وزير املالية يثمن اقتراحا بتعاون الدول اإلفريقية لتمويل إنتاج مصل «كورونا» بتكلفة  ٤مليارات دوالر
أكــد الــدكـتــور محمد معيط وزي ــر املــالـيــة رئـيــس اجلمعية
ال ـع ــام ــة لـلـبـنــك األف ــري ـق ــى لـلـتـصــديــر واالسـ ـتـ ـي ــراد حــرص
احلكومة املصرية على تعزيز ُسبل التعاون االقتصادى مع
الدول األفريقية؛ حتقيقً ا للتكامل األفريقى باعتباره الركيزة
األساسية لتعظيم القدرات القارية ،ودعم اجلهود التنموية
مبــا ُيـلـبــى ط ـمــوحــات ال ـش ـعــوب األفــريـقـيــة الـشـقـيـقــة ،الفــتً ــا
إلــى ض ــرورة السعى اجل ــاد لتنشيط حركة الـتـجــارة البينية

األفريقية على نحو يتسق مــع حجم التجارة األفريقية..
وأض ــاف الــوزيــر فى لقائه مع بنديكت أورام ــا رئيس مجلس
إدارة البنك األفريقى للتصدير واالستيراد والوفد املرافق له
أنه ينبغى توحيد اجلهود األفريقية ملواجهة جائحة فيروس
«كورونا» املستجد ،واحلد من تداعياتها صح ًيا ،واجتماع ًيا،
واق ـت ـص ــاد ًي ــاُ ،م ـ َث ـم ـ ًنــا اقـ ـت ــراح الـبـنــك األف ــري ـق ــى لــاسـتـيــراد
والتصدير،بضرورة تعاون الــدول األفريقية فى متويل إنتاج

إشراف :أحمد هاشم

< السبت <  ١٢من سبتمبر ٢٠٢٠م

آخر
كالم

مصل «ك ــورون ــا» بقيمة تقديرية تبلغ  ٤مـلـيــارات دوالر بكل
من مصر وجنوب أفريقيا ..واستعرض بنديكت أوراما بعض
املشروعات الهادفة جلذب االستثمارات للدول األفريقية مبا
ُيساعد فى حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة ،ودعم أواصر
موضحا أهمية إنشاء صندوق استثمارى
التعاون االقتصادى،
ً
لتمويل املشروعات التنموية بالقارة األفريقية بحيث ُيسهم
البنك بنسبة  ،٪٥١والدول األفريقية  ..٪٤٩مشير ًا إلى ضرورة

إطالق منصة إلكترونية لتحفيز التجارة البينية األفريقية
حيث يبلغ حجمها ١٥٠مليار دوالر فقط من حجم التجارة
األفريقية الــذى يصل إلى تريليون دوالر ،على أن يتم سداد
قيمة الـصــادرات وال ــواردات بالعمالت احمللية من خالل هذه
املنصة بآلية حتــددهــا ال ــدول األفريقية ،ووعــد وزيــر املالية،
ّاء فى هذا اإلطار خالل فترة رئاستها
بأن تلعب مصر دو ًرا ب َن ً
اجلمعية العامة للبنك األفريقى للتصدير واالستيراد.

