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أحمد حسين

يع��د الأول م��ن يناير/كان��ون الث��اين  2018نقط��ة حت��ول كب�يرة يف �ش��كل االقت�ص��اد ال�س��عودي ،حتدي��د ًا
التغ�ير اجل��ذري املرتب��ط بال�سيا�س��ات ال�ضريبي��ة ،وخارط��ة �إي��رادات اخلزان��ة ال�س��عودية� ،ضم��ن �سيا�س��ة
التن��وع يف الدخ��ل وامل��وارد الت��ي يطرحه��ا م�ش��روع (ر�ؤية ال�س��عودية  )2030الذي يدعم وجود م�س��ارات خمتلفة
لال�س��تثمارات االقت�صادي��ة ،وع��دم االعتم��اد عل��ى الب�ترول م��ورد ًا �أ�سا�س��ي ًا خلزان��ة الدول��ة.
ا�س��تفاد ال�ش��عب ال�س��عودي من��ذ تفج��ر الب�ترول يف �صح��راء اململك��ة م��ن ممي��زات عدي��دة؛ �أهمه��ا حال��ة
الرفاه��ة االقت�صادي��ة نتيج��ة ال�ثروة ال�ضخم��ة الت��ي ب��ات متتلكه��ا اململك��ة العربية ال�س��عودية م��ن النفط ،وعدم
وجود �ضرائب على خمتلف ال�سلع واخلدمات املقدمة لل�سعوديني ،كما ا�ستفاد القطاع اخلا�ص ب�شكل كبري من
�إعف��اءات �ضريبي��ة �ضخم��ة كان م��ن املمك��ن دفعها من موارده وخدماته و�إيراداته ومنتجاته ،يف حال م�س��اواته
بالقط��اع اخلا���ص يف دول �أخ��رى.
و ُتع� ُّد �سيا�س��ة التطبيق��ات ال�ضريبي��ة اجلدي��دة الت��ي �س��تنفذها احلكوم��ة ال�س��عودية� ،س��واء بتطبي��ق �ضريب��ة
(القيمة امل�ضافة)� ،أو بفر�ض �ضرائب �إ�ضافية على املقيمني بال�س��عودية ،خطوة جذرية يف �سيا�س��ة ال�س��عودية
االقت�صادية ،فالإ�صالح ال�ضريبي احلايل ميثل قطيعة مع ما�ض ظلت فيه ال�ضرائب مد ًة طويلة �شبه معدومة
يف اململكة ال�سعودية ،ويف بقية بلدان دول اخلليج ،التي ت�ستمد معظم عائداتها من املنتجات النفطية ،ويبدو
كذل��ك �أن نهاي��ة ع�ص��ر الربمي��ل مبئ��ة دوالر ق��د و�ضع��ت ح��د ًا لدول��ة (الرفاهي��ة) ،ودفع��ت دول اخللي��ج التخ��اذ
تداب�ير تق�ش��فية توفر له��ا موارد جديدة للمال.
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تقدمي

وح�س��ب حتلي�لات خمتلف��ة ف��إن هذا الإجراء ميثل التغيري االجتماع��ي واالقت�صادي الأكرث �إثارة وطموح ًا يف
املنطقة منذ اكت�شاف النفط يف القرن املا�ضي.

�أو ً
ال :تطور ال�سيا�سة املالية للمملكة العربية ال�سعودية بعد 2012

يف �أواخ��ر  2017توقع��ت اململك��ة ال�س��عودية عج��ز ًا بقيم��ة  195ملي��ار ري��ال (م��ا يع��ادل  52ملي��ار دوالر)
يف املوازن��ة العام��ة ل�س��نة  ،2018وذل��ك للع��ام اخلام���س عل��ى التوايل؛ ب�س��بب انخفا�ض �أ�س��عار النفط ،يف حني
ف��اق العج��ز يف موازن��ة  2017امل�س��توى املتوق��ع ل��ه .1وقال��ت احلكومة ،يف جل�س��ة ر�أَ�س��ها العاهل ال�س��عودي امللك
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 1بلغ��ت قيم��ة العج��ز يف امليزاني��ة العام��ة ل�س��نة  2017يف اململك��ة ال�س��عودية  61.3ملي��ار دوالر ،متج��اوزة امل�س��توى املتوق��ع يف بداي��ة ال�س��نة املالي��ة ب�أك�ثر م��ن
ثمانية مليارات دوالر ،بح�سب �أرقام ر�سمية؛ �إذ كان من املتوقع �أن يبلغ العجز يف امليزانية ال�سعودية لهذا العام كام ًال  52.8مليار دوالر ،لكن باملقابل ارتفعت
الإيرادات املقدرة يف امليزانية  %13عن املتوقع .وبح�س��ب �أرقام احلكومة ،بلغ العجز يف الأ�ش��هر الت�س��عة الأوىل  32.4مليار دوالر� ،أي ما ن�س��بته  %61فقط
من �إجمايل العجز املتوقع ل�سنة  ،2017وكانت وزارة املالية ال�سعودية قد �أعلنت �أن االقت�صاد �سي�شهد انكما�ش ًا بن�سبة  %0.5يف �إجمايل الناجت الداخلي لعام
 ،2017يف �أداء مل ي�س��بق له مثيل منذ  .2009وهو ما ي�ؤكد ال�صعوبات االقت�صادية يف اململكة التي تعتمد ب�ش��كل كبري على عائداتها النفطية.
لتفا�صي��ل �أك�ثر ينظ��ر :موازن��ة ال�س��عودية  ..2018الأك�بر يف تاريخه��ا ،موق��ع  CNBCالعربي��ة االقت�صادي��ة 20( ،دي�س��مرب/كانون الأول  ،)2017تاري��خ زي��ارة
الراب��ط � 12أبريل/ني�س��ان 5sGhLY/https://goo.gl .2018
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�أ�صب��ح اجلمي��ع يتطل��ع �إىل ال�ص��ورة الت��ي �س��تظهر عليها امليزاني��ة اجلديدة للمملكة لتع� ُّرف توجهات الإنفاق
يف ظ��ل املنح��ى اجلدي��د لالقت�ص��اد ال�س��عودي ،ال��ذي يرك��ز عل��ى فت��ح م�س��ارات جدي��دة لال�س��تثمارات ،وفر���ض
�ضرائ��ب ،وكذل��ك يف ظ��ل الأ�س��عار املرتاجع��ة للنف��ط ،ال��ذي ميث��ل العم��ود الفق��ري لهي��كل الإي��رادات العام��ة يف
اململك��ة وغريه��ا ،وم��ن ث��م فم��ن امله��م ج��د ًا ر�صد وحتليل تط��ورات امليزاني��ة العامة لالقت�صاد ال�س��عودي خالل
ال�سنوات الثالث احلالية -وهي ال�سنوات التي تلت تويل امللك �سلمان بن عبد العزيز للحكم -مقارنة باالجتاه
الع��ام للمالي��ة العامة يف ال�س��نوات املا�ضية.

السياسات الضريبية الجديدة في
السعودية | الدوافع واالنعكاسات

�سلمان بن عبد العزيز� ،إن موازنة العام � 2018ستكون «الكربى» يف تاريخ اململكة ،مع توقع �أن تبلغ النفقات
 978ملي��ار ري��ال (قراب��ة  260.8ملي��ار دوالر) ،وال�إي��رادات املق��درة عن��د  783ملي��ار ري��ال (قراب��ة 208.8
ملي��ارات دوالر) .و�ش��دد العاه��ل ال�س��عودي املل��ك �س��لمان عل��ى دور �أك�بر للقط��اع اخلا���ص وتولي��د الوظائ��ف،
و�أعل��ن �أن احلكوم��ة �أرج��أت الع��ام امل�س��تهدف للق�ض��اء عل��ى عج��ز امليزانية �إىل  2023ب��د ًال من .2 2020
حتدث��ت تقاري��ر اقت�صادي��ة ع��ن �أن �إي��رادات اململك��ة بلغ��ت �أق�ص��ى م�س��توياتها يف  2012مع ت�صاعد �أ�س��عار
النف��ط ،لت�ص��ل �إىل  1165.4ملي��ار ري��ال ،غ�ير �أن ه��ذا االجتاه مل يدم طوي� ً
لا؛ �إذ �أخذت الإيرادات العامة يف
الرتاج��ع ال�س��ريع ،خ�صو�ص� ًا يف ع��ام  ،2015حي��ث انخف�ض��ت �إىل  608ملي��ارات ري��ال وفق� ًا لبي��ان امليزاني��ة،
وباملقارن��ة بال�س��نة املالي��ة املا�ضي��ة ،فق��د تراجع��ت الإي��رادات العام��ة الفعلي��ة بن�س��بة  ،%41.8ويع��ود ه��ذا �إىل
تراج��ع الإي��رادات النفطي��ة ،الت��ي انخف�ض��ت م��ن  913.3ملي��ار ري��ال يف � ،2014إىل  445.5ملي��ار ري��ال يف
 ،2015بانخفا���ض ن�س��بته  .%48.8ويف ال�س��نة املالي��ة  2015ارتفع��ت الإي��رادات غ�ير النفطي��ة �إىل 163.5
ملي��ار ري��ال باملقارن��ة ب�ـ 126.8ملي��ار ًا يف ال�س��نة املالية .2014
ومل يح��دث يف تاري��خ اململك��ة �أن بلغ��ت الإي��رادات غ�ير النفطي��ة هذه امل�س��تويات املرتفعة ،فف��ي  2012بلغت
ن�س��بة الإي��رادات غ�ير النفطي��ة  %7.5م��ن �إجمايل الإي��رادات العامة .وارتفعت الن�س��بة يف  2015لت�صل �إىل
 .%26.7هذه التطورات الإيجابية يف م�س��اهمة الإيرادات غري النفطية يف �إجمايل الإيرادات العامة حتتاج
�إىل مزي��د م��ن التعزي��ز ،خ�صو�ص� ًا �أن��ه بتحلي��ل هيكله��ا يتب�ين �أنه م��ا زال هناك جمال كب�ير لتطويرها وتعزيز
دوره��ا يف متويل الإنفاق العام للمملكة.3
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تظه��ر املقارن��ة ب�ين  2018و - 2017وهم��ا العامان اللذان �ش��هدا تطبيقات وا�س��عة لل�سيا�س��ات ال�ضريبية-
وب�ين  2014و� ،2015أن��ه يف  2014بلغ��ت امل�صروف��ات الفعلي��ة  1140ملي��ار ري��ال تقريب� ًا ،وانخف�ض��ت �إىل
 975ملي��ار ري��ال يف � ،2015أي بن�س��بة تراج��ع  ،%14.5ويف  2015بل��غ حج��م الدي��ن الع��ام -وفق� ًا لتقاري��ر
اقت�صادي��ة -نح��و  142ملي��ار ري��ال ،متث��ل نح��و  %5.8م��ن الناجت املحلي الإجمايل .وقد ح��ال دون ارتفاع هذه
الن�س��بة يف ه��ذا الع��ام اعتم��اد اململك��ة عل��ى احتياطياتها املرتاكمة يف ال�س��نوات ال�س��ابقة لتموي��ل العجز ب�صور
�أ�سا�س��ية ،وع��دم تكثيفه��ا اللج��وء لالقرتا���ض لتموي��ل العج��ز ،غ�ير �أن امل�س��تويات املرتفع��ة للعج��ز املق��در ،كان
يعن��ي حينه��ا �أن ن�س��بة الدي��ن �إىل الن��اجت يف طريقه��ا �إىل ال�صع��ود مبع��دالت �س��ريعة م��رة �أخ��رى �إذا ا�س��تمرت
�أ�س��عار النف��ط منخف�ض��ة يف ظ��ل الإنف��اق املت�صاع��د للمملك��ة ،وتوق��ع حينه��ا �أن يرتف��ع حج��م الدي��ن الع��ام
مقارن��ة بالن��اجت املحل��ي� ،أي بع��د  ،2015وه��و م��ا حتق��ق فعلي� ًا ،وم��ن ث��م كان عل��ى احلكومة ال�س��عودية التدخل
حت��ى ال ي�س��تمر ه��ذا الأم��ر ،وتق��ع الب�لاد يف ورط��ة اقت�صادي��ة نتيج��ة العتماده��ا عل��ى النفط م��ورد ًا اقت�صادي ًا
وحي��د ًا م��ن جه��ة ،وانخفا���ض �أ�س��عاره م��ن جه��ة ثاني��ة ،وكذل��ك حج��م م�صروفات ال�س��عودية ال�ضخ��م من جهة
ثالثة ،خ�صو�ص ًا يف ال�سنوات الأخرية التي �شهدت تغري ًا كبري ًا يف ال�سيا�سة ال�سعودية اخلارجية ناحية ملفات
متع��ددة� ،أهمها ملفا �س��وريا واليمن.4
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2

