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ثانيا :م�رشوعات قوانني قيد الدرا�سة
�س��عيا من الوزارة ال�ستكمال �إ�ص�لاح املنظومة الت�ش��ريعية احلاكمة للمالية العامة الدولة ،مت ت�شكيل عدد من جمموعات
العمل التي ت�ض��م خمتل��ف الكفاءات الفنية والقانونية لدرا�س��ة ما حتتاجه هذه املنظومة القانونية من تطوير و�إ�ص�لاح من
واقع التطبيق العملي لهذه القوانني ،ويف �ض��وء �سيا�سات التطوير والتحديث والتب�سيط التي تنتهجها الوزارة .وقد �أ�سفرت
هذه اجلهود عن �إعداد عدة م�س��ودات مل�شروعات قوانني ،مت �صياغتها بعد مناق�شات فنية وقانونية وجمتمعية املتعمقة متهيدا
لإدراجها يف الأچندة الت�ش��ريعية للحكومة ،فيما ال زال بع�ض��ها الآخر يف طور الأف��كار واملقرتحات التي حتتاج مزيدا من
اجلهد والدرا�سة.
 .1م�شروع قانون الت�أمينات االجتماعية املوحد

انتهت وزارة املالية من �إعداد م�ش��روع قانون الت�أمني االجتماعي املوحد الذي ي�س��عى �إلى معاجلة كافة م�ش��اكل وق�ض��ايا
الت�أمني االجتماعي مبا يتفق والدرا�س��ات التي �أجريت يف هذا املجال من خالل العديد من اجلهات ،ف�ض�لا عن تخفيف
الع��بء عن كاه��ل املوازنة العامة .ويعتمد النظ��ام اجلديد على اال�س��تفادة من اخلربات العاملية يف جمال �إعادة ت�ص��ميم
و�إ�صالح نظم الت�أمينات االجتماعية واملعا�شات ،مع مراعاة الطبيعة اخلا�صة للمجتمع امل�صري بحيث يغطي نف�س جمموعة
الأخطار التي يغطيها النظام احلايل ولكن بتكلفة �أقل ،و�إدارتها بطريقة خمتلفة ت�ض��من ب�س��اطة الإجراءات و�س��هولة فهم
النظام وا�س��تيعابه وفعالية تطبيقه و�شفافية �أكرث للمتعاملني معه ،بالإ�ضافة �إلى خلق عالقة مبا�شرة بني اال�شرتاكات واملزايا
من خالل نظم اال�شرتاكات املحددة.
وتتمثل �أهم مالمح م�شروع القانون اجلديد فيما يلي:
بناء نظام ت�أمينات اجتماعية ومعا�شات واحد فقط يطبق على جميع فئات املجتمع ،يت�سم مبزيد من ال�شفافية والعدالة
بني جميع �أفراد املجتمع ،وي�سهم يف تب�سيط وتي�سري الإجراءات الإدارية.
التحول من النظام احلايل القائم على املزايا املحددة� ،إلى نظام جديد يقوم على اال�شرتاكات املحددة ،مما يخلق عالقة
مبا�شرة وقوية بني اال�شرتاكات التي يدفعها امل�ؤمن عليهم واملزايا التي يقدمها النظام اجلديد ،ومبا يحفز �أفراد املجتمع
على زيادة االدخار.
�إن�ش��اء نظام معا�ش��ات �ش��يخوخة ومكاف�أة نهاية خدمة على �أ�سا�س احل�سابات ال�شخ�ص��ية للم�ؤمن عليهم ،يحفز على
اال�شرتاك يف النظام وعدم التهرب من �سداد اال�شرتاكات.
احلافظ على عن�صر التكافل بني �أفراد املجتمع بالن�سبة للأخطار القائمة على التكافل االجتماعي ،مثل �أخطار العجز
والوفاة و�إ�صابات العمل والبطالة.
حت�س�ين املعا�ش��ات وزيادتها ب�ص��ورة دورية منتظمة عن طريق ربط املعا�ش بن�ص قانوين ي�سمح بزيادته �سنويا مبا يعادل
معدل الت�ضخم  -على الأقل -ل�ضمان القيمة احلقيقية للمعا�ش.
�إعطاء احلق لكل م�ؤمن عليه �أن ي�ض��يف �أية مبالغ �إ�ض��افية �إلى ر�ص��يد ح�سابه ال�شخ�ص��ي بغر�ض زيادة قيمة املعا�ش
واملزايا امل�ستحقة له �أو للم�ستحقني عنه من بعده.
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�إن�ش��اء ح�س��ابات تكافلية ملجم��وع امل�ؤمن عليهم للوف��اة والعجز والبطالة و�إ�ص��ابات العمل ،وذلك ل�ض��مان احلدود
املن�صو�ص عليها يف القانون ملزايا ت�أمينات العجز والوفاة والبطالة و�إ�صابات العمل .ومتول احل�سابات التكافلية من جزء
من اال�شرتاكات املح�صلة من امل�ؤمن عليهم و�أ�صحاب الأعمال.
