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  املاليةوزارة 
  ٢٠٢٠لسنة  ٥٧٨رقم قرار 

  لجان الطعن وبيان مقارهابشأن تشكيل 
  وتحديد اختصاصها المكانى ، ومكافآت أعضائها

  املاليةوزير 
  ؛وتعديالته  ١٩٨٠ لسنة ١١١ ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم قانونطالع على بعد اال

  وتعديالته ؛ة الموارد المالية للدولة  بفرض رسم تنمي١٩٨٤ لسنة ١٤٧وعلى القانون رقم 
 وتعديالته ، ٢٠٠٥ لسنة ٩١وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

  ا ؛وتعديالته ٢٠٠٥ لسنة ٩٩١الصادرة بقرار وزير المالية رقم  الئحته التنفيذيةعلى و
  وتعديالته ،٢٠١٦  لسنة٦٧وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

   وتعديالتها ؛٢٠١٧ لسنة ٦٦وعلى الئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 
 وعلى الئحته ٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

   ؛٢٠١٧ لسنة ١٢١٦يس مجلس الوزراء رقم ئالتنفيذية الصادرة بقرار ر
   ؛٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦يبية الموحد الصادر بالقانون رقم وعلى قانون اإلجراءات الضر
 بـشأن تـشكيل لجـان الطعـن         ٢٠١٣ لسنة   ٤٩٠وعلى قرار وزير المالية رقم      

  الضريبى وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ، ومكافآت أعضائها وتعديالته ؛
 بشأن تشكيل وحدة تنظيم الشئون      ٢٠١٦ لسنة   ٤٢٤وعلى قرار وزير المالية رقم      

  اإلدارية للجان الطعن الضريبى وتعديالته ؛
 بـشأن تـشكيل لجـان الطعـن         ٢٠١٧ لسنة   ٣٤٧وعلى قرار وزير المالية رقم      

والمنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمـة المـضافة وبيـان مقارهـا وتحديـد               
  ، وتعديالته ؛اختصاصها المكانى ، ومكافآت أعضائها 

ماليـة لـشئون لجـان الطعـن وإنهـاء      وبناء على ما عرضه مستشار وزيـر ال  
   المشرف على وحدة تنظيم الشئون اإلدارية للجان الطعن ؛-المنازعات الضريبية 
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  :قـــــرر  
  )األوىل ادة امل( 

نشأ بوزارة المالية لجان دائمة للطعن ، تختص بالفصل فى أوجه الخـالف بـين          تُ
 صحيفة الطعن والمتعلقة    الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب المصرية والمحددة فى       

   :بالضرائب المنصوص عليها فى
 قانون الضريبة على الدخل ، وقانون ضريبة الدمغة ، وقانون رسم تنميـة              - أوالً

  .الموارد المالية للدولة 
  . قانون الضريبة على القيمة المضافة - ثانيا

  .وتتبع هذه اللجان وزير المالية مباشرةً 
  )الثانية ادة امل( 

   مقر لجان الطعن المختصة بالفصل فـى الخالفـات الـواردة بالبنـد أوالً              يكون
المتعلقة بقانون الضريبة علـى الـدخل ، وقـانون          ( من المادة األولى فى هذا القرار       

 -  شارع منصور ١٥بناحية ) لدولة لضريبة الدمغة ، وقانون رسم تنمية الموارد المالية 
وز لبعض هذه اللجان بموافقة رئيس الوحـدة         محافظة القاهرة ، ويج    -ظوغلى  ميدان ال 

المشرفة على لجان الطعن أن تُباشر عملها فى أى مقر آخر بمحافظات الجمهوريـة ،               
  .بشرط إخطار ذوى الشأن بذلك 

   : قطاعات ، وهىةوتوزع هذه اللجان على ثالث
 الكبرى واإلسكندرية وشمال الصعيد ، ويشمل مناطق        ةرهالقا : القطاع األول  -١

الضرائب بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة واإلسكندرية وبنـى سـويف والفيـوم            
  .والمنيا 
وسط الدلتا والبحيرة ومطروح ، ويشمل مناطق الـضرائب          : ثانىالقطاع ال  -٢

  .بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والبحيرة 
الصعيد ، ويشمل منـاطق الـضرائب       القناة وسيناء وجوب     : ثالثالقطاع ال  -٣

بمحافظات اإلسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنـوب سـيناء ودميـاط            
  .والشرقية وأسيوط وسوهاج وقنا واألقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر األحمر 

  .ويتحدد االختصاص المكانى للجنة الطعن باالختصاص المكانى للقطاع التابعة له 
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   :ل لجان الطعن بالقطاعات المنصوص عليها على النحو التالىويكون تشكي
  :  الكربى واإلسكندرية ومشال الصعيدةالقاهر:  القطاع األول -١

