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 تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج

The challenges of implementing a value-added tax in the Gulf countries 

 إعداد:

 1 سبأ صادقالباحثة/ 
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 3الشهراني  فاطمةالباحثة/ 

 1,2,3 قطر الدوحة، العليا، للدراسات الدوحة معهد من اإلدارية التنمية مسار العامة، اإلدارة ماجستير برنامج

 شكر وتقدير

نتقدم كفريق بحثي بالشكر والتقدير لمجهودات الدكتور/ محمد جابر السيد "عضو هيئة تدريس في معهد الدوحة 

لما قدمه من معرفة شاملة وموسعة في مجال الموازنة العامة والتمويل ومساهمته الفاعلة في خلق  للدراسات العليا"،

 جيل واعي من الباحثين األكاديميين.

 إهداء

 نهدي هذا المجهود البحثي المتواضع لكل طلبة العلم الواعدين والقادرين على تحقيق التنمية في مجتمعاتهم.

 الملخص 

ونظراا للتقلبات التي شهدتها أسعار النفط في اآلونة األخيرة والتي يصعب توقع رجوعها  ،ريعية ولا دول الخليج د باعتبار

فقد تم التوقيع على التفاقية الموحدة  .تنويع مصادر دخلها ما دفع تلك الدول للتوجه نحولمرحلة الزدهار القتصادي، 

مع بعض  %5بنسبة تمثل  مجموعة األنشطة القتصادية علىلتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة 

 التعديالت.  

 استخدم هذا البحث المنهج النوعي بالرجوع لألدبيات السابقة ذات الصلة، فهو بحث استكشافي يهدف لوضع رؤية مبدأ

رض للبيانات ليتم اإلجابة عليها من خالل التعصياغتها على شكل فرضيات  تحيث تم تطبيق التفاقية أعالهيهألثر 

 من كل الجوانب.تحديات التطبيق  وبالتركيز على ،الثانوية المنشورة
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األثر اإليجابي للتطبيق على الموازنة العامة بة األولى والثانية، فيما يتعلق أكدت الورقة البحثية على صحة الفرضي 

العالقة اإليجابية بين تطبيق الضريبة والنمو صحة الفرضية الثالثة والمتعلقة ب تم نفيواستدامة التمويل لدول الخليج. فيما 

القتصادي لهذه الدول. وفي ذلك قدم الفريق البحثي مجموعة من التوصيات العملية للحكومات الخليجية في محاولة 

 تحسين الوضع الحالي وتحقيق تطبيق فعال مستقبالا.

 الضريبة غير المباشرة. .اإلصالح القتصادي .ضريبة القيمة المضافة :المفتاحيةالكلمات 

 

The challenges of implementing a value-added tax in the Gulf countries 

 

Abstract: 

As the Gulf states are rentier countries, and in view of the recent fluctuations in oil prices, 

which are difficult to expect to return to the stage of economic prosperity, what pushed these 

countries to move towards diversifying their sources of income. The unified agreement for 

the application of value-added tax was signed, which is an indirect tax on a group of 

economic activities at a rate of 5%, with some adjustments. 

This research used the qualitative approach with reference to the previous relevant literature, 

as it is an exploratory research aimed at developing a preliminary vision and impact of the 

application of the abovementioned agreement. The study was formulated in the form of 

hypotheses to be answered through exposure to the secondary published data, and with a 

focus on implementation challenges from all aspects. 

The research paper confirmed the validity of the first and second hypotheses, regarding the 

positive impact of the application on the public budget and the sustainability of finance for 

the Gulf countries. The third hypothesis related to the positive relationship between the 

application of the tax and the economic growth of these countries was denied. In this, the 

research team presented a set of practical recommendations to the Gulf governments, which 

attempt to improve the current situation and achieve effective implementation in the future. 

Key words: Value added tax, Economic reform, Indirect tax. 
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 المقدمة 

أدت إلى السعي لقرارات جديدة  ؛4102عام ال منذن الصدمة التي فرضها الهبوط الحاد في أسعار النفط في دول الخليج إ

السعي إلصالحات اقتصادية لتقليل العتماد على اإليرادات  ومحاولة بالتنويع القتصادي في هذه الدول تُعنى

 .فرض الضرائب والرسوم الجديدة يجاد إيرادات مستقرة، جاتت فكرةإل األفكارمن بين . (AbouZaki, 2020)النفطية

، وكانت المملكة العربية 4102حيث اعتمد مجلس التعاون الخليجي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 

وتلتها مملكة البحرين في  4102بة في عام الضريهذه السعودية واإلمارات العربية المتحدة من الدول األولى في تطبيق 

 إليهاالنظر في (. ولهذه التفاقية تبعات وآثار وتحديات سنقوم من خالل هذه الورقة AbouZaki, 2020) 4102مطلع 

، في محاولة األدب اإلداري المتاح والبيانات التي تم رصدها خالل السنوات التي تلت التفاقية إلى هذا اليوممراجعة عبر 

 .تقديم توصيات من شأنها تعزيز فعالية تطبيق هذه الضريبة

 :مشكلة الدراسة

ولهذا أطلق لسنوات طويلة اعتمدت دول الخليج العربي على إيرادات النفط التي أحدثت طفرة اقتصادية في هذه الدول 

