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 تقرير  
 المجنة المشتركة 

 من
 اتب لجان لجنة الشئون االقتصادية ومك

 الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة
 والصناعة ، واإلدارة المحمية   

 عن
 مار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون االستث

------- 
باقةتر يباةنبت  ةيب تقةة  نببإتةىبت  ةةيبب1027اةنبنبر ،ةربقة يب21بنةة محةالب تا  ةسبب  قةت ب تاأةة دةبب

  إلد رةب تاح يةةيب.ب  تصةة ا يب .  تخةةةيب  تا  ز ةةي.باتةةلبت ةةانب تقةة  نب تدقةةت رايب  تتقةةراأييب ا .ب العتصةةادييب
اةةر أب  ةة بيأةةر بدر قةةت ب  حثةة ب  د ةةد دبتةرب ةةنباقةةر ثبعةةا  نباةةةدمباةةنب تح  اةةيببإصةةد ربعةةا  نب القةةتثاارب.بت

ب   ىب تا  سب تا عر
  ا ةة ب ت   ةةةيبعةةةدب قةةت ة بإحاتةةةيباقةةةر ثب تةةةةا  نب.ب أةةةدب ةةةدةب  قةةةا ب اعقةة بخ تاةةةاباقةةة دةباقةةةر ثببببببب

 تةا  نبعبلب ر دكاباةنبا  ةسب تد تةيبت حثاةاب در قةتااب.ب  د ةد دب تاةترحةا ب  تا حتةا ب  تتأةدي  ب تاةداةيب
ب ت   لبم ضاءب ت   يب  تا  سب انب تقادةب

.بب7.بب6.ب2 نةةىبب.18/1/1027.ب ب17نةةىببت تةةر ب  تاا ةةاأب قةةرببقةةتيثةةمب ةةةد ب ت   ةةيب تاقةةتر يب
حضربب.00/4/1027.ب)  تاا ،ن(بب4/4.بب0/4.ب نىبب18/0/1027.بب17.بب11.بب12.بب21.بب24.بب20
بىب.ب  تقةة،دب تةةد ت رب اةةر ب ت ةةارح تةةد ت تةةد ت رةبقةةحرب صةةرب زاةةرب القةةتثاارب  تتأةةا نب با ةةلبا اةةاب تقةة،دةب 

دمحمبتةةد ت رب اةةر باةةر  نب زاةةربقةة  نبا  ةةسب ت ةة  لب.ب اةةابحضةةرب تقةة،دب ب زاةةرب تااتيةةيب.ب  تقةة،دب تاقتقةةار
 ،ةرب ا ةةلب زاةةرب اةةر ب تا بتا ةةاةاب تحةةرةب.ب  تقة،دب تةةد ت رب ا، ةةيب تأااةةيبت قةتثاارب   تت ف،ةذ بتر يسب تةةخضة،رب

ب  نب تح  ايبب تااتييبا د  ان
ببب;ااث ىب تح  ايب لبانب تقادةب اابحضربت كب ال تاا ا بان
 عن وزارة االستثمار والتعاون الدولى :

ىبتر يسب تا، يب تأااةيبت قةتثاار.ب  تقة،دب تاقتقةاربتةاارب تاقتقارب تةا   دب تاقتقاربإبر كيمب بدب تغفارب تق،
ب ات ز رة  تاقتقارب تةا   ىب تدعاقب
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 ة العدل: عن قطاع التشريع بوزار 
ب تاقتقارب ب،رب تأةار.ب ض بعةاثب تتقراتب ات ز رةب بة تق،د

 المصرى : ى عن البنك المركز 
ب  تار ز بب تق،دبقرا بإبر كيمب اق رب  ،لباحانظب تب ك

صادرةب اتةا  نبرعمبانب ت  حيب تد خ ييبتا  سب ت   لب تب110حتىبب146انبب; د بمب تااح ألبالأبا ا  دب
ب;ا   اي تقتة ثب بت ب  تاا ،ن ت   يبب.ب ةد 1026(بتق يب2)

ب  ذتكبت قتااثبإت ب تخبر ءب  تاتخصص،نبن با الب القتثاارب21/0/1027بتاراخبب أل ل
 ذتةةكبت قةةتااثبإتةة ب ت اةةا ب  تا، ةةا ب تح  ايةةيب تاةةذ  رةبنةة باقةةر ثبب19/0/1027 تثةةا  ببتةةاراخب

ب تةا  نب تاأر   
ب  نب اذ رت ب إليضاحييب  ىباقر ثب تةا تاقتر يب ة أ ب ت   يبب ب تدقت ر.  قتأاد ب تربمح ام

عا  نبقر ا ب تاقاكايب قر ا ب ب.ب2997تق يبب8 عا  نبضاا ا ب ح  نزب القتثاارب تصادرب اتةا  نبرعمب
ب برعم ب اتةا  ن ب تصادر ب تاحد دة ب تاق  تيي بذ   ب  تقر ا  ب األقام بب219 تت صيي ب2982تق ي  عا  نب.

بذ  ب ب  تا اةاب العتصاديي ب تخاصي ب تةبيأي ب اتةا  نبرعم بب80تصادر ب1001تق ي ب  ىب. ب تضرا ي  عا  ن
ب89 عا  نبت تيمب تا اعصا ب  تاز ،د  ب تصادرب اتةا  نبرعمبب.1001تق يبب92 تدخلب تصادرب اتةا  نبرعمب

ن بق نبع   دب تتصرسب اتا انبن ب ألر ض ب تصحر  ييبب2996تق يبب1   ىب تةا  نبرعمبب.2998تق يب
اا   يبت د تيبم ب ألقخاصب ال ت ارايب تأاايبم بت  ،ركاببإ، ارب قا بإلعاايباقر  ا ب قتثاارايب  ،ااب ت

بن،اا بت ت قت بم  ب. برعم بب100  تةا  ن بت أةار  ب ب2996تق ي ب تاصرا،ن بتا كبغ،ر ب  ألر ض ببت تيم تاب يي
ب تفضاء ب. برعم ب اتةا  ن ب تصادر ب تاضاني ب تةياي ب  ى ب تضرا ي بب67 عا  ن ب1026تق ي ب تد خ ييب.   ت  حي

بت ا  س 
بد ربن ب  تاا ببب بانبا اعقا  ن بض ءباا بمدت ب  ب تح  ايبانبإيضاحا ب.بتاتاا  ت   يببأر .ب اا

باب  اأب   ب ت ح ب تتات ب; نباقر ثب تةا  نبراركاب تاقتر يبتة
 مقدمة 

ب;بن قفيباقر ثب تةا  ن أواًل 
ب ةا  نبتا  دباقر ثب ت تح ،لب;ب ر ببثانياً 
ب دخ تااب ت   يب  ىباقر ثب تةا  نب;ب تتأدي  ب تتىبمبثالثاً 

ب  تاقتر يب;برم ب ت   يرابعًا 
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 مقدمة : 
اصربن ب تارح يب تر ك ي.بح،ثبيأتبرب القتثاارب تأاالبب تثاارب تادسب أل لب تذيبتقأ بإتي ا ب القبببببب

ب ت بن باأدل ب تذيب،تح م ب العتصادي تر يق  بح،ثب،ت ع ا  بب   ب ذلب القتثاارب. ب  ىبعدرة بى   تد تي
ب القتثاار تاقتثارانب ق نبعر ر  ب  ىببإ، ابى تح  نزب  تتقاي  ب تت بي  نبتاابت ث،رب ببضاا ا  تت ن،رب

ب نىباصر
اصربن ب آل  يب ألخ،رةبإتىبتحة،اب تت اييب تقاا يب  تاقتد اي.باقتادنيبانبذتكب تخر جببقأ  تةدببببببب
 ن بكذ بب تاصر  بتا  ةن اقت يباأيقيبب   ب اإل، الاااب، أ سببعتصادييب  ال تاا يي.اقاج ااب الانب

ييب ةد تتدنةا ب ت تازادبانب ذلبيقتادسبنىب ألقاسب.بقتثاارت  د،دبعا  نبببإصد رب تصددب كتا باصر
ب ب تت ايي. بتأا يي بت ت زاي ب  تتى ب ت ةاتي با انحي بن  بت ق اقاكم بنرصب تأال بت ن،ر بةراا ب زاادةبل ن .