   :اللجنة األولى
  .محمد عبد السميع محمد إسماعيل / سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  على سليمانعصام عبد املنعم / السيد  ١
  ى محمد عبد الفتاح علىمصطف/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  نبيل عبد الرؤوف إبراهيم/ احملاسب  ٣
  ىعماد محمد حسن محمد اجلند/ احملاسب  ٤

   اخلبرةىمن ذو

   :ثانيةاللجنة ال
   .صالح مفرح خليل شهاب الدين/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  ـــماالســــــ  م
  سيد عبده سيد خميس/ السيد  ١
  محمد على حسني املصرى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  محمد سعيد محمد عينو/ احملاسب  ٣
  محمد محمود النفراوى/ احملاسب  ٤

   اخلبرةىمن ذو

   :ثالثةاللجنة ال
   .رامى أحمد هاشم محمد عبد اهللا/ سة السيد المستشارابرئ

  :كل من وعضوية 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  محمد يحيى عبد اجلليل جودة/ السيد  ١
  مصطفى كامل مصطفى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  أحمد فهمى محمد الغزالى/ احملاسب  ٣
  محمد أحمد حسن العلقامى/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة
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   :الرابعةاللجنة 
   . حسيننوح محمد/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  طاهر سعد أحمد مرزوق/ السيد  ١
  حمدى شوقى عبد الستار/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  محمد سمير توفيق محمد/ احملاسب  ٣
  بدر نبيه أرمانيوس/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :خامسةاللجنة ال
   .رو محمد جمعة عبد القادرعم/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  محمد عبد الرحيم عبد احلق/ السيد  ١
  أحمد جالل محمد بيومى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  العمدةصموئيل نخلة / احملاسب  ٣
  أسامة مصطفى سليمان/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  :سادسة اللجنة ال
   .عبد اهللا إبراهيم عبد النبى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  السيد محمد السيد املراكبى/ السيد  ١
  أحمد إبراهيم السيد سراج/  السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  هالة محمد جمال الدين فتح الله/ احملاسب  ٣
   الدين إسماعيل عبد الرحمنبدر/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة
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   :السابعةاللجنة 
   .إيهاب أحمد عبد العزيز الجنزورى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  أسامة سعيد عبد الباسط/ السيد  ١
  أحمد عبد الفتاح متولى مندور/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  عبد الرؤوف أحمدابتسام / احملاسب  ٣
  محى محمود عزت محمد/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :ثامنةاللجنة ال
   .مينا رابح رتيب بسطا/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  أنور لطفى أحمد قربوص/ السيد  ١
  قعبد الرازق شوقى عبد الراز/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  صالح محمد عبد ايد مرسى/ احملاسب  ٣
  محمد رأفت محمد كمال محمد/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  :تاسعة اللجنة ال
   .جمال حسن أحمد محمد/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  عادل محمد عبد العال احلنبوشى/ السيد  ١
  عاطف عبداحلى خليل عبد الرحيم/  السيد  ٢

  يةمصلحة الضرائب املصر

  محمد حازم أحمد سليمان/ احملاسب  ٣
  سعد عبد الله محمد عبد الله/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة
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  :العاشرة اللجنة 
   .شحاتة على أحمد أبو زيد/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  شعبان على اجلوهرىعلى / السيد  ١
  حسام محمد أحمد كرم الله/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  عزة عبد السالم حسن/ احملاسب  ٣
  أحمد إسماعيل محمد/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :ةحادية عشراللجنة ال
   .خالد أحمد سالمة محمد/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

   العملجهة  االســـــــــم  م
  أمين حمدين إسماعيل إبراهيم/ السيد  ١
  صالح عبد العزيز محمد دبل/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  صفوت نور الدين حسن/ احملاسب  ٣
  طارق محمد رضا الوزيرى/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : ةثانية عشراللجنة ال
   .عونى محمد المغاورى راغب/ سة السيد المستشارابرئ
  :عضوية كل من و

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  عاطف أحمد محمد خليفة/ السيد  ١
  عيد محمد الصادق يحيى زكريا/  السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  محمود أحمد محمد منيسى/ احملاسب  ٣
  سيد محمد عطية نصر/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة
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  : ةالثالثة عشراللجنة  
   .حسن محمد حسن هند/ شارسة السيد المستابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  جنيب نور الدين مساور/ السيد  ١
  شعبان محمد عشرى قميح/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  ماهر إبراهيم حسن/ احملاسب  ٣
  مصطفى محمد على عجوة/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :ةرابعة عشراللجنة ال
   .فتحى إبراهيم محمد توفيق/  السيد المستشارسةابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  أحمد عبد ايد أحمد سالم/ السيد  ١
  ياسر معروف حافظ/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  هدى نوح أحمد/ احملاسب  ٣
  محمد أحمد حلمى محمود/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : ةمسة عشرخااللجنة ال
   .الدينإمام محمد كمال الدين إمام نور/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  هشام عثمان أبو اد عيسى/ السيد  ١
  قاسم عثمان قاسم/  السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  رمزى يواقيم عبد املسيح/ احملاسب  ٣
  سعيد محمود عبد املنعم/ اسباحمل  ٤

