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 الملخص :
تلعب االيرادات الضريبية الدور األساسي لتكوين االيرادات الحكومية فى مصر، ومن ثمم تمويم  

ن االيرادات الضريبية تتحدد بمعدل الضريبة الذى تقمر  السياسمة أالنفقات الحكومية المتزايدة. وحيث 
ظ  قيمد التقيميم بهمدو توصم  صماني السياسمة المى تقمدير المعمدل المالية الحكومة ، فإن هذا الدور ي

الضريبي األمث  الذي يحقق أعلى مسمتوى لييمرادات الضمريبية وممن ثمم يحقمق أعلمى مسمتوى للنممو 
 االقتصادي.

واختبممار مممدى   Laffer Curveوتسممعى هممذ  الدراسممة الممى توظيممن  فرضممية منحنممى الفممر 
(، وذلك باختبار وجود عالقة غير خطية بمين معمدل 8119-1891انطباقها في مصر خالل الفترة )

الضريبة المباشرة وأيضا معدل الضريبة غير المباشرة كمتغيمرين مفسمرين  ونمين اايمرادات الضمريبية 
 Thresholdااجماليمممة فمممي مصمممر كمتغيمممر تمممابي. وتمممم االعتمممماد علمممى نمممموذ  انحمممدار العتبمممة 

Regression ( في ضوء طريقة هانسينHansen ,1996, 2000.) 
وتشير نتائج التقدير إلى أن العالقة مح  الدراسة فمى مصمر قمد ممرت بمثالث مراحم  )أو ثالثمة 

%، 9.1( : فممي النظممام األول، عنممدما يقمم  معممدل الضممرائب المباشممرة بمصممر عممن regimesانظمممة 
ي اايرادات تتسبب الزيادة في معدالت الضرائب المباشرة وغير المباشرة في زيادات بمعدالت صغيرة ف

الضريبية ااجماليمة. أمما فمي النظمام الثماني، عنمدما تسماوي أو تزيمد معمدالت الضمرائب المباشمرة عمن 
%، فممإن زيممادة كممال المعممدلين المباشممرة وغيممر المباشممرة يتسممببان فممي زيممادات 8.1% وتقمم  عممن 9.1

دالت الضمرائب المباشمرة متزايدة في اايرادات ااجمالية. أمما فمي النظمام الثالمث، فإنمم عنمدما تزيمد معم
%، فإنهمما تتسممبب فممي جعمم  كمم  زيممادة فممي معممدالت الضممرائب المباشممرة تمم دي إلممي زيممادة 8.1عممن 

متناقصة في مجم  اايرادات، بينما ت دي زيادة معدالت الضرائب غيمر المباشمرة إلمي تحقيمق زيمادات 
 متزايدة في اايرادات الضريبية االجمالية.

ي اصالح النظام الضمريبي فمي مصمر لزيمادة اايمرادات الضمريبية وتوصي الدراسة بضرورة السع
ااجمالية. كما توصي الدراسة بالتركيز علمى معمدالت الضمرائب المباشمرة كعتبمة تعمم  كنقطمة انقمالب 
لييرادات الضريبة ااجمالية. كما توصي بمنن تحسمن مسمتويات اايمرادات الضمريبية ااجماليمة خمالل 

بزيادة وتحسن إيرادات الضرائب غير المباشرة أكثر منها من الضرائب المباشمرة. الفترة المقبلة يرتبط 
لمعممدل الضممرائب،  8.1% و9.1وتوصممي الدراسممة باعتبممار أن معممدل الضممريبة األمثمم  ينحصممر بممين 
% تقمود بشمك  أو بم خر إلممى 8.1وينبغمي مراعماة أن زيمادة معمدالت الضمرائب المباشممرة عمن مسمتوى 

 م  إيرادات الضرائب بمصر.زيادات متناقصة في مج
 Threshold، معممدل الضممريبة ، اايممرادات الضممريبية ، Laffer Curve: منحنممى الفممر الكلمممات الرئيسممية 

Regression. 
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Summary: 
Tax revenue plays the primary role in generating government 

revenue in Egypt, and then financing increased government expenditures. 
Whereas, tax revenues are determined by the tax rate approved by the 
government’s fiscal policy, this role remains under evaluation with the 
aim of reaching the policy maker to estimate the optimal tax rate that 
achieves the highest level of tax revenue and then achieves the highest 
level of economic growth. 

This study seeks to employ the Laffer Curve hypothesis and test its 
applicability in Egypt during the period (1981-2018), by examining the 
existence of a non-linear relationship between the direct tax rate and also 
the indirect tax rate as interpreted variables and the total tax revenue in 
Egypt as a dependent variable. The Threshold Regression model was 
based on the Hansen method (1996, 2000). 

The results of the estimate indicate that the relationship under study 
in Egypt has gone through three stages (or three regimes): In the first 
system, when the direct tax rate in Egypt is less than 8.1%, the increase in 
direct and indirect tax rates causes increases in small rates in total tax 
revenue. In the second system, when direct tax rates are equal to or 
greater than 8.1% and less than 9.0%, an increase in both direct and 
indirect rates causes increased increases in total revenue. In the third 
system, when direct tax rates exceed 9.0%, they cause every increase in 
direct tax rates to lead to a decreasing increase in total revenue, while an 
increase in indirect tax rates leads to increased increases in total tax 
revenue. 

The study recommends the necessity of seeking to reform the tax 
system in Egypt to increase total tax revenue. The study also 
recommends focusing on direct tax rates as a threshold that serves as a 
reversal point for total tax revenue. It also recommends that the 
improvement in total tax revenue levels during the coming period be 
linked to an increase and improvement in indirect tax revenue more than 
direct tax. The study recommends that the optimal tax rate is between 
8.1% and 9.0 for the tax rate, and it should be taken into account that an 
increase in direct tax rates from the level of 9.0% leads in one way or 
another to decreasing increases in total tax revenue in Egypt. 

Keywords: Laffer Curve, Tax Rate, Tax Revenue, Threshold Regression. 
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 / مقدمة :1
 Supply Side Economistsيدور جدل مستمر بين منظري اقتصاديات جانب العرض 

قة بين معدل الضريبة وااليرادات الضريبية : ه  كلما ارتفي معدل الضريبة ترتفي حول العال
لزيادة المعدل الضريبي؟. وفى عام  Thresholdااليرادات الضريبية أم أن هناك حد أو عتبة 

آرثر الفر واحدة من أهم النظريات المعروفة أحد األدوات  األمريكي قدم االقتصادي 1891
، الذي يستند إلى أن Laffer Curve (LC)الجديدة لمنظري جانب العرض هي منحنى الفر 

معدالت الضرائب المرتفعة ستعني زيادة اايرادات الضريبية، إال إنم مي ذلك، فإن المعدالت 
يرادات الضريبية. وبالتالي، فإن تخفيض معدالت الضرائب األعلى ست دي إلى انخفاض اا

الحالية سيكون سياسة ضريبية جيدة ألنم لن يزيد عوائد الضرائب إلى أقصى حد فحسب ب  
 سيحفز النشاط االقتصادي أيًضا. 

بمثابممممممممة نممممممممموذ  اقتصممممممممادي، تممممممممم اقتراحممممممممم ممممممممممن (LC) ويعتبممممممممر منحنممممممممى الفممممممممر
 معمممدالت بمممين ارتبممماط إيجمممابي آرثمممر الفمممر يمممنص علمممى أن هنممماك عالقمممة األمريكمممي االقتصمممادي

يرادات الضريبة عنمدما و  .سمقن حمر  ، تمنعك  عنمدما تتجماوز معمدالت الضمريبةالموازنة العامة وا 
تكممون االسممتقطاعات الضممريبية ااجباريممة عنممد مسممتويات عاليممة، فممإن كمم  ضممغط ضممريبي إضممافي 
يسبب تراجعا في اايرادات الضريبية، ألن دافي الضرائب يقارن بين جدوى ك  وحدة عم  إضافية 

تسمتقطي منمم الضمرائب، التمي  الدخ  الذي مرونة وهو ما ي ثر سلبا على. مي الدخ  الناتج عنها
 .تتراجي بفع  تباط  العم  واالستثمار

يمرادات  ويصور منحنى الفر العالقة الكالسيكية علمى شمك  منحنمى بمين معمدالت الضمرائب وا 
الضممرائب، حيممث يمم دي زيممادة معممدل الضممريبة إلممى زيممادة اايممرادات الضممريبية حتممى يمم دي معممدل 

د األقصممى مممن اايممرادات الضممريبيةه بعممد هممذ  النقطممة الضممريبة للوصممول إلممى النقطممة المثلممى للحمم
المثلى، فإن أي زيادة في معدل الضريبة ستقلص من اايرادات بسبب اآلثار المثبطة الناتجة عن 

 ارتفاع الضرائب. 
إلممي أن معممدالت الضممرائب المرتفعممة سممتثبط  Laffer, 1981, 2004))1وتشممير دراسممة 

فز، ممما يم دي إلمى تبماط  النممو، وبالتمالي خفمض اايمرادات العم  واانتا  عن طريق إزالة الحموا
 الضريبية التي تجمعها الحكومة.

وبشممك  مماثمم  للعديممد مممن الممدول الناميممة األخممرى، يعتبممر تعظمميم اايممرادات الضممريبية هاممما 
للغاية لمصر من أج  تحقيق أهدافها المالية. وبالنظر إلى التداعيات غير المرغوب فيهما للطمر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/الولايات_المتحدة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
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ة لتموي  عجز الموازنة )خاصة االقتراض وطباعة البنكنوت( ، فإن هناك أهمية كبيرة لوجود البديل
نظام ضريبي مثالي تحقق فيمم معمدالت الضمرائب الحمد األقصمى ممن اايمرادات الضمريبية للحكوممة 

 دون إحداث تنثير مثبط على االقتصاد.
ادات الحكوميمة فمى مصمر، وممن هذا وتلعب االيرادات الضريبية الدور األساسي لتكوين االيمر 

ثم تموي  النفقات الحكومية المتزايدة. وحيث ان االيمرادات الضمريبية تتحمدد بمعمدل الضمريبة المذى 
تقر  السياسة المالية الحكومة ، فان هذا الدور يظ  قيد التقييم بهدو توص  صاني السياسة الى 

رادات الضريبية ومن ثمم يحقمق أعلمى تقدير المعدل الضريبي األمث  الذي يحقق أعلى مستوى ليي
 مستوى للنمو االقتصادي.

