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 مجٕٓريخ يصر انعرثيخ
   ثشؤٌ إصدار قبٌَٕ االضتخًبر2017 نطُخ 72قبٌَٕ رقى 

 
قبٌَٕ اإلصدار 

 
 :قرر مجمس النواب القانوف اآلتي نصو، وقد أصدرناه

 
 صداراإليٕاد 

 
 1المادة 

. يعمؿ في شأف االستثمار في جميورية مصر العربية بأحكاـ القانوف المرافؽ
وتسري أحكامو عمى االستثمار المحمي واألجنبي أيا كاف حجمو، ويكوف االستثمار وفقا ألحكاـ ىذا 

القانوف، إما بنظاـ االستثمار الداخمي، أو بنظاـ المناطؽ االستثمارية أو بنظاـ المناطؽ التكنولوجية، أو 
 .بنظاـ المناطؽ الحرة

 
 2المادة 

ال تخؿ أحكاـ القانوف المرافؽ بالمزايا واإلعفاءات الضريبية وغيرىا مف الضمانات والحوافز المقررة 
لمشركات والمنشآت القائمة وقت العمؿ بو، وتظؿ ىذه الشركات والمنشآت محتفظة بتمؾ المزايا واإلعفاءات 

. والضمانات والحوافز إلى أف تنتيي المدد الخاصة بيا، وذلؾ طبقا لمتشريعات واالتفاقيات المستمدة منيا
 بشأف أمالؾ الدولة الخاصة، وقانوف 1991 لسنة 7وال تخؿ أحكاـ القانوف المرافؽ بأحكاـ القانوف رقـ 

 لسنة 14، والقانوف رقـ 2002 لسنة 83المناطؽ االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانوف رقـ 
 في شأف التنمية المتكاممة في شبو جزيرة سيناء، وقانوف تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت 2012

 2017 لسنة 15الصناعية الصادر بالقانوف رقـ 
كما ال تخؿ أحكاـ القانوف المرافؽ بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص 

 . المنصوص عمييا في أي قوانيف أخرى
 
 

                                                 

.  و1/6/2017ٌؼًم بّ يٍ تبرٌخ و ، و 31/5/2017بتبرٌخ -  "  ( ج )يكرر  " 21انؼذد - انجرٌذة انرضًٍت َشر ة-  
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 3المادة 
، أينما وردت في القوانيف (قانوف ضمانات وحوافز االستثمار)بعبارة  (قانوف االستثمار)تستبدؿ عبارة 

 .والقرارات األخرى
 

 4المادة 
 1958 لسنة 113تستثنى شركات المساىمة الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف مف تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ 

. في شأف التعييف في وظائؼ شركات المساىمة والمؤسسات العامة
جراءات 1973 لسنة 73كما ال تخضع شركات المساىمة ألحكاـ القانوف رقـ   بشأف تحديد شروط وا 

انتخاب ممثمي العماؿ في مجالس إدارة وحدات القطاع العاـ والشركات المساىمة والجمعيات والمؤسسات 
 .الخاصة، ويبيف نظاـ الشركة طريقة اشتراؾ العامميف في إدارتيا

 
 5المادة 

تستثنى المنازعات الناشئة عف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف والقانوف المرافؽ لو، مف الخضوع ألحكاـ 
 بإنشاء لجاف التوفيؽ في بعض المنازعات التي تكوف الوزارات واألشخاص 2000 لسنة 7القانوف رقـ 

 .االعتبارية العامة طرفا فييا
 

 6المادة 
تحاؿ التظممات والطمبات المنظورة أماـ لجنتي فض منازعات االستثمار وتسوية منازعات عقود االستثمار 

 مف القانوف المرافؽ فور تشكيميما دوف 88، 85القائمتيف، إلى المجنتيف المنصوص عمييما في المادتيف 
 .الحاجة إلى أي إجراء آخر

 
 7المادة 

مف قانوف االستثمار الصادر بالقانوف  (20)يستمر العامموف المخاطبوف بحكـ الفقرة الثالثة مف المادة 
 في التمتع بذات األوضاع المقررة ليـ، وال تخؿ ىذه األحكاـ بنظاـ توزيع األرباح 1989 لسنة 230رقـ 

 .المطبؽ عمى الشركات القائمة وقت نفاذ ىذا القانوف إذا كاف ذلؾ أفضؿ ليـ
 

 8المادة 
، كما يمغى كؿ حكـ يخالؼ 1997 لسنة 8يمغى قانوف ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانوف رقـ 

 .أحكاـ ىذا القانوف والقانوف المرافؽ لو
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 9المادة 
يصدر رئيس مجمس الوزراء الالئحة التنفيذية لمقانوف المرافؽ، بناء عمى عرض الوزير المختص وبعد 
لى أف تصدر ىذه الالئحة  موافقة مجمس الوزراء خالؿ تسعيف يوما مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف، وا 

 .يستمر العمؿ بالموائح والقرارات السارية في تاريخ العمؿ بو فيما ال يتعارض مع أحكامو
 

 10المادة 
. ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية، ويعمؿ بو مف اليـو التالي لتاريخ نشره

 .يبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولة، وينفذ كقانوف مف قوانينيا
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 انجبة األٔل
 األحكبو انعبيخ

 
 انفصم األٔل
تعريفبد تعريفبد 

 
 1المادة 

: في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف، يقصد بالكممات والعبارات التالية المعاني المبينة قريف كؿ منيا
استخداـ الماؿ إلنشاء مشروع استثماري أو توسيعو أو تطويره أو تمويمو أو تممكو أو إدارتو : االستثمار

. بما يسيـ في تحقيؽ التنمية الشاممة والمستدامة لمبالد
كؿ شخص طبيعي أو اعتباري، مصريا كاف أو أجنبيا، أيا كاف النظاـ القانوني الخاضع لو، : المستثمر

. يقـو باالستثمار في جميورية مصر العربية وفقا ألحكاـ ىذا القانوف
مزاولة أحد األنشطة االستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعميـ : المشروع االستثماري

والصحة والنقؿ والسياحة واإلسكاف والتشييد والبناء والرياضة والكيرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه 
. واالتصاالت والتكنولوجيا

ويجوز لموزير المختص بشئوف االستثمار بالتنسيؽ مع الوزارة أو الوزارات المعنية إضافة قطاعات أخرى 
وفقا لخطة التنمية االقتصادية لمدولة، وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف شروط ونطاؽ وضوابط مزاولة 

. ىذه األنشطة
. مف ىذا القانوف (11)الحوافز المنصوص عمييا في المادة : الحوافز الخاصة

جميع أنواع األصوؿ التي تدخؿ في المشروع االستثماري أيا كاف نوعيا، وتكوف ليا قيمة مادية، : األمواؿ
: سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمؿ عمى األخص

. األمواؿ الثابتة والمنقولة، وكذلؾ أي حقوؽ عينية أصمية أو تبعية أخرى- 1
. األسيـ وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية- 2
حقوؽ الممكية الفكرية والحقوؽ المعنوية التي تستخدـ في إنشاء المشروعات أو التوسع فييا، - 3

كبراءات االختراع والعالمات واألسماء التجارية المسجمة في دولة مف دوؿ المنظمة العالمية لمممكية 
. الفكرية أو وفقا لقواعد التسجيؿ الدولية التي تضمنتيا االتفاقيات الدولية النافذة في ىذا الشأف

االمتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانيف التزامات المرافؽ العامة والقوانيف ذات الطبيعة - 4
. المماثمة ليا، وكذلؾ جميع الحقوؽ المماثمة األخرى التي تعطى بناء عمى القانوف

. المجمس األعمى لالستثمار: المجمس األعمى
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. الوزير المختص بشئوف االستثمار: الوزير المختص
. الوزارة المختصة بشئوف االستثمار: الوزارة المختصة

. الييئة العامة لالستثمار والمناطؽ الحرة: الييئة
أحد نظـ االستثمار يتـ مف خاللو إقامة أو إنشاء أو تشغيؿ مشروع استثماري وفقا : االستثمار الداخمي

. ألحكاـ ىذا القانوف، في غير المناطؽ الحرة
جزء مف إقميـ الدولة يدخؿ ضمف حدودىا ويخضع لسمطاتيا اإلدارية ويتـ التعامؿ فيو وفقا : المنطقة الحرة

. ألحكاـ جمركية وضريبية خاصة
منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص إلقامة نشاط معيف أو أكثر مف : المنطقة االستثمارية

األنشطة االستثمارية المتخصصة وغيرىا مف األنشطة المكممة ليا، يقـو عمى تنميتيا ووضع بنيتيا 
. األساسية مطور لتمؾ المنطقة

كؿ شخص اعتباري يرخص لو إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتيا أو تطويرىا أو تنميتيا وفقا : المطور
. ألحكاـ ىذا القانوف
الجيات اإلدارية أو شركات المرافؽ العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو : الجيات المختصة

. التراخيص
وحدة إدارية منشأة بالييئة أو أحد فروعيا تتولى تطبيؽ نظاـ لتيسير وتبسيط : مركز خدمات المستثمريف

إجراءات حصوؿ المستثمر عمى جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة لمشروعو االستثماري 
تاحة ما يمـز لذلؾ مف بيانات ومعمومات . خالؿ المدد القانونية المنصوص عمييا في ىذا القانوف، وا 

المسئوؿ المنتدب مف الجيات اإلدارية المختصة أو المكمؼ مف شركات المرافؽ : ممثؿ الجية المختصة
العامة، لمعمؿ في نظاـ مركز خدمات المستثمريف بالييئة أو أحد فروعيا، والذي تنتقؿ إليو بموجب أحكاـ 

ىذا القانوف سمطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب االشتراطات الفنية الواردة بالقوانيف 
المنظمة ليا ودليؿ إجراءات االستثمار الذي تصدره الييئة، وكذا جميع الصالحيات المقررة لمسمطة 

عطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة لتبسيط عمؿ  المختصة في مجاؿ تخصيص العقارات وا 
. المستثمر وتيسيره، وتشجيع االستثمار وتنميتو

الوزير أو المحافظ أو رئيس الييئة أو المصمحة أو مجمس إدارتيا أو رئيس مجمس : السمطة المختصة
. إدارة شركة الموافؽ العامة أو مجمس إدارتيا، بحسب األحواؿ

المكاتب المرخص ليا مف الييئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمؿ في : مكاتب االعتماد
. مجاؿ فحص اإلجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات االستثمارية وتقديـ شيادات االعتماد
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 انفصم انخبَي
 أْداف االضتخًبر ٔيجبدئّ

 
 2المادة 

ييدؼ االستثمار في جميورية مصر العربية إلى رفع معدالت النمو االقتصادي لمبالد، وزيادة معدالت 
اإلنتاج المحمي وتوفير فرص العمؿ، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسيـ في تحقيؽ التنمية 

. الشاممة والمستدامة
. وتعمؿ جميع أجيزة الدولة المختصة عمى جذب وتحفيز االستثمارات المحمية واألجنبية

: ويحكـ االستثمار المبادئ اآلتية
المساواة في الفرص االستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عف حجـ المشروع ومكانو ودوف - 1

. تمييز بسبب الجنس
دعـ الدولة لمشركات الناشئة وزيادة األعماؿ والمشروعات متناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة - 2

. لتمكيف الشباب وصغار المستثمريف
. مراعاة جميع النواحي ذات البعد االجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة- 3
. حرية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية وحماية المستيمؾ- 4
. إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية واإلدارة الرشيدة وعدـ تضارب المصالح- 5
. العمؿ عمى استقرار السياسات االستثمارية وثابتيا- 6
. سرعة إنجاز معامالت المستثمريف والتيسير عمييـ بما يحقؽ مصالحيـ المشروعة- 7
. حؽ الدولة في الحفاظ عمى األمف القومي والمصمحة العامة- 8

. وتسري مبادئ االستثمار المشار إلييا عمى المستثمر والدولة كؿ فيما يخصو
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 انجبة انخبَي
 ضًبَبد االضتخًبر ٔحٕافسِ

 
 انفصم األٔل

 ضًبَبد األضتخًبر
 

 3المادة 
. تتمتع جميع االستثمارات المقامة في جميورية مصر العربية بالمعاممة العادلة والمنصفة

. وتكفؿ الدولة لممستثمر األجنبي معاممة مماثمة لتمؾ التي تمنحيا لممستثمر الوطني
ويجوز استثناء بقرار مف مجمس الوزراء تقرير معاممة تفضيمية لممستثمريف األجانب تطبيقا لمبدأ المعاممة 

. بالمثؿ
. وال تخضع األمواؿ المستثمرة ألي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسـ بالتمييز

وتمنح الدولة المستثمريف غير المصرييف إقامة في جميورية مصر العربية طواؿ مدة المشروع، وذلؾ 
. دوف اإلخالؿ بأحكاـ القوانيف المنظمة لذلؾ وعمى النحو الذي تبينو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف

نفاذ العقود التي تبرميا . وتمتـز الدولة باحتراـ وا 
وال يتمتع المشروع االستثماري المقاـ بناء عمى غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا 
أو اإلعفاءات المقررة بموجب أحكاـ ىذا القانوف، ويكوف إثبات ذلؾ كمو بموجب حكـ قضائي بات صادر 

. مف القضاء المختص أو بحكـ تحكيـ
وفي مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف، تكوف جميع القرارات المتعمقة بشئوف المشروع االستثماري مسببة، 

 .ويخطر ذوو الشأف بيا، وذلؾ عمى النحو الذي تنظمو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
 

 4المادة 
. ال يجوز تأميـ المشروعات االستثمارية

وال يجوز نزع ممكية أمواؿ المشروعات االستثمارية إال لممنفعة العامة، وبمقابؿ تعويض عادؿ يدفع مقدما 
دوف تأخير، وتكوف قيمتو معادلة لمقيمة االقتصادية العادلة لمماؿ المنزوع ممكيتو في اليـو السابؽ عمى 

. صدور قرار نزع الممكية، وتكوف التعويضات قابمة لمتحويؿ دوف قيد
وال يجوز بالطريؽ اإلداري فرض الحراسة عمى تمؾ المشروعات، وال تفرض الحراسة عمييا إال بموجب حكـ 

قضائي نيائي، كما ال يجوز التحفظ عمييا إال بموجب أمر أو حكـ قضائي، وال يكوف ذلؾ كمو إال في 
. األحواؿ المبينة في القانوف
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وال يجوز الحجز عمى أمواؿ المشروعات االستثمارية أو مصادرتيا أو تجميدىا إال بناء عمى أمر قضائي 
أو حكـ نيائي، وذلؾ عدا الديوف الضريبية، واشتراكات التأمينات االجتماعية المستحقة لمدولة التي يجوز 
تحصيميا عف طريؽ الحجز بجميع أنواعو، مع عدـ اإلخالؿ بما يتفؽ عميو في العقود التي تبرميا الدولة 

. أو األشخاص االعتبارية العامة مع المستثمر
وال يجوز ألي جية إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيؼ أعباء مالية أو إجرائية، تتعمؽ بإنشاء أو 
تشغيؿ مشروعات تخضع ألحكاـ ىذا القانوف أو فرض رسـو أو مقابؿ خدمات عمييا أو تعديميا، إال بعد 

 .أخذ رأي مجمس إدارة الييئة وموافقة كؿ مف مجمس الوزراء والمجمس األعمى
 

 5المادة 
ال يجوز لمجيات اإلدارية إلغاء التراخيص الصادرة لممشروع االستثماري أو وقفيا أو سحب العقارات التي 
عطائو  تـ تخصيصيا لممشروع إال بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليو، وسماع وجية نظره، وا 

. ميمة مناسبة إلزالة أسباب المخالفة
وفي جميع األحواؿ، يجب أخذ رأي الييئة قبؿ إصدار القرارات المشار إلييا في الفقرة األولى، وتبدي الييئة 

. رأييا خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ ورود الطمب إلييا مستوفيا جميع اإلجراءات القانونية المقررة
. مف ىذا القانوف (83)ويحؽ لممستثمر التظمـ مف ىذا القرار أماـ المجنة المنصوص عمييا بالمادة 

