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 اإليرادات الضريبية محرك للتنمية المستدامة  
 بين مصر وفرنسا  دراسة مق ارنة

 
 (2)أماني السيد البري  -(2)طارق عبد العال حماد -(1)سمر شكرى محمود شاهين

 جامعة عين شمس ، ( كلية التجارة2مصلحة الضرائب المصرية  (1
 

 المستخلص  
 راداتامة ألنها توفر للحكومات اإليتعتبر اإليرادات الضريبية ضرورية للتنمية المستد

كذلك و الخ ،  000الفقر وتقديم الخدمات العامة  من المستقلة لإلستثمار في التنمية، والحد
 زيادة قدرة الدولة علي اإلستجابة إلحتياجات مواطنيها.

دول منظمة أكدت العديد من الدراسات الحديثة أن مساهمة اإليرادات الضريبية ل
 ناتج المحليقد تخطت أكثر من ثلث ال ؛؛ وعلي رأسها فرنساادي والتنميةالتعاون اإلقتص

ومنها  ، في حين يصل هذا المعدل إلي النصف في البلدان الناميةاإلجمالي لهذه الدول
 التحديات التي تعوق القيامالتي يجب أن تعمل علي زيادة الدخل الضريبي ومواجهة  مصر
 بذلك.

،  "دولة الرفاه"في تحقيق  ة دور اإليرادات الضريبية توضيح أهمي الدراسة إلى تهدف
،  المجتمعية يةاقتصاديات سوق ذات بعد اجتماعي ونظم متكاملة للرعاوالتي تعني ببناء 

 الختبار؛ المناسبة اإلحصائيةواالختبارات  التحليلي الوصفي المنهج الباحثون  استخدم وقد
 البسيط الخطي االرتباط معامل :منها الدراسة تساؤالت على ولإلجابة الفرضيات صحة

Correlation Coeffiicent analysis اإلنحدار وتحليل بيرسون؛ ارتباط معامل باستخدام 
 برنامج استخدام تم كما الصغرى؛ المربعات طريقة باستخدام simple regression  البسيط

Spss Version 15 طريقة واستخدام المتغيرات جميع بإدخال المتعدد اإلنحدار تحليل فى 
 Independent t المستقلة للمجموعات ت اختبار ون الباحث استخدم وقد الصغرى، المربعات

test وقد أوضحت النتائج اآلتى :  الدراسة، متغيرات في وفرنسا مصر بين الفرق  لمعرفة 
وكال من االيرادات الضريبية وجود عالقة ارتباط طردية دالة احصائيا بين  فرنسا: .1

متوسط العمر المتوقع عن  –الناتج المحلي االجمالي  –ات ثاني اكسيد الكربون انبعاث
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نصيب الفرد  – الصحي الجاري االنفاق  –ارس االبتدائية نسبة الملتحقين بالمد - الوالدة
 .نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي –من االنفاق الصحي الجاري 

اتج وكال من النااليرادات الضريبية يا بين وجود عالقة ارتباط طردية دالة احصائ مصر: .2
االنفاق نصيب الفرد من  – الصحي الجاري االنفاق  -نسبة الفقر  –المحلي االجمالي 
 .االجماليالناتج المحلي نصيب الفرد من –الصحي الجاري 

اإلقتصاديات  يتعين علي: أهمها توصيات عدة الى الدراسة خلصت ذلك ضوء في
يحقق  ، بماواالجتماعية البيئيةو  المالية االستدامة ضمانعلي  ن تعملأ ؛الناشئة ومنها مصر

 .تهمهم التي األبعاد وفق الناس حياة وتحسين التصاعدي االجتماعي الحراك فرص توسيع
نفاق اإل –معدل التغطية  – جودة التدابير الضريبية – الجهد الضريبي :المفتاحية الكلمات
 الحكومي

 مقدمه البحث
ع منمو في األهمية الضريبية هي أهم عنصر في اإليرادات المحلية ، وهي تاإليرادات 
ميسر تقدم الضرائب ترياق إلعتماد البلدان النامية على التمويل الخارجي التطور الدولة، 

وتعزز  لدولةلوتوفر اإلعتماد المالي واإلستدامة الالزمة لتعزيز النمو، كما تقوي األداء الفعال 
 بين الحكومات والمواطنين، الضرائب تساعد أيًضا في بناء دول فعالة العقد اإلجتماعي
 , OECD (2008) وخاضعة للمساءلة

مية النا تقدر التحليالت األولية فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدان
يادة ز فجوة التمويل هذه عن طريق تريليون دوالر سنوًيا. سيتعين سد الكثير من  2.5بحوالي 

ق ستثمارات القطاع الخاص في اإلستدامة، األمر الذي يتطلب سياسات ضريبية مناسبة لخلا
ا في ت، بمالحوافز السعرية المطلوبة، ومع ذلك فإن البلدان النامية األكثر إحتياًجا لإليرادا

 رائبذلك الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، غالًبا ما تواجه أشد التحديات في جباية الض
((World Bank , 2020 . 
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ة يزال العديد من البلدان تكافح من أجل تحصيل عائدات كافية لتمويل خطط التنميال
، عياإلجتمااإلفتصادية واإلجتماعية والبيئية، للوصول إلي تحقيق معدالت أعلي من الرفاه 

ادة ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي زي15لذا يجب على البلدان التي تجمع ضرائب أقل من 
 وى منتحصيل إيراداتها من أجل تلبية اإلحتياجات األساسية للمواطنين والشركات؛ هذا المست
ام المستد الضرائب هو نقطة تحول مهمة لجعل الدولة قابلة للحياة ووضعها على طريق النمو

World Bank June 9, 2021 ) ). 

 
 مشكله البحث

إلى مواكبة العصر ، والذي  - ومن بينها مصر – تسعي العديد من الدول النامية
، وحيث أن معظم الدول المتقدمه اإلستدامه فى جميع مناحى الحياة يعنى بتحقيق

ية والمؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم المتحده باتت تدعم مسارات حكومات الدول النام
 ء عنى كافة المستويات، سواالرامية إلى تحسين الرفاه المجتمعيه والتخلص من الفقر عل

واإلجتماعية، تحسين ظروف ، توفير خدمات الرعاية الصحية طريق: النهوض بالتعليم
، أة ستوى دخل الفرد، تمكين المر ، تحسين ممحاربة البطاله ،ر السكن الالئق، توفيالمعيشة

  تحقيق المساواة بين الجنسين.
إلاى  حياث وصال 2018ستمرار تباطؤ معدل النمو االقتصاادي العاالمي فاى عاام امع و 
، حيااااث أدى  COVID-19تااااأثرا بجائحااااة  %2.6 إلااااى 2019فااااى عااااام  وتراجعاااات،  3.6%

ضاااعف معااادالت االساااتثمار فاااي اقتصاااادات األساااواق الصااااعدة والبلااادان النامياااة إلاااى تراجاااع 
إمكانيات النمو المحتملة، ويمثل تراكم الديون أحاد ماواطن القلاق الاذي قاد يجعال مان الصاعب 

عدة والبلااادان النامياااة االساااتجابة للتطاااورات السااالبية، وتمويااال قتصاااادات األساااواق الصاااااعلاااى 
فكاان مان الضاروري إجاراء إصاالحات مان أجال المستدام ،  االستثمارات الالزمة لتعزيز النمو
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تعزيااز اسااتثمارات القطاااع الخاااص ونمااو اإلنتاجيااة، الساايما فااي البلاادان منخفضااة الاادخل التااي 
 .)تقرير البنك الادولى 21وائل العقد األول من القرن تواجه اليوم تحديات أكبر مما القته في أ

2018) . 
كمااا تسااعي حكومااات الاادول الناميااة إلااى وضااع إسااتراتيجيات تقااوم علااي تااوفير مصااادر 

ق حياث أن التنمياة المساتدامة هاي السابيل الوحياد لتحقيا - التمويل من أجل التنمية المساتدامة
و وضااع باارامج التنميااة االقتصااادية الشاااملة هاا الرفاهيااة واالرتقاااء بااالمجتمع ، وأن العماال علااى

 ماان أهاام هااذه اإلسااتيراتيجيات تعبئااة – الهاادف الرئيسااي للاادول المتقدمااة والناميااة علااى السااواء
 الموارد المالية للدولة من خالل زيادة اإليرادات الضريبية وإدارتها بشكل جيد.