رب تأا  ب، نكمبن بتايقاااب.بتصد،ر رنتباأدال ب ت تاجب إلزاادةباأدال ب تتج انب ترمقاات بن ب تد تي.ب ب
ب  أل  بيي
إتةةةةىبتقةةةة يتبب.قةةةة أ، يا ب تةةةةةرنب تااضةةةة باة ةةةةتا ةةةةذبب. تاتأاع ةةةةي تح  اةةةةا ب تاصةةةةرايب ت اةةةة ب عةةةةدبب

 1:81تقة يبب76م باةتبصةد رب تةةا  نبرعةمب القتثاارب تخاصب   تااجبقياقيب ال فتاحب العتصةاديب تتة ببةد
ن بق نب قتثاارب تاالب تأرب ب  تا اةاب تحرة بنا ذببد يةيبتةب،ةابقياقةيب ال فتةاحب العتصةاديب ت ة ب الكتاةامب
إتىب ضتبإةاربت تيا ب تقراأ با اقلب، ةريبتةة ار بتخ ةابب، ةيب قةتثاارايبا  تية بت ةذلبرو سب ألاة  ل.ب

خةةةة لب ال تاةةةةادب تاتز ،ةةةةدب  ةةةةىبتتيةةةةا ب تقةةةة ق.ب  تةةةةتخ صباةةةةنب تة،ةةةة دبب تحف،ةةةةزبم قةةةةةيب تةةةةةةاثب تخةةةةاصباةةةةن
نة بب1:85تقة يبب54برعةمبةةا  نب ت.ب يأتبةربصةد رب  إل ر ء  ب إلد رايب  تاوققييب تاتأ ةيب االقتثاارب ا ااأب

قة يبتب43برعةمب اتةةا  نببعةدبتةمبتأد، ة ق نب قتثاارب تاالب تأربة ب  أل  بة ب تبد يةيب تحةيةيةيبتقياقةيب ال فتةاح.ب ب
صةةدربب:1:9 تةةذيبمتةةاحبت قةةتثاارب تاح ةة ب تاز يةةاب تاا  حةةيبت قةةتثاارب تأربةة ب  أل  بةة .ب نةة ب ةةامبب1:88
 أ ب تح  نزب  أل قةيبإتةىب تةةا  نب تقةابابباضيفاأببإصد ربعا  نب القتثااربب:1:9تق يبب342برعمب تةا  نب

ر ب تةةةا  نب تا حةةدبت قةةتثااربنةة ب ا ت ةةاب8::1تقةة يبب9تةة .بثةةمبصةةدربعةةا  نبضةةاا ا ب حةة  نزب القةةتثااربرعةةمب
اصر.ب تة بذتةكبصةد رب ةددباةنب تةةر ر  ب تا ا ةيب  تتة ب قةتادن ب صة رةبمقاقةييبإضةانيبم قةةيب ا ةاال ب

بب ت  ردةب  ح  نزب  تضاا ا ب بات د،دةبتتاتتب 
رغ ةةةةيبنةةةةىبإصةةةةد ربعةةةةا  نب د،ةةةةدب ا ةةةة بك ةةةةاكبقةةةةرمب تقةةةة،خب تا أةةةةةدبنةةةةىب تاةةةةوتارب العتصةةةةاديب م ةةةةانبب

ب9 تجنب تر أبتض،اب ت ع بنةدبر ىبمنبي تفىببإدخالب أ ب تتأةدي  ب تأا  ةيب  ةىب تةةا  نبرعةمببت قتثاار.
.ب ت    ب8::1تق يبب9بتأد،لب أ بمح امب تةا  نبرعمبب3216تق يبب18ةا  نبرعمب تربصدن.ب8::1تق يب
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أةدبدر قةيبات  يةيبن رةبإصد ربعا  نب د،دبت قتثاار؛بحتىبتج نبك اكبنرصيبإل ةد دباقةر ثبعةا  نباتجااةلب 
بنىبق نب القتثاار ب.ب، بىبةا حا باصر ح  ربقاالباتب ايتب ألةر سبذ  ب تق ن

 تةةا  نبنةىبب ددبانب ت ةاطب تتةىبمثةار ب ت ةدلبت قتثاار.ب   د ااابز دب تد نتبإلصد ربعا  نب د،دبب
 مقامبنىبتا رباقر ثب تةا  نب تاأر   .باااب1021تق يبب27رعمب

 

 القانون : مشروع ارأوال : فمسفة إصد
ب تةا    بببببب ب إلةار بتا، ي بنإن ب تخاصي. ب القتثاار   ب ذل ب  ى ب تد تيي ب تا انقي بحدة بتأاتم بتل ن 

محدب تأ اصرب تااايبتتحق،نبب، يب القتثاارب  قتةر رب تاأاا  .ب رنتبدر يب تثةيببيأد تا اقلبت قتثاارب
ب تاحدد بت ك ب تأد ب  ل. ب العتصادي ب ت تام ب د رة ب تخار يي.بن  ب القتثاار   بت ذل ب  كراي بقر ةاأ   

ب تتر جمب ب  ى بتق ت ب تت  بك  ب تق يم ب تةا     ب إلةار ب، نركا ب تت  ب إل ر ء   ب تيق،ر ب تةا   يي ناتحاايي
يبيحتاجبإتي بميبقامبن با حب تاقتثارانب تقأ رب االقتةر رب تحةية ب تذت ترمقاات ب  ذلب تاقتثاران.ب ااب

ب  قتثااربة الب أل بت تربل. بحاتياأبسب تتىبتارببا ب ات تر باصر با ب  ات تر ببإتى. تقا  ا بتقراأييب   د
ب ث،رةب  د ر  يي بق بيينإنبذتكبمد بإتىب. ببتج انب ترة ا اخببمثرب  ىتد بعةاثب ب،ربانب تاقتثارانبااا

حاجمببتاأ عا ب القتثاارب ق لب تتصديب،تمبن انبانب تضر ر بمن.ب،ت  اذب اتق ل.ب  البانب القتثاارب
د ريبانبخ لب باتجاال بإص حبتقراأىب  د

تا  ج ةةيب تتةةة ر  ب تأاتايةةيبب) تاأةةر  (ب ت د،ةةدبعةةا  نب القةةتثااراقةةر ثببكايةةيبةةةرحبمب اةةنبك ةةاب ةةاء ببببببب
 تضةخايب تا  اةيب تة ن،رب تازاةدباةنب تضةاا ا ب  تحة  نزبت ةذلب تازاةدباةنب القةتثاار  بب. تقا،لب ال ر ء  

بإتةةةىبننبتاةةةدنا،  ت تةةةب.(باةةةنب تدقةةةت ر18(ب.ب)17اةةةابتةضةةةىب ةةة ب تاةةةادت،نب)اقةةةياأباةةةتبت ذتةةةكب.بت ارح ةةةيب تحاتيةةةي
  تخدايةةيبب إل تا يةةي العتصةةادييبب أل قةةةيبمن.ب   ت ةةاربب تاقةةتد ايتحة،ةةاب ترخةةاءبنةةىب تةة  دباةةنبخةة لب تت ايةةيب

.باةتبتة ن،رببنقة،اامب تد تيب حاا،تااب زاةادةبت ا.بح،ثبت تزبت عتصادب ت ة ىبمقاقييباة اا بكىبب  تاأ  ااتيي
تات قةةةةةيب.باةةةةتب كتاةةةةامب تد تةةةةيب كتاااةةةةاأبخاصةةةةاأب اتاقةةةةر  ا ب ر، تا ةةةةاخب ت ةةةةاذلبت قةةةةتثاارب تقةةةة يتب تتصةةةةد

ب ب ت ك،    ىبت تيمب تةةاثبغ،رب ترقاىببميضا.ب تأالب  تصغ،رةب ات اكييب تصغر
 تتةىببت اركابمكمب تتحديا  ا ب إل ر  ييب.بتتتصد بت اأ عا اء بمح امباقر ثب تةا  نب تاأر  تذتكب ببببب

ب  عأة اأات تاةاب قة لبب تةر أبتأةدمب؛ب ضأااب تحاتى تق اكب ت  حدبا ت ايبباثلب دمبنا  يي.بت    ب القتثاار
 اتاةار يباصربزاادةب تح  نزب تت انقييبت قتثااربنىببىب قتاد سباقر ثب تةا  نب تاأر     ةب  .ب عاةت

اةتباة حب تاقةتثارانبب.إ ادةبصياغيبا ت ايب القتثااربن،اةاضر رةببر متا.ب  تتىب اتد لب تتىب  ح بقا ةاأب
ب بح  نزبات   ي
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ب تتصةدييب  ةىباة بح ضانبق قة يبا فةا بتأ ة ب تتاقر ثبيأدبمحدب تخة   ب تااايبتذتكبنإنبكذ ب ب
ب اب نةاأبترواتااب خةتااب تاأتادةتا

 مواد مشروع القانون :ل وتحميل: عرض ثانيًا 
باقةةر ثبباتجةة نب ةةا لب اتدر قةةيب قةةخيباقةةر ثب تةةةا  نب نةةةاأبتار  أةةيبا  ةةسب تد تةةي.ب برم ب ت   ةةيبمنبتتب

(ب224عةا  نبار نةاب،تضةانب) بب. ت قةرب  تقةرااناةاد باتضةا يبا  دببعا  نبتإلصد رب،تضانبتقتب تةا  نبان
ب اادة

 تتةر ا ب ت ح،ةدب ألح امب تت تياييب  تأاايبتةا  نب القتثاار.بت رتةةاءب لتيةا بعا  نب إلصد ربت ا لب اب
ب ا از ا بتةرحب تاأات يب تتقراأيينا  ييبتتق ييب تبمجثرقتثاارباتبتفأ،لبقبلب الب ت اا ب تاأ ييبتإل

ا  ةسب تح  اةيب ب اةاب ردباةنببةرزب ألح ةامب تتةىب،تضةا اابمنةإنبمااب ات ق يبتاقةر ثب تةةا  نب تار نةابب
ب اتتاتى;ب. تد تي

