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 أثر السياسات الضريبية عمي القطاع السياحي المصري

 محمد عبد الرحمن حجازي                          صبري عبد السميع حسين      
 رئيس قسم الدراسات السياحية                        رئيس قسم الدراسات السياحية )سابقا(     
 سها بهجت محمد فرج  جامعة قناة السويس -ياحة والفنادق كمية الس                  جامعة حموان -والفنادق كمية السياحة       

 جامعة حموان -كمية السياحة والفنادق
 المقدمة:

ومن ناحية أخرى  ة المالية لمدولةتندرج السياسات الضريبية في إطار أكثر عمومية وىو السياس      
مالية" إلي تمك السياسة المصطمح " يشيرو  وثيقًا بالسياسة االقتصادية ارتباطا فإن السياسة المالية ترتبط

يراداتيا   واالستثمارلدخل ا عمى لمتأثيرالسياسة التى بموجبيا تستعمل الحكومة برامج نفقاتيا وا 
وتتبمور  السياسة المالية". وأىم ىذه األدوات الضرائب أدوات “ استخداموذلك عن طريق  ،والتوظيف

تكشف عن األىداف التي تسعى الدولة إلى  يي التىف ،السياسة المالية لمدولة في الموازنة العامة
 .تحقيقيا عن طريق الوسائل المالية

تأثير مباشر عمي موازنة الدولة وسياستيا  اىاما لي اقتصادياإن صناعة السياحة باعتبارىا نشاطا       
فإن  الدولة،ليا دور فعال في تمويل موازنة  بإيراداتيا فإذا كانت صناعة السياحة وجيين:ذو  المالية

اء عن طريق إنشاء سو  العامة،تقوم بالدور األساسي في صناعة السياحة عن طريق النفقات موازنة ال
 يخص المرافق العامة والبنية التحتية. باإلنفاق فيماأو كل ما يتعمق  ،مشروعات سياحية

إال أن السياحة  ي،المصر رغم محدودية االستثمارات األجنبية عموما التي حصل عمييا االقتصاد       
وقد تم ىذا التوسع في  االستثمارات.تعد من القطاعات التي تحظى بنصيب ال بأس بو من ىذه 

االستثمار السياحي في ظل قوانين االستثمار التي منحت االستثمار المحمي واألجنبي عموما تيسيرات 
  .()وحوافز متعددة 

بعض ف السياحية،تغفل جانبا كبيرا من اإليرادات  باإلضافة إلي ذلك فإن السياسات الضريبية      
 األجنبية،شركات السياحة المصرية قد تستخدم أسموب المقاصة في التعامل مع الشركات السياحية 

ومعني ذلك عدم دخول جزء من إيرادات الشركات في الوعاء المالي المفروض عميو الضريبة. و يؤدي 
 الشركات.لة المتمثمة في الضرائب من ىذه أيضا إلي صعوبة الحصول عمي حقوق الدو 

                                                 
 )  لاا   سااوا ي ( 01إيل  8لاال   جاالم   لاا  أمههاا ف حااجملا  أاا   ألاا    جنبياال  شروعياال لنمااابتح يل  لراام و أجمل املاا   شاأاا و تاأء  جاا   لنااا احل   ح اا   لاا   اابملعل  شاأاا و ت

سوا ي أ حجملع اه  لو طق ن ئيلل تيرري إرب   ي  الساجملري ،ل تلاوا إح ا   يبعاي حناي  شااا  ت لراي ا ي  لراي حيل أبسام  01إح    م  جو طق  لري حيل حتص  حني عظلالحظل أن ل
 لل  جابتح ي  لري حيل.      لنمرجملثمبمل  أثم  الزي   ،تالا ت حل لنمرت  جبأ  ( تمت ترهي  إرب   ي تاييل تإق  يه%ل أي   شا  ي  لري ح8الزي أورعل 
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 .أوال: المشكمة موضوع الدراسة
خالف بين االتجاه الذي يرى كفاية الحوافز المالية لالستثمار واالتجاه اآلخر الذي يرى عدم ىناك  

 ضرورة دراسة السياسات الضريبية في مصر وأثرىا عمى تنمية السياحة.ىذا  يستوجب و كفايتو،
كأداة من األدوات المالية في مجال  الحظة نوع من التناقض في استعمال الضرائبيمكن م      
ففي حين أن الدولة تسعي لجذب االستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مجال السياحة عن  ،السياحة

لسنة  ;طريق منح العديد من اإلعفاءات الضريبية في ظل قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 
مكن أن نالحظ أيضا كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عمي النشاط السياحي سواء في مجال ي ،:>>0

 الخ..... والفنادق.شركات السياحة أو النقل أو المالىي 
عن سياسة اإلعفاءات الضريبية بإصدار القانون  5118ومن جية أخري، فإن الدولة قد تخمت في عام 

والذي ألغي النصوص السابقة في قوانين االستثمار.  5118ة لسن 0>الجديد لمضريبة عمي الدخل رقم 
 لنصوص السابقة ومستقبل االستثمارات في مصر بعد ىذا اإللغاء. احول أسباب إلغاء  التساؤ  يريثوىذا 
  .أهمية الدراسة  ثانيا:
لقرار أو دراسة العالقة بين السياسة المالية و قطاع السياحة ذات أىمية سواء بالنسبة لصانعي ا     

لمدارسين في االقتصاد السياحي و تفتح مجاال آخر في الدراسات السياحية يتعمق بالربط بين عمم 
 المالية العامة وعمم السياحة.

 .أهداف الدراسة ثالثا:
 وعمم السياحة.  فتح مجال جديد لمدراسات السياحية عن طريق الربط بين عمم المالية العامة -0

 ريبية في مصر وأثرىا عمى تنمية السياحة.دراسة السياسات الض -5
 خاصة بعد تطبيق القانون التعرف عمي المشكالت الضريبية التي تؤثر عمي قطاع السياحة -6

   .5118لسنة 0>

اقتراح التوصيات المناسبة لمتغمب عمي المشكالت الضريبية التي تعوق نمو القطاع السياحي  -7
 المصري.

 .فروض الدراسة رابعا:
  متناسقة.أن السياسات الضريبية المتبعة في صناعة السياحة ىي سياسات غير :األولالفرض        

 السياحة.عمي االستثمار في مجال  امباشر  اأن لمسياسة المالية أثر   :الثانيلفرض ا       
 .5118لسنة 0>لتطبيق القانون  األولى لممرحمة سمبي ىناك دور سيكون الثالث:لفرض ا      
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 .منهج الدراسة :خامسا
تمت عن طريق حصر معظم الكتب والمراجع المتعمقة بالسياسات الضريبية  :الدراسة النظرية -أ 

بالمغة العربية واإلنجميزية وكذلك البحوث المتاحة  والتنمية السياحية في مصر من خالل المراجع
 والدراسات العممية والنشرات السياحية ذات الصمة بالموضوع.

أجريت الدراسة الميدانية عن طريق تصميم استمارة استبيان وطرحيا عمي  :سة العمميةلدراا -ب  
ن بالتنمية السياحية وذلك الختبار صحة فروض الدراسة واقتراح سياسة ضريبية تالئم يالخبراء والمختص
 قطاع السياحة.

 .خطة الدراسة ا:دسسا
  كالتالي: أربعة مباحثتشتمل ىذه الدراسة عمي 

 .السياسة الضريبية في مصر وأنواع الضرائب:األولالمبحث  
  .في مصر الضريبية : السياساتأوال         
  عامة.: أنواع الضرائب بصفةاثاني         
 لسنة 0>الحوافز الضريبية لالستثمار السياحي في القانون الجديد لمضريبة عمي الدخل  :الثاني المبحث
5118. 
 لسنة 0>ر القانون الجديد لمضريبة عمى الدخل رقم و صدو  سياسة الضريبيةأوال: مبررات تعديل ال      
5118. 
           ثانيا: مفيوم الدخل الخاضع لمضريبة في ظل القانون الجديد.      
 .عتباريةإلثالثا: توحيد المعاممة الضريبية عمى األشخاص ا      
 .االستثماراآلثار المتوقعة لمقانون الجديد في مجال  رابعا:     

 .الدراسة الميدانية و استخالص النتائج  :المبحث الثالث
 .تحميل قائمة االستبيان:  أوال         

 .نتائج الدراسة الميدانية  ثانيا:         
 .الدراسة وتوصيات النتائج العامةالفروض و  المبحث الرابع: 
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 .أوال: التحقق من صحة فروض الدراسة     
 .ائج العامة لمدراسةثانيا: النت     

 .: توصيات الدراسةثاثال     
 

 ولأل ا المبحث
 السياسة الضريبية في مصر وأنواع الضرائب

 السياسة الضريبية في مصر أوال:
يقصد بمصطمح السياسة الضريبية كيفية استخدام الدولة لضرائبيا الوطنية بكافة أنواعيا، إلحداث     

مرغوب فييا عمي الدخل واإلنتاج واالستيالك واالستثمار  آثار مرغوبة، وتجنب آثار أخرى غير
عادة توزيع الدخل. وبصفة عامة والتوظيف الضرائب إلحداث التنمية واالستقرار االقتصادي.  ماستخدا وا 

فالضرائب ىنا أداة من أدوات السياسية المالية لمدولة تحقق بيا ما تشاء من أغراض باإلضافة إلى 
    .( ;>>0صقر عطية،)في حصول الدولة عمي قدر من الموارد المالية العامة  غرضيا المالي المتمثل

يقصد بالسياسة المالية استخدام السياسة الضريبية واإلنفاق العام والقروض العامة لمتأثير في     
 أنشطة المجتمع االقتصادية بالطرق المرغوبة. وتيتم السياسية المالية بتحصيل الموارد واستخداميا في

    Reddy, 2001  )  ) تحقيق االستقرار والنمو االقتصادي
 الواحدعبد ) تعتبر الضريبة أداة من أدوات السياسة المالية وتساىم بدور فعال في ضبط التضخم  

ألنيا تقمل من السيولة النقدية في أيدي األفراد عن طريق التحويالت في دخوليم، أو عن ( 5118،السيد
 Pierre La   1986 ,) وتقميل المسافة بين الدخل النقدي والدخول الحقيقيةطريق زيادة األسعار 

Lumier)  حققفي محاربة الكساد. فان تشجيع األسواق يمكن أن يت فعاال اكذلك تمعب الضريبة دور 
 بواسطة خفض الضرائب.

