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  ةـوزارة املالي
  ٢٠٢٠ لسنة ٥٤٧قـرار رقم 

١٩٨٤ لسنة ١٤٧بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

  وزير املالية
   ؛شأن الحجز اإلدارىى  ف١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ رقم طالع على القانونبعد اال

  ؛١٩٦٣نة لس ٦٦وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 
  شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛ى  ف١٩٧٣ لسنة ١وعلى القانون رقم 

    ؛١٩٨٠ لسنة ١١١وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
ـ    ـم تنمي ـ بفرض رس  ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧رقم  وعلى القانون    الية ـة المـوارد الم

   ؛وتعديالته للدولة
ألحكـام الخاصـة بتنظـيم عمـل         ببعض ا  ١٩٩٦ لسنة   ٢٣١وعلى القانون رقم    

    ؛المصريين لدى جهات أجنبية
   ؛٢٠٠٥ لسنة ٩١وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

١٩٦وعلى قانون الضريبة على العقـارات المبنيـة الـصادر بالقـانون رقـم               
  ؛٢٠٠٨لسنة 

  ؛ ٢٠١٧ لسنة ٧١وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 
العمليـات الحربيـة    ى   إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقود      وعلى قانون 

 ؛٢٠١٨ لسنة ١٦واإلرهابية واألمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 
  الـصادر بالقـانون   ى  وعلى قانون تنظيم استخدام وسـائل الـدفع غيـر النقـد           

  ؛٢٠١٩ لسنة ١٨رقم 
  ريفة الجمركية ؛ بإصدار التع٢٠١٨ لسنة ٤١٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 الـصادرة  ىلقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقـد    وعلى الالئحة التنفيذية    
   ؛٢٠٢٠ لسنة ١٧٧٦بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 بفرض رسم تنمية المـوارد  ١٩٨٤ لسنة ١٤٧وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم      
   ؛ وتعديالتها١٩٨٦ لسنة ٧٦المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 
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   :رر ـــــقــ
  )  األوىلة املاد(

 تحـصيل وتوريـد رسـم تنميـة         شأنى  يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة ف     
 .المشار إليه ١٩٨٤ لسنة ١٤٧الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 

  ) الثانية املـادة (
 الصادرة بقرار وزير المالية     ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧الالئحة التنفيذية للقانون رقم      ىلغتُ
   .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام الالئحة المرافقة  ،  المشار إليها١٩٨٦ لسنة ٧٦رقم 

  )  الثالثةة املـاد(
الوقائع المصريةى نشر هذا القرار في ، لتاريخ نشرهىعمل به من اليوم التالوي . 

  ١٧/١١/٢٠٢٠فى صدر 
  

  وزيـر المـالية
   حممــد معـيـط. د
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 ١٩٨٤ لسنة ١٤٧الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

   ، وإقامة األجانب وما يتعلق بها ، جوازات السفر
وطلب الحصول على الجنسية المصرية

  :) ١(ادة ــم
يل رسم تنميـة المـوارد      تتولى اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تحص      

 من الفقرة األولى من المـادة       )٤و ،   ٣و ،   ٢(البنود  ى  المالية للدولة المنصوص عليه ف    
   .  المشار إليه١٩٨٤ لسنة ١٤٧األولى من القانون رقم 

وعلى اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية توريد قيمة الرسم المحصل إلى           
 خالل  ىلمالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد       الوحدة الحسابية المركزية بوزارة ا    

  وإخطـار اإلدارة العامـة      ،   لشهر التحـصيل  ى   من بداية الشهر التال    اخمسة عشر يوم
         بـاإلقرار   االمختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوب 

    . وذلك طبقًا للنموذج المرافق ،  عن قيمة ما تم تحصيلهىالشهر
  اجلمهورية  ى مغادرة أراض

  :) ٢(ادة ــم
تتولى الشركات والجهات القائمة على تشغيل وإدارة المطارات والموانئ البحريـة     
والنهرية والمنافذ البرية وغيرها من المنافذ تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولـة             

