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 أثر تطبيق ضريبة القيمة املضافة على إيرادات املوازنة العامة
 يف اململكة العربية السعودية

 دادـإع

      طالل إبراهيم سجيني         راوية رضا عبيد      إيمان مضحي العبدلي          
        عبدالعزيزجامعة امللك       جامعة امللك عبدالعزيز       كلية التقنية جبدة                 

 0202/ 02 / 02تم الموافقة على النشر في               0202/ 9 /02تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص

هدف البحث إلى التعرف على تأثير ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات       

العامة بالمملكة العربية السعودية، ولتحقيق هدف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي 

عينة ( 111)على  التحليلي، حيث تم استخدام االستبانة لجمع البيانات األولية تم توزيعها

عشوائية طبقية تشمل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز ومنسوبي هيئة 

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، مساهمة ضريبة . الزكاة والدخل بمدينة جدة

 . القيمة المضافة في توسيع القاعدة المالية لتوليد اإليرادات العامة

تي تم التوصل إليها قامت الباحثة أوصت الباحثة، بالعمل وفي ضوء النتائج ال       

على تطوير كفاءة اإلدارة الضريبية من خالل إقامة الدورات التدريبية المتخصصة، 

ودعم اإلدارة الضريبية بعدد كاف من مفتشي الضرائب المؤهلين علمياً وعملياً، لدور 

الجامعات في المملكة العربية  اإلدارة الضريبية في زيادة اإليرادات الضريبية، قيام

 .السعودية بالتركيز على تدريس ضريبة القيمة المضافة من ضمن مقررات المحاسبة

 الدخل، الضرائب، العجز المالي:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The objective of the research was to identify the effect of VAT 

on public revenues in Saudi Arabia. To achieve the objective of the 

study, the researcher followed the analytical descriptive method. The 

questionnaire was used to collect the initial data. The sample was 

distributed to (110) class random samples including faculty members at 

King Abdulaziz University, The Zakat and Income Tax Authority in 

Jeddah. 
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      The study found several results, the most important of which is 

the contribution of VAT to the expansion of the financial base for 

generating public revenues. 

       In light of the results reached, the researcher recommended to 

work on improving the efficiency of tax administration through the 

establishment of specialized training courses, and supporting tax 

administration with sufficient tax inspectors qualified scientifically and 

practically for the role of tax administration in increasing tax revenues. 

Saudi Arabia by focusing on the teaching of value added tax within the 

accounting courses.  

 :مقدمة

م والتي 5101م أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤية 5112ابريل  52في          

وفي ظل هذ . حددت مالمح التغيير الجذري للوضع االقتصادي واالجتماعي في المملكة

التغيير أصبح ضروريا تحديد األولويات لمعرفة مستلزمات التطوير والتحديث 

وتعد الموازنة العامة . اتيجي يرسم أفاق المستقبلومتطلبات اإلصالح كخيار استر

للمملكة من أهم األدوات التي البد أن تعكس هذا التغيير وتعبر عن هذه اإلنجازات 

فالموازنة العامة هي تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة وإيراداتها لمدة مقبلة . الواعدة

ياسة المالية لتحقيق الرفاهية والنمو من الزمن وتعتبر األداة الرئيسية التي تستخدم في الس

االقتصادي والعدالة االجتماعية، وبالتالي فإن الموازنة العامة دائما ما تحمل جناحين 

يمثالن النفقات العامة واإليرادات العامة تنطلق بهما لتحقيق األهداف والرؤية المستقبلية 

 (.   م5112أبو الفتوح، )للدولة 

بية السعودية يعتمد الدخل العام بشكل أساسي على اإليرادات وفي المملكة العر       

النفطية، مما يجعله عرضة للتغير واالنخفاض وفقا للتقلبات المستمرة في أسعار النفط 

وهذا ما دعى حكومة   (.م5115م؛ صندوق النقد الدولي، 5112السقاف، )العالمية 

م 5101تم اقتراحها في رؤية  المملكة العربية السعودية إلجراء عدة إصالحات مالية

ومن هذه اإلصالحات تفعيل زيادة اإليرادات غير النفطية والعمل على تنوعيها، وتحقيق 

أكبر قدر من االستقرار لتلك اإليرادات وتخفيف االعتماد على النفط كمصدر وحيد 

 . لإليراد العام

يمة المضافة في وقد بدأت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض ضريبة الق      

واستدامتها للمساهمة في ( الغير نفطية)م، وذلك لتوسيع قاعدة إيراداتها 5112يناير 

. إلى تحقيقها 5101تحسين اآلثار االجتماعية واالقتصادية األساسية التي تسعى رؤية 

ومن هذا المنطلق اهتمت الدراسة بالتعرف على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على 

 .الموازنة العامة في المملكة العربية السعوديةإيرادات 
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 مشكلة البحث -

تنقسم اإليرادات العامة في المملكة العربية السعودية إلى اإليرادات النفطية      

وتمثل اإليرادات النفطية الجزء األكبر من اإليرادات العامة . واإليرادات غير النفطية

وفي منتصف . يسي لتغطية اإلنفاق الحكوميللدولة، والتي يتم االعتماد عليها بشكل رئ

وترتب على ذلك تراجع في اإليرادات % 21م تراجعت أسعار النفط بنسبة 5112عام 

وقد اتسع عجز الموازنة بشكل كبير . العامة مما نتج عنه عجز في الموازنة العامة للدولة

رادات غير حيث بلغت نسبة تغطية اإلي( 5112صندوق النقد الدولي، )م 5112في عام 

في نفس العام، مما دعا حكومة المملكة العربية % 11النفطية لإلنفاق الحكومي 

السعودية التوجه إلجراء إصالحات مالية لتخفيف االعتماد على النفط، وأيضاً لزيادة 

ومن ضمن هذه االصالحات المالية . اإليرادات غير النفطية وتوفير االيراد المستديم

مليار  0255الى  55مضافة والتي يتوقع أن تتراوح عوائدها بين فرض ضريبة القيمة ال

وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في البحث عن مدى تأثير تطبيق . سنوياً 

 .ضريبة القيمة المضافة على ايرادات الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية

 أهداف البحث -

هدف رئيسي وهو دراسة تأثير ضريبة القيمة يسعى هذا البحث إلى تحقيق       

المضافة على اإليرادات العامة في المملكة العربية السعودية وذلك من خالل تحقيق 

 :األهداف الفرعية التالية

 .التعرف على ضريبة القيمة المضافة وأهميتها .1

 .التعرف على اإليرادات العامة وأقسامها .5

فة في اإليرادات العامة بالمملكة العربية التعرف على مساهمة ضريبة القيمة المضا .0

 .السعودية

 أهمية البحث -

تنبع أهمية البحث في دراسة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على       

اإليرادات العامة، حيث يعتبر تطبيقها عنصراً هاماً في زيادة اإليرادات العامة، وكذلك 

السعودية لتحسين االستقرار المالي،  البرامج التي اعتمدتها حكومة المملكة العربية

ومساهمتها في دعم االستراتيجية الطموحة الخاصة بالتحول االقتصادي في المملكة 

العربية السعودية وذلك من خالل المساعدة على التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً 

ليم واستدامة، والذي بدوره سيساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية تشمل خدمات التع

والرعاية الصحية والبنية التحتية فضالً عن دعمها لجدول األعمال الطموح الخاص 

 . م5101بالتطوير والتنويع االقتصادي والموضح في رؤية 
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 أسئلة البحث -

سيتم تحقيق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي وهو ما تأثير    

امة في المملكة العربية السعودية؟، وذلك من ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات الع

 خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية

 ماهي ضريبة القيمة المضافة وماهي أهميتها؟ .1

 ماهي اإليرادات العامة وماهي أقسامها؟ .5

ما مدى مساهمة ضريبة القيمة المضافة في اإليرادات العامة بالمملكة العربية  .0

 السعودية؟

 منهاج البحث -

لتحقيق الغرض من هذا البحث ووصوالً ألفضل الطرق واألساليب للتعرف      

على تأثير ضريبة القيمة المضافة على إيرادات الموازنة العامة، استخدمت الباحثة 

فيما يختص بالجزء النظري المنهج االستقرائي من خالل استعراض الدراسات 

ئلة البحث ومن ثم تصميم السابقة التي تناولت الموضوع وذلك لإلجابة عن أس

االستبانة، وفيما يختص بالجزء الميداني اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي؛ 

فالمنهج الوصفي يقوم بوصف وتحديد المشكلة قيد ، لمالئمته لطبيعة الدراسة

والذي تم من خالله إجراء دراسة شاملة ، وتحديداً دقيقاً ، الدراسة وصفاً شامالً 

ذات العالقة في مجال ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على  للدراسات السابقة