ي أثبت مع ذوال ،المحلي اإلجماليساسي للناتج األمكون هو الالنفط ف .مسمى الدول الريعية ذات القتصادي األحادي عليها

الوعي بضرورة يأتي هنا  منعلى هذه الدول لسيما بعد تذبذب أسعار النفط.  ينكبير اا وتحدي شكل عبتا يالوقت أنه 

 حيث تعمل هذه الضريبة .اإلصالح القتصادي الذي نرى إحدى معالمه في ضريبة القيمة المضافة التي تم التفاق عليها

كآلية مفيدة للسياسة المالية لزيادة اإليرادات الحكومية مع تجنب العديد من المخاطر السياسية المرتبطة بضرائب الدخل أو 

نجد أن هناك تحديات مصاحبة لتعشيش هذه التفاقية، لذا نلخص  ،الضريبية األخرى. وعلى الرغم من ذلك نواعاأل

 حديات وآثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج؟ما هي تالمسألة البحثية في السؤال اآلتي: 

 فرضيات الدراسة:

 هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج والموازنة العامة فيها. -1

 هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج واستدامة التمويل فيها. -2

 إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج والستثمار العام والنمو القتصادي فيها.هناك عالقة  -3

 فرضيات أعالهال متغيرات: 

o  :تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج.المتغير المستقل 

o  :العام والنمو التأثير اإليجابي على الموازنة العامة، استدامة التمويل، الستثمار المتغير التابع

 القتصادي لهذه الدول.

 :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة بتسليط الضوت على جوانب محددة تتمثل في اآلتي:
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، استدامة التمويل، الستثمار العام والنمو القتصادي في ضريبة القيمة المضافة على الموازنة العامةمعرفة تأثير  .0 

 ل الخليج.ود

 التحديات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج. تسليط الضوت على أهم .4

تساهم في تحسين الوضع المالي توصيات  بوضع رؤى مبدأيه للوضع الحالي ومحاولة تقديمالخروج بنتائج  .3

 والقتصادي العام لهذه الدول.

 مواضيع بحثية مستجدة مثل ضريبة القيمة المضافة. بتناولتوسيع مدارك الباحثين  .2

 :الدراسةأهمية 

 شح في لمكتبة العربية، نظراا لوجودفي ا المعرفيبإضافة قيمة نوعية للتراكم تكمن أهمية البحث من الناحية األكاديمية 

مع األخذ بالعتبار محددات  سنوات 2 تطبيقه حوالي تعدىيل لحداثته فهوالدراسات التي تتعرض لهذا الموضوع نتيجة 

القيمة  لتحديات التي تواجهها دول الخليج في تطبيق ضريبةافي تحديد الدراسة  ستساعدومن الناحية التطبيقية  هذا البحث.

وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع  متخذي القرار في الدراسة ستخدم ، حيثآثارها المستقبلية ومعرفة المضافة

 مع النظر في جانب تأثيرها على الجوانب المالية والقتصادية للدولة.  يةاعلبشكل أكثر ف التحديات وإدارتها

 :تصميم منهجية الدراسة

فرضه  نتيجةرؤية مبدأيه للوضع الخليجي ل في الوصول الهدفهإن هذه الدراسة تندرج تحت نوع البحث الستكشافي؛ 

تم  دالمتحصل عليها ألغراض البحث والتحليل، فق. بالنسبة للبيانات تحديات وآثار وما لها من لضريبة القيمة المضافة

من خالل مراجعة ما تم نشره سابقاا من أدبيات وبحوث ومقالت وتقارير وغيرها من وذلك العتماد على البيانات الثانوية 

 البيانات المنشورة في هذا الصدد. 

لألدبيات السابقة وربطها بفرضيات الدراسة للتوصل المنهج النوعي بالرجوع المستخدم فيتمثل في بالنسبة لمنهج التحليل 

 ، والتي ستمكننا من تقديم توصيات فعالة ذات صلة بصلب الموضوع.واإلجابة على فرضيات البحث لفهم عام للمشكلة

 دراسةحدود ال: 

البحث بدراسة تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج مع النظر  سيقتصر حدود موضوعية: -

 في تأثيراتها على المستويات التالية: الموازنة العامة، استدامة التمويل والنمو القتصادي. 

هذه الدراسة محصورة ضمن النطاق الجغرافي لمجلس التعاون الخليجي بدولها الستة المتمثلة  حدود مكانية: -

 ي: قطر، الكويت، اإلمارات، السعودية، عمان والبحرين.ف

 .4141إلى نوفمبر  4141أكتوبر شهر من فترة إعداد هذا البحث مدة  تاستغرق حدود زمانية: -
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 مفاهيم ومصطلحات عامة: 

 ضريبة القيمة المضافة: 

المحلية أو الدولية، بحيث و شرات للسلع والخدمات سوات أضريبة غير مباشرة يتم فرضها عند كل عملية بيع هي 

بل نتاج، تقتصر فقط على آخر مرحلة من اإل قتصادية وليتم الدفع للخزينة عند كل مرحلة من مراحل الدورة ال

وهكذا حتى تصل للمستهلك  ،خاللها تحويل العبت الضريبي الذي يخضع له إلى المشتري يمكن للبائع من