تثمارات جذب أو طرد االس من ناحية أخرى فان السياسة الضريبية لمدولة تمعب دورا فعااًل في   
 ، (5110،)حسنى محمود ال تعتبر الضرائب وسيمة لمجباية فقط حيث.واألجنبية عمي حد سواء الوطنية

كانت السياسة الضريبية تسعي إلى  افإذ الدولة،ضحة بالسياسة المالية في سياسة الضريبية عالقة واممف
أىميا تحديد الموطن  تعظيم إيرادات الدولة، بصورة أساسية، فان ذلك يرتبط بضوابط تشريعية،

تحديد الممول الخاضع لضرائب الدولة. وتحديد الموطن الضريبي يختمف باختالف طبيعة و الضريبي، 
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ىم الضوابط التشريعية أفيما يمي  و االعتباريين.الممول وما إذا كان من األشخاص الطبيعيين أو من 
 التي تحكم السياسة المالية.

 اص الطبيعيين تحديد الموطن الضريبي لألشخ -أ 
من المستقر حاليًا أن حق الدولة في فرض الضرائب العامة لم يعد قاصرًا عمي مواطنييا فقط، بل يمتد 

التبعية السياسية )الجنسية(، فالدولة تفرض عمي  الثالث:ليشمل كل من ينتمي إلييا بإحدى التبعيات 
قامة(، فالدولة تفرض عمي من يقيم من يحمل جنسيتيا ضرائب. والتبعية االجتماعية )الموطن أو اإل

مصدر اإليراد(، فإذا كان موقع المال  المال أوفييا بصفة معتادة ضرائب. والتبعية االقتصادية )موقع 
مصدر اإليراد الخاضع لمضريبة داخل الدولة فمن حقيا فرض ضريبة عميو بغض النظر عن جنسية 

فرض الضرائب بأنواع التبعيات الثالث، مع مالكو أو محل إقامتو. وقد أخذ المشرع المصري عند 
 (8>>0)صقر عطية،األخذ في االعتبار االتفاقيات الدولية التي تتكفل بمنع ظاىرة االزدواج الضريبي

 تحديد الموطن الضريبي لألشخاص االعتبارية  -ب 
 شركات باألسيم،المساىمة، شركات التوصية  )شركاتيقصد بالشخص االعتباري شركات األموال 

ارية. أما شركات بالشخصية االعتب فقطذات المسئولية المحدودة( حيث تتمتع ىذه الشركات 
المحاصة( فان موطنيا الضريبي شركات التوصية البسيطة، شركات التضامن،  شركات )األشخاص

  ( 5118،السيد عبد الواحد) يتحدد تبعًا لموطن األشخاص الطبيعيين المكونين ليا
حيث يتم تكونييا  الوطنية،عوبة في تحديد الموطن الضريبي بالنسبة لمشركات ال تثور أية ص     

وتسجيميا وتحديد جنسيتيا ومحل إقامتيا وفقًا لمتشريع الوطني ولكن الصعوبة تثور بالنسبة لمشركات 
األجنبية التي تعمل خارج حدود بمدىا، وكذلك بالنسبة لفروع ىذه الشركات. ويكمن موطن الصعوبة في 

 د عدد من المعايير المعترف بيا دوليًا في تحديد الموطن الضريبي لشركات األموال. وجو 
 موقف المشرع المصري من ىذه المعايير -ج 

قد أخذ المشرع المصري في فرض الضريبة عمي أرباح شركات األموال بمعيار اإلقميمية أو      
القانون بالمعدلة  0;>0لسنة  :08قم من القانون ر  000مصدر الدخل الخاضع لمضريبة، حيث المادة 

نص أن الضريبة تفرض عمي صافي األرباح التي تحققيا شركات األموال ت 6>>0لسنة  :;0رقم 
داخل مصر بصرف النظر عن جنسية أصحابيا أو محل إقامتيم. فمعيار الخضوع لمضريبة المصرية 

 يبة في مصرتحقق الدخل أو اإليراد الخاضع لمضريبة من نشاط يخضع لمضر  ىو:
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ىو توسيع قاعدة أو نطاق المشروعات التي تتمتع بالضمانات والمزايا  مبررات ىذا الموقف     
 يتوالواإلعفاءات التي قررىا المشرع لممشروعات المقامة في ظل قانون االستثمار وطبقًا ألحكامو، 

 ،نقاعدة المموليتوسيع  عمي دالنحو يساع ىذا وتحديد  الموطن الضريبي عمي.ما بعدفي تضحتس
فإذا كانت السمة                                                   .    وبالتالي تعظيم إيرادات الدولة

المميزة لمسار اإلنفاق العام في مصر أنو في تزايد مستمر، فان الحصيمة الضريبية ىي األخرى تزداد 
اإلنفاق العام في أن  توضح التقديراتففاق العام. ولكن بمعدل اقل من الزيادة التي تحدث في مجال اإلن

قدرت وقد  ،% فقط8% سنويا، في حين أن اإليرادات العامة تزداد بمعدل 05بمعدل  يزدادمصر 
 79:>بنحو  5115/5116إجمالي الموارد السيادية والجارية في الموازنة العامة لمدولة عن العام المالي 

   ( 5116،عبد الواحد السيد)ن العام السابق% ع 678مميار جنيو بزيادة نسبتيا 
يبدو مما سبق أن الدولة تعتبر أن زيادة اإليرادات الضريبية ىي الدعامة الرئيسية لزيادة       

ستمدت الدولة النسبة األكبر من الزيادة في اإليرادات الضريبية من خالل إاإليرادات العامة. ولقد 
 ة عمي المبيعاتوالتي اعتمدت باألساس عمي فرض الضريبة العامالزيادة في الضرائب غير المباشرة، 

%  >0:7% ( وقد نمت بمعدل  :687والتي ساىمت بأكثر من ثمث الزيادة في اإليرادات العامة ) 
  .سنويًا خالل الفترة

تتسم السياسة الضريبة في مصر باالضطراب وعدم وضوح األىداف وعجز الوسائل عن تحقيق     
% في الوقت  75ضريبة. ففي الوقت الذي تزداد فيو معدالت الضريبة لتصل إلى الغرض من ال

( مما كان يدعو إلى 5118لسنة  0>السابق عمي صدور القانون الجديد لمضريبة عمي الدخل )رقم 
حقق الغرض من وجودىا كما التيرب الضريبي، فإن الدولة تقدم إعفاءات ضريبية غير مدروسة وال ت

ومن جية أخرى فإن السياسة الضريبية تتصف بالجباية فمحاولة تعويض النقص في  نري فيما بعد.س
  الضرائب.الموارد السيادية غير الضريبية يتم عن طريق زيادة 

تأكدت الدولة من ذلك أخيرا مما دفعيا إلعادة النظر في سياستيا الضريبية من خالل إصدار      
% ويمغي اإلعفاءات الضريبية.  51الضريبة إلي  قانون جديد لمضرائب عمي الدخل يخفض معدل

يجعل المشروعات تمر بمرحمة  5118لسنة  0>ونظرا ألن ىذا القانون الجديد لمضريبة عمي الدخل رقم 
انتقالية، قد تمتد لعشر سنوات، فيجب دراسة الوضع في ظل القوانين القديمة قبل التعرض لدراسة ىذا 

 تثمار في مصر. القانون الجديد وأثاره عمي االس
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 أنواع الضرائب بصفة عامةا:ثاني
 الضرائب المباشرة -أ 

جرت العادة عمي تقسيم الضرائب المباشرة بحسب طبيعة المادة الخاضعة ليا ومدى تجددىا إلى 
 .ضرائب مباشرة عمي الدخل وضرائب مباشرة عمي رأس المال قسمين:

 المباشرة عمي الدخل الضرائب - 0
وذلك الن الدخل  انتشارًا،لمباشرة عمي الدخل أىم أنواع الضرائب المباشرة وأكثرىا تعتبر الضرائب ا

 ، وألن تكراره يجعمو مادة صالحة لمخضوع لمضرائبالمالية لألفرادعادة ما يستعمل كمعيار لقياس القدرة 
  تعريف الدخل الخاضع لمضريبة *

اد ويشترط ثباتو واستقراره وبالتالي فيو التعريف التقميدي يتصف بالضيق حيث يركز عمي مصدر اإلير 
يستبعد عن نطاق الدخول كل ما يتحقق لمشخص من إيرادات عرضية.أما المفيوم الحديث لمدخل 
فيعتمد التعريف الواسع لمدخل الذي يسمح بإخضاع كل زيادة في القيمة اإليجابية لذمة المكمف 

عند حساب الدخل أن يؤخذ في االعتبار  وىذا يعني أنو ينبغي ، (6;>0،المحجوب رفعت)بالضريبة
كل ما يطرأ عمي المقدرة المالية لممكمف من زيادة بصرف النظر عن دورية ىذه الزيادة أو عن دوام 
مصدرىا من عدمو. وتبعًا لذلك فان األرباح التي يحققيا المكمف بصورة استثنائية نتيجة قيامو بعمل 

ن تخضع لمضريبة مثميا في ذلك مثل اإليرادات الدورية التي عارض أو فوزه بجائزة من الجوائز ينبغي أ
 يحصل عميا المكمف.

