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تمثﱢل القاعدة القومية للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول

موضوعات وبحوثا تتعلق بمجاﻻت التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية في مصر ،سواءً صدرت عن هيئات

أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.

ونشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر هي شكل من أشكال اﻹعﻼم الجاري ،تهدف إلى

إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.

وتصدر النشرة شهريا ،وتضم في كل عدد موضوعا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم

القرار والتنمية ،والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل جمهورية مصر

العربية.

وتحتوي النشرة في هذا العدد على ) (١٨بيان دراسة باللغة العربية في موضوع الضرائب،

والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خﻼل الفترة من  ٢٠١٣حتى  ،٢٠١٨كما تقدم النشرة

خﻼصة توصيات هذه الدراسات والتى صدرت عن الجهات البحثية التالية :المركز المصري للدراسات

اﻻقتصادية ،معهد التخطيط القومي ،الجمعية المصرية لﻼقتصاد السياسي واﻹحصاء والتشريع،

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،كلية التجارة بجامعة عين شمس ،المركز المصري

للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ،دار التعليم الجامعي،
مركز الخبراء الدوليين للتدريب والبحوث والدراسات العلمية.

وقد تمﱠ ترتيب الدراسات في النشرة ترتيبا هجائيا وفقا للعنوان ،مع تجاهل اﻷلف والﻼم في

الترتيب ،وتضم النشرة في نهايتها كشﱠافاً بأسماء المؤلفين مرتﱠبا هجائيا وفقا ﻻسم المؤلف ،وترتبط
كل دراسة برقم مسلسل يحدد رقم التسجيلة بالنشرة.
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ل دراسة على العناصر التالية:
وتشتمل البيانات الوصفية لك ﱢ

الرقم المسلسل
العنوان
اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنة النشر

رقم الطلب

عدد الصفحات
المستخلص

والجدير بالذكر أن جميع الدراسات الواردة في هذه النشرة متـوفِّرة بمكتبـة مركـز المعلومـات

ودعم اتخاذ القرار لمن يُهمﱡه اﻻطﻼع عليها.

اﻹدارة العامة للمكتبة
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١

العنوان

اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

٢

العنوان

اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

٣

العنوان
اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

إصﻼح السياسة الضـريبية فـي مصـر ]مـؤتمر اﻷزمـات اﻻقتصـادية فـي مصـر :المخـرج والحلـول
المتاحة[

مصطفى محمود عبد القادر
المركز المصري للدراسات اﻻقتصادية
٢٠١٦
ملف إلكتروني
 ٣٨ص
تتناول هذه الدراسة مراجعة النظام الضريبي الحالي في مصر في ضـوء أهـم اﻹصـﻼحات التـي تـم
تنفيذها في السياسة اﻻقتصادية في اﻵونـة اﻷخيـرة التـي بـدأت فـي سـنة  ٢٠٠٥لمحاولـة البنـاء
عليها ،وبيان أهم المشكﻼت التي يواجهها اﻹصـﻼح الضـريبي فـي مصـر ،والتـي تعتبـر تحـديا أمـام
السياســة الضــريبية واﻹصــﻼح اﻻقتصــادي فــي مصــر ،ويمكــن أن تــؤدي إلــى اﻻســتدامة الماليــة
واﻻستقرار اﻻقتصادي والعدالة الضريبية ،وتـوفير أسـاس للحـوار حـول دور السياسـة الضـريبية فـي
توفير اﻻستدامة المالية ،وتعزيز التنمية المستدامة ،وخلق فرص العمل ،والعدالة اﻻجتماعية.

إمكانية تطبيق ضريبة الكربون في مصر ]بعـض قضـايا إصـﻼح الماليـة العامـة فـي مصـر ،معهـد
التخطيط القومي[٢٠١٦ ،

نيفين كمال حامد
معهد التخطيط القومي
٢٠١٦
/٣٣٦إ ب
ص ص ١١٥ – ٩٥
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى حاجة مصر إلى تطبيق ضريبة الكربـون بهـا ،وذلـك مـن خـﻼل
التعرف على ماهية ضريبة الكربون ،واﻷساس اﻻقتصادي لفرضها وعﻼقتها بالضـرائب اﻷخـرى علـى
الوقود ودوافع فرضها ،واﻵثار المتوقعة لفرضها ومحددات تصميمها وسعرها اﻷمثـل ،وذلـك فـي ضـوء
تجارب الدول التي طبقتها ،أو الدول التي في الطريق إلى تطبيقها.

اﻻنتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة فـي مصـر ]بعـض
قضايا إصﻼح المالية العامة في مصر ،معهد التخطيط القومي[٢٠١٦ ،

إبراهيم العيسوي
معهد التخطيط القومي
٢٠١٦
/٣٣٦إ ب
ص ص ٦٢ – ١٨
انطﻼقا من شيوع تطبيق الضريبة على القيمة المضـافة فـي مصـر فـي أكثـر مـن  ١٥٠دولـة ،ومـن
تكاثر توصيات خبراء الضرائب والمالية العامة بتطبيق هذه الضريبة في مصر ،ومن تكـرار إعـﻼن وزارة
المالية عن عزمها على إحﻼل هـذه الضـريبة محـل الضـريبة العامـة علـى المبيعـات ،تسـعى هـذه
الدراسة إلى تقييم ضريبة القيمة المضـافة فـي مصـر مـن حيـث المزايـا والعيـوب ،مـع اﻻسترشـاد
بخبرات الدول اﻷخرى في تطبيقها ،كما قامت الدراسة بتقييم أداء الضريبة مـن زاويـة قـدرتها علـى
تعويض النقص في الضرائب الجمركية ،وهو ما كان ضمن مبررات تطبيقها في مصر وفي دول أخرى
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٤

العنوان

اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

٥

العنوان

اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

الثروة العقارية والتسجيل العيني :منظور معلوماتي

خالد دربالة
المركز المصري للدراسات اﻻقتصادية
٢٠١٨
ملف إلكتروني
 ٣٧ص
تلقي الدراسة الضوء على الثروة العقارية بجمهورية مصر العربية وحركات تـداول الملكيـة المرتبطـة
بهذا المكون من بيع وشراء المفرد العمراني ،وذلك بهدف وضـع إطـار عملـي قابـل للتنفيـذ لتفعيـل
هذه الثروة داخل منظومة النشاط اﻻقتصادي للدولة ،عن طريق تطوير آليـات تسـجيلها بمـا يسـمح
بوضع نظام لمراقبة حركات إنشاء وتداول ملكية الثروة العقارية بمصر ،وبالتالي تحويل هذه الحركـات
من نشاط اقتصادي غير منظور ﻻ يمكن قياسه وتقييمه وتوجيهه إلى نشاط اقتصـادي منظـور قابـل
للقياس والتقييم والتوجيه ،ومن ثم تحصيل اﻹيرادات السيادية للدولـة والواجـب تحصـيلها مـن هـذه
الثروة سواء كانـت رسـوما أم ضـرائب ،وتنتهـي الدراسـة بوضـع إطـار ومقتـرح لتنفيـذ آليـة مميكنـة
للتسجيل العقاري بما يحقق اﻷهداف المرجوة منه بشقيه الرقابي واﻻقتصادي.

جدوى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر وعلى حركـة التجـارة الخارجيـة المصـرية
]مصر المعاصرة ،س ،١٠٦ع ،٥٢٠أكتوبر [٢٠١٥

مرتضى محمد صﻼح الدين
الجمعية المصرية لﻼقتصاد السياسي واﻹحصاء والتشريع
٢٠١٥
د/مصر المعاصرة
ص ص ٤٥٥ – ٤٢١
إن مصر تتجه نحو تطبيق واعتماد ضريبة القيمـة المضـافة ،وذلـك كمحاولـة لزيـادة اﻹيـرادات العامـة
لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة ،وتهدف هذه الدراسة إلـى الكشـف عـن بعـض الحقـائق
الخاصــة بتطبيــق ضــريبة القيمــة المضــافة علــى الجانــب اﻻقتصــادي والتنظيمــي واﻻجتمــاعي ،مــع
التعرض لحركة التجارة للصادرات والواردات للسلع والخدمات ،واﻵثار السـلبية التـي يمكـن أن تظهـر
مع تطبيق هذا النوع من الضرائب ،مـع اﻻسـتفادة مـن اﻹجـراءات والسياسـات التـي اتبعتهـا بعـض
الدول عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة فاعليتها وتقليل اﻵثار السلبية لها.
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٦

