؾ ثبلث 

 بما فييا استخراج النفط وتكريره وتوزيع المنتجات النفطية وتوليد الكيرباء والغاز. مجموعة الطاقة والنفط والغاز -1

 وتوزيع الخبز والسكر والرز. مجموعة األغذية الزراعية بما فييا زراعة الحبوب والطحيف والدقيؽ وصناعة الخبز -2

 القطف وحمجو . زراعة -3

الدعـ  في المرتبة األولى مف حيث مدى (الطاقة والنفط والغاز) وؿحمت المجموعة األولى أو القطاع األحيث و 
فقد تـ تركيز الدراسة عمى ىذا القطاع . إف وقود الطاقة يمر بعدة مراحؿ خبلؿ اإلنتاج ، مف اإلستخراج لمنفط 

لنفط الخاـ مف شركات إستخراج النفط بالسعر العالمي وتقوـ ببيع التي تشتري ا يروالغاز مرورا بمصافي التكر 
، بوتاف ، البنزيفالمختمفة األسعار، المنتجات بسعر محدد اداريا مف قبؿ الدولة ، والمنتجات المكررة عديدة و 

 . المازوت ، النفط ، الكيروسيف ، وغيرىا مف الوقود الصناعي والزيوت المعدنية 
 (8الجدول رقم )

 )مميون ل.س(                       ممخص الدعم الحكومي في مجموعة وقود الطاقة يوضح

 2007 2006 2005 العاـ
 43.062 22.257 73.229 مصافي النفط

 285.594 203.191 41.531 (المحروقات) توزيع النفط
 16.369 11.850 6.285 شركة توزيع الغاز

 62.583 10.889 13.509 (توليد وتوزيع) الكيرباء
 407.606 248.187 134.554 ()الخسارة الى مجموعة وقود الطاقة مجموع الدعـ

 2019.810 1698.480 1493.766 (الناتج المحمي اإلجمالي)األسعار الجارية
       المحمي اإلجمالي  مف الناتج الدعـ نسبة

 )حصة الدعـ(
9% 14.6% 20.2% 

 . 4118العدد األول الصدار الثالث ، كانون األول ،  نشرة اتجاىات القتصاد السوري ،المصدر: 

بيف  %84الطاقة بنسبة نمووقود  قيمة الدعـ الحكومي في مجموعة نبلحظ ازدياد (8رقـ ) مف خبلؿ الجدوؿ
 اإلجمالي وازداد الناتج المحمي (2007 –  2006) % بيف العاميف64وبنسبة نمو  (2006 -  2005) العاميف

في % عمى التوالي . وبالمقابؿ فقد ارتفع عبء الدعـ 19% و13بنسبة  خبلؿ نفس الفترة  بالقيمة اإلسمية
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% في العاـ 20الى  2006% في العاـ 15الى  2005اـ ع% في ال9عمى اإلقتصاد مف مجموعة وقود الطاقة 
2007 . 

التي تعوض جزء مف ىذا مباشرة الإف ىذه األرقاـ العالية بالمعايير العالمية وبالرغـ مف صافي الضرائب غير 
نممسو  حيث باإلضافة لعرقمة سير النمو اإلقتصادي فإف ما ،السوري الكبير في االقتصاد  الدعـنرى الدعـ ، 

 عف اعفةضمر اسعألتباع ب  مف تيريب لممنتجات النفطية وخصوصا المازوت والبنزيف الى الدوؿ المجاورة
 . عـ دليؿ عمى ىذا الخمؿ في الد وسعرىا في سورية ى

الحبوب والطحيف القطف و  ىذا باإلضافة الى الدعـ المقدـ لممنتجات الغذائية الزراعية والتي يأتي في مقدمتيا
والتي تتـ عف طريؽ تقديـ  ، 2007في العاـ  (1)مميار ليرة سورية 26والدقيؽ وصناعة الخبز والذي بمغ 

ديـ البذار لمفبلح بأسعار جيدة ومدعومة ، القروض الميسرة عبر المصارؼ الزراعية لمفبلحيف ، وكذلؾ تق
وتقوـ الدولة بشراء المحاصيؿ مف الفبلحيف وفؽ معايير وسياسات يحددىا سنويًا  باإلضافة الى تقديـ السماد ،

المجمس الزراعي األعمى ، والذي يحدد أيضًا أسعار شراء المحاصيؿ مف الفبلحيف وتوزيعيا لمحمقات التالية 
 5.85فقد وصؿ الى  مسكر والرزالدعـ الحكومي المقدـ لوكذلؾ  النيائي أو الوسيط . سواء كاف لممستيمؾ

ىذه التي تتـ في سورية تقدـ الدعـ  عمى التوالي . وآليات الدعـ 2007مميار ليرة سورية في العاـ  2.34و
شراء القمح  لممستيمؾ وليس لممنتج أو الفبلح الذي قد تمحؽ بو خسائر، حيث في بعض السنوات ظمت أسعار

، باإلضافة الى عدـ مراعاة التغيرات في كمفة مستمزمات  2008وتـ تغييرىا في العاـ  1995ثابتة منذ عاـ 
ذا ما  اإلنتاح طيمة تمؾ السنوات . أضفنا الدعـ المقدـ مف الحكومة لممساىمة في تثبيت األسعار والذي بمغ وا 

ؿ. س لكؿ  870تعويضات التدفئة ) عامميف في الدولة، وكذلؾ دعـ ال 2007مميار ليرة سورية في عاـ  25
الذي و ، مف الدولة حجـ الدعـ الكبير المقدـ ، لوجدنا 2007رة سورية في العاـ مميار لي 14.2والذي بمغ  (عامؿ

 والسنوات التي تمتيا 2008 سنةالذي تـ في  عمى المنتجات النفطية األسعارعمى الرغـ مف تعديؿ مازاؿ كبيرًا 
في إطار فاع اإلداري األخير في أسعار الديزؿ والكيرباء والماء وغيرىا ضمف عممية اإلصبلح اإلقتصادي رتواال

في ىذه المنتجات  وكذلؾ العمؿ بقسائـ المازوت والحد مف اإلستيبلؾ غير المبرر ، الخطة الخمسية العاشرة
 التيالنفط  لنقص في انتاج مصافي تكريرخسائر متزايدة نتيجة اإلستيراد لسداد االدولة الذي يكبد ،  النفطية

 .2007ليرة سورية في العاـ  ارممي( 4) ىابمغت خسائر 

ستيداؼ وتحقيؽ في منظومة الدعـ الحالية مف حيث االلقد أظير الواقع العممي أف ىنالؾ العديد مف الثغرات 
ناسب مع مايتـ تحقيقو فعميًا ، ، وتزداد تكاليفو بشكؿ اليت ، حيث يتسرب جزء كبير مف الدعـالغاية مف الدعـ 

ومحدودي الدخؿ أو االستيداؼ  اءإذ اليتحقؽ االستيداؼ الجيد لمستحقي الدعـ سواء مف ناحية استيداؼ الفقر 
الجغرافي أو استيداؼ منتجات معينة أو صناعات معينة ، حيث أف السائد ىو أنظمة الدعـ المعممة والمفتوحة 

                                                      

يصالو الى المستيدفيف ، معيد التخطيط لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ، بالتعاوف مع الييئة ( (1  آليات إعادة توزيع الدعـ وا 
 . 2008(، ومعيد التخطيط القومي بالقاىرة ، ورشة عمؿ ، دمشؽ ، GTZاأللمانية لمتعاوف التقني )
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فقراء عمى السواء ، األمر الذي يمقي بأعباء كبيرة عمى الموازنة العامة لمدولة دوف والتي يستفيد منيا األغنياء وال
، ولغير تحقيؽ الغايات المرجوة مف الدعـ رغـ تزايد مبالغو ، وذلؾ بسبب تسرب جزء كبير منو لغير مستحقيو 

 الغايات المرجوة منو .

يدة ، تدعو الى إعادة النظر بمنظومة الدعـ أو ونتيجة لذلؾ فقد بدأت في السنوات األخيرة توجيات سياسية جد
إزالتو تدريجيًا ألسباب تتعمؽ باآلثار الضارة عمى بعض األىداؼ التنموية ، وبكفاءة استخداـ الموارد وبآليات 
اقتصاد السوؽ والمنافسة أو ألف الدعـ اليصؿ لمستحقيو ، والعمؿ عمى بناء منظومة جديدة لمدعـ ، بحيث 

مف  ر جدوى مف النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، وأقؿ تشوييًا لمنظومة األسعاريصبح الدعـ أكث
إجراء عممية تقييـ ومراجعة لتمؾ األسعار اإلدارية وجعؿ الدعـ يعمؿ عمى إصبلح الخمؿ في األسعار  خبلؿ

مفصؿ بيف ل ضافةباإل ، وليس تعميؽ ىذا الخمؿ ، الذي يترجـ عمى شكؿ عدـ كفاءة في تخصيص الموارد
 . في تقديـ الدعـ  الغايات االقتصادية والمساعدات اإلجتماعية

 من خالل السياسة المالية في سورية : عادة توزيع الدخل القوميإ -رابعًا 

توزيع الدخؿ القومي في سورية عمى الذيف قاموا بإنتاجو وذلؾ مف   تمعب السياسة المالية دورًا كبيرا في إعادة
ع جزء مف دخؿ مجموعة يختمؼ عف الجزء المقتطع مف دخؿ المجموعة الثانية وبصورة أوضح خبلؿ إقتطا

والذي يعود الى العامميف بأجر والدخؿ الموزع كأرباح والذي  إعادة توزيع الدخؿ القومي بيف الدخؿ الموزع كأجور
 يعود الى أصحاب رؤوس األمواؿ .

ازدادت خبلؿ  قد (قطع الحسابات) وازنة العامة الفعمية لمدولةالم أف بالرغـ مف نجد (9)رقـ  مف خبلؿ الجدوؿ
تيا تراجع نسب إال أنو يبلحظ% ،  8.3بنسبة تزايد وسطية سنوية وصمت الى حوالي  ، 2010 – 2003الفترة 

في العاـ  23.9الى  2005في العاـ  28.6الفترة مف  نفس الى الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية خبلؿ
، إف ىذا التراجع يدؿ عمى أف نسبة تزايد الموازنة العامة لمدولة خبلؿ تمؾ الفترة لـ تكف تتناسب مع حجـ  2008

، األمر الذي يعني أف السياسات الحكومية المعتمدة لزيادة اإليرادات العامة والسيما النمو في االقتصاد الوطني 
الى المراجعة في بعض جوانبيا وخصوصا السياسات تحتاج ، الضريبية منيا بغرض مواجية متطمبات التنمية 

  الضريبية .

حجـ اإليرادات الضريبية في تمويؿ اإلنفاؽ العاـ نقؼ عمى حجـ التدخؿ الحكومي في الحياة  ومف خبلؿ
 .في حصص توزيع الدخؿ القوميمباشرة ال الضرائب بنوعييا المباشرة وغير اإلقتصادية في سورية وأثر

مميار  151.6مف( 9راسة كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )في سورية خبلؿ فترة الد ات الضريبيةلقد تطورت اإليراد
ومف خبلؿ مقاطعة تطور اإليرادات  ،  2010ميار ليرة سورية في العاـ م 278.4الى 2003سورية في العاـ  ليرة

ث نبلحظ التغيرات اإلسمية مع معدؿ التضخـ السنوي نحصؿ عمى التطور الفعمي لئليرادات الضريبية حي
وتذبذب في السياسات  الحقيقي في اإليرادات الضريبية الذي يدؿ عمى عدـ استقرار والتقمبات في معدؿ النمو

منيا في وفرة  الضريبية وذلؾ لعدـ وجود منيجية عممية قادرة عمى رسـ سياسة ضريبية تحقؽ األىداؼ المرجوة
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لغموض الذي يكتنؼ التشريع الضريبي عمى صعيد التنفيذ الحصيمة والزيادة في المردود، وكذلؾ الضعؼ وا
منذ مطمع األلفية الثالثة  وآليات الجباية والتخطيط ، بالرغـ مف التعديبلت والتخفيضات عمى المعدالت الضريبية

 سوـ بيدؼ إصبلح اإلدارة الضريبيةوآخرىا إحداث الييئة العامة لمضرائب والر وخصوصا في اإلدارة الضريبية 
تعتبر اإليرادات الضريبية متدنية في سوريا وغير قادرة عمى تغطية اإلنفاؽ العاـ رغـ ضآلتو لدينا حيث  ، (1).

خبلفا لما يجري في غالبية الدوؿ وعمى ما جرى ) قياسًا مع الدوؿ األخرى ، حيث أف اإليرادات الضريبية لدينا
% مف اإلنفاؽ  43 -  40ود اليتجاوز ي سوى جزء محد، التغط (حتى أواخر الستينات مف القرف الماضي

 . (9رقـ )العاـ  كما نبلحظ مف الجدوؿ 
وبالرغـ مف الجيود الحكومية  التي تعمؿ عمى رفع ىذه اإليرادات الى أقصى درجة ممكنة لسداد النقص المتزايد 

حيث ت األخيرة في اإليرادات النفطية التي كانت تعتبر المموؿ الرئيسي لمموازنة العامة لمدولة في السنوا
% في  4.3الى  2005% في العاـ  7.1مف  اإلجمالي  انخفضت نسبة اإليرادات النفطية مف الناتج المحمي

المؤسسات  وانخفاض الفوائض المحولة مف القطاع العاـ بسبب الخسائر التي تعاني منيا  2009العاـ 
 .(2)والشركات العامة

 (9) جدول

 (مميار ل. س)                               تمويميا لإلنفاق العام  اليرادات الضريبية  ونسب يوضح 
نسبة الموازنة 
العامة لمناتج 

اإلجمالي باألسعار 
 الجارية 

الناتج 
المحمي 
 اإلجمالي

نسبة تمويؿ 
اإليرادات 
الضريبية 
 لئلنفاؽ العاـ

إجمالي اإلنفاؽ 
)إجمالي  العاـ

 الموازنة الفعمية(

معدؿ النمو 
ي الحقيقي ف
اإليرادات 
 الضريبية

معدؿ 
 التضخـ

نسبة تطور 
اإليرادات 
 الضريبية

إجمالي 
الضرائب 
 والرسـو

 البياف

 1074 43 % 354 6.5 5.1 % 11.6 % 151.6 2003 

31.9 % 1267 40 % 405 2.2 4.4 % 6.2 % 161 2004 

28.6% 1509 41% 431 2.5 7.4 % 9.9 % 176.9 2005 

28.9% 1704 39% 494 1.9- 10 % 8.1 % 191.3 2006 

25.8% 2017 39% 521 1.4 4.5 % %5.9 202.6 2007 

23.9% 2291 40% 548 7- 15.2 % %8.2 219.2 2008 

26 % 2519 37% 655 7 2.8 % 9.8 % 240.6 2009 

27% 2792 37% 754 11.3 4..4 % 15.7 % 278.4 2010 

  لمسنوات المذكورة  . (لإلحصاءالمكتب المركزي ) المصدر : أرقام المجموعة الحصائية

 .(التغير في مؤشر اسعار المستيمك) النشرات الربعية لمصرف سوريا المركزي بالنسبة لمعدل التضخم

 النسب من حساب الباحث

                                                      

مع تخفيض المعدالت الضريبية وقانوف إحداث الييئة العامة لمضرائب  24بالقانوف 2003في العاـ  1949معاـ ل 85تعديؿ القانوف( 1)
 2007في العاـ  41
حيث تمت الكثير مف اإلصبلحات المالية منذ ذلؾ العاـ بالمقارنة قبؿ  2003مبلحظة : لقد تـ األخذ بتطور األرقاـ منذ العاـ      

 عديبلت عمى القوانيف والتشريعات التي تخص المعدالت الضريبية والشرائح الضريبية ..وخصوصا الت 2003العاـ 
 . 2010/  10/ 24 دمشؽ،  2011 لمعاـ لمدولة العامة لمموازنة تحميمية دراسة،  لياس،  نجمة. د (2)
 



58 
 

عادة توزيع ي توزيع أثر الضرائب المباشرة ف   - 0 الدخل القومي في سورية :وا    

المالية والتقارير الواردة مف البنؾ المركزي والموزعة عمى ضرائب عمى عمى البيانات المنشورة مف وزارة باإلعتماد 
ىذه الضرائب عمى شركات  باعتبار، رباح وضرائب عمى الدخؿ مع استبعاد الضرائب عمى شركات النفط األ

فط النفط ىي جزء مف األتاوة التي تشكؿ متمـ لحصة الدولة مف النفط المستخرج ، واعتمادا عمى الفرضية أف الن
لئلنفاؽ  اإليرادات الضريبيةرفع نسبة تمويؿ  عمىفي سياساتيا االقتصادية آيؿ لمنضوب حيث تعمؿ الحكومة 

التي تبيف أثر 1مف خبلؿ الدراسات و   تخفيض الدعـ وترشيده وايصالو الى مستحقيو .العاـ ، وبنفس الوقت 
حسبت  ضمف الدخؿ  الضرائب المباشرة  كوفو ،  الضرائب المباشرة في إعادة توزيع الدخؿ القومي في سورية

عمى األجور الى حصة  الدخؿ تـ إعادة ضرائبفتـ بيدؼ معرفة األثر التقريبي لمضرائب المباشرة  أساساً  القومي
مع ضرورة اإليضاح أف ىذه المقاربة ىي مقاربة  وضرائب الدخؿ عمى األرباح الى حصة األرباح ، األجور

نموذج رياضي خاص كوف ىذه الضرائب التي تـ اقتطاعيا تـ توزيعيا أصبًل  نظرية الى حد ما وبحاجة لوضع
مف قبؿ الحكومة في مساىمتيا في الدخؿ القومي ، وكوف عممية التوزيع تمت وفؽ سياسة معينة وبالتالي 

 :  (10كما مبيف في الجدوؿ رقـ )، و نفترض أف ىذه العممية التؤثر عمى عممية إعادة التوزيع 

الى %  2.97 عند 2001عاـ  أعمى نسبة مف ض في نسبة ضريبة األجور مف كتمة األجور تغيرإف اإلنخفا
مف فقد انخفضت ايضًا  مف دخؿ أصحاب األرباح ضريبة دخؿ األرباح نسبة ، بينما2009% عاـ 1.25
مف و  - 2009% عاـ  6.01والى  2007% عاـ  4.99والى  2004% عاـ  6.51الى  2000% عاـ 7.37

وىذا يفسر في أف كؿ الزيادات التي حصمت في ضريبة ، %  7.37رتفاع ىذه النسبة الى أعمى مف ا المفترض
الزيادة  ويمكف القوؿ أف، األرباح لـ تؤثر عمى النسبة المدفوعة مف دخوؿ اصحاب األرباح بؿ كانت أقؿ تأثيرًا 

لـ و  ، ؿ التي حصؿ عمييا أصحاب األرباحلـ تواكب الزيادة بالعائد الفعمي لؤلرباح والدخو  المباشرة في الضرائب
الحصة المدفوعة مف  أصحاب األرباح عمى زيادة لتحفيز أثرأي المتتالية  يكف لتخفيض المعدالت الضريبية

المدفوعة مف دخوؿ  بؿ كانت النتيجة انخفاض في النسبة ، تعود بالوفرة عمى خزينة الدولة دخوليـ كضرائب
 .             أصحاب األرباح

أما مف جية أثر الضرائب المباشرة عمى عممية إعادة التوزيع لمدخؿ القومي فقد تبيف بعد إعادة الضرائب 
جور الى حصة األجور والضرائب المباشرة عمى دخؿ األرباح الى حصة األرباح عمى دخؿ الرواتب واأل المباشرة

مباشرة مع إلغاء األثر الثانوي لعممية التوزيع ياف التوزيع قبؿ دفع الضرائب اللب ، (10كما مبيف في الجدوؿ رقـ )
ف أف حصة أصحاب األجور قبؿ يلمضرائب وكذلؾ األثر المتبادؿ لكؿ مف الضريبتيف عمى األخرى ، فقد تب

وأصبحت بعد دفع الضرائب المباشرة  ،2000في العاـ  % 38.18كانت مباشرة الاحتساب الضرائب غير 
 ، 2000% مف إجمالي الدخؿ القومي في العاـ  1.08ر بنسبة % أي زادت حصة أصحاب األجو  39.26

                                                      

عادة  توزيع  1) الدخؿ  القومي  في  سورية  ، إعداد  ( لزيادة  في الشرح  يمكف الرجوع الى رسالة  الماجستير بعنواف  توزيع  وا 
 . 121، ص  2010/2011الطالب  يوسؼ  منذر ونوس و بإشراؼ الدكتور رسبلف خضور ، عاـ 
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% ، وىذه الزيادة البسيطة  0.85الدراسة  فترةأي بزيادة وسطية خبلؿ ، 2009في العاـ  32.37وانخفضت الى 
 .كاف ليا اثر إيجابي عمى اصحاب األجور مف خبلؿ اقتطاع ىذه النسبة مف دخؿ أصحاب األرباح 

 مباشرة في إعادة توزيع الدخل القومي في سورية :الغير أثر الضرائب    - 4  

مباشرة عمى اصحاب األجور وأصحاب الباإلعتماد عمى نفس المقاربة ، وبسبب صعوبة توزيع الضرائب غير 
مباشرة الاألرباح ، فقد تـ اإلعتماد عمى طريقة التوزيع حسب اإلنفاؽ لتحديد حصة كؿ فئة مف الضرائب غير 

 . (2009  - 2004) عمى بحث دخؿ ونفقات األسرة السورية لؤلعواـ وذلؾ باإلعتماد

وذلؾ بضرب متوسط اإلنفاؽ لكؿ  (حيث تـ تحديد اإلنفاؽ الكمي لكؿ فئة )أصحاب األجور ، أصحاب األرباح
شريحة بعدد األسر في كؿ شريحة ، بإفتراض أف أصحاب األجور ىـ الطبقى األدنى في سمـ التوزيع العشري 

السورية  األسرةوكذلؾ تـ توزيع السكاف المعتمديف عمى األجور عمى السمـ العشري إلنفاؽ  ،األسري لئلنفاؽ 
ومف ثـ تـ استخراج نسبة إنفاؽ كؿ فئة مف اإلنفاؽ العاـ ، وبضرب نسبة كؿ فئة بإجمالي الضرائب غير 

نفاؽ أسر أال صحاب األرباح  مف مباشرة يظير لدينا حصة إنفاؽ كؿ مف أسر أصحاب األجور السنوي وا 
 . (11كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ ) ، مباشرة بما فييا ضرائب المنتجات النفطيةالالضرائب غير 

،  مباشرة المدفوعة مف كؿ فئة الى أصحابياالتمة الضرائب غير وبعد إعادة ك ، (10)رقـ بالعودة الى الجدوؿ 
، نبلحظ أف وبالمقارنة مع الحصة بعد الضرائب مباشرةالوحساب نسبة دخؿ كؿ فئة قبؿ وبعد الضرائب غير 

مباشرة مف دخؿ أصحاب األجور ومف دخؿ أصحاب األرباح زادت تباعداً  لتصؿ الى النسبة الضرائب غير 
%  19.29، وكذلؾ  2008% ألصحاب األرباح في العاـ  4.97% لؤلجور و 18.27عند مستواً  قياسياً  

  . 2009باح في العاـ % ألصحاب األر  4.77ألصحاب األجور و

مباشرة مقابؿ استفادة اليفسر إزدياد نسبة استيبلؾ أصحاب األجور مف السمع الخاضعة لمضرائب غير  وىذا ما
استفادتيـ مف سياسات الدعـ الحكومي  مباشرة أوالخاضعة لمضرائب غير الأصحاب األرباح مف السمع غير 

مباشرة الغنياء لسمع مستوردة غير خاضعة لمضرائب غير بتجنب الضرائب لبعض الشرائح وكذلؾ استفادة األ
 لتوزيع في غير صالح أصحاب األجور.منطقة التجارة العربية الحرة . وبالتالي فقد كانت عممية إعادة ا عبر

% مف 1.92أدت الى خسارة أصحاب األجور مباشرة الأف الضرائب غير :  (10)حيث نبلحظ مف الجدوؿ 
% في العاـ  2.96وصمت ىذه الخسارة الى  قدو ،  انت قد ذىبت الى أصحاب األرباحإجمالي الدخؿ القومي ك

2009 (1)  . 

، والتي  ساسية في عممية إعادة توزيع الدخؿ القومي في سورياألقد قمنا بتفصيؿ الدراسة السابقة لتوضيح نقطة 
في لتي تقوـ بيا الحكومة ا ، (ضمف توجيات الخطة الخمسية العاشرة) تؤكد عمى فشؿ السياسات الضريبية

                                                      

 .123ص مرجع  سابؽ، سورية ،(  رسالة  ماجستير، توزيع واعادة توزيع الدخؿ القومي في 1)
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حيث بالرغـ مف الزيادات الواضحة في  ، أي أصحاب الدخؿ المحدود األجورإعادة التوزيع لصالح أصحاب 
مباشرة استطاعت أف تأكؿ ىذه الزيادة وتقمب الكفة لصالح أصحاب الالضرائب المباشرة نجد أف الضرائب غير 

عمى اإلنفاؽ بشكؿ سوؼ تضغط  يعتمدوف عمى األجور الذيف  إف انخفاض الدخؿ لمنسبة الكبيرة مفاألرباح ، 
% مف  80التقؿ عف )عدد السكاف الذيف يعتمدوف عمى األجور  ، الطمب العاـ في السوؽواضح وستخفض 

ذا ما عممنا بأف تصريحات المسؤوليف في وزارة المالية تؤكد عمى إدخاؿ  . (عدد السكاف اإلجمالي في سوريا وا 
قيمة المضافة الى النظاـ الضريبي السوري ضمف الخطة الخمسية الحادية عشرة فسوؼ تزيد مف الضريبة عمى ال

 % 0.79مباشرة مقابؿ إنخفاض في حصة أصحاب األجور مف الدخؿ القومي بنسبة الحصيمة الضرائب غير 
ب الدخؿ باألساس عمى أصحاالى انخفاض مستوى  آثاره باإلضافة تظيراألمر الذي سوؼ  2009لعاـ 

األجور.
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  (10) اندذول

يالٍَُ انهُراد انسىرَخ)                     خم انمىيٍذانؼرائت انًجبشرح وانغُر يجبشرح فٍ إػبدح رىزَغ ان رثأ ) 

 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انسُخ

 783209 710495 599843 563097 483748 378718 377274 387617 302998 320657 تؼٕٚعبد انؼبيهٍٛ انًحهٙ ثبنًالٍٚٛ

 32.37 32.35 30.96 34.43 33.44 31.11 39.84 42.59 32.37 39.26 َغجخ تؼٕٚعبد انؼبيهٍٛ انًحهٙ يٍ دخم ػٕايم انُتبج

 1636443 1485642 1337565 1072209 962719 838522 569792 522586 633074 495993 فبئغ انؼًهُبد انًسهٍ ثبنًالٍَُ

 67.63 67.65 69.04 65.57 66.56 68.89 60.16 57.41 67.63 60.74 َسجخ فبئغ انؼًهُبد انًسهٍ يٍ دخم ػىايم االَزبج

 2419652 2196137 1937408 1635306 1446467 1217240 947066 910203 936072 816650 اجًبنٙ انذخم

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 انًدًىع

 9919 7992 7895 6668 4757 4765 9360 8977 9286 7940 انروارت واألخىر ػرائت ػهً

 97781 80647 66317 58354 54533 54308 29366 33171 25050 35972 ػرائت ػهً انذخم واألرثبذ

 1.25 1.11 1.3 1.17 0.97 1.24 2.42 2.26 2.97 2.42 تؼٕٚط انؼبيهٍٛ َغجخ ض.س يٍ

 6.01 5.46 4.99 5.48 5.69 6.51 5.24 6.46 4.02 7.37 ٛبدانؼًه َغجخ ض.أ.ح يٍ .فبئط

 152971 131274 87993 80904 62789 63031 52789 49534 42243 35451 زظخ اَفبق أسر أطسبة األخىر انسُىٌ يٍ ع.ؽ.و ثًب فُهب ع.يُزدبد َفطُخ

 77580 72935 59219 52672 38177 23301 26105 26664 21582 12535 زظخ اَفبق أسر أطسبة األرثبذ انسُىٌ يٍ ع.ؽ.و ثًب فُهب ع.يُزدبد َفطُخ

 19.29 18.27 14.48 14.2 12.85 16.44 13.65 12.49 13.53 10.79 َغجخ ض.ؽ.و يٍ تؼٕٚط انؼبيهٍٛ

 4.77 4.94 4.45 4.94 3.99 2.79 4.66 5.19 3.46 2.57 َغجخ ض.ؽ.ض.و يٍ .فبئط انؼًهٛبد

 793127 718486 607738 569765 488505 383483 386634 396594 312284 328597 اجًبنٙ أجٕس لجم ض.س.أ

 1734224 1566290 1403882 1130563 1017252 892830 599158 555757 658124 531965 اجًبنٙ أسثبح لجم ض.أ

 2527351 2284776 2011620 1700328 1505757 1276313 985792 952351 970408 860562 يجًٕع اجًبنٙ انذخٕل لجم ض.و

 31.38 31.45 30.21 33.51 32.44 30.05 39.22 41.64 32.18 38.18 َغجخ األجٕس

 68.62 68.55 69.79 66.49 67.56 69.95 60.78 58.36 67.82 61.82 َغجخ األسثبح

 0.99 0.91 0.75 0.92 1 1.07 0.62 0.94 0.19 1.08 انزغُر فٍ َسجخ األخىر ثسجت ع.و



62 
 

 0.99- 0.91- 0.75- 0.92- 1- 1.07- 0.62- 0.94- 0.19- 1.08- رثبذ ثسجت ع.وانزغُر فٍ َسجخ األ

 936180 841769 687836 644001 546537 441749 430063 437151 345241 356108 اخًبنٍ أخىر لجم ع.ؽ.و

 1714023 1558577 1396784 1124881 1000896 861823 595897 549250 654656 508528 اخًبنٍ أرثبذ لجم ع.ؽ.و

 2650203 2400346 2084620 1768882 1547433 1303572 1025960 986401 999897 864636 يجًٕع اجًبنٙ انذخٕل لجم ض.ؽ.و

 35.32 35.07 33 36.41 35.32 33.89 41.92 44.32 34.53 41.19 َغجخ األجٕس

 64.68 64.93 67 63.59 64.68 66.11 58.08 55.68 65.47 58.81 َغجخ األسثبح

 2.96- 2.72- 2.03- 1.97- 1.88- 2.77- 2.08- 1.73- 2.16- 1.92- انتغٛش فٙ َغجخ األجٕس ثغجت ض.ؽ.و

 2.96 2.72 2.03 1.97 1.88 2.77 2.08 1.73 2.16 1.92 انتغٛش فٙ َغجخ األسثبح ثغجت ض.ؽ.و

 2010-2000المصدر : المجموعة اإلحصائية لسنوات الدراسة 
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 (00الجدول رقم )

 بماليين الميرات السورية                         حصة اصحاب دخل األجور وحصة أصحاب دخل األرباح من النفاق ومن الضرائب الغير مباشرةحساب 

 

اَفبق اسر 

اطسبة 

األخىر 

انسُىٌ 

 ثبنًالٍَُ

َسجخ 

اَفبق 

أطسبة 

 األخىر

 ثبنًئخ

أَفبق أسر 

أطسبة 

 األرثبذ

َسجخ 

إَفبق 

أسر 

أطسبة 

 األرثبذ

 نًئخثب

يدًىع اإلَفبق 

انؼبو زست 

يسر دخم 

وَفمبد األسرح 

2004  ،

2007  ،

2009 

زظخ إلَفبق 

أطسبة 

األخىر انسُىٌ 

يٍ انؼرائت 

انغُر يجبشرح 

ثًب فُهب ػرَجخ 

 يُزدبد َفطُخ

زظخ إَفبق 

أطسبة 

األرثبذ 

انسُىٌ يٍ 

انؼرائت 

 انغُر يجبشرح

ػذد انسكبٌ 

انًؼزًذوٌ ػهً 

 األخىر

َسجخ 

انسكبٌ 

زًذوٌ انًؼ

ػهً 

 األخىر

 ثبنًئخ

ػذد انسكبٌ 

انًؼزًذٍَ ػهً 

 األرثبذ

َسجخ 

انسكبٌ 

انًؼزًذٍَ 

ػهً 

 األرثبذ

 ثبنًئخ

 ػذد انسكبٌ

2000 590208 74 208692 26 798900 35451 12535 14,004,225.6 86 2,315,774.0 14 16,320,000 

2001 559762 66 285985 34 845747 42243 21582 13,590,920.9 81 3,129,079.0 19 16,720,000 

2002 560464 65 301690 35 862153 49534 26664 13,805,482.8 81 3,324,517.0 19 17,130,000 

2003 534622 67 264380 33 799002 52789 26105 14,340,514.2 82 3,209,486.0 18 17,550,000 

2004 552796 73 204353 27 757149 63031 23301 15,286,613.0 85 2,634,387.0 15 17,921,000 

2005 907546 62 551817 38 1459363 62789 38177 14,831,486.4 81 3,437,514.0 19 18,269,000 

2006 915256 61 595863 39 1511119 80904 52672 14,988,150.1 80 3,728,850.0 20 18,717,000 

2007 903661 60 608162 40 1511823 87993 59219 15,328,955.1 80 3,843,045.0 20 19,172,000 

2008 969005 64 538368 36 1507372 131274 72935 16,229,012.4 83 3,414,988.0 17 19,644,000 

2009 1218681 66 538368 34 1849287 151933 65210 16,910,316.2 84 3,214,684.0 16 20,125,000 

 . 4101- 4111الدراسة المصدر :المجموعة الحصائية لسنوات   

 . 4119، 4117، 4112مسح دخل ونفقات األسرة السورية  ،   
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 المتوقع من تطبيق الضريبة عمى القيمة المضافة في الجميورية العربية السورية  اليراداتخامسًا: 

نوي  مف مف خبلؿ حصة  إنفاؽ أصحاب دخؿ األجورالس (11) إلعتماد عمى البيانات الواردة في الجدوؿ رقـبا
الضرائب غير المباشرة بما فييا ضريبة منتجات نفطية ، وكذلؾ حصة إنفاؽ أصحاب األرباح السنوي مف 
الضرائب غير المباشرة بما فييا ضريبة منتجات نفطية وباإلعتماد عمى مسح دخؿ ونفقات األسرة السورية 

  2009،   2007،  2004لؤلعواـ   

شكؿ العاـ ليا دوف استخداـ أدوات التدخؿ لصالح الفقراء وأصحاب الدخؿ ىذا وفي حاؿ تـ تطبيؽ الضريبة بال
المحدود ، مف إعفاءات ، ومعدؿ صفري، وحد تسجيؿ يراعي ظروؼ المكمفيف ، والسياسات الضريبة األخرى 

% فسوؼ تحقؽ ىذه الضريبة عمى القيمة المضافة  10...... الخ ، وبفرض كاف معدؿ الضريبة المفروض ىو 
% ، وبالتالي سوؼ تؤثر ىذه الزيادة في الضرائب غير المباشرة بعد 30في الضرائب غير المباشرة بنسبة  زيادة

ادخاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة بشكؿ سمبي عمى حصة أصحاب األجور مف الدخؿ القومي بنسبة 
 .  2009في العاـ  (0.79%)

المضافة وأثرىا السمبي عمى األجور بإنخفاض حصة إف ىذه النتيجة المبدئية إلدخاؿ الضريبة عمى القيمة 
األجور مف الدخؿ القومي ، رغـ النسبة الضعيفة سوؼ ينعكس ىذا اإلنخفاض بشكؿ كبير عمى الفقراء 
وأصحاب الدخؿ المحدود نظرا إلنخفاض مستوى الدخؿ أصبل وعدـ وجود سياسات واضحة تعمؿ عمى تقديـ 

 دارة الضريبية بشكؿ عاـ والثقافة الضريبية بشكؿ خاص .الدعـ لمفقراء والمحتاجيف وضعؼ اإل

إلمكانية تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة في   (1)ومف خبلؿ النموذج الذي تـ وضعو مف قبؿ وزارة المالية 
الجميورية العربية السورية مف نوع اإلستيبلؾ والتي سوؼ تحؿ محؿ عدد مف الضرائب غير المباشرة وبعض 

حيث يمكف إجماؿ تمؾ الضرائب التي  (2005،  2000) الرسـو األخرى في سورية خبلؿ الفترة الضرائب و 
 سوؼ تزاح لتحؿ محميا الضريبة عمى القيمة المضافة  في مايمي : 

 25 مف الرسـو الجمركية % 
 100 مف رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي % 
 25 مف رسـ السيارات % 
  ضريبة السكر 
  ضريبة اإلسمنت 
 واد المشتعمة ضريبة الم 
  ضريبة مقطوعية الكيرباء 

                                                      

العربية السورية ، أعداد غير منشورة، فريؽ تطوير وتحديث  دراسة حوؿ إمكانية تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة في الجميورية( 1)
 ـ.س7/8/2007اإلدارة الضريبية بإشراؼ معاوف وزير المالية لشؤوف الضرائب والرسـو ، 
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  ضريبة الممح 
  ضريبة المبلىي 
  ضريبة تصدير القطف 
  رسـو أمواؿ التأميف 
 رسـو اإلحصاء 
  رسـو استيراد الرادو 
  ضريبة مواشي 
  رسـ التركات 
  رسـ التمفزيوف 
  رسـ الفراغ واإلنتقاؿ 
  رسـ الري 
  رسـ انتقاؿ حؽ اإلستثمار 
  رسـو الخارجية 
يمكننا مف خبلؿ الجدوؿ التالي  توضيح و ايجاز أىـ نسب تمؾ الضرائب غير المباشرة المزاحة مف حيث 

 إجمالي الضرائب 

 مف إجمالي الضرائب  VAT( يوضح أىـ نسب الضرائب غير المباشرة المزاحة  لصالح اؿ 12جدوؿ رقـ )

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 مجموع نسبة الضرائب غير المباشرة
 المزاحة مف إجمالي الضرائب

10.9% 8.7% 10.3% 11.5% 13% 23.3% 

نسبة الضرائب المباشرة مف إجمالي 
 اإليرادات الضريبية

14% 19.6% 24% 27.5% 27.4% 38.8% 

 185 182 183 170 167 111 مجموع اإليرادات الضريبية 

 43 24 21 17.4 14.5 12 الضرائب غير المباشرة 

وؿ إمكانية تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة في الجميورية العربية السورية ، أعداد غير منشورة، فريؽ تطوير دراسة حالمصدر: 
   ـ.س7/8/2007وتحديث اإلدارة الضريبية بإشراؼ معاوف وزير المالية لشؤوف الضرائب والرسـو ، 

ما  2005مكانيا خبلؿ العاـ  ((VATوعميو ومف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف اإليرادات الضريبية الممكف إحبلؿ اؿ
 (%38.8) مف إجمالي اإليرادات الضريبية ، بينما تشكؿ الضرائب المباشرة فييا حوالي (% 23.3) نسبتو

المقترح ادخاليا لمنظاـ الضريبي السوري   VATلتكوف القيمة اإلجمالية لئليرادات الضريبية المزاحة لصالح اؿ
 . (مميار ليرة سورية  43) حوالي
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خبلؿ السمة الغذائية األساسية لمفرد ولبياف تأثير الضريبة المتوقع تطبيقيا في سوريا عمى األسعار، فقد تـ ومف 
أشخاص ، حيث بمغت كمفة  6ألسرة مكونة مف   2005تحديد الحاجات األساسية لؤلسرة السورية في العاـ 

 2006، أما في العاـ  (ؿ. س 8746) مف أربع أشخاص  ة، واألسرة المكون (ؿ.س  13500) الغذاء الشيري
مف أربع أشخاص مبمغ  ة، وألسرة مكون (ؿ . س 16357) صمف ستة أشخا ةفة الغذاء ألسرة مكونكمفكانت 
 2005، وكاف وسطي الرواتب واألجور حسب بيانات المكتب المركزي لئلحصاء عاـ  (ؿ. س 10596) وقدره 

اإلعتبار  ف. مع األخذ بعي(ليرة سورية  8347) وقدره مبمغ 2006،  وفي العاـ  (ؿ. س 7278مبمغ وقدره) 
نسبة النفقات الوسطية المقدرة عمى غير الغذاء والنفقات ذات الطابع اإلجتماعي ، ونفقات الكيرباء والماء 

أسرة سورية . وذلؾ حسب  (7500) والياتؼ ونفقات اإليجار الشيري ، والمأخوذة مف مف عينة مكونة مف
،  (نسمة 18488000) ة المنجزة مف قبؿ ىيئة تخطيط الدولة وباإلستناد الى عدد السكاف البالغالدراسة الميداني

 وعمى معدؿ اعالة واحد ألربعة . 

عفاء  عفاء  40فإذا تـ إعفاء كامؿ حاجات الغذاء ، وا  % مف  90% مف النفقات ذات الطابع االجتماعي ، وا 
 527متكميؼ باؿ الضريبة عمى القيمة المضافة مبمغ وقدره اإليجار الشيري ، يكوف اإلنفاؽ الكمي الخاضع ل

 52% مبمغ وقدره  10المتوقعة عند نسبة   VATمميار ليرة سورية . وعميو تكوف اإليرادات مف ضريبة اؿ 
مميار ليرة سورية ،  79% تكوف اإليرادات مف الضريبة المتوقعة مبمغ وقدره  15مميار ليرة سورية ، وعند نسبة 

 مميار ليرة سورية كما ىي موضحة في الجدوؿ التالي :  86% مبمغ وقدره  17بة وعند نس

 ( VAT) اإليرادات المتوقعة مف ضريبة القيمة المضافة (13) الجدوؿ رقـ

 مميار ليرة سورية 1194 اإلنفاؽ الكمي 
 مميار ليرة سورية 527 اإلنفاؽ الكمي الخاضع لمضريبة 
 مميار ؿ . س 43  الضرائب غير المباشرة المزاحة

 مميار ؿ . س 19 حصة اإلنفاؽ الكمي مف الضرائب غير المباشرة 
 مميار ؿ . س 301 المستوردات 

 مميار ؿ . س 52 قيمة المنتجات المقترح اعفاؤىا 
 مميار ؿ . س 249 قيمة المنتجات الخاضعة لمتكميؼ 

 مميار ؿ . س 508 اشرة اإلنفاؽ الكمي الخاضع لمتكميغ بعد تخفيض الضرائب غير المب
 مميار ؿ . س 52 % 10المتوقعة عند نسبة  ((VATإيرادات اؿ 
 مميار ؿ . س 76 % 15المتوقعة عند نسبة  ((VATإيرادات اؿ
 مميار ؿ . س 86 % 17المتوقعة عند نسبة  ( (VATإيرادات اؿ 

 نفس المصدر السابق.
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ر عمى األسعار في حاؿ كاف اإلقتصاد محكوـ بأدوات % يكوف األث 10وبفرض المعدؿ المطروح لمتطبيؽ ىو 
 % عمى السمع الخاضعة لمضريبة . 2.69حكومية فعالة لمرقابة والتحكـ بقوى السوؽ ما نسبتو 

أما بالنسبة لواقع اقتصادنا الذي يحمؿ الكثير مف التشوىات والشوائب فمف المتوقع أف يكوف األثر عمى األسعار 
األولى لمتطبيؽ بالنسبة لمسمع الخاضعة لمتطبيؽ ، وسيكوف األثر عمى القوة الشرائية % في الفترة  7.4حوالي 

 .%6.72تج المحمي اإلجمالي حوالي % وتكوف نسبة ايرادات الضريبة مف النا 3.56% و 1.78العامة مابيف 

لكثير مف التفاصيؿ وطرؽ إف ىذه الدراسة التي اعدت مف قبؿ وزارة المالية وفؽ ىذا السيناريو المحتمؿ يفتقر الى ا
اعتماد الطريقة الدراسة والمعمومات التي تخص السمع بشكؿ عاـ والسمع الخاضعة لمضريبة بشكؿ خاص ، وتـ 

رادات المحتممة مف تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة ، حيث تـ حساب مبمغ اإلنفاؽ الكمي اإليالمبسطة في حساب 
فاؽ المكمؼ مف الضرائب غير المباشرة ثـ طبقت عميو أسعار الضريبة الخاضع لمضريبة وطرحت منو حصة اإلن

المحتممة . إف ىذه النتيجة التعطينا نتيجة مقاربة لما يحتمؿ أف تكوف عميو عند التطبيؽ ليذه الضريبة عمى القيمة 
تحؿ مكاف رسـ اإلنفاؽ المضافة . وبناءًا عمى نتائج الدراسة السابقة وباعتبار أف الضريبة عمى القيمة المضافة سوؼ 
مف التطبيؽ سوؼ تحقؽ  االستيبلكي وعدد مف الضرائب والرسوـ غير المباشرة األخرى ، فإف خبلؿ المرحمة األولى

مميار ليرة سورية ، إف ىذه النتائج األولية لتطبيؽ الضريبة سوؼ يكوف ليا  50متوقعة تتجاوز اؿ ايرادات  الضريبة
ر السورية وخصوصا أصحاب الدخؿ المحدود أو أصحاب األجور بشكؿ عاـ ، وذلؾ آثار عمى الواقع المعيشي لؤلس

 لزيادة اإلنفاؽ أصحاب األجور مف الضرائب الغير مباشرة .