فممي مصممر، فضممال عممن تحديممد  (LC)وتسممعى هممذ  الدراسممة إلممى اختبممار فرضممية منحنممى الفممر
معممدل الضممريبة األمثمم  الممذي يمكممن مممن خاللممم تحقيممق الحممد األقصممى مممن اايممرادات الضممريبية 

 ااجمالية.
 / الهدو من الدراسة :8

فمي مصمر خمالل الفتمرة   Laffer Curveسة إلمى اختبمار فرضمية منحنمى الفمر تهدو الدرا       
(، وذلك باختبمار وجمود عالقمة غيمر خطيمة بمين معمدل الضمريبة المباشمرة وأيضما 1891-8119)

معدل الضريبة غيمر المباشمرة كمتغيمرين مفسمرين، ونمين اايمرادات الضمريبية ااجماليمة فمي مصمر 
إذا كانت معدالت الضمرائب الحاليمة أقم  أو أعلمى ممن معمدالت  ماكمتغير تابي. فضال عن التحقق 

الضرائب التي تزيد من اايرادات إلى الحد األقصى. ومن جانب آخر، السعي إلى تحديمد المعمدالت 
 الضريبية المثلى لتحقيق أهداو السياسة المالية. 

 أهمية الدراسة : /3
الضممريبة ونممين اايممرادات  تمعممدالتكمممن أهميممة الدراسممة فممي اختبممار طبيعممة العالقممات بممين 

كنحمد  الماليمةفمي السياسمة  الضمريبةوالتعرَّو على األدوار التي يلعبها معدل  ،الضريبية في مصر
 على النشاط االقتصادي في مصر. أهم األدوات التي تستخدمها الحكومة في التنثير

منحنمى  الختبمارت ندرة الدراسات التطبيقيمة التمي تعرضم أيضا تتضح أهمية هذ  الدراسة مي
، فضال عن ندرة الدراسات التطبيقية عموما التمي اسمتخدمت -حسب علم الباحث -في مصر الفر

ألي تطبيقات قياسية بمصر. وعليم، يتضمح  Threshold Regressionنموذ  انحدار العتبة 
م وجود فجوة بحثية في تقدير أثمر معمدالت الضمريبة علمى االيمرادات الضمريبية فمي مصمر باسمتخدا

تبمدو معمم قمد األممر المذي منحنى الفر وباالعتماد علمى ممنهج قياسمي جديمد وهمو انحمدار العتبمة. 
 هذ  الدراسة هامة للباحثين وصانعي القرار االقتصادي على حٍد سواء.
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 / مراجعة األدبيات السابقة :1
 : Laffer Curveااطار النظري لمنحنى الفر  1/1

( لمناقشمة اقتمراح المرئي  1891ع رسممي )فمي عمام ظهر منحنى الفر ألول مرة في اجتمما
األمريكي لزيادة الضرائب، حيث قمام الفمر برسمم منحنمى كالسميكي علمى شمك  جمر  علمى منمدي ، 

 ,Laffer, 1984بممين معممدالت الضممرائب واايممرادات الضممريبية ) trade-offيوضممح التقابمم  
أن العالقممة بممين اايممرادات الضممريبية ومعممدالت الضممريبة ليسممت كممما يتوقممي  الفممر (. ووضممح2004

النا ، فعلى سبي  المثال ال ي دي ارتفاع معدالت الضمريبة دومما إلمى زيمادة اايمرادات الضمريبية، 
 .العالية تثبط عزيمة األفراد على العم  الضرائب ألن

% لمن يموفر أي 100و % 0خاص وأوضح أن معدل الضريبة عنمد لقد رسم الفر منحنا  ال
% لن تكون هناك إيرادات ضريبية ألن المعدل صفر ببساطة، أما 0إيرادات ضريبية، فعند المعدل 

% لن يعم  أحد ألنم يعلم أنم لن يستفيد من أرناحم، وهذا يعني عدم تموفر أي 100عند المعدل 
تصمني تحمول، حيمث أن  100نم توجمد نقطمة مما بمين صمفر وإيرادات ضريبية أيضًا. وي كد الفر أ

، ألن اايمرادات االقتصماد المعدالت التي تزيد عن هذ  النقطة تكون ذات تمنثير سملبي وضمار علمى
 .الضريبية تصبح أق  بعد ك  زيادة في الضريبة

 Lafferعلممى هممذا التقابمم  مسمممى  منحنممى  8(Wanniski, 1978قممت دراسممة )وأطل
Curveومممي ذلممك، فقممد ذكممر الفممر .  Laffer  ،أن الفكممرة وراء المنحنممى تعممود إلممى ابممن خلممدون

الفيلسوو المسلم في القرن الرابي عشر، حيث نمو  صمراحة إلمى أن المنحنمى يعمود إلمى كتماب بمن 
فمر االنتبما  إلمى المنحنمى بكلممات بمن خلمدون نفسمم:  يجمب أن خلدون باسم  المقدمة  ، ويلفت ال

يكون معروفا أنم في البداية، تحقق الضرائب إيرادات كبيرة من فرض المعدالت الصمغيرة. أمما فمي 
. وهنمما 3(Khaldûn,1980النهايممة، تحقممق الضممرائب إيممرادات صممغيرة مممن المعممدالت الضممخمة )

مممة حممدود لرفممي الضممريبة، أو أن الضممريبة تقتمم  يشممير الشممك  الجرسممي لمنحنممى الفممر إلممي أن ث
 الضريبة.

، تشير إلى أن جذور منحنى الفر تعود إلى آدم سميث في  1(Hsing, 1996أما دراسة )
القرن الثامن عشر، حيث يشير إلى أن معدل الضرائب المرتفعة غالبا ما يحقق للحكوممة إيمرادات 

 .5(Smith, 2008ااًل )أق  مما يمكن استخالصم من الضرائب األكثر اعتد

https://www.wonderlustmag.com/1281/the-laffer-curve/
https://www.wonderlustmag.com/1281/the-laffer-curve/
https://www.wonderlustmag.com/1275/institutional-economics/
https://www.wonderlustmag.com/1275/institutional-economics/
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ورغم هذا التعمارض حمول جمذور المنحنمى، تميم  كثيمر ممن الدراسمات إلمى تسمميتم المنحنمى 
اعطماء الفضم  لكم  ممن خلمدون   Khaldûn-Laffer Curveالفمر-علمى أنمم منحنمى خلمدون 

 والفر.
( إلى أن منحى الفر يوضح أن الدول ممكن أن تسلك Wanniski, 1978وتشير دراسة )

لتعظيم اايرادات الضمريبية وذلمك ممن خمالل فمرض معمدالت عاليمة )المنطقمة المظللمة( أو مسلكين 
مممن خممالل معممدالت منخفضممة )المنطقممة البيضمماء(، حيممث تعممرو المنطقممة المظللممة بمنطقممة الزيممادة 
الرياضممية. أممما المنطقممة البيضمماء، فتعممرو بالزيممادة االقتصممادية. وبحسممب الفممر ال ينبغممي علممى أي 

 .إلى النموذ  الرياضي لفرض الضرائب حكومة أن تلجن

 
%، علمى 100في الجزء األعلى من منحى الفر، إذا خفضت الحكوممة سمعرها إلمى أقم  ممن 

، بعمض القطاعمات سميكون اقتصماد المقايضمة قمادًرا علمى اكتسماب الكثيمر  Aسبي  المثال النقطمة 
-nearرائب ممممن الكفممماءات ممممن خمممالل وضمممعها فمممي االقتصممماد النقمممدي حتمممى ممممي معمممدالت الضممم

confiscatory  وما بعد اانتا  ال يزال يتجاوز اانتا  ممن اقتصماد المقايضمة، سميبدأ اانتما ،
وستتدفق اايرادات إلى خزينة الحكومة من خمالل تخفميض معمدل الضمريبة، بمما يحقمق زيمادة فمي 

 اايرادات.
األدنممى مممن أممما فممي الجممزء السممفلي مممن المنحنممى، يشممعر النمما  بممننهم فممي حاجممة إلممى الحممد 

الضممريبة، لممذلك يطممالبون الحكومممة بفممرض معممدل ضممرائب مممنخفض. وتجممد بعممض شممرائح فئممات 
المجتمي أن المعدل المفروض يتجاوز معدل فقدان الدخ  المكتسمب فمي االقتصماد، وهنما يقمارنون 

 بين االستثمار أو الترفيم. ولكن مي هذا المعدل يزيد تدفق اايرادات إلى خزينة الدولة. 
، فتمثم  معمدل ضمرائب ممنخفض جمًدا ومسمتوى إنتما  مرتفمي جمدا. وممي ذلمك، Bلنقطمة أما ا

(. حيمث D( و)Cفهي تحقق نف  اايرادات للحكومة. ونف  الشئ يعتبر صحيحا عند النقطتان )
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إلمى  Aتكتشن الحكومة ذلك من خمالل تخفميض معمدل الضمريبة، علمى سمبي  المثمال ممن النقطمة 
 رادات الضريبية مي التوسي في الناتج. ، عندما تتزايد اايCالنقطة 

، تممزداد  Dإلممى النقطممة  Bوممن خممالل رفممي معممدل الضممريبة، علممى سممبي  المثممال مممن النقطممة 
. وعنمد النقطمة Eاايرادات أيًضا بنف  المقدار. وسوو يتم تعظيم اايرادات واانتا  عنمد النقطمة 

