
١

شأن الضریبة على العقارات المبنیةي ف١٩٥٤لسنة ٥٦قانون رقم 
باسم األمة رئیس الجمھوریة 

من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجیش ؛ وعلى ١٩٥٣فبرایر سنة ١٠بعد االطالع على االعالن الدستورى الصادر فى 
باجراءا ت تتعلق ١٨٨٤ما رس سنة ١٣مر العالى الصادر فى وعلى اال١٩٥٣من یونیھ سنة ١٨االعالن الدستورى الصادر فى 

:بعوائد جمیع أبینة القطر المصرى ذات اإلیراد المعدل لھ

على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وبناءا على عرضھ وزیر المالیة واالقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛ 

أصدر القانون اآلتى

الباب األول

ى تتناولھا الضریبةالعقارات الت

تفرض ضریبة سنویة على العقارات المبنیة أیا كانت مادة بنائھا وأیا كان الغرض الذى تستخدم فیھ دائمة أو غیر دائمة مقامة -:١مادة 
.على األرض أو تحتھا أو على الماء مشغولة بعوض أو بغیر عوض

نیة األراضى الفضاء المستغلة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنھا، وفى تطبیق أحكام ھذا القانون یعتبر فى حكم العقارات المب
. مسورة أو غیر مسورة مالم تكن ھذه االراضى مجارة لمساكن العزب ومستعملة أجرانا خاصة ألھالى القریة

ت مؤجرة أو كان التركیب مقابل نفع أو كما تعتبر فى حكم العقارات المبنیة التركیبات التى تقام على أسطح أو واجھات العقارات اذا كان
. أجر

وتفرض الضریبة على العقارات المخصصة الدارة واستغالل المرافق العامة التى تدار بطریق االلتزام سواء كانت مقامة على أرض 
]١. [مملوكة للدولة أو للملتزمین، وسواء نص فى العقود على أیلولتھا للدولة فى نھایة مدة االلتزام أو لم ینص

تسرى أحكام ھذه الضریبة على المدن والبالد التى صدرت بھا أوامر عالیة أومراسیم بربط الضریبة علیھا بالتطبیق -:٢مادة 
٠والمبینة فى الجدول المرافق لھذا القانون ١٨٨٤مارسسنة ١٣لالمرالعالى الصادر فى

المرافق أویحذف ولوزیر المالیة واال قتصاد بقرار منھ أن یضیف الى الجدول 

منھ مدنا جدیدة وذلك بعد أخذ رأى المجالس البلدیة والقرویة فى البالد التى بھا مجالس وبعد موافقة وزیر الشئون البلدیة والقرویة 
ار بالنسبة الى البالد التي لیست بھا مجالس ولھ كذلك أن یجري تعدیالت في حدود المدن الواردة بالجدول بعد موافقة الجھات المش

]. ٢[إلیھا

-- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----

١٩٥٥نوفمبر سنة ١٣مكرر فى ٧الوقائع المصریة العدد ١٩٥٥لسنة ٥٤٩الفقرة الثانیة مستبدلة بالقانون رقم ] ١[

ھالمشار إلی١٩٥٥لسنة ٥٤٩مستبدلة بالقانون رقم ) ١



٢

الباب الثاني

حصر العقارات

-:تحصر العقارات المنصوص علیھا في المادة األولي حصرا عاما كل عشر سنوات ومع ذلك فیحصر في كل سنة ما یأتي-]:١[٣مادة 

. العقارات المستجدة) أ(

.األجزاء التي أضیفت إلي العقارات سبق حصرھا) ب(

أو في بعضھا تعدیالت غیرت من معالمھا أو من كیفیة استعمالھا بحیث تؤثر على قیمتھا االیجاریة العقارات التي حدثت في أجزائھا ) جـ(
. تأثیرا محسوسا

. ٢١العقارات واألراضي الفضاء المستقلة عنھا التي زال عنھا سبب اإلعفاء المنصوص علیھ في المادة ) د(

. لموظفون الذین یندبون لذلكیقوم بحصر العقارات في كل مدیریة أو محافظة ا-:٤مادة 

. یجري الحصر العام خالل السنتین األخیرتین لكل فترة-:٥مادة 

-- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----

١٩٥٥لسنة ٥٤٩بالقانون رقم ٣استبدلت الفقرة األولي من المادة ]) ١[



٣

الباب الثالث

اإلقرارات

أن یقدم إلي القسم المالي بالمحافظة أو المدیریة الواقع في ١على كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق علیھ أحكام المادة -:٦مادة 
:دائرتھا العقار إقرارات كتابیا في المواعید اآلتیة

السابقة للحصر العام عن كل من العقارات التي یملكھا أو ینتفع في حالة الحصر العام یقدم اإلقرار في النصف الثاني من السنة )       أ(
]. * ١[بھا 

یقدم اإلقرار قبل نھایة شھر أكتوبر من كل سنة عن كل ما حدث خالل ٣في حالة الحصر السنوي المنصوص علیھا في المادة )     ب(
نة فیجب تقدیم إقرار عنھ قبل نھایة شھر دیسمبر من السنة السنة لغایة شھر أكتوبر أما ما یستجد في شھري نوفمبر ودیسمبر من كل س

. ذاتھا

ویقع عبء تقدیم اإلقرار عن العقارات المملوكة لناقص األھلیة أو الغائب أو لشخص اعتباري على من یمثلھ قانونا وعلى ناظر الوقف 
. عن العقارات الموقوفة

نة أو البلدة والقسم وأو المركز والشارع ورقم العقار وعدد األدوار وعدد یجب أن یكون اإلقرار مشتمال على أسم المدی-:٧مادة 
المساكن في كل دور ومحتویات كل مسكن واسم المستأجر واإلیجار الفعلي لھ ونوع استغاللھ كما یجب أن یتضمن اإلقرار عنوان 

.. مقدمھ

یھا إذا سبق لموظفي الحصر والتقدیر أن قاموا بإثبات تلك وال یعفي من تقدیم اإلقرار أصحاب العقارات أو أصحاب حق االنتفاع عل
.٢١العقارات بدفاترھم أو كانت معفاة من الضریبة طبقا للمادة 

أما إذا لم یقدم . فإذا تضمن اإلقرار بیانات غیر صحیحة ألزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضریبة العقاریة المقررة أو المعفي منھا
]. ٢[ي المیعاد فلیزم بغرامة تعادل ربع الضریبة العقاریة المقررة أو المعفي منھا الممول اإلقرار ف

أن یتظلم إلي المدیر عام مصلحة األموال المقررة أو مدیر ٧للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقا للمادة -]:٣[٨مادة 
. یوما من تاریخ تكلیفھ باألداء ویكون القرار في التظلم نھائیاعام الجھة المختصة بربط وتحصیل الضریبة خالل تسعین

یجوز للمدیر العام المختص إعفاؤھا من ٢١على أنھ بالنسبة إلي العقارات المعافاة أو التي یتقرر إعفاؤھا من الضریبة طبقا للمادة 
. الغرامة التي تفرض علیھا دون حاجة إلي تقدیم بذلك من صاحب الشأن

--- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---

١٩٥٥لسنة ٥٤٩من المادة السادسة مستبدل بالقانون رقم ) أ(البند ]) ١[

٦/١٢/١٩٦٠في ٢٧٩الجریدة الرسمیة العدد –١٩٦٠لسنة ٢٩٤مستبدلة بالقانون رقم ]) ٢[

١٣/١/١٩٥٩في ) ب(الجریدة الرسمیة العدد األول مكرر ١٩٥٩لسنة ١٢ن رقم مستبدلة بالقانو]) ٣[



