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الضرائب
 )١هــل تتوافــق السياســة الضريبيــة لحكومتكــم مــع االلتــزام باســتخدام أقصــى المــوارد المتاحة إلعمــال الحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة؟ وإذا لــم يكــن كذلــك ،فلمــاذا؟ هــل ّ
تؤثــر العقبــات ذات الطابــع الوطنــي أو الدولــي علــى قــدرة حكومتكــم فــي
حشــد القــدر األقصــى مــن المــوارد المتاحــة مــن خــال تحصيــل الضرائــب؟
لطالمــا قامــت الحكومــات المتعاقبــة فــي مصــر باإلحالــة إلــى اســتمرار انخفــاض المــوارد المتاحــة لتبريــر القصــور فــي
إعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ومكافحــة الفقــر المتنامــي ،مــع اإلشــارة إلــى أن اإليــرادات العامــة فــي مصــر
منخفضــة جــداً بالمقارنــة مــع البلــدان األخــرى ذات الدخــل المتوســط .فبيانــات البنــك الدولــي تظهــر أن حصــة مصــر
مــن الضرائــب مقارنــة بالناتــج المحلــي اإلجمالــي هــي أقــل بكثيــر مــن الــدول المماثلــة .وبالتالــي ،ينبغــي إصــاح النظــام
الضريبــي باتجــاه زيــادة الضرائــب علــى ذوي الدخــل المرتفــع والمعامــات الضريبيــة التــي ال تــزال غيــر خاضعــة
للضريبــة ،مثــل األربــاح وزيــادة رأس المــال .1بالرغــم مــن ذلــك ،قامــت مصــر بتخفيــض قيمــة ضريبــة الدخــل الفرديــة
لفئــة الدخــل األعلــى فــي عــام  .٢٠٠٩2عــاوة علــى ذلــك ،تشــير تقديــرات منظمــة النزاهــة الماليــة العالميــة إلــى أن
الخزينــة العامــة المصريــة قــد فقــدت  ٣مليــارات دوالر أميركــي ســنويا ً للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة بيــن عامــي
 ٢٠٠١و .٢٠١٠ومــع ذلــك ،لــم تضــع مصــر أي سياســات لمكافحــة هــذه الظاهــرة الخطيــرة .بالمثــل وإلــى حــد كبيــر ،فقــد
تــم تجاهــل المقترحــات المتعلّقــة بمراجعــة للديــون الوطنيــة لتحديــد شــرعية الديــون المتعاقــد عليهــا فــي ظــل حكــم مبــارك،
هــذا وتســتمر مصــر فــي إنفــاق حوالــي  ٪١٥مــن الميزانيــة العامــة لخدمــة ديونهــا ،كمــا ســيتم عرضــه فــي وقــت الحــق.
منــذ انــدالع الثــورة المصريــة فــي عــام  ،٢٠١١أ ّدت «المســاعدة الدوليــة» إلــى إعاقــة المبــادرات المحليــة إلصــاح
النظــام الضريبــي وإجــراء إصالحــات اقتصاديــة أخــرى ،ســواء أكان ذلــك فــي مفاوضــات قــرض صنــدوق النقــد الدولــي،
التــي تملــي عــزم مصــر علــى التحــوّ ل الســتخدام ضريبــة موحّ ــدة علــى القيمــة المضافــة ،حتــى قبــل التوقيــع علــى اتفــاق
القــرض ،أو مــن خــال اعتمــاد مصــر علــى قــروض مــن دول الخليــج .وقامــت هــذه األنمــاط غيــر المســتدامة ،المعتمــدة
علــى أشــكال رجعيــة للدخــل ،باســتبدال الجهــود السياســة الملحّ ــة إلصــاح النظــام الضريبــي ،وضمــان توليــد مــا يكفــي مــن
اإليــرادات ،مــن ناحيــة ،واســتخدام الحــد األقصــى المتــاح مــن هــذه المصــادر إلعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
مــن ناحيــة أخــرى.
 )٢بشــكل عــام ،هــل يمكــن القــول أن النظــام الضريبــي رجعــي أم هــو تق ّدمــي؟ ولمــاذا؟ يرجــى تقديــم أمثلــة (مــن مثــل:
نســب الثــروة والدخــل ،وضرائــب االســتهالك فــي إجمالــي اإليــرادات؛ اآلثــار التوزيعيــة لخطــط الضرائــب بيــن األســر
وداخلهــا ،بمــا فــي ذلــك الخصومــات واإلعفــاءات للنســاء ،واألضخــاص الذيــن يعيشــون فــي الفقــر ،واألســر ذات المعيــل
الواحــد ،أو علــى أســاس الحالــة الزوجيــة) .مــا هــي حصــص عائــدات الضرائــب التــي تدفعهــا المجموعــات المختلفــة
ومعــدل الضرائــب لمختلــف الفئــات االجتماعيــة؟
فــي الواقــع ،فــإن حاجــة مصــر لزيــادة اإليــرادات الضريبيــة هــو أمــر ال جــدال فيــه .فقــد شـ ّكلت الضرائــب حوالــي ٪٦٨
مــن إجمالــي إيــرادات الدولــة فــي  ٢٠١٢-٢٠١١و .٢٠١٣3-٢٠١٢ولهــذا ،ينبغــي علــى اإلصــاح الضريبــي أن يلعــب
دوراً رئيســيا ً فــي زيــادة عائــدات الدولــة .ومــع ذلــك ،فــإن اإلصالحــات الضريبيــة المقترحــة مــن قبــل برنامــج اإلصــاح
االقتصــادي فــي نوفمبــر  ،٢٠١٢ومبــادرة اإلصــاح االقتصــادي فــي فبرايــر  ،٢٠١٣فض ـاً عــن التعديــات الــواردة
علــى التشــريعات الضريبيــة التــي ُنشــرت فــي الجريــدة الرســمية فــي ديســمبر  ،٢٠١٢تفشــل علــى مســتويين :أوالً ،هــي
تفشــل فــي زيــادة اإليــرادات الضريبيــة مــن خــال توســيع قاعــدة دافعــي الضرائــب ،وثانيــاً ،فإنهــا تفشــل فــي إعفــاء
المواطنيــن الفقــراء وذوي الدخــل المنخفــض مــن تح ّمــل العــبء األكبــر مــن هــذه اإلصالحــات الضريبيــة.
ومــن خــال مراجعــة أوجــه القصــور الرئيســية فــي اإلصالحــات الضريبيــة ،نجــد أن هنالــك بالتأكيــد نمــاذج بديلــة للقيــام
بتعبئــة اإليــرادات مــن دون إثقــال كاهــل المواطنيــن ،وخاصــة ذوي الدخــل المتوســطواألقــل ،لتغطيــة الكلفــة األكبــر مــن
اإلصالحــات.
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ« ،تحديات التنمية العربية» ،٢٠١١ ،ص ( ٥٠باإلنجليزية)
1
اليونيسف« ،تحديد مساحة املالية :خيارات التنمية االقتصادية واالجتامعية لألطفال» ،ديسمرب  ،٢٠١١ص ( ١٣باإلنجليزية)
2
3
 http//:www.mof.gov.eg/Arabic%/D8%B9%D986%%D8%A7%D988%%D98%A%D920%%86%D8%B1%D8%A6%D98%A%D8%وزارة املالية ،املوازنة العامة للدولة،
B3%D98%A%D9/87%pages/mowazna.aspx.

2

 .١ضريبة دخل تقدمية حقًا:

لألفراد والشركات

بالرغــم مــن االدعــاء أن اإلصالحــات الضريبيــة هــي تق ّدميــة ،4فهــي تفشــل فــي ترجمــة هــذا الشــعار إلــى واقــع ملمــوس.
وال يقتصــر تحمّــل العــبء األكبــر مــن اإلصالحــات الضريبيــة علــى األفــراد ذوي الدخــل المنخفــض ،فالتعديــات
الضريبيــة تفشــل فــي زيــادة عــبء الضرائــب المفروضــة علــى المداخيــل العاليــة واالســتهالك الفاخــر ،بشــكل يــؤ ّدي إلــى
تقليــل العــبء عــن عاتــق ذوي الدخــل المنخفــض أو عــن الســلع الضروريــة .وعلــى ســبيل المثــال ،فــإن المواطنيــن الذيــن
يكســبون دخـاً ســنويا ً قــدره  ٤٥،٠٠٠جنيــه مصــري ،يدفعــون معــدل الضريبــة نفســها ،٪٢٠ ،التــي يدفعهــا المواطنــون
الذيــن يكســبون  ٥٠٠،٠٠٠جنيــه .والحــال كذلــك ألن شــرائح الدخــل التــي أنشــأتها خطــة اإلصــاح وضعــت تلــك المداخيل
المختلفــة تمامـا ً فــي الشــريحة ذاتهــا (شــريحة  .)٤وفــي الواقــع ،يتــم تطبيــق «الضريبــة التصاعديــة» حصــراً علــى ذوي
الدخــل المنخفــض ،بيــن  ٥٠٠٠و ٤٥٠٠٠جنيهــاً ،حيــث يدفــع ذوو الدخــل مــن  ٥٠٠٠إلــى  ٣٠٠٠٠جنيهــا ً ضريبــة
بمع ـ ّدل  ،٪١٠وذوو الدخــل مــن  ٣٠٠٠٠إلــى  ٤٥٠٠٠جنيه ـا ً يدفعــون  ٪١٥كضريبــة .وبعبــارة أخــرى ،فــإن التــدرج
مــن معــدالت الضرائــب يتو ّقــف عنــد ذوي الدخــل المنخفــض جــداً ،أي تحــت  ٤٥٠٠٠جنيهـاً .كمــا يُفــرض علــى الدخــل
الســنوي الــذي يتعـ ّدى  ٥مالييــن جنيهـا ً ضريبــة بســعر موحّ ــد هــو  ،٪٢٥ومــن دون تمييــز .ولكــي نتم ّكــن مــن الحديــث
عــن نظــام الضرائــب التصاعديــة ،ينبغــي أن تشــمل اإلصالحــات الضريبيــة زيــادة تدريجيــة لنســبة الضريبــة بمقــدار زيــادة
الدخــل علــى أصحــاب الدخــل العالــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي شــطر شــريحة الدخــل الرابعــة (مــن  ٤٥٠٠٠إلــى
 ٥٠٠٠٠٠جنيهـاً) إلــى شــريحتين ،مــع معــدالت ضريبيــة مختلفــة .كمــا يجــب تقســيم الشــريحة بيــن  ٥٠٠٠٠٠و ٥مالييــن
جنيهـا ً أيضـا ً إلــى شــريحتين أو أكثــر .وهــذا ســيكون مفيــداً للغايــة ،ال لتعبئــة العائــدات مــن ذوي الدخــل األعلــى فحســب،
بــل أيضـا ً لتحويــل كلفــة اإلصــاح قليـاً نحــو ذوي الدخــل األعلــى.
ويمتــد غيــاب التــدرّ ج فــي الضرائــب إلــى الشــركات أيض ـاً .ومــن خــال التعديــات األخيــرة ،تــم تحديــد مع ـ ّدل موحّ ــد
للضريبــة علــى الشــركات ،قــدره  ،٪٢٥بغــض النظــر عــن حجمهــا أو أرباحهــا الســنوية .وبالرغــم مــن أن قــرار توحيــد
الضريبــة علــى الشــركات بمع ـ ّدل  ٪٢٥هــو مفيــد مــن جهــة ،حيــث كان التمييــز بيــن الشــرائح فــي النظــام القديــم يتــم
بشــكل عشــوائي وال ينســجم مــع حجــم أو نشــاطات الشــركة ،تبقــى الحاجــة لنظــام ثنائــي مختلــف ملحّ ــة لألســباب التاليــة:
 )١تشــجيع الشــركات الصغيــرة ومســاعدتها علــى النمــو )٢ ،تشــجيع بعــض أنشــطة القطــاع غيــر الرســمي ذات النطــاق
الصغيــر إلضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا وضمّهــا الــى القاعــدة الضريبيــة )٣ ،ولكــي تدفــع الشــركات األكبــر حجم ـا ً
واألكثــر ربحيــة قيمــة أعلــى مــن الشــركات األصغــر نطاق ـاً .ويمكــن لهــذا النظــام أن يكــون محاولــة لحشــد مزيــد مــن
اإليــرادات وتحقيــق مزيــد مــن العدالــة فــي توزيــع آثــار اإلصالحــات .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن زيــادة الضرائــب علــى
بعــض الشــركات ليــس مــن المرجــح أن تثنيهــا عــن االســتثمار ،كمــا يزعــم البعــض ،وهــذا يتــم توضيحــه فــي تقريــر
البنــك الدولــي حــول «ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال» لعــام  ،٢٠١٣الــذي يخلــص إلــى أن الضرائــب علــى الشــركات
التــي تفرضهــا مصــر هــي أقــل مــن المتوســطالعالمــي وأن ممارســة األعمــال التجاريــة فــي مصــر تعانــي مــن التعقيــد
واإلجــراءات البيروقراطيــة الطويلــة للنظــام الضريبــي.5

 .٢توسيع القاعدة الضريبية:

لألفراد والشركات

وبالرغــم مــن أن اإلصالحــات الضريبيــة قــد أشــارت إلــى أن التوجّ ــه نحــو زيــادة اإليــرادات الضريبيــة يتــم مــن خــال
«توســيع القاعــدة الضريبيــة» ،فــإن هــذه اإلصالحــات ،كمــا تــم إقرارهــا ،ال تظهــر عليهــا أي عالمــات تــدل علــى توســيع
القاعــدة الضريبيــة .وبشــكل خــاص ،تفشــل اإلصالحــات الضريبيــة بإيجــاد العــاج الناجــع لمشــكلة القطــاع غيــر الرســمي،
أو فــي فــرض الضرائــب علــى األربــاح الرأســمالية .وألن اإلصالحــات الضريبيــة المقترحــة تقتصــر علــى إعــادة هيكلــة
فئــات الدخــل والضرائــب المفروضــة علــى بعــض الســلع والخدمــات ،فإنهــا ال تفشــل فــي توســيع القاعــدة الضريبيــة
فحســب ،بــل تقــوم بإلقــاء هــذا العــبء علــى دافعــي الضرائــب القائمــة مــع خــال ضرائــب إضافيــة ،مــع اســتمرار تجاهــل
قطــاع المتهربيــن مــن الضرائــب إلــى حــد كبيــر .وبالرغــم مــن تنــاول مبــادرة اإلصــاح االقتصــادي فــي فبرايــر ٢٠١٣
مســألة االقتصــاد غيــر الرســمي ،فقــد جــاءت فــي فقــرة قصيــرة ،وكانــت حلولهــا غامضــة وخطابيــة .علــى ســبيل المثــال،
قامــت مبــادرة اإلصــاح االقتصــادي باقتــراح التقليــل مــن البيروقراطيــة لتشــجيع القطــاع غيــر الرســمي علــى اتخــاذ
4
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الطابــع الرســمي .فــي الواقــع ،مــن قــد تكــون العمليــات البيروقراطيــة المع ّقــدة مســؤولة عــن تهــرّ ب العديــد مــن األفــراد
والشــركات مــن النظــام الضريبــي .6ومــع ذلــك ،فــإن «تقليــل البيروقراطيــة» ال يعطــي أي إجابــة محــددة حــول هــذه
المشــكلة :مثـاً ،هــل هــذا يعنــي تقليــل عــدد الدفعــات الســنوية المســتحقة لمصلحــة الضرائــب العامــة؟ هــل تشــمل خطــوة
نحــو مكننــة نظــم الضرائــب؟ وهــل يعنــي أنهــا ســتخ ّفض قيمــة الضرائــب المختلفــة المســتح ّقة أو أنهــا ســتقوم بتوحيــد
بعــض معــدالت الضرائــب المختلفــة عشــوائياً؟
اإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد فشــلت اإلصالحــات الضريبيــة مــرة أخــرى بفــرض ضرائــب علــى األربــاح الرأســمالية .وبالرغــم
مــن أن قــرار مصلحــة الضرائــب العامــة ،المتعلّــق بتحصيــل الضرائــب مــن المســاهمين فــي البنــك القطــري الوطنــي
( )QNBعندمــا قــام باقتنــاء البنــك االهلــى سوســيتيه جنــرال ( ،)NSGBقــد أثــار جــدالً كبيــراً ،وكذلــك عنــد مالحقــة
شــركة أوراســكوم لإلنشــاء والصناعــة ( )OCIفــي  ٢٠٠٧عندمــا قامــت ببيــع نشــاط األســمنت لشــركة الفــارج (،)SA
فــإن اللجنــة النقديــة واالقتصاديــة فــي مجلــس الشــورى قــررت إلغــاء ضريبــة األربــاح الرأســمالية التــي تــم التخطيــط
لهــا وبــدأ تنفيذهــا ،وذلــك فــي جلســة  ٧أبريــل .7إن ضريبــة األربــاح الرأســمالية ،التــي أعلــن عــن وقوفهــا علــى عتبــة
الـــ ،٪١٠كانــت ســتفرض فقــط علــى المعامــات األوليــة ألي ورقــة ماليــة فــي الســوق الثانويــة بعــد الطــرح العــام األولــي
( ،)IPOوعلــى عمليــات االســتحواذ فــي حــال تجــاوز الصفقــة لـــ ٪٣٣مــن رأس المــال أو حقــوق المســاهمين في الشــركة.
وكان ســيتم إعفــاء األفــراد مــن هــذه الضرائــب .8لكــن حتــى هــذا الحــد األدنــى مــن الضرائــب قــد تــم إلغــاؤه .أمــا الفشــل
فــي فــرض الحــد األدنــى مــن الضريبــة علــى األربــاح الرأســمالية ( ،)CGTفيُعـ ّد فشـاً آخــر فــي توســيع قاعــدة دافعــي
الضرائــب ،فــي حيــن أن المواقــف المتغيــرة للحكومــة ومجلــس الشــورى حــول الضرائــب علــى األربــاح الرأســمالية
والضرائــب األخــرى ،باإلضافــة للتناقضــات فــي السياســة االقتصاديــة ،تثيــر المخــاوف الفعليــة مــن جانــب المســتثمرين،
وبالتالــي ،قيامهــا باســتنفاذ الحوافــز الضريبيــة للمســتثمر ،9وذلــك مــن خــال ضرائــب الدخــل الموحــدة وأيض ـا ً مع ـ ّدل
ضريبــة الصفــر بالمئــة المتعلّــق باألربــاح الرأســمالية.

