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(1) تقديم  
رئيس المعهد –أ.د. عبد الحميد القصاص    

يسعدني أن أقدم للباحثين وخبراء المالية العامة ومتخذى القرار هذا الكتاب القيم الذي يضم ست 
أوراق بحثية تم إعدادها في إطار مشروع بحثي بعنوان: "بعض قضايا إصالح المالية العامة في مصر". 
وقد أنجزت هذه األوراق مجموعة متميزة من أساتذة وشباب االقتصاديين بمركز دراسات السياسات الكلية 

.د. إبراهيم العيسوي. بالمعهد تحت إشراف واحد من أفضل أساتذة االقتصاد بالمعهد عبر تاريخه، وهو أ
"، حيث صدر العدد األول كراسات السياساتوقد نشرت هذه األوراق في إصدار جديد بالمعهد يسمى "

 . 2014منها في يناير 
ثية غير محكمة، ولكنها تخضع إلجراءات ضبط الجودة من حوكراسة السياسات هي ورقة ب

إعدادها عن طريق عرضها في سمنار يشارك فيه خالل مناقشات متعددة أثناء إعدادها، وكذلك بعد 
المتخصصون من داخل المعهد وخارجه، ثم يجري تنقيحها في ضوء نتائج النقاش قبل إصدارها. وتهدف 

تعديل سياسة بشأن العلمية بالمعهد  سلسلة الكراسات إلى تفديم رأي متخصص أو أكثر من أعضاء الهيئة
  االقتصادية والتنموية. اساتمن السيقائمة أو اقتراح سياسة جديدة 

والقضية الرئيسية المطروحة هنا هي إصالح المالية العامة. ولقد عالجت األوراق البحثية المقدمة 
في هذا الكتاب جوانب مختلفة للمالية العامة، وهي الضرائب على القيمة المضافة وعلى الثروة وعلى 

 نات األداء، ومشكالت الهيئات العامة االقتصادية.الكربون، وقياس كفاءة اإلنفاق العام، وتطبيق مواز 
اإلصدارت في سلسلة كراسات السياسات، وأن تتواصل إسهامات المعهد من  توالىوأتمنى أن ت

خاللها ومن خالل اإلصدارات األخرى للمعهد، في تقديم الرأي العلمي لمتخذي القرارات وللجماعة العلمية 
 في مصر بشأن مختلف قضايا التنمية والتخطيط. 

  



6 

 

(2تقديم )  
سات الكليةمدير مركز دراسات السيا -أ.د. عالء زهران   
الكتاب ستة فصول، تمثل ست كراسات سياسات، تدور حول بعض قضايا إصالح هذا يضم  

تمثل إضافة  التى لمعهد في مجال كراسات السياساتباكورة إنتاج ا تمثلة في مصر. وهي المالية العام
علمية جديدة وهامة لمنتجات المعهد البحثية المختلفة من ناحية، وتفتح الباب لكافة الباحثين بالمراكز 
العلمية المختلفة بالمعهد إلنتاج كراسات سياسات جديدة تعالج القضايا العاجلة التي تهم صانعي 

ويدلل على ما سبق، تضمين برنامج السياسات ومتخذي القرارات على كافة المستويات من ناحية أخرى. 
لمية المختلفة من كراسات السياسات تقدمت بها المراكز الع ةأربع عشر   16/2017عمل المعهد للعام 
 فيها بعدد ثالث كراسات.  دراسات السياسات الكلية مركزبالمعهد، ويساهم 

لى نحو كامل من تطوعية ع ومما يضيف للقيمة األدبية لمحتويات الكتاب أنها كانت بمبادرة
منذ بداية  - وتحت إشراف األستاذ الدكتور/ إبراهيم العيسوي ذة مركز دراسات السياسات الكلية،أسات

خراجها في الكتاب الذي بين  ثمالفكرة كمشروع وحتى صدورها في شكل كراسات للسياسات،  تجميعها وا 
 أيدينا.