العنوان

اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

٧

العنوان
اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

٨

العنوان

اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

حالة اﻷنظمة الضريبية )مصر – تونس(

هبة خليل ،عبد الجليل البدوي
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
٢٠١٤
ملف إلكتروني
 ٩٨ص
تناقش هذه الدراسة الدور اﻻجتماعي للنظام الضريبي فـي إعـادة ترتيـب أولويـات اﻹنفـاق ،وإعـادة
توزيع الثروة من جانب آخر ،وتطرح الدراسة أهم مﻼمح النظـام الضـريبي المصـري ،وأهـم الضـرائب
المفروضة ،وأسعار الضرائب ،وتناقش أيضا تفاعـل المـواطنين والتـزامهم بالضـريبة ،كمـا ترصـد حـال
النظام الضريبي المصري ،وأنواع الضرائب ونسب مساهمتها في الموارد العامة ،وتتطرق أيضـا إلـى
السياسة اﻻقتصادية والمالية ،وتقدم رؤية نقديـة لﻺصـﻼحات التـي طـرأت علـى النظـام الضـريبي،
وتنــاقش أهــم إشــكاليات النظــام الضــريبي ،عارضــة أهــم البــدائل التــي ﻻ تــزال غائبــة عــن الخطــط
الحكومية والسياسات المالية.

دور السياســات الماليــة فــي تحقيــق النمــو والعدالــة فــي مصــر )مــع التركيــز علــى الضــرائب
واﻻستثمار العام(

سهير أبو العينين
معهد التخطيط القومي
٢٠١٣
ملف إلكتروني
 ١٥٤ص
تتناول الدراسة دور السياسة المالية في تحقيق النمـو وعدالـة توزيـع الـدخل ،وتركـز بصـفة خاصـة
على الضرائب واﻻستثمار العام ،وتتناول أيضا أثر كل من الضرائب واﻻستثمار العـام فـي مصـر علـى
النمو وتوزيع الدخل ،والتعارض الذي يمكن أن يظهر بين هذين الهدفين ،وكيـف يمكـن الوصـول إلـى
التوازن بينهما بغرض التوصل إلى أنسب وأفضل السياسات التي تحقق أكبـر قـدر مـن التـوازن بـين
النمو والعدالة.

دور الضرائب في عﻼج الموازنة العامة للدولة ]أزمة عﻼج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع
اﻻقتصــادي ،المــؤتمر الســنوي الثــامن عشــر ،وحــدة إدارة اﻷزمــات ،كليــة التجــارة بجامعــة عــين
شمس ٢٤ – ٢٣ ،نوفمبر [٢٠١٣

حسن عبد اﷲ علي سالم
كلية التجارة بجامعة عين شمس
٢٠١٣
ملف إلكتروني
 ٢١ص
نظرا ﻷهمية الضرائب فقد سعت الدول إلى تطويرها بمـا يـتﻼءم مـع التطـورات اﻻقتصـادية العالميـة
والتي تفرض اﻻندماج في المركب اﻻقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق
مﻼءمة التشريعات واﻷنظمة المالية والضـريبية لتصـبح أكثـر مواكبـة وانـدماجا مـع النظـام العـالمي.
لذلك تتنـاول الدراسـة مشـاكل ا لتطبيـق الحـالي لقـانون الضـريبة العامـة علـى المبيعـات ،وماهيـة
وخصائص الضريبة على القيمة المضافة ،ثم مزايا الضريبة على القيمة المضـافة ،وتنتهـى الدراسـة
بمجموعة من التوصيات من أهمها اﻻنتقال من الضريبة العامة إلى الضـريبة علـى القيمـة المضـافة
وهو اﻻتجاه المنطقي لتطور الضريبة تمشيا مع اتجاهات الدولة.

١١

نشرة القاعدة القومية للدراسات :الضرائب ،العدد الرابع والخمسون بعد المائة ،أبريل ٢٠١٩

٩

العنوان

اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

١٠

العنوان
اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

دور الضرائب فـي عـﻼج عجـز الموازنـة وتحقيـق العدالـة اﻻجتماعيـة )ورقـة عمـل( ]أزمـة عـﻼج
الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع اﻻقتصادي ،المؤتمر السـنوي الثـامن عشـر ،وحـدة إدارة
اﻷزمات ،كلية التجارة بجامعة عين شمس ٢٤ – ٢٣ ،نوفمبر [٢٠١٣

