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د. إسراء عادل الحسيني

أستاذ االقتصاد المساعد بكلية االقتصاد 
والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

السياسة الضريبية في مصر بين اعتبارات 
"الكفاءة االقتصادية" و"العدالة االجتماعية "

مقدمة

األساســية  األذرع  أحــد  الضريبيــة  السياســة  تعــد 

للسياســة الماليــة للدولــة، والتــي تســعى جنًبــا إلــى 

جنــب مــع سياســات اإلنفــاق الحكومــي إلــى تحقيــق 

األهــداف المتعلقــة بــكل مــن الكفــاءة فــي تخصيــص 

المــوارد النــادرة والعدالــة في توزيع الدخول والثروات، 

الكلــي.  االقتصــادي  االســتقرار  تحقيــق  عــن  فضــًا 

ــت هــذه األهــداف قــد تتعــارض فــي بعــض  ولمــا كان

األحيــان وبعضهــا البعــض، فإنــه يتعيــن علــى صانــع 

القــرار المعنــي بالسياســة الماليــة تحديــد االعتبــارات 

التــي ينبغــي التركيــز عليهــا كأولويــة، وتلــك التــي يمكــن 

أن تأتــي فــي مرحلــة الحقــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار 

ضــرورة مراجعــة تلــك األولويــات بشــكل ديناميكــي 

الظــروف  طبيعــة  تفرضــه  لمــا  وفًقــا  مســتمر، 

واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  واألوضــاع 

الســائدة فــي كل مرحلــة.

بيــن  المواءمــة  أهميــة  نوضــح  المقــال،  هــذا  فــي 

و"العدالــة  االقتصاديــة"  "الكفــاءة  اعتبــارات 

االجتماعيــة" عنــد صياغــة السياســات الضريبيــة، مــع 

تحليــل هيــكل اإليــرادات الضريبيــة فــي مصــر وفًقــا 

االعتباريــن.  لهذيــن 

الضرائب والكفاءة في تخصيص الموارد

تواجــه  التــي  الحوافــز  تشــويه  إلــى  الضرائــب  تــؤدي 

األســعار  تغييــر  طريــق  عــن  االقتصاديــة  الوحــدات 

النســبية للســلع والخدمــات وعوامــل اإلنتــاج، وهــو 

مــا ينتــج عنــه تشــويه للقــرارات المتعلقــة باإلنتــاج 

والعمــل واالدخــار واالســتهاك واالســتثمار وغيرهــا؛ 

فعــبء الضريبــة ال يتمثــل فقــط فــي المبالــغ التــي 

الضرائــب  دافعــي  مــن  العامــة  الخزانــة  تحصلهــا 

)وهــذه هــي التكلفــة االقتصادية المباشــرة للضريبة(، 

وإنمــا أيًضــا هنــاك العــبء اإلضافــي أو العــبء الزائــد  

والــذي يتمثــل فــي الخســارة فــي المنافــع الصافيــة 

الضريبــة،  بســبب  األفــراد  قــرارات  تشــويه  نتيجــة 

وهــو مــا ينتــج عنــه االبتعــاد عــن الوضــع األمثــل الــذي 

يحقــق الكفــاءة فــي تخصيــص المــوارد وفًقــا آلليــة 

الســوق الحــر. وال تقتصــر اآلثــار التشــويهية للضرائــب 

علــى عــرض عوامــل اإلنتــاج )كالعمــل ورأس المــال( 

العوامــل  تلــك  إنتاجيــة  لتطــال  تمتــد  بــل  فحســب، 

الضريبــة  تؤثــر  قــد  المثــال،  ســبيل  علــى  أيًضــا. 