 ١٤٧ى من القانون رقم     من الفقرة األولى من المادة األول     ) ٥(البند  ى  المنصوص عليه ف  
   .  المشار إليه١٩٨٤لسنة 

الفقرة األولى من هذه المادة توريد قيمة       ى  وعلى الشركات والجهات المشار إليها ف     
الرسم المحصل إلى اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية           

 ىمن بداية الشهر التال    ا خالل خمسة عشر يوم    ىبأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد      
وذلك ،    لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله       ىوتقديم اإلقرار الشهر   ،   لشهر التحصيل 

   .طبقًا للنموذج المرافق 
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ويستثنى من الخضوع لهذا الرسم سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العموميـة      
حدود جمهوريـة   المصريون واألجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور          

     .ذلك الخطوط البحرية والجويةى بما ف ، مصر العربية
  رخص السالح

  :) ٣(ادة ــم
تتولى مديرية األمن المختصة تحصيل رسـم تنميـة المـوارد الماليـة للدولـة               

 ١٤٧من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم          ) ٦(البند  ى  المنصوص عليه ف  
  .  المشار إليه١٩٨٤لسنة 

وعلى مديرية األمن المختصة توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحـدة الحـسابية       
خالل خمـسة عـشر     ى  المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد         

وإخطار اإلدارة العامة المختصة برسـم       ،   لشهر التحصيل ى   من بداية الشهر التال    ايوم
عـن  ى   باإلقرار الـشهر   ابما يفيد السداد مصحوب   التنمية بمصلحة الضرائب المصرية     

     .وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، قيمة ما تم تحصيله
ورخص قيادة مركبات النقل  ، استخراج رخص تسيري السيارات اخلاصة

  ورخص تسيري وسائل النقل ، أو استخراج بدل فاقد أو تالف هلا ، السريع
  :) ٤(ادة ــم

مختصة تحصيل رسـم تنميـة المـوارد الماليـة للدولـة            تتولى إدارة المرور ال   
من الفقرة األولى من المـادة األولـى مـن          ) ١٨( ، و  )٨(البندين  ى  المنصوص عليه ف  

   . المشار إليه١٩٨٤ لسنة ١٤٧القانون رقم 
وعلى إدارة المرور المختصة توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحـدة الحـسابية        

خالل خمـسة عـشر     ى   وسيلة من وسائل الدفع غير النقد      المركزية بوزارة المالية بأية   
وإخطار اإلدارة العامة المختصة برسـم       ،   لشهر التحصيل ى   من بداية الشهر التال    ايوم

       عـن  ى   باإلقرار الـشهر   االتنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوب
     .وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، قيمة ما تم تحصيله
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 األوعية اخلاضعة لضريبة الدمغة النوعيةقىررات وبا  احمل
  :) ٥(ادة ــم

 ،  تتولى الجهات واألشخاص الملزمين قانونًا بتنفيذ أحكام ضريبة الدمغة النوعيـة          
مـن الفقـرة   ) ٩(البنـد  ى تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه ف     

   . المشار إليه١٩٨٤سنة  ل١٤٧األولى من المادة األولى من القانون رقم 
الفقرة األولى من هذه المـادة توريـد      ى  وعلى الجهات واألشخاص المشار إليهم ف     

ذلك حصيلة بيع طوابع رسم تنميـة المـوارد الماليـة           ى  بما ف  ،   قيمة الرسم المحصل  
إلى اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المـصرية بأيـة            ،  للدولة

ى  من بدايـة الـشهر التـال   اخالل خمسة عشر يوم ى  ل الدفع غير النقد   وسيلة من وسائ  
وذلك  ،   لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله      ى  وتقديم اإلقرار الشهر   ،   لشهر التحصيل 

    .طبقًا للنموذج المرافق
  استخراج صور احملررات من الشهر العقاري

  :) ٦(ادة ــم
 رسم تنمية الموارد المالية للدولـة  والتوثيق تحصيلى  تتولى مصلحة الشهر العقار   

