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 مقدمة
الكث� من     له  عباس  النابه محمد  الشاب واالبن  االقتصادي  البحثية  الباحث  اإلسهامات 

اجادته  فيها  والكتابة  االطالع  عىل  ساعده  متنوعة،  موضوعات  إىل  تتطرق  والتي  املميزة 
 للغات االنجليزية والرتكية إىل جوار اللغة العربية. 

ويأيت كتابه الرضائب والتضخم يف مرص املأزق وسبل الخروج كإصدار هام يف وقت تعا� 
املفرط عيل االيرادات الرضيبية كمكون رئيس لإليرادات فيه الدولة املرصية من االعت�د  

العامة تكاد ال تذكر إىل جواره إيرادات أخري، وهو ما يش� إىل الخلل الهيكيل ليس فقط  
عجوزات   من  تاريخيا  يعا�  الذي  املرصي  االقتصاد  ملجمل  وا�ا  فقط  العامة  لإليرادات 

 موازينه املختلفة. 

% من جملة 25 الرضيبية يف مرص حتي كونها ال تشكل مؤخرا  وتتضاءل االيرادات العامة غ�
العام وايرادات قناة السويس   القطاع  الكب� من رشكات  العدد  الرغم من  االيرادات، عيل 
العامة والذي   االيرادات  لهيكل  الهيكيل  التشوه  يؤكد عيل  ما  االيرادات، وهو  وغ�ها من 

حات الرضيبية يف مرص يف مرحلتها االويل  يدرسه الكاتب باستفاضة، بعد استعراضه لإلصال 
وحتي عام   2014، ثم مرحلتها الثانية من عام 2008وحتي عام  2004خالل الفرتة من عام 

2018. 

ك� يستعرض الكاتب كذلك مشكالت النظام الرضيبي املرصي رغم موجتي االصالح، وتراجع 
الرضيبية املستهدفة، وهو ما  االيرادات الرضيبية وعدم قدرة الدولة عيل جمع االيرادات  

 تسبب يف شغل مرص ملركز متأخر يف مؤرش دفع الرضائب.

وانتقل الكتاب إىل استعراض بعض تجارب الدول النامية يف االصالح الرضيبي، وأهم املشاكل 
الرضيبي املرصي، واقرتاح خطة عمل  النظام  إبراز عيوب  التي واجهت هذا االصالح، مع 

  مرص. لإلصالحات الرضيبية يف

ويف النصف الثا� من الكتاب والذي يتمحور حول التضخم وسياسات مكافحته يف مرص،  
يتناول الكاتب تقييم لسياسات البنك املركزي ملكافحة التضخم، وإقدامه عىل تغي� سنة  
بنجاح   العام  والرأي  املستثمرين  إيهام  بهدف  أساسها  التضخم عيل  التي يحسب  األساس 

 ة الحكومية. السياسات االقتصادي 

ومل يفت الكاتب استعراض سياسات تركيا يف مواجهة التضخم يف مقارنة للتجربة املرصية،  
السي� يف استخدامها لسعر الفائدة كأحد األدوات الرئيسة يف املواجهة، ثم تطرق إىل تقييم  
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شامل للتجربة املرصية يف هذا اإلطار، مع تقديم بعض الحلول املقرتحة ملعالجة مشكلة  
 التضخم يف مرص. 

تأيت أهمية هذا الكتاب يف تناوله ملوضوع� بالغي االهمية لالقتصاد املرصي وه� الرضائب  
والتضخم، وقد استعرضه� الكاتب بصورة شيقة وبسيطة رغم الفنية والحرفية اللتان متيزان  

اقبة  املوضوعات، ورغم اللغة السهلة والبسيطة احتفظ الكاتب بعمق التحليل والرؤية الث
يف تناول املوضوعات املختلفة، عالوة عىل قدرته عىل تقديم الرؤى والحلول التي �كن أن  

 تساهم يف معالجة تلك املشكالت. 

تلك التي تغمر االستاذ عندما يرى اإلنتاج املتميز ألحد أبنائه، وتزداد  كسعادة كب�ة وال ش
س والذي  األول  للكتاب  تصدير  لكتابة  يدعى  عندما  دوما ذكرى  السعادة  للكاتب  يحمل 

خاصة أثناء حياته البحثية، ولذلك أدعو صديقي وتلميذي الكاتب الشاب محمد عباس إىل  
املزيد من العمل البحثي الدؤوب، متمنيا له كل التوفيق خالل رحلته البحثية داعيا الله أن  

 يفيد العامل االسالمي بعلمه إن شاء الله. 

الطالع عىل باكورة إنتاج الكاتب، هذا العمل املميز، والذي  وأخ�ا ادعو السادة القراء إىل ا
يتناول موضوع� شديدي االهمية لالقتصاد املرصي وه� الرضائب والتضخم، واالستفادة  

 من بساطة التناول وعمق التحليل. 

  د. احمد ذکرالله

 رئ�س الوحدة االقتصاد�ة  
 بالمعهد الم�ى للدراسات

 شکر وعرفان 
حيث   أحمد محسن،  ود.  خالد فؤاد،  و أ.  يارس فتحي،  أ.  لكل من:  بالشكر والعرفانأتوجه  

والشكر موصول أيضا   صورته الحالية.بكانت نصائحهم وتوجيهاتهم سببا يف خروج الكتاب  
ه  ومع التأكيد عىل أهمية ما قدم للدكتور أحمد ذكرالله عىل موافقته كتابة مقدمة للكتاب.

 مبفرده. ؤلفن أي خطأ يف الكتاب يتحمله امل، إال أ كل من سبق ذكرهم 

 املؤلف
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 شکر مجموعات التحفیز السیاسي 
تتقدم مجموعات التحفيز السيايس بخالص الشكر والتقدير للباحث الشاب املتميز محمد  
عباس عىل بحثه وجهده وإسهامه املتميز يف هذا الكتاب، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد  

 مساره العلمي. والتميز يف 

سعت مجموعات التحفيز السيايس لنسج جسور إيجابية عملية ب� باحث� جادين من عدة 
وخرباء  إلخ،  ولسانية  وفكرية  وإدارية  ودولية  وسياسية  واجت�عية  اقتصادية  مجاالت: 

 متخصص� وأيضا عموم املهتم� بالشأن املرصي.  

أو    ،بأفكار التفك� والبحث، والخروج  أيضا تسعى املجموعات لتحفيز العقول الجادة عىل  
تصورات أو تقيي�ت أو سياسات أو رؤي؛ لدعم الحوارات الجادة حول مستقبل أفضل ملرص  

 واملرصي�. 

والسياسات   الرضيبي،  باإلصالح  تتعلق  مرشوعات  بعدة  التحفيز  مجموعات  قامت 
تث�ر املحيل واألجنبي،  االقتصادية، و�اذج التنمية وتجاربها املتعددة، وسياسات تنمية االس

وطرق مواجهة الديون والتضخم، والتفك� يف تطوير فاعلية العالقات الخارجية، والخربات  
التاريخية يف تغي� نظم االستبداد، إضافة إىل مرشوع تقييم الحركات االجت�عية والسياسية  

حيث تفاعل يف مرص، والذي شمل يف مرحلته األوىل تقييم ج�عة اإلخوان املسلم� من  
السيايس وسلوكها   التاريخية والسياسية املختلفة، وتقييم مرشوعها  السياقات  أفكارها مع 
األخرى   املراحل  ويف  الج�عة،  داخل  الحوكمة  تقييم  وكذلك  الدولية،  بالعالقات  املتعلق 
األحزاب  بعض  وتجارب  واليساري،  مرص،  يف  الليربايل  التيار  لتقييم  املجموعات  تسعى 

مثل حزب الوسط وغ� ذلك، وقد نرشنا بعضا من هذه األوراق والنقاشات عىل والحركات  
 . https://political-stimulus.orgموقعنا اإللكرتو� 

يأيت هذا الكتاب املتعلق باإلصالح الرضيبي، بعد جهود بحثية ونقاشية ونقدية، ونأمل أن  
أخرى للموضوعات واملشاريع    يلقى قبوال ودع� ونقدا بناًء، وأن نتمكن من إنهاء إصدارات

 األخرى التي كانت محل اهت�منا البحثي والنقدي والحواري. 

  مجموعات التحفیز السیاسي 
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  مقدمة الباب األول
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 مقدمة الباب األول 
انعكست يعا� االقتصاد املرصي منذ اندالع انقالب الثالث من يوليو من مشكالت عديدة. 

بالطبع تلك املشكالت عىل املالية للعامة للدولة، وكان أحد تجليات ذلك الخط�ة تضاعف  
 معدالت الدين الحكومي الداخيل والخارجي إىل معدالت غ� مسبوقة. 

تحمل زيادة الدين يف طياتها كث�ًا من املشكالت، وباستحضار أن الدولة تستطيع أن متول  
مصا  أربعة  خالل  من  العام،  نفقاتها  القطاع  ورشكات  النقود،  طباعة  وهي:  أساسية،  در 

 واالستدانة، والرضائب. 

تكمن مشكلة طباعة النقود يف أنها تخلق تضخً� نقديًّا يقود إىل تضخم سعري. كذلك تعا� 
موازنات كث� من رشكات القطاع العام من عجز مزمن؛ يجعلها يف كث� من األحيان تحصل  

 العامة للدولة بدًال من أن تورد لها.  عىل أموال من املوازنة

وهنا تتبقى الوسيلة الرابعة، أال وهي الرضائب، التي إذا متت صياغة سياساتها، وإداراتها 
بالشكل الصحيح؛ فيُنتظر منها أن تكون أداة من أدوات تحقيق العدالة االجت�عية، ك� 

 نة العامة للدولة. أنها مصدر مهم ال �كن االستغناء عنه لتمويل نفقات املواز 

يعا� النظام الرضيبي املرصي من عديد من املشكالت املزمنة. بذلت الحكومات املتعاقبة  
 ممثلة يف وزارة املالية كث�ًا من الجهود من أجل زيادة الحصيلة الرضيبية.  

ما زال حاًرضا يف أذهان كث�ين من أرباب األع�ل؛ بل وكل املرصي�، اإلصالحات الرضيبية  
 . 2004لتي قادها يوسف بطرس غايل بدًءا من عام ا

، وحتى اآلن، عدلت مرص كث�ًا من القوان� الرضيبية. بالتزامن مع ذلك  2014أيًضا، من عام  
تؤكد وزارة املالية كل عام يف بيانها املايل للموازنة العامة للدولة، عىل أنها تعمل وبجد يف  

املتابع ألداء وزارة املالية، واملتعقب ملؤرشات الرضائب يف ملف اإلصالحات الرضيبية. لكن  
املشكلة   الرضائب يف مرص. هذه  نظام  منها  يعا�  أن هناك مشكلة حقيقية  يدرك  مرص، 
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القوان�   صياغة  فلسفة  لتشمل  متتد  ولكن  فقط،  الرضائب  تحصيل  صعيد  عىل  ليست 
 الرضيبية. 

منظومة الرضائب يف مرص، أال وهو طريق يحاول هذا الباب تقديم الطريق املفقود إلصالح  
 اإلصالحات الهيكلية. 

تعلن وزارة املالية باستمرار أنها ماضية يف ملف اإلصالحات الهيكلية، ولكن يربز السؤال  
إصالحات هيكلية  بالفعل  الوزارة  به  تقوم  ما  ذلك: هل  كذلك؛    ؟إزاء  بالفعل  كانت  وإن 

 ! ؟فل�ذا ال نرى مثار تلك اإلصالحات

الباب اإلجابة عىل ذلك السؤال، ك� يهدف يف الوقت ذاته إىل تقديم روشتة العالج،    يحاول
 وذلك من خالل ثالثة فصول. 

يبدأ الفصل األول مبقدمة موجزة ورسيعة عن بعض املفاهيم األساسية املتعلقة بالرضائب،  
. فمن  2004تاريخ اإلصالحات الرضيبية يف مرص منذ  وأهم أنواعها، ومن ثم ينتقل ل�صد  

، ثم عادت 2008-2004املعلوم أن مرص خاضت فرتة إصالحات رضيبية خالل الفرتة من  
عام   من  وبدًءا  أخرى،  القوان�    2014مرة  يف  التعديالت  من  بكث�  وقامت  اآلن،  حتى 

الرضيبية. يحاول الفصل األول استعراض تلك التعديالت خالل كل فرتة من هات� الفرتت�،  
 عض الدراسات عىل هذه التعديالت. ثم يورد تعليقات ب

النامية من  الدول  أغلب  يعانيه  تعا� م�  نامية  دولة  أن مرص  الثا� من  الفصل  ينطلق 
مشكالت يف نظامها الرضيبي، وأنه إذا أردنا أن نوصف طريقة لعالج هذه املشكالت، فمن  

الرضيبية يف الدول   مراجعة ما أوردته األدبيات االقتصادية عن إصالح النظم   -بال شك-املفيد  
 النامية.  

أن   عىل  التأكيد  مع  مبكان.  األهمية  من  الدول  بعض  تجارب  يف  النظر  فإن  ذلك  بجانب 
التجارب يف حقل العلوم االجت�عية ال تُستنسخ، وذلك بسبب اختالف ظروف الدول بعضها  

فصل  عن بعض؛ لكن ذلك ال �نع أن تستفيد الدول بعضها من بعض. من أجل ذلك، يورد ال
النظري إل  الناميةالثا� اإلطار  الدول  النظم الرضيبية يف  . ك� يستعرض جوانب من صالح 

 تجارب بعض الدول التي نجحت يف إصالح نظامها الرضيبي. 
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يف النهاية، يستعرض الفصل الثالث واألخ� بعض عيوب النظام الرضيبي املرصي، بجانب  
رص، وبذلك يكون قد انتهى الباب األول محاولة صياغة ورقة عمل لإلصالح الرضيبي يف م

 من الكتاب. 
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 متهيد

يعد ملف اإلصالح الرضيبي من أبرز امللفات التي كانت حارضة عىل األجندة الحكومية  
 وحتى اآلن.  2004ملختلف الحكومات املتعاقبة منذ عام 

إنه القول  عام    �كن  من  ثم  2008بدًءا  التعديالت،  تلك  توقفت  مبارك،  إدارة  وتحت   ،
 .2014عادت مرة أخرى وبقوة يف عام 

أن   بنا  الرضيبي املرصي، يجدر  النظام  أبرز ما يعا� منه  الوقوف عىل  وليك نتمكن من 
 رش عاًما املاضية. نقف ونرصد يف البداية أبرز محاوالت إصالحه خالل الستة ع

الفرتة   ، ثم يتم 2008-2004من أجل ذلك، يرصد الفصل األول اإلصالحات الرضيبية يف 
إيراد أبرز الدراسات التي تناولت تلك اإلصالحات بالبحث والتقييم، والتي حدد بعضها ما  

 الذي ينبغي عىل مرص القيام به ليك تجني الث�ر املنتظرة. 

، مستعرًضا 2018-2014الفرتة الثانية من اإلصالحات، وهي    ثم ينتقل الفصل للحديث عن
 أهم القوان� التي تم تعديلها أو إقرارها، وأسباب ذلك. 

الفرتت�   هات�  خالل  الدولة  به  قامت  ما  كل  أن  يف  الكاتب  عليها -يجادل  أُطلق  وإن 
زيا  -إصالحات إىل  األساس  التي هدفت يف  الشكلية  التعديالت  تعدو كونها بعض  دة  ال 

الحصيلة الرضيبية، دون أي تعديالت هيكلية يف النظام الرضيبي. ويدلل الكاتب عىل ذلك  
من خالل استعراض أبرز املشكالت التي يعا� منها النظام الرضيبي املرصي بعد موجت�  
من اإلصالح، وكذلك أبرز املؤرشات الدالة عىل حدوث تراجع كب� يف اإليرادات الرضيبية،  

املؤرشات يتأكد أن مرص بحاجة إىل إصالح رضيبي شامل، بدًال من القيام    ومن خالل هذه
 ببعض التعديالت الشكلية. 

 وبذلك يكون قد انتهى الفصل األول من الكتاب. 
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 أنواعها : تعريفها وأهمالرضائب

قبل الرشوع يف الحديث عن تاريخ اإلصالحات الرضيبية يف مرص وباقي موضوعات الباب  
األول، قد يكون من املفيد ذكر بعض املفاهيم األساسية املرتبطة بالرضائب، والتي بالشك  

 سينعكس فهمها عىل إدراك أوسع ملواضيع فصول الباب. 

ا تقطعه  مايل  مبلغ  هي  تعريفاتها  ألبسط  طبقا  أي  والرضائب  قيام  نظ�  لحكومة 
فرد/رشكة/مؤسسة بنشاط اقتصادي مع� تحدده الدولة مسبقا، وتدفع جربًا، وبدون مقابل،  

 وذلك بهدف متويل األعباء العامة للمجتمع. 

 للرضائب بشكل عام خصائص معينة، هي ك� ييل: » أن Duverger« الحظي

 . أنها فريضة مالية تستقطعها الدولة نقًدا -1
 بل خاص يستفيد منه املمول أو املكلف بدفعها. فريضة بدون مقا  -2
 تدفع بشكل نهايئ وال يحق اسرتجاع قيمتها.  -3
 تدفع جربًا، حيث يتجسد فيها عنرص اإلكراه مبوجب قانون جباية الرضيبة.  -4
 . أنها تحمل أهداف مالية وأغراض اقتصادية واجت�عية  -5

الرضائب أصبحت أداة إلدارة   » عىل تلك التعريفات بقوله أن القييس الدكتور «  األستاذ  يعلق 
وتوجيه االقتصاد، سواء يف زيادة اإلنتاج أو النمو، أو ما يتعلق بتحقيق التوازن االقتصادي،  
والحد من التقلبات والتفاوت يف األسعار، وأن ذلك يتم عن طريق الرضائب بكل أنواعها،  

 . 1سواء أكانت مبارشة أو غ� مبارشة

أنها تلك التي تُدفع مبارشة من األفراد أو الرشكات للحكومة،    عىل   الرضائب املبارشةوتُعرف  
وتستند عىل مبدأ القدرة عىل الدفع؛ حيث إن من �لك أكرث، هو من يدفع أكرث. بعبارة  

 

التاسعة  أعاد   1 الطبعة  والتوزيع،  للنرش  الثقافة  دار  الرضيبي،  والترشيع  العامة  املالية  القييس،  عّ�ن،  2015حمود   ،

 . 125-124ص:
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عىل ذات وجود الرثوة (الدخل أو رأس املال)؛ فتفرض رضيبة  الرضائب املبارشة  تُفرض    أخرى
وتُفرض رضي الدخل،  تحقق هذا  عند  املال.الدخل  رأس  مبناسبة وجود  املال  رأس    ا أم بة 

املبارشةالرضائب   التي  غ�  الحكومة   فهي  إىل  األفراد والرشكات  يدفعها  ال  التي  الرضائب 
تُفرض عىل املال    بشكل مبارش، ولكنها تُفرض عىل إنتاج السلع والخدمات؛ بعبارة أخرى أنها

 .234ورضيبة اإلنتاج عند إنفاقه، كرضيبة املبيعات ورضيبة القيمة املضافة

 وللرضائب أنواع كث�ة، من أشهرها:

رضيبة الدخل (رضيبة مبارشة): وهي رضيبة تفرضها الحكومة عىل دخل األفراد، حيث  -1
تقتطع الدولة نسبة معينة من دخول األفراد، ويف أغلب األحيان تكون تلك النسبة تصاعدية؛  

 أي تزيد مع زيادة الدخل.

رضيبة الرثوة (رضيبة مبارشة): هي رضيبة تفرضها الدولة عىل من �تلك ثروات معينة،    -2
نسبة معينة، ومن أشهر األمثلة عىل ذلك الرضيبة   �تلكهحيث تقتطع الدولة من قيمة ما 

 العقارية.

رق ب� تكاليف  افرض عىل الفرضيبة مركبة تُ رضيبة القيمة املضافة (رضيبة غ� مبارشة):    -3
 ، ويتحملها املستهلك النهايئ.  نتاج السعلة وسعر بيعها وهي تطبق عىل كل مراحل اإلنتاجإ 

الكتاب الستعراض  أنواعها ينتقل  وبعد تلك املقدمة املوجزة عن تعريف الرضائب وأهم 
 أبرز اإلصالحات التي شهدها النظام الرضيبي املرصي خالل األلفية الثالثة. 

 

هيفاء غدير غدير، السياسة املالية والنقدية ودورها التنموي يف االقتصاد السوري، وزارة الثقافة السورية، الهيئة العامة   2

 . 14، دمشق، ص: 2010،  11صادية الّسورية للكتاب، دراسات اقت

3 Julia Kagan, Direct Tax, Investopedia, Updated 13 Jan. 2020, https://bit.ly/3kcdCGi    

4 Julia Kagan, Indirect Tax Definition, Investopedia, Updated 25 May 2020, https://bit.ly/3oc2AmH  

https://bit.ly/3kcdCGi
https://bit.ly/3oc2AmH


  2004الفصل األول: تاریخ اإلصالحات الضریبیة يف مصر منذ 

19 

 2008-2004اإلصالحات الرضيبية 

مختلفة عن أي إصالحات    2004مل تكن اإلصالحات الرضيبية التي رشعت فيها مرص عام  
هو زيادة اإليرادات الرضيبية.  أال و   رضيبية تقوم بها أي دولة حول العامل من حيث الهدف،

فمن املعلوم أن أي إصالح رضيبي يستهدف يف النهاية زيادة الحصيلة الرضيبية، بجانب  
 تعلق بتحقيق العدالة االجت�عية. استهدافه ألهداف ت

 الحاجة إىل اإلصالحات:

% من الناتج 8.3، أي بنسبة  2004مليار جنيه يف عام    40بلغ إج�يل عجز املوازنة يف مرص  
مليون مواطن يعملون يف القطاع غ� الرسمي،    8.2املحيل اإلج�يل. ومع وجود ما يقارب  

يُشكل حوايل   ما  العمل يف مرص73أي  قوة  اإلدارة  % من  الظروف وجدت  تلك  ، يف ظل 
 وبالتايل زيادة اإليرادات العامة. ،املرصية الفرصة سانحة أمامها لتوسيع القاعدة الرضيبية

 مستهدفات اإلصالح:

 هي:  ، هدفت إصالحات تلك الفرتة إىل تحقيق مستهدفات أساسية

 خفض نسب الرضائب املرتفعة؛ لتوسيع الحصيلة الرضيبية: -1

ت البدء يف اإلصالحات، وذلك مقارنًة مع كانت مرص  شهد معدالت مرتفعة للرضائب قبل 
%،  40-32  ب�  ترتاوحالدول العربية. فعىل سبيل املثال، كانت نسبة رضيبة دخول الرشكات  

لك الواقع، هدفت  ذ. وإزاء  5%15يف ح� أن تلك النسبة يف لبنان واألردن كانت تقدر بـ  
أي  -وبالتايل سيزيد عدد دافعي الرضائب (املُكلف�)  ،الرضائباإلصالحات إىل خفض نسب 

 م� سيؤدي بالتبعية إىل زيادة الحصيلة الرضيبية.   -ستتوسع القاعدة الرضيبية

 

5 Rita Ramalho, Adding a million taxpayers, Doing Business, The World Bank Group, 2007, 

https://bit.ly/3cvxGA5  

https://bit.ly/3cvxGA5
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مبوجبه قانون    يلغالذي أُ   ،2005لسنة    91كذلك تم تعديل قانون الرضيبة عىل الدخل رقم  
أُ   1981عام   مع املعاي�    ايك يكون القانون متفقً أحكام جديدة ل  تدخلوتعديالته، كذلك 

 .6الدولية

 إلغاء االستثناءات الرضيبية، وتوحيد نسب تحصيل الرضيبة:  -2

رقم  وطبقً   التعديالت،   مبوجب للقانون  عىل 2005لسنة    91ا  الرضيبة  نسبة  توحيد  تم   ،
%  2ا عىل نوع النشاط، باإلضافة إىل  % اعت�دً 40% أو  32 من (%، بدًال 20الدخل لتكون  

 بدل تنمية). 

أنه   اإلجراءات، ك�  تبسيط  النسبة يف  التوحيد يف  ذلك  النسبة عىل    ينطويساهم  تقليل 
 املطلوبة. 

 تقليص دور مفتش الرضائب يف حساب قيمة الرضيبة املطلوبة:   -3

الرضيبي  املفتش  دور  تقليص  إىل  اإلصالحات  املتاحة    ،سعت  املساحة  تقليل  مستهدفًة 
مفتش، وكذلك إلغالق الباب أمام ما قد ينشأ من فساد. وذلك عن  لتدخل الرأي الشخيص لل

 .مهم�طريق إقرار أمرين 

اإلهالك لحساب  واحدة  طريقة  تحديد  هو  بدًال Depreciation(7األول:  الطرق  )،  من   
كان التي  األصلت  تاملتعددة  قيمة  من  خصمه  الواجب  لإلهالك  مختلفة  قيم  عنها    ، نتج 

 وبالتايل اختالف الرضيبة. 

 

6 Mahmoud M Abdellatif and Binh Tran-Nam, Tax policy challenges in an era of political transition: 

The case of Egypt, eJournal of Tax Research (2016) vol. 14, no. 3, pp. 683-706, December 2016, 
https://bit.ly/38mp8bm  

عىل استخدامه. فمثًال إذا كانت هناك سيارة  اإلهالك يف املحاسبة هو النقص التدريجي يف قيمة األصل مبرور سنوات   7

ألف جنيه، فمن املؤكد أنه بعد مرور ثالث سنوات عىل استخدمها، سيحدث تناقص   100قيمتها عند الرشاء ألول مرة  
 لقيمتها. هذا التناقص يف القيمة يُطلق عليه إهالك. 

https://bit.ly/38mp8bm
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املُكلَّ   إتاحةالثا�: هو   أمام  بدًال لف  الفرصة  املستحقة عليه،  الرضيبة   من مفتش  حساب 
 الرضائب.

 إعفاءات رضيبية للمتهرب�: -4

كعادة أي إصالحات رضيبية، تعلن وزارة املالية عن عفو عن كل املتهرب� من الرضائب  
األع�ل، وكذلك أرباب مشاريع قبل فرتة إعالن اإلصالحات، وذلك بهدف تشجيع مجتمع  

 عىل فتح سجل رضيبي، وبالتايل الدخول يف النظام الرضيبي للدولة.  ،االقتصاد غ� الرسمي

 نتائج اإلصالحات: 

من الرضائب عىل فتح سجالت رضيبية؛ حيث  الرضيبية املتهرب�  شجعت تلك اإلعفاءات  
كان  2.5الرضائب ألكرث من    وزاد دافع أن  كذلك    .2005مليون يف عام    1.7  وامليون، بعد 

% يف 70حتى أنها تجاوزت    تدريجيًّا،  زادت حصيلة الرضائب كنسبة من اإليرادات العامة
 . 2011-2010العام املايل 
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 حاجة مرص إىل استك�ل اإلصالحات 

، ك� قام ببحث  2008-2004كث� من الدراسات برصد موجة اإلصالحات الرضيبية    ىعتنا
ذلك ما الذي ينبغي عىل مرص فعله ليك تجني مثار تلك اإلصالحات؛ نتائجها، واألهم من  

كثً�  مرص  أمام  أن  الدراسات  أكدت  الستك�ل    احيث  بها  القيام  ينبغي  التي  األمور  من 
 اإلصالحات الرضيبية. 

» إىل أنه يف ح� نجحت اإلصالحات يف تقليل عدد العقبات  Abdel-Mowlaأشارت دراسة «
الصغ�ة.    ى،هناك عقبات رضيبة أخر   تزالما  فإنه  الرضيبية،   أمام املرشوعات  وباألخص 

العقبات التي تواجه    ىحدإ ففي هذا اإلطار أكدت الدراسة عىل أن عقبة الرضائب ما زالت  
عقبة رئيسية يف طريقهم، م�   ااالستث�ر، ك� أن ما يزيد عن نصف املستثمرين يرون أنه

 . 8ماستث�راتهالحركة أمام توسع  يعيق

فكفاءة النظام الرضيبي تعني أن النظام يحقق أهدافه املرصودة له دون أن يولد تشوهات 
يف النظام االقتصادي. واملقصد من التشوهات هنا أنها تلك اآلثار السلبية التي قد يولدها  

ا عىل قرار االستث�ر، فتجعل املستثمرين يؤثرون الرتاجع  فيؤثر بعضها سلبً   ،النظام الرضيبي
 . 9الستث�ر، عىل الدخول فيهعن ا

جب زيادة كفاءة مفتيش الرضائب، فالتحول  تإىل أنه  ، » يف دراستهRamalhoكذلك أشار « 
وهو   قيامإىل   مراجع�،  الرضائب  مفتيش  من  سيجعل  بنفسه،  رضيبته  بحساب  املُكلف 

 

8 Somaya Ahmed Aly Abdel-Mowla, The Egyptian tax system reforms, investment and tax evasion  

(2004-2008), Journal of Economic and Administrative Sciences, Vol.28, Iss.1, pp.53 – 78, 
https://bit.ly/39pkWcn  

9 Mahmoud M Abdellatif and Binh Tran-Nam, op cit. 

https://bit.ly/39pkWcn
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اح  من الخربة. ك� أن مفتيش الرضائب هم العنرص األسايس لنج ايفرض عليهم مستوى عاليً 
 تلك اإلصالحات. 

كذلك أشارت دراسة لصندوق النقد الدويل، إىل أن عدم وجود إدارة متكاملة ملكتب كبار 
 .10نتائجها املطلوبة الة، ومل تؤِت ف� غ� فعَّ جعل محاولة مرص تقسيم املكلَّ  ،املمول�

  ،ها هذه الدراسات وغ�ها أكدت عىل رضورة أن تستكمل مرص اإلصالحات املنوط بها تنفيذ
عائقً   أاليف سبيل   الرضيبي  النظام  لاالستث�رأمام    ايكون  ما يك، وكذلك  تجني مرص مثار   

قامت به عىل املدى الطويل، من تحقيق النظام الرضيبي للعدالة االجت�عية، وكذلك زيادة 
نسبة الرضائب إىل الناتج املحيل؛ حيث تعا� مرص من انخفاض نسبة اإليرادات الرضيبية  

 تج املحيل. إىل النا

 2018-2014اإلصالحات الرضيبية 

إنه القول  عام    �كن  ثورة    2008بعد  جاءت  ثم  مرص.  يف  الرضيبية  اإلصالحات  توقفت 
الخامس والعرشين من يناير (كانون الثا�)، وكان من الصعب يف ظل وجود احتجاجات  
فئوية بعد الثورة فتح هذا امللف، واستمر هذا الوضع ألعوام، وذلك حتى جاء العام املايل  

ع حاد يف االستث�ر األجنبي املبارش، وكذلك  تراج  الذي كان شاهًدا عىل حدوث  2013/2014
-زيادة كب�ة يف املرصوفات، ولكن نجحت املنح واملعونات القادمة من بعض دول الخليج 

حيث سجل بند املنح    العقبات؛يف تخطي هذه    -عىل وجه الخصوص  السعودية واإلمارات
يف ح� أن هذا    ؛11جنيه  مليار  95.86ما قيمته    2013/2014يف الحساب الختامي للعام املايل  

 

 https://bit.ly/2IiKKe7 ، 26، ص: 2011يناير   26ية، صندوق النقد الدويل، تعبئة اإليرادات يف البلدان النام 10

، 2013/2014املوقع الرسمي لوزارة املالية، جمهورية مرص العربية، حساب ختامي املوازنة العامة للدولة للسنة املالية   11

 https://bit.ly/2xbsrFx قطاع الحسابات الختامية، 

https://bit.ly/2IiKKe7
https://bit.ly/2xbsrFx
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، أي بزيادة قدرها  12مليار جنيه  5.2  -2012/2013أي عام  -الرقم كان يف العام املايل السابق  
% وكانت تلك الزيادة يف إطار الدعم السيايس الذي قدمته دول الخليج لنظام الثالث  1743

 من يوليو.

الذي قدمته بعض   السيايس واالقتصادي  الدعم  الخليج،  بالرغم من ضخامة  ال  فإنه  دول 
�كن بأي حال من األحوال أن تعتمد املالية العامة ألي دولة عىل املنح واملساعدات؛ لذا 

لزيادة اإليرادات   أخرى  يف مرص التفك� يف طرق  االقتصادية  ا عىل صانعي السياساتكان لزامً 
الرضائ قوان�  تعديل  هو  الذهن  إىل  يتبادر  ما  أول  فإن  وبالطبع  لتوسيع الحكومية،  ب، 

من هنا عاد ملف اإلصالحات الرضيبية    القاعدة الرضيبية، وبالتايل زيادة الحصيلة الرضيبية.
 إىل الواجهة. و�كن رصد أبرز التعديالت من خالل النقاط التالية: 

 تعديل قانون الرضيبة عىل العقارات املبنية:  -1

حيث أطلق عليها مجازًا ب� املواطن�   ؛عرفت مرص منذ الخمسينات رضيبة عىل العقارات
 حيث كانت مبثابة اشرتاك بسيط يدفعه سكان كل مبنى سكني.   »؛العوايد«

لسنة    196قانون الرضائب العقارية، وذلك ح� صدر قانون رقم    2008أقرت مرص يف عام  
 بشأن الرضيبة عىل العقارات املبنية.   2008

مل تفلح. حيث سعى املجلس    ها ل تلك الرضيبة، لكنحاولت وزارة املالية أكرث من مرة تحصي
إدخال تعديالت عىل القانون، وكان من إىل  شؤون البالد    إدارةالعسكري خالل فرتة توليه  

صدار الرئيس محمد مريس  إ لكن    ؛ 2013يف يناير (كانون الثا�)  بها  املفرتض أن يبدأ العمل  
ل التنفيذ مرة أخرى. كان من  العسكري عطَّ ا يحل محل ما اقرتحه املجلس  ا جديدً ترشيعً 

لكن    ؛2013املفرتض أن يبدأ العمل بالتعديالت التي أقرها الرئيس مريس يف يوليو (متوز)  
 ا أمام ذلك. عائقً  2013عودة الجيش للسلطة ممثلة يف انقالب  وقفت

 

، 2012/2013املوقع الرسمي لوزارة املالية، جمهورية مرص العربية، حساب ختامي املوازنة العامة للدولة للسنة املالية   12

 https://bit.ly/2Tmm2jf قطاع الحسابات الختامية، 

https://bit.ly/2Tmm2jf
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    تاريخ التعديل:

 2014أغسطس (آب)  19

   :محتوى التعديل

، بتعديل بعض أحكام قانون  2014لسنة    117ا بالقانون رقم  يس، قراًر أصدر عبد الفتاح السي
رقم   بالقانون  الصادر  املبنية  العقارات  عىل  تلك 2008لسنة    196الرضيبة  انطوت   .

 . 13مواد من القانون القديم 9التعديالت عىل تعديل 

الق وفنادق  أندية  إعفاء  بجانب  األبرز،  التعديل  هي  الرضيبة  احتساب  طريقة  وات  تعد 
 املسلحة من الرضيبة. 

% من الدخل  10وهي    ،في� يخص طريقة احتساب الرضيبة، يفرض القانون نسبة ثابتة 
% للعقارات السكنية وغ� السكنية  32% و30بعد خصم نسبة  ،  اإليجاري عىل كل العقارات 

 عن نسب تراوحت % بديًال 10ـعىل الرتتيب، من هذا الدخل لتكاليف الصيانة. تحل نسبة ال
 % يف القانون القديم.40% إىل 10� ب

 :سبب التعديل

  ،، وه�: صغر وعاء الرضيبة 1954يهدف تعديل القانون باألساس إىل إصالح عيب� يف قانون  
 .14وقصور نظام تحصيل الرضائب

 

السابع، 13 الرئيس،   اليوم  من  إصداره  بعد  العقارات  عىل  الرضيبة  قانون  تعديالت  نص  ، 2014أغسطس    19ننرش 

 https://bit.ly/2PNzV8a 

مرص؟   14 يف  الجديد  العقارية  الرضائب  قانون  من  نتوقع  ماذا  «تضامن»،  ، 2015سبتمرب    28مبادرة 

 https://bit.ly/2PIU7YI 

https://bit.ly/2PNzV8a
https://bit.ly/2PIU7YI
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 إيجابيات القانون: 

الشقق يرسي القانون عىل كل العقارات، حتى التي ما زالت يف طور البناء. وذلك يعني أن    -
السكنية  املجمعات  يف  س  ،الفاخرة  الش�يل  الساحل  يف  أو  القاهرة  أطراف  يف  تكون سواًء 

ا نجحت يف أن تغلق ثغرة معروفة يف قانون  للقانون. وبذلك تكون الحكومة نظريًّ خاضعًة  
«العوايد»، وهي أن يقوم مالك العقارات برتك الدور األخ� دون تشطيب حتى يظل املبنى 

فسوف يعمل مالك العقارات عىل إنهاء   ،. أما مع وجود تلك الصياغة الجديدة تحت اإلنشاء
 املبا� للنهاية. 

يقلل القانون فرتة إعادة تقييم العقار من عرش سنوات إىل خمس سنوات، هذه النقطة    -
لكنها تعرضت النتقاد، سوف يتم ذكره عند ذكر أبرز االنتقادات    ؛من الناحية النظرية جيدة 

 ت إىل القانون. جهالتي وُ 

 أبرز االنتقادات: -

» مشكلة  حل  قبل  مرص  يف  العقارات  عىل  غ�ها  أو  برضائب  قوان�  أي  فرض    عدميعد 
العقارات يف مرص العربة أمام الحصان. تتجىل   ادربً   ،الرسمية» يف قطاع  من دروب وضع 

 رسمية» يف القطاع العقاري املرصي يف أمرين: ال عدمأبرز مظاهر «

أن مدة تسجيل العقارات قد تصل  إىل  جيل العقارات: أشارت بعض الدراسات  طول فرتة تس
 .   15ا؛ وذلك بسبب ب�وقراطية األجهزة الحكوميةيومً  193إىل 

  ؛ حيث والتعامالت التي ال يتم تسجيلها بشكل رسمي  ،سجلةاملارتفاع نسبة العقارات غ�  
العقارات تسجيل  فرتة  طول  ا  ،أدى  اإلجراءات  تعقيد  يُفضل    ،لحكوميةوكذلك  أن  إىل 

 العقارية خارج النطاق الرسمي.  متعامالتهاملواطنون أن ينهوا أغلب 

 

العامة،   15 السياسات  لدراسات  املرصي  املركزي  مرص،  يف  العقاري  التمويل  وسبل  إشكاليات  شاكر،  ، 2016ياسم� 

 https://bit.ly/3cFKQuu 

https://bit.ly/3cFKQuu
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 وهي:   بجانب ذلك فقد رصدت دراسة ملبادرة تضامن أبرز االنتقادات املوجهة للقانون،

العقارات تقديرات  عىل  املفروضة  سقفً   ؛القيود  القانون  يفرض  تقديرات حيث  لزيادة  ا 
القيود  45% و30يبلغ    تالعقارا الرتتيب. هذه  السكنية عىل  السكنية وغ�  للعقارات   %

موا عىل  األجل  طويل  سلبي  تأث�  لها  تعا�  ر سيكون  مرص  أن  املعروف  من  الدولة.  - د 
من تضخم مرتفع، يف هذا اإلطار يُعد إقرار سقف زيادة يبلغ   - الحالية عواموباألخص يف األ 

ئد رضيبية عىل الحكومة. لذلك من األفضل تقييم كل  عوال  اعً ي% كل خمس سنوات تضي30
املمتلكات بسعر السوق عند القيام بعملية إعادة التقدير. ولو تم االعرتاض �كن إعادة  

 النظر يف كل حالة عىل حدة. 

الطبية واملستشفيات    املراكز  كل  املسلحة، وكذلك  القوات  نوادي وفنادق  إعفاء 
 .16بالرغم من إبداء مجلس الدولة اعرتاضه عىل ذلك والعيادات العسكرية. 

 من أن تكون نسبة موحدة لكل  كان من األفضل أن تكون الرضيبة تصاعدية، بدًال  
 . 17العقارات

 األثر املتوقع:

مليار جنيه سنويًّا. ولكن بسبب    3.5تحصيل    -كنتيجة لفرض الرضيبة-توقعت الحكومة  
املالك، حصَّ  إىل  الرضيبية  اإلخطارات  إرسال  يف  العام  التأخ�  يف  جنيه  مليار  الحكومة  لت 

 وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات.   إسكندر،األول، وذلك ك� أعلنت ليىل 

  

 

أندية وفنادق القوات املسلحة من الرضيبة العقارية، جريدة الوطن،  محمد العمدة، مجلس الدولة يعرتض عىل إعفاء   16

 https://bit.ly/2TkEwAS ، 2014أبريل  15

 مبادرة «تضامن»، مصدر سبق ذكره.  17

https://bit.ly/2TkEwAS
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 مشكالت ظهرت أثناء تطبيق الرضيبة: 

من املشكالت والعقبات، �كن رسد بعضها من خالل    اة كثً� واجه تطبيق الرضيبة العقاري
 النقاط التالية: 

أدى طول وتعقيد إجراءات تسجيل العقارات يف مرص إىل ارتفاع نسبة العقارات   
سجلة؛ م� انعكس عىل صعوبة مهمة حرص العقارات التي تقوم بها مصلحة  املغ�  

 أن يكون الحرص كل خمس  ينص القانون عىل  لصددالرضائب العقارية. يف هذا ا
أع�ل    يفا للصعوبات التي واجهت مصلحة الرضائب العقارية  سنوات، ولكن نظًر 

حرص العقارات املبنية الخاضعة للرضيبة، تقدمت الحكومة مبرشوع قانون لتعديل 
بحيث يستمر العمل بالتقدير األول    ؛) من املادة التاسعة يف القانون1البند رقم (

إضاف  عام�  األول)  ملدة  (كانون  ديسمرب  نهاية  حتى  تقوم 2020ي�  أن  عىل   ،
املصلحة خالل تلك الفرتة باستك�ل أع�ل حرص العقارات املبنية، ووضع تقدير  

جديد لتلك القيمة. أقر مجلس النواب تعديالت عىل القانون بحيث مُتد    خميس
 .18 2021مدة التقدير حتى ديسمرب (كانون األول) 

القانون    يحدد  معاي�  مل  والبرتولية،  لأي  والسياحية،  الصناعية  املنشآت  تقييم 
حكمها من منشآت ذات طبيعة    يف، واملناجم، واملحاجر، وما  واملوانئواملطارات،  

أي    ،خاصة  يصدر  مل  اآلن  وحتى  عليها،  املستحقة  الرضيبة  وعاء  تحديد  بغرض 
جديد  مرشوع  عىل  تعكف  املالية  وزارة  أن  إىل  اإلشارة  مع  ذلك.  بشأن  تعديل 

 .  19ت سالفة الذكرآ تساب قيمة الرضيبة عىل تلك املنشالح

  

 

ة بعد موافقة الربملان عليه،  املوقع الرسمي ملصلحة الرضائب العقارية املرصية، تفاصيل تعديل قانون الرضيبة العقاري 18

 https://bit.ly/2TnNI7G 

 https://bit.ly/2PKrquk خالد حسني، تعرف عىل أهم بنود تعديالت قانون الرضيبة العقارية مبرص، العربية،  19

https://bit.ly/2TnNI7G
https://bit.ly/2PKrquk
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 إلغاء رضيبة املبيعات والتحول نحو رضيبة القيمة املضافة: -2

رضيبة املبيعات،    إلغاءيف السياسة الرضيبية املرصية، إذ تقرر    مه�ًّ   تحوًال   2016شهد عام  
 VALUE ADDED« تُعرف رضيبة القيمة املضافة و رضيبة القيمة املضافة.  والتحول إىل 

TAX)  « (VAT  اإلنتاج مراحل  من  مرحلة  كل  يف  تُفرض  مبارشة،  غ�  رضيبة  أنها  عىل 
. تجدر اإلشارة إىل أنه قبل أن يصل  20تهلك النهايئوالتوزيع، عىل أن يتحمل تكلفتها املس

املنتج النهايئ إىل املستهلك، يجب عىل كل من يشارك يف دورة اإلنتاج ُمصنًعا كان أو تاجرًا 
أو خالفه، إصدار فوات� عند البيع والرشاء، وإال فإنه لن يتمكن من تحميل من يليه قيمة  

 من يف دورة اإلنتاج.الرضيبة. وكل ذلك من شأنه الضغط عىل كل 

     تاريخ اإلصدار:

القانون يف   (أيلول)    5صدر  التنفيذية يف  2016سبتمرب  الئحته  مارس    7، يف ح� صدرت 
 . 2017(آذار) 

   :محتوى القانون

عىل ستة أبواب. ك� تم إرفاق القانون بقامئة بالسلع    ةمادة موزع  74تألف القانون من  
ا للقانون سلع  % (تسمى طبقً 14أقل من    من أوفرض بحقها رضيبة أكرث  والخدمات التي سيُ 

 . 21رضيبة الجدول)، ك� يحتوي الجدول قامئة أخرى تضم السلع املعفاة من الرضيبة

 :سبب التعديل

فضل لالقتصاد املرصي من رضيبة املبيعات؛ وذلك  ترى الحكومة أن رضيبة القيمة املضافة أ 
من  تقلل  أنها  بجانب  اإلنتاج،  مراحل  كل  تحصيلها يف  يتم  املضافة  القيمة  لكون رضيبة 
 ؛التهرب الرضيبي. باإلضافة إىل أنها تحتسب عىل القيمة املضافة فقط وليس السعر اإلج�يل

 

20 https://bit.ly/39A0N36OECD, Glossary of Tax Terms,   

القيمة املضافة، نقًال عن   2016لسنة    67البوابة القانونية ملحكمة النقض، قانون رقم   21 بإصدار قانون الرضيبة عىل 

 https://bit.ly/3cB3ILd ، 2016سبتمرب  7(ج) مكرر يف  35العدد  –الجريدة الرسمية 

https://bit.ly/39A0N36
https://bit.ly/3cB3ILd
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يساعد  م�  ر املنتج النهايئ فقط،  رضيبة املبيعات عىل سعتسدد    ،بين� عىل العكس من ذلك
 عىل تهرب الحلقات الوسيطة يف عمليات اإلنتاج من اإلمساك بالدفاتر املحاسبية. 

، تطبق عىل 1991في� يخص السلع والخدمات؛ فإن رضيبة املبيعات منذ استحداثها يف عام  
الخدمات منها، وعىل بعض  استثني  ما  إال  الصناعية  القيم   ؛السلع  املضافة  بين� رضيبة  ة 

تطبق عىل كل السلع والخدمات إال ما استثني منها. ترى الحكومة ذلك األمر ميزة تحسب  
ك� رصح بذلك رئيس مصلحة الرضائب، يف لقائه عىل شبكة   ،لصالح رضيبة القيمة املضافة 

 . يف ح� أن ذلك األمر يعترب مبثابة حمل عىل كاهل املواطن�. 22 تلفزيون «الحياة»

 لقانون:  إيجابيات ا

من   األف جنيه، ما يعني أن كثً�   500  عن  ت التي يقل حجم مبيعاتها السنويةآ إعفاء املنش
الصغ�ة واملتوسطة لن تدفع تلك الرضيبة. يف مقابل ذلك، اقرتحت دراسة صادرة   املنشآت

لكن الحكومة ارتأت    ؛23عن معهد التخطيط القومي أن يرتفع حد التسجيل إىل مليون جنيه
الحد،  ي أن نصف مل الصناعات عىل ذلك  اتحاد  ون جنيه أفضل. بجانب ذلك فقد اعرتض 

عىل �و القطاع غ�    مشجًعاى االتحاد وجود ذلك الحد  حيث ير   ؛ا الحكومة بإلغائه لبً امط
الرضيبي والتهرب  القول24الرسمي  و�كن  ذلك    .  عىل إن  املسيطرة  املجموعة  أن  بسبب 

االتحاد هي طبقة كبار املصنع�، لذلك فإنهم يرون أن يف ذلك تقديم ميزة لصغار املصنع� 
 عىل حسابهم.

 

اليوم« 22 «يوتيوب»،    -  »الحياة  الرضيبي،  االزدواج  متنع  املضافة  القيمة  رضيبة  الرضائب:  مصلحة  رئيس 

 https://bit.ly/32QdF2F 

التخطيط القومي،   23 القيمة املضافة، معهد  العامة عىل املبيعات إىل رضيبة  االنتقال من الرضيبة  العيسوي،  إبراهيم 

 https://bit.ly/2TmWbb5 ، القاهرة، 2014

اليوم»،     24 «املرصي  «خراب»،  الرضيبة  يعرتض:  الصناعات  اتحاد  كرم،  ،  2016ليو  يو   19ياسم� 

 https://bit.ly/2TqOdhn 

https://bit.ly/32QdF2F
https://bit.ly/2TmWbb5
https://bit.ly/2TqOdhn
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 أبرز االنتقادات: 

ات عىل مبدأ ذلك التحول يف البداية، ففي ح� تتجاهل الحكومة السعي تركزت أبرز االنتقاد
نحو فرض رضائب رأس�لية عىل البورصة أو رضائب ثروة عىل األغنياء، تتجه لفرض رضيبة 
غ� مبارشة عىل السلع والخدمات األساسية، ويتحملها املستهلك النهايئ، وبذلك يترضر منها  

 .أصحاب الدخول األد� أ�ا ترضر

أيًضا   القانون  املرصية    طالهمحتوى  للمبادرة  موقف  ورقة  رصدت  االنتقادات،  من  كث� 
 :25النقاط التالية يف�كن اختصارها و للحقوق الشخصية بعضها، 

اإلعفاء من الرضيبة: مل يفرق القانون ب� املصدر الذي يولد قيمة مضافة مرتفعة وقيمة   -1
ء املصدرين من الرضيبة؛ م� يؤدي إىل  مضافة منخفضة. فمن األمثلة عىل ذلك إعفا

دون خلق قيمة    ، تشجيع صناعات التغليف والتقفيل القامئة عىل است�اد كل املدخالت
 مضافة عالية. 