ب  تأااي ت الب أل لب;ب ألح امب
ب ;بضاا ا ب ح  نزب القتثااربتثا    ت الب

ب لب تثاتثب;ب تمب القتثاار ت ا
ب ت الب تر  تب;ب ت اا ب تةا ايب  ىب القتثاار 

ب از ا ب القتثاار ت الب تخااسب;بتق ييبا 
بسب;ب تتصاتحبنىب أ ب ت ر  م د ت الب تقا

ب ;ب تاق  تييب تا تاأييبت اقتثارب ت الب تقا ت
ب نيااب، ىب ر بت ا  د;ب

 :الؼبهة األحكبم:  لببة األولا
ب;،تضانب ت الب أل لب دةبنص لبا ااب

ب لب أل لب;ب تتأرافا ص تف
ب القتثاار ب ا ادئبمكد س;بب تثا   تفصلب

ب   تا قل ت قيسب تقر ا ببمح ام تفصلب تثاتثب;ب
 ( الفصل األول : التعريفات :2

،تجرربب تت ب تاااي  نب تحددب تاصة حا بكذ ب تةابمح ام تاادةب أل تىبا  ب.بتةب،اببن  كىبتت ا لبب
بااث  ب– ت انذةب القتثاارايبب– تاقتثاربب–)ب القتثاارببل غر بت ح،دب تافاكيمباثب– تةا  نببن  قتخد اااب

ب ت اا ب تاختصيب       ب تخب( 
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 االستثمار : ومبادئ أهداف:  الثاني( الفصل 1
ت   دب.بب العتصاديارب ا اد  بترنتباأدال ب ت ا ب(بتت ا لبمكد سب القتثا0(ب.ب)1،تضانب تاادةب)بب

ب باأدال  ب  تجفاءةبب إل تاج زاادة ب ت  دة باأا،،ر ب ار  اة ب. ب  ت    ح ب تة   ،ن ب  ح ام ب التتز م بات ب.  تاح ى
ب  التتز مب حرايب تا انقيب 

 تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس : ( الفصل الثالث : أحكام0
 : اآلتيةواد يتضمن الم

ب) - ب تت قيسب4اادة ب تخصب اي ب  تتىبب التجتر    تت قيسببإ ر ء  ح،ثبتقر بب–( بن،ااب. ت تزم
ب تا، يب اي  يبكذ ب تخداا ب ت ح،دبإ ر ء تااب 

 اةابلب تخداا بح،ثبتقتحاب تا، يباةا  أبتاابتودي ببس(بتخصب ااذجب تأة دب رق مب تت قي1اادةب) -
  بت اقتثارانبانبخداا بنأ يي

تخداا ب التجتر  ييببتد بتت ن،ابم ضا اابتتفأ،لب تامب ب–(ب;ب تتز اا ب ت اا ب تاختصيب6اادةب) -
  تا، يب

 تا، يب.بح،ثبت تزمب تا، يب اتب بنىبة لب تت قيسبخ لب، مب البب تف ريب(بتتأ اب اتت قيسب7اادةب) -
  االب  ىب ألجثرب 

تقر ا ب  تا قل بتد ب تا، يب.بتضمب انيببيا ا بتتأ اب ةا دةببيا ا ب ب  تت (ب21;بب8  تا  دبانب) -
  قربع   ااابب  د د دتج نبعاب يبت تح الب.ببمن تحرةب  ىبب اتأا يتااباالب ت تقر ا ب.ب تحد،دبرمسب

انبخ لب ذتكبب القتثااريب قاادةب تاقر ثبب تا ق ةبم  ترعمب تا حدبت قر يببميضابل تااتييب.ب تت ا ب
اتبتد  لبحصصب تت قيسب  ألقامبت ا، يبب تت ف،ذيابعر ربانب تر يسبصدرببت تيااعا دةببيا ا بي

بت تيمببح،ث بثم ب تاختصب  ب ت زار ب ا  نةي ب تتد  لبخ لب تق ت،نب تاات،ت،نب أل ت،ت،نبت قر ي ،  ز
  ب إل ر ء  ب  ترعا يب ت حةيبتتحة،ابقر يبتةديمب تخداا بانب تا، يبت اقتثاران

  :االضتثوبر ضوبنبت وحىافس: الببة الثبنً 
(ب  تتىبتت ا لب26;ب20 يقالب تفصلب أل لبا  ب  ىبضاا ا ب القتثااربانبخ لب تا  دبانب)ب

(بانبكذ ب0.ب1 ةاقب تتاتتب اتضاا ا ب.ب ذتكبنىبض ءب ألكد سب  تا ادئب تا ص صب  ،اابنىب تاادت،نب)
ب بخاصي ب تاقتثار باأاا ي ب يفيي بثم ب. بب أل  ب  تةا  ن ب تد تي بتتجفل ب ح،ث ب اتاقتثار ب–ب ت ة  اأاا ت 

بحاب بب إلعااي ا حام بما  ل ب  حاايي ب تأربيي باصر ب تت ايمنىب اا راي بان   زثبب تاقر  ا ب القتثااراي
ب ب تاقر ثبب تأاايت ا فأيببإال تا جييب. باتبحاايي انب تةر ر  ب تتأقفييباثلبب القتثااريب  اةابلبتأ ي ب.

ب تأةار  ب تخاصيببااب بقحلبم عفااب ببم ب تصادرة تتر خيصببإتغاء
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(ب كىبتتأ اب ة، دببإصد رب تةر ر  ب تت تياييب تأاايب.بح،ثب11;ب27 تا  دبانب)بميضا يقالب تفصلب أل لب
نىبإعاايب.بم بنر برق مب.ب تت ا لبحاب تاقتثارببإ ر  ييااتييب  ببم  اءالب،  زبإصد ربعر ر  بتض، ب

.ب  تحابنىب القت،ر دب  تتصد،ربت ب.ب  قتخد ا ب.ب  تتصرسبني د رب ا  ب تا ج ب.ب  دب تاقر ثب  تت قتبني ب تا
  ح امب تة   ،نب  ت    حب  تةر ر  ب تا تايبت قت،ر دب.ب  ذتكب قتخد مب تأاا ،نب أل ا لبنىبب إلخ لاتب دمب

ب ق يب) ب  تحابنىب تحص لب  ىب تبيا ا ب  تاأ  اا ب20حد د ب تأاا ،نب اتاقر ثب. %(بانب  ااتىب دد
ب ت  ب تاقر ث بتاز  تي ببت قاة ب القتثااريبزاي ب   ى ب تاقتثارببمن. ب ق  ن ب تاتأ ةي ب تةر ر   ب ايت تج ن
ببااب ب.ب اتمبإخةاربذ  ب تق نقب  ا

 -ويشمل الفصل الثانى عمى حوافز االستثمار وهى كاآلتي :
ب تح  نزب إلضانييبب-0بب تح  نزب تخاصيب-1بب تح  نزب تأاايبب-1
 الحوافز العامة : -1

منب ايتب تاقر  ا ب القتثاارايب تتىبتخضتبألح امبكذ ب تةا  نبكىب تتىب(ب16ب;ب10تتضانب تا  دبانب)
ب تا  دب ب اعى بت ضح بثم ب تحرة ب تا اةا بب تام ب القتثاار ب د  ب تفصل بنىبكذ  ب ت  ردة ب تأااي ب اتح  نز تتاتت

ب  ب تتاتت ب  يفيي بانب أ ب تضر  لب  ترق م ب  ت إل فاء ب. ب تا حدة ب ت ار يي قةا ا ب البة  تلب اتضرا ي
ب  تاوع ب  ىب القت،ر دب ت ار  تإل فاءب

 الحوافز الخاصة : -2
ب) بان ب تا  د ب تحانزب19;ب17،تضان ب،ت ا ز بال بمن ب  ى ب. ب  تةةا يي ب ت غر نيي ب تح  نز بتت ا ل بح،ث )

  ب.ب مح امب قر طب تتاتتب اتح  نزب%بانبرمسب تاالب تادن ثب ب م قةيب القتثاارب تص ا80 القتثااريب
ب تخاصيب 

 الحوافز اإلضافية :  -0
بإضانيي،  زب ةر ربانبا  سب ت زر ءبا حبح  نزببمن(ب  ت تانبت ضحاب  ىب02.ب00)ب كىبتتضانب تاادتان

ب ب تت ف،ذ  ب تر يس ب،ختص ب  ن ب. ب اتح  بم ت اقر  ا  بت تاتت ب ت زاي ب تقاادة ببإصد ر بيف ض  نزبان
ب تذ رب ب ،اابنىب تا  دبقاتفي تا ص صب 

 : نظن االضتثوبر : الببة الثبلث 
 الباب عمى :هذا مل تويش

ب(ب62;ب01انب)ب تامب القتثاارب تد خ ىببا  د ب تفصلب أل لب; -2
 (بب78;بب61انب)ب ا  دمب القتثااربنىب تا اةاب تحرةبب تفصلب تثا ىب;ب تا -1

 (ب80;ب79ب)بانب ا  دثاارايببتثااربنىب تا اةاب القت تفصلب تثاتثب;ب تامب الق -0
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 (ب ب84 تفصلب تر  تب;ب القتثااربب تامب تا اةاب تتج  ت  ييب)ب تاادةب -4