المفروضــة علــى الدخــل المكتســب مــن العمــل علــى 

العمــل  ســاعات  بعــدد  المتعلقــة  األفــراد  قــرارات 

واكتســاب  التعليــم  فــي  الرغبــة  مــدى  علــى  وأيًضــا 

التدريــب أثنــاء العمــل، وهــو مــا ُيلقــي بتبعاتــه فــي 

النهايــة علــى مســتويات التشــغيل واإلنتاجيــة، ومــن 

ثــم علــى النمــو االقتصــادي. علــى النحــو نفســه، فــإن 

الضرائــب المفروضــة علــى الدخــول الرأســمالية قــد 

ينتــج عنهــا حوافــز ســالبة تضــر بمســتويات االدخــار 

القــرارات  علــى  أيًضــا  تؤثــر  قــد  كمــا  واالســتثمار، 

المتعلقــة بطبيعــة األنشــطة التــي يتــم االســتثمار 

فيهــا تحديــًدا، األمــر الــذي يؤثــر بالســلب علــى إنتاجيــة 
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أهــم  إحــدى  الضرائــب  تعــد 
الماليــة  السياســة  أدوات 
التــي تعــول عليها الحكومات 
لتحقيــق األهــداف المتعلقــة 

االجتماعيــة.  بالعدالــة 

رأس المــال وإمكانــات النمــو االقتصــادي. وينطبــق 

األمــر نفســه علــى حالــة الضرائــب المفروضــة علــى 

أربــاح الشــركات، والتــي قــد تشــوه قــرارات المنتجيــن 

الرأســمالي. والتراكــم  باالســتثمار  المتعلقــة 

علــى  المفروضــة  الضرائــب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

االســتهاك هــي األخــرى تــؤدي إلــى تشــويه قــرارات 

االســتهاك لــدى األفــراد حيــث قــد يتحولــون بســببها 

إلــى اســتهاك الســلع ذات معــدالت الضريبــة األقــل، 

فإنــه ُيعتقــد أن التشــوهات الناتجــة عــن هــذا النــوع 

مــن الضرائــب تحديــًدا هــي أخــف وطــأة علــى االقتصــاد 

قــد  أنهــا  نظــًرا  األخــرى؛  الضرائــب  بأنــواع  مقارنــة 

تجعــل األفــراد أكثــر ميــًا لادخــار.

وإذا كانت الضرائب بشكل عام هي "تشويه" للحوافز 

وللقــرارات االقتصاديــة علــى نحــو يجعــل آليــة الســوق 

تحيــد عــن الوضــع األمثــل الــذي يحقــق التخصيــص 

الكــفء للمــوارد؛ إال أنــه فــي بعــض الحــاالت قــد تكــون 

ــة  ــا" لســلوك الوحــدات االقتصادي الضرائــب "تصحيًح

ــة.  ــر مــن الكفــاءة االقتصادي بغــرض تحقيــق قــدر أكب

ذات  واالســتهاكية  اإلنتاجيــة  األنشــطة  وتقــدم 

االجتماعيــة،  التكاليــف  أو  الســالبة  الخارجيــة  اآلثــار 

كاألنشــطة الملوثــة للبيئــة أو تلــك التــي ينتــج عنهــا 

اســتنزاف للمــوارد الطبيعيــة، مجــاًلا خصًبــا للتدخــل 

الحكومــي عــن طريــق فــرض الضرائــب التصحيحيــة، 

والتــي تعــد بمثابــة آليــة ضمنيــة لتســعير التكاليــف 

المرتبطــة بتلــك األنشــطة بهــدف الحــد منهــا.

الضرائب والعدالة االجتماعية

ــة  ــب إحــدى أهــم أدوات السياســة المالي تعــد الضرائ

األهــداف  لتحقيــق  الحكومــات  عليهــا  تعــول  التــي 

المتعلقــة بالعدالــة االجتماعيــة. مــن ناحيــة، تســتخدم 

حصيلــة الضرائــب فــي تمويــل األنشــطة األساســية 

التــي تقــوم بهــا الدولة بشــكل عــام والخدمــات العامة 

واالجتماعيــة التــي ينتفــع منهــا الفقــراء واألقــل دخــًلا 

بشــكل خــاص، كخدمــات الصحة والتعليم واإلســكان 

حصيلــة  تســتخدم  ذلــك،  عــن  فضــًا  االجتماعــي. 