ويمكف مف خبلؿ استخداـ ىذه اإليرادات مف الضريبة المزمع تطبيقيا عمى زيادة دخوؿ أصحاب األجور وذلؾ 
أماف لئلنفاؽ عف طريؽ النظـ التعويضية لمضريبة مف خبلؿ تقديـ  بتحسيف األجور ، ىذا باإلضافة لوضع حدود

المساعدات وبرامج التغذية وغيرىا مف الوسائؿ والذي يعتبر صندوؽ المعونة اإلجتماعية في سورية مف البرامج 
حدة التي قامت بيا الحكومة السورية ممثمة بوزارة الشؤوف اإلجتماعية والعمؿ بالتعاوف مع برامج األمـ المت

 اإلنمائية بتنفيذىا والذي يعمؿ عمى تخفيؼ حدة الفقر في سورية ،

والجدير بالذكر إف معظـ النتائج التي توصمت الييا الدراسات واألبحاث التي اعدت في مختمؼ البمداف التي 
سعار طبقت أو مف المحتمؿ أف تطبؽ الضريبة عمى القيمة المضافة عف تأثير تمؾ الضريبة عمى اإليرادات واأل

واإلنفاؽ واإلستيبلؾ وعمى الناتج المحمي اإلجمالي وغيره مف المتغيرات االقتصادية تكاد تكوف عامة ومتقاربة 
يمكف أف تحدث في أي بمد يطبؽ ىذه الضريبة بشكؿ جيد ، وكاف اختبلؼ ىذه اآلثار أو ظيور اختبلؼ في 

 عيا ىذه الدولة أو تمؾ . النتائج في أغمب األحياف مرتبط بسياسات اقتصادية ونقدية تتب

ووفقَا لرأي" تايت " أنو مف الصعب جدًا تقدير آثار تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة تقديرًا واقعيًا دوف أف 
يخمو مف التخمينات والفروض بؿ يكاد يكوف مستحيؿ الربط ربطًا اللبس فيو يبيف أي تغيير في الضريبة 

 قتصادية واالستثمار واإلنتاج وسوؽ العمؿ وشتى مناحي االقتصاد .والتغيرات في األسعار والكفاءة اال
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 الفصل الثاني
 

 

 . المغربية في تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة تجربة المممكةالمبحث األوؿ:  -

المبحث الثاني: تجربة جميورية مصر العربية في تطبيؽ الضريبة عمى القيمة  -
 . المضافة

 في تطبيؽ الضريبة عمى القيمة ميورية المبنانيةتجربة الجالمبحث الثالث:  -
 . المضافة
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 المبحث األول
 مى القيمة المضافةعتجربة المممكة المغربية في تطبيق الضريبة 

 
  لمحة تاريخية : -أواًل 
غرب كاف النظاـ الجبائي في الممد النظاـ الضريبي المغربي اسسو بشكؿ عاـ مف الشريعة اإلسبلمية ، و تيس

 :  (1) ثبلث أنواع مف الضرائب مدتيع تاريخ االستقبلؿ() 1950 وحتى عاـ
 والتي يتكوف وعاؤىا مف قطيع الماشية والماؿ المتداوؿ . الزكاة الضرائب ذات األصل الديني : (1
 :  لضرائب السيادية ا (2

 عة الزراعة وىي ضريبة عقارية تفرض عمى ىسكاف البمداف المفتوحة لئلسبلـ مقابؿ حؽ متاب الخراج
 واستغبلؿ األراضي .

 وىي ضريبة أعناؽ تفرض عمى األشخاص مف غير المسمميف وقد ألغيت فيما بعد وخمت مكانيا  الجزية
 اليدية والتي كانت تقدـ عف طيب خاطر لموالة بمناسبة األعياد .

 وىي نوع مف األتاوة يطمبيا الحاكـ عندما كاف يقوـ بالحمبلت . الحركة 
 وىما ضريبتاف عينيتاف أونقديتاف مخصصة لموظفي المخزف الذيف يخدموف اإلدارة  رةالمؤونة والصخ

 المركزية آنذاؾ .
 وكانت الغرامة  بمثابة عقوبة تفرض عمى القبيمة التي تحدث عمى أراضييا الجرائـ أو  الغرامة والزيمرة

 التمردات ، والزيمرة كانت تفرض عمى مرتكب جنحة مخالفة لمقانوف.
المكوس والتي كانت جممة مف  ومنيات تشمؿ جميع المبادالت التجارية والتي كان التجارية :الضرائب  (3

، ورسوـ اإلمتياز ورسوـ األسواؽ  مباشرة ، مثؿ رسوـ الدخوؿ والخروج لممناطؽ الحضريةالالرسوـ غير 
 مباشرة .الورسـو الجمارؾ والتي كانت تعتبر مف أىـ الضرائب غير 

التطورات  ةواكبموذلؾ ل،  1950اإلستقبلؿ سنة  ي في المغرب أىمية كبيرة منذكاف لئلصبلح الضريبو 
بنية النظاـ الضريبي في وشممت تمؾ اإلصبلحات ىيكمية و  االقتصادية واالجتماعية التي عرفيا المغرب .
  ، في شكميا الحالي المغرب مف ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة

  

                                                      

  ( د. السيد عوض ، عبد العميـ ، خالد ، الضريبة  عمى القيمة  المضافة  ،  دراسة  مقارنة  لمنظـ  الضريبية  العالمية  ، ايتراؾ1)
 . 185،  ص  2007لمنشر والتوزيع، القاىرة  ، 
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 ى :تحتوي الضرائب المباشرة عم حيث
 (الضريبة الفبلحية) ضريبة المزروعات السنوية  

 . الضريبة عمى المينة 

 . الضريبة عمى األرباح المينية ومدخرات اإلستثمار 

 عمى تراخيص بيع المشروبات الكحولية  . الرسـو 

 .  الضرائب عمى الرواتب واألجور 

 (الضريبة عمى العقارات المبنية) الحضرية الضريبة . 

 (.1/1/1983الغي العمؿ بيا منذ ) راضي الحضرية الجرداءعمى األ الضريبة 

 .  الضريبة عمى األرباح العقارية 

 .واجب الضماف الوطني ،  المساىمة التكميمية عف دخوؿ األشخاص الطبيعييف 

 فكانت تتكوف مما يمي  : مباشرة الأما الضرائب غير 
 . الضريبة عمى المنتجات والضرييبة عمى الخدمات 

 اخمية عمى اإلستيبلؾ وتمثمت في الرسوـ عمى المنتجات النفطية ، والرسـو عمى السكر ومشتقاتو ، الرسـو الد
وكذلؾ الرسـو عمى المشروبات ورسـو مختمفة ، )وادخمت الرسـو الداخمية مف قبؿ سمطات الحماية المغربية مف 

التحويمية ، واخذت ىذه  خبلؿ فرض الضريبة عمى السكر والكحوؿ والتوابؿ والشاي وعمى بعض الصناعات
 الضريبة باإلنحسار في الثمانينات مقارنة بالضرائب عمى رقـ األعماؿ والرسـو الجمركية.

 . الرسـو الجمركية : وتشمؿ الرسوـ عمى اإلستيراد والرسـو عمى التصدير 

 

 الضريبة عمى القيمة المضافة في المغرب : -ثانيًا 
ة عمى القيمة المضافة في المممكة المغربية مف قبؿ البرلماف في تمت المصادقة عمى مشروع قانوف الضريب

التي كانت  ، لتحؿ محؿ الضريبة عمى المنتجات والخدمات 1986، ودخمت حيز التنفيذ في  28/11/1985
تشكو مف محدودية التطبيؽ وتعدد األسعار وكثرة اإلعفاءات ، حيث كاف مف أىـ عيوب الضرائب عمى 

 لدولة عمى مواردىا عمى مستوى المنتج الصناعي والمستورد والتي اتسمت بطابعيا غيرالمنتجات ىو حصوؿ ا
المعمـ والضريبة عمى الخدمات التي كانت عمى مستوى مقدمي الخدمات ومحدودية مجاؿ تطبيقيا وعدـ 

ادى % مما 30% و4معدالً  تتراوح بيف  13تغطيتيا لتجارة الجممة فضبل عف تعدد اسعارىا حيث وصمت الى 
 .(1)الى غياب التجانس في ىذه الضرائب وانعكاس آثارىا عمى الطبقات اإلجتماعية سمبيا ً 

سوؼ نستعرض التجربة المغربية في تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة مف خبلؿ العمميات الخاضعة 
وتحصيؿ  لمضريبة واألشخاص الممزميف بالضريبة وكذلؾ سوؼ نستعرض المعدالت التي طبقت عمييا وربط

الضريبة ونتعرؼ عمى اىـ المواد والخدمات واألنشطة التي أعفاىا المشرع المغربي مف التكميؼ ،  ودورىا في 
 النظاـ الضريبي المغربي .

                                                      

 . 267( د ، عبد المنعـ ، عبد الغني ، عمى  الضريبة عمى القيمة المضافة ، مرجع سابؽ ، ص1)
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  : العمميات الخاضعة لمضريبة عمى القيمة المضافة في المغرب : ثالثاً 
انت طبيعتيا صناعية أو تجارية أوحرفية أو سواء ك (األنشطة اإلقتصادية) تفرض الضريبة عمى جميع العمميات

داخمة في نطاؽ مزاولة الميف الحرة ، كما تطبؽ الضريبة عمى عمميات اإلستيراد ، وتعتبر واجبة السداد عمى 
الخدمات المؤداة عف كؿ وسيط أو سمسار نظراً  لمعقود التي يقدميا إلحدى مقاوالت التأميف ، حيث تقتطع 

 الت والسمسرة أو األجور التي تمنحيا ىذه المقاولة المدينة بيا لمخزينة العامة .الضريبة مف مبمغ العمو 

وحدد قانوف الضريبة األشخاص الخاضعيف لمضريبة في األشخاص الطبيعييف والمعنوييف إذا أنجزوا أو قاموا 
وميما كاف  بأنشطة تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة سواء بصورة اعتيادية أو عرضية ،
 مركزىـ القانوني وشكؿ او طبيعة العمؿ الذي يقوموف بو ، وعميو فإف الممزميف بتأدية الضريبة ىـ :

األشخاص الذيف يقوموف بصفة أساسية أو تبعية ببيع المنتجات أو استخراجيا أو تحويميا أو تغييرىا مف  (1
الكريمة ، مزج السوائؿ سواء استخدـ حالة الى أخرى أو يقوموف بغيرىا مف العمميات مثؿ جمع األحجار 

 في ىذه العمميات مواد اخرى أـ ال ، أو كانت المنتجات الحاصمة تحمؿ عبلمة تجارية أواسـ خاص .

المزارعوف والمكاتب والشركات والنقابات والتعاونيات الزراعية والتي تتاجر في العديد مف السمع الزراعية  (2
 و مجففة( ومنتجات الغابات .والفواكة )طازجة أ مثؿ األرز والخضر

مقاولوا األشغاؿ العقارية . واألشخاص الذيف يقوموف بتشييد مباني معدة لمبيع دوف أف تتوافر فييـ صفة  (3
 مقاولوا األشغاؿ العقارية .

 أصحاب الحرؼ الممتزموف بعمؿ معيف . (4

 التجار الذيف يبيعوف األشياء بعد شرائيا . (5

ع المنتجات أو السمع المصنوعة في المغرب بشكؿ مباشر أو األشخاص الذيف يباشروف عمميات بي (6
 بواسطة الغير في متاجر ذات فروع عديدة .

 : أسعار الضريبة  رابعاً 
% 19% الى 17% الى 15حيث تدرج مف السعر  1981خضع السعر العادي لكثير مف التعديبلت منذ العاـ 

الضريبي المغربي بالنظاـ المعموؿ بو في الكثير  % . حيث أخذ المشرع20عند السعر  1995واستقر في العاـ 
 مف الدوؿ المتقدمة في العالـ والمطبقة لمضريبة عمى القيمة المضافة حيث ىنالؾ سعر عادي وسعر مخفض .

 
 :% 41السعر العادي 

 % مف المواد والخدمات الممزمة لو، أويخضع لو كؿ المواد والخدمات غير المدرجة أو90ويشمؿ ىذا السعر 
 % مف موارد الضريبة عمى القيمة المضافة في المغرب .80ويمثؿ  المعفاة بنص صريح .
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  % :7السعر المخفض األول 
ويخضع ليذا السعربعض المواد التي تعتبرأساسية والتي لـ يعفيا المشرع مف الضريبة مثؿ عمميات توريد المياه 

ركبة المخصصة لؤلطفاؿ ، البف ، المعمبات المحفوظة والطاقة الكيربائية والمنتجات النفطية ، واألغذية الم
بمختمؼ أنواعيا ، ومنتجات الصيدلة ، واألدوات المدرسية، والدراجات والعجبلت واألوعية اليوائية ، وعمميات 

إضافة المواد والخدمات التالية وفقًا لقانوف المالية العامة المغربي ،  1994، وتـ في العاـ (1)نقؿ البضائع
الحميب المعد لتغذية اإلنساف ، عمميات البنوؾ واإلئتماف والصرؼ ، عمميات اإليجار التمويمي ،  مسحوؽ

والمعامبلت المتعمقة بالقيـ المنقولة التي تقوـ بيا الشركات والبورصة المغربية ، عمميات اإلقراض العقاري 
 ستغميا شركات ذات اإلمتياز . وقروض البناء والقروض الفندقية ، أداء المرور بالطرؽ السيارة التي ت

 % :01السعر المخفض الثاني 
ويخضع ليذا السعر عمميات اإليواء في  96/97بموجب القانوف المالي  1996وقد تـ تطبيقو منذ يوليو في سنة 

معدة الفنادؽ المعدة لممسافريف والمطاعـ المستغمة فييا ، وعمميات بيع السمع الغذائية أو المشتريات المستيمكة وال
لغرض السياحة وعمميات إيجارالعقارات المعدة إلستعماليا كفنادؽ وموتيبلت أو قرى لئلصطياؼ أو المجموعات 

  والمسابحالعقارية المعدة ألغراض السياحة والمجيزة بالمطاعـ والحانات والمراقص 

 %02السعر المخفض الثالث البالغ 
الحؽ في الخصـ، وكذلؾ تـ وضع بعض األسعار الخاصة ويخضع ليذا السعر بعض العمميات والمواد مف غير 

/ ويطبؽ عمى بعض العمميات مثؿ تسميـ الخمور إلى االستيبلؾ 1996بموجب القانوف المالي الجديد االنتقالي /
في مكاف بيعيا وكذلؾ الذىب والببلتيف والفضة وعمميات تسميـ وبيع جميع المصنوعات أو السمع المركبة 

 مف الذىب والببلتيف أو الفضة.جميعيا أو بعضيا 

  ربط وتحصيل الضريبة عمى القيمة المضافة: -خامسًا 
تحصؿ الضريبة عمى القيمة المضافة في المغرب كؿ ثبلثة شيور وذلؾ قبؿ اليوـ العشريف مف الشير األوؿ 

لي أو حسب لكؿ ثبلثة شيور وذلؾ حسب نظاـ اإلقرار المقدـ كؿ ثبلثة شيور أو حسب نظاـ التقدير اإلجما
 نظاـ األقساط المؤقتة.

وبذلؾ تفرض الضريبة عمى القيمة المضافة عمى الخاضعيف بموجب اإلقرار المقدـ مف الممـز بالضريبة ويحدد 
القانوف طريقة اإلقرار مف طرؼ الممزميف أو طريقة استيفاء الضريبة وكذلؾ يحدد الواجبات ذات الطابع 

ظمة لتحديد رقـ المعامبلت وتقدير مبمغ الضريبة الذي لو الحؽ في المحاسبي مف حيث مسؾ الدفاتر المنت
 .(2)خصميا

                                                      

 . 288( د. عبد المنعـ ، عبد الغني ، عمى ، مرجع سابؽ ، ص1)
 .227ص حميمية لمنظاـ الجبائي المغربي ،دراسة ت( د. عبد السبلـ أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية،2)
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  نظام القرار الدوري: - أ
يقدـ الممتـز بالضريبة لمصمحة الضرائب قبؿ اليوـ العشريف مف الشير األوؿ لكؿ ثبلثة شيور بيانًا عف قيمة 

سداد الضريبة عمى القيمة المضافة ، مع إرفاؽ ما يدؿ عمى  المعامبلت المنجزة خبلؿ الثبلث أشير السابقة
 ويجب أف يتضمف ىذا اإلقرار المقدـ مف الخاضع لمضريبة البيانات التالية :

 المبمغ اإلجمالي لمعمميات المنجزة . (1

 قيمة العمميات المعفاة مف الضريبة . (2

 مقدار ونوع العمميات المقرر فرض الضريبة عمييا . (3
 نظام التقدير الجزافي: - ب

ألؼ درىـ  250ـ عمى األشخاص الذيف ال يزيد إجمالي أعماليـ المفروض عمييا ضريبة بمبمغ طبؽ ىذا النظا
وتنحصر تجارتيـ في بيع السمع واألشياء واألدوات والمواد الغذائية لمنقؿ أو االستيبلؾ في مكانيا أو في توفير 

 درىـ سنويًا. 100000السكف و كذلؾ الذيف ال يتجاوز مقدار عممياتيـ مبمغ 
تحدد مصمحة الضرائب مبمغ التقدير الجزافي الذي يعتبر أساسًا لفرض الضريبة باالتفاؽ مع الممـز بالضريبة و 

ويتـ التقدير الجزافي بموجب عقد لمدة عاميف يجدد سنويًا. ويخضع ىذا العقد لمفسخ  في حاؿ غيَّر الممتـز 
 بالضريبة نوع تجارتو أو تـ حرمانو مف استغبلليا أو ممارستيا.

 نظام األقساط المؤقتة: - ت
حيث عمى كؿ ممتـز بالضريبة أف يؤدي بصفة مؤقتة الضريبة عمى قدر العمميات المقرر فرض الضريبة عمييا 
مف السنة السابقة عمى شكؿ أقساط كؿ ثبلث أشير مساوي لربع الضريبة السنوية المقررة ، حيث يودع الممـز 

المعمومات المتعمقة بالعمؿ ويجب أف تراجع األقساط المؤقتة تمقائيًا بالضريبة في المكتب الضريبي إقرارًا يتضمف 
 .1أو بناًء عمى طمب الممتـز بالضريبة

 العفاءات من الضريبة عمى القيمة المضافة طبقًا لمتشريع المغربي.سادسًا: 
 إلعفاءات السمعية األساسية

 واع الحبوب.الخبز والعجائف الغذائية والخاصة بالتغذية البشرية وجميع أن 

 .ع  الحميب الصرؼ والمجرد مف قشدتو والمعقـ والحميب الخاص بالرض 

 .جميع أنواع السكر سواء مف القصب أو الشوندر 

 .الجرائد والنشرات وأعماؿ الطبع والتسميـ وشريطة أف تكوف ذات فائدة عامة 

                                                      

 .204-203( د. عبد المنعـ عبد الغني، الضريبة عمى القيمة المضافة، ص 1)
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  الذيف ال يمارسوف أية منتجات أصحاب الحرؼ اليدوية البسيطة و  –المحوـ الطرية  –الطوابع المالية
 / ألؼ درىـ.120مضاربات وال يزيد رقـ أعماليـ السنوي عف /

 .منتجات الصيد البحري سواء كانت طازجة أو مجمدة وأدوات الصيد المخصصة لمحترفي الصيد 

  السمع  –األسمدة واألمصاؿ الوقائية  –األخشاب بجميع أنواعيا  –أغذية الحيوانات مثؿ العمؼ والحبوب
 زيت الزيتوف غير المصفى. –رة لمخارج المصد

  الخدمات المعفاة:
 . العمميات التي تقـو بيا شركات التأميف والتوفير وتكويف رؤوس األمواؿ 

 .عمميات الخصـ والفوائد المقررة عمى قيـ الدولة وعمميات القرض العقاري وصناديؽ القرض الزراعي 

 كف قضاء العطبلت.عمميات إيجار المباني المستعممة كفنادؽ أو أما 

  الدخؿ الناتج عف العروض السينماتوغرافية والعروض غير السينماتوغرافية المفروض عمييا ضريبة داخمية عمى
 وكذلؾ جميع األجيزة لممعوقيف وعمميات استيراد األسمدة والفوسفات المعدة لمتسميد. االستيبلؾ.

 : واجبات والتزامات الخاضعين لمضريبة عمى القيمة المضافة
 ألـز القانوف الضريبيى المغربي الخاضعيف لمضريبة عمى القيمة المضافة بمجموعة مف اإللتزامات أىميا : 

أف يقدـ لمصمحة الضرائب إقرارا وفؽ نموذج إداري معد بشكؿ مسبؽ خبلؿ مدة التتجاوز الشير وفؽ  (1
نشاطو الميني أو الخدمي مكتوبة التشريع الجديد لمضريبة عمى القيمة المضافة ، بجميع المعمومات الخاصة ب

 عمى النموذج المقرر: متضمنا البيانات التالية :

اإلسـ والعنواف ، الشكؿ القانوني لمشركة ومركزىا التجاري إذا كاف األمر متعمقًا بتأسيس شركة ،نوع النشاط ، 
اط مف خبلليا ، نوع موقع المؤسسة لمنشاط  اإلنتاجي ، موقع المتجر والمستودعات والفروع التي يتـ النش

 المنتجات التي يصنعيا الخاضعوف لمضريبة بنفسو أو بواسطة الغير وماىية المنتجات التي يتاجر فييا .
أف يتقدـ الخاضع لمضريبة بإقرار عف كؿ تعديؿ يحدث إذا استبدؿ الشخص الممـز بالضريبة ألي سبب مف  (2

 يبة أو لغير ذلؾ .األسباب سواء لمتخمي عف العمؿ  في النشاط الخاضع لمضر 
يجب عمى الخاضع لمضريبة في حاؿ التوقؼ عف العمؿ أو عف مزاولة النشاط أف يقدـ خبلؿ العشريف يـو   (3

التالية لتاريخ التوقؼ إقرارا يتضمف البيانات البلزمة لتصفية الضرائب الواجب دفعيا حتى ذلؾ التاريخ طبقا 
 لشروط القانوف .

الدفاتر والحسابات المنتظمة ، والتي تساعد عمى تحديد مقدار  ؾـز بمسيجب عمى الخاضع لمضريبة أف يمت (4
خاضعة المعامبلتو وأف تكوف ىذه الدفاتر مرقمة ومتسمسمة ويقيد فييا جميع العمميات الخاضعة وغير 

لمضريبة . وكذلؾ اإلحتفاظ بالدفاتر والحسابات المنتظمة المطموب مسكيا وبصفة خاصة قوائـ الشراء لمدة 
سنوات ابتداء مف تاريخ إجراء العممية األخيرة المبينة في السجبلت أو مف التاريخ الذي حررت فيو خمس 

 المستندات .
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يجب عمى المكمؼ تسييؿ ميمات موظفي اإلدارة الضريبية والمكمفيف بجمع المعمومات وتقديـ جميع  (5
ر قيود المعامبلت المنجزة مع المستندات الحسابية التي يطمبونيا وكذلؾ المستندات والسجبلت التي تظي

 الغيرأو لحسابيـ . 
يجب عمى الخاضعيف لمضريبة إصدار فواتير بيع لمعمبلء والمشتريف متضمنة رقـ التسجيؿ الضريبي واسـ  (6

 وعنواف المشتري أو العميؿ وكذلؾ مبمغ الضريبة منفصؿ عف مبمغ أو ثمف البيع .
تالية لنياية السنة المالية في مديرية الضريبة المختصة وكذلؾ عمى المكمؼ أف يودع خبلؿ الثبلث أشير ال (7

 .رباح والخسائر وجدوؿ اإلستيبلكاتنسخة مف البياف الختامي وحساب اإلستغبلؿ وحساب األ

أما فيما يخص الجزاءات والعقوبات : فقد حددىا قانوف الضريبة المغربي بعقوبات مادية عمى شكؿ غرامات في 
مف الضريبة عمى القيمة المضافة ، كالتأخير في تقديـ  1ت الغش والتممصحاؿ صدور مخالفات وفي حاال

اإلقرارات أو القياـ بأعماؿ تيدؼ بصفة غير قانونية الى اإلستفادة مف اإلعفاءات ، أوعدـ إعطاء فواتير البيع 
 بقصد التيرب مف الضريبة وغيرىا مف المخالفات . 

ف الممزميف بالضريبة واإلدارة الضريبية ، فقد نص المشرع المغربي وفيما يخص المنازعات التي يمكف أف تثار بي
عمى تشكيؿ ىيئة مستقمة عف اإلدارة الضريبية وتختص في النظر في المنازعات وحدد القانوف صفة ىذه الييئة 

 وعمميا وصبلحياتيا .
 تقييم نظام الضريبة عمى القيمة المضافة في المغرب :سابعًا : 

أدخمت عمى النظاـ الضريبي في المغرب وخصوصاً إدخاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة  إف اإلصبلحات التي
حيز التنفيذ كبير األثر عمى متطمبات الببلد اإلجتماعية واإلقتصادية والمالية واإلدارية بالرغـ مف المواقؼ 

ة المضافة في المغرب. المعارضة في األوساط السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية  لدخوؿ الضريبة عمى القيم
وزادت الموارد الضريبية بفضؿ الضريبة عمى القيمة المضافة والجدوؿ التالي يبيف التطور في حصيمة الضريبة 

 : 2007الى العاـ  2003عمى القيمة المضافة خبلؿ العواـ 
  

                                                      

فقد تبنى المشرع المغربي قانوف  1995/1996لقد تـ بعد ضبط حاالت التيرب الكثيرة وكشؼ عمميات تممص كبيرة ، سنة ( 1)
ي بعد عاـ أ 1997، وتـ البدء بتنفيذ القانوف في العاـ  96/97لمسنة المالية  تجريـ التيرب الضريبي بموجب القانوف المالي

  .مف تاريخ صدور القانوف
 . 228، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية ، دراسة تحميمية لمنظاـ الجبائي المغربي ، ص عبد السبلـ، أديب. لممزيد د
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 (02) الجدول رقم
 ج الجمالي تطور حصيمة الضريبة عمى القيمة المضافة في المغرب ونسبتيا من النات 

 

 المعدؿ 2007 2006 2005 2004 2003 البياف
 %18 %27 %20 %11 %13 %9 نسبة التطور السنوي لمضريبة

 %31 %33 %31 %30 %30 %29 حصتيا مف مجموع الموارد الضريبية
 %6.5 %8.3 %6.8 %6.3 %5.8 %5.5 حصتيا مف الناتج القومي

 . 4118، سوريا  قيمة المضافة، عرض تجارب، دمشقؤتمر الضريبة عمى ال: مي: أحمد التاجالمصدر
 

: نموًا مستمرًا في مداخيؿ الضريبة عمى القيمة المضافة حيث زادت نسبة التطور السنوي ( 14) نبلحظ مف الجدوؿ
وارتفعت حصة الضريبة في الموارد الضريبية  ، 2007% في العاـ 27الى  2003% في العاـ 9لمضريبة مف 

% في العاـ 5.5، وكذلؾ زادت حصتيا مف الناتج القومي مف  2007% في العاـ 33الى  2003% في العاـ 29مف
 . 2007% في العاـ 8.3الى  2003

لقد حًؿ تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة الكثير مف المشاكؿ التي كانت بصدد تطبيؽ الضريبة عمى رقـ 
الى القانوف الفرنسي، التي كاف مف أىـ سمبياتيا  استنادا ً  1961األعماؿ التي كاف معموؿ بيا منذ العاـ 

معمـ ومحدودية تطبيقيا وعدـ تغطيتيا لتجارة الجممة فضبلً  عف صعوبة فرضيا الاإلزدواجية وطابعيا غير 
 عمى اإلستيبلؾ الكمالي .

لعمميات ليا عمى جميع او عمؿ إدخاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة عمى توسيع القاعدة الضريبية مف خبلؿ شم
بالضريبة عمى المنتجات التي اقتصرت عمى الصناعة  رنةً جممة ، والصناعات التقميدية مقاالصناعية والتجارة بال

 والخدمات .
 11بوجود  ةً مقارن 1996اضافة سعر رابع سنة عمى التوالي وتـ  92/93تـ تبسيط األسعار الى ثبلثة اسعارسنة 

 مف المنتجات في ظؿ الضريبة عمى رقـ األعماؿ التي افقدىا التجانس  ً صنفاً  مختمفا 13سعراً  مختمفاً  عمى 
 وجعؿ مف ىذه الضريبة نظاماً  تراكمياً  باإلضافة إلعفاء صغار الممزميف لـ يكف مرضياً  اجتماعياً  .

 إف تعميـ نظاـ الخصـ وسيولة تطبيقو عمى العمميات الخاضعة لو سواء كانت مواد أولية ، أو عناصر تصنيع
 أو األمبلؾ العينية والمصاريؼ العمومية خفؼ مف وتيرة التزايد في المستوى العاـ لؤلسعار .

تـ في ظؿ التطبيؽ العممي لمضريبة عمى القيمة المضافة رفع المبمغ المحدد لفرض الضريبة عمى تجارة الجممة 
خاضعة الالمعامبلت غير  ليصؿ الى ثبلثة مبلييف درىـ وذلؾ لعدـ تجزئة ىذه التجارة والبقاء عمى قدر

، وبالنسبة لمتجار الذيف لـ تتجاوز أعماليـ ىذا المبمغ ليـ الحؽ إختياريًا بالتسجيؿ في ىذه الضريبة لمضريبة
وكذلؾ األشخاص الذيف يزاولوف أعمااًل إنتاجية التخضع لتطبيؽ الضريبة أو معفاة منيا ، أف يختاروا الخضوع 

 لمضريبة .
ىو اقتناء البضائع والسمع التي يصدرونيا معفاة مف أداء الضريبة ،  (التسجيؿ) ممياتحيث مف مزايا ىذه الع

 . (اإلرجاع أو الرد) وفي حاؿ أداء الضريبة يستفيدوف مف حؽ الخصـ
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عممت الضريبة عمى القيمة المضافة في تحسيف شروط المنافسة في بيئة األعماؿ المغربية مف خبلؿ تبسيط 
بتأثيرىا عمى تكاليؼ مبيعات الوحدات المنتجة ، باإلضافة الى زيادة سيولة الشركات  الرسوـ والمعدالت وذلؾ

 وذلؾ بسبب منح حؽ الخصـ بنسب كبيرة .
تـ وضع تقرير حوؿ النفقات الجبائية إلدارة  قدفيما يخص اإلعفاءات حيث تشكؿ نقصًا ماليًا ىامًا في الموارد و 

% مف مجموع الموارد 17.4ميزانية الدولة  تكمؼذه النفقات الجبائية ى أف بينت ىذا التقرير نتيجةاإلعفاءات و 
% مف الناتج المحمي ، والنفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة عمى القيمة 4.1الضريبية ، وىذه النسبة تعادؿ 

ة .وتشمؿ قائم 1% مف الناتج المحمي2المضافة تكمؼ نصؼ مجموع النفقات الجبائية اإلجمالية أي مايعادؿ 
اإلعفاءات قائمة كبيرة مف السمع األساسية ذات اإلستيبلؾ الواسع مثؿ الممح والسكر والحميب و... الخ ، وكذلؾ 
األبنية المنجزة في إطاراألعماؿ اإلجتماعية والخيرية أو السكف باإلضافة الى إعفاء عمميات القروض الزراعية 

ة عمى مواد اإلستيبلؾ مف الدرجة الثانية وذلؾ والعقارية ألغراض السكف ، وتـ تخفيض األسعار لمضريب
وتجدر اإلشارة  ،(2)لمتخفيؼ عف كاىؿ المستيمكيف وتحقيؽ مبدأ العدالة الضريبية في توزيع األعباء عمى المكمفيف

الى أف التقرير الذي تـ وضعو عف النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة عمى القيمة المضافة أدى الى الحد مف 
 ات واألسعار المخفضة بصفة ممحوظة مما ساىـ في تعزيز مردودية ىذه الضريبة .اإلعفاء

ألؼ درىـ بالنسبة الى صغار الممزميف مف صناع وحرفييف  120وتـ رفع الحد األقصى المعفى مف الضريبة الى 
 ومقدمي خدمات ، باإلضافة الى الحد مف السمطات التقديرية لئلدارة الجبائية في المغرب .

مباشرة في المغرب والتي الالضريبة عمى القيمة المضافة مف أىـ الضرائب غير الباحث أف مشروع قانوف  ويرى
اتسمت بمبادئ التجميع والتحديث ساىمت في إصبلح اإلدارة الضريبية واإلدارة الجمركية بشكؿ خاص ، و 

 .ؿ والتجار عمى التعامؿ بالفواتيرعم، ومبلئمة شبكات التسويؽ وتدريب أرباب الوالتبسيط وتجاوز التراكـ الجبائي
بوقوؼ وىيمنة صندوؽ النقد  (3)كثيرة ىي اإلنتقادات الموجية لتطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة واإلتيامات

الدولي وخبراء البنؾ الدولي ضمف اإلتفاقيات المتعمقة بإعادة الجدولة وفي اطار السياسة المالية المتعمقة 
ادة موارد الدولة وتقميص حجـ اإلنفاؽ العاـ وذلؾ عمى حساب اإلستيبلؾ الجماىيري إلصبلح الجبائي وزياب

الواسع الذي افرغ ىذا اإلصبلح مف جوىره المتمثؿ في المساىمة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ، وكاف 
فضميا تـ تحديث وب ، وتراكـ ، مجرد محاكاة لمتجربة األوروبية التي طبقت الضريبة في فترة توسع وتنمية

دخاؿ فنوف المحاسبة ، عمى عكس البيئة المغربية التي تسودىا الركود والكساد وتفكؾ  عمميات اإلنتاج وا 
القطاعات اإلقتصادية وارتباطيا اساساً  بالنفقات الخارجية وافساح المجاؿ لمشركات متعددة الجنسيات بالتغمغؿ 

 .المحمييفربية عمى حساب المنتجيف في بيئة األعماؿ المغ

                                                      

 . 2008،تشريف األوؿ ،   8، 7مضافة في سورية ، ( أحمد التاجي ، مؤتمر الضريبة عمى القيمة ال1)
% ، والغاء 17( تصريحات وزير المالية المغربي بأف الحكومة ترى عمى المدى البعيد اإلحتفاظ بسعر ضريبي واحد يبمغ 2)

 . 1993% ، سنة  30% ،  14% ، 7األسعار المخفضة 

، 9/11/1985يدة اإلتحاد اإلشتراكي تصادي  وعدد مف األحزاب ، جر ( قاد الحممة مجموعة مف الباحثيف في المجاؿ المالي واإلق3)
 . 4/11/1995جريدة البياف 
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 المبحث الثاني

 التجربة المصرية في تطبيق الضريبة عمى القيمة المضافة 
 لمحة تاريخية:  

لقد عرؼ تاريخ مصر العريؽ منذ عيد الفراعنة النظـ الضريبية ، حيث تـ إنشاء مصمحة لممساحة وتسجيؿ 
األمواؿ والمواشي والمبيعات  األراضي وكذلؾ في ظؿ الدولة الرومانية تـ فرض الضرائب عمى األراضي ورؤوس

وضريبة عمى النقؿ ، وفي ظؿ الفتوحات اإلسبلمية عرفت الموارد المالية لمدولة مف خراج األرض والزكاة 
والجزية عمى الرؤوس والغنائـ ، وفي عيد العثمانييف فرضت جزية األرض والضرائب الجمركية عمى التجارة 

 ـ دفع الذىب واستخراج الممح وبيع الرقيؽ .فضبًل عف رسوـ المبلحة عمى المراكب ورسو 

 : (1)أىم مالمح تطور النظام الضريبي المصري :  أوالً 
تطور النظاـ الضريبي المصري مع تطور األوضاع السياسية في الببلد منذ عيد السيطرة األجنبية ، وكاف قد أدخؿ 

، حتى اصدار القانوف 1993لمعاـ  187انوف ومرورا بالق1981كثير مف اإلصبلحات عمى النظاـ الجبائي منذ العاـ 
. واشتمؿ ىيكؿ الضرائب في النظاـ الضريبي المصري وفقا  2005لمضرائب عمى الدخؿ في العاـ  91الجديد رقـ 

 عمى :   1993لمعاـ  187لمقانوف 

 : الضرائب المباشرة : 
 فية مف الضريبة الموحدة عمى دخؿ األشخاص الطبيعييف وعمى مجموع اإليرادات الصا .أ 

 الضرائب عمى دخؿ رأس الماؿ المنقوؿ  .1

 النشاط التجاري والصناعي * 
 المرتبات واألجور* 
 الميف غير التجارية * 
 الثروة العقارية مف األراضي الزراعية والعقارات المبنية * 
 ضريبة األطياف  .2

 ضريبة العقارات المبنية  .3

 ضريبة عمى أرباح شركات األمواؿ  .ة 
  

  

                                                      
د جماؿ الديف موسى ، أحمد ، التشريع الضريبي المصري ، رئيس جامعة المنصورة  ، ووزير التربية والتعميـ  المصري ( (1

 . 1996،  جامعة المنصورة ، لسابؽا
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  مباشرة :الالضرائب غير 
 الضرائب الجمركية  .1

 الضريبة العامة عمى المبيعات  .2

 ضريبة المبلىي  .3

 ضريبة الدمغة  .4

 :عمى 2005لقد عمؿ النظاـ الضريبي الجديد في مصر لمعاـ 
توحيد مفيـو الدخؿ وتسوية معاممتو ضريبياً ، فمـ يعد يفرؽ بيف دخؿ يحصؿ عميو رجؿ أو إمرأة، ولـ يعد يميز 

لمختمفة ، واصبحت الضريبة موحدة سعراً  عمى كؿ مصادر الدخؿ حيث تـ تخفيض بيف مصادر الدخؿ ا
  :األعباء العائمية عف طريؽ

  20تخفيض سعر الضريبة بحوالي النصؼ ليكوف اعمى سعر ضريبة ىو . % 

  جنيو مصري حيث يستفيد منو كؿ أفراد المجتمع المصري.  5000رفع حد اإلعفاء ليصؿ الى 

 حاسبة الضريبية لممشروعات الصغيرة .تبسيط اجراءات الم 

  .اعفاء المشروعات الممولة مف الصندوؽ اإلجتماعي لمتنمية لمدة خمس سنوات 

 . معاممة األجور والرواتب معاممة مخفضة بزيادة حد اإلعفاء 

تـ تحديد النطاؽ الجغرافي لسرياف الضريبة عمى الدخؿ حيث كؿ شخص مقيـ بصفة دائمة أو أقاـ ألكثر مف 
 يـو يعتبر خاضع لمضريبة الموحدة عمى الدخؿ وكذلؾ الشركات واألشخاص اإلعتبارييف . 183

  ، تبسيط اإلجراءات مف خبلؿ تسييؿ عممية الربط والتحصيؿ وتيسير اجراءات التقاضي وفض النزاعات
 والغاء اإلعفاءات واستبداليا بحوافز ميسرة .

  يبة والعفو عف المتيربيف ضريبياً  توسيع القاعدة الضريبية مف خبلؿ خفض عبء الضر 

 . توطيد العبلقة بيف مصمحة الضرائب والمموليف مف خبلؿ بناء الثقة وتقديـ اإلقرارات واإلعتراؼ بيا 

 : (1) الضريبة العامة عمى المبيعاتثانيًا : 
العامة عمى بشأف الضريبة  1991لمعاـ  11لقد أثمرت خطوات اإلصبلح الضريبي في مصر بإصدار القانوف رقـ 

مف خبلؿ اإلعداد الجيد لمتشريع واإللتزاـ بالمبادئ العالمية لمضريبة عمى القيمة المضافة واألخذ في المبيعات ،
اإلعتبار الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي المصري باإلطبلع واإلستفادة مف تجارب الدوؿ التي طبقت تمؾ 

يركي وبيت الخبرة األم ((GSAIDوالمعونة الفنية  ،لصندوؽ النقد الدولي عـ الفنيالضريبة وكذلؾ اإلستفادة مف الد
فرضت الضريبة وكانت قد  وذلؾ لمعالجة أوجو القصور في التشريع السابؽ عمى ضرائب اإلستيبلؾ . (بيت مارويؾ)

مع عمى الخدمات ، واخضعت السوفرضت عمى السمع المصنعة المحمية والمستوردة إال ما استثني بنص خاص 

                                                      
 .  1997، النظـ الضريبية المقارنة ، القاىرة ، عبد المجيد، عبد الرحمف، عبد الفتاح. د .بي المصريع سابؽ، التشريع الضري( مرج(1
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% ، وتستحؽ 10والخدمات التي تصدر لمخارج لمسعر صفر وطبقاً  لشروط معينة . وتـ تحديد سعر الضريبة 
الضريبة بتحقؽ واقعة بيع السمعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكمفيف ، ويعتبر في حكـ البيع قياـ المكمؼ باستعماؿ 

صية أو التصرؼ بيا بأي مف التصرفات القانونية ، السمعة أو اإلستفادة مف الخدمة في األغراض الخاصة أو الشخ
وتستحؽ الضريبة عمى المبيعات بالنسبة لمسمع المستوردة في مرحمة اإلفراج عنيا مف الجمارؾ ، وكذلؾ تخضع 
لمضريبة بسعر الصفر السمع والخدمات التي تصدرىا المشروعات والمدف الحرة واألسواؽ الحرة الى الخارج ، وبالمقابؿ 

حؽ الضريبة عمى ما تستورده ىذه الجيات مف السمع والخدمات البلزمة لمزاولة نشاطيا والمرخص ليا بو داخؿ التست
 ىذه المناطؽ واألسواؽ الحرة ، والتعفى البضائع العابرة مف الضريبة .

تتخذ أساساً لربط  مف قانوف الضرائب العامة عمى المبيعات بأف القيمة الواجب اإلقرار عنيا والتي 11وقد بينت المادة 
الضريبة بالنسبة لمسمع أو ما يؤدى مف خدمات خاضعة لمضريبة ىي القيمة المدفوعة فعبًل في األحواؿ التي يكوف 
فييا بيع السمعة او تقديـ الخدمة مف شخص مسجؿ الى آخر مستقؿ عنو وفقاً  لممجريات الطبيعية لؤلمور، وخبلؼ 

ر المقابؿ في السوؽ في الظروؼ العادية ، وبالنسبة لمسمع المستوردة مف ذلؾ يقدر ثمف السمعة أو الخدمة بالسع
ذة اساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافًا الييا خاج عنيا مف الجمارؾ بالقيمة المتالخارج فتقدر قيمتيا في مرحمة اإلفر 

 الضرائب الجمركية وغيرىا مف الضرائب والرسـو المفروضة عمى السمع والخدمات .
 التسجيل والفواتير والقرارات :ثًا : ثال

( جنيو مصري مف السمع الصناعية 54000تجاوز إجمالي قيمة مبيعاتو)عمى كؿ مكمؼ منتج صناعي بمغ او 
، وتـ تعديؿ ؿالمنتجة محميًا والخاضعة لمضريبة أو المعفاة منيا خبلؿ اإلثني عشر شيرًا السابقة عمى تاريخ العم

التنفيذية   البلئحة ا بمغ او تجاوز الحد المحدد فيى مورد الخدمات الخاضعة لمضريبة إذىذا الحد فيما بعد ، وعم
أف يتقدـ الى مصمحة الضرائب بطمب التسجيؿ وفقًا لمنموذج المعد ليذا الغرض وكذلؾ بالنسبة لممستورد ووكبلء 

الى المصمحة لتسجيؿ بياناتو  ويجوز لمشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لـ يبمغ حد التسجيؿ أف يتقدـ التوزيع .
ويمتـز المكمؼ بمسؾ السجبلت والدفاتر  التنفيذية . البلئحة وضاع واإلجراءات التي تحددىاطبقًا لمشروط واأل

المحاسبية المنتظمة ، وتقديـ اإلقرارات الشيرية عف الضريبة المستحقة وفقًا لمنموذج المحدد خبلؿ الثبلثيف يومًا 
المحاسبة أو المدة المحددة في القانوف الضريبي حيث يحرر المكمؼ او المسجؿ الفاتورة التالية إلنتياء شير 

 الضريبية عند بيع السمعة أو أداء الخدمة الخاضعة لمضريبة .