 الفصل األول : نظام االستثمار الداخمى : (1
ييب تاا ييبتااب.ب  يفييبإصد رب  تاق  ت.(بح،ثبتت ا لب تا  دبا اتلب ال تاادب04;ب01 اتضانب تا  دبانب)

ب بقاادة بيةدم  تااد بتتقغ،لببح،ث ب ت زاي ب  تتصاراح ب  تا  نةا  ب تاقت د   ب اني ب القتثاار بةاتل إت،اا
ب تاختصيبت ددب بت ا،نبت  اي ب ثيةي ببتةديم ب تا اتلبعبلب تترخيصبتاا  تاقر ثب القتثاار بح،ثبت تزمبكذ 

تثاار بثمبتصدربا اتلب ال تاادبقاادةب  تاادبصاتحيبتادةب امب بتتضانب قتيفاءب تاقر ثب القب–ق  ياأب
بإلصد رب تا  نةا ب بية ةاأبت ة   ،نب  ت    حب تا تابتقر ة 
ب تتىبتختصببت ةىبة  ا ب تاقتثارانب.بب46;ب01 تت ا لب تا  دبانب) - ب القتثااراي بإ قاءب ت انذة )

ب بإ ر ء  ب القتثاار ب دت،ل ب. ب ت اا ب تاختصي ب تقر طب  إل ر ء  ب تذ ب ت ضيحبااث   ،تضان
بت ب تاةررة بتخصيصب تأةا  تا   ،د ب. ب  تتصاراح ب تا  نةا  صد ر ب  د بر   ب يضاأ بة لب تت ا ل  يفيي

 تحص لب  ىب تا  نةا ب  تتصاراحب مد ءبرق مب اةابلبخداا ب القتثاارب.ب  ذتكبنحصبة  ا ب
خيصبإ ر ء  بب الر ضىبذ  ب القتثاارب  تا  نةا ب نحصباقر  ا ب تا  نةيب ت  حدة.ب ت ضيحبترب

.باتب التتز مب ات د لب تزا ىبتت ف،ذب تاقر ثب.ب  تتز مب تأاا ،نببت ف،ذبمح امبكذ ب تاق ةيبب تا  نةا ب
  إل ر ء  ب اليقربت اقتثارب ذ ب تةا  نب.ب

ب)بماا - بان بب47 تا  د بب62; بتت ضيح بناى ب( ب يفيي ب تحص ل بح،ث ب  ،ااتخصيصب تأةار  بان
   ص ركابمب تتصرسبنىبكذ ب تأةار  بت قتثاارب.ب  تخر  طب تتفص، ييبتااب عا دةب تبيا ا ب.ب مح ا

 تت  ،رب.ببم اقر ثب قتثاار باحددب.ب  تترخيصبب تامب ال تفاثببمعاا  تتخصيصب غر بب  ذتك -
 مح  لب تتز حمبنىب.ب تا تاىب اتتا كبب إل، اربم  تتصرسب اتا انب.ب  تتصرسب اتبيتببمح ام تفق،رب

ب  بإلعااية  ا ب تاقتثارانب ب. ب اتأةاربب إلد رايقتر كب ت اا باقر  ا ب قتثااراي ب ت اليي صاح ي
بر ز حصيب ، ييب.ب ق  ءب انب تتةد،ربك بثانب تبيتبم ب تةيايبب ت ضيحب ت اا ب تاختصيب اتتةد،رب  د

غر بانب تتصرسباد ب تتز مب تاقر ثب ات بب ت ضحب تا  دبت انب تب ب..بب ال، ارايبم باةابلب  تفاث
 حاال بنقخب تتأاعدب .ب  خ،ر أبتذتكباا ب تزا ىبنىب تأةارب.ب اتا أيبت ف،ذب تبر 

 -الفصل الثانى : نظام االستثمار فى المناطق الحرة : -1
(ب  تتىبب69;بب61 ني ب ايتب تا  دب تتىبتتأ ابب تامب القتثااربنىب تا اةاب تحرةبانبخ لب تا  دبانب)

د رتاا.ب ياأب انبق  ااب تةا   ىب .ب تادسب األقاسبإتىب تتصد،ربخارجب ت  دب.بتتأ اببإ قاءب تا اةاب تحرةب  د
ص ا يب ألقادةب.ب  تحد،دب  تص لب.ب عفلب تغازب حترب أ ب أل قةيببااباثلبا البتص يتب تبتر لب.ب ب

ب تةبيأىب.ب  تص ا ا ب ثيفيب قتخد مب تةاعيب.ب تتضانب تا  دب مح امب ترعا يب ت ار ييب  تضرابييب.ب يضاأ
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 ت ضيحببأةار  بنىب تا اةاب تحرةب تأاايب.قاقييبت ا اةاب تحرةب.ب تخصيصب ت  قتجاالب تة ارب تب ييب أل
ب تتز اا ب تاقتثاربنىبحاتتىبإتغاءب قة طب تا  نةيب.ب  د قاءبنر ثبت قر ا ب أل  بييب 

دب  تتصد،رب حر يب (ب لباابيفقرب إل فاءبانبع   دب القت،ربب78;بب70)انب تا  دب يضاأب تفصلبتضانبا بب-
ب ب ب تدخ ل ب تخر ج ب  تة   ،ن ب ت    ح بتةرركا ب تتى ب ألح ام بار  اة بات ب. ب  تىب  ذتك بان ب  تتصد،ر  القت،ر د
ااب،خصباقر  ا ب ت ةلب ت حر بانببميضا ببااب بب تخاصي تضر  لب  ترق مببمح ام.باتبب تحرة تا اةاب

ب ت تقاالب  ىب تا ا ىب  الآل ب  قتث اءب.ب  تتز مب تاقتثارب اتت ا،نببإ فاء ح  دثب.ب تحد،دب تاق  تييبضد
بانب تخارجب يفرجب  اا ب تتىبترد بنىب ترقا ل بغ،رب تابررة انب ت ااركببرقمبب نبحاال ب ت ةصب  تزاادة

 تاز ياب تأ، ييب  ال تاا ييبت أاا ،نب اتاقر  ا ب.ب  نب يفييباز  تيب تاانب تحرةبنىب تا اةاب تحرةب.ب  ذتكب
ب  ىب تا اةاب تحرةببنياابالب،تأار ب  دبمخ،ر أب يفييبقراانب تضاان تاحبثمبت ض تا اةاب تحرةب تأاايب.ب

ب اتبةبيأيب تأالبباذ ب ت تامب
 نظام االستثمار فى المناطق االستثمارية :الفصل الثالث  -0
ب.ب القتثااراي تلب تت ف،ذ بت ا اةابتت ا لبإ قاءبا  سبإد رةب تا(ب.ب كىبب80;بب79تتضانب تا  دبانب)ب-

ب قةيب تتىبتتمباز  تتاابن،ااب.باتبت ضيحبقراانب تضاا ا ب  تح  نزب  ىبكذ ب تا اةاب  ةبيأيب أل
 الفصل الرابع : االستثمار بنظام المناطق التكنولوجية : -4

ب) ب ح،د  باادة ب  ى ب84يحت   با( بإ قاء ب   ز با اال بص ا تتضان بنى ب. بتج  ت  يي بتج  ت  ياب اةا ي
ضانيبإتىبم قةيبب–نبم قةيبص ا يب تصايمب تة ارب التجتر  يا ب تاأ  اا ب  التصاال ب اابتقا  با   د

 ت زايبتاز  تيب ت قاطب تارخصبب  تااا مخر ب ةر ربانبر يسبا  سب ت زر ءب.ب البتخضتب ايتب ألد   ب
بت ضر  لب  ترق مب ت ار ييب 

 : اجلهبت القبئوة ػلً االضتثوبر:الببة الرابغ 
بيحت  بكذ ب ت الب  ىب دةبنص لب;

 :الفصل األول : المجمس األعمى لالستثمار
بب ب) اتضان ب81 تاادة بم ت يا ب( ب تحد،د ب تتقراأى بتإلص ح ب تأام ب إلةار ب ضت بتت ا ل  تتى

ب.ب تحد،ثب تخراةيب القتثاارايب   تبر ا ب اتا أيبت ف،ذبم ازةب تد تيبت خةطاقر  ا ب القتثاارب تاقتادني.ب
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 صرية :الفصل الثانى : هيئة االستثمار الم
ب تتىبتت ا لب تتأرا ب اتا، يبح،ثبت ضحب نبك، يب ب98;بب86 اتضانب تا  دبانب)بب .بالقتثاار(

بمبك، ي بتاا ب عتصاديي ب مغرب اا  ب ت ضحب ختصاصاتاا ب. ب  ت اراي ب تتر ا حةيي بت ف،ذبخةي ب  يفيي ب. .ب ضاا
ب.ب  تا  ز يب ب.ب ا  ردكا بباا ب.ب ق ةا با  سب إلد رة ب تأ،،نبااامب ت ضيحبا  سبإد رتاا ب.  تخاصيبباا

  تد رب ترعابىبتااباتبتةرارب تا  بب– تر يسب تت ف،ذ بت ا، يب      ب.ب   ةب  ىبص حيا ب تأاا ،نب اتا، يب
بم االب تا، يب 