ولرئيس   -2 للوزير  موسعة  منح    مصلحةصالحيات  القانون يف  توسع مرشوع  الرضائب: 
صالحيات الرضائب  مصلحة  رئيس  وكذلك  املالية  تفت  ،وزير  أن  شأنها  الباب من  ح 

 للمحسوبية والفساد.
 احتواء املواد املتعلقة بالعقوبات عىل بنود تسهل عىل املمول� التهرب من الرضيبة.  -3
ا يف معدل الرضيبة املفروضة عىل  االستثناءات من الرضيبة: شهد جدول السلع انخفاضً  -4

  ةوأجهز   ،بوصة   16مثل التلفزيونات أكرب من    ،السلع املعمرة املوجهة إىل الرشائح األغنى
التي  السلع  تلك  عىل  الرضيبة  نسبة  زيادة  مقابل  يف  الفاخرة،  والتربيد  التكييف 

 تستخدمها الرشائح األفقر. 

  

 

  - أسامة دياب وسلمى حس� وطارق عبد العال، ورقة موقف مرشوع قانون الرضيبية عىل القيمة املضافة: التوقيت 25

الفقراء  - الهدف الوزير  -طعام  الشخصية،   -صالحيات  للحقوق  املرصية  املبادرة  األثر،  ،  2016أغسطس    تخفيف 
http://bit.ly/38oLzNl   

http://bit.ly/38oLzNl
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 هل كان صدور القانون نتيجة اتفاق مع مؤسسة دولية؟ 

الدويل للحصول عىل قرض   البنك  اتفاق مرص مع    ات مليار   3نعم؛ حيث كان من رشوط 
 إقرار قانون رضيبة القيمة املضافة.  ،دوالر

 أثر القانون: 

في� يخص عوائد رضيبة القيمة املضافة، مبراجعة البيانات املالية للموازنة العامة للدولة  
العام   املضافة منذ  القيمة  التايل حصيلة رضيبة  الجدول  املالية، يرصد  الصادرة عن وزارة 

 . 2019/2020وحتى العام املايل  2013/2014املايل 

 ) 1 –1 -1(جدول 
 2020/ 2019-2013/2014حصیلة ضر��ة الق�مة المضافة خالل األعوام  
 (�الملیون جن�ه)

إيرادات الرضيبة عىل القيمة  العام املايل
 املضافة 

العام   عن  الزيادة  نسبة 
 السابق

  (فعيل) 77,001 2014/  2013

 37 (فعيل) 105,532 2015/  2014

 13.75 (فعيل) 120,048 2016/  2015

 52.8 (فعيل) 183,471 2017/  2016

 42.5 (فعيل) 261,510 2018/  2017

 19.55 (متوقع)  312,641 2019/  2018

 16.64 (متوقع)  364,657 2020/  2019

تشیر لألعوام التي تقرر فیها تطبیق ضر��ة الق�مة المضافة، أما األعوام    ألرقام المظللةمالحظة: ا
 األخرى فهي لضر��ة المب�عات.
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، اعتماًدا على األرقام الواردة في الب�ان المالي عن مشروع الموازنة العامة  كاتبالمصدر: عمل ال
ع الموازنة العامة  ، و�ذلك الب�ان المالي عن مشرو 104  ، ص:2018/  2017للدولة للسنة المال�ة  
 . 110 ، ص: 2020/  2019للدولة للسنة المال�ة  

إيرادات رضيبة القيمة املضافة، ففي  يف  يتضح من الجدول السابق اضطراب نسبة الزيادات  
% يف العام  42.5تقل لتصل إىل    ت%، ثم ما لبث52تخطت نسبة الزيادة    2017/  2016عام  

لكن الالفت لالنتباه    ؛ 2019/  2018% يف العام املايل  19.55التايل، قبل أن تقل أكرث فتصل إىل  
%، فلو كان ذلك الرتاجع 16.64، وهي  2020/  2019نسبة الزيادة املتوقعة يف العام املايل  

لُعد ذلك مربرًا    ،بعض السلع  تزامن مع إعالن الحكومة أو الربملان تقليل نسبة الرضيبة عىل 
 لكن ذلك مل يحدث.   ؛ امنطقيًّ 

إن القول  �كن  ذلك  القيمة  ال  الرتاجع  ومن  رضيبة  إيرادات  زيادات  شهدته  الذي  حاد 
يعني فشل الحكومة يف تحقيق استمرارية توسع النظام الرضيبي. ك� يورد البنك   ،املضافة

التطبيق الجيدين للسياسات الرضيبية ينتج  أن الصياغة و   ،الدويل يف دليله لتبسيط الرضائب
عنه� نسب منطقية ومعقولة للرضائب، وحدوث ذلك يعكس أن الرضائب تم تصميمها  

 . 26وتنفيذها بطريقة سهلة التنفيذ من قِبل مصلحة الرضائب

 تعديل بعض أحكام قانون الرضيبة عىل الدخل:  -3

عىل الدخل الناتج عىل الرشكات   تُعرف رضيبة الدخل عىل أنها رضيبة تفرضها الحكومات
الرضائب بتقديم   وا أن يقوم دافعواألفراد داخل اختصاصها القضايئ، وذلك ما يستدعي قانونً 

. باإلضافة إىل ذلك، فإن رضيبة الدخل تحتل أهمية كب�ة ب�  27إقرارات سنوية عن دخولهم
  - ك� يتضح من اسمها-  اهأنواع الرضائب املختلفة، فهي من ناحية سهلة يف التحصيل، ك� أن

 

26  The World Bank, A Handbook for Tax Simplification, p.73, November 2009, 

http://bit.ly/2TqRsW2   

27 Investopedia, Income Tax, date of access: July 2019, http://bit.ly/38neGAr   

http://bit.ly/2TqRsW2
http://bit.ly/38neGAr
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؛ لذلك فهي ال تلقي بالحمل عىل الفقراء، هذا برشط أن يتم  تُستحق من شخص حقق دخًال 
 إعفاء العامل� أصحاب الرواتب القليلة. 

    تاريخ التعديالت:

. ك� عدل  2018-2014مرات يف الفرتة محل الدراسة    7تعدل قانون الرضيبة عىل الدخل  
 . 2018، والثانية عام  2015األوىل كانت يف عام    :مرت� الالئحة التنفيذية للقانون وزير املالية  

 :ك� ييل  تواريخ تلك التعديالت وكانت

 .2014 يونيو (حزيران) 30التعديل األول:  •

 . 2015أغسطس (آب)  20التعديل الثا�:  •

 . 2017يونيو (حزيران)  18التعديل الثالث:  •

 . 2017يونيو (حزيران)  21: الرابعالتعديل  •

 .2018أبريل (نيسان)  23: الخامسالتعديل  •

 .2018يونيو (حزيران)  23: السادسالتعديل  •

 . 2018 يونيو (حزيران) 24: السابعالتعديل  •

تخبطً و  التعديالت  كرثة  و   اتعكس  القانون.  تجاه  ما  النقاط  بدرجة  إبراز  الكتاب  سيحاول 
 التغ�ات التي طرأت عىل القانون. أبرز املتعلقة بتلك التعديالت، ملعرفة 

  



  2004الفصل األول: تاریخ اإلصالحات الضریبیة يف مصر منذ 

35 

 :سبب التعديل

وجد عديد من األسباب التي دفعت إىل كل تلك التعديالت. منها تعديل الحدود الدنيا ي
للرواتب التي تستحق الرضيبة؛ حيث تم تعديلها ثالث مرات خالل الفرتة محل الدراسة، 

 . 2018و، 2017و،  2015وذلك يف األعوام: 

إلغاء رض فإن  الدمغة  كذلك  واستبدال رضيبة  الرأس�لية،  األرباح  من  بها،  يبة  أيًضا  كان 
 لنقاش أسباب التعديل وآثاره.  يتم تخصيص مساحة مستقلةأسباب تعديل القانون، وسوف  

 إيجابيات القانون:

يرى بعض املؤيدين للقانون أن التعديالت التي طرأت عىل القانون، من شأنها إضعاف حافز  
ناخ االستث�ر، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل زيادة الحصيلة الرضيبية، وهو  التهرب وتحس� م

مليار جنيه يف العام املايل   253ما تجىل يف زيادة حصيلة الرضيبة عىل الدخل، لتصل إىل  
2018 /201928. 

 أبرز االنتقادات: 

الدخل من أبرز  تعد مسألة كرثة تعديل الحدود الدنيا للرواتب التي تستحق عليها رضيبة  
نقاط ضعف القانون، فل�ذا ال يتم تحديد زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم أو خالفه. أيًضا  

لكنها   ؛تطرح هذه النقطة مسألة أخرى يف غاية األهمية، وهي الحد األد� لألجور يف مرص
 ؛ لذا لن يتم الحديث عنها. كتابليست داخل نطاق ال

 8000حدد القانون ذلك الدخل بـيف الوقت الحايل،  ة؛  في� يخص الدخل املُعَفى من الرضيب
دوالر يوميًّا،    1.9جنيه شهريًّا، وباستحضار أن خط الفقر الدويل هو    667جنيه سنويًّا، أي  

  940.5  -667جنيه شهريًّا؛ وهو ما يعني أن من يحصل عىل راتب يرتاوح ب�    940.5أي  

 

السياسات  28 الحالية وأفق لإلصالحات، املركز املرصي لدراسات  املالية والنقدية  الوهاب، قراءة للسياسات  أحمد عبد 

  http://bit.ly/2uXVDiA، 2018العامة، صادر عن برنامج الحرية االقتصادية، 

http://bit.ly/2uXVDiA


 املأزق وُسبل الخروج .. الضرائب والتضخم يف مصر ||محمد عباس 

36 

� ُمعَفى من رضيبة الدخل. وهذا يرسي  جنيه، هو دوليًّا تحت خط الفقر؛ لكنه يف مرص غ
   فقط عىل املوظف غ� املتزوج الذي ال يكفل إال نفسه.

 : بها الرتاجع عن رضيبة األرباح الرأس�لية، واستبدالها رضيبة الدمغة

يونيو    30كجزء من التعديالت التي شهدها قانون الرضيبة عىل الدخل، أصدر السييس يف  
% عىل 10، نص عىل فرض رضيبة بواقع  2014لسنة    53ون رقم  قراًرا بقان  2014(حزيران)  

بالبورصة النقدية  والتوزيعات  الرأس�لية  مصلحة  29األرباح  رئيس  رصح  األثناء،  تلك  يف   .
  ات مليار   10ـأن العوائد املتوقعة من الرضيبة تقدر بب  ،الرضائب السابق مصطفى عبد القادر

 جنيه سنويًّا.  

الرضيبة اعرتاض كث� من املستثمرين؛ وكنتيجة لذلك تراجعت الحكومة عن أثار إقرار تلك  
. قدر حينها  2017تطبيق الرضيبة، واكتفت بتعديل قانون رضيبة الدمغة يف مارس (آذار)  

 وزير املالية عمرو الجارحي أن أرباحها ستكون مليار جنيه. 

رأس� أصول  الترصف يف  عند  الرأس�لية  األرباح  أو  تُحتسب رضيبة  البيع  عن طريق  لية 
عىل    توليس   ، املقايضة. بالطبع تكون الرضيبة عن الربح الناتج عن عملية البيع أو املقايضة

نتيجة    ا  إذا حققت رشكة أرباحً جدت. فمثًال إج�يل سعر األصل، ويتم خصم الخسارة إن وُ 
  300  حققت خسائر قدرهانفسه  بيع أصول رأس�لية مبليون جنيه خالل عام، ويف العام  

تُقتطع الرضيبة عىل الفارق أخرىألف جنيه نتيجة بيع أصول رأس�لية   السنة  ؛ يف هذه 
 ألف جنيه.  700وهو  ،بينه�

بأهمية   تجادل  الدراسات  من  كث�  هناك  الرأس�لية؛  األرباح  بأهمية رضيبة  يتعلق  في� 
إليها يف العامل  وبحاجة  الرثوة،  توزيع  يف  العدالة  عدم  من  الحد  يف  الحادي    دورها  القرن 

 

العربية بالقانون رقم   29 الرسمي ملصلحة الرضائب املرصية، قرار رئيس جمهورية مرص  لسنة    53وزارة املالية، املوقع 

بالقانون رقم    2014 الصادر  الدخل  قانون الرضيبة عىل  الدمغة  ، وقانون رضيب2005لسنة    91بتعديل بعض أحكام  ة 
  http://bit.ly/2TEN04H، 2014يونيو  30، 1980لسنة  111الصادر بالقانون رقم 

http://bit.ly/2TEN04H


  2004ل: تاریخ اإلصالحات الضریبیة يف مصر منذ الفصل األو

37 

. لكن الحكومة املرصية ال تع� هذه الدراسات أهمية، فقامت تحت الضغط 30والعرشين 
تعديالت عىل رضيبة الدمغة بواقع  إىل    تغي�ها% عىل األرباح الرأس�لية، و 10بإلغاء رضيبة  

 يف األلف؛ وهو ما يعني استمرار سياسات ال تقود لنظام رضيبي عادل يف مرص.  1.25

 يالت تخص التعريفة الجمركية: تعد -4

، بإصدار  2018لسنة    419، القرار الجمهوري رقم  2018سبتمرب (أيلول)    9أصدر السييس يف  
 ،. تم تسويق تلك التعديالت عىل أنها سياسة جديدة لتشجيع التصدير31التعريفة الجمركية

ا بعض  عىل  التعديالت  تلك  انطوت  بالفعل  املحلية.  الصناعة  تحفز  أنها  لتخفيضات  ك� 
شملت   وكذلك  للبيئة.  منها  الصديقة  وباألخص  السيارات  أنواع  بعض  عىل  الجمركية 
يف   ستدخل  والتي  األولية،  السلع  بعض  عىل  الج�رك  نسب  تخفيضات  بعض  التعديالت 

بجانب إنشاء مجلس أعىل للتعريفة الجمركية برئاسة   ،عنارص اإلنتاج التي سيعاد تصديرها
ببح  يختص  املالية،  النظم وزير  الجمركية وتطوير  للتعريفة  املالمئة  التعديالت  ث واقرتاح 

الخاصة بها. لكن ذلك ال ينفي أن السبب الرئييس وراء تلك التعديالت هو أن يكون نظام  
؛ ملسايرة 2018/  2017مع النظام املنسق لتوصيف وتكويد البضائع    االج�رك املرصي متوافقً 

دولية جديدة تخص    أصنافإضافة    ت املستجدات عىل الساحة الدولية. ففي هذا اإلطار، مت
والفواكه الغذائية  (  ،السلع  العاملية  والزراعة  األغذية  منظمة  رأي  تعكس  )،  FAOوالتي 

إضافة بنود وتعديالت لبعض املنتجات    تيئ. ك� مت ألغراض الرقابة العاملية عىل األمن الغذا
وذلك تنفيًذا التفاقية استوكهومل وروتردام. بجانب ذلك    ،ملراقبتها دوليًّا  ةالكيميائية الخطر 

املنسق   النظام  بتعديالت  بنود دولية  استحداث  باإلضافة إىل كث� من    2017تم  لألدوية. 
 مرص الدولية.   اللتزاماتا التعديالت التي تم إقرارها وفقً 

 

30 Jennifer Bird-Pollan, Why Tax Wealth Transfers?: A Philosophical Analysis, Boston College Law 

Review, vol.3, Issue 3, Article 6, p: 880, 26 may 2016, http://bit.ly/38mbHIE   

القرار)،   31 (نص  الجمركية  التعريفة  بإصدار  جمهوري  قرار  اليوم،  املرصي  ،  2018سبتمرب    12بوابة 

http://bit.ly/39tE3Sw   

http://bit.ly/38mbHIE
http://bit.ly/39tE3Sw
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ن تلك التعديالت كانت يف األساس مرتبطة باتفاقيات دولية  إ �كن القول    ،من كل ما سبق
قامت مرص بالتوقيع عليها، لذا لزم من الناحية اإلجرائية القيام ببعض التعديالت يف النظام  

 الجمريك املرصي. 

بني �ط محدد للتصنيع  ما تحتاجه مرص لتشجيع الصناعة املحلية، وزيادة الصادرات؛ هو ت
التوجه التصديري. وبعد اختيار أحد  وإما  يناسب الفرتة الحالية، إما اإلحالل محل الواردات،  

العمل  الرضيبية، نحو هذا  الرضيبية منها وغ�  الدولة،  يتم توجيه كل سياسات  النمط� 
القول النمط. حيث �كن  ذلك  آليات  فإ   داخل  هناك  كانت  الجنيه،  تعويم  بعد  رصة  نه 

ها  ا لكن ذلك مل يحدث؛ حيث كشفت دراسة أجر   ؛ تاريخية للقفز بهيكل الصادرات يف مرص
بنك التسويات الدولية أسباب عدم ازدهار الصادرات يف األسواق الناشئة (والتي من ضمنها  
ضعف  بأن  السائد  االعتقاد  مع  يتناقض  ما  وهو  عمالتها،  قيمة  خفضت  والتي  مرص)، 

%  20. يف الحالة املرصية، زادت الصادرات بنسبة  32ة الصادراتالعمالت يزيد من تنافسي
لكن قطاع    ؛لكن ذلك يرجع بشكل رئييس إىل الصادرات النفطية   ؛مقارنًة مبا قبل التعويم

الضوء  بنسبة ضئيلة. يسلط البنك الدويل يف دراسة له    الصادرات غ� النفطية مل يزدد إال
 .33أسباب ذلكعىل 

  ؛ تم اإلفاضة يف الحديث عنهت، لذلك لن كتاب األسايس و موضوع اليف الحقيقة ليس هذا ه
 لكن كان من األهمية مبكان توضيح أصل املشكلة التي تعا� منها الصناعة يف مرص، وما

هو األكرث أهمية من إدخال بعض التعديالت عىل التعريفات   -شك  بال-لذي تحتاجه، والذي  ا
 الجمركية. 

 

 

32 BIS Annual Economic Report, II. Monetary policy frameworks in EMEs: inflation targeting, the 

exchange rate and financial stability, 30 June 2019, http://bit.ly/3cx0wQv  

33 The world bank, Egypt Economic Monitor, From Floating to Thriving: Taking Egypt’s Exports 

to New Levels, July 2019, http://bit.ly/38qwoTw   

http://bit.ly/3cx0wQv
http://bit.ly/38qwoTw


  2004الفصل األول: تاریخ اإلصالحات الضریبیة يف مصر منذ 

39 

 اإلصالح:لخص تجربة م

هدفت اإلصالحات إىل زيادة الحصيلة الرضيبية عن طريق البدء يف تحصيل الرضيبية عىل 
العقارات املبنية (الرضيبة العقارية) بعد تعديل القانون الخاص بها، وكذلك إىل إلغاء رضيبة 

، وكذلك القيام بتعديل بعض أحكام قانون  بها  رضيبة القيمة املضافة   واستبدال املبيعات  
األرباح ال رضيبة  إقرار  إىل  الحكومة  سعت  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة  الدخل.  عىل  رضيبة 

  الرأس�لية، ولكن بسبب اعرتاض مجتمع األع�ل عليها، فقد تقرر استبدال رضيبة الدمغة 
 . بها

،  2008-2004وم� ُعرض سابًقا يف معرض الحديث عن إصالحات م� تقدم،  كاتبويرى ال
الرضائ إصالح  فلسفة  يف  أن  القيام  2019-2014ب  إىل  منها  الرتقيع  عىل  قامئة  كانت   ،

الحكومة تُشجع املتهرب� من الرضائب عىل القيام بفتح   حقيقة. فلم نرَ   هيكليةبإصالحات  
في� يخص طريقة    تعديالت متس نظام جمع الرضائب، أو تعديًال   سجالت رضيبية، ومل نرَ 

يكن هناك   كذلك مل  الرضائب.  أنواع  ما حساب بعض  الرضائب. كل  لبعض نسب  خفض 
، وكذلك تطبيق  343536للمتهرب�  الرضائب  مصلحة  رؤساءانطوى عليه األمر هو تهديدات من  

 ألنواع جديدة من الرضائب. 

كل ذلك يؤكد ما يراه الكاتب. فهناك أمور أخرى تؤكد حاجة مرص إىل إصالح رضيبي شامل،  
� منها النظام الرضيبي املرصي، حتى  وهي وجود عديد من املشكالت الهيكلية التي يعا

 

   http://bit.ly/2To8GDhمساء،   dmc - رئيس مصلحة الرضائب: لدينا مشكلة يف االقتصاد غ� الرسمي «يوتيوب»، 34

الرضيبة35 دفع  من  املتهرب�  مع  التعامل  يف  نتهاون  لن  الرضائب:  مصلحة  رئيس  مساء،    dmc  -«يوتيوب»، 

http://bit.ly/2TCrSfA  

املشكالت الهيكلية يف نظام الرضائب يف مرص،  ال يربر الكاتب التهرب الرضيبي؛ لكن ملاذا ال تعمل الدولة عىل عالج   36

 حتى �كن التقليل من تلك الظاهرة بنسب ملحوظة؟

http://bit.ly/2To8GDh
http://bit.ly/2TCrSfA
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تشهده   الذي  الرتاجع  وكذلك  املتعاقبة،  الحكومات  تدعي  ك�  اإلصالح  من  موجت�  بعد 
 اإليرادات الرضيبية. 

 النظام الرضيبي املرصي بعد موجت� من اإلصالحات   مشكالت

نه  فإ ية،  بالرغم من الجهود الكث�ة التي قامت بها مرص مستهدفًة القيام بإصالحات رضيب
فوتت وما زالت تفوت عىل نفسها فرصة القيام بإصالحات رضيبية    مرص  �كن القول إن

تلك  التالية بعض  النقاط  الرضيبي. وتلخص  الهيكلية يف نظامها  املشكالت  حقيقة، لعالج 
 املشكالت:

 مشكالت يف نظام تجميع الرضائب  -أ

 :ةالرضائب يف مرص من خالل النقاط التالي�كن رصد بعض املشكالت املتعلقة بنظام تجميع  

 : قيام بعض الرشكات بالتعديل يف قوامئها املالية لتقليل األرباح -1

املحاسب القانو� للرشكة بالتعديل يف القوائم املالية السنوية قيام  ينترش يف مرص أسلوب  
تظهر أرباح الرشكة    بحيث  -بشكل رئييس قامئة املركز املايل (امليزانية) وقامئة الدخل-للرشكة  

يف تلك القوائم أقل من األرباح التي حققتها الرشكة عىل أرض الواقع. وبذلك تكون الرشكة  
ُملزمة بدفع رضائب أقل من الرضائب التي يجب أن تدفعها. من الصعوبة مبكان تحديد  

فصاح  ألن الرشكات التي تقوم بذلك بالطبع ترفض اإل   ؛النسبة الحقيقية النتشار هذا األسلوب
داخل مجتمع    معروفلكن هذا األسلوب    ؛عن ذلك، وإال فإنها ستتعرض للمساءلة القانونية 

 من الرشكات تقوم به.   اأن كثً� باألع�ل 

تستطيع وزارة املالية ومصلحة الرضائب التغلب عىل ذلك السلوك، عن طريق إقرار الشمول  
تكون الرشكات    ،لكرتو� للدفع والتحصيلأنه القيام بعمل نظام إباملايل. يُعرف الشمول املايل  

آالف جنيه   5واألفراد ُملزم� بالتعامل من خالله إذا زادت املعاملة املادية عن حد مع� (
مثًال)، وبذلك تكون الدولة ممثلة يف وزارة املالية عىل علم باملعامالت املادية، ووجود ذلك  

التعديل يف قوامئها املالية. يف هذا    بحيث �نعها من  ؛النظام سيقف حاجزًا أمام الرشكات 
 » تعزيز الشمول املايل.2030اإلطار، تستهدف اسرتاتيجية التنمية املستدامة «رؤية مرص 



  2004الفصل األول: تاریخ اإلصالحات الضریبیة يف مصر منذ 

41 

إنشاء املجلس    بجهود عديدة يف هذا امللف؛ حيث كان منها يف هذا اإلطار، قامت مرص  
بهدف    ،ة للبنوكالقومي للمدفوعات، ك� أصدر البنك املركزي تعلي�ت بفتح فروع صغ� 

التوسع يف تقديم الخدمات املرصفية للرشكات الصغ�ة واملتوسطة. لكن كل هذه املجهودات 
أنه لن يحدث تغ� كب�   كاتبويرى ال  .مل ينتج عنها حتى اآلن تأسيس نظام للشمول املايل

 للمدفوعات.  اواحدً  اأقرت مرص نظامً  ايف سلوك الرشكات، إال إذ

 الرضائب رشوة نظ� تغاضيه عن بعض املخالفات: تقايض مأمور  -2

ملأموري الرضائب، نظ� تغاضيهم عن بعض املخالفات. يف هذا   ىشيشيع يف مرص تقديم الرِّ 
الدويل أن رشكة   (Enterprise Surveys) السياق، رصد مرشوع البنك  الذي يرشف عليه 

ا أن يقوموا بتقديم  واحدة من كل سبع رشكات تم إجراء استبيان معهم، يتوقع موظفوه
% من الرشكات يتوقع موظفوها  13. هذا يعني أن  37هدايا ملأمور الرضائب أثناء االجت�عات

املفتش عن   أو  املأمور  تغايض  بالطبع نظ�  تكون  والتي  الهدايا،  بتقديم هذه  يقوموا  أن 
 .38%1.7ن  بعض املخالفات. يف ح� أن هذه النسبة يف بلد متر بأزمة اقتصادية كب�ة كاليونا

 :طول وتعقيد إجراءات تحصيل الرضائب -3

  مثل،  2004رصد كث� من الدراسات إيجابيات اإلصالحات الرضيبية التي بدأتها مرص يف عام  
وهي   ،توحيد القيمة الرضيبية؛ حيث صارت جميع الرشكات تخضع لقيمة واحدة للرضيبة 

 خر. % عىل أرباحها، بعد أن كانت النسبة تختلف من نشاط آل 20

 ،مل تُفلح فيه مرص حتى اآلن رغم كل اإلصالحات الرضيبية التي تُعلن عنها  اهناك أمًر لكن  
) الرضائب؛ حيث رصد مرشوع  ) Doing Businessوهو طول وتعقيد إجراءات تحصيل 

الدويل البنك  أنشأه  أن   ،الذي  األع�ل،  أنشطة  تقرير سهولة م�رسة  والذي يصدر سنويًّا 

 

37 The world Bank, Enterprise Surveys, Egypt, Arab Rep. (2016), http://bit.ly/2xeUu7b   

38 The world Bank, Enterprise Surveys, Greece (2018), http://bit.ly/2x4mgD0  

http://bit.ly/2xeUu7b
http://bit.ly/2x4mgD0
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تحت املتوسط  الرشكات يف مرص  الرضيبية  392اج يف  أن 39ساعة إلمتام معامالتها  . يف ح� 
هو   أفريقيا  األوسط وش�ل  الرشق  منطقة  يف  فقط  196.7املتوسط  إلمتام    ، ساعة  وذلك 

من الوقت    ايف اإلجراءات، يُضيع كثً�   اشديدً   ا. يعني ذلك أن هناك تعقيدً 40نفسها  املهمة
 عىل املمول� والعامل� يف مصلحة الرضائب.  

أنها تسعى إلقرار مرشوع اإلجراءات الرضيبية املوحدة السياق  الحكومة يف هذا    ؛ أعلنت 
ش اآلن تحت قبة الربملان ال  لكن مرشوع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء، والذي يُناقَ 

ة تعقيد إجراءات تحصيل الرضائب  يحتوي عىل أي تغي�ات هيكلية تساهم يف حل مشكل
 يف مرص.

 مشكالت متعلقة بفلسفة صياغة القوان� الرضيبية  -ب

لإلصالحات الرضيبية التي اتخذتها مرص يف الفرتة   ذُكرت آنًفابالرغم من اإليجابيات التي  
غ�  فإ ،  2004-2008 الرضائب  نسبة  زيادة  عىل  اعتمدت  أيًضا  حساب  املنها  عىل  بارشة 

امل غ�  الرضائب  الرضائب  نسبة  زيادة  التايل  الجدول  يوضح  إج�يل  املبارشة.  من  بارشة 
 .2011/ 2010 - 2006/2007الحصيلة الرضيبية خالل األعوام املالية 

  

 

39 World Bank Group, Doing Business 2018, Report, p. 158, http://bit.ly/32PpNko  

40 The World Bank, Paying Taxes, http://bit.ly/2Tr7WgS  

http://bit.ly/32PpNko
http://bit.ly/2Tr7WgS
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 ) 2 –1 -1(جدول 
 2010/2011 –  2006/2007اإلیرادات الضر�ب�ة خالل الفترة   

 

 .Somaya Ahmed Aly Abdel-Mowla, op citاملصدر: 

الجدوليتضح   املبارشة  السابق  من  غ�  الرضائب  نسبة  استحضار  ،زيادة  بعض  أن    مع 
ألن    ؛رضائب غ� عادلة اجت�عيًّاقد تكون  الرضائب غ� املبارشة  النظريات تجادل يف أن  

  .يكون سلبيًّا أكرث الطبقات صاحبة الدخول املنخفضةتأث�ها عىل 

دراسات كمية أو وصفية تدرس العالقة    ، ال توجد 41ويف ظل ارتفاع معدالت الفقر يف مرص
املتصاعدة يف مرص؛ ولذا يدعو  الفقر  التوسع يف فرض رضائب غ� مبارشة ومعدالت  ب� 
الكاتب وزارة املالية، وكذا بقية األجهزة الحكومية، كالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  

حث يف ذلك الحقل، من أجل معرفة  ، إىل الب وغ�ه، باإلضافة إىل مجلس النواب، واألكاد�ي�
هل مثة عالقة أم ال. وإذا كانت هناك، فكيف للدولة بالتعاون مع مجلس النواب أن تعدل  

 

أشار بحث الدخل واإلنفاق الذي يصدره الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إىل ارتفاع نسبة الفقراء يف مرص يف  41

مليون    32%؛ وهو ما يعني أن تعداد الفقراء يف مرص يتجاوز  27.8%، بعد أن كانت  32.5، لتصل إىل  2017/2018عام  
% للفرتة نفسها. بجانب ذلك فقد أشار البنك  6.2% إىل  5.3دقع من  مواطن، باإلضافة إىل ذلك ارتفعت نسبة الفقر امل

 % من املرصي� إما فقراء وإما معرضون للفقر.  60الدويل إىل أن 
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من فلسفة القوان� الرضيبية؛ بحيث ال تساهم الرضائب يف زيادة معاناة الطبقات الفق�ة  
 يف مرص.

التي أصدرها املركز املرصي    يف هذا السياق أيًضا، يش� الكاتب إىل بعض الدراسات املهمة 
  وجهة من  العدالة الرضيبية يف مرص  للحقوق االقتصادية واالجت�عية، والتي تعترب دراسة «

من أهمها؛ حيث قام كاتبها «رضا عيىس» بكث� من الجهود يف بيان  42»دافع الرضائب  نظر
سة «عبد الفتاح  أوجه عدم العدالة يف النظام الرضيبي املرصي. بجانب ذلك هناك أيًضا درا

 .43»السياسة الرضيبية والعدالة االجت�عية يف مرصالجبايل»، التي بعنوان «

 ؤرشات الدالة عىل تراجع اإليرادات الرضيبية امل

الرضيبية يف مرص،   اإليرادات  تراجع كب� يف  املشكالت وغ�ها إىل حدوث  أدت كل هذه 
 و�كن مالحظة هذا الرتاجع من خالل ثالثة مؤرشات، هي:  

 عدم القدرة عىل جمع اإليرادات الرضيبية املستهدفة: -أ

الثا�)، يناير (كانون  الذي مرت به مرص يف أعقاب ثورة  التباطؤ االقتصادي  عىل    انعكس 
املالية   البيانات  فبمراجعة  الرضيبية.  اإليرادات  مستهدفات  تحقيق  املالية يف  وزارة  قدرة 
أنه   يتب�  الختامي؛  بالحساب  للدولة ومقارنتها  العامة  للموازنة  املالية  الصادرة عن وزارة 
الذي   الرضيبة  الحصيلة  مستهدف  تحقيق  املالية  وزارة  تستطع  مل  يناير  ثورة  اندالع  منذ 

و�كن مالحظة -2017/2018هو العام املايل  -عه يف املوازنة العامة إال يف عام مايل واحد  تتوق
 ذلك من خالل الجدول التايل: 

 

 https://bit.ly/2PO2KBh �كن الوصول إليه من خالل الرابط:  42

 https://bit.ly/2wrdEGk �كن الوصول إليه من خالل الرابط:  43

https://bit.ly/2PO2KBh
https://bit.ly/2wrdEGk
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 )3  -1 -1(جدول 
تطور حصیلة الضرائب بین المستهدف والفعلي خالل األعوام المال�ة  

2010/2011-2018 /2019 

 (�الملیون جن�ه)
 السنة املالية  موازنة فعيل

�و  معدل 
الحصيلة 
الرضيبية  

السنة   عن 
 السابقة % 

إىل   النسبة 
الناتج 

 املحيل %

إىل   القيمة  النسبة 
الناتج 

 املحيل %

 القيمة 

12.7 14 192,072 14.6 200,424 2010/2011 

8 13.4 207,410 15 232,232 2001/2012 

21.1 13.6 251,119 14.5 266,905 2012/2013 

3.7 12.4 260,288 17.1 358,729 2013/2014 

17.5 12.6 305,957 15 364,290 2014/2015 

15.2 13 352,315 15.6 422,427 2015/2016 

31.1 13.3 462,007 18 624,194 2016/2017 
36.2 14.3 629,302 14.7 603,918 2017/2018 

20.8 14.5 759,948 14.7 770,280 2018/2019 

   13.9 856,616 2019/2020 

وزارة المال�ة، جمهور�ة مصر العر��ة، الب�ان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة  المصدر:  
   https://bit.ly/2wvm4wq، 112، ص:2020/ 2019للسنة المال�ة 

https://bit.ly/2wvm4wq
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تحقق إيرادات رضيبية أقل م� تستهدفه،  ا ما كانت  يتضح من الجدول السابق أن مرص دامئً 
لكن تجدر    ؛ 2017/2018ستثنى من ذلك العام املايل  . ويُ 2010/2011وذلك منذ العام املايل  

له   السابق  العام  عن  يقل  العام  ذلك  يف  الرضيبية  الحصيلة  مستهدف  أن  إىل  اإلشارة 
مات االستفهام.  ويطرح ذلك الخفض كث�ًا من عال   مليار جنيه.  20.3بحوايل    2016/2017

ويرى الكاتب أن السبب الذي دفع الحكومة إىل إقرار ذلك الخفض هو عدم الرغبة يف أن 
يتسع الفارق ب� املستهدف واملتوقع؛ حيث إنه مبراجعة الجدول نفسه يتب� أن الفارق ب� 

العام املايل   .  مليار جنيه  162بلغ    2017/ 2016املستهدف واملتوقع للحصيلة الرضيبية يف 
وحتى ال يتكرر ظهور ذلك الفارق الكب� آثرت الحكومة تقليل املستهدف الرضيبي للعام 

 . 2017/2018املايل 

ي تحدده الحكومة يف األصل، والذي ال تنجح  ذهنا تجدر اإلشارة إىل أن املستهدف ال  ،أيًضا
ويتناول    .تدنٍّ نجد أنه مفس   ،اه ببعض الدول النامية، أو الدول املتقدمةيف تنفيذه، إذا قارنَّ 

 العنرص القادم بيان ذلك. 

 انخفاض اإليرادات الرضيبية كنسبة من الناتج املحيل اإلج�يل:  -ب

يُعرف عن الدول النامية أن نسبة اإليرادات الرضيبية إىل الناتج املحيل اإلج�يل أو الدخل 
من    % 15  من البلدان النامية تحصل عىل  %50املحيل، يف األغلب تكون منخفضة. فمثًال:  

إج�يل دخلها املحيل من الرضائب. وعىل النقيض من ذلك، فإن هذا املتوسط يبلغ يف بلدان 
   .44%34منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حوايل 

رضائب محصلة    ليست مرص استثناء من ذلك، فبالرغم من احتواء الحصيلة الرضيبية عىل
وكذلك    ،قطاع البرتول والبنك املركزي وقناة السويسك  ،من جهات سيادية أو مملوكة للدولة

 

44 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Revenue Statistics - OECD 

countries: Comparative tables, http://bit.ly/38lprDj  

http://bit.ly/38lprDj
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الحكومية والسندات  األذون  عوائد  عىل  املحيل الرضائب  الناتج  إىل  الرضائب  نسبة  فإن   ،
 ).1اإلج�يل أو الدخل املحيل تعد منخفضة، وذلك عىل النحو الذي بينه الجدول (

 تسجيل مرص ملركز متأخر يف مؤرش دفع الرضائب:  -ج

مرص عادة مركزًا متأخرًا يف مؤرش دفع الرضائب، الذي يعد مؤًرشا فرعيًّا ضمن إطار  تسجل 
 مؤرش سهولة م�رسة األع�ل، الذي يصدره البنك الدويل سنويًّا.

، ثم  162عامليًّا، ثم تراجعت يف الرتتيب لتصل إىل    151املركز    2016سجلت مرص يف عام  
. وهو ما يعني أن مرص دامئًا ما تكون يف  47  ، 46  ،16745استمرت يف الرتاجع لتصل إىل املركز  

الربع األخ� يف الرتتيب عامليًّا. باإلضافة إىل ذلك، فإن املؤرشات الفرعية التي يرصدها املؤرش 
الالزمة  الساعات  مثًال عدد  يقل.  ثابت وبعضها  بعضها  أساسه،  تحدد درجتها عىل  والتي 

 ساعة.  392الثالثة أعوام ظل ثابتًا عند للرشكات لحساب الرضائب ودفعها، يف 

نظامها   يف  هيكلية  إلصالحات  مرص  تدش�  أهمية  وغ�ها  الثالثة  املؤرشات  هذه  تؤكد 
الذي أشار فيه الوقت  الدراسات  الرضيبي. وأنه يف  العمل عىل عالج إىل أهمية    كث� من 

الهيكلية اإلصالحات    املشكالت  من  األوىل  الفرتة  تتوجه  2008-2004بعد  أن  من  بدًال   ،
لت الحل األسهل وهو القيام ببعض التعديالت، ونتيجة لذلك �كن    الحكومات إىل ذلك، فضَّ

إن مرص بإصالحات رضيبية حقيقية.    القول  للقيام  أخرى  نفسها فرصة  ف�  أضاعت عىل 
نحو تحقيق نظام رضيبي عادل،    ي، ومل تسعَ اإلصالحات مل متس هيكل النظام الرضيب  دامت

 

45  World Bank Group, Doing Business 2016, A World Bank Group Flagship Report, 

http://bit.ly/39pHTvZ  

46  World Bank Group, Doing Business 2017, A World Bank Group Flagship Report, 

http://bit.ly/2TCOZqi  

47  World Bank Group, Doing Business 2018, A World Bank Group Flagship Report, 

http://bit.ly/32PpNko  

http://bit.ly/39pHTvZ
http://bit.ly/2TCOZqi
http://bit.ly/32PpNko
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، فال �كن  عن طريق بعض التعديالت الشكلية  واستهدفت فقط زيادة الحصيلة الرضيبية
 .  وصفها بأنها عىل الطريق الصحيح
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توصل الفصل السابق إىل أهمية قيام مرص بإصالحات هيكلية يف نظامها الرضيبي. ومن  
الواقع ويطرح حلوًال عملية، ونظرًا لكون مرص  العلمي متسًقا مع  البحث  أجل أن يكون 
العامل من مشكالت في� يخص أنظمتها   النامية حول  الدول  دولة نامية تعا� م� تعانيه 

ا من  كان  النظم  الرضيبية،  موضوع  تناولت  التي  االقتصادية  األدبيات  يف  البحث  ملفيد 
نتعرف من  تكون مبثابة دليل  النامية؛ ليك  الدول  الرضيبي يف  الرضيبية وتجارب اإلصالح 
خالله عىل ما توصلت إليه الدول النامية حول العامل يف إصالح األنظمة الرضيبية لديها. مع  

علوم االجت�عية ال تُستنسخ، ولكن �كن للدول ذات  التأكيد عىل أن التجارب يف حقل ال
الظروف املتشابهة أن يتعلم بعضها من بعض. وبعد أن يتم بحث األدبيات الخاصة باإلصالح  
الرضيبي يف الدول النامية، يستعرض الكتاب تجارب بعض من تلك الدول، والتي تفيد يف 

 ح الرضيبي يف مرص. السياق املرصي، ثم يورد الكتاب بعض التوصيات لإلصال 

 التحديات التي تواجه الدول النامية يف صياغة سياساتها الرضيبية 

من  كث�  يكتنفه  أمرًا  النامية  الدول  يف  كفاءة  وذات  عادلة  رضيبية  سياسة  صياغة  تعد 
التحديات. ومن املهم معرفة أبرزها؛ حتى يتسنى لواضعي تلك السياسات التغلب عليها.  

 التالية بعًضا من تلك التحديات: ترصد النقاط 

غ�   -1 الصغ�ة  املشاريع  أو  الزراعة  مجال  يف  تعمل  النامية  البلدان  يف  الع�لة  معظم 
الرسمية؛ والعاملون يف هذه املجاالت يف الدول النامية عادًة، إما يتلقون رواتبهم بشكل غ�  

الصعوبة فمن  لذا  املحاسبية»؛  السجالت  «خارج  نقًدا  وإما  وعاء    منتظم  حساب  مبكان 
 الرضيبة عىل الدخل، ومن ثم تحصيلها. 
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عىل    -2 الرضائب  ليشمل  أيًضا،  النامية  الدول  يف  الرسمي  غ�  االقتصاد  توسع  تأث�  �تد 
االستهالك؛ حيث إنه نظرًا لتوسع االقتصاد غ� الرسمي، يقوم كث� من املواطن� باإلنفاق  

، يف مشاريع ال متلك سجالت رضيبية؛ لذا من عىل احتياجاتهم من الطعام والرشاب وغ�ها 
النامية بحساب وعاء الرضائب عىل االستهالك،  الدول  الحكومات يف  الصعوبة مبكان قيام 

 . 1ومن ثم تحصيلها أيًضا

ليك تتحقق الكفاءة يف اإلدارة الرضيبية؛ يلزم وجود فئة من العامل� تتمتع بحظ وافر   -3
زم وجود نظام شمول مايل يحتوي كل املعامالت املالية  من التعليم والتدريب، وكذلك يل

التي تتم داخل الدولة. هذه العوامل وما يتصل بها ال توجد يف الدول النامية؛ لذا تسلك  
الحكومات أسهل الطرق، فتعمل عىل تطوير النظم الرضيبية التي تسمح لها باالستفادة من  

 معقولة وحديثة وذات كفاءة. املتاحة، بدًال من إقامة نظم رضيبية  تالخيارا

مع استحضار أن الطبقات    ،يغلب يف البلدان النامية طابع عدم التكافؤ يف توزيع الدخل  -4
الغنية يف املجتمع متلك نفوذًا سياسيًّا �كنها من إلغاء أي رضائب يرونها متثل تهديًدا لهم،  

 م� �ثل عقبة كب�ة أمام الوصول لنظام رضيبي عادل. 

انخفاض مستوى الدخل القومي ونصيب  قتصاديات الدول النامية بشكل عام بـ«تتسم ا  -5
املمكن  الرضيبية  الواردات  انخفاض  إىل  بالتأكيد  الذي يؤدي  األمر  الفرد منه بشكل عام، 

مستوى دخل الفرد من الدخل  عىل  فإيرادات الدولة الرضيبية تعتمد بشكل مطرد    تحصيلها،
التي   فالبلدان  السنوي.  الالقومي  السنوي فيها مرتفعً فيكون متوسط دخل  ما    ا،رد  عادة 

تكون فيها نسبة الرضائب إىل الدخل القومي أعىل من تلك البلدان التي يكون فيها متوسط  

 

اقتصادية   1 الدويل، قضايا  البلدان النامية والسياسة الرضيبية، صندوق النقد  النرش  27فيتو تانزي وهاول زي،  ، تاريخ 

0120 ، http://bit.ly/2Tmq0Zp 

http://bit.ly/2Tmq0Zp
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ا، ويستثنى من هذه القاعدة معظم الدول الخليجية العربية  دخل الفرد السنوي منخفضً 
 .2»النفطية

لنامية بعدم الودية قد يدفع بعض طبقات املجتمع  اتسام االقتصاد السيايس يف الدول ا  -6
يعني   ال. وهنا تجدر اإلشارة إىل أنه  3إىل عدم قبول إصالحات رضيبية يتوجب القيام بها

فقط، ففي بعض الحاالت    ذلك الرفض بالرضورة استئثار تلك الطبقات مبصالحها الشخصية
ها ال تشعر بأي أثر للرضيبة  قد يصدر ذلك الرفض من طبقات متوسطة أو فق�ة، تتوقع أن

املُراد إقرارها، وقد ينبع ذلك الرفض من عدم إدراك أهمية الرضائب، أو انتشار الفساد يف  
الحكومية  يُشعر املواطن� بأن تلك األموال ستستفيد منها اإلدارة  الحكومية؛ م�  الدوائر 

 فقط. 

ثقة هي جزء مهم يف املعادلة.  العىل ذلك فتقول: «  ا تعلق وزيرة املالية السابقة إلندونيسي
بدد  ال أحد يحب دفع الرضائب، وهذا النفور ال ينمو إال إذا شعر الناس بأن مساه�تهم تُ 

رسق. إن اإلصالحات الرضيبية جزء حيوي من بناء مجتمعات املساواة التي تحرتم فيها  أو تُ 
لسليم، وح�ية الفقراء و�كنها أن تساعد الحكومات عىل اإلنفاق ا  والقوان�،النخبة النظام  

 .4»واملحتاج�، مع محاربة الفساد يف الوقت نفسه 

 

 ، ب�وت. 2006خليل حس�، السياسات العامة، دار املنهل اللبنا�،  2

3 Lilian Wangui Kariba, An Analysis Of Tax Reform Policies And Tax Revenues In Kenya, A 

Management Research Project Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirement For The Award 
Of Master Of Business Administration, University Of Nairobi, October, 2011, http://bit.ly/3auQy0o  

أبريل   4 الدويل،  البنك  مدونات  عادلة،  رضيبية  نظم  إىل  الحاجة  تؤكد  بن�  وثائق  إندراوايت،  موليا�  ، 2016رسي 

 http://bit.ly/2vEOEve 

http://bit.ly/3auQy0o
http://bit.ly/2vEOEve
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دراسة لصندوق النقد الدويل، أن السياسة الرضيبية   رى ت ؛هذه األسباب وغ�ها نتيجة لكل 
 .5يف البلدان النامية هي يف الغالب فن استخدام املمكن أكرث منه السعي وراء األمثل

 اإلطار النظري لصياغة سياسات رضيبية عادلة يف الدول النامية 

- ها الرضيبية  يف إطار التحديات الكب�ة التي تقف عقبة أمام الدول النامية إلصالح أنظمت
سلك كث� من الدول النامية عىل مدار العقود  -التي اهتم العنرص السابق بذكر بعض منها

املاضية كث�ًا من تجارب اإلصالح الرضيبي، بعضها كلل بالنجاح، والبعض اآلخر مل يقدر سوى 
طر  عىل زيادة الحصيلة الرضيبية بنسب ضئيلة؛ ولذلك سع كث� من الدراسات إىل صياغة أُ 

يتوجب عىل  الذي  وما  النامية،  الدول  يف  عادلة  سياسات رضيبة  لصياغة  مقرتحة  نظرية 
الدول النامية فعله ليك تتكمن من صياغة نظم رضيبية عادلة، ويف الوقت نفسه تنجح يف  

 مساعيها لإلصالح الرضيبي. 

 سيتم تناولها من خالل عنرصين، وه� كالتايل: 

اإلصالح الرضيبي: وفيه سيتم الحديث عن أهم االعتبارات لسياسات    االعتبارات النظرية  -أ
 . اإليرادات الرضيبية ، وتكويناإليرادات الرضيبية النظرية الخاصة بكل من مستوى

عند صياغة سياسات رضيبية عادلة يف الدول النامية: وفيه يتم    امراعاتهنبغي  تمبادئ    -ب
املهم   من  التي  املبادئ  بعض  الدول    دعن  امراعاتهاستعراض  يف  سياسات رضيبية  صياغة 

 النامية. 

 االعتبارات النظرية لسياسات اإلصالح الرضيبي  -أ

ا يف غاية األهمية،  تعد قضية تحديد أهم االعتبارات النظرية قبل صياغة قوان� الرضائب أمًر 
يجدر بها أن تقوم بتحصيلها، فإنها    فقبل أن تقوم دولة ما بتحديد النسبة الرضيبية التي 

 

 ذكره. فيتو تانزي وهاول زي، البلدان النامية والسياسة الرضيبية، مرجع سبق 5
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تقف لتسأل نفسها: ما هي نسبة رضيبة القيمة املضافة التي �كن أن نحصلها، بحيث ال  
ا؛  قليلة جدًّ أو تكون  اقتصادي.  فتساهم دون قصد يف إحداث ركود  ا؛    تكون مرتفعة جدًّ

 فيضيع عىل الدولة إيرادات كان من املمكن تحصيلها. 

الرضيبية  اإليرادات  مستهدف  وكذلك  الرضائب،  أنواع  مختلف  عىل  األمر  هذا  ينسحب 
اإليرادات  مستوى  بخصوص  هذا  اإلج�يل.  املحيل  الناتج  إىل  الرضائب  نسبة  أي  بالكلية، 

 الرضيبية. 