 ات التاااي تحتاجهاااا الااادولتااارتبط الضااارائب ارتباًطاااا جوهرًياااا بالتنمياااة، حياااث تاااوفر اإلياااراد
 لتعبئااة الماااوارد وتعزياااز البنياااة التحتياااة الوطنياااة؛ هناااك مفهاااوم خااااط  رئيساااي وهاااو أن التنمياااة
يمكاان تمويلهااا بالكاماال ماان خااالل ااتخاااذ إجااراءات صااارمةا بشااأن الممارسااات الضااريبية مثاال 

بلاااج إجماااالي ، ي 2019لعاااام  تآكااال القاعااادة وتحويااال األربااااق ؛ وفًقاااا لتقاااديرات األمااام المتحااادة
 -مليااار دوالر أمريكااي  100اإلياارادات المفقااودة بساابب تآكاال القاعاادة وتحوياال األرباااق حااوالي 

رفااه الوهو مبلج كبير ولكنه غير كااف  تقريًباا لتمويال تنفياذ أهاداف التنمياة المساتدامة وتحساين 
التاي هاي  من المحتمل أال تعود هاذه اإليارادات إلاى تلاك البلادان المجتمعي؛ عالوة على ذلك 

 ((UN report , 2019 في أمس الحاجة إلى أموال للتنمية.
وتظهر أرقام المؤسساات الدولياة أن إجماالي مسااعدات التنمياة علاي مساتوي العاالم تبلاج 

مليااون دوالر منهااا إلفريقيااا بينمااا تخساار األخياارة وحاادها  27مليااون دوالر ساانويا، يااذهب  130
الضااااريبية الخاطئااااة، حيااااث تتنااااافس هااااذه الاااادول  مليااااون دوالر ساااانويا نتيجااااة الممارسااااات 90

إلعطاااء محفاازات ضااريبية أكباار لإلسااتثمار األجنبااي المباشاار، مااا يضااي  مصاادر هاادر آخاار 
 (. 2019) الخالدي .  يضعف من قدرة هذه الدول على توفير التمويل إلغراض التنمية
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نويًا من قدر معهد األمم المتحدة ألبحاث التنمية اإلقتصادية أن العالم يخسر سو 
كما قدرت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية ، بليون دوالر 500التجنب الضريبي 

 OECD مليار دوالر 240إلى  100أن حجم التهرب الضريبى الدولى عالميا يتراوق ما بين 
ي سنويا ، مما استوجب معه اإلتجاه نحو الشراكة متعددة األطراف من خالل التبادل اآلل

ة هي يبية بداّل من تبادل المعلومات حسب الطلب، ونظرّا إلن الدول الناميللمعلومات الضر 
ا في العادة أكثر تأثرّا من الدول المتقدمة بفقدان عوائدها الضربية بسبب ضعف أوضاعه

 أن تخرط الدول النامية بأجندة الضريبة العالمية OECDاإلقتصادية، لذا تحاول منظمة 
 اتهم نحو التنمية المستدامة وتحسين الرفاة المجتمعيةلتتأكد من مساعدتهم في أحتياج

 لشعوبهم.
 

 أسئلة البحث
دامة لمستالتعزيز أهداف التنمية  ت الضريبية محورَا هاماَ ما إمكانية أن تمثل اإليرادا

 وتحقيق الرفاه اإلقتصادي واإلجتماعي ؟
 وينبثق من التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية منها :

الضريبية إلي تحقيق معدالت  تعبئة اإليراداتن أن يؤدي تحسين يمك إلي إي مدي .1
 ؟وفرنسا  في مصر للتنمية المستدامةأعلي 

يمكن أن ينعكس مصر وفرنسا الضريبية بين  حجم اإليراداتالتباين في إلي إي مدي  .2
 ؟  التنمية المستدامةعلي مستوي 
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 أهداف البحث
 مصر في المستدامة للتنمية أعلي التمعد تحقيق فى الضريبيه اإليرادات دور تحليل -1

  .وفرنسا
 وفرنسا ، نامية لدولة كنموذج مصر بين الضريبية اإليرادات حجم في التباين دراسة -2

  .المستدامة التنمية مستوي  علي نعكاساتةوا متقدمة لدولة كنموذج
 

 فروض البحث
تنمية تحقيق أهداف الالضريبيه فى اإليرادات لما كان هدف البحث دراسه دور 

فأن البحث يقوم على اختبار مااادى صحه الفروض  المستدامة في كل من مصر وفرنسا
 ة:التالي

الضريبية وتحقيق اإليرادات توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية بين  االول: فرضال
 في مصر وفرنسا. التنمية المستدامة

 التنميةلضريبية وتحقيق ااإليرادات يوجد أثر ذات داللة إحصائية بين  :الثاني فرضال
 .في مصر وفرنسا المستدامة

 

 حدود البحث
،  2020حتى  2011على الفتره الزمنيه من سنه  بالتركيز فى بحثنا قمنا :ةالحدود الزمني

ان  ، كماُتمكنا السالسل الزمنية من إجراء التحليل الوصفي المقارن بين مصر وفرنسا حيث 
 .ستخالص داللتهااى طبيعه المتغيرات و ه للوقوف علهذه الفتره ستكون كافي
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لة كنموذج لدو  -الضريبية في مصر اإليراداتدراسة ب قام الباحثون  :ةالحدود المكاني
 لك معذ. مع مقارنة التنمية المستدامةوفعاليتها في توفير الموارد المالية لتحقيق   -نامية

 من تجارب هذه الدول.الدول المتقدمة في اإلتحاد األوروبي مثل فرنسا ، لألستفادة 
 

 منهج البحث
اختبار ت التحليلي )المقارن( منها:  الوصفى المنهج الدراسة على استخدام عتمدتا 

يرات وفقا لمتغ بين مصر وفرنسا التباين لتحليل Independent t testللمجموعات المستقلة 
من  خالل الفترة كذلك تم اإلستعانة ببيانات السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، الدراسة

، وتم إستخدام تحليل األنحدار البسيط ( ؛ وذلك لتحقيق أهداف الدراسة2020 – 2011)
simple regression إلختبار صحة فروض الدراسة . 

 

 أهميه البحث
تكمن اهميه هذا البحث في تسليط الضوء على اداه من اهم ادوات السياسه الماليه 

 يةاإليرادات الضريبالنظام الضريبى وهى  مخرجاتاحد  للدوله وهى الضرائب ودراسه تأثير
حسين زيادة قدرتها علي ت، و  اإلنمائيةلتحقيق أهدافها (  مصرلمساعده الدولاه الناميه ) 

 لمواطنيها.  والبيئة الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية
 

   والمف اهيم  المصطلحات
إليرادات االضريبية الفعلية إلى  تأي أن نسبة اإليرادا:  ”Tax effort“ الجهد الضريبي 

 مما يستوجب معه العمل علي زيادة هذه اإليرادات ؛الضريبية المحتملة ليست منخفضة
(Torgler, B., 2011)  
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طريق  في بعض الدول قد تعني تدابير لزيادة اإليرادات عن :جودة التدابير الضريبية
الممتثلون من معالجة التشوهات فرض ضرائب إضافية بسهولة بحيث يتمكن دافعو الضرائب 

 د علىوالتفاوتات القائمة ؛ على العكس من ذلك ففي دول أخري تشمل التدابير تقليل اإلعتما
 (.(Candau, F., Le Cacheux, J. (2017) . الضرائب التجارية
 نسب مساهمة اإليرادات الضريبية إلي إجمالي إيرادات العامة % :  معدل التغطية

Candau, F., Le Cacheux, J. (2017))) 
 

 الدراسات السابقه
 التنمية تحقيق في الضريبية السياسة فعالية( ." 2014) عفيف, الحميد عبد -1

