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فىى  وتحقيق التنميه المستدامه زيادة الحصيلهللضرائب العقاريه لالدور المرتقب  :-4
 وتعديالته 8002لسنة  691ضوء احكام القانون 

 

  والنتائج والتوصياتالخالصة --5
  المراجع اإلضافية-1

 
 االطار العام للورقه البحثيه

 :وطبيعة المشكله مقدمةال

 مقدمةال اوآل:
ُتشكل الررائب مورد من أهم موراد تمويل ا لمواتنة الرامه ل دولة ، وتتاهم بشكل فرال في تمويل 
نراش الثيال االقتصادية واالشتماىية وقد ب غت نتبة اإليرادات الرريبيه الل إشمالل اإليرادات  النفاات ، وا 

 .%11ب غت ثوالل   2012/2015مشروع الموتنهوفل  1 )%10)2011الرامه فل مصر ىام 
 ُمشرع  أمر فررها وتثصي ها وتن التشريرات لها بما يكفي ألداء وظيفتها ، وفي الماابل تن لهد وقد ىُ 

رمانات واترة ل ممولين لثمايتهم من كل ترتف أو شطط قد ُيرتكب في ثاهم من ِقبل اإلدارل  الرريبية 
. كما أنه من خالل االىفاءات و ثق الطرن ى ل التاييم  لهم تثايق الردالهرد ثاوقهم المالية وبمايكفل 

يم(ل مثاولة من الممول تخفي  قيمة الرريبة المتتثاة وفاًا ل اوانين المطباة متتفيدًا من ال(غرات الاانونية 
  .2وما تنتشه الاوانين والتر يمات الرريبية من امتياتات)

م األدوات التي تتاهم فل تثايق أهداف التنميه الشام ه والتربير ىن ف تفة وُيرتبرالتشري  الرريبي أثد أه
ى ي الرغم من ان قانون الرريبة ى ي الراارات و الثكم واألوراع اإلشتماىيه واإلقتصاديه فل المشتم ، 

خالل ىصر وثكم مثمد ى ي وتطورات هذه الرريبة خالل  1222المبنية قد فر  في مصر منذ ىام 
ل يردم تثيث فررت ى ي الراارات المبنية في بنادر الوشهين الاب ي والبثري وت 1211و 1252التنوات 

ثتي صدر الاانون رقم  1939، 1937، 1909، 1222فر  الرريبة ى ي الراارات المبنية خالل التنوات 
ربوطة واخر  الراارات باثكام شديدل ثيث ارفق الاانون شدول بيان المدن والبنادر الم1952لتنة  51

وفي اطار قيام الدولة بترديل المنظومة  .بالروائد والمرروفة بكردون المدينة (م اىاب الاانون ىدل ترديالت
                                           

ا يير ب ا ليبلل ا تييتر  طنيب   حنيي ا  جت يي  د. سيدعطيدو  مدييع طاإلجتاهات يتد اهعلتييي  ويي لب ا لييبلدي طاييإل ا يعيا   اعصيي   يعلتد ا   ييبجت    )1(
ت بة   اجلد دي ا  بلي  ادت دي ا  تري وا لبائب اجملاع األول  دار ا يعات  اجلي    رعلحني  ن يب  ا  ينظتم ضبلل رالئم   اعص  ا وحعلتد ا  تصبة

 .4  ص 6116ل ندي  62 – 62ر   
2 - Jeffrey Simser “Tax evasion and avoidance typologies” Journal of Money Laundering Control 

Volume: 11 Issue: 2 2008 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1368-5201
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1368-5201&volume=11&issue=2
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ونظرا لتطور ال(رول الراارية وامتدادها في شمي  البالد وامتداد  2005لتنة 91الرريبية بدءا من الاانون 
ة في ثصي ة الرريبة الراارية مما اتت تم االمر الوطن دون متاهمة ت ك ال(رول الرااري أنثاءالمباني في 

في ربوع الوطن  المراصر لما به من تشوهات وىدم مالءمته ل تطور الرمراني1952لتنة  51ترديل الاانون 
وترديالته   الرريبه ى ل الراارات المبنيه 2002لتنة  191لصدور الاانون رقم  ت الرروره الثتميهكانف

 ميإىال شدلمن القاه   كأثد أهم التشريرات لما 11/2/2012لتنة  فل  111ثتل صدور الاانون 
تواء ل ممولين  قدم مشموىة كبيرل من التيتيرات  انه ٌىطل تطبياه لمدل تتة تنوات غير انه ثيث ومشتمرل

القيمة اإليجارية السنوية صافى من  %10الل  الرريبة  ةل تخفي  فئ(دارل الرريبية مأو لإل

وتوتي  المشتم  الرريبل بشموله المشتمرات الرمرانيه وليس كردون  ية وغير السكنيةللوحدات السكن
شمي  الراارات المبنية في  الاانون الشديد يخاطب .و1952لتنة 51المدن فاط كما كان فل الاانون رقم

 مصر ايا كانت مادل بنائها وايا كان الغر  الذي تتتخدم فيه وهو ما يرد اهم ميتل من متايا الاانون لتثايق

 .الردالة الرريبيةو  المتاواه
 :ثانيأ طبيعة المشكله 

الشديد بتبب كشفت مصادر متئولة بوتارل المالية ىن وشود مشكالت فل تطبيق قانون الرريبة الراارية 
تشكيل لشان ل ثصر والتادير الخاصة التأخبر فل الخالفات التل تشددت م  الاطاع التياثل فرال ىن 

 باىتماد الرريبة ى ل المصان  التل صدر قرار لبدء تادير الرريبة ى ل الاطاع وتم نشره فل الشريدل الرتمية.
ىدم اتخاذ إشراءات بتشكيل لشان الطرن وبدء وأورثت المصادر أن المتأخرات تراكمت ى ل الممولين بتبب 

المطالبات الفر ية ل ممولين بخالف الاطاع التكنل والذى لم يتفر ىن ثصي ة كبيرل ثيث تش ت المتأخرات 
 . 3)2012ثتل ديتمبر  2013م يار شنيه تم(ل الفترل من يوليو  5.5

 أنشطة المتتثد(ه المصاثبه له م(لهناك من التطورات المراصره ل اطاع الراارى واالنشطه كما ان  
المطورين الراارين و اصول البنوك المرهونه ىااريا واصول المالءه الماليه ونظم المشاركه 

ىم يات تت يم   والتياثيه )ماطورات المدربينهالمتنا  ات ونظم االتتثوات الراارى والراار timeshareبالوقت)
 تيخ ق مشكال خ ق و مماالتل لم يترر  لها الاانون. ق الرماديهالمناطوالتنه التايميه الل اخره من مفتاح 
هذه المنطاه التل لم يفص  ىنها الاانون والتل  طرقلذلك يتناول الباث(ان  ىند التطبيقومتوقره  شديده
بهدف تت يط الروء ى يها وتوشيه البثوث لما يشهده هذا المشال من نمو مطرد  بالمناطق الرماديهتتمل 

 والنتائج المترتبه ى ل 2011وشذب لالتت(مارات وم  اتشاه الدىوه الىتبار مصر ىاصمة الراار الرربل ىام

                                           
3 /hwww_.rosaeveryday.com/News/90836 
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ير ومدى توظيف ت ك الثصي ه فل تثايق التنميه المث يه وتطو  ي ه المتوقره من الرريبه الرااريهصالث
  :2012http://egelectionsى ل نص الدتتور الشديد لمصر لرام  لالطالع.الرشوائيات

-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf 
 : يهالبحث الورقهأهمية

لب  المشكالت الخاصه بالتثاتب الرريبل ىن  اطرثهبصفة ىامه من  يهالبحث الورقهتنب  اهمية 
الذى بدأتطبياه مؤخرا خاصة برد )المناطق الرماديه الررائب الرااريه والتل لم يتناولها الاانون الشديد 

المؤتمر االقتصادى الذى ٌىاد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ والذى ينادى  بتيتير األتت(مار والتنميه المتتدامه 
لتثايق الطموثات خاصة فل المشال الراارى  والتل تنركس ى ل الرداله االشتماىيه  وما يثم ه من أمال

الصالح ماتم إفتاده فل الراود التاباه خاصة مشك ه تمويل تطوير المناطق الرشوائيه وتثايق الرداله 
من الثصي ه لتطوير  %50ى ل ذلك وتخصيص 2012 مصر الصادر فل ىامنص دتتور قد و  االقاليميه

توكول بين وتارل االداره المث يه والتطوير الثرارى بثرور رئيس الوتراء اول و بر تم توقي  و ائيات الرشو 
من ثصي ة المث يات والتل نص ى يها الاانون والباقل يتم تدبيره  %25لتنفيذ ذلك بواق   2015 ابريل

 مركتيا.

 يهالبحث الورقه أهداف 

 لتثايق األهداف التالية : انيترل الباث( 
والمفاهيم  اوأهميته ومشكالت التثاتب والمناطق الرماديه الررائب الرااريهي  مفهوم تور .1

 .  لالنشطه الرااريهالمتتثد(ه 

أهمية بناء (اافة ررائبية شديدل لتششي  التراون م  وتارل المالية في تفريل الرريبة ى ل الراارات  .2
 . المبنيه

 691فى ضوء احكام القانون  وتحقيق التنميه المستدامه الحصيلهزيادة للضرائب العقاريه لالدور المرتقب  .3
 .وتعديالته 8002لسنة 

 :يهالبحث الورقه حدود

  وتوري  المفاهيم ثدود مايخد م هدف البثث  مشكالت التاييم والت(مين إال فل يهالبحث الورقهتناول تلن 
 واشراءات الماارنه.

 والتشنب الرريبل اال فل ثدود ارتباطه بمفاهيم البثث.التهرب الرريبل  يهالبحث الورقهتناول تلن 

 االفل روء مايخد م لتثايق هدف البثث. الماارنه التشريرات الرريبية يهالبحث الورقهتناول تلن 

 ى ل الدراته النظريه فاط. يهالبحث الورقه اتصرتت

http://egelections/
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 منهج البحث :

ياوم هذا  االبثث  ى ل  اتتخدام كل من المنهج الوصفل التث ي ل والمنهج االتتارائل والمنهج        
 الورقه البث(يه.االتتنباطل ل تررف ى ل ما توص ت اليه 

 خطة البحث : 
 كما ي ل: الورقه البث(يهيمكن تاتيم  ألهدافلثدود البثث وتثاياًا الفي روء 

 البحثيه.لورقه اوال:االطار العام ل

              فل  اوالمفاهيم المرتبطه بهوالمناطق الرماديه الررائب الرااريه ماهية   :ثانيا
 الرريبل المثاتبل والفكر                           

أهمية بناء (اافة ررائبية شديدل لتششي  التراون م  وتارل المالية في تفريل الرريبة ى ل الراارات  ثالثا:
 المبنيه
فل روء اثكام الاانون  وتثايق التنميه المتتدامه تيادل الثصي هل ررائب الرااريه لالدور المرتاب  :رابعا
 . وترديالته 2002لتنة  191

 التوصياتو  النتائجخامسأ:

 المراجع.سادسأ:
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 الضرائب العقاريه والمناطق الرماديه والمفاهيم المرتبطه بها فىماهية ثانيأ:
 الضريبى المحاسبى والفكر 

 مقدمه:

ء باا ل يهاالبثاشة  وهم من الناس، ل رديدتت(مارات الرأتمالية الكبيرل، إلتم(ل ا )الراارات ألراري والمبانيا
ال(رول والدخل باالرتباط و رمان لالىتراف و  ترتبط بهال ريش والرمل وال رب و لشمي  األنشطة األخرى التي و 
، والررائب . 2)واإلىفاءات الرريبية، والتصنيفا ىادل تاييم متكرر ومنتظم، وتثتاج دائما الل الثصرو ،

لتثايق التنميه الشام ه كما انها من  مركتيه ال)المركتيه والالرااريه إثدى أليات التمويل ل مواتنه الرامه
ثماية بناء رمانات لالنظام الرريبي ل هيكل وهناك فرص داخل ررائب االتتدامه لصروبة التهرب منها.