 خصم الضريبة والعفاء منيا :رابعًا : 
اتو مف السمع يقوـ المكمؼ بالضريبة والمسجؿ لدى مصمحة الضرائب بخصـ الضريبة المستحقة عمى قيمة مبيع

، يمو مف ىذه الضريبة عمى المدخبلتماسبؽ سداده مف ضريبة عمى المردودات مف المبيعات وماسبؽ تحم
وكذلؾ الضريبة السابؽ تحميميا عمى السمع المبيعة بمعرفة المكمؼ في كؿ مرحمة مف مراحؿ توزيعيا طبقًا 

بة الخصـ أكبر مف الضريبة المستحقة عمى لمشروط المحددة ، وفي حاالت التصدير إذا كانت الضريبة الواج
المبيعات لدى المكمؼ ، عمى المصمحة رد الفرؽ . وبالنسبة لئلعفاءات فقد حدد القانوف قائمة وجدوؿ خاص 
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بالسمع والخدمات المعفاة مف الضريبة عمى المبيعات ، وكاف المشرع قد حدد وبشرط المعاممة بالمثؿ مايشتريو 
السمؾ الدبموماسي والقنصمي األجانب العامميف غير الفخرييف أو مايشترى أو  لئلستعماؿ الشخصي أعضاء

يستورد لمسفارات والمفوضيات والقنصميات غير الفخرية لئلستعماؿ الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات 
مف اجميا  الروحية واألدخنة . وحظر التصرؼ في األشياء التي أعفاىا القانوف في غير األغراض التي أعفيت

خبلؿ الخمس سنوات التالية لئلعفاء ، وتـ إعفاء كافة السمع والمواد والمعدات والجيزة والخدمات البلزمة 
 ألغراض التسميح والدفاع واإلمف القومي وكذلؾ الخامات ومستمزمات اإلنتاج واألجزاء الداخمة في تصنيعيا .

لمضريبة العامة عمى المبيعات والتعديبلت التي ادخمت أىـ المشاكؿ والعقبات التي ظيرت في التطبيؽ العممي 
 عمييا مقارنة بالضريبة عمى القيمة المضافة :

% فقد ظير في التطبيؽ العممي عدة  10بالرغـ مف تحديد فئة الضريبة بالقانوف فبالنسبة لسعر الضريبة و  (1
التعقيدات المحاسبية في  % مما فتح الباب عمى الكثير مف 45% ،  25% ،  10% ،  5فئات تتراوح بيف 

التعامؿ مع المكمؼ ، مما جعؿ الكثير مف المكمفيف يمجأ الى التيرب مف الضريبة الذي زاد في األعواـ 
 األخيرة نتيجة عدـ إصدار الفواتير الرسمية أو التبلعب فييا بداية مف المستورد وحتى تاجر التجزئة .

جنيو لمتاجر أثر سمبي عمى  150000جنيو لممنتج و 54000كاف لحد التسجيؿ وبالنسبة لحد التسجيؿ  (2
المكمفيف حيث زادت األعباء عمى صغار الصناع ولـ تكف تتناسب مع الحصيمة الضريبية ، األمر الذي 
جعؿ مف ىذه المشاريع تنخفض ، مما زاد مف المطاليب بإعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ووضع 

ت بعد انتياء فترة اإلعفاء ، وبالتالي تشجيعيا عمى امتصاص البطالة اسموب مبسط لمحاسبة ىذه المشروعا
 جنيو مصري لممنتجيف ومؤدي الخدمات والتجار . 500000، وقد تـ رفع حد التسجيؿ الى 

لقد طبقت السمطات الضريبية الضريبة عمى المبيعات عمى مراحؿ بدًأ مف المستورديف وكبار التجار في  (3
قيا عمى تجار التجزئة والبائعيف ، ىذا األمر جعؿ المستورد وكبار التجار يستردوف المرحمة األولى ولـ تطب

الضريبة مف تجار التجزئة الذيف لـ يخضعوا لمضريبة في المرحمة األولى ، ومف ثـ قاـ تجار التجزئة ببيع 
زء مف الضريبة السمع محممة بالضريبة التي لـ يكونوا مطالبيف فييا وبذلؾ يكوف تجار التجزئة استردوا ج

ر حصموا عميو بدوف وجو حؽ أو اليستحقيا ألنيا مف المفترض أف تدفع خالمدفوعة لممستورديف والجزء اآل
لمصمحة الضرائب ولكنو لـ يوردىا لمدولة ألنو غير مطالب بالتوريد األمر الذي أدى إلرتفاع األسعار 

ضعة لمضريبة في المراحؿ األولى والثانية واألسوء مف ىذا عمؿ تجار البضائع والخدمات التي لـ تكف خا
عمى رفع األسعار بحجة زيادة األسعار بسبب ضريبة المبيعات ، التي لـ يدفعوىا اصبل ولـ تكف مطبقة 

 عمييـ .

 11طبقًا ألحكاـ القانوف رقـ  (1)لقد خضعت كافة السمع الرأسمالية المستوردة مف الخارج لضريبة المبيعات (4
التفريؽ بيف السمع الرأسمالية المحمية الصنع والمستوردة مما أخؿ بمبدأ العدالة الضريبية، ولـ يتـ  1991لمعاـ 

                                                      

 2008يونيو  3( تقرير لصحيفة الوفد تاريخ 1)
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وكثرت المطاليب بإعفاء السمع الراسمالية مف الضرائب وحسـ األمر في النياية بخصـ الضرائب عمى السمع 
 الراسمالية.

معفاة ومف سمع خاضعة الغير ظيرت مشاكؿ عدة مف خبلؿ بيع السمع المعفاة مف الضريبة الى الجيات  (5
لمضريبة الى جيات معفاة منيا مثؿ السمع والخدمات المباعة لوزارة الدفاع واألمف القومي ، وبالنتيجة تـ 
إخضاع السمع المعفاة والمباعة لمسعر الصفر وليس إعفاؤىا ، حيث تتمتع السمع الخاضعة لسعر الصفر 

راحؿ سابقة وبالتالي تـ القضاء عمى المشاكؿ الناتجة لمخصـ الضريبي عف اي ضريبة سبؽ سدادىا في م
 عف عدـ خصـ الضريبة عمى مدخبلت السمع المعفاة .

كاف إلدخاؿ الضريبة عمى خدمات التشغيؿ لدى الغير بقرار جميوري أثر سمبي عمى المكمفيف ، حيث تـ  (6
مى المدخبلت عند اعداد اعتبار خدمة التشغيؿ لدى الغير عمى أنيا ضريبة نيائية غير واجبة الخصـ ع

اإلقرار الشيري لمضريبة عمى المبيعات ، ومف المعروؼ أف أغمب خدمات التشغيؿ لدى الغير تأتي في أي 
مف المراحؿ اإلنتاجية التي تدفع بالمنتج إلستخداـ خدمات الغير عمى السمع محؿ اإلنتاج في أي مف المراحؿ 

المنتج ىو المستيمؾ النيائي ليذه الخدمة ، وبالتالي اليجوز اإلنتاجية ، واعتبرت مصمحة الضرائب المصرية 
خصـ ىذه الضريبة عند حساب الضريبة العامة عمى المبيعات واعتبارىا عنصر مف عناصر التكمفة 

 .(1)لممنتج

 لمضافة :أثر التعديالت التي أدخمت عمى الضريبة العامة عمى المبيعات والنتقال لتطبيق الضريبة عمى القيمة اخامسًا : 
لقد كانت الضريبة عمى القيمة المضافة نتيجة طبيعية لمتعديبلت التي أدخمت عمى العقبات والمشاكؿ في التطبيؽ 
العممي لمضريبة العامة عمى المبيعات في مصر. ويمكف إيجاز أىـ اإليجابيات التي نتجت مف خبلؿ ىذا التحوؿ 

  :لتطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة في مايمي
 ـ التخمص مف العقبات الكثيرة الناتجة مف تطبيؽ المرحمة األولى عمى المنتج والمستورد فقط ، بداًل مف ت

تطبيقيا عمى جميع المراحؿ مف المنتج والمستورد ومؤدي الخدمة الى تاجر الجممة وتاجر التجزئة في نفس 
نظـ في مصرخاصة في قطاع ، لقد كاف السبب في اتباع ىذا اإلسموب عدـ وجود مجتمع أعماؿ م الوقت

 وعدـ وجود جياز اداري قادر عمى احكاـ الرقابة عمى عمميات التحصيؿ حتى مرحمة التجزئة ، التجارة ،
والعمؿ عمى تأميف التطبيؽ في مراحمو األولى بتكميؼ القطاعات المنظمة نسبيًا والتي لدى مصمحة الضرائب 

ع تجارة التجزئة مف أكثر القطاعات اإلقتصادية ضرورة خبرة في التعامؿ معيا ،حيث مف المعروؼ أف قطا
فإجراءات الخصـ الضريبي آليًا والفحص لكؿ مف المشتريات والمبيعات أمور يمكف تطبيقيا مف  لمتعاوف ،

الناحية النظرية في جميع المراحؿ التي تسبؽ تجارة التجزئة ، إال أنو يتعذر إجراء مثؿ ىذا الفحص بالنسبة 
زئة نفسيا ألف المستيمكيف النيائييف اليحؽ ليـ المطالبة بخصـ أية مبالغ ضريبية عمى لمبيعات التج

مشترياتيـ ،ودلت التجارب في البمداف التي طبقت الضريبة عمى القيمة المضافة معاناة تجار التجزئة وصغار 

                                                      

 . 15/9/1999مصر ، ( جريدة العالـ اليـو 1)
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لتفضيمية لبعض التجارمف عدة مشاكؿ ووجود تبايف في المعاممة الضريبية ممايثير الشعور بالمعاممة ا
األمر الذي يؤثر عمى اإللتزاـ الطوعي ،وبالنتيجة إنعداـ العدالة ومساوئ التطبيؽ جعؿ بعض  المشروعات ،

الدوؿ تقوـ بإلغاء بعض األنظمة التي اتبعتيا في ىذه المعاممة التفضيمية مثؿ تركيا التي ألغت نظاـ إخضاع 
 .(1)ر ضريبي اعمى مف سعر األساسالسمع المباعة الى الشركات الصغيرة المعفاة لسع

  ونتيجة لذلؾ فإف القياـ بإعفاء األنشطة الصغيرة والسماح ليا بالتمتع ببعض المميزات نتيجة ذلؾ يعد مف
أفضؿ البدائؿ ،لكف بالمقابؿ يجب بقاء حجـ المبيعات الذي يحدد حداإلعفاء منخفضًا ويجب أاليتـ التمييز 

رة أخرى ،وأف يتـ تقسيـ المنشأة الصغيرة الى فئتيف وفقًا لرقـ األعماؿ بيف تجار التجزئة وأية منشأة صغي
(2)ووفقًا لنظاـ معيف في اإلعفاء والتسجيؿ 

 

  زاد اإلنتظاـ في التعامبلت بيف األنشطة الخاضعة لمضرائب وزاد الخضوع لمرقابة وذلؾ مف خبلؿ زيادة
 ريات والمدخبلت في العممية اإلنتاجية .اإلعتماد عمى الفواتير كأساس لمتحصيؿ ولخصـ ضريبة المشت

  لقد تـ القضاء عمى كثير مف مشاكؿ التراكـ والتيرب الضريبي الناتج مف عدـ السماح بالخصـ الضريبي في
 ظؿ تطبيؽ الضريبة العامة عمى المبيعات .

 ثناء في لقد تـ التوسع في خضوع الخدمات كأساس لتطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة بداًل مف اإلست
 وتـ تعميـ مبدأ الخصـ الضريبي عمى السمع والخدمات .،الخضوع 

  زادت الحصيمة الضريبية وأصبحت دورية التحصيؿ وذات تكمفة منخفضة ، األمر الذي ساىـ في تحقيؽ
، وانخفض العبء الضريبي  (صحة ، تعميـ ، تأمينات إجتماعية) خدمات إضافية لطبقات المجتمع الفقيرة

 ت الوسطى والفقيرة إلرتباط الضريبة بمستوى اإلنفاؽ ومف ثـ مستوى الدخوؿ .عمى الطبقا

  جنيو لكافة األنشطة والقطاعات كبير األثر عمى  500000لقد كاف األثر الناتج مف زيادة حد التسجيؿ الى
 الحفاظ عمى األعماؿ وتفادي تجزئة األنشطة لممسجميف الذيف يمجؤوف الى ىذه األساليب لتفادي الضريبة .

 ح بخصـ الضرائب السابؽ سدادىا تـ تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة عمى نشاط المقاوليف وتـ السما
عمى الخدمات التي تـ تنفيذىا في أعماؿ المقاولة وكذلؾ الخصـ عمى اآلالت ومعدات العمؿ وقطع الغيار 
المستخدمة في أداء خدمات ىذا القطاع الخاضعة لمضريبة ، وكذلؾ خصـ الضريبة السابؽ سدادىا عمى 

خصـ عمى فترات تتناسب وفترات اإلىتبلؾ ليذه األصوؿ ، ، وأمكف السماح بال األصوؿ الثابتة والمتداولة
وكذلؾ كاف لرفع حد التسجيؿ في أعماؿ المقاوالت نظرًا لضخامة رأس الماؿ المستثمر في ىذا النشاط األثر 
اإليجابي في زيادة تشجيع صغار المقاوليف لمقياـ بيذا النشاط وعدـ تحميميـ بأعباء ضريبية إضافية تعرقؿ 

 ؿ .ىذه األعما

                                                      

األطعمة ، المبلبس ، ) التجزئةكثيرة ىي المبلحظات عمى ىذا النظاـ منيا أنو اليطبؽ إالعمى عدد محدود مف تجار  (1)
المفروشات ، الكتب ، الخرداوات (حيث ىوامش الربح موحدة ،ويؤدي الى تعقيد عمؿ الشركات التي تبيع منتجاتيا أو خدماتيا 
الى المموليف المسجميف وغير المسجميف وكذلؾ المستيمكيف النيائييف ، األمر الذي يتطمب التعامؿ مع كثير مف الوثائؽ 

فة ،وكذلؾ مف المبلحظات عمى ىذا النظاـ أنو سيحوؿ عبء اإلدارة الضريبية الى المورديف وحاصة الذيف يتعامموف مع المختم
  Alan A .Tait, Value Added Tax  International ……….p118 صغار التجار.

(2)   Alan A .Tait, Value Added Tax  International ……….p211 
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الى التطبيق التدريجي  تقييم التجربة المصرية في تطبيق الضريبة العامة عمى المبيعات وانتقاليا   سادسًا : 
 لمضريبة عمى القيمة المضافة :

بشاف الضريبة العامة عمى  1991لمعاـ  11جيود اإلصبلح الضريبي في مصر منذ إصدار القانوف رقـ أثمرت 
الى تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة  مف خبلؿ اإلصبلحات والتعديبلت التي  المبيعات واإلنتقاؿ التدريجي

 عمى الضريبة لتعميـ وكاف واكبت التطبيؽ العممي لضريبة المبيعات األثر الكبير في توسيع القاعدة الضريبية 
 والسمف والزيت رالسك مثؿ والضرورية األساسية والخدمات لمسمع اإلعفاءات مراعاة مع والخدمات السمع كافة

 األمر ، المكمفيف بيف الضريبية العدالة مف نوع تحقيؽ في الكبير الدور والتعميمية الصحية والخدمات واألدوية
 . الضريبية واإلدارة المموليف بيف اإلستقرار تحقيؽ عمى ساعد الذي

 
 ( 02) جدول رقم

 نيو مصري(يوضح إيرادات الضريبة عمى القيمة المضافة في مصر   )مميون ج 
 

 العاـ
حصيمة 

الضريبة عمى 
VAT 

 معدؿ النمو
إجمالي 
اإليرادات 
 السيادية

 VATنسبة اؿ
مف إجمالي 
 اإليرادات

الناتج المحمي 
اإلجمالي باألسعار 

 الجارية

 VATنسبة اؿ
مف الناتج 
 اإلجمالي

2000/2001 16525 0.1% 49846 33.2% 332544 4.97% 
2001/2002 16774 1.5% 50182 33.4% 354564 4.73% 
2002/2003 18300 9.1% 54616 33.5% 390619 4.68% 
2003/2004 21002 14.8% 66785 31.4% 456342 4.6% 
2004/2005 24727 17.7% 71957 34.4% 504628 4.9% 
2005/2006 25500    594108 4.29% 
  WWW.SalesTax .Gov.EGالمصدر : مصمحة الضرائب عمى المبيعات في مصر  

ميار جنيو مصري في م  16.5مف  الضريبة عمى القيمة المضافة  زادت حصيمة( 15نبلحظ مف الجدوؿ رقـ )
، وزادة  %17.7، و وبمعدؿ نمو  2004/2005 مميار جنيو مصري في العاـ  24.7الى   2000/2001العاـ 

في العاـ  33.2 الى إجمالي الموارد  العامة لمدولة مفضافة قيمة الممساىمة اإليراد الضريبي لضريبة ال
% مف الناتج المحمي 4.9، وكذلؾ شكمت مايقارب  2004/2005في العاـ %  34.4لى ا 2000/2001

 .(1) 2004/2005اإلجمالي المصري في العاـ 
قد تحقؽ اليدؼ المالي وبالتالي فوتـ ذلؾ مف خبلؿ جياز إداري قوي قادر ولديو اإلمكانات وأدوات العمؿ .  -

ليذه الضريبة ،وبالمقابؿ فقد كاف لصندوؽ النقد الدولي األثر الواضح في المشاورات وتقديـ النصائح الفنية 

                                                      

 صمحة الضرائب عمى المبيعات المصرية .( الشؤوف المالية ، م1)

http://www.sales/
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ليتـ اإلنتقاؿ الى ضريبة القيمة المضافة وبالتالي تصحيح كثير مف اإلختبلالت في المؤشرات اإلقتصادية في 
 ؿ عمى الموارد اإلضافية مف الصندوؽ .بيئة اإلعماؿ المصرية وذلؾ بغية الحصو 

إف مف أىـ الدروس المستفادة مف التجربة المصرية في اإلنتقاؿ لتطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة ىي  -
 سعييا لتطوير الجياز اإلداري وفؽ احدث نظـ اإلدارة ، واستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة 

ورفع  ، وتبسيط وتطوير وتوثيؽ إجراءات العمؿ ، ((1)مة في تطوير األداءأدوات العمؿ واستخداـ الميكنة الشام )
واحكاـ الرقابة عمى المجتمع الضريبي ، ورفع الوعي  كفاءة أعماؿ الفحص والحد مف حاالت التيرب الضريبي ،

دارتو بيدؼ خمؽ بيئة عمؿ نظي الضريبي ومد جسور الثقة مع المسجميف ، فة وتطوير وتحديث ظروؼ العمؿ وا 
تحقؽ التواصؿ بيف الجياز والمجتمع الضريبي ، مف خبلؿ تطوير الييكؿ التنظيمي بما يتبلئـ مع اتساع 
المجتمع الضريبي، وتجمت مظاىر التطوير في وضع معايير لقياس األداء ، وتطوير نظاـ الحوافز ونظاـ 

والعمؿ عمى تحقيؽ  ططة والمستمرة ،المعمومات بحيث يكوف شامؿ ومتكامؿ ، واإلىتماـ بالعممية التدريبية المخ
األىداؼ المنشودة وفقًا لخطة مدروسة ، وبالمحصمة كاف الوصوؿ إليرادات الدولة بأعمى كفاءة إقتصادية ممكنة 
وبعدالة مف خبلؿ جياز إداري قوي وقادر وفي إطار معايير واضحة وموضوعية . وكانت النتيجة أف ارتفعت 

عدد المسجميف في الضريبة  وذلؾ لتوفر جوانب العدالة في الفحص والربط مف نسبة اإللتزاـ الطوعي واتساع 
وبمغت نسبة اإللتزاـ في بداية اإلنتقاؿ لممرحمة الثانية  ومستوى القائميف عميو ، (2)خبلؿ اإلرتقاء بطرؽ الفحص

، نتيجة  %(65يؽ )مف تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة عمى تجارة الجممة وتجارة التجزئة في بداية التطب
الجيود التي بذلت في التنسيؽ مع الييئات التجارية المختمفة بما فييا الييئات التي تمثؿ صغار ومتوسطي تجارة 

 التجزئة . 
ويمكف القوؿ بأف الجيود المبذولة أثمرت في خمؽ بيئة عمؿ نظيفة وفي تحقيؽ الرضا الوظيفي لمعامميف وتحقيؽ 

 اء ىذا الجياز اإلداري .رضا المتعامميف مف خبلؿ بن
 الوضوح الكثير مف الى بحاجة مازاؿ مصر في المضافة القيمة عمى الضريبة لتطبيؽ اإلنتقاؿ ويرى الباحث أف

الكثير مف الغموض ، ورغـ اإلجراءات واإلصبلحات المتخذة  يكتنفيا التي والتشريعات القوانيف في والشفافية

                                                      

استخداـ العديد مف األنظمة   -التحصيؿ    -معالجة اإلقرارات    -التشغيؿ اإللكتروني الكامؿ لمعمميات الضريبية )التسجيؿ   (1)
ظـ معمومات ن  - GSTACS  2نظاـ معمومات الضريبة عمى المبيعات  – 1اإللكترونية لعدد مف أنشطة العمؿ بالمصمحة منيا : 

 – GIS     ،5نظاـ الخرائط الجغرافية  – 4نظاـ الحصر ،  – 3 –أسموب تحميؿ المخاطر –فحص دفاتروسجبلت المسجميف 
نظاـ الشؤوف المالية  – 8نظاـ التنبؤ بالظروؼ اإلقتصادية العامة ،  -7نظاـ الشؤوف القانونية ،  – 6نظاـ المتابعة والتحصيؿ ، 

 نظـ اإلجتماعات عف بعد ( . –الخدمة الصوتية  –البريد اإللكتروني  –العمبلء )خدمة اإلنترنت  نظاـ – 9واإلدارية ، 
لقد تـ استحداـ نظاـ إدارة المخاطر في تحديد عينة الفحص اإلنتقائي ،حيث ييدؼ ىذا النظاـ الى مراعاة مقدرة الجياز  (2)

ريبي ،وتحفيض تكمفة التحصيؿ وايجاد نظاـ فعاؿ لمرقابة عمى الضريبي عمى القياـ بعمميات الفحص والمراجعة لممجتمع الض
المجتمع الضريبي ،ويعتمد نظاـ إدارة المخاطر عمى توفر قاعدة بيانات عف كافة المسجميف  ،ووضع مجموعة مف المعايير 

 تحدد مدى اإللتزاـ لممسجؿ ووضع وزف نسبي لكؿ معيار،بحيث كمما زادت الدرجة زاد الشؾ .
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المضافة لـ تستطيع  تحقيؽ أو تطبيؽ ىذه الضريبة بشكؿ كامؿ ،  كطريؽ لموصوؿ الى الضريبة عمى القيمة
 الفئات لكثرة وكاف ، (1)بسبب الكثير مف المشاكؿ التشريعية والتطبيقية وأىميا مشكمة الخصـ الضريبي 

 وحسابيا خصميا عند الضريبة معالجة في السمبي األثر الضريبية اإلقرارات تقديـ موعد ولقرب الضريبية
 .  المستحقة الضريبة لسداد الشركات سيولة عمى سمبياً  ذلؾ وانعكاس

تعتبر التجربة المصرية مف التجارب الرائدة في تطبيؽ الضريبة العامة عمى المبيعات وكيفية اإلنتقاؿ الى 
وتسعى الحكومة المصرية مف خبلؿ العمؿ المستمر لمتطوير واإلصبلح  الضريبة عمى القيمة المضافة ،

صبل ح اإلدارة الضريبية ، باعتبار اإلصبلح الضريبي الناجح يعتمد عمى إنشاء إدارة ضريبية تتسـ الضريبي وا 
 بالفاعمية والكفاءة والعدالة . 

  

                                                      

المشاكؿ في التطبيؽ العممي لضريبة القيمة المضافة ، مشكمة خضوع تجار التجزئة في مصر وخضوع بعض  مف أىـ (1)
القطاعات ذات الطبيعة الخاصة ومشكمة خضوع خدمات التشغيؿ لدى الغير، ومشكمة قطاع الغزؿ والنسبج والصناعات 

يعية مشكمة تعميـ الخصـ الضريبي وتعدد األسعار متعددة المراحؿ ،باإلضافة لممنشاكؿ المحاسبية ، ومف المشاكؿ التشر 
 وأساليب الفحص الضريبي .
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 المبحث الثالث
 التجربة المبنانية في تطبيق الضريبة عمى القيمة المضافة

 
 مقدمة :أواًل : 

ة أثر ادخاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة الى سجاؿ طويؿ تـ بيف مختمؼ فئات المجتمع المبناني في دراس
النظاـ الضريبي المبناني ، وبرغـ اإلختبلؼ في وجيات النظربيف مؤيديف إلدخاؿ الضريبة وماسوؼ تحققو مف 
إيجابيات بدًأ مف زيادة الحصيمة في الموارد التي ستدخؿ الخزينة العامة وتقميصيا لمعجز المزمف وبالتالي 

ف الوضع اإلقتصادي بشكؿ عاـ ، ونظرة المعارضيف المذيف رؤوا فييا زيادة في األعباء انعكاسيا عمى تحسي
المالية عمى المواطف المبناني الذي يعجز عف مواجيتيا . وانتيى األمر بإحداث قانوف الضريبة عمى القيمة 

ضروريات النظـ . واعتبر المؤيدوف إلدخاؿ الضريبة بأنيا مف  1/2/2002المضافة ودخؿ حيز التنفيذ في 
 المالية الحديثة وخصوصًا بعد التوجيات الميبيرالية وفتح الحدود بيف البمداف أماـ البضائع والخدمات المستوردة ،

وسعي الدولة المبنانية عبر إبراـ الكثير  ، (1)لمرسوـ الجمركية وانخفاضيا  ومانتج مف ىذا اإلنفتاح مف انحسار
وكذلؾ مع اإلتحاد األوروبي  وذلؾ لمواكبة التحرر العالمي وأحد مسارات  مف اإلتفاقيات مع الدوؿ المجاورة

العولمة في السعي لئلنضماـ لمنظمة التجارة العالمية وقياميا بكؿ مايسيؿ ليا الدخوؿ في الشراكة مع اإلتحاد 
 األوروبي ، وبالتالي فتح اآلفاؽ أماـ اإلقتصاد الوطني وتعميؽ منافستو وتعزيز انتعاشو .

ؼ نقـو بئلطبلع عمى التجربة المبنانية في تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة مف خبلؿ أواًل التعرؼ عمى سو 
العمميات واألشخاص الخاضعيف لمضريبة ، والعمميات واألشخاص خارج نطاؽ الضريبة ، وكيفية الحسـ واصوؿ 

موف بالضريبة ، واإلطبلع عمى أىـ أو معدؿ الضريبة وماىي واجبات الممز  ومف ثـ معرفة مقدار التحصيؿ ،
األنشطة المعفاة منيا وكذلؾ أىـ المواد والخدمات المعفاة ، وثانيُا تقييـ التجربة المبنانية في تطبيؽ الضريبة عمى 

  القيمة المضافة .

                                                      

 % مف السمع المستوردة معفى مف أي رسـو جمركية 37( 1)
 % 5% مف مجموع السمع يخضع لتعرفة جمركية  46     
 % .5% يبقى خاضع مف السمع المستوردة لرسـو جمركية أكثر مف 17     
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 العمميات واألشخاص الخاضعين لمضريبة عمى القيمة المضافة :ثانيًا : 

 العمميات الخاضعة لمضريبة   - أ
وتقديـ الخدمات لقاء عوض التي تتـ داخؿ األراضي المبنانية  (1)لمضريبة عمميات تسميـ األمواؿ تخضع -1

مف قبؿ شخص خاضع لمضريبة ، ويعتبر بمثابة تسميـ أمواؿ لقاء عوض ، قياـ الخاضع لمضريبة 
مى باقتطاع سمع وأصوؿ مف مؤسستو كاف سبؽ وحسـ بصورة جزئية أو شاممة مف الضريبة المستوجبة ع

مبيعاتو الضريبة التي أصابتيا ،ذلؾ مف أجؿ تخصيصيا لحاجاتو الخاصة أو لحاجات مستخدميو ، أو 
تقديميا لمغير مف دوف عوض وكذلؾ تخصيص سمع أو خدمات أو أصوؿ ألغراض مؤسستو صنعيا أو 
شيدىا أو اكتسبيا أو استوردىا في اطار ممارسة نشاطو أو تخصيصيا مف أجؿ ممارسة نشاط غير 

 خاضع لمضريبة .

 عمميات األستيراد التي يقـو بيا اي شخص أكاف خاضعًا لمضريبة أـ غير خاضع ليا . -2

 األشخاص الخاضعين لمضريبة   - ب
يخضع لمضريبة كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقوـ مف خبلؿ ممارستو نشاطًا اقتصاديًا بصورة مستقمة بعمميات 

معفاة مف الضريبة مع حؽ الحسـ شرط أف يتجاوز رقـ اعمالو تسميـ أمواؿ أو تقديـ خدمات خاضعة لمضريبة أو 
في أربعة فصوؿ متتالية خمسمائة مميوف ليرة لبنانية ، ويمكف لؤلشخاص الذيف يتراوح مجموع رقـ أعماليـ بيف 

 ليرة لبنانية طمب اخضاع أنفسيـ اختياريًا لمضريبة . مميوف وخمسمائةمميوف  مائة وخمسوف

  الخارجة عن نطاق الضريبة عمى القيمة المضافةاألشخاص والعمميات   - ت
األراضي الغير مبنية التخضع لمضريبة ، وكذلؾ الدولة ممثمة بأشخاص الحؽ العاـ والبمديات التخضع لمضريبة 
عمى القيمة المضافة في كؿ مايتعمؽ بالعمميات التي يقوموف فييا بوصفيـ سمطة عامة ، ولو تقاضوا عوائد أو 

 كات ، لكف عند القياـ بنشاطات التي تستيدؼ الربح فإنيـ يخضعوا لمضريبة مثؿ : بدالت أو اشترا
األسواؽ اإلستيبلكية   - اإلعبلـ المرئي والمسموع –الماء والكيرباء  -اإلتصاالت  -تأجير األمبلؾ الخاصة 

 .(2)ياتالتعاون –المرافئ والمطارات  -مواقؼ السيارات  -التبغ والتنباؾ  -والمسالخ والمخازف 
 

 معدل الضريبة والحسم والتحصيل :ثالثًا : 
لقد حدد المشرع المبناني معدؿ الضريبة عمى القيمة المضافة عمى جميع العمميات التي تقـو ضمف األراضي 

% ، وتحتسب الضريبة المتوجبة في ذمة الخاضع لمضريبة في نياية كؿ شير مف أشير 10المبنانية بمعدؿ 

                                                      

القانوف : قياـ الخاضع لمضريبة بنقؿ الحؽ بالتصرؼ كمالؾ ، بماؿ مادي منقوؿ أو غير منقوؿ الى  ( تسميـ االمواؿ بمفيـو1)
 الغير ، كالبيع أو المقايضة .

 مف القانوف الضريبة عمى القيمة المضافة في الجميورية المبنانية . 5(  المادة رقـ 2)
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ما فيما يخص الحسـ عمى الضريبة حيث يحؽ لمخاضع لمضريبة أف يقتطع مف أصؿ السنة الميبلدية . أ
الضريبة الممـز بتأديتيا عف فترة محاسبية معينة مجمؿ قيمة الضريبة القابمة لمحسـ عف الفترة ذاتيا ، وينشأ حؽ 

لتي أصابت األمواؿ الحسـ عندما تصبح الضريبة القابمة لمحسـ متوجبة األداء ، والضريبة القابمة لمحسـ ىي ا
والخدمات التي حصؿ عمييا الخاضع لمضريبة مف شخص آخرخاضع ليا وكذلؾ األمواؿ والخدمات التي 

 استوردىا بما في ذلؾ األصوؿ الثابتة في إطار ممارسة نشاطو اإلقتصادي لمقياـ بإحدى العمميات التالية : 
  تسميـ األمواؿ وتقديـ الخدمات الخاضعة لمضريبة 

 لعمميات المتعمقة بالتصدير والعمميات المشابية وعمميات النقؿ الدولي المعفاة مف الضريبة مثؿ تسميـ وكذلؾ ا
األمواؿ وتقديـ الخدمات المصدرة لمخارج أو لممناطؽ الحرة داخؿ األراضي المبنانية وكذلؾ عمميات تصدير 

ت والمصالح العامة والبمديات فيما الذىب لممصارؼ المركزية وتسميـ األمواؿ وتقديـ الخدمات الى اإلدارا
، أما اإلعفاءات التي تتـ عمى عمميات مصادرخارجية عمى شكؿ قروض وىبات يخص الجزء المموؿ مف

النقؿ الدولي فتشمؿ تسميـ أو تحويؿ او تصميح أوصيانة أو استئجار أو تأجير السفف البحرية المخصصة 
اء أجر، وسفف اإلنقاذ والمساعدة وتمؾ المخصصة لمصيد لممبلحة في عرض البحروالتي تؤمف حركة النقؿ لق

البحري ،ووسائؿ النقؿ الجوي التي تستعمميا شركات المبلحة الجوية لقاء أجر، وكذلؾ الخدمات التي تقدميا 
                          .                             (1)السفف ووسائؿ النقؿ الجوي وحموالتيا لقاء عوض، والنقؿ الدولي لؤلشخاص والبضائع

 واجبات الممزمون بالضريبة والخاضعين ليا : رابعًا : 
أف يتقدـ بطمب التسجيؿ لدى إدارة الضريبة عمى القيمة المضافة في ميمة شيريف ابتداءًا مف آخريوـ مف  -1

عبلـ إدارة الضريبة عف أي تغير في  الفصؿ الذي تكوف قد توفرت خبللو شروط الخضوع لمضريبة ، وا 
 النشاط أو العنواف .

يقوـ بتقديـ تصريح دوري في ميمة عشريف يومًا مف انتياء فترة احتساب الصريبة وكما ىو محدد في القانوف  -2
 ومقدار الضريبة المطموب حسميا وذلؾ عمى نماذج ورقية أو الكترونية معدة مسبقًا ليذا الغرض .

 او استبلـ لؤلمواؿ أو تقديـ الخدمات ألي شخص كاف . يمتـز المكمؼ بإصدار الفواتيرعند كؿ عممية تسميـ  -3

يمتـز المكمؼ بمسؾ الدفاتر وينظـ المستندات المحاسبية عمى اساس الربح الحقيقي وحفظ الدفاتر والفواتير  -4
بلدية التي أنشأت خبلليا والمستندات المحاسبية لمدة أربع سنوات اعتبارًا مف تاريخ انتياء السنة المي

 . الضريبة

متـز المكمؼ بتأدية الضريبة دفعة واحدة ضمف ميمة تقديـ التصريح الدوري وخبلؿ عشريف يومًا مف انتياء كؿ وي -5
فترة احتساب لمضريبة وذلؾ عف العمميات الخاضعة لمضريبة التي تحققت خبلؿ الفترة المذكورة بعد تنزيؿ قيمة 

 الضريبة القابمة لمحسـ .

                                                      

  20ػ 19( قانوف الضريبة عمى القيمة المضافة ، المواد  1)
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 :1بة عمى القيمة المضافة األنشطة المعفاة من الضريخامسًا : 
تعفى مف الضريبة العمميات التي تتـ داخؿ األراضي المبنانية والمتعمقة بأي مف االنشطة التالية: الخدمات  .1

 التي يقدميا االطباء او اصحاب الميف التي ليا صفة طبية ونفقات االستشفاء.

 التعميـ  .     .2

 ماف والخدمات المتعمقة بيا.الخدمات المصرفية والمالية ، والضماف واعادة الض .3

انشطة الييئات والجمعيات التي التتوخى الربح تحقيقًا لمغايات التي انشأت مف اجميا ، باستثناء النشطة التي  .4
 تقوـ بيا بشكؿ متكرر والتي يشكؿ اعفاؤىا منافسة غير متكافئة لممؤسسات الخاضعة لمضريبة .

 ي يتـ بواسطة سيارات األجرة .النقؿ المشترؾ لؤلشخاص بما في ذلؾ النقؿ الذ .5

 عمميات تسميـ الذىب لممصرؼ المركزي . .6

 المراىنات واليانصيب وسائر ألعاب الحظ . .7

 بيع العقارات المبنية وتأجير العقارات المبنية لمسكف . .8

 أعماؿ المزارعيف بالنسبة لتسميـ محاصيميـ الزراعية . .9
 المبناني مف الضريبة عمى القيمة المضافة فنشمؿ مايمي : أما فيما يخص المواد والخدمات التي أعفاىا المشرع 

الخبز، الطحيف، المحـو واألسماؾ، الحميب واأللباف ومشتقاتيما ، األرز، البرغؿ ، السكر، ممح الطعاـ ،  .1
 الزيوت النباتية ، المعكرونة عمى اختبلؼ أنواعيا، والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية األطفاؿ .

 جف واألسماؾ الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتيا الطبيعية.المواشي والدوا .2

الكتب والمطبوعات المماثمة، المجبلت، الصحؼ، الورؽ والكرتوف مف األنواع المستعممة في الكتابة أو   .3
 اؽ النقد.الطباعة وورؽ صحؼ بشكؿ لفات أو صفائح ، الحبر المعد لمطباعة والطوابع البريدية والمالية ، أور 

 الغاز المعد لبلستيبلؾ المنزلي )الغاز البوتاف(. .4
 البذور، األسمدة، العمؼ، المبيدات الزراعية.  .5
 اآلالت الزراعية.  .6
األدوية والمواد الصيدالنية بما فييا األصناؼ لبلستعماؿ الصحي و   األدوات واألجيزة والمعدات الطبية  .7

 المماثمة.والصيدلي كحفاضات األطفاؿ واألصناؼ الصحية 
االحجار الكريمة وشبو الكريمة، االحجار الكريمة وشبو الكريمة التركيبية او المجددة، المؤلؤ، الماس ،   .8

 الذىب والفضة والمعادف الثمينة األخرى والنقود الورقية والمعدنية المتداوؿ بيا.

 .العائدة  فقط لغير المبنانييف،  متراً  15اليخوت والمراكب االخرى وزوارؽ النزىة او الرياضة بطوؿ يتجاوز  .9

 .(2)وسائؿ النقؿ الجوي المستعممة لنقؿ االشخاص والبضائع  .10

                                                      

 .  16لبَىٌ انؼرَجخ ػهً انمًُخ انًؼبفخ فٍ اندًهىرَخ انهجُبَُخ ، انجبة انثبنث ، انًبدح (  (1

 مف اإلعفاءات مف الضريبة عمى القيمة المضافة . 17( المادة 2)
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وعمميات االستيراد المنصوص عمييا في التشريع الجمركي والمتعمقة باإلعفاءات الخاصة برئاسة  .11
نصمية الجميورية ومجمس النوا ب ورئاسة الحكومة وبمنظمة األمـ المتحدة واإلعفاءات السياسية والق

 واليبات الواردة الدارات الدولة والمؤسسات العامة والبمديات.

استيراد األمتعة الشخصية واألدوات المنزلية والعينات التي ال قيمة تجارية ليا كما ىي محددة في التشريع   .12
 الجمركي .

