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حتليل إخباري
هل تنجح »املالية« في فرض 

ضريبة على مواقع التواصل؟
أحمد سليمان

نشرت وزارة املالية منذ أيام بيانا في اجتماع الوزير 
د.محمد معيط مع ممثلي شركة »فيسبوك«، بغية التباحث 
في أفضل التطبيقات الضريبية املرتبطة باخلدمات املقدمة 
عبر االنترنت والتجارة االلكترونية وآليات تنفيذها في 
مصر، باعتبار هذا التوجه هو مواكبة للتغيرات االقتصادية 
العاملية والتحوالت الرقمية، التي اصبحت أهم السمات 
الغالبة، ولضمان استمرار ارتفاع معدالت النمو لالقتصاد 
املصري الذي توقعت له مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية 
مؤخرا أن ينمو سنويا مبتوسط 6.8% حتى عام 2027، 

ليصبح ضمن أسرع االقتصادات منوا في العالم.
وفي هذا التوجه هناك مجموعة من األسباب التي تفسر 
محاولة وزارة املالية تشريع قانون خاص بالضريبة على 
الدخل، ليشمل التطبيق الضريبي إعالنات مواقع التواصل 
االجتماعي واملنصات الرقمية بالتوازي مع محاولة دمج 
كل االقتصاديات غير الرسمية باقتصاد الدولة، ومنها:

1 ـ زيادة املعامالت االقتصادية على منصات التواصل 
مما يجعلها من أبرز املشكالت تعقيدا، حاليا، خاصة مع 
قرب االنتهاء من التعداد االقتصادي وإعالن نتائج حجم 
االقتصاد غير الرسمي خالل أكتوبر املقبل، وهو التعداد 

الذي يشرف عليه جهاز التعبئة العامة واالحصاء.
2ـ  ميثل االقتصاد غير الرسمي في مصر حوالي 40% من 
العملية االقتصادية ورمبا يزيد، ويقدر نصيب املعامالت 
االقتصادية غير الرسمية مبا يتراوح بني 50 و 60% من 

الناجت احمللي اإلجمالي طبقا ألحدث التقديرات. 
3 ـ يقدر اخلبراء حجم االقتصاد غير الرســمي بأكثر 

من 2.6 تريليون جنيه.
4 ـ حتول جزء كبير من االقتصاد املوازي الى اقتصاد 
رقمي غير مسجل قانونيا لدى الدولة وخارج عن سجالت 
الضرائب وقوانني العمل، فمنطق األســواق يقضي أن 
تكون كل الكيانات االقتصادية مســجلة لضمان توافر 
شروط املنافسة، وهو ما غاب عن السوق وأصبح أزمة 

حقيقية تواجهها احلكومات منذ السبعينيات.
5ـ  أكثر من 60% من الوظائف التي مت توفيرها في الفترة 
ما بني 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة االقتصاد غير 
الرسمي طبقا لتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول 

مصر الصادر في 2012.
6ـ  تبسيط االدارة احلالية إلجراءات الدمج والتحفيز عبر 
احلد من الضرائب املفروضة عليها، خاصة أن االحصاءات 
تشــير الى أن ما بني 8 و9 ماليني شــخص يعملون في 
االقتصاد غير الرسمي حاليا. وارتباطا بذلك فإن تشجيع 
املشاريع الصغيرة واملهن احلرفية التقليدية التي متثل 
أغلبية قطاع االقتصاد املوازيـ  وان كانت ترويجية عبر 
املنصات االلكترونيةـ  ودمجها في املنظومة الرسمية وفرض 
الضريبة عليها، أصبح ضروريا بفعل أن منو االقتصاد غير 
الرسمي يرتبط بالتنمية وقدرة الدولة على إنتاج وظائف 
وإدماج السكان وتوزيعهم جغرافيا في العملية التنموية.