 ١٤٧من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقـم           ) ١٠(البند  ى  المنصوص عليه ف  
   .  المشار إليه١٩٨٤لسنة 

والتوثيق توريد قيمة الرسم المحصل إلـى الوحـدة   ى وعلى مصلحة الشهر العقار 
 خالل خمسة ى  سائل الدفع غير النقد   الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من و       

 وإخطار اإلدارة العامة المختـصة      ،    لشهر التحصيل   من بداية الشهر التالى    اعشر يوم
        ى  باإلقرار الـشهر   ابرسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوب

     . وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، عن قيمة ما تم تحصيله
   من التجنيد  شهادات اإلعفاء

  :) ٧(ادة ــم
تتولى اإلدارة العامة للتجنيد المختصة تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولـة            

 ١٤٧من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقـم           ) ١١(البند  ى  المنصوص عليه ف  
    . ويتم تحصيله مع قيمة الطلب المقدم للحصول على الشهادة ،  المشار إليه١٩٨٤لسنة 
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وعلى اإلدارة العامة للتجنيد المختصة توريد قيمة الرسم المحصل إلـى الوحـدة             
خالل خمسة  ى  الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد          

 وإخطار اإلدارة العامة المختـصة      ،   لشهر التحصيل ى   من بداية الشهر التال    اعشر يوم
ى  باإلقرار الـشهر   ارائب المصرية بما يفيد السداد مصحوب     برسم التنمية بمصلحة الض   

     .وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، عن قيمة ما تم تحصيله
  الشراء من األسواق احلرة

:) ٨(ادة ــم
تتولى الجهات القائمة بالبيع بنظام األسواق الحرة تحصيل رسم تنميـة المـوارد             

من الفقرة األولى من المادة األولى مـن        ) ١٢(البند  ى  المالية للدولة المنصوص عليه ف    
 . المشار إليه١٩٨٤ لسنة ١٤٧القانون رقم 

 ،  نطاق تطبيق أحكام البند المشار إليه الوحدة القائمـة بـذاتها          ى  ويقصد بالسلعة ف  
    . وإن كانت من نفس النوع ، ةويتعدد الرسم بتعدد الوحدات المشترا

ألولى من هذه المادة إثبات قيمـة الرسـم         الفقرة ا ى  وعلى الجهات المشار إليها ف    
وعليها توريد قيمة الرسم المحصل      ،   بند مستقل بكل مستند أو فاتورة بيع      ى  المحصل ف 

بالدوالر إلى اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المـصرية بأيـة       
ى ر التـال  من بدايـة الـشه  اخالل خمسة عشر يوم ى  وسيلة من وسائل الدفع غير النقد     

وذلك  ،   لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله      ى  وتقديم اإلقرار الشهر   ،   لشهر التحصيل 
   . طبقًا للنموذج المرافق

تذاكر السفر إىل اخلارج
  :) ٩(ادة ــم

 ، تتولى شركات الطيران والمالحة البحرية أو النهرية وشـركات النقـل البـري           
ـ       و ،   ومنشآت ومكاتب وتوكيالت هذه الشركات     ى غيرها من الشركات أو الجهـات الت

 ، تقوم بصرف تذاكر السفر إلى الخارج بطريق الجـو أو البحـر أو النهـر أو البـر                 
مـن الفقـرة    ) ١٤(البند  ى  تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه ف        

 عـن  وذلـك  ،  المشار إليه  ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧األولى من المادة األولى من القانون رقم        
ويـستحق   ،   ويتم تحصيله من المنتفع    ،   العربية لرحالت التى تبدأ من جمهورية مصر     ا

   .الرسم عند صرف التذكرة
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 ،  هذا الرسم على تذاكر السفر المجانية أو التى تُصرف بأقل من قيمتهـا            ى  ويسر
ويتحمل المنتفـع    ،   تخفيضى  ويحصل الرسم على أساس قيمة التذكرة دون االعتداد بأ        

حال إعادة تذاكر الـسفر إلـى   ى   وف  .انية أو المخفضة بقيمة الرسم كامالً     لمجبالتذكرة ا 
تُرد قيمـة الرسـم      ،   قامت ببيعها قبل السفر لعدم االستعمال     ى  لشركات أو الجهات الت   ا