E ذا ستخفض الحكومة معدل الضريبة مرة أخرى، وسيزداد اانتما   ولكمن اايمرادات سمتنخفض. وا 
اانتا  واايرادات على حد سواء. المنطقة المظللة ، سينخفض  Eزاد معدل الضريبة عند النقطة 

للحكوممة، عنمدما تكمون المعمدالت الضمريبية مرتفعمة بمال    Prohibitive Rangeهي المحرمة 
 ات.داع، ويمكن بتخفيضها تحقيق مكاسب في ك  من اانتا  واايراد

بصممفة عامممة، يظهممر المنحنممى عالقممة سممببية ذات اتجمما  واحممد مممن معممدالت الضممرائب إلممى 
اايممرادات الضممريبية، مممما يوضممح العالقممة علممى شممك  محممدب بممين معممدالت الضممرائب واايممرادات 
الضممريبية. ويعممرض الجانممب المنحممدر الصمماعد مممن منحنممى الفممر النطمما  الطبيعممي، بينممما يظهممر 

 ألسف  النطا  المحظور.الجانب المنحدر إلى ا
وعلى الرغم من مرور أكثمر ممن أرنعمون عامما علمى فرضمية منحنمى الفمر، فهمو ال يمزال قيمد 
النقاش واالختبار. فالنقطة المحورية لالختبار، هي ما إذا كان منحنى الفر صحيًحا أم خاطًئما، أو 

نت هناك عالقمة بمين أنم مجرد سيا  تقريبي فقط. وتركزت االختبارات بشك  خاص على ما إذا كا
ذا كمان األمممر كممذلك، فممما همو معممدل الضممريبة التممي يحقممق  يممرادات الضممرائب. وا  معمدالت الضممرائب وا 

 زيادة اايرادات الضريبية، أي ما هو معدل الضريبة األمث ؟
وقد نال منحنى الفر اهتمام كبير في أوائ  الثمانينيات من القرن الماضمي ممن خمالل حجمج 

 Paul Evans, Michael Boskin and Martinالبمارزين مثم  منظمري مدرسمة العمرض 
Feldstein  المممذين أكمممدوا علمممى أن معمممدالت الضمممرائب المنخفضمممة تعنمممي زيمممادة اايمممرادات، ألن ،

المعممدالت الحاليممة كانممت عاليممة جممًدا بحيممث ال يمكممن تعظمميم اايممرادات الضممريبية، أي أن معممدالت 
تا  عدد أق  من السلي الخاضعة للضريبة وكان التمنثير الضرائب كانت عالية جًدا لدرجة أنم تم إن
 . 6(Becsi, 2000العام هو انخفاض اايرادات الضريبية )

أن معمدل الضمريبة عنمدما  (Comaniciu and Bunescu, 2013)9وتوضمح دراسمة 
بننمم  9(Tatu, 2014يكون عند مستوى معين عالي يعزز اايرادات الضريبية. وتوصي دراسمة )

خدام منحنمى الفمر كخمط إرشمادي لصماني القمرار االقتصمادي للقضماء علمى العجمز الممالي يمكن است
كممنداة مثاليممة لفممرض الضممرائب، ويظهممر منحنممى الفممر أنممم األنسممب أيضمما فممي الركممود عنممدما يممزداد 

 . 8(Isakov and Pekarski, 2015العجز المالي في اقتصاديات الدول )
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ختبار منحنى الفر بالسمويد تمم التوصم  ال 11(Martin and Emelie, 2014في دراسة )
إلى أن معدل الضريبة السويدية على دخ  العم  أعلى من المستوي المذي يمكمن أن يحقمق زيمادة 

٪ ، بينما كان معمدل 93-68اايرادات. وتم تقدير معدل الضريبة الهامشية لتعظيم اايرادات بين 
لنظمام الضمريبي السمويدي كمان فمي النطما  ٪. وت كد النتمائج أن ا91الضريبة الفعلي يبلغ حوالي 

 في السبعينيات.   Khaldûn-Laffer Curveالفر-المحظور لمنحنى خلدون 
فممي  Laffer(، فقممد اختبممرت صممحة فرضممية منحنممى Hsing, 1996أممما دراسممة أخممرى )

الواليات المتحمدة ممن خمالل اسمتخدام نمموذ  أحمادي العتبمة ، ممي األخمذ بعمين االعتبمار اايمرادات 
ريبية كنداة لمعدل الضريبة فقط ومرنعم. وتوصلت الدراسة إلمى أن معمدل الضمريبة المذي يزيمد الض

٪ خممالل الفتممرة 35.81٪ و38.69مممن اايممرادات يتغيممر إلممى الحممد األدنممى لضممريبة الممدخ  بممين 
٪ على أسما  االلتمزام 18.59معدل الضريبة (. من ناحية أخرى، يبلغ متوسط 1858-1881)

. وننمماًء علممى هممذ  النتممائج ، 1881٪ علممى أسمما  دفممي الضممرائب فممي عممام 81.19الضممريبي و 
معمدل الضمريبة لتحصمي  المزيمد ممن اايمرادات توصلت الدراسة إلى أن هناك مجااًل لزيادة متوسمط 

 الضريبية. 
المذي يعظمم  PIT، فقد سعت لتحديد معدل الضريبة المثلى 11(Karas, 2012أما دراسة )

بمين  Uالتشيك. واكتشفت الدراسة وجمود عالقمة عكسمية علمى شمك  حمرو  اايرادات الضرنبية في
يممرادات الضممرائب، ونلممغ معممدل تعظمميم اايممرادات الضممريبية فممي التشمميك حمموالي  معممدالت الضممرائب وا 

33.13.٪ 
-، فقمممد سمممعت الختبمممار فرضمممية منحنمممى خلمممدون Walewski, 1999))18أمممما دراسمممة 

بيقيممة لثالثممة دول أورنيممة )جمهوريممة مممن خممالل دراسممة تط Khaldûn-Laffer Curveالفممر
التشيك ونولندا والمجر(. وتحققت الدراسة من أن منحنى الدول الثالثة يمكن أن يكون على شك  
جر  كالسيكي. وحسب النتائج، ال تزال ك  من التشيك ونولندا على الجانب المنحمدر ألعلمى ممن 

فمر، وهمي نقطمة تعظميم اايمرادات المنحنى، في حين أن المجر تتمنرجح حمول أعلمى قممة منحنمى ال
 من المنحنى.

الختبممار تطبيممق منحنممى الفممر فممي  Haji, and et. Al., 2019))13واتجهممت دراسممة 
علمى أسما  الضمرائب علمى السملي والخمدمات لالقتصماد  Lafferباكستان، حيث تم تقدير منحنى 

يممرات مهمممة وأن . وتشممير النتممائج إلممى أن جميممي المتغ8116إلممى  1881الباكسممتاني للفتممرة مممن 
المعلمممات تتوافممق مممي النظريممة. وت كممد الدراسممة علممى صممحة فرضممية منحنممى الفممر فممي االقتصمماد 
الباكستاني ولكن وجود  جاء في المنطقة المحظورة من المنحنى. واقترحمت الدراسمة تعمدي  خطمط 
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إلمى الضرائب بطريقة تحفز أكبر عدد ممكمن ممن ممن األفمراد لمدفي الضمرائب. كمما أوصمت الدراسمة 
ضرورة أن يتضمن الهيك  الضريبي تخفيض الضرائب غير المباشرة. فضال عمن تحقيمق نموع ممن 

 الحوافز مث  ااعفاء من ضريبة الدخ  وارتفاع معدالت الودائي المصرفية.
 لتقيميم 11(Hanaa, Samiha and Amal, 2000أمما بالنسمبة لمصمر، فقمد سمعت دراسمة )

 النظممام مممن مختلفممة تممنثير جوانممب تحليمم  خممالل مممن المممال رأ  علممى الشممام  الضممريبي العممبء
 كفماءة علمى وبالتمالي الممال رأ  التكلفمة ممن علمى( الشمركات وغيمر الشمركات) المصري  الضريبي

الفعالممة  الضممرائب معممدالت لحسمماب مطممور نممموذ  اسممتخدام واعتمممدت الدراسممة علممى. االسممتثمار
 نسمبيا مصر كانت مرتفعمة في METRs أن وتظهر النتائج. المال رأ  على( METRs) الحدية

 الشمر   دول فمي بعمض METRs ومقارنة بمستوى  القانونية الدخ  ضريبة معدالت مي بالمقارنة
 . إفريقيا وشمال األوسط

 ضممريبة إصممالح فعاليممة اختبممار ، تممم15(Monal and Nirmala, 2012وفممي دراسممة )
 نمموذ  باستخدام مصر يف الكلي االقتصاد أداء تحسين في( PIT) 8115 لعام الشخصي الدخ 

 أن النتائج وأظهرت. Structural Vector Autoregressive هيكلي لمتجم االنحدار الذاتي
 كما. ااجمالي المحلي الناتج نمو وتسببت في تسارع عم  فرص بنجاح ولدت قد PIT إصالحات
لمم  ويم الط الممدى علمى آثارهما ولكمن القصمير، الممدى علمى معتمدل تضمخم في ااصالحات تتسبب

 . تضخمية تكن
 الموازنمة ، أظهمرت الدراسمة أن16(Salah S. and A. Soliman, 2013وفمي دراسمة )

 ومممن. جممدا عاليممة بمعممدالت تنمممو النفقممات كانممت ناحيممة، فمممن. مممزمن عجممز مممن عانممت المصممرية
 . االقتصاد في الدخ  أو للثروة جديدة مصادر يعك  وال بطيًئا اايرادات نمو كان ، أخرى  ناحية

 ةنظممممدور األ إلمممى التعمممرو علمممى  19(8119وفمممي دراسمممة )أحممممد محممممد السممميد واخمممرون، 
االيممرادات الضممريبية كانممت ة. وتوصمملت الدراسممة إلممى فممي خفممض عجممز الموازنمم ةالمختلفمم ةالضممريبي
كان العجز يستمر في الزيمادة وذلمك يمدل علمي وجمود  ،ومي ذلك .8111فترة ما قب  خالل ترتفي 
خمممول النظممام الضممريبي فممي ، مممن أهمهمما عجممز غيممر االيممرادات الضممريبيةتمم ثر فممي ال أخممرى عواممم  

مصر كان يسبب ضمعن نممو االيمرادات الضمريبية ممي ظماهرة التهمرب الضمريبي وظهمور االقتصماد 
 .غير الرسمي

ورغم وجود العديد من الدراسات السابقة التي تعرضت لتحلي  معدالت الضرائب أو اايرادات 
ا بينهما في مصر، إال إنم ال تزال هنماك فجموة بحثيمة ونمدرة فمي الدراسمات الضريبية أو العالقات م
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التطبيقيممة التممي تعرضممت الختبممار تممنثيرات معممدالت الضممرائب علممى االيممرادات الضممريبية باسممتخدام 
 منحنى الفر.