يقدمها :يحيى جنيب
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مصر أوال

كثف دعاة الفوضى واخلراب املنتمون
جلماعة االخ ــوان املسلمني االرهــابـيــة
وامل ــرت ــزق ــة ج ـه ــوده ــم هـ ــذه األيـ ـ ــام من
خالل القنوات االعالمية التى متولها
قـطــر وتــرك ـيــا ،وكــذلــك عـبــر احلـســابــات
الــوهـمـيــة وال ـل ـجــان االلـكـتــرونـيــة على
مواقع التواصل االجتماعي ،والهدف
اس ـ ـقـ ــاط مـ ـص ــر ،وجـ ــرهـ ــا الـ ـ ــى دوامـ ـ ــة
الفوضى.
لــم يـيــأس اخلــونــة وال ـكــارهــون ملصر
وشعبها وجيشها وال يــزالــون يحلمون
بتحقيق أوهامهم بشتى الطرق ،رغم
أنهم حاولوا على مدى  9أعوام متزيق
نـسـيــج ال ـتــاحــم الــوث ـيــق ب ــن الـشـعــب
امل ـ ـصـ ــرى ال ـع ـظ ـي ــم وج ـي ـش ــه ال ـب ــاس ــل،
حــاكــوا الـعــديــد مــن امل ــؤام ــرات لتوريط
مصر وجيشها فى مواجهات عسكرية
بدول عربية قريبة منا ،وحاولوا كثيرا
اس ـت ـف ــزازه إل ــى م ــواج ـه ــات ف ــى الـبـحــر
املتوسط واثيوبيا وليبيا ،لكن القراءة
احلكيمة للقيادة املصرية نأت مبصر عن
االنزالق الى الهوة السحيقة التى كانوا
يريدونها لبلدنا.
نـشــروا مـئــات اآلالف مــن الشائعات
ع ــن م ـصــر وج ـي ـش ـهــا ب ـه ــدف الــوقـيـعــة
بينه وبني الشعب ،وتأليب الشعب على
احلكومة ،حتى االجنازات التى يلمسها
كل مصرى حاولوا قلبها وتصويرها على
أنها اجراءات ضد الشعب ،فنقل سكان
ال ـع ـشــوائ ـيــات وامل ـن ــاط ــق اخل ـط ــرة الــى
مـســاكــن عـصــريــة وآدم ـي ــة حــولــه اعــام
اخلــونــة ال ــى تهجير قـســرى لسكانها،
وهــدم بعض املساجد املخالفة املقامة
ع ـل ــى أراض ـ ـ ــى الـ ــدولـ ــة أو ال ـت ــى ت ـعــوق
احملاور املرورية والطرق اجلديدة والتى
تسببت فى سيولة مرورية فى املناطق
التى انشئت بها ،ورغــم استبدال هذه
املساجد والزوايا مبساجد أكبر وبالقريب
من موقعها القدمي ،ورغم افتتاح مساجد
جديدة كل يوم فى ربوع مصر صور اعالم
اخلونة ذلك على انه حرب على االسالم.
إن مصر حتتاج اليوم الى كل أبنائها
املخلصني ،وأن يتكاتفوا خلف قيادتهم
وجيشهم وحكومتهم ،حتى نستطيع
عبور هــذه املرحلة احلرجة التى كثف
املتآمرون خاللها جهودهم من أجل أن
يعيدونا أليــام الفوضى واخل ــراب ،وأن
ي ـحــولــوا مـصــر ال ــى دولـ ــة ممــزقــة مثل
بعض الدول احمليطة بنا ،فقد أزعجهم
جناح مصر فى عبور عنق الزجاجة ،وأن
الطريق أصبح ممهدا النـطــاق مصر
فى جميع املجاالت ،وهو ما أزعج قوى
دولية ال تريد اخلير ملصر ،وال تريدها
ان تنهض ،فدفعوا املرتزقة واخلونة الى
تركيز جهودهم من أجل نشر اخلراب.

اخلبراء  :تطبيق القانون على املبالغ املستقطعة من املنبع يقلل من املنازعات
أك ــد رضــا عبد الــقــادر رئــيــس مصلحة
الضرائب انتهاء فترة تطبيق املهلة األولــى
لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
اإلضافية والــغــرامــات بنسبة  %90يــوم 15
أكتوبر القادم  ،وقال أن مأموريات الضرائب
مستمرة فى تلقى طلبات املمولني الراغبني فى
االستفادة من مزايا القانون رقم  173لسنة
 2020واخلاص بالتجاوز عن مقابل التأخير
والضريبة اإلضافية والغرامات بشرط سداد
أصل الضريبة أو الرسوم املستحقة كاملة،
مضيفا أنــه سيتم التجاوز عن  %70مقابل
التأخير والضريبة اإلضــافــيــة والــغــرامــات
إذا مت السداد خالل الفترة من  16اكتوبر
القادم حتى  14ديسمبر  ،2020و  %50إذا
مت السداد خالل الفترة من 15ديسمبر 2020
موضحا أن مناذج
حتى  13فبراير ، 2021
ً
طلبات االستفادة من قانون التجاوز متوافرة
فى كافة مأموريات الضرائب.
 وقــال خبراء الضرائب ان هــذا القانون

سيساهم فــى حتقيق مجموعة كبيرة من
االهــداف والفوائد سواء ملصلحة الضرائب
او املمولني ،بشرط تطبيقه بصورة سليمة
تتوافق مع الهدف والفلسفة من اصداره .
وأك ــد أش ــرف عبد الغنى رئــيــس جمعية
خبراء الضرائب املصرية أن قانون التجاوز
يعد واح ــدا مــن بــن عــدة قــوانــن اصدرتها
الدولة مؤخرا بهدف التخفيف عن املمولني
ودعمهم فى مواجهة ازمــة فيروس كورونا
 ،وأشــار إلى ان القانون يعد فرصة ذهبية
النــهــاء عــدد ضخم مــن املــنــازعــات وحتقيق
حصيلة جيدة ملصلحة الــضــرائــب ،مضيفا
ان الكتاب الدورى رقم  ٥لسنة  ٢٠٢٠والذى
أصدرته مصلحة الضرائب يحدد اإلجراءت
الــواجــب اتباعها فــى شــأن تطبيق أحكام
قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
اإلضافية والغرامات  ،اال ان الفقرة االخيرة
من هذا الكتاب تضمنت نصا يخالف نصوص
القانون ويتعارض مع فلسفته ،حيث نص على