، إيرادات الموازنة العامة، وتم تصميم استبانة التي استخدمت لجمع بيانات الدراسة

 .وتحليلها لوصف الظاهرة محل البحث

 نطاق ومحددات البحث -
تم تطبيق البحث على اإليرادات العامة في المملكة العربية : الحدود المكانية

 .والسعودية

 .هـ1201/هـ1202لعام : الحدود الزمانية

اقتصر موضوع البحث حول ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها : الحدود الموضوعية

 . على اإليرادات العامة للمملكة العربية السعودية

 مجتمع البحث وعينته -
تمثل مجتمع البحث في أعضاء هيئة التدريس وكذلك موظفي هيئة الزكاة والدخل 

بالتالي فقد قامت الباحثة بإجراء الدراسة الميدانية على عينة طبقية عشوائية مكونة من و
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بجامعة ( 12)بمدينة جدة وأعضاء هيئة التدريس ( 05)موظفي هيئة الزكاة والدخل 

 .الملك عبد العزيز بجدة

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 .  فهوم ضريبة القيمة المضافة، وأهدافهام -

تعرف الضريبة بانها اقتطاع مالي الزامي تفرضه الدولة على االفراد مقابل      

راضية، )الخدمات التي يحصلون عليها وذلك بهدف تغطية االعباء العامة للدولة 

وتعرف أيضا أنها ضريبة ذات وعاء واسع يتم فرضها على مبيعات السلع (. م5112

وتعرف بأنها ضريبة على (. م5112خليفة، )والخدمات بدءا من مرحلة التصنيع 

اإلنفاق واالستهالك بأشكاله المختلفة، ويتم فرضها على ما يتم إضافته من قيمة في كل 

مرحلة من مراحل اإلنتاج، أو تقديم الخدمات أو التداول السلعي، فمن الناحية النظرية 

األجور،  يمكن تعريفها على أنها ضريبة على اإلنفاق العام بأشكاله المختلفة، متضمناً 

 ,Zhong)أرباح األسهم، العقارات وغيرها من أوجه الربح والمكاسب األخرى 

، وتعرف بأنها ضريبة يتم فرضها على كل السلع والخدمات سواء كانت محلية (2016

ويمكن تعريف ضريبة (.  5112عصيمي، )أو مستوردة، حيث يتحمل عبئها المستهلك 

: ب المضافة في مختلف الدول المطبقة لها  على أنهاالقيمة المضافة وفقاً لقوانين الضرائ

ضريبة تحويلية، يتحملها المستهلك النهائي للسلعة أو المستفيد األخير من الخدمة، وذلك 

نظرا لكون هذه السلع والخدمات تمر بعدة مراحل تصنيعية وإنتاجية مختلفة تحولها من 

المستهلك بصورة نهائية وتامة  مواد خام وسلع أولية إلى منتجات وخدمات تصل إلى يد

الصنع، ويكون كل شخص قد أضاف قيمة إلى هذه السلعة عبر المراحل اإلنتاجية 

المختلفة، وهو ما يعرف بتكاليف عوامل اإلنتاج من مواد ومرتبات وأجور وإيجارات 

وهوامش ربحية وغيرها، حيث أن ضريبة القيمة المضافة جاءت كتعويض لهذه 

لى الفرق بين قيمة اإلنتاج في بداية المرحلة وقيمتها في نهاية التكاليف وتفرض ع

المرحلة بحيث يتم خصم ما تم سداده من ضرائب في هذه المراحل، فينتهي األمر على 

 (.5112لطفي،) سريانها على القيمة المضافة فقط 

 :ومما سبق يتضح أن تعريف ضريبة القيمة المضافة يتحدد بثالثة أركان

 الضريبةمدى الزامية  .1

 الوعاء الضريبي .5

 العائد من الضريبة  .0

وبالتالي يمكن للباحثة أن تعرف ضريبة القيمة المضافة بانها ضريبة غير        

مباشرة الزامية على االستهالك، وذات وعاء ضريبي واسع يتم فرضها على كل مرحلة 

ت العامة من مراحل اإلنتاج ويتم تحميلها على المستهلك، وذلك بهدف تغطية النفقا

 .للدولة
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ومن التعريف السابق ترى الباحثة أن أهداف ضريبة القيمة المضافة تتمحور         

فاألهداف المالية تتمثل . حول األهداف المالية، اإلقتصادية، اإلجتماعية، وأخيرا اإلدارية

للدولة في زيادة اإليرادات العامة، أو توفير أكبر قدر ممكن من اإليرادات للخزينة العامة 

وأما األهداف االقتصادية لهذه الضريبة فتتمثل في تمويل المشاريع (. 5112البد، )

التنموية والبرامج االقتصادية المختلفة، وفك األختناقات المالية، أو الحاالت الطارئة التي 

تواجهها الدولة، لذلك تحتاج الدول لموارد مالية ضخمة األمر الذي يدفعها للبحث عن 

وتتمثل األهداف االجتماعية في تحقيق العدالة الضريبية من .  يادة إيراداتهامصادر لز

خالل السماح ببعض اإلعفاءات للسلع الضرورية واألساسية مراعاة ألصحاب الدخل 

وأخيرا تتمثل األهداف اإلدارية في تبسيط التشريع (. 5112مصطفى، )المحدود 

ا تساهم في تحسين األداء الضريبي الضريبي حتى يسهل تقبلها من قبل دافعيها وكم

وقد انبثقت وتوافقت هذه األهداف من خالل سياسات اإلصالح (.  5111الهواري، )

الضريبي التي استحدثت في معظم الدول خالل العقدين األخيرين والتي أدت إلى 

ضرورة الموائمة والموافقة بين مختلف أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والذي 

ى إلى البحث عن أنظمة ضريبية وصور حديثة أكثر مالئمة ومناسبة للسياسات أد

 (. 5112تنقال،)الحديثة 

 .مفهوم اإليرادات العامة، وأقسامها -

ف اإليرادات العامة بأنها مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من        وتُعرَّ

أبو مدللة )قتصادي مختلف المصادر وذلك لتمكين الدولة من تحقيق التوازن اال

وأنه ألجل تمكين الدولة من القيام بوظائفها ومهامها ال بد أن (.  5112والخضري، 

تحصل على األموال الالزمة لتمويل هذا اإلنفاق، حيث يُطلق على هذه الموارد مصطلح 

 (. Ullah, 2016)اإليرادات العامة 

ف بأنها كل األموال التي تستطيع الدولة ال حصول عليها سواء بصفتها وكما تُعرَّ

السيادية أو من امالكها أو من القروض الداخلية أو الخارجية وذلك للوصول إلى تحقيق 

فها (. 5111المعاضيدي، )عدد من األهداف االجتماعية أو المالية أو االقتصادية  كما عرَّ

(Tideman and Plassmann 2015, ) من بأنها الموارد المالية التي تُمكِّن الدولة

تُمثل مجموع ( Lojanica, 2015)كما أنها . رسم سياستها التنموية وجعلها قابلة للتنفيذ

األموال النقدية والعينية التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة والتي تُمكِّن 

الدولة من تغطية نفقاتها وحاجاتها واإلنفاق على مختلف مشاريعها العامة، ويرى عبد 

بأن اإليرادات هي جميع األموال التي تحصل عليها الدولة من ( "5111)الرحمن 

 .مختلف الجهات والمصادر لتغطية النفقات العامة والوفاء باالحتياجات العامة
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فت اإليرادات العامة بأنها        كل المبالغ النقدية التي تحصلها الدولة "وكما ُعرِّ

ات سيادية أو إيرادات غيرسيادية، التي بواسطة هيئاتها العامة سواء كانت في شكل إيراد

تدخل إلى الخزينة العامة بصورة نهائية وغير قابلة لالسترداد بهدف تمويل النفقات 

أنَّ االيرادات العامة ( "01: 5112)، ووضح جمعة (11: 5112أبو الفتوح، " )العامة

أهدافها المالية  هي ما تحصله الدولة من أموال بهدف تغطية نفقاتها الالزمة وذلك لتحقيق

واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، أي أن حجم اإليرادات الذي تحدده الدولة يعتمد 

وكما أنَّ أهمية االيرادات العامة ". على حجم النفقات الالزمة لتحقيق األهداف المختلفة

فقات تزداد بزيادة أهمية النفقات العامة، فدور االيرادات العامة يُعتبر مكمل لدور الن