 .٣الوقت ليس مناسبًا لزيادة األسعار:
ضريبة المبيعات على السلع الكمالية فقط
االهتمــام المســتمر بالضريبــة العامــة علــى المبيعــات ( )GSTهــو مثــال علــى ذلــك .فبالرغــم مــن أن الضريبــة الرجعيــة
علــى المبيعــات تصــل بالفعــل إلــى حوالــي  ٪٣٨مــن جميــع عائــدات الضرائــب (الميزانيــة العامــة ،)٢٠١٣-٢٠١٢
وهــذا بالمقارنــة مــع ضريبــة الدخــل الفرديــة  ٢٠١٣-٢٠١٢التــي تصــل إلــى حوالــي الـــ ،٪١٢وضريبــة الدخــل علــى
الشــركات  ٢٠١٣-٢٠١٢التــي تصــل إلــى حوالــي  ،10٪١٢.٨فــإن الحكومــة ،وفــي آخــر إصالحاتهــا الضريبيــة ،أظهــرت
مجــدداً اســتعدادها لزيــادة ضريبــة المبيعــات علــى عــدد مــن المــواد ،وبعضهــا حيــوي ومتعلّــق بالغــذاء وأســعار المســاكن.
أمــا مبــادرة اإلصــاح االقتصــادي األخيــرة فهــي تحــدد زيــادة ضريبــة المبيعــات علــى ســتة مــواد ،مؤقت ـاً ،وقــد شــملت
التعديــات التــي أدخلــت علــى قانــون الضرائــب زيــادة ضريبــة المبيعــات علــى مجموعــة متنوعــة مــن المــواد ،بمــا فــي
ذلــك الزيــوت الغذائيــة والســلع المصنوعــة مــن البطاطــس والدقيــق والقمــح .11وال تترجــم زيــادة الضريبــة علــى الســلع
والخدمــات فــي زيــادة األســعار فحســب ،ولكنهــا أيضـا ً تنعكــس فــي أعبــاء إضافيــة علــى المواطنيــن ،وخاصــة عندمــا يتــم
فــرض ضريبــة علــى الســلع والخدمــات الضروريــة ،وليــس فقــط علــى المنتجــات الفاخــرة .أمــا تحديــد زيــادة ضريبــة
المبيعــات فــي  ٦مــواد فقــط ،فهــي خطــوة جيــدة باتجــاه حمايــة المواطنيــن ذوي الدخــل المنخفــض مــن االرتفــاع فــي
األســعار ،ولكــن ،فــإن خطــة التوجّ ــه نحــو ضريبــة القيمــة المضافــة الموحــدة ،التــي أ ّكــد عليهــا البرنامجــان االقتصاديــان
أعــاه ،هــي مثيــرة للقلــق ،ألنهــا ســوف تــؤ ّدي فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتنزاف الحمايــة الممنوحــة مــن قبــل الدولــة
للمواطنيــن ،مــن خــال إعفــاء المنتجــات الرئيســية مــن الضرائــب أو خفــض الضرائــب علــى ســلع حيويــة .لــذا ،علــى
الدولــة أن تنظــر فــي تبســيط نظــام الضريبــة علــى الســلع والخدمــات وتوحيــد بعــض بنودهــا ضمــن فئــات معينــة ،تتعلّــق
بأهميــة المنتــج وآثــار زيــادة أســعاره ،دون فــرض مقــاس واحــد موحّ ــد علــى جميــع المنتجــات والخدمــات.
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خالصة،
الرجعيــة فــي القاعــدة الضريبيــة :ال تــزال العديــد مــن المعامــات غيــر خاضعــة للضريبــة ،خاصــة المعامــات التجاريــة،
وأربــاح ســوق األوراق الماليــة ،وإيــرادات االســتثمار ،واألربــاح الرأســمالية ،وأربــاح األســهم ،والفوائــد ،واألربــاح مــن
ســوق األســهم ،وإيــرادات اإليجــار.

اإلعفاءات غير المحسوبة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تبيّــن اإلعفــاءات مــن ضريبــة الدخــل إمكانيــة تطبيــق إعفــاء موحــد مــن ضريبــة الدخــل ألوّ ل
 ١٢٠٠٠جنيهـا ً ســنويا ً .12وبينمــا يتعلّــق هــذا بالدخــل المنخفــض للغايــة (وال يــزال أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور القانونــي
فــي مصــر والبالــغ  ١٢٠٠جنيه ـا ً فــي الشــهر) ،يشــمل هــذا اإلعفــاء فقــط الفقــراء للغايــة ،وليــس كل مــن هــم دون خــط
الفقــر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم يتــم احتســاب اإلعفــاءات ،مثـاً ،بالنســبة للنســاء المعيــات لألســر لوحدهــا ،أو األســر ذات
العــدد الكبيــر مــن األطفــال ،الــخ.
 )٣مــا هــي نســبة الضرائــب مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي بلدكــم؟ هــل يمكــن القــول أن النظــام الضريبــي يتيــح للدولــة:
أ) جمــع المــوارد الكافيــة لضمــان إعمــال حقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك التمويــل المســتدام لنظــم الحمايــة االجتماعيــة؛ ب)
التخفيــف مــن الفقــر وعــدم المســاواة ،وج) ضمــان أال تتاثــر حقــوق المحروميــن والمهمشــين ،أفــراداً وجماعــات ،علــى
نحــو غيــر متناســب؟ يرجــى توضيــح ذلــك .إذا كان الجــواب ســلبياً ،لمــاذا ال توجــد معــدالت مختلفــة أو أنــواع أخــرى مــن
الضرائب؟
فــي عــام  ،٢٠١١بلغــت اإليــرادات الضريبيــة  ٪١٣مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وبالرغــم مــن أن هــذا الرقــم هــو
منخفــض نســبيا ً بالمقارنــة مــع دول أخــرى  -كتركيــا ( )٪٢٥وأســبانيا ( )٪٣٢وإيطاليــا ( - )٪٤٣فــإن اإليــرادات
الضريبيــة تشــكل مــا بيــن  ٪٦٠و ٪٧٠مــن إجمالــي اإليــرادات فــي مصــر .13ومــع ذلــك ،فإنــه مــن الصعــب تقييــم مــا إذا
كان باإلمــكان اســتخدام اإليــرادات الضريبيــة لتمويــل نظــم الحمايــة االجتماعيــة ،للتخفيــف مــن الفقــر وعــدم المســاواة ،أو
لضمــان حقــوق األفــراد المحروميــن والمهمشــين .ويبــدو أن الحكومــة المصريــة ال تنظــر إلــى الضرائــب كأداة للوصــول
إلــى هــذه األهــداف .وكمــا هــو واضــح فــي اإلصالحــات األخيــرة علــى النظــام الضريبــي ،يتــم اســتخدام الضرائــب
كمجــرد وســيلة لخفــض عجــز الموازنــة ودعــم النمــو االقتصــادي .أ ّمــا ضرائــب القيمــة المضافــة وغيرهــا مــن أشــكال
الضرائــب غيــر المباشــرة فتصــل إلــى مع ـ ّدالت مذهلــة ،وتشــكل  ٪٣٧.٧مــن إجمالــي اإليــرادات الضريبيــة ،فــي حيــن
تصــل الضرائــب علــى دخــل الشــركات إلــى  ،٪١٢.٨والضرائــب العقاريــة إلــى  ،٪٧.٢٧وعلــى األربــاح الرأســمالية إلــى
ضــح هــذه الصــورة أن الحكومــة ال تهــدف لتطبيــق نمــوذج مــن الضرائــب التصاعديــة ،ومــن المرجــح أن
 .14٪٠.٠٤وتو ّ
يعانــي الفقــراء أكثــر مــن غيرهــم مــن هــذا التشــكيل؛ فنــرى أن الضرائــب غيــر المباشــرة وضرائــب القيمــة المضافة تشـ ّكل
أعلــى مكــون مــن مكوّ نــات اإليــرادات الضريبيــة .عــاوة علــى ذلــك ،ال توجــد نوايــا لتغييــر هــذا التشــكيل ،مــع اســتمرار
الدولــة فــي اعتمــاد الزيــادة فــي الضرائــب علــى القيمــة المضافــة ورفــع الدعــم كحلــول للتحديــات الماليــة التــي تواجههــا
البــاد .مثــال آخــر يظهــر كيــف أن النظــام الضريبــي الحالــي ال يهــدف لتطبيــق نمــوذج مــن الضرائــب التصاعديــة ،فــي
غيــاب رغبــة الدولــة فــي تغييــر حــد اإلعفــاء الضريبــي الحالــي .ويقــف ســقف إلعفــاءات حالي ـا ً علــى عتبــة الـــ٥٠٠٠
جنيه ـا ً ( ٧٤٠دوالراً) فــي الســنة ،15وهــو ثابــت منــذ عــام  ،٢٠٠٥بالرغــم مــن أن معــدل التضخــم الســنوي وصــل إلــى
 ٪١٣فــي بعــض األحيــان .ومــن الجديــر بالذكــر أيضـا ً أن نظــام شــبكة األمــان االجتماعــي فــي مصــر يعانــي مــن قصــور
شــديد ،وهــو يط ّبــق نظــام دعــم تراجعــي ،حيــث أغنــى الشــرائح الخمســية فــي المجتمــع تســتفيد أكثــر مــن غيرهــا مــن
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اإلعانــات الحكوميــة .علــى ســبيل المثــال ،يســتفيد الخمــس األغنــى مــن  ٪60مــن الدعــم علــى الوقــود .16ويمكــن أن يعــزى
ســوء تخصيــص األمــوال إلــى افتقــار الحكومــة للقــدرة علــى تحديــد األولويــات واعتبــار الضرائــب كأداة لتوفيــر الحقــوق
االجتماعيــة واالقتصاديــة لمواطنيهــا .انعــدام القــدرة علــى اعتمــاد هــذه األولويــات يمكــن رؤيتــه فــي الميزانيــة المصريــة،
حيــث أن معظــم القطاعــات الحيويــة تتلقــي قــدراً مــن التمويــل هــو أقــل بكثيــر مــن المعــدالت العالميــة ومــن التزامــات
مصــر فــي االتفاقــات الدوليــة.