امل�صدر نف�سه.

3

حمم��د �إبراهي��م ال�س��قا� ،أو�ض��اع املالي��ة العام��ة للمملك��ة وموازن��ة  ،2016االقت�صادية 29( ،دي�س��مرب/كانون الأول  ،)2015تاريخ زيارة الرابط � 10أبريل/

4

امل�صدر نف�سه.
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تزام��ن احلدي��ث عل��ى فر���ض �ضرائ��ب باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية م��ع �إط�لاق م�ش��روع (ال�س��عودية ر�ؤي��ة
 )2030ال��ذي �أعل��ن عن��ه يف � 25أبريل/ني�س��ان  ،2016وال��ذي ت�ضم��ن الت�أكي��د ب��أن اقت�ص��اد اململك��ة �سي�ش��هد
حت��والت جذري��ة فيم��ا يخ���ص ع��دم االعتماد على النفط مورد ًا �أ�سا�س��ي ًا للخزانة ال�س��عودية ،و�أن ال�س��عودية يف
طريقه��ا لبن��اء اقت�ص��اد ق��وي متع��دد اال�س��تثمارات واملوارد.
واتخ��ذت ال�س��عودية ق��رار فر���ض �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة يف �إط��ار اتف��اق �إقليم��ي عل��ى م�س��توى جمي��ع
ال��دول الأع�ض��اء يف جمل���س التع��اون اخلليج��ي (اململك��ة العربية ال�س��عودية والإم��ارات العربية املتح��دة ،و�أي�ض ًا
البحري��ن والكوي��ت وعم��ان وقط��ر) ،وذل��ك خ�لال اجتم��اع لق��ادة ه��ذه ال��دول يف يونيو/حزي��ران 2016؛ حيث
مت االتف��اق عل��ى اعتم��اد �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة يف جمي��ع دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ،و�صادق��ت اململك��ة
العربية ال�س��عودية على االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة يف فرباير�/ش��باط ( 2017جمادى الأوىل
1438ه�ـ) .ويف ه��ذا الإط��ار ،التزم��ت اململك��ة بتطبي��ق �ضريبة القيمة امل�ضافة بن�س��بة  %5ب��دء ًا من  1يناير/
كان��ون الث��اين  14( 2018ربي��ع الث��اين .5)1439
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ثاني ًا :الإدارة ال�سعودية وا�سرتاتيجية فر�ض ال�ضرائب

غري �أن امل�س�ألة لي�ست جديدة؛ فقد �سبق ملجل�س ال�شورى ال�سعودي �أن ناق�ش يف العام  2003م�شروع نظام
�ضريبة الدخل ،والذي تناول يف مادته ال�سابعة �أ�سعار ال�ضريبة ،والأ�شخا�ص الذين ت�شملهم ،و�أوجبت املادة
�ش��مول ال�ضريب��ة ل�ش��ركة الأم��وال املقيم��ة ،ولل�ش��خ�ص الطبيع��ي املقي��م غري ال�س��عودي الذي ميار���س الن�ش��اط،
وال�شخ�ص غري املقيم نتيجة لن�شاط ميار�سه يف اململكة من خالل من�ش�أة دائمة ،وجرى الت�صويت عليها بني
م�ؤيد ومعار�ض ،لكنها مل حتز الأغلبية والتمرير يف املجل�س.6

�أ�س��همت عوام��ل �أخ��رى يف الدف��ع نح��و فر�ض ال�ضرائ��ب باململكة� ،أهمها االنخفا�ض احلاد يف �أ�س��عار النفط
يف الف�ترة املا�ضي��ة ،وه��و م��ا �أدى �إىل �أن ت�ش��هد اململك��ة �أوىل �أزماته��ا املادي��ة ب�س��بب ه��ذا االنخفا�ض ،والأمر-
بالت�أكيد -مل ي�ؤثر فيها فقط ،و�إمنا �أ ّثر يف �أغلب الدول التي تعتمد على النفط مورد ًا �أ�سا�سي ًا لدخلها القومي.
ورغ��م اال�س��تقرار يف �أ�س��عار النف��ط نوع� ًا م��ا ،وتعافيه��ا قلي� ً
لا من��ذ �أواخ��ر الع��ام املا�ضي ( ،)2017ف��إن الأزمة
الت��ي حلق��ت ب�أ�س��عار الب�ترول يف عام��ي  2014و 2015جعل��ت ال�س��عودية تدرك �أن الوقت ق��د حان لعدم و�ضع

“ 6ال�ش��ورى” يرف���ض فر���ض �ضريب��ة دخ��ل عل��ى املقيم�ين يف القطاع�ين الع��ام واخلا���ص ،جري��دة املدين��ة ال�س��عودية� 2( ،أبريل/ني�س��ان  ،)2012تاري��خ زي��ارة
الراب��ط � 10أبريل/ني�س��ان https://goo.gl/ZuxAe8 .2018
 7امل�صدر نف�سه.
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 5م��ا ه��ي �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة؟ موق��ع الهيئ��ة العام��ة لل��زكاة والدخ��ل ال�س��عودية ،تاري��خ زي��ارة الراب��ط  25فرباير�/ش��باط https://goo.gl/ .2018
qWRRU5
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كم��ا كان��ت هن��اك حماول��ة �س��ابقة م��ن قب��ل احلكوم��ة ال�س��عودية لفر���ض �ضرائ��ب عل��ى املقيم�ين (غ�ير
ال�س��عوديني) يف القطاعني العام واخلا�ص ،ففي �أبريل/ني�س��ان من العام  2012نوق�ش��ت يف جمل���س ال�ش��ورى
تو�صي��ة ُقدم��ت بفر���ض �ضريب��ة دخل على الأفراد غري ال�س��عوديني من العامل�ين يف القطاعني العام واخلا�ص،
لكن املجل���س حينها رف�ض التو�صية ب�أغلبية الأع�ضاء الذين ر�أوا عدم منا�س��بة هذه التو�صية يف حينها مع ما
تعي�شه اململكة من متطلبات تنموية يف خمتلف قطاعات الأعمال والتخ�ص�صات املعنية ،ور�أى بع�ض الأع�ضاء
حينه��ا �أن زي��ادة ر�س��وم ا�س��تقدام العمال��ة مل حت��د م��ن اال�س��تقدام ،وحتمله��ا املواطن ،ومل يح��دث ذلك ت�أثري ًا
يذكر يف �سعودة الوظائف ،كما �أ�شار �أع�ضاء املجل�س �إىل �أن تطبيق تلك ال�ضريبة �سريبك االقت�صاد الوطني.7
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الأوراق كاملة يف برميل البرتول ،خوف ًا من تذبذبات م�ستقبلية يف الأ�سعار قد ت�ؤدي خل�سائر ال ميكن التحكم
فيها.
بالع��ودة �إىل م�س ��ألة ال�ضرائ��ب ،هن��اك وجهت��ا نظ��ر اقت�صاديت��ان ح��ول ال�سيا�س��ات ال�ضريبي��ة اجلدي��دة؛
الأوىل ت�ؤمن بها الإدارة ال�س��عودية ،وهي مدعومة من قبل (�صندوق النقد الدويل) ،وترى �أهمية تطبيق هذه
اخلط��وة ،لأنه��ا متث��ل م�ص��در ًا مهم� ًا للدخ��ل حتى لو مل يكن كافي ًا ،من حيث القيم��ة املطلقة ،للتغلب على بع�ض
�أوجه العجز املايل التي تفاقمت ب�شكل خطري مع انخفا�ض �أ�سعار النفط� ،إذ يرى خرباء اقت�صاديون ومال ُّيون
�أن ه��ذه اخلط��وة متث��ل تغي�ير ًا كب�ير ًا يف االقت�ص��اد ال�س��عودي ،و�ست�ش��كل م�ص��در ًا مهم� ًا للدخ��ل حت��ى ل��و مل يكن
كافي ًا ،من حيث القيمة املطلقة ،للتغلب على بع�ض �أوجه العجز املايل التي تفاقمت ب�شكل خطري مع انخفا�ض
�أ�س��عار النف��ط ،فف��ي اململك��ة العربية ال�س��عودية مث ًال �س��جلت احل�س��ابات العام��ة التي كان فائ�ضه��ا مريح ًا حتى
الع��ام  ،2013انخفا�ض� ًا ح��اد ًا دخ��ل املنطق��ة احلم��راء ،و�ص��ل �إىل  %17.2م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل ع��ام
�.8 2016أم��ا وجه��ة النظ��ر الثاني��ة فتف�ض��ل االعتم��اد عل��ى االحتياط��ات املالي��ة املريحة ل�س��د العج��ز يف املوازنة
املالية.9
تتح��دث احلكوم��ة ال�س��عودية عل��ى ل�س��ان (الهيئ��ة العام��ة لل��زكاة والدخ��ل) ب ��أن �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة
ه��ي �ضريب��ة غ�ير مبا�ش��رةُ ،تفر���ض عل��ى جمي��ع ال�س��لع واخلدم��ات الت��ي ت�ش�تريها املن�ش��آت وتبيعه��ا ،م��ع بع���ض
اال�س��تثناءات ،و ُتطب��ق يف �أك�ثر م��ن  160دول��ة ح��ول الع��امل ،حي��ث ُتع��د م�ص��در دخ��ل �أ�سا�س��ي ًا ي�س��هم يف تعزي��ز
ميزاني��ات ال��دول ،وتف َر���ض عل��ى ال�س��لع واخلدمات خالل خمت ِلف مراحل �سل�س��لة التوريد ،ومن �ضمنها مرحلة
البي��ع النهائ��ي بطريق��ة غ�ير مبا�ش��رة تفر���ض عل��ى ف��ارق �س��عر الكلف��ة و�س��عر املبي��ع لل�س��لع ،فتفر���ض عل��ى كلف��ة
الإنت��اج ،ويدف��ع امل�س��تهلك تكلف��ة �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة عل��ى ال�س��لع واخلدم��ات الت��ي ي�ش�تريها ،كم��ا تدفعه��ا
املن�ش��آت التجارية من خالل عمليات �ش��راء امل�س��تهلكني ،10ومن ثم فالهدف الوا�ضح من فر�ض هذه ال�ضريبة
ه��و ت�أ�سي���س م�س��ار جدي��د مل��ورد م��ايل ي�ض��اف �ضم��ن امل��وارد اجلدي��دة الت��ي �س��تعتمد عليه��ا ميزاني��ة اململك��ة
ال�سعودية.
يتوق��ع �أن جتم��ع اململك��ة ال�س��عودية �س��نوي ًا نح��و  55ملي��ار ري��ال ( 14.6ملي��ار دوالر) م��ن ال�ضرائ��ب اجلدي��دة
التي تعتزم تطبيقها على ال�س��لع واخلدمات والر�س��وم على العمالة الأجنبية واملرافقني لهم.11
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وق��د �أو�ضح��ت وزارة املالي��ة ال�س��عودية ،عل��ى ل�س��ان وزيره��ا حمم��د اجلدع��ان� ،أن امل�س��تهدف النهائ��ي م��ن
ال�سيا�س��ات ال�ضريبي��ة اجلدي��دة لي���س فق��ط الو�ص��ول �إىل نقطة (التوازن ال�صفري) بحل��ول عام  ،2020و�إمنا
الو�ص��ول �إىل �إ�ص�لاح م��ايل م�س��تدام يف امل��دى املتو�س��ط ،م�ش�ير ًا �إىل �أن��ه بالإم��كان متدي��د الت��وازن امل��ايل حت��ى
الع��ام امل��ايل  2023للمحافظ��ة عل��ى ن�س��بة من��و منا�س��بة ،وتوقع �أن تكون م�ؤ�ش��رات الأداء للع��ام � 2018إيجابية
ب�شكل �أكرب.12
 8ال�س��عودية والإم��ارات ..وداع� ًا لع��امل م��ن دون �ضرائ��ب ،اجلزي��رة ن��ت 28( ،دي�س��مرب/كانون الأول  ،)2017تاري��خ زي��ارة الراب��ط  10يناير/كان��ون الث��اين