رص املعني بنسبة كل رضيبة إىل إج�يل  أما ما يخص تكوين اإليرادات الرضيبية، فهو العن
الرضائب  عىل  كليًّا  االعت�د  بالدولة  يجدر  هل  املثال:  سبيل  عىل  املستهدفة.  الحصيلة 

 املبارشة، أم الرضائب غ� املبارشة، أم تجمع بينه�؟ 

إذا قررت الجمع بينه�، فهل تكون نصف الحصيلة الرضيبية رضائب مبارشة، ونصفها اآلخر 
مبارشة، أم يكون النصيب األكرب للرضائب املبارشة عىل حساب غ� املبارشة، أو   رضائب غ�

 العكس؟

اليش األمور وإن بدت نظرية بعض  الدول األخرى  ءهذه  ، فإن فهمها، والنظر يف تجارب 
تكون   ال  فح�  مبكان؛  األهمية  من  الخصوص  هذا  يف  األدبيات  إليه  توصلت  ما  ومعرفة 

يف أذهان القامئ� عىل صياغة قوان� الرضائب، نجد أن قوان�    االعتبارات النظرية واضحة
الرضائب غ� متسقة بعضها مع بعض، وكذلك نجد أن محاوالت اإلصالح الرضيبي مه� بُذل  
فيها من جهد، فإن نتاجها تكون زيادة بسيطة يف اإليرادات الرضيبية، وذلك ألن فلسفة  

 و متوهمة. صياغة الرضائب قامت عىل اعتبارات خاطئة أ

مستوى من  كال  يخص  في�  النظرية  االعتبارات  أهم  باستعراض  نقوم  اإليرادات   وسوف 
 وتكوين اإليرادات الرضيبية ك� ييل: ، الرضيبية

 مستوى اإليرادات الرضيبية: -1

يربز  هنا  تضخم،  إىل خلق  تضطر  أن  دون  العام  اإلنفاق  لتمويل  الرضائب  الدولة  تجمع 
مستوى مع� من الدخل؟ إذا    عند  مستوى اإلنفاق العام املناسب لبلد نامٍ السؤال: ما هو  

السابقمتكنَّ  السؤال  عىل  اإلجابة  من  األمثل ف  ا  املستوى  معرفة  الوقت  ذلك  يف  سيمكننا 
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نه إذا متكنت دولة نامية معينة، من معرفة مستوى اإلنفاق  إ لإليرادات الرضيبية. حيث  
اإلي ستحدد  فإنها  األمثل،  قوانينها  العام  صياغة  يف  تبدأ  ثم  ومن  املثىل،  الرضيبية  رادات 

 وترشيعاتها الرضيبية. 

من املؤسف أنه إىل اآلن مل يتوصل العامل إىل إجابة واضحة حول هذا السؤال. فاألدبيات  
الكث�ة واملتخصصة حول النظريات الرضيبية، ال تقدم سوى قليل من اإلرشاد حول كيفية  

 ثل لإلنفاق الحكومي. متوى األمثل لإليرادات الرضيبية، واملستوى األ تحقيق التكامل ب� املس

بالرغم من ذلك، فقد عمدت بعض الدراسات إىل القيام بتطوير منهج إحصايئ لتقييم مدى  
نامٍ   مالءمة بلد  أي  الكيل يف  الرضيبة  ب�    املنهج  . ويعتمد ذلكمستوى  عىل عقد مقارنة 

، ومتوسط األعباء الرضيبية يف مجموعة م�ثلة من مستوى الرضيبة يف البلد محل الدراسة
ما  البلدان النامية، مع األخذ يف االعتبار أوجه الشبه واالختالف. وال تش� هذه املقارنة إىل  

 .67إذا كان مستوى الرضيبة يف البلد محل الدراسة أعىل من املستوى املطلوب أو أقل منه

 تكوين اإليرادات الرضيبية:  -2

ين اإليرادات الرضيبية مبعرفة ما هي النسبة التي يجب أن تستهدفها الحكومة  يُعنى تكو
الحصيلة الرضيبية، وكذلك الرضائب عىل االستهالك وباقي   بالرضائب عىل الدخل من إج�يل

 أنواع الرضائب.

 

6 ) دراسة  الدراسات؛  أشهر هذه  (Barro, 1990من  بعنوان   (Government spending in a simple model of 

endogenous growth  مرة يف األبحاث العلمية، وذلك حتى    9683)، (تجدر اإلشارة إىل أنه تم االستشهاد بتلك الورقة
 http://bit.ly/2wzLngH �ي)، تاريخ تدوين الكتاب، طبًقا إلحصاءات باحث جوجل األكاد

) دراسة  (Turnovsky, 1996وكذلك  بعنوان   (Optimal tax, debt, and expenditure policies in a growing 
economy ،( http://bit.ly/2TpuVc7 

7 Vito Tanzi & Howell H. Zee, Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries, IMF, IMF 

working paper, March 2000, http://bit.ly/2TI5gdq  

http://bit.ly/2wzLngH
http://bit.ly/2TpuVc7
http://bit.ly/2TI5gdq
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سبيل  فعىل  االنتقادات.  من  لكث�  تعرضت  لكنها  اآلراء،  من  كث�  هناك  السياق،  يف هذا 
اك اعتقاد تقليدي بأن فرض رضائب عىل الدخل تكون له تأث�ات سلبية أكرب من  املثال، هن 

فرض رضائب عىل االستهالك؛ حيث يستند هذا االعتقاد إىل أن فرض رضائب عىل الدخل 
تدفع العامل� إىل الرضا بأجور منخفضة بدًال من تلك األجور املرتفعة التي تخضع لرضيبة 

قاد أصبح موضًعا للتشكك، نظرًا ألهمية دور الفرتة الزمنية  مرتفعة. يف ح� أن هذا االعت
 املخطط لها من جانب املمول الرضيبي، وتكلفة تراكم رأس املال املادي والبرشي. 

التحسن  االستهالك عىل أوضاع  أو  الدخل  النسبية لرضيبتي  التكاليف  إن  القول  وخالصة 
 املعييش هي تكاليف غ� مؤكدة.  

أث�ات رضائب الدخل واالستهالك عىل قضايا العدالة، درج االعتقاد  كذلك فإن من ناحية ت
التقليدي عىل أن رضائب االستهالك هي تنازلية بطبيعتها (أي أنها أشد عىل الفقراء منها  
عىل األثرياء) أكرث م� هي الحال بالنسبة لرضائب الدخل. وقد تشكك البعض يف صحة هذا  

رات بأن قضايا العدالة التي يث�ها الشكل التقليدي لفرض  االعتقاد أيًضا؛ حيث توحي االعتبا
رضائب عىل االستهالك رمبا تنطوي عىل مبالغة، ك� أن محاولة معالجة تلك املشكالت عن  
طريق فرض رضائب االستهالك املتدرجة سوف تنقصها الفاعلية، ك� أنها ستكون غ� عملية  

 من الناحية اإلدارية. 

ع بالرضائب  يتعلق  الرشكات في�  منافسة  يزيد  الرضائب  هذه  خفض  فإن  الواردات،  ىل 
؛ ألنه   األجنبية، بين� زيادتها تعترب سياسات ح�ئية. لذلك فإن خفض الرضائب ليس حالًّ

 سيقلل من اإليرادات الرضيبية، ك� أن زيادتها ستقف عائًقا أمام حركة تحرير التجارة. 

و �اذج رياضية تقدم بشكل واضح ومحدد،  من كل ما تقدم يتب� أنه ال توجد نظريات أ 
لإليرادات  األمثل  التكوين  ما هو  وال  تحصله،  أن  للدولة  األمثل  الرضائب  مستوى  ما هو 

وإ�ا يختلف    -أي نسبة نوع مع� من الرضائب إىل إج�يل الحصيلة الرضيبية-الرضيبية  
السياسات يف كل دولة   األمر من دولة إىل أخرى. وهو ما يبقي االختيار رحبًا أمام صانعي

عىل حدة؛ حتى تصوغ نظامها الخاص بها وفًقا لظروفها، أي أنه ال توجد اعتبارات موحدة  
عامليًّا أو �وذج ريايض مع�، �كن من خالله معرفة مستوى اإليرادات الرضيبية أو التكوين 
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املبادئ عند    األمثل لتلك اإليرادات لدولة ما، لكن ذلك ال يتناىف مع أهمية مراعاة بعض 
 صياغة السياسات الرضيبية. وهي التي يحاول العنرص التايل رصد بعض منها. 

عند صياغة السياسات الرضيبية يف الدول   انبغي مراعاتهتمبادئ   -ب
 النامية

صياغة عديد من املبادئ التي يحسن بالدول النامية االستفادة    سعى كث� من الدراسات إىل
سياساتها الرضيبية. و�كن استعراض بعض هذه املبادئ من خالل النقاط منها، عند صياغة  

 التالية: 

 رفع كفاءة اإلدارة الرضيبية: .1

التقني عىل حد سواء. في�  البرشي، وكذلك  بالعنرص  الرضيبية  اإلدارة  وتعنى رفع كفاءة 
مايل، يقع عىل يخص العنرص البرشي؛ يف الدول النامية والتي ال توجد فيها أنظمة شمول  

مسؤولي الرضائب  مفتيش  تحديدً   ةعاتق  والتجنب كب�ة،  التهرب  مكافحة  يخص  في�  ا 
� يخص الجانب التقني؛ فإن وجود نظام محاسبي شامل، أو نظام شامل  فيالرضيبي. أما  

للفوات� يساعد عىل تقليل التهرب الرضيبي، وكذلك اكتشاف محاوالت الغش. يف النهاية،  
ص رفع كفاءة اإلدارة الرضيبية، فإنه من املالحظ أن تكلفة جمع الرضائب تخ   مهمةنقطة  

إىل   الرضائب  إيرادات  نسبة  تواضع  بالرغم من  مرتفعة،  تكون  ما  عادًة  النامية  الدول  يف 
الناتج املحيل اإلج�يل، وقد يرجع هذا إىل الفساد أو إىل عوامل متصلة بضعف الكفاءة، أو 

األمر نصب أعينها    ا؛ لذا يجدر بالدول النامية أن تضع هذعدم وجود تكنولوجيا متطورة 
يف   االجتهاد  غاية  مجتهدة  تكون  ال  حتى  الرضيبية،  سياساتها  تعديل  عىل  ُمقدمة  وهي 

من هذه األموال عىل املصالح أو اإلدارات الحكومية التي    ا تحصيل األموال، ثم تُنفق كثً� 
 تعمل عىل جني الرضائب.
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 :  الرضائب هي املصدر الوحيد للدخل تكون أالعمل عىل ال .2

وهي تقوم بصياغة سياساتها الرضيبية، أو سياساتها الجبائية بشكل    ،جدر بالدول الناميةي
عام، أال تكون الرضائب هي املصدر الوحيد للدخل. فاالعت�د عىل مصادر أخرى للدخل 

 يضمن استقرار اقتصاد الدولة.  

 

 العمل عىل تنوع املوارد الرضيبية:  

ولكن من غ�   ،تؤثر الظروف االقتصادية املتغ�ة عىل قاعدة رضيبية معينةفمن الوارد أن  
لذا فتنوع املوارد واألدوات   . نفسه  املرجح أن تؤثر عىل جميع قواعد الرضائب يف الوقت 

التنوع   السلبي لألزمات االقتصادية املحتملة. بجانب ذلك فإن  الرضيبية يحمي من األثر 
كون النسب الرضيبية منخفضة، وهو ما يخفض التشوهات الناتجة عن يعطى ميزة أن ت

 . 8فرض الرضائب، ويُشجع عىل االلتزام بدفعها

   السعي لعمل نظام رضيبي بسيط ومالئم: 

النظم الرضيبية املعقدة تكون سهل للتهرب  أ وطرق    ،دارة مكلفةإ ذات    فمن املعلوم أن 
 .  9من الجوهر بحجة االلتزام بالشكل القانو� بدًال  ،منها

  

 

8 Stephen Njuguna Karingi & Bernadette Wanjala, The Tax Reform Experience of Kenya, WIDER 

Research Paper, No. 2005/67, The United Nations University World Institute for Development 
Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki, http://bit.ly/2wwWGpW  

 http://bit.ly/2PODfQg ، 2018نوفمرب  25 محمد محمود العجلو�، إصالح السياسات الرضيبية،  9

http://bit.ly/2wwWGpW
http://bit.ly/2PODfQg
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 توسيع الوعاء الرضيبي ليشمل كل/ أغلب املنتجات:  .3

فعىل سبيل املثال، رضيبة االستهالك التي تتضمن كل أنواع املنتجات، ستقلل من التشوهات  
التي من املمكن أن تحدث يف االستهالك، إذا تم فرضها عىل جميع املنتجات بال استثناء.  

   لبعض السلع،ال �نع أن يتم فرض رضيبة مرتفعة قليًال  ذلكفإن  ومع األخذ بهذه النقطة، 
املنتجات الكحولية أو التبغ، التي ال يتأثر الطلب عليها بارتفاع الرضيبية، أو أن الدولة    مثل

مخفضة عىل السلع التي قد  رضيبة  تشجع عىل عدم استخدامها. وكذلك من املمكن فرض  
 كاللنب وغ�ها.  ،رضورية يستفيد منها الفقراء، أو قد تعترب 

 تقليل النسب الرضيبية قدر اإلمكان:   .4

املختلفة  من  كث�    أشار الدول  يف  الرضيبي  اإلصالح  عندأنإىل  تجارب  النسب    ه  تقليل 
من املصنع� وأرباب    امع إصالحات هيكلية يف نظام الرضائب، فإن كثً� بالتزامن  الرضيبية، 

يجدو  عام  الرسميلالنض�  احافًز   ناألع�ل بشكل  السوق  إىل  بطاقات  ة م  ، والحصول عىل 
 رضيبية، ومن ثم يزيد الوعاء الرضيبي، وتزداد اإليرادات الرضيبية. 

  من األفضل زيادة اإليرادات عن طريق فرض معدل واحد   ؛ فإنهمنظور الكفاءةمن    أي أنه
عريضة  منخفض قاعدة  معدالت    ،عىل  وفرض  رشائح  إىل  القاعدة  تلك  تقسيم  من  بدًال 

 .10ضلية عىل كل قطاعتفا

  

 

%، بعد أن كانت يف املايض،  20رضيبة موحدة عىل أرباح الرشكات، تقدر بـ  2005يف السياق املرصي، أقرت مرص يف عام   10

التعديل إىل زيادة حصيلة رضيبة    % رسم تنمية. أدى ذلك2% عىل حسب نوع النشاط، باإلضافة إىل  40% وإما  32إما  
 .  2005مليار جنيه يف عام  39، لتصل إىل 2004مليار جنيه، يف عام   22الرشكات من 

 املصدر: 
 Rita Ramalho, Adding a million taxpayers, Doing Business, op. cit. 
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   الحرص عىل تحقيق العدالة الرضيبية: 

نوع� إىل  الرضيبية  العدالة  و   :تُقسم  أفقية.  وعدالة  رأسية  األفقيةعدالة  تعني   العدالة 
معاملة ذوي الدخول املت�ثلة معاملة متساوية، إذ يفرتض أال يؤدي فرض رضيبة ما إىل  

أكرب من الفئات األخرى    امبستوى الدخل نفسه عبئً ية تتمتع  تحميل فئة مهنية أو اجت�ع
تتطلب  فإنها    العدالة الرأسيةأما    (أي معاملة ذوي الدخول املتساوية معاملة متساوية).

متويل  يف  أكرب  حصة  األغنياء  تحميل  طريق  عن  الدخول،  مستويات  يف  الفوارق  مراعاة 
  وهنا تجدر اإلشارة   ختلفة).النفقات العامة (أي معاملة ذوي الدخول املختلفة معاملة م

اختالالت يف تعا� من  النامية قد  الدول  أن  تنفيذها لسياساتها   الرضيبية  العدالة  إىل  مع 
تحقيق    ،التنموية  أجل  من  الدخل  رضيبة  من  االقتصادية  األنشطة  بإعفاء  تسمح  عندما 

لدخل  ويستفيد من هذا اإلعفاء القادرون عىل الحصول عىل ا  ، معدالت النمو املستهدفة
القادرين،   فإنها تعوض نقص حصيلتها الرضيبية  املتدفق عىل حساب غ�  يف مقابل ذلك 

 . 11ها غ� القادريناءعبأ ما يتحمل  استهالك والتي غالبً رضائب عىل اال بفرض 

 الرضائب:  تخفيف آثار عدم العدالة التي قد تولدها بعض  

الوسائل لذلك، وهي: استخدام برامج » بعض  Karingi  &Wanjala «  قد اقرتحت دراسة 
األد� الدخل  الفئات صاحبة  النقدية لدعم  املُعفى من  12التحويالت  األد�  الحد  ، وزيادة 

 

 http://bit.ly/2Imjo72 تخصصة، محمد العموري، اإلصالح الرضيبي، املوسوعة العربية، املوسوعة القانونية امل 11

يف السياق املرصي، أقرت مرص برنامَجّي «تكافل وكرامة» للدعم النقدي للطبقات الفق�ة، ولكن رغم إعالن مرص عن   12

ه طبًقا لدراسة أعدها الكاتب  ، ورغم الدعم الكب� الذي حصلت عليه مرص من البنك الدويل، فإن2015الربنامج� منذ عام  
وقام بنرشها املعهد املرصي للدراسات، توصلت الدراسة إىل أن كال الربنامج� قد فشال يف تحقيق أهدافه� األساسية، 
وهي: الحد من معدالت الفقر املتزايدة يف مرص، وكذلك تخفيف اآلثار السلبية لربنامج مرص مع صندوق النقد الدويل.  

م ينظر:  للدراسات،  للمزيد  املرصي  املعهد  وكرامة،  تكافل  مرص:  يف  النقدي  الدعم  برامج  تقييم  عباس،  أحمد  حمد 
 http://bit.ly/39vLRU0 

http://bit.ly/2Imjo72
http://bit.ly/39vLRU0
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، واألخذ ببعض االحتياطات التي تسعى إىل تخفيف العبء الرضيبي عىل 13رضيبة الدخل
 . 14الفئات األقل دخًال 

   :إىل فئات كب�ة ومتوسطة وصغ�ة ف�تقسيم املكلَّ   

ن الدول تصل  أنه يف بعض  الدراسات  املمول� إىل  وجدت بعض  كبار   – 60سبة مساهمة 
؛ لذا فإن تخصيص إدارة رضيبة متخصصة يف التعامل 15% من إج�يل الحصيلة الرضيبية80

لتي من  معهم وحل مشكالتهم؛ يؤدي إىل زيادة الكفاءة الرضيبية، ويقلل من اإليرادات ا
 . 16املمكن أن تضيع عىل الدولة

فاعلية السياسة الرضيبية تعتمد عىل قدرة الدولة عىل املوازنة  يف النهاية �كن القول: إن  
  ، للممول�  يةما ب� العدالة الرضيبية التي تأخذ يف الحسبان مختلف االعتبارات االجت�ع

 

يف السياق املرصي، تم التطرق إىل هذا املوضوع يف الفصل األول، يف معرض الحديث عن أبرز التعديالت التي أقرتها   13

 مرص عىل أحكام قانون الرضيبة عىل الدخل.

14Stephen Njuguna Karingi & Bernadette Wanjala,  op. cit. 

  http://bit.ly/2TCGBam، 26، ص: 2011يناير   26ية، صندوق النقد الدويل، تعبئة اإليرادات يف البلدان النام 15

عمل مكتب لكبار    2008-2004يف السياق املرصي، كان من اإلجراءات التي أقرتها مرص يف فرتة اإلصالحات الرضيبية   16

إدارة متكاملة ملكتب كبار املمول� جعل محاولة  أشارت دراسة لصندوق النقد الدويل، إىل أن عدم وجود املمول�. ولكن 
مرص تقسيم املكلَّف� غ� فعالة، ومل تؤِت نتائجها املطلوبة. لذا يرى الكاتب أن الفكرة كانت جيدة؛ لكن األزمة كانت يف 

باملستوى الفني  التطبيق؛ وهو ما يعني أنه عىل مرص إعادة النظر يف اللوائح املنظمة لعمل هذه اإلدارة، بجانب االهت�م  
 والتقني للعامل� يف مكتب كبار املمول�. (املصدر السابق).

http://bit.ly/2TCGBam
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ت من  الدولة  متكن  عند  تتحقق  التي  االقتصادية  االقتصادية  والفاعلية  التشوهات  خفيض 
 .17الناتجة عن فرض الرضائب

 تجارب إصالح األنظمة الرضيبية يف الدول النامية 

الدول   النظري إلصالح األنظمة الرضيبية يف  السابقة بعض عنارص اإلطار  العنارص  رصدت 
استعراض  إىل  االنتقال  قبل  أنه  إال  سيتم   النامية،  املرصي،  السياق  يف  املستفادة    الدروس 

  ألنظمتها النامية، أو التي كانت يف طور النمو، يف إصالحها  استعراض بعض تجارب الدول  
وسوف   التجارب،  هذه  من  االستفادة  هو  ذلك  من  والهدف  الكتاب الرضيبية.    يقوم 

 باستعراض تجارب كل من روسيا وكينيا، وذلك من خالل النقاط التالية: 

 تحديات تطبيق رضيبة القيمة املضافة يف روسيا -أ

 :الحاجة إىل اإلصالحات

االتحاد فرتة  يف  روسيا  ما    شهدت  تطبيق  الرضيبة  تالسوفيتي  األع�لسمى  رقم   عىل 
)turnover taxمستوى البيع ا يتم فرض رضيبة عىل  ) أو رضيبة املبيعات، التي كان مبوجبه

تقرر  بالتجزئة، ولكن فقط عىل البضائع التي كان سعر التجزئة فيها أعىل من سعر الجملة. و 
أما    السلع املعمرة، واملنتجات الفاخرة، والكحول، والتبغ.  من:  تطبيق هذه الرضيبة عىل كل

أقل  التي كانت تباع بسعر  كب�ة من السلع االستهالكية  املواد الغذائية، وكذلك مجموعة  
، كانت ال تطبق عليها الرضيبة؛ وبالتايل فإن رضيبة املبيعات مل تعد رضيبة  من أسعار الجملة

 .  الدعممن أشكال  شكًال  بل أصبحت  ؛الكلمة ىمبعن

 

17Bernard Salanié, The Economics of Taxation, translation by the   Massachusetts Institute of 

Technology, The MIT Press, ISBN: 9780262194860, 2003. 
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نسبة  فإن طريقة حساب الرضيبة املستحقة مل تكن موحدة، فهي إما كانت    ،بجانب ذلك
فمن املعلوم أنه ليك ينجح نظام    لكل وحدة مباعة.وإما  وقع  مئوية من حجم األع�ل املت

الحكومة عىل  أن تكون سيطرة  املبيعات بشكل صحيح، يجب  رضيبي يف تطبيق رضيبة 
ا أمام عمليات  كب�ة، وإال فإن الباب يكون مفتوحً   ،قطاع البيع بالجملة، وكذلك قطاع التجزئة
 واسعة من التجنب أو التهرب الرضيبي. 

االتحاد السوفيتي أزمة كب�ة يف اإليرادات يف نهايات عقد الث�نينات؛ وهو ما اضطره  واجه  
إىل تغي� نظام الرضائب القديم، وبعد عديد من النقاشات، استقر القرار عىل تطبيق رضيبة  
القيمة املضافة. ومن حسن الحظ أن طريقة جني رضائب القيمة املضافة تتشابه مع طريقة  

ا (مع  ناحية  املبيعات  الطريقت� من  تشابه  أن  إال  الرضيبت�)  كال  ختالف طريقة حساب 
 . 18التحصيل، جعل من عملية التحول أكرث سهولة

 فلسفة اإلصالحات: 

يف   روسيا  األول)    6أقرت  (كانون  بديًال   1991ديسمرب  املضافة،  القيمة  لرضيبة  رضيبة   
 .1992عام املبيعات، عىل أن يبدأ التنفيذ الفعيل بداية من 

» دراسة  ثالث  Koulayevقسمت  إىل  روسيا  يف  اإلصالحات  تنفيذ  بها  مر  التي  املراحل   «
 : 19مراحل، هي

  

 

18VAT, Initiative for Policy Dialogue, Working Paper,  Sergei Koulayev, History of Russian 

http://bit.ly/2uYbEVKOctober 2009,   

19Sergei Koulayev, ibid.  

http://bit.ly/2uYbEVK
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 :  1995-1992األعوام  -1

من  بكث�  الفرتة  تلك  حفلت  ولذلك  الرضيبية؛  إقرار  فرتات  أوىل  هي  الفرتة  تلك  كانت 
 التعديالت يف القانون ولوائحه. 

 (الركود): 1999-1996األعوام  -2

الفاشلة  الفرتة بالركود؛ ألنها كانت شاهده عىل كث� من املحاوالت  الدراسة تلك  وصفت 
إىل  رضيبة الإلصالح   املحاوالت  هذه  فشل  سبب  الخرباء  من  كث�  أرجع  حيث  القيود  . 

القيام  السياسية لرضورة  الغربي�  وكذلك  الحكومي�  الخرباء  إدراك  عدم  إىل  باإلضافة   ،
كانت نسبة الرضائب    1992ى ذلك إىل تراجع اإليرادات الرضيبية؛ ففي عام  بإصالحات. وأد

 . 199820% يف عام 33.5%، يف ح� وصلت تلك النسبة إىل 39إىل الناتج املحيل اإلج�يل 

 : (اإلصالحات الفعالة)2006-2000األعوام  -3

يكل الرضيبة.  حفلت تلك الفرتة بكث� من اإلصالحات التي كانت لها نتيجة إيجابية يف ه 
، وتم صدور  1999عام  بدأت اإلصالحات بإقرار الجزء األول من معاي� تطبيق الرضيبية يف  

، ومنذ تلك الفرتة تحركت روسيا نحو رضيبة قيمة مضافة عرصية،  2000عام  الجزء الثا� يف  
 . دوليًّاو محليًّا تتواكب مع متطلبات التغي�ات الحادثة يف التجارة 

 اءات:التحديات واإلجر 

تجربة روسيا يف تطبيق رضيبة القيمة املضافة كانت مليئة بالتحديات التي    قول إن�كن ال
استطاعت السلطات التغلب عليها، ويرجع سبب اختيار الكاتب لتجربة روسيا باألساس إىل  
تنوع تلك التحديات، وهو م� يزيد من أهمية دراسة املهتم� بشؤون اإلصالح الرضيبي يف  

 

20 http://bit.ly/3cySMO4David Owen & David O. Robinson, Russia rebounds, IMF, 2003, p:79,   

http://bit.ly/3cySMO4
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وترصد النقاط التالية أبرز هذه التحديات وكيف تغلبت عليها    الدول النامية لهذه التجربة.
 الحكومة: 

 ): Fly-by-night firmsالرشكات املُحلِّقة يف الليل ( -1

ا للمساعدة يف التهرب الرضيبي. وك� يظهر من اسمها، فهي  ت هذه الرشكات خصيصً ئأُنش
الغ تؤدي  أن  بعد  تختفي  أن  تلبث  ما  ثم  لغرض مع�،  أُنشئت  إنشائها. رشكات  رض من 

الرضيبي التهرب  أن  إىل   يعد جر�ة جنائية يف روسيا؛ لجأ  وباستحضار  الرشكات  كث� من 
 الجنائية بها.  ة استخدام هذا األسلوب لكيال تلحق املسؤولي

عالقة، كأن يتم دفع    ة لهم أي  ت عادًة كان يتم تسجيل هذه الرشكات بأس�ء أشخاص ليس
 أشخاص غ�  تلكون منازل، أو محل إقامة ثابت. أو مثًال أموال ألحد املرشدين الذين ال �

فإن من يدير هذه  نفسه،  موجودين، باستخدام بيانات جوازات سفر مفقودة. يف التوقيت 
ا  ن متامً و الرشكات عىل أرض الواقع ويستفيدون من وجود هذه الرشكات هم أناس مختلف

إثبات أي عالقة تجمع ب� من ا  تم تسجيل هذه الرشكات بأس�ئهم. ومن الصعب جدًّ   نعم
يديرون العمل عىل أرض الواقع، وب� من تم تسجيل هذه الرشكات بأس�ئهم. وكل ما يلزم 

إعطا يتم  التي  واملضللة  الخاطئة  البيانات  بعض  هو  العملية  بهذه  قبل  ؤ للقيام  من  ها 
 املستفيدين أثناء تسجيل هذه الرشكات. 

الرضيبية لرضائب    ةبتحميل هذه الرشكات املسؤولييقوم املُشغل� لهذه الرشكات الوهمية  
القيمة املضافة، وبعد ح� تختفي هذه الرشكات من الوجود، أو ال تعرث مصلحة الرضائب  

 .21عليها

 

 للمزيد ينظر:  21

Sergei Koulayev, History of Russian VAT, p:52-53, op. cit. 
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هناك بعض الطرق األخرى التي يستفيد منها املشغلون لهذه الرشكات يف التهرب الرضيبي  
 لرشكاتهم، لن يتم االستفاضة يف ذكرها. 

ولكن ما يهمنا يف هذا السياق هو كيف حاربت اإلدارة الرضيبية يف روسيا هذا السلوك 
 حيث تم ذلك من خالل اآليت:  ؛حتى قضت عليه 

قرر البنك املركزي الرويس رفع متطلبات رأس املال إلنشاء البنوك، م� دفع بعض البنوك    -أ
 يف البالد. الصغ�ة لالختفاء، م� ساهم يف تقليل عدد البنوك العاملة

تشديد إجراءات تسجيل رشكة جديدة، وكذلك القيام بعمل قاعدة بيانات لجوازات    -ب
 السفر املفقودة، حتى ال يقدر أحد عىل تسجيل رشكة بجواز تم اإلبالغ عن فقده. 

سعت الحكومة لتطبيق الشمول املايل، حتى تتمكن من مقارنة فوات� البيع ب� البائع   -ج
 من أن قيمة البيع واحدة.  تتأكدلواملشرتي، 

 عمليات التصدير املزيفة: -2

ى من رضائب القيمة املضافة. لذا استغلت من املعلوم أن البضائع التي يتم تصديرها تُعفَ 
األمر هذا  الرشكات  تتمكن    ،بعض  الوهمية،  التزوير  عمليات  ببعض  القيام  إىل  وعمدت 

االدعاء بأن بعض البضائع تم تصديرها، وهي يف أرض الواقع داخل البالد، ويتم من  خاللها  
ا عن ذلك بيعها يف القطاع غ� الرسمي، وبذلك تتمكن الرشكات من بيعها داخل البالد،  عوضً 

 املضافة.  مةتسرتد قيمة رضائب القينفسه ويف الوقت  

، منح مفتيش الرضائب  2001يوليو (متوز)    1وقررت بداية من    ،أدركت اإلدارة هذا األمر
منح التخفيضات الرضيبية إذا كان حجم التصدير ال يتجاوز خمسة مالي�  سلطة  �املحلي
أما    ، اتقليديًّ أو إذا كان املصدر    ألف دوالًرا أم�يكيًا)،  169(ما يعادل يف حينها    شهريًّاروبل  

مالي� روبل فتكون سلطة إعطاء منح التخفيضات ملستوى    ةإذا زاد حجم التصدير عن خمس 
 أعىل يف اإلدارة الرضيبية، حتى تتمكن من املراجعة والتدقيق أكرث.
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 الفوات� الوهمية وتقديم سجالت محاسبية خاطئة:  -3

معامالت مل تتم عىل مثَّلت الفوات� الوهمية، بجانب تقديم سجالت محاسبية تحتوي عىل 
أرض الواقع، إحدى الطرق التي لجأ إليها البعض ليك يتمكن من التهرب الرضيبي، ويف سبيل  
القيمة   نظام موحدة لرضيبة  إىل  اللجوء  الدراسات  اقرتحت بعض  الظواهر  تلك  مكافحة 

 the transition to an invoice-based systemاملضافة قائم عىل الفوات� (
of VAT(  وتصبح للفوات�،  موحد  نظام  هناك  يصبح  النظام،  ذلك  بتطبيق  إنه  حيث  ؛ 

الفاتورة التي يحصل عليها املشرتي هي نفس الفاتورة التي يسجلها البائع، هذا بالتزامن 
أيًضا مع قيام موظف� من قبل وزارة الرضائب بعمل مراجعات دورية، وهو ما ينتج عنه  

 انحسار كب� لتلك الظاهرة.  

 النتائج:  أبرز

تُشكل يف الوقت الحايل عوائد رضيبة القيمة املضافة ما قيمته ثلث الحصيلة الرضيبية يف  
روسيا، بجانب ذلك فقد نجحت الحكومة يف التغلب عىل كل التحديات التي سبق ذكرها، 

  - وإن تأخرت مثارها-ومن هنا �كن القول إن تجربة روسيا يف إقرار رضيبة القيمة املضافة 
 . 22تجربة ناجحةكانت 

 درس مستفاد آخر: 

تزامنت إصالحات رضيبة القيمة املضافة يف روسيا أيًضا مع قيامها بتوحيد معدل الرضيبة  
؛ حيث إنه بدًءا من ذلك العام خضعت جميع 2001عىل الدخل الشخيص، وذلك يف عام  

يف العام   %. وكنتيجة لذلك ارتفعت إيرادات تلك الرضيبة13الدخول لرضيبة موحدة قدرها  
%، وهو ما يعده البعض نجاًحا لذلك التعديل. إال أن بعض الدراسات تش� 26التايل بنسبة  

إىل أن ذلك االرتفاع ما زال من غ� الواضح إذا كان قد حدث كنتيجة لذلك التعديل أو إىل  

 

بجانب ذلك فقد كان هناك بُعد اجت�عي للرضيبة ال �كن إنكاره، حيث استثني من الرضيبة بعض األنشطة ذات   22

الطبية، والخدمات التعليمية املقدمة من جهات غ� هادفة للربح،  األثر االجت�عي، كاآليت: بعض املنتجات والخدمات  
 وإيجار املساكن، واملواصالت، وبعض املعامالت البنكية، والتأم� الصحي. 
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الرضائب تحصيل  عملية  أهمية  23التعديالت يف  يؤكد  األمر  ذلك  أن  يرى  الكاتب  أن  إال   .
يد النسب الرضيبية، وأنها عىل أقل تقدير تساهم مساهمة كب�ة يف زيادة اإليرادات توح

الرضيبية، وذلك عىل النحو الذي تم بيانه عند الحديث عن اإلطار النظري لسياسات اإلصالح  
 الرضيبي يف الدول النامية. 

 إصالح املؤسسات الرضيبية يف كينيا  -ب

فإن  كربى، يف أنها بالرغم من كونها دولة نامية،  تختلف كينيا عن دول جنوب الصحراء ال
اإلج�يل   املحيل  الناتج  إىل  الرضائب  يعني20تتجاوز  لها  نسبة  ما  وهو  تجربة   %،  أن 

 اإلصالحات الرضيبية يف كينيا �كن لكث� من الدول النامية االستفادة منها. 

»  Karingi  &Wanjala مرت كينيا بكث� من تجارب اإلصالح الرضيبي، وقسمت دراسة «
 تجارب اإلصالح إىل فرتت� ه�: 

يف  1984-1963األعوام    -1 به  املعمول  يشبه  نظاًما رضيبيًّا  االستقالل  بعد  البالد  ورثت   :
اململكة املتحدة. وفي� يخص اإلصالح الرضيبي أو تعديل قوان� الرضائب، مل تشهد كينيا يف  
تلك الفرتة أي تعديالت �كن وصفها بالجذرية يف هذا اإلطار. ومع عدم وجود تعديالت  

التي ساعدت  جذرية، فإن النظام الرضيبي،  التعديالت والتغي�ات يف  ه كانت توجد بعض 
ارتفاع أسعار النفط  الجارية، والناتج عن  العجز يف ميزان املعامالت  عليها بال شك زيادة 

 الذي حدث يف بداية السبعينات.  

الرضيبية  2004-1984األعوام    -2 اإلصالحات  من  كث�ًا  شهدت  فقد  الفرتة  تلك  أما   :
. فعىل سبيل املثال،  تملؤسسية، ك� أنها شهدت تحوالت كب�ة يف السياسات واالسرتاتيجيا ا

املايل   العام  كينيا يف  اإلحالل    1984قررت  اسرتاتيجية  التصنيع، من  اسرتاتيجية  التحول يف 

 

23 Anna Ivanova, Michael Keen, Alexander Klemm, The Russian ‘flat tax’ reform, Economic Policy, 

Volume 20, Issue 43, 1 July 2005, Pages 398–444, http://bit.ly/2IlEa6U  

http://bit.ly/2IlEa6U
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محل الواردات إىل اسرتاتيجية التصنيع للتصدير، وكانت الرضائب عامًال مساعًدا عىل حدوث  
 .24حولذلك الت

  �كن ألي دولة نامية االستفادة بكث� من األمور من تجربة كينيا يف اإلصالح الرضيبي. فمثًال 
تبنت كينيا سياسة اإلحالل محل الواردات، ثم اكتشفت أنها سياسة غ� ناجحة. فتحولت  
إىل سياسة التصنيع للتصدير، مع تقليل إجراءات الح�ئية. كذلك رشعت كينيا يف تطبيق  

، وهو ما يعني أن لديها خربة  1990  يناير (كانون الثا�)ة القيمة املضافة ألول مرة يف  رضيب
 طويلة يف ذلك املجال. 

 : مالمح النظام الرضيبي يف كينيا بعد اإلصالحات

كينيا  يف  رضيبية  بإصالحات  القيام  وراء  الرئييس  السبب  مستدام   ،يعد  مصدر  تأم�  هو 
سعى برنامج اإلصالح إىل تبني بعض السياسات التي تهدف  للنفقات العامة. يف هذا اإلطار،  

 .  دوليًّاو  محليًّايف مواجهة الظروف املتغ�ة  ،نظام رضيبي مستدام إىل تكوين

املبارشة.  من  أكرث  املبارشة  غ�  الرضائب  عىل  االعت�د  إىل  كينيا  تحولت  السياق،  هذا  يف 
قيق معدالت أفضل للنمو. في�  وارتأت أنها أفضل لتح  ،وكذلك فضلت رضائب االستهالك

يخص الرضائب عىل التجارة، فقد تحول النظر إليها من استخدامها كأداة لح�ية الصناعة  
التصنيع   سياسات  إطار  يف  كوسيلة  استخدامها  إىل  الرضيبية،  العوائد  لزيادة  أو  املحلية، 

 . وذلك نتيجة للتحول يف اسرتاتيجية التصنيع، ك� ذُكر آنًفا ،للتصدير

بعض هذه اإلصالحات قد تؤدي إىل آثار اجت�عية سيئة في� يتعلق بالعدالة    قول إنكن ال�
يتب� أن معدالت العدالة الرضيبية تتحسن؛    ،ثار هذه التعديالت آ الرضيبية، إال أنه ومبتابعة  

ويرجع سبب ذلك إىل كث� من االحتياطات التي كان أبرزها تحديد معدالت مختلفة لرضيبة  
 املضافة، حسب أهمية السلع ودرجة احتياج الطبقات الفق�ة إليها. القيمة 

 

24Stephen Njuguna Karingi & Bernadette Wanjala,  op. cit. 



  الفصل الثاني: إصالح األنظمة الضریبیة يف الدول النامیة

71 

أن أهم أمر �كن للدول األخرى أن تستفيده من تجربة كينيا هو اإلصالحات    كاتبيرى ال
املؤسسية. قامت كينيا بكث� من الجهود يف سبيل أن يرتبط اإلصالح الرضيبي بإصالحات يف  
مؤسسات الرضائب؛ وهو ما انعكس عىل زيادة اإليرادات، وتكوين نظام رضيبي مستدام  

 يف كينيا. 

عام   يف  كينيا  «  1995أنشأت  الكينية  اإليرادات   Kenya Revenue Authorityهيئة 
(KRA) 25تحصيل الرضائب ة»، والتي تولت مسؤولي. 

مسؤولي كانت  الهيئة  إنشاء  هيئة    ةقبل  وهي:  هيئات،  بخمس  منوطة  الرضائب  جمع 
وهيئة   ،هيئة رضائب الدخلو هيئة رضائب االستهالك، و هيئة رضائب املبيعات، و الج�رك، 

رضائب الرشكات. ويعد الهدف الرئييس وراء تجميع كل الهيئات املختلفة تحت هيئة واحدة 
 .26هو زيادة الحصيلة الرضيبية، وكذلك إحداث توافق ب� هيئات الرضائب املختلفة

  

 

25 Mary Mawia & Joseph Nazomoi, An empirical investigation of tax buoyancy in Kenya, African 

Journal of Business Management, Vol. 7(40), pp. 4233-4246, October 2013, http://bit.ly/2TJUhQZ  

26 Eric M. Mutsotso, The role of administrative factors in stimulating tax reforms in Kenya, A 

Research Project Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirement For The Award Of Master 
Of Business Administration (Mba), University Of Nairobi, November 2008, http://bit.ly/2Q5tIon  

http://bit.ly/2TJUhQZ
http://bit.ly/2Q5tIon
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 ترصد النقاط التالية أبرز إجراءات اإلصالح املؤسيس الذي قامت به الهيئة: و 

 ظومة مؤسسية:العمل عىل تكوين من -1

وتثبيت هيكلها التنظيمي    ديدتح حرصت الهيئة خالل العرش سن� األوىل من تأسيسها، عىل  
 . 27ة العامةوأنظمتها اإلداري

سببه  مشكالتا من هحددت الهيئة أن ما يواجه ،ويف الخطة االسرتاتيجية الثانية ،بعد ذلك
 Revenue «  النظام الرقمي، وأطلقت برنامجا، مؤكدة عىل أهمية التحول إىل العمل يدويًّ 

Administration Reform and Modernization Programme (RARMP) «
 .  200528-2004لتحديث النظام الرضيبي، وذلك يف العام املايل 

جذب  وكذلك ل  ،للموظف�لتعزيز هياكل األجور  زيادة ميزانية الهيئة    تفقد مت  ،بجانب ذلك
 . 29واالحتفاظ بهم ستوى عاٍل،ي مذو موظف� فني� 

  

 

27 Nicholas Cheeseman & Robert Griffiths,  Increasing tax revenue in Sub-Saharan Africa: The case 

of Kenya, Oxford Council on Good Governance Economic Analysis, October 2005, 
http://bit.ly/2TocNPN  

28 The Institute of Certified Public Accountants of Kenya, KENYA’S REVENUE ANALYSIS 2010-

2015, http://bit.ly/39rslYF  

29 Nicholas Cheeseman & Robert Griffiths, Increasing tax revenue in Sub-Saharan Africa, op. cit. 

http://bit.ly/2TocNPN
http://bit.ly/39rslYF
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 العمل عىل مكافحة الفساد:  -2

قررت هيئة اإليرادات الكينية يف إطار محاربتها للفساد وضع أهداف رضيبية لكل موظف  
من موظفيها، وكذلك كل قسم، وكل إدارة رضيبية. بجانب ذلك، فقد أجربت الهيئة املوظف�  

 . 30واملستندات ليك تتم مراجعتهاعىل االحتفاظ بكل الوثائق 

. تجدر اإلشارة  31إقالة املوظف� غ� األكفاء أو الفاسدين، قررت الهيئة أيًضايف هذا السياق 
إىل أنه ما زالت معدالت الفساد مرتفعة يف املؤسسات الرضيبية يف كينيا، وهو ما جعل كث�ًا 

الجهود ليك تقل نسب الفساد املنترش من الدراسات تش� إىل أهمية أن تبذل كينيا كث�ًا من  
 يف كل املؤسسات الحكومية، وباألخص الرضيبي منها. 

 زيادة عدد املسجل� يف رضيبة القيمة املضافة: -3

يف    17,106نجحت الهيئة يف زيادة عدد املُكلف� برضيبة القيمة املضافة يف سجالتها من  
 . 32%)55دة قدرها ، (أي بزيا2010يف عام   26,591، ليصل إىل 1997عام 

 

30  Eliud Moyi & Eric Ronge, Taxation and Tax Modernization in Kenya: A Diagnosis of 

Performance and Options for Further Reform, INSTITUTE OF ECONOMIC AFFAIRS, December 
2006, http://bit.ly/2TqRnRX  

31 Nicholas Cheeseman & Robert Griffiths, Increasing tax revenue in Sub-Saharan Africa, op. cit. 

32 Robert Talierc,  Designing Performance: The Semi-Autonomous Revenue Authority Model in 

Africa and Latin America, World Bank Policy Research Working Paper 3423, October 2004, 
http://bit.ly/2IlsjWh  

http://bit.ly/2TqRnRX
http://bit.ly/2IlsjWh
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- 2003ألف سجل رضيبي يف العام� املالي�    67أيًضا، نجحت الهيئة يف فتح ما يزيد عن  
 .200533-2004و 0042

العمالء عن الخدمة    يف معدل رضاإىل تحسن    2006أشارت الهيئة يف تقديرها الصادر عام  و 
 . 200534-2004% 69، إىل 2004-2003% يف العام املايل 40حيث ارتفع من  ؛املقدمة

 العمل وفق خطط محددة:  -4

عام   يف  الهيئة  املالي�    2003أعلنت  للعام�  خطتها  ؛  2005/2006-2003/2004عن 
مستهدفًة ليس فقط تحقيق أهداف الحكومة، وإ�ا تحقيق ما هو أكرث منها. تبنت الخطة  

منظورات، هي: مايل (تحقيق إيرادات تفوق املستهدف)، وداخيل (زيادة الفاعلية)، أربعة  
) واملجتمع  الجودة)،  عالية  خدمة  (تقديم  القرار  العاملةوصناع  القوى  وزيادة   تطوير 

» فإن األهمية والجدية وراء السعي لتطبيق  Waweruاالحرتافية واملهنية). وطبًقا لدراسة «
 . 35نجح يف تنفيذ الخطة، وتحقيق األهداف ك�ًّ وكيًفاتلك الخطة جعل الهيئة ت

كل هذه اإلجراءات وغ�ها أثرت إيجابيًّا بزيادة العوائد الرضيبية، وهو ما جعل كث�ًا من 
املتابع� واملهتم� محليًّا وعامليًّا يرجعون سبب ذلك إىل الكفاءة املؤسسية التي عملت بها  

 .36هيئة اإليرادات الكينية

 

33 KRA, Third Corporate Plan, 2006/07 – 2008/09, 2006, Volume 1, Kenya Revenue Authority. (as 

cited in Moyi & Ronge, 2006) 

34 KRA, Third Corporate Plan, ibid. 

35 Waweru, Address to the 16th Annual General Meeting of the members  of the Federation of 

Kenya Employers, 2004. (as cited in Cheeseman & Griffiths, 2005) 

36 Nicholas Cheeseman & Robert Griffiths, Increasing tax revenue in Sub-Saharan Africa, op. cit. 
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يحاول الفصل األخ� يف الكتاب الوقوف عىل أبزر عيوب النظام الرضيبي املرصي، ومن ثم 
تقديم ورقة عمل عن اإلصالحات الرضيبية يف مرص. ويدعو الكاتب العامل� يف الرضائب يف 
مرص، والدوائر األكاد�ية املتخصصة يف الرضائب، أو املتشابكة مع ذلك املوضوع بشكل أو 

تلك الورقة والتعليق عليها؛ ملعرفة ما يعرتيها من نقص، وما الذي يجب إضافته  بآخر، لقراءة  
إليها، أو يتوجب حذفه أو تعديله، وذلك بهدف الوصول إىل خريطة طريق، علَّها تساعد 

اإللكرتو�:   الربيد  عرب  الكاتب  مع  التواصل  و�كن  مرص.  يف  القرار   صناع 
mohamed.ahmet.abbas@gmail.com 

 وب النظام الرضيبي املرصي أبرز عي

يف ضوء كل ما سبق ذكره يف الفصول املاضية، ويف إطار نظرة عامة للنظام الرضيبي املرصي،  
واستعراض املحاوالت التي هدفت إىل إصالحه، ومقارنتها بتجارب اإلصالح يف الدول النامية  

جعلته غ� قادر    األخرى، �كن القول إن النظام الرضيبي املرصي اتسم ببعض العيوب التي
عىل زيادة اإليرادات بشكل منتظم ومستدام، ويف الوقت نفسه جعلته غ� عادل يف توزيع 

 األعباء. وتحاول النقاط التالية رصد بعض منها: 

 تأخر مرص يف تطبيق رضيبة القيمة املضافة:  -1

ملضافة عوًضا  ، تطبيق رضيبة القيمة ااأقر كث� من الدول النامية، كروسيا وكينيا وإندونيسي 
عن رضيبة املبيعات يف بداية التسعينات. نتج عن ذلك زيادة كب�ة يف الحصيلة الرضيبية  

 .  2016لكث� من تلك الدول، يف ح� أن مرص أقرت تلك الرضيبة يف عام 
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بالبحث عن  تتسم  ما  التسعينات وحتى اآلن يف مرص دامئًا  الرضيبية يف  السياسة  وكانت 
رضيبة عىل العامل� بالخارج،    1989 سبيل املثال، أقرت مرص يف عام  األسهل لتطبيقه. فعىل

عدم   1993والتي قوبلت بكث� من االعرتاضات، حتى أقرت املحكمة الدستورية العليا عام  
دستوريتها؛ وهذا يعني أن الدول جميعها كانت تفكر بشكل واتجاه ما، بين� سارت مرص  

 يف غ� هذا االتجاه. 

 ملف اإلصالح املؤسيس ملصلحة الرضائب:  تأخر مرص يف -2

يتضح من التجارب التي وردت، ومن تجارب اإلصالحات الرضيبية يف الدول النامية بشكل 
أشارت   أي إصالحات رضيبية.  أجندة  كان حاًرضا عىل  ما  دامئًا  املؤسيس  اإلصالح  أن  عام، 

 .  1» إىل أن اإلدارة الرضيبية هي السياسة الرضيبيةJantscherدراسة «

فبقدر ما تكون تلك اإلدارة متفاهمة وجيدة، بقدر ما تكون السياسة جيدة. كذلك أشار 
لإلصالح   محاولة  أي  تنجح  فلن  مؤسيس  إصالح  وجود  دون  أنه  إىل  الدراسات  من  كث� 

 الرضيبي. 