�إقرار معا�ش �أ�سا�س��ي لكل مواطن م�ص��ري بلغ �س��ن املعا�ش دون ا�ش�تراط �أي ا�ش�تراك يف النظام ،ورفع قيمة هذه
املعا�شات املنخف�ضة لتفي باحلد الأدنى من متطلبات احلياة الكرمية.
تي�سري وتب�سيط الإجراءات الإدارية مع حتقيق قدر �أكرب من ال�شفافية للمتعاملني من النظام.
حتديد دور اخلزانة العامة يف رعاية الفئات الأولى بالرعاية وحمدودي الدخل وال�ضمانات التي ين�ص عليها القانون.
�إن�شاء �صندوق للرعاية االجتماعية واملالية لأ�صحاب املعا�شات.
�إ�ستمرار النظام احلايل يف تغطية امل�شرتكني احلاليني اخلا�ضعني للأنظمة احلالية.
يطبق النظام اجلديد على الوافدين اجلدد �إلى �سوق العمل .كما يطبق على من يقل عمرهم عن � 35سنة ممن دخلوا
�سوق العمل قبل �صدور هذا القانون ويبدون الرغبة يف التحول �إلى النظام اجلديد.





























 .2م�شروع قانون ال�شراكة مع القطاع الخا�ص

اجته العديد من دول العامل �إلى التو�سع يف م�شروعات ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص ك�أحد املداخل الفعالة للتو�سع
يف تنفيذ امل�شروعات العامة والكبرية دون �ضغوط متويلية على املوازنات اال�ستثمارية لهذه الدول .وكما ي�ساهم هذا النظام
يف جتنيب احلكومات �أعباء �إدارية كبرية نتيجة ارتفاع كفاءة التنفيذ لدى القطاع اخلا�ص مقارنة بالبطء الن�سبي الذي تت�سم
به الأجهزة احلكومية ووحداتها العامة يف طرح وتر�س��ية وتنفيذ ومتابعة مثل هذه النوعية من امل�ش��روعات .لذلك �أ�صبحت
م�ش��روعات ال�ش��راكة حتظى بقبول عام لدى الكثري من دول العامل على اختالف �أنظمتها االقت�ص��ادية ،خا�صة �أن الإطار
الذي يحكم عمل هذا النوع من امل�شروعات ي�ضمن حق كافة �أطراف املنظومة.
وقد ر�أت احلكومة اال�س��تفادة م��ن هذا النظام يف دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقت�ص��ادية ،واحلفاظ على معدالت منو
مرتفعة من خالل االرتقاء مب�س��توى املرافق العامة وم�ش��روعات البنية التحتية واخلدمات املقدمة ،وفتح الباب لال�س��تفادة
من قدرات القطاع اخلا�ص على التنفيذ الفاعل والناجز مل�ش��روعات البنية التحتية بتمويل يتولى تدبريه بو�س��ائله اخلا�صة.
لذلك اجتهت �سيا�س��ة احلكومة خالل املرحلة القادمة �إلى �إف�س��اح املجال �أمام القطاع اخلا�ص للتو�سع يف �إقامة م�شروعات
بناء املدار�س وتنفيذ م�ش��روعات البنية الأ�سا�سية من مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ،وهو الأمر الذي ي�ستلزم تهيئة البيئة
املنا�سبة جلذب اال�ستثمارات اخلا�صة القادرة على القيام بهذا الدور ،وامل�ؤهلة للدخول يف مثل هذه النوعية من امل�شروعات
التي حتتاج �إلى قدرات متويلية كبرية.
ونظرا لعدم وجود �إطار ت�شريعي منظم ملثل تلك النوعية من امل�شروعات ،فقد تقدمت احلكومة خالل العام املا�ضي بتعديل
يف قانون املناق�ص��ات واملزايدات (�ص��در بالقانون رقم  14ل�سنة  )2009والذي �سعى ل�سد �إحدى الثغرات القانونية الناجتة
عن عدم وجود هذا الت�شريع حتى الآن ،للعمل يف �إطاره حلني �إقرار م�شروع القانون املتكامل املنظم ل�شراكة القطاع اخلا�ص
بالنظر جلدة هذا النظام على الواقع االقت�صادي والقانوين امل�صري.
ويف هذا الإطار ،فقد عهدت وزارة املالية �إلى جلنة متخ�ص�صة من اخلرباء والفنيني مبهمة و�ضع م�سودة م�شروع قانون لتنظيم
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،انتهت من �إعداد م�سودة م�شروع القانون ،الذي عر�ض على جمل�س الوزراء وحاز على موافقته،
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وجاري اتخاذ باقي الإجراءات الالزمة ل�سرعة عر�ضه على جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،خا�صة و�أن ذلك كان مطلبا وا�ضحا
ملجل�س ال�شعب خالل مناق�شته لتعديل يف قانون املناق�صات واملزايدات امل�شار �إليه.
وي�ستند م�شروع قانون �شراكة القطاع اخلا�ص �إلى املبادئ والأ�س�س التالية:
تقدمي معاجلة ت�ش��ريعية متكاملة لتنظيم ال�ش��راكة مع القطاع اخلا�ص تعالج الأحكام العامة لتنظيم ال�شراكة ،وت�شكيل
اللجنة الوزارية ل�ش��ئون ال�ش��راكة والوحدة املركزية لل�شراكة ،واخت�صا�ص��ات كال منهما ،كما حتدد �إجراءات الطرح
والرت�سية والأحكام املو�ضوعية لعقد ال�شراكة.
