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 االطار العام للبحث
 مقدمة البحث :

للجادة العللعا   القد إستقر الفكر المالل  ااقتتاالدا اليادعل  أا  ال اف   مفار ماص اص اقاابى ال ارع   
عسلهم ف  خأق م لخ جعد لبستثملر مع  ملص تيقعاق الك ار تادر ماص العدالا  ال ارع ع  ماع التااا ص االذا 

عااال الماا  ااا  العلمااا  لأدالااا   دااادل تيقعاااق الهااادال الماا  ااا  اتيقعاااق فااا  تاااافعر المااااارد المللعااا  الب مااا  لتما 
 ا  فلق ا جتمل    أ    اد الماا    .

امص م طأق الهمع  اقابى ال رع   االملل  ف  مار اتخذت مار خطاات هلم  فا  سا عل ذلاا كالص 
 (9 ). 5002 عا عااا 1اتاام  هاارل  للجرعاادل الرساامع  فاا   5002لساا    19مااص الهمداال ااادار القاال اص رتاام 

كأيااد الهاام التهاارععلت اليدعثاا  التاا  تاام اااادارهل  أاا  الاارىم مااص التيفواالت التاا  اردت  أاا    اااد القاال اص 
االمهااكبت التاا  عراهاال العدعااد مااص ال االيثعص فعااف . هااذا مااص  ليعاا  امااص  ليعاا  الخاارا ااسااتمرارا  لبااابى 

  االخاااالم  اااادم  ماااااأي  مااااص راااااعر الجمدارعاااا 5002لساااا     ماااالعا 921ال اااارع   ااااادر القاااارار رتاااام 
ال اااراال  أااا  الم ععااالت امااااأي  ال اااراال  أااا  الااادخل فااا  مااااأي  اايااادة اهااا  مااااأي  ال اااراال 

 المارع  اهذا ععد تيا   تلرعخعل  ف  مسعرة ا ابى الملل  اال رع   .
رة اا دا لمسااجأعصىعاار الص ذلااا عتطأاال العدعااد مااص ا جااراالات ل اا ط العبتاا  ثبثعاا  ا  عاالد  ااعص كاال مااص 

ال رع ع  االتهرععلت الت  تا وم تأاا العبتا  ساااال فا  مرايال الار ط الا الفيام الا التيااعل امال عساتأ م 
 ذلا مص اجراالات .

ال اارع   العلماا   أاا   – 9119لساا    99اتااد وداار ذلااا اا اايل  مااص خاابل تط عااق اليكاالم القاال اص رتاام 
دعاد ماص التعادعبت  أا  ماااد ا ااام م ذ  هأتف ايت  تلرعخف ا مر الذا تطأال إدخالل الع –الم ععلت 

 1تاارارات ا ارعاا   للباياا  ا اادد  3تاااا عص مأيقاا   ااف امعدلاا  اكااذلا  90ا  اااد القاال اص تمثأاات فاا  اااادار 
سااا ف  أااا  اااادار  51اا مااالعقرل ماااص  5091 ل  ااالفف الااا  كلفااا  التعااادعبت يتااا  (5)تااارارات ا ارعااا  . 

 القل اص.
ادا الادخل االماااط عص خلاا  مياد سجأعصخفعل العلال  أ  المهعل  مع دار الدال  ف  العمل  أ  تلاتم

االمعدل  للقل اص  9119لس    99ودر مص مهكبت التط عق  يكلم القل اص رتم االعمل  أ  معللج  مل 
اماال الفر تااف مااص تااأثعر  أاا  ا سااتثملر  التاا  تماار  داال مااار ا صواارال الفاا  واال  5002لساا    1رتاام 

العدعااااد مااااص  فقااااد ارتااااأتاالعجاااا  المت اعااااد فاااا  الماا  ااااف العلمااااف لأدالااااف  أ  ثاااار  أاااا  الياااااعالاالتماعاااال مماااال 
الماامتمرات ال اارع ع  االجمععاالت العأمعاا  اىاارل الااا ل لت المختأفاا  اكااذلا الماارل التجلرعاا  فاا  مهاارا  

عدادل  19لسا    99تل اص ال رع    أ  القعم  الم الف  مادخب  لأياد ماص مهاكبت التط عاق لأقال اص رتام 
دااج ال اارع   خلااا  الم المهااكبت فاا   ااراال الم ععاالت اهاا  خاادملت التهاامعل لأمعاار الاادا تج اال ا   

التجلرعا   لأمهارا لترات الت لفساع  دالمعر االخدملت  اف   لم  اذلاا  دادل تخفاعأل ا ساعلر اد ام القا
                                                 

" دراسة المشاكل ومقومات التطبيق للضريبة على الدخل وأثرها على مسئولية المراجع ( د. السععد ميمد   د الع ع  هععل ، 9) 
، مجأ  الدراسلت اال يال التجلرع  ، كأع  التجلرة ، جلمع    دل ، الس   السلدس  االعهراص ، مأيق  فى اعتماد االقرار الضريبى "

 . 3، م  5002ل العدد ا ا 
مرك  ا  بم  المارا ،  " دراسة مبسطه لمشروع قانون القيمة المضافة مقارنة بقانون ضرائب المبيعات( رالفت ا ي  ، 5) 

 .  92/3/5001ف دثق ه رد ، 
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التدارل االا ل ع  اتيفع  اتركع  تل دة المجتمع ال رع   اتيقعق التاا ص  عص الياعأ  االعدال  اتج ل 
 .إتتالد الول –اا  أ  ا تل اليد مص  -االعمل  أ  ا دلال ال رع  

 أواًل مشكلة البحث :
تودار مهاكأ  ال ياال المعاراأل فا  اجاااد خأال ك عار فاا  العبتا  ثبثعا  ا  عاالد المكا ا  لأ والم ال اارع   

لا القالاماص  أا  االمتمثأ  ف  كل مص التهرعع   اااف القل ا ع  امال  دال ماص مهاكبت فا  تط عقدال اكاذ
. ااجاد خأل  اعص  المسجلتط عق ذلا القل اص اهم ممثأا ا دارة ال رع ع  اثللثدم دافع تأا ال رع   اها 

ا مار الاذا ادا الا  كثارة اتعادد ال  ا الت  الا طرل ماص ا طارال عامثر  أا  تيقعاق ا هادال ال ارع ع  
مختأفف لأ  ا لت الق لاعف االت  ااأت ف   الم ال رع عف سااال داخل ا دارات ال رع عف اا ف  المرايل ال

كمااال تمثااال اليااااعأ  ال ااارع ع  (3)30/1/3509يتااا   اللااال ت اااع   500 ياااا الااا  مااالعقرل ماااص  5093
مأعالر  13المقادرة   ياا ) لماف ام ععالت ( المددرة مص هذل الم ل  الت جا الا  ك عارا  ماص المتاأخرات ال ارع ع 

خااابل  )المساااجأعص(قااادعر ال ااارع ع   اااعص المااااأي  االممالعصالتااار تراكمااات  سااا ل الخبفااالت  أااار تا  ج عاااف
لط عص  أيكااالم خااا أااا  المع عااالت خلاااا  فااا   قااالط) فاااالت ال ااارع   ، الم سااا اات تط عاااق تااال اص ال اااراال

ارد ال رع   اكذلا ال رع    ا  الفع  ( اذلاا  دادل  –القل اص ، يداد التسجعل اكعفع  خام ال رع   
الاااا م مهاارا  تااال اص ا  .امااادا ال اارارل ليااال تأااا ال  ا االتل العبتاا  تيقعااق الماااللم المهاااترك   طاارا

إ اف سااعكاص خطاااة ي الرع  فاار تيقعااق ، فالمؤيددد يقددول  ال ارع    أاا  القعما  الم االف   ااعص ممعاد ارافااأل
: إص ال عاااا  ا تتاااالدع  اا جتمل عااا ، االاااا ر والدددرافق يقدددولالمسااالااة االعدالااا  فااار التكأعااال ال ااارع ر، 

 .قااااااااااااااااااااااادار هااااااااااااااااااااااذا القاااااااااااااااااااااال اصفر فاااااااااااااااااااااار الاتاااااااااااااااااااااات اليل اااااااااااااااااااااار ال اااااااااااااااااااااارع ر ىعاااااااااااااااااااااار متاااااااااااااااااااااااا
أجا  المهار  إلا  التعادعل ثام التعادعل لاف، اعا لت  دعدة سال تودر خبل تط عق هاذا القال اص، مال تاد ع  

ل  مل  عد التعدعل.  اا 
 وااالم الاااتوأم االفاااال فااار الم ل  ااالت ال ااارع ع  ىعااار مساااتعد فااار الااا مص الياااللر لأتااااد  لداااذل كمااال اص  

مكل ع  الجدل  الق لار ااقدار  اليللر،  لق لف  إل   قم الخ راال الم ل  لت مص يعل  فر هذا يجم اا 
مهااااكبت التداااارل ال اااارع ر، ا تلاجااااف العمأعاااا  االتط عقعاااا  االق اااالال  لياااال لالمعااااداص، ماااال عسااااتد ر تطاااااعر 

ا ساااتدبا   أ آثااالر هاااذل ال ااارع    تقااالل إلااا  هاااذا ال وااالم الجدعاااد فااارالمهاااكأ  تكماااص فااار ا ا  الج ااالار.
الط قتااعص )الم عاا ( ا)الفقعاارة(، ماال تااد عاامد  الاا  إي االط لاادا الفقااراال فاار هااراال السااأع  لكاال مااص االماادخرات 

هر  للدال :فا سر الفقعرة المر اعل، تعاعأل ف. اليلل ذا الدخل المرتفع المسلااتدم مع ا ى علال.معسار 
                                                 

p://www.gn4me.com/alalamalyoum/inner.jsp?edition_id=3535&art_id=4254246htt 342/7/4172 
 

http://www.gn4me.com/alalamalyoum/inner.jsp?edition_id=3535&art_id=425424624/1/2014
http://www.gn4me.com/alalamalyoum/inner.jsp?edition_id=3535&art_id=425424624/1/2014
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سعلساععص االجمداار ااثالر عترتال  عاأل ال ام دال ماار الادالافار جمعاع  الم الفقعر االم ر  أا  ياد ساااال
ل مااام -ماااص هأاااع اخاااال  -الساااأ ع  المتاتعااا  لأ ااارع    أااا  القعمااا  الم ااالف   أااا  الساااعلر ال عاااع  للتج اااا  

ا  تقالل إلاا  ال ارع    أا  القعماا  ا دراسا  يجاام ااثالر الساأ ع  لاف، ت اال إاادار هاذا القل اص. معاف عساتد ر
 ع  االيعلدع  االمسلااة، الكص هذا عيتالج إلا  إ اداد الم لف    ها فر ال ف عممص افرة فر العلادات ال رع

ك عر امتااال مع المكأفعص اتيدعد  ملذج مص هراام المجتمع لمعرف  الثرهل  أ  المستدأا سااال الم ر الم 
 . يلج  إل  استقرار  رع ر المار للمجتمع ف الفقعر، اا  تملد  أ  اق بم ل هر الا ر ال رع ر.

بتناول موضوع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر من خدلل مشدروع لذلك سيقوم الباحثان 
القانون بالمقارنة مع القانون الحدالى كدراسدة انتقاديدة مقارندة تتددي تحديدد االيجابيدات والسدلبيات بدين 

للتطبيدق فدى  اذيرثم عرق الضدرورات والمحد  Sales Tax، ضرائب المبيعات  VATالقيمة المضافة 
 مصر. 

 ًا : هدف وأهمية البحث :ثاني
 9119لساا    99التعاارل  أاا   عااأل مهااكبت التط عااق  يكاالم القاال اص رتاام  يتدددي البحددى  لددى

االقااااا عص االقااارارات المعدلااا  لاااف ، اذلاااا ماااص خااابل ت ااالال لااا عأل تأاااا المهاااكبت ا مااال مقلر ااا   مهااارا  
قااال اص الجدعاااد ماااع طااارى ال ااارع    أااا  القعمااا  الم ااالف   دااادل  ااادم تكااارار تأاااا المهاااكبت فااا  مهااارا  ال

لقال اص لأاااال الا  إجل الت تسالهم فا  يال المهاكبت   مص ا ساأ    تجاد اجل الت فا  مهارا  امجما 
األهمية ال   لصا مر الذا عساق ال ليث اطرافدل القلام  االت  م دل اق دااج ال رع   ا  ط العبت   عص 

تيدعاد تأاا ا ثالر لأمهاكبت اليللعا  ا  الال مص ذلاا يعال الص هاذا الما اا  ماص الما اا لت المطرايا  ل
لساا    19الثقاا   ااعص الممااالعص اا دارة ال اارع ع  لتيقعااق الاار ط الااذات  لأ اارع   كماال جاالال فاا  القاال اص رتاام 

) ال رع    أ  الدخل ( خلا  ف  ول القرار الجمدارا  دم  الماأيتعص تيت مسم  مااأي   5002
 عل لبدارة ال رع ع  اتيدعل لأدعكل الت وعم  لأماأي  .ال راال المارع  امل عتطأل ذلا مص تأه

 
 

 ثالثًا : فروض البحث :
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ال ارع    أا  القعما  الم الف  فا  الياد ماص العدعاد  تسالهم :يقوم البحى على فرق أساسى وهدو
قل اص ال رع    أ  الم ععلت ، ا  دااج ال رع   ، ايل مهاكبت ال ارع    أا  ل مص مهكبت التط عق

 ات وعم العبت   عص اقدارة ال رع ع  االممالعص .الخدملت 

 البحث : ونطاق رابعًا : حدود
 .  يداد هدل ال يل فا   لص عت لال ال يل كلف  المهكبت الخلا  ل رع   الم ععلت  -9
 .فقط مل رارع  مص اجد   وره لص سعقتار  رأل المقلر لت  ص ال قلط الت  عراهل ال ليث -5

 لمفااالهعم  لأ ااارع   العلمااا   أااا  الم ععااالت ا ااارع   القعمااا  الم ااالف ال يااال اقطااالر ا اساااعت لال -3
 . ددل التأاعل

 خامسًا : منهج البحث :
ساااعقام ال ليااال فااا  هاااذل الدراسااا   لساااتخدام م دجااا  ال يااال ا ساااتقراا  اا سااات  لط  يعااال عقاااام 

ع استخدام الم د   لستقراال الكتل لت االدراسلت لأ ليثعص االكتلل االم وملت ذات العبت   ما ع ال يل م
المقااالرص اع ااال   اااعص   ااااد القااال اص لأ ااارع   العلمااا   أااا  الم ععااالت امهااارا  تااال اص ال ااارع    أااا  القعمااا  

 االمهرا  .اص االمهرا  الم لف  اكذلا المهكبت اكعفع  معللجتدل ف  القل 

 :سعقام ال ليل  تقسعم ال يل إل  ثبث  م ليل ه  : خطة البحث  سادسًا 
 مفتوم وطبيعة الضريبة العامة على المبيعات وتطورها.:  لالمبحى األو

 ..مفتوم الضريبة على القيمة المضافة فى الفكر الضريبى المعاصر وتجارب بعق الدول االخرى المبحى الثانى  

 لتط عق ال رع ف  أ  القعمف الم لفف ف  مار. لذعرال رارات االمي   المبحى الثالى
 المبحث األول

 مفهوم وطبيعة الضريبة العامة على المبيعات وتطورها
 
 ( مقدمة  1-1)

م ذ  هرع لت القرص المل   اذلا مص خبل  – خبل ال راال الجمركع   – رفت مار ال راال السأعع  ىعر الم لهرة 
التاا  كل اات مفرا اا   أاا   عااأل السااأع مثاال  الجداالدرسااام ا  تاالج ارسااام ا سااتدبا افااراق ا سااعلر اا تاالاات ا اارع   

 ( 1الخمار اال ص ارق الع ل االك رعت اىعرهل .) 
اتاد تاام  ااذل العدعااد مااص المياالا ت  داادل تايعااد القاااا عص المتعأقا   لل ااراال االرسااام  أاا  تأااا السااأع اتااد وداارت الال فكاارل 

لساا    933ل اارع    أاا  ا سااتدبا رتاام اا تداا  ا ماار  رااادار تاال اص ا 9111 دخاالل  ااراال الم ععاالت فاا  مااار  االم 

                                                 

 .  215،  داص  لهر ، م  9113، كأع  التجلرة    دل ،  المحاسبة الضريبية( د. يلمد طأ   ميمد ، 1) 
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االذا ادخأت  أعف تعدعبت ك عرة اودرت  اف مهاكبت متعاددة ا مار الاذا الدا إلا  طارى مهارا  ال ارع   العلما   9159
 أ  الم ععلت لتعدعبت تأا القاار اذلا يلل جمعع القااا عص  مامال  ، اهاذا مال ساال عا اي  ال ليثالص  فا  هاذا ال يال 

 ال رع   العلم   أ  الم ععلت امل الي دل مص مهكبت تط عق اع ل  .مص  داع  فرأل 
 ( مفتوم الضريبة العامة على المبيعات وأسباب اللجوء  ليتا وفرضتا وخصائصتا  2-1)
 مفتوم الضريبة العامة على المبيعات   2-1-1

سااااال كل اات تأااا السااأع االخاادملت  هاا  تأااا ال اارع   التاا  تفاارأل  أاا  رتاام ا  ماالل المتمثاال فاا  م ععاالت السااأع االخاادملت
الالع  الا اسعط  الا  دلاع  . يعل عقام ال لاع  ل لفتدل إل  تعم  الفلتارة اتياعأدل ماص المهاترا الا الم تفاع ا أا  ذلاا فارص 

 السأع الا ل ع  الم تج   معرف  الم ت  الا ل   المكأل   عسدد   دل  رع   الم ععلت يت  عتم  ععدل .
 اللجوء  لى الضريبة العامة على المبيعات وفرضتا  أسباب  2-1-2

ال رع    أ  ا ستدبا مص الاجاف تااار امهاكبت فا  التط عاق تمثأات فا   9159لس    933 ورا  لمل ااجف القل اص رتم 
 اات  :
 %35الا  الكثار ماص  %5لأم ات  الميأا  ا اعص التال ماص  %2،  %5ت لعص فالت ال رع   اتعددهل يعل تراايت  -9

 المستاردة . لأسأع
 ا دااج اتكرار دفع ال رع   . -5

 اجال سدادهل كل  هرة العلم فقط . -3

 استيقلتدل ف   عأل اليل ت   د سيل السأع مص المخل ص الا مص مكلص ا  تلج ت ل اتملم ال عع . -1

ا تجالل لااللم الساأع المساتاردة الاذا تااد عاتم تاا ععدل ميأعال  يعال الص الفااالت فا  االلم المساتارد  أا  يساالل  -2
 ا  تلج الميأ  .