 تحديد قيمة الدخل الخاضع لمضريبة *
جرت عادة التشريعات الضريبية عمي التفرقة بين الدخل اإلجمالي والدخل الصافي، وتحديد وعاء       

لنفقات الالزمة لمحصول عمي الضريبة كقاعدة عامة عمي أساس ىذا األخير أي بعد خصم كافة ا
الدخل. لذا فان التشريعات الضريبية تتفق عمي خصمو من الدخل اإلجمالي حتى يتمكن المكمف من 

 ( .98>0،جامع أحمد )إعادة تكوين رأسمالو بانتظام
 المباشرة عمي رأس المال  الضرائب - 5

ئب العادية والضرائب العرضية. الضرا  ىما:يوجد نوعان من الضرائب المباشرة عمي رأس المال      
والضريبة عمي زيادة القيمة  ةالضريبة االستثنائي ىي:وتنقسم الضرائب العرضية إلى ثالثة أنواع 

 والضريبة عمي التركات.
 غير المباشرة الضرائب -ب 
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 الضرائب عمي االستيالك، والضرائب عمي التداول  ىما:ليذه الضرائب شكالن 
 الك الضرائب عمي االستي - 0

ىناك نوعان من الضرائب عمي االستيالك، فإما أن تفرض الدولة ضريبة عمي استيالك بعض السمع 
ما أن تفرض ضريبة عمي كافة أنواع    االستيالك.المحددة، وا 

الضرائب عمي عمميات التداول القانوني أو المادي. ومعني  تفرض ىذهعمي التداول  الضرائب - 5
يجار وىبة ووصية، وكذلك تحرير المحررات  من بيعلمعامالت القانونية التداول القانوني ىو تمك ا وا 

عطاء المخالصات والرخص وغير ذلك من اإلجراءات التي تحصل الخزانة العامة عمييا  الرسمية وا 
الرسوم القضائية. أما و الدمغة  الضرائب. ويدخل ضمن ىذا النوع من الضرائب رسوم التسجيل و القيد و

ي فيو عمميات نقل األشخاص والسمع من مكان آلخر والتي يمتزم المنتفع فييا بدفع التداول الماد
الضرائب، وتشتمل عمي ضرائب النقل بالسكك الحديدية أو بالسيارات أو بالمراكب وكذلك رسوم البريد 

 والتمغراف.والتميفون 
 ىنالمبحث الثا

 5005لسنة  19عمي الدخل رقم لضريبة االحوافز الضريبية لالستثمار السياحي في ظل قانون 
 

 مبررات تعديل السياسة الضريبية أوال:
بشأن الضرائب عمى الدخل،  0;>0لسنة  :08رقم  نخضع تنظيم الضرائب في مصر لمقانو        

أدخمت عدة تعديالت  6>>0ليكون مرحمة انتقالية لفرض الضريبة الموحدة عمى الدخل. وفى نياية عام 
 بشأن نظام الضريبة الموحدة. 6>>0لسنة  :;0سابق صدر بيا القانون رقم محددة عمى القانون ال

 :عيوب النظام القانوني السابق –أ 
عدم تطبيق النظام الكامل لمضريبة الموحدة وضعف الحصيمة الضريبية بسبب كثرة اإلعفاءات  .0

 .التيرب الضريبي، مما أدى إلى محدودية المجتمع الضريبي وزيادة حاالتالمقررة 
في تقرير اإلعفاءات والخصومات  في ظل القوانين القديمة لتنظيم الضرائب إسراف المشرع .5 

في نفس الوقت الذي يالحظ فيو عدم وضوح السياسة الضريبية  (5118،السمالوطي جنات)الضريبية
يبي من خالل االزدواج الضريبي في التطبيق ومن خالل التناقضات التي تظير من مقارنة النظام الضر 

( واإلعفاءات 6>>0لسنة  :;0المعدل بالقانون  0;>0لسنة  :08العام )الذي كان مقررا بالقانون رقم 
 (.:>>0لسنة  ;، و رقم >;>0لسنة  561والمزايا المقررة في قوانين االستثمار )القانون رقم 
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لضرائب عدم وجود نظام واحد لمضرائب المفروضة عمى النشاط السياحي والفندقي. فبعض ا  .6 
المفروضة عمى ىذا النشاط يتحمميا المستثمر أو الفندق، وبعضيا اآلخر يتحمميا النزالء، وبعضيا 

 . (6>>0،دىيس عبد الحميد) المشروع السياحي من غير النزالء مع المتعاممونالثالث يتحمميا 
ة، حيث يتم التمييز بالنسبة لممشروعات السياحية والفندقية ليست واحد ةأساليب المعاممة الضريبي .7 

، وتمك التي تأسست في ظل القانون 0;>0لسنة  :08بين الشركات التي تأسست في ظل القانون رقم 
. فحوافز االستثمار الممنوحة لمنوع الثاني من الشركات تختمف عن تمك الممنوحة :>>0لسنة  ;رقم 

 لمنوع األول.

 00ضريبة المبيعات الصادرة بالقانون رقم االزدواج الذي حدث لفترة طويمة في عممية تحصيل  .8 
. فمن ناحية كان يتم تحصيل الضريبة شيريا بموجب اإلقرارات الشيرية التي تقدميا شركة 0>>0لسنة 

اإلدارة، ومن ناحية أخرى كان يتم تحصيميا سنويا من الشركة المالكة عمى صافى اإليراد الخاص بيا، 
لمنزالء،  لفندقية التي تقدمالضريبة عمى بعض بنود الخدمة اويحدث االزدواج مرة أخرى حينما تحصل 

ثم يتم إضافة إجمالي ىذه البنود إلى الفاتورة اإلجمالية لمعميل ويتم احتساب ضريبة مبيعات عمى 
 (5117المغاورى محمد،) اإلجمالي العام ليا

 
 5118لسنة  0>ر القانون الجديد لمضريبة عمى الدخل رقم و صد

سباب، واتساقا مع التوجو العالمي الجديد المتعمق باإلصالح الضريبي القائم عمى لكل ىذه األ    
توسيع القاعدة الضريبية وترشيد  أىميا:أساس تحسين كفاءة النظم الضريبية من خالل عناصر متعددة 

 القانون الجديد الضريبية صدراإلعفاءات المقدمة مقابل تخفيض أسعار الضريبة ورفع كفاءة اإلدارة 
 .5118لسنة  0>لمضريبة عمى الدخل رقم 

 وجية النظر المؤيدة لمقانون الجديد –ب 

كانت وجية النظر المؤيدة ليذا القانون ترى أن تعديل نظام المحاسبة الضريبية بحيث يتم إلغاء 
% سوف يؤدى إلى إزالة التناقضات 51اإلعفاءات الضريبية مع تخفيض الضرائب لتصل إلى 

وانين المعمول بيا قبل صدوره ويؤدى بالتالي لتوحيد المعاممة الضريبية لممشروعات الموجودة في الق
ففي ظل القوانين السابقة، انخفضت نسبة الضرائب إلى الناتج المحمى الضريبي.وتوسيع قاعدة المجتمع 

.  5115/  5110% في عام  9,5مقارنة بنحو  5116/ 5115% في عام  :,8اإلجمالي إلى نحو 
من حجم  % 81و  61أخرى فقد قدر حجم االقتصاد غير الرسمي في مصر بما يتراوح بين  ومن جية
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ومن جية ثالثة فقد ارتفعت قيمة العجز الكمى في الموازنة العامة لمدولة  النشاط االقتصادي الكمى
 5118/  5117مميار في نياية السنة المالية  7,>8إلى  ،5116/ 5115مميار جنية في عام  85من
 (  5116،عبد الفضيل محمود)  
 وجهة النظر المعارضة لمقانون الجديد  –ج 

أما وجيو النظر التي تعارض ىذا القانون، فيي ترى أن المشروعات االقتصادية تحتاج في بدايتيا لنوع 
من المساندة والدعم لعدة سنوات حتى تحقق مستوى مناسب من الربحية التي تجعميا قادرة عمى تحمل 

الضرائب. ولذلك يتجو ىذا الرأي إلى إنو كان يجب اإلبقاء عمى اإلعفاءات المقررة بموجب  نصيبيا من
القوانين السابقة التي من شأنيا دعم القدرة التنافسية لمناخ االستثمار في مصر.وقد عبر عن ىذا الرأي 

لشعب والشورى االتحاد المصري لمغرف السياحية في مذكرتو المرسمة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجمس ا
أثناء مناقشة مشروع ( 5118االتحاد المصري لمغرف السياحية  )والتي تم نشرىا في جريدة األىرام

وقد ورد في ىذه المذكرة  .5118قانون الضرائب عمى الدخل الذي صدر فيما بعد في شير يونيو 
ا قطاع السياحة الذي القول بأن إلغاء اإلعفاءات الضريبية الواردة في المشروع يجب أن يستثنى مني

، وأن ىذه اإلعفاءات ىي التي عظمت االستثمار 6:>0لسنة  0يتمتع بيذه اإلعفاءات منذ القانون رقم 
في قطاع السياحة وأدت إلى زيادة النمو السنوي ليذا القطاع الذي يمثل أىم قطاعات الدولة من الناحية 

 االقتصادية.
 اإليضاحية تبرير القانون الجديد وفقا لمذكرته  –د 

بإصدار قانون الضريبة عمى الدخل لينتصر لوجية النظر المؤيدة  5118لسنة  0>جاء القانون رقم 
لضرورة تعديل نظام المحاسبة الضريبية. وقد تم التفكير في إصدار ىذا القانون حتى يتم استكمال 

، والذي ;:>0سطس أغ ;0األخذ بنظام الضريبة الموحدة تنفيذا لتوصية مجمس الشعب بجمستو يوم 
لسنة  :;0بالقانون رقم المعدل ( و  0;>0لسنة  :08بدأت أولى خطواتو بصدور القانون الحالي )