�أن تكون قواعد قانون ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص هي القواعد الواجبة التطبيق دون غريها على عقود ال�شراكة ،وعدم
�س��ريان �أحكام قانون ا�س��تخدام املرافق العامة وقانون منح االمتيازات وقانون تنظيم املناق�صات واملزايدات على هذه
النوعية من العقود.
حتديد من ميلك �إبرام عقود ال�ش��راكة بحيث ينح�ص��ر نطاق عقود ال�ش��راكة مع القطاع اخلا�ص يف العقود التي تربمها
الوزارات والأجهزة ذات املوازنة اخلا�ص��ة والهيئات العامة اخلدمية واالقت�ص��ادية بالإ�ضافة �إلى الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.
حتديد املق�صود بالقطاع اخلا�ص ،بحيث يكون �شخ�صاً اعتبارياً م�صرياً �أو �أجنبياً ،فرداً �أو حتالفاً طاملا كانت م�ساهمة املال
العام فيه ال ت�صل �إلى  %20من ر�أ�س ماله ،وذلك من منطلق احلر�ص على �أال تتحول ال�شراكة �إلى �شراكة مع �شركات
املال العام .والن�ص على �أن التعاقد مع القطاع اخلا�ص يف عقود ال�شراكة ال يكون �إال من خالل �شركة م�ساهمة م�صرية
غر�ضها الوحيد تنفيذ عقد ال�شراكة ،ي�ؤ�س�سها �صاحب العطاء املقبول قبل �أو بعد الرت�سية والإ�سناد.
التحديد احل�صري والدقيق ملفهوم عقد ال�شراكة ،والذي ال يكت�سب هذا الو�صف �إال �إذا توافرت فيه ال�شروط واملعايري
الآتية:
 �أن يكون احلد الأدنى اللتزام القطاع اخلا�ص هو متويل و�إن�شاء �أو تطوير م�شروعات املرافق العامة و�صيانتها وتقدمي
ما يلزم من خدمات وت�س��هيالت الزمة ل�ض��مان �ص�لاحية امل�ش��روع للإنتاج �أو قدرته على تقدمي اخلدمة� ،أما ما
يتعلق بالتزامات الت�شغيل �أو اال�ستغالل فتعد التزامات �إ�ضافية.
 �أن ترتاوح مدة التعاقد بني خم�س �سنوات كحد �أدنى وثالثني �سنة كحد �أق�صى من تاريخ التعاقد.
 �أال تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه.
 �أال يبد�أ القطاع اخلا�ص يف تقا�ضي �أية م�ستحقات مالية نظري �أداء التزاماته التعاقدية �إال بعد �إ�صدار اجلهة الإدارية
املتعاقدة ل�شهادة بقبول م�ستوى الأعمال �أو الإنتاج �أو اخلدمات امل�ؤداة.
توفري قدر من املرونة تتنا�سب والطبيعة اخلا�صة لبع�ض امل�شروعات التي قد ت�سفر الدرا�سات املالية ودرا�سات اجلدوى
االقت�ص��ادية اخلا�ص��ة بها عن عدم كفاية مدة الثالثني عاماً كمدة ق�صوى لعقود ال�شراكة ،حيث يجيز م�شروع القانون
جتاوز هذه املدة ابتداء عند التعاقد .كما يجيز تنظيماً لعقد ال�شراكة ي�سمح بتجديده عند نهاية مدته مبا ال يجاوز ن�صف
مدة العقد الأ�ص��لية ،وكال اال�س��تثناءين يتطلب موافقة اللجنة الوزارية لل�ش��راكة بعد العر�ض على رئي�س الوزراء يف
احلالة الأولى ،وموافقة جمل�س الوزراء بناء على تو�صية اللجنة الوزارية وتقارير من الوحدة املركزية يف احلالة الثانية.
و�ض��ع �شروط �إ�ضافية للقبول مبنح القطاع اخلا�ص حق اال�ستغالل� ،إدراكاً خلطورة وح�سا�سية قيام القطاع اخلا�ص ببيع
املنتج �أو تقدمي اخلدمة مبا�شرة جلمهور املنتفعني وحت�صيل ال�سعر �أو املقابل.
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ت�أكيد قواعد املمار�سة الدولية الر�شيدة يف جمال االختيار الأولى للم�شروعات التي ت�صلح لأن تكون حم ًال لل�شراكة
مع القطاع اخلا�ص ،وما ي�س��تلزمه ح�س��ن االختيار من �إجراء درا�س��ات مالية وفنية وقانونية ،بالإ�ض��افة �إلى درا�سات
اجلدوى االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،وذلك بعدم جواز اعتماد �أ�سلوب ال�شراكة �إال بعد:
 �إجراء كافة �أنواع الدرا�س��ات من �أهل االخت�ص��ا�ص واخلربة حتت �إ�ش��راف الوحدة املركزية لل�ش��راكة مع
القطاع اخلا�ص.