 دالف  مرأل ال رع   العلم   أ  الم ععلت . 12 علدة الرالا اا تجلل ال  ا خذ  مل الخذ  ف الك ر مص  -2

 لق لف  إل  العدعد مص المهكبت ا خرا مص خبفلت  عص الممالعص اا دارة ال رع ع    اد اتمالم  مأعا  الفيام كال ذلاا 
اكلف  التعدعبت الت  ودرت  أعدل خابل فتارات  5002المعدل  للقل اص رتم  9119لس    99الدا ال  ادار القل اص رتم 

ال اارع    –ا ادال العماال  للقال اص  9159لساا    933لتط عقاف كمال اهاالر ال ليال فاا  مقدما  ال ياال اذلاا  للمالال القاال اص رتام 
 . 3/2/9119العلم   أ  الم ععلت ف  

 
 خصائص الضريبة العامة على المبيعات 5-9-3

 أهم خصائص الضريبة العامة على المبيعات فيما يلى   تمثلت
ال داال  اارع   ىعاار م لهاارة فداا  تاااعل المسااتدأا ال داالا  اعااتم  قاال   مهاال لأمسااتدأا ال داالا  مدماال كاالص المكأاال  -9

  سدادهل اسأسأتف .
 ه   رع    ع ع  ) سأعع  ( اا تفرأل  أ  السأع االخدملت  مأل ال ور  ص مص عتيمأدل . -5

  أ  القعم  ال ععع  لأسأع  الا مقل ل الخدم  الخل عف لأ رع   ه   رع   تسرا  -3

هاا   اارع   اتأعمعاا  اا تفاارأل داخاال يااداد اجمدارعاا  مااار العر عاا   مااأل ال واار  ااص ج سااع  ماا م السااأع  الا  -1
 ممدا الخدم  الا المستارد .

 ه  مستيقف  ص  عع السأع  الا الداال الخدم  الا الص الااتع  الم هأة لدل ه  يلل  ال عع . -2
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   رع    أ  القعم  الم لف  الا تسمم لأمكأال  تارعادهل   اد ايساتلل ال ارع   اذلاا  خاام ال ارع    أا  ه -2
 ( 2مدخبتف مص ال رع    أ  مخرجلتف اذلا لتبف  ا  دااج ال رع   .) 

هااا   ااارع   تساااع  لأعدالااا  ا جتمل عااا  اذلاااا ماااص خااابل ا  فااالال ال ااارع    لل سااا   لأساااأع ا سلساااع  لأااادخال  -1
 الميدادل امص خبل التدرج ف  ا رتفل   لل س    سعلرهل 

ها   ارع   ذات اساعلر  ساا ع  الا  ا عا  فقاد تفاارأل ك سا   مااعا  مااص ثماص الساأع  الا الخدماا  االخارا  أا  م أاا   -5
 ف  السأع  ) مثل الطص ، المتر ، ....... الخ ( ثل ت  أ  الايدة

 
 مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات 5-9-1

 عتم تط عق ال رع   العلم   أ  الم ععلت تتمثل ف  : 9119لس    99( مص القل اص رتم 9افقل  ل م الملدة )
  تياعل ال رع   اتارعدهل لأماأي  .عكأل فعدل الم ت  الا ل   االمستارد اممدا الخدم   المرحلة األولى  
 عكأل فعدل الم ت  الا ل   االمستارد اممدا الخدم  اكذلا تلجر الجمأ   تياعل ال رع   اتارعدهل لأماأي  .المرحلة الثانية  
 أماأي  عكأل فعدل الم ت  الا ل   االمستارد اممدا الخدم  اتلجر التج ا   تياعل ال رع   اتارعدهل ل  المرحلة الثالثة 

اتااد تاام تط عااق المراياال الثبثاا  كتط عااق لأماالدة الرا عاا  مااص القاال اص   تساارا المريأاا  ا الاا  مااص تط عااق ال اارع   مااص تاالرعخ 
العمل  دذا القل اص ، اعجا  لراعر الجمدارع  ا  تقلل ف  تياعل ال رع    لل س   لأسأع ال  المريأ  الثل ع  االثللث  يسل 

 تط عااق ال اارع   العلماا   أاا  الم ععاالت  أاا  المريأاا  الثل عاا   5009لساا    91ااادار القاال اص رتاام ا ياااال   اتااد تاام ذلااا  
 االثللث  .

 –المزايااا والعيااوف  –أساااليف فاارض الضااريبة العامااة علااى المبيعااات  5-9-2
 ونطاق سريانها.

 (6هناك ثلثة اساليب رئيسية لفرق الضريبة على رقم األعمال وهى   )
اعتم فرأل ال رع ف لدذا ا سأال  أا  الساأع   اد تاداالدل ماص  الشاملة المتتابعة على رقم األعمال  أسلوب الضريبة  -9

هخم ال  آخر مص اتت ا تلجدال يتا  اااالدل لأمساتدأا ال دالا  ا اص ماااد الالعا  الا اساعط  الا ساأع  دلاعا  اها  طرعقا  
 تراكمع  لتكرار فر دل خبل مرايل ا  تلج االتا عع .

ال دال تامدا الا  ارتفال  اساعلر الساأع لفارأل ال ارع   فا  كال مريأا  ممال تاد عادفع رجالل ا  مالل الا  اساتعراد  ويعاب عليتا
 السأع ا ج  ع  الت    تستيق  أعدل ال رع   ا  مرة اايدة .

ف   عال اتد لجأت دا   كثعرل ال  ات ل  ذلا ا سأال لتب أسلوب فرق الضريبة العامة الموحدة على رقم األعمال   -5
 الطرعق  السل ق  فد  تفرأل  أ  مريأ  معع   مص مرايل تداال السأع  داص ىعرهل اف  مريأ  اايدة فقط .

   تمع  سأعل   ص ىعرهل . –هذل الطرعق   أص   ادل معرال اميدد  وتتميز -
 ارتفل  سعرهل ممل تد عمدا ال  ميلال  التدرل م دل . ولكن أهم عيب لتا -

اعق ا  هاذا ا ساأال  فارأل ال ارع    أا  القعما  الم الف  فقاط فا   الضريبة علدى القيمدة المضدافة  اسلوب فرق  -3
 كل مريأ  مص مرايل تداال السأع اتيسل القعم  الم لف   طرعقتعص .

                                                 

ال  هذل الخلاع  مع التيفو  أ   دم تط عق تأا الخلاع   أ  الخدملت اكذلا  أ  السأع المعفلل الا سأع  لص)*( عهعر ال ليث
 الجدال اهذا مل سعتم ت لالف  يقل  ف  ال رع    أ  القعم  الم لف  . 

 . 205( د. يلمد طأ   ميمد ، المرجع السل ق ، م 2)
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  للفرق  عص رتم ا  ملل  دلع  فترة مل ا عص إجملل رتم ا  ملل ف   داع  هذل الفترة اتيسل  أعف ال رع    مباشرة (ال
سددت  تيسل ال رع    أ  اجملل  رتم ا  ملل ف   دلع  فترة ثم تست  ل م دل ال رع   الت  ريقة غير مباشرةط (ل

ف  المرايل السال ق  اتتمعا  هاذل الطرعقا   أ دال الكثار ايكلمال  فا  رتل ا  تط عاق ال ارع   اتيااعأدل ات اععق فارم 
  ل المكأفعص  دل .التدرل م دل . ىعر ال دل تيتلج ال  دفلتر م توم  االمع   مص ت

 مزايا وعيوف الضريبة العامة على المبيعات2-1-6
 أهم المزايا  

   افرة الياعأ  ال رع ع  ا علدة ا سعلر تق   علدة الياعأ  المتاتعا  اها  مااارد يقعقعا  تسالهم فا   جا  الماا  ا
 العلم  لأدال  .

  اخ ال  الساأع ا سلساع  لأ ارع   الا  تاال د ترا   ا  ت لرات ا جتمل عا   اللتخفعل  اص ميادادا الادخل  عادم
 فالت ال رع   كمل ف  السأع الكمللع  .

    تهجع الاالدرات ا عالدة القادرة الت لفساع  يعال الص ساعر ال ارع    أا  الاالدرات اافر ماع رد الماادر لأ ارع
  أ  المدخبت 

  دااج ال رع   تسل د طرعق  القعم  الم لف  ف  تبف  تكرار الفرأل االتياعل االاتا  ف  ا  

 أهم العيوب  
 .  فرأل ال راال السأعع  ىعر الم لهرة عمدا ال   علدة اسعلر السأع االخدملت الخل ع 
 (  لأاااال ع االتااالجر ممااال عاساااع تل ااادة المجتماااع  21000،920000ا خفااالأل ياااد التساااجعل اال ااالل ) ج عاااف سااا اعل

 ال رع   .

   ا عل  ف  ول  دم اجاد دفلتر م توم  تخأق مهاكبت اس½ % س اعل   %52ال رع   اق لفع  االت  تال ال 
  دعدة .

  فااارأل ال ااارع    أااا  الساااأع الرالسااامللع  المساااتاردة عااامدا الااا   عااالدة  فقااالت ا  تااالج االساااعلر ال عاااع اتيقاااق ا دااج
  رع   .

 : نطاق سريان الضريبة5-9-1
  يتحدد نطاق سريان الضريبة العامة على المبيعات فى النقاط الثلى االتية 

( ماص القال اص  أا  ال اف   تفارأل ال ارع   العلما  5اتاد ياددتدل  ااام المالدة ) السلع والخدمات الخاضدعة للضدريبة   -ال
 أاا  الم ععاالت  أاا  السااأع المااا ع  الميأعاا  الا المسااتاردة إ  ماال اسااتث   فعداال  اا م خاالم اعكاااص فاارأل ال اارع    سااعر 

 )افر(  أ  السأع االخدملت المادرل لأخلرج .
تيدعد السأع الما عف تيدعدا  اا يل  يعال ا دال تأاا التا  عجارا  أعدال  مأعالت تياعال لأمالدة  اسالال العاف الا عداعا   اتد تم

 كمل ععت ر تا ععل   مأعلت التركعل  ج اال ا جد ة االتمأعل اا لدة التمأعل االيفو ف  الا لدعق االطراد .
 رج افقل  لمل ارد  لتسلم افاال جداال التعرعف  الجمركع  .المل السأع المستاردة اه  تأا السأع الااردة مص الخل
عخ اع فا  ا اال لأ ارع    –ميأع  الا مساتاردة  –السأع االخدملت  وفى ضوء التعريفات السابقة يشير الباحثان الى أن

 العلم   أ  الم ععلت .
 هأص  9119لس    99القل اص رتم  المل ا  فلال مص ال رع   اها ا ستث لال ع  م  الص عكاص   م خلم اتد ا م ذلا ف 

م تجالت  –ال عاات ال  لتعا  المد اماف لأطعالم  –السأع المعفلل ال رع ع   أ  الم ععلت االت  فعدل   م تجالت اا ل   ا ل الص 
 المطليص فعمل  دا الدتعق الفلخر الا المخمر المستارد مص الخلرج .. اكلف  السأع الميددة   م القل اص. 

 لفل    تخ اااع ل ااارع   الم ععااالت   دااال   تااادخل فااا  الا مريأااا  تاااا عع ميأعااا  الا مساااتاردة مثااال جمعاااع اه ااالا ساااأعل  اااااا
 ف مثل ا سملا المدخ ف االكفعلر الم تجلت ال را ع  اال  لتع  االيعاا ع  االأيام الطل ج  الا المجمدة إ  مل تم خ ا 
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ت  دعاادة  ل فلالهاال ااص كاالص تااد تاام معللجاا  جاا ال ك عاار فاا  السااأع الرالساامللع  اتااد تاام اخ اال دل  اا م القاال اص اه االا مطلل اال
ا مأعلت التقسعط ل رع تدل اكذلا يداد القل اص االخدملت الخل ع  لأ رع   اتاد جالالت  أا   5002لس    1القل اص رتم 

( مااص القاال اص يعاال اص ا ساالر فاا  الخدماا  هااا  اادم الخ ااا  ااص ماال عخ ااع م داال جاالال  أاا  5ساا عل اليااار فاا  الماالدة)
 عل اليار .س 
االمكأاال هااا  اا م القاال اص   الهااخم الط ععاا  االمع اااا المكأاال  تياااعل اتارعااد  االشددخاص المكلفددون بالضددريبة   -ب

ال اارع   لأماااأي  سااااال كاالص م اات  ااا ل   الا تاالجر الا ماامدا لخدماا  خل ااع  لأ اارع   متاا   أماات م ععلتااف يااد التسااجعل 
 الميدد ف  القل اص .

: اهاام الااذعص  أااعدم ا لتاا ام  للتسااجعل لاادا الماااأي  ت عاال  يكاالم القاال اص ا ايتااف الت فعذعاا   وهندداك مكلفددون بصددفة الزاميددة
 : وهماالقرارات الا ارع  

الم ات  الاا ل   الا مساتارد الخدماا   –المساتارد لأساأع الخل ااع   –ماارد الخدما  الخل ااع لأ ارع    –) الم ات  الاا ل   
 اكبال التا عع المسل دعص كل ذلا مت   أ  يد التسجعل . –المرافق لأقل اص ( 9لسأع  مص السأع الااردة  للجدال رتم )
 ( 11وهناك المكلي بصفة اختيارية مادة )

وهو الشخص الطبيعى والمعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل ولكن اراد االستفادة من مزايا قانون ضرائب المبيعات مثل 
 الخصم للضريبة على المدخلت والمردودات .

 
 : طرق التحاسف وتحديد وعاء الضريبة وسعرها2-1-8

عقاااد  طاارق التيلساال اتيدعااد ا االال ال اارع   التاا  عااتم  أاا  اسلساادل يساالل ال اارع   الدلماا   أاا  الم ععاالت اذلااا  تيدعااد 
 تعم  السأع الاالخدملت الخل ع  لأ رع   اتتيدد العبت   عص م أ  ال رع   اا لال ال رع    ص طرعق سعر ال رع   .

تتيدد تعم  الساأع االخادملت الخل اع  لأ ارع    للم الل  المدفا ا  فعاب  مقل ال  اًل   بخصوص السلع والخدمات المحلية  أو 
الساااأع  الا الخدمااا  االثل عااا   للفااالتارة ال ااارع ع  التااا  يررهااال ال ااالاع المساااجل الااا  مهاااترا مساااتقل   اااف اذلاااا  عاااد اسااات علد 

ص البايا  الت فعذعا  اكاذلا عكااص الساعر السالاد هاا اسالر ا الال ال ارع   فا  ( ما2الخااملت التجلرع  افقال  لا م المالدة )
 (1) يلل  ال عع  للمقلع   ، ااع ل  تكاص الخدملت الااردة  للفلتارة داص رسام الا  راال الخرا .

 ثانيًا   السلع والخدمات المستوردة  
عتيدد ا الال ال ارع    كلمال القعما    اد ا فاراج الجمركا  لأساأع الخل اع  لأ ارع   الجمركعا   أا  ال ياا 

 :التلل  
ا االال ال اارع   كلماال القعماا   لل عاالص الجمركاا  ج ال ااراال الجمركعاا  ج الرسااام ا  ااراال ا خاارا . اعرا اا  اساات علد تعماا  

 كأ  الا ج ا  الا جملرا مخف   . الجملرا كأعل  الا ج اعل  ف  يلل  ا  فلال الجمرك 
اتستيق ال رع    أ  الم ععلت  أ  السأع المستاردة مص الخلرج   د  ععدل ف   ى  لعند تحقيق البيع فى السوق المح -

 الساق الميأ  اف  كلف  مرايل تداال السأع  .
ساتعراد  ااراال الم ععاالت الاذا تاالم  ساادادهل افا  مريأاا  ا فااراج الجمركا  اكااذلا فاا  كال مريأاا  مااص  اه ال عيااق لأمسااتارد اا 

 مرايل تداال السأع .
 ويتم تحديد سعر الضريبة  على المبيعات فى صورتين هما   -

الساااعر الف ااا  الا ال سااا     سااا   مااعااا  ماااص ثماااص الساااأع  الا الخدمااا  اتتااارااى ساااعر ال ااارع    أااا  الساااأع 
المل السعر الثل ت فعكاص  م أ   الخ هذا  لل س   لأسعر ال س   % 52، 92، 90، 2االخدملت مص الفالت 

 مععص  أ  الايدة مص السأع  ) طص ، كعأاجرام ، متر ، لتر ، الخ ( 
 : بعض المشكالت لتطبيق احكام الضريبة على المبيعات5-9-1

                                                 
 . 5005،  داص  لهر ،  وحدة "" الضريبة الم( د . جبل الهلفع  ، اآخراص ، 2)
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اتد ودر العدعد مص المهكبت اث لال تط عق ايكلم ال رع    أ  الم ععلت م ذ إادارل يت  تلرعخف ا ودر ذلاا فا  ال قالط 
 ااتع  :

المرافاق لأقال اص اودارت  أا  سا عل الياار  5تمثأت المهكأ  الراعسع  ف  خدملت التهمعل الت  يددتدل  للجدال رتام  -9
 للجاادال الاام عت االال ال لياال خدماا   عع داال ىعاار الص المهااكأ  الراعسااع  تمثأاات فاا   اادم خااام ال اارع    أاا  ماادخبت تأااا 

 ليع  اخدملت هركلت ال قل السعلي  اىعرهل .الخدملت م ذ خدملت الف لدق االمطل م السع
اتعت ر هذل المهكأ  تس ل ا دااج ف  ال رع   يعل تأخذ  أ  المدخبت ا أ  المخرجلت داص خام اهذا مل تم المطلل   