لطيفة عبد العاطي حسن
كلية التجارة بجامعة عين شمس
٢٠١٣
ملف إلكتروني
٦ص
تعمل هذه الدراسة إلى التطرق إلى دور الضرائب في عﻼج عجـز الموازنـة بشـكل سـريع وتحقيـق
العدالة الضريبية ،حيث تتنـاول الدراسـة هـذه القضـية فـي عـدة محـاور :المحـور اﻷول يتنـاول عجـز
الموازنة العامة للدولة كظاهرة اقتصادية تحدث على المستوى العام للدولة ،والمحور الثانى يتنـاول
كيفيـة مواجهـة هـذا العجـز ،أمـا المحـور الثالـث فيتنـاول اﻹصـﻼح المـالي والـذي يـرتبط بالتعـديﻼت
الضريبية ،والمحور الرابع يتناول التحديات اﻻقتصادية التي واجهت الدولة بعد ثورة  ٢٥يناير .٢٠١١

السياسة الضريبية والعدالة اﻻجتماعية في مصر

عبد الفتاح الجبالي
المركز المصري للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية
٢٠١٤
ملف إلكتروني
 ٨٠ص
تعتبر الضرائب إحدى اﻵليات اﻷساسية لتحقيق العدالة اﻻجتماعيـة بـين مختلـف الفئـات والشـرائح
اﻻجتماعية ،بحيث يتحمل الفرد ما يخصه من أعباء عامة بمـا يتناسـب مـع مقدرتـه التكليفيـة ،دون
إخﻼل بالتوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة ،وتعتبر أيضا من أهـم العوامـل المـؤثرة علـى
القدرات اﻻقتصادية والتنافسية للدولة ،لما لها من تأثير كبير على أداء جميع القطاعات الفاعلة فـي
المجتمع .وتنقسم هذه الدراسة إلى ثﻼثة محاور :أوﻻ العدالة اﻻجتماعية وأوضاع الفقراء في مصر،
وثانيا تطور اﻹ يرادات العامة وسمات الهيكل الضريبي المصري ،وأخيرا نحو نظام ضـريبي أكثـر عدالـة
في مصر.
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الضرائب العقارية أم ضـرائب العقـارات غيـر المسـتغلة؟ :عـﻼج مشـكلة اﻹسـكان بـين اﻻقتصـاد
الوضعي واﻻقتصاد اﻹسﻼمي ]مصر المعاصرة ،س  ،١٠٦ع ،٥٢٠أكتوبر [٢٠١٥

عصام عمر أحمد مندور
الجمعية المصرية لﻼقتصاد السياسي واﻹحصاء والتشريع
٢٠١٥
د/مصر المعاصرة
ص ص ٣٨٥ – ٣١٩
تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي قيــام الدولــة عــن طريــق السياســات غيــر المدروســة بإلغــاء قــوانين
للضرائب العقارية ،وإصدار قوانين أخرى بهدف المساهمة فـي عـﻼج مشـكلة اﻹسـكان عـن طريـق
حث أصحاب العقارات الشاغرة أو غير المستعملة على تأجيرها ،لكنها لـم تـنجح فـي تحقيـق هـذا
الهدف .وتهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى عﻼج لمشكلة اﻹسكان في مصـر يكـون غيـر مكلـف
وفي أس رع وقت ممكن ،وذلك باﻻعتماد على كفاءة وحسن استغﻼل الموارد المتاحة المهـدرة فـي
المجتمع والمتمثلة في اﻷراضي الصالحة للبناء غير المستغلة ،كما تهدف إلى تقيـيم أهـم أسـباب
ومحاور وسياسات العﻼج من منظور اﻻقتصـاد الوضـعي واﻹسـﻼمي ،مـع التركيـز علـى بيـان مـدى
أفضلية ضريبة العقارات غير المستغلة المقترحة كأداة بديلة لضريبة العقارات المبنية المفروضة مـن
قبل الدولة في عﻼج المشكلة.

الضريبة على الثروة وعلى اﻷرباح الرأسمالية :المفاهيم وإمكانات ومشكﻼت التطبيق في مصـر
]بعض قضايا إصﻼح المالية العامة في مصر ،معهد التخطيط القومي[٢٠١٦ ،

سهير أبو العينين
معهد التخطيط القومي
٢٠١٦
/٣٣٦إ ب
ص ص ٩٤ – ٦٣
في سياق الضرائب على الثروة كان لمصر تجربة في فرض ضـرائب علـى التركـات وعلـى اﻷيلولـة،
لكنها ألغيت في سياق بـرامج اﻹصـﻼح اﻻقتصـادي فـي التسـعينيات ،وتسـتدعي الظـروف الحاليـة
إعادة فرض هذه الضريبة .وتبحث هذه الدراسة في إمكانية وجـود مسـاحة لﻺصـﻼح الضـريبي فـي
مصر في مجـال الضـريبة علـى الثـروة ،وتبـدأ باسـتعراض بعـض المفـاهيم الخاصـة بالضـرائب علـى
الثروة ،والتطور التاريخي والجدل حول هـذه الضـريبة ،كمـا تقـوم باسـتخﻼص دروس مسـتفادة مـن
تجارب بعض الدول.
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الضريبة على القيمة المضافة في مصر

