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 شكر وتقدير

أتوجهههع يق اهههر واالهههكر ووتاذيهههشر  اهههذش ا وكالهههرس و اهههذش  واهههد ذو   اههه ر   هههو  واههه ا          

اصهههووت وت هههوير بههه و واب ههه  و هههب   يذقهههديق و ذهههع وجسهههدخ اذتهههديد   هههووت   هههو و  يبخهههو يواهههشً

واههه يك تكبههدوو ةيههشم  هههروم  بهه و واب ههه      وواالههكر واكهههبا ا تههشء  أة ههشم  يههه  و كههق     ،ا هه و ع 

 وتقديق ا حظشهتق واقا   وواث اي .

جهههشاقم ءاالهههر وتالهههريك بهههشتني و هههشاقذني وا هههذني  هههشر       نيواق هههق واالهههش    و هههو واالهههكر اصهههرح 

 ....  واالرس أر هن ت ايس ش واق ق ووكقرف 

 ووصههو واتهها    أر ووتاذيههشر ولههشال وواوفههشم اهها اههو ي  و ياهه  و قههدل  وههق و ههرو  وواصههقويش         

   وات شم.  ء وت واق ق ووايو  اذبقى مشوةا ا ائ  و ويذا  فش  ً
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 الملخص
تتنااااول هاااذه الدراساااة الاإلقاااة بااايي اةيااارادات الماااريبية والااادةل القاااومي فاااي ساااورية لل تااار  ال منياااة 

(، وذلاال لتوصاايى ماادة ك اااس  السياسااات المااريبية وقاادرت ا 0222-0222الممتااد  باايي عااامي  
 وركود. على مواكبة التغيرات الحاصلة في الدةل القومي والحالة االقتصادية مي انتااش  

وقد قسمت هذه الدراسة الى ثإلثة فصول تناولنا في ال صل األول باض الم اهيم المتالقة بالدةل 
ماااا قمناااا بتحليااال تطاااور كااال ماااي الااادةل القاااومي وااليااارادات الماااريبة ودراساااة الاااا س ك ،القاااومي

ماااي  (، وفاااي المبحااار األةيااار0222-0222الماااريبي فاااي ساااورية لل تااار  ال منياااة الممتاااد  بااايي  
أل مة والحر  الساورية علاى النااتل المحلاي اةجماالي وااليارادات الااماة اأثر  ناناولت ال صل األول
 (.0222-0222لل تر  ال منية  

وفي ال صل الثاني قمنا بدراساة أثار بااض الاوامال علاى مروناة الحصايلة الماريبية كطار  تقادير 
حصائي الةتبار اة spssبرنامل المريبة وتحديد مادالت ا، أما في ال صل الثالر فقد استةدمنا 

أي النظااام قااو  الاإلقااة باايي الناااتل المحلااي الصااافي وكاال نااوئ مااي أنااوائ الماارائ ، وةلصاانا الااى 
المااريبي الحااالي مياار منسااجم ماا  التغياارات والتطااورات الحاصاالة فااي الحالااة االقتصااادية كمااا أي 

فقاد  في تحقيا  األهاداى االقتصاادية، بال علاى الاكاا تمامااً  فاالةً  توجي يةً  المرائ  لم تكي أدا ً 
 عملت على تامي  حالة عدم التوا ي والةلل في االقتصاد.
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 اتقائمة المحتوي
 الصفحةرقم   العنوان

  : اإلطار العام للبحثالتمهيديالفصل 
 5 أواًل: المقدمة

 5 ثانيًا: مشكلة البحر 

 6 ثالثًا: أهمية البحر

 6 راباًا: أهداى البحر

 3 ةامسًا: فرميات البحر

 4 أسلو  ومن ل البحر سادسًا:

 4 حدود البحرساباًا: 

 4 ةثامنًا: الدراسات السابق

  : الدخل القومي واإليرادات الضريبية في سوريةاألولل الفص

 8 وأهميتهالمبحث األول: مفهوم الدخل القومي 

 8 تم يد

 9 : الدةل القومي أوالً 

 9 : الناتل القومي اةجمالي ثانياً 

 55 : الناتل القومي الصافيثالثاً 

ومي القاااااااوالناااااااتل  (GDP)اةجماااااااالي ال ااااااار  باااااايي النااااااااتل المحلااااااي  راباااااااًا:
  (GNP)اةجمالي

55 

 56 الناتل القومي اةجمالي مي ةإلل مؤشر السار: ةامساً 

 PI (Personal Income 53 سادسًا: الدةل الشةصي 

 PDI Personal disposable income ) 54 للتصرى ساباًا: الدةل القابل 

 المبحث الثاني: تحليل تطور الدخل القومي في سورية خالل الفترة الزمنية
(6111-6151) 

51 

 51 تم يد

 51 أواًل: تطور الناتل المحلي اةجمالي

 58 النمو السكاني في تطور الناتل المحلي في سورية الاإلقة بييثانيًا: 

 61 ثالثًا: أثر اةن ا  الاام في تطور الناتل المحلي اةجمالي في سورية
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لمحلي اةجمالي راباًا: أثر تكويي رأا المال الثابت في تطور الناتل ا
 وبمإلييي الليرات السورية

66 

ةامسًا: أثر االست إلل في تطور الناتل المحلي االجمالي وبمإلييي الليرات 
 السورية

63 

سادسًا: مساهمة كل مي القطاعات السلاية ومير السلاية في الناتل المحلي 
 الصافي بتكل ة عوامل االنتاج

64 

في  والعبء الضريبيرادات الضريبية المبحث الثالث: تحليل تطور اإلي
 (6151-6111سورية خالل الفترة الزمنية )

 

-0222أوال: تحليل تطور اةيرادات المريبية في سورية ةإلل ال تر   
0222) 

34 

-0222ثانيًا: الطاقة المريبية والا س المريبي في سورية ةإلل ال تر   
0222) 

39 

المحلي  الناتج على وآثارها يةالمبحث الرابع: الحرب واألزمة السور 
 (6151-6155العامة خالل الفترة ) االجمالي وااليرادات

16 

 16 تم يد

 13 األ مة والحر  ظل في اةجمالي المحلي أواًل: الناتل

 14 اال مة والحر  ظل في الاامة وعج  الموا نة والن قات اةيرادات: ثانياً 

  فيها والعوامل المؤثرة : مرونة الحصيلة الضريبيةالثانيالفصل 

 19 تم يد

 25 المبحث األول: دور التنظيم الفني الضريبي في مرونة الحصيلة الضريبية

 25 أواًل: طر  تقدير الاناصر الةاماة للمريبة

 28 ثانيًا: األسالي  المتباة في تحديد مادل المريبة

حصيلة مرونة الدورها في المبحث الثاني: طبيعة األوعية الضريبة و 
 الضريبية

88 

 88 تم يد

 88 للمريبة الدةل كمطرحأواًل: 

 94 ثانيًا: الثرو  كمطرح للمريبة

 98 كمطرح للمريبة ثالثًا: اةن ا 

 511المبحث الثالث: مرونة المطارح الضريبية تجاه تغيرات الوضع االقتصادي 
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 والدخل.
 511 تم يد

 515 لروات  واألجور(أواًل: مرونة الدةول الناتجة عي الامل  ا

األرباح الصناعية  ثانيًا: مرونة الدةول الناتجة عي الامل ورأا المال 
 والتجارية(

513 

ثالثًا: مرونة الدةول الناتجة عي رأا المال  ري  الاقارات، ري  رؤوا 
 األموال المتداولة(

512 

 519 راباًا: مرونة مرائ  الثرو 

 555 ةامسًا: مرونة مرائ  اةن ا 

الفصل الثالث: دراسة اإلحصائية لقياس مدى استجابة اإليرادات 
  الضريبية للتغيرات الحاصلة في الدخل القومي

554 

المبحث األول: العالقة بين معدالت نمو ضرائب الدخل ومعدالت نمو 
 الدخل القومي

551 

 551 تم يد

و مريبة أواًل: الاإلقة بيي مادل نمو الناتل المحلي الصافي ومادل نم
 روات  وأجور

552 

ثانيًا: الاإلقة بيي مادل نمو الناتل المحلي الصافي ومادل نمو مريبة 
 أرباح م ي وحرى صناعية وتجارية ومير تجارية

558 

ثالثًا: الاإلقة بيي مادل نمو الناتل المحلي الصافي ومادل نمو مريبة ري  
 رؤوا األموال المتداولة

561 

مادل نمو الناتل المحلي الصافي ومادل نمو مريبة ري  راباًا: الاإلقة بيي 
 الاقارات في سورية

565 

المبحث الثاني: العالقة بين معدل نمو الناتج المحلي الصافي ومعدل نمو 
-6111الضرائب على رأس المال في سورية خالل الفترة الزمنية )

6151.) 

564 

محلي الصافي والضرائب المبحث الثالث: العالقة بين معدالت نمو الناتج ال
  على االنفاق واالستهالك

568 

أواًل: الاإلقة بيي مادل نمو الناتل المحلي الصافي ومادل نمو مريبة 
 االن ا  االست إلكي

568 
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نمو المرائ   ومادل الصافي المحلي الناتل نمو مادل بيي الاإلقة: ثانياً 
 الجمركية

569 

 536 المحلي الصافي ومادل نمو رسم الطاب   ثالثًا: الاإلقة بيي مادل نمو الناتل

المبحث الرابع: العالقة بين معدل نمو كتلة الرواتب واألجور ومعدل نمو 
 الضرائب على الرواتب واألجور

531 
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 فهرس الجداول

 الصفحة العنوان الرقم

1 

 

 0222تطور الناتل المحلي اةجمالي باألساار الثابتة لاام 
-0222ت السورية ةإلل ال تر  الممتد  مي  وبمإلييي الليرا

0222) 

58 

مادالت النمو السنوية الوسطية للمتحوالت المذكور  ةإلل ال ترتيي  2
 (0222-0222(  0222-0222ال منيتيي المدروستيي  

58 

الاإلقة بيي النمو السكاني في سورية والناتل المحلي الصافي  3
 ( سنة األساا0222 بتكل ة عوامل اةنتاج م  اعتبار سنة 

61 

تطور اةن ا  الاام بشقيه الجاري واالستثماري ةإلل ال تر   4
 ( وبمإلييي الليرات السورية0222-0222ال منية 

65 

 0222مجمل تكويي رأا المال الثابت حس  الملكية بأساار  5
 الثابتة وبمإلييي الليرات السورية

63 

 63 الةاص والحكوميمادل النمو السنوي الوسطي لإلستثمار  6

نصي  إجمالي االست إلل في الناتل المحلي اةجمالي بأساار  7
 الثابتة وبمإلييي الليرات السورية 0222

64 

مساهمة كل مي القطاعات السلاية ومير السلاية في الناتل  8
( الثابتة 0222المحلي الصافي بتكل ة عوامل اةنتاج بأساار عام  

 .( بمإلييي الليرات السورية0222-0222لل تر  ال منية  

61 

التركي  ال يكلي للناتل المحلي االجمالي بسار السو  حس   9
 (0222-0222القطائ باألساار الجارية لل تر  ال منية  

68 
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صافي الناتل المحلي في قطائ الصناعة بتكل ة عوامل اةنتاج  10
  القيمة بمإلييي الليرات السورية وباألساار الجارية(

69 

قيمة اةنتاج في قطائ الصناعة بتكل ة عوامل اةنتاج  القيمة  11
 بمإلييي الليرات السورية وباألساار الجارية(

69 

( بمإلييي 0222-0222يبيي المي اي التجاري ةإلل ال تر    12
 الليرات السورية

 

-2992تطور اةيرادات الاامة والمريبية في سورية لل تر    13
 الليرات السورية( بمإلييي 2999

34 

-0222تطور اةيرادات الاامة والمريبية في سورية لل تر    14
 ( بمإلييي الليرات السورية0222

31 

نسبة اةيرادات الن طية مي اةيرادات الاامة والناتل المحلي  15
 اةجمالي 

  المبالغ بمإلييي الليرات السورية(

38 

لمحلي اةجمالي واةيرادات مادل النمو الوسطي لكل مي الناتل ا 16
 (0222-0222(، وال تر   0222-0222المريبية ةإلل ال تر   

38 

مقارنة بيي مادل نمو اةيرادات المريبية ومادل نمو الناتل  17
 المحلي اةجمالي

  األرقام بمإلييي الليرات السورية(

46 

  تطور إجمالي اةيرادات المريبية ونسبة مساهمة كل مي المرائ 18
 المبالغ  0222-0222المباشر  ومير المباشر  في ا ةإلل ال فتر 

 بمإلييي الليرات السورية(

43 
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تطور المرائ  المباشر  ومير المباشر  باد التاديل ونسبة مساهمة  19
-0222كل من ما في اةيرادات المريبية ةإلل ال تر  ال منية  

 (  المبالغ بمإلييي الليرات السورية(.0222

44 

تطور مريبة أرباح م ي صناعية وتجارية ومير تجارية ونسبة  20
مساهمت ا في إجمالي االيرادات المريبية والناتل المحلي االجمالي 

 (0222-0222بسار السو  لل تر  ال منية الممتد  بيي  

41 

تطور مريبة الروات  واالجور ونسبة مساهمت ا في إجمالي  21
لمحلي االجمالي بسار السو  لل تر  اةيرادات المريبية والناتل ا

 0222-0222) 

42 

مريبة رؤوا أموال متداولة ونسبة مساهمت ا بكل مي إجمالي  22
اةيرادات المريبية والناتل المحلي اةجمالي بسار السو  لل تر  

 (.0222-0222ال منية  

48 

نسبة مرائ  الثرو  ورأا المال إلى اةيرادات المريبية والناتل  23
 المبالغ بمإلييي  0222-0222لمحلي اةجمالي ةإلل ال تر  ا

 الليرات السورية(

49 

نسبة مرائ  اةن ا  إلى اةيرادات المريبية والناتل المحلي  24
 المبالغ بمإلييي الليرات  0222-0222اةجمالي ةإلل ال تر  

 السورية(

11 

بمإلييي  ( الثابتة0222تطور الناتل المحلي اةجمالي بأساار   61
 (0222-0222الليرات السورية ةإلل ال تر  ال منية  

14 

االن ا  الاام بشقيه الجاري واالستثماري ةإلل ال تر  ال منية  62
 0222-0222) 

11 
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( بمليارات الليرات 0222-0222اةيرادات الاامة لل تر  ال منية   27
 السورية

12 

( بمليارات 0222-0222تطور عج  الموا نة ةإلل ال تر    68
 الليرات السورية

18 

إيرادات مريبة الدةل على الروات  واألجور في القطاعيي الاام  29
 ( مليار لير  سورية0222-0220والةاص مي عام  

21 

قائمة المواد والةدمات الةاماة الى رسم االن ا  االست إلكي  30
ي والمرسوم التشريا 2912( لاام 21بموج  كل مي القانوي رقم  

 .0222( لاام 22رقم  

81 

قائمة المواد التي تم امافت ا الى قائمة المواد الةاماة الى رسم  31
 االن ا  االست إلكي

86 

نس  رسم االنتقال على التركات وال بات والوصايا حس  درجة  32
 القرابة األساا الذي فرض عليه الرسم.

88 

بتكل ة عوامل اةنتاج التغيرات الحاصلة في الناتل المحلي الصافي  33
باألساار الجارية ومريبة دةل روات  وأجور بمإلييي الليرات 

 (0222-0222السورية ةإلل ال تر  الممتد   

513 

التغيرات الحاصلة في الناتل المحلي الصافي ومريبة دةل أرباح  34
م ي وحرى صناعية وتجارية ومير تجارية  بمإلييي الليرات 

 (.0222-0222ال منية   السورية( ةإلل ال تر 

512 

التغيرات الحاصلة في الناتل المحلي الصافي ومريبة ري  رؤوا  35
أموال متداولة  بمإلييي الليرات السورية( ةإلل ال تر  ال منية 

 0222-0222.) 

518 
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التغيرات الحاصلة في الناتل المحلي الصافي ومريبة ري  عقارات  36
 (.0222-0222ل ال تر  ال منية   بمإلييي الليرات السورية( ةإل

551 

37 

 

التغيرات الحاصلة في الناتل المحلي الصافي ومرائ  رأا المال 
 (.0222-0222 بمإلييي الليرات السورية( ةإلل ال تر  ال منية  

556 

التغيرات الحاصلة في الناتل المحلي الصافي ومريبة االن ا   38
ةإلل ال تر  ال منية  االست إلكي  بمإلييي الليرات السورية(

 0222-0222.) 

554 

تطور نمو كتلة الروات  واألجور ومادل نمو مريبة الروات   39
 ( بمإلييي الليرات السورية0222-0222واألجور لل تر  ال منية  

538 
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 التمهيديالفصل 

 اإلطار العام للبحث
 أوالً: المقدمة 

إذ تتساا   الدولااة،واالجتماعيااة السااائد  فااي  يبية بالحالااة االقتصاااديةات الماار تتااأثر حصاايلة اةيااراد
ويحادر الاكاا فاي حالاة  واالنتاااش،ماي الارواج  كانات الدولاة تاايش حالاةً المطارح المريبية إذا 

 وتنة ض الحصيلة المريبية. المطارح،والكساد حير تتقلص تلل  الركود
حياار تقااوم الج ااات  االقتصااادية،المتغياارات  فااي كبياار   وفااي الوقاات ن سااه تاااد الماارائ  ذات أثاار  

بية التااي علااى ذلاال تقااوم برساام السياسااات المااري االقتصااادية بتقياايم حالااة االقتصاااد الااوطني وبناااسً 
 مةتلى نواحي النشاط االقتصادي. في يمكي مي ةإلل ا التأثير

ور  أي يكاوي مار  الماريبيويتمح لنا مي عإلقة التأثير المتبادل بيي النظام االقتصادي والنظاام 
 فااال   ما ااا بحياار يباادي ردات ومتجاوباااً  واالجتماعيااة،للتطااورات االقتصااادية  هااذا األةياار مواكباااً 
وقااادر  علااى تصااحيح االةااتإلل الحاصاال فااي االقتصاااد الااوطني  االقتصااادي،متوائمااة ماا  الظاارى 

عادته إلى حالة التوا ي  قاد يكاوي ل اا   التاي والحد مي حاالت ال بوط أو الصااود الحااد النسبي،وا 
 .نتائل كارثية

صااإلحات التااي أجرياات منااذ عااام وكمااا نالاام أي النظااام المااريبي السااوري قااد شاا د جملااة مااي اة
المااريبي وكاااي ال اادى من ااا الااتةلص مااي الايااو  والثغاارات التااي كاناات تشااو  النظااام  ،0222
يجاد نظام الساب ، متغيارات المالياة متطور جديد يمكي االعتمااد علياه فاي تحقيا  الاتإلؤم بايي ال وا 

الاذي يحصال فاي ساورية  علاى مواكباة التطاور االقتصاادي ي يكاوي قاادراً أو  ج ة،مي  واالقتصادية
 .أةرة مي ج ة  

ماالي تااب   لقيام بدراسة الاإلقة التي تربط بايي اةيارادات الماريبية كمتغيار  لومي هنا نجد مرور  
 طاارأت علااى اةياارادات المااريبية تبااااً  لتتباا  التغياارات التااي مسااتقل، وباايي الاادةل القااومي كمتغياار  
بالتااااالي تقياااايم مرونااااة النظااااام  للدولااااة،ي ياكااااا الحالااااة االقتصااااادية لتغياااارات الاااادةل القااااومي الااااذ

ات فااااال سااااليمة منسااااجمة ماااا  الحركااااات الظرفيااااة المااااريبي السااااائد وماااادة ك استااااه فااااي إجااااراس رد  
 نمو الدةل القومي. وم  مادالتلإلقتصاد الوطني 
 البحثثانيا : مشكلة 

ن اقااه األوعيااة الماار   ،يبية الرئيسااية التااي تةماا  للماارائ يتماامي الاادةل القااومي عنااد اكتسااابه وا 
 فقاد مت ااوت   ، ولكاي بشاكل  اتساائ نطاا  هاذه األوعياة الماريبيةوهذا ياني أي  يادتاه ساتؤدي إلاى 
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 حصاةتناال ال قد األرباح على الحصة األكبر مي الدةل القومي على حسا  األجور التيتحصل 
ادالة الماريبية مي ال وهنا يأتي دور الدولة في إعاد  تو ي  الدةل القومي لتحقي  نوئ   ،األقل منه

ما   متناسابة   ات فاال  إلى الدور الذي تمارسه هذه المرائ  بالقيام برد   إمافةً  ،باستةدام المرائ 
، لنسااابيالظااارى االقتصاااادي القاااائم علاااى النحاااو الاااذي يجاااال االقتصااااد فاااي ومااااية االساااتقرار ا

أو حااااادور  ماااااةمية فاااااي فتااااارات الرةااااااس االقتصاااااادي،ت والحااااؤول دوي حصاااااول موجاااااات صااااااود  
 . فترات الركود والكساد االقتصادي في مدمر    اتجاهات هبوط  

 وهنا يأتي البحر ليجي  على التساؤالت التالية:
ةياارادات نمااو ا لوماااد ،مسااتقل   هااي طبياااة الاإلقااة باايي مااادل نمااو الناااتل المحلااي كمتغياار   مااا-2

 ؟(0222-0222في سورية ةإلل ال تر  ال منية   تاب    المريبية كمتغير  
كاناات السياسااات المااريبية المتباااة ةااإلل فتاار  الدراسااة منسااجمة ماا  الظاارى االقتصااادي  هاال-0

ذاتياة متجاوباة ما  تغيارات  ات فاال  بمانى أد  هل أبدت اةيرادات الماريبية رد   ؟الذي كاي سائداً 
بالشاااكل الاااذي ياياااد  ومااا  التغيااارات الحاصااالة فاااي التشااارياات الماااريبية اةجماااالي النااااتل المحلاااي

 ب ما؟عي الصاود أو ال بوط المبالغ  االقتصاد إلى وم  االستقرار النسبي بايداً 
المريبية ةإلل فتار  الدراساة جاال الاا س الماريبي ينتشار  السياسات والقوانيياستطاعت  هل-2

االعتباااار ت ااااوت درجاااة حساساااية تلااال بمااا  األةاااذ  الماااريبية،ح أكثااار عدالاااة بااايي المطاااار  بصاااور   
 القومي؟المطارح لتغيرات الدةل 
 ثالثا : أهمية البحث
والتاااي تبااايي مااادة اساااتجابة اةيااارادات  ،يتناول ااااماااي أهمياااة الاإلقاااة التاااي  تنبااا  أهمياااة البحااار
لماا لاذلل ماي  الساورية،الحاصلة في الدةل القاومي فاي الجم ورياة الاربياة  المريبية للتغيرات

للدولاة تتحقا  ماي  مالياة   بالتاالي رسام سياساة   ،الماريبيةباالموارد كبرة في مجال التنبؤ  أهمية  
 .جتماعية في تو ي  الا س المريبيةإلل ا الادالة اال

التي يتمتا  ب اا النظاام م ا البحر في مارفة مدة المرونة عي األهمية الكبرة التي يقد فمإلً 
التغيارات الحاصالة تنساجم ما  كال ماي  ات فاال  قدرته على إجراس رد   ومدة السوري،المريبي 

ليأةااااذ هااااذا النظااااام دوره  ،والتغياااارات التااااي طالاااات التشاااارياات المااااريبية القااااوميفااااي الاااادةل 
 . للجباية فقط لحيادي المالي كأدا   عي دوره ا مي أدوات السياسة المالية بايداً  األساسي كأدا   

 ف البحثأهدارابعا : 
بحر إلى تتب  مدة تغير اةيرادات الماريبة لادة تغيار النااتل المحلاي اةجماالي فاي ي دى ال

 وذلال بغياة التحقا  ماي وجاود عإلقاة ارتبااط   ،ة الساورية ةاإلل أعاوام الدراساةالجم ورية الاربي
علاى  ودالالت   لما ل اذا االرتبااط ماي مؤشارات   ،ذيي المتغيريي المالي واالقتصاديبيي ه وثي   
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اسااات المااريبة المتباااة فااي االسااتجابة لتطااورات الحالااة االقتصااادية التااي ياكساا ا ك اااس  السي
 وذلاااال فااااي ساااابيل التميياااا  باااايي المطااااارح المااااريبية المتاحااااة تبااااااً  ،يالناااااتل المحلااااي اةجمااااال

، فكماا هاو مالاوم تصاادي  النااتل المحلاي اةجماالي (لحساسية كل من اا لتغيارات الظارى االق
ماااي  فاااي فتاارات الاارواج بينمااا تظ اار شاايئاً  تصاابح أكثاار اتساااعاً  أي باااض المطااارح المااريبية

 .لجمود في مراحل االنكماش والكسادا
وهنا يأتي دور البحر في اةتبار مدة ك اس  السياسة المريبية المتباة فاي وما  يادها علاى 

تو يا  بغياة  ،االجتماعياةلمتطلباات الادالاة  بيةً وأكثر تل ،وم ار ً  المطارح المريبية األكثر وفر ً 
وبالشاااكل الاااذي يحقااا   ،التكلي ياااةحسااا  مقدرتاااه  الاااا س الماااريبي بااايي شااارائح المجتمااا  كاااإلً 

لاااذي ياااؤدي إلاااى التماااةم ميااار ويحاااد ماااي الصااااود الم ااارط ا ،االقتصاااادير والتاااوا ي االساااتقرا
 ويتجن  ال بوط الحاد الذي يؤدي إلى االنكماش والركود.  ،المحمود

 خامسا : فرضيات البحث
 ات البحر وف  الصور  الادمية على النحو التالي:تم صيامة فرمي
 :الفرضية األولى

بااايي ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي الصاااافي وماااادالت نماااو  إحصاااائية   ال توجاااد عإلقاااة ذات داللاااة  
 (.0222-0222مريبة دةل الروات  واألجور في سورية ةإلل ال تر  ال منية  

 :  ة الثانيةالفرضي
بااايي ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي الصاااافي وماااادالت نماااو  إحصاااائية   ذات داللاااة   ال توجاااد عإلقاااة  

-0222ماااريبة دةااال م اااي وحااارى صاااناعية وتجارياااة وميااار تجارياااة فاااي ساااورية لل تااار  ال منياااة  
0222.) 

 :  الفرضية الثالثة
بااايي ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي الصاااافي وماااادالت نماااو  إحصاااائية   ذات داللاااة   ال توجاااد عإلقاااة  

 (.0222-0222أموال متداولة في سورية ةإلل ال تر   مريبة ري  رؤوا 
 الفرضية الرابعة:

بااايي ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي الصاااافي وماااادالت نماااو  إحصاااائية   ذات داللاااة   ال توجاااد عإلقاااة  
 (.0222-0222مريبة ري  الاقارات في سورية ةإلل ال تر   

 الفرضية الخامسة:
ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي الصاااافي وماااادالت نماااو  بااايي إحصاااائية   ذات داللاااة   ال توجاااد عإلقاااة  

 (.0222-0222المرائ  على رأا المال في سورية ةإلل ال تر   
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 الفرضية السادسة: 
بااايي ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي الصاااافي وماااادالت نماااو  إحصاااائية   ذات داللاااة   ال توجاااد عإلقاااة  

 (.0222-0222على االن ا  في سورية ةإلل ال تر   المرائ  
 الفرضية السابعة: 

بااايي ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي الصاااافي وماااادالت نماااو  إحصاااائية   ذات داللاااة   ال توجاااد عإلقاااة  
 (.0222-0222المرائ  الجمركية في سورية ةإلل ال تر   

 :  الفرضية الثامنة
 بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي وماادالت نماو رسام إحصائية   ذات داللة   ال توجد عإلقة  

 (.0222-0222الطاب  في سورية ةإلل ال تر   
 الفرضية التاسعة: 

( ومااادالت نمااو xباايي مااادالت نمااو كتلااة الرواتاا  واألجااور  إحصااائية   ذات داللااة   ال توجااد عإلقااة  
 (.0222-0222مرائ  دةل الروات  واألجور في سورية ةإلل ال تر   

 البحثأسلوب ومنهج سادسا : 
المالومات المتالقة الذي يقوم على جم  البيانات و  ،ص ي التحليليالمن ل الو  تبائسوى يتم ا

اةحصاائية المناسابة لموماوئ واستةإلص النتاائل باساتةدام الطار  وتحليل ا، بمشكلة البحر 
و  ،ل ماي اةيارادات الماريبيةإذ سنقوم بتتب  سلول كا ،إلى المن ل االستقرائي إمافةً  ،البحر

ومااي ثاام اةتبااار  ،لدراسااة باسااتةدام السإلساال ال منيااةنوات االناااتل المحلااي اةجمااالي ةااإلل ساا
كمتغياار  تاااب   باايي كاال مااي مااادالت نمااو اةياارادات المااريبية  االرتباطيااةماادة متانااة الاإلقااة 

ماااي ةاااإلل دراساااة ماامااال االرتبااااط  كمتغيااار  مساااتقل   وماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي اةجماااالي
 . لمشكلة البحر حإلً بيرسوي بغية الوصول إلى استنتاجات قد تشكل 

 البحثحدود سابعا : 
وقااد تاام التطاار  فااي أحااد  ،0222و 0222تغطااي الدراسااة ال تاار  ال منيااة الواقاااة باايي عااامي 

 حادود الجم ورياةوذلال مامي  0222و 0222لى ال تر  ال منية الواقاة بيي عامي المباحر إ
 السورية.الاربية 

 ثامنا : الدراسات السابقة
والنظاااام  ،عاااام سياساااة المالياااة فاااي ساااورية بشاااكل  راساااات التاااي تناولااات الهناااال الادياااد ماااي الد

 .ةاص المريبي السوري بشكل  
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 الدراسة األولى:  -
باناااواي  اةيااارادات الماااريبية فاااي  (،0229  منااادور،مسااااي فاااارو   رساااالة ماجساااتير إعاااداد

يااارادات ليااال اةهااادفت هاااذه الدراساااة إلاااى تح (،ساااورية ومسااااهمت ا فاااي إيااارادات الموا ناااة الااماااة
مااي أنااوائ اةياارادات الاامااة  نااوئ   التموياال لكاالجاال الوقااوى علااى مااادالت الاامااة للدولااة مااي أ

والتركيا  علاى دور اةيارادات الماريبية كأحاد  ةااص، المريبية بشكل   عام، واةيرادات بشكل  
مصااادر تموياال الموا نااة الاامااة للدولااة فااي تاااويض الاانقص الحاصاال فااي إجمااالي اةياارادات 

 الاامة.
للاإلقاااة القائماااة بااايي اةيااارادات الااماااة والنااااتل المحلاااي  مةتصااار   وقاااد تطااار  الباحااار بشاااكل  

 (.0222-2992اةجمالي ةإلل ال تر  ال منية  
وقااد توصاالت الدراسااة إلااى أي اةياارادات مياار المااريبية مياار الن طيااة تاتباار المصاادر األكثاار 

تااأتي بااادها اةياارادات المااريبية  ثاام اةجمااالي،مااي حياار تأثيرهااا علااى الناااتل المحلااي  أهميااةً 
 اةيرادات الن طية. وأةيراً  الن طية،مير 
 الثانية:الدراسة  -

( باناواي  نظاام المارائ  النوعيااة 2999-2991أحاإلم علاي الشاي    رساالة ماجساتير إعاداد
وت اادى الدراسااة إلااى  المقاااري(،حاااالت التشااري  المااريبي  الاااام،ونظااام المااريبة علااى اةيااراد 

فاي انة ااض نسابة الاا س  أثاروالاذي  آناذال،لقصور فاي التشاري  الماريبي الساوري ماالجة ا
 المريبي إلى الناتل المحلي اةجمالي.

لرفاد الموا ناة الااماة باالموارد  التشاري ،وقد توصلت الدراسة إلى وجو  إعااد  النظار فاي ذلال 
ل فاارض المااريبة علااى مااي ةااإل الاااام،الماليااة الإل مااة لمواج ااة المتطلبااات المت ايااد  ل ن ااا  

 اةيراد الاام.
 الدراسة الثالثة: -

( باناااواي  االتجاهااات الجدياااد  فااي النظاااام 0229عبااد الحلااايم رجااال   رسااالة ماجسااتير إعاااداد
المااريبي السااوري (هاادفت الدراسااة إلااى مارفااة ماادة ك اااس  النظااام المااريبي الجديااد فااي تنوياا  

توصاالت الدراسااة إلااى أي النظااام المااريبي وقااد  ،و ياااد  اةياارادات و تحقياا  الادالااة المااريبية
لتنميااة ميي اةياارادات واألمااوال الإل مااة لامليااة او تااأالجديااد لاام يحقاا  حتااى ال اادى المااالي وهاا

لام يرافق اا ناتل القاومي ةاإلل فتار  الدراساة ي ال ياد  الحاصلة في الاالقتصادية واالجتماعية وا  
فااي الناااتل بقااي ةااارج إطااار  كبياار ً  كتلااةً  وهااذا يانااي أي هنااال ،فااي اةياارادات المااريبية  ياااد   

 .كبير في سورية آنذال مريبي   ت ر    التكليى المريبي مما يدل على وجود
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 الدراسة الرابعة: -
( باناااواي  دور السياساااة المالياااة 0222ع ياااى عباااد الكاااريم صاااندو    رساااالة ماجساااتير إعاااداد

 السورية(الاربية دراسة حالة الجم ورية  –الاامة في تحقي  اةصإلح االقتصادي 
اةن ا  واالقتطاائ الاااميي علاى عملياة اةصاإلح  أثرهدفت الدراسة إلى محاولة الكشى عي 

األهاداى االقتصاادية  مثلاى تحقا  عاماة   مالياة   محاولة الوصول إلى سياسة   االقتصادي، وعي
 القومي.ممكنة في الدةل  وأكبر  ياد   الاامة 

ف اذا النظاام لام فاي تشاريانا الماريبي،  وعميقاة  تاادد    م وتوصلت الدراسة إلاى وجاود مشاكإلت  
مير  نه يتممي إع اسات  على ور ، كما أ فالي وبقيت حبراً  يطب  مريبة اةيراد الاام بشكل  

كماا ريبة بايي القطااعيي الااام والةااص، وال يميا  فاي فارض المافاي بااض نصوصاه،  مبرر   
 .لى الت ر  مي دف  المريبةتؤدي إ أنه يحتوي على الكثير مي الثغرات التي قد

 الدراسة الخامسة:  -
فاال متحاول الاواردات الااماة   ردود باناواي( 0220عاام   رسالة ماجستير إعداد راماي  ياداي

لاى مارفاة مادة المروناة هاذه الدراساة إ تهادف سورية(،الاادية على تغيرات الدةل القومي في 
ياارادات فااي تحقياا  التااوا ي باادور اةبااؤ ومااي ثاام التن السااوري،التااي يتمتاا  ب ااا النظااام المااريبي 

الإل ماة  بااةيراداتو عكا ذلل هاذا ماي ج اة ورفاد الموا ناة الااماة للدولاة سبي لإلقتصاد أالن
 المااريبي فااي سااورية لاام يكااي حساساااً  النظااامي أةاارة. وقااد توصاالت الدراسااة الااى أ مااي ج ااة  

مياار وفياار  وذو مااردود   ،ةالمدروسااللتقلبااات التااي حصاالت فااي الحالااة االقتصااادية ةااإلل ال تاار  
ياؤدي على النحو الذي يدف  المكل يي للت ر  مماا  ي المادالت المريبية السائد  مرت اة  كما أ

ثقاال الاا س الماريبي علاى القاعاد  المايقة التاي ال تساتطي  النة اض الحصيلة الماريبية وا  
 ةرة.أ والتي تس ل من ا الجباية مي ج ة  الت ر  

 :هوأما الجديد في بحثنا 
مسااتقل ماامي  تاااب  والاادةل القااومي كمتغياار   دراسااة الاإلقااة باايي اةياارادات المااريبية كمتغياار  

ياات مااريبية حياار صاادرت عااد  تشاار  (،0222-0222ال تاار  ال منيااة الممتااد  باايي عااامي  
علاااى  0222حتاااى عااام  0222عديااد  مناااذ عااام  واتةااذت إجاااراسات   سياساااات  جديااد  واتبااات 

الاديااااد مااااي التشاااارياات الصااااادر  ةااااإلل األعااااوام تاااااديل  0222كمااااا تاااام فااااي عااااام  التااااوالي،
حير تم مي ةإلل هذه التشرياات إلغاس مرائ  وتشرياات قديمة  (0222-0222-0222 

واالتجاهات المريبية الحديثة تجاال ماي القياام ب اذه  هذه التاديإلتجديد ، واستبدال ا بأةرة 
االسااتجابة لتغياارات الاادةل القااومي ا فااي لتباايي ماادة ك است ااا وجاادواه ماارور ،ذو  الدراسااة أمااراً 
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طاائ الماريبي ةاإلل تم التطر  الاى ماا آل الياه وما  االقت اكم االقتصادي،ولحركة الظرى 
 والتي الت ال مستمر  الى يومنا هذا.  0222سورية منذ بداية عام  واج تالتي الحر  
( فاااي فصاااول 0222-0222الباحثاااة ال تااار  ال منياااة الممتاااد  بااايي عاااامي   تناولااات: مالحظةةةة

نتيجة دةول سورية في  0222حول عام  دقيقة   رسمية   البحر، وذلل بسب  عدم توفر بيانات  
فااي ن ايااة  ذلاال الاااام بأ مت ااا السياسااية التااي تحولاات إلااى حاار ، ولكااي تاام تةصاايص مبحاار  

( 0222-0222 الممتااد  باايي عااامي  تاار  ال منيااة التطر  للباامااي ةإللااه  قمناااال صاال األول 
 .يريبشكل  تقد
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 األولالفصل 

 في سورية. واإليرادات الضريبيةالدخل القومي 
 .وأهميته: مفهوم الدخل القومي المبحث األول
: تحليل تطور الدخل القومي في سورية خالل الفترة الزمنية المبحث الثاني

(0222-0202.) 
 المبحث الثالث: تحليل تطور اإليرادات الضريبية في سورية خالل الفترة الزمنية

 ( وتحليل العبء الضريبي.0222-0202)
الناتج المحلي اإلجمالي الحرب واألزمة السورية وآثارها في المبحث الرابع: 
 (0202-0200) خالل الفترة الزمنية واإليرادات العامة
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 المبحث األول
 مفهوم الدخل القومي وأهميته 

  تمهيد:
 ،فاااااااااي مسااااااااااعد  كااااااااال  ماااااااااي السياساااااااااييي الغاااااااااةً ال شااااااااال أي لدراساااااااااة الااااااااادةل القاااااااااومي أهمياااااااااةً ب

وفااااي رساااام االتجاااااه  ،والمةططاااايي االقتصااااادييي فااااي رساااام ماااااالم السياسااااات االقتصااااادية للدولااااة
فكماااااا يمكاااااي للقمااااار الصاااااناعي أي ياااااوفر ماااااي  ،لنماااااو االقتصاااااادي علاااااى المااااادة الطويااااالالااااااام ل

جساااااداً  ياطاااااي الااااادةل القاااااومي نموذجااااااً م ،بأكمل اااااا وافياااااة للطقاااااا عبااااار قاااااار    ال مااااااس دراساااااةً 
ياكااااا  ،تطااااور الاااادةل الحقيقااااي ةااااإلل فتاااار    منيااااة  ماينااااة إذ إي   ،1لحالااااة االقتصاااااد فااااي الدولااااة

وذلاااااال علااااااى اعتبااااااار أي مااااااادل ، حالااااااة نمااااااو االقتصاااااااد القااااااومي أو ركااااااوده ةااااااإلل تلاااااال ال تاااااار 
وتقياااااايم ال ياااااااد  فااااااي الاااااادةل القااااااومي مااااااي الماااااااايير ال امااااااة المسااااااتةدمة لتقياااااايم عمليااااااة التنميااااااة 

نااااة الاااادةل وذلاااال بمقار  ،إلااااى أةاااارة التااااالي نسااااتطي  مقارنااااة نمااااو االقتصاااااد مااااي ساااانة  وب ،األداس
بااااايي الااااادةل القاااااومي لدولاااااة  ماااااا فاااااي إحااااادة  ، أو إجاااااراس مقارناااااة  القاااااومي ماااااي سااااانة إلاااااى أةااااارة

الساااااانوات ماااااا  الاااااادةل القااااااومي لدولااااااة أ(ةاااااارة  ماااااا  مراعااااااا  الاواماااااال األةاااااارة ( وذلاااااال بغاااااارض 
 .تلل الدولة مقارنة بالدول األةرةالنمو في ومادل  ،قياا مستوة الرفاه االقتصادي

ماااااي حيااااار نسااااابة  ال يكلاااااي لإلقتصاااااادنناااااا قيااااااا الااااادةل القاااااومي ماااااي دراساااااة التركيااااا  مك  كماااااا ي( 
طاااارأ علااااى هااااذا التكااااويي  والتغياااار الااااذيمساااااهمة كاااال قطااااائ فااااي تكااااويي هااااذا الاااادةل مااااي ج ااااة 

 مي ج ة  أةرة.
رًا للتشااابه والتشااابل باايي ونظااوالناااتل القااومي تااادد الم اااهيم والمقاااييا التااي تقاايا الاادةل ونظااراً  ل

سنحاول فاي بداياة هاذا المبحار أي نساتارض أهام الم ااهيم والمصاطلحات األساساية هذه الم اهيم 
 بغية توميح ا والتميي  بين ا.للدةل والناتل القومي 

كافة الادةول  بأنه:يارى الدةل القومي  :National income (NI)القومي أوال: الدخل 
وذلاااال لقاااااس  الوطنيااااة،والمسااااتحقة ألصاااحا  عناصاااار اةنتاااااج  االقتصاااااد،ي يااااتم تو يا ااااا فااااي التااا

 .2 سنة عاد (  منية   ةإلل فتر    ةارج ا، أوسواس داةل البلد  اةنتاجية،مساهمت م في األنشطة 
أي الاادةل القااومي يتماامي دةااول المااواطنيي فقااط سااواس كاااي هااؤالس مااي  ومااي هااذا التاريااى نجااد

أنااه يااتم اسااتبااد كافااة الاادةول التااي ال تتحقاا  مقاباال  كمااا االعتبااارييي،بياياايي أو األشااةاص الط
فماثإل ال يمكاي القاول باأي  الماينة،أو تلل التي ال تتحق  في ال تر  ال منية  اةنتاج،المساهمة في 

                                                           
 .451. ص2116سامويلسون، نورد هاوس، علم االقتصاد، الطبعة األولى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1
 .14، ص2111لبنان، -، هيثم عبد القادر، أساسيات علم االقتصاد الكلي، دار البحار للطباعة والنشر، الطبعة األولى، بيروتالجنابي2



 
 

26 
 

الجا س مااي الاادةل القااومي للاااام الحااالي قااد تاام الحصاول عليااه فااي الاااام المامااي أو أنااه تبقااى مااي 
 المامي.م الاا

وبيي تحويإلت األصول  (flow concept) وهنا البد مي التميي  بيي الدةل بم  ومه التدفقي
(Assets Transformation)  ،فمثإًل ال تاتبر األموال التي يحصل علي ا مي فرد  إلى آةر

إلى  شةص  للثرو  مي  بل هو عملية نقل   جديداً  دةإلً  أو ح  اةترائ   أو سند   ال رد لقاس بي  من ل  
لألموال مي  أو تحويإلً  بل انتقاالً  ما ال تاد دةإلً  كما أي المبالغ المحصلة عي تسديد ديي   آةر،
وبالتالي ال تاد ال بات و المساعدات التي تقدم لألشةاص إلى آةر ممي االقتصاد ن سه،  فرد  

أما  ،رة في المجتم إلى أة مي قبيل الدةل القومي وذلل ألن ا مجرد عملية نقل   لألموال مي يد  
الاوائد التي يتقاماها األفراد لقاس إس ام م في الاملية اةنتاجية فتدةل في حسا  الدةل القومي 

 .الاوائد مدفوعات نقدية أو عينية سواس كانت هذه
وعلااى هااذا فاادي الةاادمات التااي تؤدي ااا رباااة المناا ل أو الةاادمات التااي يؤدي ااا باااض أفااراد األسااار  

وفاي ن اا  اقتصاادية،ذلال ألن اا ليسات ةادمات  ،األسار تدةل فاي تقادير دةال ةر ال لبام م اآل
ياتبر يبياه في السو   وأسرته والالوقت فدي الج س مي المحاصيل ال راعية الذي يست لكه الم ارئ 

 .1دةإلً  للم ارئ
والوحاادات األعمااال  قط ااائفمااي وج ااة نظاار  مةتل تاايي،للاادةل القااومي مااي ج تاايي  ويمكااي النظاار

أمااا مااي وج ااة نظاار مااوردي عناصاار اةنتاااج فدنااه  اةنتاااج،فدنااه يقاايا تكل ااة عناصاار  تاجيااةاةن
 .2يقيا مساهمت م في الاملية اةنتاجية

 :Gross national product (GNP)  : الناتج القومي اإلجماليثانيا  
صااار ماااي قبااال عنا هاااو القيماااة الساااوقية لجميااا  السااال  والةااادمات الن ائياااة المنتجاااة فاااي اقتصااااد ماااا

ةاإلل  اةنتاج الوطنية ساواس كانات هاذه الاناصار داةال الحادود اةقليمياة للدولاة أو ةارج اا وذلال
 ،تياراً جارياً مي الناتل القومي والدةل القومي يمثل  ً إي كإلويمكي القول  .3سنة( ماينة  عاد ً  فتر   

لقااومي تيااارًا جاريااًا مااي ا فبينمااا يمثاال الاادةل ،ماينااة  منيااة   قوميااة ةااإلل فتاار   يتاادف  مااي األنشااطة ال
أي الاااادةول التااااي تحصاااال علي ااااا عناصاااار اةنتاااااج مقاباااال مساااااهمت ا فااااي إنتاااااج الساااال   ،النقااااود

 بااالنقود،آةاار ولكااي مااي الساال  والةاادمات المقاادر   ناااتل القااومي يمثاال تياااراً جاريااا ً فاادي ال والةاادمات،
 نتجايي مقابال اساتةدام عناصارالموالمتولد  نتيجة القيام بالنشاطات االقتصادية التاي تاتم ماي قبال 

 .4اةنتاج ةتمام الاملية اةنتاجية

                                                           
 .11، ص2115األردن، -معروف، هوشيار، تحليل االقتصاد الكلي، دار الصفاء للنشر، الطبعة األولى، عمان 1
 .42، ص2111األردن، -الصفاء للنشر، الطبعة األولى، عمان  العبادي، عبد الناصر، مبادئ االقتصاد الكلي، دار2
 .7عبادي، عبد الناصر، مرجع سابق، ص3
 .31، ص2117األردن، -خلف، فليح حسن، االقتصاد الكلي، عالم الكتب الحديث، اربد4
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ت علااى الاارمم مااي أي الناااتل القااومي اةجمااالي والاادةل القااومي يقيساااي ن ااا الشاايس إال أي تقااديرا
 ،مااا تاام إن اقااه  الناااتل القااومي ( طالمااا أي أحاادهما يقاايا مقاادار كاال من مااا ال تاطااي ن ااا النتااائل

ويحادر االةاتإلى هناا عنادما ال ياتم اساتإلم  ،اساتإلمه  الادةل القاومي (ما تام  بينما يقيا اآلةر
ي جا سًا مي قبال أصاحا  عناصار اةنتااج حيار أ1 الناتل القومي اةجمالي ( الشرائيكل اةن ا  

ممااا يدفاااه المساات لكوي لشااراس ساالاة ماينااة يااذه  إلااى الحكومااة علااى شااكل ماارائ  مبياااات و 
وي أكباار مااي السااار الااذي يصاال إلااى جيااو  المنتجاايي بسااب  رسااوم إنتاااج أي أي سااار السااو  يكاا

فاي الوقات ذاتاه تقادم الحكوماة مباالغ مايناة كدعاناات ي المرائ  مير المباشار  فاي الساار، تممي
للمنتجاايي الغاارض من ااا تة اايض أساااار بياا  منتجااات م مااي الساال  و الةاادمات عااي سااار السااو  

ياساات الادعم إذ يقاوم المناتل بادف  هاذه جتماعياة تادةل مامي نطاا  س، و ذلل ألهاداى االحقيقي
إذا  اةعانات لاناصر اةنتاج مقابل مساهمت ا في عملية إنتاج السل  و الةدمات المدعومة فمثإلً 

ماي إجماالي الناااتل  اً مااا فادي ذلال ياتبار جاا س ل ا لشاراس سالاة   111قاام أحاد المسات لكيي بدن ااا  
ل  111 نه  يساتلم عمليااً ل ا فد 11تل بمقدار للمن القومي وفي حال قامت الحكومة بمنح إعانة  

كبر مي الناتل القومي اةجمالي أاةنتاج وهنا يكوي الدةل القومي ا تدف  إلى أصحا  عناصر 
 ل ا. 11بمقدار 

 

 
 

فكماااااا هاااااو مالاااااوم أناااااه للقياااااام باااااأي  آةااااار،ويمكاااااي تارياااااى النااااااتل القاااااومي اةجماااااالي بأسااااالو   
إنتاجياة الباد ماي اساتةدام من  محروقااات، أولياة،ماواد  مصاناة،تجاات  وساايطة  ماواد نصاى عملياة  

ي ال اار  الصاان ،تامااة  وذلاال للحصااول علااى منتجااات   الاا .(، باايي قيمااة المنتجااات تامااة الصاان   وا 
  والمنتجات الوسيطة يدعى القيمة اةمافية اةجمالية.

 بالتالي يمكي القول أي:
 

 
 

                                                           
ة ماجستير، جامعة تشرين، زيدان، رامي، ردود فعل متحول الواردات العامة العادية على تغيرات الدخل القومي في سورية، رسال1

 .23، ص2112كلية االقتصاد، قسم االقتصاد والتخطيط، 

 المال( = الناتل القومي الصافي بسار السو  رأا اهتإلل  –إجمالي الناتل القومي 
 ومي الصافي بسار الكل ة مير المباشر  = الناتل الق المرائ  ناقصاً 
 إعانات حكومية = الناتل القومي الصافي بتكل ة عوامل اةنتاج.  ائداً 

 

النااااااتل القاااااومي اةجماااااالي = مجماااااوئ القااااايم المماااااافة اةجمالياااااة فاااااي كااااال المشااااااري  = مجماااااوئ قااااايم 
 مجموئ قيم المنتجات الوسيطة. –المنتجات التامة الصن  
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   :Net national product (NNP): الناتج القومي الصافي ثالثا  
هاو أناه ال يأةاذ  القاومي،للنااتل  النااتل القاومي اةجماالي كمقيااا  تاتري إي مي أهم الايو  التي 

بااايي االعتبااار حقيقااة أي األصااول والموجااودات الرأساامالية الثابتااة تتااارض لإلناادثار أو االهااتإلل 
تقادم ا ال ني الناتل عي أو نتيجة تقادم ا ال مني أو  والةدمات،نتيجة استةدام ا في إنتاج السل  

محل ااا بحياار تصاابح ةااارج إطااار  أكثاار حداثااةً  التطااور التكنولااوجي الااذي يسااتدعي إحااإلل مااادات  
مااي اةنتاااج  ثابتااة   ممااا يانااي ماارور  مواج ااة ذلاال بتةصاايص نساابة   ل ااا،االسااتةدام االقتصااادي 

 ثابتة.والمحافظة على الطاقة اةنتاجية في المجتم   السنوي،
وهاو صاافي النااتل القاومي الاذي يساتباد  ،دقاةً ام االقتصااديوي بتطاوير مقيااا أكثار ل ذا السب  قا

 :1التاليةقيمة االست إلل الرأسمالي وياطى بالاإلقة 
 

 :(GNP)اإلجمالي والناتج القومي(GDP) رابعا : الفرق بين الناتج المحلي اإلجمالي
الن ائية المنتجة مي قبل عوامل  الةدماتية للسل  و ر الناتل المحلي اةجمالي عي القيمة السوقياب  

 محادد     منياة   بغض النظر عاي جنسايت ا ةاإلل فتار    للوطي،اةنتاج المحلية فو  البقاة الجغرافية 
نااه يقتصاار علااى احتسااا  مااا ينتجااه المجتماا  أو االقتصاااد المحلااي أيانااي  ساانة. وهااذا هااي عاااد ً 

 .جه المواطنوي الااملوي في الةارجما ينتوال يشمل بالتالي  للبإلد،داةل الحدود اةقليمية 
بالمقابل فدي الدةل القومي اةجمالي يحتس  القيمة السوقية للسل  والةدمات الن ائية التي أنتجت 

وهناا الباد  .2سواس كانت داةل الحادود أو ةاارج الحادود اةقليمياة الوطنية،مي قبل عوامل اةنتاج 
إنتاجية تدر ل ام عوائاد  ما أصوالً  أجنبية   تم  في دولة  مي توميح ذلل فقد يمتلل باض أفراد المج

أو  عقارياة   كاامتإلل مؤسساة   مباشار   أو قد تكاوي علاى شاكل اساتثمار   أو فوائد   قد تأةذ شكل أرباح  
. وبالمقابل فقد ل ج س مي هذه األرباح إلى دولت مثم يقوم أولئل األفراد بتحوي ،أو صناعية   تجارية  

س مًا في شركات وطنياة يحصالوي مقابل اا علاى عائاد  سانوي يحولوناه كلاه يمتلل باض األجان  أ
 أو بامه إلى دول م.

