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 وتنافسية البنوك السعوديةأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ربحية 
 

 1محمد كمال كامل عفانه
 

٪  5ضررريبة القيمة المضررافة الُب ت بق  فب المملية رب ضررريبة اير مباُررر  وت فرخ على اللدما  والسررل  بنسرربة الملخص: 

 يمة فقط ال على الدخل، ويحق ألي ُرررلي فب  اا  اش بءررررا  طرررلعة مطبق عليةا الضرررريبة وأراد  رناي السرررلعة ا  يسرررُرد 

السرررررلعة م  الضرررررريبة، والةد  مق ضرررررريبة القيمة المضرررررافة  ياد  ايرادا  الدولة وعدش االعُماد اليلب على النفط، وتءرررررير 

مليار لاير، وطيؤثر بءيل واضح فب  48بلغ   2018الُو عا  الى أ  ايرادا  المملية مق ضريبة القيمة المضافة خالا عاش 

تعريف ضريبة  ونا   رذه الدراطة فب ثالثة مبا ث، وتناوا األوا:. رادا  اير النفطيةا ُصاد المملية، ويزيد مق  جم االي

، كما تناوا المبحث الثانب: اللدما  اللاضررعة لضررريبة القيمة المضررافة والسررل  واللدما  اللاضررعة لضررريبة القيمة المضررافة

القيمة المضرررررافة واللدما  المعفا  مق ضرررررريبة القيمة المضرررررافة فب القطاي البنيب السرررررعودي، وتناوا المبحث الثالث: تحليل 

راطة  لى نملة مق . وانُة  رذه الد2018تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ربحية البنوك السعودية خالا العاش  ألثرتفصيلب 

ةا:  خدما   بإعفا نجاح السرررياطرررة الُب اتلذتةا الحيومة السرررعودية ممثلة بالةي ة العامة للزكا  والدخل النُائج والُوصررريا ، أرم:

القطاي البنيب القائمة على الفائد  ورامش الربح الضرررررمنب مق ضرررررريبة القيمة المضرررررافة،  يث  افى رذا االعفا  على ربحية 

ُيجة 2018 العاش فب السعودية البنوك ارباح تأثروعدش  نوك السعودية.وتنافسية الب  األمر رذا ظةر  يث المضافة، القيمة ضريبة تطبيق ن

ُبر ،2017 العاش فب اربا ةا م  مقارنة %25 الى 3 مق و  اتر م وية بنسب بنك 12 عددرا والبالغ البنوك رذه معظم ارتفاي خالا مق  ويع

 بقا  السياطة الحييمة الُب انُةجُةا الحيومة السعودية ممثلة بالةي ة  وضرور  المضافة. القيمة لضريبة طبيقاُل عاش رو 2018 العاش

العامة للزكا  والدخل، والُب أعف  اللدما  المالية الرئيسررررية مق ضررررريبة القيمة المضررررافة،  يث انعي  رذا االعفا  بءرررريل 

ربية السررررررعودية و ياد  تنافسرررررريُل، ومقدرتل الحالية على موانةة اي تأثيرا  ايجابب على تطور القطاي البنيب فب المملية الع

 طلبية على اال ُصاد اليلب.

 ضريبة القيمة المضافة، البنوك السعودية، الةي ة العامة للزكا  والدخل. الكلمات المفتاحية:

 

The impact of the application of VAT on the profitability and competitiveness of 

Saudi banks 

 

Mohammad Kamal Afaneh 

 
Abstract: The VAT applied in the Kingdom is an indirect tax and is levied on services and goods 

at a rate of only 5% not on income. Anyone who has purchased a taxable product and wants to 

return the item has the right to recover the value of the item with the tax. The Kingdom's revenues 

from VAT during 2018 amounted to 48 billion riyals, and will clearly affect the Kingdom's 

economy, and increase the volume of non-oil revenues. The study dealt with three topics, the first 

of which dealt with the definition of VAT and the goods and services subject to VAT. The second 

topic dealt with the services subject to VAT and the services exempted from VAT in the Saudi 

banking sector. The third topic dealt with: a detailed analysis of the impact of the application of 

VAT on the profitability of Saudi banks during 2018. The study concluded with a number of 

conclusions and recommendations, the most important of which are the success of the policy 

adopted by the Saudi government represented by the General Authority for Zakat and Income to 

exempt the banking sector services based on interest and the margin implicit from the value added 

tax, where this exemption maintained the profitability and competitiveness of Saudi banks. The 

profits of Saudi banks in 2018 were not affected by the implementation of the VAT. This was 

demonstrated by the rise of most of these 12 banks by a percentage ranging from 3 to 25% 

compared to their profits in 2017, and is considered the year 2018 App for VAT. The necessity 

of maintaining the prudent policy adopted by the Saudi government represented by the General 

Authority for Zakat and Income, which exempted the main financial services from VAT, as this 

exemption reflected positively on the development of the banking sector in Saudi Arabia and 

increasing its competitiveness and its current ability to face any negative effects On 

macroeconomics. 
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 المقدمة 

ا نصرررررريب الحيومة مق أرباح أو دخل الميلف و د تيو  ضررررررريبة على على أنة تعر  الضررررررريبة

اطررُلدامل أو اطررُةالكل خدما  أو طررل  معينة، وتجبى الضررريبة بءرريل انباري، ورب ليسرر  انرا  

 عقابب بل نصيب للدولة مق موضوي الضريبة. 

الدولة لُقوش وللضررررررريبة أردا  عده بنا  على الغرخ مق تطبيقةا، ومق وأبر را  ياد   يرادا  

الدولة بدوررا بحفى االمق وتوفير القضا  وتقديم اللدما  العامة واألطاطية. وتجدر اإلُار  بأنل ال 

يوند عال ة بيق ما يقدمل الءرررلي كضرررريبة واللدما  والمنُجا  المقدمة لل. فمثال ال يجو  لداف  

  الحيومة تعُبر عاد  رذه الضررريبة أ  يطالب الحيومة بلدما  بقدر ما دفعل مق ضررريبة، وذلك أل

 2الضريبة كنصيب لةا مق األرباح أو الدخل المحقق داخل  دودرا. 

 

 مشكلة البحث 

تُفري البنوك السرررررعودية فب العديد مق اللدما  المصررررررفية الُب تقدمةا للعمال ، وتُيبد العديد مق  

دي الى انلفاخ صررررافب المصرررراريف فب طرررربيل تزويد العميل بلدماتةا المُعدد ، األمر الذي  د يؤ

 دخل رذه البنوك.