 .(4102الشافعي، ي و)عل النهائي الذي سوف يتحمل عبت الضريبة كامالا 

 اإلطار النظري للدراسة:

 مراحل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج: -1

مع أهداف  من أهداف تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج المتطلعة لتنمية عالقات التعاون فيما بينهم وتماشياا  انطالقاا 

، تم القتصادم والتي تسعى للتكامل القتصادي فيما بينهم لتعزيز 4110التنمية القتصادية التي تم التفاق عليها سنة 

التفاقية الموحدة لدول الخليج العربية والتي تم تحريرها  بحسب %5التفاق على استحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 (.4102، التفاقية الموحدة) نفطيةالزيادة اإليرادات الحكومية غير من أجل  42/00/4102تاريخ ب

م، ثم تلتهم 0/0/4102تاريخ وذلك بالسعودية المملكة العربية والعربية المتحدة  كانت بداية التطبيق في كل من اإلمارات

تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقتبل العام  تالتي أقرت بدوسلطنة عمان  بعدهام، 4102/ 0/0مملكة البحرين بتاريخ 

تطبيقها  نقطر والكويت تؤجال تيدول ل تزالفي حين  ،مطبقة لالتفاقية خليجيةلتصبح رابع دولة  4140بريل/إالقادم 

 .(4102تحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ا) محددألجل غير 

 اآلتي:تأثير ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج على  -2

 زيادة في الناتج المحلي تحقيق الضريبة في هذه  ساهمست الدولي حسب توقعات صندوق النقد :الموازنة العامة

 .(4102تحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ا)لدول الخليج  %0.5اإلجمالي بنسبة 

   صالحيإ من خالل تقديم نموذجفي الستقرار المالي للدول الخليجية  لإلسهام اا كبير اا فرض الضريبة دورلوسيكون 

نخفاض الخاصة بعد أزمات  .ترشيد النفقات العامة وزيادة اإليرادات العامةوالذي يهدف إلى عجز الموازنة العامة ل

لتقشف القائمة على اتباع سياسات ابالتي سنحت للكثير من الدول  02-تلتها أزمة كوفيدو ،البترول أسعارفي الكبير 

 (.4102، وجوادي نفاق )العتيبيخفض اإل

 في استمرارية التنميةن دول الخليج يعلى تمكإيجابياا عكس نسي هذا النوع من الضرائبفرض إن : استدامة التمويل 

 ثابتةيرادات إ ستضيفهالستقرار المالي من خالل ما تعزيز لى إ باإلضافةالقادمة،  ولألجيالسوات للمواطن مباشرة 

 إيراداتهامن خالل زيادة فسيكون لها أيضاا تأثير إيجابي النمو القتصادي  (. أما من ناحية4102، بوشامة وعمامرة)

الستمرار في تقديم الخدمات التعليمية في  ها، والتي ستخدمالمتذبذبةيرادات النفطية الحكومية بمعزل عن اإل

نفاق على جانب تمويل اإلإلى  ،الحكوميينوالصحية والمرافق العامة وخدمات اإلطفات والشرطة ورواتب الموظفين 

 (.4102، بوشامة وعمامرةتقديمها وفق المعايير العالمية ) إلتاحةتلك الخدمات 
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 تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج  يفرضهيعد األثر القتصادي الذي  :االستثمار العام والنمو االقتصادي

 .نعاش القتصاديفي اإل تهمساهمب

بوشامة ) األكثر تنوعاا واستدامةا من قبل الدول الخليجية للتحول القتصادي  الموضوعةإلى دعم السياسات  باإلضافة 

وجود تأثير متكامل بمختلف األشكال على مصادر الدخل ألفراد المجتمع وعلى إلى جانب (.4102، وعمامرة

والذي  حجمهاستخداماتها للموارد، والذي سينعكس على األنشطة القتصادية منها الستثمار الذي سوف يتقلص 

ب ستؤثر على الطلو (.كما4102، وجوادي )العتيبيضريبةالفرض  نتيجة ةمنخفض عوائد سيؤدي للحصول على

انخفاض العائد ، إلى جانب للمشاريعالمحققة رباح نتاج واألحجم اإل على بشكل سلبي نعكسيس والذي بتراجعه الكلي

 اا البورصة سلبيفي على الشركات المقيدة األثر (.ويعد 4102، وجوادي الحكومية)العتيبي لإليراداتالمتوقع منهم 

تتجه نحو خضاع الضرائب على الخدمات التي تقدمها والتي تجعلها إنتيجة  ؛مبدئي وخاصة للشركات الخدميةبشكل 

التي ستسهم وتحمل قيمة الضريبة توجه الشركة ل وعلى انكماش الطلب أذلك نعكس يسبالتالي  .سعار الخدماتأرفع 

 (.4102، وجوادي رباحها )العتيبيأفي خفض هوامش 

 تتمثل في النقاط التالية: تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج -3

  ففرض  .استهالكية وتعتمد على الصرف بشكل كبيرثقافة ن الثقافة السائدة في هذه المجتمعات هي إ ثقافية:تحديات

الضرائب على السلع والخدمات هي ثقافة جديدة في المجتمع تحتاج لتهيئة ودراسة بإدخالها بشكل تدريجي، على أن 