العامة، كما أنَّ حاجة الدولة لإلنفاق في أي مجال من أجل تحقيق هدف وغاية معينة 

يتطلب وجود إيراد مالي كفيل بتغطية هذا اإلنفاق فاإليرادات العامة يختلف تحصيلها من 

 (.Pomerleau and Adams, 2016)دولة إلى أخرى 

 :ثة أركانومما سبق يتضح أن تعريف اإليرادات العامة يتحدد بثال

 .اإليرادات قد تكون عينية أو نقدية .1

 . مصادر اإليرادات العامة .5

 .الهدف من الحصول على اإليرادات العامة .0

وبالتالي يُمكن للباحثة أن تعرف اإليرادات العامة بأنها الموارد المالية والعينية      

تي تختلف من دولة التي تُقدَّم للدولة من مصادرها المختلفة مثل الضرائب أو العقار وال

إلى أخرى، وذلك بهدف تغطية النفقات العامة وإقامة المشاريع التنموية التي تُساهم في 

 . تعزيز النشاط االقتصادي واالجتماعي للدولة

ولقد تطورت اإليرادات العامة نتيجة لتطوردور الدولة من الناحية االقتصادية      

لة، والذي بدوره نتج عنه تطور في حجم هذه واالجتماعية وزيادة النفقات العامة للدو

اإليرادات وإلى تعدد أنواعها وأغراضها، ولقد كان هناك محاوالت عديدة لتقسيم 

اإليرادات العامة على أساس التمييز بين أنواعها المختلفة يضم كل منها الموارد 

يرادات المتشابهة في الطبيعة، وكما اقترح البعض اآلخر التفرقة بين نوعين من اإل

العامة وهي اإليرادات االختيارية وااليرادات االجبارية، والبعض اآلخر قسمها على 

 .، وفيما يلي توضيح لهذه التقسيمات(5111لمعاضيدي، )كيفية تحصيل الدولة لها 

 .اإليرادات العامة األصلية واإليرادات العامة المشتقة: أوال

لها الدولة مباشرة دون اإليرادات العامة األصلية هي اإليرادات ا لتي تحصِّ

اقتطاعها من دخول األفراد باعتبار الدولة شخصاً قانونياً له حق التملك، ومن هذه 

، وأما االيرادات المشتقة فهي اإليرادات (أمالك الدولة)اإليرادات ممتلكات القطاع العام 

لها الدولة من خالل االقتطاع من دخول األفراد، ومن أمثل تها الرسوم التي تُحصِّ

 (.5112جمعة، )والضرائب واإلتاوات 
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 . االيرادات العادية والغير عادية: ثانيا

اإليرادات العادية، هي االيرادات التي تحصلها الدولة بصورة دورية ومستمرة 

أي تتكرر بصورة دورية بالموازنة العامة مثل إيرادات أمالك الدولة والضرائب 

عادية فهي اإليرادات التي ال تتكرر دورياً بالموازنة  والرسوم، وأما اإليرادات الغير

العامة، أي هي إيرادات غير دورية أو غير منتظمة، مثل الغرامات والقروض 

وأنَّ لجوء الدولة إلى اإليرادات الغير عادية يكون نتيجة لعدم تغطية .واإلصدار النقدي

جهة العجز في الموازنة اإليرادات العادية لحاجات الدولة ومستلزماتها وأيضا لموا

 (.5111أحمد، )

 .إيرادات االقتصاد العام واإليرادات الشبيهة بإيرادات االقتصاد الخاص: ثالثا

إيرادات االقتصاد العام هي اإليرادات التي تحصلها الدولة بما لها من سلطة 

موال سيادية، ولذلك تسمى باإليرادات السيادية، مثل الضرائب، الرسوم، الغرامات، واأل

التي ال وارث لها، واإلصدار النقدي، وأما اإليرادات الشبيهة بإيرادات االقتصاد الخاص 

فهي اإليرادات التي تحصلها الدولة عن طريق ممارستها لنشاط يشابه النشاط الخاص، 

 (.5112عمارة، )مثل إيراد أمالك الدولة واإلعانات والقروض االختيارية 

 .واإليرادات االختيارية اإليرادات اإلجبارية: رابعا

اإليرادات اإلجبارية، ويقصد بها قدرة الدولة على الحصول على اإليرادات عن 

طريق اكراه األفراد على الدفع جبراً دون أخذ موافقة األفراد، وذلك لما تمتلكه من سلطة 

 وأما اإليرادات االختيارية، فهي اإليرادات التي تحصل.آمرة، مثل الضرائب والغرامات

عبد )عليها الدولة من خالل رغبة وحرية األفراد في دفعها، مثل المنح واإلعانات 

 (.5111الرحمن، 

أثر إيرادات ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات العامة في المملكة العربية       

 السعودية

م تعد اإليرادات الناتجة عن الضرائب من أهم مصادر اإليرادات العامة في معظ       

الدول المتقدمة والنامية وذلك لتغطية نفقات الدولة، وتساهم اإليرادات الضريبية في 

بعض الدول بشكل أكبر من اإليرادات غير الضريبية، في اإليرادات العامة للدولة حيث 

، حيث تؤدي %22شكلت نسبة اإليرادات الضريبية من اإليرادات العامة ما يقارب 

كبر في زيادة اإليرادات العامة لموازنة الدولة حيث تمثل ما إيرادات الضريبة الدور األ

والجدول ادناه  يوضح مساهمة (. م5112مسودة، )يقارب ثلثي اإليرادات العامة 

 . اإليرادات الضريبة في اإليرادات العامة للدولة
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 (مليار لاير)أثر مساهمة اإليرادات الضريبية على اإليرادات العامة   ( 1)جدول   

 

 215مليار لاير من اجمالي ايراد  11ث يتضح أن اإليرادات الضريبة بلغت حي

م 5111م، حيث كانت مساهمة اإليرادات الضريبية في عام 5111مليار لاير في عام 

م ارتفعت نسبة 5112من اجمالي اإليرادات العامة للدولة، وفي عام % 12بنسبة 

عن العام السابق % 2للدولة بنسبة مساهمة اإليرادات الضريبة في اإليرادات العامة 

من اإليرادات العامة، وترجع أسباب هذه الزيادة % 12حيث بلغت نسبة المساهمة 

 .   م5112لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من يناير لعام 

وهذا ما . وتعد ضريبة القيمة المضافة مصدر ايراد مستديم ومغذي لخزينة الدولة    

ة العربية السعودية على تطبيقها عند اجراء اإلصالحات المالية التي شجع حكومة المملك

، حيث تساهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بأعلى 5101وضعتها المملكة في رؤية 

، ووضح (5112الدوم، )نسبة في اإليرادات الضريبية مقارنة بالضرائب األخرى 

Kalas (2017 )ن اإليرادات الضريبيةأن إيرادات هذه الضريبة تمثل الثلث م . 

وأما بالنسبة لمساهمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة في اإليرادات العامة،   

فإن ضريبة القيمة المضافة ذات تأثير إيجابي على اإليرادات العامة حيث تعمل على 

؛ 5112مهاجر، )زيادتها، لما تمتاز به من وفرة الحصيلة واتساع الوعاء الضريبي لها 

، وكذلك تؤثر إيجابياً للدول المطبقة للضريبة وتساعدها على توليد (5111رحمن، عبد ال

 (.Oseni, 2017)اإليرادات الحكومية 

وأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة له أهمية ودور في زيادة اإليرادات      

العامة ويرجع ذلك ألن هذه الضريبة ذات إيرادات فورية وسريعة ومرتفعة، وانه كلما 

د سعر الضريبة المفروضة على السلع والخدمات زادت معها اإليرادات العامة، زا
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أن حجم اإلعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لها أثر ( 5112محمد، )وأشارت دراسة 

وايضاً تساعد ضريبة القيمة المضافة .  سلبي على حصيلة الدولة من اإليرادات العامة

وم في بعض الدول على تعدد الضرائب على على تبسيط النظام الضريبي والذي يق

االستهالك، وأن فرضها على كافة مراحل انتاج السلع وتوزيعها قلل من التهرب 

، وكما (5112عبدالصمد، )الضريبي وبالتالي زيادة حصيلة الدولة من اإليرادات العامة 

 تعمل اإليرادات من ضريبة القيمة المضافة على ضخ قدر مناسب من السيولة في

، وحيث تمثل إيراداتها الربع من اجمالي (5112عبد القادر، )الخزينة العامة للدولة 

والجدول ادناه  يوضح مساهمة ضريبة القيمة (. Kalas, 2017)اإليرادات العامة 

  .المضافة في اإليرادات العامة
 (يار لايرمل)أثر مساهمة ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات العامة :( 0)جدول 

 

م ألنه 5111حيث يتضح أن ضريبة القيمة المضافة لم تساهم في اإليرادات العامة لعام 

مليار  50بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة  5112لم يتم تطبيقها بعد، وفي عام 

 %.5،12لاير، حيث ساهمت هذه اإليرادات بزيادة في اإليرادات العامة بنسبة 

ه ال يمكن مقارنة نسبة مساهمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة في وترى الباحثة أن     

 :اإليرادات العامة بالمملكة العربية السعودية مع الدول المطبقة للضريبة لعدة أسباب

  تعتبر نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة بالمملكة العربية السعودية األقل

، وبالتالي لن تكون نسبة (5112هيئة الزكاة والدخل، % )2عالمياً حيث بلغت 
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مساهمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة في اإليرادات العامة مماثلة للدول 

أن عند تطبيق خفض سعر ( Hybka, 2016)المطبقة، حيث بينت دراسة 

ضريبة القيمة المضافة في بولندا أدى ذلك إلى خسارة كبيرة في اإليرادات 

بي مما أثر سلباً على اإليرادات العامة الضريبية وذلك التساع وعائها الضري

 .للدولة

  تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين

 .المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم األهلي الخاص

 اختالف حجم اإلعفاءات من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالدول األخرى .