القاهرةــ خديجة حمودة  ـ ناهد إمام

قال مدير مكتــب منظمة 
الهجــرة الدولية في القاهرة 
لوران دي بوك، إنه يتم وضع 
تصنيف لكل دول العالم على 
الهجــرة والتعامل  مقيــاس 
املهاجريــن والالجئني،  مــع 
وأصحبت مصر فــي مرتبة 
مميزة وجيدة بني تلك الدول 
في هذا امللــف، نظرا لكونها 
تستقبل جنســيات مختلفة 
عاشوا واندمجوا في املجتمع 
املصري وأصبحوا جزءا منه، 
باإلضافة إلــى عدم وضعهم 
في مخيمــات وعدم املتاجرة 
اســتغاللها  أو  بالقضيــة 
سياسيا، مؤكدا أن »التجربة 
املصرية هنا منوذج يحتذى«.
وأضاف دي بوك - خالل 
تواصلــه مــع وزارة الهجرة 
الثامــن ملجلــة  العــدد  فــي 
»مصر معاك«، إحدى األدوات 
اإللكترونية املستحدثة لدى 
الوزارة للتواصل مع املصريني 
باخلــارج - أن املنظمــة مع 
ســيادة الدول على أراضيها 
وحمايــة حدودهــا، ولذلــك 
الدولة املصرية  نؤيد جهود 
التي من شــأنها أن حتد من 
الهجرة غير النظامية، والتي 

ادروس أدهانــوم مديــر عام 
منظمة الصحة العاملية بحملة 
١٠٠ مليون صحة التي اعتبرها 
أكبر حملة على مستوى العالم 
ومتتاز بالســرعة واجلودة، 
كما أنها أكبر حملة في تاريخ 

الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امــس، أن حملــة ١٠٠ مليون 
صحة األكبر علــى اإلطالق، 
حيــث مت فحص أكثر من 6٠ 
مليون شــخص، فهي حملة 
عظيمة تفخر منظمة الصحة 

العاملية باملشاركة فيها، مشيرا 
إلى االستراتيجية العامة التي 
وضعت للقضاء على ڤيروس 
سي بحلول٢٠٣٠، لكنه على 
ثقــة بأن مصر ســتنجح في 
القضاء عليه قبل ٢٠٣٠، حيث 
ان مصــر ســتتقدم صفوف 
الدول مهنئا احلكومة املصرية 

على هذه احلملة العظيمة.
بتطبيــق  أشــاد  كمــا 
منظومــة التأمــني الصحــي 
الشامل وجناحه في محافظة 
بورسعيد، مشددا على دعم 
منظمة الصحة العاملية ملصر.
إلى ذلك، أدى املستشــار 
د.أبوبكر الصديق محمد عامر 
رزق، اليمني الدستورية أمام 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس، لتولي منصب رئيس 
هيئة قضايا الدولة الـ٣5، خلفا 
للمستشار حسني عبده خليل.

واملستشار أبوبكر الصديق 
من مواليد أول ديسمبر ١٩5٠، 
وكان يشــغل منصــب نائب 
رئيس هيئــة قضايا الدولة 
وعضو املجلس األعلى للهيئة، 
وهــو حاصل علــى دكتوراه 
في االقتصاد واملالية العامة 
وعضــو اجلمعيــة املصرية 
لالقتصاد السياسي واإلحصاء 

والتشريع.

البشــرية في مجال الصحة 
العامة.

وأضــاف خــالل املؤمتــر 
الصحفي الذي عقد في قصر 
االحتادية مع وزيرة الصحة 
د.هالــة زايــد عقــب لقائــه 

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد أداء حلف اليمني لرئيس هيئة قضايا الدولة اجلديد أمس

تساعد على تسجيل املهاجرين 
داخل الدول املختلفة، فضال 
عن احلد من االجتار بالبشر 
واملخاطر الناجتة عن الهجرة 

غير اآلمنة.
علــى صعيد آخر، أشــاد 

ً »الهجرة الدولية« تثمّن تعامل مصر مع الالجئني: ال تتاجر بهم سياسيا
»الصحة العاملية«: حملة »100 مليون صحة« األكبر في تاريخ البشرية

جلنة من »األحوال املدنية« بالكويت 
الستخراج وجتديد »الرقم القومي«

احلكومة تنفي طرح عمالت نقدية
فئة 500 و1000 جنيه مطلع أكتوبر

أعلنت قنصلية جمهورية مصر 
العربية بالكويت أن مصلحة األحوال 
املدنية املصرية قررت إيفاد جلنة 
املصلحة الستخراج وجتديد  من 
للمواطنني  القومي  الرقم  بطاقات 
املصريني املقيمني في الكويت خالل 
الفتــرة من يوم االثنني 2019/9/2 

حتى يوم االربعاء 2019/9/11.
اللجنة عملها مبقر  وستباشر 
بالعنوان  املصري  الثقافي  املكتب 
التالي: »اجلابرية - قطعة 8 - شارع 

110 - بجوار مستشفى هادي«.
وأشارت القنصلية الى أن مواعيد 
كالتالي: من  اللجنة ستكون  عمل 
السبت حتى اخلميس )من الساعة 
8:30 صباحا حتى 1 ظهرا ومن 3 
عصرا حتى 6 مساء(، ويوم اجلمعة 