 .(4102)مينا هيرالد،  تتوسع في نطاقات أكبر مستقبالا 

 :وصول بيانات بأسس علمية ليتم قياس أثر تطبيقها في الللالتطبيق يتطلب عملية جمع وتحليل  هذا تحديات إدارية

لألهداف الموضوعة والمرتبطة باستراتيجية كل دولة؛ بينما نجد أن أغلب العاملين في القطاع العام في هذه الدول 

 . (4102إضاتات، )غير واعيين ألهمية دورهم المحوري في تحقيق األهداف على مستوى الدولة

 :ويإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل الدول تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك خصوصاا ذ تحديات اقتصادية 

حالة التطبيق في دول الخليج أخذت منحنى آخر بظهور تأثير سلبي أقل من نظرائها للضرائب  ولكن .الدخل المحدود

 . (4142إضاتات، ) بقة حالياا السبب إلى تدني النسب الضريبية المطيرجع في مناطق مختلفة من العالم؛ و

 ثر هذا في حال تزايد هذه القيمة مستقبالا وظهور سيناريو تضخم اقتصادي وتدني سعر العملة المحلية؛ سيؤ إل أنه

من جانب آخر  .(4102، إحصائيات لضريبة القيمة المضافة) وبشكل كبير على مستوى الدخل المعيشي للمواطنين

ممكن أن تؤثر هذه الضريبة على تقليل حجم الستثمارات األجنبية في المنطقة، نظراا لوجود قيمة ضريبية مضافة 

الفرصة التنافسية بين دول الخليج في جذب  األمر الذي سيقلل منتستقطع من الربح الدوري لألنشطة القتصادية؛ 

 .(AbouZaki ،4141) ليةالسياسات الحا ما يعارضالمستثمر األجنبي 

 :عامة غير من الالقوانين واللوائح المطبقة حالياا غير واضحة بشكل كافي لفهمها  تزال ل تحديات تشريعية

 المتخصصين الذين يمثلون فئة دافعي الضرائب، وهذه إشكالية فمبدأ الشفافية والوضوح هو متطلب رئيسي لذلك

سيكون هناك تحدي أيضاا للشركات واألفراد بالمتثال للقوانين  كما. (4102، إحصائيات لضريبة القيمة المضافة)

، إضاتات) ذات الصلة بطريقة صحيحة كون أن هذه التشريعات تحتاج لتبسيط وصياغة في اإلجراتات واللوائح

4102) . 
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 :قيق يلبي حيث يحتاج تطبيق هذا النوع من الضرائب إلى اعتماد الحكومات على نظام محاسبي د تحديات رقابية

. إلى جانب أن يكون لألجهزة الرقابية وعي كافي ليس فقط لضبط المخالفين (4102)ضو،  احتياجات العصر

 الستراتيجية ألنشطة الدولةخطة تقييم ما تم تحقيقه من أهداف لللتربط واقع عملها بوالمتهربين؛ وإنما يتوسع مجالها 

 .(4102)مينا هيرالد، 

  حيث يتطلب هذا التطبيق عملية التشبيك المؤسسي لضمان إدخال جميع البيانات ومعالجتها بشكل  تكنولوجية:تحديات

لبد باإلضافة إلى أن النظام المحاسبي  .(4102)ضو،  لدى العاملينعالية األمر الذي يتطلب مهارات تقنية  ،صحيح

وهو ما يسمى برقمنة  معتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة تتبع المعايير الخاصة بالمحاسبة الدولية الحكومية أن يكون

. وهذا األمر سيساعد الحكومات الخليجية بتوفير الوقت والمال والحصول على (4102، إضاتات) المالية العامة

 علية.معالجة للبيانات بشكل دقيق، مما يؤدي إلى رفع الكفاتة والفا

 :لدول موحد الالنظام الضريبي  عنعلى دولة قطر  أزمة الحصاراستمرار  نفصلل نستطيع أن  تحديات سياسية

أقل فاعلية فبدل التنسيق والتكامل ستخوض الدول منحنى  تفعملية التنسيق في السياسات بين دول المنطقة بات ،الخليج

. وقد تجلى هذا واضحاا بالتباين في توقيت التطبيق (4141)العربية نت،  فيما بينهاوالسجال آخر نحو المنافسة 

وقد يؤثر هذا التباين على استخدام تقنيات وأساليب مختلفة لكل دولة حسب سياستها المالية ، للضريبة بين دول الخليج

 (.Mogielnicki ،4102) وعالقتها بالسياسة الضريبية

 :البيانات المرصودةمناقشة وتحليل  -4

النظر في اتجاهات التحليل بيمكننا  ،قيمة المضافة في دول الخليجضريبة البعد الطالع على ما سبق من آثار وتحديات ل

. فحتى نستطيع الجزم بأن هناك نظام ضريبي فعال ويحقق الهدف منه لسيما في خدمة احتياجات القتصاد غير عدة

مدى جاهزية السلطات ودافعي الضرائب لمثل هذه  نركز على. وهنا النفطي، لبد من تذليل للتحديات المذكورة سابقاا 

قد تؤثر على جني للشركات، فتحديات تشغيلية وتنظيمية تمثل الغالب  حيث أنها في .القوانين وتطبيقها بالشكل المطلوب

 األرباح والفائدة في بداية تطبيقها.