 )٤كيــف تضمــن الحكومــة أن يتــم تصميــم وتنفيــذ اإلجــراءات الضريبيــة ،فضــاً عــن رصــد آثارهــا ،وفقــا ً لمبــادئ
المشــاركة الشــعبية والشــفافية وعــدم التمييــز والمســاءلة؟ هــل هنــاك آليــات خاصــة لحمايــة هــذه الضمانــات ،وال ســيما
للفئــات المهمّشــة والضعيفــة؟
تصــرف الحكومــة القليــل مــن الجهــد لضمــان أن يتــم تصميــم وتنفيــذ التدابيــر الضريبيــة وفقـا ً لمبــادئ المشــاركة الشــعبية
والشــفافية وعــدم التمييــز و المســاءلة .فقــد تــم إمــرار اإلصالحــات الضريبيــة مــن خــال مرســوم رئاســي فــي ديســمبر
 ،٢٠١٢فــي ظــل غيــاب البرلمــان وتــم بيعهــا للجمهــور كـ»ضريبــة إثــم» .17ثــم قامــت شــخصيات عامــة بالتأكيــد علــى أن
الضرائــب ســترتفع فقــط علــى المنتجــات الفاخــرة ،مثــل البيــرة والمشــروبات الكحوليــة والســجائر ،ولكــن ،فــي الواقــع،
فــإن مروحــة أوســع مــن الســلع ســتصبح خاضعــة لضرائــب أعلــى .وهــذا مثــال واضــح النعــدام الشــفافية والتالعــب بالرأي
العــام .وفــور تنفيــذ الضرائــب الجديــدة أثنــاء حكــم الرئيــس محمــد مرســى ،قامــت احتجاجــات عديــدة ضــد التغييــرات
الجديــدة ،ممــا دفــع الرئيــس إللغــاء القــرار فــي اليــوم التالــي ،وتأجيــل تنفيــذ الزيــادات علــى الضرائــب غيــر المباشــرة.
ومــع ذلــك ،ال يبــدو واضحـا ً حتــى اليــوم مــا إذا كانــت أي مــن هــذه الزيــادات ســتحدث .فــي ذلــك الوقــت ،أ ّكــد الكثيــرون
علــى أن هــذه الزيــادات كانــت مــن ضمــن االتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي ،وهــي كانــت أيض ـا ً عمليــة تفتقــر إلــى
الشــفافية .باإلضافــة إلــى أن الجمهــور عــادة مــا يكــون غيــر مــدرك لطبيعــة الســلع والخدمــات التــي ســتكون عرضــة لمزيــد
مــن الضرائــب ،فــإن الحكومــة ال تقــوم بتطبيــق أي آليــة خاصــة لحمايــة وضمــان المشــاركة العامــة ،أو الشــفافية ،أو عــدم
التمييــز أو المســاءلة.

 )٥فــي حــال قيــام الحكومــة مؤخــراً بإقــرار تخفيضــات ضريبيــة ،مــا هــي قطاعــات المجتمــع األكثــر اســتفادة منهــا؟ وكيــف
بــررت حكومتكــم أي تخفيــض فــي اإليــرادات ،قــد ينجــم عــن هــذه التخفيضــات الضريبيــة؟ ومــا هــو معــدل الضريبــة علــى
الشــركات فــي بلدكم؟
لــم يتــم وضــع أي تخفيضــات ضريبيــة مؤخــراً ،علــى الرغــم مــن المطالــب المتعلّقــة بزيــادة تلــك التــي تقــع علــى الشــريحة
الضريبيــة األولــى ،بحيــث تصبــع معفــاة مــن الضرائــب .عــاوة علــى ذلــك ،ترتفــع الضرائــب المتعلّقــة بالشــريحة
الضريبيــة الخامســة  -أي األعلــى  -حيــث تــم خفــض ســقف الدخــل ليشــمل جميــع أولئــك الذيــن يتلقــون دخـاً أكبــر مــن
مليــون جنيهـا ً ســنوياً ،الــذي كان ســابقا ً بمســتوى العشــرة مالييــن جنيهـا ً فــي الســنة .18علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يكــون
خطــوة ج ّيــدة نحــو نظــام ضريبــي أكثــر عدالــة ،لــم يبــذل أي جهــد فــي توســيع المجموعــة المعفــاة مــن الضرائــب.
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 )٦مــا هــو الضغــط المالــي علــى القطــاع المالــي؟ هــل يمكــن القــول أن القطــاع المالــي يدفــع حصــة عادلــة مــن الضرائــب؟
علــى أي أســاس؟
وكمــا تــم تأكيــده فــي هــذه الوثيقــة ،يتــم تحصيــل معظــم اإليــرادات الضريبيــة مــن خــال الضرائب علــى الدخــل والضرائب
علــى الســلع والخدمــات .وينقســم تقســيم إجمالــي اإليــرادات الضريبيــة على النحــو التالي:19
الموازنة العامة للدولة  -إجمالي الضرائب

٪١٠٠

إجمالي الضرائب على السلع والخدمات

٪٣٧.٧٣

الضرائب على أرباح هيئة البترول وهيئة قناة السويس (هيئات مملوكة من الدولة)