 استيراد اآلليات واالسمحة والذخائر العسكرية. .13

 

 تطبيق الضريبة عمى القيمة المضافة :تقييم التجربة المبنانية في سادسًا : 
الضريبة عمى القيمة المضافة جزء ميـ في عممية " إصبلح األوضاع  المبنانية المالية مسؤولي وزارةيعتبر 

المالية والضريبية في لبناف "وىي ليست كما يعتقد البعض محاولة إرىاؽ المكمؼ والمواطف ، وبالتالي تأثير 
ة عمى مستويات األسعار في لبناف سيكوف منخفضًا ألف الئحة اإلعفاءات تعتبر الضريبة عمى القيمة المضاف

مف أوسع الموائح بيف الدوؿ التي تطبؽ ىذه الضريبة ، حيث تشمؿ البلئحة المبنانية غالبية السمع والخدمات التي 
نيا تعفي يستيمكيا أصحاب المداخيؿ المتوسطة والمنخفضة بؿ عمى العكس ىي أكثر عدالة مف غيرىا كو 

أصحاب الدخؿ المحدود  والمتوسط  مف سمة واسعة مف السمع والخدمات ، كما أنيا تجعؿ إمكاف التيرب مف 
لدولة عمى دفع ضريبة الدخؿ أمرًا في غاية الصعوبة ، وبالتالي فيي ستحقؽ إيرادات ميمة لمخزينة ، ما يساعد ا

 اـ .، ومعالجة الزيادة في الديف العخفض العجز في الموازنة
ومف خبلؿ الدراسة التي أجريت في الجامعة األمريكية في لبناف والتي تناولت انعكاس زيادة نسبة الضريبة عمى 
القيمة المضافة عمى الفقر والمساواة في لبناف ضمف مشروع طرحتو الحكومة ، حيث يتضمف زيادة نسبة 

، وذلؾ بيدؼ تغطية  2010العاـ % في 15، وزيادتيا الى  2008% في العاـ 12% الى 10الضريبة مف 
جراءات تحرير التجارة ،  العجز  في الموازنة العامة والناتج عف اإلنحفاض في اإليرادات العامة نتيجة سياسات وا 
عبر تقدير األثر المباشر عمى اإلستيبلؾ الحقيقي لؤلسر. فقد تبيف أف ارتفاع الضريبة بنقطتيف مئويتيف سيؤدي 

% ، أما ارتفاع نسبة الضريبة 19% ، ولؤلسر الغنية 11تيبلكي لدى األسر الفقيرة الى  خفض اإلنفاؽ اإلس
% فسوؼ يؤدي الى المزيد مف اإلنخفاض في اإلنفاؽ اإلستيبلكي لكؿ األسر مع نسبة أعمى لؤلغنياء 15الى 

 منيا لمفقراء .
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 (06) الجدول رقم
% في العام 04القيمة المضافة في لبنان الى يوضح قياسات انعدام المساواة في مشروع رفع الضريبة عمى 

 . 4101% في العام 02،  من ثم الى  4118
 

 %15بنسبة  VAT %12بنسبة  VAT الوضع الراىف 
 %10.0 %10.0 %9.6 %20حصة استيبلؾ األفقر 
 %37.7 %37.7 %39.3 %20حصة استيبلؾ األغنى 

 %3.77 %3.78 %4.1 %20% الى األفقر 20نسبة األغنى 

 :1لمصدر ا
( الى أف حصة أفقر األسر في اإلستيبلؾ اإلجمالي نادرًا ما تتغير ، بينما حصة 16ويشير الجدوؿ رقـ )

األسر األغنى تنخفض عمى نحو طفيؼ ، وىذا ىو األثر المباشر النحدار أكبر في اإلنفاؽ اإلستيبلكي 
مبنانييف الذيف يعيشوف تحت خط الفقر األدنى الحقيقي لؤلسر الغنية . وبناءًا عمى الدراسة السابقة فإف نسبة ال

% ، 12% عندما ترتفع الضريبة عمى القيمة المضافة الى 10% الحالية الى 8سترتفع مف  ($ لميوـ 2.4)
% .ىذا باإلضافة الى أف نسبة الذيف يعيشوف تحت خط الفقر 15% عندما تصؿ الضريبة الى 16وستبمغ 
% إذا تـ رفع 47% و35% معدؿ الفقر الحالي الى  28ترتفع نسبتيـ مف فمف المتوقع أف  ($ لميوـ4األعمى) 

 % عمى التوالي .15% و12الضريبة الى 
% في لبناف سيكوف لو أثر محدود عمى األسر 12% الى 10ويمكف القوؿ بأف زيادة نسبة الضريبة مف 

قراء ، إال أف الزيادة سوؼ يكوف ليا الشديدة الفقر ألف قائمة اإلعفاءات الحالية عمى الطعاـ والغاز مبلئمة لمف
أثر سمبي عمى األسر متوسطة الدخؿ وتمؾ التي تعيش فوؽ خط الفقر مباشرة ، ومف المتوقع أف ترتفع نسبة 

% وحتى 35% مف المبنانييف سوؼ ترتفع الى 30الذيف يعيشوف تحت خط الفقر األعمى في لبناف والتي تقدر ب
 % .15% و12مى القيمة المضافة الى % إذا ماارتفعت نسبة الضريبة ع50

  

                                                      
(

1
)  Nisreen Salti . Jad chaaban  The poverty and Equity Implications of rise in the value added tax : Amicroeconomic 

simulation for Lebanon ; AMERICAN  Univercity of Beirut , May ,2009 . 
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 (07جدول رقم )
 أثر رفع معدالت الصريبة عمى القيمة المضافة عمى الفقر في لبنان

 خط الفقر األعمى خط الفقر األدنى 
 % 38 %8 معدؿ الفقر الحالي

 % VAT     12 % 10 % 35ارتفاع اؿ
 % VAT     15 % 16 % 47ارتفاع اؿ

 ( .06السابق لمجدول رقم ) المصدر : نفس المصدر
 

لقد استفادت الجميورية المبنانية مف تجارب الدوؿ الغربية والعربية التي عممت عمى تطبيؽ الضريبة عمى القيمة 
، ومحاولة التقميؿ مف السمبيات التي رافقت التطبيؽ العممي ليذه الضريبة ، لقد كاف إلستحداث (1)المضافة 

ادة النظر في التشريعات والقوانيف الضريبية بشكؿ عاـ وعمى اإلدارة الضريبية الضريبة تاثير إيجابي عمى إع
 بشكؿ خاص . ومف أىـ اإلنجازات التي أدى إلييا استحداث الضريبة عمى القيمة المضافة : 

  قرار قانوف اإلجراءات الضريبية ، واعادة عممت الضريبة عمى تحديث وتبسيط القوانيف والتشريعات ، وا 
نشطة اإلقتصادية وفقًا لممعايير المعتمدة دوليًا ، ووضع مشروع قانوف الضريبة الموحدة عمى تصنيؼ األ

مديرية المالية  العامة واستحداث مديرية  –وزارة المالية  إعادة تحديث الييكؿ التنظيمي في تـ لقد. الدخؿ 
ى ىذه المديرية ادارة الضريبة، تتول (التي تقوـ عمى اساس الوظيفة )المياـ -الضريبة عمى القيمة المضافة

ومراقبتيا، وجبايتيا، وتحصيميا وتتألؼ مف المصالح التالية التي تقـو عمى تنظيـ اإلدارة الضريبية بحسب 
 :  المياـ

  .مصمحة التشريع والسياسات الضريبية 
  .مصمحة العمميات 
  .مصمحة التدقيؽ واالستردادات 
  .مصمحة التنسيؽ االداري والمالي 

 مصمحة التشريع والسياسات الضريبية من الدوائر التالية: تتألف
  .دائرة التشريع والسياسات الضريبية 
  .دائرة االلتزاـ الضريبي 
  .دائرة االعتراض واالستئناؼ 

                                                      

( شخصًا مف أصحاب الكفاءات ليكونو مسؤوليف عف إدارة الضريبة عمى القيمة المضافة ،  35أعدت وزارة المالية المبنانية ) (1)
صندوؽ النقد الدولي وخبراء مف بمجيكا وفرنسا ومصر ويساعدىـ مستشاريف أجانب مف اإلتحاد األوروبي والبنؾ الدولي و 

 والمغرب مف أجؿ المساىمة في بناء الكوادر الوطنية البلزمة إلنجاح تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة في لبناف .
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 تتألف مصمحة العمميات من الدوائر التالية:
 دائرة خدمات الخاضعيف.  -
 دائرة معالجة المعمومات.  -
 دائرة التحصيؿ.  -
 بلقات العامة والتوعية. دائرة الع -

 تتألف مصمحة التدقيق واالستردادات من الدوائر التالية:
 دائرة التدقيؽ الميداني.  -
 دائرة المراقبة الضريبية واالستردادات.  -

 تتألف مصمحة التخطيط والتنسيق االداري والمالي من الدوائر التالية:
 دائرة الشؤوف اإلدارية والموظفيف.  -
 ة. دائرة المعموماتي -
 دائرة التنسيؽ اإلداري والمالي.  -
  لقد تـ تحديث اإلجراءات وتطوير أساليب العمؿ ، وخصوصًا في مجاؿ استحداث الرقـ الضريبي الذي ادى

لتسييؿ المعامبلت وذلؾ مف خبلؿ انظمة معمومات مترابطة مع الخزينة والضماف اإلجتماعي ومع السجؿ 
 لبمديات .التجاري والعقاري وباإلضافة الى نظاـ ا

  أدى استحداث الضريبة عمى القيمة المضافة الى تحديث استراتيجية التدقيؽ وذلؾ مف خبلؿ معايير انتقاء
دليؿ  دراسة المعامبلت ، ونشر الممفات وادارة وتحميؿ المخاطر ، وانشاء نظاـ عبلمات لتحديد معايير

 رشيد الطاقة التدقيقية .التدقيؽ الضريبي ، واعبلـ المكمؼ بنتائج التدقيؽ األولي ، وت

  لقد حقؽ استحداث الضريبة عمى القيمة المضافة في الجميورية المبنانية خبلؿ السنوات الماضية منذ البدء
في تطبيقيا جزء كبير مف أىداؼ اإلصبلح المالي وخصوصًا الضريبي حيث زادت موارد الدولة الضريبية 

عمى القيمة المضافة في لبناف منذ العاـ األوؿ عمى  والجدوؿ التالي يبيف التطور في تحصيؿ الضريبية
 . 2007وحتى العاـ  2002تطبيؽ الضريبة في العاـ 

 (08) الجدول
 ()مميون ل . ل                 لألعوام المذكورة إيرادات الضريبة عمى القيمة المضافة في لبنان 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 1451279 1152687 1177275 1248492 903159 732750 الجمارؾالضريبة المحصمة مف قبؿ 
 566382 540525 520048 527478 477560 403097 الضريبة المحصمة داخمياً 

 2017661 1693212 1697323 1775970 1380719 1135847 المجموع

 دمشؽ . – المضافة القيمة عمى الضريبة مؤتمر في مقدـ رضع – المبنانية المالية وزارة في العامة المالية عاـ مدير – بيفاني آالف:  المصدر
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مف خبلؿ اإلعتماد عمى أىـ األسس التي تقـو عمييا وىو التوجو  أدى تطبيؽ الضريبة الى تفعيؿ أداء اإلدارة الضريبية
ثقافة تفعيؿ خدمة المكمؼ وتحسيف جودة الخدمات المقدمة لممكمفيف باإلضافة لزيادة مف خبلؿ  نحو خدمة المكمؼ

المكمفيف لجية حقوقيـ وواجباتيـ ،باإلضافة إلنشاء فريؽ لخدمة المكمفيف والتواصؿ معيـ وذلؾ بالتحضير لتسجيؿ 
والتحضير إلطبلؽ مركز اإلتصاالت لخدمة المكمفيف  ، (E – Taxation) المكمفيف بالخدمات الضريبية اإللكترونية

(Call center ) ،  ونيوصيانة وتحديث الموقع اإللكتر (Web site)  باإلضافة لقياـ اإلدارة الضريبية بتسييؿ الخدمات ،
نجاز المعامبلت عبر البريد اإللكتروني والبريد العادي ،واعتماد آلية تسديد الضرائب عف  لممكمفيف مف خبلؿ إرساؿ وا 

إنشاء نظاـ معموماتي طريؽ المصارؼ ،وتعقب المعامبلت إلكترونيًا ونسبة إنجازىا والمراحؿ التي تمر بيامف خبلؿ 
رساؿ واستقباؿ المعامبلت عف طريؽ اإلنترنت إعادة بناء الثقة والمصداقية . وكانت النتيجة  (1)يخدـ ىذا األمر وا 

خبلؿ برامج . وعبلوة عمى ذلؾ ومف  %90والشفافية في المعامبلت حيث وصمت اإلعفاءات مف الغرامات الى 
 (ية ، ادلة ضريبية مطبوعة ، نشرات وحمبلت توعية اعبلمية بالضريبةمركز استعبلمات ضريب) اإلعبلـ والتوعية

فقد لعبت ىذه اإلجراءات الدور الكبير في إضفاء نوع مف الرضا النفسي لدى  داـ وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة ،خواست
قراراتيـ الضريبية في وما يدؿ عمى ىذه المصداقية والشفافية ونجاح ىذا التواصؿ في زيادة تقديـ المكمفيف إلالمتعامميف 

 .  المواعيد المحددة
 ( 09جدول )

 المحددة ونسب االلتزام الميمة خالل المصرحين يبين تطور عدد
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 26334 19379 17666 15646 9766 8320 عدد المسجميف

 19719 18304 16668 14601 8700 7236 المصرحيف ضمف الميمة
 688 493 572 703 841 945 المتأخريف

 927 582 426 342 225 139 غيرالمصرحيف
 %98.12 %97 %97.59 %97.81 %97.70 %98.33 نسبة اإللتزاـ بالتصريح
 %94.14 %93.35 %95.56 %96.94 %96.23 %98.40 نسبة اإللتزاـ بالدفع

 دمشؽ . – المضافة القيمة عمى الضريبة مؤتمر في مقدـ عرض – نانيةالمب المالية وزارة في العامة المالية عاـ مدير – بيفاني آالف:  المصدر
 عف المتأخريف أعداد وانخفاض المحددة الميمة خبلؿ المصرحيف عدد ازدياد (19رقـ ) الجدوؿ خبلؿ مف ونجد

،  %95 حوالي الدفع نسبة وكانت ،% 97 بالمتوسط كانت بالتصريح اإللتزاـ نسبة أف نجد وبالتالي التصريح
مميوف ؿ . ؿ ؿ أي مايعادؿ  500ث يعود ذلؾ الى فرض القانوف المبناني في بداية التطبيؽ حد التسجيؿ حي

                                                      

 نية شحادة ،لؤي الحاج ، تحديث وتطوير اإلدارة الضريبية في لبناف ، مدير الواردات في وزارة المالية المبنا (1)
NENA  - OECD  investment Programme – National investment Reform Agenda  Workshop April 19/2007  Beirut – Lepanon . 
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ألؼ دوالر وىو حد تسجيؿ مرتفع وىذا الحد سيقمؿ بصورة كبيرة مف نطاؽ تطبيؽ الضريبة عمى المستوى  334
في تقميؿ او تخفيؼ الديف العاـ ، المحمي وسيقمؿ بدوره مف الحصيمة الضريبية مما سيقمؿ مف فاعمية الضريبة 

مميوف ؿ.ؿ 150مما دعا وزارة المالية المبنانية الى التخفيض لحد التسجيؿ في السنوات البلحقة حتى وصؿ الى 
 .  2007في العاـ 

ويمكف القوؿ باف وجود معدؿ نمطي وحيد خبلؿ الفترة األولى مف تطبيؽ الضريبة سيؿ عمؿ اإلدارة عمى 
مضافة بداًل مف المعدالت المتعددة ليذه الضريبة كماأف ىذا المعدؿ كاف معتدؿ ويبلئـ الحالة ضريبة القيمة ال

اإلقتصادية المعاصرة ،ووفقًا لتجارب دوؿ اإلتحاد األوروبي سيحتاج لبناف مستقببًل الى زيادة معدؿ الضريبة 
 . (1)بمرور الوقت  (%10النمطي عف )

حصمت في ادخاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة الى بيئة األعماؿ المبنانية مقابؿ اإلنجازات و اإليجابيات التي 
 فقد ظيرت العديد مف السمبيات في التطبيؽ العممي ليذه الضريبة أىميا : 

اإلعفاءات المطبقة عمى الخدمات المصرفية والمالية حيث يعتبر ىذا القطاع في لبناف مف القطاعات الرئيسية 
إلقتصادي في لبناف ويتمتع بالتنافسية عمى مستوى الوطف العربي وعدـ إخضاعو الذي يساىـ في النمو ا

لمضريبة يخؿ بمبدء العدالة الضريبية في توزيع العبء الضريبي عمى المكمفيف في قطاعات األعماؿ األخرى ، 
مالية غير وبرأينا كؿ الحجج المصطنعة مف الصعوبة في تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة عمى الخدمات ال

مقبولة ، ويمكف إيجاد الصيغ المناسبة واإلستفادة مف التجربة الفرنسية في ىذا المجاؿ، وبالتالي عدـ حرماف 
 لدييا. الخزينة العامة لمدولة مف موارد إضافية تعالج مشاكؿ الديف العاـ والعجز

جديدة تحـر الخزينة العامة مف  آليات تيرب ضريبي اعتماداعتياد المكمفيف مع الوقت عمى القانوف وبالتالي 
مواردىا ، لقد كاف العبء اإلداري والمالي الناتج عف حجـ اإلعفاءات لمسمع والخدمات كبير ، وخمؽ نوع مف 
عدـ التوازف بيف المكمفيف حيث جزء خاضع وجزء آخر غير خاضع ، باإلضافة الى الغرامات المرتفعة نتيجة 

 عدـ اإللتزاـ .
ارة الضريبة عمى القيمة المضافة تجاوز ىذه السمبيات عف طريؽ اإلستمرار في خمؽ جو الثقة يمكف إلد نا ،وبرأي

مع المكمفيف بالضريبة والعمؿ الدائـ عمى وضع برامج تقييـ  حقيقي في مجاؿ التطبيؽ وذلؾ مف خبلؿ الكوادر 
 التعامؿ بالفواتير . اإلدارية الكفؤة باإلضافة لمبرامج الدائمة لمتوعية واإلرشاد وخصوصًا في مجاؿ

حدى اإلنتقادات الموجية الى التجربة المبنانية في تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة ىو افتقار المشروع الى  وا 
األمر  1/1/2002التدرج في تطبيؽ الضريبة ،حيث تـ تطبيؽ الضريبة عمى كافة المراحؿ اإلنتاجية والتوزيعية في 

لمالية في لبناف التعرؼ عمى طبيعة المشاكؿ وعمى كيفية معالجتيا بصورة مبسطة الذي لوتـ لكاف أتاح لوزارة ا
مقارنتًا بالتطبيؽ عمى جميع المراحؿ ،وكاف يمكف لمتدرج في التطبيؽ أف يزيد مف وعي المواطنيف لمضريبة بالمقارنة 

مؤدي الخدمات ومف ثـ تـ بالتجربة المصرية التي طبقت المرحمة األولى لمضريبة عمى المنتجيف والمستورديف و 

                                                      

 . 285، ص2002الدار الجامعية لمنشر ، بيروت ،  –المرسي السيد  ، ضرائب الدخؿ والثروة واإلنفاؽ في لبناف  –حجازي  (1)
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تطبيؽ المرحمتيف الثانية والثالثة عمى تجار الجممة وتجار التجزئة عمى التوالي وذلؾ بعد عشر سنوات مف بداية 
 .  2001التطبيؽ لمضريبة أي في العاـ 

مجاؿ اإلصبلح الضريبي و تطبيؽ الضريبة عمى القيمة  كانت التجربة المبنانية في ويرى الباحث بحؽ فقد
المضافة مف التجارب الناجحة والرائدة في المنطقة العربية سواء عمى صعيد اإليرادات ورفد الخزينة العامة لمدولة 
بموارد أو عمى صعيد التحديث في مجاؿ اإلدارة والتشريع وتعزيز الثقة مع المكمفيف  ومواكبة التطورات العالمية 

 في مجاؿ اإلنفتاح والتجارة الخارجية .
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 : المستفادة من تجارب الدول التي طبقت الضريبة عمى القيمة المضافة الدروس

عموماً  أكثر انواع ضرائب المبيعات فعالية وىي تشكؿ الركيزة  (VAT) إف الضريبة عمى القيمة المضافة
األساسية لمعظـ النظـ الضريبية األوروبية ، ويعتبر اسموب الفاتورة أو الخصـ الضريبي الذي يفرض ضريبة 
عمى اإلنتاج ويعطي المنتجيف خصماً  ضريبياً  مقابؿ الضرائب التي دفعت ، حيث اصبح أكثر أشكاؿ ضرائب 

في تعزيز اإلدارة  رد األوروبي وكاف لو الدور األكبالقيمة المضافة شيوعاً  ، وىو المعيار األساسي لئلتحا
 مطالبات الخصـ الضريبي .الضريبية الجيدة ، وتشجيع القطاع الخاص عمى إدارة نفسو مف خبلؿ 

وبناءاً  عمى ذلؾ ولئلستفادة العظمى مف تجارب البمداف الغربية والعربية والتي سبقتنا في إدخاؿ الضريبة عمى 
القيمة المضافة الى نظميا الضريبية ومف خبلؿ مراجعة التجربة المغربية والمصرية وكيؼ تـ توسيع القاعدة 

صناعية والتجارة بالجممة والصناعات التقميدية مقارنة بالضريبة عمى المنتجات الضريبية لتشمؿ جميع العمميات ال
التي اقتصرت عمى الصناعة والخدمات ، ىذا باإلضافة الى تبسيط األسعار وكذلؾ رفع المبمغ المحدد لفرض 

منخفضة لحد الضريبة عمى تجارة الجممة ، وذلؾ لعدـ تجزئة ىذه التجارة ، واألخذ بعيف اإلعتبار أف معدالت 
التكميؼ سيشمؿ المؤسسات الصغيرة األعماؿ مما يؤدي لخمؿ في تحقيؽ العدالة اإلجتماعية ويؤدي الى شموؿ 
عدد كبير مف الخاضعيف لمضريبة وىذا ماالتتحممو اإلدارة الضريبية الحديثة العيد بضريبة القيمة المضافة لعدـ 

اعماليـ حد التسجيؿ لتشمميـ الضريبة واإلستفادة مف مزايا وجود خبرات كافية ، وحؽ اإلختيار لمف لـ تتجاوز 
ىو اقتناء البضائع والسمع التي يصدرونيا معفاة مف أداء الضريبة ، وفي حاؿ  (التسجيؿ اإلختياري) ىذه العممية

 . (اإلرجاع أو الرد) أداء الضريبة اإلستفادة مف حؽ الخصـ

مة المضافة ليكوف بديبلً  عف كافة الضرائب والرسـو غير ومف خبلؿ اعداد مشروع قانوف الضريبة عمى القي
، مع األخذ  (1987لمعاـ  81رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي الصادر بالقانوف رقـ ) المباشرة والمتعمقة باإلستيبلؾ

بعيف اإلعتبار أف التكوف اسعارىا مرتفعة مع توسيع السمع والخدمات المشمولة بيا ، وتقسيـ فئاتيا مف حيث 
دأ الى معدؿ صفر لمصادرات ولممواد الغذائية المصنعة واألدوية ، حتى التكوف عبئاً  عمى ذوي الدخؿ المب

%  15% أو معدؿ نمطي عمى معظـ األصناؼ العادية والقابمة لمتكميؼ الضريبي ومعدؿ  10المحدود ومعدؿ 
لئلطبلع عمى قائمة السمع  عمى السمع والخدمات الكمالية شريطة أف تكوف كمالية فعبلً  ، ىذا باإلضافة

غذائية ) والخدمات األساسية المعفاة مف الضريبة في تمؾ الدوؿ والتي تراعي أىـ السمع والخدمات األساسية
 . (وصحية ونقؿ و.....

إف تحديد معدؿ نمطي وحيد خبلؿ الفترة األولى لتطبيؽ الضريبة سوؼ يسيؿ عمؿ اإلدارة باإلطبلع عمى طبيعة 
ظير خبلؿ المراحؿ األولى مف التطبيؽ ومعالجتيا بصورة تدريجية ، األمر الذي سوؼ يزيد مف المشاكؿ التي ت

وعي المواطنيف لمضريبة ، ويمكف تطبيقيا عمى مرحمتيف األولى عمى المنتجيف والمستورديف ومؤدي الخدمات ، 
رة مف التعرؼ عمى طبيعة ومف ثـ يتـ تطبيؽ المرحمة الثانية عمى تجار الجممة وتجار التجزئة وذلؾ بعد فت

 المشاكؿ والسمبيات التي تظير أثناء التطبيؽ .
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والتي تعتبر البداية أو الخطوة األولى  (الييئة العامة لمضرائب والرسوـ) يعتبر إحداث ىيئة االستعبلـ الضريبي
المجاؿ ألنو عممت  نحو إحداث مديرية الضريبة عمى القيمة المصافة والتي كانت التجربة المبنانية رائدة في ىذا

الحكومة المبنانية عمى اإلستفادة مف تجارب الدوؿ العربية والغربية والتي عممت عمى تطبيؽ الضريبة الجديدة 
وحاولت التقميؿ مف الجوانب السمبية والتي رافقت عممية التطبيؽ وأىميا التشريعات والقوانيف الضريبية بشكؿ عاـ 

تـ  تحديث الييكؿ التنظيمي في وزارة المالية المبنانية وأوكؿ ليذه المديرية  واإلدارة الضريبية بشكؿ خاص .وحيث
إدارة الضريبة عمى القيمة المضافة ومراقبتيا وجبايتيا وتحصيميا ، وذلؾ مف خبلؿ المصالح التي تـ تقسيـ 

ر أساليب العمؿ العمؿ عمى أساسيا كما مر معنا ، ومف خبلؿ ىذا التقسيـ الوظيفي تـ تحديث اإلجراءات وتطوي
وخصوصاً  في مجاؿ استحداث الرقـ الضريبي الذي عمؿ عمى تسييؿ المعامبلت مف خبلؿ أنظمة الربط مع 

 الخزينة والضماف اإلجتماعي والسجؿ التجاري والعقاري .

ومف خبلؿ متابعة ما قامت بو الحكومة السورية مف إنشاء وحدات لكبار ومتوسطي المكمفيف ضريبياً  ومف 
استحداث خدمات لممموليف تتوافؽ مع احتياجاتيـ الخاصة والذي يتوقع الحد مف عدـ اإلمتثاؿ بيف كبار  خبلؿ

المموليف ، وتقديـ خدمات أفضؿ لكبار المموليف ، واستخداميا كنموذج رائد الساحداث تغييرات كبيرة في الدمج 
 (تي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخؿ حالياً  تقوـ مصر ولبناف بعممية الدمج إلدار ) والتقدير الذاتي .

األمر الذي سوؼ يسيؿ مف تحديث اإلدارة الضريبية ويساعد عمى تخفيض تكمفة اإلمتثاؿ التي يتحمميا 
الممولوف ويزيؿ اإلزدواجية ويخفض تكاليؼ اإلدارة الضريبية ويعمؿ عمى تحسيف جودة الخدمات المقدمة 

اء اإلدارة الضريبية والتوجو نحو خدمة المكمؼ مف خبلؿ وسائؿ اإلتصاؿ لممكمفيف ، األمر الذي سوؼ يفعؿ أد
الحديثة عبر المواقع اإللكترونية والخدمات الضريبية اإللكترونية ، األمر الذي سوؼ يعيد  بناء جسور الثقة 

 والمصداقية والشفافية في المعامبلت . 
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 المبحث األول
 م الضريبي السوريالنظا

 
 مقدمة :أواًل : 
 البمد، إال في السائدة واالقتصادية واالجتماعية القانونية العبلقات مع يتوافؽ يجب أف بمد أي في الضريبي النظاـ

 االقتصادي النظاـ في التغيرات مع االقتصادية الظروؼ وتغير واالجتماعية االقتصادية العبلقات تطور أف
 تصبح بحيث والخارجية الداخمية والتغيرات يتناسب بما القائـ الضريبي لمنظاـ جذرياً  اً إصبلح يتطمب العالمي
 توزيع وسوء والبطالة المشكبلت االقتصادية واالجتماعية، كالتضخـ مف العديد معالجة في ىامة أداة الضريبة
 النمو معدؿ زيادة بيدؼ رجيةوالخا المحمية اإلستثمارات تنشيط عمى مساعداً  عامبلً  تصبح القومي، وكذلؾ الدخؿ
إف تطور النظاـ الضريبي في الدولة يتعمؽ بتطور النظاـ  لذلؾ .االقتصادي االستقرار القومي، وتحقيؽ الدخؿ في

حيث اإلقتصادي واإلجتماعي، وبشكؿ خاص دور السمطة العامة التدخمي في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية، 
، قومي وبنصيب كؿ فرد مف ىذا الدخؿبط ارتباطًا وثيقًا بإجمالي الدخؿ الترتاإلستقطاعات الضريبية  نجد أف

وبمعنى آخر ارتباط ذلؾ باإلنتاج والثروة الوطنية وبكيفية توزيع الدخوؿ بيف أفراد المجتمع، إف النظاـ الضريبي 
أثير عمى المتغيرات يعتبر أحد أىـ عناصر السياسة المالية لمدولة والذي يساىـ في تحقيؽ اىدافيا مف خبلؿ الت

اإلقتصادية ، األسعار، اإلستيبلؾ ، العمالة، إعادة توزيع الدخؿ القومي، فالنظاـ الضريبي يتأثر بالواقع 
نما يتعداه الى سمسمة مف  اإلقتصادي واإلجتماعي ويؤثر بو، وىذا التاثير اليتوقؼ عمى تأميف الموارد المالية فقط وا 

اإلجتماعي لمدولة ، لذلؾ نجد أف العبلقة بيف السياسات الضريبية وسياسات النتائج عمى النشاط اإلقتصادي و 
اإلنفاؽ العاـ تمكف مف تحسيف توزيع الدخؿ في اتجاىات متعددة وسميمة عندما يتـ توجيو ىذه السياسات لمحد مف 

وؼ ندرس . س (أصحاب رؤوس األمواؿ) اسباب سوء توزيع الدخؿ القومي بيف أصحاب األجور وأصحاب األرباح
في ىذا المبحث أىـ مبلمح وخصائص النظاـ الضريبي السوري ونقوـ بتوضيح الييكؿ الضريبي في الجميورية 

 العربية السورية ، وأىـ الضرائب التي يشتمؿ عمييا ومدى تحقيقيا لميدؼ الذي وجدت مف أجمو . 

 أىم مالمح وخصائص النظام الضريبي السوري :ثانيًا : 
طاع الضريبي إحدى أىـ سمات النظاـ الضريبي السوري، وكنسبة مف الناتج المحمي يعتبر ضعؼ اإلستق -1

%( مف الناتج المحمي اإلجمالي بأحسف حاالتو في العاـ 17.6اإلجمالي اليتجاوز ىذا اإلستقطاع )
البلحقة حتى العاـ  الخمس سنواتال%( بالمتوسط في 10.4وانخفضت ىذه النسبة الى ) ، (2005)

% مف الناتج المحمي 40ؿ تجاوز ىذا االستقطاع الضريبي في معظـ دوؿ العالـ نسبة . مقاب 2011
 ومتوسط نسبة اإليرادات الضريبية الى ،% في السويد 37.4% في الدانمارؾ و49اإلجمالي ووصؿ الى 
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العربية  عممًا أف معظـ الدوؿ (1)%( 37.2) 2011وحتى  2005العامة بمغت لمتوسط األعواـ  اإليرادات
% مف إيرادات الموازنة العامة 80اإليرادات الضريبية مثؿ اإلمارات والمغرب وتونس تجاوزت فييا نسبة 

2009في العاـ  % في كؿ مف لبناف واألردف ومصر75% و50، وتراوحت بيف  لمدولة
ويعزى ذلؾ  ،(2)

الوحدات  لسيطرة القطاع الزراعي وعدـ القدرة عمى إخضاعو لمضرائب بالشكؿ المطموب، وانتشار
اإلنتاجية الصغيرة غير الزراعية ، مما يحد مف القدرة عمى فرض الضرائب عمى األرباح الحقيقية نظرًا 
لضعؼ الوعي الضريبي والتيرب الواسع مف دفع الضرائب، باإلضافة لكثرة اإلعفاءات، وقصور اإلدارة 

قاضي بإحداث الييئة العامة وال 2007/لمعاـ 41الضريبية عف أداء مياميا رغـ صدور القانوف رقـ /
والقاضي بنقؿ الصبلحيات المتعمقة بإدارة الضرائب  2010/ لمعاـ 64لمضرائب، والمرسـو التشريعي رقـ /

 مف وزارة المالية الى الييئة العامة لمضرائب .

والمتوسطة، في حيف يكوف خفيفًا  دخؿ المحدود والطبقات الفقيرةيقع العبء الضريبي عمى أصحاب ال -2
عمى التشريع  2003ى أصحاب رؤوس األمواؿ والطبقات الغنية، رغـ إجراء التعديبلت بعد العاـ عم

مجمؿ التشريعات كانت أف ، حيث  الضريبي الذي مازاؿ يعاني مف صياغات ضعيفة تساعد عمى التيرب
النظرة الضيقة إجرائية وتنظيمية لـ تحدث تغيرًا ىيكميًا في بنية النظاـ الضريبي السوري، باإلضافة الى 

لمتشريعات الضريبية بأف الضريبة أداة جباية وغاب البعد الحقيقي لمتشريع الضريبي كأداة ذات أىداؼ 
 اقتصادية واجتماعية وسياسية الى حد كبير .

يعتمد النظاـ الضريبي السوري عمى الضرائب النوعية عمى الدخؿ والتتناوؿ جميع عناصره، والتراعي  -3
كمفيف، نظرًا لعدـ وجود ضريبة عامة عمى الدخوؿ، األمر الذي انعكس في نقص الظروؼ الشخصية لمم

 الحصيمة الضريبية ، وعدـ تحقيؽ العدالة الضريبية .

تحميؿ العبء الضريبي لمقطاع العاـ، وضعؼ مساىمة القطاع الخاص بيذا العبء رغـ ارتفاع مساىمة  -4
 القطاع الخاص في الناتج المحمي اإلجمالي .

دارية متقدمة، األمر ضعؼ كفاء -5 ة الجياز اإلداري بشكؿ عاـ، وعدـ توفر إدارة ضريبية ذات كفاءة فنية وا 
الذي انعكس في التطبيؽ غير السميـ لمتشريعات واألنظمة الضريبية، وخم فت تمؾ اإلدارة ضعفًا في 

 إجراءات التحصيؿ والتحقؽ الضريبي .

لنظاـ الضريبي السوري مف خبلؿ ىيكمو العاـ، وأوجو القصور وسوؼ نتعرؼ مف خبلؿ الفقرات التالية عمى واقع ا
 في التشريعات واإلدارة الضريبية المطبقة حاليًا .

 
 

                                                      

 .2011ؼ سورية المركزي ، ( النشرات الربعية لمصر 1)
 . 2010التقرير االقتصادي العربي الموحد ،    ( (2
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  واقع النظام الضريبي السوري :ثالثًا : 
يعتمد النظاـ الضريبي السوري في ىيكمو العاـ عمى نظاـ الضرائب النوعية )ضرائب مباشرة وغير مباشرة(، 

عامًا، ولـ تواكب التطورات  50-40ة التي صدرت بصكوؾ تشريعية قديمة ويعود بعضيا الى والمطارح المتعدد
والتغيرات التي حدثت في بنية االقتصاد السوري بشكؿ عاـ . ويفتقد النظاـ الضريبي السوري الى مقومات العدالة 

الخاصة بمصمحة الخزينة عمى والمبلءمة والوضوح واالقتصاد في النفقات الجبائية، حيث تـ تغميب اإلعتبارات 
غيرىا مف اعتبارات العدالة والكفاءة وعمى حساب األىداؼ االقتصادية واالجتماعية التي أصبحت مف اولويات 

، تثمارات في كافة المجاالت )صناعةاألىداؼ التي تجبى الضرائب مف أجميا، رغـ اإلعفاءات والمزايا الكبيرة لئلس
الوقوؼ عمى ىيكؿ الضرائب في النظاـ الضريبي السوري وأىـ نقاط الضعؼ ، وبيدؼ (زراعة ، نقؿ ، سياحة

 فيو، سوؼ نناقش أىـ الضرائب في التشريع الضريبي السوري :

 : الضرائب والرسوم المباشرة :  (0
 وتضـ حسب التشريع الضريبي السوري 

  : ضرائب الدخل عمى األرباح 

، وتعديبلتو بالقانوف 2003/ لمعاـ 24لصادر بالقانوف رقـ /الضرائب عمى الدخؿ الناتج عف العمؿ ورأس الماؿ ا
والمرسـو  2006/ لمعاـ 51، والمرسوـ التشريعي رقـ / 2005/ لمعاـ41،  والقانوف رقـ /2006/لمعاـ 60رقـ /

 . 2006/ لمعاـ 52التشريعي رقـ /

، والمرسـو  2006/ لمعاـ 24ـ /الرواتب واألجور(، الصادرة بالقانوف رق) الضرائب عمى الدخؿ الناتج عف العمؿ
 .  2011/ لمعاـ 42والمرسـو التشريعي رقـ / 2009/ لمعاـ 33التشريعي رقـ /

 . 2003/ لمعاـ 24الضرائب عمى الدخؿ الناتج عف ريع رؤوس األمواؿ المتداولة، الصادرة بالقانوف رقـ /

 : الضرائب عمى الثروة ورأس المال 

 .2006لمعاـ / 53العرصات المعدلة بالمرسـو التشريعي رقـ /الضرائب عمى ريع العقارات ورسـ 

 .2004/ لمعاـ 56ـو التشريعي رقـ /والمعدؿ بالمرس 1952/ لمعاـ 101رسـ اإلنتقاؿ عمى التركات واليبات والوصايا رقـ /

: تقسيـ اإلداريعامة لمدولة وفؽ الباإلضافة الى الضرائب والرسوـ التالية : وذلؾ وفقًا لتبويب بنود الموازنة ال
ضريبة المواشي، رسـ أجيزة التمفزيوف، رسوـ رخص حيازة األسمحة، رسـ الخروج، رسـ الفراغ واإلنتقاؿ والتسجيؿ 
العقاري، رسوـ السيارات، رسـ الري، رسـ األمف العاـ، رسـ اإلنفاؽ اإلىستيبلكي الكمالي، رسـ المغتربيف، 

سوـ المباشرة ، مع مبلحظة إدراج رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي الكمالي ( الضرائب والر 6وجميعيا تندرج تحت الرقـ )
 ضمف الضرائب والرسـو المباشرة دوف أي مبرر عممي .
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 مباشرة ال: الضرائب والرسوم غير  (4
 : (1)اإلداري التقسيـ وفؽ لمدولة العامة الموازنة بنود لتبويب وفقاً  ، وذلؾ والرسوـ الضرائب مف كبيراً  عدداً  وتضـ
، ة السكر ، ضريبة المواد الكحوليةالكيرباء ، ضريب مقطوعية المشتعمة ، ضريبة المواد يبة اإلسمنت ، ضريبةضر 

المبلىي ، ضريبة اإلنتاج الزراعي، ضريبة التصدير عمى القطف ،  التبغ ، ضريبة الممح ، ضريبة حصر ضريبة
الراديو ،  أجيزة استيراد الخارجية ، رسوـ جارةالت اإلحصاء ، رسوـ الجمركية ، رسوـ العدؿ ، الرسوـ كتاب رسوـ
باآلثار ،  المتاجرة القنصمية ، رسوـ والمقالع، الرسوـ المعادف والبحري ، رسوـ البري الصيد الطابع ، رسـ رسـ
 قضائية . الممكية التجارية والصناعية ، رسوـ حماية رسوـ

لضرائب والرسوـ فسوؼ نركز عمى أىـ ىذه الضرائب ونظرًا لمتطور والتحديث الكبير الذي أصاب كثير مف ىذه ا
 مباشرة ويأتي في مقدمتيا :الغير 
 الضرائب مجمؿ ومف اإلنفاؽ عمى الضرائب مف عالية نسبة يشكؿ رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي والذي 

/ لمعاـ 23،  والمعدؿ بالمرسوـ التشريعي /2006/ لمعاـ 61والرسوـ ، الصادر بالمرسوـ التشريعي /
 مف الكثير وألغى ضـ الذي 2011/ لمعاـ 23والقانوف / 2011/ لمعاـ 23، والمرسوـ التشريعي / 2007

 مباشرة. ال غير والرسوـ الضرائب
 ومراسيـ تعديؿ التعرفة 2006/ لمعاـ 38الصادرة بموجب القانوف الجمركي رقـ / الجمركية والضرائب ،

  . (خارجية ارةتج -إحصاء) . وتوابعيا 2011وحتى 2001الجمركية منذ 
 2005/ لمعاـ 44المرسوـ التشريعي رقـ / (رسـ القنصمية، رسـ المغادرة، .....الخ) المالي الطابع ورسـ. 

 المباشرة : والرسوم أىم الضرائبرابعًا :  
 ضرائب الدخل عمى األرباح : : (0
 التجارية وغير والصناعية التجارية األرباح دخل عمى الضريبة .أ 

 تبعاً  قسميف إلى السوري التشريع في وغير التجارية والصناعية التجارية األرباح خؿد عمى الضريبة وتقسـ
 : يمارسونيا التي واألنشطة لمتكميؼ

 .الحقيقية األرباح مكمفي فئة   -
 المقطوع .  الدخؿ مكمفي زمرة   -
 : الحقيقية األرباح دخل عمى فئة مكمفي الضرائب* 

 التجارية وغير والتجارية الصناعية والحرؼ الميف ممارسة مف الناتجة فيةالصا األرباح عمى الضريبة ىذه تفرض
 أو المتداولة األمواؿ رؤوس ريع ضريبة أو الرواتب لضريبة منيا يخضع ما عدا الدخؿ ومصادر األعماؿ وسائر
فييا رأس والعرصات، حيث تتناوؿ ىذه الضريبة األرباح التي يشترؾ  أولضريبة العقارات المقطوع الدخؿ ضريبة

                                                      

،  2000د. الميايني ، محمد خالد ، د. الجشي خالد الخطيب ، المالية العامة والتشريع الضريبي ، منشورات جامعة دمشؽ ،  (1)
 292ص
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دوف التمييز بيف  (الفكري منو والعضمي) الماؿ والعمؿ معًا أي حصيمة التفاعؿ بيف رأس الماؿ والجيد البشري
نسبة مشاركة كؿ مف ىذيف العامميف ، واعتبر قانوف ضريبة الدخؿ في الجميورية العربية السورية الضريبة عمى 

ارية بمثابة ضريبة القانوف العاـ بالنسبة لباقي الضرائب، أرباح الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التج
/ مف ىذا القانوف تفرض 3وأخضعت ىذه الضريبة لمبادئ اإلقميمية والشخصية والسنوية، وجاء في المادة /

الضريبة عمى أرباح األشخاص الحقيقييف واإلعتبارييف الناجمة عف أعماليـ في سورية . وفرضت الضريبة عمى 
تي تحققيا المنشأة عمى األراضي السورية بغض النظر عف جنسية المالؾ سواء كاف مقيمًا أو غير مقيـ، األرباح ال

وفرضت الضريبة عمى الربح الصافي بعد تنزيؿ جميع األعباء البلزمة والضرورية لمحصوؿ عمى الدخؿ، 
تحمؿ أعباء المعيشة تحقيقًا  باإلضافة الى تنزيؿ مبمغ مف األرباح مقابؿ حد أدنى معفى يفترض أنو يساعد عمى

لمبدأ الشخصية، وكذلؾ اعتمد قانوف ضريبة الدخؿ في سورية مبدأ سنوية األرباح والضرائب في معرض تكميؼ 
ضريبة أرباح الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية، حيث تطرح عمى اساس األرباح الصافية المحققة 

 . (سنة األعماؿ) خبلؿ السنة الواحدة
  . (1)(2006عمى اساس األرباح المحققة فعبًل في العاـ  2007)تفرض الضريبة وتحصؿ عاـ 

وبالمقابؿ لـ يميز القانوف المذكور خبلفًا لمقانوف الفرنسي والمصري بيف األرباح الناتجة عف ممارسة الميف والحرؼ 
 قية بمايمي : الخاضعوف لضريبة األرباح الحقي حدد التجارية و بالتالي و الصناعية

 .أنواعيا اختبلؼ عمى ومنشاتو وشركاتو العاـ القطاع مؤسسات .1
اعادة التأميف وشركات الصرافة وأعماؿ المصارؼ فييا بما المالية المؤسسات .2  .التوفير التأميف، ومؤسسات و 
 وعمميا نوعيا يكف ميما المحدودة المسؤولية ذات والشركات المساىمة الشركات .3
مراحميا ورياض  بكافة الخاصة والمعاىد والمدارس بالجامعات نشاطيا ينحصر التي الشركات باستثناء .4

 . 1/1/2006اعتبارًا مف  وطبقت( المقطوع الدخؿ لضريبة خاضعة أصبحت والتي) األطفاؿ
 السورية العربية الجميورية خارج لمنشآت التابعة والصناعية التجارية المؤسسات .5
 .السورية العربية الجميورية خارج كائنة مؤسسات إلييا تنتسب يالت والصناعية التجارية والمنشآت .6
 .فييا التي تعمؿ اإلدارية الوحدة غير في األقؿ عمى فرع ليا التي والصناعية التجارية المنشآت .7
 الجممة نصؼ ويعد تاجر العادييف السماسرة عدا بالعمولة والوسطاء الجممة وتجار والتصدير االستيراد تجارة .8

 .فعاليتو عمى األغمب ىو الجممة بيع كاف إذا ممةالج كتاجر

 .ووطنية أجنبية وشركات لمنشآت الممثمة والوكاالت واألجنبية الوطنية المعامؿ وكبلء .9

 الجمركيوف المخمصوف .10

 الوقود بيع محطات .11

 ومخابر عيادات وأجيزة طبية أدوات بيع .12

                                                      

 . 57، ص 2008رة الثقافة ، الييئة العامة لمكتاب ، د. السيوفي ، قحطاف ، السياسة المالية في سوريا ، منشورا ت وزا( 1)
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 تجميؿال ومستحضرات والعطورات الكيميائية والمواد األدوية صنع معامؿ .13

 الكحوؿ صنع معامؿ .14

 اإلنتاج الفني وموزعو شابييا وما دعاية أفبلـ – تمفزيونية مسمسبلت – سينمائية أفبلـ الفني اإلنتاج .15
 والمحمي . المستورد

 : تجاريةال رباح المين والحرف الصناعية والتجارية وغيرأمعدالت الضريبة عمى دخل 
حيث  2003/ لمعاـ 24اح مرتفعة جدًا حتى صدور القانوف رقـ /تعتبر النسب المئوية التصاعدية لضريبة األرب

لتصبح معدالت  2006/ لمعاـ 51/ منو نسب تصاعدية جديدة عدلت بالمرسوـ التشريعي /16حدد في المادة /
الضريبة التصاعدية عمى األرباح بما في ذلؾ إضافات الدفاع الوطني ورسـ المدارس وحصة البمدية والمساىمة 

 عدا إضافة اإلدارة المحمية كما يمي :  (1)تنمية المستدامةفي دعـ ال
 ليرة سورية 200,000المعفى وحتى  % عف جزء الربح الصافي الواقع بيف الحد األدنى10
 ليرة سورية . 500,000وحتى 200,000% عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 15
 ليرة سورية  1000,000وحتى  500,000% عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20
 ليرة سورية . 3000,000وحتى  1000,000% عف جزء الربح الذي يتجاوز 24
 ليرة سورية . 3000,000% عف جزء الربح الذي يتجاوز28
% لمبمغ الربح الذي 24حيث أصبحت  2006/ لمعاـ 51بلحظ التخفيض الكبير لمنسب في المرسوـ التشريعي /ي

% عف جزء الربح الذي يتجاوز ثبلثة مبلييف ليرة سورية بعد أف 28ت الى يتجاوز مميوف ليرة سورية وانخفض
يمثؿ و ، 2003لمعاـ  /24% في القانوف /35، و1991لمعاـ  /20% في المرسوـ التشريعي رقـ /45كانت 

أداة الحكومة الرئيسية في تشجيع االستثمارات الخاصة  2007لعاـ  9ورقـ  8رقـ  يفالتشريعي يفصدور المرسوم
 منيا. (2)في سورية  ستثمارلئل ضريبية و مزايا ، حيث تـ تقديـ حوافز شقييا المحمي والخارجيب

 ػطيمة عمر المشروع  2006لعاـ  51منح المشروع حسـ ديناميكي ضريبي استنادا لما نص عميو المرسـو  (1
  . ريبة الدخؿ المفروضة عمى األرباحالشركات القابضة مف ض اءعفإ  (2
، والشركات المساىمة غير المشتركة  المشتركة اتف رسـ الطابع عمى إصدار أسيميا الشركالشركات م اءعفإ  (3

% مف رأسماليا، والشركات القابضة التي 50الجديدة التي تطرح أسيميا عمى االكتتاب العاـ بنسبة ال تقؿ عف 
  .% مف أسيميا50تطرح أسيـ مشروعاتيا وشركاتيا عمى االكتتاب العاـ بنسبة 

. )المواد األولية  لمستوردات مف اآلالت و المعدات و التجييزات و سيارات العمؿ مف الرسـو الجمركيةإعفاء ا (4
 %( .  1المستخدمة في اإلنتاج غير معفاة و تخضع لرسوـ بمعدؿ 

                                                      

 أصبحت التسمية ىي التنمية المستدامة بدؿ المجيود الحربي . (1)
 ، ىيئة اإلستثمار السورية . 2007( لعاـ 8( المرسـو التشريعي رقـ )(2
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% ويخفض ىذا 22حيث كاف معدليا الضريبي  قدمت حوافز ضريبية لممشاريع المشممة بقوانيف اإلستثمار (5
  سس التالية :المعدؿ وفؽ األ

 إدلب ، السويداء الرقة ، دير الزور ، الحسكة) درجتاف لممنشآت الصناعية المقامة في المحافظات التالية ، ،
 . (درعا ، القنيطرة

  عامبل فاكثر مسجميف أصواًل بالتأمينات االجتماعية 25درجة واحدة لممنشآت التي تستخدـ 

  جتماعية .البًل فأكثر مسجميف اصواًل بالتأمينات اعام75درجتاف لممنشآت الصناعية التي تستخدـ 

  جتماعيةالمسجميف أصواًل في التأمينات افأكثر عامبًل 150ثبلث درجات لممنشآت الصناعية التي تستخدـ. 

