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 موجز

تبحث ىذه الورقة فى إمكانية وجود مساحة لإلصالح الضريبى فى مصر فى مجال  الضريبة عمى 
عض المفاىيم الخاصة بالضرائب عمى الثروة والتطور التاريخى والجدل حول ىذه الثروة. وتبدأ باستعراض ب

 الضريبة فى األدبيات. كما تقوم باستخالص دروس مستفادة من تجارب بعض الدول.  
توضح مراجعة األدبيات أن الحجج المدافعة عن فرض ضريبة عمى صافى الثروة أكثر وأقوى منطقًا 

ذلك فإن تجارب الدول توضح الصعوبات المرتبطة بإدارة مثل ىذه الضريبة، ال  من الحجج الرافضة ليا. ومع
سيما الصعوبات الفنية التى تتعمق بتقييم األصول والصعوبات اإلدارية. وقد أدت ىذه الصعوبات ومقاومة 

 أصحاب المصالح إلى تراجع كثير من الدول عن فرض الضرائب عمى الثروة. 
ة كبيرة وضعف فى موارد الموازنة العامة تزايدت حدتو بعد ثورة يناير. وتعانى مصر من فجوة ضريبي

ويوضح ىيكل الضرائب أن القاعدة الضريبية قاصرة وال تشمل كثيرًا من األوعية، كما أن العبء الضريبى ال 
ببعض التعديالت الضريبية فى قانون الضريبة عمى الدخل  4102يتوزع بعدالة. وقد قامت الدولة فى عام 

باستحداث شريحة جديدة، كما أخضعت األرباح الرأسمالية عمى التعامالت فى البورصة لمضريبة عمى 
الدخل، وأدخمت تعديالت عمى قانون الضريبة عمى العقارات المبنية. وتمثل ىذه التعديالت خطوة فى االتجاه 

 المطموب إال أنو ما زال ىناك مجااًل لمزيد من اإلصالح الضريبى المطموب.
فى سياق الضرائب عمى الثروة كان لمصر تجربة فى فرض ضرائب عمى التركات وعمى األيمولة، و 

لكنيا ألغيت فى سياق برامج اإلصالح االقتصادى فى التسعينيات. وتستدعى الظروف الحالية إعادة فرض 
يل القانونى ىذه الضريبة. وتقترح الدراسة أن تكون عمى التركة، ويقمل من صعوبة إدارتيا ضرورة التسج

لمتركة. كما أن فرض ضريبة عمى اليبات يفترض أن يقمل فرص التحايل عمى ضريبة التركات. كما تقترح 
 الورقة إخضاع األرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة األراضى الزراعية لمضريبة عمى التصرفات العقارية.

لحالية التى تواجييا مصر وتقتضى العدالة أن يتحمل األغنياء قدرًا أكبر من عبء التحديات ا
يتناسب مع ما اكتسبوه من ثروات واستفادتيم من الثغرات الضريبية واإلعفاءات والمزايا المتعددة التى منحتيا 
ليم الدولة. وعمى ذلك تقترح الورقة فرض ضريبة عمى صافى الثروة لمرة واحدة تخصص لسداد جزء من 

 موازنة. الدين العام لتخفيف أعباء خدمة الدين فى ال
وفى النياية فإن إصالح الضرائب عمى الثروة يجب أن يتم فى إطار إصالح ضريبى شامل وتطوير 

 اإلدارة الضريبية والمواجية الفعالة لمتحايل والتيرب الضريبى.
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Taxing Wealth and Capital Gains  

Concepts, possibilities and problems of application in Egypt 

Soheir Abouleinein   

The study investigates wealth taxes reform in Egypt. An extensive literature 

review shows that arguments favoring application of a wealth tax outweigh those 

against it. However countries experiences reveal several problems related to the 

administration of this tax, especially technical issues concerning asset evaluation 

and administration costs.  

In Egypt tax base is narrow and lacks equity. In 2014 the government 
introduced an additional income bracket so as to enhance the progressiveness of 
its income tax structure, as well as a capital gains tax on stock market 
transactions. These were steps in the right direction, though there is need for 
more reforms.   

Egypt had some experience with levying an inheritance tax. This tax was 
abolished in the nineties in context of policies of economic reform. This study 
suggests reintroducing a tax on the estate of the deceased. Obligatory legal 
registration of the estate before distribution to beneficiaries would reduce 
problems of tax administration. To diminish opportunities of evading this tax, it is 
advisable to levy a tax on gifts. It is also suggested that capital gains from the 
appreciation of agricultural lands should be taxed upon sale of such lands.   