 :تطىية هنبزػبت االضتثوبر : الببة اخلبهص 
  ى :اللتعمى النحو اعدة فصول هذا الباب  يتضمن
ت  يب كىبتتأ اببتق ييبا از ا ب القتثاارب ب(ب.بب202.بب99)بانب،ت ا لب تا  د;ببالفصل األول -2

ب ب. ب تةضا يي ب ت اا  بإحد  باقتقار ببر اقي بت  ي بباا بتق ل بح،ث ب.  تا اتسببتحدد  تتت اا 
بت كب ت   يب بماام تتت مببإ ر ء   تخاصيببت كب ت اا ب.ب  يفييب

قتثاارب ذتكبانبخ لب تا  دبانب;ب   بااب،خصب ت   يب ت ز رايبتف با از ا ب البالفصل الثانى -1
تز ايي(بتتفق،ربتق ،لب  ختصاصب ت   يب ت ز رايب   تاا اتاابب204.بب201)   عر ر تاابب  د

كذ بانب.ب;بيقالب  ىبااب،خصب ت   يب ت ز رايبتتق ييبا از ا ب ة دب القتثاارببالفصل الثالث -0
 ز رايبتتق ييبا از ا ب ة دب(ب تتىبت ضحبتق ،لب  ختصاصب ت   يب تب207.ب201خ لب تا  دب)

ب القتثاارب.ب  تامب الب ت   يب   تاا اتااب 
(ب تتىبت ضحبار زب تتح يمب  ت قاةيبنىبا از ا ب القتثاارب تتىب208;ب   ب تاادةب)بالفصل الرابع -4

بب، امب ب،نب تد تيب.بم بإحد ب ت اا ب تتا أيبتااب اا بم بخاصيب بم عدبت ق بب،نب تاقتثارانب
 التصبحل فً بؼض اجلرائن:: طبدش الببة ال
ب تتصاتحبنىبب221.بب209،تضانب ت الب تقادسب  ىب تا  دبانب)ب بما ربا اا ب تتىبتت ا لب دة )

 أ ب ت ر  مب.ب اق  تييب تقخصب ال ت اريب.ب ميضابع، دبتحراكب تد   ب ت  ا ييبنىبغ،ربحاتيب تت  سب.ب
ب ب  ذتكبع، دبتحراكب تد   بن ب أ ب ت ر  مب تااتيي

 :املطئىلية اجملتوؼية للوطتثور:  الببة الطببغ
بب ب) ب تاادتان ب  ى بب220يحت   بب224. بحد د بح،ث بان ب  يفب تاق  تيي( بت اقتثار ييب تا تاأيي

بمرباح  بان ب ق   ببتخصيصب تاقتثار بنى بالقتخد ااا ب  تاأاا يببإ قاء تق  يي ب. ب تا تاأيي بت ت ايي  تام
ب تضرا يبتاذ ب تاق  تييب 

 



 22 

 :التؼديالت الىت أدخلتهب اللجنة ػلً هشروع القبنىى: ثبلثًب 
 أدبمنبم ر ب ت   يبا اعقا باقتفيضيبتا  دباقر ثب تةا  نب تاأر  ب.بنةدبرم بمنبت أدلبنىبب

 ةا  ن؛ب ذتكب نبةرااب د،دبت ضتبتب الببمنبتة مب تا ا ييب تتىب اءببااباقر ثب تةا  نب.بح،ثبرم ب
ب ثب تةا  نب تاأر  ب نابترت،لب د،دب.ب ذتكب  ىب ت ح ب تتاتىب;بإ ادةبترت،لبمب  لب نص لباقرب
 الباب األول: األحكــام العـــامة

ب تفصةةلب أل ل;بتأرافا  
ب تفصلب تثا  ;بمكد سب ا ادئب القتثاار 

 الباب الثاني: ضمانات وحوافز االستثمار
ب تفصلب أل ل;بضاا ا ب القتثاار 
ب تفصلب تثا  ;بح  نزب القتثاار 

بم الأ;ب تح  نزب تأااي ب
بثا ياأ;ب تح  نزب تخاصي ب
بثاتثاأ;ب تح  نزب الضانيي 

ب تفصلب تثاتث;ب تاق  تييب تا تاأييبت اقتثار 
 الباب الثالث: نظم االستثمار وتأسيس الشركات وتخصيص العقارات

ب تفصلب أل ل;ب تامب القتثاارب تد خ  ;ب
بم الأ;ب ألح امب تأااي 

ب ب تاقتثاران ثا ياأ;بار زبخداا
بثاتثاأ;با اتلب ال تااد 

ب تفصلب تثا  ;ب تامب القتثااربن ب تا اةاب القتثااراي ب
ب تفصلب تثاتث;ب تامب القتثااربن ب تا اةاب تحرةب

بمح امبت قيسب تقر ا ب  تا قل ب خداا بااب أدب تت قيس  تفصلب تر  ت;ب
ب تفصلب تخااس;بتخصيصب تأةار   

ب
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 القائمة عمى االستثمار الباب الرابع: الجهات
ب تفصلب أل ل;ب تا  سب أل  ىبت قتثاار 

ب تفصلب تثا  ;ب تا، يب تأاايبت قتثاارب  تا اةاب تحرة ب
 الباب الخامس: تسوية منازعات االستثمار

ب تفصةلب أل ل;بت  يب تتت اا  
ب تفصلب تثةةا  ;ب ت   يب ت ز رايبتف با از ا ب القتثاار 

ب يب ت ز رايبتتق ييبا از ا ب ة دب القتثاار  تفصلب تثاتث;ب ت  
ب تفصلب تر  ت;بار زب تتح يمب  ت قاةي 

 الباب السادس : التصالح في بعض الجرائم
ب عاا ب ت   يب حذسب أ ب تا  دب دا  ب أ ب تا  دب ألخر باأاأب.ب  ىب ت ح ب ت  ردب ات د ل

ب.بثمبم اد بترعيمب تا  دب ب تاةارنب
بالمحاور التى دارت حولها تعديالت المجنة عمى مشروع القانون:   بأهموفيما يمى بيان 

 ةة دةب تأاةةلبب تةةامب تا ةةاةاب تحةةرةب تخاصةةي.باةةتب ضةةتب تضةة   طب ت زاةةيبتح  اتاةةا.ب  ةة جب 
  3216تق يبب18 تاقاجلب تت بت   ااابااابمد بإتىبإتغا اابن بتأدي  ب تةا  نبرعمب

 قةةتار رب قةةتخد مب قةةمبة تا، ةةيب تأااةةيبت قةة (تثاارب  تا ةةاةاب تحةةرةةبGAFIببةةدالباةةنباةةاب ةةاءب.)
 اقر ثب تةا  نبتتغ،،رب ألقمبإتىبةك، يب القتثاارب تاصةراية.بح،ةثبم ة ب ألقةمب تاتأةارسب  ية ب

  .ب ت ن،ر أبت  ع ب  ت ادب  ت فةا تد ب ايتب تاوققا ب تد تيي
  اةنبب نب القةتثاارببةدالأبت أييب تا، يب تأاايبت قتثاارب  تا اةاب تحرةبإتىب تة زارب تاخةتصب قة

ر يسبا  سب ت زر ء.ب ااب،ت تىب ت زارب تاختصببإصةد رب ت  حةيب تت ف،ذيةيبت ةةا  ن.ب تةر بتاةاب
.بكةةةدياأب اةةةاب ةةةر ب  يةةة ب،تضةةةا  بكةةةذ ب تةةةةا  نباةةةنبإ ةةةر ء  ب مح ةةةامبن يةةةيباتأ ةةةةيب االقةةةتثاار

  بب تتقراأا ب تاخت في.ب تخركابعا  نب تتر خيصب تص ا يي
 نزب تاةدايبت قةتثاارب اتخراةةيب القةتثاارايب تتة بتحةددبم  ة ب م ت يةا ب تت ايةيب تربطبب،نب تح ب 

   القتثااربن ب ايتبم حاءب ت اا راي ب
ب
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 تحرصب  ىبتةديمبح  نزبنأ ييبت ذلب القتثاار.ب تا، يب تا اخب ت اذلبت قةتثاار.بح،ةثبإنب 
ا.بنةااةة ب ت   ةةيببتب ةةىب تحةة  نزب اةةاب ةةاء باةةنب تح  اةةيبغ،ةةرب انيةةيب البتحةةةاب تاقةةتادسبا اةة

%باةةنب تضةةر  لب82تصةة رباتجااةةلب ةة نبمنةةرد بعةةةا ،نب غةةر ن،،نباةةتبتحد،ةةدب ت قةة يب أل  ةةىب
 تاةدرةب  ىب تاقر ثبن ب تا اةاب ألجثةرب حتيا ةابت ت ايةيب ذتةكب نةةابتبيا ةا ب ت اةازب تار ةزيب

   نةابأل ت يا ب تت ايي ببت تأب يب تأاايب  إلحصاء
 (.ب11 اتاةةةةادةب)ز د باةةةةنب قةةةةلب تخصةةةةمببم اةةةةا ت   ةةةةيببمدخ تاةةةةاب تتةةةة  اةةةةنبمكةةةةمب تتأةةةةدي  ب

%ب.ب ب تةةةاثب)ل(ب82 تا  ايبت ةةاثب)م(ب تخةاصب اتا ةاةاب ألجثةرب حتيا ةاأبت ت ايةيبتتجة نب
يقةاىب تةةةاثب بعةا ةاأبثاتثةاأبمضةان ب بب.%ب62تحتةاجبت ت ايةيبتتجة نبب تت  تخاصب اتا اةاب

  ةةةىب أل قةةةةيب القةةةتثاارايببألخ،ةةةرىب تةةةةةاثب حانتةةة بنةةة%.ب عةةةدب42ب قةةة يبخصةةةمب)ج(ب
ب مضان بإت،اا;

تاقر  ا ب تصغ،رةب ات اكييب .ب بتصادييب ثيفيب قتا كب تأااتي تاقر  ا ب الع -
ب بب تصغر ب تاأتا. ب  تات ددة تاقر  ا  ب ت د،دة ب تةاعي ب  ى ب بدة  تاقر  ا ب.

