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 تنمية مهارات الفاحص الضريبي ودوره 
Uفي دعم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب 

 
بدأت مصلحة الضرائب في تنفيذ برنامجاً طموحاً لتنمية مهارات الفاحصين 
بهدف إعداد جيل من الفاحصين المحترفين يتعامل بشفافية وعدالة مع المجتمع 

 الضريبي .
 ية تشمل :ويضم هذا البرنامج ستة محاور أساس

 تنمية المهارات السلوكية واإلدارية .   -1
وأهم  2005لسنة  91التعرف علي فلسفة قانون الضريبة الجديد رقم  - 2

 المستجدات التي آتي بها هذا القانون .
دراسة معايير المحاسبة ، حيث أن قانون الضريبة الجديد نص في المادة /  - 3

صافي الربح علي أساس قائمة الدخل علي أنه " ............. يتحدد  17
 المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ...... "

 مفهوم الفحص الضريبي الداعم للثقة بين الممول ومصلحة الضرائب . - 4
تنمية مهارات الفاحص الضريبي والمراجعين بمأموريات الضرائب بحيث  - 5

 تتم عملية الفحص الضريبي بدقة ومهارة .
 . بات االلكترونيةاالحسفحص  - 6
 

سينعكس أثره على فحص ونري أن االهتمام بتنمية مهارات الفاحصين 
اإلقرارات الضريبية بطريقة صحيحة وبالتالي تتحقق المصداقية في قانون 

 .الضريبة الجديد وزيادة الحافز لدى الممولين لتقديم إقرارات ضريبية صحيحة
 

 وهللا الموفق،،
 
 رئيس التحرير 

 ف األبحرأشر 
 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية 
 زميل جمعية الضرائب المصرية 
 زميل جمعية الضرائب العربية 
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 المعاملة الضريبية لمشروعات المناطق
 الحرة في ظل قانون الضريبة الجديد

U 2005لسنة  91رقم 
 

بإصدار قانون الضريبة علي الدخل ونشر  2005لسنة  91صدر القانون رقم 
ويعمل به من اليوم  2005يونية  9(تابع) في  23بالجريدة الرسمية العدد 

ية بقرار وزير المالية رقم ذالتنفيكما صدرت الئحته  –التالي لتاريخ نشره 
ديسمبر  27(تابع) في  295ونشر بالوقائع المصرية العدد  2005لسنة  991

 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 2005
 

ومن استعراض نص المادة الثالثة من قانون الضريبة الجديد نجد أنها نصت 
 علي :

 
،  24مكرراً ،  23، 22،  21،  19،  18،  17،  16" تلغي المواد أرقام ( 

لسنة  8) من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 26،  25
1997 . 

 
بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلي الشركات  ةوتظل اإلعفاءات المقرر

لك إلي ذا القانون وذوالمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل به
 ه اإلعفاءات .ذتهي المدد المحددة لهأن تن

 
أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً ألحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ 

ا القانون فيشترط لتمتعها ذمزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل به
لك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خالل مدة ذباإلعفاءات المقررة ب

 ." ا القانون ذاها ثالث سنوات من تاريخ العمل بهأقص
 

لك فإنه يمكن أن نحدد المعاملة الضريبية لمشروعات المناطق ذوبناء علي 
 الحرة علي النحو اآلتي :

 
Uمشروعات المناطق الحرة ال تخضع للضرائب 

 1997لسنة  8من قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  35تنص المادة /
 علي :

ع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة واألرباح التي توزعها " ال تخض
 مصر . ألحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في

 ه المشروعات لرسم سنوي ............. "ذلك تخضع هذومع 
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التي توزعها ال  واألرباحا النص يتبين أن مشروعات المناطق الحرة ذمن ه
والرسوم السارية في مصر وبالتالي فليس  تخضع ألحكام قوانين الضرائب

ه المشروعات بتقديم أية إقرارات  ضريبية عن أرباحها ذهناك أي إلتزام علي ه
السنوية لعدم خضوعها للضريبة ، ولم يأتي قانون الضريبة الجديد بأية أحكام 

كر ولم يقرر قانون الضريبة الجديد ذسالفة ال 35تخالف ما نصت عليه المادة / 
 ه المادة .ذء هإلغا

 
U: االلتزامات الضريبية لمشروعات المناطق الحرة 

نجد أنها  2005لسنة  91من استعراض مواد قانون الضريبة الجديد رقم 
لمشروعات المناطق الحرة يمكن إيضاحها  نصت علي التزامات ضريبية

 كاآلتي :
 

U: ًأوالU ه االلتزام بخصم ضرائب كسب العمل المستحقة علي ما يحصل علي
العاملون بتلك المشروعات من مرتبات وما في حكمها وتوريدها إلي مأمورية 

لك من نص المادة رقم ذتبين يالضرائب المختصة في المواعيد المحددة قانوناً و
 من قانون الضريبة علي الدخل والتي تنص علي : 14

والملتزمين بدفع اإليرادات الخاضعة للضريبة بما في  "علي أصحاب األعمال
يحجزوا مما  نلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أذ

ا القانون ذ) من ه9من المبالغ المنصوص عليها في المادة ( هيكون عليهم دفع
ا ذية لهذمبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده الالئحة التنفي

 القانون ......" .
 

U: ًثانياU  االلتزام بأحكام خصم الضريبة من المتعاملين مع مشروعات المناطق
الحرة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص علي النحو الموضح بالمادة 

 من قانون الضريبة علي الدخل والتي تنص علي : 1بند  59 رقم
 

"علي الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي 
ثمائة جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو ثال

التوريد أو المقاوالت أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص 
ا المبلغ ذ% من ه5ه النسبة قرار من الوزير بما ال يجاوز ذويصدر بتحديد ه

ويستثني من  لك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤالء األشخاص ،ذو
 لك األقساط التي تسدد لشركات التأمين :ذ
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وزارات الحكومة ومصالحها ، ووحدات اإلدارة المحلية ، والهيئات  - 1

العامة ، والهيئات القومية أو الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام 
، وشركات قطاع األعمال العام ، وشركات األموال ، والمنشآت 

عة لقوانين االستثمار ، وشركات األشخاص التي والشركات الخاض
يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني ، والشركات 

والمشروعات المقامة بنظام Uالمنشأة بمقتضي قوانين خاصة ، والشركات 
 وفروع الشركات األجنبية ومخازن األدوية ........" . Uالمناطق الحرة ،

 
 الخالصــــــــة

 
لسنة  8وحوافز االستثمار رقم من قانون ضمانات  35بقاً لنص المادة رقم ط

، ال تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة واألرباح التي  1997
توزعها ألحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ، ولم يلغي قانون 

عات المناطق لك فمشروذه المادة وبذه 2005لسنة  91الضريبة الجديد رقم 
الحرة واألرباح التي توزعها ال تخضع ألحكام قوانين الضرائب والرسوم 

لك عدم التزامها بتقديم اإلقرارات الضريبية ذالسارية في مصر ، ويترتب علي 
إلي مصلحة الضرائب ، ولكن في الوقت نفسه رتب قانون الضرائب علي 

 عات تتمثل في اآلتي :كر التزامات ضريبية علي تلك المشروذالدخل سالف ال
االلتزام بخصم وتوريد الضرائب المستحقة علي ما تسدده تلك  - 1

المشروعات من مرتبات وما في حكمها للعاملين بها وتوريدها إلي 
مأمورية الضرائب المختصة وفي المواعيد المحددة قانوناً والواردة 

 . 2005لسنة  91من قانون الضريبة رقم  14بالمادة رقم 
بخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثالثمائة جنيه تدفعه علي  االلتزام - 2

سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو 
المقاوالت أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، علي 

 كر.ذمن قانون الضريبة سالف ال 59النحو الموضح تفصيالً بالمادة رقم 
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Uالمعاملة الضريبية للمزايا النقدية والعينية 
 
 

 علي : 2005لسنة  91من قانون الضريبة الجديد رقم  9تنص المادة رقم 
 "تسري الضريبة علي المرتبات وما في حكمها علي النحو اآلتي :

كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة  - 1
ه ذياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هدورية أو غير دورية ، وأ

المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج 
لك األجور والمكافآت ذودفع مقابلها من مصدر في مصر ، بما في 

والحوافز والعموالت والمنح واألجور اإلضافية والبدالت والحصص 
 بأنواعها .واألنصبة في األرباح والمزايا النقدية والعينية 

 ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر . - 2
مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة في شركات القطاع  - 3

 العام وقطاع األعمال العام من غير المساهمين .
مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين في شركات  - 4

 لهم اإلداري .األموال مقابل عم
 ا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية ."ذية لهذوتحدد الالئحة التنفي 
 

المشروع أخضع للضريبة  نأكر يتبين ذمن استعراض نص المادة سالفة ال
المزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة علي 

وقد أوضحت  –ه المزايا) ذالقانون من ه المرتبات وما في حكمها (إال ما أعفاه
لسنة  91ية لقانون الضريبة علي الدخل رقم ذمن الالئحة التنفي 11المادة رقم 

المقصود بالمزايا النقدية أو العينية وأسس تحديد قيمتها ، ويمكن  2005
 لك علي النحو اآلتي :ذإيضاح 

U: أوالً : المقصود بالمزايا النقدية أو العينية 
أن  UدونUالمزايا النقدية أو العينية كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً يقصد ب

وعلي أن تمثل منفعة U –يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله 
 .شخصية له 

 
U: ثانياً : قواعد تقدير قيمة المزايا العينية 

ايا ويمكن ية قواعد تحديد تلك المزذمن الالئحة التنفي 11أوضحت المادة رقم 
 إيضاحها كاآلتي :

تحدد  –سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل  )1(
% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية 20قيمة الميزة بنسبة 

 ه السيارات ، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة .ذالمتعلقة به
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ن النفقات المتعلقة % م20تحدد قيمة الميزة بنسبة  –الهواتف المحمولة  )2(
 بالهاتف علي مدار العام .

في حالة تقديم صاحب  –القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل  )3(
العمل قروض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خالل 

رض بدون عائد أو بعائد يقل الستة أشهر السابقة علي حصوله علي الق
% أو بالفرق بين سعر عائد 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7عن 

ا كان سعر عائد القرض أقل من ذالقروض وبين سعر العائد المشار إليه إ
7. % 

لك المبالغ المدفوعة مقدماً ذبما في  هويشمل القرض أي صورة من صور
 المحملة علي حساب العامل .أو الظاهرة في دفاتر وسجالت رب العمل و

وثائق التأمين علي حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته ، وتحدد قيمة الميزة  )4(
U بما يتحملهU. رب العمل من األقساط المدفوعة خالل العام 

أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم ، تحدد قيمة  )5(
ية للسهم في تاريخ الحصول الميزة علي أساس الفرق بين القيمة السوق

عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل . وفي حالة وجود قيود علي 
 ه القيود .ذنقل ملكية األسهم فإن الميزة ال تتحقق إال عند زوال ه

 
U: ثالثاً : المزايا العينية الجماعية المعفاة 

 علي : 2005لسنة  91من القانون رقم  13نصت المادة رقم 
م اإلخالل باإلعفاءات الضريبية األخرى المقررة بقوانين خاصة يعفي "مع عد

 من الضريبة :
1 -  ............................................ 
2 -  ............................................ 
3 -  ............................................ 
4 -  ......................... ................... 
 المزايا العينية الجماعية التالية :  - 5

 ائية التي تصرف للعاملين .ذالوجبة الغ -أ 
 النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .  -ب 
 الرعاية الصحية . -جـ 
 األدوات والمالبس الالزمة ألداء العمل .  -د 

 ملين بمناسبة أدائهم للعمل .يحه رب العمل للعاي يتذالمسكن ال -هـ 
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ية للقانون الشروط والضوابط ذمن الالئحة التنفي 19وقد أوضحت المادة رقم 
ه المزايا باإلعفاء من الضريبة ويمكن إيضاح تلك الشروط ذالخاصة بتمتع ه

 كاآلتي :
 
ائية في موقع العمل ذائية يتعين أن تكون الوجبة الغذبالنسبة للوجبة الغ - 1

ه الميزة ذا قدمت الوجبة خارج موقع العمل فال تتمتع هذالتالي فإوب
 باإلعفاء .

 
 بالنسبة لنقل العاملين فقد اشترطت الالئحة علي ما يلي : - 2

 أن يكون النقل جماعياً لجميع العاملين أو لفئة منهم . -أ 
أن يتم النقل في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارات مملوكة  -ب 

 ة أو مستأجرة .للمنشأ
 

ية للقانون أن يكون ذبالنسبة لسكني العاملين فقد اشترطت الالئحة التنفي - 3
ا لم تستلزمه طبيعة العمل فال تتمتع ذ، فإ Uتستلزمه طبيعة العملUالسكني 

ه الميزة باإلعفاء من الضريبة ، وال يهم هنا أن يكون المسكن مملوكاً ذه
 للممول أو مستأجراً .
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 2003لسنة  12رقم  األجازات في قانون العمل
U والمدد والمعالجاتاألنواع 

 
وبدأ العمل به  7/4/2003في  2003لسنة  12صدر قانون العمل الموحد رقم 

وقد نظم المشرع موضوع األجازات من خالل الباب الرابع من  7/7/2003في 
 ) .55إلي  47المادة (

 
 : وتم تحديد أنواعها علي النحو التالي

 األجازة السنوية . - 1
 أجازات األعياد الرسمية . - 2
 األجازة المرضية . - 3
 أجازة الوضع ورعاية الطفل . - 4
 أجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس . - 5
 األجازة الدراسية . - 6
 

من حيث مدتها  ةه األجازات علي حدذوفيما يلي سوف يتم تناول كل نوع من ه
اعيدها وعالقتها باألجر ومدي ارتباطها بقانون التأمينات االجتماعية مو يدوتحد
ا كال من صاحب العمل والعامل تجاهه ومدي مسئولية 1975لسنة  79رقم 

 لك المعالجة القانونية لكل نوع منها ، مع عرض بعض مشاكل التطبيق .ذوك
 

U: أوالً : األجازة السنوية 
لدولية والعربية بإنه يحق لكل شخص تنطبق العمل ا اتفاقياتوفقاً لما تقضي به 

الحصول علي إجازة سنوية مدفوعة األجر لمدة محددة  االتفاقياته ذعليه ه
طول األجازة في إعالن مرفق  االتفاقيةه ذوتحدد كل دولة عضو تصدق علي ه

بأية حال عن ثالثة أسابيع عن كل سنة خدمة واحدة بتصديقها وال تقل األجازة 
ن تلك المطلوبة الستحقاقه األجازة أقضي مدة خدمة أقل من  ويحق لكل شخص

يحصل علي أجازة سنوية مدفوعة األجر تتناسب مع مدة خدمته خالل تلك 
 السنة.

 
والتي يستفاد  كرذمن القانون سالف ال )47لك أقر المشرع في المادة (ذوعلي 

 من نصه أن األجازة السنوية تكون علي النحو التالي :
 
 في السنة الثانية لخدمة العامل وحتى نهاية السنة العاشرة .يوم  21 -
يوم لمن أمضي في الخدمة عشر سنوات متصلة لدي صاحب عمل أو  30 -

 أكثر .
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 يوم في السنة لمن تجاوز سن الخمسين . 30 -
ا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها ذإ -

 قد أمضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .في العمل بشرط أن يكون 
 

لك في ذويالحظ أن المشرع ربط عدد أيام األجازة السنوية بمدة خدمة العامل وك
حال بلوغ العامل سن الخمسين وفي حاالت خاصة قرر زيادة مدة األجازة 

بعة أيام في السنة منها العاملين باألعمال الشاقة أو الخطرة أو العاملين بمقدار س
 مناطق نائية .في 

 
ومن النقاط التي أثير حولها خالف وتم حسمها بالقانون الجديد حول تفسير  -

اد إلي شهر متي أمضي العامل في الخدمة زالقانون القديم "ت فيعبارة 
عشر سنوات متصلة " هل تعني أن تكون مدة الخدمة متصلة لدي صاحب 

أصحاب األعمال، عمل واحد أو تحسب مدة العشر سنوات خدمة ولو تعدد 
) من القانون الجديد حين أشارت إلي 47ثم حسمها في المادة ( نمو

(صاحب عمل أو أكثر) ولكن يأتي دور إثبات الخدمة الوظيفية علي عاتق 
العامل نفسه وأدق طرق اإلثبات والمقنعة ألصحاب األعمال هي المدد 

ن مصلحته اإلبقاء فعالً لدي التأمينات االجتماعية فإن العامل هنا مالمسجلة 
 ةه المدد المتصلة أو المنفصلة لالستفادة بتأمين العجز والوفاذعلي ه

 والشيخوخة .
 
) من القانون 51اء نص المادة (ا فيما يتعلق بمدة األجازة السنوية ، ثم جذه 

يد " للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز ستة أيام ليف
ة الواحدة وتحسب األجازة ومان في المرل السنة وبحد أقصي يخال

 . "العارضة من األجازة السنوية المقررة للعامل
 
ا أن للعامل الحق في أجازة عارضة لمدة ستة أيام في ذنستخلص من ه 

 ا المسلك منذالسنة ولكنها تخصم من األجازة السنوية المقررة للعامل وه
المشرع يتفق والمنطق السليم في حالة تعرض العامل لظروف خارجة عن 

ه الحالة وطبقاً لنص المادة ذإرادته ولم يكن بوسعه توقعها سلفاً ، ففي ه
العمل لمدة أقصاها يومان في  المشار إليها فإن العامل يمكنه االنقطاع عن

باب االنقطاع ة الواحدة ، ثم يقوم بإبالغ صاحب العمل بعد عودته بأسالمر
كر أنه في القطاع الخاص يتم خصمها من األجازة السنوية ذ، وجدير بال

أنها ال تخصم بالنسبة للعاملين بالجهاز اإلداري المقررة للعامل في حين 
) من القانون علي أنه ال يدخل في حساب 47للدولة وقد أكدت المادة (

 لراحة األسبوعية .األجازة أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية وا
 ا ما استقر عليه القضاء ومتمشياً مع مستويات العمل الدولية والعربية .ذوه 
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U: تنظيم األجازة وكيفية الحصول عليها 

 ) من القانون ليفيد األتي :48جاء نص المادة (
يحدد صاحب العمل مواعيد األجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه “

 سباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .وال يجوز قطعها إال أل
ا ذويلتزم العامل بالقيام باألجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإ

مقابلها وفي جميع  اقتضاءرفض العامل كتابة القيام باألجازة سقط حقه في 
يوماً منها األحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر 

تصلة علي األقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد األجازات أو ستة أيام م
ا انتهت عالقة العمل قبل ذاألجر المقابل له كل ثالث سنوات علي األكثر فإ

 ا الرصيد .ذالعامل رصيد أجازته السنوية استحق األجر المقابل له ذاستنفا
 وال يجوز تجزئة األجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة لألطفال ".

U: ملحوظة 
 سنة . 18سنة حتى  14ا القانون من عمر ذيعتبر طفالً في تطبيق أحكام ه

 
 إلي اآلتي : نخلصا ذمن ه

أحقية صاحب العمل في تحديد مواعيد وتنظيم أجازات العمال السنوية تبعاً  -
ا الحق ضرر ذلمقتضيات العمل وظروفه ولكن دون تعسف وأال يكون له

شريع األجازة السنوية للعامل أن يحصل علي علي العامل ألنه من أسباب ت
بطلب وفي المقابل يجب علي العامل أال يفاجيء صاحب العمل الراحة 

األجازة السنوية بل يجب عليه أن يتقدم بطلب الحصول علي األجازة قبل 
 موعد القيام بها بوقت كاف .

 
نزول عن أفصحت الفقرة الثانية من المادة السابقة عن عدم جواز العامل ال -

األجازة السنوية  ذا ما لجأ التخاذلك حماية للعامل من نفسه إذأجازته و
 كوعاء ادخاري متجاهالً الحكمة التي من أجلها شرعت األجازة السنوية .

 
ها للعامل فإنه ألجازة ورفض صاحب العمل الترخيص به اذا حل ميعاد هذأما إ

 عنها .لزمه تعويض العامل يكون قد أخل بالتزام جوهري و
 
أما بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة المشار إليها فإنها تفيد بأن مدة اإلجازة  -

يجب أن يحصل عليها العامل مدتها خمسة عشر يوماً منها التي السنوية 
صاحب العمل بتسوية رصيد ستة أيام متصلة علي األقل ، مع إلزام 

منها كأجازة مدفوعة  األجازات كل ثالث سنوات إما بمنح العامل ما تبقي
ا ذوه –األجر أو دفع األجر المقابل لها حسب أخر أجر وصل إليه العامل 

األمر ال يتوقف علي طلب العامل ، ولكن خطاب المشرع موجه إلي 
 ذا انتهت عالقة العمل ألي سبب قبل استنفاذصاحب العمل ومنطقي إ

 .ا الرصيد ذالعامل رصيد أجازاته استحق األجر المقابل له
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U: ثانياً : أجازات األعياد 
) من قانون 52ا النوع من األجازات قرره المشرع بمقتضي نص المادة (ذه

 والتي تنص علي : 2003لسنة  12العمل رقم 
بتحديدها قرار من  "للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في األعياد التي يصدر

العمل تشغيل الوزير المختص بحد أقصي ثالثة عشر يوماً في السنة .ولصاحب 
ه ذلك ، ويستحق العامل في هذا اقتضت ظروف العمل ذه األيام إذالعامل في ه

ا األجر ، وقد تم تحديد األعياد ذا اليوم مثلي هذالحالة باإلضافة إلي أجره عن ه
 التي تعتبر أجازة مدفوعة األجر بالكامل وهي :

 م" .اليوم األول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية) "يو - 1
 اليوم الثاني عشر من شهر ربيع األول (المولد النبوي الشريف) "يوم" . - 2
 اليومان األول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر) "يومان" . - 3
ي الحجة (وقفة عرفات ذاأليام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر  - 4

 وأول وثاني عيد األضحى) "ثالثة أيام" .
 "يوم" . يوم شم النسيم - 5
 اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل (عيد تحرير سيناء) " يوم" . - 6
 ل) "يوم" .ايوم أول مايو (عيد العم - 7
 اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة) "يوم" . - 8
 (عيد القوات المسلحة) "يوم" . راليوم السادس من شهر أكتوب - 9

 ناير(عيد الميالد المجيد) "يوم" .اليوم السابع من ي  - 10
 

 ا الخصوص بأنه :ذوقضت محكمة النقض المصرية في ه
ه ذاألعياد حقاً أوجبه المشرع للعامل وفرض حداً لها فإن ها كانت أجازات ذ"إ

اإلجازة هي التي يلتزم بها صاحب العمل إلتزاماً متعلقاً بالنظام العام بحيث ال 
ا إتفق صاحب ذحوال المستثناة في القانون ، أما إيمكن االنتقاص منها إال في األ

العمل مع عماله علي منحهم أجازة بأجر في األعياد يزيد مقدارها علي الحد 
 ا اإلتفاق يكون صحيحاً ويجب إتباعه" .ذالمقرر قانوناً فأن ه

- U: سلطة صاحب العمل في تشغيل العامل أيام األعياد والعطالت الرسمية 
لك ذا إقتضت ظروف العمل ذغيل العامل في أيام األعياد إلصاحب العمل تش *

ه األيام وإال أعتبر إمتناعه ذوليس للعامل حق اإلمتناع عن العمل في ه
 إخالل بإلتزاماته وإستوجب توقيع الجزاء المناسب عليه .

ي يكلف بالعمل في أيام األعياد والعطالت الرسمية ذيستحق العامل ال *
 ا األجر .ذه UمثليUا اليوم ذه باإلضافة إلي أجره عن

وبناءاً عليه فإن أجازات األعياد وحسب التفصيل السابق مقررة لكل العاملين 
ي يزاوله صاحب العمل أو عدد عمال المنشأة ذبغض النظر عن نوع النشاط ال

، كما أن أجازات األعياد منفصلة عن باقي أنواع األجازات األخرى فهي ال 
ة أو من األجازة المرضية أو أي نوع أخر من تخصم من األجازة السنوي

 األجازات .
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U: ثالثاً : األجازات المرضية 

األصل أن المرض حالة عارضة قابلة للشفاء فهو يوقف عقد العمل وال ينهيه 
 وتسمي المدة التي يوقف فيها عقد العمل بسبب المرض باألجازة المرضية .

 ضي باآلتي :انون العمل وتقمن ق) 54المرضية مقررة بالمادة (واألجازة 
ي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية ذ"للعامل ال

المختصة ويستحق العامل خاللها تعويضاً عن األجر وفقاً لما يحدده قانون 
 التأمين االجتماعي ............" .

ويستفاد من النص عدة أمور أهمها وبعد الرجوع إلي قانون التأمينات 
 جتماعية :اال
 يقع علي العامل عبء إثبات أن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض . - 1
يوماً وهي مقسماً  180مدة األجازة المرضية خالل السنة الواحدة هي  - 2

 يوماً . 90إلي فترتين كل منهما 
األجازة المرضية ليست بأجر كامل وإنما هي بنسبة مئوية من األجر  - 3

 % عن الفترة الثانية .85لفترة األولي % عن ا75مقدارها 
ه المدة وهي ذا تجاوز هذسخ عقد العمل إال إفوال تؤدي األجازة المرضية إلي 

 يوم) خالل السنة الواحدة وبخطوات قانونية . 180(
الواحدة هي السنة من إبتداء خدمة العامل لدي صاحب العمل  بالسنةوالمقصود 
 ا .أو ضمهترحيل األجازة المرضية وال يجوز 

ويسقط حق العامل في اإلجازة المرضية بمضي السنة التي تستحق عنها 
المرضية هدفه مواجهة ظروف عارضة لك ألن تشريع األجازة ذاألجازة 

ه الفترة فال يجوز ذا لم تحدث واقعة المرض خالل هذمحتمل حدوثها فإ
 المطالبة بها .

 كيفية إثبات الحالة المرضية : - 4
المرض وفقاً ألحكام قانون التأمين االجتماعي والتي تتضمن يكون إثبات  

مجموعة من الخطوات واإلجراءات إلثبات الحالة المرضية وفي جميع 
األحوال يتم إثبات الحالة المرضية بموجب شهادة معتمدة من التأمين 

ه الشهادة ذالصحي موضحاً به التشخيص ومدة األجازة المرضية وتكون ه
 مل .ملزمة لصاحب الع

ا كان صاحب العمل هو المسئول عن تقديم الرعاية الطبية بموجب ذأما إ  - 5
 تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي فإنه يتم اآلتي :

 يلتزم العامل بإخطار صاحب العمل بحالته المرضية . -
 يلتزم العامل بعرض نفسه علي الطبيب المحدد بمعرفة صاحب العمل . -
الطبيب توجيه العمل بأية مصاريف عالج أو خالفة دون  ال يلتزم صاحب -

 المحدد مسبقاً .
  تبدأ اإلجازة المرضية من تاريخ اإلبالغ بها من العامل . -
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 من شرط مدة اإلجازة المرضية المشار إليها .ويستثني  - 6
اإلصابة بأحد األمراض المهنية  –حادث الطريق  –(أجازة إصابة العمل 

 قانون التأمينات االجتماعية) .المنصوص عليها ب
 :ويستثني من شرط نسبة األجر المشار إليها  - 7

المريض األمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة التي يمنح عنها 
يفقد شرط اللياقة الطبية و أجازة استثنائية بأجر كامل طوال مدة مرضه أ

 ي للخدمة .نهالم
األجر المستحق للعامل خالل األجازة المرضية والجهة المسئولة عن   - 8

 صرفــه :
ألزم المشرع صاحب العمل أو الهيئة العامة للتأمين االجتماعي حسب 

 األحوال بأن يدفع للعامل المريض عوضاً عن أجره .
 يوماً األولي . 90% من األجر خالل 75 -
 . يوماً التالية 90% من األجر خالل 85 -
 أجر كامل في الحاالت المستثناة حسب التوضيح السابق . -

األصل في الجهة المسئولة عن الصرف هي التأمينات االجتماعية 
(الجهة المختصة) بتقديم الرعاية الطبية وصرف تعويض األجر للعامل 
طوال مدة مرضه ، وتعويض األجر هنا مقصود به نسبة من األجر 

والمتغير ، أما األجور المتغيرة المرتبطة  المؤمن عليه بشقيه األساسي
 لك لعدم تحقق أسبابها .ذبأداء العمل الفعلي فإن العامل ال يستحقها و

واستثناء من القاعدة السابقة فإن صاحب العمل ملتزم بصرف تعويض 
 األجر عن مدة األجازة المرضية للعامل لديه في الحالتين :

ل الغير منتفعين بتأمين المرض أن يكون العامل المريض من العما - 1
 والرعاية الطبية وفقاً ألحكام قانون التأمينات االجتماعية .

أن يكون صاحب العمل قد حصل علي ترخيص من الجهة المختصة  - 2
الطبية وصرف تعويض األجر نظير تخفيض نسبة بتقديم الرعاية 

ا انتهت مدة ذوال إحاالشتراك في تأمين المرض ، وفي جميع األ
) يوم يجوز للعامل أن يستفيد من األجازة 180اإلجازة المرضية (

السنوية المستحقة عن السنة أو الرصيد المرحل التي لم يحصل عليها 
 وتكون بأجر كامل .

 
U: رابعاً : أجازة الوضع ورعاية الطفل 

1 - U: أجازة الوضع 
 ) من قانون العمل ليوضح مفهوم أجازة الوضع وفقاً 91جاء نص المادة (

 لآلتي :
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 قلحا Uصاحب عمل أو أكثرU"للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة 
لألجر الشامل تشمل  UمساوUفي أجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض 

المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها 
 ي يرجح حصول الوضع فيه .ذالتاريخ ال

 ة خالل الخمسة وأربعون يوماً التالية للوضع .وال يجوز تشغيل العامل
 وال تستحق أجازة الوضع ألكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

 
U: الجهة المختصة بأداء تعويض األجر 

وتعتبر هي الجهة المختصة بصرف تعويض  التأمينات االجتماعية* 
 األجر .

دم التأمين يعتبر ملزم بصرف تعويض األجر في حالة ع صاحب العمل *
 علي العامالت لديه .

U: المقصود بتعويض األجر ومقداره 
يؤدي تعويض األجر علي أساس األجر المسدد عنه التأمينات االجتماعية 
بشقيه األساسي والمتغير ، ويلتزم صاحب العمل بصرف عناصر األجر 

 األخرى للعاملة خالل فترة أجازة الحمل والوضع .
 

U: والخالصة هنا 
لة التي تحصل علي أجازة وضع ممن يخضعون لقانون التأمين أن العام

األجر االجتماعي تستحق أجازة وضع مدتها تسعون يوماً وتعويضاً عن 
ا ذلك ما يزيد علي هذكما تستحق إضافة إلي بشقيه األساسي والمتغير ، 

 التعويض من مزايا أخري يدفعها صاحب العمل .
2 - U: أجازة رعاية الطفل 

) من القانون لتحدد شروط األجازة لرعاية 94ادة رقم (جاء نص الم
 الطفل ونصها :

) من قانون رعاية الطفل 72"مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (
، يكون للعاملة في المنشأة التي  1996) لسنة 12الصادر بالقانون رقم (

تستخدم خمسين عامالً فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر 
ه األجازة ألكثر ذلك لرعاية طفلها وال تستحق هذلمدة ال تتجاوز سنتين و

 من مرتين طوال مدة خدمتها" .
والعاملة في حالة حصولها علي أجازة لرعاية الطفل يتوقف عقد عملها 

ه المدة فإنه يجوز لها أداء حصتها ذوألن العاملة ال تتقاضي أجر خالل ه
لك الحتساب مدة ذجتماعية ووحصة صاحب العمل في التأمينات اال

 األجازة ضمن مدة اشتراكها في التأمينات االجتماعية .
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U: خامساً : أجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس 

لتحديد كيفية منح  2003) لسنة 12) من القانون رقم (53جاء نص المادة (
 فقاً لألتي :أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس ومدتها وتاريخ استحقاقها و

 
العمل خمس سنوات متصلة الحق في ي أمضي في خدمة صاحب ذ"للعامل ال

أجازة بأجر كامل لمدة شهر ألداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون 
 ه الزيارة مرة واحدة طوال مدة خدمته" .ذه
 

U: سادساً : األجازة الدراسية 
يه عن األجازات الممنوحة ) من القانون للتنو55) ، (49جاءت المادتين (

 للدراسة ونصها كاآلتي :
U) 49المادة: (U  ًللعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إن كان متقدما"

ألداء االمتحان في احدي مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل 
 قيامه باألجازة بخمسة عشر يوماً علي األقل" .

