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 مقدمة:
أس��اس الفك��ر المحاس��بى ب��ین نم��وذجى التكلف��ة التاریخی��ة والقیم��ة العادل��ة كیت��أرجح      

ویرجع ذلك فى األس�اس إل�ى الخص�ائص الواج�ب توافرھ�ا  للقیاس والتقییم المحاسبى ،
فم�ن زاوی�ة الموثوقی�ة نج�د أن  اسبیة وخاصة المالءمة والموثوقی�ة.فى المعلومات المح

نموذج التكلفة التاریخیة ھو األكثر تفضیال نظرا لوجود مستندات تؤكده وبصفة خاصة 
م��ات الت��ى ی��راد قی��اس افیھ��ا س��وق نش��طة لألص��ول واإللتز ف��ى الح��االت الت��ى ال توج��د

قیمتھ��ا بالقیم��ة العادل��ة، بینم��ا یعتب��ر نم��وذج القیم��ة العادل��ة أكث��ر مالءم��ة ف��ى ض��وء 
نھ ال یمكن اإلستغناء ع�ن أ حیثالظروف اإلقتصادیة السائدة وقت تقدیم المعلومات . و

ى تحاول أن تق�دم نم�وذج أیا من خاصیتى المالءمة والموثوقیة ظھرت بعض األراء الت
، ص  ۲۰۰۲(د.ط��ارق حم��اد ، مخ��تلط یجم��ع ب��ین التكلف��ة التاریخی��ة والقیم��ة العادل��ة

٥۱۲( 
 

 المالی�ةتق�اریر مع�اییر الوالمالحظ أن الجھات المھنی�ة العالمی�ة والمتمثل�ة ف�ى لجن�ة      
وغیرھ��ا م��ن الھیئ��ات  FASBومجل��س مع��اییر المحاس��بة األمریكی��ة  IFRSالدولی��ة 

بنم��وذج القیم��ة العادل���ة م��ن خ��الل تطبیق��ھ عل��ى األدوات المالی���ة ی��ة ق��د أھتم��ت المھن
 . وغیرھا من األصولواالستثمار العقارى 

ھو مفھوم أوسع وأشمل من مفھوم القیم�ة الس�وقیة  ویالحظ أن مفھوم القیمة العادلة     
ل ( أو الحصول علی�ھ مقاب�ل أص�، حیث أن القیمة السوقیة تتمثل فى السعر الذى یمكن 

بأنھ�ا الس�وق ال�ذى یت�وافر فی�ھ جمی�ع  یع�رف الس�وق النش�طإلتزام ) فى س�وق نش�ط ، و
 ):Diana, W. Willis 2002  , p2(الشروط التالیة

   . ال یوجد عالقة ارتباط بین البائع والمشترى -
 .أن یكون كال ھما لدیھ رغبة فى التعامل  -
 .یكونا على درایة أسعار السوق -

 
بأنھ�ا " المبل�غ ال�ذى القیمة العادل�ة والدولیة  عاییر المحاسبة المصریةتعرف مبینما      

والرغب�ة یمكن أن یتبادل بھ أصل ما بین مشترى وبائع یتوافر ل�دى ك�ل منھم�ا الدرای�ة 
وت�تم الص�فقة ف�ى  فى إتمام الص�فقة ، وعل�ى بین�ھ م�ن الحق�ائق ویتع�امالن ب�إرادة ح�رة،

ة فى ھذا اإلطار بأنھا صفقة تتم بین أطراف إطار متوازن" ، وتعرف الصفقة المتوازن
غی��ر ذوى عالق��ة أو تبعی��ة وت��تم ب��ین مش��ترى راغ��ب وب��ائع راغ��ب وكالھم��ا یعم��ل 

 ).۱۲-۱۱، ص  ۲۰۰۳( د. طارق حماد ، للحصول على أكبر منفعة لنفسھ
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 مشكلة البحث:     -۱
دید من المعالج�ات تبنى بعض معاییر المحاسبة مفھوم القیمة العادلة العترتب على      

د معینة مثل األدوات المالیة ، ونظرا ألن ق�انون الض�رائب عل�ى ال�دخل ولبنالمحاسبیة 
الم�ادة  تطبیقا لنصقد أخذ بمعاییر المحاسبة المصریة وتعدیالتھ  ۲۰۰٥لسنھ  ۹۱رقم 

 عن��د المحاس��بة الض��ریبیة العدی��د م��ن التس��اؤالت ) ، األم��ر ال��ذى أدى إل��ى ظھ��ور۱۷(
   والتى تتمثل فى :التى یطبق علیھا نموذج القیمة العادلة  الیةلألدوات الم

 تساؤالت حول مفھوم القیمة العادلة من وجھھ النظر الضریبیة. -۱
   تساؤالت حول المعالجة المحاسبیة لألدوات المالیة. -۲
 .المعالجة الضریبیة لألدوات المالیةتساؤالت حول   -۳
 یة لألدوات المالیة المشتقة.المعالجة الضریبتساؤالت حول   -٤
    

 أھداف البحث : -۲
التعرف على المعالجة المحاسبیة لألدوات المالیة األساسیة والمشكالت الض�ریبیة  ۲/۱

 المترتبة علیھا. 
والمش�كالت الض�ریبیة المش�تقة المعالجة المحاسبیة لألدوات المالی�ة التعرف على  ۲/۲

  المترتبة علیھا.
ارن��ة م��ع بع��ض التش��ریعات الض��ریبیة األجنبی��ة للتع��رف عل��ى مقدراس��ة إج��راء  ۲/۳

 . لألدوات المالیةالمعالجة الضریبیة 
میدانیة للتعرف على آراء المستقصى منھم حول معالجة المش�كالت إجراء دراسة  ٤/۲

 .تقییم األدوات المالیةالتى تنشأ عند الضریبیة 
 

 أھمیة البحث : -۳ 
فك��رة رب�ط  المحاس��بة  ۲۰۰٥لس�نة  ۹۱ل�دخل رق��م ن�تھج ق��انون الض�رائب عل��ى اا     

حتى یمكن تحقیق التقارب بین الربح الضریبى ، الضریبیة بمعاییر المحاسبة المصریة 
، مع إضافة نصوص فى قانون الضرائب تح�دد المعالج�ة الض�ریبیة والربح المحاسبى 
 المعالجة المحاسبیة. الفلبنود معینة بما یخ

ت األخی��رة ف��ى مع��اییر المحاس��بة المص��ریة والت��ى ص��درت ألن التع��دیال ونظ��راً      
تطبیقھ��ا م��ن  والت��ى یس�رى  ۲۰۰٦) لس��نھ ۲٤۳ق��رار وزارة اإلس��تثمار رق�م (بموج�ب 

، األم�ر ال�ذى  قد سمحت فى كثیر من المعاییر بتطبیق القیم�ة العادل�ة ۲۰۰۷أول ینایر 
 انون الضرائب.) من ق۱۷المادة ( سوف یكون لھ تأثیر على وعاء الضریبة وفقا لنص

والجدیر بالذكر أن قانون الضرائب لم یتناول ضمن نصوص�ھ المعالج�ة الض�ریبیة      
للبنود التى یتم تقییمھا وفقا لنموذج القیمة العادلة ، األمر الذى ترتب علیھ تضارب ف�ى 
التطبیق العملى لدى المأموریات ، باإلضافة إلى إختالف التفس�یر حس�ب خب�رة وكف�اءة 

، ونتیج���ة ل���ذلك قام���ت اإلدارة ال الض���رائب داخ���ل المأموری���ة الواح���دة ورؤی���ة رج���
الض��ریبیة بإص��دار بع��ض التعلیم��ات التنفیذی��ة باإلض��افة إل��ى ص��دور بع��ض الق��رارات 
الوزاریة للحد من ھذا الجدل ، ولكن ھل یمكن لتعلیمات أو ق�رارت وزاری�ة أن تخ�الف 

أس�اس ص�افى ال�ربح الن�اتج  وع�اء الض�ریبة یح�دد عل�ىأن والذى ینص على ؟ القانون 
 من قائمة الدخل المعده وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة.
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  البحث: افروض -٤ 
 :یناآلتى یینقوم البحث على إختبار الفرضي     

 مشكالت عند تحدید األساسیة األدوات المالیة  تقییمیترتب على ال "الفرض األول:   
 ."ع للضریبةصافى الربح الخاض                      

 مشكالت عند تحدید صافى المالیة المشتقات تقییمیترتب على ال : "ثانىالفرض ال 
     الربح الخاضع للضریبة".                     

 حدود البحث : -٥ 
 تقتصر الدراسة على :     

یتناول البحث المشكالت الضریبیة للمحاسبة ع�ن القیم�ة العادل�ة ل�ألدوات المالی�ة  ۱/٥ 
، لذلك یخ�رج ع�ن نط�اق البح�ث المحاس�بة ع�ن القیم�ة العادل�ة ألساسیة والمشتقةا

غیر الملموسة و األصول غیر المتداول�ة المح�تفظ بھ�ا ألصول الألصول الثابتة و
 البیولوجیة والمطلوبات التأمینیة.لغرض البیع واألصول 

 اریر المالی�ة الدولی�ةالتق�یتناول البحث المحاسبة عن القیمة العادلة وفقا لمع�اییر   ۲/٥  
والمش��كالت الض��ریبیة المترتب��ة علیھ��ا ل��ذلك والمعی��ار المحاس��بى المص��رى 

لمحاس�بة ع�ن القیم�ة العادل�ة المش�كالت الض�ریبیة لیخرج عن نط�اق البح�ث 
 وفقا لمعاییر المحاسبة األمریكیة والبریطانیة.

، ل�ذلك یخ�رج اویة ضریبة الدخل فق�ط اول البحث المشكالت الضریبیة من زیتن ۳/٥  
 .القیمة المضافةعن نطاق البحث الضریبة على 

 

 البحث : محتویات -٦   
 البحث إلى :   محتویاتتنقسم    

 القسم األول         : اإلطار العام للبحث .     
دوات المالی��ة المش��كالت الض��ریبیة الت��ى تنش��أ نتیج��ة تقی��یم اال:        القس��م الث��انى     

 عادلة ومقترحات عالجھا.بالقیمة ال األساسیة
المش��كالت الض��ریبیة الت��ى تنش��أ نتیج��ة تقی��یم االدوات المالی��ة القس��م الثال��ث        :     

 المشتقة بالقیمة العادلة ومقترحات عالجھا.
 الدراسة المیدانیة:        لرابع القسم ا    
 النتائج والتوصیات.    
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        نىالقسم الثا
 دوات المالیةتقییم االیبیة التى تنشأ نتیجة المشكالت الضر 

 بالقیمة العادلة ومقترحات عالجھااألساسیة  
 مقدمة:

تناول��ت التع��دیالت األخی��رة ف��ى مع��اییر المحاس��بة المص��ریة والت��ى ص��درت بق��رار      
) ۱٦المعی���ار المحاس���بى رق���م ( إلغ���اء ۲۰۰٦) لس���نھ ۲٤۳(وزی���ر اإلس���تثمار رق���م 

اإلعت��راف  –) األدوات المالی��ة ۲٦معی��ار المحاس��بى رق��م (اإلس��تثمارات وح��ل محل��ھ ال
 ).۹صدور معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (والقیاس ، إلى جانب 

 ھبنموذج القیمة العادل�ة ، األم�ر ال�ذى ترت�ب علی� دوات المالیةوقد أخذت معاییر اإل     
فة التاریخیة . ولكن تالفى بعض المشكالت المحاسبیة الناتجة عن إستخدام نموذج التكل

على الرغم من المزایا التى یحققھا إتب�اع نم�وذج القیم�ة العادل�ة ف�ى تقی�یم اإلس�تثمارات 
محاسبیا ظھرت العدید من التساؤالت حول المعالجة الضریبیة التى یمكن أن تتبع عن�د 

حی�ث أن األخ�ذ بالقیم�ة العادل�ة یترت�ب علی�ھ  المحاسبة عن ھذه اإلستثمارات ض�ریبیا .
 .ھور فروق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة ظ

 

 مفھوم القیمة العادلة من وجھة النظر الضریبیة: -۱
أھتم��ت التش���ریعات الض���ریبیة بمفھ��وم القیم���ة العادل���ة م��ن خ���الل إعط���اء اإلدارة      

الضریبیة س�لطة واس�عة لفح�ص العملی�ات التجاری�ة الت�ى ت�تم ب�ین األط�راف المرتبط�ة 
ول أھا تمت بأسعار غیر متحی�زة ، ویعتب�ر التش�ریع الض�ریبى األمریك�ى والتأكد من أن

) الت�ى تتطل�ب ض�رورة ٤۸۲التشریعات التى تناول ھ�ذا الموض�وع م�ن خ�الل الم�ادة (
إتب��اع أس��الیب معین��ة للتأك��د م��ن أن أس��عار التب��ادل ب��ین األط��راف ذوى العالق��ة أس��عار 

(د.محم��د عب��د الح��ر المق��ارن محای��دة وم��ن أھ��م ھ��ذه األس��الیب ھ��و أس��لوب س��عر البی��ع
 ).۸۲، ص  ۲۰۱٥العزیز ، 

 
الس�عر المحای�د ، م�ن وقد أنتھج التشریع الضریبى المصرى نفس األسلوب لتحدی�د      

تحدید سعر السلعة أو الخدمة بین األطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو  خالل
نش�ط ون ھن�اك س�وق ، وھذا یتطل�ب أن یك� الخدمة التى تمت بین أطراف غیر مرتبطة

 یتضمن سلع أو خدمات مماثلة.
وھ�ى البورص�ة ی�تم ت�داول  لھ�ا س�وق نش�ط نجد أن وبالتطبیق على األدوات المالیة     

األوراق المالیة خاللھا وأسعارھا معلنة یومیا ، لذلك تعتبر القیمة العادلة ھى قیم�ة ھ�ذه 
 األوراق المالیة المعلنة فى نھایة الفترة المالیة. 