  من ذوى اخلبرة
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  : ةالسادسة عشراللجنة 
   .رضوان سعيد إبراهيم عفيفى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  خير الله سعد حميدة عبد اللطيف/ السيد  ١
  مجدى السيد يس صقر/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  ح عز الدينحسام صال/ احملاسب  ٣
  إسماعيل مصطفى إسماعيل/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :ةسابعة عشراللجنة ال
   .معتز مدحت محمد عبد الحميد/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  طارق إبراهيم محمود عمار/ السيد  ١
  ح عمربدرى محمد صال/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  محروس السيد محروس عطا الله/ احملاسب  ٣
  حمدى يحى مصطفى/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : ةثامنة عشراللجنة ال
   .محمد عبد العزيز عثمان رضوان/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  عبد احلميد فتح الله عبد احلميد/ السيد  ١
  أحمد حسني أحمد مصطفى/  السيد  ٢

  ضرائب املصريةمصلحة ال

  سيد محمد عيسوى السيد/ احملاسب  ٣
  إيهاب محمد عفيفى عامر/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة
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  : ةالتاسعة عشراللجنة 
   .محمد محمد دبركى الشامى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  حمد محمود محمد السيدم/ السيد  ١
  زينهرمضان عبد العاطى أبو / السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  عفت السيد أحمد شعبان/ احملاسب  ٣
  محمود حسني محمد أحمد/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  :عشروناللجنة ال
   .أحمد محمود محمد عيسى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  محمد صابر السيد على/ السيد  ١
  دوعبد العزيز خليل على محم/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  عصام الدين عبد الرحيم عبد املطلب/ احملاسب  ٣
  جمال الصفى أحمد عيد/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : الثانية والعشروناللجنة 
   .اعيل الجوهرىعمرو عباس إسم/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  خالد محمد عبد الفتاح والى/ السيد  ١
  إبراهيم أحمد حسن الشريف/  السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  وفاء محمد محمد البسطويسى/ احملاسب  ٣
  فرج رجب أحمد محمد سلمان/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١١

  : والعشرونالثالثة اللجنة 
   .أحمد سليمان محمد سليمان زعفران/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  أحمد محمد محمود يوسف/ السيد  ١
  حسن السيد أحمد اخلولى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  سعد الدين إبراهيم الزغدى/ احملاسب  ٣
  كمال عبود خليل/ باحملاس  ٤

  من ذوى اخلبرة

  :عشرونالبعة واالراللجنة 
   .صفوت عامر عبد الرحمن الفقى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  خالد محمد عليوة متولى/ السيد  ١
  محمد رمضان خميس سالم/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  د العظيمجمال عبد السالم عب/ احملاسب  ٣
  رامى عبد الله محمد شلش/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : الخامسة والعشروناللجنة 
   .شريف حلمى عبد المعطى محمد أبو الخير/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  محمد عبد القوى بسيونى أبو يوسف/ السيد  ١
  عبد الوهاب فوزى محمد يوسف/  السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  عبير رمضان نصار محمد/ احملاسب  ٣
  السيد محمد محمد مصطفى حال/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١٢

  : السادسة والعشروناللجنة 
   .وفاء حرز أبسخرون قلتة/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  عبد القوى إبراهيم أحمدرايدة / السيدة  ١
  محمد حسن على محمد حجازى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  مدحت مالك معوض/ احملاسب  ٣
  حمد الزاغأرجب على / احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  :عشرونالالسابعة واللجنة 
   .مختار على جبر حسن منصور/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  ـــماالســــــ  م
  صالح إبراهيم محمود أبو سبيكة/ السيد  ١
  ياسر ناصر محمد عبد العال/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  محمد محمد عمران محمد/ احملاسب  ٣
  إيهاب أحمد محمد الفقى/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : الثامنة والعشروناللجنة 
   .مر محمد أحمد الطاهرأحمد محمد ع/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  أسام زغلول إبراهيم محمد/ السيد  ١
  هانى محمد عجور غزالى/  السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  عادل محمد جمال املنهراوى/ احملاسب  ٣
  عبد العال غزالأسامة محمد / احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١٣

