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إعداد

محمد عبد � المحرزي

اثر تطبيق نظام تحصيل ضريبة القيمة المضافة 

س 
ٔ
في دولة إ%مارات العربية المتحدة وٕامارة را

الخيمة

مبرر الدراسة

 على 2008 عام من ثاني كانون /يناير شھر في الخليجي التعاون مجلس أعضاء من  دول 6 وافقت
 ھي الدول وھذه ا:عضاء؛ الدول بين والتجارة ا8ستثمار زيادة بھدف مشتركة سوق اط+ق

 ولغايات .والبحرين وعمان وقطر والكويت السعودية العربية المملكة و المتحدة العربية ا?مارات
.2012 عام بحلول المضافة القيمة نظام تطبيق على ا:عضاء الدول اتفقت فقد التجارة تسھيل

 المضافة القيمة لضريبة ا8ساسية للمبادئ وفھم دقيقة دراسة ھناك يكون أن جدا المھم ومن
.تبنيھا قبل وتداعياتھا

:ھو البحثية المبادرة ھذه من والھدف

 اقتصاديات على تأثيره وإمكانية المقترح المضافة القيمة ضريبة تحصيل لنظام شامل تحليل توفير •
الخيمة؛ رأس سميا 8 تطبقه التي الدول

  و الخيمة؛ ورأس المتحدة العربية ا8مارات اقتصاديات على المحتملة المخاطر تحديد  •

.المخاطر ھذه ?زالة خيارات صياغة •
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أنواع ضريبة القيمة المضافة

 المعدات خصم ?مكانية معالجتھا حسب مصنفة المضافة القيمة ضريبة من رئيسية أنواع ث+ث ھناك
.الرأسمالية

 بعدد وتسمح .ضريبية قاعدة اكبر على وتشتمل المنتج إجمالي على المضافة القيمة ضريبة1.
 المشتريات على ضريبة تجبي فإنھا وعليه، .الخام المواد تكلفة مثل الخصومات من فقط محدود

 عقبة تشكل فإنھا الرأسمالية، السلع امت+ك على الضرائب تزيل 8 و:نھا .الرأسمالية ل+ستثمارات
 8ن الرأسمالي ل+ستثمار رادعا تكون قد فإنھا لذلك، ونتيجة .الرأسمالية السلع مشتريات وجه في

.المضافة القيمة ضريبة من النوع ھذا بموجب مرتين للضريبة يخضع الرأسمالي ا8ستثمار
 بخصم تسمح حيث .إضافية بخصومات النوع ھذا ويسمح الدخل على المضافة القيمة ضريبة2.

 تقريبا ولھا .)ا8ھ+ك – ا8ستثمار إجمالي( ا8ستثمارية المشتريات كصافي الرأسمالية السلع اھ+ك
.العامة المبيعات لضريبة الضريبية القاعدة نفس

 وجود ومع .الرأسمالي ا8ستثمار كل بخصم وتسمح ا�ستھ�ك على المضافة القيمة ضريبة 3.
 والنتيجة .استثنائھا أو ا:عمال مشتريات خصم سيتم فانه ا8ستھ+ك، على المضافة القيمة ضريبة
 القيمة ضريبة من النوع ھذا نيوزلندة تتبنى .الخاص ا8ستھ+ك إجمالي من ضريبية قاعدة ستكون

.المضافة



WCO PICARD Conference Day 1 - 23 November 2010

3

أھداف البحث
 في ا:عضاء الدول على المقترحة المضافة القيمة ضريبة ترتيبات اثر تحديد إلى الدراسة تسعى        

 امارة وبالتحديد المتحدة العربية ا?مارات إلى خاص بشكل ا8شارة مع الخليجي التعاون مجلس
 ضريبة لسياسة المحتمل لnثر النقدي التحليل ھو للدراسة الرئيسية العناصر ومن .الخيمة رأس
 الدراسة فان وعليه .المتحدة العربية ا?مارات في الجمركية ا?يرادات على المضافة القيمة

 امارة وعلى ككل المتحدة العربية ا?مارات على مضافة قيمة ضريبة نظام امت+ك اثر في ستنظر
.خاص بشكل الخيمة رأس

 لنظام المحتمل ا8قتصادي ا8ثر تقييم لغايات والنوعية الكمية البيانات تحليل ھو البحث ھذا ھدف        
:التالية ا:ھداف تحقيق إلى نسعى فإننا وبذلك .المضافة القيمة

 المضافة القيمة لضريبة المقترحة الخطة لتنفيذ المباشرة وغير المباشرة لpثار النقدي الفحص1.
الخيمة؛ رأس امارة على