ولعل: اإلُررياا الرئي  الذ:ي يوانةل البا ث فب رذه الدراطررة، رو: وضرر  الحلوا العملي:ة والُطبيقية 

الُب مق ُأنةا أ  تمي:ق البنوك السعودية مق تجاو  األثر المالب لُطبيق رذه الضريبة، ودراطة أثر 

 سعودية تطبيق رذه الضريبة على ربحية البنوك ال

أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ربحية وتنافسية البنوك  ومق رنا، نا   فير  البحث فب "

"، اطرررةاما لعمل البا ثيق فب مجاا البنوك السرررعودية عموما، وبيانا إلثر تطبيق ضرررريبة السععععودية 

دي:ة ال ُصرراد المملية القيمة المضررافة على رذا القطاي المةم، ودور رذه الضررريبة فب الُنمي:ة اال ُصررا

 العربية السعودية عموما، ولقطاي البنوك على ونل اللصوص.

 

 أهميّة البحث 

تمث:ل عملي:ة الُمويل البنيب دورا مةما فب الحيا  اال ُصرررررادية، فةب الءرررررريا  الحيوي الذي يمد:  .1

سرراتل باألمواا الال مة للقياش بعملي:ة  االطررُثمار، ودف  القطاي اال ُصررادي بملُلف و داتل ومؤطرر:

 عجلة االطُثمار لُحقيق الُنمي:ة الءاملة.

ا كان  عملي:ة تحوا اال ُصرراد السررعودي الى ا ُصرراد نديد ومُنوي المصررادر، وتطبيق ر ية  .2 لم:

المملية الجديد  والرامية الى تنوي  مصررررررادر االيرادا  الحيومية، وعدش تركزرا فب المجاال  

سعودية باالطُعداد لموانةة الُحديا  الجديد  المُمثلة بالرطوش النفطية، فال بد أ  تقوش البنوك ا ل

 والضرائب الحيومية الجديد  

يعطب اال ُصررراد السرررعودي بونةُل الجديد  أرمي:ة بالغة لقطاي البنوك عموما، وعملي:ا  الُمويل  .3

ب للمءرراري  الضررلمة الُب تنوي المملية تنفيذرا على ونل اللصرروص،  يث يُوف:ر القطاي البني

على اآلليا  الُب تحوا دو  تعطيل الموارد والوطررائل اللاصررة بدف  وتير  االطررُثمار، وتدفعل 

 لى تحقيق الُنمي:ة واال درار، األمر الذي يسررُدعب أ  يقوش  طاي البنوك بدراطررة اي مصرراريف 

 أو تياليف اضافية مق ُأنةا تقليل مصادر الدخل لةذا القطاي. 

 

 أهداُف البحث 

مق تطبيق نظاش ضررررريبة القيمة المضررررافة على تنافسررررية البنوك السررررعودية، وتقديم  تحديد األثر .1

نا  تطبيق رذا المءررررررروي المةم ا   مقُر ا   لوا لبعض المءررررررراكل الُب وانة  البنوك أث

 وند . 
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بيا  االثر االيجابب إلعفا  معظم اللدما  المالية الُب تسرُند على رامش ربح ضرمنب و روخ  .2

يبة القيمة المضرررررررافة، وُرررررررح الفر  بيق اللدما  المعفا ، واللدما  مقابل فوائد مق ضررررررر

 %. 5اللاضعة للنسبة األطاطية لضريبة القيمة المضافة والبالغة 

بيا  أرم الحاال  الجديد  لُطبيق ضرررريبة القيمة المضرررافة، و دود الُسرررجيل فب ضرررريبة القيمة  .3

طررررةامةا فب الُنمي:ة اال ُصررررادي:ة المضررررافة، والغراما  المفروضررررة على عدش الُطبيق، ومد   

 للبلدا  العربي:ة عموما وللملية على ونل اللصوص. 

 

 أسباب اختيار البحث 

أرمية دراطررررررة األثر الضررررررريبب على البنوك فب السررررررعودية، ومد  تأثير ذلك على ربحية رذا  .1

 القطاي.

يمة المضافة عدش ونود دراطا  طابقة تناول  رذا الموضوي، وباألخي أثر تطبيق ضريبة الق .2

 على ربحية البنوك السعودية،  يث يعُبر مق المواضي  الحديثة نداً فب السعودية 

ا كان  فرخ ضرررائب نديد  توانل ملاتر عد:  فب الُطبيق، كا  الوانب علينا أ  نضررطل   .3 لم:

 بمسؤولي:ة المسارمة بُقديم مقُر ا   لوا، وذلك لنةضة القطاي البنيب وتقدمل.

أرمية القطاي البنيب فب السررعودية، ودوره فب تعزيز وتقوية اال ُصرراد السررعودي لما يءرريلل مق  .4

ارباح كبير ، و جم ودائ  ور وس أمواا كبير ، ودور  يوي فب تمويل المءرراري  والءررركا  

 السعودية بملُلف أ جامةا 

 

 منهُج البحِث واجراءات الدراسة 

حديث عق الوا   الُطبيقب لضررررررريبة القيمة المضررررررافة، اعُمد البا ث المنةَج الوصررررررفب عند ال .1

وتأثير تطبيق ضررررررريبة  2018والمنةج الُحليلبَّ عند عرخ أرباح البنوك السررررررعودية فب العاش 

 12القيمة المضرررافة على القطاي البنيب السرررعودي، وبالُحديد البنوك السرررعودية المحلية وعددرا 

 عربية السعودية. بنك، أي أ  ميا  رذه الدراطة فب المملية ال

نا   رذه الدراطرررة فب ثالثة مبا ث، وتناوا األوا: تعريف ضرررريبة القيمة المضرررافة والسرررل   .2

واللدما  اللاضرررعة لضرررريبة القيمة المضرررافة، كما تناوا المبحث الثانب: اللدما  اللاضرررعة 

يب لضررررررريبة القيمة المضررررررافة واللدما  المعفا  مق ضررررررريبة القيمة المضررررررافة فب القطاي البن

السررررعودي، وتناوا المبحث الثالث: تحليل تفصرررريلب ألثر تطبيق ضررررريبة القيمة المضررررافة على 

 . 2018ربحية البنوك السعودية خالا العاش 

نُل مق نُائج وتوصيا . .3 ق  مللصاً للموضوي، وأرم: ما تضم:  خُم البا ث البحَث بلاتمٍة تُضم:

 ا، والمسُعا   بةا فب كُابِة البحث.تذييل البحث بفةرس للمصادر والمران  المسُفاد  منة .4

 

 اإلطار النظري والّدراساُت السَّابقةُ 

 –أثر تطبيق ضععريبة القيمة المضععافة على ديرادات المواانة العامة فم المملكة العربية السعععودية 

 مضععععحم ايمان االقتصععععادية، للدراسععععات العزيز عبد الملك مجلة فم منشععععور  ماجسععععتير رسععععالة

  2019 العبدلم،

ردف  رذه الدراطرررة  لى الُعر  على تأثير ضرررريبة القيمة المضرررافة على اإليرادا  العامة بالمملية 

العربية السعودية، ولُحقيق رد  الدراطة اتبع  البا ثة المنةج الوصفب الُحليلب،  يث تم اطُلداش 