 .وتنظـ الالئحة التنفيذية ليذا القانوف قواعد تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة وضوابطيا
 

 6المادة 
قامة المشروع االستثماري وتوسيعو، وتمويمو مف الخارج دوف قيود وبالعممة  لممستثمر الحؽ في إنشاء وا 

دارتو، واستخدامو، والتصرؼ فيو، وجني أرباحو وتحويميا إلى  األجنبية، كما يكوف مف حقو تممكو، وا 
الخارج، وتصفية المشروع، وتحويؿ ناتج ىذه التصفية كمو أو بعضو إلى الخارج، وذلؾ دوف اإلخالؿ 

. بحقوؽ الغير
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمميات التحويؿ النقدي المتصؿ باالستثمار األجنبي بحرية ودوف إبطاء إلى 
لى خارجيا، بعممة قابمة لمتحويؿ الحر كما تسمح الدولة بتحويؿ العممة المحمية إلى عممة قابمة  أراضييا وا 

 .لالستخداـ بحرية دوف تأخير
وفي حالة التصفية تمتـز الجيات اإلدارية المختصة بإخطار الييئة والشركة تحت التصفية ببياف ما عمييا 

مف التزامات خالؿ مدة أقصاىا مائة وعشروف يوما تبدأ مف تاريخ تقديـ المصفي طمبا بذلؾ مرفقا بو 
المستندات الالزمة ويعتبر انقضاء ىذه المدة دوف بياف تمؾ االلتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية 
وذلؾ دوف اإلخالؿ بالمسئولية الجنائية والتأديبية لممسئوؿ عف إصدار بياف عمى خالؼ الواقع أو مف 

 .تسبب في فوات الميعاد المشار إليو دوف الرد عمى الطمب
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. وذلؾ كمو وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
 7المادة 

مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ القوانيف والموائح والقرارات المنظمة لالستيراد، يحؽ لممشروعات االستثمارية 
الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف أف تستورد بذاتيا أو عف طريؽ الغير، ما تحتاج إليو في إنشائيا أو التوسع 
فييا أو تشغيميا مف المواد الخاـ ومستمزمات اإلنتاج واآلالت وقطع الغيار ووسائؿ النقؿ المناسبة لطبيعة 

. نشاطيا، دوف حاجة لقيدىا في سجؿ المستورديف
كما يحؽ ليذه المشروعات أف تصدر منتجاتيا بالذات أو بالواسطة دوف ترخيص وبغير حاجة لقيدىا في 

. سجؿ المصدريف
وتمتـز المشروعات االستثمارية التي تقـو باالستيراد أو التصدير وفقا ألحكاـ ىذه المادة سواء بنفسيا أو 
عف طريؽ الغير بإخطار الييئة بتقرير ربع سنوي عف الكميات واألنواع المستوردة أو المصدرة بحسب 

 .األحواؿ
 

 8المادة 
مف إجمالي عدد العامميف  (%10)لممشروع االستثماري الحؽ في استخداـ عامميف أجانب في حدود نسبة 

مف إجمالي عدد العامميف بالمشروع،  (%20)بالمشروع، وتجوز زيادة ىذه النسبة إلى ما ال يزيد عمى 
وذلؾ في حالة عدـ إمكانية استخداـ عمالة وطنية تممؾ المؤىالت الالزمة، وذلؾ وفقا لمضوابط والقواعد 

. التي تبينيا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
ويجوز في بعض المشروعات اإلستراتيجية ذات األىمية الخاصة التي يصدر بتحديدىا قرار مف المجمس 

. األعمى االستثناء مف النسب المشار إلييا بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية
ولمعامميف األجانب في المشروع االستثماري الحؽ في تحويؿ مستحقاتيـ المالية كميا أو بعضيا إلى 

. الخارج
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 انفصم انخبَي
 حٕافس االضتخًبر 

 
 أٔال

 احلٕافس انعبيخ
 

 9المادة 
تتمتع جميع المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف بالحوافز العامة الواردة في ىذا الفصؿ، 

 .وذلؾ فيما عدا المشروعات المقامة بنظاـ المناطؽ الحرة
 

 10المادة 
تعفى مف ضريبة الدمغة ومف رسـو التوثيؽ والشير عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسييالت 

. االئتمانية والرىف المرتبطة بأعماليا، وذلؾ لمدة خمس سنوات مف تاريخ قيدىا في السجؿ التجاري
. كما تعفى مف الضريبة والرسـو المشار إلييا عقود تسجيؿ األراضي الالزمة إلقامة الشركات والمنشآت

مف قانوف تنظيـ  (4)وتسري عمى الشركات والمنشآت الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف أحكاـ المادة 
 الخاصة بتحصيؿ ضريبة جمركية بفئة 1986 لسنة 186اإلعفاءات الجمركية الصادر بالقانوف رقـ 

اثناف بالمائة مف القيمة، وذلؾ عمى جميع ما تستورده مف آالت ومعدات وأجيزة  (%2)موحدة مقدارىا 
. الزمة إلنشائيا

كما تسري ىذه الفئة الموحدة عمى جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمؿ في مشروعات المرافؽ 
. العامة، مف آالت ومعدات وأجيزة الزمة إلنشائيا أو استكماليا

 66ومع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ اإلفراج المؤقت المنصوص عمييا في قانوف الجمارؾ الصادر بالقانوف رقـ 
، يكوف لممشروعات االستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف استيراد 1963لسنة 

القوالب واألسطمبات وغيرىا مف مستمزمات اإلنتاج ذات الطبيعة المماثمة دوف رسـو جمركية وذلؾ 
عادة تصديرىا إلى الخارج . الستخداميا فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتيا، وا 

عادة  ويكوف اإلفراج واإلعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصوؿ، عمى أف تسجؿ مستندات الدخوؿ وا 
. الشحف في سجالت تعد ليذا الغرض بالييئة وذلؾ بالتنسيؽ مع وزارة المالية
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 حبَيبًا 
 احلٕافس اخلبصخ

 
 11المادة 

تمنح المشروعات االستثمارية التي تقاـ بعد العمؿ بيذا القانوف وفقا لمخريطة االستثمارية، حافزا 
:  استثماريا خصما مف صافي األرباح الخاضعة لمضريبة، عمى النحو اآلتي

(: أ)خصما مف التكاليؼ االستثمارية لمقطاع  (%50)نسبة - 1
ويشمؿ المناطؽ الجغرافية األكثر احتياجا لمتنمية طبقا لمخريطة االستثمارية وبناء عمى البيانات 

واإلحصاءات الصادرة مف الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة االستثمار بيا 
. عمى النحو الذي تبينو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف

(: ب)خصما مف التكاليؼ االستثمارية لمقطاع  (%30)نسبة - 2
: ويشمؿ باقي أنحاء الجميورية وفقا لتوزيع أنشطة االستثمار، وذلؾ لممشروعات االستثماري اآلتية

. المشروعات كثيفة االستخداـ لمعمالة وفقا لمضوابط المنصوص عمييا في الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
. المشروعات المتوسطة والصغيرة

. المشروعات التي تعتمد عمى الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجيا
. المشروعات القومية واإلستراتيجية التي يصدر بتحديدىا قرار مف المجمس األعمى

. المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدىا قرار مف المجمس األعمى
مشروعات إنتاج الكيرباء وتوزيعيا التي يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى عرض 

. مشترؾ مف الوزير المختص والوزير المعني بشئوف الكيرباء ووزير المالية
. المشروعات التي يصدر إنتاجيا إلى خارج اإلقميـ الجغرافي لجميورية مصر العربية

. صناعة السيارات والصناعات المغذية ليا
. الصناعات الخشبية واألثاث والطباعة والتغميؼ والصناعات الكيماوية

. صناعة المضادات الحيوية وأدوية األوراـ ومستحضرات التجميؿ
. الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية وتدوير المخمفات الزراعية

. الصناعات اليندسية والمعدنية والنسيجية والجمود
مف رأس الماؿ المدفوع حتى تاريخ بدء  (%80)وفي جميع األحواؿ يجب أال يجاوز الحافز االستثماري 

 كما 2005 لسنة 91مزاولة النشاط، وذلؾ وفقا ألحكاـ قانوف الضريبة عمى الدخؿ الصادر بالقانوف رقـ 
. يجب أال تزيد مدة الخصـ عمى سبع سنوات مف تاريخ بدء مزاولة النشاط
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ويصدر رئيس مجمس الوزراء قرارا بناء عمى عرض مشترؾ مف الوزير المختص ووزير المالية والوزير 
. المشار إلييما (ب)، و(أ)المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية ألنشطة االستثمار بالقطاعيف 

، (ب)و (أ)وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف مفيـو التكمفة االستثمارية، والنطاؽ الجغرافي لمقطاعيف 
وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطو، وتدرج بيا أنشطة االستثمار الفرعية التي يتضمنيا قرار رئيس 

. مجمس الوزراء المشار إليو فور صدوره
 .وتجوز إضافة أنشطة جديدة لمتمتع بالحوافز الخاصة بقرار مف المجمس األعمى

 
 12المادة 

مف ىذا  (11)يشترط لتمتع المشروعات االستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عمييا في المادة 
: القانوف، توافر الشروط اآلتية

. أف يتـ تأسيس شركة أو منشأة جديدة إلقامة المشروع االستثماري- 1
أف تؤسس الشركة أو المنشأة خالؿ مدة أقصاىا ثالث سنوات مف تاريخ العمؿ بالالئحة التنفيذية ليذا - 2

. القانوف، ويجوز بقرار مف مجمس الوزراء وبناء عمى عرض الوزير المختص مد ىذه المدة لمرة واحدة
ذا كانت الشركة أو المنشأة تعمؿ في أكثر مف - 3 أف تمسؾ الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وا 

. منطقة فميا أف تستفيد بالنسبة المقررة لكؿ منطقة بشرط أف يكوف لكؿ منطقة حسابات مستقمة
أال يكوف أي مف المساىميف أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدـ أو ساىـ أو استخدـ في إنشاء - 4

أو تأسيس أو إقامة المشروع االستثماري المتمتع بالحافز أيا مف األصوؿ المادية لشركة أو منشأة قائمة 
مف  (2)وقت العمؿ بأحكاـ ىذا القانوف أو قاـ بتصفية تمؾ الشركة أو المنشأة خالؿ المدة المبينة بالبند 

ىذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إلييا، ويترتب عمى 
مخالفة ذلؾ سقوط التمتع بالحافز المشار إليو والتزاـ الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات 

 .الضريبية
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 حبنخبًا 
 احلٕافس اإلضبفيخ

 
 13المادة 

مع عدـ اإلخالؿ بالحوافز والمزايا واإلعفاءات المنصوص عمييا في ىذا الفصؿ، يجوز بقرار مف مجمس 
مف ىذا القانوف وذلؾ عمى  (11)الوزراء منح حوافز إضافية لممشروعات المنصوص عمييا في المادة 

: النحو اآلتي
السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع االستثماري أو وارداتو باالتفاؽ مع وزير - 1

. المالية
تحمؿ الدولة قيمة ما يتكمفو المستثمر لتوصيؿ المرافؽ إلى العقار المخصص لممشروع االستثماري أو - 2

. جزء منيا، وذلؾ بعد تشغيؿ المشروع
. تحمؿ الدولة لجزء مف تكمفة التدريب الفني لمعامميف- 3
رد نصؼ قيمة األرض المخصصة لممشروعات الصناعية في حالة بدء اإلنتاج خالؿ عاميف مف - 4

. تاريخ تسميـ األرض
. تخصيص أراض بالمجاف لبعض األنشطة اإلستراتيجية وفقا لمضوابط المقررة قانونا في ىذا الشأف- 5

كما يجوز بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية 
. كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ

 .وتبيف الالئحة التنفيذية قواعد منح الحوافز اإلضافية المقررة في ىذه المادة وضوابطو وشروطو
 

 14المادة 
يختص الرئيس التنفيذي لمييئة أو مف يفوضو بإصدار الشيادة الالزمة لمتمتع بالحوافز المنصوص عمييا 

. لمشركات والمنشآت الخاصة ألحكاـ ىذا القانوف (13، 11، 10)في المواد 
وتعتبر ىذه الشيادة نيائية ونافذة بذاتيا دوف حاجة إلى موافقة جيات أخرى ويتعيف عمى جميع الجيات 

. العمؿ بموجبيا وااللتزاـ بما ورد بيا مف بيانات
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 انفصم انخبنج
 ادلطئٕنيخ اجملتًعيخ نهًطتخًر

 
 15المادة 

يجوز لممستثمر تحقيقا ألىداؼ التنمية الشاممة والمستدامة تخصيص نسبة مف أرباحو السنوية 
الستخداميا في إنشاء نظاـ لمتنمية المجتمعية، خارج مشروعو االستثماري، مف خالؿ مشاركتو في كؿ 

: المجاالت اآلتية أو بعضيا
. اتخاذ التدابير الالزمة لحماية البيئة وتحسينيا- 1
تقديـ خدمات أو برامج في مجاالت الرعاية الصحية أو االجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجاالت - 2

. التنمية األخرى
دعـ التعميـ الفني أو تمويؿ البحوث والدراسات وحمالت التوعية التي تستيدؼ تطوير اإلنتاج - 3

. وتحسينو باالتفاؽ مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العممي
. التدريب والبحث العممي- 4

ويعد ما ينفقو المستثمر مف مبالغ في إحدى المجاالت المنصوص عمييا في الفقرة السابقة بما ال يجاوز 
مف أرباحو السنوية الصافية مف التكاليؼ والمصروفات واجبة الخصـ وفقا لنص المادة  (%10)نسبة 

 2005 لسنة 91مف قانوف الضريبة عمى الدخؿ الصادر بالقانوف رقـ  (8بند  )(23)
ويجوز لموزير المختص بالتنسيؽ مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة ألفضؿ المشروعات االستثمارية التي 

. تقـو بأنشطة تنمية مجتمعية سواء مف الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرىا ويعمف عنو لمرأي العاـ
وفي جميع األحواؿ يحظر استخداـ المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظاـ المسئولية المجتمعية 

. لتحقيؽ أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي عمى تمييز بيف المواطنيف
. وتبيف الالئحة التنفيذية لمقانوف ما يمـز مف ضوابط وقواعد أخرى لتطبيؽ نظاـ المسئولية المجتمعية
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 انجبة انخبنج
 َظى االضتخًبر

 
 انفصم األٔل

 َظبو االضتخًبر انداخهي
 األحكبو انعبيخ 

 
 أٔالًا 

 خطخ األضتخًبر ٔضيبضبتّ
 

 16المادة 
تقترح الوزارة المختصة الخطة االستثمارية، وتتضمف ىذه الخطة وضع السياسات االستثمارية موضع 
التطبيؽ، وأولويات مشروعات االستثمار المستيدفة بما يتفؽ مع السياسة العامة لمدولة وخطة التنمية 

. االقتصادية واالجتماعية، ونظـ االستثمار المطبقة
 .ويتـ إقرارىا مف المجمس األعمى

 
 حبَيبًا 

 اخلريطخ االضتخًبريخ
 

 17المادة 
. تتضمف الخطة االستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظاـ االستثمار

ومناطقو الجغرافية وقطاعاتو، كما تحدد العقارات الممموكة لمدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة األخرى 
. المعدة لالستثمار، ونظاـ التصرؼ فييا وطريقتو بحسب نوع النظاـ االستثماري

. وتعد الييئة مشروع الخريطة االستثمارية بالتنسيؽ والتعاوف الكامؿ مع جميع أجيزة الدولة المعنية
ويجب مراجعة كؿ مف الخطة والخريطة االستثمارية مرة عمى األقؿ كؿ ثالث سنوات، وكمما دعت الحاجة 

 .لذلؾ بناء عمى اقتراح الييئة
 
 
 



                          بشأٌ إصذار قبَىٌ االضتثًبر2017 نطُت 72قبَىٌ رقى   

 www.seoudi-law.com 17  يجًىػت ضؼىدي انقبَىٍَت                                                                                  

 18المادة 
تكوف اإلجراءات والمدد المنصوص عمييا في ىذا القانوف واجبة التطبيؽ عند الحصوؿ عمى خدمات 