   .السابق تحصيله على التذكرة
المشار إليه كل مـستند يـسمح       ) ١٤(تطبيق أحكام البند    ى  ويقصد بتذكرة السفر ف   

ويكون إثبـات    ،   نتقال إلى خارج جمهورية مصر العربية بأية وسيلة نقل        للشخص باال 
   .االنتقال إلى خارج الجمهورية بأية وسيلة من وسائل اإلثبات

الفقرة األولى مـن هـذه المـادة        ى  وعلى الشركات والجهات المنصوص عليها ف     
لحة توريد قيمة الرسم المحصل إلى اإلدارة العامة المختـصة برسـم التنميـة بمـص              

ـ  ى الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد        اخالل خمسة عـشر يوم 
لإلدارة ذاتها عن قيمة    ى  وتقديم اإلقرار الشهر   ،   لشهر التحصيل ى  من بداية الشهر التال   

 .وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، ما تم تحصيله
  احلفالت واخلدمات الرتفيهية

  ل العامة السياحيةالفنادق واحملاى تقام ف الىت
أو غريها من األماكن العامة

  :) ١٠(ادة ــم
تقام فى الفنـادق  ى تقدم خدمات الحفالت والخدمات الترفيهية التى على الجهات الت 

ـ  ١٩٧٣ لـسنة    ١والمحال العامة السياحية الخاضعة للمادة األولى من القانون رقم           ى  ف
غير ذلـك  ى تقدم هذه الخدمات فى لتوعلى الجهات ا ،   شأن المنشآت الفندقية والسياحية   

البنـد  ى من األماكن العامة تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه ف        
 المـشار  ١٩٨٤ لـسنة   ١٤٧من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم          ) ١٥(

   .اكروسواء أكانت تلك الخدمات بتذاكر أو بغير تذ ، وذلك مع قيمة الخدمة ، إليه
المشار إليه كل مكـان معـد       ) ١٥(تطبيق أحكام البند    ى  ويقصد باألماكن العامة ف   

     وذلك فيما عدا الفنـادق   ،  كان نوعها أو شكلهااإلقامة الحفالت أو الخدمات الترفيهية أي
   .والمحال العامة السياحية المشار إليها
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٩

والحفـالت   ،    ترفيهيـة  ويستثنى من ذلك الرسم ما تقيمه الدولة من حفالت وخدمات         
  .ى والرياضى الثقافى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعى التابعة لوزارت

وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المـادة توريـد قيمـة الرسـم             
المحصل إلى اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأيـة            

ى  من بدايـة الـشهر التـال   اخالل خمسة عشر يوم ى   وسائل الدفع غير النقد    وسيلة من 
وذلك  ،   لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله      ى  وتقديم اإلقرار الشهر   ،   لشهر التحصيل 

.طبقًا للنموذج المرافق
  الشاليهات والكباين واألكشاك 

أيى املصايف واملشاتى تقع ف الىت
ً
 كان نوعها ا

:) ١١(ادة ــم
 كان  اأيى  المصايف والمشات ى  تقع ف ى  على مالك الشاليهات والكباين واألكشاك الت     

مـن  ) ١٦(البنـد  ى نوعها تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه ف     
 المـشار إليـه مـن     ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم         

 أو القيمـة  ا أساس مقابل االنتفاع المقرر عليها سنوي  ويتم حساب الرسم على    ،   الشاغلين
بحسب األحوال ،  لحساب الضريبة على العقارات المبنيةااإليجارية المتخذة أساس.   