٪٢٥.٧٩

الضرائب على الشركات األخرى

٪١٢.٨

الضرائب على األفراد

٪١١.٢١

إجمالي الضرائب على األمالك

٪٧.٢٧

الضرائب على األرباح الرأسمالية

٪٠.٠٤

غيره

٪٥.١٦

نســتنتج مــن هــذا التقســيم أن القطــاع المالــي ال يدفــع حصــة عادلــة مــن الضرائــب ،وأن المواطــن العــادي ،بغــض النظــر
عــن الثــروة ،يتح ّمــل معظــم األعبــاء .وكمــا يشــير الجــدول أعــاه ،فــإن األفــراد يدفعــون نفــس قيمــة الضرائــب تقريبـا ً التــي
تدفعهــا الشــركات ( ٪١١.٢و ٪١٢.٨علــى التوالــي) ،مــن دون األخــذ باالعتبــار األعبــاء اإلضافيــة التــي يواجهونهــا مــن
خــال الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الســلع والخدمــات (الضرائــب علــى القيمــة المضافــة)  -وهــي تشـ ّكل لوحدهــا مــا
يقــارب  ٪٤٠مــن العائــدات الضريبيــة .لســوء الحــظ ،فــإن المواطنــون ال يحصلــون علــى نوعيــة الخدمــات المتو ّقعــة مــن
هكــذا نفقــات علــى الضرائــب .وعلــى هــذا األســاس ،قامــت العديــد مــن الجماعــات فــي أرجــاء البــاد باللجــوء إلــى التوقــف
عــن دفــع الضرائــب احتجاجـا ً علــى الوضــع؛ مثــل تجربــة تحســين  -قريــة صغيــرة فــي الدلتــا المصريــة  -وغيرهــا مــن
المجتمعــات المحليــة الفقيــرة األخــرى فــي مختلــف أنحــاء البــاد.
 )٧هــل تســتفيد أي صناعــات معيّنــة مــن اإلعانــات الضريبيــة (علــى ســبيل المثــال ،والزراعــة ،واإلســكان)؟ وهــل تنســجم
هــذه اإلعانــات مــع التزامــات الحكومــة بحقــوق محــددة مــن حقــوق اإلنســان (علــى ســبيل المثــال ،الحــق فــي الســكن الالئــق
أو الطعــام) ،أو أنهــا تتبــع منطقـا ً آخــر قائمـا ً علــى حقــوق اإلنســان؟
األنــواع التاليــة مــن األربــاح والعائــدات التــي تعــود لألشــخاص االعتبارييــن هــي معفــاة مــن الضرائــب بموجــب القانــون
رقــم :٩١
ً
• األرباح من استصالح أو زراعة األراضي المستصلحة لمدة  ١٠سنوات ،اعتبارا من تاريخ بدء النشاط
• األرباح من إنتاج الحيوانات والدواجن واألسماك لمدة  ١٠سنوات ،اعتباراً من تاريخ بدء النشاط
لكنْ  ،وبسبب الفساد وانعدام الرقابة ،يتم استغالل الشكلين السابقين المعفيين من األرباح واإليرادات.20
وعلــى نفــس المنــوال ،فــإن اإلعفــاءات التاليــة ال يمكــن تبريرهــا مــن خــال حقــوق اإلنســان ،وهــي مجــرّ د حوافــز ضريبيــة
للمستثمرين:
• اإليرادات من االستثمارات في األوراق المالية المدرجة في البورصات المصرية
• العوائــد علــى الســندات واألوراق الماليــة المدرجــة فــي البورصــات المصريــة والعوائــد علــى صناديــق االســتثمار
المنشــأة وفقــا لقانــون البورصــة المصريــة
• التوزيعــات واألربــاح التــي تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل أشــخاص مصرييــن مقيميــن مــن خــال مشــاركتهم مــع
أشــخاص اعتبارييــن آخريــن مقيميــن.
• العوائــد علــى األوراق الماليــة التــي يصدرهــا البنــك المركــزي المصــري والتــي يحملهــا أشــخاص اعتبارييــن أو العوائــد
مــن التعامــل فــي تلــك األوراق الماليــة.
19
20

املرجع السابق
كمثال عىل ذلك ،مهينور البدراوي« ،من حسنيني إىل بامل هيلز :مقارنة يف سياسات الدولة املتعلقة باألرض» ،املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
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 )٨هــل قامــت الحكومــة باقتــراح أو دعــم زيــادة التعــاون الضرائبــي المــا بيــن حكومــي؟ مــا هــو موقفهــا الرســمي بشــأن
المــاذات الضريبيــة؟ ومــا هــو موقفهــا الرســمي حــول التدفقــات غيــر المشــروعة لــرأس المــال ،علــى ســبيل المثــال،
تدابيــر لوقــف التســعير التحويلــي ،مقترحــات بشــأن تقاريــر البلــد تلــو البلــد ،والتبــادل التلقائــي للمعلومــات ،واإلفصــاح عــن
ملكيــة المســتفيد؟
شــاركت مصــر فــي اجتمــاع خــاص للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي حــول «التعــاون الدولــي فــي المســائل الضريبيــة»،
فــي شــهر يونيــو  ،٢٠١٣وهــو دليــل علــى عزمهــا علــى التعــاون فــي مثــل هــذه المبــادرة .وفــي هــذا االجتمــاع ،اتفقــت
مصــر مــع الــدول المشــاركة األخــرى علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون الدولــي فــي المســائل الضريبيــة ،وعلــى الــدور
الهــام الــذي يمكــن أن تقــوم بــه األمــم المتحــدة فــي مكافحــة التهــرّ ب مــن دفــع الضرائــب والتهــرّ ب الضريبــي الدولــي .ومــن
بيــن التوصيــات التــي وافقــت عليهــا مصــر ،كان اقتــراح ق ّدمــه الســيد تومــاس نيــل ،مــن المفوضيــة األوروبيــة لمكافحــة
التهــرب الضريبــي والتهــرب مــن دفــع الضرائــب؛ والتــي تشــمل مكافحــة المــاذات الضريبيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد
قامــت بتأييــد اقتــراح مجموعــة الـــ ٧٧المتعلّــق بتحويــل «لجنــة الصــادرات» إلــى هيئــة حكوميــة دوليــة التــي مــن شــأنها
أن توفــر للبلــدان الناميــة فــرص متكافئــة مــن خــال وجــود «صــوت متســاو» مــع الــدول المتق ّدمــة.21
 )٩هــل قامــت حكومتكــم باقتــراح أو دعــم سياســات ضريبيــة عالميــة كضريبــة التبــادالت الماليــة ،مثـاً؟ إذا كان األمــر
كذلــك ،يرجــى تحديــد مــا هــو شــكلها .وإذا لــم يكــن كذلــك ،يرجــى توضيــح طبيعــة اعتراضهــا .هــل تشـ ّكل عائــدات هــذه
الضرائــب (إذا كانــت موجــودة) جــزءاً اإليــرادات العامــة ،أم أنهــا مخصصــة لقطاعــات أو برامــج محــددة؟ فــي هــذه الحالة،
مــا هــي تلــك البرامــج؟
ال ،لــم يتــم اقتــراح أو دعــم سياســات ضريبيــة دوليــة ،خوفـا ً مــن إغضــاب المســتثمرين ،كمــا هــو مبيــن أعــاه مــع ضريبــة
األرباح الرأســمالية.
 )١٠هــل دخلــت حكومتكــم طرفـا ً فــي اتفاقيــات اســتثمار أو تجــارة عالميــة تحــد مــن قــدرة البلــد علــى فــرض الضرائــب،
أو قــدرة البلــدان الشــريكة علــى فــرض الضرائــب؟ هــل هــي طــرف فــي عقــود اســتثمارية أو تنــازالت تحــد مــن قــدرة
الحكومــة علــى فــرض الضرائــب علــى شــركات أو قطاعــات معيّنــة؟ مــا هــي التدابيــر (إن وجــدت) التــي اتخــذت للتخفيــف
مــن آثــار هــذه القيــود علــى بلدكــم (أو البلــدان األخــرى) فــي القــدرة علــى جمــع المــوارد الكافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا فــي
مجــال حقــوق اإلنســان؟
ّ
ينظــم القانــون رقــم  ١٨٦لعــام  ١٩٨٦االعفــاءات الضريبيــة الخاصــة بالمســتثمرين األجانــب وبعــض القطاعــات .وتشــمل
هــذه القطاعــات نشــاطات وزارة الدفــاع المتعلّقــة بالتصنيــع الحربــي لغــرض التس ـلّح أو أي نشــاط فــي إطــار «األمــن
القومــي» .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن مصــر هــي طــرف فــي عــدد مــن منظمــات التجــارة الحــرة ،بمــا فــي ذلــك الســوق
المشــتركة لشــرق وجنوب أفريقيا ( ،)COMESAﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ( ،)GAFTAاالتحاد األوروبي،
الســوق المشــتركة الجنوبيــة ( ،)Mercosurالمنظمــة األوروبيــة للتجــارة الحــرة ( ،)EFTAاتفاقيــة أغاديــر ،واتفاقيــة
تجــارة حــرة مــع تركيــا .كمــا و ّقعــت مصــر حوالــي  ١٠٠معاهــدة اســتثمار ثنائيــة ،وفقـا ً لســجالت األونكتــاد .22وتتض ّمــن
هــذه االتفاقــات إعفــاءات جمركيــة علــى العديــد مــن الــواردات القادمــة مــن الــدول الموقعــة ،وعلــى االســتثمارات التــي
يقــوم بهــا األجانــب مــن الــدول التــي وقعــت معاهــدات االســتثمار الثنائيــة مــع مصــر .وهــذا يترجــم فــي انخفــاض نســبة
الجمــارك إلــى إجمالــي اإليــرادات الضريبيــة مــن  ٪١٧.٦فــي  ٢٠٠٤/٢٠٠٣إلــى  ٪٧.٦فــي  .٢٠١٣23/٢٠١٢وكانــت
التدابيــر المتخــذة للتخفيــف مــن أثــر هــذه القيــود تهــدف ببســاطة إلــى زيــادة اإليــرادات مــن مصــادر أخــرى ،بمــا فــي ذلــك
ضرائــب الدخــل والضرائــب علــى الســلع والخدمــات ،وهــو مــا يفســر الزيــادة فــي الضرائــب علــى القيمــة المضافــة فــي
الســنوات الســابقة .بالطبــع ،يمكــن لذلــك أن يش ـ ّكل عائــق أمــام قــدرة الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق
اإلنســان ،كمــا إنــه يقلــل مــن دخــل مــن هــم فــي أشــد الحاجــة لخدمــات الدولــة.