 األدوات المالیة: -۲
(اتح��اد المص��ارف  )۹( التق��اریر المالی��ة رق��م تبوی��ب األدوات المالی��ة وفق��ا لمعی��ار ۲/۱

  ):۲، ص  ۲۰۱٦العربیة ، 
 لى ما یلي :إ تصنف األصول المالیة        
 اصول مالیة تقاس بالقیمة العادلة. -
 المستھلكة. اصول مالیة تقاس بالتكلفة -

- ٤ -  



 المعالجة المحاسبیة ۲/۲
وتظھ�ر ف�ى  یتم االعتراف بالتغیر في القیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل ال�ربح أو الخس�ارة      

دوات الملكی��ة والت��ي تخت��ار المنش��أة قی��اس أس��تثمارات ف��ي قائم��ة ال��دخل ، باس��تثناء اال
 التغیر في قیمتھا العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 

) ۲٦ص���رى (المو) ۳۹اإلختالف���ات ب���ین معی���ار المحاس���بة ال���دولى ( -۳ 
(المجم���ع ال���دولى العرب���ى  )۹والمعی���ار ال���دولى إلع���داد التق���اریر المالی���ة  (

 ):۲۰۱۷صالح على أحمد ، ،  ۲۰۱۸للمحاسبین القانونیین ، 
       )۳۹معی�����ار المحاس�����بة ال�����دولي ( بیان

 )۲٦( مصرىمعیار المحاسبة الو
المعی���ار ال���دولي إلع���داد التق���اریر 

 ) ۹المالیة ( 
التص��������������نیف -۱

 اسوالقی
معی���ار تص���نیف األص���ول الیتطل���ب 

المالیة ضمن واحدة من أرب�ع فئ�ات، 
ومتطلب�ات تص�نیف لكل منھا معاییر 

 قیاس مختلفة خاصة بھا.
ب�ین طبیع�ة التص�نیف تجمع مع�اییر  

ونی����ة األداة  وطریق����ة اس����تخدامھا  
 . ةداراال

معی����ار 'قواع����د' تجب����ر الویتض����من 
المنشأة على إعادة التص�نیف بالقیم�ة 

م�ن خ�الل ال�ربح أو الخس�ارة  العادلة
لجمیع األص�ول المالی�ة المح�تفظ بھ�ا 
حت��ى ت���اریخ االس���تحقاق إذا ت���م بی���ع 

قب��ل ت��اریخ  ھ��امن ج��زء غی��ر بس��یط
                         استحقاقھا. 

تص���نف األص���ول المالی���ة ض���من 
 فئتي قیاس. 

ویستند التصنیف الى الطریقة التي 
یتم فیھ�ا ادارة األداة (نم�وذج عم�ل 

لمنش���أة) باإلض���افة ال���ى ش���روط ا
الت���دفق النق���دي التعاق���دي المتعلق���ة 

 بھا.
وتح���دد الفئ���ة الت���ي ی���تم تص���نیف 

ی��تم ك��ان االص��ول ض��منھا فیم��ا اذا 
بالتكلف��ة ة مس��تمربص��ورة قیاس��ھا 

 أو القیمة العادلة.   المستھلكة
 

 خس�������������������ارة-۲
ف�����ى  االنخف�����اض

 القیمة
 
 
 
 
 

المش������������تقات  -۳
 الضمنیة

 :معیار الیتطلب 
قیم�ة األص�ول  انخفاضخسارة  تقییم

المالی��ة المقاس��ة بالقیم��ة العادل��ة م��ن 
 خر اآلشامل الدخل الخالل 
فئت���ي قیم���ة  انخف���اضخس���ارة تقی���یم 

األص���ول المالی����ة المقاس����ة بالتكلف����ة 
ع���دة نم���اذج م���ن خ���الل  س���تھلكةالم

 االنخفاض.لتقییم خسارة  مختلفة
(وھ���و عق���د  المرك���بلعق���د ا یش���تمل

 اساس���ي غی���ر مش���تق یش���تمل عل���ى
متطلب�����ات عل�����ى مش�����تقة ض�����منیة) 

ی����تم قی����اس العق����ود حی����ث . ف����ةمختل
 طرق: هالمركبة بعد

بالقیمة العادلة من خالل  البعض  -۱

 :نتیجة لنموذج التصنیف الجدید
 ت���ياألص���ول المالی���ة الوحی���دة ال -

ھ���ي  االنخف���اضتخض���ع لخس���ارة 
األدوات المقاس�������������ة بالتكلف�������������ة 

 .مستھلكةال
خس���ائر جمی���ع اس���ترجاع یمك���ن  -
 القیمة. في  نخفاضا
 

ینطب���ق ھ���ذا المعی���ار عل���ى العق���د 
المخ���تلط اذا ك���ان العق���د االساس���ي 

 اصل مالي:
ال ی����تم فص����ل العق����د المخ����تلط  -أ

ساس�ي عب�ارة األقد عندما یكون الع
 عن أصل مالي. 
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 الربح أو الخسارة. 
ق�اس یبعض الى ج�زأین، الفصل  -۲

اح��دھما (المش��تقة الض��منیة) بالقیم��ة 
العادلة م�ن خ�الل ال�ربح أو الخس�ارة 
وی����تم قی����اس الج����زء اآلخ����ر (عق����د 

مش������تق) بالتكلف������ة  أساس������ي غی������ر
كعق�د تنفی�ذي باس�تخدام أو  ستھلكةالم

 محاسبة االستحقاق 
 ام�ایتم المحاس�بة عنھ�ا  فئة ثالثة  -۳

 كعق��د واح��د أو عل��ى أس��اس التقس��یم
                               ار اإلدارة. تیخجزأین، وفقا الى ال

نیف ھ�����ذه العق�����ود ی�����تم تص�����-ب
 بمجملھ���ا وفق���ا لمع���اییر تص���نیف

 . االصول المالیة االخرى
ة ق����یال یوج����د أي تغیی����ر ف����ي طر

العق�ود المختلط�ة إذا عن محاسبة ال
ك���ان العق���د األساس���ي عب���ارة ع���ن 

  التزام مالي أو بند غیر مالي.
 
 

القیم��ة العادل��ة  -٤
م���ن خ���الل دخ���ل 

 شامل آخر

 ب�����دیل  معی�����ار ع�����رضالال یش�����مل 
ف������ي ارات االس������تراتیجیة س������تثمالل

 الملكیةأدوات 
 

الس��تثمارات ع��رض ب��دیل لیت��وفر 
 الملكیة. ادوات ستراتیجیة في اال

تس���تطیع االول���ي عن���د االعت���راف 
تحقی�ق الش�روط منشأة، ف�ي ح�ال ال

القیم��ة العادل��ة  ف��ي  ف��يتغی��ر قی��د ال
 الدخل الشامل االخر. 

رب����اح توزیع����ات األی����تم ع����رض 
في المحصلة من ھذه االستثمارات 

 . قائمة الدخل
  االرب���������احت���������دویر بال یس���������مح 

وب��ین  قائم��ة ال��دخلوالخس��ائر ب��ین 
ال������دخل الش������امل االخ������ر لھ������ذه 

           االستثمارات. 
اإلس�������������تثناء  -٥

المتعل�����ق بقی�����اس 
االس��تثمارات ف��ي 
أدوات الملكی����������ة 
الت����ي ل����یس لھ����ا 
س���������عر س���������وق 

 بالتكلفة

معی��ار اس��تثناًء م��ن قواع��د الیتض��من 
ات حق���وق القی���اس فیم���ا یخ���ص أدو

الت��ي ل��یس لھ��ا س��عر س��وق الملكی��ة 
ال   ) والتيا(والمشتقات المرتبطة بھ

بص��ورة یمك��ن قی��اس قیمتھ��ا العادل��ة 
ویتم قیاس ھذه األص�ول  بھا. موثوق

                                        المالیة بالتكلفة. 

یج�������ب ان ی�������تم قی�������اس جمی�������ع 
الملكی���ة ف���ي أدوات س���تثمارات اال

 لة. بالقیمة العاد
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 :بالقیمة العادلةدوات المالیة تقییم االالناتجة عن  المشكالت الضریبیة  -٤
( د. محم�د عب�د  مالی�ة بغ�رض المت�اجرةال ألدواتل� المعالجة المحاس�بیة ۱/٤

 ) :۳۰۱، ص  ۲۰۱٦العزیز ، 
 :یعتبر األصل المالى محتفظا بھ لغرض المتاجرة إذا           

بصفة أساس�یة لغ�رض البی�ع أو إع�ادة الش�راء ف�ى م�دى زمن�ى تم اقتناؤه أو نشأ   )۱(
 قصیر.

یوجد دلی�ل عل�ى وج�ود ددة یتم إدارتھا معاً و) جزءاً من محفظة أدوات مالیة مح۲أو  (   
 معامالت فعلیة حدیثة تؤید الحصول على أرباح قصیرة األجل .  

ل أداة تغطی��ة مخصص��ة ) مش�تقات مالی��ة ( فیم��ا ع��دا المش��تقات المالی�ة الت��ى تمث��۳أو  (   
 وفــعالة ).

 

وی�تم إدراج عل�ى أس�اس القیم�ة العادل�ة  مالیة بغ�رض المت�اجرةال دواتیتم تقییم اال      
وتش�مل  قائم�ة ال�دخل ، والخس�ائر الناش�ئة ع�ن تغی�رات القیم�ة العادل�ة ف�ىأ األرب�احكل 

 والخسائر كل من : األرباح
من التص�رف ف�ى األص�ول المالی�ة  والخسائر المحققة بالفعل والناتجةأ األرباح -

 بغرض المتاجرة.
والخسائر غیر المحققة ( الخاصة باألوراق المالیة التى ل�م تب�اع بع�د) أ األرباح -

والت��ى تنش��أ م��ن ح��دوث تغی��رات ف��ى القیم��ة العادل��ة لألص��ول المالی��ة بغ��رض 
 خى إعداد القوائم المالیة.یالمتاجرة بین تار

 

 : مالیة بغرض المتاجرةال المعالجة الضریبیة لألدوات ۲/٤
 ۲۰۰٥) لسنة ۹۱القانون رقم ( ۲/۱/٤      

التص�رف ف�ى  أرب�احإعفاء " قانون علىال) من ۳۱) من المادة (۳ینص البند ( -
المقیدة فى سوق األوراق المالیة المصریة مع ع�دم استثمارات األوراق المالیة 

 "ات تالی��ةج��واز خص��م الخس��ائر الناجم��ة ع��ن ھ��ذا التعام��ل أو ترحیلھ��ا لس��نو
 ).قانون الضرائب على الدخل،) ٥۰) والمادة (۳۱المادة ((

وبمفھوم المخالفة تخضع أرباح التصرف فى استثمارات األوراق المالیة غی�ر 
مقیدة فى سوق األوراق المالی�ة المص�ریة م�ع ج�واز خص�م الخس�ائر الناجم�ة ال

 عن ھذا التعامل. 
عالج�ة الض�ریبیة لألرب�اح لم یأتى نص صریح فى قانون الضرائب یوض�ح الم -

لقیم�ة العادل�ة ف�ى ل وفقاأوالخسائر الناتجة عن تقییم استثمارات األوراق المالیة 
) م��ن ق��انون ۱۷نھای��ة الس��نة المالی��ة. األم��ر ال��ذى یتطل��ب تطبی��ق ن��ص الم��ادة (

والتى تحدد وعاء الضریبة على  ۲۰۰٥لسنھ ) ۹۱(الضرائب على الدخل رقم 
الدخل المعدة وفق�ا لمع�اییر المحاس�بة من قائمة  أساس صافى الربح المستخرج

المصریة، وبالتالى سوف یتم إخضاع األرباح الناتجة ع�ن تقی�یم اإلس�تثمارات 
 بالقیمة العادلة مع السماح بخصم خسائر التقییم.
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محققة والناتجة من تقییم اإلس�تثمارات ف�ى األوراق المالی�ة الاألرباح غیر لذلك فإن      
دلة سوف تخضع للضریبة، فى حین یتم إعفاء األرب�اح الفعلی�ة المحقق�ة م�ن بالقیمة العا

 بیع اإلستثمارات فى األوراق المالیة. 
 