وعلى مالك الشاليهات والكباين واألكشاك المـشار إليهـا توريـد قيمـة الرسـم         
ب المصرية بأيـة    المحصل إلى اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائ        

ى  من بدايـة الـشهر التـال   اخالل خمسة عشر يوم ى  وسيلة من وسائل الدفع غير النقد     
وذلك  ،   لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله      ى  وتقديم اإلقرار الشهر   ،   لشهر التحصيل 

   .طبقًا للنموذج المرافق
يل الرسـم  وعلى اإلدارة العامة للعقارات المبنية بمصلحة الضرائب العقارية تحص     

،  لإلجراءات واألوضاع المقررة لتحصيل الضريبة على العقارات المبنية        االمذكور طبقً 
وتوريد قيمة الرسم المحصل إلى اإلدارة العامة المختـصة برسـم التنميـة بمـصلحة            

ـ  ى الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد        اخالل خمسة عـشر يوم 
وذلك ما لم يقدم مالك أو شاغلو الـشاليهات          ،   لشهر التحصيل ى  ة الشهر التال  ـمن بداي 

أو الكباين أو األكشاك المشار إليها ما يفيد توريد قيمـة الرسـم إلـى اإلدارة العامـة                  
   .المختصة برسم التنمية
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١٠

السيارات اجلديدة املنتجة حملي
ً
   ا

  ومجيع السيارات املستوردة من اخلارج
  :) ١٢(ادة ــم

ب المصرية تحصيل رسم تنمية المـوارد الماليـة للدولـة           على مصلحة الضرائ  
قرة األولى من المادة األولى مـن القـانون         ـمن الف ) ١٧(البند  ى  وص عليه ف  ـالمنص
ويـتم   ، ا المشار إليه بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محلي      ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧رقم  

 للقيمة المحددة للسيارة    افقًويحسب و  ،   تحصيل الرسم المستحق على السيارة من المنتج      
ويتم تحـصيل قيمـة    ،   فاتورة البيع من المنتج شاملة الضريبة على القيمة المضافة        ى  ف

   .الرسم مع قيمة الضريبة على القيمة المضافة
وعلى مصلحة الجمارك تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولـة المنـصوص            

بة إلى جميـع الـسيارات المـستوردة مـن     الفقرة األولى من هذه المادة بالنس     ى  عليه ف 
 للقيمة اإلجمالية للسيارة شـاملة الرسـوم والـضرائب          اويحسب الرسم وفقً   ،   الخارج

ويـتم تحـصيل الرسـم بمعرفـة المنافـذ       ، الجمركية والضريبة على القيمة المضافة   
   .ومع تحصيل قيمة الرسوم والضرائب الجمركية ، الجمركية

ائب المصرية والجمـارك توريـد قيمـة الرسـم           وعلى كل من مصلحتى الضر    
المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسـائل الـدفع              

وإخطـار   ،   لشهر التحصيل ى   من بداية الشهر التال    اخالل خمسة عشر يوم   ى  غير النقد 
ـ            د الـسداد   اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بمـا يفي

وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، عن قيمة ما تم تحصيلهى  باإلقرار الشهرامصحوب.    
  رخص استغالل احملاجر

  :) ١٣(ادة ــم
على شركات إنتاج األسمنت سداد قيمة رسـم تنميـة المـوارد الماليـة للدولـة                

ون رقـم   من الفقرة األولى من المادة األولى من القـان        ) ١٩(البند  ى  المنصوص عليه ف  
اإلدارة العامـة   ( المشار إليه إلى مـصلحة الـضرائب المـصرية           ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧

تستخدمها مـصانع إنتـاج   ى وذلك عن كل طن من الطفلة الت ، )المختصة برسم التنمية  
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١١

ويكـون الـسداد بأيـة       ،   طن طفلة عن كل طن أسمنت     ) ثلث (١/٣األسمنت وبمعدل   
ى  من بدايـة الـشهر التـال   اسة عشر يومخالل خم ى  وسيلة من وسائل الدفع غير النقد     

ى  باإلقرار الشهر  ا بما يفيد السداد مصحوب    المشار إليها إخطار اإلدارة   و ،   لشهر اإلنتاج 
   .وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، عن قيمة ما تم سداده

  خطوط احملمول
  :) ١٤(ادة ــم

مـن  ) ٢٠(لبند اى يتم تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه ف   
 المـشار إليـه عنـد    ١٩٨٤ لسنة ١٤٧الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم  