مع ما يترتب عمى ذلك من تحقيق المزيد من العدالة الضريبية من خالل معاممة الدخول من  6>>0
الدخل  العامة عمىائب مصادرىا المختمفة معاممة واحدة. ليذه األسباب تم إعداد مشروع قانون الضر 

والذي ييدف إلى تحقيق عدالة توزيع العبء الضريبي وتطوير اإلدارة الضريبية مع إرساء دعائم الثقة 
 .الضريبيبين الممول واإلدارة وبما يكون من شأنو توسيع قاعدة المجتمع 

 أىم مالمح التغيير في ىذا القانون الجديد. يمي فيما 

 لمضريبة في ظل القانون الجديد  مفيوم الدخل الخاضع ثانيا:
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 التحديد الفني لمدخل الخاضع لمضريبة –أ 
يقصد بالدخل، وفقا لمفقو المالي كل إضافة إلى ثروة اإلنسان أو الفرد، بصرف النظر عما إذا كانت  

 Tax Individualتتم بصورة منتظمة أو متقطعة، أما الضريبة عمى الدخل الفردي  ةىذه الزياد

Income   يقصد بيا ذلك الجزء من المال الذي يتم اقتطاعو جبريا وبصورة نيائية من دخل ف
 (R. Musgrove and P. Musgrove  ( 1989الفرد

وبالرغم من اتفاق الفقو المالي عمى ىذه التعريفات، إال أن التحديد الفني لمدخل الخاضع لمضريبة قد 
 تجاىين.إلتعرض 

خل الخاضع لمضريبة بالنظر إلى المصدر الذي يأتي منو أو ينتج تجاه األول يتم تحديد الدإلوفقا ل 
المحجوب  )في نطاق الدخل الخاضع لمضريبية قبيذا التعريف التضييعنو. ويترتب عمى األخذ 

  (6;>0،رفعت
في القيمة  ةأما االتجاه الثاني فيعرف الدخل الخاضع لمضريبة بالنظر إلى فكرة اإلثراء أو الزياد

واألخذ بيذا المفيوم الثاني يؤدى إلى توسيع نطاق ما يشممو الدخل الخاضع   ة الممول. اإليجابية لذم
  (5115، سعيد البطريق يونس و عثمان .)لمضريبة

 موقف المشرع في القانون الجديد  –ب 
أخذ بالمفيوم الثاني الذي يترتب عميو توسيع نطاق ما يشممو  5118لسنة  0>المشرع في القانون رقم 

الخاضع لمضريبة. ويظير ىذا التوجو بوضوح من خالل نص المادة الثالثة من ىذا القانون  الدخل
 يأتي:والذي يقرر أن الدخل المتحقق في مصر ومن ثم يمكن إخضاعو لمضريبة يشمل ما 

الدخل الذي يدفعو رب عمل ولو أدى  و المرتبات يامصر بما فيفى  تؤدىدخل الخدمات التي  -أ
 .العمل في الخارج

 الدخل الذي يدفعو رب عمل يقيم في مصر ولو أدى العمل في الخارج. -ب
 مصر.الدخل الذي يحصل عميو الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم بو في  -ج
غير المقيم من خالل منشأة دائمة في  التي يؤدييا التصرفات في المنقوالت و الدخل من األعمال -د

 مصر.
والتصرف في العقارات وما في حكميا في مصر وما يمحق بيا من عقارات الدخل من االستغالل  -ه

 بالتخصيص.
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حصص األرباح التي تدفعيا شركة أشخاص و  التوزيعات عمى أسيم شركة أموال مقيمة في مصر -و
 .مقيمة في مصر

ي العائد الذي تدفعو الحكومة أو وحدات اإلدارة المحمية أو األشخاص االعتبارية العامة أو أ -ز
شخص مقيم في مصر، والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكيا غير مقيم 

 فييا.
 مبالغ اإليجار ورسوم الترخيص واإلتاوات التي يدفعيا شخص غير مقيم فييا. -ح
 الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام بو في مصر. -ط

وجو المشرع الواضح نحو األخذ بفكرة توسيع الدخل ويالحظ من ىذه المادة، وخصوصا البند األخير، ت
  .66، 65، :0، 00، >الخاضع لمضريبة. ويظير ىذا التوجو أيضا في نصوص المواد رقم 

ومن جية أخرى يدخل ضمن الوعاء الضريبي الدخول العرضية نظرا لسريان الضريبة عمى كل ما 
دورية، وكذلك نظرا لسريان الضريبة عمى  يستحق لمممول نتيجة عممو لدى الغير بصفة دورية أو غير

قو أي شخص يشتغل أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فييا األرباح المحققة عن كل ربح يحق
 .بأعمال الوساطة

الدخول الناتجة عن العمل أو رأس المال  وكذلك  رباح الرأسماليةومن جية ثالثة، تخضع لمضريبة األ
 ل والعمل.فقط، أو عن خميط من رأس الما

 
 توحيد المعاممة الضريبية عمى األشخاص االعتبارية ثالثا:

بموجب ىذا القانون الجديد، يتم تطبيق نظام الضريبة الموحدة أيضا بالنسبة لألشخاص االعتبارية 
ودون تمييز بين شركات األموال وشركات األشخاص مثمما كان الوضع عميو في ظل القوانين 

)من خالل منشأة دائمة في  امنيا، وسواء تحققت أرباحيا في مصر أو خارجيأيا كان الغرض و السابقة
 مصر(.

 المقصود باألشخاص االعتبارية  –أ 
في مفيوم األشخاص االعتبارية الخاضعة لمضريبة فبعد أن كانت، في   القانون الجديد قدتوسع      

ساىمة وشركات التوصية ظل القانون السابق، تسرى فقط عمى شركات األموال )وىى شركات الم
باألسيم والشركات ذات المسئولية المحدودة(، أصبحت تسرى بموجب القانون الجديد عمى شركات 

 األشخاص.



  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة
 

JAAUTH  Vol-4. No 1 
 

:8 

 السعر النسبي لمضريبة عمي األشخاص االعتبارية –ب 
من جية أخرى فقد قرر المشرع فرض ضريبة عمى صافى األرباح الكمية لألشخاص االعتبارية        
% من صافى األرباح السنوية. ومعنى ذلك ىو أن الضريبة ال 51ة بسعر نسبى ثابت ىو المذكور 

نما بسعر نسبي ثابت القانون في  قد كانت .(  5118،الصعيدي عبد اهلل) تسرى بسعر تصاعدي وا 
 %. 71السابق بسعر نسبي مقداره 

  معيار فرض الضريبة عمي األشخاص االعتبارية -ج 
الجتماعية عندما قرر فرض الضريبة عمي األشخاص المقيمة في مصر سواء اعتنق مبدأ التبعية ا

 تحققت ىذه األرباح في مصر أو في الخارج.
الضريبة كانت ال تسري في ظل القانون السابق عمي أرباح المنشأة المشتغمة في مصر وذلك        

لقانون الحالي، فإن عن نشاط في الخارج في حالة اتخاذ ذلك شكل منشأة مستقمة. أما في ظل ا
الضريبة تسري عمي أرباح األشخاص االعتبارية المقيمة في مصر أو عن نشاطيا في الخارج سواء 

 .اتخذ شكل منشأة مستقمة أم ال

 اآلثار المتوقعة لمقانون الجديد في مجال االستثمار رابعا:
لحقب السابقة، بداية من انتيج المشرع أسموبًا آخر لتشجيع االستثمار غير الذي اتبعو في ا      

في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقائم عمي منيج اإلعفاءات  6:>0لسنة  0القانون رقم 
( عمي مجموعة من المزايا  5118لسنة  0>قانــون الضريبة عمي الدخل الجديد ) أشتملالضريبيـة. فقد 

لمقابل قام المشرع بإلغاء اإلعفاءات التي قد تكون ذات تأثير إيجابي عمي مناخ االستثمار. وفي ا
وذلك بالنسبة  :>>0لسنة  ;الضريبية التي كانت مقررة وفقًا لقانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

 (.01/9/5118لمشركات التي سوف تنشأ بداية من تاريخ سريان ىذا القانون الجديد ) أي من يوم 
ية التي ألغاىا القانون الجديد، قبل أن تشير إلى فيما يمي لإلعفاءات الضريب دراسةوسوف تتعرض ال

المزايا الجديدة التي استحدثيا. وذلك لنعرف في النياية مدي تأثير ىذا المنيج الجديد عمي مناخ 
 االستثمار السياحي في مصر.

 ألغاها القانون الجديد الضريبة التياإلعفاءات  -أ 
الخاص بالضريبة الموحدة عمي  5118لسنة  0> تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم

 59و 58و 57مكررًا و 56و 55و 50و>0و;0و  :0و  09" تمغي المواد أرقام  اآلتي:الدخل عمي 
، وتظل اإلعفاءات المقررة :>>0لسنة  ;من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 
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كات والمنشآت التي تبدأ سريان مدد إعفاءىا قبل تاريخ بالمواد المشار إلييا سارية بالنسبة إلي الشر 
 العمل بيذا القانون، وذلك إلي أن تنتيي المدد المحددة ليذه اإلعفاءات.

أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقًا ألحكام القانون المشار إليو ولم تبدأ مزاولة نشاطيا أو إنتاجيا 
متعيا باإلعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطيا حتى تاريخ العمل بيذا القانون فيشترط لت

 أو إنتاجيا خالل مدة أقصاىا ثالث سنوات من تاريخ العمل بيذا القانون ".