المختلفــة  بأشــكاله  الدعــم  تمويــل  فــي  الضرائــب 

التــي  االجتماعيــة  والمزايــا  التحويليــة  والمدفوعــات 
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األكثــر  هــي  التصاعديــة  الضرائــب 
العدالــة  تحقيــق  مالءمــة ألغــراض 
بيــن  الضريبــي  العــبء  توزيــع  فــي 
األفــراد فــي المجتمــع؛ نظــًرا ألنهــا 
دخــاًل  األعلــى  األفــراد  أن  تضمــن 
دفــع  علــى  قــدرة  األكثــر  وبالتالــي 
الضريبــة، يخضعــون لمعــدل أعلــى 
للضريبــة مقارنــة بنظرائهــم األقــل 

دخــاًل. 

تســتهدف فئــات محــددة مــن األســر واألفــراد بغــرض 

تخفيــف حــدة التفــاوت فــي توزيــع الدخــول.

النظــام  تصميــم  طبيعــة  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

الضريبــي نفســه، والتــي تنعكــس علــى طريقــة توزيــع 

تعــد  المجتمــع،  فــي  األفــراد  بيــن  الضريبــي  العــبء 

العدالــة  مســتوى  علــى  مباشــرة  انعكاســات  ذات 

أحــد  الدفــع"  علــى  "القــدرة  مبــدأ  ويعــد  االجتماعيــة، 

توزيــع  فــي  العدالــة  لتحقيــق  األساســية  المبــادئ 

العــبء  فــإن  المبــدأ  لهــذا  وفًقــا  الضريبــة.  عــبء 

الضريبــي ينبغــي توزيعــه وفًقــا لقــدرة األفــراد علــى 

الدفــع، والتــي يمكــن قياســها بشــكل عــام بمســتوى 

الضريبــة  ســعر  هيــكل  يلعــب  وهنــا،  الفــرد.  دخــل 

ا؛ حيــث يتــم التمييــز  )معــدل الضريبــة( دوًرا أساســيًّ

بيــن معــدل الضريبــة التصاعــدي، ومعــدل الضريبــة 

التنازلــي. الضريبــة  ومعــدل  الثابــت، 

هــي  التصاعديــة  الضرائــب  أن  فيــه،  شــك  ال  وممــا 

األكثــر ماءمــة ألغــراض تحقيــق العدالــة فــي توزيــع 

العــبء الضريبــي بيــن األفــراد فــي المجتمــع؛ نظــًرا 

وبالتالــي  دخــًا  األعلــى  األفــراد  أن  تضمــن  ألنهــا 

األكثــر قــدرة علــى دفــع الضريبــة، يخضعــون لمعــدل 

أعلــى للضريبــة مقارنــة بنظرائهــم األقــل دخــًا. أمــا 

مــن  الرغــم  فعلــى  الثابــت،  المعــدل  ذات  الضرائــب 

العدالــة  مبــدأ  تحقــق  أنهــا  ظاهرهــا  فــي  يبــدو  أنــه 

وبالتالــي تضمــن  المعــدل،  لــذات  الجميــع  بإخضــاع 

أن تكــون قيمــة الفاتــورة الضريبيــة للفئــات األعلــى 

دخــًا )أو األكثــر قــدرة علــى دفــع الضريبــة( أعلــى مــن 

تلــك الخاصــة بالفئــات ذات الدخــل األقــل، فــإن تلــك 

الضرائــب فــي جوهرهــا تتعــارض مــع فكــرة العدالــة 

الرأســية فــي توزيــع العــبء الضريبــي، والتــي تقتضــي 

تحقيــق قــدر مــن التفــاوت فــي معــدل الضريبــة ذاتــه 

وفًقــا للتفــاوت فــي القــدرة علــى الدفــع.

