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مقدمة

عانــت الماليــات العامــة للدولــة المصريــة - كالماليــات العامــة لكثيــر مــن الــدول -  عجــزاً شــبه دائــم، وبالرغــم مــن أن قليــالً مــن العجــز يف 
ميزانيــات الــدول ليــس بمفســد الثريــد علــى األقــل بالنســبة لغالبيــة النظريــات االقتصاديــة الســائدة، إال أن العجــز المســتدام والمتفاقــم يف 
الميزانيــات العامــة لــه أطــواره االنفجاريــة التــي يعجــز فيهــا االقتصــاد. ففــي فتــرات الــرواج االقتصــادي، يكُثــر االقتــراض بشــروط ميّســرة، 
مــا يشــجع الــدول علــى االعتمــاد علــى االقتــراض كمصــدر ثانــوي للتمويــل لفتــرات ممتــدة حتــى يصبــح مصــدراً دائمــاً للتمويــل. يــأيت 
ســوق المــال بنهايــة لــكل فتــرة اقتــراض ســهل، لتضطــر الحكومــة إىل مواجهــة الواقــع الــذي حاولــت تجّنبــه باســتجالب القيمــة المســتقبلية 
عــن طريــق االقتــراض. يف هــذا الظــرف، تواجــه الحكومــة ثــالث أدوات، االقتــراض بســعر الفائــدة األعلــى، التقشــف وتقطيــع أوصــال 
برامــج الخدمــات والحمايــة االجتماعيــة، ورفــع الضرائــب والجمــارك. االقتــراض بالســعر األعلــى هــو الخيــار األول لــكل حكومــة، لســبب 
بســيط وهــو أنــه ال يتطلــب إعــادة صياغــة العقــد االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي للدولــة، ثمــن ذلــك هــو تفاقــم العجــز، فاالقتــراض 
بعــد األزمــة كاالقتــراض قبــل األزمــة ليــس حــالً ولكــن مجــرد تأجيــل لألزمــة، عــّل الســوق يتعــاىف وتذهــب األزمــة أدراج الريــح. بعــد انتهــاء 
إمكانيــة االقتــراض يف الظــروف االقتصاديــة الراهنــة لألزمــة، تلجــأ الحكومــة إىل االســتعانة بكامــل أدواتهــا ولكــن بدرجــات وتخوفــات 
مختلفــة جــراء كل منهــا. فالتقشــف دعــوة للغضــب االجتماعــي الواســع، ولــه آثــاره الكارثيــة علــى الطبقــات الفقيــرة  والمتوســطة وعلــى 
االقتصــاد الكلــي جــراء التخفيــض المباشــر يف القــدرة الشــرائية لهــذه الطبقــات. فــرض الضرائــب مــن الناحيــة األخــرى يمكــن اللجــوء إليــه 
لتوليــد المــوارد الممكنــة، ســواء مــن االقتصــاد كليــة أو مــن القطاعــات والطبقــات التــي تتركــز فيهــا فوائــض القيمــة للمــرور مــن األزمــة 
كبــر، فالديــون  كثــر وبحــدة أ بأقــل كــم مــن التشــاحن االجتماعــي. كلمــا اســتفحلت األزمــة كلمــا اضطــرت الحكومــة إىل اســتخدام أدواتهــا أ
ليســت إال ضرائــب مؤجلــة. فتبقــى الضرائــب هــي مربــط الفــرس يف كل أزمــة اقتصاديــة. فكمــا تتــراءى أمامنــا مالمــح ألزمــة اقتصاديــة 
كبــر للمنــاورة؟ يف هــذا اإلطــار نتنــاول  عالميــة، تتــراءى أيضــاً تســاؤالت؛ هــل كان بإمكاننــا أن نُقبــل علــى هــذه األزمــة بعــبء أقــل ومســاحة أ
السياســات الضريبيــة يف الســنين الماضيــة، وإن كان باإلمــكان أفضــل ممــا كان. فــدور الضرائــب األساســي هــو توفيــر احتياجــات الحكومــة 
الماليــة لتنفيــذ الــدور المنــوط بهــا يف العقــد االجتماعــي رســمياً كان أو غيــر رســمي. لذلــك تعتبــر الضرائــب مدخــالً رائعــاً لفهــم االقتصــاد 
السياســي ألي دولــة. فالسياســات الضريبيــة أداة أساســية لتحقيــق أهــداف االقتصــاد الكلــي، وتعّبــر مباشــرة عــن الحســابات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة المحركــة لهــذا االقتصــاد. يف هــذه الورقــة نتطــرق إىل الــدور الرئيســي للضرائــب يف تمويــل متطلبــات العقــد 

االجتماعــي مــن زاويــة الكفايــة وفاعليــة التحصيــل. 
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معيارا الكفاية والفاعلية

معيــارا الكفايــة والفاعليــة همــا المعيــاران األساســيان لقيــاس قــدرة النظــام 
الضريبــي علــى القيــام بمهمتــه األساســية. أولهمــا يقــاس بمــدى الفائــض 
أو العجــز يف الميزانيــة، وثانيهمــا يقــاس بطــرق عــدة منهــا مقيــاس الجهــد 
الضريبــي، أو المقارنــة بمعــدالت التحصيــل مــن الناتــج المحلــي اإلجمــايل يف 

المشــابهة.  االقتصــادات 
كما يتبين يف الشكل 1 1، فإن العجز الكلي - وهو عجز الموازنة بدون إدراج 
ســداد القــروض وصــايف حيــازة األصــول الماليــة - المســتدام أنتــج تضخمــاً 
واضحــاً يف خدمــة الديــون، ســواء كفوائــد أو دفعــات ســداد القــروض حتــى 
تخطــت %53 مــن إجمــايل االســتخدامات لعــام 2022 المــايل. هــذا العــبء 

1  البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017-. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.

البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(. 

البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.