 (. 5111؛ هيئة الزكاة والدخل، 5111وكالة واس، )

ومن المتوقع أن تزداد اإليرادات المتحصلة من ضريبة القيمة المضافة في السنوات     

القادمة بعد استقرار تطبيقها، وأن اتخاذ الدولة لقرار اإلصالح المالي والضريبي والتي 

ة لزيادة من ضمنها فرض ضريبة القيمة المضافة أمراً مهما وضروري، فهناك حاج

اإليرادات الضريبية للمساعدة في زيادة اإليرادات العامة الدولة، وهذا ما اثبتته دراسة 

(Sarmento,2016 ) أن معظم الدول األوربية إذا رغبة في زيادة حصيلة اإليرادات

 . العامة، أو إجراء اصالح مالي فإنها تلجأ إلى فرض ضريبة القيمة المضافة

 بقةاستعراض الدراسات السا -

 (.Oseni, 2017)دراسة  .1

على توليد ( VAT)هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير ضريبة القيمة المضافة 

اإليرادات الحكومية في نيجيريا كونها أحد مصادر إيرادات الحكومة وأيضاً متغير مهم 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي من خالل استعراض األدبيات . في السياسات المالية

جودة حول الموضوع للتأكد من آثار ضريبة القيمة المضافة على توليد إيرادات المو

الحكومة وكيف يمكن تعزيزها من أجل تعزيز صورة توليد اإليرادات الحكومية في 

توصلت الدراسة إلى أن ضريبة القيمة المضافة لها تأثير إيجابي . نيجيريا بطريقة فعالة

نيجيريا والتقليل من التهرب الضريبي، مما يسهم في على توليد اإليرادات الحكومية في 

أوصت الدراسة بأنه يجب على الحكومة تحسين الظروف . نموها االقتصادي وتطورها

المعيشية للمواطنين من خالل االستفادة الحكيمة من عائدات ضريبة القيمة المضافة 

 . بطريقة فعالة

 (.Kalas and Milenkovic, 2017)دراسة  .5

الدراسة إلى تحديد اآلثار المترتبة من ضريبة القيمة المضافة على  هدفت     

االقتصاد وأهميته، باإلضافة إلى تحديد أثر ضريبة القيمة المضافة على االيرادات العامة 



         طالل إبراهيم سجيني       راوية رضا عبيد      مضحي العبدلي إيمان
 

 

701 

واستخدمت الدراسة البيانات . واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. في صربيا

-5112ة على تحليل نتائج عشر سنوات من وركزت الدراس. األولية كأداة للدراسة

ومن خالل استخدام اإلحصاء الوصفي وتحليل االنحدار توصلت الدراسة إلى . 5112

وجود عالقة قوية وإيجابية بين ضريبة القيمة المضافة والناتج المحلي اإلجمالي، وأيضا 

ت العامة هناك عالقة إيجابية بين عائدات ضريبة القيمة المضافة وإجمالي اإليرادا

 .لخزينة صربيا، حيث تعمل هذه العائدات على زيادة الخزينة العامة للدولة

 (. Nunns,2017)دراسة  .0

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير ضريبة القيمة المضافة على      

اإليرادات العامة مقارنة باإليرادات الضريبية األخرى في الواليات المتحدة االمريكية 

تأثيرها على الموازنة العامة للدولة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأيضاً 

م الواردة 5115واستخدمت الدراسة البيانات واإلحصاءات عن اإليرادات العامة لعام 

في وزارة المالية، وتوصلت الدراسة أن تأثير إيرادات القيمة المضافة على اإليرادات 

ادات الضريبية األخرى حيث أن إيرادات ضريبة القيمة العامة للدولة أكبر من اإلير

المضافة تزيد من اإليرادات العامة بنسبة أكبر وذلك إلتساع وعائها الضريبي مقارنة 

 . بالضرائب األخرى وعند زيادة اإليرادات العامة يزداد معها األنفاق الحكومي

 (.Shale, 2017)دراسة  .2

ءة جمع ضريبة القيمة المضافة، والتعرف هدفت هذه الدراسة إلى تحسين كفا     

على قدرتها في تنمية االستقرار المالي وتأثيرها على إيرادات الميزانية في كوسوفو، 

م، واستخدمت 5112-5112واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للفترة 

من وزارة  الدراسة مصادر البيانات الثانوية من خالل التقارير المالية السنوية الصادرة

المالية، وتقارير صندوق النقد الدولي، وتم تحليل البيانات بواسطة االنحدار المتعدد، 

وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات العامة تأثير 

من اجمالي عائدات % 21إيجابي وقوي، وتمثل إيرادات ضريبة القيمة المضافة حوالي 

صي الدراسة إلى أن تولي الحكومة المزيد من االهتمام إلدارة الضريبة الميزانية، وتو

 .  حتى تصبح أكثر فاعلية وسرعة في جمع الضرائب

 ما يستفاد من الدراسات السابقة -

من خالل االطالع على الدراسات السابقة يمكن استخالص بعض أوجه التشابه 

 ليواالختالف والتي كانت الدافع للدراسة الحالية كما ي
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فمن حيث الهدف اتفقت غالبية الدراسات السابقة على معرفة تأثير ضريبة القيمة     

، بينما هدفت (Nunns ،2017)المضافة على اإليرادات العامة للدولة مثل دراسة 

إلى تحسين كفاءة جمع ضريبة القيمة المضافة، والتعرف على Shale, (2017)دراسة 

وعلى ذلك وامتدادا . ي وتأثيرها على إيرادات الميزانيةقدرتها في تنمية االستقرار المال

ألهداف الدراسات السابقة فقد هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير تطبيق 

 .ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات العامة للدولة

أما من حيث المنهجية فقد اتفقت الدراسات السابقة على المنهج الوصفي      

وعلى ذلك وباالتفاق مع (. Kalas and Milenkovic, 2017)مثل دراسة  التحليلي

 .الدراسات السابقة فقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي

ومن حيث أداة الدراسة اتفقت جميع الدراسات السابقة على استخدام البيانات     

لدراسة الحالية بين البيانات وعلى ذلك جمعت ا. واإلحصاءات الصادرة من وزارة المالية

واإلحصاءات الصادرة من وزارة المالية واالستبانة معاً لتحقيق دراسة أشمل وأكثر 

تفصيال وعمقا من الدراسات السابقة عند دراسة أثر فرض ضريبة القيمة المضافة على 

 . اإليرادات العامة للدولة

ما تم تطبيقه بنيجيريا  ومن حيث بلد التطبيق فقد تنوعت الدراسات فهناك      

فطبقت في الواليات المتحدة ( Nunns ،2017)، أما دراسة (Oseni, 2017)كدراسة 

فتم تطبيقها في ( Kalas and Milenkovic, 2017)األمريكية، وبالنسبة لدراسة 

صربيا، وعليه تنفرد الدراسة الحالية في ببيئة حديثة التطبيق لضريبة القيمة المضافة 

 .ة العربية السعوديةوهي المملك

مما سبق وجدت الباحثة أن من أهم ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات       

سلطت الضوء على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة السابقة يمكن تحديده في أنها 