٤

الباب الرابع

وعاء الضریبة وسعرھا

. ١٣تفرض الضریبة على أساس القیمة االیجاریة السنویة للعقارات التي تقدرھا لجان التقدیر المنصوص علیھا في المادة -:٩مادة 

ة للعقار جمیع العوامل التي تؤدي إلي تحدیدھا وعلى وجھ الخصوص األجرة المتفق علیھا إذا كان ویراعي في تقدیر القیمة االیجاری
. العقد خالیًا من شبھة الصوریة أو المجاملة

تقدیر القیمة االیجاریة للمصانع والمعامل على أساس األجرة السنویة المتفق علیھا لألرضي والمباني إذا كان العقد شامًال -:١٠مادة 
من قیمة ثمنھ % ٨لألراضي ومباني المصنع أو المعمل كلھ وخالیًا من شبھة الصوریة أو المجاملة وإال قد اإلیجار السنوي على أساس 

. أرضًا ومبان

))المرفق بالملف ١٩٩٨لسنة ٢٣فى حكم ھذه الفقرة راجع القانون –ملحوظة (( -]:١[١١مادة 

تقدیرًا عاما كل عشر سنوات ویعاد ٣عقارات المبنیة المنصوص علیھا في الفقرة األولي من المادة تقدیر القیمة االیجاریة السنویة لل
. التقدیر خالل السنتین األخیرتین لكل فترة

خیرة في الثالثة شھور األ٣كذا تقدر القیمة االیجاریة السنویة للعقارات المبنیة وألجزائھا المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 
. التقدیر من أول السنة التالیة إلي نھایة مدة العشر سنوات المقررة للتقدیر العام١من سنة حدوثھا ویعمل بھذ

: یكون سعر الضریبة كاآلتي-]:٢[١٢مادة 

لوحدة السكنیة من القیمة االیجاریة السنویة بالنسبة إلي المساكن التي ال یتجاوز فیھا متوسط اإلیجار الشھري للحجرة با% ١٠-١
. على ثالث جنیھات وكذا بالنسبة إلي المباني المستعملة في أغراض خالف السكن

من القیمة االیجاریة السنویة بالنسبة إلي المساكن التي یزید فیھا متوسط االیجاري الشھري للحجرة بالوحدة السكنیة على % ١٥-٢
. خمسة جنیھات وال یتجاوز خمسة جنیھات

لقیمة االیجاریة السنویة بالنسبة إلي المساكن التي یزید فیھا متوسط اإلیجار الشھري للحجرة بالوحدة السكنیة على من ا% ٢٠-٣
. خمسة جنیھات وال یتجاوز ثمانیة جنیھات

لسكنیة على من القیمة االیجاریة السنویة بالنسبة إلي المساكن التي یزید قیمتھا متوسط اإلیجار الشھري للحجرة بالوحدة ا% ٣٠-٤
. ثمانیة جنیھات وال یتجاوز عشرة جنیھات

من القیمة االیجاریة السنویة بالنسبة إلي المساكن التي یزید فیھا متوسط اإلیجار الشھري للحجرة بالوحدة السكنیة على % ٤٠-٥
. عشرة جنیھات

. التي یتكبدھا المالك بما فیھا مصاریف الصیانةمن قیمة اإلیجار السنویة مقابل جمیع المصروفات% ٢٠وفي جمیع األحوال یستبعد 

-- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----

، ٢٥/٤/١٩٩٨مكرر الصادرة في ١٧الجریدة الرسمیة العدد –١٩٩٨لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم ]) ١[

، والمادة الثانیة من ھذا القانون نصت ٢٥/٧/١٩٦١في ١٦٤الجریدة الرسمیة العدد ١٩٦١لسنة ١٢٩رقم مستبدلة بالقانون ]) ٢[
١٩٦٢على أن یعمل بھ اعتبارا من أول ینایر سنة 



٥

الباب الخامس

تقدیر القیمة االیجاریة

ن أربعة أعضاء اثنان منھم من موظفي الحكومة أو یتولى تقدیر القیمة االیجاریة في كل مدینة أو محافظة لجان مكونة م-]:١[١٣مادة 
من موظفي المجلس البلدي متى كان لھذا المجلس حق ربط وتحصیل الضریبة، وتكون الریاسة ألحدھما واثنان من بین مالكي العقارات 

أو وزیر الشئون البلدیة والقرویة كل المبنیة بالمدینة أو القسم أو البندر التي یتم فیھا التقدیر یعنیھا سنویا وزیر المالیة واالقتصاد 
. منھما فیما یخصھ أو من ینیبھ كل منھما عنھ في ذلك

. وإذا امتنع أحد العضوین المعینین من المالك عن الحضور ثالث مرات متوالیة من غیر عذر تقبلھ اللجنة اعتبر مستقیال

ھ وزیر المالیة واالقتصاد أو من ینیبھ عنھ وذلك للمدة الباقیة أحد وعند خلو مركز أحد األعضاء من المالك المعینین ألي سبب عین فی
. المالك ممن تتوافر فیة الشروط

ویشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثالثة من أعضائھا وتصدر قراراتھا باألغلبیة المطلقة وعند التساوي یرجح الرأي الذي یؤدیھ 
. الرئیس

قتصاد أو وزیر الشئون البلدیة والقرویة كل فیما یخصھ، أو من ینیبھ كل منھما عنھ في ذلك عن یعلن وزیر المالیة اال-]:٢[١٤مادة 
إتمام التقدیرات في الجریدة الرسمیة وتعلن صورة من اإلعالن على باب المحافظة أو المدیریة أو المجلس البلدي بحسب األحوال وعلى 

الكائنة بدائرتھا العقارات ن وتكون الضریبة واجبھ األداء بمجرد حصول النشر كما أبواب أقسام البولیس والمراكز ومأموریات المالیة 
بمقدار الضریبة التي ربطت علیھ وتاریخ النشر في الجریدة ٧یخطر كل ممول بعنوانھ الموضح باإلقرار المنصوص علیة في المادة 

ر وذلك بالطریقة، واألوضاع التي تعنیھا الالئحة التنفیذیة ویصدر الرسمیة بشطر أال تجاوز المدة تاریخ النشر وإخطار الممول ثالثة أشھ
. بھا قرار من وزیر المالیة واالقتصاد

للممولین والحكومة أن یتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص علیھ في المادة التالیة من القرارات لجان التقدیر خالل -:١٥مادة 
. في الجریدة الرسمیة مع تقدیم أسباب التظلمستة أشھر من تاریخ نشر إتمام التقدیرات

من الضرییبة المقدم في شأنھا -%٥فإذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن یكون مرافقا لھ قسیمة دالة على أداء تأمین قدرة 
نیھا وإال سقط الحق في المعارضة مع جبر كسر نصف الجنیة بالزیادة على أال یقل التأمین عن خمسین قرشا وال یزید على عشرین ج

طلب المعارضة، وال یرد التأمین في حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقیمة اإلیجاریة المقررة وعلى أن یخطر المتظلم بمیعاد تحقیق 
]. ٣[الشكوى قبل حلولھ بأسبوع 