فإذا قامت شركة بشراء أوراق مالیة بتكلفة معینة وف�ى نھای�ة الس�نة قام�ت بتقییمھ�ا      
س�وف كان ربح�اً  إذابالقیمة العادلة فإن الفرق بین القیمة العادلة وتكلفة األوراق المالیة 

یخضع للضریبة ، وتصبح فى ھذه الحالة قیم�ة األوراق الت�ى تظھ�ر ف�ى قائم�ة المرك�ز 
 ھى القیمة الجدیدة المحددة عل أساس القیمة العادلة .المالى 

وف��ى حال��ة بی��ع ھ��ذه األوراق ف��ى أى ت��اریخ الح��ق تح��دد أرب��اح أو خس��ائر البی��ع      
م��ة األوراق الظ��اھرة بقائم��ة المرك��ز الم��الى م��ن خ��الل مقارن��ة ثم��ن البی��ع بقیمحاس��بیا 

) م�ن ق�انون ٥۰) والم�ادة (۳۱ویرحل الفرق إلى قائمة الدخل . وحیث أن نص المادة (
الضرائب تعفى ناتج التصرف فى األوراق المالی�ة المقی�دة ف�ى س�وق األوراق المالی�ة ، 

وراق ألھ�ذه ا الفرق ب�ین ثم�ن بی�عب� الضریبیة یحسب الربح أو الخسارةففى ھذه الحالة 
( بص�رف النظ��ر ع�ن قیمتھ�ا بع��د التقی�یم ال��واردة ف�ى قائم��ة  والتكلف�ة األص�لیة إلقتنائھ��ا

وف�ى وع�اء الض�ریبة المركز المالى )، ویتم خصم ربح التصرف فى ھذه األوراق م�ن 
حالة حدوث خسارة من التص�رف ف�ى ھ�ذه األوراق تض�اف ھ�ذه الخس�ارة إل�ى الوع�اء 

 الضریبى.
 

ى ذلك ، ی�رى الباح�ث أن الش�ركات یمكنھ�ا تالف�ى ھ�ذا الوض�ع عل�ى النح�و بناًء عل     
 التالى:
إذا كان��ت القیم��ة العادل��ة ل��ألوراق المالی��ة أكب��ر م��ن القیم��ة الدفتری��ة مم��ا یعن��ى  -أ

تحقیق أرباح ، سوف تلجأ الشركة ف�ى ھ�ذه الحال�ة ببی�ع ھ�ذه األوراق وبالت�الى 
 تعفى من الخضوع للضریبة.

عادلة لألوراق المالیة أقل من القیمة الدفتریة مما یعنى تحقیق إذا كانت القیمة ال -ب
إل�ى اإلحتف�اظ بھ�ذه األوراق حت�ى  خسارة ، سوف تلجأ الشركة فى ھ�ذه الحال�ة

 یمكنھا خصم ھذه الخسارة من الوعاء الضریبى.
 

األم��ر ال��ذى یتطل��ب ت��دخل تش��ریعى لتحقی��ق المس��اوة ف��ى المعامل��ة الض��ریبیة ب��ین      
اتج��ة ع��ن التص��رف ف��ى اس�تثمارات األوراق المالی��ة واألرب��اح الناتج��ة ع��ن األرب�اح الن

 تقییمھا فى نھایة العام بالقیمة العادلة سواء باإلعفاء أو بالخضوع.
 

(د. س��عید عب��د الم��نعم ، ۲۰۱٤) لس��نة ٥۳الق��انون رق��م (الق��رار ب ۲/۲/٤     
۲۰۱٤(: 

بتع��دیل بع��ض  ۲۰۱٤) لس��نة ٥۳ص��در ق��رار رئ��یس الجمھوری��ة بالق��انون رق��م (     
وال�ذى ج�اء م�ن  ۲۰۰٥) لس�نة ۹۱أحكام قانون ضریبة الدخل الص�ادر بالق�انون رق�م (

 بنوده:
 :) من قانون ضریبة الدخل ویحل محلھ۳۱) من المادة (۳إلغاء البند (  -أ

سریان الض�ریبة عل�ى األرب�اح الناتج�ة ع�ن االس�تثمار ف�ى األوراق المالی�ة أو  -
 .التصرف فیھا 

- ۸ -  



نتیج�ة التص�رف ف�ى األوراق بخصم الخسائر الرأس�مالیة المحقق�ة مع السماح   -
المالی�ة ف��ى ح�دود األرب��اح الرأس�مالیة المحقق��ة م�ن التص��رف ف�ى أوراق مالی��ة 

زی�ادة الخس�ائر الرأس�مالیة المحقق�ة وفق�ا ألحك�ام  ل السنة ذاتھا، وف�ى حال�ةخال
یبیة یس�مح الفقرة الس�ابقة ع�ن األرب�اح الرأس�مالیة المحقق�ة خ�الل الس�نة الض�ر

بترحیل الزیادة فى الخسائر من األرباح المحققة نتیج�ة التص�رف ف�ى األوراق 
 المالیة فى السنوات التالیة وبحد أقصى ثالث سنوات.

تسرى الضریبة س�واء كان�ت األوراق المالی�ة مقی�دة بالبورص�ة أو غی�ر مقی�دة   -
 بالبورصة.

 فى الخارج.تسرى الضریبة على تلك األرباح سواء تحققت فى مصر أو  -
 ) من قانون ضریبة الدخل ویحل محلھ:۳۱) من المادة (٤إلغاء البند (  -ب

 فرض ضریبة على توزیعات األرباح عن األسھم والحصص. -
المفروض��ة عل��ى توزیع��ات األرب��اح م��ن وع��اء الض��ریبة م��ا ی��ؤدى م��ن خص��م  -

الض��ریبة عل��ى إی��رادات النش��اط التج��ارى والص��ناعى وذل��ك لتجن��ب اإلزدواج 
 ى.الضریب

 ) من قانون ضریبة الدخل ویحل محلھ:٥۰) من المادة (۸إلغاء البند ( -جـ
سریان الضریبة على األرباح الناتجة عن االس�تثمار ف�ى األوراق المالی�ة الت�ى  -

 یحققھا األشخاص اإلعتباریة.
س���ریان الض���ریبة عل���ى توزیع���ات األرب���اح الت���ى یحص���ل علیھ���ا األش���خاص  -

 اإلعتباریة.
ب��اح الرأس��مالیة الناتج��ة ع��ن التص��رف ف��ى األوراق ف��رض ض��ریبة عل��ى األر -

 المالیة المقیدة بالبورصة.
سالف ال�ذكر والت�ى ت�نص عل�ى " یش�مل قانون ال) من القرار ب۳إضافة المادة ( -

 الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما یلى:
األرباح الرأسمالیة المحققة من التص�رف ف�ى األوراق المالی�ة المقی�دة  بند (ل) 

األوراق المالیة المصریة، وكذلك األرباح الرأسمالیة المحقق�ة م�ن فى بورصة 
التص��رف ف��ى األوراق المالی��ة للش��ركات المص��ریة المقیم��ة غی��ر المقی��دة ف��ى 
بورص���ة األوراق المالی���ة المص���ریة، س���واء كان���ت مقی���دة أو غی���ر مقی���دة ف���ى 

 ج"الخار
                    ن����ت أح����د ت����ى كاالع األرب����اح الناتج����ة ع����ن األوراق المالی����ة للض����ریبة اأخض���� -د

عناصر أصول المنشأة، سواء كان�ت األرب�اح المحقق�ة م�ن ھ�ذه األوراق المالی�ة محقق�ة 
أن تكون مص�ر مرك�زا للنش�اط التج�ارى والص�ناعى  بشرطفى مصر أو فى الخارج ، 

  .لھذه المنشأة
 

 للضریبة:خضع یوبذلك       
فى األوراق المالیة والمحققة ف�ى األرباح الرأسمالیة الناتجة عن تعامل المنشاة  -

 .مصر للضریبة 
األرب��اح الرأس��مالیة المحقق��ة ف��ى الخ��ارج مت��ى كان��ت مص��ر مرك��زا لنش��اط   -

  .المنشأة
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األرباح الناتجة عن االستثمار ف�ى األوراق المالی�ة ف�ى الخ�ارج والت�ى یحص�ل  -
علیھا الشخص الطبیعى المقیم فى مصر ، وذلك على كامل قیم�ة ھ�ذه األرب�اح 

) م�ن ق�انون ۸ن حد األعفاء وباألس�عار العادی�ة المنص�وص علیھ�ا بالم�ادة (دو
 .۲۰۰٥) لسنة ۹۱ضریبة الدخل رقم (

 

 أن فرض ضریبة على األرباح الرأسمالیة یؤدى إلى :یرى الباحث      
إذا كانت األوراق المالیة مقی�دة بالبورص�ة س�وف ی�ؤدى ھ�ذا إل�ى الت�أثیر عل�ى  -

 التعامالت فى البورصة .
ا كانت األوراق المالیة فى الخارج سوف ال یق�وم المم�ول بتس�جیل معامالت�ھ إذ -

خصوصا إذا تم حفظ ھ�ذه  فى األوراق المالیة فى الخارج فى إقراره الضریبى
األوراق ل��دى أم��ین حف��ظ أجنب��ى غی��ر م��رتبط بإتفاقی��ة تب��ادل المعلوم��ات م��ع 

 الحكومة المصریة.
امالت المص�ریین بالخ�ارج إذا لذلك یرى الباحث ان�ھ یمك�ن الحص�ول عل�ى تع� -

 تمت من خالل البنوك فى مصر.
یقت�رح الباح��ث إص��دار ق��انون یش��بھ ق�انون (فاتیك��ا) األمریك��ى وال��ذى یخاط��ب  -

 البنوك على مستوى العالم بموافاة الدولة بتعامالت مواطنیھم فى تلك الدول.
اعد یرى الباحث أن التعدیالت األخیرة على قانون غسیل األموال یمكن أن یس� -

وشركات اإلدارة الضریبیة ، حیث الزم شركات الصرافة واالستثمار العقارى 
القطاع الخاص والتى تق�دم خ�دمات للم�واطنین بق�یم تج�اوز عش�رة أالف جنی�ة 
بالحصول على مستند عن كیفیة حص�ولھم عل�ى ھ�ذه األم�وال ، م�ع تق�دیم تل�ك 

   المستندات إلى مسئولى الضرائب.
(ق�رار رئ�یس الجمھوری�ة ۲۰۱٥) لس�نة ۹٦انون رق�م (القالقرار ب ۲/۳/٤    

 :)۲۰۱٥لسنة  ۹٦بقانون رقم 
تع��دیل أحك��ام الض��ریبة عل��ى األرب��اح الرأس��مالیة الناتج��ة ع��ن التص��رف ف��ى    -

القرار األوراق المالیة المقیدة بالبورصة ، مع إیقاف العمل بما ورد بشأنھا فى 
 .۱۷/٥/۲۰۱٥أ من وذلك لمدة عامین تبد ۲۰۱٤) لسنة ٥۳بقانون رقم (

س���ریان الض���ریبة عل���ى توزیع���ات األرب���اح الت���ى یحص���ل علیھ���ا األش���خاص  -
 اإلعتباریة.

إستبعاد توزیعات األرباح التى تحصل علیھا األشخاص اإلعتباریة المقیمة من  -
أشخاص إعتباریة مقیمة أخرى وما یقابلھا من تكلفة من وع�اء الض�ریبة عل�ى 

 أرباح األشخاص اإلعتباریة .
                
 :متاحة للبیعالدوات المالیة تقییم االالناتجة عن  المشكالت الضریبیة   -٥
تعرف االستثمارات المالیة المتاحة للبیع بأنھا تلك األص�ول المالی�ة الت�ى ال تك�ون       

كما تشمل فئة ، مصنفة على أنھا بغرض المتاجرة أو محتفظ بھا حتى موعد اإلستحقاق
بی��ع ك��ل األوراق المالی��ة الخاص��ة بحق��وق الملكی��ة فیم��ا ع��دا تل��ك األص��ول المتاح��ة لل

 المصنفة على أنھا بغرض المتاجرة .  
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( د. محمد عب�د العزی�ز متاحة للبیعالمالیة ال لألدوات المعالجة المحاسبیة ۱/٥
 :)۳۰٤، ص  ۲۰۱٦، 
وی�تم  ،ة العادل�ة المتاحة للبیع على أس�اس القیم�مالیة الستثمارات یتم تقییم اال            

الق�وائم المالی�ة إدراج األرباح أوالخسائر الناش�ئة ع�ن تغی�رات القیم�ة العادل�ة ف�ى 
 على النحو التالى:

األرب��اح أوالخس��ائر المحقق��ة بالفع��ل والناتج��ة م��ن التص��رف ف��ى األص��ول المالی��ة  -أ
 المتاحة للبیع یتم إدراجھا فى قائمة الدخل.

األوراق المالیة التى لم تباع بعد) والتى تنشأ من األرباح غیر المحققة ( الخاصة ب -ب
حدوث تغیرات فى القیمة العادلة لألصول المالیة المتاحة للبیع بین تارخى إعداد 

ببند فروق تقییم ضمن حقوق الملكیة كمكون منفصل القوائم المالیة یتم إدراجھا 
  استثمارات مالیة متاحة للبیع.