انه ال يسرى التجاوز على املبالغ املستقطعة
من املنبع او احملصلة حتت حساب الضريبة
بــنــظــام اخلــصــم والــتــحــصــيــل حتــت حساب
الضريبة  ،وكذا الدفعات املقدمة ،فهذا النص
يحرم املمولني الذين يتعاملون مع شركات
فى اخلارج ويستقطعون الضريبة من املنبع

مكافآت مالية وعينية للمواطنني والتجار لتشجيع إصدار الفواتير

خبراء االقتصاد :احلوافز تسهم فى إحكام حتصيل الضرائب ..وحتافظ على حق املستهلك
كتب محمد أحمد عبيد:

وافق مجلس الوزراء من حيث املبدأ على نظام احلوافز
املقترح لتعظيم وضبط حتصيل ضريبة القيمة املضافة
(ضريبتك ليك) ،والذى يتضمن حوافز فردية ومكافآت
عينية ومادية ،ونظاما للسحب الــدورى؛ وذلك لكل من
التاجر واملواطن ،وهو ما يتفق مع التجارب والدراسات
ال ــدول ـي ــة ال ـتــى أكـ ــدت أن احل ــل األف ـض ــل دائ ـم ــا إش ــراك
املــواطــن فــى اإلبـ ــاغ عــن امل ـعــامــات ،ومب ــا يــوفــر للدولة
مصدرين للبيانات األول من خالل املمول ،والثانى من
خالل املواطن ،مبا ميكنها من كشف التهرب.
وت ـس ـت ـهــدف وزارة املــال ـيــة م ــن تـطـبـيــق ه ــذه احل ــواف ــز
حتسني مستويات اإلي ــرادات الضريبية ،وتعزيز احلكم
الرشيد فى مجال الضرائب واملالية العامة ،والوصول
إلى مجتمع أكثر عدالة من خالل نظم تضمن أن يدفع
اجلميع نصيبهم من الضرائب ،وبناء اجتاهات إيجابية
بإشراك املواطن مع الدولة.
  وي ـ ـقـ ــول د.مـ ـصـ ـطـ ـف ــى أب ـ ــوزي ـ ــد م ــدي ــر م ــرك ــز مـصــر
للدراسات االقتصادية واالستراتيجية ان النظام املقترح
يــأتــى ف ــى إطـ ــار س ـعــى احل ـكــومــة إل ــى ت ـعــزيــز االيـ ـ ــرادات
ال ـضــري ـب ـيــة وض ـب ــط عـمـلـيــة حت ـص ـيــل ضــري ـبــة الـقـيـمــة
املضافة ،إلى جانب تدقيق البيانات الواردة لوزارة املالية
ممثلة فى مصلحة الضرائب اخلاصة بكافة املعامالت

د.مصطفى أبوزيد

استراتيجية الصندوق ترتكز على حتقيق استثمارات
مربحة ومستدامة وزيادة موارد الدولة من العملة األجنبية
نسعى إلى احلفاظ على ثروات
مصر لألجيال القادمة
وحتفيز االستثمار املباشر

أمين سليمان

 ٤صناديق فرعية لالستثمار فى
الصحة والزراعة والصناعات الغذائية
والبنية األساسية واخلدمات املالية
وأع ــل ــن ســلــيــمــان ع ــن إط ـــاق 4
صناديق استثمار فرعية تستهدف
عدد من القطاعات التى تتمتع بفرص
استثمارية وذات األولــويــة خلطط
الدولة نحو التنمية الشاملة .وقال
أن القطاعات املستهدفة للصندوق
تــتــمــثــل ف ــى قــطــاعــات اخل ــدم ــات
الصحية ،البنية االساسية  ،التصنيع
الــغــذائــى والــزراعــى بــاالضــافــة الى
قطاع اخلدمات املالية والتكنولوجيا
املــالــيــة ،مشيرا إلــى أن الصناديق
السيادية على مستوى العالم تلعب
دور الــقــوى الناعمة ،حيث تساهم
فــى زيـــادة الثقل السياسى للدول
وان يكون لها دور مؤثر فى مجتمع
الــبــيــزنــس ولـــدى مــتــخــذى الــقــرار،
مضيفا أن هناك  49صندوقا سياديا

إصدار الفواتير يضبط املجتمع الضريبى

التجارية للممولني بإضافة جانب آخــر للمعادلة وهو
املــواطــن مــن خــال بعض احلــوافــز التى متكنه أوال من
االسـتـفــادة بنسبة خـصــومــات ت ـتــراوح بــن  %15إلــى %25
تبعا لكل سلعة ومنتج من خــال شبكة جتــار تصل الى
 11ألــف تاجر ،فى إطــار التحالف الــذى سيقوم بتنفيذ
هذا البرنامج املقترح ،بخالف استفادة املواطن من عدم
التالعب فى األسعار ،ألن هذا البرنامج يحدد املطالبة
بفاتورة ضريبية من التاجر ،ليستفيد املواطن من تلك
احلوافز باالضافة الى وجود حوافز نقدية او عينية ترد
الــى املــواطــن عند ارس ــال الفواتير للجهة املسئولة عن

