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  السنة
 السـتـونالخامسة و

  ھ١٤٤٤سنة  آلخراربیع  ٢الصادر فى 
 )م ٢٠٢٢ سنة أكتوبر ٢٧( الموافق 

   ٤٣العـدد 
 )تابع ( 
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٢

  :حمتويـات العـــدد 
    

  واننيق
  رقم الصفحة

شأن منح بعض التيسيرات للمصريين     ب ٢٠٢٢ لسنة   ١٦١ رقم   انونق
  ٣  ................................ ........المقيمين فى الخارج

إنـشاء المجلـس األعلـى لـصناعة        ب ٢٠٢٢ لسنة   ١٦٢ رقم   انونق
  .. ..البيئةصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة و السيارات

  
٧  
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٣

  ٢٠٢٢ لسنة ١٦١انون رقم ق
  شأن منح بعض التيسيراتب

  للمصريين المقيمين فى الخارج
  اسم الشعبب

  رئيس اجلمهورية
  :رر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ق

  ) :١(ــادة م
 من القواعد واألحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على اسـتيراد           ستثناءا

ية المقـررة وفقًـا     سيارات الركوب لالستعمال الشخصى ، وأحكام اإلعفاءات الجمرك       
 ، والـضوابط االسـتيرادية      ٢٠٢٠ لـسنة    ٢٠٧لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم      

 له إقامة سارية فـى الخـارج اسـتيراد          المقررة فى الشأن ذاته ، يحق للمصرى الذى       
سيارة ركوب خاصة واحدة الستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسـوم التـى             

 عن السيارة بما فى ذلك الـضريبة علـى القيمـة المـضافة     اؤها لإلفراجكان يتعين أد  
انون مقابل  وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد واألحكام المنصوص عليها فى هذا الق           

سداد مبلغ نقدى بالعملة األجنبية ال يستحق عنه عائد ، يحول مـن الخـارج لـصالح                 
 يحددها القـرار المنـصوص عليـه        وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى      

من قيمة جميع الضرائب والرسـوم التـى        ) ٪١٠٠(من هذا القانون بنسبة     ) ٨(بالمادة  
كان يتعين أداؤها لإلفراج عن السيارة بما فى ذلك الـضريبة علـى القيمـة المـضافة       

تم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تـاريخ الـسداد بـذات         وضريبة الجدول ، وي   
نـك  عر الصرف المعلن مـن الب دد بها ، وبسسالقيمة بالمقابل المحلى للعملة األجنبية الم 

  .المركزى وقت االسترداد 
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٤

  ) :٢(ــادة م
شترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى االستفادة من أحكام هذا القـانون              ي

  : ما يأتى  هذا القانونمن) ١(ه فى المادة يوص علصفى تاريخ سداد المبلغ النقدى المن
  . أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البالد - ١
  .ميالدية كاملة على األقل   سنة١٦غ لب أن ي- ٢
   الخارج مضى علـى فتحـه ثالثـة أشـهر          ى فى اب بنك  أن يكون لديه حس    - ٣

  مصرى المقيم فـى الخـارج وأبنـاؤه ،        ثنى من هذا الشرط زوج ال     على األقل ، ويست   
  .قى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة متى توافرت بشأنهم با

  ) :٣(ــادة م
شترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك األول وفقًـا ألحكـام هـذا             ي

  . سنوات من سنة الصنع القانون ، أال يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكامه على ثالث
  ) :٤(ــادة م

فى االستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانـات          سجل المصرى الذى يرغب   ي 
) ١(وم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمـادة         السيارة المطلوب استيرادها ، ويق    

ت نح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمـام الـسداد وبيانـا       من هذا القانون ، ويم    
السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة إلتمام إجراءات االستيراد واإلفراج عن الـسيارة      

 كله على النحو الـذى يحـدده      كلالمستوردة لمدة عام ميالدى من تاريخ صدورها ، وذ        
  .من هذا القانون ) ٨(القرار المنصوص عليه بالمادة 

 ، إتمام االستيراد خالل المدة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المـادة            موفى حالة عد  
ات القيمة بالمقابل المحلى للعملـة األجنبيـة        يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورا بذ      

  .مركزى وقت االسترداد بدون عائد دد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك السالم
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٥

  ) :٥(ــادة م
 للمصرى الذى يرغب فى االستفادة من أحكام هـذا القـانون ألى سـبب ،            جوزي

نـصوص عليهـا    يارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة االسـتيرادية الم        ـاستبدال س 
ون ، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملـة قيمـة الفـرق       نمن هذا القا  ) ٤(بالمادة  