االستثمار، دوف أف يخؿ ذلؾ بتطبيؽ أي قوانيف أو إجراءات تتيح لممستثمر الحصوؿ عمى الموافقات أو 
التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خالؿ مدد زمنية أقؿ مف المنصوص عمييا في ىذا القانوف 

 .والئحتو التنفيذية
 

 19المادة 
تصدر الييئة خالؿ تسعيف يوما مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف وبعد التنسيؽ مع الجيات المختصة، دليال 

صدار الموافقات والتصاريح والتراخيص  يتضمف الشروط واإلجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وا 
المتعمقة باألنشطة االستثمارية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، ويتاح ىذا الدليؿ مف خالؿ الموقع 

. اإللكتروني لمييئة ومطبوعاتيا المختمفة وغيرىا مف الجيات
وتمتـز الييئة بمراجعة ىذا الدليؿ وتحديثو دوريا، وكمما دعت الحاجة إلى ذلؾ، في ضوء التعديالت التي 

. تطرأ عمى التشريعات السارية في الدولة
كما تمتـز الجيات المختمفة بموافاة الييئة خالؿ ستيف يوما عمى األكثر مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف 

. بجميع البيانات والمستندات والنماذج الالزمة إلعداد ىذا الدليؿ
 .وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف الضوابط الالزمة في ىذا الشأف

 
 20المادة 

يجوز بقرار مف مجمس الوزراء منح الشركات التي تؤسس إلقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تسيـ 
في تحقيؽ التنمية أو مشروعات المشاركة بيف القطاع الخاص والدولة أو القطاع العاـ أو قطاع األعماؿ 
العاـ في أنشطة المرافؽ العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرؽ والمواصالت أو 
دارتو بما في ذلؾ تراخيص البناء، وتخصيص  الموانئ، موافقة واحدة عمى إقامة المشروع وتشغيمو وا 

. العقارات الالزمة لو، وتكوف ىذه الموافقة نافذة بذاتيا دوف حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر
كما يجوز أف تتضمف ىذه الموافقة سرياف أحد الحوافز الواردة بيذا القانوف عمى المشروع أو أكثر، وتبيف 

جراءات استخراج ىذه الموافقة  .الالئحة التنفيذية ليذا القانوف شروط وا 
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 حبنخبًا 
 يركس خديخ ادلطتخًريٍ

 
 21المادة 

مركز خدمات )تنشأ بالييئة وفروعيا، لتبسيط إجراءات االستثمار وتيسيرىا، وحدة إدارية تسمى 
. (المستثمريف

نشاء فروعيا واعتماد محاضر مجالس اإلدارة والجمعيات  ويتولى المركز تقديـ خدمات تأسيس الشركات وا 
. العامة وزيادة رأس الماؿ وتغيير النشاط وأعماؿ التصفية وغيرىا مف المسائؿ المتصمة بالشركات

كما يتولى المركز تمقي طمبات المستثمريف إلصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص 
الالزمة بأنواعيا إلنشاء المشروعات االستثمارية أو إدارتيا، والبت فييا طبقا لمقوانيف والموائح خالؿ 

. المواعيد المنصوص عمييا في ىذا القانوف
وتقدـ تدريجيا وفي أسرع وقت ممكف خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية 

. مف خالؿ شبكات الربط اإللكتروني وغيرىا مف الوسائؿ الفنية الالزمة
ويضـ المركز ممثميف عف الجيات المختصة بحسب القوانيف المنظمة، ويخضع ممثمو تمؾ الجيات إلشراؼ 

الييئة خالؿ فترة وجودىـ بمركز خدمات المستثمريف ويمتزموف بالقواعد والضوابط التي يضعيا مجمس 
. إدارة الييئة لتنظيـ عمؿ المركز

واستثناء مف أحكاـ أي قانوف آخر، تنتقؿ إلى ممثمي الجيات المختصة بموجب أحكاـ ىذا القانوف سمطة 
إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب االشتراطات الفنية الواردة بالقوانيف المنظمة ليا ودليؿ 

إجراءات االستثمار الذي تصدره الييئة، وكذا جميع الصالحيات المقررة لمسمطة المختصة في مجاؿ 
عطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة لعمؿ المستثمر واالستثمار وفقا  تخصيص العقارات وا 

. ألحكاـ ىذا القانوف
ويحدد مجمس إدارة الييئة الجيات الحكومية وشركات المرافؽ العامة التي يتكوف منيا مركز خدمات 

المستثمريف، ويقـو الرئيس التنفيذي لمييئة بالتنسيؽ مع تمؾ الجيات لتحديد العدد الالـز مف العامميف 
األصمييف واالحتياطييف لتمثيميا في المركز ودرجاتيـ الوظيفية التي تسمح ليـ بأداء واجباتيـ في مركز 
. خدمات المستثمريف، كما تحدد الالئحة التنفيذية ضوابط اختيار ىؤالء العامميف وطريقة إلحاقيـ بالمركز
وفي غير حاالت تقديـ شيادات االعتماد المنصوص عمييا في المواد التالية، يجب عمى ممثمي الجيات 

بمركز خدمات المستثمريف والموظفيف المسئوليف بالجيات اإلدارية طمب استيفاء المستندات الالزمة 
ال اعتبرت  الستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خالؿ يومي عمؿ مف تاريخ تقديميا إلييـ، وا 

. مستوفاة، وال يجوز طمب أي مستندات إضافية مف المستثمر بعد مرور تمؾ المدة
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وفي جميع األحواؿ، يكوف مف حؽ المستثمر أف يقـو باستيفاء االشتراطات الفنية وغيرىا مف االشتراطات 
واإلجراءات الالزمة لالستثمار عف طريؽ مكاتب االعتماد، أو بالمجوء مباشرة إلى الجيات المختصة، أو 

 .مف خالؿ ممثمييا بمركز خدمات المستثمريف
 

 راثعبًا 
 يكبتت االعتًبد

 
 22المادة 

أف يعيد إلى مكاتب االعتماد المرخص ليا مف الييئة بفحص ، يجوز لطالب االستثمار أو مف ينوب عنو
المستندات الخاصة بالحصوؿ عمى الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة إلنشاء المشروع االستثماري 

لتحديد مدى استيفائو االشتراطات الفنية والمالية الالزمة وغيرىا مف اإلجراءات ، وتشغيمو والتوسع فيو
. المنصوص عمييا في أحكاـ ىذا القانوف والقوانيف المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص
وعمى ، وتمتـز مكاتب االعتماد في ممارسة عمميا بقواعد المسئولية المينية التي تحددىا الالئحة التنفيذية

: األخص القواعد اآلتية
. االلتزاـ بأحكاـ القوانيف والقرارات ذات الصمة

. بذؿ العناية الواجبة في الفحص واالستيفاء واالعتماد
. تجنب تعارض المصالح

. الحفاظ عمى سرية وخصوصية المعمومات المتعمقة بطالبي االعتماد
. ويجوز أف تعمؿ مكاتب االعتماد منفردة أو باالشتراؾ مع مجموعة مف مكاتب االعتماد المتخصصة

. وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف الشكؿ القانوني لمكاتب االعتماد
ويصدر الترخيص لمكاتب االعتماد التي يتوافر لدييا الخبرة الالزمة لممارسة ىذا النشاط وفقًا لمشروط 
والقواعد واإلجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف بما في ذلؾ االلتزاـ بإبراـ وثيقة تأميف 
سنوية لتغطية المخاطر واألضرار الناتجة عما تقـو بو ىذه المكاتب مف أنشطة وأسس تحديد مقابؿ 

. الخدمات التي تقـو بتقديميا
. وينشأ بالييئة سجؿ خاص تقيد فيو مكاتب االعتماد المرخص ليا توافي بو الجيات اإلدارية المختصة
، ويكوف الترخيص لمكاتب االعتماد مقابؿ رسـ ال يجاوز عشريف ألؼ جنيو تحدد فئاتو الالئحة التنفيذية

. ويسري عمى تجديد الترخيص ذات الرسـو المقررة لمنح التراخيص، ويجدد الترخيص سنوياً 
تتضمف بياف مدى ، وتصدر مكاتب االعتماد لممستثمر وعمى مسئوليتيا شيادة اعتماد صالحة لمدة عاـ

استيفاء المشروع االستثماري كؿ شروطو أو بعضيا طبقًا لمقوانيف والموائح المنظمة إلصدار الموافقات 
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عمى أف تقـو بإرساؿ نسخة إلى الجية المختصة بالطريقة التي تبينيا الالئحة ، والتصاريح والتراخيص
. وال يعتد بالشيادات التي تقدـ بعد مضي عاـ مف تاريخ صدورىا. التنفيذية ليذا القانوف

وتكوف ىذه الشيادة مقبولة لدى الجية المختصة وممثميا بمركز خدمات المستثمريف وغيرىا مف الجيات 
، وال يحوؿ ذلؾ دوف إبداء الجية المختصة أو ممثميا اعتراضًا مسببًا عمى الشيادة المشار إلييا، اإلدارية

اعتبر ذلؾ ، وفي حالة انقضاء ىذه المدة دوف رد، في موعد غايتو عشرة أياـ عمؿ مف تاريخ تقديميا
وذلؾ عمى النحو المنصوص عميو في ، قبواًل لطمب المستثمر يصدر بو موافقة مف الرئيس التنفيذي لمييئة

. مف ىذا القانوف (25)المادة 
. وتعتبر ىذه الشيادة محررًا رسميًا في تطبيؽ أحكاـ قانوف العقوبات
يترتب عمى إصدار ىذه الشيادة عمى ، ومع عدـ اإلخالؿ بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب األحواؿ
استحقاؽ قيمة ، مف ىذا القانوف (25)خالؼ الحقيقة أو بالمخالفة لمقواعد المنصوص عمييا في المادة 

وشطب المكتب الصادرة عنو مف سجؿ القيد لدى الييئة مدة ال تجاوز ، التأميف وصرفيا لممستفيديف منيا
وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكوف الشطب نيائيًا مف ، ثالث سنوات بقرار مف مجمس إدارة الييئة

. السجؿ
 .وذلؾ كمو عمى النحو الذي تبينو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف

 
 23المادة 

لحساب الجيات التي تقدـ ، يؤدي المستثمر لمييئة جميع الرسـو وغيرىا مف المبالغ التي تفرضيا القوانيف
. خدمات االستثمار

ويصدر مجمس إدارة الييئة قرارًا بتحديد ، وتستحؽ الييئة مقاباًل لما تؤديو لممستثمريف مف خدمات فعمية
 .فئات ىذا المقابؿ والقواعد والشروط واإلجراءات المنظمة لتحصيمو

 
 24المادة 

تتولى الجيات ، مع عدـ اإلخالؿ بالمدد المقررة لمبت في الطمب المرفؽ بو شيادة مف أحد مكاتب االعتماد
والتأكد مف مدى ، المختصة فحص طمبات االستثمار التي تقدـ إلييا مف خالؿ مركز خدمات المستثمريف

ويجب البت فييا خالؿ مدة ال تجاوز ، توافر الشروط الالزمة لقبوليا عمى النحو المبيف في ىذا القانوف
، وفي حالة انقضاء ىذه المدة دوف قرار منيا، ستيف يومًا مف تاريخ تقديـ الطمب مستوفيًا جميع مستنداتو

اعتبر ذلؾ قبواًل لطمب المستثمر يصدر بو موافقة مف الرئيس التنفيذي لمييئة وذلؾ عمى النحو 
. مف ىذا القانوف (25)المنصوص عميو في المادة 
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بموجب ، يجب إخطار مقدـ الطمب بالقرار الصادر في طمبو سواء بالموافقة أو الرفض، وفي جميع األحواؿ
خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ انقضاء المدة المنصوص عمييا في الفقرة األولى ، خطاب مسجؿ بعمـ الوصوؿ

. مف ىذه المادة
 .مف ىذا القانوف (83)ولذوي الشأف التظمـ مف قرار الرفض أماـ المجنة المنصوص عمييا في المادة 

 
 25المادة 

مف ىذا  (24، 22)يتولى الرئيس التنفيذي لمييئة إصدار الموافقات المنصوص عمييا في المادتيف 
وذلؾ عمى النحو الذي تبينو الالئحة التنفيذية ليذا ، القانوف عمى النموذجيف المعديف ليذا الغرض

 .القانوف
 

 26المادة 
يجوز لمييئة ، في إطار خطة التنمية االقتصادية لمدولة أو ألغراض استكماؿ الخريطة االستثمارية

استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص الالزمة إلقامة النشاط عمى قطع األراضي المخصصة 
وفي ىذه الحالة تحصؿ قيمة الرسـو وغيرىا مف األعباء المالية ، لالستثمار قبؿ تخصيصيا لممستثمريف

المستحقة لحساب الجيات المختصة نظير ىذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص مف المستثمر عند 
ويتعيف عمى ىذه الجيات االلتزاـ بتيسير إجراءات منح تمؾ الموافقات أو ، إتماـ إجراءات تخصيص األرض

 .التصاريح أو التراخيص وفقًا لإلجراءات والمواعيد التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
 

 27المادة 
بمراعاة ، في جميع الجيات المختصة ذات الصمة، يمتـز العامموف القائموف عمى تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف

. األىداؼ والمبادئ واإلجراءات والمواعيد الواردة بو وبالئحتو التنفيذية
نجاز مصالحيـ المشروعة مف المؤشرات األساسية ، ويكوف تيسير اإلجراءات عمى المستثمريف وسرعة وا 

 .لقياس أداء ىؤالء العامميف وأحد سبؿ تحديد مسئوليتيـ الوظيفية
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 انفصم انخبَي
 َظبو االضتخًبر يف ادلُبطق االضتخًبريخ

 
 28المادة 

يجوز بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح مجمس إدارة الييئة وعرض الوزير المختص 
والوزير المعني إنشاء مناطؽ استثمارية متخصصة في مختمؼ مجاالت االستثمار بما فييا المناطؽ 

حداثياتيا، الموجيستية والزراعية والصناعية وطبيعة ، عمى أف يتضمف قرار إنشاء المنطقة موقعيا وا 
باإلضافة ، والمدة التي يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء المنطقة خالليا، األنشطة التي تزاوؿ فييا

. إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تمؾ األنشطة
وعمى المطور الذي يتولى أمر المنطقة االستثمارية اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إنشائيا وفقًا لمبرنامج 

ال اعتبر الترخيص كأف لـ يكف . الزمني لمتنفيذ المحدد بالترخيص وا 
ويجوز بقرار مف رئيس مجمس الوزراء أو مف يفوضو منح المرخص لو ميمة إضافية في ضوء المبررات 

. المقدمة منو بعد موافقة مجمس إدارة الييئة
، أحكاـ البابيف األوؿ والثاني مف ىذا القانوف، وتسري عمى المشروعات العاممة داخؿ المناطؽ االستثمارية
. وذلؾ فيما ال يتعارض مع طبيعة العمؿ بأحكاـ ىذا النظاـ

كما تسري عمييا القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباؾ الواردة بالقوانيف والموائح والقرارات 
. المنظمة لذلؾ

 .وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بناًء عمى عرض الوزير المختص
 

 29المادة 
يصدر بتشكيمو قرار مف الوزير المختص باالتفاؽ مع الوزير ، يكوف لكؿ منطقة استثمارية مجمس إدارة
. المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة

، ويختص مجمس إدارة المنطقة بوضع خطة عمؿ المنطقة والضوابط والمعايير الالزمة لممارسة النشاط
كما يختص بالموافقة عمى إقامة المشروعات االستثمارية داخؿ حدود ، واعتمادىا مف مجمس إدارة الييئة

، كما يمتـز مجمس اإلدارة بتقديـ تقارير ربع سنوية إلى الييئة وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية، المنطقة
. ويرسؿ محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة العتمادىا مف الييئة