رئيس صندوق مصر السيادى :

قـ ــال أميـ ــن ســلــيــمــان الــرئــيــس
التنفيذى لصندوق مصر السيادى
أن الــصــنــدوق الــســيــادى املــصــرى
هدفه كغيره من الصناديق السيادية
العاملية احلفاظ على ثروات األجيال
ال ــق ــادم ــة ،بــاإلضــافــة إلـــى حتفيز
االستثمار املباشر ،مؤكدا ان مصر
حققت خالل السنوات اخلمس
املاضية معدل منو مرتفع بعد
تنفيذها برنامجا قويا لإلصالح
االقــتــصــادى جنحت مــن خالله
فى كسب ثقة االستثمار األجنبى
غير املباشر فى سندات وأذون
اخلزانة.
وأض ــاف سليمان أن الوقت
احلـ ــالـ ــى األنـ ــسـ ــب لــتــأســيــس
الصندوق ،بهدف إقامة شراكات
مع القطاع اخلاص سواء بحصة
أقلية أوأغلبية ،خاصة وأن مصر
متتلك مــزايــا تنافسية ق ــادرة على
جــذب رؤوس األمـــوال ،مشيرا إلى
أن استراتيجية الصندوق السيادى
تــرتــكــز عــلــى حتــقــيــق اســتــثــمــارات
مربحة ومستدامة ،مع خلق فرص
عمل جديدة ،وزيادة موارد الدولة من
العملة األجنبية سواء من خالل زيادة
الصادرات أو تصنيع منتجات بديلة
للمستوردة ،وقال إن قطاع املالبس
اجلــاهــزة لديه فــرص تنافسية من
خ ــال إحــيــاء ه ــذا الــقــطــاع بــدايــة
مــن زراعـــة القطن وإنــتــاج الــغــزول
واملالبس.
جاء ذلك خالل الندوة التى نظمتها
اجلمعية املصرية اللبنانية لرجال
األعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس
بعنوان» صندوق مصر السيادى ..
اكتشاف الفرص» مبشاركة الدكتور
عمروحسنني رئيس شركة الشرق
األوسط للتصنيف االئتمانى «ميرس»
ومحمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك
عوده ،وأدار الندوة د.جناد شعراوى
عضومجلس اإلدارة وأمني الصندوق
باجلمعية ،ونظم اللقاء عمروفايد
املدير التنفيذى للجمعية.

رضا عبد القادر

أشرف عبد الغنى

ليسددوها للمصلحة من االستفادة من مزايا
القانون ،وهؤالء عددهم كبير ،وحرمانهم من
االستفادة بالقانون سيؤدى الى عدم حتقيق
اهــدافــه وستحرم احلصيلة الضريبية من
هؤالء املمولني بل وستزيد حاالت النزاع بدال
من خفضها .
واوضــح عبدالغنى ان هذا النص سيؤدى
ايضا الى مشاكل جديدة مع املمولني الذين
تصاحلوا مع مصلحة الضرائب وفقا لقانون
التجاوز عن غرامات التأخيرالسابق رقم ١٧٤
لسنه  ٢٠١٨والذى كانت نصوصه تتطابق مع
نصوص القانون اجلــديــد ،وكانت املصلحه
مبوجبه تتجاوز عــن كــل غــرامــات التأخير
مبا فيها الضريبه املستقطعة من املنبع،وهو
مــايــدعــو لــلــتــســاؤل :هــل مــا كــان يطبق من
املصلحه ساب ًقا خطأ ام ان الكتاب الدورى
اجلديد يحتاج الى اعاده نظر ،وقال :أعتقد
أن تقييد القانون وعدم التجاوز عن غرامات
التأخير عــن املبالغ املستقطعة مــن املنبع

والوارد فى الكتاب الدورى األخير قرار يجب
تصويبه.
وقــال محمد الدجوى احملاسب القانونى
وعــضــو جمعيه خــبــراء الــضــرائــب املصرية
أن معظم الــشــركــات املــصــريــة تتعامل مع
عمالء فى اخلارج ،وان املاده  ٥٦من قانون
الــضــرائــب على الــدخــل تخاطب اخلدمات
املقدمة من اخلــارج للشركات املصرية على
اخــتــاف انــواعــهــا ،وهـــذه الــشــركــات متثل
الشريحة االكبر من املمولني الذين يحققون
النسبة العظمى مــن احلصيلة الضريبية،
وحــرمــانــهــم مــن مــزايــا الــقــانــون اجلــديــد ال
يتناسب مع الهدف من اصداره ،موضحا ان
خصم الضريبة من املنبع وتوريدها للمصلحة
هى نفس فلسفة ضريبة القيمة املضافة او
ضريبة املرتبات التى تخصم من املستهلك
واملوظف وتورد للمصلحة ،مطالبا بالغاء هذا
النص حتى يحقق القانون اهدافه فى خفض
املنازعات وزيادة احلصيلة الضريبية.

