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وزارة المــــاليـــــة
قرار رقم 193 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية
للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية

الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986
وزير المالية

بعـــد االطــــــاع على القانون رقم 147 لســـنة 1984 بفرض رســـم تنمية الموارد 

المالية للدولة ؛

وعلى الائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد 

المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 وتعدياتها ؛

قــــــــرر :

)المادة األولى(

ُيســـتبدل بصـــدر الفقرة األولى ، والفقرة األخيرة من المـــادة )4( من الائحة التنفيذية 

للقانون رقم 147 لســـنة 1984 بفرض رســـم تنمية الموارد المالية للدولة المشـــار إليها ، 

النصان اآلتيان :

)صدر الفقرة األولى( :
»تتولى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تحصيل رسم التنمية المنصوص عليها 

فى البنود أرقام )2و3و4( من الفقرة األولــى من المــــادة األولى مـــن القـــانـون رقــــم 147 

لسنة 1984 ، وذلك بالفئات اآلتية« :

)الفقرة األخيرة( :
»وعلى مصلحة وثائق الســـفر والهجرة والجنســـية توريد الرســـم المحصل إلى مصلحة 

الضرائـــب المصريـــة - اإلدارة العامة لرســـم تنمية موارد الدولة وضريبــــــة التضـــــامن خال 
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خمســـة عشر يوًما من بداية الشهر التالى للتحصيل ، وعلى المصلحة أداء الحصيلة للبنك 

المركزى إليداعها فى حســـاب خاص باسم حســـاب رسم التنمية على جوازات السفـر وإقامة 

األجانب وما يتعلق بها وطلب الحصول على الجنسية المصرية« .

)المادة الثانية(

يضاف إلى الائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد 

المالية للدولة المشار إليها ، مادتان جديدتان برقمى )4 مكرًرا( ، و)30( ، نصهما اآلتى:

مادة )4 مكرًرا(:

»تتولى الشركات القائمة على تشغيل وإدارة المطارات والموانئ البحرية والنهرية 

والمنافـــذ البريـــة ، وغيرها من المنافذ تحصيل رســـم التنمية المنصوص عليه فى البند 

)5( من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم 

تنمية الموارد المالية للدولة .

وعلـــى تلك الشـــركات توريد الرســـم المحصل إلى مصلحـــة الضرائب المصرية - 

ـريبـــة التضامـــن خال خمســـة عشر يوًما  اإلدارة العامة لرســـم تنمية موارد الدولة وضـــ

من بداية الشهر التالى للتحصيل « .

مادة )30(:

»تلتزم شـــركات إنتاج األســـمنت بســـداد رســـم التنمية المفروض على رخص استغال 

المحجـــر )علـــى الطفلة التـــى تســـتخدمها مصانعها فى إنتاج األســـمنت( طبًقـــا للفئات 

المنصوص عليها فى البند )19( من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم 147 

لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وعلى تلك الشـــركات سداد هذا الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية - اإلدارة العامة 

لرسم تنمية موارد الدولة خال خمسة عشر يوًما من بداية الشهر التالى إلنتاج األسمنت« .  
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طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السالم
رقم اإليداع بدار الكتب 268 لسنة 2020

1309 - 2020/4/1 - 2019/25710

)المادة الثالثة(

ـرة األولى  تحـــذف عبارة »)5( عـــــند مغـــادرة أراضـــى الجـــــمهورية« الـــواردة بالفقــ

مـــن المـــادة )4( من الائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لســـنة 1984 بفرض رســـم تنمية 

الموارد المالية للدولة المشار إليها  .

)المادة الرابعة(

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 2020/3/30

وزير المالية

د. محمد معيط