https://goo.gl/unponw .2018
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 9امل�صدر ال�سابق.
 10امل�صدر نف�سه.
 11ال�س��عودية تنتظ��ر  14.6ملي��ار دوالر م��ن �ضرائ��ب ال�س��لع ور�س��وم الوافدي��ن ل�س��د العج��ز ،العرب��ي اجلدي��د 4( ،يونيو/حزي��ران  ،)2017تاري��خ زي��ارة الراب��ط
 24فرباير�/شباط 1vTeKG/https://goo.gl .2018
 12ال�س��عودية ع��ن "ت�أجي��ل الر�س��وم املالي��ة عل��ى الوافدي��ن" :تعدي�لات الت��وازن امل��ايل واردة ،امل�ص��ري الي��وم 7( ،نوفمرب/ت�ش��رين الث��اين  ،)2017تاري��خ زي��ارة
الراب��ط  1مار���س�/آذار https://goo.gl/FKtas9 .2018
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وبخ�صو�ص البرتول مورد ًا اقت�صادي ًا للدولة ،طرح ال�ش��يخ (املطلق) ت�س��ا�ؤله :البرتول يا �أحبابي هل يجوز
لنا الآن �أن ن�صرفه ونرتك الأجيال القادمة؟ هل يجوز للدولة �أن تت�سارع يف �صرفه ثم ال جتد الأجيال القادمة
�ش��يئ ًا؟ م�ضيف ًا :لذلكم ال�ضرائب الآن التي وجدت والتي ميكن �أن توجد؛ هي نتيجة درا�س��ات فاح�صة ،ن�س��أل
اهلل �أن يوف��ق القائم�ين عليه��ا .13وه��و الأم��ر نف�س��ه ال��ذي �أك��ده الدكت��ور �س��عد ب��ن نا�ص��ر ال�ش�ثري ،امل�ست�ش��ار
بالدي��وان امللك��ي ع�ض��و هيئ��ة كب��ار العلم��اء ،ال��ذي ع� َّد ال�ضرائ��ب �س��بب ًا م��ن �أ�س��باب ال��رزق ،ومن �أ�س��باب وفرة
الق��وة االقت�صادي��ة للدول��ة ،وع� َّد التحاي��ل للتخل���ص والته��رب من ال�ضرائ��ب احلكومية من الك��ذب املنهي عنه
�شرع ًا ،وقد فند ال�شرثي م�س�ألة دعم احلكومة ال�سعودية يف �سعيها لت�أ�سي�س منظومة �ضرائبية جديدة بكونها
م��ن الأم��ور الت��ي تكال لأُويل الأم��ر الواجب تنفيذ �أوامرهم طاعة هلل.14
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رحب��ت هيئة كبار العلماء -ب�صيغ ر�س��مية وغري ر�س��مية -بال�سيا�س��ة اجلدي��دة التي اتبعتها
م��ن جه��ة ثاني��ةَّ ،
اململك��ة فيم��ا يخ���ص فر���ض ال�ضرائ��ب ،واعت�برت الهيئ��ة عل��ى ل�س��ان رموزه��ا م��ن العلم��اء وامل�ش��ايخ �أن فر���ض
ال�ضرائ��ب ي�ص��ب يف م�صلح��ة الدول��ة ،وازده��ار االقت�ص��اد الوطن��ي .ور�أى ع�ض��و هيئ��ة كب��ار العلماء امل�ست�ش��ار
يف الدي��وان امللك��ي ،ال�ش��يخ الدكت��ور عب��د اهلل ب��ن حممد املطلق� ،أن �إقرار وفر���ض الدولة لل�ضرائب ،هو مقابل
اخلدم��ات الت��ي يح�ص��ل عليه��ا املواط��ن؛ �س��واء يف بيت��ه �أو خ��ارج منزله ،وق��ال" :هذه مرحلة �ش��كر ..ينبغي لنا
�أن ن�صرب و�أن ن�ش��كر ..ويكون لنا عني �صابرة وعني �ش��اكرة" .و�أ�ش��ار يف هذا ال�صدد �إىل �أن ال�ضرائب جاءت
نتيجة درا�سات فاح�صة تهدف �إىل ازدهار اقت�صاد الدولة؛ م�ضيف ًا" :نحن  -بحمد اهلل� -أ�صبحنا من الدول
الع�ش��رين يف العامل ،و�أ�صبح اقت�صادنا -واحلمد هلل -مزدهر ًا ،ون�أمل �إن �ش��اء اهلل �أن ن�س�ير من ازدهار �إىل
ازدهار".

ثالث ًا :التداعيات االقت�صادية لل�سيا�سة ال�ضريبية اجلديدة
 -1ال�سيا�سات ال�ضريبية اجلديدة والقطاعات االقت�صادية

وبح�س��ب حم��ود احلرب��ي ،مدي��ر م�ش��روع �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة يف هيئ��ة ال��زكاة والدخ��ل ،خ�لال ور�ش��ة
عم��ل نظمته��ا غرف��ة جت��ارة و�صناعة ال�ش��رقية ،ف�إن �ضريبة القيمة امل�ضافة �س�تُفر�ض على اخلدمات وال�س��لع،
و�س��يكون ذل��ك عل��ى الفات��ورة ال�ص��ادرة عل��ى الب�ضائ��ع ،كما �س��تفر�ض عل��ى جميع م�ؤ�س�س��ات ومن�ش��آت القطاع
اخلا���ص ،وم��ن �ضمنه��ا حم��ال تغي�ير الزي��وت والبق��االت الت��ي تزي��د �إيراداته��ا ال�س��نوية عل��ى � 375أل��ف ري��ال

w w w .