 : Threshold Regressionااطار النظري لنموذ  انحدار  3/8
 18Gibsonه 19Bai & Perron 1998ل )تشير العديد من الدراسات على سبي  المثا

ه ( إلي أن المشاهدات غير الخطية المرصودة في 81Chong and Yan 2014ه 2011
سالس  البيانات تحتا  إلى إدخال نماذ  تبدي  النظام، حيث أن التحول المتزايد إلى النماذ  غير 

 Thresholdالخطية لفت االنتبا  إلى تطوير نماذ  لالنحدار تعرو بنماذ  العتبة 
Regression Models. 

 Threshold( نماذ  انحدار العتبة الذاتي (Gibson, 2011فقد قدم 
Autoregressive (TAR)  حيث يوجد متغير يمكن مشاهدتم ، يمث ،qt  يحدد النظام للوقت

t  بالنسبة إلى العتبة، وعندما يكون هذا المتغير المشاهد هو نفسم المتغير التابي، يصبح
ويستخدم طريقة المرنعات الصغرى  Self-Exciting TAR (SETAR)  بمثابة نموذ  النموذ

 ,Chong and Yanللتقدير. أما دراسة ) Sequential least squaresالمتسلسلة 
( فقد قدمت سياقا تنظيريا لنماذ  العتبة في ظ  وجود متغيرين. بينما اقترحت دراسة 2014

(Jaimovich and Rebelo, 2015)81  ذ  عتبة يتكون من مجموعتين من نمو
، قدمت نماذ  العتبة في شك  88(Pereiro and Rozada, 2015المشاهدات. أما دراسة )

SETAR  في إدارة المحفظة وتقييم الشركات والتنب  طوي  المدى للم شرات المالية، حيث أن
 الضريبة على العم  تشو  الحوافز، وتصني جهدا أكبر لكسب الدخ .

جرتم الدراسة لم يتم اكتشاو دراسات تطبيقية تستخدم أسلوب انحدار العتبة وحسب مسح أ
في مصر، وعليم فال يزال هذا المنهج يبدو مستحدثا ورنما تنتي هذ  الدراسة لتغطية جزء من 

 الفجوة البحثية لهذا المنهج. 
 / البيانات وتوصين النموذ  المستخدم :5
 البيانات :  5/1

 8119وحتمى  1891عمام  ممن الفتمرة تغطمي مصمر عن سنوية ياناتب الدراسة هذ  تستخدم
والتقمارير السمنوية  World Bank Data Baseومصدر هذ  البيانات هو موقمي البنمك المدولي 

لوزارة المالية، وسيتم استخدام الصيغة اللوغاريتمية لكافة المتغيمرات الداخلمة فمي التقمدير لنمموذ  
لمباشرة وغير المباشرة سميتم اسمتخدامها فمي الصميغة العاديمة، الدراسة، باستثناء معدل الضرائب ا

 وذلك على النحو التالي :
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LnR  = إجمالي اايرادات الضريبية في السنة لوغاريتمt. 
IT  معدل الضريبة غير المباشرة في السنة =t. 

DT  معدل الضريبة المباشرة في السنة =t. 
LnG ي ااجمالي في السنة = لوغاريتم معدل النمو في الناتج المحلt. 
LnU  لوغاريتم معدل البطالة في السنة =t. 
LnI  لوغاريتم معدل التضخم في السنة =t. 

( تطور اايرادات الضريبية مي التغيرات في معدالت الضريبة المباشرة وغير 1يوضح شك  )
ر المباشر المباشرة بمصر، حيث يتضح أن معدالت الضريبة بمصر في كال الشكلين المباشر وغي

كانت تمث  شك  هابط منحدر من أعلى السف  عبر فترة الدراسة. على النقيض، جماءت اايمرادات 
مليممار  8.1الضممريبية الكليممة تمثمم  منحنممى صمماعد عبممر فتممرة الدراسممة، حيممث ارتفعممت مممن مسممتوى 

. أي أنم بيانيا يمكن مالحظة 8119مليار جنيم في عام  311بلغت  ىحت 1891جنيم في عام 
 تعارض وعدم التناظر في المشاهدات لسالس  البيانات الرئيسية للدراسة. ال

( تطور اايرادات في ظ  التغير في معدالت الضرائب المباشرة وغير المباشرة بمصر 1شك  )
(1891-8119) 
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 في الناتج ومعدل التضخم ومعدل البطالة.
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 ( تطور متغيرات الدراسة مي اايرادات الضريبية بمصر8شك  )
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 توصين المنهجية المستخدمة : 5/8

ينقسم توصين منهجية الدراسة إلى جمزئين: الجمزء األول الخماص بتوصمين منهجيمة نمموذ  
، بينممما يتعممرض الجممزء الثمماني لتوصممين منهجيممة Threshold Regressionلعتبممة انحممدار ا

 استخدام هذا النموذ  في اختبار فرضية منحنى الفر في مصر.
وحيممث أن النممموذ  الموصممن فممي هممذ  الدراسممة يمثمم  حالممة مممن النممماذ  غيممر الخطيممة التممي 

غيمرات المقترحمة، بحيمث تسمح بوصمن مختلمن للحماالت والطبيعمة التمي تسمير عليهما سالسم  المت
تتغير حركتها )متوسط، ارتباط، تباين، ....( تبعا للنظام المتواجدة فيم، سوو تتجمم الدراسمة إلمى 

. ويرجي الفض  في ظهمور Threshold Regressionاالعتماد على نموذ  انحدار ذو العتبة 
وير ، حيمث تمم تطم81(Tong, 1990و) 83(Lim and Tong, 1980همذ  النمماذ  لدراسمات )

نممماذ  تنخممذ فممي اعتبارهمما حمماالت الالتنمماظر فممي السالسمم  الزمنيممة، مثمم  الالتنمماظر فممي الفتممرات 
المتزايمممدة والفتمممرات المتناقصمممة، أو عمممدم التنممماظر فمممي مقمممدار التذبمممذب بمممين التغيمممرات ذات السمممعة 

 المرتفعة والمنخفضة.
الممذي طورتممم  Thresholdلممذلك، تعتمممد هممذ  الدراسممة علممى اسممتخدام نممموذ  انحممدار العتبممة 

 الختبار مدى تحقق فرضية منحنى الفر في مصر. 85(Hansen , 1996, 2000دراسة )
، حيث يكمون لمدينا نمموذ  بالصمياغة الخطيمة علمى  jفإذا افترضنا نموذ  مشاهدات للترتيب 

 النحو التالي:
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تختلمن حيث يوجد هناك نموعين ممن المتغيمرات التفسميرية، المتغيمرات ذات المعلممات التمي ال 
، فمي المقابم  متغيمرات أخمرى التمي تمتلمك متغيمرات التمي لهما ترتيمب أو Threshold عبمر النظمام
 .Non-thresholdوتعرو بمتغيرات غير العتبة  Regime-Specificنظام خاص 

عممن طريممق المعاممم   Yيمم ثر فممي سمملوك متغيممرات أخممرى  qtإذا كممان يوجممد هنمماك متغيممر آخممر 
1ϕ يعرو هذا المتغير ،qt تغير العتبة بمthreshold حيث أنم عندما يزيد متغير العتبة بشدة ،

 إذا : jهنا يكون لدينا ترتيب خاص  بقيم 

 
إذا كانممت   j. لممذلك، يكممون لممدينا نظممام و  حيممث نفتممرض أن 

 (j + 1)ولكن لمي  أكبمر ممن ،  j-thعلى األق  أكبر من متغير  thresholdقيمة متغير العتبة 
 لمتغير العتبة.

