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 دليل المستخدم النهائي  
منظومة  إدراج حسابات الممولين علي  لعملية 

توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات  
 من  واألجور 

 الضرائب المصرية مصلحة خالل بوابة  
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  تمت مراجعته من قبل 
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 نظرة عامة  .1

 
 

  علي اتمام عملية اإلدراج من   الممول  يتمكنسوف هذا الدليل  ن خالل م ▪
من خالل    المرتبات واألجورضريبة منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب 

 الضرائب المصرية مصلحة بوابة  
 

  تسجيل الدخول بداية من خطوة  لإلدراج الخطوات المطلوبة  شرح الحقاً  سيتم  ▪
اإلنضمام الي منظومة توحيد  إتمام  إلى الضرائب المصرية مصلحة بوابة   على

 المرتبات واألجور ضريبةأسس معايير احتساب 
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ضريبة المرتبات   اإلدراج إلى منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب .2
 من خالل بوابة الضرائب المصرية   واألجور

 

 المصرية بوابة الضرائب  علىكيفية الدخول  1 .2

  عن طريق رابط الصفحة الرئيسية  الضرائب المصرية  بوابة علىبالدخول   المموليقوم 
حيث تظهر الصفحة التالية و من ثم يتم الضغط على    https://eta.gov.eg  التالي

 تسجيل الدخول كما هو موضح ادناه.
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 تسجيل الدخول   1.3

عن طريق إتباع   الضرائب المصرية بوابة   علىبتسجيل الدخول  المموليقوم  1.3.1
ثم يقوم بإدخال أسم المستخدم وكلمة المرور  قة ومن بالخطوات السا

 :والضغط على تسجيل الدخول كما هو موضح
 إسم المستخدم  1.3.2
  كلمة المرور 1.3.3
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 البوابة  من خالل اإلنضمام إلى المنظومه  خطوات  1.4

الممول بالضغط على إسم المستخدم  يقوم بعد اتمام عملية تسجيل الدخول  1.4.1
فتظهر قائمه منسدله فيقوم بإختيار )مساحة عمل الممول( كما هو موضح  

 أدناه 
 

 

عند إختيار مساحة عمل الممول تظهر الصفحه التاليه ثم يتم الضغط على   1.4.2
 إسم الممول كما هو موضح بالجدول  
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) اإلنضمام إلى منظومة    الضغط عليسوف تظهر الشاشه التاليه و يتم  1.4.3
 توحيد إحتساب ضريبة المرتبات( 

 

 . تظهر رسالة تأكيد اإلنضمام إلى المنظومه كما هو موضح أدناه 1.4.4
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بعد أتمام عملية األنضمام يمكن الوصول إلى حساب ضريبة األجور و المرتبات   1.4.5
الخدمات ثم ) منظومة توحيد  إحتساب ضريبة  من خالل الضغط على إختيار 

 المرتبات ( كما هو موضح باالسفل 
 

 

على إختيار منظومة توحيد إحتساب ضريبة  بعد إتمام اإلنضمام والضغط  1.4.6
أسس معايير احتساب الضرائب   د يتم التحويل الي منظومة توحي المرتبات

 علي االجور والمرتبات كما هو موضح 
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