أعضرررا  ري ة  ( عينة عءررروائية تبقية تءرررمل110االطرررُبانة لجم  البيانا  األولية تم تو يعةا على )

الُدري  بجامعة الملك عبد العزيز ومنسوبب ري ة الزكا  والدخل بمدينة ند . وخلص  الدراطة  لى 

عد  نُائج أرمةا، مسارمة ضريبة القيمة المضافة فب توطي  القاعد  المالية لُوليد اإليرادا  العامة، 

يمة المضرررافة والُب مق وكما كءرررف  الدراطرررة عق أرم الصرررعوبا  الُب توانل تحصررريل ضرررريبة الق
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ضرررمنةا عدش الُزاش الميلفيق بإمسررراك السرررجال  والدفاتر الصرررحيحة والُب تعُبر األطررراس فب  بوا 

الُقدير الذاتب. وفب ضررو  النُائج الُب تم الُوصررل  ليةا  ام  البا ثة بُقديم مجموعة مق الُوصرريا  

ة الدورا  الُدريبية المُلصررصررة، أرمةا، العمل على تطوير كفا   اإلدار  الضررريبية مق خالا   ام

ودعم اإلدار  الضررررررريبية بعدد كا  مق مفُءررررررب الضرررررررائب المؤرليق علمياً وعملياً، ورف  الوعب 

الضررريبب للميلفيق مق خالا توعيُةم بضرررور  امسرراكةم السررجال  والدفاتر المحاطرربية الصررحيحة 

  .باعُباررا األطاس فب  بوا الُقدير الذاتب

وعد عويض ، علم حسعععل الزهرانم، راسعععة ميدانية على المجتمل السععععودي(القيمة المضعععافة )د

مزنه سععععد الحارثم، ، سعععمر سععععيد ال امدي، هديل عبدهللا النبيتم، سعععديث عنمان الحارثم، الجعيد

 العدد ،واالدارية االقتصعععععادية االبحا  ملخصعععععات، المجلة العربية للعلوم ونشعععععر االبحا ، 2019

  النانم المجلد - التاسل

ا واطرررعًا فب المجُم   رد  البحث  لى اطرررُقصرررا   ضرررية ضرررريبة القيمة المضرررافة الُب أثار  نقاُرررً

اللليجب بءيل عاش والمجُم  السعودي على ونل اللصوص. ارُم رذا البحث بدراطة أرمية القيمة 

ومد  وعب المجُم  السررعودي بضررريبة القيمة المضررافة والُعر  المضررافة وفوائد القيمة المضررافة 

على مد  رضرررا الءرررعب على نسررربة القيمة المضرررافة والفر  بيق ضرررريبة المبيعا  وضرررريبة القية 

المضررررررررافررة وعقوبررة الُالعررب بررالضررررررريبررة وتر  االبال  فب  رراا ونود ملررالفررا  فب الُطبيق 

ق ضرررريبة القيمة المضرررافة. ال يوند دراطرررا  واالمُيا ا  الُب تحصرررل عليةا الءرررركا  عند تطبي

طابقة عق القيمة المضافة فب المملية العربية السعودية ألنةا  ضافة نديد  فب المملية لم يسبق ال د 

اصرردار بحث عنةا. ولقد اطررُلدمنا المنةج اال صررائب فب رذه الدراطررة فقد تم تو ي  اطررُبيا  ميو  

ماعب ليب نجم  أكثر عدد ارا  مميق. أثبُ  رذه مق عد  عبارا  فب وطرررررررائل الُواصرررررررل االنُ

الدراطرررة أ  المجُم  السرررعودي على معرفة ودراية بُعريف القيمة المضرررافة وأيضررراً راٍخ عق رذه 

% وليق األالب لي  على دراية باألمور الُالية: السل  المعفا  مق ضريبة القيمة 5النسبة ورب نسبة 

ضررافة، عقوبة الُالعب بضررريبة القيمة المضررافة، تريقة المضررافة، أطررباض فرخ ضررريبة القيمة الم

االبال  عق ملالفا  بُطبيق القيمة المضرررافة واالمُيا ا  الُب تحصرررل عليةا الءرررركا  عند تطبيق 

القيمة المضافة. كما توصل البحث  لى العديد مق الُوصيا  الُب مميق أ  تيو  ذا  فائد  بُعريف 

ءُمل على ضرور   المجُم  السعودي بالقيمة المضافة منةا: القياش ببرامج توعيل بالقيمة المضافة ت

ترُريد االطرُةالك للسرل ، وتقليل اإلنفا  على السرل  اليمالية وتحذير المواتنيق مق تر  الطرُغالا 

 .المحال  للضريبة، عمل ر ابة على المنءآ  للحد مق اطُغالا الضريبة

 

 اإلطار النظري والتعريفات بالمصطلحات 

المبحث األّول: تعريف ومنهجية ضعععريبة القيمة المضعععافة والسعععلل والخدمات الخاضععععة لضعععريبة 

 :القيمة المضافة

على أنةا نصرررررريب الحيومة مق أرباح أو دخل الميلف و د تيو  ضررررررريبة على  تعر  الضررررررريبة

اطررُلدامل أو اطررُةالكل خدما  أو طررل  معينة، وتجبى الضررريبة بءرريل انباري، ورب ليسرر  انرا  

 3عقابب بل نصيب للدولة مق موضوي الضريبة. 

دا  الدولة لُقوش وللضررررررريبة أردا  عده بنا  على الغرخ مق تطبيقةا، ومق وأبر را  ياد   يرا

الدولة بدوررا بحفى االمق وتوفير القضا  وتقديم اللدما  العامة واألطاطية. وتجدر اإلُار  بأنل ال 

يوند عال ة بيق ما يقدمل الءرررلي كضرررريبة واللدما  والمنُجا  المقدمة لل. فمثال ال يجو  لداف  

لك أل  الحيومة تعُبر عاد  رذه الضررريبة أ  يطالب الحيومة بلدما  بقدر ما دفعل مق ضررريبة، وذ

 الضريبة كنصيب لةا مق األرباح أو الدخل المحقق داخل  دودرا. 
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( الضررررررريبة على أنةا ا ُطاي مالب انباري اير عقابب، تحدده الحيومة 1974ولقد عر  االض )

دولة مق ويلزش األُلاص الطبيعيو  واالعُباريو  بأدائل للدولة بصفة نةائية، وبال مقابل، لُُميق ال

القياش بوظائفةا السياطية واالنُماعية واال ُصادية. وعر  المنيف واخرو  الضريبة بأنةا فريضة 

الزامية وليسررر  عقابية يلزش الميلفو  الطبيعيو  أو المعنوييق على أطررراطرررةا بُحويل بعض الموارد 

لة مق أردا  تبقاً اللاصررررة بةم للدولة نبرا بصررررفة نةائية وبدو  مقابل لُحقيق ما تسررررعى  لية الدو

 4لقواعد ومعايير محدد .