تحليــل هيــكل الضرائــب فــي مصــر فــي ضــوء 
و"العدالــة  االقتصاديــة"  "الكفــاءة  اعتبــارات 

االجتماعيــة"

اإليــرادات  مــن  وغيرهــا  والمنــح  الضرائــب  تشــكل 

األخــرى غيــر الضريبيــة المصــادر األساســية لإليــرادات 

الحكوميــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة فــي مصــر، 

أنشــطة  تمويــل  فــي  مجتمعــة  تســتخدم  والتــي 

الحكومــة ومصروفاتهــا مــن أجــور وفوائــد وتحويــات 

واســتثمارات.   اجتماعيــة 

الرئيــس  المصــدر  الضريبيــة  اإليــرادات  وتمثــل 

مــا  شــكلت  حيــث  مصــر؛  فــي  الحكوميــة  لإليــرادات 

فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   ٪13.9 نســبته 

العــام المالــي 2020/2019 مقارنــة بنحــو 12.6٪ فــي العــام 

المالــي 2015/2014. ويوضــح الشــكل )1( ارتفــاع األهميــة 

ــرادات  ــي اإلي ــة فــي إجمال ــرادات الضريبي النســبية لإلي

الحكوميــة بحوالــي عشــرة نقــاط مئويــة مــن ٪65.8 

فــي   ٪75.5 نحــو  إلــى   2015/2014 المالــي  العــام  فــي 

العــام المالــي 2020/2019. ويرجــع ذلــك بشــكل عــام إلــى 

اإلجــراءات التــي طرحتهــا الحكومــة المصريــة بهــدف 

توســيع األوعيــة الضريبيــة، وفــي مقدمتهــا تطبيــق 

نظــام الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي عــام 2016، 

إدارة  نظــام  وتحديــث  العقاريــة،  الضريبــة  وتفعيــل 

الجمركيــة.  الضرائــب 
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وبتدقيــق النظــر إلــى هيــكل الضرائب فــي مصر، والذي 

يعكســه الشــكل 2، ناحــظ أنــه قــد حــدث تحــول مهــم 

الضرائــب  مــن  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــال 

المباشــرة نحــو الضرائــب غيــر المباشــرة. وقــد ســاهم 

المضافــة  القيمــة  علــى  الضريبــة  نظــام  تطبيــق 

ــا للقانــون رقــم 67 لعــام 2016، ليحــل محــل نظــام  وفًق

الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والــذي كان خاضًعــا 

للقانــون رقــم 11 لعــام 1991، بشــكل كبيــر فــي تحقيــق 

فــي  الضريبيــة  اإليــرادات  هيــكل  فــي  التحــول  هــذا 

مصــر. وفًقــا لقانــون الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، 

الشكل )1(: هيكل اإليرادات الحكومية في مصر خالل الفترة )2020/2019-2015/2014(

المصــدر: الشــكل مــن إعــداد الباحثــة باالعتمــاد علــى الحســابات الختاميــة للموازنــة العامــة للدولــة لألعــوام 

الماليــة )2014 /2015 - 2018/ 2019( وتقديــرات الموازنــة المعتمــدة للعــام المالــي 2020/2019 )وزارة الماليــة المصريــة 

.)www.mof.gov.eg

يرتفــع الســعر العــام للضريبــة إلــى 13٪ فــي العــام 

المالــي 2017/2016 ثــم إلــى 14٪ فــي العــام المالــي 2018/2017، 

مقارنــة بمعــدل عــام بلــغ 10٪ وفًقــا لنظــام الضريبــة 

العامــة علــى المبيعــات. فضــًا عــن ذلــك، بينمــا كان 

نظــام الضريبــة العامــة علــى المبيعــات يقــوم علــى 

اســتبعاد غالبيــة الخدمــات مــن الخضــوع للضريبــة، 

اهتــم نظــام الضريبــة علــى القيمــة المضافة بتوســيع 

الوعــاء الضريبــي مــن خــال تضميــن جميــع الســلع 

ُيســتثنى  مــا  إال  والمســتوردة،  المحليــة  والخدمــات 

ــون.  منهــا بحكــم القان

 