.برعر ربانب تا  سب أل  ىبت قتثاا تة اييب  إلقتر ت، ييب تت بيصدرببتحد،دكاب
ب أل  ىب ب ب تا  س بان بعر ر ببتحد،دكا بيصدر ب تت  ب تقياحيي  تاقر  ا 

ب  تاادةبت كب تص ا ا ب ت  ردةبن ب.ب   ةب  ىبت قتثاار
 تق يتبتا، يبإ ر ء  ب القتثااربانبخ لبار زبخةداا ب تاقةتثاران.باةتب تت ج،ةدب  ةىبت أيةيب

 ب تا  نةةةا بت تتةةز مب اتا   ،ةةدباةة تف ب ت اةةا ب تاخت فةةيبإتةةىب تا، ةةيبمث ةةاءب ا اةةم.ب تيقةة،ركمبنةة
  تاةررةبن ب تةا  ن ب

 تحرصب  ىب تت ة ثبنة با ةالبتيقة،رب إل ةر ء  بت اقةتثاربخاصةيبنة با ةالب تتةر خيص.باةنب 
خةة لب تتأااةةلباةةتب تا، ةةيب تأااةةيبت قةةتثاار.ب ت اةةا ب  تا، ةةا ب تح  ايةةيب تاختصةةي.با اتةةلب

  ال تااد ب
 زب تاصريبت تح يمب  ت قاةي.ب  تةذيبي ة نب ختياراةا.بتب ىب تامب تتح يمبانبخ لبإ قاءب تارب 

 اتب تحرصب  ىبح  ايبمد   ب  قتة ت،ت  ب
 متغةة ب ت   ةةيب تاةةادةب تخاصةةيب اتتصةةاتحبنةة ب أةة ب ت ةةر  م.بح،ةةثبمنبكةةذ ب تاةةادةبا  ةة دةبنةة ب

 عا  نب تأة  ا بن ب ت الب تر  تبانب تجتالب تثا   ب
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 تا  نةةةيب ت  حةةدة.بحرصةةابا اةةاب  ةةىب ةةدمب تتفرعةةيب اةةابمتغةة ب ت   ةةيب تاةةادةب تخاصةةيب اقةةر  ا ب 
ب،نب تاقتثارانبن ب تحص لب  ىب تا  نةيب ت زاةيبتبةدءب تاقةر  ا .ب مجةد ب ت   ةيب  ةىبم ة ب
يا ةةةةةنبتا  ةةةةةسب تةةةةة زر ءب تخةةةةةاذب إل ةةةةةر ء  ب اتقةةةةةر يب ت زاةةةةةيب  قتصةةةةةد رب تةةةةةةر ر  ب ات قةةةةة يب

 ت اقر  ا ب إلقتر ت، ييب  تة ايي ب
 أةدي  ب  ةىب أة ب تاة  دبإ ة ءبتا ةادئب إلنصةاحب  تقةفانييب.ب ا اةاباةابمدخ  ب ت   ةيب ةدةبت

،تأ ةةاب اإلنصةةاحب  تقةةفانييبنةة با ةةاتسب إلد رة.بب اإلضةةانيبإتةةىب إل ةة نب تقةة   ب ةةنبمقةةااءب
    ألر ض  تقر ا ب تاقتف،دةب اتح  نزب

 ةةامب تخاصةةيب اةةابتةةمب تت قةة،اببةة،نب ت   ةةيب  ز رةب القةةتثاارب  تتأةةا نب تةةد ت بنةة ب ضةةتب أةة ب ألح
 اتح  ايب  تقفانييب  تاقاءتيب ا تبتضارلب تاصاتح.باتب تت ج،دب  ىبت ن،ربع   ةدب تبيا ةا بت قةر ا ب
  تاقر  ا بق  ءبانبخ لبإتز مب تا، يب تأاايبت قتثاارب  تا اةاب تحرةبم بانبخ لبإتز مب تقةر ا ب

بابإتىبذتك  فقااب اإلنصاحب نببيا اتااب تااتييب  تاقاكا،نب  تأاا ،نب ا
ب

  :رابؼًب : رأي اللجنة املشرتكة
بمنب  باقر ثب تةا  نب تر ب ت   ي ب ة يبب.بعد تعديمه عمى النحو الوارد بالجدول المقارن . يأد

 ذتكب نبةراابتا، يبم   ءب ا اخب.بب تاح ييب  أل  بييب    ييبنىبقب،لب ذلب تازادبانب القتثاار 
ب ب تتىبتأتر بةرااب القتثاار  القتثاارببإز تيب انيب تأةالب  تاأ عا

  ت   يب تاقتر يبت  ناب  ىباقر ثب تةا  نب تاأر  .ب تر  ب تا  سب تا عرب تا  نةيب  ي ب
ب اتصيغيب تارنةي 

ب
 رئيص اللجنة املشرتكة

 
 الةـــــرو غــــػو
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 

 قرار رئيس جملس الوزراء 
 مبشروع قانون بإصدار قانون االستثمار

                       ----------------------- 
 رئيس الجمهورية

 بعد اإلطالع على الدستور؛
 وعلى قانون العقوبات؛

 لقانون المدني؛ وعلى ا
 وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛

 بشأن التوثيق؛ 1947لسنة  68وعلى القانون رقم 
 بشأن تسجيل السفن التجارية؛  1949لسنة  84وعلى القانون رقم 
 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛ 1954لسنة  453وعلى القانون رقم 
 اإلداري؛ن الحجز أفي ش 1955لسنة  308وعلى القانون رقم 
في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في  1958لسنة  21وعلى القانون رقم 
 اإلقليم المصري؛

في شأن التعيين في وظائف شركات  1958لسنة  113وعلى القانون رقم 
 المساهمة والمؤسسات العامة؛

باشتراط الحصول على إذن قبل العمل  1958لسنة  173وعلى القانون رقم 
 ة؛بالهيئات األجنبي

قامة األجانب بأراضي  1960لسنة  89وعلى القانون رقم  في شأن دخول وا 
 جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

 قانون االستثمار مشروع قانون بإصدار
------------------ 

 باسم الشعب   
 رئيس الجمهورية
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 ؛1963لسنة  61وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

 ؛1963لسنة  66وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 
لمؤسسة المصرية للنقل بشأن إنشاء ا 1964لسنة  12وعلى القانون رقم 

 البحري؛
 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ 1964لسنة  70وعلى القانون رقم 

 ؛1966لسنة  53وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 
 بشأن الطرق العامة؛ 1968لسنة  84وعلى القانون رقم 
 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛ 1973لسنة  1وعلى القانون رقم 

بإشراف وزارة السياحة على المناطق  1973لسنة  2القانون رقم وعلى 
 السياحية واستغاللها؛
جراءات انتخاب ممثلي  1973لسنة  73وعلى القانون رقم  في تحديد شروط وا 

العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات 
 والمؤسسات الخاصة؛

 ؛1975لسنة  79اعي الصادر بالقانون رقم وعلى قانون التأمين االجتم
 في شأن االستيراد والتصدير؛ 1975لسنة  118وعلى القانون رقم 
 في شأن السجل التجاري؛ 1976لسنة  34وعلى القانون رقم 

وعلى قانون التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن في حكمهم 
 ؛1976لسنة  108الصادر بالقانون رقم 

 ؛1979لسنة  43ام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون نظ
في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية  1979لسنة  59وعلى القانون رقم 

 الجديدة؛
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 في شأن الطيران المدني؛ 1981لسنة  28وعلى القانون رقم 
 في شأن األراضي الصحراوية؛ 1981لسنة  143وعلى القانون رقم 

اهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات وعلى قانون شركات المس
 ؛1981لسنة  159المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 97وعلى قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 
 ؛1983لسنة 

 ؛1983لسنة  117وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 
لسنة  186ءات الجمركية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم اإلعفا

 ؛1986
 ؛1990لسنة  8وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 

في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك  1991لسنة  7وعلى القانون رقم 
 الدولة الخاصة؛

لسنة  203وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 
 ؛1991

 ؛1992لسنة  95وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 
 ؛1994لسنة  4وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 