اإلصالحات   فرتة  تكن  مل  املرصي،  السياق  إصالحات    2019-2014يف  وجود  عىل  شاهدة 
إال ما اتصل بإعادة هيكلة هيئة الرضائب عىل العقارات املبنية،  مؤسسية عىل نطاق واسع،  

إصالحات   فرتة  كانت  كذلك  الرضيبة.  تطبيق  يف  البدء  بسبب  ولكن 2008-2004وذلك   ،
بدرجة أقل؛ حيث شهدت تلك الفرتة إنشاء هيئة كبار املمول� التي مل تؤِت مثارها املطلوبة،  

ولذلك �كن القول إنه يتوجب عىل مرص القيام ك� أوردت دراسة لصندوق النقد الدويل.  
 بإصالح شامل للمؤسسات الرضيبية عند تدش� أي خطة لإلصالح الرضيبي. 

  

 

1 M. Casanegra de Jantscher, Administering a VAT, in M. Gillis, C.S. Shoup, and G.P. Sicat, eds., 

Value Added Taxation in Developing Countries, World Bank, 1990, http://bit.ly/2wyL31K  

http://bit.ly/2wyL31K
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 عدم جدية مرص يف محاربة الفساد:  -3

املعلوم أن مرص تحتل  املؤسيس، ومن  أساسيًّا يف ملف اإلصالح  الفساد ركنًا  تعد محاربة 
الف مدركات  مؤرش  يف  متأخرًا  حيث  مركزًا  العاملية؛  الشفافية  مؤسسة  عن  والصادر  ساد، 

 . 20182، وذلك يف عام 180من  105حصلت مرص عىل املركز 

انعكس ذلك الوضع بالطبع عىل مصلحة الرضائب، وهذا ما هو معلوم عن الدول النامية.   
و  مل تسَع مرص يف خالل األعوام املاضية لعمل ترشيعات، أو تطبيق نظام الشمول املايل، أ

غ�ه من األنظمة التي تقلل من إمكانية تأث� الفساد عىل عملية تحديد الوعاء الرضيبي،  
 وقيمة الرضيبة املستحقة.  

 جية تصنيعية موحدة:يمرص اسرتات  مل تتنبَّ  -4

تفيدنا تجربة كينيا يف أن تبني الدولة السرتاتيجية موحدة للتصنيع أمر يف غاية األهمية،  
 . 3اتيجية هي اإلحالل محل الواردات أو التصنيع للتصديرسواًء كانت هذه االسرت 

تش� بعض الدراسات إىل أن مرص مل تتنبَّ اسرتاتيجية موحدة، وهو ما جعلها ال تستطيع أن  
تطور الصناعة. تجادل أيًضا بعض الدراسات يف أنه �كن الدمج في� بينه�، ولكن برشط 

 

2 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018, EGYPT, http://bit.ly/3cEnp4P  

اسرتاتيجية اإلحالل محل الواردات تعني أن تقوم الدولة بح�ية الصناعة املحلية عن طريق فرض رضائب مرتفعة عىل   3

البضائع النهائية املستوردة، بجانب أن تقوم بفرض قيود عىل است�اد بعض السلع التي ترى أن لها بديًال محليًّا، وذلك  
سرتاتيجية ما ييل: اإلبقاء عىل أسعار رصف مرتفعة للعملة الوطنية، وإقامة  حتى تزدهر الصناعة املحلية. وتقتيض هذه اال 

 نظام لرتاخيص االست�اد، ومنح قروض حكومية. ويشرتط عدم استمرار سياسة الح�ية املتبعة وتخفيفها مع مرور الزمن.  

للصناعة املحلية، بجانب أن تفتح  أما اسرتاتيجية التصنيع للتصدير فتقتيض أن تقوم الدول بتقليل اإلجراءات الح�ئية  
سوقها املحلية عىل السوق العاملية، فيتمكن املصنعون املحليون من است�اد املواد األولية بسهولة، وصناعتها يف الدولة،  
ثم تصديرها. تقتيض هذه االسرتاتيجية ما ييل: توف� الحوافز للمصدر، وتدعيم القطاع الخاص، ووجود درجة عالية من  

 ل ب� القطاع الصناعي والقطاعات األخرى، واالستفادة من نظام املناطق الحرة.التكام

http://bit.ly/3cEnp4P
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هذا املوضوع يف معرض الحديث عن السياسات  . والهدف هنا من طرح  4وجود خطة واضحة
الرضيبية، أنه إذا حددت مرص بدقة ما هي اسرتاتيجيتها يف تشجيع الصناعة، فيمكن حينها  
 ا للنظام الرضيبي أن يكون داعً� لهذه االسرتاتيجية، ال أن تصوغ وزارة الصناعة اسرتاتيجيته 

 مبعزل عن وزارة املالية أو مجلس النواب. 

رة إىل أن ما سبق ذكرها ليست كل عيوب النظام الرضيبي املرصي؛ لكنها بعض  تجدر اإلشا
إليها، قبل محاولة صياغة خريطة طريق لإلصالحات   التي يتوجب االنتباه  النقاط املهمة 

 الرضيبية يف مرص. 

 (ورقة عمل)  اإلصالحات الرضيبية يف مرص  مقرتحات

مل عن اإلصالحات الرضيبية يف مرص.  يسعى الكتاب من خالل هذا الجزء إىل تقديم ورقة ع
بإصالحات هيكلية لنظامها    يف هذا السياق يوجد اتجاهان رئيسيان للدول التي تريد القيام

إما   الرضيبية أ الرضيبي،  النسب  تعديل  تقرر  الرضيبي،    ؛نها  الوعاء  يتوسع  وإما بحيث 
 .لنظام الرضيبييف اة للعامل� البرشيبجانب تحس� املوارد  ،الرشوع يف اإلصالح املؤسيس

أن   ينبغي عىل مرص  الذي  املسار  املؤسيس والبرشي هو  الورقة أن طريق اإلصالح  تقرتح 
ا عن مسار تعديل النسب الرضيبية، وذلك لعدة أسباب، منها: أن مرص  ، عوضً أوًال   تسلكه

سار  ومع اإلقرار باآلثار اإليجابية لذلك امل.  جربت مسار تعديل النسب الرضيبية أكرث من مرة
أن الجهاز الب�وقراطي    فشل يف تحقيق استدامة زيادة الحصيلة الرضيبية، باإلضافة إىل فإنه  

، بجانب ذلك فإن ما يعانيه االقتصاد  املؤسسية  املرصي يحتاج بشدة إىل تلك اإلصالحات
وارتفاع معدالت الفقر يف مرص، كل ذلك   ،املرصي تحت وطأة برنامج صندوق النقد الدويل 

من   جديدة،  يجعل  رضائب  فرض  أو  الرضيبية،  النسب  تعديل  إىل  السعي  املنطقي  غ� 
 .تستقطع من دخول املواطن�

 

أكتوبر   4 للدراسات،  املرصي  املعهد  إطار،  ورقة  مرص:  يف  االقتصادية  التنمية  ركائز  الله،  ذكر  ،  2018أحمد 

 http://bit.ly/32SNfgD 

http://bit.ly/32SNfgD
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الكتاب   النقاط و تقديم خطة عمل لإلصالحات الرضيبية يف مرص،  يحاول  ذلك من خالل 
 التالية: 

 تحديد املشكلة وجمع األدلة:  

اإليرادات الرضيبية يف مرص،  رصد الكتاب يف الفصل األول بعض املؤرشات الدالة عىل تراجع  
وهي: عدم القدرة عىل جمع اإليرادات الرضيبية املستهدفة، باإلضافة إىل انخفاض نسبة  
إىل   وغ�ها  العوامل  هذه  أدت  اإلج�يل.  املحيل  الناتج  من  كنسبة  الرضيبية  اإليرادات 

األ  الفصل  مراجعة  و�كن  العاملية.  الرضائب  جمع  مؤرشات  يف  مرص  ترتيب  ول انخفاض 
 للتعرف تحديًدا باألرقام عىل تلك املؤرشات. 

ومن تلك املؤرشات وغ�ها، �كن القول إن املشكلة الرئيسية للنظام الرضيبي املرصي هي  
بُذلت-وجود ضعف يف اإليرادات الرضيبية   التي  الرغم من جهود اإلصالح  بجانب    -عىل 

م� يُكلف الرشكات وأصحاب   ذلك، فإن عملية دفع الرضائب تحتوي كث�ًا من التعقيدات؛
 األع�ل كث�ًا من الوقت لدفع رضائبهم. 

 استعراض البدائل املتاحة والجهات املعنية:  -2

 يوجد عديد من املقاربات لإلصالح الرضيبي، لعل من أهمها:  

 الرضيبيةيف القوان�  اإلصالح املؤسيس وتحس� جودة املوارد البرشية دون تعديل -1

املقاربة تقوم الدولة بتحس� جودة املوارد البرشية، بجانب القيام بتعديالت يف  يف هذه  
 الهيكل اإلداري للمؤسسات املنوط بها جمع الرضائب. 

»  Jantscherمتتاز تلك املقاربة يف اإلطار النظري بأنها ذات تأث� إيجايب كب�. تورد دراسة «
 . 5أن اإلدارة الرضيبية هي السياسة الرضيبية

 

5her, Administering a VAT..., World Bank, op. cit.M. Casanegra de Jantsc  
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يب هذه املقاربة أنها ال تويل اهت�ًما بقضية العدالة الرضيبية؛ فدولة كمرص توصل كث�  يع
من الدراسات التي تناولت نظامها الرضيبي إىل أن النظام الرضيبي الحايل نظام غ� عادل  
للوضع  مناسب  غ�  الحايل  الوقت  يف  املقاربة  هذه  مبثل  األخذ  يكون  قد  لذا  اجت�عيًّا، 

 املرصي. 

نب ذلك فإن ما تفرضه تلك املقاربة من تقييم دائم للعامل� يف أجهزة الدولة، ومعاقبة  بجا
املقرص منهم، ومكافأة املتميز، قد يؤدي كل ذلك إىل اعرتاضات كب�ة من قِبل العامل� يف  
التعديالت   الب�وقراطي املرصي ال يتسم بالسالسة وقبول  الجهاز  الدولة، فمن املعلوم أن 

 بسهولة. 

تعديل النسب الرضيبية إما زيادًة أو نقًصا، وذلك يف سبيل توسيع القاعدة الرضيبية؛    -2
 ومن ثم زيادة الحصيلة الرضيبية 

الرضيبية   تعتمد ما فعلته مرص خالل فرتة اإلصالحات  املقاربة  ؛ حيث  2008-2004هذه 
يل زيادة  قررت مرص خفض بعض نسب الرضائب، ما أدى إىل زيادة الوعاء الرضيبي، وبالتا

 الحصيلة الرضيبية. 

عىل   وتأث�ه  واملؤسيس،  البرشي  بالجانب  كب�ًا  اهت�ًما  تويل  ال  أنها  املقاربة  هذه  يعيب 
الحصيلة الرضيبية. بجانب ذلك فإن األخذ بهذه املقاربة قد تنتج عنه معارضة واسعة من 

 قبل الجهات التي تقرر فرض رضائب جديدة عليها. 
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 إيجابيات وسلبيات كال املقاربت�. يلخص الجدول التايل 

 )1 -3 -1جدول (

و  وسلبيات  سلبيات إيجابيات  عىل  للتغلب  املقرتحة  الرضيبي    الوسائل  اإلصالح  مقاربات 
 املختلفة 

واإلصالح   البرشية  املوارد  تحس� 
 املؤسيس 

 تعديل النسب الرضيبية 

عىل    -1 اإليجابيات  رضائب  فرض  يُصاحبه  ال 
 رشائح أو طبقات جديدة.   

يف    -2 مرص  تقدم  عىل  يساعد 
 مؤرشات سهولة م�رسة األع�ل. 

املساهمة يف القضاء عىل الفساد   -3
 والب�وقراطية. 

املتوسط   -4 املدى  عىل  مفيد 
والطويل يف زيادة الحصيلة الرضيبية 

 مبعدالت مرتفعة. 

و   -1 الرضيبي،  الوعاء  بالتايل توسيع 
 زيادة الحصيلة الرضيبية. 

التعديالت   -2 تلك  صياغة  متت  إذا 
يف   تساعد  فإنها  صحيح؛  بشكل 
عادل  رضيبي  نظام  إىل  الوصول 

 اجت�عيًّا.

بشكل    -3 تظهر  اإليجابية  النتائج 
 رسيع.

قبل    -4 من  باعرتاضات  يواجه  ال 
 املوظف� الحكومي�. 

 السلبيات

 

 

كب�ة    -1 أهمية  تويل  لقضايا ال 
 العدالة االجت�عية. 

قد تواجه باعرتاض كب� من قِبل    -2
أصحاب  أو  الحكومي�،  املوظف� 

 األع�ل.

 نتائجه ال تظهر بشكل رسيع.  -3

يضمن   -1 قد  املقاربة  هذه  تطبيق 
عىل   الرضيبية  الحصيلة  يف  زيادة 
املدى القص�، لكنه يف كل األحوال ال 

 يضمن استدامة تلك الزيادة. 

تطلب إنشاء إدارات رضيبية قد ي   -2
قد�ة،   إدارات  استبدال  أو  جديدة، 
تحس� يف   دون  العملية  تلك  وإمتام 
املوارد البرشية أو اإلدارية قد يكون 

 قليل الفائدة. 
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كاتب المصدر: عمل ال  

باالنتقال إىل استعراض الجهات املعنية باإلصالح الرضيبي، والتي ستشارك يف اإلصالح، سواًء 
 تم األخذ باملقاربة األوىل أو الثانية، �كن استعراض تلك الجهات من خالل النقاط التالية: 

معارضة بعض الفئات أو الطبقات   -3
الرضيبية  النسب  لزيادة  االجت�عية 

 أو إقرار رضائب جديدة. 

الوسائل  
املقرتحة  

عىل  للتغلب  
 السلبيات

املواطن�،    -1 ب�  الوعي  نرش 
الدولة  بأن  األع�ل  قطاع  وتحديًدا 
تظهر  قد  صعبًا،  مسارًا  اختارت 
لكنه  الطويل،  املدى  عىل  نتائجه 
الحصيلة  زيادة  استدامة  سيضمن 

 الرضيبية. 

للموظف�   -2 توعية  دورات  عمل 
ض�ن  أن  لهم  ترشح  الحكومي�، 

بية معدالت مرتفعة لإليرادات الرضي
سيحسن من الوضع االقتصادي العام  
أثره  سينعكس  ذلك  وأن  للدولة، 

 اإليجايب عىل الجميع. 

عمل ندوات وورش عمل ترشح   -3
هذه  هدف  أن  األع�ل  ألرباب 
اإلصالحات هو تقليل عدد الساعات 
الرضائب،   لسداد  يستقطعونها  التي 
توف�  إىل  باألساس  يهدف  ذلك  وأن 

إىل تحس�   يؤدي  مناخ وقتهم، م� 
 االستث�ر يف مرص. 

شامل،    -4 مجتمعي  حوار  فتح 
نظام   إىل  الوصول  سبل  لبحث 

 رضيبي عادل اجت�عيًّا. 

الرئييس    -1 الهدف  بأن  الوعي  نرش 
زيادة  هو  الرضائب  تجميع  من 
األخرى  الطرق  وأن  الدولة،  إيرادات 
كطبع  اإليرادات:  لزيادة  املتاحة 
كث�  يصاحبها  االقرتاض  أو  األموال، 

 سلبيات. من ال 
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كب�ة في� يخص اإلصالح الرضيبي،    ةمجلس النواب: يقع عىل مجلس النواب مسؤولي  -1
فالترشيعات الرضيبية، أو تلك املتعلقة بتطوير هيكل اإلدارات الحكومية، كلها ال �كن  

 أن تصدر إال مبوافقة مجلس النواب.  
املالية،   -2 وزارة  الرضائب يف مرص هي  بها جمع  املنوط  التنفيذية  الجهة  املالية:  وزارة 

يتبعها من هيئات وم في�  يقع عىل  ممثلة  الرضيبية،  الترشيعات  في� يخص  صالح. 
إبداء آرائهم وتوصيلها إىل مجلس النواب،    ةالعامل� يف الوزارة، والوزارة كلها، مسؤولي 

كذلك في� يخص تحس� املوارد البرشية واملؤسسية، فإن هذا التحس� سيتم بشكل 
 رئييس داخل أروقة ومؤسسات الوزارة.

ألع�ل دور مهم يف صياغة الترشيعات الرضيبية، وما يتصل  مجتمع األع�ل: ملجتمع ا -3
بها من لوائح. فمن املعلوم أن مجتمع األع�ل ينبغي أن يشعر بأنه جزء من صناعة  
لإلصالح  مقرتحات  من  يقدمونه  وما  بآرائهم  تعتد  الحكومة  وأن  الرضيبية،  السياسة 

واملؤس اإلداري  باإلصالح  متعلًقا  ذلك  كان  سواًء  النسب  الرضيبي،  تعديل  أو  يس، 
 الرضيبية. 

الع�ل واملوظفون: يعترب الع�ل واملوظفون، سواًء كانوا يف القطاع العام أو الخاص من   -4
أكرب دافعي الرضائب يف مرص؛ لذا يجدر مبجلس النواب وكذلك وزارة املالية، أخذ آرائهم 

لعموم الع�ل  يف أي تعديل للنظام الرضيبي املرصي، عىل أن تتم هذه االستشارة إما  
 واملوظف�، وإما للهيئات املمثلة لهم، كالنقابات املهنية وغ�ها. 

 اختيار املعاي� وتحديد النتائج املتوقعة:  -3

 تهدف الورقة إىل االنتقال إىل نظام رضيبي يحقق هدف�، ه�: 

 اجت�عي�ا الوصول إىل نظام رضيبي عادل  -أ
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فقية. العدالة األفقية تعني معاملة ذوي الدخول يقصد بالعدالة هنا العدالة الرأسية واأل 
املت�ثلة معاملة متساوية، أما الرأسية فإنها تعني معاملة ذوي الدخول املختلفة معاملة  

 .7 ،6عامةمختلفة، أي تحميل األغنياء حصة أكرب يف متويل النفقات ال

 تحقيق نسبة زيادة مستدامة يف اإليرادات الرضيبية -ب

من ضعف شديد ك�    -كنسبة من الناتج املحيل اإلج�يل يف مرص-اإليرادات الرضيبية  تعا�  
زيادة   تحقيق  أهمية  عينه  نصب  يضع  أن  رضيبي  إصالح  بأي  يجدر  ولذا  ذكره؛  سبق 

 مستدامة يف اإليرادات الرضيبية، حتى تصل إىل املعدالت العاملية. 

 املفاضلة ب� االختيارات املتاحة:  -4

»  املوارد البرشية واملادية  بق، يرى الكاتب أن املقاربة األوىل، وهي «تحس�يف إطار ما س
 هي الخيار األفضل للنظام الرضيبي املرصي.  

 ويرجع ذلك إىل األسباب التالية:

سيضمن   -1 والذي  جيد؛  مايل  شمول  نظام  وجود  املقاربة  هذه  مقتضيات  من  سيكون 
ومن   املالية،  املعامالت  من  لكث�  الدولة  املقررة  معرفة  الرضائب  تحصيل  يسهل  ثم 

 عليها. 

 

 محمد العموري، اإلصالح الرضيبي، املوسوعة العربية، مرجع سبق ذكره.  6

يتناول طبيعة   7 االجت�عية  للعدالة  االقتصادي  البعد  أن  العيسوي  إبراهيم  د.  االقتصادي  الخب�  يرى  الصدد،  يف هذا 

االقت للسياسات  االجت�عي  واإلنفاق االنحياز  الرضائب  خالل  من  سي�  وال  التوزيع  إعادة  عىل  قدرتها  ومدى  صادية، 
االجت�عي والسياسات النقدية وإجراءات إعادة توزيع امللكية، ومدى العدالة يف توزيع أعباء مواجهة املشكالت واألزمات  

 االقتصادية. 

مع التنموية:  والن�ذج  االجت�عية  العدالة  العيسوي،  العريب    ينظر:إبراهيم  املركز  وثورتها،  مرص  بحالة  خاص  اهت�م 
 .136لألبحاث ودراسة السياسات، ص 
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تبني مقاربة تحس� املوارد البرشية واملؤسسية يقتيض بطبيعة الحال مواجهة الفساد   -2
املسترشي يف الهيئات الحكومية املنوط بها جمع الرضائب؛ وسيؤدي إىل توف� كث� من 

 األموال املُهدرة. 
الب�وقراطية وتعقيد إجراءات دفع   -3 الرشكات لدفع  تستنفد  الرضائب كث�ًا من وقت 

، يف ح� أنه إذا تم الحد من هذه امل�رسات؛ فسيؤدي ذلك إىل توف� وقت 8رضائبها
الرضيبية   الحصيلة  زيادة  يف  املساعدة  بجانب  كفاءتها.  زيادة  وبالتايل  الرشكات، 

وتب الفساد،  عىل  القضاء  (أي:  ذكره�  السالف  األمرين  كال  أن  ك�  سيط  باستمرار. 
كمؤرش  الدولية،  املؤرشات  يف  مرص  ترتيب  عىل  إيجايب  أثر  له�  سيكون  اإلجراءات) 
االستث�ر   زيادة  إىل  سيؤدي  م�  العاملي؛  التنافسية  ومؤرش  األع�ل،  م�رسة  سهولة 

 األجنبي املبارش يف مرص. 
الذي   -4 االقتصادي  الربنامج  وطأة  تحت  املاضية  األعوام  خالل  املرصي  االقتصاد  عا� 

ضته مرص بالتعاون مع صندوق النقد الدويل، من معدالت تضخم مرتفعة، وبالتزامن خا
ا جدًّ بنسبة ضئيلة  للمرصي�  الحقيقية  الدخول  ارتفعت  املعدالت،  تلك  وذلك 9مع  ؛ 

يؤدي إىل أن دخول املرصي� عىل اختالف طبقاتهم مل تعد تحتمل رضائب جديدة، لذا  

 

  392، الصادر عن البنك الدويل إىل أن الرشكات يف مرص تحتاج يف املتوسط إىل  2018أشار تقرير سهولة م�رسة األع�ل   8

 ساعة سنويًّا للقيام بدفع رضائبها.

 املصدر: 

World Bank Group, Doing Business 2018, op. cit. 

الصادر عن الجهاز املركزي للمحاسبات، إىل ارتفاع متوسط دخل األرسة ليصل   2017/2018أشار بحث الدخل واإلنفاق  9

دوالر)، بزيادة قدرها   2600(نحو  2015ألف جنيه يف عام  44.2دوالًرا) مقارنة بـ 3550ألف جنيه سنويًّا (نحو  58.9إىل 
دوالًرا تقريبًا،    226متوسط عدد أفراد األرسة تصبح الزيادة للفرد يف العام    4.2ا لألرسة يف العام، وبقسمتها عىل  دوالًر   950

 سنتًا للفرد يوميًّا، وهو رقم هزيل للغاية.  62مبا يكافئ 

،  2019أغسطس    2: السياسات والتحديات، املعهد املرصي للدراسات،  2013املصدر: أحمد ذكر الله، االقتصاد املرصي بعد  
http://bit.ly/2TDNMPC   

http://bit.ly/2TDNMPC
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البرشية واإلدارية لهيكل الرضائب، بدًال من فرض رضائب  فمن األفضل تحس� املوارد  
 جديدة.

يتميز هذا املسار بأنه لن يصاحبه فرض رضائب جديدة عىل املواطن�، وإ�ا سيعمد   -5
باألساس إىل تحصيل رضائب مقررة يف القانون، ولكنها ال تُحصل، أو إىل تحس� كفاءة  

امل الرضيبي  النظام  يف  واملؤسيس  البرشي  عدد  العامل  تقليل  إىل  سيؤدي  م�  رصي؛ 
بال شك عىل  لدفع رضائبها، م� سيساعد  الرشكات سنويًّا  تستقطعها  التي  الساعات 

 تحس� بيئة االستث�ر يف مرص. 
بالقيام بتعديل كث�    2008-2004اتسمت تجربة اإلصالح الرضيبي يف مرص خالل الفرتة   -6

رضيبية، ومن ثم زيادة اإليرادات من النسب الرضيبية؛ أدى ذلك إىل توسيع القاعدة ال
. وباستحضار أن الورقة تنطلق من  10الرضيبية، لكن ما لبثت تلك الزيادات أن ترتاجع 

أن النجاح يف اإلصالحات يجب أن يكون مستداًما، فإن عدم القيام بإصالحات يف الهيكل  
 اإلداري واملؤسيس جعل تلك الزيادات ترتاجع.

 

�كن التدليل عىل ذلك مبراجعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة املالية املرصية؛ فبمراجعة البيان املايل للموازنة   10

يتب� أنه بدءا من العام املايل2013/2014العامة للدولة للعام املايل   كان املُتحصل   2007/2008، وحتى  2005/2006  ؛ 
عليه فعليا من الرضائب يزيد عن مستهدف املوازنة العامة. إال أنه بعد ذلك العام سارت األوضاع عكس ذلك؛ حيث أنه  

املايل   العام  املستهدف، مع وجود  2008/2009بدءا من  أقل من  املحقق فعليا  تزيد عن خمس سنوات كانت  ، وملدة 
عن تلك القاعدة. وهذا االستثناء من شأنه أن يرد عىل من يجادل بأن األثار السلبية يف    2009/2010عام املايل  استثناء لل

منظومة الرضائب املرصية كانت نتيجة األزمة املالية العاملية. نعود فنلخص ما تم ذكره، بأنه بعد إقرار مرص للعديد من  
حت تلك اإلصالحات يف زيادة الحصيلة الرضيبية لتتخطى مستهدف  نج  2008- 2004اإلصالحات الرضيبية خالل الفرتة  

، لكن األمور سارت بعد ذلك عكس ذلك، وهذا ما يؤكد  2007/2008املوازنة العامة سنويا، واستمر ذلك حتى العام املايل 
حصيلة الرضيبية رقميًا،  ما تطرحه الورقة عىل أنه اإلصالحات الرضيبية التي تم إقرارها خالل تلك الفرتة نجحت يف زيادة ال 

ولكن ما لبثت هذه الزيادة أن ترتاجع مرة أخرى؛ وأحد األسباب التي تدعي الورقة أنها تسببت يف ذلك، هو أن هذه  
 اإلصالحات مل تكن هيكيلية، ومل تستهدف جوهر العملية الجبائية. 

 ينظر: 

،  81، ص:  2013/2014ازنة العامة للدولة للسنة املالية  وزارة املالية، جمهورية مرص العربية، البيان املايل عن مرشوع املو 
https://bit.ly/2O72FYl 

https://bit.ly/2O72FYl
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» التي رصدت  Ramalhoه سابًقا، فقد أشارت دراسة «يف السياق ذاته، وك� تم ذكر 
إصالحات   بعد  مرص  يف  الرضيبي  مفتيش  2004النظام  كفاءة  زيادة  تجب  أنه  إىل   ،

مفتيش   من  سيجعل  بنفسه،  رضيبته  بحساب  املُكلف  قيام  إىل  فالتحول  الرضائب، 
رضائب الرضائب مراجع�، وهو يفرض عليهم مستوى عاليًا من الخربة. ك� أن مفتيش ال

 . 11هم العنرص األسايس لنجاح تلك اإلصالحات

السلبيات   بعض  يصاحبه  قد  املسار  هذا  سلوك  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  ذلك  تم  -بجانب 
) الجدول  يف  تلك   -)1  -3  -1استعراضها  عىل  للتغلب  التالية  النقاط  الكاتب  ويقرتح 

 السلبيات: 

، قد تظهر نتائجه عىل املدى اعبً ص  انرش الوعي ب� املواطن�، بأن الدولة اختارت مساًر  -1
لكنه سيضمن استدامة العوائد الرضيبية، بجانب أن الدولة ال تريد أن تفرض   ؛الطويل

لعلمها   الوقت،  املرصي� يف هذا  تسمح ب رضائب جديدة عىل  ال  املادية  األوضاع  أن 
   .بذلك. ذلك املسار الذي سيحقق نتائج عىل املدى الطويل

، وليك يتم التغلب عىل ذلك،  اعرتاضات من املوظف� الحكومي�قد يواجه هذا املسار ب -2
، ترشح لهم أن ض�ن معدالت  الحكومي�ية للموظف�  وعمل دورات توعتقرتح الورقة  

ثم   ومن  للدولة؛  العام  االقتصادي  الوضع  من  سيحسن  الرضيبية  لإليرادات  مرتفعة 
 ا. ترتفع دخولهم ودخول املواطن� جميعً 

يف هذا املسار اعرتاضات من أصحاب األع�ل، لذا وجب عىل وزارة  قد يواجه الرشوع   -3
هذه   أن هدف  األع�ل،  ألرباب  ترشح  عمل  وورش  ندوات  عمل  يف  الرشوع  املالية 
ذلك  وأن  الرضائب،  لسداد  يستقطعونها  التي  الساعات  عدد  تقليل  هو  اإلصالحات 

 تث�ر يف مرص. يهدف باألساس إىل توف� وقتهم، م� يؤدي إىل تحس� مناخ االس
من سلبيات هذا املسار أنه ال يويل أهمية كب�ة لقضايا العدالة االجت�عية، وليك تتغلب   -4

الدولة عىل ذلك، تقرتح الورقة البدء يف حوار مجتمعي شامل، تستمع فيه الحكومة  
والع�ل واملوظف� بجانب كل رشائح   ومجلس النواب إىل رجال األع�ل واألكاد�ي�

 

11 Rita Ramalho, Adding a million taxpayers, op. cit. 
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عن تصورهم للنظام الرضيبي العادل اجت�عيًّا. مع اإلشارة إىل أن القيام بذلك  املجتمع،  
ال يعني عدم إعطاء أهمية للدراسات األكاد�ية، ولكن يجب أن تأخذ هذه الدراسات 
آراء املواطن� يف االعتبار؛ حتى يشعر املواطن بأنه هو من ساهم يف صياغة مفردات  

 القبول به وتنفيذه.   هذا النظام، يك ال يجد غضاضة يف

 �كن الخروج ببعض التوصيات إلصالح النظام الرضيبي يف مرص كالتايل: باإلضافة إىل ذلك، 

إرشاك مجتمع األع�ل، ومؤسسات املجتمع املد�، وقطاعات أكرث من الشعب املرصي  -1
 يف صياغة الترشيعات الرضيبية.

يق إعالن إعفاء رضيبي ملدة  العمل الجاد عىل دمج االقتصاد غ� الرسمي، ليس عن طر -2
خمس سنوات، وإ�ا عن طريق تقديم مزايا للعامل� فيه؛ تجعلهم هم الذين يسعون  

 لالنض�م إىل القطاع الرسمي. 
الرضيبية -3 اإلجراءات  قضا  ،تعديل  الرشكات  يتوجب عىل  الذي  الوقت  يقل  ه  ؤ بحيث 

 إلنهاء معامالتها الرضيبية. 
ظفي مأموريات الرضائب، وكذلك ب� كل املوظف�  القضاء عىل الفساد املنترش ب� مو  -4

 يف الدوائر الحكومية. 
 . 12عدم تشجيع رضائب التصدير -5

مكاف بهدف  وذلك  املهنية؛  والنقابات  الرضائب  مصلحة  ب�  التعاون  التهرب  حزيادة  ة 
 . أصحاب املهن غ� التجارية الذي �ارسه الرضيبي

 

12 Taghreed Badr aldeen and others, Taxes And Economic Development In Egypt, Democratic Arab 

Center, 17 June 2017, http://bit.ly/2TqSnpb   

http://bit.ly/2TqSnpb
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االقتصادية   الشؤون  إدارة  عن  صادر  تقرير  بها  أوىص  التي  التوصيات  بعض  أيًضا  هناك 

املتحدة   باألمم  األنظمة  (UNDESA)واالجت�عية  بتطو�ر  معن�ة  الوصا�ا  هذه   ،
 :13الضر�ب�ة في الدول النام�ة، وهي

o وتعزيزها الرضيبة  إدارة  النشاطات،    تحس�  لهذه  عامة  موارد  توف�  بوساطة 
 ت.االستثناءات والثغرا غاءوخفض وإل

o  من االعت�د عىل رضيبة مفردة غ� مبارشة مثل  تنويع مصادر عوائد الرضيبة بدًال 
 .املضافة رضيبة القيمة

o   ،االعت�د بقدر اإلمكان عىل آليات رضيبية محكومة بقواعد محددة وغ� اختيارية
 .التشغيليةها تكلفتوانخفاض   ،مبقاومتها للفساد والتي تتميز

o زيادة تحصيل رضيبة الدخل الشخصية من األثرياء. 

o استهداف االستهالك املرتف يف رفع الرضائب. 

o   بطريقة األموال  رؤوس  عىل  الرضائب  فأكرثتحصيل  عىل    ، يةاعل  التأث�  ودون 
 .االستث�ر

o مبتكرة ومرنة  ةاستخدام الرضائب التجارية بطريق . 

 

 

 

 

 

، (UNDESA)جايايت غوش، سياسات االقتصاد الكيل والنمو، إدارة الشؤون االقتصادية واالجت�عية باألمم املتحدة   13

 . 2007االسرتاتيجيات اإل�ائية الوطنية، مذكرة معلومات أساسية، 
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 مقدمة الباب الثا� 
الباب الثا� من الكتاب إلقاء الضوء عىل مشكلة لطاملا أرقت املرصي� كث�ًا خالل    يحاول

األعوام األخ�ة، حتى أنها أقضت مضاجع كث� من أبناء الشعب الرصي، وكانت لها تأث�ات 
 مبارشة عىل معاش وحياة املرصي� اليومية، وتلك املشكلة هي التضخم. 

و ذلك املعدل الذي ترتفع به األسعار. وقد ينشأ التضخم  والتضخم طبًقا ألبسط تعريفاته، ه
نتيجة عوامل داخلية، أو خارجية، ك� أنه ليس رشطًا أن يتواكب معه حدوث ركود، أي أنه  
فإن مدة   ذلك  إىل  باإلضافة  يحدث،  يحدث ركود وقد ال  الشديد، قد  األسعار  ارتفاع  مع 

قرص، ولكنها إن طالت، وتواكب ذلك  التضخم، وارتفاع األسعار بشكل عام، قد تطول أو ت
مع ركود، فإن تلك أسوأ حالة من املمكن أن يواجهها أي اقتصاد، ك� أن هدف أي اقتصادي،  

 أو صانع للسياسات االقتصادية، أال تتحول أي موجة للتضخم إىل كساد.

في� يتعلق مبكافحة التضخم، أو عالج مشكلة التضخم؛ نجد أنه يف سبيل السيطرة عىل 
لتضخم، يوجد عديد من الوسائل واالسرتاتيجيات التي تعمد إليها الدول، وتأيت السياسات  ا

النقدية عىل رأس هذه الوسائل، وسبب ذلك عائد إىل أنه تب� بالتحليل واملالحظة، وكذا  
التي   والتحوالت  النقد)،  من  املعروض  (كمية  النقود  عرض  من  لكال  أن  التجارب،  أثبتت 

 كل عام، تأث�ًا كب�ًا عىل معدالت التضخم.تحدث يف النقود بش

وبالحديث عن التضخم يف السياق املرصي؛ فال شك أن التغي�ات السياسية التي عايشتها  
التضخم، والذي    2011مرص منذ عام    -لسوء الحظ-كان لها دور كب� يف زيادة معدالت 

 تواكب مع تباطؤ يف معدالت النمو االقتصادي ألعوام. 
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يُ  األول يف مرص  وهنا كان  النقدية  السياسات  املركزي املرصي-نتظر من صانع  أن   -البنك 
يضطلع بدوره، الذي هو تحقيق استقرار عام يف مستوى األسعار إزاء تلك املشكلة، وهذا  
الدور بالطبع ليس يف منع حدوث التضخم كليًّا، ولكن مبعالجته، والسيطرة عليه، من خالل  

 تاحة. أدوات السياسة النقدية امل

قرر   التي  السياسات  يف  الثا�  الباب  من  األول  الفصل  يبحث  الصدد،  هذا  املركزي  «يف 
الثا�)  »  املرصي الفرتة من نوفمرب (ترشين  ديسمرب (كانون األول)    –2016تطبيقها خالل 
السياسات  2019 الفرتة، وما هي نوعية  ، وذلك بهدف رسم صورة ع� قام به خالل تلك 

واألدوات التي ارتأى استخدامها، فمن املعلوم أنه ليك نخرج بتوصيات يف شأن ما، يجب 
 أوًال الوقوف عىل واقع هذا الشأن بالتحليل والدراسة. 

ل األول، ويف طريقنا أيًضا للخروج بتوصيات، ينبغي لنا أن  وبعد التحليل الذي قام به الفص
�ر مبرحلت� يف غاية األهمية، وقد سبق أيًضا للباب األول أن تعرض له� يف شأن الرضائب.  
تناولت   التي  النظرية  األطر  يف  والبحث  املقارنة،  التجارب  دراسة  ه�:  املرحلتان  هاتان 

 صالن الثا� والثالث إىل تناوله�. املوضوع محل البحث، وه� ما يسعى الف

التضخم   إزاء مشكلة  تركيا  بها  التي قامت  السياسات  البحث يف  إىل  الثا�  الفصل  يسعى 
بداية األلفية الثالثة؛ حيث يُعلم عن تركيا أنها عانت من تضخم مزمن خالل العقود الثالثة  

د من االضطرابات السياسية  األخ�ة من القرن املايض، وأن هذا التضخم، وإن كان نتيجة لعدي
والعوامل الهيكلية األخرى، فإنه حمل كث� من التأث�ات السلبية عىل كل متغ�ات االقتصاد  

 الرتيك، وواقع ومعاش املواطن� األتراك. 

وإزاء هذا املوضوع، نجد أن إدارة حزب العدالة والتنمية التي نجحت يف الوصول إىل مقعد 
حكوم وتشكيل  الوزراء،  عام  رئيس  نهاية  يف  من 2002ة  عديد  تطبيق  يف  نجحت  قد   ،

السياسات املختلفة ع� سبقها من إدارات، وانعكس هذا األداء عىل معدالت التضخم، وهذا  
 هو جوهر ما يبحثه الفصل الثا�.

يحاول الفصل الثالث أن يلقي الضوء عىل اإلطار النظري لنظام استهداف التضخم يف الدول 
تهداف التضخم وإن كان قد نشأ يف الدول املتقدمة، فإن العقود املاضية  النامية. فنظام اس

عىل  االطالع  أن  شك  وال  وتطبيقه.  إليه  االنتقال  النامية  الدول  من  عديد  إعالن  شهدت 
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التجارب املختلفة، وتلك الدراسات التي حاولت رسم إطار نظري للموضوع من األهمية  
لحالة املرصية، وذلك هو ما تسعى إليه ورقة  مبكان، وذلك بهدف الخروج بتوصيات يف ا

 العمل، والذي يحتل الفصل األخ� من الباب. 

وينوه الكاتب إىل أن ورقة العمل تلك هي أيًضا مثل التي اختتم بها الباب األول يف موضوع  
عن  الكاتب  مع  التواصل  والتعديل، و�كن  للنقاش  مقرتح  إطار  كليه�  أن  أي  الرضائب، 

اإل بريده  الورقت�: طريق  كال  عىل  التعليقات  بشأن  لكرتو� 
mohamed.ahmet.abbas@gmail.com وينوه الكاتب أيضا إىل أن ورقة العمل الواردة .

  - يف الفصل الرابع سيقوم الكاتب بعرضها يف مؤمتر أكاد�ية ابن رشد املقام يف إسطنبول  
 2022 مارس

 

mailto:mohamed.ahmet.abbas@gmail.com
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عا� االقتصاد املرصي من معدالت تضخم مرتفعة خالل األعوام املاضية، ساهم يف حدوث  
صعيد رفع الدعم، والتحول إىل رضيبة  هذا التضخم اإلجراءات التي قامت بها مرص عىل  

ما ُعرف مبوجة   2018القيمة املضافة، ك� كان للعامل الخارجي دور مهم؛ حيث شهد عام 
 الخروج من األسواق الناشئة. 

أدت كل هذه التحديات وغ�ها إىل أن تكون مرص شاهدة عىل معدالت مرتفعة للتضخم،  
%، ثم تراجعت لثالثة أعوام، أي حتى  12  ، مبعدل تضخم ثنايئ الخانة2011بدأت يف عام  

عادت مرة أخرى لالرتفاع املطرد، حتى شهدت مرص يف    2015، وبداية من عام  2014عام  
عام   تخطى    2017منتصف  شهريًّا  االرتفاعا30تضخً�  هذه  وكل  من    ت%.  صاحبها  وما 

ا يتبع ذلك من  إرهاصات كان لها بال شك كث� من اآلثار السلبية، كزيادة معدالت الفقر، وم
 تأث�ات اجت�عية شديدة الخطورة. 

كل ذلك من شأنه أن يطرح موضوع السياسة النقدية إىل النقاش املجتمعي، وإىل التناول  
يف مرص،   النقدية  السياسة  صانع  هو  املركزي  البنك  أن  املعلوم  ومن  والبحثي.  األكاد�ي 

بحث يف السياسات التي قام بها  األول عنها، وكل ذلك من شأنه تأكيد أهمية ال  لواملسؤو 
 البنك خالل فرتة ما بعد التعويم، والتي كان يستهدف من خاللها مكافحة التضخم. 

وذلك من خالل بدء الفصل    �حاول الفصل تقی�م تلك الس�اسات، وال�حث في نتائجها،
االنتقال ال ثم  أنواعه،  وأهم  للتضخم  لألدب�ات بتعر�ف موجز  التي   ستعراض سر�ع 

تناولت الس�اسة النقد�ة والتضخم في مصر، ثم محاولة الق�ام �م ارجعة ألداء البنك 
املركزي خالل فرتة ما قبل التعويم، ويف النهاية مراجعة السياسات واألدوات التي استخدمها  

عام   التعويم، وحتى  منذ  املركزي  االستنتاجات  2019البنك  بعض  بعرض  الفصل  ويختم   .
 والنتائج. 
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 عريفه، وأهم أنواعه التضخم: ت

الزيادة املستمرة يف املستوى العام لألسعار خالل فرتة زمنية  �كن تعريف التضخم عىل أنه  
أي أنه ليس مجرد الزيادة املؤقتة أو املتقطعة يف األسعار، ك� أنه ليس مجرد االرتفاع  ،  معينة

أسعا يف  املستمر  االرتفاع  لكنه  السلع،  من  مع�  عدد  أسعار  يف  السلع  النسبي  كافة  ر 
 .1والخدمات

 أن للتضخم عدة خصائص، هي:   »الخطيب «يرى األستاذ الدكتور 

 .أنه ظاهرة ديناميكية تظهر جليا عىل املدى الطويل-

 أنه يتمثل يف ارتفاع األسعار، وأن النقود هي السبب يف ظهوره،  -

 أن التضخم حركة تتصف باالستمرار الذايت أو الدائم -

 تراكمية.  أن للتضخم طبيعة-

التضخم من اختالل يف التوازن ب� النقود من جهة، وب� الكميات املنتجة من السلع   نشوء-
 . 2والخدمات من جهة أخرى

تصنيف  من  ألكرث  طبقا  التضخم  أنواع  تقسيم  قوته؛  �كن  باعتبار  للتضخم  أنواع   توجد 
املاملتسارع  الزاحف،( ومنشئهفرط)،  مصدره  باعتبار  أو  تكاليف    ،  زيادة  الطلب،  (زيادة 

(املتوقع، وغ� املتوقع). ويحاول الكتاب من  ، أو باعتبار توقع نسبة حدوثهعنارص اإلنتاج)
 خالل النقاط التالية تعريف أنواع التضخم باعتبار قوته: 

 

الط 1 والتوزيع،  للنرش  األم�  وامل�رسة،  السياسة  الكلية  االقتصادية  النظرية  األفندي،  أحمد  الثانية  محمد  ،  2012بعة 

 . 489صنعاء، ص: 

 . 264، ص: 2014فاروق بن صالح الخطيب، النقود والسياسات النقدية،  2
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 التضخم الزاحف:-

يرى بعض وى العام لألسعار، حيث  ستيحدث عندما يكون هناك ارتفاع بشكل متوسط يف امل
االقتصادي� أن االرتفاع البسيط يف األسعار يكون �اًء لالقتصاد، يف ح� يرى البعض اآلخر 

 النوع من التضخم تكون خط�ة.  اأن اآلثار الرتاكمية ملثل هذ

 التضخم املتسارع: -

يعترب أكرث رسعة وعنًفا من التضخم الزاعف، يحدث عندما تدخل حركة ارتفاع األسعار يف 
 الزيادات الكب�ة واملتتالية يف فرتة زمنية قص�ة.  حلقة من

 التضخم املفرط:  -

يسمى يف بعض األحيان بالتضخم الجامح، ويعترب أشد أنواع التضخم خطورة، حيث يحدث  
العملة بحيث تصبح زهيدة، أو يف   عندما ترتفع األسعار مبعدل كب� جًدا، وترتاجع قيمة 

شأ عن حدوث هذا النوع من التضخم العديد من قد ينبعض األحيان معدومة القيمة، و 
 . 3كالتفكك االجت�عي وانهيار النشاط االقتصادي املخاطر

بعد هذا االستعراض الرسيع لتعريف التضخم، وأهم أنواعه، يجدر بنا االنتقال إىل مراجعة 
إلقاء  التايل  العنرص  يحاول  ما  والتضخم يف مرص، وهذا  النقدية  السياسات  أدبيات  بعض 

 لضوء عليه.ا

 النقدية والتضخم يف مرص  اتأدبيات السياس بعض مراجعة

تختلف نظرة الدول النامية للسياسات النقدية من حيث األهداف عن نظرة الدول  بدايًة،  
في الدول املتقدمة تهدف السياسة النقدية إىل املحافظة عىل التشغيل الكامل  ؛ فاملتقدمة

 

محمد عبد العزيز الشامي، نظرة الرشيعة اإلسالمية إىل التضخم النقدي، دراسة ماجست� غ� منشورة، جامعة إسطنبول   3

 .84-81، ص: 2017صباح الدين زعيم، 
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الن االستقرار  من  إطار  يف  االقتصادية  لالقتصاد،  التقلبات  مواجهة  وكذلك  الداخيل،  قدي 
السوق   كعمليات  الكمية  النقدية  السياسات  بعض  ذلك  سبيل  الدول يف  وتتبع  املختلفة، 

 ، أو تعديل سعر الفائدة، أو تغي� نسبة االحتياطي النقدي لدى البنوك. ةاملفتوح

النامية الدول  يف  االقتص  ،أما  لسياساتها  الرئيسية  األهداف  منها  فإن  القلب  ويف  ادية، 
السياسات النقدية، هي خدمة أهداف التنمية، وتوف� التمويل الالزم لها، مبعنى أن السياسة  
النقدية يف هذه الدول تتجه يف املقام األول نحو تعبئة أكرب قدر ممكن من املوارد املالية،  

 .4ووضعها يف خدمة التنمية املتوازنة لالقتصاد الوطني

دراس  تذهب  الصناعية  مل  الدول  أنه يف  بكث�؛ حيث رصدت  ذلك  «الشاذيل» ألبعد من  ة 
استقرار  تحقيق هدف  أكرب عىل  بالرتكيز بصورة  فيها  النقدية  السياسات  تتميز  املتقدمة، 

 األسعار، واستهداف التضخم، كأهداف رئيسية للسياسة النقدية. 