دارتيا أو الترويج  ولمجمس إدارة المنطقة أف يرخص لشركات مف القطاع الخاص بتنمية تمؾ المناطؽ وا 
. لالستثمار بيا
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عمى أف يتـ تقديـ ىذا اإلفصاح ومراجعتو ، ويمتـز أعضاء مجمس اإلدارة باإلفصاح عف جميع أمواليـ
عمى أف ، سنويًا مف جية مستقمة لمتحقؽ مف عدـ وجود مخالفة أو تضارب فعمي أو محتمؿ لممصالح

 .يرفع بذلؾ تقرير إلى المجمس األعمى عف طريؽ الوزير المختص
 

 30المادة 
يكوف لممنطقة االستثمارية مكتب تنفيذي مف العامميف بالييئة يصدر بيـ قرار مف الرئيس التنفيذي لمييئة 

ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجمس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات ، باعتماد مف الوزير المختص
صدار تراخيص البناء لممشروعات داخؿ حدود المنطقة، والتصاريح والتراخيص الالزمة ومتابعة تنفيذىا . وا 

ويؤدي المستثمر لمييئة مقاباًل عف كؿ خدمة فعمية يقدميا المكتب التنفيذي بما ال يجاوز واحدًا في األلؼ 
وذلؾ عمى النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية ، مف التكاليؼ االستثمارية عف جميع الخدمات المقدمة

 .ليذا القانوف
 

 31المادة 
يختص رئيس مجمس إدارة المنطقة، فضال عما ىو منوط بو، بالترخيص لممشروعات داخؿ حدود المنطقة 

. االستثمارية بمزاولة نشاطيا
ويجب أف يتضمف الترخيص بيانا باألغراض التي منح مف أجميا ومدة سريانو، وال يجوز النزوؿ عف 

الترخيص كميا أو جزئيا إال بموافقة مجمس إدارة المنطقة االستثمارية، ويكوف رفض منح الترخيص أو عدـ 
الموافقة عمى النزوؿ عنو بقرار مسبب، ولصاحب الشأف أف يتظمـ منو إلى المجنة المنصوص عمييا 

. مف ىذا القانوف (83)بالمادة 
ويكتفي بيذا الترخيص عند التعامؿ مع أجيزة الدولة المختمفة لمحصوؿ عمى الخدمات والتيسيرات والمزايا 

واإلعفاءات لممشروع دوف حاجة لمقيد بالسجؿ الصناعي، ما لـ يطمب المستثمر غير ذلؾ، مع إخطار 
الجية المختصة بصورة مف الترخيص ألغراض الحصر، وال يجوز ألي جية إدارية أخرى اتخاذ أي 

. إجراءات داخؿ المناطؽ االستثمارية أو المشروعات العاممة داخميا إال بعد موافقة الييئة
وال يتمتع المرخص لو بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عمييا في ىذا القانوف إال في حدود 

. األغراض المبينة في الترخيص
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 انفصم انخبنج
 َظبو االضتخًبر يف ادلُبطق انتكُٕنٕجيخ

 
 32المادة 

لرئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح مجمس إدارة الييئة وبطمب مف الوزير المعني بشئوف االتصاالت 
وتكنولوجيات المعمومات، الترخيص بإنشاء مناطؽ تكنولوجية، في مجاؿ صناعة تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت، بما تشممو مف أنشطة صناعية وتصميـ وتطوير اإللكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة 

التعييد، وتطوير البرمجيات، والتعميـ التكنولوجي، وغيرىا مف األنشطة المرتبطة بيا أو المكممة ليا، وذلؾ 
. كمو وفقا لما تبينو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى عرض مشترؾ مف الوزير المختص 
. والوزير المعني بشئوف االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

وال تخضع جميع األدوات والميمات واآلالت الالزمة لمزاولة النشاط المرخص بو لممشروعات المتواجدة 
داخؿ المناطؽ التكنولوجية بجميع أنواعيا لمضرائب والرسـو الجمركية، وفقا لمشروط واإلجراءات التي 

. تبينيا الالئحة التنفيذية
 (11)وتتمتع المشروعات المقامة في المناطؽ التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عمييا في المادة 

. مف ىذا القانوف بحسب القطاع المقامة بو
ويكوف لكؿ منطقة مجمس إدارة يصدر بتشكيمو قرار مف الوزير المختص بشئوف االتصاالت وتكنولوجيا 

المعمومات باالتفاؽ مع الوزير المختص، ويختص مجمس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير الالزمة 
. لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة عمى إقامة المشروعات داخؿ حدود المنطقة

ويمتـز أعضاء مجمس اإلدارة باإلفصاح عف جميع أمواليـ، عمى أف يتـ تقديـ ىذا اإلفصاح ومراجعتو 
سنويا مف جية مستقمة لمتحقؽ مف عدـ وجود مخالفة أو تضارب فعمي أو محتمؿ لممصالح، عمى أف 

. يرفع بذلؾ تقرير إلى المجمس األعمى عف طريؽ الوزير المختص
وتسري عمى االستثمار بنظاـ المناطؽ التكنولوجية أحكاـ البابيف األوؿ والثاني مف ىذا القانوف فيما ال 

. يتعارض مع طبيعة العمؿ بيذا النظاـ
. وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف اشتراطات وضوابط العمؿ فييا وأسموب إدارتيا
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 انفصم انراثع
 َظبو االضتخًبر يف ادلُبطق احلرح

 
 33المادة 

. يكوف إنشاء المنطقة الحرة التي تشمؿ مدينة بأكمميا بقانوف
ولمجمس الوزراء بناء عمى عرض الوزير المختص بعد موافقة مجمس إدارة الييئة، إنشاء مناطؽ حرة 

عامة إلقامة المشروعات التي يرخص بيا، أيا كاف شكميا القانوني، تيدؼ باألساس إلى التصدير خارج 
. البالد، ويجب أف يتضمف القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعيا وحدودىا

ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجمس إدارة يصدر بتشكيمو وتعييف رئيسو قرار مف الرئيس التنفيذي 
لمييئة باعتماد مف الوزير المختص، ويقـو أعضاء مجمس اإلدارة باإلفصاح عف جميع أمواليـ، عمى أف 
يقدـ ويراجع ىذا اإلفصاح سنويا مف قبؿ جية مستقمة لمتحقؽ مف عدـ وجود مخالفة أو تضارب فعمي أو 

. محتمؿ لممصالح، عمى أف يرفع بذلؾ تقرير إلى المجمس األعمى عف طريؽ الوزير المختص
ويختص مجمس إدارة المنطقة الحرة العامة عمى األخص باقتراح الموائح والنظـ الالزمة إلدارة المنطقة 
الحرة، واعتمادىا مف مجمس إدارة الييئة، وتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف والئحتو التنفيذية والقرارات التي 

. تصدرىا الييئة
كما يجوز لمجمس الوزراء بناء عمى عرض الوزير المختص الموافقة عمى إنشاء مناطؽ حرة خاصة 
تقتصر كؿ منيا عمى مشروع أو أكثر في أنشطة مماثمة متى اقتضت طبيعتيا ذلؾ، وتنظـ الالئحة 
 .التنفيذية سائر أوضاع العمؿ بالمناطؽ الحرة الخاصة بما يضمف حسف قياميا بأعماليا وحوكمتيا

 
 34المادة 

 بالترخيص لمشروعات تكرير البتروؿ بالعمؿ 2010 لسنة 133مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ القانوف رقـ 
بنظاـ المناطؽ الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية لمشركات المرخص ليا بإقامة مشروعات بنظاـ 

المناطؽ الحرة القائمة وقت العمؿ بيذا القانوف، ال يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظاـ المناطؽ الحرة 
في مجاؿ تصنيع البتروؿ، وصناعات األسمدة، والحديد والصمب، وتصنيع وتسييؿ ونقؿ الغاز الطبيعي 
والصناعات كثيفة استخداـ الطاقة التي يصدر بتحديدىا قرار مف المجمس األعمى لمطاقة، وصناعات 
 .الخمور والمواد الكحولية، وصناعات األسمحة والذخائر والمتفجرات وغيرىا مما يرتبط باألمف القومي
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 35المادة 

مف ىذا القانوف، تخضع جميع المشروعات التي  (10)مع عدـ اإلخالؿ بنص الفقرة األولى مف المادة 
تستثمر بنظاـ المناطؽ الحرة لمرقابة الجمركية والضريبية وفقا لمقواعد التي يصدر بيا قرار مف مجمس 

 .إدارة الييئة بالتنسيؽ مع مصمحتي الجمارؾ والضرائب المصرية
 

ويمتـز مجمس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجيات التي يحددىا الوزير المعني بشئوف الصناعة بجميع 
البيانات المتعمقة بالمشروعات اإلنتاجية الصناعية التي تقاـ بالمناطؽ الحرة، ويكوف لموزير المختص 
باالتفاؽ مع الوزير المعني بشئوف الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات اإلنتاجية الصناعية 

. ألنشطتيا، وعمى األخص ما تمتـز بو ىذه المشروعات مف نسب تصديرية
 

 36المادة 
، وقانوف البنؾ المركزي 1992 لسنة 95مع مراعاة أحكاـ قانوف سوؽ رأس الماؿ الصادر بالقانوف رقـ 

 بتنظيـ 2009 لسنة 10، والقانوف رقـ 2003 لسنة 88والجياز المصرفي والنقد الصادر بالقانوف رقـ 
الرقابة عمى األسواؽ واألدوات المالية غير المصرفية، يختص مجمس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة 

النيائية عمى إقامة المشروعات داخؿ المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقيا 
. الجغرافي، ويختص رئيس مجمس إدارة المنطقة بالترخيص ليا بمزاولة نشاطيا

ويجب أف يتضمف الترخيص بيانا باألغراض التي منح مف أجميا ومدة سريانو ومقدار ونوع الضماف 
مف التكاليؼ االستثمارية وفقا لمنسب  (%2)المالي الذي يؤديو المرخص لو بما ال يجاوز اثناف بالمائة 

التي تبينيا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف، وال يجوز النزوؿ عف الترخيص كميا أو جزئيا، إال بموافقة 
. مجمس إدارة المنطقة

وال يتمتع المشروع المرخص لو باإلعفاءات أو المزايا المنصوص عمييا في ىذا القانوف إال في حدود 
األغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بيذا الترخيص عند التعامؿ مع أجيزة الدولة المختمفة، لمحصوؿ 
عمى الخدمات والتيسيرات والمزايا لممشروع، دوف حاجة لمقيد بالسجؿ الصناعي، ما لـ يتطمب المشروع 

 .ذلؾ، مع إخطار الجية المختصة بصورة مف ىذا الترخيص ألغراض الحصر واإلحصاء
 

 37المادة 
يكوف تخصيص العقارات الالزمة إلقامة المشروعات لمعمؿ بنظاـ المناطؽ الحرة العامة بنظاـ الترخيص 

. باالنتفاع وفقا لمقواعد واألحكاـ التي تبينيا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
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وعمى المستثمر التقدـ إلدارة المنطقة خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ إبالغو بالموافقة عمى إقامة مشروعو 
. الستالـ األرض لتنفيذ المشروع والتوقيع عمى عقد االنتفاع وسداد القيمة المقررة

وتسقط الموافقة عمى المشروع إذا لـ يقـ المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خالؿ تسعيف 
يوما مف تاريخ إخطاره باستالـ األرض وفقا لمشروط المتفؽ عمييا في عقد االنتفاع، ويجوز مد ىذه الفترة 

. لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدميا المستثمر أو مف يمثمو ويقدرىا مجمس إدارة المنطقة الحرة
 .وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف الضوابط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذه األحكاـ

 
 38المادة 

يمتـز المستثمر بتسميـ األرض المخصصة لو إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة 
الصادرة لو خالية مف اإلشغاالت، وفي حالة وجود مباف أو منشآت أو موجودات بالموقع يمتـز بإخالئيا 
عمى نفقتو الخاصة خالؿ المدة التي يحددىا مجمس إدارة المنطقة بما ال يجاوز ستة أشير مف تاريخ 

. إخطاره بذلؾ بخطاب مسجؿ بعمـ الوصوؿ
فإذا لـ يقـ باإلخالء خالؿ ىذه المدة، يصدر مجمس إدارة المنطقة قرارا باسترداد األرض بالطريؽ اإلداري 
نشاءات، وتقـو إدارة المنطقة والجمارؾ في حالة وجود موجودات بالموقع بجردىا  بما عمييا مف مباف وا 

وحصرىا وتسميميا إلى إدارة الجمارؾ لالحتفاظ بيا مؤقتا أو بيعيا وفقا ألحكاـ قانوف الجمارؾ بشأف 
يداع ثمنيا في حساب لدى الييئة لصالح المستثمر، بعد خصـ مستحقات الييئة ثـ  الميمؿ أو المتروؾ وا 

. الديوف الحكومية، وذلؾ عمى النحو الذي تبينو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
وتعتبر مستحقات الييئة في تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة مف الديوف الممتازة التالية لممصروفات القضائية 

 .ومستحقات الخزانة العامة
 

 39المادة 
مع مراعاة األحكاـ التي تقررىا القوانيف والموائح بشأف منع تداوؿ بعض البضائع والمواد، ال تخضع 

البضائع التي تصدرىا مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البالد أو تستوردىا مف خارج البالد لمزاولة 
نشاطيا لمقواعد الخاصة باالستيراد والتصدير وال لإلجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما ال 

. تخضع لمضرائب الجمركية والضريبة عمى القيمة المضافة وغيرىا مف الضرائب والرسـو
ويكوف تصدير مستمزمات اإلنتاج مف السوؽ المحمي إلى المشروعات اإلنتاجية بالمناطؽ الحرة وفقا 
لمقواعد التي يصدر بيا قرار مف الوزير المعني بشئوف التجارة الخارجية باالتفاؽ مع الوزير المختص 

. ووزير المالية
وفيما عدا سيارات الركوب، تعفى مف الضرائب الجمركية والضريبة عمى القيمة المضافة وغيرىا مف 

؛ جميع األدوات والميمات واآلالت ووسائؿ النقؿ الضرورية بجميع أنواعيا والالزمة  الضرائب والرسـو
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لمزاولة النشاط المرخص بو لممشروعات الموجودة داخؿ المناطؽ الحرة بجميع أنواعيا ولو اقتضت طبيعة 
عادتيا إلييا وذلؾ  مزاولة ىذا النشاط وضروراتيا خروجيا مؤقتا مف المنطقة الحرة إلى داخؿ البالد وا 

بالنسبة إلى األدوات والميمات واآلالت وفي الحاالت وبالضمانات والشروط واإلجراءات التي يصدر بيا قرار 
. مف مجمس الوزراء بناء عمى عرض الوزير المختص ووزير المالية

وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف إجراءات نقؿ البضائع وتأمينيا مف بدء تفريغيا حتى وصوليا إلى 
. المناطؽ الحرة وبالعكس

ولمييئة السماح بإدخاؿ البضائع والمواد واألجزاء والخامات المحمية واألجنبية، الممموكة لممشروع أو لمغير، 
عادتيا لداخؿ  مف داخؿ البالد إلى المنطقة الحرة مؤقتا إلصالحيا أو إلجراء عمميات صناعية عمييا وا 
البالد دوف خضوعيا لقواعد االستيراد المطبقة، وذلؾ عمى النحو الذي تبينو الالئحة التنفيذية ليذا 

. القانوف
 .وتحصؿ الضريبة الجمركية عمى قيمة اإلصالح وفقا ألحكاـ القوانيف الجمركية

 
 40المادة 

. يكوف االستيراد مف المناطؽ الحرة إلى داخؿ البالد طبقا لمقواعد العامة لالستيراد مف الخارج
واستثناء مف ذلؾ، يسمح بدخوؿ المواد والنفايات والمخمفات الناتجة عف أنشطة المشروعات العاممة 

بالمناطؽ الحرة إلى داخؿ البالد متى كاف دخوليا إلى البالد بغرض التخمص منيا أو إعادة تدويرىا، وذلؾ 
، عمى نفقة 1994 لسنة 4بالطرؽ والوسائؿ اآلمنة المقررة وفقا لقانوف البيئة الصادر بالقانوف رقـ 