   .ولورة لخطوط المحمتعند سداد الفاو ، شراء خطوط المحمول الجديدة
وعلى الشركات والجهات التى تقوم ببيع خطوط المحمول الجديدة أو تقديم خدمـة           

وتوريـد قيمـة     ،   مة الرسم مع قيمة الخدمـة     ول تحصيل قي  خطوط المحم سداد فواتير   
الرسم المحصل إلى اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية           

ى  من بداية الشهر التال    اخالل خمسة عشر يوم   ى  بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد      
وذلك  ،   م تحصيله لإلدارة ذاتها عن قيمة ما ت     ى  وتقديم اإلقرار الشهر   ،   لشهر التحصيل 

   .طبقًا للنموذج المرافق
عقود شراء أو بيع أو إعارة أو جتديد أو غريها من عقود الالعبني الرياضيني 

وعقود األجهزة الفنية واإلدارية واملدربني الفنيني  ، مصريني أو أجانب
  لعبة رياضيةى أل ، مصريني أو أجانب

  :) ١٥(ادة ــم
تص تحصيل رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة         على اتحاد اللعبة الرياضية المخ    

من الفقرة األولى من المادة األولى من القـانون رقـم           ) ٢١(البند  ى  المنصوص عليه ف  
 عقد مــن ى  ويجب تحصيل قيمة الرسم قبل توثيق أ       ،    المشار إليه  ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧

ثيقها يجب علـى    وبالنسبة للعقود التى ال يتم تو      ،   هذا البند ى  العقود المنصوص عليها ف   
   .النادى المختص تحصيل قيمة الرسم
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١٢

توريد قيمـة    ،   بحسب األحوال  ،   وعلى اتحاد اللعبة الرياضية أو النادى المختص      
الرسم المحصل إلى اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية           

ى داية الشهر التال   من ب  اخالل خمسة عشر يوم   ى  بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد      
وذلك  ،   لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله      ى  وتقديم اإلقرار الشهر   ،   لشهر التحصيل 

    .طبقًا للنموذج المرافق
    تراخيص شركات اخلدمات الرياضية 

املنشأة طبق
ً
   لقانون الرياضة  ا

  :) ١٦(ادة ــم
ـ  على الجهات المختصة بمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية ال          امنشأة طبقً

لقانون الرياضة أو تجديدها تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليـه     
 ١٩٨٤ لـسنة    ١٤٧من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم          ) ٢٢(البند  ى  ف

   . سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده ، المشار إليه
الرسم المحصل إلى اإلدارة العامة المختصة برسم       وعلى تلك الجهات توريد قيمة      

خـالل  ى  التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقـد           
  ى وتقـديم اإلقـرار الـشهر    ، لشهر التحصيلى  من بداية الشهر التال   اخمسة عشر يوم

   . وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله
  أغذية الكالب والقطط والطيور األليفة للزينة  

  :) ١٧(ادة ــم
األليفة للزينـة يلتـزم الجمـرك        راد أغذية الكالب والقطط والطيور    حال استي ى  ف

ـ           ) ٢٣(البنـد   ى  المختص بتحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه ف
 ،  المـشار إليـه  ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم          

   .سواء وردت هذه األغذية مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة
 إليهـا   اويتم حساب الرسم على أساس قيمة الفاتورة لألغراض الجمركية مـضافً          

   .الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم
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١٣

 قيمة الرسم المحصل إلى اإلدارة العامة المختـصة       وعلى مصلحة الجمارك توريد   
ى برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الـدفع غيـر النقـد    

   وتقـديم اإلقـرار     ،   لـشهر التحـصيل   ى   من بداية الشهر التال    اخالل خمسة عشر يوم
    .مرافقوذلك طبقًا للنموذج ال ، لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيلهى الشهر

  ومنتج السوالر   ، منتج البنزين بأنواعه
  :) ١٨(ادة ــم

على الهيئة المصرية العامة للبترول تحصيل رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة             
قرة األولى من المادة األولى مـن القـانون         ـمن الف ) ٢٤(البند  ى  وص عليه ف  ـالمنص
 ،  ن منـتج البنـزين بأنواعـه       المشار إليه على كل لتر مبيع م       ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧رقم  

   .وعلى كل لتر مبيع من منتج السوالر
وعلى الهيئة المصرية العامة للبترول توريد قيمة الرسم المحـصل إلـى الوحـدة      

خالل خمسة  ى  الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد          
 وإخطار اإلدارة العامة المختـصة       ، لشهر التحصيل ى   من بداية الشهر التال    اعشر يوم

        ى  باإلقرار الـشهر   ابرسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوب
   .وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، عن قيمة ما تم تحصيله

  أجهزة التليفون احملمول وأجزاؤه 
  ومجيع اإلكسسوارات اخلاصة به  

  :) ١٩(ادة ــم
مصرية تحصيل رسم تنمية المـوارد الماليـة للدولـة          على مصلحة الضرائب ال   

قرة األولى من المادة األولى مـن القـانون         ـمن الف ) ٢٥(البند  ى  وص عليه ف  ـالمنص
 المشار إليه على المنتجات المحلية من أجهزة التليفون المحمول          ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧رقم  

ومع تحـصيل    ،   ىوذلك من المنِتج المحل    ،    الخاصة به  توأجزائه وجميع اإلكسسوارا  
   .الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها

وعلى مصلحة الجمارك تحصيل ذلك الرسم على ما يتم استيراده مـن األجهـزة              
   .وذلك بمعرفة المنافذ الجمركية ،  المشار إليهاتواألجزاء واإلكسسوارا
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١٤

ويتم حساب الرسم المشار إليه علـى أسـاس قيمـة تلـك األجهـزة واألجـزاء           
 إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرهـا مـن الـضرائب            اإلكسسوارات مضافً وا

   .والرسوم األخرى
وعلى كل من مصلحتى الضرائب المصرية والجمـارك توريـد قيمـة الرسـم              
المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسـائل الـدفع              

وإخطـار   ،   لشهر التحصيل ى  من بداية الشهر التال    اخالل خمسة عشر يوم   ى  غير النقد 
اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بمـا يفيـد الـسداد              

وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، عن قيمة ما تم تحصيلهى  باإلقرار الشهرامصحوب.    
  لتبغوأنواع أخرى من ا ، والتبغ املصنع ، التبغ اخلام أو غري املصنع

  :) ٢٠(ادة ــم
على مصلحة الضرائب المصرية تحصيل رسم تنمية المـوارد الماليـة للدولـة              

  من الفقرة األولى من المـادة األولـى مـن القـانون           ) ٢٦(البند  ى  المنصوص عليه ف  
  المشار إليه على المنتجات المحلية من التبغ الخام أو غير المـصنع            ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧رقم  

واع أخرى من تبغ مـصنع    ـوأن ،   نعـومن التبغ المص   ،   كالهـشوفضالت التبغ بكل أ   
ـ  ،   وتبغ الشيشة  ،   وتبغ متجانس أو مجدد    ،   دال تبغ مصنعة  أو أب  وأرواح ات  ـوخالص
  . ويتم التحصيل من المنِتج المحلى مع قيمة الضريبة على القيمة المضافة ، تبغ

راده من تلـك  وعلى مصلحة الجمارك تحصيل الرسم المشار إليه على ما يتم استي         
   .وذلك بمعرفة المنافذ الجمركية ، المنتجات

وعلى كل من مصلحتى الضرائب المصرية والجمـارك توريـد قيمـة الرسـم              
المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسـائل الـدفع              

وإخطـار   ،   لشهر التحصيل ى   من بداية الشهر التال    اخالل خمسة عشر يوم   ى  غير النقد 
اإلدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بمـا يفيـد الـسداد              

وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، عن قيمة ما تم تحصيلهى  باإلقرار الشهرامصحوب.    
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١٥