 
٢٠١٥/٢٠١٤

الضرائب

المنح

اإليرادات األخرى غير الضريبية

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

٪٧١,٧ ٪٧٠,١ ٪٧٦,٦ ٪٧٨,٢ ٪٧٥,٥

٪٢,٧٪٠,٤٪٠,٣٪٠,٣

٪٢٧,٢ ٪٢٣,٠ ٪٢١,٦ ٪٢٤,٢

٪٠,٧

٪٢٧,٦

٪٦٥,٨

٪٥,٥

٪٢٨,٨

٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢٠/٢٠١٩
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المصــدر: الشــكل مــن إعــداد الباحثــة باالعتمــاد علــى الحســابات الختاميــة للموازنــة العامــة للدولــة لألعــوام 

الماليــة المصريــة  )وزارة  المالــي 2020/2019  للعــام  الموازنــة المعتمــدة  )2015/2014-2019/2018( وتقديــرات  الماليــة 

.)www.mof.gov.eg

الشكل 2: هيكل اإليرادات الضريبية في مصر خالل الفترة )2020/2019-2015/2014(

فــي  الضريبيــة  لإليــرادات  الحالــي  الهيــكل  كان  وإذا 

الســلع  علــى  الضرائــب  فيــه  تمثــل  والــذي   – مصــر 

يقــرب  مــا  المضافــة(  القيمــة  )ضريبــة  والخدمــات 

ــرادات الضريبيــة كمــا هــو واضــح فــي  مــن نصــف اإلي

االقتصاديــة،  الكفــاءة  اعتبــارات  يخــدم   –  2 الشــكل 

نظــًرا ألن تلــك الضريبــة تعــد – بشــكل عــام – ذات 

آثــار تشــويهية أقــل بالنســبة للنشــاط االقتصــادي 

ــاح،  مقارنــة بالضرائــب المباشــرة علــى الدخــول واألرب

إال أنــه قــد يفــرز آثــاًرا غيــر مواتيــة مــن منظــور العدالــة 

فــي توزيــع الدخــل. 