 األحادية كما يلي :  threshold سنفترض هنا أنم يوجد معادلتين في معادلة العتبةو 

 
إذا كممان التعبيممر صممحيحا والقيمممة صممفر  1حيممث تنخممذ القيمممة  (.)1باسممتخدام دالممة الم شممر 

، هنا يمكن مز  توصميفات لعك  ذلك، وتنخذ شك  
 في معادلة واحدة : m+1النظام الترتيب الفردي 

 
ستحدد نوع توصين انحدار العتبة  Ztو Xtبمتغير العتبة والمتغيرات  qtلمتغير حيث يعرو ا

Threshold Regression(TR) إذا كانممت .qt  تنخممذ قيمممة مبطممنة للمتغيممرY  فممإن المعادلممة
. أممما إذا لممم يكممن المتغيممر التممابي مبطممن ، فإنممم dبإبطمماء  (SE)أعممال  تكممون هممي نفسممها نممموذ  

ذا كانممت المتغيممرات المفسممرة  (.TRيخضممي لنممموذ  العتبممة ) تحتمموي فقممط علممى ثابممت  Ztو Xtوا 
بطماءات للمتغيمر التمابي، يكمون لمدينا نمموذ  انحمدار ذاتمي  . لمذلك، Autoregressive (AR)وا 

يوجد هناك ما يعرو بنموذ  انحمدار العتبمة مختلطما ممي توصمين االنحمدار المذاتي لمتغيمر العتبمة 
 التابي المبطن.
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،  δو βة وتوصممين معادلممة االنحممدار نسممعى الستكشمماو المعلمممات باسممتخدام متغيممر العتبمم
. وتستخدم طريقة المرنعات الصغرى غير الخطية كمنهج طبيعي لتقدير ومعلمة متغير العتبة 

 معلمات النموذ . إذا نحن وصفنا دالة لمجموعات المرنعات كما يلي :

 
 .لمعلمات المقدرة هنا سنحص  على تقديرات انحدار العتبة بتدنية حد الخطن ل

تعمممم  علمممى تدنيمممة  أو المعلممممات المقمممدرة باألخمممذ فمممي االعتبمممار حقيقمممة أن معلممممات
بما يمث  مشكلة مرنعات صغرى بسيطة، يمكمن اعتبمار تقمدير العتبمات كتقمديرات  

معلمممات المرنعممات الصممغرى التممي تممدني مجممموع المرنعممات عبممر الفئممات المحتملممة ألجممزاء العتبممة   
. 

كممما  Breakpoint testingعممرو هممذا التقممدير األساسممي باختبممار نقطممة االنكسممار  وقممد    
فضمال عمن   ،(Bai and Perron, 2006)89و (Hansen, 2011) 86 وصمفتم دراسمات   

تفعي  منطقة المشاهدة بحيث يكون متغير العتبمة غيمر متنماقص. وهنما يمكمن مالحظمة أن نمماذ  
. ويمكن اعتبار 89(Bai and Perron, 2003ساسي )العتبة ونقطة االنكسار متكافئة بشك  أ

انحدار العتبة على أنها انحدار المرنعات الصغرى لنقاط االنكسار ممي إعمادة ترتيمب البيانمات فيمما 
يتعلق بمتغير العتبة. وعليم، فإن انحمدار نقماط االنكسمار يمكمن اعتبارهما انحمدار عتبمة ممي ممرور 

 الوقت كمتغير عتبة.

مة لنماذ  العتبة على ايجاد عمدد ممن النمماذ  الجزئيمة المختلفمة ممن خمالل وتقوم الفكرة العا
النموذ  االجمالي، وأن ك  نموذ  من همذ  النمماذ  الجزئيمة يعمم  فمي فضماء حالمة مختلفمة عمن 
باقي النماذ  األخرى، وأن هذ  الفضاءات تقسم وفقا لما يعمرو بمتغيمر العتبمة. ففمي حالمة وجمود 

أي وجممود حالممة صممعود وهبمموط فممي قيمممة المشمماهدات )وهممي الحالممة  مشمماهدات زمنيممة مضممطرنة،
الغالبة في الواقي العملي(، يمكن أن تنتمي ك  مشاهدة من مجموعمة المشماهدات المتتاليمة زمنيما 

 إلى نموذ  جزئي مختلن، ألن نماذ  العتبة االعتيادية في الحقيقة تعتمد على عتبة أفقية.

 لتمممي سمممتتبناها فمممي بنممماء نمممموذ  انحمممدار العتبمممة وبعمممد اسمممتعراض الدراسمممة للمنهجيمممة ا
Threshold تسممتعرض الدراسممة فممي الجممزء التممالي توصممين طريقممة اسممتخدام نممموذ  انحمممدار ،
Threshold .في اختبار فرضية منحنى الفر 

 ,Malcomsonففي ضوء نتائج العديد من الدراسات السابقة، على سبي  المثال دراسمة )
ختبار فرضية منحنمى الفمر، حيمث تفتمرض وجمود عالقمة مسمتمرة تسعى هذ  الدراسة ال 88(1986
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بين معدل الضريبة واايرادات الضريبية لجميي معدالت الضرائب. وتهمدو الدراسمة الختبمار مما إذا 
، وذلمك علمى  Uالمقلموب علمى شمك  حمرو  Lafferكانت بيانات النموذ  المصري تدعم منحنمى 
بننمم  Templeman and Spiegel ,2004))31أسما  النتمائج التمي توصملت إليهما دراسمة 

ي كد وجود عالقة سببية في اتجما  واحمد، فضمال عمن اختبمار مما إذا  Lafferحتى لو كان منحنى 
المجمي يدعم وجود قمم متعددة بسبب عدم المساواة فمي المدخ  بمين األفمراد  Lafferكان منحنى 
 في مصر. 

غيير في معدل الضريبة من خالل التحكم وسوو يتم التحكم في بعض التنثير الديناميكي للت
في متغير معدل الضريبة المتنخر في النموذ  أيًضا. أمما اايمرادات الضمريبية، سمتكون همي نتما  
معدل الضريبة والقاعدة الضريبية، وسوو تعتمد القاعدة الضريبية فمي همذ  الدراسمة علمى المدخ  

 الشخصي.
خذ منحنى الفر الشك  المنحمدر إلمى أسمف ، وحيث أن الدخ  هو دالة في معدل الضريبة، ين

 ويمكن استعراض هذ  الدالة على النحو التالي :
)1....(..........*)( TaxTaxfR  

 هي معدل الضريبة.  Taxهي اايرادات الضريبية و  Rحيث 

إذا كمان اايمراد خطيمما فمإن انخفمماض معمدل الضممريبة يعنمي ضمممنيا أن منحنمى الفممر لمم شممك  
متعمدد.  Lafferالمقلموب التقليمدي. ممن همذا التحليم  البسميط ، ممن الواضمح أن منحنمى  Uحرو 

وعليممم وبشممك  صممحيح يجممب أن ينخممذ نممموذ  اايممراد شممكال غيممر خطيمما. ومممي ذلممك ، فممإن بيانممات 
الدراسممة ال تغطممي كافممة المجموعممات مممن اايممرادات المحتملممة ومعممدالت الضممرائب. والختبممار ممما إذا 

غيممر خطيممة، فممإن الطريقممة القياسممية هممي تضمممين مصممطلح ترنيعممي. ويشممير  كانممت هنمماك عالقممة
 .Uالمعام  الهام للمكون الترنيعي إلى شك  مقلوب 

( تعتبمر همذ  الشمروط غيمر Lind and Mehlum, 2010ومي ذلك، كما أشمارت دراسمة )
ترنيعمي . فعمادًة مما يكمون المكمون الUكافية الستنتا  أن البيانات تدعم وجود شك  حرو مقلموب 

مهًما ألي عالقة محدبة. كما تشير الدراسة أنم حتى لو كانمت النقطمة القصموى فمي المداخ  تمثم  
 . Uمجموعة البيانات، وهو ال يكفي الختبار وجود شك  حرو مقلوب 

 :رادات الضريبية على النحو التاليويمكن استعراض الصياغة الخطية البسيطة لنموذ  ااي
)2....(..........,4,2,11,,, 1 ittitititiTtiTti LnUBLnIBLnGBTBTBLnR

t
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هي معمدل التضمخم، بينمما تمثم  Ii معدل النمو في الناتج المحلي االجمالي، و Giحيث تمث  
Ui  معممدل البطالممة. أممماTi  فهممي متغيممر يعبممر عممن شممكلي معممدالت الضممرائب المباشممرةDTi  وغيممر

 .ITiالمباشرة 
ويمكمممن تحويممم  همممذ  الصمممياغة إلمممى شمممك  نمممموذ  انحمممدار العتبمممة حسمممب توصمممين دراسمممة 

(Hansen,1996: على النحو التالي ) 
  )3..(....................)()( ,9,8,76, itttitititi qITTXLnR   

 
( مممن خممالل إيجمماد الحممد 3يمكممن أن يممتم تقممدير  مممن خممالل المعادلممة ) γحيممث متغيممر العتبممة 

في هذ  الدراسة يعتبمر معمدالت الضمريبة األدنى لمجموع الخطن في إعادة الترتيب لمتغير العتبة. و 
 ااجمالية كمتغير عتبة. 

( الذي يختلن عمن االختبمار التقليمدي. 3ر االحصائي باختبار المعادلة )وتبدأ الدراسة االختبا
تحمت افتمراض أن الفمرض الصمفري بننممم ال يوجمد تمنثير للعتبمة، فممإن معلممات العتبمة سمتكون غيممر 

، بم  χ2معلومة. وسي دي ذلك إلى عدم إحصاء االختبار التقليدي في توزيي عينة كبيمرة لتوزيمي 
 اسي وغير مماث .باألحرى إلى معيار غير قي

 ( فيما يلي:3وتتمث  الفرضية الصفرية الختبار المعادلة )

𝐻0: 𝛿8 =𝛿9  

، هنمما العالقممات بممين اايممرادات الضممريبية ومعممدل الضممريبة تنخممذ H0إذا كممان ال يمكممن رفممض 
(. ويشير ذلك إلى أنم ال يوجد هناك تنثير للعتبة. فمي المقابم ، 1انحدار خطي كما في المعادلة )

، يشمير ذلمك إلمى أنمم يوجمد هنماك تمنثيرات مختلفمة بمين H0كان يمكن رفمض الفمرض الصمفري  إذا
 كما يلي : F-test. ويمكن اجراء اختبار 𝛿8  ،𝛿9األنظمة

𝐹=𝑅𝑆𝑆0−𝑅𝑆𝑆1(𝛾  )𝜎 2 
مجمموع المرنعمات المتبقيمة لفمرض العمدم والفمرض البمدي ، تمثم  RSS1 و  RSS0حيمث 

 على التوالي.