اء المركز المشاركين في إعداد هذا وأخيرًا ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة أعض
  الكتاب، مع خالص التمنيات الطيبة لجميع أعضاء أسرة المركز بدوام التوفيق والسداد.
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 توطئة 
فريق عمل كراساتمنسق  -أ.د. إبراهيم العيسوى  

سياسات إصالح المالية العامة في مصر   
كثيرة الجديرة باالهتمام القضايا القضية من تناول كل منها ي فصول على ستة هذا الكتاب يشتمل 
وقد خصصت الفصول الثالثة األولي لثالث من المالية العامة في مصر.  أحوال إصالحمن أجل 

القضايا المتعلقة بالنظام الضريبي المصري، وهي: قضية االنتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى 
مكانيات وقضية ، الضريبة على القيمة المضافة في مصر الضريبة على الثروة وعلى األرباح الرأسمالية وا 

مكانيات وسبل تطبيقها في مصر. أما  ومشكالت تطبيقها في مصر، وقضية  الضريبة على الكربون وا 
الفصل الرابع فقد عالج موضوع كفاءة اإلنفاق العام وكيفية قياسها، والسبل الكفيلة باالرتقاء بها. وفي 

مشكالت التي تواجه الهيئات العامة االقتصادية، وقدمت مقترحات لمعالجتها، الفصل الخامس بحثت ال
كما قدمت دراسة حالة لواحدة من كبريات الهيئات العامة االقتصادية، وهي الهيئة المصرية العامة 

وفق  إعداد الموازنة العامة للدولةأسلوب بفصل سادس يتناول قضية تطوير  يختتم الكتاب للبترول. و 
 المعروف بموازنة األداء. النمط

 
ينفذ على نحو  إضافي وكانت فصول هذا الكتاب قد أعدت أصاًل  كأوراق في مشروع بحثي

 ، وذلك في إطار مبادرة تقدمت بها إلى مركز دراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط القوميتطوعي
دارة المعهد بهذه المبادرة، . و 2012في سبتمبر  تنفيذ المشروع تحت بدأ بعد ترحيب مجلس المركز وا 
 سبعةوقد وقع اختيار من أبدوا استعدادًا للمشاركة في هذا المشروع على  .2013يناير إشرافي في 
. وتضمن أسلوب قائمة أوليةمن بين أربعة عشر موضوعًا تضمنتها  )استبعد أحدها فيما بعد( موضوعات

التي تحاور فيها أعضاء عقد عدد كبير من الجلسات التي تعالج الموضوعات المختارة   د األوراقإعدا
المطورة لكل موضوع، وناقشوا المسودات المتعددة التي ثم حول المقترحات الفريق حول المقترحات األولية 
 أعدت لكل ورقة من أوراقه. 

تياجات العاجلة إلصالح سياسات المالية ان يتواكب مع االح كان من أغراض هذا المشروعولما 
أال يستغرق إنتاج أوراقه وقتًا طوياًل وأن تصل هذه األوراق في أقصر وقت  وهو ما يقتضي  - العامة

إنشاء كان من الضروري  فقدونظرًا للطبيعة التطوعية للمشروع،  -إلى صناع السياسات ومتخذي القرارات
بمبادرة  تتعلق بإصدار أوراق   2012فقد تقدمت في أكتوبر وعلى ذلك  .هقناة خاصة إلصدار أوراق

إنشاء  تتمثل في وهي وكذلك بإصدار ما قد ينتجه المعهد من أوراق مناظرة في المستقبل. ،المشروع
 . "كراسات السياسات" جديدة من إصدارات المعهد، يطلق عليها  لةسلس
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، تعرض مسودة الكراسة المعدة لإلصدار فيها وطبقًا للنظام الذي أقرته إدارة المعهد لهذه السلسلة
في سمنار يدعى إليه المعنيون بموضوعها من داخل المعهد وخارجه، ثم يقوم المؤلف بتنقيح أو تعديل 

الكراسة كعدد من أعداد سلسلة كراسات  إلصدار ، وذلك تمهيداً المسودة في ضوء مناقشات السمنار
منها وصدرت النسخة المنقحة  ،2013ديسمبر  4ولى في وقد نوقشت مسودة الكراسة األ السياسات.

. وأعيد تقديم هذا العدد جنبًا إلى جنب مع مسودات الكراسات 2014كعدد أول في هذه السلسلة في يناير 
يناير  17التي عقدت في إطار احتفالية المعهد بتجديد مبناه في  في الندوة العلمية األخرى الخمس
. وفي ضوء ما جري من نقاش في هذه الندوة، قام معدو الكراسات بتنقيحها، وصدرت النسخ 2016

 .2016النهائية منها في أبريل 
ر رغبة في تيسي ونظرًا للترابط بين موضوعات األعداد الستة األولى من كراسات السياسات، و 

من جانب المهتمين بقضايا إصالح المالية العامة في مصر من الممارسين  االطالع عليها مجتمعةً 
 ، فقد رؤي جمعها بين دفتي هذا الكتاب. عالميين والجمهور العاموالطالب واإل والباحثين
 