يمكن اتتخدام الرريبة الراارية لتثفيت تطوير البنية التثتية في و  مراناه ىنهالفئات األك(ر ررفا وتخفيف الم
 يتناول الباث(ان النااط التاليه:لذلك توف ..الدوله

 .الضريبى المحاسبى والفكر ماهية الضرائب العقاريه والمفاهيم المرتبطه بها فى  .6
 .لم يتناولها القانونالمناطق الرماديه التى  :8

 الرريبل المثاتبل والفكر :ماهية الررائب الرااريه والمفاهيم المرتبطه بها فل -1
أششار  ى يها منابأنه الشيء المم وك الذى اليمكن نا ه إال بت ف)م(ل اآلر  وم يعرف العقار

)مناول م ثق لخدمة الراارم(ل الشرار بالتخصيص ىااراو .ىااربطبيرتهومبانل   وويط ق ى يه 
تراكم طمل النيل تدريشيا  م(ل نتيشة تدخل اإلنتان وبفرل الطبيره إللتصاقاب ىاارأو التراىل  

 الاانون المدنل  915ى ل االر  التل تا  ى ل شاطئه وتتب  م كيتها الراار اآلص ل)م 
يدفرها المالك وفاا لايمة  تراىيه وىاارات مبنيه اطيان -)الررائب ى ل ال(روه الرااريهالضرائب العقاريهو 

الم ك الخار  ل رريبة. و يمكن ترريفها بأنها "الرريبة المفرورة ى ي أصثاب الممت كات ى ل أتاس 

                                           
4 Frances Plimmer and William J McCluskey, Sustainability and Property Taxation, International 

Federation of Surveyors  United Kingdom.,  Article of the Month – August 2011pp,2-3 
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قيمة هذه الممت كات". تصنف الممت كات ل(الية أنواع: أرا ، أراري منمال )كيان غير مناول، م(ل المباني 
تفر  الرريبة كنتبة من قيمة الم ك ى ل أن تاوم .( اد مناولة من صن  اإلنتانو الراارات ، شخصية )مو 

الشهة الفاررة ل رريبة بتثديد قيمة الم ك . تخت ف أشكال رريبة المالك بثتب الدولة و الت طة الارائية 
 .المطباة ل رريبة

 هناك نوىان من الرريبة: األولل رريبة ى ل الايمة التوقية ل م ك الخار  ل ررية )رريبة األمالك ،

  وال(انية ترتمد ى ل ترتيت خاص يتمل "المنفرة" لتبرير فررها.
 :  5)لمحليا نميدولايطلق عليه اوهناك م

 ممت كاتها نى لناتشةا  اإليرادات  بر للإ ت شأ لةدولا نفإ  لمث  يةا ومترلوا بئرالرا للإ باإلرافة 
 ممت كاتها نمك  لذ رغيو طرقلوا يةرلتشاوا لصناىيةا تىارولمشوا ىيةتارلا رلارألا م(ل بها لخاصةا

  نبي لماليا لفاها تيمي"  و لمث يا  نميدول" ا حالطصا لةدول  لخاصةا لم كيةا ى ل  لماليا لفاها ق طي.و
 يةرلتشاوا لصناىيةا كألمالوا يةرلرااا  تلممت كاا همهاأ نم  لتيا صلخاا لةدولا نميدول شكالأ دلى

 .. لماليةا تل ممت كا باإلرافة

وقد بدأ تطبيق (6)ئد المبانل او ىوائد االمالك االميريهىوا الرريبه الرااريه  وفل مصر كان يط ق ى ي
 تبرا لالمر الرالل الصادر بفررها  وادخ ت ى يه 1225الرريبه ى ل الراارات المبنيه اىتبارا من بداية 

صدر  ور  اتس فررها ونظم امورها الل انالذى  1952لتنة  151ؤه بالاانون اترديالت الل ان تم الغ
 2012لتنة 103وفاا ل اانون رقم 1/1/2013 ولم يتم تطبياه اال اىتبارا من 2002لتنة  191الاانون رقم 

لتنة  111اصدار الترديالت بالاانون  وأخيرا تم 30/1/2013ثتل  1952لتنة 115الاانونمد تريان  الذى
2012.  

 بة التوق الراارىيرر  الباث(ان الشكل التالل الذى يور  تركيتخت ف تركيبة انشطة  التوق الراارى و  
:الضريبى المحاسبى والفكرالمفاهيم المرتبطه بها فى وبر   

                                           
 اهرترات عتر    ا  تن ن كاد  وا  تن ن ا نبل   رجا  طالعي وسدا ورنكالتي طدد وي  ر ب ىف احملاد  ا الربكزل  لا  ييييي ا نتا ي مديييييع  د. )5(

 .٢74 ٢7٢ ص ص  ا حج  ذو 14٢4 - أكو  ب611٢وا خدس ن ا  عدا ستدس[    ا دوحعة  د  ا  ب
 .115ص  199٢احملتسدي ا لبلددي   عو  نتشب    حترع طادي مدعد.  )2(
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خاصة  ريبيهأثار محاسبيه وض اله بالسوق العقارى مرتبطهومن الشكل السابق يتضح ان هناك مفاهيم 

القيمه  سواء كان ذلك عند تحديد إلجراء التحاسب مع الممولين عند تطبيق قانون الضريبه العقاريه
ريبى وعليه رأى للوصول الى الوعاء الضاو القيمه االيجاريه  -الرأسماليه-او القيمه االستثماريه هالسوقي

ه التى لم عرف بالمناطق الرماديوالتى ينتج  عنها ماي لبعض المفاهيمعرض  الباحثان انه من الضرورى
:(7)ومنها يتناولها القانون وايضا عند عمل التقييم الخمسى  

  التطوير العقاري

الية ) صرف هو تنفيذ خدمات البنية التثتية ل مشروع الرااري والتي غالبًا ما تكون رمن الخدمات الت  
نية ويؤ(ر توفر بر  أو كل خدمات البصثي ، مياه ، كهرباء ، هاتف ، إنارل ، ، رصف ، .... الخ   

.المطورين الراارين ويط ق ى ل من ياوم بتنفيذ ذلك .التثتية في ترر الراار  

   المساهمات العقارية
اهمة هي متاثة من األر  الخام تطرح لالكتتاب الرام ى ل هيئة أتهم مشاىة تغطي كامل متاثة المت

ين في تم ك ت ك ثيث يتم تطويرها وتوتيرها إلل قط  صغيرل بمتاثات مخت فة ومن (م بيرها ى ل الراغب
ثديد ني أو ىن طريق تالاط  تواء كانوا من المتاهمين ) ثم ة األتهم   أو الرامة ىن طريق المتاد الر 

                                           
7 -www.khubara.com 

http://www.khubara.com/
http://www.khubara.com/
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(ل المشمرات ترر ُمتبق ل متر المرب  ، وينطبق هذا الترريف ى ل المتاهمات في مخت ف أنواع الراار م
 التكنية أو التشارية .

  األسهم العقارية
تم تم يكها هي ىبارل ىن و(ياة تم ك لمتاثة مثددل من أر  متاهمة ىاارية مرينة تااس بالمتر المرب  وي

. من قبل المصّدر )المالك الرئيتي ل متاهمة ل متاهمين  

معنى االندماج   

د ينتال االندماج هو التثام شركتين أو أك(ر، ويؤدي إلل توال الشركات المندمشة لصال  ظهور كيان شدي
 .إليه شمي  ثاوق والتتامات الشركات التائ ة

 معنى االستحواذ

ق شراء كل الشركات ى ل نشاط شركة أخرى، وذلك ىن طرياالتتثواذ يرني التيطرل المالية واإلدارية ألثد 
ها تواء تم شراء أو نتبة من األتهم الرادية التي لها ثق التصويت في الشمرية الرامة ل شركة المتتثوذ ى ي
تثوذل بالهيمنة األتهم باالتفاق م  اإلدارل الثالية أو بدون، ألن المهم أن تتم  النتبة المشترال ل شركة المت

مش س إدارل الشركة المتتثوذ ى يهاى ل  . 

 الفرق بين االندماج واالستحواذ

تطاء، ى ل الرغم من تشابه الرم يات التاباة ى ل إتمام ىاود االندماج أو االتتثواذ، من ثيث دور الو 
لشركات، وثصص ومرايير تاييم األصول، وا ىداد الترتيبات الخاصة بتثديد مصير الراود المرتبطة بت ك ا

همين، إال أن هناك مرياران ل تفريق بين االندماج واالتتثواذ هماالمتا  

رت الرم ية الماابل الممنوح: إذا كان الماابل المدفوع لمالكي أتهم الشركة مال أي (من وليس ثصة اىتب -1
 .اتتثواذ وليس اندماج، أما إذا كان الماابل ثصة فهو اندماج وليس اتتثواذ
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ليس اندماج، تناري الشركة برد شراء شركة أخرى ألتهمها تكون الرم ية اتتثواذ و مآل الشركة: إذا لم  -2
شترية لتنشأ ى ل أما إذا انارت الشركة المباع أتهمها في الشركة المشترية أو انارت الشركتين المباىة والم

 .أ(ر انارائهما شركة شديدل فالرم ية اندماج وليس اتتثواذ
  المقايضة العقارية

.ة ىاار مم وك لطرف براار مم وك لطرف أخر بالتراري بين الطرفينهي مبادل . 

:بالوقت اتنظم المشارك  

رااري إلل طبيرة هذا النشاط تنطوي ى ل بي  المنفرة من الراار بثتب الوقت ، إذ ياتم االتت(مار ال
الوثدل خالل ت ك  بهذهوثدات تم(ل كل منها فترل مثددل من التنة ، ويتي  ىاد البي  ل مشتري ثق االنتفاع 

ثدات االتت(مار وقد يكون بائ  " المشاركات بالوقت " هو المالك أو متت(مر ياوم بشراء كل أو بر  و  الفترل
.الرااري ، ليتولل إىادل بيرها بنظام اقتتام الوقت  

  مقطورات المدربين والسياحيهمثل  ) العقارات المتنقله

 تصفية الراارات

  هل  تصفية العقارات تصفية تشبه بي  الراارات ثيث يكون االهتمام أو الهدف الرئيتي هو تصفية العقارات
افة إر)المناتل، والشراشات، والثظائر، والترائب  من خالل منظمة لبي  الراارات م  الايام في الغالب ب

اارات مثتويات صندوق ودائ  آمن أو أك(ر، واألمالك المورو(ة ل رائ ة والتي تكون قيمة ل غاية، والر
، المناتل بما في ذلك، ى ل تبيل الم(ال ال الثصر  والتيارات والاوارب وغير ذلك من وتائل االنتاال،

لك من األصول التيوالثيوانات والماشية وغير ذ المتنا ة ى ل ىشالت والمركبات الترفيهية . 

تصفية المناتل غالًبا ما تثدث ىم يات تصفية الراارات م(ل مبيرات الراارات، ثيث يتي  الاائمون ى ل ال
نتبة مئوية ى ل والرناصر التي يتم بيرها أمام الرامة. وياوم مرظم الاائمين ى ل التصفية بفر  تك فة ب

 .صافي األرباح

للعقارات)العالمات التجاريه العقاريه(القيمه المعنويه   

 يشير مفهوم الايمة المرنوية ل رالمة التشارية Brand Equity  ى ل الراارات الل:            
رر المنتج الايمة المرافة ى ل قيمة المنتج أو الخدمة في ثال ىدم وشود الرالمة التشارية أي الفرق بين ت

تتردًا لدف  ترر منتج برد إرافة الرالمة التشارية ثيث يكون المتته ك مبدون الرالمة التشارية وترر هذا ال
أرراف ترر  أى ل في المنتج نتيشة ور  الرالمة التشارية ى ل هذا المنتج. وأثيانًا قد يدف  المتته ك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9
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إذا ة قوية المنتج أو الخدمة نتيشة ثمل المنتج أو الخدمة لرالمة تشارية قوية ثيث ترتبر الرالمة التشاري
ك تشاه الرالمة كانت تم ك قيمة مرنوية ىالية. الايمة المرنوية ل رالمة التشارية هي موقف إيشابي ل متته 

التشارية يشر ه يفّرل هذه الرالمة التشارية ى ل باية الرالمات التشارية وينركس ذلك ى ل الايمه التوقبه 
 .ل راارات

 التأجير التمويلى العقارى

(مر  بهدف فيه المؤشر) الممول  بتمويل شراء أصل رأتمالي بط ب من متتأشر ) متتنظام تموي ي ياوم 
م   من الرمر االفتراري لألصل ماابل دفرات )ماابل التأشير  الدورية ، %15اتت(ماره لمدل ال تال ىن 

مدل اية اثتفاظ المؤشر لم كية األصل وثتل نهاية الراد وامتالك المتتأشر لخيار شراء األصل ىند نه
دل األصل التأشير ) ى ل أن تكون دفرات ماابل التأشير قد غطت تك فة األصل وهامش رب  مثدد   أو إىا

 . ل مؤشر في نهاية مدل التأشير أو تشديد ىاد التأشير مرل أخرى
القرض العقاري .    

.والماتر  هو مب غ مالي مدفوع باألشل يتم تداده في المتتابل ى ل أقتاط متفق ى يها بين الُمار  . 