وعلياااه فااااي ال ااار  بااايي النااااتل القاااومي اةجماااالي والنااااتل المحلاااي اةجماااالي يصااابح قاصااارًا علاااى 
 :أي أو  صافي الماامإلت الةارجية( (الةارج صافي دةل عناصر اةنتاج في 

 

                                                           
 اةسكندرية، الجاماية،الدار  الكلي،مبادئ االقتصاد  ،إيماي عطية ناصى،محمد سيد.  عابد،رمماي محمد.  مقلد،كامل.  بكري،1

 .22ص ،0222مصر، 
 .21.ص0222 االقتصاد،كلية  تشريي،جاماة  والمطبوعات،ة الكت  مديري القومية،الحسابات االقتصادية ، نور الديي هرم ،2

 اهتإلل األصول الثابتة –ل القومي اةجمالي صافي الناتل القومي = النات

 الناتل القومي اةجمالي = الناتل المحلي اةجمالي + صافي الدةل مي الةارج 
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لاوائاد اةنتااج ا ً وذلال وفقا القاومي،يكوي الناتل المحلي أقل أو أكبر مي الناتل  لما سب  قد وتباا ً 

فدذا كانت عوائد اةنتااج  الداةل،الاائد  ألبناس الوطي في الةارج إلى الاوائد التاباة لألجان  في 
كوي التي يملك ا أبناس الوطي في الةارج أكبر مي عوائد اةنتاج التي يملك ا األجان  في الوطي ي

ويمكااي أي نتباايي الاإلقااة  الاكااا،ويكااوي أقاال فااي حالااة  المحلااي،الاادةل القااومي أكباار مااي الاادةل 
 :ةل القومي والدةل المحلي كما يليبيي كل مي الد

 

 

 :ومي اإلجمالي من خالل مؤشر السعرالناتج الق: خامسا  
رى ذلاال بدجمااالي علااى أساااا أساااار السااو  السااائد   ويااا   ً ر الناااتل القااومي اةجمااالي عاااديقااد  

حيار ترت ا  عاماًا بااد  مساتمر   ولما كانت األسااار فاي تغيار   (،Nominal االسميالناتل القومي 
بسااب  التمااةم فقااد ال يكااوي مااي الحكمااة أي نااركي إلااى قياااا الناااتل القااومي مااي ةااإلل ذلاال  عااام  

 .1باد يوما ً المقياا المري الذي يتشكل ويتغير يوم
، لتغياار فااي كميااة اةنتاااج ونوعيتااههمااا ا ،لقااومي تتااأثر باااامليي اثناايياتل افكمااا نالاام أي قيمااة الناا

ي اةنتاج القومي المقدر وفقاً  لألساار السائد  قد ال يكوي دوعليه ف ،والتغير في أساار المنتجات
ماادة قاادر   بمانااى آةاار إي هااذا المقياااا ال ياكااا بدقااة  ، لقياااا رفاهيااة اقتصاااد مااا ماياااراً  جيااداً 

 بالتاااالي فااااي أفمااال مقيااااا   ،إرمااااس طلااا  القطاااائ الااااائلي والقطاااائ الحكاااومي االقتصااااد  علاااى
ر بااالتغيرات لرفاهيااة اقتصاااد مااا هااو ذلاال الااذي يطاااب  الناااتل مااي الساال  والةاادمات والااذي ال يتااأث

ل ااااذا الغاااارض يسااااتةدم االقتصاااااديوي مقياااااا الناااااتل القااااومي اةجمااااالي  ،الحاصاااالة فااااي األساااااار
 ،2 تسامى أسااار سانة األسااا (  ثابتاة   بأساار   مقاسةً السل  والةدمات الحقيقي والذي يمثل قيمة 

ة على أساا أن ا سن   ً وهي األساار التي تاود إلى أحد السنوات السابقة التي يتم اةتيارها تحكيمياً 
ى مااي أيااة امااطرابات  سياسااية  أو اقتصااادية  أو اجتماعيااة  أو عسااكرية  حتاا ةاليااة   ومسااتقر    طبيايااة  

 االساااامي. نسااااتطي  مااااي ةااااإلل الناااااتل القااااومي اةجمااااالي حقيقااااة الوماااا  االقتصاااااديتاباااار عااااي 
وياارى  القاومي(والحقيقي حسا  إحصائية ثالثة تدعى  ماامال االنكمااش المامني لساار النااتل 

                                                           
 .456سام ويلسون، نورد هاوس، علم االقتصاد، مرجع سابق، ص1

Mankiw, N. Gregory: Macroeconomic, fifth edition, 2004, p22. 2 
 

الاوائااااااد  –اوائااااااد المسااااااتحقة للمااااااواطنيي فااااااي الةااااااارج الناااااااتل القااااااومي = الناااااااتل المحلااااااي + ال

 . 1المستحقة لألجان  في الداةل

دةاااااااول  –صاااااااافي الااااااادةل ماااااااي الةاااااااارج = دةاااااااول عناصااااااار اةنتااااااااج الوطنياااااااة ماااااااي الةاااااااارج 

 .1ناصر اةنتاج األجنبية في الداةلع
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فااي ساانة مااا إلااى الناااتل القااومي الحقيقااي  ساامياةعلااى أنااه النساابة باايي الناااتل القااومي اةجمااالي 
 .ساامحسوبًا بأساار سنة األ

 GNP Deflator  =Nominal GNP / Real GNPماامل االنكماش 
فاي سانة  األسااارفي سنة ماا لمساتوة  األساارنسبة  الممني لألساار ماامل االنكماشيبيي لنا 
 األساا.
 :PI (Personal Income) : الدخل الشخصيسادساً 

لي مااي كاال المصااادر سااواس القطااائ الاااائ األفااراد أوالااذي يحصاال عليااه دةل الجاااري نااه الااأى بيااار  
إنتااجي  جاة المسااهمة فاي نشااط  نتيجة تقديم ةدمات  إنتاجية أو نتيجةً للتحويإلت التي لم تنشأ نتي

ه عنااد ال يوجااد تطاااب  باايي مااا يحصاال عليااه ال اارد لسااد ن قااات مايشااته وباايي مااا يتحاادد لااو  ،1جااار
اةماافات التاي تطاال وبااض  االستقطاعاتأي هنال باض  حير ،مؤسسة  تايينه للامل في أية 

قتطا  ماي . فماي ناحياة ي( ناة للادةل القاوميتدةل في حسا  عوائد عناصار اةنتااج المكو   دةله وال
كمااا يقتطاا  مااي أرباااح الشااركات  ،المااشااات ( أقساااطالرواتاا  مااا يساامى بالمااماي االجتماااعي  

مى أربااح مي األرباح تحات مسا اً أي باض الشركات أو جميا ا يقتط  ج س حيرمرائ  األرباح 
 أةارة وماي ج اة  ، إبقاس بام ا كسايولةواالحتياطات و محتج   تستةدم في تكويي المةصصات 

مااي  هااي جاا س   إنتاااجال يقابلااه  لااة والتااي تشاامل دةااإلً الماادفوعات المحو   اةعانااات أوهنااال باااض 
ال تادةل فاي تقادير الادةل القاومي مثال ال وائاد علاى الادةل الحكاومي  لذلل ف ايالدةل الشةصي 

أرباااح    األفاارادالمو عااة التااي يحصاال علي ااا  واألرباااحوالشاايةوةة  واةعاناااتتاويمااات البطالااة و 
 . .... ال  األس م (

 
 
 
 :incomePersonal disposable  PDI)2(الدخل القابل للتصرف  :بعاً سا

و أويستطياوي التصرى به ماي ةاإلل ادةااره  فالي، بشكل   األفرادهو الدةل ال الي الذي يستلمه 
ويمكاااي ماااي ةإللاااه قيااااا مقااادار القاااو   تشاااب  حاجاااات م،علاااى شاااراس السااال  والةااادمات التاااي  إن اقاااه

يااه مقياااا الااذي يسااتند إللتنباا  أهميااة الاادةل التصاارفي كونااه االمجتماا ، و الشاارائية المتاحااة ألفااراد 
ويشت  هذا وبالتالي إمكانية تمويل االستثمارات،  و االدةار لدة األفرادالست إلل لتحديد إمكانية ا

منااه يقتطاا  لصااالح الحكومااة علااى شااكل  الم  ااوم للاادةل مااي م  ااوم الاادةل الشةصااي إذ أي جاا ساً 

                                                           
 .16الجنابي، هيثم عبد القادر، مرجع سابق، ص1
 .53، ص1982الكلي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، حلب، محبك، محمد ظافر، التحليل االقتصادي 2

رائ  أرباااااااااااح +ماااااااااا أقساااااااااااط المااشااااااااااات المحتجاااااااااا    –الاااااااااادةل الشةصااااااااااي = الاااااااااادةل القااااااااااومي 
 .1لألفراد + التحويإلت المدفوعةمحتج  (  أرباح+  الشركات
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فاادذا مااا اسااتبادنا هااذه الماارائ  مااي الاادةل الشةصااي فدننااا  األفااراد،ماارائ  مباشاار  علااى دةااول 
 فدي:إذًا  نحصل على ما يسمى بالدةل القابل للتصرى

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فااااااااراد + علااااااااى دةااااااااول األالمباشاااااااار  ائ  ر الماااااااا  –الاااااااادةل القاباااااااال للتصاااااااارى =الاااااااادةل الشةصااااااااي 
 تحويإلت األفراد للةارج( 
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 يالمبحث الثان
 (0202-0222تحليل تطور الدخل القومي في سورية خالل الفترة الزمنية )

 تم يد:
تنب  أهمية تتبا  ودراساة تطاور النااتل المحلاي اةجماالي ماي كوناه مؤشارًا هاماًا لتحدياد الكثيار ماي 

إذ يمكي مي ةإلله متاباة التقلبات االقتصاادية الدورياة قصاير  و متوساطة  ،الحقائ  في االقتصاد
لااة األجاال الساايما أي مااادالت تغياار الاادةل واةن ااا  القااومي اةجمااالي سااواس كاااي ألمااراض و طوي

كمااا يقاادم  ود فااي االقتصاااد،االساات إلل الةاااص و االسااتثمار الةاااص تكشااى عااي الرةاااس أو الركاا
النااااتل المحلاااي اةجماااالي تشةيصاااًا جيااادًا عاااي واقااا  االقتصااااد موماااوئ الدراساااة و مساااتوة نماااوه 

باالقتصاديات األةرة و يكشى عي مدة سيطر  االقتصاد ال اردي الساوقي أو  االقتصادي مقارنةً 
االقتصاااد الجماااعي االشااتراكي مااي ةااإلل تحديااد الاإلقااة أو النساابة باايي القطاااعيي الاااام والةاااص 

مؤشارًا هاماًا فاي إعاداد  GDPو يااد ، في مجموئ القوة الااملة و فاي مةتلاى قطاعاات االقتصااد
ما يت و  فاي نماوه أي مادل نمو السكاي يمثل دورًا سلبيًا عند ةاصةً  ،كايالسياسات الةاصة بالس

ماااادالت نصاااي  ال ااارد ماااي الااادةل  علاااى ماااادالت النماااو االقتصاااادي و هاااذا ياااناكا سااالبًا علاااى
 القومي.

 أوال : تطور الناتج المحلي اإلجمالي:
والنااااتل المحلاااي  بااااد أي قمناااا فاااي المبحااار السااااب  باساااتاراض الم ااااهيم المةتل اااة للااادةل القاااومي

ورية لل تااار  ال منيااااة الممتااااد  باااايي سااانقوم فااااي هااااذا المبحااار بتحلياااال تطااااور الناااااتل المحلاااي فااااي ساااا
ميااار حقيقي اسااامي( فاااي تقااادير الااادةل  الثابتاااة لتإلفاااي حااادور تغيااار   وباألسااااار( 2111-2111 

ل الناااات وياتباار تطااور المجتماا ،فااي المسااتوة الاااام لألساااار فاااي  القااومي فااي حااال حاادور تغيااار  
المحلي اةجماالي المؤشار األكثار تابيارًا عاي حالاة النماو االقتصاادي باالرمم ماي اةشاكاليات التاي 

 في ظل تادد أسالي  وطر  حسابه واةتإلى السإلسل ال منية. تاترض عملية قياسه وةاصةً 
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 ماليين الليرات السوريةوب 6111(: يبين تطور الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 5الجدول رقم ) 
 (6151-6111خالل الفترة الممتدة من )

 العام
ي الناتج المحلي اإلجمال

 بسعر السوق
نمو الناتج المحلي 
قاإلجمالي بسعر السو  

ي الناتج المحلي الصاف
 بسعر السوق

 نمو الناتج المحلي
الصافي بسعر 

 السوق

الناتج المحلي 
 الصافي بتكلفة
 عوامل اإلنتاج

 نمو الناتج
 المحلي الصافي
بتكلفة عوامل 

 اإلنتاج

2000 904622  867120  841885  

2001 950245 5.04 911712 5.14 886098 5.25 

2002 1006431 5.91 966372 6.00 930705 5.03 

2003 1017619 1.11 977153 1.12 937379 0.72 

2004 1089027 7.02 1047207 7.17 1055699 12.62 

2005 1156714 6.22 1112465 6.23 1130524 7.09 

2006 1215082 5.05 1169990 5.17 1317160 16.51 

2007 1284035 5.67 1235685 5.62 1441657 9.45 

2008 1341516 4.48 1290780 4.46 1459653 1.25 

2009 1420833 5.91 1367504 5.94 1365861 -6.43 

2010 1469703 3.44 1413813 3.39 1437357 5.23 

 النمو محسوبة من قبل الباحثة. لإلحصاء. معدالتالمكتب المركزي  المذكورة،المصدر: المجموعات اإلحصائية لألعوام 

 ( ما يلي: 1يمكي أي نإلحظ مي ةإلل الجدول رقم   

تناممًا كبيرًا في سير كل مي الناتل المحلي اةجماالي و النااتل المحلاي الصاافي  بساار   -
إذ بلااغ مااادل النمااو  ،( ةااإلل فتاار  الدراسااة2111الثابتااة لاااام  السااو   مقاسااة باألساااار 
كمااا نإلحااظ أي الناااتل المحلااي  (،%5912، %4999ى الترتياا   الوسااطي لكاال من مااا علاا

ذكر بمااادل نمااو وسااطي الصاافي بتكل ااة عواماال اةنتااج كاااي يحااذو حاذو النااواتل اآلن ااة الا
لمرحلااة سااابقة مااي الركااود  ( امتااداداً 2113 -2111وقااد كاناات ال تاار    (،%5967ساانوي  

تباااطؤ النشااااط  االقتصااادي التااي شاا دت ا الاابإلد منااذ منتصااى التساااينات ومااي المإلحااظ
نتيجااة تناااقص االنتاااج الن طااي و ماااى المحاصاايل ال راعيااة و  2113االقتصااادي عااام 

 2114إال أنااااه منااااذ عااااام ، 1الصاااارائ فااااي الااااارا  علااااى الصااااادرات و االسااااتثمارات تااااأثير
 المحلااااي الناااااتل مااااي كاااال نمااااو مااااادل بلااااغ إذ قتصاااااد قااااد اكتساااا  انتااشاااااً نإلحااااظ أي اال

 الترتيا  علاى( اةنتااج عوامال بتكل اة الصافي والناتل السو  بسار الصافي و اةجمالي 
و مااااااارد ذلااااااال تااااااادفقات رؤوا االماااااااوال الداةلاااااااة للااااااااراقييي ، (12062%، 791207017 

ةلايل و تحساي االساتثمار الةااص و الإلجئيي الاى ساورية والسايولة المتاوفر  فاي منطقاة ال
 االيرادات الن طية نسبة المكاس  القوية التي حققت ا الصادرات رمم االنة اض الكبير في

 .المحلي مي اجمالي الناتل

ومااي أجاال دراسااة التطااور الااديناميكي لحركااة تلاال النااواتل ساايتم تقساايم ال تاار  المدروسااة إلااى  
( بينمااا 2115-2111ات الةطااة الةمسااية التاساااة  فتاارتيي  منيتاايي تشاامل ال تاار  األولااى ساانو 

 (.2111-2116الااشر   تتممي ال تر  ال منية الثانية سنوات الةطة الةمسية 
 

                                                           
 .13، مصرف سورية المركزي، ص2115تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام  1
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 المدروستين الزمنيتين الفترتين خالل المذكورة للمتحوالت الوسطية السنوية النمو معدالت يوضح(: 0) الجدول

 البيان
 معدل النمو السنوي الوسطي %

5002 - 5000  5000 - 5002  

 10.33  11.91  العام  اإلنفاق

 0..7 8..1 االستثمار الحكومي 

 8..1 .6.7 ن م ج بسعر السوق

 4..1 5.13 ن م ص بسعر السوق

 5.2 6.14 اإلنتاجن م ص بتكلفة عوامل 

 المصدر: من إعداد الباحثة

 أي نإلحظ: ( يمكي2بالنظر إلى الجدول رقم  
السااااو   والصااااافي بسااااارنمااااو كاااال مااااي الناااااتل المحلااااي اةجمااااالي تراجاااااًا فااااي مااااادالت  -

والناااااتل المحلااااي الصااااافي بتكل ااااة عواماااال اةنتاااااج فااااي ال تاااار  الثانيااااة  الةطااااة الةمسااااية 
الااشاااار ( عمااااا كاناااات عليااااه فااااي فتاااار  الةطااااة الةمسااااية التاساااااة فقااااد بلااااغ مااااادل النمااااو 

تااااااار  األولاااااااى الوساااااااطي السااااااانوي للنااااااااتل المحلاااااااي اةجماااااااالي بساااااااار الساااااااو  ةاااااااإلل ال 
( فاااااي الوقااااات الاااااذي كااااااي متوساااااط النماااااو الوساااااطي للنااااااتل المحلاااااي الصاااااافي 5916% 

وقااااااد تراجاااااا  هااااااذا المااااااادل فااااااي كااااااإل المؤشااااااريي فااااااي ال تاااااار   ،(%5913بسااااااار السااااااو   
( للناااااااااتل المحلاااااااااي %4992( للنااااااااااتل المحلااااااااي اةجماااااااااالي و % 4991الثانيااااااااة فكاااااااااي  

ل ااااة عواماااال اةنتاااااج فلاااام يشااااذ عااااي أمااااا بالنساااابة للناااااتل المحلااااي الصااااافي بتك الصااااافي.
سااااااابقيه فقااااااد كاااااااي مااااااادل نمااااااوه الوسااااااطي الساااااانوي ةااااااإلل الةطااااااة الةمسااااااية التاساااااااة 

ممااااااا يانااااااي  (،%592لتصاااااابح فااااااي ال تاااااار  الثانيااااااة   النساااااابة وتراجااااااات هااااااذه( 6914% 
تراجااااا  ماااااادالت النماااااو السااااانوية الوساااااطية ةاااااإلل فتااااار  الةطاااااة الةمساااااية الااشااااار  علاااااى 

 عكا ما كاي مةططًا له.

ماي المااالم الرئيساية  يمكي القول أي حالة التذباذ  المرت ااة نسابيًا فاي النماو كانات واحاد ً 
ويرج  ذلل التذبذ  إلى االعتماد على مادل النمو المتقل   ،للنمو االقتصادي في سورية

في القطائ ال راعي و تأثيرات األ ماات السياساية الداةلياة والةارجياة  وطبيااة وبنياة هاذا 
باوامل ظرفية  2111ورية ومصادره فلطالما ارتبط النمو االقتصادي منذ عام النمو في س

و رياية كاي أهم ا االن تاح على سو  الارا  واةن اا  الكثياى لإلجئايي الااراقييي اللاذيي 
فاااي الطلااا   واماااح   ( مماااا أثااار بشاااكل  2115 -2113ةاااإلل أعاااوام   %61 ادوا بنسااابة 

ارات واةيجاارات إذ ق ا ت الصاادرات الساورية إلااى فيماا يتالا  بأسااار الاقا الكلاي وةاصاةً 
ملياااوي دوالر  511لتصاال إلااى  2112ملياااوي دوالر عااام  79مطاارد  مااي  الااارا  بصااور   

 .2116مليوي دوالر عام  646ومي ثم  2115عام 
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 المحلي في سورية:  تطور الناتجو النمو السكاني  العالقة بين: ثانيا  
م الساكاي فاي الناواحي االقتصاادية والسياساية والاساكرية على الرمم مي األهمية القصوة لحج

مااي بلااداي الاااالم فاادي ماظاام الاادول تجماا  علااى أي النمااو السااكاني المرت اا   بالنساابة ألي بلااد  
علاى التناسال والتكااثر بادأ يشاار  يشج أصبح الةطر الذي ي دد أمل  الدول فحتى مي كاي 

إلياه وماا يرافقاه فاي بااض األحيااي ماي ما  تادف  أعاداد الم ااجريي  با س المشاكلة ةصوصااً 
 . 1تشوهات في البنية ال يكلية للسكاي واالقتصاد

نماا فايالسكاني ال تكمي في الت ايد الساكاني  ومشكلة النمو ماادل هاذا الت اياد فاي حاال فاا   وا 
شبائ الحاجات األساسية  حدار التطورهذا المادل قدر  المجتم  واالقتصاد على مواج ة وا   وا 

وتتركاا  . ة األفااراد وتناااقص مسااتوة الرفاهيااةي وهااذا يااؤدي إلااى تاادني مسااتوة مايشاااالقتصاااد
 التاي ترت ا  في اا ماادالت نماو الساكاي وبمساتويات   السكاي في البلداي النامياة ةصوصااً   ياد 

علااى مااوارد البلااد االقتصااادية  مااا يولااد مااغطاً  اةجمااالي،قااد ت ااو  مااادل نمااو الناااتل المحلااي 
 ورعايااة   وتالاايم   يمكنااه تلبيااة متطلبااات هااذه ال ياااد  فااي السااكاي مااي مااذاس   والماليااة وبالتااالي ال

 .المروريةوميرها مي الةدمات  صحية  
وأمااا عااي الاإلقااة باايي نمااو الاادةل القااومي والنمااو السااكاني فاانالم أنااه مااي أجاال  ياااد  الاادةل 

لتحقيااا  هاااذا  منتجاااة   تسااااوي نسااابة  يااااد  الساااكاي الباااد ماااي القياااام باساااتثمارات   القاااومي بنسااابة  
 مااي الاادةل القااومي ساانويًا نحااي بحاجااة   %1نااه مااي أجاال  ياااد  و قااد تباايي عمليااًا أ الغاارض،

ه اقتصاااااديًا مااماااال ساااانويًا مااااي هااااذا الاااادةل و هااااذا مااااا يطلاااا  علياااا %4-3ةعاااااد  اسااااتثمار 
سنويًا حتاى يا داد الادةل  %3تقار  فيه ال ياد  السكانية  وهذا ياني مي أجل  بلد   ،االستثمار

ي باان ا النساابة ودوي إحاادار أيااة  ياااد  فااي مسااتوة المايشااة أي فقااط المحافظااة علااى القااوم
في حيي كاي يج  مي الدةل القومي السنوي،  %12ار  المستوة القائم علينا استثمار ما يق

تكريا هذه النس  مي الناتل الستثمارها مي أجل  ياد  متوسط دةل ال رد مي الناتل المحلي 
. وياتبر مادل النمو السكاني في سورية مي أعلى المادالت 2المايشةاةجمالي ورف  مستوة 

( 1991-1961( لل تار  الممتاد  بايي  %393فقد بلغ هذا المادل كوساطي سانوي   الاالم،في 
( أي أي عااااااادد السااااااكاي فااااااي ساااااااورية 2111-1994بالمتوسااااااط ةااااااإلل   ( ساااااانوياً %297و  

سنوي لل تار  الممتاد  بايي  اني كوسطيالسكبلغ مادل النمو  وقد سنة، 35قرابة كل يتماعى 
 .3(%2937( نحو  2111-2111 

                                                           
 .32، ص2111،عطوي، عبد هللا، جغرافية السكان، الطبعة األولى دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1
 .6-5ص  جامعة دمشق، كلية االقتصاد،نجمة، الياس، " المسألة السكانية في القطر العربي السوري"،  2
، العدد 42دراسة تحليلية"، مجلة جامعة دمشق، المجلد-نعيم، معتز، " السكان والوضع الغذائي في الجمهورية العربية السورية 3

 .321، ص2118األول، 



 
 

36 
 

ساانقوم اآلي بدراسااة أثاار النمااو السااكاني فااي سااورية علااى ال ياااد  فااي الناااتل المحلااي الصااافي  
 . ( هو سنة األساا2111اتبريي عام  بتكل ة عوامل اةنتاج م

مع  باألسعار الثابتة الصافي بتكلفة عوامل اإلنتاج لناتج المحليواالنمو السكاني في سورية  العالقة بين(: يوضح 3الجدول رقم )
 ( سنة األساس6111اعتبار سنة )

 نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الصافي  اإلنتاجالناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل  عدد السكان  البيان

 العام
العدد )ألف 

 الرقم القياسي نسمة(
 المبلغ

 الرقم القياسي المبلغ )ل. س( م القياسيالرق )مليون ل. س(

2000 16320 100 841885 100 51586 100 

2001 16720 102.45 886098 105.25 52996 102.74 

2002 17130 104.96 930705 110.55 54332 105.33 

2003 17550 107.54 937379 111.34 53412 103.54 

2004 17921 109.81 1055699 125.40 58908 114.20 

2005 18269 111.94 1130524 134.28 61882 119.96 

2006 18717 114.69 1317160 156.45 70372 136.42 

2007 19172 117.48 1441657 171.24 75196 145.77 

2008 19644 120.37 1459653 173.38 74305 144.05 

2009 20125 123.31 1365861 162.24 67869 131.57 

2010 20619 126.34 1437357 170.73 69710 135.14 

 األرقام القياسية محسوبة من قبل الباحثة دمشق، –المكتب المركزي لإلحصاء  – 6155المصدر: المجموعة اإلحصائية لعام 

إلاى  مماطرد   ( يمكاي أي نإلحاظ ت اياد عادد الساكاي بشاكل  3بالنظر إلى الجدول السااب  رقام  
النساابة للناااتل ( نقطااة. أمااا ب126934إلااى   2111أي وصاال الاارقم القياسااي لااادد السااكاي عااام 

إلااى  2118ل فااي عااام حتااى وصاا 2111المحلااي الصااافي فقااد أةااذ بالت ايااد باااطراد منااذ عااام 
( نقطااااة ومااااي ثاااام عاااااد 162924إلااااى   2119إال أنااااه انة ااااض فااااي عااااام  ( نقطااااة،173938 

 .2111( نقطة في الاام 171973لإلرت ائ باد ذلل إلى  
 سااابقاً  صاانى االقتصاااد السااوريافي فلواحااد مااي الناااتل المحلااي الصااو أمااا عااي نصااي  ال اارد ا

يبلااغ كاااي  مااي حياار متوسااط دةاال ال اارد الساانوي ماامي شااريحة البلااداي المتوسااطة الاادةل إذ 
ولااادة تتبااا  ، 1دوالر أميركاااي  $2811نوي لل ااارد نحاااو متوساااط النااااتل المحلاااي الصاااافي السااا

اعااًا فااي نصااي  ال اارد الواحااد مااي الناااتل المحلااي الصااافي فااي سااورية نإلحااظ أنااه قااد شاا د ارت 
( 111فاالرقم القياساي فاي سانة األسااا   اسة الماأةوذ  قياساًا بسانة األسااا،كافة سنوات الدر 

 عاي هاذا المساتوة وبلغات ال يااد  أعلاى قيماة  الدراساة  كافاة سانوات الرقم في هذا وقد  ادنقطة 
عي ت و  ماادل  ناتل   إيجابي   وهذا مؤشر   ( نقطة،45977حير وصلت إلى   2117 ل ا عام

و الناتل المحلي الصافي على مادالت النمو السكاني فقد بلغ متوسط النماو السانوي للنااتل نم
للنمااااو السااااكاني ةااااإلل فتاااار   %2937مقاباااال  %5967الدراسااااة المحلااااي الصااااافي ةااااإلل فتاااار  

                                                           
. WDI "world Development indicators", Washington. DC: World Bank. Various issues.    World Bank    1 
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 السكاني باستثناسالدراسة وفي كل األعوام المدروسة ت و  مادل نمو الناتل على مادل النمو 
( بينمااا كاااي مااادل نمااو الناااتل المحلااي %2045غ مااادل النمااو السااكاني  فقااد بلاا 2113عااام 

( وهذا ما جال نصي  ال رد الواحاد فاي ذلال الااام يتراجا  عاي الااام %1072الصافي آنذال  
 الساب . 

 : أثر اإلنفاق العام في تطور الناتج المحلي اإلجمالي في سورية:ثالثا  
ماااو االقتصااادي إذ يساا م فاااي  ياااد  القاادرات اةنتاجياااة ياتباار اةن ااا  الااااام محركااًا أساساايًا للن

نحو قطاعات االقتصاد الم ماة لاذا يبادو  صحيحة   لإلقتصاد المحلي وذلل إذا ما وجه بطريقة  
 مي المروري تتب  مساهمة اةن ا  الاام في الناتل المحلي اةجمالي.

 سعار الجاريةباأل يواالستثمار ( يوضح تطور اإلنفاق العام بشقيه الجاري 4الجدول رقم)
 السورية الليرات وبماليين( 0202-0222خالل الفترة الزمنية)

(0اإلنفاق العام ) العام  
اإلنفاق 
(5الجاري )  

اإلنفاق 
(3االستثماري )  

نسبة 
5/0  

)%( 

 3/0نسبة 
)%( 

 
الناتج 
المحلي 
اإلجمالي 
بسعر 
 (4)السوق 

 
نسبة 

(0 )/ 
(4) 

2000 275400 143400 132000 52.1 47.9 904822 30.4 

2001 322000 161000 161000 50.0 50.0 974008 33.1 

2002 356389 172389 184000 48.4 51.6 1022303 34.9 

2003 420000 209000 211000 49.8 50.2 1074163 39.1 

2004 449500 232500 217000 51.7 48.3 1266891 35.5 

2005 460000 280000 180000 60.9 39.1 1505440 30.6 

2006 495000 300000 195000 60.6 39.4 1726404 28.7 

2007 588000 330000 258000 56.1 43.9 2020838 29.1 

2008 600000 370000 230000 61.7 38.3 2448060 24.5 

2009 685000 410000 275000 59.9 40.1 2520705 27.2 

2010 754000 427000 327000 56.6 43.4 2791775 27.0 

 والنسب من إعداد الباحثة  6151-6111المصدر: المجموعات اإلحصائية لألعوام بين 

( ملياار ليار  27594ماي   2111ا دياد اةن ا  الاام منذ عام  (،4مي ةإلل الجدول رقم   نإلحظ
حيار بلاغ ماادل النمااو الوساطي لاه ةااإلل  2111( ملياار لياار  ساورية فاي عااام 754ساورية حتاى  
فااي حاايي ت ااو  مااادل النمااو الوسااطي للناااتل المحلااي اةجمااالي باألساااار  ،%1197فتاار  الدراسااة 

ماي ماادل نماو اةن اا  الااام مماا يشاير إلاى تراجا  دور  وهو أكبار %12911الجارية لن ا ال تر  
األةير في نمو الناتل المحلي اةجماالي انساجامًا ما  التوجاه نحاو  يااد  دور القطاائ الةااص فاي 

وماي المإلحاظ ا ديااد نسابة اةن اا  الااام إلاى النااتل . 1دور الدولة والتقليل مي النشاط االقتصادي
فااي  عااام   %3991ل ااا فااي تلاال ال تاار  نحااو  لتبلااغ أعلااى قيمااة    2111المحلااي اةجمااالي منااذ عااام 

وقاااااد  جااااااست هاااااذه ال يااااااد  فاااااي إطاااااار التوج اااااات الحثيثاااااة للةاااااروج ماااااي مرحلاااااة الركاااااود  ،2113
لثااااني ماااي التسااااينات حتاااى عاااام ن اااا االقتصااااد الساااوري مناااذ النصاااى ااالقتصاااادي التاااي عاااانى م

                                                           
دمشق، كلية شحرور، إيمان غسان، عجز الموازنة العامة في سورية وآثاره االقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية، جامعة  1

 .113-112، ص2113، 64-63العلوم السياسية، العددان 
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فاااي نسااابة اةيااارادات الااماااة إلاااى النااااتل  إال أي هاااذه ال يااااد  فاااي اةن اااا  صااااحب ا تراجااا    ،2113
ملياااار ليااار  ساااورية و  3297المحلاااي مماااا أدة ال ديااااد عجااا  الموا ناااة بشاااكل ملحاااوظ ليصااال إلاااى 

( ملياار ل.ا نتيجاة بااض 7591بنحو   2115أوجه عام  ب دى تقليص عج  الموا نة الذي بلغ
ما   عمدت الدولة إلى مغط اةن ا  الاام ةاصةً ياسية والمغوط االقتصادية آنذال األحدار الس

 %3199 تبنااي ن اال السااو  االجتماااعي إذ بلغاات نساابة اةن ااا  الاااام إلااى إجمااالي الناااتل المحلااي
ةااإلل فتاار  الدراسااة فااي  ال اا ساابة إلااى أدنااى قيمااة  وقااد وصاالت هااذه النكوساطي ةااإلل فتاار  الدراسااة، 

وهااو مااا تجلااى بانة اااض نساابة اةن ااا  الحكااومي االسااتثماري مااي  %2495إذ بلغاات  2118عااام 
ولكاي ما  ظ اور الركاود  ،2118عام  %994إلى  2115عام % 12 الناتل المحلي اةجمالي مي

الاالمياة اتباات الحكوماة الساورية  االقتصادي مجددًا في االقتصاد السوري فاي ظال األ ماة المالياة
تجلت ب ياد  اةن ا  الاام ب دى تح ي  االقتصااد و تشاجي   2119في عام  توسايةً  ماليةً  سياسةً 

حاولاات أي توجااد نوعااًا مااي التااوا ي باايي اةن ااا  الجاااري  الدولااة لطالمااا المإلحااظ أيالنمااو. ومااي 
 2111 ااى ال اار  باايي هااذيي االت اااقيي عااام انت المدروسااة لدرجااةواةن ااا  االسااتثماري ةااإلل ال تاار  

االساتثماري  وتة ايض اةن اا نحو  ياد  اةن اا  الجااري  الدولة تتجهبدأت  2114عام  ولكي منذ
والرعايااااة باةن ااااا  علااااى الصااااحة والتالاااايم  لت ام اااااان ااااا بأهميااااة اةن ااااا  الجاااااري وماااادة إيمانااااًا م

فسااح المجاال أماام القطاائ الةااصومرور  تقليص دورهاا فاي النشااط االقتصاا االجتماعية . 1د وا 
نإلحظ ال ر  وامح بيي اةن ا  الجااري واالساتثماري حيار بلغات ال جاو   2115ف ي موا نة عام 

 .2( مليار لير  سورية281الذي بلغ   ( مليار لير  سورية لمصلحة اةن ا  الجاري111 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
"، 2119-1991دراسة في سورية خالل الفترة  –إبراهيم، رشا يحيى، "دور السياسة المالية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي  1

 .175-174، ص2111، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، قسم التأمين والمصارف، إشراف علي كنعان
، 35رامز شجاع، " صافي اإلنفاق العام في سورية بين إلغاء الدعم وزيادة األجور، المركز االقتصادي السوري، اإلصدار رقم  2

 .2، ص2116شباط 
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ج المحلةةةي اإلجمةةةةالي : أثةةةر تكةةةوين رأس المةةةال الثابةةةت فةةةي تطةةةور النةةةاترابعةةةا  
 وبماليين الليرات السورية:

 
 السورية الليرات وبماليين الثابتة 0222 بأسعار الملكية حسب الثابت المال رأس تكوين مجمل يوضح(: 2) رقم الجدول 

 إعداد الباحثة. والنسب من دمشق، لإلحصاء،المكتب المركزي  المدروسة،المصدر: المجموعة اإلحصائية لألعوام 

ا الماااااال الثابااااات علاااااى لطالماااااا ت وقااااات حصاااااة االساااااتثمار الااااااام ماااااي مجمااااال تكاااااويي رأ -
إال أي التوجااااااه الجديااااااد  ،االسااااااتثمار الةاااااااص ةااااااإلل أعااااااوام الةطااااااة الةمسااااااية التاساااااااة

للحكومااااااة نحااااااو اللبرلااااااة وانت اااااااج السااااااو  االجتماااااااعي أدة إلااااااى تراجاااااا  اةن ااااااا  الاااااااام 
كمااااااا رأينااااااا ل سااااااح المجااااااال أمااااااام القطااااااائ الةاااااااص ألةااااااذ  مااااااام المبااااااادر  فااااااي النشاااااااط 

بة االساااااااااتثمار الحكاااااااااومي فاااااااااي النااااااااااتل المحلاااااااااي االقتصاااااااااادي  مماااااااااا أثااااااااار علاااااااااى نسااااااااا
( لتصااااال إلاااااى أدناااااى %12968ماااااي   2115إذ أةاااااذت باااااالتراج  بااااااد عاااااام  ،اةجماااااالي

( عاااااام %11912( ثااااام عاااااادت لل يااااااد  إلاااااى  %8941بمقااااادار   2118ل اااااا عاااااام  نسااااابة  
( مقاباااااال  ياااااااد  نساااااابة االسااااااتثمار الةاااااااص %9981ثاااااام تراجااااااات مجااااااددًا إلااااااى   2119

تراجاااااات نسااااابة االساااااتثمار الحكاااااومي إلاااااى النااااااتل  أي ةجماااااالي،اإلاااااى النااااااتل المحلاااااي 
(% ةاااااااإلل الةطاااااااة الةمساااااااية التاسااااااااة إلاااااااى 11982المحلاااااااي اةجماااااااالي ماااااااي ماااااااادل  

(% ةااااااااإلل الةطاااااااااة الةمسااااااااية الااشااااااااار  مقاباااااااال ا ديااااااااااد نساااااااابة االساااااااااتثمارات 11916 
 (%.12918(% إلى  8971الةاصة إلى الناتل المحلي اةجمالي مي  

 
 
 
 
 

 العام
مالقطاع العا  

 (0)  
 

(5) القطاع الخاص  
 رأسمجمل تكوين 
 المال الثابت

 الناتج المحلي
(3اإلجمالي )  

( 0نسبة )
(/3)  

( 5نسبة )
(/3)  

2000 99331 56761 156092 904622 10.98 6.27 

2001 115858 62290 178148 950245 12.19 6.56 

2002 121083 75304 196387 1006431 12.03 7.48 

2003 147087 87731 134818 1017619 4.63 8.62 

2004 135318 120449 255767 1089027 12.43 11.06 

2005 146688 141505 288193 1156714 12.68 12.23 

2006 143791 164878 308669 1215082 11.83 13.57 

2007 136400 146699 283099 1284035 10.62 11.42 

2008 112739 153749 266488 1341516 8.40 11.46 

2009 143820 153280 297100 1420833 10.12 10.79 

2010 144153 193268 337421 1469703 9.81 13.15 



 
 

41 
 

 والحكومي الخاص لالستثمار الوسطي السنوي النمو معدل يوضح( 6) قمر  الجدول

 البيان
 معدل النمو الوسطي %

2005 - 2000 2010 - 2006 
 معدل النمو الوسطي لالستثمار الخاص %

20.38 7.22 

 معدل النمو الوسطي لالستثمار الحكومي %
8.61 0.67 

 ةالمصدر: من إعداد الباحث

ر االسةةتهالك فةةي تطةةور النةةاتج المحلةةي االجمةةالي وبماليةةين الليةةرات : أثةةخامسةةا  
 السورية:

نصااي  إجمااالي االساات إلل  ةااإلل تتباا مااي  ويمكننااا أي نتباايي حالااة االقتصاااد واتجاهااه أيماااً 
الثابتة ةإلل فتر  الدراسة إذ  2111بشقيه الاام والةاص مي الناتل المحلي اةجمالي بأساار 

االست إلل  عاام ةااص( فاي النااتل المحلاي اةجماالي هاو ماي أحاد إي تراج  نصي  إجمالي 
 .وكسادهماالم ركود االقتصاد 

 السورية الليرات وبماليين الثابتة 0222 بأسعار اإلجمالي المحلي الناتج في االستهالك إجمالي نصيب(: 7) رقم الجدول
) % اإلجماليالناتج المحلي  االستهالك  إجمالي العام ك/ الناتج المحلياستهال إجمالي  )  

2000 685683 904622 75.80 

2001 694236 950245 73.06 

2002 719767 1006431 71.52 

2003 773391 1017619 76.00 

2004 868570 1089027 79.76 

2005 966553 1156714 83.56 

2006 993163 1215082 81.74 

2007 1039221 1284035 80.93 

2008 1057211 1341516 78.81 

2009 1130960 1420833 79.60 

2010 1224626 1469703 83.32 

 النسب من إعداد الباحثة. دمشق، لإلحصاء،المكتب المركزي  المذكورة، اإلحصائية لألعوام المصدر: المجموعة

نإلحااظ أي نساا  إجمااالي االساات إلل إلااى الناااتل المحلااي اةجمااالي قااد ت اياادت منااذ عااام  -
إي دل علاااى وهاااذا  2115فاااي عاااام  %83956إلاااى  %76911 حيااار انتقلااات ماااي 2113

 لاىإ لاى النااتل وت اياد االسات إلل منساوباً إ شيس فيدل على تراج  حجم االساتثمار منساوباً 
 الناتل، أي ت ايد الميل الحدي لإلست إلل.

كمااا نإلحااظ مااي الجاادول تذبااذ  نصااي  إجمااالي االساات إلل فااي الناااتل المحلااي اةجمااالي  -
إلاااى  %75981 مااي 2113و 2111سااة فقااد تراجاااات نساابته باايي عااامي ةااإلل فتاار  الدرا

لي بط مي جديد ليصل إلاى  2115عام  %83956ومي ثم عاد للصاود ليبلغ  71952%
نتيجة تدني مستوة المايشة الناتل عي انة اض الدةول الحقيقية  2118عام  78981%

ماااة المالياااة الاالمياااة بااااد األ   ةاصاااةً  كبيااار   الناتجاااة عاااي ارت اااائ ماااادالت التماااةم بشاااكل  



 
 

41 
 

ثااام عااااد هاااذا الماااادل ليرت ااا  ماااي جدياااد حتاااى يبلاااغ  . ماااي1والنقااالوارت اااائ أسااااار الغاااذاس 
. ولكااااي إجمااااااًل نإلحااااظ انة اااااض فااااي مااااادل النمااااو الساااانوي 2111فااااي عااااام  83932%

( بااد أي %1912-( إذ بلغ  2111-2116ةجمالي االست إلل ةإلل ال تر  الثانية مي  
 .في الطل  الكلي ال اال اً اني تراجامما ي( %2915ر  األولى  قداره في ال تكاي م

ي في الناتج المحل وغير السلعيةمساهمة كل من القطاعات السلعية  :سادسا  
 الصافي بتكلفة عوامل االنتاج: 

إلنتاج ا( يبين مساهمة كل من القطاعات السلعية وغير السلعية في الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل 8الجدول رقم)
 ( بماليين لليرات السورية0202-0222( الثابتة للفترة الزمنية )0222عام ) بأسعار

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام 

الناتج المحلي الصافي 
 1437357 1365861 1459653 1441657 1317160 1130524 1055699 937379 930705 886098 841885 اإلنتاجبتكلفة عوامل 

الناتج من القطاعات 
 685235 679981 636470 644206 668682 636325 611196 555715 567418 560234 520225 السلعية 

 47.67 49.78 43.60 44.69 50.77 56.29 57.89 59.28 60.97 63.22 61.79 التركيب الهيكلي %

الناتج من القطاعات 
 777246 711290 848348 820851 671522 512403 451907 518037 369502 325864 321680 غير السلعية 

 54.07 52.08 58.12 56.94 50.98 45.32 42.81 55.26 39.70 36.78 38.21 التركيب الهيكلي %

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على المجموعة اإلحصائية لألعوام المذكورة.

 ل من القطاعات اإلنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل اإلنتاجحصة ك : يبين(0الشكل البياني رقم )

 (0202-0222للفترة الزمنية )

 

 الحسابات إعداد الباحثة. لإلحصاء،المصدر: المكتب المركزي 

                                                           
 .11، ص2111جميل، قدري،" التضخم في سورية"، ندوة الثالثاء االقتصادي، جمعية العلوم االقتصادية،  1

القطاعات االنتاجية 
53%

القطاعات الخدمية
47%

القطاعات االنتاجية  القطاعات الخدمية
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فااي تكااويي النااااتل المحلااي الصااافي ةاااإلل  ( تطااور المساااهمة النسااابية8رقااام   يظ اار الجاادول
القطااائ ال راعااي والقطااائ  الساالاية  اةنتاجيااة( والتااي تشااتمل علااى قطاعااات لل ساانوات الدراسااة

 الةدمية( والتي تشتمل  والك رباس(، والقطاعات مير السلاية الصناعي وقطائ البناس والتشييد
 قطاااااائ النقااااال والمواصاااااإلت و قطاااااائ التجاااااار  والماااااال والتاااااأميي والاقاااااارات والةااااادمات  علاااااى

( فادي نسابة 1وكما هاو مإلحاظ ماي ةاإلل الشاكل البيااني رقام  الحكومية وةدمات المجتم  (،
ةااااإلل فتااار  الدراسااااة فااااي النااااتل المحلااااي الصاااافي مسااااهمة القطاعاااات اةنتاجيااااة أو السااالاية 

لمسااااهمة القطاعاااات ميااار السااالاية أو  %47مقابااال نسااابة  %53قاااد بلغااات ( 2111-2111 
قساميي فانإلحظ أي نسابة مسااهمة  الاىالمدروساة في حيي لدة تقسايم ال تار  ال منياة  ،الةدمية

مقاباااااال  %59991( 2115-2111 األولااااااى  القطاعااااااات اةنتاجيااااااة قااااااد بلغاااااات فااااااي ال تاااااار  
( نإلحاااظ 2111 -2116  ولكاااي فاااي ال تااار  الثانياااة ماااي عاااام ،للقطاعاااات الةدمياااة 43961%

وارت اااات  %48945ذ انة مااات نسااابة مسااااهمة القطاعاااات اةنتاجياااة الاااى إ ،حصاااول الاكاااا
وهااذا يشااير الااى ، %53.41في الااى االقطاعااات الةدميااة بالناااتل المحلااي الصاا نساابة مساااهمة

االفترامااي النقاايض أكباار علااى االقتصاااد الرياااي أو  اتجاااه االقتصاااد السااوري لإلعتماااد بنحااو  
ظ ااار وهنااا ال تحاااول الباحثااة إ ،لإلقتصاااد اةنتاااجي الااذي يشااكل القاعااد  اةنتاجيااة المتكاملااة

 ود اةشار  الى مرور  عادم التاويال علياه بشاكل  قدر ما تبحد ذاته بسليبات االقتصاد الرياي 
مااي التركياا  علااى القطاعااات اةنتاجيااة التااي  فااي الاادةل القااومي باادالً  أساسااي لتحقياا   يااادات  

 ،في الدةل ممطرد    تمثل محرل عجلة االقتصاد والاامل الرئيا في المحافظة على  يادات  
رار فااي االعتماااد علااى قطااائ الصااناعة االسااتةراجية فااي فالااى ساابيل المثااال ال يمكااي االسااتم

عااي  عاادالنمااو  افااي ظاال اتجاااه الاان ط نحااو  للة ينااة الاامااة ةاصااةً  الحصااول علااى إياارادات  
ويمكاي التاارى علاى الان ط عالمياًا، التقلبات والصدمات المقترنة به والناتجة عي تغير أساار 

يبر  التركي  و  ،لناتل المحلي اةجماليمإلمح االقتصاد الرياي في سورية مي ةإلل تركي  ا
التاي تشاكل األسااا ال يكلي مساهمة القطاعات فاي ةلا  القيماة المماافة لإلقتصااد الاوطني 

 في نمو المطارح المريبية و ثبات ا.
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 (0202-0222الفترة الزمنية ) ( يمثل مساهمة كل القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي0الشكل البياني رقم )

 المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، وحسابات الباحثة.

 : يبين التركيب الهيكلي للناتج المحلي االجمالي بسعر السوق حسب القطاع باألسعار الجارية)9الجدول رقم )
 (6151-6111 (للفترة الزمنية

 العام
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 القطاع
 20 23 19 19 21 20 22 25 25 25 25 الزراعة

 28 25 32 31 32 28 26 24 26 27 30 الصناعة والتعدين

 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 البناء والتشييد

 22 23 21 18 17 20 17 16 18 18 15 تجارة الجملة والمفرق

النقل والمواصالت 
 10 9 9 10 11 11 11 14 13 13 13 والتخزين

 5 5 5 6 5 5 4 4 4 3 4 تأمين والعقاراتالمال وال

خدمات المجتمع 
 والخدمات الشخصية

2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

 10 10 9 10 9 11 12 10 9 9 8 الخدمات الحكومية

الهيئات التي ال تهدف 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إلى الربح

 1 1 1 2 2 1 2     رسوم جمركية

 2 2 2 2 2 2 1     خدمات المال المحتسبة

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

   المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائية لألعوام المذكورة.

نساابة مساااهمة القطااائ ( يمكااي تتباا  تطااور 9بااالنظر إلااى الجاادول رقاام   قطةةاع الزراعةةة: -
-2111ةاإلل األعاوام   %25ناد ال راعي في الناتل المحلي اةجمالي فقد بقيت ثابتاة ع

 2115( عااااام %21( وانة مااات باااااد ذلاااال حتاااى وصاااالت إلااااى  2111-2112-2113
( ةاااإلل %19بااااد ذلااال إلاااى   منة ماااةً ، %21إلاااى  2116عاااام  مااائيلة   لترت ااا  بنسااابة  
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بالاوامل المناةية والج اى الذي تارمت إليه البإلد، ماي  ( متأثر ً 2118-2117عامي  
وعلاااى الااارمم ماااي أي  .2111لتاااااود االنة ااااض عاااام  %23إلاااى  2119ثااام ترت ااا  عاااام 

الناتل المحلاي اةجماالي إال أناه ال يسا م إال بماادل  مائيل   قرابة رب قطائ ال راعة يمثل 
في اةيرادات المريبية، وياود ذلل الى كثر  اةع اسات المريبية التي تطال هذا القطائ   

ا ساااانأتي علااااى ذكاااار باااااض مااااي هااااذه كنااااوئ  مااااي أنااااوائ الاااادعم والتشااااجي  الحكااااومي وهناااا
 اةع اسات: 

فاي المااد  الرابااة مناه والتاي  1949لااام  85اةع اسات بموج  المرسوم التشرياي رقم   -
نصاات علااى ممااا يلااي:  يا ااى المسااتثمروي ال راعيااوي الااذيي ينتجااوي ويبياااوي المحاصاايل 

ات التاي يرعون ااا فاي ذلال الحيواناا والثماار الناتجاة عااي أرض يملكون اا أو يساتثمرون ا بمااا
مااي  و يربون ااا فااي أرامااي م( ويسااقط هااذا االع اااس إذا مااا اةااتلط النشاااط ال راعااي بشاايس  أ

 و المتاجر  بالمنتجات ال راعية.التصني  أ

وجاااااس هااااذا المرسااااوم ب اااادى تنميااااة القطااااائ  1986( لاااااام 11المرسااااوم التشاااارياي رقاااام   -
شااترل الستصااإلح األرامااي حاادار شااركات القطااائ ال راعااي الممااي ةإللااه إال راعااي وتاام 

وماااانح هااااذا المرسااااوم م ايااااا للمسااااتثمريي السااااورييي  ،ال راعيااااة وتربيااااة وتسااااميي الحيوانااااات
ا مااال الاااام بنساابة مااي رأ بمساااهمة القطااائ مشااتركة    راعيااة   والااار  ةنشاااس مشااروعات  

ومالبًا ما تقتصر مساهمت ا ، رأسمال المشروئ مي %25المشروئ ال تقل هذه النسبة عي 
تشاااااجياًا  ى تقاااااديم األراماااااي الصاااااالحة لل راعاااااة المقوماااااة أسااااااارها بساااااار  مااااانة ض  علااااا

وقاااد مااامي هاااذا المرساااوم إع ااااسات  ،للمساااتثمريي علاااى االساااتثمار فاااي المجاااال ال راعاااي
ع اس هذه المشاري  مي المرائ  علاى األربااح نشاس هذه المنشآت و إجمركية لمتطلبات ا
 لى لتحق  األرباح. ابتداًس مي السنة األو  لمد  سب  سنوات  

( منه فاي ال قار  4في الماد    والذي تممي إع اسات كثير  2113( لاام 24القانوي رقم   -
ةل سااواس ذ تاام اع اااس األشااةاص الطبياياايي واالعتبااارييي والجمايااات مااي مااريبة الاادآ، إ

 و ب مر  الدةل المقطوئ وهم: ب مر  األرباح الحقيقية أ
تااونياااة التاااي ينحصااار عمل اااا بجمااا  طلباااات مشاااركي ا جماياااة االسااات إلل واالساااتثمار ال -

 وتو ي  المواد والحاصإلت والبمائ  المطلوبة في مستودعات ا.
الناتجاااة عاااي أرض المساااتثمروي ال راعياااوي الاااذيي يجمااااوي ويبيااااوي المحاصااايل والثماااار  -

و ا أس أيمًا الحيوانات التي يرعون اا أو يربون او يستثمرون ا ويتناول هذا االع ايملكون ا أ
 يال ون ا في تلل األرامي ويشمل ذلل المشاتل ال راعية.
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( ماي 29ما المباقر والمداجي ف ي تةم  للمريبة على األرباح الحقيقية بموج  البند  أ -
مي أرباح ا حس  البند  %5( مي هذا القانوي م  شمول ا بدع اس 2ال قر   أ( مي الماد   

 (.4( مي ال قر   أ( مي الماد   9 

مشاتركي ا وتحويل اا  ات التااونية ال راعية التاي ينحصار عمل اا باساتإلم حاصاإلت  الجماي -
عماال الداةلاة عااد  فاي االساتثمار ال راعاي والتاي ا وال يتناول هذا االع ااس ساوة األوبيا 

 ال تةم  للمريبة إذا مارس ا ممي الشروط ن س ا أعماس الجماية من رديي.

األدوات واآلالت ال راعيااااة واسااااتثمارها فااااي أرامااااي الجمايااااات التااونيااااة ال راعيااااة لشااااراس  -
األعماس وال يتناول هذا االع اس األرباح الناجمة عاي اساتثمار اآلالت واألدوات فاي ميار 

 األرامي التي يستثمرها األعماس.

ع ااااااس مساااااتثمري الحصاااااادات تااااام بموجااااا  هاااااذا المرساااااوم إ 2116لااااااام ( 51المرساااااوم   -
لااى تكالي  ااا ي يكااوي قااد ممااى عة وملحقات ااا شااريطة أوآالت الت رياا والدراسااات والجاارارات

 ع اس حتى م  تبدل حالة المالل.عشر سنوات ويستمر اة
ال شل بأي هذه اةع اسات الماريبية قاد اناكسات سالبًا علاى الحصايلة الماريبية وأصابح ماي 

امااًا الااإل م إعاااد  النظاار في ااا ودراسااة جاادواها بمااا يةاادم تنميااة هااذا القطااائ وال يةاارج مطرحااًا ه
 ك ذا القطائ مي التكليى بشكل كامل.

 قطاع الصناعة والتعدين: -
 الجارية(سورية وباألسعار (: صافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة بتكلفة عوامل اإلنتاج )بماليين الليرات ال02الجدول رقم )

 المكتب المركزي لإلحصاء، دمشق، المجموعة االحصائية، لألعوام المذكورة

إذ يحتال المرتباة األولاى ، أهم القطاعات اةنتاجياة ياتبر قطائ الصناعة والتاديي في سورية مي 
إذ بلغت هذه النسبة كوساطي سانوي  في تكويي الناتل المحلي اةجمالي،مي حير حجم مساهمته 

( أي نإلحاظ ت اياد نسابة مسااهمته 9. ويمكي مي ةإلل الجدول رقم  %25927ةإلل فتر  الدراسة 
التاااي بااادأ يتراجااا  في اااا دور القطاااائ ال راعاااي. فاااي تكاااويي النااااتل المحلاااي اةجماااالي فاااي السااانوات 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام 
ن قيمة الناتج م 

 181199 163864 134227 116938 118718 122028 114310 77404 71965 74860 28913 الصناعات التحويلية

قيمة الناتج  
الصناعات 
 468590 613278 453989 576224 412693 350823 256140 194852 183866 184796 238036 االستخراجية

قيمة الناتج الماء 
 23332 24341 21296 16708 20092 17207 15774 9159 27851 23331 6902 والكهرباء

صافي الناتج 
 673121 801483 609512 709870 551503 490058 386224 281415 283682 282987 273851 المحلي الصناعي
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ويتكوي القطائ الصناعي في سورية ماي ثإلثاة أقساام:  الصاناعة االساتةراجية، التحويلياة، والمااس 
 .(والك رباس

 ()القيمة بماليين الليرات السورية وباألسعار الجارية (: قيمة اإلنتاج في قطاع الصناعة بتكلفة عوامل اإلنتاج00الجدول رقم )

 كورة.المجموعة اإلحصائية لألعوام المذ-المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء
 

وتستحوذ الصناعة التحويلية على الج س األكبر مي األهمية في اةنتاج الصاناعي الساوري إذ 
ماااي  %55025( ماااا مقاااداره 2111-2111يشاااكل هاااذا الجااا س كوساااطي سااانوي ةاااإلل ال تااار   

لصاناعة  %8077للصناعات االستةراجية و %36926إجمالي قيمة اةنتاج الصناعي مقابل 
 الماس والك رباس.

 

55%36%

9%

يمثل نسبة مساهمة الفروع الصناعية في إجمالي قيمة االنتاج الصناعي (: 3)الشكل البياني رقم 

الصناعة التحويلية 

الصناعة االستخراجية 

الماء والكهرباء

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام
الصناعة 
 915469 794479 910432 783831 701709 575584 459963 381357 368257 352921 327303 التحويلية

الصناعة 
 517730 672379 507006 656041 458768 393758 290208 230732 213630 206960 262073 االستخراجية

الماء 
 118032 152370 280861 355918 94482 86976 61172 28283 26861 25468 42325 والكهرباء

قيمة اإلنتاج 
 1419593 1735181 1582346 1927428 1254959 1056318 811343 640372 608748 585349 631701 الصناعي
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 المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، الحسابات إعداد الباحثة.