يعنــي أن الحكومــة لــم تســتطع االســتفادة مــن خفــض العجــز الكلــي نتيجــة 
اإلجــراءات التقشــفية، حيــث وجــب ســداد الكثيــر مــن القــروض التــي مولــت 
العجــز المرتفــع بيــن 2014 و2018. هــذه الحالــة تعبــر عــن فشــل واضــح 
الديــون ومصاريــف خدمتهــا إىل هــذا  مــن ناحيــة معيــار الكفايــة، فتضخــم 
الحــد نــادر، ويضــع عبئــاً حقيقيــاً علــى اســتدامة مصروفــات الدولــة، خصوصــاً 
وأن اإلنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتحســين النمــو 
االقتصــادي، ومســتوى الدخــل، والحصيلــة الضريبيــة ذاتهــا، بينمــا اإلنفــاق 

علــى خدمــات الديــون غيــر مقــرون بــأي مــن هــذه الفوائــد الجانبيــة. 

أمــا بالنســبة إىل معيــار الفاعليــة، فــإن تقديــرات الجهــد الضريبــي لمصــر عامــة 
منخفضــة، حيــث قّدرهــا صنــدوق النقــد الــدويل بحــوايل %61.8 عــام2011 

2، انخفضــت إىل قرابــة %45.5 يف تقديــرات عــام 2019 3. وبــإدراج النقــص

 International Monetary Fund. Revenue Mobilization in Developing  2
Countries. Fiscal Affairs Department, 8 March 2011. p.  60

 Revenue Mobilization for a Resilient and Inclusive Recovery in the   3
Middle East and Central Asia, p43
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يف تحصيــل عــام 2019 تكــون النســبة أقــرب إىل %41.9 . ذلــك التهــاوي 
الناتــج  مــن  المحصلــة  الضرائــب  نســبة  لالنخفــاض يف  نتيجــة  أىت  الســريع 
المحلــي اإلجمــايل، تزامنــاً مــع نمــو اقتصــادي مــؤدٍّ لنمــط مقصــّي يف القــدرة 

علــى تحصيــل الضرائــب كمــا يتبيــن يف شــكل 2 4.

هــذه الهــوة اآلخــذة يف االتســاع، هــي ثمــن التقاعــس يف اإلصــالح الضريبــي يف 
مصــر، وأحــد أهــم أســباب هشاشــة الماليــات العامــة فيهــا. لــم يكــن الجهــد 
الضريبــي لمصــر منخفضــاً دائمــاً، بــل علــى العكــس اتســم الجهــد الضريبــي 
الماضــي  القــرن  طــوال ســتينيات وســبعينيات  نســبياً  باالرتفــاع  المصــري 
علــى األقــل، حيــث نــادراً مــا انخفضــت نســبة الحصيلــة الضريبيــة مــن الناتــج 
يف  الضريبيــة  الحصيلــة  بــدأت  بالمائــة.  العشــرين  عــن  اإلجمــايل  المحلــى 
كل تزامنــاً مــع أزمــة الثمانينيــات االقتصاديــة، لتصــل إىل أدىن مســتوياتها  التــآ
الحصيلــة  نســبة  وصلــت  عندمــا   ،1990 بحلــول  عامــاً  ثالثيــن  حــوايل  يف 
الضريبيــة إىل %13 مــن الناتــج المحلــي اإلجمــايل5. لــم تتعــاَف مصــر قــط 
مــن هــذا االنخفــاض، فأتــت قوانيــن وتعديــالت عــدة أهمهــا تعديــالت 2005 
يف  لحظيــاً  تحســناً  أنتجــت  والتــي  الحــايل  الضريبــي  للنظــام  ســة  المؤسِّ

الحصيلــة الضريبيــة، مــا لبــث أن ذهــب أدراج الريــح. 

4  البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.

البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(. 

البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.

 .World Bank. Databank: Tax Revenue )% of GDP(, Egypt 5

https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=XN- 
 XP-EG-ZQ

هذا الســياق شــديد األهمية، خاصة حين يســاق فقر البالد كســبب النخفاض 
الحصيلــة الضريبيــة، فانخفــاض الحصيلــة لــم يكــن رغــم السياســات المتبعــة 
ولكــن بســببها. فالسياســات الضريبيــة النيوليبراليــة التــي أىت بهــا يوســف 
بطــرس غــايل يف منتصــف عقــد األلفيــة، اهتمــت باألســاس بتحفيــز التســجيل 
باّدعــاء أن مــا ســيتوفر مــن  الضريبــة  الضريبــي عــن طريــق خفــض ســعر 
هــذا العفــو الضريبــي سيســتثمره رجــال األعمــال دافعــاً للنمــو االقتصــادي 
ومعوضــاً قيمــة العفــو بفعــل النمــو المتســارع المقتــرن بزيــادة التســجيل 
الضريبــي. األزمــة األساســية يف هــذا الطــرح هــي أنــه خيــايل تمامــاً، وأثبــت 
فشــله قبــل أن تتبنــاه مصــر ألكثــر مــن عقــد. فالحقيقــة أنــه ال توجــد عالقــة 
حقيقيــة بيــن خفــض ســعر ضرائــب األربــاح ومعــدالت االســتثمار - باســتثناء 
اســتقبال الشــركات الصدفيــة الهاربــة مــن الضرائــب6-، والنتيجــة الفعليــة 
لمثــل هــذه السياســات الضريبيــة دائمــاً مــا تكــون تحســناً لحظيــاً إثــر إدراج 
ثــم انخفــاض علــى المــدى المتوســط والبعيــد  كبــر مــن المموليــن،  عــدد أ
المطلــوب  االقتصــادي  فالنمــو  نفســها،  الضريبــة  ســعر  انخفــاض  نتيجــة 
يفــوق  النصــف،  الضريبــة إىل  الفاقــد فقــط مــن تخفيــض ســعر  لتعويــض 
%7 ســنوياً لعقــد كامــل. فالنيوليبراليــة تــرى العيــب األكبــر يف ضيــق الوعــاء 
كبــر عــدد ممكــن مــن المموليــن  الضريبــي وليــس عمقــه، فتركــز علــى إدراج أ
المموليــن األكبــر، وهــي سياســة قــد  العــبء علــى  الصغــار مقابــل تقليــل 

6  الجدير بالذكر أن نسبة ضرائب األرباح العامة يف مصر ليست منخفضة بالقدر الكايف 
لجذب مثل هذه اإلستثمارات، ومحاولة جذب هذه االستثمارات ليست هدفاً للحكومة 