  الرهن العقاري
ن ومن (م هو ثبس ىين الراار لدى طرف أو شهة أخرى ماابل قر  أو دين أو خالفه لثين اتتيفاء الدي

.ونةفك الرين المره  

اصول المالءه الماليه  واصول البنوك المرهونه عقاريا   

 .مفهوم المالءة المالية

يربر ىنها قيمة مط وبات المؤتتة من قيمة مشوداتها، و ويررف بأنه الادرل ى ل الدف  وتثتب بطرح     
م المالءل إلل ىدل بتوافر الناد الكافي ى ل المدى الطويل ل وفاء بااللتتامات المالية ىند اتتثااقها، وتنات

دره ى ل الدف  وتشمل:منها الماليه والفنيه والتشاريه والفر يه  ولكن يركت الباث(ان ى ل المالءه فل الا أنواع  

 هما: ثالتينوتشمل : ى ل الدف  المالءل .1

 ؛قدرل ُمْصِدر التندات ى ل تثايق إيراد يكفي لتغطية التتاماته التراقدية -أ 
 .وفوائده وأرباثه ،قدرل الماتر  ى ل تتديد أصل الار  -ب
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ماذا ب مجموعة من الآلسئله لعرض المناطق الرماديه  لقانون الضريبه العقاريه حثاناويتساءل الب
 ؟لو

   ر  وهناك اصول ىااريه مرهونه وتر(ر المات الماتر  تتديد أصل الار لم يتتطي
وهل يشوت  تشاه الرريبه الرااريه؟وكذلك موقف الرهن؟ فوألت االصول ل بنك  ماهو الموق

 فررها ى ل البنوك ؟ وكيف يتم الثصر الراارى؟

 ان هناك قيمه مرنويه ل راار وا(ره ى ل التاييم الراارى؟ 

 التأشير التموي ل ل راار دون تطبيق المرايير الكميه فل مرايير المثاتبه ؟ تم 

 ب والماطورات ان هناك ىاارات متنا ه م(ل مناطق التتلج ى ل الش يد  وماطورات التدري
 التياثيه؟ وماهو الموقف الرريبل ىند تصفيتها؟

 تم تاييم الراارات بدو اخذ الايمه التكنولوشيه فل الثتبان؟ 

 قيمة الراار الى تبب  ثيث لم يترر  الاانون لالنخفا  فل الايمه؟ انخف   

  ترددت م كية الراار الواثد الك(ر من شث  والذى يصل فل نشاط المشاركه فل الوقت
 ؟الل مايارب من خمتون اويتيد

 تم اندماج ىاارى لبر  الشركات او اتتثواذ ؟ 

  يه كما فل المرايير المثاتبيه؟تم اىتماد انخفا  قيمة االصول والممت كات الراار 

 وما ى ل الباث(ين  والشهات المرنيه اال البثث ىن االشابات؟
 

 

د تقييم أصول ويعلق الباحثان على ان الجوده فى التقييم هى االساس السليم له من حيث الثقه خاصة عن
لذلك يرى البحثان ضروره فى عرض االتى: المالءه الماليه الى هدف من االهداف  

 لجودة فى تقييم أصول عمالء البنوكا

عانى الجهاز المصرفى فى الفترة األخيرة من تعثر كثير من رجال األعمال وقد أرجع 

أسباب هذا التعثر ألسباب داخلية فى البنوك أوخارجية منها السياسات   2)اإلخصائيون

اإلقتصادية المتعارضة أو لتغير سعر الصرف أو الركود العالمى أو المحلى ومن أسباب هذا 

التعثر عدم الجودة فى تقييم أصول عمالء البنوك وعدم الدقة فى تقييم األصول يؤثر بشكل سلبى 

                                           

 متةةةةةاح علةةةةةى 9002-7 اصةةةةةدارالثالةةةةةث عشر العةةةةةدد-مجلةةةةةة الجةةةةةودة    رصحنيييييعش رسونيييييترى اكبلت طايييييإل اجلييييي  بى)8(

http://www.zaktronix.com/articals.php?cato=9297/4/9004فى 
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ويتم التقييم طبقاًللمواصفات المحاسبية الدولية فى تقييم  -  Collateral على الضمانات البنكية

 ويشير الباحثان الى ان هناك International Accounting Standards (IAS) األصول

 -: The Specialists of Evaluation مواصفات القائمين على التقييم

ً فى مجال               -0 ً إستشاريا  –التخصص وال يقوم بتقييم أكثر من أصل )عقارات أن يكون مهندسا

بضائع ....ألخ( إال إذا كان مكتب إستشارى متعدد التخصصات )متكامل(ومعتمد من  –معدات 

 نقابة المهندسين .

 Financial, Costs أن يكون حاصالً على دراسات فى الحسابات والتكاليف والتسويق              -9

Market Concerned . 

أن يكون ملماًبالسوق وله رؤية مستقبلية لألصول محل التقييم وله خبرة متصلة ال تقل عن               -3

 عشر سنوات .

 -للحاالت التالية: (Appraising) ويتم التقييم لألصول الثابتة أو التثمين

ع(والتى يجب أن تؤخذ ضمانات للتسهيالت اإلئتمانية للبنوك )رهن عقارى أو تجارى أو بضائ              -0

كضمانة أصلية أو إضافية نظراًللشك الحالى فى بعض دراسات الجدوى التى تقدم للبنوك وفى 

النظم المصرفية ال يمكن إعتبار البنوك محالً للرهونات بل األساس هو تمويل األنشطة كما فى 

راًللكيانات الصغيرة ويزداد التمسك بهذه الضمانات فى دول العالم الثالث نظ –الدول المتقدمة 

 للبنوك بها والتى ال تتحمل أى هزات شديدة.

 تحديد القيمة اإليجارية أو حق اإلنتفاع للملكيات المشتركة .              -9

تقييم األصول لمعرفة قيمتها الحالية لتغيير الشكل القانونى للشركات )مثل من شرمة تتضامن               -3

 ركة مساهمة (أو خروج شريك أو أكثر من الشركة.أو توصية بسيطة إلى ش

 عند تحويل أصل إلى آخر مثل مبادلة أراضى بعقارات أو عقارات بعقارات ...ألخ(              -4

فى أحوال دعاوى الخصمة فى المحاكم أو الحجز أو الضرائب أو تقييم أصول هيئة األوقاف  -5

. 

 . تقسيم أراضى الدولة وبيعها للجمهور   -6

 تقسيم الميراث وحقوق القصر واأليتام.  -7

 -أنواع األصول التى يتم تقييمها للبنوك :

األراضى البور والزراعية والصحراوية وأراضى البناء وأراضى المناطق  -

 الصناعية والمدن الجديدة .

السياحية  المبانى السكنية واإلدارية والتجارية والمنشآت الصناعية والحديدية والقرى والفنادق -

 والفنادق النيلية والمراكب البحرية.

اآلالت والمعدات الصناعية بأنوعها ومعدات اإلنشاءات والمقاوالت وعربات النقل والسيارات  -

واألجهزة اإللكترونية وماكينات الطباعة والتصوير والحاسبات والتجهيزات والشبكات 

 والتكييف واألجهزة الطبية واألثاث والديكور.واألجهزة الصوتية واجهزة الفيديو والسينما 

 البضائع بأنوعها . -

 -أسس تقييم األصول الثابتة :
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 Book وليس بالقيم الدفترية Fair market value يجب أن يتم التقييم بالقيم السوقية الحقيقية

value 95ة وان يكون النشاط مستمراً وفى حالة البيع الجبرى أو العاجل يقل التقييم بنسب% 

واألساس –وال يعتد به كسند ملكية   Counselors وتقرير اإلستشارى هو إسترشادى كناصح

فى تمويل عمالء الينوك هو كافة المستندات التى تثبت قدرة المشروع على الوفاء بإلتزاماته 

الضمانات( وتقرير  –نوع النشاط  –خبرة وشخصية صاحب المشروع  –)مثل المركز المالى 

 ت البنك.إستعالما

 أوال : األراضى

يجب معرفة قيمة أقرب قطعة أرض مجاورة تم تقييمها فى فترة زمنية ال تتعدى ثالثة شهور 

ودراسة مستقبل التخطيط العمرانى وخط التنظيم واإلرتفاعات والتقسيمات والمواصالت 

تقسيمها لمساحات والخدمات والمرافق للمنطقة ونسبة الفاقد فى المساحات الكبيرة نتيجة إعادة 

أصغر وبالنسبة لألراضىالزراعية المساحات وخدمات الرى والطرق والموقع فى القرى القديمة 

  ومناطق اإلستصالح ومستقبل النشاط .

 -ثانيا العقارات:

هناك أسس مشتركة ومتقاربة إلى حد ما لكل منطقة ولكن هناك فروق لكل عقار على حدة ولكل 

تجارية حسب المساحة واإلرتفاع واإلتجاهات والتشطيبات ووجود  وحدة سكنية أو إدارية أو

وحدات تجارية أسفل العقار ومستوى القاطنين بالجوار ومراكزهم والعرض والطلب فى هذه 

ويتم تقيم الفنادق على أساس الموقع واإلقبال على النشاط  -المنطقة ومستقبل اإلستثمار العقارى

السياحة والفنادق النيلية والبحرية حسب السعة والتراخيص  وقيمة الغرفة التى تحددها وزارة

واإلقبال على النشاط وبالنسبة للعقارات أو المشروعات تحت اإلنشاء فيتم الحصر وعمل جدول 

 الكميات وأسعار البنود المختلفة وخطة التنفيذ.

       -ثالثاً المعدات :

 Remaining متوقفة للفترة المتبقية من عمرهايجب تقييم المعدات المنتجة فقط والغير     .0

useful life (RUL)  ويجب تجربتها والتأكد من صالحيتها وفى حالة شراء المعدات عن

طريق فتح إعتمادات مستندية لمعدات جديدة عن طريق البنوك وتحسب قيمتها السوقية مع ذلك 

انة وفى حالة المعدات التى مر ويجب دراسة توفر قطع الغيار والصي –من القيمة الدفترية 25%

من القيمة الجديدة مع إعتبار كذلك  %40عليها أكثر من عشر سنوات يجب األ يزيد التقييم عن 

 8على فترة )من  (Depreciation) الفروق التكنولوجية وتقسم اإلهالكات السنوية للمعدات

لمعدات الصوتية والفيديو سنة حسب نوع اآلالت أو المعدات ( أما ماكينات التصوير وا 09إلى 

 السينمائية واألجهزة الطبية تقسم على خمس سنوات والحاسبات على أربع سنوات(.

كهنة( أو نسبة  –مقبول –جيد جداً  –جيد  -يجب كتابة حالة الصالحية الفنية للمعدات )ممتاز    .9

 ( .%50......حتى -%25مئوية مثل )

 ت بأنواعها حسب الموديل والحالة والسعر السوقى .يتم تقييم عربات النقل والسيارا    .3

 -رابعا البضائع :
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يتم أوال دراسة صالحية المخازن لتخزين البضائع ولكل صنف فترة تخزين معينة وفى حالة 

الموارد الغذائية والكيمائية ال يكتفى بتاريخ الصالحية المكتوب على العبوة بل يتم أخذ عينات 

مدة واإلكتفاء بفترة تخزين تعادل نصف فترة الصالحية ويجب مراعاة وتحليلها بالمعامل المعت

تغير الموديالت فى المالبس وكذا التقدم التكنولوجى للبضائع وأن يرفق جدول زمنى لسحب 

جميع بياناتها بكارت الصنف فى المخزن وإعتبار سعر السوق هو  البضائع من العميل ويدون

 كل ستة أشهر تخزينية.%05رى بسعر الجملة ويقل بنسبة الفيصل واألسعار فى تقرير اإلستشا

 -خامساً القيمة المعنوية لألنشطة التجارية والصناعية :

 -: تتوقف القيمة المعنوية لألنشطة التجارية والصناعية على اآلتى

 Brands)أن يكون النشاط التجارى أو الصناعى له إسم تجارى والمنتج له ماركة مسجلة    .4

name). 

 أن يزيد فترة عمر النشاط أو اإلنتاج عن أربعة سنوات.    .5

األتزيد القيمة المعنوية للنشاط عن ثالثة أضعاف متوسط صافى الربح القابل للتوزيع فى الثالث     .6

 سنوات األخيرة.

 -سادسا حق الجدك لألنشطة التجارية :

واألسم التجارى ويجب أن يكون منصوص فى  وتعنى حق التنازل للغير عن عقد اإليجار شامال كامل النشاط

من القيمة العقارية للنشاط ويؤخذ به  %40عقد اإليجار األصلى على هذا الحق كما يجب أال تزيد قيمته عن 

غالبا فى عقود اإليجار بالنظام القديم )المشاهرة( أو التمليك بالعقود اإلبتدائية فقط وال يتم إعتباره فى العقود 

ى القانون الجديد إال إذا زادت مدة اإليجار عن ثمانية سنوات مع تسجيل التاريخ وال يتم الجمع محددة المدة ف

 بين الرهن العقارى وحق الجدك .

 تعريف القيمة السوقية
هي الثمن االكثر احتماال الذي يغله العقار في سوق تنافسي مفتوح وبشروط بيع عادل للبائع والمشتري حيث 

بمهارة وعلم وبافتراض ان السعر غير متاثر باي محفزات تمويل غير عادية ويفترض في يتصرف كل منهم 

 هذا التعريف ان البيع يتم في تاريخ محدد وان نقل الملكية من البائع للمشتري يتم تحت الشروط التالية :

 

 . البائع والمشتري متحمسان التمام الصفقة.0

 السوق واالسعار وكل من الطرفين يتصرف وفق صالحه.. كل من الطرفين لديه علم جيد بحالة 9

 .تم عرض العقار لفترة زمنية مناسبة بالسوق المفتوح.3

 .الدفع تم بعملة البلد نقدا او ما يعادله من وسائل التمويل مالية.4

ف .الثمن يمثل الحالة العادية للعقار غير متاثرا بتمويل خاص اوتنازالت للبيع ممنوحة من اي من اطرا5

 البيع.

 تعريف القيمة التأمينية - 5

 هى القيمة السوقية للعقار كما هو موضح عالية ولكن بدون قيمة موقع العقار.

هى القيمة المقدرة إلستثمار عقاري ) الربحية الملموسة( بالنسبة لغرض المستثمر  القيمة اإلستثمارية : -3

 القيمة السوقيه وذلك يتوقف على ظروف المستثمَر.أو مؤسسة إستثمارية. قَْد تَُكون أكبر أَو أقل ِمْن 

  

االستعمال المحتمل والقانوني للملكية، ذلك ممكن طبيعيا و قانونيا وعمليا و  أعلى وأفضل إستعمال:-4

 إقتصاديا، وتلك النتائج طبقا ألعلى قيمة .
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ر ممكن أو لبيع األصل : هى تكلفة األصل حيث بيع األصل فى سوق مفتوحة غي التكلفة فى سوق محدودة-2

 يتطلب تكاليف إضافية مقارنة بالتكاليف الالزمة للبيع فى سوق مفتوحة.