على إيرادات الموازنة العامة في بيئة حديثة التعامل مع الضرائب وهي المملكة العربية 

السعودية، وفي حدود علم الباحثة هناك ندرة في المخرجات المتعلقة بهذا الموضوع 

جال بالمملكة العربية وهذا يدل على محدودية عدد الباحثين والمهتمين في هذا الم

 .السعودية، مما شجع الباحثة بالبحث في هذا الموضوع

 إجراءات البحث الميدانية

 :أدوات البحث ومصادر الحصول على البيانات -

لغرض الحصول على البيانات األولية والثانوية ولتحقيق الغرض من الدراسة تم      

 :االعتماد على األدوات التالية
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أت الباحثة في معالجة اإلطار النظري بالبحث في مصادر لج: مصادر ثانوية .1

البيانات المتمثلة في مراجعة األدبيات السابقة من الرسائل الجامعية، وما تم نشره 

من أبحاث ودوريات ومقاالت؛ باإلضافة إلى مواقع اإلنترنت والكتب، والمراجع 

 .العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة

لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية من خالل االستبانة، كأداة : مصادر أولية .5

رئيسية وذلك لما تتميز به االستبانة من توفير الجهد والوقت، وتغطية حجم العينة 

 .في فترة زمنية معقولة

 : أسلوب جمع البيانات -

( 121)ومن أجل جمع البيانات الالزمة لتحقيق هدف الدراسة، قامت الباحثةة بتوزيةع      

اسةةتبانة علةةى عينةةة عشةةوائية مكونةةة مةةن مةةوظفي هيئةةة الزكةةاة والةةدخل وأعضةةاء هيئةةة 

اسةةتبانة، ( 152)التةةدريس بجامعةةة الملةةك عبةةد العزيةةز، وكانةةت االسةةتجابات المسةةتردة 

استبانة لعدم صالحيتها للتحليل االحصةائي، وعلةى ذلةك أصةبح عةدد ( 12)استبعدت منها 

( 0)اسةتبانة كمةا هةو موضةح فةي جةدول ( 111)للتحليةل  االستبانات المستوفاة والجةاهزة

 :كاالتي

 توزيع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل : ( 3)جدول 
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 :أداة البحث -

فةةةي سةةةبيل الحصةةةول علةةةى المعلومةةةات الالزمةةةة مةةةن مفةةةردات العينةةةة لإلجابةةةة عةةةن       

ساسةية لجمةع البيانةات المطلوبةة تساؤالت البحث، اعتمةدت الباحثةة علةى االسةتبانة كةأداة أ

لدعم الدراسة النظرية بالجانب التطبيقةي واإلجابةة عةن تسةاؤالتها وتحقيةق أهةدافها؛ حيةث 

تعد االستبانة من أكثر الوسائل استخداماً للحصول على المعلومةات والبيانةات، و توصةف 

ائق بواقةع أداة مالئمةة للحصةول علةى معلومةات وبيانةات وحقة"االستبانة بأنها عبارة عةن 

ويقدم االستبيان على شكل عدد من األسةئلة يطلةب اإلجابةة عنهةا مةن قبةل عةدد مةن ، معين

 (. 112ص، 5112،عبيدات وآخرون" )األفراد المعنيين بموضوع االستبانة

 صدق أداة البحث -

اعتمةةدت الباحثةةة للتحقةةق مةةن صةةدق األدوات علةةى طةةريقتين، األولةةى وتسةةمى       

عتمةةةةد علةةةةى عةةةةرض األداة علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن الخبةةةةراء الصةةةةدق الظةةةةاهري والتةةةةي ت

والطريقة الثانية وتسمى االتسةاق الةداخلي وتعتمةد علةى حسةاب . المتخصصين في المجال

وفيمةا يلةي الخطةوات التةي . معامل االرتباط بين كل وحدة مةن وحةدات األداة واألداة ككةل

 .يقتيناتبعتها الباحثة للتحقق من صدق األداة طبقا لكل طريقة من الطر

 الصدق الظاهري -أوال

وهو الصدق المعتمد على المحكمين، حيث تم عرض أدوات الدراسةة علةى عةدد       

من أعضاء هيئة التدريس بقسةم المحاسةبة بلةغ ثةالث محكمةين، ومةدققين مةن هيئةة الزكةاة 

 :والدخل بلغ عددهم ثالثة محكمين، طلب منهم دراسة االداة وإبداء آرائهم فيها من حيث

 . ارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الذي تنتمي إليه -

 .وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية -

مالءمة كل فقرة لتحقيق الهدف الذي وضعت مةن أجلةه، واقتةراح طةرق تحسةينها وذلةك  -

 .بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مما يرونه مناسبا

ريس والمدققين من هيئة الزكاة والةدخل مالحظةات قيمةة أفةادت وقد قدم أعضاء هيئة التد 

الدراسة، وأثرت األداة، وساعدت على إخراجها بصورة جيةدة، وبةذلك تكةون االدوات قةد 

 . حققت ما يسمى بالصدق الظاهري أو المنطقي

 صدق االتساق الداخلي -ثانيا

ذي ينتمةةي إليةةه، ويقصةةد بةةه مةةدى اتسةةاق كةةل مةةن أسةةئلة االسةةتبانة مةةع الجةةزء الةة     

ولمعرفةةة صةةدق اتسةةاق األسةةئلة تةةم حسةةاب االتسةةاق الةةداخلي للمقيةةاس مةةن خةةالل حسةةاب 

كةافي، )معامل االرتباط بةين درجةة كةل عبةارة والدرجةة الكليةة للمحةور الةذي تنتمةي إليةه 

 . ، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي(5115

 معامالت ارتباط بيرسون( 2)جدول 
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ائج أن جميع العبارات معامل ارتباطها موجب ودال احصائيا عند مستوى وتوضح النت

مما يدل أن هناك اتساق داخلي بين درجة كل عبارة والدرجة (. 1511)داللة إحصائي 

  .الكلية الذي ينتمي إليه

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

 اإلحصاء الوصفي-أوالً      

، وذلك (م5115كافي، )وتبويبها وعرضها  ويختص هذا النوع بأساليب جمع البيانات

 :من خالل

 .التكرارات والنسب المئوية لوصف مجتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية -
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 .المتوسط الحسابي وذلك لحساب المتوسط الحسابي لكل عبارة ولكل محور -

 .االنحرافات المعيارية للتعرف على التباين للعبارات وللمحاور -

 (2)لمدى لمقياس ليكارت الخماسي لتحديد درجة الموافقة، كما في الجدول معادلة ا -

 
 اإلحصاء االستداللي-ثانيا

العمةاري، )ويختص هذا النوع باستنتاج واتخاذ القرارات المناسةبة للظةاهرة قيةد الدراسةة  

 :، وذلك من خالل(5111

وق ذات داللةةةة لعينتةةةين مسةةةتقلتين للتعةةةرف علةةةى مةةةا إذا كانةةةت هنالةةةك فةةةر( ت)اختبةةةار -

إحصائية بين اتجاهات مفردات عينة الدراسةة نحةو محةاور الدراسةة بةاختالف المتغيةرات 

 .التي تنقسم إلى فئتين

تحليل التبةاين األحةادي للتعةرف علةى مةا إذا كانةت هنالةك فةروق ذات داللةة ( ف)اختبار -

لمتغيةرات إحصائية بين اتجاهات مفردات عينة الدراسةة نحةو محةاور الدراسةة بةاختالف ا

 .التي تنقسم إلى أكثر من فئتين

اختبار شيفية للتعرف على اتجةاه صةالح الفةروق نحةو أي فئةة مةن فئةات المتغيةرات التةي -

تنقسم إلى أكثر من فئتين وذلك إذا ما بين اختبار تحليل التباين األحادي وجةود فةروق بةين 

 .فئات هذه المتغيرات

 دراسةالنتائج المتعلقة بخصائص أفراد عينة ال -

لعل أول ما يمكن البدء به بعد تفريغ البيانات الواردة في قةوائم االسةتبانة المسةتلمة مةن     

عينةةة الدراسةةة، ومةةن خةةالل اسةةتخدام األسةةاليب اإلحصةةائية المختلفةةة هةةو وصةةف عينةةة 
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الدراسةةة، وتحديةةد طبيعتهةةا مةةن خةةالل المعلومةةات العامةةة التةةي تضةةمنتها االسةةتبانة، والتةةي 

 .افراد عينة الدراسة تمكن من تصنيف

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لجهة العمل: أوالا 

جةدول )تم حساب التكرارات والنسب المئويةة ألفةراد عينةة الدراسةة وفقةا لجهةة العمةل     

2.)  