ي لل اية مل تطبيقها فم كل بلد ودقليث، ولعل مل أهث فوا د  تختلف أهداف وأهمية الضععععععريبة طبقا

 الضريبة ما يلم: 

 .ياد  لإليرادا  الحيومية للصر  على مءاري  البنى الُحُية   

 .تنوي  مصادر الدخل الحيومب 

  نديده.لدعم مءاري  ور    يومية 

  لدعم بعض القطاعا  الُب تراب الحيومة تحفيزرا وتنميُةا، كا  ال تفرخ ضررررريبة على

 طاي الُعليم االرلب لُطويره وتنميُل وللُقليل مق تيلفُل على المسررررررُةلك النةائب، أو أ  يُم 

 صر  تلك الضرائب على القطاي المراد تطويره وتنميُل.

 ر مفيد  أو تلك الُب تريد الحيومة تحجيمل، كا  لإلضرار ببعض القطاعا  المضر  أو الغي

تفرخ ضريبة عالية على منُجا  السجائر أو أ  تفرخ ضريبة على المعدا  والمركبا  

 المضر  بالبي ة.

 

 5أوال: أنواع الضرا ب وتعريفها 

ق رناك العديد مق الضررررائب، وليل نوي العديد مق الُطبيقا  تبقاً لظرو  الُطبيق والغاية منل. وم

 أرم أنواي الضرائب ما يلب:

رب ضريبة اير مباُره على المسُةلك النةائب تدف  للحيومة على كل عملية بي  ضريبة المبيعات: 

لبعض أوكل السرررررل  واللدما ، وال يُم خصرررررم ضرررررريبة المبيعا  فب  الة  عاد  البي . وتُميز رذه 

 الضريبة بسةولة الُطبيق وعدش الُعقيد، فب الو   نفسل يعيبةا أنةا تُضلم م  كل  عاد  بي ، 

رب ضرررريبة مباُرررر  علب دخل االُرررلاص الطبيعييق واالعُبارييق، وتيو  أ ياناً ضعععريبة الدخل: 

مندرنة  سررب دخل الءررلي. ورذه الضررريبة مطبقل فب المملية العربية السررعودية على المسررُثمر 

٪ على صرررافب الدخل السرررنوي اللاضررر  ٢٠األننبب طررروا  كا  ُرررلصرررا تبيعيا أو اعُباريا بنسررربة 

 للضريبة.

رب ضرررربة اير مباُرررر  يُحملةا المسرررُةلك النةائب وتفرخ على السرررل  ذا   ية: الضعععريبة االنتقا

االضررررررار على الصرررررحة العامة أو البي ة أو السرررررل  اليمالية وتحصرررررل على مر لة وأ د  مق  بل 

 المورديق والمصنعيق.

ضريبة اير مباُر  تفرخ على اطُيراد وتوريد السل  واللدما  فب كل  ضريبة القيمة المضافة:

 ر لة مق مرا ل اإلنُاج والُو ي  وتءمل الُوريد المفُرخ.م

 

ي: ضريبة القيمة المضافة:   6 -ثانيا

ضررررريبة تفرخ على اطررررُيراد وتوريد السررررل  واللدما  فب كل  تعريف ضررررريبة القيمة المضررررافة:

ش فب فرنسررررررا 1954مر لة مق مرا ل اإلنُاج والُو ي  وتءررررررمل الُوريد المفُرخ، انطلق  عاش 

دولة، والمغرض اوا بلد عربب  اش بُطبيقةا ثم تون  والسرررررودا   ١٦٠ اليا فيما يقارض مق ومطبقة 
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% مق الناتج 6.6% مق االيرادا  الضررريبية و25وتءرريل ضررريبة القيمة المضررافة  ولبنا  ومصررر،

 المحلب االنمالب.

 

قا ةا ضرررريبة القيمة المضرررافة رب ضرررريبة اير مباُرررره  يث أنل يُم اطرررُحضعععريبة  ير مبا:عععر : 

وتسررديدرا مق اير الميلف بةا. فضررريبة القيمة المضررافة يقوش بدفعةا بءرريل كامل المسررُةلك النةائب 

للسلعة أو اللدمة اللاضعة للضريبة، وليق مق يقوش بُوريدرا رو المورد فب كل مر لل مق مرا ل 

 اإلنُاج، لذا فةب ضريبة اير مباُر . 

 

المضررافة رب ضررريبة على االطررُةالك، فالسررل  واللدما  ضررريبة القيمة ضععريبة على االسععته ك: 

الُب يُم اطررُةالكةا يُم فرخ ضررريبة  يمة مضررافة بغض النظر عق كو  الضررريبة يُم توريدرا فب 

كل مر لة مق مرا ل اإلنُاج والدليل على ذلك أ  الضريبة  ابلل لالطُرداد فب  الة تلف أو ضياي 

الُب تضررمق عدش تالعب تالب االطررُرداد. رذا باإلضررافة  أو طررر ة السررلعة ُرررت اطررُيفائةا للءررروت

 لى أ  الضررريبة تفرخ  يق اطررُةالكةا فب   ليم فرخ الضررريبة، فأ  اطررُةلي  خارج رذا اال ليم 

 نا  اطُردادرا بءروت محدده، بغض النظر عق ميا  انُانةا.

 

ريبة فيةا فب كل ضرررريبة القيمة المضرررافة ضرررريبة مر لية أي يُم اطرررُحقا  الضرررضعععريبة مرحلية: 

سو ية ليل مر لل، ويُم خصم ما تم دفعل كضريبة فب المرا ل  مر لة مق مرا ل اإلنُاج بالقيمة ال

السرررابقة  ُى يُم دف  الضرررريبة بالنسررربة المحدد  فب نةاية مرا ل اإلنُاج و تا ة السرررلعة أو اللدمة 

 لالطُةالك النةائب.

 

تيو  عامة لجمي  افراد وُرائح المجُم ، فال تفريق ضريبة القيمة المضافة عاد  ما ضريبة عامة: 

فيةا بيق انيا وفقيرـررررر وال يوند فب ضريبة القيمة المضافة ُرائح  سب دخل ألفرد، بل أ  ضريبة 

القيمة المضافة تعُمد على نوي وصنف السلعة أو اللدمة ذاتةا بغض النظر عق ُلصية مسُةليةا. 

المضرررررافة طررررروا  كا  اطرررررُةالك رذه االدوية للعالج أو كا  فمثال تعفى االدوية مق ضرررررريبة القيمة 

لألبحاث الييميائية. وبنف  الو   تفرخ الضررررررريبة على عامة السررررررل  واللدما   ُى وأ  كان  

 تسُلدش للعالج كدوا  وليق دوا  اير مصنف.

