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دراسة إقتصادية قياسية ألهم العوامل المؤثرة في الضرائب الزراعية في مصر

مراد ذكى موسي ، محمود محمد فواز و إلهام حسين أحمد العماوي
قسم االقتصاد الزراعی- کلیة الزراعة-جامعة کفرالشیخ - مصر

تمثل الضرائب أهم أدوات السیاسة المالیة التي تستطیع الدولة من خاللها تمويل النفقات العامة، حیث يتوقف حجم 
نشاط الدولة إلى حد كبیر على إجمالي اإليرادات الضريبیة، لما تمثله من نسبة كبیرة من إيرادات الدولة، كما 
تعد الضرائب إحدى الوسائل الرئیسیة التي تحاول الدول من خاللها التحكم في مسار وسلوك النشاط اإلقتصادي 
وقد  هذا  المستدامة.  التنمیة  تحقیق  و  اإلقتصادي،  النمو  وتوجیه  واإلستثمار،  الصناعات  بتشجیع  المجتمع  في 
بلغت نسبة اإليرادات الضريبیة في العام المالي 2016 /2017 إلي إجمالي اإليرادات نحو70%* تقريباً، وهو 
ما يشیر إلى أن العوائد الضريبیة في مصر ال تزال تمثل نسبة منخفضة من إجمالي اإليرادات إذا ما قورنت 
بنسبة العوائد الضريبیة في دول اإلتحاد األوروبي التي تبلغ نحو90%***** من إجمالي  اإليرادات، كما تشكل 
المحلي اإلجمالي المصرى، حیث بلغت نحو14,53% كمتوسط  الناتج  اإليرادات الضريبیة نسبة منخفضة من 
خالل فترة الدراسة )2001/2000 الي 2015/2014(, و بالمقارنة مع دول اإلتحاد األوروبي حیث تصل هذه 
النسبة إلى نحو40%، وفي دول مثل تركیا والمغرب حیث تصل إلى نحو25% )مني,2011(  وهو ما يشیر إلى 
تدني مساهمة الضرائب في اإلقتصاد القومي. وبالنظر إلى متوسط مساهمة القطاع الزراعي المصري في الناتج 
المحلي اإلجمالي فقد بلغ نحو 13,5% خالل فترة الدراسة, بینما يبلغ متوسط إسهام القطاع الزراعي فى حصیلة 
الضرائب الكلیة نحو0,35%, مما يشیر إلى تدني الحصیلة الضريبة للقطاع الزراعي المصري, األمر الذي أدى 
إلى عدم وجود موارد كافیة لتطويره, فضالً عن تأثر اإلنفاق العام علي الخدمات الصحیة والرعاية االجتماعیة 
للعاملین في القطاع الزراعي وغیره من القطاعات األخرى ، مما يستوجب النظر في السیاسة اإلقتصادية العامه 
كل  وإستغالل  الزراعي,  القطاع  من  المضافة  والقیم  واإلمكانات  الموارد  كافة  ودمج  إستیعاب  محاولة  لتشمل 

الطاقات اإلنتاجیة الممكنه فیه.

مقدمــــــــــة                                                                    
يساهم القطاع الزراعي المصري في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
تبلغ نحو13,5% خالل الفترة من 2015/2014-2001/2000, 
الضرائب  حصیلة  في  الزراعیة  الضرائب  إسهام  متوسط  بینما 
الكلیة بلغ نحو0,35% خالل نفس الفترة, مما يشیر إلي ضرورة 
تطوير و هیكلة النظام الضريبي الزراعي المصري, ومعرفة أهم 
الهدف  هذا  ولتحقیق  الزراعیة  الضرائب  في  تؤثر  التي  العوامل 
الرئیسي, تم دراسة اإلطار العام للضرائب الزراعیة في مصر, و 
الوضع الراهن للحصیلة الضريبیة الزراعیة من خالل مؤشرات 
األداء والمتمثلة في العبء والطاقة والمرونة الضريبیة, وتطور 
حصیلتها مقارنةً بحصیلة الضرائب الكلیة وأهم المؤشرات المتعلقة 
بها ثم التنبؤ بالحصیلة الضريبیة الزراعیة حتي 2025/2024. 
من  تجمیعها  تم  التي  الثانوية  البیانات  علي  الدراسة  وإعتمدت 
الكمیة  األسالیب  بإستخدام  تحلیلها  وتم  متعددة,  رسمیة  جهات 
مثل دوال اإلنحدار الخطي و المتعدد, مع إستخدام أسلوب التنبؤ 
بمنهجیة بوكس جینكز. وأشارت أهم النتائج إلي:1- إنخفاض كال 
الزراعیة مما  للضرائب  الضريبیة  والمرونة  العبء والطاقة  من 
يؤكد عدم وجود إرهاق ضريبي,2- وجود عالقة طردية معنوية 
إحصائیا بین كل من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي و مساحة 
الضرائب  حصیلة  وبین  الزراعي  واالئتمان  المنزرعة  األرض 
الضرائب  حصیلة  بین  عكسیة  عالقة  وجود  تبین  الزراعیة,3- 

الزراعیة وكل من األجور الزراعیة و الدعم الزراعي.

مشكله الدراســــــــة 
في  إنعكس  والذى  المالیة  الموارد  ندرة  من  مصر  تعاني 
وتتمثل  الموارد,  هذه  زيادة  تطلب  مما  الموازنة,  عجز  صورة 
المشكلة البحثیة الرئیسیة في اإلسهام المحدود للضرائب الزراعیة 
في إجمالي الضرائب الكلیة وبالتالي ضعف إسهامها في اإليرادات 
الكلیة. األمر الذي أدي إلي عدم وجود موارد كافیة لتطوير القطاع 
الصحیة  الخدمات  علي  العام  اإلنفاق  تأثر  عن  فضالً  الزراعي, 

والرعاية اإلجتماعیة للعاملین بالقطاع الزراعي.

أهداف البحث
 يسهدف البحث بصفة أساسیة دراسة أهم العوامل المؤثرة في 
حصیلة الضرائب الزراعیة في مصر خالل الفترة 2001/2000-
2015/2014 ولتحقیق هذا الهدف الرئیسي إستدعي ذلك دراسة 

األهداف الفرعیة التي أهمها ما يلي:-  
الكلیة  الضرائب  الى  ونسبتها  الزراعیة  الضرائب  تطور  دراسة 

خالل فترة الدراسة. 