حــول العالم مملوك لعدة دول مثل
النرويج وفرنسا وتهدف إلى استثمار
أموال التأمينات واملعاشات للحفاظ
على األجيال القادمة.
وجــانــبــه ش ــدد د .عمروحسنني
ع ــل ــى ضــــــــرورة دخــــــول ص ــن ــدوق
مصر الــســيــادى فــى متويل وإقامة
املشروعات ذات األولوية خلطط
الدولة فى التنمية واملشروعات
غير التقليدية والتى ال يستطيع
رجل األعمال أن يقوم بتنفيذها.
وقـــــال امل ــه ــن ــدس فــتــح اهلل
ف ـ ــوزى رئ ــي ــس مــجــلــس إدارة
اجلــمــعــيــة املــصــريــة اللبنانية
لرجال األعمال أن قرار إنشاء
ص ــن ــدوق س ــي ــادى لالستثمار
خطوة إيجابية لتنمية مصادر
الـ ــثـ ــروات املــصــريــة لــأجــيــال
الــقــادمــة واالســتــفــادة مــن األصــول
التى متتلكها الدولة املصرية ،مؤكدا
أن صندوق مصر السيادى سيفتح
آفــاقــا أكثر لالستثمار واملساهمة
فى دفــع النمو االقتصادي ،مشيراً
إلـ ــى أن الــقــطــاع اخلــــاص ميتلك
رغبة جــادة فــى املساهمة لتحقيق
أهـ ــداف الــصــنــدوق وال ــغ ــرض منه
وبحث الفرص االستثمارية والشراكة
مــع اإلدارة املتميزة واخلــبــراء فى
الصندوق السيادى املصري ،خاصة
فى الوقت الذى يتمتع به االقتصاد
املصرى من مزايا استثمارية وفرص
واعـــــدة ف ــى املـــجـــاالت اإلنــتــاجــيــة
والتنموية املختلفة.
وأكـــد فـــؤاد حـــدرج نــائــب رئيس
مــجــلــس إدارة اجلــمــعــيــة املــصــريــة
الــلــبــنــانــيــة لـــرجـــال األعـ ــمـ ــال أن
الصندوق السيادى أحد اهم آليات
االستثمار نحو بناء اقتصاد مصرى
قــوى ومتكامل ،مضيفاً أن هناك
فرص استثمار غير تقليدية بالقطاع
الصناعى ميكن أن يكون لصندوق
مصر السيادى دور كبير فى حتريكها
وإبرازها.

واحد  +واحد
بقلم:

يحيى
جنيب

Yehia_6622@yahoo.com

من أين لكم هذا؟
تـصــل نسبة الـفـقــر فــى مصر
الـ ــى ن ـحــو  %32.5وذلـ ـ ــك وفـقــا
لتقرير اجلهاز املركزى للتعبئة
واالح ـ ـصـ ــاء الـ ـص ــادر ف ــى ال ـعــام
املــاضــى وم ــع ازم ــة ك ــورون ــا ازداد
الـ ـفـ ـق ــراء ف ـق ــرا وانـ ـض ــم الـيـهــم
ال ـك ـث ـي ــرون م ــن أف ـ ـ ــراد الـطـبـقــة
املتوسطة.
ورغم هذه املعاناة التى طالت
اجلميع فــإن املـصــريــن حتملوا
وبصبر االنـبـيــاء مـشــاق برنامج
االصالح االقتصادى املرهق من
أج ــل ب ـنــاء ق ــوى عـصــى عـلــى أن
تـكـســره امل ــؤام ــرات ميتلك قوته
وقراره.
وبــن مصاعب كــورونــا وتوابع
بــرنــامــج االصـ ـ ــاح االق ـت ـصــادى
يـ ـ ـج ـ ــد ال ـ ـ ـغـ ـ ــابـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـس ـ ـطـ ــاء
أنفسهم فى مواجهة زلــزال من
االسـ ـت ـف ــزازات يـهــز اسـتـقــرارهــم
ويـعـبــث بـســامـهــم االجـتـمــاعــى
وبقدرتهم على التحمل يتمثل
فى عشرات املاليني التى يحصل
عليها العب كرة ومثلها مضروب
ف ــى اث ـن ــن يـحـصــل عـلـيــه فـنــان
مازال فى بداية طريقه.
آخــر االستفزازت املذهلة كان
بطلها رجل أعمال قدم لزوجته
سـ ـي ــارة رولـ ـ ــز رويـ ـ ــس إجنـلـيــزيــة
الصنع بقيمة  10ماليني جنيه!!
أشـعــر بـحـيــرة وأن ــا أفـكــر بتأثير
مثل هــذه املبالغ اخليالية على
طـبـيــب شـ ــاب ان ـف ــق عـلـيــه اهـلــه
كـ ــل مـ ــا مي ـل ـك ــون ح ـت ــى يـصـبــح
طبيبا ليجد نفسه بعد كل هذه
ال ـس ـنــوات م ــن ال ـش ـقــاء والـتـعــب
وب ـعــد أك ـثــر م ــن  12ســاعــة عمل
ي ــوم ـي ــا ال ي ـح ـصــل س ـ ــوى عـلــى
بضعة مئات من اجلنيهات.
رفقا بالغالبة واملساكني ايها
االثــريــاء فمن حقنا جميعا أن
نسألكم من أين لكم هذا؟