U) 55مادة: (U مع مراعاة ما ورد" ) ا القانون تحدد اتفاقات ذ) من ه49بالمادة
العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط واألوضاع الخاصة 

 باألجازات الدراسية مدفوعة األجر التي تمنح للعمال" .
يتضح لنا أن نص المادتين المشار إليهما أن العامل له الحق في تحديد موعد 

ألداء اإلمتحان في أي مراحل التعليم وهي  ا كان متقدماً ذأجازته السنوية إ
 مشروطة بإخطار صاحب العمل قبل قيامه باألجازة بإسبوعين علي األقل .

رصيد األجازات السنوية يتم الموافقة علي منح العامل أجازة  ذا تم إستنفاذوإ
ا وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في ذمدفوعة األجر أو بدون أجر ، وه

 المنشأة .
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Uعفاءات في قانون ضريبة المبيعاتلقواعد المقررة لإلا 
 

U: مفهوم اإلعفاء الضريبي 
 91) لسنة 11المقصود باإلعفاء من الضريبة في مفهوم أحكام القانون رقم (

بشأن الضريبة العامة علي المبيعات هو أن تكون السلعة أو الخدمة خاضعة 
الضريبة وعدم تحصيلها ،  للضريبة أصال بنص القانون ، ثم يتقرر اإلعفاء من

لك لالعتبارات التي يراها المشرع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ذو
 مجامالت دولية أو لمنع االزدواج الضريبي .

 1991لسنة  11نصوص قانون الضريبة علي المبيعات رقم  استعراضومن 
 :تندرج تحت بندين رئيسيين ه اإلعفاءات ذيتبين أن ه

 
U : ًأوالUبهدف تحقيق األمن القومي كاإلعفاءات المقررة  معينةجهات لءات إعفا

لوزارتي الدفاع والداخلية أو إعفاءات لجهات دبلوماسية بهدف دعم 
العالقات الدبلوماسية بين مصر والدول األخرى أو اإلعفاءات التي تهدف 

ق الحقيقي لبناء اإلنسان المصري لالمنط هإلي اإلرتقاء بالتعليم بإعتبار
 لمعاهد التعليمية .لقادر علي التنمية كاإلعفاءات المقررة ال

 
U: ًثانياU  إعفاءات لسلع معينة بهدف تحقيق البعد االجتماعي للضريبة ومراعاة

ظروف الطبقات الفقيرة والمتوسطة كاإلعفاءات المقررة لمنتجات األلبان 
 والخضر والفواكه .... إلخ .

 عفاءات بشيء من التفصيل .ه اإلذإعفاء من هوسنعرض فيما يلي لكل 
 

U : ًالجهات المعفاةأوال 
 ه الجهات :ذوتشمل ه

 الدبلوماسيين . - 1
 جهات مسئولة عن الدفاع واألمن القومي . - 2
 الجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية . - 3
 المعاهد العلمية والتعليمية . - 4
 وي المكانة الدولية .ذإعفاءات ل - 5
 تفاقيات الدولية .اال - 6
 حاالت إعفاء خاصة . - 7
 
1 - U: الدبلوماسيين 
 اإلعفاء بالنسبة ألعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي األجانب : U -أ 

أن يعفي من الضريبة وجوباً وبقوة  ) من القانون24م () من 1فرضت الفقرة (
لعاملون (غير القانون بالنسبة ألعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي األجانب ا

 الفخريين) المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية ما يلي :
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ما يشتري أو يستورد لالستعمال الشخصي ألي من األعضاء األجانب  - 1
 كورين .ذالم

ما يشتري أو يستورد لالستعمال الشخصي ألزواج هؤالء األعضاء  - 2
 وأوالدهم القصر .

  
ه ذيجب توافر شرط المعاملة بالمثل ، وفي حدود ها اإلعفاء ذوللتمتع به

 المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية .
 

ات األجنبية غير يوالمفوض اإلعفاء بالنسبة للسفارات والقنصليات -Uب
 الفخرية:

أن تعفي بقوة القانون بالنسبة للسفارات  )24( ) من المادة2أوجبت الفقرة (
 بية غير الفخرية اللوازم اآلتية :والقنصليات والمفوضيات األجن

 
 ما يشتري أو يستورد لالستعمال الرسمي : - 1

لك المستوردة الالزمة ذالمحلية وك المشترياتا اإلعفاء سائر ذويشمل ه
 لالستعمال الرسمي .

ائية ، والمشروبات ذا اإلعفاء علي حد تعبير النص : المواد الغذويستثني من ه
 الروحية ، واألدخنة .

دد عدد السيارات التي يتناولها اإلعفاء بالنسبة لحاالت اإلعفاء المنصوص ويح
 كر كاآلتي :ذتي السالف) 2) ، (1عليها في الفقرتين (

سلكين الدبلوماسي الشخصي ألعضاء ال لالستعمالسيارة واحدة بالنسبة  -أ 
 والقنصلي األجانب .

 المفوضية .خمس سيارات لالستعمال الرسمي بالنسبة للسفارة أو  -ب 
 سيارتان بالنسبة للقنصلية . -جـ 

  ا العدد المقرر بموافقة وزارة الخارجية .ذويجوز زيادة ه
اإلعفاء بالنسبة للعاملين األجانب في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية  -جـ 

  ) :1غير المستفيدين باإلعفاء المقرر في الفقرة (
ل اإلعفاء بالنسبة للعاملين األجانب أن يشم )24( ) من المادة3فرضت الفقرة (

من  –بشرط المعاينة  –ما يستورد لالستعمال الشخصي المحددين بموجبها 
لك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف ذأمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وك

ين ال يستفيدون من ذأجنبي من العاملين في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ال
) بشرط أن يتم الورود خالل ستة أشهر من وصول 1ي البند (اإلعفاء المقرر ف

 ا األجل .ذالمستفيد من اإلعفاء ويجوز للوزير باالتفاق مع وزير المالية مد ه
 

U: الحظر المقرر علي اإلعفاءات المقررة للدبلوماسيين 
السابقة في غير لألحكام يحظر التصرف في األشياء التي أعفيت طبقاً 

يت من أجلها خالل السنوات الخمس التالية لإلعفاء قبل األغراض التي أعف
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ه األشياء وقيمتها وفئة ذإخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة ه
لك ذالضريبة السارية في تاريخ السداد ، ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير 

 لك .ذية واإلجراءات المنظمة لذوطبقاً لالئحة التنفي
) 24حالة التصرف في األشياء التي أعفيت طبقاً ألحكام المادة ( مشرعالينظم 

من القانون في غير األغراض التي أعفيت من أجلها خالل الخمس سنوات 
 التالية لإلعفاء .

ه ذعلي المتصرف في ه للقانون يةذ) من الالئحة التنفي22وتوجب المادة (
 الحالة إتباع القواعد اآلتية :

د من اإلعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو علي المستفي - 1
 تعديل االستعمال قبل شروعه في التصرف .

موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية علي التصرف وعلي أن نظام  - 2
 لك .ذالمعاملة بالمثل لم يقض بغير 

 علي المصلحة أن تقوم بمعاينة األشياء لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة - 3
الضريبة السارية ، ومقدار الضريبة المستحقة وقت السداد ولها أن 

 ا الخصوص .ذتستعين بالمختصين في مصلحة الجمارك في ه
مته بعد سداد ذتحرر المصلحة كتاباً إلي طالب التصرف بما يفيد إبراء  - 4

 الضريبة أو أية مبالغ أخري في حالة استحقاقها .
ه األشياء وقيمتها وفئة ذبة وفقاً لحالة هطبقاً للنص يتم سداد الضري - 5

الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير 
كر يحظر التصرف في األشياء التي ذلك وبغير اإلجراءات سالفة الذ

) من القانون في غير األغراض التي أعفيت 24أعفيت طبقاً لحكم المادة (
الخمس التالية لتاريخ اإلعفاء إال بعد إخطار من أجلها خالل السنوات 

 المصلحة وسداد الضريبة المستحقة .
 

2 – Uجهات مسئولة عن الدفاع واألمن القومي : 
ا ذ"تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات واألجهزة والخدمات المعنية في ه

لك الخامات ذالقانون الالزمة ألغراض التسليح للدفاع واألمن القومي وك
 مستلزمات اإلنتاج واألجزاء الداخلة في تصنيعها" .و

 اإلعفاء علي طائفتين من السلع والمعدات وهما : وينطبق
 

 السلع والمعدات واألجهزة الالزمة للتسليح للدفاع واألمن القومي : U -أ 
ه الحالة كافة السلع والمعدات واألجهزة ذويشمل اإلعفاء المقرر في ه

خائر ذلك األسلحة والذادها ألغراض التسليح بما في والخدمات التي يتم استير
والمواد واألدوات والمهمات ووسائل النقل وآالت ومهمات وأجهزة وأدوية 

 وكافة مستلزمات تصنيع العتاد الحربي أو التجهيزات الحربية .طبية 
ا اإلعفاء كافة السلع والمعدات واألجهزة والخدمات الالزمة لنشاط ذكما يشمل ه

 برات العامة) .األمن القومي (المخهيئة ا
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ولتحقيق أغراض األمن القومي يشمل اإلعفاء كافة ما تستورده وزارة الداخلية 
خائر ومهمات وأجهزة خاصة ووسائل نقل الزمة لنشاطها وكافة ذمن أسلحة و

 المستلزمات األخرى الالزمة لتحقيق األمن القومي الداخلي .
اسة الجمهورية في مجال األمن القومي ئت رلك يشمل اإلعفاء سائر وارداذوك

 الداخلي أو الخارجي .
وطبقاً لصريح النص يشمل اإلعفاء كل لوازم الدفاع واألمن القومي من غير ما 

لك بالنسبة لواردات وزارة اإلنتاج الحربي ووزارة الخارجية ذكرناه أنفاً ، وكذ
 – 24القومي (مادة والهيئة العربية للتصنيع بغرض التسليح للدفاع واألمن 

 من الالئحة) . –ثانياً 
 

الخامات واألجزاء الداخلة في تصنيع السلع والمعدات واألجهزة الالزمة  U -ب 
 للدفاع :

إعفاء الخامات ومستلزمات اإلنتاج  من القانون علي : 29تنص المادة / 
 واألجهزة الالزمة ألغراض واألجزاء الداخلة في تصنيع كافة السلع والمعدات

للدفاع أو لألمن القومي ، سواء كان المستورد هو وزارة الدفاع أو  التسليح
اسة الجمهورية طالما جاءت ئوزارة اإلنتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو ر

 الواردات بغرض التسليح للدفاع أو األمن القومي .
 

Uكر باإلعفاءات :ذشروط تمتع الجهات سالفة ال 
قواعد  1991لسنة  91ية للقانون ذمن الالئحة التنفي 24أوضحت المادة رقم 

 ه اإلعفاءات :ذالتمتع به
أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها  - 1

الزمة ألغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات 
 المسلحة أو من يفوضه .

ه المادة علي جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات ذأحكام هتسري  - 2
 وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها .

ه األصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من ذأن يكون تمويل وشراء ه - 3
 اتية .ذمواردها ال

جهة التعامل مع المصلحة تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي  - 4
 ا اإلعفاء .ذفيما يتعلق بتنظيم أحكام ه

في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقرر  - 5
إجراءات  ذإعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة فوراً التخا

 تحصيل الضريبة الواجبة .
الشئون المالية للقوات المسلحة  تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة - 6

مع رئيس هيئة الشئون المالية  باالتفاقبقرار يصدر من رئيس المصلحة 
 ا اإلعفاء .ذية المتعلقة بهذلمتابعة اإلجراءات التنفي
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 باسميخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة  - 7
 ج توقيعه .ذمن يفوضه بإصدار الشهادة المشار إليها ونمو

 
Uه اإلعفاءات :ذاإلجراءات التي تتبع لتطبيق ه 

تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلي المسجل حسب األحوال  -أ 
المالية بالقوات المسلحة أو من  معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون

فوضه تفيد بأن االحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة هي ي
 ح مرفقاً بها موافقة المصلحة علي اإلعفاء .ألغراض التسلي

يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار  -ب 
الفاتورة الضريبية موضحاً بها أن األصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً 

لك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة ذ) من القانون ويثبت 29للمادة (
 ا في الفقرة السابقة .اإلعفاء المشار إليه

تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة باإلعفاء بقيد بيانات الفواتير  -جـ 
 الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها .

 
U بالنسبة الحتياجات الجهات األخرى 

) من القانون علي احتياجات كل من الجهات التالية 29تسري أحكام المادة (
 لدفاع واألمن القومي :والالزمة ألغراض التسليح ل

 الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة اإلنتاج الحربي . -أ 
 وزارة الداخلية . -ب 
 الهيئة العربية للتصنيع . -ج 
 هيئة األمن القومي . -د 

ه ذيصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختصة أو من يفوضه شهادة تفيد بأن ه
واألمن القومي علي أن يخطر رئيس  االحتياجات ألغراض التسليح للدفاع

 ج توقيعه .ذالمصلحة باسم من يفوضه ونمو
ه الجهات كل فيما يخصه األحكام واإلجراءات المنصوص ذتسري بالنسبة له
 ه المادة .ذ) من الفقرة أوالً من ه7) ، (6) ، (5) ، (3عليها في البنود (

يه لغير األغراض تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة علي ما تشتر
ه المادة وعلي ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من ذالمنصوص عليها في ه

 الضريبة .
 

3 - U: الجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية 
أجاز المشرع بقرار من وزير المالية باالتفاق مع الوزير المختص إعفاء 

يا للجهاز اإلداري والتبرعات والهدا الهباتبعض السلع من الضريبة مثل 
 للدولة ووحدات اإلدارة المحلية .
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U: شروط تطبيق اإلعفاء 
تقديم خطاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة اإلدارية  - 1

بأن األشياء المراد إعفائها واردة علي سبيل التبرع أو الهبة أو 
 الهدية .

هداء أو الهيئة تحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة لإل - 2
بشأن  1982لسنة  115طبقاً ألحكام قرار رئيس الوزراء رقم 

 قبول الهدايا والهبات والمنح "في حالة المنح األجنبية" .
 

4 - U: المعاهد العلمية والتعليمية 
يجوز بقرار من وزير المالية باالتفاق مع الوزير المختص إعفاء ما  -

 ومعاهد البحث العلمي .يستورد لألغراض العلمية والتعليمية 
 

5 - Uوي المكانة الدولية :ذإعفاءات ل 
يجوز بقرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما  

وي المكانة من األجانب بقصد ذيستورد لالستعمال الشخصي لبعض 
 المجاملة الدولية . 

 
6 - U: االتفاقيات الدولية 

ها االتفاقيات التي أبرمتها المعونة أقر القانون اإلعفاءات التي تضمنت
االقتصادية والفنية بين جمهورية مصر العربية والواليات المتحدة 

ا اإلعفاء في المادة الرابعة  ذتمثل هياألمريكية وغيرها من المنظمات و
 . 91لسنة  11من مواد اإلصدار الخاص بالقانون 

تضي االتفاقيات ا القانون باإلعفاءات المقررة بمقذ" ال تخل أحكام ه
المبرمة بين الحكومة المصرية والدول األجنبية والمنظمات الدولية أو 

 اإلقليمية أو االتفاقيات البترولية والتعدينية " .
 

7 - U: حاالت إعفاء خاصة 
يعفي من الضريبة في الحدود وبالشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة 

 ية ما يأتي :ذالتنفي
 تهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية .العينات التي تس - 1
األشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية  - 2

 كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن  - 3

عليها وسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة 
 لك .ذكاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من 

 األمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج . - 4
صدرت للخارج ثم أعيد واألشياء التي تم سداد الضريبة عليها  - 5

 لك .ذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذاستيرادها ب
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Uلع المعــــفاةثانيـــــــــاً : الســــ  
لسنة  180) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2طبقاً للجدول رقم (

 بالسلع المعفاة من الضريبة العامة علي المبيعات . 1993لسنة  1991/295
Uجدول السلع المعفاة من الضريبة العامة علي المبيعات : 

بواسطة منتجات صناعة األلبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن  - 1
 استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .

أو منقاة أو جامدة ، سائلة ،  ، زيوت نباتية (مدعومة) للطعام ، ثابتة - 2
 مكررة .

 منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج - 3
 محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم . - 4
ة من األسماك فيما عدا حضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزم - 5

 بداله واألسماك المدخنه .الكافيار وأ
الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو  - 6

 المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
 الحالوة الطحينية والطحينة . - 7
المأكوالت التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية  - 8

 . ةمباشر للمستهلك النهائي
وإن كان معبأ في عبوات مهيأة  الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز)  - 9

 للبيع بالتجزئة .
ية محضرة للحيوانات والطيور ذية ، أغذبقايا ونفايات صناعة األغ  - 10

ية القطط والكالب ذضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغواألسماك (مح
 وأسماك الزينة .

 ي تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية .ذالكساء الشعبي ال  - 11
عجائن الورق ونفايات ورق مقوي ، مصنوعات قديمة من ورق مقوي   - 12

 صالحة فقط لصنع الورق .
 ة .ورق صحف وورق طباعة وكتاب  - 13
 كرات جامعية .ذكتب وم  - 14
 صحف ومجالت . - 15
 المكرونة المصنوعة من الدقيق العادي . - 16
 هب الخام .ذال - 17
 العسل األسود . - 18
 أسماك الرنجة المدخنة . - 19
 سفن أعالي البحار . - 20
الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار   - 21

 لالزمة الستخدامها مستوردة أو محلية .والمعدات ا
 الخبز بجميع أنواعة . – 22
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 القــــــوانين والقرارات الجمـــــهورية
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 2006لسنة  143قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
 1980لسنة  111الصادر بالقانون رقم 
 

 الشعب باسم
 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ، وقد أصدرناه :
 (المادة األولي)

من قانون  74و 64و 61و 60و 57و 51و 50يستبدل بنصوص المواد 
 ، النصوص اآلتية : 1980لسنة  111الصادر بالقانون رقم  ضريبة الدمغة

 
 ) :50مــادة (

 " تستحق ضريبة دمغة علي أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات اآلتية :
الحياة أو التأمين من واحد في المائة علي كل قسط من أقساط التأمين علي  - 1

متعلقة بها ، وعلي األمراض أو اإلصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية ال
 أقساط التأمين اإلجباري أياً كان نوعه .

عشرة في المائة علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري  - 2
 والجوي ، بحد أدني جنيه واحد .

عشرة في المائة علي كل قسط من أقساط التأمينات األخرى ، وعلي مقابل  - 3
مين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدني جنيه لك التأذه التأمينات ، بما في ذه

 واحد .
ثمانية في األلف سنوياً علي إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها  - 4

 شركات التأمين ."
 

 ) :51مادة (
"يتحمل الضريبة المستحقة علي أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن 

 له مناصفة .
 ي إجمالي أقساط ومقابل التأمين .وتتحمل شركة التأمين الضريبة عل

 وفي جميع األحوال ال تسري الضريبة علي أقساط ومقابل إعادة التأمين " .
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 ) :57مادة (

" تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيالت االئتمانية والقروض والسلف 
تزم بواقع أثنين في األلف ، علي أن يلالتي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية 

 البنك بسداد نصف في األلف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة .
 

 ) :60مادة (
"يعتبر إعالناً كل إعالم أو إخطار أو تبليغ بأية وسيلة . وتستحق ضريبة نسبية 

ا ذية لهذ% من أجر اإلعالن أو من تكلفته التي تحدد الالئحة التنفي15بواقع 
 حوال ، بالنسبة إلي :لك بحسب األذالقانون عناصر حسابها ، و

 اإلعالنات التي تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون . - 1
 اع بالراديو .ذاإلعالنات التي ت - 2
نات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو الاإلع - 3

 غيرها من األماكن وعلي وسائل النقل المختلفة .
لك الصحف ذتنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في  اإلعالنات التي - 4

والمجالت والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات 
 الدورية علي إختالف أنواعها " .

 
 ) :61مادة (

"علي كل جهة تقوم باإلعالن أن تخطر مصلحة الضرائب عن اإلعالنات التي 
حاً اإلعالن وقيمته والضريبة المستحقة اعتها أو نشرها ، موضذيتم عرضها أو إ

 عليه .
 ا القانون البيانات األخرى التي يتضمنها اإلخطار ,ذية لهذوتحدد الالئحة التنفي 

ويلتزم صاحب اإلعالن من األشخاص االعتبارية بسداد الضريبة إلي مأمورية 
ية الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهة التي تقوم باإلعالن لألشخاص الطبيع

لك كله خالل ذبتحصيل الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة و
 شهرين من تاريخ شهر اإلعالن .

وفي جميع األحوال تلتزم الجهات التي تقوم باإلعالن باالحتفاظ بسجل أسماء من 
 تم اإلعالن لصالحهم .

 ا القانون " .ذلهية ذلك كله وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذو
 

 ) :64مادة (
 " تعفي من الضريبة ، اإلعالنات اآلتية :

اإلعالنات التي تصدر بقصد اإلعالم بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه  - 1
لك ذالقوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في  ذالجمهور إلي تنفي

 مات الحكومية .اإلعالنات الصادرة من إدارات السياحة واالستعال
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 ير .ذإعالنات التح - 2
 إعالنات البيوع الجبرية . - 3
 اإلعالنات الخاصة باالنتخابات . - 4
 إعالن طالب الحصول علي عمل . - 5
 اإلعالنات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت . - 6
 اإلعالن عن الوفاة . - 7
 اإلعالنات الخاصة بالمفقودين والمفقودات" . - 8
 

 ) :74مادة (
 تستحق ضريبة نسبية علي :

المبالغ المعدة لألداء للمراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام  - 1
لك ذوغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، و

 ه المبالغ ، ويتحمل الرابح الضريبة .ذ% من ه60بواقع 
لك ذء نقداً أو عيناً للرابحين في المسابقات والمبالغ أو الجوائز المعدة لألدا - 2

 % من المبلغ أو من قيمة الجائزة .20بواقع 
 ويتحمل الرابح الضريبة . 

ا وقع المبلغ أو الجائزة في نصيب الجهة ذوتخفض الضريبة إلي النصف إ
 المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب .

دات أو المؤمن لهم والمدخرون األنصبة والمزايا التي يربحها أصحاب السن - 3
ي تجريه أية جهة من الجهات ذعن طريق السحب أو االختيار بالقرعة ال

 %) من قيمة ما يتم الحصول عليه .15العامة أو الخاصة ، بواقع (
 ويتحمل الرابح الضريبة . 
 

 (المادة الثانية)
 59و 58و 56و 55و 54و 53و 52و 48و 47و 40و 16و 9تلغي المواد 

 103و 101و 95و 94و 93و 78و 77و 76و 75و 66و 65و 63و 62و
 111من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم  106و 105و 104و

 . 1980لسنة 
 

 (المادة الثالثة)
المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم  الدعاوىتنقضي الخصومة في جميع 

، بين مصلحة الضرائب ا القانون ذعلي إختالف درجاتها قبل تاريخ العمل به
ا ذلك إذوالممولين التي يكون موضوعها الخالف في تقدير ضريبة الدمغة ، و

كانت الضريبة محل النزاع ال تتجاوز خمسة آالف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم 
 . الدعاوىيسدد من ضريبة تتعلق بتلك 
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استرداد ما  وفي جميع األحوال ال يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في

 سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها .
بطلب يقدمه إلي  الدعوىلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في ذو

 ا القانون .ذالمحكمة المنظورة أمامها ، خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به
 

 (المادة الرابعة)
بقة يكون للممولين في المنصوص عليها في المادة السا الدعاوىفي غير 

المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو 
ا القانون طلب ذالمنظورة أمام المحاكم علي إختالف درجاتها قبل تاريخ العمل به

لك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة ذإنهاء تلك المنازعات خالل سنة من 
 المتنازع عليها وفقاً للشرائح التالية :مستحقة والمبالغ األخرى ال

من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع عليها حتى  %)30( -
 مائة ألف جنيه .

%) من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع عليها فيما 60( -
 يجاوز مائة ألف جنيه .

مته من قيمة الضريبة ذراءة ويترتب علي وفاء الممول بتلك النسب ب
ا قدم ذإ الدعوىوالمبالغ األخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في 

 لك الوفاء .ذالممول للمحكمة ما يفيد 
 

 (المادة الخامسة)
ا القانون ، وإلي أن ذأحكام ه ذيصدر وزير المالية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفي

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما  ه اللوائح والقراراتذتصدر ه
 ا القانون .ذال يتعارض مع أحكام ه

 
 (المادة السادسة)

ا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ ذه ينشر
 نشره .

 
 كقانون من قوانينها . ذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذيبصم ه

 هـ 1427اآلخرة سنة  جمادى 6هورية في صدر برئاسة الجم
 م) . 2006(الموافق أول يوليو سنة 

 
 حسني مبارك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1/7/2006مكرر في  26(نشر بالجريدة الرسمية العدد 
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 2006لسنة  146قانون 

 1984لسنة  147بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 

 
 باسم الشعب 

 
 رئيس الجمهورية 

 
 قرر مجلس الشعب القانوني اآلتي نصه , و قد أصدرناه :

 
 ( المادة األولى )

 
 1984لسنة  147قم ) من المادة األولى من القانون ر5يضاف إلى نص البند (

 ,  2004لسنة  90بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 
 النص اآلتي: 

 
سيارات نقل الركاب و البضائع العمومية المصريون سائقو  " و يستثنى من ذلك

و األجانب و العاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية 
 مصر العربية " .  

 
 ( المادة الثانية )

 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي 

 لتاريخ نشره . 
 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها . 
 

 هـ 1427جمادى اآلخرة سنة  20صدر برئاسة الجمهورية في 
 

 م) 2006يوليو سنة  15(الموافق 
 

 حسني مبارك  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يعمل به من  15/7/2006(مكرر) في  28نشر بالجريدة الرسمية العدد  (

16/7/2006  ( 
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 القـــــــرارات الوزارية
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 قرار رئيس مجلس الوزراء

 2006لسنة  1463رقم 
 يةذ) من الالئحة التنفي14المادة (بتعديل 

 لقانون مكافحة غسل األموال الصادرة
 2003لسنة  951بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 
 رئيس مجلس الوزراء

 بعد اإلطالع علي الدستور،
 ،  2002لسنة  80وعلي قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 

 88وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 
 ، 2003لسنة 

بإصدار الالئحة  2003لسنة  951وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 ، 2002لسنة  80ية لقانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم ذالتنفي

 ،  2006لسنة  1دة مكافحة غسل األموال رقم وعلي قرار رئيس مجلس أمناء وح
بتنظيم إجراءات اإلقرار  2006لسنة  425وعلي قرار وزير المالية رقم 

 الجمركي للقادمين إلي البالد والمسافرين منها ،
 وبناء علي ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال ،

 
 قــــــــرر:

  (المادة األولي)
ية لقانون مكافحة غسل األموال ذ) من الالئحة التنفي14ادة (يستبدل بنص الم

 النص اآلتي : 2003لسنة  951الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 

"يكون إفصاح المسافر عند دخول البالد أو الخروج منها ، عما بحوزته من النقد 
ج ذ، علي نمو عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلهاي يتجاوز ذاألجنبي ال

 يتضمن البيانات التي تحددها وحدة مكافحة غسل األموال .
 

وتكون مصلحة الجمارك هي المسئولة عن تلقي بيانات اإلفصاح المشار إليها في 
لك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من ذالدخول والخروج و ذمناف

نات اإلفصاح عن النقد األجنبي وزير المالية ، ويجب إرسال صوراً معتمدة من بيا
إلي وحدة مكافحة غسل األموال باإلجراءات التي يتم االتفاق عليها بين الوحدة 

ه البيانات في قاعدة المعلومات ذوبين مصلحة الجمارك ، وعلي الوحدة إدراج ه
 ما يلزم بشأنها" . ذلديها التخا
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  (المادة الثانية)
الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بقرار ا القرار في الجريدة ذينشر ه

 من وزير المالية المشار إليه في المادة السابقة .
 
  هـ 1427رجب سنة  20صدر برئاسة مجلس الوزراء في  
 م) . 2006أغسطس سنة  14(الموافق  
 
  رئيس مجلس الوزراء 
 دكتور / أحمد نظيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ العمل  1/8/2006ويعمل به من  24/8/2006) في 34(نشر بالجريدة الرسمية العدد (

 )2006لسنة  425بقرار وزير المالية رقم 
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 وزارة العدل 
 2006لسنة  424قرار وزير العدل رقم 

 2006لسنة  70الشهر في القانون رقم بفئات رسوم التوثيق و
 2006لسنة  83الشهر المعدل بالقانون رقم وبشأن رسوم التوثيق  

  
       وزير العدل

   ق ـوم التوثيـأن رسـيش 1964ة ــلسن 70ون رقم ـانـعلى الق اإلطـالعد ـبع
 ؛ 2006ة ـلسن 83ون رقم ـانــبالقالمعدل  والشهر

 ؛لدور المحاكم  إضافيبفرض رسم  1980لسنة  96على القانون رقم و
 ؛ 1980لسنة  111على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم و
 بفرض تنمية الموارد المالية للدولة ؛ 1984لسنة  147على القانون رقم و           
 ؛ 2001لسنة  148يل العقاري الصادر بالقانون رقم على قانون التموو  
على موافقة السيد الدكتور وزير المالية على الضوابط الواردة بمذكرة السيد و  

المؤرخة زير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق المستشار مساعد و
 ؛ 15/7/2006
 

 قرر:
  ( المادة األولى )

من  األولمن الباب  األولفي الفصل  فئات الرسم المقرر المنصوص عليهتحدد 
الشهر المعدل بالقانون رقم أن رسوم التوثيق وبش 1964لسنة  70القانون رقم 

 , على النحو التالي: 2006لسنة  83
ثيقها            عشرة جنيهات عن الورقة األولى من المحررات المطلوب تو -1

 خمسة جنيهات عن كل ورقة تالية.( اإلشهادات) و
مسة جنيهات خاد بتوكيل أو عزل من الوكالة , وإشهيهات عن كل عشرة جن -2

 يتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .عن كل ورقة تالية , و
ل من كل توكيهاد من إشهادات الحالة المدنية وخمسة عشر جنيها من كل إش -3

 70( ج) المرفق بالقانون رقم الواردة بالجدول حرف التوكيالت المتعلقة بها , و
 المشار إليه . 1964لسنة 

عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم , فيما عدا التصديق  -4
 على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .

األوراق األخرى و خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات -5
 عن كل ورقة من الصور الخطيةي يجوز الحصول على صورة منها , والت

المطلوب استخراجها من السجالت والمحررات  الملخصاتات ووالشهاد
 مرفقاتها .و
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أمور الزوجية خمسة عشر جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة في  -6
 نفقات األقارب مهما كان عدد أوراقها .وما يتعلق بها , و

 المحررات .ها عن كل تأشير بهوامش السجالت وخمسة عشر جني -7
شهادة  أوالفهارس الستخراج صورة الت وت للبحث في السجخمسة جنيها -8
) و ذلك عن كل اسم في كل سنة , , ( الكشف النظري  لإلطالعملخص  أو
إن كان الرسم بتعدد النواحي أو األقسام في المدة التي يشملها الكشف يتعدد هذا و

يبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب , لكـل ناحية فهرس مستقل , و
 ر السنة سنة كاملة . مع احتساب كسو

عشرة جنيهات لإلطالع ( الكشف النظري ) عن كل مادة يراد اإلطالع  -9
 مكاتب التوثيق و فروعها .في مكاتب الشهر ومأمورياتها , وعليها 

فروعها , لتوثيق قال الموثق خارج مكاتب التوثيق وثالثون جنيها عن انت -10
محررات العرفية , وذلك توقيعات في الالمحررات الرسمية أو للتصديق على ال

دد هذا الرسم بتعدد المحررات , ولو اتحد يتعخالف مصروفات االنتقال , و
إذا تعددت الموضوعان في محرر واحد وكان لكل منها آثار أصحاب الشأن , و

نصفه عن كل من الرسم االنتقال كامال عن أحدها وقانونية مستقلة , استحق 
 الباقي .

 التاريخ . إلثباتشير خمسة عشر جنيها عن كل تأ -11
 المطلوب ترجمته . األصلخمسة عشر جنيها عن كل ورقة من  -12
 جنيه واحد عن التأشير على كل ورقة بالدفاتر التجارية . -13
  عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة . -14

  ( المادة الثانية )
تحدد الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب األول من القانون 

 , المشار إليه على النحو التالي :  1964لسنة  70رقم 
 
 خمسة جنيهات إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه .  -1
    لم تجاوز ادت قيمة المحرر على مائة جنية وعشرة جنيهات إذا ز -2

 خمسمائة جنيه .
جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه و لم تجاوز خمسة عشر  -3

 ألف جنيه
ف جنيه و لم تجاوز ألفي جنيه , عشرون جنيها إذا زادت قيمة المحرر على أل -4
    ألف جنيها ـــيزاد خمسة جنيهات على كل زيادة تالية في قيمة المحرر مقدارهو

 أو كسورها .
يمكن تقديره , فإذا كان المحرر عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر ال  -5

حكما من أحكام اإلفالس أو ورقة من أوراق اإلجراءات يكون الرسم عشرين 
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إذا كان توكيال لمحام للمرافعة في القضايا أو عزله منه , يكون الرسم جنيها , و
 عشرة جنيهات .

 يتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .و          
 

  مادة الثالثة )( ال
تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب األول من القانون رقم 

و ذلك عن كل   -المشار إليه شاملة تكلفة األعمال المساحية  1964لسنة  70
تصرف في قطعة واحدة , أو في وحدة عقارية , أو قيد في صحيفة وحدة 

  عقارية , وفقا لما يلي :
  : Uالفضاء و ما في حكمها األراضيللعقارات المبنية و  بالنسبةU -أوال 

 متر مربع . 100خمسمائة جنيه حتى مسطح  -1
 متر مربع . 200ألف جنيه حتى مسطح  -2
 متر مربع . 300ألف و خمسمائة جنيه حتى مسطح  -3
  متر مربع . 300ألفا جنيه فيما يزيد على مسطح  -4

حراوية و األراضي البور بالنسبة لألراضي الزراعية و األراضي الصU –ثانيا 
  :  Uخارج كردون المدن و ما في حكمها

 خمسمائة جنيه حتى خمسة أفدنة . -1
 ألف جنيه حتى عشرة أفدنة . -2
  ألفا جنيه فيما يجاوز عشرة أفدنة . -3

يتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود و
  في صحيفة وحدة عقارية .

 ابعة )( المادة الر
 

من مبالغ لحساب جهات تشمل الرسوم المحددة في هذا القرار ما يتم تحصيله 
 وفقا ألحكام القوانين اآلتية :أخرى 

 
يفرض رسم إضافي لدور المحاكم , و قانون  1980لسنة  69القانون رقم 

 147, و القانون رقم  1980لسنة  111ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
رسم تنمية الموارد المالية للدولة , و ذلك إذ لم تجاوز قيمة  يفرض 1984لسنة 

 تلك المبالغ خمسة جنيهات .
 يورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التي حصلت لحسابها و          
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  ( المادة الخامسة )
 ال تستحق أي رسوم على اإلجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري
بالرهن الرسمي أو حق االمتياز تنفيذا لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 

  . 2001لسنة  148رقم 
  ( المادة السادسة )

 7/8/2006يعمل بها اعتبارا من ا القرار في الوقائع المصرية , وينشر هذ
 . 18/7/2006تحريرا في 

 
 
 
 وزير العدل             
  أبو الليل راشدالمستشار / محمود       
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )7/8/2006و يعمل به من  29/7/2006) في 169( نشر بالوقائع المصرية العدد ( 
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  وزارة المالية   
  2006لسنة  235قرار رقم 

 بقواعد حساب القيمة الرأسمالية للمعاشات القائمة 
 

 بصناديق التامين االجتماعي الخاص البديلة و المحولة
 

 لصندوق التامين االجتماعي العام للعاملين بقطاع األعمال العام و الخاص 
 

 خاص بديل في حالة اندماج منشأة لها نظام تامين اجتماعي 
 

 في منشأة خاضعة لنظام التأمين االجتماعي العام 
 

 وزير المالية 
 

لسنة  79انون رقم ـادر بالقـاعي الصـن االجتمـاميـانون التــعلى ق اإلطـالعد ـبع
 ؛ 1975

 
اعي ـالتامين االجتم أنظمـةان ــبش 1980ة ـلسن 64م ـون رقـانــو على الق 

 الخاص البديلة ؛
 

بتحديد الوزير  2005لسنــة  422رئيـس الجمهــوريــة رقـم  و على قـرار
 المختص بتنفيذ قانون التأمين االجتماعي ؛

 
يشـأن القواعد التي  1982لسنــة  510وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 

تتبـع في حـاالت االنتقال بين أنظمة التأمين االجتماعي الخاص البديلة و نظــام 
 ؛ 2005لسنة  2008معدل بالقرار رقم عي العام الالتأمين االجتما

 
بإصدار الالئحة التنفيذية  1985لسنة  52وعلى قرار وزير التأمينات رقم 

 ؛ 1980لسنة  64للقانون رقم 
 

  قــــــرر:
  ( المادة األولى )

في حالة اندماج منشاة لها نظام تأمين اجتماعي خاص بديل في منشاة أخرى 
ات اشـــن االجتماعي العام تتحدد القيمة الرأسمالية للمعتخضع لنظام التأمي

لصندوق التامين االجتماعي الخاص البديل و المحولة لصندوق المستحقة وفقا 
 التامين االجتماعي العام للعاملين بقطاع األعمال العام و الخاص وفقا لآلتي :
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من المعاشات يتم حساب القيمة الرأسمالية ( االحتياطي االكتواري ) لكل  -1
 إلىالقائمة التي كان يلتزم بها نظام الصندوق االجتماعي البديل و المحولة 

صندوق التأمين االجتماعي العام , على أساس القيمة االكتوارية للمعاشات 
المتوقع دفعها بعد التحويل بواسطة صندوق التأمين االجتماعي العام باستخدام 

 االكتوارير التالية : األسس
 . Ult.  52/49 Aل الحياة : معدالت جدول الحياة البريطانيجدو  -
 % ) في السنة .7معدل الفائدة : (  -
 . (age nearest birthday ) تعريف السن : السن األقرب في تاريخ التحويل -

 
المحولة بواقع مجموع القيم الالكتوارية للمعاشات  الرأسماليةتحسب القيمة  -2

 القائمة كما يلي :
 

 :  بالنسبة ألصحاب المعاشات القائمة)  ( أ
 

ة االكتوارية لدفعة ـالقيم أسـاساش على ــل معـب القيمة الرأسمالية لكـتحس
 whole life ( annuity )تدفع مدى الحياة لصاحب المعاش شهرية للمعاش

على حياة المستحقين عنه بعد وفاته تبعا للسن األقرب في تاريخ التحويل 
وجة و أصغر األوالد ( إن وجد ) و متزايدة زيادة دورية وفقا لكل من الز

 للقواعد المحددة في الئحة النظام البديل . 
 

 :  معالين ) أو أراملبالنسبة للمعاشات القائمة للمستحقين ( ( ب ) 
 : القائمة األراملبالنسبة لمعاشات 

 
ة لدفعة تحسب القيمة الرأسمالية لكل معاش على أساس القيمة االكتواري

شهرية للمعاش تدفع مدى الحياة للمستحقة في المعاش وفقا لقيمتها الشهرية 
وتبعا للسن األقرب للمستحقة في المعاش في تاريخ التحويل , و متزايدة 

 زيادة دورية وفقا للقواعد المحددة في الئحة النظام البديل .
 

 : اث )بالنسبة للمعاشات القائمة لأليتام المعالين ( ذكور أو إن
تحسب القيمة الرأسمالية على أساس القيمة االكتوارية لدفعة شهرية للمعاش 
تدفع للمستحق في المعاش وفقا لقيمتها الشهرية عند التحويل و تبعا للسن 
األقرب ألصغر مستحق في المعاش في تاريخ التحويل و تبعا لقواعد 

ا للقواعد استحقاق صرف المعاش و متزايدة زيادة دورية , و ذلك وفق
 المحددة في الئحة النظام البديل .

ويعامل أي من الوالدين المستحقين في معاشات قائمة ( إن وجد ) معاملة 
 .الزوجة 
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  ( المادة الثانية )
صندوق التامين االجتماعي للعاملين  إلى األولىبالمادة  إليهاتؤول المبالغ المشار 

لصندوق بصرف المعاشات المستحقة العام و الخاص , و يقوم ا األعمالبقطاع 
الشهر التالي لصدور  أولالبديل اعتبارا من جتماعي الخاص وفقا لنظام التأمين اال

 قرار وزير المالية بتصفية صندوق التأمين االجتماعي الخاص البديل .
 

  ( المادة الثالثة )
 ا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من تاريخ صدوره .ذينشر ه

 30/4/2006در في ص
 
 وزير المالية 
 د. يوسف بطرس غالي              

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعمل به من تاريخ  و 30/7/2006) في  170( نشر بالوقائع المصرية العدد (

 صدوره )
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 وزارة المالية 
  2006لسنة  343قرار رقم 

  1988لسنة  74بتعديل بعض إحكام قرار وزير التأمينات رقم 
 بشأن التأمين على عمال المقاوالت و المحاجر و المالحات 

 
 وزير المالية

لسنة  79على قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  اإلطالعبعد 
 ؛  1975

بتحديد الوزير المختص  2005لسنة  422مهورية رقم وعلى قرار رئيس الج
 بتنفيذ قانون التأمين االجتماعي ؛

 وإجراءاتفي شأن قواعد  1977لسنة  208وعلى قرار وزير التأمينات رقم 
التامين  أجهزةالتي يتعين على  واإلجراءاتوتحصيل االشتراكات  أداء

 ؛  إتباعهااالجتماعي 
القرار  أحكامبتعديل بعض  2002لسنة  74 رقم التأميناتعلى قرار وزير و

 والمحاجران التأمين على عمال المقاوالت بش 1988لسنة  74الوزاري رقم 
 المالحات ؛و
 على المذكرة المعروضة علينا من اللجنة الدائمة للتشريع التأميني ؛و
 

 قـــرر
 ( المادة األولى )

 إليهالمشار  1988سنة ل 74) من القرار الوزاري رقم 16يستبدل بنص المادة (
 , النص اآلتي :

إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات  -16مادة 
) من المادة السابقة التزمت الجهة 5و3و1ام (ــالمنصوص عليها في البنود أرق

)  3دول رقم ( ـددة بالجــالمح األجــورب ــنس أســاسات على ــبأداء االشتراك
فتلتزم الجهة )  2المرفق , أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في البند ( 

لسنة  208باالشتراك عن هذه العمالة نمطيا وفقا ألحكام القرار الوزاري رقم 
 المشار إليه .  1977

 
 ( المادة الثانية ) 

 اريخ صدوره .ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا من ت
 .7/6/2006صدر في 

 وزير المالية 
 د. يوسف بطرس غالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يعمل به من تاريخ  30/7/2006) في 170(نشر بالوقائع المصرية العدد (

 صدوره)
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 وزارة المالية
  2006لسنة  404قرار رقم 

 بشأن أجر االشتراك في قانون التأمين االجتماعي
 

 وزير المالية
لسنة  79بعد اإلطالع علي قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

، وعلي قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر  1975
 ، 1975لسنة  90بالقانون رقم 

 بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة ،  2006لسنة  85وعلي القانون رقم 
بتحديد الوزير  2005لسنة  422وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

 قانون التأمين االجتماعي ، ذالمختص بتنفي
بزيادة  2006لسنة  160وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

بشأن أجر االشتراك  1992لسنة  53وزير التأمينات رقم المعاشات وعلي قرار 
 . 1975لسنة  79المتغير في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 
بشأن  2004لسنة  36وعلي قرار وزير التأمينات والشئون االجتماعية رقم 

ي حساب التكلفة التي تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم العالوات الخاصة إل
 أجر االشتراك األساسي وفقاً للتكلفة الفعلية ،

 كرة لجنة الشئون القانونية المعروضة علينا ،ذوعلي م
 

 قــــــــرر :
تعتبر العالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع  – 1مادة 

جر المشار إليه عنصراً من عناصر أ 2006لسنة  85األعمال العام بالقانون رقم 
 . 1/7/2006لك اعتبارا من ذاالشتراك المتغير و

المشار  2006لسنة  85تضم العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  – 2مادة 
لك بما ال ذ، و 2011إليه إلي أجر االشتراك األساسي اعتبارا من أول يوليو 

ر ا الحد يعتبذا األجر في تاريخ الضم ، وما زاد علي هذيجاوز الحد األقصى له
 جزءاً من أجر االشتراك المتغير .

يراعي في العالوة التي تم إضافتها إلي أجر االشتراك األساسي عند  – 3مادة 
تحديد أجر تسوية معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق في حاالت 

 بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ما يلي :
ية المعاش بمتوسط األجور التي أديت في الحاالت التي يتحدد فيها أجر تسو - 1

علي أساسها االشتراكات تضاف العالوة إلي أجور فترة المتوسط السابقة 
 علي إضافة العالوة إلي أجر االشتراك األساسي .

 في الحاالت التي يتحدد فيها أجر تسوية المعاش علي أساس أجر االشتراك - 2
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ليه وبما ال يجاوز الحد األقصى األخير تتم التسوية علي أساس األجر المشار إ
ا الحكم علي الحاالت التي يتحدد فيها أجر تسوية ذألجر االشتراك ويسري ه

 المعاش علي أساس أجر االشتراك األخير مضافاً إليه عالوة أو أكثر .
في الحاالت التي يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير األجر المنصوص عليه  - 3

) تضاف إلي أجر التسوية العالوة التي تم إضافتها ألجر 2،  1في البندين (
 االشتراك األساسي وبما ال يجاوز الحد األقصى ألجر االشتراك .

يجة إصابة ) في شأن حاالت انتهاء الخدمة نت3،  2ويسري حكم البندين ( 
لك في حالة تسوية المعاش وفقاً ذبكادرات خاصة و ينملمعاللعمل بالنسبة 

 للقوانين الخاصة بها .
) أال تزيد قيمة العالوة التي يتم إضافتها 3،  1ويراعي في تطبيق البندين ( 

 جنيهاً شهرياً . 25علي 
 يراعي أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العالوةوفي جميع األحوال  

 . خدمته انتهاءالخاصة في تاريخ 
تدخل العالوة التي تم إضافتها ألجر االشتراك األساسي ضمن فترة  – 4مادة 

المتوسط الشهري لألجور التي أديت علي أساسها االشتراكات اعتبارا من تاريخ 
 لك في تحديد الحقوق اآلتية :ذإضافتها لألجر المشار إليه ، و

 المعاش المبكر .
) من قانون 28،  27،  26عة الواحدة المستحق وفقاً للمواد أرقام (تعويض الدف

) من قانون التقاعد والتأمين 99التأمين االجتماعي المشار إليه والمادة رقم (
 والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .

لك بمراعاة استبعاد العالوة من أجر حساب المكافأة عن المدة ذالمكافأة ، و
ا لم يكن ذ) من قانون التأمين االجتماعي المشار إليه إ34اً للمادة (المحسوبة وفق

 أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العالوة .
 معاش العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .

 تعويض العجز نتيجة إصابة عمل .
 التعويض اإلضافي .

) 3ص عليها في المادة (ه المادة علي حاالت االستحقاق المنصوذكما يسري حكم ه
 ا لم يكن المؤمن عليه مشتركاً عن العالوة الخاصة في تاريخ انتهاء خدمته.ذإ

تتحدد التكلفة التي تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم العالوة الخاصة  – 5مادة 
المشار إليها إلي أجر االشتراك األساسي وفقاً للقواعد واألحكام الواردة بالقرار 

 المشار إليه . 2004لسنة  36رقم الوزاري 
ا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من ذينشر ه – 6مادة 

 . 29/6/2006صدر في  1/7/2006
 وزير المالية 
 د.يوسف بطرس غالي 

 )1/7/2006ويعمل به من  9/9/2006في  205(نشر بالوقائع المصرية العدد 
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 وزارة المالية 
 2006لسنة  425قرار رقم 

 بتنظيم إجراءات اإلقرار الجمركي 
 المسافرين منهاللقادمين إلى البالد و

 
 وزير المالية 

 
 1963لسنة  66ارك الصادر بالقانون رقم ـانون الجمـد اإلطالع على قـبع     

  ؛
 186ون رقم ـانــادر بالقـة الصــاءات الجمركيـم اإلعفـون تنظيــانــعلى قو

 و الئحته التنفيذية ؛ 1986لسنة 
 
 2002لسنة  80ادر بالقانون رقم ـل األموال الصـة غسـعلى قانون مكافحو
 الئحته التنفيذية ؛و
 

الجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون ك المركزي وــانون البنــوعلى ق
 ؛ 2003لسنة  88رقم 
 
 

  رر:ـق
  (المادة األولى )

م اإلقرار الجمركي ــا بتقديــن منهــافريــالد و المســادمون إلى البــزم القـيلت
رفق نموذجه بهذا القرار بعد استيفاء بياناته بخط واضح و اعتماد أي ـالم
ر شخصيا , مع ـه من المقـع عليـالتوقيديل أو شطب بتوقيع مدير الحركة وتع

 . اإلجراءات الواردة في المواد التاليةمراعاة األحكام و
 

 
  ( المادة الثانية )

وا ــا أن يصطحبــن منهـــافريــالد أو المســـن إلى البــادميـــر على القــيحظ
 أوراق نقد مصرية تزيد على خمسة أالف جنيه مصري . 

 
  ( المادة الثالثة )
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رار ــاح في اإلقــا باإلفصــافرون منهـالد أو المســون إلى البــادمــزم القــيلت
د ـهم عنـــون في صحبتــد األجنبي الذي يكــدار النقـــفق عن مقرــالم

 روج إذا جاوز عشرة أالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها . ـول أو الخـــالدخ
 
 

  ( المادة الرابعة )
ة المحددة ــاوز الحدود النقديـــد األجنبي التي تتجــات إقرارات النقــتثبت بيان

ل اإلقرارات ــل في سجــة أو يوم عمـــل وردياء كـــا عقب انتهـــقانون
ة . ــابعـاسب اآللي للمتــات على الحــل هذه البيانــم تسجيـة على أن يتــالنقدي

ا ــذلك وفقل األموال وـغسة ـافحـدة منها إلى وحدة مكـل صورة معتمـــترسو
 اق عليها مع الوحدة .ـم االتفـتـلإلجراءات التي ي

 
 

  ( المادة الخامسة )
ة ــدة سنــرار لمــادة األولى من هذا القــا للمــتحفظ اإلقرارات التي تقدم طبق

 ثم تحال إلى إدارة حفظ البيانات لالحتفاظ بها لمدة سنتين آخرين .
 
 

  ( المادة السادسة )
شركات بهذا القرار على شركات الطيران وتوزع نماذج اإلقرارات المرفقة 

ا على ــق البري لتوزيعهـل بالطريــات النقـشركة وـالبحري الحةـالم
 ن إلى البالد أو المسافرين منها .ـادميــالق
 
 

  ( المادة السابعة )
ة ـة ما يكون بصحبـر قيمـة الورود في تقديـيسترشد بقائمة أسعار السلع شائع

 الجمركية المقررة .  اإلعفاءاتالراكب خارج نطاق 
 
 

  ة )( المادة الثامن
افذ ـل المنـة في مداخـاألجنبية وـة العربيـة باللغـع الفتات واضحـن وضـيتعي

 الجمركية للركاب للتنبيه بضرورة االلتزام بهذه اإلجراءات . 
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  ( المادة التاسعة ) 
ه ــالتوجيفالة أكبر قدر ممكن من التيسير ويكون تنفيذ هذا القرار بمراعاة ك

ن ـواطنيـا من المـن منهـافريـن إلى البالد أو المسـادميـل مع القـامـن التعـحسو
 بما ال يؤثر على النشاط السياحي .واألجانب و

 
 

  ( المادة العاشرة )
  2006يعمل به من أول أغسطس ا القرار في الوقائع المصرية , وينشر هذ

  19/7/2006صدر في 
 
 
 وزير المالية 
 د. يوسف بطرس غالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ــل بـمــو يع 29/7/2006) في 169ة العدد (ـريــع المصـائــر بالوقــ(نش
 )1/8/2006من 
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 ية لقانون ضريبة الدمغةذالالئحة التنفي
 1980لسنة  111الصادر بالقانون 

 وزارة المالية
 2006لسنة  525قرار رقم 

 ية لقانون ضريبة الدمغةذبإصدار الالئحة التنفي
 1980لسنة  111الصادر بالقانون رقم 

 وزير المالية 
 1980ة لسن 111بعد اإلطالع علي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 

ية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار نائب رئيس ذوعلي الالئحة التنفي
 ، 1980لسنة  414الوزراء للشئون المالية واالقتصادية رقم 

 ، 2005لسنة  91وعلي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 
زير المالية ية لقانون الضريبة علي الدخل الصادرة بقرار وذوعلي الالئحة التنفي

 ، 2005لسنة  991رقم 
 قــــــــــرر :

 (المادة األولي)
 ية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه المرفقة .ذيعمل بالالئحة التنفي

 (المادة الثانية)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في الالئحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة 

 ية دون غيره .والكتب الدورية التي يصدرها وزير المال
 (المادة الثالثة)

ية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ذتلغي الالئحة التنفي
، كما يلغي كل ما يخالف  1980لسنة  414للشئون المالية واالقتصادية رقم 

 الالئحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها .
 (المادة الرابعة)

 ائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .ا القرار في الوقذينشر ه
 

 10/9/2006صدر في 
 وزير المالية 

 
 غالي بطرس د. يوسف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعمل به من  17/9/2006(تابع) في  212(نشر بالوقائع المصرية العدد 

18/9/2006. ( 
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 (الفصل األول)
 أحكام عامة

تتحدد المأمورية المختصة في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة  – 1مادة 
 المشار إليه ، علي النحو اآلتي :

بالنسبة الشتراك التليفون والتلكس في كافة المحافظات : المأمورية التي  ) أ(
 دائرة اختصاصها الجغرافي .يقع السنترال في 

بالنسبة لتوريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهالكها : المأمورية  ) ب(
التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي مركز الجهة الملتزمة باإلخطار 

 الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز  بتوريد المياه والكهرباء والغاز أو التي تنتج
صاريح والرخص اإلدارية : المأمورية التي يقع في دائرة بالنسبة للت (جـ)

التي تصدر التصريح أو اختصاصها الجغرافي اإلدارة الحسابية للجهة 
 الرخصة ، كأقسام المرور ووحدات الترخيص بمجالس المدن واألحياء .

بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري : المأمورية التي يقع مكتب الشهر العقاري  (د)
 ة اختصاصها الجغرافي .في دائر

بالنسبة لممولي ضريبة الدخل : المأمورية التي يتعامل معها المركز  (هـ)
الرئيسي للممول ويقدم إليها إقراره الضريبي عن نشاطه التجاري أو 

ا كان الممول ممن ذلك مركز كبار الممولين إذالصناعي أو المهني ، وك
 تقرر أو يتقرر تعاملة مع المركز.

ة وجود فرع أو أكثر للممول فإن فحص الفرع يتم بالمأمورية التي وفي حال
تقع الفروع في دائرة اختصاصها الجغرافي ، علي أن تتم المحاسبة والربط 

 في المأمورية التي يتعامل معها المركز الرئيسي .
بالنسبة إلي مكاتب التمثيل والمكاتب العلمية واإلقليمية بأنواعها وأي من  (و)

التي ال تهدف إلي الربح : مأمورية ضرائب الشركات المساهمة المنشآت 
بالقاهرة واإلسكندرية التي يقع المكتب أو المنشأة في دائرة اختصاصها 

 الجغرافي .
بالنسبة إلي الوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من األشخاص  (ز)

ة االعتبارية العامة : مأمورية  ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومي
بالقاهرة واألسكندرية التي تقع الوزارة أو المصلحة أو الشخص االعتباري 

 في دائرة اختصاصها الجغرافي .
شعب الدمغة بالمأموريات بالمحافظات عدا محافظتي القاهرة واألسكندرية  (ح)

لك بالنسبة إلي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ذ، و
المنشآت الفردية ودور النشر واإلعالن وشركات األموال واألشخاص و

والسينما والمالهي والمسارح واألندية الرياضية واالجتماعية وغيرها من 
الجهات الخاضعة لقانون ضريبة الدمغة ، وال تسري عليها أحكام البنود 

 السابقة ، والتي يقع مركزها الرئيسي في دائرة اختصاصها الجغرافي .
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ا كان الممول ممسكاً ذعدم االعتداد بقيم المحررات إ ال يجوز للمصلحة - 2مادة 
ا ثبت للمصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد ذبالدفاتر والسجالت المنتظمة إال إ

 ه الحالة علي المصلحة .ذه الدفاتر والسجالت ، ويقع عبء اإلثبات في هذبه
ير يكون فحص الممولين سنوياً من خالل عينة يصدر بقواعد ومعاي - 3مادة 

تحديدها قرار من وزير المالية بناء علي عرض رئيس المصلحة ، وتلتزم 
المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول 

فحص ضريبة دمغة) بالتاريخ المحدد للفحص والمدة  1ج رقم (ذعلي النمو
 التقديرية له قبل عشرة أيام علي األقل من تاريخ بدء الفحص .

في جميع األحوال ، ال يجوز للمصلحة إعادة اإلطالع أو المعاينة عن  - 4مادة 
ا توافرت لها أسباب جدية أو تكشفت حقائق جوهرية تستوجب ذات الفترة إال إذ

 إعادة الفحص.
يكون طلب المأمورية اإلطالع علي المحررات والمستندات والوثائق  ـ 5مادة 

اينة بموجب إخطار موصي عليه مصحوباً والدفاتر والسجالت أو إجراء المع
 /ف/دمغة) .2ج رقم (ذبعلم الوصول علي النمو

يكون تحرير مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة  - 6مادة 
/ ف / دمغة) ،  3ج رقم (ذ) من القانون لمحاضر اإلطالع علي النمو18(

اءات وما أسفر ويجب أن يثبت في المحضر ما قام به مأمور الضبط من إجر
 عنه اإلطالع علي الدفاتر والسجالت من مخالفات .

أو تقدير دين التي تري فيها المصلحة تقدير التعامل  في األحوال - 7مادة 
) من القانون ، تتولي مأمورية الضرائب 10) و (6الضريبة ، طبقاً للمادتين (

مصحوباً بعلم  المختصة إجراء التقدير وإخطار الممول به ، بكتاب موصي عليه
/ ض / دمغة) ، علي أن يتضمن  19ج رقم (ذلك علي النموذالوصول ، و

 ا التقدير .ذج وعاء الضريبة وأسس هذالنمو
يوماً من تاريخ تسلمه لإلخطار يصبح الربط  30ا لم يتظلم الممول خالل ذفإ

ة ه الحالة تتم المطالبة بالضريبذنهائياً وتصبح الضريبة واجبة األداء ، وفي ه
،  ن/ س / دمغة) بالنسبة لألشخاص الطبيعي 4ج رقم (ذومقابل التأخير علي نمو

 / س / دمغة) بالنسبة لألشخاص االعتبارية . 5ج رقم (ذوالنمو
في حالة تظلم الممول من تقدير قيمة التعامل أو تقدير دين الضريبة ،  - 8مادة 

حة ، يجوز للمأمورية ه الالئذ) من ه7خالل الميعاد المنصوص عليه في المادة (
المختصة بناء علي طلب الممول بحث التظلم من إخطار المأمورية بشأن تحديد 
أو تقدير الضريبة ، بشرط إثبات ما يتم مناقشته في محضر يؤيد بالمستندات 

وعلي أن تتم مناقشة وإثبات جميع بنود الخالف  المقدمة من الممول والمأمورية 
 لك المحضر .ذالممول في وأوجه الدفاع التي يقدمها 

وفي حالة االتفاق يوقع محضر المناقشة من الممول ورئيس المأمورية بما تم 
 االتفاق عليه ، أما في حالة عدم االتفاق أو عدم المناقشة يحال التظلم ومحضر



 59 

لك ، ذالمناقشة ، بحسب األحوال ، إلي لجنة الطعن المختصة ، ويخطر الممول ب
 للممول الحصول علي نسخة من محضر المناقشة . وفي جميع األحوال يحق

وعلي الممول سداد الضريبة وفقاً لما اتفق عليه مع المصلحة أو وفقاً لقرار لجنة 
 الطعن .

مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الممول أو علي  - 9مادة 
لتقادم صاحب الشأن تصحيح الربط النهائي لضريبة الدمغة قبل اكتمال مدة ا

 ) من القانون في الحاالت اآلتية :26المنصوص عليها في المادة (
 ربط الضريبة علي شخص غير خاضع لها . (أ)

 ربط الضريبة علي وعاء غير خاضع لها أو معفي منها قانوناً . (ب)
 عدم تطبيق اإلعفاءات المقررة قانوناً . (جـ)
 الخطأ في تطبيق سعر الضريبة . (د)

 نوع ضريبة الدمغة التي ربطت علي الممول . الخطأ في (هـ)
 ات اإليراد أكثر من مرة .ذات الضريبة علي ذربط  (و)
 ا وقع خطأ مادي في الربط  .ذإ (ز)
كشف فيها لمصلحة الضرائب أو يحصل فيها الممول أو صاحب تأية حالة ت (ح)

 بط صحة الر الشأن علي مستندات أو أوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلي عدم
 ا تضمن الربط مخالفة جوهرية لحكم قضائي واجب التطبيق .ذإ (ط)

وتتولي لجنة إعادة النظر في الربط النهائي المنصوص عليها في قانون 
الضريبة علي الدخل المشار إليه دراسة الملفات في الحاالت المشار إليها ، 

 وإصدار توصيتها فيها .
اً إال بعد موافقة رئيس ذالربط ناف وفي جميع األحوال ، ال يكون قرار تصحيح

 المصلحة عليه .
 (الفصل الثاني)

 طرق أداء وتحصيل الضريبة
ج المدموغة مقدماً التي ذيصدر رئيس المصلحة قراراً بتحديد النما  - 10مادة 

ج وثمنه ، ذيانات كل نموا القرار بذتستخدم في أداء الضريبة ، ويجب أن يتضمن ه
 ج .ذن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد النموا الثمذعلي أال يجاوز ه

وعلي رئيس المصلحة تحديد فئات طوابع الدمغة التي تستعمل في أداء الضريبة 
 ي يغطي احتياجات االستعمال .ذعلي الوجه ال

يكون إلغاء طابع الدمغة بعد لصقه بكتابة إسم الملغي ومكان التحرير  - 11مادة 
لكوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيته إلي وتاريخه بحبر ثابت أو با

الورق الملصق عليه ، كما يجوز اإللغاء  بوضع خاتم تاريخي باسم الملغي مشرب 
بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه علي الطابع وبعضه علي الورق 

 الملصق عليه الطابع .
كر ذاء بإحدى الصورتين سالفتي الا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم اإللغذوإ

 بالنسبة لكل طابع .
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) من القانون ، ومع عدم 15في تطبيق حكم البند (هـ) من المادة ( - 12مادة 
ه الالئحة ، يجوز أداء ضريبة ذاإلخالل بما ورد في شأنه نص خاص في ه

 الدمغة بالطرق التالية:
 اإلخطار :U ) أ(

صاحبة الشأن إلي مأمورية  يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة
الضرائب المختصة مبيناً به جميع األوعية الخاضعة للضريبة والمدة 
المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانات واإليضاحات التي تطلبها 
المأمورية ويتم سداد الضريبة نقداً أو بشيكات ، وتحتفظ المأمورية بنسخة 

لسداد ، وتسلم النسخة األخرى من اإلخطار مرفقاً بها صورة إيصال ا
 لك اإليصال .ذلصاحب الشأن مع أصل 

 التأشير :U ) ب(
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلي مأمورية الضرائب 
المختصة لتحديد دين الضريبة المستحقة ، وبعد أداء صاحب الشأن 

ال رقم وبما أنها أديت بإيص Uالمأمورية علي المحرر بقيمتهاUللضريبة تؤشر 
ا ذه الطريقة إال إذ.......... بتاريخ ................... وال تؤدي الضريبة به

 تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات .
 آالت التخليص :U (جـ)

ه الطريقة بترخيص من اإلدارة المركزية لشئون ذويكون أداء الضريبة به
مغة الدمغة ورسم التنمية ، ويصدر رئيس اإلدارة المركزية لشئون الد

ورسم التنمية قراراً بتحديد المأموريات التي يعهد إليها بعملية إضافة 
 المبالغ إلي آالت التخليص.