عبد المنعم لطفي
المركز المصري للدراسات اﻻقتصادية
٢٠١٦
ملف إلكتروني
 ٢٧ص
قامت الحكومة المصرية بإدخال تعـديل جـذري علـى المجموعـة اﻻقتصـادية ،وذلـك بهـدف مواصـلة
تنفيذ برنامجها لﻺصﻼح اﻻقتصادي السـاعي إلـى رفـع معـدﻻت النمـو اﻻقتصـادي ،وتعزيـز مسـتوى
التشغيل ،وأحد أهم دعائم هذا اﻹصﻼح اﻻقتصادي وهو إصﻼح السياسـة الماليـة العامـة ،حيـث إن
إحدى الخطوات المهمة هي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة عوضا عـن نظـام ضـريبة المبيعـات
الحالي .وفي هذا اﻹطار تناقش الدراسـة هيكـل ضـريبة المبيعـات فـي مصـر ،والـذي يتسـبب فـي
مشكﻼت مهمة مثل التشوهات اﻻقتصادية ،والتراكم الضريبي ،وعدم عدالة النظام الضريبي نتيجـة
إعفاء العديد من اﻷنشطة من ضريبة المبيعات ،وخاصة في قطاع الخدمات.

فاعلية العقوبات في قانون الضريبة على الدخل رقم  ٩١لسنة  ٢٠٠٥للحد من اﻻقتصـاد الخفـي
في مصر ]المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين )إعادة بناء المنظومـة الضـريبية تحقيقـا للعدالـة
الضريبية والعدالة اﻻجتماعية( ،القاهرة[٢٠١٤ ،

عمر أحمد صبري
الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
٢٠١٤
ملف إلكتروني
ص ص ٣٢ – ١
تعاني العديد من دول العالم من ظاهرة تهدد اقتصادياتها وتتمثل في اﻻقتصاد الخفي ،ويشكل هـذا
النوع من اﻻقتصاد نسبة ﻻ يستهان بها من الناتج المحلي اﻹجمالي فـي أغلـب تلـك الـدول ،وفـي
بعض اﻷحيان ينمو هذا اﻻقتصاد بمعدﻻت نمو تفوق معـدﻻت نمـو اﻻقتصـاد الرسـمي .وتتنـاول هـذه
الدراسـة مفهــوم اﻻقتصـاد الخفــي وأنواعــه وآثـاره وأســبابه ،ووســائل مكافحتـه ،والعقوبــات الــواردة
بقـانون الضــرائب علـى الــدخل  ٩١لســنة  ٢٠٠٥وتعديﻼتـه ،وتقيــيم العقوبــات علـى جــرائم التهــرب
الضريبي وتفعيلها للحد منه.
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الفكر التنموي في عﻼج عجز الموازنة العامة ]أزمة عﻼج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع
اﻻقتصــادي ،المــؤتمر الســنوي الثــامن عشــر ،وحــدة إدارة اﻷزمــات ،كليــة التجــارة بجامعــة عــين
شمس ٢٤ – ٢٣ ،نوفمبر [٢٠١٣

فرج عبد العزيز عزت ،أحمد فتحي عبد السميع حسن
كلية التجارة بجامعة عين شمس
٢٠١٣
ملف إلكتروني
 ٣٢ص
تتناول الدراسة ثﻼثـة مباحـث رئيسـة ،حيـث يعـرض المبحـث اﻷول الرؤيـة الفكريـة لصـندوق النقـد
الدولي في عـﻼج عجـز الموازنـة العامـة للدولـة ،وذلـك مـن خـﻼل سياسـات تقليـل فجـوة المـوارد
بالقطاع الخاص ،والتـي تـتلخص فـي سياسـات تخفـيض الضـرائب علـى الـدخول ،واﻹيـرادات التـي
يحققها قطاع اﻷعمال الخاص ،وتقديم اﻹعفاءات الضريبية على اﻷرباح والـدخول التـي يحققهـا رأس
المال الخاص ،ويتناول المبحث الثاني مبررات التوجه نحو الفكر التنمـوي لعـﻼج العجـز فـي الموازنـة
العامــة للدولــة ،وضــعف دور الدولــة فــي الحيــاة اﻻقتصــادية واﻻجتماعيـة ،ويتعــرض المبحــث الثالــث
لمبادئ وأدوات الفكر التنموي في عﻼج الموازنة العامة للدولة.