باحث حيث أبرز ال ،ا  (2012 – 2001)  الفترة خالل الجزائر دراسة حالة المستدامة
ئق العوا تحديد، مع دور السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها
تقييم ، ثم قام بعرض التي تحول دون تحقيق السياسة الضريبية لألهداف المنوطة بها

 السياسة الضريبية في الجزائر ومعرفة مدى فعاليتها في تحقيق مختلف أبعاد التنمية
 ريبيةالسياسة الضاإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، وتوصلت الدراسة إلي: أن  المستدامة
در المصإنها تعتبر  فّعال في تحقيق مختلف أبعاد التنمية المستدامة، فكمابشكل  تساهم

 يإلقتصادا النمو تحقيق في هاماّ  دوراّ  تلعب نهاالرئيسي لتمويل األعباء العامة للدولة، فإ
قتصادية مثل التضخم والكساد، إضافة إلى مساهمتها ختالالت اإلومعالجة مختلف اإل

كذا ، و الّ رفع القدرة الشرائية واالنحياز إلى الطبقات األقل دخالعادل للدخول و  في التوزيع
 من التلوث. حماية البيئة والحد
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 فى المستدامة التنمية على الضريبى التهرب ." تأثير (2014) محمود الرحمن، عبد 2
 التنمية علي الضريبي التهرب تأثير مدي علي التعرف إلى الدراسة هذه هدفت األردن"،

 – اإلجتماعية – التعليمية - الصحية)  مجاالتها جميع في اإلردن ىف المستدامة
 سلبي تأثير هناك، وتوصلت الدراسة إلي: ( الخ......- األمنية – الثقافية – اإلقتصادية
 التهرب يؤدي حيث األردن، في المستدامة التنمية علي الضريبي للتهرب ومدمر
 المعيشة مستوي  وتدني لتعليميةوا الصحية الخدمات مستويات تدني إلي الضريبي
 وركائزها الدولة بنية إضعاف في الضريبي التهرب دور إلي باألضافة هذا للمواطنين،
 يعزي  منها جزء الضريبي التهرب أسباب أن، كما واألمنية واإلقتصادية السياسية
 بسياساتها والمتعلقة الحكومية، للجهات يعزي  اآلخر والجزء األموال، رؤوس ألصحاب

 .والمجتمعية والسياسية واإلقتصادية المالية قوانينها و تشريعاتهاو 
3- Michael Keen, Joel Slemrod , (2017) . " Optimal tax 

administration ", التدخالت ألثر موجز مقياس هدفت هذه الدراسة إلي وضع 
 لهذه السلوكية ، وكذلك اإلستجابةالضرائب إيرادات تحصيل مرونة علي اإلدارية

ضرورة التوازن  -: من قبل منشآت األعمال، وتوصلت الدراسة إلي لتدخالتا
وة عدم اإللتزام من األمثل بين السياسة الضريبية والتدابير اإلدارية من أجل تقليل فج

، وذلك من خالل العمل علي تخفيض تكالي  اإلدارة ، إلى جانبقبل الممولين
على مرونة الدخل  سعر الضريبة يؤثرتغيرات  -توافر دليل لتنفيذ هذه السياسات. 

، حيث يسعي تجابة السلوكية للممولين، مما ينعكس علي األسالخاضع للضريبة
، وبالتالي تفقد الضريبة قيمتها ء بعض اإليرادات الخاضعة للضريبةالبعض إلي إخفا

 اإلجتماعية وتقل مساهمتها في اإلنفاق العام.
4- Shim, Chung jin ;Kim, Yu- Chan , (2017) . "The Function of 

Tax Administration and Conceptual Framework",Korea Tax 
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Researsh Forum,  الضرائب إدارة وظيفة كفاءة هدفت هذه الدراسة إلي: تعزيز 
الضرائب وغيرهم من  لدافعي مفيدة معلومات ، من خالل توفيرالوطنية بكوريا الجنوبية

، اوالشفافية والكفاءة العدالةان الضرائب بما يحقق مبادئ الوكالت اإلدارية المهتمه بشئو 
الالزمة ألغراض  الخارجية اإلدارة أو اإلشراف لجنة دور إلي جانب اإلهتمام بتوسيع

العادلة، وتوصلت هذه  الضرائب لتحقيق الضريبية اإلدارة في زيادة الثقة ، بهدفالرقابة
 إيرادات نمو معدل أن إال اإلجمالية، ضريبةال إيرادات ازدياد من الرغم الدراسة إلي: على

 دافعي من ، ألن العديدوتتزايد حاالت التهرب الضريبي يتناقص السنوي  الضريبة
 لإلدارة اإلجتماعية بالوظيفة دراية على الخارجيين ليسوا المصلحة وأصحاب الضرائب
 بوظيفة الخاص اإللكتروني الموقع محتويات للضرائب ، ويرجع ذلك إلي أن الوطنية
الضريبية  اإلدارة لوظيفة المفاهيمي مؤكدة، كما أن اإلطار غير الوطنية الضريبية اإلدارة
 المصلحة.  أصحاب إلى صحيح بشكل توصيله يتم ال

5- Ioana-Laura Țibulcă,(2021) . "The impact of the COVID-19 

pandemic on tax revenues in the EU "  
 في األعضاء للدول الضريبية لإليرادات ومحدثة دقيقة قعاتتو  تقديم إلى الدراسة هدفت
، حتي تستطيع الحكومات 2022-2020 للفترة دولة 27 عددها البالج األوروبي اإلتحاد
: ، أظهرت نتائج الدراسةCOVID-19 السلبية الناتجة عن جائح اإلقتصادية اآلثار مواجهة
 طفي  بانتعاش تاله توقعات ،2021 و 2020 عامي في الضريبية اإليرادات في انخفاًضا

 الدول معظم كانت لو األوروبي، وحتى االتحاد في األعضاء الدول لمعظم 2022 عام في
 تحقيق على قادرين يكونوا فلن ،2022 عام بحلول األوروبي يتعافون  االتحاد في األعضاء
 .ة الصحي األزمة بدء قبل 2019 عام في كما اإلقتصادية للنشاط المستويات نفس
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 اإلطار النظري
 الناتج إلى الضريبة نسبة Policy Makers  Taxالسياسة الضريبية صانعو يستخدم

 فضلأ مقياساً  تقدم ألنها أخرى  إلى سنة من الضريبية اإليرادات لمقارنة اإلجمالي المحلي
 عترتف مئوية؛ كنسبة البسيطة، بالمبالج مقارنة وانخفاضها الضريبية اإليرادات الرتفاع

 النسبة ولكن اإلجمالي، المحلي الناتج من أسرع عام بشكل وتنخفض الضريبية إليراداتا
 .النمو في الشديدة التقلبات باستثناء نسبًيا ثابتة تظل أن يجب

 من وذلك في كل من مصر وفرنسا؛ اإلقتصادية التحليالت بعض بإجراء ثون الباح قام
 وتطور هذه الدولة إيرادات إجمالي الضريبية إلي اإليرادات مساهمة نسب تتبع خالل

 فترات زمنية متتالية. خالل اإليرادات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
 أوال: اإليرادات الضريبية في مصر:

، العربية مصر لجمهورية المحلية للموارد مصدر أهم الحكومية الضرائب عائدات تشكل     
الت لنسبة لإليرادات العامة للدولة؛ حيث تصل معدكما إنها تتمتع بأهمية نسبية كبيرة با

ب لضرائتغطية اإليرادات الضريبية لإليرادات العامة إلي نسب مرتفعة، بينما تمثل إيرادات ا
ولي حددة البنك الد من الناتج المحلي اإلجمالي نسب منخفضة مقارنة بالمستوي الذي كنسبة
دولة قابلة للحياة ووضعها على طريق ليكون نقطة تحول مهمة لجعل ال -٪ 15أقل من  -