تكلفة  إنلإليرادات السنوية.  تقديرهامصدر دخل ثابت للحكومة يمكن العتماد عليه في الضريبة تعتبر  ،ومن جانب آخر 

تحتاج إلى جهاز إداري ضخم ومستعد لذلك مما يشكل  ،حسابها ومتابعتهاتحصيلها و خالل مراحل الضريبة تحصيل

سوات كان في بالنسبة لدافعي الضرائب  السياسة باإلضافة إلى عدم وضوح بضرورة تشعبه. الحكوميعبت على الجهاز 

من  لتسوية نزاعات التهرب الضريبي. إضافة إلى نقص الكوادر الوطنية المحاكم المختصةتحديد القوانين أو  نصوص

 .الموظفين ذوي الكفاتة

 أن، حيث أشار إلى حالة اإلمارات العربية المتحدة بعض من هذه اآلثاراستعراضه ل( في 2019) Mehboobويذكر

على  أن اإلمارات تستندالنظام الرقمي قد يساهم في تبسيط عملية جمع المعلومات من قبل دافعي الضرائب، ويذكر 

بالتالي تشتكي الشركات من عدم  .قرارات محكمة ضريبية سريعة ويتم تقديمها باللغة العربية فقطلنظامها الضريبي 

تطلب هذه حيث ت .خاصة عندما تكون الغرامات سريعة النزاعاتقبل الوضوح عندما يتعلق األمر بفهم السوابق القضائية 

 العربية.باللغة القضايا تمثيالا في المحكمة من متخصصين ضرائب يتحدثون 
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واألساسيات لضمان أن القوانين تسري وتطبق أمور كهذه في دولة تشجع الستثمار األجنبي يجب أن تكون من البديهيات   

 .بيقع تحت فئة دافعي الضرائبشكل صحيح على كل من 

( إلى بعض المشكالت التي ظهرت في بداية سريان الضريبة في حالة المملكة العربية 2018) Stanley-Smithويشير

التشريع غير كامل نظراا ألن سلطات الضرائب لإلجابة على جميع األسئلة التي يتم طرحها عليهم،  ، حيث تكافحالسعودية

الوقت القصير لهذا التغيير الجذري  فيالسبب إذ يكمن لم يتم تسجيل جميع الشركات، إضافة إلى أنه  .وقد تم تعديله بالفعل

إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة  (.Stanley-Smith ،4102) حيث لم تشارك اآللية اإلدارية في شيت من هذا القبيل

الممارسة، وغيرها من األشيات التي يجب أن تكون يتضمن الكثير من اللوائح المفصلة، والمبادئ التوجيهية، ومذكرات 

موجودة ألهميتها في العملية اإلدارية. ومع ذلك وخالل وقت قصير قامت المملكة العربية السعودية بمضاعفة ضريبة 

نه قد تنظر أ( ب2020)Mattias. ويرى(4141)الدليل اإلرشادي،  دفعة واحدة %05إلى  %5القيمة المضافة من 

متعطشة للسيولة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة كمثال مغر على زيادة اإليرادات بسرعة، لكن هذا يتعارض الحكومات ال

؛ حيث سيؤدي اقتران الضرائب المتزايدة على الستهالك 02-مع خطة الدولة طويلة األجل لالرتداد من تأثيرات كوفيد

 مع الطلب الضعيف إلى تأخير النمو القتصادي.

قد تترتب آثار عكسية لهذه الزيادة السريعة بسبب التضخم المفاجئ في األسعار مع قلة الوعي من قبل المؤسسات ودافعي 

الضرائب بما أن هذه الضريبة على الستهالك ستقوم الشركات بتمرير الضريبة إلى المستهلك وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع 

 ى تغير في مستوى رفاهية الفرد بسبب تغير مستوى الدخل. األسعار وانخفاض مستوى الطلب مما سيؤدي إل

التي قامت بتطبيق ( في الملحق، نجد أن هناك ارتفاع في إيرادات إحدى الدول الخليجية 0الشكل البياني رقم )بالنظر إلى 

بفارق  4102إلى  4105حيث ارتفعت قيمة عائدات الحكومة السعودية من الضرائب على السلع والخدمات من  .الضريبة

مقارنة  مفصليارتفعت بشكل كبير ويبة المضافة، الضر تطبيق منالمتأتية اإليرادات  حيث أنلبليون لاير سعودي.  يصل

 .ة النظامد  ويعزى ذلك إلى ج  التي قبلها بالسنوات 

من  أكثر وضوحاا أصبحت المحددة المتعلقة بهم  والمتطلباتالسعودية الضرائب مواقف سلطة  ول نستطيع أن ننكر بأن

أما من  وزيادة المتثال من قبل دافعي الضرائب. ،وسيؤدي هذا الوضوح إلى مستويات تسجيل أكثر سالسة ذي قبل.

