
 
أٔٛاع 

 اٌؼشائت



معايير تقسيم الضرائب لمباشرة 
 و غير مباشرة

 ُإٌٝ ِجبششح أٚ  اٌؼشائتٕ٘بن ػذح ِؼب١٠ش ٌتمس١
 ٟ٘  غ١ش ِجبششح

اٌؼش٠جخ إٌٝ ٔٛػ١ٓ أسبس١١ٓ ِٓ ز١ث تٕمسُ 1.
اٌؼش٠جخ ّٚ٘ب اٌؼشائت ػْت ِذٜ استمشاس 

 .  اٌّجبششح ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح 

ث١ّٕب اٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح وبٌّؼ١بس اإلداسٞ، 2.
 تدجٝ ثذْٚ ٘زٖ اٌدذاٚي ، 

 ٚثجبتٗ، ٚػبء اٌؼش٠جخ زست 3.



 الضريبت المباشرة 

 اٌؼش٠جخ اٌتٟ تدجٝ ِٓ ٟ٘ ِٓ ز١ث ٔمً اٌؼتء
اٌشخض اٌّفشٚػخ ػ١ٍٗ ٚال ٠ستط١غ ٔمً ػجئٙب ػٍٝ 

 شخض آخش 

  ٞاٌّجبششح تدجٝ اٌؼشائت ِٓ ز١ث اٌّؼ١بس اإلداس
 غبٌجب اٌّىٍف١ٓثّٛخت خذاٚي اس١ّخ تٛخذ ثٙب أسّبء 

 فبٌؼشائت اٌّجبششح تفشع ػٍٝ ػٕبطش تت١ّض ثبٌثجبد
 ِٕٙخِثً ثشٚح أٚ زشفخ أٚ 

اٌذخً ٚػش٠جخ سأط اٌّجبششح ػش٠جخ ِٚٓ أِثٍخ اٌؼشائت  
 اٌّبي

 



 ١ِّضاد اٌؼش٠جخ اٌّجبششح

ػبدٌخ ز١ث تؤخز ثؼ١ٓ االػتجبس ظشٚف اٌّىٍف 1.
 االختّبػ١خ ٚ االلتظبد٠خ ٚ ِمذستٗ اٌتى١ٍف١خ

أوثش ِشٚٔخ ِٓ اٌؼشائت ثس١ث ٠ّىٓ ص٠بدتٙب ػٕذِب 2.
تستبج اٌذٌٚخ ٌفشع ػشائت خذ٠ذح أٚ ص٠بدح 

 ِؼذالتٙب ٌتسظ١ً اإل٠شاداد

 ثجبد اٌسظ١ٍخ 3.



 ػ١ٛة اٌؼشائت اٌّجبششح
ِؼب٠مخ اٌّىٍف١ٓ ٚ اٌتذخً فٟ شؤُٚٔٙ اٌخبطخ 1.

ثّطبثتُٙ ثتؼجئخ اإللشاساد اٌؼش٠ج١خ ٚ اٌتمذ٠ش ٚ 
 اٌّشالجخ

إس٘بق اٌّىٍف١ٓ التسبع ِدبي اٌتمذ٠ش ٌّٛظفٟ 2.
 دٚائش اٌؼش٠جخ

 تتطٍت إداسح ػش٠ج١خ راد وفبءح ٌٍتؼبًِ ِغ األفشاد3.

 لٍخ اٌسظ١ٍخ خظٛطب فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ4.

٠شؼش اٌّىٍفْٛ ثثمٍٙب ٚ ثبٌتبٌٟ ٠سبٌْٚٛ اٌتٙشة 5.
 ِٕٙب



 المباشرة  غير الضريبت
 اٌؼش٠جخ اٌتٟ تدجٝ ِٓ ِٓ ز١ث ٔمً اٌؼتء ٟ٘

ػجئٙب ػٍٝ ٕمً ٚ ٠ٕدر ثاٌشخض اٌّفشٚػخ ػ١ٍٗ 
 شخض آخش 

 ٞاٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح تدجٝ ِٓ ز١ث اٌّؼ١بس اإلداس
 ِسجمخخذاٚي ثذْٚ 

 غ١ش اٌّجبششح ٚثجبتٗ اٌؼشائت اٌؼش٠جخ ٚػبء ِٓ ز١ث
فتفشع ػٍٝ أفؼبي أٚ تظشفبد ِتمطؼخ ِثً است١شاد 

 اٌسٍغ
 ، أٔٛاع اٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح اٌؼشائت اٌدّشو١خ ِٓ

ػش٠جخ اٌّشتش٠بد ، ػش٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ، ػش٠جخ 
 االٔتبج

 



 ١ِّضاد غ١ش اٌؼشائت اٌّجبششح

 تّتبص ثٛفشح اٌسظ١ٍخ 

 ًسشػخ اٌتسظ١ 



 ػ١ٛة اٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح

 ػشائت غجش ِشٔخ ز١ث ٠ظؼت ص٠بدح ِؼذالتٙب أٚ فشع
 ػشائت خذ٠ذح ألٔٙب تظ١ت اٌسٍغ  

 ٟػشائت غ١ش ػبدٌخ ز١ث تظ١ت وبفخ اٌفئبد ف
 اٌّدتّغ اٌمبدسح ٚ غ١ش اٌمبدسح

ال تّتبص ثثجبد اٌسظ١ٍخ ٔٛػب ِب 



 من حيث شخصيت المكلفين

 ٌٝتٕمسُ اٌؼشائت ِٓ ز١ث شخظ١خ اٌّىٍف١ٓ إ 

 ػشائت شخظ١خ1.

 ػشائت ػ١ٕ١خ2.