  تخاعمدل ف  مهرا  ال رع    أ  القعم  الم لف  .
 . %52يت   %9622تعدد فالت ال رع   االت  تترااى  عص  ت لعص ا مهكأ  -5
ف  يل  5002لس    1مهكأ   رع   الم ععلت  أ  السأع الرالسمللع  اتطع المعلر االاعل   . االت  سلهم القل اص رتم  -3

   دا  مص مهكبتدل إ  الص ه لا مهكبت الخرا لدفعدل  أ  السأع المعر خل ع  اسأع الجدال  عدم خامدل .
 الس ا عل  اه   س   ك عرل جدا  .½ %  اعل   ااتع س %52مهكأ  ال رع   ا  لفع  االت  تال ال   -1
 االفكر الميلس   امدا التعلرأل ف  ايعلص كثعرل مع م لدئ امعلععر الميلس ف المارعف.  رع   الم ععلتمهكبت-2

 

خلااااا  فاااا   –ه اااالا مهااااكبت التقاااادعر فاااا  الفياااام لمعللجااااف الدللااااا االتااااللل لأم هاااا ت الااااا ل ع   -1
لكعملاعاالت اخبفااف . اه االا العدعااد مااص المهااكبت التاا  تيتاالج الاا  ا –المعاالدص  –ااا ل لت ال سااع  

 .ا يلل كثعرل ىعر الص ال يل لعر مجل  لتداالدل 
لسا    99مهاكبت ياال الق العل ال ارع عف المعلاارل مثال ا  هاطف خالرج المع ا عاف  االارهص اا ساتثملر العقالرا امعللجتدال فا  القال اص رتام -2

9119. 
 .فى الجزء التالى من البحى  لتوضيح ذلك واطارها المفاهيمى  لذلك سيقوم الباحثان باالنتقال الى ملمح مشروع الضريبة على القيمة المضافة 

 
 
 

 المبحى الثانى
مفتوم الضريبة على القيمة المضافة فى الفكر الضريبى المعاصر وتجارب بعق الدول 

 االخرى.
 مقدمه 

القعم  الم لف  الهم التطارات ال رع ع  التر هددتدل الس عاص  لمل ا خعرة. ففر  ععت ر ا تهلر  رع  
اكثر سمع  دذل ال رع ع  اليد خلرج فر سل؛ المل ااص فدر مط ق  فر خمسع لت القرص المل ر لم عكص ع  

  ا باة  أ  ذلا،  أدا يعل تسدم فر العلدة  مل عقرل مص ر ع اقعرادات ال رع ع  الكأع .  920مص
فر مجلل  رع   القعم  الم لف ، ا  ع ال  دد ال أداص التر تعتمد هذل  هتٌ ذلكثعر  جدادع ال ه لا 

ال رع   آخذ فر الت اعد. المل ال أداص التر ا تمدتدل  للفعل فدر تسع  جلهدة لتيسعص تامعمدل ات فعذهل، 
ال رع   امااجد  ا يتعلل. اتااجف مهكبت متهل د  فر جاا ل  دعدة   ر ال أداص ا مثل كعفع  رد 
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ا ع ، االفكلر جدعدة تودر  هأص اه لا مهكبت جدعدة ت هأ، كللمهكبت المترت    أ  التجلرة اقلكتر 
 تستطعع هذل ال رع   تيقعقف فعمل عتعأق  معلمأ  الخدملت المللع  االقطل  العلم  أ  س عل المثلل.مل

، فاارص ام داال مااار كثعاارة، متقدماا  ا لمعاا   أاا  يااد سااااالالماال كل اات ه االا تياادعلت متهاال د  تااجااف  أاادا ل 
ها تعسعر إتلم  ياار متاااال  ال يل المقدم فرا  اتتسلم الخ رات تعت ر ك عرة لأملع . االمرأل مص هذا 

يال هذل الق لعل التر تكتسل الهمع  ك را فر ترجعم إمكل ع  تيقعق ال ولم ال رع ر الكلال االعالدل فار 
 مار.

 (8)القيمة المضافة ونطاق تطبيقتاتعريي ضريبة 2-1
يتمثل جوهر ضريبة القيمة المضافة في توفير آلية لموازنة الضريبة المدفوعة على مدخلت اإلنتاج بالضريبة 

افعمل  دا ذلا، عت عص الت ا  الك عر فر  راال القعم  الم لف  المط ق  . المدفوعة على مخرجات اإلنتاج
ال رع   ا طلق ال هلط ا تتالد  الذ  ت ط ق  أعف، اذلا  مص فر الااتع العمأر مص يعل ا لال 

جمأ  المار الخرا. ا تعج  لذلا، عمكص الص عكاص ه لا مجلل لبختبل يال مل إذا كلص عام الص عطأق 
اتأخذ هذل الدراس   للتعرعل القلال  أص   رع   القعم   1 أ   رع   مل اسم  رع   القعم  الم لف .

ذات ا لال ااسع تفرأل  أ  الم ععلت يت   دلع  مريأ  التا عع  أ  ا تل، مع  رع   الم لف  هر 
إجراال ماا  لت م توم  لأ رع   المياأ   أ  مدخبت اق تلج  لل رع   المستيق   أ  مخرجلت 

  اق تلج، ر مل مع استث لال السأع الرالسمللع  مص ذلا

األسئلة  فتناك العديد مننشوئتا وفوائدها،  عن مفتوم القيمة المضافة والضريبة عليتا، وأسباب اما 
 يلي تبين ما 

 ؟مفتوم القيمة المضافة ماهو أواًل 
ظتر مفتوم القيمة المضافة في نتاية الخمسينيات من القرن الماضي من خلل دراسة قام بتا الباحى  -1
(Suojanaحول نظرية المشروع التجاري والشركات الكبرى، وقد اقترح تطبيق هذا ا ) لمفتوم ألخذ المداخل

 البديلة لقياس الدخل القومي، ومساهمته في المشاريع االجتماعية.
( من قبل لجنة المعايير 1191لم يستخدم مفتوم القيمة المضافة  ال بعد صدور تقرير الشركات في ) -2

لقيمة المضافة  لى المحاسبية في بريطانيا، حيى تم اقتراح وجوب  عداد قوائم مالية  ضافية من بينتا قائمة ا
وتم االعتماد عليتا من قبل الشركات البريطانية لتوفير المعلومات،  -المادة األولية للمنتج  -السعر األساسي 

                                                 
 عراجع تفاعب:( 5)

اثعق  ال دت لممتمرالياار الدالر يال الياار الدالر يال الق لعل ال رع ع (م لدرة )هعلر  رع   القعم  الم لف  التجلرل االق لعل
 5002ملرر  92-92الق لعل ال رع ع  المع ر   رع   القعم  الم لف  رامل، 

 
تختلر  عأل ال أداص الص تطأق  أ   رع   القعم  الم لف  اسمل آخر مثل ال رع   العلم   أ   لق لف  إل  ذلا، 5

 الم ععلت الا ال رع    أ  السأع االخدملت. ا  تعأق  أ  التسمع  ال  الهمع  اتتالدع .



 - ل -

 

 والسبب وراء ذلك التوجيه يرجع  لى أن قائمة القيمة المضافة تضع الربح في  طاره المناسب.
 كل من  عناصر عوامل االنتاج حيى يظتر الربح عن طريق تضافر

 حيى يعتبر مؤشرًا عن صافي  نتاج الشركة.)رأس المال( + )اإلدارة( + )العاملين(
 ن مفتوم القيمة المضافة، هو منتج جديد لفن المحاسبة المالية، وقد جاءت نتيجة للتطور االقتصادي  -3

 العالمي وقيام االتحادات التجارية الدولية والمحلية.
( االتجاهات الكبيرة في المحاسبة، وانتتى  لى القول   ن Einthoven) ( عرق الباحى1181في عام ) -4

 اسبة.القيمة المضافة تعتبر اتجاهًا فرعيًا كبيرًا في المح
القيمة المضافة من ) تصنيع الشركةباالضافه الى ة )عناصر اإلنتاج( قيمة المواد المشترا  القيمة المضافةو 

 (سلع وخدمات  لى المستتلك بالسعر النتائيالشركةرأس المال + األجور + الضرائب 
والباحثون  تعريفًا لمفتوم الضريبة على القيمة المضافة توافق عليه الكّتاب يجدا الباحثان من الصعوبة بمكان أن  و

 فيتا،  ال أنه ومن استقراء رأي بعق الباحثين وبعق الكتب والدوريات والرسائل العلميةنقرأ ما يلي 
 في أي مرحلة من مراحل اإلنتاج.الخدمة  مبيعات محصلة من القيمة المضافة للمنتج أوهي ضريبة  -
 هي الضريبة على كل ما يضاي  لى القيمة على السلعة في كل مرحلة، وبالتالي تفرق على ثلى مراحل  -

نتا ضريبة  بأ(90) وعرفتا آخرون.حصراً ،(النتائي)يتحملتاالمستتلكو تجار التجزئة -تجار الجملة-اإلنتاج 
 وتحصلتاالدولةعلىمستوىمباشرة من طري المستتلكالقيمة المضافة التي تؤدي كأي ضريبة غير 

 لمنتجأوالخدمةا

  خلصة مفتوم الضريبة على القيمة المضافةهوويرى الباحثان ان 

 أنواعالضرائبغيرالمباشرةعلىاإلنفاق. من نوع-1
 .تلجأ ليتاالدولةفيسعيتا لىزيادةمواردها-2
 .المختلفهوفى المراحل  والخدماتتفرضعلىالزيادةفيقيمةالسلع-3
المستتلكبعد أن تنقل على كاهله داخل سعر المواد أو الخدمات التي يحصل يدفعتا -4

 .الخدمةوتحصلتاالدولةمنالمنتجأومقدمعليت
 درة.تأثيرها على الصادرات في حكم المعدوم في حالة  لغاء الضريبة على السلع والمنتجات المص -1
لك المحلي فقط للضريبة خضوع السلع المخصصة للستت  -أي -تفرق على أساس مبدأ التخصيص  -6

عطاءالسلع المخصصة للتصدير.  وا 
وهذهميزة ضريبية تمنحتا الدولة للمصدرين لمواجتة المنافسة في األسواق الخارجية، ما يؤدي  لى 

 التجاري. ازدهار الصادرات، وبالتالي تقليل العجز في الميزان

                                                 

 رية",د/عابدفضلية,"آليةحسابالضريبةعلىالقيمةالمضافة,خصائصها ومعوقاتتطبيقهافيالجمهوريةالعربيةالسو( 2)
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، فتناك اتفاق عام وكيفية تطبيقتا وعلى الرغم من أن هناك اختلفات عديدة في هيكل ضريبة القيمة المضافة
 .على بعق القضايا األساسية

عمعل الارال  السالاد إلا  جعال ا ساتدبا هاا الا الال ال دالار لداذل ال ارع  . ا  تامد  هاذل ال ارع   ،  أوال 
تتطأل رد ال رع   المساددة  أا  الساأع الرالسامللع ، إلا  ال  تهاال فار ا ساعلر  أ  القعم  الم لف ، التر 

كللااذ  عااجااف الم تجااعص   ااد الهااراال اال عااع مااص  ع اادم لاا عأل، امااص ثاام فداار تتمعاا   ساام  مرىا اا  هاار 
اليفلو  أ  كفلالة اق تلج )ال  الص ال رع     تخرج  ل تتالد  ص يداد إمكل علتف اق تلجع (. ا ورا  ص 

ل ال رع   تفرأل  أ  كل مريأ  مص مرايل اق تلج، فرص  ملص تيمعأدل  أ  ا ستدبا فقط عتطأال هذ
الع اال رد ال اارع   المسااددة  أاا  ماادخبت اق تاالج  للكلماال اخأااا سأسااأ   اارع   القعماا  الم االف  مااص ال  

 ا قطل لت فر تسأسل مرايأدل. اعمد  إ فلال مدخبت اق تلج إل  يدال مثل هذا ا  قطل 
 لمحة تعريفية بضريبة القيمة المضافة كما ورد فى الفكر الضريبى المعاصر 2-1-1

 أصول و تطور ضريبة القيمة المضافة

فون سيمنز , الذي اقترح ضريبة  Fأصول الضريبة على القيمة المضافة يمكن ارجاعه الى كتابات خبير اقتصادي ألماني 

. يعود الفضل في تطوير هذه  99حديثا ضريبة المبيعات األلمانية كبديل ل ثم أنشئت 7171القيمة المضافة في عام 

المقترحات في استحداث ضريبة القيمة المضافة في الدولة ل موريس فور وكارل شوب الذين كانوا مسؤولين مع األخذ 

والدوله  دولة شكال ضريبة القيمة المضافة في البالد 711ومنذ ذلك الحين أدخلت أكثر من  7192في فرنسا في عام 

 الوحيد الذي لم تفعل ذلك هي الواليات المتحدة..

في فرنسا  7192الضريبة على القيمة المضافة ظهرت للمرة األولى سنة وذكرت اجدى الدراسات ان

, وكان ظهور نظام الضريبة على 7191باقتراح من موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 

الهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار ولقد انصب اهتمامهم ودارت القيمة المضافة وال يزال مثيرا 

حواراتهم وأحيانا مساجالتهم حول آثار هذه الضريبة, يعتقد كثيرون أنها أفضل من قوانين ضريبة 

صغار والمنظمات الحقوقية لكونها عبئاً على المبيعات الثابتة المنتشرة, إال أنها محط نزاع مع كثير من الحركات الشعبية 

 الضخمة.بريات الشركات ذات كميات اإلنتاجالمنتجين والكسبة وطريقة لحصر أرباحهم وإنقاصها ومساعدة لك

 ماهو عدد معدالت ضريبة القيمة المضافة؟
المشورة المعتادة هي تطبيق معدل واحد لضريبة القيمة المضافة ) لى جانب المعدل الصفري الذي ال يسري  ال 

عدد المعدالت الموجبة  التالى بعدمشورة لم يؤخذ بتا في كل األحوال. ويوضح الجدول على الصادرات(، وهي 
المعتمدة في مجموعة البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة حاليا كنسبة من جميع البلدان التي تطبقتا. 

عدد المعدالت، وأن ويشير التحليل  لى أنه كلما مر وقت أطول على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة زاد ت
عدد المعدالت المطبقة في أوروبا وشمال  فريقيا والشرق األوسط أكبر بكثير من نظيره في المناطق األخرى، 

 مع مراعاة الفترة المنقضية منذ التطبيق.
 

 جدول توزيع عدد معدالت ضريبة القيمة المضافة

                                                 
1
Smith, Andrew M. C. and Islam, Ainul and Moniruzzaman, M., Consumption Taxes in Developing Countries -

 TheCase of the Bangladesh VAT (December 1, 2011). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2028663 or 

http://dx.doi.or. 
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 ستة معدالت معدالتخمسة  أربعة معدالت معدالت ةثلث نمعدال  معدل واحد

      

      

 صفر 1 1 13 33 11

      

 ((Walter Radermacher ,Heinz Zourek2013المصدر  
الرقم هو النسبة المئوية من مجموع البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة حاليا مع اإلشارة  لى عدد  

 معدالت هذه الضريبة.
فى بعق الدول منتا معدالت ضريبة القيمة المضافة القياسية  تحفيق سيتم انه  (95) واعلن االتحاد االوربى

خدمات النقل واإلقامة في الفنادق، وخدمات المطاعم ()تجديد المساكن الخاصة، ٪9 الى ٪1196من فرتسا 
 .2314بحلول يناير كانون الثاني عام  ٪13و  ٪23والتلفزيون ودور السينما والحدائق وغيرها(  لى 

معدل تطبيقتا على المواد الغذائية، ومعدات لذوي االحتياجات الخاصة، والكتب، والغاز، والكترباء،  انخفاق
( بمقدار ٪191التدفئة والحفلت الموسيقية والمسارح والعروق الحية األخرى وما  لى ذلك سيتم انخفضت )

 143الصحي، الذي ينطبق على  ٪291. معدل انخفاق عظمى من ٪1نصي نقطة مئوية لتصل  لى 
تم وفى المانيا  المسرح األول والحفلت الموسيقية والعروق الحية األخرى العروق واألدوية المعتمدة، لم يتغير.

 ٪9يتم تطبيق و . 2339يناير  1اعتبارا من  ٪11 لى  ٪16رفع معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية من 
الغذائية األساسية والنقل السلع  ت، على سبيل المثالبعق المنتجاريبة القيمة المضافة  لى انخفاق معدل ض

العام والكتب، والفنادق والمعاشات التقاعدية. يتم منح  عفاءات ضريبة القيمة المضافةلبعق الخدمات مثل 
 اإليجارات والخدمات األطباء.

ا يدور حول لما كانت ضريبة القيمة المضافة مصممة للتطبيق على االستتلك، فإن السؤال المطروح هنو 
سبب الرغبة في  خضاع مكونات االستتلك المختلفة لمعدالت ضريبية مختلفة. وقد تستند الدعوة  لى األخذ 

أن  (inverse elasticity)بمعدالت مختلفة  لى اعتبارات الكفاءة، حيى تعني قاعدة "المرونة المعكوسة" 
السلع التي يكون الطلب عليتا مفتقرا  لى المرونة يجب  خضاعتا لمعدالت ضريبية أعلى من المتوسط. غير 
أن هذه الحجة الداعية  لى اعتماد معدالت مختلفة تضعي كثيرا أمام الحاجة  لى مراعاة االعتبارات اإلدارية 

مكان فرق ضرائب انتقائية على استتلك بعق السلع التي يتسم الطلب عليتا بانعدام المرونة )كالكحول  وا 
 والبنزين ومنتجات التبغ(، وهي منتجات نتائية في معظمتا.