لسنة  27وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
 ؛1994

 في شأن التأجير التمويلي؛ 1995لسنة  95وعلى القانون رقم 
في شأن قواعد التصرف بالمجان في  1996لسنة  5على القانون رقم و 

األراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة أو 
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 ؛استثمارية عليها أو للتوسع فيها تأجيرها بإيجار اسمي إلقامة مشروعات

 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات 1996لسنة  230وعلى القانون رقم 
 المبنية واألراضي الفضاء؛

ببعض األحكام الخاصة بتنظيم عمل  1996لسنة  231وعلى القانون رقم 
 المصريين لدى جهات أجنبية؛

ن منح التزام المرافق العامة إلنشاء أفي ش 1997لسنة  3وعلى القانون رقم 
دارة واستغالل المطارات وأراضي النزول؛  وا 

 ؛1997لسنة  8ر الصادر بالقانون رقم وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثما
لسنة  89وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

 ؛1998
 ؛1999لسنة  17وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات  2000لسنة  7وعلى القانون رقم 
 عتبارية العامة طرفا  فيها؛التي تكون الوزارات واألشخاص اال

 93وعلى قانون اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم 
 ؛2000لسنة 

 ؛2001لسنة  148وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 
لسنة  82وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

 ؛2002
المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم  وعلى قانون

 ؛2002لسنة  83
 ؛2003لسنة  10وعلى قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 ؛2003لسنة  12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 88وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 
 ؛2003لسنة 

 93وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 
 ؛2003لسنة 

 ؛2004لسنة  15وعلى قانون التوقيع االلكتروني الصادر بالقانون رقم 
 ؛2004لسنة  141وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 

ارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون حماية المنافسة ومنع المم
 ؛2005لسنة  3

 ؛2005لسنة  91وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 
 ؛2008لسنة  119وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

لسنة  120وعلى قانون إنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم 
 ؛2008

لسنة  196على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون الضريبة 
 ؛2008

بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات  2009لسنة  10وعلى القانون رقم 
 المالية غير المصرفية؛
بشأن الترخيص لمشروعات تكرير  2010لسنة  133وعلى القانون رقم 

 البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛
مية المتكاملة في شه جزيرة في شأن التن 2012لسنة  14القانون رقم وعلى 
 سيناء؛
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 ؛2013لسنة  10وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 

بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود 2014لسنة  32وعلى القانون رقم 
 الدولة؛

بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين باجر  2014لسنة  63وعلى القانون رقم 
 ة الدولة؛لدى أجهز 

 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ 2014لسنة  141وعلى القانون رقم 
 بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء؛ 2015لسنة  87وعلى القانون رقم 
 بشأن تنظيم الضمانات المقولة؛ 205لسنة  115وعلى القانون رقم 

نة لس 67وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 
 ؛2016

 وبعد اخذ رأي المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة؛
 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
 قرر

 القانون اآلتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرر
 مجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه

 )المادة األولي(
 يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن االستثمار.

 المادة األولي((
االسللتامار  للي جمهوريللة مصللر العربيللة ب ونللام القللانون يعمللف  للي شلل ن     

 المرا ق. 
 وينلون ،أيلا نلان وجمله واالجنبلي المولي االستامار علىونامه أ وتسري    

 بنظللام او الللدايلي االسللتامار بنظللام إمللاالونللام الللا القللانون  و قللااالسللتامار 
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 .الورة المناطق بنظام او االستامارية، المناطق

 
 ية()المادة الاان

ال ُتخللل أحكللام هللذا القللانون والقللانون المرافللق للله بالمزايللا واإلعفللاءات الضللريبية 
كات والمنشلآت القائملة وقلت العملل الضمانات والحلوافز المقلررة للشلر  وغيرها من

به، وتظل هذه الشركات والمنشات محتفظة بتلك المزايا واإلعفاءات والضلمانات 
بهللا وذلللك طبقللا للتشللريعات واالتفاقيللات والحللوافز إلللى أن تنتهللي المللدد الخاصللة 

 المستمدة منها.
 

بشلأن أملالك  1991لسلنة  7وال ُتخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 
الدوللللة الخاصلللة وقلللانون المنلللاطق االقتصلللادية ذات الطبيعلللة الخاصلللة الصلللادر 

يلة فلي شلأن التنم 2012لسلنة  14، والقلانون رقلم 2002لسنة  83بالقانون رقم 
 ه جزيرة سيناء.بالمتكاملة في ش

 
كما ال ُتخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بملنح الموافقلات 

 والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى.
 

وتسللتمر الشللركات العاملللة بنظللام المنللاطق الحللرة الخاصللة فللي تللاري  العمللل بهللذا 
نظلام إللى أن تنتهلي ملدتها، ويجلوز تمديلد ملدة الشلركة القانون، في العمل بهذا ال

 حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.

 )المادة الاانية(
تخلللل أحكلللام القلللانون المرافلللق بالمزايلللا واإلعفلللاءات الضلللريبية وغيرهلللا ملللن  ال    

وتظللل ت العمللل بلله، والمنشللآت القائمللة وقللالضللمانات والحللوافز المقللررة للشللركات 
والحلوافز ك المزايلا واإلعفلاءات والضلمانات هذه الشلركات والمنشلآت محتفظلة بتلل
المسللتمدة لللك طبقللا  للتشللريعات واالتفاقيللات إلللى أن تنتهللي المللدد الخاصللة بهللا وذ

 منها.
 

بشلأن أملالك  1991لسلنة  7وال تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 
نون المنلللاطق االقتصلللادية ذات الطبيعلللة الخاصلللة الصلللادر الدوللللة الخاصلللة وقلللا

فلي شلأن التنميلة  2012لسلنة  14قلانون رقلم وال، 2002لسنة  83بالقانون رقم 
 المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

 
كما ال تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بملنح الموافقلات 

 بأي قوانين أخرى.والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها 
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 )المادة الاالاة(

تستبدل عبارة )هيئة االستثمار المصرية( بعبارة )الهيئة العامة لالستثمار 
وعبارة )قانون االستثمار( بعبارة )قانون ضمانات وحوافز  والمناطق الحرة(،

 االستثمار(، أينما وردتا في القوانين األخرى.

 )المادة الاالاة(
وحللوافز االسللتثمار(، السللتثمار( بعبللارة )قللانون ضللمانات ا تسللتبدل عبللارة )قللانون

 األخرى. والقراراتأينما وردتا في القوانين 

 )المادة الرابعة(
 

تسلللتثنى شلللركات المسلللاهمة الخاضلللعة ألحكلللام هلللذا القلللانون ملللن تطبيلللق أحكلللام 
في شلأن التعيلين فلي وظلائف شلركات المسلاهمة  1958لسنة  113القانون رقم 

 مة.والمؤسسات العا
 

بشللأن  1973لسللنة  73كمللا ال تخضللع شللركات المسللاهمة ألحكللام القللانون رقللم 
جراءات انتخاب ممثلي العمال فلي مجلالس إدارة وحلدات القطلاع  تحديد شروط وا 
العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظلام الشلركة 

 طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

 (الرابعة المادة)
 

ملللن تطبيلللق أحكلللام  الخاضلللعة ألحكلللام هلللذا القلللانونتسلللتثنى شلللركات المسلللاهمة 
في شلأن التعيلين فلي وظلائف شلركات المسلاهمة  1958لسنة  113القانون رقم 

 والمؤسسات العامة.
 

بشللأن  1973لسللنة  73كمللا ال تخضللع شللركات المسللاهمة ألحكللام القللانون رقللم 
جراءات انتخاب ممثلي العمال فل ي مجلالس إدارة وحلدات القطلاع تحديد شروط وا 

العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظلام الشلركة 
 طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

 المادة اليامسة()
من م هذا القانون والقانون المرافق، اتستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق احك

بإنشاء لجان التوفيق في بعض  2000لسنة  7القانون رقم الخضوع ألحكام 
 المنازعات التي تكون الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفا فيها.

 (اليامسة)المادة 
 تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيلق أحكلام هلذا القلانون والقلانون المرافلق، ملن

بإنشللاء لجللان التوفيللق فللى  2000لسللنة  7أحكللام القللانون رقللم  الخضللوع ألحكللام
 عض المنازعات التى تكون الوزارات واالشخاص االعتبارية العامة طرفا  فيها.ب

 مستوداة )المادة السادسة( 
 وعقود االستثمار منازعات فض لجنتي مامأ المنطورة والطلبات التظلمات تحال
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
من  87، 84المادتين المنصوص عليها فى  اللجان لىإ القائمتين االستثمار

 .آخر اجراء اي الى الحاجة دون شكيلهات فورالقانون المرافق 

 )المادة السادسة(
( من قانون 20يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة )

بالتمتع بذات األوضاع  1989لسنة  230االستثمار الصادر بالقانون رقم 
 رباح المطبق على الشركاتال يخل هذا الحكم بنظام توزيع األالمقررة لهم و 

 القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه.