  مجيع أنواع احلديد تام الصنع الوارد من اخلارج  
  :) ٢١(ادة ــم

 الموارد المالية للدولة المنصوص عليه      على مصلحة الجمارك تحصيل رسم تنمية     
 ١٩٨٤ لـسنة    ١٤٧من الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم          ) ٢٧(البند  ى  ف

المشار إليه على جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء مـن خالئـط                
 -  ٨,٧٢( لبنود  بشكل مباشر والمشمولة بـا    ى  السوق المحل ى  وغير خالئط طالما يتم بيعه ف     

ــ) ١٦,٧٢ - ١٤,٧٢ - ١٣,٧٢ - ١٢,٧٢ - ١١,٧٢ - ١٠,٧٢ - ٩,٧٢   واردةـالـ
 ،  وذلك بمعرفة المنافـذ الجمركيـة      ،   من التعريفة الجمركية المنسقة   ) ٧٢(الفصل  ى  ف

 إليها  اويتم حساب الرسم على أساس القيمة السوقية المقررة لألغراض الجمركية مضافً          
   . على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسومالضريبة الجمركية والضريبة

وعلى مصلحة الجمارك توريد قيمة الرسـم المحـصل إلـى الوحـدة الحـسابية       
خالل خمـسة عـشر     ى  المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقد         

صة برسـم   وإخطار اإلدارة العامة المخت    ،   لشهر التحصيل ى   من بداية الشهر التال    ايوم
       عـن  ى   باإلقرار الـشهر   االتنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوب

    .وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، قيمة ما تم تحصيله
  فاتورة اإلنرتنت للشركات واملنشآت التجارية 

  :) ٢٢(ادة ــم
رية على الجهات والشركات التى تقدم خدمات االنترنت للشركات والمنشآت التجا         

مـن الفقـرة    ) ٢٨(البند  ى  تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه ف        
وذلك علـى    ،    المشار إليه  ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧األولى من المادة األولى من القانون رقم        

   .نترنتأساس قيمة فاتورة اإل
وعلى تلك الجهات والشركات توريد قيمة الرسم المحـصل إلـى اإلدارة العامـة             

مختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غيـر             ال
وتقديم اإلقرار   ،   لشهر التحصيل ى   من بداية الشهر التال    اخالل خمسة عشر يوم   ى  النقد

     .وذلك طبقًا للنموذج المرافق ، لإلدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيلهى الشهر
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:) ٢٣(ادة ــم
المنـصوص  تنمية الموارد المالية للدولة     لزمة بتحصيل رسم     الم إذا تخلفت الجهة   
 عـن توريـد   المـشار إليـه   ١٩٨٤ لسنة ١٤٧قانون رقم الالمادة األولى من    ى  عليه ف 

يتم استئداء الرسـم بطريـق الحجـز         ،   الالئحةهذه  الموعد المحدد ب  ى  الرسم ف حصيلة  
متـى  ى ن الحجـز اإلدار شـأ ى  ف١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ رقم    ألحكام القانون  اطبقًى  اإلدار

   .كانت تلك الجهة من بين الجهات التى يجوز قانونًا الحجز على أموالها
)١٣٧(شأن مخالفة حكم الفقرة األولى من هذه المادة أحكـام المـادة             ى  فى  وتسر

   .المشار إليهالدخل ى من قانون الضريبة عل
  :) ٢٤(ادة ــم

والئحتـه  ى  ل الدفع غيـر النقـد     دون اإلخالل بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائ      
 أو بقـسائم  ايكون أداء رسم تنمية الموارد المالية للدولـة نقـد       ،   التنفيذية المشار إليهما  

    أو بطوابع خاصة لكل نـوع مـن أنـواع الرسـم،      اتوريد أو بمحررات مدفوعة مقدم   
ـ وذلـك وف   ،   أو بأية وسيلة دفع أخرى     ،   ىأو بأية وسيلة من وسائل الدفع اإللكترون       اقً

    .للقواعد واإلجراءات التى يحددها رئيس مصلحة الضرائب المصرية
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   عدم دستورية١٣بند 

  ٧ملغى بند 
   ٢٠٠٥ لسنة ٩١ ملغى بالقانون رقم ١بند 
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