ولذلك فإن القضية األهم قد تتمثل في  مكانية استيعاب االختلي في معدالت الضريبة لمراعاة اعتبارات العدالة 
كبر من  نفاق الميسورين من أفراد أي أن يكون من المرغوب  خضاع معظم السلع التي تمثل النصيب األ  –

المجتمع ألعلى المعدالت الضريبية، مع افتراق تساوي جميع الظروي األخرى. وتعتمد قوة اعتبارات العدالة 
على مجموعة أدوات السياسات المتاحة. فعلى عكس الحالة في البلدان المتقدمة، ال توجد في العديد من 

                                                 

General for Taxation -Taxation trends in the European UnionDirectorate Walter Radermacher ,Heinz Zourek
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and Customs Union2013 edition,p83. 
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بق بصورة سليمة أو برامج لإلنفاق موجتة  لى مستحقيتا أو كلهما البلدان النامية ضرائب على الدخل تط
لتيسير تحقيق أهداي العدالة. غير أن  عادة توزيع الدخل التي يمكن القيام بتا من خلل الضرائب غير 

أكبر  نسبةوالنقطة األساسية في هذا السياق هي أنه حتى  ذا أنفق الفقراء  .بطبيعتتا المباشرة وحدها محدودة
، ومن ثم في المطلق من دخولتمعلى سلعة معينة )األغذية مثل(، فإن األغنياء ينفقون في العادة مبالغ أكبر

وال بد  13فإن تخفيق معدل الضريبة على هذه السلعة سيؤدي  لى تحويل أموال  لى األغنياء أكثر من الفقراء.
زيادة احتمال وجوب رد المسدد من  ال، بما فيتاأن يضاي  لى ذلك الزيادة في التكاليي االدارية وتكاليي االمتث

الضريبة ) لى بائعي السلع الخاضعة لضرائب منخفضة والتي تستخدم في  نتاجتا مدخلت تخضع لضرائب 
مكانية تسبب معدالت الضريبة  مكانية الخلي حول التعاريي واحتمال التترب من الضرائب، وا  مرتفعة(، وا 

والسؤال  غوط السياسية من أجل  يجاد مزيد من التمايز بين هذه المعدالت.المتعددة في صعوبة مقاومة الض
كان من األفضل انتتاج سياسة تقوم على  االحقيقي المطروح بشأن السياسات في بلدان نامية كثيرة هو ما  ذ

يتم بدقة أكبر معدل واحد واستغلل اإليرادات الزائدة الناتجة عن ذلك لتمويل اإلنفاق لصالح الفقراء والموجه  ل
 مما يحققه تخفيق معدل ضريبة القيمة المضافة.

مراحل  تفرأل  أ  ذات وعاء واسعتتمثل السملت ا سلسع  ل رع   القعم  الم لف  فر كا دل  رع   
اهر  – أ  مدخبت اق تلج مص ال راال  أ  مخرجلت اق تلج  خصم الضرائبمع اإلنتاج المتعددة، 

السم  ا هم. اعع ر ذلا ال ف رىم إل ام التجلر  تياعل ال رع    ص جمعع م ععلتدم، فمص يقدم الع ل 
المطلل    خام  مل تيمأال مص  راال  أ  مدخبت إ تلجدم. االمع ة ه ل هر  ملص تياعل 

كص  داص اقعرادات طاال مرايل  مأع  اق تلج ) أ   كر ال رع    أ  م ععلت تجلرة التج ا ( ال
 التس ل فر تهاعف ترارات اق تلج ) أ   يا مل تس  ف ال رع    أ  رتم ا  ملل(.

ص كلص الخام   التسعير بالمعدل الصفريا عع ر الص عكاص معدل ال رع   المفرا    أ  الم ععلت افرا، اا 
استرداد الم أ  ع ال مط قل  أ  ال راال المدفا    أ  مدخبت اق تلج. افر هذل اليلل  عيق لأم هأة 

الكلمل لأ راال المدفا    أ  مدخبت  مأعلتدل اق تلجع . افر يلل   رع   القعم  الم لف  المامم  
لأتط عق  أ  ا ستدبا الميأر ايدل، عفرأل  أ  الالدرات معدل  رع   افر ، ال  الص الالدرات 

مبدأ . اعسم  هذا  تملدر ال أد المع ر ىعر ميمأ   أ   رع   ميأع   أ  القعم  الم لف 
اها القل دة المأخاذ  دل دالعل؛ اتيدد ال رع   الكأع  المدفا    أ   (destination principle)الوجتة"

سأع  مل  أ  السلر معدل ال رع   المياأ  فر م طق  ا ختالم التر عتم فعدل ال عع ال دلار مع 
أ  م دال الاجد  ها ال رع   القلام   أ  م دال استيقلق اقعراد لدذل الم طق . اال دعل لأ رع   القلام   

، يعل تسدد ال رع   إل  ال أد الا ال أداص الم تج  لأسأع   للمعدل المط ق فعدل، العر إل  ال أد الا المنشأ
 ال أداص المستدأك  لدل ا   للمعدل المط ق فعدل.

ترداد ال رع   السل ق الدامهل  ص المعدل الافر  اختبفل كأعل مص يعل  دم إمكل ع  اس اإلعفاءاعختأل 
 أ  مدخبت اق تلج رىم  دم تياعل ال رع    أ  المخرجلت فر هذل اليلل  الع ل. امص ثم فب 
عجا  تقدعم ال  مردادات  رع ع . اتد تتأثر ترارات اق تلج فر هذل اليلل   تط عق  رع   القعم  الم لف  

  ص ال رع    أ  المعلمبت الاسعط    تسترد.

                                                 
دا ر المرعكر، مثب،  900ال ف مقل ل كل م أ  مقدارل  فر إيدا  عثلت المسل دة الف ع  المافدة مص الا داق، تدر الخ راال9

دا را  92ع عع مص إعرادات  رع   القعم  الم لف   س ل تط عق المعدل الافر   أ  المااد المذااع ، عال التل مص 
 م دم. %30دا را المرعكعل إل  الى    12مص السكلص،  ع مل عال  يا  %30المرعكعل م ف إل  الفقر 
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التي يسوقتا مؤيدو ضريبة القيمة  91من بين الحجج القويةأداء ضريبة القيمة المضافة5-1-2
المضافة أنتا تعتبر شكل من أشكال الضرائب على درجة عالية من الكفاءة دفتل ثبتت صحة هذه 

 المقولة بالفعل؟
تط ق  رع   القعم  إص مص  عص الس ل الممك    خت لر ايتدل الص  ت عص مل إذا كل ت ال أداص التر 

الم لف  تيال  أ  إعرادات الك ر مص تأا التر  تط قدل، مع افتراأل تسلا  جمعع الورال ا خرا. 
اعهعر التيأعل ا تتالد  القعلسر إل   عأل ال تلا  الدال  فر هذا الخاام )اذلا  للط ع مع  عأل 

 92التيفولت التر   مجلل لأخاأل فعدل ه ل(.
علدى أن وجدود ضدريبة القيمدة المضدافة يدرتبط بارتفداع نسدبة  ول المطبقده لتدا()بالددوهناك بعدق األدلة

. اماص المارجم ال اف كأمال ارتفاع  ااعل الفارد ماص  يرادات ومنح الحكومة العامة  لى  جمالي الناتج المحلي
إجمللر ال لت  الميأر ا خفأل إسدلم تطل  ال را ا  فار إجماللر ال الت  الميأار، اتاد ععكار ا خفالأل هاذا 

سدلم اق فالال المعتالد لأ الت  ال را ار ماص  ارع   القعما  الم الف . اعقال ا ثار اقعجال ر ل ارع   القعما  اق
إل  إجمللر ال لت  الميأر ا ا مر الذ  تد عرجع إل  كااص الم لف   أ  اقعرادات كأمل ارتفعت  س   الااردات 

لت الجمركعاا  ا التاال فعللعاا  مااص  اارع   القعماا  ال اااا  ال اارع   ا خاارا فاار تأااا ا تتااالدات ا امااص ال ر هاال التعرعفاا
 92الم لف  فر تع ا  اقعرادات.

. فماال الااذ  عفساار هااذا وتحجددب هددذه النتددائج العامددة تباينددا كبيددرا بددين البلدددان فددي أداء ضددريبة القيمددة المضددافة
ما  الم الف  ا ساااال الت لعص؟ الا  ع لرة الخرا ملهر العاامل الممدع  إل  إ تلجع  اقعارادات الميااأ  ماص  ارع   القع

مص يعل تاامعم ال ارع   )كاللتعرعل الادتعق لأا الال ال ارع ر( الا ال عاا  ا تتاالدع  ا اساع )ك سا   الاااردات فار 
إجمااللر ال االت  الميأاار(؟ اعمكااص ت االال هااذل المسااأل   للتيأعاال ا تتااالد  القعلساار مااص خاابل الاار ط  ااعص ياااعأ  

   ذاتداال اا تتااالد ككاال. اتهاامل الهاام ال تاالا  ماال عأاار، مااع مرا االة  اارع   القعماا  الم االف  ا ااعص مااااافلت ال اارع
  عأل التيفولت الع ل:

                                                 
 معلر ا :آراال ه لا 1

 Emran, M.S. and J.E. Stiglitz, 2001, “On Selective Indirect Taxراجع  أ  اجف الخاام دراس  

Reform in Developing Countires,”   اهر دراس  ادرت  مص ال هرة الدارعJournal of Public 

Economics. 
التاار تاام تط عقداال  للفعاال الااعر إلاا   اارع   تعماا   مااص الط ععاار الص تعكاار ال تاالا  اساات لدهل إلاا   ااراال القعماا  الم االف 5

م لف  مثللع . اتهتمأ راال القعم  الم لف  الفعأع   أ  طلاف  مت ا   مص اق فلالات ىعر المي ذة امل إلعدل )راجع الد لل( 
 تمثر سأ ل  أ  إ تلجع  إعرادات هذل ال رع  .

اد  لل فع  أ  الداال الالدرات  تعج   ستث لال الالدرات مص هذل عقلل اليعل ل إص ا تملد  رع   القعم  الم لف  ع  مر الص عع1
ال رع  . االق لعل ال ورع  ه ل الكثر تعقعدا ممل تد ع دا،  ص سعر الارل ا/الا ا سعلر الداخأع  عمكص الص تتعدل لكر 

ال الالدرات كيج    تملد تااِ ص إل  يد مل آثلر ال راال  أ  تكللعل اق تلج. الدذل ا س لل  لدرا مل عستخدم تيسص الدا
 رع   القعم  الم لف . امع ذلا تهعر الدراسلت التجرع ع  التر الجرعت ممخرا إل  الص اجاد  رع    أ  القعم  الم لف  

 .Desai, M. Aعرت ط  ل خفلأل التدفقلت التجلرع  فر ال أداص ال لمع  )يعل   عاجد تأثعر دال فر ال أداص مرتفع  الدخل(:

and J.R., Hines Jr., 2002, “Value Added Taxes and International Trade: The Evidence” 

(mimeo, University of Michigan). 
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يرتبط مدى أهمية كذلا لف تأثعر مأمار  أ  اقعرادات   ن معدل ضريبة القيمة المضافة المعياري
اهذل مسأل  التجارة للقتصاد المعني ارتباطا موجبا ذا داللة بحصيلة ضريبة القيمة المضافة. 

مختأف   ص مقدار ال علدة اق لفع  فر اقعرادات الكأع  لأيكام   تعج  لتط عق  رع   القعم  الم لف  
 .فر ا تتالدات التر عكاص فعدل لأتجلرة ا ص ممثر

االيد الس لل ذلا الص تط عق هذل   ن عمر تطبيق ضريبة القيمة المضافة له أثر  يجابي ملموس.كما
ص مع كثرة التجلرل فر هذا الادد؛  ع مل عاجد تفسعر آخر مفلدل الص ال رع   اا متثلل لدل عتيس ل

 السملت ىعر المهلهدة فر تامعم هذل ال رع   تتيسص  مرار الاتت

يوجد ارتباط موجب قوي بين معدل اإللمام بالقراءة والكتابة وبين الحصيلة المتحققة من ضريبة و 
 القيمة المضافة.

عدلعص الماج عص ا  أ  اا د   ل رع   القعم  الم لف  فر ال أداص تاجد الدل   أ  الص ال طلق  عص الم
التر تستخدم معد ت متعددة عمثر تأثعرا ماج ل الع ل  أ  إعرادات هذل ال رع     د معدل مععلر  
ص كل ت هذل ا دل   ععف  مص الاجد  التجرع ع  ا  تاأم  للتأكعد السلسل لتااعلت  أ   مععص، اا 

إص  رع   القعم  الم لف  تتسم  للتعقد الهدعد، اهر  رع   مكأف فر يقال أحيانا و السعلسلت.  اععد
دارتدل، امص ثم فدر   تبام ال أداص ال لمع  . االااتع الص التيأعل ا تتالد  القعلسر (91)تط عقدل اا 

 ,المهلر إلعف ال بل عا م الص إعرادات هذل

معدل اقلملم  للقراالة االكتل   امص ثم عفترأل الص عكاص لدعدل ال رع   تكاص ال أ  فر ال أداص التر عرتفع فعدل 
 تدرات إدارع  الف ل، مع افتراأل تسلا  جمعع الورال.

ىعر الص الق ع  اليقعقع  هر مل إذا كلص الداال  رع   القعم  الم لف ،   د مستاعلت الت مع  ا د  ، الساال مص الداال 
هذا ا مر  أ  التكللعل التر ع طا   أعدل تط عق تأا  راال الخرا  دعأ  تيقق إعرادات مسلاع . اعتاتل 

ال رع  . اعمكص تيأعل تكللعل الماارد فر هذا الادد إل  تكللعل إدارع  تتيمأدل الدعالت ال رع ع  اتكللعل 
امتثلل عتيمأدل المكأفاص. ا ورا لأدار الذ  عمكص الص تمدعف  رع   القعم  الم لف  كعلمل مسل د فر التمععر 

لدعالت المختا   تياعل ال راال ا عص المكأفعص ) ص طرعق التهجعع  أ  إرسلال ثقلف  إمسلا السجبت داخل ا
 أ  س عل المثلل(، فقد تقترص  رع   القعم  الم لف   تكللعل تياعل مرتفع ،   سعمل فر ال داع ، الك دل تط ق 

 .  جلى ك عر رىم ذلا
ال رع   تقل  اارة مأماس    دمل تكاص  رع   القعم   اثم  اتفلق ااسع ال طلق  أ  الص تكللعل تياعل

 يعل إص المعدل الاايد ايد التكأعل المرتفع عمدعلص إل  ا خفلأل تكللعل تياعأدل  س عل.  (95)،الم لف   سعط 
                                                 

International A Review of Value Added Tax (VAT) Administration in NigeriaOlaoye Clement Olatunji17

Business Management: 2009 | Volume: 3 | Issue: 4 | Page No.: 61-68 

عمكااص ا طااب   أاا   عااأل اقرهاالدات فاار الدراساالت المختأفاا   ااص تكااللعل تياااعل  اارع   القعماا  الم االف  فاار  أااداص 90
. اماااص المقااادر الص التكاااللعل اقدارعااا  التااار تتيمأدااال اليكامااا  (OECD)م ومااا  التعااالاص االت معااا  فااار المعاااداص ا تتاااالد  

دا ر المرعكاار لكاال مسااجل ساا اعل،  900 االم ت أاا  ياااالر  لتط عااق  اارع   القعماا  الم االف  افااق  الف اال المملرساالت   هااكل
دا ر المرعكار لكال  200 ع مل تال تقدعرات تكللعل ا متثلل ل رع   القعم  الم الف  افاق  الف ال المملرسالت  إلا  يااالر 

http://scialert.net/asci/author.php?author=Olaoye%20Clement&last=Olatunji
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اعسااتفلد مااص ا دلاا  المتلياا   ااص ال أااداص المتقدماا  الص  اارع   القعماا  الم االف  التاال تكأفاا  مااص ال اارع    أاا  الاادخل. 
الص المسااأل  ا هاام فاار هااذا السااعلق هاار ماال إذا كل اات  اارع   القعماا  الم االف  الكثاار الا التاال تكأفاا  مااص ا هااكلل ىعاار 

ذا ماال الجرعاات هااذل المقلر اا  فاار  ال دعأاا  ل اارع   الم ععاالت اخلااا  مااص ال ااراال التاار يأاات تأااا ال اارع   ميأداال. اا 
فرعقعاا  ال لطقاا   لق جأع عاا ، عت اام الص ال ااراال ساات  مااص ال أااداص اقفرعقعاا  ال لطقاا   للفر سااع  اساات  مااص ال أااداص ا 

السل ق   أ   رع   القعم  الم لف  لم عكص مص العسعر تيااعأدل. ففار ىارل إفرعقعال يأات  ارع   القعما  الم الف  
فر  مام اليل ت ميل ال رع    أ  رتم ا  ملل مص ال ا  الذ  كلص مط قل فر فر سل ت ل ا تمالد  ارع   القعما  

فر هارق إفرعقعال يأات تأاا ال ارع   فار  ماام اليال ت ميال  ارع   الم ععالت  أا  مساتاا الم تجاعص الم لف . ا 
التر كل ت  أا  ىارار ال مااذج القادعم فار الكام الال. اتاد تعاددت الاجاف الها ف  اعص الا وم ال ارع ع  السال ق ، يعال 

ذلااا المكااار ا  تقلاعاا   أاا   كل اات تط ااق  معااد ت متعااددة افااراق طفعفاا  فعماال  ع داال فاار  عااأل ا يعاالص ) ماال فاار
 استدبا الكمللعلت(، 

وعلى الرغم من االختلفات المتعددة بين ضرائب القيمة المضافة التي حلت محل الضرائب على المبيعات او 
 االستتلك خلل التسعينات او ماقبلتا، فتي تشترك معتا في سمات بالغة األهمية تشمل ما يلي  

  ال رع ر  أ  تعم الفااتعر السل ق ؛ اا  تملد  أ  ا لال  رع ر الاسع ممل كل ت استخدام طرعق  الخام
 تعتمد  أعف ال راال السل ق  )يت  فر اليل ت التر   ت ال تم م فعدل إ فلالات ىعر مبام (؛

   اا  فلال اق تلج ال را ر؛ ااجاد معدل ماجل ايعد الا   ع  معد ت؛ 

 خ ل  جمعع مستاعلت اق تلج لأ رع   مع است علد ج ال ؛افرأل معدل  رع   افر   أ  الالدرات اا 
ك عر مص تجلرة التج ا  االهركلت ا خرا الامعرة  لستخدام يد التكأعل؛ اتط عق معلمأ  مايدة  أ  

الذا عاعل القال، فر يلل  تأا ال أداص  أ  ا تل،  أص  رع   القعم   91اق تلج الميأر االااردات.
الكثر تعقعدا  ط ععتدل الا  أ دل الكثر تكأف  فر تياعأدل مقلر    لل راال السل ق   الم لف  المط ق  يللعل

 أعدل.  ل إ ف  ورا لأسملت المهترك  مع ال راال السل ق  مص يعل إجراالات خام ال رع   المسددة 
  أ  مدخبت اق تلج الا تعأعق سدادهل، فر لستيدال  رع   القعم  الم لف  الدا فر يل ت  دعدة إل 

 وقد وصفتا المروجون لتا بأنتا ضريبة تايعد ات سعط السللعل الخام ال رع ر السل ق .
 . لدل  اتتمه  مع القعم  التر ال عفت لأسأع .9
 ... الخ(.اق تلجج رسام  ااق لف )الخام ال راال  يَأت ميل مجما   مص ال إيبلع ،  .5
 دل.مرايأ فرلأتعدد  ال رع رمتسع  القل دة اتقأل مص فرم التدرل  .3
 تعف   عأل السأع ال رارع  مص ال رع  . .1
 أن ضريبة القيمة المضافة  للباحثان يتبينالسابق  العرق  خللمن و 

                                                                                                                                                         

اص ال لمعاا    داال مسااجل ساا اعل. اتاامد  هااذل ا رتاالم  للاادا رات ا مرعكعاا  إلاا  الم للماا  فاار تقاادعر التكااللعل الم االورة فاار ال أااد
 تعكر تكللعل العملل  إل  يد ك عر.