فإن أهداف السياسات النقدية عىل ح� أنه يف الدول النامية/ اقتصادات األسواق الناشئة،  
تتوسع لتشمل إىل جانب استقرار املستوى العام لألسعار، استقرار سعر الرصف، باإلضافة  
إىل تحقيق درجة أكرب من التنافسية ملنتجاتها الوطنية يف األسواق العاملية، وكذلك استهداف 

 .5رىمعدالت للفائدة تسهم يف زيادة االستث�رات، باإلضافة إىل أهداف أخ

يف السياق املرصي، كان هناك عديد من الدراسات التي تناولت دور السياسة النقدية يف  
استهداف التضخم يف مرص، كان من ضمنها دارسة قام بها املركز الد�قراطي العريب، والتي 

 يف معرض تحليلهم لالقتصاد املرصي قد أجمعوا عىل أن �ن االقتصاديتم اإلشارة فيها إىل أ 
الهيكلية،االقت االختالالت  من  كث�ًا  يعا�  املرصي  املستوى    صاد  عىل  أو   الداخيلسواًء 

ملحيل يفوق قدرات اإلنتاج املحيل؛ م�  االخارجي، وأن هذه االختالالت تتمثل يف أن الطلب  

 

 السياسات والتحديات، املعهد املرصي للدراسات، مرجع سبق ذكره.  2013القتصاد املرصي بعد أحمد ذكر الله، ا 4

، أكتوبر  39أحمد شفيق الشاذيل، قنوات انتقال أثر السياسة النقدية إىل االقتصاد الحقيقي، دراسات اقتصادية، العدد   5

   https://bit.ly/3czHdpD، 3، صندوق النقد العريب، ص: 2017

https://bit.ly/3czHdpD
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، كذا فإن مظاهر  6يف ميزان املدفوعات، ويظهر هذا األثر  ا عىل القطاع الخارجييؤثر سلبً 
ي تساهم يف متويله السلطة النقدية عن ذتنعكس عىل مستوى التضخم، وال  هذه االختالل

 .7طريق مصادر غ� حقيقية

النقدية    تأصبح   وبالتايل السياسات  من  عديد  هدف  التضخم  عىل  البلدان    يفالسيطرة 
ه�، والذي من شأنه إذا يحدث تعارض بين  حتى ال  ،بالتنسيق مع السياسة املالية  ،النامية 

 .املدى الطويل تنتج عنه تأث�ات سلبية عىل مستويات األسعار يفحدث أن 

عام   منذ  مرص  أن  وهي  باالنتباه،  جديرة  مالحظة  يف  2005ههنا  انتقالية    تعترب  مرحلة 
للتطبيق   الالزمة  الخطوات  السبب  الستك�ل  ويرجع  التضخم،  استهداف  لسياسة  الفعيل 

مرص    يفب التضخم  ت القصة ح� بلغت نسوراء هذا األمر إىل ما قبل ذلك بكث�؛ حيث بدأ 
بالتعاون    اقتصاديصالح  إ برنامج    يىل تبنإدفع الحكومة    م�  ؛بداية التسعينات  مع%  80

النقد  مع   مستهدفًاصندوق  التضخم  الدويل؛  معدالت  استقرارخفض  وتحقيق  سعار  أ   ، 
 . قتصاديةاال تنمية التحقيق ، مع عدم إغفال الرصف

 

أي يف العام الذي  -  2015مليار دوالر، يف ح� أنها بلغت يف عام    50كانت فاتورة الواردات املرصية    2010مثًال يف عام   6

مليار دوالر، مع األخذ يف االعتبار أن هناك بعض املستوردين يقومون بتقليل السعر املُثبت يف   76 -سبق التعويم مبارشة
لفوات� واألوراق الرسمية عن السعر الحقيقي؛ وذلك رغبة يف التهرب من الج�رك وغ�ها. وقد قدر طارق عامر محافظ  ا

مليار دوالر   9.6مليار دوالر، باإلضافة إىل    90البنك املركزي يف لقاء تليفزيو� له، أن الفاتورة الحقيقية هي يف حدود  
 إن كل ذلك من شأنه الضغط عىل ميزان املدفوعات يف مرص. تقريبًا قيمة التهرب من الج�رك؛ لذا ف

محمود أبو العن�، تطورات السياسة النقدية يف جمهورية مرص العربية والتوجهات املستقبلية، صندوق النقد العريب،   7

قارنة لتجارب  . (نقًال عن: مجموعة باحث�، دور السياست� النقدية واملالية يف استهداف التضخم يف مرص: م15، ص:2004
 ). http://bit.ly/38uQWu5، 2017يونيو  17بعض الدول، املركز الد�قراطي العريب، 

http://bit.ly/38uQWu5
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عام   %4ىل  إ خفض معدل التضخم    ذا الربنامج نجح يف بدايته يف وإج�ًال �كن القول إن ه
البنك  أ   2005عام    ، ويف2003 استهداف  أ   املرصي  املركزيعلن  سياسة  لتطبيق  يسعى  نه 

 . 8مبجرد استيفاء الرشوط الالزمة ،للسياسة النقدية يطار رسمإ ك ،التضخم

يجب عىل صانعي    ، بأنهاملرصي للدراسات االقتصادية  ركزدراسة للم  يف هذا الصدد، أوصت
الوساطة   فعالية  من  تحد  التي  القصور  أوجه  ملعالجة  السعي  مرص  يف  النقدية  السياسة 

  . وزيادة االئت�ن املوجه للقطاع الخاص   ،تعزيز آلية عمل السياسة النقدية  ، بهدفاملالية
ب� تشجيع الصادرات من جهة،   ك� يجب أن تهدف سياسة سعر الرصف إىل تحقيق التوازن

وزيادة   التنافسية  القدرة  عىل  للمحافظة  أخرى؛  جهة  من  التضخمية  الضغوط  واحتواء 
 . 9الطلب الخارجي

 أداء البنك املركزي املرصي يف فرتة ما قبل تعويم الجنيه

رار ، فنتيجة الستم2013عا� االقتصاد املرصي منذ اندالع االنقالب العسكري يف يوليو (متوز)  
الكبار يف الدولة عىل قداسة وأهمية حربهم ضد اإلرهاب؛ تراجع االستث�ر    تأكيد املسؤول�

األجنبي املبارش، باإلضافة إىل زيادة اإلنفاق الجاري الحكومي عىل اإلنفاق االستث�ري، كل  
ذلك دفع إىل وجود عجز كب� باملوازنة العامة للدولة، مع التأكيد عىل أن الحكومة نجحت  
يف تقليل هذا العجز إىل حد كب� بسبب املعونات القادمة من بعض دول الخليج، باإلضافة  

 

املركز   8 التضخم يف مرص: مقارنة لتجارب بعض الدول،  النقدية واملالية يف استهداف  السياست�  مجموعة باحث�، دور 

 العريب، املرجع السابق.الد�قراطي 

السياسة النقدية يف مرص: تحديات الحارض وأولويات املستقبل، املركز املرصي للدراسات االقتصادية، آراء يف السياسة  9

   http://bit.ly/2TEGaMG، 2011)، يوليو 28االقتصادية، العدد(

http://bit.ly/2TEGaMG
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شهرًا، والتي كانت تبلغ    20إىل تعهد السعودية واإلمارات بفاتورة دعم الطاقة ملرص ملدة  
 .10مليون دوالر 800شهريًّا 

النقدية، فقد استمرت  في� يتعلق بسعر الرصف، والتطورات الحادثة عىل صعيد السياسة  
أي  تُذكر عىل  الثابت، دون وجود إصالحات جوهرية  تبني سياسة سعر الرصف  مرص يف 

 عنرص من عنارص السياسات النقدية. 

يف تلك الفرتة أيًضا كان واضًحا أن البنك املركزي يؤمن بأن له دوًرا كب�ًا يف زيادة معدالت  
 . 2011منذ عام  النمو االقتصادي، والتي تعا� من تراجع كب�

، 2014للتمويل العقاري يف فرباير (شباط)  ففي هذا السياق، أطلق البنك املركزي مبادرة  
مليار جنيه، بأسعار عائد منخفضة    20ا من خاللها إتاحة متويل طويل األجل قدره  مستهدفً 

الدخلض�ل إىل محدودي ومتوسطي  الدعم  توف�  النهايئ    ؛ن  اإلقراض  يكون سعر  بحيث 
 % ملتوسطي الدخل. 8% ملحدودي الدخل، و 7 بنسبة

، أعلن «املركزي» عن مبادرته لتمويل املرشوعات الصغ�ة  2015ديسمرب (كانون األول)  ويف  
 % للمنشآت الصغ�ة. 5مليار جنيه، بنسبة فائدة تناقصية    200واملتوسطة، والتي خصص لها  

 

وإن كانت  -ديتها من عدمها  وال يستهدف الكتاب دراسة أثر تلك املبادرات، والبحث يف ج 
بذلك قامت  التي  الدراسات  بعض  من خالل   -11هناك  عليه  التأكيد  الكاتب  يود  ما  لكن 

 

   http://bit.ly/2IqCY1Kيوليو، كنا غرقنا، «يوتيوب»،  3يف الخليج لنا يف السييس: لوال دعم أشقائنا  10

ينظر: محمد أحمد عباس، مبادرة البنك املركزي لتمويل املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة، املعهد املرصي للدراسات،   11

  http://bit.ly/38mRSkt، 2019سبتمرب  27

 

http://bit.ly/2IqCY1K
http://bit.ly/38mRSkt
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اإلشارة لتلك املبادرات أنها تعكس كيف كان البنك املركزي ينظر لدوره خالل تلك الفرتة؛ 
 . 12حيث كان يرى أن له دوًرا أساسيًّا يف دفع عجلة النمو

، واضطرار  2016ل إن ما حدث من انهيار لسعر الجنيه املرصي يف عام  ومن ذلك �كننا القو 
مرص إىل تعويم الجنيه كان أحد أسبابه انرصاف البنك املركزي عن مهمته األساسية، وهي  
التضخم،   استهداف  لسياسة  كامًال وآمنًا  انتقاًال  تكفل ملرص  التي  الالزمة  الرشوط  استيفاء 

الت الهيكلية التي يعا� منها االقتصاد املرصي منذ عقود،  وكذلك املساهمة يف عالج االختال
يفوق قدرات اإلنتاج املحيل؛ والتي سبق اإلشارة إىل بعض منها، مثل: كون الطلب املحيل  

 . يف ميزان املدفوعات، ويظهر هذا األثر ا عىل القطاع الخارجيم� يؤثر سلبً 

لرغم من الجهود التي بُذلت يف لذا ويف ظل عجز مرص عن جذب استث�رات أجنبية، عىل ا
انتهاج   إىل  باإلضافة  امللف،  النقدي »  املركزي«هذا  املعروض  زيادة  سياسة خاطئة، وهي 

ا   كل ذلك أدى إىل اتساع الفجوة ب� سعر رصف   -2016تحديًدا يف عام  -بشكل كب� جدًّ
إىل   أدى  السوداء)؛ م�  (السوق  املوازية  الرسمية، والسوق  السوق  جعل مرص الجنيه يف 

 . 201613نوفمرب (ترشين الثا�)  3ُمجربة عىل اتخاذ قرار تعويم سعر الرصف يف 

 

،  2019يوليو    31ينظر أيًضا: محمد أحمد عباس، تقييم مبادرة البنك املركزي للتمويل العقاري، املعهد املرصي للدراسات،  
http://bit.ly/2PPzD0x   

ركزي من قِبل السييس، ولكن لعدم وجود أدبيات تحدثت يف هذا  �كن القول إن هذا الدور كان هو املرسوم للبنك امل 12

 األمر، ونظرًا لكون ذلك ليس هو املوضوع األسايس للكتاب؛ لذا لن يتم التطرق إليه.

نفى طارق عامر محافظ البنك املركزي نفيًا قاطًعا    - أي قبل التعويم بأقل من تسعة أشهر فقط-  2016فرباير    21يف   13

 30-25جنيه؛ حيث رصح بأنه لن يتم التفك� يف التعويم إال عندما يكون االحتياطي النقدي يف حدود  نية مرص تعويم ال 
عىل اتخاذ قرار التعويم، وذلك نتيجة سياسات   2016مليار دوالر، وهذا يؤكد أن اإلدارة يف مرص كانت ُمجربة يف نوفمرب  

 خاطئة ألعوام. 

امل البنك  محافظ  مع  وحرصي  خاص  حوار  خاصة  املصدر:  حلقة  #مع_إبراهيم_عيىس  عامر  طارق  فرباير،    21ركزي 
   http://bit.ly/2TpBxHd، 22، ثانية 14«يوتيوب»، قناة «القاهرة والناس»، دقيقة 

http://bit.ly/2PPzD0x
http://bit.ly/2TpBxHd
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 )2019-2016 نوفمرب(سياسات املركزي ملكافحة التضخم 

بدايًة، �كن القول إن قرار التعويم كان رشًّا البد منه، وأن عواقب استمرار مرص بنظام سعر  
االقتصاد املرصي؛ لكن ذلك يف الوقت نفسه ال  الرصف الثابت كانت ستكون وخيمة عىل  

ينفي أن بيئة االقتصاد املرصي مل تكن مستعدة ملثل هذا القرار، والذي جاء متزامنًا مع رفع 
الدعم عن املحروقات والكهرباء، ك� أن الدولة أقرت من خالل انتهاج سياسات انك�شية،  

سنوات،   3فة، وكل ذلك تم يف خالل  التحول من رضيبة املبيعات إىل رضيبة القيمة املضا
 كانت بال شك صعبة عىل املرصي�؛ ونتج عنها ارتفاع شديد يف معدالت الفقر.

لن يسعى الكاتب إىل تقييم كل القرارات والسياسات التي اتخذتها مرص إبان تلك الفرتة،  
دوات التي لكن ما نسعى إىل معرفته: هل نجح البنك املركزي يف االستفادة من الوسائل واأل 

 قرر استخدامها ملكافحة التضخم إبان تلك الفرتة أم ال؟ 

 سعر الفائدة -1

 ،موجب يؤدي إىل زيادة النشاط املايل 14فائدة حقيقي  معدلترى بعض الدراسات أن وجود  
%؛ وذلك بسبب  6ا حوايل  وتحقيق �و اقتصادي. يف مرص كان سعر الفائدة الحقيقي سالبً 

تفوق أسعار الفائدة االسمية، ولكن لعالج ذلك مع بداية عام أن معدالت التضخم كانت  
قامت مرص بتحرير أسعار الفائدة، وإزالة القيود االسمية عىل ارتفاعها عن طريق   1991

) وذلك بغية  ايومً   360أو    ايومً   182أو    ايومً   91استخدام أذون خزانة ذات آجال مختلفة (
 . امتصاص السيولة من األسواق

الفرتة مح الدراسة (نوفمرب  يف  ) نجد أن البنك املركزي عمد إىل استخدام 2019  -2016ل 
التضخم يف مرص، يف   الحد من  التي حاول من خاللها  الوسائل  الفائدة كأحد أهم  أسعار 

 

 معدل التضخم). –(معدل الفائدة الحقيقي= معدل الفائدة االسمي  14
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البنك  التي يقوم  البيانات والنرشات  التعويم، ويتضح ذلك جليًّا من كل  التي تلت  الفرتة 
 بإصدارها. 

باستخدام تلك الوسيلة، تجدر بنا مراجعة »  املركزي«كيف قام  وحتى نتمكن من معرفة  
قرارات لجنة السياسة النقدية، والتي هي الجهة الرسمية الوحيدة داخل البنك، املنوط بها  
مراجعة أسعار الفائدة بشكل دوري، وإصدار قرارات بزيادتها أو خفضها أو حتى تثبيتها.  

ايل، الذي يرصد نتائج اجت�عات لجنة السياسات  من أجل ذلك قام الكاتب بعمل الجدول الت
 .2019-2016املالية خالل األعوام 

 )1  -1 -2جدول (
  -2015أسعار الفائدة المقررة من ِقبل لجنة الس�اسة النقد�ة خالل الفترة: د�سمبر

 2019نوفمبر
اإليداع   القرار تاريخ االجت�ع  عائد  سعر 

 لليلة واحدة 
اإلقراض   عائد  سعر 

 واحدة لليلة 

ديسمرب   24
2015 

نقطة    50زيادة  
 أساس

9.25% 10.25% 

 تثبيت  تثبيت  تثبيت  2016يناير  28

نقطة    150زيادة   2016مارس  17
 أساس

10.75% 11.75% 

   تثبيت  2016إبريل  28

نقطة    100زيادة   2016يونيو  16
 أساس

11.75% 12.75% 

   تثبيت  2016يوليو  28

   تثبيت  2016سبتمرب  22

نقطة    300زيادة   2016نوفمرب  3
 أساس

14.75% 15.75% 
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ديسمرب   29
2016 

   تثبيت 

   تثبيت  2017فرباير  16

   تثبيت  2017مارس  30

نقطة    200زيادة   2017مايو  21
 أساس

16.75% 17.75% 

نقطة    200زيادة   2017يوليو  6
 أساس

18.75% 19.75% 

أغسطس    17
2017 

   تثبيت 

   تثبيت  2017سبتمرب  28

   تثبيت  2017نوفمرب  16

ديسمرب   28
2017 

   تثبيت 

نقطة    100خفض   2018فرباير  15
 أساس

17.75% 18.75% 

نقطة    100خفض   2018مارس  29
 أساس

16.75% 17.75% 

   تثبيت  2018مايو  17

   تثبيت  2018يونيو  28

أغسطس    16
2018 

   تثبيت 

   تثبيت  2018سبتمرب  27

   تثبيت  2018نوفمرب  15
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نقطة    100خفض   2019فرباير  14
 أساس

15.75% 16.75% 

   تثبيت  2019مارس  28

   تثبيت  2019مايو  23

   تثبيت  2019يوليو  11

أغسطس    22
2019 

نقطة    150خفض  
 أساس

14.25% 15.25% 

نقطة    100خفض   2019سبتمرب  26
 أساس

13.25% 14.25% 

نقطة    100خفض   2019نوفمرب  14
 أساس

12.25% 13.25% 

/  2015التقارير السنوية للبنك املركزي املرصي أعوام  ا عىل  ، اعت�دً كاتباملصدر: عمل ال
 الشهرية  التقارير اإلحصائية ب  االستعانة  ت، كذلك مت 2018/  2017و،  2017/  2016و،  2016

 .201915161718لعام الصادرة عن البنك 

السابق،   الجدول  النقدية،  بتحليل  السياسات  استخدمت لجنة  �كننا معرفة سلوك كيف 
 والبنك املركزي عموًما أهم وسيلة يف تقديرهم ملكافحة التضخم. 

 

   http://bit.ly/38sJS16، 2016/ 2015رير السنوي البنك املركزي املرصي، التق 15

   http://bit.ly/32SjtJ3، 2017/ 2016البنك املركزي املرصي، التقرير السنوي  16

   http://bit.ly/3cykBpF، 2018/ 2017البنك املركزي املرصي، التقرير السنوي  17

   http://bit.ly/38ppwGi، 2019البنك املركزي املرصي، النرشة اإلحصائية الشهرية، أعداد عام   18

http://bit.ly/38sJS16
http://bit.ly/32SjtJ3
http://bit.ly/3cykBpF
http://bit.ly/38ppwGi
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هو زيادة أسعار الفائدة، ويف يوم اتخاذ قرار   2015بدايًة، كان االتجاه العام منذ نهاية عام  
الحقيقة زيادة سعر  نقطة أساس. يف    300تحرير سعر الرصف كانت هناك زيادة قدرها  

نقطة أساس مرة واحدة؛ ليس من السهل التعامل معها من قِبل السوق؛ لذا   300الفائدة  
-كان مفهوًما قرار البنك بثبيت السعر الجت�ع أو اجت�ع� بعد ذلك. ولكن يف تلك الفرتة  

التضخم معدالت  طبيعية   -مبتابعة  نتيجة  ذلك  وكان  مطردة،  زيادة  يف  كانت  أنها    يتب� 
 الرتفاع سعر الدوالر يف البنوك نتيجة التعويم. 

 )2 -1 -2جدول (

2017يوليو -2016نسب التضخم خالل الفرتة: ديسمرب

 
من مالحظة: الرقم األسايس ألسعار املستهلك� هو مؤرش توضيحي وتكمييل، ويتم احتسابه  

العام ألسعار   املحددة    ة مستبعد  ،املستهلك�الرقم  السلع    إىل باإلضافة    ا،يًّ إدارمنه أسعار 
 . والفاكهة وهي الخرضوات  ،أسعار املواد الغذائية األكرث تقلبًا

Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), 
and CBE calculations, http://bit.ly/38qlvkH   

الجدول السابق، فإن معدالت التضخم كانت يف زيادة مطردة، يف ح� أن  ك� يتضح من  
آثرت اإلبقاء عىل   -التي هي ُمطلعة بال شك عىل نتائج التضخم-لجنة السياسات النقدية  

الفائدة يف اجت�عات أشهر ديسمرب (كانون األول)   ، وفرباير (شباط) ومارس  2016أسعار 

http://bit.ly/38qlvkH
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نقطة أساس مرت� متتاليت�: األوىل    200دة الفائدة  ، وذلك قبل أن تقرر زيا2017(آذار)  
. وقد علق عديد من االقتصادي� يف 2017كانت يف اجت�عات مايو (أيار) ويوليو (متوز)  

هي زيادة غ� مربرة؛ حيث إنه من    -تحديًدا زيادة يوليو (متوز)-حينها بأن الزيادة األخ�ة  
، وأن التوقعات تش� إىل أن التضخم 2017)  الواضح أن ذروة التضخم كانت يف يوليو (متوز

السلبية عىل  الزيادة آثارها  الخرباء إىل رضر هذه  النقطة، ك� أضاف  سيرتاجع بعد هذه 
القطاع الحقيقي، بسبب رفع أسعار الفائدة عىل املستثمرين، وأنه يستحيل بال شك يف ظل 

 . 1920هذا السعر متويل النفقات الرأس�لية

ة اجت�عات للجنة السياسات النقدية، قررت يف أول اجت�ع� خفض سبع  2018شهد عام  
الفائدة،    100الفائدة   تثبيت سعر  التالية قررت  اجت�عات  الخمسة  ثم يف  أساس،  نقطة 

كان عاًما صعبًا عىل األسواق   2018و�كن فهم حيثيات هذه القرارات إذا استحرضنا أن عام  
ل (نيسان) ومايو (أيار) إىل نهاية العام، فعىل سبيل  الناشئة كلها، وذلك بدًءا من شهر أبري

مليار    12.3بقيمة    مسندات وأسهلاألجانب    شاهًدا عىل بيع  شهر مايو (أيار)املثال، كان  
 .21بحسب بيانات معهد التمويل الدويل ،دوالر، م� أدى إىل تراجع حاد لألسواق الناشئة 

تراج شاهًدا عىل  أيًضا  (آب)  أغسطس  كان شهر  بفعل خالفات  ك�  الرتكية،  لل�ة  كب�  ع 
سياسية ب� الرئيس ترامب والرئيس أردوغان، عىل أثر مطالبة الواليات املتحدة لرتكيا بإطالق  

 رساح القس أندرو برانسون. 

 

االقتصاد إىل نوع�: رأس�لية وتشغيلية. النفقات الرأس�لية هي النفقات املعنية بزيادة رأس املال،   تنقسم النفقات يف 19

 كرشاء معدات أو فتح خطوط إنتاج جديدة. بين� النفقات التشغيلية هي كالرواتب، واألجور، ورشاء السلع واملواد األولية. 

دورة االقتصاد واإلدارة التي قدمها يف مؤسسة «شيخ العمود»،   أشار إىل ذلك الخب� االقتصادي عمر الشنيطي، يف 20 

2017 ،http://bit.ly/2VUcfma  

عربية« 21 يس  يب  إن  الناشئة،  »يس  األسواق  من  األموال  رؤوس  لتخارج  جديدة  موجة  ،  2018يونيو    11، 

://bit.ly/2TH3AB6http  

http://bit.ly/2VUcfma
http://bit.ly/2TH3AB6
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يف وقت الحق؛ لكن ما حدث لل�ة الرتكية ح� بلغ سعر رصفها    أطلقت تركيا رساح برانسون
، دفع البنك املركزي الرتيك إىل  2018أمام الدوالر ألقل نقطة له يف منتصف أغسطس (آب)  

%. وكان لكل ذلك بال شك تأث�ات سلبية عىل تركيا  24زيادة الفائدة، حتى وصلت عتبة الـ
. وهو ما دفع مرص وغ�ها من الدول إىل تثبيت  وعىل مختلف األسواق الناشئة حول العامل

 سعر الفائدة، ودفع البعض اآلخر إىل زيادتها.

لألسواق    -إن جاز التعب�-حمل معه بعض املهدئات    2019بشكل عام، �كن القول إن عام  
الناشئة، وذلك عىل صعيدين: األول هو حدوث تقاربات ب� الواليات املتحدة والص� في�  

لتعريفات التجارية؛ حيث شهد العام صدور بعض الترصيحات من كال الطرف�،  يخص أزمة ا
تبرش بقرب الوصول إىل اتفاق. كذلك كان هناك أمر آخر يهمنا يف سياق الحديث عن أسعار  
ه «تصحيح منتصف   الفائدة يف مرص، وهو إعالن البنك الفيدرايل األمرييك عن بدء ما س�َّ

 الدورة». 

الدو  منتصف  ليست  و«تصحيح  ولفرتة  قليل،  مبقدار  الفائدة  أسعار  تخفيض  يعني  رة» 
ومساعدة   االقتصاد،  يشهدها  التي  التباطؤ  حالة  عالج  هو  منه  الهدف  ويكون  طويلة، 
الذي   االقتصادية،  للدورة  كامل  الدخول يف تصحيح  النمو، دون  أخرى عىل  مرة  االقتصاد 

 يقتيض تخفيًضا كب�ًا يف معدالت الفائدة. 

إعادة رشاء أذون خزانة بحوايل  عىل أثر هذ الفيدرايل األمرييك  السياسة، قرر  مليار    60ه 
تخفيض   قرر  كذلك  املرصيف،  النظام  يف  وف�ة  مالية  احتياطات  توفر  لض�ن  شهريًّا  دوالر 

 . 201922الفائدة ثالث مرات خالل عام  

به الفيدرايل  ما يعنينا يف هذا الصدد، أن كل الدول الناشئة حول العامل وجدت في� قام  
األمرييك فرصة ال تعوض لتخفيض معدالت الفائدة، التي تعترب مرتفعة؛ لذا قام عديد من 
استثناًء،   تكن مرص  فيها، ومل  الفائدة  بتخفيض معدالت  النامية  الدول  املركزية يف  البنوك 

 

أكتوبر    11مليار دوالر شهريًّا لض�ن وفرة االحتياطيات،    60، املركزي األمرييك يشرتي أذون خزانة بقيمة  »روسيا اليوم« 22

2019 ،http://bit.ly/2IjGrzp   

http://bit.ly/2IjGrzp
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ركب،  ولكن ما يُعاب عىل لجنة السياسات النقدية يف البنك املركزي هو تأخرها يف اللحاق بال 
  150ك� أن التخفيضات يف مرص مل تكن ك� املتوقع، إذ شهد اجت�ع أغسطس (آب) خفض  

، 2019نقطة أساس، يف ح� شهد آخر اجت�ع�: سبتمرب (أيلول)، ونوفمرب (ترشين الثا�)  
 2019نقطة أساس يف كل منه�، وبذلك تكون معدالت الفائدة يف نهاية عام    100خفض  

 عىل اإليداع واإلقراض لليلة واحدة. %13.25%، و12.25هي 

% زيادة عىل هذه النسبة؛ 4-2ومع استحضار أن البنوك تقوم بوضع هامش ربح قد يقدر بـ
%، وهي بال شك نسبة مرتفعة، 16.25فسيجد أصحاب األع�ل أنفسهم أمام فائدة قدرها  

عن ذلك الجهاز  هذا أيًضا مع التذك� بأن معدالت التضخم يف مرص مرتاجعة، أو ك� يُعلن
 املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

وإج�ًال �كن القول إن سياسة سعر الفائدة التي اتخذها البنك املركزي خالل الفرتة محل  
شاهدة عىل   كانت  يف  اثبالدراسة،  املتوقعة  التضخم  ملعدالت  األولية  التقديرات  ت خطأ 

نقطة أساس يوم    300الفائدة قدرها    زيادة يفأي أن    ،، التي ستنتج عن تعويم الجنيهمرص
،  تب� أنها مل تكن كافية ملحارصة الضغوط التضخمية الناتجة عن قرار التعويم  ،تعويم الجنيه

- ملاذا قام املركزي بالرفع األخ� لسعر الفائدة    ،ا لكث� من االقتصادي�مل يكن مفهومً   كذلك
آثار سلبية عىل القطاع    -شك  بال-رفع  حيث كان لذلك ال  -2017يوليو (متوز)    6أي يف اجت�ع  

 .الحقيقي

»  املركزي«بخصوص الفرتة التي تواكبت مع انحسار الضغوط التضخمية، �كن القول إن  
حيث رشع البنك الفيدرايل    »؛تصحيح منتصف الدورة«أُطلق عليه    م�تأخر يف االستفادة  

، وتبعه يف ذلك عديد من البنوك  2019األمرييك يف خفض تدريجي ألسعار الفائدة يف عام  
حيث رشع يف   ؛ااملركزية حول العامل، ولكن مل يلحق «املركزي املرصي» بالركب إال متأخًر 

 . 2019خفض أسعار الفائدة بدايًة من أغسطس (آب) 

 سعر الرصف  -2

املركزي املرصي سعر رصف الجنيه أمام الدوالر كأحد أهم الوسائل ملكافحة    استخدم البنك
العالقة ب� سعر الرصف والتضخم   إن  القول  الدراسة، و�كن  الفرتة محل  التضخم خالل 
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ليست عالقة مبارشة، ولكن بسبب معاناة مرص املزمنة من وجود عجز يف ميزان املدفوعات؛  
الدوالر، تنتج عنه زيادة كب�ة يف معدالت التضخم،    فإن انخفاض سعر رصف الجنيه أمام

؛ أي أن العالقة ب� سعر الرصف والتضخم �كن وصفها  23»تضخم مستورد«الذي يُطلق عليه  
بأنها عالقة غ� مبارشة، ومع كونها غ� مبارشة، فإن لها تأث�ات كث�ة عىل مرص، وهو ما  

 اتضح جليًّا يف فرتة ما بعد التعويم.

  - أي املُعتمدة من البنك املركزي-جدول التايل أسعار رصف الجنيه املرصي الرسمية يرصد ال
 أمام الدوالر األمرييك، خالل ثالثة أيام من كل عام من األعوام محل الدراسة. 

 )3 -1-2جدول (

 سعر رصف الجنيه أمام الدوالر األمرييك يف بعض األيام املختارة خالل الفرتة محل الدراسة 

 بيع  اءرش  التاريخ 

 14.2757 13.5277 2016نوفمرب  3

 18.136 17.6729 2016ديسمرب  1

 18.4394 18.1026 2017يناير 2

 18.1382 18.0385 2017يوليو  2

 17.75 17.65 2017ديسمرب  3

 17.7742 17.6742 2018يناير  2

 17.9354 17.8356 2018يوليو  2

 

ع التي يتم است�ادها؛ والتي ينعكس ارتفاع أسعارها هو التضخم الناتج عن زيادة أسعار السل  » التضخم املستورد« 23

خارج البالد إىل الداخل. وبالطبع فإنه كل� كانت الدولة معتمدة عىل القطاع الخارجي يف توف� سلع أساسية أكرث، فإن  
ساسية، فإن  تأثرها بالتضخم املستورد يكون أكرث، ولكون مرص مستوردة صافية للبرتول، باإلضافة إىل عديد من السلع األ 

 تأثرها بالتضخم املستورد يكون كب�ًا. 
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 17.9558 17.8628 2018ديسمرب  2

 17.9564 17.8708 2019يناير  2

 16.6858 16.5858 2019يوليو  2

 16.165 16.065 2019ديسمرب  1

، اعت�ًدا عىل إحصائيات أسعار الرصف املوجودة عىل املوقع الرسمي املصدر: عمل الكاتب
   http://bit.ly/2xbmqsl للبنك املركزي املرصي،

تم تحديد ثالثة أيام من كل عام خالل األعوام محل الدراسة، وهي: أول يوم عمل من أشهر  
يناير (كانون الثا�)، ويوليو (متوز)، وديسمرب (كانون األول)، مع األخذ يف االعتبار أن هذا  

الك الرسمي. وقد فضل  التي هو السعر  الجهة  الرسمي كمؤرش؛ ألن  اتب استخدام السعر 
لن تُضارب يف العملة، ولن تسعى إىل تزييف سعرها أو   -أي البنك املركزي-ترشف عليه  

 وضع هامش ربح أعىل من أسعار باقي البنوك.  

 :وترصد النقاط التالية تحليًال لسعر رصف الجنيه أمام الدوالر خالل األعوام محل الدراسة

 : 2017عام  -1

، وخالل العام كان هناك عديد  18.4و  18.1بسعر رصف للجنيه أمام الدوالر    2017بدأ عام  
كان العام األول    2017من االرتفاعات واالنخفاضات يف هذا السعر، و�كن القول إن عام  

 بعد التعويم، وكان شاهًدا عىل وصول معدالت التضخم لذروتها يف شهر يوليو (متوز).

 حدوث عديد من التقلبات يف سعر الرصف؛ يف نهاية نوفمرب (ترشين الثا�) كتدليل عىل
، ثم عاود االرتفاع مرة أخرى. وهنا من املفيد 15.87و  15.76انخفض سعر الرصف ليصل إىل  

التأكيد عىل أنه ليس االنخفاض أو االرتفاع مؤًرشا عىل تحسن االقتصاد من عدمه، فبعد 
ثابت إىل سعر الرصف املتغ�، الطبيعي أن يُرتك سعر الرصف انتقال مرص من سعر الرصف ال

 لحالة العرض والطلب. 

الجنيه؛   رصف  وسعر  التضخم  مع  التعامل  يف  املركزي  البنك  سياسة  بتحليل  يتعلق  في� 
أشادت املراجعة الثالثة لصندوق النقد الدويل، يف إطار اتفاقيته مع مرص، بالسياسة النقدية  

http://bit.ly/2xbmqsl
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؛ حيث إنه قرر زيادة سعر الفائدة مرت�، 2017بنك املركزي خالل عام  املُتبعة من قِبل ال
ك� أنه مل يتدخل للتأث� عىل سعر الرصف، بجانب ذلك مل يدعم الرشكات اململوكة للدولة  

، باستثناء  2017بالعملة األجنبية، وذلك جعل الجنيه املرصي بشكل عام مستقرًّا خالل عام 
 .24عمالت األسواق الناشئة كلهابعض التقلبات التي أثرت عىل 

 :  2018عام  -2

للبيع،    17.77للرشاء، و  17.67بسعر رصف للجنيه أمام الدوالر تراوح ب�    2018بدأ عام  
وانتهى العام بفارق عرشين قرًشا ع� بدأ به؛ لكن ذلك ال يعني أن سعر الرصف كان مستقرًا  

ألحداث املهمة التي حدثت يف مرص ويف  طوال العام، وال يعني أيًضا أنه مل يوجد كث� من ا
عمالت األسواق الناشئة، وبالتايل معدالت التضخم فيها، وقد سبق أن أشار الكتاب إىل ما 
حدث يف تركيا يف العنرص السابق، ولكن الجديد والغريب يف السياق املرصي، واملتعلق بسعر 

بالضغط عىل »  زي املرصياملرك«، هو قيام  2018رصف الجنيه، والذي حمله يف طياته عام  
 البنوك املحلية، ليك تقوم بالتدخل للتأث� عىل سعر رصف الجنيه. 

الحكومية يف    يف هذا الصدد، أشارت املراجعة الرابعة لصندوق النقد الدويل، إىل أن البنوك
 من  األجانب  املستثمرين  خروج  موجة  أثناء  الدوالر،  سعر  ارتفاع  من  للحد  مرص تدخلت

 من  كب�  الناشئة، واستكمل البنك حديثه بأنه تم امتصاص جزء  االقتصادات  يف  الدين  أسواق
األموال، يف ح�    تحويل  آلية  عرب   املالية،  األوراق  محافظ  من  األجانب  استث�رات  تخارج
خالل   من  احتواؤها  الجزء اآلخر، وأن تأث�ات ذلك عىل سعر الرصف تم»  اإلنرتبنك«تحمل  

 

24  International Monetary Fund, Arab Republic Of Egypt Review Under The Extended 

Arrangement Under The Extended Fund Facility, And Requests For A Waiver Of Nonobservance 
Of A Performance Criterion And For Modification Of A Performance Criterion—Press Release; 
Staff Report; And Statement By The Executive Director For The Arab Republic Of Egypt, IMF 
Country Report No. 18/213, P:5-6, July 2018, http://bit.ly/3cyu546  

http://bit.ly/3cyu546
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  اإللزامية   النسب  تخالف  جعلها  إىل  أدى  ما  وهو  األجنبية،  للعملة   حكومية  بنوك  مبيعات
 .25األجنبية بالعمالت األصول مركز صايف  لعجز املنظمة

  مؤرشات  ضمن  العمالت  مراكز  صايف  بيانات  بنرش  املركزي  البنك  تعهد   ذلك،  عىل   وردًّا
  وجود   بعدم  االلتزام  من  بنك  أي  استثناء  عدم  عىل  شدد  ك�  نرشها،   يتم  التي  املالية  السالمة

ملتزمة   البنوك  جميع  تكون  أن   عىل  العمالت،  مراكز   يف  املقررة  الحدود  عن  فائض  أو  عجز
املُقررة، ك� أضاف     وتحقق  مرتفعة،  سيولة  متتلك  زالت  ما  البنوك  أن»  املركزي«بالنسب 

  يف   %15.6  عند   استقرت  حيث  قوية؛   لديها  املال   رأس  كفاية  جيدة، وأن مؤرشات   ربحية 
  % 4.9  مقابل%  4.3  لنحو  البنوك  إج�يل  إىل  املنتظمة  غ�  القروض  تراجعت  ك�  املتوسط،

 %12.1 بلغ عجزًا سجل األجنبية للعمالت املفتوح املركز  صايف بأن ، ك� أردف2017 بنهاية
 املال   رأس  من%  17.75  فائض  مقابل  2018،  سبتمرب (أيلول)  يف  التنظيمي  املال  رأس  من

 .201726  (كانون األول)ديسمرب يف التنظيمي

سياسة    2018لذا فإنه بناًء عىل ما تقدم، �كن القول إن البنك املركزي املرصي قد بدأ يف عام  
جديدة للتأث� عىل سعر الرصف، عن طريق إجبار البنوك عىل رشاء العمالت األجنبية، وإن 

 ية تسجل عجزًا. هذه السياسة كانت أحد األسباب التي جعلت صايف مركز العمالت األجنب

  

 

25 International Monetary Fund, Arab Republic Of Egypt Fourth Review…, ibid. 

املايض،   26 العام  الدوالر  سعر  ارتفاع  ملنع  تدخلت  الحكومية  البنوك  «البورصة»،  ، 2019أبريل     7جريدة 

http://bit.ly/39Di7Eo   

http://bit.ly/39Di7Eo
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 : 2019عام  -3

للبيع، يف ح� انتهى    17.96للرشاء، و  17.87بسعر رصف للدوالر أمام الجنيه    2019بدأ عام  
؛ وهو ما يعني استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدوالر،  16.1العام بسعر رصف أقل من  

 وباقي سلة العمالت. 

  - 2019الصادرة يف أكتوبر (ترشين األول)  -أشارت املراجعة الخامسة لصندوق النقد الدويل  
، وأن ذلك ساعد بعض  2019% منذ بداية عام  8إىل تحسن الجنيه أمام الدوالر مبا قيمته  

البنوك عىل عالج مشكلة عجز صايف مراكزها املالية املفتوحة بالعمالت األجنبية، يف ح� مل  
الصن أوقف  يتعرض  هل  لقضية  العمالت  »  املركزي«دوق  برشاء  املرصية  للبنوك  أوامره 

 األجنبية أم ال. 

لكن �كن القول يف إطار ما تم إيراده يف العنرص السابق ع� شهدته األسواق الناشئة يف  
، وقيام الفيدرايل األمرييك بتخفيض الفائدة ثالث مرات خالل عام واحد، إن ذلك 2019عام  

دى إىل زيادة التدفقات النقدية الداخلة إىل أسواق العمالت الناشئة، وإن  أ   -بشكل عام-
،  2018كث�ًا من عمالت األسواق الناشئة التي عانت من موجه الخروج من األسواق يف عام 

 ، ومل تكن مرص استثناًء من ذلك.2019قد تحسنت عمالتها خالل عام  

قام بإجبار بنوك  »  املركزي املرصي«ويل أن  وإج�ًال: �كن القول إن إعالن صندوق النقد الد 
وللدولة   املرصي،  املركزي  للبنك  شك  بال  ُمحرًجا  كان  املرصي  الجنيه  رشاء  عىل  حكومية 
املرصية كلها، وهذا يؤكد ما يذهب إليه بعض الخرباء االقتصادي� عن أن التعويم الذي 

 .27 عىل سعر الجنيهمل يكف عن التأث�» املركزي«تشهده مرص اآلن ليس بحقيقي، وأن 

 

ا  27 الذي يضغط لخفض سعر  أيًضا إىل أن «املركزي املرصي» هو  لدوالر أمام الجنيه يف  يف هذا السياق، تجدر اإلشارة 

قرًشا، وذلك يوميًّا أو   20-10الوقت الحايل، حيث يقوم بإعالن سعر اسرتشادي للجنيه أمام الدوالر بشكل مستمر أقل  
  http://bit.ly/38u4feq، حيث أشار إىل ذلك الخب� االقتصادي الدكتور مصطفى شاه�، 2019أسبوعيًّا، ابتداًء من يناير 

http://bit.ly/38u4feq
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 احتياطي النقد األجنبي  -3

عىل أن احتياطي النقد األجنبي يف مرص هو أحد املؤرشات »  املركزي املرصي «تعتمد فلسفة  
املهمة التي تعطي داللة عىل تحسن واستقرار االقتصاد املرصي، وذلك ك� يعلن باستمرار 

 رئيس البنك. 

زيادة احتياطي النقد األجنبي وانخفاض معدالت  يف الحقيقة، ال توجد عالقة مبارشة ب�  
التضخم، إال أن الوجه الذي يتحدث عنه طارق عامر صحيح، إذا صاحب ذلك تحسن عىل  

 كل مؤرشات االقتصاد، وليس بعض املؤرشات.

  24.2�كن القول إنه خالل الفرتة محل الدراسة، ارتفع احتياطي النقد األجنبي يف مرص، من  
. ولكن  201929مليار دوالر مع نهاية مايو (أيار)    44.274، إىل  201628عام    مليار دوالر خالل

يف هذا السياق من املهم التأكيد عىل أن جزًءا كب�ًا من هذا االحتياطي هو عبارة عن ودائع 
مليار    96بزيادة الدين الخارجي ملرص البالغ    من بعض الدول الخليجية، وأنه أيًضا مرتبط

 .30ك� أشار لذلك الخب� االقتصادي عبد الحافظ الصاوي ،2018دوالر بنهاية 

 طريقة حساب معدالت التضخم -4

املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مهمة حساب التضخم    يتوىل كل من البنك املركزي والجهاز
يف مرص؛ حيث يقوم كل منه� بحساب التضخم بطريقة مختلفة عن اآلخر؛ لكن بشكل 

 

   http://bit.ly/2wuA0qs، 2017يناير  5، 2016مليار دوالر االحتياطي األجنبي املرصي يف  24.2وكالة «األناضول»،   28

لـ 29 ملرص  األجنبي  االحتياطي  ارتفاع  املركزي:  البنك  السابع،  نه  44.27اليوم  يف  دوالر  مايو،  مليار  ،  2019يونيو    3اية 

http://bit.ly/2InWIDi   

مرص   30 يف  االقتصادي  الوضع  الصاوي،  الحافظ  للدراسات،    -عبد  املرصي  املعهد  تعاٍف،  ال  ، 2019يونيو    11تراجع 

http://bit.ly/3aw5f37  

http://bit.ly/2wuA0qs
http://bit.ly/2InWIDi
http://bit.ly/3aw5f37
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اربة في� بينه�. ولن يعمد الكاتب إىل عقد مقارنة ب� الطريقت�،  عام تكون النتائج متق
ولكن ما سيتم الرتكيز عليه هو كيف استخدم البنك املركزي يف مرص طريقة حساب التضخم  

إعطاء شعور بأن التضخم يف    -ولو بشكل نفيس-كأحد السياسات التي حاول من خاللها  
 مرص يف تراجع مستمر.

عمل إن  الحقيقة،  مئات  يف  فيها  ويُشارك  ا،  جدًّ ُمعقدة  عملية  هي  التضخم  حساب  ية 
مجموعة  برشاء  البنك  يف  املوظفون  يقوم  حيث  دوري؛  بشكل  تُجرى  أنها  ك�  املوظف�، 
معينة من السلع والخدمات املُحددة مسبًقا، وبعد ذلك يقومون برصد أسعارها، وتوريد  

 فوات� الرشاء إىل البنك. 

، ويف الشهر نفسه من 100نة أساس، تكون األسعار فيها هي مبثابة  ويقوم البنك باختيار س
%، فيتم حساب زيادة بالقيمة نفسها عىل  2العام التايل، إذا زاد سعر سلعة معينة بنسبة  

. يف هذا السياق،  102سعرها يف سنة األساس؛ وبالتايل يص� السعر الذي يُحسب عليه هو  
تيار سنة األساس، وهي أن تكون سنة تشهد فيها  تجدر اإلشارة إىل وجود رشط مهم يف اخ

األسعار استقراًرا بشكل عام؛ حتى ال يقود اختيار سنة لألساس تكون األسعار فيها متقلبة  
 إىل مؤرشات خاطئة يف حساب التضخم. 

ال يهدف الكتاب إىل تقديم رشح تفصييل آللية حساب التضخم يف مرص، ولكن يوجد أمر  
تجدر   مهم  ألسعار  آخر  القيايس  للرقم  املُكونة  املختلفة  البنود  نسب  وهو  إليه،  اإلشارة 

ال تقوم بإنفاق دخلها الشهري عىل كل   -أو األفراد-املستهلك�. فمن املعلوم أن كل األرس  
الطعام واملرشوبات من املعلوم أنه يستهلك أكرث من بند املالبس   البنود بالتساوي، فبند 

للطب بالنسبة  املنوال نفسه عند عقد واألحذية،  األقل، وعىل  الفق�ة واملتوسطة عىل  قات 
مقارنة ب� بندي الثقافة والرتفيه من ناحية، وبند املسكن واملياه والكهرباء والغاز؛ فمن  

 املعلوم أن البند الثا� يستهلك أكرث من البند األول. 

لذا ينبغي أن تكون هناك  ونظرًا لكون نسب إنفاق األرس/ األفراد عىل هذه البنود مختلفة؛  
اختالفات ب� كل هذه البنود يف تأث�ها عىل حساب بنود التضخم، وينبغي أن تأخذ هذه  

 االختالفات يف االعتبار هيكل إنفاق األرس يف مرص. 
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نفسية   رسالة  إيصال  بهدف  املرصي،  املركزي  البنك  أن  هو  السياق،  هذا  يف  يعنينا  ما 
لرأي العام املرصي والعاملي، عن تراجع التضخم يف مرص، للمستثمرين، ووسائل اإلعالم، ول

قام بتغي� سنة األساس التي يستخدمها يف حساب التضخم، وكذلك أقر تغ� نسب البنود  
واملكونات الرئيسية لحساب الرقم القيايس ألسعار املستهلك�. ويرصد الجدول التايل تلك  

 النسبة قبل وبعد التعديل. 

 ) 4 –1 –2جدول (   
قبل و�عد تعدیالت   المكونات الرئ�س�ة للرقم الق�اسي ألسعار المستهلكینقارنة م

 البنك المر�زي 
قبل   املختلفة  البنود  مشاركة  نسب 

 التعديل 
بعد   املختلفة  البنود  مشاركة  نسب 

 التعديل 

 100) = 2018/2019متوسط عام ( 100 = 2010يناير 

 100 الرقم العام 100 الرقم العام 

 32.73 الطعام واملرشوبات  39.92 الطعام واملرشوبات

املرشوبات   2.19 الدخان واملكيفات
 الكحولية والدخان 

4.41 

 4.38 املالبس واألحذية 5.41 املالبس واألحذية

واملياه  املسكن 
والغاز   والكهرباء 

 والوقود

واملياه  18.37 املسكن 
والغاز  والكهرباء 

 والوقود

19.46 

والتجهيزات األثاث  
املنزلية   واملعدات 

 والصيانة

والتجهيزات   3.77 األثاث 
املنزلية  واملعدات 

 والصيانة 

3.93 

 8.59 الرعاية الصحية  6.33 الرعاية الصحية
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 6.66 النقل واملواصالت 5.68 النقل واملواصالت

السلكية  االتصاالت 
 والالسلكية

السلكية   3.12 االتصاالت 
 والالسلكية 

2.75 

 2.24 الثقافة والرتفيه  2.43 الثقافة والرتفيه

 5.49 التعليم 4.63 التعليم 

 4.98 املطاعم والفنادق  4.43 املطاعم والفنادق

والخدمات  السلع 
 املتنوعة

والخدمات   3.73 السلع 
 املتنوعة

4.37 

 . 2019 نوفمربو  2016 نوفمرباملصدر: تقرير التضخم، البنك املركزي املرصي، 

من   األساس  سنة  بتعديل  املركزي  البنك  قيام  السابق  الجدول  من  رقم  2010يتضح  إىل   ،
. ك� يتضح أمر آخر مهم، وهو إقرار املركزي لتعديالت يف 2019و 2018متوسط ب� عامي 

الكات ويرى  املختلفة.  البنود  مع نسب  تتناسب  وال  منطقية،  غ�  التعديالت  هذه  أن  ب 
الدخل   املثال، يرصد بحث  الحادثة يف هيكل إنفاق األرس املرصية. فعىل سبيل  التحوالت 

  2017واإلنفاق واالستهالك الصادر عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن عامي  
،  31%34ًعا باألسعار الجارية يبلغ  إنفاق األرس عىل الطعام والرشاب سجل ارتفا  ، أن2018و

الطعام من   أقر خفض نسبة  املركزي  البنك  أن  الرقم    32.73لـ  39.92يف ح�  من إج�يل 
 العام.

أنه كل� اتجهنا من    قام به املركز املرصي للدراسات االقتصادية،  يف الصدد ذاته، رصد تحليل
سعار الثابتة ملتوسط نصيب الفرد من  األ يف  ا  الرشيحة العليا إىل الرشيحة الدنيا نجد ارتفاعً 

 ةا غ� قادر عىل الطعام والرشاب؛ وهو ما يعني أن األرس األكرث فقًر   لألرسة  اإلنفاق السنوي

 

، إصدار  2018/2017الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، كتيب أهم مؤرشات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك   31

  http://bit.ly/2TDDbUE، 2019يونيو 

http://bit.ly/2TDDbUE


  )2019-2016الفصل األول: تقییم سیاسات البنك املرکزي املصري ملکافحة التضخم (نوفمبر 

123 

. و�كن القول إن هذا هو  32عىل استهالك أي بنود أخرى الرتفاع تكلفة الطعام والرشاب
 موجات تضخمية.  السلوك الطبيعي الذي تقوم به األرس ح� تجد نفسها يف مواجهة

أكرب مسبب ملعدالت    -تاريخيًّا–�كن فهم ملاذا قام البنك املركزي بهذا السلوك، إذا عرفنا أن  
رصدت دراسة    التضخم املرتفعة يف مرص هو الزيادة يف أسعار السلع  والخرضوات؛ حيث

االقتصادية،ل للدراسات  املرصي  األلفية   لمعهد  من  األول  العقد  أعوام  خالل  نت  كا  ،أنه 
ارتفاعات   يف  تسببت  التي  والخرضوات هي  السلع  أسعار  التي شهدتها  الحادة  الزيادات 

 . 33حادة يف معدالت التضخم

 االستنتاجات والنتائج 

السيطرة عىل   من خاللها  حاول  التي  الوسائل  من  عديًدا  املرصي  املركزي  البنك  استخدم 
 ورفع أسعار املحروقات والكهرباء. التضخم الجامح، الذي نتج عن قرار تعويم الجنيه، 

ويف ضوء ما تم ذكره من إطار نظري، ومن خالل ما تقدم من تحليل ألهم األدوات التي 
قرر املركزي اللجوء إليها، كسياسة سعر الفائدة، وسعر الرصف، واحتياطي النقد األجنبي،  

ما تقدم، �كن    واملبادرات التي أطلقها املركزي بهدف تنشيط عجلة االقتصاد؛ أي من كل
 الوصول إىل االستنتاجات اآلتية: 

عمد املركزي من خالل إطالقه بعض املبادرات يف الفرتة التي سبقت تعويم الجنيه، إىل    -1
عن   ناتجة  تقلبات شديدة،  من  يعا�  كان  الذي  املرصي  االقتصاد  يف  تنموي  بدور  القيام 

 .2013ي يف االضطرابات السياسة التي حدثت أعقاب االنقالب العسكر 

 

واإلنفا 32 الدخل  بحث  تحليلية ألهم مؤرشات  االقتصادية، دراسة  للدراسات  واالستهالك،  املركز املرصي  سبتمرب   25ق 

  http://bit.ly/2wzFvV2، 23، ص:2019

 السياسة النقدية يف مرص: تحديات الحارض وأولويات املستقبل، املركز املرصي للدراسات االقتصادية، مرجع سبق ذكره.  33

http://bit.ly/2wzFvV2
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ولكن من خالل تقييم مبديئ آلثار هذه املبادرات، �كن القول إنها مل تنجح إىل حد كب� يف  
، ك� أن خطورتها الرئيسية أنها أبعدت البنك املركزي عن الرتكيز يف مهمته  34تحقيق أهدافها

 األساسية، التي هي وضع أسس نظام نقدي سليم يف مرص. 