 تركيز الدرا�س��ات على �إبراز النتائج املتعلقة باجلدوى وم�س��توى املنتج �أو اخلدمة ،وحالة �أ�صول املرفق عند
انتقال ملكيتها �إلى الدولة.
 ا�ست�صدار قرار باعتماد �أ�سلوب ال�شراكة يف اللجنة الوزارية ل�شئون ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
تعزيز دور الدولة الرقابي يف مرحلتي تنفيذ امل�شروعات وت�شغيلها ،من خالل الت�أكيد على دور اجلهة الإدارية املتعاقدة
وغريها من اجلهات املعنية يف �إحكام الرقابة والإ�ش��راف ،من خالل تعيني مندوبني يف مرحلة تنفيذ امل�ش��روع ،ومن
خالل ت�ش��كيل جلنة لرقابة الأداء يف حالة قيام القطاع اخلا�ص بت�ش��غيل امل�ش��روع ،حيث تلت��زم اللجنة بالت�أكد من
مطابقة املنتج �أو اخلدمة للم�ستوى املطلوب وتقدمي تقرير دوري ب�أعمالها �إلى ال�سلطة املخت�صة.
كفال��ة املرون��ة الالزمة ملواجهة التغ�يرات التي ميكن حدوثها �أثناء م��دة التعاقد ،باعتبار �أن عقود ال�ش��راكة بطبيعتها
عقوداً طويلة الأجل .لذلك نظم امل�ش��روع حق اجلهة الإدارية يف تعديل �ش��روط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط
بتنفيذ الأعمال �أو اخلدمات حمل العقد ،كما نظمت حقها يف تعديل قواعد الت�ش��غيل واال�س��تغالل مبا فيهما �أ�سعار
بيع املنتجات �أو مقابل اخلدمات ،ونظمت يف املقابل �آليات �إعادة �ض��بط التوازن املايل للم�ش��روع يف حاالت الظروف
الطارئة وتغيري القوانني واللوائح ،كما نظمت ما يرتتب على ذلك من حق الطرف الأخر يف التعوي�ض.
تنظيم ما يرتتب على �إخالل القطاع اخلا�ص بالتزاماته املرتبطة با�س��تمرار ت�شغيل م�شروعات املرافق واخلدمات العامة
حمل عقد ال�شراكة بانتظام واطراد .ف�أعطى امل�شروع احلق جلهة التمويل يف احللول والتدخل لإ�صالح اخللل وت�شغيل
امل�ش��روع .كما ن�ص على حق اجلهة الإدارية يف �أن تبا�ش��ر �إدارة امل�ش��روع وا�ستغالله �س��واء بنف�سها �أو من خالل من
تختاره لذلك .ويف جميع الأحوال يظل القطاع اخلا�ص م�سئو ًال عن املحافظة على �أ�صول امل�شروع وموجوداته وحقوقه
و�صيانتها ،ويكون م�سئو ًال عن التعوي�ض عن �أي �أ�ضرار تنجم عن �إخالله بتلك االلتزامات.
تنظيم �أيلولة �أ�ص��ول امل�ش��روع وموجوداته وحقوقه دون مقابل يف نهاية مدة التعاقد ،وا�شرتط �أن تكون يف حالة جيدة
و�ص��احلة لال�س��تخدام .وباعتبار امل�ش��روع يتعلق مبرفق عام فقد حظر م�ش��روع القانون احلجز والتنفيذ على من�ش���آت
امل�ش��روع ،كم��ا حظر على القطاع اخلا�ص ترتيب �أي حق عيني على �أ�ص��وله �أو �أمواله ،وذل��ك فيما عدا ما قد يكون
جلهات التمويل من حقوق عينية تبعية ،وب�شرط املوافقة امل�سبقة للجهة الإدارية املتعاقدة.
ويف �إطار تنظيم دور احلكومة على امل�س��توى الوزاري وعلى امل�س��توى التنفيذي فيما يتعل��ق باختيار واعتماد ومتابعة
تنفيذ م�ش��روعات ال�شراكة ،ينظم امل�شروع ت�شكيل واخت�صا�صات اللجنة الوزارية امل�شكلة برئا�سة وزير املالية ،واملعنية
بر�سم ال�سيا�سات القومية و�إ�صدار التعليمات واملعايري العامة لل�شراكة واعتماد العقود النموذجية والدرا�سات ،واقرتاح
الآليات لدعم �س��وق متويل هذا النوع من امل�ش��روعات ،ومتابعة �إجراءات توفري املخ�ص�ص��ات املالية ،وكذلك متابعة
امل�شروعات وامل�ساهمة يف ح�سم النزاعات التي قد تن� أش� مبنا�سبة تنفيذها.
تنظيم �إن�ش��اء وت�شكيل ونظام عمل الوحدة املركزية لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،والتي تعد بيت اخلربة املالية والفنية
والقانونية للجنة الوزارية ،كما تقوم باملتابعة الفنية مل�ش��روعات ال�ش��راكة قبل و�أثناء وبعد �إجراءات الطرح والرت�س��ية
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وحت��ى متام تنفيذ العقود .ور�س��م حدود العالقة بني الوحدة املركزية لل�ش��راكة مع القط��اع اخلا�ص واجلهات الإدارية
الراغبة يف التعاقد بنظام ال�ش��راكة ،مبا ي�ض��من التخطيط والتن�س��يق املركزي وتنفيذ �سيا�سة قومية موحدة مل�شروعات
ال�شراكة.