  

: هو تكلفة اإلنشاء أو تكلفة شراء عقار شبيه باإلسعار السوقية السائدة فى تاريخ التقييم  تكلفة اإلستبدال-6

 لكن في تكوين أو مظهر مختلف.

  

اإلنشاء أو تكلفة شراء عقار طبق األصل فى تاريخ التقييم وبإستخدام  : هي تكلفة تكلفة اإلستنساخ كجديد-7

 نفس المواد والتكنولوجي.

  

: هي تكلفة اإلنشاء أو تكلفة شراء عقار طبق األصل فى تاريخ التقييم وبإستخدام نفس  تكلفة اإلستنساخ-8

 التقييم.المواد والتكنولوجيا مع األخذ فى اإلعتبار التلفيات الموجودة فى موضوع 

 

 : هى التكلفة التى تحدد على اساس الظروف السائدة والغرض من استخدامها. القيمة اإلستخدامية-2

  

هى قيمة األصل الذى يجب بيعة فى فترة عرض أقل من فترة عرض طبيعية ألصل  قيمة تصفية :-00

 مماثل .

قانونى و لم يشملها مفهوم القيمة السوقية هى التكلفه المحددة فى عقد ما أو مقدرة بشكل  التكلفه الخاصة :-00

 أو غيرها من التكاليف المحددة عالية والمستخدمة فى معايير التقييم .

يتم اختيار أحد التعاريف عاليه على أساس الغرض من التقييم وخصائص األصل العقارى ذو التراث  -

 -الثقافى كالتالى :

 عقار تراثى ليس الهدف من وراؤه الربح .يطبق مفهوم تكلفة اإلستنساخ فى حالة وجود  -

 يطبق مفهوم القيمة السوقية فى حالة وجود عقار تراثى يهدف من وراؤه الربح . -

 يطبق مفهوم القيمة اإلستثمارية فى حالة وجود عقار تراثى مستأجر وممنوع هدمه . -

لها شروط محددة أو تكاليف  يطبق مفهوم تكلفة السوق المحدودة فى حالة تقييم عوامل مرتبطة بصفقات -

 إضافية بالعقار التراثى .

يطبق مفهوم اإلستخدام الحالى فى حالة تقييم معالم األنشطة اإلقتصادية المتعلقة بالجهاز الفنى لحماية  -

 وصيانة العقار التراثى .

 حالة التأمين.يطبق مفهوم تكلفة اإلستبدال فى حالة تقدير التلفيات الموجودة بالتراث العقارى وفى  -

يطبق مفهوم التكلفة الخاصة فى حالة وجود شروط ال تنطبق على أى من التكاليف عاليه أو وجود تعريف  -

 خاص بالعقد القانونى .

 طرق تقييم التراث العقارى -6

 العوامل العامة التى تحدد قيمة العقار التراثى كالتالى :

 معماري .درجة التعقيد )االشباع( للتصميم ال -        

 الفترة التاريخية للعقار التراثى. -        

 القيمه التاريخية والثقافيه للعقار التراثى )فئة المحاسبه(. -        

 فى تقرير التقييم يجب األخذ فى اإلعتبار اآلتى :

 العقار كشىء ملموس لعمل أجيال متعاقبة. -0

 والثقافى مما يكفل الحفاظ على الذاكرة البشرية.العقار التراثى كشكل من أشكال التراث التاريخى  -9
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لتقييم العقارات التراثية يتم إستخدام نتائج األبحاث التاريخية واألثرية باإلضافة إلى المعارف التقليدية ذات 

الطابع الهندسى وتكلفة الترميم وخالفة ويكون ذلك بتطبيق نفس طرق تقييم العقارات التقليدية وهى : طريقة 

 ة وطريقة مقارنة البيوع وطريقة الرسملة .التكلف

ويجب إستخدام الثالث طرق فى تقرير التقييم إال فى حالة العجز عن تطبيق إحدى الطرق المشار إليها عاليه 

. 

 .تقييم التراث االثري تتم من خالل اجراءات خاصة لتحديد التكلفة الكاملة للبحوث العلميه واالثريه 
التي تترمن  لحداثة عهد مصلحة الضرائب علي العقارات المبنية بمواد االصدار نظراويرى الباث(ان انه 

فانها  2002مواد التصال  وانهاء المناتىات الارائية لدي شمي  المثاكم والمايدل او المنظورل قبل اول يناير 
شاكل الشوهرية لم تكن ى ي المتتوي الالئق بالنتبة ل مديريات في انهاء ت ك المناتىات ولم تثل بر  الم

التي تم(ل موارد ل دولة ثتي تاريخه نظرا لردم ادراك كيفية تفريل ت ك المواد فرال ىن ىدم االتترشاد بما 
ومدالرفو  وتفريل مواد التصال  2005لتنة  91فر ته مص ثة الررائب المصرية ىند صدور الاانون رقم 

 .الدمغه الرريبل ل ررائب الرااريه كما فل قانونل ررائب الدخل و 
وبالترامل م  الواق  الرم ي وبشفافية مط اة ي تم ى ي مص ثة الررائب الراارية مصارثة نفتها بما لم يتم  

االنتهاء منه من ط بات التصال  والترامل مرها بواقرية لالنتهاء من ت ك المناتىات وىدم ترطيل تدفق موارد 
الاانون والمتماه  ام  ىدم تناول المشكالت التثاتبيه وكذلك المناطق التل لم يتناوله الختانة الرامة ل دولة
 .بالمناطف الرماديه

 
أهمية بناء ثقافة ضرائبية جديدة لتشجيع التعاون مع وزارة المالية في تفعيل الضريبة على 

 العقارات المبنيه

رل الماب طططة تتشطططهد التركيطططت ى طططل ىطططدد مطططن ىبطططد المطططنرم مططططر رئطططيس مصططط ثة الرطططرائب الشديطططد، إن الفتطططأشطططار 
الم فات ى ل رأتها مد شتور ال(اة م  المشتم  الرريبل من خالل التركيت ى ل ثطل المشطكالت التطل تواشطه 
صططالح وتثططديث  الممططولين، بمططا يتططهم فططل تططرىة تثصططيل المتططتثاات الرططريبية، وتطططوير الرمططل الرططريبل وا 

ئة ىمل أفرل. وأراف مطر، فل تصري  لطه، الخمطيس، أنطه أيرطا المأموريات والمناطق الرريبية إلرتاء بي
ا األك(طر ىدالططة. الططل ل وصطول تطيتم تفريطل خطططط تثصطيل المتطأخرات الرططريبية، واتطتكمال الثططوار المشتمرطل 

وأشار إلل أن تك يفات وتير المالية تشمل أيرا االهتمام بصال مهارات كوادر مص ثة الررائب وتفريل دور 
دل الرمل الرريبل، واالنفتاح أك(طر ى طل مشتمط  األىمطال لشطرح أيطة تططورات رطريبية أوال بطأول الشباب فل قيا
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  االقتصادي. الضريبة العقارية والنمو 5
األراضي والمباني من العوامل الهامة اإلنتاج، وبالتالي، فرض الضرائب عليها سوف تكون لها آثار على النمو االقتصادي. في 

الواقع، هناك العديد من الدراسات التجريبية التي استخدام مجموعات البيانات عبر البالد للتحقيق في تأثير الضرائب على 

ى الدخل واالستهالك( على معدل مستوى الدخل ونمو االقتصادات على المديين المتوسط الممتلكات )نسبة إلى الضرائب عل

والبعيد. في حين أن األدلة من هذه الدراسات ليست قاطعة، وهو جنرال نقطة اإلجماع هو أن الضرائب العقارية وضرائب 

 ركات وضريبة الدخل الشخصية(. االستهالك أقل ضارة لل اقتصاد من الضرائب على الدخل )الضرائب على دخل الش

 في اآلخر 

 الكلمات، وهذه الدراسات تشير إلى أن لحكومة تسعى لرفع مستوى معين من 

 اإليرادات، ومزيج من فئات الضريبة العاملين هو المهم. 

 اإليرادات  0.6منذ يبيريا تعتمد بشكل كبير على ضرائب الدخل، ويأتي في المئة فقط 

 تلكات، فإن أخذ هذه الدراسات تشير حرفيا على أنه يجوز لالقتصاد من الضرائب على المم

 االستفادة من نشر أكبر من ضريبة األمالك في مزيج الضرائب. ومع ذلك، فمن المهم 

 اآلثار لتفسير وتطبيق هذه النتائج بحذر ألنها تمثل متوسط 

 ن الصناعية من الدراسات عبر البالد واسعة وتستند في معظمها على البيانات م

 البلدان. 

6  

 وعالوة على ذلك، خصوصيات الطريقة التي الضريبة العقارية هي 

 تدار في ليبيريا قد تكون لها آثار مختلفة للنمو. على سبيل المثال، على الرغم من 

 كل من العقارات السكنية والتجارية تخضع للضريبة، في الممارسة العملية والتجارية 

 كبر بكثير اإلنفاذ. ونتيجة لذلك، فإن ضريبة األمالك تعمل أكثر خصائص تواجه عمل أ

 مثل فرض ضريبة على رأس المال مقارنة مع اإلعدادات التي والضريبة هي في المقام األول على المساكن و 

 تستخدم لتمويل الخدمات العامة المحلية. 

 العتماد على ونتيجة لذلك، وراء هذا إشارة من الدراسات التجريبية أن زيادة ا

 الضرائب العقارية، نسبة إلى الضرائب على الدخل، قد يكون من األفضل للنمو االقتصادي، واألثر الحقيقي 

 يعتمد على تفاصيل حول كيفية تصميم الضريبة وتنفيذها في كل موقع. ال 

 أقسام التالية استكشاف السبل التي الضريبة العقارية قد يؤثر النمو. 

4  

Sess Kneller ( 0222وآخرون ،)OECD (2010( جيميل وآخرون ،)وأكوستا9000(، ارنولد وآخرون )9000 )-

Ormaechea  و 

 (. 9009(، شينغ )9009يو )

5  

 (. 9009انشقاق واضح من هذا الرأي هو شينغ )

6  

( والذي 9009ويو ) Ormaechea-واالستثناء الملحوظ هو ورقة صندوق النقد الدولي األخيرة عمل عن طريق أكوستا

  90يتضمن 

 البلدان المتوسطة الدخل. يجدها  93الدخل المرتفع و  90دولة ذات الدخل المنخفض، إلى جانب  95سنوات من البيانات من 

 أن التحول من ضرائب الدخل إلى الضرائب على الممتلكات ويرتبط بشكل إيجابي مع نمو في العينة الكاملة، على الرغم من 

http://www.youm7.com/story/2015/4/17/
http://www.youm7.com/story/2015/4/17/
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 يجة هي أضعف عند العينة يقتصر على البلدان المنخفضة الدخل. افترض الباحثون إلى أن هذا قد هذه النت

 يكون راجعا إلى أقل جودة من إدارة الضرائب وإنفاذ الضرائب. 

 
  11الصفحة 

2  

  الكفاءة 5.0
 ضريبة تخلق عدم الكفاءة عندما يسبب األفراد على تغيير سلوكهم من أجل 

 تجنب الضريبة. عن طريق تغيير السعر الفعال لألنشطة االقتصادية، ويمنع الضرائب 

 المعامالت االقتصادية ذات المنفعة المتبادلة التي كانت ستحدث في غياب 

 الضرائب من الحدوث. على سبيل المثال، قد الضرائب على الدخل الشخصي لحث الناس على العمل أقل 

 فعال أقل أو أقل إلكمال الدراسة منذ فعالة  ساعة منذ األجور على نحو

 عوائد التعليم أقل. 

7  

 تنطبق هذه المشكلة على جميع الضرائب ولكن تضر على نحو خاص 

 عندما والضريبة هي على عوامل اإلنتاج ألنه يمنع االقتصاد من إنتاج في 

 لها األمثل. تتحسن الظروف التي تؤدي التكاليف كفاءة الضرائب في حالة الضرائب العقارية 

 بسبب الجمود والرؤية الملكية العقارية، فضال عن الضرائب والفوائد المتوقعة 

 ربط الضريبة 

 . 

 . ومع ذلك، هناك محاذير على استخدام الضرائب على الممتلكات على الشركات وعلى نقل الملكية

 لدرجة أن هذه الممتلكات كما هو ثابت األراضي والمساكن وغير متحرك، والملكية 

 أصحاب ديهم قدرة منخفضة لضبط سلوكهم ردا على الضرائب، مما أدى إلى انخفاض 

 التشوهات مقارنة ضرائب الدخل أو االستهالك، وخاصة في فوري. 

8  

 إلى 

 ح أن يتم هدم لتجنب الضرائب، ولكن على المدى الطويل سبيل المثال، هي المباني القائمة غير المرج

مناورات )مثل استخدام المالجئ الضريبية  تشغيل، وتوفير المباني قد تتغير. وبالمثل، فإن استخدام مكلفة التهرب من الضرائب 

 ة أخرى، بسبب وضوح ضرائب الدخل( تقتصر بشدة في حالة الضرائب العقارية، ومر والممارسات المحاسبية الخالقة لتجنب 

 والجمود من القاعدة الضريبية. 

 وهناك طريقة أخرى التي تخفف من فقدان كفاءة الضرائب تحت الضرائب العقارية هي 

 عندما يتم تعويض أصحاب الممتلكات من خالل توفير الخدمات العامة المحلية التي 

 من األحيان، حقيقية  تمول من الضرائب، وبالتالي أقل يسببها لضبط سلوكهم. في كثير

 وتستخدم عائدات الضرائب العقارية لتوفير السلع العامة المحلية مثل البيئية 

 التحسينات التي تعود بالنفع على السكان. وتشير الدراسات التجريبية أن فوائد هذه الخدمة 

 وعادة ما يتم رسملتها بشكل كامل تقريبا في قيمة العقارات. 