 13عب��د احلكي��م �ش��ار" ،املطل��ق" :ال�ضرائ��ب مقاب��ل خدم��ات الدول��ة ..وهدفه��ا ازده��ار اململك��ة� ،صحيف��ة �س��بق 5( ،يناير/كان��ون الث��اين  ،)2018تاري��خ زي��ارة
الراب��ط � 12أبريل/ني�س��ان https://sabq.org/thJV9p .2018
 14عب��د احلكي��م �ش��ار" ،ال�ش�ثري" جميب� ًا ع��ن حك��م الته��رب م��ن ال�ضرائ��ب احلكومي��ة :ال يج��وز ،جري��دة ال�س��بق 22( ،دي�س��مرب/كانون الأول  ،)2017تاري��خ
زي��ارة الراب��ط � 12أبريل/ني�س��ان https://sabq.org/KGjgtN .2018
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يف العا�ش��ر م��ن يونيو/حزي��ران ُ 2017فر�ض��ت �ضريب��ة عل��ى منتج��ات نحو �أكرث من � 300ش��ركة ومورد يف
ال�س��عودية ،بن�س��بة حم َّددة على �س��لع منتقاة ،لت�ش��مل القائمة الأوىل منتجات التبغ وم�ش��روبات الطاقة بن�س��بة
 ،%100وامل�شروبات الغازية بن�سبة  ،%50على �سعر البيع النهائي لل�سلعة ،جلني ما ي�صل �إىل  10مليارات
ري��ال �س��نوي ًا ( 2.6ملي��ار دوالر) .ويف يناير/كان��ون الث��اين  2018ب��د�أت احلكوم��ة تطبي��ق �ضريب��ة القيم��ة
امل�ضاف��ة بن�س��بة  %5عل��ى كث�ير م��ن ال�س��لع واخلدم��ات ،لتحق��ق م��ا ي�ص��ل �إىل  35ملي��ار ري��ال ( 9.3ملي��ارات
دوالر) ،و�أعف��ت اخلدم��ات ال�صحي��ة والتعليمي��ة والرتاثية واملالية والت�أم�ين ،و�أكرث من � 103أ�صناف غذائية،
منها� ،إال �أن م�صادر جتارية �أ�ش��ارت �إىل �أنه �س��يكون لل�ضريبة ت�أثري يف ارتفاع الأ�س��عار يف الأ�س��واق.
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(� 100أل��ف دوالر).15
و�أعل��ن ،يف مايو�/أي��ار  ،2017ع��ن اجت��اه احلكوم��ة خلف���ض العج��ز يف موازنته��ا �إىل نح��و  200ملي��ار ري��ال
( 53.3ملي��ار دوالر) ه��ذا الع��ام ،وه��و العج��ز املتوق��ع يف اخلط��ة الأ�صلي��ة ملوازن��ة  ،2017م��ن  297ملي��ار ريال
يف الع��ام  79.2( 2016ملي��ار دوالر) .وق��ال خ�براء� :إن «�ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة �ست�س��هم يف تن��وع الإي��رادات
وتوفري موارد مالية جديدة للإنفاق احلكومي ،وهو ما �سي�سهم ب�شكل فعال يف حتجيم العجز املايل الناجت عن
تراجع �أ�س��عار النفط».
وكان��ت م�ؤ�س�س��ة النق��د العرب��ي ال�س��عودي ق��د �أعلن��ت �أن تطبي��ق �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة ميك��ن �أن يرف��ع
الإي��رادات مبع��دل  %1.6م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل ،ال��ذي يق��در بنح��و  2.2ترلي��ون ري��ال ( 586.6ملي��ار
دوالر) .غري �أن �ضريبة القيمة امل�ضافة تثري قلق ًا من زيادة ال�ضغوط على ال�شركات ،ال �سيما اخلا�سرة منها،
والت��ي ال ت�س��تثنيها احلكوم��ة م��ن �أداء ال�ضريب��ة .وبح�س��ب م�س��فر الدحي��م ،رئي���س الفري��ق القان��وين لل�ضرائ��ب
غ�ير املبا�ش��رة يف الهيئ��ة العام��ة لل��زكاة والدخ��ل ،ف��إن وج��ود خ�س��ائر بال�ش��ركات ال يعفيه��ا م��ن دف��ع ال�ضريب��ة
املح��ددة ،م�ش�ير ًا �إىل �أن عقوب��ات املتهرب�ين تب��د�أ مب�ضاعف��ة مبل��غ ال�ضريب��ة الواج��ب دفعه��ا ،ويف ح��ال ارت��كاب
خط��أ يف الإق��رار ال�ضريب��ي ف�س��تكون عقوبته��ا  %50م��ن ال�ضريب��ة املف�ص��ح عنها.16
و�س��تطول القيم��ة امل�ضاف��ة وال�ضرائ��ب اجلدي��دة �أغل��ب القطاع��ات ال�صناعية والتجارية وغريها ،و�س��تتحمل
مث ًال �شركات الت�أمني ال�صحي القيمة التي �ست�ضاف لفواتري العالج املقدمة للمواطنني ال�سعوديني ،فيما يتوقع
الحق� ًا �أن تزي��د قي��م التعاق��دات الت�أميني��ة على املواطن ال�س��عودي؛ فقد �أكدت الهيئة العام��ة للزكاة والدخل �أن
ال�ضريبة التي �س��تتحملها الدولة ت�ش��مل الن�س��بة الأ�سا�س��ية ( )%5على املبالغ املدفوعة نقد ًا من ِق َبل املواطنني
ع��ن كام��ل اخلدم��ة ال�صحي��ة اخلا�ضع��ة لل�ضريب��ة� ،أو م��ا يتحمل��ه املواط��ن امل�ؤ َّم��ن علي��ه م��ن �ضريب��ة مقاب��ل �أي
مبال��غ �إ�ضافي��ة ي�س��ددها بنف�س��ه كن�س��بة التحم��ل املتف��ق عليه��ا م��ع �ش��ركات الت�أم�ين ،و�س��تتحمل الأخ�يرة �س��داد
�ضريب��ة القيم��ة املُ�ضاف��ة ع��ن اخلدمات ال�صحية املغطاة بوا�س��طة وثيقة الت�أمني للم�ؤمن لهم يف حدود الن�س��بة
التي تتحملها ال�ش��ركة.17
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خ�براء مالي��ون يقول��ون �إن ال�س��عودية مل تع��د بو�ض��ع م��ايل مري��ح ي�س��مح له��ا باال�س��تمرار يف دع��م الأ�س��عار
يف ظ��ل انخفا���ض �أ�س��عار النف��ط ،لذل��ك كان ال ب��د م��ن �أن تطل��ق �سل�س��لة �إ�صالح��ات اقت�صادي��ة ملواجه��ة تراج��ع
الإي��رادات ،ويقول��ون كذل��ك �إن تو�صي��ات امل�ؤ�س�س��ات املالية الدولية ،على غرار البن��ك وال�صندوق الدوليني ،ما
لبثت تدفع الريا�ض �إىل رفع هذا الدعم ومبا�ش��رة الإ�صالحات االقت�صادية الكفيلة مبواجهة تداعيات ذلك،
م��ن هن��ا كان "خي��ار رف��ع الدع��م منطقي� ًا" .18ومل��ا كان��ت الريا���ض يف حاج��ة ما�س��ة يف الوق��ت احل��ايل �إىل جم��ع
�أكرب قدر ممكن من الأموال للإنفاق على خطتها االقت�صادية طويلة الأجل ،كان عليها �أن تتبع هذه ال�سيا�سة
ال�ضريبية.
هن��اك �آراء متي��ل لتوق��ع �آث��ار �س��لبية �أك�بر يف ر�ؤيته��ا للإي��رادات ال�ضريبية اجلديدة ،وت�أثريها يف ال�ش��ركات،
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 15ال�سعودية تنتظر  14.6مليار دوالر من �ضرائب ال�سلع ور�سوم الوافدين ل�سد العجز ،م�صدر �سابق.
 16امل�صدر نف�سه.
 17بيان �صحفي ،الهيئة العامة للزكاة والدخل تو�ضح �آلية حت�صيل �ضريبة القيمة امل�ضافة يف ال�س��عودية ،البوابة للأخبار 11( ،يناير/كانون الثاين ،)2018
تاريخ زيارة الرابط  28فرباير�/شباط https://goo.gl/TTZRnQ .2018
 18حمم��د �أف��زار ،رف��ع الأ�س��عار بال�س��عودية� ..إنق��اذ للموازن��ة وا�س��تنزاف للوافدي��ن ،اجلزي��رة ن��ت 14( ،دي�س��مرب/كانون الأول  ،)2017تاري��خ زي��ارة الراب��ط
 23فرباير�/ش��باط https://goo.gl/U3ra5e .2018
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وتذه��ب �أغل��ب التحلي�لات االقت�صادي��ة وال�سيا�س��ية �إىل �أن اعتق��ال ع��دد كب�ير م��ن رج��ال الأعم��ال� ،ضم��ن
م��ا �س��مي مبكافح��ة الف�س��اد ،ين��درج يف �إط��ار حت�صي��ل الأم��وال مل�صلحة الدول��ة ،ي�ضاف �إليها خط��ة تخ�صي�ص
 %5م��ن �ش��ركة �أرامك��و العمالق��ة ،لك��ن ه��ذه االعتقاالت قد ت��ؤدي �إىل تخوف م�س��تثمرين �أجانب وحمليني من
اال�س��تثمار بال�س��عودية؛ خوف� ًا م��ن اتخ��اذ ق��رارات �ش��بيهة؛ �أي ق��رارات ت�أميم بالن�س��بة �إىل ال�ش��ركات الأجنبية،
وقرارات حتفظ بالن�س��بة �إىل امل�س��تثمرين ال�س��عوديني ،كما حدث مع نظرائهم الذين ميثلون رموز ًا اقت�صادية
كب�يرة ،ولديه��م عالق��ات �ضخم��ة للغاي��ة داخلي��ة وخارجية ،و�أبرزه��م يف القائمة الأم�ير الوليد بن طالل.

السياسات الضريبية الجديدة في
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فرتى �أن ال�ضرائب اجلديدة تتنا�سب طردي ًا مع عدد العمال الأجانب العاملني يف ال�شركة؛ فكلما زاد عددهم
تفاقم��ت امل�ش��كالت� ،أي �إن ال�ش��ركات الت��ي ت�ش��غل ع��دد ًا قلي� ً
لا م��ن الوافدي��ن مقارن��ة بع��دد ال�س��عوديني �س��وف
ت�س��تطيع �إىل ح��د م��ا امت�صا���ص زي��ادة الر�س��وم ،ولك��ن لن تقودها هذه الزي��ادة �إىل ا�س��تبدال العمالة الأجنبية
بعمال��ة حملي��ة �إال �إذا واف��ق ال�س��عوديون عل��ى تغي�ير من��ط معي�ش��تهم باملوافق��ة عل��ى العم��ل ب�أج��ر منخف�ض ،ولن
ت�س��هم زيادة الر�س��وم على الوافدين يف حتقيق ر�ؤية ال�س��عودية 2030؛ لأنها تخلق م�ش��اكل اقت�صادية خطرية
ل�ش��ركات القط��اع اخلا���ص ،وتزي��د مع��دل البطال��ة ،كم��ا �س��ت�ؤثر ت�أث�ير ًا �س��لبي ًا كب�ير ًا يف ح�صيل��ة ال�ضرائ��ب
الأخ��رى املطبق��ة ،وم��ن ث��م تهبط الإي��رادات العامة فيزداد العج��ز املايل.19

 -2ت�أثري ال�سيا�سات ال�ضريبية اجلديدة يف املواطنني ال�سعوديني

•القدرة ال�شرائية

w w w .

�صحي� ٌح �أن �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة الت��ي �س��تط َّبق مبوج��ب اتف��اق دول اخللي��ج تع��د �أق��ل �ضريب��ة يف الع��امل
( )%5مقارنة باملعدل الو�س��طي عاملي ًا عند ( ،)%12مع �إمكان ا�س�ترداد �ضريبة القيمة امل�ضافة املدفوعة يف
القطاع��ات الت��ي تطب��ق عليه��ا �ضريب��ة �صفري��ة ،غري �أنه من امل�ؤكد �أن بدء العمل بال�ضريبة �س��يحدث عدد ًا من
الت�أث�يرات؛ م��ن �أبرزه��ا تغ�ير النمط اال�س��تهالكي وال�ش��رائي للخليجيني والوافدين على حد �س��واء.

f i k e r c e n t e r. c o m

انت��اب ال�ش��ار َع ال�س��عودي قل��ق كب�ير من��ذ احلدي��ث ع��ن ال�ضرائ��ب اجلدي��دة الت��ي �س��تفر�ض عل��ى ال�س��لع
واخلدم��ات ،فال�س��عوديون واجه��وا يف ال�س��نوات الأخ�يرة رك��ود ًا طفيف� ًا طاله��م ب�س��بب انخفا���ض �س��عر برمي��ل
الب�ترول ،ث��م �أعق��ب ه��ذا الركود تغيريات جذرية على النظام االقت�صادي الذي تعودوا عليه طيلة عقود ،حيث
مل ت�ش��هد ال��دول اخلليجي��ة املعروف��ة برثائه��ا ال�ش��ديد ب�س��بب الب�ترول �أنظم��ة �ضريبية قا�س��ية كدول اجل��وار� ،أو
�أغلب دول العامل ،لذلك ف�إن املت�أثر الأكرب من هذه ال�سيا�س��ات هو ال�ش��عب ال�س��عودي ،الذي �س��يدخل يف م�س��ار
جديد من منط حياتي خمتلف ،ال مكان فيه مل�ساعدات كبرية تقدم له ،ووفرة ورفاهية اجتماعية واقت�صادية،
ب��ل �س��يخ�ضع لع��امل جدي��د في��ه �أ�س��عار متغ�يرة ،وفوات�ير مرتفع��ة ،وقي��م م�ضاف��ة تخ�ص��م م��ن رواتب��ه ،وت�ؤث��ر يف
الطلب وال�شراء� ،سواء على امل�ستهلك �أو البائع �أو حتى امل�صنع ،ففر�ض ال�ضريبة يعني ارتفاع التكاليف ،وهذا
ب��دوره �س� ُير َّحل عل��ى فوات�ير البائع�ين واملنتج�ين ،وبذل��ك ترتف��ع الأ�س��عار تلقائي� ًا ،وم��ن ثم �س��يحدث تخوف من
موجات غالء حاد ،كما �ستتقل�ص رفاهيته التي حت�صل عليها لعقود عديدة ،وي�صبح امل�ستهلك ال�سعودي �أمام
عدة خيارات؛ �أهمها :اختيار الأرخ�ص والأقل جودة� ،أو تقليل الإنفاق قدر الإمكان ،خ�صو�ص ًا للطبقات الأقل
غن��ى ،و�س��ترتنح الطبق��ات الأك�ثر فق��ر ًا حت��ت �ضغط رف��ع الدعم ،وفر���ض ال�ضرائب ،وقد ينجيه��ا قلي ًال الدعم
املادي املبا�ش��ر املقدم من قبل احلكومة� ،أو تدخل فوري من احلكومة حال ازدادت حدة الأ�س��عار ب�ش��كل كبري.

