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مصر: الخسائر المحتملة في اإلیرادات المرتبطة في التالعب بالفواتیر 

 التجاریة
 

 ٢٠١٩یونیو, 
 

 الملخص التنفیذي
 

(وھو آخر عام توفر فیھ البیانات الالزمة  ٢٠١٦یحلل ھذا التقریر إحصاءات التجارة الثنائیة في مصر لعام 
األمم المتحدة (كومترید). سمح التحلیل المفصل لتدفقات التجارة الثنائیة  بنشرھاوالكافیة)، والتي قامت 

المصریة في كومترید إلى حساب ثغرات وفجوات القیمة التجاریة التي تشكل أساًسا لتقدیرات التضلیل 
. تمثل فجوات االستیراد الفرق بین قیمة البضائع التي أبلغت مصر أنھا بالفواتیر التجاریةوالتالعب 

 التجاریین لمصر. وتمثل الشركاءوردتھا من الدول الشریكة لھا وتقاریر التصدیر المقابلة من جانب است
لى أنھ ع شركائھافجوات التصدیر الفرق بین قیمة ما تصفھ مصر بأنھ تم تصدیره وبین ما یشیر إلیھ 

 مستورد.
 

، قدّر التقریر ٢٠١٦كائھا لعام وباإلضافة إلى تحدید الفجوات التجاریة في واردات مصر وصادراتھا مع شر
أیًضا الخسارة المحتملة في اإلیرادات الضریبیة المرتبطة بھذه الفجوات. ویوضح التقریر بأن الخسارة 

. لوضع ھذا ٢٠١٦لعام  ملیار دوالر أمریكي ١.٦المحتملة في اإلیرادات الحكومة المصریة تبلغ حوالي 
المئة من قیمة إجمالي تحصیل اإلیرادات الحكومة المصریة في في  ٤.١ الرقم في السیاق، یمثل ھذا المبلغ

 ٨.٥وبعبارة أخرى، بلغت الفجوة المقدرة في قیمة جمیع الواردات والصادرات المتالعب بھا . ٢٠١٦عام 
ملیار دوالر  ٨٠.٦في المائة من إجمالي تجارة البالد والبالغة  ١٠.٥ملیار دوالر أمریكي، أي ما یعادل 

 .٢٠١٦ام أمریكي في ع
 

بلیون دوالر أمریكي وتتكون من واردات  ١.٦ب تقدر أن اجمالي اإلیرادات المحتمل أنھا ضائعة 
ادات تم فقدانھ من اإلیرأنھ وصادرات التي تم التالعب أو تزویر وثائقھا. ویمكن تقدیر قیمة الجزء المحتمل 

دوالر أمریكي. حیث یمكن تقسیم ھذا بلیون  ١.٢ل  ٢٠١٦الحكومیة نتیجة للتالعب والتزویر الوثائق في 
مالیین دوالر أمریكي)، الرسوم  ٤١٠المبلغ إلى األجزاء التالیة: ضریبة القیمة المضافة غیر المحصلة (

ملیون  ٤٢٨ملیون دوالر أمریكي) وضریبة دخل الشركات غیر المحصلة ( ٣٥٨الجمركیة غیر المحصلة (
ات المحتمل أنھا ضائعة نتیجة التالعب في الوثائق , بلغت اإلیراد٢٠١٦دوالر أمریكي). في عام 

ملیون دوالر أمریكي. یمكن تقسیم ھذا المبلغ إلى أجزاء التالیة: ضریبة دخل  ٤٠٤الصادرات حوالي 
 ٢٢٣ملیون دوالر أمریكي) وضریبة غیر محصلة من مدفوعات اإلتاوات ( ١٨١الشركات غیر المحصلة (

 ).٢جدول رقم ملیون دوالر أمریكي) (انظر إلى ال
 



 
 
 
 
 

 [النص مأخوذ من المخطط الرسوم المعلوماتیة]
 

 ٢٠١٦الخسائر المقدرة في إیرادات الضرائب نتیجة إلى التالعب بالفواتیر التجاریة في مصر، 
 ملیون دوالر أمریكي ٤٢٨ضریبة دخل الشركات غیر المحصلة، 
 أمریكيملیون دوالر  ٤١٠ضریبة القیمة المضافة غیر المحصلة، 