. مجلس المراجعة في التظلموفي حالة التظلم تؤدي الضریبة المقرة قبل التعادل في المواعید المحددة لھا إلي یصد قرار

للجھة اإلداریة القائمة على حصر وربط الضریبة على العقارات المبنیة أن تقدر القیمة االیجاریة السنویة -]:٤[مكررا ١٥مادة 
% ٦٠اس للعقارات المبنیة وأجزائھا المعدة للسكني أو لغیر ذلك من األغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامھا على أس

من القیمة االیجاریة الثابتة بقرار تحدید األجرة وتوزیعھا على وحدات المبني الموضح بترخیص البناء أو المتفق علیھا في عقد اإلیجار، 
من األجرة الثابتة بعقد % ٦٠أیھما أكبر، وإذا لم یكن قد صدر ترخیص بالبناء فتحدد القیمة االیجاریة في حالة تأخیر المبني بواقع 

. بالمطابقة ألجرة المثل أن لم یكن مؤجراو

وتربط الضریبة مؤقتة وفقا للتقدیر المذكور، وتصبح واجبة األداء اعتبارا من أول السنة التالیة إلتمام البناء أو شغلة قبل إتمامھ وذلك 
. بمجرد إخطار الممول بالتقدیر ومقدار الضریبة بموجب خطاب موصى علیھ بعلم الوصول

. یل الربط المؤقت تلقائیا دون حاجة للطعن فیھ عند صیرورة تحدید القیمة االیجاریة نھائیا وفقا ألحكام ھذا القانونویتم تعد

. وتسري أحكام المادة على العقارات التي لم تحدد قیمتھا االیجاریة في تاریخ العمل بھ

ثالثة من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس البلدي یشكل في كل مدیریة او المحافظة مجلس مراجعة یؤلف من-]:٥[١٦مادة 
كل منھما فیما –متى كان لھذا المجلس حق ربط وتحصیل الضریبة، ویعینھم وزیر المالیة واالقتصاد أو وزیر الشئون البلدیة والقرویة 

ینظر المجلس في التظلمات الخاصة بھ، أو من ینیبھ كل منھما عنھ في ذلك ومن ثالثة مالك المباني بالمدینة أو البلد الذي–یخصھ 
أو من ینیبھ كل منھما عنھ في ذلك لمدة –یعنیھم وزیر المالیة واالقتصاد أو وزیر الشئون البلدیة والقرویة كل منھما فیما یخصھ 

. سنتین، وتكون الریاسة لعضو من الموظفین



٦

. مرات متوالیة من غیر عذر یقبلھ المجلس اعتبر مستقیالعن الحضور ثالث –وإذا امتنع أحد األعضاء المعینین من المالك 

كل -وعند خلو مركز أحد األعضاء من المالك المعینین ألي سبب، عین فیھ وزیر المالیة واالقتصاد أو وزیر الشئون البلدیة والقرویة
افر فیھ الشروط المنصوص علیھا في الفقرة فیما یخصھ أو من ینیبھ كل منھما عنھ في ذلك، وذلك للمدة الباقیة، أحد المالك ممن تتو

]. ٦[األولي 

یكون مقر المجلس في المحافظة أو عاصمة المدیریة ما لم یقرر رئیسھ عقده في مقرر المركز الكائنة في دائرتھ العقارات -:١٧مادة 
. المطلوب الفصل في التظلمات المقدمة في شأنھا

ور أربعة من أعضائھ وتصدر قراراتھ باألغلبیة المطلقة وعند التساوي یرجح الرأي الذي یشترط لصحة انعقاد المجلس حض-:١٨مادة 
. یؤیده الرئیس

. ملغاة-]:٧[١٩مادة 

. تكون قرارات مجلس المراجعة نھائیة-:٢٠مادة 

-- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----

١٩٥٥لسنة ٥٤٩مستبدلة بالقانون رقم ١٣الفقرة األولي من المادة ) ]١[

١٩٥٥لسنة ٥٤٩مستبدلة بالقانون رقم ١٤المادة ]) ٢[

١٩٦٠لسنة ٢٩٤مستبدلة بالقانون رقم ]) ٣[

١٤/٨/١٩٧٣في ٤العدد ١٩٧٣لسنة ٩٢مضافة بالقانون رقم ]) ٤[

١٩٥٥لسنة ٥٤٩مستبدلتان بالقانون رقم ١٦ادة الفقرتان األولي والثالثة من الم]) ٥[

١٩٥٥لسنة ٥٤٩مستبدلتان بالقانون رقم ١٦الفقرتان األولي والثالثة من المادة ]) ٦[

١٩٦٠لسنة ٢٩٤ملغاة بالقانون رقم ١٩المادة ]) ٧[



٧

الباب السادس

اإلعفاءات

: تعفي من أداء الضریبة-:٢١مادة 

. ة للدولةالعقارات المملوك) أ(

العقارات المملوكة لمجالس المدیریات والمجالس البلدیة والقرویة والمحلیة المخصصة لمكاتب إدارتھا أو للخدمات العامة سواء ) ب(
كانت ھذه الخدمات تؤدي بالمجان أو بمقابل كمباني عملیات الكھرباء والغاز والمیاه والمجاري واإلسعاف وإطفاء الحرائق والمذابح 

. غاسل العامة وما شابھھاوالم

األبنیة المخصصة إلقامة الشعائر الدینیة كالمسجد والكنائس واألدیرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعلیم الدین، أو المملوكة ) ج(
. للطوائف الدینیة أو الجھات أو الجمعیات الخیریة أو االجتماعیة أو العلمیة وذلك سواء أكانت مجانیة أم بمصروفات

وكذلك األبنیة المملوكة للجھات والجمعیات الخبریة أو االجتماعیة أو العلمیة وأبنیة النوادي الریاضیة المسجلة وفقا للقانون، وذلك إذا 
كانت األبنیة المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخبري أو االجتماعي أو الریاضي أو العلمي على حسب األحوال ولم تكن منشأة بغرض 

ر أما ما كان من العقارات ذات الربع ملكا ألوقاف أو الطوائف الدینیة أو الجھات أو الجمعیات أو النوادي المذكورة فال یعفي من االستثما
]. ١[الضرائب 

المستشفیات والمستوصفات والمالجئ والمبرات المملوكة للجمعیات الخبریة واالجتماعیة المعدة للعمل لقبول جمیع المرضي ) د
].٢[ن بصرف النظر عن الدین أو الجنس وتكون منشأة لغرض االستثمار والالجئی

وبشرط للتمتع باإلعفاء أن تكون تلك الجمعیات مسجلة وفقا للقانون وال تتقاضي من المرضي أو الالجئین أیة أجور إال إذا وافقت على 
. لوزیر المختصذلك وشاركت في تحدید تلك األجور الجھات اإلداریة التي یصدر بھا قرار من ا

دور السفارات والمفوضیات والقنصلیات المملوكة للدولة األجنبیة والدور المملوكة للجھات الحكومیة األجنبیة وذلك بشرط المعاملة ) ھـ(
]. ٣[بالمثل 

یجاریة لجملة العقارات التي العقارات التي ال تزید صافي قیمتھا االیجاریة السنویة على ثمانیة عشرة جنیھا بشرط أال تزید القیمة اال) و(
. یملكھا الممول أو من لھ حق انتفاع علیھا على ھذا المبلغ