 .النمو
عند رصد التطورات التي حدثت في اإليرادات العامة والضريبية لمصر نتيجة      

 لإلصالحات التي تمت، يتضح أن هناك عالقة طردية بين كاَل من اإليرادات الضريبية مع
ول ية في المقام األاإليرادات العامة؛ مع إعتماد الدولة المصرية علي اإليرادات الضريب

 لتمويل موازنتها.   
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، المصرية الضريبية وغير الضريبية فيما يلي جدول يوضح تطور هيكل إيرادات الدولة
(، ي إيرادات الدولة ) معدل التغطيةمع حساب نسب مساهمة اإليرادات الضريبية إلي إجمال

 إلي 2012الفترة من ك خالل من الناتج المحلي اإلجمالي، وذل ٪وعرض إيرادات الضرائب 
2022  

لناتج تطور هيكل اإليرادات العامة والضريبية ونسب إيرادات الضرائب إلي ا: (1جدول رقم )
 2022:  2012المحلي اإلجمالي بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من 

 األرقام )بالمليار جنية(  

إجمالي  السنوات
 اإليرادات

اإليرادات 
 الضريبية

الضرائب 
إلي 

جمالي إ
اإليرادات 

)٪( 

اإليرادات 
غير 

 الضريبية

إيرادات 
الضرائب ٪ 

الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

2012/2013 350.32 251.12 71.7 99.2 12.38% 
2013/2014 456.79 260.29 57.0 196.5 13.50% 
2014/2015 548.63 364.29 66.4 184.34 12.50% 
2015/2016 622.28 422.43 67.9 199.85 13.00% 
2016/2017 649.2 462 71.2 187.2 13.30% 
2017/2018 821.1 629.3 76.6 191.8 14.20% 
2018/2019 976.6 759.9 77.8 216.7 13.80% 
2019/2020 1,134.4 856.6 75.5 277.8 12.70% 
 %14.10 241 82.8 1157 1,398.0 2020/2021تقديرات 
 %14.50 221 82.3 1028 1,249 2021/2022تقديرات 

 المصرية المالية وزارة بيانات :المصدر
https://data.albankaldawli.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locat 
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عند رصد التطورات التي حدثت في اإليرادات العامة والضريبية لمصر نتيجة 
مع  يرادات الضريبيةلإلصالحات التي تمت، يتضح أن هناك عالقة طردية بين كاَل من اإل

ول اإليرادات العامة؛ مع إعتماد الدولة المصرية علي اإليرادات الضريبية في المقام األ
 لتمويل موازنتها. 

 جنيه مليار 1،398 قرابة الحكومية اإليرادات بلغت ، 2020/2021 المالي العام في
ل تغطية اإليرادات ؛ كما بلغت أعلي قيمة لمعد(أمريكي دوالر مليار 86.89 مقابل) مصري 

 من الموازنة العامة للدولة تمويل معظم (، وجاء%82.8الضريبية لإليرادات العامة )
 , OECD)  جنيه مليار 391 و مليار 497 بنحو المضافة القيمة وضريبة العامة الضرائب
2020). 

 2020/2021كانت نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مصر في عام 
التي بلغت  2017/2018نقطة عن العام المالي  0.1( وهي تقل بمقدار 14.10٪)
منية ٪( والتي تمثل أعلي نسبة ضريبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الز 14.20)

 2021/2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في العام المالي 2020:  2012من 
 . World Bank , 2020)) ٪(14.5إلي )نقطة عن العام السابق لتصل  0.4بمقدار 

 ثانيا: اإليرادات الضريبية في فرنسا:
 الدخل ضريبة تمثل الضرائب؛ من مختلفة أنواع من فرنسا في الضريبية اإليرادات أتيت
 ضريبة تعتبر الفرنسية، الدولة إيرادات معظم المضافة القيمة وضريبة الشركات وضريبة
 2012الفرنسية ، في عام  للحكومة الرئيسية اإليراداتالمضافة مصدر من مصادر  القيمة
 عام في ملياًرا 145 با مقارنة يورو، مليار 137 المضافة القيمة ضريبة إيرادات بلغت
 من المائة في 50 من يقرب ما المضافة القيمة ضريبة مثلت ، 2017 عام في. 2016
 من أخرى  أنواع أيًضا زادت قدف ذلك، ومع. فرنسا في الدولة تجمعها التي الضرائب عائدات
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 2012 عام في يورو مليار 60 من ارتفعت التي الدخل، ضريبة مثل فرنسا، في الضرائب
 في الدخل ضريبة عائدات إجمالي بلج ، واحد عام وبعد. 2016 عام في ملياًرا 73 إلى
 ( .Ioana-Laura Țibulcă,  2021)ملياًرا  77.6 حوالي فرنسا

 الشركات على القياسي الضريبة معدل يخفض جديد قانون  شروعم مؤخًرا فرنسا قدمت
 الضريبة معدل أن على القانون  وينص. 1993 عام منذ تخفيض أول يمثل مما ، فرنسا في
 خمس فترة خالل٪ 25 إلى٪ 33.33 من سينخفض الكبيرة للشركات الفرنسية الشركات على
 ( .Valentine Sergon , 2021) (2021 عام في٪  26.5) سنوات

 منذ الضريبي العبء في زيادة والتنمية اإلقتصادي التعاون  منظمة بلدان شهدت
 في اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 25 من ارتفع حيث فرنسا، من بينهم الستينيات منتصف
 في 12 بنحو األوروبي االتحاد بلدان عبء وزاد ،2005 عام في٪ 36 إلى 1965 عام
 تصادياإلق التعاون  منظمة دول بذلت الفترة ، خالل اإلجمالي المحلي الناتج من نقاط المائة
 لخال الضريبة معدل تباطأ فقد: الضريبي العبء في الزيادة على للسيطرة جهوًدا والتنمية

 دول بين من فرنسا تزال ال ؛ ولكن2000 عام منذ طفي  بشكل وانخفض التسعينيات
 الضرائب تشكل أعلى، فيها الضريبة دلمع يكون  التي والتنمية اإلقتصادي التعاون  منظمة
 التعاون  منظمة دول في المتوسط في٪ 37 مقابل اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 45

 والضرائب االجتماعي للضمان اإلجمالي المعدل بلج 2005في عام  .والتنمية االقتصادي
 التعاون  منظمة في معدل أعلى وهو ،الراتب إجمالي من٪ 71.3 األجور متوسط على

 .(OECD , 2018) والتنمية االقتصادي
دولة في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  37احتلت فرنسا المرتبة الثانية من بين 

،  2019. في عام 2019من حيث نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
مقارنة  ٪45.4كان لدى فرنسا ضريبة على الناتج المحلي اإلجمالي بلغت هذه النسبة 
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من  ، احتلت فرنسا المرتبة األولى2018٪، بينما في عام 33.8البالج  OECDبمتوسط 
دولة في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية من حيث نسبة الضريبة إلى الناتج  37بين 

 .(OECD , 2019) المحلي اإلجمالي
، غير الضريبيةفيما يلي جدول يوضح تطور هيكل اإليرادات العامة بفرنسا الضريبية و 

(،  مع حساب نسب مساهمة اإليرادات الضريبية إلي إجمالي إيرادات العامة ) معدل التغطية
 إلي 2012من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك خالل الفترة من  ٪وعرض إيرادات الضرائب 

2022 : 
اتج تطور اإليرادات العامة والضريبية ونسب ايرادات الضرائب إلي الن :(2جدول رقم )

 2022 إلي 2012 من الفترة بالجمهورية الفرنسية خاللالمحلي اإلجمالي 
 (يورواألرقام )بالمليار   

إجمالي  السنوات
 اإليرادات

اإليرادات 
 الضريبية

الضرائب إلي 
إجمالي 

 اإليرادات )٪(

اإليرادات 
غير 

 الضريبية

إيرادات 
الضرائب ٪ 

الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

2012 1125.24 282 25.06 843.24 44.36% 
2013 1144.04 296 25.87 848.04 45.37% 
2014 1157.7 291 25.14 866.7 45.45% 
2015 1161.2 292 25.15 869.2 45.28% 
2016 1185.17 316 26.66 869.17 45.37% 
2017 1230.06 311 25.28 919.06 46.10% 
2018 1260.52 326 25.86 934.52 45.90% 
2019 1275.06 330 25.88 945.06 45.40% 
 %45.40 868.65 27.35 327 1195.65 2020تقديرات 
 %45.40 918.50 27.48 348.09 1266.59 2021تقديرات 
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Source: https://www.statista.com/statistics/275316/government-

revenue-and- spending-in-france.                                                                                                        

https://data.oecd.org/tax/taxrevenue.htm.                                                                           

https://www.statista.com/statistics/463817/tax-revenue-france.  