 قدير :/ نتائج الت6
 نتائج اختبار جذر الوحدة في ظ  وجود انكسار هيكلي : 6/1

تتجممم الدراسممة أوال الختبممار السممكون بممين المتغيممرات والسممعي للتنكممد مممن عممدم وجممود متغيممر 
-augmented Dickey. ولذا يتم عمادة اسمتخدام اختبمارات    I(2)متكام  من الرتبة الثانية 
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Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Elliot, Rothenberg, and Stock 
(ERS),    للتمييمز بمين سمكون االتجماI(0)   وسمكون الفمروI(1)   وتشمير دراسمة .Perron 
إلممى وجممود رابممط قمموي بممين وجممود جممذر الوحممدة فممى سلسمملة زمنيممة ممما ووجممود انكسممار  31(1989)
دة بشممكلم فيهمما، وبالتممالي فممإن االعتممماد علممى اختبممار جممذر الوحمم structural breakهيكلممي 

التقليدي، يعتبر منهجية متحيزة فى اتجا  عمدم رفمض الفمرض الصمفري فمي حالمة احتمواء سالسم  
البيانات على اتجا  ساكن وانكسارات هيكلية. بمعنمى آخمر فمإن السلسملة قمد تكمون سماكنة وتثبمت 

 االختبارات السابقة أن السلسلة غير ساكنة بسبب وجود انكسار هيكلي فى أحد السنوات. 
(  نمماذ  مختلفمة الختبمارات جمذر الوحمدة فمي سالسم  البيانمات (Perron, 1989د قمدم وقم

لجممذر الوحممدة فممي ظمم  افتممراض وجممود نقطممة انكسممار   ADFبتعممدي  اختبممار ديكممى فمموللر المطممور 
Time Break(TB)   فممى بيانممات السلسمملة أي سممنة التغيممر الهيكلممي )أول تمماري  يتغيممر عنممد

 لي نتائج اختبار جذر الوحدة في ظ  وجود انكسار هيكلي :النظام(، ويوضح الجدول التا
 Unit Root with Break test( نتائج اختبار جذر الوحدة 1جدول )

  ADF test results 
 الفرو  األولى المستوى 

 الرتبة
 سنة االنكسار 

Series t-Statistic t-Statistic Break Date 
LnR -0.8924 **-4.748 I(1) 2004 
LnIT -3.5915 ***-6.889 I(1) 1984 
LnDT ***-6.524.   I(0) 2001 
LnG **-4.693   I(0) 1991 
LnU ***-5.481   I(0) 2010 
LnI **-4.647   I(0) 2007 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel. 

 .EViews 10راء هذا التقدير وجميي التقديرات واالختبارات التالية باستخدام الحزمة تم إج -            

( نتممائج اختبممار جممذر الوحممدة عنممد افتممراض  وجممود انكسممارات هيكليممة فممي 1ويوضممح جممدول )
ومعمدل النممو فمي النماتج  DT سالس  البيانات، ومنم يتضح أن كم  ممن معمدل الضمريبة المباشمرة

تعتبممر سالسمم  سمماكنة ومتكاملممة مممن  I ومعممدل التضممخم U عممدل البطالممةوم G المحلممي االجمممالي
علممى التمموالي.  8119، 8111،  1881،  8111فممى أعمموام  Breakالرتبممة صممفر عنممد وجممود 

تعتبممر  ITومعممدل الضممريبة غيممر المباشممرة  Rبينممما كمم  مممن م شممر اايممرادات الضممريبية االجماليممة 
رو  األولممى لهمما، أي أنهمما متكاملممة مممن الرتبممة سالسمم  غيممر سمماكنة، ولكنهمما سممكنت بعممد أخممذ الفمم

 .1891،  8111عام  Beakفى ظ   I(1)األولى 
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 : Threshold (TR)نتائج اختبار نموذ  االنحدار العتبة  6/8/8
حيث أن اختبار جذر الوحدة أثبت وجود انكسارات هيكلية في سالسم  البيانمات، سميكون ممن 

راسة بطريقة المرنعات الصغرى العاديمة. وبالتمالي سمتعتمد غير المنطقي االتجا  لتقدير نموذ  الد
المذي طورتمم    Threshold Regressionهمذ  الدراسمة علمى اسمتخدام نمموذ  انحمدار العتبمة

 ( الختبار مدى تحقق فرضية منحنى الفر في مصر.Hansen , 1996, 2000دراسة )
للتغلب علي المشاك   thresholdلذلك، تتجم الدراسة لالعتماد على منهجية انحدار العتبة 

(. وقمد أجمرت الدراسمة العديمد 3التي ينطوي عليها النموذ  الخطي األول، وذلك بتقدير المعادلمة )
من المحاوالت االحصائية للتغلب علي مشاك  االزدوا  الخطي فمي البيانمات. كمما أنهما اسمتخدمت 

إال إنها نتائجهما جماءت غيمر مقبولمة المتغير الترنيعي لمعدالت الضرائب المباشرة وغير المباشرة، 
 احصائيا على وجم االطال ، لذلك تم استبعاد .

ومن جانب آخر، اتجهت الدراسة الختبار أثر عمدد ممن المتغيمرات المسمتقلة المتعمارو عليهما 
في األدب االقتصادي لتفسير اايرادات الضريبية في مصر، وهي الناتج المحلي ااجممالي ومعمدل 

البطالممممة وعممممدد السممممكان وخدممممة الممممديون الخارجيممممة. إال إن نتممممائج االختبممممارات التضمممخم ومعممممدل 
االحصممائية للمعلمممات المقممدرة أثبتممت عممدم وجممود معنويممة بممين اايممرادات الضممريبية ومعممدل النمممو 
السمكاني وكمذلك الحمال لمتغيمر النماتج المحلمي االجممالي وخدممة المديون الخارجيمة. لمذلك، فقمد تممم 

   للوصول إلى نموذ  مناسب لتقدير العالقة األساسية في الدراسة.استبعادها من التحلي

للعالقة بين اايرادات  thresholdويوضح الجدول التالي نتائج تقدير عدد األنظمة النحدار 
الضريبية االجمالية كمتغير تابي ومعدلي الضرائب المباشرة وغير المباشرة في مصمر خمالل الفتمرة 

(1891-8119: ) 

 Threshold Test( لقيم العتبة Bai-Perronالتتابعي )F-statistic  اختبار  (8جدول ) 
Threshold Test F-statistic F-statistic Value** 

0 vs. 1 * 12.291 36.874 13.98 
1 vs. 2 * 6.398 19.193 15.72 

2 vs. 3 1.138 3.415 16.83 
* Significant at the 0.05 level. 
** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values. 

  Threshold( لقميم العتبممةBai-Perronالتتمابعي ) F-statistic توضمح نتمائج اختبممار 
رفض الفرض الصفري بوجود نظام واحد وأيضا رفمض الفمرض الصمفري بوجمود نظمامين، بينمما تمم 

 قبول الفرض الصفري بوجود ثالثة أنظمة.
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( باسمتخدام نمموذ  انحمدار العتبمة 3ر المعلممات المقمدرة المعادلمة )ويمكن توضيح نتائج تقدي
 كما يلي :

LNTR = (LNDT<-2.516)*(0.102*LNIT + 0.227*LNDT - 0.652) + (LNDT>=-2.516 AND 
LNDT<-2.413)*(1.156*LNIT + 3.017*LNDT + 9.094) + (LNDT>=-

2.413)*(1.491*LNIT + 0.732*LNDT + 4.027) + 1.508*LNI - 0.138*LNU 
النحمدار ذو العتبمة للعالقمة بمين اايمرادات  Hansen( نتمائج تقمدير نمموذ  3يوضح جدول )
فمي مصمر  ITومعمدل الضمرائب غيمر المباشمرة  DTومعدل الضرائب المباشرة TRالضريبية ااجمالية

 (.8119-1891خالل الفترة )

، وذلممك حسممب DTمباشممرة وتوضمح تقممديرات االنحممدار أن متغيمر العتبممة هممو معممدل الضمريبة ال
 ثالثة أنظمة كما يلي : 

(LNDT < -2.516), (-2.516 <= LNDT < -2.413), (-2.413 <= LNDT) 
 Threshold Regims( تقدير معلمات أنظمة معدل الضريبة المباشرة 3جدول )

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 
LnDT < -2.515832 -- 21 obs 

LnIT 0.102 0.630 0.534 
LnDT 0.227 1.044 0.306 

C -0.652 -0.876 0.389 
-2.515832 <= LnDT < -2.412603 -- 8 obs 

LnIT 1.156 7.235 0.000 
LnDT 3.017 2.022 0.053 

C 9.094 2.269 0.032 
-2.412603 <= LnDT -- 9 obs 

LnIT 1.491 8.981 0.000 
LnDT 0.732 1.938 0.063 

C 4.027 5.258 0.000 
R-squared 0.998 

 DTهو معدل الضرائب المباشرة Threshold )*( متغير العتبة 
 .Eviews.10من برنامج Discrete Threshold Regression )**( مخرجات اختبار  

وتوضممح نتممائج التقمممدير أن قمميم األنظمممة لمعمممدل الضممريبة المباشممرة همممي قمميم لوغاريتميمممة،       
إلمى قيمهما األصملية، يتضمح أن قميم العتبمة لمعمدل الضمريبة المباشمرة  وبارجاع القميم اللوغاريتميمة

 %، أي أن األنظمة هي كما يلي:8.1% و9.1هي : 
(DT < 0.081), (0.081 <= DT < 0.090), (0.090 <= DT) 
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( أعال  أنم بينمما كمان معمدل الضمريبة المباشمرة همو متغيمر العتبمة ، يمكمن 3ويوضح جدول )
 تيبية كما يلي :تحديد ثالثة أنظمة تر 

 ( تنثيرات األنظمة الثالثة لمنحنى الفر بمصر )التغير في قيم المعلمات(1جدول )
المتغير 
 التابي