تقدمي تنظيم مف�ص��ل ملراحل الطرح ب��دءاً من الدعوة لإبداء االهتمام والإخطار مبذك��رة املعلومات ،مروراً ب�إجراءات
اختيار امل�س��تثمرين امل�ؤهلني وت�شكيل اللجنة املخت�صة بالت�أهيل و�إجراءات التظلم يف قرارها ،وب�إجراءات تنظيم وعقد
اللقاءات واالجتماعات التمهيدية مع امل�س��تثمرين امل�ؤهلني والتي يجب �أن حتقق التوازن بني حقوق املتناف�س�ين يف
امل�س��اواة وحقوقهم يف �ضمان �س��رية البيانات اخلا�صة بتحفظاتهم الفنية وتوقعاتهم االقت�ص��ادية واملالية ،وانتهاء بطرح
كرا�س��ة ال�شروط واملوا�ص��فات وما يجب �أن تت�ضمنه من بيانات .كما نظم امل�شروع �أحد املراحل اجلديدة التي �أكدت
على �أهميتها املمار�س��ة الدولية يف جمال ال�ش��راكة ،وهي اخلا�صة مبا ي�سمى مرحلة احلوار التناف�سي والتي ي�سمح فيها
باللقاء الفردي مع امل�ستثمرين ملناق�شة عطائهم املالية والفنية غري امللزمة ،قبل تقدمي عطائهم النهائي.
تنظيم �أحكام و�إجراءات ت�شكيل جلان البت والرت�سية وقواعد تقدمي العطاءات وحتديد القيمة التقديرية للم�شروعات،
والتي خ�صها املادة الرابعة والع�شرون بتنظيم خا�ص يحدد كيفية ح�ساب تلك القيمة مبا ي�ضمن ح�ساب املخاطر التي
يتحملها القطاع اخلا�ص .كذلك نظمت املادة الثالثون ما ميكن �إجرا�ؤه من مفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز.









 .3م�شروع قانون الجمارك

تعكف وزارة املالية ممثلة يف م�صلحة اجلمارك على �صياغة م�شروع قانون جديد للجمارك بغية �إيجاد قانون جمركي ع�صري
يغطي كافة امل�ستجدات يف اجلمارك على امل�ستوى الدويل .وحتر�ص الوزارة على �أن يتما�شى م�شروع القانون مع االلتزامات
امل�صرية يف خمتلف االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها م�صر ،والتي كان �آخرها اتفاقية كيوتو التي �أقرها جمل�س ال�شعب
يف دي�سمرب  .2007وقد مت االنتهاء من �صياغة م�شروع القانون ومراجعته وتلقى التعليقات ب�ش�أنه من قبل اجلهات احلكومية
املختلفة والقطاع اخلا�ص قبل �إحالته للربملان ،ومن �أبرز مالمح فل�سفة م�شروع قانون اجلمارك اجلديد ،ما يلي:
�إفراد باب خا�ص يت�ض��من تعريفاً لال�ص��طالحات الواردة يف م�ش��روع القانون حتقيقاً لل�ش��فافية ومنعاً لالختالف يف
التف�سري عند التطبيق.
تب�س��يط الإجراءات اجلمركية مبا يحقق �س��يولة يف الإفراج عن الب�ض��ائع يف �أق�ص��ر فرتة زمنية ممكنة اخت�صارا للوقت
وتقليل تكلفة ا�س��ترياد ال�س��لع ،والإفادة يف ذلك من ان�ضمام م�ص��ر �إلى االتفاقية الدولية لتب�سيط وتن�سيق الأنظمة
اجلمركية (كيوتو).
ب�سط �سلطة رجال اجلمارك لت�شمل �ضبط كافة اجلرائم غري اجلمركية التي تقع على املنافذ واحلدود اجلمركية كجرائم
االعتداء على امللكية الفكرية وغ�سل الأموال ونحو ذلك من حاالت املمار�سات ال�ضارة والتجارة غري امل�شروعة.
مراعاة �أن تكون املنافذ واملواين البحرية واجلوية جمرد بوابات للعبور ولي�ست �أماكن للتخزين.
جواز تقدمي قائمة ال�ش��حن وكافة امل�س��تندات الأخرى قبل و�صول ال�س��فينة �أو الطائرة ،تي�سرياً على جهات النقل يف
اتخاذ الإجراءات اخت�صاراً للوقت والنفقات.
تبني نظام �إدارة املخاطر مبا يتيح الإفراج عن الب�ضائع دون ك�شف �أو معاينة.
�أخ��ذ امل�ش��روع بنظام املراجعة الالحق��ة والذي ميكن اجلمارك م��ن �إجراء تلك املراجعة بعد الإفراج عن الب�ض��اعة
ا�ستكماال وتفعي ًال للدور الذي تقوم به �إدارة املخاطر.