. صاحب الشأف
. وتطبؽ أحكاـ قانوف البيئة المشار إليو في شأف حظر استيراد النفايات الخطرة مف الخارج

وتؤدي الضرائب الجمركية عمى البضائع التي تستورد مف المنطقة الحرة إلى السوؽ المحمي كما لو كانت 
. مستوردة مف خارج البالد

أما المنتجات المستوردة مف مشروعات المناطؽ الحرة والتي تشتمؿ عمى مكونات محمية وأخرى أجنبية، 
فيكوف وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة ليا ىو قيمة المكونات األجنبية بالسعر السائد وقت خروجيا مف 
المنطقة الحرة إلى داخؿ البالد، بشرط أال تزيد الضريبة الجمركية المستحقة عمى المكونات األجنبية عمى 

. الضريبة المستحقة عمى المنتج النيائي المستورد مف الخارج
وتتمثؿ المكونات األجنبية في األجزاء والمواد األجنبية المستوردة حسب حالتيا عند الدخوؿ إلى المنطقة 
الحرة دوف حساب تكاليؼ التشغيؿ بتمؾ المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعمؽ بحساب النولوف بمد 

 .المنشأ بالنسبة لممنتجات المصنعة فييا
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 41المادة 
ال تخضع المشروعات داخؿ المناطؽ الحرة واألرباح التي توزعيا ألحكاـ قوانيف الضرائب والرسـو السارية 

. في مصر
: ومع ذلؾ تخضع ىذه المشروعات لممعاممة اآلتية

: تخضع المشروعات في المناطؽ الحرة العامة- أوال 
بالنسبة لمشروعات التخزيف ( سيؼ)مف قيمة السمع عند الدخوؿ  (%2)لرسـ مقداره اثناف بالمائة - 1

بالنسبة لمشروعات التصنيع ( فوب)مف قيمة السمع عند الخروج  (%1)ولرسـ مقداره واحد بالمائة 
. المحددة الوجية (ترانزيت)والتجميع، وتعفى مف الرسـ تجارة البضائع العابرة 

مف إجمالي اإليرادات التي تحققيا بالنسبة لممشروعات التي ال  (%1)لرسـ مقداره واحد بالمائة - 2
يقتضي نشاطيا الرئيسي إدخاؿ سمع أو إخراجيا، وذلؾ مف واقع القوائـ المالية المعتمدة مف أحد 

 .المحاسبيف القانونييف
: تخضع المشروعات في المناطؽ الحرة الخاصة- ثانيا 

مف إجمالي اإليرادات التي تحققيا بالنسبة لمشروعات التصنيع  (%1)لرسـ مقداره واحد بالمائة - 1
مف إجمالي إيرادات ىذه المشروعات  (%2)والتجميع عند تصدير السمع إلى خارج البالد، واثناف بالمائة 

. المحددة الوجية (ترانزيت)عند دخوؿ السمع إلى البالد، وتعفى مف الرسـو تجارة البضائع العابرة 
مف إجمالي اإليرادات التي تحققيا؛ وذلؾ فيما يتعمؽ بغير ذلؾ مف  (%2)لرسـ مقداره اثناف بالمائة - 2

. المشروعات الواردة بالبند السابؽ
مف ىذه المادة إلى الييئة، وتوزع حصيمة الرسـو الواردة بالبند  (أوال)وتؤوؿ حصيمة الرسـو الواردة بالبند 

. مف ىذه المادة مناصفة بيف وزارة المالية والييئة (ثانيا)
وفي جميع األحواؿ تمتـز المشروعات المقامة في المناطؽ الحرة العامة والخاصة بأداء مقابؿ سنوي 

مف رأس الماؿ بحد أقصى مائة ألؼ جنيو  (%،001) (واحدا في األلؼ)لمخدمات لمييئة ال يجاوز مقداره 
وفقا لمنسب التي تبينيا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف، ويجوز أداء ما يعادؿ قيمتيا بالعممة التي يحددىا 

. الوزير المختص
كما تمتـز ىذه المشروعات بتقديـ القوائـ المالية معتمدة مف أحد المحاسبيف القانونييف إلى كؿ مف وزارتي 

 .المالية واالستثمار
 

 42المادة 
تعفى مشروعات النقؿ البحري التي تنشأ في المناطؽ الحرة مف الشروط الخاصة بجنسية مالؾ السفينة 

 بشأف تسجيؿ السفف التجارية، 1949 لسنة 84والعامميف عمييا المنصوص عمييا في القانوف رقـ 
. 1990 لسنة 8وقانوف التجارة البحرية الصادرة بالقانوف رقـ 
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 بإنشاء المؤسسة 1964 لسنة 12كما تستثنى السفف الممموكة ليذه المشروعات مف أحكاـ القانوف رقـ 
 .المصرية العامة لمنقؿ البحري

 
 43المادة 

يمتـز المستثمر بالتأميف الشامؿ عمى المباني واآلالت والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي تنشأ 
. مف مزاولة النشاط المرخص بو

ولمجمس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمف ضده، 
ويجب أف يكوف القرار مسببا ويعمف بو المستثمر أو مف يمثمو خالؿ أسبوع مف تاريخ صدوره بموجب 

. خطاب مسجؿ مصحوبا بعمـ الوصوؿ، ويجوز إلدارة المنطقة تقصير ىذا الميعاد لمضرورة
. وعمى المستثمر تنفيذ قرار اإلزالة عمى نفقتو وخالؿ الموعد الذي تحدده إدارة المنطقة

ويكوف لمجمس إدارة المنطقة في حالة امتناع المستثمر عف التنفيذ وقؼ نشاط المشروع أو إلغاؤه، بحسب 
 .جسامة المخالفة

 
 44المادة 

في جميع األحواؿ التي ترد فييا الرسائؿ مف الخارج ويفرج عنيا مف الجمارؾ برسـ المناطؽ الحرة، يتـ 
معاينتيا بواسطة لجنة ثالثية مف المنطقة والجمرؾ المختص وصاحب الشأف أو مف ينيبو داخؿ مقر 
المشروع، ويحرر بياف بتوقيعيـ موضحا بو نتيجة المعاينة بعد المطابقة عمى الفواتير أو بياف العبوة، 
وتسمـ الرسالة إلى صاحب الشأف وتصبح في عيدتو وتحت مسئوليتو الكاممة، وتمتـز مصمحة الجمارؾ 

بالغ إدارة المنطقة بيا . بتقدير قيمة ىذه الرسالة وا 
وعمى مدير جمرؾ المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحاالت النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في 

. (الصب)قائمة الشحف سواء في عدد الطرود أو محتوياتيا أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة 
ويصدر بتنظيـ المسئولية عف الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فييا، قرار مف 

. مجمس إدارة الييئة
 

 45المادة 
 بشأف التعييف في وظائؼ 1958 لسنة 113ال تخضع المشروعات في المناطؽ الحرة ألحكاـ القانوف رقـ 

. شركات المساىمة والمؤسسات العامة
وتطبؽ أحكاـ قانوف العمؿ عمى عالقات العمؿ والسالمة والصحة المينية بيذه المناطؽ، وتعد ىذه األحكاـ 

فيما تضمنتو مف حقوؽ لمعماؿ حدا أدنى لما يجوز االتفاؽ عميو في عقود العمؿ الفردية أو الجماعية، 
. التي تبـر مع العامميف في المشروعات المرخص ليا بالعمؿ في ىذه المناطؽ
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وتضع المشروعات في المناطؽ الحرة الئحة داخمية بنظاـ العمؿ بيا تكوف ممزمة ليا، وتقدميا لمرئيس 
التنفيذي لمييئة أو مف يفوضو لمتصديؽ عمييا، وتكوف ىذه الالئحة مكممة لعقود العمؿ الفردية أو 

. الجماعية
ولمرئيس التنفيذي لمييئة االعتراض عمى ما تضمنتو الالئحة الداخمية مف أحكاـ تخالؼ النظاـ العاـ أو إذا 

. تضمنت مزايا أقؿ مف المقررة في قانوف العمؿ
 عمى العامميف 1975 لسنة 79وتسري أحكاـ قانوف التأميف االجتماعي الصادر بالقانوف رقـ 

بالمشروعات التي تمارس نشاطيا في المناطؽ الحرة، وكذا قانوف التأميف عمى أصحاب األعماؿ ومف في 
. 1976 لسنة 108حكميـ الصادر بالقانوف رقـ 

 
 46المادة 

ال يجوز ألي شخص أف يزاوؿ مينة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابو بصفة دائمة إال بعد 
الحصوؿ عمى تصريح بذلؾ مف رئيس مجمس إدارة المنطقة طبقا لمشروط واألوضاع التي تبينيا الالئحة 

. التنفيذية ليذا القانوف وبعد سداد رسـ سنوي ال يجاوز خمسة آالؼ جنيو
ويعاقب بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تجاوز عشريف ألؼ جنيو كؿ مف يخالؼ حكـ الفقرة 

األولى مف ىذه المادة، وال ترفع الدعوى الجنائية في ىذه الحالة إال بإذف الوزير المختص، وفي جميع 
األحواؿ تحظر إقامة مشروعات تزاوؿ الميف الحرة واالستشارات في المناطؽ الحرة، ويكوف دخوؿ المناطؽ 

 .الحرة وفقا لمشروط التي يصدر بيا قرار مف مجمس إدارة الييئة
 

 47المادة 
مف ىذا القانوف  (11)تسري عمى االستثمار بنظاـ المناطؽ الحرة األىداؼ، والمبادئ، والضمانات، والمادة 

. فيما ال يتعارض مع طبيعة العمؿ بيذا النظاـ
ويجوز لممشروعات العاممة بيذا النظاـ التحوؿ لمعمؿ بنظاـ االستثمار الداخمي، وتحدد الالئحة التنفيذية 

ليذا القانوف شروط التحوؿ وضوابطو والمعاممة الجمركية لممعدات واآلالت وأجيزة اإلنتاج وخطوطو وقطاع 
. الغيار التي يقتضييا النشاط المرخص ليا بو

 
 
 



                          ضهطهت انًطتحذث فً انتشرٌؼبث انًصرٌت

 

 www.seoudi-law.com  يجًىػت ضؼىدي انقبَىٍَت                                                                                  

 

32 

 انفصم اخلبيص
 أحكبو تؤضيص انشركبد ٔادلُشآد ٔخديبد يب ثعد انتؤضيص

 
 48المادة 

مف ىذا القانوف، تمتـز الييئة بتقديـ خدمات التأسيس وما بعد التأسيس  (71)مع مراعاة حكـ المادة 
ومركز خدمات المستثمريف لمشركات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف وقانوف شركات المساىمة وشركات 

، وميكنتيا 1981 لسنة 159التوصية باألسيـ والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانوف رقـ 
وتوحيد إجراءاتيا، وتسري إجراءات التأسيس اإللكتروني دوف غيرىا فور تفعيميا بالييئة، وال تتقيد الييئة 

. في ذلؾ بأي إجراءات منصوص عمييا في القوانيف األخرى
جراءات تعديمو  وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف األحكاـ المنظمة لنشر النظاـ األساسي لمشركة وا 
وضوابط العمؿ بنظاـ التأسيس اإللكتروني والخدمات لمشركات والمنشآت الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، 
 .وقانوف شركات المساىمة وشركات التوصية باألسيـ والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليو

 
 49المادة 

يصدر بقرار مف الوزير المختص نموذج عقد لكؿ نوع مف أنواع الشركات ونظاميا األساسي بحسب 
. األحواؿ

ويسدد طالب التأسيس، دفعة واحدة، لمييئة جميع ما تفرضو التشريعات مف الرسـو المقررة وغيرىا مف 
المبالغ لمجيات التي تقدـ الخدمات المتصمة بالتأسيس وما بعد التأسيس، وتحصؿ الييئة ىذه الرسـو 

. لحساب تمؾ الجيات
وتستحؽ الييئة مقابال لما تؤديو لممستثمريف مف خدمات فعمية، ويصدر مجمس إدارة الييئة قرارا بتحديد 

 .فئات ىذا المقابؿ والقواعد والشروط واإلجراءات المنظمة لتحصيمو
 

 50المادة 
تمتـز الجيات المختصة بتوفيؽ أوضاعيا لتفعيؿ نظاـ الخدمات اإللكترونية لدى الييئة، وذلؾ بموافاتيا 

بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمؿ وقواعد البيانات لدى تمؾ الجيات بنظاـ الخدمات 
. اإللكترونية بالييئة وقاعدة بياناتيا، وذلؾ خالؿ تسعيف يوما مف تاريخ العمؿ بأحكاـ ىذا القانوف

كما تمتـز الجيات المختصة باالعتداد بالتوقيعات اإللكترونية والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائؿ 
التكنولوجية، وقبوؿ السداد اإللكتروني لجميع مدفوعاتيا، وذلؾ عمى النحو الذي تبينو الالئحة التنفيذية 

 .ليذا القانوف
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 51المادة 

تمتـز الييئة بالبت في طمب التأسيس خالؿ يـو عمؿ كامؿ عمى األكثر بعد تقديمو مستوفيا، وتكتسب 
الشركة الشخصية االعتبارية بمجرد قيدىا في السجؿ التجاري، ويصدر ليا شيادة بالتأسيس، يحدد 

. بياناتيا قرار مف الرئيس التنفيذي
وعمى جميع الجيات المختصة والبنوؾ والجيات ذات الصمة كافة االعتداد بيذه الشيادة كمستند رسمي 

. في تعامالتيا فور إصدارىا
وتمتـز الشركات التي يتـ تأسيسيا وفقا ألحكاـ ىذا القانوف بتقديـ شيادة تفيد إيداع األوراؽ المالية 

. لمشركة لدى شركة إيداع مركزي
وتقـو الييئة بوضع نظاـ يتيح إصدار شيادة لممشروع االستثماري، يصدر بتنظيميا قرار مف الرئيس 

. التنفيذي لمييئة
كما يكوف لكؿ منشأة أو شركة، أيا كاف شكميا القانوني، رقـ قومي موحد معتمد لجميع معامالت المستثمر 

. مع أجيزة وجيات الدولة المختمفة كافة فور تفعيمو
 .وذلؾ كمو وفقا لما تبينو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف

 
 52المادة 

عداد قوائميا المالية  يجوز تحديد رأسماؿ الشركات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف بأي عممة قابمة لمتحويؿ وا 
ونشرىا بيذه العممة بشرط أف يكوف االكتتاب في رأسماليا بذات العممة، وبالنسبة لشركات األمواؿ يتـ 
سداد النسبة المحددة مف رأس الماؿ المدفوع وفقا ألحكاـ قانوف شركات المساىمة وشركات التوصية 

. 1981 لسنة 159باألسيـ والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانوف رقـ 
كما يجوز تحويؿ مسمى رأسماؿ الشركات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف مف الجنيو المصري إلى أي عممة 

. قابمة لمتحويؿ، وفقا لسعر الصرؼ المعمف مف البنؾ المركزي في تاريخ التحويؿ
 .وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف الضوابط المنظمة في ىذا الشأف

 
 53المادة 

مف قانوف شركات المساىمة وشركات التوصية باألسيـ والشركات ذات  (45)استثناء مف أحكاـ المادة 
، يجوز تداوؿ حصص التأسيس واألسيـ 1981 لسنة 159المسئولية المحدودة الصادر بالقانوف رقـ 

لشركات األمواؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، خالؿ السنتيف الماليتيف األولييف لمشركة بموافقة الوزير 
 .المختص
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 54المادة 

تمتـز الييئة بإصدار القرارات التي تيسر عمى المستثمريف وتحقؽ سرعة تقديـ الخدمات ليـ في كؿ ما 
تختص بو مف إجراءات، ويكوف ليا في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ، ودوف التقيد بأي إجراءات منصوص عمييا في 

القوانيف األخرى، وضع الضوابط التي تكفؿ فصؿ تنظيـ إجراءات االستثمار عف الرقابة الالحقة عمى 
: الشركات، بما ال يخؿ بمبادئ الشفافية والحوكمة واإلدارة الرشيدة والمسئولية، وذلؾ مف خالؿ اآلتي