 
مسااهمة الصاناعات  يمكاي أي نارة أي نسابة( 4والشكل البيااني رقام  ( 11ومي الجدول رقم  

كانات األكبار ةاإلل فتار  الدراساة فقاد بلغات  الصاناعيالمحلاي  النااتل في صاافي االستةراجية
لقطااااائ الماااااس  %4931ات التحويليااااة وللصااااناع %22989مقاباااال  ،%7298كوسااااطي ساااانوي 

مليااار لياار  سااورية  719871كاااي صااافي الناااتل المحلااي الصااناعي  عناادما فمااثإل   والك رباااس. 
 االساااتةراجيةسااااهمت الصاااناعة  2119المجموعاااة اةحصاااائية الساااورية  حسااا  2117لااااام 

 116ار بمقادمليار لير  ساورية، ولام تسااهم الصاناعات التحويلياة الساورية إال  576 بأكثر مي
مليااار لياار  سااورية. ورماام ارت ااائ القيمااة  16مليااار لياار  سااورية، وقطااائ الماااس والك رباااس بمبلااغ 

ملياارات عاام  3، إلاى 2111ملياار دوالر عاام  196الممافة للصناعة التحويلياة الساورية ماي 
قااد بلغاات كوسااطي ساانوي ةااإلل  إال أي نساابة مساااهمت ا فااي الناااتل المحلااي اةجمااالي 2118

، بينمااا 2118عااام  ٪5.4، إلااى 2111عااام  ٪7996مااي  ( انة ماات%6975ر  الدراسااة  فتاا
عااام  ٪2595إلاى  ٪18السااورية ماي  االساتةراجيةارت اات مسااهمة القيماة الممااافة للصاناعة 

ملياااار دوالر وذلااال حسااا  تقريااار  1397ملياااار دوالر إلاااى  398، بماناااى االرت اااائ ماااي 2118
 .ر عي المنظمة الاربية للصناعة والتاديي، الصاد2111-2119الصناعة الاربية 

الصناعة التحويلية 
23%

الصناعة االستخراجية
73%

الماء والكهرباء
4%

الل الصناعة في صافي الناتج المحلي الصناعي خفروع يمثل نسب مساهمة (: 4)الشكل البياني رقم 
(2010-2000)الفترة 

الصناعة التحويلية  الصناعة االستخراجية الماء والكهرباء
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باباض  مقارناةً  وتاتبر نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في النااتل المحلاي اةجماالي متدنياةً  
فاااي ساااورية حسااا   %695الوقااات الاااذي بلغااات فياااه هاااذه النسااابة ف اااي  ،الااادول الاربياااة األةااارة

النقاد الارباي فقاد بلغات الصاادر عاي صاندو   2119التقرير االقتصاادي الارباي الموحاد عاام 
. لذا الباد ماي التاامال 1في مصر %1596في تونا و %1799في األردي و %1891حوالي 

أناااه ال يمكاااي للدولاااة أي تااااول آمال اااا علاااى الصاااناعة  مااا  هاااذا األمااار وةاصاااةً  بحاااذر  شاااديد  
 االستةراجية في ظل انة اض الثرو  الن طية واتجاه ا نحو النمو .   

تراوحت نسبة مساهمة هذا القطائ في الناتل المحلي اةجمالي  د:قطاع البناء والتشيي -
( % إذ بلغااات هاااذه المسااااهمة كوساااطي 4-3( ماااا بااايي  2111-2111ةاااإلل األعاااوام  

 .%3964سنوي نحو 
 قطاع الخدمات:  -

 التجارة الخارجية: -5
وريةبماليين الليرات الس (6151-6111(: يبين الميزان التجاري خالل الفترة )56الجدول رقم )  

 الميزان التجاري قيمة الواردات السلعية قيمة الصادرات السلعية العام

2000 
216190 187535 28655 

2001 
243179 220744 22405 

2002 
3011553 235754 80165 

2003 
265039 236768 28271 

2004 
346167 389006 -42839 

2005 
424300 502369 -78068 

2006 
505012 531324 -26312 

2007 
579034 684557 -105523 

2008 
707798 839419 -131621 

2009 
488330 714216 -225885 

2010 
569064 812209 -243145 

2011 
505107 964928 -459821 

 .6155المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية لعام             

( باساااتثناس 1999 -1981م منااًا ةاااإلل ال تااار   لطالمااا شااا د الميااا اي التجاااري الساااوري عجااا ًا 
ومااا  ارت ااااائ أساااااار الاااان ط فااااي األسااااوا  (التااااي حقاااا  في ااااا فائمااااًا، 1991-1989األعاااوام  

( فقاد 2113 -2111فاي األعاوام   فائمااً  الاالمية اتجه المي اي التجاري نحو الصااود محققااً 
                                                           

 .57، ص2119تصادي العربي الموحد. صندوق النقد العربي، التقرير االق 1
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ممااا  2112دوالر عااام ( 3195وصاال سااار البرمياال مااي الاان ط  الةااام فااي ساالة األوباال إلااى  
ليتراجا  هاذا ال اائض  ،1( مليار لير  سورية آناذال81جال فائض المي اي التجاري يصل إلى  

( ملياار 42بمقادار   2114عاام  و يتحول إلى عجا    2113( مليار لير  سورية عام 28إلى  
اض و كاااي هااذا االنة اا ،( مليااار لياار  سااورية78ليصاال إلااى   2115لياار  سااورية و يت اااقم فااي 

مجموعاااة ماااي الاوامااال كالاقوباااات االقتصاااادية التاااي طبقت اااا الوالياااات المتحاااد   طبااااًا بساااب 
االمريكيااة علااى الصااادرات الااى سااورية وعلااى الشااركات األمريكيااة التااي تاماال أو تسااتثمر فااي 

لاااى فاااي الياااوم إ ألاااى برميااال   511تااادني إنتااااج الااان ط الةاااام الساااوري ماااي  ساااورية إماااافًة، إلاااى
بساب  تة ياى القياود علاى  كبيار  و ياد  االستيراد بشاكل   ، 2في اليوم ميل  ( ألى بر 221-251 

 عااام ط هااذا الاجاا هاابوقااد ة التجااار  و االت اقيااات الثنائيااة، االسااتيراد مااي ةااإلل ات اقيااة منظماا
عاام  ملياار ليار  ساورية 11595عااود االرت اائ إلاى لكناه مليار لير  ساورية،  2693إلى  2116
 الصاااادرات الن طياااة للقطاااائ الااااام وارت اااائ واردات القطاااائ الةااااصبانة ااااض  ، متاااأثراً 2117

ملياوي  71779892إذ تراجات الصادرات مي  ،مواصإًل االرت ائ تأثرًا باأل مة المالية الاالمية
 انة مااتبالمقابال  ،2119مليااوي ليار  ساورية عااام  48833193إلاى  2118ليار  ساورية عااام 
وواصل  ،2119عام  71421596إلى  2118عام  مليوي لير  سورية 839419الواردات مي 

 .2111( مليار لير  سورية عام 243الاج  ارت اعه ليصل إلى  
بلغاات مساااهمة قطااائ النقاال والمواصااإلت فااي الناااتل المحلااي  قطةةاع النقةةل والمواصةةالت: -6

وارت ااا  عاادد مشااااري  ، (%22( كوسااطي ساانوي  0222-0222اةجمااالي ةااإلل ال تااار   
ي والبحاااري والجاااوي المشاااملة بأحكاااام قاااوانيي تشاااجي  االساااتثمار ةاااإلل النقااال بأنواعاااه البااار 

( مشااروعًا شااملت فااي 222( مشااروئ من ااا  2212( ليصاال إلااى  0229-2992ال تاار   
( مشااروعًا بتكل ااة اسااتثمارية بلغاات 2222، وقااد بلااغ عاادد المشاااري  المن ااذ   0229عااام 
 .3( فرصة عمل20902( مليار لير  سورية وأحدثت هذه المشاري  نحو  22نحو  

بلغاات مساااهمة قطااائ التجااار  بشااقيه قطااائ تجااار  الجملااة قطةةاع تجةةارة الجملةةة والمفةةرق:  -3
-2111وتجاااار  الم ااار  فاااي النااااتل المحلاااي اةجماااالي كوساااطي سااانوي ةاااإلل األعاااوام  

حيااااار وصااااالت إلاااااى  2119( وكانااااات أعلاااااى نسااااابة مسااااااهمة عاااااام %19( نحاااااو  2111
 23%.) 

 
 

                                                           
 .286الحمش، منير، أوراق في االقتصاد السياسي لألزمة االقتصادية الراهنة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص 1
  .51ص ،2114 ،عبود، صاموئيل، أزمة النفط العالمية من التبذير إلى البدائل من الطاقات المتجددة، دمشق 2
 .64، ص2119ير االستثمار السنوي الرابع، هيئة االستثمار السورية، تقر 3
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 عقارات: قطاع المال والتأمين وال -4
( %، وقاد كاناات 495سااهم هاذا القطااائ ةاإلل فتاار  الدراساة بالنااتل المحلااي اةجماالي بنساابة  

 (.%6( حير وصلت إلى  2117-2116أعلى نسبة مساهمة بيي عامي  
  

 (0202-0222الفترة ) خاللقطاعات االقتصادية الرئيسية وسطي معدالت نمو ال (: يبين2الشكل البياني رقم )

 
( نإلحااظ أي قطااائ الةاادمات الحكوميااة وقطااائ ةاادمات المجتماا  كانااا 5رقاام   البياااني لمااي الشااك

يلي ااا قطااائ المااال  2111-2111القطاعاااي األكثاار مساااهمة فااي النمااو االقتصااادي ةااإلل ال تاار  
قطااااائ النقاااال  ومااااي ثاااام والتشااااييد، وقطااااائ البناااااس والتج ئااااة، وتجااااار  الجملااااة والاقااااارات،والتااااأميي 

جدًا في النمو االقتصادي إذ بلغت مساهمة  ماي ة   قطاعات اةنتاجية بمساهمة  والمواصإلت ثم ال
 .%2القطائ ال راعي  بلغت مساهمةبينما  %5القطائ الصناعي ما يقار  

 

 

 

 

الزراعة
2%

الصناعة والتعدين
5%

البناء والتشــييد
12%

تجارة الجملة والمفرق
15%

النقل والمواصـالت 
والتخـزين

المال والتأمين 10%
والعقارات

17%

خـدمات المجتمع 
والخدمات الشـخصية

20%

الخـدمات الحـكوميـة
19%
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 المبحث الثالث

في سورية خالل الفترة الزمنية  والعبء الضريبيتحليل تطور اإليرادات الضريبية 
(0222-0202) 

 (:0202-0222اإليرادات الضريبية في سورية خالل الفترة ) أوال: تحليل تطور
لماا مصاادر تمويال الموا ناات الااماة فاي أملا  دول الااالم  أهامماي  اةيارادات الماريبية تااد  

. واالجتماعيااةالسياسااات االقتصااادية  ولتأثيرهااا فااي الديمومااةتتمتاا  بااه مااي ماا ار  الحصاايلة و 
ماي مجمال اةيارادات الااماة فاي ساورية فاي فتار    ااةً مرت نسابةً  هاذه اةيارادات ولطالما شاكلت
( مااي إجمااالي اةياارادات الاامااة فااي سااورية فااي %95-91بلغاات   والسااتينات إذالةمسااينات 

.إال أي هذه النسبة تراجاات مناذ ذلال 19651وعام  9611في عام  %96و الةمسينات،فتر  
ةااإلل ل اا  ى أدناى قيمااة  مساتمرً  باالنة اااض لتصال إلاا 1991ةااإلل  %35975التااري  لتبلاغ 
 1995عااااام  %31918لتاااااود وترت اااا  إلااااى  %28912بمقاااادار  1994فااااي عااااام  التساااااينات
. أي أي متوسااااط المااااادل 1999ةااااإلل عااااام  %32939صاااااودها لتصاااال إلااااى  وتثااااابر فااااي

اةياااارادات المااااريبية فااااي اةياااارادات الاامااااة ةااااإلل فتاااار  التساااااينات بلااااغ  الساااانوي لمساااااهمة
31998%. 

 ( بماليين الليرات السورية0999-0992سورية للفترة ) والضريبية في( تطور اإليرادات العامة 01الجدول رقم )

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 العام

 82686 75516 69296 57371 48903 40455.6 29488.6 29408.2 27720.2 22123 (5الضرائب والرسوم )

 255300 237300 211125 188050 162040 144162 123018 93042.47 84690.51 61875 (6اإليرادات العامة )

 32.39 31.82 32.82 30.51 30.18 28.06 23.97 31.61 32.73 35.75 (6( إلى )5نسبة )

 الباحث.( والنسب محسوبة من قبل 0222-0992المجموعات اإلحصائية لألعوام ) لمصدر:ا

 
                                                           

 . 2111نجمة، الياس، السياسة المالية في سورية، جمعية العلوم االقتصادية، دمشق،  1
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 ( بماليين الليرات السورية0202-0222( تطور اإليرادات العامة والضريبية في سورية للفترة )04لجدول رقم)ا

 من قبل الباحث )بسعر السوق(( والنسب محسوبة 0202-0222المصدر: المجموعات اإلحصائية لألعوام )

 (:14تحليل الجدول رقم  
عاااااااام  ل. ا( ملياااااااوي 85913نإلحاااااااظ ت اياااااااد قيماااااااة المااااااارائ  والرساااااااوم ماااااااي مبلاااااااغ   -

أي بمااااااااادل نمااااااااو ساااااااانوي  2111( مليااااااااوي ل.ا عااااااااام 278428إلااااااااى مبلااااااااغ   2111
مااااااادالت نمااااااو الماااااارائ  والرسااااااوم يمكااااااي أي  وبااااااالنظر إلااااااى. %12975وسااااااطي قاااااادره 

نإلحااااااظ حاااااادور  ياااااااد  فااااااي  2111ف ااااااي عااااااام  مسااااااتقر ،ة مياااااار نإلحااااااظ أن ااااااا متذبذباااااا
لكااااااي هااااااذا المااااااادل أةااااااذ  2111( عااااااي سااااااابقه عااااااام %34994مااااااادل النمااااااو بمااااااادل  
( %6925مسااااااتمرًا ب ااااااذا االتجاااااااه إلااااااى أي وصاااااال إلااااااى   2112باالنة اااااااض فااااااي عااااااام 

ليصاااااال  2116عااااااام  ويااااااااود االنة اااااااض 2115( عااااااام %9988ليرت اااااا  إلااااااى   2114
 2117( عاااااااام %5991ةاااااااإلل فتااااااار  الدراساااااااة كل اااااااا إذ بلاااااااغ   إلاااااااى أدناااااااى ماااااااادل نماااااااو

 .2111( عام %1597ليرت   باد ذلل إلى أي يصل إلى  

وقااااااد ارت ااااااات نساااااا  مساااااااهمة اةياااااارادات المااااااريبية فااااااي اةياااااارادات الاامااااااة منااااااذ عااااااام  -
فاااااااي عاااااااام  % 49966ثااااااام ارت اااااااات لتصااااااال إلاااااااى ( %. ماااااااي34998إذ بلغااااااات   2111
لإلرت ااااااائ  وتاااااااود مجاااااادداً  2116عااااااام  % (43999مااااااي جديااااااد إلااااااى   لتاااااانة ض 2115

لتبلاااااااااغ  2118باالرت اااااااااائ عاااااااااام  لتساااااااااتمر %44919إلاااااااااى  لتصااااااااال 2117فاااااااااي عاااااااااام 
لترت ااااااا  ماااااااي  %41915إلاااااااى  2119االنة ااااااااض عاااااااام ماااااااي ثااااااام تاااااااااود  %( 44967 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
الضرائب 
 278428 240640 219268 202627 191317 176931 161028 151558 135844 115932 85913 (5والرسوم)

اإليرادات العامة 
(6) 

245574 305286 301658 320939 342465 356290 434865 458571 490904 600830 634425 

( إلى 5نسبة )
(6) 34.98 37.97 45.03 47.22 47.02 49.66 43.99 44.19 44.67 40.05 43.89 

 15.70 9.75 8.21 5.91 8.13 9.88 6.25 11.57 17.18 34.94 _ معدل نمو ض 
ن م ج بأسعار  

 1469703 1420833 1341516 1284035 1215082 1156714 1089027 1017619 1006431 950245 904622 (3ثابتة )

ن م ج أسعار 
 2791775 2520705 2448060 2020838 1726404 1505440 1266891 1074163 1022303 974008 904822 (4)جارية

معدل نمون م 
ج بأسعار 

 جارية 
_ 7.65 4.96 5.07 17.94 18.83 14.68 17.05 21.14 2.97 10.75 

معدل نمون م 
 2.22 2.92 2.21 2.22 2.22 2.00 2.20 2.22 2.92 2.22 _ ج بأسعار ثابتة

العبء الضريبي 
( 4)( /5نسبة )

% 
9.50 11.90 13.29 14.11 12.71 11.75 11.08 10.03 8.96 9.55 9.97 
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أي أي متوساااااااااط المااااااااادل السااااااااانوي لمسااااااااااهمة (. %43989إلااااااااى   2111عاااااااااام  جديااااااااد  
ةاااااااااإلل ال تااااااااار   % 43952قاااااااااد بلاااااااااغ  اةيااااااااارادات الماااااااااريبية فاااااااااي اةيااااااااارادات الااماااااااااة

وعلاااااى الااااارمم ماااااي ارت اااااائ هاااااذه النسااااابة  مقارناااااًة  ب تااااار  التسااااااينات  (،2111 -2111 
إذا مااااا قورناااات بمثيإلت ااااا فااااي دول الاااااالم ذلاااال ألن ااااا مياااار  ماااائيلةً  إال أن ااااا تاااااد نساااابةً 

و تبااااادو الحاجاااااة  ت الااماااااة أو حتاااااى نسااااابة بسااااايطة من اااااا،حتاااااى لتغطياااااة الن قاااااا كافياااااة  
هتماااااااام ب يااااااااد  اةيااااااارادات الماااااااريبية فاااااااي ظااااااال محدودياااااااة الماااااااوارد المتاحاااااااة لإل ملحاااااااةً 

والتراجااااااااا  الملحاااااااااوظ فاااااااااي اةيااااااااارادات الن طياااااااااة إذ ال يمكاااااااااي للدولاااااااااة االساااااااااتمرار فاااااااااي 
سياسااااات ا المالياااااة الااماااااة التاااااي جالااااات ماااااي قطاااااائ الااااان ط المصااااادر الرئيساااااي ةيرادات اااااا 

 والتقلبااااااات المرتبطااااااة وهااااااذا مااااااا جااااااال االقتصاااااااد السااااااوري متذبااااااذبًا مارمااااااًا للصاااااادمات
إذ تشااااااااير باااااااااض الدراسااااااااات إلااااااااى أي اةياااااااارادات بتذبااااااااذبات أساااااااااار الاااااااان ط الاالميااااااااة، 

الن طياااااااااااة قاااااااااااد تجااااااااااااو ت مسااااااااااااهمت ا نصاااااااااااى اةيااااااااااارادات الااماااااااااااة ةاااااااااااإلل الاقاااااااااااديي 
 .1المامييي

 االيرادات حجم الى والرسوم المرائ  حجم يومح الذي( 6  رقم البياني الشكل هنا ونورد
 .الدراسة  فتر  ةإلل الاامة

 ( يبين تطور حجم االيرادات الضريبية الى اإليرادات العامة2الشكل البياني رقم )

 

 
 
 

                                                           
العامة ، إذ ورد فيها "بعد أن أسهمت اإليرادات النفطية بقرابة ثلثي اإليرادات 72هيئة تخطيط الدولة، الخطة الخمسية العاشرة ص 1

خالل السنوات الخمسة األخيرة فإنها بلغت اآلن ذروتها وبدأت بالتراجع الذي سيستمر بنسبة نحو عشرة بالمائة سنويا طوال السنوات 
 الخمس القادمة. 
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 (6151-6111للفترة الزمنية ) والناتج المحلي اإلجمالي من اإليرادات العامة النفطية(: يبين نسبة اإليرادات 51الجدول رقم)

 )المبالغ بماليين الليرات السورية(
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام

اإليرادات 
 196102 128229 131361 99634 126987 106153 141150 161090 140647 176743 111485 (5النفطية )

اإليرادات العامة 
(6) 245574 305286 301658 320939 342465 356290 434865 458571 490904 600830 634425 

حلي الناتج الم
 (3اإلجمالي)

904822 974008 1022303 1074163 1266891 1505440 1726404 2020838 2448060 2520705 2791775 

(2)/ (1) 45.40 57.89 46.62 50.19 41.22 29.79 29.20 21.73 26.76 21.34 30.91 

(1)/(3) 12.32 18.15 13.76 15.00 11.14 7.05 7.36 4.93 5.37 5.09 7.02 

   مصرف سورية المركزي. (،6111، 6118. 6118، 6119، 6151النشرات الربعية لألعوام )المصدر: 

فااااي نساااا  مساااااهمة  اً وامااااح اً ( تذبااااذب15ويمكااااي أي نإلحااااظ مااااي ةااااإلل الجاااادول رقاااام   -
هذا التذبذ  إلى ةموئ  ويرج  وهبوط   في اةيرادات الاامة بيي ارت ائ   اةيرادات الن طية

السو  الن طية الاالمية. كما نإلحظ أيمًا تدني هذه النس   هذه اةيرادات لتقلبات أساار
نحاداري ل نتااج الن طاي ما  انة ااض ذا ينبئنا باالتجااه اةوه 2115منذ عام  كبير   بشكل  

أكثاار واقايااة عااي تطااور  الثاارو  الن طيااة واتجاه ااا نحااو النمااو . ومااي الم اام ألةااذ صااور   
فماي المإلحاظ أناه بااد ارت اائ  ي اةجماالي،تنسا  إلاى النااتل المحلااةيرادات الن طياة أي 

لتبلاااااغ  2111نسااااابة مسااااااهمة هاااااذه اةيااااارادات فاااااي النااااااتل المحلاااااي اةجماااااالي مناااااذ عاااااام 
بنساااابة   2117ل اااا عاااام  ( بااادأت باالنة ااااض الحااااد لتصااال إلاااى أدناااى قيماااة  18915% 
اااد للحكومااة يحاا  أال تغ لااه و أي تاادرل تمامااًا أنااه لاام ي ( وفااي هااذا األماار إنااذار  4.93% 

وأي  تامااال علاااى تطاااوير  لاااى مصااادر  ميااار مساااتقر  آيااال  للنماااو ،باةمكااااي االعتمااااد ع
  و النظام الماريبي و الجباائي و الرقاابي بماا يمكن اا ماي اكتشااى مطاارح ماريبية جدياد

و إتبااائ جمياا  األسااالي  الممكنااة التااي  مااي شااأن ا  الوصااول إلااى مطااارح أةاارة مة ااا ،
يض هاذا الانقص الحاصال فاي اةيارادات الن طياة ما  التة يى ماي الت ار  الماريبي لتااو 

 مرور ال مي.
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 (: معدل النمو الوسطي لكل من الناتج المحلي اإلجمالي واإليرادات الضريبية خالل الفترة52الجدول رقم )
 (6151-6111والفترة ) (،6111-6111) 

 6151- 6112من  6111-6111من  السنة 
  4.91                            5.06                           (5ج ث )معدل النمو السنوي الوسطي ن م 

  13.32                          10.89                         (6معدل نمو سنوي وسطي ن م ج ج )

  9.54                            15.96                         (3معدل النمو السنوي الوسطي للضرائب )

(3) - (1)                         10.90                            4.63  

 الباحثة.المصدر: النسب من إعداد 

( نإلحاظ أي ماادل النماو الوساطي السانوي للنااتل المحلاي اةجماالي 16مي الجادول رقام   -
 تااار  الثانياااة إلاااى ثااام انة اااض فاااي ال % 5916باألساااار الثابتاااة قاااد بلاااغ فاااي ال تااار  األولاااى 

في حيي نإلحظ أي الناتل المحلي اةجمالي باألساار الجارية حق  ماادالت  (،4991% 
 واتج ات هاذه( %11989نمو سنوية وسطية أعلى مي سابقه في ال تار  األولاى إذ بلغات  

 (.%13932المادالت نحو الصاود في ال تر  الثانية لتبلغ  

ل الوساااطي السااانوي للنااااتل المحلاااي اةجماااالي الماااادنإلحاااظ أي  (16وماااي الجااادول رقااام   -
كبااار ( مقابااال ماااادل نماااو وساااطي أ%11989  قاااد بلاااغ  ىاألولااا لل تااار  باألسااااار الجارياااة

(، فاااي حااايي %5917قااادرها   ( أي ب يااااد   %15996للمااارائ  لااان ا ال تااار  والتاااي بلغااات  
محلااااي ذ نمااااا الناااااتل اللثانيااااة  الةطااااة الةمسااااية الااشاااار (، إحاااادر الاكااااا ةااااإلل ال تاااار  ا

( ل يارادات %9954( مقابال  %13932اةجمالي باألساار الجارية بماادل نماو وساطي  
وهااذا  ،(%3978أي ت ااو  الناااتل فااي نمااوه علااى اةياارادات المااريبية بمقاادار   ،المااريبية
مااى التحصايل واالساتقطائ الماريبي ةاإلل ال تار  الثانياة ماي الدراساة نتيجاة  يدل على

ساااايطر  القطااااائ ال راعااااي وعاااادم القاااادر  علااااى : 1أهم ااااا مااااي األساااابا  تمااااافر مجموعااااة  
و انتشار الوحدات اةنتاجية الصاغير  ميار ال راعياة  ،اةماعه للمرائ  بالشكل المقبول

لماى الاوعي الماريبي  مما يحد القدر  على فرض المرائ  على األرباح الحقيقية نظراً 
 عي م ام ا. والت ر  الواس  ولكثر  اةع اسات وقصور اةدار  المريبية

ومااي األهميااة بمكاااي التطاار  فااي دراساااتنا إلااى م  ااومي الطاقااة المااريبية والااا س الماااريبي 
 واةيارادات الماريبيةباعتبارهما مي أهم المؤشرات التي تابر عي الاإلقاة بايي الادةل القاومي 

 في سورية. 
 

 

                                                           
، شهاب الدين، جمال، أثر الضريبة على القيمة المضافة في إعادة توزيع الدخل القومي في سورية )إنموذجاً(، رسالة ماجستير 1

 .111، ص2115-2114جامعة دمشق، كلية االقتصاد، قسم االقتصاد، 
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 (:0202-0222: الطاقة الضريبية والعبء الضريبي في سورية خالل الفترة )انيا  ث
 الطاقة الضريبية: -

ماااي اةيااارادات الماااريبية الممكاااي تحصااايل ا ماااي الااادةل  تمثااال الطاقاااة الماااريبية أقصاااى قااادر  
مااااي المحااااددات  إلااااى آةاااار تباااااًا لمجموعااااة   الطاقااااة مااااي بلااااد   وتةتلااااى هااااذه مااااا، القااااومي لبلااااد  
ي هناال وهاذا ياناي أ .1تميا  كال بلاد والديمومرافية التاي واالجتماعية والمؤسساتيةاالقتصادية 

تماااا  إللكااايحااادًا مايناااًا ماااي المااارائ  يجااا  أال تق ااا  فوقاااه الدولاااة لااادة عملياااة االساااتقطائ 
 ،البلاادفااي  وال تااؤثر ساالبًا علااى النشاااط االنتاااجي واالسااتثماري بالحاجااات الماارورية للمااواطنيي

يارفاه االقتصاادي والاذي ياتم االقتطاائ ماي ال اائض االقتصاادي للادةل القاومي  والم ترض أي
شااابائ الحاجاااات المااارورية إبأناااه: ذلااال الجااا س ماااي الااادةل القاااومي الاااذي ي ااايض عاااي  كالااادور

 . 2يةتلى باةتإلى ال ماي والمكاي نسبي   ي م  وم الحاجات م  وم  للسكاي وا  
 العبء الضريبي:  -
مااي الاادةل القااومي علااى  يااتم اقتطاعااه فاااإلً  عمااايسااتةدم مصااطلح الااا س المااريبي للتابياار  

لاى دور النظاام الماريبي فاي ع هامااً  مؤشاراً ياتبر الاا س الماريبي و  ،3مريبية شكل إيرادات  
كانياااة وقااادر  مي نصاااي  الاااا س الماااريبي أكبااار كانااات إعااااد  تو يااا  الااادةل فكلماااا كااااتحقيااا  إ

 مارفاة المؤشار هاذا ةاإلل ماي أيمااً  ويمكاي .4عاد  تو ي  الدةل أكبرالنظام المريبي على إ
 وال يكليااااة االقتصااااادية إمكانياتااااه إلااااى نساااابةً  بيةالمااااري إيراداتااااه رفاااا  مااااي البلااااد إمكانيااااة ماااادة

أو  أو اعتبااري   طبيااي   عات  أي شاةص   يق  علىويارفه الباض بأنه الا س الذي  ،الممكنة
ساانويًا  رأا المااالويقاااا بمقاادار مااا يحملااه هااذا الشااةص أو  ،مااا فااي لحظااة   علااى رأا مااال  

لااى الناااتل ياارادات المااريبية إةويمثاال الااا س المااريبي نساابة ا .5نساابًة إلااى طاقااة كاال من مااا
مكانيااة وا  ياباار عااي ماادة التااوا ي فااي الاادةل القااومي  ألنااهالجاريااة  باألساااارالمحلااي الصااافي 

المترتبة على  وااللت امات الجارية األعباسالمريبية مي هذا الدةل لتمويل  االقتطاعات تحقي 

                                                           
Pession, Carola: Nochietto, Richarrd, ( determining countries'tax effort), Instituto de Estudios Fiscales,     1  

working paper, 2010, p66                                                                                                                                              
                        

 .2111، 215-218ص لبنان بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات الرابع، الجزء السياسي، االقتصاد مبادىء محمد، دويدار، 2

Rojchaichaninthorn, Jeep:" Expanding taxable Minh le, Tuna& Dodson, Blanca Moreno& 3

capacity and reaching revenue potential: cross- country Analysis", working paper, 2008, p5. 
                                                                                                                                                                       

Richard M. Bird, Eric M. Zolt "Redistribution via taxation, the limited Role of the personal income     4

tax in developing countries, International studies program. Gerogia state university USA. Working 
paper 05- 07 March 2005, p21.                                                                                                                                
                                                                                                                                        

جاسم، مؤيد وهيب، طرق قياس العبء الضريبي، مجلة افاق اقتصادية، اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة االمارات العربية  5

 .63، ص2112، 89المتحدة، العدد
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كاار  الادالااة فااي تو ياا  الااا س كمااا ياباار عااي المقاادر  التكلي يااة ال رديااة التااي تاارتبط ب  ،الدولااة
 . 1المريبي

 :2يلي كما المريبي الا س حسا  يمكي
 االجمالي القومي الناتل/  المرائ  كتلة: المجمل المريبي الا س -
 القااومي الناااتل( / لحكوميااة االعانااات كتلااة – الماارائ  كتلااة:  الصااافي المااريبي الااا س -

 االجمالي 
 الناااااتل/  القطااااائ فااااي( االعانااااات كتلااااة – رائ الماااا  كتلااااة القطاااااعي المااااريبي الااااا س -

 .االجمالي القطاعي
ةاإلل فتاار  الدراساة الممتاد  مااي  (%11  المااريبي في ااالاا س متوساط يبلااغ  لساوريةوبالنسابة 

فاي ألمانياا  %45قياسًا بدول  أةرة متقدمة ونامية فقاد بلاغ   وهو منة ض  (، 2111-2111 
  (.في مصر %25وفي األردي  %24وفي الياباي  %31وفي أمريكا  %32و

لااااى لااااى كثاااار  الت اااار  إيااااراد المااااريبي فااااي سااااورية وياااااود انة اااااض اة والتجناااا  المااااريبي وا 
ع ااسات المااريبية التاي منحاات ب ادى دعاام االقتصااد الااوطني ورفا  مسااتوة االساتثمار فااي اة

 .3القطائ الةاص
لسياساة الماريبية ةإلل تحليل تطور الاا س الماريبي فاي ساورية أي نتبايي واقا  ا ويمكي مي

المنت جة ومدة مواسمت ا للظرى االقتصادي السائد ومرونت ا تجاه تغيرات الحالة االقتصادية 
االقتصاادي التاي تاؤدي  وماادالت النماوالماغوط التماةمية  ولتإلفي أثرةإلل فتر  الدراسة. 

لحصااايلة الحصااايلة الماااريبية علاااى اعتباااار أي ا وبالتاااالي  يااااد إلاااى  يااااد  المطاااارح الماااريبية 
المريبية تقاا مالبًا باألسااار الجارياة لاذا قاد يكاوي ماي األفمال لادة تتبا  تطاور اةيارادات 

  .4المريبية ربط ا بالناتل المحلي اةجمالي باألساار الجارية
 
 
 
 
 
 

                                                           
(، جمعية العلوم االقتصادية السورية، 2119ة السيوفي، قحطان، أدوات السياسة المالية في سورية )قراءة في الموازنة العامة للدول 1

 .147، ص24/2/2119ندوة الثالثاء االقتصادية الثانية والعشرون، دمشق، 
 .113، ص1985مطبعة جامعة دمشق،  الضريبي، والتشريع العامة المالية عصام، بشور،   2
 .71، ص2111-2116خطة الخمسية العاشرة، هيئة تخطيط الدولة، السياسات االقتصادية ومقومات االصالح القتصادي، ال 3
القاضي، حسين، "السياسة الضريبية في سورية، ندوة الثالثاء االقتصادي الرابعة والعشرون، جمعية العلوم االقتصادية السورية،  4

 .22، ص1/3/2111
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 لفترةا خالل الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل نمو(: يظهر مقارنة بين معدل نمو اإليرادات الضريبية 07الجدول رقم )

 )األرقام بماليين الليرات السورية(( 0222-0202)

معدل نمو اإليرادات الضريبية  اإليرادات الضريبية العام
 )%( 6111مقاسا  بعام 

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي مقاسا  بعام 

6111 )%( 

 الناتج/  الضريبية اإليرادات
 اإلجمالي المحلي

 ريبي()العبء الض

2000 85913 - 904822 - 9 
2001 115932 35 974008 8 12 
2002 135844 58 1022303 13 13 
2003 151558 76 1074163 19 14 
2004 161028 87 1266891 40 13 
2005 176931 106 1505440 66 12 
2006 191317 123 1726404 91 11 
2007 202627 136 2020838 123 10 
2008 219268 155 2448060 171 9 
2009 240640 180 2520705 179 10 
2010 278428 224 2791775 209 10 

 العامةالمصدر: العمليات المنفذة في الموازنة 

 ( نإلحظ ما يلي:17وبالنظر إلى الجدول رقم 

( مليوي ليار  ساورية 914822تطور الناتل المحلي اةجمالي باألساار الجارية مي مبلغ   -
بايي هاذيي  أي نما 2111عام ( مليوي لير  سورية 2791775إلى مبلغ   2111في عام 

مااااااادل نمااااااو ي (. أي أ%12911( بمااااااادل نمااااااو وساااااطي ساااااانوي  %218954الاااااااميي  
 (%1965 ماادل نماو النااتل المحلاي اةجماالي بمقادار على اةيرادات المريبية قد ت و  

لاى فتارتيي  منتايي أي ل تار  ال منياة إلادة تقسايم ا ساابقاً  حظنااولكننا ال ،ةإلل فتر  الدراسة
اةياارادات المااريبية قااد ت وقاات فااي نموهااا علااى الناااتل المحلااي اةجمااالي فااي فتاار  الةطااة 

إلل فتاار  الةطااة الةمسااية ( فااي حاايي حاادر الاكااا ةاا%5917 بمقاادار الةمسااية التاساااة 
ارياة وت او  ذ تراجات نسبة اةيرادات المريبية ماي النااتل المحلاي باألسااار الجالااشر  إ

وهذا لم ينسجم ما  الحالاة االقتصاادية التاي كانات  .%3978الناتل في نموه علي ا بمقدار 
بلغااات حياار  2114سااائد  إذ أي مااادالت التماااةم قااد بااادأت بالت ايااد مناااذ منتصااى عاااام 

نتيجااة اتبااائ الدولااة سياسااًة نقديااًة توسااايًة،  2115عااام  %1299ووصاالت الااى  1199%
ل  األساسية وةاصاًة الغذائياة من اا وتراجا  قيماة الليار  الساورية فاي وال ياد  في أساار الس
وكاااي مااي الم تاارض فااي هااذه الحالااة أي تكااوي الماارائ  ، 21151الرباا  األةياار مااي عااام 

 أداً  فاالة المتصاص ال ائض النقدي لكن ا لم تأةذ هذا الدور.

                                                           
 .49ص سابق، مرجع جمال، الدين، شهاب   1
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لي نإلحاظ أي هاذه النسابة ومي ةإلل تتب  نسبة اةيرادات المريبية مي الناتل المحلي اةجماا
عاام  %14ارت اع اا الاى  مواصالةً  %12إلى  2111وارت ات عام  2111عام  %9قد بلغت 
هااذا االتجاااه ال بااوطي لتصاال إلااى  مواصاالةً  2114 عااام مجاادداً لتاااود إلااى االنة اااض  2113

 .2111عام  %11الى  لترت   مجدداً  2118عام  9%
 .وعبئ ما المريبي ومير المباشر لمباشر  سنقوم اآلي بتحليل تطور كل مي المرائ  ا

 (: تطور إجمالي اإليرادات الضريبية ونسبة مساهمة كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة فيها58الجدول رقم )
 السورية(الليرات  بماليين)المبالغ  6151-6111خالل الفترة 

 .والنسب من إعداد الباحثة المذكورة،المصدر: المجموعة اإلحصائية لألعوام 

 
  (09المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم )

( ت او  نسابة مسااهمة المارائ  المباشار  7( و الشاكل رقام  18نإلحاظ ماي الجادول رقام   -
بلغااات هاااذه النسااابة  فقاااد لمباشااار فاااي إجماااالي اةيااارادات الماااريبية علاااى المااارائ  ميااار ا

قااد  ( للماارائ  مياار المباشاار  وهااذا األماار%19951 ( مقاباال %81942كوسااطي ساانوي  

ضرائب مباشرة
80%

ضرائب غير مباشرة
20%

يبيةيبين مساهمة كل من الضرئب والمباشرة وغير المباشرة في اجمالي االيرادات الضر (: 7)الشكل رقم 
(2010-2000)كوسطي سنوي للفترة الزمنية الممتدة بين 

ضرائب مباشرة ضرائب غير مباشرة

 العام
إجمالي 
اإليرادات 
 (5الضريبية)

الضرائب 
 (6المباشرة)

رائب غير الض
 (3المباشرة)

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
بأسعار 
السوق 
 (4الجارية )

(5(/)6) (5(/)3) 
العبء الضريبي 

( 6المباشر)
/(4) 

العبء الضريبي 
غير 
( 3المباشر)

/(4) 

2000 85913 64914 20999 903944 75.56 24.44 7.18 2.32 
2001 115932 91362 24570 974008 78.81 21.19 9.38 2.52 
2002 135844 112707 23137 1016519 82.97 17.03 11.09 2.28 
2003 151558 123301 28257 1074163 81.36 18.64 11.48 2.63 
2004 161028 127007 34021 1266891 78.87 21.13 10.03 2.69 
2005 176931 142090 34841 1506440 80.31 19.69 9.43 2.31 
2006 191317 159470 31847 1704974 83.35 16.65 9.35 1.87 
2007 202627 168270 34357 2017825 83.04 16.96 8.34 1.70 
2008 219268 176471 42797 2445060 80.48 19.52 7.22 1.75 
2009 240640 193611 47029 2519151 80.46 19.54 7.69 1.87 
2010 278428 221081 55107 2791775 79.40 19.79 7.92 2.05 
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ت ااو  حجاام الماارائ  المباشاار  فااي ال يكاال المااريبي علااى إذ أي  ،يجابيااة  إ ذو داللااة   يباادو
 ألي الماارائ  المباشاار  تلتاا م مباادأ ،مااريبيةعدالااة  قااد يباادو أكثاارالمارائ  مياار المباشاار  

شةصية المريبة و ت رض على المكل يي ب ا بالنظر إلاى أومااع م وظاروف م المايشاية 
و حجاام دةااول م بينمااا ت اارض الماارائ  مياار المباشاار  علااى جمياا  شاارائح المجتماا  باان ا 

 للادالة االجتماعية ومبادئ ا.  المادل و دوي النظر إلى شةصية المكلى وهذا مناى  

ماااي قبااال  التصااانيى المتبااا فاااي ظااال  الساااابقة دقيقاااةً  فاااي الحقيقاااة ال يمكاااي اعتباااار النسااا  -
اةدار  المالياااااة فاااااي ساااااورية والمةاااااالى لماظااااام دول الااااااالم التاااااي تصااااانى رسااااام اةن اااااا  

بنااد الماارائ  المباشاار  بينمااا تقااوم اةدار  الماليااة فااي سااورية بددراج ااا  االساات إلكي تحاات
الموا ناة الااماة لكال فاي  ةااص   تامال علاى إفاراد بناد   كماا ،مباشر تحت بند مرائ  مير 
يااارادات الدولاااة وبااادالت الةااادماتماااي فروقاااات األسااااار  ماااي  واساااتثمارات ا الااماااة بااادالً  وا 

إدراج ااااا تحاااات فئااااة الماااارائ  مياااار المباشاااار . ولااااو قمنااااا بتن ياااال فروقااااات رساااام اةن ااااا  
ياارادات  وباادالت الةاادماتاألساااار  وأماا نا فروقاااتاالساات إلكي مااي الماارائ  المباشاار   وا 

( الةتل اات نساابة 2111-2111ال تاار    المباشاار  ةااإللدولااة إلااى الماارائ  مياار ال أمااإلل
 ويمكااي أي ،1فااي اةياارادات المااريبية ومياار المباشاار مساااهمة كاال مااي الماارائ  المباشاار  
 .(19نإلحظ ذلل مي ةإلل الجدول رقم  

كل منهما في اإليرادات الضريبية خالل  بعد التعديل ونسبة مساهمة وغير المباشرة(: تطور الضرائب المباشرة 59الجدول رقم )
 الليرات السورية( بماليين( )المبالغ 6151-6111الفترة الزمنية )

 العام

 اإلنفاق
 آالفاالستهالكي 
 ل س

بدالت الخدمات 
يرادات  أمالك وا 

 مختلفة  إيرادات الدولة 

ضرائب غير 
مباشرة بعد 

 (0التعديل)

ضرائب مباشرة 
 (5بعد التعديل )

الضريبية  اإليرادات
 (3)/(2) (3)/(1) (3بعد التعديل )

2000 1182 25397 10000 57578 63732 121310 47.46 52.54 

2001 1500 29885 10500 66455 89862 156317 42.51 57.49 

2002 2900 29547 10000 273584 109807 383391 71.36 28.64 

2003 2000 30652 11000 71909 121301 193210 37.22 62.78 

2004 3000 27718 12933 77672 124007 201679 38.51 61.49 

2005 13000 25657 4900 78398 129090 207488 37.78 62.22 

2006 15000 35078 8017 89942 144470 234412 38.37 61.63 

2007 23270 47091 5700 110418 145000 255418 43.23 56.77 

2008 33000 46617 32412 154826 143471 298297 51.90 48.10 

2009 32000 47484 34000 160513 161611 322124 49.83 50.17 

2010 40000 42816 63700 203863 181081 384944 52.96 47.04 

 ( أما بقية األعمدة من حسابات الباحثة.6,3,4المصدر: المجموعة اإلحصائية لألعوام المذكورة بالنسبة لألعمدة )

أي المااااادل الوسااااطي الساااانوي لمساااااهمة الماااارائ  المباشاااار  فااااي  نإلحااااظ مااااي الجاااادول أعااااإله
للماارائ   %53953مقاباال  %46947إجمااالي اةياارادات المااريبية باااد التاااديل قااد بلااغ نحااو 

وهاااذا يظ ااار حقيقاااة السياساااة الماااريبية ميااار الاادلاااة التاااي حملااات الطبقااااات  ،يااار المباشااار م

                                                           
سورية )ية"، واقع وآفاق، مشروع رؤية استشرافية لمسارات التنمية القاضي، حسين،" محركات السياسة الضريبية في سور 1

 .19-18(، دمشق، غير منشورة، ص2125
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األعباااس التااي تتحمل ااا الطبقااة الغنيااة مااي ةااإلل  ياااد  نساابة الماارائ   وال قياار  ن اااالمتوسااطة 
 مير المباشر  وت وق ا على المرائ  المباشر  األقر  إلى الادالة. 

مرائ  المباشار  وميار المباشار  الةلال فاي تو يا  الاا س وقد يظ ر التحليل الم صل ألنوائ ال
الماااريبي بااايي فئاااات المجتمااا  وعااادم التاااواؤم بااايي دةاااول األفاااراد ومقااادرت م التكلي ياااة وبااايي ماااا 

 ي رض علي م مي مرائ  ورسوم.
 (. ومرائ  الثرو ونبدأ بالمرائ  المباشر  التي تشتمل على كل مي  مرائ  الدةل 

 وغير تجاريةوتجارية  ناعيةصوحرف ضريبة أرباح مهن  -
والناتج جمالي االيرادات الضريبية في إ ونسبة مساهمتهاوغير تجارية (: تطور ضريبة أرباح مهن صناعية وتجارية 02الجدول رقم )

 (0202-0222االجمالي بسعر السوق للفترة الزمنية الممتدة بين ) المحلي

 (0مهن ) ريبة أرباحض العام
 يبيةالضر  اإليرادات إجمالي

(5) 

 بسعر إجمالي المحلي الناتج
 (3) السوق

(1)/(2) (1)/(3) 

2000 52000 85913 903944 60.53 5.75 

2001 76450 115932 974008 65.94 7.85 

2002 94800 135844 1016519 69.79 0.93 

2003 105000 151558 1074163 69.28 9.78 

2004 112300 161028 1266891 69.74 8.86 

2005 114000 176931 1506440 64.43 7.57 

2006 126000 191317 1704974 65.86 7.39 

2007 125000 202627 2017825 61.69 6.19 

2008 119500 219268 2445060 54.50 4.89 

2009 133630 240640 2519151 55.53 5.30 

2010 144700 278428 2791775 51.97 5.18 

 دمشق، والنسب من إعداد الباحثة. المذكورة،المجموعات االحصائية لألعوام  اء،لإلحصلمصدر: المكتب المركزي 

وتماام هاااذه الماااريبة مااارائ  الااادةل علاااى األرباااح المتحققاااة فاااي كااال ماااي القطاااائ الااااام  -
 ومااي المإلحااظ فااي سااورية أي مااا يقاا  علااى عااات  أصااحا  األرباااح مااي عاا س   والةاااص،
 فبااد أي كانات هاذه الماريبة ت ارض سااابقاً  ،1إمكاناات م يتناسا  أبادًا ما  حجام ال ماريبي  
 وهااذه نساابة   1992ألااى ل.ا فااي عااام  711رباااح التااي ت يااد عااي مااي األ %92بمااادل 

عاام  51المرساوم التشارياي   فاي  اتة يما تم اة  قدمت حجة قوية للت ر  المريبيمرت 
بالنساااابة  %22و وشااااركات األشااااةاصبالنساااابة للمؤسسااااات ال رديااااة  %28( إلااااى 2116
أي كانت أعلى نسابة علاى دةال  المساهمة بادلباض الشركات  %14واألموال  لشركات
ي فاات نساابة مساااهمت ا غااوبل .2113عااام  24بموجاا  قااانوي الاادةل رقاام  %35األرباااح 

ي فااو نساابة مساااهمت ا  %62966تاار  الدراسااة فاالياارادات المااريبة كوسااطي ساانوي ةااإلل 
( 21م  قااومااي الجادول ر  %6.34كوسااطي سانوي   ر الساو االنااتل المحلااي االجماالي بساا

 2117ام عاوالناتل المحلي مناذ  المريبيةي االيرادات فنإلحظ بدس تدني نسبة مساهمت ا 
ناهيااال عاااي   ،كبااار ماااي حصااايلت ا طياااة التاااي تشاااكل الجااا س األيااارادات الن  اةنتيجاااة تراجااا

الت ر  المريبي المقتري ب ذه المريبة و الناتل بامه عي عادم نمال الاوعي الماريبي 
                                                           

سعيفان، سمير، توسيع قاعدة توزيع الدخل في اقتصاد السوق االجتماعي، جمعية العلوم االقتصادية، ندوة الثالثاء االقتصادية الحادية  1

 .35، دمشق، ص2118/ شباط/ 19والعشرون، 
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للدور الذي لابتاه بااض  إمافةً  ،المكل يي المتمثل بادم تصريح م بأرباح م الحقيقية لدة
ي ال االيااات ماا التشاارياات المااريبية فااي  ياااد  الت اار  المااريبي مااي ةااإلل إدةااال عاادد  

ماامي فئااة  بااًا بارت ااائ مقاادرت ا التكلي يااة_و التااي هااي ماروفااة مالاالقتصااادية ال امااة _ 
في ا الت ر  بساب  أسالو  التقادير الج افاي المتبا  الاذي يتايح الدةل المقطوئ التي يس ل 

التواطاااؤ بااايي المكل ااايي و مراقااا  الااادةل الاااذي أصااابح يقاااوم بال ياااارات الميدانياااة التقديرياااة 
بااااد أي كااااي التقااادير ياااتم  2116لااااام  51من اااردًا بااااد صااادور المرساااوم التشااارياي رقااام 

 .2113لاام  24القانوي مي ثإلثة أشةاص وف   مؤل ة   بدائية   بحمور لجنة  
 ضريبة رواتب وأجور: -

االجمالي  والناتج المحلييرادات الضريبية في إجمالي اإل ونسبة مساهمتهااتب واالجور (: تطور ضريبة الرو 00الجدول رقم )
 )ماليين الليرات السورية( (0202-0222بسعر السوق للفترة الزمنية الممتدة بين )

 العام
كتلة الرواتب 

 (0واألجور)

معدل نمو 
 الرواتب واألجور

ضريبة الرواتب 
 (5واألجور)

معدل نمو 
ضريبة 
الرواتب 
 واألجور

إجمالي 
اإليرادات 
 (3الضريبية )

الناتج المحلي 
إجمالي بسعر 

 ( 4السوق )

ضريبة الرواتب 
واألجور/ إجمالي 

اإليرادات 
 (3)/ (2)الضريبية

ضريبة (4)/(2)
الرواتب واألجور 
/الناتج المحلي 

الياإلجم  
2000 34832  5500  85913 903944 6.40 0.61 

2001 42668 22.50 6400 16.36 115932 974008 5.52 0.66 

2002 46137 8.13 7250 13.28 135844 1016519 5.34 0.71 

2003 57746 25.16 8000 10.34 151558 1074163 5.28 0.74 

2004 63029 9.15 3000 -62.50 161028 1266891 1.86 0.24 

2005 74280 17.85 6000 100.00 176931 1506440 3.39 0.40 

2006 85925 15.68 6000 0.00 191317 1704974 3.14 0.35 

2007 100676 17.17 6300 5.00 202627 2017825 3.11 0.31 

2008 114169 13.40 7000 11.11 219268 2445060 3.19 0.29 

2009 145021 27.02 8000 14.29 240640 2519151 3.32 0.32 

2010 154465 6.51 9000 12.50 278428 2791775 3.23 0.32 

 دمشق. المذكورة،المجموعات االحصائية لألعوام  لإلحصاء،المصدر: المكتب المركزي 

 ( نإلحظ ما يلي:21مي الجدول رقم  
إلاااااى  2111( ملياااااوي ل ا عاااااام 5511ا دادت ماااااريبة الرواتااااا  واألجاااااور ماااااي مبلاااااغ   -

( 12914وقد بلغ مادل النمو السانوي الوساطي   ،2111( مليوي لير  سورية عام 9111 
%. 

لغ المتوسط السنوي لنسبة مساهمة هذه المريبية في إجمالي اةيرادات المريبية ةإلل ب  -
( يمكاي أي نإلحاظ تراجااًا فاي 21الجادول رقام   وبالنظر إلى (،%3998ال تر  المدروسة  

أةذت بالتراج  لتصل إلى أدنى  2111( عام %6941هذه النسبة فباد أي بلغت نسبت ا  
إلاااى  2115( لتااااود مجاااددًا إلاااى االرت اااائ عاااام %1986 ر بمقااادا 2114ل اااا عاااام  قيماااة  

 2118مرت ااًة ماي جدياد عاام  2117( عاام %3911االنة اض إلى   ( مااود ً 3939% 
بسب   ياد  الروات  واألجور التي ش دت ا الابإلد آناذال لتحاافظ علاى اتجاه اا الصااودي 

هذه الماريبة فاي  ، كما تراجات نسبة مساهمة2111( عام %3923د ذلل حتى تبلغ  با
 .2111عام  %1932إلى  2111عام  %1961إجمالي الناتل المحلي اةجمالي مي 
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فيما يتال  بكتلة الروات  واألجور فقاد تام  يااد   الرواتا  واألجاور فاي كال ماي القطااعيي  -
 2118لااااام  24وفااا  المرساااوم التشاارياي رقااام  %25بنساابة  2118الاااام والةااااص عاااام 

 يااااد  الرواتااا  الشااا رية  2111لااان ا الااااام وقاااد شااا د عاااام  25 والمرساااوم التشااارياي رقااام
( ليار  ساورية  يمااى إلي اا  يااد  1511المقطوعة للاامليي في القطائ الاام بمبلغ قادره  

 %21ل ا و ياااد  قاادرها  11111مااي الرواتاا  واألجااور المقطوعااة دوي ال %31قاادرها 
ر  سورية فما فو  وذلال بموجا  لي 11111مي الرات  أو األجر الش ري المقطوئ والبالغ 

وهذه ال يادات المتإلحقة فاي السانوات األةيار   ،2111( للاام 41وم التشرياي رقم  المرس
بالااااادول ذات  نسااااابيًا مقارناااااةً  أدت الرت اااااائ األجاااااور االسااااامية إال أن اااااا ال تااااا ال منة ماااااةً 

 االقتصاديات المتشاب ة م  اقتصادنا .