تحديد أهم المؤشرات المتعلقة بالضرائب الزراعیة في مصر مثل 
نصیب الفرد من الضرائب الزراعیة، وتحلیل المرونة الضريبیة 
الزراعیة ومرونة العبء الضريبي الزراعي للتعرف على مدى 
الزراعي  المحلي  الناتج  في  للتغیرات  الضريبي  النظام  استجابة 
المحلي  الناتج  الي  نسبتها  و  الزراعیة  الضريبیة  الطاقة  وحجم 

الزراعي ونسبة الحصیلة الفعلیة منها.
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 دراسة أهم العوامل المؤثرة علي الضرائب الزراعیة في مصر .
التنبؤ بالحصیلة الضريبیة الزراعیة *في مصر خالل الفترة من 

.2025-2019

األسلوب البحثى
وبصفة  والكمي,  الوصفي  التحلیل  من  كل  علي  البحث  أعتمد 

أساسیة تم استخدام كل من:-
الضرائب  تطور  ودراسة  تقدير  في  البسیط  اإلنحدار  أسلوب   
الزراعیة والضرائب الكلیة, وإختیار أفضل الصیغ الرياضیة وفقاً 
 MSD  (Means Square الخطأ  مربعات  متوسط  قیمة  ألقل 
 ( ( المعدل  التحديد  معامل  وإرتفاع  ومعنوية   )of Error

 . (F( و معنويه )T( باالضافة إلى معنوية
حساب مؤشرات األداء الضريبي والمتمثلة في كل من:-

العركوب،   ( المعادلة  خالل  من  الضريبي  العبء  حساب 
            (2006

                                            
                      مجموع الحصیلة الضريبیة

أ- العبء الضريبي  =    --------------------   
                           الناتج المحلي االجمالي

 ويشیر هذا المؤشر الي ما يتحملة المجتمع من ضرائب فعلیاً.
  

 ، )حسین  المعادلة  خالل  من  وتحسب  الضريبیة  المرونة  ب- 
 (2011

                             نسبة التغیر في الحصیلة الضريبیة
مرونة النظام الضريبي =    ---------------------

                            نسبة التغیر في الناتج المحلي اإلجمالي

ويشیر هذا المؤشر إلى مدى إستجابة الحصیلة الضريبیة للتغیرات 
في الناتج المحلي االجمالي . 

 
جـ - الطاقة الضريبیة وتحسب بالمعادلة )السقاف، 1990):

 
                                  اإليرادات الكلیة 

 الطاقة الضريبیة   =   -----------------------
  الدخل القومي - اإليرادات الكلیة / متوسط الدخل السنوي الفرد

يستطیع  الذى  الضريبیة  الحصیلة  مقدار  إلى  المؤشر  هذا  ويشیر 
المجتمع أن يقدمها بدون إرهاق .  

Stepwise- بطريقة  المتعدد  اإلنحدار  نموذج  إستخدام 
على  للوقوف  أفضلها,  وإختیار  المختلفة,  بصورة    backward

أهم العوامل المؤثرة في الضرائب الزراعیة الكلیة.

 (Pindyckجینكز منهجیة-بوكس  بطريقة  التنبؤ  نموذج  تقدير 
خالل  الزراعیة  بالضرائب  للتنبؤ   and Rubinfeild,1961)
ست سنوات قادمة حیث تعتمد هذه المنهجیة على المراحل التالیة:

نموذج  الغرض منه هو تحديد رتبة   : النموذج  )أ( توصیف 
األريما المالئم ، ويتم ذلك من خالل تحديد هوية السلسلة الزمنیة 
من خالل 1- التوقیع البیانى, للبیانات األصلیة ثم ايجاد المتوسط 
إذا  ما  تحديد  يمكن  ومنهما  البیانات  لتلك  المعیاري  واإلنحراف 
كانت هذه البیانات متجانسة التباين أو غیر متجانسة التباين ولكي 

تكون متجانسة, يتم تحويلها إلى الصورة اللوغاريتمیة أو استخدام 
سكون  إختبار   -2 البیانات.  مقلوب  استخدام  أو  التربیعى  الجذر 
البیانات من خالل توقیع البیانات بیانیاً ويمكن بمجرد النظر معرفة 
إلى  تحويلها  يجب  السكون  عدم  حالة  وفي  عدمة,  من  السكون 
البیانات  إذا كانت   : البیانات  بیانات ساكنة . 3ـ- إختبار موسمیة 
شهرية، أما إذا كانت البیانات سنوية فال ضرورة إلجراء اختبار 
الموسمیة. ولما كانت هذه الدراسة تهتم بالتنبؤ بالحصیلة الضريبیة 
هناك  فلیس  سنوية  المستخدمة  البیانات  فإن  وبالتالي  الزراعیة 
 : المالئم  النموذج  رتبة  تحديد  د-  الخطوة.  هذه  ضرورة إلجراء 
المستخدم،  النموذج  تحديد رتبة  يتم  السابقة  الخطوات  أجراء  بعد 
ومن المعلوم أن نموذج االريما يمكن أن يكون AR(( أو )MA(أو 

.(ARIMA( أو )ARMA)

تقدير  يتم  النموذج  رتبة  تحديد  بعد  المعامالت:  تقدير  )ب( 
معامالت هذا النموذج المختار ويتم ذلك بأحد األسلوبین - أسلوب 
اختیار  ثم  للمعامالت  مختلفة  قیم  بتقدير  وذلك  والخطأ  المحاولة 

القیمة أو القیم التي تجعل مجموع مربعات البواقى أقل ما يمكن.

 )جـ( مراجعة واختبار النماذج ) الشیماء ،2012( : حیث يتم 
إجراء مراجعة واختیار لهذا النموذج عن طريق: أ-دراسة البواقى 
لمعرفة ما إذا كان هناك بواقي لم تحتسب، و يجب أن تكون جمیع 
اإلرتباطات الذاتیة للبواقى غیر معنوية ويتم التأكد من ذلك عندما 
تقع جمیع االرتباطات الذاتیة للبواقى داخل حدود اإلرتباط الذاتي. 
ب- دراسة إحصاءات المعاينة للحل األمثل للنموذج، وذلك بإجراء 
للمعالم  المعنوية  اختبارات  مثل  اإلحصائیة  اإلختبارات  من  عدد 
القیاسى  الخطأ  باستخدام  والجزئي  الذاتي  لالرتباط  أو   )tاختبار(
وإختبار مربع كاى، وكذلك عن طريق دراسة مصفوفة اإلرتباط 

لمعامالت النموذج المقدرة. 