)من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء(.
التصديقات  وسيتوا جد قسم 
بنفس مقر اللجنة باملكتب الثقافي 
التصديــق على  فيمــا يخــص 
أو  باستخراج  املتعلقة  املستندات 

جتديد البطاقات فقط.
وسيتم إبالغ املواطنني املصريني 
املقيدة بياناتهم مسبقا بالقنصلية 
بأيام ومواعيد احلضور عبر إرسال 

.sms رسالة نصية اعالنية
وأكدت القنصلية اهمية اصدار 
بطاقة الرقم القومي املصرية والتي 
يحتاجهــا املواطــن املصري في 
تعامالته داخل مصر، كما تشترط 
القنصليــة احضارها إلصدار او 
جتديــد جواز الســفر أو حترير 

التوكيالت.

القاهرة - هالة عمران

املركــز اإلعالمي ملجلس  نفى 
الوزراء ما تردد حول طرح عمالت 
نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها 

 باألسواق بداية من أكتوبر املقبل.
وأوضح املركز في تقرير توضيح 
احلقائق الصادر امس أنه رغم نفي 
هذه الشائعة في تقارير سابقة، إال أنه 
لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى  خالل 
الفترة احلاليــة، حيث مت التواصل 
املركزي املصري  البنك  مجددا مع 
والذي نفى صحة تلك  األنباء، مؤكدا 
أنه ال نية إلصدار أي عمالت نقدية 
جديدة سواء فئتا 500 و1000 جنيه 

أو أي فئات أخرى.
وذكــر البنك املركــزي أن كل 

العمالت النقديــة الورقية املتداولة 
باألسواق كما هي بشكلها املتعارف 
عليــه دون أي تغيير أو طرح ألي 
عمالت جديدة، وأن كل ما يثار في 
هذا الشأن شائعات ال أساس له من 
الصحة. وأشار إلى أن عملية  إصدار 
األوراق النقديــة اجلديدة تخضع 
ملعادالت  اقتصادية معقدة  ومعايير 
أمنيــة دولية صارمة، مؤكدا أهمية 
توجه الدولة نحو تقليص التعامالت 
النقدية الورقية، الفتا إلى أن الورقة 
النقدية فئة الـ 200 جنيه هي أكبر 
فئات النقد الورقية في مصر حاليا، 
وال توجــد أي نية إلصدار عمالت 
ورقية جديدة. من جهة أخرى، نفى 
الوزراء ما  املركز اإلعالمي ملجلس 
تردد حول التالعب في طرق شحن 

العدادات مسبقة الدفع، مما تسبب 
في إدخال املواطن في شريحة أعلى.
األنباء متاما،  املركــز  وأوضح 
مؤكدة أنــه ال صحة على اإلطالق 
لوجود أي تالعب في طرق شحن 

العدادات مسبقة الدفع.
وشــددت وزارة الكهرباء على 
توافر كل معايير الدقة والتأمني في 
العدادات مسبقة الدفع، بحيث يحسب 
الرصيد تلقائيا بناء على شــريحة 
املشترك احلالية وفقا لقيمة التيار 
املستهلك، وذكرت أن العداد مسبق 
الدفع به حدود للشرائح، كما يوجد 
به ســعر لكل شريحة والتي سبق 
اإلعالن عنها من قبل الوزارة، وذلك 
يكون وفقا لنوع النشاط الذي تعاقد 

املشترك عليه.

مجلس الوزراء: املساهمة مبوازنة فلسطني
وإبعاد مرشح »القوات« عن »الدستوري« 

بيروت ـ عمر حبنجر

انعقــد مجلــس الــوزراء 
اللبناني امس في املقر الصيفي 
لرئاســة اجلمهورية في بيت 
الدين بجدول اعمال اقتصادي 
بيئوي تنمــوي تتقدمه ازمة 
النفايات في محافظة الشمال، 
وكانت امللفات املطروحة من 
خــارج اجلدول اشــد تعقيدا 
من تلك التي بداخله، وابرزها 
تعيينات املجلس الدستوري 
والتعيينات القضائية ودراسة 
املوقف من التصنيف الدولي 
االئتمانــي للبنان في حالتي 
االمهال او التصنيف السلبي، 
وحالة الليرة واملديونيات في 

كل حال.