Rich Egyptians have been benefiting from generous tax exemptions and 
reliefs. Therefore, levying a net wealth tax for one time and earmarking its 
receipts reduce Egypt’s public debt should be acceptable on equity as well as on 
fiscal grounds. Finally, wealth taxes must be designed in the context of a 
comprehensive reform of Egypt’s tax system.  
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  مقدمة

كما أن  التفاوت فى توزيع الثروة يزيد كثيرًا عن التفاوت فى توزيع الدخل فى معظم دول العالم،إن 
تعميق ىو ما يؤدى بدوره إلى و  ،التفاوت فى توزيع الثروة يتزايد اتساعًا وتتزايد معو أىمية الثروة المتوارثة

 . ثروة عبر األجيالالتفاوت فى توزيع ال
إلى تيديد االستقرار  دراك بيذا التزايدوتنامى اإل ويؤدى تزايد عدم العدالة فى توزيع الدخل والثروة

من كثرة مظاىر االضطراب والتعبير عن الغضب  وىو ما يالحظ فى الوقت الحالى ،السياسى واالجتماعى
تحقيق  فى مصر ثورة يناير اتأىم شعار من  نكاقد و . عمى حد سواء فى كل من الدول المتقدمة والنامية

نغفل  أال وينبغى .توفير حياة كريمة لكل المواطنين وخاصة الفقراءقيام الدولة بدورىا فى و  العدالة االجتماعية
العدالة االجتماعية ترتبط بشكل وثيق بقضية دور الدولة والنظام االقتصادى، ومع فى ىذا السياق أن قضية 

  .ضية ال تحظى بالطرح المناسب فى الوقت الحالىذلك فإن ىذه الق
صالح إلزيادة العدالة االجتماعية  عمى المستوى المحمى والدولى آليات اإلصالح المطروحة أىم منو 

 وبصفة خاصة الضرائب عمى الثروة. ،النظام الضريبى
الدولة، كما أنو صالح المالية العامة وزيادة موارد إفى صالح النظام الضريبى حجر زاوية إويشكل 

عند تصميم وتنفيذ وتتمثل المعضمة الكبرى التى يتعين التعامل معيا  .يدعم السياسات التنموية واالجتماعية
  .بين اعتبارات الكفاءة واعتبارات العدالةما ينشأ  الذى كثيراً حل التعارض فى اإلصالحات الضريبية 

الضريبى فى مصر فى مجال  الضريبة عمى وتبحث ىذه الورقة فى إمكانية وجود مساحة لإلصالح 
ومع ذلك فيى من أقل  .والتى تعد من أكثر أنواع الضرائب ارتباطًا بالعدالة االقتصادية واالجتماعية ،الثروة

الضرائب شيوعًا، سواء فى مجال التطبيق الفعمى أو حتى فى مجال الدراسات األكاديمية. إال أنو فى الفترة 
وارق فى توزيع الدخل والثروة بشكل غير مسبوق، والذى أصبح يشكل نوعًا من االستفزاز األخيرة ومع تزايد الف

عمى أصعدة ، تزايد االىتمام بالضرائب عمى الثروة كثير من الشعوبلألغمبيات الفقيرة وحتى المتوسطة فى 
ة وتدعيم االستقرار فى مجال بناء الدول أممختمفة، سواء فى مجال تنمية موارد الدولة وعالج العجز المزمن، 

 والديمقراطية والعدالة.

وتبدأ الورقة باستعراض بعض المفاىيم الخاصة بالضرائب عمى الثروة وأنواعيا المختمفة، ويمييا 
حول الضريبة عمى الثروة فى  الورقة قبل تقديم مقترحاتو مراجعة لمجدل حول ىذه الضريبة فى األدبيات. 