. العقارات المخصصة لمنفعة الراضي الزراعیة المحیطة بھا كاآلت الري المعدة لري تلك األراضي بدون أجر) ز(

مالكي األراضي بغیر أجر والتي تشغلھا حاصالتھم مباني العزب المقامة في األراضي الزراعیة والتي یسكنھا مزارعو وعمال) ح(
. ومواشیھم بشرط أال تجاوز أجرة المبني الواحد ثمانیة عشرة جنیھا في السنة

. األحواش والمباني الواقعة في المنطقة الجبانات بشرط عدم استعمالھا للسكن المستمر) ط(

لخارجیة بعد أخذ رأي وزیر الخارجیة إعفاء العقارات المملوكة لرؤساء وملوك لوزیر المالیة واالقتصاد والتجارة ا-]:٤[مكرر٢١مادة 
. الدولة اإلجنبیة والمخصصة لالستعمال الشخصي من أداء الضریبة

-- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----

٨/٦/١٩٧١في ٢٧الجریدة الرسمیة العدد ١٩٧١سنة ل٤٦بالقانون رقم ) ج(استبدل البند ]) ١[
١٩٦٠لسنة ٢٩٤مستبدلة بالقانون رقم ]) ٢[
١٩٧١لسنة ٤٦مستبدلة بالقانون رقم ]) ٣[
١٩٧٣لسنة ٩٢مضافة بالقانون رقم ] ٤[



٨

الباب السابع

رفع الضریبة

: ترفع في األحوال اآلتیة-:٢٢مادة 

. بقا للمادة السابقةإذا أصبح العقار معفي ط) أ(

]. ١[إذا خال كلھ أو جزء منھ من السكن ومما یحتویھ مدة ثالثة أشھر متوالیة على األقل ولم ینتفع بھ بأي وجھ من أوجھ االنتفاع ) ب(

. إذا ھدم العقار أو تجرب كلیا أو جزئیا إلي درجة حالت دون االنتفاع بالعقار كلھ أوجزء منھ) ج(

. ألرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنیة غیر مستغلة أو منتفع بھاإذا أصبحت ا) د(

. ویكون رفع الضریبة عن العقار أو عن الجزء الذي ینطبق علیھ أحد البنود السابقة

تقدیم ال ترفع الضریبة في األحوال المنصوص علیھا في المادة السابقة إال بناء على طلب صاحب الشأن وذلك من تاریخ-:٢٣مادة 
. الطلب لغایة التاریخ التي تزول فیھ األسباب الموجبة للرفع

. وال یقل طلب الرفع إال إذا كان مصحوبا بقسیمة دالة على أداء آخر قسط مستحق عن الضریبة وقت تقدیم الطلب

. فیھوال یترتب على طلب الرفع وقف أداء األقساط المستحقة ما لم یمض على الطلب ستة أشھر دون الفصل

بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على ) ٢٢(و استثناء ما تقدم، ترفع الضریبة في األحوال المنصوص علیھا في البند ج من المادة 
إخطار من موظف مسئول بعد التحقق من صحة ما جاء بھ أو بناء على معاینة لجنة الحصر أو لجنة التقدیر وذلك كلھ دون مراعاة شرط 

].٢[السداد 

. ترفع الضریبة ما یدخل من العقار في المنفعة العامة اعتبارا من تاریخ الستیالء الفعلي بواسطة الجھة طالبة نزع الملكیة-:٢٤مادة 

كل ممول یملك عقارا ال یجاوز صافي قیمتھ اإلیجاریة السنویة ثمانیة عشرة جنیھا ویكون مالكا في الوقت نفسھ -]:٣[مكرر٢٤مادة 
. جزء من عقار أو أكثر من ذلكلعقار أو

سواء في نفس المدینة أو البلدة أو في مدن أو بالد أخري في أنحاء الجمھوریة، ویكون صافي مجموع القیمة اإلیجاریة السنویة لجملة 
را یحصل علیھ منھم یجب أن یقدم إلي المحصلین والصیارفة الموجودة بدائرتھم ھذا العقارات إقرا.. ما یملكھ یجاوز ثمانیة عشر جنیھا

. مجانا یبین فیھ مقدار ما یملكھ في كل مدین أو بلد وصافي القیمة االیجاریة السنویة لكل عقار والمجموع

. وتحدد بقرار من وزیر المالیة واالقتصاد المواعید واألوضاع التي ینبغي مراعاتھا واستیفاؤھا لتقدیم ھذه اإلقرارات

أي عقار أسباب اإلعفاء من الضریبة وجب على صاحب الشأن أن یقدم إلي المدیریة أو المحافظة أو إذا زالت عن-:ثالثا٢٤مادة 
المجلس البلدي بحسب األحوال إخطار بذلك موصي علیھ بعلم الوصول في خالل شھرین من تاریخ زوال سبب اإلعفاء وذلك إعادة ربطة 

. اإلعفاء عنھبالضریبة اعتبارا من السنة التالیة التي زال فیھا سبب

مكرر ) ٢٤(مكررا واإلخطار المنصوص علیھ بالمادة ) ٢٤(كل ممول یتأخر عن تقدیم اإلقرار المنصوص علیھ بالمادة -:رابعا٢٤مادة 
ثالثا أو یتضمن إقراره أو إخطاره بیانات خاطئة، یترتب علیھا اإلعفاء بدون وجھ حق من الضرائب المستحقة على عقاراتھ یحرم من 

نتفاع بأحكام ھذا القانون لمدة خمس سنوات وتفرض علیھ بقرار من المدیر أو المحافظ التابع لھ القسم المالي الواقع في دائرتھ العقار اال
. أو من مدیر البلدیة في البالد التي تقوم المجالس البلدیة فیھا بالرب والتحصیل غرامة مساویة لضریبة العقار في سنة واحدة

فاء قد وقع فعال ألزم الممول فوق ذلك برد جمیع المبالغ التي تكون قد رفعت عنھ بغیر حق مھما كانت مدتھا، ویجوز التظلم فإذا كان اإلع
من القرار القاضي بفرض الغرامة إلي وزیر المالیة واالقتصاد أو وزیر الشئون البلدیة والقرویة كل فیما یخصھ أو من ینیبھ كل منھما 

]. ٤[وال یجوز الطعن في القرار أمام أیة جھة قضائیة –في خالل تسعین یوما من تاریخ إخطاره بفرض الغرامة -عنھ لیفصل فیھ نھائیا

وقبل –ویجوز إعفاء الممول من الغرامة بقرار یصدر من الجھة المختصة بفرض الغرامة في حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسھ 
. بتقدم اإلقرار أو اإلخطار وتصحیح البیانات المقدمة–كشف عدم صحة البیانات المقدمة مھ 



٩

-- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----
١٩٦٠لسنة ٢٩٤مستبدل بالقانون رقم ٢٢من المادة ) ب(البند ]) ١[

١٩٥٥لسنة ٥٤٩م مضافة بالقانون رق٢٣الفقرة األخیرة من المادة ]) ٢[

١٩٥٥لسنة ٥٤٩أضیفت بالقانون رقم ) رابعا٢٤ثالثا، ٢٤مكررا، ٢٤(المواد ]) ٣[

في ٢٣الجریدة الرسمیة العدد ١٩٧٢لسنة ١١رابعا الغي بالقانون رقم ٢٤مانع التقاضي الوارد بالفقرة الثانیة من المادة ]) ٤[
٨/٦/١٩٧٢.