أو سياسة مدية اقتصادياً.

https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=XN-XP-EG-ZQ
https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=XN-XP-EG-ZQ
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تفلــح يف الــدول الغنيــة ولكنهــا لــم تــؤِت ثمارهــا يف الــدول الناميــة. فالممولــون 
األصغــر أصعــب يف إدارتهــم وتتبعهــم، والمراقبــة عليهــم، خاصــة يف ظــل أن 
غالبيــة هــذه المؤسســات ال تعتمــد وال تســتطيع أن تعتمــد علــى نظــام إداري 

ومــايل موثــق، كمــا أن تحميلهــم عبئــاً ضريبيــاً لــم يتحملــوه مــن قبــل، قــد 
علــى  يؤثــر ســلباً  قــد  مــا  بيــن ربحيــة أعمالهــم وخســارتها،  الفــارق  يشــكل 
النمــو االقتصــادي يف األســاس. يف حالــة مصــر، وبعــد ســنين مــن تطبيــق 
كبــر 4000 مؤسســة تمــّول قرابــة %90 مــن إجمــايل  هــذه التجربــة، ظلــت أ

.7  2011 الشــركات حتــى  ضرائــب 

باعتبــار كل مــا ســبق، نخلــص إىل أصــل اإلشــكالية وهــي باألســاس الفلســفة 
بــه  قصــد  الــذي  تعبيــره  حــد  علــى  الوحــش  بتجويــع  المهووســة  الريغانيــة 
الثمانينيــات،  فبحلــول  تقدمهــا.  التــي  االجتماعيــة  والخدمــات  الرفــاه  دولــة 
كانــت الرأســمالية نجحــت يف إدراج األجــزاء األعظــم مــن الكوكــب يف سالســل 
القيمــة واإلمــداد، مــا ترتـّـب عليــه تباطــؤ النمــو خاصــة يف الــدول األغنــى. ولمــا 
األفــق، وجــب  إىل  دول جديــدة محــدود  الرأســمايل جغرافيــاً  التوســع  كان 
توســيع النطــاق الرأســمايل داخــل الــدول والمجتمعــات المدرجــة فيــه أصــالً، 
عــن طريــق إخضــاع الخدمــات االجتماعيــة التــي وفرتهــا الدولــة ســابقاً لقواعــد 
فداحــة  وخصخصتهــا.  االجتماعيــة  الضمانــات  بتســليع  والســماح  الســوق 
التحيــز يف هــذا االقتــراح ألقليــة علــى حســاب األغلبيــة، جعلــت مــن تمريــره 
ديمقراطيــاً مهمــة شــبه مســتحيلة، فالتقشــف ال يستســاغ بــال مبــرر، فكانــت 
السياســات الريغانيــة لتجويــع الوحــش تهــدف إىل خلــق مشــكلة ال حــل لهــا 
إال التقشــف عــن طريــق خفــض الضرائــب إلنضــاب مــوارد الحكومــة وإجبارهــا 
-فعليــاً - علــى خفــض اإلنفــاق االجتماعــي. يف هــذا الســياق يعــاد تقييــم دور 
الضرائــب لتقــاس بمــدى تحفيزهــا للنمــو االقتصــادي - وهــو معيــار ثانــوي 
لدورهــا - بــدالً مــن مــدى كفايتهــا لتمويــل احتياجــات الحكومــة. يف األقســام 
التاليــة مــن هــذا البحــث ســنتناول أهــم مكونــات الهيــكل الضريبــي المصــري، 
حقائــق التحصيــل الضريبــي، مــدى كفــاءة النظــام الضريبــي، وتكلفــة الفرصــة 

الضائعــة علــى مــدى الســنوات الثمــاين الماضيــة.

 International Monetary Fund. Revenue Mobilization in Developing  7
Countries. p. 39

الهيكل الضريبي

ضرائب الدخل وتأريخ تحصيلها 
2014-2022

ينظــم ضرائــب الدخــل الشــخصي يف مصــر قانــون 91 لعــام 2005 وتعديالتــه. 
أُصــدر القانــون ضمــن سياســات اإلصــالح الضريبــي المزمعــة مــن قبــل وزارة 
يوســف بطــرس غــايل، وال يــزال حجــر األســاس يف النظــام الضريبــي المصــري 
عــدد  ليزيــد   2011 ثــورة  بعــد  القانــون  علــى  التعديــالت  توالــت  الحــايل. 
الشــرائح مــن ثــالث إىل خمــس ثــم ســبع شــرائح، بنظــام تصاعــدي ثنــايئ يف 
تعديــالت عــام 2020 ليصــل إىل شــكله الحــايل. توالــت أيضــاً القــرارات برفــع 
حــد اإلعفــاء خاصــة مــع التضخــم الحــاد الــذي عانتــه البــالد يف أعقــاب أزمــة 

2016 االقتصاديــة.

 الشكل الحايل لهيكل الضرائب8

يضــاف إىل الشــريحة المعفــاة وهــي أول 15,000 جنيــه، اإلعفــاء الشــخصي 
للعامليــن براتــب والمقــدر بـــ4,000 جنيــه حتــى عــام 2013، حيــث ُرفــع حــد 
اإلعفــاء إىل 7,000 جنيــه، ثــم رفــع ثانيــة إىل 9,000 جنيــه عــام 2020 9، ثــم 

8  طبقاً لقانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 وتعديالته.

9 إيمان عرايق. ضريبة الدخل الجديدة. بيان المفاهيم الصحيحة والحقوق والواجبات. 
األهرام. 20 يونيو 2020. 