      .ن تجارب بعض الدولاستخالص دروس مستفادة مب تقوممصر 
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 مفاهيم الضريبة عمى الثروة وأنواعهاتعريفات و أواًل: 

وذلك  لألصول المالية والعينية والمعنوية،تعتبر الضريبة عمى الثروة ضريبة عمى الرصيد المتراكم 
 .الدخل الجارىعكس الضرائب عمى الدخل التى تعتبر ضريبة عمى تدفقات 

التى ألصول لتفرض عمى القيمة االجمالية قد أنيا ضريبة بشكل عام وتعرف الضريبة عمى الثروة ب
 . و عمى نوع أو أكثر من ىذه األصولمن األفراد واألسر، أ القطاع العائمىيحوزىا أعضاء 

ويستخدم بعض الكتاب مصطمحى الثروة ورأس المال كمترادفات، إال أن ذلك قد ال يكون دقيقًا بشكل 
ن صنع اإلنسان التى تستخدم فى نتاج ويشير إلى األصول متبط أساسًا باإلرأس المال مفيوم ير ف .كاف
تمف األنواع سواء نتيجة لالدخار ، أما الثروة فيى ما يحوزه الفرد أو األسرة من أصول من مخنتاج وزيادتواإل
 تمقى ىبة. مالميراث أ أم

 مفاهيم وتعاريف
 لضريبة عمى الثروة:المرتبطة با والتعاريف ونعرض فيما يمى بعض المفاىيم

جمالى قيمة األصول التى يمتمكيا قبل خصم أى ديون أو خصوم. ويمكن أن لمفرد ىى إ جماليةالثروة اإل
الممكية غير مادية مثل حقوق  مادية مثل األرض والعقارات والسيارات وغيرىا، أو أصوالً  تتضمن الثروة أصوالً 

 منقولل من جوانب أخرى مثل أن بعض األصول والحقوق فى المعاشات. وقد تختمف األصو  الفكرية
 . عقاروالبعض اآلخر 
 والخصوم. أجمالى الثروة مخصومًا منيا كل الديون عن إ صافى الثروةويعبر مفيوم 

 يى كل األصول القابمة لفرض ضريبة عمييا.ف القاعدة الضريبيةأما 
لمفرد، وتعرف عمى أنيا صافى الثروة  مةالثروة المقي  وألغراض حساب الضريبة عمى الثروة يتم تحديد مفيوم 

عمى أنواع األصول الخاضعة  الخصومات الضريبيةمنيا األصول المعفاة التى ال تخضع لمضريبة و  مخصوماً 
  .لمضريبة
لثروة ا عفاء من الضريبة عمىعمى الثروة يتم أيضًا خصم ما دون حد اإل قيمة الضريبة واجبة السدادولحساب 

 ة بحكم القانون الضريبى، وىو ما يحدد قيمة الثروة الخاضعة لمضريبة. التى تخضع لمضريب
 لثروة ا عفاء من الضريبة عمىحد اإل  –مة  =  الثروة المقي   الثروة الخاضعة لمضريبة

وتعتمد قيمة الضريبة المحصمة عمى الثروة عمى معدل الضريبة عمى الثروة، وما إذا كان معداًل ثابتًا 
تمد قيمة اإليرادات الضريبية التى تحصميا الدولة من الضريبة عمى الثروة عمى القاعدة أو متغيرًا. وتع

الضريبية، وعمى كيفية معاممة الديون، وعمى حجم اإلعفاءات الضريبية، وعمى معدل الضريبة، وعمى مدى 
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يًا فتتوقف عمى التكمفة تركز الثروة بين شرائح السكان. أما القيمة الصافية لإليرادات التى تحصميا الخزانة فعم
عمى  ةبيمضر الخاضعين لاإلدارية التى تتحمميا لتقدير وتحصيل الضريبة عمى الثروة، وأيضًا عمى مدى قدرة 

 .1ياالتيرب من

 أشكال الضريبة عمى الثروة
تأخذ الضريبة عمى الثروة أشكااًل متعددة وفقًا لنوعية األصول التى تفرض عمييا ووفقًا لطبيعة ممكية 

)الضريبة عمى  العقاريةضريبة دورية عمى الممكية و  ه األصول. ىناك ضريبة دورية عمى صافى الثروة؛ىذ
ضرائب اإلرث و  ؛ضريبة لمرة واحدة عمى األصول الرأسماليةو  ؛والضريبة عمى األرض( المبنية العقارات

 .الية )مثل رسوم الدمغة(ضرائب عمى الصفقات الرأسمالية والمو  ؛)التركات و/أو األيمولة( وضرائب اليبات
؛ ضرائب عمى ممكية األصوليتمثل فى تقسيميا إلى  وىناك تقسيم آخر لمضرائب عمى الثروة

وىى الضرائب  الثروةقيمة فى رتفاع االوضرائب عمى ؛ الثروة )اإلرث واليبات( انتقال ممكيةضرائب عمى و 
عمى الدخل  األخيرة ضريبة ضريبةال يعتبركثير من الدول واالقتصاديين ىناك و  .عمى األرباح الرأسمالية

 وليس عمى الثروة.