والي حمعدل تغطية اإليرادات الضريبية إلي اإليرادات العامة للدولة في المتوسط  يبلج
؛ مما يدل علي إن  2021، 2020٪ في عامي 27٪ ومن المتوقع زيادته إلي حوالي 25

ث ا، حيالدولة الفرنسية ال تعتمد علي اإليرادات الضريبية في المقام األول لتمويل موازنته
 قامت. الصيدالنية والمستحضرات والتصنيع السياحة فرنسا في نوعالمت اإلقتصاد يقود

 يف قوي  بحضور تحتفظ لكنها كلًيا أو جزئًيا الكبيرة الشركات من العديد بخصخصة الحكومة
 .والدفاع العام والنقل الطاقة مثل قطاعات

ة بوجد تقرير إحصاءات اإليرادات السنوي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن نس
نقطة مئوية من  0.5الضريبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في فرنسا انخفضت بمقدار 

، انخفض  2019و  2018. وبين عامي 2019٪ في 45.4إلى  2018٪ في 45.9
 ٪. ارتفعت نسبة الضريبة33.8٪ إلى 33.9متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من 

٪ في عام 45.4إلى  2000٪ في عام 43.4من إلى الناتج المحلي اإلجمالي في فرنسا 
 2019، كان متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام . وخالل نفس الفترة2019

٪(. خالل تلك الفترة ، كانت 33.3٪ مقارنة با 33.8) 2000أعلى قلياًل من متوسط عام 
، 2017في عام ٪ 46.1هي  أعلى نسبة ضرائب إلى الناتج المحلي اإلجمالي في فرنسا

 .2009٪ في عام 41.5وأدناها كانت 
أظهرت المقارنة السابقة بين مصر وفرنسا؛ إرتفاع إيرادات الضرائب ٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي في فرنسا عن مصر، مما يعكس قدرة الدولة الفرنسية علي تحقيق الرفاه 

يبية بطريقة جيدة؛ وتخصيص اإلجتماعي لمواطنيها؛ من خالل إدارة اإليرادات العامة والضر 

https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm
https://www.statista.com/statistics/463817/tax-revenue-france
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تلك اإليرادات لتغذية األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية مع زيادة معدالت اإلنفاق العام 
وتوسيع الرعاية الصحية واإلجتماعية للمواطنين، مما يدفع بعجلة التنمية اإلقتصادية 

 واإلجتماعية والبيئية.
 : تحديات فرض وتحصيل الضرائب في الدول النامية

، أي أن ”Tax effort“ني العديد من الدول النامية بما يسمي الجهد الضريبي  تعا
مما  –ليست منخفضة  -نسبة اإليرادات الضريبية الفعلية إلى اإليرادات الضريبية المحتملة 

امية يستوجب معه العمل علي زيادة هذه اإليرادات، ولكن هناك عدة تحديات تواجه الدول الن
 ا:في فرض الضرائب منه

ية ضعف اإلدارات الضريبية: إن اإلدارة الضريبية التي تعمل بشكل جيد أمر بالج األهم ●
زودة م، فإن العديد من اإلدارات ارد في البلدان النامية. ومع ذلكللتعبئة المحلية للمو 

شجع تبموظفين مدربين تدريبًا سيئًا والمسؤولين ذوي األجور المنخفضة، لديهم هياكل ال 
نهج متكامل لجميع الضرائب وما يفعلونه عدم تحقيق التوازن الصحيح بين  على إتباع

تنفيذ قوانين الضرائب وخدمات دافعي الضرائب، لذا يجب العمل علي تصميم نظام 
 ضريبي يأخذ في اإلعتبار قدرة إدارة الضرائب على إدارته.

ة بحاث وجود عالق، وسوء اإلدارة: ُتظهر األساد، والفانخفاض معنويات دافعي الضرائب ●
ي، واإلمتثال الضريب -إستعداد الناس لدفع الضرائب  -كبيرة بين المعنويات الضريبية 

دارة وء اإلكما ترتبط مستويات الفساد ارتباًطا وثيًقا بإنخفاض إيرادات الدولة، مثلها مثل س
ة وذلك يرجع إلي ضعف سيادة القانون، وعدم االستقرار السياسي، لذا نجد إن مركزي
تحصيل الضرائب كممارسة تعطي سلطة الدولة أهمية كبيرة لقضايا الحوكمة في تحصيل 

 . (Torgler, B. (2011)) الضرائب
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انتشار القطاعات االتي يصعب فرض ضرائب عليهاا : بما في ذلك الشركات الصغيرة  ●
كيز علي هذه القطاعات عندما تكون والمزارع الصغيرة والمهنيين، مهم بشكل خاص التر 

القدرات اإلدارية والحوافز لإلمتثال ضعيفة، إلي جانب القطاع غير الرسمي واسع النطاق 
٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط وقد 40يساهم بحوالي  -في البلدان النامية 

ي حد ذاتها: يمكن القول إنها ليست المشكلة ف -٪ في كثير من البلدان  60يصل إلى 
إلن هناك من صغار المتداولين والمهنيين  يكون دخلهم ومبيعاتهم أقل من أي حد 
ضريبي معقول، ولكن الخطر يكمن في حاالت التهرب من قبل محترفين مؤهلين، 

-50لي( تصل إVATباإلضافة إلي ذلك هناك فجوات في ضريبة القيمة المضافة )
 OECD) ٪ في البلدان المتقدمة13-7با، مقارنة ٪ في بعض البلدان النامية60

(2014). ) 
أجل  ة بالموارد تكافح منالتعامل مع ثروة الموارد الطبيعية: العديد من البلدان الغني ●

، بل قادرة أيًضا على رفع مستوى فيذ أنظمة مالية ليست شفافة فحسبتنتصميم و 
ية أنظمة وسياسات مال اإليرادات العامة من مواردها الطبيعية والمعدنية، يفضل تطبيق

 .مماثلة في حالة اإلكتشافات الحديثة لثروات الموارد الطبيعية في البلدان النامية
 ثر علىالعوامل الجغرافية والتاريخية: مجموعة من العوامل الجغرافية أو التاريخية قد تؤ  ●

 ة علىقدرة البلد على تحصيل الضرائب. الجزر الصغيرة ؛ على سبيل المثال ؛ أكثر قدر 
ع عد الصرا فرض الضرائب في الحدود من البلدان غير الساحلية ؛ البلدان في مرحلة ما ب

ادات القواعد الضريبية الهشة تواجه صعوبات خاصة في تعبئة اإلير مع اإلدارات الممزقة و 
المحلية، علي الرغم من ذلك تحرص بعض الدول بشكل خاص على ترسيخ سمعة 

عكس ، مثل إرث التقاليد القانونية التي تأيضا يلعب دوًرا ستثمرا. التاريخاصديقة للم
 . (OECD (2014)) ماضًيا استعمارًيا مختلًفا ومتنوًعا



 جلة العلوم البيئيةم
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  سمر شكرى محمود شاهين

 

 2022مايو ، الجزء الثالث الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

87 

ية: لضريباباإلضافة إلي هذه التحديات الداخلية، تؤثر البيئة الخارجية أيًضا على القدرة 
دات الضرائب على سبيل المثال، ال تزال العديد من البلدان تعتمد بشكل كبير على عائ

التجارية، ومع تحرير التجارة لم يعد يسمح لهم بفرض رسوم جمركية على الواردات 
والصادرات، مما يجبرهم على البحث عن مصادر أخرى إلسترداد عائدات الضرائب 
 والجمارك. تحقيق التوازن الصحيح بين إستخدام الحوافز الضريبية لخلق جاذبية النظام