لك إلي المأمورية ذوعلي راغب األداء بآلة التخليص أن يقدم طلباً ب
 المختصة مبيناً به نوع اآللة التي يريد استعمالها .
زية لشئون الدمغة ورسم وعلي المأمورية إحالة الطلب إلي اإلدارة المرك

ا وافقت اإلدارة علي الطلب ، يجب تقديم ذالتنمية مشفوعاً برأيها فيه . فإ
 اآللة المراد استعمالها للتحقق من سالمتها ميكانيكياً .

ا تحققت المأمورية من سالمتها ، يصدر الترخيص من ثالث نسخ تسلم ذفإ
ية بالملف المخصص لكل إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع النسخة الثان

آلة باإلدارة ، وترسل النسخة الثالثة إلي مأمورية الضرائب المختصة 
إليداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية . ويضم ملف كل آلة 
تخليص بيانات عن نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها ، 

دات المتعلقة ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستن
 باستعماالت اآللة .

وعلي المرخص له باستعمال اآللة ، كلما رغب في إضافة مبلغ جديد ، أن 
لك وبعد تحقق المأمورية من سالمة ذيقدم إلي المأمورية المختصة طلباً ب
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خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم اآللة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد ، 
 غط الرصاص ثم تسلمها إلي صاحب الشأن .ثم تختم اآللة بالخاتم ضا

 ين لديهم حسابات بالبنوك :ذالتحويالت البنكية للممولين الU (د)
ه البنوك والربط ذويراعي إخطار المصلحة بإشعار إضافة باالتفاق مع ه
 علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في اإلخطار .

 كية :ذالكروت الU (هـ)
الممول أو الجهة ، علي أن يتم تسليم القيمة  وتستخدم في إدراج مدفوعات

لمندوب المصلحة أو بتوفير القاريء وبرنامج التحويل المالي لدي الجهة 
 لك .ذأو الممول ،وأن يتم السداد من خالله ثم تفريغ محتوياته بعد 

استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها U ) و(
  Uها :ذلسماح للممول بالسداد لدي منافالمصلحة علي ا

 كي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة ذويتم إدراج التعامل علي الكارت ال
لكل مدة طبقاً ألحكام القانون ، وتخطر المصلحة من خالل شبكة 

بقراءة محتويات الكارت للمطابقة  المعلومات بالسداد فورياً ، ويقوم الممول
داء المنصوص عليها في البنود (د) و (هـ) و ويجب الستخدام وسائل األ

 (و) االتفاق بين وزارة المالية والجهات المشار إليها .
 (الفصل الثالث)

 قواعد حساب الضريبة ، ومواعيد توريدها
العقود التي تخضع لضريبة دمغة معينة نوعية أو نسبية ال يحصل  - 13مادة 

 ه الضريبة وحدها .ذعنها إال ه
دي الضريبة علي أقساط ومقابل التأمين ، المنصوص عليها في تؤ - 14مادة 

) من القانون شهرياً في موعد 50) من المادة (3) و (2) و(1البنود أرقام (
لك علي ذغايته الخمسة عشر يوماً األولي من الشهر التالي لتحصيلها ، و

 / خ / دمغة) .6ج رقم (ذالنمو
تؤدي الضريبة علي إجمالي أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها  - 15مادة 

) من القانون سنوياً في موعد غايته نهاية شهر 50) من المادة (4في البند (
 / خ / دمغة) .7ج رقم (ذلك علي النموذفبراير من كل سنة ، و

) من القانون تشمل األرصدة المجمعة 57في تطبيق حكم المادة ( - 16مادة 
سهيالت االئتمانية والقروض والسلف ما تقدمه البنوك في صور مشاركات أو للت

مضاربات أو مرابحات أو غيرها من صور التمويل ، أياً كانت مسمياتها ، 
لألشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات األشخاص بما فيها شركات 

ال عام أو الواقع وشركات األموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعم
قطاع خاص ، والهيئات العامة االقتصادية والجمعيات التعاونية والجهات 

 المحلية األخرى والهيئات والجهات والفروع األجنبية .
تحدد أرصدة التسهيالت االئتمانية والقروض والسلف الخاضعة  - 17مادة 

حة للمقترضين ) من القانون بإجمالي المبالغ الممنو57للضريبة طبقاً لحكم المادة (
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والمقيدة علي حساباتهم في نهاية كل ربع سنة ميالدية دون المبالغ التي لم تستعمل 
 من حدود التسهيالت االئتمانية والقروض والسلف المصرح بها لهم . 

يحدد الرصيد المجمع في نهاية كل فترة بالرصيد القائم في أول الفترة  - 18مادة 
نية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في الفترة مضافاً إليه التسهيالت االئتما

م خ 8ج رقم (ذلك علي النموذات الفترة ، وذالتالية مخصوماً منها ما تم سداده في 
 / دمغة) .

والسلف للعمالء والبنوك علي  االئتمانيةوتشمل أرصدة القروض والتسهيالت 
 األخص ما يأتي :

لتجارية التي يعاد خصمها لدي أوراق تجارية مخصومة وال تشمل األوراق ا ) أ(
 البنك المركزي أو البنوك األخرى المحلية كالتزام عرضي .

 مستندات خارجية مخصومة . ) ب(
 (جـ) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة .

 أرصدة جميع أنواع القروض والحسابات المدينة . ) د(
 مباشرة .نية المحررة ألمر البنك ذالسندات اإل (هـ)

 األوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة ولم تدفع . ) و(
 األرصدة المدينة بحسابات ودائع العمالء ، والعوائد أو الفوائد المجنبة . ) ز(
 ه القروض شكل إعتمادات بالحساباتذت هذقروض البنوك ، سواء اتخ ) ح(

 ية .نذات أجل ثابت أو شكل سندات إذالجارية أو كانت في صورة قروض 
ا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيالت االئتمانية ذإ - 19مادة 

والقروض والسلف في نهاية كل فترة ال يجوز بأي حال خصمها من مجموع 
مخصص القروض والعوائد المجنبة رصدة المجمعة ، كما ال يجوز خصم األ

األرصدة والخصم غير المكتسب لألوراق التجارية المخصومة من مجموع 
 المجمعة .

ال تستحق ضريبة دمغة نسبية علي الفوائد أو العوائد المهمشة التي ال  - 20مادة 
 يتم تعليتها علي التسهيالت االئتمانية والقروض والسلف للعمالء والبنوك .

تستحق ضريبة دمغة نسبية فقط علي ما يتم استخدامه خصماً علي  - 21مادة 
والمقيدة علي حساباتهم دون المبالغ التي لم تستعمل  الحسابات المدينة للمقترضين

 . ) Credit Cardsمن حدود االئتمان المقررة لبطاقات االئتمان (
) Debit Cardsال  تستحق ضريبة دمغة علي بطاقات الخصم ( - 22مادة 

والتي يتم استخدامها علي الحسابات الدائنة للعمالء أو بطاقات القيمة المخزونة 
)Stored – Value Cardsكية (ذ) مثل البطاقات الSmart Cards. ( 

، ال تستحق ضريبة دمغة نسبية علي االلتزامات العرضية واالرتباطات  - 23مادة 
 وتشمل علي األخص :

 ارتباطات غير قابلة لإللغاء عن قروض . ) أ(
 خطابات الضمان . ) ب(

 اإلعتمادات المستندية (استيراد وتصدير) .  (جـ)
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 بولة عن تسهيالت موردين .األوراق المق (د)
 الكمبياالت المعاد خصمها . (هـ)

 عقود الصرف اآلجلة . ) و(
 عقود مبادلة العمالت . ) ز(
 عقود الخيارات . ) ح(
 عقود سعر العائد . ) ط(
 التزامات عرضية محتملة أخري . ) ي(

) من القانون جميع 60في تطبيق حكم المادة (بأجر اإلعالن  يقصد - 24مادة 
 اإلعالن أو الجهة المعلنة بحسب األحوال . المبالغ المدفوعة إلي وكالة

صاحب اإلعالن في تشغيل وإقامة التي يتكبدها  Uبتكلفة اإلعالن المبالغويقصد 
 وإعداد اإلعالن داخلياً ثم نشره .

ال يدخل ضمن وعاء ضريبة الدمغة علي اإلعالنات ، ضريبة  - 25مادة 
 المبيعات السابق سدادها علي أجر أو تكلفة اإلعالن .

) من القانون ، 60) من المادة  (4) و(3في تطبيق حكمي البندين ( - 26مادة 
 تشمل تكلفة اإلعالن ما يأتي :

 أثمان خامات ومواد التغليف واألدوات المكتبية والكتب وأحبار الطباعة . ) أ(
 أجور الفنانين والعمالة المباشرة . ) ب(

 مقابل تأجير المعدات . (جـ)
 نتقال .تكاليف النقل ومصرفات اال (د)

 مصروفات الطبع والبروفات والدعاية واالستقبال . (هـ)
 مقابل النشر . ) و(

تستحق ضريبة دمغة نسبية علي أجور اإلعالنات التي تبثها القنوات  - 27مادة 
الفضائية ويتحملها صاحب اإلعالن المقيم في مصر ، كما تستحق علي أجور 

ها في الصحف والمجالت اإلعالنات التي تطبق في المناطق الحرة ويتم نشر
 والتقاويم السنوية .

كل جهة تقوم U) من القانون ، تلتزم 61في تطبيق حكم المادة ( - 28مادة 
أن تخطر مصلحة الضرائب عن اإلعالنات التي يتم عرضها أو Uباإلعالن 

ته ، والضريبة المستحقة اعتها أو نشرها موضحاً بها طبيعة اإلعالن ، وقيمذإ
بسجل بأسماء من تم اإلعالن لمصلحتهم علي أن يتضمن  عليه ، وأن تحتفظ

 السجل البيانات اآلتية :
 نص اإلعالن . ) أ(
 وصف اإلعالن وشكله . ) ب(

 اعة .ذمدة العرض أو اإل (جـ)
 اعة أو العرض .ذأجر النشر أو اإل (د)

 األماكن التي توضع بها . (هـ)
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) من 61يجب أن يتضمن اإلخطار المنصوص عليه في المادة ( - 29مادة 
 القانون البيانات اآلتية :

 إسم صاحب اإلعالن وعنوانه أو عنوان الشركة التي تم اإلعالن لصالحها  (أ)
 تاريخ نشر اإلعالن . (ب)
 اعة أو النشر .ذأجر العرض أو اإل (جـ)
) 60) من المادة (4) ، (3لك بالنسبة للبندين (ذتكلفة اإلعالن ومدته ، و (د)

 من القانون .
يد الجهة التي تقوم باإلعالن للضريبة لصالح األشخاص الطبيعيين تورويكون 

 / خ / دمغة) .9ج رقم (ذلك علي النموذإلي مأمورية الضرائب المختصة ، و
يلتزم أصحاب اإلعالنات من األشخاص االعتبارية بتوريد الضريبة  - 30مادة 

دمغة) / خ / 10ج رقم (ذلك علي النموذإلي مأمورية الضرائب المختصة ، و
 لك خالل شهرين من تاريخ نشر اإلعالن .ذو

) من القانون ، تؤدي الضريبة علي الوجه 67في تطبيق حكم المادة (U - 31مادة 
 اآلتي :

  Uبالنسبة لنقل األشخاص :U –أوالً 
الضريبة المستحقة علي كل من االشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبة  - 1

 علي السفن والطائرات : اكر السفرذلوسائل النقل المختلفة وت
تؤدي بلصق طابع الدمغة ، أو وضع خاتم آلة التخليص عل طلب الحصول 

اكر السفر بالسفن أو ذعلي االشتراك أو تصريح السفر ، وعلي صور ت
 الطائرات أو كعوبها أو أي مستند آخر مما يحتفظ به متعهدو النقل .

اكر الدرجتين ذم وتاكر عربات النوذالضريبة المستحقة علي كل من ت - 2
 األولي والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد .

تؤدي بإخطار يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة خالل الخمسة عشر يوماً 
اكر التي صرفت من ذاألولي من شهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد الت

 كل نوع علي حدة خالل الثالثة شهور السابقة .
 النسبة لنقل البضائع :بU –ثانياً 

تؤدي الضريبة المستحقة علي كل من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل البري 
اكر األمتعة والمنقوالت ذأو الجوي أو بطريق المالحة البحرية الداخلية ، وت

بإخطار يقدمه متعهدو النقل إلي مأمورية الضرائب المختصة خالل العشرة أيام 
اكر خالل الشهر ذعما صرف من تلك الوثائق والت األولي من الشهر التالي

 السابق .
ا اإلخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحري عددها وعدد ذوعلي أن يتضمن ه

اكر األمتعة والمنقوالت يبين ذأوراق كل منها ، وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وت
 . عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة
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) من القانون يتم توريد الضريبة المستحقة 70في تطبيق حكم المادة ( - 32مادة 
/ 12ج رقم (ذ/ خ / دمغة ) بالنسبة لنقل األشخاص ونمو11ج رقم (ذعلي نمو

 خ / دمغة) بالنسبة لنقل البضائع .
) من القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات 74في تطبيق حكم المادة ( - 33مادة 

 المعني المبين قرين كل منها :التالية 
U: المراهنةU  كل تعهد بين شخصين أو أكثر علي دفع مبلغ معين أو شيء معين

ا الشخص دور إيجابي أو مؤثر في تحقيق واقعة ذلمن يربح دون أن يكون له
 الربح .

U: المبالغ المعدة لألداء للمراهنينU  األرباح التي يحصل عليها المراهنون باإلضافة
 لمال المسدد منهم للمراهنة .إلي رأس ا

U: اليانصيبU  كل عمل يعرض علي الجمهور تحت أي تسمية كانت لغرض
خيري أو تجاري أو ألي غرض آخر ، وتخصص له بعض الجوائز المالية أو 
العينية التي يكون الحصول عليها موكوالً للصدفة البحتة دون تدخل من 

ي ذعضلي وال يكون للمال الهني أو ذل أي جهد ذالرابحين أو غيرهم ودون ب
 لك اإليراد .ذتقدم به الشخص في اليانصيب غير قدر يسير من إنتاج 

U: المسابقاتU هنىذكاء أو المجهود الذاألعمال التي تتوقف نتيجتها علي قدر من ال 
 أو العضلي مما يفقدها طابع الصدفة البحتة التي تتميز بها أعمال اليانصيب .

لتي تقوم بصرف أرباح أو جوائز أو أنصبة مما تنص علي الجهات ا - 34مادة 
) من القانون أن تقوم بخصم 74) من المادة (3) و (2) و (1عليه البنود (

ه المبالغ قبل صرفها إلي المستفيدين وتوريدها ذالضريبة النسبية المستحقة علي ه
إلي مأمورية الضرائب المختصة خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء إجراء 

 راهنة أو السحب أو المسابقة .الم
) من 34يكون توريد الضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة ( - 35مادة 

/ خ / دمغة) ، ويجب علي الجهات القائمة  13ج رقم (ذه الالئحة علي النموذه
 ج البيانات اآلتية :ذبالتوريد أن ترفق بالنمو

 صيب .درون الياننظمون المراهنات أو يصين يذالجهات واألفراد ال ) أ(
 المبلغ المعد لألداء لكل رابح بالنسبة للمراهنات . ) ب(

قيمة المبالغ المخصصة للرابحين بالنسبة لليانصيب وأرقام النمر الرابحة ،  (جـ)
وقيمة الربح الخاص بكل نمرة ، وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرة 

 اليانصيب .
 قيمة األنصبة والمزايا . (د)

 بة المستحقة .قيمة الضري (هـ)
) من القانون ، يتبع ما يأتي 80) و (79في تطبيق أحكام المادتين ( - 36مادة 

 عند حساب الضريبة :
أن تكون فئة الضريبة المستحقة هي الفئة المحددة للطبقة التي تقع فيها  (أ)

 القيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه .
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قساط واالشتراكات وغيرها أن تستبعد من قيمة المبلغ المقرر صرفه األ (ب)
 المعفاة من الضريبة قانوناً .

ا كان صافي المبلغ المقرر صرفه بعد استبعاد األقساط واالشتراكات ذإ (جـ)
 وغيرها المعفاة قانوناً ال يجاوز خمسين جنيهاً فإنه يعفي من الضريبة .

 ا زاد صافي المبلغ المنصوص عليه في البند (ج) علي خمسين جنيهاً ذإ (د)
تستبعد منه الخمسون جنيهاً األولي ، وتحدد قيمة الضريبة علي أساس الزيادة 

 ه المادة .ذوبالفئة المستحقة التي تحددت علي النحو المبين في البند (أ) من ه
المنصوص  تورد الضريبة المستحقة علي التصاريح والرخص اإلدارية - 37مادة 

ع الدمغة أو بوضع خاتم آلة ) من القانون بلصق طواب89عليها في المادة (
التلخيص ، وفي حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي 

 تعديل فيها تؤدي الضريبة بلصق طوابع الدمغة ، أو بآالت التخليص .
) من القانون ، تورد الضريبة المستحقة 69في تطبيق حكم المادة ( - 38مادة 

 علي النحو اآلتي :
للضريبة علي عمليات توريد كل من المياه والكهرباء والغاز  بالنسبة ) أ(

 المنصوص عليها في البند (أ) :
تؤدي بإخطار شهري تقدمه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز 

لك في موعد غايته نهاية الشهر التالي ذإلي مأمورية الضرائب المختصة ، و
خطار عدد عمليات التوريد لشهر تحصيل الضريبة علي أن يتضمن اإل

القائمة فعالً والتي استجدت خالل السنة من كل نوع علي حدة وقيمة 
 / خ / دمغة) . 14ج رقم (ذالضريبة المستحقة علي النمو

بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البنود (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و  ) ب(
باء أو الغاز أو (و) : تؤدي بإخطار تقدمه الجهات التي تورد أو تنتج الكهر

لك خالل العشرة أيام ذالبوتاجاز إلي مأمورية الضرائب المختصة ، و
األخيرة من كل شهر علي أن يتضمن اإلخطار الكمية الموردة من كل نوع 

ج رقم ذعلي حدة خالل الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة علي النمو
 / خ / دمغة) . 15(

 ) من القانون ما يأتي :99ن في تطبيق حكم المادة (يقصد باشتراك التليفو  - 39مادة 
لك بالنسبة للمتعاقدين مع الجهة مؤدية ذاشتراك التليفون األرضي (الثابت) و (أ)

 الخدمة .
اشتراك التليفون المحمول بنظام الفاتورة الشهرية وتجديد اشتراك التليفون  (ب)

لمتبعة في التحصيل ولو بنظام الكارت المدفوع مقدماً أو بأي نظام من النظم ا
 كانت مدة اشتراكه تقل عن سنة .

يكون أداء الضريبة بإخطار تقدمه الشركة في نهاية الشهر التالي لشهر  (جـ)
ل تحصيل الضريبة موضحاً به عدد االشتراكات القائمة فعالً والمستجدة خال

ورية ويتم توريد الضريبة المستحقة إلي مأمالسنة وقيمة الضريبة المستحقة . 
 / خ / دمغة) . 16ج رقم (ذالضرائب المختصة علي النمو
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 وزارة المالية
  2006لسنة  2اإلعالن رقم 

 وتعليمات عامةالخاص بقواعد 
 بشأن انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الثالثة

  2006لسنة  143من القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

 1980لسنة  111الصادر بالقانون رقم 
 

 المشار إليه . 2006لسنة  143صدر القانون رقم  1/7/2006بتاريخ 
 – 2006(مكرر) في أول يوليو سنة  26العدد  –ونشر في الجريدة الرسمية 
 اً للمادة السادسة منه .ذلك نفاذ، و 1/8/2006وبدأ العمل به اعتبارا من 

وقد نصت المادة الثالثة منه علي أن تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى 
اختالف درجاتها قبل تاريخ العمل  المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم علي

ا القانون ، بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخالف ذبه
ا كانت الضريبة محل النزاع ال تجاوز ذلك إذفي تقدير ضريبة الدمغة ، و

خمسة آالف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك 
 الدعاوى .

ل ال يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد وفي جميع األحوا
 ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها .

لك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدمه ذو
 ا القانون .ذإلي المحكمة المنظورة أمامها خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به

 ادة يراعي توافر الشروط اآلتية :ه المذولتطبيق أحكام ه
أن تكون الدعوى مدنية ومقيدة أو منظورة أمام القضاء باختالف درجاته  -أوالً 

 . 1/8/2006ا القانون وهو ذقبل تاريخ العمل به
 أال تتجاوز قيمة الضريبة محل النزاع خمسة آالف جنيه .  -ثانياً 

د الخالف المتنازع عليه لكل ه القيمة علي أساس مجموع قيمة بنوذوتحسب ه
سنة علي حدة وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة المطعون فيه حسب 

 األحوال .
 أال  يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى . -ثالثاً 

ه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون وال ذوفي حالة توافر ه
سترداد ما سبق أن سدده تحت حساب يترتب علي انقضائها حق للممول في ا

 الضريبة المستحقة .
ج المرفق تفيد انقضاء ذوتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة علي النمو

 مة الممول .ذالدعوى وإبراء 
وعلي مأموريات الضرائب كل في مجال اختصاصها حصر الدعاوى المقيدة 

ه المادة ، ذألحكام ه أو المنظورة لدي المحاكم علي اختالف درجاتها الخاضعة
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لك في سجل خاص ذومتابعة موقفها من حيث االنقضاء أو االستمرار ، و
 ه الدعاوى .ذا الغرض متضمناً جميع البيانات المتعلقة بهذبالمأمورية يعد له

ه القواعد ذي مصلحة االلتزام بما ورد بهذوعلي جميع المأموريات وكل 
 دقة .والتعليمات العامة والعمل بموجبها بكل 

 
 10/9/2006صدر في 

 
 
 
 وزير المالية 
  
 د. يوسف بطرس غالي 
 
 

 ) 23/9/2006في  217( نشر بالوقائع المصرية العدد 
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 شهادة
 مةذانقضاء الدعوى وإبراء 

 طبقاً لحكم المادة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة
  2006لسنة  143الصادر بالقانون رقم 
 
 

………… بانقضاء الدعوى رقم ………….…… تشهد مأمورية ضرائب 
………………. بإسم الممول / ……………. محكمة ………… لسنة 

 .……………… عن السنوات …………………… ملف ضريبي رقم 
مة الممول من سداد أي ضريبة مستحقة عن السنوات ذوبناًء عليه تم إبراء 

لك حق للممول في استرداد ما سبق ذه الدعوى ، كما ال يترتب علي ذموضوع ه
أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع 

 . 2006لسنة  143لك طبقاً ألحكام المادة الثالثة من القانون رقم ذعليها و
 

 لك ،ذه شهادة بذوه
 

 رئيس المأمورية 
 (إمضــــــاء) 
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 وزارة المالية 
 مصلحة الضرائب المصرية

 
 إخطـــار

 بانقضاء الخصومة
 

 السيد / ........................
 تحية طيبة  ... وبعد

 2006لسنة  143تطبيقاً لحكم المادة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة رقم 

بينكم  نفيدكم بانقضاء الدعوى رقم ........... لسنة .......... المقيدة بالمحكمة

 لك عن السنوات ............................ذوبين المصلحة و

ه المادة المطالبة بما لم يسدد ذلك يمتنع علي المصلحة بموجب حكم هذوب

 ه السنوات .ذمن ضرائب تتعلق به

لك كله ما لم تقم بتقديم طلب إلي المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ذو

تاريخ العمل بالقانون بالتمسك  1/8/2006من  خالل مدة ستة أشهر اعتبارا

 ه الدعوى والحكم فيها .ذباستمرار نظر ه

 والمصلحة من جانبها حريصة علي دعم الثقة بينها وبين كافة الممولين .

 للتفضل بالعلم .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 رئيس 

 مصلحة الضرائب المصرية 

 محمود محمد علي 
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 وزارة المالية
  2006لسنة  3اإلعالن رقم 

 الخاص بقواعد وتعليمات عامة
 بشأن إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم

  2006لسنة  143وفقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

 1980لسنة  111الصادر بالقانون رقم 
 

المشار إليه ، ونشر  2006لسنة  143صدر القانون رقم  1/7/2006بتاريخ 
وبدأ  – 2006(مكرر) في أول يوليو سنة  26العدد  –في الجريدة الرسمية 
 اً للمادة السادسة منه .ذلك نفاذ، و 1/8/2006العمل به إعتباراً من 

المنصوص عليها في  الدعاوىوقد نصت المادة الرابعة منه علي أنه في غير 
ا القانون ، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين ذمادة الثالثة من هال

مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي 
ا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خالل ذاختالف درجاتها قبل تاريخ العمل به

الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة لك التاريخ مقابل أداء نسبة من ذسنة من 
 المتنازع عليها .

 األخرىه المادة ، يراعي أن المقصود بالضريبة والمبالغ ذفي تطبيق حكم ه
المستحقة المتنازع عليها هو مجموع قيمة بنود الخالف المتنازع عليها لكل سنة 

القانون من ا ذأو المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بهعلي حدة ، والمقيدة 
 أو الطعن المرفوعة من الممول أو من المصلحة . الدعوىواقع صحيفة 

 األخرىويقوم الممول مقابل إنهاء المنازعات بأداء نسبة من الضريبة والمبالغ 
 المستحقة المتنازع عليها وفقاً للشرائح اآلتية :

ها حتى %) من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع علي30( - 1
 مائة ألف جنيه .

%) من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع عليها فيما 60( - 2
 يجاوز مائة ألف جنيه .

مته من قيمة الضريبة والمبالغ ذويترتب علي وفاء الممول بتلك النسب براءة 
ول ا قدم الممذالمستحقة المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إ

 لك الوفاء .ذللمحكمة ما يفيد 
في استرداد ما  لوفي جميع األحوال ال يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممو

 سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها .
Uه المادة توافر الشروط اآلتية :ذكما يراعي لتطبيق أحكام ه 

مدنية مقيدة أو  عوىدأن تكون المنازعة القائمة بين الممول والمصلحة في  - 1
 . 1/8/2006درجاتها قبل  اختالفمنظورة أمام المحاكم علي 
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ا ذأن يتقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خالل سنة من تاريخ العمل به - 2
إلي المأمورية المختصة مرفقاً به شهادة  31/7/2007القانون أي قبل يوم 

 من المحكمة بالحالة التي عليها الدعوي .
كون إنهاء المنازعة مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ األخرى أن ي - 3

ي يتم تحديده لكل سنة علي حدة وفقاً لصحيفة ذالمستحقة المتنازع عليها وال
 لك عند تقديم الطلب وفقاً للشرائح المشار إليها سابقاً .ذالدعوي و

علي المأمورية المختصة إنشاء سجل خاص لقيد الطلبات حسب ورودها  - 4
 أوالً بأول إلنهاء المنازعة مع إثبات كافة البيانات الخاصة بالدعوي .

تقوم المأمورية بإحالة الطلب إلي منطقة الضرائب المختصة والتي تتولي  - 5
 إحالته إلي اإلدارة المركزية للتصالح .

 –بناًء علي موافقة رئيس المصلحة  –المركزية للتصالح  تتقدم اإلدارة - 6
 بطلب إلي المحكمة المختصة بوقف الدعوي .

المختصة بسحب الملف من المحكمة وتحديد بنود تقوم لجنة التصالح  - 7
 الخالف المتنازع عليها من واقع دراستها لملف الدعوي .

ي ذزع عليه السنوي والتصدر اللجنة قرارها بتحديد مبلغ الضريبة المتنا - 8
 يتمثل في مجموع قيمة بنود الخالف المتنازع عليها لكل سنة علي حدة .

تخطر اللجنة كل من المأمورية والممول وهيئة قضايا الدولة والمحكمة  - 9
 بقرارها .

ي يتمثل في نسبة من الضريبة ذتقوم المأمورية بحساب مقابل الوفاء وال - 10
 ذقة المتنازع عليها والمحددة بقرار اللجنة بعد األخوالمبالغ األخرى المستح

 في االعتبار المبالغ المسددة من الممول .
يقوم الممول بسداد المقابل المنصوص عليه بالبند السابق وتصدر   - 11

مته يتقدم بها الممول للمحكمة المنظور أمامها ذالمأمورية له شهادة ببراءة 
 الدعوي .

في تحديد الضريبة المتنازع عليها أو مقابل الوفاء  وفي حالة وجود أي خالف
 ا الخالف .ذيتم العرض علي السيد رئيس المصلحة للبت في ه

U: وفي جميع األحوال يراعي ما يأتي 
تحسب المبالغ األخرى المستحقة األداء (مقابل تأخير) علي قيمة التسوية  - 1

مقابل التأخير علي ما المحسوبة علي الضريبة المتنازع عليها باإلضافة إلي 
 لم يسدد من الضريبة المستحقة علي المبالغ غير المتنازع عليها .

ه المادة ذإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً ألحكام ه - 2
 مته النتهاء الخصومة .ذلتقديمها إلي المحكمة وبراءة 

ا الضريبة محل النزاع عن ا كانت الدعوي تتضمن سنوات ال تتجاوز فيهذإ - 3
ه الضريبة وفقاً ألحكام ذخمسة آالف جنيه تنتهي المنازعة تلقائياً بالنسبة له

 . 2006لسنة  143المادة الثالثة من القانون رقم 
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وعلي مأموريات الضرائب كل في إختصاصها حصر الدعاوي المقيدة أو 
ه المادة ومتابعة ذم هالمنظورة لدي المحاكم علي إختالف درجاتها الخاضعة ألحكا

ا ذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذموقفها من حيث اإلنتهاء أو اإلستمرار و
 . الدعاوىه ذالغرض متضمناً كافة البيانات المتعلقة به

ه القواعد ذي مصلحة اإللتزام بما ورد بهذوعلي كافة المأموريات وكل 
 والتعليمات العامة والعمل بموجبها بكب دقة .