 قيمة معلمة العتبة النظام
معدل الضرائب  

 ITغير المباشرة 
معدل الضرائب 

 DTالمباشرة 

اايرادات 
الضريبية 
 االجمالية

Regim(1) (DT <0.081 ) 1.1 1.8 
 بمعدالت صغيرة زيادات

Regim(2) (0.081 <= DT < 0.090) 1.8 3 
 زيادات متزايدة

Regim(3) ( 0.090 =<DT) 1.5 1.9 
 زيادة متناقصة زيادات متزايدة

% 9.1: هممممو النظممممام الممممذي تقمممم  فيممممم معممممدالت الضممممرائب المباشممممرة عممممن  النظممممام األول
(DT<0.081حيممث تشممير التقممديرات إلممى عالقممة طرديممة ،)  ولكممن بمسممتوى معنويممة ضممعيفة بممين

وكممذا معممدالت  DTونممين كمم  مممن معممدالت الضممرائب المباشممرة  TRاايممرادات الضممريبية ااجماليممة 
، وهو مما يتفمق ممي الجمزء األول ممن فرضميات منحنمى الفمر، حيمث أنمم ITالضرائب غير المباشرة 

فممي معممدل الضممريبة % كمم  زيممادة 9.1قبمم  االنكسممار عنممد العتبممة عنممد المسممتوى الممذي يقمم  عممن 
% ي ثر إيجابا بزيادة بمعمدالت صمغيرة علمى اايمرادات الضمريبية 1المباشرة وغير المباشرة بنسبة 

% علمممى التممموالي. ورغمممم أن متغيمممر العتبمممة همممو معمممدل الضمممرائب 1.1% و1.8ااجماليمممة بلغمممت 
 أعلى.خالل هذا النظام كان   IT، إال إن تنثير معدل الضرائب غير المباشرة DTالمباشرة 

بممين أكثممر مممن أو  DT: هممو النظممام الممذي تنحصممر معممدالت الضممريبة المباشممرة  النظممام الثمماني
، ، حيمث توجمد عالقمة معنويمة (DT < 0.090 => 0.081)%8.1% وأقم  ممن 9.1يسماوي 

وكم  ممن معمدل الضمرائب المباشمرة وغيمر المباشمرة. وجماءت معنويمة  TRبين اايرادات االجماليمة 
، أي أن كمم  زيممادة IT% لمعممدل الضممرائب غيممر المباشممرة 1ة بنسممبة معنويممة هممذ  العالقممة مرتفعمم

سي دي إلى زيادة متزايمدة فمي  IT% في معدل الضرائب غير المباشرة في السنة الحالية 1بنسبة 
%، وهو مستوى يختلن عن مثيلم في النظام األول 1.8مجم  االيرادات الضريبية بمصر بنسبة 

%، 5أما بالنسبة لمعدل الضمرائب المباشمرة، فقمد جماءت بمعنويمة  %.1.1الذي كان ال يزيد عن 
% في معدل الضرائب المباشرة 1%، أي أن ك  زيادة بنسبة 3.1حوالي  DTونلغت قيمة معلمة 

%. أي أن االنتقمال ممن النظمام 3.1بنسبة  TRي دي أيضا إلى زيادة متزايدة اايرادات االجمالية 
 لى انكسار العالقة وتغيير جوهري في هيكلها.األول إلى النظام الثاني أدى ا
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عمن  DT: هو النظام المذي تسماوي أو تزيمد فيمم قيممة معمدل الضمرائب المباشمرة النظام الثالث
8.1( %0.090  =<DT حيث ثبتمت عالقمة معنويمة لكم  ممن معمدل الضمرائب المباشمرة وغيمر ،)

الضمرائب المباشمرة بعمد االنكسمار المباشرة للسنة الحاليمة. وممن المالحمر تراجمي قميم معلممة معمدل 
. أي أن هممذا النظممام 1.9إلممى  3.1الثمماني، حيممث تراجعممت معلمممة معممدل الضممرائب المباشممرة مممن 

%( يحقمممق زيمممادات متناقصمممة فمممي اايمممرادات الضمممريبية ااجماليمممة. فمممي المقابممم  8.1)أعلمممى ممممن 
 .1.5احتفظت معلمة معدل الضرائب غير المباشرة بقيمة مرتفعة عند 

نتائج االنحدار أن المعدل الضريبي األمث  المقترح في هذ  الدراسة همو المعمدل المذي وتشير 
%، وهمو المسمتوى المذي يحقمق أعلمى 8.1% و9.1ينحصر فيم معدل الضرائب المباشرة ما بين 

 زيادة في األإيرادات الضريبية ااجمالية بمصر.
االنكسمار بشمك  واضمح، حيمث  وعليم، فإن تنثير معدل الضرائب المباشرة اختلن خالل فتمرات

 1.93فمي فتمرة النظمام الثماني، ثمم تراجعمت إلمى  3.1، مقاب  1.8بلغت معلمتم في النظام األول 
في فترة النظام الثالث. األمر الذي يفيد انكسار العالقة وتغييرات في هيكلها. كذلك الحال بالنسمبة 

ثم  1.8في النظام األول إلى  1.1من لمعدل الضرائب غير المباشرة، التي تغيرت قيمة معلماتها 
فممي النظممام الثالممث. حيممث أنممم بعممد االنكسممار تنقلممب إشممارة العالقممة لتصممبح عالقممة تزايممد  1.5إلممى 

 متناقص، فك  زيادة في معدالت الضرائب المباشرة تقود إلى زيادة متناقصة في مجم  اايرادات.
 ( كما يظهر بالشك  التالي :8119-1891ويمكن تصوير منحنى الفر بمصر خالل الفترة )

 ( منحنى الفر لييرادات الضريبة ااجمالية منحدرا على معدل الضريبة المباشرة بمصر3شك  )

 
فممي مصممر  TRوبصممفة عامممة تشممير نتممائج التقممدير إلممى أن اايممرادات الضممريبية ااجماليممة 

المعمدل يختلمن حسمب ، إال إن تمنثير همذا  DTحساسة بالدرجة األولمى لمعمدل الضمرائب المباشمرة 
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 (المحور األفقي معدل الضريبة المباشرة)
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ذا كانمت لهمذ  الضمرائب المباشمرة  تمنثيرات واضمحة كمتغيمر عتبمة،  DT األنظمة الثالثمة للعتبمة. وا 
 فإن كال المعدلين المباشر وغير المباشر سيكون لهما تنثيرات متباينة على مجم  اايرادات. 

 Variables Non-Threshold ( تقدير معلمات المتغيرات خار  نموذ  العتبة 5جدول )
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

LnI 1.508 53.559 0.000 
LnU -0.138 -1.083 0.288 

 

( أن 5، يوضممح جممدول )Non-Thresholdأممما بالنسممبة للمتغيممرات األخممرى خممار  العتبممة 
 جاءا بإشارات تتفق مي المنطق االقتصادي، حيث جماء  Uومعدل البطالة I متغيري معدل التضخم

 I %، حيث أن ك  زيادة في معدل التضخم 1متغير معدل التضخم بإشارة موجبة وننسبة معنوية 
%. أمما معمدل البطالمة، فقمد جماءت بإشمارة 1.5ت دي إلى زيادة مجم  اايرادات الضريبية بنسمبة 

سالبة لتدل  على عالقة عكسية، حيث أن ك  زيادة في معدل البطالمة تم دي إلمى تراجمي اايمرادات 
 %.11اجمالية للضرائب، إال إنها جاءت بمستوى معنوية منخفضة تق  عن ا

 تحلي  النتائج : 6/8/3
 أوال : لماذا معدل الضرائب المباشرة هو متغير العتبة بمصر ؟

تثير الدراسة التسا ل حول لماذا معدل الضرائب المباشرة هو متغير العتبة ؟ ويمكن تفسير 
ال في التنثير على اايرادات الضريبية ااجمالية، ألن مصر تتصن ذلك بننم العنصر األعلى احتما

بانخفمماض مسممتويات الممدخول بالقطمماع الحكممومي )علممى األقمم (، وكممذا انخفمماض معممدالت نموهمما 
% خمالل 13سنويا، وأيضا بسبب ارتفاع معدالت التضخم نسبيا، حيث بلمغ فمي المتوسمط حموالي 

المدولي(. وحسمب بيانمات الدراسمة، فمإن متوسمط معمدل العشر سنوات األخيرة )حسب بيانات البنمك 
%، أي أن حجمم االسمتقطاع ممن 9.1الضرائب المباشرة بمصر خمالل العشمر سمنوات األخيمرة بلمغ 

%، في ظ  تزايد معدالت التضخم بمعمدالت أعلمى ممن زيمادة 9.1الدخول غير المتزايدة يص  إلى 
 لدخول.الدخول وأيضا أعلى من حجم االستقطاع الضريبي على ا

 ثانيا : تنثير عالقة انحدار معدل الضرائب المباشرة :
لقد توصلت الدراسة إلى وجود ثالثة أنظمة تحكم تنثيرات التغير في معمدالت الضمرائب علمى 
مجم  اايرادات الضريبية بمصر. ففي النظام األول، عنمدما يقم  معمدل الضمرائب المباشمرة بمصمر 

الضمرائب المباشمرة وغيمر المباشمرة فمي زيمادات بمعمدالت  %، تتسبب الزيادة فمي معمدالت9.1عن 
صغيرة في اايرادات الضمريبية ااجماليمة. أمما فمي النظمام الثماني، عنمدما تسماوي أو تزيمد معمدالت 

%، فإن زيادة كال المعدلين المباشرة وغير المباشرة 8.1% وتق  عن 9.1الضرائب المباشرة عن 
رادات ااجماليممة. أممما فممي النظممام الثالممث، فإنممم عنممدما تزيممد يتسممببان فممي زيممادات متزايممدة فممي اايمم



 د. حسن أمين محمد ....Threshold Regression اختبار فرضية منحنى الفر في مصر باستخدام منهجية 

 
  

324 
 
 

%، فإنهما تتسمبب فمي جعم  كم  زيمادة فمي معمدالت الضمرائب 8.1معدالت الضمرائب المباشمرة عمن 
المباشرة تم دي إلمي زيمادة متناقصمة فمي مجمم  اايمرادات، بينمما أن زيمادة معمدالت الضمرائب غيمر 