 2111( مليااوي لياار  سااورية عااام 34832ي مبلااغ  وقااد ا دادت كتلااة الرواتاا  واألجااور ماا -
بماااادل نماااو سااانوي وساااطي  2111( ملياااوي ليااار  ساااورية فاااي عاااام 154465إلاااى مبلاااغ  

وهااذا يانااي أي مااادل النمااو الوسااطي الساانوي لكتلااة الرواتاا  واألجااور كاااي (، 16926% 
مااي جيااد  للةااروج  أكباار مااي مثيلااه لمااريبة الرواتاا  واألجااور وهااذه السياسااة تاتباار ةطااو ً 

 .2113مرحلة الركود االقتصادي التي أصابت البإلد حتى عام 

ةإلل فتر   وقد تم رف  الحد األدنى الما ى مي مريبة روات  وأجور في أكثر مي موم    -
أصاااااحا  الااااادةول المتوساااااطة علاااااى  الدراساااااة بغااااارض جاااااال هاااااذه الماااااريبة أقااااال وطاااااأ ً 

( مااي 86بة فااي الماااد   فباااد أي تاام تحديااد الحااد األدنااى الما ااى مااي المااري والمنة مااة،
( لياار  سااورية تاام رفاااه وفاا  المرسااوم 5111بمبلااغ   2113( لاااام  24قااانوي الاادةل رقاام  
( ليااار  ساااورية ليرفااا  ماااي 6111( إلاااى مبلاااغ  14/5/2119( تااااري   33التشااارياي  رقااام  

( ليااار  1511( ليااار  ساااورية كماااا تااام إدةاااال مبلاااغ  11111إلاااى مبلاااغ   2111جدياااد عاااام 
ةماااعه للمااريبة بموجاا  المرسااوم التشاارياي سااورية تاااويض تد فئااة إلااى أصاال الراتاا  وا 

/ 42/ رقاام التشاارياي المرسااوم مااي/ 1/ الماااد  ت(اااديلومااي ثاام تاام . 2111( لاااام 44رقاام  
 األدنى الحد رف  تمحير  2115لاام / 46/ رقم التشريايبالمرسوم  24/3/2111 تاري 

بسااب  ماااى  يبة مياار عادلااة  وماا  ذلاال ال الاات هااذه الماار ل ا،  15111إلااى  الما ااى
ةاصااًة فااي ظاال ظااروى الحاار  القاسااية التااي  المقاادر  التكلي يااة للشاارائح التااي تةماا  ل ااا

 .تش دها البإلد
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 ضريبة ريع رؤوس أموال متداولة: -

بكل من إجمالي اإليرادات  امونسبة مساهمته وضريبة ريع العقارات يمثل ضريبة رؤوس أموال متداولة (:66الجدول رقم )
 ماليين الليرات السورية() .(2010-2000) الزمنيةاإلجمالي بسعر السوق للفترة  والناتج المحليالضريبية 

 العام

ريع  ريبةض
رؤوس 
 أموال
 (0متداولة )

ريع عقارات 
(5) 

 تإجمالي اإليرادا
 (3الضريبية )

الناتج المحلي 
 رإجمالي بسع

 (4سوق )ال

(1)/(3) (1)/(4) (2)/(3) (2)/(4) 

2000 250 1100 85913 903944 0.29 0.03 1.28 0.12 

2001 250 1150 115932 974008 0.22 0.03 0.99 0.12 

2002 260 1340 135844 1016519 0.19 0.03 0.99 0.13 

2003 300 1400 151558 1074163 0.20 0.03 0.92 0.13 

2004 250 1465 161028 1266891 0.16 0.02 0.91 0.12 

2005 300 800 176931 1506440 0.17 0.02 0.45 0.05 

2006 600 1500 191317 1704974 0.31 0.04 0.78 0.09 

2007 500 1500 202627 2017825 0.25 0.02 0.74 0.07 

2008 850 1650 219268 2445060 0.39 0.03 0.75 0.07 

2009 850 1650 240640 2519151 0.35 0.03 0.69 0.07 

2010 1500 2000 278428 2791775 0.54 0.05 0.72 0.07 

 دمشق، والنسب من إعداد الباحثة. المذكورة،المجموعات االحصائية لألعوام  لإلحصاء،المصدر: المكتب المركزي 

 اةيارادات إجماالي فاي الماريبة هاذه مسااهمة نسابة تادني( 22  رقام الجادول ماي نإلحاظ أي يمكي
 ارت اع اا جلياً  ويبدو( %1928  سنوي كوسطي بةالنس هذه بلغت إذ الدراسة أعوام طيلة المريبية

 المحلاي النااتل ماي بنسابت ا يتالا  وفيما. المالية لألورا  دمش  سو  إحدار باد 2118 عام منذ
( %195-192  بااايي وتراوحااات واالساااتقرار بالثباااات اتسااامت قاااد النسااابة هاااذه أي فااانإلحظ اةجماااالي

 المالياة لاألورا  ساو  مياا  نتيجاة وثباتاه امطرح ا اساتقرار إلاى ذلال ويرجا  الدراساة أعاوام ةإلل
 .والسندات األس م تداول ةإلله مي يتم

 ضريبة ريع العقارات: -
 فااي مساااهمت ا بلغاات إذ المااريبة هااذه حصاايلة تاادني نإلحااظ( 22  رقاام الجاادول إلااى بااالنظر
 لمساااهمت ا الساانوي المتوسااط الماادل أمااا( %1919  ساانوي كوساطي اةجمااالي المحلااي النااتل
 إلى الحصيلة هذه تدني في السب  ويرج  ،(%1985  بلغ فقد المريبة اةيرادات اليإجم في

 :أهم ا المبررات مي مجموعة
 أتينااا واقتصااادية   اجتماعيااة   ألمااراض   الممنوحااة من ااا والدائمااة المؤقتااة السااةية اةع اااسات -

 .ساب  مبحر   في ذكرها على
 األةاذ دوي قديماة   لسانوات    الاائاد مينياةالتة( المالياة القيماة علاى الماتماد  التقدير أسلو  -

 .المت ايد  التمةم مادالت بالحسباي
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 أما فيما يتال  بمرائ  الثرو :
 اإلجمالي والناتج المحلي(: نسبة ضرائب الثروة ورأس المال إلى اإليرادات الضريبية 63الجدول رقم )

 السورية(الليرات  بماليين)المبالغ  6151-6111خالل الفترة 

 العام
ريع 

عرصات 
(5) 

رسم االنتقال 
على 
 (6التركات)

إجمالي اإليرادات 
 (3الضريبية )

الناتج المحلي 
اإلجمالي بسعر 

 (4السوق )
(1)/(3) (2)/(3) (1)/(4) (2)/(4) 

2000 35 250 85913 903944 0.04 0.29 0.00 0.03 

2001 35 400 115932 974008 0.03 0.35 0.00 0.04 

2002 30 600 135844 1016519 0.02 0.44 0.00 0.06 

2003 30 500 151558 1074163 0.02 0.33 0.00 0.05 

2004 30 600 161028 1266891 0.02 0.37 0.00 0.05 

2005 0 200 176931 1506440 0.00 0.11 0.00 0.01 

2006 0 200 191317 1704974 0.00 0.10 0.00 0.01 

2007 40 200 202627 2017825 0.02 0.10 0.00 0.01 

2008 50 100 219268 2445060 0.02 0.05 0.00 0.00 

2009 50 100 240640 2519151 0.02 0.04 0.00 0.00 

2010 50 100 278428 2791775 0.02 0.04 0.00 0.00 

 النسب من إعداد الباحثة. اإلحصائية،المجموعة  لإلحصاء،المكتب المركزي  المصدر:

 ضريبة ريع العرصات:  -

( ملياوي ليار  ساورية ةاإلل 35 -31يمكي أي نإلحاظ أي ماريبة الارصاات قاد تراوحات بايي  
 ( لترت اا  مجاادداً 2116 -2115( ثاام انااادمت حصاايلت ا ةااإلل عااامي  2114-2111ال تاار   

( 51( عنااد مبلااغ  2111 -2119 -2118وتسااتقر طيلااة األعااوام الثإلثااة   2117باااد عااام 
فاي إجماالي اةيارادات  جادًا و هاي األقال مسااهمةً  وهذه الحصيلة منة ماة   ،مليوي لير  سورية

( ةااإلل أعااوام الدراسااة فااي الوقاات الااذي كاناات  %1912المااريبية إذ بلغاات كوسااطي ساانوي  
و السب  في ذلل يرج  إلى عادم ، 1جمالي شبه مادومةنسبة مساهمت ا في الناتل المحلي اة

دار  مريبية ك ؤ  وعدم تقدير قيماة الارصاات بماا يتناسا  ما  القيماة ا  و  مرك ية   توفر سجإلت  
 .صلةبال تمت للواق   بل يتم اللجوس الى التقدير الثإلثي بطريقة   السوقية للاقارات

 ضريبة االنتقال على التركات والهبات والوصايا: -
إلى عدم دوريت اا ذلال  ويرج  ذللفي حصيلة هذه المريبة  اً ي الجدول الساب  نإلحظ تذبذبم

وقاااد بلغااات نسااابة مسااااهمة هاااذه الماااريبة فاااي  ل اااا.أن اااا تتحقااا  عناااد حااادور الواقااااة المنشااائة 
 .%( 192اجمالي االيرادات المريبية  

                                                           
 رسالة "، السورية العربية الجمهورية في القومي الدخل توزيع عدالة وأثرها في المالية السياسة دور تحليل" حسين، محمود رجب، 1

 .111ص ،2113-2112، فضلية عابد إشراف والتخطيط، االقتصاد قسم االقتصاد، كلية دمشق، جامعة ماجستير،



 
 

66 
 

يبة اةن ااااا  بتتباااا  تطااااور كاااال مااااي ماااار  المباشاااار  فساااانقومأمااااا فيمااااا يتالاااا  بالماااارائ  مياااار 
 ألهمية كل من ما:  والمرائ  الجمركيةاالست إلكي 

 بماليين) 6151-6111خالل الفترة  اإلجمالي والناتج المحلي(: نسبة ضرائب اإلنفاق إلى اإليرادات الضريبية 64الجدول رقم )
 السورية(الليرات 

 ( من إعداد الباحثة9-8-8-2)والعمودينالمصدر: المجموعة اإلحصائية لألعوام المذكورة 

 : Tax on Consumptionضريبة االنفاق االستهالكي -
بلغت نسبة مساهمة مريبة اةن ا  االست إلكي في الناتل المحلي  اةجمالي كوسطي سنوي 

 ا فاي إجماالي اةيارادات الماريبية بنسبة مسااهمت جدًا مقارنةً  منة مة   ( وهي نسبة  1972% 
بالدول التي تطب  نظام  مقارنةً  وتاتبر هذه النسبة مئيلةً  (%7913إذ بلغت كوسطي سنوي  

( 24و مااي الجاادول رقاام   ،الماارائ  الاامااة علااى االساات إلل أو المبياااات مثاال مصاار ولبناااي
يبية قااد تراوحاات نإلحااظ أي  نساابة مساااهمة ماارائ  اةن ااا  االساات إلكي فااي اةياارادات الماار 

مي ثم  بدأت هذه النسبة تتجه نحاو  ،(2114-2111( ةإلل ال تر   %2913-%1929بيي  
 3111بااااد أي كانااات  2111ملياااوي ليااار  ساااورية فاااي عاااام  41111إذ وصااالت الاااى  االرت اااائ

 2114لاااام  61ذلاال إثاار صاادور المرسااوم التشاارياي رقاام و   2114مليااوي لياار  سااورية عااام 
والاااذي كااااي ياااتم بموجباااه فااارض الماااريبة علاااى السااال   1987لااااام  15م الماااادل للقاااانوي رقااا

إال أي  نية ذات القادر  الشارائية الاالياة،والةدمات الكمالية التي ينحصر است إلك ا بالطبقة الغ
عماال علااى توسااي  الوعاااس المااريبي الةاماا  ل ااذه  2114لاااام  61المرسااوم التشاارياي رقاام 

مرورية واألساساية مامي دائار  السال  والةادمات المكل اة مي السل  ال وأدةل الاديد ،المريبة
باألعبااااس المايشاااية فاااي ظااال انة اااااض  دوي االكتااارار بحاااال الطبقاااات ال قيااار  المثقلاااة أصااااإلً 

علاااى التةلاااي عاااي هاااذه السااال  ذات  وعااادم قااادرت مالجاااامح  وماااإلس األساااااردةاااول م الحقيقياااة 
فاي األسااار ين ال كاهال الطبقاات  دياد  ج الطل  مير المري الذي سيقود م  ت ايده إلى ارت اائ  

 .ومنة مة الدةلالمتوسطة 
 

 العام

 ضرائب اإلنفاق
آالف ي االستهالك

 (0) س ل

الضرائب الجمركية 
(5) 

 

 إجمالي اإليرادات
 (3)الضريبية

الناتج المحلي 
 سعراإلجمالي ب

 (4سوق )ال

(0(/)3) (0(/)4) (5(/)3) (5(/)4) 

2000 1182 10170 85913 903944 1.38 0.13 11.84 1.13 

2001 1500 12500 115932 974008 1.29 0.15 10.78 1.28 

2002 2900 10800 135844 1016519 2.13 0.29 7.95 1.06 

2003 2000 15375 151558 1074163 1.32 0.19 10.14 1.43 

2004 3000 18816 161028 1266891 1.86 0.24 11.68 1.49 

2005 13000 20603 176931 1506440 7.35 0.86 11.64 1.37 

2006 15000 15000 191317 1704974 7.84 0.88 7.84 0.88 

2007 23270 16000 202627 2017825 11.48 1.15 7.90 0.79 

2008 33000 23000 219268 2445060 15.05 1.35 10.49 0.94 

2009 32000 25000 240640 2519151 13.30 1.27 10.39 0.99 

2010 40000 28000 522452 2791775 04.32 0.43 00.02 0.00 
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 :Tariff Taxesالجمركية الضرائب  -
 ذلل يرج  وقد متذبذ    بشكل   سورية في الجمركية الرسوم حصيلة وهبوط ارت ائ المإلحظ مي
 رتحري والتوجه نحو الاالمية المستجدات لمواكبة الجمركية التشرياات في المستمر التغير إلى

 فااي الرسااوم هااذه مساااهمة نساابة يجااال مااا وهااذا واةقليميااة الدوليااة االت اقيااات يااوائم بمااا التجااار 
 كمااادل النساابة هااذه بلغاات وبالمتوسااط الدراسااة فتاار  ةااإلل مت اوتااةً  المااريبة اةياارادات إجمااالي
 ةإلل الجمركية الحصيلة تطور ولدة تتب  نسبياً  منة مةً  النسبة هذه ( وتاد%7913  سنوي

 يلي: ما نإلحظ الدراسة ر فت
 لاام 266 المرسوم التشرياي صدور بسب  2111 عام باد الجمركية الحصيلة انة اض .1

 .%1 والسل  بنسبة المواد باض على الجمركية الرسوم بتة يض والقامي 2111
  بساااب االسااتيراد علاااى القيااود تة ااايض نتيجااة 2113 عاااام فااي باالرت اااائ الحصاايلة باادأت .2

نشاااس  المجاااور  البلااداي مااي الاديااد ماا  الحاار  التجااار  ات اقيااات  باايي الحاار التجااار   مناااط وا 
  وباض الدول المجاور . سورية

 الكبااارة الاربياااة التجاااار  منطقاااة اساااتحقاقات بساااب  2115 عاااام بااااد الحصااايلة انة مااات .3
 ت اقياةاال إلاى المنممة الاربية للدول المنشأ الوطنية السل  جمي  إع اس بموجب ا تم والتي
 .2115/ 1/1 تاري  مي بدساً  الجمركية لرسوما مي

 الن طيااااة الصااااادرات انة اااااض بسااااب  2117- 2116 عااااامي باااايي الماااارائ  انة ماااات .4
يراي(.  تركيا والدول المجاور  سورية بيي الحر  التجار  وبسب  ات اقيات  وا 

 أماام االساتيراد باا  فاتح بسا  2118 عاام منذ الجمركية الحصيلة  ياد  نإلحظ أي يمكي .5
 .الةاص طائالق

وكما الحظنا في المبحر الساب  أي جمي  المؤشرات اتج ات نحاو ال باوط ةاإلل فتار  الةطاة 
فبالنسااابة لكااال ماااي النااااتل الةمساااية الااشااار  عماااا كانااات علياااه فاااي الةطاااة الةمساااية التاسااااة 

المحلاااي اةجماااالي والصاااافي بساااار الساااو  والنااااتل المحلاااي الصاااافي بتكل اااة عوامااال اةنتااااج 
في مادالت نموها في فتر  الةطة الةمسية الااشر  فقد أصبحت على الترتيا   جااً الحظنا ترا

باااد أي بلغااات هاااذه الماااادالت ةاااإلل الةطاااة الةمساااية التاسااااة علاااى (% 592، 4991،4992 
 الااااام الحكاااومي فااانإلحظ أيمااااً  ل ن اااا وبالنسااابة   (%6914 ،5913 ،5916  ن اااا الترتيااا 

(% باااد أي بلااغ ةااإلل 11933الثانيااة مااي الدراسااة الااى   تراجاااًا فااي مااادالت نمااوه فااي ال تاار 
فااي مااادالت نمااو االسااتثمار بشااقيه  (% كمااا الحظنااا تراجااااً 11991الةطااة الةمسااية التاساااة 

( لإلساتثمار الةااص %21938فبد أي كانت هذه الماادالت فاي ال تار  األولاى   الاام والةاص
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( %7922ت ةااإلل ال تاار  الثانيااة  ( لإلسااتثمار الحكااومي لتصاابح هااذه المااادال%8961مقاباال  
 ( لإلستثمار الحكومي.%1967لإلستثمار الةاص و  

الماااارائ  مااااي  ونالاااام أي االتجاااااه ال بااااوطي لإلقتصاااااد ومااااي كاااال مااااا تقاااادم يمكااااي أي نإلحااااظ
فااي يااد الحكومااة تقااوم مااي ةإلل ااا باادف  عجلااة االقتصاااد الراكااد  ماليااةً  الم تاارض أي تكااوي أدا ً 

والرةاااااس فتاااارات االنتااااااش  و يادت ااااا فاااايأوقااااات الكساااااد  عااااي طرياااا  ة ااااض الماااارائ  فااااي
التماااةمية إال أي ماااا حااادر ال  وكااابح االتجاهاااتال اااائض النقااادي مااي االقتصااااد  المتصاااص

يشاااير الاااى حساااي اساااتةدام هاااذه األدا  فقاااد نماااا النااااتل المحلاااي اةجماااالي ةاااإلل فتااار  الةطاااة 
تااي لاام تسااتط  أي تجاريااه فااي الةمسااية الااشاار  بمااادل نمااو أكباار مااي مااادل نمااو الماارائ  ال
فكماا نالام أي المارائ  تساتةدم  النمو على الرمم مي ارت ائ مادالت التمةم في تلل ال تر .

ف اي حالاة الركاود ينبغاي  يااد  الطلا  الكلاي  في عإلج مشكلتي الركاود والتماةم، فاالة   كأدا   
ية لألفااراد وعااي ويااتم ذلاال مااي ةااإلل تة اايض الماارائ  المباشاار  ب اادى  ياااد  الاادةول الصاااف
تاالي رفا  مساتوة طري  تة يض المرائ  مير المباشر  بما يؤدي إلى انة اض األسااار وبال

أما فيما يتال  بمشكلة التمةم التاي هاي عباار  عاي  يااد  الكتلاة النقدياة االست إلل الةاص، 
التشغيل عي قيم المنتجات الكلية الحقيقية التي يستطي  الج ا  اةنتاجي إنتاج ا عند مستوة 

الكامل فاي تة يض الطل  الكلي هو الحل لمشكلة التمةم مي ةاإلل فارض مارائ  جدياد  
 .أو رف  أساار المرائ  القديمة
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 المبحث الرابع
 وااليرادات العامةا على الناتج المحلي السورية وآثاره والحرب األزمة

 (6151-6155خالل الفترة الزمنية )
 :تمهيد 

الحالياااة كااااي مأسااااويًا علاااى المساااتوة الكلاااي لإلقتصااااد  والحااار فياااه أي وقااا  اال ماااة مماااا ال شااال 
لااي روى الحاليااة التااي تماار ب ااا سااورية وفااي ةماام الظااية، االقتصااادالتنميااة  مسااير وعلااى السااوري 

يكوي مي الس ل التحق  مي صحة البيانات المالية و االقتصادية المتوفر  بسب  ةروج الاديد مي 
، والتاادمير الحاصاال فااي باااض المؤسسااات اةنتاجيااة والبنيااة التحتيااةطر  الدولااة، المناااط  عااي سااي

وم  ذلل سنقوم في هاذا المبحار بتقاديم صاور  مقرباة للواقا  االقتصاادي و الماالي فاي ساورية بااد 
وذلاااال للوقااااوى علااااى أهاااام المؤشاااارات  0222التااااي حلاااات ب ااااا منااااذ مطلاااا  عااااام  والحاااار اال مااااة 

سااااهم فاااي تحدياااد الومااا  الاااراهي والمتمثلاااة باةن اااا  الااااام وااليااارادات االقتصاااادية والمالياااة التاااي ت
 .لموا نة والناتل المحلي اةجماليالاامة وعج  ا
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 والحرب في ظل األزمة الناتج المحلي اإلجماليأوال : 
علاى فاي ماادالت النماو االقتصاادي  بتراجا   كبيار   والحر  الحالياةمي الطبياي أي تتسب  األ مة 

الاموم والناتل المحلي اةجمالي ةاصًة في ظل الاقوبات االقتصاادية الم روماة ماي دول أوروباا 
وأمريكاااا واالماااطرابات األمنياااة التاااي أدت الاااى تراجاااا  النشااااط االقتصاااادي وشااال عملياااات النقاااال 

ةااإلل  كبياار    واالنتقااال لألفااراد والساال ، فقااد تراجاا  نمااو الناااتل المحلااي اةجمااالي فااي سااورية بنساابة  
سنوات اال ماة عماا كااي علياه قبل اا، إذ قادر صاندو  النقاد الادولي انكمااش هاذا النااتل ألكثار ماي 

. حياااار كاناااات مااااادالت االنكماااااش فااااي الناااااتل المحلااااي 02221عااااام منااااذ اناااادالئ اال مااااة  22%
على التوالي:  0222والرب  االول والثاني والثالر والراب  مي الاام  0220و 0222االجمالي في 

(، وقاااد اساااتمر االنكمااااش االقتصاااادي للنااااتل عاااام 22.1، 21.0، 29.2، 22.2، 22.1، 2.9 
، و قااد عاارض تقرياار اللجنااة %9.12ليبلااغ  0222أقاال ممااا كاااي عليااه عااام  لكااي بدرجااة   0222

 22االقتصااادية واالجتماعيااة لغاار  آساايا  اةسااكوا( انة اااض حجاام الناااتل المحلااي اةجمااالي مااي 
، بمااااادل 0220مليااااارًا فااااي  22، ثاااام  إلااااى 0222مليااااار فااااي  22إلااااى  0222مليااااار دوالر عااااام 

 وقاااااد ، %22.2، بماااااادل انة ااااااض 0222ملياااااار دوالر عاااااام  22، ثااااام إلاااااى %01.2انة ااااااض 
 .%22.2مليار دوالر، بمادل انة اض  02إلى  0222نة ض في ن اية عام ا

 الليرة السورية ملياراتلثابتة ( ا6111(: يبين تطور الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار )61)الجدول رقم 
 6154 6153 6156 6155 العام

 229 202 921 2222 الناتج المحلي االجمالي

معةةةةةةةةةدل نمةةةةةةةةةو النةةةةةةةةةاتج 
 المحلي االجمالي

-2.48 -30.83 -36.61 -9.84 

 الموازنات العامة لألعوام المذكورة والنسب من إعداد الباحثة.
 

 
 

                                                           
: االلكتروني الموقع عن 8/5/2114 الحياة، جريدة االزمة، خالل %41 بنسبة انكمش السوري االقتصاد: النقد صندوق 1

www.alhayat.com. 
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نمااو الناااتل المحلااي اةجمااالي  حجاامنإلحااظ تراجاا  ( 1م ( والشااكل البياااني رقاا02ماي الجاادول رقاام  
وال تة ااى أساابا  هااذا  ،0222مليااار لياار  سااورية عااام  229مليااار لياار  سااورية حتااى  2222مااي 

عي المرك   صادر   حس  تقرير  إذ قدرت الةسائر التي تكبدها االقتصاد السوري  التراج  عي أحد  
ملياااار دوالر أمريكاااي باألسااااار  020.2   0222عاااام  حتاااى ن اياااةالساااوري لبحاااور السياساااات 

باألساار الثابتاة.  0222، أي ما مادله نحو أرباة أمااى الناتل المحلي اةجمالي لاام الجارية
أماارار فااي  %22.2مااي الةسااار  االجماليااة و %29.2وشااكلت ةسااار  الناااتل المحلااي اةجمااالي 

 . 1اال مةي االن ا  الاسكري نتيجة والتي تمثل ال ياد  ف %2.2إلى  المة وي الرأسمالي، إمافةً 
 دات والنفقات العامة وعجز الموازنة في ظل االزمةاإليرا ثانيا :

 االن ا  الاام: 
 بمليارات الليرة السورية (6151-6155خالل الفترة الزمنية )الجاري واالستثماري  بشقيه نفاق العاماإل (: يبين 62)الجدول رقم 
 6151 6154 6153 6156 6155 العام

 2222 2292 2212 2202 122 (5إجمالي االنفاق )
 2222 2222 2221 922 222 (6االنفاق الجاري)

 222 212 022 222 212 (3االستثماري)االنفاق 
 73.62 72.66 80.12 71.72 54.49 (5)/( 6نسبة )
 26.38 27.34 19.88 28.28 45.51 (5) /( 3نسبة )

 لألعوام المذكورة والنسب من إعداد الباحثة.المصدر: الموازنات العامة للدولة 

 
 0222ملياار ليار  ساورية عاام  122حجام االن اا  الااام ماي تطور( 02نإلحظ مي الجدول رقم   

 االن ااا  فااي التوساا  ، ويرجاا  هااذا اال دياااد الكبياار إلااى0222مليااار لياار  سااورية عااام  2222الااى 
                                                           

المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة واألونروا، االغتراب والعنف في سورية: تقرير يرصد آثار  1

 .28، دمشق، سورية، ص2114األزمة السورية خالل العام 
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 الدولاة اساتمرارالقاو  الشارائية لليار  الساورية و  تراجا  نتيجاة اال ماة سانوات ةإلل الجاري بشقه الاام
 جاا س تةصاايصو  والك رباااس، والمااا وت( والسااكر والاار   القمااح الساال  مااي للاديااد الاادعم تقااديم فااي
 إلااى وتحول ااا األحاادار تطااور باااد ةاصااةً  والاسااكرية األمنيااة الامليااات لتموياال الن قااات مااي كبياار
( %22.20ي االن ااا  الاااام كوسااطي ساانوي  وقااد بلغاات نساابة االن ااا  الجاااري مااي إجمااال .حاار 

تة ااايض هاااذا االن اااا   ( ل ن اااا  االساااتثماري كوساااطي سااانوي ايماااًا حيااار تااام%09.21مقابااال  
ي الحكومة قد رك ت على رصد االعتمادات االستثمارية للمشاري  ذات نس  التن يذ االستثماري أل

وتاااأميي االحتياجاااات األساساااية  المرت ااا  والتاااي تةااادم سااالة اةنتااااج السااالاي ماااي الماااواد األساساااية،
ملياار ليار  ساورية  22 يااد  الن قاات االساتثمارية بمقادار نإلحظ  0222واطنيي، ولكي في عام للم

وهااااذا يؤكااااد علااااى التوجااااه لتوسااااي  االسااااتثمار الاااااام و اعاااااد  اعمااااار الماااادي  0222عااااي موا نااااة 
 الصناعية باد التدمير الحاصل في شركات ومؤسسات القطائ الاام. 

 يرادات الاامة:اة
 ( بمليارات الليرة السورية6151-6155(: يبين اإليرادات العامة للفترة الزمنية )68)الجدول رقم 

 6151 6154 6153 6156 6155 العام

 996 883 238 995 248 االيرادات العامة
 315 358 589 688 411 اإليرادات الجارية

 لمذكورة.المصدر: الموازنات العامة للدولة لألعوام ا

 
االياااارادات الاامااااة لة ينااااة الدولااااة، جااااراس فااااي  حاااااد   بتراجاااا    سااااورية فاااايو الحاااار   اال مااااة تسااااببت

 تواجاد نتيجاة فادحاة لةسائر هذا القطائ تارضعي االنة اض الحاد في اةيرادات الن طية الناتل 
 التاي رهابياةاة التنظيماات تسايطر حيار ،تركيا م  الحدودية المنطقة في الن ط وآبار حقول أمل 
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 أوروبااا دول باااض الااى ببيا ااا وقاماات تركيااا عباار الاان ط مااي البرامياال مإلياايي ت رياا  علااى عملاات
 النقل وصاوبة القطائ هذا في المستثمر  األجنبية الشركات مي الاديد وانسحا  ،األساار أبةاب

 عاااام لياااوما فاااي برميااال ألاااى 02.2 اةنتااااج فبلاااغ الن طاااي اةنتااااج تراجااا  الاااى أدة مماااا واالنتقاااال
 لتراجا  أدت أةارة ألسابا    إمافةً  ،0221 عام اليوم في للبرميل ألى 222 كاي أي باد 0222

بااااض  تااادهوركتراجااا  األربااااح الصاااافية للشاااركات المملوكاااة ماااي قبااال الدولاااة و  الااماااة اةيااارادات
 .التقليديااة الماارائ  مصااادر مااي الاديااد وتماارر والتجااار ، السااياحة قطااائالقطاعااات ال امااة مثاال 
لااماة فاي ساورية ةاإلل فتار  تطاور اةيارادات ا( 22البيااني رقام  والشاكل( 02يظ ر الجدول رقام  

الجاريااة والتااي تشاامل االياارادات المااريبية و باادالت أمااإلل الدولااة  ل ياارادات بالنساابة أمااا. الحاار 
ملياار ليار  ساورية عاام  219الاى  0222مليار ليار  ساورية عاام  222فنإلحظ أن ا انة مت مي 

مااي المشاااري  الاامااة والةاصااة وتاادني اسااتغإلل الطاقااة االنتاجيااة  كبياار   بسااب  توقااى عاادد   0222
 0222عاام  تراج  االنتااج الن طاي، وتظ ار االيارادات الجارياة ارت اعااً ت النقل واالنتقال و ومشكإل
 ليل  وهذا د ،0222مليار لير  سورية عام  222مليار لير  سورية وتستمر باالرت ائ الى 221لتبلغ 

علااى تحسااي مسااتوة النشاااط االقتصااادي وباادس عااود  عجلااة االنتاااج تاادريجيًا الااى المسااتوة الااذي 
الماريبية والتاي  ل يارادات. وبالنسابة إلاى ارت اائ ماادالت التماةم إماافةً  كانت عليه قبال اال ماة

 ت اعائادا انة ااض لاىإتشاير  التقاديرات ب اا اال أي ةاصاة   كاي مي الصاوبة التوصل الاى بياناات  
التقاديرات ذ بلغات نسابت ا ماي النااتل المحلاي اةجماالي حسا  إ ،اال ماة سانوات ةاإلل كبير   بشكل  

( عااااام %2.2ثااام الااااى   0220( عااااام %2.0لتتراجاااا  هاااذه النساااابة الاااى   0222 عاااام( 1.2% 
ي تااادهورها فاااي ظااال انكمااااش النااااتل وا   0222( عاااام %2.2االنة ااااض لتبلاااغ   مواصااالةً  0222

 .1في أرقام الموا نة الاامة للدولةبتامي  الاج    د تسبالمحلي اةجمالي ق
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 عج  الموا نة الاامة:
 ( األرقام بمليارات الليرة السورية6151-6155(: يبين تطور عجز الموازنة خالل الفترة من )68)الجدول رقم 

 0202 0204 0201 0200 0200 العام

 222 222 222 222 212 العجز في الموازنة

 مصدر الموازنات العامة لألعوام المذكورةال
 

 
ملياار  212نإلحظ ا دياد الاج  في الموا نة مي  (22( والشكل البياني رقم 01مي الجدول رقم  
( مليااار لياار  سااورية نتيجااة االن ااا  الاااام 222  0222ليبلااغ ذروتااه عااام  0222لياار  سااورية عااام 

 المت ايد والمقتري بتدهور اةيرادات الاامة  
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 الثانيالفصل 

 فيها والعوامل المؤثرةالحصيلة الضريبية 
 دور التنظيم الفني الضريبي في مرونة الحصيلة  األول:المبحث 

 ودورها في مرونة الحصيلة الضريبيةطبيعة األوعية الضريبة  الثاني:المبحث 

 صادي والدخلتجاه تغيرات الوضع االقت الضريبية المطارحمرونة المبحث الثالث: 
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 تمهيد:
والسياسااااااية وتطااااااور اةتلااااااى المانااااااى المقصااااااود مااااااي المااااااريبة باااااااةتإلى األنظمااااااة االجتماعيااااااة 

األمااااااااار الاااااااااذي أدة إلاااااااااى تناااااااااامي دور  التااااااااااري ،الديمقراطياااااااااة والبرلمانياااااااااة عبااااااااار  المؤسساااااااااات
ياااااة تقاااااوم قياد أدا    وتحول اااااا إلاااااى مالياااااةً  إطارهاااااا الحياااااادي بكون اااااا أدا ً  وةروج اااااا مااااايالمااااارائ  

. مسااااابقاً  واالجتماعياااااة والسياساااااية المرساااااومةبتوجياااااه الدفاااااة نحاااااو تحقيااااا  األهاااااداى االقتصاااااادية 
حكومااااات تسااااتطي  مااااي فااااي يااااد ال طياااااةً  وعلااااى هااااذا كاااااي البااااد للنظااااام المااااريبي أي يكااااوي أدا ً 

عاااااااد  التااااااوا ي واالسااااااتقرار االقتصااااااادي ةإللااااااه تصااااااحيح اال وبالوقاااااات ةااااااتإلالت االقتصااااااادية وا 
 وامتصاااااص ال ياااااد اةياااارادات المااااريبية الإل مااااة لتغطيااااة ن قااااات الدولااااة المت ايااااد  تااااوفير  ن سااااه

جمياااا  المطااااارح المااااريبية المتااااوفر  فااااي  والوصااااول إلااااىالحاصاااالة فااااي الاااادةل القااااومي وتابئت ااااا 
 الماااااريبية والتااااايذلااااال الباااااد ماااااي تاااااوافر المروناااااة الدةلياااااة ل يااااارادات  وكاااااي يتحقااااا االقتصااااااد. 

أي التغياااااار النساااااابي  القااااااومي،المااااااريبي للتغياااااارات فااااااي الاااااادةل  تااااااارى بماااااادة اسااااااتجابة اةيااااااراد
ي الاااادةل أساااابي فااااي الاااادةل القااااومي علااااى اعتبااااار فااااي اةيااااراد المااااريبي الناااااتل عااااي التغياااار الن
مااااااي الواحااااااد  أكبااااااركاناااااات المرونااااااة  وقاعاااااادت ا فاااااادذاالقااااااومي هااااااو مصاااااادر الحصاااااايلة المااااااريبية 

ي النظاااااام دلواحاااااد الصاااااحيح فاااااقااااال ماااااي اأكااااااي  إذاأماااااا  الصاااااحيح فااااااي النظاااااام الماااااريبي ماااااري  
 .1المريبي مير مري

و تلاااااااااا  التشاااااااااارياات والسياسااااااااايات المااااااااااريبية دورًا هاماااااااااًا فااااااااااي الاااااااااتحكم بمرونااااااااااة المطااااااااااارح 
و ذلاااااال مااااااي ةااااااإلل القواعااااااد  ا للتغياااااارات االقتصااااااادية الحاصاااااالة، المااااااريبية  وماااااادة اسااااااتجابت

يااااااااار الماااااااااد  واألسااااااااالي  المت باااااااااة فااااااااي التنظاااااااايم ال نااااااااي للمااااااااريبة والمتماااااااامي كااااااااإًل مااااااااي اةت
 مااااااريبة و طااااار  تحديااااااد وتقاااااادير قيمت اااااا، و أسااااااالي  رباااااط الماااااارائ  وتحصاااااايل ا،الةامااااااة لل

إذ تتاااااأثر الحصااااايلة الماااااريبية بالسياساااااات و التشااااارياات الماااااريبية النافاااااذ   فكلماااااا كانااااات هاااااذه 
كانااااات أكثااااار قااااادرً   االقتصاااااادي للدولاااااة، مااااا  الواقااااا  ومنساااااجمةً  وشااااااملةً  التشااااارياات موماااااوعيةً 

 أوس  و أكثر عدالًة. يد على المطارح المريبية بشكل  على وم  ال
 والتشاااااااارياات والواقاااااااا ونؤكااااااااد هنااااااااا علااااااااى ماااااااارور  التااااااااواؤم باااااااايي ممااااااااموي هااااااااذه السياسااااااااات 

االقتصاااااادي القاااااائم بماناااااى أال تكاااااوي هاااااذه التشااااارياات جااااااه ً  ومنقولاااااًة ماااااي بلاااااداي  أةااااارة ذات 

                                                           
المتوكل، مصطفى حسين، محددات الطاقة الضريبية في الدول النامية مع دراسة للطاقة الضريبية في اليمن، مجلة دراسات استراتيجية، مركز 1

 .9ص ،36وث االستراتيجية، العدداإلمارات للدراسات والبح
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نمااااا يجاااا  أي تكااااوي وليااااد  الوماااا  ،مةتل ااااة   اقتصااااادية   طبياااااة    مااااا ومصااااممةً  القااااائم فااااي بلااااد   وا 
فمااااا  البلااااد،تو ياااااه فااااي هااااذا  وحجمااااه وطاااار بحياااار تتناساااا  والتركياااا  ال يكلااااي للاااادةل القااااومي 

يمكاااااي تطبيقاااااه ماااااي تشااااارياات  وسياساااااات  ماااااريبية  فاااااي بلاااااد ماااااا قاااااد ال يكاااااوي صاااااالحًا للتطبيااااا  
 آةر.في بلد  

ثاااار كاااال من مااااا علااااى ماااادة أو المااااريبي  والتنظاااايم ال ناااايونظاااارًا ألهميااااة طبياااااة الماااااد  المااااريبية 
ساااااانقوم فااااااي هااااااذا ال صاااااال  واالقتصااااااادية،اسااااااتجابة حصاااااايلة المااااااريبة تجاااااااه التقلبااااااات الظرفيااااااة 

 بدراسة باض التشرياات المؤثر  في مرونة هذه الحصيلة.
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 المبحث األول
 دور التنظيم الفني الضريبي في مرونة الحصيلة الضريبية

 للضريبة: أوال : طرق تقدير العناصر الخاضعة
تتااأثر الحصاايلة المااريبية باألساالو  المتباا  فااي تقاادير الماااد  الةاماااة للمااريبة فكلمااا كاااي هااذا 

فاي حايي  أوس ، المريبية بشكل   وسادت الادالةا دادت مرونة الحصيلة المريبية  األسلو  دقيقاً 
المااريبة  المااد  موماوئ عااي تقاديرأي هاذه الحصايلة تتنااقص مرونت اا عنااد إتباائ أسالو   قاصار  

 دقي .بشكل  
وهنا يق  على عات  المشرئ الماريبي مساؤولية اةتياار األسالو  األمثال فاي تقادير قيماة المطاارح 

بحياار اكتشاااى الماااد  المااريبية وتقااديرها، المااريبية المتاحااة والااذي يماامي الدقااة والساا ولة فااي 
مااريبيًا إمااافيًا يقاا   ئاااً فالمغاااال  فااي التقاادير تانااي عب، يااوا ي باايي مصاالحة المكلااى والة ينااة مااااً 

ي تقصير اةدار  اًا قويًا للت ر  مي دف  المريبة، بالمقابل فدعلى عات  المكل يي و هذا ياني داف
كانة ااض الك ااس  و الةبار  أو المحاباا  والتواطاؤ ما   المريبية في التقدير الناتل عي عد  أسبا   

تصاا  فااي ةدمااة أهااداى    ااا إلااى قنااوات  المكل اايي ي ااوت علااى الة ينااة الاامااة أمااوااًل يمكااي توجي
 .ة االقتصادية واالجتماعية للدولةالتنمي

 قسميي:ويمكي تقسيم طر  تقدير قيمة المطارح المريبية إلى 
 مباشر   طر    -
 مباشر   مير طر    -

 الضريبة:مباشرة في تقدير مطرح لاالطرق  -أ
  المكلف:اإلقرار المقدم من 

أعمالااه  ودةلااه ونتااائلبتقااديم تصااريح  يتماامي مقاادار ثروتااه ووفاا  هااذا النااوئ يلاا م القااانوي المكلااى 
فالمكلى هو الشةص الوحيد الذي يملل جمي   ماليًة،ةإلل مد    منية  محدد  مالبًا ما تكوي سنًة 

وبالتاالي الحصاول  ودقيا  ،المالومات الإل مة للوصول إلى حقيقة الماد  المريبية بشكل  منمابط   
للتقلبااات والمتغياارات االقتصااادية الطارئااة  عاليااة   اسااتجابة   ذات ومرنااة   علااى حصاايلة  مااريبية  وفياار   

 الدةول.على 
وماي الجلااي هنااا أي نجاااح هاذه الطريقااة هااو رهااي الااوعي الماريبي والشاااور القااوي بالمواطنااة لاادة 

بايي المصاالحة  فاي ظال وجاود تااارض   ةاصااةً  ،ما  السالطات الماريبية وتاااون م الكبيارالمكل ايي 
لاام تتااوافر  الماارائ ، فاادذامااي  ممكااي   الةاصااة المتمثلااة باادف  أقاال قاادر   المكلااى ومصاالحةالاامااة 

والمساااتوة الةلقاااي الااااالي كااااي مجاااال الت ااار  الماااريبي أكثااار  والاااوعي الماااريبيالرقاباااة ال االاااة 
 اتساعًا وكانت الحصيلة المريبية أكثر تقلصًا.
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علاى  وأج ا   الرقاباةر  الماريبية كما أي الواق  يظ ر أي صاد  المكلاى يتغيار ويتاأثر بقادر  اةدا 
علاااى قاااادر     عالياااة   ون اهاااة   فاناااد تاااوفر إدار   ماااريبية ذات ك ااااس    ،رالاناصااامارفاااة ماااداةيل هاااذه 

وشا افيًة والاكاا تكوي التصريحات المقدمة مي قبل المكل ايي أكثار صادقًا  الدةول،اةحاطة ب ذه 
عاماااال الصااااد  لاااادة المكل اااايي  أي عنااااد عاااادم تااااوفر إمكانيااااة اةحاطااااة بالمااااداةيل فاااااي صااااحيح  
 .1يتناقص

تجاااه التغياارات االقتصااادية فااي  وحساسااية المااريبة مرونااةإي وهكااذا يمكااي أي نةلااص إلااى القااول 
علاااى أتم اااا فاااي أسااالو  اةقااارار المقااادم ماااي المكلاااى ذاتاااه فاااي حاااال تاااوفر عاااامليي  الااادةول تكاااوي

 .2ريبيةوك اس  ون اهة السلطات الم للمكلى،الوعي المريبي  هما:أساسييي 
ل ذا السب  قد يكوي مي الصا  تطبي  هذه الطريقة في البلداي التاي لام ينمال وعي اا الماريبي 

فااي الوقاات الااذي تاااد هاذه الطريقااة مااي أكثاار الطاار  نجاحاًا فااي البلااداي المتقدمااة ذات الااوعي  بااد،
 المرت  .المريبي 

حيار أل مات  ساورية،قيقية فاي اةقرار المقدم مي المكلى لتقدير مريبة األرباح الح وتطب  طريقة
المكل اايي الةامااايي ل ااذه المااريبة أي يقاادموا  0222لاااام  02مااي قااانوي الاادةل رقاام  22الماااد  

يظ ار فياه الاربح الصاافي  المالياة،إلى الدوائر المالية بيانًا ةطيًا وف  النموذج الصاادر عاي و يار 
المحاسبية التي تثبت صحة األربااح المتحق  ةإلل السنة السابقة ويرف  بباض البيانات والوثائ  

 التالي:النحو  والوثائ  علىالمشرئ المريبي السوري هذه البيانات  وقد صنى عن ا،التي يصرح 
 البياي المريبي-2المحاسبية  الدفاتر-0الوثائ  المحاسبية  -2

نسابة وتكوي استجابة المريبة ومرونت ا للتغيرات الطارئة على األربااح الةامااة للماريبة أقال بال
وذلاااال بسااااب   ل ااااا،تاباااااة للدولااااة عااااي تلاااال التاباااااة المياااار  والشااااركات والم ااااي والحاااارىللمنشاااآت 

 الماريبة،ماي رقام األعماال فاي بياناات مكل اي هاذه  اةمكانية األكبر فاي إة ااس كال ماا هاو ممكاي  
ناهيااال عاااي حكومياااة،  تمااار علاااى أي دائااار    والمؤسساااات الأي نشااااطات تلااال المنشاااآت  وةاصاااةً 
بساااب  عااادم اكتماااال الاااوعي  وماااوظ ي المالياااةبااايي كااال ماااي المكلاااى  لاااذي يحااادر عااااد ً التواطاااؤ ا

 الن اهة الكافية لدة هؤالس الموظ يي. وعدم توفرالمريبي لدة المكل يي 
  الغير:اإلقرار المقدم من 

علاى أي  عيناه،قد يلجا المشرئ المريبي إلى إل ام الغير بتقديم اةقرار المريبي بداًل مي المكلاى 
تربط بيي الغيار والمكلاى كاأي يكاوي الغيار مادينًا للمكلاى بمباالغ تادةل  قانونية   هنال عإلقة   يكوي

 .3في إطار الدةل الةام  للمريبة

                                                           
 .17، ص2115فالح، محمد، السياسة الجبائية "األهداف واألدوات "، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر، 1
 .117زيدان، رامي، مرجع سابق، ص2
 .283فرهود، محمد سعيد، مبادئ المالية العامة، منشورات جامعة حلب، الجزء األول، عام، ص3
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ر  الاماال الااذي يقاادم  للمااؤل يي،الناشاار الااذي يقاادم إقاارارًا عااي حقااو  التااأليى التااي ياادفا ا  مثااال:
سااتأجر الااذي يقاادم إقاارارًا عااي قيمااة اةيجااار الم لامالااه،إقاارارًا عااي المرتبااات واألجااور التااي ياادفا ا 

 للمالل.الذي يدفاه 
وتت ادة هذه الطريقة عيا  الطريقاة الساابقة المتمثال فاي إمكانياة الت ار  ماي الماريبة النااتل عاي 

ف ناا لايا للغيار مصالحة  فاي إة ااس مقادار الادةل  المكلى،مي قبل  مير صادقة   تقديم تصريحات  
لاكا تمامًا فدي مبلغ الماريبة ياتبار بنادًا ماي بناود التكااليى التاي للت ر  مي المريبة بل على ا

وهذا يجال مي هذا األسلو  مت وقًا عي سابقه  الامل(،تن ل مي الوعاس المريبي للغير  صاح  
 للدةول.مي حير المرونة الاالية للمريبة تجاه التغيرات االقتصادية 

أي أي هااذه المااريبة اتاا  واألجااور فااي سااورية، مااريبة الرو ويااتم اسااتةدام هااذه الطريقااة فااي تقاادير 
 باقتطاع ااا حاايي تأديااة كاال   تترتاا  علااى صاااح  الاادةل الةاماا  ل ااا لكااي صاااح  الاماال مكلااى  

للمااريبة أي يقاادم للاادوائر الماليااة  ةاماا    و تباااًا لااذلل يترتاا  علااى كاال شااةص   مااي قبلااه، مبلااغ  
مي هويتاه وهوياة الامال بيانااً يتما يومًا مي تاري  مباشارته 22المةتصة التي ينتس  إلي ا ةإلل 

وي ماااي قاااان 22عليااه فاااي المااااد   و مقااادار دةلااه وفااا  ماااا هاااو منصاااوص   صاااح  عملاااه الحاااالي،
نااه يجاا  علااى جمياا  الج ااات الاامااة والةاصااة ، وبالمقاباال فد0222لاااام  02مااريبة الاادةل رقاام 

أو يتااقاادوي ماا   أو مساااعديي وميرهااا مااي الج ااات واألفااراد اللااذيي يسااتةدموي مااوظ يي أو عماااالً 
 :1فنانيي مقابل رات   أو أجر   أو تاويض  أو مكافأ   أي يمسكوا سجإًل يدوي فيه

ودةاااول م ميااار الصااااافية  ةااادمات م،وتاااواري  بااادس وانت ااااس  وناااوئ عمل ااام الااااامليي،هوياااة  -
 ودةول م.طرأت على أوماع م  والتبديإلت التي

 مقدار المريبة المقتطاة مي تاري  االستحقا . -
ماي تااري  انقمااس  دفاوا إلى الة ينة الاامة جمي  المبالغ المقتطااة ةاإلل ةمساة عشار يومااً أي ي

 والساجإلت المنصاوصوفاي حاال رفاض صااح  الامال تقاديم البياناات  السنة.مي  كل ستة أش ر  
غاه ماي تااري  تبلي يومااً  22فدذا لم يمتثل ةإلل  القانوي،يبلغ إنذارًا باالمتثال ألحكام  قانونًا،علي ا 
مااي  %02تاااادل  الاماال بغرامااة   ويغارم صاااح  تسااتوفي الاادوائر الماليااة المااريبة مباشاار ً  ،ل ناذار

 .%22أما في حال امتثال المكلى ل نذار تة ض الغرامة إلى  الاامليي،المريبة المتحققة على 
 فااي الحصاايلة المااريبية علااى الاارمم و تاااد مااريبة الرواتاا  واألجااور مااي أكثاار الماارائ  مساااهمةً 
ذلاال  بغيرهااا ماي المطااارح المااريبية، ماي انة اااض حجاام دةاول الاااامليي فااي القطااائ الااام مقارنااةً 

 يقلاال مااي حاااالت الت اار  المااريبي و يجال ااا أكثاار مرونااةً  مااي المنباا  ممااا ألن ااا تقتطاا  مباشاار ً 
و ةاصااًة فيمااا  سااري   ومباشاار، للتغياارات التااي قااد تطاارأ علااى األجااور والرواتاا   بشااكل   واسااتجابةً 
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لرواتا  الااامليي فاي القطاائ إال أي األمر مغاير  تمامااً بالنسابة تال  بدةول الاامليي في الدولة، ي
كباار مااي مساااهمة القطااائ فالااى الاارمم مااي أي مساااهمته فااي الناااتل المحلااي اةجمااالي أ الةاااص،

يااى إال أي جاا سًا كبياارًا مااي رواتاا  الاااامليي فااي القطااائ الةاااص تةاارج مااي دائاار  التكلالاااام فيااه، 
بامتنااائ أصااحا  األعمااال فااي القطااائ الةاااص عااي سااداد مااريبة الرواتاا  واألجااور عااي ماظاام 

ي لادي م إلاى عادم إشارال الاااملي إماافةً حصول على يد  عاملة  بكل ة  أقال، الاامليي لدي م ب دى ال
مسااااااتغليي الماااااااى الرقااااااابي لاااااا دار  المااااااريبية و لااااااو ار  الشااااااؤوي  فاااااي التأمينااااااات االجتماعيااااااة،

 .ت ر  مريبيًا وتأمينيًا بآي واحدعية وبذلل يصبح الاالجتما
 (6151-6116)ي عام بينوالخاص يبين إيرادات ضريبة الدخل على الرواتب واألجور في القطاعين العام  (:69الجدول رقم )

 )مليار ل.س(

 5000 5002 5002 5002 5002 5002 5004 5003 5005 5000 5000 العام
القطاع 
 العام 

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

2.402 2.000 3.532 3.004 4.222 2.002 2.222 2.235 2.324 

القطاع 
 الخاص 

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

0.202 0.222 0.222 0.220 5.042 5.005 3.400 4.242 4.202 

 المصدر: قطع الموازنة لألعوام المذكورة.

ماي القطاائ  جاور المتأتياةاألو رواتا  اللطالماا كانات إيارادات ماريبة  أناه( 09الجادول رقام   ويبيي
ت ر  األةير مي هذه المريبة على الى  ويرج  ذلل ،الاام أكبر مي مثيلت ا لدة القطائ الةاص
 م  أجور الاامليي في القطائ الاام. الرمم مي ارت ائ أجور الاامليي فيه مقارنةً 

 وأةيرًا البد مي اةشار  إلى األسلو  األةير وهو التقدير اةداري.
 يتم اللجوس إلى هذا األسلو  عند امتنائ المكلى عاي تقاديم إقارار  عاي  اإلداري: التقدير

أو في األوعية التي يس ل تقديرها كالدةول والثروات الاقارية واألرامي  المريبي،وعائه 
ال راعية التي ال يمكي إة اؤها ماي قبال المكلاى وهناا تقاوم اةدار  الماريبية بتقادير وعااس 

 .1تجدها مناسبة للوصول إلى أد  تقدير المريبة بأي طريقة  
 الضريبة:في تقدير مطرح  غير المباشرةالطرق  -ب

يكااوي تقاادير مطاارح المااريبة مياار مباشاار فااي حااال اعتماادت اةدار  الماليااة فااي هااذا التقاادير علااى 
 عنصر  ةارجي  مي ةارج اةدار  المريبية( ومي هذه الناحية ن ر  بيي طريقتيي هما:
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 الخارجية: طريقة المظاهر   
أو عإلمااات   مظاااهرتقاوم هااذه الطريقااة بناااًس علااى تحديااد المقاادر  التكلي يااة للمكلااى باالعتماااد علااى 

أو عدماه فالااى ساابيل  الماديااة المكلااى يساار حالاةةارجياة محاادد  فاي القااانوي باعتبارهااا تابار عااي 
 المثال:

أو  نشاااطه،ل بااه المكلااى الااذي ياا او  التأجيريااة للاقاااريااتم تقاادير دةاال المكلااى علااى أساااا القيمااة 
أو عاادد الامااال وعاادد اآلالت المسااتةدمة ووسااائل النقاال التااي يملك ااا ونااوئ  والنوافااذ،عاادد األبااوا  

 التجار  التي يمارس ا.
وعلااى الاارمم مااي الم ايااا التااي ينطااوي علي ااا هااذا األساالو  مااي ساا ولة  فااي تحديااد الماااد  الةاماااة 

إلاى الحاد ماي الت اار  الماريبي ذلال ألناه مااي  إماافةً اعتماادًا علاى المظااهر الةارجيااة،  للماريبة
إال  أي إتباااائ هاااذه الطريقاااة ياااؤدي إلاااى عااادم مروناااة  ا  علاااى المكلاااى إة ااااس هاااذه المظااااهر،الصااا

فكثيااارًا ماااا تتغيااار  قلباااات فاااي ظاااروى المكلاااى االقتصاااادية،الحصااايلة الماااريبية تجااااه التغيااارات والت
تغيياار  جااوهري علااى المظاااهر الةارجيااة التااي الاادةول باالرت ااائ أو االنة اااض دوي أي يطاارأ أي 

أي أي الحصااايلة تبقاااى ن سااا ا أثنااااس الركاااود واأل ماااات و فاااي  تظااال ثابتاااًة فاااي الغالااا  مااادً  طويلاااًة،
كماا أي هنالال بااض الادةول ، 1فترات اال دهاار والرةااس ألي المظااهر الةارجياة ال تتغيار بسارعة

كدةول القايم المنقولاة و فوائاد الاديوي والودائا   التي ال يوجد ل ا أية مظاهر ةارجية قد تدل علي ا
إال للتحقاا  مااي  والتأمينااات و الرواتاا  واألجااور لااذلل ال تسااتامل هااذه المظاااهر والاإلمااات حالياااً 

لتقادير المظااهر الةارجياة فاي ساورية  ويساتةدم أسالو  .2صحة البيانات التي يتقادم ب اا المكل اوي
لااام  22ألحكاام القاانوي رقام المريبة ساابقًا تةما   حير كانت هذهوعاس مريبة ري  الاقارات، 

تقااادير الاقاااارات مااارً  كااال عشااار سااانوات بدماااافة نسااابة  مئوياااة  ت ياااد ماااي قيماااة  وكااااي ياااتم ،2922
ماى  022إلى  222علمًا أي قيم الاقارات  ادت ألكثر مي  2922الاقارات المممنة في عام 
وهاذا أدة  تابر أبدًا عي القيماة الحقيقياة ةمينية الوبالتالي القيمة الت منذ ذلل التاري  وحتى اآلي،

 .3إلى فقداي هذه المريبة لادالت ا ومرونت ا أيماً 
و الذي أوكل  0222لاام  22أما اليوم فدي مريبة ري  الاقارات تةم  للمرسوم التشرياي رقم 

المناط  ظات و المحاف تؤلى في مراك م مة تقدير قيمة الاقارات و تحديد ريا ا إلى لجاي بدائية 
 :لييما ك
 .الاامليي في الدوائر المالية   رئيسًا ( أحد -
 ح الاقارية أو دوائر المسااحة أومي المصال أو فني مساحة   أو مساعد م ندا   م ندا    -

                                                           
 .311، ص1985بشور، عصام، المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1
 .164، ص2113ناشد، سوزي عدلي، مرجع سابق،2
 ،دمشق جامعةرسالة ماجستير  للدولة، العامة الموازنة إيرادات ومساهمتها في سورية في الضريبية اإليرادات" غسان، غندور، 3

 .83ص.2119



 
 

83 
 

 مجالا المدي والقرة أو إحدة الدوائر أو المؤسساات الااماة   عموًا (.
 /   عموًا (.22في الماد  /مي جادول الةبراس المشااار إليه  ةبير    -
يذائ تاري  بدس التقدير الاام للاقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثإلثيي يومًا على األقل إذ 

 بدعإلي ينشر في الجريد  الرسمية.