 19امل�صدر نف�سه.
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وتظه��ر الأرق��ام الر�س��مية �أن مع��دل الدخ��ل املتو�س��ط لل�س��عوديني يف القطاع�ين الع��ام واخلا���ص ه��و عن��د
 9894ري��ا ًال �س��عودي ًا ،يف ح�ين يبل��غ املع��دل املتو�س��ط لغ�ير ال�س��عوديني  3600ري��ال �س��عودي .وهن��ا ي�برز م��دى
الت�أثر الذي �س��يطول القدرة ال�ش��رائية للأجور ومعدالت االدخار ،وهو ما �س��يزداد مع فر�ض �ضريبة (القيمة
امل�ضافة).
يف املب��د�أ وبح�س��ب الهيئ��ة العام��ة للإح�ص��اء ف��إن الإنف��اق عل��ى � 3أق�س��ام :الأغذي��ة وامل�ش��روبات (،)%21.7
وال�س��كن واملي��اه والكهرب��اء والغ��از و�أن��واع الوق��ود الأخ��رى ( ،)%20.5وال�س��لع واخلدم��ات املتنوع��ة (،)%6.8
ي�ش��كل  %49م��ن ال��وزن الإجم��ايل لتكلف��ة املعي�ش��ة؛ �أي م��ا ميثل ن�صف الإنفاق العام للف��رد يف اململكة العربية
ال�س��عودية ،ولأن جمي��ع ال�س��لع الغذائي��ة �س��تخ�ضع لل�ضريب��ة امل�ضاف��ة دون ا�س��تثناء ف��إن �أ�س��عار امل��واد الغذائي��ة
حتم ًا �س�ترتفع ب�ش��كل طفيف ،وقد �ش��هد بالفعل معدل الت�ضخم ارتفاع ًا لق�س��م التبغ بن�س��بة  %99على �أ�سا���س
�س��نوي نتيج��ة لفر�ض ال�ضريب��ة االنتقائية.20
ويف حماول��ة ا�س��تباقية ملواجه��ة ت�أث�يرات ال�ضريب��ة عل��ى الق��درة ال�ش��رائية للمواطن�ين �أعلن��ت الهيئ��ة العامة
لل��زكاة والدخ��ل ال�س��عودية ع��ن برنام��ج (ح�س��اب املواط��ن) ،ال��ذي �س� ُيزيل الأث��ر االقت�ص��ادي ل�ضريب��ة القيمة
امل�ضاف��ة الت��ي ب��د�أ تطبيقه��ا م��ع بداية �ش��هر يناير/كان��ون الثاين  ،2018وقد خرج��ت ت�صريحات عن قيادات
بالهيئ��ة ،م��ن بينه��م حم��ود احلرب��ي ،مدي��ر �إدارة مرك��ز العملي��ات يف �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة بالهيئ��ة العام��ة
لل��زكاة والدخ��ل ال�س��عودية ،ق��ال في��ه�" :إن ح�س��اب املواط��ن �س��يغطي الأث��ر عل��ى العدي��د م��ن ال�س��لع الأ�سا�س��ية
وال�ضروري��ة ،والت��ي �س��تطبق عليه��ا �ضريب��ة القيم��ة امل�ضافة".21
وكان��ت ال�س��عودية -الت��ي يبل��غ ع��دد مواطنيه��ا نح��و  21مليون مواط��ن -قد �أودعت يف دي�س��مرب/كانون الأول
� 2017أول دفع��ة يف برنام��ج ح�س��اب املواط��ن ال��ذي يه��دف �إىل م�س��اعدة املواطن�ين م��ن ذوي الدخل املتو�س��ط
واملنخف���ض يف مواجه��ة تداعي��ات رف��ع �أ�س��عار الطاق��ة الت��ي �ست�ش��هدها اململك��ة يف مطل��ع الع��ام  .2018و�أعل��ن
برنامج الدعم النقدي يف وقت الحق �أن جمموع قيمة دعم امل�ستحقني عن �شهر دي�سمرب/كانون الأول 2018
بل��غ ملي��اري ري��ال ( 534ملي��ون دوالر) ،و�أن  %9م��ن امل�س��جلني ح�صل��وا عل��ى احلد الأدنى م��ن الدعم ،وقيمته
 300ري��ال ( 80دوالر ًا) ،و�أن  %50م��ن امل�س��تحقني ح�صل��وا عل��ى متو�س��ط الدع��م ال��ذي يق��در بقراب��ة 938
ري��ا ًال ،و� 700أل��ف �أ�س��رة ح�صل��ت على دعم مايل يف��وق �ألف ريال.22

f i k e r c e n t e r. c o m

•قطاع النقل
ي�شكل الإنفاق على النقل  %10.4من امل�ؤ�شر العام لتكلفة معي�شة املواطن ال�سعودي ،هذا القطاع �ستطبق
عليه ال�ضريبة ال�صفرية ،23لكن املراد هنا يف الأغلب هو قطاع النقل العام ،وهو حمدود يف ال�س��عودية؛ ل�أن
�أغلب املواطنني ال�س��عوديني يعتمدون على النقل اخلا�ص ،ولأن احلكومة ال�س��عودية عملت على حترير �أ�س��عار
الطاقة تدريجي ًا ،فمن ثم �سي�شهد املواطن ال�سعودي مزيد ًا من االرتفاع يف �أ�سعار املحروقات ،بل �إن ارتفاع
 20هاج��ر كنيع��و ،ه��ل ت�ؤث��ر �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة عل��ى �إنف��اق اخلليجي�ين؟ العربي��ة� 28( ،س��بتمرب�/أيلول  ،)2017تاري��خ زي��ارة الراب��ط  1مار���س�/آذار

w w w .

https://goo.gl/EWLcUk .2018
21

ال�س��عودية :برنام��جح�س��اب املواط��ن �س��يغطي �أث��ر �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة ،بيزن���س �أرابي��ان 27( ،دي�س��مرب/كانون الأول  ،)2017تاري��خ زي��ارة الراب��ط (2

مار���س�/آذار https://goo.gl/TK6TQC .)2018

 22امل�صدر نف�سه.
 23امل�صدر نف�سه.
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•الكهرباء والغاز
يف منت�ص��ف دي�س��مرب/كانون الأول  2017واف��ق جمل���س ال��وزراء ال�س��عودي عل��ى م��ا و�صف��ه بـ»الت�صحي��ح
التدريج��ي» لأ�س��عار بع���ض منتج��ات الطاق��ة ،وم��ن �ضمنها �أ�س��عار الكهرباء ،يف حني ينتظر البدء برفع �أ�س��عار
الوق��ود بداي��ات الع��ام املقب��ل ،وق��د تراف��ق ذل��ك م��ع �إق��رار الريا���ض �ضواب��ط لتق��دمي الدع��م لأ�صح��اب الدخ��ل
املنخف���ض يف مواجه��ة تكالي��ف الإ�صالح��ات االقت�صادية.
وقال��ت هيئ��ة تنظي��م قط��اع الكهرب��اء �أي�ض� ًا �إن الأ�س��عار اجلدي��دة للأ�س��ر واملن�ش��آت التجاري��ة ط ِّبق��ت م��ن
يناير/كانون الثاين  ،2018و�س��تبلغ الزيادة ثالثة �أ�ضعاف لكبار امل�س��تهلكني باملنازل ،رغم �أنها �س��تكون من
قاع��دة منخف�ض��ة ج��د ًا .و�أ�ضاف��ت الهيئ��ة �أن��ه ل��ن يح��دث تغيري يف �أ�س��عار الكهرب��اء للم�س��تخدمني ال�صناعيني
واحلكوميني.
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�أ�سعار املحروقات كما يف جتارب الدول املجاورة يقابله ارتفاع م�ضاعف يف �أغلب ال�سلع التي ُتن َقل من مكان
لآخر حيث ي�ضاف �سعر النقل تلقائي ًا ل�سعر ال�سلعة املنقولة.

م��ن جهته��ا قال��ت وزارة الطاق��ة ال�س��عودية �إنه��ا �س��تعلن يف الرب��ع الأول م��ن الع��ام املقبل زيادات يف الأ�س��عار
املحلي��ة للبنزي��ن ووق��ود الطائ��رات والدي��زل ،مب��ا يه��دف �إىل رف��ع كف��اءة الدع��م احلكوم��ي .ونقل��ت وكال��ة
بلومب�يرغ االقت�صادي��ة الأمريكي��ة ع��ن م�ص��در �س��عودي مطل��ع قول��ه �إن احلكوم��ة ال�س��عودية تن��وي رف��ع �أ�س��عار
الوق��ود بن�س��بة  %80ابت��دا ًء م��ن بداي��ة الع��ام املقب��ل (الع��ام اجل��اري .24)2018