 ملیون دوالر أمریكي ٣٥٨الرسوم الجمركیة غیر المحصلة، 
 ملیون دوالر أمریكي ٢٢٣اإلتاوات غیر المحصلة، 

 ملیون دوالر أمریكي ١٨١ضریبة الدخل غیر المحصلة للشركات، 
 ملیار دوالر أمریكي ١.٢اإلیرادات المفقودة بسبب الواردات الضائعة، 

 ملیار دوالر أمریكي ٠.٤صادرات المتناقصة، اإلیرادات المفقودة بسبب ال
 ملیار دوالر أمریكي ١.٦

التعریفة الجمركیة للحل العالمي المتكامل  . ومعدالتالمرجع: البیانات التجاریة لألمم المتحدة (كومترید)
 للتجارة؛ حیث تم تقریب األرقام.

 
Infographic translation 

US$1.6 billion 
 أمریكيملیار دوالر  ١.٦

Estimated tax revenue loss due to trade misinvoicing in Egypt, 2016 
 ٢٠١٦مصر،  التجاریة فيالخسائر المقدرة في إیرادات الضرائب بسبب التالعب في الفواتیر 

Uncollected corporate income tax, 428 Million dollars 
 أمریكي ملیون دوالر٤٢٨ المحصلة،ضریبة دخل الشركات غیر 

Uncollected VAT 420 Million dollars 
 ملیون دوالر أمریكي٤٢٠ضریبة القیمة المضافة غیر المحصلة 

Lost revenue due to mispriced imports 1.2 billion dollar 
 ملیار دوالر أمریكي ١.٢اإلیرادات المفقودة بسبب سوء التسعیر الواردات 

uncollected custom duty 358 million dollars 
 ملیون دوالر أمریكي ٣٥٨الرسوم الجمركیة غیر المحصلة 

uncollected royalties 223 Million dollars 
 ملیون دوالر أمریكي ٢٢٣اإلتاوات غیر المحصلة 

Lost revenue due to mispriced exports 0.4 billion dollar  
 دوالرأمریكي ملیار ٠.٤إیرادات ضائعة بسبب سوء التسعیر الصادرات 

uncollected income company tax 181 Million dollar 



 ملیون دوالر أمریكي  ١٨١محصلة ضریبة دخل الشركات الغیر 
 
 

أو  للواردات البخس في ِقیَم الفواتیریحدث التضلیل والتالعب في الفواتیر التجاریة بأربعة طرق: 
، البخس في ِقیَم الفواتیر المستوردة أو الصادرات. في حالة للواردات المغاالة في ِقیَم الفواتیرالصادرات، و

قییم السلع تالبخس في ویرجع ذلك إلى بشكل ناقص ضرائب القیمة المضافة والرسوم الجمركیة تحصیل یتم 
(أي عندما تدفع الشركات أكثر مما ھو متوقع  مغاالة في ِقیَم الفواتیر المستوردةعلى فواتیر. عند حدوث 

تكون إیرادات الشركات أقل، مما یجعل مستویات الدخل الخاضعة للضریبة أقل وبالتالي یتم دفع للمنتج)، 
الخاصة بالتصدیر، تحصل الشركة المصدرة على  البخس في ِقیَم الفواتیرضریبة دخل أقل. في حاالت 

 .ة دخل أقلإیرادات أقل مما كان متوقعًا، وبالتالي تبلغ عن دخل للضریبة أقل، وبالتالي تدفع ضریب
 

النظر إلى البخس في ِقیَم من خالل ٢٠١٦یمكن تقسیم إجمالي الثغرات الخاطئة المتعلقة بالواردات في عام 
ملیار دوالر  ٢.٦( مغاالة في ِقیَم الفواتیر المستوردةملیار دوالر أمریكي) و ٣.٢( الفواتیر المستوردة

. تمثل التجاریین وشركائھان ما أبلغت عنھ مصر أمریكي). تمثل ھذه األرقام القیمة المقدرة للفجوة بی
الخسارة المقدرة في اإلیرادات الحكومیة مجموعة جزئیة من ھذه المبالغ وتستند إلى معدالت ضریبة القیمة 