 الضرائب الشخصيت: أوالً 

 

 ثٙب سش٠بٔٙب ػٍٝ اإل٠شاد اٌزٞ ٠سظً ػ١ٍٗ ٠مظذ
اٌفشد ِغ ِشاػبح شخظ١خ اٌّّٛي سٛاء ثبٌسّبذ ٌٗ 

ثخظُ زذ أدٔٝ ٌٍّؼ١شخ أٚ خظُ ِجٍغ ٌألػجبء 
تؼتجش ػش٠جخ اٌذخً ػٍٝ األشخبص ٌٚزٌه اٌؼبئ١ٍخ 

 اٌطج١ؼ١١ٓ ٟ٘ ػش٠جخ شخظ١خ



 خظبئض اٌؼش٠جخ اٌشخظ١خ

 تستخذَ ِؼذالد تظبػذ٠خ1.

تسّر ثخظُ ِجبٌغ ِؼ١ٕخ ٌّمبثٍخ إٌفمبد 2.
 اٌؼبئ١ٍخ

تسّر ثخظُ ِظشٚفبد أخشٜ ٌٍؼالج  اٌظسٟ أٚ 3.
 ٌٍتؼ١ٍُ ٚثذي اإل٠دبس

تتطٍت تمذ٠ُ ِؼٍِٛبد شخظ١خ ػٓ اٌٛػغ 4.
 االختّبػٟ ٌٍّىٍف



   الضرائب العينيت: ثانياً 
 

ثٙب سش٠بٔٙب ػٍٝ اإل٠شاد راتٗ دْٚ ٔظش إٌٝ ف١مظذ 
 ٌٍؼش٠جخشخظ١خ طبزجٗ فال ٠ٕظش إال ٌٍّبدح اٌخبػؼخ 

 ٠ّٚىٓ اٌمٛي أْ اٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح ٟ٘ ػشائت
ػ١ٕ١خ ،ألٔٙب ال تشاػٟ ٚال تٕظش إٌٝ شخظ١خ دافغ 

 اٌؼش٠جخ 

  أْ اٌؼش٠جخ ػٍٝ األشخبص االػتجبس١٠ٓ ٟ٘ وّب
 ػشائت ػ١ٕ١خ



 اٌؼ١ٕ١خخظبئض اٌؼش٠جخ 

تستخذَ ِؼذالد ػش٠جخ ٔسج١خ 

ال تسّر ثخظُ أ٠خ ِجبٌغ ٌألػجبء اٌؼبئ١ٍخ 

 ٌٍؼالج اٌظسٟ أٚ اٌتؼ١ٍُال تسّر ثخظُ أ٠خ ِجبٌغ 

 ال ٠طٍت ِٓ اٌّىٍف تمذ٠ُ ِؼٍِٛبد شخظ١خ ٚ ال
 تٛخذ زبخخ ٌّؼشفخ رٌه

 غبٌجب ِب تستخذَ فٟ اٌذخً إٌبتح ػٓ استثّبس
 سأط اٌّبي

 



 من حيث تعذد الضريبت  
٠ّىٓ تمس١ُ اٌؼشائت ِٓ ز١ث ػذد اٌؼشائت اٌتٟ تفشػٙب 

 اٌذٌٚخ إٌٝ ٔٛػ١ٓ 

الضريبت الوحيذة: وال أ 

ز١ث تفشع اٌؼش٠جخ ٔٛػب ٚازذا  ِٓ اٌؼشائت فمؾ وؤْ 
تفشع ػش٠جخ ِج١ؼبد ػٍٝ ِشتش٠بد وً اٌّٛاؽ١ٕٓ 

 .ٚال ٠تُ فشع أ٠خ ػش٠جخ أخشٜ. ٚاٌّم١ّ١ٓ

 ًالضريبت المتعذدة: ثانيا 

ز١ث تفشع اٌذٌٚخ  ػذح أٔٛاع ِٓ اٌؼشائت وؼش٠جخ اٌم١ّخ 
اٌّؼبفخ ، ٚػش٠جخ اٌذخً ، ٚاٌؼشائت اٌؼمبس٠خ إٌٝ غ١ش رٌه 

 .ِٓ اٌؼشائت

 



 ١ِّضاد اٌؼش٠جخ اٌٛز١ذح

اٌجسبؽخ ٚاٌسٌٙٛخ فٟ اٌتسظ١ً ثست اٌتشو١ض 1.
 ػٍٝ ِطشذ ٚازذ ٌٍؼش٠جخ

 ٠سًٙ فشػٙب ٚ تؼ١ٕٙب زست اٌّمذسح ٌىً ِىٍف2.

لٍخ ٔفمبد اٌتسظ١ً ثسجت لٍخ االخشاءاد االداس٠خ 3.
 ٌتسظ١ٍٙب

طؼٛثخ اٌتٙشة ِٕٙب ثسجت تؼزس إخفبء٘ب ٌٍتشو١ض 4.
 ػٍٝ ػش٠جخ ٚازذح



 ػ١ٛة اٌؼش٠جخ اٌٛز١ذح

لٍخ اٌسظ١ٍخ اٌؼش٠ج١خ ثسجت تسذ٠ذ ِطشذ ٚازذ 1.
 ٌٍؼش٠جخ

ػذَ تسم١ك اٌّسبٚاح إٌّشآد ٚاٌّىٍف١ٓ إر 2.
 ٠ذفؼٙب ثؼغ أفشاد اٌّدتّغ

 ص٠بدح اٌؼتء اٌؼش٠جٟ ػٍٝ اٌّىٍف١ٓ دْٚ غ١ش3ُ٘.

أداح ػؼ١فخ فٟ تسم١ك أغشاع اٌذٌٚخ االلتظبد٠خ ٚ 4.
 االختّبػ١خ ٌتشو١ض٘ب ػٍٝ ِطشذ ٚازذ