•البطالة

 24حممد �أفراز ،م�صدر �سابق.
 25امل�صدر نف�سه.
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يح��ذر حملل��ون اقت�صادي��ون م��ن �أن فر���ض �ضرائ��ب ،عل��ى املقيم�ين يف ال�س��عودية �س��واء م��ن العامل�ين يف
القطاع العام �أو اخلا�ص� ،سيقود �إىل ارتفاع الأعباء املالية لل�شركات التي ت�شغل الأجانب� ،أي جميع �شركات
القطاع اخلا�ص ال�س��عودي .وكلما زادت الر�س��وم ارتفعت الأعباء ،فتنخف�ض الأرباح ويت�ضرر املواطنون .كما
تقف زيادة الر�سوم حجر عرثة �أمام طموحات ال�شباب ال�سعودي يف خلق م�شاريع �صناعية وجتارية جديدة؛

f i k e r c e n t e r. c o m

ت��رى وجه��ة نظ��ر اقت�صادي��ة متفائل��ة �أن ق��رارات رف��ع الدع��م ع��ن �أ�س��عار الطاق��ة ه��و ا�س��تحقاق ظ��ل م�ؤج ًال
ل�س��نوات بالنظ��ر �إىل الظ��روف ال�سيا�س��ية الت��ي عرفته��ا املنطق��ة العربي��ة وم��ا تالها من ردود فع��ل اجتماعية،
لكن مع ا�س��تمرار العجز يف املوازنة ،وجلوء اململكة لالقرتا�ض ل�س��د هذا العجز ،رمبا يكون قد عجل ب�إخراج
ه��ذه الق��رارات لتح�صي��ل وف��ورات مالي��ة تدع��م اخلزان��ة ال�س��عودية من جه��ة ،ومن جهة �أخ��رى لتوجيه الدعم
مل�ستحقيه من املواطنني دون الوافدين .كما �أن زيادة الأ�سعار رمبا تدفع ال�شركات �إىل رفع رواتب موظفيها،
وه��و م��ا �س��ي�ؤدي بالنتيج��ة �إىل رف��ع الق��درة ال�ش��رائية ،وم��ن ث��م زيادة الأ�س��عار جمدد ًا .نف���س التحلي��ل يرى �أن
التخل��ي ع��ن دع��م الأ�س��عار ق��د ال ي�ؤث��ر يف املواطن�ين ال�س��عوديني الأق��ل ق��درة مالي��ة ،لأن احلكوم��ة ال�س��عودية
�س��تقدم دعم ًا مالي ًا مبا�ش��ر ًا لذوي الدخول املنخف�ضة عرب م�ش��روع (ح�س��اب املواطن) ،ومن ثم �س��يكون ت�أثري
رف��ع الأ�س��عار وفر���ض ال�ضرائ��ب طفيف ًا على القطاع��ات الأكرث فقر ًا.25
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نظ��ر ًا لدوره��ا يف ت�صاع��د كلف��ة الإنت��اج .و�س��تقود ه��ذه الر�س��وم �إىل �أ�س��و�أ النتائ��ج التجاري��ة و�أخطره��ا؛ وهي
�إفال���س ع��دد كب�ير م��ن ه��ذه ال�ش��ركات ،فيزداد ت�ضرر املواطنني .كما تتحدث نف���س الزاوي��ة من التحليل عن
�أن جمموعة من الغرف التجارية وال�صناعية ق ّدمت بيانات للوزارات املعنية؛ مثل وزارة العمل ،ت�شري �إىل �أن
 %40من ال�شركات ال�سعودية �سوف تعلن �إفال�سها قريب ًا ب�سبب هذه الر�سوم ،ويرتتب على ذلك ا�ستفحال
البطالة بني ال�س��عوديني ،يف حني يفرت�ض �أن يحدث العك���س متام ًا.26
•االرتدادات ال�سيا�سية
فر���ض ال�ضرائ��ب يف اململك��ة ال�س��عودية -كم��ا �س��يط َّبق يف بقي��ة دول اخللي��ج -رمب��ا �س��ي�ؤدي �إىل فت��ح املجال
لوج��ود �أ�ص��وات داخ��ل ال�ش��ارع ال�س��عودي تطال��ب بخل��ق م�س��ارات ت�ش��ريعية ورقابي��ة تراق��ب جم��ع و�إنف��اق هذه
ال�ضرائ��ب ،فكم��ا تق��ول القاع��دة الإجنليزي��ة ال�ش��هرية« :ال �ضرائ��ب م��ن دون متثي��ل يف الربمل��ان» ،ف��أن يدف��ع
املواطن �ضريبة على مرتَّبه معناه ارتفاع الأ�صوات املطالبة بامل�شاركة يف �سلطة اتخاذ القرار ،وتو�سيع �أكرب
للتمثيل ال�ش��عبي يف العملية ال�سيا�س��ية ،فالنظام احلاكم بال�س��عودية -والدول اخلليجية بوجه عام -اكت�س��ب
�ش��رعيته م��ن �إع��ادة توزي��ع العائ��دات النفطي��ة عل��ى �ش��عبه ،وتق��دمي حياة مرفه��ة له يف مقابل ال��والء والطاعة
التامت�ين ،ومعن��ى اخت��زال ه��ذه العوائ��د ،وفر�ض �ضرائب جديدة� ،أن يع��اد النظر يف هذه العالقة من جديد،
جزئي� ًا على الأقل.

 -3ت�أثري ال�سيا�سات ال�ضريبية اجلديدة يف الوافدين بال�سعودية
�أك�ثر القطاع��ات املت�ض��ررة م��ن فر���ض �ضرائ��ب جديدة هم العم��ال الوافدون من �أغلب اجلن�س��يات ،الذين
طالته��م ال�ضرائ��ب ب�ش��كل م�ضاع��ف؛ حي��ث يتحمل��ون ال�ضرائب عدة مرات� ،أولها تل��ك املتح�صلة من �ضريبة
(القيم��ة امل�ضاف��ة) عل��ى ال�س��لع ،ورف��ع الدع��م ع��ن املحروق��ات ،و�ضرائ��ب تفر���ض عل��ى �أ�س��رهم وفق� ًا للع��دد،
بالإ�ضاف��ة �إىل �ضرائ��ب زائ��دة ُت�ص��ل منه��م م��ن خدم��ات بعينه��ا ال ي�س��تطيعون احل�ص��ول عليه��ا جمان� ًا� ،أو
ب�ش��كل خمف���ض ،مثل اخلدم��ات ال�صحية.
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وجتل��ت �آثاره��ا يف ه��روب العم��ال الأجان��ب م��ن ال�س��عودية ،فق��د ذك��ر تقري��ر لوكال��ة �أنب��اء الأنا�ض��ول �أن
وترية مغادرة �آالف املقيمني يف ال�سعودية من ال�سودانيني والأردنيني واليمنيني -على �سبيل املثال -ت�سارعت
م��ع ب��دء فر���ض الريا���ض �سل�س��لة من ال�ضرائب والر�س��وم ،ولقرب انتهاء املهلة املمنوح��ة للمخالفني لت�صحيح
�أو�ضاعه��م يف �س��جالت الإقام��ة .وق��در البن��ك ال�س��عودي الفرن�س��ي يف تقري��ر ع��دد العامل�ين الأجان��ب الذي��ن
�س��يغادرون ال�س��عودية ب�س��بب تطبي��ق ر�س��وم املرافق�ين بنح��و � 670ألف� ًا حت��ى ع��ام  ،2020وم��ن ث��م فل��ن يع��ود
اخللي��ج كم��ا كان للوافدي��ن ،27خ�صو�ص� ًا م��ع تغ�ير خطط توط�ين العمالة ،والر�س��وم اجلدي��دة ،وارتفاع تكلفة
املعي�شة.28
� 26صب��اح نعو���ش ،تبع��ات خط�يرة لل�ضرائ��ب ال�س��عودية ،اجلزي��رة ن��ت 15( ،فرباير�/ش��باط  ،)2018تاري��خ زي��ارة الراب��ط  24مار���س�/آذار .2018
https://goo.gl/QJuw5U
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 27حتت�ض��ن دول اخللي��ج ال�س��ت �أع��داد ًا كب�يرة م��ن العمال��ة الواف��دة� ،إذ يعم��ل فيه��ا نح��و  17ملي��ون �أجنب��ي ،ويرتف��ع الع��دد �إىل  23مليون� ًا �أو �أكرث بع��د �إ�ضافة
عائالتهم� ،أي قرابة ن�صف �س��كان اخلليج البالغ عددهم  48.8مليون ًا ،ح�س��بما �أوردت وكالة الأنا�ضول .ويبلغ عدد الأجانب يف ال�س��عودية نحو  11.7مليون ًا،
يعم��ل منه��م  7.4مالي�ين ،يف ح�ين ميث��ل املرافق��ون  4.3مالي�ين ،ي�ش��كلون  1.1ملي��ون �أ�س��رة.
ينظ��ر :معادل��ة جدي��دة بال�س��عودية جت�بر وافدي��ن عل��ى املغ��ادرة ،اجلزي��رة ن��ت 31( ،يوليو/حزي��ران  ،)2017تاري��خ زي��ارة الراب��ط  2مار���س�/آذار .2018

https://goo.gl/KU3xGh

 28امل�صدر نف�سه.
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وم��ن ب�ين الر�س��وم الت��ي فر�ض��ت �أي�ض� ًا ر�س��وم عل��ى (العمال��ة الواف��دة) واملرافق�ين له��م م��ن الذي��ن ه��م فوق
�سن � 18سنة ،وفق برنامج (املقابل املايل)ُ ،
وطبقت ر�سوم �شهرية بواقع  100ريال خالل عام  2017عن كل
مرافق ،لكن هذه الر�س��وم ارتفعت يف � 2018إىل  200ريال �ش��هري ًا عن كل مرافق� ،إىل جانب تطبيق ر�س��وم
على الأعداد الفائ�ضة عن �أعداد العمالة ال�س��عودية يف كل قطاع بواقع  400ريال �ش��هري ًا عن كل عامل وافد،
يف ح�ين �س��تدفع العمال��ة الأق��ل م��ن �أع��داد العمال��ة ال�س��عودية  300ريال �ش��هري ًا.30
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وب��د�أت �سيا�س��ة فر���ض ال�ضرائ��ب كخط��وة متهيدي��ة عل��ى املقيم�ين الأجان��ب بال�س��عودية ،فم��ن �أب��رز الر�س��وم
الت��ي فر�ض��ت يف  ،2016ر�س��وم (ت�أ�ش�يرات اجل��وازات)� ،إذ ب��د�أت املديري��ة العام��ة للج��وازات من��ذ �أكتوب��ر/
ت�ش��رين الأول  ،2016تطبي��ق ر�س��وم جدي��دة عل��ى ت�أ�ش�يرات الدخ��ول وامل��رور ،واخل��روج والع��ودة ،وق��د طبق��ت
الر�س��وم عل��ى ت�أ�ش�يرة اخل��روج والع��ودة (املف��ردة) للمقيم�ين مببل��غ  200ري��ال مل��دة �ش��هرين ،و 100ع��ن كل
�ش��هر �إ�ض��ايف ،بواق��ع  200مل��دة �س��تة �أ�ش��هر يف ح��د �أق�ص��ى ،م��ا ع��دا الطلب��ة ،فت�ص��ل مدته��م �إىل �س��نة� .إ�ضافة
�إىل ر�سوم ت�أ�شرية اخلروج والعودة (املتعددة) التي �أ�صبحت  500ملدة ثالثة �أ�شهر� ،إ�ضافة �إىل  200عن كل
�ش��هر �إ�ض��ايف ،وبر�س��م  500يف ح��د �أق�ص��ى ملدة �س��تة �أ�ش��هر ،ما ع��دا زوجات املواطنني (ملدة �س��نة).29

ويف الع��ام املقب��ل � 2019س � ُيزاد املقاب��ل امل��ايل للعمال��ة الواف��دة يف القطاع��ات ذات الأع��داد الأق��ل م��ن
ال�سعوديني �إىل  600ريال �شهري ًا ،ويف القطاعات ذات الأعداد الأعلى من ال�سعوديني �إىل  500ريال �شهري ًا،
على �أن يرتفع مقابل كل مرافق �إىل  300ريال �شهري ًا ،و�سيتم حت�صيل  44مليار ريال .ويف عام � ،2020سيتم
حت�صي��ل  800ري��ال عل��ى الأع��داد الفائ�ض��ة م��ن العمال��ة الواف��دة ع��ن �أع��داد العمال��ة ال�س��عودية ،فيما �س��يكون
املقابل  700ريال على العمالة الأقل من �أعداد العمالة ال�س��عودية يف نف���س القطاع ،على �أن يتم حت�صيل 65
مليار ريال.31
وق��د ظل��ت حتوي�لات الوافدي��ن املقيم�ين يف ال�س��عودية حم��ل اهتمام اقت�صادي� ،س��واء من حكومة ال�س��عودية
ذاتها� ،أو حكومات دول ه�ؤالء الوافدين ،فالكل يحاول اال�س��تفادة االقت�صادية من الرقم ال�ضخم املحول من
ه��ؤالء الوافدي��ن لبلدانه��م .ه��ذه احل��واالت الت��ي ظل��ت ت�ش��هد من��و ًا كب�ير ًا على م��دى العقود املا�ضي��ة ،جتاوزت
 150ملي��ار ري��ال يف  ،2015بارتف��اع بنح��و  %20مقارن��ة م��ع الع��ام 2012؛ �آخ��ر ع��ام ج��رى تقدي��ره له��ذه
التحويالت.32

ي�برر البع���ض فر� َ��ض �ضرائ��ب متزاي��دة عل��ى الوافدي��ن ب��أن ج��زء ًا من��ه راج��ع خللق حال��ة من ال�ضغط ت�س��هل
29

ر�س��وم و�ضرائ��ب تطب��ق عل��ى ال�س��عوديني واملقيم�ين يف  2017و ،2018جري��دة احلي��اة اللندني��ة 14( ،فرباير�/ش��باط  ،)2017تاري��خ زي��ارة الراب��ط 11

w w w .