مكافحة التجنب الضريبي الدولي في ضوء أنشطة اﻻقتصاد الرقمي :هل هو ضرورة أم رفاهية؟

مصطفى محمود عبد القادر
المركز المصري للدراسات اﻻقتصادية
٢٠١٨
ملف إلكتروني
 ٧٢ص
تعرض هذه الدراسة لطبيعة أنشطة اﻻقتصاد الرقمي وما تفرضه من تحديات أمـام الـنظم الضـريبية
القائمة ،وتم تقييم المعاملة الضـريبية ﻷنشـطة اﻻقتصـاد الرقمـي فـي كـل مـن قـانونى  ٩١لسـنة
 ٢٠٠٥وتعديﻼته ،وقانون  ٦٧لسنة  ، ٢٠١٦وبيان مدى قصورهما عن فـرض ضـريبة الـدخل والقيمـة
المضافة على اﻷنشطة الرقمية ،كما تستعرض الدراسة أهـم الجهـود الدوليـة الحديثـة فـي مجـال
فرض الضريبة على أنشطة اﻻقتصاد الرقمي ،وأخيرا اﻹجراءات المحددة التي يتعين علـى الحكومـة
المصرية اتخاذها من أجل تطبيق أكثر فاعلية للضريبة على اﻷنشطة الرقمية.
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النظم الجمركية في ظل اتفاقيات التجارة الدولية في مصر ودول مجلس التعـاون الخليجـي مـع
رؤية مقترحة لعشور التجارة اﻹسﻼمية

جﻼل جويدة القصاص
دار التعليم الجامعي
٢٠١٨
دراسات٦٨٠٠٢/
 ٤٦٨ص
تختلف النظم الجمركية في اﻷصـل مـن دولـة إلـى أخـرى مـن حيـث إن النظـام الجمركـي هـو أداة
السياسة التجارية سواء من حيث الحمائية أو مقتضيات الحصيلة الجمركية على اعتبار أنهـا إحـدى
الطــرق الجبا ئيــة ،مــع أنــه فــي اﻵونــة اﻷخيــرة تــداخلت تلــك الــنظم وتقاربــت نظــرا لجهــود العولمــة
ومنظمتى التجارة والجمارك العالميتين .وتتناول الدراسة الـنظم الجمركيـة فـي مصـر ودول مجلـس
التعاون الخليجي ،وتحديد اﻹطار العام للضريبة الجمركية في مصر ودول مجلس التعـاون الخليجـي،
مع اﻹشارة إلى ضريبة القيمة المضافة التي ورثت ضريبة المبيعات في مصر ،واﻹشارة الـى قواعـد
اﻻستيراد والتصدير المطبقة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ،وتتنـاول أيضـا أحكـام التهـرب
الجمركي  ،وعشور التجارة الجمركية ،مع رؤية مستقبلية ﻻستعادة دور الدول اﻹسﻼمية اﻻقتصـادي
في مواجهة التحديات الدولية المعاصرة.

نظم وإجراءات مكافحة الجرائم اﻻقتصادية واﻻجتماعية المعاصرة

صﻼح الدين حسن السيسي
مركز الخبراء الدوليين للتدريب والبحوث والدراسات العلمية
٢٠١٨
دراسات٦٨٥٦١/
 ٥٧٣ص
تمثل جرائم الفساد المعاصرة هدماً ﻷعمدة وبناء المجتمعات ،وتحدث تـدميرا ﻻقتصـاد الـدول ودخـل
اﻷفراد والمجتمع ،وهـذه الجـرائم لـم تعـد قاصـرة علـى اﻹجـرام المـنظم المحلـي بـل امتـدت إلـى
اﻹجرام المنظم اﻹقليمي والدولي ،اﻷمر الذي دفع العالم كله للتصدي لهـا .وتتنـاول هـذه الدراسـة
أهم جرائم الفساد المعاصرة ،مثل :الكسب غيـر المشـروع ،وغسـيل اﻷمـوال ،والتهـرب الضـريبي،
وغيرها  ،وأهم الـنظم واﻹجـراءات المحليـة واﻹقليميـة واﻻتفاقيـات والتشـريعات الدوليـة فـي مجـال
مكافحة جرائم الفساد ومخاطرها على المجتمعات.
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