 األهداف
من خالل فرض ضريبة  ى تحقيقيااألىداف التى يمكن التطمع إلتمخص دراسة لصندوق النقد الدولى 

( تخفيض متواضع لتركيز 4تخفيض متواضع لمتركيز الحالى فى الثروات الكبيرة؛ ( 0 :فيما يمىعمى الثروة 
( اآلثار اإليجابية االجتماعية والسياسية لفرض ىذه الضريبة، وسوف يتم توضيحيا 3مستقبل؛ الثروة فى ال
 .2( زيادة الحصيمة الضريبية2فيما بعد؛ 

من خالل فرض  ،ويالحظ أن الدراسة تصف التخفيض المستيدف فى تركيز الثروة حاليًا ومستقبالً 
لتطور ايوضح حيث ير ذلك بعدة اعتبارات، تخفيض متواضع. ويمكن تبر  عمى أنو ،ضريبة عمى الثروة

التاريخى لمضرائب عمى الثروة أن الضريبة عمى صافى الثروة تحديدًا لم تكن تحقق حصيمة ممموسة فى 
اإليرادات الضريبية فى تجارب الدول المختمفة، وأن ىذه الحصيمة المتواضعة لم تكن تحقق أىداف العدالة فى 

ركيز الثروة. والشك أن حصيمة الضريبة عمى الثروة يعتمد بشكل كبير توزيع الدخل ناىيك عن تخفيض ت
عمى تصميم ىذه الضريبة من حيث المعدل واإلعفاءات وأساليب تقييم األصول وغيره، وأيضًا عمى كيفية 

وباإلضافة إلى ما إدارتيا والذى ينعكس عمى التكمفة اإلدارية وعمى مدى قدرة الممولين عمى التيرب منيا. 
                                                           
1
 Thomas A. McDonnell. Wealth Tax: Options for its Implementation In the Republic of Ireland. Nevin Economic 

Research Institute, NERI Working Paper Series No.6, September 2013. 
2
 IMF. Tax Law Design and Drafting. Vol 1. 1996. Chapter 10,Taxation of wealth. 
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حكام إدارتيا فإن تحقيق تخفيض ممموس فى تركيز  سبق فإنو حتى مع التصميم الجيد لمضريبة عمى الثروة وا 
 ضريبة عمى الثروة.فرض الثروة يتطمب تغيرات ىيكمية فى السياسة االقتصادية وليس فقط 

 التطور التاريخى لمضرائب عمى الثروة
ىماليا نسبيًا فى السنوات األخيرة. إذلك فقد تم  تعد الضرائب عمى الثروة من أقدم أنواع الضرائب، ومع

ففى بدايات القرن العشرين قامت الدول االسكندنافية وبعدىا الدول األوروبية األخرى بفرض ضرائب سنوية 
. ومع ذلك تم التخمى بشكل كبير عن ىذه الضرائب فى 0391متواضعة عمى الثروة. وتبعتيم اليند فى 

 .3العقدين األخيرينمعظم الدول األوروبية فى 
والواقع أن الضرائب عمى الثروة لم يكن ليا عمى مدار التاريخ نفس الشعبية )القبول( التى تحظى بيا 
األنواع األخرى من الضرائب، وخاصة النوعين الرئيسيين وىما الضرائب عمى الدخل والضرائب عمى اإلنفاق، 

رادات الضريبية فى معظم دول العالم. ومن ناحية جمالى اإليإوالتى تمثل حصيمتيما النسبة األعظم من 
أخرى فإن الضرائب عمى الثروة ال تشكل فى الدول التى تفرضيا إال نسبة ضئيمة من جممة اإليرادات 
الضريبية. عمى سبيل المثال فى دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، وىى من أغنى دول العالم، ال 

جمالى إيراداتيا الضريبية. أما إ% من 0ة الثروة وانتقال الثروة إال أقل من تشكل الضرائب عمى كل من حياز 
الضرائب عمى األرباح الرأسمالية فيعتبروىا من الضرائب عمى الدخل ال من ضرائب الثروة، وال يتم فصميا 

الضرائب نسبة فى فئة منفصمة، ولذا يصعب تقدير مساىمتيا فى اإليرادات الضريبية. أما فى بريطانيا فإن 
%. وفى استراليا حيث الضريبة 4نادرًا ما تتعدى  جمالى اإليرادات الضريبيةإإلى  عمى األرباح الرأسمالية

% من جممة اإليرادات 2% و4عمى األرباح الرأسمالية أكثر شمواًل وال يوجد بيا إعفاءات فإنيا تتراوح بين 
 4الضريبية.