 /767172/5/https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203420
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15,000 يف عــام 2022 10. حتــى بأخــذ هــذا اإلعفــاء يف الحســبان، ال يلبــث أن 
يظهــر عــوار الهيــكل. فالفــرق بيــن نســب الضريبــة يف الشــرائح األقــل يضيــق 
%25 كحــد أقصــى. فالســقف  ارتفعــت الشــريحة،  حتــى يصــل إىل  كلمــا 
المنخفــض ألســعار الضريبــة يعنــي أن تصاعديتهــا ســتظل محــدودة األثــر من 
كثــر عدالــة ومــن حيــث متحصــالت  حيــث توزيــع العــبء الضريبــي بطريقــة أ
التمويــل نفســها. فهــي تصاعديــة ظاهريــة، فالفــرق بيــن الشــرائح الفقيــرة 
كثــر بكثيــر مــن الشــرائح الغنيــة، فبيــن 15,000 و60,000 تزيــد  والمتوســطة أ
نســبة الضريبــة %12.5 وبعــد 60,000 ال تــزداد إال بـــ%5 فقــط. مــع األخــذ 
بالحســبان أن متوســط إنفــاق األســرة يف مصــر قــدر بحــوايل 62 ألــف جنيــه 
يف بحــث الدخــل واإلنفــاق األخيــر، فــإن النصــف األغنــى يف الوعــاء الضريبــي 
ال يتعــرض حقيقــة لهــذه التصاعديــة، وتظــل مســاهمته يف الوعــاء الضريبــي 
أقــل بكثيــر مــن الممكــن، خصوصــاً أن هــذا النصــف يســتحوذ علــى حــوايل 
11%69.4 مــن إجمــايل الدخــول، مــا يعنــي أن الجــزء األكبــر واألعمــق مــن 

10 احمد يعقوب. كل ما تريد معرفته عن تعديالت الضريبة على الدخل وتحفيز 
االستثمار. اليوم السابع. 2 مايو 2022.  

 /2/5/https://www.youm7.com/story/2022

11  بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك 2020/2019. ص 80-79.

الوعاء الضريبي ال زال غير مستغل.

الشــخصي  الدخــل  ضرائــب  نســبة  فــإن   ،12  3 الشــكل  مــن  يتضــح  كمــا 
تحســنت إىل حــد كبيــر يف أعقــاب التعديــالت التــي توســعت يف تصاعديــة 
الهيــكل، حتــى وإن كان بشــكل بســيط. ولكــن النســبة مــن الدخــل المحلــي ال 
زالــت منخفضــة، حيــث إنهــا أقــل بحــوايل الُخمــس مــن متوســط دول الشــرق 
األوســط المســتوردة للبتــرول الــذي يقــدر بحــوايل %2.4، وتــأيت مصــر قريبــاً 
مــن ذيــل القائمــة مقارنــة بأقرانهــا يف الحــد األقصــى للضريبــة، ومســاهمة 
التوزيعيــة  والطاقــة  اإلجمــايل،  المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة  الضريبــة 
للضريبــة13. هــذا كلــه يعنــي أنــه مــا زال باإلمــكان رفــع الحصيلــة الضريبيــة عــن 
طريــق رفــع التــدرج يف الشــرائح العليــا ورفــع الحــد األقصــى للضريبــة، وبالتــايل 
رفــع مســاهمتها مــن دون التأثيــر علــى الشــرائح األقــل دخــالً أو تنافســيتها.

12  البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017. 
وزارة المالية )جمهورية مصر العربية(.

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(. 

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.

 International Monetary Fund. Revenue Mobilization for a Resilient and  13
.Inclusive Recovery in the Middle East and Central Asia. p. 4
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ضرائب أرباح شركات األموال 
2014-2022

أيضــاً،  األمــوال  شــركات  أربــاح  ضرائــب   2005 لعــام   91 القانــون  يحكــم 
المركــزي  البنــك  أربــاح  باســتثناء   20% موحــد  بســعر  لضريبــة  فأســس 
وقنــاة الســويس والهيئــة العامــة للبتــرول المفــروض عليهــا ضريبــة بســعر 
%40 وشــركات البتــرول والغــاز المشــاركة للهيئــة تخضــع للضريبــة بنســبة 
حيــث   2011 لعــام   51 بقانــون  القانــون  تعديــالت  أول  جــاء   .40.55%
أضيفــت شــريحة أعلــى للضريبــة للشــركات التــي يصــل صــايف أرباحهــا إىل 
عشــرة مالييــن جنيــه بســعر %25، وســرى التعديــل مــن يوليــو 2011 حتــى 
مايــو 2013 حيــث بــدأ العمــل بقانــون 101 لســنة 2012 الــذي وّحــد ســعر 
أتــت يف  %25. آخــر التعديــالت الهامــة علــى القانــون  الضريبــة ثانيــة عنــد 
أغســطس 2015 حيــن بــدأ العمــل بقانــون 96 لســنة 2015 الــذي خفــض 

   .22.5% إىل  الضريبــة  ســعر 

كمــا يتضــح مــن شــكل 4 14، فــإن الجهــات المســتثناة مــن ســعر الضريبــة 
العــام - البنــك المركــزي وقنــاة الســويس والهيئــة العامــة للبتــرول وشــركاؤها 
- مثلــت غالبيــة ضرائــب الشــركات حتــى عــام 2018/2017، حيــث أُدرجــت 
تحــت قســم الضرائــب علــى األعمــال التجاريــة األخــرى. علــى الرغــم مــن أن 
مــن  كثــر  أ إىل   36% مــن قرابــة  ارتفعــت  األمــوال  بــايق شــركات  مســاهمة 
جــداً  منخفضــة  زالــت  مــا  أنهــا  إال  الضريبــة،  إجمــايل حصيلــة  مــن   65.8%

14 البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017. 
وزارة المالية )جمهورية مصر العربية(.

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2019. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(. 

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.

مقارنــة بــدول الدخــل المتوســط المنخفــض، حيــث تســاهم الضريبــة بحــوايل 
%2.9 مــن الناتــج المحلــي يف المتوســط، وحتــى الــدول المســتوردة للبتــرول 
الناتــج  مــن   2.3% بحــوايل  الضريبــة  تســاهم  حيــث  األوســط  الشــرق  يف 
المحلــي اإلجمــايل مقارنــة بـــ%1.8 فقــط يف مصــر. هــذا اإلســهام الضعيــف قــد 
يرجــع إىل حــد كبيــر لســعر الضريبــة الموحــد المنخفــض عنــد %22.5 أقــل 
بقرابــة الثلــث مــن المعــدل المتوســط لبلــدان الدخــل المتوســط المنخفــض 

.33.5%15 عنــد 

ضرائب الممتلكات )غالبيتها 
الكبرى من األذون والسندات( 

2014-2022
بينمــا تتشــكل ضرائــب الممتلــكات16 مــن بنــود عــدة مثــل ضرائــب األراضــي 
والمبــاين والرســوم المفروضــة علــى نقــل الملكيــات التجاريــة والرأســمالية 
والرســوم المختلفــة علــى الســيارات، إال أن الغالبيــة الســاحقة منهــا تــأيت مــن 

ضرائــب عوائــد األذون والســندات.