2  

 كنتيجة ل، 

7  

 في بعض الحاالت، مثل عندما فرض ضريبة على البنزين يقود األفراد لدفع أقل مما لو كانوا على خالف ذلك، ل 

 التغيير في سلوك المقرر أن الضريبة قد المستوى المطلوب بسبب وجود التكاليف الخارجية التي تفرضها النشاط 

 اتخاذ االستهالك على اآلخرين والبيئة الذي ال يأخذ الفرد في االعتبار عند 

 القرارات. 

8  

 بعض فئات الملكية، مثل تلك المستخدمة في اإلنتاج قد يكون في الواقع المحمول كما نوقش في وقت الحق. 

2  

 ( 9000فيشيل )
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 يتم تخفيض التشوهات منذ مالك العقار دافعي الضرائب يعوض عن طريق زيادة 

 الثروة بسبب المنافع العامة التي يتمتع الممتلكات. 

 منظور متباينة بشأن تأثير كفاءة الضرائب العقارية يسلط الضوء على حقيقة أن 

 الضرائب على الممتلكات هي ضريبة على رأس المال. 

00  

 وينطبق ذلك بشكل خاص على العقارات التجارية 

 كلفة المدخالت نسبة إلى غيرها من المدخالت، والضرائب العقارية المستخدمة من قبل الشركات. من خالل رفع ت

 خلق التشوهات عن طريق تغيير عملية اإلنتاج. على سبيل المثال، الشركات التي تعتمد 

 بشكل كبير على الممتلكات كمدخل قد تتغير مزيج من المدخالت للحد من اعتمادها على 

 فاع التكاليف أيضا في ارتفاع األسعار التي الملكية بسبب ارتفاع التكاليف. وترد ارت

 يؤدي إلى انخفاض في استهالك السلع الملكية المركزة. وثمة مشكلة رئيسية مع 

 لذا الضرائب على رأس المال هي أن رأس المال )في هذه الحالة، والعقارات( لن يطرح للفي 

 االستخدام األكثر إنتاجية. على سبيل المثال، إذا السكنية لديها معدل الضريبة أقل من 

 العقارات التجارية، قد يكون ذلك حافزا أصحاب العقارات الستخدام ممتلكاتهم للسكني 

 أغراض بدال من األنشطة التجارية األعلى قيمة. 

 في سياقات أخرى، مصدرا إضافيا للتشويه من الضرائب على الممتلكات هو أن كمنتجين 

 تسعى إلى تحديد أعمالهم في المناطق ذات ضرائب أقل، قد مناطق تبدأ في الدخول في 

 المنافسة الضريبية لجذب المزيد من الشركات. ومع ذلك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص توفير 

 لك الحين، نتيجة النخفاض معدالت الضرائب، ويتم ترك المناطق اآلن مع انخفاض عائدات الضرائب السلع العامة منذ ذ

 لتمويل االستثمارات العامة. وباإلضافة إلى ذلك، لدرجة أن الشركات يمكن أن تحول عبء 

 سور الضرائب من الضريبة إلى المستهلكين )الذين غالبا ما يكونون خارج محلة( عن طريق ارتفاع األسعار، ومي

 تتآكل الروابط مصلحة الضرائب العقارية المحلية. مع نظام ضريبي على نطاق بلد واحد في 

 وليبيريا، وهذه القضايا ليست مصدر قلق في الوقت الحالي ولكن ينبغي أن تكون عامال للنظر إذا 

 سوف مقاطعات مختلفة تكون قادرة على تحديد معدالت الضرائب في المستقبل. 

 يرا، في تقييم أثر كفاءة الضرائب العقارية، من األهمية بمكان أن نميز وأخ

 بين الضرائب العقارية المتكررة ولمرة واحدة ضرائب نقل الملكية. نقل العاصمة 

 الضرائب تخلق تشوهات ألنها تمثل تكلفة المعامالت إضافية و 

 صيص الموارد في تثبيط دوران الممتلكات. ونتيجة لذلك، فإنها تؤدي إلى سوء تخ

 االقتصاد مع ما يترتب على خسائر الكفاءة. بدال من ذلك، فإنها يمكن أن تقلل من عدد من 

 المعامالت الرسمية لألراضي وإبطاء تطور سوق العقارات وتؤدي أيضا 

 إلى القيم تحت أعلن التي من شأنها أن تسفر في وقت الحق الضرائب السنوية أقل. 

00  

 Mieszkowski (1972 )نسبت أصال إلى 
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  األسهم 5.5
 األسهم هي المعايير الرئيسية األخرى التي يتم من خاللها الحكم على األنظمة الضريبية. وهو مقياس ل 

 عدالة النظام ويقيم مدى دافعي الضرائب الذين هم بالمثل 

 يقع تفرض ضرائب مماثلة )العدالة األفقية( وإلى أي مدى دافعي الضرائب مع 

 أكبر القدرة على الدفع يتم فرض ضرائب أكثر )األسهم العمودي(. اإلنصاف هو المهم ألن 

 المزيد من دافعي الضرائب هي مقتنعة حول عدالة النظام، وأكثر متوافقة أنها 

 هي. على سبيل المثال، تعتبر الضرائب العقارية أيضا المعرض عندما ترتبط ارتباطا مباشرا لهم 
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 الفوائد المحلية التي يتمتع بها أصحاب الممتلكات في المنطقة وتنعكس في قيمة الممتلكات. 

 منذ الخصائص والقيم األعلى تميل إلى تعكس القدرة على الدفع )ولكن بشكل ناقص(، 

 الضرائب العقارية تقدمية. وتعتبر 

 اإلنصاف هو أيضا مهم جدا ألنه غالبا ما ينظر إليها على أنها المقايضة مع كفاءة، مع 

 مما أدى اآلثار المترتبة على النمو. ومع ذلك، يجب على المرء أن يكون حذرا في تقييم األسهم كما في 

 لى سبيل المثال، فرض ضرائب العبء النهائي للضريبة قد تكمن مع األطراف غير مقصودة. ع

 غالبا ما تعتبر العقارات التجارية بشكل أكبر من العقارات السكنية العادل 

 ألن أصحاب العقارات التجارية عموما لديهم قدرة أعلى لدفع الضرائب. 

 ومع ذلك، إذا المالك قادرة على نقل عبء الضريبة للمستأجرين من خالل أعلى 

 ريبة في نهاية المطاف من قبل المستأجرين الذين قد يكونون أقل قدرة على دفع من سكني اإليجارات، يتم دفع الض

 أصحاب المنازل. 

  استخدام األراضي والتنمية 5.2
 يمكن استخدام الضريبة العقارية لتحفيز تطوير البنية التحتية في المنطقة من خالل فرض 

 تكلفة مباشرة على األرض ملكية. في أماكن مع القطاعات المالية المتقدمة، يمكن ضريبة األمالك 

 أيضا توفر تدفق اإليرادات في المستقبل والتي يمكن استخدامها لدعم البنية التحتية الحالية 

 االستثمارات. 

 الموقع وأفضل عندما يتم فرض الضريبة على قيمة األرض، وخاصة عندما تعكس هذه القيمة 

 استفادة ممكنة من األرض، وأصحاب العقارات لديهم حافز الستخدام أراضيهم بالشكل األمثل. ال 

 عملية تطوير ممتلكاتهم يولد النمو االقتصادي. استخدام بعض الدول أيضا 

 الحقيقية ضريبة األراضي في هذه الطريقة للحد من المضاربة في األراضي باعتبارها ضريبة تقدم التكاليف 

 إلى التمسك الممتلكات. في ليبيريا، وهذا مهم بشكل خاص ألن هناك 

 عدم الكفاءة في استخدام األراضي، مثل الكثير فارغة أو بالكاد وضعت في مواقع رئيسية في 

 المراكز الحضرية. في بعض الحاالت، واألرض ملك اللغائبين أصحاب األمالك التي لديها القليل 

 ألرض بعد االستمرار في عقد لذلك ألنها تواجه أي تكاليف مباشرة. حافز لتطوير ا
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 من حيث المبدأ، فرض ضرائب على األراضي وحده هو أكثر مالءمة لالستثمار والنمو من فرض الضرائب األرض 

 والمباني، منذ الضرائب المستقبلية التي من شأنها أن تدفع على البناء الجديد قد 

 منع مالك العقار من وضع األرض لتحقيق أفضل استخدام ممكن. 

00  

 ومن المستحسن، 

 حيثما كان ذلك ممكنا، لوضع العبء الضريبي على األرض أثقل من التركيز على التحسينات. 

 وسيلة أخرى التي الضرائب العقارية يمكن أن تعزز التنمية من خالل تحفيز 

 االستثمار في المنطقة من خالل توفير تدفق اإليرادات على االستثمار. الضرائب االضافة 

 يخلق التمويل عن طريق االقتراض  TIF( هو طريقة تستخدم عادة لهذا الغرض. TIFتمويل )

 ضد إيرادات ضريبة األمالك المستقبلية التي من المتوقع أن تكون ولدت في حديثا 

 اكتمال مشروع التنمية في المنطقة، وقيمة قريب  منطقة المتقدمة. عند

 سوف الملكية ترتفع. أصحاب العقارات يدفعون الضرائب على أساس القيمة تقدير ولكن الضرائب 

 تحويلها إلى الحكومة على أساس القيمة األصلية فقط كان العقار قبل 

  وقعت التنمية. الفرق، وهذا هو، والضرائب على القيمة اإلضافية لل

 ثم يتم استخدام خاصية الواجبة للتنمية لدفع االستثمار التي وقعت. 

09  

  االقتصاد السياسي 5.2
 عندما تدار الضرائب العقارية على المستوى المحلي، لديهم القدرة على تحسين 

 النتائج االقتصادية من خالل تعزيز المساءلة المحلية في طريقة إنفاق اإليرادات. 
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 ة المحلية تخلق الربط المباشر بين توليد اإليرادات والنفقات، الضرائب العقاري

 حيث من المتوقع العائدات التي تجمع من محلة إلى أن قضى هناك والسكان المحليين 

 قد يكون أفضل المعلومات حول المالية المحلية من مصادر أخرى للدخل مثل 

 تحويالت من الحكومة المركزية أو الموارد الطبيعية. 

 دراسة أجريت على الحكومات المحلية في البرازيل، حيث الضرائب على الممتلكات هي واحدة من المصادر الرئيسية  في

 ( يرى أن زيادة في اإليرادات الضريبية المحلية يؤدي إلى 2012) Gadenneمن عائدات الضرائب المحلية، 

 يادة في وسط زيادة أكبر في الخدمات العامة المحلية )الصحة والتعليم( من ز

 التحويالت الحكومية بنفس المبلغ. وعالوة على ذلك، خالفا لعائدات ضريبة إضافية، خارج 

 ( تجد نتائج مماثلة 9005إيرادات نقل تؤدي إلى المزيد من الفساد. هوفمان وجيبسون )

 في تنزانيا وزامبيا: الحكومات المحلية في كال البلدين تنتج المزيد من الخدمات العامة 

 كنسبة من الميزانية المحلية على النحو مبلغ الضرائب بجمع الحكومة المحلية ارتفاع 

 )نسبة إلى التحويالت المركزية والمساعدات الخارجية(. 

00  

 ( 0228نيتزر )

09  

 ( 9009هويت )
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 وبالتالي يمكن أن الضرائب العقارية تساهم في النمو االقتصادي من خالل تحسين اإلنفاق التوفيق 

 قرارات المسؤولين الحكوميين المحليين مع توفير الخدمات العامة المحلية التي 

 تحسين رفاه السكان وزيادة رأس المال البشري من أجل أكبر 

 الدور المحتمل للضرائب العقارات في  4 اإلنتاجية. في هذا الصدد، ويناقش الفصل

 عملية الالمركزية المقبلة في ليبيريا. 