  اؤهـا وتـصدر   وم التى كـان يتعـين أد      بمقدار الزيادة إن وجدت فى الضرائب والرس      
ـ              حية الموافقـة   الموافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديـدة ، دون تجـاوز مـدة ص

  .االستيرادية السابقة 
  ) :٦(ــادة م

القانون باإلعفاءات الجمركية المقررة بموجب االتفاقيات الدولية       خل أحكام هذا     تُ ال
  .التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها 

  ) :٧(ــادة م
عد جريمة تهريب ، ويتخذ بشأنها اإلجراءات المنـصوص عليهـا فـى قـانون               تُ

  ة ، تقـديم بيانـات غيـر صـحيح    ٢٠٢٠ لـسنة  ٢٠٧الجمارك الصادر بالقانون رقم  
  .رض االستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق غمزورة أو صورية بأو مستندات 

  ) :٨(ــادة م
در مجلس الوزراء خالل أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بنـاء             صي

  لمختـصة ،  على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنـك المركـزى والجهـات ا             
األجنبية واجبـة   لمنفذ ألحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة           القرار ا 

عة بحسب أنواع وفئات الـسيارات      من هذا القانون ، موز    ) ١(م المادة   السداد وفقًا لحك  
  .اومنشئها 
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٦

  ) :٩(ــادة م
ص عليـه  هذا القانون تحويل المبلغ النقـدى المنـصو  ترط لالستفادة من أحكام  شي

ن خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بـالقرار            ومن هذا القان  ) ١(بالمادة  
  .لقانون من هذا ا) ٨(نصوص عليه بالمادة الم
  ) :١٠(ــادة م

رن فى الج  نشر هذا القانو  ي   عمل به يدة الرسمية ، وي  مـن اليـوم التـالى      ا اعتبـار   
  . نشره لتاريخ
ن بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها وبصم هذا القاني.  

  ه ١٤٤٤ سنة آلخرا ربيع ٢ فى لجمهوريةاصدر برئاسة 
  ) . م ٢٠٢٢ سنة أكتوبر ٢٧الموافق (    

  
  بد الفتاح السيسىع
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٧

  ٢٠٢٢ لسنة ١٦٢انون رقم ق
  إنشاء المجلس األعلى لصناعة السياراتب

  البيئةصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة و
  اسم الشعبب

  رئيس اجلمهورية
  :رر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ق

  ) :١(ــادة م
ي  ويـشار إليـه فـى هـذا       " اعة السيارات المجلس األعلى لصن  "سمى  نشأ مجلس ي  

  .القانون بالمجلس 
شكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وي:  

ئون الصناعة ، نائبا لرئيس المجلس ، وينوب عـن الـرئيس            ـالوزير المعنى بش  
  .حال غيابه 

  .لمعنى بشئون قطاع األعمال العام الوزير ا
  . بشئون التخطيط لمعنىالوزير ا
  . بشئون النقل لمعنىالوزير ا
  . بالشئون المالية لمعنىالوزير ا

  .وزير الدولة لإلنتاج الحربى 
أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الـصناعة ، لمـدة أربـع               

  .سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 
ـ         ات المجلـس لالسـتعانة    ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماع

  .برأيه ، دون أن يكون له صوت معدود 
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٨

ـ      صدر رئيس مجلس الوزراء قر    وي ضائه مـن   ارا بنظام عمل المجلس وتسمية أع
  .ذوى الخبرة 
ـ  المجلس أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد     لويكون   ا ختصاصاتها ونظـام عمله
  .ناعة لية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصاوالمعاملة الم

  ) :٢(ــادة م
مصر ، ولـه فـى       صناعة السيارات فى  هدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع       ي

   :سبيل تحقيق أهدافه ممارسة االختصاصات اآلتية
ار السياسات العامة والخطط واالسـتراتيجيات الالزمـة لتنميـة           وضع وإقر  - ١

  .تابعة تنفيذها  العامة للدولة ، ومةيارات فى مصر بما يتفق مع السياسصناعة الس
  .وضع اإلطار العام لإلصالح التشريعى واإلدارى لصناعة السيارات  - ٢
  . اتخاذ كل ما يراه الزما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات - ٣
  . دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات - ٤
 التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد االتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجـال             - ٥

  .ا المجال صصة فى هذخ والكيانات المتلرائدةا مع الدول صناعة السيارات
  ) :٣(ــادة م