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�إ�س��تكمال منظومة نظام �إدارة املخاطر واملراجعة الالحقة با�س��تحداث ن�ص مين��ح اجلمارك حق الدخول �إلى اجلهات
ذات ال�صلة بالعمليات اجلمركية وذلك لإجراء املراجعة الالحقة للم�ستندات وفح�ص الب�ضائع بعد الإفراج عنها.
الأخذ بنظام التقييم الذاتي للب�ضاعة مبعرفة امل�ستورد حتقيقاً ملبد�أ ال�شفافية.
تقنني نظام الإفراج امل�س��بق مبا ي�س��مح ب�إمتام الإجراءات اجلمركية و�سداد ال�ض��ريبة اجلمركية قبل ورود الب�ضائع �إلى
البالد اخت�صارا للوقت وتخفي�ضاً لتكلفة بقاء ال�سلع داخل املوانئ.
�إف��راد ب��اب خا�ص حلماية حقوق امللكي��ة الفكرية من خالل تقري��ر �أحقية اجلمارك يف اتخ��اذ التدابري والإجراءات
احلدودية ملنع التعدي على تلك احلقوق.
و�ضع �آلية مب�سطة لف�ض املنازعات اجلمركية بني اجلمارك و�أ�صحاب الب�ضائع يف �أق�صر وقت ممكن خف�ضاً للتكلفة ،مع
مراعاة �ضمانات و�إجراءات حتقيق العدالة.
ا�س��تحداث ن�ص يجيز تق�س��يط ال�ضريبة اجلمركية للم�ش��روعات ال�صناعية ت�شجيعاً حلركة اال�س��تثمار وتعظيما لدور
القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية.
تب�سيط الإجراءات املتعلقة بامل�ستودعات العامة وت�شجيع جتارة الرتانزيت تن�شيطاً للحركة التجارية مب�صر وتعظيماً للدور
االقت�صادي للقانون اجلمركي.
التو�س��ع يف حتديد املواد والأ�صناف التي يجوز الإفراج عنها بنظام ال�سماح امل�ؤقت ،ت�شجيعاً للعمل بهذا النظام حتى
تت�ضاعف ال�صادرات ملا يف ذلك من �أثر على امليزان التجاري امل�صري.
معاجلة الإعفاءات اجلمركية يف باب خا�ص من م�شروع القانون حتقيقاً ملبد�أ ال�شفافية.
حتديد الأفعال التي ت�شكل جرائم جمركية حتديداً حمكماً ودقيقاً احرتاما ملبد�أ ال�شرعية ،مع و�ضع العقوبات املنا�سبة
لكل منها التي حتقق الهدف من ورائها.
�ض��رورة �أن يكون للأحكام الإجمالية الواردة يف القانون الئحة تنفيذية تت�ض��من تف�صي ًال لتلك الأحكام وال�ضوابط
والقواعد لتطبيق ن�صو�صه.
اال�س��تفادة من التكنولوچيا احلديثة وذلك بتدعيم فكرة التجارة الإليكرتونية وتبادل وقبول امل�س��تندات واملعلومات
بالطرق الإليكرتونية املعتمدة (التوقيع االلكرتوين).
الت�أكيد على مبد أ� �س��رية املعلومات من خالل الن�ص على عدم �إف�شاء املعلومات التي تت�صل بعمل م�صلحة اجلمارك
�إال يف �سياق �إجراءات ق�ضائية.





















































 .4تعديل قانون ال�ضريبة على الدخل

�أع��دت وزارة املالي��ة حزمة من التعديالت على قانون ال�ض��ريبة على الدخل رقم  91ل�س��نة  2005تعالج ما �أظهره تطبيق
القانون على �أر�ض الواقع من �سلبيات ومالحظات ،عالوة على ما تبدي من حاجة �إلى تطوير بع�ض الأحكام التي جاء بها
القانون للمحافظة عليه كت�شريع �ضريبي متكامل ومتطور وب�سيط.
وت�شتمل التعديالت املطروحة على ما يلي:
تعدي��ل ن���ص املادة ( )1من القانون فيما يخ�ص تعريف �ش��ركة الواقع وحتديد احلاالت التي تعترب فيها �ش��ركة الواقع
من�ش�أة فردية على وجه الدقة يف �ضوء ما ك�شف عنه التطبيق الفعلي.
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تعديل حكم املادة ( )4من القانون يف �ش���أن حتديد املن�ش���أة الدائمة يف تطبيق �أحكامه ،بحيث يت�سع الن�ص ل�شمـول
الأن�ش��ـطة االقت�صادية واملـالية املـرتبطة ب�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري غري مقيم ،طاملا اكتملت الدورة التجارية للن�شاط
وحققت ربحاً.
�إ�ضافة فقرة ثالثة للمادة ( )6تق�صر ترحيل اخل�سارة التي تلحق املمول من ن�شاطه التجـاري �أو ال�صناعي �أو املهني على
هذه الأن�شطة فقط ،بحيث ال متتد �إلى الدخل املحقق من املرتبات وما يف حكمها.