أنــه  حقيقــة  إلــى  تحديــًدا  ذلــك  فــي  الســبب  ويرجــع 

رغــم كــون الضريبــة غيــر المباشــرة علــى االســتهاك 

)الضريبــة علــى القيمــة المضافــة( هــي ضريبــة ذات 

معــدل ثابــت أو ســعر عــام ال يختلــف باختــاف حجــم 

االســتهاك، فــإن العــبء الضريبــي لهــذا النــوع مــن 

مســتوى  انخفــاض  مــع  لارتفــاع  يميــل  الضرائــب 

الدخــل؛ فنظــًرا ألن الفقــراء أو األفــراد األقــل دخــًا 

يميلــون إلــى توجيــه نســبة أعلــى مــن دخولهــم لإلنفــاق 

علــى الســلع االســتهاكية مقارنــة بأصحــاب الدخــول 

يدفعــون  الفقــراء  أن  يعنــي  هــذا  فــإن  المرتفعــة، 

نســبة أعلــى مــن دخولهــم كضريبــة علــى االســتهاك 

ذلــك،  ومــع  لألغنيــاء.  بالنســبة  بالوضــع  مقارنــة 

ــر المباشــرة  ــب غي فمــن الممكــن أن تســاهم الضرائ

ــع الدخــل إذا أمكــن  ــى االســتهاك فــي إعــادة توزي عل

اســتخدام حصيلتهــا فــي تمويــل اإلنفــاق االجتماعــي 

فــإن  كذلــك،  باألســاس.  الفقــراء  يســتهدف  الــذي 

فــرض معــدالت أعلــى لهــذه الضرائــب علــى الســلع 

"الترفيهيــة أو االســتفزازية" مقارنــة بالســعر العــام 

الــدور  تحســين  فــي  بــا شــك  للضريبــة سيســاهم 

لتلــك الضرائــب.  التوزيعــي 

ــارات قــد التفــت  ــى أن تلــك االعتب وتنبغــي اإلشــارة إل

صياغــة  عنــد  المصــري  المشــرع  بالفعــل  إليهــا 

ــة،  ــى القيمــة المضافــة. مــن ناحي ــة عل ــون الضريب قان

يقــر النظــام الحالــي للضريبــة علــى القيمــة المضافــة 

والخدمــات  الســلع  اســتبعاد  مبــدأ  علــى  الحفــاظ 

األساســية التــي تؤثــر علــى حيــاة الفقــراء وأصحــاب 

الضرائب على الدخول واألرباح
والمكاسب الرأسمالية

الضرائب على الممتلكات

الضرائب على السلع والخدمات
(ضريبة القيمة المضافة)

الضرائب التجارة الدولية

الضرائب األخرى

٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢٠/٢٠١٩

٪٤٢,٤

٪٦,٩

٪٤٠,٢

٪٧,١
٪٣,٣

٪٤١,١

٪٧,٩

٪٣٩,٩

٪٨,٠
٪٣,١

٪٣٦,١

٪٧,٩

٪٤٥,٢

٪٧,٤
٪٣,٤

٪٣٢,٩

٪٨,٢

٪٤٦,٨

٪٦,٠
٪٦,١

٪٣٤,٠

٪٨,٠

٪٤٧,٦

٪٥,٧
٪٤,٧

٪٨,١

٪٤٨,٥

٪٦,٠
٪٣,٤
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الغالبيــة  أن  إلــى  البيانــات  تشــير 
الضريبــة  إيــرادات  مــن  العظمــى 
 ٪71 )حوالــي  األفــراد  دخــول  علــى 
الســنوات  خــالل  المتوســط  فــي 
تحصيلهــا  يتــم  األخيــرة(  الخمــس 
علــى  "الضرائــب  المرتبــات  مــن 
حيــن  فــي  التوظــف"،  مــن  الدخــول 
أصحــاب  دخــول  مســاهمة  تعــد 
النشــاط  وأصحــاب  الحــرة  المهــن 
محــدودة  والصناعــي  التجــاري 

. ا نســبيًّ

الدخــل المحــدود بشــكل خــاص، كمــا ينــص القانــون 

علــى تخصيــص نســبة 1٪ مــن إيــرادات هــذه الضريبــة 

لإلنفــاق علــى برامــج العدالــة االجتماعيــة. مــن ناحيــة 

أخــرى، يحــدد القانون مجموعة من الســلع والخدمات 

ــة الجــدول". ومــن  ــي تخضــع لمــا يســمى بـــ "ضريب الت

هــذه الســلع والخدمــات مــا يخضــع لســعر الجــدول 

فقــط، والــذي قــد يزيــد أو يقــل عــن الســعر العــام 

للضريبــة، ومنهــا أيًضــا مــا يخضــع لــكل مــن الســعر 

العــام وســعر الجــدول. إن األخــذ فــي االعتبــار تلــك 

األبعــاد يجعلنــا نعتقــد أن تصميــم النظــام الحالــي 

للضريبــة علــى القيمــة المضافــة يراعــي –بقــدر مهــم– 

األبعــاد المتعلقــة بالعدالــة االجتماعيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالضرائــب المباشــرة علــى الدخــول 