 . درجة واحدة بالنسبة لممنشآت المقامة ضمف المدف الصناعية 

  في مدينة حسياء ودير الزور  2007ـ لعا 8درجتاف لممشاريع الصناعية المرخصة بأحكاـ المرسـو رقـ
 الصناعيتيف .

 . درجتاف لمشاريع محطات توليد الكيرباء ، مشاريع مصادر الطاقة البديمة ، مصانع األسمدة 

  درجتاف في ضوء توفر أي مف األسس التالية : المشاريع الصناعية التي تعتمد في انتاجيا عمى المواد
ة التي توفر في استيبلؾ الطاقة ، المشاريع الصناعية التي تعتمد األولية المحمية ، المشاريع الصناعي

% 50المعايير الدولية في الحفاظ عمى البيئة وتمنع التموث البيئي ، المشاريع الصناعية التي تقوـ بتصدير 
 مف إنتاجيا .  

ت المسؤولية وقد حدد القانوف معدالت نسبية خاصة تطبؽ عمى الشركات المساىمة والشركات الصناعية وذا
% في القطاعيف الخاص 50لئلكتتاب العاـ بمعدؿ أخضعت الشركات التي تطرح أسيميا المحدودة، حيث 
، والشركات الصناعية 1/10/2006/ تاريخ 51/ مف المرسوـ التشريعي /3% بموجب المادة /14والمشترؾ الى 

لعمؿ الصناعي مبمغ خمسة مبلييف ليرة سورية وذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة آالتيا المستخدمة في ا
، وبالمقابؿ  % بما فييا المساىمة في دعـ التنمية المستدامة عدا إضافة اإلدارة المحمية25أخضعت الى معدؿ 

خبلفًا ، دية ولـ تعامؿ كالشركات المساىمةتخضع شركات النفط والغاز وشركات القطاع العاـ لممعدالت التصاع
حيث عاممت شركات القطاع العاـ ضريبيًا نفس معاممة الشركات المساىمة ، لدوؿ مثؿ مصر لممتبع في أغمب ا

األمر الذي يخؿ بمبدأ المنافسة اإلقتصادية ، ىذا باإلضافة ، وأخضعت لمضريبة النسبية وليست التصاعدية 
مف القانوف  25دة % مف األرباح الصافية بموجب أحكاـ الما25الخاصة لمعدؿ وحيد قدره  (1)لخضوع المصارؼ

مف 42، وكذلؾ خضوع شركات التأميف لضريبة دخؿ األرباح الحقيقية وفقًا ألحكاـ المادة  2001/ لمعاـ  28/
% مف األرباح دوف أي إضافات عدا اإلدارة 5عف جميع نشاطيا بمعدؿ  6/5/2005بتاريخ  23المرسوـ رقـ 

 . ا تمؾ المصارؼ وشركات التأميفالمحمية، وذلؾ بالرغـ مف األرباح الكبيرة التي تحققي

                                                      

 . 36، ص 2012، رسالة دكتوراه ،  2010- 2005رجاؿ ، عبد ، الحميـ ، اإلتجاىات الجديدة في السياسة المالية السورية ( 1)
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إف ىذا التخفيض الكبير في النسب الضريبية السيما عمى األرباح التي تجاوزت ثبلثة مبلييف ليرة سورية قد كرس 
حيث أف نسبة مساىمة  ، وجاء ليضيؼ مزايا إضافية ألصحاب الدخوؿ الكبيرة ،عدـ العدالة في التكميؼ الضريبي

مع ، ى الدخؿ كانت قميمة مقارنة بنسبة مساىمة القطاع العاـ بالضرائب عمى الدخؿ القطاع الخاص بالضرائب عم
تعادؿ ضعؼ  ، 2010% في العاـ 66العمـ أف نسبة مساىمة القطاع الخاص في الناتج المحمي اإلجمالي البالغة 

( مما يدؿ عمى 22كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )،   2010% في العاـ 34نسبة مساىمة القطاع العاـ والبالغة 
التيرب الكبير لمقطاع الخاص مف دفع الضرائب بطرؽ مشروعة مف خبلؿ المزايا الممنوحة لو وفؽ قانوف 

 2007لعاـ  9و 8إصدار المرسوميف  في ظؿواإلعفاءات السخية  1991لعاـ  وتعديبلتو / 10اإلستثمار رقـ /
حداث ىيئة االستثمار في سورية(1)حوؿ االستثمار الشركة ) القطاع العاـ مؤسسات وشركات ابؿ التزاـمق،  ، وا 

  . ا الضرائب المترتبة عمييبتسديد  (السورية لمنفط والشركات اإلنتاجية األخرى

 وفي ىذا الصدد يمكف اإلشارة الى الدراسة التي أعدتيا المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار عمى نخبة مف
، والتي صنفت فييا العناصر المعيقة لئلستثمار الى خمس المستثمريف العرب في مختمؼ الدوؿ العربية 

مجموعات ، جاء عنصر ارتفاع معدالت الضرائب والرسـو ضمف المجموعة األولى ، وجاء عنصر انخفاض عدد 
ير لنا أف عنصر المعدؿ الضريبي المرتفع لو أكبر أثر في قرار ظسنوات اإلعفاء ضمف المجموعة الرابعة ، وىنا ي

 . (2)كثر مف عدد سنوات اإلعفاء الضريبي المستثمر أ
 

 (41الجدول رقم )
 4111نسبة مساىمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج المحمي الجمالي وباألسعار الثابتة لمعام  

 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

نسبة مساىمة القطاع العام 
 %34 %34.5 %35.1 %34.5 %35.7 %36.6 %39.1 %37 %39.9 في الناتج الجمالي

 القطاع مساىمة نسبة
 %66 %65.5 %64.5 %65.5 %64.3 %63.4 %60.9 %63 %60.1 الجمالي الناتج في الخاص

 . 2010المصدر: المكتب المركزي لئلحصاء / التقرير الصادر عف ىيئة اإلستثمار السورية لمعاـ 
 

  

                                                      
 .  5، ص 2007/ 2/ 7بشار المنير، مرسـو االستثمار الجديد  ..  يؤسس لمرحمة جديدة..؟ جريدة النور،  دمشؽ ،  ( (1

 .  60، ص  1991المناخ اإلستثماري في الدوؿ العربية ، المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار ، (2) 
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 (40) الجدول رقم
 كل من القطاع العام والخاص في الضرائب عمى الدخل لكل منيمانسبة مساىمة  

 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

مساىمة القطاع العام  نسبة
 %75 %60 %74 %79 %69 %83 %87 %89 %88 في الضرائب عمى الدخل

نسبة مساىمة القطاع 
الضرائب عمى  الخاص في

 الدخل
12% 11% 13% 17% 31% 31% 26% 40% 25% 

 . 4101 لمعام السورية الستثمار ىيئة عن الصادر التقرير/  لإلحصاء المركزي المكتب: المصدر       
  

 الناتج في مساىمتو وحجـ تتناسب وال جداً  منخفضة األرباح دخؿ ضريبة في الخاص القطاع مساىمة أف يؤكد وىذا
تشير بعض اإلحصاءات أنو  الذي الكبير الضريبي التيرب مقدمتيا في عديدة ألسباب ذلؾ ويرجع. اإلجمالي المحمي

 . ضريبة ألي يخضع ال نظامي غير قطاع وجود إلى باإلضافة يبمغ عشرات المميارات باليرات السورية ،
 
 زمرة مكمفي الدخل المقطوع :* 

 يمارس مف كؿ المقطوع الدخؿ بضريبة يكمؼ : يمي ما عمى 2003 لعاـ( 24) القانوف مف/ 41/ المادة نصت
 في المحدديف الحقيقية األرباح مكمفي فئة ضمف يدخؿ وال تجارية غير أو تجارية أو صناعية مينة أو حرفة
 البنديف تعديؿ 2005 اـػػػػػػلع( 41) وفػػػػػػػػػالقان مف/ 9/ ادةػػػػالم تضمنت كما. المذكور القانوف مف/ 2/ ادةػػػالم
 لضريبة خاضعة الخارجي الشحف مكاتب أبقت بحيث 2003 لعاـ( 24) قانوفال مف/ 2/ المادة مف( 3,30)

 الجامعات واعتبرت المقطوع الدخؿ لمكمفي فأضافتيا الداخمي الشحف مكاتب أما الحقيقية األرباح عمى الدخؿ
 ريةاالعتبا شخصيتيا كانت لو حتى المقطوع الدخؿ مكمفي عداد مف األطفاؿ ورياض الخاصة والمعاىد والمدارس

 . المسؤولية محدودة أو مساىمة شركة
 : مف لكؿ الضريبية الزمرة 2005 لعاـ( 41) القانوف مف/ 7/ المادة عدلت كما
 . الخاصة المشافي –
 .السياحية البولماف سيارات تستخدـ التي السفريات مكاتب –
 .األرباح مف% 50 إعفاء عمى اإلبقاء مع والمباقر المداجف –
 .األطفاؿ ورياض مراحميا بكافة الخاصة ارسوالمد والمعاىد الجامعات –

 .الحقيقية األرباح مف بدالً  المقطوع الدخؿ مكمفي مف وأصبحت
وتفرض ضريبة الدخؿ المقطوع عمى األرباح السنوبة الصافية لممكمؼ والتي تحدد بطريقة التقدير مف قبؿ لجاف 

ممارسة المينة والموقع، ويحدد الربح  التصنيؼ، وتراعي في عمميا عدة أسس منيا سعة أعماؿ المكمؼ، ومحؿ
مف القانوف رقـ 16الصافي بناءًا عمى ىذه اإلعتبارات ويخضع لنسب الضريبة التصاعدية المحددة في المادة 
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. وحدد القانوف مدة كؿ دورة تصنيؼ بثبلث  2006/لمعاـ 51والمعدؿ بالمرسوـ التشريعي رقـ / 2003/ لمعاـ 24/
نيؼ مرة كؿ خمس سنوات، وأجاز القانوف بعد انقضاء سنة عمى بدء التصنيؼ سنوات ويجب اف يعاد التص

وخبلؿ أي مف السنوات التالية إعادة تصنيؼ بعض الميف أو بعض المكمفيف الخاضعيف لضريبة الدخؿ المقطوع 
 % نقصًا أو زيادة عمى رقـ أعماليـ .25اليقؿ عف  ما إذا طرأ أو تبدؿ

 معدل الضريبة واستحقاقيا :
 الدخؿ مكمفي جميع عمى الحقيقية األرباح ضريبة في المقررة الضريبية والمعدالت المعفى األدنى الحد بؽيط

 السنوية األرباح عمى الضريبة وتفرض .2006 لعاـ/ 51/ رقـ التشريعي المرسوـ لنفاذ سنة أوؿ مف اً بدء المقطوع
 األسس مف جممة عمميا في تراعي مختصة تصنيؼ لجاف قبؿ مف التقدير بطريقة تحدد والتي لممكمؼ الصافية
 الربح ويحدد. أمثالو مع المكمؼ وموقعو، ومقارنة أعماؿ العمؿ ممارسة ومحؿ المكمؼ أعماؿ سعة: أىميا

 ٤٢/ القانوف مف/  ٦١/ المادة في التصاعدية المحددة الضريبة لنسب ويخضع االعتبارات ىذه عمى بناء الصافي
. وتعتبر الضريبة محققة اعتبارًا مف تاريخ تبميغ  ٤٠٠6 لعاـ/  ١٦/ رقـ التشريعي بالمرسوـ المعدؿ ٤٠٠٢ لعاـ/ 

قرار لجنة التصنيؼ وتستحؽ الضريبة عمى المكمؼ بعد انقضاء شيريف عمى الشير الذي تـ فيو تبميغ قرار لجنة 
المباشرة بيف الربح الذي التصنيؼ البدائية، ومف خبلؿ التدقيؽ في ىذا األسموب بالتصنيؼ نبلحظ انتفاء العبلقة 

يحققو المكمؼ والضريبة التي يدفعيا لمدوائر المالية، وأصبح المكمؼ يعرؼ رقـ الضريبة التي يدفعيا سنويًا قبؿ أف 
تبدأ سنة التكميؼ، وعمميًا عندما تتحقؽ الضريبة ويقوـ المكمؼ بدفعيا في أوؿ السنة، وبالتالي خرجت الضريبة 

لضريبة غير مباشرة يقـو بعكسيا عمى المستيمؾ بدوف ضابط لمنسبة التي يحوليا مف ارباح المكمؼ وتحولت 
في السوؽ والتأثير السمبي عمى الطمب في  أو الخدمة ، مما يؤدي لرفع سعر السمعة لممستيمؾ مف الضريبة

الموزعة مشروع مف خبلؿ زيادة المحصؿ مف الضرائب الالسوؽ، وبنفس الوقت فتح المجاؿ لممكمفيف لمكسب غير 
 . (1)عمى المستيمكيف عف الضرائب المدفوعة لمدوائر المالية 

 ( 44الجدول رقم )
 (المبالغ بالمميار ليرة سورية) إيرادات ضريبة الدخل المقطوع                                           

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 5.773 6.836 5.617 4.35 4.08 4.23 3.75 3.7 ضريبة الدخل المقطوع
 المصدر : قطع حساب الموازنة العامة لمدولة لألعوام المذكورة .

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نجد ضآلة الحصيمة لضريبة الدخؿ المقطوع مقارنة بالميف التي تدخؿ في عداد ىذه 
روري إعادة النظر بيذه الضريبة وطرؽ الضريبة وأكثرىـ مف أصحاب الدخوؿ العالية، ويرى الباحث أنو مف الض

حسابيا واقتصارىا عمى زمرة قميمة مف المكمفيف، ألنيا تكرس عدـ العدالة في توزيع األعباء الضريبية عمى 

                                                      

 . 127، ص 2010دة توزيع الدخؿ القومي ، رسالة ماجستير ، دمشؽ ، ونوس ، منذر، توزيع واعا( 1)
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المواطنيف وفقًا لمقدراتيـ التكميفية وشكؿ سياسة ضريبية استرضائية ألصحاب الدخوؿ الكبيرة غير مبررة 
والقاضي بإدخاؿ المشافي  2009/ لمعاـ 851، وبالرغـ مف صدور القانوف رقـ /(1)الاقتصاديًا والاجتماعيًا 

إال أف ذلؾ فوت عمى الخزينة العامة لمدولة مبالغ  2010والجامعات الخاصة بزمرة األرباح الحقيقية بدأً مف العاـ 
 كبيرة وأتاح التيرب مف دفع الضرائب في السابؽ .

 :  (ل الناتج عن العملالضريبة عمى الرواتب واألجور) الدخ .ب 
/ وال تزاؿ معظـ 85حيث صدر المرسوـ التشريعي رقـ / 1949تعود ضريبة الرواتب واألجور في سورية إلى عاـ 

المعدؿ  2003/ لعاـ 24أحكامو سارية المفعوؿ حتى اآلف دوف تعديؿ أو تغيير رغـ صدور قانوف الدخؿ رقـ /
/ 24وكاف وفقًا لمقانوف /. 2011/ لعاـ 42سوـ التشريعي رقـ /والمر  2009/ لعاـ 33بالمرسوـ التشريعي رقـ/

ليرة سورية ، ووفقًا لممرسوـ التشريعي  5000الحد األدنى المعفى مف الضريبة عمى الرواتب واألجور 2003لمعاـ 
عاـ ليرة سورية،  وفي ال 6010رفع الحد األدنى مف الراتب المعفى مف الضريبة الى  11/5/2009/ لمعاـ 33رقـ /

ليرة سورية، إف  10000/ ورفع الحد األدنى المعفى مف الضريبة الى 42صدر المرسوـ التشريعي / 24/3/2011
ذا  2012-2011 يارتفاع األسعار والتضخـ في عام أدى الى انخفاض األجر الحقيقي بشكؿ كبير جدًا وا 

% والفجوة الكبيرة بيف األجر 35الى  ماعممنا مف خبلؿ الفقرات السابقة مف تدني حصة األجور مف الدخؿ القومي
واإلنفاؽ ونسبة كبيرة مف السكاف يعيشوف تحت خط الفقر يجعمنا ندرؾ تمامًا كـ أصبحت الضريبة تطاؿ الحد 

، وبالمقارنة مع الدوؿ التي  األدنى لمستوى المعيشة لممواطف السوري بشكؿ كبير وبالتالي تكرس عدـ العدالة
الدخؿ أو التي تطبؽ الضرائب النوعية، نجد أف ضريبة الرواتب واألجور في سوريا  طبقت الضريبة الموحدة عمى

ألنيا التراعي مطمقًا ظروؼ  ، قصيا العدالةنمف حيث المعدالت الضريبية وشرائحيا واإلعفاءات الواردة فييا ت
 لتغطية المطموب األدنى الحد مف أقؿ إلى دخميـ مستوى تدني عمى مساعد عامؿ ىي ذوي الدخؿ المحدود، بؿ

 سنوياً  دينار/ 6500/ حتى األردف في الرواتب مف دخمو يبمغ الذي العامؿ أف نقوؿ أف المعيشة، ويكفي تكاليؼ
 مف العديد عمى ينطبؽ األردف عمى ينطبؽ وما دخؿ ضريبة أي عميو يترتب ال. س.ؿ/470000/ يعادؿ ما أي
ورية مركز الصدارة بيف الضرائب المباشرة مف حيث عدد تحتؿ ضريبة الرواتب واألجور في سو  ..(2)العالـ دوؿ

، كما تحتؿ المركز الثاني في الضرائب المباشرة مف  (أصحاب الدخؿ المحدود) المكمفيف ونوعية ىؤالء المكمفيف
ناحية الحصيمة بعد ضريبة الدخؿ عمى األرباح التجارية والصناعية وغير التجارية مما يجعميا تشكؿ مصدرًا ماليًا 
، متواصبًل ومضمونًا لمموازنة العامة لمدولة عمى اعتبار أف التيرب منيا يكوف مستحيبًل كونيا تقطع مف المنبع

 وبمقارنة بسيطة مف خبلؿ الجدوؿ التالي 
  

                                                      

 . 2008، جريدة االقتصادية ، شباط ، د. نجمة ، الياس ، المواطف وثبلثية الضرائب ( 1)
شر ، د. جميبلتي ، محمد ، محاضرة بعنواف : النظاـ الضريبي السوري واتجاىات اصبلحو ، ندوة الثبلثاء اإلقتصادية الثالثة ع( 2)

29/2/2000 . 
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 يبين (43الجدول رقم )
 يةحصيمة ضرائب الرواتب واألجور لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص المبالغ بماليين اليرات السور 

 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 العام

 7.384 7.532 7.558 5.115 4.699 3.104 3.235 8.110 7.417 قطاع حكومي

 4.507 4.646 3.411 2.112 2.145 1.780 1.676 1.956 1.615 قطاع خاص

 المصدر : قطع حساب الموازنة لألعوام المذكورة .     
 

( أف حصيمة ضرائب الرواتب واألجور لمعامميف في الدولة بقيت ىي األعمى بسبب 23ـ )نبلحظ مف الجدوؿ رق
مف  دقة تحصيميا كما أسمفنا واقتطاعيا مف المنبع، في حيف كانت حصيمة ضرائب الرواتب واألجور المحصمة

وعدـ التزامو  باألولى، ويعزى ذلؾ لمتيرب الكبير لمقطاع الخاص مف الضرائب القطاع الخاص منخفضة مقارنةً 
 لعامميف في القطاع الخاص .اجور أبالتسجيؿ والتصريح عف العمالة لديو بالرغـ مف ارتفاع 

 :المتداولة األموال رؤوس ريع ضريبة .ج 
 المتداولة األمواؿ رؤوس ريع ضريبة تتناوؿ: (1) يمي ما عمى 2003 لعاـ/ 24/ القانوف مف/ 83/المادة نصت
 توزيعات فييا والعينية، بما النقدية الموارد مف وغيرىا التسديد وجوائز السحب وائزوج والعوائد واألرباح الفوائد
 في مف الربح غير الصافي، بما%  (7.5) المتداولة األمواؿ رؤوس دخؿ ضريبة معدؿ المجانية، ويحدد األسيـ
 عدا المستدامة نميةالت دعـ في النقدية والمساىمة البمدية وحصة المدارس ورسوـ الوطني الدفاع اضافات ذلؾ

اإليراد،  إجمالي عمى تفرض المتداولة األمواؿ رؤوس ريع ضريبة فإف أخرى جية ومف .المحمية االدارة إضافة
 المتعمقة والنفقات األعباء منيا تنزؿ ال وبالتالي األرباح عمى الدخؿ لضريبة خبلفاً  الدخؿ الصافي عمى وليس

 850وتعاني ىذه الضريبة مف قمة الحصيمة حيث بمغت  .الكشؼ مولةع أو الطابع ىذه اإليرادات كرسـ بتحصيؿ
 . 2008مميوف ليرة سورية في العاـ 

 ضرائب الثروة ورأس المال : - 4
وأىميا ضريبة ريع العقارات ورسـ العرصات وضرائب التركات، وكانت قد أحدثت ضريبة ريع العقارات بموجب 

شرة عمى ريع العقار، أي عمى بدؿ اإليجار المقدر لدى الدوائر كضريبة مبا 1954/ لمعاـ 178القانوف رقـ /
المالية، ورغـ التعديبلت المتتالية التي أدخميا المشرع السوري عمى ىذا القانوف والتي كاف آخرىا المرسـو 

لية، مازالت ىذه الضريبة تقوـ عمى التخميف والتقدير الذي تقوـ بو الدوائر الما 2006/تاريخ 53التشريعي رقـ /
                                                      

 . 2003/ لعاـ 24/ مف القانوف /83(  المادة /(1
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والتي أغمبيا بعيدة كؿ البعد عف القيـ الحقيقية لتمؾ األمواؿ الخاضعة لمضريبة أو المولدة لمدخؿ أو الريع 
. واألمر الذي (المفترض )ضريبة ريع العقارات، رسوـ التركات، رسـو التسجيؿ العقاري، رسـ العرصات ......ألخ

 ر وسوء اإلدارة الضريبية .انعكس في ضعؼ حصيمة ىذه الضرائب نتيجة التيرب الكبي
أما فيما يخص ضريبة التركات فقد أصبحت منخفضة جدًا وتدفع كنسبة مف القيمة المالية التخمينية بموجب 

األمر الذي أفقد ىذه الضريبة الغاية مف وجودىا، وىي إعادة توزيع  2004لمعاـ  /56المرسوـ التشريعي رقـ /
جعؿ تمؾ الضريبة بعيدة كؿ البعد عف ات التي أحاطت بيذه الضريبة كثرة السمبيالثروة داخؿ المجتمع . إف 

، لذلؾ نقترح إعادة النظر  وتدفع الورثة الى التيرب منيا باستخداـ كافة الوسائؿ ، الضريبية في التكميؼ العدالة
تصادية مف بتمؾ اإلعفاءات والمعدالت كما ىو معموؿ بو في أغمب الدوؿ وبما يحقؽ األىداؼ اإلجتماعية واإلق

 . منتجة إقتصادياً الفرض تمؾ الضرائب وخصوصًا الضرائب عمى الثروات غير 

 مباشرة : الغير  والرسوم أىم الضرائبخامسًا : 
 الضرائب عمى النفاق الستيالكي ::  (0

التبغ، الزيوت، السموف، ) جمع الضرائب عمى اإلستيبلؾ 2004/ لمعاـ 61لقد تـ بموجب المرسوـ رقـ /
% ، وتـ تخفيض ىذه 33في صؾ واحد وتـ فرض رسـ عمى الزيوت والسموف الغذائية بنسبة  (، ....الخاإلسمنت

% 8% عمى الزيوت النباتية، و7، وخفضت الى نسبة  2005/ لمعاـ 41% بالمرسوـ التشريعي /15النسبة الى 
الذي  7/12/2011/في 23ف /، وثـ صدر القانو 2011/ لمعاـ 23عمى السموف الحيوانية بالمرسـو التشريعي رقـ /

( ليرة سورية لكؿ كغ /سمف، .....الخ، وأخضع األجزاء 10( ليرة سورية لكؿ كغ/سكر و)3فرض نسبة مقطوعة )
والمكونات المصنعة محميًا عند انتاج السيارات كاممة، وتتخذ تكممة األجزاء والمكونات أساسًا إلستيفاء الرسـ 

ات المستوردة مف قبؿ الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات المذكور، كما أخضع األجزاء والمكون
 .(1)السياحية محميًا لمرسـ حيف تخميصيا مف األمانات الجمركية

رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي عمى عدد مف السمع والخدمات األساسية والضرورية قاـ بفرض  ويؤخذ عمى المرسوـ بأنو
الشعب مثؿ السكر، والممح واإلسمنت والزيوت والسموف والشاي والبف  التي اليمكف اإلستغناء عنيا لجميع طبقات

وغيرىا مف السمع األساسية، والتي يكوف عمييا الطمب غير مرف األمر الذي يؤدي الى ارتفاع أسعارىا، وانعداـ 
ات الفقيرة، العدالة الضريبية ألف الطبقات الغنية تنفؽ نسبة مف دخميا أقؿ بكثير مف النسبة التي تنفقيا الطبق

ويترتب عمى ذلؾ أف يكوف العبء الضريبي النسبي لمضرائب المفروضة عمى السمع والخدمات الضرورية أشد 
 عمى الطبقات الفقيرة منو عمى الغنية . 

بعد صدوره بسبعة أشير، ثـ عدؿ ثبلث مرات لسد بعض نقاط الضعؼ في مطارح  61لقد عدؿ المرسوـ 
واإلستيبلؾ ، وىذا يدؿ عمى ضعؼ التشريع الضريبي وعدـ القياـ بالدراسات  الضرائب والرسوـ عمى اإلنفاؽ

التطبيقية لقياس أثر الضريبة اإلقتصادي واإلجتماعي ، وبقيت ىذه الرسـو والضرائب تؤدي دورىا التقميدي كوسيمة 
                                                      

 .  2007تموز ،  8مجمة ، عالـ الماؿ ، رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي بيف النص و التطبيؽ ،  العدد ( 1)
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 تقيد لعدـ نتيجة التطبيؽ خبلؿ الصعوبات بعض القانوف ىذا واجو سيمة لتأميف الموارد المالية لمدولة ، وقد
ضريبي كبير وخصوصًا في قطاع  تيرب مع وجود فواتير بدوف والبيع المحاسبية القيود بمسؾ لو الخاضعيف

الخدمات مثؿ خدمات المبيت والطعاـ والمشروبات والحفبلت وركف األلعاب الكيربائية والخدمات المأجورة األخرى 
لعدـ اإللتزاـ بالفواتير النظامية ،  لية والممتازة واألولى والثانية ،واألندية والمطاعـ مف الدرجات الدو  الفنادؽفي 

 (1)"كمالية سمع" ليست القانوف شمميا التي السمع معظـ ألف المحدود الدخؿ ذوي عمى كاف تأثيره أف إلى باإلضافة
 ال مبرر، إذ فدو  مف مرات ولعدة السيارات تداوؿ عمى الرسـ ىذا فرض وكذلؾ.  والمكواة الكيربائي كالسخاف

 مف أكثر إلى البيوع تكرار حاؿ في المدفوعة الرسـو تصؿ ، وقد بيع عممية كؿ عند الرسـ ىذا يدفع أف يعقؿ
قيمتيا ، أدى ىذا الرسـ الى ازدواج ضريبي عمى السيارات ألنو يضاؼ لمرسـ الجمركي المحسوب بطريقة معقدة 

 .(2)مما يجعمو تكرارا لمرسـ 
حيث كاف  ،طبؽ الرسـ عمى البضائع المصدرة دوف وضع نظاـ رد الضريبة عند التصدير ذلؾ فقد  إلى ويضاؼ

مف المفروض تطبيؽ المعدؿ الصفري عمى الصادرات كما في الدوؿ التي طبقت الضريبة عمى المبيعات ، بحيث 
 آخر عمى فىذا القانو  تطبيؽ تخرج البضائع دوف أف تحمؿ بأي ضريبة محمية عمى القيمة المضافة ، واقتصر

 ينظـ قانوف أصدرت أف لمصر سبؽ وقد .حصرىا يصعب والتي التجزئة تجارة وىي التداوؿ مراحؿ مف مرحمة
 المذكور االستيبلؾ عمى الضريبة حمت حيث ،1981 لعاـ/ 133/ رقـ القانوف وىو االستيبلؾ عمى الضرائب

 التعديبلت مف لكثير خبلليا تعرض سنوات عشر القانوف بيذا العمؿ استمر وقد . واالستيبلؾ اإلنتاج رسـ محؿ
 االقتصاد عمى السيئ أثرىا ليا كاف متعددة وتناقضات كثيرة ثغرات مف فيو لما منو المرجوة الفائدة يحقؽ لـ أنو إال

 يحمؿ والذي 1991 لعاـ/ 11/ رقـ القانوف بإصدار القانوف ىذا إلغاء تـ وقد المحدود الدخؿ ذوي وعمى الوطني
 : (24) رقـ الجدوؿ مف . نبلحظ"المبيعات عمى الضريبة قانوف" اسـ

 (42) رقم الجدول
 (سورية ليرة مميار)                                  الستيالكي النفاق رسم حصيمة تطور 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

 الضريبة  ايرادات
 41.1 40.5 42.1 39.1 35.9 22.1 6 4.2 2.9 اإلستيبلؾ عمى

      المذكورة لألعوام العامة الموازنة حساب قطع: المصدر  
 

 العاـ في س.ؿ مميار 41.1والى  2004مميار ؿ.س في العاـ  6رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي مف  حصيمة ارتفاع
 العديد إخضاع الى اإلرتفاع ىذا سبب ويعود أي أنيا ازدادت بحوالي سبع مرات خبلؿ خمس سنوات . ، 2010

                                                      

أي مبرر عممي ( كاف يبوب في الموازنة العامة لمدولة باسـ رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي الكمالي ،وضمف الضرائب المباشرة دوف 1)
 . 2004لمعاـ  61مف المرسـو التشريعي رقـ  11وىو مف الضرائب الغير مباشرة . وألغيت كممة الكمالي عمبًل بأحكاـ المادة 

 . 2005مارس ،  15/16 –( وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حوؿ القضايا المعنية بضريبة القيمة المضافة ، روما 2)
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 بعض عمى الرسـ ىذا نسبة ورفع اإلستيبلكي اإلنفاؽ برسـ الرسـو مف عدد ودمج لممرسـو األساسية السمع مف
 والمواد والسموف والزيوت السكر مثؿ الغذائية السمع مف كثير وعمى التمفزيوف وأجيزة البلسمكية األجيزة) مثؿ المواد

 دورىا والتمعب ضئيمة اإلجمالية اإليرادات في الرسـ ىذا مساىمة قيتورغـ ىذا ب(. المواد وغيرىامف الكحولية
 حيث الجديد اإلستيبلكي اإلنفاؽ رسـ قانوف أضافيا التي الجديدة والمطارح التعديبلت رغـ واإلقتصادي المالي
،  دولةلم العامة الموازنة إيرادات إجمالي مف% 5.3 ونسبة والرسوـ الضرائب إجمالي مف% 14.4 نسبتيا بمغت

 . 2010وذلؾ في العاـ  اإلنفاؽ عمى الضرائب مف% 42.2 وشكمت
 ضئيمة نسبة وىي 2010 العاـ في% 34.1 والرسوـ الضرائب إجمالي مف اإلنفاؽ عمى الضرائب نسبة وبمغت ىذا
 افولبن مصر مثؿ المبيعات أو اإلستيبلؾ عمى العامة الضرائب تطبؽ التي بالدوؿ مقارنة الضريبية الحصيمة في
 . السوري الضريبي النظاـ في الدخؿ ضرائب إيرادات عمى اإلعتماد الى النظر يمفت وىذا

 : عمى الواردات الرسوم الجمركية :  (4
 مصدراً  كونيا إلى ، باإلضافة االستيبلؾ وترشيد االستيراد وتقنيف الوطنية الصناعة حماية إلى الرسوـ ىذه ىدفت
 بموجب سورية في الضريبة ىذه فرضت ، وقدلمدولة  العامة الموازنة في الجارية اإليرادات تمويؿ مصادر مف

 كبير األثر عمى األمريكي لمدوالر بالنسبة السورية الميرة صرؼ سعر وتعديبلتو ، وكاف لتوحيد الجمارؾ قانوف
 صرؼ أسعار نشرة في األمريكي الدوالر صرؼ سعر حدد والذي ، 2004 بتاريخ 25 المرسوـ بموجب التعرفة

 أو مبيع الواحد لمدوالر سورية ليرة 50و ، الواحد لمدوالر سورية ليرة 49.85 شراء العاـ والقطاع الدولة ممياتع
 مختمؼ عمى والتعويضات والبدالت الرسوـ استيفاء في وذلؾ.  1/1/2005 مف إعتباراً  األخرى بالعمبلت مايعادلو
 ، النافذة واألنظمة القوانيف في ورد حيثما األجنبية العمبلتب الواجبة والفوائد والجزاءات والغرامات األجور أنواع
 لمدوالر مبيع سورية ليرة 11.25 ، شراء سورية ليرة 11.6 القديمة القوانيف في الصرؼ أسعار كانت بعدما وذلؾ
ي بدأت والت وتفعيؿ دور القطاع الخاص في المجاالت اإلستثمارية ، ، وذلؾ قبؿ عممية اإلنفتاح االقتصادي الواحد

 .  2000منذ مطمع العاـ 
موجبيا الرسوـ الجمركية الواردة في التعرفة الجمركية المتناسقة الصادرة بوكذلؾ صدرت عدة مراسيـ خفضت 

وتـ تحفيض الرسوـ الجمركية عمى جميع البضائع بشكؿ كبير منذ العاـ  2001/ لمعاـ 265بموجب المرسوـ رقـ /
% مف قيمة البضاعة وأصبح أعمى رسـ في التعرفة 255رسـ كاف  ، حيث أعمى 2011وحتى نياية  2004

% مف قيمة البضاعة، وكذلؾ تـ تعديؿ الشرائح واصبح يقتصر عدد 60اليتجاوز  2007الجديدة في العاـ 
، وتـ خفض الرسوـ الجمركية 2004شريحة والتي كانت نافذة في العاـ  22شريحة بداًل مف  11الشرائح عمى 
 السيما عمى المنتجات اليندسية ووسائؿ النقؿ البري والبحري والزراعة وغيرىا مف المنتجات  . بنسب متفاوتة و 

 رغـ جيود اإلصبلح الكبيرة عمى الرسـو الجمركية يمكف إيراد المبلحظات التالية : 
 عمى% 10.1 ،%29.5  والرسوـ الضرائب إجمالي ومف اإلنفاؽ عمى الضرائب إجمالي مف نسبتيا بمغت 

) لقد بمغت الرسـو لبنافوخصوصًا  ، وىذه النسب ضعيفة بالمقارنة مع الدوؿ العربية 2010 العاـ في اليالتو 
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مميوف دوالر أمريكي بالمقابؿ بمغت تمؾ الرسوـ الجمركية في سوريا 1835مبمغ  2009الجمركية في لبناف عاـ 
 16137في لبناف في ذلؾ العاـ كانت  مميوف دوالر أمريكي في نفس العاـ ، عممًا أف الواردات السمعية 521

مميوف دوالر، نبلحظ رغـ التقارب في  14879مميوف دوالر ، والواردات السمعية السورية كانت في ذلؾ العاـ 
  . (1) (حجـ اإلستيراد بيف البمديف ، فإف الفارؽ في اإليرادات الجمركية تفوؽ بثبلث أضعاؼ

 دىا وظيفتيا الحمائية لمصناعات الوطنية وأدى إلنخفاض حصيمتيا إف التخفيض في نسبة الرسوـ الجمركية أفق
، ويفسر ذلؾ تخفيض الرسـو  2010% مف اإليرادات الضريبية في العاـ 3.7خيث التتجاوز بالمتوسط 

، وبنفس الوقت تـ إلغاء الكثير مف الضرائب عمى المستوردات  2000المفروضة عمى المستوردات منذ العاـ 
، والذي توصمت الدوؿ األعضاء لعربية بموجب اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مف بعض الدوؿ ا

 اإلتفاقياتدخوؿ سورية العديد مف ل باإلضافة  (2) 2005منذعاـ الى منح اإلعفاء بالكامؿ لمسمع العربية 
 وـ الجمركية .التي مازالت تعمؿ عمى إلغاء وتخفيض الكثير مف الرسالثنائية ومتعددة األطراؼ و 

  لـ يختمؼ التشريع الجمركي في القانوف الجديد لمجمارؾ عف القوانيف السابقة فيما يتعمؽ بالكثير مف األحكاـ
والسيما اإلعفاءات الجمركية وكذلؾ اإلجراءات الجمركية ، بالرغـ مف التطور الكبير الذي طرأ عمى ىيكؿ 

حديثة وسياسات جديدة تستجيب ليذه التطورات ، األمر الذي  التجارة الدولية في العالـ ، والتي تقتضي أنظمة
الرسوـ الجمركية في سورية كأداة فاعمة مف أدوات السياسة المالية المؤثرة في توجيو النشاط  استخداـحاؿ دوف 

 اإلقتصادي لمدولة 
 مف اإلقميمية تفاقياتاال ومتطمبات يتناسب بما وتعديؿ تطوير إلى بحاجة الجمركية ماتزاؿ اإلدارة والتشريعاتف

 التعرفة نظاـ تطبيؽ إلى الجات، ليتـ االنتقاؿ اتفاقية ومتطمبات يتناسب وبما الحرة العربية التجارة منطقة إقامة
 الدولية، والذي التجارة متغيرات مع ويتماشى يواكب وىو حالياً  العالـ دوؿ معظـ بو تعمؿ الذي المنسقة الجمركية
 الدولية لمتجارة المقارنة البيانات وتوفير واإلنتاجية التجارية لؤلغراض لمسمع دموح توصيؼ وضع إلى ييدؼ

 الدولية. واالقتصادية التجارية المفاوضات ألغراض
 :( 3)الماليرسم الطابع  (3
الذي يتضمف فرض الرسـ عمى العقود  وتعديبلتو ،1981( لعاـ 1بموجب القانوف رقـ ) المالي رض رسـ الطابعفُ 

 رقـ وثائؽ واألوراؽ المحررة وماشابو ذلؾ ، ثـ عدؿ وطور عدة مرات حتى مجيء المرسوـ التشريعيوالصكوؾ وال
 ، والذي تضمف نوعاف : البديؿ عف القانوف السابؽ الجديد  المالي الطابع، رسـ  2005 / 5/ 6 تاريخ (44)
 ( 1ة بالجدوؿ رقـ )رسـ نسبي وىو مدرج الى جانب كؿ نوع مف الوثائؽ الخاضعة ليذا الرسـ والمحدد

 الممحؽ بالمرسوـ التشريعي ، وتتراوح النسب مابيف الواحد باأللؼ الى الثبلثة بالمئة

                                                      
 حية حوؿ مقترحات اإلصبلح المالي في برنامج اإلصبلح االقتصادي .نجمة ، الياس ، مذكرة إيضا ((1

 .( 2010التقرير االقتصادي العربي الموحد  )  (2)
 المتعمؽ برسـ الطابع المالي . 6/5/2005تاريخ  44( المرسـو التشريعي رقـ (3
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  رسـ مقطوع وىو مدرج الى جانب كؿ نوع مف الوثائؽ واألوراؽ الخاضعة ليذا الرسـ والمحددة بالجدوؿ
ليرة  ألؼ لعشرة ليرات والخمسيف( والممحؽ بالمرسوـ التشريعي ، ويتراوح ىذا الرسـ المقطوع بيف ا2رقـ )

 سورية .

ويتحقؽ ىذا الرسـ خبلؿ ثبلثيف يوما بالنسبة لمعقود المبرمة مع الجيات العامة والشركات المحدودة المسؤولية ، 
الممحؽ  2مف الجدوؿ  32الى  26ومف تاريخ صدور الوثيقة محؿ الرسـ بالنسبة لموثائؽ المحددة مف البنود 

. كذلؾ عند التوقيع عمى سائر العقود والوصوالت والوثائؽ واألوراؽ األخرى  2005لمعاـ  44بالمرسوـ التشريعي 
وتمنح ميمة خمسة أياـ لمتسديد ، وكذلؾ تمنح نفس الميمة بالنسبة لؤلوراؽ والوثائؽ والعقود التي نظمت وأنشئت 

 في الخارج أو في إحدى السفارات والقنصميات األجنبية عند إبرازىا . 
 لؾ عدة طرؽ إلستيفاء الرسـ : وىنا
 . إلصاؽ طابع 

 . الختـ بالسمة الخاصة 

 . الدفع النقدي لقاء إيصاؿ 

 . اقتطاع عاـ مف أوامر الصرؼ الصادرة عف دوائر الدولة 

 . بالطرؽ األخرى التي يحددىا وزير المالية 

% مف إجمالي  4.8نسبة ، وب1/ مميوف ليرة سورية 13,500مبمغ /  2010وبمغت حصيمة ىذا الرسـ في العاـ 
 % مف إجمالي واردات الموازنة العامة لمدولة في نفس العاـ . 1.8الضرائب والرسوـ ، وبنسبة 

ويتسـ رسـ الطابع بالتعقيدات والغموض وكثرة الحاالت والمستندات واختبلؼ الرسـ عمييا ، باإلضافة لمصعوبات 
  يف ألنواعيا وحدودىا .الكثيرة في التطبيؽ العممي وسوء فيـ مف قبؿ الموظف

 :في النظام الضريبي السوري العفاءات سادسًا : 
وضعت مف أجمو  الذيما يميز النظاـ الضريبي السوري كثرة اإلعفاءات فيو والتي بالنياية لـ تؤدي الى اليدؼ 

 ة مف جية أخرى . ، وضيعت أموااًل كثيرة عمى الخزينة العامة لمدول في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية مف جية
 :النظاـ الضريبي السوري الى قسميفوتقسـ اإلعفاءات في 

 .(2) وتعديالتو 4113/ لمعام 42اعفاءات واردة في قانون ضريبة الدخل رقم /* 
 . خاصة قانونية نصوص العفاءات الواردة بموجب* 

مف  ليستثنييا الجيات بعض بيا وخص السوري العربي التشريع قررىا التي اإلعفاءات أىـ يمي فيما ونبيف
 :األرباح دخؿ لضريبة الخضوع

                                                      

 .قطع الحساب العاـ لمدولة ، الموازنة العامة لمدولة ، وزارة المالية ، دمشؽ  (1)
 . 2003/لمعاـ 24المادة الرابعة مف القانوف رقـ /( 2)
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 المعفاة مف الجيات ٤٠٠٢ لعاـ/  ٤٢/ رقـ الدخؿ ضريبة قانوف مف/ ٢/ المادة حددت:  الزراعي الدخؿ - ٦
 : الزراعي النشاط لممارستيا األرباح دخؿ ضريبة
 التي األراضي تنتجيا تيال الزراعية وبيع المحاصيؿ بجمع يقوموف الذيف الزراعيوف المستثمروف -

 بترتيبيا ىؤالء يقوـ التي الثروة الحيوانية أيضاً  يشمؿ اإلعفاء ىذا كما أف يستثمرونيا أو يممكونيا
 .األراضي ىذه في

 وتقـو المشتركيف مف المحاصيؿ باستبلـ بالقياـ أعماليا تنحصر التي الزراعية التعاونية الشركات -
 .الزراعي حصراً  االستثمار إطار في محدوداً  ذلؾ ويبقى وبيعيا المحاصيؿ ىذه بتحويؿ

 .أراضي اإلعفاء في واستثمارىا الزراعية واألدوات اآلالت لشراء الزراعية التعاونية الجمعيات -
 . التماثيؿ نحت - باليد الرسـ -التمحيف -العزؼ-التأليؼ:  يمارسوف الذيف األشخاص - ٤
 .الخاصة حاجاتال ذوي مؤسسات ودور ومعاىد الحضانة دور - ٢
 األشخاص إلى لمنح اإلعفاء ويشترط البحري أو الجوي النقؿ يتعاطوف الذي واالعتباريوف الطبيعيوف األشخاص - ٢

 .المادة التاسعة  12/2005/ 26 المعدؿ بتاريخ /41بالمثؿ، القانوف / المعاممة شرط السورييف غير
 المؤقت عمميات اإلدخاؿ وكذلؾ واالستخراجية الصناعية -الزراعية المنتجات مف المنشأ السورية الصادرات - ١

اعادة التصنيع اجؿ مف  .التصدير و 
 .الحرة واألسواؽ المناطؽ داخؿ القائمة النشاطات جميع - ١
 دمشؽ الدولي. معرض إقامة فترة خبلؿ األزياء عرض..الرياضية الفنية الحفبلت وجميع المبلىي مدف - ٧

 
  : خاصة قانونية صوصن بموجب الواردة العفاءات

الذي اعفى شركات اإلنتاج الدرامي  2012/ لمعاـ 33وىي اعفاءات لييئات وشركات بعينيا وأىميا المرسوـ رقـ /
/ 26% ، والمرسوـ رقـ /50مف القطاعيف العاـ والخاص مف الضرائب والرسوـ المالية والجمركية والبمدية بنسبة 

 . 2012لمدة خمس سنوات اعتبارًا مف والمباقر مف الضريبة عمى الدخؿ والذي اعفى المداجف  2/4/2012بتاريح 
تعد االعفاءات خرقًا كبيرًا لمبدأ مساواة أدت سياسات اإلعفاء الضريبية الى ضعؼ الحصيمة الضريبية ، و 

ات المواطنيف أماـ الضريبة وخروج عف القاعدة العامة في التكميؼ ووجدت لمساعدة ودعـ األنشطة والمشاريع ذ
، أو تمؾ التي اليرغب المستثمروف بالقياـ بيا، بسبب ضخامة األخطار أو صعوبة  الريعية والربحية الضعيفة

مؿ تشجيع اإلستثمار ورفد اإلقتصاد بأدوات التنمية بغية رفع أ، لقد ضحت الدولة بالعائدات الضريبية عمى  المكاف
ف تشجيع اإلستثمار في سورية واإلعفاءات الضريبية وذلؾ مف خبلؿ قواني ، معدالت النمو في الناتج القومي

في  ولـ تتحقؽ الزيادة االستثمارات لكف بالنتيجة لـ يتحقؽ جذبالكبيرة الممنوحة الى فئات عديدة مف المكمفيف . 
الى خمؽ منافسة غير عادلة بيف النشاطات  ةاإلضافب والمطموب لو المخطط بالشكؿ العاممة اليد وتشغيؿ اإلنتاج
وىذا ماجعؿ الكثير مف المكمفيف  ،ناعية والتجارية القديمة والحديثة المشمولة باإلعفاءات الضريبية الجديدة الص

مع المنافسوف الجدد ، األمر الذي دفع الكثيروف منيـ لعدـ الذيف يسددوف الضرائب يشعروف بالغبف وعدـ التكافؤ 
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بالعبء الضريبي عمى كاىؿ  ىذه اإلعفاءات ألقتبالنتيجة و  قدرتيـ عمى المنافسة الى التيرب الضريبي .
 .(1)المواطنيف والنشاطات التي لـ تستفيد مف تمؾ االعفاءات

  تقييم النظام الضريبي السوري :سابعًا : 
 ( عامًا مايمي :25منذ مايقارب ) (2)لقد جاء في تقرير بعثة صندوؽ النقد الدولي 

فية في مساىمتو في حاجات الحكومة لئليرادات وىو غير متجاوب " النظاـ الضريبي السوري غير منتج بصورة كا
مع التغييرات التي حصمت وتحصؿ في الدخؿ القومي، وىو غير مصمـ بصورة جيدة لممساىمة في الكفاية 
والرخاء الوطني . وبصورة محددة فإف نسبة الموارد الضريبية لمدخؿ القومي أقؿ بكثير مف البمداف المجاورة وذلؾ 

بسبب االعفاءات أو اإلستثناءات الكثيرة ، لقد فشمت النسبة الضريبية في النمو مع نمو الدخؿ القومي،  جزئياً 
 والبنياف الضريبي مركز أكثر مف البلـز في الدخؿ وقميبًل جدًا مف اإلستيبلؾ ". 