لة حلي واألجنبي، وتأمين اإليرادات الالزمة لإلنفاق العام، معضالضريبي لإلستثمار الم
 سياسية رئيسية أخرى. المنافسة بين الدول النامية على اإلستثمار يمكن أن يطلق عليه

 ملينلمحتاانب ااتثمرين األجاائدة للمسااااالسباق نحو القاعا في تقديم أكثر معدالت الضرائب ف
 تحديات في تصميم وتنفيذ تسعير تحويل فعال ونظم تبادلتواجه البلدان النامية أيًضا 

المعلومات ، وبشكل أعم في تحسين الشفافية. هذه القضايا يتم معالجتها من خالل عمل 
رباق منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية / مجموعة العشرين بشأن تآكل القاعدة وتحويل األ

(BEPSوالضرائب وتبادل المعلومات ) (Candau, F., Le Cacheux, J. (2017)) . 
دة ن زياعند دراسة التحديات التي تواجه البلدان النامية، من المهم أيضا التأكيد على إ

عي، اإليرادات ليست كافية في حد ذاتها لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الرفاه المجتم
 عاييردائها، هناك موبالتالي فهي كذلك ليس المعيار الوحيد في تقييم األنظمة الضريبية وأ

 معالجةلضمان المساواة ، وتعزيز الشمولية و  -أخري منها: كيفية توزيع اإليرادات الضريبية 
هو بنفس القدر من األهمية، كما تتطلب التنمية  –الضغوط االجتماعية بشكل فعال 

غير  المستدامة أيًضا تحليل الدور المحتمل للضرائب في تقليل الضرر البيئي أو االستخدام
 المستدام للموارد.
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 :طرق مواجهة تحديات فرض وتحصيل الضرائب في الدول النامية
ات، إليراداجودة التدابير الضريبية مهمة بقدر أهمية زيادة كمية  جودة التدابير الضريبية: ●

 وهي تختلف من دولة إلي أخري، ففي بعض الدول قد تعني تدابير لزيادة اإليرادات عن
لجة ب إضافية بسهولة بحيث يتمكن دافعو الضرائب الممتثلون من معاطريق فرض ضرائ

يل ؛ على العكس من ذلك ففي دول أخري تشمل التدابير تقلالتشوهات والتفاوتات القائمة
اإلعتماد على الضرائب التجارية يمكن أن يحقق مكاسب هيكلية حقيقية تفوق صعوبات 

 تحصيل اإليرادات قصيرة األجل.
: ليالح في مجاالت الحوكمة والسياسات المؤسسية وسياسة اإلقتصاد الكتعميق اإلص ●

عبئة من خالل وضع األطر القانونية والتنظيمية لتوفير بيئة مواتية شاملة لإلستثمار وت
لنظم الموارد المحلية، مع توفير أدوات مبتكرة لتعبئة الموارد وتعزيز فعالية وكفاءة ا

ة إصالق قوانين محددة تحكم إستثمار األموال العام الضريبية القائمة، باإلضافة إلي
الخ، مما مثل: معاشات التقاعد العامة؛ األموال واإلحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ...

 يؤدي إلي إرتفاع معنويات دافعي الضرائب وزيادة اإلمتثال الضريبي؛ وإنخفاض حاالت
 التهرب الضريبي.

ًرا لية دو تلعب الشراكات مع المنظمات اإلقليمية والدو  لي:تسريع التكامل اإلقليمي والدو  ●
مهًما في تعزيز الضرائب المحلية، خاصة من خالل تقديم المساعدة الفنية والمشورة 

حديد الضريبية للبلدان النامية؛ إلي جانب المساعدة في حل بعض القضايا الهامة منها: ت
 والتغلب علي مشكالت تآكل القاعدة تسعير تحويل فعال ونظم جيدة لتبادل المعلومات؛

سمية الضريبية وتحويل األرباق، كما يقدم المجتمع الدولي بعض المساعدات اإلنمائية الر 
 لدعم تطوير الضرائب في البلدان النامية. 



 جلة العلوم البيئيةم
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  سمر شكرى محمود شاهين

 

 2022مايو ، الجزء الثالث الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

89 

 جراءات البحثإ 
ت الدراسة مقارنة بين مصر وفرنسا في دور اإليرادات الضريبية لتحقيق ولما كان
 ا كمجتمع للدراسه وتم تجميع البيانات الخاصهملذا تم أختيارهالمستدامة ، أهداف التنمية 

بعض المتغيرات التابعة التي تعكس أهداف و   -كمتغير مستقل –باإليرادات الضااااريبيااااااااااااااااة 
، 2020حتى  2011وذلك عن الفتره من ، من بيانات البنك الدولى  التنمية المستدامة ؛
 االرتباط مشكلة من البيانات خلولسالسل الزمنية من إختبار حيث ُتمكنا ا

 العشوائي، الخطأ حدود بين ذاتي ارتباط بوجود تعرف  والتي ، Auutoccorrelationالذاتي
 خالل النموذج معلمات بتقدير قومن لكي، و  المقدرة المعلمات قيمة في تحيز عنه ينتج مما
 وقد ، Stationary المستخدمة الزمنية السلالس سكون  اختبار تم( 2020-2011) الفترة
 معامل: منها المناسبة اإلحصائية واالختبارات التحليلي الوصفي المنهج الباحثون  استخدم
 ارتباط معامل باستخدام Correlation Coeffiicent analysis البسيط الخطي االرتباط
 باستخدام البسيط اإلنحدار وتحليل البعض؛ بعضها مع البيانات إرتباط مدي لمعرفة بيرسون 
 في الحادث التغير تفسير على المستقل المتغير قدرة لمعرفة الصغرى  المربعات طريقة
 المتعدد اإلنحدار تحليل فى Spss Version 15 برنامج استخدام تم كما التابع؛ المتغير
 اختبار باإلضافة إلي إستخدام الصغرى، المربعات طريقة واستخدام المتغيرات جميع بإدخال
 في وفرنسا مصر بين الفرق  لمعرفة Independent t test المستقلة للمجموعات ت

 االرتباط معامل بإستخدام الدراسة فروض صحة من التحقق تم وأخيرا الدراسة، متغيرات
 simple البسيط االنحدار وتحليل ؛ Simple Correlation coefficientالبسيط

regression .الدراسة تساؤالت على ولإلجابة اتالفرضي صحة الختبار. 
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 نتائج الدراسة
 لمعرفة Independent t test المستقلة للمجموعات ت اختبار الباحثون  استخدم

 . ذلك يوضح التالي والجدول الدراسة متغيرات في وفرنسا مصر بين الفرق 
 داللة الفروق بين مصر وفرنسا لمتغيرات الدراسة  :(3جدول)

مجموعة  
االنحراف  المتوسط العدد المقارنة

 Zقيمة  المعياري 
مستوى 
 الداللة

انبعاثات ثاني اكسيد 
 الكربون 

 1.03 1.95 10 مصر 0.017 2.637 2.05 3.86 10 فرنسا

 10 10*4.30 11 10*2.92 10 مصر 0.000 47.75 11 10*1.52 12 10*2.68 10 فرنسا الناتج المحلي االجمالي

 22.55 64.16 10 مصر 0.370 0.920 26.07 74.18 10 فرنسا الدةالعمر المتوقع عند الو 

 1.27 0.69 10 مصر 0.123 1.619 0.05 0.04 10 فرنسا نسبة عدد الفقراء
نسبة الملتحقيين بالمدارس 

 االبتدائية
 44.17 83.72 10 مصر 0.924 0.096 43.13 81.83 10 فرنسا

 2.15 4.03 10 مصر 0.007 3.054 4.81 9.11 10 فرنسا االنفاق الصحي الجاري 
نصيب الفرد من االنفاق 
 الصحي الجاري 

 65.03 117.03 10 مصر 0.000 5.753 1973.08 3708.22 10 فرنسا
نصيب الفرد من الناتج 
 المحلي االجمالي