 

فال  تفرخ ضريبة القيمة المضافة على ما يُم اطُةالكل فب   ليم فرخ الضريبة،ضريبة دقليمية: 

تفرخ ضرررريبة  يمة مضرررافة على طرررل  أو خدما   صرررل عليةا السرررياح على طررربيل المثاا و اموا 

باالطررُفاد  منةا واطررُةالكةا خارج  دود   ليم الضررريبة. فمثال عندما يءررُري طررائح طررلعا خاضررعل 

يغادر  لضريبة القيمة المضافة فب المملية، فإنل ييو  مسُحقاً الطُرداد ما  اش بدفعل كضريبة عندما

المملية بُلك السرررلعة، وأ  اطرررُةلك السرررلعة داخل المملية، فلق يسرررُرد ما  اش بدفعل وذلك بسررربب أ  

 الضريبة تأخذ بمبدئب االطُرداد واال ليم.

 

ضريبة القيمة المضافة تسُحق وتورد فب كل مر لة مق مرا ل  ضريبة تحد مل التهرب الضريبم:

 ً لعدش ضررررررياي الضررررررريبة فيما لو و ع  فب اخر مر لة مق  اإلنُاج أو تقديم اللدما  وذلك ضررررررمانا

لفا ي فب hمرا ل اإلنُاج بيد مفرت للضريبة، وتسةيال لُُب  الضريبة. فعلى طبيل المثاا، طيُاب  

الةي ة العامة للزكا  والضرررريبة تسرررلسرررل و نرا ا  خط اإلنُاج للسرررلعة محل الفحي للُأكد بأ  كل 

سلعة لل. ومنةا نجد أ  ضريبة  خاض  للضريبة  اش بُوريد الضريبة المسُحقة عليل عند وصوا ال

القيمة المضررافة مُرابطة ومُال قة ومُسررلسررلة ومُعا بة فيل مورد يعُمد فب بياناتل الضررريبية على 

 المورد السابق لل، ومنةا يجد الملالف صعوبة بأ  يُةرض ضريبيا.
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بلصرررم ما تم دفعل كضرررريبة عند  ضرررريبة القيمة المضرررافة تسرررمح ضعععريبة تقوم على مبدأ الخصعععث:

الحصرروا على نف  السررلعة أو اللدمة، أو ما تم دفعل كضررريبة لسررل  وخدما  كان  طررببا إلنُاج أو 

تقديم السررل  أو اللدما  اللاضررعة للضررريبة. ورذه اللاصررية بضررريبة القيمة المضررافة تزيدرا ميز  

ةا م  كل عملية  عاد  بي  بسبب  ياد  عق ضريبة المبيعا  على طبيل المثاا، فالثانية تُضلم تيلفُ

 الضريبة عليةا، بينما األولى ال تُضلم تيلفة السلعة أو اللدمة م  كل  عاد  بي .

 

 أكنر دقة وانضباطية مل رسوم الجمارك:

 ضافة  لى ما ذكر فب الفقر  السابقة "ضريبة تحد مق الُةرض الضريبب"، فضريبة القيمة المضافة 

يا م  السرررلعة أو اللدمة اللاضرررعة للضرررريبة فُعايش السرررلعة أو اللدمة تيلة تُسرررلسرررل  منيا وميان

عمررا  ُى اطُةالكةا، فييو  لةا وعليةا ما يجري على السلعة أو اللدمة، فأ  تلف  السلعة رد ما 

دف  عنةا كضررريبة، وأ  تضرراعف طررعررا تضرراعف  ضررريبُةا. اما رطرروش الجمارك فةب ثابُل تقيم 

لقيمة الفعلية للسررلعة وأل ياناً أخر  تقيم بءرريل أكبر مق القيمة الفعلية للسررلعة، ولةذا أ ياناً بأ ل مق ا

 ييثر الُالعب والغش واللداي عند تقديم البيانا  الجمركية لُلفيض رطومةا.

 

 7ضريبة القيمة المضافة فم المملكة العربية السعودية:

ضررررررريبة على توريدا  على السررررررل  واللدما  وعلى االطررررررُيراد وفقا أل ياش االتفا ية  تعريفها:

لألُلاص الذيق طيقومو  مسُقبال بممارطة نءات ا ُصادي كمةنة رئيسية لةم أو كمةنة ميملة أيا 

  1.1.2018كا  الةد  مق النءات أو نُائجل، وبدأ تطبيقةا فب السعودية بُاريخ 

 

 أهدافها:

  الدخل الحيومب.تنوي  مصادر 

 .ياد  االيرادا  الحيومية  

 .الُحوا مق ا ُصاد  ائم على دخل الحيومة  لى ا ُصاد  ائم على اإلنُاج والقطاي اللاص 

 .تالفب طلبيا  الُةرض الجمركب 

  ليسرررر  كالضررررريبة الجمركية تحصررررل مر  وأ د  بمبلغ كبير بل على دفعا   سررررب مرا ل

 اإلنُاج.

 رائب االخر .طةلة الُحصيل مقارنة بالض 

 .تنظم اال ُصاد وتوفر معلوما  محاطبية أكثر 

 

 8ثالثا: الُسجيل فب ضريبة القيمة المضافة، واطعار الضريبة:

رو الءررلي الذي يزاوا نءرراتا ا ُصرراديا بصررفة مسررُقلة بةد  تحقيق الدخل، الخاضععل للضععريبة: 

وييو  مسررجالً أو ملزماً بالُسررجيل لغايا  الضررريبة، ويوند ثالثة أُررياا مق الُسررجيل فب ضررريبة 

 القيمة المضافة 

ُرررةر  12لاير خالا 187500لمق كان  مبيعاتل أو مصررراريفل ا ل مق  -المعفب مق الُسرررجيل:  -أ

 القادمة  الماضية أو

سجيل اخُياري: -ض لاير خالا  375000لاير  لى 187500مق كان  مبيعاتل أو مصاريفل بيق  -الُ

 ُةر الماضية أو القادمة، ولمق كان  توريداتل خاضعل بنسبة صفر ٪. 12
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 375000ُرةر الماضرية اكثر مق  12مق كان  مبيعاتل أو مصراريفل خالا  -الُسرجيل انباري: - 

 لاير.

 

 9 -قيمة المضافة:أسعار ضريبة ال

تم تحصرريل ضررريبة الملرنا  )المبيعا ( وخصررم منل ما تم دفعل  -%:5 الة طررعر الضررريبة  -أ

ويفرض هذا السعر على كافة السلل والخدمات للمدخال  )المءُريا  واألصوا واالطُيراد(، 

 باستنناء ما سيرد ادناه فم الحاالت الصفرية والمعفية 

م تحصيل ضريبة ملرنا  )المبيعا ( وليق تم خصم ما تم لم يُ - الة طعر الضريبة صفر%: -ب

ومل األمنلة على السععلل دفعل للمدخال  )المءررُريا ( ويحق للمنءررا  اطررُرداد تلك الضررريبة، 

 -والخدمات الخاضعة لنسبة صفر:

صرررادرا  السرررل  واللدما   لى خارج ا ليم مجل  الُعاو  اللليجب وذلك مق خالا مسرررُندا   -

 ندا  الُصدير الجمركب(.االثبا  مثل )مسُ

صرررررادرا  السرررررل  واللدما   لى أي دولة عضرررررو فب مجل  الُعاو  اللليجب مالم يُم تطبيق  -

 الُيامل الضريبب بيق الدوا األعضا .