رِ  ت  داال الخرا مثل  رع   القعم  الم لف    د مريأ  التا عع/ا ستعراد الا مريأ  تجلرة 99 يت   دلع  الثمل ع لت، ج 
عم  الم لف  لتال الجمأ /ا ستعراد. ىعر الص هذل الميلا ت لم تعت ر ميلا ت  لجي ،  ع مل ا ت ر تاسعع  طلق  رع   الق

 إل  مستاا تجلرة التج ا  تيس ل فر جمعع اليل ت. 
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ال عع، اعقاع   ادال يتمال   أا  المتساال اا رمأا  التار  اال رع   ىعر م لهرة تمخذ مص ال لاع   د  ه .9
 ت لل لسعر السأع.   دلتعال املرهل، االفقعر المعدم، 

الااايلل ا  ماالل ال  االال إ االفع  مااص مسااا دفاالتر ايساال لت اتسااجعل كاال الم ععاالت ت ااعل  أاا   .5
االمهااترعلت، فداار تتطأاال مااص التااالجر تسااجعل كاال م ععلتااف امهاااترعلتف كماال ارد فاار مرهااد  ااارع   

 القعم  الم لف  مل عجعأدل   ال  ثقعب .
التاااا ص ا تتااالد   عتساالاا مقاادارهل  أاا  الجمعااع  االختبل تاادراتدم ماال عجعاال م داال ماادخب   خااتبل .3

 فر المجتمع.
ت عفاار  عااأل السااأع مااص ال اارع  ، اهاار السااأع الماااد رة، االسااأع ال را عاا ، ماال عاجااف يركاا  اق تاالج  .1

لأ را  ، خلا   فر ول إ فلال التقلا  االساملد االم عادات، فعجعال الا بد سااتل  لأماااد الخالم، متخأفا  
 ع  .ا ل عل ؛  ص اق تلج عتجف داامل  يعل تقل ال ر 

التار دفعتدال  ال اراال مدخل لأت اعر االتب ل االفسلد، فقد تأجأ  عأل الممسسلت إل  ت اعر يجام .2
وللعدالدده يعددرق الباحثددان نقطدده ا خاارا، خلااا  فاار واال  اادم كفاالالة الجداال  ال اارع ر الم هاا ت
 التاليه 

  .وحكم اإلسلم فيتاالضريبه 3 -2
فار اليعالة عدادل  ا دفل افلاذا كالص  خللاا ؛ر ااص هللا، اذلاا  ع لدتاف   الدة  هعلص ع للاليعلة  فرإص ىلع  المسأم 

. اتد هعأ الماال   ا  اجال لا سالص العاعق لتيقعاق تأاا امل خأقت الجص ااق ر إ  لعع داصلتيقعق تأا الملع . 
تاار اهااتمأت  أاا  ، ام ااف ت وااعم اليعاالة ا تتااالدع  ال(50)الملعاا   جعاال ت وااعم جمعااع ال مللااف فاار سااعلق ذلااا التع ااد

 ااتر:
 الثراة، فكل ت اليكلم اقجلرة االعمل ااقرل... اىعرهل.  اكتسللا يكلم التر تتعأق  كعفع   -9
ا يكاالم التاار تتعأااق  كعفعاا  التااارل فاار الثااراة، سااااال الكل اات  لق فاالق؛ كأيكاالم ال فقاا  الااج اا  االااادتلت ام ااع  -5

 كأيكلم الهركلت االمسلتلة اا ستا ل .الا اليكلم ت مع  الملل؛ .اق فلق فر الميرملت
 لفاراد االتمكاعص ماص إها ل  يلجلتدمااليكلم التا عع االتر تدتم  ره ل  جمعع اليلجالت ا سلساع   لل سا   لجمعاع ا  -3

 لكمللع   قدر المستطل .ا
الفقااار ا لسااتقراال تأااا ال اااام الهاار ع  الااااردة فاار اليكاالم الثااراة االماالل، عت اام ال داال تعماال  أاا  الق ااالال  أاا  

تلمااال  فااار المجتماااع.الكص لمااال اكتاااا  العاااللم  ساااعطرة ال وااالم الرالسااامللر، االخاااذ معللجلتاااف، تعمقااات الداااا ة  اااعص  ت ااالال
ا ى علال االفقراال، االر الفقراال فر العللم ععداص  لل بععص اذلا  تعج  يتمع  لتط عاق ال والم ا تتاالد  الرالسامللر 

 الذ  عفقر الع لد اع دل ثراات ال بد.
 ا من ناحية الحكم الشرعي فتي محرمة من األوجه التالية أم
فااب ار ااا   كا داال تهاارعع ال خااذ مااص الكفاالر، الااعر مااص العقعاادة اقساابمع ، اهااذا عتعاالرأل مااع تالااف تعاالل :  .9

                                                 
 عراجع تفاعب:

-31،ص 2313االلكترونيدده ،دار  حيدداء للنشددر الرقمددى، الط عااف الثل عااف فقااف الميلساا ف ا جتمل عااف،،د ساالمر مودرت ط جاا  ، ( 2)
 ص43
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، اتالاااف  )ماااص  مااال  ماااب  لاااعر  أعاااف المر ااال فداااا رد(  راال مساااأم عمم ااااص يتااا  عيكمااااا فعمااال هاااجر  عااا دم
 كااار اال اااا تااالل: )مر اات فأتااال ر رسااال هللا   االيمااد ، اتاااد ارد فاار اااايعم مسااأم  اااص جاال ر  اااص   ااد هللا 

ف فأفقاات تأاات: عاال رسااال هللا كعاال الت اار فاار اا ااأ ثاام ااال  أاار  مااص َا ااا ععاااداص ملهااععص فااأىمر  أاار  فت
كاال التهاارععلت عجاال الص تمخااذ مااص الاااير،  الص    لاات آعاا  المعاارال(. ماال عاادل  أاا  مااللر ؟ فأاام عاارد  أاار  يتاا

 فلليدعل عا م تهرععل  متعأقل   للملل خلا .
 اام اقساابم  أاا  يرماا  ال اارع   التاار تمخااذ  أاا  ال عااع االهااراال فاار مااداخل الاا بد، اهاار تت اامص ال اارع    .5

الج ااا  ااااليل مكااار(  راال اليماااد اال اااا دااد   أااا  ا ساااتعراد )فااار  ااارع   القعمااا  الم ااالف (، تااالل )  عااادخل
 إذاايمااد  ااص ي  اال ) اقماالمفاار ال االر(  راال اليمااد ، اتاالل: فاار مساا د  المكاار )إص اااليل االياالكم  اتاالل 

 اجدتم  لهرا  فلتتأال(.
 مساأم إ   طعال  فساف(، القالاف امارئ)  عيال مالل  هر ملل عمخذ مص الي ف  معر اجف هار ر، لقالاف  .3

 أ  المسأم يرام مللف ا ر ف ادمف(  راال ال ا دااد اا ص ملجف .)كل المسأم  
عمد  الخذهل إلا   عالدة الساعلر الساأع الم دار   دال فار اقسابم،لمل را   اص معقال  اص عسالر تالل: تالل رساال  .1

  مص دخل فر هرال مص السعلر المسأعص لعمأعاف  أاعدم فارص  يقال   أا  هللا ت الرا اتعالل  الص عقعادل  ع و ام ماص(
 عام القعلم (  راال اليمد . ال لر

تارار  ارع   القعما  الم الف  ماص الكالفر الاذ  اللا م كال دال العاللم،  ماص فاعدم المساأماص ماص خابل  اتخلذجلال  .2
يابل  ارع    م وم  التجلرة الدالع ،  رلملال التعرعف  الجمركع ، مل د ل الدال  قلملال الجملرا ارسام اق تالج اا 

 القعم  الم لف  ميأدل.
م( ماال 9115)دعساام ر  91كاار اليااد المدتمااعص  للق االعل المللعاا  فاار مجأاا  )آفاالق الااا ل   االتجاالرة( فاار العاادد اتاد ذ

  املم لم وما  التجالرة العللمعا ؟ هاذا السامال عخطار ا  اف:)مص العص تعاأل الدال  اقعرادات العلم  اليللعا ،  عاد 
خلا   الص ج لع  اقعرادات العلما  ماص الجمالرا ارساام    ملم لم وم  التجلرة العللمع ، داامل    لل كل مص عدتم  ل

 مص اقعرادات العلم (. %10اق تلج وأت تهكل ياالر 
 تلاب : )الا يت  رع   القعم  الم لف  هلرة مرار تعأق  أ  الادر لأدخال لأم وملت المل ي (. اا لل

 من كل ذلك يمكن القول عن ضريبة القيمة المضافة  نتا 
 الفلتد ال رع ر جراال ا لت ام  لتفلتع  الم وم  العللمع .تعاعأل  ص  .9
 ج ال مص سعلس  التيرعر ا تتالد . .5
 تهكل رى   الدال المل ي  لأقراأل الر اع . .3
 س   لأدال الا ل ع  ا ستعملرع .لمل عقأل مص السعلر المااد الخلم الم اتمتأمر  راال الالدر  .1

طل تدم، اا  اعل  ل رامجدم امخططلتدم، إذ عقاال جال ماص تلاال: هللا    اجل الذ  يرم   مراهذا كأف مخللل 
عل العدل الذعص آم اا إص تطععاا فرعقل  مص الذعص الاتاا الكتلل عرداكم  عد إعمل كم كلفرعص. 

 حجج القائلين بجواز أخذ ضريبة القيمة المضافة 
ا خاذ  دال، اهام  اذلا تاد كفا ال مما ا  الارد   للرىم مص الص مهر ر  رع   القعم  الم لف  لم ع ع اا دلعب   أ  جااا 

 م.9115 لم  ال راال  أعدم، الكص ه للا الدل  اردت فر كتلل )يكم ال رع   فر اقسبم(، الالدر  ص دعااص
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ام اليادعل جااا  الخاذ المااال ال كلة( يدعل )فر الملل يق ساا أولتا  ، االذ  راا  ص فلطم    ت تعر، فقد ا  
 ال يل  فسف. فرمص ف ال الماال ا ى علال، اكمل ت عص ذلا مص التاال ا ام  الااردة  ال كلة مص الر ع  ىعر

 ثانيتا  أورد الكتاب ثلثة عشر اقتباسًا يمكن تقسيمتا  لى ثلثة أنواع 
 :التاالعتيدل  ص الخذ ا ماال مص ا ى علال اراي  ، افعف خمس  :ا الال ا  

  مل استد رت  خذت ف ال الماال ا ى علال اتسامتدل  أا  )لا استق أت مص المر  عقال  مر  ص الخطلل  .9
 الفقراال(.

عقال  أر كرم هللا اجدف: )إص هللا تعلل  فرأل  أ  ا ى علال فر الماالدم  قدر مل عكفار فقاراالهم، فارص جال اا  .5
 الا  راا اجدداا فم ع ا ى علال، ايق  أ  هللا تعلل  الص عيلس دم عام القعلم ،اععذ دم  أعف(.

مااص ا ماااال الاام عكااص فاار ماالل الماااللم ماال عفاار لخراجاالت  -العااد  الج ااد-الاار )ال ااف إذا تأاات العااد  عقااال الم   .3
العسااكر، اخعاال مااص ذلااا دخااال العاادا، الا ثاااراص الفت اا  مااص ت اال الهاال الهاار، جاال  لاماالم الص عاواال  أاا  

 ا ى علال مقدار كفلع  الج د(.
تكثعاار الج اااد لسااد يلجاا  الثمااار ايملعاا  المأااا المتسااع  إلاا ترر اال إملماال  مطل اال  مفتقاارا   إذاعقااال الهاالط ر ) .1

عاوال  أا   الصكالص  اد    إذاا تطلر، اخب  عت المالل، اارتفعات يلجالت الج اد إلا  مالل عكفاعدم، فأامالم 
ا ى علال  مل عرال كلفعل  لدم مص الملل، إل  الص عودر ملل فر  عت الملل، ثام إلعاف ال وار فار تاوعال ذلاا فار 

لر اىعر ذلا. اا  مل لم ع قل ذلا  ص ا العص  تسل   عت المالل فار  مال دم، خابل  مل  ال فارص المبت االثم
الق ع  فعف اليرا، ادرج  الماأي  فعف ولهرة... فر ف إص لم عفعل ذلا  طأت هاك  اقمالم، ااالرت دعلر ال 

  ر    ستعبال الكفلر(.
ماال عيقااق  اف الماااللم العلما  لأجمل اا ، كر هاالال  اعقاال الهااعخ هاأتات: )إص الياالكم الممثاال لمما  إص لاام عجاد .2

دار التعأاعم، اتع عاد الطارق، ايفار التار ، االماال ع، اا  اداد العادد لأادفل   اص الا بد، ارالا الص الى عالال ا ماا  
مال عيقاق  اف ال اراال تد ت  اا العادعدم، الام عمادال  لل اذل االمعا ا ،جل  لاف، اتاد عجال الص ع اع  أاعدم ماص 

 هلق الا إ  لت(.تأا الماللم داص إر 
المل كل ت هذل ا تاال ت عص  ا اى الص ا ماال تمخذ ماص ا ى عالال، فر دال   تااأم دلاعب   أا   ارع  القعم   .2

 الم لف  التر تمخذ   د هراال السأع  مص ت ل الفقعر االم ر.
 النوع الثاني واشتمل على ستة أقوال وردت في الكتاب 

 .ال كلة( امجلهد اطلاار اىعرهم كأدم عقال: )فر الملل يق ساااام  ص ال ر هرعرة اا ص  مر االهع ر  .9
ص استمرق ذلا الماالدم اهذا إجمل (. .5  اعقال اقملم مللا: )عجل  أ  ال لر فداال السراهم اا 
 اعقال اقملم الهلفعر: )إص ال ااال عتععص فر دل  أ  المسأمعص إذا يدثت(. .3
عجااال اااارل المااالل  ال كااالة،  للمساااأمعص يلجااا   عاااد الداال اعقاااال القرط ااار: )ااتفاااق العأمااالال  أااا  ال اااف إذا   لااات .1

 إلعدل(.
اعقااال ال ااا جعفاار ال أخاار: )ماال ع اار ف السااأطلص  أاا  الر عاا  ماااأي  لداام عاااعر دع اال  ااج اال  ايقاال  مسااتيقل ،  .2

كللخراج. تلل مهلعخ ل: اكال مال ع ار ف اقمالم  أاعدم مااأي  لدام: فاللجاال هكاذا: يتا  الجارة اليارار ليفاو 
 اام، ا ال الدرال اال اال السكا(.الطرق مص الأ
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اعقااال المااللقر، مااص المللكعاا   ل  اادلر: )تاوعاال الخااراج  أاا  المسااأمعص مااص الماااللم المرسااأ  ا  هااا   ااد ل  .2
فر جاا ل اودار ماأيتف فر  بد ا  دلر فر  مل  ل هذا لكثرة اليلج  لمل عأخذل العادا ماص المساأمعص، سااا 

الملل   اف. فداذا عقطاع  جااا ل ااص فار ا  ادلر، اا  مال ال وار فار المقادار مل عيتلج إلعف ال لر، ا عل  عت 
فار يالل يادال المااار  ال كالة الميتالج إلعاف ماص ذلا(.تادار هاذل ا تااال السات  ياال فاارأل ا مالم  مااال ىعار

تستاجل ذلا؛ كتجدع  الجاعق لأعادا، هاذا إص لام عكاص فار  عات المالل مال عفار. مال عادل  أا   ادم اجااد  والم 
 ع ر فر اقسبم كمل ها ماجاد ااص، إ مل هر يل ت تمخذ فعدل الماال مص ال لر يسل اليلج . ر 

كماال ال داال لاام تهاار إلاا  الخااذ الماااال مااص الفقااراال، الا مااص جمعااع ال االر  أاا  السااااال،  ل ت االر الص ذلااا معأااام يرمتااف 
، مال عادل ل هللا  فسال  إ  اساعدل  عكأا، اعقاال: اعسألا ا ملذا ع فقاص تل العفا لل رارة، إذ عقال    اجل: 

  أ  الص ا تاال   ت ط ق  أ   رع   القعم  الم لف .
 النوع الثالى  وهما قوالن 

، ع اار دل  أاا  الج لعاا : عقااال ا ااص خأااداص )يااعص تيتاالج الدالاا ، عسااتيدل اااليل الدالاا  ال اا اال  مااص القددول األول
ا سااق، ا أ  ال علص السأع فار المااال المدع ا (. اعقاال الع ال  الم لععلت، اعفرأل لدل تدرا  معأامل   أ  ا ثملص فر 

سااك   الماادص ال أاا  مااص سااك   ال لدعاا ،  رتفاال  ا سااعلر؛  ص المماالرم السااأطل ع  التاار تا ااع  أاا  ا سااااق  إص)
 اال عل لت تعت ر فر تعم  الم ععلت(.