تخضــع  والتــي  الرأســمالية،  والمكاســب  واألربــاح 

 2005 لســنة   91 رقــم  الدخــل  علــى  الضريبــة  لقانــون 

ا مــن الضرائــب علــى دخــول  وتعدياتــه، فهــي تضــم كلًّ

األفــراد )ســواء مــن التوظــف أو بخــاف التوظــف(، 

والضرائــب علــى المكاســب الرأســمالية، والضرائــب 

علــى أربــاح الشــركات. وتعــد الضرائــب علــى دخــول 

يختلــف  تصاعديــة  ضرائــب  هــي  مصــر  فــي  األفــراد 

يتــراوح  حيــث  الدخــل؛  شــريحة  باختــاف  معدلهــا 

ســعرها العــام بيــن 10٪ و22.5٪ كحــد أقصــى، فضــًلا 

عــن وجــود حــد إعفــاء مــن الضريبــة يبلــغ 8000 جنيــه 

ســنويًّا، وهــو مــا يخــدم اعتبــارات العدالــة االجتماعيــة. 

أمــا الضرائــب علــى أربــاح الشــركات فتخضــع لمعــدل 

ثابــت يبلــغ الســعر العــام لــه 22.5٪. ويشــير هيــكل 

الضرائــب المباشــرة فــي مصــر، كمــا يوضحــه الشــكل 

3، إلــى أن اإليــرادات مــن الضرائــب علــى أربــاح شــركات 

فــي   ٪68 )حوالــي  األكبــر  النصيــب  تشــكل  األمــوال 

المتوســط خــال الفتــرة مــن 2015/2014 إلــى 2020/2019(، 

وتســاهم الهيئــة العامــة لقنــاة الســويس والهيئــة 

العامــة المصريــة للبتــرول بتمويــل النســبة الكبــرى 

فــإن  المقابــل،  فــي  الضريبــة.  هــذه  إيــرادات  مــن 

التوظــف  )مــن  الشــخصي  الدخــل  علــى  الضرائــب 

وبخــاف التوظــف(، وهــي مــن الضرائــب التــي يمكــن 

التعويــل عليهــا بشــكل أساســي لتحقيــق األهــداف 

المتعلقــة بعدالــة توزيــع الدخــل، لــم تتجــاوز حصتهــا 

المتوســط.  31٪ فــي 
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ــة  ــى أن الغالبي ــات إل ــى ذلــك، تشــير البيان باإلضافــة إل

ــى دخــول األفــراد  ــة عل ــرادات الضريب العظمــى مــن إي

)حوالــي 71٪ فــي المتوســط خــال الســنوات الخمــس 

األخيــرة( يتــم تحصيلهــا مــن المرتبــات "الضرائــب علــى 

مســاهمة  تعــد  حيــن  فــي  التوظــف"،  مــن  الدخــول 

النشــاط  وأصحــاب  الحــرة  المهــن  أصحــاب  دخــول 

ا، وهــو مــا يعنــي  التجــاري والصناعــي محــدودة نســبيًّ

أن العــبء األكبــر مــن الضريبــة على الدخل الشــخصي 

الخالصة

بذلــت الحكومــة المصريــة فــي اآلونــة األخيــرة جهــوًدا 

معتبــرة فــي مجــال تعبئــة اإليــرادات العامــة المحليــة، 

القيمــة  علــى  الضريبــة  نظــام  تطبيــق  أبرزهــا  كان 

العامــة  الضريبــة  نظــام  محــل  ليحــل  المضافــة 

علــى المبيعــات، فضــًا عــن تفعيــل نظــام الضريبــة 

العقاريــة. وقــد انعكســت تلــك الجهــود بالفعــل علــى 

زيــادة حصــة الضرائــب فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

وأيًضــا فــي جملــة اإليــرادات الحكوميــة.

وتراعــي السياســة الضريبيــة فــي مصــر )إلــى حــد كبيــر( 

يقــع علــى عاتــق الفئــات محــدودة ومتوســطة الدخــل. 