١٠

الباب الثامن

التحصیل

. تؤدي الضریبة مقدما على قسطین متساوین خالل الخمسة عشر یوما األولي من شھري ینایر ویولیة من كل سنة-:٢٥مادة 

. ویكون أداؤھا في مكاتب التحصیل الواقع في دائرتھا العقار والتي یصدر بتعیینھا قرار من وزیر المالیة واالقتصاد

ي ھذا القانون بطریق الحجز اإلداري عند عدم أدائھا في المواعید المقررة لمكاتب وتحصل الضریبة والغرامة المنصوص علیھا ف
]. ١[التحصیل المعینة لذلك

یكون المستأجر مسئولین بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضریبة والغرامات المنصوص علیھ في ھذا القانون -]:٢[٢٦مادة 
بخطاب موصي علیھ بعلم الوصول وذلك بغیر حاجة إلي إجراءات قضائیة أخري وتعتبر قسائم بقدر األجر المستحق علیھم بعد إخطارھم 

. تحصیل الضریبة وملحقاتھا التي تسلم إلیھم كإیصال من المالك

شرط أن وأداء األجرة معجال من المستأجر ال یعفیھ من تضامنھ مع المالك في أداء الضریبة المطلوبة فیما زاد على أجرة ثالثة أشھر وب
. یكون األداء بموجب مخالطة ثابتة التاریخ قبل استحقاق الضریبة المطلوبة

. ویعتبر صاحب األرض متضامنا مع صاحب المباني في أداء الضریبة المستحقة

والت الخاصة للحكومة والمجالس البلدیة التي لھا حق ربط وتحصیل الضریبة حق االمتیاز على اإلیجار واإلیراد والمنق-]:٣[٢٧مادة 
بالعقارات المبنیة واألراضي الفضاء المستغلة المستحقة علیھا الضریبة وعلى المباني واألراضي المقامة علیھا أو الملحقة بھا سواء 

. كانت ھذه األراضي ملكا ألصحاب المباني أو لغیرھم

--- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ------ ---- --- --- -

. المشار إلیھ١٩٥٥لسنة ٥٤٩مستبدلتان بالقانون رقم ) ٢٦(واألولي من المادة ) ٢٥(لفقرة الثالثة من المادة ) ٣-]١[

.١٩٥٥لسنة ٥٤٩مستبدلتان بالقانون رقم ]) ٣[



١١

الباب التاسع

أحكام وقتیة وختامیة

ت صدور ھذا القانون وما یربط منھا بعد ذلك وفقا للتقدیر السنوي في حدود أحكام یستمر العمل بالضریبة المربوطة وق-]:١[٢٨مادة 
. ١٩٥٩ھذا القانون إلي نھایة سنة 

. المشار إلیھ كما یلغي كل ما یتعارض مع أحكام ھذا القانون١٨٨٤مارس سنة ١٣یلغي األمر العالي الصادر في -:٢٩مادة 

صاد والداخلیة تنفیذ ھذا القانون ولوزیر المالیة واالقتصاد إصادر اللوائح والقرارات الالزمة على وزیري المالیة واالقت-:٣٠مادة 
. ١٩٥٤لتنفیذه ویعمل بھ ابتداء من أول ینایر سنة 

). ١٩٥٤فبرایر سنة (١٣٧٣جمادي األولي سنة ٣٠صدر بقصر الجمھوریة في 

- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ------ ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --

.١٩٥٥لسنة ٥٤٩مستبدلتان بالقانون رقم ]) ١[



١٢

المذكرة اإلیضاحیة

١٩٥٤لسنة ٥٦للقانون رقم 

الخاص باإلجراءات التي تتعلق بعوائد جمیع أبنیة القطر المصري ذات اإلیراد ١٨٨٤مارس سنة ١٣نظم األمر العالي الصادر في 
. أحكام الضریبة المفروضة على العقارات المبنیة وما في حكمھا–١٩٣٧لسنة ٨٩سوم بقانون رقم المعدل بالر

. وقد كشف التطبیق العملي لھذا األمر العالي خالل ھذه الحقبة من الزمن عن غموض في بعض أحكامھ ونقص في بعضھا اآلخر

:لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا التعدیالت اآلتیة

الباب األول

ولما كان ھذا التحدید قد یترتب علیھ عدم خضوع بعض –یبین األمر العالي على سبیل الحصر أنواع األمكنة التي تفرض علیھا العوائد 
بنائھا المباني إلي أحكام القانون لذلك أورد المشروع نصا ھاما یشمل العقارات المبنیة أیا كان الغرض الذي تستخدم فیھ وأیا كانت مادة

لیندرج تحت ھذا النص البیوت والدھیبات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانیت والمحالج والمطاحن والمتاجر وما إلي ذلك –
. ویدخل في مواد البناء الحجر والطوب والخشب والزجاج وغیرھا

واء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنھا مسورة أو كما اعتبر في حكم العقارات المبنیة األراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة س
. غیر مسورة وبذلك تخرج األراضي المزروعة لخضوعھا لضریبة األطیان

كما استثنیت األراضي الفضاء المجاورة لمساكن القرى والداخلة في نطاق ضریبة العقارات المبنیة المستعملة أجرانا خاصة ألھالي 
. القریة

روع أیضا في حكم العقارات المبنیة التركیبات التي تقام على مسطح أو وجھات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان وكما اعتبر المش
. تركیبھا مقابل نفع أو أجر

وقد نصت المادة الثانیة على عدم سریان ھذه الضریبة إال على المدن والبالد التي صدرت بھا أوامر عالیة أو مراسیم بربط الضریبة 
. والمبنیة بالجدول المرافق للقانون الجدید١٩٨٤مارس سنة ١٣بالتطبیق لألمر العالي الصادر في علیھا 

كما أجیز لوزیر المالیة واالقتصاد أو یضیف إلي ھذا الجدول مدنا أو بالد جدیدة بعد أخذ رأى المجالس إن وجدت وبعد موافقة وزیر 
. جلس بلديالشئون البلدیة والقرویة إذا لم یكن بالبلدة م

الباب الثاني

وقد نظم الباب الثاني حصر العقارات فنصت المادة الثالثة على أن تحصر العقارات المنصوص علیھا في المادة األولي حصرا عاما كل 
بتا لمدة ثماني من األمر العالي من أن یستمر تقریر اللجان ثا٧ثماني سنوات أخذا بما جري علیھ العمل استنادا إلي ما تقضي بھ المادة 

: سنوات ثم أوجبت أن یحصر في كل سنة ما یأتي

.العقارات المستجدة) أ(

.األجزاء التي أضیفت إلي عقارات سبق حصرھا) ب(

العقارات التي حدثت في كل أجزائھا أو في بعضھا تعدیالت غیرت معالمھا أو من كیفیة استعمالھا بحیث تؤثر على قیمتھا االیجاریة ) ج(
. را محسوساتأثی

١العقارات واألراضي الفضاء المستقلة التي زال عنھا سبب اإلعفاء المنصوص علیھ في المادة ) د(

كما نص في المشروع على أن یقوم بحصر العقارات في كل مدیریة أو محافظة موظفون یندبھم وزیر المالیة واالقتصاد أو من ینیبھ عنھ 
).المادة الرابعة(في ذلك 