لية ملعدالت التضخم املتوقعة يف مرص، ك� أن زيادة يف الفائدة  ثبت خطأ التقديرات األو   -2
الضغوط   300قدرها   ملحارصة  كافية  تكن  مل  أنها  تب�  الجنيه،  تعويم  يوم  أساس  نقطة 

 التضخمية الناتجة عن قرار التعويم.

ي  في� يخص سياسة أسعار الفائدة؛ مل يكن مفهوًما لكث� من االقتصادي�، ملاذا قام املركز   -3
- حيث كان لذلك الرفع    -2017يوليو (متوز)    6أي يف اجت�ع  -بالرفع األخ� لسعر الفائدة  

 آثار سلبية عىل القطاع الحقيقي.  -ال شكب

كذلك �كن القول إن املركزي تأخر يف االستفادة م� أُطلق عليه «تصحيح منتصف الدورة»؛  
، وتبعه 2019ار الفائدة يف عام  حيث رشع البنك الفيدرايل األمرييك يف خفض تدريجي ألسع

بالركب إال  »  املركزي املرصي«يف ذلك كث� من البنوك املركزية حول العامل، ولكن مل يلحق  
 . 2019متأخرًا؛ حيث رشع يف خفض أسعار الفائدة بدايًة من أغسطس (آب) 

ساس  يف إدارة احتياطي النقد األجنبي، استهدفت باأل »  املركزي«السياسة التي اتخذها    -4
توصيل رسالة بأن االقتصاد املرصي يف تحسن، ولكن مل ينتبه البنك إىل أن جزًءا ليس بالقليل  
من هذا االحتياطي هو ودائع لدى البنك من دول عربية؛ ولذا فالجميع يعلم أنها ليست  

 احتياطيات حقيقية، ك� أنها تواكبت مع زيادة كب�ة يف الدين الخارجي. 

سعر رصف الجنيه املرصي أمام العمالت األجنبية، فقد كان ُمحرًجا  في� يتعلق بسياسة    -5
بال شك ما أعلن عنه صندوق النقد الدويل، من أن املركزي املرصي قام بإجبار بنوك حكومية 
من   األجنبية  االستث�رات  خروج  ملوجة  السلبية  اآلثار  لتجنب  املرصي،  الجنيه  رشاء  عىل 

 

األكاد�ية واملراكز البحثية بعمل دراسات كمية وكيفية لتقييم هذه املبادرات؛ وذلك  يقرتح الكاتب أن تقوم الهيئات   34

 بغية معرفة آثارها اإليجابية أو السلبية، والبحث يف سبل تعظيم نتائجها يف املستقبل.
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نها. وهذا الضغط يعطينا إشارة إىل أن التعويم الذي األسواق الناشئة، التي كانت مرص م
 مل يكف عن التأث� عىل سعر الجنيه. » املركزي«تشهده مرص اآلن ليس بحقيقي، وأن 

محاولة    -6 إن  القول  تالعبًا  »  املركزي«�كن  كونها  تعدو  ال  التضخم  حساب  آلية  تغي� 
ة أساس ينبغي أن تكون األسعار  باألرقام؛ فمن املعلوم أن اختيار سنة معينة ليك تكون سن 

فيها مستقرة، ك� أن التعديل يف نسبة مكونات الرقم القيايس ألسعار املستهلك�، ينبغي  
 أن يتوافق مع التطورات الحادثة عىل هيكل إنفاق األرس. 
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السیاسات الترکیة  الفصل الثاني:  

 التضخم بدایة األلفیة تجاه 
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عانت تركيا من اضطرابات سياسية واقتصادية شديدة يف العقود الثالثة األخ�ة من القرن  
 املايض، وتتشابه هذه االضطرابات مع ما يعا� منه عديد من الدول النامية حول العامل. 

عام الحكم يف  إىل  والتنمية  العدالة  تركيا مع وصول حزب  أن  قد    2002  و�كن مالحظة 
شهدت طفرة اقتصادية كب�ة، استطاعت أن تتخطى من خاللها كث�ًا من املشكالت الهيكلية 

 التي عانت منها لعقود طويلة. وكانت إحدى تلك العقبات التضخم. 

فالتضخم الذي يُعد طبًقا لكث� من الباحث� االقتصادي� مشكلة أزلية عا� منها االقتصاد 
 بتطبيق بعض السياسات أن تتغلب عليه مع بداية األلفية. الرتيك، استطاعت تركيا 

ويطرح هذا األمر أمامنا أهمية تناول هذا املوضوع بالبحث والدراسة؛ وذلك بغية الخروج  
ببعض الدروس املستفادة، التي من املمكن االستفادة منها يف سياقات مكافحة التضخم يف 

 ته تركيا يف املايض.الدول التي تعا� يف الوقت الحايل مثل ما عان 

من   بالشك  فإنه  الثالثة،  األلفية  بداية  يف  التضخم  تجاه  الرتكية  السياسات  استعراض  قبل 
األهمية مبكان الوقوف عىل وضع االقتصاد الرتيك نهاية األلفية الثانية، بهدف تكوين صورة  

حتى أنها    عامة عن املشكالت التي عانت منها تركيا، وانعكاسها بارتفاع معدالت التضخم،
 كانت ثالثية الخانة يف بعض األوقات. 
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 نظرة عامة  -االقتصاد الرتيك نهاية األلفية الثانية 

ا صعبة عىل االقتصاد الرتيك  عقودً   ،كانت عقود السبعينات والث�نينات، وكذلك التسعينات 
إذ  اقتصاديًّ  مندريس  إ ا وسياسيًّا،  عدنان  إعدام  بعد  عام  نه  عقدً   ،1971يف  تركيا  ا  شهدت 
األمني.مضطربً  واالضطراب  االقتصادي،  الركود  �يزه  ما  أبرز  كان  أيًضا    ا،  ذلك  إىل  يُضاف 

 . 1973التأث� السلبي الكب� الذي عانته تركيا جراء أزمة النفط األوىل يف عام 

أقرها رئيس الوزراء سلي�ن د��يل، ونائبه    بدأ عقد الث�نينات بعديد من اإلصالحات التي
تورجوت أوزال؛ لكن هذه اإلصالحات أيًضا مل يكتب لها االستمرار بسبب االنقالب الذي  
قاده كنعان إيف�ين، والذي أقر من خالله سلطة مجلس األمن القومي، الذي أصبح بدوره  

كلمة الفاصلة يف كافة الشؤون  أكرب سلطة يف البالد، والتي صار لها حق التدخل، وإقرار ال
 االقتصادية يف تركيا. 

أيًضا عقًدا مضطربًا   التسعينات كان  كالكابوس عىل  -عقد  اعتربه  املحلل�  أن بعض  حتى 
الخليج األوىل    -1تركيا يف إقرار تركيا قطع عالقاتها االقتصادية مع   1991إذ تسببت حرب 

يومروتاليك، الذي كان �ر من خالله    -وكوكذلك إغالق تركيا خط أنابيب برتول كركالعراق،  
 دخل لرتكيا.  النفط العراقي إىل تركيا وأوروبا، والذي كان يشكل مصدر

شاهدة عىل ذلك فقط، إذ أدى انض�م أنقرة إىل قرار الحصار    األوىل   مل تكن حرب الخليج
رتكية  الة  إىل خسارة الخزان  ،الدويل عىل العراق، وقطع العالقات التجارية معه بشكل كامل

 .2مع العراق الرتيك مليارات دوالر، حصيلة التبادل التجاري ةثالث

 

1  Mevlüt Tatlıyer, 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum 

Araştırmaları Vakfı, yorum, 17 Aug. 2019, http://bit.ly/2PQvNnK  

بعد   2 تركيا  يف  االقتصادية  التحوالت  إبراهيم،  السياسية  2018مارس    30،  2002مصطفي  للدراسات  املرصي  املعهد   ،

  http://bit.ly/2VMvIFuواالسرتاتيجية، 

https://www.setav.org/yazar/mevlut-tatliyer
http://bit.ly/2PQvNnK
http://bit.ly/2VMvIFu
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والتي مل  -حدثت الوفاة املفاجئة للرئيس الرتيك تورجوت أوزال    1993أبريل (نيسان)    23يف  
لر يوأعقب ذلك نزاعات شديدة ب� رئيسة الوزراء تانسو تش  -يُعلم ما هو سببها حتى اآلن

حيث أرصت رئيسة الوزراء عىل تسييل عجز امليزانية (أي بيع ديون   ؛ي ومحافظ البنك املركز 
آنذاك رشدي رساج أوغلو    »املركزي الرتيك«يف ح� تبنى رئيس    ، الحكومة إىل البنك املركزي)

من أدوات الدين الحكومي يف   امزيدً   »املركزي«وجهة نظر مخالفة؛ حيث اقرتح أن يصدر  
قدرة طرفيه عىل الوصول عدم  و شكل أوراق مالية حكومية، وبسبب توسع هذا الخالف،  

 . 19933 استقالته يف أغسطس (آب) »املركزي«سط، قدم رئيس إىل حل و 

بل إن    ؛ مل تكن هذه االستقالة كفيلة بانتهاء القلق حول الفوىض يف السياسات االقتصادية
ل أصحاب الودائع حيث حوَّ   ؛ذي حدث؛ إذ تصاعدت موجه «دولرة» االقتصاد العكس هو ال

%  50كان أكرث من    1994مع نهاية عام  و يف البنوك أرصدتهم من الل�ة الرتكية إىل الدوالر،  
التي تعد نسبة كب�ة بال شك، ك�  من إج�يل قاعدة الودائع يف البنوك بعمالت أجنبية، و 

عمليات  توسع  دليل عىل  األجنبية    أنها  العمالت  إىل  البنوك  يف  أرصدتهم  العمالء  تحويل 
 .4«الدولرة»

  حالة  إىل  ذلك  سبب   الخرباء  من  كث�  وأرجع  الرتاجع،  يف  االقتصادي  األداء  استمر  ذلك  بعد
 يعا�  التي   الهيكلية  املشكالت  عالج  يف  االئتالفية   الحكومات  وإخفاق  السيايس،  اليق�  عدم
 . الكب� املوازنة وعجز  التضخم، وكذا واألجنبي، املحيل الدين كارتفاع الرتيك،  االقتصاد منها

عام   املؤسسة    1996يف  ترتكها  مل  ائتالفية،  حكومة  تشكيل  يف  أربكان  الدين  نجم  نجح 
االقتصادية،   املشكالت  من  عديد  تبعه  عليها،  ناعم  انقالب  بعمل  قامت  بل  العسكرية؛ 

 األلفية الثالثة. صاحبت تركيا مع دخولها 

 

 املصدر السابق. 3

4 Aysun Eser ÖZEN, Dolarizasyon Olgusu: Teorik Bir İnceleme ve Türkiye Örneği, Ekonomi 

Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 101-113, http://bit.ly/2IjH7or  

http://bit.ly/2IjH7or
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التضخم   معدالت  عىل  انعكست  األحداث  هذه  كل  أن  املؤكد  موضوع  -ومن  هو  الذي 
 . 2002-1989حيث يرصد الشكل التايل معدالت التضخم خالل الفرتة  -البحث

 ) 1  –2  –2شكل (
 2002- 1989خالل الفترة    في تر��ا معدالت التضخم

 

 املصدر:

Turkey Inflation Rate, Trading Economics, Date of access: February 2019, 
http://bit.ly/2Q5wSbJ  

دامئًا   أنه  نجد  الجدول  إىل  كانبالنظر  أكرب من   التضخم معدالت    تما  (أي  الخانة  ثنائية 
% 100زادت عن  نفسه  ص�ة، ويف الوقت  % إال لفرتات ق40نها مل تقل عن  أ %)، حتى  10

وهي بالفعل    ، %70,3نجد أنه كان    ،ألكرث من مرة، وبحساب متوسط هذه األرقام للفرتة
، وإج�ًال �كن القول إن االضطرابات السياسية، وما تبعها من عدم قدرة انسبة كب�ة جدًّ 

االستث�ر، وحد ارتفاع  تستهدف  اقتصادية  كب� يف  الدولة عىل صياغة سياسات  وث عجز 
املوازنة؛ كل ذلك كان من شأنه أن تكون العقود الثالثة األخ�ة يف األلفية الثانية يف تركيا  
 عقوًدا مضطربة اقتصاديًّا، وأن التضخم كان أحد األمور التي برز من خاللها هذا االضطراب. 

http://bit.ly/2Q5wSbJ
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 السياسات الرتكية تجاه التضخم بداية األلفية 

ثة وهي محملة بعديد من املشكالت االقتصادية، وبوضع اقتصادي  بدأت تركيا األلفية الثال
مزٍر عىل النحو الذي بينه العنرص السابق، واستمرت هذه املشكالت يف التوسع، والزيادة 

 الواحد   الدوالر األمرييك  كان  2000عام    ككرة الثلج املتدحرجة من أعىل الجبل. ففي نهاية
ل�ة؛    1,440,000  الرقم  هذا  بلغ   ، 2001  التايل  العام  نهاية  ومع  تركية،  ل�ة  675,000  يعادل

% من قيمتها يف عام واحد، وكمحاولة ملنع استمرار هذا 113وهو ما يعني أن الل�ة فقدت  
. 2001التدهور أطلقت تركيا برنامج «التحول نحو االقتصاد القوي» يف شهر أبريل (نيسان)  

الرتكية (أي االنتقال من نظام سعر رصف الل�ة الثابت،  هذا مع اإلشارة إىل أن تعويم الل�ة  
 ، تحديًدا يف شهر فرباير «شباط»). 2001إىل سعر رصف مرن، تم أيًضا يف عام 

تحقيق معدل كيل، باإلضافة إىل  اقتصادي استقرار تحقيق إىل رئييس بشكل الربنامج هدف
 . 2003% لعام 5  ونسبة، 2002% لعام 3�و يف الناتج القومي اإلج�يل بنسبة 

  املالية  وقطاع  املايل،  القطاع(  لالقتصاد:  األساسية   القطاعات  يف  هيكلية  إصالحات   الربنامج  أقر
 ) النقدية والسياسات املالية، والسياسات  االقتصادية، التنافسية وزيادة العامة،

متعلقة   لكونها  وذلك  النقدية،  السياسات  إال  الجوانب  هذه  من  الفصل  يستعرض  لن 
 عنا، الذي هو مكافحة التضخم. مبوضو 

أقر واضعو النقدية؛  بالسياسات  يتعلق  بالسياسة    في�  أمور مهمة متعلقة  ثالثة  الربنامج 
 النقدية، وهي: 

التدخل للتأث� يف سعر رصف    وعدم  التضخم،  ملستهدفات  طبًقا  النقدي  املعروض   إدارة  -1
ا).   الل�ة الرتكية أمام العمالت األجنبية (إال يف الحاالت الحرجة جدًّ
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 .5يجب أن تكون الزيادة يف املعروض من النقود أقل من نسبة التضخم -2

تتبنى الدولة سياسة تضخم متحكم فيه من قبل الدولة؛ لكن    2005-2001يف الفرتة من    -3
 ، يتم التحول إىل سياسة التضخم املفتوح. 2006بدًءا من عام 

حمل الربنامج رؤية حاملة لالقتصاد الرتيك بال شك، إال أنه بعد اإلعالن عن الربنامج صدر  
أحد املؤمترات الع�لية قد أطلق شعار: «القهر   عديد من األصوات التي عارضته، حتى أن
 .6لصندوق النقد، تركيا مستقلة د�قراطية»

� بفضل  وإج�ًال  فإنه  الربنامج،  إىل  ُوجهت  التي  االنتقادات  من  بالرغم  إنه  القول  كن 
االستقرار السيايس الذي حدث نتيجة لوصول حزب العدالة والتنمية إىل الحكم يف أواخر  

، فإن الربنامج نجح يف عديد من األهداف التي وصل إليها، وليس مجال الكتاب 2002عام  
ققت، ولكن بالحديث عن التضخم الذي هو أحد أهم  مناقشة كل هذه األهداف وكيف تح

 . 2012-1995مستهدفات هذا الربنامج، يرصد الشكل التايل معدالت التضخم خالل الفرتة 

 

اقتصاديًّا، عند حدوث العكس؛ أي أنه ح� تكون الزيادة يف املعروض النقدي أكرث من الزيادة يف التضخم، فإن ذلك   5

 يؤدي إىل حدوث تضخم نقدي، ينتج عنه تضخم سعري. 

6  Bağımsız Sosyal Bilimciler - İktisat Grubu, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine 

Değerlendirmeler, s.3, http://bit.ly/3ayPTeq   

http://bit.ly/3ayPTeq
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 )2 –2 –2شكل (
 2012-1995معدالت التضخم في تر��ا خالل الفترة 

 

 املصدر: 

Erdal Tanas Karagöl, AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ, 
SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, rapor, 4 Mart 

http://bit.ly/3cuWDf72013, s.36,    

. ومن  2002يتضح من الشكل وجود تراجعات ملحوظة يف معدالت التضخم، بداية من عام  
ا اإلشارة إىل أنه يف عام   كان أول تسجيل لرتكيا ملعدل تضخم أحادي الخانة    2004املهم جدًّ

 .7عاًما، وهو ما يعترب رقً� قياسيًّا 34منذ 

 

7 Erdal Tanas Karagöl, Ak Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum 

Araştırmaları Vakfı, a.g.r., s.36. 

http://bit.ly/3cuWDf7
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ارتفع معدل التضخم ليكون ثنايئ الخانة، ولكن    2008عام  اإلشارة إىل أنه يف    أيًضا  املهممن  
املالية   األزمة  بسبب  ذلك  لبثكان  ما  ولكنه  الرتاجع  عاد  أن    العاملية،  إىل  أخرى  يف  مرة 

 العام� التالي�. 

شأنها   من  كان  والتي  التضخم،  ملكافحة  الدولة  اتخذتها  التي  السياسات  عن  بالحديث 
املوضوع   تناولت هذا  الدراسات قد  أن كث�ًا من  النجاح، نجد  املساهمة يف تحقيق هذا 
من  واحدة  مجموعة  عىل  اتفاق  بينها  يحدث  مل  جميًعا  ولكنها  والتحليل،  بالدراسة 

لذا سنقوم باستعراض عديد من الدراسات التي تناولت هذا املوضوع من خالل    السياسات؛
 النقاط التالية: 

 التحول يف طريقة استهداف التضخم  -1

من نظام استهداف سعر الرصف إىل التضخم املتحكم فيه يرى بعض الدراسات أن التحول  
؛ حيث إنه كان  8دراسةكان له الفضل األكرب يف تقليل معدالت التضخم خالل الفرتة محل ال

قبل إقرار الربنامج، ويف أثناء تبني الحكومة و«املركزي» لسياسة سعر الرصف الثابت، كانت  
الدولة يف تلك األثناء تعمد إىل التحكم يف التضخم عن طريق التحكم يف سعر الرصف، ولكن  

كتطبيق  -زي»  ، قام «املرك2001باالنتقال إىل سياسة سعر الرصف املرن يف فرباير (شباط)  
التحول االقتصادي بانتهاج سياسة تضخم متحكم فيه، وذلك حتى عام    -ملفردات برنامج 

2005. 

يف البداية ينبغي التأكيد عىل والحقيقة أن معرفة الفارق ب� النظام� من األهمية مبكان.  
 يعني  لكن ذلك ال  ؛ام� يتخذ من أسعار الفائدة أداة مهمة للتأث� عىل التضخمظأن كال الن
يف كل املفردات، وإال فإنه� يكونان نظاًما واحًدا. ويسعى الجدول    ن ام� متطابقظاأن كال الن

 النظام�.  الفروق األساسية ب�اآليت إىل تلخيص 

 

8 Erdal Tanas Karagöl, AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ, SETA Siyaset, Ekonomi ve 

Toplum Araştırmaları Vakfı, a.g.r, s.36. 
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 )1 –2 –2جدول (
 مقارنة ب� مفردات نظامي التضخم املتحكم فيه والتضخم الحر 

 الحرنظام التضخم  نظام التضخم املتحكم فيه 

العام،   الرأي  حق 
محاسبة   يف  والدولة 
عن   املركزي  البنك 
حدوث انحراف واضح  
مستهدف  عن 

 التضخم املعلن

 تتم محاسبة البنك املركزي  ال تتم محاسبة البنك املركزي 

التي متلك حق   الجهة 
زيادة   قرارات  إعطاء 
معدالت   خفض  أو 

 الفائدة 

السياسات   رئيس البنك املركزي  النقدية  لجنة 
 بالبنك املركزي 

استك�ل  اشرتاط 
نظام   متطلبات 
التضخم  استهداف 

 لتطبيق النظام  

ال يشرتط أن تتوفر يف االقتصاد 
استهداف  نظام  متطلبات 

 التضخم. 

يشرتط توفر متطلبات نظام  
يف   التضخم  استهداف 

 االقتصاد محل التطبيق. 

 في:  ا على المعلومات الواردة، اعتمادً كاتب المصدر: عمل ال
Enflasyon hedeflemesi rejimleri (örtük hedefleme-açık hedefleme) 
arasındaki fark nedir? ne  nedir, 12 Temmuz 2010, http://bit.ly/39s4TKQ  

التضخم  ام  ظالتضخم املتحكم فيه، وعىل عكس نمن الجدول السابق يتضح أنه يف نظام  
، ال تتم محاسبة البنك  املفتوح، عند حدوث انحراف واضح عن مستهدف التضخم املعلن

 املركزي عن هذا األمر، أو توجيه اللوم له. 

ام التضخم املتحكم فيه، يتخذ رئيس البنك املركزي مبفرده قرار ظيف ن بجانب ذلك، فإنه  
الجهة صاحبة  م املفتوح فإن  ام التضخ ظزيادة أو خفض معدالت الفائدة، يف ح� أنه يف ن

http://bit.ly/39s4TKQ
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قرار زيادة أو خفض الفائدة هي لجنة السياسات النقدية بالبنك املركزي، التي تتخذ قراراتها 
وهو ما يعني أنه بأغلبية اآلراء، يف اجت�عات محددة سلًفا، ويتم إعالن تواريخها كل عام؛ 

 .9أكرث شفافية الفائدة املتعلقة بزيادة أو خفض قراراتالاملفتوح تكون  التضخمام ظيف ن

تجدر   ما سبق �كن أن يطلق عليه الفروقات الجوهرية ب� النظام�؛ لكن يف هذا الصدد
ام استهداف تضخم متحكم فيه  ظملاذا قررت تركيا أن تتبنى ن  :وهو   أمر مهم،اإلشارة إىل

 ؟ام تضخم مفتوح ظملدة الثالث سنوات األوىل، ثم االنتقال إىل ن

كانت تركيا    ، إىل الوراء. فك� تقدمعلينا العودة قليًال   ،السبب الحقيقي وراء ذلكليك نفهم  
، ويف  سياسية شديدةمن اضطرابات اقتصادية و   يف األلفية الثانية  عقود  ةثالثآخر  تعا� ملدة  

استقرار  أطلقت  2000عام     التحكم يف سعر الرصف   عىل  باألساساقتصادي، قامئًا    برنامج 
األجنبية  العمالت  أمام  الرتكية  السياسية، وعدم  الل�ة  استمرار االضطرابات  . ولكن بسبب 

، وقبل ذلك كون هذا الربنامج  قدرة الحكومة االئتالفية عىل بناء سياسات اقتصادية واضحة
أزمة اقتصادية يف  إىل أن تجد تركيا نفسها أمام أكرب    كله  ؛ أدى ذلكال يناسب االقتصاد الرتيك
، وحينها قررت تركيا تعويم الل�ة أمام  2001عام  من    فرباير (شباط)تاريخها، وذلك يف شهر  

الرصف التحكم يف سعر  القائم عىل  االستقرار  برنامج  عن  واالستغناء  األجنبية،  ،  العمالت 
 واالنتقال إىل نظام استهداف التضخم. 

التي مر   االقتصادية  ل كامل من آثار األزماتاالقتصاد الرتيك بشك  ولكن بسبب عدم تعايف
و بها األساسية  أيًضا،  الرشوط  توفر  متُ  10عدم  نظام  التي  تطبيق  من  الرتكية  اإلدارة  كن 

 

9 Enflasyon hedeflemesi rejimleri (örtük hedefleme-açık hedefleme) arasındaki fark nedir? ne  nedir, 

a.g.k. 

 الرشوط األساسية التي يجب أن تتوفر يف أي اقتصاد لتطبيق نظام استهداف التضخم هي:   10

 وجود نظام/ قطاع مايل مستقر.  -أ
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استهداف التضخم؛ قررت تركيا أن متر بفرتة انتقالية تتبنى فيها نظام تضخم متحكم فيه  
 . 11خمملدة ثالث سنوات، قبل التطبيق الكامل لنظام استهداف التض

دراسة   منها  وكان  الفرتت�،  تلك  ب�  املقارنة  تناولت  الدراسات  من  كث�ًا  أن  والحقيقة 

»Durumuş  «  التي تبنت فيها تركيا سياسة  2005-2002التي توصلت إىل أنه خالل الفرتة ،

 

كب� من قاعدة إيداعات  عدم وقوع االقتصاد محل تطبيق هذه السياسة تحت داء «الدولرة»؛ أي أال يكون جزء    -ب
 املواطن� واملستثمرين بالعمالت األجنبية.

 وجود تنسيق ب� السياسات املالية والنقدية.  -ج

 قدرة البنك املركزي عىل بناء �اذج للتوقع جيدة، باإلضافة إىل وجود قاعدة بيانات لدى البنك.  -د

 ته. ض�ن كل مؤسسات الدولة استقالل البنك املركزي يف قرارا  -هـ

 إعالن البنك املركزي ملستهدفات التضخم، وخططه التي من شأنها املساعدة يف تحقيق هذه املستهدفات.  -و

 استقرار مؤرشات املالية العامة، وعدم وجود عجز كب� يف املوازنة العامة للدولة.  -ز

 تحقيق معدالت �و جيدة.   -ح

 عدم حدوث تغي�ات مفاجئة يف عرض النقود.  -ط

 بترصف يس� نقًال عن: 

Nicoletta Batini & Douglas Laxton, Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted 
the Experience of Emerging Markets, Central Bank of Chile, Working papers, no. 406, Dec. 2006 . 
And also, Hanna Samaryna & Jakob de Haan, Right on Target: Exploring the Determinats of 
Inflation Targeting Adaption, DNB Working Paper, no. 321, Nov. 2011, http://bit.ly/2wBDyqP  

11 A. Hakan Kara & Musa Orak, Enflasyon Hedeflemesi, Emin Öztürk'ün anısına 10 Ekim 2008 

tarihinde İstanbul’da düzenlenen Ekonomi Tartışmalar Konferansı için hazırlanmıştır, Ekim 2008, 
s.37, http://bit.ly/2wBDyqP  

http://bit.ly/2wBDyqP
http://bit.ly/2wBDyqP
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اسرتاتيجية تركيا يف استهدافها للتضخم ناجحة، وأرجعت هذا   تتضخم متحكم فيه، كان 
أن املرجع الوحيد صاحب    2001عام  إقرار تركيا يف    د من األسباب، وهي:عديالنجاح إىل  

إىل إضافة  املركزي،  البنك  النقدية هو  السياسات  الفاصلة يف  الحكومة    الكلمة  تطبيق  أن 
،  التحول لالقتصاد القوي ساهم بشكل كب� يف زيادة االستث�رات األجنبية  ملفردات برنامج

 .12مع املؤسسات املالية أثر كب� يف هذا النجاح كذا كان لتبني سياسات متوافقة

التي تحولت  ،  2006عام  ا من  خالل الفرتة التالية، أي بدءً يف الوقت ذاته، ترى الدراسة أنه  
إىل نظام تضخم حر، فإن عدم استمرار اإلصالحات الهيكلية، بجانب كون االقتصاد    فيها تركيا
عام  ا باالقتصاد العاملي، فإن األزمة املالية العاملية التي اندلعت يف  أكرث ارتباطً   ح الرتيك أصب

، بجانب وجود قد أدت إىل انخفاض كب� يف االستث�رات األجنبية القادمة إىل تركيا  2008
بعض الضغوطات التي متت م�رستها عىل البنك املركزي. كل هذه األسباب جعلت كاتب  

 .13ل تلك الفرتة يف رسم سياسات واضحة ملكافحة التضخمالدراسة يرى أن تركيا مل تنجح خال

استهداف  أو  فيه،  املتحكم  التضخم  استهداف  بنظام  يتعلق  وفي�  املرصي،  السياق  يف 
ا إىل نظام استهداف التضخم  مرص مل تلجأ يف تاريخها مطلقً   قول إنالتضخم الحر، �كن ال

 ا. ية يف مرص هذا املصطلح إطالقً مل يُذكر يف تاريخ السياسة النقد  ؛ حيثاملتحكم فيه

كانت مرص تسعى للتحكم يف التضخم عن طريق سياسة   2005عام  ففي املايض، أي قبل  
مؤرشات   تحس�  شأنها  من  اقتصادية  تنمية  تحقيق  طريق  وعن  الثابت،  الرصف  سعر 

 االقتصاد الكيل، التي يف القلب منها التضخم. 

 

12  Hasan Durumuş, Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Örtük Enflasyon Ve Açik Enflasyon 

Dönemleri Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018: 181 - 201, SAYI: 
11, http://bit.ly/39sHhFZ  

13 Hasan Durumuş, a.g.m, s.18. 

http://bit.ly/39sHhFZ
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املركزي املرصي  2005عام  يف   البنك  أعلن  التضخم  أنه  ،  استهداف  لتطبيق سياسة  يسعى 
. ومنذ ذلك الح� واملركزي  كإطار رسمي للسياسة النقدية مبجرد استيفاء الرشوط الالزمة

قوي،   مايل  نظام  كوجود  التضخم،  استهداف  نظام  تطبيق  متطلبات  استك�ل  يعمل عىل 
 وغ�ها (سبق ذكرها)، ولكن باستخدام نظام تضخم حر. 

الس بهذا  يتعلق  إليهأيًضا ياق  ما  اإلشارة  وتجدر  من    ، ،  عديد  من وجود  بالرغم  أن مرص 
عام  يف نهاية    ا التأث�ات السلبية لسياسة سعر الرصف الثابت، والتي اضطرت إىل التخيل عنه

ال  ،البنك املركزي، وصناع السياسات االقتصادية يف مرصفإن ، بتعويم الجنيه املرصي،  2016
إىل سيا حاجة  أن مرص يف  نحو يرون  انتقالية  كوسيلة  فيه،  متحكم  تضخم  استهداف  سة 

ذلك وبجانب  التضخم،  استهداف  لنظام  كامل  تطبيق  إىل  افا  ،الوصول  الذي  لبنك  ملركزي 
 أنه يف مرحلة انتقالية، مل يُعلن حتى اآلن هل انتهت تلك املرحلة أم ال.  2005أعلن منذ 

يس واالقتصادي يف مرص، فقد يكون  ويرى الكاتب أنه يف حالة وجود تغي� يف السياق السيا
الوسائل التي من املمكن استخدامها،    إحدىهو    ه،حينها استخدام نظام التضخم املتحكم في

وذلك يف سبيل االنتقال إىل نظام استهداف تضخم كامل، واالعت�د يف تلك الفرتة االنتقالية  
 عىل هذا النظام. 
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 حة التضخماستخدام أسعار الفائدة كأداة أساسية ملكاف -2

يتحدث عن التضخم واستقرار   2013ذكر البنك املركزي الرتيك يف منشور له صادر يف عام  
الفرتة  األسعار،   الفائدة كأداة أساسية للتحكم.    قد  2005-2002أنه خالل  استخدم أسعار 

 .1415مل يكن إال إحدى األدوات املساعدة املعروض النقدي وأن التحكم يف

، ك�  2003-2002يرصد الجدول التايل الرتاجعات املستمرة يف أسعار الفائدة خالل عامي  
املركزي يف خفض   البنك  من  رغبة  وذلك  استمرت،  الرتاجعات  أن هذه  إىل  اإلشارة  تجدر 

ئيس الوزراء آنذاك معدالت التضخم، وتوافق ذلك مع رغبة القيادة السياسية ممثلة يف ر 
رجب طيب أردوغان، الذي دامئًا ما يرصح بأن الفائدة هي أصل كل الرشور، وأنها سبب  

 للتضخم وليست نتيجة، أو وسيلة لعالجه. 

  

 

14  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Ve Fiyat Istikrari, 2013, s.16, 

http://bit.ly/2IkjhbV   

يُذكر أن البنك املركزي الرتيك كانت سياساته األساسية للتحكم يف التضخم هي التحكم يف املعروض النقدي، وذلك بدًءا   15

رار ذلك التحول هو ما كانت تعانيه الدولة من تضخم مرتفع خالل الث�نينات،  ، وسبب إق 2001حتى عام    1989من عام  
كذلك فإن ما نتج عن ذلك من حدوث تغي�ات كث�ة؛ بل ومشكالت شهدها القطاع املايل، جعلت كث�ًا من الصعوبات  

 أمام مكافحة التضخم عن طريق التحكم يف كمية عرض النقود. 

 ينظر: 

Nadir Eroğlu, TÜRKİYE'DE 1990'LI VE 2000'Lİ YILLARDA PARA POLİTİKALARI. Marmara 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 26(1): 23-42, http://bit.ly/3cAK5CU   

 

http://bit.ly/2IkjhbV
http://bit.ly/3cAK5CU


 املأزق وُسبل الخروج .. الضرائب والتضخم يف مصر ||محمد عباس 

142 

 )2 –2 –2جدول (
سبتمرب   -2002خالل الفرتة: فرباير   الرتيك أسعار الفائدة املُعلنة من ِقبل البنك املركزي

2003 

 
 ا عىل البيانات املعلنة من قِبل البنك املركزي الرتيك. ، اعت�دً كاتب الاملصدر: عمل 

 حذف ستة أصفار من الل�ة الرتكية  -3

األلفية  األخ�ة يف  الثالثة  العقود  تركيا خالل  عانتها  التي  الكب�ة  التضخم  نتيجة ملعدالت 
قدم كان سعر رصف  الثانية، أصبحت األسعار يف تركيا باملالي�؛ بل حتى املليارات. فك� ت

ل�ة تركية؛ ولذا أصبحت    1,440,000يقدر بـ  2001الدوالر األمرييك الواحد يف نهاية عام  
عملية تسجيل املعامالت املالية وأسعارها عملية صعبة، وأدى ذلك وفًقا لكث� من الباحث� 

 إىل آثار نفسية تجاه قوة الل�ة. 

واألفكار التي طُرحت للرأي العام، بأهمية إزالة  يف التسعينات كان هناك عديد من اآلراء  
» فإن عدم وجود إرادة سياسية Karagölأصفار من الل�ة الرتكية، ولكن وفًقا لدراسة «  6
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قوية؛ أدى إىل عدم القدرة عىل اتخاذ هذا القرار وتحمل تبعاته، ولكن يف ظل حكم حزب  
عام   ويف  والتنمية،  ال  2005العدالة  األصفار  حذف  ويرى  تقرر  الرتكية،  العملة  من  ستة 

»Karagöl16» أن ذلك األمر كان له أثر كب� يف انخفاض معدالت التضخم يف تركيا. 

 دور املؤسسات الدولية -4

أشار عديد من الدراسات إىل أن دور املؤسسات الدولية تجاه نجاح برنامج التحول لالقتصاد  
، مع التأكيد عىل أنه مل   يكن الدور الوحيد، واملفصيل. القوي كان دوًرا مه�ًّ

فمن املعلوم أن تركيا عىل مدى عقود طويلة دامئًا ما كانت تلجأ إىل صندوق النقد الدويل  
 للحصول عىل قروض. 

كانت هي االتفاقية التاسعة عرشة    2001االتفاقية التي عقدتها تركيا مع الصندوق يف عام  
من الظروف االقتصادية والسياسية يف  ؛ لكن توفر عديد  17التي تقوم بعملها مع الصندوق

العقد األول من األلفية الثالثة، كان له دور محوري ومهم بال شك يف نجاح االتفاقية هذه  
 املرة.

حيث دعم    ؛ إىل أهمية دور صندوق النقد الدويل»  Erdinç Tokgöz«  هذا السياق يُش�  يف
برنامج  « ضافة إىل تنفيذ خطةمليار دوالر، هذا القرض باإل  16الصندوق تركيا بقرض قيمته 

 

16 Erdal Tanas Karagöl, a.g.r, s.37-38. 

17 Okan Taşar, «TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI” VE MAKRO 

EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010, Cilt:3, Sayı:1, s.76-
97, http://bit.ly/3cz9Hjp   

http://bit.ly/3cz9Hjp


 املأزق وُسبل الخروج .. الضرائب والتضخم يف مصر ||محمد عباس 

144 

أعطى األسواق ثقة، وكذلك قلل من أعباء الديون الداخلية التي تحصل عليها    »تركيا القوي
 .18م� ساعد عىل تخفيض نسبة الفائدة ،الخزانة العامة للدولة 

 االستنتاجات 

سخ؛ بل أثبتت التجارب املختلفة للدول حول العامل، أن تجارب اإلصالح االقتصادي ال تُستن
ا لدولة معينة يف وقت ما، قد ال ينفع الدولة نفسها يف وقت   حتى أن ما يكون مفيًدا جدًّ

 آخر. 

ومن هنا �كن القول إنه بوسع كل الدول التي تعا� من بعض الظروف التي عانت منها  
  تركيا يف العقود الثالثة األخ�ة من القرن املايض من تدخل العسكر يف الشؤون االقتصادية،

وكذلك من تراجع اقتصادي كب�، أن تضع مفردات تجربة تركيا يف مكافحة التضخم يف بداية  
 األلفية أمامها؛ لعل بعض مفرداتها تكون مفيدة لها. 

التي آتت  -وإج�ًال �كن القول إن سياسات تركيا يف استهداف التضخم يف بداية األلفية  
معدالته تقليل  يف  اس  -أكلها ونجحت  ثالث  تتمحور حول:  ملدة  فيه  ُمتحكم  نظام  تخدام 

سنوات كمرحلة أوىل، وذلك بغية التهيئة لالنتقال إىل نظام تضخم حر، بعد عمل اإلصالحات  
 الهيكلية الالزمة لتطبيق هذا النظام. 

تقليل معدالت الفائدة بشكل منتظم، وذلك بهدف تقليل معدالت التضخم، بجانب حذف 
الرتكية، ك� الل�ة  أصفار من  الدويل    ستة  النقد  االستعانة بخربة صندوق  إن  القول  �كن 

مل    2002وغ�ه من املؤسسات الدولية، كانت لها فائدة، ولكن مع التأكيد عىل أنه يف عام  
، وقد فشلت قبل ذلك أكرث من 19تكن أول استعانة لرتكيا بالصندوق، ولكنها كانت املرة الـ

لذا فإنه يف حال تركيا؛  الصندوق يف  ة عدم وجود خطة جادة، وإدارة سياسية  مرة خطط 

 

18 Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2007). 8. Baskı. 
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تكفل   لن  الحالة  تلك  يف  اإلصالحات؛  غ�ر  خوض  عىل  والقدرة  العالية،  بالكفاءة  تتمتع 
 إصالحات الصندوق مبفردها إصالحات لالقتصاد. 
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؛  ا يف معدالت التضخم منذ بدايات سبعينات القرن املايضا كبً� شهد االقتصاد العاملي تراجعً 
(أسعار    اتمؤرش  1وسيطسجل  حيث   القومي   median annual nationalاملستهلك� 

consumer price inflation (   ًإىل حوايل  1974% يف عام  17  من  م� يقرب  كب�ًا،  اانخفاض ،
 . 2؛ والذي يعترب أقل معدل يف خالل نصف قرن2015% يف عام 1.5

ومن املُشجع أيًضا أن كث�ًا من الدول النامية، وبالرغم من وقوعها تحت وطأة معدالت  
نخفاًضا كب�ًا يف معدالت تضخم مرتفعة خالل القرن املايض، فإنها أيًضا شهدت هي األخرى ا

التضخم لديها؛ حيث كان من األمثلة عىل ذلك ما حدث يف بعض دول أمريكا الجنوبية،  
 .3وجنوب صحراء أفريقيا الكربى

 

1 ) الحسايب  الحسايب (medianالوسيط  املتوسط  يختلف عن   ،(mean) الوسيط يُعرف  العدد  median)؛ حيث  بأنه   (

) هو مجموع القيم مقسوًما عىل عددها. ومن  meanاألوسط بعد ترتيب األعداد من األصغر إىل األكرب، بين� املتوسط (
ن من مقارنة معدالت التضخم عامليًّا خالل فرتات مختلفة، فإنه يف تلك الحالة يكون استخدام  املهم اإلشارة إىل أنه ليك نتمك

 الوسيط الحسايب هو األكرث مالءمة من املتوسط.  

2 Jongrim Ha, M. Ayhan Kose and Franziska L. Ohnsorge, Understanding Inflation in Emerging 

and Developing Economies, World Bank Group, Policy Research Working Paper 8761, February 
2019, p: 2, http://bit.ly/38sMlbS   

3ibid, p: 2.  

http://bit.ly/38sMlbS
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النامية،   الدول  يف  التضخم  استهداف  موضوع  أهمية  األمر  تُلقي ظالل هذا  الحقيقة،  يف 
املجال؛   هذا  يف  املقارنة  الدراسات  بعض وأهمية  استعراض  إىل  أوال  الفصل  سيعمد  ولذا 

أسباب فشل سياسات املتغ�ات الوسيطة يف مكافحة التضخم، بعد ذلك يتم االنتقال إىل 
التضخم،   استهداف  لنظام  النظري  باإلطار  يتعلق  في�  الهامة  النقاط  بعض  الوقوف عىل 

حة التضخم. ينتقل  وملاذا لجأت إليه الدول بعد فشل سياسات املتغ�ات الوسيطة يف مكاف
الفصل بعد ذلك ملراجعة بعض األدبيات التي حاولت مراجعة استهداف التضخم يف الدول  

 النامية. 

ويف النهاية، يختتم الفصل بذكر أهم محددات التحول الهيكلية، التي ينبغي عىل الدول أن 
تجارب بعض  تقوم بها ليك يتم انتقالها الصحيح إىل نظام استهداف التضخم، وذلك من واقع  

الدول، أو من الدراسات الكمية والنوعية التي تناولت هذا املوضوع بالدراسة والتحليل،  
عىل   -الذي نحن بصدده-وذلك بُغية التهيئة للخروج بدروس مستفادة يف السياق املرصي  

 أن تكتمل هذه الدروس، والتوصيات السياساتية أو املؤسساتية يف ورقة العمل. 

 املتغ�ات الوسيطة يف مكافحة التضخم أسباب فشل سياسات

يوجد اتفاق عاملي عىل أن الهدف الرئيس من السياسات النقدية هو تحقيق استقرار يف  
 ، و�كن القول إن ذلك عائد يف األساس إىل أربعة عوامل، هي: 4األسعار

 

يف الحقيقة، إن النظرية االقتصادية السائدة يف الوقت الحايل تؤيد وجهة النظر هذه؛ لكن ذلك يف الوقت ذاته ال �نع   4

، وهو منع حدوث    2008البنوك املركزية بعد األزمة املالية العاملية التي اندلعت يف عام  أن   صارت تواجه تحديًا آخر مه�ًّ
فقاعات يف أسعار األصول. و�كن القول إنه يف أعقاب األزمة تصاعدت األصوات املطالبة البنوك املركزية بالتدخل ملنع  

 تقبل؛ لكن هناك كث�ًا من العوائق التي تحول دون ذلك يف الوقت الحايل.  حدوث أزمة مشابهة لتلك األزمة يف املس

أمر آخر يواجه كث�ًا من البنوك املركزية، وهو ظهور العمالت الرقمية املشفرة، مثل «البيتكوين» وغ�ها؛ حيث فرض  
ن للبنوك املركزية، واحتكارها ظهور هذه العمالت تحديات جيدة أمام �وذج العمالت التي تدعمها الدول، والدور املهيم

إلصدار العمالت. وهناك كث� من الدراسات التي تناولت املوضوع� السابق� بالدراسة والتحليل، وكذا تقديم توصيات  
ملا �كن للبنوك املركزية القيام به؛ لكن يف الوقت ذاته، فإنه حتى اآلن ال يوجد إج�ع يف املجال األكاد�ي االقتصادي عىل  
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االقتصاد الحقيقي الزيادة يف املعروض النقدي ليست بالرضورة ذات تأث� إيجايب عىل  أن    -1
 عىل املدى الطويل، مع عدم إه�ل أن لها تأث�ات قص�ة املدى. 

 معدالت التضخم املرتفعة ترض مبعدالت النمو االقتصادي.  -2

  السياسات النقدية عىل التأث� عىل معدالت التضخم، ه متتلك�كن مالحظة التأث� الذي   -3
أو  الطلب الكيل،  عوامل خارجية كإج�يل    مع اإلشارة إىل أن هذا التأث� قد يضعف بسبب

السياسات  العرض  تصدما ب�  االرتباط  قوة  إضعاف  شأنها  من  وغ�ها  العوامل  وهذه   ،
 النقدية والتضخم. 

قد يحدث تضارب من شأنه تقييد نشاط البنك املركزي؛ حيث تؤدي ضغوط السياسي�    -4
شاط االقتصادي، وكل ذلك من  أو القطاع الخاص إىل حث البنوك املركزية عىل تحفيز الن

املركزي،   البنك  استقاللية  فإن  لذا  األسعار؛  يف  االستقرار  عدم  عىل  سلبيًّا  يؤثر  أن  شأنه 
الكاملة عن الحفاظ عىل استقرار األسعار، يساعدان البنوك املركزية عىل الرتكيز   هومسؤوليت

 . 5عىل مستهدفات التضخم

 

ار محددة أو مهام منوط بالبنوك املركزية القيام بها، إزاء هذه املواضيع، ك� أن الدسات� املختلفة أو القوان� املحلية  أدو 
 أو الدولية مل تتطرق لتلك املوضوعات. 

البنوك املركزية العاملي  -ينظر: دوفوري سوباراو، إعادة تعريف  ة  البنوك املركزية يجب أن تستخلص دروًسا من األزمة 
،  2010وتقوم بإصالحات ملموسة، إعادة التفك� يف البنيان املايل، صندوق النقد الدويل، مجلة التمويل والتنمية، يونيو  

http://bit.ly/2IjIB1Z   

العرص الرقمي النقدية يف  السياسة  أيًضا: دونغ هي،  الطلب عىل نقود البنوك    -ينظر  �كن أن تخفض األصول املشفرة 
   http://bit.ly/2IzrsBD، 2018املركزية يف يوم من األيام، صندوق النقد الدويل، مجلة التمويل والتنمية، يونيو 

5  Ferya Kadioğlu, Nilüfer Özdemir And Gökhan Yilmaz, Inflation Targeting In Developing 

Countries, The Central Bank Of The Republic Of Turkey, Research Department, Discussion Paper, 
September, 2000, p: 3, http://bit.ly/3cvtmRk  

http://bit.ly/2IjIB1Z
http://bit.ly/2IzrsBD
http://bit.ly/3cvtmRk
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 ،ل النامية للسياسات النقدية من حيث األهدافنظرة الدو   وهنا تجدر اإلشارة إىل اختالف
في الدول املتقدمة تهدف السياسة النقدية إىل املحافظة عىل  ؛ فعن نظرة الدول املتقدمة

التشغيل الكامل لالقتصاد، يف إطار من االستقرار النقدي الداخيل، وكذلك مواجهة التقلبات  
السياسات النقدية الكمية كعمليات   االقتصادية املختلفة، وتتبع الدول يف سبيل ذلك بعض

 ، أو تعديل سعر الفائدة، أو تغي� نسبة االحتياطي النقدي لدى البنوك. ةالسوق املفتوح

النامية الدول  يف  منها    ،أما  القلب  ويف  االقتصادية،  لسياساتها  الرئيسية  األهداف  فإن 
لها، مبعنى أن السياسة    السياسات النقدية، هي خدمة أهداف التنمية، وتوف� التمويل الالزم

النقدية يف هذه الدول تتجه يف املقام األول نحو تعبئة أكرب قدر ممكن من املوارد املالية،  
 .6ووضعها يف خدمة التنمية املتوازنة لالقتصاد الوطني

هو تحقيق استقرار   -ك� يُفرتض أن يكون-ويف ح� أن الهدف الرئييس للسياسات النقدية 
  املختلفة   دول العامل   منها كث� منعا�  التي  ألزمات العامليةألسعار، فإن اعام يف معدالت ا

الث�نينات وكذلك  السبعينات،  بداية  آثاريف  لها  كانت  صُ   ةكب�   ،  تفك�  طريقة  ناع عىل 
ن  أ السياسات االقتصادية، ويف القلب منها صناع القرار يف البنوك املركزية، إذ �كن القول  

يف   املركزية  الصناعيةالبنوك  من  الدول  سياس  عانت  تعرث  املتغ�ات  ة  مشكلة  استخدام 
النمو  زيادة  ه�:  متناقض�،  لتحقيق هدف�  الرصف  وسعر  النقدية،  كالقاعدة  الوسيطة 

 . التضخمتخفيض معدالت نفسه االقتصادي، ويف الوقت 

بامل التحكم  عىل  قدرتها  فرضية  إىل  استند  السياسات  تلك  تطبيق  إن  الواقع،  ات  غ� تيف 
 . 7ن هناك عالقة وثيقة ب� تلك املتغ�ات، وتلك األهدافوإ الوسيطة، 

 

 السياسات والتحديات، املعهد املرصي للدراسات، مرجع سبق ذكره.  2013أحمد ذكر الله، االقتصاد املرصي بعد  6

الجزائر، ص:   بشييش وليد، 7 النقدية يف  السياسة  التضخم كإطار حديث إلدارة  متطلبات تطبيق اسرتاتيجية استهداف 

106 . 
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هي   ما  بحث  يتم  السياسات،  هذه  فشل  أسباب  عن  بالحديث  الدراسة  تقوم  أن  وقبل 
محتويات هذه السياسات؛ وذلك بغية فهم أعمق ألسباب فشل تلك السياسات يف تحقيق  

 أهدافها املنشودة. 