بإستخدام  المرحلة  هذه  للتنبؤ:تختص  النموذج  تعمیم  )د(:   
مرحلة  إجتیاز  بعد  وذلك  التنبؤ  فى  المناسب  األريما  نموذج 
المراجعة، وبالتالي فإنه يمكن تطبیق هذا النموذج بشكل عام للتنبؤ 
بالقیم المستقبلیة. وهذا ما تم تطبیقة في التنبؤ بالضرائب الزراعیة. 

مصادر البیانات
المنشورة  الثانوية  البیانات  أساسیة على  البحث بصفة  إعتمد 
وزارة  وإحصائیات  نشرات  من  زمنیة  لسالسل  المنشورة  وغیر 
بعض  تعديل  تم  انه  مراعاة  مع  اإلداري  واإلصالح  التخطیط 
بیاناتها بناًء على التعداد اإلحصائي لعام 2014 عن بیانات األعوام 
اإلعتماد  تم  كما  واإلحصاء.  العامة  التعبئه  جهاز  من  له  السابقة 
على بیانات وزارة المالیة المنشورة و غیر المنشورة على الموقع 
اإللكتروني للوزارة وذلك لبیان الحسابات الختامیة للموازنة العامة 
للدولة المعتمدة، كما تمت اإلستعانه ببعض البیانات غیر المنشورة 
سواًء من مصلحة الضرائب المصرية )الضرائب العامة( ، وكذلك 
بیانات لمصلحه الضرائب العقارية)مركز المعلومات(, باالضافة 
اإلقتصادي  )القطاع  الزراعي  واالئتمان  التنمیة  بنك  بیانات  الى 

واالئتمان( .

النتائج البحثية ومناقشتها                                                
أوالً: تطور الضرائب الكلیة و الضرائب الزراعیة في مصر:
بیانات  من  يتضح  مصر:  في  الكلیة  الضرائب  تطور  )أ( 
جدول1, أن حصلیة الضرائب الكلیة أخذت في التزايد المستمر, 
ملیار   51,36 نحو  المالي2001/2000  العام  في  بلغت  حیث 
المالي  للعام  بلغت نحو 305,96 ملیار جنیة  أدنى, و  جنیة كحد 
الیها,  المشار  الدراسة  فترة  خالل  أقصي  كحد   2015/2014

بمتوسط عام هندسي بلغ نحو 124 ملیار جنیه. 

* - تتكون من ضرائب األطیان الزراعیة و ضرائب االنشطة و االستغالل الزراعي وضرائب االنتاج و الواردات الزراعیة.
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لحصیلة  العام  الزمني  والتطور  النمو  معادالت  وبتقدير 
الضرائب الكلیة خالل فترة الدراسة المشار الیها إتضح أن أفضل 
تدنى*(MSE(هي  والتي  البیانات  لهذة  المناسبة  الرياضیة  الصیغ 

الصورة األسیة التالیة:

 F= 684,34***                                                  =0,981                   
             Tax = حیث  :  الضرائب الكلیة

T =الزمن                           
مستوى  عند  الدالة  معنوية  يتضح  التقدير  نتیجة  ومن 
معنوي%5 وذلك ألن قیمة f  المحسوبة أكبر من القیمة الجدولیة 

نحو)0,984(،  البالغ  التحديد  معامل  معنوية  إلي  يشیر  مما 
وهذا يعنى أن أكثر من 98% من التغیر في قیمة الضرائب الكلیة 
خالل فترة الدراسة يعكس أثارها الزمن. ومن المعادلة يتضح أن 

الضرائب الكلیة تنمو بمعدل تراكمي سنوي بلغ نحو%14,75.  

)ب( تطور الضرائب الزراعیة في مصر: يتضح من بیانات 
التذبذب من  في  أخذت  الزراعیة  الضرائب  أن حصیلة  جدول 1 
نحو  المالي2001/2000  العام  في  بلغت  حیث  أخر,  إلي  عام 
بلغت نحو 1124,5 ملیون  أدنى, و  180,69 ملیون جنیة كحد 
جنیة للعام المالي2014/2013 كحد أقصي خالل فترة الدراسة, 

بمتوسط عام هندسي بلغ نحو 436, 51 ملیون جنیة. 

لحصیلة  العام  الزمني  والتطور  النمو  معادالت  وبتقدير 
الضرائب الزراعیة**خالل فترة الدراسة إتضح أن أفضل الصیغ 
هي   )MSE)***تدنى والتي  البیانات  لهذه  المناسبة  الرياضیة 

الصورة األسیة التالیة :

F =86,82**                               =0,868     
AT= حيث :       الضرائب الزراعية
T = الزمن                                  

من نتیجة التقدير يتضح معنوية الدالة عند مستوى معنوي%5 
وذلك ألن قیمة f  المحسوبة أكبر من القیمة الجدولیة، مما يشیر 
إلي معنوية معامل التحديد البالغ نحو)0,868(, وهذا يعنى أن 
أكثر من88% من التغیرالبالغ نحو )0,883( في قیمة الضرائب 
المعادلة  أثارها الزمن ومن  الدراسة يعكس  الزراعیة خالل فترة 
بلغ  سنوي  تراكمي  بمعدل  تنمو  الزراعیة  الضرائب  أن  يتضح 
نحو 16%.  وهذا المعدل رغم ارتفاعه اال أن الضرائب الزراعیة 
التمثل سوى قدر بسیط من اجمالي الضرائب الكلیة ، وهذا يوضح 
أن المنظومة الضريبیة الزراعیة بكاملها تحتاج الى هیكلة و قوانین 
وتشريعات حديثة تواكب تطور المؤشرات اإلقتصاديه األخرى. 