هذا المحمر وبناًس على  بالواق  فور انت اس التقدير محمر  تنظيم رئيا لجنة التقدير  ويتولى 
ة أو مدير مال المنطقة حس  الحال ةتام أعمال التقدير وينشر يالي مدير مالية المحافظ

يجري تقدير حير  اةعإلي في الجريد  الرسمية وفي لوحات اةعإلنات في الدوائر المالية والبلدية
الاوامل المؤدية إلى تحديدها مجموعة مي قيمة الاقارات وتحديد ريا ا السنوي باالستناد إلى 

توم   و، مي الاواملذلل  ساحة وأنوائ مواد البناس والتقسيمات وميرومن ا مي ات الموق  والم
 .1مي و ير المالية قواعد التقدير بقرار  

أي هااذا األساالو  فااي التقاادير يجااال اسااتجابة المااريبة لتقلبااات الحالااة االقتصااادية ذات  ويباادو لنااا
دوي األةاااذ  سااانوات  قديماااة  الاائاااد ل التةمينياااة(نتيجاااة االعتمااااد علاااى القيماااة المالياااة   بطااايس   إيقاااائ  

 للدولة.بالحسباي مادالت التمةم المت ايد  وهذا األمر ليا في صالح الة ينة الاامة 
  الجزافي:طريقة التقدير 

حياار أي التقاادير الج افااي القااانوني  ات اااقي،ومااا هااو  مياا  فااي هااذه الطريقااة باايي مااا هااو قااانوني  وي( 
ي الماااريبي وعلاااى أساسااا ا ياااتم تقااادير وعااااس يساااتند علاااى بااااض القااارائي التاااي يااانص علي اااا القاااانو 
إجماااالي   عااادد  ماااي القااارائي  وتقاااديري وباالساااتناد علاااىالماااريبة الاااذي يكاااوي عاااادً  مج اااواًل بشاااكل  

ااد عادد سااعات فالاى سابيل المثاال  ت(  .الوثيقة باالمطرح الةاما  للماريبة وذات الصلةالماروفة 
لى األرباح(. ومي الوامح أي المريبة هناا ع ورقم األعمال قرينةً  دةله،على  عمل الطبي  قرينةً 

إذًا ت رض على إيراد  م ترض  وأي القرائي الماتمد علي ا قد ال تكوي مايارًا دقيقًا يمكي االعتداد به 
 المقدر،وهذا ياني تباينًا بيي الدةل الحقيقي والدةل  للتكليى،عند تقدير الدةل الحقيقي الةام  
 يًة مير منسجمة م  واق  الدةل.وهذا بالتالي ياني حصيلًة مريب

تقدير الوعااس الماريبي باالت اا    ايتم مي ةإللالتقدير الج افي االت اقي والتي  أما بالنسبة لطريقة
مااي  أن ااا تحتاااجفمااي الوامااح  المااريبي،علااى نااص القااانوي  والمكلااى بناااسً باايي اةدار  المااريبية 

انة ومي المكل يي إلى الكثير مي الوعي المريبي اةدار  المريبية الكثير مي الك اس  والةبر  واألم
 ؟؟؟  وهكذا مكل ييما هي الممانات لتوفر هكذا إدار  مريبية  والن اهة ولكي

ل اذا الساب  تبقااى طريقاة التقادير الج افااي القاانوني هاي أكثاار شايوعًا ماي التقاادير الج افاي االت اااقي 
 المةتل ة.مي حير التطبي  في الدول 
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فالااادةل  الوعااااس الماااريبي باساااتةدام هاااذا األسااالو  تكاااوي شااابه مادوماااة   روناااةم ي  أيمكاااي القاااول 
ماي قبال الدولاة ال يةما  لتقلباات الحالاة االقتصاادية ذلال  ثابتة   المقطوئ الذي تقتط  منه مريبة  

 .1هو حقيقي عما دقي    أي الدةل يتحدد هنا باالعتماد على قرائي قد ال تابر بشكل  
علاى لجااي  وذلل باالعتماد األسلو ،مقطوئ في سورية باستةدام هذا ويتم تقدير مريبة الدةل ال

تحديد المريبة  وتامل علىبقرار  مي و ير المالية أو مي ي ومه  واستئنافية تؤلىتصنيى بدائية 
 :2وف  القواعد واألصول التي تما ا و ار  المالية وتتألى اللجاي البدائية مي

 (.أو موظى مالي  رئيساً  مراق  دةل   -
 .(عمواً على اقتراح مدير المالية   عي الدوائر المالية يسمى بناسً  ممثل   -
 المالية.عي الحرفة أو الم نة يةتاره مدير  ممثل   -

ويقوم مراقبو الدةل ب يار  المكلى ب ذه المريبة ميدانيًا والتارى على حجم نشاطاته وواق  وموق  
 صاناعية،ا كااي صااح  ورشاة  أو منشاا   أو إذ ب اا،عمله نوعية و طبياة األصناى التي يتاامال 

مساااتةدمًا كافاااة ويقاااوم باااذلل  الااا  (،.. والاماااال وأسااااار المنتجاااات  عاااددو  اآلالت ونوعيت ااااوعااادد 
ومي ثم يقوم المراق  بتنظيم جاداول بأساماس الااامليي  السبل و الوسائل بناًس على ماطيات  مبرر ،

ثااام تقاااوم لجااااي التصااانيى البدائياااة  لمالياااة،عتمادهاااا ماااي قبااال الااادوائر الااادة المكلاااى و أجاااورهم ال
، بدصدار قرار إما بتثبيت أو  ياد  التكليى المقدم مي مراق  الدةل ويج  أي يكاوي قرارهاا مالاإلً 

و باااد تبلااغ المكلااى بقاارار التكليااى الباادائي يحاا  لااه االعتااراض علااى هااذا القاارار و طلاا  إعاااد  
اسااتئنافية بطلبااات  ي  تبلغااه وهنااا تباات لجاااي  يومااًا مااي تااار  22النظاار فااي التصاانيى الباادائي ةااإلل 

 .ها مالإًل وتاتبر قرارات ا قطايةإعاد  النظر ومي ثم تصدر قرارا
للقيااام بال يااارات الميدانيااة لمئااات الم ااي والمكل اايي  من اارد   مااي الجلااي هنااا أي ت ااويض مراقاا  دةاال  

مراقاا   لاام  الساا ل أي ي(  فلاايا مااي الصاااوبة،فااي  المتااو عيي فااي مناااط  جغرافيااة مت رقااة أماار  مايااة  
ي تكااوي تقديراتااه التااي بالتااالي مااي المسااتحيل أ المكل ايي،الادةل بشااؤوي هااذه الم ااي الكثياار  وهااؤالس 

ي ماا يحادر مالباًا هاو عادم حادور تلال ال ياارات االساتطإلعية  دقيقاًة،ينظم ا   وفارض الماريبةوا 
 ي .دق ك يلة بتنظيم بياي  المير ل  تقديري بناًس على باض األسا بشك

الاذي أصابح أكثار سا ولًة بااد أي أصابح مراقا   ومراقا  الادةلناهيل عاي التواطاؤ بايي المكل ايي 
بااد أي  0222لااام  22باد صدور المرسوم التشرياي رقام  الدةل يقوم بال يارات الميدانية من رداً 

  أشةاص.مي ثإلثة  مؤل ة   بدائية   كاي التقدير يتم بحمور لجنة  
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قول بأي أسلو  التقدير الج افي المتب  في هذه المريبة قد أةرج الكثير مي كل ذلل يقودنا إلى ال
شاابه  وجااال هااذه المااريبة ذات مرونااة   تشااوبه،المااوارد مااي دائاار  التكليااى مااي ةااإلل الثغاارات التااي 

 ب ا.تجاه التقلبات والتغيرات التي تطال دةول المكل يي  مادومة  
 لضريبة:ثانيا : األساليب المتبعة في تحديد معدل ا

 الضريبة:تعريف معدل  
النساابة باايي مقاادار المااريبة وقيمااة الماااد  الةاماااة بأنااه المااريبة  سااار المااريبة(  مااادليااارى 

ي تحديااااد. 1ل ااااا  المااااريبة علااااى الوجااااه الصااااحيح يتطلاااا  مراعااااا  الظااااروى االقتصااااادية مااااادل وا 
ةإللاه ماادل الماريبة وياد اةتيار األسالو  الاذي يتحادد ماي ، 2واالجتماعية السائد  في كل دولة

المااريبة المرت اا  علااى الاادةل قااد يااؤدي إلااى تثباايط همااة  مااادلبالنساابة للدولااة ذلاال إي  هاماااً  أمااراً 
مايشات م وماي ثام  وانة ااض مساتوةاألفراد على الامال واةنتااج وهاذا ياؤدي إلاى إنقااص دةاول م 

لة ل يااااد  لاااذلل ال يجااا  التمسااال ب ااادى وفااار  الحصاااي ،ونقاااص حصااايلت اتمااايي  وعااااس الماااريبة 
 وهي: لدة تحديد مادل المريبة يج  مراعا  عد  اعتبارات  مادالت المريبة بل ال

يمكاااي تحدياااد ماااادالت ماااريبة مرت ااااة فاااي فتااارات االنتاااااش  للدولاااة:الحالاااة االقتصاااادية  -2
 والركود.واال دهار االقتصادي أكثر من ا في فترات الكساد 

لماادل الماريبي إذا كااي النظاام الماريبي يمكي رفا  ا الدولة:النظام المريبي المتب  في  -0
أماا فاي حالاة اعتمااد النظاام  ،فاي الحصايلة وفر    وذلل لتحقي يتب  نظام المريبة الواحد  

 .ماتدلةً مي المرائ  النوعية فيج  أي تكوي المادالت  على مجموعة  
 ومااي ثاام رفا ااا ماتدلااة   يجاا  فاارض الماارائ  الحديثااة بمااادالت   للمااريبة:الاماار ال منااي  -2

فااي حااال القاات قبااواًل مااي المكل اايي فااي المجتماا  علااى ةااإلى الماارائ  القديمااة  تاادريجياً 
 وأدائ ا.النافذ  التي اعتاد المكل وي على قبول ا 

 :3للمريبةمصدر الدةل الةام   -2
 دةاول   ،عاي الامال ناتجاة   قسمنا الدةول فيما سب  إلى ثإلثة أقسام بحس  مصادرها : دةول  

رجااااة بقائ ااااا وتةتلااااى هاااذه المصااااادر مااااي حياااار د مةتلطااااة   ودةااااول  ، عااااي رأا المااااال ناتجاااة  
الماريبة علاى  ماادلاستمراريت ا لذا يج  التميي  بين ا في تحديد المريبة بحير يمكي رفا  و 

الااادةل النااااتل عاااي رأا الماااال أكثااار ماااي الااادةل النااااتل عاااي الامااال ألي المصااادر فاااي الحالاااة 
الاااة الثانياااة نتيجاااة ارتباطاااه باوامااال متالقاااة األولاااى شااابه دائااام  بينماااا يتنااااقص المصااادر فاااي الح
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أمااااا بالنساااابة للاااادةول المةتلطااااة فيجاااا  أي يكااااوي المااااادل  ،بالتقاااادم بالسااااي والحالااااة الصااااحية
 .السابقيي المادلييا وسطيًا بيي المريبي الم روض علي 

 الضريبة: معدلطرق تحديد 
ى هاااي تحدياااد مقااادار األولااا التااااليتيي:الماااريبة بدتباااائ إحااادة الطاااريقتيي  ماااادليمكاااي تحدياااد 

لألولاى بحيار يحادد  أماا الطريقاة الثانياة ف اي مااكساة   ،مادل اهذا تحديد  وينتل عيالمريبة 
علياااه يتوقاااى مقااادارها ويحااادد المشااارئ مااااداًل ثابتاااًا م ماااا تغيااار الوعااااس  الماااريبة وبنااااسً  ماااادل

دًا ي داد كلما أو قد يحدد ماداًل متصاع ،الةام  للمريبة وهنا يطل  علي ا بالمريبة النسبية
 ا يطل  علي ا المريبة التصاعدية.ارت   الوعاس وهن

جماالي المبلاغ الماراد تحصايله إ تحدد الدولةل ذه الطريقة  طبقاً  :جغرافياً  التو يايةالمريبة  -2
مي أقاليم الدولة ثام  مي األفراد مقدمًا ثم يتم باد ذلل تو ياه جغرافيًا على أساا كل إقليم  

 وتنتقاد .1اقتصاديًا على أساا نصي  كال فارد ماي أفاراد تلال األقااليم يتم باد ذلل تو ياه
نظاارًا ألن ااا تنطاااوي  للادالاااة، وماااى اسااتجابت االمااريبة بانة اااض درجاااة مرونت ااا  هااذه

باايي فتاارات الكساااد وفتاارات الاارواج التااي يماار ب ااا النشاااط  دوي تميياا    ثابتااة   علااى حصاايلة  
 تغياارت المقاادر وم مااا لظااروى االقتصااادية م مااا اةتل اات اف االقتصاادي مومااوئ المااريبة

ماااي إمكانياااة  تقلااال ن ااااوتتميااا  هاااذه الماااريبة أ ،ثابتاااةً الحصااايلة  للمماااوليي تبقاااىالتكلي ياااة 
ي امتنائ أو محاولة ت ر  مي المماوليي ياناي تحمال اآلةاريي عبائ م الت ر  المريبي أل

ليي اآلةااريي فااي مراقبااة ساالول الممااو  شةصاايةً  مصاالحةً  لكاال ممااول   وهااذا يجااالالمااريبي 
مروناة هاذه الماريبة علاى الارمم ماي  ولكي انة اضكي ال ينتقل الا س المريبي إلي م. 

إذ أي عاادم  ياااد  باااض اةيجابيااات التااي يتمتاا  ب ااا فدنااه قااد يكااوي ساالبيًا فااي موقاا  آةاار 
أثناس الركود ال يجال ا تساعد علاى تحقيا   وعدم انة ام احصيلة المريبة أثناس الرواج 

كون ااا ال تراعااي الظااروى الشةصااية الاائليااة  والادالااة االجتماعيااةاالقتصااادي االسااتقرار 
 للممول. 

  (proportional tax rate):يةالنسبالمريبة  -0
وعلااى هااذا فاادي الحصاايلة  ،م مااا ا دادت قيمااة الماااد  الةاماااة للتكليااى ثابتااة   وت اارض بنساابة  

ماااريبي إذ تااا داد بااان ا نسااابة علاااى حجااام المطااارح الللتغيااارات الطارئاااة  الماااريبية تتغيااار تباااااً 
 نقصانه.قيمة  وتنقص بن ا يادته 
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 كالتالي:مي الدةول  إذا كاي لدينا ثإلثة مستويات   فمثإلً 
 مبلغ الضريبة )بالليرة السورية( المعدل النسبي للضريبة قيمة الدخل )بالليرة السورية(

51111 61% 6111 

61111 61% 4111 

31111 61% 2111 

صاااايلة المااااريبية تاااا داد باااان ا نساااابة  ياااااد  الاااادةل عنااااد اسااااتةدام السااااار النساااابي نإلحااااظ أي الح
 للمريبة.
 التصاعدية:المرائ   -2

 وهاذا ياناي ،1المرائ  التي يتغير سارها تباًا لتغيار وعااس الماريبة ارت اعاًا أو انة امااً هي 
علاااى  بناااس ويااتم التصاااعدالمااريبة يرت اا  بارت ااائ قيمااة المااااد  الةاماااة للمااريبة  مااادلأي 

 هما:عامليي اثنيي 
أم  إذ ي داد سار الماريبة كلماا  ادت قيماة المطارح  ساواس كااي دةاإلً  المريبي:قيمة المطرح 

بالنسااابة للوحااادات األولاااى ماااي الااادةل  رأسااامال( بماناااى آةااار يكاااوي ماااادل الماااريبة منة مااااً 
وحااادات والثااارو  بينماااا يرت ااا  كلماااا  ادت عااادد هاااذه الوحااادات بساااب  تنااااقص المن ااااة الحدياااة لل

 .2األةير  للنقود
الثاااني عنااد الحاادير عااي مااريبة التركااات ف نااا يتااأثر مااادل المااريبة بدرجااة  وياادةل الااماال

وبالمد  التي تكاوي في اا التركاة  للوارر ةالحالة المادي روبدرجة يسالقرابة بيي المورر والوارر 
 التركات.قد ةمات لمريبة 

  طرق:بعدة  ويتحقق التصاعد       
 طبقاااات   أو فئاااات  إلاااى بمقتمااااه الةامااااة للماااريبة  وتقسااام المااااد  بالطبقاااات: التصااااعد  -

. 3أعلااى يت ايااد هااذا المااادل عنااد االنتقااال إلااى طبقااة   واحااد   مااادل   كاال طبقااة   ويطباا  علااى
 بالطبقات:والمثال الرقمي التالي يومح فكر  التصاعد 

 معدل الضريبة التصاعدي  طبقات الدخل )ل.س(  ترتيب الطبقة 
 ص ر% ل.ا 2222اقل مي  ولىاأل 

 %2 ل.ا 2999-2222مي  الثانية 
 %22 ل.ا 0999-0222مي  الثالثة 
 %22 ل. ا 2999-2222 الرابعة 
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فاي ماادل الماريبة  م اجئاة   ناه قاد يساب  حادور  ياادات  الرمم مي س ولة هاذا األسالو  إال أعلى 
يةماا  المكلااى ذو الاادةل الااذي  :المثااالت ااو  ال ياااد  الط ي ااة الطارئااة علااى الاادةل فالااى ساابيل 

 قاادرها:وساايدف  مااريبة  %2 مااريبي   ل. ا والواقاا  فااي الطبقااة الثانيااة إلااى مااادل   2922مقااداره 
 ل ا  92.2=  2%* 2922

 وي اارض علااىل ا فانااه سااينتقل إلااى الطبقااة الثالثااة  22ولكااي فااي حااال ارت اا  دةلااه بمقاادار 
 بالتالي سيدف  مريبة تاادل  %22دةله مادل 

 ل. ا 220.2ل ا أي ب ياد  قدرها  022=  22%*  0222
مااريبة وهااذا يانااي أي هااذا مااي ال ياااد  فااي مبلااغ ال قاال بكثياار  كاناات أأي أي ال ياااد  فااي دةلااه 

ي كاااي  األساالو  يتساام بالمرونااة الااليااة إال أنااه قااد ال يحقاا  المرونااة بشااكل ا المنشااود الااذي وا 
أي أي ال ياااد   ،فااي الاادةل  ياااد  الط ي ااةواليجاا  أي يتحقاا  ماااه التااواؤم باايي مقاادار المااريبة 

ماي شاأنه أي يشاار  في مبلغ المريبة ال يج  أي يكوي أكبر مي ال ياد  في الدةل ف ذا أمار  
 دفا ا.الت ر  مي  ويدفاه لمحاولةالمكلى بالظلم 

أو أقساام متسااوية شارائح عد  إلى  الدةل أو وعاس المريبةيتم تقسيم  التصاعد بالشرائح: -
إلى أةارة بماناى  ي داد مي شريحة   مايي   من ا إلى سار   ويةم  كل، 1ساويةأو مير مت

نماا يةما  ألسااار متاادد  تباااً  واحاد   أي المكلى ال يةم  لساار   لتاادد الشارائح التاي  وا 
 المثال:يتكوي من ا دةله أو رأسماله فالى سبيل 

 معدل الضريبة التصاعدي ل.س(الشريحة )مقدار  ترتيب الشريحة
 %2 2222-2مي  األولى
 %2 0222-2222مي  الثانية
 %22 2222-0222مي  الثالثة
 %22 2222-2222مي  الرابعة

 التاااالي:ل ا وفااا   22سيةمااا  لماااريبة مقااادارها  ناااها فدل  0222فااادذا كااااي دةااال المكلاااى 
 ا(ل.  22=  2%*2222+  2* 2222 

  التالي:  ل ا فانه سيةم  للمريبة وف 22 المكلى بمقداردةل هذا  وب رض  اد
 ا(ل  22= 22%* 22+  2%*2222+  2*2222 

قااال ماااي ال يااااد  الحاصااالة فاااي الااادةل، أنإلحاااظ أي ال يااااد  التاااي حصااالت فاااي الماااريبة بقيااات 
ي الماادل في حجم المريبة ألكبير     م  ق      ط ي ة في الدةل لم تتراف  بمانى آةر أي  ياد ً 

أقاار  إلااى الادالااة مااي األساالو   ةل وهااذاالاادطباا  فقااط علااى ال ياااد  المتحققااة فااي المرت اا  ي( 
 الساب . 
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   سورية:تحديد معدالت الضرائب في 
وسنقوم مي أنوائ المرائ   المريبة لكل نوئ   مادلاعتمد المشرئ السوري عد  أسالي  في تحديد 

 السوري:هذا المبحر باستاراض الطر  الماتمد  في النظام المريبي  في
ت رض مريبة الرواتا  واألجاور وفا  ماادالت تصااعدية وقاد  :واألجور: ضريبة الرواتب أوال  

هاااذه الماااادالت بماااا في اااا  0222لااااام  02ماااي قاااانوي ماااريبة الااادةل رقااام  21حاااددت المااااد  
المج اود الحرباي وفا   والمسااهمة فايوحصة البلدياة  ورسوم المداراإمافات الدفائ الوطني 

 ما يلي: 
/ 1222ألدناى الما اى و/واقا  بايي الحاد ا/ بالمائة عي ج س الدةل الصافي الشا ري ال2/ -

 . مقطوعة وعي كل دفاة   سورية لير 
/ ليااار  20222/ و /1222/ بالمائاااة عاااي جااا س الااادةل الصاااافي الشااا ري الواقااا  بااايي /2/ -

  سورية.
/ لياار  22222/ و /20222/ بالمائااة عااي جاا س الاادةل الصااافي الشاا ري الواقاا  باايي /9/ -

 سورية. 
/ لير  02222/ و /22222الصافي الش ري الواق  بيي // بالمائة عي ج س الدةل 22/ -

  سورية.
/ 22222/ و /02222/ بالمائة عي ج س الدةل الصافي الش ري الذي يتجاو  /22/

 لير  سورية . 
 / لير  سورية.22222/ بالمائة عي ج س الدةل الصافي الش ري الذي يتجاو  /02/
( الذي رف  الحاد األدناى الما اى ماي 22صدر المرسوم التشرياي رقم   0229/ 2/ 22وفي 

مااريبة الرواتاا  واألجااور  وعاادل مااادالتل. ا  2222مااي  ل. ا باادالً  2222الراتاا  إلااى 
  كالتالي:لتصبح 

 ي الواقاااااا  باااااايي الحااااااد األدنااااااى الما ااااااى/ بالمائااااااة عااااااي جاااااا س الاااااادةل الصااااااافي الشاااااا ر 2/ -
  مقطوعة. ير  سورية وعي كل دفاة  / ل20222و/

/ لياار  22222/ و /20222ةل الصااافي الشاا ري الواقاا  باايي // بالمائااة عااي جاا س الااد2/ -
  سورية.

/ لياار  02222/ و /22222/ بالمائااة عااي جاا س الاادةل الصااافي الشاا ري الواقاا  باايي /9/ -
 سورية. 

/ ليار  02222/ و /02222/ بالمائة عي ج س الدةل الصاافي الشا ري الواقا  بايي /22/ -
  سورية.
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/ ليار  22222/ و /02222بايي /الواقا  لشا ري / بالمائة عي ج س الدةل الصاافي ا22/ -
 سورية.

/ لياااار  22222و// 22222/ الواقاااا  باااايي/ بالمائااااة عااااي جاااا س الاااادةل الصااااافي الشاااا ري 22/
 .سورية

/ لياااار  22222و// 22222/ الواقاااا  باااايي/ بالمائااااة عااااي جاااا س الاااادةل الصااااافي الشاااا ري 29/
 سورية.

 سورية.لير  / 22222و  /يتجاالذي / بالمائة عي ج س الدةل الصافي الش ري 00/
تااااام تااااااديل  02/2/0222( تااااااري  20( ماااااي المرساااااوم التشااااارياي رقااااام  2وبموجااااا  المااااااد   

والمسااااهمة فاااي  وحصاااة البلديااةالمااريبة بماااا في ااا إماااافات الاادفائ الاااوطني ورساااوم الماادارا 
 المج ود الحربي وف  اآلتي:

 بة ل.سمبلغ الضري المعدل  الشرائح بالليرة السورية ترتيب الشريحة 
 ال يوجد ما ى 22222-2مي  األولى
 022 %2 22222-22222مي  الثانية
 222 %2 02222-22222مي  الثالثة
 2222 %9 02222-02222مي  الرابعة
 2222 %22 22222-02222مي  الخامسة
 0222 %22 21222-22222مي  السادسة
 2222 %22 22222-21222مي  السابعة
 9222 %29 22222-22222مي  الثامنة
  %00 22222ما  اد عي  التاسعة

 واساااتجابت ا للتغياااراتالاااذي يلاباااه التصااااعد فاااي مروناااة الحصااايلة الماااريبية  ولتومااايح الااادور
 التالي:الحاصلة في الدةل نقدم المثال 

 كالتالي:فدي مقدار المريبة المترت  عليه يحس   21222مقداره  مي أجل دةل  
 A)   22222*2  +2999*2% +2222*2% =222.20) 

  كالتالي:فدي مقدار المريبة المترت  عليه يحس   02222مقداره  ومي أجل دةل  

 B)   22222*2 +2999*2% +2999*2% +2220*9%  =922.22) 
 %13 %11 %9 %7 %5 ما ى البيان

 3001 4999 10000 (الخاضع للضريبةAالدخل )
 349.93 249.95 0 قيمة الضريبة   
 4002 4999 4999 10000 ة(الخاضع للضريبBالدخل )   

 360.18 349.93 249.95 0 قيمة الضريبة  
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مااادل المااريبة التصاااعدي  وذلاال بسااب يمكااي أي نإلحااظ ا دياااد مبلااغ المااريبة ماا   ياااد  الاادةل 
كياى أي الماريبة المحصالة ماي صااح  الادةل  الذي أدة إلى  ياد  قيمة المريبة ويظ ر أيماً 

(B) ي صااااح  الااادةل أكبااار ماااي الماااريبة المحصااالة مااا(A)   أكبااار،  نتيجاااة حصاااوله علاااى دةااال
( ل 2222  بلغااتناه وعلااى الارمم ماي أي الشااريحة الثالثاة والتاي نجاد أ لاى الاادةل األولوباالنظر إ

األسااااالو  ومااااا  ذلااااال ونتيجاااااة  ،( ل.ا2999ا كانااااات أصاااااغر ماااااي الشاااااريحة الثانياااااة البالغاااااة  
ذ أصاااابحت قيمت ااااا بة كاناااات قيمااااة المااااريبة عنااااده أكباااار إفااااي فاااارض مااااادل المااااري التصاااااعدي

الشااريحتيي الثانيااة أي  ينطباا  علااى الاادةل الثاااني فالااى الاارمم مااي ( ل.ا، وهااذا أيماااً 229.92 
 مااااااريبي   ال أي الشااااااريحة الثالثااااااة تةماااااا  لمااااااادل  ( ل.ا إ2999لثااااااة ل مااااااا ن ااااااا القيمااااااة  والثا

 مااي رممالااا، كمااا نإلحااظ أنااه وعلااى ( ل.229.92أعلااى   مااريبةً  ( وهااذا يانااي قيمااةً %2أعلااى 
( 2999لثالثاااة والتاااي قيمت اااا  ( ل.ا أقااال ماااي الشاااريحة ا2220كاااوي الشاااريحة الرابااااة والبالغاااة  

( ل.ا وهااااي أكباااار مااااي قيمت ااااا عنااااد 222.21قااااد بلغاااات  مااااريبة عناااادها ال أي قيمااااة الل.ا إ
ي فارض ماادل التصااعدي فا لألسالو ( ل.ا وهاذا يرجا  229.92الشريحة الثالثة والتي كانت  

 المريبة.
ةإللاه والاذي تام ماي  0222 عاام 22م قاماي االشاار  الاى صادور المرساوم التشارياي ر  وأةيرًا البد

 والنسااا  الماااريبيةديل الشااارائح اااال ا وت 22222ى ماااي الماااريبة الاااى ا اااالحاااد االدناااى الم رفااا 
 كالتالي:

 ماااادل يحااادد حيااارب 02/2/0222 تااااري / 20/ رقااام التشااارياي المرساااوم ماااي/ 2/ المااااد  ت(اااادل 
 النقدياة والمسااهمة البلدياة وحصاة المادارا ورساوم الاوطني الادفائ إماافات ذلال فاي بما المريبة

 اآلتي: وف  المستدامة التنمية دعم في
 الما اى األدناى الحاد بايي الواقا  الشا ري الصاافي الادةل جا س عي بالمائة ةمسة( 2%   -

 ل.ا./ 02222/و
( 02222و 02222  بايي الواقا  الشا ري الصاافي الادةل جا س عي بالمائة سباة( 2%  -

 ا..ل
( 22222و 02222  بايي الواقا  الشا ري الصاافي الادةل جا س عي بالمائة تساة( 9%  -

 ا..ل
 22222  باااايي الواقاااا  الشاااا ري الصااااافي الاااادةل جاااا س عااااي بالمائااااة عشاااار أحااااد( 22%  -

 ا..ل( 21222و
 21222  بااايي اقااا الو  الشااا ري الصاااافي الااادةل جااا س عاااي بالمائاااة عشااار ثإلثاااة( 22%   -

 ا..ل( 22222و
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 22222  بااايي الواقااا  الشااا ري الصاااافي الااادةل جااا س عاااي بالمائاااة عشااار ساااتة( 22%   -
 ا..ل( 22222و

 22222  بااايي الواقااا  الشااا ري الصاااافي الااادةل جااا س عاااي بالمائاااة عشااار تسااااة( 29%  -
 ا..ل( 22222و

 يتجااااااو  الاااااذي الشااااا ري الصاااااافي الااااادةل جااااا س عاااااي بالمائاااااة وعشاااااروي اثنااااااي( 00%   -
 ل.ا.( 22222 

 :ر تجاريةوتجارية وغي وحرف صناعيةثانيا : ضريبة أرباح مهن 
يي هماا: تايقسم مكل و مريبة أرباح م ي وحرى صناعية وتجارية ومير تجارية إلاى فئتايي اثن

الااادةل  وفئاااة مكل ااايفئاااة مكل اااي األربااااح الحقيقياااة التاااي تةمااا  لنظاااام الماااريبة التصااااعدية 
النساا  المااريبية التااي تطاارح علااى األرباااح  0222لاااام  02قاام وقااد حاادد القااانوي ر  المقطااوئ.

والمسااهمة فاي  ذلل إمافات الدفائ الوطني ورسوم المدارا وحصاة البلدياة  االصافية بما في
 كاآلتي: المج ود الحربي عدا اةدار  المحلية

 (22222الذي يبلاغ   بالمائة عي ج س الربح الصافي الواق  بيي الحد األدنى الما ى 22 -
 ة.لير  سوري 022222وحتى  ل.ا

       ساااااورية وحتاااااى  ليااااار  022222بالمائاااااة عاااااي جااااا س الاااااربح الصاااااافي الاااااذي يتجااااااو   22 -
 لير  سورية. 222222

ساااااورية وحتاااااى ليااااار   222222بالمائاااااة عاااااي جااااا س الاااااربح الصاااااافي الاااااذي يتجااااااو   02 -
 لير  سورية. 222222

ورية وحتااااااى ياااااار  ساااااال 222222بالمائااااااة عااااااي جاااااا س الااااااربح الصااااااافي الااااااذي يتجاااااااو  02 -
 لير  سورية. 2222222

ليااااار  ساااااورية وحتاااااى  2222222بالمائااااة عاااااي جااااا س الاااااربح الصاااااافي الاااااذي يتجااااااو   02 -
 لير  سورية. 0222222

ورية وحتاااااى ليااااار  سااااا 0222222بالمائااااة عاااااي جااااا س الاااااربح الصاااااافي الاااااذي يتجااااااو   09 -
 لير  سورية. 2222222

 ة مإلييي لير  سورية.بالمائة عي ج س الربح الصافي الذي يتجاو  ثإلث 22 -
لتصااابح النسااا   0222لااااام  22وقاااد تااام تااااديل هاااذه النسااا  وفااا  المرساااوم التشااارياي رقااام 

 كالتالي:
تطرح المريبة على األرباح الصاافية بحسا  النسا  اآلتياة بماا فاي ذلال إماافات الادفائ  -

ة ة عدا إماافالوطني ورسوم المدارا وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدام
 المحلية:اةدار  
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/  022.222/ اقااا  بااايي الحاااد األدناااى الما اااى وحتاااىعاااي جااا س الاااربح الصاااافي الو  22% -
 ل.ا.

/ 222.222/ ل.ا وحتااى /022.222عااي جاا س الااربح الصااافي الااذي يتجاااو  / 22% -
 ل.ا

/ ل.ا وحتاااااااااااى 222.222عاااااااااااي جااااااااااا س الاااااااااااربح الصاااااااااااافي الاااااااااااذي يتجااااااااااااو  / 02%  -
 / ل.ا.2.222.222/

/ ل.ا وحتااااااااااى 2.222.222افي الااااااااااذي يتجاااااااااااو  /عااااااااااي جاااااااااا س الااااااااااربح الصاااااااااا 02% -
 /ل.ا.2.222.222/

 / ل.ا.2.222.222عي ج س الربح الصافي الذي يتجاو  / 01% -
أكبر في استجابة الحصيلة المريبية للتغيارات  نإلحظ كيى يحق  التصاعد مرونةً  ويمكي أي

المثاال ماا  ويومح هذاالحاصلة في األرباح فم  ت ايد األرباح تتصاعد مادالت المريبة 
 تم ذكره: 

 ماااريبة  لل ا فااادي هاااذا الاااربح يةمااا   222222تحقااا  ربحاااًا سااانويًا قاادره  فمااي أجااال منشاااأ   
 ل.ا 20222 ا:قدره

ل.ا فاادي هاااذا الااربح يةمااا   0222222أةااارة تحقاا  ربحاااًا ساانويًا قااادره  منشااأ    ومااي أجااال
 .ل.ا( 222222  اقدرهمريبة ل

مااي المنشااا  األولااى نتيجااة حصااول ا علااى أعلااى  لمااريبةنإلحااظ أي المنشااأ  الثانيااة تةماا  
 أرباح أعلى.

 ثالثا : ضريبة ريع رؤوس أموال متداولة:
ل ا فااي القااانوي رقاام وتاام تااادي 1949( لاااام 85أحاادثت هااذه المااريبة فااي المرسااوم التشاارياي رقاام  

الدةل الناتل عي استثمار رأا المال البحت مير المم وج بالامل أي تتناول و  ،2113لاام  24
نماا يا اد باساتثماره إلاى  دةل الذي يحصل عليه صاح  رأا المال الاذي ال يساتثمره شةصاياً ال وا 

و تتسااام هاااذه  أو عوائاااد محااادد  لقااااس فائاااد    أو اعتباريااااً  طبيايااااً  آةااار ساااواس كااااي شةصااااً  شاااةص  
و تتنااااول   رأا الماااال بغاااض النظااار عاااي صااااحبه، الماااريبة بكون اااا عينياااة إذ ت ااارض علاااى ريااا

وتتحقا  عناد تو ياا  اةياراد أي لايا ل ااا أو ن قاات تحصاايل،  دوي تن يال أيااة أعبااس  إجماالي اةياراد 
 هاو وحياد   بماادل   ت ارض بقيات ن ااإذ أ نسابيةً  وتاتبر هاذه الماريبة ماريبةً  ًا لتحصيل ا،محدد اً وقت
ولكاااي  أصااابح ، بااالكثير ماااي التغيياار 2113( لااااام 24يطل اااا قااانوي الااادةل رقاام  لاام  و( 2.2% 

إلى صاالح اةدار  المحلياة  مافةحربيًا باة ( مي المريبة مج وداً %31  المادليماى إلى هذا 
ا المحافظااااااة تحااااادد مااااااي قبااااال مجلااااا %11إلاااااى  %4الاااااذي يةتلاااااى حسااااا  المحافظااااااات ماااااي  
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( تااري  41  باه فاي القاانوي رقام إلغااس ماا كااي ماماوالً  114كما تم مي ةإلل المااد  ، 1المةتص(
اليانصااي  التااي تصاادرها المؤسسااة الاامااة للماااارض مااي (  مااي إع اااس كاال أورا  12/3/1955 

ماااي فوائاااد  %21تكلياااى  115كماااا تااام وفااا  المااااد   ،هاااذه الماااريبة والتاااي ت ياااد عاااي ملياااوي ل ا
األمااوال اآلتيااة مااي شاا ادات االسااتثمار والمبااالغ المودعااة فااي حسااا  التااوفير لاادة المصااارى فااي 

 ،115وف  الماد   سورية ب ذه المريبة
 :ريع العقارات رابعا : ضريبة

أحادثت بموجا  القاانوي  تصااعدية   أما فيما يتال  بمريبة ري  الاقاارات ف اي ماريبة   -
 2116( لااااام 53الاااذي عااادل وفااا  المرساااوم التشااارياي رقااام   1945لااااام  138رقااام 

علااى أساااا باادل إيجااار الاقااار أو مجمااوئ باادالت إيجااار الاقااارات نسااب ا  والااذي حاادد
ألرامااي السااورية باسااتثناس عقااارات المنشااآت الصااناعية فااي ا واحااد   التااي تاااود لمكلااى  

ماافاتفي ا رسم الحراسة   بمامير المؤجر   الادفائ الاوطني وحصاة البلدياة ورساوم  وا 
 : كما يليالمدارا( 

 ل.ا  2222يتجاو   عي ج س الري  أو الريوئ السنوية الذي ال 22% -
 0222.ا وحتااىل 2222يتجاااو   عااي جاا س الرياا  أو الريااوئ السااانوية الااذي 22% -

 ل.ا
 2222ل.ا وحتااى 0222يتجاااو   عااي جاا س الرياا  أو الريااوئ السااانوية الااذي 02% -

 ل.ا
 22222ل.ا وحتاى 2222ي يتجااو  عاي جا س الريا  أو الرياوئ الساانوية الاذ 22% -

 ل
 22222ل.ا وحتاى 22222تجااو عي ج س الري  أو الريوئ الساانوية الاذي ي 22% -

 ل.ا 
 02222ل.ا وحتاى 22222يتجااو سانوية الاذي عي ج س الري  أو الرياوئ ال 22% -

 ل.ا
 ل.ا 02222عي ج س الري  أو الريوئ السانوية الذي يتجاو   22% -
تةمااا  الاقاااارات الما اااا  إع ااااس مؤقتاااا ماااي ماااريبة ريااا  الاقاااارات باساااتثناس عقاااارات  -

الحراساااة بالنساااا   لرسااام-ةااااإلل فتااار  إع ائ اااا  –المنشاااآت الصاااناعية ميااار الماااؤجر  
  التالية:

 ل.ا  2222يتجاو   عي ج س الري  أو الريوئ السنوية الذي ال 2.2% -

                                                           
 .283يني، محمد خالد، مرجع سابق، صالمها 1
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 0222ل.ا وحتاااى 2222ي يتجااااو  عاااي جااا س الريااا  أو الرياااوئ الساااانوية الاااذ % 2 -
 ل.ا

 2222ل.ا وحتاااى 0222عاااي جااا س الريااا  أو الرياااوئ السانويااااة الاااذي يتجااااو   % 2 -
 ل.ا

 22222حتى ل.ا و  2222جاو  عي ج س الري  أو الريوئ السانوية الذي يت 2.2% -
 ل.ا 

ل.ا وحتاااااى  22222و  عاااااي جااااا س الريااااا  أو الرياااااوئ الساااااانوية الاااااذي يتجاااااا 22% -
 ل.ا 22222

ل.ا وحتااااى  22222او  عااااي جاااا س الرياااا  أو الريااااوئ السااااانوية الااااذي يتجاااا 20.2% -
 ل.ا 02222

 ل.ا  02222عااااااااااي جاااااااااا س الرياااااااااا  أو الريااااااااااوئ السااااااااااانوية الااااااااااذي يتجاااااااااااو   22% -
  التالية:ير المؤجر  للنس  م تةم  عقارات المنشآت الصناعية كما

 ل.ا 0222يتجاو   عي ج س الري  أو الريوئ السنوية الذي ال 22% -
 2222ل.ا وحتاى  0222تجاو  عي ج س الريا  أو الريوئ السانوياة الذي ي22.2% -

 ل.ا 
 22222ل.ا وحتى  2222جاو  عي ج س الريا  أو الريوئ الساانوياة الذي يت 02% -

 ل.ا 
ل.ا وحتااااااى  22222او  الريااااااوئ الساانوياااااااة الاااااذي يتجاااااا عاااااي جاااااا س الرياااااا  أو09% -

 ل.ا  02222
 ل.ا  02222عاااااااااي جاااااااااا س الرياااااااااا  أو الرياااااااااوئ السااااااااااانوية الااااااااااذي يتجاااااااااااو   % 21 -

عقاااارات المنشاااآت الصاااناعية ميااار الماااؤجر  الما اااا  إع ااااس مؤقتاااًا ماااي  تةمااا -راباااااً 
  ية:التالسم الحراسة بالنس  لر  –ةإلل فتر  إع ائ ا  –مريبة ريا  الاقارات 

 ل.ا 0222يتجاو   عي ج س الري  أو الريوئ السنوية الذي ال % 2.2 -
 2222ل.ا وحتااى  0222ااو  عااي جاا س الريااا  أو الريااوئ السانوياااة الااذي يتجااا % 2 -

 ل.ا 
ل.ا وحتااااااى  2222جاااااااو  عاااااي جااااا س الرياااااا  أو الرياااااوئ السنويااااااة الاااااذي يت 2.2% -

 ل.ا  22222
 02222ل.ا وحتى  22222ااو  الذي يتجعي ج س الريا  أو الريوئ الساانوياة  2% -

 ل.ا 
 ل.ا. 02222عي ج س الري  أو الريوئ السانوية الذي يتجاو   9% -
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 خامسا : ضريبة ريع العرصات: 
نسابة هاذه الماريبة وفا  المرساوم التشارياي  حاددتوقد  تصاعدية   ت رض هذه المريبة بمادالت   

ي فاااا واحااااد   ات التااااي تاااااود لمالااال  علااااى أسااااا قيمااااة الارصااااة أو الارصااا 0222( لاااااام 22رقااام  
 األرامي السورية كالتالي: 

 ل.ا  02222ة الذي ال يتجاو  باأللى عي ج س القيم 2.22 -
 ل.ا 222222و 02222باأللى عي ج س القيمة الواق  بيي  9.22 -
 .ل.ا 222222يتجااو  باأللى عي ج س القيمة الذي  20.22 -

 سادسا : الضرائب على اإلنفاق:
 المشاارئ وقااد عماال 2/2/2912 تاااري  21 رقاام القااانوي بموجاا  االساات إلكي ا االن اا رساام فاارض
 هاذه أبار  ماي وكاي عليه دةال تاديإلتوا   الرسم هذا تطوير على االةير  السنوات ةإلل السوري

 والبنود النس  لبياي جدول   يلي وفيما 9/0222/ 22 تاري  22 رقم التشرياي المرسوم التاديإلت
 .2912 لاام 21 رقم بالقانوي مقارنة  اعلي التاديل تم التي

 
( لعام 58(: يبين قائمة المواد والخدمات الخاضعة الى رسم االنفاق االستهالكي بموجب كل من القانون رقم )31الجدول رقم )

 .6114( لعام 25والمرسوم التشريعي رقم ) 5988
لعام  (58)بموجب القانون نوع الخدمات

5988 
 6114م لعا (25بموجب المرسوم )

ةدمات المبيت والطاام و المشروبات و  -
الح إلت و ركي األلاا  الك ربائية و 
الةدمات المأجور  األةرة في ال ناد  و 
األندية و المطاعم مي الدرجات الدولية و 
الممتا   و األولى و الثانية حس  تصنيى 

 و ار  السياحة

 22 % 

 

ةدمات المإلهي مي جمي  الدرجات وال  -2
ل دور السينما و المسارح ممي ةدمات تدة

 .القانويالمإلهي في تطبي  هذا 

 22 % 

 
تذاكر الس ر بالطائر  إلى ةارج أرامي  -

 .السوريةالجم ورية الاربية 
على جمي  التذاكر حتى  % 2 تذاكر الدرجة االولى 22%

 السياحية

 
ةدمات مدي األلاا  الك ربائية وما في  -4

 حكم ا
 22  % 

 
 نسبة الرسم المئوية  لموادنوئ ا
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السيارات السياحية الةاصة بمةتلى  شراس-2
 .أنواع ا

عند تسجيل واقاات شراس  % 22 عند كل عملية بي  22%
السيارات السياحية الةاصة ألول مر  

 فقط ولمر  واحد لدة دوائر النقل 

 
على الدمغة وتاديل طريقة  %22 %22 الذهبية الةالصة أ الحلي-0

 اساالستي 

والمجوهرات الذهبية األةرة  الحلي- 
 ذه -مةتلى أنواع ا  وأج اؤها على

 الماا.-ثمينة  أحجار-لؤلؤ -مرص  

وتقوم لجنة مشرفة بالوسم  % 22 22%
في كل مر  يتم  وتحتس  المريبة

 في ا الوسم
: األج    الك ربائية اآلتية  أج   -2

-ربائية تسةيي المياه الك  أج   -ال يديو
ال واس  تكييى وحدات-الك ربائية  ئالمداف

يةوالرطوبة الك ربائ وتاديل الحرار   

22% 22 % 

 

المستورد السجاد-2  22% 22% 

 
لثرياتالكريستال بما في ا ا مصنوعات-2  

 

22% 22 % 

 
عرض الصور المتحركة  أج   -2

وأج    الارض السينمائية ،وآالت 
لى لير  التصوير التي ت يد قيمت ا عي أ

اعيعدا أج    التصوير الشا - سورية  

22% 22 % 

 

المصنوعة مي الذه  أو  الساعات-2
ييوالبإلتال مة أو الماادي الثمينة   

22% 22 % 

 
الصيد والرماية اسلحة-1  22% 22 % 

 
 المائد  المصنوعة مي الذه  أدوات-9

.أو ال مة أو الماادي الثميي  
22% 02 % 

 
 ةالكحولية المنتج المشروبات-22

والمستورد ليًا مح  
22% 22 % 
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والمرمر الةالص الرةام-22  وأمي ت ماد  الغرانيت 22% 22% 

الغا يةالمشروبات  -12 

 

22% 22 % 

 
 

 ( قائمة المواد التي تم اضافتها الى قائمة المواد الخاضعة الى رسم االنفاق االستهالكي35الجدول رقم )
 (25بموجب المرسوم ) البيان 

 %0 ى انواعه بمةتل الشاي-22

 %22 والسموي النباتية المحلية والمستورد  ال يوت-أ-22

 %22  والمستورد  المحلية  وال بد  الحيوانيةالسموي الحيوانية - 

 %2 بمةتلى انواعه  البي-22

 %2 البي نسكافيه روح-22

 %0 بمةتلى انواع ا المته-22

 %22 والتوابل  الب ارات-21

 %22 ال طر-29

 %22 الةاصة بالتصوير ال وتومرافي فإلماال-02

 %22 التجميل مستحمرات-02

 %2 والمحمرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو الشوكوال-00

 %2 ومسحو  الكاكاو عجينة-02

 %22 التسجيل الصوتي وآالتالتل ا   اج   -02

 %02 وقطا االإلسلكية الإلقطة المرسلة  االج   -02

 للطي 2222  اعهبأنو  االسمنت-02

 %2  السكر-02

 %2 الملح-01
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 %2 المو -09

ال واكه والةمر وةليط عصائر عدا المكث ات  عصائر-22
 الماد  للصناعة 

2% 

المواد المستورد  ما عدا المواد االولية الإل مة  جمي -22
والمواد السابقة الذكر  %2للصناعة الةاماة لرسم جمركي 

 22-2في البنود 

2.2% 

 ،0222 لااام 22 رقام التشارياي المرساوم علاى التااديإلت بااض ادةاال علاى المالية و ار  تعمل
 التاديإلت: تلل أهم ونذكر 0222 لاام 22 رقم التشرياي المرسوم بدصدار

 بحياار 22 رقاام التشاارياي المرسااوم مااي ولااىاأل الماااد  مااي(    ال قاار  مااي الراباا  البنااد تاااديل تاام
 الةاصااة السااياحية الساايارات شااراس واقاااات تسااجيل عنااد سااتوفىي(  ياالساات إلك االن ااا  رساام أصاابح
 ال ااتى مكالماات أجور ةمائإ تم كما فقط واحد    ولمر    النقل دوائر لدة مر  ألول الحكومية عدا

 بنسبة الثابت ال اتى مكالمات جوروأ %2 بنسبة االست إلكي االن ا  لرسم تحصيل ا عند الةلوي
0%. 
 المحليااااة  تباااغ أبااادال علاااى احتااااوة يإ والساااجائر وتباااغ التااادةيي يجارالساااا تباااغ ل اااائى أةمااااتو 

 أصااابح بحيااار النباتياااة والساااموي ال ياااوت علاااى الم اااروض االسااات إلكي االن اااا  لرسااام( والمسااتورد 
 .%22 مي بدالً  22%
 ال التي الحكومية عدا الةاصة السياحية السيارات على الم روض االست إلكي االن ا  رسم دلع( و 

 علااى الم رومااة الساانوية الرسااوم و ياااد . %22 فأصاابح 2ساام 2222 عااي سااطوانت اا ساااة ت يااد
 21 رقاام التشاارياي المرسااوم فااي علي ااا المنصااوص والاامااة الةاصااة ال ئااة فااي المسااجلة المركبااات

 :يلي كما 0220/ 2/1 تاري 
  السياحية الركو  مركبات على %222 بنسبة -
ومركبااااات  والشااااحي النقاااال ومركبااااات لكبياااار وا المتوسااااطة الركااااو  مركبااااات علااااى %02 بنساااابة -

 .االلية والدراجات والقاطرات االشغال
 النقاال دوائاار لاادة ماار  ألول تسااجيل ا عنااد السااياحية الساايارات علااى مااافي  إ تسااجيل   رساام رضوف(اا

 :يأتي ما وف  واحد    ولمر   
 شاار ع ا.ل( 22222  :2ساام 2222 علااى اسااطوانت ا ساااة ت يااد ال التااي السااياحية السةةيارات-5
 .سورية لير  الىآ
 ةمساااة ا.ل( 02222  :2سااام 2222 علاااى اساااطوانت ا سااااة ت ياااد التاااي الساااياحية السةةةيارات-6

 .سورية لير  ألى وعشروي
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مماا تقاادم يمكاي أي نتباايي أي النسا  الم رومااة لام تراعااي المقادر  التكلي يااة للمكل ايي بالمااريبة وال 
أو  لنساابة للمساات لكيي ماي حياار كون ااا كماليااةً ال روقاات باايي نوعيااة المطااارح الماريبية وأهميت ااا با

فرمااات  0222لااااام  22فاااي المرساااوم التشااارياي رقااام فالاااى سااابيل المثاااال ال الحصااار:  أساسااايةً 
رية حتاى الساياحية لى ةارج األراماي الساو على جمي  تذاكر الس ر بالطائر  إ %2مريبة بمادل 
كاي فارض ن اا الماادل الماريبي علاى ذ ال يممير مقبول ومنافي لمبدأ الادالاة إمر من ا وهذا األ

ميااة الساالاة مااي حياار كون ااا نااه تاام تجاهاال أهأةاادمتيي مةتل تاايي فااي الجااود ، أمااى علااى ذلاال 
علااااى مصاااانوعات  %22فالااااى ساااابيل المثااااال فرماااات هااااذه المااااريبة بمااااادل  و أساساااايةً أ كماليااااةً 

ماااادي الثمينااة الكريسااتال والثريااات والساااعات وأدوات المائااد  المصاانوعة مااي الااذه  أو ال مااة وال
وهاي ن اا النسابة التاي فاي المجتما   جاداً  قليلاة   تلل السل  تست لل مي قبل شريحة  ومي الجلي أي 

بالنسااابة للماااواطنيي وتسااات دى  أساساااية   اً تبااار سااالاعلاااى ال ياااوت والساااموي النباتياااة التاااي تافرمااات 
 من م. كبير ً  شريحةً 
 : الضرائب الجمركية: سابعا  

البدايااة ال اليااة للتشااري  الجمركااي فااي  2922لاااام  222بااالقرار رقاام  ياااد قااانوي الجمااارل الصااادر
الفتقااره لوحاد  التشاري  واالنساجام  2922( لااام 9سورية وقد تم تاديله وف  قانوي الجمارل رقم  

( عاااام 9للقاااانوي رقااام   ماااادالً  2912/ 0/ 02( بتااااري  2ماااي ثااام جااااس المرساااوم التشااارياي رقااام  
29221. 

مركياااة باساااتي اس الرساااوم الجمركياااة وفااا  الماااادالت الاااوارد  فاااي جااادول التاري اااة وتقاااوم الااادوائر الج
وهاااذه وتاديإلتاااه  0222/ 9/2( تااااري  022الجمركياااة المنساااقة الصاااادر  بموجااا  المرساااوم رقااام  

 من ا. مئويةً  مادالت ا نسبية تنص  على القيمة وتشكل نسبةً  الرسوم
ارد  فاي التاري اة الجمركياة المتناساقة الصااادر  وقاد كااي التوجاه نحاو تة ايض الرساوم الجمركياة الاو 

لمواكبااة التطااورات والتغياارات الاالميااة بمااا يتناساام ماا   0222/ 9/2( تاااري  022بالمرسااوم رقاام  
مااي المراساايم المادلااة  صاادرت الحكومااة السااورية مجموعااةً أات االقليميااة والدوليااة وعلااى هااذا االت اقاا

 وهي:ية المنسقة لنس  الرسوم الجمركية في التاري ة الجمرك
باااض  القامااي بتة اايض الرسااوم الجمركيااة عااي 9/2/0222تاااري   002رقاام  المرسااوم -1

 .%2المواد والسل  بحير تصبح 
 سااتيراداالاماي باادمل الماريبة الموحاد  علاى الق 01/9/0220تااري   222رقام  المرساوم -2

لاى إالماواد سااار الصارى لجميا  السال  و أوتوحياد  واحد   جديد   م  الرسم الجمركي في مادل  
 .هو سار البلداي المجاور  واحد   دل  ما

                                                           
 .113، ص2111، العدد الثاني، دمشق، 16شباط، يوسف، الرسوم الجمركية في التشريع السوري، مجلة جامعة دمشق، المجلد  1
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الةااااااص بتااااااديل نسااااا  الرساااااوم الجمركياااااة لقطاعاااااات  0222لااااااام  229رقااااام  المرساااااوم -3
 المنتجات الغذائية.

الةااااص بتااااديل النسااا  الجمركياااة للسااايارات الساااياحية  0222لااااام  292المرساااوم رقااام  -4
ية التاي ال تتجااو  ساات ا حالسايا للسايارات %22الاى  %222 مات ماي ة(  وأج ائ ا حير

رسااااوم ا ماااااي  ا ة ماااااتا 2222ا أمااااا الساااايارات التاااااي تتجاااااو  سااااات ا  ا 2222
 .%22الى  022%

القامي بتاديل الرسم الجمركي على االسمنت  0222/ 1/ 22تاري   220المرسوم رقم  -5
 .بموس تنامي االستثمارات كافية   بقصد توفير هذه الماد  بالسو  بكميات  

والقامااااي بتاااااديل النساااا  الجمركيااااة علااااى الصااااناعات  0222لاااااام  222المرسااااوم رقاااام  -6
 .والك ربائيةالنسيجية واالج    التلي  يونية 

المتالاااا  بتاااااديل النساااا  الجمركيااااة علااااى الصااااناعات  0222لاااااام  292رقاااام  المرسااااوم -7
 .وال راعيةالغذائية 

 .نسااااا  الرساااااوم الجمركياااااة والمتمااااامي تااااااديل 02/0/0222تااااااري   22رقااااام  المرساااااوم -8
 .يالكيميائية واللدائ اتالتاري ة المتناسقة على الصناع المنصوص علي ا في جدول

والقامي بتاديل النس  الجمركية على المواد الداةلة في  0222لاام  009 المرسوم رقم -9
 .لبايدوية واألاأل والك ربائية وصناعةالصناعات ال ندسية 

سااوم الجمركيااة المنصااوص والمتماامي تاااديل نساا  الر  0222لاااام  222 المرسااوم رقاام -22
وتاديإلتاااه  0222لااااام  022علي اااا فاااي جااادول التاري اااة الجمركياااة الصاااادر  بالمرساااوم 

والك ربائياااااة وصااااناعة االدوياااااة  والتج ياااا ات المن ليااااة االج اااا   التل  يونيااااة وااللكترونياااااة 
 وااللباي وصناعة الشوكوال ومكث ات لاصائر المرك   وميرها(.