تعديل املادة ( )13بتحديد املق�ص��ود باملزايا العينية اجلماعية ب�إ�ض��افة بنود للمادة ( )5/13لت�ش��مل الوجبة الغذائية
بالن�سبة لبع�ض الهيئات احلكومية وما ي�صرف من بدل نقدي.
تعديل �أحكام املادة ( )18بحيث ال يتم الربط بني مفهوم املن�ش���آت ال�ص��غرية يف القانون ال�ضريبي ومفهومها بالقانون
رق��م ( )141ل�س��نة  ،2004وذل��ك مبا يتفق مع �أح��كام املادة ( )78من قانون ال�ض��ريبة عل��ى الدخل بحيث تكون
من�ش���أة �ص��غرية كل من�ش�أة ال يتجاوز ر�أ�س مالها مبلغ خم�سون �ألف جنيه .وقد �صدر بتاريخ  2009/7/2قرار ال�سيد
وزير املالية رقم ( )414ل�س��نة  2009ب�ش�أن قواعد و�أ�س���س املحا�سبة ال�ضريبية للمن�ش�آت ال�صغرية و�إجراءات حت�صيل
ال�ضريبة على �أرباحها.
تعديل املادة ( )22من القانون اخلا�ص��ة بالتكاليف وامل�ص��روفات واجبة اخل�صم واملادة ( )28من الالئحة التنفيذية له
فيما يتعلق بن�سبة ال  ، % 7لتاليف امل�شاكل التي �أ�سفر عنها التطبيق العملي.
تعديل املادة ( )26مبا ي�س��مح با�س��تبعاد الأرباح الر�أ�س��مالية الناجتة عن بيع �أ�صول ال�ش��ركة مع �إعادة ا�ستئجارها من
�س��ريان �أ�س��ا�س الإهالك عليها ،منعا للتالعب الذي قد يحدث عن طريق ا�ستغالل الت�أجري التمويلي كو�سيلة لنقل
�أرباح الن�ش��اط اخلا�ض��ع لل�ض��ريبة لآخر معفى� ،أو �إحياء اخل�س��ارة املرحلة التي قاربت على �سقوط احلق يف ترحيلها.
هذا بجانب �إ�ضافة الر�صيد ال�سالب لأ�سا�س الإهالك ولي�س قيمة الت�صرف ل�ضبط احلكم و�ضمان �سالمة التطبيق.
�إ�ض��افة فقرة للمادة ( )30تلزم املمول ب�إعداد درا�س��ة �س��نوية يف تاريخ �إعداد امليزانية ،يو�ضح بها قواعد حتديد ال�سعر
املحايد وتقدميها للم�ص��لحة عند الطلب(الفح�ص) حتى يت�س��نى للم�ص��لحة مراجعة ال�س��عر الثابت يف دفاتر املمول
و�أ�س�س تقديره.
�إ�ض��افة عبارة للبند ( )1من املادة ( )31من القانون تق�ض��ي باعتبار مدة الإعفاء املقررة لأرباح من�ش��ات ا�ست�صالح �أو
ا�س��تزراع الأرا�ض��ي من بداية مزاولة الن�ش��اط «�أو بداية الإنتاج وفقاً للقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون»
�أ�س��وة باملادة ( )50بند ( )11من ذات القانون .وتعديل البند ( )6من املادة لق�ص��ر الإعفاء من ال�ض��ريبة املن�صو�ص
عليه بها للم�ش��روعات املمولة من ال�ص��ندوق االجتماعي للتنمية على ن�سبة من الأرباح تعادل ن�سبة التمويل املقدم
للم�شروع من ال�صندوق من�سوبة �إلى ر�أ�سماله ،ح�سماً للخالف املثار حالياً يف �ش�أن تطبيق هذا الن�ص.
تعديل املادة ( )42مبا ي�سمح ب�أن تكون الواقعة املن�شئة لل�ضريبة على الت�صرفات العقارية هو جمرد البيع ولي�س ال�شهر
�أو الت�سجيل لتقليل حاالت التهرب القانوين من ال�ضريبة.
حتدي��د املق�ص��ود بعب��ارة «بحالتها عند امل�يراث» على وجه الدق��ة والواردة بالفق��رة الثانية من املادة ( )42واخلا�ص��ة
بالت�صرفات امل�ستثناة من �ضريبة الت�صرفات العقارية.
�إ�ض��افة بند برقم ( )7للمادة ( )52يق�ض��ي بعدم اعتماد اخل�س��ائر الناجمة عن التعامل مع الأ�شخا�ص املرتبطة �سواء
ارتباطا مبا�ش��راً �أو غري مبا�ش��ر ،وت�شمل هذه اخل�سائر (خ�س��ارة بيع �أو تبادل الأ�صول �أو �أي معامالت �أخرى) ،وذلك
بهدف جتنب قيام اتفاقات بني الأ�شخا�ص املرتبطة على ترحيل اخل�سارة فيما بينهم بق�صد تخفي�ض الوعاء.
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تعديل �ص��ياغة املادة ( )56مبا يفيد �أن البنود الواردة بها واردة على �س��بيل املثال ال احل�ص��ر وكذلك �ص��ياغة الفقرة
الأخرية منها.