  : سعة والعشرونالتااللجنة 
   .محمد حاتم صالح الدين محمد حسن عامر/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  أحمد عبد الرازق على عطا/ السيد  ١
  أحمد عبد العظيم عبد الله أبو العال/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  حسني أحمد أحمد الفار/ احملاسب  ٣
  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن/ احملاسب  ٤

  ذوى اخلبرةمن 

  :\وسط الدلتا والبحرية ومطروح  : ثانى القطاع ال-٢
   :اللجنة األولى

   .أحمد محمود محمد شنب/ سة السيد المستشارابرئ
  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  محمد أحمد عبد النبى عجاج/ السيد  ١
  محمود محمد مرسى عبد الله/ السيد  ٢

  صريةمصلحة الضرائب امل

  عصام الدين حسن على/ احملاسب  ٣
  فريد فوزى لوندى/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :ثانيةاللجنة ال
   .عاطف نصر مسلمى على/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  محمد على حسن على/ السيد  ١
  سالمة محمود محمد هيبة/ السيد  ٢

  ضرائب املصريةمصلحة ال

  عبد الوهاب محمد عبد الفتاح/ احملاسب  ٣
  محمد إسماعيل محمد بدر/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١٤

  : الثالثةاللجنة 
   .مصطفى مبروك عبد العظيم/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  سني أحمد محمد أحمدح/ السيد  ١
  أنور السيد صالح/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  حازم عبد التواب أحمد/ احملاسب  ٣
  عبد احلكيم عامر أحمد عبد اجلواد/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : الرابعةاللجنة 
   .أحمد السيد محمد محمود عطية/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  ـــــماالســــ  م
  عماد عبد احلميد عبد العزيز/ السيد  ١
  صالح مرسى كامل مرسى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  محمد محمود السيد بيومى/ احملاسب  ٣
  أكمل إسماعيل عبد الغفار/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : الخامسةاللجنة 
   .بو زيدمحمد حسن عبد اللطيف أ/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م

  عادل موسى عبد العظيم سليمان/ السيد  ١
  عصام على حسن أبو غزالة/  السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  إيناس على محمد أبو رمضان/ احملاسب  ٣
  محمود كمال عبد املطلب على/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١٥

  :\القناة وسيناء وجنوب الصعيد   :ثالث القطاع ال-٣
   :اللجنة األولى

   .أحمد محمد محمد مطر/ سة السيد المستشارابرئ
  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  وديع فريد فهمى حنا/ السيد  ١
  على لطفى رجب بركات/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  محمود ممدوح محمد سعد/ احملاسب  ٣
  ى زغلول إبراهيم علىنالشربي/ احملاسب  ٤

  خلبرةمن ذوى ا

   :ثانيةاللجنة ال
   .سعيد مصطفى عبد الغنى مصطفى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  عبد احلكيم عبد السالم على أحمد/ السيد  ١
  عصام عواد عبد الفتاح/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  عبد العال سيد عبد الفتاح/ احملاسب  ٣
  هشام سامى سعيد زيدان/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :ثالثةاللجنة ال
   .جمال يوسف زكى على/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  محمد سالم منصور سالم العسيلى/ السيد  ١
  عزة إسماعيل طه بدوى/ ةالسيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  سهير أحمد فرغلى الشيمى/ احملاسب  ٣
  حامت سعيد مصطفى صيام/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١٦

   :الرابعةاللجنة 
   .عصام يحيى عبد المجيد يمانى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  أسامة زيدان عبد العال/ السيد  ١
  إيفيت الفونس حليم/ ةالسيد  ٢

  حة الضرائب املصريةمصل

  رضا سعد عوض إبراهيم/ احملاسب  ٣
  أمجد نبيل يزل فرحات/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :خامسةاللجنة ال
   .محمد سامى أحمد الحسينى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
   محمودوجدى لطفى/ السيد  ١
  رمضان سعد عبد ايد/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  زكية إبراهيم غنيمى غامن/ احملاسب  ٣
  خالد عبد العزيز محمد راشد/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  :سادسة اللجنة ال
   .محمد عبد اهللا عمر مصطفى/ سة السيد المستشارابرئ

  :وعضوية كل من 
  عملجهة ال  االســـــــــم  م

  عبد العاطى حامد شرشر/ السيد  ١
  هشام مصطفى إبراهيم عبد الله الفوال/  السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  عزب عبد الفتاح عزب/ احملاسب  ٣
  جنوى سالم السيد البقلى/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١٧

  )املادة الثالثة ( 
اردة بالبند ثانيـا مـن      في الخالفات الو  بالفصل  يكون مقر لجان الطعن المختصة      

علـى  ) المتعلقة بقانون الضريبة على القيمة المـضافة        ( المادة األولى في هذا القرار      
  :النحو المحدد قرين تشكيل واختصاص كل منها على النحو التالى 