. دثت المادة الخامسة من المشروع حكما من مقتضاه أن یشرع الحصر العام في السنتین األخیرتین لكل فترةو استح
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الباب الثالث

على كل مالك أو منتفع بعقار تنطبق علیھ ٦وقد خصص الباب الثالث لإلقرارات التي یلتزم بتقدیمھا أصحاب العقارات وأوجبت المادة 
القسم المالي بالمدیریة أو المحافظة الكائن في دائرتھا العقار إقرارا كتابیا في مواعید بینھا وجعلت عبء تقدیم أحكام المادة أن یقدم إلي

اإلقرار عن العقارات المملوكة لناقص أھلیة أو الغائب أو لشخص اعتباري على من یمثلھ قانون وعلى ناظر الوقف عن العقارات 
. الموقوفة

ن یشمل علیھ اإلقرار من البیانات وفرضت غرامة تعادل مثل الضریبة المقررة عن سنة كاملة إذا تضمن ما یجب أ٧وبینت المادة 
. اإلقرار بیانات غیر صحیحة أو قدم بعد المیعاد

یوما من تاریخ ٩٠أن یتظلم إلي مدیر عام مصلحة األموال المقررة خالل ٧لمن تفرض علیھ غرامة طبقا للمادة ٨وأجازت المادة 
. كلیفة باألداء ویكون القرار المدیر العام في التظلم نھائیات

الباب الرابع

فرض الضریبة على أساس القیمة االیجاریة السنویة للعقارات التي تقدرھا ٩ونظم الباب الرابع وعاء الضریبة وسعرھا فقررت المادة 
التي تؤدى إلي تحدید األجرة وعلى وجھ الخصوص األجرة مع مراعاة جمیع العوامل١٣لجان التقدیر المنصوص علیھا في المادة 

. المتفق علیھا إذا كان العقد خالیا من شبھة الصوریة أو المجاملة

ببیان ضریبة المصانع والمعامل وذلك علي أساس األجرة السنویة المتفق علیھا إذا كان العقد شامال للمصنع كلھ ١٠و اختصت المادة 
. من قیمة ثمنھ أرضا ومبان% ٨أو المجاملة وإال قدر اإلیجار السنوي على أساس وخالیا من شبھ الصوریة

وتشجیعھا للصنع القائمة وإنشاء مصانع جدیدة قد أغفل إدخال العدد واآلالت الثابتة في تقدیر المعامل والمصانع رغم أن األمر العالي 
ة الثالثة منھ وأن مجلس الدولة رأي ضرورة العمل بھذا النص كان یفرض ھذه الضریبة في الماد١٨٨٤مارس سنة ١٣الصادر في 

القاضي بأن ال یدخل في تقدیر أجر المعامل إال قیمة أجر ١٨٨٦نوفمبر سنة ١١وعدم التعویل على قرار مجلس الدولة الصادر في 
. البناء من حیث ھو بصرف النظر عن اآلالت والعدد الموجودة فیھ حتى ولو كانت ثابتة

ت المادة الحادیة عشرة لمدة التي یستمر تقدیر القیمة االیجاریة خاللھا سواء بالنسبة إلي العقارات التي تحصر حصرا عاما أو التي وبین
كما قضت بعدم تعدیل التقدیر خالل مدتھ إال ألحد األسباب المبنیة في الفقرة الثانیة من المادة، وھي حاالت یترتب –تحصر في كل سنة 

. ر في اإلیجار السنويعلیھا تغیی

. ویكون لصاحبھ حق المعارضة في التقدیر الذي یعلن بھ

أما عن سعر الضریبة فقد بین األمر العالي في المادة األولي منھ قیمة الضریبة على العقارات المبنیة بجزء من أثني عشر من قیمة 
الدول األجنبیة بزیادة الضریبة بمدینة القاھرة إلي عشرة في بعد موافقة ١٩٠٩فبرایر سنة ٥م صدر أمر عال في . أجرتھ السنویة

. المائة وأجاز للحكومة فیھا إنشاء مجاري أو أعمال صحیة مماثلة فیھا بشرط أن یكون ذلك بأمر عال بعد موافقة الدول

من صافي اإلیجار بعد استبعاد % ١٢و بالرجوع إلي القوانین المعمل بھا في بعض الدول األجنبیة وجد أن ھذه الضریبة في تركیا 
% ٢٥بعد استبعاد % ١٨وفي فرنسا " مقابل مصروفات تحصیل % ١عدا % " ١٠مقابل مصروفات الصیانة وفي رومانیا % ٢٠

%.٠للمصانع وذلك مقابل مصروفات الصیانة وفي إیطالیا % ٤٠من القیمة االیجاریة للبیوت و

. من القیمة االیجاریة في جمیع المدن والبنادر% ١٠وقد نص من المشروع على جعل نسبة الضریبة 

% ١٤وقد یبدو ألول وھلة أن فرض الضریبة على العقارات المبنیة بھذه النسبة یقل كثیرا عن نسبة ضریبة األطیان الزراعیة البالغة 
. لزراعیة لتبین أن الفرق بینھما معدومغیر أنھ إذا روعي في تقدیر الضریبتین استھالك العقارات المبنیة الذي ال یتوافر في األراضي ا

ھذا وقد رؤى أنھ ال محل للتفرقة التي أوردھا األمر بین المدن التي أنشأت الحكومة فیھا مجارى وتلك التي لم تنشأ فیھا فإن الضریبة في 
بالمتابعة لھا تزداد الضریبة على ھذا الحالتین تؤخذ على أساس قیمة المالك االیجاریة وھذه القیمة تتأثر بالزیادة إذا اتصلت بالمجاري و

. الذي لم یتصل أو ینتفع بالمجاري فتظل باقیة على حالھا–الملك عند تقدیره أما المالك 

من قیمة إیجارھن فمن العدل مساواتھم في % ١٠و في مدینة القاھرة عقارات كثیرة غیر منتفعة بالمجاري ومع ذلك یؤدي أصحابھا 
. المدن األخرىالضریبة مع المالك في

من األمر العالي وضم مصروفات التحقیق التكمیلیة ومعاینات آل الخبرة وغیر ذلك من اإلجراءات ٢٥ورؤى حذف ما أوردتھ المادة 
بجمیع المدن والبالد فضال عن أن مجلس % ١٠التي یأمر بھا مجلس المراجعة ضد من رفضت طلباتھم وذلك اكتفاء برفع النسبة إلي 
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یمثل عادة في بعض الحاالت التي یري ضرورة معاینتھا بنفسھ وتحقیقھا بمعرفتھ أو بمعرفة من یندیھ من أعضائھ للقیام بھذه المراجعة
. المأموریة

ولم یستعن مجلس المراجعة حتى اآلن بآل ولیس من المعتاد في قوانین الضرائب العقاریة أن یستعان فیھا بآل الخبرة ما دام قد روعي 
. اللجان االبتدائیة أو لجان االستئناف تمثل أصحاب العقارات المبنیةفي تكوین

وقضت المادة الرابعة من األمر العالي بأن تقدیر األجرة یكون بمعرفة لجنة تؤلف في كل مدینة أو بندر أو قسم من ثالثة مندوبین تعینھم 
. ن بین وبواسطة أصحاب األمالكالحكومة تكون ألحدھم الریاسة ولھ مرجح ومن ثالثة أعضاء ینتخبون م