 النظر إلى الشكل فمن خالل ،ناحية إسهام الضريبة في التنويع القتصادي ورفع نسبة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي من لاا  انخفاض شهدت ملكة العربية السعوديةالمأن نالحظ  (،4البياني رقم )

 ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي.  وذلك بالتزامن مع ،4102 عام بعد

 4102 عام بعدأنه . حيث كما هو مالحظ العربية المتحدة دولة اإلمارات (، فيوضح وضع3البياني رقم )أما في الشكل 

وقد يختلف وضع اإلمارات عن  ،السنوات السابقةإلسهام العائدات النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة  اا ارتفاعنرى 

كالتعليم والصحة على عكس السعودية  مستثنى من ذلكتطبيق الضريبة على قطاعات معينة وقطاعات السعودية من حيث 

 وسع.أالتي فرضت الضريبة بشكل أكبر و
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(، حيث 2البياني رقم) مطبقة يمكننا مالحظة الشكلالوعند النظر بشكل عام لكافة دول الخليج المطبقة للضرائب وغير  

يل حيث تأثرت دول الخليج للتحل ةمهم ة، وهي فتر4102وحتى  4105يتضح لنا الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من 

ن النسبة متذبذبة بشكل ملحوظ أحيث نالحظ ب ،الكويت دولة هذه الحالةمثال على و. 4102أسعار النفط في  بانخفاض

حالة من  إلى ، فتشيرالبحرينحالة وذلك لعتمادها على النفط بشكل كبير لإلنفاق الحكومي وتأثر ذلك بأسعار النفط. أما 

الستقرار كونها من أقل الدول الخليجية اعتماداَ على النفط بسبب ضعف الحتياطي لديها وسعيها للتنويع القتصادي إل 

. بالنسبة (4141األسئلة الشائعة لضريبة القيمة المضافة، ) 4102أنها لم تبدأ بتطبيق الضريبة إل حديثاا في مطلع عام 

وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بشكل  4102نها قامت بتطبيق الضريبة في أنالحظ بللمملكة العربية السعودية 

لم  بأنهاأما اإلمارات العربية المتحدة لم يكن هناك تغيير كبير بعد تطبيق الضريبة كما ذكرنا مسبقاا  .4102بسيط في 

قطاعات معفية.  توجد هناكعربية السعودية حيث تطبق الضريبة بشكل موسع ليشمل كل القطاعات كما فعلت المملكة ال

على الرغم من أن الدولة تسعى لتنويع اقتصادها وازدهار قطاع الخدمات فيها و بأنهبالنسبة لدولة قطر فيالحظ أما 

 فطيالقطاع غير الن بأنبينما نجد  ومساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إل أنه ل يمثل سوى الربع فقط من اقتصادها،

من الناتج المحلي  %52نسبة  4102في سنة  في سلطنة عمان قد شك ل قطاع الخدمات والصناعات التحويليةمثل 

ضريبة القيمة المضافة عندما تكون مطبقة بشكل فعال وسليم ستكون  بأنويستنتج (.World Bank, 2019اإلجمالي )

عنصراا مسانداا في التنويع القتصادي ولكنها مجرد جزت من عملية اإلصالح القتصادي في الخليج نحو التنويع 

 زال هنالك عدة عوامل تؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج.ي والستدامة وما

 رضيات البحث:اإلجابة على ف -5

 ( 0الفرضية):هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج والموازنة العامة. 

حيث أن العالقة طردية بين المتغيرين فتطبيق هذا  لبيانات الثانوية أعاله، نؤكد على صحة هذه الفرضية.ا لمن خالل تحلي

النوع من الضرائب في دول ريعية تعتمد بشكل أساسي على مواردها الطبيعية المتمثلة في النفط، وعالقتها في زيادة 

هذه إيرادات الدول الخليجية التي طبقت. األمر الذي أدى لتنويع مصادر دخل الحكومات مع ربط األهداف الستراتيجية ل

الدول بتوجيه سياساتها العامة نحو تغيير ثقافة المجتمع من الستهالك إلى الدخار. وهذه األهداف يمكن قراتتها في 

؛ إنما لها هي مربوطة ارتباط كلي بتوجه الدولة. الموازنة العامة للدولة، فهي ليست وثيقة لسرد اإليرادات والمصروفات

تصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة لهذه الدول هو أمر بديهي خصوصاا بعد األزمات ثانياا، إن التجاه نحو التنوع الق

القتصادية في تذبذب أسعار النفط والمستمرة إلى اآلن بشكل ل يمكن توقع مؤشراته في المستقبل والعتماد عليه كونه 

 مورد ناضب.

 ( 4الفرضية): المضافة لدول الخليج واستدامة التمويلهناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة. 

على صحة الفرضية الثانية، وذلك بأن تطبيق الضريبة المضافة لدول الخليج على مدى مراحل زمنية أطول  تؤكد الورقة

ستعكس مدى مساهمتها الفعلية في تحقيق الستدامة، وهذا الستنتاج مستخلص مما تم تحليله في فترة زمنية وجيزة ل 

سنوات بظهور نتائج إيجابية في ذلك، فحتماا سيكون التأثير اإليجابي أكثر في المدد طويلة األجل. الستدامة في  5تتعدى 

التمويل تتحقق في العتماد على مصدر دخل للحكومة ثابت ومستقر بمعزل عن التأثيرات الخارجية. حيث أن هذه 

 نوي قهي تعكس خاصية الدوري،الضريبة مفروضة على قطاعات وأنشطة محددة تستقطع بشكل س
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على أل ينتظر دافعي الضرائب مقابل جرات دفعهم للضريبة فهذا أمر خاص بالحكومة في كيفية إنفاقها حسب أوليات   

المجتمع والسياسات العامة. بالعتماد على هذا اإليراد ومصادر أخرى كالستثمارات الخارجية واألنشطة القتصادية 

لضمان حياة كريمة لألجيال القادمة وأن يتمتعوا بنفس مستوى  المتنوعة، يمكن لدول الخليج تحقيق استدامة تمويل

 .  أعلى منهاالرفاهية الحالية أو 

 ( 3الفرضية): هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج والستثمار العام والنمو

 القتصادي.