معني ذلك ىو ازدواج األحكام الضريبية المطبقة خالل ىذه الفترة االنتقالية لحين انتياء مدد      
 تي أنشئت قبل سريان القانون الجديد. اإلعفاء بالنسبة لمشركات والمنشآت ال

ووفقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الضريبة عمى الدخل، قام المشرع الضريبي بإلغاء عدة 
اإلعفاءات  مثال ،:>>0لسنة  ;إعفاءات كانت مقررة في قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

 الواردة في المواد التالية:
ويتضح ما فى ىذة اإللغاءات ( 59) ،( 58)، (57)،( 56) ،( 55) ، ( 50) ،( :0) ، (09)المادة  

  .واالندماجات خاصة المتعمقة بالتوسعات االستثماراتتحجيم من أثر عمى 

 حوافز االستثمار التي استحدثها القانون الجديد -ب 
م عمى سياسة اإلعفاءات أنتيج المشرع في القانون الجديد منيجًا آخر لتشجيع االستثمار غير القائ

الضريبية التي كانت مقررة. ىذا المنيج يقوم عمى أساس تقرير حوافز ضريبية متعددة لمشروعات 
 االستثمار، يمكن أن نجمميا في النقاط التالية: 

 %. 51% إلي  75خفض الحد األقصى لسعر الضريبة من  .0
قرار نطاق تخفيض التعريفة الجمركية عمي السمع الرأسمالية وعمي بعض م .5 ستمزمات اإلنتاج وا 

 الخصم الضريبي بالنسبة لمضريبة عمي المبيعات المسددة عمي السمع الرأسمالية.

% من المبالغ المستثمرة في اآلالت والمعدات المستخدمة في اإلنتاج سواء كانت  61خصم نسبة  .6
من القانون  :5 المادةاآلالت )جديدة أو مستعممة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فييا استخدام ىذه 

 الجديد(. 

خصم األرباح الناشئة عن االندماج أو تغيير الشكل القانوني لممنشأة من الضريبة عمي الدخل  .7
 بشرط إثبات األصول وااللتزامات بقيمتيا النقدية وقت تغيير الشكل القانوني لمشركة.
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عينية نظير المساىمة في خصم األرباح الناشئة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية كحصة  .8
رأس مال شركة مساىمة بشرط أن تكون األسيم المقابمة لمحصة ا اسمية مع عدم جواز التصرف فييا 

 سنوات. 8لمدة 

جراءات التظمم والتقاضي. .9  تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيميا وا 

 تبسيط أسس حساب األصول بما يتفق مع المعايير الدولية. .:

 جبة الخصم بشكل واضح دون خمط أو لبس.تحديد التكاليف الوا .;

استحداث نظام جديد اختياري لمدفعات المقدمة بداًل من نظام الخصم المعمول بو في ظل القانون  .>
 السابق والذي حرص المشرع في القانون الجديد عمي تيسيره وتطويره.

 ترحيل الخسائر لمدة خمس سنوات بداًل من ثالث في ظل القانون السابق. .01

بخصم الديون المعدومة بشرط أن تكون المنشأة قد اتخذت اإلجراءات الجادة  السماح .00
 الستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصميو بعد ثمانية عشر شيرًا من تاريخ استحقاقو.

نياء المنازعات مقابل أداء نسبة من الضريبة  .05 تطبيق نظام لمعفو الضريبي والتصالح وا 
 المتنازع عمييا.

الحوافز الجديدة لالستثمار، فإن المحممين االقتصاديين يتوقعون أثارًا سيئة ليذا وعمى الرغم من ىذه 
القانون الجديد عمي االستثمار في مصر سواء االستثمار المباشر أو غير المباشر. فقد تعود 

 المستثمرون عمي اإلعفاءات لفترات زمنية طويمة.

ر السياسة المالية لمدولة وما يترتب عميو من والمؤشر الخطير لوجود مثل ىذا القانون ىو عدم استقرا
 عدم ثقة المستثمرين في المناخ العام لالستثمار مما يؤدي لمزيد من ىروب رؤوس األموال من مصر.

لسنة  0>ولعل من المبكر الحكم عمي ىذه السياسة المالية الجديدة التي انتيجيا المشرع في القانون رقم 
الخاص بحوافز  :>>0لسنة  ;والتي حمت محل القانون رقم بشأن الضرائب عمي الدخل  5118

. ولكن المؤشر 01/9/5118وضمانات االستثمار. فيذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ إال في يوم 
الوحيد الذي يمكن أن نشير إليو ىو ما ذكر في مؤتمر االكونوميست الذي انعقد )بالقاىرة( في شير 

فقد أشار إلي تراجع موقع مصر فيما بين الدول الجاذبة لالستثمار، حيث جاء ترتيب  ،5119مارس 
 دولة جاذبة لالستثمار.0:1ما بين حوالي  079مصر رقم 

 المبحث الثالث
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 ( ) الدراسة الميدانية و استخالص النتائج
 :مقدمة

براء السياحة وأصحاب تم تصميم استمارة االستبيان الممحقة لتناسب مجتمع البحث وىو مكون من خ
المشروعات السياحية وكذلك خبراء االقتصاد والمالية العامة. واليدف األساسي ىو تحديد مدي تأثير 
السياسة الضريبية في مصر عمي قطاع السياحة، وذلك بغرض تحديد مالمح سياسة ضريبية تساعد 

 عمي االستقرار.
ستفسارات والمعمومات والبيانات واالحتماالت وقد صممت استمارة االستبيان بطريقة تتناول كل اال

 واآلراء المرتبطة بموضوع الدراسة، عمي ضوء الفروض األساسية لمدراسة وأىدافيا المختمفة.
الخاصة بالجنس والسن والخبرة  والمينية ين بعد البيانات الشخصيةوتم تقسيم ىذه األسئمة إلي مجموعت

سئمة المرتبطة بتقييم حوافز االستثمار السياحي، وتناولت المجموعة األولي األ فى العمل وقد تضمنت
ة األسئمة الخاصة بتقييم العالقة بين السياسة االقتصادية والسياسة المالية المتبعة في انيالمجموعة الث

مصر. وقد روعي في تصميم االستمارة ترتيب األسئمة بطريقة منطقية وكذلك السيولة والوضوح 
يمكن من الحصول عمي المعمومة المطموبة واختبار مدي صحة الفروض  والصياغة بالشكل الذي

 ) أنظر الممحق (المطروحة في بداية الدراسة
 العينة:تحديد حجم 

 Non Probabilityبتحديد عينة البحث بطريقة العينة غير االحتمالية      دراسةقامت ال       

Sample  االحتمالية ال تصمح معيا طريقة العينة وىذه الطريقة تستخدم كثيرا في األحوال التي
Probability Sample  من أساتذة الجامعات في مجال السياحة ة عيناللذا انتيت إلى اختيار

وخصوصا  )أ(،ن في شركات السياحة والفنادق المصنفة فئة يواالقتصاد والمالية العامة، وكذلك العامم
تم التوصل إلييا بيذه الطريقة تندرج تحت إطار  ن منيم في المجال المالي. والنتائج التييالعامم

وبالنسبة لتحديد حجم العينة،  وي تحت إطار االستدالل اإلحصائي.اإلحصاء الوصفي أكثر مما تنط
وفييا ال يعتمد  ،Non - Probability Samplingفقد تم استخدام طريقة المعاينة غير االحتمالية 

وبالتالي تكون النتائج المستخمصة من ىذه العينة ىي مجرد سحب العينة عمي القوانين االحتمالية، 
 وصف لطبيعة مجتمع الدراسة. 

                                                 

( ) جيل نيل حتت إشب ف لبعز  حلر ب  لعنمي جب لعل حني مشس.متت  للا سل  
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استمارة فقط. وبعد مراجعة  6:سوي  ااستمارة استبيان، ولم يجمع مني 051بتوزيع  الدراسةوقد قامت 
 86ة استمارة لعدم صالحيتيا. وبذلك أصبح عدد االستمارات الصالح 51ىذه االستمارات تم استبعاد 

 استمارة.
مراجعة استمارة االستبيان لمتأكد من صحتيا وصالحيتيا واكتماليا، ثم تكويد )ترميز( بعد ذلك تم وقد 

المتغيرات والبيانات ثم تفريغيا بالحاسب اآللي، وتمت مراجعة عممية اإلدخال لمتأكد من دقتيا 
ب التكرارات والنسب المئوية وذلك وصحتيا. وفي إطار التحميالت اإلحصائية الوصفية تم استخدام أسمو 

 لتحديد سمات عينة البحث. 
  تحميل قوائم االستبيان، ثم نتائج الدراسة الميدانية.المبحث في  دراسةوتتناول ال

 .تحميل قائمة االستبيان  :أوال 
  : التوزيع التكراري والنسبي لمعينة طبقا ألسموب تمويل المشروعات السياحيةأوال      

 ( 9)  جدول رقم
 النسبة المئوية  عدد التكرارات ان ــــــالبي           

 %76: 27 تمويل ذاتي محمى -0
تمويل عن طريق قروض قصيرة  -5

 األجل

5 178% 

 %07 85 قروض طويمة األجل -6
 %675 05 التأجير التمويمى -7
 %07 85 تمويل مشترك مصري أجنبي -8
 %;017 71 تمويل أجنبي -9
 %75> 67 أخرى -:
و التمويل تمويل عن طريق القروض طويمة األجل أالي فأن غالبية األساليب المتبعة  إلى يشير الجدول

 .المشترك
                                               : التوزيع التكراري والنسبي لمعينة طبقا لما تقدمه البنوك لتشجيع االستثمار السياحي ثانيا

 ( 5جدول رقم ) 



  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة
 

JAAUTH  Vol-4. No 1 
 

;1 

 النسبة المئوية عدد التكرارات البيان

 % 1.9 1 نعم 

 % 6570 :0 ال

 68 إلى حد ما
 

99 % 

% من المستثمرين اجمعوا عمي أن المزايا والتيسيرات التي تقدميا 66يشير الجدول السابق إلى أن 
ى مزيد من مازالت تحتاج إلأنيا البنوك لتشجيع االستثمار السياحي مناسبة إلى حد ما ومعني ذلك 

 اإلغراءات. و التشجيع
 ا : التوزيع التكراري والنسبي لمعينة طبقا لمدي تشجيع الفائدة عمي القروض البنكيةثالث