 وهذه السياسات كالتايل: 

 سياسة التحكم يف املعروض النقدي  -1

بأنها استخدام   النقدي،  التحكم يف املعروض  التضخم عن طريق  تُعرف سياسة استهداف 
الطرق غ� املبارشة يف التحكم يف املعروض النقدي، بهدف التحكم يف التضخم. والطرق غ�  

سياسة سعر و عمليات السوق املفتوحة،    املبارشة للتحكم يف املعروض النقدي هي كالتايل:
، و�كن تعريف هذه العمليات ودورها يف مكافحة تغي� نسبة االحتياطي اإللزاميو الخصم،  

 التضخم كالتايل: 

   عمليات السوق املفتوحة: -أ

بكل  يُ  الحكومية  والسندات  الخزانة  أذونات  بيع  أو  برشاء  املركزي  البنك  قيام  بها  قصد 
أو من خالل سوق رأس املال، وذلك بالتعامل مع البنوك أو األفراد أو    ،ةأنواعها، سواء مبارش 

 الرشكات. 

فعىل سبيل املثال، إذا واجهت الدولة حالة من حاالت التضخم؛ فإن البنك املركزي يستطيع 
بيع أذونات خزانة لفرتات مختلفة، وبسعر فائدة أعىل من السعر السائد يف السوق، عندها  

الودائع، وإال فإن   الفائدة عىل  البنوك إىل رفع سعر  سيتوجهون إىل رشاء   املودع�تضطر 
 . 8 من إيداع أموالهم لدى هذه البنوك؛ م� يؤدى إىل تراجع التضخمدًال أذون خزانة ب

 

تخدمها البنوك املركزية يف اقتصاد إسالمي، املعهد اإلسالمي للبحوث  حس� كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية التي تس 8

 .16-15، ص: 2006، 63والتدريب، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بحث رقم 
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   سياسة سعر الخصم: -ب

البنوك  من  إليه  تقدم  التي  التجارية  األوراق  املركزي  البنك  به  يخصم  الذي  السعر  هو 
من   لعمالئها  البنوك  هذه  خصمتها  أن  سبق  أوراق  خصم  به  يعيد  الذي  أو  التجارية، 

ث� هذا السعر عىل تكلفة عمليات االئت�ن التي تقدمها البنوك التجارية  ولتأ   املستثمرين.
 ولعىل ذلك زيادة يف تكلفة الحص فسيرتتب؛ فإذا تعمد املركزي رفع سعر الخصم العمالئه

عىل األموال املقرتضة لدى البنك التجاري؛ م� سيقوده إىل رفع سعر الفائدة، م� يؤدى إىل  
 .9روض؛ وبالتايل انخفاض التضخمتراجع حجم الطلب عىل الق

االحتياطي اإللزامي هو نسبة من إج�يل الودائع لدى   تغي� نسبة االحتياطي اإللزامي:  -ج
يُحدد تلك النسبة    البنوك التجارية تكون ملزمة بإيداعها لدى البنك املركزي دون فائدة.

، وإذا قام بزيادتها؛ فإن ذلك يؤدي إىل تقليل املعروض النقدي، والذي من املفرتض  »املركزي«
 أن يتبعه تقليل نسبة التضخم. 

ل إن فكرة استخدام سياسة املعروض النقدي كأداة للتحكم يف التضخم نشأت  و�كن القو 
حيث   فريدمان؛  ميلتون  يد  تأثً� عىل  النقود  لكمية  أن  يرى  كبً� كان  النشاط  ا  عىل  ا 

النقدية   السياسة  أهداف  تحقيق  املمكن  من  وأنه  لألسعار،  العام  واملستوى  االقتصادي، 
وجهة النظر   من خالل  املعروض النقدي. وهو  بشكل أفضل، إذا تم استهداف معدل �و

نه يتفوق يف أهميته عىل اإلجراءات إ بحيث    ؛تلك يرى أهمية التحكم يف املعروض النقدي
 املالية التي أوضحها كينز لتحقيق االستقرار بتعزيز الطلب الكيل.

 

 املصدر السابق. 9
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ارش، وذلك السياسة النقدية متارس تأث�ها بطريق غ� مب  يرون  �الكينزي  وغني عن البيان أن
ا من خالل أسعار الفائدة، وأن هذا التأث� يعد ضعيًفا، يف ح� أن السياسة املالية متارس تأثً� 

 . 10ا عىل اإلنفاق الكيل، ومن ثم عىل مستوى الدخل والتشغيلمبارشً 

و�كن القول أيًضا إن رواد مدرسة االقتصاد الكالسيكية كانوا بعيدين عن هذا النقاش؛ إذ  
ون أن النقود ال تعدو أن تكون وسيلة للتبادل، أي أنها حيادية، وال �كن بحال  إنهم يعتقد 

مستوى التشغيل أو اإلنتاج أو حتى األجور الحقيقية وأسعار استخدمها كوسيلة للتأث� عىل  
، وذلك مع إشارتهم  11الفائدة، وأن دورها يقترص يف خلق النقود الالزمة إلجراء املعامالت

 .كسية ب� قيمة النقود وكميتها مع ثبات باقي العواملعالقة ع إىل وجود

 سياسة التحكم يف سعر الرصف -2

موازين  يف  مزمن  عجز  من  تعا�  التي  النامية  الدول  يف  باألساس  السياسة  هذه  نشأت 
هذه   قامت  حيث  ووارداتها؛  صادراتها  ب�  واملتزايدة  الكب�ة  الفجوة  بسبب  مدفوعاتها، 

هو املسبب الرئييس للتضخم، وأنه يف حالة تبني   12تضخم املستورد السياسة عىل فكرة أن ال
ذلك   فإن  املركزي،  البنك  قبل  فيه من  أو سعر رصف متحكم  ثابت،  الدولة لسعر رصف 

 سيؤدي إىل تقليل املعدل العام لزيادة األسعار يف البالد.

 

 .15، ص: 2010منى ك�ل، اإلطار النظري للتنسيق ب� السياست� املالية والنقدية، نوفمرب  10

، 2004-1990ة النقدية وسياسة استهداف التضخم دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفرتة  وجدي جميلة، السياس 11

 . 30، ص:2016-2015كلية العلوم االقتصادية والتسي� والعلوم التجارية، جامعة آيب بكر بلقايد، الجزائر،  

والتي ينعكس ارتفاع أسعارها خارج    التضخم املستورد هو التضخم الناتج عن زيادة أسعار السلع التي يتم است�ادها؛ 12

البالد إىل الداخل. وبالطبع فإنه كل� كانت الدولة معتمدة عىل القطاع الخارجي يف توف� سلع أساسية أكرث، فإن تأثرها 
 بالتضخم املستورد يكون أكرث.
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قد جربت    -منها  وبخاصة النامية-ويف الحقيقة، إن كث�ًا من البنوك املركزية حول العامل  
هذه السياسة ولعقود طويلة؛ لكنها أيًضا فشلت يف الحفاظ عىل سعر رصف العملة املحلية  

األجنبية العمالت  قدرة  13أمام  عدم  نتيجة  من خسائر  املركزية  البنوك  تكبدته  ما  وإزاء   .
نظام  انهيار  إىل  وباإلضافة  والواردات،  الصادرات  ب�  الفجوة  تقليل  عىل  الدولة    اقتصاد 

بريتون وودز؛ اضطرت تلك الدول إىل تعويم عملتها املحلية أمام العمالت األجنبية، والتخيل  
 عن تلك السياسة.

تعزي بعض الدراسات فشل هات� السياست� السابقت� (سياسة استهداف املعروض النقدي، 
 وسياسة التحكم يف سعر الرصف) لآليت: 

قد يخلق حالة من عدم    تضخم، ومعدل النمو)؛(ب� التحكم يف ال  هدافاأل   التناقض ب�  -1
 األولوية يف التحقيق.   ابشأن أي منها له  ،اليق� لدى الجمهور، وعمالء األسواق

فمن املعلوم أن كال السياست� (التحكم يف املعروض النقدي، والتحكم يف سعر الرصف) له� 
اء هذا املوقف ال يعرف تأث� عىل التضخم، ويف الوقت نفسه تأث� عىل معدل النمو، وإز 

الجمهور، أو عمالء األسواق املحلي� والدولي�، أي منها لها األولوية يف التحقيق عند صناع  
 السياسات االقتصادية. 

أو أسعار الرصف  -2 النقدية،  القاعدة  الوسيطة مثل معدل �و  تتغ� قوة    ،املتغ�ات  قد 
. بجانب ذلك فإنه يف  ارتباطها وتأث�ها عىل معدل النمو، ومعدل التضخم من وقت آلخر

ظل ظروف عدم استقرار دالة الطلب عىل النقد نتيجة لالبتكارات املستحدثة يف األسواق  

 

136. -lu and Others, Inflation Targeting In Developing Countries, op. cit, p:5ğFerya Kadio  
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املتغ�ات  ب�  االرتباط  قوة  فإن  املركزية،  للبنوك  كب�ة  استقاللية  إعطاء  وعدم  املالية، 
 .14لوسيطة والتضخم تكون متذبذبةا

يف الحقيقة فإن فشل تلك السياسات، وما تبعه من ارتفاع يف معدالت التضخم، قد أدى إىل  
 ظهور ما ُعرف بسياسات استهداف التضخم. 

الثانية إىل   العاملية  الحرب  نهاية  انتقل منذ  الوسيط  االستهداف  إن  القول  وتاريخيًّا �كن 
اس من  التسعينات،  (بداية  الرصف  سعر  إىل  Exchange Rate Targetingتهداف   ،(

)، ثم يف املرحلة األخ�ة إىل استهداف التضخم  Monetary Targetingاالستهداف النقدي (
)Inflation Targeting(15. 

 اإلطار النظري لنظام استهداف التضخم 

البنك املركزي إىل  ام الذي يهدف من خالله  ظأنه ذلك النبام استهداف التضخم،  ظيُعرف ن
استقرار يف األسعار دون استخدام آليات وسيطة (كاالستهداف النقدي،    تحقيق  الوصول إىل

استهداف سعر الرصف). بل إنه عوًضا عن استخدام هذه السياسات، يقوم بتحديد رقم   أو
 . مستهدف للتضخم، ويتعهد بالوصول إليه 

املركزي  و�كن استخدام  للبنك  خالل  من  ذلك  باتباع    تحقيق  يقوم  حيث  الفائدة؛  سعر 
ح� يكون معدل التضخم    ،سياسة نقدية انك�شية برفع معدالت سعر الفائدة قص�ة األجل

يكون   عندما  توسعية  سياسة  تطبيق  أي  بالعكس؛  والعكس  املستهدف،  من  أعىل  الحايل 

 

رجاء عزيز بندر، استهداف التضخم: دراسة لتجارب بلدان نامية يف السياسة النقدية، البنك املركزي العراقي، املديرية   14

   http://bit.ly/2VNL6kQ، 4العامة لإلحصاء واألبحاث، قسم االقتصاد الكيل والسياسة النقدية، ص: 

 املرجع السابق. 15

http://bit.ly/2VNL6kQ
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ف يف تحقيق أهدا»  املركزي«فشل  ويف حالة    .16معدل التضخم الحايل أقل من املستهدف
 . 17يخضع للمساءلة أمام الرأي العام التضخم؛ فإنه

 حدد «لينغ» ثالث خطوات يتم من خاللها تطبيق سياسة استهداف التضخم، هي:  

 تحديد السياسة النقدية الكفيلة مبعدل التضخم املستهدف.  -1

 .  ل املستقبأن يتنبأ البنك املركزي مبعدل التضخم يف  -2

ف باملعدل املتوقع؛ فإذا كان املتوقع أعىل من املستهدف يتم  تتم مقارنة املعدل املستهد   -3
 .18اتباع سياسة نقدية انك�شية، والعكس بالعكس

 إطار استهداف التضخم يتضمن أربعة عنارص رئيسية، هي كالتايل:  بجانب ذلك، فإن

باإلضافة إىل    ح للبنك املركزي مبراقبة األسعار، كهدف أويل للسياسة النقدية،يتفويض رص  -1
 . في� يتعلق بتحقيق أهداف التضخم  ،«املركزي» للمساءلة خضوع

 اإلعالن عن أهداف كمية واضحة للتضخم.  -2

 

مع اهت�م خاص بدورها يف مساندة أهداف خطط    2003مجموعة باحث�، تقييم السياسات النقدية املرصية منذ عام   16

 .15، ص:2018سبتمرب )، معهد التخطيط القومي، 297التنمية، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (

17 A. Hakan Kara & Musa Orak, Enflasyon Hedeflemesi, Emin Öztürk'ün anısına 10 Ekim 2008 

tarihinde İstanbul’da düzenlenen Ekonomi Tartışmalar Konferansı için hazırlanmıştır, Ekim 2008, 
s.2-3, http://bit.ly/2wBDyqP   

بشييش وليد،   . (نقًال عن:2، ص:  2003أكتوبر    19لودفيج سودر لينغ، استهداف التضخم، ندوة املعهد املرصيف املرصي،   18

يق، جامعة امللكة أروى،  اسرتاتيجية استهداف التضخم كأحد األساليب الحديثة إلدارة السياسة النقدية ب� الواقع والتطب
2015 ،http://bit.ly/39vP0D6 .( 

http://bit.ly/2wBDyqP
http://bit.ly/39vP0D6
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اتباع نهج للسياسات قائم عىل تقييم استرشايف للضغوط التضخمية، مع االعت�د عىل   -3
 نطاق واسع من املعلومات.

 . 19تطبيقات السياسات النقديةزيادة الشفافية في� يتعلق باسرتاتيجيات و  -4

التضخم، وذلك يف    تاريخيًّا، استهداف  أعلنت تطبيق سياسة  أول من  نيوزلندا هي  كانت 
، ثم اململكة املتحدة يف  1991، تبعتها يف ذلك كندا يف 1989ديسمرب (كانون األول) من عام  

. بجانب ذلك  1993الدول الصناعية األخرى كأسرتاليا والسويد يف  بقية، ثم تلتها 1992عام 
ة  ميا من الدول الناشجع عددً   ،فإن تحقيق الدول سالفة الذكر ملعدالت تضخم منخفضة 

جنوب  تبعتهم  ،  1999يف    وكولومبيا  شييللتبينها ا  التي كان منعىل تبني هذه السياسة،  
الدول2000أفريقيا يف   التايل    ، وتبعهم يف ذلك عديد من  الجدول  إىل يومنا هذا. ويرصد 

اقتصاًدا أعلنوا تبني سياسة استهداف التضخم، ومعدالت التضخم يف كل منهم    25ت  بيانا 
 . 2009لعام 

  

 

19  Marcel Peter, Scott Roger and Geoffrey M Heenan, Implementing Inflation Targeting: 

Institutional Arrangements, Target Design, and Communications, IMF Working Paper, Working 
Paper No. 06/278, December 2006, p: 3, http://bit.ly/2wApJc8   

http://bit.ly/2wApJc8
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 )1  –3 –2جدول (
 2007- 1990البلدان التي أعلنت أنها تطبق س�اسة استهداف التضخم 

تاريخ اعت�د   الدولة 
اسرتاتيجية 
استهداف  
 التضخم

معدل التضخم 
يف تاريخ اعت�د  

 االسرتاتيجية

متوسط 
معدل 

التضخم يف 
2009 

معدل 
استهداف  
 التضخم

 3 – 1 0.8 3.3 1990 نيوزيلندا 

 1 -+/ 2 0.3 6.9 1991 كندا

 1 -+/ 2 2.2 4.0 1992 اململكة املتحدة 

 1 -+/ 2 0.3 1.8 1993 السويد

 3 – 2 1.9 2.0 1993 أسرتاليا

الجمهورية 
 التشيكية 

1997 6.8 1.0 3 /+- 1 

 1 -+/ 2.5 3.8 10.6 1998 بولندا 

 2 -+/ 4.5 4.9 3.3 1999 الربازيل 

 1 -+/  3 1.5 3.2 1999 تشييل 

 4 – 2 4.2 9.3 1999 كولومبيا

 6 – 3 7.1 2.6 2000 جنوب أفريقيا

 3 – 0.5 0.9- 0.8 2000 تايلند

 1 -+/ 3 2.8 2.9 2001 كوريا 

 1 -+/ 3 5.3 9.0 2001 املكسيك

 1.5 -+/ 2.5 12.0 4.1 2001 أيسلندا 

 1 -+/ 2.5 2.2 3.6 2001 ال�ويج 

 1 -+/ 3 4.2 10.8 2001 هنغاريا

 1 -+/ 2 2.9 0.1- 2002 ب�و 
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 1 -+/ 4.5 1.6 4.5 2002 الفلب�

 1 -+/ 5 1.8 9.2 2005 غواتي�ال 

 6 - 4 4.6 7.4 2005 إندونيسيا 

 1 -+/ 3.5 5.6 9.3 2005 رومانيا

 1 -+/ 6.5 6.3 7.7 2006 تركيا

 8 – 4 7.8 10.8 2006 رصبيا 

 1 -+/ 14.5 19.3 10.5 2007 غانا 

والتنمية،   التمويل  العرشين، مجلة  عامه  يبلغ  التضخم  استهداف  املصدر: سكوت روجر، 
  http://bit.ly/38sEriG، 47النقد الدويل، ص:  ، صندوق2010مارس (آذار) 

وبغض النظر عن الدراسات التي ترى أن هناك جدوى من سياسة استهداف التضخم، وأنها  
بالفعل نجحت يف خفض معدالت التضخم، أو تلك الدراسات التي تعارض وجهة النظر تلك،  

شة هذا األمر، وتنطلق من وجهة النظر  فإن الدراسة التي ب� يدي القارئ ستتجاوز مناق
سياسة  فإن  العاملي  الصعيد  عىل  أنه  األول:  لسبب�:  وذلك  السياسة؛  تلك  تساند  التي 
استهداف التضخم ما زالت هي السياسة املقبولة عامليًّا، والتي يسعى كث� من الدول إىل  

ي من الدول التي يرى  التحول إليها بشكل كامل، والثا�: أن الدولة محل الدراسة (مرص) ه
 -»املركزي«أي  -البنك املركزي فيها نجاعة هذه السياسة، أي سياسة استهداف التضخم، وأنه   

عام   أعلن يف  تلك   2005قد  تطبيق  إىل  الكامل  لالنتقال  للتهيئة  االنتقالية  املرحلة  أنه يف 
 السياسة. 

االنتقال الكامل إىل تطبيق  ولكن قبل االنتقال إىل محددات التحول الهيكيل التي تضمن  
تلك السياسة، هناك أمر مهم تجدر اإلشارة إليه، وهو أن تطبيق سياسة استهداف التضخم  
يف الدول النامية يختلف عن تطبيقها يف الدول املتقدمة، وهذا األمر عائد يف األساس إىل  

النامية، واملتقدمة. ونظرًا لك الدول  اقتصادات  الجوهرية ب�  الدولة محل  االختالفات  ون 
الدراسة (مرص) تعترب دولة نامية أو دولة ذات اقتصاد ناشئ؛ فإن العنرص التايل يسعى إىل 
مراجعة أدبيات استهداف التضخم يف الدول النامية، وما الذي تخربنا به الدراسات والتجارب  

 املختلفة عن هذا املوضوع. 

http://bit.ly/38sEriG
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 مراجعة أدبيات استهداف التضخم يف الدول النامية 

بعض الدراسات أن نظام استهداف التضخم مل يؤِت أكله يف الدول النامية، عىل عكس  يرى 
الدول املتقدمة، يف ح� ترى دراسات أخرى أن تبني هذا النظام كانت له تأث�ات إيجابية  
في� يتعلق مبعدالت التضخم، وبغض النظر عن صحة أي من الرأي�؛ فإننا سنعمد إىل كال 

، باحث� ع� هي التوصيات التي قدموها إىل الدول النامية/ صاحبة  النوع� من الدراسات
 االقتصادات الناشئة يف مجال استهداف التضخم. 

» أنه ال يوجد سبب واضح ومحدد �كننا من خالله فهم ملاذا فشل تطبيق نظام  kasaيرى «
الت العلم أن سياسات نظام استهداف  النامية، هذا مع  الدول  التضخم يف  ضخم  استهداف 

-not a «one-sizeليست ذات مقياس واحد �كن للجميع أن يستخدمه بالكيفية نفسها (
fits-all» policy  ولكن عىل الرغم من ذلك ينبغي عىل الدول النامية أن تنتبه لثالثة أمور ،(

 مهمة، وهي: 

سعر الرصف هو إحدى الوسائل اإلضافية الوسيطة يف مجال السياسات النقدية، وأنه    -1
عدم االعت�د عليها مبفردها، وأن استهداف التضخم بشكل عام يف الدول النامية قد    يجب

 ينتج عنه عدم استقرار يف اإلنتاج والتشغيل.

الحكومة   -2 تعويض  مع  تزامن  إذا  وواقعية،  مصداقية،  ذا  التضخم  استهداف  يكون  لن 
ة النقود)؛ وهذا نفقتها عن طريق رضيبة التضخم (أي متويل عجز موازنتها عن طريق طباع

استهداف   نظام  تطبيق  يتواكب  أن  النامية،  الدول  حكومات  عىل  يتوجب  أنه  يعني  ما 
 التضخم مع القيام بإصالحات مالية. 

من املحتمل أن ينتج عن تطبيق نظام استهداف التضخم تقلبات يف سعر رصف العملة  -3
ول محل تطبيق السياسة مستعدة  املحلية؛ وهو ما يعني أنه إذا مل تكن األسواق املالية يف الد
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سياسة   تطبيق  أن  يعني  ذلك  فإن  غ�ه،  أو  التحوط  طريق  عن  األمر  هذا  مع  للتعامل 
 .20صاحبه إصالحات أيًضا يف السوق املاليةت استهداف التضخم ينبغي أن 

 » دراسة  مصدر  Anwar & othersولفتت  يف  البحث  أن  وهي  مهمة،  لنقطة  األنظار   «
ا؛ أي مبعنى: هل التضخم من جانب العرض، أم من جانب  حدوث التضخم أمر مهم   جدًّ

 . 21الطلب؟ ألن الصدمات من جانب العرض، قد تقلل من النمو، وتزيد التضخم

ويف تلك الحالة قد يؤدي تبني سياسة انك�شية إزاء ذلك الوضع إىل أن تسوء األوضاع أكرث 
دية تهدف فقط الستقرار األسعار، فأكرث. باإلضافة إىل ذلك، فإنه ح� تكون السياسة النق

فإن تقلبات شديدة يف الناتج والتشغيل قد تنتج يف مثل هذه الحالة؛ ولذا �كن القول إن  
استخدام سياسة انك�شية إزاء تضخم جامح ناتج عن صدمة يف العرض؛ سيؤدي إىل تأث�ات  

دام أدوات استهداف سلبية يف معدالت النمو، ولذلك فإنه يتوجب عىل البنوك املركزية استخ
 . 2223التضخم مبا يناسب مصدر التضخم

 

20 Kenneth Kasa, Will Inflation Targeting Work in Developing Countries?, Federal Reserve Bank 

of San Francisco, January 2001, http://bit.ly/3asTbj6   

21 Benjamin M. Friedman and Kenneth N. Kuttner, A Price Target for U.S. Monetary Policy? 

Lessons from the Experience with Money Growth Targets, Brookings Papers on Economic Activity, 
27(1): 77-146, as cited in: Kenneth Kasa, Will Inflation Targeting Work in Developing Countries?... 
ibid. 

22 Sarah Anwar, Anis Chowdhury and Iyanatul Islam, Inflation targeting in developing countries 

revisited, CEPR Policy Portal, March 2011, http://bit.ly/2uV7gGU   

يف هذا السياق، توجد إضافة مهمة ومفيدة يف السياق املرصي، وهي أنه من أخطر أنواع التضخم التي تتأثر بها مرص   23

الغذائية؛ حيث يجب عىل البنوك املركزية أن تكون أكرث حساسية يف تعاملها مع  املواد  التقلبات يف أسعار  كث�ًا، هي 
فاع أسعار املواد الغذائية يف سلة السلع، ك� يجب عىل الحكومة كلها أن تتبنى استجابات  التضخم املدفوع بشكل كب� بارت

أكرث مالءمة لتعزيز األمن الغذايئ عىل املدى الطويل، والسبب يف ذلك أن كث�ًا من الدراسات توصلت إىل أن أسعار املواد  

 

http://bit.ly/3asTbj6
https://www.brookings.edu/author/benjamin-m-friedman/
https://www.brookings.edu/author/kenneth-n-kuttner/
http://bit.ly/2uV7gGU
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 محددات التحول الهيكلية إىل نظام استهداف التضخم 

من  عديد  أوردها  ونصائح  توصيات  بأنها  السابق  العنرص  يف  الواردة  األمور  �كن وصف 
سياسة   تطبيق  يف  الدول  بعض  فشل  أسباب  يف  البحث  أرادت  التي  املختلفة،  الدراسات 
هذه   لتطبيق  التحول  سياق  يف  دولة،  ألي  بالفعل  مهمة  أمور  وهي  التضخم،  استهداف 

 السياسة. 

بها   تقوم  أن  ينبغي  التي  الهيكلية  املحددات  ما هي  دراسته، وهو:  تجدر  أمر آخر مهم 
جاهزًا  الدولة،  يف  كله  االقتصادي  النظام  وكذا  املالية،  األسواق  تكون  ليك  املركزية  البنوك 

 طبيق الكيل لهذه السياسة؟ العت�د الت

وتكمن أهمية املوضوع الذي يتناوله هذا العنرص في� يتعلق بدراستنا للوضع يف مرص، يف  
، أعلن البنك املركزي املرصي أنه يف إطار مرحلة انتقالية للتطبيق الكامل  2005أنه ومنذ عام  

يُقارب   ما  مرور  من  وبالرغم  التضخم.  استهداف  ذل  15لنظام  عىل  فإن  عاًما  اإلعالن،  ك 
الكامل لذلك  للتحول  املطلوبة  املعاي�  تم تطبيق كل  يُعلن بشكل واضح هل  املركزي مل 

 النظام من عدمه.  

مل تكن مرص ملتزمة بأهم رشط    2016إىل    2005وغني عن البيان أنه خالل الفرتة من عام  
الفجوة  من رشوط تطبيق هذه النظام، وهو تعويم سعر الرصف، حتى اضطرت تحت وطأة  

الواسعة ب� سعر الرصف الرسمي ويف السوق املوازية إىل التعويم. ولكن هل مجرد التعويم  
 يعني أن مرص انتقلت بشكل كامل إىل تطبيق هذا النظام؟ هذا ما سيبحثه العنرص الحايل. 

 

ا  بعض  أثبتت  وقد  رئيسيًّا،  تحديًا  تشكل  صارت  املرتفعة  التضخم  الغذائية  معدالت  ب�  االرتباط  معامل  أن  لدراسات 
، وهو ما  0.82) هو  global food price indexاملتوسطة يف أقل البلدان �وًّا واملؤرش العاملي ألسعار املواد الغذائية (

 يعني أن هناك ارتباطًا كب�ًا بينه�. املصدر السابق. 
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، أي بعد سبع سنوات فقط من 1997عن صندوق النقد الدويل يف عام    ةيف دراسة صادر 
بعمل استبيان عىل عديد من    صندوقول لسياسة استهداف التضخم، قام البدء تطبيق الد

أنه يوجد متطلب  إىل  التقرير  السياسة، وخلص  تلك  تبنت  التي  ن العت�د  ان رئيسياالدول 
 تطبيق سياسة استهداف التضخم، وه�:  

 ة: السياسة النقدي يةاستقالل -1

سياسة استهداف التضخم مستقلة،  ينبغي أن تكون السياسة النقدية يف الدول محل تطبيق  
وكذا ينسحب األمر ذاته عىل استقاللية البنوك املركزية، فإنه بالرغم من وجود عديد من 
الدراسات التي تناولت استقاللية البنوك املركزية يف الدول النامية بالدراسة والتحليل، فإن  

لها يف الدول املتقدمة، ويأيت  البنوك املركزية تجد نفسها أمام تحديات عديدة ال يواجهها أمثا
عىل أبرز تلك التحديات: االعت�د الكب� عىل طباعة النقود، ومحدودية أسواق رأس املال،  

 وهشاشة القطاع املرصيف. 

عدم االلتزام بأي مستوى أو استهداف سعر مع� ألي من املتغ�ات الوسيطة، كسعر    -2
 .24، كاألجور عىل سبيل املثالالرصف، أو املعروض النقدي، وكذلك أي متغ� آخر

أي اقتصاد لتطبيق نظام استهداف يف  الرشوط األساسية التي يجب أن تتوفر  و�كن إج�ل  
 : ، وذلك من خالل النقاط التاليةالتضخم

 : البنك املركزي يةض�ن كل مؤسسات الدولة استقالل -أ

هناك عديد من الدراسات التي أكدت أهمية استقالل البنك املركزي يف قراراته؛ بل هناك 
بعض الدسات� التي أقرت ذلك الحق، وبجانب ذلك فإن االستقاللية تصاحبها املساءلة عند  

 يف تحقيق مستهدفات التضخم. » املركزي«فشل 

 

24 Paul R. Masson, Miguel A. Savastano and Sunil Sharma, The Scope for Inflation Targeting in 

Developing Countries, IMF Working Paper No. 97/130 October 1997, p: 22-25, 
http://bit.ly/2VPl01c   

http://bit.ly/2VPl01c
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ا ض�ن استقاللية البنك  » ستة معاي� �كن من خاللهBatini and Laxtonرصدت دراسة « 
 :25املركزي، وقدرته عىل الرتكيز عىل هدف واحد، وهو استهداف التضخم. وهذه املعاي� هي

أي   - أو  مع�،  رصف  سعر  كاستهداف  محددة،  أخرى  مالية  مستهدفات  وجود  عدم 
 مستهدف متعلق باملعروض النقدي. 

املؤسسية - حرية  :  االستقاللية  أنها  عىل  تعريفها  الطرق  »  ياملركز «�كن  اختيار  يف 
 مسؤوًال واآلليات املناسبة التي متكنه من إنجاز مهامه املحددة لتحقيق أهدافه، ويكون  

بالتزاماتهعن   الوفاء  يف  الفشل  حالة  يف  حيثإجراءاته  مبحاسبة    ؛  السلطات  تقوم 
ووضع املعالجات الالزمة، والتي رمبا    ،ومعاقبة صانعي السياسة النقدية لعدم كفاءتهم

ي عىل إحالل أفراد أكرث كفاءة، مع توف� البيئة واملستلزمات الالزمة التي متكنهم  تنطو 
 . 26من أداء واجباتهم

 وجود تكليف رسمي ومؤسيس للبنك املركزي باستهداف التضخم.  -
 . استقرار مؤرشات املالية العامة -
 وجود مستويات منخفضة من الدين الحكومي. -
 . االستقاللية التشغيلية -

 : وقوع االقتصاد محل تطبيق هذه السياسة تحت داء «الدولرة» عدم  -ب

يؤثر وجود نسبة كب�ة من إيداعات األفراد أو الرشكات بالعمالت األجنبية يف أي اقتصاد  
عىل استقرار سوق الرصف يف الدولة، فمن املمكن أن يؤدي ذلك إىل خضوع االقتصاد إىل  

الطلب عىل العملة املحلية؛ م� يخلق اضطرابًا  عوامل خارجية سلبية، باإلضافة إىل ضعف  

 

25 Nicoletta Batini & Douglas Laxton, Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted 

the Experience of Emerging Markets, Central Bank of Chile, Working papers, no. 406, Dec. 2006, p: 
33. 

 الواقع والتطبيق،  بشبييش وليد، اسرتاتيجية استهداف التضخم كأحد األساليب الحديثة إلدارة السياسة النقدية ب� 26

 جامعة امللكة أروى، مرجع سبق ذكره.



 املأزق وُسبل الخروج .. الضرائب والتضخم يف مصر ||محمد عباس 

166 

األفراد  لدى  اليق�  عدم  من حاالت  حالة  يعكس  بالطبع  والذي  املالية،  األسواق  يف  كب�ًا 
 والرشكات. 

 : وجود تنسيق ب� السياسات املالية والنقدية -ج

ضية، فمن احتل موضوع التنسيق ب� السياسات املالية والنقدية أهمية كب�ة يف العقود املا
يف أغلب الدول عن تطبيق السياسات املالية يكون مجلس الوزراء ممثًال    لاملعلوم أن املسؤو 

واملسؤو  الترشيعية،  السلطة  تحددها  التي  الجهات  من  غ�ها  أو  املالية،  وزارة  عن   ليف 
تطبيق السياسة النقدية يكون البنك املركزي، وعدم وجود تنسيق ب� الجهت� قد ينتج عنه  

 يؤدي إىل نتائج سلبية عىل االقتصاد. -بال شك-ارب يف التوجهات، والذي تض

  ؟أم البنك املركزي  ؟ التضخم، هل الحكومة  فاق بالجهة التي تقوم بإعالن استهدفي� يتعل
فهناك بعض الحاالت التي أعلنت فيها الحكومة بشكل مبارش، مثل اململكة    ؟اأم كاله� معً 

البنوك املركزية  املتحدة وكوريا. ك� توجد ب التي أعلنت فيها  الحاالت  ، مثل  منفردةعض 
ب� البنك املركزي    افي� كانت هناك بعض الحاالت التي شهدت تجمعً   ؛السويد واملكسيك

 وكندا.   أسرتالياوالحكومة، مثل 

الحكومة فقط يؤثر يف انخفاض   اعت�دأن  »  عون وعيل«  الحظت دراسة  ،ويف هذا الصدد
وك املركزية عىل التأث� املبارش، يف ح� أن اعت�د البنك املركزي فقط يعكس  قدرة البنبالثقة  

ثقة مفرطة بالبنوك املركزية، بين� الحالة األكرث هي اشرتاك الحكومة ممثلة بوزارة املالية،  
املالية والنقدية  -بال شك-والبنك املركزي، وهي   السياست�  يف    ،تعكس حالة االتساق ب� 

 .27تنفيذ استهداف التضخم يف هذه البلدان

  

 

توفيق عباس عبد عون وصفاء عبد الجبار عيل، تقييم سياسة استهداف التضخم يف بلدان مختارة، مجلة جامعة كربالء   27

   p://bit.ly/2PQUcJThtt، 70، ص: 2011العلمية، املجلد التاسع، العدد الثا�/أنسا�/

http://bit.ly/2PQUcJT
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يوضح الجدول التايل بعًضا من املعلومات األساسية عن بعض الدول، والجهات التي أعلنت  
 تطبيق سياسة استهداف التضخم فيها. 

 ) 2 –3 –2جدول (

 سياسة استهداف التضخم، والجهة التي أعلنتها واملدى املستهدف لها يف بلدان مختارة 

التي   تاريخ اإلعالن  ة الدول الجهة 
أعلنت 

 االستهداف 

التضخم   مدى 
 املستهدف 

التغ�ات 
يف  املستهدفة 

 األسعار 

الحكومة   1990مارس  نيوزيلندا 
 والبنك املركزي

غ�  %) 1-3( األحداث 
 االعتيادية 

الحكومة   1991يناير  شييل
 والبنك املركزي

 ال يوجد تحديد  %) 2-4(

الحكومة   1991فرباير  كندا 
 والبنك املركزي

صدمات   %) 1-3(
العرض  

 الرئيسية

اململكة 
 املتحدة 

 ال يوجد تحديد  %) 2-0( الحكومة 1992أكتوبر 

 ال يوجد تحديد  %) 3-1( البنك املركزي 1993يناير  السويد

الحكومة   1993يوليو  أسرتاليا
 والبنك املركزي

 ال يوجد تحديد  %) 2-3(

 ال يوجد تحديد  %)3.5-2.5( الحكومة 1993يناير  كوريا 

 ال يوجد تحديد  %)3.5-1.5( البنك املركزي 1998أكتوبر  بولندا 

 ال يوجد تحديد  %) 3( البنك املركزي 1999يناير  املكسيك

توفيق عباس عبد عون وصفاء عبد الجبار عيل، تقييم سياسة استهداف التضخم  املصدر:  
 . 70مرجع سبق ذكره، ص:  يف بلدان مختارة،
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البنك املركزي عىل بناء �اذج للتوقع جيدة، باإلضافة إىل وجود قاعدة بيانات  -د   قدرة 
 : لدى البنك واسعة

أشار عديد من الدراسات إىل أهمية وجود قاعدة بيانات جيدة لدى البنوك املركزية، فمن 
أو   املستهدف  للتضخم  توقعاتها  تبني  البنوك  أن  لديها من املعلوم  يتوفر  ما  املتوقع عىل 

معلومات، وما تقوم من تطويره من �اذج، وحين� تكون املدخالت التي تعتمد عليها غ�  
صحيحة أو غ� كافية؛ فإن ذلك من شأنه أن تنتج عنه توقعات أو مستهدفات للتضخم غ�  

 صحيحة، أو غ� متسقة مع الواقع.

 :قطاع مايل مستقر وجود نظام/ -ه

جود قطاع مايل مستقر، وغ� هش، عىل قدرة البنك املركزي يف إدارة السياسة النقدية،  يؤثر و 
أنظمة   بأنها متتلك  الدخل،  النامية ومنخفضة  الدول  يُعرف كث� من  التضخم.  واستهداف 
مالية هشة، وهذه األنظمة من شأنها أن تزيد من حاالت عدم االستقرار، وخلق حالة من  

أي تغي� مفاجئ. هذه الحالة من الذعر والهلع قد تؤدي يف بعض    الذعر والهلع عند حدوث
الهلع، فيتم   بناًء عىل هذا  الكل  يتحرك  القطيع؛ أي  يُعرف بسلوك  ما  األحيان إىل تطبيق 
الضغط عىل االحتياطات النقدية أو غ�ها، ويؤدي ذلك إىل أن يزداد الوضع سوًءا، ويكون  

القطيع الرئييس يف ذلك هو سلوك  الرعب  السبب  انتشار  الذي تسبب يف  املتغ�  ، وليس 
 ابتداًء، ولعل من أبرز األمثلة عىل ذلك ما جرى في� ُعرف باألزمة اآلسيوية. 

تجدر اإلشارة أيًضا إىل أهمية أن ينسحب موضوع االستقرار املايل عىل املالية العامة للدولة؛  
النقود   اعتبار عدم وجود تغي�ات مفاجئة يف عرض  أحد أهم رشوط تطبيق حيث �كن 

 نظام استهداف التضخم. 

 : إعالن البنك املركزي ملستهدفات التضخم وخططه التي من شأنها املساعدة يف تطبيقها  -و

يعد إعالن البنك املركزي، أو الحكومة، عن مستهدفات التضخم، والخطط التي من شأنها 
داف التضخم، وذلك عىل املساعدة يف تطبيقها، أحد الرشوط األساسية لتطبيق نظام استه

السياسات   لُصناع  بالنسبة  فقط  ليس  األمر  هذا  أهمية  وتتأكد  بيانه.  سبق  الذي  النحو 
االقتصادية يف الدولة، ولكن يتعدى أثرها لقطاع األع�ل، ولعموم املواطن�، فمن املعلوم 
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قرارات عىل  كب�ًا  تأث�ًا  تؤثر  التضخم،  توقعات  إزاء  النقدية  السلطات  سلوك  القطاع   أن 
 العائيل وقطاع األع�ل.

 : تحقيق معدالت �و جيدة  -ز

التضخم.   ومعدالت  االقتصادي  النمو  ب�  العالقة  بحث  عىل  الدراسات  من  عديد  عكف 
وطبًقا للنظرية الكالسيكية يف االقتصاد، فإن زيادة معدالت النمو لفرتة طويلة يتبعها زيادة  

هي سببية أم مجرد ارتباط، فإن كث�ًا من   يف التضخم، وبغض النظر عن أن هذه العالقة
الدراسات الكمية ح� قارنت ب� متغ�ات االقتصاد الكيل، والقدرة أو الجاهزية عىل تطبيق 
نظام استهداف التضخم، وجدت أن وجود معدالت �و جيدة هو أحد أهم رشوط تطبيق  

 . 28نظام استهداف التضخم

  

 

28 One of those studies: Hanna Samaryna & Jakob de Haan, Right on Target: Exploring the 

Determinats of Inflation Targeting Adaption, DNB Working Paper, no. 321, Nov. 2011, 
http://bit.ly/39qLie5   

 

http://bit.ly/39qLie5
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 الفصل خامتة

ظام استهداف التضخم، وكذا اإلرهاصات التي أدت إىل ظهوره  من خالل استعراض تعريف ن
من فشل سياسات استهداف املتغ�ات الوسيطة يف مكافحة التضخم، وكذلك أهم األدبيات  
االنتقال   محددات  إج�ل  بجانب  النامية،  الدول  سياقات  يف  املوضوع  هذا  تناولت  التي 

عامة لنظام استهداف التضخم،  الهيكيل، حاول الفصل من خالل كل ذلك أن يرسم صورة  
بجانب إيضاح ما هو شكل التعديالت الالزمة عىل الصعيد املؤسيس، ليك يتم االنتقال إىل  

 نظام استهداف التضخم. 

وقد اتضح من الدراسة أن التعديالت املطلوبة، سواًء في� يتعلق باستقاللية البنك املركزي،  
ومية، هي تعديالت ليست بالبسيطة، ك� أن  أو تلك املتعلقة باملؤسسات االقتصادية الحك

خروج البنك املركزي أو الحكومة ليعلنا أنه� تحوال لنظام استهداف التضخم ليس كافيًا، ما  
الواقع، وأن هذه اإلصالحات ليست   مل تكن هناك إصالحات وتغي�ات حقيقة عىل أرض 

عك التي  والدراسات  الدول،  تجارب  من  لعديد  نتاج  هي  بل  تحليل متخيلة؛  عىل  فت 
 املوضوع، والبحث يف نتائجه. 

وسوف يقوم الفصل القادم من خالل ورقة العمل املقرتحة، بإسقاط ما سبق عىل الواقع  
انتقاًال   انتقال مرص  املساعدة عىل  بتوصيات من شأنها رسم اإلصالحات  للخروج  املرصي، 

التعامل مع مشكلة دامئًا   التضخم، ومن ثم  ما كانت تؤرق ُصناع  سليً� لنظام استهداف 
 السياسات االقتصادية واملواطن� عىل حد سواء.

 

 

 

  



            

 

 

دور    الفصل الرابع: مقترحات بشأن

يف معالجة مشکلة  » املرکزي«

 (ورقة عمل)   التضخم
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تضخمية يرتفع فيها عا� االقتصاد املرصي خالل األعوام املاضية، ليس فقط من موجهات  
التضخم لفرتة مؤقتة، ثم ما يلبث أن ينخفض، ولكن كانت املعاناة أشد من ذلك؛ إذ مرت  

 مرص مبا �كن وصفه بركود تضخمي استمر لعدة أعوام. 

وأمام داء التضخم الذي عادة ما ينتج عنه كث� من اآلثار االجت�عية السلبية الشديدة، كان  
ن تقوم بدور مهم يف مكافحته، وض�ن رسعة امتصاصه، حتى ال  منوطًا بالسياسة النقدية أ 

متتد تأث�اته، وتطول فرتة الركود. إال أنه بالبحث والتحليل، تب� أن السياسات التي اتبعها  
خالل الفرتة املذكورة    -األول عن السياسة النقدية يف مرص  لاملسؤو -البنك املركزي املرصي  

تؤِت  2019  –2016( مل  وقبلها،  النقدي  )  النظام  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  املطلوبة،  مثارها 
واملرصيف املرصي ما زال يفتقد كث�ًا من املقومات املهمة، التي �كن ح� توفرها أن تقلل  

 إىل حد كب� من أي آثار سلبية عىل املدى الطويل ألي صدمات تضخمية. 

أي أنها من الصعب قراءتها -قة  وورقة العمل التي ب� يدي القارئ هي امتداد للفصول الساب
ويف ح� أن الهدف من الفصول السابقة هو الرصد والتحليل، فإن الورقة    -مبعزل ع� سبقها

 الحالية ترمي إىل تقديم توصيات للبنك املركزي بخصوص أدائه يف مكافحة التضخم.  

في� تحديدا  املركزي  للبنك  توصيات  لتقديم  الورقة  اختيار  وراء  السبب  يتعلق    ويرجع 
، 20031  لسنة  88قانون رقم  مبكافحة التضخم إىل أن البنك املركزي املرصي، طبقا لقانون  

 

بإصدار قانون البنك املركزي والجهاز املرصيف والنقد،    2003لسنة   88ملوقع الرسمي للبنك املركزي املرصي، قانون رقم  ا 1

http://bit.ly/2VYNkOL 

http://bit.ly/2VYNkOL
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رقم  كذا   الجمهورية  رئيس  االستقرار يف   ،20042لسنة    64قرار  تحقيق  املسؤول عن  هو 
وما تقدم    األسعار، وسالمة النظام املرصيف، وذلك يف إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة.

دورا يف تحقيق استقرار األسعار،    -أو غ�ه من الجهات-يعني أنه ليس ملجلس الوزراء    ال
السياسة    املسؤوليةولكن   إطار  املركزي املرصي، يف  بالبنك  األمر منوطة  ذلك  األساسية يف 

 االقتصادية العامة للدولة. 

وهو أنه    سبب آخر يدفعنا لتقديم توصيات للبنك املركزي في� يتعلق مبكافحة التضخم،
ك� تب� يف الفصل� السابق� فإن للبنوك املركزية دورا هاما ومحوريا يف مكافحة التضخم  
استخدامها، وتوظيفها من أجل ض�ن   التي مبقدورها  النقدية  السياسة  أدوات  من خالل 

 استقرار مستوى األسعار.

 وهذه التوصيات �كن تلخصيها كاآليت: 

 من الجهود التي تضمن حصوله عىل استقالليته الكاملة.   كث�قيام البنك املركزي ب -
 عدم إطالق البنك املركزي ألي مبادرات تنموية.  -
انصباب اهت�م املركزي خالل األعوام القادمة عىل تحقيق محددات االنتقال الكامل   -

 لنظام استهداف التضخم. 
 األجنبية.  عدم تدخل البنك املركزي للتأث� عىل سعر رصف الجنيه أمام العمالت -

 تحديد املشكلة وجمع األدلة

معدالت التضخم خالل األعوام املاضية يف    ،سة أصدرها معهد التخطيط القومياتتبعت در 
الح وقد  ومعدالت  ظمرص،  التضخم  معدالت  من  كل  ب�  الفجوة  أن  الدارسة  نمو  الت 

 

بإصدار النظام األسايس   2004لسنة    64املوقع الرسمي للبنك املركزي املرصي، قرار رئيس جمهورية مرص العربية رقم   2

   https://bit.ly/2wFpMUGللبنك املركزي املرصي، 

https://bit.ly/2wFpMUG
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تضخمية تتشكل وتتصاعد ثم تتالىش    ةمل تتخذ شكل موج  ،الحقيقي للناتج املحيل اإلج�يل
 ا طوال الفرتة. ا سائدً لت اتجاهً بل مثَّ  ؛ا خالل حيز زمني محددتدريجيًّ 

تضخم ال% يف املتوسط، تراوحت معدالت  2ففي مقابل معدالت �و حقيقي تدور حول  
؛ أي 2016% يف يونيو (حزيران)  14و  ،2012% كحد أد� يف يونيو (حزيران)  7.3العام ب�  

 ، ويوضح الشكل التايل هذه املعدالت. 34اهرة ركود تضخميظ يف حقيقة األمر بصدد  أننا

 ) 1 –4 –2شكل (

لسنوات املالية  يف اتطور معدالت التضخم ومعدالت النمو الحقيقي للناتج املحيل اإلج�يل  
2011- 2016 

 

 

هت�م خاص بدورها يف مساندة أهداف خطط  ، مع ا2003مجموعة باحث�، تقييم السياسات النقدية املرصية منذ عام   3

 ، مرجع سبق ذكره. 76التنمية، معهد التخطيط القومي، ص: 

يُعرف الركود التضخمي بأنه تلك الحالة التي يتواكب فيها بطء معدالت النمو االقتصادي مع ارتفاع يف معدالت التضخم   4

�كن أن �ر بها اقتصاد ما، ملا لها من آثار سلبية عىل    بشكل كب�، و�كن اعتباره أحد أسوأ الظواهر االقتصادية التي
 الدولة واملجتمع، وقد �تد تأث�ها إىل الدول املجاورة، أو إىل الدول التي لها تبادل تجاري كب� مع الدولة محل تلك الحالة. 
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مع اهت�م خاص بدورها يف مساندة    2003مجموعة باحث�، تقييم السياسات النقدية املرصية منذ عام  املصدر:  

 . ، مرجع سبق ذكره76 أهداف خطط التنمية، ص: 

و�كن القول إن هذه الحالة يعود جزء كب� منها إىل األحداث السياسية والتطورات، ك�  
 يوجد كث� من األسباب األخرى.