22
23

 http//:www.un.org/esa/ffd/tax2013/ITCM/Tax_newsletter6_june2013.pdf.تفاصيل هذا االجتامع موجودة عىل:
حاتم زايد وهبة خليل« ،مرص والتحكيم الدويل :حامية للمستثمر وال عزاء للامل العام» ،املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية .767099=p?/org.ecesr//:http
عبد الفتاح الجبايل« ،السياسة الرضيبية» ،مرجع مذكور سابقاً.
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اإلنفاق
 )١هــل يتــم اعتمــاد المســاواة علــى أســاس النــوع االجتماعــي ومعاييــر الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي تخطيــط
الموازنــة وتنفيذهــا؟ إذا كان األمــر كذلــك ،كيــف يتــم دمجهــا ورصدهــا؟ ومنــذ متــى؟ هــل قمتــم أنتــم أو حكومتكــم بتعقــب
أثــر هــذه المعاييــر؟ إذا كان األمــر كذلــك ،مــا هــي النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال تطبيــق هــذه المعاييــر؟
فــي مراجعــة لتخطيــط الميزانيــة لعــام  ،٢٠١١/٢٠١٠أصــدرت الحكومــة المصريــة وثيقــة تطــرح ضــرورة التوزيــع
العــادل بيــن مختلــف الطبقــات االجتماعيــة مــع أخــذ المســاواة بيــن الجنســين بعيــن االعتبــار .24وبذلــك ،تــم تقســيم الميزانيــة
المصريــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي ،الــذي أثبــت وجــود تفــاوت واســع فــي االنقســام .وتنقســم الميزانيــة المصرية إلى
أربعــة مجــاالت رئيســية هــي :األجــور ،الســلع والخدمــات ،الفوائــد ،والتضامــن االجتماعــي والدعــم والحمايــة االجتماعيــة.
وبســبب انعــدام التــوازن بيــن الذكــور واإلنــاث فــي ســوق العمــل ،فــإن تخصيــص األمــوال هــو أيض ـا ً غيــر متــوازن.
علــى ســبيل المثــال ،كان التقســيم فــي فئــة األجــور فــي ميزانيــة  ٢٠١٢/٢٠١١يســاوي  ٥٧٩٤٧٧٦٨جنيهــا ً للرجــال
مقابــل  ٣٢٢٦٨٦٥٠جنيهــا للنســاء .أمــا بالنســبة للمشــتريات الحكوميــة مــن الســلع والخدمــات ،فقــد حصــل الرجــال
علــى  ١٣٢٠٤٧٣٠جنيهــا مقابــل  ٧٨١٠٨٨٣جنيه ـا ً للنســاء .وفــي بنــد الفائــدة ،تلقــى الرجــال  ٣٠٠٠٧٣جنيه ـا ً مقابــل
 ١٥٢٢٣٢للنســاء (أي حوالــي نصــف القيمــة التــي حصــل عليهــا الرجــال) .وأخيــراً ،فــي التضامــن االجتماعــي والدعــم
والحمايــة االجتماعيــة ،حصــل الرجــال علــى  ٦٦٤٧٣١٠جنيهــا ً مقابــل  ٥٢٣٥٤٧٢للنســاء .ولــم تضــع الحكومــة أي
مــن اآلليــات للتأكــد وصــول هــذه المخصصــات إلــى المواطنيــن كمــا هــو مخطــط لهــا ،ولــم يتــم تزويــد منظمــات المجتمــع
المدنــي بــاألدوات الالزمــة للقيــام بهــذا التقييــم .عــاوة علــى ذلــك ،ال يتــم أخــذ االختالفــات االجتماعيــة واالقتصاديــة بعيــن
االعتبــار فــي تصميــم وتخطيــط الميزانيــة.
 )٢هــل تقــوم حكومتكــم بأخــذ تدابيــر التقشــف المالــي أو هــل تخطــط لذلــك ،مثــاً مــن خــال خفــض اإلنفــاق علــى
الخدمــات االجتماعيــة؟ وإذا كان األمــر كذلــك ،مــا هــي الضمانــات التــي تــم أو ســيتم تفعيلهــا للتأكــد مــن أن هــذه التدابيــر
تتفــق مــع التزامــات حقــوق اإلنســان؟ هــل هــي تخفيضــات مؤقتــة أم دائمــة؟ هــل هــي ضروريــة بمعنــى أن غيابهــا كان
ســيؤ ّدي إلــى ضــرر أكبــر فــي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للســكان؟ وهــل قامــت الحكومــة بتحديــد الحــد األدنــى مــن
محتــوى الحقــوق التــي ينبغــي أال تتأثــر؟ وهــل ترافــق الخفــض مــع التدابيــر التخفيفيــة لضمــان عــدم تأثــر الســكان الضعفــاء
والمهمشــين بشــكل غيــر متناســب؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم ،يرجــى تقديــم األمثلــة علــى بعــض تلــك التدابيــر.
لــم يتــم تخفيــض اإلنفــاق العــام علــى الصحــة والتعليــم والســكن ،كنســبة مئويــة مــن مجمــوع نفقــات الميزانيــة ،خــال
الســنوات الماضيــة فحســب ،بــل تــم وضــع إجــراء محــدد يســتهدف خفــض الدعــم علــى المــواد الغذائيــة والمنتجــات النفطيــة
الرئيســية والكهربــاء والغــاز ،مــن دون النظــر فــي بدائــل أكثــر إنصافـا ً ومــن دون أن يترافــق مــع تدابيــر تخفيفيــة .وبالرغــم
مــن أن نظــام الدعــم فــي مصــر يعانــي مــن انعــدام كبيــر فــي الفعاليــة وهــو رجعــي للغايــة ،لكنــه ال يــزال يو ّفــر الحمايــة
لمعيشــة عــدد كبيــر مــن المصرييــن الفقــراء .علــى ســبيل المثــال ،ش ـ ّكل دعــم الطاقــة نحــو  ٪٢٠مــن إجمالــي اإلنفــاق
الحكومــي فــي  ،٢٠١٢/٢٠١١و ٪١٨٢مــن اإلنفــاق العــام علــى التعليــم ،و ٪٤٠٧مــن اإلنفــاق علــى الصحــة .25وهــذا يــدل
علــى حاجــة للقيــام بإصالحــات .ومــع ذلــك ،اســتهدفت خطــط الدولــة لإلصــاح زيــادة نفقــات الغــاز المنزلي-البوتــان (تــم
رفــع الســعر ثالثــة أضعــاف بحلــول نهايــة عــام  ،)٢٠١٢وقــد ازدادت أســعار الكهربــاء بنفــس القــدر بالنســبة لألســر ،فــي
حيــن بقيــت علــى نفــس المعــدل للشــركات واالســتخدام التجــاري.
 )٣مــا هــي التدابيــر التــي تــم وضعهــا لضمــان المشــاركة الشــعبية والشــفافية وعــدم التمييــز والمســاءلة فــي تصميــم وتنفيــذ
سياســات خفــض االنفــاق ورصــد آثارهــا؟ وإلــى أي مــدى اعتمــدت هــذه علــى بيانــات مصنفــة حســب النــوع االجتماعــي
والعمــر والدخــل والمــكان وأحــدث المعلومــات عــن الفقــر؟
لــم تتخــذ أي تدابيــر لضمــان حقــوق المواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات أو رصــد التأثيــرات المتعلقــة باإلنفــاق
العــام ،وخاصــة فــي حالــة خفــض اإلنفــاق علــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم .وبالرغــم مــن أن وزارة الماليــة قــد أظهــرت
زيــادة فــي مســتويات الشــفافية فيمــا يتعلــق بالمعلومــات والنشــر ،لكنهــا قامــت بتأجيــل بنشــر الميزانيــة المقــررة للســنة
 http//:www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/وزارة املالية« ،تحليل املرصوفات وفقا ً ملوازنة الربامج املستجيبة للنوع االجتامعي عىل مستوى الخدمات»،
Mwazna2010/2011-gender10.11-pdf.
25
_ http//:eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/studyاملبادرة املرصية للحقوق الشخصية« ،دعم الطاقة يف املوازنة املرصية منوذجا ً للظلم االجتامعي»،٢٠١٢ ،
energysubsidies_ar_jan2012.pdf.
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الماليــة  ٢٠١٤/٢٠١٣مــن يوليــو  ٢٠١٣إلــى أكتوبــر  ،٢٠١٣ألســباب مرتبطــة الظــروف السياســية فــي ذلــك الوقــت.
وقــد تــم نشــر الوثائــق علــى اإلنترنــت فــور اعتمــاد الحكومــة المؤقتــة الحاليــة للتغييــرات المتعلّقــة بالميزانيــة .وقــد أ ّدت
تصريحــات مــن وزيــر الماليــة إلــى صدمــة كبيــرة ،عندمــا أشــار إلــى زيــادة فــي الميزانيــة لــن يتــم الكشــف عــن مصادرها.
ويصبــح غيــاب مثــل هــذه التدابيــر أكثــر وضوحـا ً عنــد التم ّعــن فــي مخصصــات الميزانيــة ،حيــث التفــاوت الواضــح فــي
اإلنفــاق العــام المتعلّــق بالخدمــات الصحيــة والتعليميــة فــي جميــع المحافظــات.
ومــع ذلــك ،تبــذل الحكومــة جهــوداً واضحــة فــي االســتعداد لنشــر المعلومــات الخاصــة بهــا ،ولزيــادة الشــفافية ،والســماح
للمواطنيــن بمحاســبة حكومتهــم؛ ممــا قــد يتحــوّ ل إلــى أداة هامــة بيــد المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتوضيــح
انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.