الفرضية نظراا للتحليل اآلتي. إن منطقة الخليج نظراا من خالل ما تعرضنا له من دراسات، نؤكد على عدم صحة هذه 

لموقعها الجغرافي وتسهيالتها اإلجرائية كانت محط أنظار لالستثمارات األجنبية فيها. ولكن اآلن بعد توقيع ضريبة 

خاصةا القيمة المضافة قد يشكل هذا تحدياا بإضعاف الميزة التنافسية بين دول الخليج في جذب المستثمرين األجانب 

إلى ما تم رفع النسب الضريبية مستقبالا أو تطبيقه على نطاق أوسع بضم قطاعات معفية في الوقت الحالي. هذا من 

 تفكلما زادت نسب الضريبة المطبقة زاد ،جانب، أما الجانب اآلخر من يتمثل في فئة دافعي الضرائب من الشعب

ي البيع والشرات. بالتالي يؤثر ذلك سلباا على القتصاد بظهور التهرب الضريبي والتجاه نحو السوق السودات ف ةنسب

 صور متعددة للفساد. 

 االستنتاجات: -6

 الخليج دول الضرائب التي تتناسب في طبيعتها مع السياسة العامةأنواع من ن ضريبة القيمة المضافة هي إ .0

 .موحدوجود نظام ضريبي بسهولة تطبيقها بتوجهها لتنوع مصادر إيراداتها، مع 

النظام على السلطات  حداثةلوذلك  التطبيق،منها في السنوات األولى من  رجوقد ل تؤدي الضريبة الهدف الم .4

 بالشكل المناسب. تثبيتهوالمجتمع واحتياجه لعدة سنوات حتى يتم 

أثر على مساهمة الضريبة في الناتج  في دول الخليج، عدم وضوح القوانين والتشريعات المختصة بالضرائب .3

 المحلي اإلجمالي عند بدت تطبيقها.

 تحصيلنفاق لتهيئة األجهزة الحكومية في الدولة لزيادة في اإلوالذي أدى لتشغيلية وتنظيمية،  تحدياتوجود  .2

 النفط.في وقت تتذبذب فيه أسعار والضرائب بطريقة صحيحة 

على الرغم من وجود  ،وضع آليات وتبادل للخبرات ما يخصجية فيجهود الخليفي الوجود تناسق نستنتج عدم  .5

 مبرمة.موحدة اتفاقية 

لتلحق بركب التنوع القتصادي، واإلصالح الفعلي لالقتصاد يحتاج إلى ما خطوات عدة دول الخليج أمام  يزال ما .2

 هو أكثر من فرض ضريبة لزيادة السيولة في اإليرادات.

 التوصيات: .7

توجيه المؤسسات . وذلك من خاللوالتنسيق مع اإلعالم الرسمي وجهات العمل والتوعية، تثقيفللتنظيم برامج  .0

تخصصات تعزز القدرات استحداث نحو توفير برامج ومن قبل الحكومات التدريبية والتعليمية في تلك الدول 

 .من خالل ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق المحلي الوطنية في هذا المجال

http://www.ajrsp.com/


 م0201-1-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

       www.ajrsp.com                                                                                                       416 

            ISSN: 2706-6495 

مع ضرورة ربطها باألهداف الستراتيجية تها وحسابها مختصة بالضرائب لمتابعورقابية أنظمة إدارية  اعتماد .4 

 .مع التأكيد على عنصر الفاعلية في األدات عالية شفافية ورقابة وجود نضمن حتى، للدولة

التشريعات حسم النزاعات الضريبية، مع ضرورة وضوح مجال في مستقلة إنشات محاكم أو هيئات اختصاصية  .3

 .من غير المتخصصين للعامة ذات الصلة حكامواأل

 إن، حيث والتوجه نحو رقمنة المالية العامة جمع المعلوماتفي عملية وضع نظام رقمي يسهل المتثال للضريبة  .2

 .كما هو متوقع لها المطلوب وقتبال يراداتالحصول على المعلومات بشكل أسرع يؤدي إلى جني اإل

 تجنباا للركود القتصادي المحتمل وعدم التصادم مع ثقافة المجتمع. ،نسبة الضريبةالتأني في رفع  .5

الستفادة من تجارب دول مماثلة وتجنب ب توصي الورقةالبيانات المتوفرة، قلة الموضوع و وحداثة دةبسبب ج   .2

إليرادات بطريقة أقل السعودية في رفع قيمة الضريبة لزيادة االمملكة العربية المخاطر والتحديات مثل تجربة 

 تأثيراا على المجتمع.

السياسة عملية وضع نوصي الحكومات الخليجية بالتفكير من وجهة نظر دافعي الضرائب، بل وإشراكهم في  .2

ومستثمرين وغيرهم، وذلك حتى يتحقق  من شركات المعنيين المالية العامة مع تضمين جميع أصحاب المصلحة

 المتثال الصحيح للقانون وتجنب التهرب الضريبي.