ذا طأاال ماا دم القددول الثدداني ارماساادم مثاال الكأاال السااأطل ع  التاار  عمخااذ  أاا  الماااالدم، هاارال: عقااال ا ااص تعمعاا : )اا 
تا ع  أعدم كأدم إمل  أ   دد رماسدم، الا  أ   دد داا دم، الا  ادد الهاجلرهم، الا  أا  تادر المااالدم كمال عمخاذ 

الااج   فر الهر ، الا الكثر مص الخراج الااجل فر الهار ، الا تمخاذ ما دم الكأال التار اليادثت  ال كلة م دم الكثر مص
اكاف اىعار ذلاا. ع أخاذ ما دم إذا ا ع ، كمل ا ع  أ  المت العععص لأطعالم االثعالل االاداال االففر ىعر ا ج لر الهر 

  ل اا، اعمخذ تلرة  مص ال لاععص اتلرة  مص المهترعص.
اهاام ال المكرهاااص  أاا  الداال هااذل ا ماااال  أااعدم لاا ام العاادل  أاا  ماال عطأاال ماا دم، الااعر ل ع اادم الص عوأاام  ع اال  

لمطاالَل اص فدااذل كأاال تمخااذ ماا دم  ساا ل  فاساادم االماااالدم، فأااعر ل ع اادم الص عوأاام  ع اال  فعماال عطأاال م ااف... االماال ا
فر ذلا،  ل العدل ااجل لكل اليد ا أ  كل اليد فر جمعع ا ياال، االوأم   ع لى هرال م اف  يالل(.إص مال الاردل 

ج لعا  الال الدالا  تكااص الص ال ا أاما ص خأداص  ص تأاا المساأل  هاا يادعل  اص سا ل تأا  الج لعا  اكثرتدال إذ تالل: )
تأعأ  الا ااع  أ  ال لر، )الا ااع: جماع ا ععا ، اهاا مال عتاا    أا  ا هاخلم( كثعارة الجمأا ، اآخار الدالا  تكااص 
كثعرة الا ااع تأعأ  الجمأ . االس ل فر ذلا الص الدال  إص كل ت  أ  س   الدعص فأعست تقت ار إ  الممالرم الهار ع  

ماااص المااالل تأعااال، كمااال  أمااات، اكاااذا  كااالة  ال كااالة  ، اهااار تأعأااا  الا اااااع؛  ص مقااادارماااص الاااادتلت االخاااراج االج عااا
الي اال، اكاذا الج عاا  االخاراج، اجمعااع الممالرم الهاار ع ، اهار يااداد   تتعادا(. ثاام عم ار فعقااال: )... اهاا مااع 

ماال ع عااد ذلااا فاار هااذا م ااطر لااذلا  ماال د االل إلعااف تاارل ال االر مااص كثاارة العطاالال، مااع  عاالدة الجعاااق االيلمعاا ، ار 
الااخاار الدالاا   عاالدة  للماا ، فتكثاار ا سااااق، اعاامذص ذلااا  االختبل العمااراص، اععاااد  أاا  الاادال، ا عاا ال ذلااا إلاا  الص 
ت اميل. اتااد كاالص ذلااا ااتااع م ااف   ااالر المهاارق فاار الخرعاالت الدالاا  الع لسااع  االع عدعاا  كثعاار، افر اات المماالرم 

أا الرسام جمأ ، اال ل دل   ثالر الخعار. اكاذلا اتاع  ل  ادلر لعداد  أ  اليلج فر الماسم، االسقط ابى الدعص ت
الطااال، يت  ميل رسمف عاسل  ص تلهفعص، المعر المرا طعص. اكاذلا اتاع  أ االر الجرعاد  أفرعقعال فار هاذا العداد، 
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ل ا ، إذ إ اف يعص است د  دل رمسلمهل(.مص ذلاا عت ام ااتار:إص ال لتال لقاال ا اص خأاداص افتقار  قأاف إلا  ال  اها  اا م
 قاال الكاابم م تااارا  كاار عيأاال  ااف ماال يرمااف هللا مااص الخااذ الماااال ال االر  لل لطاال. فاال ص خأااداص عاارا الص فاارأل ا ماااال 

اا مااال المفرا ا  ماص  ال اراال التر لعست  أ  س   الدعص هر مملرم ىعار هار ع . اععت ار ا اص خأاداص الص تأاا
 هد تاريخية.أسباب اضمحلل الدول وزوالتا، ويستشتد لذلك بشوا

 المل القال الم قال  ص ا ص تعمع ، فر ف كسل قف الفتقر إل  ا مل   اال  اه . 
 تأا المقال  فر فال الطأق  أعف )فال فر الموللم المهترك  التر تطأل مص الهركلال(  الارد ص ا ص تعمع  

دا  قعا  الاما  المساأمعص. فقاد إص جاا   دم الخذ المكار االعهار كلص معأامل  لدا هذعص العاللمعص كمال هاا معأاام لا
 اص ال عاف تالل: )كتال  مار  اص   اد  القالرئ  عد فار كتالل ا مااال ال اف راا  اص ععقاال  اص   اد الاريمص ال ا الارد 

الاعر المكار،  الع ع  إل   دا  اص الرطاأة الص  اع  اص ال الر الفدعا  ا اع  اص ال الر الملاادة، ا اع  اص ال الر
(.الماال ا  ت خسااا ال الر الهاعلالهم ا  تعثاااا فار ا رأل مفسادعصفعااف:   اللمكر، الك اف الا خر الااذ  تالل هللا تعالل 

القال  أص الخذ  رع   القعم  الم لف  اتط عقدل  أ  ال لر فعف ماأي  لأمسأمعص، فداا تاال  لطال،  ص المااأي  
 هر مل  م  أعف الهر .

هر ل ، االمفلسد المستدفع ، إ مل تعت ار ماص اعمعد ذلا تال اقملم الهلط ر فر كتل ف الماافقلت: )الماللم المجتأ   
يعاااال تماااالم اليعاااالة الااااد عل لمخاااارا،   مااااص يعاااال الهااااااال ال اااالر فاااار جأاااال مااااالليدل العلدعاااا ، الا درال مفلساااادهل 
العلدعااا (.االخعرا  ه ااالا سااامال تاااد عت ااالدر إلااا  ا ذهااالص ال  اهاااا: كعااال تاااأتر الدالااا  اقسااابمع   ماااالدر مللعااا  تفااار 

    فقلتدل فر العدد اليدعل ؟ يلجتدل، خلا   عد اتسل
إص مااالدر الدالاا  اقساابمع  الدااماا  مااص ا ماااال ت قساام إلاا  ثبثاا  ال اااا  مااص يعاال مااالدرهل امااالرفدل اعمكااص 

 تااعرهل فر ال اال تهكل فر مجما دل مع ا ع  الدال  اقسبمع  الداامع .
   الدال :الا  : ا ماال التر تارل يسل رالا الخأعف  ااجتدلدل اه    لل مأكع

  فقلت ااردات

الخراج، العهار، الج ع ، الفرال، الم لام اخمر 
الركل ، مال ع اليدعد االاأل، ال  مال ع 

 الخرا مأا الدال .

 رالاماللم المسأمعص يسل  فراهذل تارل 
الخأعف  فقد تارل فر   لال المستهفعلت ادار 
التعأعم االطرق االجسار ااستابى ا را ر 

 اىعرهل.

 اتارل فر مالرفدل الثمل ع : ال كلة ثل عل :

  فقلت ااردات

 كلة ال ر ،  كلة ا  علم،  كلة التعدعص،  كلة 
  راأل التجلرة، اىعرهل.

الفقراال، المسلكعص، العلمأعص  أعدل، الرتلل، س عل 
 هللا، اا ص الس عل، الملرمعص، المملف  تأا دم.

تا عاع الماالدال  الخأعفا الذص الهالر   ل تفال  الجمعاع  دال اعتيارا  التارثللثل :  لل المأكع  العلم  اهار ا مااال 
  أ  الر ع   للتسلا :
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  فقلت ااردات

 ال ترال

 الماال المعلدص 
 الماال فلاأل الكدر لال

 الر لى السك  يدعد
 الر لى ا تال ت السأكع 
 اىعرهل مص المأكع  العلم .

 القعلم  عمل ع تفع الجمعع  ف

 للتسلا  لرفع المستاا  طلال الماالدل لأر ع  
 المععهر.

اع هأ يع مل تكاص ه للا طاارئ مثال الا   ل االفع ال لت اىعرهال ا  عكااص فار  عات  ال راال ه لا  لل را ع اها
 الملل مل عفر. اعمخذ مص ا ى علال فقط ا قدر اليلج   معر   ت ا  مهق .

 
 مفتوم حرمة الضرائبخلصة 

 لأفاااأ  ا لأفالهاارعع  اقساابمع  ال اااا ط العلماا   ال ساااق التلمااف رسااال ا ا ااعتعخأاام ال ليثاالص الاا  ا ااف تااد 
التالرعخ ال هار  فقالل: )هاذا سااتكم فاب ع  اتقم ا  ع  ار ص  فرالال دال  إسبمع   فرالمدع   الم ارة  فر أعف اسأم 

فعااف، اهااذا عهاا ف  ل ماالاالخااراج هااا الخااذ م أاا  مااص الماالل مقل اال دخااال ال االر الساااق امملرسااتدم ا  9 أعااف َخااراج( 
ال ااراال سااااال كل اات  أاا  الاادخل الا  أاا  الم ععاالت، اسااااال تلماات  ااذلا الدالاا  الا فااا  مااص ال لر)كأخااذ إتاالاات(. 

 .(59)الدال  اقسبمع  فرلذلا لم تكص ال راال ماجادة 
اتالف: )اليل المكر  5 قالف: )  عدخل اليل َمكر الج  (  ا أعف اسأم ذلا جأر لأفالا م اأ  ا ثم
. االيل المكر ها فلرأل ال راال مص ال أ  سأط  تهرععع  ات فعذع  ايت  جل ر ال رع   كأدم 3ال لر(  فر

 أعف اسأم: )مص  لأفاأ  ا قالفذلا، اتمأعو العقا   إ مل عددل إل  رد  ا  تداال  أ  ملل المسأم ل فرسااال 
الفقف اقسبمر  فرفدل  عد هذا اعل   لأيقاق الهخاع ؟ المل  ص ال راال  1ص مللف فدا هدعد( ت تل دا 

ا ل ط ذلا يسل مل  2الملل َلَيقًّل ساا ال كلِة(  فر أعف اسأم: )إصَّ  لأفيلل  اايدة لقالف اأ  ا فرفتفرأل 
كاص يعل عرج  ل عت الملل دخل ا  ملت إ مل ع فراها )ا ستقراأل  مللذكرل الهلط ر  للتاوعل  أ   عت ال

 (.، فب  د مص جرعلص يكم التاوعلع  تور، االمل إذا لم ع تور هرال، ا عفت اجال الدخل  يعل   عم ر
 :وعليتفيشترطلفرضالضرائب

 .ال تكا ل م تدالال تدلجلاي  -9
 . عتللمللفر دماجادملعكفر -5
 .ال ع فر عأىل ى علالفقطدا للفقراال -3

  دللمكاسعأىتجلر ال بدالكلفرةالميلر  م  ل للمعلمأ  للمثأع دمل أمأ دم لأفالقدط قعمرالفلراتر عل
 % 90لذلكفلل راا عمامل فعدلو أمأأملل،ا رع  الدخأفعدلوأمأأمتكس عص،فأتأ دل. تدفر ااذلكعأىتجلرالمسأمعص

                                                 
 عراجع تفاعب:( 5)

 ص39-93االلكترونيه ،مرجع سبق ذكره ص  الط عف الثل عفا جتمل عف،فقف الميلس ف ،د سلمر مودرت ط ج  ، 
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 الاالماوفع للتفأتم دل   ع دل عاع للم  ع ع لل أداص، اعتدر م دلا ى علال ع ملعاع عأىللفقرافر % 10 اتاال 
المل راا للم ععلت فوأمدلالهمأم دلتاع كبلمهترع اَم ِم لل لسأعر (. يلل الماوفعصفر)

 :هذهلليلل فراالسما  للذع ع طريلص .رفعل سعلرفعكا تأثعرهل أىللفقراالالك ر كثعرم دعأىل ى علالفر مهتٍر؟كملال دلتسل د
ملذاتيلالم وم التجلرةالعللمع   -WTO 9لل راا رلىأتأيدال تسعىرلعف؟ال تسعىرلىخف 

جمععللدال طرى فرممكص؟ أاتعدُّإلملادلكأعلع هكأيلل مثللع ،ثمأ عت لهىمرهياالرالس 
  رامجدمل  تخل ع  مع التمع  ؟فرهعلرخف لل راال

 مك  لتهجععل ستثملر؟ثمأملذاتأجأالداقلىللم لطقلليرة؟اللعساعجلد قعجمرافع خللع م لل راا  أد ىرسامم -5
 الهر راهعتختأفع لل رع  م يعثمفدامدل 9 ال كلةلعست دعب   رعراداتللدال العلم  :الدارا جتمل عأأ كلة

 المبحى الثالى

 لتطبيق الضريبه على القيمه المضافه فى مصر.الضرورات والمحاذير 

 مقدمه  

، فللممعد عقال: إ ف سعكاص معلرألممعد ا مهرا  تل اص ال رع    أ  القعم  الم لف  الا م  عص اص 
عقال: إص ال عا  ا تتالدع   معلرألخطاة ي لرع  فر تيقعق المسلااة االعدال  فر التكأعل ال رع ر، اال

اعا لت اه لا   اا جتمل ع ، االا ر ال رع ر ىعر متاافر فر الاتت اليل ر قادار هذا القل اص.
ل  مل  عد اص، مل تد عأج  المهر  إل  التعدعل ثم ا دعدة سال تودر خبل تط عق هذا القل  لتعدعل لف، اا 

الط قتعص )الم ع (  اا علر ذلا  أ  ا ستدبا االمدخرات   أ  دذل ال رع  لآثلر اه لا التعدعل.
اليلل  ال تد عمد  ال  إي لط لدا الفقراال فر هراال السأع لمسلااتدم مع ا ى علال.معسار ما)الفقعرة(، م

اذلا ععرأل ال ليثلص ف   الدخل المرتفع عدفع التل مص ميداد الدخل  لل س   لدخل كل م دمل فاليل 
 .لتط عق ال رع ف  أ  القعمف الم لفف ف  مارهذا الج ال ا رارات االميوارات 

ويتساءل الباحثان بعد العرق السابق   هل يتلءم تطبيق الضريبه على القيمه المضافه المناخ االقتصادى 
 ؟ وهل يؤثر ذلك على استمرار المشروعاتفى مصر؟  الحالى

  قبل االجابه على التساؤالت يعرق الباحثان 

 :55فى مصر)المشروع( ملمح قانون الضريبه على القيمه المضافه3-1

                                                 
 عراجع  أ  اجف الخاام: 1
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يللعل ف   ال رع ف  أ  القعمف الم لفف ها التطار الط عع  لأ رع ف العلمف  أ  الم ععلت المط قفععت ر  تط عق 
تط عقدل ف  ىلل ع  دال العللم ااستجل   لمطللل العدعد مص فالت المجتمع كمل االت  ا يسر  9119مار م ذ  لم

ادار تل اص ال رع ف  أ  الم ععلتس ق ذكرل ف  يل المهكبت ال لجمف   تط عق   ال رع ف  أ   لملاف اا 
 :ععرأل ال ليثلص  ل عأل سملت مهرا  القل اص القيمه المضافه

 خ ا  كلف  السأع االخدملت )ميأعف اا مستاردل(اف  كلف  مرايأدل 

 مرا لة الط قلت الفقعرل االمتاسطف مص خبل الجداال الت  تمر ميدادا الديل 

 تايعد سعرا ل رع ف لأق لال  أ  الخبل يال فا  ال رع ف ف  المخبت   ف ف  الم ععلت 

 تايعد يد المسجأعص.-ياعلتعسعر إجراالات الت-تيقعق العدالف-همالع  الخام 

  اخ ل  التارعدات الب مف  ىراأل التسأعم لأدفل  اا مص القام   سعر افر لتقأعل  لال ال رع ف
  أ  الجدلت المعفلل اخام اا رد  رع   المدخبت

 تعدعل فترة ا يتفلو  للدفلتر لخمر س اات  د  مص ثباثف كمل ف   راال الدخل 

 لقل اص  عص ملها مستيق لأمسجل لدا الماأيف امل ها ااجل ا داال  لا جاا  اجراال المقلاف  قاة ا
 تل اص  رع   اخر تط قف الماأيف

    ف  ق التعاعأل   قا فتعدعل  م العقا لت  جراام التدرل ال رع   لأمبامف مع اخكلم  دم دستارع
لال مع  لت  المهرا لت اكذلا مااد تتعأق  للملال ا  فلال المم اى داخل الم لطق اليرل لأمس19لس   99

الت  تعمل داخل الدالف مع م يدلمع ل اخأرا لسر   رد ال رع ف ف  اتت اتل مص المهرا لت ا خرىمع 
 ا ع جداال لأسأع المعفلل اكذلا الخدملت االت  تددل ال  تيقعق العدالف امرا لة ميدادا الدخل.

ا تسلق مع التاجف العللم  ف  تط عق ال راال ا  ورل سرععف لمهرا  القل اص عت م لأ ليثلص ميا ت 
الت  اكدت  5091ىعر الم لهرل ات فعذ القاا د الدستارعف الااردل  دستار جمدارع  مار العرع عف 

 أ  ت مع  ماارد الدالف اتتيقعق العدالف ا جتمل عف االت معف ا تتالدعف االت ام الدالف  ل رتقلال  لل ولم 

                                                                                                                                                         

 ،الجمععف المارعف لأمللعف العلمف اال راال،الممتمر ال رع   العهرعص مبمم تل اص ال رع ف  أ  القعمف الم لفف  
جلمع  -دار ال علفف-المارعف،تل   الممتمرات الك را اهتراا مع  كأع  التجلرل جلمع   عص همر ،ماأي  ال راال 

 .5091ف راعر  51القلهرل،- عص همر
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اليدعثف الت  تيقق العسر االكفلالل ف  تياعل ال راال ااص اداال ال راال ال رع ر  ات    ال وم 
 ااجل االتدرل جرعمف.