 ( 3جدول رقم )                                            
 

ى إجماع جميع المتصمين بالحقل السياحي من عاممين ومسئولين وكذلك يشير الجدول السابق إل
 % عمي أن معدالت الفائدة عمي القروض البنكية غير مشجعة عمي االقتراض011مستثمرين بنسبة 

 لمعدل الفائدة البنكية العادل  ابعا : التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة طبقار 
 ( 4جدول رقم )                                           

 النسبة المئوية  عدد التكرارات البيان

01% 3 5.7% 

 8% 5< 877:% 

: % 51 6:7:% 
 %>07 0 أخري

لذين أجابوا عمي القائمة يرون أن معدل الفائدة البنكية % من ا7.45الجدول السابق إلي أن يشير 
  %.7العادل ىو 

                           كة  البنك في المشروع االستثماريلمفردات العينة من حيث مشار  التوزيع التكراري والنسبي ا:خامس
 ( 5جدول رقم ) 

 النسبة المئوية  عدد التكرارات البيان 

 0 0 نعم  

 %011 86 ال
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 النسبة المئوية عدد التكرارات يانـــــالب 

 %58.5 31 مشجع عمى االستثمار

 %>7;0 01 غير مشجع

 %5579 55 يحتاج لضوابط
االستثماري بحث تري أن مشاركة البنك في المشروع % من عينة ال7.47يشير الجدول السابق إلي أن 

عمي اإلقراض أقل وأيضا يقمل من مخاطر المستثمر  الفائدة البنكيةعمي االستثمار، حيث تكون  مشجع
 أوسع  او يفتح آفاق

 في المشروع االستثماري نظام مشاركة البنكالضوابط التي يحتاج إلييا  ا:سادس
 التالية:ة من جانب العينة محل البحث في النقاط يمكن تمخيص أىم اآلراء المقترح

العالقة بين البنك  وضع ضوابطو  تحديد -5     إصدار قانون خاص لتنظيم المشاركة.-0
 والمستثمر.

      نظامووضع  ،وجود خطة لالستثمار لدي البنك -7                     .مشتركةإنشاء شركات  -6
 ممشاركة في األرباح والخسائر.ل                                                          

النظر في مسألة الممكية عمي المدى القريب والمدى  -9     رقابة البنك عمي األموال المقترضة. -8
 البعيد.

 ويظير من ذلك أن كل اآلراء تدور حول ضرورة قيام نظام المشاركة عمي مبدأ وضوح الرؤية.

لسنة  8رقم  قانونالوالمزايا التي يكفمها لالعفاءات  تكراري والنسبي العينة طبقاالتوزيع ال ا:سابع 
 ( 7جدول رقم )                       7991

 النسبة المئوية عدد التكرارات البيان

 %98.1 52 نعم

 %>07 0 ال

ثمار % أجابت بنعم، ومعنى ذلك أن ىذا القانون يشجع عمى االست1.40يشير الجدول إلي أن 
                        السياحي بدرجة كبيرة.

  التوزيع التكراري والنسبي لمعينة تبعا لميدف من إصدار قانون الضرائب عمي الدخلا:ثامن  
 ( ;جدول رقم ) 
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 النسبة المئوية  عدد التكرارات البيان            

 %60.4 32 لضمان مزيد من اإليرادات

 %:6:7 51 لمنع تالعب المستثمرين

 % 1.9 1 أخرى

% من اإلجابات عممت إصدار ىذا القانون الجديد بضمان .614يشير الجدول السابق إلى أن نسبة 
مزيد من اإليرادات لخزينة الدولة، وىذا ما سوف تثبت صحتو أو عدم صحتو األيام المقبمة حيث أن 

% تري أن إصدار القانون 7575 بةالقانون لم تظير بعد. وىناك نساآلثار المترتبة عمي تطبيق ىذا 
 الجديد غرضو منع تالعب المستثمرين.

 لدور الدولة في البنية األساسية االتوزيع التكراري والنسبي طبقتاسعا: 
 ( >جدول رقم )                                     

 النسبة المئوية  عدد التكرارات البيان

 نعم
 

15 28.3% 

 %:07: ;6 ال

% من اإلجابات أجابت بال، ومعني ذلك أن القائمين عمي العمل  5045جدول السابق إلى أن يشير ال
السياحي في مصر وكذلك المستثمرين والمختصين يرون انو مازال أمام الدولة الكثير لتقدمو في 

 ة األساسية لمساعدة االستثمار.بنيمجاالت ال
 المجاالت التي يجب أن تقوم بيا الدولة التوزيع التكراري والنسبي لمعينة طبقا ألىمعاشرا:

 
 

 ( 01جدول رقم )                                
عدد  البيان

 التكرارات

 النسبة المئوية 

 %1.3 5 مياه الشـرب

 %0175 ;6 الطـرق

 %3.2 12 الكيربــاء
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 %8.9 33 الصرف الصحي

 %9.7 36 المواصالت

 %8.4 31 االتصاالت

 %3.2 21 أخري

% تركز عمي مجال الطرق، حيث أن 0175شير الجدول السابق إلى أن النسبة األكبر في اإلجابات ي
مجال المواصالت  ثمة يلسياحاربط بين المقاصد تي تالطرق تعتبر من أىم مجاالت البنية األساسية ال

 .% لمصرف الصحي>7;% ، والمرتبة الثالثة بنسبة :7>بنسبة 
 والنسبي لمعينة طبقا ألىمية تعويم الجنية المصري في االستثمار السياحيالتوزيع التكراري حادى عشر:

 ( 00جدول رقم )                                          
 النسبة المئوية عدد التكرارات البيان

 %79.2 42 نعم

 %;517 00 ال

ساىم في جذب  % من اإلجابات ترى أن تعويم الجنيو المصري قد5147يشير الجدول إلى أن  
 : مقترحات تطوير مناخ االستثمار السياحي ثانى عشر                 .  السياحياالستثمار 

 التالية:يمكن تمخيص أىم اآلراء المقترحة من جانب العينة محل البحث في النقاط 
ات والمعمومات الشفافية في البيان .6       األمنياالستقرار . 5              االستقرار القانوني. .0

  .المتاحة

  وضع خطة قومية لالستثمار السياحي.. 9   إدخال التكنولوجيا. 8       استقرار النظام السياسي.  .7
استمرار نظام الحوافز المشجعة .;                                         تسييل اإلجراءات.. : 

 لالستثمار.

ر وجذب مزيد من رؤوس األموال ال يرتبط فقط بالحوافز ويظير من ذلك أن تطوير مجال االستثما
نما ىناك عوامل أخري يدور معظميا حول االستقرار ووضوح الرؤية.  وا 

 التوزيع التكراري والنسبي لمعينة طبقا لتحول مصر نحو اقتصاد السوق:عشرثالث 
 ( 06جدول رقم )                                       

 النسبة المئوية راتعدد التكرا البيان

 %90.6 48 نعم
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 %78: 7 ال

 %>07 0 أخري

لمتحول التدريجي  اواضح ا% من اإلجابات ترى أن ىناك تأثير 1146يشير الجدول السابق إلى أن نسبة 
لمصر إلى اقتصاد السوق عمي االستثمار السياحي، حيث أدى ىذا التحول إلى انفتاح أكثر عمي 

قامة مش األسواق الخارجية والسماح عمالقة،  روعاتلألجانب باالستثمار داخل األراضي المصرية وا 
ولم تعد الدولة ىي الشريك األول و الرئيسي ألي مشروع استثماري يقام كشرط ألقامتو وقد أدى ذلك 

 .إلى تشجيع االستثمار وزيادتو في مجال السياحة
 ة في تشجيع االستثمارالتوزيع التكراري والنسبي لمعينة طبقا لدور الدول: رابع عشر

 ( 07جدول رقم )                                                 
 النسبة المئوية عدد التكرارات البيان

 %1.9 1 ال يوجد ليا دور

 %:6:7 51 ليا دور

 %9177 65 ليا دور قوي
ي تشجيع االستثمار ف اقوي ا% من اإلجابات ترى أن لمدولة دور  .614إلى أن  السابق يشير الجدول

القتصاد السوق ال يعني ترك األمر لممستثمرين. ويتمثل ىذا الدور في منح اإلعفاءات و  فالتحول
االستثمارية بأسعار  روعاتالمش إلقامةالضرائب، كذلك يتمثل دور الدولة في بيع األراضي القابمة 

األساسية. ومن جية أخري تمعب  رمزية لممستثمرين مما يشجعيم عمي االستثمار وكذلك توفير البنية
 الدولة دورا ىاما في مجال الرقابة عمي المشروعات السياحية. 

                                                                . التوزيع التكراري والنسبي لمعينة طبقا لدرجة تأثير ىذه المرحمة عمي السياسة الماليةخامس عشر:
 ( 08دول رقم ) ج

 النسبة المئوية عدد التكرارات البيان

 %94.3 50 تأثير قوي
 % 9.1  1 تأثير خفيف

 %;67 2 ال تأثير

االنتقالية من اقتصاد السوق ىو  تأثير المرحمة% ترى أن 1.47نسبة  إلى أن السابق يشير الجدول
  قوى. تأثير
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في جذب  مصر يااتبعت التىعفاءات التوزيع التكراري والنسبي لمعينة طبقا ألثر سياسة اإلسادس عشر:
   .رؤوس األموال

 ( 09جدول رقم ) 
 النسبة المئوية عدد التكرارات البيان

 %5.7 3 نعم
 %3.8 2 ال

 %179> ;7 إلى حد ما

ترى أن سياسة اإلعفاءات الضريبية حققت  ت% من إجمالي اإلجابا1146نسبة  يشير الجدول إلى أن
أنو ما زال ىناك  ذلك وس األموال وزيادة االستثمار السياحي. و معنيآثارىا إلى حد ما في جذب رؤ 

إلييا في مجال االستثمار السياحي حتى يأتي بثماره نحتاج الكثير أو المزيد من اإلعفاءات التي 
 المرجوة بصورة كاممة.