یتم تخفیض قیمة االستثمارات المالیة  ھذه األوراق ةفي حالة حدوث تدھور في قیم -جـ
بقیمة ھذا التدھور وتحویل الرصید المتراكم ضمن بند حقوق الملكیة  المتاحة للبیع

 .حتى ولو لم یتم استبعاد االستثمار من الدفاتر لیدرج بقائمة الدخل
ئره علي العادلة الستثمار سبق تحمیل خسا في حالة حدوث زیادة تالیة في القیمة -د

بقائمة الدخل وذلك في حدود المبالغ  قائمة الدخل فإنھ یتم االعتراف بھذه األرباح
ذلك یتم إدراجھا بحقوق  وأي زیادة تنشأ بعد ،السابق االعتراف بھا كخسائر

ال یتم االعتراف باى زیادة تالیة في القیمة العادلة ألدوات حقوق  الملكیة ، في حین
 .لدخلقائمة ا الملكیة من خالل

أو عن�د التص�رف فی�ھ أو عن�دما  األص�ل الم�الى المت�اح للبی�ع م�ن ال�دفاترإلغ�اء عن�د  -ھـ
األرب��اح أو الخس��ائر المتراكم��ة  ترحی��ل ، ی��تم یتع��رض األص��ل ألنخف��اض قیمت��ھ

 قائمة الدخل. إلىالمعترف بھا ضمن حقوق الملكیة سابقاً 
 

( د. محم�د عب�د العزی�ز متاحة للبی�عالمالیة ال لألدوات ضریبیةالمعالجة ال ۲/٥
 :)۳۰٤، ص  ۲۰۱٦، 

 وفى ھذه الحالة یثار العدید من التساؤالت حول:     
یتم تقییم االس�تثمارات المالی�ة المتاح�ة للبی�ع عل�ى أس�اس القیم�ة العادل�ة ، بینم�ا  ۲/۱/٥

عل�ى لق�انون الض�رائب عل�ى ال�دخل ) من الالئح�ة التنفیذی�ة ۷۰تنص المادة (
مالیة طویل�ة األج�ل ( والت�ى تص�نف منھ�ا المت�اح للبی�ع) تقییم االستثمارات ال

 على أساس طریقة التكلفة.
) س��الف ال��ذكر یعتب��ر مخ��الف لق��انون ۷۰وی��رى الباح��ث أن ن��ص الم��ادة (             

 الضرائب على الدخل والذى أخذ بما جاء فى معاییر المحاسبة المصریة ،
ن تضیف أو تغیر فى نص�وص الق�انون، وحیث أن الالئحة تفسر وال یمكن أ             

األم��ر ال��ذى ترت��ب علی��ھ إلغ��اء ھ��ذه  ل��ذلك ت��تم المعالج��ة طبق��ا للقیم��ة العادل��ة.
 المادة الموجودة بالالئحة التنفیذیة. 

 أرباح التقییمتقییم االستثمارات المالیة التى لم تباع بعد بالقیمة العادلة وإدراج  ۲/ ۲/٥
 فى وعاء الضریبة؟  األرباحفى حقوق الملكیة ، ھل تؤثر ھذه 
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حیث ینص قانون الض�رائب عل�ى أن وع�اء الض�ریبة یح�دد عل�ى أس�اس                  
صافى الربح المستخرج من قائمة الدخل وحیث أن ھذه الفروق لم تدرج ف�ى 

 .الخاضع للضریبة وعاءالقائمة الدخل وبالتالى فإنھا لن تؤثر على 
إل��ى ص��افى ال��ربح المحاس��بى  ةة الض��ریبیة ق��د إض��افولك��ن نج��د أن اإلدار            

باإلقرار الضریبى المبالغ التى لم ت�درج بقائم�ة ال�دخل وت�م ترحیلھ�ا مباش�رة 
وبھ��ذا الوض��ع س��وف  إل��ى حق��وق الملكی��ة طبق��ا لمع��اییر المحاس��بة المص��ریة

  تؤثر على الوعاء الخاضع للضریبة.
عن تقی�یم االس�تثمارات المالی�ة الت�ى ل�م  ویرى الباحث أن الفروق الناتجة                 

الض�ریبة ألنھ�ا ف�روق  ؤثر عل�ى وع�اءت�ال یج�ب أن  تباع بعد بالقیمة العادلة
غیر محققة ، ونظرا ألن المعیار ی�نص عل�ى إدراجھ�ا ض�من حق�وق الملكی�ة 
بالت��الى ل��م ت��ؤثر ف��ى ص��افى ال��ربح الظ��اھر بقائم��ة ال��دخل وال��ذى یح��دد عل��ى 

ما ما ورد باإلقرار الضریبى ففى رأى الباح�ث أن�ھ أساسھ وعاء الضریبة ، أ
 ).۱۷آلنھ یعتبر مخالف لنص قانون الضرائب (مادة غیر ملزم 

فى قیمة ھ�ذه االس�تثمارات فیم�ا بع�د ی�تم تحمی�ل قیم�ة  إضمحاللعند حدوث   ۲/۳/٥  
( أى ی�تم ترحیل�ھ م�ن حق�وق الملكی�ة إل�ى قائم�ة اإلنخفاض على قائمة الدخل 

صافى الربح المحاسبى  على ھذا اإلضمحالل ؤئریالى سوف ، وبالتالدخل )
إض��محالل قیم��ة األص��ول )  ۳۱( طبق��ا للمعی��ار المحاس��بى المص��رى رق��م 

ف�ى القیم�ة م�ن  ضمحاللوالذى یؤثر فى وعاء الضریبة من خالل إعتبار اإل
  التكالیف واجبة الخصم ضریبیا.

تثمارات المالیة المتاحة للبیع لم ت�دخل یفھم من ذلك ، أن أرباح تقییم االس                 
خس��ارة أن ف��ى ح��ین ، ؤثر عل��ى الوع��اء الض��ریبى ت��عل��ى قائم��ة ال��دخل ول��م 

 التقییم تدرج ضمن قائمة الدخل وبالتالى سوف تؤثر على الوعاء الضریبى.
العادلة الستثمار س�بق تحمی�ل خس�ائره  في حالة حدوث زیادة تالیة في القیمة ٤/۲/٥   

وبالت�الى  بقائم�ة ال�دخل ل�دخل فإن�ھ ی�تم االعت�راف بھ�ذه األرب�احعل�ي قائم�ة ا
بی�ع ھ�ذه  ه الحال�ةالشركة فى ھذ تفضلسوف تخضع للضریبة ، لذلك سوف 

اإلس��تثمارات ( خصوص��ا إذا كان��ت مقی��دة بالبورص��ة) حت��ى ی��تم إعف��اء ھ��ذه 
 األرباح من الخضوع للضریبة.

لخس��ارة الناتج��ة ی��ؤثر ف��ى وع��اء ف��ى حال��ة بی��ع ھ��ذه األوراق ھ��ل ال��ربح أو ا  ٥/۲/٥  
) م���ن ق���انون ٥۰) والم���ادة ( ۳۱ب���الرجوع إل���ى ن���ص الم���ادة (الض���ریبة ؟ 

الضرائب فإن أرباح أو خسائر بیع األوراق المالیة المقیدة فى سوق األوراق 
المالیة ال تؤثر على وعاء الضریبة ، وبالتالى فإن المشكلة تظھر فیما یتعل�ق 

مقیدة ف�ى س�وق األوراق المالی�ة الق المالیة غیر بأرباح أو خسائر بیع األورا
  .حیث یجب أن تؤثر فى الوعاء الضریبى 

الباحث أن ما یخضع للضریبة ھو الفرق بین القیم�ة العادل�ة وتكلف�ة یرى                  
إقتناء ھذه األوراق ألن التغیرات السابقة فى قیمة األوراق المالی�ة ق�د حمل�ت 

 تدخل قائمة الدخل. على حقوق الملكیة ولم
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 القسم الثالث
 الناتجة عن المشكالت الضریبیة 

 بالقیمة العادلةدوات المالیة المشتقة تقییم اال 
تعرف األدوات المالیة المشتقة بأنھ�ا أدوات مالی�ة مس�تحدثة تش�تق قیمتھ�ا م�ن قیم�ة      

لتعاقدی�ة ب�ین أصل ما أو إلتزام معین أو مؤش�رات مح�ددة مق�دما ، وذل�ك وفق�ا للعالق�ة ا
الطرفین وبش�روط معین�ة ق�د تك�ون نمطی�ة أو تفاوض�یة ، توض�ح كاف�ة التع�امالت ب�ین 

 د. ھشام حسن ع�واد( وتتمثل المشتقات المالیة فىالطرفین حتى تنفیذ العقد أو إنھائھ . 
 ):٦۰۲-٦۰۱، ص

 العقود األجلة :  ۳/۱
تنف�ذ ف�ى ت�اریخ ف س�ووھى عب�ارة ع�ن عق�ود ی�تم إبرامھ�ا ف�ى ت�اریخ مع�ین ولك�ن      

، وذلك للتغلب على مشكلة تقلبات أسعار األوراق المالیة أو أسعار العملة ، حتى  الحق
 .تستطیع الشركة الحصول على األصل المالى فى التوقیت المستقبلى بالسعر المناسب

 العقود المستقبلیة :  ۳/۲
دل ف��ى ت��اریخ وھ��ى عب��ارة ع��ن عق��ود نمطی��ة یلت��زم بمقتض��اھا ط��رفین ب��إجراء تب��ا     

 محدد فى المستقبل وبسعر یتم األتفاق علیھ عند التعاقد.
ویرجع السبب فى ظھور العقود المستقبلیة ھ�و تالف�ى أوج�ھ ال�نقص والقص�ور ف�ى      

العقود األجلة وذلك من خالل اإلتجاة نحو تنمیط شروط التعاقد ، وبالت�الى تك�ون ھن�اك 
ال��وراق المالی��ة مم��ا ی��ؤدى إل��ى تعرض��ھا  إمكانی��ة كبی��رة لت��داول ھ��ذه العق��ود ف��ى س��وق

 لدرجة منخفضة من مخاطر السیولة واإلئتمان.
 عقود المقایضة :  ۳/۳

بمبادلة أصل معین مقابل أصل آخر وھى عبارة عن عقود یلتزم بمقتضاھا طرفین      
خالل فترة زمنیة محددة وفقا لشروط ی�نص علیھ�ا ف�ى عق�د المقایض�ة ، ویمك�ن أن ت�تم 

 قایضة بین طرفى العقد أو من خالل طرف ثالث.عملیة الم
 عقود اإلختیار :  ٤/۳

الحری�ة ف�ى ش�راء أو وھى عبارة عن عقود تعطى ألحد طرفیھا ( صاحب الح�ق )      
بی��ع أص��ل م��ا أو ورق��ة مالی��ة خ��الل فت��رة زمنی��ة مح��ددة ( اإلختی��ار األمریك��ى ) أو ف��ى 

 د مقدما.تاریخ محدد ( اإلختیار األوروبى ) وذلك بسعر محد
 

ت�واریخ الق�وائم المالی�ة الالحق�ة ف�ى بالتكلفة ویعاد قیاس�ھا ویتم إثبات ھذه التعاقدات      
 ھ�ذه تقی�یمعملی�ة إع��ادة ف�ى  وتتمث�ل القیم��ة العادل�ة للمش�تقات المالی�ةبالقیم�ة العادل�ة ،

 .طرق أخرى مقبولة للتسعیر ىاألدوات بسعر السوق أو بأ
عل�ى النح�و  العادل�ة للمش�تقات المالی�ة ف�ي القیم�ةللتغیرات  وتتم المعالجة المحاسبیة     

 التالى:
العادلة  التغیرات في القیمةاألرباح أو الخسائر الناتجة عن تدرج قیمة  -

 .للمشتقات المالیة المخصصة ألغراض المتاجرة ضمن قائمة الدخل
للمشتقات المالیة المخصصة ألغراض التغطیة فیتم المحاسبة  أما بالنسبة  -

ً لسیاسات الع دارة المخاطر وألغراض المعالجة إبشان  شركةنھا طبقا

- ۱۳ -  



المحاسبیة تصنف ھذه العملیات إلى 
 ) :www.aib.com.eg/Clarifacation.html(:نوعین

 ) Fair Value Hedge(                 مشتقات لتغطیة القیمة العادلة -أج
التغیرات في القیمة مخاطر  ةصد بتغطیة مخاطر القیمة العادلة تغطییق     

 العادلة لألصول واإللتزمات الوارده في قائمة المركز المالى.
یتم االعتراف بكل من التغیر في القیمة العادلة لھذه المشتقات والتغیر في القیمة و     

قائمة ضمن  العادلة لألصل أو االلتزام المطلوب تغطیة مخاطر التغیر في قیمتھ العادلة
 .الدخل

 ) Cash Flow Hedge(                    لتغطی��ة الت��دفقات النقدی��ة مش��تقات -ب
قصد بتغطیة مخ�اطر الت�دفقات النقدی�ة تغطی�ة التغی�رات ف�ي الت�دفقات النقدی�ة ذات ي    

    المغط��اة او االلتزام��ات المؤك��دة او العملی��ات المتوقع��ة اإللتزام��اتو ألص��ولالص��لة با
ادل�ة لمش�تقات تغطی�ة الت�دفقات النقدی�ة الت�ى ثب�ت یتم االعت�راف ب�التغیر ف�ي القیم�ة العو

فعالیتھ��ا مباش��رة ض��من حق��وق الملكی��ة بینم��ا ی��تم االعت��راف ب��الجزء غی��ر الفع��ال ف��ورا 
 بقائمة الدخل.