 ؟ماذا يجب على المشرع أن يراعي عند  صدار قانونالضريبة على القيمة المضافة
ة المضافة شرع عندما يصدر قانون الضريبة على القيمانتتى العديد من رجال الفكر المالي والضرائبي  لى أن على الم  

 مراعاة ما يلي عليه 
 مصلحة الدولة  توافر بغزارة الحصيلة منتا ووفرتتا. -أ
مصلحة المكلي مراعاة توزيع التكليي الضريبي بشكل يحقق العدالة والمساواة بين المكلفين وكل  -ب

 حسب دخله وأرباحه.
 اقتصاديحقيق تقدم مصلحة المجتمع   ن الغاية من فرق الضريبة على القيمة المضافة ت -ت

ومحاوله لسد عجز  والتي تظتر جليًا بما تقدمه من خدمات للمجتمع -واجتماعي وزيادة الرفاهية لجميع أفراد المجتمع 
 .الموازنه 

  نجاح الضريبة على القيمة المضافةلوسائل وهناك 
السلع والخدمات لتستيل  مراعاة مبدأ العدالة االجتماعية بوضع نسبة واحدة على القيمة المضافة لجميع -1

 .التحاسب الضريبىعملية ا
 تعديل نسبة الضريبة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج حسب السلعة أو الخدمة. -2

والتي  -مثال وضع نسبة ضريبية منخفضة جدًا على السلع األساسية للفرد.وضع نسب مرتفعة على الكماليات 
 ير المباشرة بشكل تصاعدي.قييم الضرائب غيجب أن يتحملتا األغنياء وت  

 دخال الضريبة على القيمة المضافة  لى قائمة الضرائب غير المباشرة في اقتصاد السوق، وهذا يتطلب  -3
 وذلك على العديد من المستويات ومنتا  -رؤية الباحثان-تحضيرات لمدة سنتين أو ثلى سنوات

 الضريبيه اإلدارات  -1
 )الطبيعي أو االعتباري(.الشخص  -القطاع الخاص  -2
 .والعبء الضريبى المستتلكون ووضعتم االجتماعي من حيى الدخل -3
البحى والتقصي عن الفوائد المرجوة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيى ال يمكن التوصل  لى  -4

طرق مراقبة  والفرق. نتائجتا  ال بحصد نتائجتا نظريًا وعمليًا، لحصد النتائج المنتظرة وخاصة تحديد  جراءات
 طرق تحصيلتا.. و.وماتحتاجه من حسابات منتظمه ورقابه دقيقه آلية المحاسبة لفرضتا -التطبيق.

ضرورة االهتمام بالنواحي االقتصادية وحدود الضريبة ووفرتتا، وسرعة تحصيلتا، وربطتا بين المفتوم  -4
 االقتصادي واالجتماعي.

ومن اإلدارة الضريبية التي تصدر التكليي بالضريبة على القيمة  جل()المسالصدق واإلخلص من المكلي -6
أن تنظر  لى أن المكلفعضو متضامن مع الدولة وعليه مساعدة اإلدارة  االداره الضريبيهالمضافة، وعلى 

 الضريبية من خلل 
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 ةما يترتب عليه تطبيق مبدأ المساواة أمام األعباء العامم التعريي برقم أعماله الحقيقي
فرق الغرامات في حال تحقق  التأخير في تسجيل النشاط التجاري.  -التفتيش.مثل اإلجراءات القانونية 

في حال عدم مسك سجلت خاصة بتذه  -اكتشاي الموظي المراقب أن الضريبة أقل مما كانت عليه.
 .)اسخدام نظرية الردع(الضريبة

 المقومات المطلوبه للقانون 

يستدعي أن يقوم على األسس  مصر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة في البد من اإلشارة  لى و 
 التالية 

 .تعدعل الدعكل اقدار  ال رع ر اتيدعد دار القطل  العلم االخلم فر دفع هذل ال رع   اىعرهل-9

 .لبستفلدل ف  يل مهكبت التط عق ا ستعل    للخ رات ا ج  ع  اخلا  دال ا تيلد ا ارا ر -5
ا ستثملر فر   أ ال  تهكل هذل ال رع     ال   أ  المااطص المستدأا ا أ  سعالتف ال قدع ، االع ل  ال  تمثر -3

 مار

، ا م إتتالد الول لبتتالد الرسم   تكاص إيدا الاسلال القل ا ع  لأيد مص ولهرة التدرل ال رع راص -1
ار ال رع ر، يت   ستطعع الص  قال  عد فر دل فر ا مل عسل د  أ  ا دخلر اا ستثملر ا أ  تيقعق ا ستقر 

الاتت الم لسل ا هكل تدرعجر رعثمل عتم تطاعر الجدل  اقدار  ا علدة الا ر لدا المكأفعص، ا عد ا اى الرمع  
الص  قال:إص هذل ال ورع  ىعرت فر ا سعلر  لل س   لأمستدأا الفقعر ا دالت ا  ا تتالدع  ايلج  المجتمعرلعدل.

 لرفلهع  ا تتالدع اا جتمل ع .اا  فللعكسداالايعمتيقق لف ا

 قد تزيل وتنتي بعق التشوهات القائمة في نظام الضريبة و الصعوبات التي ستواجه هذه الضريبة، 
 :معه ما يستدعيمصر مفي على المبيعات 

التاد  إل  الاعا لت التر تد تودر مص خبل تط عق  م المهرا  المقترى لدذا القل اص اخلا  فعمل 
هل عاجد  داامرات   إجراالات تط عق تل اص ال رع    أ  القعم  الم لف  ا ولم تط عقال رع عف عتعأق: لقدارة 

  وعموماالقل اص...؟الرجع  فر ول هذمص خبل التجلرة الخ المارعف ايتملل ليدال تهاهلت فر تقدعر الم تجلت
فرص ال رع    أ  القعم  الم لف  تد تق ر  أ  التهاهلت التر كل ت سلادة فر ال وم السل ق ، االم اعل التر 

تيققدل ال رع    أ  القعم  الم لف  الف ل  كثعر ممل تيققف ال راال ا خرا التر تد ع هأ   دل تهاهلت  أ  
 ا ، ام دل اعا   تيدعد يجم ال رع   الميمأ   أ  السأع   دت ، مل عمد  إل   دم مستاا تجلر الجمأ  االتج

إل   ام دل مار  است  الدل  طرعق  تتيقق معدل العدال  االمسلااة لأم تجلت ا خرا اها مل د ل معوم ال أداص
لسأعم  االثقلف  ال رع ع  اختعلر تط عق ال رع    أ  القعم  الم لف   عد استكملل تأا الدال لأ عا  الايعي  اا

 فر المجتمع المستدأا مع المستدأا ا أ  تدم المسلااة  ع دمل فر تيقعق تأا ال عا .
 قبل  صدار هذا القانون لألسباب التالية  -النتا من المحاذير-وهذاما يجب أخذه بعين االعتبار
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فر يعص الص  عأل  راال الم ععلت  ص ال رع    أ  القعم  الم لف  عتم خامدل  للكلمل مص الالدرات  -1
اال راال الم لهرة   تقدم هذل المع ة، عجل اق داد إل  التيال مص  رع   الم ععلت إل   رع   القعم  الم لف  

لس    19 اص لاكذلا الق ( 9119/لس  99) اال القل اص  ف ا كل دت  امعرف  ادراع  لمطلرى هذل ال رع   ا 
ا مر الذ  عجل الص عمد  إل  إيبل هذل ال رع   ميل .  لأ رع   الم لهرة اتعدعبتف، اا ثر  لل س 5002

يبل ا  العدعد مص ال راال االرسام، ام دل  أ  س عل المثلل ال رع    أ  القعم  الم لف  اا ل   السعلي  ا 
اكذا معوم  ال رع    أ  القعم  الم لف  ميل  رع    أ  الر لى الم ععلترص  راال الم ععلت  أىمستاا التج ا 

ال راال اليلدع  المريأ  سااال  أ  مستاا تلجر الجمأ  الم الم ت  الا ل ر   تط ق  أ  الالدرات إ  ال دل 
تس ل  علدة تراكمع  فر السعلر الالدرات، ا أعف فرص إيبل هذل ال رع   ميل تأا ال راال لص عمعر مص 

 .الا ع ال رع ر  لل س   لأالدرات
لأمادرعص، اال تلا  تتاتل   داذ  أ  يرك  السعلر الارل )فقد ت خفأل تعمتدل(  الا ع ال دلارقد يسوء ف

 تعج  ل علدة المهترعلت مص الالدرات استجل   لأتمعر فر ا سعلر اكرد فعل مص المادرعص تجلل التمعر فر 
   السأع المستاردة. السعلر الم ت  االخعرا  كرد فعل لأمستدأكعص الميأععص تجلل التمعرات ال س ع  فر ا سعلر لماأي

اا دل  الماجادة فر كل مص جمدارع  اللمل عل الفعدرالع  اكارعل تهعر إل  ال ف ر مل تكاص اليكام  تد تلمت  تعاعأل 
المادرعص  هكل ىعر كلل فر ول ال راال التراكمع  القدعم ، ا ذلا فرص  لاد تط عق ال رع    أ  القعم  

التراكمع   أ  السأع  اذلا الميتاا عختأل مص م ت  اخر يسل الم لف  ها التخأم مص ميتاا ال راال 
 درج  التخام ادرج  التا عع.

 ومقدار استفادة التجارة من التحول للضريبة على القيمة المضافة يعتمد على اآلتي 
إ تلج  الفعل ا عجل ر لأم تجعص تجلل التمعر الذ  عيدل فر  س   السعلر إ تلج الالدرات  س   إل  السعلررد  -1

 السأع الميأع .
  ا ع  استجل   مستدأا السأع  المادرة لأتمعر فر السعر. -5
عر الساق لأسأع الم تج  ا ستجل   السأ ع  لأمستدأا الميأر فعمل عتعأق  سعر الساق لأااردات مقلر    س -3

ل ا أملال ال راال الص قد ال دا العدعد مص رجلف المياأ  تختأل مص دال  إل  الخرااعرا ال ليثلص اص  ميأعل .
المياأ  لكل هذل العاامل تعتمد  أ  الورال الخلا   كل دال ، اتد تختأل المياأ  اختبفل  ك عرا  مص تطل  

اخر، ىعر الص الفر التمععر تد   عكاص ك عرا  اعرا ال عأل الص ال رع    أ  القعم  الم لف  تد تسل د 
تم تعدعل السعلر الارل اا سعلر الميأع  كر تعلدل الثر الالدرات  أ  المدا القاعر، الكص سر لص مل ع

ال رع    أ  ا سعلر ال س ع  لأسأع الميأع  اا ج  ع  اهذا مل  جدل فر تطار سعر الدا ر ا معركر االعارا، 
ايع مل عتم   ط السعلر السأع االخدملت الا السعلر الارل فأص عكاص لأ رع   العلم   أ  القعم  الم لف  ال  

  أ  الااردات االالدرات. تأثعر
المل ا  وم  التر تعفر الا تخ ع لسعر الافر تطل لت مدم  مص ا تتالد اخلا  المذاال ااقسكلص االخدملت 

ميل السأع ا ستدبكع  فرص ذلا عع ر ا خفلأل كل مص الالدرات االااردات اعكاص ا ثر الميتمل قدخلل 
 تدرعجر فر الالدرات. ال رع    أ  القعم  الم لف  ها يدال ا خفلأل

 على المبيعاتحلل الضريبة على القيمة المضافة محل الضرائب الضرورات إل



 - بب -

 

دة لأ رع    أ  القعم  الم لف  تعد اسعأ  لت هعط الالدرات، افر ول الجلت ع  ها فر الص إيدا اليج  المم 
ىعر الم لهرة العر الم لهرة عمكص    دال  الص تجر  تعدعبت  أ  سعر السأع  المادرة  ص طرعق ال راال 

 ك راال الدخل ا راال ال ملص ا جتمل ر.
  ص ال رع    أ  القعم  الم لف  التر التعمت فر )ال ا و ر(:(23)افر ميل رة  راعر ا داق ال قد العر ر 

لفت إل  الص  رع   القعم  الم لف  تكتسل الهمع  إ لفع  لكا دل مص اليد الهم الع لار المدم  فر التكلمل 
ابى ا تتالد ، اخااال  قابى مللع  الدال ، كمل لفت إل  الص هذل ال رع   فر دال ا تيلد ا ارا ر لا

لع ت دارا  فل ب  فر دفع  مأع  الايدة ا تتالدع ، االص هذل ال رع   فر الدال ال لمع  الدخأت إعرادات  رع ع  
  دعأ  لاعرادات مص التجلرة الخلرجع   أ  الثر مل عأر:

 خفأل ال راال -ال
خفأل التعرعفلت الجمركع التر هدفت إل  فتم ا تتالد ارفع كفلالة تا عع مااردل اتع ع  م لفستف العللمع ،  -ل

االهلر إل  الص  عأل الدال العر ع  ات عت  رع   القعم  الم لف  كع ار مص   لار اقابى، اد مل  
اعسع  )اقعرادات ال فطع (، ام دل )الج اار اا ردص لمع ا علت الدال   عد الص ا خفأل ا  تملد  أ  الماارد الر 

امار ال  لص االممرل اتا ر االساداص(.امص رال  المختاعص، امص إيدا الدراسلت المتعأق   للدعكل ال رع ر 
  لى ما يلي  الباحثان الى  خلصي

اتاسعع تل دتدل،  الص تجعل لأ راال ىعر الم لهرة كف  ا رجيع ، ااستيدال ال رع    أ  القعم  الم لف 
 لتسجل الىأل السأع االخدملت الم تج  لتعاعأل ا  خفلأل المتاتع مص ياعأ  الرسام الجمركع .

مل تقام الدال   ف مص يملع  ليعلتف االمبكف ايرعتف  مقل لتعت ر ال رع   مقل ل الت يع  التر عقدمدل المكأل  دل 
 ل  ااولافدل الا يت ال رع    للمطأق:االدفل   ص مالليف، امع التطار الي لر  لمفدام الدا 

ااج ل  تل ا عل ثم تطار مفدامدل، االا م الت امل  عقع  أ   لتق الفرد تجلل الدال  لتمطع   فقلتدل لماأي  المجتمع 
 للعمام، ا مر الذ  دفع  للعدعد مص رجلل الفقف ال رع ر إل  القال إ دلإدارة مللع  اتتالدع  ذات مفدام 

ص ال ولم ال رع ر  مفدامف المعلار عيدل آثلرا  مص هأ دل تيقعق الهدال الت مع  ا تتالدع  اجتمل عأذلا:فر
اا جتمل ع  فعمل إذا استخدم هذا ال ولم  هكل جعد ا وعل ا لدل مص الجل الص عيقق المسلااة  عص جمعع ا فراد 

 االجتماعية. أ  اختبل هراايدم 
 بيل المثال ما يلي ويمكن وضع خلصة لتذه اآلثار ومنتا على س

ا ستدبا، ا دارل عمد  إل   ن استقطاع الضرائب المرتفعة من أصحاب الدخل المحدود يؤدي  لى تخفيق  -1
تخفعأل ا دخلر، االع ل  فرص فرأل  راال دخل مرتفع   أعدم سعمد  إل  ا خفلأل الفر الدخل الميتج  

 ملر.اهذا:مل ع ط قعأىلل رع    أ  القعم  الم لف  للقطل  ا تتالد ، ا للتللر فر دل تمثر فر يجم ا ستث
إص  علدة ال رع    أ  الفر دخل ال  هرك  سال تمد  إل  ا خفلأل العلاد  أ  الملل المستثمر، ا للتللر  -5

                                                 

 يراجع تفصيل 5)
 ،مفتوم القيمة المضافة والضريبة عليتا،نذير سنان ا/

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=432&id=6082&category=banks 
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 ا خفلأل ا ستثملرات.
 طلت  المكأل. - للعمام  -عجل ال  تتعدا ال راال  -3
ت ال لها   ص ال هلطلت المتعأق   للمهلكل ا جتمل ع  مثل ا  تملد  أ  تخطعط ال راال  أ  اقعرادا -1

اقعرادات التر تيال  أعدل هركلت التطاعر العقلر  التر تكاص ىلعتدل تافعر المسلكص لذا  الدخل الميداد/ 
 االممسسلت التعأعمع  االع ل  العمل  أ  إ فلال المهلرعع الت ماع  التر تقام فر م لطق جمرافع  معع   

هلمب   -الا يت تد ا إل  تطاعر تاا د ال راال  مارإل  القال  أص اليلج  فر  ال ليثلص  خأمعدم اممل تق
 تيقق مل عأر:عمهرا  ال رع    أ  القعم  الم لف   يعل  -
فر ال راال يسل دخأف سااال ال لت   ص الر م  المارا المسلااة: عجل الص تت لسل مسلهم  يق المااطص  -9

،  يعل عهمل ج عف ( 9200  اجال رفع اليد ا د   المعف  مص ال راال  مل   عقل  ص )الا ا جر، إ لف  إل
 الايلل الدخل الميداد االعملل مص  رع   الرااتل اا جار.