 :قائمة المراجع

(. تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون يدخل عامه 4102. )اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

 https://fgccc.org/?p=8346د منالثاني. موقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. تم الستردا

(. التفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم 4102التفاقية الموحدة. )

السترداد من موقع وزارة المالية لإلمارات العربية المتحدة: 

https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/VAT%20Final%2

030%20Nov%202016(updated).pdf 

(. بعض القضايا اإلحصائية الناشئة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 4102إحصائيات لضريبة القيمة المضافة. )

دول مجلس التعاون الخليجي. تم السترداد من المركز اإلحصائي لدول الخليج العربية: 

-gcc-in-tax-added-value-https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/175

ar.pdf-countries 

(. تم السترداد من موقع وزارة المالية والقتصاد الوطني لمملكة 4141األسئلة الشائعة لضريبة القيمة المضافة. )

 https://www.mofne.gov.bh/vat.aspxالبحرين: 

نشرة  -(. إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. إضاتات 4102إضاتات. )

. تم السترداد من 0توعوية، 

http://www.ajrsp.com/
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 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kw/pdf/TAX/Edaat_September_2018_lowres.

pdf 

(. واقع النظام الضريبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. مجلة البحوث 4102بوشامة، مصطفى، وعمامرة، أسامة. )

http://dspace.univ-د من . تم الستردا013-23(، 4)3في العلوم المالية والمحاسبية، 

msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18252 

. تم السترداد %05(. الدليل اإلرشادي الخاص بتعديل نسبة الضريبة المضافة األساسية إلى 4141الدليل اإلرشادي. )

 :موقع الهيئة العامة للزكاة والدخلمن 

https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/VAT15.pdf 

(. ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي: تطبيقها وتأثيرها. المجلة الضريبية 4102ضو، جنين. )

the-in-centre/articles/vat-diahttps://www.pwc.com/m1/en/me-اللبنانية. تم السترداد من 

review.html-lebanon-gcc 

(. أثر ضريبة القيمة المضافة ومعوقات تطبيقها على الدخل في المملكة العربية 4102العتيبي، سهام، وجوادي، رول. )

 Route Educational and Social ."السعودية "دراسة تحليلية من وجهة نظر موظفي شركة سابك

JournalScience  ،5(9) ،022-020.  تم السترداد من

29pdf.pdf-http://www.ressjournal.com/Makaleler/487428255_10 

كة العربية. تم السترداد من (. كيف يؤثر تباين تطبيق ضريبة القيمة المضافة بين دول الخليج؟ شب4141العربية نت. )

https://ara.tv/z5rys 

(. ضريبة القيمة المضافة مفهومها وتنظيمها الفني )لبنان حالة دراسية(. 4102علي، عماد محمد، والشافعي، زيد كريم. )

 .322-322(، 015)42مجلة العلوم القتصادية واإلدارية، 

https://doi.org/10.33095/jeas.v24i105.54doi: 

تحديات تفرضها ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.  2(. دراسة حكومية: 4102مينا هيرالد. )

 shorturl.at/bjpFWموقع مينا هيرالد. تم السترداد من 

AbouZaki, N. (2020). VAT implementation in KSA and UAE: A firsthand Impression. 
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 المالحق: 

 (1الشكل البياني رقم )

  2112إلى  2115قيمة عائدات الحكومة السعودية من الضرائب على السلع والخدمات من 

 (بليون لاير سعودي)

 

 Value of the Saudi Arabian government's revenueمستقاة من 0 رقم البيانات الواردة في الشكل :مالحظة

of taxes on goods and services from 2015 to 2019 .4102 ،Statista.حقوق النشر محفوظة . 
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 ( 2الشكل البياني رقم ) 

)المملكة العربية  ي بالنسب المئويةنسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالنمو الناتج المحلي اإلجمالي، والمساهمة في 

 (2112-2111السعودية 

 Economic Diversification for a Sustainable andمستقاة من 4 رقم البيانات الواردة في الشكل :مالحظة

Reliant GCC البنك الدولي. حقوق النشر محفوظة.4102. ديسمبر ، 
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 (3البياني رقم )الشكل  

)اإلمارات العربية بالنسب المئوية نمو الناتج المحلي اإلجمالي، والمساهمة في نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 (2112-2111المتحدة 

 Economic Diversification for a Sustainable andمستقاة من 3 رقم البيانات الواردة في الشكل :مالحظة

Reliant GCCالبنك الدولي. حقوق النشر محفوظة.4102 . ديسمبر ، 
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 (4الشكل البياني رقم)

 2019- 2015 الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، معدل النمو الحقيقي

 )مقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي(

 Economic Diversification for a Sustainable and Reliantمستقاة من 2البيانات الواردة في الشكل  :مالحظة

GCC البنك الدولي. حقوق النشر محفوظة.4102. ديسمبر ، 

 

 

المجلة األكاديمية  ،الشهراني فاطمة/ الباحثة الهاجري، نجالت/ الباحثة صادق، سبأ/ الباحثة، 2021 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) .لألبحاث والنشر العلمي

 

http://www.ajrsp.com/