لسياسي بالنسبة االستقرار القانوني وا التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة طبقا ألىميةسابع عشر:
   لالستثمار

 ( :0جدول رقم )                                   
 النسبة المئوية  عدد التكرارات البيان

 %94.3 50 نعم
 %5.7 3 ال

االستقرار القانوني والسياسي أىم من المزايا واإلعفاءات % تري أن 1.77يظير من الجدول أن 
 بالنسبة لالستثمار.

 ةوتوصيات الدراس العامةالنتائج و الفروض  ع:المبحث الراب

 التحقق من صحة فروض الدراسة أوال: 
الدراسة تقوم عمي عدة فروض أساسية تم التأكد من صحتيا من خالل الدراسة الميدانية والدراسة 

 كالتالي:النظرية 
 ر متناسقة.أن السياسات الضريبية المتبعة في مجال صناعة السياحة ىي سياسات غي األول:الفرض 
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، سواء في الدراسة دراسةتم التحقق من صحة ىذا الفرض من خالل النتائج التي توصمت إلييا ال
لمعديد من  5118وحتى عام  6:>0عام أن قطاع السياحة قد خضع منذ  أتضحالنظرية، حيث 

عمي الدخل السياسات المالية التي تأرجحت بين المنح والمنع، وآخرىا صدور القانون الموحد لمضرائب 
 والذي ألغي كل حوافز االستثمار ليبدأ سياسة مالية جديدة ال نعمم بعد ما ىي نتائجيا.  5118عام 

من خالل استقراء  أتضحوباإلضافة لذلك فإن نتائج الدراسة الميدانية تؤكد صحة ىذا الفرض، وىو ما 
 ،;، :السياحة لألسئمة رقم ) النتائج التي تم التوصل إلييا من إجابات الخبراء والعاممين في مجال

 .ةبالدراسة الميداني(  09,08,06,:0
 عمي االستثمار في مجال السياحة. ا:  أن لمسياسة المالية أثر مباشر الفرض الثاني

تم إثبات صحة ىذا الفرض من خالل الدراسة النظرية، فالسياسة المالية التي تسير عمييا الدولة       
مار بصفة عامة وفي مجال السياحة بصورة خاصة. فحينما تشجع الدولة ليا أثر مباشر عمي االستث

 االستثمار يزداد بصورة تمقائية.
وباإلضافة لذلك فإن نتائج الدراسة الميدانية تؤكد صحة ىذا الفرض، وىو ما اتضح من خالل النتائج 

( 09، 00، >، :، 9)  التي تم التوصل إلييا من إجابات الخبراء والعاممين في مجال السياحة لألسئمة
  رىا فى الدراسة الميدانية.السابق ذك

 .5118لسنة 0>:سيكون ىناك دورا سمبيا لممرحمة األولى لتطبيق القانون الفرض الثالث
بت صحتو أو عدم صحتو األيام المقبمة حيث أن اآلثار المترتبة عمي تطبيق تثسوف ىذا الفرض       

 ىذا القانون لم تظير
عممت  % من اإلجابات.614حواليأوضح أن  نتائج الدراسة الميدانيةمن  5رقمالسؤال وان كان  بعد

ضمان مزيد من اإليرادات لخزينة الدولة، وىذا ما سوف تثبت صحتو أو لإصدار ىذا القانون الجديد 
% تري أن إصدار القانون الجديد غرضو منع تالعب 7575 عدم صحتو األيام المقبمة وىناك نسبة

 ين.المستثمر 
 

 .النتائج العامة لمدراسة ثانيا:
تمعب السياسة الضريبية لمدولة دورا فعااًل في جذب أو طرد االستثمارات الوطنية واألجنبية عمي حد . 0

ىذا الصدد ينبغي أن نضع في فى سواء، فالضريبة قد تكون عائقاً أمام االستثمار وقد تكون حافزًا لو. و 
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نسبي يعتمد عمي بية في حجم انسياب االستثمارات إلى الدولة ىو أثر اعتبارنا أن أثر المعاممة الضري
 .االستثمارىكالمناخ  أخرىعوامل 

ففي  -مرت الحوافز أو التيسيرات الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر بثالث مراحل أساسية: .5 
كأسموب لتشجيع المرحمة األولى، لم تعرف القوانين المنظمة لالستثمار في مصر الحوافز الضريبية 

االستثمار الوطني أو األجنبي. وفي المرحمة الثانية، استخدم المشرع المصري الحوافز الضريبية من 
وفي المرحمة الثالثة، تسابق المشرع المصري مع التشريعات  مصر.أجل تشجيع االستثمار األجنبي في 

م الحوافز الضريبية لتشجيع األجنبية األخرى لدول مناطق جذب االستثمارات األجنبية في استخدا
 االستثمارات الوطنية واألجنبية عمي حد سواء.

بالنسبة لممشروعات السياحية والفندقية ليست واحدة، حيث يتم التمييز  ةإن أساليب المعاممة الضريبي.6
، وتمك التي تأسست في ظل القانون 0;>0لسنة  >08بين الشركات التي تأسست في ظل القانون رقم 

. فحوافز االستثمار الممنوحة لمنوع الثاني من الشركات تختمف عن تمك الممنوحة :>>0لسنة  ;رقم 
 لمنوع األول.

ذلك الذي انتيج المشرع في القانون الجديد لمضريبة عمي الدخل أسموبًا آخر لتشجيع االستثمار غير .7
( عمي  5118لسنة  0>). فقد اشتمل قانــون الضريبة عمي الدخل الجديد اتبعو في الحقب السابقة

مجموعة من المزايا التي قد تكون ذات تأثير إيجابي عمي مناخ االستثمار. وفي المقابل قام المشرع 
لسنة  ;بإلغاء اإلعفاءات الضريبية التي كانت مقررة وفقًا لقانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

0<<:. 

( يميز بين ثالث أنواع من الشركات  5118 ةلسن 0>أن قانــون الضريبة عمي الدخل الجديد )رقم .8
الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقًا  والمنشآت بالنسبة لتطبيق أحكامو في ىذه المرحمة االنتقالية ىي:

والتي بدأت سريان مدد إعفائيا قبل تاريخ العمل بيذا القانون  :>>0لسنة  ;ألحكام القانون رقم 
ا استمرار سريان مدد اإلعفاء إلى أن تنتيي وبعد انتيائيا تخضع الجديد. ويقرر القانون بالنسبة لي

ولم تبدأ  :>>0لسنة  ;لمقانون الجديد. أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقًا ألحكام القانون رقم 
بعد مزاولة نشاطيا أو إنتاجيا حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد. ويقرر القانون منح ىذه الشركات 

ن لم تبدأ نشاطيا خالل ىذه المدة والمنشآت م دة ثالث سنوات لتبدأ نشاطيا وتستفيد من مدة اإلعفاء وا 
. كل ىذه 01/9/5118تخضع لمقانون الجديد. وأخيرا الشركات والمنشآت التي يتم إنشائيا بعد يوم 

. ومعني ذلك ىو 5118لسنة  0>الشركات والمنشآت تخضع ألحكام قانون الضريبة عمى الدخل رقم 
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ازدواج األحكام الضريبية المطبقة خالل ىذه الفترة االنتقالية لحين انتياء مدد اإلعفاء بالنسبة لمشركات 
 والمنشآت التي أنشئت قبل سريان القانون الجديد.

 

 توصيات الدراسة ثالثا:
ي ترتب إعادة النظر في السياسة االقتصادية وعالقتيا بالسياسة المالية، نظرا لعدم وضوح الرؤية الذ.0

عميو انقطاع الصمة بين السياستين. فعمي الرغم من إعالن مصر اندماجيا في اقتصاد السوق إال إن 
اآلليات المستخدمة إلى اليوم مازالت مرتبطة باالقتصاد الموجو. و إعادة النظر تستمزم صياغة رؤية 

 اقتصادية واضحة ينبع منيا آليات سياسة مالية تتناسب مع ىذه الرؤية .

ضرورة إنشاء إدارة ضريبة خاصة بالمشروعات السياحية تحقق درجة معينة من المرونة والتميز في .5
المعاممة، وتحقق فكرة توحيد جية المعاممة الضريبية وتسييل اإلجراءات المتبعة لمحساب الضريبي. 

نما وبفعل ا لمضاعف فالنشاط السياحي ال يقتصر دخمو فقط عمي الدخول المباشرة الناتجة عنو وا 
السياحي فان دوران عجمة ىذا القطاع يترتب عميو دوران قطاعات أخرى كثيرة داخل االقتصاد القومي. 

 و يجب النظر إلي النشاط السياحي باعتباره نشاطا تصديريا.

ضرورة إنشاء محاكم ضريبية خاصة لحل المنازعات في الضرائب المفروضة عمي المشروعات .6
عمي أن تكون ىذه المحاكم عمي عمم بطبيعة ، من الخصوصية في المعاممةقق نوع السياحية حتى يتح

 النشاط السياحي و المواسم السياحية.

ضرورة األخذ بنظام مشاركة البنك في المشروع االستثماري، فيو نظام مشجع عمي االستثمار ..
و، وىي )حسب ويضمن أموال البنوك إذا وضع موضع التنفيذ مع الضوابط الضرورية الالزمة لنجاح

إصدار قانون خاص لتنظيم المشاركة، تحديد العالقة بين البنك والمستثمر، رقابة  (:البحث الميداني 
البنك عمي األموال المقترضة، وضع ضوابط لمعالقة بين البنك والمستثمر، وجود خطة لالستثمار لدي 

النظر في مسألة الممكية عمي البنك، نظام المشاركة في األرباح والخسائر، إنشاء شركات مشتركة، 
 المدى القريب والمدى البعيد.