إلى  الزراعیة  الضرائب  نسبة  ان  يتضح   1 جدول  من  )ج( 
الضرائب الكلیة بلغت نحو نحو0,19% كأدني قیمة لها خالل العام 
المالي2006/2005, و بلغت نحو0,45% كحد أقصي خالل العام 
وذلك  نحو%0,35.  بلغ  هندسي  بمتوسط  المالي2012/2011, 
يعكس الضعف التحصیلي للضرائب الزراعیة وإهمال هذا المورد 
الهام, حیث تصل هذه النسبة فى بعض الدول األوروبیة إلى %8 

(  Leibus , 2014 )

ثانیاً:  أهم مؤشرات السیاسة الضريبیة الزراعیة في مصر
في مصر  الزراعیة  الضريبیة  السیاسة  مؤشرات  أهم  تتمثل 

فیما يلي:
بیانات  من  يتضح  الزراعیة:  الضرائب  من  الفرد*  نصیب  )أ(  
جدول 2 , أن متوسط نصیب الفرد من الضرائب الزراعیة يبلغ نحو 
4,13جنیة في العام المالي 2004/2003 كحد أدني, و نحو 23 جنیة 
خالل العام المالى 2014/2013 كحد أقصى, و بمتوسط هندسى بلغ 
نحو9,84 جنیة, خالل فترة الدراسة. ومن خالل النتائج السابقة يتضح 
الفرد  نصیب  وبمقارنة  الزراعیة,  الضرائب  من  الفرد  نصیب  تدنى 
و  نحو 2640جنیه**,  والبالغ  الزراعي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
نجد  جنیه***,  نحو8,49  البالغ  و  المزارعین  دعم  من  الفرد  نصیب 
أن الفرد الريفي يقتطع منه فقط 0,37% لحساب الضريبة, مما يؤكد 
علي ضرورة هیكلة النظام الضريبي الزراعي وزيادة نسب الضريبة 
علي  ذلك  تأثیر  من  الخوف  دون  الزراعي  القطاع  داخل  وأنواعها 

   .)WANG, 2014( المزارعیین, ويتفق هذا الطرح مع

من  يتضح   : الزراعیة  األطیان  ضرائب  من  الفدان  نصیب  )ب( 
بلغ  الزراعیة  األطیان  من ضرائب  الفدان  نصیب  أن   2 جدول  بیانات 
نحو23,36جنیة  و  أدنى,  كحد   2015/2014 للعام  جنیة  نحو18,35 
بلغ  هندسي   وبمتوسط  أقصى,  كحد   ,2009/2008 المالي  العام  في 
اإليجارية  القیمة  ماقورنت  وإذا  الدراسة,  مدة  خالل  جنیه  نحو19,73 
الحالیة للفدان والتى تبلغ حوالي 7 أالف جنیه*, مع وجود مصادر متعددة 
للدخل مثل اإلنتاج الحیوانى وبعض الصناعات الصغیرة والتى تشجعها 
الدولة حالیاً, فإن الدراسة تجد أن هناك فرص كثیرة مهدرة إلعادة هیكلة 
مزايا  وعمل  الطاقات  هذه  من  واإلستفادة  الزراعي  الضريبي  النظام 
ضريبیة للتشجیع على التصدير والتصنیع و تقلیل التلوث وذلك بوضع 
خطط طموحة للتنمیة المستدامة فى إطار منظومه الجودة الشاملة .                                  

ضرائب كليةالسنوات  
مليار جنية

ضرائب 
زراعية مليون 

جنية

الضرائب 
الزراعية/
الضرائب 
الكلية %

2001/200051.36180.690.35
2002/200150.80194.820.38
2003/200255.71200.560.36
2004/200367.18169.950.25
2005/200475.58188.160.24
2006/200597.79186.440.19
2007/2006114.61513.150.45
2008/2007137.19547.690.40
2009/2008163.22624.140.38
2010/2009170.49552.420.32
2011/2010192.07819.180.43
2012/2011207.41931.130.45
2013/2012251.121049.250.42
2014/2013260.301142.120.44
2015/2014305.961067.410.35

123,99436,510,35المتوسط
الضرائب بيانات  اخلتامية,  –احلسابات  املالية  وزارة  بيانات  من  وحسبت   جمعت 

العقارية, بيانات مصلحة الضرائب املصرية

الفترة  خالل  والزراعية  الكلية  الضرائب  تطور    .  1 جدول 
من2001/2000إلى 2015/2014 

*- بلغت قیمة MSE لهذه الدالة نحو0.07 ،** - بإستخدام اللوغاريتم الطبیعى للبیانات***، - بلغت قیمة MSE لهذه الدالة نحو 0,68 
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من  يتضح   :(Maroun,2011( الضريبي  العبء  )ج(   
الزراعي  للقطاع  العام  الضريبي  العبء  أن   3 جدول  بیانات 
المالي2007/2006،  العام  خالل  أقصي  كحد  نحو%0,51  بلغ 
 2006/2005 المالي  العام  خالل  أدني  كحد  نحو%0,23  و 
الضريبي  العبء  بحساب  و  نحو%0,37.  بلغ  هندسي  بمتوسط 
المالي  للعام  نحو0,062  سجل  فقد  مصر  في  المنزرع  للفدان 
2014/2013 كحد أدنى, وبلغ نحو0,27% كحد أقصي في العام 
نحو0,144% خالل  بلغ  هندسي  بمتوسط  المالي 2002/2001, 
ووجود  عام  بشكل  العبء  انخفاض  يعكس  وهذا  الدراسة.  فترة 
اإلستقطاع  وزيادة  الضريبیة  المنظومة  تحديث  في  واسع  مجال 

الضريبي. 

مرونة  وإحتساب  بدراسة  الزراعیة:  الضريبیة  المرونة  )د( 
النظام الضريبي الزراعي ككل, وهي عبارة عن نسبة التغیر فى 
حصیلة الضرائب الزراعیة نتیجة التغیر فى الناتج المحلي اإلجمالي 
الزراعي, لذا فهي أهم مؤشرات األداء الضريبي, حیث إتسم النظام 
للغاية, و بشكل عام  الضريبي الزراعي المصري بمرونة متدنیة 
 (0,40 نحو)–  الدراسة  فترة  خالل  للمرونة  العام  المتوسط  بلغ 
الحصیلة  أن  يعنى  مما  الصحیح**,  الواحد  عن  كثیراً  إبتعدت  أى 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  زيادة  مع  تنخفض  الزراعیة  الضريبیة 
الزراعي ، وذلك في بعض السنوات التي تظهر المرونة الضريبیة 
بها سالبة اإلشارة. و بلغت المرونة نحو7,87 كحد أقصي خالل 
الدخل  قانون  لتطبیق  ذلك  ويرجع   .2007 المالي2006/  العام 
الموحد الجديد لعام 2005, وبلغت نحو)-18,97( كحد أدني خالل 
العام المالي2012/2011, وذلك ربما لضعف إستجابة اإليرادات 
لزيادة  الزراعي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  فى  للتغیرات  الضريبیة 

المتأخرات وإنخفاض التحصیل بسبب أحداث يناير 2011. 