وقد روعي في المشروع أن یكون تشكیل لجنة التقدیر من أربعة أعضاء اثنان منھم یمثالن الحكومة تكون ألحدھما الریاسة واثنان من 
فسھم إذا روعي في أرباب العقارات المبنیة یعینھا سنویا وزیر المالیة واالقتصاد وذلك بدال من انتخابھما بواسطة أصحاب العقارات أن

. ١٩٣٥لسنة ٥٣تكوین ھذه اللجان النحو المتبع في تكوین لجان تقدیر األراضي الزراعیة المنصوص علیھا في الرسوم بقانون رقم 

ولیس في ھذا األجر شئ یتعارض مع حقوق المالك بعد أن اختیر نصف أعضاء اللجنة من بینھم وما دام لكل منھم حق التظلم من تقدیر 
.كما ھو منصوص علیھ في المادة الخامسة عشر من المشروع–جنة أمام مجلس المراجعة الل

. وقد نص أیضا على اعتبار العضو من المالك مستقبال إذا امتنع عن الحضور ثالث مرات متتالیة من غیر عذر تقبلھ اللجنة

راتھا باألغلبیة المطلقة وعند التساوي یرجح الرأي الذي و اشترطت المادة لصحة انعقاد اللجنة حضور ثالثة من أعضائھا وتصدر قرا
. یؤیده الرئیس

من مشروع مقر المجلس المراجعة بالمحافظة أو عاصمة المدیریة بما یتفق مع ما قضت بھ المادة الخامسة من األمر ١٧وجعلت المادة 
كز الكائنة في دائرتھ العقارات المطلوبة الفصل فیھ العالي وزادت علیھا أنھ یجوز لرئیس المجلس بأن یعقد المجلس في مقر المر

. التظلمات المقدمة بشأنھا

لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائھ ونص على أن تصدر قرارات باألغلبیة المطلقة ١٨وقد اشترط المشروع في المادة 
. وعند التساوي یرجح الرأي الذي یؤیده الرئیس

والعشرون من األمر العالي لصاحب الطلب أن یمتنع عن أداء األقساط التي تستحق بعد انقضاء ثالثة أشھر من و أجازت المادة الثالثة 
. وصول الطلب إلي جھة االختصاص إلي أن یصدر القرار في طلبھ

لیھا والتي یستغرق وقد دل االختیار على أن جمیع مجالس المراجعة تكون مرھقة جدا عقب التقدیر العام لبحث الطلبات التي تقدم إ
الفصل فیھا مدة قد تطول إلي سنة أو أكثر مما یؤدي إلي إرھاق الممولین بأداء األقساط السابقة واألقساط الجدیدة وقد یعتذر على كثیر 

. منھم أداؤھا لضخامة مبالغھا مما قد یترتب علیھ توقیع الحجوز اإلداریة والعقارات على منقوالتھم أو عقاراتھم ثم بیعھا

فنظم المشروع ھذه الحالة بأن أطال المدة إلي ستة أشھر حتى تكون الطلبات الباقیة من غیر فصل قلیلة وألصحابھا حینئذ جواز أداء 
فال یرھقون بعد الفصل في طلباتھم بالمطالبة بأقساط كثیرة متجمعة . الضریبة المقررة قبل التعدیل إلي أن یفضل المجلس في طلباتھم

أما في حالة المباني الجدیدة فیستمر المالك في دفع الضریبة المقررة إلي أن . ة الستة أشھر ھذه تنتھي مع ھذا القسطفضال عن أن مد
. یصدر قرار بشأنھا من مجلس المراجعة

الباب السادس

ألمر العالي وما لحق بھ وھي تنطبق على الحاالت المعفاة لحكم ا) ٢١مادة (وقد نص في المشروع عل الحاالت التي تعفى من الضریبة 
: من أوامر أو قرارات عدا ما یأتي

جمیع العقارات الخاصة بالمجالس البلدیة كان قد أوقف تحصیل الضرائب علیھا بناء على ما أشارت بھ وزارة المالیة واالقتصاد -١
. ویرفع نھائیا من دفاتر اإلیرادات ما یمضي على وقف تحصیلھ ثالث سنوات

. الدولة أخیرا إعفاء األمالك المخصصة للمنفعة العامة سواء أكانت ھذه الخدمة تؤدي بالجان أو بمقابلثم رأي مجلس 

أما مجالس المدیریات فأمالكھا المعدة مكاتب إلدارتھا فتعامل معاملة أمالك المجالس البلدیة والمحلیة والقرویة وأما ما كان منھا 
. الضریبةمستعمال معاھد علمیة أو صحیة فتعفي من 
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وقد نظم المشروع حالتي اإلعفاء وربط الضریبة على عقارات ھذه المجالس بأن نص فیھ على إعفاء عقاراتھا المخصصة لمكاتب 
إدارتھا أو للخدمات العامة سواء كانت ھذه الخدمات تؤدي بالجان أو بمقابل كمجالس عملیات المیاه واإلنارة والمجاري واإلسعاف 

. لمذابح والحمامات والمغاسل وما شابھھاوإطفاء الحریق وا

دور القنصلیات التي تكون ملكا للدول األجنبیة معفاة بحسب األمر العالي من الضریبة إال أنھ اشترط في المشروع إلعفائھا المعاملة -٢
فوضیات إذا لم یكن لھا وجود حین بالمثل للدور التي تمتلكھا الحكومة لدي تلك الدول وقد زید على دور القنصلیات دور السفارات والم

. صدر األمر العالي

إذا كانت لمالك األرض ویسكنھا فالحو ١٨٨٦دیسمبر سنة ١٥مباني العزب تعفي من الضریبة طبقا لمنشور المالیة الصادر في -٣
. العزب ومستخدموھا بغیر أجر

غیر المؤجرة والمخصصة لمنفعة األراضي الزراعیة المحیطة وقد روعي في المشروع أن تعفي من الضریبة مباني وبیوت سكان العزب
بھا والتي یشغلھا زراع ومستخدمو العزبة ومواشیھم وأدواتھم الزراعیة ومحصوالتھم إذا كان صافي القیمة االیجاریة للمباني الواحد ال 

. یزید على ثمانیة عشر جنیھا في السنة

لجبانات غیر المستعملة للسكاني المستمرة تعفي من الضریبة فإذا صادف وجود بعضھا األحواش والمباني الواقعة في المنطقة ا-٤
مشغوال بالمفروشات واألثاثات وغیر مستعملة للسكني تكون بموجب ھذا المشروع معفاة من الضریبة أما ما یستعمل منھما للسكني 

. المستمرة فتربط علیھا الضریبة

شرین لكل من ربطت علیھ ضرائب بنوع الخطأ أو كتبت بھا زیادة على مقدارھا الحقیقي أن یطلب و أجاز األمر العالي في المادة الع
. تصحیح الخطأ أو رفع الزیادة

ولما كان ھذا اإلجراء إداریا إذ الخطأ في حالتیھ المذكورتین واجب التصحیح في أي وقت ینبھ إلیھ صاحب العقار أو صاحب المنفعة 
. وضع نص خاص في المشروع اكتفاء باإلشارة إلي ذلك في الالئحة التنفیذیة التي تلحق بھفلیس ھناك ما یدعو إلي 

لذلك أجازت ھذه المادة رفع العوائد كلھا أو بعضھا إذا تخرب العقار كلھ أو جزء منھ أو استمر كلھ أو جزء منھ خالیا ستة أشھر على 
. تفعوا بھ خالل المدةاألقل بشرط أال یكون أصحاب العقار أو المنفعة فیھا ان