 
  10/9/2006في  صدر

 
 وزير المالية 
 د. يوسف بطرس غالي 
 
 

 ) 23/7/2006في  217(نشر بالوقائع المصرية العدد 
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      رقم الملف الضريبي وزارة المالية

  
 ................................ اً ــول ثالثيـإسم المم مصلحة الضرائب المصرية

 ................................ المهنـــة / النشـــاط  مأمورية ضرائب / ...................
  الكـــيان القانونـــي العنوان / .............................

 
 كرة بدراسة طلب الممولذم

 بإنهاء الخصومة طبقاً للمادة الرابعة من قانون
  2006لسنة  143ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

بناء علي الطلب المقدم من الممول بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بينه وبين المصلحة  -
 رد (       ) بتاريخ ......./ ...../ .......والوارد إلينا تحت رقم وا

) / ...... عن سنة النزاع (   وبعد دراسة بيانات الدعوى رقم (      ) المرفوعة بتاريخ ...../ .....  -
أمام محكمة : .............................. والبالغ قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع 

 بالحروف (فقط ...................................... ) .                      عليها مبلغ    
فقد تم تحديد مقابل الوفاء بقيمة الضريبة المحددة كنسبة من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة  -

دمغة رقم المتنازع عليها طبقاً للشرائح المقررة بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون ضريبة ال
 ، علي النحو التالي : 2006لسنة  143

%) من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة 30الشريحة األولي : ( (أ)
 ألف جنيه .

 
  1 قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع عليها -
  2  %} 30) × 1) = (2مقابل الوفاء للشريحة األولي {(قيمة  -

%) من قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع عليها بما يزيد 60(ب) الشريحة الثانية : (
 عن مائة ألف جنيه .

 
 قيمة الضريبة المستحقة علي ما ال يتجاوز مائة ألف جنيه من الضريبة  -

 والمبالغ األخرى المستحقة المتنازع عليها .
3  

  4 %} .30) × 3) = (4ن مقابل الوفاء {(قيمة الجزء األول م -
  5 قيمة الضريبة المستحقة علي ما يجاوز مائة ألف جنيه -
  6 %} .60) ×5) = (1قيمة الجزء الثاني من مقابل الوفاء {( -
  7 }) .6+  4) = (7قيمة كامل مقابل الوفاء للشريحة الثانية {( -
 مبلغ                           بالحروف (فقط ..............). لك يكون مقابل الوفاء المطلوب سدادهذوب -
 

وقد قام الممول بسداد مقابل الوفاء المشار إليه بالقسيمة ................. بتاريخ .... / .... / ...... 
غة اً للمادة الرابعة من قانون ضريبة الدمذمة نفاذوبناء عليه نري الموافقة علي إعطائه شهادة براءة 

 . 2006لسنة  143الصادر بالقانون رقم 
 مدير شئون التحصيل مراجع المأمورية مأمور الفحص

 تحريراً في  /   /
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      رقم الملف الضريبي 

  
 رقم الوارد ................  مصلحة الضرائب المصرية

 تاريخ الوارد ... / ... / ...  مأمورية ضرائب / ...................
 

يعمل به حتى 
:31/7/2007 

 طلب إنهاء منازعة
 / رئيس المأمورية ذالسيد األستا

 تحية طيبة وبعد ،
ألحكام المادة طلب إنهاء منازعتي الضريبة القائمة مع المصلحة طبقاً  عليأرجو الموافقة   -

 ووفقاً للبيانات التالية : 2006لسنة  143الرابعة من القانون رقم 
 ........................ الكيان القانوني:  ...................... إسم الممول :

     
 ......................... العنـــــــــوان :  ....................... المهنة / النشاط :

 
 قيمة الضريبة

 والمبالغ األخرى المستحقة
 المتنازع عليها

 
 محكمة

 
 تاريخ رفع الدعوى

 
 رقم الدعوى

 
 سنوات النزاع

     
     
     
     
     
     
     
 
المستحقة المتنازع عليها وفقاً  مع استعدادنا ألداء نسبة الضريبة والمبالغ األخرى -

للشرائح المقررة بالمادة الرابعة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
 . 2006لسنة  143

ومع إقراري بعدم حقي في استرداد ما سبق أن سددته تحت حساب الضريبة  -
 المتنازع عليها عن تلك السنوات .

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 
 يراً في ........ / ........ / ..........تحر

 
 مقدمه (الممول) 
 
 األسم : ............................. 
 التوقيع : ............................. 
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 مصلحة الضرائب المصرية 

 مأمورية ضرائب / ..............
 …………………العنوان / 

 
 شهادة

 مةذبراءة 
…………………………………………… تشهد مأمورية ضرائب 

 ………………………. التابعة لمصلحة الضرائب المصرية بأن الممول / 
 ……… / ……… / ………. / ……… / ……….ملف ضريبي رقم 

الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة قد قام بسداد …………….. ونشاطه 
 143عليه وفقاً ألحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون ضريبة الدمغة رقم 

ا الدين تجاه المصلحة والمقامة عنه ذمته بريئة من هذوأصبحت  2006لسنة 
ولتقديمها للمحكمة …………… لسنة ……………. الدعوى رقم 

 المختصة .
 

 لك ،ذه شهادة بذوه
 

 رئيس المأمورية 
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 االستثماروزارة 

 2006لسنة  243قرار رقم 
  بشأن معايير المحاسبة المصرية

 اإلستثماروزير
بشأن شركات المساهمة  1981لسنة  159رقم قانون البعد اإلطالع علي 

 ية وتعديالتهما ،ذوالئحتة التنفي
إصدار قانون سوق رأس المال والئحته ب 1992لسنة  95القانون رقم  وعلي
 ديالتهما ،ية وتعذالتنفي

 ،بتنظيم وزارة االستثمار 2004لسنة  231قرار رئيس الجمهورية رقم وعلي 
بشأن معايير المحاسبة المصرية  1997لسنة  503وعلي القرار الوزاري رقم 

 ج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية باألسهم ،ذوتعديالت نما
ديل بعض أحكام القرار بشأن تع 2002لسنة  345وعلي القرار الوزاري رقم 

 ، 1997لسنة  503رقم 
بتشكيل لجنة لمراجعة  2006لسنة  105وعلي قرار وزير االستثمار رقم 

 مشروع المعايير المحاسبية المصرية الجديدة ،
وعلي توصيات اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد وآداب 

لسنة  498بها المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمي السلوك المهني المرتبطة 
، وعلي كتاب السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة  2000لسنة  55،  1997

 . 29/6/2006لسوق المال المؤرخ 
 قــــــــرر:

 (المادة األولي)
معياراً محل معايير  35ا القرار وعددها ذتحل المعايير المحاسبية المرافقة له

 رية السابقة .المحاسبة المص
 (المادة الثانية)

لسنة  503يلغي العمل بالمعايير المحاسبية الصادرة بالقرارين الوزاريين رقمي 
 ا القرار .ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذو 2002لسنة  345،  1997

 (المادة الثالثة)
  2007ا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير ذينشر ه

 
 11/7/2006صدر في 

 وزير االستثمار 
 
 د/ محمود محي الدين 

 )1/1/2007ويعمل به من  1/8/2006في  172(نشر بالوقائع المصرية العدد 
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 وزارة التجارة والصناعة

  2006لسنة  689قرار رقم 
 

 وزير التجارة والصناعة
في شأن السجل التجاري ،  1976لسنة  34بعد اإلطالع علي القانون رقم 

الصادرة بالقرار الوزاري  1976لسنة  34ية للقانون رقم ذوعلي الالئحة التنفي
 ، 1976لسنة  946رقم 

 ، 2006سبتمبر  9اري المؤرخة في كرة مصلحة التسجيل التجذوعلي م
 

 قــــــــرر :
 (مادة أولي)

مكاتب للسجل التجاري ملحقة بالغرف التجارية بمحافظات القاهرة تنشأ 
 وبورسعيد والغربية والمنيا وسوهاج وقنا .

 
 (مادة ثانية)

 ه المكاتب كافة أقسام ومراكز المحافظة .ذيكون االختصاص الجغرافي لعمل ه
 

 (مادة ثالثة)
 ا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .ذينشر ه

 
 14/9/2006صدر في 

 
 وزير التجارة والصناعة 
 رشيد محمد رشيد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 27/9/2006تابع في  221(نشر بالوقائع المصرية العدد 
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 وزارة االستثمار
  2006لسنة  314قرار رقم 

 وزير االستثمار
 1992لسنة  95بعد اإلطالع علي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

بتنظيم وزارة االستثمار  2004لسنة  231، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 
االقتصاد  ية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزيرذ، وعلي الالئحة التنفي

 ، 1993لسنة  135والتجارة الخارجية رقم 
 وعلي ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال ،

 
 قــــــــرر:

 (المادة األولي)
ية لقانون سوق رأس المال ذ) من الالئحة التنفي125يستبدل بنص المادة (

،  1993لسنة  135الصادرة بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم 
 لنص التالي :ا

" يكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي تباشر نشاطاً أو أكثر من 
 ، علي النحو التالي : 1992لسنة  95األنشطة الخاضعة ألحكام القانون رقم 

 خمسة ماليين جنيه نقداً مدفوعاً بالكامل لألنشطة التالية :U أوالً :
 الية .ترويج وتغطية االكتتاب في األوراق الم - 1
االشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس  - 2

 أموالها .
 تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار . - 3
 السمسرة في األوراق المالية . - 4
 تقييم وتحليل األوراق المالية . - 5
 تقييم وتصنيف وترتيب األوراق المالية . - 6
 نشر المعلومات عن األوراق المالية . - 7
 توريق الحقوق المالية . - 8

 عشرة ماليين جنيه مدفوعاً نقداً بالكامل لألنشطة التالية :Uثانياً : 
 رأس المال المخاطر . - 1
 صناديق االستثمار المباشر . - 2
 صناديق االستثمار . - 3
 التعامل والوساطة والسمسرة في السندات" . - 4
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 (المادة الثانية)

ا القرار علي الشركات التي يتم تأسيسها اعتبارا من تاريخ العمل ذتسري أحكام ه
 به .

 
 (المادة الثالثة)

ا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ذينشر ه
 ويلغي كل حكم يخالفه .

 
  23/9/2006صدر في 

 
 وزير االستثمار 
 حمود محيي الديند. م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________
 )2/10/2006ويعمل به من  1/10/2006في  224(نشر بالوقائع المصرية العدد 
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 تعليمات مصلحة الضرائب 
 على الدخل
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  2006) أسعار عمالت لسنة 1رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 9/12/2005حتى  3/12/2005إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2005) لسنة 80كان أخرها برقم (و
 . 2/12/2005حتى  26/11/2005اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

المصرفية الحرة  السوق تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  9/12/2005حتى  3/12/2005للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك األجنبي المصري .

 
اإلدارات توجيه والرقابة وكزية للواإلدارة المر الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 5/1/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و

 التحصيلالفحص الضريبي و
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي

 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري أسعار
 9/12/2005حتى  3/12/2005خالل الفترة من 

 
 

 8/12يـــــــــوم  7/12يـــــــــوم  6/12يـــــــــوم  5/12يـــــــــوم  4/12يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع اءشر بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7599 5ر7399 5ر7638 5ر7438 5ر7651 5ر7451 5ر7670 5ر7470 5ر7679 5ر7479 دوالر أمريكي
 6ر7552 6ر7300 6ر7938 6ر7691 6ر7688 6ر7447 6ر7560 6ر7297 6ر7911 6ر7635 اليورو

 9ر9894 9ر9513 9ر9979 9ر9615 10ر0088 9ر9729 9ر9798 9ر9423 9ر9802 9ر9433 جنية أسترلينى
 4ر9582 4ر9397 4ر9933 4ر9751 4ر9733 4ر9548 4ر9673 4ر9479 4ر9437 4ر9258 دوالر كندى

 0ر9068 0ر9033 0ر9119 0ر9087 0ر9082 0ر9050 0ر9069 0ر9033 0ر9112 0ر9076 كرون دنماركى
 0ر8493 0ر8460 0ر7624 0ر8591 0ر8576 0ر8543 0ر8511 0ر4878 0ر8509 0ر8476 كرون نرويجي
 0ر7188 0ر7159 0ر7235 0ر7207 0ر7191 0ر7157 0ر7137 0ر7105 0ر7129 0ر7103 كرون سويدي

 4ر3848 4ر3689 4ر4093 4ر3933 4ر381 4ر3662 4ر3772 4ر3611 4ر3876 4ر3717 فرنك سويسري
 ين يابانى

)100( 
 4ر7622 4ر7441 4ر7615 4ر7434 4ر7622 4ر7449 4ر7879 4ر7693 4ر8018 4ر7839

 1ر5358 1ر5304 1ر5370 1ر5314 1ر5737 1ر5318 1ر5377 1ر5322 1ر5379 1ر5324  سعوديلایر
 19ر7257 19ر6505 19ر7343 19ر6591 19ر7496 19ر6676 19و7527 19ر6741 19ر7396 19ر6644 كويتيدينار 

 
 

 لم تنشـــــــر 9/12،  3/12األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 2رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي  
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 16/12/2005حتى  10/12/2005اعتبارا من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
ية بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية ذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية   2006) لسنة1وكان أخرها برقم (
 . 9/12/2005حتى  3/12/2005اعتباراً من 

 
ت مرفق بيان ه التعليمات وتوحيدا ألسس المحاسبة بالمأمورياذواستكماال له

المصرفية الحرة  لعمالت األجنبية في نطاق السوقتفصيلي بأسعار الصرف ل
طبقاً لما  16/12/2005حتى  10/12/2005للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل  –( شراء ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 ألجنبي بالبنك األجنبي المصري .الغرفة المركزية إلحصاءات النقد ا

 
مركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات على كافة المناطق الضريبية واإلدارة الو

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 5/1/2006صدرت في 
 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة

 الفحص الضريبي والتحصيل
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي

 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    

 



  
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
 2005 /16/12حتى  10/12/2005خالل الفترة من 
 
 

 15/12يـــــــــوم  14/12يـــــــــوم  13/12يـــــــــوم  12/12يـــــــــوم  11/12يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء بيع اءشر بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7466 5ر7266 5ر7481 5ر7281 5ر7493 5ر7293 5ر7560 5ر7360 5ر7577 5ر7377 دوالر أمريكي
 6ر9051 6ر8805 6ر8529 6ر8279 6ر8302 6ر8058 6ر8007 6ر7742 6ر7797 6ر7556 اليورو

 10ر1761 10ر1389 10ر1586 10ر1216 10ر1400 10ر1030 10ر0960 10ر0581 10ر0483 10ر0094 جنية أسترلينى
 5ر0145 4ر9962 4ر9845 4ر9663 4ر9851 4ر9669 4ر9792 4ر9598 4ر9605 4ر9425 دوالر كندى

 0ر9269 0ر9235 0ر9200 0ر9162 0ر9170 0ر9137 0ر9129 0ر9095 0ر9102 0ر9068 كرون دنماركى
 0ر8696 0ر8662 0ر8614 0ر8578 0ر8589 0ر8555 0ر8559 0ر8521 0ر8549 0ر8511 كرون نرويجي
 0ر7319 0ر7288 0ر7263 0ر7233 0ر7244 0ر7217 0ر7232 0ر7201 0ر7202 0ر7169 كرون سويدي

 4ر4783 4ر4617 4ر4407 4ر4246 4ر4341 4ر4180 4ر4189 4ر4027 4ر4060 4ر3900 فرنك سويسري
 4ر8433 4ر8252 4ر7777 4ر7604 4ر7720 4ر7546 4ر7819 4ر7633 4ر7790 4ر7616 )100ين يابانى (

 1ر5324 1ر5269 1ر5328 1ر5272 1ر5331 1ر5276 1ر5349 1ر5293 1ر5353 1ر5298 لایر سعودي
 19ر6869 19ر6049 19ر6920 19ر6101 19ر6961 19ر6142 19ر7144 19ر6364 19ر7242 19ر6423 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 16/12،  10/12األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 3رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 23/12/2005حتى  17/12/2005اعتبارا من  

 
 

بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
   التعامل بالنقد األجنبي .

ية بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية ذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي
بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية   2006) لسنة2وكان أخرها برقم (

 . 16/12/2005حتى  10/12/2005اعتباراً من 
 

ه التعليمات وتوحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذواستكماال له
ق المصرفية الحرة تفصيلي بأسعار الصرف للعمالت األجنبية في نطاق السو

طبقاً لما  23/12/2005حتى  17/12/2005للنقد األجنبي خالل الفترة من 
بيع ) المعلنة من قبل  –ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري ( شراء 

 الغرفة المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك األجنبي المصري .  
 

المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات وعلى كافة المناطق الضريبية واإلدارة 
 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي

 
 8/1/2006صدرت في 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل

 اإلدارة العامة للفحص الضريبي
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    

 
 



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
 23/12/2005حتى  17/12/2005خالل الفترة من 

 
 

 22/12يـــــــــوم  21/12يـــــــــوم  20/12يـــــــــوم  19/12يـــــــــوم  18/12يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7451 5ر7251 5ر7460 5ر7260 5ر746 5ر7262 5ر7468 5ر7268 5ر7472 5ر7272 دوالر أمريكي
 6ر8229 6ر7968 6ر8757 6ر8506 6ر9052 6ر8783 6ر9036 6ر8779 6ر9018 6ر8772 اليورو

 10ر0574 10ر0195 10ر1428 10ر1058 10ر1549 10ر1171 10ر1897 10ر1513 10ر1869 10ر1503 جنية أسترلينى
 4ر9061 4ر8882 4ر9065 4ر8878 4ر9536 4ر9343 4ر9554 4ر9360 4ر9716 4ر9526 دوالر كندى

 0ر9149 0ر9111 0ر9224 0ر9186 0ر9264 0ر9225 0ر9271 0ر9236 0ر9263 0ر9230 كرون دنماركى
 0ر8464 0ر8430 0ر8559 0ر8527 0ر8621 0ر8582 0ر8647 0ر8608 0ر8658 0ر8619 كرون نرويجي
 0ر7231 0ر7202 0ر7323 0ر7289 0ر7319 0ر7284 0ر7298 0ر7263 0ر7324 0ر7297 كرون سويدي

 4ر3919 4ر3756 4ر4295 4ر4134 4ر4537 4ر4372 4ر4580 4ر4418 4ر4767 4ر4604 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر9049 4ر8861 4ر9296 4ر9112 4ر9481 4ر9296 4ر9704 4ر9510 4ر9596 4ر9415

 1ر5319 1ر5264 1ر5322 1ر5267 1ر5322 1ر5267 1ر5323 1ر5269 1ر5324 1ر5269 لایر سعودي
 19ر6811 19ر5991 19ر6841 19ر6022 19ر6848 19ر6029 19ر6822 19ر6070 19ر6815 19ر6063 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 23/12،  17/12األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 4للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 31/12/2005حتى  24/12/2005اعتبارا من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
ة بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية يذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية   2006) لسنة3وكان أخرها برقم (
 . 23/12/2005حتى  17/12/2005اعتباراً من 

 
ه التعليمات وتوحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذواستكماال له

المصرفية الحرة  تفصيلي بأسعار الصرف للعمالت األجنبية في نطاق السوق
طبقاً لما  31/12/2005حتى  24/12/2005للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل  –ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري ( شراء 
 الغرفة المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك األجنبي المصري .  

 
المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات وعلى كافة المناطق الضريبية واإلدارة 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 8/1/2006صدرت في 
 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة

 الفحص الضريبي والتحصيل
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي

 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
 31/12/2005حتى  24/12/2005خالل الفترة من 

 
 

 29/12يـــــــــوم  28/12يـــــــــوم  27/12يـــــــــوم  26/12يـــــــــوم  25/12يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7464 5ر7264 5ر7463 5ر7263 5ر7463 5ر7263 5ر7462 5ر7262 5ر7460 5ر7260 دوالر أمريكي
 6ر8514 6ر8253 6ر8088 6ر7834 6ر8191 6ر7925 6ر8184 6ر7907 6ر7958 6ر7710 اليورو

 9ر9826 9ر9468 9ر9710 9ر9346 9ر9664 9ر9288 9ر9628 9ر9252 9ر9825 9ر9461 جنية أسترلينى
 4ر9068 4ر9219 4ر9219 4ر9031 4ر9278 4ر9064 4ر9281 4ر9089 4ر9267 4ر9083 دوالر كندى

 0ر9181 0ر9148 0ر9127 0ر9095 0ر9139 0ر9104 0ر9149 0ر9112 0ر9111 0ر9079 كرون دنماركى
 0ر8532 0ر8499 0ر8491 0ر8453 0ر8511 0ر8468 0ر8514 0ر8481 0ر8479 0ر8443 كرون نرويجي
 0ر7261 0ر7227 0ر7189 0ر7162 0ر7209 0ر7180 0ر7229 0ر7195 0ر7204 0ر7177 كرون سويدي

 4ر3970 4ر3810 4ر3738 4ر3576 4ر3815 4ر3652 4ر3801 4ر3641 4ر3716 4ر3554 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر9031 4ر8852 4ر9047 4ر8863 4ر9414 4ر9476 4ر9275 4ر9275 4ر8952 4ر8769

 1ر5323 1ر5268 1ر5323 1ر5268 1ر5323 1ر5268 1ر5322 1ر5267 1ر5322 1ر5267 لایر سعودي
 19ر6855 19ر6036 19ر6895 19ر6039 19ر6791 19ر6039 19ر6734 19ر5982 19ر4841 10ر6022 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 31/12،  30/12،  24/12األيام 
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  2006لسنة  151) بند 5للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسس المحاسبة الضريبية
Uلنشاط تجارة قطع غيار األجهزة واألدوات المنزلية 

 
بشأن نشاط تجارة قطع غيار  نظراً لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص

الة الضريبية يقاً للعدتحق األجهزة واألدوات المنزلية وتوحيداً ألسس المحاسبة
  ودعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة مموليها .
 -يلى : قامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما

اإلطالع على عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( اإلقرارات الضريبية  -
 لجان الطعن) .المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات 

 الدراسات الواردة من بعض المأموريات . -
 المأموريات . الفحص ببعض مديرياالجتماع مع السادة  -

وقد أسفرت هذه الدراسة عن مالئمة إتباع األسس التالية عند محاسبة 
  -الحاالت التقديرية :

U: أوالً : رقم األعمال- 
 -يتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية:

 -معاينة المنشأة والمخازن والفروع (إن وجدت) معاينات دقيقة لتحديد :  - 1
 ثالجات [أنواع وكميات وأسعار قطع غيار األجهزة واألدوات المنزلية   ٭

 . ]...  مكاوي –خالطات  – ةمكانس كهربائي –غساالت  –بوتاجازات 
 عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها / مدى وجود عدد  ٭

 وأدوات اإلصالح .
 التجاريـــة هــــاملة لتحديد طبيعة النشاط / وصفتمناقشة الممول مناقشة ش  - 2

وتكلفتها  / الرسائل اإلستيرادية  ]تاجر تجزئة  –تاجر جملة  –مستورد  [
التكاليف األخرى " رسوم  –ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد  [

مع إيضاح أسماء العمالء " تجار   ]مصاريف شحن ... الخ  –جمركية 
تجار تجزئة " وعناوين مزاولة نشاطهم وحجم المبيعات لكل  –جملة 

المحلية جر تجزئة ) المستوردة وريات ( تاجر جملة / تامنهم / حجم مشت
 –سنويا  [وأنواعها وأسعارها ومصادر شرائها / عدد مرات الشراء 

ئة ) ونسبة كل منهم تجز -( جملة حجم المبيعات اليومية  ]شهريا 
للمبيعات الكلية / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات اإلدارية 

 والعمومية الالزمة لمباشرة النشاط .
 –اإلطالع على المستندات المقدمة من الممول مثل ( فواتير الشراء    -3

 صور فواتير البيع ... الخ ) . 
 اإلقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات المحاسبة.   - 4



 92 

بيانات التعامل : الخصم / سجل االستيراد / سجل التعاقدات / بيان   - 5
 ئب على المبيعات .مصلحة الضرا

U: ًعدد أيام العمل: -ثانيا- 
يوم مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول  310تحتسب بواقع 

 والتحقق من جديتها.
Uنسبة مجمل الربح: -اً :ثالث- 

   -تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي :
 % من التكلفة اإلستيرادية 8 المستورد -
 % من المبيعات 7 تجارة الجملة -
 .%20 تجارة التجزئة -
   1999لسنة  19التوريدات يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم  -
 -فقا لما سبق :وفى حالة عدم إيضاح المستورد ألسماء العمالء و 
يتم تطبيق نسب مجمل الربح المحددة لجميع حلقات التداول ( إذا ثبت  -أ 

 للمأمورية أن للمستورد منفذ بيع )
يكن  لميتم تطبيق نسبة أجمالي ربح المستورد وتاجر الجملة معاً ( إذا  -ب 

 للمستورد منفذ بيع )
المأموريات المختصة بيانات العمالء أخطار  وتتولى المأمورية المقدم إليها

 لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا .
 Uيرادات األخرى :رابعاً : األنشطة واإل 

 -يراعى محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخرى يثبت مزاولتها مثل :
 ة الكهربائية .أصالح األجهز -

Uدارية والعمومية:خامساً : المصروفات اإل- 
رية والعمومية الالزمة لمباشرة النشاط وفقا تحتسب كافة المصروفات اإلدا

 . 1999) لسنة 8للتعليمات التنفيذية رقم (
قرائن التعليمات إذا توفر لديها أدلة ويجوز للمأمورية العدول عن هذة   -

 تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
والرقابة ضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه على جميع المناطق ال  -

 التعليمات بكل الدقة . همأموريات لهذدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ الواإل
 

  14/1/2006 فيصدرت 
 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة

 الفحص الضريبي والتحصيل
  اإلدارة العامة للفحص الضريبي

 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد) م(حسنى إبراهي 
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  2006لسنة  710) بند 6للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

Uأسس محاسبة أطباء جراحة المسالك البولية 
 

 1991لسنة  15سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 
بشأن مؤشرات  1984لسنة  17بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 

عن األرباح الفعلية لألطباء، وتكاليف ي تكشف الدخل وغيرها من القرائن الت
 مزاولة المهنة وصافى الربح في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة .

وحرصا من المصلحة على مواكبة تطورات األنشطة المهنية، وعلى مد جسور 
الثقة و التعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة 

 -المسالك البولية تضمنت ما يلي: جراحة لنشاط أطباء
اإلطالع على عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( اإلقرار الضريبية المقدمة   -

 / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
 مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف على تفاصيل هذا النشاط .  -
 الفحص ببعض المأموريات .االجتماع مع السادة مديري   -

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة مراعاة مايلى عند محاسبة الحاالت 
  التقديرية .

U:أوالً: اإليرادات 
  يتم تحديد بنود اإليرادات على النحو التالي:

 الكشوف تنقسم إلى : -1
 كشف " عادى / مستعجل " .  -
 كشف منزلي .  -
 كشف مخفض / إعادة كشف .  -
 بالعيادة .دمات الطبية الخ  -2

 أشعة .... –منظار  –ختان  –" غيارات 
  -العمليات الجراحية و تنقسم إلى : - 3

 لسرطان المثانة / زرع كلية ) . األمعاء( تخليق مثانة من  عمليات متقدمة ٭
  -: عمليات مهارة فنية ٭

وية ( استخراج حصوة متشبعة بالكلى بفتح الكلى / استئصال الغدة الجار كل
 / ترقيع الحالب باستخدام األمعاء / استئصال جزئي بالمثانة ... الخ ) .

 عمليات كبرى : ٭
( استئصال حصوة الكلية جراحيا / استئصال جزئي أو كلى للكلية / 

 استخراج حصوة حالب جراحيا ... الخ ) .
 -عمليات متوسطة : ٭
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ال قرحة ( بذل أو حقن في الكلى / تثبيت قسطرة في الكلى / استئص
 بالمثانة ... الخ ) .

 -عمليات صغرى : ٭
( خراج فوق الكلية / اخذ عينة من الكلية مباشرة / حصوة بالمثانة جراحيا 

 ... الخ ) .
 

  -ويتم االسترشاد بما يلي:
معاينة العيادة و العيادات األخرى ( إن وجدت ) معاينة دقيقة وتحديد موقع  ◄

) ومستويات الدخل بها / شهرة الطبيب العيادة ( منطقة راقية / شعبية 
 –جهاز أشعة  –العلمية / التجهيزات الطبية مثل ( سرير كشف  هتودرج

 إلى باإلضافةفانوس أشعة /  منظار /  –سماعة طبية  –جهاز تفتيت 
األخرى كالشاش و القطن و المطهرات ...الخ ) /  المستلزمات الطبية

حقق من الحصول على تصريح اإلطالع على شهادة تسجيل العيادة للت
بمزاولة العمليات الجراحية بالعيادة و معاينة التجهيزات الالزمة لغرفة 
العمليات / مستوى تأثيث العيادة و ديكوراتها / عدد المرضى وقت المعاينة 

أيام و مواعيد العمل ) / عدد أفراد التمريض / األطباء  –/ الفتة ( األسعار 
 المساعدين .

مول مناقشة شاملة لتحديد تخصصة وعدد سنوات الممارسة / مناقشة الم◄
األسبوعية ) لكل من  –تابعة للجهات " ( اليومية  –عدد الحاالت " أفراد 

عدد وأنواع العمليات  –والخدمات الطبية وقيمة كال منها   الكشوف بأنواعها
لجهات) حسب تابعة  –الجراحية التي يقوم بإجرائها (حاالت خاصة 

 –تصنيفها وأتعابه عن كل منهم / اإليرادات الناتجة عن (جهاز األشعة 
الختان ....) / المستشفيات التي يتعامل معها (خاصة  –التفتيت  –المنظار 

 –مستشفيات  –تابعة لمؤسسة عالجية) / جهات التعاقد (تأمين صحي  –
قاً للشهادات شركات) وأتعابه السنوية منها وف –هيئات  –مستوصفات 

المؤيدة لذلك وبالنسبة للهيئات والشركات يوضح أساس التعاقد (نسبة ما 
يدفعة المريض طبقاً للعقد) / مدي التفرغ للعيادة / عدد المؤتمرات العلمية 
التي حضرها بالخارج / تكاليف مزاولة المهنة (أتعاب التخدير والمساعدين 

لتخدير الذين يتعامل معهم / عدد أيام ......... إلخ) / أسماء وعناوين أطباء ا
 ومواعيد العمل .

 تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي : ◄
 جهات التعاقد للحصول علي بيانات المعامالت معها . ٭
 –المستشفيات التي يجري بها العمليات للحصول علي بيان يوضح (عددها  ٭

 أتعاب الطبيب) . –نوعياتها 
 ترشاداً باآلتي :تحدد أتعاب الطبيب إس ◄
 العلمية . شهرة الطبيب ومركزه ودرجته ٭
 المستوي االجتماعي للمنطقة الكائن بها العيادة . ٭
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مستوي وشهرة المستشفيات التي يجري بها العمليات ونوع العمليات  ٭
ودرجة إقامة المريض وعدد أيام اإلقامة (ويتم االسترشاد بأسعار المؤسسة 

 لم يثبت للمأمورية خالف ذلك . العالجية كحد أدني) إذا
اإلطالع علي المستندات المقدمة من الممول : (سجالت / صور اإليصاالت ◄

 المهنية ...... ) .
بيانات التعامل : الخصم / وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها ◄

 من أي مصادر أخري .
 ة .اإلقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسب◄

 
U  : عدد أيام العمل :ثانيا 

 تحتسب عدد أيام العمل كما يلي : 
 أسبوع 52العمليات      –الخدمات الطبية  –الكشوف بأنواعها  
  من جديتها .مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق  

Uاليف مزاولة المهنة :ثالثاً : تك 
لمباشرة المهنة طبقاً ألحكام  تحتسب كافة التكاليف والمصروفات الالزمة

وتعديالته وفي ضوء التعليمات  1981لسنة  157من القانون  69المادة 
 كاآلتي : 1999لسنة  10التنفيذية رقم 

في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات الالزمة  - 1
ع لمباشرة المهنة وفقاً لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها (م

 مراعاة تطبيق مبدأ التكلفة باإليراد) .
في حاالت عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف  - 2

% (فقط) من 25فات الالزمة لمباشرة المهنة حكمياً بواقع ووالمصر
 إجمالي اإليراد .