وفى تاریخ استحقاق تلك المشتقات یتم تس�ویة الف�روق الناتج�ة ع�ن تص�فیة العملی�ة      
 ھ بحق������وق الملكی������ة ف������ى قائم������ة ال������دخل.وك������ذلك تس������ویة م������ا س������بق إدراج������

ویعتبر عالقة التغطیة فعالة إذا ما كان متوقعا منذ بدایة وطوال مدة العقد أن ی�تم مقابل�ة 
التغی��رات ف��ى القیم��ة العادل��ة أو الت��دفقات النقدی��ة ل��ألداة المغط��اة بص��ورة ش��بھ كامل��ة 

  دمة فى التغطیة.بالتغیرات فى القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألداة المستخ
األرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن ی��درج ض��من قائم��ة ال��دخل ذل��ك ،  وبن��اًء عل��ى     

باإلض�افة  المت�اجرة العادلة للمشتقات المالیة المخصص�ة ألغ�راض التغیرات في القیمة
مخ�اطر مش�تقات تغطی�ة ل ف�ي القیم�ة العادل�ة التغی�راألرباح أو الخسائر الناتجة عن  إلى

مما یؤثر على الوعاء الخاضع للضریبة. بینما یدرج ضمن حقوق الملكیة  ادلةالقیمة الع
 تغطی����ة مش����تقاتل ف����ي القیم����ة العادل����ة التغی����راألرب����اح أو الخس����ائر الناتج����ة ع����ن 

وبالتالى لن تؤثر على الوعاء الخاض�ع للض�ریبة لع�دم إدراجھ�ا  التدفقات النقدیةمخاطر
 فى قائمة الدخل. 

العادل��ة  التغی��رات ف��ي القیم��ةرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن وی��رى الباح��ث أن األ      
تعتبر أرباح أو خسائر غیر محققة یجب أال تخض�ع للض�ریبة ، ولك�ن للمشتقات المالیة 
) م�ن ۱۷ضمن قائمة الدخل سوف تخضع للضریبة وفقا ل�نص الم�ادة (نظرا إلدراجھا 

س��ائر الناتج��ة ع��ن األرب��اح أو الخ ی��رى الباح��ث ع��دم إخض��اع كم��ا ق��انون الض��رائب.
بإعتبارھ�ا أرب�اح أو  التدفقات النقدیةمخاطر تغطیة مشتقاتلالعادلة  التغیرات في القیمة

وبالتالى وفقا لمعاییر المحاسبة بقائمة الدخل  خسائر غیر محققة ، ونظرا ألنھا لم تدرج
وال�ذى أخ�ذ  سوف ال تؤثر على الوعاء الخاضع للض�ریبة وفق�ا ل�نص ق�انون الض�رائب

تع��دیل اإلقرار الض��ریبى ب�� ورد ، ف��ى ح��یناء ف��ى مع��اییر المحاس��بة المص��ریة بم��ا ج��
صافى الربح المحاسبى بالمبالغ التى لم تدرج بقائم�ة ال�دخل وت�م ترحیلھ�ا مباش�رة إل�ى ل

حقوق الملكیة طبقا لمعاییر المحاسبة المصریة. ولكن ھ�ل یمك�ن لإلق�رار الض�ریبى أن 
 یخالف نص القانون؟ 
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 لرابعالقسم ا
 دراسة المیدانیةال

 : مقدمة
من البحث تأصیالً علمیاً والثالث الثانى  ینتناولت الدراسة النظریة في القسم

لجوانب الفرض النظرى ، بینما یتناول ھذا القسم الجانب العملى والذي یتجھ إلى جمع 
الدلیل الذي قد یؤید أو یعارض وجھة النظر التي تم تكوینھا، ویعتمد الجانب العملي 

ھذا القسم على أسلوب الدراسة المیدانیة من خالل إعداد استمارة استقصاء مكونة في 
من مجموعة أسئلة توجھ إلى عینة من مجتمع البحث ممن تتعامل مع الواقع الفعلي 
لمشكلة البحث بھدف التعرف على آراء عینة الدراسة وتقییمھا للمشكالت الضریبیة 

 للمحاسبة عن القیمة العادلة .
 مع الدراسة :مجت -۱

 : ھى ثالث مجموعاتویتمثل مجتمع الدراسة فى            
المجموعة األولى : تتكون من مجموعة مدیرى ومراجعى الفحص بمركز كبار  ۱/۱

 .بمصلحة الضرائب المصریة ومتوسطى الممولین
 مراقبى حسابات الشركات المساھمة. : تتكون من مجموعة  المجموعة الثانیة  ۱/۲
تتكون من مجموعة من أساتذة الجامعات المصریة والمھتمین :موعة الثالثة لمحا۱/۳

 بالشئون الضریبیة.
 عینة الدراسة : -۲

 حجم العینة:  ۲/۱
تم اختیار عینة عشوائیة بسیطة من مجتمع الدراسة حیث أن حج�م ك�ل طبق�ة         

ق�د ت�م تطبی�ق وغیر معروف بالت�الى ال یمك�ن اس�تخدام المعاین�ة العش�وائیة الطبقی�ة، 
مفردة ، وبلغ عدد االستمارات التي تم  ۱٦۰الدراسة المیدانیة على عینة مكونة من 

اس�تمارات  ٥، ولق�د ت�م اس�تبعاد ع�دد  %۸٥إستمارة بنسبة استجابة  ۱۳٦استالمھا 
لع�دم اس�تیفاء بیان�ات االس�تبیان أو ع�دم جدی�ة اإلجاب�ات ، ل�ذلك تص�بح اإلس�تمارات 

  إستمارة. ۱۳۱الصحیحة 

 عینة :التوصیف  ۲/۲
الوظیف�ة حی�ث یتض�ح م�ن  توزیع عین�ة البح�ث حس�ب  )۱(جدول رقم یوضح ال     

م��ن إجم��الى عین��ة البح��ث یش��غلون وظیف��ة مراق��ب  %٥٥تحلی��ل الج��دول أن نس��بة 
 یش�غلون وظیف�ة م�دیر ومراج�ع فح�ص %۳٦٫٦، ونس�بة  اس�تمارة ) ۷۲( حسابات

والمھتم�ین بش�ئون الض�رائب  معاتمن أساتذة الجا %۸٫٤، ونسبة  استمارة ) ٤۸(
  .استمارة ) ۱۱(
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 ) یوضح توزیع عینة البحث حسب فئات الدراسة۱جدول رقم (

 % عدد فئة الدراسة
 ۸٫٤ ۱۱ التدریس ةھیئأعضاء 

 ٥٥٫۰ ۷۲ الحسابات ومراقب
 ۳٦٫٦ ٤۸ رجال الضرائب

 ۱۰۰ ۱۳۱ اإلجمالى
 

 تصمیم قائمة االستقصاء : -٤
ق م��ع أغ��راض البح��ث وتس��اعد عل��ى اختب��ار ف��تقص��اء تتاس قائم��ةتص��میم ت��م 

 اشتملت قائمة االستقصاء على ثالثة أقسام :فروض الدراسة وقد 

یتن��اول المش��كالت الض��ریبیة الت��ى یمك��ن أن تنش��أ نتیج��ة إس��تخدام القس��م األول  :   •
واالستفس���ار ع���ن  دوات المالی���ة األساس���یة نم���وذج القیم���ة العادل���ة ف���ى تقی���یم اال

 خ�امسالإل�ى  األول.  ویش�تمل عل�ى األس�ئلة م�ن  عالج ھذه المشكالتالمقترحات ل
 . األولمن أسئلة قائمة االستقصاء ، ویتعلق باختبار الفرض 

القس��م الث��انى : یتن��اول المش��كالت الض��ریبیة الت��ى یمك��ن أن تنش��أ نتیج��ة إس��تخدام  •
المقترح�ات نموذج القیمة العادلة فى تقییم االدوات المالیة المشتقة واالستفسار ع�ن 

لعالج ھذه المشكالت .  ویشتمل على األس�ئلة م�ن الس�ادس إل�ى العاش�ر م�ن أس�ئلة 
 .قائمة االستقصاء ، ویتعلق باختبار الفرض الثانى 

 

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة : -٥   
 استخدم الباحث فى التحلیل اإلحصائى األسالیب اإلحصائیة التالیة :     

 ویشتمل على :اإلحصاء الوصفى  ۱/٥  

عینة  بین ھذا األسلوب أعداد استجاباتی: حیث  التكرارات والنسب المئویة۱/۱/٥      
 واألوزان النسبیة لكل استجابة. ،قائمة االستقصاء  البحث على أسئلة

المتوس��ط واالنح��راف المعی��اري : لتوص��یف متغی��رات الدراس��ة م��ن حی��ث ۱/۲/٥      
 النزعة المركزیة والتشتت.

 ویشتمل على :اإلحصاء االستداللى  ۲/٥    

، وذلك الختبار فروض الدراسة : حیث ت�م اختب�ار  (T Test)ختبار ت ا ۲/۱/٥      
، وت��م  ۳جاب��ات عین��ة البح��ث بالقیم��ة المحای��دة أو المتوس��طة إم��دى مس��اواة متوس��ط 

 صیاغة الفرض العدمى والبدیل كالتالى :
 . ۳مة = القی اإلجابات: متوسط H0الفرض العدمى 
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 . ۳القیمة ≠  اإلجابات: متوسط H1الفرض البدیل 
 (P-value)أو الـ  (Sig)وتكون قاعدة الحكم بناًء على مستوى المعنویة المحسوب 

 ۰٫۰٥فإننا نقبل الفرض العدمى ، وإذا قلت عن   ۰٫۰٥فإذا كانت أكبر من أو تساوى 
 فإننا نرفض الفرض العدمى ونقبل الفرض البدیل .

ال یختل�ف معنوی�اً  اإلجاب�اتتم قبول الفرض العدمى فإن ھذا یعن�ى أن متوس�ط  فإذا     
 الفرض العدمى وقبول الفرض البدیل،عن القیمة المحایدة أو المتوسطة ، أما تم رفض 

(حی�ث أن االختب�ار ذو ذیل�ین) ف�إذا كان�ت موجب�ة ف�إن ھ�ذا ی�دل  Tفإننا ننظر إل�ى قیم�ة 
أى أنھ��ا ق��د بلغ��ت درج��ة الموافق��ة  ۳القیم��ة ق��د زاد ع��ن  اإلجاب��اتعل��ى أن متوس��ط 

  اإلجاب�اتس�البة ف�إن ھ�ذا ی�دل عل�ى أن متوس�ط   Tواألھمیة والتأثیر ، وإذا كانت قیمة 
 أى أنھ لم یبلغ الحیز المقبول للموافقة والتأثیر . ۳أقل من القیمة 

لمقارنة فئات الدراسة   Kruskal Wallis Testاختبار كروسكال ویلز ۲/۲/٥    
 ثالث .ال

ویج��رى اختب��ار كروس��كال ویل��ز الختب��ار تس��اوى العدی��د م��ن المتوس��طات ، وی��تم      
 صیاغة الفرض العدمى والبدیل كالتالى :

  .H0: µ1 = µ2= µ3 الفرض العدمى : تساوى جمیع المتوسطات 

  H1: At least two means are different الفرض البدیل

 P-valueأو م�ا یس�مى ال�ـ  .Sigس�توى المعنوی�ة وتكون قاع�دة الحك�م بن�اًء عل�ى م     
المحسوب م�ن البرن�امج اإلحص�ائى ، ف�إذا ك�ان مس�توى المعنوی�ة أكب�ر م�ن أو یس�اوى 

دل على ذلك على قبول الفرض العدمى القائل بتساوى جمیع المتوسطات ، وإذا  ۰٫۰٥
 دل ذلك على قبول الفرض البدیل . ۰٫۰٥قل مستوى المعنویة عن 
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 ختبار فروض البحث ونتائج الدراسة المیدانیة :إ-٦   
  ختبارات الفرض األولإ۱/٦

 الفرض األصلي :
"ال یترتب على تقی�یم األدوات المالی�ة األساس�یة مش�كالت عن�د تحدی�د  ص�افى 

 الربح الخاضع للضریبة"
 الفرض البدیل : 

 "یترتب على تقییم األدوات المالیة األساسیة مشكالت عند تحدید  صافى
 الربح الخاضع للضریبة".

