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 ٢٠١٩یولیو  ١٦

ما لمن یونیو، نشرت المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة دراسة مستفیضة تقدر خسارة مصر  ٢٦في تاریخ ال 
. عبر ٢٠١٦ملیار دوالر أمریكي من عائدات التجارة بسبب التالعب بالفواتیر التجاریة في العام  ١.٦یقارب 

اعتماد التحلیل التفصیلي لقاعدة بیانات "كومترید" التابعة األمم المتحدة، استطاعت مؤسسة النزاھة العالیمة 
من العوائد الحكومیة  % ٤.١ر امریكي، أو ما معدلھ ملیار دوال ١.٦تقییم خسائر العوائد الحكومیة بما یقارب 

. اختتمت مؤسسة النزاھة المالیة العالمیة تقریرھا بتقدیم توصیات ٢٠١٦الكلیة التي تم تحصیلھا في العام 
بضرورة قیام الحكومة المصریة بمبادرات على مستوى السیاسات وذلك على كل من الصعید المحلي والدولي، 

لمالیة غیر المشروعة واستعادة العوائد المالیة التي یتم خسارتھا بسبب التالعب في الفواتیر لوقف التدفقات ا
 التجاریة.   

  
 ما ھو التالعب في الفواتیر التجاریة:

م التجارة العالمیة في سبیل تجنب الرسو استغاللبالتالعب في الفواتیر التجاریة  ھو فعل یقام من خاللھ 
الجمركیة، ضریبة القیمة المضافة، ضریبة الدخل على الشركات، التحایل في الوصول إلى اإلعانات، أو 

. التالعب بالفواتیر التجاریة عندما یقوم طرف من أطراف العالقة إخفاء التدفقات المالیة غیر المشروعة
الكمیة المتاجر بھا، السعر أو نوعیة البضاعة المتاجر بھا. ویمكن أن یأخذ التالعب التجاریة بالتالعب إما ب

شكل من األشكال التالیة: زیادة فاتورة البضاعة المستوردة، تخفیض فاتورة البضاعة المستوردة، زیادة فاتورة 
میة ارة العوائد الحكوالبضاعة المصدَرة، تخفیض فاتورة البضاعة المصدَرة. إن ھذه الممارسات تؤدي إلى خس

 وینتج عنھ تدفقات مالیة غیر مشروعة إلى ومن الدولة بحسب نوع التالعب التجاري المستخدم.  
  

ملیون دوالر من البالستیك إلى مصر، ولكن مصر  ٣على سبیل المثال، تقوم الصین بتقریر شحن ما قیمتھ 
ي. في ھذه الحالة، فأن ھنالك تالعب إما من ملیون دوالر أمریك ٢توثق أنھا استلمت من الصین ما قیمتھ 

المصدر الصیني والذي سیكون قد قام بزیادة قیمة فاتورة الصادرات، وإما أن یكون المستورد المصري قد 
قام بالتالعب بتخفیض قیمة الفاتورة األصلیة. یمكن أن یكون الدافع وراء ھذا ھو القیام بغسل األموال عن 

لشركات لضریبة الدخل. من الممكن تجنب التالعب في الفواتیر التجاریة بسھولة طریق مصر أو لتجنب دفع ا
ة، الدول التجاری، والتي تستطیع تعقب أسعار التجارة في مختلف  GFTradeأدوات مثل استخدامعن طریق 

 مما یمكن مسؤولي الجمارك من التحقق من صحة الفواتیر وقیمتھا بشكل أدق.
 
 

 
 
 
 



 

InfoGraphic translation  
US$1.6 billion  

 ملیار دوالر أمریكي ١.٦
Estimated tax revenue loss due to trade misinvoicing in Egypt, 2016 

 ٢٠١٦بسبب التالعب في الفواتیر التجاریة  في مصر،  الخسائر المقدرة في إیرادات الضرائب
Uncollected corporate income tax, 428 Million dollars  

 ملیون دوالر أمریكي٤٢٨ضریبة دخل الشركات غیر المحصلة ، 
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   

 ملیار دوالرأمریكي ٠.٤إیرادات ضائعة بسبب سوء التسعیر الصادرات 
uncollected income company tax 181 Million dollar  

 ن دوالر أمریكي ملیو ١٨١ضریبة دخل الشركات الغیر محصلة  
  
 المنھجیة: 
  

عبر تحلیل كل المعلومات المتعلقة بالصادرات وكل الشركاء التجاریین مع مصر، باإلضافة إلى تحلیل 
المعلومات المتعلقة بالواردات إلى مصر من خالل منصة "كومترید"، تستطیع المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة 

 توثقھ مصر على أنھ تم استیراده أو تصدیره وبین التقاریر التي یقدمھا الشركاءتقییم حجم الفجوة الكلیة بین ما 
 التجاریین عن ما استیراده أو تصدیره لمصر أو منھا.

  
تقدر المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة أن حجم الفجوة التجاریة بسبب التالعب بالفواتیر على البضائع یساوي 

 ٨٠.٦من قیمة مبادلتھا التجاریة والتي وصلت إلى  %١٠.٥یكي أو ما معدلھملیار دوالر أمر ٨.٥ما مقداره 
. لتقدیر حجم الخسارة في العائدات التي قد تكون مصر قد تحملتھا، ٢٠١٦ملیار دوالر أمریكي  في العام 

رباح، قامت المنظمة العالمیة للنزاھة بتحلیل ضرائب القیمة المضافة القائمة فعلیاً، الجمارك، وتوزیعات األ
وضریبة الدخل للشركات وذلك من خالل تطبیق النسب المتعلقة بكل ضریبة على العملیات التجاریة والتي 
وقع فیھا تالعب بالفواتیر التجاریة، فإن المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة قامت باستنتاج أن مصر خسرت ما 

 .   ٢٠١٦لتجاریة في العام ملیار دوالر أمریكي بسبب التالعب في الفواتیر ا ١.٦قیمتھ 
" HSبعد ذلك، قامت المنظمة الدولیة للنزاھة المالیة بفحص المنتجات بحسب رموزھا على النظام الموحد "

لتقریر المنتجات یكون فیھا التالعب بالفاتورة األكثر تكراًرا، وبالد المنشأ لھذه المنتجات. وكانت النتیجة أن 
كانت الزیوت  -عن طریق تخفیض القیمة الفعلیة للفاتورة-لتالعب بالفواتیر الواردات المصریة األكثر عرضة ل

األساسیة، العربات، األلیات واللحوم. كما كانت كل من أیرلندا، الصین وسویسرا مصدر الواردات األعلى 
 قیمة والتي تم التالعب بفواتیرھا التجاریة عبر تخفیضھا.  

  



 

 العب بالفواتیر التجاریة:خسارة اإلنفاق على التطویر بسبب الت
وھو مبلغ كان  ٢٠١٦دوالر أمریكي والمقدر أنھ تم فقده بسبب التالعب بالفواتیر في العام  ملیار ١.٦إن مبلغ 

 من الممكن إنفاقھ لتمكین مصر من التقدم في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة والمتفق علیھا عالمیاً.
  

ي برنامج األمم المتحدة اإلنمائملیار دوالر أمریكي كان من الممكن إنفاقھ بطریقة مماثلة لما أنفقھ  ١.٦فإن مبلغ 
لھدف التنمیة المستدامة األول  %٣٢صیص ما یعادل بتخ في مصر. سابقاَ، قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

للسلم، العدل وتقویة المؤسسات (  %١٣للعمل المالئم (الھدف الثامن)  %٣٢والمتمثل في محو الفقر، 
للعمل على المناخ، بحیث یتبقى ما نسبتھ  %٥) و ١٥للحق في الحیاة على األرض ( الھدف  %٩)، ١٦الھدف

ملیار دوالر أمریكي كان  ١.٦نمیة المستدامة. إن تخصیص مبلغ إضافي من توزع بین باقي أھداف الت %٩
ملیون دوالر  ٥١٢من الممكن أن یؤدي إلى زیادة میزانیة ھدف التنمیة األول محو الفقر بمبلغ إضافي قیمتھ 

 ملیون دوالر أمریكي ٢٠٨ملیون دوالر أمریكي للھدف الثامن والمتمثل بالعمل المالئم،  ٥١٢أمریكي ، 
ملیون دوالر أمریكي للحق في الحیاة على األرض  ١٤٤)، ١٦للسالم، العدل وتقویة المؤسسات (الھدف 

 ١٤٤) باإلضافة إلى ١٣ملیون دوالر أمریكي للعمل من أجل تحسین المناخ (الھدف  ٨٠) و ١٥(الھدف 
 ملیون دوالر أمریكي أخرى لباقي األھداف.

  
ملیار دوالر أمریكي حیث كان من الممكن أن تتضمن  ١.٦قدر ب  سبل آخرى إلنفاق المبلغ المفقود والم

، قام البنك الدولي بنشر ٢٠١٨التركیز على الجوع، التعلیم، والعمل المالئم بشكل أكبر. في یونیو من العام 
ى "، والذي توصل إلتشخیص أھداف التنمیة المستدامة: حالة جمھوریة مصر العربیةورقة بحثیة بعنوان: " 

أن مصر قد شھدت تحسناً في تسع من مجمل خمس عشر ھدفاً تم التقریر عنھا. ولكن فیما یتعلق باألھداف 
) ٨ھدف ، والعمل المالئم (الالتي لم تحقق تقدم كانت كل من الھدف الثاني ضد الجوع، والرابع المعني بالتعلیم

). كما أشار التقریر إلى ١٢) واالستھالك واإلنتاج المسؤول (الھدف ١١ومدن ومجتمعات مستدامة (الھدف 
"أنھ وبالرغم من أن القضاء على الفقر المدقع كھدف قد تم تحقیقھ من الناحیة اإلحصائیة، إال أن ھنالك أھمیة 

ھؤالء الذین یعیشون تحت مستوى خط الفقر". باألخذ ھذه المخاوف آخذة في التصاعد إلعطاء األولویة ل
بالحسبان، فلقد كان من الممكن لمصر أن تستخدم الموارد التي تم فقدانھا بسبب التالعب بالفواتیر التجاریة، 

ع)، ملیون دوالر أمریكي  (ھدف التنمیة الراب ٧٢٠لزیادة اإلنفاق على التعلیم المالئم بمبلغ إضافي یقدر ب 
)، على الصحة الجیدة ٨ملیون دوالر أمریكي على العمل المالئم والتطور االقتصادي (الھدف  ٣٥٢وبمبلغ 

ملیون دوالر أمریكي إضافي، وعلى المدن والمجتمعات المستدامة (الھدف  ٣٠٤) بمبلغ ٣والرفاه (الھدف 
افي لو توافر وتم إنفاقھ على ھذه ملیون دوالر أمریكي. مثل ھذا المبلغ اإلض ٢٠٨) بمبلغ إضافي قیمتھ ١١

القطاعات المختلفة لكان لھ عظیم األثر على ھؤالء الذین یعانون من الفقر كما كان لیعین مصر على تنفیذ 
 .٢٠٣٠أھداف التنمیة المستدامة قبل الموعد النھائي في 

 
 توصیات المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة السیاسة لمصر

 كن لمصر:على الصعید المحلي، یم
 

التشریع القانوني المصري الذي یعالج التضلیل والتالعب  -زیادة العقوبات على االحتیال الجمركي  ●
 ١١٨. تفرض حالیاً المادة ١٩٦٣المعتمد في عام ٦٦في الفواتیر التجاریة ھو قانون الجمارك رقم 

نوع البضائع. تنص غرامة تعادل ربع الرسوم الجمركیة في حالة تقدیم بیانات خاطئة عن منشأ و
، على أن "تقدیم مستندات للفواتیر الملفقة والمزورة" ھو شكل من أشكال التھریب ١٢٢و١٢١المادتان 

دوالر أمریكي) وال یتجاوز  ٣٠امة ال تقل عن خمسمائة جنیھ مصري (یمكن معاقبتھ بالسجن أو غر
دوالر أمریكي). توصي المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة بتعدیل  ٦٠٠عشرة آالف جنیھ مصري (



 

بحیث تكون العقوبة مساویة لمبلغ الرسوم الجمركیة التي كانت سوف تفقد في حالة عدم ١٢٢المادة 
 وبة إضافیة لتقدیم المستندات المزیفة.دفعھا، باإلضافة إلى عق

 
، أنشأت إدارة الجمارك المصریة نظاًما إلدارة المخاطر ٢٠٠٨في عام  - زیادة الموارد الجمركیة ●

إلى جانب الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة لتبسیط عملیات إعالن البضائع. في حین أن ھذا النظام 
التابعة للمنظمة العالمیة  GFradeن أداة تقییم المخاطر مثل یساعد عملیة اإلعالن عن البضائع، إال أ

للنزاھة المالیة قد تعزز قدرة الحكومة المصریة على منع التضلیل والتالعب في الفواتیر التجاریة في 
من قبل المنظمة العالمیة  GFTradeصمیم المستقبل وبالتالي زیادة اإلیرادات الضریبیة لمصر. تم ت

للنزاھة المالیة من أجل بناء نظام یسمح لسلطات الجمارك على اكتشاف التالعب بالفواتیر التجاریة 
بشكل أفضل خالل حدوث المعامالت والقدرة على اتخاذ الخطوات التصحیحیة في الوقت المناسب، 

فعلي من خالل االعتماد على بیانات األسعار المبلغ مما یسمح بمقارنة األسعار البضائع في الوقت ال
، یمكن لمسؤولي الجمارك اإلبالغ GFTradeعنھا خالل األشھر االثني عشر السابقة. باستخدام 

عن الفواتیر ذات األسعار المرتفعة أو المنخفضة بشكل غیر عادي وسماح لھم بإجراء مزید من 
أن تساعد مصر على منع خسائر اإلیرادات المستقبلیة التحقیق. إن زیادة الموارد الجمركیة یمكن 

بسبب التضلیل والتالعب في الفواتیر التجاریة، ومساعدة البالد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد 
 التدفقات المالیة غیر المشروعة وزیادة میزانیة التنمیة من خالل ھذا النظام.

 
 على الصعید الدولي، تستطیع مصر:

توصي المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة مصر بأن تنظر في جعل تشریعھا الحالي  - الملكیة النفعیة ●
للملكیة النفعیة (من المتطلبات التي یجب الكشف عنھا من قبل األصحاب الحقیقیین للشركات) جزًءا 
من قانون الجمارك الخاص بھا وأن تتخذ خطوات لتشجیع جمیع الحكومات على إنشاء سجالت عامة 

 .الملكیة النفعیة لمعلومات
، أصبحت مصر عضواً في قسم الشرق األوسط وشمال ٢٠٠٩في مایو  - مكافحة غسل األموال ●

إفریقیا في مجموعة العمل المالي، والتي تعمل على مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. تثني 
ات ع جمیع الحكومالمنظمة العالمیة للنزاھة المالیة بمصر التخاذھا ھذه الخطوة، وتوصي مصر بتشجی

على تبني وتنفیذ توصیات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل األموال والتشریعات الحالیة لمكافحة 
 غسل األموال.

، نفذت مصر نظام تقاریر كل دولة على حدة. تثني ٢٠١٨في عام  - تقاریر كل دولة على حدة ●
توصي مصر بتشجیع الحكومات األخرى بمصر على ھذا اإلجراء، و المنظمة العالمیة للنزاھة المالیة

على مطالبة الشركات متعددة الجنسیات باإلفصاح علنًا عن إیراداتھا وأرباحھا وخسائرھا ومبیعاتھا 
 المدفوعة والشركات التابعة لھا ومستویات الموظفین على أساس كل دولة على حدة.

اض شفافیة وتبادل المعلومات لألغرانضمت مصر إلى المنتدى العالمي لل - تبادل المعلومات الضریبیة ●
. ومع ذلك، لم تحدد مصر بعد موعدًا ألول تبادل تلقائي للمعلومات. یوصي ٢٠١٦الضریبیة في عام 

المعھد العالمي للنزاھة المالیة مصر بتحدید موعد وتشجیع جمیع الحكومات على المشاركة بنشاط في 
الضریبیة كما أقرتھا منظمة التعاون االقتصادي  الحركة العالمیة نحو التبادل التلقائي للمعلومات

 والتنمیة ومجموعة العشرین. 
 

ً لدعم مبادرة أدیس ضریبة، التي تدعم الشفافیة واإلنصاف  -مبادرة أدیس ضریبة  مصر لم توقع رسمیا
وقیع على توالكفاءة والفعالیة داخل النظم الضریبیة. یوصي المعھد العالمي للنزاھة المالیة مصر بالنظر في ال



 

مبادرة أدیس ضریبة وتشجیع الحكومات األخرى على أن تحذو حذوھا، في محاولة للحد من التدفقات المالیة 
 غیر المشروعة.

 
 اقرأ التقریر الكامل (باللغة اإلنجلیزیة) ھنا.

 
 
  
  