 تقاسم ترتيبات ذلك في بما ،للتطبيق قابليتھاو المضافة القيمة لنظام المقترحة الخطة ص+حية تقييم2.
.الخيمة رأس امارة في المستقبلي المالي للمشھد يحملھا التي وا?مكانية له، المصاحبة ا?يرادات

)تتمة(أھداف البحث 

 في المضافة القيمة ضريبة أنظمة بتطبيق المحيطة القضايا وتحديد على التعرف3.
 المضافة القيمة ضريبة نظام على واسعة عامة نظرة ذلك وسيوفر .ا:خرى ا8قتصاديات

 وطرق المضافة، القيمة ضريبة لنظامللتطبيق قابلةال البدائل في النظر وأساس التقليدي،
و ا8لتزام؛ إدارة واستراتيجيات ا:عضاء الدول على المضافة القيمة ضريبة ايرادات توزيع

 تقاسم نظام سياق في الخيمة رأس ?مارة المضافة القيمة ضريبة سياسات انسب تحديد4.
.المطبق المتحدة العربية ا?مارات في ا8تحادية ا?يرادات
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أسئلة البحث

 إمارة ستواكب كيف المقترح؛ المضافة القيمة ضريبة لنظام الرئيسية العناصر على البحث أسئلة ستركز
 القدرة على المحتمل ا8ثر ھو وما المضافة؛ القيمة بضريبة خاصة سياسات تطبيق الخيمة رأس
  :التالية ا:سئلة على البحث أسئلة تشتمل .ا?يرادات توليد على

 القيمة ضريبة نظام تطبيق مبدأ تدعم أن يجب التي والسياسية ا8قتصادية السياسات ھي ما1.
المضافة؟

الخيمة؟ رأس امارة في المضافة القيمة ضريبة نظام لتبني المحتملة والمساوئ الحسنات ھي ما2.

 العالم؟ دول من مختار عدد في بنجاح تطبيقھا تم التي المضافة القيمة ضريبة نماذج ھي ما3.

)تتمة(أسئلة البحث 

 ھذا لمثل يمكن وكيف المضافة، القيمة ضريبة نظام في ل+لتزام ا8ساسية المتطلبات ھي ما4.
الخيمة؟ رأس امارة في التجارة قطاعات مختلف على يؤثر أن النظام

الخيمة؟ رأس امارة في ا?يرادات لتقاسم ا:مثل ا:سلوب ھو ما5.

 ضريبة بتطبيق يتعلق فيما الجديد المضافة القيمة ضريبة نظام من المتوقع الدخل ھو ما6.
الشركات؟

 دفع تختار التي الخيمة رأس امارة في العاملة ا8جنبية الشركات من المتوقع الدخل ھو ما7.
 التخفيضات من ل+ستفادة بلدانھا في دفعھا بدل المتحدة العربية ا?مارات في الضريبة

الضريبية؟

 ا8جتماعي وا8قتصاد العام القطاع على المضافة القيمة ضريبة لتطبيق المحتمل ا8ثر ھو ما8.
الخيمة؟ رأس ?مارة
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الخطوط العريضة ل�طروحة

با?ضافة إلى مراجعة ا8دبيات ومنھجية البحث، فان ا8طروحة ستشتمل على خمسة فصول أو أكثر حسب        
:الضرورة وقت الدراسة، إ8 أن الفصول الرئيسية ستكون على النحو التالي

المقدمة1.
في ھذا الفصل، سيتم النظر في تاريخ التحصيل الجمركي وخطط ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس         

التعاون الخليجي وا?مارات العربية المتحدة ومناقشتھا للتوضيح للقارئ المسائل الرئيسية التي تواجھھا ھذه 
.الدول، والحاجة لتغير النظام الحالي للتحصيل الجمركي لنظام ضريبة قيمة مضافة أو نظام ضريبة مبيعات

تاريخ ضريبة القيمة المضافة2.
سيناقش ھذا الفصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تطبيقھا تحت          

كما سيتم مناقشة ا8نواع المختلفة من ا8نظمة وميزاتھا ومساوئھا، وكذلك اسباب . مسميات وأساليب مختلفة
.قيام الدول بتبنيھا

)تتمة(الخطوط العريضة ل�طروحة 

.المضافة القيمة ضريبة تقاسم في ا�تحادية ا�ساليب3.
 استراليا ھي المقترحة الدول .مختلفة اتحادية تقاسم أنظمة ث+ث الفصل ھذا في البحث سيناقش
 القيمة ضريبة توزيع في المطبقة ا8ساليب ھذه ومقارنة تحديد بھدف المتحدة والمملكة وماليزيا
.الدول ھذه في والمقاطعات الو8يات مختلف على المضافة