المبالم : تيدعد ال مص الم لسل لأتكأعل  لل رع   اتياعأدل  عد ا تدلال الس   المللع  االتيقق مص الص  -5
االر م، يعل   عجا  فرأل اتياعل ال رع   فر الس   المللع  الثل ع ، إذا لم عيقق المكأل يال  أ  الدخل 

 المكأل دخب  اا يل  ا هأ  ص الر م ميل ال رع  .
الدخل القامر ال له   ص إ تلج السأع  مفدام عجل تيدعد ال رع   الب م  لتيدعد  فقلت الدال   ل ست لد إل  -3

 االخدملت.
امعرف  الطلتف ال رع عف لأفرد االمجتمع ا بت  ذلا  للعلال  ت لر يجم دخل المكألا خذ  ععص ا   -1

 .ال رع  

 :والمحاذير ضريبة القيمة لمضافة والعدالة الضريبية 
تكثاار التعأعقاالت  أاا  ا عكلساالتدل ، اتركعاا   5091اتتاارال  اادال العماال  لل اارع    أاا  القعماا  الم االف   ايتماالل مااع

 د  تقأعم تدرة المكأفعص  أ  التدرل مص تأدع  الماج لت ال رع ع   .ممعدعدل  أ   دالتدل لج
، االثرهاال الميلعااد  أاا  ال اارع فدل تاسااعع تل اادة ت، افاار مقاادم  عا داالال اارع    أاا   م اعاال امااع اقتاارار  أرجيعاا  

 قاالق لاام اسااتخدام ماااارد ا تتااالد امساالهمتدل لجداا  تافعرهاال الساارعع لأمعأاماالت  ااص اليركاا  ا تتااالدع  ، فاارص ال
، امااص عتيماال هااذل التكأفاا  ا دالاا  تا عااع تأااا ا   االال   جاا  الماا  ااف العلماافعتطاارق إلاا  تكأفاا   اادم معللجاا  ال ماا  

 الااتع  يتمل  اا عكلسلتدل معراف  .
المصاار  الضاريبية من   ه ف مستيعل مص داص  علدة ك عرة فر إعرادات الدال  الماا  ف العلمفإص معللج  ال م  

 األخرى .

إص التخاااال ماااص  عااالدة ا ساااعلر اا   ااالال ال ااارع ع  فااار الفتااارة ا تااارل التااار تأااار اساااتيدال ال ااارع    أااا  القعمااا  
 دا  إل  طأل ال عأل تأخعر فر دل الا خفأل  س تدل .مل سعم الم لف  ، اها 

ع المساتمر عمفل ال عأل ايتسلل الخسلرة المساتمرة لبتتاالد الأ عاا  ا جتمل عا  جاراال التسااعل فار معللجا  التراجا
 . ج  الماا  ف العلمففر  س ااتم ذ 
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فعااااف ، الص إدخااالل ال اااارع   الجدعااادة سااااعمد  إلااا   عااالدة ا   اااالال ال ااارع ع  اا سااااعلر  أااا  مسااااتاا  هاااااممااال   
ا ساتدبا ال دالار .افار مريأاا  الالا  ، ساعكاص لاذلا تااأثعر ساأ ر  أا  مساتاا مععهاا  فاا  ك عارة ماص المااااط عص ، 

  ال ااارع    ااادالا  ماااص ا   ااالال التااار ساااتتيمأدل الممسسااالت الخل اااع  اا تقااال   إلااا  ال مااالل ف اااب   اااص تكأفااا  ج لعااا
 التياعل اا سترداد االتدتعق المأقلة  أ   لتق اقدارة ال رع ع  . 

ا  فلاااادة ماااص التعتاااعم  أااا  ا مااار الا ميلالااا  التقأعااال ماااص هاااأ ف ، لكاااص المعللجااا  الساااأعم  ل قااالط ال اااعل فااار الداال 
ل ايتسااال ل  ال عاااد لب عكلسااالت ،   تتاتااال   اااد الال مريأااا   عاااد التمععااار ال ااارع ر ،  ااال عتجلا هااال ا تتاااالد تتطأااا

 لعستهرل التفل بت التر ست جم  يقل  سااال استيدثت ال رع    اارتدل اليللع  الا  دلت الا لم تستيدل .
لتأكعااد الص إدخاالل ال اارع     اه اال ، عتاجاال  أاا  ااال عر القاارار ، كماال الماامالعص االميأأااعص ، مااالري  الهااعل ، اا

لعست خطاة متعاددة   ذات ا عكلسالت ميادادة تتاتال   اد التط عاق ،  ال إص التعادعل ال ارع ر هاا الااب  مكا الت 
سعلسع  اتتالدع  مت لسق  ، تت مص تالعد إعارادات الخارا اتيجاعم إ فالق القطال  العالم ، اخاخاا  مرافاق القطال  

اابى ممسسالت العلم الراعسع  ، اميلال  الياال  أ   م م خلرجع  ، اتعادعل لسعلسا  تث عات ساعر الاارل ، اا 
اتعاااادعل تاااااا عص تعاااااق تاااادرة ا تتااااالد  أاااا  التااااأتأم مااااع المسااااتجدات ا تتااااالدع  الداخأعاااا  امااااع متطأ اااالت  ااماااا  

 ا تتالدات .
عجال اقتارار االتكارار إص هذل السعلسلت تتطأل تط عقل  مت ام ل  العر متبيقل  اتدرعجعل   مرأل خفاأل المعل الة ، إذ 

 اااأص الجسااام ا تتاااالد  ععااال ر مر ااال  متفهاااعل  ، االص المعللجااا  تتطأااال جر ااا  دااال تاعااا  لتااا جم فااار التمأااال  أااا  
المرأل الم مص . كمال الص ا تمالد خعالر المعللجا   اللقطرة الاامعرة ا للتقساعط لاص عامد  إلا  التعالفر فار فتارة  م عا  

 ع  السكلص .تت لسق اا ستقرار ا جتمل ر اتطار   
ه فيي نن   نن   مااط قاهتااه ال اااوة وساارو  هواا  مااط   و   مصاارتفرياا  إن هننن ك راننداه داهينن 

 جاا  الماا  ااف تكلفااة ماادص ا اااري الوااريع لم ااكلة إذا فجننا اطالانننق منن  من نن ر أموالااه .
 مااال  ،امص عتيمااال ا   ااالال ا دالااا  تا ععدااال . فداااذا العااالال عتيمأاااف الع ااال  الهااا لل الاااذعص   عجاااداص فااارمالعلماااف

مننم منن  فدا نننر منن  اريجنن ع ينن رفج   نن  النمااو الميناام المرتقاا  ،م لساا   الا   ع عماااص  تاتعاالت

فماص السادل التركعا   أا  ا   الال التار ساتفرأل  أا  الاذعص مسيوف ت اليعيشن  واطتنيندار اطميين .   
 عتمتعاص  فرم العمل ااص ، االذعص ست عق مععهتدم   د استيدال ال رع   .

عجالد فارم  مال  متحمل الخوا ة االهتصارية تاكلي مصر إن  دم تيقعاق مساتاعلت ال ماا المطأا ا  ، اا 
 سااتععلل الطلتاالت الجدعاادة فاار ا تتااالد ، لكااص العاالال عتركاا   أاا  فااا  معع اا  هاار فاار المللاال الاا اادة لمسااتق ل 

 ال بد ا تتالد  اا جتمل ر. 
جراال  دم السعطرة  أ  يجم الادعص العالم ، اهار ا   الال ع لل إل  ذلا ،  ا  آخر مص العدال  ال رع   المفقادة 

التاار سااتفرأل  أاا  ا جعاالل البيقاا  لخدماا  الاادعص اليااللر . اهااذل ا   االال عفر اادل الجعاال اليااللر الااذ  ساالهم فاار 
 تكاعص هذا الدعص الا  أ  ا تل تمل    ص تكاع ف ،  أ  ا جعلل التر سعقع  أ   لتقدل خدم  هذا الدعص .

إ  إلااا  تفااالتم  ا، االتسااااعل فااار اتخااالذ اقجاااراالات لااام عااامد سااا اات لجااا  الااتاااع الياااللر معرافااا  م اااذ إص سااا ل معل
المهكأ  . فللمطأال ها تقأعم  ما الدعص العلم اتيجعم ا ستدبا العلم ، اتياعل اق فلق  ياا ا ساتثملر ا عالدة 

  رأل العملل  .
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اليننمي  وزفن د  أو  ر الييدامنم إن ك  هذه الياورات ضدورف  إلطنق اطقيص د من  موقعن

 مسيوف ت اليعيش   

خفا  ماداداا االساترما  فام سانداا الخويناة وتكلفاة إن د م .جل  اطقيص د ييم م  طدفق 

زياارة النماو الن در  وح ه  .لى الم روماا ا نتاجية وإ. د  يومير اطتي ي ر الحو العمالة ،

ي  الشنداكر بني  الحمومنر والنان ع ال ن ص ويجع     وإفج د  دص العي  اليالوب االهتصاري 

  ويجعي  العي  بن  م حق اطميي ز 

ت ااال  ىلل عااا  الماااااط عص  اااأص ماااص ا ت لد سعلسااالت  رع ااا  القل ااادة ، ت ااامط مااااالااااعا   تكماااص ااص فااار الهااارى اا 
  الاار ط مسااتاا المععهاا  يللعاال   ماارأل تيسااع دل  يقاال  . اعجاال  اادم ا سااتدل    دااذل المدماا  ، فااللمااطص تاالدر  أاا

 عص مستاا مععهتف اال   علدة فر ال راال ، لك ف   عرا الص  عل ا داال اقجماللر  لبتتاالد عيرماف  عالدة فار 
 ا جر ، كمل عيرم العلطل  ص العمل الا الذ  عملرر  مب  عختأل  ص اختالاف فرا   مل  اق  .

 اال ا ستمرار.فر  تط عق ال رع ف  أ  القعمف الم لفف تقععم لذلا ععرأل ال ليثل 
العر لاف آجال ميادد لتاتال ال هالط افقال  لأتاتاع  ف  اداال  هلطف  ع قر المهرا  مستمر عع   اص ا ستمرارمفدام  

رة طاعأاا  مااص فتااساا   هاالطع  لملر م اادال ا سااتمرار لأممااال فاار م ععتمااد  أاا  التيلساال ال اارع ر لأمهاارا  االط ععاار 
تط عااق لمععاالر ا سااتمرار يعاال الص  ع ف  أاا  القعمااف الم االففاكااذلا ال اار  الاا مص، االخااذت ال اارع ع   أاا  الاادخل

اتط عاااق م ااادال الخاااام عسااالهم  اااد م ا ساااتمرار،  ص ا دااالال الم ل  ااالت الق ااالاع  ال ااارع ف  أااا  القعماااف الم ااالفف 
 خااام  ادم خاام  عسل د  أ  الخراج مص  تق ال جلجا   لل سا   لكال ماص المماال اا دارة ال ارع ع  ال رع  

تط عق ال ارع ف  أا  القعماف الم الفف الص  لص، اعر  ال ليثلت كمل ف  ال رع ف العلمف  أ  الم ععلتال رع ف لأخدم
 عسلهم فر ذلا الك ف عيتلج إل   اا ط فر المستق ل.

 فى ضوء المبارئ الضريبيه:تطبيق الضريبه على القيمه المضافه تقيي  

القيمه المضافه يحقق العداله الضريبيه كأحد مبارئ الضريبه :ان إادا  هانون الضريبه ملى مبدأ العداله التقيي  فم ضوء

 للمواواه ويط المكلفيط وتوحيد حد التوجيل ومراماة البعد االجتمامى لمحدورى الدخل

قوانيط مط حيث نوبه التوازن ويط الحصلة الفم إادا  التحيو الموضومية تعنم مدص التقيي  فم ضوء الموضومية: 

 الضريبه على القيمه المضافه مند تطبيق حقق ذلك التوازن يتأن الموضومي انوالعدالة، ويري الباحر

االستقرل يعنم أن تكون كل سته مالية موتقلة مبدأ استقرل الونواا الضريبية:وتطبيق الضريبه على القيمه المضافه 

حيى ال يجوز  يحقق مبدأ استقرل الونواا الضريبية تطبيق الضريبه على القيمه المضافه ومنفصلة مط غيرسا و 
تطبيق الضريبه على القيمه فرق وتحصيل الضريبة في السنة المالية الثانية،  ذا لم يحقق المكلي دخًل واضحًا 

 مع موعد تا)خصمتا( يتفقوميعاد تحصل عبء الضريبه الملئمة تعني أن التقيي  فم ضوء المردمة:ومعيا  المضافه 
العسر ى بسر مالي ويرقع عنه حاله دمع معيار الملئمة للممول حيى أنه بح وهذا يتفق  اإليرادالضريبي يل تحص

تحديد الزمن المناسب للتكليي بالضريبة وتحصيلتا بعد انتتاء السنة المالية والتحقق من أن فاإلدارة الضريبية.المالىمع 
تحصيل الضريبة في السنة المالية الثانية،  ذا لم يحقق المكلي المكلي حصل على الدخل والربح، حيى ال يجوز فرق و 

 دخًل واضحًا ونشأعنالربح محل الضريبة.
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 تحصيليا مرءص المرونة تعنم أن مبل  الضريبة وقرق : ا  المرونة.عيفم ضوء متطبيق الضريبه على القيمه المضافه 

 .تطبيق الضريبه على القيمه المضافهفق مع ا يتذذلك وس االمره تغيرسا إذ قل  ييتو  وإمكان نهوحيث أ

 :واالستقرا  االهتصارى   فم القوانيط االستقرا ومعيا  تطبيق الضريبه على القيمه المضافه 
الذي تطبيق الضريبه على القيمه المضافه بقم مدص التعديل وويط ياالستقرا  الذي  ويطأن سناك تعا ض  انيري الباحر

ذلك مع القوانيط االخرى وكذلك االستقرا  االهتصارى لم كرا يتطل   ادو  هانون جديد توضح إجراءاته وتطاوق 

 . التضخ  او الكوار 
 

 النتائج والتوصيات 
 النتادجاوال:

خبل .  اهذا عمكص الص عفدم  مص المارالبتتالد ك عرل فلادةل دلكهفت  تلا  الدراس  الص  رع   القعم  الم لف  
اقعرادات   أ فر هذا ال يل، ممل عدل  أ  اص ال رع    أ  القعم  الم لف  هر ذات د ل   ملتم  ر ف

لتيقعق ال ما ا تتالد  االت مع ، ا ا دل  عجل الص تكاص تلدرة  أ  تالعد مل عكفر  مار اكذلافر  ال رع عف
تافعر المرافق ا جتمل ع  االتكللعل  خبلمص  الطاعل ت لدل فر المدامص اقعرادات لقلال مع تيدعلت ال فقل

  د مص ا داد دراسلت لقعلر الطلتف ال رع عف لتالعد تأا   تعج  هذل الدراس  تهعر إل  ال ف االجلرع  لأيكام . 
 ا عرادت اد م م دال العدالف.

 ثانيا التوصيات 
 الضريبه على القيمه المضافه حلل فتر بينيه ولتكن من سنتان لثلثه.ضرورة تتيئة المجتمع وتأهيله الستقبال تطبيق 

 .تهدعدالعقا  فىيلل يداثمخللف م للمخللفلتللتى اعأعدلالقل اص ااص تطع ق  ورع  الرد  )العال العر الج رل(
 .كأم عللتسر فىلل رع  فر لل رع   أىللسأع الاايدةالاالخدم الاايدة سعرمايدا عتمفر  رع   أى فسللسأع  أسعلرمتعددةاذل

عتم تاسعع تاا د ال رع    أ  القعم  الم لف  لجعل القطل  ىعر الرسمر فر القعم  الم لف  الالفع  
 .مص ال راال اذلا لاتل التدرل يت  ت ل ا متثلل لذلا

 ا داد م مهرا  تل اص لبجراالات ال رع عف لتايعد اجراالت ال  ا لت ال رع عف

الخااادملت –التارعاااق –مرا ااالة التمععااا   اااعص ا  هاااط  المختأف امساااتيدثلت الد دسااا  المللعااا   مثااال التاااأجعر التمااااعأ  
 .المللعف ااثر التط عق لأ رع ف  أ  تأا ا  هطف

أعملت ا ايللتعأعملتللتىتادرفىتفسعر ع ماادالقل ا للتىعاجد دل دما ايفىللتهرععلل رع ىمثأ  دخدملتللتهمعأأأمعراتعلر ااااااااللتع
 .االتفسعراتفى ع ل يعل ا رارةتايعيل خطلالفىدعكمسعلر ال رع   اكذلا  قاد الاكللف ايقاق ا متعل 

  متل ع الدراسلتاال ياثاالتجلر للدالع فىمجللتط عق رع  القعم 
 . الم لف ااختعلرملعت لس معللورافللمارع لتط عقف

– الت اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخم – إجراالالعدعدم للدراسلتللتىتا يلثرتأكلل رع   أىل ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعلر
 ا جار،ا هر تلاجتأكللدراسلتعأىكلف المدتمع  للهأ لل رع  

 . اعقترى ال ليثلص التمدعد لذلا  تدعا  المجتمع ال رع   لدار الدل  ا ث لت ال رع ع 

  افوق  واهلل
 الباحثددان
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 والتواياا النتادج 
 البحث  مراجع 

 والتوامش المراجع 
 المراجع العربية 

دراسة المشاكل ومقومات التطبيق للضريبة على الدخل وأثرهدا علدى مسدئولية " . السععد هععل ، د -9
 -مجأاا  الدراساالت اال يااال التجلرعاا    ، كأعاا  التجاالرة    ، ريبى " ضددالمراجددع فددى اعتمدداد االقددرا ال

 . 5002دد ا ال جلمع    دل ، الس   السلدس  االعهرعص ، مأيق الع
كددام التشددريع ومشددكلت التطبيددق " المحاسددبة الضددريبية بددين منطقيددة أحد. السااععد ميمااد هااععل ،  -5

 . 5003 – 5005كأع  التجلرة    دل ،  ،" العملى 
مركا  ا  بما  " دراسة مبسطة لقانون القيمة المضاقة مقارندة بضدرائي المبيعدات " ، رالفت ا ي  ،  -3

 .  92/3/5001المارا ، ف دثق ه رد ، 
مددددى امكانيدددة تطبيدددق المرحلدددة الثانيدددة والثالثدددة للضدددريبة علدددى المبيعدددات " د. جااابل الهااالفع  ،  -1

 –فار    دال  –داة  أمع   ص تطاعر  اراال الم ععالت فا  ماار ، كأعا  التجالرة ،   " ومعوقات ذلك
 . 90/1/5009جلمع  ال تل عق 

 .  5005،  داص  لهر ،  "" الضريبة الموحدة د . جبل الهلفع  ، اآخراص ،  -2
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