نذ ذلؾ الحيف حيث عامًا وبرغـ اإلصبلحات الكبيرة والمتعددة التي شممت النظاـ الضريبي السوري م (25)وبعد 
 رفعت وزارة المالية الشعار التالي :

لغاء والرسوـ الضرائب وموضوعية ، وعدالة التشريع في الجوازية عف واالبتعاد التشريعات ووضوح سيولة"   ، وا 
. مازاؿ النظاـ ..." اإلصبلح ومتطمبات الراىنة الظروؼ تناسب تعد لـ التي والتعاميـ والببلغات التشريعات بعض

 2000لضريبي يعاني مف ضعؼ اإليرادات الضريبية حيث بمغت متوسط نسبة اإليرادات الضريبية خبلؿ األعواـ ا
% ، ومتوسط نسبة اإليرادات الضريبية خبلؿ نفس الفترة بالنسبة لمناتج 36.2 ةالى اإليرادات العام 2010وحتى 

% مف اإليرادات العامة 80اإليرادات الضريبية مع العمـ اف غالبية الدوؿ تكوف نسبة ، % 10.4المحمي اإلجمالي 
 أىـ أحد الثروات ألصحاب الممنوحة االعفاءات تشكؿ حيث ، االجتماعية العدالة . باإلضافة لغياب لمدولة
 نظاـ لكونو الضريبي، نظراً  التشخيص مبدأ تحقيؽ عدـ عادؿ، وكذلؾ غير الضريبي النظاـ تجعؿ التي العوامؿ
 عادؿ، وارتفاع بشكؿ القومي الدخؿ توزيع إعادة مف الراىف الوقت حتى تمكنو لعدـ افة، باإلض نوعية ضرائب
 أوجو مف بدالً  ومنابعو الدخؿ مصادر تصيب والتي الضريبية االيرادات إلجمالي بالنسبة المباشرة الضرائب نسبة

نفاقو،  الدخؿ استخداـ مؿ عمى تحقيؽ نوع مف العدالة والتي برأينا تع الحديثة الضريبية التوجيات بعكس وذلؾ وا 
. في تحمؿ األعباء الضريبية ىذا باإلضافة لتوسيع األوعية الضريبية مف خبلؿ الضريبة عمى القيمة المضافة 

عمؿ عمى التقدـ والنمو وبالتالي لـ يكف النظاـ الضريبي السوري أداة فاعمة مف أدوات السياسة المالية ت
 . اإلقتصادي

 
  

                                                      

 . 23/9/2003د. نجمة ، الياس ، السياسات المالية في سورية ، محاضرة ألقيت في جمعية العمـو اإلقتصادية ، ( 1)
 ، وزارة المالية . 19/7/1989. تقرير بعثة صندوؽ النقد الدولي ، تاريخ ( 2)
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 (42الجدول رقم )
 (مميار ليرة سورية) تطور اليرادات الضريبية والضرائب عمى النفاق في سوريا                 

 

 العام
إجمالي 
الضرائب 
 والرسوم

إجمالي 
اليرادات 
 العامة

الضرائب 
عمى 
 النفاق

الناتج المحمي 
الجمالي 

باألسعار الثابتة 
 4111لمعام 

نسبة الضرائب 
والرسوم الى 
 اليرادات العامة

نسبة الضرائب عمى 
النفاق الى إجمالي 
 الضرائب والرسوم

نسبة الضرائب عمى 
النفاق الى الناتج 
 المحمي الجمالي 

2000 85.9 275.4 23.8 896.6 31.2 % 27.7% 2.7 % 
2001 115.9 322 28.2 947.8 36% 24.3% 2.97 % 
2002 135.8 356.4 28.3 999.4 38.1% 20.8% 2.8 % 
2003 151.6 420 32.7 1052.9 36.1% 21.6% 3.1 % 
2004 161 449.5 39.6 1203.5 35.8% 24.6% 3.3 % 
2005 176.9 460 50.3 1156.1 38.5% 28.4% 4.4 % 
2006 191.3 495 49.3 1215.0 38.6% 25.8% 4.1 % 
2007 202.6 588 61.4 1284.0 34.5% 30.3% 4.8 % 
2008 219.2 600 76 1341.5 36.5% 34.7% 5.7 % 
2009 240.6 685 76.7 1422.1 35.1% 31.9% 5.4 % 
2010 278.4 754 94.8 1469.7 36.9% 34.1% 6.5 % 
2011 325 876 123.5 / 37.1 % 38 % / 

 % 4 27.6%   % 36.2     المتوسط
 المصدر : المجموعة الحصائية لمسنوات المذكورة .

 . (رب منزلة عشريةاألرقام مقربة الى أق) النسب من إعداد الباحث
 

التطور البطيء لمحصيمة الضريبية في سوريا ، ومازالت قريبة مف نفس النسب  (25)نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 
وحتى الوقت الحاضر لـ  2000مف اإليرادات العامة تقريبًا ، ورغـ الكـ اليائؿ في القوانيف والتشريعات منذ العاـ 

مباشرة البية . وقد بمغت إيرادات الضرائب والرسوـ المباشرة وغير يحصؿ تطور ممموس في الحصيمة الضري
% مف الموازنة العامة  28.2مميار ليرة سورية وىي تساوي  325مبمغ ،  2011مدولة لعاـ لبحسب الموازنة العامة 

ذا أخذت اإليرادات الضر  ، 2011% مف الناتج المحمي اإلجمالي المقدر لعاـ  11.2لمدولة ، وتساوي  يبية وا 
والتي قدرت حينيا وفقًا لوزارة  2006باألسعار الثابتة وقورنت باإليرادات الضريبية لمعاـ  ، 2011المتوقعة لمعاـ 

، وىذا  2006مميار ليرة سورية ، نجدىا مف حيث القوة الشرائية أقؿ مما كانت عميو في العاـ  297المالية ب 
وبالتالي .(1)مميار ليرة سورية  455اإلنفاؽ العاـ الجاري والبالغ يجعميا أي اإليرادات الضريبية قاصرة عف تمويؿ 

التي ساىمت في  (فروقات األسعار) لـ تساىـ الضرائب في زيادة الحصيمة إال بعض الضرائب عمى المحروقات
أف تمؾ  زيادة الحصيمة لكنيا بالمقابؿ لـ تحقؽ العدالة وزادة حدة التفاوت بيف طبقات المجتمع السوري عمى اعتبار

 تشكؿ جزء مف التكمفة وتساىـ في زيادة األسعار .الضرائب عمى المحروقات 
                                                      

 . 24/10/2010، دمشؽ ،  2011ة تحميمية لمموازنة العامة لمدولة لمعاـ ( د . نجمة ، الياس ، دراس1)
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وبالمقارنة لئليرادات الضريبية مف خبلؿ نسبتيا مف اإليرادات العامة وكما ىو مبيف في التقرير االقتصادي العربي 
2010الموحد لمعاـ 

ناتج المحمي اإلجمالي الى ، ومف ال 2010%  في العاـ  36.9، نجدىا وصمت نسبتيا الى (1)
% ، وىذه النسب تعتبر ضعيفة بالمقارنة مع الدوؿ العربية مثؿ لبناف والتي بمغت فييا نسبة اإليرادات  7.9

% . وفي المغرب بمغت نسبتيا  16.9 %  مف الئليرادات العامة  ، وكذلؾ مف الناتج المحمي نسبة 83الضريبية 
% . ىذا بالرغـ مف غنى وتنوع  22.8الناتج المحمي المغربي نسبة  % مف اإليرادات  العامة ، ومف 78.3

اإلقتصاد السوري بالموارد والذي مف المفترض تفوقو عمى تمؾ الدوؿ العربية باإليرادات الضريبية نجدىا أقؿ بكثير 
ذا ماقيست بالنسبة لمدوؿ المتقدمة نجدىا منحفضة جدًا والتي تتجاوز اإليرادات الضريبية في  مماىو متوقع . وا 

 % مف مف اإليرادات العامة . 85تمؾ الدوؿ نسبة  
ؿ األعباء العامة وذلؾ ينخفاض الوزف النوعي لمضرائب عمى اإلنفاؽ في تمو اونبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ 

نسبة  حيث التتجاوز مف اإليرادات العامة إلنخفاض حصتيا مف الواردات العامة ومف الناتج المحمي اإلجمالي .
 اإلجمالي . مف الناتج المحمي  %.6.4و،  2010في العاـ  % 34.1

 
  

                                                      

 . 2010( التقرير االقتصادي العربي الموحد لمعاـ 1)
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 المبحث الثاني
 في النشاط القتصادي دور الضريبة عمى القيمة المضافة
 

مباشرة مف خبلؿ تأثيرىا عمى أسعار سمع اإلستيبلؾ آثارىا التوزيعية فيي  أكثر عبئأ التمارس الضرائب غير 
ي يخصص الجزء األكبر مف دخميا لئلستيبلؾ منيا عمى الطبقات ذات عمى الطبقات ذات الدخوؿ المحدودة الت

الدخوؿ المرتفعة وذات الميؿ الحدي المنخفض عمى اإلستيبلؾ ، وكوف الضريبة عمى القيمة المضافة مف أىـ 
مباشرة والتي تمتد الى عدد غير محدود مف السمع والخدمات فميا تأثير كبير عمى اإلنتاج الالضرائب غير 

ستيبلؾ كونيا تخفض القوة الشرائية ، وتأثير عمى اإلستثمار واإلدخار مف خبلؿ زيادة اإلدخار اإلجباري واإل
المتمثؿ في الحصيمة التي تدخؿ الخزانة العامة لمدولة ، ودورىا في التبادؿ الخارجي وتحفيزه مف خبلؿ تأثيرىا 

 ة .عمى الصادرات والواردات فيي تعمؿ عمى تشجيع التجارة الخارجي

  النتاج في سوريا : عمى أوال : أثر ضريبة القيمة المضافة
تمارس ىذه الضريبة دورىا في اإلنتاج مف خبلؿ أثرىا في اإلستيبلؾ ، حيث فرض الضريبة عمى القيمة المضافة 
 بصفة مبدئية سوؼ يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية لؤلفراد بسبب ارتفاع أسعار السمع والخدمات التي تفرض
عمييا الضريبة وكوف اإلستيبلؾ يتبع الدخؿ فإف إنقاص دخؿ المكمفيف وخصوصًا أصحاب الدخؿ المحدود 
والمتوسط سوؼ ينعكس عمييـ أثر الضريبة بشكؿ كبير ويتوقؼ ىذا التاثير عمى سعر الضريبة ومدى مرونة 

ؼ ينخفض استيبلكيا نتيجة ، فالسمع ذات الطمب المرف سو  (ضرورية أو كمالية) الطمب عمى السمع والخدمات
مرف التي يستطيع المكمفوف اإلستغناء عنيا أو ال فرض الضريبة بشكؿ أكبر مف السمع والخدمات ذات الطمب غير

التخفيؼ مف الطمب عمييا ، وكذلؾ يتوقؼ تأثير الضريبة عمى القيمة المضافة في اإلستيبلؾ مف خبلؿ مرونة 
بة ، فعندما تصيب الضريبة األغنياء فبلتقمؿ مف استيبلكيـ ألنيـ طمب الطبقات التي يقع عمييا عبء الضري

السمع  فإنيا تقمؿ مف استيبلكيـ وخاصةً  يدفعونيا مف مدخراتيـ ، وبالعكس عندما يقع عبؤىا عمى الطبقات الفقيرة
ريبة عمى أىـ خصائص الض ذات الطمب المرف ، وبالنتيجة اتجاه اإلنتاج لئلنخفاض . وتدؿ الدراسات الى أف أحد

القيمة المضافة حيادىا بالنسبة لقرارات اإلنتاج كونيا التؤثر عمى التكمفة وليس ليا أثر سمبي عمى قرارات الوحدة 
اإلقتصادية ألف ىذه الوحدات تستطيع استرجاع الضريبة التي دفعتيا عمى المواد األولية وغيرىا مف النفقات ، 

ة دوف تفريؽ وبإعفاء السمع المصدرة منيا فذلؾ يؤمف لمضريبة وكونيا تفرض عمى السمع المحمية والمستورد
الحيادية التامة إزاء التبادؿ الخارجي والداخمي ، وكوف تأثيرىا عمى األسعار سوؼ يكوف محدودًا جدًا نظرًا لما 

لغاء لكثير مف الضرائب غير   ، فيي تعد عامؿ(1)مباشرة السيصاحبيا مف تخفيضات عمى الرسوـ الجمركية وا 
 لموجو لمتصدير .امشجع عمى اإلنتاج 

                                                      

 . 24، ص 2002قطيش . عبد الرؤوؼ ، الضريبة عمى القيمة المضافة تشريعًا وتطبيقًا ، دار الخمود لمطباعة والنشر ، بيروت  ( 1)
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وبالمقابؿ ىنالؾ مف اليتفؽ مع ىذه الحيادية لمضريبة عمى القيمة المضافة بالنسبة لقرارات اإلنتاج معمميف ذلؾ بأف 
قرارات اإلنتاج تتعمؽ مباشرة باإلستيبلؾ ، فإذا كاف اإلنتاج موجو لمخارج فالتأثير يكوف ضعيفًا الف استيراد المواد 

ولية مف الخارج وتصنيعيا في الداخؿ ودفع الضريبة عمييا سيعاد ويسترد عند التصدير استناداً لمبدأ الوجية ، األ
وبالتالي التأثير لمعدؿ الضريبة المفروض في مكاف اإلنتاج . أما عندما يكوف اإلنتاج موجو لمداخؿ أي تصريؼ 

مع والخدمات لفرض الضريبة عند اإلستيراد وعند المنتجات في السوؽ المحمية فسوؼ تخضع ىذه المنتجات والس
اإلستيبلؾ ، وحيث ىذه الضريبة ستشمؿ مجموعة واسعة مف السمع والخدمات فمف المرجح أف ترتفع تكاليؼ 
اإلنتاج المحمي ، األمر الذي سينعكس أثره ليطاؿ المستيمؾ ، وبالتالي سيتغير سعر السمعة والطمب عمييا وتقؿ 

ي عمى المنافسة وينعكس ذلؾ في انخفاض اإلنتاج وقد يتـ اغراؽ األسواؽ المحمية بالسمع قدرة المنتج المحم
المصنعة ذات الميزة التنافسية العالية األمر الذي يؤثر سمبًا عمى حوافز اإلستثمار في القطاع الصناعي ، وربما 

دات الضريبة عمى القيمة المضافة يتوقؼ اإلنتاج في مرحمة مف المراحؿ لعدـ كفاية الطمب ، وبدوره تنخفض ايرا
النخفاض اإلستيبلؾ ، وأحيانا تقـو المؤسسات الصناعية بدواعي التيرب مف الضريبة الى التكامؿ الرأسي 
واألفقي وبالنتيجة نتوصؿ الى عدـ الكفاية في اإلنتاج وربما الى اإلحتكار، وىنا يرى الباحث البد مف إعادة النظر 

عفاؤىا مف الضريبة بحيث نجنب بعض السمع في ىيكؿ السمع والخدمات  وطبيعتيا ومف حيث خضوعيا أوا 
األساسية والمواد األولية الداخمة في الصناعة المحمية والتي تعمؿ عمى رفد القطاع الصناعي الذي يعتبر محور 

 رائب عميو .الحياة اإلقتصادية وأحد أىـ القطاعات اإلقتصادية في الدولة وذلؾ بتخفيؼ األعباء البزيادة الض

 أثر الضريبة في توزيع الدخل :ثانيًا : 
تتيـ الضريبة عمى القيمة المضافة بانيا تنازلية ، أي أف ذوي الدخوؿ المنخفضة نسبيًا يدفعوف ضرائب بنسبة 
أكبر الى دخوليـ مما يدفعو ذوو الدخوؿ المرتفعة ، وىذا يعني أف ىذه الضريبة سوؼ تقمؿ مف اإلستيبلؾ 

وي الدخوؿ المنخفضة أكثر مما تفعمو بالنسبة ألصحاب الدخوؿ المرتفعة ، وقد كانت الضريبة عمى الحقيقي  لذ
% 5.6%  ضريبة تنازلية ، فقد شكمت مدفوعات الضريبة 10القيمة المضافة التي طبقت في كوريا بسعر موحد 

ف الدخؿ لدى القطاعات % م3.9مف الدخؿ لدى القطاعات األسرية ذات الدخؿ األدنى ، بينما لـ تمثؿ سوى 
.  وتشير إحدى الدرسات التي أجريت عمى إدخاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة في (1)ذات الدخؿ األعمى

% سوؼ يؤدي الى 10الواليات المتحدة األمريكية وفي تقرير لوزارة الخزانة األمريكية أف فرض ضريبة بسعر
ف 80ض أف % في األسعار االستيبلكية عمى افترا8ارتفاع قدره  % مف االنفاؽ االستيبلكي خاضع لمضريبة وا 

عرض النقود سوؼ يؤدي الى تحريؾ األسعار مرة واحدة والى  األبد )وبدوف أية تعديبلت في العناصر المكونة 
سنويًا(  سوؼ تدفع  دوالر 10,000% سوؼ تعني أف أدنى الدخوؿ )10لؤلسعار( ، فإف إدخاؿ الضريبة بسعر 

( دوالر سنويًا 200,000 – 100,000مضريبة  ، عمى حيف أف الدخوؿ التي تتراوح بيف )% مف دخميا ل14.2

                                                      
(

1
) Taxing Value Added : The OECD Experience ,International  VAT monitor  (Amsterdam ) No 5 , May , 1990 
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. وأشار التقرير الذي أعدتو لجنة الضرائب في ايرلندا أف (1)% فقط مف إجمالي دخميا3سوؼ تدفع لمضريبة 
ف فرض ال ضريبة عمى الطعاـ األسر األكثر ثراءًا في ايرلندا سوؼ تحصؿ عمى ميزة أكبر مف األسر الفقيرة ، وا 

ـز لتعويض الفقراء مف األثر التنازلي لمضريبة العامة بلوالمبلبس واألحذية يحقؽ حصيمة تتجاوز كثيرا المبمغ ال
. وبالنتيجة فإف الضريبة عمى القيمة المضافة كونيا ضريبة عينية اليؤخذ فييا بظروؼ (2)عمى القيمة المضافة

لذي يشمؿ سمة واسعة مف السمع والخدمات الضرورية ، فبلبد ليا أف تكوف المموؿ ، وكذلؾ بسبب وعاؤىا الواسع ا
ساليب غير ناجعة لمعالجة التنازلية في الضريبة أتنازلية وأف اإلعفاءات وسعر الصفر وكثرة فئات الضريبة ىي 

اـ الحصيمة عمى القيمة المضافة . كما أنو مف الواضح إذا فرضت الضريبة عمى السمع المعفاة فإنو يمكف استخد
في تعويض األسر ذات الحد األدنى مف الدخوؿ ، وقد اختمفت طرؽ معالجة التنازلية ليذه الضريبة مف دولة 
ألخرى حسب ظروفيا اإلقتصادية واإلجتماعية ، كأف تزيد ضرائب اإلنتاج عمى السمع الكمالية ، وتحسيف ضريبة 

. ويمكف (4)لنظـ التعويضية لمضريبة عمى القيمة المضافة، ووضع حدود أماف لئلنفاؽ وىو مايطمؽ عميو ا(3)الدخؿ
في ىذا السياؽ ذكر بعض األمثمة في كيفية تعويض أصحاب الدخوؿ المنخفضة والفقراء ، فقد قدمت بعض 

منيا ىاواي ونيومكسيكو المنح لتعويض تكاليؼ الضريبة عمى المبيعات لمفئات المتضررة ، ، و  الواليات األمريكية
د مف تمؾ المنح ممولي ضريبة الدخؿ الذيف تقؿ دخوليـ عف مبمغ معيف ، واتبع نظاـ األجور اإلضافية فكاف يستفي

في نيوزيمندا وذلؾ لتجنب إعفاء األطعمة والمبلبس مف الضريبة ، وقدمت المساعدات في الكثير مف الدوؿ النامية 
ية في بوليفيا وتشيمي وكولومبيا ، وبرامج تقديـ لؤلميات واألطفاؿ ، مثؿ برامج التغذية في اليند والبرامج المشاب

الغذاء في المكسيؾ وسيريبلنكا . وصندوؽ المعونة اإلجتماعية في سورية مف البرامج التي طرحتيا الحكومة وتقوـ 
تي وزارة الشؤوف اإلجتماعية بالتعاوف مع برامج األمـ المتحدة اإلنمائية بتنفيذىا والذي يعتبرمف الوسائؿ اليامة وال

تمعب دور كبير في التخفيؼ مف حدة الفقر ومساعدة األسر الفقيرة ، والذي يعتبر خطوة ىامة قبؿ البدء في 
 تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة التي ترتأي الحكومة األخذ بيا . 

المضافة عمى  ة الدوؿ التي طبقت الضريبة استطاعت إحتواء اآلثار السمبيىة لضريبة القيمةيويمكف القوؿ بأف غالب
الطبقات الفقيرة والميمشة بما يتناسب مع واقع كؿ بمد نظرًا لتمسؾ غالبية الدوؿ بتطبيؽ ىذه الضريبة ، حيث 
يمكف القوؿ أف ضريبة تنازلية كضريبة القيمة المضافة والمصممة بشكؿ جيد وذات كفاءة في توليد اإليرادات 

فقد اظيرت الدراسات الخاصة بصندوؽ النقد الدولي إف ) فقراء ،ثمى لتمويؿ إنفاؽ داعـ لمالعامة تعتبر وسيمة م
                                                      

(
1
) Alan A Tait  VAT  Op . Cit ,p216 ,USA , Department of the Treasury , 1984 , Vol. 3,p 89-93 .  

(
2
) A LAN . A . Tait , VAT ……..,op.Cit .,P217 . 

     Ireland ,Revanue Commission on Taxation ,Guide to the  VAT ,1989,P 67.1984,P 67. 

إف أحد عيوب التعويضات الخاصة بضريبة الدخؿ أنيا لف تساعد سوى أولئؾ الخاضعيف ليا ، أما بالنسبة لؤلشخاص مف ( 3)
ف اإلجتماعي مثؿ كبار غير الدافعي ضريبة الدخؿ أو الواقعيف تحت ىذا اإلعفاء منيا يمكف تعويضيـ مف خبلؿ نظاـ الضما

السف ، أما المجموعة التي التنتمي ألي مف الفئتيف السابقتيف والتي تشكؿ نسبة كبيرة والسيما في البمداف النامية ، والتي تشمؿ 
 .Alan .A .Tait .,Opغالبية سكاف القرى محدودي الدخؿ والفقراء في المدف فإنو يمكف تعميـ نظاـ إلصبلح المنح ليذه الفئة 

Cit ,p 218  
 . 432( المحامي نذير سناف ، الضريبة عمى القيمة المضافة ، جريدة اإلقتصادية ، العدد 4)
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، فميس الضرائب ضريبة معينة بحد ذاتيا اليؤثر وحده عمى الفقر والعدالة ولكف مايؤثر ىو النظاـ الضريبي ككؿ 
نما السياسات العامة لئلنفاؽ العاـ ، حيث يمكف لمضريبةوحدىا ميمتيا تخفي التنازلية  ؼ الفقر وتحقيؽ العدالة ، وا 

 .(بغية تحقيؽ الحد مف الفقر كيدؼ نيائي (1)أف تعتبر الحؿ األمثؿ لتمويؿ اإلنفاقات لصالح الفقراء
 
 الدخار والستثمار: عمىقيمة المضافة ال: أثر ضريبة ثالثًا 

التفكير تعتبر الضريبة عمى القيمة المضافة مف أقدر األساليب عمى المفاضمة التي تجري عندما يبدأ الشخص في 
بالحصوؿ عمى الكماليات والترفيات بعد أف يكوف استوفى حاجاتو األساسية ، فكمما كانت ىذه الكماليات مرتفعة 
الثمف كمما كاف ذلؾ حافزًا عمى توجيو جزء كبير مف الدخؿ الى اإلدخار، ومف المعروؼ أف الميؿ لئلدخار مرتبط 

دخار والعكس صحيح ، ومايميز الضريبة عمى القيمة المضافة في الميؿ لئلستيبلؾ فإذا زاد اإلستيبلؾ نقص اإل
بقدرتيا في التأثيرعمى الميؿ الحدي لئلستيبلؾ وخفضو بصورة جبرية تمنع أي زيادة في اإلنفاؽ اإلستيبلكي 
وخصوصًا اإلنفاؽ اإلستيبلكي غير الرشيد الذي يمثؿ جزءًا ىامًا مف الفائض اإلقتصادي وبالتالي رفع معدالت 

خار عمومًا والمدخرات اإلجبارية بوجو خاص ، وذلؾ إلتساع نطاؽ أوعيتيا ووفرة حصيمتيا وكونيا التفرض اإلد
عمى المدخرات مما يرفع حوافز اإلدخار عمى حساب اإلنفاؽ اإلستيبلكي الجاري ، مما يجعؿ التبادؿ في صالح 

 اإلنفاؽ اإلستيبلكي المستقبمي .
الضريبة في تشجيع ىذه المدخرات في البمداف النامية والتي تعتبر سورية  وتجدر المبلحظة بأف مايقمؿ مف أثر

واحدة مف تمؾ الدوؿ اتجاه الجزء األكبر مف اإلدخار الى اإلنفاؽ غير الرشيد مثؿ تشييد المنازؿ الفاخرة والسيارات 
 . (2)الفارىة أو المضاربة 

المعروؼ مف خبلؿ تأثير الضريبة السمبي عمى  وفيما يخص دور الضريبة في تشجيع اإلستثمار وتحفيزه ، فمف
األرباح سوؼ تنخفض معدالت األرباح مما يؤدي لخفض اإلستثمار، وكذلؾ مف خبلؿ معدؿ رأس الماؿ حيث 
زيادة الضرائب عمى اإلستيبلؾ سوؼ تؤدي الى زيادة معدالت اإلدخار وبالتالي زيادة في التكويف الرأسمالي ومف 

وبالمقابؿ فإف المستثمريف يحاولوف اإلبتعاد عف السمع النيائية المحممة بعبء ضريبي ثـ مضاعفة اإلستثمار، 
كبير وبالتالي فإف الضرائب تشكؿ عبئًا عمى المستثمريف فزيادتيا تشكؿ كبحًا لئلستثمار وتخفيضيا واإلعفاء منيا 

ار عف طريؽ تأثيرىا في األرباح يقمؿ مف تكمفة اإلستثمار، فممضريبة تأثير مزدوج يمكف أف يزيد ويحفز اإلستثم
والتكاليؼ والمدخرات ومف ثـ عمى التكويف الرأسمالي الضروري لئلستثمار األمر الذي يجعؿ الضريبة تساىـ في 

 النمو اإلقتصادي .

                                                      

 ( دراسات صندوؽ النقد الدولي ، الضريبة عمى القيمة المضافة .1)
،مصر الجديدة  ،  د.السيد عوض ، خالد الضريبة عؿ القيمة المضافة ، دراسة مقارنة ، ايتراؾ لمنشر والتوزيع  ، القاىرة  ( 2)

 .256،ص 2006
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التي أعدت لمناقشة تأثير إقرار الضريبة عمى القيمة المضافة عمى مستوى اإلدخار واإلستثمار  (1)وفي الدراسة
ا في اطار إحبلؿ ضريبة القيمة المضافة مكاف مصدر ضريبي رئيسي آخرمثؿ ضرائب الشركات أو لدولة م

مباشرة األخرى عمى اإلستيبلؾ ، فقد تبيف أنو قد يحفز إحبلؿ الضرائب الدخؿ الخاصة أو الضرائب غير 
لممدخرات فيي تبلئـ  الضريبة عمى القيمة المضافة اإلستثمار نظرًا ألف ضرائب الدخؿ ترىؽ المردود وبالنسبة

 اإلستيبلؾ الحالي أكثر مف اإلدخار المستخدـ لتمويؿ اإلستيبلؾ المستقبمي .
وبالنسبة لتأثير الضريبة عمى القيمة المضافة في اإلستثمار التي مف المحتمؿ تطبيقيا في سوريا والتي سوؼ تحؿ 

ؼ يتوقؼ مدى وحجـ تأثيرىا عمى مباشرة فسو ال مكاف رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي وغيرىا مف الضرائب غير
 ، وخصوصًا السمع الخاضعة ليا، اإلستيبلؾ باعتبارىا ضريبة عمى اإلستيبلؾ فسوؼ تؤدي لزيادة األسعار

وبالتالي انخفاض اإلنفاؽ اإلستيبلكي، إال أف ىذه الضريبة تخفض أسعار اإلستثمارات ومخزوف المؤسسات مف 
 ، ثيرىا سوؼ يكوف ضئيبًل عمى مستوى اإلستثمار واإلدخار في سورياالسمع نتيجة مبدأ الحسـ ، لذلؾ فإف تأ

، ومف خبلؿ التحكـ في معدالت ىذه  وسوؼ يكوف لمعوامؿ اإلقتصادية األخرى األثر األكبر مف أثر ىذه الضريبة
مناطؽ الضريبة بشكؿ جيد بيف المناطؽ الجغرافية داخؿ البمد بحيث تكوف ىذه الضريبة عامؿ جذب لئلستثمارات ل

ودراسة دورىا في تشجيع اإلستثمارات في بعض المناطؽ دوف  (2) حيث باإلطبلع عمى التجربة الصينية ، بعينيا
غيرىا مف خبلؿ التحكـ في معدالت الضريبة عمى القيمة المضافة أستطاعت الصيف جذب كثير مف اإلستثمارات 

 الصناعية لبعض المناطؽ فييا . 
نما عمى العكس وقد أثبتت تجارب الدوؿ الم طبقة ليذه الضريبة أنيا التشوه السموؾ اإلستثماري أو اإلدخار، وا 

تحسف مف فاعمية اإلقتصاد ، وعند تحقيؽ ىذه الضريبة لزيادة في الموارد فإنو يمكف استخداـ تمؾ الزيادة في تقميؿ 
ستثمار، فيي بالتالي أكثر العجز المالي وخفض اإلقتراض الحكومي مما يؤدي الى خفض اسعار الفائدة فيحفز اإل

وبذلؾ تعتبر أفضؿ مف تخفيض النفقات  (3)تشجيعًا لحركة اإلنتاج واإلستثمار وتعمؿ عمى زيادة الكفاءة اإلقتصادية
 .العامة 

، القيمة المضافة في مجابية التضخـومف ناحية أخرى دلت بعض الدراسات أنو مف الممكف االستفادة مف ضريبة 
لنامية ألف عممية التنمية الشاممة والتوسع في اإلستثمارات تخمؽ ضغوطًا تضخمية بسبب وخاصة في البمداف ا

زيادة حجـ الدخوؿ والعمالة والتمويؿ بالعجز والتوسع بالدعـ والمنح وزيادة النفقات التحويمية ، وذلؾ نتيجة زيادة 
والذي يقابمو  ي لزيادة الطمب الفعمي ،اإلنفاؽ عمى اإلستثمارات الجديدة ، والتوسع في سياسة اإلعفاءات مما يؤد

عجز في الجياز اإلنتاجي عف تمبية ىذا الطمب المتزايد وبالتالي ارتفاع في األسعار . ودور الضريبة عمى القيمة 
بيف السمع بمقدار أىميتيا اإلستثمارية أو اإلستيبلكية ، وبما أف التمويؿ بالعجز  في التمييزالمضافة ىنا يكمف 

تضخمية فإنو يجب خمؽ توازف بيف الدخوؿ المتاحة وبيف حجـ اإلنتاج المعروض ، وذلؾ مف  يخمؽ ضغوطاً 
خبلؿ سياسات األسعار الدقيقة التي يكوف لمضريبة دور ىاـ في ضبطيا ، حيث حركة األسعار مف أىـ أسباب 

تحويمي أو ناقؿ سيتـ  التقمبات اإلقتصادية ، وبالتالي عف طريؽ الضريبة عمى القيمة المضافة وماليا مف أثر

                                                      

جورج أبو غريبة ، ممحؽ القانوف المبناني ، والمراسـ التطبيقية لمضريبة ، ترجمة سعادة كامؿ مجيد ، المؤسسة الجامعية ( 1)
  2002لمدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبناف ، 

(
2
) Jr- tsung Hung Shih –tsung  Li-China's vat on foreign Enterprises and it's Impact on attracting Investmentes By local 

Governments. Prospect Journal NO2 . April 2000 . 

(
3
)Alan A Tait   Value Added Tax ………. Op cit …..221  ....... 
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توجيو اإلستثمارات الجديدة ، باإلضافة الى تحويؿ ماىو قائـ منيا مف المشاريع السمبية الى المشاريع المجدية ، 
 . (1)وىو ماسيؤدي الى تحرير اإلقتصاد والتعجيؿ في سير عممية التنمية 

 التجارة الخارجية : عمىضريبة القيمة المضافة  أثر:  رابعًا :
أىمية التجارة الخارجية مف خبلؿ مكوناتيا وىي اإلستيراد والتصدير حيث تعكس مؤشرات التجارة الخارجية  تكمف

البنية الييكمية لئلقتصاد الوطني وتعبر عف مستوى تطور اإلقتصاد وعف مدى نجاح السياسات اإلقتصادية المتبعة 
 في مختمؼ القطاعات اإلقتصادية .

التجارة الخارجية فقد سعت الدوؿ إلتباع سياسات محددة في فرض الضرائب عمى  ونظرًا لتمؾ األىمية ألنشطة
الصادرات والواردات ، والضريبة عمى القيمة المضافة قد خصت ىذه األنشطة بآلية محددة نظرًا لوجود ارتباط 

يرادات ىذه الضريبة .  كبير بيف التجارة وا 
تبيف أف الدوؿ التي  2002في العاـ   Mihir A.Desai&James R.Hines))(2)ومف خبلؿ الدراسة التي قاـ بيا 

تعتمد بشكؿ كبير عمى الضريبة عمى القيمة المضافة كمصدر لئليرادات تممؾ حصص أقؿ مف الواردات 
والصادرات المتعمقة بإجمالي الناتج المحمي ، ويمكف لمضريبة أف تممؾ تأثير طويؿ المدى عمى حجـ الصادرات 

ماد الدراسة عمى أساس التخصص سوؼ يساعد الصادرات عمومًا ألف الصادرات سوؼ تكوف لدولة ، نظرًا إلعت
 معفاة مف الضريبة بينما سوؼ تفرض عمى الواردات .

ونظرًا ألىمية قطاع التجارة الخارجية في سورية فإف تأثير الضريبة عمى الصادرات سوؼ يكوف ايجابيا في حاؿ 
في سوريا الصادرات معفية مف الضرائب بموجب المرسـو ) المصدرة إلغاء الضريبة عمى السمع والمنتجات

وىي تفرض عمى أساس مبدأ التخصيص أي إخضاع السمع المخصصة  (2001لمعاـ  15التشريعي رقـ 
عفاء السمع المخصصة لمتصدير، وبإخضاع الصادرات السورية في المستقبؿ  لئلستيبلؾ المحمي فقط لمضريبة وا 

نافسية لممنتجات أفضؿ ميزات تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة ، لتحقيقيا لمميزة الت لسعر الصفر سيكوف مف
وغيرىا مف اإلتفاقيات التي عقدتيا سوريا مع مختمؼ الدوؿ  (GATTفي ظؿ اتفاقية الجات )السورية وخاصًة 

جراءات تخفيض الرسوـ الجمركية .  وا 
مة في النظاـ الضريبي الحالي في سوريا وخصوصاً  عندما ويمكف ليذه الضريبة أف تزيؿ بعض التشوىات القائ

ومف المعروؼ أف ضرائب المبيعات عمى  (رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي) تحؿ ىذه الضريبة محؿ ضريبة المبيعات
مستوى التجزئة وكذلؾ معظـ الضرائب أحادية المرحمة سواء عمى مستوى تاجر الجممة أو المنتج الصناعي 

ات إال أنيا تسبب زيادة تراكمية في أسعار الصادرات ، ولكف في ظؿ تطبيؽ الضريبة عمى التطبؽ عمى الصادر 

                                                      

رير اإلقتصاد المصري ، ( د . يوسؼ ، شويكار ، اسماعيؿ ، الضريبة العامة عمى المبيعات خطوة عمى الطريؽ الصحيح لتح1)
، الضريبة العامة عمى المبيعات بيف  1991بحث مقدـ الى المؤنمر الضريبي الخامس المنعقد في جامعة عيف شمس ، 

 .5التشريع والتطبيؽ  ،  ص
(

2
) Mihir A. Desai , Harvard University and . NBER- JamesR. Hines Jr. University Michigan & NBER, VAT & Inter 

rade, The Evidennce . NOVENBER . 2002. 
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القيمة المضافة سوؼ تخضع ىذه الصادرات لسعر الصفر فبليدفع المصدر ضريبة عمى المخرجات ويحصؿ مف 
 مصمحة الضرائب عمى ماسبؽ لو سداده مف ضريبة عمى المدخبلت .

في أنظمتيا الضريبية أو تخضع لسعر الصفر قطاعات ىامة مف اإلقتصاد وتبيف مف تجارب الدوؿ التي تع
وخاصة الغذاء واإلسكاف والكثير مف الخدمات الشخصية مما يعني رفع أسعار المنتجات غير اإلستيبلكية نسبيًا 

كبًل مف  عف المنتجات اإلستيبلكية وتشجيع احبلؿ الغذاء واإلسكاف والخدمات مكانيا ، األمر الذي يعني انخفاض
مف الصادرات والواردات ويكوف األثر المحتمؿ إلدخاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة ىو حدوث انخفاض تدريجي 

 .(1)في الصادرات
وبالتالي فإف التأثير النيائي لمضريبة عمى القيمة المضافة عمى التجارة الخارجية يتوقؼ عمى الظروؼ اإلقتصادية 

 ف قطاع آلخر .لكؿ بمد ويختمؼ ذلؾ التأثير م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
(

1
) Alan A. Tait ,VAD international…………….p224 . 
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 المبحث الثالث
مكانية تطبيق الضريبة عمى القيمة المضافة في سوريا  متطمبات وا 

 
 أىمية تطبيق نظام الضريبة عمى القيمة المضافة أواًل : 

ؿ سوؼ تكوف تتويجًا إلستكما (الضريبة عمى القيمة المضافة) إف مسألة إحداث الضريبة العامة عمى اإلستيبلؾ
المالي والضريبي ، كونو أحد الركائز واألعمدة الرئيسية لئلصبلح اإلقتصادي واإلجتماعي ،  برنامج اإلصبلح

وألىمية النظاـ الضريبي في إعادة توزيع الدخؿ القومي ، وذلؾ ضمف برنامج طموح لئلصبلح اإلقتصادي الذي 
 (والثروة الدخؿ عمى) المباشرة الضرائب ةمنظوم إلصبلح وموضوعية جادة تنفذه الحكومة ، مف خبلؿ محاوالت

مباشرة بإحداث الالدخؿ ، والضرائب غير  عمى العامة الضريبة بإحداث يتوج أف يفترض ىذا البرنامج والذي
الضريبة العامة عمى اإلستيبلؾ ، ألىميتيا الكبيرة في مرحمة اإلنتقاؿ إلقتصاد السوؽ اإلجتماعي الذي اتخذتو 

وذلؾ مف خبلؿ نظاـ حديث يتوافؽ مع المتغيرات اإلقميمية والدولية  نيج عمؿ لممرحمة القادمة .القيادة السياسية كم
 الخدمات لتمويؿ العامة لمموارد الحاجة ستزداد التي تتطمب تغيير الكثير مف النظـ الضريبية والجمركية . حيث

 ىذا،الضريبية اإلدارة إصبلح ستكماؿإل وكذلؾ. األماف االجتماعي شبكات وتعزيز الوطني الدفاع وأعباء العامة
 إلى االنضماـ عف الناجـ الجمركية الرسوـ إلغاء أو تخفيض عف الناجـ الضريبية الموارد نقص لتعويض باإلضافة
لى األوروبية السورية الشراكة إلى لبلنضماـ العربية، واالستعداد الحرة التجارة منطقة ،  العالمية التجارة منظمة وا 

و فيو الحكومة الكثير مف التحديات ، أىميا )عجز الموازنة ، التضخـ ، التذبذب في اسعار الصرؼ في وقت تواج
، وبنفس الوقت تقوـ بتعزيز النمو اإلقتصادي والتخفيؼ  (أماـ العمبلت األجنبية ، إنخفاض اإليرادات الجمركية

ة اآليمة لمنضوب في المستقبؿ كما أسمفنا مف حدة الفقر وبسبب الحاجة الى تقميص اإلعتماد عمى اإليرادات النفطي
 بسبب إنحفاض كمياتيا وتذبذب أسعارىا واإلعتماد عمى الضرائب قدر اإلمكاف كمورد دائـ ومتجدد.