يناير/كان��ون الثاين .2018
 30امل�صدر نف�سه.
 31ال�سعودية عن "ت�أجيل الر�سوم املالية على الوافدين" :تعديالت التوازن املايل واردة ،امل�صري اليوم ،م�صدر �سابق.
 32عقي��ل بوخم�س�ين� ،ضريب��ة الدخ��ل عل��ى املقيم�ين يف ال�س��عودية بحل��ول  ،2020العربي��ة ن��ت 8( ،يونيو/حزي��ران  ،)2016تاري��خ زي��ارة الراب��ط  25فرباي��ر/
�ش��باط https://goo.gl/eNEudr .2015
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م��ن امل�ؤك��د �أن��ه مع ال�سيا�س��ات ال�ضريبية اجلديدة التي تفر�ضها ال�س��عودية عل��ى الوافدين ،والتي تتزايد كل
عام ،بدء ًا من  ،2018هناك توقع منطقي ب�أن حتويالت الوافدين لبلدانهم �ستقل بال�ضرورة ،ومن ثم فهذا
ي�ص��ب يف م�صلح��ة االقت�ص��اد ال�س��عودي ،حي��ث كان ينظ��ر �إىل التحوي�لات اخلارجة على �أنها ت�س��رب لل�س��يولة
من دائرة االقت�صاد ،ومن ثم ففر�ض �ضرائب على مداخيل ورواتب الوافدين ،بل على وجود �أهايل الوافدين
يف ال�سعودية ،هو مل�صلحة اخلزانة ال�سعودية ،لكنه لي�س من م�صلحة الوافدين باملرة.
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الحق ًا (�سعودة) القطاعني العام واخلا�ص يف اململكة ،وهي �سيا�سة تتبعها الإدارة ال�سعودية منذ �سنوات؛ رغبة
يف زيادة �إدخال قطاعات �أو�س��ع من اليد العاملة يف ال�س��عودية ،خ�صو�ص ًا بعد تزايد البطالة من جهة ،وزيادة
ال�ضغط على املوازنة من جهة �أخرى ،ومن ثم �سي�صبح من ال�ضروري هنا �إعطاء الأولوية للمواطن ال�سعودي
يف حجز مقعد يف دوالب الوظائف باملقارنة مع �أي جن�س��ية �أخرى.
وق��د جن��م ع��ن ا�س��تهداف الوافدي��ن يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ب�سل�س��لة متتالي��ة م��ن ال�ضرائ��ب جمموع��ة
م��ن امل�ش��اكل� ،أبرزه��ا تقل���ص م�ش�ترياتهم يف ال�س��وق ال�س��عودي ،والواف��دون -كم��ا �س��بق ذك��ره -لي�س��وا بالع��دد
القليل يف جمتمع �ضعيف ال�س��كان ن�س��بي ًا ،حيث يتجاوز عددهم  11مليون وافد ،وثاين امل�ش��اكل التي قد تنجم
ع��ن ال�ضرائ��ب ،باخل�صو���ص البن��د املتعل��ق ب�أُ َ�س��ر الوافدي��ن ،ه��و حت��ول الوافدي��ن �إىل (جمتمع م��ن العازبني)،
بعد �إعادتهم لعائالتهم �إىل بلدانهم ،بغر�ض جتنب فر�ض الر�س��وم من ناحية ،وعدم متكنهم من حتمل كلفة
املعي�شة املرتفعة الناجمة عن زيادة الأ�سعار بعد فر�ض (�ضريبة القيمة امل�ضافة) ،من جهة ثانية ،وهو ما قد
ي��ؤدي �إىل ن�ش��وء �أمرا���ض اجتماعي��ة ق��د ي�صعب على جمتمع حمافظ مثل املجتمع ال�س��عودي حتملها.
كم��ا �أن التوج��ه لزي��ادة (الر�س��وم ال�صحي��ة) عل��ى الأجان��ب املقيم�ين بال�س��عودية ،ه��و توجه قد يع��د متييزي ًا،
خ�صو�ص� ًا لقطاع��ات الوافدي��ن الت��ي تتح�ص��ل على رواتب �ضعيفة ،وق��د ينجم عنه طرد هذه العمالة �إىل خارج
اململكة مع ت�أثر رواتبهم� ،سواء بال�ضرائب �أو بارتفاع الأ�سعار .فقد �أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل �آليات
حتم��ل الدول��ة ل�ضريب��ة القيم��ة املُ�ضاف��ة عل��ى اخلدم��ات ال�صحية املقدم��ة للمواطنني من قب��ل القطاع ال�صحي
اخلا���ص ،وذل��ك التزام � ًا بالأم��ر امللك��ي رق��م (�أ )86/بتاري��خ 1439/4/18ه�ـ ،ال��ذي يق�ض��ي ب ��أن تتحم��ل
الدول��ة �ضريب��ة القيم��ة املُ�ضاف��ة ع��ن اخلدم��ات ال�صحي��ة املقدمة للمواطنني م��ن امل�ست�ش��فيات واملراكز الطبية
اخلا�ص��ة امل�س��جلة بنظ��ام �ضريب��ة القيم��ة امل�ضاف��ة ،لكن هذا البند حتديد ًا حت��ى و�إن طالت الحق ًا تبعاته -كما
�س��بق ذك��ره -املواط��ن ال�س��عودي ع��ن طري��ق حتميل��ه قيم��ة ال�ضريب��ة الت��ي �س��تدفعها �ش��ركة الت�أم�ين ،من خالل
ا�ش�تراكاته� ،أو بع�ضه��ا عل��ى الأق��ل ،ف��إن الواف��د �س��يدفعها مبا�ش��رة ،فق��د �أ�ش��ار الق��رار �إىل �أن اخلدم��ات الت��ي
تق��دم لغ�ير املواطن�ين تك��ون خا�ضع��ة ل�ضريب��ة القيم��ة املُ�ضاف��ة ،وعلى اجلهة املقدم��ة للخدم��ات ال�صحية لغري
املواطنني �إ�صدار فواتري �ضريبية مت�ضمنة �ضريبة القيمة امل�ضافة بن�سبة ( ،)%5طبق ًا ملا ورد بنظام �ضريبة
القيم��ة امل�ضافة والئحت��ه التنفيذية.
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وع��ن تق��دمي الإق��رار ال�ضريب��ي م��ن خ�لال املوق��ع الإلك�تروين اخلا���ص به��ا� ،أف��ادت الهيئ��ة ب�أن��ه يتع�ين عل��ى
مقدم��ي اخلدم��ات ال�صحي��ة اخلا�ص��ة �إدراج املعام�لات اخلا�ص��ة بغ�ير املواطن�ين اخلا�ضع��ة لفئ��ة  %5يف بن��د
(املبيع��ات املحلي��ة اخلا�ضع��ة للن�س��بة الأ�سا�س��ية) بالإق��رار ،يف حني تد َرج املعامالت اخلا�صة بامل�س��تفيدين من
املواطن�ين يف بن��د (املبيع��ات) للمواطن�ين (اخلدم��ات ال�صحي��ة اخلا�ص��ة /التعلي��م الأهل��ي اخلا���ص /امل�س��كن
الأول).33

w w w .

�ست�س��تفيد قطاع��ات م��ن ال�ش��عب ال�س��عودي -الت��ي تتواف��ق م��ع �ش��روط مطلوب��ة �س��تو�ضع كم��ا ه��و احل��ال يف
برامج الرعاية والدعم املقدمة يف بلدان عدة -ببع�ض املزايا التي �سيوفرها الدعم احلكومي ،لكن الوافدين
م��ن العم��ال و�أ�س��رهم ل��ن ي�س��تفيدوا بالت�أكي��د م��ن هذا الدع��م ،ومن ثم ف�أغل��ب الت�أثريات ال�س��لبية الناجتة عن
تطبيق ال�سيا�سة اجلديدة �سيطول الوافدين ،وهو ما �سيطرح �س�ؤا ًال حول م�ستقبل العمالة الوافدة يف ال�سعودية
ووجودها.
 33بيان �صحفي ،الهيئة العامة للزكاة والدخل تو�ضح �آلية حت�صيل �ضريبة القيمة امل�ضافة يف ال�سعودية ،م�صدر �سابق.
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كم��ا ينتق��د كث�يرون النظ��ام ال�ضرائب��ي ال�س��عودي اجلدي��د لأن��ه يغ���ض النظ��ر عن املق��درة املادي��ة للوافدين،
الذي��ن ميث��ل �أغلبه��م �ش��رائح فق�يرة ،قادم�ين م��ن دول تع��اين اقت�صادي� ًا ،مث��ل باك�س��تان و�س�يريالنكا وم�ص��ر،
فالر�س��وم عل��ى الوافدي��ن ُتف َر���ض عل��ى الوج��ود الآدم��ي وال عالق��ة لها باملق��درة املالية ،وهي بهذا ال�ش��كل -من
وجه��ة نظره��م� -ضريب��ة بدائي��ة عل��ى الر�ؤو���س ،ب��ل �إنه��ا غرام��ة حت��ت عن��وان الر�س��وم ،تفر�ضه��ا ال�س��عودية
ل�س��هولة تطبيقه��ا م��ن الناحي��ة الإداري��ة� ،إذ ال تتطل��ب �آلي��ات معق��دة ،ب��ل يكف��ي الوج��ود الآدم��ي لربطه��ا ،ومن
ث��م �س��ي�صبح الواف��دون �أم��ام خياري��ن �إزاء هذا الو�ضع :اخليار الأول ترحي��ل مرافقيهم �إىل بلدانهم الأ�صلية؛
بغي��ة التخفي��ف م��ن وط��أة تل��ك الر�س��وم ،عندئ��ذ يهب��ط اال�س��تهالك يف اململك��ة وم��ا يرتت��ب علي��ه م��ن تداعيات
اقت�صادية و�ضريبية �سلبية ،كما �سيقود هذا الو�ضع �إىل زيادة التحويالت املالية للعمال الأجانب �إىل ذويهم،
فيت�ضرر ميزان املدفوعات ،مبعنى �أن ال�سيا�سة املالية ال�سليمة ت�ستوجب منح م�ساعدات للمرافقني ال فر�ض
ر�س��وم عليه��م ،واخلي��ار الث��اين ع��ودة الوافدين ومرافقيهم �إىل بلدانه��م ،وتتمخ�ض عنه نتائج عدة؛ من بينها
خل ُّو عدد كبري من ال�شقق ال�سكنية ،ومن ثم انفجار �أزمة عقارية تتجلى يف هبوط �سريع للقيم العقارية ،وهو
م��ا ق��د ي��ؤدي �إىل ت�ض��رر فئات خمتلفة من املجتمع ال�س��عودي.34