 
) ال�ي الس�ؤال ۱وتم اختبار ھذا الفرض من خالل التساؤالت من السؤال رقم (

 )٥رقم (
 ستفسارات السؤال األول :االختبار االحصائي أل۱/۱/٦

   :ترمیز بیانات السؤال األول
 تم ترمیز استفسارات السؤال األول كما یتضح من الجدول التالي:      

 عيفر رئیسي بیان
   :السؤال االول  

ی�تم إتب�اع نم�وذج القیم�ة العادل�ة ف�ى تقی��یم االدوات             
المالی�ة بغ�رض المت�اجرة ، فم�ا ھ�و المقص�ود بمفھ�وم 

 القیمة العادلة من وجھة النظر الضریبیة؟

X1  

تحدید قیمة األدوات المالیة بغرض المتاجرة على  .۱
 لیة.أساس القیمة المعلنة فى سوق األوراق الما

 X11 

تحدید قیمة األدوات المالیة بغرض المتاجرة على  .۲
 أساس القیمة األسمیة.

 X12 

تحدید قیمة األدوات المالیة بغرض المتاجرة على  .۳
أساس قیمة حقوق الملكیة للشركة المصدرة لألوراق 

 مقسومة على عدد األسھم.

 X13 
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) المحسوبھ في Tتبار (تمثلت النتائج المستخرجة من التحلیل االحصائي الخ
 الجداول التالیة :

 )۱الجدول رقم ( 
  

 
 ) ۲الجدول رقم (      

 
) السابق أن االستجابة التي حازت على ۱ضح من تحلیل نتائج الجدول رقم (یت    

یتم إتباع نموذج القیمة لتساؤل (بدرجة موافق تماما عن ا  %۸۰نسبة اتفاق أكبر من 
العادلة فى تقییم االدوات المالیة بغرض المتاجرة ، فما ھو المقصود بمفھوم القیمة 

بین المشاركین في استیفاء قائمة االستبیان اكبر  العادلة من وجھة النظر الضریبیة؟ )
ھي  5098.درجات علي مقیاس لیكرت وبانحراف معیاري  ٥درجات من  ٤من 
تحدید قیمة األدوات المالیة بغرض المتاجرة على أساس القیمة المعلنة ( x11ارة العب

) نتائج واتجاه (ت) المحسوبھ عند ۲ویوضح الجدول رقم ( فى سوق األوراق المالیة).
أن متوسط اإلجابات ال یختلف معنویاً عن  ۱۳۰بدرجات حریة  %٥مستوى معنویة 

یعنى قبول الفرض العدمي مشاركین.... مما لجمیع الالقیمة المحایدة أو المتوسطة 
في ھذا االختبار والتي حازت على موافقة جماعیة بالنسبة  ورفض الفرض البدیل
 لعبارات السؤال األول .

 
 
 
 
 
 
 

131 4.6947 .5098 4.454E-02 
131 2.0840 .4304 3.760E-02 
131 2.1450 .5424 4.739E-02 

X11 
X12 
X13 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

One-Sample Statistics 

38.047 130 .000 1.6947 1.6065 1.7828 
-24.363 130 .000 -.9160 -.9904 -.8416 
-18.041 130 .000 -.8550 -.9487 -.7612 

X11 
X12 
X13 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Test Value = 3 

One-Sample Test 
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 االختبار االحصائي ألستفسارات السؤال الثاني  ۱/۲/٦
   : ترمیز بیانات السؤال الثاني

 ني كما یتضح من الجدول التالي:تم ترمیز استفسارات السؤال الثا      
 فرعي رئیسي بیان

     : السؤال الثاني
عند قی�ام المنش�أة بتقی�یم األدوات المالی�ة بغ�رض المت�اجرة 
على أساس القیمة العادلة ، ما ھى من وجھھ نظركم المش�كالت 

 الضریبیة التى یمكن أن تنشأ ؟

X2  

ق األوراق فى س�و المقیدةأرباح تقییم األوراق المالیة إعفاء  .۱
خصم الخسائر الناجمة ع�ن  عدم جوازالمالیة المصریة مع 

 . ھذا التقییم أو ترحیلھا لسنوات تالیة

 X21 

فى س�وق األوراق  المقیدةأرباح تقییم األوراق المالیة  عفاءإ .۲
خصم الخسائر الناجمة ع�ن ھ�ذا  مع جوازالمالیة المصریة 

 التقییم 

 X22 

ف��ى س��وق  المقی��دةالمالی��ة  أرب��اح تقی��یم ف��ى األوراق إخض��اع .۳
خصم الخسائر الناجم�ة  مع جوازاألوراق المالیة المصریة 

  عن ھذا التقییم

 X23 

ف�ى س�وق  غی�ر المقی�دةأرباح تقییم األوراق المالی�ة إخضاع  .٤
خصم الخسائر الناجم�ة  مع جوازاألوراق المالیة المصریة 

 عن ھذا التقییم. 

 X24 

ف��ى س��وق  غی��ر المقی��دةلی��ة أرب��اح تقی��یم األوراق الماإعف��اء  .٥
خص��م الخس��ائر  م��ع ع��دم ج��وازاألوراق المالی��ة المص��ریة 

 الناجمة عن ھذا التقییم.

 X25 

نص صریح فى قانون الضرائب یوضح المعالجة  لم یأتى .٦
الضریبیة لألرباح أوالخسائر الناتجة عن تقییم استثمارات 

الیة األوراق المالیة وفقا للقیمة العادلة فى نھایة السنة الم
 ).  ۱۷لذلك یطبق نص المادة (

 X26 
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) المحسوبھ في Tتمثلت النتائج المستخرجة من التحلیل االحصائي الختبار (   
 الجداول التالیة :

 )۳جدول رقم (

 
 

التي حازت على نسبة ) السابق أن العبارات ۳یتضح من تحلیل نتائج الجدول رقم (
..... بین المشاركین في استیفاء قائمة بدرجة موافق تماما.....  %۸۰ق أكبر من اتفا

درجات علي مقیاس لیكرت ..... وبانحراف  ٥درجات من  ٤االستبیان .....اكبر من 
عند قیام المنشأة عن التساؤل حول " 1.0447.&  9848.معیاري یتراوح بین 

ساس القیمة العادلة ، ما ھى من وجھھ بتقییم األدوات المالیة بغرض المتاجرة على أ
وفقا لترتیب تنازلي من اعلي الي  "؟ نظركم المشكالت الضریبیة التى یمكن أن تنشأ

 ) التالي:٤أسفل كما یتضح من الجدول رقم (
 )٤جدول رقم (

 العبارت التي حازت على درجة موافق تماما 
الرقم 
 الكودي

الوسط 
 الحسابي

االنحرف 
 المعیاري

 
 سار محل التساؤل االستف

X23 4.0840 
 

.9848 
 

فى  المقیدةأرباح تقییم فى األوراق المالیة  خضاعإ
خصم  مع جوازسوق األوراق المالیة المصریة 

 الخسائر الناجمة عن ھذا التقییم
X26 4.0534 

 
1.0620 

 
نص صریح فى قانون الضرائب یوضح  لم یأتى

جة عن المعالجة الضریبیة لألرباح أوالخسائر النات
تقییم استثمارات األوراق المالیة وفقا للقیمة 
العادلة فى نھایة السنة المالیة لذلك یطبق نص 

 ).  ۱۷المادة (
X24 4.0305 

 
1.0620 

 
 غیر المقیدةأرباح تقییم األوراق المالیة إخضاع 

 مع جوازفى سوق األوراق المالیة المصریة 
 خصم الخسائر الناجمة عن ھذا التقییم.

 
 

131 2.8092 1.0312 9.009E-02 
131 3.1450 1.2161 .1062 
131 4.0840 .9848 8.604E-02 
131 4.0305 1.0447 9.127E-02 
131 2.8473 1.0704 9.352E-02 
131 4.0534 1.0620 9.279E-02 

X21 
X22 
X23 
X24 
X25 
X26 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

One-Sample Statistics 
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 : ) المحسوبھT) التالي نتائج واتجاه (5ویوضح الجدول رقم (  
 

-2.118 130 .036 -.1908 -.3691 -1.26E-02
1.365 130 .175 .1450 -6.52E-02 .3552

12.598 130 .000 1.0840 .9137 1.2542
11.290 130 .000 1.0305 .8500 1.2111
-1.632 130 .105 -.1527 -.3377 3.235E-02
11.353 130 .000 1.0534 .8699 1.2370

X21
X22
X23
X24
X25
X26

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 3

One-Sample Test

 
 

عن��د قی��ام المنش��أة  "إلختب��ار (ت) المحس��وبة یتض��ح أن االستفس��ارات ع��ن ووفق��ا     
بتقییم األدوات المالیة بغرض المتاجرة على أساس القیمة العادلة ، ما ھى من وجھھ 

 %٥عن���د مس���توى معنوی���ة   "؟ نظ���ركم المش���كالت الض���ریبیة الت���ى یمك���ن أن تنش���أ
أن متوس��ط اإلجاب��ات ال یختل��ف معنوی��اً ع��ن القیم��ة المحای��دة أو  ۱۳۰ب��درجات حری��ة 

یعن��ى قب��ول الف��رض الع��دمي ورف��ض الف��رض لجمی��ع المش��اركین .... مم��ا المتوس��طة 
في ھذا االختبار والتي ح�ازت عل�ى موافق�ة جماعی�ة بالنس�بة لعب�ارات التس�ؤال  البدیل

 الثاني .
 ستفسارات السؤال الثالث :تبار االحصائي ألاالخ ۱/۳/٦

  : ترمیز بیانات السؤال الثالث
 ) التالي:6تم ترمیز استفسارات السؤال الثالث كما یتضح من الجدول رقم (      

 فرعي رئیسي بیان
  :    السؤال الثالث

م��ن وجھ��ھ نظ��ركم ، م��ا ھ��ى المعالج��ة الض��ریبیة لألرب��اح 
رف فى األوراق المالیة المقیدة ف�ى الرأسمالیة المحققة من التص

 بورصة األوراق المالیة المصریة ؟

X3  

ف��ى  المقی��دةأرب��اح التص��رف ف��ى األوراق المالی��ة  إعف��اء .۱
خص��م  ع��دم ج��وازس��وق األوراق المالی��ة المص��ریة م��ع 

 الخسائر الناجمة عن ھذا التقییم أو ترحیلھا لسنوات تالیة .

 X31 

ف��ى  المقی��دةالمالی��ة أرب��اح التص��رف ف��ى األوراق  إعف��اء .۲
خص�م الخس�ائر  م�ع ج�وازسوق األوراق المالیة المصریة 

 الناجمة عن ھذا التعامل أو ترحیلھا لسنوات تالیة .

 X32 

ف��ى  المقی��دةأرب��اح التص��رف ف��ى األوراق المالی��ة  خض��اعإ .۳
خص�م الخس�ائر  م�ع ج�وازسوق األوراق المالیة المصریة 

 وات تالیة .الناجمة عن ھذا التعامل أو ترحیلھا لسن

 X33 
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أرب�اح التص�رف ف�ى اس�تثمارات األوراق المالی�ة إخض�اع  .٤
 م�ع ج�وازفى سوق األوراق المالیة المص�ریة  غیر المقیدة

 خصم الخسائر الناجمة عن ھذا التعامل. 

 X34 

غیر أرباح التصرف فى استثمارات األوراق المالیة إعفاء  .٥
 م ج�وازم�ع ع�دفى سوق األوراق المالیة المصریة  المقیدة

 خصم الخسائر الناجمة عن ھذا التعامل.

 X35 

 
  ) الختبار مدى جوھریة الفروق بین المشاركین في االستبیانT( اختبار 

) المحسوبھ في Tتمثلت النتائج المستخرجة من التحلیل االحصائي الختبار (   
 الجداول التالیة :

 )7جدول رقم (

131 4.2595 .9164 8.007E-02
131 2.6870 .8865 7.746E-02
131 2.7710 .9653 8.434E-02
131 4.3435 .8838 7.722E-02
131 2.7099 .9156 7.999E-02

X31
X32
X33
X34
X35

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Statistics

 
 

التي حازت على نسبة السابق أن العبارات ) 7یتضح من تحلیل نتائج الجدول رقم (
..... بین المشاركین في استیفاء قائمة بدرجة موافق تماما.....  %۸۰اتفاق أكبر من 

درجات علي مقیاس لیكرت ..... وبانحراف  ٥درجات من  ٤االستبیان .....اكبر من 
من وجھھ نظركم ، ما عن التساؤل حول "  8838.& 9164.معیاري یتراوح بین 

ھى المعالجة الضریبیة لألرباح الرأسمالیة المحققة من التصرف فى األوراق المالیة 
وفقا لترتیب تنازلي من اعلي الي  "المقیدة فى بورصة األوراق المالیة المصریة ؟

 ) التالي :8أسفل كما یتضح من الجدول رقم (
 )8جدول رقم (

 العبارت التي حازت على درجة موافق تماما 
الرقم 

 وديالك
الوسط 
 الحسابي

االنحرف 
 المعیاري

 
 االستفسار محل التساؤل 

X34 4.3435 .8838  أرباح التصرف فى استثمارات األوراق إخضاع
فى سوق األوراق المالیة  غیر المقیدةالمالیة 

خصم الخسائر الناجمة عن  مع جوازالمصریة 
 ھذا التعامل.