تيسير جميع اإلجراءات المتعمقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديؽ عمى - 1
محاضرىا، بما في ذلؾ استخداـ سبؿ التكنولوجيا الحديثة، بما ال يجاوز خمسة عشر يوما مف تاريخ 

. تقديميا مستوفاة
. االستعاضة عف الدفاتر والمستندات بوسائؿ إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجي- 2
جراءات التحقؽ - 3 تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس الماؿ ونظـ التقييـ المالي، وا 

مما إذا كانت القيـ المحددة ليا قد قدرت تقديرا صحيحا، وذلؾ دوف اإلخالؿ باالختصاص المقرر قانونا 
. لمييئة العامة لمرقابة المالية

 .وذلؾ كمو وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
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 انفصم انطبدش
 ختصيص انعقبراد انالزيخ إلقبيخ ادلشرٔعبد االضتخًبريخ

 
 55المادة 

لممستثمر الحؽ في الحصوؿ عمى العقارات الالزمة لمباشرة نشاطو أو التوسع فيو، أيا كانت نسبة 
مشاركتو أو مساىمتو في رأس الماؿ، وذلؾ مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في 

المناطؽ الجغرافية التي تنظميا قوانيف خاصة، وذلؾ إما مف خالؿ الجية صاحبة الوالية عمى العقارات 
وفقا لمقواعد المنصوص عمييا في قوانينيا ولوائحيا بعد اإلعالف عنيا، أو مف خالؿ الييئة وفقا ألحكاـ 

 .التصرؼ المنصوص عمييا في ىذا القانوف
 

 56المادة 
تمتـز الجيات اإلدارية صاحبة الوالية بعد التنسيؽ مع جميع الجيات المختصة والمركز الوطني لتخطيط 

استخدامات أراضي الدولة خالؿ تسعيف يوما مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف، بموافاة الييئة بخرائط تفصيمية 
محددا عمييا جميع العقارات الخاضعة لواليتيا والمتاحة لالستثمار، باإلضافة إلى قاعدة بيانات كاممة 

تتضمف الموقع والمساحة واالرتفاعات المقررة والسعر التقديري واألنشطة االستثمارية المالئمة لطبيعتيا 
وأسموب التصرؼ فييا، كما تمتـز ىذه الجيات بتحديث تمؾ البيانات دوريا كؿ ستة أشير أو كمما طمبت 

. الييئة ذلؾ
ويصدر رئيس الجميورية بعد موافقة مجمس الوزراء قرارا بنقؿ الممكية أو الوالية أو اإلشراؼ عمى بعض 
العقارات، مف الجيات اإلدارية صاحبة الوالية إلى الييئة متى استمـز تنفيذ الخطة االستثمارية ذلؾ، عمى 

 .أف تتولى الييئة التصرؼ فييا وفقا ألحكاـ ىذا القانوف
 

 57المادة 
يكوف التصرؼ لممستثمريف في العقارات الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو غيرىا مف األشخاص االعتبارية 

العامة بغرض االستثمار طبقا لألحكاـ والضوابط واإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانوف بمراعاة 
. الخطة االستثمارية لمدولة، وحجـ المشروع االستثماري وطبيعة نشاطو، وقيمة األمواؿ المستثمرة فيو

 لسنة 89وال تسري عمى ىذا التصرؼ أحكاـ قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات الصادر بالقانوف رقـ 
. ، إال فيما لـ يرد في شأنو نص خاص في ىذا القانوف وبما ال يتعارض مع أحكامو1998

وعمى المستثمر االلتزاـ بالجدوؿ الزمني المقدـ منو لتنفيذ المشروع االستثماري المعتمد مف الجية 
. المختصة، ما دامت تمؾ الجية قد أوفت بالتزاماتيا تجاه المستثمر
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وال يجوز لممستثمر إدخاؿ تعديالت عمى المشروع االستثماري بتعديؿ غرضو أو توسعتو أو زيادة حجمو أو 
غير ذلؾ مف تعديالت إال بعد موافقة الجية المختصة كتابة عمى ذلؾ سواء كاف ذلؾ مباشرة أو مف خالؿ 

 .ممثميا بمركز خدمات المستثمريف
 

 58المادة 
مف ىذا القانوف، يجوز التصرؼ في العقارات الالزمة لممشروعات  (37)مع مراعاة حكـ المادة 

البيع، اإليجار، اإليجار المنتيي بالتممؾ، : االستثمارية وفقا ألحكاـ ىذا القانوف بإحدى الصور اآلتية
. الترخيص باالنتفاع

. ويكوف ذلؾ إما بناء عمى طمب المستثمر، أو دعوة أو إعالف مف الييئة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف
ويجوز لمجيات اإلدارية صاحبة الوالية عمى العقارات أف تشترؾ في المشروعات االستثمارية بتمؾ العقارات 
كحصة عينية أو بالمشاركة في األحواؿ التي يصدر بيا قرار مف مجمس الوزراء، وتبيف الالئحة التنفيذية 

جراءات وكيفية اشتراؾ تمؾ الجيات بالعقارات في المشروع االستثماري  .ليذا القانوف أوضاع وا 
 

 59المادة 
في األحواؿ التي يطمب فييا المستثمر توفير عقارات مف أمالؾ الدولة الخاصة إلقامة مشروع استثماري، 

. يتعيف أف يبيف في طمبو الغرض والمساحة والمكاف الذي يرغب في إقامة المشروع عميو
وتتولى الييئة عرض العقارات المتوفرة لدييا أو لدى الجيات اإلدارية صاحبة الوالية التي تالئـ النشاط 
االستثماري لطالب االستثمار وبياف طبيعة العقار، واالشتراطات المتعمقة بيا، وبياف ما إذا كانت مزودة 

 .بالمرافؽ وصور التصرؼ فييا، ومقابؿ ذلؾ، وغيرىا مف االشتراطات والبيانات الالزمة
 

 60المادة 
في المناطؽ التي يصدر بتحديدىا قرار مف ، يجوز ألغراض التنمية دوف غيرىا وطبقًا لمخريطة االستثمارية

التصرؼ دوف مقابؿ في العقارات الممموكة لمدولة ممكية ، رئيس الجميورية بعد موافقة مجمس الوزراء
، خاصة لممستثمريف الذيف تتوافر فييـ الشروط الفنية والمالية التي يتـ تحديدىا بقرار مف مجمس الوزراء

. مف ىذا القانوف (58)ويسري ذلؾ عمى صور التصرؼ المنصوص عمييا في المادة 
يجب عمى المستثمر تقديـ ضماف نقدي أو ما يقـو ، وفي جميع أحواؿ التصرؼ في العقارات دوف مقابؿ

، مف قيمة التكاليؼ االستثمارية لممشروع (%5)مقامو إلى جية التصرؼ بما ال يزيد عمى خمسة بالمائة 
عمى أف يسترد ذلؾ الضماف بعد ، وذلؾ وفقًا لممعايير والضوابط التي تبينيا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف

أو بدء مزاولة النشاط ، مرور ثالث سنوات عمى بدء اإلنتاج الفعمي لممشروعات ذات الطبيعة اإلنتاجية
 .شريطة التزاـ المستثمر بشروط التصرؼ، لغير ذلؾ مف المشروعات
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 61المادة 

يكوف الترخيص مدة ، في الحاالت التي يكوف فييا التصرؼ في العقارات بنظاـ الترخيص باالنتفاع بمقابؿ
، بالشروط المتفؽ عمييا ما داـ المشروع مستمرًا في نشاطو، ال تزيد عمى خمسيف عامًا قابمة لمتجديد

. ودوف أف يخؿ ذلؾ بحؽ الجية صاحبة الوالية في تعديؿ قيمة مقابؿ االنتفاع عند التجديد
ويكوف الترخيص لممستثمريف الذيف تتوفر فييـ الشروط الفنية والمالية التي تحددىا الييئة بالتنسيؽ مع 

. الجية اإلدارية صاحبة الوالية
 .وتسري ذات األحكاـ السابقة عمى أحواؿ التصرؼ بالتأجير

 
 62المادة 

يجوز لكؿ مستثمر ألغراض إقامة المشروعات ، في الحاالت التي يكوف التصرؼ في العقارات بالبيع
بشرط أف تتوفر فيو الشروط الفنية والمالية التي ، االستثمارية أو توسيعيا أف يقدـ طمبًا بالتعاقد عمييا

. تحددىا الييئة بالتنسيؽ مع الجية اإلدارية صاحبة الوالية
وال تنتقؿ ممكية العقارات إلى المستثمر في ىذه الحاالت إال بعد سداد كامؿ الثمف وبدء اإلنتاج الفعمي 

أو بدء مزاولة ، لممشروعات ذات الطبيعة اإلنتاجية أو االنتياء مف تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية
. ويجب أف يتضمف العقد المبـر مع المستثمر نصًا بذلؾ، النشاط لغير ذلؾ

االتفاؽ عمى تأجيؿ ، ويجوز لمييئة بناًء عمى طمب المستثمر بعد موافقة الجية اإلدارية صاحبة الوالية
ويحدد العقد ، سداد كامؿ الثمف أو بعضو أو غير ذلؾ مف التيسيرات إلى ما بعد التشغيؿ الفعمي لممشروع

جراءات . ما يمـز لذلؾ مف ضمانات وا 
 .وتسري ذات األحكاـ السابقة عمى نظاـ اإليجار المنتيي بالتممؾ

 
 63المادة 

عند تزاحـ طمبات المستثمريف في التعامؿ عمى العقارات الالزمة إلقامة مشروعات استثمارية سواء بنظاـ 
تكوف المفاضمة بيف مف استوفى ، البيع أو التأجير أو التأجير المنتيي بالتممؾ أو الترخيص باالنتفاع

منيـ الشروط الفنية والمالية الالزمة لالستثمار بنظاـ النقاط وفقًا ألسس مفاضمة مف بينيا قيمة العرض 
. المقدـ مف المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية األخرى

ذا تعذرت المفاضمة بيف المتزاحميف بنظاـ النقاط جاز إجراؤىا وفقًا ألعمى سعر يقدـ منيـ . وا 
وضوابط إجراء تمؾ المفاضمة واألسس التي تتـ بناًء ، وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف أحواؿ التزاحـ

 .عمييا
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 64المادة 

يكوف تقدير ثمف البيع أو القيمة اإليجارية أو مقابؿ االنتفاع عف طريؽ ، في تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ
، المجنة العميا لتثميف أراضي الدولة بوزارة الزراعة، الييئة العامة لمخدمات الحكومية: إحدى الجيات اآلتية

وذلؾ ، الييئة العامة لمتنمية الصناعية، الييئة العامة لمتنمية السياحية، ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
. وفقًا لطبيعة النشاط المستيدؼ إقامتو

نياء عممية التقدير خالؿ ، وتمتـز جية التقدير بضـ ممثميف مف ذوي الخبرة في عضوية لجاف التقدير وا 
. مدة ال تجاوز ثالثيف يومًا مف تاريخ تقديـ طمب التقدير إلييا

ومدة ، وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف المعايير والضوابط واإلجراءات الالزمة لمباشرة عممية التقدير
. واألتعاب التي يتـ سدادىا لجية التسعير مف الجية صاحبة الوالية عند إتماـ التخصيص، صالحيتو

 
 65المادة 

تشكؿ بقرار مف الرئيس التنفيذي لمييئة وباعتماد مف الوزير المختص لجنة أو أكثر تضـ عناصر فنية 
لمبت في طمبات التصرؼ ، ومالية وقانونية تتناسب وظائفيـ وخبراتيـ مع أىمية وطبيعة موضوع التعاقد

في العقارات لممستثمريف في األحواؿ المختمفة وفقًا ألحكاـ ىذا الفصؿ خالؿ مدة ال تجاوز ثالثيف يومًا مف 
تاريخ ورود الرأي الفني في طمب المستثمر مف جية الوالية والذي يجب أف تقدمو جية الوالية خالؿ 

. وتخطر الييئة مقدـ الطمب بيذا القرار، وتعتمد قراراتيا منو، أسبوع مف تاريخ ورود الطمب
وكيفية اإلخطار وطرؽ سداد ، وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف إجراءات عمؿ المجاف المشار إلييا

وأيمولة المستحقات إلى الجيات المختصة ، الثمف أو القيمة اإليجارية أو مقابؿ االنتفاع بحسب األحواؿ
كما تبيف الالئحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كؿ حالة وفؽ نماذج العقود المعتمدة ، كاممة

 .مف مجمس إدارة الييئة بعد مراجعتيا مف مجمس الدولة
 

 66المادة 
في جميع األحواؿ التي يتـ فييا التصرؼ في العقارات الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لألشخاص 

يتعيف عمى المشروع االستثماري االلتزاـ بالغرض الذي تـ التصرؼ في العقار عمى ، االعتبارية العامة
في ، وال يجوز تغيير ىذا الغرض إال بعد الموافقة الكتابية مف الجية اإلدارية صاحبة الوالية، أساسو

األحواؿ التي تسمح فييا طبيعة العقار وموقعو بيذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التي تبيف الالئحة 
. التنفيذية معايير تحديد قيمتيا

ال اعتبر عدـ  وتمتـز ىذه الجية بالرد عمى طمب تغيير الغرض خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ تقديمو إلييا وا 
. الرد رفضًا لمطمب
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. مف ىذا القانوف (83)ويحؽ لممستثمر التظمـ مف ىذا القرار أماـ المجنة المنصوص عمييا بالمادة 
 .ال يقبؿ طمب تغيير الغرض قبؿ انقضاء عاـ مف تاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط، وفي جميع األحواؿ

 
 67المادة 

بناًء عمى ما يقدـ إلييا مف تقارير المتابعة التي يعدىا موظفو ، يكوف لمجية اإلدارية صاحبة الوالية
الجيات اإلدارية صاحبة الوالية بشأف متابعة مراحؿ تنفيذ البرنامج الزمني إلقامة منشآت المشروع 

فسخ عقد البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتيي بالتممؾ أو ، وبعد موافقة مجمس إدارة الييئة، االستثماري
: الترخيص باالنتفاع وسحب العقارات في أحد األحواؿ اآلتية

. االمتناع عف استالـ العقار مدة تسعيف يومًا مف تاريخ إخطاره باالستالـ- 1
عدـ البدء في تنفيذ المشروع خالؿ تسعيف يومًا مف تاريخ استالمو العقار خاليًا مف الموانع والعوائؽ - 2

. بغير عذر مقبوؿ واستمرار تقاعسو بعد إنذاره كتابة مدة مماثمة
. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده- 3
تغيير غرض استخداـ العقار الذي خصص لو أو القياـ برىنو أو ترتيب أي حؽ عيني عميو بغير - 4

الموافقة الكتابية المسبقة مف الجية اإلدارية صاحبة الوالية أو قبؿ انتقاؿ الممكية إليو وفقًا ألحكاـ ىذا 
. القانوف

وعدـ ، في أي مرحمة مف مراحؿ المشروع، مخالفة شروط العقد أو الترخيص باالنتفاع مخالفة جوىرية- 5
. إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلؾ

جراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت  وتبيف الالئحة التنفيذية المخالفات الجوىرية المشار إلييا وا 
. امتناع المستثمر أو تقاعسو عف إتماـ تنفيذ المشروع ويجوز في ىذه الحالة إعادة التصرؼ في العقار
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 انجبة انراثع
 اجلٓبد انقبئًخ عهى شئٌٕ االضتخًبر

 
 انفصم األٔل

 اجملهص األعهى نالضتخًبر
 

 68المادة 
يختص فضاًل عما ىو مقرر لو في ىذا القانوف ، ينشأ مجمس أعمى لالستثمار برئاسة رئيس الجميورية

: باآلتي
. اتخاذ كؿ ما يمـز لتييئة مناخ أفضؿ لالستثمار والتوجيو بما يتطمبو ذلؾ- 1
. وضع اإلطار العاـ لإلصالح التشريعي واإلداري لبيئة االستثمار- 2
بما يتفؽ ، إقرار السياسات والخطة االستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات االستثمار المستيدفة- 3