�إلغ��اء عبارة «و�إال ح�س��بت الأرباح عن �س��نة كاملة» والواردة بالفقرة الثالثة من امل��ادة ( )79جتنباً للطعن عليها بعدم
الد�س��تورية� ،أ�س��وة باحلكم ال�صادر بعدم د�س��تورية الفقرة الثالثة من املادة ( )32من القانون ( )187ل�سنة  1993يف
الدعوى رقم ( )55ل�س��نة  27ق�ض��ائية د�ستورية وا�ستبدالها بالغرامة التي ال تقل عن �ألفي جنيهاً وال تزيد عن ع�شرة
�آالف جنيهاً.
تعديل املادة ( )80بتحديد �شروط توافر امل�سئولية الت�ضامنية بني املتنازل واملتنازل �إليه على وجه الدقة.
تعديل املادة ( )82لتقرير مدى التزام املمول املعفي �إعفاءاً مطلقاً بتقدمي الإقرار ال�ضريبي.
تعديل املادة ( )88ب�إ�ض��افة فقرة تق�ض��ي ب�أحقية امل�ص��لحة يف تعديل الإقرار يف حالة عدم قيام املمول ب�إعداد قائمة
دخل يف �ض��وء معايري املحا�سبة امل�ص��رية .و�إ�ضافة فقرة تق�ضي با�س��تبعاد واقعة �إدراج مبلغ ال�ضريبة بالإقرار ب�أقل من
قيمة ال�ض��ريبة من دائرة التجرمي ،واالكتفاء ب�سداد الن�سبة املبينة بالن�ص ،وذلك تخفيفا على املمولني وعلى امل�صلحة
من رفع دعوى لكل حالة يتم حتديد ال�ضريبة فيها ب�أعلى من الإقرار بن�سبة جتاوز .%10
تعديل املادة ( )113حتى يت�س��نى �إجراء املقا�ص��ة بني املبالغ التي �أداها املمول بالزيادة يف �أي قانون �ض��ريبي تطبقه
امل�صلحة وبني ما يكون م�ستحقا عليه مبوجب �أي قانون �ضريبي �آخر تطبقه امل�صلحة� .إذ �أن الن�ص احلايل يق�صر املقا�صة
على ما �أداه املمول بالزيادة من �ض��رائب طبقا للقانون رقم  91ل�س��نة  2005مع ما يكون م�س��تحقاً عليه من �ض��رائب
�أخرى طبقا لأي قانون تطبقه امل�صلحة (دمغة – مبيعات) ولي�س العك�س.
�إ�ض��افة بن��د جديد للم��ادة ( )130يلقى عبء الإثبات على عاتق املمول الذي ال يلتزم ب�إ�ص��دار فواتري �ض��ريبية �أو
�إي�ص��االت ،بهدف �ضبط املجتمع ال�ضريبي ،ون�ش��ر ثقافة �إ�صدار الفواتري �أو الإي�ص��االت حتى ميكن �إجراء املحا�سبة
ال�ضريبية ب�صورة �سليمة ،وجتميع قاعدة بيانات عن التعامالت.
�إ�ضافة حكم للمادة ( )133يعترب واقعة عدم �إ�صدار فواتري �أو �إي�صاالت جرمية تهرب �ضريبي ،واعتبار واقعة عدم تقدمي
الإقرار ال�ضريبي يف املواعيد القانونية مقرونة بواقعة عدم تقدمي �إخطار مزاولة الن�شاط ،جرمية تهرب �ضريبي �أي�ضاً.
تعديل الفقرة الثالثة من املادة ( )135مبا ي�سمح بتطبيق عقوبة عدم �إم�ساك الدفاتر الواردة بالبند ( )2من املادة ()78
على الأ�شخا�ص االعتبارية �أ�سوة بالعقوبة املوقعة على الأ�شخا�ص الطبيعيني.
تعديل املادة ( )138حلث املمولني على الت�صالح يف حالة املخالفة وحتريك الدعوى العمومية.
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 .5تعديل قانون ال�ضريبة على املبيعات

تعك��ف وزارة املالي��ة عل��ى �ص��ياغة م�ش��روع قان��ون بتعدي��ل وحتدي��ث ال�ض��ريبة عل��ى املبيع��ات ونظمه��ا
متهي��داً لعر�ض��ه عل��ى الربمل��ان .ويت�ض��من م�ش��روع القان��ون �إع��ادة هيكل��ة �ض��ريبة املبيع��ات بتحويله��ا �إل��ى
�ض��ريبة عل��ى القيم��ة امل�ض��افة وفق��اً للمفاهي��م العاملي��ة له��ذه ال�ض��ريبة ولتتنا�س��ب م��ع حج��م اال�س��تهالك.
وي�ستهدف م�شروع القانون �إعادة النظر يف �أ�سعار ال�ضريبة احلالية على املبيعات .وحتويل ال�ضريبة النوعية على �سلع اجلدول
رقم (� )1إلى �ض��ريبة قيمية لتتم�شى مـع هيكل ال�ضريبة ولتتنا�سب طردياً وعك�سياً مع حجم اال�ستهالك .ف�ضال عن �إعادة
النظر يف حدود الت�سجيل ل�ضريبة املبيعات لت�ساير املقدرة التكليفية للممولني.
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