ًأوال 
  : مناطق القاهرة -

   :اللجنة األولى
مورية المقاوالت   مأ - ةالقليوبي -شمال القاهرة   : مناطق  وتختص بنظر منازعات    

  . القاهرة -كورنيش النيل  - أبراج أغا خان ١٣٧٧ومقرها 
  :محمد إبراهيم الدسوقى الغرباوى ، وعضوية كل من / برئاسة السيد المستشارشكل وتُ

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  عبد الشكور صالح عبد الرازق/ السيد  ١
   احلميدجميل محمد عبد/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  زكريا نصيف لبيب جندى/ احملاسب  ٣
  محمد محمد أحمد دياب/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

   :ثانيةاللجنة ال
 شـرق القـاهرة ثـان       -شرق القـاهرة أول      : تىطقمنوتختص بنظر منازعات    

  . مبنى مصلحة الضرائب -  القاهرة- الزيتون - شارع سنان ١٧ومقرها 
  :أحمد جالل عبد الوهاب عبد اللطيف ، وعضوية كل من / ستشاربرئاسة السيد الموتُشكل 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  شريف سيد حسن/ السيد  ١
  حسنى عبد النعيم عبد السالم/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  خالد منصور حسن محمد/ احملاسب  ٣
  يسرى عبد الصمد فتح الله/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١٨

  :  مكرراثالثةة الاللجن
القاهرة ، للملفات   )  جنوب   - وسط   -غرب  : ( مناطق  وتختص بنظر منازعات    

  . مبنى الضرائب - القاهرة -صالح سالم  - أ عمارات العبور ٢٦الزوجية ومقرها 
  :مصطفى رشاد عبد التواب أحمد ، وعضوية كل من / برئاسة السيد المستشاروتُشكل 

  لعملجهة ا  االســـــــــم  م
  حامد عبد الشافى قابيل/ السيد  ١
  سند عواد سند/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  سامح إبراهيم محمد السباعى/ احملاسب  ٣
  عزة مصطفى خالد/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : الرابعةاللجنة 
ـ مركز كبـار الم   : مناطق  وتختص بنظر منازعات      مركـز متوسـطى     -ولين  م

  . القاهرة - مدينة نصر -فات الفردية ، ومقرها الحى العاشر  للمل-الممولين 
  :عبد القادر أبو الدهبى يوسف ، وعضوية كل من / برئاسة السيد المستشاروتُشكل 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  سيد محمد محمود/ السيد  ١
  إبراهيم عبد الوهاب السيد/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  مد محمد عاطفأح/ احملاسب  ٣
  صبحى على مندور/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  : الرابعة مكررااللجنة 
 للملفـات   ،مركز متوسطى الممـولين      ، و  ولينموتختص بنظر منازعات مركز كبار الم     

  . القاهرة  - صالح سالم  - عمارات العبور )  أ ٢٦: ( عنوان الالزوجية ، ومقرها ب
  : ، وعضوية كل من محمد حلمى البرعى زاهر/ ربرئاسة السيد المستشاوتُشكل 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  جاد أحمد جاد العريان/ السيد  ١
  محمد عزت شيمى على/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  السيد صوفى العبد خضير/ احملاسب  ٣
  محمد عبد املنعم قورة/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة  نوفمبر ٢٦ فى) أ (  تابع ٢٦٧ العدد –وقائع المصریة ال 
 

١٩

ثانيا 
ً

   :يزة مناطق اجل-
   :اللجنة األولى

ومقرهـا  )  وجنوب الجيزة    -شمال الجيزة   : ( منطقتى  وتختص بنظر منازعات    
  . الجيزة - الصحفيين - ميدان ابن خلدون ١٨

  :أحمد حسنى أحمد عثمان ، وعضوية كل من / برئاسة السيد المستشاروتُشكل 
  جهة العمل  االســـــــــم  م
  يدعبد ايد سعيد عبد ا/ السيد  ١
  هانى شحاتة جودة العطار/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  وائل عثمان سليمان/ احملاسب  ٣
  من ذوى اخلبرة  سعيد رمضان الكومى/ احملاسب  ٤

ثالثا 
ً

   :سكندرية مناطق اإل-
   :اللجنة األولى

)  وسـط اإلسـكندرية      -غرب اإلسكندرية   : ( منطقتى  وتختص بنظر منازعات    
  . اإلسكندرية - المنشية -ع النصر  شار٢١ومقرها 

  : ، وعضوية كل من مصطفى حسين هاشم/ برئاسة السيد المستشاروتُشكل 
  جهة العمل  االســـــــــم  م
  أحمد محمد الديب/ السيد  ١
  مصلحة الضرائب املصرية  أحمد على محمد محمد الشمالى/ السيد  ٢