بلغت  والتي  الضريبي,  العبء  مرونة  وحساب  بدراسة    
و   ,2012/2011 المالي  العام  خالل  لها  أدني  كحد   )20,11-(
بلغت نحو5.62 كأقصي حد لها خالل العام المالي2007/2006, 
بمتوسط عام بلغ )-1,45( خالل فترة الدراسة. وقد يعزى هذا إلى 
الضريبیة  الحصیلة  على  سلباً  أثرت  التي  العوامل  من  مجموعة 
الزراعیة ومنها:- 1- وجود اإلقتصاد الخفي أو الغیر رسمي مع 
فجوة  وجود   -2 الزراعیة.  الضريبیة  المتأخرات**  حجم  زيادة 
والحصیلة  الفعلیة  الحصیلة  وبین  والحصیلة  الربط  بین  كبیرة 
للضرائب  الضريبي  االدارى  الجهاز  كفاءة  إنخفاض   -3 المثلى. 
التشريعات   في  القصور  و  اإلعفاءات  ترشید  عدم   -4 العقارية. 

وغیرها من أسباب إنخفاض الحصیلة الضريبیة.

 )ه(- الطاقة الضريبیة الزراعیة*: من بیانات جدول 4 يتضح 
أن الطاقة الضريبیة الزراعیة بلغت نحو1,30ملیار جنیة كحد أدني 
خالل العام المالي 2006/2005، كما بلغت نحو3,58 ملیار جنیة 
كحد أقصي خالل العام المالي2014/2013, بمتوسط هندسي بلغ 
نحو1,963  أن  يتضح  السابقة  النتائج  ومن  جنیه.  نحو2,40ملیار 
ملیار** جنیه ضاعت على الخزانة العامة للدولة, وذلك ربما يرجع 

الي عدم حساب هذه المؤشرات عند تحديد الربط السنوي.
   

الضرائب  نسبة حصیلة  يوضح  والذى   4  من خالل جدول 
بلغت  الزراعیة***, حیث  الطاقة الضريبیة  إلي  الفعلیة,  الزراعیة 
بلغت  و   ,2001/2000 العام  خالل  أدني  كحد  نحو%7,77 
هندسي  وبمتوسط   ,2015/2014 العام  خالل  نحو%37,39 
الضرائب  من  يحصل  ما  أن  النتائج  تلك  وتظهر   .%17,76 بلغ 
يعبر فقط عن 17,76% من مقدار الضريبة التي  الزراعیة فعلیاً 
هناك  أنه  أى  بالفعل,  المجتمع  يتحملها  التي  و  تحصیلها  يجب 
الطاقة  حساب  خالل  من  المفترضة  الحصیلة  من   %82,24

أصبحت ضريبة مهدرة. 

المحلي  الناتج  الي  الزراعیة  الضريبة  الطاقة  نسبة  وبلغت 
المالي  العام  خالل  أدني  كحد   %1,09 نحو  الزراعي  اإلجمالي 
2015/2014, وبلغت نحو4,40% كحد أقصي خالل العام المالي 

2001/2000. وبلغ المتوسط الهندسي نحو %2,20.  
             

ثالثاً: تحديد أهم العوامل المؤثرة علي الضرائب الزراعیة
المتغیرات  أهم  بین  اإلحصائیة  القیاسیة  العالقة  بدراسة 
اإلقتصادية والضرائب الزراعیة الكلیة  تم إستخدام بیانات السالسل 
الزمنیة و أخذ اللوغاريتم الطبیعي) LN( لجمیع البیانات الخاصة 
بالمتغیرات الزراعیة وكذلك الضرائب الزراعیة, ومقارنة النتائج 
لمختلف النماذج وأشكال الدوال, وذلك بعد اإلطالع على مصفوفة 
التحلیل  لعمل    Spssبرنامج إستخدام  وتم  البسیطة  اإلرتباطات 
 Stepwiseبطريقة المتعدد  اإلنحدار  إستخدام  و  اإلحصائى 

backward  حیث كانت المتغیرات هي:

الكلى  الزراعى  الدخل   ,)AGD( الزراعى  المحلى  الناتج   -
الزراعى  اإلستثمار   ،)AL( المنزرعة  األرض  مساحة   ،  )AIN)
 ،)AIS( الزراعى  اإلدخار   ،  )ASU( الزراعى  الدعم   ,)AIV)
األجور الزراعیة )ASA(، الواردات الزراعیة )APO)، االئتمان 
الزراعى  اإلستثمار  متغیرات  استبعاد  تم  وقد   .)AB(الزراعى
 (AIS( اإلدخار الزراعى )AIN( و الدخل الزراعى الكلى )AIV)
بهذه  التحلیل  عند  النموذج  من   (APO( الزراعیة  الواردات  و 

الطريقة وذلك لعدم تأثیرهم الواضح في الضرائب الزراعیة .

الفدان  الزراعية ونصيب  الضرائب  الفرد من  نصيب  تطور   .   2 جدول 
-2001/2000 الفترة  خالل  بالجنية  الزراعية  األطيان  ضرائب  من 

 2015/20014

السنوات
نصيب الفرد من 
الضرائب الزراعية

نصيب الفدان من 
ضرائب األطيان )*(

2001/20004.6218.61
2002/20014.8919.23
2003/20024.9519.46
2004/20034.1319.73
2005/20044.4819.35
2006/20054.3719.42
2007/200611.8219.77
2008/200712.4021.54
2009/200813.8623.36
2010/200912.0521.53
2011/201017.5419.27
2012/201119.4819.05
2013/201221.5019.16
2014/201323.0118.73
2015/201420.9318.35

9.8419.73المتوسط
        جمعت وحسبت من بیانات وزارة التخطیط وبیانات الضرائب العقارية              
فترة  الزراعیة خالل  االطیان   متوسط حصیلة ضريبة  قسمة  حاصل  وهي   -  *

الدراسة على متوسط  المساحة المنزرعة خالل نفس الفترة.