 )٤مــا هــو توزيــع النفقــات بيــن مختلــف الفئــات االجتماعيــة (مثــل النســاء والرجــال ،والمجموعــات العمريــة المختلفــة،
وببيــن الريــف والحضــر)؟ مــا هــي النســبة المئويــة مــن الميزانيــة الوطنيــة التــي تخصصهــا حكومتكــم وتنفقهــا علــى
الخدمــات الصحيــة ،والتعليــم العــام ،والرعايــة االجتماعيــة ،بالمقارنــة مــع اإلنفــاق العســكري؟
مــن خــال هــذا الســؤال ،يمكــن تســليط الضــوء علــى النفقــات الحكوميــة المخصصــة للصحــة ،أو ،بشــكل أكثــر د ّقــة ،علــى
ســوء توزيعهــا .فعــادة مــا يتــم اإلعــان عــن اإلنفــاق العــام مــن جانــب الحكومــة فــي شــكل األجــور ،والفوائــد ،وشــراء
الســلع والخدمــات ،واإلعانــات ،والمنــح ،والمنافــع االجتماعيــة  .ولكــن القيمــة النهايــة لإلنفــاق عــادة مــا تكــون غيــر
معروفــة ،وبالتالــي ،يمكننــا اســتخدام البيانــات المتعلقــة بأنمــاط اإلنفــاق مــن مختلــف الفئــات االجتماعيــة لفهــم تخصيــص
النفقــات المتعلــق بهــم .فنســبة اإلنفــاق العــام علــى الصحــة مــن الحكومــة يمثــل  ٪٢٥فــي مقابــل  ٪٧٢يتــم إنفاقهــا مــن
جيــوب المواطنيــن (الهيئــة الوطنيــة للصحــة  . )٢٠٠٩/٢٠٠٨أمــا الباقــي ( )٪٢فيتــم دفــه مــن مصــادر خارجيــة وأربــاب
العمــل فــي القطــاع الخــاص .أمــا التأميــن الصحــي فيغطــي نصــف الســكان فقــط ،حيــث يتــم العثــور علــى أدنــى النســب
المئويــة للســكان المشــمولين بالتغطيــة فــي المناطــق الريفيــة فــي صعيــد مصــر ،تليهــا المناطــق الريفيــة فــي مصــر الســفلى،
حيــث تمثــل  ٪١٩.٤و ،٪٢٤.٢علــى التوالــي .26وتنعكــس هــذه الزيــادة بشــكل أساســي ارتفاعـا ً فــي النفقــات مــن الجيــب
وانخفاض ـا ً فــي اإلنفــاق الحكومــي والمســاءلة المتعلّقــة بالخدمــات الصحيــة .وكانــت الزيــادة فــي النفقــات ملفتــة أيض ـا ً
ّ
ويمثــل اإلنفــاق علــى خدمــات المستشــفيات العامــة
بالنســبة لمــن هــم خــارج القــوى العاملــة مقابــل الذيــن يعملــون بأجــر.
 ٪٢.٢فقــط مــن مجمــوع إجمالــي اســتخدام خدمــات المستشــفيات الــذي وصــل إلــى  .٪١٥.٤والجديــر بالذكــر أن نســبة
اإلنفــاق علــى المستشــفيات الخاصــة هــو أعلــى بكثيــر مقارنــة مــع المستشــفيات العامــة لجميــع قطاعــات الســكان ،وهــو
يمثــل  ٪٦.٧بالنســبة ألفقــر شــريحة مقابــل  ٪١٤.١لألغنــى .27كمــا أن  ٪٦٥.٣٥مــن الوحــدات الصحيــة فــي القطــاع
الخــاص تحتــوي أســرة ،مقابــل  .٪٥٤.٦٥فــي القطــاع العــام  .وبشــكل عــام ،فــإن إنفــاق اإلنــاث أعلــى مــن الذكــور بحوالــي
 ،٪٢٣وهــو يمكــن تفســيره مــن خــال حقيقــة أن القطــاع غيــر الرســمي مــن االقتصــاد يســتوعب عــدداً أكبــر مــن اإلنــاث
مقارنــة بالذكــور ،وبالتالــي ،فــإن التأميــن الصحّ ــي ّ
يغطــي عــدداً أقــل مــن اإلنــاث .28إذا نظرنــا إلــى دخــل األســرة ،نجــد
أنــه بالرغــم مــن إنفــاق شــرائح الدخــل األعلــى علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة بشــكل أكبــر ،فــإن القطاعــات ذات الدخــل
األدنــى هــي أكثــر إنفاق ـا ً علــى الصحــة مــن ماليــة أســرهم بنســبة  ٪٢١مقابــل  ٪١٣.٥للشــريحة ذات الدخــل األعلــى.
أ ّمــا الشــريحة األكثــر فقــراً ،فهنــاك احتمــال أكبــر الســتخدامها المرافــق العامــة للرعايــة الصحيــة ،ومــع ذلــك نجــد أن
معظــم اســتخدامها هــو علــى الصيدليــات أو العيــادات الخاصــة .بــل هــي أيضــا أقــل قابليــة مــن غيرهــا الســتخدام مرافــق
التأميــن الصحــي ألنــه مــن المرجــح أن يكــون التأميــن فيهــا أقــل .29أمــا نســبة مــن يفتقــرون للتأميــن الصحــي فهــي أعلــى
بالنســبة لإلنــاث ،وســكان المناطــق الريفيــة ،وشــريحة الدخــل األدنــى .30وبالمقارنــة بيــن الفئــات العمريــة ،نجــد أن النفقــات
الصحيــة ترتفــع بحوالــي  ٪٤٠لــكل فئــة عمريــة ابــدا ًء مــن ســن الخمــس ســنوات .أ ّمــا أعلــى النفقــات فهــي ألولئــك الذيــن
تزيــد أعمارهــم عــن  ٦٠عامـاً ،باإلضافــة إلــى الفئــة العمريــة األقــل مــن خمــس ســنوات ،ألن الرضــع واألطفــال الصغــار
هــم فــي حاجــة إلــى رعايــة صحيــة مســتمرة.31
27
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وهنــاك تفــاوت ضخــم بيــن الخدمــات الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة .ووفقـا ً لجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة
واإلحصــاء ،32فقــد بلغــت النســبة المئويــة لألســرّ ة فــي المناطــق الريفيــة  ٪٧.٣فقــط مــن العــدد اإلجمالــي لألســرّ ة ،فــي
حيــن بلغــت النســبة المئويــة للمرافــق الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة  ٪٢٥.٣مقابــل  ٪٧٥فــي المناطــق الحضريــة.
عــاوة علــى ذلــك ،ينعكــس ســوء الخدمــات فــي توزيــع األطبــاء ،حيــث يتــم تخصيــص  ٪٣٣.٤مــن األطبــاء المعتمديــن
علــى المحافظــات الحضريــة الرئيســية الثــاث؛ القاهــرة والجيــزة واإلســكندرية ،فــي حيــن اعتمــاد  ٪٩فــي منطقــة صعيــد
مصــر ،التــي تمثــل  ٪٣٠مــن الســكان تقريبـاً .ويمكــن اعتمــاد النســبة المئويــة لنقــاط خدمــة اإلســعاف كمؤشــر آخــر لســوء
توزيــع الخدمــات بيــن المناطــق المختلفــة فــي مصــر ،حيــث يتــم تخصيــص  ٪٣٥فــي القاهــرة والجيــزة واالســكندرية،
التــي تمثــل  ٪٢١.٨مــن مجمــوع الســكان وفق ـا ً لمســح الجهــاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء  ،٢٠٠٩أمــا فــي الصعيــد،
فــإن نســبة نقطــات خدمــة اإلســعاف تشـ ّكل  ٪٢٠.٣مقابــل  ٪٢٨.٩مــن الســكان ،وتحظــى مصــر الســفلى بنســبة ٪٣٢.٣