  عصام الدين يحى محمود/ احملاسب  ٣
  يوسف السيد الشرنوبى/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

رابعا 
ً

   :دلتا مناطق ال-
   :اللجنة األولى

 ٧٩ومقرهـا   )  والمنوفيـة    -وسط الـدلتا    : ( منطقتى  وتختص بنظر منازعات    
  . طنطا -أمام الكوبرى العلوى  -شارع الجيش 
  :أشرف عبد الحفيظ محمد عياد ، وعضوية كل من / برئاسة السيد المستشاروتُشكل 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  محمد حامد أبو عريضة/ السيد  ١
  محمد عبدالفتاح محمد عفيفى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  وليد صالح محمد حجاج/ احملاسب  ٣
  عباس محمد عباس/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة
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   :ثانيةاللجنة ال
ومقرها شـارع   )  الدلتا    شرق -شمال الدلتا   : ( منطقتى  وتختص بنظر منازعات    

  ، المنصورة - خلف مكتب الصحة -الحوار 
  :نصر محمد محمد حمودة ، وعضوية كل من / برئاسة السيد المستشاروتُشكل 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  م محمد عبدهمحمد إبراهي/ السيد  ١
  فوزى محمد فتحى هدى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  لرحمن السيد إبراهيم مصباحعبد ا/ احملاسب  ٣
  محمد مصطفى داوود/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

خامسا 
ً

   : مناطق الصعيد-
   :ولىاللجنة األ

  شـمال الـصعيد ومقرهـا شـارع مـساكن        : منطقـة   وتختص بنظر منازعات    
  ، بنى سويف -المعهد الدينى 
  :ان ، وعضوية كل من أبو الحسين فتحى عبد المجيد عثم/ برئاسة السيد المستشاروتُشكل 

  جهة العمل  االســـــــــم  م
  رجب صابر متام/ السيد  ١
  جمال سيد محمد متولى/ السيد  ٢

  مصلحة الضرائب املصرية

  أمير جنيب إبراهيم/ احملاسب  ٣
  صفوت عبد احلليم عبد الكرمي/ احملاسب  ٤

  من ذوى اخلبرة

  )املادة الرابعة ( 
 لجنة من اللجان المنصوص عليها فى المـادتين  فى حالة غياب عضو من أعضاء أى 

 من هذا القرار أو وجود مانع لديه على نحو يحول دون صحة االنعقـاد                )الثانية والثالثة ( 
 من هذا القرار ، يندب رئيس اللجنة بالتنسيق مـع     )السابعة( طبقًا للفقرة الثانية من المادة      

  . األخرى من يحل محله رئيس المكتب الفنى للجان من بين أعضاء اللجان
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ويصدر بتحديد أمناء سر لجان الطعن قرار من رئيس وحـدة الـشئون اإلداريـة      
المشرفة على اللجان بعد العرض على مستشار وزير المالية المشرف على الوحـدة ،              
  وفى حالة غياب أحد أمناء السر يتولى رئيس األمانة الفنية تكليف أحـد أمنـاء الـسر                

  .مؤهلين باألمانة الفنية للقيام بعمله أو أحد العاملين ال
  )املادة اخلامسة ( 

تعمل لجان الطعن الضريبى طوال أيام األسبوع فيما عدا يوم الجمعة ، وعلى كل              
لجنة أن تعقد جلسة واحدة على األقل كل أسبوع فى المقـر المنـصوص عليـه فـى                  

دد بالجـدول المعتمـد     حالم من هذا القرار وذلك فى الموعد         )الثانية والثالثة ( المادتين  
  .من رئيس المكتب الفنى للجان 

وال يجوز للجنة الطعن تغيير موعد االنعقاد المحدد لها ، وإذا حـال دون انعقـاد                
إحدى جلسات اللجنة فى الموعد المحدد لها عذر قهرى ، فـإن علـى رئـيس اللجنـة       

          ا للموعد الذى يحـدده  إخطار رئيس المكتب الفنى بهذا العذر ، ويتم تأجيل الجلسة إداري
رئيس المكتب الفنى بالتنسيق مع رئيس اللجنة ، ويجب اإلعالن عـن هـذا التأجيـل                

  .والموعد الجديد النعقاد اللجنة على مقر انعقادها بلوحة اإلعالنات باللجان 
  )املادة السادسة ( 

ى يتم توزيع ملفات الطعون على اللجان التى يضمها كل قطاع ، طبقًا للنظام الـذ              
يضعه رئيس المكتب الفنى للجان ، وفى حالة وجود عجز فى عدد ملفات الطعون فـى          
أحد القطاعات يجوز لرئيس المكتب الفنى أن يسند لهذا القطاع الفـصل فـى بعـض                
الملفات الداخلة فى اختصاص أحد القطاعات األخرى ، وذلـك مـع مراعـاة أولويـة       