 415.30 3129.49 10 مصر 0.000 46.463 2496.62 40316.20 10 فرنسا

 6.83 6.46 10 مصر 0.000 4.547 7.40 20.95 10 فرنسا ريبيةااليرادات الض
 من إعداد الباحث إعتمادَا علي نتائج اإلختبارات اإلحصائية :المصدر
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 يتضح من بيانات الجدول السابق وجود فرق دال احصائيًا بين مصر وفرنسا في انبعاثات
، االجمالي اتج المحلينمن ال الفردصيب ، ناالجمالي ثاني اكسيد الكربون والناتج المحلي

د عن الصحي الجاري وااليرادات الضريبيةاالنفاق نصيب الفرد من و  ي الجاري ،واالنفاق الصح
لصالح فرنسا. في حين ال يوجد فرق بينهما في متوسط العمر  0.01مستوى داللة أقل من 

 االبتدائية.ونسبة الملتحقيين بالمدارس  عدد الفقراء،المتوقع عن الوالدة، و نسبة 
 اختبار فروض الدراسة:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية بيناختبار صحة فرض الدراسة االول: 
 .في مصر وفرنسا التنمية المستدامةالضريبية وتحقيق اإليرادات 

 Simple Correlationوللتحقق من صحة الفرض تم استخدام معامل االرتباط البسيط
coefficient له يتم تحديد وجود عالقة من عدمها واتجاهها وداللة االرتباط والذي من خال

بين المتغير المستقل المتمثل في اإليرادات الضريبية )العائد من الضرائب( والمتغير التابع 
 المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والجدول التالي يوضح ذلك :

 متغيرات الدراسة

 نوع المتغير المتغير
 تابع اكسيد الكربون  انبعاثات ثاني

 تابع الناتج المحلي االجمالي

 تابع متوسط العمر المتوقع عن الوالدة

 تابع نسبة الفقر
 تابع نسبة الملتحقيين بالمدارس االبتدائي

 تابع االنفاق الصحي الجاري 
 تابع نصيب الفرد من االنفاق الصحي الجاري 
 عتاب نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 

 مستقل االيرادات الضريبية
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يرات قيمة معامالت االرتباط بين المتغير المستقل االيرادات الضريبية والمتغ: (4جدول )
 التابعة 

 
 االيرادات الضريبية

 اجمالي مصر فرنسا

 **0.709 0.546 *0.754 انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 
 **0.846 **0.879 *0.694 الناتج المحلي االجمالي

 *0.507 0.360 **0.984 متوسط العمر المتوقع عن الوالدة
 **0.632- *0.686- 0.399 نسبة الفقر

 0.328 0.543 *0.746 نسبة الملتحقيين بالمدارس االبتدائية
 **0.787 *0.727 *0.748 االنفاق الصحي الجاري 

 **0.805 *0.736 *0.755 نصيب الفرد من االنفاق الصحي الجاري 
 **0.842 **0.851 *0.659 د من الناتج المحلي االجمالينصيب الفر 
 0.01**: دال عند   0.05*: دال عند 

  إعداد الباحث إعتمادَا علي نتائج اإلختبارات اإلحصائيةمن  :المصدر
 يتضح من بيانات الجدول السابق

 انيوجود فرق بين فرنسا ومصر في العالقة بين االيرادات الضريبية وكال من انبعاث ث -
ة تدائياكسيد الكربون ومتوسط العمر المتوقع عن الوالدة، ونسبة الملتحقين بالمدارس االب

 حيث توجد عالقة بينهما في فرنسا بينما في مصر ال توجد عالقة بينهما .
 وجود فرق بين فرنسا ومصر في العالقة بين االيرادات الضريبية ونسبة الفقر حيث ال -

 . نسا بينما في مصر توجد عالقة بينهماتوجد عالقة بينهما في فر 
وكال من االيرادات الضريبية وجود عالقة ارتباط طردية دالة احصائيا بين  فرنسا: -

متوسط العمر المتوقع عن  –الناتج المحلي االجمالي  –انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 
نصيب الفرد  – اري الصحي الجاالنفاق  –ارس االبتدائية نسبة الملتحقين بالمد - الوالدة

عند مستوى  ،نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي –من االنفاق الصحي الجاري 
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( ، في 0.995، 0.694حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين ) 0.01و  0.05داللة 
االيرادات حين ال توجد عالقة دالة احصائيًا بين باقي المتغيرات التابعة والمتغير المستقل 

 ة .الضريبي
تج وكال من الناااليرادات الضريبية وجود عالقة ارتباط طردية دالة احصائيا بين  مصر: -

االنفاق نصيب الفرد من  – الصحي الجاري االنفاق  -نسبة الفقر  –المحلي االجمالي 
و  0.05عند مستوى داللة  ،االجماليالناتج المحلي نصيب الفرد من –الصحي الجاري 

( ، في حين ال توجد 0.879، 0.686معامل االرتباط بين )حيث تراوحت قيم  0.01
 .  ضريبيةااليرادات العالقة دالة احصائيًا بين باقي المتغيرات التابعة والمتغير المستقل 

ة ومما سبق اتضح صحة فرض الدراسة القائل توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردي -
 امة في مصر وفرنسا.بين اإليرادات  الضريبية وتحقيق التنمية المستد

اإليرادات اختبار صحة فرض الدراسة الثاني : يوجد أثر ذات داللة إحصائية بين 
 . في مصر وفرنسا التنمية المستدامةوتحقيق  الضريبية

 simple regressionللتحقق من صحة فرض الدراسة تم استخدام تحليل االنحدار البسيط 

 متغير المستقل على المتغير التابع في مصرمعايير جودة نموذج إنحدار ال :(5جدول )

المتغير  المتغير التابع النموذج
 المستقل

معامل 
 االنحدار

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المعدل

قيمة 
اختبار 

 ف

الناتج المحلي  1
 االجمالي

العائد 
من 
 الضرائب

5.618 0.879 0.773 0.745 27.26* 

 نسبة الفقر 2
العائد 
 من

 الضرائب
-

0.127 
-

0.686 0.470 0.404 7.099* 
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االنفاق الصحي  3
 الجاري 

العائد 
من 
 الضرائب

0.269 0.727 0.529 0.470 8.980* 

4 
نصيب الفرد من 
االنفاق الصحي 
 الجاري 

العائد 
من 
 الضرائب

7.107 0.736 0.542 0.484 9.453* 

5 
نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 
 االجمالي

العائد 
من 
 ائبالضر 

52.51 0.851 0.725 0.691 21.08* 

 0.05*: دالة عند   بياناتالاعداد الباحث في ضوء تحليل  :المصدر
 يتضح من بيانات الجدول السابق 

 –الناتج المحلي االجمالي )كال من لاليرادات الضريبية على دال احصائيا اثر وجود = 
– الصحي الجاري االنفاق  نصيب الفرد من – الصحي الجاري االنفاق   -نسبة الفقر 

، وان قيمة معامل التحديد  0.05الناتج المحلي( عند مستوى داللة نصيب الفرد من 
( أي أن 0.691 – 0.484 -0.470 -0.404،  0.745المعدل بلغت على الترتيب )
 من التغيرات التي تطرأ على الناتج المحلي المجلي، %74.5االيرادات الضريبية يفسر

من  %47.0ن التغيرات التي تطرأ على نسبة الفقر، وتفسر نسبة م %40.4وتفسر 
من التغيرات  %48.4التغيرات التي تطرأ عل االنفاق الصحي الجاري، وتفسر نسبة 

من  %69.1التي تطرأ على نصيب الفرد من االنفاق الصحي الجاري، وتفسر نسبة 
د ان النماذج معنوية عنالتغيرات التي تطرأ على نصيب الفرد من الناتج المحلي، كما 

 ما يدل على تطابق البيانات وجودة النموذج. 0.05مستوى معنوية 
الناتج المحلي االجمالي المتغيرات التابعة )على االيرادات الضريبية معنوية معامل انحدار = 