د.نور الشرقاوى

تنفيذ هذا البرنامج التحفيزى ..وأوضح ابوزيد أن هذا
النظام يسمى  cash backأو االسترداد النقدى ،وبالتالى
سيشجع املواطنني على الشراء أوال من خــال  11ألف
تــاجــر متعاملني مــع املـنـظــومــة ،وزي ــادة املبيعات لهؤالء
الـتـجــار ،وبــالـتــالــى زي ــادة احلصيلة الضريبية احملصلة
عن تلك املعامالت ،مبا يحقق الهدف من هذا البرنامج
التحفيزى املقترح ،باالضافة الى حفظ حقوق املواطن
من خالل املطالبة بالفاتورة الضريبية اذا كانت السلعة
بـهــا أى عـيــب مــن ع ـيــوب الـصـنــاعــة ،وبــالـتــالــى سيحقق
البرنامج املقترح العديد من املميزات للدولة والتاجر

واملواطن على حد سواء.
ومن جانبها قالت د.نور الشرقاوى خبيرة أسواق املال
ان ك ـف ــاءة املـنـظــومــة الضريبية مسئولية مـشـتــركــة بني
الــدولــة واملــواطــن ،فــا تستطيع الــدولــة مبـفــردهــا مهما
كانت فعالية القوانني واللوائح حتقيق أهدافها املنشودة
وبسرعة واسـتـمــراريــة دون إش ــراك مواطنيها وحتملهم
للمسئولية ،للسير قدما فى عملية التنمية ،ومن أجل
ذل ــك نـحـتــاج لتحفيز املــواط ـنــن ب ـطــرق مختلفة بعد
عملية توعية شاملة وتصحيح للمفاهيم اخلاطئة ،وقد
اثبتت هذه الطرق فعالية وكفاءة فى االنظمة الضريبية
لـلـعــديــد م ــن الـ ــدول ذات الـنـظــم الـضــريـبـيــة الـنــاجـحــة،
خاصة الدول الرأسمالية.
وأضافت الشرقاوى أن نظام احلوافز املقترح لتعظيم
وض ـب ــط حتـصـيــل ضــري ـبــة ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة (ضــريـبـتــك
ليك) يعد من أهم وأفضل الوسائل الفعالة لزيادة كفاءة
التحصيل الـضــريـبــى ،حـيــث يعتمد الـنـظــام عـلــى توفير
البيانات للدولة من مصدرين ،األول مــن خــال املمول،
والثانى من خالل املواطن ،مبا يساعد على سرعة كشف
عمليات التهرب الضريبى ،ومحاسبة املتهربني ،وفى نفس
الوقت إعطاء حوافز ومكافآت للملتزمني ،حيث يتضمن
الـنـظــام حــوافــز فــرديــة ومـكــافــآت عينية ومــاديــة ،ونظاما
للسحب الدورى ويشمل ذلك طرفى العملية الضريبية.

لذا لزم
التنويه

بقلم:

أميمة
كمال

Okamal68@gmail.com

كما َحلِم صغيرا

تأثرت بابتسامة إبراهيم عبد الناصر
بائع الفريسكا .وانتظرت أن نفرغ من
املراسم االحتفالية التى صاحبت اإلعالن
عن أن حلم إبراهيم قد قارب على التحقق
بأن يصبح جراحا .وترقبت لعل فرحة
مواقع التواصل اإلجتماعى تنتهى ،حتى
نطرح على أنفسنا الـســؤال البديهى.
وهــوإذا كان إبراهيم قد أدخــل كل تلك
البهجة على املجتمع ،وأعاد األمل بأن
عالم املهمشني ،رمبا يستطيع أن يخرج
جيال جديدا ،يحدث حراكا اجتماعيا
ألقران إبراهيم ،بشرط أن تأتيهم نفس
الفرصة  .فلماذا ال نلهث وراء توفير
تـلــك ال ـف ــرص ملــايــن ال ـب ـشــر . .ولـكــن
ي ـب ــدوأن امل ــراس ــم الــرسـمـيــة مــن تقدمي
منحة دراس ـيــة إلبــراه ـيــم ،ودراجـ ــة من
وزيــر الشباب ،ومساعدات من شركات،
بجانب مداخالت تليفزيونية هى نهاية
املشهد  .دون أن يجهد احملتفلون أنفسهم
فــى الـبـحــث عــن إج ــاب ــات .بـعــد صدفة
إبراهيم  ،ماذا عن األحالم املؤجلة ،ورمبا
املنسية ملاليني غيره متنوا ،وجرى وراء
أحالمهم عوائلهم .منهم الغفير ،أوعامل
احملــارة  ،أوالقهوجى ،أوبائع للجرائد،
أوخادمة فى منزل أوغيرهم من االسر،
التى ذاقت اآلمرين على أمل االيعيش
أبناؤهم فــى ذات املــوقــع اإلجتماعى؟.
واحلقيقة أننى أرى أن إحتفاء شريحة
كبيرة من املهللني حلالة إبراهيم ،ما
هو إال حيلة مجتمعية إلراحة ضمائر
احملتفلني .إلنهم أكتفوا بتداول فيديو
بائع الفريسكا على صفحاتهم .ونسوا
األمر عند هذا احلد .بل ورمبا كثير منهم
يعارضون مجانية التعليم باألساس.
وبعضهم اليكترث كثيرا إذا تيقن من
أن فرصة التحاق أبناء األسر التى تقع
فى شريحة أعلى ( )%20من املصريني
بكليات الطب والهندسة ،تصل إلى 10
أضعاف نظرائهم فى شريحة ال ـ (%40
) األقل دخال .وبالطبع ليست الرسوم
اجلــامـعـيــة هــى ال ـعــائــق ،ول ـكــن الكتب،
واملـ ــذكـ ــرات ،وش ـ ــراء ااألجـ ـه ــزة ،وأدوات
املعامل ،بالنسبة للكليات العلمية ،وتكلفة
االنتقاالت واملأكل وامللبس كلها أصبحت
تثقل كاهل األسر ذات الظروف املعيشية
الصعبة .األ يدفعنا إبراهيم وأقرانه إلى
الدعوة بتوفير فرصة التعليم لآلالف
من الطلبة فى األسر الفقيرة ،دون أن
يقفوا فى طوابير شهادات الفقر .ألننى
أتذكر كم كان مؤملا ما قاله طالب فى كلية
احلقوق فى أحد احلوارات ،من أن تلك
الشهادة فى ملفه ،لن جتعله يوما وكيل
نيابه ،كما حلم صغيرا .وعلينا أن نتذكر
كم من األحالم سنجهضها ،مادمنا نريح
ضمائرنا بفتات الصدف ،التى نلقى بها
ألحدهم فى الطريق.

د .رانيا املشاط:

محفظة التعاون اجلارية مع شركاء التنمية تبلغ  25مليار دوالر
كتب يحيى جنيب:

أكــدت د .رانيا املشاط وزيــرة التعاون الدولى أن
محفظة التعاون اجلارية مع شركاء التنمية تصل
قيمتها نحو  25مليار دوالر ،الفتة الى أنه مت تشكيل
جلنة تضم فــى عضويتها البنك املــركــزى ووزارة
التخطيط وعــددا من اجلهات وذلــك ملراجعة كافة
االتفاقيات لعدم تخطى املديونية اخلطوط اآلمنة..
جاء ذلك خالل لقائها مع أعضاء مجلس االعمال
الــكــنــدى بــرئــاســة املــهــنــدس معتز رسـ ــان ،وقــالــت
إن الـ ــوزارة تسعى مــن خــال مــبــادئ الدبلوماسية
االقتصادية لدعم وتنفيذ املشروعات التنموية فى
كافة القطاعات احليوية ذات األولوية ،مبا يتسق مع
أهداف التنمية املستدامة ،وذلك عبر توطيد التعاون
مع شركاء التنمية متعددى األطراف والثنائيني.
وأضافت أن هناك استراتيجية قائمة على سرد
املشاركات الدولية والتى تهدف إلى حتديد أولويات
الــتــعــاون مــع شــركــاء التنمية والــتــأكــد مــن مطابقة
املشروعات املستقبلية ألهــداف التنمية املستدامة،
مــن خــال 3عــوامــل هــى املــواطــن مــحــور االهتمام،
واحملــور الثانى املشروعات اجلــاريــة ،وعرضها بكل
شفافية ،وثال ًثا الهدف هو القوة الدافعة ،حيث تعد
املشاركات الدولية هى القوة الدافعة لتحقيق النمو

د .رانيا املشاط

الشامل والتنمية املستدامة ..وتابعت أنه فى إطار ذلك
مت إطالق نشرة أسبوعية بدأت فى يونيو  2020يتم
توزيعها على كافة شركاء التنمية ُمتعددى األطراف
والثنائيني لتسليط الضوء على قصص التنمية فى
مصر ،وإشراكهم بشكل دائم فى مشروع مصر التنموى
وخــطــوات تنفيذ أجندة التنمية الوطنية ..وذكــرت
املشاط أن التمويل التنموى لدعم أهــداف التنمية
املستدامة يأتى من خالل اخلارطة التى اعدتها الوزارة