X31 4.2595 .9164 المقیدةراق المالیة أرباح التصرف فى األو إعفاء 
عدم فى سوق األوراق المالیة المصریة مع 

خصم الخسائر الناجمة عن ھذا التقییم أو  جواز
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 ترحیلھا لسنوات تالیة .
 : ) المحسوبھT) التالي نتائج واتجاه (9ویوضح الجدول رقم (  

 

15.731 130 .000 1.2595 1.1011 1.4179
-4.041 130 .000 -.3130 -.4662 -.1597
-2.715 130 .008 -.2290 -.3959 -6.22E-02
17.399 130 .000 1.3435 1.1907 1.4963
-3.626 130 .000 -.2901 -.4483 -.1318

X31
X32
X33
X34
X35

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 3

One-Sample Test

 
 

ھ�ى م�ن وجھ�ھ نظ�ركم ، م�ا التساؤل حول " ) المحسوبة یتضح Tإلختبار (ووفقا     
المعالج��ة الض��ریبیة لألرب��اح الرأس��مالیة المحقق��ة م��ن التص��رف ف��ى األوراق المالی��ة 

ب�درجات  %٥عند مس�توى معنوی�ة  "المقیدة فى بورصة األوراق المالیة المصریة ؟
أن متوسط اإلجاب�ات ال یختل�ف معنوی�اً ع�ن القیم�ة المحای�دة أو المتوس�طة  130حریة 

ف�ي ھ�ذا  ل الفرض العدمي ورفض الفرض الب�دیلیعنى قبولجمیع المشاركین .... مما 
 االختبار والتي حازت على موافقة جماعیة بالنسبة للعبارات التساؤال الثالث .

 ستفسارات السؤال الرابع :االختبار االحصائي أل ٤/۱/٦
  : ترمیز بیانات السؤال الرابع

 ) التالي:۱۰(تم ترمیز استفسارات السؤال الرابع كما یتضح من الجدول رقم       
 فرعي رئیسي بیان

 :    السؤال الرابع
من خ�الل خب�رتكم ، ، م�ا ھ�ى المعالج�ة الض�ریبیة لألرب�اح 
الرأس���مالیة المحقق���ة م���ن التص���رف ف���ى األوراق المالی���ة ف���ى 

 الخارج؟

X4  

األرباح الرأسمالیة التى یحققھا شخص إعتبارى  إعفاء .۱
 .فى الخارجمقیم من التصرف فى األوراق المالیة 

 X41 

األرباح الرأسمالیة التى یحققھا شخص  إخضاع .۲
فى إعتبارى مقیم من التصرف فى األوراق المالیة 

 الخارج.

 X42 

األرباح الرأسمالیة التى یحققھا شخص طبیعى  إعفاء .۳
 .فى الخارجمقیم من التصرف فى األوراق المالیة 

 X43 

 X44 األرباح الرأسمالیة التى یحققھا شخص طبیعى  إخضاع .٤
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مع  فى الخارجم من التصرف فى األوراق المالیة مقی
 إخضاعھا بسعر ضریبى مخفض.

األرباح الرأسمالیة التى یحققھا شخص طبیعى  إخضاع .٥
مع  فى الخارجمقیم من التصرف فى األوراق المالیة 

 إخضاعھا باألسعار العادیة.

 X45 

 
 : االستبیان) الختبار مدى جوھریة الفروق بین المشاركین في T( اختبار

) المحسوبھ في Tتمثلت النتائج المستخرجة من التحلیل االحصائي الختبار (   
 الجداول التالیة :

 )۱۱جدول رقم (

131 3.0916 1.2917 .1129
131 4.0229 1.0846 9.476E-02
131 3.0763 1.1410 9.969E-02
131 3.8931 1.1913 .1041
131 3.0916 1.2676 .1108

X41
X42
X43
X44
X45

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Statistics

 
  X42ة ) السابق أن العبار۱۱یتضح من تحلیل نتائج الجدول رقم (     

األرباح الرأسمالیة التى یحققھا شخص إعتبارى مقیم من  إخضاع
التي حازت على نسبة اتفاق وفى الخارج. المالیة التصرف فى األوراق 

..... بین المشاركین في استیفاء بدرجة موافق تماما.....  %۸۰أكبر من 
درجات علي مقیاس لیكرت  ٥درجات من  ٤قائمة االستبیان .....اكبر من 

من خالل خبرتكم عن التساؤل حول "  1.0846..... وبانحراف معیاري 
لضریبیة لألرباح الرأسمالیة المحققة من التصرف ، ، ما ھى المعالجة ا

 .   "فى األوراق المالیة فى الخارج؟
 : ) المحسوبھT) التالي نتائج واتجاه (۱۲ویوضح الجدول رقم (  
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.812 130 .418 9.160E-02 -.1317 .3149
10.794 130 .000 1.0229 .8354 1.2104

.766 130 .445 7.634E-02 -.1209 .2736
8.581 130 .000 .8931 .6872 1.0991

.827 130 .410 9.160E-02 -.1275 .3107

X41
X42
X43
X44
X45

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 3

One-Sample Test

 
من خ�الل خب�رتكم ، ، م�ا التساؤل حول " ) المحسوبة یتضح أن Tإلختبار (ووفقا     

المحققة من التصرف ف�ى األوراق المالی�ة  ھى المعالجة الضریبیة لألرباح الرأسمالیة
أن متوس�ط اإلجاب�ات  130بدرجات حریة  %٥عند مستوى معنویة    "فى الخارج؟

یعن�ى لجمی�ع المش�اركین .... مم�ا ال یختلف معنویاً ع�ن القیم�ة المحای�دة أو المتوس�طة 
ف��ي ھ��ذا االختب��ار والت��ي ح��ازت عل��ى  قب��ول الف��رض الع��دمي ورف��ض الف��رض الب��دیل

 ة جماعیة بالنسبة للعبارات محل التساؤال للسؤال الرابع .موافق
 

 االختبار االحصائي لستفسارات السؤال الخامس :٥/۱/٦
  : ترمیز بیانات السؤال الخامس

 ) التالي:۱۳تم ترمیز استفسارات السؤال الخامس كما یتضح من الجدول رقم (      
 ) ۱۳جدول رقم (

 استفسارات السؤال الخامس
 فرعي ئیسير بیان

 :   السؤال الخامس
عند قیام المنشأة بتقییم األدوات المالیة المتاحة للبیع عل�ى أس�اس 
القیم�ة العادل�ة، م��ا ھ�ى م��ن وجھ�ھ نظ�ركم المش��كالت الض�ریبیة الت��ى 

 یمكن أن تنشأ ؟

X5  

أرباح تقییم األوراق المالیة المتاح�ة للبی�ع نظ�را  عدم خضوع .۱
حق�وق الملكی�ة ول�م ت�درج ألن المعیار تطلب تس�جیلھا ض�من 

 فى قائمة الدخل

 X51 

أرباح تقییم األوراق المالی�ة المتاح�ة للبی�ع نظ�را ألن  خضوع .۲
اإلق��رار اض��اف إل��ى ص��افى ال��ربح المحاس��بى األرب��اح الت��ى 

 سجلت

 X52 

قیم�ة االس�تثمارات المتاح�ة للبی��ع عن�د ح�دوث اض�محالل ف��ى  .۳
ریبة ت�درج ف��ى قائم�ة ال��دخل وبالت�الى یخص��م م�ن وع��اء الض��

 )۱۷وفقا لنص المادة (

 X53 
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قیم�ة االس�تثمارات المتاح�ة للبی��ع عن�د ح�دوث اض�محالل ف��ى  .٤
م��ن وع��اء  أال یخص��مت��درج ف��ى قائم��ة ال��دخل ولك��ن یج��ب 

 الضریبة إذا كأنت أرباح التقییم لم تخضع للضریبة

 X54 

االستثمارات المتاحة للبیع فإن أرب�اح أو خس�ائر بی�ع عند بیع  .٥
حة للبی�ع المقی�دة ف�ى س�وق األوراق المالی�ة االستثمارات المتا

 )٥۰) والمادة (۳۱ال تؤثر على وعاء الضریبة طبقا للمادة (

 X55 

االستثمارات المتاحة للبیع فإن أرب�اح أو خس�ائر بی�ع عند بیع  .٦
األوراق المالیة المقی�دة ف�ى س�وق األوراق المالی�ة  ت�دخل ف�ى 

 وعاء الضریبة 

 X56 

ح أو خس��ائر بی��ع االس��تثمارات أرب��اإذا كن��ت ت��رى إخض��اع  .۷
المتاحة للبیع لذلك یدخل فى وعاء الضریبة الفرق بین القیم�ة 

 العادلة وتكلفة إقتناء ھذه األوراق

 X57 

أرب��اح أو خس��ائر بی��ع االس��تثمارات إذا كن��ت ت��رى إخض��اع  .۸
المتاحة للبیع لذلك یدخل فى وعاء الضریبة الفرق بین القیم�ة 

 رات فى بدایة العامالعادلة وقیمة ھذه االستثما

 X58 

 
 : ) الختبار مدى جوھریة الفروق بین المشاركین في االستبیانT( اختبار

) المحسوبھ في Tتمثلت النتائج المستخرجة من التحلیل االحصائي الختبار (   
 الجداول التالیة :

 )۱٤جدول رقم (

 
 

التي حازت على ) السابق أن العبارات ۱٤رقم ( یتضح من تحلیل نتائج الجدول     
..... بین المشاركین في استیفاء بدرجة موافق تماما.....  %۸۰نسبة اتفاق أكبر من 

درجات علي مقیاس لیكرت .....  ٥درجات من  ٤قائمة االستبیان .....اكبر من 
ام عند قیعن التساؤل حول "   9860. &  9565.وبانحراف معیاري یتراوح بین 

المنشأة بتقییم األدوات المالیة المتاحة للبیع على أساس القیمة العادلة، ما ھى من 

131 4.1298 .9064 7.919E-02 
131 2.7786 .9868 8.621E-02 
131 4.0687 .9860 8.615E-02 
131 3.4885 1.0105 8.828E-02 
131 2.8015 1.0482 9.158E-02 
131 4.1527 .9565 8.357E-02 
131 4.0992 .9018 7.879E-02 
131 2.8397 1.0511 9.184E-02 

X51 
X52 
X53 
X54 
X55 
X56 
X57 
X58 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

One-Sample Statistics 
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وفقا لترتیب تنازلي من  "وجھھ نظركم المشكالت الضریبیة التى یمكن أن تنشأ ؟
 :) التالي 15اعلي الي أسفل كما یتضح من الجدول رقم (

 )15جدول رقم (
 ماالعبارت التي حازت على درجة موافق تما 

الرقم 
 الكودي

الوسط 
 الحسابي

االنحرف 
 المعیاري

 
 االستفسار محل التساؤل 

X56 
 

4.1527 
 

االستثمارات المتاحة للبیع فإن أرباح أو عند بیع  9565.
خسائر بیع األوراق المالیة المقیدة فى سوق 

 األوراق المالیة  تدخل فى وعاء الضریبة
X51 

 
4.1298 

 
.9064 

 
ییم األوراق المالیة المتاحة أرباح تق عدم خضوع

للبیع نظرا ألن المعیار تطلب تسجیلھا ضمن 
 حقوق الملكیة ولم تدرج فى قائمة الدخل

X57 
 

4.0992 
 

.9018 
 

أرباح أو خسائر بیع إذا كنت ترى إخضاع 
االستثمارات المتاحة للبیع لذلك یدخل فى وعاء 
الضریبة الفرق بین القیمة العادلة وتكلفة إقتناء 

 ه األوراقھذ
X53 

 
4.0687 

 
قیمة االستثمارات عند حدوث اضمحالل فى  9860.

المتاحة للبیع تدرج فى قائمة الدخل وبالتالى 
یخصم من وعاء الضریبة وفقا لنص المادة 

)۱۷( 
       

 
 : ) المحسوبھT) التالي نتائج واتجاه (16ویوضح الجدول رقم (  

 

14.267 130 .000 1.1298 .9731 1.2864
-2.568 130 .011 -.2214 -.3919 -5.08E-02
12.406 130 .000 1.0687 .8983 1.2391

5.534 130 .000 .4885 .3139 .6632
-2.167 130 .032 -.1985 -.3797 -1.73E-02
13.792 130 .000 1.1527 .9873 1.3180
13.952 130 .000 1.0992 .9434 1.2551
-1.746 130 .083 -.1603 -.3420 2.138E-02

X51
X52
X53
X54
X55
X56
X57
X58

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 3

One-Sample Test
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عن�د قی�ام المنش�أة " التس�اؤل ح�ول " ة یتض�ح أن إلختبار (ت) المحس�وبووفقا        
بتقییم األدوات المالیة المتاح�ة للبی�ع عل�ى أس�اس القیم�ة العادل�ة، م�ا ھ�ى م�ن وجھ�ھ 

 %٥عن���د مس���توى معنوی���ة   "نظ���ركم المش���كالت الض���ریبیة الت���ى یمك���ن أن تنش���أ ؟
و أن متوس��ط اإلجاب��ات ال یختل��ف معنوی��اً ع��ن القیم��ة المحای��دة أ 130ب��درجات حری��ة 

 لجمیع المشاركین ....المتوسطة 
ف�ي ھ�ذا االختب�ار  یعنى قبول الف�رض الع�دمي ورف�ض الف�رض الب�دیلمما  

 ل .عیة بالنسبة للعبارات محل التساؤوالتي حازت على موافقة جما
 
 
 

  ختبارات الفرض الثانيإ ۲/٦
 الفرض األصلي :

ى الربح الخاضع مشكالت عند تحدید صافتقییم المشتقات المالیة یترتب على ال "
  للضریبة".
 الفرض البدیل : 

" یترتب على تقییم المشتقات المالیة مشكالت عند تحدید صافى الربح الخاضع 
 للضریبة". 