اعتمــاد ضرائــب الممتلــكات علــى ضرائــب عوائــد األذون والســندات بهــذه 
النســبة شــديدة االرتفــاع، ينبهنــا إىل خاصيتيــن يف حقيقــة تحصيلهمــا. أوالهمــا 

 International Monetary Fund. Revenue Mobilization in Developing  15
Countries. p. 54

16 البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017. 
وزارة المالية )جمهورية مصر العربية(.

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(. 

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.
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أن نســبة ضرائــب المبــاين واألراضــي والســيارات تراوحــت بيــن %14 و21% 
مــن إجمــايل حصيلــة الضريبــة، وحتــى بإضافــة ضريبــة الثــروة العقاريــة ال تزيــد 
النســبة بأكثــر مــن %1. الخاصيــة الثانيــة مرتبطــة بطبيعــة األذون والســندات 
الماليــة  وزارة  تصدرهــا  والســندات  فــاألذون  عليهــا،  المطبقــة  والضرائــب 
الحكومــة  أن  يعنــي  بمــا  الماليــة،  احتياجاتهمــا  لتمويــل  المركــزي  والبنــك 
تســتطيع التحكــم يف كــم الســندات واألذون المعروضــة، وبالتــايل التحكــم 
لدرجــة كبيــرة يف حصيلــة الضريبــة نفســها. يف هــذا اإلطــار تعــد الضريبــة علــى 
عوائــد األذون والســندات تخفيضــاً فعليــاً لكلفــة اإلقــراض المرتفعــة. وطبقــاً 
للقانــون 91 لعــام 2005 وتعديالتــه، تفــرض الضريبــة بســعرين: %20 علــى 
عوائــد أذون وســندات الخزانــة، و%32 علــى عوائــد الســندات التــي تصدرهــا 
وزارة الماليــة للبنــك المركــزي وســائر البنــوك األخــرى. هــذا وتختلــف ضرائــب 
عوائــد األذون والســندات عــن ضرائــب األربــاح الرأســمالية والتــي تــدرج تحــت 

بــاب ضرائــب الدخــل وليــس ضرائــب الملكيــة.

ضرائب القيمة المضافة -2014
2022

فرضــت ضريبــة القيمــة المضافــة يف مصــر بقانــون 76 لعــام 2016 الــذي 
اســتبدلها بضرائــب المبيعــات والخدمــات كجــزء مــن حزمــة اإلصــالح المزمعــة 
إبــان قــرض التســهيل الممــّدد الممــّول مــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك 
%30 عــن ســعر  بزيــادة   13% الجديــدة بســعر  الــدويل. ُفرضــت الضريبــة 
ضرائــب المبيعــات والخدمــات وترتفــع إىل %14 يف العــام المــايل التــايل - 
2018/2017 - وهــو مــا أدى إىل زيــادة عوائــد تحصيــل الضريبــة بشــكل 

ملحــوظ.

يظهــر مــن شــكل 6 17 تجلــي تأثيــر تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة مــن حيث 
ارتفــاع الحصيلــة الضريبيــة بالجنيــه، وكنســبة مــن إجمــايل الضرائب المحصلة 
يف الجمهوريــة علــى كل األنشــطة االقتصاديــة، حيــث تخطــت مداخيــل ضريبــة 
القيمــة المضافــة مداخيــل ضريبــة الدخــل عــام 2016 لتصبــح الضريبــة األكثــر 
الســلع  ضرائــب  حصيلــة  غالبيــة  وتــأيت  الضريبيــة.  الحصيلــة  يف  مســاهمة 
والخدمــات مــن مصدريــن أساســيين، أولهمــا ضرائــب البضائــع المســتوردة 
والتــي تمثــل يف المتوســط مــا بيــن %28 و%36 مــن عوائــد الضريبــة وهــي 
عوائــد تتأثــر بشــدة بســعر الجنيــه مقابــل العمــالت األجنبيــة. فانخفــاض ســعر 
الجنيــه قــد يثبــط االســتيراد ولكنــه يرفــع مــن حصيلــة الضريبــة، حيــث يرتفــع 

ســعر الســلع المســتوردة وبالتــايل الضريبــة المحصلــة عليهــا. 

كبر مداخيل ضرائب السلع والخدمات  وتعتبر ضرائب التبغ والدخان  ثاين أ
يف مصــر، حيــث تمــّول مــا بيــن %14 و%18 مــن إجمــايل حصيلــة الضريبــة، 
كبــر  أ ثالــث  االعتبــار أن  إذا أخذنــا يف  وهــي مرتبــة شــديدة األهميــة خاصــة 
المداخيــل هــو ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع المحليــة غيــر المجدولــة. 
بمعنــى أن ضرائــب ســائر الســلع المحليــة أقــل يف األهميــة مــن ضرائــب التبــغ 
والســجائر ناهيــك عــن ضرائــب الســلع المســتوردة. هــذا االعتمــاد المبالــغ 
فيــه علــى ضرائــب التبــغ يمثــل واحــداً مــن صــور المغــاالة يف اّدعــاء الــوازع 
األخــاليق كمبــرر للضريبــة. ضرائــب الخطيئــة - كمــا تســمى - التــي ُتفــرض 
علــى الســلع غيــر المرغــوب فيهــا أو الضــارّة، تنطلــق مــن اســتغالل الرؤيــة 
المجتمعيــة للخطيئــة لتفــرض ضرائــب شــديدة اإلجحــاف باّدعــاء أن ذلــك 
سيســاهم يف محــو هــذه الســلوكيات. بالرغــم مــن نجــاح بعــض هــذه التجــارب 

17 البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017. 
وزارة المالية )جمهورية مصر العربية(.