– الصحي الجاري االنفاق نصيب الفرد من  – الصحي الجاري االنفاق  -نسبة الفقر  –
، حيث ان التغير في 0.05عند مستوى معنوية  (االجماليالناتج المحلينصيب الفرد من 
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قيمة المتغيرات  يسبب تغير فيقيمة معامل االنحدار بمقدار قيمة االيرادات الضريبية 
 الوحدة الواحدة. بمقدارالتابعة 
 سامعايير جودة نموذج إنحدار المتغير المستقل على المتغير التابع في فرن ( :6جدول )

المتغير  المتغير التابع موذجالن
 المستقل

معامل 
 نحداراال 

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المعدل

 قيمة
اختبار 

 ف

انبعاث ثاني  
 اكسيد الكربون 

العائد 
من 
 الضرائب

0.361 0.754 0.569 0.515 10.54* 

الناتج المحلي  1
 االجمالي

العائد 
من 
 الضرائب

2.47 0.694 0.482 0.417 7.43* 

2 
متوسط العمر 
المتوقع عن 
 الوالدة

العائد 
من 
 الضرائب

6.004 0.984 0.969 0.965 247.1* 

3 
نسبة الملتحقيين 
بالمدارس 
 االبتدائية

العائد 
من 
 الضرائب

7.53 0.746 0.557 0.502 10.05* 

االنفاق الصحي  4
 الجاري 

العائد 
من 
 الضرائب

0.841 0.748 0.559 0.504 10.15* 

5 
صيب الفرد من ن

االنفاق الصحي 
 الجاري 

العائد 
من 
 الضرائب

348.6 0.755 0.570 0.516 10.61* 

6 
نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 
 االجمالي

العائد 
من 
 الضرائب

384.8 0.659 0.434 0.363 6.13* 

 0.05*: دالة عند   بياناتالعداد الباحث في ضوء تحليل إ  :المصدر  
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 ل السابق يتضح من بيانات الجدو 
- ن )انبعاث ثاني اكسيد الكربو كال من لاليرادات الضريبية على دال احصائيا اثر وجود = 

مدارس الملتحقين بالنسبة  -متوسط العمر المتوقع عن الوالدة  –الناتج المحلي االجمالي 
– الصحي الجاري االنفاق نصيب الفرد من  – الصحي الجاري االنفاق  -االبتدائية 

، وان قيمة معامل  0.05( عند مستوى داللة االجماليالناتج المحلي من نصيب الفرد 
 -0.502 -0.965 – 0.417 – 0.515التحديد المعدل بلغت على الترتيب ) 

من التغيرات  %51.5( أي أن االيرادات الضريبية تفسر0.363 -0.516 -0.504
ن التغيرات التي م %41.7التي تطرأ على انبعاث ثاني اكسيد الكربون، وتفسر نسبة 

من التغيرات التي تطرأ على  %96.5 نسبة تطرأ على الناتج المحلي االجمالي، وتفسر
من التغيرات التي تطرأ على  %50.2متوسط العمر المتوقع عن الوالدة ، وتفسر نسبة 
لى عمن التغيرات التي تطرأ  %50.4نسبة الملتحقيين بالمدارس االبتدائية، وتفسر نسبة 

من التغيرات التي تطرأ على نصيب  %51.6الصحي الجاري، وتفسر نسبة االنفاق 
من التغيرات التي تطرأ على  %36.3الفرد من االنفاق الصحي الجاري، وتفسر نسبة 

 نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي، كما ان النماذج معنوية عند مستوى معنوية
 ج.ما يدل على تطابق البيانات وجودة النموذ 0.05

سيد المتغيرات التابعة )انبعاث ثاني اكعلى االيرادات الضريبية معنوية معامل انحدار = 
حقين الملتنسبة  -متوسط العمر المتوقع عن الوالدة  –الناتج المحلي االجمالي - الكربون 

الصحي االنفاق نصيب الفرد من  – الصحي الجاري االنفاق  -بالمدارس االبتدائية 
، حيث ان 0.05( عند مستوى معنوية االجماليالناتج المحلي رد من نصيب الف– الجاري 

ة قيم يسبب تغير فيقيمة معامل االنحدار بمقدار قيمة االيرادات الضريبية التغير في 
 الوحدة الواحدة. بمقدارالمتغيرات التابعة 
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ية الضريب دارةالقرار: تم قبول الدراسة القائل  يوجد أثر ذات داللة إحصائية بين كفاءة اإل
 .وتحقيق الرفاة المجتمعية في مصر وفرنسا

 

 التوصيات
 :أهمها توصيات عدة الى الدراسة خلصت ذلك ضوء وفي
 ملتع أن ؛ الراسخة الضريبية النظم ذات إفريقيا وشمال االوسط الشرق  بلدان علي يتعين .1

 لحراكا فرص توسيع يحقق بما ، واالجتماعية والبيئية المالية االستدامة ضمان علي
 ترجمة ضمان مع ؛ تهمهم التي األبعاد وفق الناس حياة وتحسين التصاعدي االجتماعي

 أسفل في هم الذين أولئك ذلك في بما ، بأسره للمجتمع رفاهية نتائج إلى الفرص هذه
 . التفاوتات من والحد ؛ الدخل توزيع

 النظي  األنتاج تكنولوجيات في لألستثمار عادل ومحفز بيئي ضريبي نظام وضع .2
 الطاقة . واقتصاد البيئة تلوث من الحد ومشاريع

حويل بناء قدرات اإلدارات الضريبية فيما يتعلق بالسياسة الضريبية الدولية وتسعير الت .3
كات وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الناشئة من العولمة ، بما في ذلك ضرائب الشر 

 متعددة الجنسيات والتهرب الضريبي الدولي.
ة ، اجهة تآكل القاعدة الضريبية من خالل تحسين الشفافية والوضوق في الحكم واإلدار مو  .4

 وإدارة الحوافز الضريبية والمعاملة الضريبية التفضيلية.
رائب إشراك المجتمع المدني وجمعيات األعمال في المساومة الضريبية الفعالة لزيادة الض .5

 ات.واالمتثال وتوضيح الروابط بين الضرائب والنفق
إتاحة مجموعات بيانات متسقة ومفصلة عن تحصيل اإليرادات المحلية للجمهور،  .6

 والسماق لمناقشة السياسات وخطط اإلصالق.
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Samar Sh. M. Shaheen (1); Tarek A. Hammad (2)  

and Amani A. Al-Bari (2) 

1) Egyptian Tax Authority 2) Faculty of Commerce, Ain Shams 

University  

 

ABSTRACT 

Tax revenues are essential for sustainable development because 

they provide governments with independent revenues to invest in 

development, reduce poverty, provide public services, etc., as well as 

increase the state's ability to respond to the needs of its citizens. 

Several recent studies have confirmed that the contribution of tax 

revenues to OECD countries; On top of that is France; It has exceeded 

more than a third of the gross domestic product of these countries, 

while this rate reaches half in developing countries, including Egypt, 

which must work to increase tax income and face the challenges that 

impede doing so. 

The study aimed to clarify the importance of the role of tax 

revenues in achieving the "welfare state", which means building 

market economies with a social dimension and integrated systems for 

community care. The researcher used the descriptive analytical 

approach and appropriate statistical tests to test the validity of the 

hypotheses and to answer the questions of the study. 

The results are as follows: 

1. France: there is a direct, statistically significant relationship 

between tax revenues and carbon dioxide emissions - GDP - life 
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expectancy at birth - primary school enrollment ratio - current 

health spending - per capita current health spending - per capita 

output gross domestic. 

2. Egypt: There is a direct, statistically significant relationship 

between tax revenues and GDP - poverty rate - current health 

spending - per capita current health spending - per capita GDP. 

In light of this, the study concluded several recommendations, the 

most important of which are: Emerging economies, including Egypt, 

should; To work to ensure financial, environmental and social 

sustainability, in order to expand opportunities for upward social 

mobility and improve people's lives according to the dimensions that 

concern them. 

Key words: tax effort, quality of tax measures, coverage rate, 

government spending . 

 
 