(بحسب بیانات المأخوذة من  ٢٠١٦في المائة)، الرسوم الجمركیة في عام  ١٣.٠( ٢٠١٦المضافة في عام 
 ٢٠١٦الجمركیة للحل العالمي المتكامل للتجارة) وضرائب الدخل على األرباح في عام  معدالت التعریفة

ر التجاریة التالعب في الفواتیفي المائة)، والتي یتم تطبیقھا بعد ذلك على فجوة القیمة. بلغت فجوات  ١٦.٣(
ملیار  ١.٦ت وملیار دوالر أمریكي وذلك بسبب التبخیس في قیمة فواتیر الصادرا ١. ١صادرات إلى لل

دوالر أمریكي بسبب الزیادة في قیمة فواتیر الصادرات. حیث ضرائب دخل الشركات المفقودة في 
من ثم یتم تطبیقھا على مبالغ  في المئة) ٢٠.٠في المائة) وتقدر اإلتاوات ( ١٦.٣تقدر في ( ٢٠١٦عام

 .)٢الفواتیر المصدرة لحساب اإلیرادات الحكومیة المفقودة (انظر الجدول 
 

ملیون دوالر أمریكي من  ٣٥٨وتشمل الدراسة أیضا المزید من التعمق في اإلیرادات الضرائب البالغة 
من خالل  ٢٠١٦عام ل البخس في ِقیَم الفواتیر المستوردةالرسوم الجمركیة التي تُقدر مصر ضیاعھا بسبب 

تجات نظام األمم المتحدة فحص الواردات وفقًا للمجموعات الرئیسیة للسلع كما ھو مدرج بین رموز من
المنسق على مستوى مكون من خانتین. وقمنا بدراسة واردات مصر لتحدید منتجات معینة یمكن أن تكون 

  ).٢(انظر الشكل  ٢٠١٦معرضة بشكل خاص لخطر التالعب بالفواتیر التجاریة في عام 
 

الذین معرضون لخطر كبیر لتحدید شركاء تجاریین  ٢٠١٦وقمنا أیضاً في دراسة واردات مصر في عام 
وكذلك من حیث قیم  بسبب التضلیل التجاري سواء من حیث النسبة المئویة إلجمالي الواردات إلى مصر،

عمالتھا بالدوالر األمریكي من عائدات الجمارك المفقودة. الفواتیر المتساھلة للواردات ھي األكثر عرضة 
ر األمریكي وتتضمن الزیوت األساسیة (نظام األمم خسارة العائد بالقیمة الدوالرفي إلى أن تشكیل خط

) ٨٧ملیون دوالر أمریكي والمركبات (نظام األمم المتحدة المنسق  ٢٠٢.٥) تقدر بمبلغ ٣٣المتحدة المنسق 
ملیون  ١٢.٨) تقدر بمبلغ ٨٤ملیون دوالر أمریكي واآلالت (نظام األمم المتحدة المنسق  ٢١.١تقدر بمبلغ 

ملیون دوالر أمریكي (انظر للشكل ١٢.٣) تقدر بمبلغ ٢حوم (نظام األمم المتحدة المنسق دوالر أمریكي والل
ملیون دوالر  ١٤٥.٦). وشملت البلدان الشریكة المرتبطة بأكبر قیم محتملة للخسائر بالدوالر إیرلندا (٢

ر الشكل ملیون دوالر أمریكي) (انظ ٢٨.٢ملیون دوالر أمریكي) وسویسرا ( ٨٥.٤أمریكي)، والصین (
٣.( 
 



وشركائھا التجاریین،  بالنظر إلى خسائر في اإلیرادات من كال الجانبین: الفواتیر المتساھلة للواردات لمصر
في عام شكلت خطراً كبیراً ) المستوردة من إیرلندا ٣٣نجد أن الزیوت األساسیة (نظام األمم المتحدة المنسق 

تساھلة المرتبطة بواردات الزیوت األساسیة (نظام األمم . تم تسلیط الضوء أیًضا على الفواتیر الم٢٠١٦
محتمل لخسائر في اإلیرادات، باإلضافة إلى أن ما  خطر) من كالً من سویسرا ھولندا ٣٣المتحدة المنسق 

 ).٤یقرب من نصف إجمالي الواردات من الصین معرضة لخطر خسائر في اإلیرادات (انظر للشكل 
 

ات التي یمكن أن تتخذھا مصر على المستوى الوطني والدولي لمعالجة مشكلة بإدراج سلسلة من الخطو نختم
التضلیل والتالعب في الفواتیر التجاریة بشكل خاص ومشكلة التدفقات المالیة غیر المشروعة بشكل عام. 

ثني المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة على مصر لكونھا عضًوا في مجموعة العمل المالي المعنیة ت
جراءات المالیة للشرق األوسط وشمال إفریقیا، وھي ھیئة إقلیمیة لمجموعة العمل المعنیة باإلجراءات باإل

. فیما یتعلق بمسألة الملكیة النفعیة (التي ٢٠١٨التقاریر القطریة في أكتوبر وتقدیمھا  ٢٠٠٩المالیة في مایو 
 ٨٠افحة غسل األموال، أو القانون رقم تتطلب تحدید المالكین الحقیقیین للشركات)، اعتمدت مصر قانون مك

 مصر بأن تنظر في توصي المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة، والذي یتناول الملكیة االنتفاع. ٢٠٠٢لعام 
ألنھ سوف تسمح للسلطات الجمارك جعل تشریعھا الخاص بالملكیة النفعیة جزًءا من قانونھا الجمركي 

ستخدم لتسھیل أي نشاط تجاري غیر المشروع وسوف تعطي للسلطات المصریة بفھم ما إذا كانت حدودھا تُ 
قوة إنفاذ القانون بمسار واضح عند متابعة التحقیقات المتعلقة باالحتیال الجمركي. أما فیما یتعلق بتبادل 

انضمت مصر إلى المنتدى العالمي للشفافیة وتبادل المعلومات لألغراض الضریبیة  المعلومات الضریبیة،
كانت ھناك قیادة واضحة في متابعة  ٢٠١٨، ولكن اعتباًرا من نوفمبر ٢٠١٦دى العالمي) في عام (المنت

التحقیقات المتعلقة باالحتیال الرسوم الجمركیة. تقریر حالة االلتزامات وضع مصر ضمن قائمة "الدول 
ة توصي المنظمیكة. النامیة التي لم یحدد لھا تاریخ بعد" ألول تبادل تلقائي للمعلومات مع الدول الشر

مصر بتحدید موعد للبدء التبادل التلقائي للمعلومات، وأن على مصر نظر في التوقیع  العالمیة للنزاھة المالیة
دولة ملتزمة بتعزیز تعبئة اإلیرادات المحلیة  ٥٥على دعم مبادرة أدیس الضریبیة، مجموعة مكونة من 

 فاءة وفعالیة ألنظمتھا الضریبیة. واستخدامھا بشكل فعال وتحسین عدالة وشفافیة وك
 

 -مصر أیضاً بأن تنظر في اعتماد أداة اإلنترنت الخاصة بھا  المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة كما أن
GFTrade - لبناء نظام یسمح لسلطات الجمارك على  المنظمة العالمیة للنزاھة المالیةھا تالتي صمم

بشكل أفضل خالل حدوث المعامالت والقدرة على اتخاذ الخطوات اكتشاف التالعب بالفواتیر التجاریة 
 التصحیحیة في الوقت المناسب.

 
على الصعید الدولي، المعھد العالمي للنزاھة المالیة یوصي مصر باستخدام نفوذھا الدبلوماسیة في الساحة 

. فقات المالیة غیر المشروعةالدولیة لدعم عدد من مبادرات السیاسة التي تتطلب تعاونًا دولیًا للحد من التد
وأھمیة بذل الجھود الدولیة لزیادة الشفافیة في النظام المالي العالمي، والتدابیر المتعلقة بالحد من سریة 

المالذات الضریبیة والشركات المجھولة والجھود المبذولة للحد من تقنیات غسل األموال. المعھد العالمي 
لعالم باتخاذ خطوات استباقیة لدعم الجھود الدولیة الجاریة بشأن ھذه للنزاھة المالیة یوصي مصر وقادة ا

 القضایا.
 

 اقرأ التقریر الكامل (باللغة اإلنجلیزیة) ھنا.
 