ن الضريبة عمى األرباح الرأسمالية )نيوزيالندا ىى إن معظم الدول المتقدمة لدييا اآلن أشكال م
اإلستثناء الوحيد فى دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية(. كما أن ىذا النوع من الضريبة ىو من أنواع 
الضرائب التى أدخمتيا معظم الدول النامية والدول الصاعدة التى تحولت إلى اقتصاد السوق فى الثالثين عامًا 

باإلضافة إلى الضريبة عمى القيمة المضافة. أما الضرائب عمى حيازة الثروة وعمى انتقاليا فميس ليا األخيرة 
 انتشار واسع.

                                                           
3
 Howard Glennerster. “Why was a wealth tax for the UK abandoned? Lessons for the policy process and tackling 

wealth inequality.” London School of Economics, Department of Social Policy and Centre for Analysis of Social 
Exclusion.  2012. 
4 Chris Evans. “Wealth taxes: problems and practice around the world.” Briefing Paper. Centre on Household 

Assets and Savings Management CHASM. April 2013. 
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وفى واقع األمر أن الضرائب عمى حيازة الثروة )مثل الضرائب السنوية عمى ثروة األفراد( تراجعت 
اون االقتصادى والتنمية يفرض كان نصف دول منظمة التع 0331بشكل مستمر فى العقود األخيرة. ففى 

لم تعد تفرض ىذه الضرائب إال فى فرنسا )ويطمق عمى  4101ضرائب سنوية عمى صافى الثروة، وفى 
 solidarity tax onالضريبة عمى صافى ثروة األشخاص الطبيعيين "ضريبة تضامن عمى الثروة" 

wealth أعادت بعض الدول األوروبية فرض ( وفى النرويج وفى سويسرا )عمى مستوى الكانتونات(. وقد
. عمى سبيل 4112ىذه الضريبة عمى أساس مؤقت نتيجة تداعيات األزمة المالية العالمية التى وقعت فى 

، وكذلك 4112بعد أن كانت ألغتيا فى  4101المثال، أعادت ايسالندا فرض الضريبة لفترة محددة فى 
. كما حاولت قبرص 41125عد أن كانت ألغتيا فى ب 4100أعادت أسبانيا فرض الضريبة بشكل مؤقت فى 

ح إعادة أحد أشكال الضريبة عمى أحد أنواع الثروة، وىو المدخرات بالبنوك كجزء من ترتيبات برنامج اإلصال
. ولكن ىذه األمثمة تعد استثناءات 6، ولكن البرلمان رفض ىذه الضريبة4103فى إطار منطقة اليورو فى 

 جع الضريبة عمى الثروة. عمى االتجاه العام بترا
وخارج إطار دول منظمة التعاون االقتصادى ال توجد دول كثيرة حتى فى الدول النامية تفرض ضريبة 
سنوية عمى الثروة. عمى سبيل المثال ال وجود ليذه الضريبة فى فى البرازيل والصين واندونيسيا وروسيا 

% عمى الثروة التى 0فتفرض ضريبة سنوية بمعدل  -وىى استثناء واضح  -فريقيا. أما فى اليند أوجنوب 
ألف يورو(. كما أن بعض الدول مثل بمجيكا وانجمترا لم تفرض أبدًا  32مميون روبية )حوالى  3تزيد عمى 

ىذا النوع من الضرائب. وفى الواليات المتحدة األمريكية يحظر الدستور فرض أى ضرائب مباشرة عمى 
 . 7ممتمكات األسر

من التراجع الشديد عن فرض ضريبة سنوية عمى الثروة، فإن التراجع عن فرض ضريبة  وعمى العكس
عمى انتقال الثروة )مثل اإلرث واليبات( كان محدودًا فى الدول المتقدمة فى العقود األخيرة. كما كان ىناك 

الحال فى تحول من الضرائب عمى اإلرث من العقارات ) حيث تفرض الضريبة عمى عقار المتوفى كما ىو 
حيث تفرض عمى  ،انجمترا والواليات المتحدة األمريكية( إلى نوع من ضرائب الثروة وىو ضريبة األيمولة

دولة من أصل  43بمعدالت مختمفة. وفى دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية كان ىناك  أنصبة الورثة
 .4101دولة تفرض ضريبة عمى انتقال الثروة فى  31
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