  .رها رئيس المكتب الفنى التوزيع للطعون ذات األهمية الخاصة التى يقد
  )املادة السابعة ( 

تنظر لجنة الطعن الطعون الضريبية المعروضة عليها ، وتصدر قرارها فى كـل             
منها بتشكيل مكون من رئيس من أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية اثنـين مـن               
موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وذلك باإلضافة إلـى عـضوى               

من خبراء الضرائب طبقًا للمنصوص عليه فى القانون ، وعلـى اللجنـة عنـد               اللجنة  
مـن قـانون    ) ٦١(نظرها للطعون مراعاة القواعد الواردة بالفقرة الثانية مـن المـادة            

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦اإلجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 
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  .قابلة للتجديد وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام 
وال يكون انعقاد لجنة الطعن صحيحا إال بكامل تشكيلها ، وتكون جلساتها سرية ،              

 باألغلبية ، ويجب أال يكون ألى من أعـضاء اللجنـة عالقـة           ةوتصدر قراراتها مسبب  
مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع ، وأال يكون قـد سـبق ألى مـن             

 الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو االعتماد ، وعلـى           أعضاء اللجنة نظر موضوع   
لجنة الطعن عند نظرها للطعون الضريبية مراعاة القواعد والضوابط المنصوص عليها           
فى القانون خاصة المتعلقة بااللتزام باالستماع إلى كل من طرفى الخصومة ، وبنظـر              

 دون غيرها ، والبت فى      أوجه الخالف المحددة فى صحيفة الطعن والتى لم يتم تسويتها         
الطعن خالل ستين يوما من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلـسة لنظـره                
أيهما الحق ، مع جواز مد هذه المدة لفترة أخرى حال توافر أسباب جدية لدى اللجنة ،                 
وأن تكون قراراتها مسببة وغير معلقة على شرط ، ومحدد بها مبلغ الـضريبة علـى                

  .ة وجه الدق
 على األكثر مـن     عمين السر خالل أسبو   وأويوقع قرارات اللجنة كل من الرئيس       

  .تاريخ صدورها 
  )املادة الثامنة ( 

تخطر اللجنة كالً من الطاعن ومأمورية الضرائب المختصة بميعاد جلـسة نظـر           
ـ               م الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على األقل ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعل

 لها حجية اإلثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج اإلخطار          ةل أو بأى وسيلة إلكتروني    الوصو
بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلـف أو مـن                

وللجنـة أن  .  تتحقق من تمام اإلعالن قانونًا    نيمثله ، وفى جميع األحوال على اللجنة أ       
مول أو المكلف أو من يمثله قانونًا تقـديم مـا تـراه             تطلب من كل من المأمورية والم     

  .ضروريا من البيانات واألوراق الالزمة للفصل فى أوجه الخالف 
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وفى حالة عدم حضور الممول أو المكلف أمام اللجنة بنفسه أو من يمثلـه فعلـى                
  .لجنة الطعن أن تفصل فى الطعن فى ضوء األوراق والمستندات المقدمة 

  )عة املادة التاس( 
على مصلحة الضرائب تحديد موظف بكل مأمورية ضرائب يتولى استالم ما يقدم            
إليها من الممول أو من يمثله قانونًا مـن مـذكرات أو مـستندات تتعلـق بـالطعون                  
المعروضة على لجان الطعن ، وذلك بعد التأكد من صفة مقدمها ، وإثبات ذلـك فـى                 

ن ، وعلى هذا الموظف فى أول يوم        محضر يحرر بمعرفته ، ويوقع عليه صاحب الشأ       
إحالتها رفق المحضر المشار إليه إلـى    و  الستالم هذه المذكرات أو المستندات     عمل تالٍ 

  .األمانة الفنية للجان الطعن لتقديمها إلى رئيس اللجنة المختصة 
ويجوز للممول أو المسجل أو من يمثله تقديم تلك المذكرات أو المـستندات إلـى               

ة للجان ، وفى هذه الحالة يتعين على الموظف المختص التأكد مـن صـفة               األمانة الفني 
حب الشأن وتسليم هـذه  امقدمها ، وإثبات ذلك فى محضر يحرر بمعرفته يوقع عليه ص        

  .المذكرات أو المستندات رفق المحضر إلى اللجنة المختصة 
ويجب أن يتضمن المحضر المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين بصفة خاصة           
تاريخ تقديم المذكرات أو المستندات واسم وصفة مقدمها وبيانات إثبات الشخصية واسم            