* - حسبت لعدد سكان الريف , تبعا لبیانات البنك الدولى.
** - حساب المتوسط  الهندسي لنصیب الفرد من الناتج المحلي الزراعي, بعد قسمة بیانات الناتج المحلي الزراعي علي عدد سكان الريف خالل فترة الدراسة لكل عام علي حدة .

*** -  حساب المتوسط  الهندسي لنصیب الفرد من دعم المزارعیین, بعد قسمة بیانات دعم المزارعین علي عدد سكان الريف خالل فترة الدراسة لكل عام علي حدة.
* - متوسط القیمة االيجارية للفدان بحسب وزارة الزراعة- الجمعیات الزراعیة. 
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من  للفترة  الزراعي  الناتج  الي  الطاقة  ونسبة  الزراعية  للضرائب  الفعلية  الطاقة  من  المحصلة  الضريبة  نسبة  و  الزراعية  الضريبية  الطاقة   .4 جدول 
2015/2014-2001/2000

الطاقة الضريبية  الزراعية  بالمليار السنوات
جنيه

ضرائب زراعية/الطاقة  
الضريبية الزراعية

٪

الطاقة الضريبة الزراعية / ناتج 
المحلى الزراعي ٪

2001/20002,327,774,22
2002/20012,228,783,80
2003/20021.9910.013,11
2004/20031,4611,662,10
2005/20041,4213,261,89
2006/20051,3014.351,59

2007/20063,1416.303,15

2008/20072,8219.432,49

2009/20083,1419.832,32

2010/20092,5121.951,56

2011/20103,1226.221,64

2012/20113,3228.081,76

2013/20123,5329.691,68

2014/20133,5832.151,48

2015/20142.8637.391,04

2,4517,762,10المتوسط
حسبت وجمعت من بیانات الجداول السابقة.

جدول 3 . العبء الضريبي الزراعي العام والعبء الضريبي للفدان والمرونة الضريبية خالل الفترة من 2015/2014-2001/2000

العبئ الضريبي السنوات
الزراعى العام

العبئ الضريبي
للفدان

المرونة الضريبية
مرونة العبئ

ضريبية األطيانضرائب زراعية

2001/20000,3280,267--------------------

2002/20010,3340,2671,301,000,29
2003/20020,3140,2510,320,260,63-
2004/20030,2450,2371,79-0,312,57-
2005/20040,2500,2161,230,08-0,21
2006/20050,2300,1990,107-0,0361,02-

2007/20060,5130,1667,870,0835,62

2008/20070,4850,1600,5180,680,426-

2009/20080,4600,1520,6930,690,256-

2010/20090,3430,1160,617-0,48-1,36-

2011/20100,4300,0872,67-0,64-1,42

2012/20110,4930,08918,97-1,59-20,11-

2013/20120,5000,0831,1430,370,128

2014/20130,4760,0710,6360,08-0,32-
2015/20140,3880,06210,520-0,07-1,34-

-0,0341,45-0,3730,1440,402المتوسط
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وكانت أفضل النتائج و اشكال الدوال هي الدالة اللوغارتمیة 
المزدوجة  كما يلي:

-LnAH=-9.813+1.02LnAGD + 4.52LnAL+ 0.85LnAB
   )-3.24(*       (3.70) **       (2.66)*        (3.16)***       
0.28LnASU-1.33LnASA
   )-8.13(***        )-6.02(** 
F= )236.68)***                            R-2 =0.990

 ويتضح من نتیجة المعادلة ما يلي:
• وذلك 	  ,%5 مستوى  عند  معنوية  المقدرة  المعادلة  أن 

ووفقاً  المعادلة  من  يتضح  كما  الجدولیة  عن  المحسوبة   Fلكبر
أن حوالي  نحو0,990,  والبالغ   R-2 المعدل  التحديد  معامل  لقیمة 
إلى  ترجع  الزراعیة  الضريبیة  الحصیلة  في  التغیرات  من   %99
عوامل يتضمنها النموذج. كما يتضح أن معظم إشارات معامالت 

المتغیرات بهذه المعادلة تتفق والمنطق اإلقتصادي.
• المحلي 	 الناتج  بین  معنوية  طردية  عالقة  وجود   

بزيادة  أنه  حیث  الكلیة  الزراعیة  والضرائب  الزراعي  اإلجمالي 
الناتج المحلي الزراعي اإلجمالى بنسبة مؤية تقدر بنحو10% تزيد 
الضرائب الزراعیة بنسبة مئوية تقدر بنحو 10,2%. وتتفق إشارة 

المعامل مع المنطق اإلقتصادي.
• األرض 	 مساحة  بین  معنوية  طردية  عالقة  هناك 

المنزرعة  المساحة  زادت  فكلما  الزراعیة  والضرائب  الزراعیة 
من األراضي زادت الضرائب الزراعیة الكلیة وذلك ألن ضرائب 
زادت  فكلما  المنزرعة,   األرض  مساحة  على  تفرض  األطیان 
زادت  بنحو%10,  تقدر  مئوية  بنسبة  الزراعیة  األرض  مساحة 

الضرائب الزراعیة الكلیة بنسبة مئوية بلغت نحو %45.
• بین 	 النتائج  تظهرها  معنوية  إيجابیة  عالقة  وجود 

الضرائب الزراعیة الكلیة و اإلئتمان الزراعى, حیث أنه, كلما زاد 
الزراعیة  الضرائب  زادت  مئوية%10,  بنسبة  الزراعي  اإلئتمان 
بنسبة مئوية تقدر بنحو8,5%, وذلك يرجع إلستخدام هذه القروض 

في العملیة اإلنتاجیة وإستصالح المزيد من األراضي.
• السابق 	 النموذج  نتائج  تظهرها  عكسیة  عالقة  هناك 

تنخفض  حیث  الكلیة  الزراعیة  والضرائب  المزراعیین  دعم  بین 
الكلیة بنسبة مؤية تقدر بنحو10%, كلما زاد  الضرائب الزراعیة 
دعم المزارعین بنسبة مئوية تقدر بنحو 2,8%, وذلك ألن الدعم 
هنا اليدخل في وعاء الضريبة بل قد يكون هناك تخفیض للضريبة 
كل  تمس  عام  بشكل  الزراعیة  المنتجات  ألن  وذلك  الدعم  بنسبة 
الشرائح المجتمعیة وتؤثر أكثر فى الطبقة الفقیرة من جهة , ومن 
تختلف  وقد  اإلنتاج.  زيادة  على  المزارعین  لتشجیع  أخرى  جهة 
النتائج عند المقارنة مع إجمالى الدعم والمزايا اإلجتماعیة، لتداخل 