أواًل على اقتراحه تجميع الكراسات  :وختامًا، فثمة شكر مستحق للزميل الدكتور أحمد عاشور
كبير  وعلى ما بذله من جهد  ،على ما قدمه لي من عون في تحرير هذا الكتابالست في كتاب، وثانيًا 

 متعددة لمخطوطته حتي يخرج للقارئ على نحو الئق.المراجعات الفي 
 

  
  



9 

 

 لغة العربيةالات الفصول بصملخ
 

  الفصل األولملخص 
 الضريبة العامة على المبيعاتاالنتقال من 

 إلى الضريبة على القيمة المضافة في مصر
دولااة، وماان  150انطالقااًا ماان شاايوع تطبيااق الضااريبة علااى القيمااة المضااافة )ض.ق.م.( فااي أكثاار ماان  

تكاثر توصيات خبراء الضرائب والمالية العامة بتطبياق هاذه الضاريبة فاي مصار، ومان تكارار إعاالن وزارة 
مهااا علااى إحااالل ض.ق.م. محاال الضااريبة العامااة علااى المبيعااات)ض.ع.م.(، سااعت هااذه الماليااة عاان عز 

 الدراسة إلى تقييم ض.ق.م. من حيث المزايا والعيوب، مع االسترشاد بخبرات الدول األخرى في تطبيقها. 
 -كما قامت الدراساة بتقيايم أداء ض.ع.م. مان زاوياة قادرتها علاى تعاويض الانقص فاي الضارائب الجمركياة

و ماااا كاااان ضااامن مباااررات تطبيقهاااا فاااي مصااار وتطبياااق ض.ق.م. فاااي دول أخااارى. وقاااد تباااين عجاااز وهااا
عان إنجااز هاذا الهادف ، لايس لعياب  -وكذلك عجز ض.ق.م.  فاي الادول األخارى -ض.ع.م. في مصر

نمااا بساابب التمااادي فااي تخفاايض التعريفااات الجمركيااة فااي سااياق باارامج التثبياات والتكيااف  جااوهري فيهمااا، وا 
ظمااة التجااارة العالميااة، ونتيجااًة لمحدوديااة الهااامش المتاااح لرفااع أسااعار هاااتين الضااريبتين بعاادما واتفاقااات من

نتج من تطبيق الليبرالية االقتصادية الجديدة/توافق واشنطون من ضغط  شديد لإلنفاق العام وتراجع  كبير 
ت الشااعبية عمومااًا فااي الاادور االقتصااادي واالجتماااعي للدولااةل وهااو مااا ألقااى بأعباااء جساايمة علااى الطبقااا

والفقاااراء خصوصاااًا. كماااا أجااارت الدراساااة تقييماااا لكفااااءة ض.ع.م. باعتبارهاااا تطبيقاااًا منقوصاااًا أو مشاااوهًا ل 
ض.ق.م.، تبااين مناااه انخفاااض معااادل الكفاااءة ألساااباب متصاالة بتصاااميم الضااريبة، ماااع مياال هاااذا المعااادل 

ي وازديااد حاااالت التهاارب ماان لالنخفااض عباار الاازمن بسابب التوسااع الكبياار فااي حجام القطاااع غياار النظااام
الضاااريبة جاااراء انتشاااار الفسااااد وضاااعف اإلدارة الضاااريبية، فضااااًل عااان االنفاااالت األمناااي بعاااد ثاااورة ينااااير 

. وقد أكدت هذه النتائج وجاوب التحاول مان ض.ع.م. إلاى ض.ق.م.ل وهاي النتيجاة التاي توصالت 2011
 ى ما ُينسب لها من عيوب. إليها الدراسة في ضوء ما تبين لها من تفوق مزايا ض.ق.م. عل

وبعاااد فحاااص القضاااايا الجاااديرة باالهتماااام عناااد التحاااول مااان ض.ع.م. إلاااى ض.ق.م.، والنظااار فيماااا يطااارح 
 بشأنها في األدبيات المحلية واألجنبية، اقترحت الدراسة:

توساااايع قاعاااادة الضااااريبة ،مااااع السااااماح باااابعض االسااااتثناءات التااااي تسااااتدعيها صااااعوبات التطبيااااق أو  -1
( المرافاااق لقاااانون ض.ع.م. 1جتماعياااة أو صاااحية أو بيئياااة. وهاااو ماااا يساااتوجب إلغااااء الجااادول)متطلباااات ا

حاالل جادول بالخادمات المعفااة محال الجادول) -إلنهاء االزدواجية فاي ناوع الضاريبة)قيمية (، 2عينياة( ، وا 
 مع تعميم الخصم الضريبي لكونه من المبادئ األساسية ل ض.ق.م.