 وىذا لف يتحقؽ إال مف خبلؿ تييئة المناخ المناسب لتطبيؽ ىذه الضريبة مف خبلؿ مايمي :
 جتماعية السائدة .تشريع واضح ومرف يتبلئـ مع الظروؼ االقتصادية واال -1

 تطوير وتحديث الجياز اإلداري لمصمحة الضرائب حتى يكوف قادرًا عمى اآلتي :  -2

وتوحيد . الوظائؼ وتوصيؼ الييكمة إعادة خبلؿ مف الضريبية اإلدارة في الحديثة العممية األساليب تطبيؽ -3
 كافة في الحاسوب برامجو  األنظمة واستخداـ الضريبية اإلجراءات اجراءات اإلدارة الضريبية وحوسبة

 . الضريبي العمؿ مراحؿ

 .قية الجيات الحكومية ذات العبلقةالعمؿ بنظاـ تبادؿ المعمومات وتعزيز التنسيؽ مع مصمحة الجمارؾ وب -4

نما تقـو  -5 تحويؿ المفاىيـ لدى المجتمع الضريبي وأف مصمحة الضرائب ليست ميمتيا فقط جباية األمواؿ وا 
 مجتمع بشكؿ عاـ بتحصيؿ األمواؿ وتوفيرىا لتحقيؽ التنمية المستدامة .في حقيقة األمر بخدمة ال
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إعادة النظر في العبلقة مع المكمفيف عمى أساس مف الشفافية والوضوح والمصداقية في كؿ مايقدمو  -6
 المكمؼ مف إقرارات أو بيانات أو سجبلت أو فواتير .

لتكوف أكثر استعدادًا وتقببًل لتطبيؽ  (الخدميةالقطاعات التجارية / الصناعية / ) تييئة مجتمع األعماؿ -7
الضريبة عمى القيمة المضافة ، مف خبلؿ اقناعيـ بأىمية مسؾ الدفاتر والحسابات المنتظمة ، والتعريؼ 
بحقوقيـ وواجباتيـ ، بما في ذلؾ توضيح دورىـ في التطبيؽ وآليات القانوف التي تكفؿ ليـ خصـ أي 

 في وقت قياسي .ضريبة يتحممونيا واستردادىا 

العمؿ عمى ايجاد رأي عاـ مساند لتطبيؽ ىذه الضريبة مف خبلؿ التوعية وشرح القانوف والتعريؼ بمزايا  -8
 ىذه الضريبة لجميع القطاعات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني .

 الصالحات الضريبية والصعوبات والمعوقات :ثانيًا : 

المرتبطة بالضرائب بشكؿ عاـ والضريبة عمى القيمة المضافة بشكؿ ما أنجز مف اإلصبلحات  أىـ إيراد ويمكف
خاص باإلضافة لتوضيح أىـ المعوقات والصعوبات التي ظيرت والتي مف الممكف أف تظير أثناء التطبيؽ 

 لمضريبة عمى القيمة المضافة ، وذلؾ عمى ثبلث محاور : 
 التشريع الضريبي _ اإلدارة الضريبية _ المكمؼ .

 يخص التشريع الضريبي : في ما (0
 : اآلتي ىو الضريبي التشريع لتحديث شعار وزارة المالية في سوريا فقد رفعت

لغاء والرسوـ الضرائب وموضوعية ، وعدالة التشريع في الجوازية عف واالبتعاد التشريعات ووضوح سيولة"   ، وا 
.ومف أىـ ..."  اإلصبلح ومتطمبات نةالراى الظروؼ تناسب تعد لـ التي والتعاميـ والببلغات التشريعات بعض

 نوعية الدخؿ والذي يعتبر نقمة بضرائب الخاص 2003 لعاـ/ 24/ رقـ القوانيف التي صدرت كاف صدور القانوف
 تضمنو بما القديـ ، وخاصة التشريع تطبيؽ عمى عاماً  خمسيف مف أكثر مضي ، بعد الضريبي التشريع في وىامة
 :وتعديبلتو 2003 لعاـ/ 24/ القانوف حققو ما أىـ ومف.  الدخؿ بضرائ لمكمفي وحوافز مزايا مف
 % .28 إلى األعمى بحدىا لتصؿ الضريبية النسب تخفيض -
  س.ؿ 50000 بقيمة الطبيعي لمشخص إعفاء منح -
 .والمعاىد والمدارس السياحي القطاع مثؿ المرسـو صدور قبؿ نافذة كانت التي باإلعفاءات النظر إعادة -
 .المساىمة الشركات بعض عمى خاصة نسبية معدالت فرض -
 الجياز إحداث بيدؼ وذلؾ الضريبي االستعبلـ قانوف المتضمف 2003 لعاـ/ 25/رقـ القانوف صدر كما -

 التيرب حاالت في الجزائية المؤيدات الضريبي، وتحديد التيرب ومكافحة الضريبي التحقؽ ألغراض البلـز
 وبيف المالية وزارة بيف وبناء مثمر تعاوف بموجب التنفيذية تعميماتو وضعت ماالمكمؼ ، ك الضريبي، وواجبات

 .. القطر في االقتصادية الفعاليات
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وباإلضافة الى صدور الكثير مف القوانيف والتي عممت عمى إلغاء وتعديؿ وحؿ الكثير مف الرسـو القديمة والتي 
، ولـ تعد تحقؽ الجدوى اإلقتصادية مف خبلؿ إرتفاع (1)ييا كانت تتسـ بالضبابية وكثرة اإلجتيادات والتفسيرات ف

لمعاـ  61الصادر بالمرسوـ  (2)تكاليؼ التحصيؿ وانخفاض الحصيمة الضريبية . وكاف رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي
 وذلؾ مباشرةالكبير األثر في عممية تحديث وتطوير الضرائب غير  2005لمعاـ  41، وتعديبلتو بالمرسـو  2004
 لـ و جوىري لتحديث تحتاج أصبحت والتي مباشرةال غير الضرائب مف الكثير إلغاء خبلؿ ىيكمتيا مف إعادة عبر
وكخطوة أولى لموصوؿ مستقببًل  . السورية األعماؿ بيئة في حصؿ الذي واإلجتماعي اإلقتصادي التطور تخدـ تعد

 22/9/2004توح مع وسائؿ اإلعبلـ بتاريخ الى ضريبة القيمة المضافة ، وفي تصريح لوزير المالية في حوار مف
" أف صدور المرسوـ التشريعي المتعمؽ برسوـ اإلنفاؽ عمى اإلستيبلؾ أعاد ىيكمة الكثير مف القوانيف الضريبية 
كما مر معنا ، ونظرتنا لو أنو قانوف ضريبة عمى المبيعات اآلف ، وسيكوف قاببًل لمتطوير مستقببل وصوال لمضريبة 

المضافة ".ونظرًا ألىمية ىذا الرسـ في التطبيؽ ، فسوؼ نورد تفاصيؿ تطبيقو وأىـ ماجاء بو لموقوؼ عمى القيمة 
 عمى إيجابياتو ولتفادي السمبيات التي ظيرت عمى أرض الواقع أثناء التطبيؽ .

 : اآلتي كؿالش عمى القيمة مف بنسبة الرسـ يستوفى المبيعات، حيث بميف المتعمؽ االستيبلكي اإلنفاؽ رسـ يستحؽ

 الرسـو لتحديد أساساً  المتخذة القيمة مف بنسبة الجمركية األمانات لدى المستوردة المواد تخميص عند .1
 . السمعة عمى المفروضة والضرائب الرسوـ مف وغيرىا الجمركية الرسوـ إلييا مضافاً  الجمركية

 وبنسبة المفرؽ أو الجممة وبائعي ةوالتجاري الصناعية الميف ممارسي إلى محمياً  المنتجة البضاعة بيع عند .2
 . البيع قيمة مف

 مف بقرار ويحدد الجمعية ورمز المالية رمز تحمؿ التي المشتركة بالسمة والمصنوعات الذىبية الحمي وسـ عند .3
 . الرسـ استيفاء وآلية وأصوليا السمة نموذج المالية وزير

 . فقط واحدة ولمرة النقؿ دوائر لدى مرة ألوؿ (لحكوميةا عدا) الخاصة السياحية السيارات شراء واقعات تسجيؿ عند .4
مباشرة حيث تـ إلغاء الكثير الاألثر الكبير عمى الضرائب غير  (رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي) وكاف لصدور المرسوـ

مف الرسوـ والضرائب القديمة عمى النحو التالي تـ إلغاء رسوـ اإلسمنت والسكر والممح وتضمينيا ضمف جدوؿ 
إلمكاف استرداد الرسـ المدفوع عمى أية سمعة في حاالت خاصة مبينة في المرسـو اع الخاضعة لمرسـ واصبح بالسم

أخرى ، وذلؾ ضمف آلية جديدة . وبموجب المرسـو  مواد بيف النسب وتوحيد النسب بعض باإلضافة الى تخفيض
التالية وأخضعيا لرسـ اإلنفاؽ  فقد أضاؼ المشرع السوري السمع والخدمات 2005لمعاـ  41التشريعي رقـ 

 اإلستيبلكي وىي :
  2أجور مكالمات الياتؼ الثابت عند تحصيميا بنسبة رسـ أجور. % 

                                                      

 ( تعديؿ القانوف المالي األساسي ورسـ  القنصمية وتعديؿ الرسـو الجمركية ورسـ الطابع .........ألخ .1)
ـ السمع والخدمات الكمالية والترفييية وبنسبة تتراوح وتناوؿ أى 1987لمعاـ  18فرض ىذا الرسـ ألوؿ مرة بموجب القانوف رقـ ( 2)

ليوسع القاعدة ويشمؿ السمع اإلستيبلكية  2004لمعاـ  61% حسب قيمة السمعة أو الخدمة ، ثـ جاء المرسـو 20% و 5بيف 
 الكمالية عف السمع اإلستيبلكية . *والخدمات الخاضعة ليا ، ليمغي بذلؾ صفة 
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  3مكالمات الياتؼ الخميوي عند تحصيميا بنسبة رسـ. % 

 15بنسبة رسـ  (المحمي والمستورد) لفائؼ بيع سيجار. % 

 ف احتوى عمى   إبداؿ تبغ محمي ومستورد بنسبة تبغ التدخيف وا   (المحمي والمستورد) لفائؼ بيع سيجار
15. % 

، وعدؿ مرة أخرى بالمرسـو  2006 في العاـ 51وأعيد تعديؿ رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي بمرسوـ تشريعي رقـ 
، وذلؾ بما يتماشى مع التطورات اإلقتصادية ونص عمى استيفاء رسـ اإلنفاؽ  2007لمعاـ  23التشريعي رقـ 

ألجزاء والمكونات المصنعة محميًا عند إنتاج السيارة كاممة ، وتتخذ تكمفة ىذه األجزاء أو اإلستيبلكي عمى ا
المكونات أساس إلستيفاء الرسـ المذكور ، كما أخضعت األجزاء والمكونات المستوردة مف قبؿ الشركات المرخصة 

جمركية ، وعدؿ الحقًا بالمرسوـ بصناعة وتجميع السيارات السياحية محميًا لمرسـ حيف تخميصيا مف األمانات ال
، حيث تـ تخفيض رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي عمى األجزاء والمكونات المصنعة  2009لمعاـ  31التشريعي رقـ 

% ، ولمدة ست سنوات مف تاريخ صدور المرسوـ ، ويحتسب الرسـ مف قيمة تكمفة ىذه األجزاء 50محميًا الى 
ي مديرية النقؿ . وتـ تعديؿ رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي مؤخرًا بالمرسـو ويدفع لمرة واحدة عند تسجيؿ السيارة ف

، والذي يقضي بتخفيض الرسـ عمى الزيوت والسموف النباتية والحيوانية والبف غير  2011لمعاـ  23التشريعي رقـ 
بحيث % 2المحمص والسكر بانواعو المختمفة ، وكذلؾ تخفيض رسـ ترخيص طمبات اإلستيراد المحددة بنسبة 

 % .1تصبح 
نجد أف ىذا الرسـ ىو عبارة عف المرحمة  1/10/2004مف خبلؿ استعراض رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي المطبؽ في 

األخيرة في معرض تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة وىي تجارة التجزئة والتي تكوف عمى تماس مباشر مع 
بيؽ العممي ليذا الرسـ مدى التيرب الكبير ، حيث اليمتـز المستيمؾ النيائي لمسمعة أو الخدمة ، وتبيف في التط

( ، اال عمى ذلؾ بائعي الحمي الذىبيةوكمث) البائعوف بإصدار الفواتير المميوررة مف الدوائر المالية عند البيع
ه حيث اليمتزموف بتحصيؿ وتوريد الضريبة المفروضة عمى ىذ، والبائعيف لؤلجيزة الكيربائية  وكذلؾ المنتجيف 

ذا كاف الحاؿ بضريبة جزئية ومحدودة ، فكيؼ سيكوف الحاؿ في فرض ضريبة شاممة كضريبة القيمة  السمع . وا 
المضافة وتشمؿ عمى مبلييف المشتريف والمكمفيف وتتصؿ بمئات مف السمع والخدمات ، وترتب عمى التجار 

 كؿ عممية بيع . والمنتجيف والمستورديف واجبات كبيرة ليس اقميا اإلحتفاظ بفاتورة عند
أدى لعدـ اإللتزاـ بإعتماد الفاتورة كوثيقة أساسية في  الشراء عند الفاتورة بطمب المستيمؾ لدى الوعي توفر عدـ إف

تعتبر مف أىـ الصعوبات التي واجيت وسوؼ تواجو السمطات و  ، عمميات البيع مف قبؿ التجار أو البائعيف
القيمة المضافة ، رغـ إلزاـ القوانيف لمبائع بتحرير الفاتورة عند كؿ الضريبية عند البدء بتطبيؽ الضريبة عمى 

عممية بيع ، وتشجيع السمطات المالية عمى تعميـ ىذه الفاتورة وخصوصًا عندما قامت بتعديؿ رسـ الطابع عمى 
لدى قطاع ، نظرًا لما كاف يسببو ىذا الرسـ مف مخاوؼ  2005لمعاـ  44الفاتورة بموجب المرسوـ التشريعي رقـ 

 األعماؿ عند تنظيـ الفاتورة . 
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 تكوف قد وظروؼ عوامؿ إلى يحتاج المضافة القيمة ضريبة اسـ تحت المبيعات عمى شاممة ضريبة إف تطبيؽ
األقؿ ، وخصوصًا التيرب الضريبي الكبير عبر القنوات غير  عمى المحظة ىذه مجتمعنا، حتى في متوافرة غير
لظؿ والذي يشكؿ نسبة اليستياف بيا في بيئة األعماؿ السورية وضعؼ اإلدارة رسمية أو مايسمى بإقتصاد اال

الجمركية في معالجة موضوع التيرب )بسبب ضعؼ التشريعات الجمركية فيما يخص التيريب عبر الحدود مع 
تيراد ، دوؿ الجوار( األمر الذي يخمؽ الكثير مف الصعوبات في آلية عمؿ الضريبة عمى القيمة المضافة عند اإلس

 أو شرعيةال غير الصفقات أو العمميات ىذه مثؿ عمى الرادعة العقوبات تفرض تشريعات الى يحتاج األمر وىذا
باإلضافة الى الصعوبات الناتجة عف التوسع في التجارة اإللكترونية وتجارة  . رسميةال غير األقنية عبر تمر التي

تزيد مف المشاكؿ الفنية بالنسبة لمسمطات الضريبية عمى مستوى الخدمات حاليًا وفي السنوات القادمة والتي سوؼ 
 تسوية الصفقات التجارية التي تتـ في مثؿ ىذا النوع مف التبادؿ التجاري . 

 : في مجال تحديث وتطوير الدارة الضريبية : (4
يثة تتسـ بالفاعمية إيمانا بأف العنصر األساسي لبرنامج اإلصبلح الضريبي ىو اإلتجاه نحو إنشاء إدارة ضريبة حد

،  ( ISMF)شروع التحديث المؤسساتي والقطاعيوالكفاءة والعدالة ومف خبلؿ التعاوف مع وزارة الخزانة الفرنسية وم
فقد تـ إعادة ىيكمة وزارة المالية عمى أسس حديثة ومتطورة وبما يتماشى مع األساليب المتبعة في الكثير مف الدوؿ 

اإلجراءات التي مف أىميا إعادة ىيكمة اإلدارة الضريبية طبقًا لموظائؼ وفؽ مبدأ  المتطورة .وتـ تنفيذ كثير مف
التخصص وتقسيـ العمؿ ، بعدما كانت تعتمد المستويات اإلدارية التي يغمب عمييا التسمسؿ العامودي والتي كاف 

ييئة العامة لمضرائب والرسـو يتضارب العمؿ فييا بيف اإلدارات اإلشرافية والتنفيذية ، وتوج ىذا العمؿ بإنشاء ال
 الضريبية واإلجراءات والسياسات اإلستراتيجيات رسـ عمى تشرؼ ، كي 2007( لمعاـ 41) بصدور القانوف رقـ

، المتضمف إحداث قسـ لكبار  2006( لمعاـ 2428، وصدور القرار الوزاري رقـ ) واحدة إدارة خبلؿ مف ومتابعتيا
( لمعاـ 2571ريفيا عمى أف يعمـ عمى كافة المحافظات ، وكذلؾ القرار رقـ )المكمفيف في مديرية مالية دمشؽ و 

مياـ قسـ متوسطي  2010لمعاـ  (3120والقاضي بإحداث قسـ متوسطي المكمفيف وحدد القرار رقـ ) 2008
ربط واإلتصاؿ المكمفيف ، كما تـ إحداث مديرية اإليرادات العامة في اإلدارة المركزية لوزارة المالية والتي تتولى ال

 بيف الييئة والوزارة ، وطي جميع مديريات الدخؿ والجباية واإليرادات في اإلدارة المركزية. 
وجميع ىذه التطورات التي أصابت اإلدارة الضريبية كانت ، نتيجة حتمية ليذا المشروع التطويري األمر الذي وفر 

يات الحكومية المختمفة والمؤسسات وغرؼ التجارة الكثير مف الجيد والتكمفة ، وأعيد تنظيـ العبلقة مع الج
دارة الجمارؾ العامة ، وتـ رفد ىذه الييئة بالكوادر المؤىمة والقادرة عمى القياـ بإدارة الضريبة عمى  والصناعة وا 

عادة لمتدريب واسع القيمة المضافة مستقببل وذلؾ مف خبلؿ مشروع  ... ومؤسساتيا الوزارة في لمعامميف التأىيؿ وا 
والتعاوف مع خبراء المالية العامة وفنيي الضرائب في صندوؽ النقد العالمي وخبراء الضريبة عمى القيمة المضافة 
وفرؽ العمؿ في البمداف العربية والعالمية لئلستفادة مف تجاربيـ في مرحمة اإلنتقاؿ لتطبيؽ الضريبة عمى القيمة 

رة خطوات البأس بيا في مجاؿ المعموماتية بتركيب شبكة المضافة . وبالتنسيؽ مع عدة جيات فقد قطعت الوزا
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حواسيب مع برمجياتيا ووضعت تحت اإلستثمار في كؿ مف مديريات اإلدارة المركزية ، ومديريات المالية في 
باقي المحافظات ، األمر الذي سوؼ يرتقي بأدوات العمؿ ويساعد عمى تعميـ مشروع النافذة الواحدة في 

ة ، ىذا باإلضافة لمربط المعموماتي مع الوزارات والجيات العامة ذات العبلقة وخاصة البنؾ المديريات المالي
المركزي ، وىيئة التخطيط والتعاوف الدولي ومديرية الجمارؾ العامة والمصارؼ وغيرىا ......الخ ، باإلضافة الى 

ع الحكومة الماليزية والذي سوؼ الذي كاف بالتعاوف م (Smart Card Project) إحداث مشروع البطاقة الذكية
يسيؿ إدخاؿ المعمومات الكاممة عف المكمفيف وخصوصًا البيانات عف كبار المكمفيف كمرحمة أولى ، بعد قياـ 
نشاء وحدة لكبار المكمفيف . األمر الذي سوؼ  اإلدارة الضريبية بعممية تصنيؼ لممكمفيف طبقًا لحجـ األعماؿ وا 

حداث قواعد بيانات مالية  (Financial Information Systemالي )يييئ إلنشاء نظاـ معمومات م  Financialوا 

Databases) ) . تساعد في صنع القرارات المالية ، 
ويمكف ذكر أىـ المعوقات والصعوبات اإلدارية والمالية التي ترافقت مع اإلصبلح في اإلدارة الضريبية والتي سوؼ 

 يبة عمى القيمة المضافة :يكوف ليا كبير األثر عمى إحداث الضر 
  البيروقراطية والفساد والضعؼ التي يتصؼ بيا الجياز الضريبي السوري مف جية ، ىذا باإلضافة

دارة النشاطات اإلقتصادية لقطاعات  الى الطرائؽ التقميدية والعشوائية التي تسيطر عمى آلية عمؿ وا 
 قبات ليس باألمر السيؿ .اإلنتاج والتجارة والخدمات مف جية أخرى. وتذليؿ تمؾ الع

  القصور الحالي في اإلدارة الضريبية واعتماد التقدير اإلداري في إنجاز التكميؼ الضريبي ، والحاجة
لكفاية المعمومات حيث أف حصر وفحص وتحصيؿ الضريبة عمى افضؿ صورة يتطمب معمومات 

البلزمة إلنشاء قاعدة بيانات كثيرة ، عمى النظاـ الضريبي أف يؤمنيا مف خبلؿ اإلدارة الضريبية و 
 عاـ بشكؿ التقانة مستويات تشكؿ نقطة اإلنطبلؽ في التعامؿ مع األرقاـ ، وىذا األمربسبب انخفاض

 بيف والربط المكننة عمميات ، وضعؼ خاص بشكؿ الضريبة لتطبيؽ البلزمة التقانات ومستوى
المطموب وضعؼ  المستوى دوف مازاؿ والذي المركزية اإلدارة مع والجمارؾ المالية مديريات

اإلستعانة بأنظمة المعمومات الضريبية اإللكترونية المتقدمة وضعؼ اإلستعبلـ الضريبي ، رغـ قياـ 
وزارة المالي بإنشاء دائرة مختصة باإلستعبلـ الضريبي كما أسمفنا وضعؼ القانوف الذي ينظـ عمميا 

 .دولة الكثير مف المطارح الضريبيةفوت عمى الوالتي التقوـ بعمميا بكفاءة وت 25/2004وىو القانوف 

  الصعوبات اإلدارية المتعمقة بضماف تحصيؿ الضريبة بشكؿ عاـ أو التأخر في تسديدىا والتدقيؽ
بالمستندات والتصاريح المغموط بيا ، وكذلؾ دراسة اإلعتراضات المتعمقة بيا ، واإلجراءات المعقدة 

ألمر الذي سوؼ يزيد في ظؿ تطبيؽ الضريبة عمى القيمة والوقت الطويؿ البلـز إلستردادىا ، ا
ىي فف التتقنو والتريد اف ) المضافة ، فمسألة رد المبالغ الضريبية المستحقة لممكمؼ عمى سبيؿ المثاؿ

 .  (تتعممو الجيات الضريبية في كثير مف دوؿ العالـ والسيما النامية منيا
  النزاعات والخبلفات الضريبية التي تنشأ أثناء تطبيؽ ىذا وباإلضافة الى ضعؼ القدرة عمى البت في

الضريبة عمى القيمة المضافة ، والتي تتطمب السرعة في حسميا منعًا لعرقمة األنشطة اإلقتصادية 
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لممكمفيف ، وكما ىو معروؼ في سوريا يتـ النظر في النزاعات الضريبية عف طريؽ لجاف الطعف في 
لنظر في وزارة المالية ، أي اليخرج حؿ النزاعات عف سمطة وزارة اإلدارات المالية ولجنة إعادة ا

المالية وىذا يشكؿ نقطة ضعؼ في اإلدارة الضريبية والنظاـ الضريبي السوري والقضاء بشكؿ 
 . (1)عاـ

  الصعوبات المتعمقة باإلدارة الرقابية حيث أثبتت السنوات القميمة الماضية محدودية قدرة السمطات
مبررة لكثير مف السمع والمواد الغذائية الضرورية ، ومف الضبط اإلرتفاعات غير الرقابية عمى 

مبرر لثقافة الغبلء في المجتمع كظاىرة عامة ، قد يستغميا الالمعروؼ أف اإلنتشار المبرر وغير 
أصحاب الممكية والفعاليات اإلقتصادية ، والكبار والصغار مف التجار تحت غطاء اإلرتفاع العاـ 

% 60ري والتستر بغطاء الضريبة ، ومف الجدير بالذكر أف الرفع الموضوعي والمبرر ألسعار والقس
مف السمع المبيعة في السوؽ عمى سبيؿ المثاؿ ، مف شأنو في ظروؼ ضعؼ الرقابة وفي ظؿ ثقافة 

ـز . لذلؾ البد مف التحضير لمقياـ بما يم(2)% الباقية دوف مبرر40الفساد أف يتسبب في رفع نسبة اؿ
 لوضع الضوابط لمرقابية اإلدارية وفؽ أسس عممية لمتقميؿ مف اآلثار الناجمة عف ىذه الظاىرة .

ويمكف القوؿ بأف النظاـ الضريبي الذي تقـو ىذه اإلدارة بتنفيذه ماىو إال انعكاس لمسياسة الضريبية التي تنتيجيا 
ؿ أفضؿ تقد اإلدارة الضريبية الكفاءة يمكف أف تحو الدولة كجزء مف السياسة المالية ، ويمكف القوؿ بأنو عندما تف

 . (3) ياالنظـ والتشريعات الى أسوئ

 : المكمف الضريبي : (3
جوىر عمؿ  التواصؿ مع القطاع الخاص ، يعتبركوف المكمؼ ىو العنصر األىـ بالنسبة لعمؿ اإلدارة الضريبية 

ت اإلقتصادية سواء باإلتصاؿ المباشر أو عف طريؽ مف خبلؿ تنظيـ المقاءات مع كافة الفعاليا اإلدارة الضريبية ،
الندوات واإلجتماعات مع الغرؼ التجارية والصناعية ، وفي مختمؼ المحافظات بيدؼ خمؽ جو مف الثقة 

مف خبلؿ استكماؿ وتعميـ مشروع النافذة الواحدة ومشروع  ويمكفوالشفافية بيف المكمؼ واإلدارة الضريبية ، 
الى اإلستعانة بكافة الوسائؿ  شر الوعي الضريبي وتبسيط اإلجراءات مع المكمفيف ، باإلضافةالبطاقة الذكية الى ن

اإلعبلمية المسموعة والمقروءة والمرئية ، ومف خبلؿ طباعة ونشر القوانيف الجديدة التي تصدر باإلضافة إلطبلؽ 

                                                      

وفي إسبانيا يتـ المجوء الى المحكمة اإلدارية المختصة  الى حكـ مستقؿ قبؿ المجوء الى القضاء، في إنكمترا يتـ المجوء( 1)
 دارة المالية قبؿ القضاء .اإلبالضرائب ، وفي إيطاليا ىنالؾ محاكـ خاصة بالضرائب ،أما في ىولندا فيتـ المجوء الى 

، خصائصيا ومعوقات تطبيقيا في سورية ، بحث منشور في  د.فضمية  ،عابد ، آلية حساب الضريبة عمى القيمة المضافة( 2)
 . 26/8/2009مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو اإلقتصادية ، 

اإلتجاىات الجديدة في النظاـ الضريبي السوري  ،رسالة ماجستير ، بإشراؼ الدكتور إلياس نجمة ،كمية  عبد الحميـ، ( رجاؿ،3)
 110ص 2009اإلقتصاد ، جامعة دمشؽ ، نيساف 
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واإلستفسارات التي تواجو المكمفيف  موقع الوزارة عمى صفحات اإلنترنت . وذلؾ بيدؼ التوعية وحؿ جميع المشاكؿ
 ضريبيًا .

لمكمؼ وعبلقتو باإلدارة ويمكف إيراد أىـ المعوقات والصعوبات التي تظير في ىذا الجانب الذي يخص ا
 :الضريبية
  ضعؼ الوعي الضريبي لتطبيؽ الضريبة الجديدة لدى المكمؼ ولدى المستيمؾ ، والمعرفة بالضريبة

ت محدودة بعدد قميؿ مف قبؿ موظفي اإلدارة الضريبية ، وضعؼ الثقة بيف عمى القيمة المضافة مازال
المكمؼ واإلدارة المالية ، ومعارضة مجتمع األعماؿ لنظاـ الضريبة الجديد ألنو يمكف موظفي الدوائر 
المالية مف الوصوؿ الى السجبلت الخاصة بالمكمؼ ، عبر التدقيؽ المتقاطع إللتزامات المكمؼ 

 . (والضريبة عمى القيمة المضافة )ضريبة الدخؿ
  الصعوبات المتعمقة بإمكانية تنفيذ المكمفيف إللتزاماتيـ اإلجرائية ، المتمثمة بتقديـ تصاريح دورية

وشيرية مرفقة بمقدار الضريبة المطموب حسميا ، واإللتزاـ الكامؿ بالتعامؿ بالفواتير والمستندات ذات 
نشاط إقتصادي . إف ضعؼ البيئة العامة والبنية التحتية الصمة في كؿ مرة يتـ فييا إنجاز أي 

المؤسسية والتشريعية والتنظيمية والرقابة البلزمة لنجاح تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة ، تجعؿ 
قضية اإللتزاـ أوعدـ اإللتزاـ بتسديد مبمغ الضريبة مف قبؿ المكمؼ عمى رأس قائمة المصاعب التي 

لمرجوة مف تطبيؽ ىذه الضريبة ، حيث التنحصر المشاكؿ بمحاوالت التيرب تعيؽ تحقيؽ األىداؼ ا
الضريبي ، وال بآلية احتساب مبمغ الضريبة وفوترتيا ، وتحصيميا مف قبؿ مؤدي الخدمات أو مكمؼ 
الحمقة اإلنتاجية أو التجارية التالية ، بؿ بالتأخر أو التيرب مف تسديدىا لمجيات الضريبية ، ففي 

كود والقمة والحاجة والعسر واإلفبلس )أوالقصد المبيت( ستصطدـ الخزينة الضريبية حاالت الر 
بمشكمة عدـ إلتزاـ المكمفيف بتسديد ماعمييـ مف إلتزامات ضريبية سبؽ وحصموه مف ضرائب لواحدة 
أو أكثر مف الحاالت أعبله ومف ثـ البد مف وضع اآلليات والتشريعات واإلجراءات المناسبة لتفادي 

 .(1)ؾذل
  

                                                      

 174د. فضمية ، عابد ، مرجع سابؽ ، ص( 1)
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 والمقترحات  الستنتاجات

 أواًل : الستنتاجات :

 لمخزينة واألىـ األساسي المورد فقط ليست وىي ، لمدولة المالية السياسة أدوات أىـ مف عموماً  الضرائب تعد  
ؿ( المزوـ عند) الفعالة الوسيمة بؿ فحسب، العامة  نييالمواط واالجتماعية المعيشية الحياة مستوى في الدولة لتدخ 
 :مف خبلؿ البحث فقد تبيف  ، الدخؿ توزيع إعادة طريؽ عف
  أف ىنالؾ خمؿ واضح في عممية التوزيع لمدخؿ القومي بيف أصحاب األجور وأصحاب األرباح ، وعدـ نجاح

سياسات إعادة التوزيع في إصبلح ىذه اإلختبلالت في التوزيع حيث وصمت نسبة أصحاب األجور الى 
% ، مما يعني عدـ 70مقارنة مع الدوؿ المتقدمة التي تصؿ فييا تمؾ النسبة الى  % وىي نسبة متدنية35

عادة التوزيع وباألخص أدوات  كفاية و ضعؼ األدوات التي تستخدميا الحكومة في عمميات التوزيع وا 
لح مباشرة وتوزيع الدخؿ القومي لصاالالسياسة الضريبية ، حيث كاف ىنالؾ عبلقة عكسية بيف الضرائب غير 

 مباشرة وتوزيع الدخؿ لصالح أصحاب األرباح .الوعبلقة طردية بيف الضرائب غير  أصحاب األجور ،

  الكبير لمضعؼ نظراً  المشاكؿ مف الكثير مف النامية البمداف مف كغيرىا سورية في المعمومات إنتاج يعاني 
 مقارنة اإلحصائية البيانات معالجة بأسالي ألبسط وافتقارىا ، الرقمية التحتية والبنية المعمومات منظومة في

 ويعود ، الحاؿ واقع عف ابتعادىا وبالتالي المقدمة المعمومات مصداقية عمى ينعكس مما تقدما األكثر بالبمداف
 والييئات المؤسسات وافتقار ، اإلحصائية المعمومات اتساؽ وعدـ المعمومات تدفؽ في الدقة لعدـ ذلؾ

ذا ، المعموماتية والنظـ اإلحصاءات ضوعبمو  اىتماميا وعدـ واإلدارات  في القصور جوانب استعرضنا وا 
 االقتصادية المقادير ليا تتعرض التي العشوائية والتقمبات التغيرات رصد عمى القدرة عدـ: نجد المعمومات

 الدخؿ تقدير وتجسد ذلؾ في ، السوري القومية الحسابات نظاـ في والضعؼ ، البيانات إعداد مدة خبلؿ
 طرؽ وقدـ التقديرات في الدقة عدـ خبلؿ مف البحث متف في رأينا كما اإلجمالي المحمي والناتج لقوميا

يعمموف ضمنو غير   فخاضع لمراقبة الدولة والذيالالعمؿ غير الرسمي وغير ) الظؿ اقتصاد وانتشار الحساب
 وجود الحديثة الدراسات أثبتت أنو العمـ مع ، واسع نطاؽ عمى (مسجميف في التامينات اإلجتماعية وغيرىا

 لحساب جديدة وقيـ أرقاـ وادخاؿ الحساب عممية توسيع عمى قائمة المتقدـ العالـ في جديدة ومنيجيات طرؽ
 االجتماعي السوؽ اقتصاد إلى والتحوؿ الجيود تضافر ورغـ . اإلجمالي المحمي الناتج و القومي الدخؿ
دخاؿ  الحسابات نظاـ أف إال والتحديث والعصرنة التحرر باتجاه والسير ةالحديث اإلدارة أساليب مف الكثير وا 

 تدفؽ في الدولية الييئات متطمبات إلى و والمستقبمية الحاضرة لممرحمة اليستجيب مازاؿ القومية االقتصادية
 قدالن صندوؽ وقواعد المتحدة لؤلمـ القومية المحاسبة لنظاـ الدولية المعايير مع تنسجـ التي المعمومات
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 التي اإلحصائية األساليب في النظر إعادة مف البد وبالتالي.   اإلحصائية المعمومات إدارة في الدولي
 االندماج تزايد مع السوري االقتصاد والتحرر في االنفتاح مع ينسجـ وبما الدولية المعايير مع لتتوافؽ تستخدـ

 . العالمي االقتصاد في

 نظاـ الضريبي السوري مف خبلؿ التعديبلت عمى التشريعات والقوانيف رغـ التطورات الكثيرة التي طالت ال
الضريبية ، لـ تحدث ىذه التعديبلت التغير المطموب سواء في طبيعة النظاـ الضريبي أو في العقمية التي 
تدار مف خبلليا عممية التطبيؽ ، ومازالت ىذه التشريعات والقوانيف تقوـ عمى المرجعيات القديمة وتحضع 

أويبلت وتفسيرات متباينة أفقدىا الوحدة والتماسؾ  وحالت دوف الوصوؿ الى العديد مف المطارح الضريبية لت
الناشئة عف بعض النشاطات االقتصادية كالمضاربات في العقارات والسيارات .....الخ  ، وعدـ الوصوؿ الى 

مف خبلليا ، واإلعفاءات التي طالت  الكبير الضريبي الدخوؿ اليامة لموكبلء والوسطاء والسماسرة  والتيرب
إذا استبعدنا منو مداخيؿ اقتصاد الظؿ الذي يتيرب أساسًا مف كافة ) % مف الناتج المحمي اإلجمالي50

، األمر الذي أضعؼ ىذه التشريعات والقوانيف  فعاليتيا واستجابتيا لمحاجات  (التكاليؼ الضريبية والرسوـ
تالي التواكب التغيرات اإلقتصادية التي طرأت عمى قطرنا وخصوصًا في واألغراض المالية الحديثة ، وبال

 مجاؿ التجارة اإللكترونية . 

  يتسـ النظاـ الضريبي السوري  بعدـ العدالة بسبب غياب التصاعدية الحقيقية وعدـ الكفاءة ، واإليرادات الضريبية
ألنيا إذا أخذت باألسعار الثابتة تكاد تكوف معدومة المحققة رغـ زيادتيا في السنوات األخيرة لـ تكف زيادة حقيقية 

 وباألسعار الجارية التزاؿ ضعيفة وغير قادرة عمى تغطية اإلنفاؽ العاـ بشقيو الجاري واإلستثماري .

  تعاني اإلدارة الضريبية مف الضعؼ ، رغـ اإلصبلحات الكثيرة التي أدخمت مؤخرًا مازالت األساليب القديمة
عمى إجراءات العمؿ فييا وخصوصا في مجاؿ التحقؽ والجباية وسيطرة البيروقراطية في والبدائية تسيطر 

األساليب اإلدارية إضافة لمبطء في إنجاز المعامبلت لعدـ توفر الوسائؿ الحديثة واإللكترونية بالشكؿ 
ميؼ المطموب ، وغياب وجود مديريات حديثة ومتخصصة والتي أصبحت مف ضروريات العمؿ المالي والتك

صدر تعميماتيا التنفيذية ، والنظر (1)الضريبي ، واحتكار ىذه اإلدارة لوضع مسودات التشريعات الضريبية وا 
في اإلعتراضات الضريبية وتظممات المكمفيف مف النظاـ الضريبي وممارسة اإلدارة الضريبية . حيث في 

                                                      

( بالرغـ مف إحداث الييئة العامة لمضرائب والرسـو والتعويؿ عمييا في حؿ الكثير مف المشاكؿ مف خبلؿ مؤسسة رائدة، إالأف 1)
 مة . بنيتيا ومياميا وبناؤىا الينبأ بأنيا سوؼ تكوف مؤسسة رائدة وكونيا بنيت بنفس الطريقة النمطية لمييئات القائ

،  12/5/2009د. خضور، رسبلف ، المؤسسات الرائدة  ودورىا في اإلصبلح اإلقتصادي ، ندوة الصبلثاء اإلقتصادية      
 . 13ص
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، وتكوف مسؤولية اإلدارة ء المستقؿفي النزاعات عمى القضا النظـ الضريبية الحديثة تقع مسؤولية الفصؿ
 الضريبية عف التنفيذ فقط .

 : مكانية تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة  يمكف إبراز المبلحظات التالية بالنسبة لمضرائب عمى اإلنفاؽ وا 

ضرائب متنوعة تنعدـ الرابطة بينيا وبيف السياسات اإلقتصادية لمدولة )سياسات األسعار، وسياسات  (1
، وبالتالي حافظت عمى دورىا التقميدي في تأميف الموارد لمموازنة العامة لمدولة ، ويعتبر دور  (بلؾاإلستي

الضرائب عمى اإلنفاؽ في سورية في تمويؿ الخزانة العامة ضعيؼ مقارنة مع الكثير مف دوؿ العالـ مثؿ 
ى اإلنفاؽ في أنظمتيا لبناف ومصر وتونس والتي اتجيت الى اإلعتماد عمى ىذا النوع مف الضرائب عم

، وتشكؿ 2010ي الضرائب والرسوـ في العاـ % مف إجمال34.1الضريبية . وتشكؿ ىذه الضرائب نسبة 
 % مف الناتج المحمي اإلجمالي .6.4% مف اإليرادات العامة لمدولة ، و16.1

ثرة األصبلحات وبالرغـ مف ك يعتبر رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي مف أىـ الضرائب عمى اإلنفاؽ في سورية ، (2
والتعديبلت التي تمت عميو مازاؿ يعاني مف الثغرات القانونية في التشريع . ويمكف إبراز أىـ جوانب 

 الضعؼ فيو باإلضافة لما ذكر سابقًا : 

تـ تطبيقو عمى عدد محدود مف السمع والخدمات وأغمبيا كاف يخضع لضرائب ورسوـ مختمفة وقديمة وتـ   -
السمع والخدمات في جدوؿ اإلنفاؽ اإلستيبلكي ، األمر الذي أدى الى ارتفاع إلغاؤىا ، وألحقت ىذه 

أسعار جميع ىذه السمع وشموليا عمى الكثير مف السمع األساسية مثؿ الزيوت والسكر وغيرىا ...إضافة 
 إلرتفاع أسعار السمع غير المشمولة .

دخالوعمى رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي ضعؼ اإلستعبلـ الضريبي   - تـ دوف إجراء اصبلح ضريبي  ، وا 
كإعادة النظر بالمعدالت والشرائح الضريبية عمى الدخؿ والرواتب واألجور، والسيما الحد األدنى المعفى 
، وعدـ وجود إعفاءات اجتماعية مما انعكس سمبا وأدى لزيادة األسعار وانخفاض القوة الشرائية لذوي 

 الدخؿ المحدود . 

 عالة لرد الضريبة عند التصدير في معرض تطبيؽ رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي ،لـ يتـ إعتماد آلية عمؿ ف  -
والذي تعتبره وزارة المالية السورية ضريبة عمى المبيعات ، حيث الضريبة عمى المبيعات التي طبقت في 

 مصر تخضع الصادرات لمعدؿ صفري .

 إلنفاؽ وقد حافظت ىذه الرسوـ عمى تحتؿ الرسوـ الجمركية المرتبة الثانية مف حيث الحصيمة عمى ضرائب ا
وظيفتيا األساسية كأداة لحماية اإلنتاج الوطني وتقنيف اإلستيراد ، باإلضافة ليدفيا كمصدر ىاـ مف مصادر 

 في الجمركي الرسـ أصبح فقد الراىنة، الظروؼ في أما تمويؿ اإليرادات العامة في الموازنة العامة لمدولة ،
 منطقة تفعيؿ بعد خاصة الخارجية التجارة لتحرير والعربية الدولية االتفاقيات ظؿ في تدريجًيا الزواؿ الى طريقو
ىذا باإلضافة الى أف اإلدارة الجمركية الكبرى والكثير مف اإلتفاقيات الثنائية والدولية . العربية الحرة التجارة
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ة والربط بيف المديريات والمنافذ ضعؼ نظاـ األتمتو تعاني الكثير مف الفساد والبيروقراطية في عمميا الحالي 
 الحدودية .

 الضرائب أصبحت لذلؾ أما باقي الضرائب والرسوـ األخرى عمى اإلنفاؽ فمازالت ذات مردود ضعيؼ . (3
 وتحتاج والجباية، والتحقؽ الحساب تكاليؼ الرتفاع نظراً  جدوى ، ذات في سورية غير المباشرة غير

قرار النظر إلعادة  أوضريبة المضافة القيمة ضريبة مثؿ العصر، روح مع ئـتتبل جديدة ضرائب وا 
المبيعات ، والتي أصبح النظاـ السوري بحاجة إلييا لمواكبة الفكر الضريبي الحديث والذي يتجو الى 
فرض الضرائب عمى أوجو استخدامات الدخؿ و تخفيض الضرائب والرسـو عمى مصادر توليد الدخؿ 

. باإلضافة لمزايا تمؾ الضريبة في تحقيؽ اإلصبلح الضريبي وخصوصًا لخدمة عمميات اإلنتاج والتنمية 
اإلدارة الضريبية ، والحاجة لمحصوؿ عمى إيرادات ضريبية تغطي النقص في موارد الخزينة العامة نتيجة 

 سياسات التحرر في التجارة الخارجية .