كما تنــاول املجلس عقدة 
تطبيــق قانون العمــل على 
الالجئني الفلسطينيني الذين 
اعلنوا االضــراب واالعتصام 
مبخيمــات لبنان وخصوصا 
مخيم عــني احللوة، مطالبني 
بتجميد قرار وزير العمل كميل 
ابوسليمان املتمسك بتطبيق 
القانون. وقرر مجلس الوزراء 
اشتراك اجليش اللبناني في 
قوات حفظ الســالم الدولية 
وعــني املجلــس بعــد نقاش 
جتاوز االربع ساعات خمسة 
اعضاء في املجلس الدستوري 
هم: عمر حمزة، الياس ابوعيد، 
الياس مشرقاني، فواز فرحات، 

وعبداهلل الشامي.
املجلــس  يوافــق  ولــم 

على تعيني مرشــح »القوات 
اللبنانية« د.ســعيد مالك، ما 
جعل وزراء »القوات« ميتنعون 

عن املشاركة في التصويت.
كما وافق على اســتمالك 
اراض في بلــدة »احلواكير« 
في قضاء الضنية الستيعاب 

نفايات أقضية الشمال.
وبالنســبة ملوضوع عمل 
الالجئني الفلسطينيني شكلت 
جلنة برئاسة رئيس احلكومة 
ســعد احلريــري ملتابعة هذا 
املوضــوع. وكان الفتا اقرار 
مجلس الــوزراء تقدمي الدعم 
املالي حلكومة فلسطني، اسهاما 
في موازنتها، بناء على طلب 

وزارة اخلارجية اللبنانية.
هذا وتعزز احتمال جتديد 

املهلة في الســاعات االخيرة 
بفعــل رغبة بعض الدول في 
إعطاء الدولة اللبنانية جرعة 
اوكسجني جلسمها االقتصادي 

املتهالك.
ويفــتــــــرض صـــــدور 
التصنيــف اجلديــد او قــرار 
االمهال املنتظر صباح اليوم، 
لكن مع شد االعصاب احلاصل 
ترددت معلومات عن تواصل 
مسؤولي هذه الوكالة الدولية 
مــع حاكــم مصــرف لبنــان 
رياض ســالمة ووزيــر املال 
علي حســن خليل وابالغهما 
قرار الوكالة مبنح لبنان فترة 
سماح اضافية، وهذا ما يفسر 
اطمئنان رئيس مجلس النواب 

نبيه بري للوضع.

هاجس التصنيف االئتماني للبنان يتبدد

حزب اهلل نظم عرضا عســكريا رمزيا للســرايا اللبنانية ملقاومة االحتالل االســرائيلي في مجمع الرحاب الواقع مبحلة وادي الزين )ساحل اقليم اخلروب 
والشوف( مبناسبة ذكرى »النصر والكرامة« في حرب 2006              )محمود الطويل(

دمشق تتوعد إدلب مبصير »خان شيخون« 
وحتمّل أنقرة مسؤولية ما سيجري

عواصم - وكاالت: حملت 
الســورية تركيا  اخلارجيــة 
مسؤولية ما سيجري في إدلب، 
ما يوحــي بأن مصير منطقة 
»خفض التصعيد« الروسية - 
التركية سيكون كمصير خان 
شيخون وريف حماة الشمالي، 
األمــر الذي يعنــي مزيدا من 

النازحني والضحايا.
ونقل موقع قناة »روسيا 
اليــوم« عــن معــاون وزيــر 
الســوري اميــن  اخلارجيــة 
سوســان قولــه، ان املعبــر 
الذي افتتحه جيش النظام في 
صوران جاء انطالقا من حرص 
الدولة على حياة مواطنيها.

وأضــاف سوســان فــي 
تصريــح لـ RT أن »من يقوم 
بإعاقــة اخلروج اآلمــن بأي 
شــكل من األشــكال، ســواء 
من املجموعــات اإلرهابية أو 
مــن يقف وراءهــم، وحتديدا 
النظــام التركي، فإنه يتحمل 
املســؤولية الكاملة عن حياة 

هؤالء املدنيني«.
وأوضح سوسان أن »أي 
وجــود أجنبي علــى األرض 
السورية دون موافقة الدولة 
الســورية هــو وجــود غير 
مشروع، ويجب أال يكون هناك 
»أي شك حول إصرار سورية 
وجيشها على االستمرار فيما 
بدأنــاه قبــل خان شــيخون 
بكثير«، مؤكــدا أن »اجليش 
الســوري مــاض بتحرير كل 
شــبر من األراضي السورية 

من اإلرهاب«.
جــاء ذلــك تزامنــا مــع 
استهداف جديد للقوات التركية 
املتواجــدة فــي شــمال غرب 

وإن أنقــرة ســتواصل تقدمي 
الدعم لها.