وتضم كافة املشروعات التى متول من خالل البرامج
املختلفة مع شركاء التنمية ،لتحديد مدى توافقها مع
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة الـ  ،17وذلك
ضمن جهود التعاون اإلمنائى الفعال الذى يهدف إلى
توجيه كافة مشروعات التنمية لتحقيق األهــداف
األممية ورسم خارطة الطريق نحو .2030
وقــالــت إن الـــوزارة أطلقت بالتعاون مــع املنتدى
االقتصادى العاملى واملجلس القومى للمرأة محفز سد
الفجوة بني اجلنسني األول من نوعه مبنطقة الشرق
األوســط وأفريقيا ،والــذى يعتبر منصة للتعاون بني
القطاعني احلكومى واخلــاص للمساعدة فى اتخاذ
خطوات حاسمة لدعم متكني املــرأة اقتصاد ًيا من
خالل وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة ،حيث أن
التمكني االقتصادى للمرأة يزيد الناجت احمللى بنسبة
 ..%34وأكــد املهندس معتز رســان رئيس مجلس
االعمال الكندى أن ما حققته احلكومة من جناحات
فى جتاوز تداعيات فيروس كورونا املستجد على كافة
القطاعات وخاصة االقتصاد لم يكن مصادفة وإمنا
كان نتاج رؤية ثاقبة وخطوات جريئة عكست التنسيق
الشديد بني كافة الــوزارات واجلهات كل فى موقعه
وبكل صدق ميكن القول أن فريق إدارة أزمة كورونا
جنح بامتياز فى تخطى الكثير من تداعيات اجلائحة
والوصول ملا نحن عليه األن.

بروتوكول بني أكادميية البحث العلمى ومجموعة العربى لتطوير التصنيع املحلى
وقــعــت أكــادميــيــة البحث العلمى ومجموعة
العربى بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير التصنيع
احملــلــي ،متاشيا مــع توجهات الــدولــة نحو دعم
التصنيع احمللى وتصنيع منتج مصرى يستطيع
املنافسة عامليا ،وحضر التوقيع د .محمود صقر
رئيس أكادميية البحث العلمي ،واملهندس صالح
عبداجليد العربى نائب الرئيس التنفيذى والعضو
املنتدب ملجموعة العربى .
وأشاد صقر بالتعاون املشترك والتكامل احلالى
بــن املــؤســســات البحثية واألكــادميــيــة والقطاع
اخلــاص باعتباره التوجه الــذى تتبناه األكادميية
واملعروف إعالميا بالتحالفات التكنولوجية ،وقال
إن بروتوكول التعاون بني أكادميية البحث العلمى
ومجموعة العربى أحــد املــؤســســات الصناعية
الوطنية الكبرى ويهدف الى تعظيم االستفادة من
اخلبرات العلمية املصرية ،وتقدمي الدعم للصناعة
الوطنية ،لتحقيق أه ــداف مشتركة ،وال سبيل
لتحقيق ذلك سوى بالتعاون والشراكة وهوالسمة

توقيع بروتوكول التعاون

املميزة لبرامج األكادميية.
وأوضح صقر أن األكادميية أطلقت برنامج دعم
التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج األكبر لربط
اجلهات البحثية واجلامعات باملجتمع الصناعى
ومؤسسات املجتمع املدنى للوصول إلى منتجات
وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة،
وعددها  15حتالفا بتمويل يقرب من  175مليون
جنيه يشارك فيها  135شركة و 55جامعة ومركز

بحثى و 18وزارة وهيئة حكومية و 20منظمة
مجتمع مدنى ،وهو البرنامج األول واألكبر على
االطــاق الــذى يعتمد على طــرق علمية سليمة
تستند إلى خبرات وجتارب الدول املتقدمة لربط
البحث العلمى بالصناعة وانــتــاج تكنولوجيات
جديدة وتعميق التصنيع احمللي.
وأكــد املهندس صــاح العربى أن أى محاولة
جــادة لتطوير وتنمية الصناعة احمللية البد وان
تنطلق مــن البحث العلمي ،ومجموعة العربى
كمجموعة صناعية كبرى تولى اهتماما كبيرا بأى
ابتكار تكنولوجى جديد يخدم الصناعة ،مضيفا
أن العربى جنح فى نقل التكنولوجيا إلى الصناعة
املصرية فى مجال األجهزة املنزلية  ،قائال أن
الهدف من البروتوكول توطني صناعة التكنولوجيا
فى مصر ..وقال املهندس محمد مجدى العربى
أن االتفاقية نواة لربط البحث العلمى بالصناعة
وبداية صناعة التكنولوجيا الوطنية على أرض
مصر.