. مع السياسة العامة لمدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ونظـ االستثمار المطبقة
وتطور العمؿ بالمشروعات االقتصادية ، متابعة تنفيذ أجيزة الدولة لمخطط والبرامج المتعمقة باالستثمار- 4

. وموقؼ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، الكبرى
متابعة تحديث الخريطة االستثمارية وتنفيذىا عمى مستوى القطاعات المتخصصة والمناطؽ الجغرافية - 5

. في إطار خطة التنمية االقتصادية لمدولة، المختمفة
. استعراض الفرص االستثمارية المتاحة في كؿ قطاع وبحث محاور المشاكؿ المتعمقة بيا- 6
. متابعة تطور تصنيؼ مصر وترتيبيا في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة باالستثمار- 7
. متابعة آليات تسوية منازعات االستثمار وموقؼ قضايا التحكيـ الدولي- 8
زالة عقبات تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف- 9 . دراسة ووضع حموؿ لمعوقات االستثمار وا 

تفعيؿ المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والييئات العامة واألجيزة الحكومية المختصة - 10
. وتحقيؽ التناغـ في أدائيا، باالستثمار

. حؿ الخالفات والتشابكات التي قد تثور بيف أجيزة الدولة في مجاؿ االستثمار- 11
. وبنظاـ العمؿ بو قرار مف رئيس الجميورية، ويصدر بتشكيؿ ىذا المجمس

. وتمتـز جميع أجيزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عف المجمس
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 انفصم انخبَي
 اذليئخ انعبيخ نالضتخًبر ٔادلُبطق احلرح

 
 69المادة 

ليا شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير ، ىيئة عامة اقتصادية، الييئة العامة لالستثمار والمناطؽ الحرة
دارة شئونو والترويج لو، وتقـو عمى تنظيـ االستثمار في البالد وتشجيعو، المختص عمى النحو ، وتنمية وا 

. الذي يحقؽ خطة التنمية االقتصادية لمدولة
ويجوز ليا إنشاء فروع أو مكاتب ليا داخؿ جميورية مصر ، ويكوف مقر الييئة الرئيس محافظة القاىرة

 .العربية أو خارجيا بقرار مف مجمس اإلدارة ضمف بعثات التمثيؿ التجاري
 

 70المادة 
 95 والقانوف رقـ 1992 لسنة 95مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ قانوف سوؽ رأس الماؿ الصادر بالقانوف رقـ 

 2001 لسنة 148 في شأف التأجير التمويمي وقانوف التمويؿ العقاري الصادر بالقانوف رقـ 1995لسنة 
 10 والقانوف رقـ 2003 لسنة 88وقانوف البنؾ المركزي والجياز المصرفي والنقد الصادر بالقانوف رقـ 

تكوف الييئة ىي الجية ،  بتنظيـ الرقابة عمى األسواؽ واألدوات المالية غير المصرفية2009لسنة 
اإلدارية المختصة دوف غيرىا بتطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف وقانوف شركات المساىمة وشركات التوصية 

 1981 لسنة 159باألسيـ والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانوف رقـ 
ولمييئة في سبيؿ إنجاز مياميا ، وال تتقيد الييئة في المسائؿ المالية واإلدارية بالنظـ والقواعد الحكومية

 لسنة 63وذلؾ دوف اإلخالؿ بأحكاـ القانوف رقـ ، االستعانة بأفضؿ الكفاءات والخبرات المحمية والعالمية
ويصدر بتنظيـ ىذه المسائؿ قرار مف ،  بشأف الحد األقصى لدخوؿ العامميف بأجر لدى أجيزة الدولة2014

. مجمس إدارة الييئة
جراء التصرفات واألعماؿ ويجوز تخصيص عقارات مف ، ويكوف لمييئة في سبيؿ تحقيؽ أغراضيا التعاقد وا 

 .أمالؾ الدولة الخاصة أو إعادة تخصيصيا لمييئة بغرض استخداميا في شئونيا اإلدارية
 

 71المادة 
مباشرة االختصاصات ، فضاًل عما ىو منصوص عميو في ىذا القانوف، لمييئة في سبيؿ تحقيؽ أغراضيا

: اآلتية
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إعداد مشروع الخطة االستثمارية بالتنسيؽ والتعاوف مع جميع أجيزة الدولة المختصة تتضمف نوعية - 1
والعقارات الممموكة لمدولة أو لألشخاص االعتبارية ، ومناطقو الجغرافية وقطاعاتو، االستثمار ونظامو

. ونظاـ التصرؼ فييا وطريقتو بحسب نوع النظاـ االستثماري، العامة األخرى المعدة لالستثمار
وضع الخطط والدراسات والنظـ الكفيمة بجذب وتشجيع رءوس األمواؿ الوطنية واألجنبية لالستثمار في - 2

واتخاذ ، مختمؼ المجاالت وفؽ الخطة االستثمارية لمدولة
. اإلجراءات الالزمة لذلؾ

إعداد قاعدة بيانات وخريطة لمفرص االستثمارية المتاحة والمشروعات واألنشطة االستثمارية - 3
. وتوفير ىذه المعمومات والبيانات لممستثمريف، ومتابعة تحديثيا، المستيدفة

. إصدار الشيادة الالزمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عمييا في ىذا القانوف- 4
وضع خطة لمترويج لالستثمار واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لذلؾ بجميع الوسائؿ ونشرىا في - 5

. الداخؿ والخارج
توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئوف االستثمار بالتنسيؽ مع الجيات المختصة وتوفيرىا - 6

. لالستخداـ مف خالؿ الشبكة الدولية لممعمومات وغيرىا مف الوسائؿ
. وضع نظاـ إلدارة المناطؽ الحرة واالستثمارية بما يخدـ االقتصاد القومي- 7
. دراسة التشريعات المتعمقة باالستثمار واقتراح ما يمـز في شأنيا ومراجعتيا بشكؿ دوري- 8
إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمؿ والمعارض المتصمة بشئوف االستثمار وتنظيميا - 9

. داخميًا وخارجياً 
. التعاوف مع المؤسسات والمنظمات الدولية واألجنبية العاممة في مجاؿ االستثمار والترويج لو- 10
وذلؾ وفقًا لمقواعد واإلجراءات ، إجراء الرقابة والتفتيش عمى الشركات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف- 11

 .التي تبينيا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف والقوانيف األخرى
 

 72المادة 
أف تعيد ، يجوز لمييئة ألغراض تنفيذ خطتيا في مجاؿ الترويج لفرص االستثمار المتاحة داخميًا وخارجياً 

دوف التقيد بأحكاـ قانوف تنظيـ ، بيذه الميمة إلى شركات متخصصة يتـ التعاقد معيا ليذا الغرض
وذلؾ وفقًا لمقواعد التي تبينيا الالئحة ، 1998 لسنة 89المناقصات والمزايدات الصادر بالقانوف رقـ 

 .التنفيذية ليذا القانوف
 

 73المادة 
يشكؿ بقرار مف رئيس ، يتولى وضع السياسة العامة ليا واإلشراؼ عمى تنفيذىا، يكوف لمييئة مجمس إدارة

: عمى النحو اآلتي، مجمس الوزراء
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. الوزير المختص رئيساً - 1
. الرئيس التنفيذي لمييئة- 2
. نواب الرئيس التنفيذي لمييئة- 3
. ثالثة مف ممثمي الجيات واألجيزة ذات الصمة- 4
. اثناف مف ذوي الخبرة أحدىما في مجاؿ االستثمار بالقطاع الخاص والثاني في مجاؿ القانوف- 5

. وتكوف مدة العضوية ثالث سنوات قابمة لمتجديد
، وال يكوف انعقاده صحيحًا إال بحضور ثمثي األعضاء عمى األقؿ، ويجتمع المجمس مرة عمى األقؿ شيرياً 

ولرئيسو دعوة مف يراه مف الخبراء ، ولو أف يشكؿ مف بيف أعضائو لجنة أو أكثر يعيد إلييا بميمة محددة
. لحضور االجتماعات كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ

وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي ، وتصدر قرارات المجمس بأغمبية الحاضريف مف األعضاء
. منو الرئيس وتنظـ الالئحة التنفيذية ليذا القانوف نظاـ عمؿ المجمس

عمى أف يتـ تقديـ ومراجعة ىذا اإلفصاح سنويًا ، ويقـو أعضاء مجمس اإلدارة باإلفصاح عف جميع أمواليـ
عمى أف يرفع ، مف قبؿ جية مستقمة لمتحقؽ مف عدـ وجود مخالفة أو تضارب فعمي أو محتمؿ لممصالح

 .ىذا التقرير إلى المجمس األعمى عف طريؽ الوزير المختص
 

 74المادة 
وعميو أف يتخذ ما يراه الزمًا مف قرارات ، مجمس إدارة الييئة ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئونيا

ويتولى عمى ، لتحقيؽ األغراض التي أنشئت الييئة مف أجميا طبقًا ألحكاـ ىذا القانوف والئحتو التنفيذية
: األخص ما يمي

. وضع خطط نشاط الييئة وبرامجيا في إطار السياسة االستثمارية لمدولة- 1
. ومتابعة تنفيذىا، وضع آليات تفعيؿ منظومة مركز خدمات المستثمريف- 2
. تحديد مقابؿ الخدمات التي تقدميا الييئة- 3
ووضع ، إقرار الموائح الداخمية والقرارات التنفيذية المتعمقة بالشئوف المالية واإلدارية والفنية لمييئة- 4

. ىيكميا التنظيمي
. إقرار مشروع الموازنة السنوية لمييئة وحساباتيا الختامية- 5
عمى أف ، وضع ضوابط تشكيؿ واختصاصات ونظـ عمؿ مجالس إدارات المناطؽ الحرة واالستثمارية- 6

. يصدر بالتشكيؿ واالختصاصات قرار مف الرئيس التنفيذي لمييئة
دارتيا- 7 ، إقرار الموائح والنظـ واعتماد النماذج الالزمة إلقامة المناطؽ الحرة واالستثمارية وتنميتيا وا 

والمدد الالزمة لسقوط ، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا ألنظمة االستثمار المختمفة
. الموافقات الصادرة بشأنيا
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نشاءات وما بداخميا - 8 اعتماد شروط منح التراخيص وشغؿ العقارات واستردادىا بما عمييا مف مباف وا 
. وعمى األخص ما يتعمؽ بالمناطؽ االستثمارية وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف

، اعتماد ضوابط قواعد دخوؿ البضائع وخروجيا وأحكاـ قيدىا ومقابؿ شغؿ األماكف التي تودع بيا- 9
، وفحص المستندات والمراجعة والنظاـ الخاص برقابة المناطؽ الحرة وحراستيا وتحصيؿ الرسـو المستحقة

. وذلؾ بالتنسيؽ مع مصمحة الجمارؾ
الموافقة عمى إنشاء فروع ومكاتب لمييئة لتفعيؿ مركز خدمات المستثمريف المنصوص عميو في ىذا - 10

. القانوف وتقديـ خدمات االستثمار
. وضع نظاـ لميكنة خدمات االستثمار التي تقدـ مف خالؿ الييئة- 11
وضع النظـ والقواعد التي تكفؿ تطبيؽ مبادئ الحوكمة وأعماؿ قواعد التفتيش والرقابة الالحقة عمى - 12

. الشركات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلؾ عمى النحو الذي تبينو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف
وضع نظاـ يكفؿ توفير اإلحصاءات والبيانات والمعمومات الالزمة لمزاولة المشروع االستثماري - 13

وذلؾ دوف اإلخالؿ باعتبارات األمف القومي أو الحؽ في الخصوصية وسرية المعمومات أو ، لنشاطو
 .ويجب عمى جميع الجيات المختصة إمداد الييئة بما يتطمبو وضع ىذا النظاـ، بحماية حقوؽ الغير

 
 75المادة 

: تتكوف موارد الييئة مما يأتي
. االعتمادات المالية التي تخصصيا ليا الدولة- 1
. الرسـو ومقابؿ الخدمات التي تحصميا الييئة عدا تمؾ التي تحصميا لحساب الجيات األخرى- 2
اليبات والمنح والقروض المحمية والخارجية التي يوافؽ عمييا مجمس إدارة الييئة طبقًا لمقواعد - 3

. المقررة في ىذا الشأف
. مقابؿ شغؿ العقارات الممموكة أو المخصصة لمييئة- 4
 .أي موارد أخرى يصدر بيا قرار مف مجمس إدارة الييئة بعد موافقة مجمس الوزراء- 5
 

 76المادة 
وتبدأ السنة المالية لمييئة مع ، يكوف لمييئة موازنة مستقمة تعد عمى نمط موازنات الييئات االقتصادية

وتخضع حساباتيا وأرصدتيا ، السنة المالية لمدولة وتنتيي بانتيائيا
وأمواليا لرقابة الجياز المركزي لممحاسبات وتودع جميع موارد الييئة في حساب خاص تحت حساب 

، ويرحؿ فائض الموازنة مف سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، الخزانة الموحد بالبنؾ المركزي المصري
 .ويصرؼ مف الحساب بقرار مف مجمس إدارة الييئة

 



                          بشأٌ إصذار قبَىٌ االضتثًبر2017 نطُت 72قبَىٌ رقى   

 www.seoudi-law.com 45  يجًىػت ضؼىدي انقبَىٍَت                                                                                  

 77المادة 
يصدر بتعييف الرئيس التنفيذي لمييئة ونوابو وتحديد معاممتيـ المالية قرار مف رئيس مجمس الوزراء بناًء 

وال يجوز أف يزيد عدد ، وذلؾ لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد لمدة واحدة، عمى عرض الوزير المختص
وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذي بقرار مف الوزير ، نواب رئيس الييئة عمى خمسة نواب

. المختص
كما يتولى تصريؼ شئونيا وتنفيذ قرارات ، ويتولى الرئيس التنفيذي لمييئة تمثيميا أماـ القضاء والغير

ولو في سبيؿ ذلؾ اتخاذ ما يمـز لتيسير إجراءات الخدمات التي تقدميا الييئة ، مجمس إدارتيا
. وكذا اتخاذ ما يمـز لتفعيؿ نظاـ الرقابة والشفافية والحوكمة واإلدارة الرشيدة، لممستثمريف

ويجوز لمرئيس التنفيذي تفويض أحد نوابو في بعض اختصاصاتو دوف أف يتضمف التفويض تمثيؿ الييئة 
. أماـ القضاء أو الغير

 .وتبيف الالئحة التنفيذية االختصاصات والمياـ األخرى لمرئيس التنفيذي
 

 78المادة 
ستراتيجية مستدامة لمييئة كؿ خمس سنوات، عمى الرئيس التنفيذي إعداد خطة سنوية وتقرير نصؼ ، وا 

سنوي يتضمف بيانًا بنتائج أعماليا وما أنجزتو في سبيؿ تيسير 
. لمعرض عمى مجمس إدارة الييئة، إجراءات االستثمار والترويج لو

ويقدـ الوزير المختص إلى كؿ مف المجمس األعمى ومجمس الوزراء الخطة السنوية لمييئة والتقرير 
في ضوء خطة الييئة السنوية أو إستراتيجيتيا الخمسية وما أنجزتو ، وما يتضمنو مف نتائج، المشار إليو

وما تقترحو الوزارة المختصة ، في مجاؿ تيسير إجراءات االستثمار والترويج لو وأبرز معوقات االستثمار
جراءات وتعديالت تشريعية لتحسيف مناخ االستثمار في الدولة . مف سياسات وا 

ويجوز لمرئيس التنفيذي عند الضرورة وبعد موافقة مجمس إدارة الييئة الموافقة عمى استكماؿ أو تطوير 
عمى أف تئوؿ إلييا قيمة ما أنفقتو ، مقومات البنية األساسية لممناطؽ الحرة العامة غير الممموكة لمييئة

خصمًا مف مقابؿ االنتفاع الذي يحصؿ مف المشروعات المقامة بتمؾ المناطؽ لصالح الجية مالكة 
. األرض

وأسس تحديد قيمة ما ، وتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف ضوابط االستكماؿ أو التطوير المشار إلييما
 .تـ إنفاقو وطرؽ استرداده