المتمااااامي تااااااديل نسااااا  الرساااااوم الجمركياااااة  9/2/0221/ تااااااري  021رقااااام / المرساااااوم -22
/ 022جدول التاري ة الجمركية المتناسقة الصاادر  بالمرساوم رقام / علي ا فيالمنصوص 

 الك ربائية.وتاديإلته بالنسبة لباض المواد الغذائية وباض األج     9/2/0222تاري  
الجمركياااااة  المتمااااامي تااااااديل نسااااا  الرساااااوم 0/2/0229/ تااااااري  222رقااااام / المرساااااوم -20

/ 022المنصوص علي ا في جدول التاري ة الجمركية المتناسقة الصاادر  بالمرساوم رقام /
 وتاديإلته بالنسبة لباض المواد. 9/2/0222تاري  

المتماااامي تاااااديل نساااا  الرسااااوم الجمركيااااة  02/2/0222/ تاااااري  020رقاااام / المرسااااوم -22
/ 022ر  بالمرساوم رقام /المنصوص علي ا في جدول التاري ة الجمركية المتناسقة الصااد

 وتاديإلته بالنسبة لباض المواد. 9/2/0222تاري  
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المتماامي تاااديل نساا  الرسااوم الجمركيااة المنصااوص  0222/ لاااام 229رقاام / المرسااوم -22
/ تااااري  022علي اااا فاااي جااادول التاري اااة الجمركياااة المتناساااقة الصاااادر  بالمرساااوم رقااام /

 وتاديإلته بالنسبة لباض المواد. 9/2/0222
 تاديل الرسوم الجمركية على السيارات السياحية. 0222لاام  222رقم  رسومالم -22
المتمامي تة ايض الرسااوم الجمركياة المتناساقة علاى مااادتي  0222لااام  222 المرساوم -22

 لمد  ستة أش ر. %2االجباي واأللباي المستورد  الى 
 كااي أي فبااد  ئ البماا جميا  علاى الجمركياة الرساوم تة ايض من اا ال دى كاي المراسيم هذه كل

 قيمة مي %22 يتجاو  ال رسم   أعلى أصبح( %022  0222 عام النافذ  التارفة في رسم   أعلى
 ليحادد  02/22/0222 تااري  222 رقام المرساوم لياأتي 0222 عاام النافاذ  فةالتار  في البماعة
-%02 -%22 -%2 -%2  تشامل شاريحة 22 ماي بادال فقاط شرائح بةما الجمركية الرسوم
 ياتبااار الشااارائح تة ااايض يأ ذلااال الااماااة الة يناااة علاااى يجاااابيإ بشاااكل   هاااذا اناكاااا قاااد و( 22%

 محااوالت عاي ويبتااد يساتوردها التاي للماواد الحقيقياة القيماة عاي يصارح حتى للمستورد قوياً  مح  اً 
 .المستورد  المواد بقيم والتإلع  الت ري 
 الرسااااوم نساااابة تة اااايض علااااى قتصااااري لاااام الجمركيااااة التاري ااااة تاااااديل يأ لااااىإ التنويااااه بنااااا ويجاااادر
 بالقاانوي الصادر  االستيراد على الموحد  المريبة يتممي الرسم هذا اي على نصت بل الجمركية

 .2912 لاام
 دةول ااا عنااد سااواس الجمركيااة الاادوائر اجتيا هااا عنااد والةاادمات الساال  علااى الماارائ  هااذه وت اارض

 فتكااااوي السااالاة قيماااة علاااى يبةالماااار  هاااذه وقاااد ت ااارض كصااااادرات ةروج اااا عناااد أو كمساااتوردات
 عاي النظار بصارى السال  وحادات مي وحد  لكل مايي مبلغ أساا على ت رض أو قيمية مرائ 
 .1نوعية مرائ  فتكوي قيمت ا
 رسم االنتقال على التركات والهبات والوصايا:ثامنا : 

 ر   كبياا ( بمااادالت  222بموجاا  المرسااوم التشاارياي رقاام   2920فرماات هااذه المااريبة منااذ عااام 
( فااي األمااوال المنتقلااة %222-2( فااي األمااوال المنتقلااة باااةرر و باايي  %92-2تراوحاات باايي  
يبية إذ بلغات نسابت ا ماي إجماالي اةيارادات المار ا أدة إلى الت ر  من ا و انة ااض بالوصايا مم

إثااار صااادور  0222بااااد عاااام  واماااح   وقاااد انة مااات حصااايلت ا بشاااكل  ، (%2.0فاااي المتوساااط  
والذي تام بموجباه إلغااس الامال بأحكاام المرساوم التشارياي  0222لاام  22ياي رقم المرسوم التشر 

جادًا كانات تا داد هاذه النسا  ما  انة ااض درجاة  الذي تمامي نسابًا عالياةً  2920لاام  222رقم 
وقد تم الامال  ،ض األحياي إلى تآكل رأا المالتؤدي في با القرابة  بيي المورر والوارثيي لدرجة  
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مااي القيمااة الحقيقيااة للمطاارح المااريبي و  مااي القيمااة التةمينيااة باادالً  الرساام كنساابة   علااى فاارض هااذا
علاى األماإلل و الثاروات المنقولاة و ميار المنقولاة التاي  هائال   هذا ماا أدة لتادني الحصايلة بشاكل  

 يكوي بإل عوض. تؤول للغير بطريقة اةرر أو ال بة أو الوصية أو بأي طري   
 .األساس الذي فرض عليه الرسم القرابةسب رسم االنتقال على التركات والهبات والوصايا حسب درجة ن(: يظهر 36الجدول رقم)

منسبة الرس نوع المعاملة أو العقد  األساس المفروض عليه الرسم 

الهبة بال بدل لألصول والفروع أو 1-أ  

 أحد الزوجين
21%  القيمة المخمنة 

بال بدل لبقية األشخاص الهبة-2 مة المخمنةالقي 75%   

بشرط النفقة أو مع االحتفاظ بحق الهبة-3  

وأحد الزوجيناالنتفاع لألصول والفروع   
 القيمة المخمنة 10%

ية األشخاصبحق االنتفاع لبق االحتفاظبشرط النفقة أو مع  الهبة-4  القيمة المخمنة 40% 

حق االنتفاع بال بدل إنشاء-5  القيمة المخمنة 10% 

المبادلة-6 ادل عليهمابر قيمة ألحد العقارين ألحدى الفئتين المتبأك 6.9%   

لألصول والفروع االنتقال-آ-7  القيمة المخمنة 15% 

لألزواج واإلخوة وفروعهم االنتقال-ب  القيمة المخمنة 25% 

لبقية األقارب  االنتقال-ج  القيمة المخمنة 50% 

الوصية-8  
 القيمة المخمنة 75%
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 المبحث الثاني
 الضريبية الحصيلة ودورها في مرونةلضريبة األوعية ا طبيعة

 تمهيد:
وقاااد يكاااوي هاااذا  ،الماااريبةياااارى مطااارح الماااريبة بأناااه الشااايس أو الموماااوئ الاااذي ت ااارض علياااه 

وياتباار  .وقااد يكااوي واحاادًا أو متااادداً  منقااول،المطاارح شةصاااً  أو مااااًل أو أصااإل منقااواًل أو مياار 
يتوقاى علياه تحدياد مادة تحقا  صا ات  مريبي، إذظام  اةتيار مطرح المريبة األساا في أي ن

تحدياااد مطااارح  وماااي األهمياااة بمكااااي   الماااريبي،النظاااام  والمروناااة والمإلسماااة لاااذللالادالاااة والاااوفر  
وذلاال لحصاار جمياا  عناصااار الاادةل وبياااي أساالو  الوصاااول  ل اااا،المااريبة أو الماااد  الةاماااة 

كاابح جماااح الساالطات الماليااة عنااد فاارض  إلااى إمااافةً  المااريبي،باماا ا مااي الت اار   ومناا  إلي ااا،
 للمريبة.ال يج  أي تةم   لتطال عناصر   فتمتد   ب ا،بحير ال تغالي في التوس   المرائ ،

لطبيات ااا وعلااى  مرونااة المطااارح المااريبية تجاااه التقلبااات االقتصااادية الدوريااة تبااااً  وتةتلااى درجااة
ماااي  طاااارح الماااريبية المتمااامنة كاااإلً الم أناااوائ ومروناااةبااايي  المبحااار باااالتميي هاااذا قمناااا فاااي هاااذا 

 .(واةن ا  ورأا المال الدةول 
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 :للضريبة الدخل كمطرح  : أوال  
 مفهوم الدخل وخصائصه: 

تاااددت التااااريى التااي تناولاات م  ااوم الاادةل وتبايناات فيمااا بين ااا لكثاار  الحقااول التااي تااداولت هااذا 
كماا  ،وماريبية  وقانونياة ( ومحاسابية  ومالياة   تصاادية   اق الم  وم إذ تم تناوله مي عد  وج ات نظر  

وقاااط    محاادد   فااي تشاارياات ا المااريبية علااى عاادم وماا  تاريااى  اً  أي ماظاام الاادول حرصاات عمااد
فيمااااا يتالاااا   وذلاااال ل ااااتح المجااااال أمااااام أيت مااااي التاااااديإلت التااااي تراهااااا الدولااااة مااااروريةً  ،للاااادةل

االقتصاااادييي  إي أملااا ومااا  هاااذا يمكاااي القاااول  .الماااريبية الةاصاااة بمااارائ  الااادةل بالتشااارياات
م  بقاس المصدر واستمراره وهو يناتل  دورية   يتجدد أو يتكرر بص ة    إيراد  أجماوا على أي الدةل: 

وقد يكوي مصدره الامال  كري  الاقارات والودائ ، عي مصادر مةتل ة فقد يكوي مصدره رأا مال  
 .كأرباح التجار  والصناعة( ا المال والامل مااً وقد يكوي مصدره رأأو الموظى،  كأجر  الاامل
المااصار  الماريبية  فادي التشاريااتوالاذي ي مناا فاي بحثناا  دةلالماريبي للا م  اوموأما بالنسابة لل

نظرياااة المصااادر التاااي قااادمت ماااي النسااا  ماااي نظاااريتيي   مااا يل  مت ااااوت  عناااه ماااي ةاااإلل  عبااارت
التااي قاادمت م  وماااً  أوساا  وأشاامل للاادةل و  نظريااة اةثااراس  (مااي   للاادةل مااي منظااور  م  ومااا ً 

 .النظريتييومكوناته وفيما يلي نستارض تاريى الدةل مي وج ة نظر 
 :(The Source Theory) المصدرالدخل وفق نظرية  0-0
نقدياة أو قابلاة للتقادير باالنقود يحصال علي اا  جدياد    كال ثارو   ى الدةل وف  هاذه النظرياة بأناه ار  ي( 

دوري ويمكاااي اسااات إلك ا دوي المسااااا بمصااادر  بشاااكل   مايناااة    منياااة      ةاااإلل فتااار  أو جماعاااة   فااارد  
و القابلاة للتقادير باالنقود، التاي وتارى هذه النظرياة الادةل الماريبي بأناه القيماة النقدياة أ. 1الدةل

ماي  مايناة   ماي الثباات واالساتقرار ةاإلل فتار   مايناة    يتمتا  بدرجاة   ماي مصادر   دورية   تتحق  بص ة  
ي كاااي مااي الجااائ  ا  فااي المجتماااات الحديثااة و  عامااة   كقاعااد    نقديااةً  ذ الاادةل صااور ً ويأةاا ،2الاا مي

مثاال حصااول الااماال  بااالنقود،للتقااويم  قابلااة   الحصااول علااى باااض أجاا اس الاادةل فااي صااور  عينيااة  
مااااي إنتاااااج م  ي لجاااا س  ييقااااوم بدنتاج ااااا أو اسااااتبااد المنتجاااامااااي أجااااره مااااي الساااال  التااااي  علااااى جاااا س  

 .3 كالم ارعيي(الست إلك م الذاتي 
 :4وهيمي هذا التاريى يمكي استةإلص الةصائص األساسية للدةل 

ماااي  اً مبلغااا نقااديًا كالرواتااا  واألجاااور والمااشااات أو النقااادي: يشاااترط أي يكااوي الااادةل مااااالً  الاادةل
ال ياادةل فااي م  اااوم  المثااال:للتقااويم بااالنقود فالااى ساابيل  المااال يتكااوي مااي مناااف  نقديااة أو قابلااةً 

                                                           
 .76، ص2111المالية العامة والتشريعات الضريبية، دار رند للنشر والتوزيع،  محمد، الشوابكة، سالم 1
، 1988الخفاجي، عبد الرسول شاكر، نظرية الدخل في التشريع الضريبي في العراق، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية،  2

 .16ص
 .136ناشد، سوزي عدلي، مرجع سابق، ص 3
 .121-119، ص1991ريبة " االقتصاد اإلسالمي"، منشورات دار الكتب، الجزائر،عناية، غازي، الزكاة والض 4



 
 

116 
 

ناااف  والةاادمات التااي يحصاال علي ااا ال اارد ويتاااذر تقاادير قيمت ااا النقديااة كالةاادمات التااي الاادةل الم
للماريبة  ةامااً  بينما ياد دةإلً  الدةل.تقدم ا ربة المن ل في من ل ا وبالتالي ال تةم  لمريبة 

للتقااويم النقاادي مثااال ذلاال الم ايااا  كاال مااا يحصاال عليااه ال اارد مااي م ايااا عينيااة طالمااا كاناات قابلااةً 
لاينياااة التاااي يحصااال علي اااا بااااض الااااامليي إلاااى جانااا  مرتباااات م كاااالاإلج المجااااني والوجباااات ا

وهذا ياني وجو  ديمومة هذا  وثباته:استمرارية المصدر  ال .المجانية والمواصإلت المجانية ... 
وقااد يكااوي هااذا  ،ماينااة    منيااة   المصاادر المنااتل للاادةل وعاادم نمااوبه باااد إنتاجااه للاادةل ةااإلل فتاار   

كالادةل  ميار ماادي  قاد يكاوي قاود أو نماي ال مساتثمراً  كالاقارات واألراماي أو مبلغااً ًا لمصدر ماديا
أي  الصاافي،لاذلل فادي الادةل وفا  هاذه النظرياة هاو الادةل الاامال. ماا أو قاو   الناتل عي موهباة  

ف  هااذا إذًا يتااد واسااتمراره،باااد تن ياال جمياا  الن قااات والتكاااليى الإل مااة للحصااول علااى ذلاال الاادةل 
 .1بنظرية االستثمار هذه النظريةعرفت  ويةت ي باةت ائه،الدةل مي استثمار المصدر 

نمااا يك ااي  مطلقااة،ليساات  دائمااة   وهنااا يجاادر بنااا أي نومااح أي فكاار  بقاااس مصاادر الاادةل بصاا ة   وا 
 مر .كثر مي أنتاج الدةل قابليته للبقاس أو حتى احتمال بقائه ة

الصااا ة  ، وهاااذهومتكااارر   متجااادد     ااارد علاااى هاااذا الااادةل بصااا ة   ويقصاااد ب اااا أي يحصااال ال الدورياااة:
 وثباته.باستمرارية مصدر الدةل  ًً  أذا مرتبطة  
أو اةيااراد المتااأتي مااي اةنتاااج ال راعااي مااي  الشاا ري،أجاار الااماال أو راتاا  الموظااى  ذلاال:مثااال 

 سنوي. األرض بشكل  
  :(The Enrichment Theory) اإلثراءالدخل وفق نظرية  0-0

فااي الذمااة الماليااة للشااةص الطبياااي أو  إيجابيااة   نااه كاال  ياااد   أى الاادةل وفاا  هااذه النظريااة بااار  وي( 
وعلاى هاذا  تكرارهاا،عي مصدر هاذه ال يااد  ومادة  بغض النظر ،ماينة    منية   المانوي ةإلل فتر   

ل مثاا عارمااة   ياادةل فااي م  ااوم الاادةل ال ياااد  فااي قيمااة األصااول الثابتااة والاادةول المتأتيااة بصاا ة  
أو  ،موروثااة   أو مااا يرثااه ال اارد مااي تركااة   عارمااة، الناااتل عااي عمليااة بياا  أو شااراس عقااار    الكساا 

 .2وأرباح األس م(السندات  عوائدأو ، ووصايات اهب
وياارة أصااحا  هااذه النظريااة أنااه يجاا  مااملااة المكاساا  الرأساامالية كمااا تااماال الاادةول الدوريااة 

يبية و بالتااالي مقدرتااه وهااذا يانااي  ياااد  طاقتااه الماار  ، ااا ت يااد مااي قاادر  ال اارد االدةاريااةوذلاال ألن
إلاااى أن ااام ياتقااادوي باااأي إةماااائ المكاسااا  الرأسااامالية للمااارائ  ماااي شاااأنه أي  إماااافةً  التكلي ياااة،

ماي األربااح إلاى  يقلص مي الت ر  الماريبي فاي الشاركات التاي ياماد أصاحاب ا إلاى تحويال جا س  
وهااذه المو عااة بشااكل  دوري،  رض علااى األرباااحاالحتياطااات بقصااد الت اار  مااي المااريبة التااي ت اا
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الشاركة فاي ساو   االحتياطات المتراكمة لدة لشركة تاؤدي إلاى ارت اائ القيماة الساوقية ألسا م هاذه
جاادًا فااي حااال بياا   ومااي ثاام فاادي أصااحا  األساا م سااوى يحققااوي مكاساا  كبياار ً  األورا  الماليااة،

وبالتالي سيحصلوي على مكاس   صدار،عي سار اة كبير   أس م م باد أي ارت ات قيمت ا بشكل  
دوي ةمااوئ هاااذه المكاساا  ألياااة  رأساامالية ت ااو  قيماااة مااا ي(ااو  ئ ماااي األرباااح ةااإلل عاااد  ساانوات  

 .1مريبة
مااي الم  ااوم المااي  الااذي قدمتااه  ا ً نصااافا  و  ة ً عدالاا أكثاارهااذا الم  ااوم الشااامل للاادةل قااد يكااوي  إي

أي تكااوي صاا قات  ا ً لتااي مااي الممكااي جاادوتجاهلاات فيااه كاال الاادةول الاارمااة ا المصاادر،نظريااة 
مةمة بحير يتم إع اؤها مي المريبة وتؤةذ المريبة مي ذلل الدةل الدوري المتوام  حتى لو 

 بكثير.كاي أقل من ا 
إال أناه باالغ   للادةل، وحقيقياة   وعلى الرمم مي شمولية هذا الم  وم واحتوائه علاى عناصار إماافية  

وهذا مي شأنه القمااس علاى  المال،ا أر  ا ً الدةل لتطال أحيانفي باض الحاالت في توسي  فكر  
إلى الكثير مي الاقبات التي تواج  ا اةدار  الماريبية فاي حصار وتاقا   إمافةً  المريبة،مطرح 

إلااى صاااوبة تقياايم  إمااافةً  آةاار،إلااى  هااذه الاادةول الطارئااة والثااروات الاقاريااة المنقولااة مااي ممااول  
علااى حااد  فااي أ منااة مةتل ااة ناهياال عااي إمكانيااة  رو  كاال ممااول  األصااول والاناصاار المةتل ااة لثاا

 للمموليي.الت ر  المريبي 
فااي عاادم تبنااي التشاارياات المااريبية المااصاار  لم  ااوم  ا ً أساسااي ا ً هااذه الصاااوبات كاناات سااببإي  

مت اوتااة  باال عماادت إلااى دمج ااا ونظريااة المصاادر بنساا    كاماال، الاادةل وفاا  نظريااة اةثااراس بشااكل  
للدةل الةام  للمريبة وبما يتناس  ما  تحقيا  الغاياات االقتصاادية  محدد   تاريى   للوصول إلى

الاااذي قاااام  المشااارئ الماااريبي الساااوريوهاااذا ماااا اعتماااده  ،للدولاااةواالجتماعياااة والسياساااية المنشاااود  
بتاريااى الاادةل الةاماا  للمااريبة مااي ةااإلل تحديااد مصااادره الةاماااة للمااريبة وحساا  نظريااة 

مي ةإلل فارض  الى تحقيق ا الدمل بين ما وذلل وف  األهداى التي يساى المصدر أو االثراس أو
 .المريبة

محادد    ماا يحققاه المكلاى ماي دةاول   بأناه: قيماةوعلى هذا يمكي تارياى الادةل  ةاإلل فتار    منياة  
 .2ميإلدية وتكوي عاد ً سنةً 

 إلى:للمصادر المولد  له  ويصنى الدةل تبااً 
 عي الامل  ناتل   دةل   -
 الملكية  عي ناتل   دةل   -
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 ويسمى الدةل المةتلط  مااً  ورأا المالعي الامل  ناتل   دةل   -
 نوعيي:لذلل التصنيى تقسم المرائ  على الدةل إلى  اً وتبا

 المرائ  الاامة على الدةل  -
 على الدةل المرائ  النوعية  -

 ساواس- إذ ت ارض علاى كامال دةال المكلاى 1تحليلياة وهاي ماريبة   الىدخل:الضرائب العامة على  
ومصااادر ملكيتااه  مااي أنشااطته المةتل ااة ةااإلل ساانة   المتحقاا -أو طبياااي  كاااي شااةص اعتباااري

 مااريبي   حياار يتقاادم المكلااى باادقرار   عليااه،المتااادد  وذلاال باااد ةصاام التكاااليى الإل مااة للحصااول 
إلااى اةدار  المااريبية يباايي فيااه كاال أنااوائ دةلااه الااذي يحصاال عليااه ةااإلل الاااام سااواس مااي  واحااد  
 والتاويمات.أو مي ثروته الاقارية أو المنقولة أو األرباح وال وائد  الامل

 وهي:مي الم ايا التي تتسم ب ا هذه المريبة  وهنال مجموعة  
للتابياار عااي مقدرتااه  ة ً هااو المقياااا األكثاار دقاا مااي دةااول   الشااةصإي مجمااوئ مااا يحققااه  -2

عباس المريبية الم رومة نه ياكا حالته المالية ومدة قدرته على تحمل األإذ أالتكلي ية 
 عليه.

الادالة المريبية مي ةإلل المساوا  بيي المكل ايي  أعلى تحقي  مبدً  كثر قدر أن ا أتمتا  ب -0
أو ماي  واحاد   ذا كااي الادةل ماي مصادر  إا عم ا در  المالياة المتكافئاة بغاض النظارذوي المق
يبة بااااد أي فااارض المااار  الماااريبة،شةصاااية  أإلاااى اعتمادهاااا مباااد إماااافةً  مصاااادر،عاااد  

الوم  الشةصي والاائلي للمكلى على موس أهلية المريبة وليا  االعتباراألةذ بايي 
 فقط.على أساا قيمة دةله 

ويااود ذلال إلاى مااملاة الادةول  الجباياة،يتسم هذا النظام بالس ولة واالقتصاد فاي ن قاات  -2
المتالقاة بتحدياد حيار تكاوي األحكاام  وطبيات اا،كااي مصادرها ا ً أي واحد ً  المةتل ة مااملةً 

جااراسات الااربط والتحصاايل والطاااي  األماار الااذي يااوفر الوقاات  موحاادً ،الوعاااس المااريبي وا 
 والمكلى.والج د على كل مي الدوائر المالية 

  ارض علاى وعااس  تتسمح المرائ  الاامة على الدةل بتطبيا  التصااعد الماريبي كون اا  -2
ة للمااريبة األماار ماااح الاليااا الةالوعاااس اتسااات الشاارائوكلمااا اتساا  هااذا ا ،واساا    مااريبي  

 الدةل.محدود   ي  الدةل القومي لصالح ال ئات نه إعاد  تو أالذي مي ش
 وهي:ةذ على هذا النظام آبالرمم مي الم ايا السابقة إال أي هنال مجموعة مي الم

يتطلاا  تطبياا  هااذا النظااام تااوفر الااوعي المااريبي لاادة المكل اايي مااي حياار ماادة تااااون م  -2
المااريبية فااي تقااديم المالومااات الماارورية المتالقااة بكافااة أنااوائ الاادةول التااي ماا  اةدار  
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مااا مااي  ومردوديت ااا وكاالوطبياااة نشاااطاته  الماليااة،يحصاال علي ااا المكلااى ةااإلل الساانة 
التكلي يااة، وتحديااد مقدرتااه  دقياا    فااي حصاار دةولااه بشااكل  شااأنه مساااعد  اةدار  المااريبية 

 الك ااااس ،ماااي  عالياااة   ذات درجاااة   متطاااور    ماااريبية   فااااي ذلااال يتطلااا  وجاااود إدار    بالمقابااال
 وبيانااات   إلااى تااوفر اةمكانااات الماديااة والتكنولوجيااة المتطااور  مااي أج اا   حاسااو    إمااافةً 

 .ك ؤ مريبي   وج ا  استاإلم  
مااي التنسااي  والتااااوي باايي مةتلااى أج اا   الدولااة  يتطلاا  هااذا النظااام وجااود مسااتوة عااال   -0

 .1دقي  المرك  المالي والمقدر  التكلي ية للمكلى بشكل  لتحديد  المالية،والدوائر 
إذ أنه يدف   المكلى،على ا ً ن سيا ً على كامل دةل ال رد يترل عبئ واحد    إي فرض مريبة   -2

ماي ةاإلل ا ً أو ج ئيا ا ً مما يدفاه لمحاولاة الت ار  ماي دفا اا كليا ، ً واحد   ً مر  ا ً كبير  مبلغاً 
 .2على الحصيلة المريبيةؤثر سلبا ً ي مي دةله وهذا طبااً  التستر على ج س  

إي عدم التميي  فاي المااملاة الماريبية بايي الادةول المتبايناة المصاادر ياناي أي يتسااوة  -2
الاا س الم اروض علاى الادةل الناااتل عاي الامال ما  الااا س الماريبي النااتل عاي الاادةل 

امااال قاااد حيااار أي الااادةل النااااتل عاااي ال مقباااول   ميااارر   وهاااذا أمااا الماااال،ا أالنااااتل عاااي ر 
أما الدةل الناتل عاي   والاج  أو الوفا الاامل كالمرضيتارض لظروى  متالقة بشةص 

 أطول.ا المال فيبقى مد ً  أر 
علاى  إي عدم التميي  في المااملة بيي مصادر الدةل المةتل ة يجال المريبة مير قادر    -2

 واالجتماعية من ا.تحقي  األهداى االقتصادية 
ماي  عالياة   ماي درجاة   تطبيقاه لما يتطل  ا ً ي في الدول المتقدمة مالبيطب  هذا النظام المريب

إذ إي جميااا  دول االتحااااد األوروباااي تتبااا  نظاااام  ماااريبي متطاااور   وج اااا    الماااريبي،الاااوعي 
أماا  واألرديملا  الادول الاربياة مثال مصار والاارا  أإلاى ة ً المريبة الاامة على الدةل إماف

ي السااوري ماظاام تشاارياات الاااالم باالنتقااال الااى نظااام فااي سااورية فلاام يساااير النظااام المااريب
لااام  02المريبة الموحد  أو الاامة على الدةل بال علاى النقايض ماي ذلال فادي القاانوي رقام 

قد  اد مي تنوئ إجراسات فرض ماريبة الادةل باتباائ نظاام المارائ  النوعياة لتحقيا   0222
 قبل أي أهداى أةرة. ال دى التمويلي ك دى رئيسي 

نااال باااض الاادول التااي تأةااذ بمباادأ وحاااد  الذمااة الماليااة للاا وجيي فيمااا يتالاا  ب اارض هاااذه وه
اساتقإللية الذماة  مبادأأما بالنسابة للادول األةارة التاي تتبا   ،المريبة كما هو الحال في فرنسا
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علااى حااد   الاا وج وال وجااة( كمااا هااو  الماليااة ف ااي ت اارض هااذه المااريبة علااى دةاال كاال فاارد  
 واليات المتحد .وال رالحال في مص

 كل فارئ  على  مستقل   ألن ا ت رض بشكل   1تركيبيةً  تاد مريبةً  الضرائب النوعية عل  الدخل:
 مي فروئ الدةل حس  مصدره.

المااااال الاقاااااري  ملكيااااة  رأات اااارض مااااريبة علااااى الاااادةل الناااااتل عااااي  المثااااال:فالااااى ساااابيل 
 ااارض علاااى الااادةل النااااتل عاااي الماااال المنقاااول  ملكياااة األورا  المالياااة( وت رأاأو  الاقاااارات(

 األربااح  الماال ماااً  ورأاوالادةل النااتل عاي الامال  الحار (الامل  األجور والمرتبات والم اي 
 والصناعية(.التجارية 

 النظام:ومي م ايا هذا 
يمي  هذا النظام عند فرض المريبة بيي مصادر الدةل المةتل ة فياامل الدةول الناتجة  -2

ي ا الماال وذلال ألألل الم رومة على الدةل النااتل عاي ر قل مي تأعي الامل بمريبة 
 .قل ثباتاً أاألولى 

يقلل هذا النظام مي فرص الت ر  المريبي وذلل بسب  تناوئ المارائ  الم روماة علاى  -0
 .  مي كامل المرائ  أمراً  صاباً مصادر الدةل المةتل ة مما يجال الت ر 

 ط تحصااايل الماااريبة المطبقاااة تباااااً إي اةاااتإلى األحكاااام الماااريبة المتالقاااة بأساااالي  ربااا -2
 المكل يي.على حد  يساهم في مراعا  ظروى  لمصدر كل دةل  

التميي  في المااملة المريبية بيي مصادر الدةول المةتل ة يجاال ماي المارائ  النوعياة  -2
فاااي يااد الدولااة تساااتةدم ا فااي تحقياا  األهاااداى االقتصااادية واالجتماعياااة  مرنااةً  ماليااةً  أدا ً 

 .2أةرة أو الحد مي أنشطة   ماينة   اقتصادية   ةإلل تشجي  أنشطة  والسياسية مي 
 مي المارائ  بشاكل مباالغ مت رقاة وبأوقاات   يدف  المكلى وف  هذا النظام مريبة كل نوئ   -2

 وهذا ية ى وطأ  الا س الن سي عليه. مةتل ة  
يجااال  وهااذا نوعيااة   لكاال مااريبة   مةتل ااة   يمكااي اةدار  المااريبية مااي تحديااد مواعيااد جبايااة   -2

 .3أيام السنة وليا في ن ايت ا فقط على مدار تدف  اةيرادات مستمراً 
 النظام:عيو  هذا 

وتارماه ألكثار ماي  مي تصريح   أكثركثر  اةجراسات التي يةم  ل ا المكلى عند تقديم  -2
 .4وتدقي    فحص  
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لااى لاال ألنااه ال ينظاار إال يحقاا  هااذا النظااام الادالااة الماليااة فااي تو ياا  الااا س المااريبي ذ -0
وهذا ياني عدم القادر  علاى مااملاة المكل ايي المتمااثليي فاي  واحد    نه وحد   أالمكلى على 

 .1متساويةً  مريبيةً  الدةل اةجمالي مااملةً 
إداري  إي تادد المرائ  النوعية وكثرت ا ياني  ياد  تكاليى الجباية ومرور  توفر ج ا    -2

 .كبير    األمر الذي يكبد الدولة ن قات   كبير  
لت اااادي الوقاااوئ فاااي اال دواج الماااريبي  عاااال   ذات تنساااي    ماااريبية   تااااج إلاااى تشااارياات  يح -2

 النظام.في هذا  المحتمل جداً 
 .صاوبة تطبي  التصاعد في المريبة بسب  عدم اتسائ الوعاس المريبي -2

 للضريبة: ثانيا : الثروة كمطرح  
 المال:الضريبة التقليدية على رأس 

مناه  ال تاؤدي إلاى اقتطاائ جانا    ماتدلاة   مال عينه وبأسااار  ت رض هذه المريبة على رأا ال
إذ يمكاااي للمكلاااى أي ي اااي ب اااا ماااي دةلاااه دوي المسااااا بقيماااة رأا الماااال األصااالية أو ت دياااد 

وتقاا  علااى رأا المااال عينااه أو  مرت اا    ذات مااادل   وحيااد ً  وجااوده. وقااد ت اارض الدولااة مااريبةً 
 المااال وتؤةااذ مااي دةلااه وتساامى مااريبةً علااى رأا  ماانة ض   ذات مااادل   تقااوم ب اارض مااريبة  

 .تكميليةً 
علااى الثاارو  الكليااة لل اارد والاادةل الكلااي هااو  موحااد    وقااد يتااوارد إلااى أذهاننااا أي فاارض مااريبة  
ي ةول ال تتناساا  ماا  الثااروات وهنااا فاادبتاتااًا ألي الااد األماار ذاتااه ولكااي هااذا الكااإلم مياار دقياا   

الاقيمة  كالمجوهرات والتحى والمقتنيات  المريبة على رأا المال تستطي  أي تطال الثروات
 إلي ا.والتي تاج  مريبة الدةل عي الوصول  األثرية(

 علاااى رأا الماااال الثابااات ماااي أراض   وحياااد    وقاااد ناااادة بااااض كتاااا  المالياااة ب ااارض ماااريبة   
 وهي:مبرريي ذلل باستحواذها على مجموعة مي الم ايا أال  وآالت   ومباي   ومناجم  

 الدةل.الاقيمة التي ال تدر دةإًل وهذا أمر  تاج  عنه مريبة  الثرو تطال عناصر  -2
 الدةل.بصاوبة  يس ل الوصول إلى مطرح ا مقارنةً  -0
ثااروات م عاااي طريااا   والااطلااة الساااتثمارتشااكل حااااف ًا مل مااًا ألصاااحا  الثااروات المجماااد   -2

 ًا ذو أثار  أو التصرى في ا إلى الغير ليقوم باستغإلل ا وهذا طبا منتجة   تحويل ا إلى أموال  
 القومي.إيجابي على االقتصاد 
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ال تصااي  ذوي الاادةل المحاادود والااذيي تقتصاار أمااوال م علااى مااا ينتجااه عمل اام وج اادهم  -2
اةنسااااني ف اااي تركااا  علاااى أصاااحا  رؤوا األماااوال والثاااروات وهاااذا ياناااي إعااااد  تو يااا  

 االجتماعية.مي الادالة  وتحقي  نوئ  الدةل القومي لصالح الطبقات ال قير  
مااي  يا  بايي الادةل النااتل عاي الامال والاادةل النااتل عاي رأا الماال وذلال أكثار عدالاةً تم -2

دوي الرجوئ إلاى مصادره فمقادار الادةل قاد يتوقاى  ربط المريبة على مبلغ الدةل مباشر ً 
 ذلل:على نوئ االستثمار ومثال 

مي %2قدره  لير  سورية ياطي األول دةإلً  222من ما  في حال لدينا سنديي مالييي قيمة كل  
فاااي حصايلة المااريبة علاى الاادةل ساتكوي أكباار بالنسابة للسااند الثااني فااي  %2قيمتاه والثااني 

حاايي أي  ياااد  دةلااه ليساات إال مقاباال الةطاار المتوقاا  نظاارًا لماااى مركاا ه لمااالي وباسااتةدام 
 نستطي  ت ادي الوقوئ ب ذا األمر.مريبة رأا المال 

ابيار عاي المقادر  التكلي ياة للمماول إذ إناه يمثال إي رأا المال أكثر دقًة مي الادةل فاي الت -2
 مقياسًا سليمًا للمقدر  التكلي ية للممول. مكتسبًة تادثروً  

 الدخل:الضريبة عل  رأس المال والتي تدفع من 

وت رض ماي قبال المشارئ الماريبي علاى رأا الماال بماادل  مرت ا   بحيار ال يساتطي  المكلاى 
ن مااا يمااطر إلااى اللجااوس إلااى رأا المااال ن سااه وهااذا يانااي ساادادها مااي الاادةل الناااتل عن ااا وا 

 قيمته.المساا به واالنتقاص مي 
ت ميل الادةل علاى رأا الماال كوعااس  ماريبي بساب   هذا ويجم  أمل  كتا  المالية الاامة

الم ايا التي يتمت  ب ا مي تجدد  وتكرر  دوري على ةإلى رأا المال الذي ياتبر مصدرًا ثابتًا 
ي كااي قااب إًل لل ياااد  والنقصااي فاادي فارض مااريبة  علياه يانااي القمااس علااى أصال المصاادر وا 

ما  ماارور الا مي وهااذا يتااارض ماا  القواعاد المااريبية التاي تقمااي باادم امتااداد الماريبة إلااى 
 المال.رأا 

علااى رأا المااال ال يكااوي إال فااي حاااالت  اسااتثنائية كاأل مااات  وعلااى هااذا فاااي فاارض مااريبة  
ماي ال يااد   ر ب ا الدول إثر الحرو  أو لتقرير ح  الدولة فاي اساترداد جا س  المالية التي قد تم

عاي ج اود أصاحاب ا أو ت ارض لاردم  المجتما  ولاياالطارئة على الثروات الناتجة عي ج ود 
 المةتل ة.ال و  الكبير  بيي طبقات المجتم  

 هي:وأهم أنوائ مريبة رأا المال التي تقتط  ج سًا منه 
 نائية على تملل رأا المال المريبة االستث -2
 المريبة على  ياد  القيمة الاقارية أو المنقول  -0
 المريبة على التركات  -2

 حد :وهنا سنتناول كإًل من ا على 
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 المال:المريبة االستثنائية على تملل رأا  -2
ولمار  واحاد  بساب  ظاروى اساتثنائية كظاروى الحار   وت رض على رأا الماال بساار  مرت ا   

أ الدولااة ل ااا للحصااول علااى مااوارد مياار عاديااة وب تاار   قصااير  لتغطيااة ن قااات مالبااًا حياار تلجاا
ماااي ثاااروات بااااض األفاااراد الاااذيي اساااتغلوا  مصاااادر  أجااا اس   كاهل اااا وب ااادىالحااار  التاااي تثقااال 

ممااا أدة إلااى امتنااائ م وقااد سااميت هااذه المااريبة فااي  ظااروى الحاار  بطاار   مياار مشااروعة  
 .االمتناس(باض الدول  مريبة 

للتة يااى مااي حااد  التمااةم الااذي ياقاا  الحاارو  مااي  مت هااذه المااريبة كوساايلة  كمااا اسااتةد
المتصااااص القاااو  الشااارائية المتراكماااة التاااي تاااؤدي إلاااى  يااااد   ةاااإلل دور هاااذه الماااريبة كاااأدا   

 التمةم الناتل عي  ياد  الطل  على الارض.
 وأهم ا:مي االنتقادات ل ذه المريبة  وقد وج ت مجموعة  

المريبة تجال المكلى ب ا عاج ًا عي دفا ا ماي الادةل الاذي يادره هذه  مادلإي جسامة  -2
 رأا المال وهذا ما يدفاه مالبًا لبي  أو تص ية ج س مي ثروته للوفاس ب ا وفي هاذا تج ئاة  

ماااااى   هاااذه الماااريبة قاااد يجاااال  ماااادللقدرتاااه اةنتاجياااة كماااا أي ارت اااائ  لااارأا الماااال وا 
ي طرياا  إة اااس عناصاار الثاارو  أو إعطااااس المكل اايي رامباايي بااالتةلص مااي دفا ااا إماااا عاا

 وهاذا ياناي حصايلةً  الابإلدعي حجم ا أو مي ةاإلل ت ريب اا ةاارج  مير حقيقية   مالومات  
 وفير .مير  مريبيةً 

ال تشاااج  علاااى االدةاااار بتاتاااًا وهاااذا ياناااي تقليااال الميااال لإلدةاااار وماااي ثااام تقليااال الميااال  -0
 لإلستثمار.

 اااذه الماااريبة قااااد ياااؤدي إلاااى  يااااد  عاااارض إي التصااارى بجااا س  ماااي رأا المااااال للوفااااس ب -2
الاقااارات واألورا  الماليااة وهااذا يااؤدي إلااى تاادهور أساااارها وانتشااار حركااة انكماشااية فااي 

 البلد.
 التالية:وي ند أنصار هذه المريبة تلل االنتقادات بالمبررات 

ال تؤدي هذه المريبة إلاى إماااى المقادر  اةنتاجياة لارأا الماال ذلال ألن اا ال تقاوم  .2
ال بنقل رؤوا األموال مي يد األفاراد إلاى ياد الحكوماة التاي تقاوم بادورها بتو يا  هاذه إ

الحصاايلة المااريبية علااى أصااحا  سااندات الااديي الاااام للوفاااس بااديوي الدولااة فاادي قااام 
أصحا  السندات باستةدام هذه األموال في أمراض استثمارية فدي رأا المال الكلي 

ي استةدم وه ألمراض  است إلكية ف اذا ياناي إنقااص رأا لي ينقص عما كاي عليه وا 
فاااي حااااالت  الماااال وانة ااااض مقدرتاااه اةنتاجياااة وهاااذا االحتماااال ال يحصااال عاااادً  إال

أمااا بالنساابة لمومااوئ الت اار  مااي هااذه المااريبة فيباارره أنصااارها بااأي الت اار  ، نااادر 
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 المريبي ظاهر ( موجود  في كال المارائ  وليسات محصاور  فاي هاذه الماريبة إذ أي
 الت ر  المريبي مرتبط  برأي م بالوعي الشةصي للمكل يي وأةإلقيات م ومبادئ م.

ال تاااؤدي هاااذه الماااريبة بالمااارور  إلاااى إنقااااص االدةاااار ألي المكلاااى سااايأةذ باااايي  .0
عااي هاااذا االقتطاااائ الماااريبي  رأساااماله النااااتلاالعتبااار مااارور  تااااويض الاانقص فاااي 

 االستثمار. وتح ي هم على
ياال االدةااار فااي البلااداي المتقدمااة لاايا أماارًا ساايئًا ألي هااذه البلااداي تااااني أي تقل ويااردوي أيماااً 

مااي  ياااد  االدةااار وانة اااض الطلاا  الكلااي في ااا وقااد يكااوي هااذا حااإًل جياادًا ل ياااد  االساات إلل 
 الكامل.ومي ثم ت ايل الطل  الكلي لتحقي  التشغيل 

المتال  ب ياد  عارض الاقاارات أمام االنتقاد األةير  وتبقى حجة أنصار هذه المريبة ماي ةً 
وتااادهور أسااااارها فقاااد اقتااارح مؤيااادو هاااذه الماااريبة بااااض الةياااارات للتة ياااى ماااي أثااار هاااذه 

مااا بالسااماح للمكل اايي بسااداد هااذه المااريبة علااى ماادة عااد  إريبة علااى أساااار الاقااارات الماا
ما  ذلال و  ،واحاد ً  عاي عارض رؤوا أماوال م دفااةً  تللت ادي األثر السلبي الذي قد ينا سنوات  

 قصير    وةإلل فتر    واحد ً  دفاةً  كبير    فدي هذا الةيار سيمن  الدولة مي الحصول على إيرادات  
 لتغطية ن قات ا وسداد ديون ا.

 والسندات لسدادأي تقبل الدولة باض الاقارات أو األس م  يقترح أولئلوأما عي الةيار الثاني 
الةيااااار يبقااااى ماااااي ًا بسااااب  اةشااااكاليات  ولكااااي هااااذا أو ج ئيااااة   كليااااة   هااااذه المااااريبة بصااااور   

 المةمة التي ستواجه الدولة في كي ية استغإلل هذه األموال بما يساعدها في تسديد ديون ا.
وقاااد لجاااأت الادياااد ماااي الااادول إلاااى تطبيااا  هاااذه الماااريبة فاااي أتاااوي الحااار  الاالمياااة األولاااى 

سااط  سانوية ولام تاأت بالنتاائل حيار ياتم تحصايل ا علاى أق ورومانيا وألمانيا والنمسا( كديطاليا 
 فرم ا.المرجو  مي 

 الثانياااة الاالمياااة الحااار  عقااا  تصااااعدي بشاااكل   ماااي قبااال فرنساااا كماااا فرمااات هاااذه الماااريبة
تساااتوفي ا ماااي ةاااإلل مشااااركة األفاااراد  وكاناااتالاااوطني،  التماااامي بماااريبة وساااميت( 2922 

 .والشركات بأموال م
 ثالثا : اإلنفاق كمطرح للضريبة:

 تمهيد:
ت رض على  عينية   هذه المرائ  مي أهم المرائ  مير المباشر  وهي ذات طبياة   تاتبر

وهنااا البااد مااي  ،اسااتاماالت الاادةل أو أوجااه إن اقااه فااي الحصااول علااى الساال  والةاادمات
اةشار  إلى أي اةن ا  المقصود هنا مقصور  فقط على اةن ا  االسات إلكي دوي اةن اا  
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.ويبارر فارض هاذه الماريبة 1إلى مرائ  رأا المال د ً االستثماري الذي يتم إةماعه عا
شرال بااض  بمرور  توفير إيرادات  كافية   لتمويل الن قات الاامة المت ايد  للدول الحديثة وا 

الذيي يصا  تناول م بمرائ  الدةل في تغطية تلال الن قاات إماافًة إلاى الادور الرئيساي 
لحااااد مااااي تقييااااد االساااات إلل أو االااااذي تلابااااه فااااي تشااااجي  وحمايااااة الصااااناعات الوطنيااااة و 

والمااريبة علااى اةن ااا  نوعاااي: الماارائ  النوعيااة علااى  .اساات إلل باااض الساال  المااار 
 على اةن ا . والمرائ  الاامةل االست إل

 االستهالك:الضرائب النوعية عل   

 أو ةدمااة   ت اارض علااى الساال  والةاادمات التااي يساات لك ا الشااةص بحياار تكلااى كاال ساالاة  
ةاص  ب ا على عكا المريبة الاامة علاى اةن اا  التاي يكلاى ماظم اا  بمادل  مريبي  

 : على اةن ا  إلى األنوائ التاليةوتقسم المرائ  النوعية  بمادل  مريبي  واحد  
مااريبة علااى الساال  والةاادمات الماارورية: وتتساام هااذه المااريبة بااوفر  حصاايلت ا  -أ

لاااى السااال  والةااادمات تجااااه التغيااارات التاااي تطااارأ علاااى األسااااار ع وعااادم مرونت اااا
الماارورية إذ ال يتغياار حجاام الطلاا  علي ااا إذا  ادت الحكومااة مااادل المااريبة أو 

ياااا  علي ااا عاادم عاادالت ا ف ااي  وباان ا الوقاات ،ارت ااات أثماااي بيا ااا فااي السااو 
تصااااااي  الطلاااااا  الجماااااااعي الااااااذي يشاااااامل ذوي الاااااادةول المرت اااااااة والمتوسااااااطة 

 .2قدرت م التكلي يةرمم ال ار  في م واحد    والمنة مة بمادالت  
وعاس هذه المريبة هو باض السل  ذات  االستامال:مريبة على السل  الشائاة  - 

االسااات إلل الواسااا  والتاااي اعتااااد النااااا اسااات إلك ا وال تاااؤثر علاااى اساااتمرار حياااا  
ي الطل  علي ا يشبه الطل  على السل  المرورية في مرونتاه بالتاالي  اةنساي وا 

علااى  ويتساام بديمومتااهالة ينااة باااةيرادات الماليااة ياا ود  م ياار   ف ااي ذات مصاادر  
 السنة.مدار 

وت ااارض علاااى شاااراس السااال  الكمالياااة والترفي ياااة  الكمالياااة:الماااريبة علاااى السااال   -ت
 كالسااايارات ال ااااةر  والاطاااور وأدوات ال يناااة الباهظاااة الاااثمي بالتاااالي ف اااي ماااريبة  

ذلل بسب  قلاة و المريبة بماى حصيلت ا  وتتسم هذهتطال األثرياس فقط  عادلة  
الاارمم مااي ماااى حصاايلت ا يتساام الطلاا  علااى  ولكااي علااى الممااوليي الميسااوريي

فااااي مااااادل هااااذه   ياااااد    أيااااةهااااذه الساااال  بااااادم مرونتااااه تجاااااه تغياااارات األساااااار إذ 
 في الطل  على السل  الكمالية بالنسبة ذات ا.  المريبة ال يؤدي إلى نقص  
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 اإلنفاق:الضرائب العامة عل  

مريبة على است إلل كافة السل  والةادمات االسات إلكية أي أن اا تصاي  كال أناوائ ت رض هذه ال
اةن ا  التي يقوم ب ا ال رد ب دى إشبائ حاجاته االست إلكية وتأةذ المريبة الاامة علاى اةن اا  

 :صور  عد  
أي  وتاااداول السااالاةوت ااارض علاااى الاملياااات المةتل اااة ةنتااااج  األعماااال:الماااريبة علاااى رقااام  -أ

ماا يكاوي ساارها ماتاداًل حتاى  إلاى آةار وعااد ً  أو وسيط   لسلاة كلما انتقلت مي منتل  تصي  ا
دف  عااي الساالاة الواحااد  فااي مراحاال إنتاج ااا وتو يا ااا المتااادد  محااتمإًل يصاابح مجمااوئ مااا ي(اا
ولكااي ياااا  علااى هااذه المااريبة أن ااا ال ت اار  فااي المااملااة باايي  الن ااائي.بالنساابة للمساات لل 
التااي تقااوم بتحماال عمليااات إنتاااج الساالاة ابتااداًس مااي تحويل ااا مااي شااكل ا  المشااروعات الكبياار 

دف  الماريبة علاى رقام األعماال إال بالتاالي ال ت(ا ،األولي إلى شاكل ا الن اائي المااد لإلسات إلل
والمشااروعات الصااغير  التاي تمااطر لتج ئااة الامليااة اةنتاجياة علااى مراحاال متااادد   مارً  واحااد ً 
 المراحل.لم رومة على السلاة في كل مرحلة على حد  وبادد هذه ثم المريبة ا وتدف  مي

ولكاي فاي حادود ماا  أو وسايط   وتتنااول السالاة عناد كال مناتل   للسالاة:مريبة القيماة المماافة  - 
 .جديد    يمي ه ل ا مي قيمة  

 ،عنااد بياا  المنااتل ل ااا عاااد ً  واحااد ً  ت اارض علااى الساالاة ماار ً  اةنتاااج:المااريبة الموحااد  علااى  -ت
ن اا بيي المكل يي مي ماريبة الادةل إذ أاض الكتا  أي هذه المريبة هي أكثر عدالًة ويرة ب

تصاااي  إن اااا  الشاااةص وهاااو المؤشااار األصاااد  علاااى المقااادر  التكلي ياااة ساااواس كااااي مصااادرها 
 اةن ا  مي الدةل الاادي أو االستثنائي أو الثرو . 
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 المبحث الثالث
 والدخل االقتصادي لوضعتغيرات اتجاه مرونة المطارح الضريبية 

 :تمهيد

 لمصادر توليده إلى: أي الدةل يصنى تبااً  ذكرنا سابقاً 
  روات  وأجور(دةل ناتل عي الامل . 
 ري  الاقارات_ الملكية  ري  رؤوا أموال متداولة دةل ناتل عي). 
  أربااح م اي ويسامى الادةل المةاتلط  ماااً  ورأا الماالدةل ناتل عاي الامال 

 .ية ومير تجارية(وحرى صناعية وتجار 
ومااي الماااروى إي تغياار حجاام الوعاااس المااريبي نتيجااة تغياار الحالااة االقتصااادية 

ياناااي  يااااد  مروناااة حصااايلته الماااريبية، بماناااى آةااار أي  أو كسااااد   ماااي انتاااااش  
اتسائ الوعااس الماريبي نتيجاة الارواج واالنتاااش االقتصاادي سايقود إلاى إمكانياة 

ماي هاذا الوعااس والاكاا صاحيح فاتقلص حجام  ياد  الحصايلة الماريبية المتأتياة 
بحالة الكساد أو الركود االقتصادي سيماى إمكانية  ياد   الوعاس المريبي تأثراً 

 انة ام ا.الحصيلة المريبية وقد يقود إلى 
يمكااي التابياار عااي الاإلقااة التااي تشااير الااى إمكانيااة مواكبااة اةياارادات المااريبية 

اةجمااالي مااي ةااإلل حسااا  الاإلقااة باايي  للتغياارات الحاصاالة فااي الناااتل المحلااي
التغير النسبي ل يارادات الماريبية والتغيار النسابي فاي النااتل المحلاي اةجماالي، 
هااذه الاإلقااة يطلاا  علي ااا مصااطلح مرونااة الحصاايلة المااريبية تجاااه التغياار فااي 

 الناتل المحلي اةجمالي ويمكي صيامت ا كما يلي:

EY= 
∆𝑻

𝑻
∆𝒀

𝒀

 

 حير إي: 
EY مرونة الحصيلة المريبية تجاه التغير في الناتل المحلي اةجمالي : 

:∆𝑇  التغير في اةيرادات المريبية 
Tإجمالي اةيرادات المريبية : 
y∆التغير في الناتل المحلي اةجمالي : 
Y الناتل المحلي اةجمالي : 
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 :)الرواتب واألجور( الدخول الناتجة عن العمل مرونة أوال :
بالتقلباااات االقتصاااادية الدورياااة فترت ااا  فاااي  كبيااار   ألجاااور الصاااناعية بشاااكل  ر اتتاااأث

فااي  لكن ااا تظاال ثابتااةً  ،األجااور و ياااد  مسااتوةفتاارات الرةاااس نتيجااة  ياااد  الامالااة 
ي أل ب ااااا إال إذا كاااااي مسااااتوة البطالااااة مرت ااااااً  ويصااااا  المساااااافتاااارات الركااااود 

وتتسم  االسمية.األجور   يضوتمن  تة مامطةً  النقابات تستطي  أي تمارا قو ً 
أكباار مااي مثيلت ااا فااي  والرواتاا  التااي ياادفا ا القطااائ الاااام بدرجااة ثبااات   األجااور

وبذلل يمكي وصى األجاور باالمطرح  القطائ الةاص تجاه التقلبات االقتصادية.
الماريبي الماري مااي ةاإلل اساتجابته للتغياارات الحاصالة فاي مااادالت نماو الناااتل 

تبااايي ذلااال مااي ةاااإلل دراساااة اساااتجابة ماااريبة الرواتااا  المحلااي الصاااافي ويمكاااي 
واألجااااور لتغياااارات الناااااتل المحلااااي الصااااافي بتكل ااااة عواماااال اةنتاااااج  باألساااااار 

 (.0222-0222الجارية( في سورية لل تر  ال منية  
فة عوامل االنتاج الناتج المحلي الصافي بتكل ومعدل نمو( يبين تطور كل من معدل ضريبة رواتب واجور 56الشكل البياني رقم )

 (6161-6111للفترة الزمنية )
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)%(معدل نمو الناتج  معدل نمو ضريبة رواتب وأجور
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رواتب وأجور  وضريبة دخل( التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل اإلنتاج باألسعار الجارية 33رقم )الجدول 
 (6151-6111الليرات السورية خالل الفترة الممتدة ) بماليين

 العام

الناتج المحلي 
ة الصافي بتكلف
 عوامل اإلنتاج

معدل نمو الناتج 
)%( 

ضريبة دخل رواتب 
 وأجور

معدل نمو 
ضريبة رواتب 

 وأجور

 
مرونة ضريبة رواتب 

 وأجور للناتج
2000 841885 - 5500 - - 
2001 886098 5.25 6400 16.36 3.12 
2002 930705 5.03 7250 13.28 2.64 
2003 937379 0.72 8000 10.34 14.43 
2004 1055699 12.62 3000 -62.50 -4.95 
2005 1130524 7.09 6000 100.00 14.11 
2006 1317160 16.51 6000 0.00 0.00 
2007 1441657 9.45 6300 5.00 0.53 
2008 1459653 1.25 7000 11.11 8.90 
2009 1365861 -6.43 8000 14.29 -2.22 
2010 1437357 5.23 9000 12.50 2.39 

 والمرونةةة لمحلةةي الصةةافي وضةةريبة رواتةةب وأجةةور مةةن المجموعةةة اإلحصةةائية لألعةةوام المةةذكورة أمةةا معةةدالت النمةةوالمصةةدر: النةةاتج ا
 محسوبة من قبل الباحثة.