عوامل أخرى.
• وجود عالقة عكسیة بین الحصیلة الضريبیة واألجور 	

الزراعیة حیث أنه بزيادة الضرائب الزراعیة الكلیة بنسبة مئوية 
تقدر  مئوية  بنسبة  الزراعیة  األجور  تنخفض  بنحو%10  تقدر 
بنحو13%. وذلك ربما للتأثیر المباشر للضرائب الزراعیة الكلیة 
السلع  والخدمات  الزراعیة وأسعار  الواردات  أو  المنتجات  على 
وغیرها حیث تختلف عن العالقة بضرائب األطیان فقط, والتي ال 

تؤثر ربما في أسعار المنتجات أو الخدمات الزراعیة المختلفة .

رابعاً: تقدير نموذج التنبؤ بالضرائب الزراعیة
 BOX-JENKENS جینكز  بوكس  منهجیة  إختیار  تم  وقد     
باألتي  تمتاز  ألنها  وذلك  التنبؤ,  في  إلستخدامها   (ARIMA)

)شعراوى،2004):
• نظام نمذجة وتنبؤ منظم وشامل وموثوق به ألنه يقدم 	

حلوال شاملة لجمیع مراحل تحلیل السالسل الزمنیة .   
• عكس 	 على  وقدرتها  بقوتها   ARIMA نماذج  تتمیز 

أنماط الكثیر من السالسل الزمنیة مما يؤدى إلي تنبوءات موثوق 
بها ومتسقة احصائیاً, وهي من أدق أسالیب التنبؤ .

• تعطي فترات ثقة مالئمة للمشاهدات المستقبلیة سواء 	
الموسمیة منها او الغیر موسمیة بینما قد تفشل طرق أخرى. 

  إن نماذج ARIMA تستدعي تسكین السلسلة وذلك لوجود 
اتجاه عام وعدم إستقرار في البیانات و ظهر هذا عند توقیع الرسم 
الفرق  بأخذ  السلسلة  تسكین  وتم   .MINITAB ببرنامج  البیاني 
األول للبیانات. ثم تم تقدير أكثر من نموذج مقترح* وكان أفضلهم 
ARIMA(0,1,1) و إتضح معنوية عند مستوي معنوية )0,05) 
كما يتضح من دالتي اإلنحدار الذاتي )ACF( ودالة اإلنحدار الذاتي 
 s))ACF,توجد ال  حیث  للبواقي  المقدرتین   ,)PACF( الجزئى 
النموذج  صحة  الي  يشیر  مما  الصفر,  عند  معنوية   PACF)s)
  ARIMA(0,1,1( أنه النموذج على  يتم تشخیص  المقترح ولهذا 

والذي تمثیله بصیغة التنبؤ كما يلي:

Yt-1= B Yt ,               et-1 =   B et :حیث
Yt = -2.86+Yt-2+ et – 1.338et-1   

(-0.24)         **(2.45)
Chi square=8.9n

 ومن المؤشرات اإلحصائیة السابقة يتضح أن النموذج السابق 
عند  كاي  مربع  معنوية  تثبت  لم  حیث  جیدة  تنبؤية  بقدرة  يتمتع 
مستوى معنوية )0.05( وهو يدل على قبول فرض العدم القائل 
 White(على نحصل  أننا  أى  البواقى  في   pattern وجود  بعدم 
Noise Error Term( أو أخطاء بیضاء. وتنطبق نتیجة المعادلة 
النتیجة  وكانت  الزراعیة  للضرائب  بها  المتنبأ  القیم  علي  السابقة 

كما في جدول 5.

بالضرائب  الخاصة  التنبؤ  بیانات  أن  يتضح   5 جدول  ومن 
تصاعدياً،  عاماً  إتجاهاً  سجلت  قادمة  أعوام  ستة  خالل  الزراعیة 
العام  في  الزراعیة  الضريبیة  الحصیلة  تبلغ  أن  المتوقع  حیث من 
لها،  أدني  كحد  جنیة  نحو1418,94ملیون  المالي 2020/2019 
وستبلغ نحو1698,96 في العام المالي 2025/2024 كحد أقصي 

لها بمتوسط عام هندسي يبلغ نحو 1560,77 ملیون جنیه.   

 .chi squareو  Tمع أالخذ في االعتبار قیمة الـ RSME و MSEو SS  تم تقدير اكثرمن نموذج لالريما منها )0,1,1(, )1,0,2(,)1,1,1( وتمت المفاضلة وفق القیمة األقل من*
*  تم تقديرالقیم التنبؤية من العام 2016/2017 وحتي 2024/2025 ولكن تم حذف األعوام من 2016/2017 حتي 2018/2019 وذلك لصدور قرار جمهوري بوقف الضرائب 

الزراعیة خالل هذه األعوام الثالثة.
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ومن نتائج التحلیل توصي الدراسة باألتي:
  

التوصيات                                                                     
ومتنوع  متوازن  تنافسي  إقتصاد  بناء  إلي  تسعي  مصر  ألن 
ومستدام يعتمد علي االبتكار والمعرفة, قائم علي العدالة واالندماج 
اإلجتماعي وذلك في إطار رؤية 2030, ذلك إستوجب البحث عن 
مصادر تمويل جديدة, لذا وجد البحث و من خالل النتائج السابقة 
السیاسة  عن  والمسؤلیین  القرار  لمتخذى  كبیرة  فرص  هناك  أن 
الضريبیة في مصر من اإلستفادة من هذا الطرح, وذلك من خالل 

األتي:-  

1-   من خالل دراسة تطور الضرائب الزراعیة تبین وجود تذبذب 
في الحصیلة الضريبیة وعدم اتساق في التحصیل, ومن هنا 
األنشطة  مستوي  علي  تحلیل  وجود  ضرورة  الدراسة  تجد 
بالتالي  لكل نشاط, و  الدقیقة  النمو  لتحديد معدالت  الزراعیة 

تحديد الربط الضريبي أوتعديلة علي أساس علمي. 
 