 
U: ًرابعاU  2004تطبق أسس المحاسبة الواردة بهذه التعليمات حتى السنوات . 

مناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة علي جميع ال -
 واإلدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

 
 16/1/2006صدرت في 

 
 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة

 الفحص الضريبي والتحصيل 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 سني إبراهيم جاد)(ح 
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  2006لسنة  413) بند 7للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

U لنشاط تأجير المعدات الثقيلة ةالضريبيمحاسبة الأسس 
 

ية للفحص لنشاط تأجير المعدات الثقيلة ذنظراً لعدم سبق صدور تعليمات تنفي
 ا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساءذوتوحيداً ألسس محاسبة ممولي ه

 لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين .  
 -تضمنت ما يلي: ا النشاط ذقامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة له

اإلطالع على عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( اإلقرار الضريبية المقدمة   -
 / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .

 . ات الواردة من بعض المأمورياتالدراس  -
 االجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .  -

عند محاسبة  مالءمة إتباع األسس التاليةوقد أسفرت هذه الدراسة عن 
  -:الحاالت التقديرية 

Uاليومي  أوالً: اإليراد: 
 -:وفقا لما يلي  اليومي يتم تحديد بنود اإليراد

 عدد وأنواع المعدات . 
 . عدد وساعات العمل لكل معدة 
 . أجر الساعة 

 
 -و يتم االسترشاد بالعناصر التالية:

 معاينة المنشاة وفروعها والجراجات ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد :  - 1
كراكة ... الخ )  –ونش  –حفار  –يلة ( لودر ــعدد و أنواع المعدات الثق -

 ./ عدد سائقي المعدات والشركاءأ عدد العمال بخالف الممولتها / ـوطاق
مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط / عدد وأنواع   -2

المؤجرة من الغير" / طاقة كل معدة و  –المعدات "المملوكة للمنشأة 
سعتها اللترية / عدد ساعات العمل اليومية / أجر الساعة / عدد أيام العمل 

العقود المبرمة مع العمالء / القيمة اإليجارية  / هامش الربح / عدد و قيمة
والعمومية الالزمة لمباشرة  اإلداريةللمعدات المؤجرة / المصروفات 

 . النشاط
بيانات التعامل : الخصم / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب على   - 3

لك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي ذالمبيعات وغير 
 مصادر أخرى .

المقدمة من الممول ( عقود تأجير المعدات /  اإلطالع على المستندات - 4
  صور فواتير . . . ) .
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 اإلقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات المحاسبة .  - 5
  

U  : أسعار التأجيرثانيا :- 
 -يلي : سترشاداً بمايحدد سعر تأجير الساعة للمعدة ا

 . نوعية المعدة - 1
 عقود ( التأجير / التشغيل ) . - 2
 األسعار السائدة في السوق خالل سنة المحاسبة . - 3
 

U : ًعدد أيام العملثالثا :- 
يوم مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول  230تحتسب بواقع 

 والتحقق من جديتها .
  

U: ًبح: نسبة صافى الر رابعا- 
  -نسبة صافى الربح وفقا لما يلي: تجدد 

 . %30 المعدات المملوكة للمنشاة -
 % .25 المعدات المؤجرة من الغير  -
 

U ًاإليرادات األخرى:  : خامسا- 
 يراعى محاسبة المنشاة عن أية إيرادات أو أنشطة أخرى متى ثبت مزاولتها .

وافر لديها أدلة وقرائن ا تذه التعليمات إذيجوز للمأمورية العدول عن ه -
 لك بعد موافقة رئيس المأمورية . ذتخالف 

على جميع المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات  -
 التعليمات بكل دقة . هالمأموريات لهذ ذالتابعة لها مراعاة تنفي

 
 16/1/2006صدرت في 

 
 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة

 ص الضريبي والتحصيلالفح 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 (حسني إبراهيم جاد) 
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  2006لسنة  أسعار عمالت) 8للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

U 2006/  1/  6حتى  2006/  1/  1اعتباراً من 
 
 

بتنظيم  2003لسنة  183لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم نظراً 
 التعامل بالنقد األجنبي .

 
األجنبية  ية بشأن أسعار صرف العمالتذأصدرت المصلحة تعليمتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006)  لسنة  4وكان أخرها برقم ( 
 . 2005/  12/  31حتى  2005/ 12/  24اعتبارا من 

 
ه التعليمات وتوحيداً ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذاستكماال لهو

ة نطاق السوق المصرفية الحر فيتفصيلي بأسعار الصرف للعمالت األجنبية 
طبقاً لما  2006/  1/  6حتى  2006/  1/  1خالل الفترة من  األجنبيللنقد 

 بيع ) المعلنة من قبل –( شراء  المصري المركزيورد بنشرة أسعار البنك 
 الغرفة المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك المركزي المصري .

 
إلدارة المركزية للتوجيه والرقابة وعلى كافة المناطق الضريبية وا

     ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي اإلدارات
 
 

 19/1/2006صدرت في 
 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 اد)(حسني إبراهيم ج 

 
 



  

 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  6/1/2006حتى  1/1/2006خالل الفترة من 

 
 

 5/1يـــــــــوم  4/1يـــــــــوم  3/1يـــــــــوم  2/1يـــــــــوم  1/1يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7465 5ر7265 5ر7470 5ر7270 5ر7471 5ر7271 5ر7474 5ر7274 5ر7474 5ر7274 دوالر أمريكي
 6ر9464 6ر9205 6ر8303 6ر8042 6ر7982 6ر7729 6ر8049 6ر7795 6ر8032 6ر7790 اليورو

 10ر1006 10ر0638 9ر9383 9ر9020 9ر9057 9ر8695 9ر9028 9ر8654 9ر8936 9ر8574 جنية أسترلينى
 4ر9922 4ر9735 4ر9535 4ر9354 4ر9493 4ر9299 4ر9542 4ر9340 4ر9279 4ر9086 دوالر كندى

 0ر9310 0ر9272 0ر9135 0ر9119 0ر9110 0ر9077 0ر9121 0ر9086 0ر9122 0ر9089 كرون دنماركى
 0ر8749 0ر8716 0ر8574 0ر8543 0ر8526 0ر8493 0ر8525 0ر8491 0ر8484 0ر8453 كرون نرويجي
 0ر7434 0ر7406 0ر7299 0ر7270 0ر7224 0ر7193 0ر7242 0ر7207 0ر7233 0ر7207 كرون سويدي

 4ر4797 4ر4630 4ر3964 4ر3804 4ر3744 4ر3585 4ر3717 4ر3554 4ر3653 4ر3492 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر9513 4ر9332 4ر9007 4ر8819 4ر8737 4ر8555 4ر8843 4ر8653 4ر8785 4ر8607

 1ر5323 1ر5268 1ر5325 1ر5270 1ر5325 1ر5270 1ر5326 1ر5271 1ر5326 1ر5271 سعودي لایر
 19ر6811 19ر6059 19ر6882 19ر6063 19ر6879 19ر6060 19ر6896 19ر6077 19ر6898 19ر6077 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 6/1األيام 
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  2006لسنة  570) بند 9للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

U واإلعالنلنشاط الدعاية  ةالضريبيمحاسبة الأسس 
 

ية واإلعالن ابشأن نشاط الدعية للفحص ذيـمات تنفـنظراً لعدم سبق صدور تعلي
 –الشوارع  –الشاسيهات " في " الميادين  –تأجير " اليفط  –( اليفط بأنواعها 
 أعلى أسطح العقارات " وصيانتها ) . –الطرق السريعة 

 
ا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساء ذوتوحيداً ألسس محاسبة ممولي ه

 الممولين .  فئات لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة
  

 -تضمنت ما يلي: ا النشاط ذقامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة له
الضريبية  اتة من ملفات ممولي هذا النشاط ( اإلقراراإلطالع على عين  -

المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 
. 

 . الدراسات الواردة من بعض المأموريات  -
 االجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .  -
 

عند محاسبة  التاليةمالءمة إتباع األسس وقد أسفرت هذه الدراسة عن 
 -:الحاالت التقديرية 

 
Uاتأوالً: اإليراد : 

 -: وتشتمل على إيرادات األنشطة التالية
 : يفط الدعاية واإلعالن- 

 في ( الميادين / الشوارع / الطرق السريعة ) " اليونى بول " . -
 على الشاسيهات أعلى أسطح العقارات " االوت دور " . -
 إلنارة .الفوانيس على أعمدة ا -
 السوسيت على األرصفة . -
 على الحوائط . -
 . يفط المحالت 
  الفوانيس ..." وصيانتها  –سيهات االش –تأجير " اليفط. 

 
 -:بما يلي  االسترشاد كما يتم

 ومتكررة دقيقة ات( إن وجدت ) معاين ومخازنهامعاينة المنشاة وفروعها  - 1
وى تجهيزاتها / مدى وجود طبيعة النشاط / مساحة المنشاة ومست لتحديد

ورشة ملحقة بالمنشأة والمعدات المستخدمة في التشغيل ( ديسك التقطيع 
منشار  –حجر جلخ  –ماكينة لحام   -ماكينة برشام  –تناية صاج  –

ع يالتجم ككمبروسر هواء ... ) وطاقتها اإلنتاجية / عدد بنو –أركت 
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/ كميات الخامات وعدد العمال على كل بنك التشغيل  فيالمستخدمة 
  –البالستيك "  –الخشب  –والمستلزمات المستخدمة ( ألواح " الصاج 

 البويات ... ) / كميات وأنواع المنتج –مسامير البرشام  – لمبات النيون
 –خشب  –بالستيك  –التام أو تحت  التشغيل من اليفط ونوعيتها ( صاج 

لك ذأة وشهرتها واثر فيلكس ... ) ومساحة كل منها / موقع المنش -نيون
 على اإليرادات .

( لحساب وكيفية التشغيل لتحديد طبيعة النشاط شاملةمناقشة الممول مناقشة  -2
لحساب الغير) / حجم المشتريات من المواد الخام  –المنشأة أو لدى الغير 

أصدرت تراخيص  التيومصادر الشراء / عدد مرات الشراء / الجهات 
منتجة أسبوعياً مع بيان أسماء من تم التشغيل اإلعالنات / عدد اليفط ال

/ عدد عقود (التأجير  لديهم أو مقار نشاطهم / أنواع اليفط وسعر كل منها
 –الصيانة ) وقيمتها / عدد أيام العمل / حجم المعامالت (توريدات  –

خدمات) مع إيضاح جهات التعامل / هامش الربح / المصروفات اإلدارية 
 لمباشرة النشاط . والعمومية الالزمة

نطاق  فييقع  والتييتم الرجوع إلى الجهة التي أصدرت ترخيص اإلعالن  -3
نوعية اإلعالن " ثابت أو  –المساحة  –إشرافها لتحديد ( عدد يفط اإلعالن 

 -مضيء أو غير مضيء " ) وفقا لما يلي: –متحرك 
 –ط الحوائ –الشوارع  –الحي أو المحافظة بشأن إعالنات " الميادين  -

 أعلى أسطح العقارات " .
 إشرافتخرج عن نطاق  والتيهيئة الطرق بالنسبة للطرق السريعة  -

 المحافظات .
" بالنسبة "  –النقل العام  –مترو األنفاق  –هيئات " السكة الحديد  -

 األتوبيسات " . –المحطات  –للقطارات 
 يحدد سعر اليافطة استرشاداً بما يلي :  -4

 نوعية الخامات المستخدمة .* مساحة اليافطة و
 * صور فواتير البيع .

 األسعار السائدة في السوق خالل سنوات المحاسبة .* 
اإلطالع على المستندات المقدمة من الممول مثل تراخيص اإلعالنات /  -5

 فواتير الشراء / صور فواتير البيع / عقود التأجير والصيانة المبرمة..الخ .
سجل التعاقد / بيانات مصلحة الضرائب على بيانات التعامل : الخصم /  -6

 المبيعات ... الخ .
 دمة عن سنوات المحاسبة .اإلقرارات الضريبية المق -7
 

U: ثانيا" : عدد أيام العمل- 
أسبوع مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول  52تحتسب بواقع 

 والتحقق من جديتها .
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U ًنسبة مجمل الربح" : ثالثا :- 
 -:  يليمجمل الربح كما  تحدد نسبة

 %30 أفراد ) –التشغيل لحساب المنشأة ( جهات  -
 %20 التشغيل لدى الغير . -
 %40 )التشغيل لحساب الغير (مصنعيات  -
 %50 الشاسيهات ) وصيانتها –تأجير ( اليفط  -
 

Uاألخرى : ترابعاً : اإليرادا 
مزاولتها بخالف يراعى محاسبة المنشأة عن إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت  

 ما سبق .
 

U: خامساً : المصروفات اإلدارية والعمومية 
تحتسب كافة المصروفات اإلدارية والعمومية الالزمة للنشاط وفقا للتعليمات  -

 . 1999لسنة  8ية رقم ذالتنفي
ا توافر لديها أدلة وقرائن ذه التعليمات إذيجوز للمأمورية العدول عن ه -

 ئيس المأمورية .لك بعد موافقة رذتخالف 
 على جميع المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجه والرقابة واإلدارات 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 
 

 22/1/2006صدرت في 
 
 
 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل 
 يبياإلدارة العامة للفحص الضر 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 (حسني إبراهيم جاد) 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 10ية للفحص رقم (ذتعليمات تنفي

 بشـــــــــــأن
 أسعار صرف العمالت األجنبية

U 13/1/2006حتى  7/1/2006اعتبارا من  
 
 

بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 التعامل بالنقد األجنبي .

 
بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية ية ذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 8وكان أخرها برقم (
 . 6/1/2006حتى  1/1/2006اعتبارا من 

 
ه التعليمات وتوحيداً ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذواستكماال له

فية الحرة تفصيلي بأسعار الصرف للعمالت األجنبية في نطاق السوق المصر
طبقاً لما ورد  13/1/2006حتى  7/1/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

المعلنة من قبل الغرفة  بيع) –بنشرة أسعار البنك المركزي المصري (شراء 
 المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك المركزي المصري .

 
وعلي كافة المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 24/1/2006صدرت في 
 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل

 اإلدارة العامة للفحص الضريبي
 
 رئيس 
 الضرائبمصلحة  
 
 (حسني إبراهيم جاد) 
 



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  13/1/2006حتى  7/1/2006خالل الفترة من 

 
 

 12/1يـــــــــوم  8/1يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7434 5ر7234 5ر7456 5ر7256 دوالر أمريكي
 6ر9748 6ر9476 6ر9453 6ر9205 اليورو

 10ر1618 10ر1247 10ر0807 10ر0427 جنية أسترلينى
 4ر9219 4ر9018 4ر9901 4ر9719 دوالر كندى

 0ر9351 0ر9316 0ر9309 0ر9275 كرون دنماركى
 0ر8820 0ر8785 0ر8763 0ر8723 كرون نرويجي
 0ر7486 0ر7455 0ر7453 0ر7422 كرون سويدي

 4ر5195 4ر5031 4ر4877 4ر4714 فرنك سويسري
 5ر0095 4ر9908 4ر9416 4ر9223 )100ين يابانى (

 1ر5315 1ر5260 1ر5321 1ر5266 لایر سعودي
 19ر6725 19ر5973 19ر6828 19ر6008 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر  13/1،  11/1،  10/1،  9/1،  7/1األيام 
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  2006لسنة  184بند ) 11رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 المتوسط الشهري لألسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
U ) 2005) لسنة  ديسمبر/  يوليوخالل الفترة 

 
دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتنفيذا لتأشير 

/ وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ  السيد األستاذ
بالموافقة على إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري  6/3/1999

ألسعار معدن الذهب وعياراته القانونية . وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها 
/  ينايرعن الفترة (  2005لسنة  52هذا الشأن وكان أخرها برقم  فيالتنفيذية 

 . 2005) لسنة  يهيون
 مصلحة دمغ المصوغات إلىوبناء على ما تم االتفاق عليه باالحتكام 

والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري ألسعار بيع الذهب الخام دون اإلضافات 
 مصنعية ) في السوق المحلى . –ضريبة مبيعات  –األخرى ( دمغة 

لمحلية لمعدن الذهب وطبقا لما ورد منها فإن المتوسط الشهري لألسعار ا
 -كما يلي :  2005وعياراته القانونية عن الستة أشهر األولى من عام 

 
معدن   

 الذهب
     رالشه

 
Uىـذهب نق 

 جنية قرش

 23ر5ع   
Uيراطــــق 

 قرش  جنية

 21 ع.   
Uيراطــــق 

 قرش  جنية

     18 ع.   
Uيراطــــق 
 قرش جنية 

 14 ع.   
Uيراطــــق 
 قرش جنية 

 12 ع.   
Uيراطــــق 

 جنية  قرش

 9ع.     
Uيراطــــق 

 جنية  قرش
 يوليو

 أغسطس
 سبتمبر
 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر

 79ر72
 80ر75
 82ر77
 85ر58
 87ر73
 91ر48

 78ر06
 79ر07
 81ر05
 83ر80
 85ر90
 89ر57

 69ر75
 70ر66
 72ر42
 74ر88

 76ر76
 80ر04

 59ر79
 60ر56
 62ر08
 64ر18
 65ر80
 68ر61

 46ر50
 47ر10
 48ر28
 49ر92
 51ر15
 53ر36

 39ر86
 40ر37
 41ر38
 42ر79
 43ر86
 45ر74

 29ر90
 30ر28
 31ر04
 32ر09
 32ر90
 34ر30

 
وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلى ضرورة مراعاة األسعار الواردة في 
هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخالفات بين 

 الممولين والمأموريات .
اإلدارات توجيه والرقابة وواإلدارة المركزية لل الضريبية قكافة المناطوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 24/1/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
    ) براهيم جادحسني إ( 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 12ية للفحص رقم (ذتعليمات تنفي

 بشـــــــــــأن
 أسعار صرف العمالت األجنبية

U 20/1/2006حتى  14/1/2006اعتبارا من  
 
 

بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 التعامل بالنقد األجنبي .

 
بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 10وكان أخرها برقم (
 . 13/1/2006حتى  7/1/2006اعتبارا من 

 
ه التعليمات وتوحيداً ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذواستكماال له

مصرفية الحرة تفصيلي بأسعار الصرف للعمالت األجنبية في نطاق السوق ال
طبقاً لما ورد  20/1/2006حتى  14/1/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

المعلنة من قبل الغرفة  بيع) –بنشرة أسعار البنك المركزي المصري (شراء 
 المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك المركزي المصري .

 
وعلي كافة المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 29/1/2006صدرت في 
 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل

 اإلدارة العامة للفحص الضريبي
 
 رئيس 
 الضرائبمصلحة  
 
 (حسني إبراهيم جاد) 
 



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  20/1/2006حتى  14/1/2006خالل الفترة من 

 
 

 19/1يـــــــــوم  18/1يـــــــــوم  17/1يـــــــــوم  16/1يـــــــــوم  15/1يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع راءش بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7393 5ر7193 5ر7403 5ر7203 5ر7411 5ر7211 5ر7421 5ر7221 5ر7425 5ر7225 دوالر أمريكي
 6ر9537 6ر9282 6ر9383 6ر9113 6ر9680 6ر9408 6ر9606 6ر9335 6ر9553 6ر9282 اليورو

 10ر1379 10ر1009 10ر1190 10ر0820 10ر1600 10ر1235 10ر1968 10ر1574 10ر1573 10ر1197 جنية أسترلينى
 4ر9231 4ر9038 4ر9609 4ر9402 4ر9535 4ر9320 4ر9518 4ر9324 4ر9581 4ر9396 دوالر كندى

 0ر9319 0ر9286 0ر9298 0ر9265 0ر9338 0ر9304 0ر9346 0ر9309 0ر9321 0ر9287 كرون دنماركى
 0ر8571 0ر8537 0ر8564 0ر8522 0ر8658 0ر8625 0ر8657 0ر8622 0ر8610 0ر8573 كرون نرويجي
 0ر7457 0ر7426 0ر7437 0ر7409 0ر7466 0ر7438 0ر7481 0ر7449 0ر7454 0ر7419 كرون سويدي

 4ر4965 4ر4798 4ر4776 4ر4613 4ر4954 4ر4791 4ر4969 4ر4805 4ر4937 4ر4770 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر9816 4ر9629 4ر9812 4ر9625 5ر0058 5ر9870 5ر0189 5ر0001 5ر0510 5ر0317

 1ر5304 1ر5249 1ر5306 1ر5250 1ر5308 1ر5252 1ر5311 1ر5256 1ر5313 1ر5258 لایر سعودي
 19ر6612 19ر5793 19ر6653 19ر5834 19ر6613 19ر5861 19ر6708 19ر5889 19ر6722 19ر5902 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 20/1،  14/1األيام 
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  2006لسنة  182) بند 13للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

U لنشاط تجارة الجلود الصناعية ةالضريبيمحاسبة الأسس   
تجارة الجلود نشاط لية للفحص ذنظراً لعدم سبق صدور تعليـمات تنفـي

ا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية ذوتوحيداً ألسس محاسبة ممولي هالصناعية 
 رساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين . وإ
  

 -تضمنت ما يلي: ا النشاط ذقامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة له
اإلطالع على عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( اإلقرار الضريبية المقدمة   -

 / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
 . من بعض المأموريات المقدمةالدراسات   -
 االجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .  -

 
عند محاسبة  مالءمة إتباع األسس التاليةوقد أسفرت هذه الدراسة عن 

 -:الحاالت التقديرية 
U :ًرقم األعمالأوال : 

 -:التالية يتم تحديده استرشادا بالعناصر و
اة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة لتحديد معاينة المنش - 1

/ كميات وأسعار ما بها تجزئة )  –على وجه الدقة ( جملة  طبيعة النشاط
 فيوحدة القياس  أنمستورد ) ويراعى  -من جلود صناعية ( محلية  

لك ذوشهرتها واثر ومساحتها / موقع المنشأة  "المتر" هيالشراء والبيع 
 . بيعات / عدد العمال بخالف الممول و الشركاءرقم المعلى 

على وجه الدقة /  لتحديد طبيعة النشاط تفصيليةمناقشة الممول مناقشة  -2
تاجر تجزئة ) / الرسائل  –تاجر جملة  –صفتة التجارية ( مستورد 

 –ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد  [اإلستيرادية وتكلفتها 
مع  ]الخ"  مصاريف شحن ... –كية التكاليف األخرى " رسوم جمر

تجار تجزئة " وعناوين مزاولة  –إيضاح أسماء العمالء " تجار جملة 
وحجم المبيعات لكل منهم / قيمة المشتريات من األصناف المحلية  نشاطهم

ادرها وعـدد مرات الـشراء / حجم المبـيعات اليومـية ــــوالمستوردة ومص
م للمبيعات الكلية / جهات التعامل وحجم ونسبة كل منه تجزئه ) –( جملة 

المعامالت السنوية / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات اإلدارية 
  والعمومية الالزمة لمباشرة النشاط . 

بيانات التعامل : الخصم / سجل التعاقد / بيانات مصلحة الضرائب على  -3
 المبيعات ... الخ .

 ة من الممول .اإلطالع على المستندات المقدم -4
 اإلقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات المحاسبة . -5
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U: ثانيا" : عدد أيام العمل- 

مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من  يوم سنويا 310تحتسب بواقع 
 الممول والتحقق من جديتها .

 
U ًنسبة مجمل الربح" : ثالثا :- 

 -تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : 
 من التكلفة اإلستيرادية   % 8  المستورد . -1
 من المبيعات   %20 . مستورد ) –تجارة الجـملة ( محلى  -2
 من المبيعات   %40 مستورد ) . –تجارة التجزئة ( محلى  -3

 -عدم إيضاح المستورد ألسماء العمالء وفقا لما سبق:  حالة وفى
ا ثبت ذإ يتم تطبيق نسب مجمل الربح المحددة لجميع حلقات التداول ( –أ 

 البيع ) . ذللمأمورية أن للمستورد منف
ا لم يكن ذ( إربح المستورد و تاجر الجملة معاً  إجمالييتم تطبيق نسبة  –ب 

بيع ) . وتتولى المأمورية المقدم إليها بيانات العمالء أخطار  ذللمستورد منف
 لك عند محاسبتهم ضريبياً . ذالمأموريات المختصة لمراعاة 

 
U: ًاألخرى : تاإليراداو ألنشطةا رابعا 

مثل تها ـإيرادات أخرى يثبت مزاولأنشطة أو  أي يراعى محاسبة المنشأة عن 
 ية ... الخ ] .ذمستلزمات األح  –[ الجلود الطبيعية 

 
U: خامساً : المصروفات اإلدارية والعمومية 

ات تحتسب كافة المصروفات اإلدارية والعمومية الالزمة للنشاط وفقا للتعليم -
 . 1999لسنة  ) 8( ية رقم ذالتنفي

ا توافر لديها أدلة وقرائن ذه التعليمات إذيجوز للمأمورية العدول عن ه -
 لك بعد موافقة رئيس المأمورية .ذتخالف 

على جميع المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجه والرقابة واإلدارات  
 تعليمات بكل دقة .ه الذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي

 
 7/3/2006صدرت في 

 
 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة

 الفحص الضريبي والتحصيل 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 (حسني إبراهيم جاد) 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 14للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 27/1/2006حتى  21/1/2006اعتبارا من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 12وكان أخرها برقم (
 . 2006 / 1 / 20حتى  2006 / 1 / 14 اعتباراً من 

 
ه التعليمات وتوحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذواستكماال له

اق السوق المصرفية الحرة تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نط
طبقاً  2006 / 1 / 27حتى  2006 / 1 / 21 للنقد األجنبي خالل الفترة من

بيع ) المعلنة من  –لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري ( شراء 
 قبل الغرفة المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك األجنبي المصري .

 
وعلى كافة المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

  5/1/2006صدرت في 
 
 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل

 اإلدارة العامة للفحص الضريبي
 
 رئيس 
 لضرائبمصلحة ا 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    

 



  

 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  27/1/2006حتى  21/1/2006خالل الفترة من 

 
 

 26/1يـــــــــوم  25/1يـــــــــوم  24/1يـــــــــوم  23/1يـــــــــوم  22/1يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع راءش بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7398 5ر7198 5ر7393 5ر7193 5ر7391 5ر7191 5ر7390 5ر7190 5ر7389 5ر7189 دوالر أمريكي
 7ر0582 7ر0319 7ر0496 7ر0227 7ر0459 7ر0191 6ر9649 6ر9389 6ر9332 6ر9073 اليورو

 10ر2737 10ر2350 10ر2412 10ر2038 10ر2420 10ر2046 10ر1735 10ر1352 10ر0764 10ر0395 جنية أسترلينى
 4ر9924 4ر9707 4ر9881 4ر9673 4ر9914 4ر9718 4ر9547 4ر9353 4ر8676 4ر8482 دوالر كندى

 0ر9459 0ر9420 0ر9449 0ر9413 0ر9443 0ر9405 0ر9321 0ر9282 0ر9289 0ر9252 كرون دنماركى
 0ر8785 0ر8748 0ر8749 0ر8715 0ر8754 0ر8720 0ر8623 0ر8589 0ر8526 0ر8494 كرون نرويجي
 0ر7604 0ر7574 0ر7609 0ر7572 0ر7593 0ر7561 0ر7494 0ر7464 0ر7423 0ر7394 كرون سويدي

 4ر5554 4ر5384 4ر5510 4ر5341 4ر5520 4ر5354 4ر4969 4ر4806 4ر4616 4ر4450 فرنك سويسري
 4ر9963 4ر9776 5ر0077 4ر9885 5ر0237 5ر0036 4ر9611 4ر9417 4ر9791 4ر9600 )100( ين يابانى

 1ر5307 1ر5252 1ر5305 1ر5250 1ر5303 1ر5248 1ر5302 1ر5248 1ر5302 1ر5247 لایر سعودي
 19ر6636 19ر5817 19ر6619 19ر5799 19ر6511 19ر5793 19ر6541 19ر5789 19ر6531 19ر5779 كويتيدينار 

 
 

 لم تنشـــــــر 27/1،  21/1األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 15للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 3/2/2006حتى  28/1/2006اعتبارا من  

 
 

بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
   التعامل بالنقد األجنبي .

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي
بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 14وكان أخرها برقم (

 . 2006 / 1 / 27حتى  2006 / 1 / 21 اعتباراً من 
 

ه التعليمات وتوحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذواستكماال له
اق السوق المصرفية الحرة تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نط

طبقاً  2006 / 2 / 3حتى  2006 / 1 / 28 للنقد األجنبي خالل الفترة من
بيع ) المعلنة من  –لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري ( شراء 

 المصري . المركزيقبل الغرفة المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 
 

وعلى كافة المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات 
 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي

 
  7/3/2006صدرت في 

 
 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل

 اإلدارة العامة للفحص الضريبي
 
 رئيس 
 لضرائبمصلحة ا 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    

 



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  3/2/2006حتى  28/1/2006خالل الفترة من 

 
 

 2/2يـــــــــوم  1/2يـــــــــوم  30/1يـــــــــوم  29/1يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7417 5ر7217 5ر7406 5ر7206 5ر7398 5ر7198 5ر7398 5ر7198 دوالر أمريكي
 6ر9498 6ر9238 6ر9369 6ر9116 6ر9446 6ر9187 7ر0318 7ر0045 اليورو

 10ر2064 10ر1680 10ر1368 10ر0986 10ر1445 10ر1063 10ر2547 10ر2161 جنية أسترلينى
 5ر0344 5ر0146 5ر0110 4ر9927 4ر9963 4ر9768 4ر9846 4ر9660 دوالر كندى

 0ر9312 0ر9278 0ر9294 0ر9260 0ر9306 0ر9270 0ر9424 0ر9385 كرون دنماركى
 0ر8630 0ر8596 0ر8534 0ر8498 0ر8594 0ر8560 0ر8710 0ر8677 كرون نرويجي
 0ر7526 0ر7499 0ر7525 0ر7489 0ر7514 0ر7477 0ر7601 0ر7566 كرون سويدي

 4ر4745 4ر4579 4ر4570 4ر4408 4ر4696 4ر4533 4ر5367 4ر5202 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر8870 4ر8675 4ر8798 4ر8611 4ر8887 4ر8696 4ر9584 4ر9398

 1ر5311 1ر5257 1ر5307 1ر5251 1ر5305 1ر5251 1ر5306 1ر5251 لایر سعودي
 19ر6647 19ر5895 19ر6562 19ر5810 19ر6535 19ر5830 19ر6629 19ر5810 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر  3/2،  31/1،  28/1األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 16للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 10/2/2006حتى  4/2/2006اعتبارا من  

 
 

بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
   التعامل بالنقد األجنبي .