لخدمــة  ٪٤٤.٥مــن الســكان .33هــذه األرقــام التــي تشــير إلــى ســوء تخصيــص المــوارد الصحيــة ،تعكــس فــي األســاس
الميزانيــه الصغيــرة المخصصــة لذلــك .فوفقـا ً لميزانيــة الحكومــة للســنة الماليــة  ،٢٠١٤/٢٠١٣فــإن نســبة الموازنــة العامــة
المخصصــة للصحــة هــي  ،٪٤.٠٢وللتعليــم  ،٪٩.٩٢وللحمايــة االجتماعيــة  ،٪٢٣.٥مقابــل  ٪٣.٧٩للدفــاع .ومــع ذلــك،
«تتــراوح التقديــرات المتعلقــة باالقتصــاد العســكري بيــن  ٥و ٪٤٠مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،مــع عــدم وجــود أرقــام
دقيقــة متوفــرة بســبب اإلعفــاءات مــن الرقابــة « (الورقــة المشــتركة المق ّدمــة للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
المراجعــة الدوريــة لمصــر ،٢٠١٣ ،ص .)١٢
 )٥مــا هــي النســبة المئويــة مــن الميزانيــة الوطنيــة التــي تذهــب لخدمــة الديــن؟ وهــل ي ّتفــق مســتوى المدفوعــات مــع
اإلنفــاق المطلــوب لالمتثــال بالتــزام حكومتكــم بحقــوق اإلنســان؟
فــي الميزانيــة الوطنيــة  ،٢٠١٤/٢٠١٣بلغــت النســبة المخصصــة لســداد الديــون المحليــة واألجنبيــة حوالــي الـــ.٪١٤.٠
ومــن الجديــر بالذكــر أن الميزانيــة شــهدت مخصصــات منخفضــة جــداً فــي أهــم القطاعــات؛ بمــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم
واإلســكان والميــاه والصــرف الصحــي والضمــان االجتماعــي .وهــي تتعــرّ ض للنقــد أيضـا ً بســبب التخفيضــات فــي دعــم
المــواد الغذائيــة وتزايــد اللجــوء الضرائــب الرجعيــة غيــر المباشــرة .ويمكــن توضيــح ســوء تخصيــص األمــوال فــي
الميزانيــة مــن خــال اإلشــارة إلــى أن الميزانيــة المخصصــة لســداد خدمــة الديــون الخارجيــة والمحليــة هــي أعلــى مــن تلــك
المخصصــة لقطاعــي الصحــة والتعليــم مجتمعيــن .وبالتالــي ،فــإن مســتوى اإلنفــاق المخصــص لهــذه القطاعــات ال يكفــي،
بالقيــاس مــع مــدى امتثــال الحكومــة بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
ومــن خــال التفــاوض مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة ،تضــع الحكومــة المصريــة عــدداً مــن المســائل فــي مــكان خطــر؛
بمــا فــي ذلــك التزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،والتزامهــا الحــد مــن انتهــاك الحقــوق األساســية فــي الفتــرة
االنتقاليــة ،والنســبة المتكاثــرة مــن الميزانيــة التــي ســوف تذهــب لســداد الديــون .وفــي نهايــة المطــاف ،كانــت نتيجــة هــذه
المفاوضــات الناقصــة أنــه تــم تقييــد الحكومــة بموجــب واجباتهــا المتعلّقــة بســداد الديــون وهــي غيــر قــادرة علــى أداء
واجباتهــا تجــاه مواطنيهــا.
 )٦ما هو تقييمكم لقدرة الحكومة على جباية الضرائب ،وإدارة الخزينة ،وتنفيذ الميزانية ،والمحاسبة والتدقيق؟
تعانــي قــدرة مصــر مــن النقــص مــن ناحيتيــن أساســيتين :األولــى فــي الوصــول إلــى األســر الضعيفــة ،لتحديــد مــن هــم فــي
أشــد الحاجــة لإلعفــاءات الضريبيــة أو أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدة أو الدعــم مــن خــال التحويــات النقديــة أو
غيرهــا .وثمــة مشــكلة رئيســية مــع أي حــل قيــد الدراســة فــي الوقــت الحالــي وهــي عــدم قــدرة الحكومــات علــى الوصــول
إلــى األســر الضعيفــة ،و ضعــف القــدرات المؤسســية التــي تتــرك اإلعانــات فريســة للفســاد والســرقة .وهنــاك مشــكلة
إداريــة مســتمرة يجــب معالجتهــا أوالً ،ســواء أكان ذلــك مــن خــال البطاقــات التموينيــة أو التحويــات النقديــة.
ويمكــن للبطاقــات الذكيــة أن تكــون وســيلة جيــدة لتوزيــع اإلعانــات علــى المســتفيدين .ولكــن نجــاح نظــام البطاقــات
الذكيــة ســيعتمد علــى قــدرة الدولــة علــى إدارة وتشــغيل هــذا النظــام .حتــى اآلن ،هنــاك شــكوك كبيــرة حــول قــدرة الدولــة
علــى إدارة هكــذا نظــام ،كالبطاقــات التموينيــة للســلع الغذائيــة .وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن األســر األكثــر
ضعفـا ً تعانــي مــن عــدم إمكانيــة الحصــول علــى بطاقــات التموينيــة ،أو عــدم حصولهــا علــى الكميــات الكافيــة مــن الســلع
32
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المدعومــة مــن خــال البطاقــات التموينيــة الخاصــة بهــا .وقــد أظهــر تقريــر أجــراه مرصــد الغــذاء المصــري ،وهــو هيئــة
تابعــة لمجلــس الــوزراء ،علــى  ١٠محافظــات ،أن متوســط  ٪٢٠.١مــن األســر الضعيفــة ال تحمــل البطاقــة التموينيــة
لألغذيــة المدعومــة .وترتفــع هــذه األرقــام فــي محافظــات القاهــرة ( )٪٣٦.٩واإلســكندرية ( .34)٪٣٢.١وال تحتــوي خطــة
الحكومــة علــى أي إشــارة إلــى أن عــدم الكفــاءة هــذا لــن يتكــرر فــي اإلصــاح علــى الدعــم علــى الوقــود والغــذاء ،هــذا
فــي حــال توفيــر البطاقــات الذكيــة للمزارعيــن أو الســائقين أو األســر ،أو حتــى فــي حــال التخطيــط للتحويــات النقديــة
كتدبيــر تخفيفــي.
وثانيـاً ،هنــاك نقــص فــي قــدرة مصلحــة الضرائــب علــى تحصيــل الضرائــب بكفــاءة .فالقطــاع غيــر رســمي كبيــر ،وهــو
ينمــو باســتمرار ،مــا يعنــي أن القاعــدة الضريبيــة المفترضــة هــي أضيــق بكثيــر مــن اإليــرادات الضريبيــة المحتملــة .أمــا
محــاوالت التفكيــر فــي ســبل تشــجيع القطــاع غيــر الرســمي للتســجيل أو دفــع الضرائــب ،حتــى فــي شــكل حوافــز ضريبيــة
أو معــدالت ضريبيــة منخفضــة ،فقــد كانــت قليلــة ،إن وجــدت.
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