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قانون رقم 7 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018

بإنشاء هيئة تنمية الصعيد
باسم الشعب

رئيس الجمهورية  
قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه :

) المادة األولى (
يســـتبدل بنص البند )2( من المادة الســـابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 

بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص اآلتى :

 المادة السابعة / بند : 2

2 - ممثلو الوزارات اآلتى ذكرها من الدرجة الممتازة :

الدفاع واإلنتاج الحربى .

الداخلية .

التنمية المحلية .

المالية .

التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى .

الموارد المائية والرى .

االستثمار والتعاون الدولى .

) المادة الثانية (
ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى اآلخرة سنة 1440 هـ

                        ) الموافق 20 فبراير سنة 2019 م ( .

 عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

اجلريدة الرسمية - العدد 7 مكرر )أ( فى 20 فبراير سنة 2019 4 

قانون رقم 10 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب

رئيس الجمهورية  

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه :

) المادة األولى (

ُيســـتبدل بنـــص الفقرة األخيرة من المـــادة )58( من قانـــون الضريبة على الدخل 

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النص اآلتى :

 مادة )58/ فقرة أخيرة(

وُتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن اإليرادات 

األخـــرى الخاضعة للضريبة ، وال يجوز حســـاب تكاليف هـــذه العوائد ضمن التكاليف 

الالزمة لتحقيق اإليرادات األخرى لدى حســـاب الضريبة المستحقة على هذه اإليرادات 

طبًقا لما تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

) المادة الثانية (

ُتضـــاف فقرة أخيرة للمادة )148( من قانون الضريبة على الدخل المشـــار إليه ، 

نصها اآلتى :

 مادة )148/ فقرة أخيرة( 

ويتمتـــع الصنـــدوق المنصوص عليه فى الفقرة األولى من هذه المادة بالشـــخصية 

االعتبارية المستقلة .
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) المادة الثالثة (

يســـرى حكم المادة األولى من هذا القانون على أذون وســـندات الخزانة التى يتم 

االكتتاب فيها بدًءا من تاريخ العمل بأحكامه .

) المادة الرابعة (

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى اآلخرة سنة 1440 هـ

                        ) الموافق 20 فبراير سنة 2019 م ( .

 عبد الفتاح السيسى
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