 

أن غالبية أفةراد عينةة الدراسةة هةم مةن أعضةاء هيئةة ( 2جدول )يتضح من نتائج الدراسة 

مةن مجمةوع أفةراد العينةة فةي ( ٪1151)عضةواً، بنسةبة ( 12)التدريس حيث بلةغ عةددهم 

 (. ٪5151)موظف، بنسبة ( 05)حين بلغ عدد أفراد منسوبي هيئة الزكاة والدخل 

 :توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي: ثانياا 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي كما     

 :التالي( 1)نه النتائج بجدول تبي
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ان معظةةم افةةراد عينةةة الدراسةةة هةةم مةةن ( 1جةةدول )يتضةةح مةةن نتةةائج الدراسةةة 

مةةةن ( ٪1151)، بنسةةةبة (21)الحاصةةةلون علةةةى البكةةةالوريوس فةةةأكثر حيةةةث بلةةةغ عةةةددهم 

وذلةةةةك ( 50)مجمةةةةوع أفةةةةراد العينةةةةة فةةةةي حةةةةين بلةةةةغ عةةةةدد الحاصةةةةلين علةةةةى الةةةةدبلوم 

 .ية أفراد العينة يتمتعون بمؤهالت دراسية عاليةيتبين أن أغلب(. ٪5151)بنسبة

 :توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا لعدد سنوات الخبرة: ثالثاا 

تم حساب التكرارات والنسب المئويةة ألفةراد عينةة الدراسةة وفقةا لعةدد سةنوات الخبةرة     

 :التالي( 2)كما تبينه النتائج بجدول 
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إلةى ( 1)أفراد عينة الدراسةة خبةرتهم مةن  أن غالبية( 2جدول)يتضح من النتائج 

يليهم أفراد العينةة ممةن خبةرتهم ( ٪2150)وذلك بنسبة ( 25)سنة حيث بلغ عددهم ( 12)

في حين بلغ عدد أفراد ( ٪5151)وذلك بنسبة ( 05)سنة حيث بلغ عددهم ( 12)أكثر من 

مجمةوع  مةن( ٪5052)وذلةك بنسةبة ( 52)سةنوات ( 2)إلةى ( 1)العينة ممن خبرتهم مةن 

 . أفراد العينة

ويالحظ مما سبق أن غالبية أفراد العينة يتمتعون بمؤهالت علمية عالية حيث      

سنوات إلى أكثر  1، وكما لديهم كفاءات وخبرات تراوحت من %1151بلغت نسبتهم 

، مما يؤكد مصداقية اإلجابات %1252سنة في مجال عملهم حيث بلغت نسبتهم  12من 

 .حثويحقق أهداف الب

 مدى مساهمة ضريبة القيمة المضافة في اإليرادات العامة؟ ما 

عبارات لتحديد مدى ( 1)لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بتخصيص 

المتوسطات ( 1)مساهمة ضريبة القيمة المضافة في اإليرادات العامة، ويوضح الجدول 

 الحسابية واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة
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أن اسةةتجابات أفةةراد عينةةة الدراسةةة علةةى ( 1جةةدول)تضةةح مةةن نتةةائج الدراسةةة ي      

ألعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بدرجةةةة موافةةةق، ( 2510)عبةةةارات هةةةذا المحةةةور ككةةةل بلغةةةت 

ممةا يشةير إلةى تفةاوت فةي . لمنسوبي هيئة الزكاة والةدخل بدرجةة موافةق تمامةاً ( 2551)و

ة القيمةةة المضةةافة فةةي وجهةةات نظةةر أفةةراد عينةةة الدراسةةة حةةول مةةدى مسةةاهمة ضةةريب

وبشكل عام يمكن مالحظة أن هناك اختالف في أهمية ترتيب العبارات . اإليرادات العامة

بةةين أفةةراد عينةةة الدراسةةة أكثةةر مةةن المحةةور األول، مةةا عةةدا العبةةارة األولةةى والسادسةةة 

والتاسعة اتفقوا جميع أفراد عينة الدراسة علةى أهميتهةا، حيةث كانةت اسةتجابة أفةراد عينةة 

الدراسة للعبارة األولى في المرتبة األولى، بينما العبارة السادسة جاءت بالمرتبةة األخيةرة 

من حيث استجابة أفراد عينة الدراسة، والعبارة التاسعة جةاءت بالمرتبةة الثالثةة مةن حيةث 

 .استجابة أفراد عينة الدراسة

ة المضةةافة فةةي يسةةهم النظةةام الضةةريبي للقيمةة)وتفصةةيال للنتةةائج جةةاءت العبةةارة       

بالمرتبةة األولةى مةن حيةث اسةتجابة أفةراد ( توسيع القاعدة المالية لتوليةد اإليةرادات العامةة

( 2525)بمتوسةةط حسةةابي ( موافةةق تمامةةا)الدراسةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بدرجةةة 

، وبالمرتبة األولى من حيث اسةتجابة أفةراد الدراسةة %(22)وبنسبة مئوية للموافقة بلغت 

وبنسةبة ( 2521)بمتوسةط حسةابي ( موافق تماما)هيئة الزكاة والدخل بدرجة  من منسوبي

 (.٪15)مئوية للموافقة بلغت 

تساهم ضريبة القيمةة المضةافة فةي زيةادة اإليةرادات العامةة )بينما جاءت عبارة  

بالمرتبةة السةابعة مةن حيةث اسةتجابة أفةراد عين ةة ( دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة

وبنسةةبة ( 2511)بمتوسةةط حسةةابي ( موافةةق)اء هيئةةة التةةدريس بدرجةةة الدراسةةة مةةن أعضةة

، وكذلك بالمرتبة الخامسة مةن حيةث اسةتجابة أفةراد الدراسةة (٪12)مئوية للموافقة بلغت 

وبنسةبة ( 2502)بمتوسةط حسةابي ( موافق تماما)من منسوبي هيئة الزكاة والدخل بدرجة 

بة القيمةةةة المضةةةافة فةةةي زيةةةادة تسةةةاهم ضةةةري)وعبةةةارة %(. 22)مئويةةةة للموافقةةةة بلغةةةت 

جاءت بالمرتبة الرابعةة ( اإليرادات العامة من خالل تغطيتها لجميع القطاعات االقتصادية

( موافةةق)مةةن حيةةث اسةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بدرجةةة 

 ، وبالمرتبة الثانية بالنسبة لمنسةوبي هيئةة%(12)ونسبة مئوية ( 2515)وبمتوسط حسابي

%( 22)ونسةةبة مئويةةة ( 2521)بمتوسةةط حسةةابي ( موافةةق تمامةةا)الزكةةاة والةةدخل بدرجةةة 

 .لمنسوبي هيئة الزكاة والدخل

تساهم ضريبة القيمة المضافة في زيةادة اإليةرادات العامةة مةن )وجاءت العبارة  

فةي المرتبةة السادسةة ( خالل توفير معلومةـات عةـن الوعةاء الضةريبي لطنشةـطة التجاريةة

بمتوسةةط ( موافةةق)اسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بدرجةةة  مةةن حيةةث

، وبالمرتبة الرابعة من حيث اسةتجابة أفةراد %(11)وبنسبة مئوية بلغت ( 2512)حسابي 

( 2502)بمتوسط حسةابي ( موافق تماما)الدراسة من منسوبي هيئة الزكاة والدخل بدرجة 
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يساهم نظام ضريبة القيمةة المضةافة فةي زيةادة ) بينما عبارة%(. 22)وبنسبة مئوية بلغت 

جةاءت بالمرتبةة الثامنةة ( اإليرادات العامة من خالل تبسيط نظام الضرائب غير المباشةرة

بمتوسةةط ( موافةةق)مةةن حيةةث اسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بدرجةةة 

بعة مةةن حيةةث ، وبالمرتبةةة السةةا%(12)وبنسةةبة مئويةةة للموافقةةة بلغةةت ( 0511)حسةةابي 

بمتوسةط حسةابي ( موافةق)استجابة أفراد الدراسة من منسوبي هيئة الزكاة والدخل بدرجة 

 (. ٪11)وبنسبة مئوية للموافقة بلغت ( 2512)

تسةاهم ضةريبة القيمةة المضةافة فةي زيةادة اإليةرادات العامةة مةن )وكانةت عبةارة 

يةةث اسةةتجابة أفةةراد بالمرتبةةة األخيةةرة مةةن ح( خةةالل انخفةةاض معةةدالت التهةةرب الضةةريبي

وبنسةةبة ( 0511)بمتوسةةط حسةةابي ( موافةةق)الدراسةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بدرجةةة 

، وبالمرتبةةة األخيةةرة بالنسةةبة السةةتجابة أفةةراد الدراسةةة مةةن %(15)مئويةةة للموافقةةة بلغةةت 

وبنسةةبة مئويةةة ( 0512)بمتوسةةط حسةةابي ( موافةةق)منسةةوبي هيئةةة الزكةةاة والةةدخل بدرجةةة 