الضريبي وذلؾ عف طريؽ حققت الدوؿ نجاح كبير مف خبلؿ برامجيا اإلصبلحية في توسيع الوعاء  (4
التحوؿ مف المجاؿ الضيؽ لمضريبة عمى التجارة الخارجية الى الضرائب عمى اإلستيبلؾ واإلنفاؽ 
والتداوؿ . وكانت األداة الضريبية الفعالة المختارة لتحقيؽ ذلؾ النجاح )في تطبيؽ الضريبة عمى القيمة 

اآلف في جميع الدوؿ التي أدخمت  وحتى طبيؽالت بداية منذ الضريبية اإليرادات المضافة( حيث زادت 
 لضريبة الجيد التصميـ أف العممية والتجارب البحوث كافة وأثبتت الضريبة الجديدة الى نظميا الضريبية ،

  ، تطبيقيا تسييؿ عمى يعمؿ سوؼ لمدولة واالقتصادي اإلجتماعي الواقع حسب المضافة القيمة
 بيف  والمفاضمة ، التسجيؿ حد دوف ىـ مف معالجة وطرؽ ، المناسب التسجيؿ حد اختيار وخصوصاً 

 وبرامج ، الخدمات تكميؼ وكيفية اإلعفاءات تحديد الى باإلضافة ، المتعددة والمعدالت الوحيد المعدؿ
 . ىا ورد الضريبة خصـ وآلية التدقيؽ

فة ، تبيف الدوؿ العربية التي طبقت الضريبة عمى القيمة المضا بعض ردبرة ومف خبلؿ استعراض  (5
معنا حجـ التغيرات والتعديبلت التي تناولتيا اإلصبلحات الضريبية في تمؾ الدوؿ وباألخص التطورات 
التي طالت اإلدارة الضريبية وتطور نظـ المعمومات واإلىتماـ بالكادر البشري وتدريبو ، باإلضافة الى 

الجمركية ، وبالتالي يمكف القوؿ أف تطور سياسات اإلنفاؽ العاـ وتطور النظاـ النقدي ، واإلصبلحات 
إدخاؿ الضريبة الى النظاـ الضرريبي السوري سوؼ تكوف خطوة متقدمة تعمؿ عمى إحداث نقمة نوعية 

صبلح جذري في النظاـ الضريبي السوري .  وا 

 العبء الضريبي توزيع إلى تيدؼ كونيا المضافة، القيمة عمى الضريبة بعدالة لو يسوؽ مما الرغـ عمى (6
المواطنيف ، حيث أف  قدرة المستيمؾ الفعمية  في اإلسياـ في النفقات العامة  مف ممكف عدد أكبر عمى

تكوف أقرب لمعدالة إذا ما قيست بالدخؿ المنفؽ الذي يدفع صاحبو الضريبة بمناسبة استعمالو وليس 
وليس  سيبلً  ليس الةالعد مبدأ تحقؽ أف إال الدخؿ غير المنفؽ الذي اليستعممو المكمؼ واليستفيد منو ،

 المترافؽ بإجراءات وغير العدالة متطمبات ضوء في بعناية المدروس غير) التطبيؽ إف إذ مضمونًا،
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 سبيؿ عمى (%10بمعدؿ ) االستيبلؾ عمى الضريبة فتطبيؽ. مضمونو  مف المبدأ ىذا سيفرغ( مناسبة
 ،(فقير أـ غني) لممكمؼ الشخصية عاألوضا بالحسباف تأخذ ال كونيا العدالة ، مبدأ مع يتناقض المثاؿ
 لذلؾ ضرورية ، شبو وسمع سمع ضرورية بيف( ومرض   كاؼ   بشكؿ معدليا في) ُتميز ال( قد) أنيا كما

 الفقراء عاتؽ عمى حتماً  عبئيا األكبر سيقع أف إال عادلة ، تكوف أف الضريبة ىذه حاولت وميما
 مف أقؿ وتجاوبيا واألجور الرواتب رفع سياسات مرونة ألف: األوؿ  :أساسييف لسببيف الدخؿ ومحدودي

 أو لمفقراء إعانات لدفع وثابت معتمد حكومي نظاـ وجود عدـ: والثاني .وسرعة ارتفاعيا األسعار مرونة
ولذلؾ فقد حرص القانوف بشكؿ عاـ عمى تخفيؼ وطأة ىذه الضريبة عف  .(1)عف العمؿ لمعاطميف رواتب

ى غالبية السمع والخدمات األساسية والتي تشكؿ الجزء األكبر مف كاىؿ ذوي الدخؿ المحدود ، فأعف
المواد الزراعية بحالتيا الطبيعية ، ) نفقات ذوي الدخؿ المحدود والمتوسط مثؿ السمع الغذائية األساسية

الخبز ، الطحيف ، السماؾ ، المحـو ، وغيرىا مف السمع األساسية ، كما أعفى القانوف كثير مف الخدمات 
 .(نقؿ ، وخدمات التاميف والمصارؼالصحة واإلستشفاء، والتعميـ ، والمثؿ 

 المحمية السمع والخدمات عمى تُفرض كونيا المضافة، القيمة عمى الضريبة بعدالة االدعاء حيث مف أما
،  االقتصاد الوطني نظر أركاف وجية مف العدالة تتحقؽ أف يمكف فكيؼ سواء ، حد عمى المستوردات وعمى
اممة وأيد مدخبلت تستخدـ) بأيد  وطنية منتجة سمعة عمى( متقاربة أو) موحدة ضريبة فرض يتـ عندما  ع 

 الخارج . في المضافة قيميا وبقيت الخارج في تـ إنتاجيا ليا بديمة أو مشابية سمعة وبيف( محمية واستثمارات
ثر تطبيؽ الضريبة عمى القيمة تبيف مف خبلؿ الدراسة التي أعدىا صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي أل  (7

، لمعرفة ماإذا كانت الزيادة في األسعار تمثؿ أثر حقيقي 2األسعار المضافة في عدد مف الدوؿ عمى
تولده الضريبة ، أـ أف زيادة األسعار نتجت عف ظروؼ أخرى متزامنة مع تطبيؽ الضريبة ، فقد تبيف أف 

الضريبة الى ارتفاع ممحوظ في األسعار ، وأي % مف الدوؿ المطبقة لمضريبة لـ تؤدي 70أكثر مف 
ف األثر الفوري  زيادة في معدؿ التضخـ كاف مرتبطًا في كؿ حالة بتوسع األجور وسياسات اإلقراض ، وا 
لمضريبة ىو ارتفاع أثماف السمع المفروض عمييا ولمرة واحدة عند بداية التطبيؽ، ولكف ىذا اإلرتفاع في 

ف ارتفاع األسعار الناتج عف فرض  السعر يختمؼ تماماً  عف ذلؾ السعر الذي يؤدي الى التضخـ . وا 
الضريبة عمى القيمة المضافة يؤدي الى تخفيض القوة الشرائية الحقيقية ، وبالتالي ترشيد اإلستيبلؾ 
والذي ىو أحد أىداؼ الضريبة عمى القيمة المضافة . ويمكف القوؿ أف الحكومات المختمفة التي طبقت 

إلحتواء التضخـ وأية آثار اخرى تضخمية مثؿ  مى القيمة المضافة قامت بعدد مف اإلجراءاتالضريبة ع
القياـ بتوعية الجميور والتجار عف طريؽ اإلعبلـ باآلثار المتوقعة لمضريبة عمى القيمة المضافة عمى 

ألخرى ، والوقت األسعار وتعريفيـ بنظـ مراقبة األسعار واإلجراءات التعويضية التي توجد في الضرائب ا

                                                      

 178د. فضمية ، عابد ، مرجع سابؽ ، ص ( 1)
 . 105- 104د. عبد المنعـ ، عبد الغني ، عمى ،ف مرجع سابؽ ، ص ( 2)
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المناسب إلستبداؿ الضريبة بأخرى ، واألحكاـ التي تكفؿ خصـ الضرائب السابؽ دفعيا عمى األصوؿ 
والمخزوف ، باإلضافة إلستخداـ كافة أساليب الرقابة عمى األسعار ، وعدـ تطبيؽ الضريبة إالعند 

ريبة يؤدي الى تضاؤؿ % ، وذلؾ حتى اليرتبط في األذىاف اف أثر الض8مستوى تضخـ اليزيد عف 
 . (1)حجـ المدخرات وما يستتبعو مف أثر عمى اإلستثمارات 

وبرأي الباحث أف إدخاؿ الضريبة عمى النظاـ الضريبي السوري لف يكوف بمثابة ضريبة جديدة بقدر ما ىو 
اإلنفاؽ ضريبة ورسـ يأتي في مقدمتيا رسـ  12إحبلؿ أو استبداؿ لعدد مف الضرائب والرسوـ يتجاوز عددىا 

اإلستيبلكي ، وفي ظؿ سياسات الدعـ واإلجراءات الصارمة لمرقابة عمى األسعار وبرامج التوعية التي تطاؿ 
الجميور والتجار عمى حد سواء ،  سوؼ يتـ إحتواء أو التخفيؼ مف اآلثار المحتممة  لتمؾ الضريبة عمى زيادة 

 األسعار .
 

  

                                                      
(

1
) Alan A. Tait ……………Op .Cit,P 38-42 . 
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 التوصيات والمقترحات :

اإلصبلح اإلقتصادي واإلصبلح الضريبي بشكؿ خاص وبيدؼ زيادة الحصيمة الضريبية،  إستكمااًل لبرامج
عادة  وتوفير أدوات تدخؿ مالية لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية واجتماعية إيجابية  تتصؿ بتحفيز وتشجيع اإلستثمار وا 

يمانًا منا بضرورة اإلسراع بخطى اإلصبلح الضريبي مف خبلؿ نظا ـ ضريبي يتسـ توزيع الدخؿ القومي  وا 
بالحداثة ويواكب التطورات المحمية والدولية ويتصؼ بالشمولية ، ويحقؽ العدالة في التكميؼ والوفرة في الموارد ، 

 نورد المقترحات التالية : 
 2000: البد مف متابعة اإلصبلحات في تعديؿ التشريعات والتي كانت قد بدأت بيا الحكومة منذ العاـ    أوالً 

وذلؾ لمجاراة ،  (الضريبة عمى المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة) خص الضرائب عمى اإلنفاؽوذلؾ فيما ي
الفكر الضريبي الحديث في فرض الضرائب عمى أوجو استحدامات الدخؿ ، مف خبلؿ إصدار القوانيف التي 

اؿ في غالبية الدوؿ تخص الضرائب العامة عمى اإلستيبلؾ أو قوانيف الضرائب عمى القيمة المضافة كما ىو الح
األوروبية مثؿ المانيا وفرنسا... و العربية أمثاؿ مصر والمغرب ولبناف ......الخ . وذلؾ ليكوف بديبًل عف كافة 

 .  (الضرائب عمى اإلنفاؽ أو اإلستيبلؾ) مباشرةالالضرائب غير 
لييكمية التنظيمية لئلدارة : العمؿ عمى إصبلح وتحديث اإلدارة الضريبية مف خبلؿ إعادة النظر في ا ثانياً 

الضريبية واإلدارات التنفيذية وفؽ أسس عممية متطورة ، وبيدؼ اإلرتقاء بالمستوى اإلداري لمقائميف عمى تطبيؽ 
القانوف ، وفقًا لمعايير الجودة الشاممة ، عف طريؽ التطوير التكنولوجي، وتبادؿ وتكامؿ المعمومات واإلستفادة 

في اإلدارة الضريبية مف تقديـ أفضؿ الخدمات    ويمكف اإلطبلع عمى التجربة المبنانية منيا بما يتيح لمعامميف 
والتي كاف إلدخاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة الى نظاميا الضريبي كبير األثر في تحديث إداراتيا الضريبية 

 وتأىيؿ كوادرىا الضريبية تإىيبًل عمميًا وتقنيًا ، وذلؾ مف خبلؿ :
خاص بالضرائب يقوـ بإعداد برامج التأىيؿ والتدريب ، ومجيز بأفضؿ الوسائؿ التدريبية  إنشاء معيد (1

وممنيجة  مدروسة خطط الحديثة ، باإلضافة لمقياـ المعيد بإجراء البحوث النظرية والعممية وفؽ
 ومبنية عمى األصوؿ العممية . 

لمعامبلت بيف إجراءات ضريبة تطوير وتبسيط اإلجراءات الضريبية بيدؼ خمؽ اإلنسجاـ و توحيد ا (2
الدخؿ والضريبة عمى القيمة المضافة ، مثؿ إجراءات الحصر والتسجيؿ ، واإلقرارات والربط 

 كذلؾ تحديث المستندات والنماذج الضريبية ،  والتحصيؿ .....الخ ،

 قاعدة بيانات استكماؿ أو إنشاء نظاـ معمومات متطور وربطو مع المؤسسات واإلدارات وتأسيس (3
 لمجمارؾ والجيات العامة اإلدارة مع الشبكة ىذه وربط ونشاطاتيـ، المكمفيف عف شبكية الكترونية
وتوسيعيا  االستعبلـ الضريبي قاعدة تدعيـ شأنو مف ما كؿ واستكماؿ ، الصمة ذات األخرى الوزارية
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لفوترة في عمؿ وبشكؿ خاص اإلدارة الجمركية ، وتعميـ نظاـ الحوسبة واألتمتة وكذلؾ إعتماد نظاـ ا
 كافة األنشطة اإلقتصادية .

اعتماد آلية لمتعاوف بيف اإلدارة الضريبية والقطاع المصرفي في مجاؿ تسديد كافة أنواع الضرائب  (4
 والرسوـ ، وخاصة كبار المكمفيف واإلستفادة مف التجربة المبنانية في ىذا المجاؿ  .

صدار أدلة عمؿ تحدد خطوط المسؤولية لمموظ (5 ؼ باإلدارات اإلشرافية والتنفيذية وعمى وجو تصميـ وا 
 الخصوص دليؿ المراجعة والتدقيؽ .   

 قياساً  إعداد وتصميـ نظاـ فعاؿ لمرقابة االداخمية وذلؾ مف خبلؿ إعداد معايير لتقييـ  األداء ، وذلؾ (6
 .والعقوبات والتحفيز التقييـ في عالمياً  متبع ىو لما

امؿ ات فعالة لئلمتثاؿ الطوعي مف قبؿ المكمفيف ، مف خبلؿ وضع آليات لمتع: العمؿ عمى وضع استراتيجي ثالثاً 

 عف طريؽ : الضريبية واإلدارة المكمؼ بيف الثقة إعادة بيدؼ مع القطاع التجاري ورجاؿ األعماؿ ،

برامج التوعية مف خبلؿ الحمبلت اإلعبلمية والتعرؼ بأىمية الضريبة ونشر ثقافة اإللتزاـ الطوعي  (1
ف التيرب وتعريؼ المكمؼ بنظاـ التقدير الذاتي الذي يعد مف سمات الضريبة عمى القيمة بداًل م

 المضافة ، 
 إصدار أدلة إرشادية توضح حقوؽ وواجبات المكمفيف . (2
 قطاع وروابط وتنظيمات منظمات مع والتنسيؽ التعاوف ثهذفعقد الندوات التعريفية وورشات العمؿ  (3

القانونييف والقياـ  والمحاسبيف والمدققيف الجمركييف المخمصيف معياتوج الحرفية والتنظيمات األعماؿ
 لممكمفيف . والقانونية الفنية المساعدة خدمات بزيارات ألماكف عمؿ المكمفيف وذلؾ بيدؼ وتقديـ

تحديث وتطوير موقع ىيئة الضرائب والرسوـ عمى الشبكة اإلنترنت ونشر كؿ ما ىو جديد عف  (4
 يبية واألدلة اإلرشادية والتواصؿ مع المكمفيف عبر ىذا الموقع . القوانيف األنظمة الضر 

 وبواقع وحيد معياري معدؿ اعتماد نقترح  المضافة القيمة عمى الضريبة تطبيؽ نجاح متطمبات لتوفير : رابعاً 
عمى أف يتـ إعادة النظر بيذا المعدؿ ونطاؽ تطبيقو في المستقبؿ ، وأف يتـ تطبيؽ الضريبة عمى % 10
حمتيف بحيث يتـ تطبيقيا عمى المنتج والمستورد ومؤدي الخدمات كمرحمة اولى ، ومف ثـ تطبؽ عمى تجار مر 

، ، واعتماد حد تسجيؿ مرتفع نسبياً  سنوات خمس عف التقؿ مدة خبلؿ الجممة وتجار التجزئة كمرحمة ثانية وذلؾ
وكيفية معالجتيا بصورة مبسطة مقارنة  بيدؼ التعرؼ عمى المشكبلت التي تظير أثناء التطبيؽ العممي لمضريبة
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 ، و وآثارها الضريبة نحو المواطن وعي من سيزيد التطبيق في التدرج أن كما ،بالتطبيؽ عمى جميع المراحؿ 

 ىذا المجاؿ . في المصرية التجربة مف يمكف اإلستفادة
تماعية تقوـ عمييا ىذه : إعادة النظر باإلعفاءات الضريبة واعتماد أسس موضوعية اقتصادية واج خامساً 

اإلعفاءات وذلؾ بتخفيض حجـ بعضيا والمدة الزمنية لبعضيا اآلخر، ونقترح أف تشمؿ تمؾ اإلعفاءات 
وخدمات التأميف والجمعيات  والدوائية الرئيسية والضرورية الغذاء سمة إلعتبارات العدالة اإلجتماعية إعفاء

 والغاز والكيرباء والماء السكنية والمنازؿ العاـ الجماعي لنقؿوا والصحية التعميمية الخدمات ومعدات الخيرية،
 الدولي .   والنقؿ التصدير ونشاطات جميعيا الزراعي األولي القطاع ونشاطات المنزلي
إصبلح نظاـ األجور ووضع حد أدنى لؤلجور حيث أف تصحيح األجور ىو واجب المؤسسات  : سادساً 

لدراسات أف رفع الحد األدنى لؤلجور يساىـ في توزيع الدخؿ بيف الطبقات والشركات وحؽ لمعماؿ ، حيث اثبتت ا
تبعًا لتطور العمؿ عمى زيادة األجور بما يعزز كفاءة القوى العاممة الفقيرة ، وتحسيف وضع الموظفيف المالي و 
بما يعزز القوة ويعمؿ عمى تحسيف الدخؿ الفردي لممواطف السوري ، مستوى اإلنتاجية ولزيادة التكمفة المعيشية 

الشرائية والقدرة عمى اإلنفاؽ ، ألف تطبيؽ الضريبة سوؼ يؤدي إلرتفاع األسعار وبالتالي إحجاـ األفراد عف 
 اإلنفاؽ ، مالـ يتـ تحسيف مستوى الدخؿ الحقيقي ، والرقابة الصارمة عمى األسواؽ واألسعار.

لدولي والبنؾ الدولي وغيرىا مف المؤسسات البحثية : أثبتت جميع الدراسات التي قاـ بيا صندوؽ النقد ا سابعاً 
عمى العبلقة الطردية بيف تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة وزيادة اإليرادات الضريبية واإليرادات العامة ، 
 اوارتفاع نسبتيا الى إجمالي الناتج المحمي ، وكوف الضريبة التأخذ بعيف اإلعتبار المقدرة التكميفية لممكمؼ يدفعي

 فإف األفراد وبغض النظر عف سواء كانوا مف ذوي الدخؿ المحدود أـ مف أصحاب الدخوؿ العالية ، وبالتالي
 واألجور الرواتب تحسيف عمى الضريبية ، يجب أف توجو ىذه الزيادة في اإليرادات العدالة تحقيؽ اعتبارات

 عمى المستوى إيجاباً  منتجاتيا تنعكس التي عامةال الفائدة ذات والخدمية االستثمارية التنموية وتمويؿ المشروعات
 المواطنيف  .  مف األعرض لمشرائح المعيشي
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 الخاتمة :
 

 الييكمة الضريبية ومتانة حداثة عمى يؤشر الذي األساسي المعيار المضافة القيمة عمى الضريبة أصبحت لقد
 لعممية يؤسس وتطبيقيا الدولية التجمعات مع اإلقتصادي لمتعامؿ منيا البد ضريبية أساسية إدارة وجود وعمى
 المالية السياسة أدوات العالمي ، ىذا باإلضافة لدورىا التقميدي كإحدى أىـ االقتصاد في االندماج و التآلؼ

 المعيشية الحياة مستوى في الدولة لتدخ ؿ  (المزوـ عند)   الفعالة الوسيمة وكذلؾ لمدولة في رفد الخزينة العامة
 الدخؿ القومي . توزيع إعادة طريؽ عف لمواطنييا بيدؼ تحقيؽ المزيد مف العدالة اإلجتماعية واالجتماعية

، والتي تعتبر ضريبة المستقبؿ كما دلت  (الضريبة عمى القيمة المضافة) الضريبة مف النوع ىذا تطبيؽ إف
 البيانات في ودقة متطورة ضريبية ومؤسسية تحتية تنظيمية بنية وجود ،  يتطمب (1)تجارب الدوؿ التي طبقتيا

حداثيا خمقيا السيؿ مف وليس موجودة ، ليست وىي الضريبي، واالستعبلـ واإلفصاح والمعمومات  بالمستوى وا 
 والترتيبية التنظيمية الجيود مف مزيد إلى ويحتاج لمنظاـ الضريبي السوري ، الييكؿ اإلداري في المطموب

ة المجتمع لقبوؿ اإلصبلحات الضريبية مف خبلؿ استخداـ كافة الوسائؿ ىذا باإلضافة لتييئ البنيوية والتحضيرات
اإلعبلمية لشرح أبعاد اإلصبلح واألىداؼ المنشودة منو وخمؽ الوعي الضريبي لدى المواطنيف والمكمفيف بدفع 
 الضريبة عمى حد سواء ، وبذلؾ يتحقؽ القبوؿ اإلجتماعي لئلصبلح الضريبي وإلدخاؿ الضريبة عمى القيمة
المضافة ، حيث اليمكف نجاح عممية اإلصبلح الضريبي بدوف قبوؿ وتفيـ المجتمع لتمؾ اإلصبلحات . وعندىا 

نما وسيمة لمتنمية .  يمكف القوؿ بأف الضريبة ليست غاية بحد ذاتيا وا 
 

 

 

 

 
  

                                                      

ناجي التوني ، تقييـ  سياسات  الضرائب  في  األقطار العربية  ، ممخص  وقائع  ورشة عمؿ ،  مجمة  التنمية  والسياسات  (1)
 . 11/12/2000تخطيط  ، الكويت  ، االقتصادية ، المعيد العربي  لم
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1971 . 

عبد الخالؽ ، أسامة ، عمى ، الضريبة العامة عمى المبيعات في ضوء أحدث التعديبلت ، دراسات في  .15
 . 2004/2005الفكر المحاسبي الضريبي ، القاىرة ، 

 . المغربي الجبائي لمنظاـ تحميمية التنمية،دراسة واستراتيجية الضريبية السياسة أديب، السبلـ عبد .16

 ، بيروت ، لمنشر الجامعية الدار – لبناف في واإلنفاؽ والثروة الدخؿ ضرائب ،  السيد المرسي – حجازي  .17
2002 . 

 . 1998حجازي ، المرسي السيد ، النظـ الضريبية بيف النظرية التطبيؽ ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  .18
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تاجر ) عد احمد ، ضريبة المبيعات في الميزاف ، الجزء الثاني تطبيؽ المرحمة الثانية والثالثةطاىر ، أس .19
 . 2001بدوف ،  (الجممة والتجزئة

 جامعة منشورات ، الضريبي والتشريع العامة المالية ، الخطيب خالد الجشي. د ، خالد محمد ، الميايني .20
 .2000 ، دمشؽ

دمشؽ ،  ، لمكتاب العامة الييئة ، الثقافة وزارة ت منشورا ، سوريا في ليةالما السياسة ، قحطاف ، السيوفي .21
2008 . 

 ، مجيد كامؿ سعادة ترجمة ، لمضريبة التطبيقية والمراسـ ، المبناني القانوف ممحؽ ، غريبة أبو جورج .22
 . 2002 ، لبناف ، بيروت ، والتوزيع والنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة

 . 1988س ، الحسابات القومية ، دار طبلس ، دمشؽ ، عبد المالؾ ، األخر  .23

العمي ، صالح حميد ،توزيع الدخؿ القومي في االقتصاد اإلسبلمي ، النظـ االقتصادية المعاصرة ، رسالة  .24
 . 2001دكتوراه ، دار اليمامة ، بيروت ، 

حدة العربية ، بيروت ، الفارس ، عبد الرزاؽ ، الفقر وتوزيع الدخؿ في الوطف العربي ، مركز دراسات الو  .25
2001 . 

ابريؿ لياـ ،مايكؿ كبيف ، وجيف بودليف ، وفيكتوريا سورز،  الضريبة عمى القيمة المضافة العصرية ،  .26
.ترجمة سممى الحافظ  2001كتاب صادر عف صندوؽ النقد الدولي ، وزارة المالية ، كتاب غير منشور ، 

ياد الحسف ،ومنذرونوس ،وأحمد قاسـ ،   . 2007،وا 

 . 1993دويدار ، محمد حامد ، دراسات في اإلقتصاد المالي ، منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،  .27

باإلسكندرية، الطبعة الرابعة ،  المعارؼ منشأة مبادئ االقتصاد السياسي ،  ، حامد محمد ، دويدار .28
1982 . 

 . 1983ماركس ، أصؿ رأس الماؿ ، مترجـ عف الروسية ، موسكو ، دار التقدـ ،  .29

 . 1983اركس ، رأس الماؿ ، مترجـ عف الروسية ، دار التقدـ ، م .30

 . 1983ماركس ، األجور واألسعار واألرباح ، مترجـ عف الروسية ، دار التقدـ ،  .31

 . 1995رفعت ، نظرية التوزيع ، القاىرة ،  العوضي ،  .32

 .2005/2006،  ضرائب الدخؿ ، بدوف ، أحمد ماىر ، التشريع الضريبي المصري ، الكتاب األوؿ ،عز .33

الحمش ، منير ، اإلصبلح اإلقتصادي بيف أوىاـ الميبرالية اإلقتصادية الجديدة وحؽ الشعوب بالحياة ،  .34
 . 2003دمشؽ ، دار الرضا ، 

عادة توزيع الدخؿ ، ترجمة صبلح الديف برمدا ، دمشؽ ، وزارة الثقافة ،  .35 شينيري وآخروف ، البناء وا 
1988 . 

لتربية والتعميـ  ، ووزير اي المصري ، رئيس جامعة المنصورة، التشريع الضريبدد جماؿ الديف موسى، أحم  .36
 1996جامعة المنصورة ،  المصري السابؽ، 
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 الرسائل الجامعية :

 ، دكتوراه رسالة ،2010- 2005 السورية المالية السياسة في الجديدة اإلتجاىات ، الحميـ ، عبد ، رجاؿ .1
2012 

مكانية األخذ بيا في سوريا، رسالة دكتوراه ، القباني ، غساف فوزي ،نظاـ  .2 الضريبة عمى القيمة المضافة وا 
 . 1983كمية التجارة ، جامعة الزقازيؽ ، 

 بإشراؼ ، دكتوراه رسالة ، واالجتماعية االقتصادية اآلثار ، المضافة القيمة عمى الضريبة ، ندى ، اليديوة .3
 . 2013 ، دمشؽ جامعة ، نجمة ألياس الدكتور

الميدي ، عبد اليادي مقبؿ ، دور الضرائب غير المباشرة في تنمية اقتصادات الدوؿ اآلخذة في  محمد .4
 .   1988النمومع التطبيؽ عمى مصر ، رسالة دكتوراه ، كمية الحقوؽ ، طنطا ، 

مكانية تطبيقيا في سوريا ، إشراؼ  .5 الحوراني، منارعمر، اإلتجاىات الحديثة في الضرائب عمى اإلنفاؽ ، وا 
 .1998لدكتور محمد خالد الميايني ، كمية اإلقتصاد ، جامعة دمشؽ ، ا

رجاؿ ، عبد الحميـ ، اإلتجاىات الجديدة في النظاـ الضريبي السوري ، رسالة ماجستير، إشراؼ الدكتور  .6
 .2009إلياس نجمة ، كمية االقتصاد ، جامعة دمشؽ ، 

عادة توزيع ونوس، منذريوسؼ ، .7  ، خضور رسبلف الدكتور بإشراؼ سالة ماجستير،،ر  القومي الدخؿ توزيع وا 
 . 2010/2011 ، دمشؽ جامعة

أسماعيؿ شويكار،الضريبة عمى القيمة المضافة في إطار السوؽ العربية المشتركة ، دراسة مقارنة ،  ، يوسؼ .8
 . 2003رسالة دكتوراه ، القاىرة ، 

  



150 
 

 الدراسات واألبحاث :

 : د. ألياس نجمة 

 . 23/9/2003المالية في سورية ، ندوة الثبلثاء االقتصادية  محاضرة بعنواف السياسة

 . 24/10/2010دمشؽ  2011دراسة تحميمية لمموازنة العامة لمدولة لعاـ 

 . 2003، 116السياسات المالية في سوريا ،مجمة االقتصادية االلكترونية ، العدد  .1

 . 1971، 114لعدد السياسات المالية في البمداف النامية ، مجمة عالـ المعرفة ، ا .2

 . 2008ثبلثية الضرائب ، جريدة االقتصادية ، شباط ،  .3

 .2007آب ، 8صحيفة تشريف ، دمشؽ ، ، اإلصبلح المالي ، الرأي اآلخرحوار يقدـ الرأي و  .4

 . 17/2/2008،  254سياسات الدعـ ، عالـ الماؿ ، العدد  .5

  2/1/2006ؿ ، العدد ،ىؿ أصبح أكثراستقرارًا ، عالـ الما ، النظاـ الضريبي السوري .6

 الثبلثاء ندوة ، اصبلحو واتجاىات السوري الضريبي النظاـ:  بعنواف محاضرة ، محمد ، جميبلتي. د .7
 . 2000 /29/2* ، عشر الثالثة اإلقتصادية

 . 2007 ، تموز 8 العدد ، الماؿ عالـ مجمة ، التطبيؽ و النص بيف اإلستيبلكي اإلنفاؽ رسـ .8

  يؼ بالضريبة عمى القيمة المضافة وأىمية تطبيقيا في سوريا ، مجمة المحاموف ، عكاـ ، محمد خير، التعر
 نقابة المحاموف دمشؽ .

  19/11/2008، 366الحسيف ، محمد ، مجمة النور العدد . 

 في تطبيقيا وآفاؽ المضافة القيمة عمى الضريبة حوؿ الوزراء مجمس رئاسة إلى موجية المالية لوزارة مذكرة 
 .19/8/2008 تاريخ سورية

 2000 ، لبناف ، 60 العدد ، المقاوؿ مجمة ، تضيؼ ماذا  المضافة القيمة ضريبة ، حبيقة ، لوسي .  

 إلى مقدـ بحث ، العولمة وتحديات الذاتية واإلمكانيات الحرة العربية التجارة منطقة ، حربي رسوؿ ، رافي 
 .1999 ، الحكمة بيت ، العربي والمستقبؿ العولمة ندوة

 ظؿ في لمصر الخارجية التجارة عمى المبيعات عمى العامة الضريبة وقع ، حسيف محمد لناصر،ا عبد 
 119 عدد المنصورة جامعة ، القانونية والدراسات البحوث مجمة في منشور بحث ، العالمية التجارة تحرير
  1996 إبريؿ
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 الثانية المرحمتيف تطبيؽ إمكانية ومدى المبيعات ضريبة فرض أساليب ، الحكيـ عبد جبلؿ ، الشافعي 
 ، شباط ، شمس عيف جامعة ، التجارة كمية ، السابع الضريبي المؤتمر في مقدـ بحث مصر، في والثالثة
1995. 

  مجمة البحوث المالية ، وزارة المالية في مصر ، اإلدارة المركزية لمبحوث المالية والتنمية اإلدارية ، اإلدارة
 . 2008مد الثاني ، العامة لمبحوث المالية ، المج

 االقتصادية لمعمـو دمشؽ جامعة مجمة ، المضافة القيمة عمى الضريبة تطبيؽ آلية ، عابد ، فضمية 
 .2010 ، والقانونية

 مكانية المضافة القيمة ضريبة مفيـو ، ثابت نعماف خالد نادية ، ثناء ، زيد أبا د ، خالد محمد ، الحريري  وا 
 والقانونية االقتصادية العمـو سمسمة ، العممية والبحوث لمدراسات تشريف ةجامع مجمة ، سوريا في تطبيقيا

 .  2006( 1) العدد (28 المجمد)

 دليؿ ، 22/7/2000 ، العالـ بمداف مختمؼ في ضريبياً  الراسمالية السمع معاممة ، عباس ، عفاؼ.  أ 
 .1996/2001 مف الفترة عف المقارنة البحوث وحدة ابحاث

 10/2/2009 ، والعشروف الثانية اإلقتصادي الثبلثاء ندوة ، الثروة توزيع سوء ، حسيف ، القاضي . 

 الثالث اإلصدار ، األوؿ العدد ، السوري اإلقتصاد إتجاىات ، نشرة نجوـ أسامة ، ود دوشييف جيرارد ، 
 .ISMF. (والقطاعي المؤسساتي التحديث مشروع) نشاطات مف ،2008 األوؿ كانوف

  واالجتماعية االقتصادية العموـ جمعية ، االقتصادية الثبلثاء ندوة ، سوريا في الفقر ، بصر ربيع ، األستاذ 
 .3/5/2011 دمشؽ ،

 دمشؽ، االقتصادية، الثبلثاء ندوة االقتصادية، لمسياسات االجتماعية االنعكاسات سناف، ديب، د.عمي 
10/5/2011. 

  15/9/1999 مصر   اليوـ العالـ جريدة. 

 432 العدد ، اإلقتصادية جريدة ، المضافة القيمة عمى الضريبة ، سناف نذير المحامي . 

  لتحرير الصحيح الطريؽ عمى خطوة المبيعات عمى العامة الضريبة ، اسماعيؿ ، شويكار ، يوسؼ.  د 
 الضريبة شمس، عيف جامعة في المنعقد الخامس الضريبي المؤنمر الى مقدـ بحث ، المصري اإلقتصاد
 .1991 ، والتطبيؽ التشريع بيف لمبيعاتا عمى العامة

 التنمية ،مجمة عمؿ ورشة وقائع ممخص ، العربية األقطار في الضرائب سياسات تقييـ ، التوني ناجي 
 .11/12/2000 ، الكويت ، لمتخطيط العربي المعيد ، االقتصادية والسياسات
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 يصالو الى المستيدفيف ، معيد التخطيط لمتنمية االقتصادية واالجتماعية بالتعاوف  آليات إعادة توزيع الدعـ وا 
، ومعيد التخطيط القومي بالقاىرة ، ورشة عمؿ ، دمشؽ ،  (GTZ) مع الييئة األلمانية لمتعاوف التقني

2008 . 

  االقتصادية الثبلثاء ندوة ، اإلقتصادي اإلصبلح في ودورىا الرائدة المؤسسات ، رسبلف ، خضور. د  
12/5/2009  .  

 2007/ 2/ 7ير، مرسـو االستثمار الجديد  ..  يؤسس لمرحمة جديدة..؟ جريدة النور،  دمشؽ ،  بشار المن  

  6/10/2011جريدة قاسيوف واقع النمو االقتصادي وتوزيع الدخؿ القومي ، قدري جميؿ . 

 التقارير :

  سح المسارات م –محور اإلقتصاد واإلنتاجية  – 2025التقرير الوطني اإلستشرافي األوؿ لمشروع سوريا
 المشاىد المستقبمية ، منشورات سوريا . 2005- 1970اإلقتصادية الكمية وتحميؿ اتجاىاتيا األساسية في سورية 

 . تقارير صندوؽ النقد الدولي عف اإلقتصاد السوري 

  في الجميورية العربية السورية 2009تقرير خبراء صندوؽ النقد الدولي حوؿ مشاورات المادة الرابعة لعاـ 
12/2/2010 . 

  2010التقرير االقتصادي العربي الموحد . 

  2010تقرير التنافسية العالمي لمعاـ . 

   2008يونيو  3تقرير لصحيفة الوفد تاريخ . 

 الدوريات والقوانين  :

  2010-2000المجموعة اإلحصائية لؤلعواـ . 

 . النشرات الربعية لمصرؼ سورية المركزي لسنوات الدراسة 
 ةئب السوريالضرا يفنواق . 

   24/2003قانوف الضريبة عمى الدخؿ رقـ . 

  25/2003القانوف رقـ . 

  14/2/2004/ تاريخ 11المرسوـ التشريعي رقـ . 

 26/12/2005/ تاريخ 41التشريعي رقـ  انًرسىو . 
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  2005/ لعاـ 21القانوف رقـ . 

  56،  53،  52،    51رقـ :   التشريعية. المراسيـ  2005، لعاـ   44، 80، 67المراسيـ التشريعية رقـ  ،
 . 2006، لعاـ  38،  9،  49

  1/10/2007تاريخ  /61التشريعية رقـ  انًراسُى . 

  23 31/3/2007/ تاريخ . 

 1 2007/ لعاـ . 

 62  2007/ تاريخ . 

  2008/لعاـ 54المراسيـ التشريعية رقـ . 

 31 2008/ لعاـ . 

 54 2009/ لعاـ . 

 40 2010/ لعاـ . 

 43 2010/ لعاـ . 

  بشأف الضرائب عمى الدخؿ ، والئحتو التنفيذية في مصر . 2005لمعاـ  91القانوف رقـ 
 ةالضرائب المغربي وانيفق . 
 ةمبنانيال في الجميورية قانوف الضريبة عمى القيمة المضافة . 

 المؤتمرات التي عقدت بخصوص الضريبة عمى القيمة المضافة :

 2008/ تشريف األوؿ  / 9-8ؽ ، مؤتمر القيمة المضافة المنعقد في دمش .  

 المضافة القيمة ضريبة حوؿ الدولي الحوار مؤتمر وثيقة ، 
 (2005/مارس / 16 - 15) روما 
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 جدوؿ األسعار الضريبية لمضريبة عمى القيمة المضافة في أنحاء العالـ

0990السعر في  سعر الضريبة في بداية التطبيق تاريخ تطبيق الضريبة القطر  
1992يناير  الجزائر  7 ،13 ،21 ،40   
1986ريؿ اب المغرب  7 ،12 ،14 ،19 ،30  7 ،12 ،14 ،19 ،30  

1991مايو  مصر  50 ،10 ،15 ،40   
1988يوليو  تونس  6 ،17 ،29  6 ،17  ،29  
1968يناير فرنسا  6.4  ،13.6 ،20 ،25  2.1 ،4 ،5 ،18 ،22  
1985يناير  تركيا  10 1 ،6 ،8 ،12 ،20  
1986يناير  أسبانيا  6 ،12 ،33  6 ،12 ،33  
1969ير ينا السويد  1 ،2 ،6.4 ،11.1  25 
1969يناير  ىولندا  4  ،12  6  ،18.5  
1986مايو  نيوزيبلندا  10 12.5 
1977يناير  النرويج  20 11.11 ،20  
1971يناير  روسيا  6 ،14 ،18  1 ،6 ،17 ،19 ،25 ،23  

1990يوليو  الباكستاف  12.5 12.5 
1988يناير  الفيميبيف  10 10 
1994مايو  فنزويبل  0 ،15 ،25   
1994يناير  الصيف  1  ،6 ،13 ،17   

1991سيبتمبر  جنوب أفريقيا  10  
1973أبريؿ  المممكة المتحدة  10 17.5 

1967يناير  البرازيؿ  15 17 
1975يناير  الرجنتيف  16 16 ،25  
1968يناير  ألمانيا  5 ،10  7 ،14  
1987يناير  اليوناف  6 ،18 ،26  3 ،8 ،18 ،36  
1989أبريؿ  الياباف  6 ،3  6 ،3  
1973يناير  أيطاليا  6 ،12 ،18  4 ،9 ،19 ،38  
1991يناير  كندا  7 7 
1975مارس  شيمي  8 ،20  18 

1967يوليو  الدانمارؾ  10 22 
1990أكتوبر  فنمندا  17 17 
1993أكتوبر  سنغافورا  3 ،12 ،25   
1993يوليو  بولندا  5 ،6.1  ،10   
1993يناير  سموفاكيا  6 ،12 ،10   
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1992يتاير  التافيا  18  
1986يناير  البرتغاؿ  8 ،16 ،30  8 ،17 ،30  
1973يناير  النمسا  8 ،16  10 ،20 ،32  
1971يناير  بمجيكا  6 ،14 ،18  1 ،6 ،17 ،19 ،25  
1985أبريؿ  أندونيسيا  10 10 

1977يوليو  كوريا الجنوبية  10 2 ،3.5 ،10  
1983يناير  الدومنيكاف  6 6 
1992تمبر سيب السمفادور  0 ،15   
1970يوليو  إكوادور  4 ،10  6 

    
    Alan A . Tait ,Value Added Tax ,administrative and Policy Issues,  

International Monetary, Fund ,Washington ,Dc,1991  
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 وتعديالتو بالمراسيم الالحقة : 4112/  60 المرسوم في مبيعاتال مين يوضح جدول
 

 عدا) الخاصة السياحية السيارات شراء
 مرة ألوؿ الشراء واقعة تسجيؿ عند(الحكومية

  النقؿ دوائر لدى

% لمرة واحدة عند تسجيؿ واقعة 15بنسبة 
السيارة المستوردة ألوؿ مرة ، ثـ عدؿ بالمرسـو 

 وأصبح : 2005/لمعاـ 41
السيارات التي ال تزيد سعة أسطوانتيا عف 

 % 30سـ مكعب بنسبة 1600
السيارات السياحية التي تزيد سعة أسطوانتيا عف 

 % 40سـ مكعب بنسبة 1600
 2009لمعاـ 31وتـ التعديؿ بموجب المرسوـ 

حيث تـ خفض رسـ اإلنفاؽ اإلستيبلكي الى 
% بالنسبة لؤلجزاء والمكونات المصنعة محميًا 50

بؿ مصانع السيارات وذلؾ لمدة ست سنوات مف ق
 مف تاريخ صدور المرسـو .

 % عمى الدمغة مع تعديؿ طريقة اإلستفتاء 10 الذىب 
الذىب المرصع بالؤلؤ واألحجار الكريمة 

 أو الذىب مف المصنوعة واأللماس الساعات
 المائدة ، ، أدوات الثمينة المعادف أو الفضة

 المعادف أو الفضة أو الذىب مف المصنوعة
 الثمينة

% تقوـ لجنة مشرفة بالوسـ ، وتحسب 15
 الضريبة في كؿ مرة يتـ فييا الوسـ .

أجيزة الفيديو، المدافئ الكيربائية، وحدات 
 التكييؼ ، المكيفات ، أجيزة تسخيف المياه .

 %  15بنسبة 

 الكريستاؿ ، مصنوعات المستورد السجاد
 ، وعرض الصور عرض ، وأجيزة والثريات

 عف قيمتيا تزيد التي التصوير السينما، وآالت
 الشعاعي التصوير ، ماعدا سورية ليرة 1000

 والرماية الصيد أسمحة. 

 %15بنسبة 

المشروبات الكحولية المستوردة ، الرخاـ 
 والمرمرالخالص وأضيؼ الغرانيت 

10 % 

 %10 المشروبات الغازية 
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 عة لرسم النفاق الستيالكيالمواد المضافة الى قائمة المواد الخاض
 %2 الشاي والمتة بأنواعيا 

زيوت نباتية وسموف محمية ومستوردة بداًل 
 مف الضميمة عمى الزيوت 

% 15الى  2005/لمعاـ 41% عدلت بالمرسوـ 33
 % 7الى  2011/لمعاـ 23وثـ عدلت بالمرسوـ 

سموف حيوانية وزبدة حيوانية مخمية 
 ومستوردة 

 %8الى 2011/لمعاـ 23ـ % عدلت بالمرسو 10

 %3الى  2011/لمعاـ 23% وعدؿ بالمرسـو 5 البف 
 % 5 روح البف ونسكافيو 
 % 10 البيارات والتوابؿ 

 % 10 الفطر
الشوكوال والمحضرات الغذائية التي تحتوي 

 عمى الكاكاو
 %وعدلت الحقًا وألغيتعمى معامؿ الشوكوال المحمية 5

 %5 عجينة ومسحوؽ الكاكاو 
 % 10 أجيزة التمفاز وآالت التسجيؿ الصوتي 

األجيزة البلسمكية البلقطة والمرسمة 
 وقطعيا 

20 % 

 لكؿ طف 1400 اإلسمنت بأنواعو العادي والدوكمو 
 %3الى  2011لمعاـ 23% وعدؿ بالمرسـو 4 السكر

 % 5 الممح بدؿ مف رسـ سابؽ 
 % 5 الموز 

عصائر الفواكو والخضار وخبلئط 
 ر عدا المنكيات الصناعية العصائ

5% 

 % 15 أفبلـ تصوير فوتوغرافي 
 %15 مستحضرات التجميؿ 

جميع المواد المستوردة ماعدا المواد األولية 
البلزمة لمصناعة الخاضعة لرسـ جمركي 

 % والمواد سابقة الذكر1

1.5% 

 وتعديالتو. 4112لمعام  60المصدر : المرسوم 

 
 عمى ويضاؼ الخدمة تقديـ عند الرسـ يستوفى الخدمات، بحيث بميف المتعمؽ بلكياالستي اإلنفاؽ رسـ ويستحؽ
 :اآلتي الجدوؿ في المحددة بالخدمات يتعمؽ فيما البدؿ مف بنسبة الفاتورة
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 الالحقة وتعديالتو بالمراسيم 4112/  60 المرسوم في الواردة الخدمات مين يوضح الجدول
 

ة والمطاعـ خدمات المبيت في الفنادؽ واألندي
والمشروبات والحفبلت مف الدرجة األولى 

 والممتازة والخدمات المأجورة األخرى .
 خدمات المبيت الدرجة الدولية والممتازة 

 خدمات طعاـ الدرجة األولى والممتازة  

% مع إضافة فنادؽ ومطاعـ 10نسبة واحدة 
 مف الدرجة الثانية 

 
 
 

 % 30 نسبة خدمات المبلىي مف جميع الدرجات 
تذاكر السفر بالطائرة الى خارج الجميورية 

 العربية السورية 
 % عمى جميع التذاكرالسياحية 3بنسبة 

 %10بنسبة  خدمات مدف األلعاب الكيربائية وما في حكميا 
 تحصيميا عند الخموي الياتؼ مكالمات أجور -
 تحصيميا عند الثابت الياتؼ مكالمات أجور -

 %3بنسبة 
 %2بنسبة 

 .وتعديالتو بالمراسيم الالحقة 4112/  60 المرسوم: المصدر    
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