وقال قالني للصحافيني بعد 
اجتمــاع وزاري إن الرئيــس 
رجب طيب أردوغان سيجري 
اتصاالت هاتفية مع الرئيسني 
الروســي فالدمييــر بوتــني 
واألميركي دونالد ترامب في 
األيام املقبلة لبحث التطورات 

في سورية.
وأعلن أن أردوغان سيلتقي 
نظيريه الروسي واإليراني في 
قمة في أنقرة لبحث املســألة 

السورية في ١6 سبتمبر.
من جهتها، أعلنت املتحدثة 
الرسمية باسم وزارة اخلارجية 

الروسية ماريا زاخاروفا أمس، 
أن روسيا مستمرة في التعاون 
مع تركيا بشــأن الوضع في 

إدلب.
وقالت املتحدثة الروسية 
خالل مؤمتر صحافي: »نحن 
نعتبر أنه مــن املهم االلتزام 
الصــارم بجميــع االتفاقــات 
املتعلقــة بإدلب والتي تهدف 
إلى مواصلة محاربة اإلرهابيني 

وضمان سالمة املدنيني«.
وأضافت زاخاروفا، قائلة: 
»وفي هذا السياق، سنواصل 
التفاعــل مع تركيــا في إطار 
مذكرة سوتشــي املؤرخة ١7 

سبتمبر ٢٠١8«.

تركيا تؤكد بقاء نقاط املراقبة وأردوغان يستضيف روحاني وبوتني لبحث القضية السورية

سورية، رغم حتذيرات وزير 
اخلارجيــة مولــود جاويش 
أوغلو لدمشق من »عدم اللعب 

بالنار«.
فقد قال مسؤوالن تركيان لـ 
»رويترز«، إن قوات احلكومة 
الســورية فتحــت النار على 
موقع مراقبة تركي في شمال 
غرب ســورية لكن لم حتدث 

خسائر بشرية.
وكان إبراهيم قالني املتحدث 
باسم الرئاسة التركية، قال إن 
جميع مواقع املراقبة التركية 
الـ ١٢ في سورية، والتي أقيمت 
مبوجب اتفاق سوتشــي مع 
روسيا وإيران، ستظل قائمة 

تركيا توافق على إعادة سوريني مرحلني 
بـ»طريق اخلطأ« إلى إدلب

وكاالت: وافقت السلطات التركية على عودة 
دفعة من الالجئني السوريني الذين رحلوا من 
تركيا إلى الداخل الســوري بـ »اخلطأ«، في 
إطار احلملة ضــد املخالفني وغير احلاملني 
إلقامة احلماية املؤقتة املعروفة بـ »الكيملك« 
في اسطنبول. وقال االئتالف الوطني السوري 
أمس، إنه من خالل عمل اللجنة املشتركة بني 
االئتــالف ووزارة الداخلية التركية، وافقت 
الســلطات املختصة على عــودة دفعة من 
السوريني الذين أبعد أغلبهم الى محافظة ادلب.
وأوضحت رئيسة دائرة شؤون الالجئني 
في االئتالف، أمل شيخو أن الدفعة مؤلفة من 
6 أشخاص، وجاءت ضمن التفاهم خالل عمل 

اللجنة املشتركة مع اجلانب التركي.
وأكدت شيخو بحسب موقع »عنب بلدي« 

أنه من خالل البريد اإللكتروني الذي أطلقه 
االئتالف بهــدف متابعة شــؤون الالجئني 
الســوريني في تركيا، متت املراسلة من قبل 
األشــخاص ورفعت أســماؤهم إلى اللجنة 
املشــتركة بعد التأكد من البيانات. وأضافت 
أن الدفعة احلالية لن تكون األخيرة، وتوجد 

دفعات مقبلة يجري العمل عليها.
وكان »االئتالف« شكل، مع وزارة الداخلية 
التركية »اللجنة السورية التركية  - املشتركة« 
بهدف متابعة شؤون الالجئني السوريني في 
تركيــا ومعاجلة أوضاعهم، فــي ظل حملة 

السلطات التركية للمخالفني السوريني.
وخصــص البريــد اإللكترونــي التالي 
»refugees.tr@etilaf.org« إلرســال احلاالت 
التي حتتاج إلى متابعة من أجل العمل عليها.