 صادرا  خدما  مورد  لعميل اير مقيم فب دوا مجل  الُعاو  اللليجب. -

 النقل اللارنب.خدما  نقل لسل  أو الركاض خارج المملية واللدما  ذا  الصلة ب -

 ٪ ألاراخ اطُثمارية. 99توريدا  الذرب والفضة والبالتيق بنسبة نقا   -

تصرررردير واطررررُيراد السررررل  )اآلال ( الُب تحُاج  لى صرررريانل فقط على اال ييو   د نر  عليةا  -

تعديال  طرررُزيد مق انُانةا أو  ضرررافة مميزا  اليةا، وأ  كا  كذلك فيُم تطبيق ضرررريبة القيمة 

 ى الزياد .المضافة عل

لم يُم تحصررررريل ضرررررريبة على الملرنا  وال يحق للمنءرررررا   - الة السرررررل  واللدما  المعفا : -ت

ومل األمنلة على السعععععلل والخدمات المعفا  مل المطالبة لضرررررريبة المدخال  )المءرررررُريا (، 

 -الضريبة:

 الجةا  والةي ا  الدبلوماطية  -

الُب توردرا بصررفُةا طررلطل عامل. اما أ   على اللدما  الُب تقدمةا أو السررل  الجةا  الحيومية -

كان  الجةة الحيومية تقوش بممارطة النءات اال ُصادي بصفل اير صفُةا كسلطل عامل فيطبق 

  ين ذ ضريبة القيمة المضافة.

 ايجار السيق الدائم اللاص أو لأل ارض مق الدرنة األولى. -

 للصةر أو لأل ارض مق الدرنة الرابعة.توريد العقارا  السينية لالطُلداش اللاص أو للزوج أو  -

 أنءطة أطوا  الماا. -

نمي  المنُجا  القائمة على رامش الربح الضررررررمنب والفوائد والُب تقدمةا البنوك وُررررررركا   -

 الُمويل والءركا  المالية. 

 خدما  الُاميق على الحيا . -

 10 -رابعا: اراما  عدش الُسجيل فب ضريبة القيمة المضافة:

يُقدش بطلب الُسررررجيل خالا المدد المحدد  فب الالئحة الُنفيذية لضررررريبة القيمة  يعا ب كل مق لم -

 لاير. 10000المضافة بغرامل مقداررا 

يعا ب بالُةرض الضريبب بغرامل ال تقل عق  يمة الضريبة المسُحقة، وال تزيد على ثالثة امثاا  -

  يمل السل  أو اللدما  محل الُةرض.

                                                 
 نف  المرن  السابق  9
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٪ عق كل ُررررةر أو نز  مق الءررررةر مق الضررررريبة ٥يبة تعادا عقوبة الُأخير فب طررررداد الضررررر -

 المسُحقة 

يعا ب كل مق  دش  لى الةي ة ا رارا ضريبيا خات ا، أو  اش بُعديل ا رار ضريبب بعد تقديمل، أو  -

 دش اي مسررُند  لى الةي ة يلي الضررريبة المسررُحقة عليل ونُج عق ذلك خطأ فب ا ُسرراض مبلغ 

٪ مق  يمة الفر  بيق الضررررررريبة المحُسرررررربة 50رامل تعادا الضررررررريبة ا ل مق المسررررررُحق، بغ

 والمسُحقة. 

٪ 5يعا ب كل مق لم يقدش اال رار الضرررريبب خالا المد  الُب تحددرا الالئحة بغرامل ال تقل عق  -

 ٪ مق  يمة الضريبة الُب كا  يُعيق عليل اال رار عنةا. 25وال تزيد عق 

٪ مق 5ا المد  الُب تحددرا الالئحة بغرامل تعادا يعا ب كل مق لم يسدد الضريبة المسُحقة خال -

  يمة الضريبة اير المسدد ، عق كل ُةر أونز  منل لم تسدد عنل الضريبة.

يعا ب اير المسرررجل فب نظاش ضرررريبة القيمة المضرررافة فب  اا  يامل بإصررردار فاتور  ضرررريبيل  -

 ي عليةا نظاش اخر.لاير وذلك دو  االخالا باي عقوبة اُد ين 100000بغرامل ال تُجاو  

 

 11ضريبة القيمة المضافة فم القطاع البنكم السعودي المبحث النانم: تفاصيل 

 الخدمات المالية المعفية مل ضريبة القيمة المضافة:  -أوال:

 صررررردار أو تحويل أو اطرررررُالش أو أي تعامل فب نقود أو أي طرررررند مالب أو أي أوار  نقدية أو  •

 أوامر دف  نقد

 أو ضما  ائُما . تقديم أي ائُما  •

 تءغيل أي  ساض ناٍر أو  ساض  يداي أو  ساض توفير. •

 األدوا  المالية مثل المءُقا  والليارا  والمبادال  ومبادال  الديق والعقود اآلنلة. •

 صرردار أو نقل طررند الديق أو طررند مليية أو أي مسررُند  خر  ابل للُداوا يُضررمق   رار بالُزاش  •

 .بسداد مبلغ مالب  لى  املل

 توفير أو نقل عقد تأميق على الحيا  أو  عاد  عقد تأميق على الحيا . •

أي خدما  أخر  تءررررررمل تقديم أو تداوا الُمويل، والُب ال تظةر بءرررررريل صررررررريح فب رذه  •

 الف ا ،  د تعُبر خدما  مالية معفية.

 

 12قا مة الخدمات والمنتجات البنكية المعفية مل ضريبة القيمة المضافة:  -ثانيا:

 الحسابا  البنيية -1

 الحسابا  الجارية، االدخار والودائ  •

 الُحويال  اإلليُرونية الداخلية  •

 خدما  البطا ا  -2

 رامش الربح المحُسب على البطا ا  المدينة والدائنة •

 الحواال  النقدية -3

 تحويل األمواا بءيل اعُيادي •

 المصرفية االليُرونية •

 فة رطوش الُحويل تلض  لضريبة القيمة المضا •

 الخدمات التجارية -4

 الفواتير المحصلة والءييا  المحصلة فب المملية العربية السعودية •
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 خطابا  االعُمادا  المسُندية المحلية •