ضرورة توحيد نوعية الضرائب و الرسوم عمي النشاط السياحي بكل أشكالو مما يسمح بفرض نسبة .8
 معينة دون أن يكون ىناك تعدد غير محسوب من جيات متغايرة.

 
 خاصة بتقييم حوافز االستثمار السياحيالسئمة األ ممحق

 ىي في نظركم األساليب المتبعة في تمويل المشروعات السياحية؟( ما 7) 
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التأجير    -   تمويل عن طريق قروض قصيرة األجل )   (-  )    (  تمويل ذاتي محمي-  
  (  التمويمي)  

- (    تمويل أجنبي)   - (    يل مشترك مصري أجنبي) و تم-(      قروض طويمة األجل)-  
 (   أخرى) 

 دم البنوك في مصر المزايا و التيسيرات المناسبة لتشجيع االستثمار السياحي؟( ىل تق2) 
 (  إلى حد ما ) -             (    ال )  -)    (                 نعم -      

 ( ىل تعتبر معدالت الفائدة عمى القروض البنكية مشجعة عمى االقتراض؟3) 
 ال  )     (-     نعم  )    (                 -           

 ( إذا كانت اإلجابة بال ، فما ىو معدل الفائدة العادل في نظركم؟7)
 % )     (         أخرى )     (%5 )    (                 71              

 ( ما رأيكم في نظام مشاركة البنك في المشروع االستثماري بدال من اإلقراض؟8)
 يحتاج لضوابط )    (-غير مشجع )     (      -(          مشجع عمي االستثمار ) -      

 ( إذا كان ىذا النظام يحتاج لضوابط فما ىي الضوابط التي تقترحونيا لتفعيمة؟9)
     …………………………………………… 

المزايا و الضمانات التي يكفميا قانون ضمانات و حوافز االستثمار  اإلعفاءات و ( ىل تري أن1) 
 كانت كافية لجذب المستثمرين؟ 7991لسنة  8رقم 
 ال  )    (-نعم   )    (                                   -    

( إذا كانت اإلجابة بنعم، فمماذا قام المشرع في رأيكم بإصدار قانون الضرائب عمي الدخل عام ;)
 ليمغي ىذه الضمانات و ينتيج سياسة مالية أخرى؟ 5118

 أخرى )   (-           لمنع تالعب المستثمرين )   (    -ت )  (    لضمان مزيد من اإليرادا-
 ( ىل قامت الدولة بدورىا في مجاالت البنية األساسية المساعدة لالستثمار؟>)

 ال  )    (-نعم  )    (                     -        
 الدولة؟ ( إذا كانت اإلجابة بال فما ىي اكثر المجاالت الواجب أن تقوم بيا71) 

الصرف الصحي -الكيرباء )    (    -الطرق )    (           -مياه الشرب )    (           -    
 أخرى )   (-االتصاالت )    (     -المواصالت )    (     -)   (      
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 ( ىل ساىم تعويم الجنيو المصري في جذب االستثمار السياحي؟00) 
 ال  )    (-                نعم  )    (           -       

 ( ما ىي مقترحاتكم لتطوير مناخ االستثمار و جذب رؤوس األموال لتحقيق تنمية سياحية حقيقية؟05) 
................................................................. 

 ة.ا:أسئمة خاصة بتقييم العالقة بين السياسة االقتصادية و السياسة المالينيثا
 ( ىل ىناك تأثير واضح لمتحول التدريجي لمصر إلى اقتصاد السوق عمي االستثمار السياحي؟73)

 ال )   (-نعم )    (                                    -        
 ( إذا حدث تحول كامل إلى اقتصاد السوق، فما ىو دور الدولة بالنسبة لتشجيع االستثمار؟07)

 ليا دور قوى )   (-ليا دور )   (          -دور )   (         ال يوجد ليا -     
ىو تأثير ذلك عمي  ا( باعتبار مصر في مرحمة انتقالية بين االقتصاد الموجو و اقتصاد السوق، فم08)

 السياسة المالية المتبعة؟
 ال تأثير)   (-تأثير ضعيف)    (            -تأثير قوي )    (              -  
( اتبعت مصر سياسة اإلعفاءات الضريبية و مزايا تحفيز االستثمار لعقود طويمة، فيل حققت 71)

 ىذه السياسة آثارىا في جذب رؤوس األموال و زيادة االستثمار؟
 إلى حد ما )   (-ال )    (              -نعم )   (             -     

 المزايا و اإلعفاءات بالنسبة لالستثمار؟( ىل االستقرار القانوني و السياسي أىم من :0)
 ال)     (-نعم)    (                                -      

 
 والقراءات قائمة المراجع

 المراجع العربيةأوال:
 الكتب. أوال:
 .98>0احمد جامع، عمم المالية العامة، الجزء األول : الفن المالي، القاىرة ، مكتبة وىبة، .  0
عطية عبد الواحد، التشريع الضريبي المصري. شرح احكم قانون الضريبية الموحدة عمي دخل السيد  .5

(، القاىرة،  6>>0لسنة  :;0األشخاص الطبيعيين والضريبة عمي أرباح شركات األموال ) القانون رقم 
5117- 5118. 

 ر، القاىرة، داية والنقديةقة بين السياسة المالالسيد عطية عبد الواحد، االتجاىات الحديثة في العال .6
 .5116 العربية،النيضة 
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 .9;>0عبد المولي، المالية العامة، القاىرة، مطبعة جامعة القاىرة، عمى السيد .7
 .0>>0السيد عمي عبد المولي، الضرائب والمعامالت الدولية، القاىرة، دار النيضة العربية، . 8
دراسة مقارنة لتجارب  العولمة:المباشر في عصر رضا عبد السالم، محددات االستثمار األجنبي . 9

شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق عمي مصر، القاىرة، دار السالم لمطباعة  كل من
 .5115والنشر، 

 .6;>0رفعت المحجوب، المالية العامة، القاىرة، دار النيضة العربية، . :
 .0:>0ة والتشريع المالي، القاىرة، دار النيضة العربية، زين العابدين ناصر، عمم المالية العام. ;
لسنة  0>القانون رقم  -قانون الضريبة عمي الدخل في مصر الضريبي:عبد اهلل الصعيدي، التشريع . >

 .5119، القاىرة، دار النيضة العربية، 5118
اىرة، دار النيضة عطية عبد الحميم صقر، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر، الق . 01

 .;>>0العربية، 
عطية عبد الحميم صقر، شرح قانون الضريبة الموحدة عمي دخل األشخاص الطبيعيين، القاىرة،  .00

 .8>>0دار النيضة العربية، 
 .;>>0اقتصاديات السياحة والفنادق، القاىرة،  ،حجازيمحمد عبد الرحمن . 05
 .5116صاد المصري، دار اليالل، القاىرة، محمود عبد الفضيل، من دفتر أحوال االقت. 06
، مدخل تحميمي مقارن، اإلسكندرية، دار الجديدة الضريبية:يونس البطريق وسعيد عثمان، النظم . 07

5115. 
  :الدورياتو  والدراساتالتقارير  ثانيا:

 .5115النشرة االقتصادية، العدد الثالث، المجمد الخامس والخمسون،  المصري،البنك األىمي  . 0
 .5118لسنة  0>المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون الضريبة عمى الدخل الذي صدر بالقانون رقم . 5
 .5119/  5118وزارة المالية، البيان اإلحصائي عن مشروع الموازنة العامة لمدولة لمسنة المالية . 6
بإصدار  0>>0 لسنة 00عبد الحميد فرغمي دىيس، "مدى خضوع السياحة ألحكام القانون رقم . 7

وزارة السياحة،  البحوث،زداوج الضريبي في التطبيق"، مجمة إلقانون الضريبة العامة عمى المبيعات وا
 .6>>0العدد العاشر، فبراير 

 8محمد المغاوري، "ازدواجية ضريبة المبيعات عمى الشركات المالكة لمفنادق"، جريدة األىرام، . 8
 5117سبتمبر 
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SummaryEnglish  
The Taxes Policies and its Impact on the Tourism Sector in Egypt 

Tourism is a multisided science. Its dimensions differ according to the aspect of the 

overview. Tourism science is extracted from different sciences especially social, 

economic and law sciences.                                                                                                      

This study the theme of the research  deals with tourism science from the financial 

point of view which is considered one of the economic branches.                                      

In this study we are dealing with the economic influence on the tourist activity. For 

example its revenues especially the revenues exposed by the government on this 

activity in a form of taxes and fees. These revenues whether direct or indirect are 

considered a great portion of the state financial revenue resources as well as  the 

direct income of hard currency via bank exchanges or companies profits.                    

Tourism forms a means of increasing the state income of direct and indirect taxes. It 

is a state revenue from which the general safe benefits in the form of visas fees, fees 

exposed on arrival and departure of the passengers of planes and ships in airports and 

ports, as well as, the fees exposed on the bills food and beverages of stay in hotels and 

parks…etc. this in addition to the taxes gathered by the state from firms profits that 

work on the activity of tourism in the form of tourist public hotels and shops.               

In this study as well we are going to shed light on the effect of applying that financial 

burden on activating investing private tourist sector in Egypt. We are also going to 
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point out the passive effects of imposing such financial burdens. This is to be done 

through an executive study of the tax policies in this state concerning with the tourism 

activity and how to find suitable solutions to avoid problems resulting from imposing 

such financial burdens.                                                                                                           

 Research aims This research aims at achieving a number of goals: 

1) The role played by the tourist revenues in developing the state economic resources. 

2) A theoretical study of taxes and its importance in the financial study which is 

considered the main source of the public revenues. It, also, plays a vital role in 

achieving financial and political purposes ( applied on the tourist sector ). 

3) Discovering the weak point in taxes policies which imposed by the state on the 

tourist revenues and how to find suitable solutions for it.   