 
 
 
 
 الورقه البحثيه فى التى:  تبناًء على ذلك يمكن تلخيص مشكالى 

" انه ال يمكن ثصر اشمالل االصول الراارية الرريبه الرااريه ال يشوت فررها ى ل البنوك  اوال:
التال متناتع ى يها بين الرميل المتر(ر والبنوك فرال ىن وشودالرديد من ل بنوك لكون هناك ىدد منها 

لتل تؤول م كيتها الراارات التتال مثل تتوية ومشتركه بين الشانبين فرال ىن وشود ىدد من الراارات ا
 الرميل بها تثوبات ى لثصل  ي ت ل بنوك لكنها غير مرهونه بل ترد مالءه ماليهل رمالء كرمانا

انه من غير الشائت فر  رريبة ىاارية ى ل البنوك االنها ال تاوم برم يه التشاره بل تاوم  و . المكشوف
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باداء خدمه ل رمالء فالبنك ال ياوم بتشاره لذاته وأصول فر  الرريبه ى ل البنك ثينما يؤتس شركات 
 منفص ه من ارباثه التائدل ىن الالتم

 

  :م اقتسام الوقتمشكلة الضريبة على العقارات المباعة بنظا

في إثداث تغيرات في توق االتت(مار الرااري ، ساهمت مجموعة من العوامل االقتصادية العالمية والمحلية 
 م  1991ومن أهم هذه المتغيرات البي  بنظام المشاركة بالوقت ثيث ظهر نظام تايم شير في مصر ىام 

بي  الوثدات الراارية بنظام اقتتام الوقت ) تايم وقد شهدت مصرفي اآلونة اآلخيرل تتايدا م ثوظا في نشاط 
شير   ، تواء من ثيث ثشم النشاط أو من ثيث ىدد ىاود بي  وثدات المشاركة بالوقت خصوصا في 

 مدينتي شرم الشيخ والغردقة

 ولم يرد بالاانون من المك ف بتداد الرريبة ى ل الراارات المباىة بنظام اقتتام الوقت ، مما قد ي(ير بر 
مشكالت التثاتب الرريبي ، نظرا ألن طبيرة هذا النشاط تنطوي ى ل بي  المنفرة من الراار بثتب الوقت 
، إذ ياتم االتت(مار الرااري إلل وثدات تم(ل كل منها فترل مثددل من التنة ، ويتي  ىاد البي  ل مشتري ثق 

 االنتفاع بهذه الوثدل خالل ت ك الفترل

ت بالوقت " هو المالك أو متت(مر ياوم بشراء كل أو بر  وثدات االتت(مار وقد يكون بائ  " المشاركا
 الرااري ، ليتولل إىادل بيرها بنظام اقتتام الوقت

أن الشركة التي تمت ك وتدير الراارات المباىة بنظام اقتتام الوقت هي المك فة بأداء الرريبة  انوياترح الباث(
 خالل التنة الرريبية الراارية نظرا لتردد المشترين ل منفرة

  :مشكلة الضريبة على عقارات شركات االستثمار العقاري13- 

قد يؤدي تطبيق هذا القانون إلى مشكالت تحاسب ضريبي بين شركات االستثمار العقاري ومصلحة الضرائب 

يتم تسويقها  العقارية في ظل بنود التزام هذه الشركات بسداد الضريبة عن الوحدات السكنية التي بحوزتها ولم

 , كما لم يوضح القانون المعاملة الضريبية للوحدات التي يتم التعاقد عليها مع المشترى ولم يتم تسليمها بعد

ويقترح الباحث الزم شركات االستثمار العقاري بسداد الضريبة العقارية على هذا الوحدات , للقضاء على ما 

بها دون تسويقها بغرض االستفادة من فارق أسعار ارتفاع يعرف بظاهرة تسقيع الوحدات من خالل االحتفاظ 

 العقارات خاصة
 

 :الرريبة ى ل الراارات المبنية
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بشان ترديل بر  اثكام قانون الرريبة ى ل الراارات المبنية  2012لتنة 103الارار باانون  .
ة من مشكالت فل ظل ماترانية الدولي 1/1/2013والذى يبدأ تفريل تطبياة من  2002لتنة  191رقم

االررابات وترطل ثركة االنتاج وانخفا  ىائدات التياثة وتثديد  مدى نتبة التيادل ل تادير الخمتل 
  1وهذل االمور تثتاج الل اىادل النظر فل الشداول رقم) %25وغير التكنل %30ل متترمل فل التكن ب
 ر المط وب.  الىباء المنشأت الصناىية لمواكبة التغيي2ل وثدات التكنية ورقم)

 

الم(ار ثول قانون الرريبة ى ي الراارات المبنية وبدء تريان وتفريل هذا الاانون قد اخذ ان الشدل 
ال كبيرا في المشتم  المصري وقد لثات بالاانون تمرة تيئة لدي الشارع المصري والمواطن المصري شد

ون ل مشتم  المصري ومما الشك فيه البتيط المثدود الدخل وترش  اتباب ذلك الي توء تتويق وشرح الاان
 تتثمل نتيشة مااومة المشتم  لهذا الاانون الرااريهان وتارل المالية ومص ثة الررائب 

 :رفع الكفاءة المهنية لمديري المديريات بمصلحة الضرائب العقارية اوال: 

المديريات بمص ثة  بادئ ذي بدء فانه البد من الرمل ى ي رف  الكفاءل المهنية لكافة مديري وقيادات
الررائب ى ي الراارات المبنية النهم هم المنوط بهم تنفيذ الاانون والترامل م  المشاكل والممولين ثيث ان 
الواق  الفر ي والرم ي بت ك المديريات مرير من ثيث ىدم االلمام بالاانون وكيفية تنفيذه وكيفية الترامل م  

 .راكت التشارية ذات الكيانات الكبيرلالمك فين وخاصة الفنادق والشركات والم

 :تفعيل مواد التصالح طبقا للقانون(انيا: 

نظرا لثدا(ة ىهد مص ثة الررائب ى ي الراارات المبنية بمواد االصدار التي تترمن مواد التصال  وانهاء 
تكن ى ي  فانها لم 2002المناتىات الارائية لدي شمي  المثاكم والمايدل او المنظورل قبل اول يناير 

المتتوي الالئق بالنتبة ل مديريات في انهاء ت ك المناتىات ولم تثل بر  المشاكل الشوهرية التي تم(ل 
موارد ل دولة ثتي تاريخه نظرا لردم ادراك كيفية تفريل ت ك المواد فرال ىن ىدم االتترشاد بما فر ته 

تفريل مواد التصال ، وبالترامل م  و  2005لتنة  91مص ثة الررائب المصرية ىند صدور الاانون رقم 
الواق  الرم ي وبشفافية مط اة ي تم ى ي مص ثة الررائب الراارية مصارثة نفتها بما لم يتم االنتهاء منه 
من ط بات التصال  والترامل مرها بواقرية لالنتهاء من ت ك المناتىات وىدم ترطيل تدفق موارد الختانة 

 .الرامة ل دولة

م يون شنيه من  ا(نان تك فة بنائها خالل تنة التاييم ىن -العقارات التي تقل قيمتها السوقية اعفاءات (ال(ا: 
 :تاديم االقرار الرريبي

 :شاء تارير ل شهات المركتي ل تربئة واالثصاء ىن الدخل واالنفاق الرام ما ي ي
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 .شنيه فأقل 30000من تكان مصر يريشون في ىاارات قيمتها  4.8%

 .شنيه 55000مصر يريشون في ىاارات متوتط قيمتها من تكان  24%

 .شنيه105000من تكان مصر يريشون في ىاارات متوتط قيمتها  39.3%

 .شنيه215000من تكان مصر يريشون في ىاارات متوتط قيمتها  3.6%

 .شنيه 500000من تكان مصر يريشون في ىاارات متوتط قيمتها اك(ر من  2.10%

ب ى ي الراارات ليتت من شهات ثصر الراارات المبنية في شمهورية مصر ولما كانت مص ثة الررائ
الرربية وهناك من الطرق واالتاليب الكفي ة بثصر الراارات المبنية من كافة شهات الدولة المخت فة فانه ليس 

تاديم من المنطق اقثام المواطن المصري البتيط غير الخار  ل رريبة ى ي الراارات المبنية في االلتتام ب
اقرار رريبي وتثم ه وتثمل االدارل الرريبية ىبء هذا االقرار وكافة متط باته االدارية من طباىة وقيد 

وثفظ دون وشود ادني امكانيات تواشه ذلك ثيث ي(ار تتاؤل هام ما هو الداىي لتاديم (ال(ين م يون اقرار 
 رريبي؟

ثتي م يون شنيه ولمشموع ىاارات الممول الواثد  وبناء ى ي ذلك فإننا نوصي اوال برف  ثد االىفاء ل تكن
م يون شنيه م  ررورل ىدم تاديم اقرار ل ممول مالك الراارات دون ثد االىفاء اتترشادا بالاانون  2ثتي 
 .في ىدم التتام الممول بتاديم اقرار رريبي في ثاالت مثددل 2005لتنة 91

 :رابرا: افترا  قيمة ايشارية كأتاس لربط الرريبة

بتادير الايمة االيشارية افترارية ثيث تادر الايمة االيشارية التنوية  2002لتنة  111شاء الاانون رقم 
من الايمة االيشارية التنوية ل راارات الخاررة  %10ل راارات المبنية طباا الثكام هذا الاانون بترر 

 .ل رريبة

 مشكالت التحاسب الضريبي في ظل الضريبة

 

 على العقارات المبنية الجديد ومقترحات عالجها

 

 9008لسنة  026يهدف هذا القسم إلى تحديد كيفية التحاسب الضريبي في ظل قانون الضريبة العقارية رقم 

القانون أو عند  ومشكالت التحاسب الضريبي في ظل هذا القانون ، حتى يجد لها تفسيرا أو حال بتعديل بعض مواد

 اصدار الالئحة التنفيذية

 : أوال : التحاسب الضريبي في ظل قانون الضريبة العقارية رقم 096 لسنة 5112

يتم التحاسب الضريبي على النحو التالي 9008لسنة  026وفقا ألحكام القانون رقم   : 

 تحديد القيمة السوقية للعقار-1

 : تحديد القيمة الرأسمالية للعقار بالمعادلة التالية-2

60× السوقية القيمة الرأسمالية = القيمة  % 
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 : تحديد القيمة االيجارية السنوية للعقار بالمعادلة التالية-3

3× القيمة االيجارية السنوية = القيمة الرأسمالية  % 

 

 : تحديد وعاء الضريبة السنوية ، وهذا يتم التفرقة بين حالتين هما-4

حالة العقارات المخصصة لالغراض السكنية بالمعادلة التالية-أ  : 
ج 6000=  %70× الضريبة = القيمة اإليجارية السنوي وعاء   

حالة العقارات المخصصة الغراض غير السكنية بالمعادلة التالية-ب  : 

68× وعاء الضريبة = القيمة االيجارية السنوية  % 

 : الضريبة على العقارات المبنية بالمعادلة التالية-5

00× الضريبة اعلى العقارات المبنية = وعاء الضريبة  % 

بافتراض أن القيمة السوقية  9008لسنة  026ويمكن للباحث توضيح التحاسب الضريبي في ظل القانون رقم 

ج فإن 5000000للعقار المخصص لالغراض السكنية مبلغ   : 
ج  3000000=  %60×  5000000القيمة الرأسمالية =   

ج  20000=  %3×  3000000القيمة االيجارية السنوية =   

ج 57000=  6000 - %70×  20000بة = وعاء الضري  

ج 5700=  %00×  57000الضريبة العقارية السنوية =   

آخر ديسمبر  وقد أجاز القانون تحصيل هذه الضريبة على قسطين متساويين األول حتى آخر يوليو والثاني حتى

 من ذات السنة

 ثانيا : مشكالت التحاسب الضريبي في ظل قانون الضريبة العقارية رقم 096 لسنة 5112
مشكالت في التطبيق العملي مما  9008لسنة  026قد يثير تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 

 : يستلزم ضرورة دراستها ، والبحث عن الحلول المقترحة لها على النحو التالي

 : مشكلة تعدد المعاملة الضريبية إليرادات العقارات المبنية -1
 45،  32،  37( وتعديل نصوص المواد )  44،  43،  40،  38ألغت المادة الثالثة من مواد اإلصدار للمواد ) 

لسنة  20( من قانون الضريبة على الدخل رقم  46،  2005 ، والمواد المذكورة داخلة في الباب الخامس من  

اعية ( وة العقارية ) من مباني وأراضي زرالكتاب الثاني من القانون المذكور وهو الباب الخاص بإيرادات الثر

 الخاضعة لضريبة الدخل المفروضة على األفراد

لسنة  20 وهذا الوضع يؤكد على تعدد الضرائب على العقارات المبنية ما بين قانون الضرائب على الدخل رقم

ضع بعض وحدات ، ويترتب عليه أن تخ 9008لسنة  026وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم  9005

شتت المحاسبة العقار الواحد للضريبة العامة على الدخل والبعض اآلخر للضريبة على العقارات المبنية ، وأن تت

( من 49دة )الضريبية بين مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب العقارية كذلك لم يتم تعديل نص الما

ى اإليرادات الناتجة عن التصرفات العقارية داخل عل %9.5قانون ضريبة الدخل والتي تفرض ضريبة بسعر 

ن لتحقيق كردون المدن ، وكان يجب تعديلها حتى تمتد هذه الضريبة إلى التصرفات العقارية خارج كردون المد

 العدالة الضريبية

بما يفرض ضريبة التصرفات  9005لسنة  20( من القانون رقم 49لذلك يقترح الباحث تعديل نص المادة )

ارية داخل وخارج كردون المدنالعق  

 : مشكلة الضرائب العقارية المسددة -2

45لقد نص القانون في المادة الثالثة من مواد اإلصدار على تعديل نص المادة )  9005لسنة  20من القانون رقم  (
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طبقا  مستحقةبشأن الضريبة على الدخل ، بحيث تنص بعد التعديل على استنزال الممول الضريبة العقارية ال

يقصد  ألحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما ال يزيد على هذه الضريبة العقارية . فهل

ن الزراعية بالضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة العقارية أم تشمل أيضا ضريبة األطيا

؟ 0232لسنة  003المفروضة بالقانون رقم   

ضريبة على مقصود بالضريبة العقارية المسددة هي الضريبة المنصوص عليها في قانون الويرى الباحث أن ال

( من قانون الضريبة على الدخل ، والتي تنص على تحديد 38العقارات المبنية حيث تم الغاء نص المادة )

 إيرادات األراضي الزراعية الداخلة في وعاء الضريبة على الدخل 

 : المشكالت المرتبطة بالتصالح الضريبي -3
ن أداء تنص المادة الرابعة من مواد االصدار على أن يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية م

تاريخ العمل بهذا  جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على

أداء الضريبة أو ضرائب اضافية وغيرها بشرط أال يكون المكلف ب القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات

 قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية

ية من وال يأتى هذا النص المستحدث حيث انه بتسهيالت بل يقنن العفاء كل من المكلف واإلدارة الضريب

فاء بالتزاماته أحدهما وكليهما لسنين طويلة في الوالمسئولية القانونية واإلدارية والجنائية في آن واحد عن تراخي 

يجارية التي يفرضها القانون مثل التزام المكلف باإلخطار عن انشاء المبنى أو جزء منه وتأخيره والقيمة اال

ربط الضريبة وأسماء المنتفعين ببيانات صحيحة والتزام االدارة الضريبية في ذات الوقت بالحصر والتقدير و

، وهناك  ى مستجد سنويا وأوال بأول دون أن يتوقف ذلك على اإلخطار المشار إليه من جانب المكلفعلى أي مبن

لها في الدفاتر حتى الكثير جدا من المباني التي لم يتم حصرها وتقديرها ربما لعشرات السنين ، وبالتالي عدم تسجي

تاآلن بسبب هذا التقصير وبصرف النظر عما يقع من تواطؤ بعض الحاال  

التسجيل في  كما أن النص يمنح ميزة للمكلف غير الملتزم فيعفيه من الضريبة وملحقاتها مهما بلغت لمجرد عدم

روضة مهما بلغت الدفاتر وفي المقابل يتحمل المكلف الملتزم غير المتهرب كل األعباء الضريبية والقانونية المف

للقواعد  الة هذا النص من القانون اكتفاء بترك األمروهو وضع مخالف القانون ، لذلك فإن األمر كان يقتضي إز

 واإلجراءات الحاكمة في هذه الحاالت

فيها  كما تنص المادة الخامسة من مواد االصدار على أن تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي التي لم يفصل

بين المصلحة  9008ر بحكم بات والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختالف درجاتها قبل أول يناي

قبل  –ولعدم وضوح السبب في اختيار هذا التاريخ فقد يكون من المناسب بعبارة  .. والمكلفين بأداء الضريبة

اعي بالمثل حيث أنه التاريخ الذي يقضى االعتداد به في مثل هذه الحالة . على أن ير –تاريخ العمل بهذا القانون 

مادة السادسة من مواد اإلصداراستبدال ذات العبارة الواردة في ال  

ت بين وتقضى المادة السادسة والمادة السابعة من مواد اإلصدار بتسوية بعض األوضاع والمنازعات والتظلما

 إذا لم تجاوز القيمة االيجارية عشرين ألف جنيه )البند األول( %00المكلف والمصلحة بأداء نسبة من الضريبة 

ص عليها في ية عشرين ألف جنيه )البند الثاني( وذلك بعد سداد النسبة المنصوإذا تجاوزت القيمة االيجار 90%

 %30البند األول ، ونظرا ألن المقصود من إضافة تلك العبارة غير واضح وهل يفهم منه قيام الممول بسداد 

تؤدي إلى  قدوحيث أن كال من البندين منفصل عن اآلخر من حيث نسبة السداد ونصاب القيمة اإليجارية ، فإنها 

اسمشكالت في التحاسب الضريبي ، لذلك يقترح الباحث حذف هذه العبارة لعدم لزومها ومنفعا لاللتب  

لى انقضاء كما قد يلزم تعديل الفقرة األخيرة من المادتين التي تقضى بأنه ) وفي جميع األحوال ال يترتب ع

ليها ( وذلك ده تحت حساب الضريبة المتنازع عالخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سد

ريبة وبين بأن تضاف لنهاية الفقرة عبارة ) وتجرى المقاصة عند الالزم بين ما سبق أن سدده تحت حساب الض

ت حساب المبلغ المستحق عليه طبقا للقواعد السابقة ( وذلك كي ال يضار الممول الذي سبق له سداد جزء تح

يسبق له سداد أي جزء منها الضريبة على عكس من لم  

 : ( مشكلة تقدير القيمة اإليجارية ) وعاء الضريبة -4
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في كل محافظة ،  يتمثل وعاء الضريبة أيضا في القيمة اإليجارية السنوية المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير

ق المتصلة به ، الجغرافي والمرافويراعي في تقدير القيمة اإليجارية للعقار وفقا القانون مستوى البناء والموقع 

الساسية . على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية ، وهو ما يجعل القيمة السوقية عنصرا من عناصر القيمة ا

 : ونالحظ على ما جاء بالقانون الجديد في شأن تحديد القيمة اإليجارية ما يلي

 ها انجاز ير القيمة اإليجارية بإمكاناتليس من اليسير على األجهزة المنوط بها إجراء حصر وتقد

وات مع هذا العمل كل خمس سنوات ، لذلك نقترح تعديل مدة الحصر العام لتصبح كل عشر سن

 ضرورة الشروع في إجراءات اإلعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنيتن على األقل

 له في ذلك مثل ه الضريبة مثإن القانون الجديد قد اتخذ القيمة اإليجارية التقديرية للعقار وعاء لهذ

، وهو األمر السائد في مختلف دول العالم في شأن هذه الضريبة 0254لسنة  56القانون رقم   

ن االعتداد بها أما الجداول المرفقة بالقانون والتي تتخذ من القيمة السوقية للعقار كوعاء لهذه الضريبة ، فال يمك

قية لهذا العقار كم أن فرض الضريبة العقارية على أساس القيمة السوألنها لم تدرج أصال في صلب القانون ، وبح

ما هو الحال يجعلها ضريبة رأسمالية وليس على الدخل الناتج من العقار ، األمر الذي قد يعجل بعدم دستوريتها ك

س لى رأعندما تم إلغاء الضريبة على التركات والضريبة على األراضي الفضاء في مصر وضريبة الدمغة ع

 مال الشركات

ة التنفيذية بالرغم إن القانون الجديد قد أحال تحديد األسس التي سوف تتبع في تقدير القيمة االيجارية إلى الالئح ·

ثور مستقبال من ضرورة وأهمية تحديد هذه األسس في صلب القانون منعا لمشكالت التحاسب الضريبي التي قد ت

دة في أن تقدير القيمة االيجارية يجب أن تكون على أساس األجرة الوارفي هذا الشأن . مع األخذ في االعتبار 

خالل السنة  عقود االيجار إذا كانت تلك العقود خالية من شبهة الصورية ، مع مراعاة التغييرات التي تحدث عليها

بمراعاة  إليجارية، وفي حالة ما إذا لم توجد عقود إيجار او كانت عقود اإليجار بها شبهة صورية فتقدر القيمة ا

 جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها

عند التقدير  تخضع القيمة اإليجارية لعنصر التقدير من جانب هذه اللجنة فسيكون هناك اختالف وظلم للبعض ·

بة م يتم التقدير للضريبقيمة مخالفة للحقيقة ، ولذلك يجب عمل جداول تستخدم لتقدير القيمة اإليجارية بأسس ثابتة ث

اني في المدن بمبلغ بهذه النسب المقترحة بمعنى آخر وعلى سبيل المثال تقدير قيمة إيجارية مثال للمتر المربع للمب

لمربع بالمناطق معين كقيمة إيجارية ويسرى هذا التقدير على جميع العقارات بالمدن ، وتقدير قيمة ايجارية للمتر ا

ه المناطق الجديدة ويسرى هذا التقدير على جميع العقارات في هذالريفية والصحراوية والمجتمعات العمرانية 

لمستحقة عليه وتزاد هذه القيمة بقيمة ثابتة يتم تحديدها كل خمس سنوات ومن هنا يمكن للمكلف حساب الضريبة ا

شاكل فيما يملك من عقارات وتسديدها دون الدخول في التقديرات الجزافية ، والذي ستتولد معه إجراءات وم

 ضريبية وقانونية جديدة تقع على عاتق المكلف

في نظام الضريبة  إن تقدير الضريبة على العقار وفقا لقيمته السوقية سيؤدي إلى مشكالت التحاسب الضريبي ·

الفا كبيرا فتدخل فيه على العقارات المبنية ، ذلك أن تقدير القيمة السوقية للعقار مسألة تختلف فيها التقديرات اخت

بعضها مادي يمكن تحديده ، وبعضها معنوي ، كالموقع مثال ، ال يمكن تحديدهعناصر   

 : مشكلة تحديد مصروفات العقارات المبنية -5
من القيمة اإليجارية بالنسبة لألماكن المستعملة في  %30( من القانون الجديد يستبعد 09وفقا ألحكام رقم )

ات التي ي غير اغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفبالنسبة لالماكن المستعملة ف %39اغراض السكن و 

 يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة

كما كانت في  %40ويرى الباحث ضرورة إعادة النظر في نسبة االستبعاد مقابل مصروفات العقار لتصبح 

قة بين المالك ظل القانون الذي ينظم العال قانون الضريبة على الدخل . وحتى تتمشى مع الواقع العملي خاصة في

يادة والمستأجر وقانون البناء الموحد وما يتضمنه القانون من قيام اتحادات المالك بصيانة العقارات من ز
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 االلتزامات المالية على عاتق المكلفين 

 : مشكلة الضريبة على العقارات غير المستغلة -6
نطوي أيا كان سواء كان مشغوال أم ال ، وبالتالي فإن القانون الجديد ي ( على خضوع المبنى8تنص المادة رقم )

 يغير من على ضريبة تؤدي إلى تأكل رأس المال خاصة في حالة العقارات التي ال تدر إيرادا أو ريعا لمالكها وال

ل عليها لم يحصذلك ربط الضريبة على اإليرادات الحكمية المقدرة للعقارات . حيث إنها إيرادات مقدرة حكما و

 أصحاب العقارات

ه يؤدي إلى لذلك يرى الباحث أن فرض ضريبة على العقارات الخالية وغير المنتفع بها ، أمر غير دستوري ألن

، ذلك أن  تأكل الثروة العقارية ، وهو ماقضت به المحكمة الدستورية بخصوص الضريبة على األرض الفضاء

الي الذي يدر باعتباره عقارا يماثل المركز القانوني لصاحب العقار الخالمركز القانوني لصاحب األرض الفضاء 

 فعال

 : مشكلة الضريبة على العقارات المخصصة إلدارة واستغالل المرافق العامة -7

( على أنه يعتبر في حكم العقارات المبنية التي تخضع للضريبة2تنص المادة رقم )  : 
ستغالل أو لمرافق العامة التي تدار بطريقة االلتزام أو الترخيص باالأن العقارات المخصصة إلدارة واستغالل ا

عين وسواء بنظام حق االنتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو الملتزمين أو المستغلين أو المنتف

 نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص 

ل ع المشرع أنه تم تحديد أسعار منتجاتها أو خدماتها على أساس عدم وجود ضريبة عقارية مما يجعولم يرا

ومحطات  اخضاعها يزيد من أسعار تلك المنتجات أو الخدمات بقيمة الضريبة ومن أمثلة محطات توليد الكهرباء

 تسييل الغاز وفرض الضريبة عليها يزيد من أسعار الكهرباء والغاز المسال

 : مشكلة تعدد عقارات المكلف -8
ة الواقع ( كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقاري04تلزم المادة )

ارات في دائرتها العقار اقرارا ، ولم يوضح القانون المأمورية التي يتم التعامل معها في حالة وجود عدة عق

ن تكون المأمورية هي التي يختارها المكلف أو التي يكون بها محل إقامتهللمكلف ، ويقترح الباحث أ  

 : مشكلة تعدد ملكية عقار واحد -9
، مما قد يثير  في حالة تعدد مالك عقار واحد لم يرد القانون تحديد المكلف بأداء الضريبة ومبلغ االعفاء لكل مالك

ويقترح الباحث أن  تنظيم هذه الحالة في الالئحة التنفيذية ،بعض مشكالت التحاسب الضريبي ، لذلك يجب أن يتم 

كية العقار لتحقيق كل المالك مكلفين متضامنين بأداء الضريبة وأن يكون مبلغ اإلعفاء وفقا لنسبة المشاركة في مل

 العدالة الضريبية

 : مشكلة الضريبة على عقارات القرى الساحلية -10
، رغم أن هذه  %00القرى الساحلية للضريبة على العقارات المبنية بسعر  يخضع القانون الجديد العقارات في

باعتبار أنها إسكان سياحي  %00العقارات تعتبر متميزة ويجب أن تزيد نسبة خضوعها للضريبة العقارية على 

ة القرى وتستخدم خالل المصايف فقط وتظل معلقة بقيمة العام مما قد يؤدي إلى إهدار للموارد االقتصادية خاص

 الساحلية المتميزة في الساحل الشمالي

 : مشكلة الضريبة على العقارات المباعة بالتقسيط -11

، وعلى  9008لسنة  196تفرض الضريبة على العقارات المبنية المشتراه بالتقسيط وفقا ألحكام القانون رقم 

ية إلعفائه من مصلحة الضرائب العقار الرغم من أن القانون سمح لمن ال يستطيع سداد الضريبة بتقديم طلب إلى

د يدفع السداد ، وقد اقترح أحد الباحثين ) ( تأجيل الضريبة إلى أن يتم سداد آخر قسط ، إال أن هذا االقتراح ق

دة مشكالت للممولين إلى زيادة فترة التقسيط ، مما يؤدي إلى اإلضرار بالحصيلة من الضريبة العقارية وزيا

مصلحة الضرائب والممولين التحاسب الضريبي بين   

 : مشكلة لجان الحصر والتقدير -14
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ختص ( من القانون الجديد تشكل في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير ت03وفقا ألحكام المادة رقم )