أي ماااادل النماااو السااانوي الوساااطي للنااااتل المحلاااي  األولال صااال الثااااني ماااي ذكرناااا فاااي المبحااار 
( وتراجاا  هااذا المااادل 0222-0222ةااإلل ال تاار    %2.22الصااافي باألساااار الجاريااة قااد بلااغ 
 (.0222-0222 ةإلل ال تر   % 2.0ةإلل الةطة الةمسية الااشر  ليبلغ 

ي مريبة دةل الروات  واألجور نإلحظ أ( 20والشكل البياني رقم  ( 22مي ةإلل الجدول رقم  
 مرونًة تجاه مادل النمو الحاصل في الناتل الصافي في كل األعوام بل فقط في األعوام تبد  لم 
ذ بلغ مادل نمو هذه المريبة في تلل ( إ0222-0221-0222 – 0222-0220-0222 

-%22.22-%222.22-%22.22-%22.01-% 22.22األعوام على الترتي   
-%2.02بينما بلغت مادالت نمو الناتل المحلي الصافي لن ا األعوام   ،(20.22%
مو مريبة ي مادالت ن، ومي المإلحظ أ(2.02%_ 2.02%-2.29%-2.20%-2.22%

المرونات دةل الروات  واألجور كانت أكبر مي مادالت نمو الناتل في تلل األعوام لذا كانت 
- %22.22-%22.22-%0.22- %2.20ذ بلغت على الترتي   أكبر مي الواحد الصحيح إ

 وقد ساهم ذلل في الةروج مي حالة الركود االقتصادي التي كانت سائد ً  (% %1.92-0.29
ال يمكي الج م بحساسية هذه المريبة ، ولكي 0222والتي امتدت حتى عام  2992منذ عام 
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ي ردود فال هذه المريبة في باض األعوام لم تنسجم أتغيرات في الناتل المحلي الصافي إذ لل
 : م  التغيرات الحاصلة في الناتل فمثإلً 

 0222 لمحلااااي الصااااافي عااااامعلااااى الاااارمم مااااي حاااادور  ياااااد  مرت اااااة فااااي مااااادل نمااااو الناااااتل ا 
فاي ماادل نماو ماريبة رواتا  وأجاور بال انة اض  مقابلاة   ية  ياد   در أنه لم تح( إال أ20.20% 

 مااي الما ااى األدنااى الحااد  ياااد  لااىإ ذلاال يرجاا  و (%2.92-ليبلااغ   حاااداً  هااذا المااادل انة اماااً 
لاام تااؤد ال ياااد  فااي مااادل نمااو  0222، وفااي عااام ا ل( 2222  الااى واألجااور الرواتاا  مااريبة
فااي مااادل نمااو مااريبة الرواتاا  واألجااور باال  مماثلااة   ( الااى  ياااد   %22.22ل والتااي بلغاات  النااات

ي ، كماا أ0222( و هاذا ينطبا  علاى عاام %2.22( حيار كانات المروناة  %2.22بلغت فقط  
( لاام يقابلااه %2.22-والااذي بلااغ    0229الناااتل فااي عااام فااي مااادل نمااو االنة اااض الحاصاال 

(، وقاد %22.09بمقادار   ة بل على الاكا تمامًا قد قابله ارت ائ  في مادل نمو المريب انة اض  
 (.%0.00-ذ بلغت  عكست المرونة هذا التغير إ

حلاي مما سب  ال يمكي وصى رد فال مريبة الروات  واألجاور للتغيارات الحاصالة فاي النااتل الم
مي المتغيريي في كل  و الحساسية نتيجة عدم التواؤم في حركة كل  مي المرونة أ الصافي بأنه نوئ  
-0222 بادت ا هاذه الماريبة فاي كال ماي األعاوام ويمكي القول أي المرونة التي أسنوات الدراسة 

نماااااا هااااي مرونااااة   حقيقيااااةً  ليساااات مرونااااةً  (0222-0221-0222 – 0220-0222  ظاهرياااااة   وا 
 لماد كاي و سورية لير  مليار( 1  المريبة بلغت 0222 عام ف يويمكي أي نتبيي ذلل بوموح 

 كااي و %2.20 الصاافي المحلاي النااتل نماو مادل بلغ حيي في %22.22 الاام ذال في نموها
 الاذي و 0222 لااام 02 رقام القاانوي صادور و واألجاور الرواتا  علاى ال يادات ذلل وراس السب 
 .المريبية المطارح  ياد  الى أدة

صةةةةناعية ثانيةةةةا : مرونةةةةة الةةةةدخول الناتجةةةةة عةةةةن العمةةةةل ورأس المةةةةال )األربةةةةاح ال
 والتجارية(:

أما فيما يتال  بالدةول الناتجة عي الامل ورأا المال  األرباح الصناعية والتجارية( ف ي األكثر 
أكباار مااي درجااة تغياار مااادل  تااأثرًا مااي باايي الاادةول بالتقلبااات االقتصااادية باال إن ااا تتغياار بدرجااة  
  يااد صاناعية والتجارياة نتيجاة النشاط االقتصادي ف ي حااالت الارواج واالنتاااش تا داد األربااح ال

اةنتااج و يااد  األسااار وتانة ض فاي حاااالت الكسااد والركاود االقتصاادي نتيجاة انة ااض الطلاا  
 الكلي وبالتالي انة اض اةنتاج واألساار.

 بالتالي يمكي القول بأي أرباح الم اي والحارى الصاناعية وميار الصاناعية والتجارياة ذات اساتجابة  
ي ي تارض أ ، بالتااليوكسااد   لتغيارات الظرفياة لألحاوال االقتصاادية ماي انتاااش  اه اتجا قوية   ومرونة  

فاي ماادالت نماو مارائ   لى حدور  يااد   ادالت نمو الناتل المحلي الصافي إتؤدي ال ياد  في م
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ي ماريبة أربااح م اي صاناعية وميار صاناعية وتجارياة أكبار ذلال أل دةل الم ي والحرى وبنسابة  
 تجاه التقلبات الظرفية. ومرونةً  استجابةً مي أكثر المرائ  

 النااتل تغيارات علاى وتجارياة صاناعية وميار صاناعية م ي أرباح مريبة فال ردود بدراسة سنقوم
 .(0222-0222  ال تر  ةإلل( الجارية باألساار  اةنتاج عوامل بتكل ة الصافي المحلي

 

 
الصافي وضريبة دخل أرباح مهن وحرف صناعية وتجارية وغير تجارية (: التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي 34)لجدول رقم ا

 (.6151-6111الليرات السورية( خالل الفترة الزمنية ) بماليين)

 العام

الناتج المحلي 
الصافي بتكلفة 

 اإلنتاجعوامل 
معدل نمو الناتج 

)%( 

ضريبة دخل مهن 
 وحرف صناعية
وتجارية وغير 

 تجارية

معدل نمو ضريبة 
ن وحرف أرباح مه

صناعية وتجارية 
 وغير تجارية

مرونة ضريبة دخل 
مهن وحرف صناعية 

وتجارية وغير 
 تجارية

2000 841885 - 52000 - - 
2001 886098 5.25 76450 47.02 8.95 
2002 930705 5.03 94800 24.00 4.77 
2003 937379 0.72 105000 10.76 15.00 
2004 1055699 12.62 112300 6.95 0.55 
2005 1130524 7.09 114000 1.51 0.21 
2006 1317160 16.51 126000 10.53 0.64 
2007 1441657 9.45 125000 -0.79 -0.08 
2008 1459653 1.25 119500 -4.40 -3.52 
2009 1365861 -6.43 133630 11.82 -1.84 
2010 1437357 5.23 144700 8.28 1.58 

5.255.03
0.72

12.62

7.09

16.51

9.45

1.25

-6.43

5.23

47.02

24

10.76
6.95

1.51

10.53

-0.79
-4.4

11.82
8.28

2001200220032004200520062007200820092010

اج يبين تطور معدل نمو كل من الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل االنت(: 13)الشكل البياني رقم
ومعدل نمو ضريبة أرباح مهن وحرف صناعية وتجارية وغير تجارية

)%(معدل نمو الناتج  معدل نمو ضريبة أرباح مهن وحرف صناعية وتجارية وغير تجارية
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ريبة دخل مهن وحرف صناعية وتجارية وغير تجارية من المجموعة اإلحصائية لألعوام المصدر: الناتج المحلي الصافي وض
  .ةمحسوبة من قبل الباحث والمرونة المذكورة ومعدالت النمو

 هاذه الماريبة مروناةً  أبادت التاالي: نإلحظ( 22  رقم البياني والشكل( 22  رقم الجدول ةإلل مي
- 0222-0220 -0222الصاااافي فاااي األعاااوام   تجااااه التغيااارات الطارئاااة علاااى النااااتل المحلاااي

( حيااار ت وقااات ال يااااد  فاااي ماااادالت نماااو الماااريبة علاااى ال يااااد  فاااي ماااادالت نماااو النااااتل 0222
 -%1.92ذ بلغااات  ي الواحااد الصاااحيح فااي تلااال األعااوام إوكنتيجااة لااذلل كانااات المرونااة أكبااار ماا

علاى  هاي رد فاال  ي ناتبر أي هذه االستجابة ( ولكي ال يمكي أ2.21% -22.22% -2.22%
و  0222ناه فاي عاامي على ذلل أ وةير دليل   و ركود   التغيرات االقتصادية الحاصلة مي انتااش  

ي ( إال أ%2.29،%20.0و النااتل بماادالت  فاي ماادل نما على الرمم مي حادور  يااد    0222
انات أقال و باأكثر من اا بال علاى الاكاا فقاد كل ذه ال ياد  بان ا النسابة أهذه المريبة لم تستج  

 فبلغاااات الواحااااد مااااي قاااالأ المرونااااة كاناااات وبالتااااالي ،(%2.22،%2.92ذ بلغاااات علااااى الترتياااا   إ
هاذه الماريبة الحاد الذي ش دته مادالت نماو  االنة اضأمى على ذلل ، (2.02%،2.22% 

حقااااا  النااااااتل المحلاااااي الصاااااافي ماااااادل نماااااو  0222ف اااااي عاااااام  ،0221و  0222فاااااي عاااااامي 
( و %2.29-آنااذال ليبلااغ   فااي مااادل نمااو المااريبة حاااد   ( فااي حاايي حاادر انة اااض  9.22% 

 موجاا    ل نمااو  ف ااي الوقاات الااذي حقاا  الناااتل المحلااي الصااافي ماااد 0221ماار فااي عااام كااذلل األ
( و قااااد عكساااات المرونااااة التغياااار %2.22-بمقاااادار  المااااريبة نمااااو ( انة ااااض مااااادل 2.02% 

 ويمكااااي. رتياااا علااااى الت 0221 – 0222( عااااامي %2.20-( و  %2.21-الحاصاااال فكاناااات  
 اقتصااد إقارار باد اةجمالي المحلي الناتل في الةاص القطائ مساهمة حصة بارت ائ ذلل ت سير
 صاناعية م اي أربااح دةال مريبة في القطائ هذا مساهمة بقيت فقد ذلل وم  االجتماعي السو 
  .القطائ ب ذا المقتري المريبي الت ر  نتيجة جداً  ماي ةً  تجارية ومير وتجارية

تقدم ال يمكي إم اس سمة المرونة على هذه المريبة لمجارد اساتجابت ا لتغيارات النااتل ةاإلل  مما
ف اااي باااقي أعاااوام الدراساااة لاام تباااد هااذه الماااريبة فاااي  (0222- 0222-0220-0222 األعااوام 

حاادر  0221و 0222ماا  التغياارات الحاصاالة فانااد  ياااد  الناااتل ةااإلل عااامي  اتجاهات ااا تواؤماااً 
فااي مااادالت نمااو هااذه المااريبة وفااي الوقاات الااذي ا داد فيااه الناااتل فااي عااامي  ملمااوا   انة اااض  
لم تكي ال ياد  الحاصلة في ماادالت نماو الماريبة بان ا النسابة وال أكثار من اا   0222و 0222

بل كانت أقل مي ال يااد  فاي ماادل نماو النااتل وعلاى هاذا ال يمكاي اي نطلا  صا ة المروناة علاى 
 هذه المريبة في سورية.
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أمةةوال  وريةةع رؤوسخول الناتجةةة عةةن رأس المةةال ريةةع العقةةارات ثالثةةا : مرونةةة الةةد
 :متداولة

 أمااا بالنساابة للاادةول الناتجااة عااي رأا المااال المنقااول فتاااد اسااتجابت ا للتقلبااات االقتصااادية ماتدلااةً 
ل وهذا يقودنا إلى أي مريبة دة ،أكبر مي الدةول الناتجة عي رأا المال الاقاري وتظ ر مرونةً 

ماي ماريبة دةال رأا الماال  رأا المال المنقول  مريبة ري  رؤوا أماوال متداولاة( أكثار مروناةً 
 ( يتباايي لنااا22( والشااكل البياااني رقاام  22ومااي الجاادول رقاام   .1مااريبة رياا  الاقااارات( الاقاااري 

رياا  ود فااال مااريبة رد الحالااة االقتصااادية حياار تظ اار ا المااال تجاااه تقلباااتردود فااال دةااول رأ
 المتداولة. ا األموالرؤو 

نمو الناتج المحلي الصافي بتكلفة  ومعدلمتداولة طور كل من معدل ضريبة ريع رؤوس أموال ( يبين ت54الشكل البياني رقم )
 (6151-6111االنتاج للفترة الزمنية )عوامل 

 
 بماليين) تداولةريع رؤوس أموال م وضريبة الصافي المحلي الناتج في الحاصلة التغيرات(: 31) رقم الجدول

 (.6151-6111) الزمنية الفترة خالل( السورية الليرات

 العام
الناتج المحلي الصافي بتكلفة 

 اإلنتاجعوامل 
معدل نمو الناتج 

)%( 
ضريبة ريع رؤوس أموال 

 متداولة
معدل نمو ضريبة ريع 
 رؤوس أموال متداولة

مرونة ضريبة ريع 
 رؤوس أموال متداولة

2000 841885 - 250 - - 
2001 886098 5.25 250 0.00 0.00 
2002 930705 5.03 260 4.00 0.79 
2003 937379 0.72 300 15.38 21.45 
2004 1055699 12.62 250 -16.67 -1.32 
2005 1130524 7.09 300 20.00 2.82 
2006 1317160 16.51 600 100.00 6.06 
2007 1441657 9.45 500 -16.67 -1.76 
2008 1459653 1.25 850 70.00 56.08 
2009 1365861 -6.43 850 0.00 0.00 
2010 1437357 5.23 1500 76.47 14.61 

                                                           
 .111زيدان، رامي، مرجع سابق، ص1
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المصةةدر: النةةاتج المحلةةي الصةةافي وضةةريبة ريةةع رؤوس أمةةوال متداولةةة مةةن المجموعةةة اإلحصةةائية لألعةةوام المةةذكورة ومعةةدالت النمةةو 
 .ةمن قبل الباحث والمرونة محسوبة

يمكي أي نإلحظ أي مريبة ري  رؤوا ( 22والشكل البياني رقم  ( 22رقم   وبالنظر الى الجدول
، 0222لتغياارات الناااتل المحلااي الصااافي ف ااي األعااوام   كبياار    أمااوال متداولااة كاناات ذات اسااتجابة  

اااادل نماااو النااااتل ( كااااي ماااادل نماااو هاااذه الماااريبة أكبااار ماااي م0222، 0221، 0222، 0222
، 22,22، 222.22، 02,22، 22.21ااااادل علااااى الترتياااا   ذ بلااااغ هااااذا المالمحلااااي اةجمااااالي إ

( فاااي حااايي بلغااات ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي لااان ا األعاااوام الساااابقة علاااى الترتيااا    22,22
، 0,10، 02,22( وقااااااد عكساااااات المرونااااااة ذلاااااال فكاناااااات  2,02، 2,02، 22,2، 2,29، 2,20
ال نستطي  الج م بأي هذه ( وجميا ا أكبر مي الواحد الصحيح. اال أننا 22,22، 22,21، 2,22

جاادًا  كبياار   أي مااادل نموهااا ا داد بشااكل   االسااتجابة ساابب ا المرونااة الماتدلااة ل ااذه المااريبة ةاصااةً 
و  0222أمااى علااى ذلاال أنااه فااي عااامي  اتل فااي األعااوام آن ااة الااذكر، بمااادل نمااو الناا مقارنااةً 
مااادل نمااو الناااتل  علااى الاارمم مااي ا دياااد حاااد   ( انة ااض مااادل نمااو هااذه المااريبة بشااكل  0222
ال وهاااذا االنة ااااض  (،22,22-دل نماااو الماااريبة  ماااابينماااا كااااي  (20,20حيااار بلاااغ   المحلاااي

وساا  مطارح هااذه الماريبة وأةماا  أورا  والاذي  0222لاااام  22القااانوي رقام ينساجم ماا  صادور 
ماااي فوائاااد األماااوال اآلتياااة ماااي شااا ادات  %02اليانصاااي  التاااي ت ياااد عاااي ملياااوي ل.ا وتكلياااى 

، وفااي ار والمبااالغ المودعااة فااي حسااا  التااوفير لاادة المصااارى فااي سااورية ب ااذه المااريبةاالسااتثم
( فاي الوقات الاذي ا داد فياه 22,22 -المريبة ليصال الاى  هذه انة ض مادل نمو  0222عام 

( وعكسااات المروناااات ذلااال وكانااات أصاااغر ماااي 9,22ماااادل نماااو النااااتل المحلاااي اةجماااالي الاااى  
لمحلاي ا داد الناتل ا 0222و في عام  (،2,22-، 2,20-ترتي   بلغت على الالواحد الصحيح ف

وفاي  ،( ملياوي ل ا022عناد قيماة   ال أي المريبة بقيت ثابتةً ( إ%2,02  الصافي بمادل نمو  
نمااو المااريبة  فااي حاايي بلااغ مااادل %2,22كاااي مااادل نمااو الناااتل المحلااي الصااافي  0220عااام 
ي الساالول الااذي تتباااه هااذه المااريبة مياار علااى أفياادل  علااى شاايس   ماار إي دل  ، وهااذا األ2,22%
ذ ال انسااجام فااي حركااة هااذيي المتغيااريي فااي بساالول الناااتل المحلااي الصااافي إ ثياا   و  بشااكل   ماارتبط  

أمل  سنوات الدراسة وما يؤكد كإلمنا هو االنة اض الذي طرأ على الناتل المحلاي الصاافي عاام 
 وبقاي ثابتااً  ماادل نماو الماريبة سااكناً  ( فاي حايي لام يحارل%2,22-اذ بلغ مادل نماوه   0229

 ( مليوي ل. ا. 122عند قيمة  
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 ضريبة ريع العقارات: -
 العقارات ريع ضريبة ومعدل نمو االنتاج عوامل بتكلفة الصافي المحلي الناتج نمو معدل من كل تطور يبين( 51)رقم البياني الشكل

 (6151-6111للفترة )

 

 الليرات بماليين) عقاراتريع  وضريبة الصافي المحلي الناتج في حاصلةال التغيرات(: 32) رقم الجدول
 (.6151-6111) الزمنية الفترة خالل( السورية

محسةوبة والمرونةة المصدر: الناتج المحلي الصافي وضريبة ريع عقارات من المجموعةة اإلحصةائية لألعةوام المةذكورة ومعةدالت النمةو 
 من قبل الباحث.

 فكما ذكرنا سابقًا أي هذه الماريبة يجا  أي تكاوي ذات اساتجابة  أما بالنسبة لمريبة ري  الاقارات 
( 22ال أي الواقا  لاام ياكاا ذلاال فماي ةااإلل الجادول رقاام  قتصاادية السااائد ، إللتغياارات اال ماتدلاة  

( يمكي أي نإلحظ في ماظام سانوات الدراساة اةاتإلى السالول و المنحاى 22والشكل البياني رقم  
ذ ال توافاا  بين مااا لااي الصااافي ومااريبة رياا  الاقااارات( إناااتل المحفااي حركااة هااذيي المتغيااريي   ال

( لاام تترافاا  ال ياااد  فااي مااادالت نمااو الناااتل التاااي 0222، 0222، 0222ف ااي األعااوام التاليااة  
أو أكباااار فااااي مااااادالت نمااااو  مماثلااااة   ب ياااااد   ( % 9,22، 20.20، 2.02لترتياااا   بلغاااات علااااى ا
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)%(معدل نمو الناتج  معدل نمو ريع عقارات 

 العام
الناتج المحلي الصافي بتكلفة 

 معدل نمو ريع عقارات ضريبة ريع عقارات معدل نمو الناتج )%( اإلنتاجعوامل 
مرونة ضريبة ريع 

 عقارات
2000 841885 - 1100  - 
2001 886098 5.25 1150 4.55 0.87 
2002 930705 5.03 1340 16.52 3.28 
2003 937379 0.72 1400 4.48 6.24 
2004 1055699 12.62 1465 4.64 0.37 
2005 1130524 7.09 800 -45.39 -6.40 
2006 1317160 16.51 1500 87.50 5.30 
2007 1441657 9.45 1500 0.00 0.00 
2008 1459653 1.25 1650 10.00 8.01 
2009 1365861 -6.43 1650 0.00 0.00 
2010 1437357 5.23 2000 21.21 4.05 
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علاااى ذلااال كانااات  وبنااااسً  ،%(2.22، 2.22، 2.22ن اااا الترتيااا    الماااريبة والتاااي بلغااات علاااى
 (.2.22، 2.22، 2.12المرونات أصغر مي الواحد الصحيح كالتالي وعلى الترتي   

انة ض ماادل نماو الماريبة  %( 2.29عندما حق  الناتل المحلي مادل نمو   0222وفي عام 
وفي  ،%( 2.22-( % وعكست المرونة هذه الاإلقة اذ بلغت  22.29-ليصل الى   حاد   بشكل  
ولام تبادي هاذه الماريبة أي  %( 2.22-انة اض ماادل نماو النااتل المحلاي اذ بلاغ   0229عام 

 ( مليوي ل.ا.2222رد فال بل بقيت ثابتة عند مبلغ  
ردود  ولام تباديتجاه تقلبات الظاروى االقتصاادية  مما سب  نستنتل أي هذه المريبة لم تكي مرنةً 

علااى  ل ااا فااي أملاا  المواقاا  وهااذا إي دل   ائد  باال كاناات مااكسااةً ماا  المتغياارات الساا منسااجمة   فااال  
تحقيا  التاوا ي االقتصاادي بال و لتساوية  توجي ياة   شيس فيدل على عدم فاعلية هذه الماريبة كاأدا   

  استةدمت فقط ل ياد  موارد الة ينة الاامة. مالية   كانت مجرد أدا   
 مااريبي تظ اار مرونااةً  ة عااي الاماال كمطاارح  الةإلصااة: ممااا تقاادم يمكااي القااول بااأي الاادةول الناتجاا

فاي  والكسااد ةاصاةً أوقاات الركاود  وثباتاًا فايجماودًا  واالنتاااش وتباديحااالت الارواج  وتغيرًا تجااه
أماااا أرباااااح الم اااي والحاااارى  ظااال ارت اااائ نساااابة أجاااور القطاااائ الاااااام ماااي إجماااالي دةااااول الامااال.

ًا مرناااًا فاااي كااال ماااي حاااالتي االنتاااااش الصاااناعية والتجارياااة وميااار التجارياااة فتاتبااار مطرحاااًا ماااريبي
أما بالنسبة لرأا المال المنقول ف و أقال اساتجابة للتقلباات االقتصاادية ماي دةاول الامال  والركود،

 أكثر مرونة مي رأا المال الاقاري.و 
 الثروة حسب نوعها:ضرائب مرونة  -0

 اةرر الحظنا أي مارائ  الثارو  تطارح بااد  مناسابات كمناسابة انتقاال الثارو  عاي طريا  
تحدر دوي ج د ال رد أو ت رض في  الثرو  التيأو التركة أو ال بة أو بمناسبة ال ياد  في 

 الثارو  قليلاةأي إي مطاارح ماريبة  دورياًة، وهاي ليساتكظروى الحر   استثنائية   ظروى  
أو  التأثر بالحالة االقتصادية للبلد فحجم ا ال يتغير بتغير الحالة االقتصادية ماي انتاااش  

تجاه التقلبات منة مة    المريبي هنا يتمت  بمرونة   المطرحإي . بالتالي يمكي القول ود  رك
الظرفياااة باساااتثناس المااارائ  علاااى المكاسااا  الرأسااامالية التاااي تتحقااا  فاااي فتااارات التوسااا  

 .والتمةم
 وتتألى مرائ  الثرو  وف  النظام المريبي السوري مما يلي:  
  يا وال باتوالوصاعلى التركات مريبة االنتقال  
  مريبة التسجيل الاقاري  
  مريبة الارصات 
 مريبة المواشي 
 مريبة السيارات 
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 الزمنية الفترة خالل( السورية الليرات بماليين) ائب رأس المالوضر  الصافي المحلي الناتج في الحاصلة التغيرات(: 38) رقم الجدول

(6111-6151.) 

معدل نمو  ضرائب الثروة العام
 ضرائب الثروة 

الناتج المحلي الصافي 
 بسعر السوق

معدل نمو الناتج المحلي 
 % الصافي بسعر السوق

 المرونة

2000  2705 -  867120   
2001 3465  28.10 911712   5.14 5.46 
2002 3784 9.21 966372 6.00 1.54 
2003 4205 11.13 977153 1.12 9.97 
2004 4460 6.06 1047207 7.17 0.85 
2005 5700 27.80 1112465 6.23 4.46 
2006 7900 38.60 1169990 5.17   7.46 
2007 7940 0.51 1235685 5.62 0.09 
2008 8600 8.31 1290780 4.46 1.86 
2009 10750 25.00 1367504 5.94 4.21 
2010 16180 50.51 1413813 3.39 14.92 

موعةةةةةةة اإلحصةةةةةةائية لألعةةةةةةوام المةةةةةةذكورة ومعةةةةةةدالت النمةةةةةةو المصةةةةةدر: النةةةةةةاتج المحلةةةةةةي الصةةةةةةافي وضةةةةةةرائب رأس المةةةةةةال مةةةةةةن المج
 محسوبة من قبل الباحث.والمرونة 

، 0222، 0222، 0220، 0222( نإلحاااااظ أناااااه فاااااي األعاااااوام التالياااااة  22ماااااي الجااااادول رقااااام  
، 01.22( كااااااي ماااااادل نماااااو مااااارائ  الثااااارو  علاااااى الترتيااااا   0222، 0229، 0221، 0222
أقال للنااتل  ( مقابل مادالت نمو  22.22، 02.22، 1.22، 21.22، 02.12، 22.22، 9.02

، 2.2، 2.02، 2.20، 2.22، 2.22المحلاااااي الصاااااافي بساااااار الساااااو  علاااااى ن اااااا الترتيااااا   
ذ كاناات أكباار مااي الواحااد الصااحيح إ ذلاال ( وقااد عكساات المرونااات2.29، 2.92، 2.22، 2.20
فاااااي  (،22.90، 2.02، 2.12، 2.22، 2.22 ،9.92، 2.22، 2.22 التاااااالي الترتيااااا   علااااى

ذ بلغاات المرونااة أصااغر مااي الواحااد الصااحيح إ ( كاناات0222و 0222حاايي نجااد أنااه فااي عااامي  
( ذلل ألي ماادل نماو هاذه الماريبة كااي أقال ماي ماادل نماو النااتل 2.29، 2.12على الترتي   

 ( مقاباال مااادالت نمااو  2.22، 2.22المحلااي الصااافي فااي هااذيي الااااميي فقااد بلااغ علااى الترتياا   
 (.2.20، 2.22الصافي على ن ا الترتي   للناتل المحلي 

تجااااه  منة ماااة   مماااا ساااب  نساااتنتل أي هاااذه الماااريبة التاااي ماااي الم تااارض أي تكاااوي ذات مروناااة  
أملااا  أعاااوام تجااااه تغيااارات النااااتل المحلاااي اةجماااالي شاااديد  ً  التقلباااات الظرفياااة قاااد أظ ااارت مروناااةً 

علااى التغياارات فااي الناااتل  رد  فااال   بالتااالي ال يمكااي أي نجاا م بااأي هااذه االسااتجابة كاناات ،الدراسااة
  اةجمالي.المحلي 
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 مرونة مطارح ضرائب اإلنفاق: -0

ت اارض ماارائ  اةن ااا  بمناساابة وقااوئ حادثااة اةن ااا  أي إي مجاارد حصااول عمليااة اةن ااا  تاااد 
تتوقى مرونة هذا المطرح تجاه التغيرات في الحالة االقتصاادية علاى ناوئ ، و مطرحًا ل ذه المريبة

فبالنسابة ل ن اا  علاى السال  المارورية فيتسام  ،تي يتم اةن اا  فاي سابيل الحصاول علي ااالسل  ال
بينماا  ي الطل  على هذا النوئ مي السل  مير ماري  حيال فترات ال بوط واالنكماش أل كبير   بجمود  

أمااا  بااالظروى االقتصااادية السااائد ، كبياار   يتااأثر اةن ااا  االساات إلكي علااى الساال  الكماليااة بشااكل  
 اةن اا  االساتثماري ف ااو شاديد التااأثر بالحالاة االقتصاادية السااائد  إذ يانة ض فااي فتارات الركااود و

وعليااه سانقوم بدراسااة ردود فاال ماريبة االن ااا  علاى تغياارات  .يرت ا  فاي أوقااات الرةااس واال دهاار
 .(0222-0222الناتل المحلي الصافي بسار السو  ةإلل ال تر   

االنفاق  ضريبة ومعدل نمو االنتاج عوامل بتكلفة الصافي المحلي الناتج نمو معدل من كل تطور بيني( 52) رقم البياني الشكل

االستهالك
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 الفترة خالل( السورية الليرات بماليين) وضريبة االنفاق االستهالكي الصافي المحلي الناتج في الحاصلة التغيرات(: 38) رقم الجدول

 (.6151-6111) الزمنية

اإلنفاق االستهالكي آالف  العام
 ل س

معدل نمو 
ضريبة االنفاق 
 االستهالكي%

الناتج المحلي 
الصافي بسعر 

 السوق

معدل نمو الناتج 
المحلي الصافي بسعر 

 السوق %

 المرونة

2000 1182  867120   
2001 1500 26.90 911712 5.14 5.23 
2002 2900 93.33 966372 6.00 15.57 
2003 2000 -31.03 977153 1.12 -27.82 
2004 3000 50.00 1047207 7.17 6.97 
2005 13000 333.33 1112465 6.23 53.49 
2006 15000 15.38 1169990 5.17 2.98 
2007 23270 55.13 1235685 5.62 9.82 
2008 33000 41.81 1290780 4.46 9.38 
2009 32000 -3.03 1367504 5.94 -0.51 
2010 40000 25.00 1413813 3.39 7.38 

المصةةةةةدر: النةةةةةاتج المحلةةةةةي الصةةةةةافي وضةةةةةريبة االنفةةةةةاق االسةةةةةتهالكي مةةةةةن المجموعةةةةةة اإلحصةةةةةائية لألعةةةةةوام المةةةةةذكورة ومعةةةةةدالت 
 محسوبة من قبل الباحث.والمرونة النمو 

 ( نإلحظ التالي:22( والشكل البياني رقم  21ومي ةإلل الجدول رقم  
( أي ماااااادالت 0222-0221-0222-0222-0222-0222-0220-0222فاااااي األعاااااوام  

 يااااد  ماااادالت نماااو النااااتل المحلاااي إذ بلغااات أكبااار ماااي نسااابة  نماااو ماااريبة االن اااا   ادت بنسااابة  
-22.21-222.22-22.22-92.22-02.92ن اااا  علاااى الترتيااا   ماااادالت نماااو ماااريبة اة

فااااي حاااايي بلغاااات مااااادالت نمااااو الناااااتل المحلااااي الصااااافي بسااااار  %( 22.22-22.12-02.22
-2.92-2.22-2.20-2.22-2.02-2.22-2.22-2.22ن اااااااا الترتيااااااا    الساااااااو  علاااااااى

-2.02وكاناااات المرونااااات أكبااااار مااااي الواحاااااد الصااااحيح فقااااد كانااااات علااااى الترتيااااا    %( 2.29
للمرونات التي حققت ا  أوليةً  (، إي نظر ً 22.22-2.92-22.29-0.91-9.10-9.21-2.21
ونت اا، لكاي باالنظر الاى مكوناات هاذه ظ ار لناا شاد  مر ريبة ةإلل مالبياة أعاوام الدراساة ت( هذه الم

باالتغيرات الحاصالة فاي النااتل  مقارناةً  على حد  وتطور حصيلة كل مكوي   م صل   المريبة بشكل  
أو أكبار فاي  مماثلة   المحلي اةجمالي توصلنا الى أي ال ياد  الحاصلة في األةير لم تتراف  ب ياد   

علاى الارمم  ام ا ينة ض أو يبقاى ثابتااً نس  نمو باض مكونات االن ا  بل على الاكا كاي ب
ماااااي ا ديااااااد النااااااتل المحلاااااي اةجماااااالي وهاااااذا يظ ااااار عااااادم التوافااااا  بااااايي المتحاااااوالت االقتصاااااادية 

 :1االن ا  والمتحوالت المالية ونورد هنا على سبيل الذكر ال الحصر حال باض عناصر مريبة

                                                           
 األرقام من المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات االحصائية لألعوام المذكورة، دمشق. 1
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  0222ي عااام ( مليااوي ل.ا ما22222ماريبة مااواد مشاتالة حافظاات علاى قيمااة ثابتاة 
 .0222حتى عام 

   ملياااااوي ل.ا ماااااي عاااااام 22222ماااااريبة أج ااااا   تل اااااا  حافظااااات علاااااى قيماااااة ثابتاااااة )
 .0222حتى عام 0222

   حتى عام  0220( مليوي ل.ا مي عام 22222مريبة ملح حافظت على قيمة ثابتة
0222  

   مليااوي ل.ا 2222222مااريبة مقطوعيااة الك رباااس أيمااا حافظاات علااى قيمااة ثابتااة )
 0222حتى  0220م مي عا

   حتااااااااى عااااااااام  0220( مااااااااي عااااااااام 22222مااااااااريبة مإلهااااااااي حافظاااااااات علااااااااى قيمااااااااة
 ......ال  0222

لاايا ذلاال فحساا  باال إي باااض مكونااات هااذه المااريبة كاااي ياانة ض عنااد  ياااد  الناااتل المحلااي 
 اةجمالي مثل.

تاوحي  ةذات المروناة المنة ما لى ماريبة االن اا  االسات إلكيإ كليةً  مما تقدم نستنتل: أي نظر ً 
جاادًا، ولكااي بااالنظر م صااإًل الااى مكونات ااا  لنااا أي ردود فال ااا تجاااه تغياارات الناااتل المحلااي مرنااة  

النااتل المحلاي ما   على حاد  مكونات امي  كل مكوي  يظ ر لنا عدم التواف  واالنسجام في سلول 
 اةجمالي.
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 الفصل الثالث
الضريبية للتغيرات دراسة إحصائية لقياس مدى استجابة اإليرادات  

 الحاصلة في الدخل القومي 
الدخل  ومعدالت نموالمبحث األول: العالقة بين معدالت نمو ضرائب الدخل 

 القومي.
المال ومعدالت : العالقة بين معدالت نمو الضرائب على رأس الثاني المبحث

 نمو الدخل القومي.
ومعدالت نمو الدخل : العالقة بين معدالت نمو ضرائب اإلنفاق الثالثالمبحث 
 القومي.
 نمو ومعدالت واألجور الرواتب كتلة نمو معدالت بين الرابع: العالقة المبحث
 (6151-6111) الفترة خالل سورية في واألجور الرواتب دخل ضرائب
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 تمهيد:
 spssسنقوم في هذا ال صل باةتبار فرميات الدراسة مي ةإلل استةدام الح مة البرمجية 

بيي المتغير المستقل  مادل نمو الناتل  (simple regression)ل االنحدار البسيط لتحلي
 المحلي الصافي بتكل ة عوامل اةنتاج( والمتغيرات التاباة التالية:

  مادل نمو مريبة روات  وأجور ونرم  لهT1 
  مادل نمو مريبة أرباح وحرى م ي صناعية ومير صناعية وتجارية ونرم  لهT2 
  مريبة ري  رؤوا أموال متداولة ونرم  له مادل نموT3 
  مادل نمو مريبة ري  الاقارات ونرم  لهT4 
  مادل نمو مرائ  رأا المال ونرم  لهT5 
  مادل نمو مرائ  االن ا  ونرم  لهT6 
  مادل نمو المرائ  الجمركية ونرم  لهT7 
  مادل نمو رسم الطاب  ونرم  لهT8 

لمتغيرات التاباة كل من اا بيي المتغير المستقل وا لةطيةا الاإلقة قياا طبياة وقو ومي أجل 
ويج   %2عند مستوة داللة RYTسنقوم باةتبار مانوية ماامل االرتباط بيرسوي  على حد 

 وهنا نمي  بيي الحاالت التالية: [2،+2-[  بييأي تق  قيمة هذا الماامل 
 RXY| ≥ 09.0| يمةت قبيي المتغيرات المدروسة إذا كان جداً  تكوي الاإلقة قويةً  -
 RXY| ≥2.12| ≤2.92 فقط عندما قويةً  تكوي الاإلقة -
  RXY| ≥2.22| <2.12 عندما الاإلقة مقبولةً تكوي  -
  |RXY| <2.22عندما  جداً  تكوي الاإلقة ماي ةً  -
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 األول المبحث
 .القومي الدخل نمو ومعدالت الدخل ضرائب نمو معدالت بين العالقة

 يلي:لى ما لمصادر توليد الدةل إ تصنى تبااً  الدةل على مرائ البأي  ذكرنا سابقاً  
 (األرباح مريبة  المال ورأا الامل عي الناتل الدةل مرائ  -
 (واألجور الروات  مرائ   الامل عي الناتل الدةل مرائ  -
 مااريبة – المتداولااة األمااوال رؤوا رياا  مااريبة  المااال راا عااي الناتجااة الاادةل ماارائ  -
 (اتالاقار  ري 

 العالقة بين معدل نمو الناتج المحلي الصافي ومعدل نمو ضريبة رواتب وأجور أوال :
 :الفرضية األولى
باااايي مااااادالت نمااااو الناااااتل المحلااااي  إحصااااائية   ذات داللااااة   : ال توجااااد عإلقااااة  (H0)فرمااااية الااااادم 

-0222الصاافي وماادالت نمااو ماريبة دةاال الرواتا  واألجاور فااي ساورية ةااإلل ال تار  ال منيااة  
0222.) 

بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي  إحصائية   ذات داللة   : توجد عإلقة  (H1)ال رمية البديلة
 (.0222-0222ومادالت نمو مريبة دةل الروات  واألجور في سورية ةإلل ال تر  ال منية  

 لتالية:اةطوات اللدراسة ال رمية السابقة وذلل عبر سلو  تحليل االنحدار أسنقوم باستةدام 
 :معامل االرتباط -5

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

1 a.316 .100 .000 245616.63958 

a. Predictors: (Constant),  وأجور رواتب ضريبة 

الصااافي(  يباايي الجاادول الساااب  ماادة االرتباااط باايي المتغياار المسااتقل  مااادل نمااو الناااتل المحلااي
دةل الروات  واألجور(، حير نإلحظ أي قيمة ماامل االرتباط  مريبة نمومادل والمتغير التاب   

R  اي أي  2.222نساابيًا، بينمااا قيمااة مااماال التحديااد تساااوي  ماااي ة   وهااي قيمااة   2.222تساااوي
ص ماي التباايي الةااا %22.2التغيارات التاي تحادر فاي مااادل نماو النااتل المحلاي الصااافي ت سار 

أةاارة ةااارج  لااى متغياارات  إاالجااور والباااقي مااي التبااايي يااا ة بمااادل نمااو مااريبة دةاال الرواتاا  و 
 النموذج. 
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 تحليل االنحدار: -6
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 99.474 1 99.474 .104 b.755 

Residual 7615.827 8 951.978   

Total 7715.300 9    

a. Dependent Variable: وأجور رواتب ضريبة نمو معدل 

b. Predictors: (Constant), الناتج نمو معدل (%) 

وهاااي أكبااار ماااي  2.222يتماااح ماااي الجااادول السااااب  أي مساااتوة داللاااة إحصاااائية فيشااار تسااااوي 
 قول ما يلي:بل فرمية الادم، أي أننا نستطي  وبالتالي نق 2.22مستوة المانوية 

 دالت نمو مريبة دةل الروات  واألجور ال تتال  بمادالت نمو الناتل المحلي الصافي.إي ما
 اختبار الفرضيات: -3

 وبالتالي:  2.22وهي أكبر مي  sig =2.222بالنظر الى قيمة 
بايي ماادالت نماو النااتل  إحصاائية   ذات داللاة   نقبل ال رمية الص رية التاي تقاول: ال توجاد عإلقاة  

ااادالت نمااو مااريبة دةاال الرواتاا  واألجااور فااي سااورية ةااإلل ال تاار  ال منيااة المحلااي الصااافي وم
 0222-0222.) 

باايي مااادالت نمااو الناااتل  إحصااائية   ذات داللااة   وناارفض ال رمااية البديلااة التااي تقااول: توجااد عإلقااة  
المحلااي الصااافي ومااادالت نمااو مااريبة دةاال الرواتاا  واألجااور فااي سااورية ةااإلل ال تاار  ال منيااة 

 0222-0222.) 
العالقةةة بةةين معةةدل نمةةو النةةاتج المحلةةي الصةةافي ومعةةدل نمةةو ضةةريبة دخةةل مهةةن وحةةرف ثانيةةا : 

 صناعية وتجارية وغير تجارية.
 :  ة الثانيةالفرضي

بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي  حصائية  داللة  إذات  : ال توجد عإلقة  (H0)فرمية الادم
جارياة وميار تجارياة فاي ساورية لل تار  ال منياة ومادالت نمو مريبة دةل م ي وحرى صاناعية وت

 0222-0222.) 
بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي  إحصائية   ذات داللة   : توجد عإلقة  (H1)ال رمية البديلة

ومادالت نمو مريبة دةل م ي وحرى صاناعية وتجارياة وميار تجارياة فاي ساورية لل تار  ال منياة 
 0222-0222.) 
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 االرتباط معامل-5
bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 a.107 .011 -.112- 14.96192 

a. Predictors: (Constant), الناتج نمو معدل (%) 

b. Dependent Variable: تجارية وغير وتجارية صناعية وحرف مهن أرباح ضريبة نمو معدل 

  مدة االرتباط بيي المتغير المستقل  مادل نمو الناتل المحلي الصافي( يبيي الجدول الساب
حير  والمتغير التاب   نمو مريبة دةل م ي وحرى صناعية وتجارية ومير تجارية في سورية(،

وهي قيمة تدل على أي االرتباط مايى  2.222تساوي  Rي قيمة ماامل االرتباط أنإلحظ 
 %( 2.2 ت سر اي أي المتغيرات المستقلة ت سر 2.222تساوي  ، بينما قيمة ماامل التحديدجداً 

والباقي  ،مي التبايي الةاص بمادل نمو مريبة دةل م ي وحرى صناعية وتجارية ومير تجارية
 لى متغيرات أةرة ةارج النموذج.إمي التبايي يا ة 

 تحليل االنحدار: -6
3- aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 20.564 1 20.564 .092 b.770 

Residual 1790.873 8 223.859   

Total 1811.437 9    

a. Dependent Variable: تجارية وغير وتجارية صناعية وحرف مهن أرباح ضريبة نمو معدل 

b. Predictors: (Constant), الناتج نمو معدل (%) 

تساااوي  SIGي قيمااة أياال التبااايي المشااترل حياار نإلحااظ حليباايي الجاادول الساااب  اةتبااار داللااة ت
داللاة  لاهاالرتباطياة( لايا   الاإلقاةي التباايي الم سار أي أوهي أكبر مي مستوة الداللاة  2.222

 .%2عند مستوة مانوية إحصائية 
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ن ااا تتااو ئ بااالقر  مااي ةااط االنحاادار المقتاارح أيباايي الشااكل الساااب  تااو ئ بيانااات الاينااة ونإلحااظ 
 .الي فاي النموذج المقترح ممثل جيد لتو ي  البيانات المدروسةوبالت

 اختبار الفرضيات: -4
 المااامإلت مانوياة عادمبالتاالي فادي   2.22 ماي أكبار نجاد أن اا sig=0.770 قيماة  إلى بالنظر
 المتغياريي بايي عإلقاة وجاود باادم القاول ماي ويمكننا ببام ما، المتغيريي ارتباط ماى لنا ي سر

 :وبالتالي
باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي  إحصااائية   : ال توجااد عإلقااة ذات داللااة  (H0)فرمااية الااادم نقباال

الصافي ومادالت نمو مريبة دةل م ي وحرى صناعية وتجارية ومير تجارية فاي ساورية لل تار  
 (.0222-0222ال منية  
ماو النااتل المحلاي بايي ماادالت ن إحصاائية   : توجد عإلقاة ذات داللاة  (H1)ال رمية البديلة نرفض

الصافي ومادالت نمو مريبة دةل م ي وحرى صناعية وتجارية ومير تجارية فاي ساورية لل تار  
 (.0222-0222ال منية  
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العالقة بين معدل نمةو النةاتج المحلةي الصةافي ومعةدالت نمةو ضةريبة ريةع رؤوس أمةوال  ثالثا :
 متداولة.

 :  الفرضية الثالثة
بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي  إحصائية   عإلقة ذات داللة  : ال توجد (H0)فرمية الادم

 (.0222-0222ومادالت نمو مريبة ري  رؤوا أموال متداولة في سورية ةإلل ال تر   
بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي  إحصائية   : توجد عإلقة ذات داللة  (H1)ال رمية البديلة

 (. 0222-0222ل متداولة في سورية ةإلل ال تر   ومادالت نمو مريبة ري  رؤوا أموا
 معامل االرتباط-5

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 a.276 .076 -.039- 39.08909 

a. Predictors: (Constant), الناتج نمو معدل (%) 

b. Dependent Variable: متداولة أموال رؤوس يعر ضريبة نمو معدل 

يباايي الجاادول الساااب  ماادة االرتباااط باايي المتغياار المسااتقل  مااادل نمااو الناااتل المحلااي الصااافي( 
ي قيماااة ماامااال أحياار نإلحاااظ  والمتغياار التااااب   ماااريبة ريااا  رؤوا أمااوال متداولاااة فاااي ساااورية(،

 2.222تساااوي  ة مااماال التحديااد، بينمااا قيمااوهااي قيمااة ماااي ة جااداً  2.022تساااوي  Rاالرتباااط 
الةاااص بمااادل نمااو مااريبة رياا  رؤوا مااي التبااايي  % (2.2ي المتغياارات المسااتقلة ت ساار  أاي 

 .ةارج النموذج والباقي مي التبايي الذي لم ي سر ياود الى متغيرات أةرةأموال متداولة 
 تحليل االنحدار:-6

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1005.525 1 1005.525 .658 b.441 

Residual 12223.658 8 1527.957   

Total 13229.183 9    

a. Dependent Variable: متداولة أموال رؤوس ريع ضريبة نمو معدل 

b. Predictors: (Constant), الناتج نمو معدل (%) 

تساااوي  SIGي قيمااة أنإلحااظ  حلياال التبااايي المشااترل حيااريباايي الجاادول الساااب  اةتبااار داللااة ت
ي التباايي الم سار  الاإلقاة االرتباطياة( ماي المتغيارات أي أوهي أكبر مي مستوة الداللة  2.222

 .%2عند مستوة الداللة  داللة احصائية لهالمستقلة ليا 
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ةااط االنحاادار المقتاارح  ن ااا تتااو ئ بااالقر  ماايأساااب  تااو ئ بيانااات الاينااة ونإلحااظ يباايي الشااكل ال
 .لتو ي  البيانات المدروسة جيد   ي النموذج المقترح ممثل  دالي فوبالت

 اختبار الفرضيات:-3
 :وبالتالي 2.22 مي أكبر نإلحظ أن ا sig= 0.441 قيمة الى بالنظر
باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي  إحصااائية   : ال توجااد عإلقااة ذات داللااة  (H0)فرمااية الااادم نقباال

-0222 ا أماااوال متداولاااة فاااي ساااورية ةاااإلل ال تااار  الصاااافي وماااادالت نماااو ماااريبة ريااا  رؤو 
0222.) 
بايي ماادالت نماو النااتل المحلاي  إحصاائية   : توجد عإلقاة ذات داللاة  (H1)ال رمية البديلة نرفض

-0222الصاااافي وماااادالت نماااو ماااريبة ريااا  رؤوا أماااوال متداولاااة فاااي ساااورية ةاااإلل ال تااار   
0222 .) 
 لمحلي الصافي ومعدل نمو ضريبة ريع العقاراتالعالقة بين معدل نمو الناتج ارابعا : 

 الفرضية الرابعة:
بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي  إحصائية   : ال توجد عإلقة ذات داللة  (H0)فرمية الادم

 (.0222-0222ومادالت نمو مريبة ري  الاقارات في سورية ةإلل ال تر   
بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي  صائية  إح : توجد عإلقة ذات داللة  (H1)ال رمية البديلة

 (. 0222-0222ومادالت نمو مريبة ري  الاقارات في سورية ةإلل ال تر   
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 معامل االرتباط:-5

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.668 .446 .385 192655.45260 

a. Predictors: (Constant),  عقارات ريع 

 مااادل نمااو الناااتل المحلااي الصااافي( المسااتقل  المتغيااريباايي الجاادول الساااب  ماادة االرتباااط باايي 
تساااوي  Rي قيمااة مااماال االرتباااط أحياار نإلحااظ   نمااو مااريبة رياا  الاقااارات(، والمتغياار التاااب 

لمتغيااااارات ي اأي أ ،2.222بينماااااا قيماااااة ماامااااال التحدياااااد تسااااااوي  ،مااااااي ة وهاااااي قيماااااة 2.221
 التباايي ماي والبااقي الاقاارات ريا  مريبة نمو بمادل مي التبايي الةاص %22.2المستقلة ت سر 

 النموذج. ةارج أةرة متغيرات   إلى يا ة
 تحليل االنحدار: -6

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 269009872303.584 1 269009872303.584 7.248 b025. 