 
 79المادة 

تقـو الييئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد مف الحوافز المنصوص عمييا في ىذا القانوف في 
 وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو تقرير تنشره عمى موقعيا اإللكتروني يتضمف طبيعة النشاط وموقعو
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 .المساىميف أو مالكي الشركة
في ، كما تمتـز الييئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة مف أراضي الدولة بموجب أحكاـ ىذا القانوف

وأسماء الشركاء ، وتقييـ الخبراء، تقرير يتضمف غرض استخداـ األرض وطبيعتيا وأبعادىا وموقعيا بدقة
. والمساىميف أو أصحاب الشركة

وتمتـز الشركات بتقديـ بياف بحجـ استثماراتيا والقوائـ المالية السنوية وبياف بعدد العامميف ووظائفيـ 
 .وجنسياتيـ ومجموع أجورىـ وغير ذلؾ مف بيانات تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف

 
 80المادة 

يكوف لموظفي الييئة ممف يصدر بتحديدىـ قرار مف وزير العدؿ باالتفاؽ مع الوزير المختص صفة 
مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائـ التي ترتكب بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف وقانوف شركات 

 لسنة 159المساىمة وشركات التوصية باألسيـ والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانوف رقـ 
وليـ في سبيؿ ذلؾ دخوؿ المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكاـ ىذا ،  والقرارات المنفذة ليما1981

وذلؾ بقرار مف الرئيس التنفيذي عمى أف يعرض عميو تقرير ، القانوف لالطالع عمى مستنداتيا وسجالتيا
 .وعمى المشروعات االستثمارية المعنية تسييؿ ميمتيـ، بنتائج أعماليـ

 
 81المادة 

تقـو الييئة بإنذار الشركات أو المنشآت فورًا ، في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت ألحكاـ ىذا القانوف
. إلزالة أسباب المخالفة في مدة ال تجاوز خمسة عشر يـو عمؿ مف تاريخ اإلنذار

فإذا انقضت ىذه المدة دوف ذلؾ كاف لمرئيس ، ويتضمف اإلنذار المدة المحددة إلزالة أسباب المخالفة
التنفيذي لمييئة بعد موافقة مجمس اإلدارة إصدار قرار بإيقاؼ نشاط الشركة أو المنشأة مدة ال تجاوز 

فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو االستمرار فييا أو ارتكبت مخالفة ، تسعيف يوماً 
: أخرى خالؿ سنة مف المخالفة األولى جاز اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية

. إيقاؼ التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة (أ)
. تقصير مدة التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة (ب)
ع ما يترتب عمى ذلؾ مف آثار بالنسبة لمقرارات  ، ـإنياء التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة (جػ)

.  والتراخيص الصادرة لمشركات والمنشآت
.  إلغاء ترخيص مزاولة النشاط (د)

وبالنسبة لممخالفات التي تيدد الصحة العامة أو أمف المواطنيف أو األمف القومي يكوف لمرئيس التنفيذي 
فإذا استمرت الشركة ، لمييئة بعد إخطار مجمس إدارة الييئة إصدار قرار بإيقاؼ النشاط مدة تسعيف يوماً 
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أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خالؿ سنة مف المخالفة األولى كاف لو إلغاء 
 .الترخيص
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 انجبة اخلبيص
 تطٕيخ يُبزعبد األضتخًبر

 
 82المادة 

تجوز تسوية أي نزاع ينشأ بيف المستثمر وأي جية أو أكثر مف ، مع عدـ اإلخالؿ بالحؽ في التقاضي
الجيات الحكومية يتعمؽ برأسماؿ المستثمر أو بتفسير أحكاـ ىذا القانوف أو تطبيقو وديًا دوف تأخير مف 

 .خالؿ المفاوضات بيف األطراؼ المتنازعة
 

 انفصم األٔل
 جلُخ انتظهًبد

 
 83المادة 

تنشأ بالييئة لجنة أو أكثر لنظر التظممات مف القرارات الصادرة وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف مف الييئة أو 
. الجيات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص

وتشكؿ المجنة برئاسة مستشار مف إحدى الجيات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتمؾ الجيات 
. وعضوية ممثؿ عف الييئة وأحد ذوي الخبرة

 .ويصدر بتشكيؿ المجنة ونظاـ عمميا وأمانتيا الفنية قرار مف الوزير المختص
 

 84المادة 
تقدـ التظممات إلى المجنة خالؿ خمسة عشر يـو عمؿ مف تاريخ اإلخطار أو العمـ بالقرار المتظمـ منو 

ولمجنة االتصاؿ بذوي الشأف والجيات اإلدارية المختصة ، ويترتب عمى تقديـ التظمـ انقطاع مواعيد الطعف
وليا أف تستعيف ، لطمب تقديـ اإليضاحات والمستندات واإلجابة عمى االستفسارات التي تراىا الزمة

. بالخبرات والتخصصات المختمفة بالييئة وغيرىا مف الجيات اإلدارية
وتفصؿ المجنة فيما يعرض عمييا بقرار مسبب خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ انتياء سماع األطراؼ وتقديـ 

وذلؾ دوف إخالؿ ، ويكوف قرارىا في ىذا الشأف نيائيًا وممزمًا لجميع الجيات المختصة، وجيات نظرىـ
. بحؽ المستثمر في المجوء إلى القضاء

 .وتبيف الالئحة التنفيذية مكاف انعقاد المجنة وكيفية اإلخطار بقراراتيا
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 انفصم انخبَي
 انهجُخ انٕزاريخ نفض يُبزعبد االضتخًبر

 
 85المادة 

تختص بالنظر فيما يقدـ أو يحاؿ ، "المجنة الوزارية لفض منازعات االستثمار"تنشأ لجنة وزارية تسمى 
إلييا مف طمبات أو شكاوي أو منازعات قد تنشأ بيف المستثمريف والدولة أو تكوف إحدى الجيات أو 

. الييئات أو الشركات التابعة ليا طرفًا فييا
ويشارؾ في عضويتيا أحد نواب رئيس مجمس ، ويصدر بتشكيؿ المجنة قرار مف رئيس مجمس الوزراء

، وتعتمد قراراتيا مف مجمس الوزراء، الدولة يختاره المجمس الخاص لمشئوف اإلدارية بمجمس الدولة
ويجوز لموزراء مف أعضاء المجنة في حالة الضرورة إنابة مف يمثميـ لحضور اجتماع المجنة والتصويت 

. عمى قراراتيا فيو
 .يصدر بتشكيميا ونظاـ عمميا قرار مف الوزير المختص، ويكوف لمجنة أمانة فنية

 
 86المادة 

وتصدر المجنة قراراتيا ، يشترط لصحة انعقاد المجنة حضور رئيسيا ونصؼ أعضائيا األصمييف عمى األقؿ
. وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس، بأغمبية أصوات الحاضريف

ذا كانت ىذه ، وتمتـز الجية اإلدارية المختصة بتقديـ المذكرات الشارحة والمستندات الالزمة بمجرد طمبيا وا 
الجية مف الجيات المشتركة في عضوية المجنة فال يكوف ليا صوت معدود في المداوالت بالنسبة 

. لمموضوع المتعمؽ بيا
وتفصؿ المجنة فيما يعرض عمييا بقرار مسبب خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ انتياء سماع األطراؼ وتقديـ 

 .وجيات نظرىـ
 

 87المادة 
تكوف قرارات المجنة بعد اعتمادىا مف مجمس ، مع عدـ اإلخالؿ بحؽ المستثمر في المجوء إلى القضاء

ويترتب عمى االمتناع عف ، الوزراء واجبة النفاذ وممزمة لمجيات اإلدارية المختصة وليا قوة السند التنفيذي
وال يترتب عمى .  مف قانوف العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بيا123تنفيذ قراراتيا تطبيؽ أحكاـ المادة 

 .تقديـ التظمـ في قرارات المجنة وقؼ تنفيذىا
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 انفصم انخبنج
 انهجُخ انٕزاريخ نتطٕيخ يُبزعبد عقٕد االضتخًبر

 
 88المادة 

تختص ، "المجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار"تسمى ، تنشأ بمجمس الوزراء لجنة وزارية
بتسوية المنازعات الناشئة عف عقود االستثمار التي تكوف الدولة أو إحدى الجيات أو الييئات أو 

. الشركات التابعة ليا طرفًا فييا
ويشارؾ في عضويتيا أحد نواب رئيس مجمس الدولة ، وتشكؿ ىذه المجنة بقرار مف رئيس مجمس الوزراء

وال تجوز ، وتعتمد قراراتيا مف مجمس الوزراء، يختاره المجمس الخاص لمشئوف اإلدارية بمجمس الدولة
. اإلنابة في حضور جمساتيا

وتصدر المجنة قراراتيا بأغمبية اآلراء ، ويشترط لصحة انعقاد المجنة حضور رئيسيا ونصؼ عدد أعضائيا
. وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس

 .ويكوف لمجنة أمانة فنية يصدر بتشكيميا ونظاـ عمميا قرار مف رئيس مجمس الوزراء
 

 89المادة 
ويكوف ليا في سبيؿ ذلؾ ، تتولى المجنة بحث الخالفات الناشئة بيف أطراؼ عقود االستثمار ودراستيا

ومد اآلجاؿ أو المدد أو ، وبرضاء أطراؼ التعاقد إجراء التسوية الالزمة لمعالجة اختالؿ توازف تمؾ العقود
. الميؿ المنصوص عمييا فييا

إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح اإلجراءات السابقة عمى إبراـ ، كما تتولى متى لـز األمر
وذلؾ كمو عمى نحو يحقؽ قدر اإلمكاف التوازف العقدي ويضمف الوصوؿ إلى أفضؿ وضع ، العقود

. اقتصادي لمحفاظ عمى الماؿ العاـ وحقوؽ المستثمر في ضوء ظروؼ كؿ حالة
، وتعرض المجنة تقريرًا بما تتوصؿ إليو بشأف حالة التسوية عمى مجمس الوزراء يبيف جميع عناصرىا

وتكوف تمؾ التسوية بعد اعتمادىا مف مجمس الوزراء واجبة النفاذ وممزمة لمجيات اإلدارية المختصة وليا 
 .قوة السند التنفيذي
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 انفصم انراثع
 انٕضبئم انٕديخ نتطٕيخ ادلُبزعبد ٔيركس انتحكيى ٔانٕضبطخ

 
 90المادة 

تجوز تسوية منازعات االستثمار المتعمقة بتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف بالطريقة التي يتفؽ عمييا مع 
 لسنة 27المستثمر أو وفقًا ألحكاـ قانوف التحكيـ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانوف رقـ 

1994 
االتفاؽ عمى التماس سبؿ التسوية بمختمؼ ، في أي وقت مف األوقات خالؿ النزاع، كما يجوز لمطرفيف

بما في ذلؾ المجوء إلى التحكيـ غير المؤسسي ، أنواعيا طبقًا لمقواعد المعموؿ بيا لتسوية المنازعات
 .أو التحكيـ المؤسسي،  (الحر)
 

 91المادة 
تكوف لو الشخصية  (المركز المصري لمتحكيـ والوساطة)ينشأ مركز مستقؿ لمتحكيـ والوساطة يسمى 

. ويتخذ مف محافظة القاىرة مقرًا لو، االعتبارية
أو بينيـ وبيف الدولة أو إحدى ، ويتولى المركز تسوية منازعات االستثمار التي قد تنشأ بيف المستثمريف

إذا ما اتفقوا في أي مرحمة عمى تسوية النزاع عف طريؽ التحكيـ أو ، الجيات التابعة ليا عامة أو خاصة
وذلؾ كمو مع مراعاة أحكاـ القوانيف المصرية المنظمة لمتحكيـ وتسوية ، الوساطة أماـ ىذا المركز

. المنازعات
يتكوف مف خمسة أعضاء مف ذوي الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة ، ويتولى إدارة المركز مجمس إدارة

. الطيبة يصدر بتعيينيـ قرار مف رئيس مجمس الوزراء
وال يجوز عزؿ أحد أعضاء مجمس ، وتكوف مدة مجمس اإلدارة خمس سنوات يجوز تجديدىا مرة واحدة

أو أخؿ ، أو فقد الثقة واالعتبار، اإلدارة طواؿ ىذه المدة إال إذا فقد الصالحية الطبية لممارسة مياـ عممو
. إخالاًل جسيمًا بواجبات عممو وفقًا لمنظاـ األساسي لممركز
يصدر بتعيينو ، ويكوف لممركز مدير تنفيذي، وينتخب أعضاء مجمس اإلدارة مف بينيـ رئيسًا لممجمس

. وتحديد معاممتو المالية قرار مف مجمس اإلدارة
ويصدر بالنظاـ األساسي ليذا المركز ونظاـ العمؿ فيو والقواعد المينية واإلجراءات المنظمة لو ومقابؿ 

وينشر النظاـ ، قرار مف مجمس إدارة المركز، الخدمات التي يقدميا وقوائـ المحكميف والوسطاء وأتعابيـ
. األساسي لممركز في الوقائع المصرية

. وتتكوف موارد المركز المالية مف مقابؿ الخدمات التي يقدميا وفقًا لما يحدده النظاـ األساسي لو
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وتوفر في الثالث سنوات األولى مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف موارد مالية كافية لممركز مف الخزانة العامة 
 .وال يجوز لممركز بخالؼ ما تقدـ الحصوؿ عمى أي أمواؿ مف الدولة أو إحدى أجيزتيا، لمدولة

 
 92المادة 

ال يعاقب المسئوؿ عف ، في األحواؿ التي ترتكب فييا الجريمة باسـ الشخص االعتباري الخاص ولحسابو
وذلؾ ، اإلدارة الفعمية إال إذا ثبت عممو بالجريمة واتجيت إرادتو الرتكابيا تحقيقًا لمصمحة نفسو أو غيره

. دوف اإلخالؿ بأحكاـ المسئولية المدنية
يعاقب ، وفي الحالة التي ال تثبت فييا مسئولية الشخص الطبيعي عمى النحو المحدد في الفقرة السابقة

، الشخص االعتباري بغرامة ال تقؿ عف أربعة أمثاؿ الغرامة المقررة قانونًا لمجريمة وال تجاوز عشرة أمثاليا
وينشر الحكـ في ، وفي حالة العود يحكـ بإلغاء الترخيص أو حؿ الشخص االعتباري بحسب األحواؿ

 .جريدتيف يوميتيف واسعتي االنتشار عمى نفقة الشخص االعتباري
 

 93المادة 
يكوف طمب رفع الدعوى الجنائية في الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف الجمارؾ ، في غير حالة التمبس
 لسنة 91وقانوف الضريبة عمى الدخؿ الصادر بالقانوف رقـ ، 1963 لسنة 66الصادر بالقانوف رقـ 

بعد أخذ رأي ، 2016 لسنة 67وقانوف الضريبة عمى القيمة المضافة الصادر بالقانوف رقـ ، 2005
الوزير المختص إذا كاف المتيـ بارتكاب الجريمة تابعًا ألحد المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكاـ ىذا 

. القانوف
ويتعيف عمى الوزير المختص إبداء الرأي في ىذا الشأف خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ ورود كتاب استطالع 

ال جاز رفع الدعوى طبقًا لمقواعد المقررة في القوانيف المشار إلييا، الرأي إليو . وا 
 

 94المادة 
مف قانوف البنؾ المركزي والجياز المصرفي والنقد الصادر بالقانوف  (131)مع عدـ اإلخالؿ بحكـ المادة 

 بتنظيـ الرقابة عمى 2009 لسنة 10والمادة السادسة عشرة مف القانوف رقـ ،  2003  لسنة 88رقـ 
ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء مف إجراءات ، األسواؽ واألدوات المالية غير المصرفية

التحقيؽ قبؿ المستثمر في الجرائـ المنصوص عمييا في الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانوف 
مف ىذا القانوف  (93)إال بعد أخذ رأي الوزير المختص عمى النحو المنصوص عميو في المادة ، العقوبات

 . وبالقواعد ذاتيا
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