ضرائب بحصر وتقدير القيمة اإليجارية للعقارات المبنية ، وتشكل هذا اللجان برئاسة مندوب عن مصلحة ال

ي نطاق ارية وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية واالسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فالعق

الئحة التنفيذية اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس المحلي الشعبي للمحافظة وتحدد ال

 أسلوب وإجراءات عمل هذا اللجان

ة ، لذلك يقترح ر إلى الخبرة المحاسبية المتطلبة في تقدير القيمة اإليجاريويرى الباحث أن هذا اللجان قد تفتق

 تفعيل التثمين العقاري كأداة إلصالح نظام الضريبة على العقارات المبنية في مصر

 : مشكلة لجان الطعن -15
يرأسها أحد ( من القانون و07تشكل لجنة الطعن بقرار من الوزير في كل محافظة . وفقا ألحكام نص المادة )

حصيل ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين والسابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وت

ي الخبرة في الضريبة وممثل لوزارة اإلسكان واثنين من المهندسيين االستثماريين في المجال االنشائي أو من ذو

رشيح المجلس المحلي الشعبي للمحافظةمجال تقديم العقارات المبنية يختارهما المحافظ على ت  

حكما فيما ويرى الباحث أن تشكيل لجان الطعن ينطوي على عدم الحيادية والخبرة المحاسبية ويجعلها خصما و

احث تعديل النص يعرض عليها من نزاعات على تقدير قيمة العقارات أو تقدير الضريبة العقارية ، لذلك يقترح الب

حص من ذوي برة المحاسبية والتثمين العقاري في اللجان وتسدد رئاسة لجنة الطعن لشبما يضمن وجود مهنة الخ

 الخبرة يرشحه المجلس األعلى للضرائب

 : مشكلة االعفاءات من الضريبة -16
ج ، بحيث تسرى الضريبة على ما زاد  6000يعفى من الضريبة العقارات التي تقل قيمتها اإليجارية السنوية عن 

من  9005لسنة  20( من قانون ضريبة الدخل رقم 32المبلغ ، ولكن من ناحية أخرى تم تعديل المادة )عن هذا 

مع ما  شأنه إلغاء االعفاء المقرر للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته ، وهو األمر الذي يتعارض

لممولينتتيحه إليه الدولة من مراعاة البعد االجتماعي واالقتصادي واالنساني ل  

تالك الوحدة وبالتالي يجب إعفاء المسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول مع أسرته من الضريبة العقارية ، ألن ام

سكنية  السكنية هنا بغرض السكن وليس لالستثمار أو إضافة دخل ، وفي حالة امتالك الممول ألكثر من وحدة

ين ول لها وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنيمكن إعفاء إحداها من فرض الضريبة ، حسب اختيار المم  

نية ومن ناحية أخرى نص القانون الجديد على سريان القيمة اإليجارية واإلعفاءات المقررة للعقارات المب

في شأن تأجير  0280لسنة  036والقانون رقم  0277لسنة  42الخاضعة لنظم تحديد األجرة وفقا ألحكام رقم 

ى أن يعاد لعالقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار األماكن الصادرة علوبيع األماكن وتنظيم ا

 تقدير القيمة اإليجارية لتلك العقارات فور انقضاء العالقة اإليجارية بإحدى الطرق القانونية

مراكز على الوال شك أن إلغاء هذه اإلعفاءات فور انقضاء العالقة اإليجارية يتعارض تماما مع ضرورة الحفاظ 

ررة لهذه المالية التي اكتسبها مالك هذه العقارات ، وبالتالي يرى الباحث ضرورة االبقاء على االعفاءات المق

 العقارات بالنص في القانون الجديد على عدم االخالل باإلعفاءات المقررة بقوانين خاصة

 : مشكلة المسئولية التضامنية للمستأجرين -17
فين القانون على أن يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة مع المكل ( من94تنص المادة )

 بأدائها ، وذلك في حود األجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول

 ضرائبويرى الباحث أن هذا النص قد يؤدي إلى مشكالت في التحاسب الضريبي بين المكلفين ومصلحة ال

مكلفين  العقارية من ناحية ، وكذلك مشكالت بين المالك والمستأجرين من ناحية أخرى ، على الرغم من أنهم غير

 بأداء تلك الضريبة

م تحصيله وقد اقترح البعض لحل هذا المشكلة منح المستأجرين صكوكا من قبل مصلحة الضرائب مقابل ما يت

ع ألنه لمالك ، إال أن هذا االقتراح ال يمكن تنفيذه على أرض الواقمنهم وخصمها من القيمة اإليجارية المدفوعة ل

ع هذه سيؤدي إلى مشاكل عديدة بين المالك والمستأجرين ولذلك يطالب بضرورة اعفاء المستأجرين من دف
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الضريبة من خالل نص واضح ومحدد في القانون ويمكن استخدام الوسائل األخرى مثل الحجز اإلداري 

( من القانون 96،  95ان تحصيل الضريبة ، خاصة في ضوء ما ورد من أحكام المادتين ) والتنفيذي لضم  

 : مشكلة العقوبات -18
ة المستحقة ( على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب مقابل أداء مبالغ الضريب33تنص المادة )

عويض المستحق مستحقة وهذا النص يعادل بين التومقابل التأخير باإلضافة إلى تعويض يعادل مثلي الضريبة ال

ا عن حاالت التهرب والتي يصدر فيها أحكام نهائية بالتهرب وبين الحاالت التي يتم التصالح فيه  

لتشجيع على ويرى الباحث ضرورة أن يكون التعويض في حاالت التصالح أقل منه في حاالت التهرب حتى يتم ا

دم االنتظار إلى أحكام نهائية تأخذ سنوات عديدةانهاء قضايا التهرب للتصالح وع  

 

 د. يونس حسن عقل 

 كلية التجارة جامعة حلوان

 
 

5.5فقط 00مليار جنيه متأخرات قانون الضريبة العقارية والتحصيل % 5  
9005فبراير  20   
  

 

الزراعية والمالهى  وأشارت المصادر إلى أن نسبة تحصيل الضرائب العقارية من ضريبة على المبانى واألطيان

 فقط نسبة التحصيل للضريبة على المبانى. ٪7فقط من المستهدف منها  ٪00حتى اآلن 

وعن القطاع السياحى أكدت المصادر أن الخالفات تجددت على معايير التقييم بعد أن تم االستقرار على الطريقة 

 ية والسياحية.االستبدالية مما أجل اعتماد المعايير وبدء تقييم المنشآت الفندق

وتابعت المصادر: عرضنا على الوزير استثناء القطاع السياحى من الضريبة لحين تحسن حركة السياحة إال أنه لم 

يقبل باالستثناءات.. وأشارت المصادر إلى أنه يتم التباحث حاليا مع القطاع السياحى حتى اآلن للتوصل لحلول 

لتحصيل وهو ما يحتاج سرعة اتخاذ إجراءات لتحصيل الضريبة مرضية وأكدت المصادر أن األزمة فى تراجع ا

 من القطاعات المختلفة.
   

 

http://www.rosaeveryday.com/News/90836/- 

 

 

 

 الصين  2.2الضرائب العقارية 

اإليجارية للعقار المؤجر. من القيمة  ٪  09على القيمة المقدرة، أو ٪0.9تفرض الضريبة العقارية على مالك العقار بمعدل 

هذه الضريبة على الكيانات، بما في ذلك الشركات ذات االستثمار االجنبى، و األفراد. يتم فرض ضريبة استخدام  تنطبق

 األراضي المحلية بمعدالت متفاوتة، تبعا لحجم المدينة أو لغة. 

ضريبة الفعل باعتباره معينة نسبة مئوية من القيمة تفرض ضريبة الفعل على المنقول من الممتلكات العقارية. ويتم احتساب 

 . ٪5إلى  ٪3اإلجمالية للملكية حقيقية نقلها، مع معدل يتراوح بين 
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 : لمحليا نميدولا -ج 

 ضبع لىإ تلجأ لةدول، ا نفإ  لمحليةا ارداتي ئيسيةرلا درصا لإل دتع لما لتيا وم،سرلوا بئارلضا لىإ باإلضافة 

 طرقلوا يةرلتجاوا لصناعيةا تعارولمشوا عيةزارلا ضىارألا مثل بها لخاصةا ممتلكاتها نع لناتجةا  ارداتإليا

."     لمحليا  نميدول" ا حالطصا لةدولل لخاصةا لملكيةا على  لماليا لفقها قلطي.و ممتلكاتها نمك  لذ رغيو

 لصناعيةا كألمالوا يةرلعقاا  تلممتلكاا همهاأ نم  لتيا صلخاا لةدولا نميدول شكالأ دةع  نبي لماليا لفقها زيميو

 ممتلكاتها نم لمحليةا تلهيئاا تبيعها  لتيا تماد لخوا لسلعا قيمة تمثل.و لماليةا تللممتلكا باإلضافة يةرلتجاوا

 كنتيجة ارضلالنق يقهطر فى درلمصا ذاه نفإ كلذ مع. و  لمحليا يلولتمدرامصا نم  مهما دارمص لخاصةا

 دقتصاا ماظن تبنى ونح لةدولا تجاها تكبوا يةداب ذمن لةدولا تبعتها، ا لتيوا    تلتسعيناا لتيا لخصخصةا كةرلح

 . وقلسا

      والقانون الشريعة مجلة،عالجه وسبل ومشكالته طبيعته  مصر ىف ليةحملا الالمركزية ويلتم،الشافعي مدحم.  د  

  الحجة ذو 0434     - أكتوبر9003والخمسون العددالسادس[   ،المتحدة بية العر اإلمارات جامعة ،القانون كلية

 ].373،374،ص ص

 مقترحات
 ضريبة تفرض التي و  لدخـال ريبةـض انونـق من49 المادة نص للتعدي الجديد القانون يتطرق لم 

 هذه لتعدي يجب لذا المدن كردون لداخ العقارية صرفاتـالت نـع ةـتج النا اإليرادات على  % 9.5بسعر

 .  الضريبية العدالة لتحقيق المدن كردون خارج التصرفات إلى    ضريبةـال هذه تمتد حتى المادة
   الجمهورية مستوى على العقارية للثروة عيني لسج  إعداد إلى الحاجة    . 

         .للبعد مراعاة له ةـااليجاري القيمة كانت مهما الضريبة من لالممو فيه المقيم الخاص السكن  إعفاء    

 وأوالدهم الزوجة و   للزوج واحد لمنز على     اإلعفاء هذا يقتصر     أن على للممولين     االجتماعي

 .  القصر
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     .التغيرات عـم شىـليتم نواتـس خمس لك التقدير  إعادة عند    اإلعفاء حد    في النظر 4 إعادة 

 تتضمن بحيث التنفيذية الالئحة  لتعدي من فالبد          الضريبي التحاسب لمشكالت منعًا     االقتصادية

   -: من لكًال بالنسبة الضريبية للمعاملة توضيح

 •  التقسيط بنظام المباعة الوحدات. 
    •الوقت اقتسام بنظام المباعة الوحدات . 
   •العقار بحارس الخاصة الغرفة . 

   
  االستحواذ عمليات
 من العكس علي جاءت مكرر، 35 المادة أن اال ايجابيات، من 35 المادة به جاءت ما رغم انه الي واشار
 وغير المقيمون يحققها التي األرباح علي %01 بسعر مقطوعة ضريبة تفرض: ?ان علي ونصت ذلك،

 نتيجة وذلك مقيم غير شخص يملكها دائمة منشأة وأية االعتبارية واألشخاص الطبيعيين وباألخص المقيمين
 صفقة في الشركات في المختلفة بأنواعها المبادلة أو الشراء عمليات فيها بما الحصص أو األسهم بيع

 ألحكام وفقا   فيها التصويت حقوق أو الشركة مال رأس من الضريبة ألغراض %55 جاوزت متي استحواذ
 قام إذا واحدة صفقة بمثابة عمليات عدة خالل من االستحواذ ويعتبر وتعديالته، 0551 لسنة 53 رقم القانون

 وتحسب شراء، عملية أول تاريخ من شهرا   عشر اثني خالل به مرتبطة أشخاص أو المشتري ذات به
 وبين التأسيس حالة في االسمية القيمة أو االقتناء سعر بين الفرق أساس علي للضريبة الخاضعة األرباح
 الضريبة خصم االستحواذ عملية عن الناتجة المالية المراكز بتسوية القائمة الجهة وتتولي. االستحواذ سعر

 بالتزام إخالل دون للتسوية التالي الشهر بداية من يوما   عشر خمسة خالل للمصلحة وتوريدها إليها، المشار
 علي المستحقة الضريبة من ويخصم. التنفيذية الالئحة تقرره لما وفقا   عليه المستحقة الضريبة بأداء الممول
 االستحواذ أرباح عن المادة هذه ألحكام وفقا   المحسوبة الضريبة حصصها أو أسهمها علي المستحوذ الجهة
 ?. الجهة لهذه المالية بالقوائم المدرجة الضريبة وعاء في الداخلة
 ضريبة عبء علي يضاف البورصة، في تتعامل التي الشركات علي ماليا عبئا تفرض المادة هذه ان وقال

 المشتري، علي االلف في وواحد البائع علي االلف في واحد بنسبة االسهم تداول علي فرضه تم الذي الدمغة
 بشدة البورصة هذه فيه تراجعت وقت في المصرية، البورصة في التداول حركة علي سلبا سيؤثر ما وهو
  . يناير من والعشرين الخامس ثورة اعقبت التي الفترة في

 