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي
بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 15وكان أخرها برقم (

 . 2006 / 2 / 3حتى  2006 / 1 / 28 اعتباراً من 
 

ه التعليمات وتوحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذواستكماال له
ق السوق المصرفية الحرة تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطا

طبقاً  2006 / 2 / 10حتى  2006 / 2 / 4 للنقد األجنبي خالل الفترة من
بيع ) المعلنة من  –لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري ( شراء 

 المصري . المركزيقبل الغرفة المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 
 

وعلى كافة المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات 
 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي

 
  7/3/2006صدرت في 

 
 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل

 اإلدارة العامة للفحص الضريبي
 
 رئيس 
 لضرائبمصلحة ا 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    

 



  

 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  10/2/2006حتى  4/2/2006خالل الفترة من 

 
 

 9/2يـــــــــوم  8/2يـــــــــوم  7/2يـــــــــوم  6/2يـــــــــوم  5/2يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء عبي شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7421 5ر7221 5ر7417 5ر7217 5ر7415 5ر7215 5ر7418 5ر7218 5ر7414 5ر7214 دوالر أمريكي
 6ر8641 6ر8385 6ر8734 6ر7466 6ر8789 6ر8521 6ر9062 6ر8805 6ر9287 6ر9040 اليورو

 9ر9999 9ر9633 10ر0239 9ر9878 10ر0631 10ر0258 10ر1188 10ر0807 10ر1990 10ر1606 جنية أسترلينى
 4ر9758 4ر9568 5ر0058 4ر9862 5ر0118 4ر9930 5ر0186 4ر9990 5ر0218 5ر0030 دوالر كندى

 0ر9195 0ر9157 0ر9203 0ر9170 0ر9211 0ر9178 0ر9250 0ر9216 0ر9282 0ر9248 كرون دنماركى
 0ر8567 0ر8533 0ر8542 0ر8509 0ر8549 0ر8510 0ر8609 0ر8575 0ر8604 0ر8572 كرون نرويجي
 0ر7401 0ر7374 0ر7380 0ر7353 0ر7401 0ر7374 0ر7440 0ر7408 0ر7464 0ر7436 كرون سويدي

 4ر4190 4ر4026 4ر4184 4ر4023 4ر4213 4ر4049 4ر4352 4ر4191 4ر4531 4ر4369 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر8506 4ر8320 4ر8667 4ر8489 4ر8317 4ر8132 4ر8287 4ر8107 4ر8447 4ر8270

 1ر5311 1ر5256 1ر5312 1ر5257 1ر5311 1ر5255 1ر5311 1ر5257 1ر5310 1ر5255 لایر سعودي
 19ر6641 19ر5935 19ر6613 19ر5794 19ر6633 19ر5881 19ر6671 19ر5919 19ر6596 19ر5777 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 10/2،  4/2األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 17للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 17/2/2006حتى  11/2/2006اعتبارا من  

 
 

بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
   التعامل بالنقد األجنبي .

ة بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية يذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي
بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 16وكان أخرها برقم (

 . 2006 / 2 / 10حتى  2006 / 2 / 4 اعتباراً من 
 

ه التعليمات وتوحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان ذواستكماال له
اق السوق المصرفية الحرة تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نط

طبقاً  2006 / 2 / 17حتى  2006 / 2 / 11 للنقد األجنبي خالل الفترة من
بيع ) المعلنة من  –لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري ( شراء 

 المصري . المركزيقبل الغرفة المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 
 

وعلى كافة المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات 
 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي

 
  7/3/2006صدرت في 

 
 

 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة
 الفحص الضريبي والتحصيل

 اإلدارة العامة للفحص الضريبي
 
 رئيس 
 لضرائبمصلحة ا 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    

 



  

 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  17/2/2006حتى  11/2/2006خالل الفترة من 

 
 

 16/2يـــــــــوم  15/2يـــــــــوم  14/2يـــــــــوم  13/2يـــــــــوم  12/2يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع راءش بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7433 5ر7233 5ر7425 5ر7225 5ر7423 5ر7223 5ر7422 5ر7222 5ر7421 5ر7221 دوالر أمريكي
 6ر8391 6ر8136 6ر8433 6ر8149 6ر8282 6ر8021 6ر9239 6ر8981 6ر8785 6ر8539 اليورو

 9ر9893 9ر9517 9ر9730 9ر9354 9ر9876 9ر9511 10ر0173 9ر9795 9ر9976 9ر9599 جنية أسترلينى
 4ر9816 4ر9621 4ر9701 4ر9507 4ر9682 4ر9488 4ر9281 4ر9088 5ر0010 4ر9814 دوالر كندى

 0ر9160 0ر9125 0ر9162 0ر9127 0ر9146 0ر9113 0ر9162 0ر9128 0ر9217 0ر9179 كرون دنماركى
 0ر8418 0ر8387 0ر8409 0ر8371 0ر8421 0ر8388 0ر8502 0ر8468 0ر8582 0ر8545 كرون نرويجي
 0ر7329 0ر7302 0ر7326 0ر7297 0ر7313 0ر7287 0ر7368 0ر7444 0ر7431 0ر7401 كرون سويدي

 4ر3902 4ر3739 4ر3930 4ر3767 4ر3875 4ر3712 4ر3927 4ر3768 4ر4218 4ر4053 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر8858 4ر8668 4ر8985 4ر8802 4ر8594 4ر8408 4ر8803 4ر8625 4ر8473 4ر8292

 1ر5316 1ر5261 1ر5313 1ر5258 1ر5313 1ر5258 1ر5311 1ر5257 1ر5312 1ر5257 لایر سعودي
 19ر6695 19ر5943 19ر6634 19ر5815 19ر6627 19ر5808 19ر6657 19ر5939 19ر6661 19ر5949 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 17/2،  11/2األيام 
 



 118 

  2006لسنة  244) بند 18للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

U لنشاط تفصيل الستائر ةالضريبيمحاسبة الأسس   
 تفصيل الستائرية للفحص لنشاط ذنظراً لعدم سبق صدور تعليـمات تنفـي

وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين ا النشاط ذوتوحيداً ألسس محاسبة ممولي ه
 كافة فئات الممولين . المصلحة و

  
 -:األتي تضمنت  ا النشاط ذقامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة له

اإلطالع على عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( اإلقرار الضريبية المقدمة   -
 / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .

 . الدراسات المقدمة من بعض المأموريات  -
 االجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .  -
 

عند محاسبة  مالءمة إتباع األسس التاليةوقد أسفرت هذه الدراسة عن 
 -:الحاالت التقديرية 

 
U :ًاإليراداتأوال : 

 -:استرشادا بالعناصر التالية  اويتم تحديده
دد ماكينات الخياطة لتحديد عمعاينة المنشاة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت )  - 1

قديمة ) / عدد بنوك القص و التفصيل / عدد  –وماركاتها وحالتها ( حديثة 
قطع األقمشة / كمية مستلزمات الستائر / عدد الستائر تحت التفصيل / مساحة 

لك على ذشعبية ) ومستوى تجهيزها وأثر  –ة وموقعها منطقة ( راقية أشنالم
عمال الفنيين والمساعدين بخالف الممول أو عدد ال اإليرادات / الكتالوجات /

 الشركاء .
 

 :مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد -2
ياً / ــعدد الستائر التي يتم تفصيلها ( يوم طبيعة النشاط على وجه الدقة / 

ات من ـــشتريــعار التفصيل للمتر / حجم المـــارها وأســأسبوعياً ) وعدد أمت
شراء / اإليرادات الناتجة من بيع ــادر وعدد مرات الــمستلزمات الستائر ومص

أسبوعيا ) / هامش الربح  –ومستلزمات الستائر ) إن وجدت ( يوميا  –( أقمشة 
بخالف الممول أو  / المصروفات اإلدارية والعمومية / عدد العمال الفنيين

   الشركاء .
   

  -ر استرشاداً بما يلي : تحدد عدد الستائر التي يتم تفصيلها وأسعار تفصيل المت -3
 عدد العمال الفنيين –عدد ماكينات الخياطة  -
 نوعية األقمشة المستخدمة في تفصيل الستائر -
 شعبية " . –شأة " راقية نمستوى المنطقة الكائن بها الم -
 األسعار السائدة بالمنطقة خالل سنوات المحاسبة . -
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 سجل -ضرائب على المبيعات بيانات مصلحة ال - بيانات التعامل : الخصم -4

 . اتالتعاقد
 اإلطالع على المستندات المقدمة من الممول . -5
 اإلقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات المحاسبة . -6

 
U: ثانيا" : عدد أيام العمل- 

مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة أسبوع  52أو  يوم 310تحتسب بواقع 
 من الممول والتحقق من جديتها .

 
U ًنسبة مجمل الربح" : ثالثا :- 

 -تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : 
  %60 تفصيل الستائر 

 
Uاألخرى : ترابعاً : اإليرادا 

 :إيرادات أخرى يثبت مزاولـتها مثل يراعى محاسبة المنشأة عن أي 
 . ... الخ بيع أقمشة ومستلزمات الستائر عمل الخداديات / البياضات

 
Uة والعمومية :خامساً : المصروفات اإلداري 

لنشاط وفقا لمباشرة اتحتسب كافة المصروفات اإلدارية والعمومية الالزمة  -
 . 1999لسنة   8ية رقم  ذللتعليمات التنفي

ا توافر لديها أدلة وقرائن ذه التعليمات إذيجوز للمأمورية العدول عن ه -
 لك بعد موافقة رئيس المأمورية .ذتخالف 

ة واإلدارة المركزية للتوجه والرقابة واإلدارات على جميع المناطق الضريبي 
 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي

 
 8/3/2006صدرت في 

 
 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة

 الفحص الضريبي والتحصيل 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 )(حسني إبراهيم جاد 
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  2006لسنة  528) بند 19للفحص رقم ( يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

U الضريبية لنشاط الجراجات العموميةمحاسبة لاأسس  
 1988لسنة  54سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 

 الضريبية لنشاط الجراجات العمومية . بشأن أسس المحاسبة
والصعوبات التي تواجه  ستفسارات بشأن المشاكلونظرا لورود العديد من اال

ا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية ذلك النشاط وتوحيدا ألسس محاسبة ممولي هذ
 وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين .

  -ا النشاط تضمنت مايلى : ذقامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة له
ا النشاط ( اإلقرارات الضريبية المقدمة ذلفات ممولي هاإلطالع على عينة من م -

 موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .  / أسس الفحص / 
 . الدراسات المقدمة من بعض المأموريات   -
 االجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .  -

 محاسبة الحاالت التقديرية: عندإتباع األسس التالية وقد أسفرت هذه الدراسة عن 
U:أوالً: اإليرادات  

  -طبقا لما يلي :  يتم تحديدها
  -عدد السيارات :  -1

  -يتم تحديد عدد السيارات بناء على ما يلي : 
 المساحة الكلية للجراج من واقع الرسم الهندسي الصادر من الحي والمعاينة .  -
ـــلية احة الكـ% من المس15نسبة  بعادـتاحة للتجريج باستـاحة المــتحدد المس  -

% من مساحة الجـمالونات مقابل 10للجراجات المبنية تحت العقارات ونسبة 
 األعمدة والممرات والمساحات المتروكة بين السيارات والغير قابلة للتجريج .

 متر مربع . 7المساحة التي تشغلها السيارة في المتوسط هي   -
 تجريج خارج الجراج (إن وجدت ) .تراعى المساحة المتاحة لل  -
 -يتم تحديدها استرشادا بما يلي : أسعار التجريج ،  -2
 متوسطة ] . –موقع الجراج [ منطقة راقية  -
 ظهورات ) . –طبيعة تجريج السيارات ( دائمة  -
 المنطقة . فياألسعار السائدة  -
 -عدد أيام العمل :  -3

 . تلدائمة والموتوسيكالشهر بالنسبة للسيارات ا 12   تحتسب بواقع :
 يوم بالنسبة للسيارات الظهورات . 365 

  -** كما يتم االسترشاد بما يلي : 
ينة الجراج وفروعة (إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة في أوقات معا –أ 

 -ا النشاط صباحا ومساء لتحديد : ذتتناسب مع طبيعة ه
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 –ة تحت العقارات موقع ومساحة الجراج / نوع الجراج ( جراجات مبني
جمالونات ) / عدد السيارات الموجودة بالجراج وقت المعاينة وطبيعة تجريجها 

ظهورات ] / المساحات الخالية المتاحة للتجريج وعدد السيارات  –[ دائمة 
جدت ) / عدد خارج الجراج ( إن و تاحة للتجريجالمساحة المتسعها /  التي

األعـمدة الموجودة بالجراج والمسـاحة التي تشغلها / عدد الحــجرات بالجراج 
حجرة مكتب ... ) ومساحة كل منها / عدد  –( حجرة السايس  " إن وجدت "

السيارات المرفوعة / عدد الموتوسيكالت / عدد العمال بخالف الممول / 
على سعر التجريج / مدى  لكذمتوسطة ] و أثر  –مستوى المنطقة [ راقية 

 إصالح سيارات ..." . –وجود أنشطة أخرى مثل " غسيل 
مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد : طبيعة النشاط / المساحة الكلية  –ب 

للجراج / السعة اإلجمالية للجراج من السيارات والموتوسيكالت / عدد 
يتم تجريجها وسعر  والموتوسيكالت التي الظهورات " –السيارات " الدائمة 
يوميا " / عدد أيام العمل / عدد العمال بالجراج / مدى  –التجريج " شهريا 

شركات ] من عدمة / اإليرادات األخرى  -وجود تعاقدات مع جهات [ فنادق 
من أنشطة " غسيل إصالح سيارات ... " إن وجدت / المصروفات اإلدارية 

 والعمومية .
 قدمة من الممول عن سنوات المحاسبة .اإلقرارات الضريبية الم –ج 
 األجندات ... -اإلطالع على المستندات المقدمة من الممول مثل :  –د 

U : ثانيا : اإليرادات األخرى-  
  -يتم المحاسبة عن أية إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها مثل : 

 إصالح " سيارات / سمسرة بيع سيارات ... –" غسيل 
Uفات اإلدارية والعمومية : ثالثا : المصرو- 

تحتسب كافة المصروفات اإلدارية والعمومية الالزمة لمباشرة النشاط وفقا 
 . 1999) لسنة  8ية رقم ( ذللتعليمات التنفي

ا توافر لديها أدلة وقرائن ذه التعليمات إذعن هيجوز للمأمورية العدول  -
 لك بعد موافقة رئيس المأمورية .ذتخالف 

لمناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات علي جميع ا -
 التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

 16/1/2006صدرت في 
 عن اإلدارة المركزية لتخطيط ومتابعة

 الفحص الضريبي والتحصيل 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 ي إبراهيم جاد)(حسن 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 20رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 24/2/2006حتى  18/2/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ ةيذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 17كان أخرها برقم (و
 . 17/2/2006حتى  11/2/2006اعتباراً من 

 
مرفق بيان توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات التعليمات و هذاستكماال لهو

المصرفية الحرة السوق  لعمالت األجنبية في نطاقتفصيلي بأسعار الصرف ل
طبقاً لما ورد  24/2/2006حتى  18/2/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك األجنبي المصري .

 
اإلدارات توجيه والرقابة وواإلدارة المركزية لل الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 14/3/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  24/2/2006حتى  18/2/2006خالل الفترة من 

 
 

 23/2يـــــــــوم  22/2يـــــــــوم  21/2يـــــــــوم  20/2يـــــــــوم  19/2يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع راءش بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7436 5ر7236 5ر7438 5ر7238 5ر7437 5ر7237 5ر7437 5ر7237 5ر7437 5ر7237 دوالر أمريكي
 6ر7228 6ر7985 6ر8420 6ر8170 6ر8580 6ر8318 6ر8511 6ر8255 6ر8172 6ر7917 اليورو

 9ر9967 9ر9596 10ر0258 9ر9892 10ر0130 9ر9753 9ر9757 9ر9381 9ر9665 9ر9289 جنية أسترلينى
 4ر9953 4ر9757 5ر0046 4ر9855 4ر9971 4ر9784 4ر9876 4ر9681 4ر9622 4ر9427 دوالر كندى

 0ر9143 0ر9111 0ر9169 0ر9136 0ر9189 0ر9155 0ر9181 0ر9145 0ر9130 0ر9097 كرون دنماركى
 0ر8466 0ر8431 0ر8496 0ر8463 0ر8513 0ر8479 0ر8501 0ر8463 0ر8402 0ر8369 كرون نرويجي
 0ر7278 0ر7250 0ر7291 0ر7265 0ر7319 0ر7291 0ر7295 0ر7261 0ر7259 0ر7229 كرون سويدي

 4ر3757 4ر3598 4ر3893 4ر3733 4ر3912 4ر3752 4ر3832 4ر3672 4ر3738 4ر3526 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر8367 4ر8187 4ر8336 4ر8156 4ر8601 4ر8424 4ر8618 4ر8440 4ر8696 4ر8518

 1ر5316 1ر5261 1ر5317 1ر5262 1ر5317 1ر5262 1ر5316 1ر5262 1ر5317 1ر5262 لایر سعودي
 19ر6678 19ر5859 19ر6705 19ر5953 19ر6682 19ر5863 19ر6675 19ر5963 19ر6682 19ر5863 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 24/2،  18/2األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 21رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 3/3/2006حتى  25/2/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 20كان أخرها برقم (و
 . 24/2/2006حتى  18/2/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

المصرفية الحرة السوق  تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  3/3/2006حتى  25/2/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وواإلدارة المركزية لل الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 14/3/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
 3/3/2006حتى  25/2/2006خالل الفترة من 

 
 

 2/3يـــــــــوم  1/3يـــــــــوم  28/2يـــــــــوم  27/2يـــــــــوم  26/2يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7442 5ر7242 5ر7444 5ر7244 5ر7444 5ر7244 5ر7443 5ر7243 5ر7444 5ر7244 دوالر أمريكي
 6ر8603 6ر8335 6ر8238 6ر7972 6ر8129 6ر7868 6ر8225 6ر7959 6ر8686 6ر8429 اليورو

 10ر0845 10ر0477 10ر0401 10ر0028 10ر0021 9ر9645 10ر0382 10ر0004 10ر0682 10ر0320 جنية أسترلينى
 5ر0441 5ر0243 5ر0412 5ر0227 5ر0082 4ر9890 5ر0024 4ر9829 5ر0069 4ر9873 دوالر كندى

 0ر9195 0ر9159 0ر9146 0ر9113 0ر9130 0ر9097 0ر9151 0ر9113 0ر9205 0ر9172 كرون دنماركى
 0ر8549 0ر8513 0ر8504 0ر8470 0ر8477 0ر8447 0ر8484 0ر8446 0ر8537 0ر8498 كرون نرويجي
 0ر7257 0ر7227 0ر7234 0ر7204 0ر7219 0ر7190 0ر7244 0ر7216 0ر72299 0ر7268 كرون سويدي

 4ر3933 4ر3773 4ر3578 4ر3419 4ر3564 4ر3403 4ر3613 4ر3455 4ر4056 4ر3895 فرنك سويسري
 4ر9476 4ر9296 4ر9384 4ر9200 4ر9444 4ر9259 4ر9147 4ر8967 4ر9068 4ر8881 )100ين يابانى (

 1ر5317 1ر5262 1ر5317 1ر5263 1ر5317 1ر5263 1ر5316 1ر5262 1ر5318 1ر5263 لایر سعودي
 19ر6618 19ر5867 19ر6713 19ر6001 19ر6706 19ر5994 19ر6709 19ر5991 19ر6706 19ر5887 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 3/3،  25/2األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 22رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 10/3/2006حتى  4/3/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 21كان أخرها برقم (و
 . 3/3/2006حتى  25/2/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

لمصرفية الحرة السوق ا تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  10/3/2006حتى  4/3/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وواإلدارة المركزية لل الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 10/5/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  10/3/2006حتى  4/3/2006خالل الفترة من 

 
 

 9/3يـــــــــوم  8/3يـــــــــوم  7/3يـــــــــوم  6/3يـــــــــوم  5/3يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء عبي شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7455 5ر7255 5ر7451 5ر7251 5ر7444 5ر7244 5ر7441 5ر7241 5ر7435 5ر7235 دوالر أمريكي
 6ر8504 6ر8259 6ر8384 6ر8140 6ر9105 6ر8836 6ر9199 6ر8930 6ر8572 6ر8304 اليورو

 9ر9931 9ر9572 9ر9746 9ر9388 10ر0785 10ر0406 10ر0746 10ر0378 10ر0350 9ر9990 جنية أسترلينى
 4ر9840 4ر9649 5ر0219 5ر0027 5ر0514 5ر0329 5ر0788 5ر0589 5ر0635 5ر0450 دوالر كندى

 0ر9184 0ر9152 0ر9170 0ر9132 0ر9261 0ر9225 0ر9276 0ر9238 0ر9191 0ر9155 كرون دنماركى
 0ر8556 0ر8524 0ر8566 0ر8526 0ر8659 0ر8618 0ر8644 0ر8608 0ر8558 0ر8526 كرون نرويجي
 0ر7234 0ر7207 0ر7224 0ر7195 0ر7310 0ر7280 0ر7319 0ر7286 0ر7246 0ر7219 كرون سويدي

 4ر3896 4ر3733 4ر3816 4ر3653 4ر4269 4ر4105 4ر4216 4ر4052 4ر3827 4ر3664 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر8753 4ر8579 4ر8733 4ر8547 4ر9047 4ر8851 4ر9599 4ر9414 4ر9432 4ر9251

 1ر5321 1ر5266 1ر5320 1ر5265 1ر5318 1ر5263 1ر5316 1ر5261 1ر5316 1ر5261  سعوديلایر
 19ر6738 19ر6018 19ر6723 19ر6005 19ر6699 19ر5981 19ر6689 19ر5984 19ر6675 19ر5856 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 10/3،  4/3األيام 
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  2006) لسنة 23رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

Uأسس المحاسبة الضريبية لنشاط ثالجات التبريد والتجميد 
 

 1991) لسنة 17ية للفحص رقم (ذسبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفي
 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط ثالجات التبريد والتجميد .

ا النشاط تحقيقاً للعدالة الضريبية وإرساء ذبة ممولي هسس محاسألوتوحيداً 
 لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين .

 ا النشاط تضمنت ما يلي :ذقامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة له
ا النشاط (اإلقرارات الضريبية ذاإلطالع علي عينة من ملفات ممولي ه -

 قات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن).المقدمة / أسس الفحص / مواف
 الدراسات المقدمة من بعض المأموريات . -
  االجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات . -
ه الدراسة عن مالءمة إتباع األسس التالية عند محاسبة ذوقد أسفرت ه 

 . الحاالت التقديرية
 

U: أوالً : رقم األعمال 
 اداً بما يلي :يتم تحديده إسترش

معاينة الثالجة وفروعها (إن وجدت) معاينات دقيقة ومتكررة خالل  - 1
تجميد  –المواسم المختلفة لتحديد : طبيعة النشاط / نوعية التخزين (تبريد 

االثنين معاً) عن طريق الترمومتر الموجود خارج كل عنبر / مساحة  –
ندسي / عدد العنابر والسعة الثالجة والسعة الكلية باإلطالع علي الرسم اله

عنبر بعد استبعاد مقابل الفراغات والطرقات وممرات  التخزينية لكل
ميكانيكي ) / كميات  –نظام تداول البضاعة بالثالجة ( يدوى  التهوية / 

 –للغير ) وأنواعها ( خضار  –البضاعة المخزنة ( لحساب المنشأة 
ها ... ) وطريقة جبن بأنواع –دواجن  –لحوم  –أسماك  –فاكهة 

بالتات ... ) / موقع الثالجة ومدى قربها  –طبالي  –خزين ( أرضى الت
كالرك ... ) / عدد (  –( ميزان طبلية  امن األسواق وتجهيزاته

 عمال التحميل ) بخالف الممول . –الموظفين 
البيع مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد : طبيعة النشاط ( التخزين و  - 2

تجميد ) /  –التخزين للغير ) / نوعية التخزين ( تبريد  –لحساب المنشأة 
كميات وأنواع وأسعار ومصادر شراء البضاعة المخزنة لحساب المنشأة 

عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات / حجم المبيعات اليومية / 
 ألخرى .اإلدارية والعمومية الالزمة لمباشرة النشاط / اإليرادات ا
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اإلطالع علي عقود التخزين المبرمة مع العمالء إليضاح (أنواع وكميات  - 3
أجر التخزين "للطن  –مدة ونوعية التخزين  –البضاعة المخزنة لحسابهم 

اسم  –االسم التجاري  –الطرد ..... "  –القطعة  –المتر المكعب  –
طاق اختصاصها وعنوان العميل) علي أن تتولي المأموريات الواقع في ن

  النشاط إخطار المأموريات المختصة بأسماء وعناوين العمالء . 
 
اإلطالع علي دفتر حركة الثالجة المعتمد صفحاته من وزارة التموين  - 4

 –الوارد  –أسم العميل  –نوعية البضاعة المخزنة  –لبيان (رقم العنبر 
 تاريخ انتهاء الصالحية) . –الرصيد  –المنصرف 

 ل استهالك القوي المحركة .معد - 5
 أجر التخزين لحساب الغير . - 6

 ويحدد استرشادا بما يلي :
 مدة ونوعية التخزين) . –عقود التخزين (نوع البضاعة  *
 صور فواتير التخزين لحساب الغير . *
 قائمة األسعار المعلنة . *
 األسعار السائدة باألسواق خالل سنوات المحاسبة . *
لي المستندات المقدمة من الممول مثل : عقود التخزين المبرمة اإلطالع ع - 7

 / صور فواتير التخزين لحساب الغير .....
 اإلقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات المحاسبة . - 8
بيانات التعامل : الخصم / سجل التعاقدات / بيانات مصلحة الضرائب  - 9

 ن الحصول عليها .لك من البيانات التي يمكذعلي المبيعات وغير 
 

U: ثانياً : عدد أيام العمل 
 شهر سنوياً . 12يتم تحديدها من واقع العقود المبرمة أو بواقع 

 
U: ثالثاً : نسبة مجمل الربح 

 تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي :
 % (من أجر التخزين)50 التخزين لحساب الغير *
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  2006) أسعار عمالت لسنة 24رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 71/3/2006حتى  11/3/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ ةيذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 22كان أخرها برقم (و
 . 10/3/2006حتى  4/3/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

المصرفية الحرة السوق  تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  17/3/2006حتى  11/3/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وواإلدارة المركزية لل الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 26/3/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 ) محمود محمد علي( 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  17/3/2006حتى  11/3/2006خالل الفترة من 

 
 

 16/3يـــــــــوم  15/3يـــــــــوم  14/3يـــــــــوم  13/3يـــــــــوم  12/3يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع راءش بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7525 5ر7325 5ر7491 5ر7291 5ر7465 5ر7265 5ر7461 5ر7261 5ر7461 5ر7261 دوالر أمريكي
 6ر9203 6ر8951 6ر8707 6ر8440 6ر8539 6ر8283 6ر8436 6ر8186 6ر8568 6ر8318 اليورو

 10ر0421 10ر0055 9ر9781 9ر9406 9ر9277 9ر8902 9ر9189 9ر8821 9ر9942 9ر9560 جنية أسترلينى
 4ر9818 4ر9636 4ر9519 4ر9325 4ر9517 4ر9324 4ر9505 4ر9312 4ر9745 4ر9551 دوالر كندى

 0ر9274 0ر9240 0ر9206 0ر9172 0ر9188 0ر9153 0ر9174 0ر9140 0ر9193 0ر9158 كرون دنماركى
 0ر8696 0ر8662 0ر8636 0ر8603 0ر8601 0ر8568 0ر8581 0ر8542 0ر8547 0ر8516 كرون نرويجي
 0ر7374 0ر7348 0ر7324 0ر7297 0ر7314 0ر7285 0ر7295 0ر7265 0ر7267 0ر7233 كرون سويدي

 4ر4209 4ر4049 4ر3829 4ر3670 4ر3670 4ر3508 4ر3624 4ر3465 4ر3847 4ر3687 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر8932 4ر8750 4ر8565 4ر8379 4ر8302 4ر8122 4ر8266 4ر8078 4ر9024 4ر8828

 1ر5339 1ر5284 1ر5331 1ر5276 1ر5324 1ر5268 1ر5321 1ر5267 1ر5323 1ر5268 لایر سعودي
 19ر6983 19ر6265 19ر6786 19ر6034 19ر6771 19ر6053 19ر6778 19ر6059 19ر6764 19ر6046 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 17/3،  11/3األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 25رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 24/3/2006حتى  18/3/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ ةيذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 24كان أخرها برقم (و
 . 17/3/2006حتى  11/3/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

المصرفية الحرة  السوق تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  24/3/2006حتى  18/3/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وكزية للواإلدارة المر الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 10/5/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  24/3/2006حتى  18/3/2006خالل الفترة من 

 
 

 23/3يـــــــــوم  22/3يـــــــــوم  21/3يـــــــــوم  20/3يـــــــــوم  19/3يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع راءش بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7555 5ر7355 5ر7546 5ر7346 5ر7534 5ر7334 5ر7528 5ر7328 5ر7530 5ر7330 دوالر أمريكي
 6ر9526 6ر9262 6ر9849 6ر9601 7ر0048 6ر9787 7ر0144 6ر9871 6ر9439 6ر9180 اليورو

 10ر0549 10ر0182 10ر0631 10ر0264 10ر0943 10ر0581 10ر1077 10ر0697 10ر0470 10ر0110 جنية أسترلينى
 4ر9180 4ر8984 4ر9468 4ر9275 4ر9487 4ر9294 4ر9739 4ر9545 4ر9638 4ر9452 دوالر كندى

 0ر9317 0ر9283 0ر9363 0ر9325 0ر9386 0ر9352 0ر9396 0ر9357 0ر9305 0ر9272 كرون دنماركى
 0ر8757 0ر8725 0ر8782 0ر8745 0ر8806 0ر8773 0ر8793 0ر8756 0ر8725 0ر8690 كرون نرويجي
 0ر7414 0ر7387 0ر7461 0ر7426 0ر7511 0ر7475 0ر7517 0ر7481 0ر7415 0ر7387 كرون سويدي

 4ر4168 4ر4004 4ر4399 4ر4235 4ر4555 4ر4393 4ر4613 4ر4451 4ر4356 4ر4192 فرنك سويسري
 4ر9159 4ر8963 4ر9311 4ر9135 4ر9577 4ر9396 4ر9632 4ر9451 4ر8916 4ر8729 )100ين يابانى (

 1ر5348 1ر5293 1ر5346 1ر5291 1ر5342 1ر5287 1ر5339 1ر5285 1ر5339 1ر5284 لایر سعودي
 19ر7099 19ر6381 19ر7055 19ر6337 19ر7014 19ر6296 19ر7007 19ر6302 19ر6987 19ر6282 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 24/3،  18/3األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 26رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 31/3/2006حتى  25/3/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ ةيذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 25كان أخرها برقم (و
 . 24/3/2006حتى  18/3/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

المصرفية الحرة  السوق تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  31/3/2006حتى  25/3/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وكزية للواإلدارة المر الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 4/5/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  31/3/2006حتى  25/3/2006خالل الفترة من 

 
 

 30/3يـــــــــوم  29/3يـــــــــوم  28/3يـــــــــوم  27/3يـــــــــوم  26/3يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع راءش بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7569 5ر7369 5ر7563 5ر7363 5ر7560 5ر7360 5ر7559 5ر7359 5ر7555 5ر7355 دوالر أمريكي
 6ر9152 6ر8871 6ر9576 6ر9323 6ر9227 6ر8981 6ر9318 6ر9043 6ر9400 6ر9153 اليورو

 9ر9934 9ر9570 10ر0741 10ر0374 10ر0569 10ر0208 10ر0279 9ر9902 10ر0267 9ر9895 جنية أسترلينى
 4ر9070 4ر8887 4ر9398 4ر9201 4ر9142 4ر8955 4ر9293 4ر9100 4ر9348 4ر9135 دوالر كندى