الضريبي  العبء  الضريبي وهي,  األداء  نتائج مؤشرات  من   -2
والمرونة والطاقة الضريبیة توصي الدراسة باالتي:

3- بضرورة حسابها سنويأ و عمل تقییم ربع سنوي لمتابعة نسبة 
التحصیل.

نسب  علي  تأثیرها  ومدي  الضريبة  وسعر  نسب  دراسة    -4
التحصیل, وذلك لتحديد أفضلها وبالتالي تثبیتها أو تقلیلها او 

زيادتها.

5-  تعطى الدراسة صورة متكاملة ألهم العوامل التي تؤثر علي 
الزراعي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مثل  الزراعیة  الضرائب 
الدعم  و  الزراعي  واالئتمان  المنزرعة  األرض  ومساحة 
عند  اإلعتبار  في  العوامل  هذه  لوضع  الزراعیة,  واألجور 

وضع الخطط والسیاسات الضريبیة.

6- من خالل نتائج الدراسة وإستكماالً إلطار السیاسي العام لبناء 
هیكل متوازن للضرائب الزراعیة, تقترح الدراسة:-

الخاصة  التفیذية  واللوائح  والقوانین  التشريعات  في  النظر   -7
بالضرائب الزراعیة, وإعادة صیاغتها بناءاً علي ما تقدم من 

نتائج, وتبعاً للظرف السیاسیة  واالقتصادية للبالد.

8- إنشاء قاعدة بیانات خاصة بالضرائب الزراعیة بكافة أنواعها, 
يقوم بإنشائها مجلس الوزراء, تسمح بدخول البیانات الرسمیة  
والخاصة  المختلفة,  والجهات  الوزارات  من  المعتمدة 
بالضرائب زراعیة, لتصب جمیعها في مكان واحد, تستطیع 
بیانات  من  اإلستفادة  والبحثیة  العلمیة  أو  الحكومیة  الجهات 
دقیقة  في سالسل زمنیة,  ومنها يمكن إستخراج أي تقارير أو 
إستعالمات في هذا اإلطار بصورة أسهل وأدق. الستخدامها 

في وضع السیاسات الضريبیة .

للقطاع  المؤقت  أو  المطلق  اإلعفاء  إستخدام  فاعلیة  دراسة   -9
ومردود  معنوية  بنتائج  يأتي  وهل  الضرائب,  من  الزراعي 

جید على هذا القطاع ام ال؟. وذلك من خالل دراسة المردود 
وقف  من   ,2017 لعام  الجمهورية  رئیس  لقرار  الفعلي  
ضريبة األطیان لمدة ثالث سنوات ومدي تأثیرها على الدخل 
اإلجمالي للمزارعین. وخاصة ان هناك دراسات عالمیة في 
الضرائب  اإلعفاءات من  ان  اثبتت  والصین  وباكستان  الهند 
الحیاة  جودة  تحسین  أو  زيادة  في  معنويا  التؤثر  الزراعیة 

الريفیة للمزارعیین. 
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جدول 5 . القيم المنتبأ بها لحصيلة الضرائب الزراعية بالمليون جنيه من العام 2020/2019* الي العام 2025/2024

المتوسط2020/20192021/20202022/20212023/20222024/20232025/2024السنوات

الحصیلة 
1418.941480,671539,531595,531648,681698,961560.77المتوقعة

قدرت من بیانات التنبؤ بالحاسب االلي لبرنامج MINITAB  بإستخدام نموذج األريما.
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THERE is no doubt that, the agricultural sector in Egypt contributes about 13.5% during 
the period 2000/2001-2014/2015, while the average contribution of agricultural taxes in total 
tax revenues reached about 0.14% during the same period, indicating the need to develop 
and structure The Egyptian agricultural tax system, and the knowledge of the most important 
factors affecting agricultural taxes. To achieve this main objective, the general framework 
of agricultural taxes in Egypt has been studied and the current status of agricultural tax 
revenues through performance indicators of burden, energy and tax flexibility, and the most 
important indicators And then predict its agricultural tax outturn until 2024/2025. The study 
was based on secondary data collected from multiple official bodies. It was analyzed using 
quantitative methods such as linear and multiple regression functions, using the method of 
predicting the Box Jenkins methodology. The most important results include:

(1) The reduction of both the burden and the energy and the flexibility of tax for 
agricultural taxes, which confirms the absence of tax exhaustion, 

(2) The existence of a relationship of significant statistical positive between 
the agricultural gross domestic product and the area of cultivated land and 
agricultural credit and the proceeds of agricultural taxes and

(3) There was an inverse relationship between agricultural tax revenues and 
agricultural wages and agricultural subsidies. 

     Egypt seeks to build a competitive, balanced, diversified and sustainable economy based 
on innovation and knowledge based on justice and social integration within the framework 
of Vision 2030, which necessitated the search for new sources of funding. Therefore, there 
are great opportunities for decision makers and officials the tax policy in Egypt to benefit 
from this proposition. It could recommend that (1) it is necessary to calculate it annually 
and make a quarterly assessment to follow up the collection rate. (2) Studying the rates and 
the price of the tax and the extent of their effect on the collection rates, in order to determine 
the best and thus fix them, reduce or increase them. (3) The study provides an integrated 
picture of the most important factors affecting agricultural taxes such as agricultural GDP, 
cultivated land area, agricultural credit, subsidies and agricultural wages, to take these 
factors into account in the development of tax plans and policies. )4( Through this study, 
it could suggest that )i( consider the legislation, laws and regulations for agricultural 
taxes, and reformulate them based on the above results, and depending on the political 
and economic situation of the country. (ii) Establish a database for agricultural taxes of all 
types, established by the Council of Ministers, to allow the entry of official data approved 
by the ministries and various agencies, for agricultural taxes, all located in one place, the 
government or scientific and research authorities can benefit from accurate data in time 
series, From which any reports or queries can be extracted in this framework more easily 
and accurately. (iii) Study the effectiveness of using the absolute or temporary exemption 
for the agricultural sector from taxes, and whether it results in moral and good returns on 
this sector or not ?. By studying the actual effect of the President›s decision of 2017 on the 
cessation of the tax of three years and the impact on the total income of farmers. Especially 
that there are global studies in India, Pakistan and China have proved that exemptions from 
agricultural taxes do not significantly affect the increase or improve the quality of rural life 
of farmers.