وقد نظم المشروع في مادتھ الثانیة والعشرین حالة الرفع بما یتضمن ھذه األسباب وأوضح حالتھ الخلو التي تستوجب رفع الضریبة بما 
روشات أو ال یدعو إلي أي لبس في تفسیرھا فاشترط فیھا أن یكون العقار خالیا لمدة ستة أشھر على األقل من السكن وما یحتویھ كالمف

. العدد أو اآلالت أو غیرھا ولم ینتفع بھ بأي وجھ من أوجھ االنتفاع خالل ھذه المدة

. من المشروع٢١وقد أضاف المشروع إلي حاالت الرفع حالة ما إذا أصبح العقار قابال لإلعفاء طبقا لما جاء في المادة 

لبات رفع العوائد لسبب تخرب العقار أو جزء منھ أو لسبب خلوه من السكن عین األمر العالي في مادتھ الثانیة والعشرین موعد تقدیم ط
. بأن جعل ھذا الموعد في الشھر الذي یلي ھذا التخرب أو نھایة الخلو فإن لم تقدم الطلبات في ھذا المیعاد سقط الحق في تقدیمھا

بر أصحاب األمالك أصحاب المنفعة في النصف األول من شھر ثم نص أیضا في الفقرة األخیرة من المادة التاسعة منھ على أنھ إذا لم یخ
یسقط حقھ في طلب رفع العوائد عن ھذه األمالك –نوفمبر من كل سنة بما ھدم من األبنیة أو تخرب أو صار غیر قابل لربط العوائد علیھ 

رب إذ قضت المادة الثانیة والعشرین منھ ویوجد بین المادتین المذكورتین تعارض ظاھر بالنسبة إلي طلبات التخ. في السنة األولي
بسقوط ھذا الحق إذا لم یقدم الطلب في الشھر الذي یلي التخرب بینما تقضي المادة التاسعة منھ بسقوط ھذا الحق إذا لم یقدم الطلب في 

. شھر نوفمبر من كل سنة

ص علیھا في المادة الثانیة والعشرین منھ بأن جعل موعد رفع الضریبة في جمیع الحاالت المنصو) ٢٣(وقد وحد المشروع في المادة 
في ١٩٣٩لسنة ١١٣الرفع بناء على طلب صاحب الشان ومن تاریخ تقدیم الطلب على النحو الذي جاء في قانون ضریبة األطیان رقم 

. المادة الحادیة عشرة منھ

خلو فأمر یتطلب تحقیقات إداریة كثیرة واالستعانة فیھا بشھادة أما ما نص علیھ األمر العالي من تقدیم الطلب في شھر الذي یلي نھایة ال
الشھود والفصل في ھذا التحقیق یكون قائما على مجرد قرائن قد یتعرض بعضھا مع بعض بما یعتذر معھ الموقف على الحقیقة 

. لذي أسلفناه اإلشارة إلیھوبالتبعیة عدم إمكان الفصل في مثل ھذه الطلبات األمر الذي عالجھ مشروع القانون على النحو ا

وقد أوجب المشروع أن یرافق كل طلب رفع ضریبة القسیمة الدالة على أداء القسط المستحق على العقار إلي وقت تقدیم الطلب وذلك 
تمر العلل في من األمر العالي التي تتداخل كلھا أو بعضھا في المنافع العامة واس٢٣یتفق على ما نصت علیھ الفقرة األولي من المادة 

. رفع ضرائب ھذه العقارات نسبیا لما تتبع في فوات ضرائب األطیان



١٦

وقد روعي في المشروع أن یشتمل على مادة تنظیم رفع الضریبة عن الجزء المتدخل في المنافع العامة وأن یكون الرفع من تاریخ 
. االستیالء الفعلي

الباب الثامن

بأن تؤدي الضریبة على قسطین متساویین خالل خمسة عشر ٢٥تحصیل الضریبة فقضي في المادة وقد فصل الباب الثامن ما یتعلق ب
من األمر العالي وتقلیل مدد األقساط في مصلحة كل ١٣یوما األولي من كل سنة وذلك بدال من أربعة أقساط متساویة كما جاء في المادة 

ل من عدد الحجوز الممكن توقیعھا على الثاني ومن ثم یوفر علیھ مصروفات من الحكومة والممول فھو ییسر على األولي التحصیل ویقل
.إجراءاتھا

كما قضي بأن یكون أداء الضریبة في مكاتب التحصیل الواقع في دائرتھا العقار والتي یصدر بتعیینھا قرار من وزیر المالیة واالقتصاد 
١٤مواعید المقررة لمكاتب التحصیل المعنیة لذلك وھو م قضت بھ المادة ویجوز تحصیلھا بطریق الحجز اإلداري عند عدم أدائھا في ال

. من األمر العالي

على أن یكون المستأجرون مسئولین بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضریبة بقدر األجور المستحقة ٢٦وقد تضمنت المادة 
ضریبة التي تسلم إلیھم كإیصال من المالك وعلى أن أداء األجرة معجال علیھم بغیر حاجة إلي إجراءات قضائیة وتعتبر قسائم تحصیل ال

من المستأجر ال یعفیھ من التضامن مع المالك في أداء الضریبة المطلوبة إذا زاد على أجره ثالثة أشھر ویشترط أن یكون أداء األجرة 
دثت الفقرة الثالثة من ھذه المادة حكما لم یكن بالمادة بموجب مخالصة ثابتة التاریخ قبل موعد استحقاق الضریبة المطلوبة كما استح

. من األمر العالي المقابلة وھو اعتبار صاحب األرض متضامنًا مع صاحب المباني في أداء الضریبة المستحقة١٦

الخاص بالعقارات من المشروع أن الحكومة فیما یختص بتحصیل الضریبة حق االمتیاز على اإلیجار واإلیراد ٢٧وقد تضمنت المادة 
المبنیة واألراضي الفضاء المستغلة المستحقة علیھا الضریبة وعلى المباني واألراضي المقابلة علیھا أو الملحقة بھا سواء كانت ھذه 

من األمر العالي مع إضافة األراضي المقامة علیھا ١٥األراضي ملكا ألصحاب المباني أو لغیرھم وھو یماثل ما تنص علیھ الماجة 
لمباني والملحقة بھا سواء كانت ھذه األراضي المقامة علیھا المباني والملحقة بھا سواء كانت ھذه األراضي ملكا ألصحاب المباني أو ا

. لغیرھم

الباب التاسع

سنوي في على أن یستمر العمل بالضریبة المربوطة وقت صدور ھذا القانون وما یربط منھا بعد ذلك وفقا للتقدیر ال٢٨ونصت المادة 
. ١٩٥٧حدود أحكام ھذا القانون إلي نھایة سنة 

١٨٨٤مارس سنة ١٢بإلغاء األمر العالي الصادر في ٢٩وقضت المادة 

لوزیر المالیة واالقتصاد إصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذا القانون كما عینت بدء العمل بھ ابتداء من أول ٣٠و خولت المادة 
١٩٥٤ینایر سنة 

وتتشرف وزارة المالیة واالقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصیغة القانونیة التي أقرھا مجلس الدولة 
. حتى إذا ما وافق علیھ اتخذت اإلجراءات الالزمة الستصداره

وزیر المالیة واالقتصاد