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(. 

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.
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يف عــدة دول18، إال أنهــا فشــلت يف مصــر حتــى اآلن، حيــث إنــه بالرغــم مــن 
فــرض ســعر ضريبــة يتــراوح بيــن %50 و%200 علــى التبــغ ومنتجاتــه طبقــاً 
لطريقــة تحضيــره، وهــي نســب تقتــرب مــن النســب الموصــاة بــل وتفوقهــا، 
إال أن نســبة المدخنيــن يف مصــر مــا زالــت ترتفــع بنســب تفــوق نســبة الزيــادة 
عــن  المصريــون  ُيقلــع  عندمــا  وحتــى  أضعــاف،  األربعــة  بقرابــة  الســكانية 
التدخيــن، فحــوايل %80 منهــم يقلعــون ألســباب صحيــة بحتــة19. فضرائــب 
الخطيئــة ال تعالــج البعــد االجتماعــي الــذي تنبــع منــه هــذه »الخطيئــة« مــن 
ضغــوط اقتصاديــة واجتماعيــة وهشاشــة األوضــاع وضعــف شــبكات الحمايــة 
اســتغالل  عــن طريــق  المواطنيــن  هــؤالء  أعبــاء  مــن  تزيــد  بــل  االجتماعيــة، 
عادتهــم المذمومــة - أو إدمانهــم - للتغطيــة علــى عــوار الهيــكل الضريبــي 

تحــت غطــاء أخــاليق.

الســلع  وضرائــب  الدخــل  ضرائــب  بيــن  العالقــة   20  7 شــكل  يف  تظهــر 

 World Health Organization. “Countries share examples of how tobacco 18
 tax policies create win-wins for development, health and revenues” 12 April

 /2021. https://www.who.int/news-room/feature-stories

 Samar Fouda, et al. “Tobacco smoking in Egypt: a scoping literature  19
 review of its epidemiology and control measures”. Eastern Midditerranean

Health Journal. Vol. 24 No. 2, 2018. http://www.emro.who.int/emhj-
/volume-24-issue-2/2018-volume-24

20  البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017. 
وزارة المالية )جمهورية مصر العربية(.

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(. 

البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.

كثــر عدالــة -  والخدمــات. فهمــا إىل حــد كبيــر وجهــان لعملــة واحــدة، أحدهمــا أ
المضافــة.  القيمــة  - ضرائــب  تحصيــالً  أســهل  واآلخــر   - الدخــل  ضرائــب 

تكلفة الفرصة الضائعة
يوضــح الشــكل 8 21 تكلفــة القصــور يف التحصيــل الضريبــي. ففــي الفتــرة 
المتوقعــة والضرائــب  الضرائــب  بيــن  الفــرق  بلــغ   2022  -  2014 بيــن  مــا 
المحصلــة حــوايل 563.2 مليــار جنيــه بمتوســط 70.4 مليــار جنيــه ســنوياً، 
وهــو بمثابــة %10 مــن إجمــايل قيمــة الضرائــب المتوقعــة يف هــذه الفتــرة. 
يمكــن  كان  الكلــي  العجــز  يف  زيــادة  كانــت  الضائعــة  الفرصــة  هــذه  تكلفــة 
الكلــي  العجــز  تخفــض  أن  يمكــن  كان  الضائعــة  الحصيلــة  هــذه  تفاديهــا. 
كنســبة مــن االســتخدامات بمقــدار الســدس. ربمــا األهــم مــن ذلــك، أنــه حتــى 
بهــذه الحصيلــة الضائعــة، كان يمكــن لمصــر أن تحصــل أقــل مــن أقرانهــا يف 
دول الدخــل المتوســط المنخفــض، حيــث متوســط نســبة حصيلــة الضرائــب 
حــوايل %17.7  مــن الناتــج العــام المحلــي، بينمــا يف مصــر يبلــغ المتوســط 

يف هــذه الفتــرة %13 ال غيــر.

21  البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017. 
وزارة المالية )جمهورية مصر العربية(.

البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(. 

البيان المايل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023. وزارة 
المالية )جمهورية مصر العربية(.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/countries-share-examples-of-how-tobacco-tax-policies-create-win-wins-for-development-health-and-revenues
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/countries-share-examples-of-how-tobacco-tax-policies-create-win-wins-for-development-health-and-revenues
http://www.emro.who.int/emhj-volume-24-2018/volume-24-issue-2/tobacco-smoking-in-egypt-a-scoping-literature-review-of-its-epidemiology-and-control-measures.html
http://www.emro.who.int/emhj-volume-24-2018/volume-24-issue-2/tobacco-smoking-in-egypt-a-scoping-literature-review-of-its-epidemiology-and-control-measures.html
http://www.emro.who.int/emhj-volume-24-2018/volume-24-issue-2/tobacco-smoking-in-egypt-a-scoping-literature-review-of-its-epidemiology-and-control-measures.html
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الــدويل مــن عــام  النقــد  لتقديــرات صنــدوق  أنــه طبقــاً   جديــر بالتنويــه هنــا 
المحلــي  الناتــج  مــن   30% حــوايل  الضريبيــة  مصــر  قــدرة  فــإن   ،2011
اإلجمايل22، فمتوســط الـ%17.7 ليس ســقف الطموحات بأي شــكل، ولكنه 
كاف جــداً لــدرء أســوأ عواقــب العجــز المســتدام. كمــا يتضــح يف شــكل 9 23، 
فــإن الوصــول إىل متوســط الــدول األقــران كان يمكــن أن يعنــي القضــاء علــى 
العجــز الكلــي يف الموازنــة حتــى مــن دون احتســاب انخفــاض االســتخدامات 
المتوقــع مــن خفــض فاتــورة خدمــة الديــون التــي تخطــت %50 مــن ميزانيــة 