 0ر9270 0ر9231 0ر9327 0ر9289 0ر9278 0ر9245 0ر9290 0ر9252 0ر9304 0ر9266 كرون دنماركى
 0ر8701 0ر8669 0ر8764 0ر8730 0ر8691 0ر8660 0ر8693 0ر8654 0ر8716 0ر8682 كرون نرويجي
 0ر7345 0ر7318 0ر7428 0ر7398 0ر7404 0ر7377 0ر7424 0ر7388 0ر7423 0ر7393 كرون سويدي

 4ر3922 4ر3760 4ر4279 4ر4115 4ر4013 4ر3850 4ر3911 4ر3752 4ر3999 4ر3836 فرنك سويسري
 4ر8841 4ر8659 4ر9334 4ر9150 4ر9387 4ر9198 4ر9003 4ر8824 4ر9163 4ر8980 )100ين يابانى (

 1ر5350 1ر5295 1ر5349 1ر5295 1ر5349 1ر5294 1ر5347 1ر5293 1ر5348 1ر5293 لایر سعودي
 19ر7147 19ر6429 19ر7113 19ر6395 19ر7103 19ر6385 19ر7113 19ر6395 19ر7086 19ر6367 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 31/3،  25/3األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 27رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 7/4/2006حتى  1/4/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 26كان أخرها برقم (و
 . 31/3/2006حتى  25/3/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

لمصرفية الحرة السوق ا تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  7/4/2006حتى  1/4/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وواإلدارة المركزية لل الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 4/5/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



  

 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  7/4/2006حتى  1/4/2006خالل الفترة من 

 
 

 6/4يـــــــــوم  5/4يـــــــــوم  4/4يـــــــــوم  3/4يـــــــــوم  2/4يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7571 5ر7371 5ر7577 5ر7377 5ر7574 5ر7374 5ر7573 5ر7373 5ر7569 5ر7369 دوالر أمريكي
 7ر0686 7ر0423 7ر0526 7ر0258 6ر9463 6ر9199 6ر9773 6ر9519 6ر9607 6ر9319 اليورو

 10ر0784 10ر0416 10ر0996 10ر0616 9ر9586 9ر9211 9ر9970 9ر9605 10ر0205 9ر9839 جنية أسترلينى
 4ر9583 4ر9398 4ر9295 4ر9112 4ر8987 4ر8783 4ر9334 4ر9142 4ر9335 4ر9151 دوالر كندى

 0ر9470 0ر9436 0ر9450 0ر9414 0ر9308 0ر9274 0ر9349 0ر9315 0ر9327 0ر9293 كرون دنماركى
 0ر8962 0ر8920 0ر8948 0ر8906 0ر8781 0ر8747 0ر8789 0ر8754 0ر8729 0ر8695 كرون نرويجي
 0ر7557 0ر7528 0ر7517 0ر7483 0ر7382 0ر7347 0ر7397 0ر7366 0ر7390 0ر7362 كرون سويدي

 4ر4757 4ر4591 4ر4616 4ر4454 4ر3950 4ر3790 4ر4151 4ر3991 4ر4189 4ر4028 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر8984 4ر8789 4ر9031 4ر8848 4ر8660 4ر8474 4ر8886 4ر8708 4ر9024 4ر8833

 1ر5351 1ر5296 1ر5353 1ر5298 1ر5351 1ر5296 1ر5350 1ر5296 1ر5351 1ر5296 سعودي لایر
 19ر7134 19ر6415 19ر7357 19ر6604 19ر7151 19ر6432 19ر7161 19ر6443 19ر7053 19ر3601 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 7/4،  1/4األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 28رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 14/4/2006حتى  8/4/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ يةذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 27كان أخرها برقم (و
 . 7/4/2006حتى  1/4/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

مصرفية الحرة السوق ال تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  14/4/2006حتى  8/4/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وواإلدارة المركزية لل الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 4/5/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  14/4/2006حتى  8/4/2006خالل الفترة من 

 
 

 13/4يـــــــــوم  12/4يـــــــــوم  11/4يـــــــــوم  9/4يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة
 5ر7584 5ر7384 5ر7577 5ر7377 5ر7574 5ر7374 5ر7571 5ر7371 يدوالر أمريك

 6ر9849 6ر9590 6ر9685 6ر9438 6ر9636 6ر9359 7ر0830 7ر0578 اليورو
 10ر1054 10ر0680 10ر0362 9ر9991 10ر0323 9ر9957 1ر1164 10ر0784 جنية أسترلينى

 5ر0349 5ر0130 5ر0246 5ر0045 5ر0108 4ر9916 4ر9828 4ر9633 دوالر كندى
 0ر9360 0ر9327 0ر9340 0ر9305 0ر9331 0ر9292 0ر9493 0ر9454 كرون دنماركى
 0ر8923 0ر8889 0ر8912 0ر8875 0ر8847 0ر8807 0ر8974 0ر8938 كرون نرويجي
 0ر7489 0ر7457 0ر7469 0ر7438 0ر7446 0ر7411 0ر7599 0ر7568 كرون سويدي

 4ر4418 4ر4254 4ر4174 4ر4011 4ر4243 4ر4083 4ر4862 4ر4699 فرنك سويسري
 4ر8755 4ر8577 4ر8453 4ر8273 4ر8672 4ر8495 4ر8938 4ر8756 )100ين يابانى (

 1ر5354 1ر5299 1ر5353 1ر5298 1ر5351 1ر5296 1ر5351 1ر5296 لایر سعودي
 19ر7178 19ر6460 19ر7188 19ر6436 19ر7137 19ر6419 19ر7235 19ر6483 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر  14/4،  10/4،  8/4األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 29رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 21/4/2006حتى  15/4/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ ةيذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 28كان أخرها برقم (و
 . 14/4/2006حتى  8/4/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

المصرفية الحرة السوق  تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  21/4/2006حتى  15/4/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وواإلدارة المركزية لل الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 4/5/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  21/4/2006حتى  15/4/2006خالل الفترة من 

 
 

 20/4يـــــــــوم  19/4يـــــــــوم  18/4يـــــــــوم  17/4يـــــــــوم  16/4يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع راءش بيع شراء بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7607 5ر7407 5ر7606 5ر7406 5ر7602 5ر7402 5ر7598 5ر7398 5ر7593 5ر7393 دوالر أمريكي
 7ر1001 7ر0737 7ر0608 7ر0334 7ر0568 7ر0306 6ر9763 6ر9497 6ر9705 6ر9434 اليورو

 10ر2811 10ر2426 10ر2118 10ر1735 10ر2007 10ر1625 10ر0883 10ر0504 10ر0943 10ر0575 جنية أسترلينى
 5ر0577 5ر0384 5ر0271 5ر0084 5ر0277 5ر0089 5ر0029 4ر9838 5ر0286 5ر0068 دوالر كندى

 0ر9520 0ر9481 0ر9460 0ر9426 0ر9457 0ر9421 0ر9348 0ر9312 0ر9340 0ر9306 كرون دنماركى
 0ر9105 0ر9060 0ر8992 0ر8956 0ر8977 0ر8940 0ر8863 0ر8827 0ر8877 0ر8840 كرون نرويجي
 0ر7624 0ر7590 0ر7587 0ر7552 0ر7581 0ر7555 0ر7498 0ر7464 0ر7472 0ر7443 كرون سويدي

 4ر5264 4ر5096 4ر5121 4ر4957 4ر4938 4ر4772 4ر4367 4ر4207 4ر4381 4ر4216 فرنك سويسري
ين يابانى 

)100( 
 4ر9178 4ر8986 4ر8843 4ر8662 4ر8919 4ر8737 4ر8532 4ر8347 4ر8557 4ر8364

 1ر5359 1ر5305 1ر5360 1ر5305 1ر5359 1ر5304 1ر5357 1ر5303 1ر5356 1ر5302 لایر سعودي
 19ر7277 19ر6559 19ر7281 19ر6562 19ر7247 19ر6528 19ر7226 19ر6508 19ر7216 19ر6498 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 21/4،  15/4األيام 
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  2006) أسعار عمالت لسنة 30رقم ( للفحص يةذتعليمات تنفي
 بشـــــــــــــأن

 أسعار صرف العمالت األجنبية
U 28/4/2006حتى  22/4/2006إعتباراً من  

 
بتنظيم  2003لسنة  183نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   التعامل بالنقد األجنبي .
سعار صرف العمالت األجنبية بشأن أ ةيذأصدرت المصلحة تعليماتها التنفي

بشأن أسعار صرف العمالت األجنبية  2006) لسنة 29كان أخرها برقم (و
 . 21/4/2006حتى  15/4/2006اعتباراً من 

 
توحيدا ألسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان التعليمات و هذاستكماال لهو

المصرفية الحرة  السوق تفصيلي بأسعار الصرف بالعمالت األجنبية في نطاق
طبقاً لما ورد  28/4/2006حتى  22/4/2006للنقد األجنبي خالل الفترة من 

بيع ) المعلنة من قبل الغرفة  –( شراء بنشرة أسعار البنك المركزي المصري 
 المصري . المركزيالمركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك 

 
اإلدارات توجيه والرقابة وكزية للواإلدارة المر الضريبية كافة المناطقوعلى 

 ه التعليمات بكل دقة .ذالمأموريات له ذالتابعة لها مراعاة تنفي
 

 10/5/2006صدرت في 
 متابعةعن اإلدارة المركزية لتخطيط و 
 التحصيلالفحص الضريبي و 
 اإلدارة العامة للفحص الضريبي 
 
 رئيس 
 مصلحة الضرائب 
 
 جاد)  م(حسنى إبراهي 

 
 

 
    



 
 
 
 
 
 

 أسعار صرف العمالت األجنبية طبقاً لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري
  28/4/2006حتى  22/4/2006خالل الفترة من 

 
 

 15/2يـــــــــوم  14/2يـــــــــوم  التاريخ
 بيع شراء بيع شراء العملة

 5ر7626 5ر7426 5ر7617 5ر7417 دوالر أمريكي
 7ر1468 7ر1202 7ر1053 7ر0789 اليورو

 10ر2776 10ر2396 10ر2685 10ر2306 جنية أسترلينى
 5ر0897 5ر0694 5ر0697 5ر0512 دوالر كندى

 0ر9578 0ر95843 0ر9524 0ر9489 كرون دنماركى
 0ر9174 0ر9132 0ر9118 0ر9083 كرون نرويجي
 0ر7675 0ر7638 0ر7644 0ر7611 كرون سويدي

 4ر5289 4ر5121 4ر5190 4ر5022 فرنك سويسري
 5ر0044 4ر9853 4ر8948 4ر8770 )100ين يابانى (

 1ر5365 1ر5311 1ر5362 1ر5308 لایر سعودي
 19ر7248 19ر6496 19ر7318 19ر6600 دينار كويتي

 
 

 لم تنشـــــــر 28/4،  25/4،  24/4،  23/4،  22/4األيام 
 



 144 

 مصلحة الضرائب
 قطاع األمانة العامة

  2006لسنة  12قرار إداري رقم 
 

 رئيس قطاع األمانة
بشأن إعادة البناء  1978لسنة  402بعد اإلطالع علي القرار الوزاري رقم 
 التنظيمي لمصلحة الضرائب وتعديالته ،

بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة  1978لسنة  47وعلي القانون رقم 
الته ، وعلي قرار وزير الدولة للتنمية اإلدارية ورئيس الجهاز وتعدي

بشأن استحداث اإلدارة  2002لسنة  885المركزي للتنظيم واإلدارة رقم 
العامة لخدمة الممولين بمصلحة الضرائب العامة ، وعلي القرار الجمهوري 

بشأن دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات ،  2006لسنة  154رقم 
بشأن  2006لسنة  351قرار الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة رقم وعلي 

 تعديل الهيكل التنظيمي الوظيفي لمصلحة الضرائب العامة ،
 ، 27/8/2006رئيس المصلحة بتاريخ  ذوعلي موافقة السيد األستا

 
 قـــــــرر :

وتوعية الممولين واإلعالم استحداث إدارتي خدمة  -المادة األولي 
 والمعلومات بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها .

تتبع جميع الفروع المشار إليها بالمادة األولي اإلدارة العامة  -المادة الثانية 
 لخدمة الممولين من الناحية الفنية والتنظيمية .

ة ، ويعمل به اعتبارا من ا القرار بالوقائع المصريذينشر ه -المادة الثالثة 
 تاريخ صدوره .

 13/9/2006صدر في 
 رئيس قطاع األمانة العامة 
 جابر محمود عيد 
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 مصلحة الضرائب
 قطاع األمانة العامة

  2006لسنة  13قرار إداري رقم 
 رئيس قطاع األمانة

بشأن نظام العاملين المدنيين  1978لسنة  47بعد اإلطالع علي القانون رقم 
بشأن البناء  1978لسنة  402بالدولة وتعديالته ، وعلي القرار الوزاري رقم 

 التنظيمي للمصلحة ، 
بشأن دمج مصلحتي  2006لسنة  154هوري رقم وعلي القرار الجم

 الضرائب العامة والمبيعات ،
بشأن  2006لسنة  351وعلي قرار الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة رقم 

 تعديل الهيكل التنظيمي الوظيفي لمصلحة الضرائب العامة ،
رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ  ذوعلي موافقة السيد األستا

 والمعوقات ،ليل كافة الصعوبات ذبشأن تشكيل لجنة لت ، 14/8/2006
بشأن تشكيل طلبات الزمالء العاملين بالمصلحة سواء مشاكل مرتبطة بشئون 

 العاملين أو صندوق الرعاية ،
 

 قــــرر :
 (المادة األولي)

U تشكل لجنة لتلقي الشكاوى والطلبات الخاصة بالعاملين ودراستها وعرضها
 كاآلتي :
 رئيسية :اللجنة ال

 رئيساً  السيد / إبراهيم أحمد إبراهيم ........................................ - 1
 السيد / سيد علي الدين محمد ....................................... مقرراً  - 2
 السيدة / حياة الشربيني .............................................. عضواً   - 3
 سيد / محمد الشافعي ............................................... عضواً ال  - 4
 السيد / محمود عبد الفتاح ............................................ عضواً   - 5
 السيد / حسين معوض ............................................... عضواً   - 6
 

 اللجنة الفرعية بالمحافظات :
مطروح) علي  –البحيرة  –تقدم شكاوي وطلبات محافظات (اإلسكندرية 

 / بهيج محمد أبو حازية . ذاألستا
دمياط ووسط الدلتا) علــي  –تقدم شكاوي وطلبات محافظات (الدقهلية 

 / عبد العظيم منصور . ذاألســتا
القناه وشمال سيناء وجنوب مدن  –تقدم شكاوي وطلبات محافظات (الشرقية 

 / حاكم بشري . ذسيناء) علي األستا
/ ربيع  ذتقدم شكاوي وطلبات محافظات (الصعيد والوجه القبلي) علي األستا

 الغزاوي .
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 (المادة الثانية)

/ عبد الغفار الروبي (رئيس الرابطة) متابعة مشكالت  ذيتولى األستا - 1
صة والعرض مع مقرر اللجنة علي شئون العاملين مع الجهات المخت

 رئيس المصلحة . ذالسيد األستا
/ حسين أبو سريع محمد (عضو مجلس إدارة الصندوق)  ذيتولى األستا - 2

متابعة مشكالت صندوق الرعاية االجتماعية والصحية مع الجهات 
 رئيس المصلحة. ذالمختصة وعرضها مع مقرر اللجنة علي السيد األستا

 
 ة)(المادة الثالث

  14/9/2006ا القرار من ذيعمل به
 

 (المادة الرابعة)
 ا القرار بالوقائع المصرية .ذينشر ه

 
 رئيس قطاع األمانة العامة 
 جابر محمود عيد 
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 تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات
 
 
 

 



 149 

 وزارة المالية 
 مصلحة الضرائب على المبيعات 

 مكتب رئيس المصلحة 
 
 

  2005) لسنة 1تعليمات رقم (
 

 
بإصدار قانون الضريبة العامة على  1991لسنة  11طبقا ألحكام القانون 

 المبيعات و تعديالته والئحته التنفيذية .
 

 يراعى اآلتي : 
 
 فندقية بالنسبة لألفواج السياحية .عند حساب الضريبة المستحقة على الخدمة ال -
 
يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها عند حساب الضريبة على الخدمة  -

ثل منح بعض الغرف المجانية للشركات السياحية الجالبة لألفواج الفندقية (م
مة بعد بشرط ارتباطها بالفوج السياحي) بأن تحسب الضريبة على قيمة الخد

 أعمال الخصم المذكور بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعال .
 
 

 برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق ...
 وهللا ولي التوفيق ,,,

  
 

 رئيس المصلحة 
 " محمود محمد علي " 
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 وزارة المالية  

 مصلحة الضرائب على المبيعات
 مكتب رئيس المصلحة  
 
 
 

 2005) لسنة 2تعليمات رقم (
 
 

وتعديالته وما انتهى إليه رأي  1991لسنة  11طبقا ألحكام القانون رقم 
الصادرة في  28/2/360الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 

21/7/2004. 
 
 

** فإن نشاط إنشاء و تحديث الخرائط المساحية (الجغرافية) ال يخضع للضريبة 
 العامة على المبيعات باعتباره منتج فكري وليس صناعي .

 
 برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق .

 
 

 و هللا ولي التوفيق ,,,
 

 مدير عام البحوث 
 

 "ممدوح سيد عمر"
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 وزارة المالية 
 مصلحة الضرائب على المبيعات 
 اإلدارة العامة للبحوث الضريبية

 
 

 2005) لسنة 3منشور رقم (
 

 
بشأن ما أثير من استفسارات عن المعاملة الضريبية للنظارات الطبية أو 

 الشمسية و العدسات و الشنابر .
 

ا لما استقر عليه و تعديالته ووفق 1991لسنة  11فإنه طبقا ألحكام القانون رقم 
 الرأي بالمصلحة فإن :

 
النظارات الطبية أو الشمسية وأجزاؤها معفاة من الضريبة العامة على المبيعات 

) المرافق للقانون سالف 1) من الجدول رقم (9و ذلك طبقا لنص المسلسل رقم (
عن نقص أو عجز  الذكر باعتبارها من األجهزة التعويضية التي تعوض اإلنسان

 أو عاهة .
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام,,,
 
 

 مدير عام البحوث
  

 "ممدوح سيد عمر"
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 وزارة المالية 

 مصلحة الضرائب علي المبيعات
 مكتب رئيس المصلحة 
 
 

 
 2005) لسنة 4تعليمات رقم (

  
 

التي صدرت تنفيذا للقانون  2004لسنــــة  31باإلشــــارة إلى التعليمات رقم 
بتفسير عبارة خدمات التشغيــل للغير الواردة قرين المسلسل  2002لسنــة  11

 .1991لسنة  11) المرافق للقانون 2قم () من الجدول ر11(
 

األماكن المجهزة أو منح حق استغالل تلك يراعى بالنسبة لخضوع عقود تأجير 
األماكن لحساب الغير للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها من خدمات 

 التشغيل للغير توافر الشروط التالية مجتمعة : 
 

 . أوال : أن تؤدى الخدمة لحساب الغير
 

ثانيا : أن يتم تأدية الخدمة باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له 
  . أو للغير

 
ثالثا : أن يتم التشغيل بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت 

 . إشرافه
 

 برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق ....       
 
 
 رئيس المصلحة  

 " محمود محمد على "
 

      3/3/2005 
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 وزارة المالية 
 مصلحة الضرائب على المبيعات 
 اإلدارة العامة للبحوث الضريبية 

 
 

  -3-كتاب عموم رقم 
 

 السيد األستاذ / 
 

 تحية طيبة و بعد ,,,
 
التنفيذية  ةمن الالئح 17/4أود اإلشارة إلى أن ثمة خطأ مطبعي ورد بالمادة  -

ن الضريبة العامة على لقانو 2001لسنة  749رار الوزاري رقم الصادرة بالق
) من الالئحة التنفيذية (مع 17المبيعات حيث ورد بالفقرة الرابعة من المادة (

) من هذه الالئحة ...) في حين أن صحتها هو  20,  3مراعاة أحكام المادتين (
) من هذه الالئحة ...) على اعتبار أن  19,  3(مع مراعاة أحكام المادتين (

 ) .20نية برد الضريبة نتيجة التصدير وليست المادة () هي المع19المادة (
 
 

 برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق .
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ...
 

  مدير عام البحوث 
 " ممدوح سيد عمر " 
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 وزارة المالية
 مصلحة الضرائب على المبيعات

 مكتب رئيس المصلحة 
    
 

 ) 23تعليمــــات رقــــم (
 

 11في ضوء أحكام القانون رقم لنهج المصلحة في دعم االستثمار واستمرارا 
 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات و تعديالته  .  1991لسنة 

من الرصيد الدائن بين الشركات الشقيقة  فيما يتعلق بإمكانية تسوية المديونيةو
 المسجلة بالمصلحة .

 
ات الشقيقة طلب ــالة تقديم الشركــانه في حة على ــر رأى المصلحــلقد استق

إلى المصلحة للموافقة على توحيد جهة المحاسبة في تصفية مديونية ودائنية تلك 
 الشركات .

 
 يراعى توافر الضوابط اآلتية : 

ئيسي لهذه الشركات يكون مسئوال مسئولية كاملة و قانونية تحديد مركز ر -1
 عن تطبيق أحكام القانون في مواجهة المصلحة عن الشركات الشقيقة .

 تسجيل كافة الشركات الشقيقة في مأمورية المركز الرئيسي . -2
بر عن ناتج التصفية يسي بتقديم إقرار مجمع للشركات يعيقوم المركز الرئ -3

 دائنية الشركات الشقيقة .بين مديونية و
حدة وتكون كل شركة مسئولة  اإلقرار المجمع إقرار كل شركة علىيرفق ب -4

 عما ورد باإلقرار الخاص بها .
 يتم تطبيق أحكام القانون على كل شركة على حدة عند محاسبتها ضريبيا . -5
 
 
 

 برجاء مراعاة ذلك التطبيق ,,
 و هللا ولي التوفيق ,,,

 
 
 

 رئيس المصلحة 
 محمود محمد علي )(
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 وزارة المالية 
 مصلحة الضرائب على المبيعات 
 اإلدارة العامة للبحوث الضريبية 

U) 1عموم( 
 
 

 السيد األستاذ/ 
 تحية طيبة و بعد ...

 
 

و ما أثير من استفسارات  2003) لسنة 7رقم (تعليمات المصلحة  إلى باإلشارة
ل عن مدى جواز خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها على مشتريات ما قب

 التسجيل .
 

... بأنه في ضوء إعادة دراسة الموضوع فقد انتهى رأي  يرجى التكرم باإلحاطة
المصلحة إلى أنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المخزون 

 السلعي الموجود لديه بشرط توافر الضوابط التالية : 
 
التأكد من وجود فواتير ضريبية لهذه السلع " المخزون " موضحا بها  -1

                       ضريبة المبيعات .                                                                                                             
  

 بما فيها دفتر الجرد . أن يمسك المسجل دفاتر و سجالت محاسبية منتظمة  -2

أن يقدم المسجل بيان بالمخزون السلعي الموجود بحوزته في تاريخ تسجيله  -3
 ض.ع . م) المعد لذلك . 123على النموذج (

 
 

 برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق .
 و تفضلوا بقبول وافر االحترام,,,

 
 
 

 مدير عام البحوث 
 

 (ممدوح سيد عمر ) 
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 أحكام النقض الضريبي
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Uااللتزام بمشروعية الدليل عند المحاسبة الضريبية 

 
قوانين الضرائب ال تعفي مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة وتحصيلها من 

لك يجعل القانون الضريبي في منزلة أعلي ذالتزامها بمشروعية الدليل .  القول بغير 
 من الدستور وهو أمر غير مقبول .

  
 )1982نوفمبر  15جلسة ق  48لسنة  1598(الطعن رقم  
 

 األسباب :
 

هبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب ال تقيدها في سبيل ربط ذما 
الضريبة والحصول علي حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول ال سند له 

ال يتصور أن تستباح حريات األفراد  ذمن القانون ويتعارض مع نصوص الدستور إ
ه الحريات ذل الحصول علي موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هفي سبي

عند استعمال الدولة لحقها في العقاب فلم يطلق يدها في المساس بحريات األفراد 
لك يجعل القانون ذوإنما وضع من القيود واإلجراءات ما يكفل صيانتها والقول بغير 

 ر غير مقبول .الضريبي في منزلة أعلي من الدستور وهو أم
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 إجراءات إعالن الممولين باإلخطار الضريبي

 
التأشير علي خطاب اإلعالن باإلخطار الضريبي بكلمة "مرفوض" دون بيان شخص 

ا النحو باطالً وأن ذأو صفة من رفض االستالم . أثره . أن يجعل اإلعالن علي ه
 يظل ميعاد الطعن مفتوحاً .

 
 م)1996مايو سنة  30ة ق جلس 59لسنة  2105(الطعن رقم  
 م)1981يناير سنة  26ق جلسة  43لسنة  163(الطعن رقم  
 

 األسباب :
 

،  258والمادتين  1939لسنة  14من القانون رقم  96(أن مؤدي نص المادة 
الخاص بنظام البريد أن اإلعالن  1970لسنة  16ية للقانون ذمن الالئحة التنفي 388

ممول يكون بخطاب موصي عليه مصحوب المرسل من مصلحة الضرائب إلي ال
بعلم الوصول يسلم إلي الممول شخصياً أو إلي نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون 

لك تمشياً مع ذساكناً معه من أقاربه أو أصاهره بعد التحقق من صفته والتوقيع منه و
أن يظل باب ا النحو ذقانون المرافعات ويترتب علي عدم إعالن الممول علي ه

لك وكان الثابت في الدعوى أن المظروفين ذالطعن أمام اللجنة مفتوحاً ، لما كان 
أمام اللجنة قد أشر  8/12/1984ين طويا إعالن المطعون ضده وشريكه بجلسة ذالل

عليهما بكلمة "مرفوض" دون بيان شخص أو صفة من رفض اإلسالم فإن اإلعالن 
ا ذالتزم الحكم المطعون فيه ه ذتحقق الغرض منه وإ ا النحو يكون باطالً لعدمذعلي ه

 النظر فإنه ال يكون قد خالف القانون ، وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن) .
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 إجراءات إعالن الممولين باإلخطار الضريبي
 

اتها ، ذال يجوز تكملة النقص الموجود بورقة اإلعالن بدليل غير مستمد من الورقة 
ي وقع أمامه علي علم ذإثبات تحقق موزع البريد من الشخص المفاده ال يغني عن 

 ا الشخص تابع للممول .ذالوصول أن تسفر تحريات المباحث عن أن ه
 
 )1981يناير  26ق جلسة  43لسنة  163(الطعن رقم  
 

 األسباب :
 

كان الثابت من علم الوصول المؤرخ .. والمرفق بالملف الفردي للمطعون ضده  ذإ
نه موقع من شخص يدعي .... دون أن يتضمن بياناً للصفة التي تبرر (الممول) أ

ا اإلعالن في سريان ذلم يعتد به ذتسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إ
لك برفض الدفع بعدم قبول الطعن ذميعاد الطعن في قرار اللجنة وقضي بناء علي 

هبت إليه الطاعنة من أن ذا النظر ما ذفإنه ال يكون قد خالف ، وال يغير من ه
أنه  ذتحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إ

ه ذوعلي ما جري به قضاه ه –ه التحريات فإنه ال يجوز ذعلي فرض صحة ه
 اتها.ذتكملة النقص الموجود بورقة اإلعالن بدليل غير مستمد من الورقة  –المحكمة 
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Uمبدأ األثر الفوري للقانون 
 

ه ولو كانت ذيسري القانون الجديد بأثر فوري علي كل واقعة تعرض فور نفا
 ا التاريخ .ذوجد قبل ه ناشئة عن مركز قانونى

 
 )1956ديسمبر سنة  16جلسة  59لسنة  1329(الطعن رقم  
 )1994نوفمبـر سنة  14جلسة  58لسنـــة  24(الطعن رقـــم  
 

 األسباب :
ه ذ(إن مقتضي األثر الفوري للقانون أنه يسري علي كل واقعة تعرض فور نفا

ا التاريخ فإن تطبيق إجراءات ذكانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هولو 
ال يكون لها محل بعد  1939لسنة  14القانون رقم الطعن المنصوص عليها في 

لك ذوال يغير من  1981لسنة  157ا القانون بمقتضي القانون رقم ذإلغاء ه
 لسنة 14 العمل بأحكام الضريبة علي المرتبات المنصوص عليها في القانون رقم

طبقاً لنص البند الثالث  1981/1982علي السنوات المالية السابقة علي 1939
لك ذينصرف  ذمن المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب علي الدخل إ

لسنة  157ات الخصومة فتخضع للقانون رقم إلي القواعد الموضوعية أما إجراء
لك انسحابا ألثر القانون الجديد علي ذا بدأت في ظله ، وال يعتبر ذإ 1981

لم يلتزم الحكم المطعون فيه  ذا القانون وإذالماضي وإنما تطبيقاً لألثر الفوري له
ا النظر وجري في قضائه علي عدم اختصاص لجان الطعن بالفصل في أوجه ذه

بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات ألن سنوات  الخالف
 1939لسنة  14ه الضريبة في القانون رقم ذالنزاع تخضع لألحكام المقررة له

ي جعل لجان ذال 1981لسنة  157رغم أن الخصومة بدأت في ظل القانون رقم 
فإنه يكون  كرذالطعن مختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة سالفة ال

 معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه) .
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Uمبدأ األثر الفوري للقانون 

 
عدم سريان أحكام القوانين إال علي ما يقع من تاريخ العمل بها وإنه ال يترتب 
عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد علي 

ه وتلك ذيحكم ه ذما يكون قد وقع العمل به من إجراءات وتحقق من أوضاع إ
 عماالً لمبدأ عدم رجعية القوانين .ي كان معموالً به وقت وقوعها إذالقانون ال

 
 م) 1995يوليو سنــة  3ق جلسة  54لسنة  230(الطعن رقم  
 م) 1987يناير سنة  26ق جلسة  56لسنة  786(الطعن رقم  

 
 األسباب :

ه المحكمة أن األصل في القوانين المنظمة ألحوال ذ(أن المقرر في قضاء ه
ها وسريانها ذالطعن في األحكام وتنفيالتداعي ونظر الدعاوى والحكم فيها وطرق 

ي يحدده ذبأثر مباشر بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، وفي التاريخ ال
المشرع لسريانها شريطة أن يكون الحقاً لتاريخ نشرها ، وأن المواعيد التي 
نصت عليها المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضرائب علي الدخل رقم 

 –في شأن كل ضريبة عامة أو نوعية إنما ينصرف حكمها  1981لسنة  157
إلي األحكام الموضوعية التي تحدد  –ه المحكمة ذوعلي ما جري به قضاء ه

ه الضريبة وسعرها ووعائها واإلعفاء منها والتزامات الممولين وأحكام ذنطاق ه
ربطها وأدائها دون المتعلقة بإجراءات التقاضي في شأن قرارات ربطها 

تسري  ذاستئناف ما صدر وما يصدر من أحكام في الطعون المقدمة فيها ، إو
األحكام من تاريخ العمل بالقانون الجديد وفقاً ألحكام الدستور أي بعد شهر من 

لما كان  11/10/1989من يوم  10/9/1981اليوم التالي لتاريخ نشرها في 
ومن ثم  30/9/1981خ لك وكان الثابت باألوراق أن الطاعن تقدم بطعنه بتاريذ

ي ذوال 39لسنة  14تسري عليه فيما يتعلق بإجراءات الطعن أحكام القانون رقم 
يتطلب إقامة الطعن بطلب إلي المحكمة وليس بصحيفة تودع قلم الكتاب عمالً 

ي أحال ذوال 1981لسنة  157بأحكام قانون المرافعات دون أحكام القانون رقم 
 ذكر وإذن لعدم سريان أحكامه في التاريخ سالف الإلي القانون بشأن إقامة الطع

 ا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون) .ذالتزم الحكم المطعون فيه ه
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