 خطابا  الضمانا  البنيية م  الُعزيز •

 اال تمان واإلقراض -5

 عمومية االئُما  واال راخ •

 القروخ العقارية والررق •

 خدما  خصم الفواتير •

 التمويل -6

 ُرا ( –الُمويل الُأنيري )تأنير  •

 الُأنير الُءغيلب •

 أسواق رأس المال -7

 معامال  األورا  المالية •

 الُسويا  والمقاصة •

 االطُثمارا ( واللدما  االطُءارية المالية واالطُراتيجية - دار  )األصوا •

 الصيرفة االس مية -8

 المرابحة •

 اإلنار  •

 المءاركة •

 المضاربة •

 الوكالة •
 

 13 -تفصيلم لبعض الخدمات البنكية وطريقة تحصيل الضريبة عليها: :رح -ثانيا:

يُيو  المقابل فب نمي  الحاال  تقريباً مق رطوش أو عموال  ورطوش االُُراك، الحسابات البنكية: 

 .ورطوش اإليداي، تيو  فيةا الضريبة  ابلة للُطبيق

البطا ا  تيو  خاضررعة للضررريبة، الرطرروش الصررريحة على االُررُراك او اطررُلداش خدمات البطاقات 

 .تيو  معفا  مق الضريبة والرطوش طنوية، بينما رامش الربح الضمنب رطوش الفائد 

رب خدما  معفية مق الضررررررريبة مثل تحويل او اطررررررُالش األمواا  يث يعفى مبلغ  -تحويل االموال:

 اما الرطوش المفروضة على الحواال  فُلض  للضريبة  الُحويل،

مق أنل رامش الربح الضرررمنب الميُسرررب عق نءررراتا  الُمويل الُجاري دخل  -جارية:الخدمات الت

  يُم  عفائل مق الضريبة، فب  يق أ  الرطوش والعموال  الصريحة يُم تطبيق الضريبة عليةا. الفائد 

تعفى رطرررررروش الفائد  أو اإل راخ المفروضررررررة م  روامش ربح ضررررررمنية مق  -اال تمان واإلقراض:

  صدار أو نقل  رخ أو محفظة القروخ :الضريبة مثل

تلضرر  عقود الُأنير الُءررغيلية للضررريبة باليامل، ليق فب  الة تمويل األصرروا  -تمويل األصععول:

تلض  الميونا  الرئيسية  لى الضريبة، فيما تيو  الميونا  الُمويلية معفية مق الضريبة فب  اا 

 .رامش الربح الصريح/تم فرضةا عق تريق الفائد 

عمليا  نقل ر وس االمواا واا وأطوا  الماا معفية مق الضريبة، باطُثنا  الرطوش  -:المال أسواق

 .الُب يفرضةا السماطر  أو الوططا  اآلخريق

أما تحصيل الديق أو  .نقل طند الديق يعُبر توريد معفب مق الضريبة -نقل الديل أو تحصيل الديون:

 أي عمولة أخر  محُسبة فةب خاضعة للضريبة. 

تعفى  يمة رذه الُعةدا  مق ضرررررريبة القيمة  - االعتمادات المسعععععتندية وخطابات الضعععععمان البنكية:

 المضافة، أما كافة العموال  والرطوش الُب تفرخ عليةا فُلض  لضريبة القيمة المضافة.
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 المبحث النالث: تحليل تفصيلم ألثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك السعودية 

 14:  2018والعاش  2017( ُرح تفصيلب ألرباح البنوك السعودية بيق العاش 1الجدوا ر م )

 البنك

أرباح الربل الرابل )مليون 

 الت ير% لاير(

ديسمبر  31ارباح الفتر  المنتهية فم 

 الت ير% )مليون لاير(

2018 2017 2018 2017 

 19.5 3,946 4,716 38.8 974 1352 الرياخ

 16.7 857.5 1000.3 27.3 193.7 246.5 الجزير 

 3.4 1,411 1,459.00 6.5 352 375 اطُثمار

 15.4- 1,336.00 1,130.00 5.4- 327 309.4 األوا

 6.4- 3,532 3,307 36.4- 423 269 السعودي الفرنسب

 24.6 3,955 4,929 71.3 707 1211 طاض

 9.3 3,027.00 3,310 7.8 634.5 684.3 العربب

 10.1 5,024 5,529 15.9 1,214 1,407 طامبا

 12.9 9,121 10,297 13.0 2,453 2,773 الرانحب

 17.9 942 1110.5 29.1 225.8 291.5 البالد

 25.2 2,011 2,517 18.0 560 661 اإلنما 

 8.8 9,802 10,667 3.6 2,556 2,647 االرلب

 

% بالرب  الثانب مق 11.69بنسرررربة  ( ارتفاي األرباح المجمعة لقطاي البنوك،1يُضررررح مق الجدوا )

% خالا النصررررررف 9.5، مقارنة بالرب  المماثل مق العاش الماضررررررب، وارتفع  األرباح 2018عاش 

مليار لاير، خالا الرب  الثانب  12.6كما أ  األرباح الصرررررافية للبنوك المدرنة، ارتفع   لى  .األوا

بنيا  12وبلغ صافب أرباح  .مق العاش الماضبمليار لاير للفُر  نفسةا  11.3مق العاش الحالب، مقابل 

مليار لاير،  25.16، نحو 2018مدرنا بسو  األطةم السعودية، خالا السُة أُةر األولى مق عاش 

و قق البنررك األرلب الُجرراري أعلى  .2017مليررار لاير للفُر  الممرراثلررة مق عرراش  22.97مقررابررل 

مليار  2.58، بأرباح صرررافية بلغ  2018القطاي، خالا الرب  الثانب مق عاش على مسرررُو   األرباح

ونا  مصررر  . .%6.7مليار لاير للرب  المماثل مق العاش السررابق، بارتفاي نسرربُل  2.4لاير، مقابل 

 2.57مصر   لى ، مق  يث أعلى األرباح، بعد أ  صعد الربح الصافب للالرانحب بالمركز الثانب

، بارتفاي 2017مليار لاير، خالا نف  الفُر  مق  2.18، مقابل 2018مليار لاير، بالرب  الثانب مق 

بأرباح  لبنك الجزير ، ، فيان 2018. أما أ ل األرباح خالا الرب  الثانب مق عاش .%17.74نسررربُل 

، 2017مليو  لاير بالرب  المماثل مق العاش  220.2قابل مليو  لاير م 253.4صرررررررافية لم تُجاو  

. وطررررررجل  نمي  البنوك نموا بصررررررافب األرباح، خالا الرب  الثانب .%15بنسرررررربة نمو بلغ  نحو 

والنصرررف األوا، مقارنة بالفُر  نفسرررةا مق العاش الماضرررب، باطرررُثنا  البنك األوا، والبنك السرررعودي 

%، خالا الرب  21.27ك األوا تران  صافب األرباح بنسبة وأظةر  البيانا  أيضا للبن .الفرنسب

مليو  لاير فب الرب  المماثل مق العاش  322.1مليو  لاير، مقابل  253.6،  لى 2018الثانب مق عاش 

 % فب الرب  الثانب مق العاش الجاري،8.4بنسرربة  وترانع  أرباح البنك السررعودي الفرنسررب .2017
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 .مليار لاير فب الرب  الثانب مق العاش الماضب 1.01مليو  لاير، مقابل أرباح صافية بلغ   921 لى 