.2023/2022 العــام 

خ العجز؟ كيف تَرسَّ
بالنظــر إىل السياســات التــي كرســت العجــز الضريبــي يف مصــر، نجــد أنهــا 
طريــق  عــن  االســتثمار  جــذب  محاولــة  وهــو  أساســي،  دافــع  مــن  تنبثــق 
ضريبــي  بنظــام   2005 لســنة   91 قانــون  فــأىت  األعمــال.  رجــال  اســترضاء 
يســتهدف باألســاس استحســان رجــال األعمــال والطبقــة الغنيــة،  فلــم يكتــِف 
ضرائــب  تصاعديــة  وخفــض  النصــف،  إىل  األربــاح  ضرائــب  ســعر  بخفــض 
الدخــل وهــي قــرارات لــن يســتفيد منهــا إال الشــرائح العليــا مــن المواطنيــن؛ 
بــل اســتحدثت التجّنــب الضريبــي كمفهــوم إىل جانــب التهــرب، والفرق بينهما 
القانــون  يف  فالتجّنــب  الجريمــة.  طبيعــة  يف  وليــس  والعقوبــة  الطريقــة  يف 
يتمثــل يف إجــراء تعامــالت اقتصاديــة بغــرض تجّنــب الضريبــة وهــي الطريقــة 
األساســية للتهــرب الضريبــي للشــركات الكبــرى ومتعــددة الجنســيات، وال 
يســفر عنــه الحبــس أو يعتبــر جريمــة مخلــة بالشــرف. بينمــا تصــل عقوبــة 
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23  أرقام عام 2022/2021 الفعلية طبقاً للمتوقع يف البيان المايل 2023/2022 
وهي أحدث البيانات المتاحة يف وقت كتابة البحث.

التهــرب، الــذي يتمثــل يف إخفــاء أنشــطة اقتصاديــة أو إفســاد الســجالت ســواء 
بالتزويــر أو اإلتــالف، وهــي الطريقــة األساســية للتهــرب الضريبــي لألشــخاص 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، إىل خمــس ســنوات حبــس وهــي جريمــة 
مخلــة بالشــرف24. يمكننــا رؤيــة هــذا التحيــز الطبقــي حتــى اآلن، فــإىل جانــب 
اإلبقــاء علــى ســقف ضريبــي منخفــض، أحجمــت الحكومــات المتعاقبــة عــن 
تطبيــق ضريبــة علــى الثــروة. كمــا تجلــى هــذا التحيــز يف الضريبــة العقاريــة. 
فبالرغــم مــن أهميــة القطــاع العقــاري يف مصــر وحجــم الثــروة العقاريــة فيهــا، 
فــإن حصيلــة الضريبــة هزيلــة للغايــة. إن التفــاوت بيــن حجــم الثــروة العقاريــة 
وضعــف حصيلتهــا يمكــن إرجاعــه إىل توجيهــات بخفــض القيمــة الضريبيــة 
للعقــارات عــن القيمــة الســوقية الفعليــة لضمــان عــدم تثبيــط القطــاع، أو 
العقــارات  تســتخدم  التــي  والغنيــة  متوســطة  الفــوق  بالطبقــات  اإلضــرار 
كاســتثمار ومخــزن للقيمــة يقــاوم التضخــم المســتمر. كمــا أن الضريبــة فعليــاً 
تتناقــص مــع الوقــت، حيــث إن إعــادة التقييــم الخمســي يكــون بحــد أقصــى 
%30 عــن التقييــم الســابق طبقــاً للمــادة 3 يف الالئحــة التنفيذيــة للقانــون25، 
أي أن التعديــل ال يمكــن أن يتخطــى %5.4 ســنويا26ً وهــو أقــل مــن متوســط 
نســب زيــادة األســعار العقاريــة. كمــا أن إعفــاء األراضــي غيــر المســتغلة كافــة 
يف ظــل ظاهــرة »التســقيع« التــي تنتــج عــن اســتخدام األراضــي كاســتثمار أو 
مخــزن للقيمــة غيــر مبــرر، فإدراجهــا يف مــا تســتحق عليــه الضريبــة مــن شــأنه 
تعظيــم الحصيلــة الضريبيــة والمســاهمة يف الحــد مــن هــذه الظاهرة التي تؤثر 
ســلباً علــى حركــة الســوق وبالتــايل ســالمة االقتصــاد الكلــي. كمــا ال يمكننــا أن 
نغفــل تأجيــل تطبيــق ضريبــة األربــاح الرأســمالية لســنتين تلبيــة لمطالبــات 

24  قانون 91 لسنة 2005. المواد 113-90.

25  الوقائع المصرية. العدد 182 تابع أ. الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على 
العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لعام 2008. 6 أغسطس 2009.

26  أي  زيادة أعلى من %5.4 تعني أن نسبة النمو المركب لألعوام الخمسة 
ستتخطى حد الـ%30 الموضوع قانوناً.
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رجــال األعمــال، مســتثمري البورصــة، والغــرف التجاريــة. هــذا النمــط يعبــر عــن 
التناقــض األساســي يف هــذه الفلســفة الضريبيــة، فهــي تقتضــي التضحيــة 

بالحصيلــة الضريبيــة اليــوم، أمــالً يف جــذب اســتثمارات الغــد.

كيف نُرمم العجز؟
ترميم العجز الضريبي، وهو ضرورة استعرضنا ثمن التقاعس فيها، يتطلب 
باألســاس ترميــم اإلدارة الضريبيــة يف مصــر وترميــم الهيــكل الضريبــي ذاتــه. 
وترميــم اإلدارة الضريبيــة يســتلزم أوالً تحســين شــفافية مصلحــة الضرائــب 
العامــة مــن حيــث إتاحــة البيانــات الضروريــة لتفعيــل المشــاركة المجتمعيــة 
بالشــرائح  مفصلــة  الضرائــب  حصيلــة  إتاحــة  مثــل  الضريبيــة،  الهيكلــة  يف 
والنــوع االجتماعــي والموقــع الجغــرايف. يضــاف إىل ذلــك بالطبــع اإلســراع يف 
كل القاعــدة وتحويــل األربــاح لمكافحــة التهــرب  تطبيــق توصيــات محاربــة تــآ
مــن  ذلــك  يســتتبعه  ومــا  الكبــرى،  الشــركات  قبــل  مــن  خاصــة  الضريبــي 
بروتوكــوالت التبــادل التلقــايئ للمعلومــات للحــد مــن الخســارة المتأتيــة مــن 
التدفقــات الماليــة غيــر القانونيــة27. كل ذلــك يتطلــب االســتثمار يف اإلدارة 
وتقنيــة ومعلوماتيــة  بشــرية  مــوارد  مــن  تحتاجــه  بمــا  وتزويدهــا  الضريبيــة 