ولعــل اتســاع حجــم النشــاط االقتصــادي الــذي يتــم 

تحــت مظلــة القطــاع غيــر الرســمي جنًبــا إلــى جنــب مــع 

شــيوع ســلوك التهــرب الضريبــي والتجنــب الضريبــي، 

مــن العوامــل الجوهرية المســاهمة في تفســير ذلك، 

األمــر الــذي يحتــاج إلــى إعــادة نظــر بغــرض تحســين 

الــدور التوزيعــي للسياســة الضريبيــة فــي مصــر. 

الشكل )3(: هيكل اإليرادات من الضرائب المباشرة على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية في مصر

المصــدر: الشــكل مــن إعــداد الباحثــة باالعتمــاد علــى الحســابات الختاميــة للموازنــة العامــة للدولــة لألعــوام 

الماليــة المصريــة  )وزارة  المالــي 2020/2019  للعــام  الموازنــة المعتمــدة  )2015/2014-2019/2018( وتقديــرات  الماليــة 

.)www.mof.gov.eg

ــة  اعتبــارات العدالــة االجتماعيــة مــن خــال التصاعدي

الشــخصي،  الدخــل  علــى  الضريبــة  معــدالت  فــي 

والخدمــات  الســلع  إعفــاء  خــال  مــن  وأيًضــا 

المضافــة  القيمــة  علــى  الضرائــب  مــن  األساســية 

الضريبــة  لتلــك  ا  نســبيًّ مرتفعــة  معــدالت  وفــرض 

علــى الســلع االســتفزازية. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعــد 

الهيــكل الحالــي لإليــرادات الضريبيــة فــي مصــر، والــذي 

الســلع  المباشــرة )علــى  تمثــل فيــه الضرائــب غيــر 

علــى  يزيــد  مــا  الدوليــة(  التجــارة  وعلــى  والخدمــات 

النصــف، مائًمــا لتحقيــق األهــداف المتعلقــة بتعزيــز 
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الكفــاءة االقتصاديــة والحــد مــن التشــوهات الناتجــة 

علــى  ســلًبا  تؤثــر  والتــي  المباشــرة،  الضرائــب  عــن 

واالســتثمار،  واالدخــار  بالعمــل  المرتبطــة  الحوافــز 

ومــن ثــم علــى النمــو االقتصــادي.  

مــع ذلــك، فــإن تعزيــز دور السياســة الضريبيــة فــي 
فــي تخصيــص  "الكفــاءة  تحقيــق هدفــي  فــي  مصــر 
المــوارد" و"العدالــة فــي توزيــع الدخــل" يتطلــب إعطــاء 
النقطــة  تتمثــل  أساســيتين.  لنقطتيــن  األولويــة 
التصحيحيــة  الضرائــب  أدوات  طــرح  فــي  األولــى 
لخدمــة األهــداف المتعلقــة بحمايــة البيئــة والحفــاظ 
علــى المــوارد الطبيعيــة، والتــي تعــد شــبه غائبــة فــي 
ــا. أمــا النقطــة الثانيــة،  النظــام الضريبــي المصــري حاليًّ

فتتعلــق بأهميــة إدخــال إصاحــات جوهريــة فــي نظــام 
اإلدارة الضريبيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تقــوم علــى 
االقتصــاد  وأدوات  الضخمــة"  "البيانــات  اســتخدام 
الســلوكي، بهــدف رفــع مســتوى االمتثــال الضريبــي 
بمــا  الضريبــي،  التهــرب  مشــكات  علــى  والتغلــب 
يجعــل توزيــع العــبء الضريبــي بيــن أفــراد المجتمــع 
أكثــر عدالــة. فضــًا عــن ذلــك، فــإن مراجعــة المعدالت 
ودرجــة  الدخــل  علــى  المباشــرة  للضريبــة  الحاليــة 
التصاعديــة بهــا بمــا يخدم أهداف العدالــة االجتماعية 
سيســاهم بــا شــك فــي تحســين الــدور االجتماعــي 
يأتــي  أال  شــريطة  مصــر،  فــي  الضريبيــة  للسياســة 

ذلــك علــى حســاب اإلضــرار بالحوافــز االقتصاديــة.