 ة في اايرادات الضريبية االجمالية.المباشرة تستمر في تحقيق زيادات متزايد
 ثالثا : تنثير المتغيرات األخرى خار  متغيرات العتبة :

 معدل التضخم : 
بالنسبة لمعدل التضخم، فمإن معمدل التضمخم المرتفمي يجعم  دافعمي الضمرائب أكثمر حساسمية 

دة فمي ألي زيادة في معدالت الضرائب على دخولهم، بشك  يمث  انكسار هيكلمي قموي ممي كم  زيما
معدالت الضرائب المباشرة التي قد تدفي المبعض إلمى رفمض العمم  بمسمتويات المدخول المعلنمة أو 
رنما مغادرة أعمالهم الحالية نتيجة شعورهم بالخسمارة ممن العمم  ودفمي همذ  الضمرائب العاليمة ممن 

 وجم نظرهم. 
 الناتج المحلى االجمالي :

 1139( بلمغ 8119نهايمة فتمرة الدراسمة )رغم أن حجم الناتج المحلي ااجمالي بمصر في 
مليممار جنيممم، مقابمم   311مليممار جنيممم، ونلممغ حجممم اايممرادات الضممريبية المباشممرة فممي نفمم  العممام 

مليمار جنيمم. وحيمث أن معمدل مسماهمة الضمرائب المباشمرة علمى  385إيرادات غير مباشرة بلغمت 
%، حسمب تقمديرات 15ي بنحمو الدخ  واألرناح ممن إجممالي الضمرائب تقمدر علمى المسمتوى العمالم

، كما أن معدل اايرادات الضريبية كنسبة ممن إجممالي النماتج المحلمي بلمغ 38صندو  النقد الدولي
%. وعليممم، كممان مممن المتوقممي أن يصمم  مجممم  11.8حمموالي  8119علممى مسممتوى العممالم فممي 

ة فمي مليمار جنيمم، منهما ضمرائب مباشمر  661الضرائب بمصر حسمب المعمدل العمالمي إلمى حموالي 
 مليار جنيم. 361مليار جنيم، ونحو  889حدود 

األمر الذي يوضح أن مستويات الضرائب غيمر المباشمرة ال تمزال أقم  ممن المسمتوى األنسمب 
حسب المعدالت العالمية، في مقاب  أن معدالت الضمرائب المباشمرة تبمدو أعلمى قلميال ممن معمدالت 

الضرائب المباشرة هي عنصر العتبة بالدراسمة العالمية. األمر الذي يفسر السبب وراء كون معدل 
ألن جمهممور دافعممي الضممرائب أعلممى حساسممية ألي تغييممر فممي معممدالتهم الضممريبية علممى الممدخول 
واألرناح. على العك  معدل الضرائب غير المباشرة التي يراها دافعي الضرائب غير المباشرة أنهما 

 ال تزال عند مستويات مقبولة نسبيا.
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 توصيات :/ النتائج وال9
يشير منحنى الفر إلى العالقة بمين معمدل الضمريبة والمدخ  الضمريبي. ويمثم  معمدل الضمريبة 
العتبة بمثابة النقطة التي عندها ي دي أي انحراو عنها إلى تقلي  اايمرادات الضمريبة. وقمد تنمتج 

نثير مزاحممة اآلثار اايجابية عن توفير الخمدمات العاممة، فمي المقابم  تنمتج اآلثمار السملبية عمن تم
 األنشطة االحتكارية الحكومية.

، قاممت همذ  الدراسمة باختبمار وجمود عالقمة غيمر Lafferووفًقا للنمموذ  غيمر الخطمي لالفرمم 
خطيممة لمنحنممى الفممر بممين معممدل الضممريبة المباشممرة وأيضمما معممدل الضممريبة غيممر المباشممرة ونممين 

 Thresholdمموذ  انحمدار العتبمة اايرادات الضمريبية ااجماليمة فمي مصمر. وتمم االعتمماد علمى ن
Regression ( فمي ضموء طريقمة هانسمينHansen ,1996, 2000 الختبمار تمنثير العتبمة ))
Threshold . 

وتشير نتائج التقدير إلى ثبوت متغير العتبة لمعدل الضرائب المباشرة، بما ي كمد وجمود تمنثير 
لضممريبية ااجماليممة فممي مصممر، بممين معممدل الضممريبة المباشممرة واايممرادات ا Thresholdالعتبممة 

 ( : regimesحسب مراح  )أو ثالثة انظمة 
 ( أنظمة الفر لتنثير معدالت الضرائب المباشرة على اايرادات الضريبية االجمالية بمصر6جدول )

معدل الضرائب   النظام المتغير التابي
 ITغير المباشرة 

معدل الضرائب 
 DTالمباشرة 

اايرادات 
الضريبية 

 ليةاالجما

(DT<0.081) زيادات بمعدالت صغيرة 
(0.081 <= DT < 0.090) زيادات متزايدة 

(0.090 <= DT) زيادة متناقصة زيادات متزايدة 
%، تتسبب الزيادة فمي 9.1في النظام األول، عندما يق  معدل الضرائب المباشرة بمصر عن 

صممغيرة فممي اايممرادات الضممريبية  معممدالت الضممرائب المباشممرة وغيممر المباشممرة فممي زيممادات بمعممدالت
% 9.1ااجمالية. أما في النظام الثماني، عنمدما تسماوي أو تزيمد معمدالت الضمرائب المباشمرة عمن 

%، فإن زيادة كال المعمدلين المباشمرة وغيمر المباشمرة يتسمببان فمي زيمادات متزايمدة 8.1وتق  عن 
تزيمد معمدالت الضمرائب المباشمرة عمن  في اايرادات ااجمالية. أما فمي النظمام الثالمث، فإنمم عنمدما

%، فإنها تتسبب في جع  ك  زيادة في معدالت الضرائب المباشرة ت دي إلي زيادة متناقصة 8.1
في مجم  اايمرادات، بينمما أن زيمادة معمدالت الضمرائب غيمر المباشمرة تسمتمر فمي تحقيمق زيمادات 

 متزايدة في اايرادات الضريبية االجمالية.
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بضمممرورة السمممعي اصمممالح النظمممام الضمممريبي فمممي مصمممر لزيمممادة اايمممرادات وتوصمممي الدراسمممة 
الضممريبية ااجماليممة. كممما توصممي الدراسممة بممالتركيز علممى معممدالت الضممرائب المباشممرة كعتبممة تعممم  
كنقطة انقالب لييرادات الضريبة ااجمالية. كما توصي بنن تحسن مستويات اايمرادات الضمريبية 

قبلة يرتبط بزيادة وتحسن إيرادات الضرائب غير المباشرة أكثر منهما ممن ااجمالية خالل الفترة الم
 8.1% و9.1الضرائب المباشرة. وتوصي الدراسة باعتبار أن معدل الضريبة األمث  ينحصر بين 

% تقممود 8.1لمعمدل الضمرائب، وينبغمي مراعمماة أن زيمادة معمدالت الضمرائب المباشممرة عمن مسمتوى 
 ناقصة في مجم  إيرادات الضرائب بمصر.بشك  أو ب خر إلى زيادات مت

 مالحق الدراسة :
 Discrete Threshold Regression( نتائج تقدير نموذ  1ملحق )

  

Dependent Variable: LNTR 
Method: Discrete Threshold Regression 

Date: 04/24/20   Time: 13:34 
Sample: 1981 2018 

Included observations: 38 
Variable chosen: LNDT 

Selection: Trimming 0.15, , Sig. level 0.05 
Threshold variables considered: LNIT LNDT  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LNDT < -2.515832 -- 21 obs 

    LNIT 0.102 0.162 0.630 0.534 
LNDT 0.227 0.217 1.044 0.306 

C -0.652 0.744 -0.876 0.389 
-2.515832 <= LNDT < -
2.412603 -- 8 obs     LNIT 1.156 0.160 7.235 0.000 

LNDT 3.017 1.492 2.022 0.053 
C 9.094 4.008 2.269 0.032 

-2.412603 <= LNDT -- 9 obs 
    LNIT 1.491 0.166 8.981 0.000 

LNDT 0.732 0.377 1.938 0.063 
C 4.027 0.766 5.258 0.000 

Non-Threshold Variables 
    LNI 1.508 0.028 53.559 0.000 

LNU -0.138 0.127 -1.083 0.288 
R-squared 0.998     Mean dependent var 

 
3.832 

Adjusted R-squared 0.998     S.D. dependent var 
 

1.422 
S.E. of regression 0.071     Akaike info criterion 

 
-2.217 

Sum squared resid 0.136     Schwarz criterion 
 

-1.743 
Log likelihood 53.126     Hannan-Quinn criter. 

 
-2.048 

F-statistic 1484.828     Durbin-Watson stat 
 

1.204 
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 ( ملخص توصين نموذ  انحدار8ملحق )
Discrete Threshold Specification 
Description of the threshold specification used in estimation 
Equation: UNTITLED 
Summary 
Threshold variable: LNDT 
Estimated number of thresholds: 2 
Method: Bai-Perron tests of L+1 vs. L sequentially determined thresholds 
Maximum number of thresholds: 5 
Threshold data values: -2.51583182501, -2.41260298603 
Adjacent data values: -2.54292506737, -2.44612497376 
Thresholds values used: -2.515832, -2.412603 
Current threshold calculations: 
Multiple threshold tests 
Bai-Perron tests of L+1 vs. L sequentially determined thresholds 
Date: 04/24/20   Time: 13:41 
Sample: 1981 2018 
Included observations: 38 
Threshold variable: LNDT  
Threshold varying variables: LNIT LNDT C 
Threshold non-varying variables: LNI LNU 
Threshold test options: Trimming 0.15, Max. thresholds 5, Sig. level 0.05 
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