رابع ًا :ا�ست�شراف م�ستقبلي ..تو�صيات ونتائج
يتوق��ع املحلل��ون االقت�صادي��ون واملالي��ون �أن يك��ون ملنظوم��ة ال�سيا�س��ات ال�ضريبي��ة اجلدي��دة ت�أثريه��ا الكب�ير
فيم��ا يخ���ص العم��ل عل��ى ن�ش��وء م�س��ار م��ايل جدي��د ي�ضي��ف عوائ��د للخزان��ة ال�س��عودية بجان��ب املورد الرئي�س��ي
والأ�سا�س��ي الق��دمي ،وه��ي عوائ��د النف��ط ،كم��ا يتوق��ع �أن تقل��ل ال�ضرائب امل�ضاف��ة على املقيمني بال�س��عودية من
�أع��داد العمال��ة الأجنبية فيها.
�س��تزداد موج��ات م��ن غ�لاء الأ�س��عار تط��ول �أغل��ب ال�س��لع ،و�س��تقابل م��ن احلكوم��ة ال�س��عودية ب�سيا�س��ات
دع��م ل�س��لع جوهري��ة ال ت�س��بب �ضغط� ًا عل��ى املواط��ن ال�س��عودي ،كم��ا يتوق��ع �أي�ض� ًا وج��ود �أ�صوات داخل ال�ش��ارع
ال�س��عودي تطالب با�س��تحداث �أدوات وم�س��ارات ملراقبة ال�ضرائب التي يدفعها؛ تبد�أ باملطالبة مبجال���س بلدية
له��ا �صالحي��ات �أك�بر لتنته��ي بالربملان.

 يج��ب عل��ى احلكوم��ة ال�س��عودية املواءم��ة ب�ين �إج��راءات املنظوم��ة ال�ضريبي��ة و�أهدافه��ا وب�ين الأه��دافوالظروف االقت�صادية الكلية ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق برفاهية املواطن ال�س��عودي ،لتجنب الت�أثري ال�س��لبي على
اال�س��تثمارات� ،أو الإنت��اج والت�صدي��ر ،وحتفي��ز امل�س��تثمرين الأجان��ب على اال�س��تثمار يف اململكة.
 �أهمي��ة ا�س��تحداث برام��ج ترتب��ط بن�ش��ر الوع��ي ال�ضريب��ي ب�ين �أفراد املجتمع ال�س��عودي ،و�إلق��اء تبعة هذاالأمر على كاهل امل�ؤ�س�سات احلكومية املكلفة بتح�صيل ال�ضرائب ،و�أجهزة الإعالم ،واملجتمع املدين.

w w w .

 حتمي��ة تطبي��ق الإعف��اءات ال�ضريبي��ة ملح��دودي الدخ��ل ب�ش��كل جاد ،وكذلك عدم الإخالل مب�س��ألة فر�ضال�ضرائب الت�صاعدية كما هو احلال يف �أغلب بلدان ال�شمال الأوروبي ودول �أخرى مثل كندا و�أملانيا.

f i k e r c e n t e r. c o m

 �س��تحتاج احلكوم��ة ال�س��عودية �إىل تفعي��ل �أك�بر ل��دور �أجه��زة مكافح��ة (الته��رب ال�ضريب��ي) ،خ�صو�ص� ًاعل��ى ال�ش��ركات ،ودع��م هيكل��ة الأجه��زة ال�ضريبي��ة بحي��ث تعمل بكفاءة ب�ش��كل �أكرب.

� 34صباح نعو�ش ،م�صدر �سابق.
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 حت�س�ين كف��اءة الأجه��زة ال�ضريبي��ة ،وتطبي��ق مب��د�أ ال�ش��فافية والنزاه��ة ،به��دف ت�أ�سي���س ثقة ب�ين املمولنيواملنظوم��ة الإدارية ال�ضريبية.
 م��ن امله��م هن��ا �أن تلتف��ت احلكوم��ة ال�س��عودية لل�ضريب��ة الت��ي ت�س��مى (�ضريب��ة روب��ن ه��ود) �أو ال�ضرائ��بالر�أ�س��مالية ،35التي تفر�ض على الأرباح الناجمة عن بيع الأ�صول الر�أ�س��مالية بقيمة �أعلى من �س��عر �ش��رائها،
ق��د تك��ون ه��ذه الأ�ص��ول عق��ارات �أو مع��ادن نفي�س��ة ،لك��ن �أ�ش��هرها هي الأوراق املالية كالأ�س��هم وال�س��ندات.

خال�صة
خل�صت الدرا�سة �إىل جملة النتائج الآتية:
اجته��ت اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية لتطبي��ق �سيا�س��ات �ضريبي��ة جدي��دة رغب��ة يف زي��ادة �إي��رادات
اخلزان��ة ال�س��عودية الت��ي ت�أث��رت �س��لب ًا باالنخفا���ض الكبري يف �أ�س��عار النفط يف ال�س��نوات الثالث الأخرية،
بالإ�ضافة �إىل �أعباء الإنفاق الع�س��كري يف اليمن .هذه ال�سيا�س��ات ال�ضريبية جزء من تغيري جذري كبري
يف �شكل االقت�صاد ال�سعودي الذي يتجه ر�أ�س ًا �إىل التنوع يف اال�ستثمار واملوارد ،لأول مرة يف تاريخ الدولة
ال�س��عودية ،وعدم االعتماد فقط على النفط مورد ًا �أ�سا�س��ي ًا للخزانة ال�س��عودية.
يتوق��ع ب�ش��كل كب�ير �أن ت�ؤث��ر ال�سيا�س��ات ال�ضريبي��ة اجلدي��دة ،والتحري��ر الن�س��بي للدع��م ،يف املواط��ن
ال�سعودي يف عدة �أمور� ،أهمها الإنفاق؛ فمع فر�ض �ضرائب جديدة �سرتتفع بالتبعية �أ�سعار جممل ال�سلع
واخلدم��ات ،وه��و م��ا �س��يقابله تقل���ص كب�ير لل�ش��راء ل��دى �ش��رائح وا�س��عة من املواطن�ين ال�س��عوديني الذين
تعودوا طوال عقود عديدة على الإنفاق اال�س��تهالكي الوا�س��ع ،ومن ثم �س��تواجه الأ�س��واق ال�س��عودية ركود ًا
م��د ًة من الزمن.

f i k e r c e n t e r. c o m

ال�سيا�س��ات ال�ضريبي��ة اجلدي��دة تنه��ي عه��د (الدولة الريعية) يف ال�س��عودية ويف اخلليج ،وقد ت�ؤ�س���س
لعقد اجتماعي و�سيا�س��ي جديد ،فتحليالت عديدة ترى �أن فر�ض ال�ضرائب قد ي�ش��جع مطالبات �ش��عبية
مبجال���س منتخب��ة ،ت�ش��ارك يف احلك��م ،وتراق��ب الأجه��زة التنفيذي��ة ،خ�صو�ص� ًا بع��د انتق��ال املواط��ن يف
اخلليج من عهد البيعة املقرونة بتوفري الدعم االقت�صادي واالجتماعي� ،إىل امل�ساهمة يف �إيرادات خزانة
دولت��ه ،وم��ن ث��م يحق له امل�ش��اركة يف الرقابة والتمثيل النياب��ي والإدارة العامة للدولة.
ال�ضرائ��ب اجلدي��دة �س��توثر ب�ش��كل كب�ير يف ال�ش��ركات اخلا�ص��ة ،الت��ي �س��تتحمل �أعب��اء خمتلف��ة ،نتاج
فر�ض �ضريبة (القيمة امل�ضافة) ،وكذلك �س��تت�أثر هذه ال�ش��ركات بهجرة جزء من العمالة الأجنبية نتاج
التغ�ير يف ظ��روف بيئ��ة العم��ل باململكة التي باتت غري مواتية لعمالة فقرية.

w w w .

ال�سيا�س��ات ال�ضريبي��ة اجلدي��دة �س��ت�ؤثر يف املواط��ن ال�س��عودي ال��ذي �س��يتحمل �أعب��اء خمتلفة ،ما بني
�ضريب��ة قيم��ة م�ضاف��ة ،وارتف��اع لأ�س��عار املحروق��ات ،وغريه��ا ،لك��ن ق��د يخف��ف م��ن �صدمة هذه ال�سيا�س��ة
ال�ضريبي��ة جمموع��ة م��ن الإج��راءات احلمائي��ة التي �س��تتخذها احلكومة ال�س��عودية ،وم��ن �أبرزها برنامج
الرعاي��ة ال�س��عودي (ح�س��اب املواط��ن) ال��ذي �س��يوفر دعم� ًا اجتماعي� ًا للعائ�لات ال�س��عودية ،خ�صو�ص ًا من
حم��دودي الدخل.
� 35سميت ب�ضريبة روبن هود ن�سبة �إىل ال�شخ�صية الأ�سطورية الإجنليزية للأمري الإجنليزي الذي كان ي�سرق من �أموال الأغنياء ليعطي الفقراء.
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املتحم��ل الأك�بر لفات��ورة فر���ض �سيا�س��ات �ضريبي��ة جدي��دة ه��م العم��ال الأجانب ،الذين �س��يتحملون
�ضرائ��ب �إ�ضافي��ة مركب��ة ،وهن��اك توقع��ات بتغري خريطة العمالة الوافدة يف ال�س��عودية ،وهو ما �س��تت�ضح
م�ؤ�شراته خالل هذا العام اجلاري والعام املقبل.

f i k e r c e n t e r. c o m
w w w .
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمية وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته من
خالل �إقامة الفعاليات والندوات ون�شرها عرب تكنولوجيا االت�صال� ،إ�سهام ًا منه يف �صناعة الوعي وتعزيزه و�إثراء
التفكري املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

.1

الأبحاث والدرا�سات:

حيث يقوم املركز على �إعداد الدرا�سات والأبحاث وفق املنهجية العلمية يف جماالت تخ�ص�ص املركز ،وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. درا�سات الفكر الإ�سالمي..2

اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:

ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد امله��ارات.
.3

الن�شر:

ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.
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