 
 )۷) والسؤال رقم (٦وتم اختبار ھذا الفرض من خالل التساؤالت من السؤال رقم (

 ستفسارات السؤال السادس :االختبار االحصائي أل ۲/۱/٦
   :انات السؤال السادسترمیز بی

 )  التالي:۱۷تم ترمیز استفسارات السؤال السادس كما یتضح من الجدول (      
 فرعي رئیسي بیان

   :  سادسال السؤال 
عن��د قی��ام المنش��أة بتقی��یم المش��تقات المالی��ة عل��ى أس��اس       

القیمة العادلة، ما ھى من وجھھ نظ�ركم المعالج�ة الض�ریبیة 
 المناسبة ؟

X6  

األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات  إخضاع .۱
العادلة للمشتقات المالیة المخصصة  في القیمة

ألغراض المتاجرة للضریبة نظراً ألنھا تدرج 
 ضمن قائمة الدخل.

 X61 

األرب���اح أو الخس���ائر الناتج���ة ع���ن  ع���دم إخض���اع .۲
العادل���ة للمش���تقات المالی���ة  التغی���رات ف���ي القیم���ة

جرة للضریبة نظراً ألنھا المخصصة ألغراض المتا
 أرباح أو خسائر غیر محققة 

 X62 
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التغی��ر ف��ي القیم��ة العادل��ة لمش��تقات تغطی��ة إخض��اع  .۳
القیم��ة العادل��ة للض��ریبة نظ��راً ألنھ��ا ت��درج ض��من 

 قائمة الدخل.

 X63 

التغی��ر ف��ي القیم��ة العادل��ة لمش��تقات  ع��دم إخض��اع .٤
أرب�اح تغطیة التدفقات النقدی�ة للض�ریبة نظ�راً ألنھ�ا 

 وتدرج ضمن حقوق الملكیة أو خسائر غیر محققة

 X64 

التغیر في القیمة العادلة لمشتقات تغطیة إخضاع  .٥
التدفقات النقدیة للضریبة طبقا لما ورد باإلقرار 

 الضریبى.

 X65 

 
) المحسوبھ في Tن التحلیل االحصائي الختبار (تمثلت النتائج المستخرجة م         

 الجداول التالیة :
 )18ل رقم ( الجدو

  

131 3.9924 1.0488 9.163E-02
131 2.6107 .9967 8.708E-02
131 3.7023 1.0862 9.491E-02
131 3.7099 1.1993 .1048
131 2.9389 1.0433 9.116E-02

X61
X62
X63
X64
X65

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Statistics

 
 )19الجدول رقم (      

10.830 130 .000 .9924 .8111 1.1737
-4.471 130 .000 -.3893 -.5616 -.2170
7.400 130 .000 .7023 .5145 .8900
6.775 130 .000 .7099 .5026 .9172
-.670 130 .504 -6.11E-02 -.2414 .1193

X61
X62
X63
X64
X65

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 3

One-Sample Test

 
التي حازت على ) السابق أن االستجابة  18یتضح من تحلیل نتائج الجدول رقم (    

عند قیام المنشأة عن التساؤل ( بدرجة موافق تماما  %۸۰نسبة اتفاق تقترب من 
المعالجة بتقییم المشتقات المالیة على أساس القیمة العادلة، ما ھى من وجھھ نظركم 

بین المشاركین في استیفاء قائمة االستبیان علي مقیاس لیكرت  الضریبیة المناسبة ؟)
األرباح أو الخسائر الناتجة  إخضاع’’ x61ھي العبارة  10844.وبانحراف معیاري 
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العادلة للمشتقات المالیة المخصصة ألغراض المتاجرة  عن التغیرات في القیمة
) نتائج ۱۹ویوضح الجدول رقم ( ضمن قائمة الدخل ،،.للضریبة نظراً ألنھا تدرج 

أن متوسط  ۱۳۰بدرجات حریة  %٥عند مستوى معنویة ) المحسوبھ Tواتجاه (
لجمیع المشاركین.... مما اإلجابات ال یختلف معنویاً عن القیمة المحایدة أو المتوسطة 

حازت على  في ھذا االختبار والتي یعنى قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البدیل
 موافقة جماعیة بالنسبة لعبارات السؤال السادس .

 
 
 
 
 

 ستفسارات السؤال السابع :االختبار االحصائي أل ۲/۲/٦
  : ترمیز بیانات السؤال السابع

 ) التالي:۲۰تم ترمیز استفسارات السؤال الخامس كما یتضح من الجدول رقم (      
 ) ۲۰جدول رقم (

 استفسارات السؤال السابع
 فرعي رئیسي بیان

 :   السؤال السابع
عند قیام المنشأة بتقییم العقود المستقبلیة بالقیمة العادلة، ما 

 ھى من وجھھ نظركم المعالجة الضریبیة المناسبة ؟

X7  

ع��ن تقی��یم األرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن  إخض��اع .۱
العق��ود المس��تقبلیة ف��ى حال��ة التغطی��ة بإعتبارھ��ا أرباح��اً 

 یبةخاضعة للضر

 X71 

تقی��یم األرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن  ع��دم إخض��اع .۲
نظراً ألنھا أرباح أو  العقود المستقبلیة فى حالة التغطیة

 خسائر غیر محققة 

 X72 

ع��ن تقی��یم األرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن  إخض��اع .۳
العقود المستقبلیة فى حالة المضاربة بإعتبارھ�ا أرباح�اً 

 الضریبة العادى وتخضع بسعر خاضعة للضریبة

 X73 

ع��ن تقی��یم األرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن  إخض��اع .٤
العقود المستقبلیة فى حالة المضاربة بإعتبارھ�ا أرباح�اً 

 وتخضع بسعر ضریبة مخفض خاضعة للضریبة

 X74 

تقی��یم األرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن  ع��دم إخض��اع .٥
رب�اح نظراً ألنھا أ العقود المستقبلیة فى حالة المضاربة

 أو خسائر غیر محققة 

 X75 

 
 

- ۳۱ -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ) الختبار مدى جوھریة الفروق بین المشاركین في االستبیانT( اختبار
) المحسوبھ في Tتمثلت النتائج المستخرجة من التحلیل االحصائي الختبار (   

 :الجداول التالیة 
 )۲۱جدول رقم (

131 2.9771 1.1126 9.721E-02
131 3.7634 1.0730 9.375E-02
131 3.8168 1.0510 9.183E-02
131 3.0000 1.0303 9.002E-02
131 3.7634 1.1558 .1010

X71
X72
X73
X74
X75

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Statistics

 
 )۲۲جدول رقم (     

-.236 130 .814 -2.29E-02 -.2152 .1694
8.143 130 .000 .7634 .5779 .9488
8.895 130 .000 .8168 .6351 .9985

.000 130 1.000 .0000 -.1781 .1781
7.559 130 .000 .7634 .5636 .9631

X71
X72
X73
X74
X75

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 3

One-Sample Test

 
التي حازت ) السابق أن االستجابة  ۲۱تائج الجدول رقم (یتضح من تحلیل ن       

عند قیام عن التساؤل ( بدرجة موافق تماما  %۸۰على نسبة اتفاق تقترب من 
المنشأة بتقییم العقود المستقبلیة بالقیمة العادلة، ما ھى من وجھھ نظركم المعالجة 

تبیان علي مقیاس لیكرت بین المشاركین في استیفاء قائمة االسالضریبیة المناسبة ؟ ) 
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األرباح أو الخسائر  إخضاع ’’ x73ھي العبارة  10510.وبانحراف معیاري 
عن تقییم العقود المستقبلیة فى حالة المضاربة بإعتبارھا أرباحاً خاضعة الناتجة عن 

) نتائج واتجاه 22ویوضح الجدول رقم ( ،،. وتخضع بسعر الضریبة العادى للضریبة
)T أن متوسط اإلجابات ال  ۱۳۰بدرجات حریة  %٥مستوى معنویة  عند) المحسوبھ

 لجمیع المشاركین.... یختلف معنویاً عن القیمة المحایدة أو المتوسطة 
في ھذا االختبار  یعنى قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البدیلمما 

 والتي حازت على موافقة جماعیة بالنسبة لعبارات السؤال السابع .
 

     
 والتوصیاتالنتائج 

 أوال: نتائج البحث:
 تبین من خالل اإلطار النظرى والتحلیل اإلحصائى النتائج اآلتیة:     

تحدی���د قیم���ة یتمث���ل مفھ���وم القیم���ة العادل���ة م���ن وجھ���ھ النظ���ر الض���ریبیة ف���ى  -۱   
 .اإلستثمارات المالیة على أساس القیمة المعلنة فى سوق األوراق المالیة

الت��ى یمك��ن أن تنش��أ م��ن اتب��اع القیم��ة العادل��ة ف��ى تقی��یم  المش��كالت الض��ریبیة -۲   
 االستثمارات المالیة مرتبة وفقاً ألھمیتھا كانت على النحو التالى :

) حی�ث ی�تم تقی�یم األوراق المالی�ة المتاح�ة ۲٦التعارض ب�ین ن�ص المعی�ار رق�م ( -
الض�رائب  ) من الالئحة التنفیذیة لق�انون۷۰للبیع بالقیمة العادلة عن نص المادة (
 .والتى ترى تقییم تلك األوراق بالتكلفة

تقییم األوراق المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة وإدراج أرباح التقییم فى حقوق  -
الملكیة بینما ینص اإلقرار على إضافة أرباح التقییم إل�ى ص�افى ال�ربح الخاض�ع 

 .للضریبة
حدی��د الف��رق ال�ذى ی��ؤثر ف��ى ص��افى عن�د بی��ع األوراق المالی��ة المتاح��ة للبی�ع ی��تم ت -

الربح الضریبى على أساس الفرق بین القیمة العادل�ة وتكلف�ة إقتن�اء ھ�ذه األوراق 
ألن التغیرات الس�ابقة ف�ى قیم�ة األوراق المالی�ة ق�د حمل�ت عل�ى حق�وق الملكی�ة ، 

 .بینما تم إضافة ھذه التغیرات إلى صافى الربح فى اإلقرار الضریبى
مالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة وإدراج أرباح التقییم فى حقوق تقییم األوراق ال -

للضریبة بینما ینص اإلقرار على إض�افة أرب�اح  على سوف الیخضاالملكیة وبالت
 .التقییم إلى صافى الربح الخاضع للضریبة

  .مدى خضوع الفروق الناتجة عن تقییم االدوات المالیة المشتقة -
اتجة ع�ن التح�ویالت ب�ین الفئ�ات المختلف�ة لإلس�تثمارات مدى خضوع الفروق الن -

 .المالیة
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 :ثانیا: توصیات البحث    
 :وصى الباحث ی 

إعفاء األرباح الناتجة عن التص�رف ف�ى تل�ك االس�تثمارات واألرب�اح الناتج�ة  -۱
 .عن تقییمھا فى نھایة العام بالقیمة العادلة

 ة العادلةبالقیم تقییم االستثمارات المالیة المتاحة للبیع  -۲
للض�ریبة نظ�راً  االس�تثمارات المالی�ة المتاح�ة للبی�ععدم إخضاع أرب�اح تقی�یم  -۳

 .ألنھا أرباح غیر محققة
على قائمة  قیمة األوراق المالیة المتاحة للبیعفى یتم تحمیل قیمة اإلضمحالل    -٤

 .الدخل
ى إل�ى ص�اف المتاحة للبیعإذا لم یتم إضافة التغیرات فى قیمة األوراق المالیة   -٥

ال��ربح ال��وارد ب��اإلقرار الض��ریبى ، ی��تم تحدی��د الف��رق الن��اتج ع��ن بی��ع تل��ك 
 .األوراق بالفرق بین القیمة العادلة وتكلفة إقتناء ھذه األوراق

إل��ى ص��افى  المتاح��ة للبی��ع إذا ت��م إض��افة التغی��رات ف��ى قیم��ة األوراق المالی��ة  -٦
بی��ع تل��ك  ال��ربح ال��وارد ب��اإلقرار الض��ریبى ، ی��تم تحدی��د الف��رق الن��اتج ع��ن

 األوراق بالفرق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة لتلك األوراق
إدراج األرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن التغی��ر ف��ي القیم��ة العادل��ة لمش��تقات  -۷

 .تغطیة مخاطرالتدفقات النقدیة ضمن حقوق الملكیة
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