تكون لـه    "  البيئة ةصندوق تمويل صناعة السيارات صديق    "نشأ صندوق يسمى    ي ،
 ىكون مقـره الرئيـس     وي الوزير المعنى بالشئون المالية ،    الشخصية االعتبارية ، ويتبع     

      أو مكاتب له داخل جمهورية مـصر العربيـة   االقاهرة الكبرى ، وله أن ينشئ فروع  ، 
  .ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق 

انبعاثـات ة التى ال ينـتج عنهـا        يلالمركبات اآل قصد بالسيارات صديقة البيئة     وي  
أو آثار سلبية على البيئة ، أو تلك التى تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا علـى البيئـة      

 لمعايير االنبعاثات التى يصدر بتحديدها      ا أحفوريا وفقً   وقودا م المركبات التى تستخد   من
   .ئةئون البيش عرض الوزير المعنى بىقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء عل
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٩

  ) :٤(ــادة م
 صـديقة   لـسيارات اويل صـناعة    هدف الصندوق إلى تنمية الموارد الالزمة لتم      ي
ـ       ي، وله فى سب   البيئة اصات الالزمـة   ام واالختـص  ل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المه
   :، وله على األخص ما يلىلذلك

يارات صديقة البيئة وعلـى األخـص فـى    س تمويل تنمية وتطوير صناعة ال     - ١
  .تكنولوجية واألبحاث الالزمة لتطوير هذه الصناعة  مراكز ءمجالى إنشا

 ة التنافسية لصناعة السيارات   رلرفع القد  العمل على تشجيع وتطوير االبتكار       - ٢
  .صديقة البيئة 

بيئة والحد من    لتنمية صناعة السيارات صديقة ال      وضع برامج ونظم الحوافز    - ٣
  .اآلثار السلبية لالنبعاثات الضارة 

 التـى    الفنيـة  البياناتو الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية        ويباشر
  .تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة 

  ) :٥(ــادة م
ةالمعنى بالشئون المالية ، وعـضوي      شكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير     ي 
  : كل من

   .الوزير المعنى بشئون التخطيط
  . البيئة الوزير المعنى بشئون
  . قطاع األعمال العام الوزير المعنى بشئون
  . النقل الوزير المعنى بشئون
  . الصناعة الوزير المعنى بشئون

  .زير الدولة لإلنتاج الحربى و
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١٠

  .رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
  .رئيس اتحاد الصناعات المصرية 

  . الحرة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق
  .ئاسة مجلس الوزراء ، يرشحه رئيس مجلس الوزراء ممثل عن ر

  .ممثل عن وزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية 
  .ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع ، يرشحه رئيس الهيئة 

  .ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ، يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة 
   الـسيارات مـن ذوى الخبـرة ، يرشـحه          أحد أعضاء المجلس األعلى لصناعة    

  .رئيس المجلس 
عة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة ،            بأر
شئون المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بـشئون الـصناعة         ال الوزير المعنى ب   يرشحهم
  .قابلة للتجديد لمرة واحدة  سنوات علمدة أرب

ر بتسمية أعضاء مجلس اإلدارة من ممثلـى الجهـات والشخـصيات ذات             دويص
  .الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء 

  ) :٦(ــادة م
جلس اإلدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره ،            م

 أنـشئ مـن أجلهـا    وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق األهـداف التـى     
   :الصندوق ، وله على األخص

  .ناعة السيارات صديقة البيئة ص اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية - ١
 تنمية صناعة الـسيارات   ل اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكف       - ٢

  .صديقة البيئة 
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١١

ـ     - ٣   نظـم وبـرامج    مخالفـة شـروط وقواعـد        عوضع الضوابط الالزمة لمن
  .منح الحوافز 

 ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحمايـة المنافـسة     - ٤
  .فى السوق المصرية 

ــشروع الم- ٥ ــى م ــة عل ــصندوق والحــسابات الموافق ــسنوية لل ــة ال   وازن
  .والقوائم الختامية 

كـام  حوالتبرعات ، وذلـك دون اإلخـالل بأ   قبول المنح والهبات واإلعانات      - ٦
  .القوانين والقرارات المنظمة لذلك 

المـوارد   اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق ، واللوائح الماليـة واإلداريـة و           - ٧
البشرية ، بعد موافقة وزارة المالية ، والجهـاز المركـزى للتنظـيم واإلدارة بحـسب          

  . دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز اإلدارى بالدولة األحوال ،
 النظر فى كل ما يرى الوزير المعنى بالشئون المالية عرضه مـن مـسائل               - ٨