الخيمة رأس على الخاصة ا*ثار 4.
 في الخيمة رأس على المحتملة ا}ثار تحديد وھو للدراسة الرئيسي الھدف على الفصل ھذا سيركز

.وا?يرادات ا8جتماعي والدخل  والصناعية التجارية الرئيسية القطاعات

خاتمة5.
 يتم التي التقاسم وترتيبات مضافة قيمة ضريبة نظام :نسب الكاملة الصورة البحث خاتمة ستوفر
 النظام ?دارة الرئيسية المتطلبات حول توصيات مع الخيمة، رأس امارة  مصالح لخدمة تطبيقھا
.وھيكلته
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مقدمة: 1الفصل 

 وتمت .المضافة القيمة ضريبة نظام في ”نيوزلندة أسلوب“ تبني على الخليجي التعاون مجلس وافق
 الخيمة رأس على ايجابيا أو سلبيا تؤثر فقد وعليه، .%5-3 بنسبة مضافة قيمة بضريبة التوصية

 في يقع فيدرالي اتحادي نظام وھي المتحدة؛ العربية ا?مارات دولة في امارات سبع احدى وھي
.العربي الخليج من الشرقي الجزء

في ھذا الفصل، سيتم النظر في تاريخ التحصيل الجمركي وخطط ضريبة القيمة المضافة في دول 
مجلس التعاون الخليجي وا?مارات العربية المتحدة ومناقشتھا للتوضيح للقارئ المسائل الرئيسية 

التي تواجھھا ھذه الدول، والحاجة لتغير النظام الحالي للتحصيل الجمركي لنظام ضريبة قيمة 
.مضافة أو نظام ضريبة مبيعات

تاريخ ضريبة القيمة المضافة: 2الفصل 

سيناقش ھذا الفصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تطبيقھا تحت 
كما سيتم مناقشة ا8نواع المختلفة من ا8نظمة وميزاتھا ومساوئھا، وكذلك . مسميات وأساليب مختلفة
.اسباب قيام الدول بتبنيھا

ستخدم المعلومات الواردة في ھذا الفصل كخط قاعدي من المعلومات النوعية التي سيتم تحليلھا جنبا 
ستكون الجداول وا?شكال والرسومات . إلى جنب مع البيانات الكمية في جزء 8حق من الدراسة

.البيانية مشمولة في ھذا الفصل جنبا إلى جنب من نصوص وصفية
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ا*ساليب ا*تحادية في تقاسم ضريبة القيمة المضافة: 3الفصل 

.مختلفة اتحادية تقاسم أنظمة ث+ث الفصل ھذا في البحث سيناقش

.المتحدة والمملكة وماليزيا استراليا ھي المقترحة الدول 

 مختلف على المضافة القيمة ضريبة توزيع في المطبقة ا8ساليب ھذه ومقارنة بتحديد البحث سيقوم
.الدول ھذه في والمقاطعات الو8يات

ا2ثار الخاصة على امارة رأس الخيمة: 4الفصل 

 في الخيمة رأس على المحتملة ا}ثار تحديد وھو للدراسة الرئيسي الھدف على الفصل ھذا سيركز
.وا?يرادات ا8جتماعي والدخل  والصناعية التجارية الرئيسية القطاعات

 وإجابات ا8قتصادية التحاليل نتائج ذلك في بما المجمعة البيانات وتحليل تقديم في الفصل ھذا سيقوم
.وا?دارية ا8قتصادية السلطات قبل من ا8ستبيانات

 وسيتم المضافة، القيمة لضريبة واحتساب تركيب عمليات من مختلف لعدد تفصيل ھناك سيكون
.وصفية ونصوص جداول شكل على ومقارنتھا تحليلھا

 المعلومات مصدر سيوفر وھذا .التحاليل نتائج على اعتمادا البحث أسئلة وإجابة توجيه إعادة سيتم
.المتبقية للفصول
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خاتمة: 5الفصل 

 يتم التي التقاسم وترتيبات مضافة قيمة ضريبة نظام :نسب الكاملة الصورة البحث خاتمة ستوفر
 النظام ?دارة الرئيسية المتطلبات حول توصيات مع الخيمة، رأس امارة  مصالح لخدمة تطبيقھا
.وھيكلته

 
.والنوعية الكمية البيانات تحليل من النتائج باستخ+ص ا8ستقصائي، البحث الفصل ھذا سيختتم

:منھا وخاصة عامة نتائج على الفصل سيشتمل

.وھيكلته النظام ?دارة الرئيسية بالمتطلبات تتعلق توصيات �
 .ا8ستقصائية والدراسات المستقبلية لnبحاث مقترحات �


