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:امللخص
،هدفت الدراسة إلى الكشف عن املشكالت التطبيقية لخضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل في مصر
 وتوصلت الدراسة إلى،مع الوقوف على حجمها الفعلي في املجتمع الضريبي املصري في محاولة القتراح حلول ملواجهة هذه املشكالت
وجود عالقة ذات داللة معنوية بين حجم املشكالت التطبيقية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة
 هناك تمايز في،على الدخل في مصر وبين الحاجة إلعادة ضبط املعاملة الضريبية لها بما يضمن تبسيط وتيسير املحاسبة عنها
 بخضوع أوعية ادخارية بعينها دون غيرها مما ترتب عليه حدوث تشوهات في2014  لسنة53 املعاملة الضريبية في ظل القانون
 كما أن هناك غموض في، وخاصة التي تؤثر الضريبة عليها بالسلب،مناخ االستثمار وخروج بعض صناديق االستثمار من املعادلة
 وتساعد نتائج، والتي أثارت العديد من التساؤالت حول الخضوع واالعفاء2014  لسنة53  ) من القانون10،7 ( بند50 نص املادة
ا
الدراسة كال من املمولين وصانعي السياسات الضريبية في إعادة النظر في خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة من
.عدمه
. الشركة التابعة، الشركة األم، صناديق االستثمار القابضة، أ رباح وتوزيعات صناديق االستثمار:الكلمات املفتاحية
H20 ;H21;H22 :JEL تصنيف
Abstract :
The study aimed to reveal the practical problems of the profit and distribution of investment
funds to income tax in Egypt, Standing on its actual size in the Egyptian tax community in an
attempt to propose solutions to address these problems, The study concluded that there is a
significant relationship between the size of the applied problems resulting from the profit and
distribution of investment funds to the income tax in Egypt and the need to re-adjust the tax
treatment to ensure simplification and accountability. There is a distinction in the tax treatment
under Law 53 of 2014, subject to certain savings vessels exclusively, which resulted in
distortions in the investment climate and the exit of some investment funds from the equation,
especially those that affect tax negatively, There is also ambiguity in the text of Article 50 (10.7)
of Law 53 of 2014, which raised many questions about submission and exemption. The results of
the study help taxpayers and tax policy makers to reconsider whether the profits and dividends of
investment funds are taxed.
Keywords: Dividends and distributions of investment funds, Investment funds holding company,
parent company, Subsidiary.
JEL classification codes: H20 ;H21;H22
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 .Iاإلطار العام للبحث
تمهيد
تحتاج املعاملة املحاسبية والضريبية الحالية ألرباح وتوزيعات صناديق االستثمار إلى إعادة
نظر وتطوير ،ألن هذه امل عاملة غير مناسبة مع طبيعة هذه الصناديق فقد عجزت عن تحقيق أهداف
اإلدارة الضريبية وأهداف املمولين الفتقادها إلى أسلوب تحاسب ضريبي تعالج به مشكلة الوصول إلى
ا
الوعاء الضريبي الخاضع والذى يكون مقبوال من كل من اإلدارة الضريبية ومالك ومستثمري هذه
الصناديق في ظل ا ملتغي رات الكبيرة التي تحيط بتلك الصناديق ،فإذا كانت صناديق االستثمار تمثل
نسبة من املنشآت املتوسطة الحجم ،فإن الباحث يطرح تساؤل وهو كم ستبلغ حصيلتها الضريبية؟
حتى مع خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل بموجب القانون  53لسنة
 2014الذى جاءت نصوصه غامضة أثارت العديد من املشكالت الضريبية واملالية ،كما أن الواقع
العملي أثبت أن هناك العديد من املشكالت التي قابلت ذلك؛ خاصة في ظل افت راض أن املستثمر يلجأ
إلى استثمار أمواله في بعض االستثمارات التي تحقق له مزايا ضريبية.
- 1مشكلة البحث
بلغ حجم املشكالت التطبيقية نتيجة خضوع أرباح صناديق االستثمار للضريبة على الدخل،
مستويات مرتفعة ،مما ترتب عليه ا
وفقا لدراسة سوق املال إحجام صغار املستثمرين عن االستثمار في
صناديق االستثمار لقلة العائد املتوقع ،واملتتبع للمعاملة الضريبية ألرباح وتوزيعات صناديق االستثمار
يجد أن معظم دول العالم ال تقوم بإخضاعها للضريبة(  )Cleartax, 2019؛ حيث تحرص الدول على
ا
جذب وتشجيع استثمارات األفراد والقطاع العائلي ،لكى تساهم وتشارك في دعم النمو االقتصادي بدال
من تكديس األموال كودائع أو خروجها لالقتصاد غير الرسمي ،ويبلغ حجم صناعة صناديق االستثمار
في مصر ،نحو(  60مليار جنيه)  ،تم إعفاء صناديق النقد من الضريبة والتي يبلغ حجم االستثمار
فيها( 52مليار جنيه) بما يعادل  %87من اإلجمالي وتخضع للضريبة بقية الصناديق التي يبلغ حجمها
( )8مليارات جنيه بما يعادل نسبة  %13فقط من االجمالي ،ومن ثم يطرح الباحث تساؤل وهو هل
العائد املتوقع لإلدارة الضريبية من خضوع بقية هذه الصناديق للضريبة يبرر خضوع أرباح صناديق
االستثمار وتوزيعاتها ،خاصة وأن هيئة سوق املال ترى أن استمرار وجود هذه الضريبة سيقوض
ا
سابقا لجذب االستثمار األجنبي ،خاصة أنه ال توجد آلية للمطالبة أو لسداد
الجهود التي بذلتها الدولة
هذه الضرائب (.الجمعية املصرية لألوراق املالية وأخرون)2015 ،
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ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على املشكالت التطبيقية لخضوع أرباح وتوزيعات
صناديق االستثمار للضريبة على الدخل بموجب نص املادة ( )50بند ( )10 ،7من القانون  53لسنة
 ،2014ومحاولة إقت راح حلول لها ،وتتلخص مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما حجم املشكالت التطبيقية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة؟
 ما حجم الن زاعات الضريبية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة؟
 ما هي األسب اب الفعلية لكثرة املشكالت التطبيقية التي أثارها خضوع أرباح وتوزيعات صناديق
االستثمار للضريبة على الدخل بموجب نص املادة ( )50من القانون  91لسنة  2005وتعديالته؟
 ما هي طبيعة املشكالت التطبيقية التي أثارها خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة
على الدخل بموجب نص املادة ( )50من القانون  91لسنة  2005وتعديالته؟ ،وكيف يمكن
معالجتها؟ وما هي الوسائل التي تحد من هذه املشكالت التطبيقية في املرحلة املقبلة؟
 - 2أهداف البحث
 يهدف البحث بشكل عام إلى الكشف عن املشكالت التطبيقية لخضوع أرباح وتوزيعات صناديق
االستثمار للضري بة على الدخل في مصر.
 التعرف على الحجم الحقيقي والفعلي للمشكالت التطبيقية لخضوع أرباح وتوزيعات صناديق
االستثمار للضريبة على الدخل في مصر.
 تقديم التوصيات واملقترحات بالحلول التي تساعد على مواجهة صور وأشكال املشكالت التطبيقية
الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل.
 - 3أهمية البحث
يمكن حصر أهمية البحث بالنقاط التالية:
 إن هذه الدراسة ستقدم أدلة مستمدة من واقع التطبيق في البيئة املصرية عن مدى وجود
مشكالت تطبيقية نتيجة خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل في مصر
بالقانون رقم  53لسنة .2014
 ندرة الدراسات الحديثة التي تهتم باملشكالت التطبيقية لخضوع أرباح وتوزيعات صناديق
االستثمار للضريبة على الدخل في مصر؛ مما يعني وجود حاجة ملحة إلجراء العديد من الدراسات
واألبحاث ،من أجل وضع خب رات الدول ذات السبق في الحسبان ،واالستفادة م نها قدر اإلمكان في
تقليل حاالت الن زاع الضريبي بين املمول واإلدارة الضريبية.
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 تأتي أهمية هذا البحث من حداثة موضوعه ،وكثرة التعديالت على التشريعات املنظمة له،
باإلضافة إلى قلة األبحاث والكتابات املتعلقة باملعالجة املحاسبية والضريبية للمشكالت التطبيقية
لخضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل في مصر.
 ستحاول هذه الدراسة أن تساهم في رفع درجة الوعي الثقافي الضريبي واالستثماري لدى املتداولين
في السوق املالية املصرية؛ باإلضافة إلى توجيه اهتمام املشرع الضريبي إلى أهمية استطالع رأى
انين الضريبية قبل إصدارها.
املحللين املاليين وا ملستثمرين واملسئولين في هيئة سوق املال في القو ِّ
- 4فرضيات البحث
ا
انطالقا من مشكلة البحث وأهدافه فإن فرضيات البحث هي:
 :H1ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين عدم ضبط املعالجة املحاسبية والضريبية لخضوع أرباح
وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل في مصر وبين كثرة الن زاعات الضريبية واألخطاء
التنفيذية الناتجة عن ذلك.
 :H2ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين حجم املشكالت املحاسبية والضريبية الناتجة عن خضوع
أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل في مصر وبين الحاجة إلعادة ضبط املعاملة
الضريبية ألرباح وتوزيعات صناديق االستثمار بما يضمن تبسيط وتيسير عملية املحاسبة عنها.
وللتأكيد فإن تحديد الفرضيات اعتمد بشكل أساس على استقراء ومراجعة االستفسارات الواردة من
املجتمع الضريبي لقطاع البحوث واالتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب املصرية ا لتي تناولت موضوع
الدراسة الشتقاق عدد من املحددات واملقاييس وتوظيفها للتعامل مع كل فرضية .
- 5منهجية البحث
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي  Analytical Descriptive Approachملوضوع
الدراسة ،وهذا املنهج معمول به في كثير من البحوث والدراسات خاصة تلك التي تتناول ظواهر
اجتماعية تتعلق باملمارسات اليومية ،حيث تم إجراء مسح مكتبي لكل ماله عالقة بموضوع الدراسة
في االستفسارات الواردة من املجتمع الضريبي لقطاع البحوث واالتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب
املصرية ،حيث هناك ندرة في الكتابات العربية بالدوريات واملجالت العلمية املتخصصة في هذا
املوضوع ،باإلضافة إلى املنهج االستقرائي حيث اعتمد الباحث على أبحاث ودراسات اإلدارة املركزية
لبحوث ضرائب الدخل ،إضافة إلى الدراسات لدى الجهات ذات العالقة ب املشكالت التطبيقية التي
أثارها خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل في مصر ،مع االستعانة بشبكة
اإلنترنت في الحصول على معلومات تتصل بموضوع البحث ،مع تحليلها ومناقشتها وعرضها بطريقة
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علمية مت رابطة وبما يخدم أهداف الدراسة ثم إسقاط هذه املعلومات النظرية على الواقع العملي
بهدف تحديد التوصيات للحد من مشكالت التطبيق.
- 6خطة البحث
وفقا ألهداف وتساؤالت البحث تم تقسيم البحث على النحو التالي:
ا
 .Iاإلطار العام للبحث ويتضمن عرضا ملشكلة وتساؤالت البحث وأهدافه وأهميته ومنهجية وخطة
البحث.
 .IIدراسة تحليلية لواقع املشكالت املحاسبية والضريبية التي أثارها التطبيق نتيجه خضوع أرباح
وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل ومقترحات حلولها
 .IIIالدراسة امليدانية.
 .IIدراسة تحليلية لواقع املشكالت املحاسبية والضريبية التي أثارها التطبيق نتيجه خضوع أرباح
وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل ومقترحات حلولها
تعتبر صناديق االستثمار من األدوات االستثمارية فى األسواق املالية التي توفر لألشخاص الذين
ال يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة فى سوق األوراق املالية
حيث يقوم بإدارتها مديرين محترفين وظيفتهم إنتقاء األوراق املالية لتكوين املحفظة التى تحقق عوائد
متقاربة من عوائد السوق في ظل السيطرة على مخاطر االستثمار حيث أن خبرة مديرى االستثمار
ومتابعتهم املستمرة للتطورات التى تتأثر بها األسواق املالية تضمن تحقيق عوائد أعلى مما لو قام
املستثمر العادى باستثمار أمواله بنفس) ( ، (Consultants-arcadia, 2019محمد السمان(. )2017 ،
محمود صبح  ( ،)1996 ،محمود صبح)1998 ،
بلغ عدد صناديق االستثمار في مصر عدد  74صندوق استثمار تم إنشائها منذ صدور قانون
سوق رأس املال رقم  95لسنة  ،1992وعلى املستوى العالمي وصل عدد صناديق االستثمار نحو 56
ألف صندوق استثماري على مستوى العالم ،وعلى املستوى االقليمي وصل عدد الصناديق 239
صندوق استثمار عام  ،2010في حين تجاوزت األصول التي تديرها صناعة صناديق االستثمار الهندية
 25تريليون يورو ،في  31أغسطس ( 2018حسين األسرج)Surajit Dasgupta, 2018 ( ،)36 ،2002 ،
ونستعرض هنا املشكالت التطبيقية التي أثارها القانون  91لسنة  2005وتعديالته بالقانون  53لسنة
 2014والتي أخضع فيها أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل.
 .1املشكالت املحاسبية والضريبية املثارة في ظل القانون  91لسنة  2005قبل التعديل بالقانون
 53لسنة :2014
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ا
أ) لم يتم التعرض للموقف الضريبي لألرباح الناتجة عن ال قيمة االستردادية لوثائق االستثمار -طبقا
لنص املادة ( )50بند( )7من القانون  91لسنة  – 2005ومن ثم دفعت الالئحة التنفيذية للقانون ألن
تتزيد وتتناول إعفاء هذه األرباح ولكنها لم تتعرض للخسائر الناتجة عن القيمة االستردادية للوثائق،
ا
مما جعل البعض يعتقد بعدم السم اح بخصمها أو ترحيلها لسنوات تالية وذلك طبقا ملبدأ أن كل غنم
يقابله غرم ( .نرمين عباس.)2015 ،
ب) احتوت املعالجة الضريبية التي كانت تعتمدها مصلحة الضرائب املصرية لألرباح الناتجة عن
القيمة االستردادية لوثائق االستثمار املحلية املنشأة وفقا ألحكام قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة
 1992على تفاصيل كثيرة كانت على النحو التالي( :اإلدارة املركزية لبحوث ضرائب الدخل ،بحث رقم
 352في )2014/4/14
ا
ا
ا
 بالنسبة للشخص الطبيعي املقيم ويزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا وحيث تدخل قيمة وثائق
االستثمار ضمن استثماراته فأن األرباح الناتجة عن القيمة االستردادية للوثائق تخضع الضريبة،
كما أن الخسائر الناتجة عنها تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم ،حيث إن اإلعفاء مقصور على
التوزيعات على وثائق االستثمار وعلى ناتج التعامل في األوراق املالية املقيدة في سوق األوراق املالية
املصرية.
ا
ا
ا
 أما بالنسبة للشخص الطبيعي املقيم الذي ال يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا وكذلك الشخص
الطبيعي غير املقيم فإن األرباح الناتجة عن االسترداد ال تخضع للضريبة لعدم وجود نص يخضعها
للضريبة.
 بالنسبة للشخص االعتباري املقيم والشخص االعتباري غير املقيم الذي له منشأة دائمة في مصر
فإن األرباح الناتجة عن القيمة االستردادية للوثائق تعفى طبقا لنص املادة ( )55من الالئحة
التنفيذية للقانون ،والخسائر ليست تكاليف ُتخصم.
 بالنسبة ا لشخص االعتباري غير املقيم وليس له منشأة دائمة في مصر فال تخضع األرباح الناتجة
عن االسترداد بالنسبة له للضريبة في مصر لعدم وجود نص بإخضاعها.
ج) املعاملة الضريبية لألرباح الناتجة عن القيمة االستردادية لوثائق االستثمار في صناديق االستثمار في
الخارج بالنسبة ل لشخص الطبيعي املقيم ،فإنه ال تخضع األرباح الناتجة عن القيمة االستردادية
لوثائق االستثمار في صناديق االستثمار في الخارج للضريبة في مصر سواء كان هذا الشخص الطبيعي له
نشاط تجارى أو صناعي أو لم يكن له نشاط تجارى أو صناعي باعتبار أن مصدر الدخل في الخارج،
حيث أن املادة ( )6من القانون رقم  91لسنة  2005قبل التعديل تقض ى بفرض الضريبة على
األشخاص الطبيعيين املقيمين وغير املقيمين بالن سبة لدخولهم املحققة في مصر من املرتبات وما في
حكمها والنشاط التجاري أو الصناعي والنشاط املنهي أو غيرالتجاري والثروة العقارية ،والتساؤل في هذه
الحالة هل هذه املعاملة من شأنها تحقيق املساواة بين املستثمر األجنبي واملستثمر املحلى املصري؟
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د) جاءت محاسبة ضريب ية مختلفة ألرباح وتوزيعات صناديق االستثمار بموجب القانون  101لسنة
 2012في املادة  50بند( )7من القانون  91لسنة  2005والتي كان التطبيق من قبل اإلدارة الضريبية
كالتالي( :قطاع البحوث واالتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب املصرية بحث رقم  543في )2014/6/2
ا
 تعفى من الضريبة دون غيرها -أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار املنشأة وفقا لقانون سوق رأس
املال الصادر بالقانون رقم  95لسنة  1992التي يقتصر نشاطها على االستثمار في األوراق املالية ،وعلى
ذلك إذا استثمرت هذه الصناديق أموالها وأصولها في غير االستثمار في األوراق املالية كاالستثمارات
ا
العقارية مثال أو غيرها فإنها تخضع للضريبة.
 يعفى عائد السندات املقيدة في جداول البورصة سواء الرسمية أو غير الرسمية دون سندات الخزانة
ا
العامة فإنها خاضعة للضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية طبقا لنص املادة ( )58من القانون 91
لسنة  ،2005والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ،هل سرعة تغيير القوانين الضريبية على هذا النحو
من شأنه أن يحقق االستقرار ويساهم في تحسين مناخ االستثمار املرغوب؟!
 .2املشكالت املحاسبية والضريبية املثارة بعد تعديل القانون  91لسنة  2005بالقانون  53لسنة
2014
أ) تجاهل املشرع الضريبي آلراء هيئة الرقابة املالية التي أوصت بعدم خضوع توزيعات األرباح لصناديق
االستثمار لسابق خضوعها للضريبة من قبل الشركات املصدرة لها ،كما أنه ليس هناك دراسة واضحة
ودقيقة ألثر هذه الضريبة على قرارات االستثمار وقرارات التمويل.
ب) التمايز في املعاملة الضريبية في ظل القانون  53لسنة  2014بخضوع أوعية ادخارية بعينها دون
غيرها ،وعدم عدالة حتى بين املستثمر املحلى واملستثمر األجنبي؛ مما ترتب عليه حدوث تشوهات في
مناخ االستثمار وخروج بعض الصناديق التي تؤثر الضريبة عليها بالسلب من املعادلة( ميسون علي
حسين ،)2013،السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل في ظل خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار
للضريبة على الدخل بموجب القانون  53لسنة  2014سيستمر املستثمر الصغير في االستثمار في هذه
الصناديق أم أنه من األفضل له أن يتحول إلى استثمارات أخرى كاالستثمار في أحد املشروعات
الصغيرة؟ أو أن يتحول إلى أوعية استثمارية آخري غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها وما أثر ذلك على
املساهمة في تأسيس الصناديق الجديدة؟ وماهي الغاية من وراء عدم تحقيق املساواة بين املستثمر
األجنبي واملستثمر املحلى في سعر الضريبة؟
ج) أثار النص الغامض للمادة  50بند (  ) 10،7من القانون  53لسنة  2014العديد من املشكالت
التطبيقية والعديد من التساؤالت حول الخضوع واالعفاء كما يلى  (:دراسة معدة بواسطة الجمعية
املصرية لألوراق املالية ،والجمعية املصرية إلدارة االستثمار ،والجمعية املصرية لالستثمار املباشر،
والجمعية املصرية لدراسات التمويل واالستثما ر ،والجمعية املصرية لخب راء االستثمار ،والشعبة العامة
لألوراق املالية باتحاد الغرف التجارية ،ومكتب أرنست آند يونج ،ومكتب برايس ووتر هاوس كوبرز،
)2015
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 خضوع األرباح الرأسمالية لصناديق االستثمار في األوراق املالية ترتب عليه قيام صناديق االستثمار
بتقييم االستثم ا ات واألوراق املالية بالعملة األجنبية ،ا
ا
يوميا في حين أن
طبقا لألسعار املعلنة
ر
مصلحة الضرائب املصرية تصدر أسعار العملة بمتوسط سعر العملة ،ما ينتج عنه فروق ربح أو
خسائر ،ومن ثم تحميلها على حملة الوثائق وقتها.
 خضوع األرباح الرأسمالية لصناديق االستثمار في األوراق املالية ما عدا عائد االستثمار في صناديق
االستثمار النقدية وعائد السندات املقيدة في جداول البورصة الرسمية ،سيترتب عليه أن تقوم
صناديق االستثمار بتحديد سعر األسهم املقيدة في البورصة ا
يوميا ،على أساس متوسط السعر ،في
حين أن القانون حدد سعر األسهم املتداولة في البورصة ،على أساس سعر االقتناء ،مما سوف
يؤدى عند املحاسبة الضريبية إلى وجود فروق في الضريبة ،وهنا تبرز مشكلة من يتحمل هذا الفرق
في ظل وجود حملة وثائق قاموا باالسترداد في السابق قبل نهاية السنة املالية ،وحملة وثائق جدد
وقت إعداد اإلقرار الضريبي ،وبالتالي يتحمل حامل الوثيقة الجديد الذي قام باالستثمار في هذا
الوقت ا
عبئا ليس له عالقة به (.اإلدارة املركزية لبحوث ضرائب الدخل ،بحث وارد من شركة مصر
للمقاصة واإليداع والقيد املركزي برقم 557في ( ،) 2015/6/11جريدة املحاسبين  1أكتوبر .)2015
 بالنسبة ملشكلة التمييز في املعاملة الضريبية للتوزيعات النقدية بإدراج التوزيعات ضمن الوعاء
ا
مستثمرا ،وال تتجاوز حصة مساهمته  ،%25فإن هذا األمر ال
الضريبي العام ،في حال كون املساهم
يتماش ى مع التطبيقات الدولية ،أو نظم وقوانين سوق املال املصرية من عدة نو ٍاح ،من بينها أن
تحميل صغار ا ملستثمرين أعباء إضافية ال تتماش ى مع الفلسفة العامة التي ابتغاها القانون لفرض
الضريبة ،بحيث يزيد معدل الضريبة على صغار املستثمرين مقارنة بالكبار ،كما أن الضريبة
ستؤدى لهروب املستثمرين من قطاع صناديق االستثمار( نرمين عباس  ،2015 ،ص)4
 خضوع األرباح الرأسمالية لصناديق االستثمار في األوراق املالية ال يتماش ى مع مفهوم «الضريبة
املقطوعة» التي بنى عليها امل شرع الضريبي فلسفة القانون رقم  91لسنة .2005
 سيترتب على فرض الضريبة على توزيعات األرباح لصناديق االستثمار بهذه الكيفية حدوث ظاهرة
«التخلص من عبء الضريبة» ،لدى املستثمرين؛ رغم أنها ضريبة دخل.
 خضوع توزيعات صناديق االستثمار في األوراق املالية التي يقل استثماراتها في األوراق املالية عن
 %80مع انطباق ذلك على توزيعات صناديق االستثمار القابضة ،سيكون له أثر على التنمية
واالستثمار وكذلك أثر مالي على تحول السياسة االستثمارية م ن تنويع املنتجات والخدمات
والقطاعات إلي سياسة التركز في نوع واحد أو اثنين فقط من هذه الصناديق التي تتمتع باإلعفاء
الضريبي دون غيرها؟ ،كما أن تلك الضريبة ستتسبب ا
أيضا في تقليص حجم التوزيعات من جانب
ا
الشركات وإضعاف الجاذبية االستثمارية للشركات التي تقوم بإجرا ء توزيعات أرباح ،فضال عن أن
الشركات القابضة ستعاني أكثر من االزدواج الضريبي إن وجدت عدة طبقات من الشركات التابعة
داخل هيا كلها بشكل سيؤدى لهجرة الكيانات االقتصادية القائمة إلى دول أخرى أكثر عدالة ،ويقترح
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أنه من األحرى باملشرع أن يجعل اإلعفاء على وجه العموم أسوة بتجارب الدول الناجحة في هذا
املجال بإعفاء عوائد صناديق االستثمار دون تحديد مثل هذه النسبة.
 خضوع أرباح فروق إعادة التقييم لألوراق املالية للضريبة رغم أنها أرباح غير محققة ،وترحيلها في
ا
ا
ضريبيا،
حال تكبد خسائر ضريبية في نهاية العام ملدة  3سنوات سيؤدى إلى تحقيق الصندوق وفرا
لن يتمتع به حامل الوثيقة الذي استرد وثيقة االستثمار خالل العام.
 نص املادة ( )50بند ( )10 ،7من القانون رقم  53لسنة  2014بوضعها الحالي لم يوضح املوقف
بالنسبة للمعالجة الضريبية لألرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات املتاجرة في السندات وأذون
الخزانة وكذلك لم يوضح املوقف الضريبي ألي إيرادات أخرى للصندوق مثل عموالت االكتتاب
واالسترداد  ،ومن ثم يجب تعديل النص لتوضيح ذلك.
 نص املادة بوضعها الحالي لم يوضح من يتحمل من حملة الوثائق فروق الفحص الضريبي عند
فحص صندوق االستثمار بعد عدة سنوات ،وكذلك الفروق الضريبية الناتجة عن سعر االقتناء
الذى تحدده شركة مصر املقاصة ،ومتوسط سعر االقتناء الذى تقوم صناديق االستثمار
باحتسابه (.اإلدارة املركزية لبحوث ضرائب الدخل استفسار وارد من الشركة املصرية لالستعالم
االئتماني ،برقم  176بتاريخ )2014/2/20
 إن تطبيق الضريبة سيؤدى إلى تحمل الصناديق املتوازنة أعباء ضريبية مرتفعة للغاية أسوة بباقي
جزءا ا
نظرا ألن اإليرادات األخرى ،التي تمثل ا
أنواع الصناديق ا
كبيرا من إيراداتها وتتمثل في العائد على
الودائع وأذون وسندات الخزانة ستخضع بالسعر العام.
 يترتب على خضوع حاملي وثائق صناديق االستثمار للضريبة مرتين ،في مقابل خضوع الشخص الذي
يستثمر في األوراق املالية مباشرة للضريبة على التوزيعات فقط ،أثر سلبي على االستثمار في
صناديق االستثمار.
 يجب تشجيع االستثمار طويل األجل من خالل إعفاء األرباح التي تتحقق من التعامل الذى يتم
بعد سنة من االكتتاب في الوثائق ،بحيث يتم إخضاع األموال الساخنة  Hot Moneyللضريبة ألن
ا
ذلك يساعد في الحد من عمليات املضاربة في البورصة ،أيضا على املشرع أن يقوم بإلغاء الضريبة
على توزيعات الصناديق لحملة الوثائق ألنها تعتبر توز ا
يعا من األرباح نفسها التي تم احتساب ضرائب
عنها على عدة مستويات (.اإلدارة املركزية لبحوث ضرائب الدخل ،بحث وارد من صناديق استثمار
البنك التجاري الدولي ،برقم 360بتاريخ  ،)2015/4/21وعند توزيع الشركة حقوق اكتتاب في
زيادة رأس املال على مساهميها ،فإن األمر يؤدى الختالف التكلفة التاريخية لألسهم األصلية وضرورة
توزيع جزء من تكلفة األسهم األصلية على هذه الحقوق وهو ما يستدعى تعديل أنظمة مصر
املقاصة ألن هذا التعديل لم ينتج عن عمليات شراء ،وإنما توزيع لحقوق اكتتاب مجانية وعندما
تباع هذه الحقوق ،فإن عدم التعديل يؤدى لتحمل ضريبة أكبر ألن كامل ثمن البيع قد يعتبر ر ا
بحا
أسماليا ،و ا
ا
أيضا فإن االكتتاب يكون مقابل دفع قيمة اضافية لزيادة رأس املال تتحول بعده هذه
ر
22

د .سامي محمود عبد الحميد مراد كليات بريدة األهلية القصيم السعودية

الحقوق إلى أسهم ،كما أن سداد هذه القيمة ال يتم في البورصة ،بل في البنوك التي تتلقى االكتتاب
ا
بعيدا عن شركة مصر املقاصة.
 أظهر التطبيق ا
عددا من العقبات الخاصة بتعامالت املستثمرين األجانب (:اإلدارة املركزية لبحوث
ضرائب الدخل ،بحث رقم  377بتاريخ )2015/4/27
 أ -هناك ضرورة ألن يتم الخصم بالنسبة لتعامالت املستثمرين األجانب على أساس متوسط عمليات
اليوم الواحد ،وليس على أساس احتساب ناتج كل عملية على حدة.
 ب -طول فترة رد فائض التسويا ت للمستثمرين األجانب من خالل أمناء الحفظ املسجل لديهم،
باإلضافة ملشكالت املطالبة باملستحق من الضريبة.
ج -أغلب تعامالت املستثمرين األجانب بالبورصة املصرية ،تتم عن طريق الشراء باسم شركة الوساطة
األجنبية  ،Street Nameوهو نظام متبع في كل األسواق العاملية ،وبالتالي فإن احتساب ضريبة األرباح
ا
الرأسمالية على العميل النهائي مستحيلة فنيا ،لوجود عمالء متعددين في كل عملية منفذة.
د -عند إعطاء أمر بيع لعدد كبير من األسهم يتم التنفيذ ألكثر من مشتر في عدد قد يكون ا
كبيرا من
عمليات التداول خالل ذات الجلسة نفسها ،وفى نهاية اليوم يصدر سمسار البائع فاتورة واحدة
مجمعة لكل هذه العمليات بإجمالي عدد األسهم املبيعة ومتوسط سعر التنفيذ ،ولكن شركة مصر
املقاصة ال تلتفت لهذا ،وتقوم باملحاسبة على كل عملية على حدة ،مما يعنى إمكانية تكبد بعضها
خسائر وأخرى تحقيق أرباح كما تخصم الضرائب على املستثمر األجنبي عن العمليات الرابحة فقط،
دون االلتفات للعمليات الخاسرة.
هـ -تأخر استعادة األجانب للمبالغ املستقطعة ،واملحتفظ بها ،لدى شركة مصر املقاصة ألشهر يكبد
خسائر غير مبررة ،ويضيع ف ا
رصا بديلة لالستثمار.
ويرى الباحث أنه كان األولى باملشرع الضريبي إعفاء صناديق االستثمار في األوراق املالية من الضريبة،
أسوة بالعديد من دول العالم ،مع وضع نظام ضريبي منفصل لصناديق امللكية الخاصة والعقارية ،وفى
حال اإلصرار على فرض الضريبة ،فإنه يفضل أال يتم فرضها على الصناديق ،وإنما يتم تطبيق ضريبة
أرباح رأسمالية على حملة الوثائق على الفرق بين متوسط تكلفة شراء الوثيقة وسعر بيعها مثل أي
ورقة مالية أخرى ،ويتم ذلك من خالل البنوك مباشرة عند االسترداد.
 .IIIالدراسة امليدانية
.1منهجية الدراسة:
يتبع الباحث املنهج الوصفى التحليلى لوصف الظاهرة وتحليل متغي راتها وقياسها وتحليل االستبانة التي
وزعت على العاملين بصناديق االستثمار ببنك مصر والبنك األهلى بمحافظة القاهرة الكبرى وكذلك
العاملين بمأموريتى كبار ومتوسطى املمولين الذين يقومون باملحاسبة الضريبية لهذه الصناديق.
 .2مجتمع وعينة الدراسة:
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دراسة الحالة املصرية -

يتكون مجتمع الدراسة من املسؤولين عن إعداد الحسابات ومسئولى الضرائب بالصناديق االستثمارية
في بنك مصر والبنك األهلى بمحافظة القاهرة الكبرى وكذلك املسؤولين عن املحاسبة الضريبية لهذه
ا
الصناديق بمأموريتى متوسطى املمولين وكبار املمولين ،ونظرا لعدم توافر إطار معاينة يشمل جميع
أفراد مجتمع الدراسة ،تم استخدام أسلوب املعاينة امليسرة؛ حيث تم توزيع عدد  125استبانة ألفراد
مجتمع الدراسة املسؤولين عن إعداد الحسابات ومسئولى الضرائب الصناديق االستثمارية بالبنوك
والعاملين بمأموريتى متوسطى املمولين وكبار املمولين ذوى الصلة بمحاسبة هذه الصناديق محل
العينة وذلك بالتساوى بينهما ،وتم استرجاع ( )102استبانة صالحة للتحليل.
 .3أداة الدراسة:
استخدم الباحث االستبانة أداة الدراسة ،والتي تتكون من قسمين :القسم األول البيانات الشخصية،
والقسم الثانى بيانات الدراسة من خالل محورين كما يلى:
املحور األول :يقيس حجم الن زاعات الضريبية واألخطاء التنفيذية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات
صناديق االستثمار للضريبة.
املحور الثانى :يقيس حجم املشكالت التطبيقية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار
للضريبة.
.1.3الصدق والثبات ألداة الدراسة
يقصد بصدق االستبيان أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،وقد قام الباحث بالتأكد من
صدقها وثباتها من خالل إيجاد اختبار ثبات ألفا كرونباخ ،للتحقق من ثبات فقرات االستبانة على
نطاق أبعادها الفرعية والنتائج كما يلى:
جدول ( )1يوضح معامالت ثبات ألفا كرونب اخ ملحاور وأبعاد والدرجة الكلية الستبانة الدراسة
املحور األول :حجم النزاعات الضريبية واألخطاء التنفيذية الناتجة عن خضوع أرباح
وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة.
*حجم النزاعات الضريبية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثم ار للضريبة.
املحور الثانى :حجم املشكالت التطبيقية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق
االستثمار للضريبة.
* حجم املشكالت التطبيقية واألخطاء التنفيذية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات
صناديق االستثمار للضريبة.
االستبانة

ألفا كرونباخ

عدد
العبارات
6

0.85

15

0.87
0.92

يالحظ الباحث من خالل الجدول رقم ( )1أن قيم ألفا كرونباخ ملحاور أبعاد والدرجة الكلية
لالستبانة تت راوح ما بين ( 0.85إلى  )0.92وهى جميعها قيم >  0.70وهذه القيم مرتفعة تعكس ثبات
أداة الدراسة.
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 .4اإلحصاء الوصفى ألداة الدراسة
استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماس ى  Likert Scaleلتحديد درجة املوافقة على عبارات
ا
االستبانة ،ولتحديد درجة ممارسة كل فقرة وفقا للمتوسط الحسابى للمقياس الخماس ى تم استخدام
الجدول التالى:
جدول رقم ( ) 2يوضح املتوسطات الحسابية لفئات املقياس الخماس ى
مستوى املمارسة
ضعيف جدا
ضعيف
متوسط
جيد
جيد جدا

املتوسط املرجح
ا إلى < 1.8
 1.8إلى < 2.6
 2.6إلى < 3.4
 3.4إلى < 4.2
 4.2إلى 5

كما قام الباحث بحساب املتوسط الحسابى واإلنحرافات املعيارية ،واألوزان النسبية ،وذلك
لتحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة عن تساؤالتها اآلتية:
السؤال األول :ما حجم النزاعات الضريبية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار
للضريبة.
جدول ( )3يوضح املتوسط الحسابى واإلنحراف املعيارى والوزن النسبى لحجم الن زاعات
الضريبية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة.
مضمون العبارة

املتوسط
الحسابى

اإلنحراف
املعيارى

الوزن
النسبى

مستوى النزاعات
الضريبية

ترتيب
االهمية

3.66

1.17

0.72

متوسط

5

1.17

0.74

كبير

4

1.04

0.80

كبير

1

1.32

0.66

متوسط

6

1.25
1.07

0.75
0.78

كبير
كبير

3
2

- 1خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة ال يساهم في دعم
منظومة االمتثال الضريبى.
- 2خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة ال يساهم في دقة 3.76
اإلبالغ في اإلقرارات الضريبية.
- 3خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة ال يساهم في 4.04
سالمة قاعدة دافعى الضرائب على كافة أنواع صناديق االستثمار
 - 4خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة ال يساهم في 3.30
سداد االلتزامات الضريبية في الوقت املحدد
3.80
 - 5ال يوجد إجراءات مستقلة وسهلة لحل النزاعات الضريبية.
 - 6يوجد كثير من النزاعات الضريبية التي ما زالت عالقة منذ صدور 3.92
القانون ،ولم تنتهي ملفاتها ممـا يعرض خزينة الدولة لخسارة كبيرة،
وفقدان ثقـة املكلـف باإلدارة الضريبية.

يالحظ الباحث من خالل الجدول رقم ( ) 3أن املتوسط الحسابى لحجم الن زاعات الضريبية
الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة يت راوح بين ( 3.30إلى  ،)4.04كما أن
املستوى العام لحجم الن زاعات الضريبية الناتجة عن خضوع أرياح وتوزيعات صناديق االستثمار فهو
مستوى كبير يدل على عدم توفيق املشرع الضريبى في خضوعها للضريبة ،ومن ثم رفض فرض العدم
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والذى ينص على " ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين عدم ضبط املعاملة الضريبية لخضوع أرباح
وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل في مصر وبين كثرة الن زاعات الضريبية واألخطاء
التنفيذية الناتجة عن ذلك" وقبول الفرض البديل بوجود عالقة.
السؤال الثانى :ما حجم املشكالت التطبيقية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق
االستثمار للضريبة؟
جدول ( )4يوضح املتوسط الحسابى واإلنحراف املعيارى والوزن النسبى لحجم املشكالت
التطبيقية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة.
مضمون العبارة
- 1جاء نص خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة غير
واضح وبه غموض كبير.
- 2لم يراعى املشرع في املعاملة الضريبية عدم وجود تمايز بخضوع أوعية
إدخارية بعينها دون غيرها .
 - 3لم يراعى املشرع في عملية الخضوع العدالة بين املستثمر املحلى
واألجنبى ،مما ترتب عليه حدوث تشوهات في مناخ االستثمار أو خروج
بعض الصناديق من املعادلة.
- 4أثار النص الغامض للمادة  50بند ( ) 10 ،7من القانون  53لسنة
 2014العديد من املشكالت التطبيقية والعديد من التساؤالت حول
االوعية الخاضعة واملعفاة.
ال يوجد تحديد واضح لكيفية تقييم االستثمارات واألوراق املالية
بالعملة األجنبية سواء كان بالسعر الجاري أم متوسط سعر العملة.
- 6خضوع أوعية استثمارية بعينها وإعفاء عائد صناديق االستثمار
النقدية وعائد السندات املقيدة في جداول البورصة الرسمية سيترتب
عليه ممارسات غير عادلة تؤدى إلى وجود فوق ضريبية يتحملها حامل
الوثيقة الجديد.
- 7تحديد العبء الضريبى بناء على حصة املساهم إذا تجاوزت  %25من
عدمه يؤدى إلى زيادة األعباء على حاملى الوثائق.
 - 8سيترتب على فرض ال ضريبة على توزيعات األرباح لصناديق االستثمار
بهذه الكيفية حدوث ظاهرة «التخلص من عبء الضريبة» ،لدى
املستثمرين.
ر
 - 9خضوع توزيعات صناديق االستثمار في األو اق املالية التي يقل
استثماراتها في األوراق املالية عن  %80مع انطباق ذلك على توزيعات
صناديق االستثمار القابضة ،سيكون له أثر على التنمية واالستثمار
وكذلك أثر مالي على تحول السياسة االستثمارية من تنويع املنتجات
والخدمات والقطاعات إلي سياسة التركز في نوع واحد أو اثنين فقط من
هذه الصناديق التي تتمتع باإلعفاء الضريبي دون غيرها.

المتوسط
الحسابى

اإلنحراف
المعيارى

الوزن مستوى
النسبى المشكالت
التطبيقية

ترتيب
االهمية

3.90

0.98

0.82

جيد جدا

2

3.74

1.16

0.73

جيد

5

3.76

0.99

0.77

جيد

3

4.36

1.29

0.92

جيد جدا

1

3.68

1.3

0.75

جيد

6

3.14

0.95

0.62

متوسط

9

3.70

0.92

0.76

جيد

4

3.26

1.32

0.66

متوسط

8

3.06

1.02

0.60

متوسط

10
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- 10ستتسبب هذه الضريبة في تقليص حجم التوزيعات من جانب
الشركات وإضعاف الجاذبية االستثمارية للشركات التي تقوم بإجراء
ا
توزيعات أرباح ،فضال عن أن الشركات القابضة ستعاني أكثر من
االزدواج الضريبي إن وجدت عدة طبقات من الشركات التابعة داخل
هياكلها بشكل سيؤدى لهجرة الكيانات االقتصادية القائمة إلى دول
أخرى أكثر عدالة من الناحية الضريبية.
- 11خضوع توزيعات صناديق االستثمار في األوراق املالية التي يقل
استثماراتها في األوراق املالية عن  %80أمر ال يتوافق مع فلسفة القانون
 91لسنة  ،2005حول تشجيع االستثمار في األوعية االستثمارية
كصناديق االستثمار ،كما أنه ال يتماش ى ا
أيضا مع الطبيعة ،والسياسات
االستثمارية لصناديق االستثمار؛ حيث من األحرى باملشرع أن يجعل
اإلعفاء على وجه العموم أسوة بتجارب الدول الناجحة في هذا املجال
بإعفاء عوائد صناديق االستثمار دون تحديد مثل هذه النسبة.
- 12خضوع أرباح فروق إعادة التقييم لألوراق املالية للضريبة رغم أنها
أرباح غير محققة ،وترحيلها في حال تكبد خسائر ضريبية في نهاية العام
ملدة  3سنوات سيؤدى إلى تحقيق الصندوق وفراا ضر ا
يبيا لن يتمتع به
حامل الوثيقة الذي استرد وثيقة االستثمار خالل العام.
 - 13نص املادة ( ) 50بند ( ) 10 ،7من القانون رقم  53لسنة 2014
بوضعها الحالي لم يوضح املوقف بالنسبة للمعالجة الضريبية لألرباح
الرأسمالية الناتجة عن عمليات املتاجرة في السندات وأذون الخزانة
وكذلك لم يوضح املوقف الضريبي ألي إيرادات أخرى للصندوق مثل
عموالت االكتتاب واالسترداد.
- 14إن تطبيق الضريبة بصورتها الحالية سيؤدى إلى تحمل الصناديق
املتوازنة أعباء ضريبية مرتفعة للغاية أسوة بباقي أنواع الصناديق ا
نظرا
جزءا ا
ا
كبيرا من إيراداتها وتتمثل في
ألن اإليرادات األخرى ،التي تمثل
العائد على الودائع وأذون وسندات الخزانة ستنضم في خضوعها إلى
الوعاء الضريبي الخاضع ألحكام الضريبة العامة التي تبدأ من  %10حتى
.%25
- 15يترتب على خضوع حاملي وثائق صناديق االستثمار للضريبة مرتين،
في مقابل خضوع الشخص الذي يستثمر في األوراق املالية مباشرة
للضريبة على التوزيعات فقط ،وهو ما يعنى تحمل املستثمر من خالل
صناديق االستثمار ا
عبئا ضر ا
يبيا أعلى من املستثمر املباشر ،بما يؤدى إلى
أثر سلبي على االستثمار في صناديق االستثمار.

3.62

1.34

0.71

متوسط

7

3.05

1.08

0.67

متوسط

12

3.00

1.02

0.62

متوسط

15

3.02

1.11

0.64

متوسط

14

3.10

0.96

0.67

متوسط

11

3.05

1.07

0.65

متوسط

13

يالحظ الباحث من خالل الجدول رقم ( ) 3أن املتوسط الحسابى لحجم املشكالت التطبيقية
الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة يترواح بين ( 3.00إلى  ،)4.36كما أن
املستوى العام لحجم املشكالت التطبيقية الناتجة عن خضوع أرياح وتوزيعات صناد يق االستثمار
مستوى كبير يدعو إلى ضرورة إعادة النظر من قبل املشرع الضريبى في خضوع أرباح وتوزيعات
االستثمار للضريبة ،وهو ما يدعو إلى رفض فرض العدم والذى ينص على" ال توجد عالقة ذات داللة
معنوية بين حجم املشكالت التطبيقية الناتجة عن خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة
على الدخل في مصر وبين الحاجة إعادة ضبط املعاملة الضريبية ألرباح وتوزيعات صناديق االستثمار
بما يضمن تبسيط وتيسير عملية املحاسبة عنها ".وقبول الفرض البديل الذى ينص على وجود تلك
العالقة.
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 .IVالنتائج والتوصيات:
 .1النتائج :توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 تبـ ـ ــين وجـ ـ ــود عالق ـ ـ ــة ذات داللـ ـ ــة معنوي ـ ـ ــة بـ ـ ــين ع ـ ـ ــدم ضـ ـ ــبط املعالج ـ ـ ــة املحاسـ ـ ــبية والض ـ ـ ــريبية
لخض ـ ــوع أربـ ـ ــاح وتوزيعـ ـ ــات صـ ـ ــناديق االس ـ ــتثمار للضـ ـ ــريبة علـ ـ ــى الـ ـ ــدخل ف ـ ــي مصـ ـ ــر وبـ ـ ــين كثـ ـ ــرة
الن زاعات الضريبية واألخطاء التنفيذية الناتجة عن ذلك.
 تب ـ ــين وج ـ ــود عالق ـ ــة ذات دالل ـ ــة معنوي ـ ــة ب ـ ــين حج ـ ــم املش ـ ــكالت املحاس ـ ــبية والض ـ ــريبية الناتج ـ ــة
عـ ـ ــن خض ـ ـ ــوع أربـ ـ ــاح وتوزيع ـ ـ ــات صـ ـ ــناديق االس ـ ـ ــتثمار للضـ ـ ــريبة عل ـ ـ ــى الـ ـ ــدخل ف ـ ـ ــي مصـ ـ ــر وب ـ ـ ــين
الحاج ـ ــة إلع ـ ــادة ض ـ ــبط املعامل ـ ــة الض ـ ــريبية ألرب ـ ــاح وتوزيع ـ ــات ص ـ ــناديق االس ـ ــتثمار بم ـ ــا يض ـ ــمن
تبسيط وتيسير عملية املحاسبة عنها.
 أث ـ ــار الق ـ ــانون رقـ ـ ــم  53لس ـ ــنة  2014والئحتـ ـ ــه التنفيذي ـ ــة الص ـ ــادرة بـ ـ ــالقرار ال ـ ــوزاري رقـ ـ ــم 172
لس ـ ــنة  2015العديـ ـ ــد م ـ ــن املشـ ـ ــاكل التطبيقي ـ ــة ،خاصـ ـ ــة املتعلق ـ ــة بخضـ ـ ــوع أرب ـ ــاح وتوزيعـ ـ ــات
ا
صـ ــناديق االسـ ــتثمار وكثـ ــرت في ـ ــه التـ ــأويالت والتفسـ ــي رات املختلفـ ــة ب ـ ــدال مـ ــن أن تـ ــؤدى إلـ ــى مزي ـ ــد
م ــن كفـ ــاءة املنظوم ــة الضـ ــريبية ،ومـ ــن ث ــم عـ ــدم وج ــود آليـ ــة متكاملـ ــة وواضـ ـ حة يمكـ ــن االسـ ــتناد
عليهـ ـ ــا ف ـ ـ ــي خضـ ـ ــوع ص ـ ـ ــناديق اسـ ـ ــتثمارية بعينه ـ ـ ــا أو عـ ـ ــدم خض ـ ـ ــوع أربـ ـ ــاح وتوزيع ـ ـ ــات ص ـ ـ ــناديق
االسـ ـ ــتثمار اآلخ ـ ـ ــرى للض ـ ـ ــريبة عل ـ ـ ــى الـ ـ ــدخل ،كم ـ ـ ــا أن ـ ـ ــه ليس ـ ـ ــت هنـ ـ ــاك دراس ـ ـ ــات متعلق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــأثر
الض ــريبة علـ ــى الكفـ ــاءة والفعالي ــة فـ ــي أداء هـ ــذه الص ــناديق وتكـ ــاليف عـ ــدم الكف ــاءة فـ ــي األس ـ ـواق
املالية؟
 ع ـ ــدم وجـ ـ ــود دراسـ ـ ــات حـ ـ ــول اآلثـ ـ ــار املاليـ ـ ــة املترتب ـ ــة علـ ـ ــى خضـ ـ ــوع أربـ ـ ــاح وتوزيعـ ـ ــات صـ ـ ــناديق
اسـ ــتثمار بعينه ـ ــا دون غيرهـ ــا للض ـ ــريبة علـ ــى ال ـ ــدخل ،وم ـ ــدى الحاجـ ــة إل ـ ــى إعـ ــادة تحلي ـ ــل ال ـ ــحة
املالي ــة وتقيـ ــيم االس ــتثمار فـ ــي هـ ــذه الص ــناديق خاصـ ــة فـ ــي ظ ــل وجـ ــود أوعيـ ــة ادخاري ــة أخـ ــرى غيـ ــر
خاضعة للضريبة أو معفاة منها.
 افتق ـ ــاد اإلدارة الض ـ ــريبية بمص ـ ــلحة الضـ ـ ـرائب إل ـ ــى رؤي ـ ــة واض ـ ــحة ومتكامل ـ ــة حت ـ ــى يمك ـ ــنهم فه ـ ــم
طبيعة وأداء صناديق االستثمار ومن ثم ضبط معاملتها الضريبية.
 إن جمهوريـ ـ ــة مصـ ـ ــر العربيـ ـ ــة لـ ـ ــديها أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن  60اتفاقيـ ـ ــة ملنـ ـ ــع االزدواج الضـ ـ ــريبي مـ ـ ــع ال ـ ـ ــدول
األخـ ـ ـ ــرى ،وو ا
فقـ ـ ـ ــا لهـ ـ ـ ــا توجـ ـ ـ ــد نص ـ ـ ـ ــوص للمعاملـ ـ ـ ــة الضـ ـ ـ ــريبية للتوزيعـ ـ ـ ــات ،وكـ ـ ـ ــذلك األرب ـ ـ ـ ــاح
الرأسـ ـ ــمالية بالنسـ ـ ــبة لألف ـ ـ ـراد والشـ ـ ــركات املقيمـ ـ ــة فـ ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ــدول ،والتطبيـ ـ ــق العملـ ـ ــي له ـ ـ ــذه
االتفاقيـ ــات س ـ ــوف يواج ـ ــه بعـ ــدة مش ـ ــاكل ،خاص ـ ــة أن ش ـ ــركة مصـ ــر املقاص ـ ــة ال يمك ـ ــن أن تق ـ ــوم
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ا
مكتوب ـ ــا م ـ ــن اإلدارة املركزي ـ ــة
بتفعي ـ ــل أحك ـ ــام ه ـ ــذه االتفاقي ـ ــات ،كم ـ ــا أن تطبيقه ـ ــا يتطل ـ ــب ر اأي ـ ــا
للبح ـ ـ ــوث الض ـ ـ ــريبية ،الت ـ ـ ــي س ـ ـ ــوف تق ـ ـ ــوم بمراجع ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتندات الالزم ـ ـ ــة لتطبي ـ ـ ــق االتفاقي ـ ـ ــة،
ويجب أن يتم هذا عن كل عملية.
.2التوصيات :في ضوء نتائج البحث يوص ى الباحث:
 ضـ ــرورة إعف ـ ــاء أرب ـ ــاح ص ـ ــناديق االسـ ــتثمار ف ـ ــي األوراق املالي ـ ــة م ـ ــن الضـ ــريبة أس ـ ــوة بالعدي ـ ــد م ـ ــن
دول العـ ـ ـ ــالم مـ ـ ـ ــع وضـ ـ ـ ــع نظـ ـ ـ ــام ض ـ ـ ـ ــريبي منفصـ ـ ـ ــل لصـ ـ ـ ــناديق امللكيـ ـ ـ ــة الخاصـ ـ ـ ــة والص ـ ـ ـ ــناديق
العقاريـ ــة ،وف ـ ــى ح ـ ــال اإلص ـ ـرار عل ـ ــى ف ـ ــرض الضـ ــريبة ،ال ي ـ ــتم فرض ـ ــها علـ ــى الص ـ ــناديق وإنم ـ ــا ي ـ ــتم
تطبي ـ ــق ض ـ ــريبة أرب ـ ــاح رأس ـ ــمالية عل ـ ــى حمل ـ ــة الوث ـ ــائق عل ـ ــى الف ـ ــرق ب ـ ــين متوس ـ ــط تكلف ـ ــة شـ ـ ـراء
الوثيق ــة وسـ ــعر بيعهـ ــا مث ــل أى ورقـ ــة ماليـ ــة أخـ ــرى وي ــتم ذلـ ــك مـ ــن خ ــالل البنـ ــوك مباشـ ــرة عنـ ــد
االسترداد.
 ض ـ ــرورة ع ـ ــدم خض ـ ــوع أرب ـ ــاح إع ـ ــادة تقي ـ ــيم االس ـ ــتثمارات املالي ـ ــة غي ـ ــر املحقق ـ ــة للض ـ ــريبة ،ألنه ـ ــا
أرباح دفترية غير محققة.
 اعتبـ ــار الودائ ـ ــع اإلسـ ــالمية ف ـ ــي صـ ــناديق االس ـ ــتثمار اإلسـ ــالمية ج ـ ـ ا
ـزءا مـ ــن أدوات ال ـ ــدين للمس ـ ــاواة
بينها وبين الصناديق العادية.
 ي ـ ــتم مـ ـ ــنح ص ـ ــناديق االسـ ـ ــتثمار العقاري ـ ــة إعفـ ـ ــاء ضـ ـ ـ ا
ـريبيا ف ـ ــي حـ ـ ــال توزي ـ ــع  %70مـ ـ ــن أرباحهـ ـ ــا
السنوية على املساهمين بها أسوة بما هو مطبق ا
عامليا.
 ي ـ ــتم صـ ـ ــرف النظـ ـ ــر عـ ـ ــن اعتبـ ـ ــار املحفظ ـ ــة املاليـ ـ ــة للمسـ ـ ــتثمرين األف ـ ـ ـراد كشخصـ ـ ــية اعتباريـ ـ ــة
مسـ ــتقلة تخض ـ ــع لضـ ــريبة بواق ـ ــع  %25وذلـ ــك ا
وفق ـ ــا لتصـ ــريح الس ـ ــيد رئـ ــيس مص ـ ــلحة الض ـ ـرائب
املصرية ،ألنه مفهوم غير مطبق ضر ا
ائبيا بأسواق املال العاملية واإلقليمية.
 تش ــجيع االسـ ــتثمار طوي ــل األجـ ــل م ــن خـ ــالل إعف ــاء األربـ ــاح التـ ـي تتحقـ ــق م ــن التعامـ ــل ال ــذى يـ ــتم
بعـ ــد س ـ ــنة مـ ــن الش ـ ـراء أو االكتتـ ــاب ف ـ ـي األسـ ــهم بحي ـ ــث يـ ــتم إخض ـ ــاع  Hot Moneyللض ـ ــريبة،
وذل ــك للحـ ــد م ــن عمليـ ــات املض ــاربة ف ـ ـي البورصـ ــة ،وف ــى هـ ــذه الحال ــة يمكـ ــن ا
أيض ــا اسـ ــتمرار مـ ــنح
اإلعف ـ ــاء بغ ـ ــض النظ ـ ــر ع ـ ــن م ـ ــدة اقتن ـ ــاء ص ـ ــغار املس ـ ــتثمرين ل ـ ــألوراق املالي ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل إعف ـ ــاء
ا
مبلغ محدد من األرباح الرأسمالية من الضريبة وليكن  25000جنيه مثال.
 ضـ ــرورة توحي ـ ــد املفـ ــاهيم والتعريف ـ ــات املتعلقـ ــة ب ـ ــاألوراق املاليـ ــة بأنواعه ـ ــا املختلفـ ــة وبص ـ ــناديق
االس ـ ــتثمار وطبيع ـ ــة عمله ـ ــا واالتف ـ ــاق عل ـ ــى آلي ـ ــة حس ـ ــاب الض ـ ــريبة وس ـ ــبل تالف ـ ــى آث ـ ــار التطبي ـ ــق
السـ ـ ــلبية ،ملـ ـ ــا لهـ ـ ــا مـ ـ ــن جوانـ ـ ــب سـ ـ ــلبية علـ ـ ــى االسـ ـ ــتثمار بسـ ـ ــوق املـ ـ ــال املصـ ـ ــرية واملس ـ ـ ــتثمرين
املحليين والعامليين.
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املشكالت املحاسبية والضريبية التي أثارها خضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل –
دراسة الحالة املصرية -

 إلغ ـ ــاء الضـ ـ ــريبة علـ ـ ــى توزيعـ ـ ــات الصـ ـ ــن اديق لحملـ ـ ــة الوث ـ ــائق ألنهـ ـ ــا تعتبـ ـ ــر توز ا
يعـ ـ ــا مـ ـ ــن األربـ ـ ــاح
نفسها ،التي تم احتساب ضرائب عنها على عدة مستويات سابقة.
 ض ـ ــرورة وض ـ ــع إط ـ ــار محاس ـ ــبي متكام ـ ــل ألغ ـ ـراض تيس ـ ــير وتبس ـ ــيط نظ ـ ــم املحاس ـ ــبة الض ـ ــريبية ف ـ ــي
ظـ ــل خض ـ ــوع أو عـ ــدم خض ـ ــوع أربـ ــاح وتوزيع ـ ــات صـ ــناديق االس ـ ــتثمار للضـ ــريبة عل ـ ــى الـ ــدخل بم ـ ــا
ال يـ ــؤدى إلـ ــى اإلف ـ ــالس والتعثـ ــر ،وم ـ ــن ثـ ــم الوق ـ ــوف علـ ــى العوام ـ ــل املـ ــؤثرة فيه ـ ــا ،ويجـ ــب مراعاته ـ ــا
عن ـ ــد محاس ـ ــبة ه ـ ــذه الص ـ ــناديق وإع ـ ــداد املجموع ـ ــة املس ـ ــتنديه والدفتري ـ ــة واإلق ـ ـرارات الض ـ ــريبية
لهذه الصناديق ،خاصة في ظل نص قانوني غامض غير منضبط؟
 ضـ ـ ــرورة إج ـ ـ ـراء دراسـ ـ ــات ملعرف ـ ـ ــة اآلثـ ـ ــار املالي ـ ـ ــة واالسـ ـ ــتثمارية املترتب ـ ـ ــة علـ ـ ــى خض ـ ـ ــوع ص ـ ـ ــناديق
ا
االسـ ـ ــتثمار للض ـ ـ ــريبة ،وه ـ ـ ــل س ـ ـ ــيتم التح ـ ـ ــول إلـ ـ ــى ص ـ ـ ــناديق إدارة الض ـ ـ ــريبة أم أنه ـ ـ ــا أيض ـ ـ ــا غي ـ ـ ــر
كافية؟
 ضـ ــرورة ع ـ ــدم خض ـ ــوع أرب ـ ــاح إع ـ ــادة التقي ـ ــيم للض ـ ــريبة واالكتف ـ ــاء بإخض ـ ــاع األرب ـ ــاح الرأس ـ ــمالية
وق ـ ــت التصـ ـ ــرف ف ـ ـ ـي األسـ ـ ــهم ،أسـ ـ ــوة بالتجـ ـ ــارب العاملي ـ ــة ف ـ ـ ـي هـ ـ ــذا الشـ ـ ــأن ،خاصـ ـ ــة أن عمليـ ـ ــة
االنـ ـ ــدماج أو مبادلـ ـ ــة األسـ ـ ــهم محاسـ ـ ــبيا وتمويليـ ـ ــا ال ينـ ـ ــتج عنهـ ـ ــا أي عوائـ ـ ــد نقديـ ـ ــة ،وإنمـ ـ ــا ه ـ ـ ـي
إع ـ ــادة هيكل ـ ــة دفتري ـ ــة ومحاسـ ـ ــبية ،وه ـ ــو م ـ ــا يس ـ ــتدعى إلغاءهـ ـ ــا أو قص ـ ــرها عل ـ ــى أرب ـ ــاح إعـ ـ ــادة
التصرف في الشركات املندمجة خالل مدة محددة ،ولتكن خمس سنوات.
 ض ـ ــرورة مراجعـ ـ ــة املوق ـ ــف با لنسـ ـ ــبة التك ـ ــاليف اإلضـ ـ ــافية الحكمي ـ ــة فـ ـ ــي عملي ـ ــات االسـ ـ ــتثمار فـ ـ ــي
األوراق املالي ـ ـ ـ ــة بالنس ـ ـ ـ ــبة للمح ـ ـ ـ ــافظ ،وص ـ ـ ـ ــناديق االس ـ ـ ـ ــتثمار مث ـ ـ ـ ــل أتع ـ ـ ـ ــاب ورس ـ ـ ـ ــوم اإلدارة،
وأتعـ ــاب حس ـ ــن األداء ،خاصـ ــة أنه ـ ــا مفروضـ ــة بحك ـ ــم ق ـ ــانون سـ ــوق امل ـ ــال ،وهـ ــي إلزامي ـ ــة وليس ـ ــت
اختياريـ ــة ملـ ــن يتعام ـ ــل علـ ــى صـ ــناديق االس ـ ــتثمار ،أو يقـ ــوم بتكليـ ــف ش ـ ــركة إدارة محـ ــافظ ب ـ ــإدارة
املحفظة وهى تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة املالية.
 ضـ ـ ــرورة معرف ـ ـ ــة وتحديـ ـ ــد أث ـ ـ ــر خضـ ـ ــوع أرب ـ ـ ــاح وتوزيعـ ـ ــات ص ـ ـ ــناديق االسـ ـ ــتثمار للض ـ ـ ــريبة عل ـ ـ ــى
ال ـ ــدخل عل ـ ــى تكلف ـ ــة األمـ ـ ـوال وهيك ـ ــل التموي ـ ــل األمث ـ ــل؟ وم ـ ــا أث ـ ــر ذل ـ ــك عل ـ ــى نت ـ ــائج تقي ـ ــيم أداء
صناديق االستثمار؟
 ض ـ ــرورة معرف ـ ــة أث ـ ــر خض ـ ــوع أرب ـ ــاح وتوزيع ـ ــات ص ـ ــناديق االس ـ ــتثمار للض ـ ــريبة عل ـ ــى ال ـ ــدخل عل ـ ــى
تحليل الفعالية والكفاءة املالية لصناديق االستثمار؟
 دراسـ ــة العائ ـ ــد والتكلفـ ــة م ـ ــن وراء خض ـ ــوع أربـ ــاح وتوزيع ـ ــات ص ـ ــناديق االسـ ــتثمار للض ـ ــريبة عل ـ ــى
الدخل في مصر.
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 إعـ ــادة تحليـ ــل ال ـ ــحة املالي ـ ــة وتقيـ ــيم االس ـ ـ تثمار ف ـ ــي صـ ــناديق االسـ ــتثمار خاص ـ ــة فـ ــي ظـ ــل وج ـ ــود
أوعية إدخارية أخرى غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها.
 .Vالخاتمة
ترتب على عدم ضبط املعالجة املحاسبية والضريبية لخضوع أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار
للضريبة على الدخل في مصر كثرة الن زاعات الضريبية واألخطاء التنفيذية ،ومن ثم تحتاج املعاملة
املحاسبية والضريبية الحالية ألرباح وتوزيعات صناديق االستثمار إلى املراجعة وإعادة النظر مع وضع
إطار محاسبي متكامل ألغراض تيسير وتبسيط نظم املحاسبة الضريبية في ظل خضوع أو عدم خضوع
أرباح وتوزيعات صناديق االستثمار للضريبة على الدخل بما ال ي ؤدى إلى اإلفالس والتعثر لهذه
الصناديق ،ومن ثم الوقوف على العوامل املؤثرة فيها ،ويجب مراعاتها عند محاسبة هذه الصناديق
وإعداد املجموعة املستندية والدفترية واإلقرارات الضريبية لهذه الصناديق ،خاصة في ظل نص قانوني
غامض غير منضبط.
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