، 2018وطررجل مصررر  اإلنما  أعلى نسرربة نمو على مسررُو   طاي البنوك، خالا الرب  الثانب مق 

 مليو  لاير 488مليو  لاير، مقابل  621%، لُرتف  أرباح المصرررر   لى 27.25بنسررربة نمو بلغ  

، الذي أعلق عق تحقيق للبنك السررررعودي لالطررررُثمار وكان  أ ل نسرررربة نمو .2017للرب  المماثل مق 

مليو  لاير فب  355.6مليو  لاير، الرب  الثانب مق العاش الحالب، مقابل  361.6صرررررررافب ربح بلغ 

. وكنُيجة وخالصررررة نةائية مق .%1.69، بنمو رامءررررب بلغ  نسرررربُل 2017الرب  المماثل مق عاش 

والذي يعُبر أوا أعواش تطبيق ضريبة  2018الُحليل أعاله لم تُأثر أرباح البنوك السعودية فب العاش 

الى  3القيمة المضرررافة، بل على العي   اد  االرباح لمعظم البنوك السرررعودية بنسرررب تراو   مق 

البنيية معفية مق ضررريبة القيمة المضررافة،  %. ويعود السرربب فب ذلك أل  معظم اللدما  المالية25

وبالُالب لم يُأثر اال باا على رذه المنُجا ، ولم تُأثر االرباح الُءرررغيلية للبنوك  ُى فب با ب أنواي 

اللدما  الُب يفرخ عليةا ضرررررررائب نظراً أل  المسررررررُةلك النةائب رو مق يُحمل ضررررررريبة القمة 

 العميل والةي ة العامة للزكا  والدخل.  المضافة، ويلعب البنك دور الوطيط ما بيق

 

 ملخص نتا ج وتوصيات البحث 

ةا:   وانُة  رذه الدراطة  لى نملة مق النُائج والُوصيا ، أرم:

طررنوا  انلفاخ أطررعار النفط األخير  أكد  ا  تنوي  مصررادر دخل المملية العربية السررعودية  .1

حيوما  فب دوا اللليج العربب ويظةر رذا واضرررحا مق خالا اتجاه ال أصررربح ضررررور  ملحة،

لفرخ ضرائب نديد  لُنوي  مصادر دخلةا لُغطية المصاريف المُعدد  الُب توانةةا وخاصة 

مءرراري  البنية الُحُية، باالضررافة الى ا  فرخ الضرررائب مق ُررأنل ترُرريد االطررُةالك و ياد  

 الوعب المالب لد  األفراد والءركا . 

ومة السعودية ممثلة بالةي ة العامة للزكا  والدخل باعفا  خدما  نجاح السياطة الُب اتلذتةا الحي .2

القطاي البنيب القائمة على الفائد  ورامش الربح الضررررمنب مق ضررررريبة القيمة المضررررافة،  يث 

  افى رذا االعفا  على ربحية وتنافسية البنوك السعودية.

أعواش تطبيق ضررررريبة القيمة  والذي يعُبر أوا 2018لم تُأثر أرباح البنوك السررررعودية فب العاش  .3

الى  3المضررررافة، بل على العي   اد  االرباح لمعظم البنوك السررررعودية بنسررررب تراو   مق 

بة القيمة 25 ية البنيية معفية مق ضررررررري بب فب ذلك أل  معظم اللدما  المال % ويعود السرررررر

ءررغيلية للبنوك  ُى المضررافة، وبالُالب لم يُأثر اال باا على رذه المنُجا ، ولم تُأثر االرباح الُ

فب با ب أنواي اللدما  الُب يفرخ عليةا ضرررائب نظراً أل  المسررُةلك النةائب رو مق يُحمل 

 ضريبة القيمة المضافة، ويلعب البنك دور الوطيط ما بيق العميل والةي ة العامة للزكا  والدخل. 

بالةي ة العامة للزكا  ضرررررور   بقا  السررررياطررررة الحييمة الُب انُةجُةا الحيومة السررررعودية ممثلة  .4

والدخل، والُب أعف  اللدما  المالية الرئيسرررية مق ضرررريبة القيمة المضرررافة،  يث انعي  رذا 

االعفا  بءرريل ايجابب على تطور القطاي البنيب فب المملية العربية السررعودية و ياد  تنافسرريُل، 

 ومقدرتل الحالية على موانةة اي تأثيرا  طلبة على اال ُصاد اليلب.

ينصرررح البا ث الةي ة العامة للزكا  والدخل ورب الجةة الحيومية المعنية بُطبيق الضررررائب فب  .5

سنوا  القادمة لما لةا مق  سعودية فب ال طة فرخ ضرائب دخل على البنوك ال المملية بعدش درا

ة  ثار طلبة على تنافسية وربحية رذا القطاي المةم، ومقدرتل على المسارمة فب الُنمية اال ُصادي

 المُمثلة فب فُح فروي نديد ، ومنافسة البنوك االننبية العاملة فب المملية.

تلعب البنوك السعودية وبا ب الءركا  دور الوطيط فب تحصيل ضريبة القيمة المضافة ما بيق  .6

الةي ة العامة للزكا  والدخل وما بيق العميل البنيب والذي يعُبر المسررررُفيد النةائب لللدمة، االمر 

 ق ُأنل تقليل األثر الضريبب على البنوك السعودية. الذي م

ضرررور   ياش البنوك السررعودية بالُركيز والُوطرر  فب تسررويق اللدما  القائمة على الُسررةيال   .7

النقدية المباُر  المُمثلة فب القروخ  يث أ  رذه الُسةيال  معفية مق ضريبة  يمة المضافة، 

about:blank
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والدولية والمُمثلة بالُسررةيال  واللدما  االخر   على عي  عمليا  الُمويل الُجاري المحلية

اير المباُر  مثل خطابا  االعُمادا  المسُندية وخطابا  الضما  والُحويال  والُب تلض  

 ملُلف أنواي رطومةا وملُلف العموال  عليةا لضريبة القيمة المضافة.

اللاضعة لضريبة القيمة  يُونب على البنوك تثقيف وتوعية عمالئةا بالُفاصيل الد يقة لللدما  .8

المضررافة واللدما  المعفية، ومق ُررأ  رذا االمر  ياد  الءررفافية مق نانب البنوك، االمر الذي 

طيزيد مق وعب العمال  والذي ال يعر  معظمةم اليثير مق األمور عق ضريبة القيمة المضافة 

 واللدما  والسل  المعفية 
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  -المواقل االلكترونية:

1) http://www.sama.gov.sa  

2) http://www.aleqt.com 

3) https://www.investopedia.com 
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4) https://www.maaal.com 

5) https://www.tadawul.com.sa 

6) https://www.argaam.com 

7) https://www.gazt.gov.sa 

8) https://www.vat.gov.sa 
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