  .تدخل فى اختصاص الصندوق 
ا بصفة مؤقتـة    كل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليه        ولمجلس اإلدارة أن يش   

ام المطلوبة ،   ة إلنجاز المه  ام ، وللجنة أن تستعين بالخبرات الالزم      أو دائمة ببعض المه   
  .وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس اإلدارة 

  ) :٧(ــادة م
جتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كـل شـهرين ، أو كلمـا           ي

  .دعت الحاجة إلى ذلك 
أغلبيـة  أغلبية أعضائه ، وتـصدر قراراتـه ب       ويكون اجتماعه صحيحا بحضور     

  . الرئيس هالجانب الذى منوات الحاضرين وعند التساوى يرجح أص
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ون ولمجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى االسـتعانة بخبـراتهم د    
  .أن يكون لهم صوت معدود 

  ) :٨(ــادة م
  . مجلس اإلدارة الصندوق أمام القضاء وفى صالته بالغير سمثل رئيي

  ) :٩(ــادة م
 من رئـيس    ريصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرا     كون للصندوق أمين عام     ي

  .مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بالشئون المالية 
   :ويعاون األمين العام عدد من الموظفين ، ويختص بما يأتى

  . تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة - ١
 وضع وإعداد الخطط التى تساهم فى تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مـع             - ٢

  .الجهات المعنية 
 اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعـة            - ٣

  .تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة 
 اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكفل تنمية وتطوير صـناعة            - ٤

  .البيئة السيارات صديقة 
فيـذها مـن     إعداد الضوابط الالزمة إلدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تن         - ٥

  .كنة خالل أنظمة محاسبية ممي
ح الماليـة واإلداريـة والمـوارد البـشرية      ئالهيكل التنظيمى ، واللوا    اقتراح   - ٦

  .وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق 
  .التقديرية والحساب الختامى للصندوق د مشروع الموازنة ا إعد- ٧
 إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس اإلدارة وتسجيل محاضر          - ٨

  .من سجالت مجلس اإلدارة وإعداد ما يلزم 
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  .المعنية  إبالغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات - ٩
ـ   - ١٠ صندوق ورفعهـا إلـى    إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنـشطة ال

  .مجلس اإلدارة 
  .ام التى يكلفه بها مجلس اإلدارة  القيام باألعمال أو المه- ١١
  . االختصاصات األخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للصندوق - ١٢

  ) :١٠(ــادة م
   :تكون موارد الصندوق من اآلتىت
  . ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة - ١
  ض والهبـات والتبرعـات التـى يبرمهـا         حصيلة المنح واإلعانات والقرو    - ٢

ـ             لأو يقبلها مج     راءاتس اإلدارة بما ال يتعارض مع أهـداف الـصندوق ووفقًـا لإلج
  .مقررة قانونًا ال

  . عائد استثمار أموال الصندوق - ٣
واالستـشارات  بل إعداد الدراسات    اقة وم يبيالمشروعات الرائدة والتجر   عائد   - ٤

  .صديقة البيئة مجال تنمية صناعة السيارات   يمولها الصندوق فىالتى
  . أية موارد أخرى تقرر له قانونًا - ٥

  ) :١١(ــادة م
ـ   ، وال يجةعتبر أموال الصندوق أمواالً عام  ت ا علـى مكافـآت   وز الـصرف منه

وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إال فى حدود مـا قـد يخـصص لـذلك مـن                   
  . للدولة اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة

  ) :١٢(ــادة م
عد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدميـة ،         كون للصندوق موازنة خاصة ت    ي

نهايتها ، وتخـضع حـساباته      وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى ب         
  .وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات 
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وتودع موارد الصندوق فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحـد بالبنـك       
ـ  من الحساب وفقًا للقواعد واللـوائح الما       المركزى المصرى ، ويتم الصرف      التـى   ةلي

  .ة الصندوق راها قرار من مجلس إديصدر ب
من سنة مالية إلى أخرى ة موارده الذاتيرحل فائضوي .  

  ) :١٣(ــادة م
يدة الرسمية ، ويعمل به    رن فى الج  نشر هذا القانو  ي  ى مـن اليـوم التـال      ا اعتبـار  
  . نشره لتاريخ
ن بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها وبصم هذا القاني.  

  ه ١٤٤٤ سنة آلخرا ربيع ٢ فى لجمهوريةاصدر برئاسة 
  ) . م ٢٠٢٢ سنة أكتوبر ٢٧الموافق (    

  
  بد الفتاح السيسىع
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