تسةةاهم ضةةريبة القيمةةة المضةةافة فةةي زيةةادة اإليةةرادات )وعبةةارة (. ٪11)للموافقةةة بلغةةت 

بالمرتبةةة الخامسةةة مةةن حيةةث ( العامةةة مةةن خةةالل توسةةيع القاعةةدة الضةةريبية واالسةةتثمارية

بمتوسةةط حسةةابي ( موافةةق)اسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بدرجةةة 

الثامنة من حيث استجابة أفةراد  ، وبالمرتبة%(12)وبنسبة مئوية للموافقة بلغت ( 2511)

( 2510)بمتوسةةط حسةةابي ( موافةةق)الدراسةةة مةةن منسةةوبي هيئةةة الزكةةاة والةةدخل بدرجةةة 

 (. ٪12)وبنسبة مئوية للموافقة بلغت 

تةةؤثر ضةةريبة القيمةةة المضةةافة تةةأثيراً ايجابيةةاً علةةى اإليةةرادات )وجةةاءت عبةةارة 

بالمرتبةة ( الخزينة العامة للدولةةالعامة، ألنها تعمل على ضخ قدر مناسب من السيولة في 

( موافةق تمامةا)الثانية من حيث استجابة أفراد الدراسة من أعضاء هيئةة التةدريس بدرجةة 

، وبالمرتبةة السادسةة مةن %(22)وبنسبة مئويةة للموافقةة بلغةت ( 2521)بمتوسط حسابي 

( امةةاموافةةق تم)حيةةث اسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة مةةن منسةةوبي هيئةةة الزكةةاة والةةدخل بدرجةةة 

وأخيةةرا جةةاءت عبةةارة (. ٪21)وبنسةةبة مئويةةة للموافقةةة بلغةةت ( 2552)بمتوسةةط حسةةابي 

تتميز ضريبة القيمة المضافة باتسةاع وعائهةا الضةريبي وقصةر فتةرة التحصةيل، بالتةالي )

بالمرتبة الثالثة من حيةث ( فهي تستقطب إيرادات وفيرة تحسن من هيكل اإليرادات العامة

بمتوسةةط حسةةابي ( موافةةق)مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بدرجةةة اسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة 

، وأيضا بالمرتبة الثالثة مةن حيةث اسةتجابة %(11)وبنسبة مئوية للموافقة بلغت ( 2512)

بمتوسةط حسةابي ( موافةق تمامةا)أفراد الدراسة من منسةوبي هيئةة الزكةاة والةدخل بدرجةة 

 (.٪22)وبنسبة مئوية للموافقة بلغت ( 2521)

حظة التفاوت في وجهات نظةر أفةراد عينةة الدراسةة، إال أن هنةاك ويمكن مال   

اتفةةاق علةةى أهميةةة مسةةاهمة ضةةريبة القيمةةة المضةةافة فةةي اإليةةرادات العامةةة، حيةةث جةةاءت 
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مسةةاهمة ضةةريبة القيمةةة المضةةافة فةةي توسةةيع القاعةةدة الماليةةة لتوليةةد اإليةةرادات )عبةةارة 

لمنسةوبي ( موافةق تمامةا)درجة اسةتجابة في الترتيب األول لجميع أفراد العينة، وب( العامة

لعضةةاء هيئةةة التةةدريس، ويعةةزى ذلةةك ( موافةةق)هيئةةة الزكةةاة والةةدخل، ودرجةةة اسةةتجابة 

لمعرفة وإلمام أفراد العينة على دور ضةريبة القيمةة المضةافة فةي توليةد اإليةرادات العامةة 

ا مةةن للةدول التةي تطبةةق هةذا النةوع مةةن الضةرائب، حيةث تتميةةز هةذه الضةريبة عةةن غيرهة

الضرائب في قدرتها على توليد اإليرادات العامة وتوسةيع القاعةدة الماليةة إلتسةاع وعائهةا 

 (Oseni, 2017)الضريبي، ولقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كالً من 

تساهم ضريبة القيمة المضافة فةي )وكما اتفق أفراد عينة الدراسة على عبارة      

حيةث جةاءت فةي ( انخفاض معةدالت التهةرب الضةريبيزيادة اإليرادات العامة من خالل 

، مما يعني أن أفراد العينة متفقون بدرجة مقبولةة (موافق)الترتيب األخير بدرجة استجابة 

علةى أن ضةريبة القيمةة المضةافة تسةاهم فةي زيةادة اإليةرادات العامةة مةن خةالل انخفةةاض 

صةعب معهةا التهةرب معدالت التهرب الضريبي، حيث أنها ضريبة ذات مراحل متعةددة ي

الضريبي مقارنة بالضرائب األخرى، فإذا قل التهةرب الضةريبي زادت اإليةرادات العامةة 

 .للدولة

هللل هنللاو فللروق لات داللللة إحصللائية فللي يراء المبحللوثين حللول محللاور البحللث وفقللاا  

 لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية؟ 

واختبةةار تحليةةل ( ت)ار لإلجابةةة علةةى هةةذا السةةؤال قامةةت الباحثةةة بةةإجراء اختبةة     

لتحديةةد داللةةة الفةةروق بةةين متوسةةطات اسةةتجابات المشةةاركين فةةي ( انوفةةا)التبةةاين األحةةادي 

جهةة العمةل، المؤهةل العلمةي، عةدد سةنوات )البحث وفقاً لمتغيراتهم الشخصية والوظيفيةة 

 :، وفيما يلي عرض بأهم النتائج المتصلة بالسؤال(الخبرة

 :جهة العمل: أوال

م متغيةةر جهةةة العمةةل إلةةى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس ومنسةةوبي هيئةةة الزكةةاة ينقسةة     

للمقارنةةةة بةةةين متوسةةةطي اسةةةتجابات ( ت)والةةةدخل لةةةذا قامةةةت الباحثةةةة باسةةةتخدام اختبةةةار 

نتيجةة اختبةار ( 11)ويوضةح الجةدول . المشاركين فةي البحةث تُعةزى لمتغيةر جهةة العمةل

 .لداللة الفروق بين المتوسطات( ت)
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( 11جدول)البحث  يتضح من نتائج

متوسطي استجابات المشاركين في البحث حول مدى مساهمة ضريبة القيمة المضافة في 

اإليرادات العامة تُعزى لمتغير جهة العمل؛ حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار 

وهذا يدل على أن (. α1512≤ )وهي قيمة غير دالة عند مستوى ( 15115)تساوي ( ت)

هناك اتفاق بين أفراد العينة من حيث متغير جهة العمل حول مساهمة ضريبة القيمة 

المضافة في اإليرادات العامة، حيث بلغ المتوسط الحسابي ألعضاء هيئة التدريس 

 (.2551)، ومنسوبي هيئة الزكاة والدخل (2510)

 :المؤهل العلمي: ثانيا

لعلمي ينقسم الى دبلوم وبكالوريوس فأكثر لذا قامت حيث أن متغير المؤهل ا

للمقارنة بين متوسطي استجابات المشاركين في البحث ( ت)الباحثة باستخدام اختبار 

لداللة الفروق ( ت)نتيجة اختبار ( 11)ويوضح الجدول . تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

 .بين المتوسطات

 
ق ذات داللة إحصائية بين متوسطي وجود فرو( 11جدول )يتضح من نتائج البحث 

استجابات المشاركين في الدراسة حول مدى مساهمة ضريبة القيمة المضافة في 

اإليرادات العامة تُعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح الحاصلين على الدبلوم حيث كانت 

 ≥ α)وهي قيمة دالة عند مستوى ( 15122)تساوي ( ت)قيمة مستوى الداللة في اختبار 

12,1.) 

 :عدد سنوات الخبرة: ثالثا

( 2)إلى ( 1)ينقسم متغير سنوات الخبرة في هذا البحث الى ثالثة فئات هي من      

سنة، لذا تم استخدام اختبار التباين ( 12)سنة، أكثر من ( 12)إلى ( 1)سنوات، من 

حاور للمقارنة بين متوسطات استجابات المشاركين في الدراسة حول م( انوفا)االحادي 

نتيجة اختبار التباين ( 15)ويوضح الجدول . البحث تُعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 .لداللة الفروق بين المتوسطات( انوفا)االحادي 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( 15جدول)يتضح من نتائج البحث 

لمضافة متوسطي استجابات المشاركين في الدراسة حول مدى مساهمة ضريبة القيمة ا

في اإليرادات العامة تُعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة حيث كانت قيمة مستوى الداللة 

 ≥ α)وهي قيمة دالة عند مستوى ( 15122)تساوي ( انوفا)في اختبار التباين االحادي 

12,1.) 

