
فى هذا العدد

 البرملان وقانون الضريبة عىل اإلعالنات عبر اإلنترنت

د. عادل عبد الصادق

تواجهه عملية فرض الرضائب عىل التجارة اإللكرتونية عدة صعوبات 
ترتبط بطبيعتها العابرة للحدود الدولية، والتداخل ىف التعامل مع قوانني 
معاملة  إىل  الوصول  ىف  صعوبة  يفرض  ما  وهو  متعددة،  وترشيعات 
أو»إقليمية  اإليــراد«  »عاملية  مبدأى  تطبيق  بني  والتضارب  موحدة، 
الرضيبة«. لذلك هدف مرشوع القانون اجلديد املزمع عرضه عىل جملس 
النواب ىف دورة االنعقاد القادمة إىل فرض رضائب عىل الرشكات املعلنة 
للدولة،  الرضيبية  اإليرادات  زيادة  هبدف  و»جوجل«،  »فيسبوك«  عىل 
عن  البحث  بغرض  الرضائب  مصلحة  مع  املتعاملني  قاعدة  وتوسيع 

منافذ جديدة لتحصيلها.

حركة املحافظين: اإلطار القانونى –املكونات– العالقة بالبرملان

   د. حسن سالمة 

أثارت حركة املحافظني، التى صدرت ىف هناية أغسطس 2018، ردود 
الكوادر  عىل  االعتامد  أسباب  عن  التساؤل  بني  تراوحت  متباينة  فعل 
التفاؤل املشوب بالرتقب ملا يمكن  ذات اخللفية العسكرية، وموجة من 
أن يؤديه املحافظون اجلدد من حتقيق التنمية املحلية. وتستوجب القراءة 
املتأنية للحركة حتليل مكوناهتا، ارتباطا باإلطارين الدستورى والقانونى 
ومؤسسة  املحافظني  بني  العالقة  تبيان  وحماولة  ناحية،  من  هلا  املنظم 

الربملان من ناحية أخرى.

 الضرائب العقارية وإشكالية تحقيق العدالة االجتماعية ىف مصر

د. أمانى فوزى الجندي

ىف  املواطنني  آمال  بني  االنفصال  من  مرص  ىف  الرضيبى  النظام  يعانى 
والسيام  االقتصادية،  واخلطط  ناحية،  من  االجتامعية  والعدالة  املساواة 
تعديل  من  الغرض  كان  وقد  أخرى.  ناحية  من  الرضيبى  النظام  هيكلة 
مصلحة  لدى  البيانات  قاعدة  ضعف  عالج  العقارية  الرضيبة  قانون 
الرضائب، وصعوبة تقدير قيمة العقار. غري أن املعارضني للرضيبة يرون 
إقرارها حتى حتصل مرص عىل قرض  تم  وأنه  اجلباية،  لعرص  أهنا عودة 
صندوق النقد الدوىل، وأهنا ستؤدى الرتفاع األسعار، واستمرار الغالء، 
فهم  املؤيدون  أما  تأثًرا.  األكثر  الفئة  هم  الدخل  حمدودى  فإن  وبالتاىل 

يرون أن الرضيبة تدعم املوازنة العامة للدولة.

مكافحة الجرائم اإللكترونية بين القانون والدور املجتمعى 

أسامة عىل قناوى   

أقر جملس النواب املرصى مرشوع قانون مكافحة تقنية اجلرائم اإللكرتونية، 
املعلومات  وأمن  اخلاصة،  احلياة  حرمة  بمراعاة  يتعلق  ما  كل  تناول  إذ 
ىف  الرئيسى  اخللل  متثل  املتداولة. وقد  املعلومات  وتقنية  وخصوصيتها، 
القانون أنه مل حيقق التوازن بني العقاب وحجم اجلريمة اإللكرتونية، بمعنى 

أن يتم تصعيد مدة السجن والغرامة كلام زادت تكلفة اجلريمة.

قراءة ىف ظاهرة عدول النواب عن استقاالتهم

د. فتحى فكرى

حتى  األول  انعقاد  دور  بداية  منذ  املقدمة  النواب  استقاالت  بمراجعة 
عرب  الربملان  لرئيس  وجهت  استقاالت  ثالث  هناك  أن  سنالحظ  اآلن، 
املواقع اإللكرتونية. وقد تبني من النظرة الفاحصة أن االستقالة املنشورة 
عىل املواقع اإللكرتونية ال تستوىف ضابط الكتابة، األمر الذى ينفى عنها 
رئيس  عىل  عرض  املقابل،  وىف  هبا.  الرسمى  الربملان  علم  بالرضورة 
منها  ثالثة  العضوية،  عن  بالتخىل  مكتوبة  طلبات  أربعة  النواب  جملس 
يستوف من  فلم  الرابع،  الطلب  استقاالت شكاًل وموضوًعا،أما  كانت 

االستقالة سوى جانبها الشكىل.

قانون القومية اإلسرائيىل: املخاطر وسبل املواجهة

د. حنان أبوسكين 

للشعب  القومية  الدولة  بقانون أساس إرسائيل  يعرف  ما  الكنيست  أقر 
إقراره موجة  فور  القانون  أثار هذا  يوليو 2018. وقد  اليهودى ىف 19 
ملعاجلة  يتطرق  لكونه  وخارجها  إرسائيل  داخل  املعارضة  من  شديدة 
خارج  من  الكثريون  يرفضها  بنود  عىل  وحيتوى  شائكة،  خالفية  قضايا 
العربى  املواطن  مع  القومية«  »قانون  ويتعامل  احلكومى.  االئتالف 
بعنرصية، ويشجع االستيطان اليهودى عىل حسابه، ويمنعه من السكنى 

ىف نحو ألف بلدة، مما حيقق مصلحة اليهود دون العرب.

دور مكتــب الطــالب ىف التعليــم العــاىل اإلنجليــزى مبــادئ 

الحوكمــة واإلطــار التنظيمــي

آدم سيغان 

ُأنشئ مكتب الطالب وفق قانون التعليم العاىل والبحوث لعام 2017، 
عام  ىف  الربيطانى  الربملان  إىل  مرة  ألول  تقديمه  تم  قانون  مرشوع  وهو 
املتغرية  الطبيعة  التنظيمية  ومبادئه  الطالب  مكتب  ويعكس   .2016
والبحوث  العاىل  التعليم  قانون  يقوم  حيث  بإنجلرتا،  العاىل  للتعليم 
العاىل.  التعليم  قطاع  ىف  واحلوكمة  للتنظيم  األساسية  املبادئ  بتحديد 
التشجيع عىل  إىل  املخاطرة  القائم عىل  اجلديد  التنظيمى  اإلطار  وهيدف 
املزيد من املنافسة واالختيار واملشاركة ىف قطاع التعليم العاىل، بينام يركز 

مكتب الطالب عىل حرية التعبري عرب قطاع التعليم العاىل.
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