كمــل وجــه ممكــن. للقيــام بدورهــا علــى أ

أمــا بالنســبة للهيــكل الضريبــي نفســه، فمــن الواضــح أن محــاوالت توســيع 
إن  المثــال،  ســبيل  فعلــى  المتوقعــة.  الثمــار  تــؤِت  لــم  الضريبيــة  القاعــدة 
االتجــاه لتوســيع قاعــدة ضريبــة القيمــة المضافــة عــن طريــق اســتخدام حــد 
الــدويل  النقــد  بــه. فيوصــي صنــدوق  أقــل بكثيــر مــن الموصــى  التســجيل، 
مثــالً بــأن يتــراوح حــد التســجيل بيــن مــا قيمتــه 50,000-100,000 دوالر 
يف البلــدان الناميــة وأن ال يقــل عــن 50,000 لئــال يضــر بقــدرة المؤسســات 
الصغيــرة علــى البقــاء28، بينمــا حــد التســجيل يف مصــر تــراوح بيــن 33,000 
دوالر يف 2016 وحــوايل 26,000 دوالر يف عــام 2022، مــا قــد يؤثــر ســلباً علــى 
النمــو االقتصــادي، وااللتــزام بالضريبــة وفاعليــة الطاقــة البشــرية المســتدعاة 
لفرضهــا علــى كل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وينصــح صنــدوق النقــد 
باســتبدال ضريبــة القيمــة المضافــة للمؤسســات الصغيــرة بضريبــة مقتطعــة 

 Sherif Sabakhawy. “Egypt slowly adopting tax changes on base erosion  27
 .and profit shifting”. Multinational Group Tax News, 16 November 2021

https://mnetax.com/egypt-slowly-adopting-tax-changes-on-base-
 erosion-and-profit-shifting-46206
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أو رســم لصالــح اإلدارة المحليــة. 

بالرغــم  إنــه  حيــث  الشــخصي،  الدخــل  ضرائــب  يف  تتبــع  المنهجيــة  نفــس 
مــن تقديــر حــد الفقــر لألســرة عنــد 41,136 جنيهــاً يف الســنة، ال ُيعفــى إال 
بمعنــى  للعامــل،  ألفــاً  الموظــف وخمســة عشــر  حــال  ألفــاً يف  ثالثيــن  أول 
أنــه طبقــاً للهيــكل الضريبــي الحــايل يدفــع قرابــة ثلــث القابعيــن تحــت خــط 
الفقــر ضريبــة حديــة 29%10 بينمــا يدفــع األغنــى يف مجتمعنــا %25 فقــط. 
هــذه المفارقــات يف القانــون التــي تشــكك يف مــدى عدالتــه هــي مــا يغــذي 
االســتهتار بــه والتهــرب منــه. فيجــب أوالً رفــع حــد اإلعفــاء ليحــاذي خــط الفقــر، 
ثــم رفــع أســعار الشــرائح العليــا وتوســيع تدرّجهــا. كمــا تحتــاج ضرائــب دخــل 
شــركات األمــوال إىل التدريــج لضمــان االســتفادة مــن القــدرات التمويليــة 
الصغيــرة.  الشــركات  كاهــل  إثقــال  بــدون  والعمالقــة  الكبيــرة  للمؤسســات 
حتــى خطــوات صغيــرة كإعــادة تأســيس التــدرج الشــرائحي ســتكون بالغــة 
األثــر يف رفــع حصيلــة هــذه الضرائــب مــن دون اإلضــرار بالنمــو أو تنافســية 

كبــر 4000 ممــّول30. الضريبــة خاصــة وأن غالبيــة الحصيلــة تــأيت مــن أ

يضــاف إىل كل هــذا الفــروض المنســية يف الضرائــب يف مصــر، مثــل ضرائــب 
األربــاح الرأســمالية التــي تــم تأجيلهــا للعديــد مــن الســنين حتــى تقــرر تطبيقها 
أخيــراً يف 2022، ولــم تتضــح حقائــق تحصيلهــا بعــد، كمــا الضرائــب العقاريــة 
التــي شــاب تقديمهــا التشــوش والتضــارب، مــا عطــل تطبيقهــا وتقييمهــا. 
الثــروة  ضرائــب  وهــي  الضريبــي،  الهيــكل  يف  الغائبــة  الضروريــات  وأخيــراً 
وضرائــب المكاســب المفاجئــة، وهــي ضرائــب لــم تطبــق يف النظــام الضريبــي 
كثــر أنــواع الضرائــب عدالــة وأقلهــا أثــراً علــى صحــة النمــو  الحــايل وهــي مــن أ
المتوقعــة  الحصيلــة  عــن  موثقــة  تقديــرات  توجــد  ال  وبينمــا  االقتصــادي. 
لضريبــة األربــاح المفاجئــة، قــدرت أوكســفام أن ضريبــة ثــروة طفيفــة جــداً 
تقــدر بـــ%2 فقــط بيــن 2010 و2020 كانــت كفيلــة بتوفيــر قرابــة 20 مليــار 
دوالر لخزانــة الدولــة، مــا يضــارع إجمــايل قــروض صنــدوق النقــد الــدويل لمصــر 

يف هــذه الفتــرة31.

29  الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء. مؤشرات الفقر طبقاً للدخل، اإلنفاق، 
واالستهالك 2020.

 http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7183

 International Monetay Fund. Revenue Mobilization in Developing  30
.Countries. p. 38

 Nabil Abdo and Shaddin Almasri. “For a decade of hope not austerity  31
in the Middle East and North Africa”. OXFAM International, 2020. https://

www.oxfam.org/en/research/decade-hope-not-austerity-middle-east-
  and-north-africa
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مبادرة اإلصاح العريب

كة  مبادرة اإلصالح العريب مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إىل تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة باألبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتمّيزة وتلتزم يف عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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