بعد  ؛ بل استمرت أيًضا في�  2016بجانب ذلك، فإن هذه الحالة مل تتوقف فقط عند عام  
، إىل أن يجد االقتصاد املرصي 2016ذلك؛ إذ أدى تعويم الجنيه يف نوفمرب (ترشين الثا�)  

نفسه يف مواجهة مع أكرب موجة تضخمية منذ بداية األلفية الثالثة؛ حيث بلغت معدالت  
 ، ثم عادت هذه املعدالت مرة أخرى إىل الرتاجع. 2017التضخم ذروتها يف يوليو (متوز) 

االر  الخطورة عىل  لكن هذا  غاية  تأث�ان يف  له  كان  التضخم،  الذي شهدته معدالت  تفاع 
القطاعات   من  عديد  يف  ركود  وحدوث  الفقر،  معدالت  ارتفاع  وه�  املرصي،  املجتمع 

 املهمة.  ةاالقتصادي

ومل يكن مبقدور الرتاجع الذي شهده التضخم أن يعوض هذين األمرين، وهو أمر طبيعي 
 التضخم لن ينتج عنه تلقائيًّا انخفاض يف معدالت الفقر.للغاية، فرتاجع معدالت 

 -فهذا يعترب سياقًا اقتصاديًّا آخر-لن تحاول الورقة البحث يف أسباب هذا الركود أو دوافعه  
بالسياسة   الذي كان منوطًا  الدور  الحديث عنه ودراسته: ما هو  الورقة  لكن ما ستحاول 

التضخ الركود  هذا  إزاء  تؤديه  أن  الخروج  النقدية  بهدف  وذلك  فيه.  فشلت  وملاذا  مي، 
بتوصيات للبنك املركزي، من شأنها أن تساعده في� بعد عىل القيام بدوره األسايس، وهو 

 تحقيق استقرار عام يف مستوى األسعار، وض�ن وجود نظام مرصيف قوي.  

ساس للبنك  وتجدر اإلشارة إىل أنه مع التأكيد عىل أن هذه الورقة، وإن كانت موجهة يف األ 
البنك   اختصاصات  من  ليس  بها  القيام  يُعد  فيها  الواردة  التوصيات  بعض  فإن  املركزي، 
(كالتعديل يف القوان� أو خالفه)، إال أن الهدف من ذكر هذه التوصيات هو أن يقوم البنك  
بفتح حوار مع مجلس النواب، أو مخاطبة الجهات املختصة، بهدف إقناعهم برضورة تنفيذ  

صيات، وأن تطبيقها من شأنه أن يساعد البنك عىل أداء مهمته األساسية، التي هي  هذه التو 
 بال شك يف متاس مبارش مع احتياجات املواطن� اليومية. 
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بالحديث عن أسباب حالة الركود التضخمي التي عا� منها االقتصاد املرصي؛ �كن القول  
عىل القيام بدورها املنوط بها إزاء   إن هناك أسبابًا كانت وراء عدم قدرة السياسة النقدية

 تلك الحالة، وهي: 

 : املركزي املرصي باالستقاللية الكاملة البنك عدم متتع -1

يوجد عديد من الدراسات التي تناولت استقاللية البنك املركزي املرصي بالدراسة والتحليل.  
يف اإلطار   سواءً يفتقر إىل كث� من معاي� االستقاللية،  »  املركزي املرصي«و�كن القول إن  

 املنظم لعمله، أو اإلطار املؤسيس. القانو�

 عىل صعيد اإلطار القانو�:  -أ

استقاللية إدارية   ،2003لسنة    88البنك املركزي والجهاز املرصيف والنقد رقم  كفل قانون  
كذلك نص القانون عىل أن البنك املركزي هو املختص    .ومالية للبنك املركزي عن الحكومة

 بوضع وتنفيذ السياسات النقدية واالئت�نية واملرصفية. 

املركزي للبنك  القانون مل يرتك  فإن  ذاته،  الوقت  السياسة  دمبفر   لكن يف  ه تحديد أهداف 
النقدية؛ حيث يقوم بوضعها باالتفاق مع الحكومة، من خالل مجلس تنسيقي يشكل بقرار 
من رئيس الجمهورية، ك� يقوم محافظ البنك املركزي بإخطار مجليس الشعب والشورى 

كزي املرصي . أي أن البنك املر 5بهذه األهداف، وبأي تعديالت يطرأ عليها خالل السنة املالية
النقدية السياسة  إدارة  أدوات  يتعلق بتحديد  لكنه ليس منفردً   ؛ مستقل يف تحديد  ا في� 

 أهداف هذه السياسة. 

بإعادة تشكيل  ،  2015لسنة    431خالل الفرتة محل الدراسة، صدر القرار الجمهوري رقم  
 وعضوية كل من:  ،برئاسة رئيس مجلس الوزراءالتنسيقي  املجلس 

 

البنك املركزي والجهاز املرصيف والنقد،  بإصدار قانون   2003لسنة   88املوقع الرسمي للبنك املركزي املرصي، قانون رقم   5

 مرجع سبق ذكره.
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البنك  أعضاء    :أوًال  محافظ  وهم  وظائفهم،  ووزراءاملركزيبحكم  املالية،  و االستث�ر،    :، 
البنك  و  محافظ  ونائب  والصناعة،  البنك  املركزي التجارة  محافظ  ووكيل  لقطاع    املركزي، 

   السياسة النقدية.

العقدة، والدكتور محمد    الباقيالدكتور فاروق عبد    :الخربة، وهم  يأعضاء من ذو   : ثانيًا
 .6لدكتورة عبلة عبد اللطيفالعريان، وا

ويتضح من تشكيل اللجنة أن األعضاء بحكم وظائفهم من مجلس الوزراء هم ثالثة أعضاء، 
وباستحضار أن رئيس هذا املجلس هو رئيس الوزراء، فإن ذلك يلقي بظالل عدم استقاللية  

 البنك يف رسم مالمح السياسة النقدية. 

 عىل صعيد اإلطار املؤسيس:  -ب

يختل السياسات  ال  لجنة  أعضاء  إن  إذ  القانو�؛  يف  عنه  املؤسيس  الصعيد  عىل  الوضع  ف 
التي   النقدية  النقدية  السياسات  مهام وضع  «  التيتتوىل  عليها املركزييطبقها  وتعرض   «

، باإلضافة إىل كونها املنوط بها إقرار خفض أو زيادة  التقارير والدراسات االقتصادية واملالية
اللجنة تتشكل بقرار من رئيس البنك املركزي، وباستعراض آخر تشكيل   أسعار الفائدة، هذه

، نجد أن أغلب أعضاء اللجنة قادمون  2019للجنة، الذي تقرر يف نوفمرب (ترشين الثا�)  
 من الحكومة، وهم:   

 

،  2015نوفمرب    26اليوم السابع، السييس يعيد تشكيل املجلس التنسيقي للبنك املركزي.. وفاروق العقدة أبرز أعضائه،   6

http://bit.ly/3axUkps   

http://bit.ly/3axUkps
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وزير التخطيط (  العريبوالدكتور أرشف    )رئيس هيئة الرقابة املالية(الدكتور محمد عمران  
ومن املؤكد    .7)السابقة  الدويلزيرة التعاون  (و   ضافة إىل الدكتورة نجالء األهوا�، باإل )السابق

 .8أن هذا التشكيل يطرح كث�ًا من عالمات االستفهام حول استقاللية البنك

 خالل الفرتة محل الدراسة:  الخاطئةتبنى املركزي املرصي كث�ًا من السياسات  -2

تقييم سياسات البنك املركزي املرصي ملكافحة  عمد الفصل األول من الباب الثا� للكتاب:  
(نوفمرب   املركزي   )2019-2016التضخم  البنك  بها  قام  التي  السياسات  دراسة وتقييم  إىل 

املرصي تجاه مكافحة التضخم خالل الفرتة محل الدراسة. و�كن تلخيص بعض السياسات  
 ا البنك من خالل النقاط التالية:  الخاطئة التي قام به 

ثبت خطأ التقديرات األولية ملعدالت التضخم املتوقعة يف مرص، ك� أن زيادة يف الفائدة    -أ
الضغوط   300قدرها   ملحارصة  كافية  تكن  مل  أنها  تب�  الجنيه،  تعويم  يوم  أساس  نقطة 

 التضخمية الناتجة عن قرار التعويم.

 

يصد 7 املركزي  البنك  السابع،  عامر،  اليوم  طارق  برئاسة  النقدية  السياسات  لجنة  بتشكيل  قراًرا  ،  2020يناير    11ر 

http://bit.ly/3cyt8ce   

، لذا تحدثت الدراسة عن أن القادم� من  2007» هذا األمر أيًضا، وكانت الدراسة بتاريخ  Youssefرصدت دراسة « 8

 لجنة السياسات النقدية، لهم أثر إيجايب يف نقل وجهة نظر الحكومة إىل داخل البنك، إال أن  مجلس الوزراء كأعضاء يف
 يؤثر عىل استقاللية القرار يف البنك املركزي. -بال شك-عددهم وتأث�هم 

 املصدر: 

Hoda Abdel-Ghaffar Youssef, Towards Inflation Targeting in Egypt Fiscal and institutional reforms 
to support disinflation efforts, European Commission, Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs, Publications, Number 288, September 2007, ISSN 1725-3187 (online), p: 23, 
http://bit.ly/2IoQtPO   

http://bit.ly/3cyt8ce
http://bit.ly/2IoQtPO
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الفا  -ب أسعار  سياسة  يخص  قام  في�  ملاذا  االقتصادي�،  من  لكث�  مفهوًما  يكن  مل  ئدة؛ 
؛ حيث كان لذلك  -2017يوليو (متوز)  6أي يف اجت�ع -املركزي بالرفع األخ� لسعر الفائدة 

 الرفع بال شك آثار سلبية عىل القطاع الحقيقي. 

ورة»؛  كذلك �كن القول إن املركزي تأخر يف االستفادة م� أُطلق عليه «تصحيح منتصف الد
، وتبعه 2019حيث رشع البنك الفيدرايل األمرييك يف خفض تدريجي ألسعار الفائدة يف عام  

إال   بالركب  املرصي  املركزي  يلحق  العامل، ولكن مل  املركزية حول  البنوك  كث� من  ذلك  يف 
 . 2019متأخرًا؛ حيث رشع يف خفض أسعار الفائدة بدايًة من أغسطس (آب) 

اتخذها  -ج التي  باألساس    السياسة  استهدفت  األجنبي  النقد  احتياطي  إدارة  يف  املركزي 
توصيل رسالة بأن االقتصاد املرصي يف تحسن، ولكن مل ينتبه البنك إىل أن جزًءا ليس بالقليل  
من هذا االحتياطي هو ودائع لدى البنك من دول عربية؛ ولذا فالجميع يعلم أنها ليست  

 زيادة كب�ة يف الدين الخارجي.  احتياطيات حقيقية، ك� أنها تواكبت مع

في� يتعلق بسياسة سعر رصف الجنيه املرصي أمام العمالت األجنبية، فقد كان ُمحرًجا   -د
بال شك ما أعلن عنه صندوق النقد الدويل، من أن املركزي املرصي قام بإجبار بنوك حكومية 

االستث خروج  ملوجة  السلبية  اآلثار  لتجنب  أجنبية  عمالت  رشاء  من  عىل  األجنبية  �رات 
. وهذا الضغط يعطينا إشارة إىل أن التعويم الذي  9األسواق الناشئة، والتي كانت مرص منها

 مل يكف عن التأث� عىل سعر الجنيه.  » املركزي«تشهده مرص اآلن ليس بحقيقي، وأن 

األرقام؛  �كن القول إن محاولة املركزي تغي� آلية حساب التضخم ال تعدو كونها تالعبًا ب   -ه
فيها  األسعار  تكون  أن  ينبغي  أساس  سنة  تكون  ليك  معينة  سنة  اختيار  أن  املعلوم  فمن 
أن  ينبغي  املستهلك�،  القيايس ألسعار  الرقم  نسبة مكونات  التعديل يف  أن  مستقرة، ك� 

 يتوافق مع التطورات الحادثة عىل هيكل إنفاق األرس. 

 ي: اهت�م البنك املركزي بالقيام بدور تنمو  -3

 

9 International Monetary Fund, ARAB REPUBLIC OF EGYPT FOURTH REVIEW…, ibid.  



 املأزق وُسبل الخروج .. الضرائب والتضخم يف مصر ||محمد عباس 

180 

عام   املركزي يف  البنك  السياحة  2013أطلق  لتنشيط  (شباط)  10مبادرة    2014، ويف فرباير 
، يف ح� أطلق مبادرة لتمويل  11مليار جنيه  20أطلق مبادرة للتمويل العقاري برأس مال  

األول)   (كانون  ديسمرب  يف  واملتوسطة  الصغ�ة  خاللها  2015املرشوعات  من  مستهدفًا   ،
 مليار جنيه.  200متويل الوصول إىل 

إطالق تلك املبادرات مرة أخرى، وذلك بالرغم من عدم وجود    2019أعاد املركزي يف عام  
دراسات كمية ترصد األثر اإليجايب الذي أحدثته هذه املبادرات ح� تم إطالقها أول مرة،  

ارها  وذلك بالرغم من صدور كث� من الدراسات التي تؤكد أن هذه املبادرات مل تؤِت مث
 املطلوبة. 

وما نحن بصدده هنا ليس تقييم هذه املبادرات؛ بل إن ما نود أن تؤكد الورقة عليه أنه  
من الواضح أن هذه املبادرات استنفدت قدًرا كب�ًا من املوارد املالية يف البنوك املرصية،  

عن وتحملت البنوك التجارية فرق سعر الفائدة، دون وجود إطار نظري أو مؤسيس ُمعلن 
الهدف من تلك املبادرات، أو مستهدفاتها، وما تحقق منها وما مل يتحقق، هذا فضًال عن  
عديد من شبهات الفساد التي دارت حول أكرب مبادرة فيها، وهي مبادرة متويل املشاريع 

 كث�ًا من العقوبات عىل البنوك املتسببة يف ذلك. » املركزي«الصغ�ة واملتوسطة، وقد وقع  

ه يف سبيل  وإج�ال � كن القول: إن البنك املركزي املرصي عمد إىل القيام بدور تنموي، ووجَّ
ذلك موارد نقدية كب�ة، يف ظل عدم إعالنه عن دراسات كمية واضحة قبل إطالق هذه  
املبادرات عن أثرها املتوقع، أو دراسات أخرى بعد انتهائها عن األثر اإليجايب الذي أحدثته 

يل، وتنشيط االقتصاد املرصي بشكل عام، وأن غياب هذه الدراسات يف تشجيع الطلب املح
التكلفة   لن نستطيع معرفة حسابات  االستفهام، فدون وجودها  كث�ًا من عالمات  يطرح 

 

السياحة،   10 قطاع  لتنشيط  املرصي  املركزي  البنك  مبادرة  املرصي،  املركزي  للبنك  الرسمي  املوقع 

 http://bit.ly/2VNIweX 

 http://bit.ly/2TEpLaV رصي، مبادرة التمويل العقاري، املوقع الرسمي للبنك املركزي امل 11

http://bit.ly/2VNIweX
http://bit.ly/2TEpLaV
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عام يف   استقرار  تحقيق  املركزي هي  للبنك  األساسية  املهمة  أن  تذكر  والخسائر. هذا مع 
 األسعار، والوصول إىل نظام مرصيف قوي. 

 �ل البنك املركزي تحقيق االنتقال الكامل لنظام استهداف التضخم: إه -4

مرحلة انتقالية الستك�ل الخطوات    يفأن مرص    2005أعلن البنك املركزي املرصي يف عام  
 الفعيل لسياسة استهداف التضخم. الالزمة للتطبيق 

الهيكيل لنظام استهداف   التحول  السابقة معاي�/ محددات  الورقة  التضخم،  وقد حددت 
 وهي: 

 املركزي.  البنك استقاللية الدولة مؤسسات كل ض�ن -أ

 الدولرة». « داء تحت التطبيق  محل االقتصاد وقوع عدم -ب

 وجود تنسيق ب� السياسات املالية والنقدية.  -ج

 قدرة البنك املركزي عىل بناء �اذج للتوقع جيدة.  -د

 وجود نظام/ قطاع مايل مستقر. -ه

 البنك املركزي ملستهدفات التضخم، وخططه التي من شأنها املساعدة يف تطبيقها. إعالن    -و

 تحقيق معدالت �و جيدة.  -ز

عند الدراسة والتحليل للمعاي� السابقة؛ نجد أن مرص فشلت يف تحقيق كث� منها حتى  
صادات اآلن، وما من شك أن هذا الفشل أدى إىل أن كث�ًا من الدراسات التي تقوم برصد االقت
 التي تحولت بشكل كامل إىل نظام استهداف التضخم، مل تضم مرص إىل تلك الدول. 

وسوف تقوم الورقة يف معرض الحديث عن الحلول املقرتحة، ببيان ما الذي يجب عىل مرص  
 القيام به من أجل ض�ن انتقال كامل لنظام استهداف التضخم. 
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املقرت  الحلول  عن  الحديث  إىل  االنتقال  قبل  أن ولكن  إىل  اإلشارة  تجدر  ومعاي�ها،  حة، 
استمرار مرص عىل سياساتها نفسها، من عدم وجود متك� حقيقي للبنك املركزي يف أداء 
مهمته األساسية، وانشغاله مبهام أخرى مثل القيام بدور تنموي، فإن ذلك كله ينطوي عىل  

هش، ال يستطيع    مخاطر جمة، ومنها أن مرص ما زالت تعا� من وجود نظام مايل ونقدي
 التعامل مع صدمات التضخم، سواء تلك الناتجة عن عوامل داخلية أو عوامل خارجية. 

 الحلول املقرتحة ومعاي�ها

الورقة إىل تقديم مجموعة من الحلول، كل منها يرتكز عىل تحقيق معاي�، هذه  تسعى 
حقيق  ة إىل ض�ن تالحلول من شأنها معالجة الوضع املايل والنقدي الهش يف مرص، باإلضاف

التحول إىل    كاملال  مرص  انتقال محددات  يف  النظر  طريق  عن  التضخم،  استهداف  نظام 
بجانب اقرتاح سياسات بديلة للسياسات الخاطئة    الهيكيل التي مل تقم بها مرص حتى اآلن،

 التي اتبعتها مرص، وما زالت تس� عليها. ويلخص الجدول التايل مجموعة الحلول املقرتحة. 
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 ) 1 –4 –2جدول (

 الحلول املقرتحة للمشكالت التي يعا� منها أداء السياسات النقدية يف مرص 

املعيار   املشكلة 
املستهدف  

 تحقيقه

 الحلول املقرتحة

البنك   عدم متتع 
املركزي  

باالستقاللية 
 الكاملة.

ض�ن 
االستقاللية  

للبنك   الكاملة 
املركزي: 
قانونيًّا،  

 ومؤسساتيًّا.

 الصعيد القانو�: عىل 

بشكل   ينص  بحيث  املركزي؛  البنك  قانون  تعديل 
يف   املركزي  للبنك  الكاملة  االستقاللية  عىل  واضح 
اختيار وتنفيذ السياسات التي من شأنها استهداف 

 التضخم. 

 عىل الصعيد املؤسيس:

إعادة النظر يف تشكيل لجنة السياسات النقدية،    -
 وطريقة اختيار أعضائها. 

بحثية مستقلة    - املركزي مؤسسات  البنك  تكليف 
 بعمل دراسات تقييم أثر للمبادرات التي أطلقها. 

تطوير قواعد البيانات لدى البنك، وأن تقوم هذه    -
القواعد بإعالن نتائجها وتوقعاتها لالقتصاد املرصي  

 بشفافية. 

البنك   اهت�م 
بالدور   املركزي 

 التنموي. 

البنك   اهت�م 
بهدفه  املركزي  

وهو   األسايس، 
تحقيق استقرار 
عام يف مستوى  

 األسعار.

توقف البنك املركزي عن إطالق أي مبادرات، وذلك  
لنظام   االنتقال  رشوط  كل  مرص  تستكمل  حتى 

 استهداف التضخم. 
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االنتقال  عدم 
لنظام   الكامل 

استهداف  
 التضخم.

انتقال   تحقيق 
لنظام   كامل 

استهداف 
 التضخم. 

وا  - املعاي�  مرص إعالن  قامت  التي  ملحددات 
حتى اآلن، يف سبيل االنتقال    2005بإنجازها من عام  

 إىل نظم استهداف التضخم. 

اإلعالن عن خطة بتواريخ محددة لتنفيذ ما تبقى    -
 من محددات. 

البنك   تأث� 
عىل   املركزي 
رصف   سعر 

 الجنيه. 

انتقال   تحقيق 
لنظام   كامل 
الرصف   سعر 

 املرن.

البنك   البنوك تعهد  من  أي  إجبار  بعدم  املركزي 
الحكومية أو التجارية عىل رشاء الجنيه املرصي، عند  

 انخفاض سعر رصفه أمام العمالت األجنبية. 

 املصدر: عمل الكاتب 

من الجدول السابق يتب� أن املشكالت التي يعا� منها البنك املركزي املرصي، والتي تعوق  
 أداءه ملهمته األساسية، هي:  

 عدم متتع املركزي باالستقاللية الكاملة:  

ح� رصدت الورقة السابقة أن من أهم رشوط تطبيق نظام استهداف التضخم هو متتع    يف
بالبحث والدراسة يتب�  فإنه  يف االقتصاد محل التطبيق،  باالستقاللية الكاملة،  البنك املركزي  

الكاملة، وإ باالستقاللية  يتمتع  ينبغيأن «املركزي املرصي» ال  الوضع  البنك    زاء هذا  عىل 
 املركزي العمل عىل الحصول عىل استقالليته الكاملة: قانونيًّا، ومؤسساتيًّا.

عىل الصعيد القانو�؛ ينبغي فتح حوار مع مجلس النواب، يطلب من خالله البنك املركزي  
املركزي البنك  قانون  للب  ،تعديل  الكاملة  االستقاللية  عىل  واضح  بشكل  ينص  نك  بحيث 

 . يف اختيار وتنفيذ السياسات التي من شأنها استهداف التضخم ،املركزي

 عىل الصعيد املؤسسايت:

 . إعادة النظر يف تشكيل لجنة السياسات النقدية، وطريقة اختيار أعضائها -
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عمل دراسات تقييم أثر للمبادرات التي  ب  ،تكليف البنك املركزي مؤسسات بحثية مستقلة  -
 . أطلقها

نتائج  - بإعالن  القواعد  هذه  تقوم  وأن  البنك،  لدى  البيانات  قواعد  تها  اتوقعو   هاتطوير 
 . لالقتصاد املرصي بشفافية
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 اهت�م البنك املركزي بالقيام بدور تنموي:  

وإن كان لهدف -تكمن مشكلة قيام البنك املركزي املرصي بدور تنموي، يف أن ذلك الدور  
فإن هذا الدور يسحب مقداًرا كب�ًا   -وتوف� فرص عمل  جيد، وهو تنشيط االقتصاد املرصي،

من املوارد النقدية، ويف الوقت نفسه فإنه يف ظل غياب دراسات عن األثر اإليجايب املتولد 
املبادرات، والذي �كننا بعد االطالع عليه من مقارنة أثرها بتكاليفها، والبحث   عن هذه 

من آخر  بأمر  القيام  املمكن  من  كان  هل  تلك    عن:  من  أفضل  نتائج  تحصيل  شأنه 
 . 12املبادرات؟

تحقق مرص  مبادرات حتى  أي  إطالق  عن  املركزي  البنك  يتوقف  بأن  الورقة  تويص  ولذا 
التضخم، وكذلك حتى يتم عمل دراسات تقييم أثر عن   الكامل لنظام استهداف  االنتقال 

كان اإليجابية  آثارها  أن  من  والتأكد  إطالقها،  تم  التي  عىل  املبادرات  تكلفتها  من  أكرث  ت 
 االقتصاد املرصي. 

 عدم تحقيق االنتقال الكامل لنظام استهداف التضخم:  

رصدت الفصل السابق كث�ًا من املحددات التي ينبغي أن تتوفر يف أي اقتصاد، ليك �كن  
القول إنه ينفذ سياسة استهداف التضخم. وك� تم ذكره آنًفا أيًضا، فقد أعلنت مرص يف عام  

أنها يف إطار مرحلة انتقالية، ولكن حتى اآلن مل تعلن هل انتهت تلك املرحلة أم ال.    2005
وباملتابعة والبحث يف هذه املعاي� التي ذكرها العنرص السابق أيًضا؛ يتب� أن مرص حتى 

 

يدور كث� من األخبار عن وجود شبهات فساد كب�ة يف مبادرة متويل املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة، حيث اكتشف   12

ل عمالء غ� مستحق�، ضمن مبادرة املرشوعات الصغ�ة  بتموي  -مل يُفصح عن أس�ء أٍي منها-بنكًا    18البنك املركزي قيام  
 .واملتوسطة. ويرجع سبب كونهم غ� مستحق� إىل أنهم �تلكون مالءة مالية قوية

  18إىل توقيع عقوبات مالية عىل الـ  2018وصلت األزمة إىل مجلس النواب، ووجد البنك املركزي نفسه مضطرًّا يف أبريل  
 مليون جنيه يتم إيداعها يف البنك املركزي دون عائد ملدة تصل إىل عام�.   500العقوبات إىل  بنكًا، حيث وصلت بعض تلك  

الجمل، يعاقب  « محمود  الوطن،    18املركزي»  جريدة  الصغ�ة»،  «املرشوعات  قروض  بسبب  ، 2019أبريل    4بنكًا 
 http://bit.ly/38kkk6s 

http://bit.ly/38kkk6s
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اآلن مل توِف بكث� من الرشوط األساسية لتطبيق هذه السياسة، ولذا تويص الورقة بقيام  
حتى اآلن يف    2005ن املعاي� واملحددات التي قامت مرص بإنجازها من عام  إعال املركزي ب

اإلعالن عن خطة بتواريخ محددة  ، باإلضافة إىل  سبيل االنتقال إىل نظم استهداف التضخم
 . لتنفيذ ما تبقى من محددات 

 تأث� املركزي عىل سعر رصف الجنيه املرصي:  

االنتقال إىل نظام سعر الرصف املرن،    2016)  قرر البنك املركزي يف نوفمرب (ترشين الثا�
بدًال من سعر الرصف الثابت، ومنذ ذلك الوقت يفرتض نظريًّا أال يخضع سعر رصف الجنيه  

ما    -بال شك-أمام العمالت األجنبية ألي تأث�، ولكن ك� تم ذكره من قبل، فقد كان محرًِجا  
، عن 2019ي أصدرها يف أبريل (نيسان)  أعلنه صندوق النقد الدويل يف مراجعته الرابعة، الت

قيام البنك املركزي املرصي بإجبار بعض بنوك حكومية عىل بيع عمالت أجنبية، أثناء موجة 
الناشئة؛ وذلك بهدف التأث�   االقتصادات   يف  الدين  أسواق  من  األجانب   خروج املستثمرين

 لض�ن عدم تراجع قيمة الجنيه. 

به   ما قام  إن  القول  السياسة  و�كن  اإلطار كان ترصفًا خاطئًا، وإن هذه  املركزي يف هذا 
عىل    -بال شك-جعلت صايف مركز العمالت األجنبية يسجل عجزًا، وإن هذه السياسة تؤثر  

سمعة تعويم الجنيه، وتطرح كث�ًا من التساؤالت حول: هل ما يشهده الجنيه املرصي يف 
 ال خاضًعا لتأث�ات من قبل البنك املركزي. الوقت الحايل تعويم كامل، أم أن الجنيه ما ز 

تويص الورقة يف هذا الصدد بأن يقوم البنك املركزي برتك سعر الجنيه لقوى العرض والطلب،  
ارتفاًعا وانخفاًضا، حتى ال نفاجأ يف املستقبل برتاجع كب� للجنيه، إذا استمرت سياسة التأث� 

 املسترت عليه. 

التي من املمكن أن تواجه اإلصالحات املقرتحة سالفة الذكر،    وختاما، في� يتعلق بالتحديات
 �كن رصد اثن� منها ك� ييل: 

 عدم تقبل الكث� من القطاعات االقتصادية لرتاجع البنك املركزي عن دوره التنموي:  -1
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أطلق العديد من املبادرات    2013وهو تحدي ليس باله�، فالبنك املركزي املرصي ومنذ عام  
ث� من القطاعات املختلفة، كقطاع السياحة، والقطاع الصناعي، والقطاع العقاري،  لدعم الك

 بجانب إسقاط الديون عن األفراد املتعرثين عن السداد.

واقرتاح الورقة يف الوقت الحايل أن يرتاجع املركزي عن هذا الدور ريث� يتم انتقال مرص  
هولة؛ ولذا ينبغي عىل البنك املركزي الكامل لنظام استهداف التضخم، لن يتم قبول ذلك بس

املرصي أن يعمل عىل فتح حوار مجتمعي مع قطاعات األع�ل املختلفة موضًحا لهم اآلثار  
والفوائد املتوقع أن تعود عىل االقتصاد املرصي بكل مكوناته إذا تم حدوث انتقال كامل  

واجهة أي موجات  لنظام استهداف التضخم، وأن ذلك من شأنه أن تزيد قدرة مرص عىل م
تضخمية يف املستقبل، وأن تكون آثارها السلبية أقل ما �كن، وأنه يف سبيل ذلك سيتوجب  

 عن املركزي التوقف عن إطالق املبادرات لفرتة زمنية. 

 تأخر ظهور النتائج: -2

املتوقعة ستظهر رويًدا  نتائج هذه اإلصالحات لن تظهر ب� عشية وضحاها، لكن آثارها  
رويًدا مع مرور الوقت، وهو ما يجب أخذه يف االعتبار من قِبل كال من البنك املركزي، وكذا  
كل مؤسسات الدولة، وكذلك املجتمع؛ لذا ينبغي عدم التعجل يف حالة عدم ظهور نتائج،  

بل ينبغي أن تتم اإلصالحات وفق خطة زمنية معلنة. 



            

 

 

 قائمة املراجع 
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 املراجع باللغة العربية 

إبراهيم العيسوي، االنتقال من الرضيبة العامة عىل املبيعات إىل رضيبة القيمة املضافة، معهد التخطيط القومي،   .1
 https://bit.ly/2TmWbb5 ، القاهرة، 2014

االجت�عية   .2 العدالة  العيسوي،  العريب  إبراهيم  املركز  وثورتها،  بحالة مرص  اهت�م خاص  التنموية: مع  والن�ذج 
 .لألبحاث ودراسة السياسات

، 2019أغسطس  2: السياسات والتحديات، املعهد املرصي للدراسات، 2013أحمد ذكر الله، االقتصاد املرصي بعد  .3
http://bit.ly/2TDNMPC   

أكتوبر  أحمد   .4 للدراسات،  املرصي  املعهد  إطار،  ورقة  مرص:  يف  االقتصادية  التنمية  ركائز  الله،  ،  2018ذكر 
 http://bit.ly/32SNfgD 

أحمد عبد الوهاب، قراءة للسياسات املالية والنقدية الحالية وأفق لإلصالحات، املركز املرصي لدراسات السياسات   .5
  http://bit.ly/2uXVDiA، 2018العامة، صادر عن برنامج الحرية االقتصادية، 

العدد   .6 اقتصادية،  النقدية إىل االقتصاد الحقيقي، دراسات  أثر السياسة  الشاذيل، قنوات انتقال  ،  39أحمد شفيق 
 https://bit.ly/3czHdpD، صندوق النقد العريب، 2017أكتوبر 

  - أسامة دياب وسلمى حس� وطارق عبد العال، ورقة موقف مرشوع قانون الرضيبية عىل القيمة املضافة التوقيت .7
الفقراء  -الهدف الوزير   -طعام  أغسطس    -صالحيات  الشخصية،  للحقوق  املرصية  املبادرة  األثر،  ،  2016تخفيف 

http://bit.ly/38oLzNl   
   http://bit.ly/38sJS16، 2016/ 2015البنك املركزي املرصي، التقرير السنوي  .8
   y/32SjtJ3http://bit.l، 2017/ 2016البنك املركزي املرصي، التقرير السنوي  .9

   http://bit.ly/3cykBpF، 2018/ 2017البنك املركزي املرصي، التقرير السنوي  .10
   http://bit.ly/38ppwGi، 2019البنك املركزي املرصي، النرشة اإلحصائية الشهرية، أعداد عام  .11
 عن  بإصدار قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة، نقًال   2016لسنة    67قانونية ملحكمة النقض، قانون رقم  البوابة ال .12

 https://bit.ly/3cB3ILd ، 2016سبتمرب  7(ج) مكرر يف  35العدد  –الجريدة الرسمية 
 عّ�ن. ، 2015عاد حمود القييس، املالية العامة والترشيع الرضيبي، دار الثقافة للنرش والتوزيع، الطبعة التاسعة أ  .13
بشييش وليد، اسرتاتيجية استهداف التضخم كأحد األساليب الحديثة إلدارة السياسة النقدية ب� الواقع والتطبيق،   .14

 http://bit.ly/39vP0D6، 2015جامعة امللكة أروى، 
 .  متطلبات تطبيق اسرتاتيجية استهداف التضخم كإطار حديث إلدارة السياسة النقدية يف الجزائر بشييش وليد، .15
القرار)،   .16 (نص  الجمركية  التعريفة  بإصدار  جمهوري  قرار  اليوم،  املرصي  ، 2018سبتمرب    12بوابة 

http://bit.ly/39tE3Sw   
توفيق عباس عبد عون وصفاء عبد الجبار عيل، تقييم سياسة استهداف التضخم يف بلدان مختارة، مجلة جامعة   .17

 http://bit.ly/2PQUcJT، 2011كربالء العلمية، املجلد التاسع، العدد الثا�/أنسا�/
، (UNDESA)اسات االقتصاد الكيل والنمو، إدارة الشؤون االقتصادية واالجت�عية باألمم املتحدة  جايايت غوش، سي .18

 . 2007االسرتاتيجيات اإل�ائية الوطنية، مذكرة معلومات أساسية، 
املايض،   .19 العام  الدوالر  سعر  ارتفاع  ملنع  تدخلت  الحكومية  البنوك  البورصة،  ، 2019أبريل    7 جريدة 

http://bit.ly/39Di7Eo   
واالستهالك   .20 الدخل واإلنفاق  بحث  أهم مؤرشات  كتيب  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  ، 2018/2017الجهاز 

   http://bit.ly/2TDDbUE، 2019إصدار يونيو 

https://bit.ly/2TmWbb5
http://bit.ly/2TDNMPC
http://bit.ly/32SNfgD
http://bit.ly/2uXVDiA
https://bit.ly/3czHdpD
http://bit.ly/38oLzNl
http://bit.ly/38sJS16
http://bit.ly/32SjtJ3
http://bit.ly/3cykBpF
http://bit.ly/38ppwGi
https://bit.ly/3cB3ILd
http://bit.ly/39vP0D6
http://bit.ly/39tE3Sw
http://bit.ly/2PQUcJT
http://bit.ly/39Di7Eo
http://bit.ly/2TDDbUE
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المي، املعهد اإلسالمي  يف اقتصاد إس  املركزية  البنوك  اتستخدمهالسياسة النقدية التي    أدواتحس� كامل فهمي،   .21
 .2006، 63للبحوث والتدريب، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بحث رقم 

خاصة   .22 حلقة  #مع_إبراهيم_عيىس  عامر  طارق  املركزي  البنك  محافظ  مع  وحرصي  خاص  فرباير،    21حوار 
   2TpBxHd/http://bit.ly«يوتيوب»، قناة القاهرة والناس، 

اليوما .23 متنع    -لحياة  املضافة  القيمة  رضيبة  الرضائب:  مصلحة  «يوتيوب»،    االزدواج رئيس  الرضيبي، 
 https://bit.ly/32QdF2F 

 https://bit.ly/2PKrquk خالد حسني، تعرف عىل أهم بنود تعديالت قانون الرضيبة العقارية مبرص، العربية،  .24
 ، ب�وت. 2006خليل حس�، السياسات العامة، دار املنهل اللبنا�،  .25
ا من األزمة العاملية  ركزية يجب أن تستخلص دروسً البنوك امل  -دوفوري سوباراو، إعادة تعريف البنوك املركزية   .26

وتقوم بإصالحات ملموسة، إعادة التفك� يف البنيان املايل، صندوق النقد الدويل، مجلة التمويل والتنمية، يونيو  
2010 ،http://bit.ly/2IjIB1Z   

�كن أن تخفض األصول املشفرة الطلب عىل نقود البنوك املركزية   -ميدونغ هي، السياسة النقدية يف العرص الرق .27
   http://bit.ly/2IzrsBD، 2018يف يوم من األيام، صندوق النقد الدويل، مجلة التمويل والتنمية، يونيو 

نامية يف .28 بلدان  لتجارب  دراسة  التضخم:  استهداف  بندر،  عزيز  العراقي،    رجاء  املركزي  البنك  النقدية،  السياسة 
  http://bit.ly/2VNL6kQ، قسم االقتصاد الكيل والسياسة النقدية، واألبحاث لإلحصاءاملديرية العامة 

بقيمة   .29 أذون خزانة  األمرييك يشرتي  اليوم، املركزي  االحتياطيات،  مليار دوالر شهريًّا لض�ن و   60روسيا    11فرة 
   http://bit.ly/2IjGrzp، 2019أكتوبر 

أبريل   .30 الدويل،  البنك  مدونات  عادلة،  نظم رضيبية  إىل  الحاجة  تؤكد  بن�  وثائق  إندراوايت،  موليا�  ، 2016رسي 
 http://bit.ly/2vEOEve 

النقد الدويل،   ، صندوق2010سكوت روجر، استهداف التضخم يبلغ عامه العرشين، مجلة التمويل والتنمية، مارس   .31
http://bit.ly/38sEriG 

الناشئة،   .32 األسواق  من  األموال  رؤوس  لتخارج  جديدة  موجة  عربية،  يس  يب  إن  ،  2018  يونيو  11يس 
http://bit.ly/2TH3AB6  

يف   .33 آراء  االقتصادية،  للدراسات  املرصي  املركز  املستقبل،  وأولويات  الحارض  تحديات  مرص:  يف  النقدية  السياسة 
   http://bit.ly/2TEGaMG، 2011)، يوليو 28السياسة االقتصادية، العدد(

 https://bit.ly/2IiKKe7  ،2011يناير  26صندوق النقد الدويل، تعبئة اإليرادات يف البلدان النامية،  .34
  http://bit.ly/2TCGBam، 2011ر يناي 26صندوق النقد الدويل، تعبئة اإليرادات يف البلدان النامية،  .35
تعاٍف  .36 تراجع ال  االقتصادي يف مرصـ  الوضع  الصاوي،  الحافظ  للدراسات،  عبد  املرصي  املعهد  ، 2019يونيو    11، 

http://bit.ly/3aw5f37  
، تاريخ النرش  27النامية والسياسة الرضيبية، صندوق النقد الدويل، قضايا اقتصادية    فيتو تانزي وهاول زي، البلدان .37

2001 ، http://bit.ly/2Tmq0Zp 
 . 2003 أكتوبر 19املرصي، لودفيج سودر لينغ، استهداف التضخم، ندوة املعهد املرصيف   .38
قانو  .39 من  نتوقع  ماذا  تضامن،  الجديد  مبادرة  العقارية  الرضائب  ،  2015سبتمرب    28  ،مرص؟  يفن 

 https://bit.ly/2PIU7YI 
مع اهت�م خاص بدورها يف مساندة أهداف    2003مجموعة باحث�، تقييم السياسات النقدية املرصية منذ عام   .40

 .2018)، معهد التخطيط القومي، سبتمرب 297(خطط التنمية، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 
مجموعة باحث�، دور السياست� النقدية واملالية يف استهداف التضخم يف مرص: مقارنة لتجارب بعض الدول، املركز  .41

   http://bit.ly/38uQWu5، 2017يونيو  17الد�قراطي العريب، 

http://bit.ly/2TpBxHd
https://bit.ly/32QdF2F
https://bit.ly/2PKrquk
http://bit.ly/2IjIB1Z
http://bit.ly/2IzrsBD
http://bit.ly/2VNL6kQ
http://bit.ly/2IjGrzp
http://bit.ly/2vEOEve
http://bit.ly/38sEriG
http://bit.ly/2TH3AB6
http://bit.ly/2TEGaMG
https://bit.ly/2IiKKe7
http://bit.ly/2TCGBam
http://bit.ly/3aw5f37
http://bit.ly/2Tmq0Zp
https://bit.ly/2PIU7YI
http://bit.ly/38uQWu5
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،  2012الطبعة الثانية   ، األم� للنرش والتوزيع  ي، النظرية االقتصادية الكلية السياسة وامل�رسة، محمد أحمد األفند .42
 .صنعاء

للدراسات،   .43 املرصي  املعهد  وكرامة،  تكافل  مرص:  يف  النقدي  الدعم  برامج  تقييم  عباس،  أحمد  محمد 
 http://bit.ly/39vLRU0 

للدراسات،   .44 املعهد املرصي  العقاري،  للتمويل  املركزي  البنك  تقييم مبادرة  ،  2019يوليو    31محمد أحمد عباس، 
http://bit.ly/2PPzD0x   

  27املعهد املرصي للدراسات،  محمد أحمد عباس، مبادرة البنك املركزي لتمويل املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة،   .45
  http://bit.ly/38mRSkt، 2019سبتمرب 

القوات املسلحة من الرضيبة العقارية، جريدة   .46 الدولة يعرتض عىل إعفاء أندية وفنادق  العمدة، مجلس  محمد 
 https://bit.ly/2TkEwAS ، 2014أبريل  15الوطن، 

   http://bit.ly/2Imjo72 محمد العموري، اإلصالح الرضيبي، املوسوعة العربية، املوسوعة القانونية املتخصصة،  .47
النقدي، دراسة ماجست� غ�   .48 الشامي، نظرة الرشيعة اإلسالمية إىل التضخم  منشورة، جامعة  محمد عبد العزيز 

 .2017إسطنبول صباح الدين زعيم، 
 http://bit.ly/2PODfQg ، 2018نوفمرب  25محمد محمود العجلو�، إصالح السياسات الرضيبية،  .49
النقدية  ن�الع  أبومحمود   .50 السياسة  العربية والتوجهات املستقبلية، صن  يف، تطورات  النقد  جمهورية مرص  دوق 

 .2004العريب، 
، 2019أبريل    4ا بسبب قروض «املرشوعات الصغ�ة»، جريدة الوطن،  بنكً  18املركزي» يعاقب  «  محمود الجمل، .51

 http://bit.ly/38kkk6s 
سبتمرب   25نفاق واالستهالك،  املركز املرصي للدراسات االقتصادية، دراسة تحليلية ألهم مؤرشات بحث الدخل واإل  .52

2019 ،http://bit.ly/2wzFvV2  
، املعهد املرصي للدراسات السياسية  2018مارس    30،  2002مصطفي إبراهيم، التحوالت االقتصادية يف تركيا بعد   .53

  http://bit.ly/2VMvIFuواالسرتاتيجية، 
 .2010منى ك�ل، اإلطار النظري للتنسيق ب� السياست� املالية والنقدية، نوفمرب  .54
بإصدار قانون البنك املركزي والجهاز املرصيف    2003لسنة    88املوقع الرسمي للبنك املركزي املرصي، قانون رقم   .55

  it.ly/2VYNkOLhttp://bوالنقد، 
رقم   .56 العربية  قرار رئيس جمهورية مرص  املرصي،  املركزي  للبنك  الرسمي  النظام    2004لسنة    64املوقع  بإصدار 

 https://bit.ly/2wFpMUG، األسايس للبنك املركزي املرصي 
امل .57 البنك  مبادرة  املرصي،  املركزي  للبنك  الرسمي  السياحة،  املوقع  قطاع  لتنشيط  املرصي  ركزي 

 http://bit.ly/2VNIweX 
 http://bit.ly/2TEpLaV املوقع الرسمي للبنك املركزي املرصي، مبادرة التمويل العقاري،  .58
رصية، تفاصيل تعديل قانون الرضيبة العقارية بعد موافقة الربملان  املوقع الرسمي ملصلحة الرضائب العقارية امل .59

 https://bit.ly/2TnNI7G عليه، 
املالية   .60 للسنة  للدولة  العامة  املوازنة  ختامي  حساب  العربية،  مرص  جمهورية  املالية،  لوزارة  الرسمي  املوقع 

 https://bit.ly/2xbsrFx لختامية،  ، قطاع الحسابات ا2014/ 2013
املالية   .61 للسنة  للدولة  العامة  املوازنة  ختامي  حساب  العربية،  مرص  جمهورية  املالية،  لوزارة  الرسمي  املوقع 

 ly/2Tmm2jfhttps://bit. ، قطاع الحسابات الختامية،  2013/ 2012
، 2004-1990وجدي جميلة، السياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفرتة   .62

 .  2016-2015كلية العلوم االقتصادية والتسي� والعلوم التجارية، جامعة آيب بكر بلقايد، الجزائر،  

http://bit.ly/39vLRU0
http://bit.ly/2PPzD0x
http://bit.ly/38mRSkt
https://bit.ly/2TkEwAS
http://bit.ly/2Imjo72
http://bit.ly/2PODfQg
http://bit.ly/38kkk6s
http://bit.ly/2wzFvV2
http://bit.ly/2VMvIFu
http://bit.ly/2VYNkOL
https://bit.ly/2wFpMUG
http://bit.ly/2VNIweX
http://bit.ly/2TEpLaV
https://bit.ly/2TnNI7G
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https://bit.ly/2Tmm2jf
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لسنة   53ة، قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم الرضائب املرصي  ملصلحةوزارة املالية، املوقع الرسمي  .63
، وقانون رضيبة الدمغة  2005لسنة    91بتعديل بعض أحكام قانون الرضيبة عىل الدخل الصادر بالقانون رقم    2014

  /2TEN04Hhttp://bit.ly، 2014 يونيو  30، 1980لسنة  111الصادر بالقانون رقم 
 ، 2013/2014وزارة املالية، جمهورية مرص العربية، البيان املايل عن مرشوع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية   .64

 https://bit.ly/2O72FYl، 81ص: 
، 2019/2020املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  وزارة املالية، جمهورية مرص العربية، البيان املايل عن مرشوع   .65
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محمد عباس

هذا الكتاب 
يأتي كتاب الضرائب والتضخم في مصر المأزق وسبل 
الدولة  فيه  تعاني  وقت  في  هام  كإصدار  الخروج 
الضريبية  االيرادات  المفرط علي  االعتماد  المصرية من 
كمكون رئيس لإليرادات العامة تكاد ال تذكر إلى جواره 
الهيكلي ليس  الخلل  إلى  إيرادات أخري، وهو ما يشير 
االقتصاد  لمجمل  وانما  فقط  العامة  لإليرادات  فقط 
موازينه  عجوزات  من  تاريخيا  يعاني  الذي  المصري 

المختلفة.
وتتضاءل االيرادات العامة غير الضريبية في مصر حتي 
االيرادات، علي  25% من جملة  كونها ال تشكل مؤخرا 
العام  القطاع  شركات  من  الكبير  العدد  من  الرغم 
ما  وهو  االيرادات،  من  وغيرها  السويس  قناة  وايرادات 
العامة  االيرادات  لهيكل  الهيكلي  التشوه  علي  يؤكد 
الضريبية في مصر  الكاتب باستفاضة، بعد استعراضه لإلصالحات  والذي يدرسه 
في مرحلتها االولي خالل الفترة من عام 2004 وحتي عام 2008، ثم مرحلتها الثانية 

من عام 2014 وحتي عام 2018.
المصري رغم موجتي  الضريبي  النظام  الكاتب كذلك مشكالت  كما يستعرض 
االيرادات  جمع  علي  الدولة  قدرة  وعدم  الضريبية  االيرادات  وتراجع  االصالح، 
مؤشر  في  متأخر  لمركز  مصر  شغل  في  تسبب  ما  وهو  المستهدفة،  الضريبية 

دفع الضرائب.
الضريبي،  االصالح  في  النامية  الدول  تجارب  بعض  استعراض  إلى  الكتاب  وانتقل 
الضريبي  النظام  عيوب  إبراز  مع  االصالح،  هذا  واجهت  التي  المشاكل  وأهم 

المصري، واقتراح خطة عمل لإلصالحات الضريبية في مصر.
وفي النصف الثاني من الكتاب والذي يتمحور حول التضخم وسياسات مكافحته 
التضخم،  لمكافحة  المركزي  البنك  لسياسات  تقييم  الكاتب  يتناول  مصر،  في 
بهدف  أساسها  علي  التضخم  يحسب  التي  األساس  سنة  تغيير  على  وإقدامه 

إيهام المستثمرين والرأي العام بنجاح السياسات االقتصادية الحكومية. 
تأتي أهمية هذا الكتاب في تناوله لموضوعين بالغي االهمية لالقتصاد المصري 
وبسيطة  شيقة  بصورة  الكاتب  استعرضهما  وقد  والتضخم،  الضرائب  وهما 
رغم الفنية والحرفية اللتان تميزان الموضوعات، ورغم اللغة السهلة والبسيطة 
المختلفة،  الموضوعات  تناول  في  الثاقبة  والرؤية  التحليل  بعمق  الكاتب  احتفظ 
عالوة على قدرته على تقديم الرؤى والحلول التي يمكن أن تساهم في معالجة 

تلك المشكالت.
د. أحمد ذكراهلل       
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