  .القطاع واللجنة المعروض عليها الطعن والجلسة المحددة لنظره 
  )املادة العاشرة ( 

   :يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها فى هذا القرار على النحو اآلتى
الة من بين عضوى مصلحة الضرائب ضـمن         يحدد رئيس اللجنة مقررا للح     - ١

  .تشكيل إصدار القرار 
من هـذه المـادة     ) ١( يتولى كل عضو من العضوين المشار إليهما فى البند           - ٢

دراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مـسودة القـرار               
  .فى كل طعن ، واألسباب التى يقوم عليها 
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ة مع الرئيس وباقى أعضاء التشكيل على مـسودة القـرار بعـد              تتم المداول  - ٣
  .اطالعهم على أوراق الطعن 

 يصدر قرار اللجنة بعد المداولة وذلك فى حدود تقدير المـصلحة وطلبـات              - ٤
  .الممول أو المكلف 

 أن يكون إصدار القرارات موزعا على جميع جلـسات     - قدر اإلمكان    -ويراعى  
  .الشهر اللجنة التى تعقد خالل 

وعلى لجنة الطعن تسليم القرارات التى تصدرها فى كل جلسة إلى األمانة الفنيـة              
  .للجان فى اليوم التالى على األكثر لصدورها 

  )املادة احلادية عشرة ( 
تلتزم لجنة الطعن فى عملها بأحكام هذا القرار بمراعاة األصول والمبادئ العامـة             

تصاص وإعالن أطـراف الخـالف ، وأحقيـة         إلجراءات التقاضى ، ويشمل ذلك االخ     
الممول أو المكلف فى رد اللجنة أو أحد أعضائها ، ومناقشة جميع الدفوع المقدمة مـن             
الممول ، وتسبيب القرارات ، وذلك مع عدم اإلخـالل باألصـول والمبـادئ العامـة                

ـ             رة للتقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقًا لـنص الفق
  من قانون اإلجراءات الـضريبية الموحـد الـصادر بالقـانون          ) ٦٣(الثانية من المادة    

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦رقم 
  )املادة الثانية عشرة ( 

يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله وقبل حجز الطعن للقرار أن يتقدم إلى مأموريـة        
لى لجنة الطعـن    الضرائب المختصة بطلب إجراء تسوية ألوجه الخالف محل الطعن ، وع          

حال إخطارها من قبل مأمورية الضرائب بتقديم هذا الطلب وقف نظره إلى حين إخطارهـا           
  .من جانب المأمورية بما تم فيه وذلك خالل المدة التى نص عليها القانون 
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فإن أسفر األمر عن اتفاق فيما بين المأمورية والممول أو المكلف علـى تـسوية               
ثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين ويعد هـذا           النزاع قامت لجنة الطعن بإ    

  .المحضر سندا تنفيذيا 
وعلى لجنة الطعن حال تعذر االتفاق على طلب هذه التسوية أن تـستكمل الـسير           

  .فى إجراءات نظر الطعن والفصل فيه 
  )املادة الثالثة عشرة ( 

تب الفنى وأعـضاء    يكون للجان الطعن مكتب فنى يصدر بتشكيله وتحديد رئيس المك         
المكتب الفنى قرار من وزير المالية بعد العرض من مستشار وزير المالية لـشئون لجـان                

  . المشرف على وحدة تنظيم الشئون اإلدارية للجان الطعن - الطعن الضريبى 
  )املادة الرابعة عشرة ( 

يكون للجان الطعن أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد رئيسها قرار مـن رئـيس              
حدة الشئون اإلدارية المشرفة على اللجان بعد العرض على مستشار وزيـر الماليـة              و

  .المشرف على الوحدة ، وبعد العرض من المكتب الفنى ، وتضم أمناء سر اللجان 
  )املادة اخلامسة عشرة ( 

يصدر بتحديد المكافأة التى يستحقها رؤساء وأعضاء لجان الطعن ورئيس المكتب           
كتب الفنى للجان وأعضاء األمانة الفنية وغيرهم من العاملين باللجان          الفنى وأعضاء الم  

  .قرار من وزير المالية 
ويشترط الستحقاق المكافأة المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه المـادة تحقيـق           
معدل اإلنجاز المقرر وحضور الجلسات طبقًا ألحكام هذا القرار وذلك بالنسبة للجان ،             

  لية فى العمل طبقًا للنظام المقرر طوال أيـام الـشهر وذلـك بالنـسبة              والمشاركة الفع 
  .إلى المكتب الفنى واألمانة الفنية 
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  )املادة السادسة عشرة ( 

  .يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه 

  )املادة السابعة عشرة ( 

  .يوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من ال

  ٢٦/١١/٢٠٢٠صدر فى 

  وزير المالية
  حممد معيط/ د
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