وكانةت . ونظرا لوجود معنوية فةي اختبةار التبةاين تةم إجةراء اختبةار شةيفيه لداللةة الفةروق

 :كالتالي النتائج

 
أن الفروق بين متوسطات استجابات ( 10جدول)يتضح من نتائج الدراسة 

المشاركين في البحث حول مدى مساهمة ضريبة القيمة المضافة في اإليرادات العامة 

ذو )وبين ( سنوات 2-1ذو الخبرة من )تُعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة كانت بين 

من كانت سنوات )لصالح ( سنة 12برة أكثر من ذو الخ)وبين ( سنة 12-1الخبرة من 

ذوات ( سنة 12من كانت سنوات خبرتهم أكثر من )وبين ( سنة 12-1خبرتهم من 

 .المتوسط الحسابي األعلى
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 : النتائج

تساهم ضريبة القيمة المضافة في توسيع القاعدة المالية لتوليد اإليرادات العامة،  .1

ترة تحصيلها فهي تستقطب إيرادات وذلك بسبب اتساع وعائها الضريبي وقصر ف

وفيرة تؤدي إلى زيادة اإليرادات العامة، فهي تعمل على ضخ قدر مناسب من 

 .السيولة في الخزينة العامة تمكن الدولة من تمويل مشاريعها التنموية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي استجابات المشاركين في الدراسة  .5

لقيمة المضافة في اإليرادات العامة تُعزى لمتغير حول مدى مساهمة ضريبة ا

 .  المؤهل العلمي وسنوات الخبرة

 .التوصيات

العمل على تطوير كفاءة اإلدارة الضريبية من خالل إقامة الدورات التدريبية  .1

المتخصصة، ودعمها بعدد كاف من مفتشي الضرائب المؤهلين علمياً وعملياً، لدور 

 .زيادة اإليرادات الضريبية اإلدارة الضريبية في

قيام الجامعات في المملكة العربية السعودية بالتركيز على تدريس ضريبة القيمة  .5

 .المضافة من ضمن مقررات المحاسبة

 

 

 

 

 قائمة المراجع: 

 :المراجع العربية: أوالا 

أثر الضرائب العقارية في تنمية اإليرادات ( 5111)أحمد، سيف الدين عبدالباقي  -1

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم 5112-5112ية الخرطوم العامة  بوال

 .  درمان، السودان

أثر ضريبة القيمة المضافة على الناتج المحلي  (. 5112)تنقال، أسامة موسى حسن  -5

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  (. 5112-5112)اإلجمالي في السودان 

 .السودان للعلوم والتكنولوجيا

اإليرادات العامة ودورها في تنمية االقتصاد الليبي ( 5112)الدين جمعة، صالح  -0

 خالل 

 .22-00، 2، العدد مجلة العلوم االقتصادية والسياسية، (5115 – 5111)الفترة  -2

أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حصيلة ( م5112)الدوم، عبد الرزاق  -2

 اإليرادات 

شورة، جامعة الزعيم األزهري، كلية        العامة بالسودان، رسالة دكتوراه غير من -2

 .الدراسات العليا، السودان
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 دور االيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في(. 5112)راضية، عدنان  -1

.       المدرسة الوطنية العليا االحصاء التطبيقي. 5112-1110الجزائر خالل الفترة 

 .  الجزائر

سبي مقترح لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في إطار محا( م5112)السقاف، أحمد  -2

 – 211: 2، العدد لمجلة العلمية لالقتصاد والتجارةالمملكة  العربية السعودية، ا

221 

، التقرير السنوي، الموقع االلكتروني لصندوق النقد (م5115)صندوق النقد الدولي  -1

 . الدولي

االلكتروني لصندوق ، التقرير السنوي، الموقع (م5112)صندوق النقد الدولي  -11

 . النقد الدولي

القياس المحاسبي للضريبة على القيمة ( م5111)عبد الرحمن، لؤي شيخ الدين  -11

دراسة ميدانية ديوان الضرائب الخرطوم، : المضافة وأثره على اإليرادات العامة

 .رسالة ماجستيرغيرمنشورة، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، السودان

أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هيكل ( م5112)عهود  عبد القادر، -15

اإليرادات العامة  في السودان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيلين، كلية 

 .الدراسات العليا،السودان

(. م5112)عبيدات، ذوقان عبد الرحمن وعبدالرحمن عدس وكايد عبد الحق  -10

 .دار الفكر: عمان .أساليبه. أدواته. البحث العلمي مفهومه

، مجلة المحاسبةضريبة القيمة المضافة، ( 5112)عصيمي، أحمد زكريا  -12

 ، 51مجلد

 . 15-11، 21عدد -12

اإلحصاء في اإلدارة واالقتصاد، مكتبة (. 5115)كافي، مصطفى يوسف  -12

 .األردن .المجتمع العربي، 

بيق، اإلحصاء واالحتماالت النظرية والتط(. 5111)العماري، علي عبد السالم  -11

 .مالطا

، الطبعة (اإليرادات العامة)المالية العامة (. 5112)عمارة، رانيا محمود  -12

 . األولى، مركز  الدراسات العربية، القاهرة

الجوانب االقتصادية والمالية في ( 5112)أبو الفتوح، يحيى عبد الغني  -11

لعربية الميزانية العامة للدولة، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، المملكة ا

 .السعودية
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ضريبة القيمة المضافة وأثرها على االستهالك في ( 5112)البد، محمد جادين  -51

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام 5111-5111السودان في الفترة 

 . الدرمان، السودان

الضريبة على القيمة المضافة في مصر، المركز ( 5112)لطفي، عبدالمنعم  -51

 . 120ادية، ورقة عمل رقم المصري للدراسات االقتص

 .هـ1201، ربيع اآلخر 22مجلة الهيئة العامة للزكاة والدخل، العدد  -55

أثر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على اإليرادات ( م5112)محمد، نوال  -50

 .121-152: 2، العدد مجلة كلية االقتصاد العلميةالعامة في  السودان، 

االيرادات العامة والنفقات العامة (. 5112)أبو مدللة، سمير والخضري، ايمان  -52

العدد السادس، . مجلة البحوث االقتصادية والمالية. المشكالت والحلول: الفلسطينية

 .  502  -511ص 

دور اإليرادات الضريبية في رفد الموازنة العامة (. 5112)مسودة، سناء  -52

، 5115-5112ة مابين األردنية بااليرادات العامة دراسة تحليلية مقارنة خالل الفتر

، 5، عدد50، مجلدمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية

 .111-121ص

نموذج مقترح لقياس الوعاء الضريبي على ( 5112)مصطفى، إخالص محمد  -52

 القيمة 

المضافة في القطاع الصناعي في السودان، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان،          -51

 . السودان

أثر التنوع في اإليرادات العامة على ( 5111)معاضيدي، نصير مشعان ال -52

الموازنة العامة في األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، كلية 

 . االقتصاد والعلوم    اإلدارية، األردن

الضريبة على القيمة المضافة وفاعلية تحصيلها ( 5112)مهاجر، صالح بابكر  -51

، 5112-5111اإليرادات العامة بالسودان دراسة تطبيقية للفترة وأثرها على   

 .522-512، 5، العدد مجلة العلوم اإلدارية

إطار مقترح لزيادة فعالية الضريبة على القيمة ( م5111)الهواري، ناهد  -01

 المضافة على

،         51، المجلد مجلة الفكر المحاسبيالخدمات المهنية واالستشارية في مصر،  -01

  110 -251: 1د العد

. 5112الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية (. 5112)هيئة السوق المالية  -05

 :متوفر على. 5112-2-01: تم الدخول في . شركة البالد المالية
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http://www.albilad-

capital.com/Research_ArabicReport/SaudiPublicBudget_AR_2

017.pdf 

تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في المملكة (. 5111)خل الهيئة العامة للزكاة والد -00

، (1)النشرة اإلعالمية لضريبة القيمة المضافة، النسخة رقم . العربية السعودية

-https://vat.gov.sa/sites/default/files/2017 :متوفر إلكترونياً على

08/GAZT-V9-AR-ENG.PDF 

-1201بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (. 5112)وزارة المالية  -02

: متوفر على. 5112-2-01: تم الدخول في(. 5112) 1221

ttp://www.spa.gov.sa/galupload/otherfiles/2017-

12/mizania2018.pdf 

: متوفر على. 5112-2-01: الدخول في  تم. 5151برنامج تحقيق التوازن المالي  -02
http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/BB2020_AR.pdf . 
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