Residual 334045110752.416 9 37116123416.935   

Total 603054983056.000 10    

a. Dependent Variable: الصافي المحلي الناتج 
b. Predictors: (Constant),  عقارات ريع 

تساااوي  SIGي قيمااة أحلياال التبااايي المشااترل حياار نإلحااظ يباايي الجاادول الساااب  اةتبااار داللااة ت
ماااااي  الاإلقاااااة االرتباطياااااة( ي التباااااايي الم سااااار أي أماااااي مساااااتوة الداللاااااة  أصاااااغروهاااااي  2.202

 .%2إحصائية عند مستوة داللة داللة  المستقلة لهالمتغيرات 
 معادلة االنحدار:-3

aCoefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 438904.997 275526.598  1.593 .146 

 025. 2.692 668. 190.464 512.763 عقارات ريع 

a. Dependent Variable: الصافي المحلي الناتج 
 

 :يبيي الجدول الساب  ماادلة االنحدار البسيط والتي تأةذ الشكل التالي
T4=438904.997+ 512.763y 

 وحااد    الناااتل المحلااي الصااافي بمقاادار نمااو مااادل ياا داد اعناادم أنااه االنحاادار ماادلااة مااي نإلحااظ
 موجبااة بين مااا والاإلقااة وحااد  220.222 بمقاادار مااريبة رياا  الاقااارات نمااو مااادل سااي داد واحااد   
 .وطردية



 
 

141 
 

 

ةااط االنحاادار المقتاارح  ن ااا تتااو ئ بااالقر  ماايأساااب  تااو ئ بيانااات الاينااة ونإلحااظ يباايي الشااكل ال
 .لتو ي  البيانات المدروسة جيد   رح ممثل  ي النموذج المقتدوبالتالي ف
 اختبار الفرضيات:-4

 وبالتالي 2.22 مي أصغر نإلحظ أن ا sig= 0.025 قيمة الى بالنظر
بايي ماادالت نماو النااتل المحلاي  إحصاائية   : ال توجد عإلقة ذات داللة  (H0)نرفض فرمية الادم

 (.0222-0222 تر   الصافي ومادالت نمو مريبة ري  الاقارات في سورية ةإلل ال
باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي إحصااائية   : توجااد عإلقااة ذات داللااة  (H1)نقباال ال رمااية البديلااة

 (. 0222-0222الصافي ومادالت نمو مريبة ري  الاقارات في سورية ةإلل ال تر   
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 المبحث الثاني
أس المال العالقة بين معدالت نمو الناتج المحلي الصافي نمو الضرائب على ر 

 (6151-6111ي سورية خالل الفترة )ف
  

 وتشمل المرائ  على رأا المال في نظامنا المريبي السوري على ما يلي:
 مريبة ري  الارصات -
 مريبة االنتقال على التركات والوصايا وال بات  -
 مريبة التسجيل الاقاري  -
 رسوم السيارات  -
 مريبة المواشي -

 الفرضية الخامسة:
بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي  إحصائية   : ال توجد عإلقة ذات داللة  (H0)فرمية الادم

 (.0222-0222ومادالت نمو المرائ  على رأا المال في سورية ةإلل ال تر   
بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي  إحصائية   : توجد عإلقة ذات داللة  (H1)ال رمية البديلة

 (. 0222-0222المال في سورية ةإلل ال تر   ومادالت نمو المرائ  على رأا 
 معامل االرتباط:-5

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 a.830 .689 .654 2319.31360 

a. Predictors: (Constant), الصافي المحلي الناتج 

 مااادل نمااو الناااتل المحلااي الصااافي( المسااتقل  رالمتغياايباايي الجاادول الساااب  ماادة االرتباااط باايي 
تساااوي  Rي قيمااة مااماال االرتباااط أحياار نإلحااظ  (،الماارائ  علااى رأا المااال  والمتغياار التاااب 

ي المتغياارات المسااتقلة أي أ 2.219بينمااا قيمااة مااماال التحديااد تساااوي  ،جااداً  قويااة   وهااي 2.122
ى رأا المااال والباااقي مااي التبااايي بمااادل نمااو الماارائ  علاامااي التبااايي الةاااص  %21.9ت ساار 

 أةرة ةارج النموذج. الذي لم ي سر ويا ة الى متغيرات  

 تحليل االنحدار:-6
aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 107161810.814 1 107161810.814 19.921 b.002 

Residual 48412940.095 9 5379215.566   

Total 155574750.909 10    

a. Dependent Variable: الثروة على الضرائب 



 
 

142 
 

b. Predictors: (Constant), الصافي المحلي الناتج 

تساااوي  SIGي قيمااة أحلياال التبااايي المشااترل حياار نإلحااظ يباايي الجاادول الساااب  اةتبااار داللااة ت
ماااااي الرتباطياااااة(  الاإلقاااااة اي التباااااايي الم سااااار أي أماااااي مساااااتوة الداللاااااة  أصاااااغروهاااااي  2.220

 .%2إحصائية عند مستوة الداللة داللة  المستقلة لهالمتغيرات 
 معادلة االنحدار: -3

aCoefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -8588.410- 3546.064  -2.422- .038 

 002. 4.463 830. 003. 013. الصافي المحلي الناتج

a. Dependent Variable: رأس المال   على الضرائب 

 

 :التالي الشكل تأةذ والتي البسيط االنحدار ماادلة الساب  الجدول يبيي
T5 =-8588.410 +0.013y 

 وحااد    بمقاادار الصااافي المحلااي الناااتل نمااو مااادل ياا داد عناادما أنااه االنحاادار ماادلااة مااي نإلحااظ
 موجباة بين ماا والاإلقاة وحاد  2.222 الماريبة علاى رأا الماال بمقادار نماو ماادل ساي داد واحد   

 .وطردية
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ةط االنحدار المقترح  تتو ئ بالقر  مي أن اساب  تو ئ بيانات الاينة ونإلحظ يبيي الشكل ال
 .لتو ي  البيانات المدروسة جيد   ي النموذج المقترح ممثل  دوبالتالي ف

 :الفرضياتاختيار -4
 وبالتالي 2.22 مي أصغر نجد أن ا sig= 0.002 قيمة الى بالنظر

بيي مادالت نمو الناتل المحلي  إحصائية   : ال توجد عإلقة ذات داللة  (H0)نرفض فرمية الادم
 (.0222-0222الصافي ومادالت نمو المرائ  على رأا المال في سورية ةإلل ال تر   

بيي مادالت نمو الناتل المحلي  إحصائية   جد عإلقة ذات داللة  : تو (H1)نقبل ال رمية البديلة
 (. 0222-0222الصافي ومادالت نمو المرائ  على رأا المال في سورية ةإلل ال تر   
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 المبحث الثالث
الضرائب على االنفاق العالقة بين معدل نمو الناتج المحلي الصافي ومعدالت نمو 

 واالستهالك
 مما يلي: المرائ  على االن ا  واالست إلل في النظام المريبي السوري كإلً وتشمل 
 رسم االن ا  االست إلكي  -
 المرائ  الجمركية  -
 رسم الطاب  المالي والرسوم األةرة  -
 .العالقة بين معدل نمو الناتج المحلي الصافي ومعدل نمو ضريبة االنفاق االستهالكيأوال : 

 الفرضية السادسة: 
بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي  إحصائية   : ال توجد عإلقة ذات داللة  (H0)لادمفرمية ا

 (.0222-0222على االن ا  في سورية ةإلل ال تر   ومادالت نمو المرائ  
بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي  إحصائية   : توجد عإلقة ذات داللة  (H1)ال رمية البديلة

 (. 0222-0222ى االن ا  في سورية ةإلل ال تر   ومادالت نمو المرائ  عل
 معامل االرتباط:-5

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 a.924 .854 .838 98860.34705 

a. Predictors: (Constant),  االستهالكي االنفاق ضريبة 

 مااادل نمااو الناااتل المحلااي الصااافي( المسااتقل  المتغياارباايي يباايي الجاادول الساااب  ماادة االرتباااط 
تساااوي  Rي قيمااة مااماال االرتباااط أحياار نإلحااظ   نمااو الماارائ  علااى االن ااا (، والمتغياار التاااب 

ي المتغياااارات إي أ 2.122بينمااااا قيمااااة مااماااال التحديااااد تساااااوي  ،جااااداً  قويااااة   وهااااي قيمااااة   2.902
االساات إلكي الااذي لاام  ااادل نمااو مااريبة االن ااا بممااي التبااايي الةاااص  %12.2المسااتقلة ت ساار 
 أةرة ةارج النموذج. لى متغيرات  ي سر وياود إ

 تحليل االنحدار:  -5

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 515094669089.212 1 515094669089.212 52.704 b.000 

Residual 87960313966.788 9 9773368218.532   

Total 603054983056.000 10    

a. Dependent Variable: الصافي المحلي الناتج 

b. Predictors: (Constant),  االستهالكي االنفاق ضريبة 
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تساااوي  SIGي قيمااة أحلياال التبااايي المشااترل حياار نإلحااظ يباايي الجاادول الساااب  اةتبااار داللااة ت
ماااااي الاإلقاااااة االرتباطياااااة(   الم سااااارالتباااااايي ي أي أماااااي مساااااتوة الداللاااااة  أصاااااغروهاااااي  2.222

 داللة احصائية. المستقلة لهالمتغيرات 
 معادلة االنحدار:-3

aCoefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 928816.161 44022.100  21.099 .000 

 000. 7.260 924. 2.136 15.505 االستهالكي نفاقاال ضريبة 

a. Dependent Variable: الصافي المحلي الناتج 

 :يبيي الجدول الساب  ماادلة االنحدار البسيط والتي تأةذ الشكل التالي
T6=928816.161+15.505 y 

 دار وحااد   نإلحااظ مااي ماادلااة االنحاادار أنااه عناادما ياا داد مااادل نمااو الناااتل المحلااي الصااافي بمقاا
وحاااد  والاإلقاااة بين ماااا 22.222بمقااادار االن اااا  االسااات إلكي ساااي داد ماااادل نماااو ماااريبة  واحاااد   

 موجبة وطردية.
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ةااط االنحاادار المقتاارح  تتااو ئ بااالقر  مااي أن اااساااب  تااو ئ بيانااات الاينااة ونإلحااظ يباايي الشااكل ال
 .وسةلتو ي  البيانات المدر  جيد   ي النموذج المقترح ممثل  دوبالتالي ف
 اختبار الفرضيات: -4
 وبالتالي 2.22 مي أصغر وهي sig= 0.000 قيمة الى بالنظر

بايي ماادالت نماو النااتل المحلاي  إحصاائية   : ال توجد عإلقة ذات داللة  (H0)نرفض فرمية الادم
 (.0222-0222الصافي ومادالت نمو المرائ  على االن ا  في سورية ةإلل ال تر   

باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي  إحصااائية   : توجااد عإلقااة ذات داللااة  (H1)نقباال ال رمااية البديلااة
 (.0222-0222الصافي ومادالت نمو المرائ  على االن ا  في سورية ةإلل ال تر   

 العالقة بين معدل نمو الناتج المحلي الصافي ومعدل نمو الضرائب الجمركيةثانيا :  
 للفترة الجمركية الضرائب نمو ومعدل السوق بسعر الصافي المحلي الناتج نمو دلمع من كل (: يبين تطور58الشكل البياني رقم)

(6111-6151) 

 

 :  الفرضية السابعة
بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي  إحصائية   : ال توجد عإلقة ذات داللة  (H0)فرمية الادم

 (.0222-0222ومادالت نمو المرائ  الجمركية في سورية ةإلل ال تر   
بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي  إحصائية   : توجد عإلقة ذات داللة  (H1)ل رمية البديلةا

 (. 0222-0222ومادالت نمو المرائ  الجمركية في سورية ةإلل ال تر   
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 معامل االرتباط:-5
bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 a.747 .558 .509 4110.60014 

a. Predictors: (Constant), الصافي المحلي الناتج 
b. Dependent Variable: الجمركية الضرائب 

لمحلااي الصااافي( يباايي الجاادول الساااب  ماادة االرتباااط باايي المتغياار المسااتقل  مااادل نمااو الناااتل ا 
 Rيماااة ماامااال االرتبااااط ي قأو المااارائ  الجمركياااة(، حيااار نإلحاااظ ماااادالت نماااوالمتغيااار التااااب   

ي المتغياارات إي أ 2.221قيمااة مااماال التحديااد تساااوي ، بينمااا مقبولااةوهااي قيمااة  2.222تساااوي 
ماي التبااايي  ماي التبااايي الةااص بمااادل نماو الماارائ  الجمركياة والباااقي %22.1المساتقلة ت ساار 

 ةارج النموذج. لى متغيرات  إالذي لم ي سر ويا ة 
 تحليل االنحدار:-5

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 191977170.740 1 191977170.740 11.362 b.008 

Residual 152073301.442 9 16897033.494   

Total 344050472.182 10    

a. Dependent Variable: الجمركية الضرائب 
b. Predictors: (Constant), افيالص المحلي الناتج 

تساااوي  SIGيباايي الجاادول الساااب  اةتبااار داللااة تحلياال التبااايي المشااترل حياار نإلحااظ اي قيمااة 
ماااااي  الاإلقاااااة االرتباطياااااة( ي التباااااايي الم سااااار إي أماااااي مساااااتوة الداللاااااة  أصاااااغروهاااااي  2.221

 .%2إحصائية عند مستوة داللة داللة  المستقلة لهالمتغيرات 
 معادلة االنحدار: -2

aCoefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -3016.914- 6284.813  -.480- .643 

 008. 3.371 747. 005. 018. الصافي المحلي الناتج

a. Dependent Variable: الجمركية الضرائب 

 

 ار البسيط والتي تأةذ الشكل التالي م  الالم بأي:يبيي الجدول الساب  ماادلة االنحد
T7=3016.914+0.018y    

 نإلحااظ مااي ماادلااة االنحاادار أنااه عناادما ياا داد مااادل نمااو الناااتل المحلااي الصااافي بمقاادار وحااد   
   والاإلقة بين ما موجبة وطردية.وحد 0.018بمقدار المرائ  الجمركيةسي داد مادل نمو  واحد   
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االنحاادار المقتاارح  ساااب  تااو ئ بيانااات الاينااة ونإلحااظ أن ااا تتااو ئ بااالقر  مااي ةااطليباايي الشااكل ا
 .لتو ي  البيانات المدروسة جيد   النموذج المقترح ممثل  ي دوبالتالي ف

 :اختبار الفرضيات -3

 وبالتالي 2.22 مي أصغر نرة أن ا sig= 0.008 قيمة الى بالنظر
بايي ماادالت نماو النااتل المحلاي  إحصاائية   لة  : ال توجد عإلقة ذات دال(H0)نرفض فرمية الادم

 (.0222-0222الصافي ومادالت نمو المرائ  الجمركية في سورية ةإلل ال تر   
باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي  إحصااائية   : توجااد عإلقااة ذات داللااة  (H1)نقباال ال رمااية البديلااة

 (. 0222-0222 الصافي ومادالت نمو المرائ  الجمركية في سورية ةإلل ال تر  
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 العالقة بين معدل نمو الناتج المحلي الصافي ومعدل نمو رسم الطابع ثالثا : 
(: يبين تطور كل من معدل نمو الناتج المحلي الصافي بسعر السوق ومعدل نمو رسم الطابع للفترة الزمنية 58الشكل البياني رقم )

(6111-6151) 

 

 :  الفرضية الثامنة
بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي  إحصائية    توجد عإلقة ذات داللة  : ال(H0)فرمية الادم

 (.0222-0222ومادالت نمو رسم الطاب  في سورية ةإلل ال تر   
بيي مادالت نمو الناتل المحلاي الصاافي  إحصائية   : توجد عإلقة ذات داللة  (H1)ال رمية البديلة

 (. 0222-0222   ومادالت نمو رسم الطاب  في سورية ةإلل ال تر 
 معامل االرتباط:-5

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 a.912 .832 .814 1282.87956 

a. Predictors: (Constant), الصافي المحلي الناتج 
b. Dependent Variable: الطابع رسم 

 مااادل نمااو الناااتل المحلااي الصااافي( المسااتقل  المتغياارباايي  يباايي الجاادول الساااب  ماادة االرتباااط
وهااي  2.920تساااوي  Rي قيمااة مااماال االرتباااط أحياار نإلحااظ   رساام الطاااب (، والمتغياار التاااب 

ي المتغيااارات المساااتقلة ت سااار إي أ 2.120بينماااا قيماااة ماامااال التحدياااد تسااااوي  ،جاااداً  قوياااة   قيماااة  
الااذي لام ي ساار ويااا ة والباااقي ماي التبااايي  الطاااب بمااادل نمااو رسام ماي التبااايي الةااص  12.0%

 أةرة ةارج النموذج. لى متغيرات  إ
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 تحليل االنحدار:-6
aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 73473434.788 1 73473434.788 44.644 b.000 

Residual 14812019.758 9 1645779.973   

Total 88285454.545 10    

a. Dependent Variable: الطابع رسم 
b. Predictors: (Constant), الصافي المحلي الناتج 

تساااوي  SIGي قيمااة أحلياال التبااايي المشااترل حياار نإلحااظ يباايي الجاادول الساااب  اةتبااار داللااة ت
تغيارات ماي المالاإلقاة االرتباطياة(   الم ساري التبايي إي أمي مستوة الداللة  أصغروهي  2.22

 .%2إحصائية عند مستوة الداللة داللة  المستقلة له
 معادلة االنحدار:-3

aCoefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -5684.465- 1961.431  -2.898- .018 

 000. 6.682 912. 002. 011. الصافي المحلي الناتج

a. Dependent Variable: الطابع رسم 

 :التالي الشكل تأةذ والتي البسيط االنحدار ماادلة الساب  الجدول يبيي
 T8=-5684.465+0.011y    

 وحااد    بمقاادار الصااافي المحلااي الناااتل نمااو مااادل ياا داد عناادما أنااه االنحاادار ماادلااة مااي نإلحااظ
 .وطردية موجبة بين ما وحد  والاإلقة 2.222 الطاب  بمقدار رسم نمو مادل سي داد واحد   
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ةااط االنحاادار المقتاارح  تتااو ئ بااالقر  مااي أن اااساااب  تااو ئ بيانااات الاينااة ونإلحااظ يباايي الشااكل ال
 .لتو ي  البيانات المدروسة جيد   ي النموذج المقترح ممثل  دوبالتالي ف

 :اختبار الفرضيات -4

 وبالتالي 2.22 مي أصغر أن ا نجد sig= 0.00 قيمة الى بالنظر
بايي ماادالت نماو النااتل المحلاي  إحصاائية   : ال توجد عإلقة ذات داللة  (H0)نرفض فرمية الادم

 (.0222-0222في سورية ةإلل ال تر    رسم الطاب الصافي ومادالت نمو 
المحلااي باايي مااادالت نمااو الناااتل  إحصااائية   : توجااد عإلقااة ذات داللااة  (H1)نقباال ال رمااية البديلااة

 (. 0222-0222في سورية ةإلل ال تر    رسم الطاب الصافي ومادالت نمو 
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 المبحث الرابع
ومعدالت نمو ضرائب دخل  تب واألجورعالقة بين معدالت نمو كتلة الرواال

 (6151-6111ي سورية خالل الفترة )الرواتب واألجور ف
 

ت نماو كتلاة الرواتا  واألجاور وماادالت قمنا في هاذا المبحار بدراساة الاإلقاة بايي ماادال: تمهيد
لمارفة المرونة التاي تتمتا  ب اا  ،نمو مرائ  دةل الروات  واألجور في سورية ةإلل فتر  الدراسة

جراس مثل   واألجور وقد تاذر على الباحثة إهذه المريبة تجاه التغيرات الحاصلة في كتلة الروات
لبيانااااات الإل مااااة عااااي بقيااااة المطااااارح ا بسااااب  عاااادم تااااوفر األةاااارة هااااذه الدراسااااة علااااى الماااارائ 

 المريبية.
 الفرضية التاسعة: 

باااايي ماااااادالت نمااااو كتلااااة الرواتااااا   إحصااااائية   : ال توجااااد عإلقاااااة ذات داللااااة  (H0)فرمااااية الااااادم
-0222( وماااادالت نماااو مااارائ  دةااال الرواتااا  واألجاااور فاااي ساااورية ةاااإلل ال تااار   xواألجاااور 
0222.) 

بااااايي ماااااادالت نماااااو كتلاااااة الرواتااااا   إحصاااااائية   ذات داللاااااة  : توجاااااد عإلقاااااة (H1)ال رماااااية البديلاااااة
-0222( وماااادالت نماااو مااارائ  دةااال الرواتااا  واألجاااور فاااي ساااورية ةاااإلل ال تااار   xواألجاااور 
0222.) 

(: يبين تطور كل من معدل نمو كتلة الرواتب واألجور ومعدل نمو ضريبة الرواتب واألجور خالل الفترة الزمنية 19)الجدول رقم 

 )بماليين الليرات السورية( (0222-0202)

كتلة الرواتب  العام
 واألجور

ضرائب دخل الرواتب 
 واألجور

رواتب المعدل نمو ضريبة دخل 
 %yجوراألو 

 xواألجورالرواتب معدل نمو كتلة 
% 

2000 34832 5500   
2001 42668 6400 16.36 22.50 
2002 46137 7250 13.28 8.13 
2003 57746 8000 10.34 25.16 
2004 63029 3000 -62.50 9.15 
2005 74280 6000 100.00 17.85 
2006 85925 6000 0.00 15.68 
2007 100676 6300 5.00 17.17 
2008 114169 7000 11.11 13.40 
2009 145021 8000 14.29 27.02 
2010 154465 9000 12.50 6.51 

 المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائية لألعوام المذكورة، دمشق.
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ماامل االرتباط-2  
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .528a .279 .199 1423.28753 

a. Predictors: (Constant),  واألجور الرواتب 
b. Dependent Variable: واألجور الرواتب دخل ضرائب 

 والمتغيار التااب  كتلاة الرواتا  واالجاور( المساتقل  المتغياردول الساب  مدة االرتباط بيي يبيي الج
 2.201تسااوي  Rي قيماة ماامال االرتبااط أحيار نإلحاظ   نمو مريبة دةال الرواتا  واألجاور(،

ي المتغياارات المسااتقلة أي أ 2.029بينمااا قيمااة مااماال التحديااد تساااوي  ،نساابياً  ماااي ة   وهااي قيمااة  
بمااادل نمااو مااريبة دةاال رواتاا  وأجااور والباااقي مااي التبااايي مااي التبااايي الةاااص  %02.9ت ساار 

 أةرة ةارج النموذج. لى متغيرات  ة إالذي لم ي سر ويا  
االنحدار:  تحليل-0  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7048728.090 1 7048728.090 3.480 .095b 

Residual 18231726.456 9 2025747.384   

Total 25280454.545 10    

a. Dependent Variable: واألجور الرواتب دخل ضرائب 
b. Predictors: (Constant),  واألجور الرواتب 

تساااوي  SIGي قيمااة أحلياال التبااايي المشااترل حياار نإلحااظ يباايي الجاادول الساااب  اةتبااار داللااة ت
ماي المتغيارات  الاإلقاة االرتباطياة( ي التباايي الم سار إي أوة الداللة مي مست أكبروهي  2.292

 .%2إحصائية عند مستوة داللة داللة  المستقلة ليا له
 اختبار الفرضيات:-3

 بالتالي: 2.22وهي أكبر مي  2.292نجد أن ا تساوي  sigبالنظر الى قيمة 
باايي مااادالت نمااو كتلااة الرواتاا   إحصااائية   : ال توجااد عإلقااة ذات داللااة  (H0)نقباال فرمااية الااادم

-0222( وماااادالت نماااو مااارائ  دةااال الرواتااا  واألجاااور فاااي ساااورية ةاااإلل ال تااار   xواألجاااور 
0222.) 

بيي مادالت نماو كتلاة الرواتا   إحصائية   : توجد عإلقة ذات داللة  (H1)البديلة  ونرفض ال رمية
-0222ةاااإلل ال تااار   ( وماااادالت نماااو مااارائ  دةااال الرواتااا  واألجاااور فاااي ساااورية xواألجاااور 
0222.) 
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 والمقترحات النتائج
 أوال: نتائج الجانب النظري وتحليل البيانات:

 نسابياً  مرت ااة   ةإلل السنوات القليلة المامية مي تحقي  مادالت  تمكي االقتصاد السوري  -2
 هذا النمو كاي ناتجاً  ولكيمي الاوامل،  ب مل مجموعة  في نمو الناتل المحلي اةجمالي 

فكماا الحظناا كااي قطاائ  ،على حسا  االقتصاد المناتلمير السلاية قطاعات النمو  عي
فااااي النمااااو  الةاااادمات الحكوميااااة و قطااااائ ةاااادمات المجتماااا  القطاعاااااي األكثاااار مساااااهمةً 

ويلي مااااا قطااااائ المااااال والتااااأميي والاقااااارات  ،(0222-0222االقتصااااادي ةااااإلل ال تاااار   
ومااي ثاام القطاعااات اةنتاجيااة  ،والمواصااإلت و ثاام قطااائ النقاالالتج ئااة، وتجااار  الجملااة و 

فاي النماو بينماا كانات هاذه  %2فقد بلغت مسااهمة القطاائ الصاناعي  جداً  ماي ة   بنس   
 لقطائ ال راعة. %0النسبة 

ةتل اة مي ةإلل استاراض السياسة المريبية و تطاور اةيارادات الماريبية و الم ااهيم الم -0
مااريبية مااي الناااتل المحلااي و اةياارادات ال كاال   مقارنااة أداس للاادةل القااومي و تطااوره وباااد

ماا  المتغياارات  ر منسااجم  ي النظااام المااريبي مااا ال ميااألااى إةلصاانا  ،ةااإلل فتاار  الدراسااة
النااتل المحلاي وهااذا  و إي الحصايلة المااريبية لام تساتج  لتغياارات ،الحاصالة االقتصاادية

حاااادة أدوات إباعتبارهاااا  و الماتماااد  حاليااااً ي السياساااة الماااريبية بقوانين ااااا أعلاااى  مؤشااار  
ولام تماارا  ،السياسة المالية لم تحق  ةاإلل أعاوام الدراساة األهاداى االقتصاادية المرجاو 

ماا   متوائمااة   اةياارادات المااريبية ردود فااال  لإلقتصاااد بحياار تباادي  توجي يااة      دورهااا كااأدا
و  بايي ساهمت هذه السياسات فاي تاميا  ال ا بل على الاكا ،الحالة االقتصادية السائد 

وقاد ةلصانا أي كال ذلال كااي ساببه مجموعاة  ،االقتصاادية و المتغيارات المالياة المتغيارات
 مي الثغرات والايو  التي اعترت النظام المريبي أهم ا :

تطبياا  التنظاايم ال نااي للماارائ  باادسًا مااي تقاادير المطاارح المااريبي وتحديااد القصااور فااي  -
 لي ا:  نورد باض النقاط التي توصلنا إاسار المريبة وانت اًس بتحصيل ا وفي هذا السي

  تقااادير المطااارح الماااريبية النااااتل عااي اساااتةدام أساااالي  ميااار  إي الماااى فاااي
ةاارج الاديااد مااي يأو  ،ساا إلً  جااال مااي الت اار  المااريبي أمااراً يمدروسااة بانايااة 

ي اتباااائ إالمطاااارح الماااريبية الماااةمة ماااي دائااار  التكلياااى فالاااى سااابيل المثاااال 
فااااااي لماااااريبة الاااااادةل المقطااااااوئ ال ياتماااااد علااااااى ماااااااايير أسااااالو  التقاااااادير الج ا

حقيقااي باال  ومالومااات كافيااة عااي المكلااى تومااح مإلستااه ومركاا ه المااالي بشااكل  
تارتبط بمراقا  الادةل الوحياد الاذي يقاوم بال ياارات  شةصاية   ياتمد علاى قناعاات  

وهااذا  ،الميدانيااة لمئااات الم ااي والمكل اايي المتااو عيي فااي مناااط  جغرافيااة مت رقااة
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ذ سيصااا  علياااه االلمااام التاااام بشااؤوي هاااذه الم اااي إ ل م متاااه أكثاار تاقياااداً يجااا
ًا بماااا فياااه دقيقااايكاااوي التكلياااى األولاااي الاااذي ساااياده بالتاااالي لاااي  جميا اااا من ااارداً 

ذ ل ا أي إ أمى على ذلل أي صإلحيات لجنة التكليى األولي محدود   ، الك اية
ذا ية اض ماي فارص وها تثبت أو ت يد التكليى األولي ولكي ال يمكن ا تة يماه

إمكانيااة التإلعاا  عااي ناهياال مااام لجنااة التصاانيى االسااتئنافية، الطاااي بقرارات ااا أ
ي يحاااادر بوجااااود طاااارفيي فقااااط همااااا المكلااااى و مراقاااا  أوالتواطااااؤ الااااذي يمكااااي 

، وقااد أدة ادةااال الاديااد مااي ال االيااات االقتصااادية ذات المقاادر  التكلي يااة الاادةل
قطااوئ إلااى فااتح بااا   جديااد  مااي أبااوا  الت اار  لاادةل الماالكبياار  فااي فئااة مكل ااي 

، كماااا أي المااريبي المقتاااري بأسااالو  التقااادير الج افاااي المتباا  فاااي هاااذه الماااريبة
الت ار  عملياة  سا لاةقرار المقدم مي المكلى لتقدير مريبة األربااح الحقيقياة ي

بسااااب  ماااااى ثقافااااة التوثياااا  لاااادة المكل اااايي و عاااادم نمااااح الااااوعي  المااااريبي
إة اااااس رقاااام  والمتمثاااال بااااادم تصااااريح م بأرباااااح م الحقيقيااااة، أوالمااااريبي لاااادي م 
فاي المنشاآت والمؤسساات ميار التابااة للدولاة. أماا  ةاصاةً   ماالعمال في بياناات

 ،فيما يتال  بمريبة ري  الاقارات فدي االعتمااد علاى القيماة التةمينياة للاقاارات
 ،ة رياا  الاقاااراتفااي تقاادير مااريب قديمااة كأساااا   لااى ساانوات  إهااذه القيمااة الاائااد  

أدة الااااى تاااادني حصاااايلة هااااذه المااااريبة نتيجااااة عاااادم انسااااجام ا ماااا  الظااااروى 
 باد عام. االقتصادية السائد  وعدم مراعا  مادالت التمةم المت ايد  عاماً 

   المااااريبة وطريقااااة حسااااابه فقااااد توصاااالنا الااااى أي اتبااااائ  بمااااادلأمااااا فيمااااا يتالاااا
باار فااي اسااتجابة الحصاايلة المااريبة يحقاا  مرونااًة أك مااادلالتصاااعد فااي تحديااد 

الماريبية لل يااد  فاي المطارح الماريبي بماا يحقا  الاوفر  فاي الحصايلة والمروناة 
المطلوبة. وكما ذكرنا ساابقًا فادي النظاام الماريبي قاد اساتةدم هاذا األسالو  فاي 

 ماااادلالكثيااار ماااي النقااااط ال اماااة لااادة تحدياااد يراعاااي لااام عاااد  مااارائ  إال أناااه 
ب اا المشارئ الماريبي  ل أهم تلل النقااط التاي أةال  ولا ،المريبة وطريقة حسابه

كاااي مباادأ الادالااة المااريبية فبالنساابة لمااريبة الاادةل علااى األرباااح الحقيقيااة فقااد 
علااى أرباااح القطااائ الةاااص وكاناات أول شااريحة تباادأ  تصاااعدية   فرماات بنساا   

 022222عي ج س الربح الصافي الواق  بيي الحد االدنى وحتاى  %22بمادل 
عاااااااي جااااااا س الاااااااربح الصاااااااافي الاااااااذي يتجااااااااو   %01تنت اااااااي بماااااااادل ل. ا و 

بموجااا  المااااد  الرابااااة ماااي  ( ل.ا بينماااا فرمااات هاااذه الماااريبة2222222 
علااااى أرباااااح  %01ثابتااااة  بنساااابة    0222( لاااااام 22المرسااااوم التشاااارياي رقاااام  
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فااي  للادالااة ةاصااةً  ه جمياا  اةمااافات وهااذا االماار مناااى  القطااائ الاااام  بمااا فياا
 يي هذيي القطاعيي في الجود  والسار. ظل المنافسة ب

و ماااي ةاااإلل دراساااتنا و تحليلناااا لواقااا  ماااريبة االن اااا  االسااات إلكي فااانإلحظ أي المشااارئ 
 توجي يااة فااي االقتصاااد بقاادر مااا تااماال ما ااا علااى أن ااا أدا    السااوري لاام يسااتةدم ا كااأدا   

بااد أي ثبات فشاله  مالية ال دى من ا فقط تس يل جم  اةيرادات المريبية للة ينة الاامة
فااي وماا  يااده علااى المطااارح المااريبية الةاصااة بالاادةول، فباااد أي كاناات هااذه المااريبة 

لياماال علااى  0222( عااام 22ت اارض علااى الساال  الكماليااة جاااس المرسااوم التشاارياي رقاام  
توساااي  قاعاااد  هاااذه الماااريبة بددةاااال الادياااد ماااي السااال  و الةااادمات المااارورية فاااي دائااار  

ية ال تراعي األحوال المايشية المتدنياة ألصاحا  الادةول المنة ماة عال التكليى وبنس   
وب ذا لم تتناس  مادالت هذه المريبة  ،مي المجتم  السوري كبير ً  والذيي يمثلوي شريحةً 

 م  الظروى و األحوال االقتصادية السائد . 
ماي  وامحة في النظام المريبي في كثيار   إي إم ال مبدأ الادالة المريبية كاي سمةً  -

وممااا ال شاال فيااه أي شاااور المكل اايي بااادم الادالااة المااريبية والغاابي ياادفا م  ،المواقاا 
ماااي رواتااا   كبياااراً  ى الوساااائل. فبالنسااابة للقطاااائ الةااااص فااادي جااا ساً الاااى الت ااار  بشااات  

وذلااال بساااب   ،وأجاااور الااااامليي فاااي هاااذا القطاااائ الةااااص ةاااارج التكلياااى الماااريبي
ئ عي سداد هذه المريبة عي ماظم الااامليي امتنائ أصحا  االعمال في هذا القطا

شاارال الاااامليي فااي إوبالتااالي عاادم  ،أقاال بكل ااة   عاملااة   لاادي م ب اادى الحصااول علااى يااد  
ذ أي إام فيتحماااال الااااا س المااااريبي األكباااار التأمينااااات االجتماعيااااة. أمااااا القطااااائ الااااا

ا ماي  يا اقبال تو  المريبة على روات  وأجور الاامليي في القطائ الاام تقتط  مسبقاً 
 قطااي، وكماا ذكرناا ساابقاً  مر يمنا  عملياات الت ار  الماريبي بشاكل  وهذا األ ،المنب 

في متي هذا البحار أي مسااهمة القطاائ الةااص فاي النااتل المحلاي اةجماالي كانات 
أكبر مي مساهمة القطائ الاام فلم ياامل األةير مااملة مجح ة ما  كال الصااوبات 

 ه؟فيالذي يامل  التي يواج  ا والجو التنافسي
آةر الحظنا أي المرائ  مير المباشر  قد حققات نماوًا مت ايادًا ةاإلل فتار   وفي سيا   

الدراسة وذلل بسب  تركي  اةدار  المريبية على تاأميي الماوارد و يااد  الحصايلة عاي 
طري  المرائ  مير المباشر  وةاصة الرسوم الجمركية التي تطال ال قير قبال الغناي 

علاااى السااال  االسااات إلكية التاااي ال تتمتااا  بطلااا   ماااري  وهاااذا يقاااود الاااى  عنااادما ت ااارض
ماااى  ارت ائ تكاليى المايشة وا دياد تكاليى اةنتاج وبالتاالي تثبايط االساتثمارات وا 

 االقتصاد الوطني.
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 اذ القاااومي الااادةل ماااي األكبااار الحصاااة واالربااااح الملكياااة عاااي الناتجاااة الااادةولتشاااكل  -
 الامال عاي الناتجة للدةول %21 مقابل %20 تاساةال الةمسية الةطة ةإلل بلغت

 وأصابحت الااشار  الةمساية الةطاة ةاإلل النس  هذه تحسنت و، (واألجور  الروات 
إذا مااا  ، ولكااي تبقااى هااذه النساابة متدنيااةً للملكيااة %21 مقاباال للاماال  %20 وسااطياً 

ةجماالي قورنت بالدول المتقدماة التاي ال يقال في اا نصاي  الامال فاي النااتل المحلاي ا
، وماا  ذلاال فاادي الماارائ  المباشاار  علااى الرواتاا  واألجااور كاناات تاا داد 1%22عااي 

باان ا نساابة نمااو الناااتل المحلااي اةجمااالي بينمااا الماارائ  علااى األرباااح كاناات تاا داد 
أقل مي نسبة نمو الناتل المحلي اةجمالي وهذا األمار منااى  لكال قواعاد  ولكي بنسبة  

 الادالة ومبادئ ا.
بحصاااة  م ماااي تااادني حصاااة الرواتااا  واألجاااور فاااي الااادةل القاااومي مقارناااةً علاااى الااارم  -

جاااور الااااامليي ت الماااريبة التاااي فرمااات علاااى رواتااا  وأماااادالفقاااد كانااات ال ،األربااااح
بالمااادالت الم رومااة علااى دةااول وأرباااح الشااركات والمؤسسااات ذات  مقارنااةً  مرت اااةً 

ماااريبة الرواتااا   فرمااات 0222لااااام  02فبموجااا  القاااانوي رقااام  ،الرياياااة المرت ااااة
 ،فما فاو  22222على الرات  البالغ  %02وتنت ي   %2تبدأ مي  واألجور بنس   

علاى  %22بينما فرمات ماريبة أربااح م اي صاناعية وتجارياة وميار تجارياة بنسابة 
 فقااد 0229لاااام  22أمااا المرسااوم  ،( ل.ا0222222 -22222الااربح الواقاا  باايي 

علااى الراتاا   %00وتنت ااي    %2فرماات مااريبة رواتاا  وأجااور بنساا  تباادأ مااي 
ماريبة أربااح م اي صاناعية وتجارياة  لام تاادل بينماا  ل.ا فما فو  22222البالغ 

 -22222علاااااى الاااااربح الواقااااا  بااااايي   %22بنسااااابة ت ااااارض  وبقيااااات وميااااار تجارياااااة
 ( ل.ا.0222222

هناااال الادياااد ماااي المطاااارح الماااريبية ال اماااة ال تااا ال ةاااارج التكلياااى الماااريبي علاااى  -
 قطاااائ ياتبااارتسااااع ا و حجم اااا الكبيااار فالاااى سااابيل المثاااال ال الحصااار الااارمم ماااي ا

 فاي الكبيار دوره بحكام الساوري االقتصااد فاي الرائد  القطاعات في سورية مي ال راعة
 ذكرنااا كمااا يمثاال أنااه إذ ،اةجمااالي المحلااي الناااتل فااي مساااهمته وحجاام التنميااة عمليااة

 ماائيلة   المااريبية اةياارادات فااي تهمساااهم أي إال اةجمااالي المحلااي الناااتل قرابااة رباا 
وهذا يرج  الى كثار  اةع ااسات الممنوحاة  ،االقتصادية أهميته م  متناسبة   ومير جداً 

و نحااي لسااانا مااد دعاام هاااذا القطااائ ال ااام ولكاااي  ،لااه ألهااداى اجتماعياااة واقتصااادية

                                                           
على وضع وآفاق تطور الصناعة التحويلية، رسالة ماجستير، رجب، هدى صافي، اإلصالح االقتصادي في سورية وانعكاساته  1

 .2119جامعة دمشق، كلية االقتصاد، دمشق، 
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 بان ا الوقات يجا  أال تاؤثر علاى اةع اسات ذات جدوة اقتصادية، و  يج  أي تكوي
 يلة المريبية بدرجة كبير  ب ذا الشكل السلبي.الحص

نإلحظ أي الاإلقة بيي المتغيرات االقتصادية الكلية والمتغيرات المالية ماي ة أي أي  -
النظااااام المااااريبي السااااوري لاااام يتمتاااا  بالمرونااااة الدةليااااة التااااي تساااامح لااااه باالسااااتجابة 

ت االقتصااااادية للتغياااارات االقتصااااادية وبالتااااالي فاااادي هنااااال عاااادم تااااإلؤم باااايي المتغياااارا
 والمتغيرات المالية ويمكي أي نإلحظ ذلل مي ةإلل ما يلي: 

  ت ااو  الناااتل المحلااي اةجمااالي باألساااار الجاريااة فااي مااادل نمااوه علااى اةياارادات
وهااذا لاام ينسااجم ماا   %2.21المااريبية ةااإلل الةطااة الةمسااية الااشاار  بمقاادار 

ت التمااااةم نحااااو الحالااااة االقتصااااادية التااااي كاناااات سااااائد  فااااي ظاااال اتجاااااه مااااادال
 االرت ائ.

   0222بلااغ الوساااطي السااانوي لماااادل نماااو ماااريبة رواتااا  وأجاااور بااايي عاااامي-
وقد كاي أكبر مي مادل نمو الناتل المحلي اةجماالي لان ا  22.22%( 0222

د كوسطي سنوي وهذا ساهم في تامي  حالاة الركاو  %2.92ال تر  اذ بلغ األةير 
ائ ماااادالت هاااذه الماااريبة ياااؤدي الاااى ي ارت ااااالقتصاااادي الساااائد  آناااذال ذلااال أل

 انة اض الطل  االست إلكي وبالتالي انة اض االستثمارات.
  كوسطي سنوي  والذي بلغالمريبي مي الناتل المحلي اةجمالي  الا سانة اض

ماي الاوامال  ، وهذا االنة اض ياود الاى مجموعاة   %22.21ةإلل فتر  الدراسة 
 ماد على القطائ ال راعي الما ى بشكل  أهم ا انة اض متوسط دةل ال رد واالعت

أمااااى إلااااى ذلاااال ماااااى ك اااااس  اةدار  المااااريبية  ،مااااي الماااارائ  شاااابه كاماااال  
والت ر  المريبي الكبير، كما تلا  اةع اسات المريبية الكثير  دورًا سلبيًا على 

ماااي النااااتل المحلاااي اةجماااالي، وقاااد  تقريبااااً  %22الحصااايلة الماااريبية إذ تطاااال 
فقااد تاام تحمياال  ،األبااااد االجتماعيااة داى اقتصااادية متجاهلااةً ومااات لتحقياا  أهاا

األعباااس المااريبية لمااي هاام مياار قااادريي علااى تحمل ااا وأع ااي أصااحا  المنشااآت 
 الكبرة ب دى تشجي  االستثمار.

 وترافاا  هااذالتنميااة القطااائ الةاااص  فااي محاولااة  مااي المإلحااظ تة اايض االن ااا  الاااام  -
 ،ى أصااحا  الثااروات والاادةول المرت اااةالتة اايض ماا  تة اايض الااا س المااريبي علاا

عااات  أصااحا  الاادةول  والمايشااية علااىاألعباااس المااريبية  إلااى  ياااد وهااذا مااا أدة 
 المنة مة.

بااااد دراساااة مروناااة االيااارادات الماااريبية تجااااه تغيااارات النااااتل المحلاااي الصاااافي لل تااار   -
 ( توصاااالنا الااااى مجموعااااة مااااي النتااااائل وقمنااااا0222-0222ال منيااااة الممتااااد  باااايي  
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بمقارنت ا م  ما توصلت اليه دراسة سابقة للباحر  رامي  يداي( تناولات الاإلقاة بايي 
-2992االياارادات المااريبية والناااتل المحلااي الصااافي ل تاار   منيااة سااابقة مااي عااام  

 :ما يلي( وةلصنا الى 2999
o  ًتجاه التغيرات الحاصالة فاي  حقيقيةً  لم تظ ر مريبة الروات  واالجور مرونة

( وهاذا يادل علاى 0222-0222حلي الصافي ةإلل فتر  الدراساة  الناتل الم
فباااالاود  الاااى ماااا توصااالت الياااه  ،اساااتمرار الةلااال فاااي تطبيااا  هاااذه الماااريبة

حيار لام  ،هاي ذات ااه النتيجاة نارة أي هاذ في فتر  التساينات السابقةراسة دال
 تجاه التغيرات التغيرات الحاصلة في مريبة روات  وأجور مقبولةً  تكي أيماً 

 يااااد  فااي الناااتل المحلاااي  ي آنااذال ولااام تااؤدي أيااةفااي الناااتل المحلاااي الصاااف
ياارادات الموا نااة الاامااة فااي أو أكباار فااي إ مماثلااة   بنساا    لااى  ياااد   الصااافي إ

لى أي هذه المريبة لم تكاي إ مافةً (، إ2992وقات الرواج كما حدر عام  أ
 (.2991لل بوط في أوقات االنكماش كما حدر عام   مقاومةً 

o التجارياةوميار  والتجارياة على الرمم مي أي أرباح الم اي والحارى الصاناعية 
االقتصاادية ماي  لألحاوالالظرفياة  التغيراتتجاه  قوية   تكوي ذات مرونة   عاد ً 

ي التغياااارات إال أي األماااار فااااي سااااورية لاااام يكااااي كااااذلل إذ أ ،وكساااااد   انتااااااش  
ومرد ذلل كااي  ،الحاصلة في الناتل ومادالت نمو المريبة لم تكي منسجمةً 

كباار مااي الناااتل المحلااي االجمااالي تحواذ القطااائ الةاااص علااى الحصااة األاساا
فقاد ا الدراساة الساابقة ب ا تالت ر  المريبي المقتري به وهذه النتيجة قد تنبأو 

تظ ااار اناكاساااات متناسااابة مااا  الظااارى  ي هاااذه الماااريبة لااايلاااى أت إتوصااال
ي أاالقتص متوقاة في ماادل نماو النااتل  د   ية  ياادي لل تر  القصير  المقبلة وا 

و بالتااااالي  ،أكباااار بالمااااريبة بمااااادالت   لااااي تااااؤدي بالماااارور  لحاااادور  ياااااد   
ستساااااتمر هاااااذه الماااااريبة فاااااي تاميااااا  حالاااااة عااااادم التاااااواؤم بااااايي المتحاااااوالت 

 وهذا ما حصل فاإًل.االقتصادية والمالية 
o ي بالنسااابة لماااريبتي ريااا  رؤوا أماااوال متداولاااة وريااا  الاقاااارات فقاااد وجااادنا أ

م  سلول الناتل المحلي الصافي وهاذا يطااب   ات فال ما لم تكي منسجمةً رد  
ذ لاام تتمتااا  هاااتيي الماااريبتيي تاااي توصاالت الي اااا الدراسااة الساااابقة إالنتيجااة ال

بالحساساااية الماتدلاااة وساااببت كااال من ماااا الم ياااد ماااي الةلااال بااايي المتحاااوالت 
 المالية واالقتصادية.

o  بمرونت ااا  والماروفااة أصااإلً ماارائ  الثاارو  التااي أظ رت ااا الشااديد  المرونااة إي
ى تغيارات النااتل المحلاي منتظمة عل ات فال  ترج  الى رد   لم تكي المنة مة



 
 

161 
 

وقااد ةلصاات لمااا توصاالت اليااه الدراسااة السااابقة  االجمااالي، وكاااي هااذا امتااداد  
فااي المباااالغ  ي ال يااااد وا  لااى أي مااارائ  الثاارو  لاااي تتصااى بالمروناااة القليلااة إ

 نمااااا هااااي  يااااادات  فااااال  فااااي محل ااااا وا   اتليساااات رد  مااااريبة المتحصاااالة مااااي ال
 م  التغير الحاصل في الظرى االقتصادي. مير متناسبة   عشوائية  

o مرائ  االن ا  ذات المرونة المنة مة توحي لنا بوجود على  كليةً  ي نظر ً إ
ل ااذه المااريبة تجاااه تغياارات الناااتل المحلااي ولكااي الةااوض فااي  كبياار    مرونااة  

 عاادم التوافاا  واالنسااجام فااي ساالول كاال مكااوي   لنااا ت صاايل يظ اارمكونات ااا بال
 م  الناتل المحلي اةجمالي. مي مكونات ا على حد 

فاي  وبالنتيجة الاامة فدي السياسات والتشرياات الماريبية لام تاؤدي الاى تغيارات   
والااااادةل ةاااااإلل فتااااار  الدراساااااة مقارناااااة ب تااااار   الماااااريبية الاإلقاااااة بااااايي اةيااااارادات

 القري المامي. التساينات مي
 اختبار الفرضيات: ثانيا : نتائج

ال توجد عإلقة ذات داللة إحصائية بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي  .2
ومادالت نمو مريبة دةل الروات  واألجور فاي ساورية ةاإلل ال تار  ال منياة 

 0222-0222.) 
لصافي توجد عإلقة ذات داللة إحصائية بيي مادالت نمو الناتل المحلي اال  .0

ومادالت نمو مريبة دةل م ي وحرى صاناعية وتجارياة وميار تجارياة فاي 
 (.0222-0222سورية لل تر  ال منية  

توجد عإلقة ذات داللة إحصائية بيي مادالت نمو الناتل المحلي الصافي ال  .2
وماااادالت نماااو ماااريبة ريااا  رؤوا أماااوال متداولاااة فاااي ساااورية ةاااإلل ال تااار  

 0222-0222.) 
ات داللااة إحصااائية باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي الصااافي توجااد عإلقااة ذ .2

-0222ومااااادالت نمااااو مااااريبة رياااا  الاقااااارات فااااي سااااورية ةااااإلل ال تاااار   
0222.) 

توجااد عإلقااة ذات داللااة إحصااائية باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي الصااافي  .2
-0222ومااادالت نمااو الماارائ  علااى رأا المااال فااي سااورية ةااإلل ال تاار   

0222.) 
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عإلقااة ذات داللااة إحصااائية باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي الصااافي توجااد  .2
-0222وماااادالت نماااو المااارائ  علاااى االن اااا  فاااي ساااورية ةاااإلل ال تااار   

0222.) 
توجااد عإلقااة ذات داللااة إحصااائية باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي الصااافي  .2

 (.0222-0222ومادالت نمو المرائ  الجمركية في سورية ةإلل ال تر   
جااد عإلقااة ذات داللااة إحصااائية باايي مااادالت نمااو الناااتل المحلااي الصااافي تو  .1

 (.0222-0222في سورية ةإلل ال تر    رسم الطاب ومادالت نمو 
 مادالت نمو كتلة الرواتا  واألجاورتوجد عإلقة ذات داللة إحصائية بيي ال  .9

ومااااادالت نمااااو ماااارائ  دةاااال الرواتاااا  واألجااااور فااااي سااااورية ةااااإلل ال تاااار  
 0222-0222.) 

 ثالثا : المقترحات
حجمه، بمانى أي ياتم توجياه ن ا  الاام وليا تة يض الامل على ترشيد اة -2

  ن ا  بما يص  في ةدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية عاي طرياهذا اة
 ولايا فقاط ،يقاى ال ادر وتج ياى منااب  ال سااداالدار  الحكيمة للمال الاام وا  
ت الااااادعم الحكاااااومي واالعاناااااات يقااااااى سياسااااااإتقلااااايص حجماااااه ماااااي ةاااااإلل 

 .االنتاجية
بمراجاااة التشاارياات المتالقااة بالنظااام المااريبي  ودؤو    مسااتمر   القيااام بشااكل   -0

وتطويرهااا بحياار تتناساا  ماا  المسااتجدات االقتصااادية السااائد  وتاماال علااى 
كثار ستقرار ونحي هنا ال ندعو الى اةإعاد  االقتصاد الى وم  التوا ي واال

لاى مواكباة التغيارات االقتصااادية ، بال إكبيار لتغييارات بشاكل  ماي التااديإلت وا
لااى السااباينات علااى ياار ال نسااتمر بتطبياا  قااوانيي ترجاا  إمنطقااي بح بشااكل  

، وعلياااااه ال يمكاااااي ةاصاااااةً  اً وظروفااااا الاااااذي يمتلااااال ساااااماتً اقتصاااااادنا الحاااااالي 
منذ  استمرار االعتماد على صور  ال يكل المريبي ذات ا والتي كانت ماتمد ً 

المامي، تلال الصاور  المتمثلاة بوجاود مجموعاة ماي المارائ  النوعياة القري 
لوصااااول الااااى جمياااا  المطااااارح المباشاااار  ومياااار المباشاااار  التااااي تحااااول دوي ا

 .واالسرائ بانت اج المريبة الاامة المريبية
 لي  التقاااادير المااااريبي المسااااتةدمة فمااااثإلً ساااااالاماااال علااااى تطااااوير آليااااات وأ -2

 مير آةر طرى   وجود مي ةل المقطوئ البدطريقة تقدير مريبة الدبالنسبة ل
 المظااهر تناامي مي و الدةل مراق  لدة الت رد روح مي يقلل  الدةل مراق 
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 يرافااا  ماااي وةيااار ،بامااا م قبااال ماااي أحيانااااً  محاباااا    و فسااااد   ماااي الإلأةإلقياااة
 أرباح اا وحقيقة تكالي  ا يدركوي بحير ن س ا الم نة مي ةبراس الدةل مراق 
 صاايد علاى ساواس الادقي  االةتياار علاى التركيا  ماي الباد يالحالتي كإل وفي

 الساماة ماي أدناى حاد   تاوافر ماي الباد بحيار ،الم اي ةباراس أو الادةل مراقبي
 كال النتاائل أفمال علاى للحصاول الساليم اةعداد و األفمل األداس و الجيد 
، المانياة الحارى اتحاادات و الم اي نقابات م  بالتااوي يتم أي مي البد ذلل
على المنااط    ياد  عدد مراقبي الدةل وتو يا م جغرافياً  الى مرور  مافةً إ

لكاااي  محااادد    و حرفاااة  أ ماااي الماااراقبيي بم ناااة   ى كااال مجموعاااة  وتكلياااالمةتل اااة 
 ،ماينااة   وم نااة   مايناة   مالوماتااه بمنطقااة  و ياتمكي كاال مان م مااي حصاار بياناتاه 

بمااااريبة رياااا   . أمااااا فيمااااا يتالاااا وأكثاااار ساااا ولةً د  أ ملااااه بشااااكل  وممارسااااة ع
اسااتةدام القيمااة  والتوقااى عاايللاقااارات  عااام   تقاادير   إجااراسالاقااارات فإلبااد مااي 

القيماااة السااااوقية  واعتماااادماااريبة هااااذه اللتقااادير  التةمينياااة للاقاااارات كأسااااا  
 وذلاال مااي أجاال مراعااا  ،بماظاام بلااداي الاااالم سااو ً فااي ذلاال أ أساساااً الحقيقيااة 

  .باد يوم ت ايد  يوماً الم ومادالت التمةمساار ال ياد  في األ
توطيااد أواصاار الثقااة باايي المكلااى والاادوائر المااريبية مااي ةااإلل اةساارائ فااي  -2

لااام  22تطبي  آلياة التقادير الاذاتي التاي ناص علياه المرساوم التشارياي رقام 
الةاص بدحادار ال يئاة الااماة للمارائ   22وتممي تاديل القانوي  0222
مقتط  المريبة باالمتثاال اللت اماتاه  لذي يقوم بموجبه المكلى أو، واوالرسوم

لنمااوذج البياااي المااريبي الااذي تاااده اةدار  المااريبية  وفقاااً  المااريبية طواعيااةً 
حياار يقااوم المكلااى بتحديااد وعائااه وحسااا  مااا يتوجاا  عليااه مااي ماارائ  و 
سادادها عنااد تقاديم البياااي المااريبي ما  تحماال اةدار  الماريبية عاا س إثبااات 

 .ومات في البياي المريبيعدم صحة ما ورد مي مال
ومااااا  أساااااا واماااااحة و صاااااريحة ياااااتم ماااااي ةإلل اااااا تصااااانيى ال االياااااات   -2

االقتصااادية فااي  مرتااي مااريبة أرباااح م ااي وحاارى صااناعية وتجاريااة ومياار 
السيما أي هنال الاديد مي الم ي ميار التجارياة والتاي يتاأتى ربح اا  ،تجارية

هندسااة...ال ( التااي كااالم ي الحر  طاا ، محامااا   أساسااية   مااي الاماال بصااور   
عاااد  ،ممياا    مااريبية    هااي بحاجااة الااى مااملااة   النظاار بتصاانيى الاديااد مااي  وا 

 مبااررات دوي ماامي فئااة الاادةل المقطااوئ مرت اااة   الم ااي التااي تتمتاا  بأرباااح  
ةمااائ، وأساابا  قانونيااة  أرباح ااا علااى التااارى يمكااي التااي ال االيااات كاال وا 

 .حقيقية أرباح لمريبة محاسبية دفاتر مسل والقادر  على الحقيقية
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 على المريبة شكل لتأةذ وتطويرها االست إلكي اةن ا  مريبة هيكلة إعاد  -2
والامال  ،المماافة القيماة ماريبة تطبي  إلى للوصول أولى كةطو    المبياات

بقاااس المااريبة التكليااى دائاار  والماارورية مااي األساسااية الساال  إةااراج علااى  وا 
 وال ناااد  ال اااةر   كالساايارات والمطاااعموالةاادمات الكماليااة  الساال  كافااة علااى

 فاي المصاناة المواد باض على المريبة تة يض إلى إمافةً  ال اةر . ال (،
لغائ ا عي سورية  وتحمي ا. الدولة تشجا ا التي الصناعات باض وا 

 ماي الارمم فالاى واألجور مجدداً  الروات  على المرائ  تة يض على الامل -2
 آةرهااااا والتااااي كاااااي المااااادالت هااااذه لااااىع طاااارأت التااااي الاديااااد  التة يمااااات

 االدنى الحد رف  ةإلله مي تم والذي 0222 عام 22 رقم التشرياي المرسوم
 تتناسا  وال عادلاة   ميار بقيات فقاد ،ا ل 22222 الاى المريبة مي الما ى

 البااد لااذلل ،للمااواطنيي الئاا    مايشااة   مسااتوة تحقاا  وال التمااةم مااادالت ماا 
 لجالااه دائاام   ومتاباتااه بشااكل   مجاادداً  الراتاا  يماا الما ااى األدنااى الحااد رفاا  مااي

 . البلد في السائد  االقتصادية الظروى م  متناسباً 
جراس منوحة والامل على التقليل من ا وا  إعاد  النظر باةع اسات المريبية الم -1

لغااااس  واةبقااااس علااى ماااا كااااي ذو ن ااا   ةع ااااسات، ادراسااة جااادوة ل اااذه  من اااا وا 
ة الم يااااد مااااي االمتيااااا ات ألصااااحا  الاااادةول اةع اااااسات التااااي لاااام تقاااادم سااااو 

 مريبية. المرت اة م  مراعا  الجان  االجتماعي لدة منح إع اسات  
تااديل نسابة المااريبة الم روماة علاى رؤوا األمااوال المتداولاة والبالغاة منااذ  -9

ماا  حجاام  ة  ومياار منسااجم جااداً  ة  منة ماا انظاارًا لكون اا %2.2( 2929عااام  
ل هاذا الماادل علاى التاأثير علاى االدةاار والامل مي ةإل ،المطرح المريبي

 .أكثر فاالية ومردودية واالستثمار في أنشطة  
ةمااائ التنافسااية القاادر  ذات ال راعيااة األصااناى علااى التركياا  -22  باااض وا 

 بااض علاى المارائ  فارض ةاإلل ماي الماريبي للتكليى ال راعية األنشطة
 واألشاجار ل هاور،ا وبسااتيي ال يناة، نبات  مثل االستراتيجية مير المحاصيل

 .الةارج لىإ ال راعية المحاصيل تصدير عمليات ودعم وتنشيط ،(المثمر 
ماااي المؤكاااد أي الاإلقاااة بااايي اةيااارادات الماااريبية والااادةل القاااومي تتاااأثر  -22

بالادياد مااي الاوامال التااي مااي الصاا  علااى الباحثااة أي تغطي اا جميا ااا فااي 
  أكثاار فااي دراسااة هااذه هااذا البحاار، بالتااالي يمكااي للباااحثيي اآلةااريي التاماا

الاإلقااة والبحاار عااي عواماال أةاارة ذات أثاار في ااا، فالااى ساابيل المثااال يمكااي 
تنااااول االقتصااااد الة اااي وأثاااره فاااي الحصااايلة الماااريبية، إماااافًة إلاااى إمكانياااة 
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تناااااول الاإلقااااة باااايي اةياااارادات المااااريبية واالسااااتثمار، واسااااتةدام األسااااالي  
 لتنبؤ بتطورات ا في المستقبل.اةحصائية والكمية لدراسة المتغيرات وا
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 لمصادر والمراجعا
 أوال : المراجع باللغة العربية

 الكتب:  
 .2990الجمل، برهاي الديي، المالية، دار طإلا للنشر، دمش ،  -2
الجنااابي، هيااثم عبااد القااادر، أساساايات علاام االقتصاااد الكلااي، الطباااة األولااى، دار البحااار  -0

 .0222نشر، بيروت، لبناي، للطباعة وال
الحمااش، منياار، أورا  فااي االقتصاااد السياسااي لأل مااة االقتصااادية الراهنااة، اتحاااد الكتااا   -2

 الار ، دمش .
الرفاااعي، عبااد ال ااادي، االرتباااط والسإلساال ال منيااة، منشااورات جاماااة تشااريي، الإلذقيااة،  -2

0222-0222. 
ماااريبية، دار رناااد للنشااار والتو يااا ، الشاااوابكة، ساااالم محماااد، المالياااة الااماااة والتشااارياات ال -2

0222. 
الصوص، نداس محمد، االقتصاد الكلي، الطبااة األولاى، مكتباة المجتما  الارباي، عمااي،  -2

 .0222األردي، 
الاباااادي، عباااد الناصااار، مباااادئ االقتصااااد الكلاااي، الطبااااة األولاااى، دار الصااا اس للنشااار،  -2

 .0222عماي، األردي، 
ات الماليااااة الاامااااة، الطباااااة األولااااى، دار دجلااااة، الابياااادي، سااااايد علااااي محمااااد: اقتصااااادي -1

 .0222األنبار، الارا ، 
القليااا ، عاااادل قليااا ، المالياااة الااماااة والتشاااري  الماااريبي، دار جامااااة الموصااال، الطبااااة  -9

 .0222األولى، 
الم ايني، محمد ةالد، المالياة الااماة، منشاورات جامااة دمشا ، دمشا ، ساورية،  -22

0222. 
 .2912اامة والتشري  المالي، مطباة جاماة دمش ، دمش ، شور، عصام، المالية الب -22
بكااري، كاماال. مقلااد، رمماااي محمااد. عابااد، محمااد ساايد. ناصااى، إيماااي عطيااة، مبااادئ  -20

 .0222االقتصاد الكلي، الدار الجاماية، اةسكندرية، مصر، 
 .0222ةلى، فليح حسي، االقتصاد الكلي، عالم الكت  الحدير، اربد، األردي،  -22
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Abstract 

This study examines the relationship between tax revenues and national  

Income in Syria for the period (2000-2011), in order to characterize the 

efficiency of tax policies to keep pace with changes of the national 

income and economic situation like boom and recession. 

This study was divided into three chapters, in the first one we discussed 

some concepts of  the national income  and analyzed  the development of 

the national income and tax revenues, and studied the tax burden in Syria 

for the period (2000-2010), in the last section  we studies the impact of 

the crisis and the Syrian war on GDP and public revenues for the time 

period(2011-2015), in chapter II we studied the impact of some factors on 

the flexibility of tax revenue such as tax assessment methods and 

determining the tax rate. 

In the third chapter, we used the program spss statistical test the strength 

of relationship between gross domestic net and each kind of taxes  

 and has concluded that the current tax system isn't consistent with the 

changes and developments in the economic situation, and the taxes were 

not guiding tool for the economy, and it has not been as effective in 

achieve economic objectives, but on the contrary, some of which may 

work to deepen the imbalance in the economy. 
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