 )المادة السادسة(أصلها  )المادة السابعة(
( ملللن قلللانون 20يسلللتمر العلللاملون المخلللاطبون بحكلللم الفقلللرة الثالثلللة ملللن الملللادة )

بلللالتمتع بلللذات األوضلللاع  1989لسلللنة  230االسلللتثمار الصلللادر بالقلللانون رقلللم 
خللل هللذه األحكللام بنظللام توزيللع األربللاح المطبللق علللى الشللركات المقللررة لهللم وال ت

 لهم.أفضل ذلك القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان 
 )المادة السابعة(

، 1997لسنة  8يلغى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 
 كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 ة(بع)المادة الساأصلها  ة الاامنة()الماد
، 1997لسلنة  8يلغى قانون ضمانات وحلوافز االسلتثمار الصلادر بالقلانون رقلم 
 كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 )المادة الاامنة(
الالئحة التنفيذية للقانون المرافق، خالل تسعين  رئيس مجلس الوزراءيصدر 

تاري  العمل بهذا القانون، والى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل يوما من 
باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاري  العمل به فيما ال يتعارض مع 

 أحكامه.

 )المادة الاامنة(أصلها  )المادة التاسعة(
 الالئحللة التنفيذيللة للقللانون المرافللق،  الميللتب بشللئون االسللتامار الللوريريصللدر 

للي أن تصلدر هلذه الالئحلة خال ل تسعين يوما  ملن تلاري  العملل بهلذا القلانون، وا 
يسلللتمر العملللل بلللاللوائح والقلللرارات السلللارية القائملللة فلللي تلللاري  العملللل بللله فيملللا ال 

 يتعارض مع أحكامه.
 )المادة التاسعة(

 في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاري  نشره.القانون ُينشر هذا 
 يس الجمهوريةرئ

 )المادة التاسعة()المادة العاشرة( أصلها 
في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاري  القانون نشر هذا يُ   

 نشره.
 لدولة، وينفذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم ا   
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 قانون االستامار

 الباب األوف: األونام العامة
 الفصف األوف
 تعريفات
 (1مادة )

في تطبيق أحكام هذا القانون: ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة 
 قرين كل منها:

استخدام المال إلنشاء أو توسيع أو تطوير أو تمويل أو تملك أو  االستامار:
إدارة المشروع االستثماري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة 

 للبالد.
كل شخص طبيعي أو اعتباري، أيا كانت جنسيته وآيا كان النظام  المستامر:

القانون الخاضع له، يقوم باالستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا  ألحكام 
 هذا القانون.

 
 اآلتية: مزاولة أي نشاط من األنشطة االستثمارية المشروع االستاماري:

 الصناعة. -1
 لمحاجر والتعدين.عمليات البحث واستغالل المناجم وا -2
 استصالح أو استزراع األراضي البور أو الصحراوية. -3
 إنتاج وتصنيع مدخالت اإلنتاج الزراعي.-4
 اإلنتاج الحيواني والداجني. -5
 مشروعات صيد األسماك واألحياء المائية واستزراعها ومنتجات األسماك. -6

 قانون االستامار
 الباب األوف: األونام العامة

 الفصف األوف
 تعريفات

 (1ادة )م
ُيقصد بالكلمات والعبلارات التلالي المعلاني المبينلة  ،في تطبيق أحكام هذا القانون

 قرين كل منها:
اسللتخدام المللال إلنشللاء أو توسلليع أو تطللوير أو تمويللل أو تملللك أو : االستثملللللللار

 إدارة المشروع االستثماري بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبالد.
وأيلا  كلان  ، مصلريا  نلان أو أجنبيلا   كل شخص طبيعي أو اعتبلاري،  :المستثملر

النظلام القللانوني الخاضللع لله، يقللوم باالسللتثمار فللي جمهوريلة مصللر العربيللة وفقللا  
 ألحكام هذا القانون.

 

 : االستثماري المشروع
والرراعة والتجارة  الصناعة قطاعات  ي االستامارية األنشطة من مراولة أي 

 والطاقة والنهرباءوالتشييد والبناء  واإلسنان والسياوة والنقف وةوالص والتعليم
  .جياو والتننول واالتصاالت والاروات الطبيعية والمياه

 إضا ة المعنية الورارات او الورارة مع بالتنسيق الميتب للورير ويجور
 التنفيلية الالئوة وتبين .للدولة االقتصادية التنمية ليطة و قا   أيرى قطاعات
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر. -7
 ،النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري -8

 وألعالي البحار.
النقل المبرد للبضائع والثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية  -9

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغالل، 
 والسكك الحديد. للبضائع بما في ذلك العابر للحدود والنقل البرى

الخدمات البترولية األصلية والمساندة وعمليات االستكشاف والحفر  -10
واإلنتاج والتكرير ونقل وتوصيل الغاز الطبيعي ومشتقاته والمواد البترولية 

 وأعمال الكيماويات والبتروكيماويات.
 خدمات التخزين والخدمات اللوجستية. -11
 تجددة.مشروعات الطاقة الجديدة والم -12
نتاج الطاقة منها. -13  مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وا 
أعمال البنية األساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصاالت  -14

 وغيرها.
والشركات  المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية والمنشآت الصحية  -15

لمستلزمات الطبية التي تعمل في مجال صناعة الدواء واألجهزة واوالمنشآت ، 
 وصناعة وتصدير الطعوم واألمصال.

 
مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأنظمة الحاسبات وتطويرها  -16

والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 
 براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية.

 .األنشطة الهمراولة  وضوابط ونطاق روطش
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شروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي مشروعات اإلسكان االجتماعي وم -17

 الدخل.
الفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي  -18

 والسياحة العالجية وشركات الخدمات بالمواقع األثرية والمتاحف.
 التأجير التمويلي -19
 رأس المال المخاطر ونشاط التخصيم. -20
 تواه بما في ذلك التعليم الفني.التعليم أيا كان نوعه أو مس -21
 ومعالجة وتدوير المياه. ةتحلي -22
مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية، والمشرعات التي  -23

 تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
 ثمارية.لمناطق الصناعية أو االستاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية اإنش -24
 أنشطة ومشروعات الشباب والرياضة. -25

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخرى 
 وفقا  لخطة التنمية االقتصادية للدولة.

 وتبين الالئحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه األنشطة.
 

( من هذا 28 ،27الحوافز المنصوص عليها في المادتين ) الووا ر الياصة:
 القانون.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( من هذا القانون. 11الحوافز المنصوص عليها في المادة ) : الخاصة الحوافز
 :للمشروع االستثمارية التكلفة

األصللوف الاابتللة الملموسللة واألصللوف ميللر الملموسللة )المعنويللة( ورأس المللاف 
 العامف.
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هي األنشطة الصناعية المخاطبة بالحوافز  أنشطة االستامار الصناعي:
الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للتوزيع الجغرافي والمناطق 
التي يشملها قطاع )أ( وقطاع )ب(، ووفقا لما يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء 

 لمالية والوزير المختص بشئون الصناعة.بناء على عرض مشترك من وزير ا
 

كافة أنواع األصول التي تدخل في المشروع االستثماري أيا كان  األمواف:
نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل 

 على األخص:
 والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى. األموال الثابتة -1
 األسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية. -2
حقوق الملكة الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات  -3

أو التوسع فيها كبراءات االختراع والعالمات واألسماء التجارية المسجلة في 
تسجيل الدولية دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقا لقواعد ال

 التي تضمنتها االتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
االمتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة  -4

والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة األخرى التي 
 ُتعطى بناء على القانون.

 مجلس األعلى لالستثمار.ال المجلس األعلى:
 : الوزير المعنى بشئون االستثمار.الورير الميتب

 
 
 

 

 

 

كافلللة أنلللواع األصلللول التلللي تلللدخل فلللي المشلللروع االسلللتثماري أيلللا كلللان   :األملللواف
نوعها، وتكون لهلا قيملة ماديلة، سلواء كانلت نقديلة أو عينيلة أو معنويلة، وتشلمل 

 على األخص: 
 األموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أيه حقوق عينية أصلية أو تبعية أخري.  -1
 ر الحكومية.األسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غي -2
حقللللللوق الملكيللللللة الفكريللللللة والحقللللللوق المعنويللللللة التللللللي تسللللللتخدم فللللللي إنشللللللاء  -3

التجاريللة  المشللروعات أو التوسللع فيهللا كبللراءات االختللراع والعالمللات واألسللماء
المسلللجلة فلللي دوللللة ملللن دول المنظملللة العالميلللة للملكيلللة الفكريلللة أو وفقلللا  لقواعلللد 

 الدولية النافذة في هذا الشأن. التسجيل الدولية التي تضمنتها االتفاقيات 
االمتيللازات أو العقللود التللي ُتمللنح بمقتضللى قللوانين التزامللات المرافللق العامللة  -4

والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة األخرى التي 
 تعطى بناء على القانون.

 .لالستثمار األعلى المجلس :االعلى المجلس
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 هيئة االستثمار المصرية. الهيئة:
أحد نظم االستثمار يتم من خالله إقامة أو إنشاء أو  االستامار الدايلي:

 تشغيل مشروع استثماري وفقا ألحكام هذا القانون، في غير المناطق الحرة.
ء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها جز  المنطقة الورة:

 اإلدارية ويتم التعامل فيه وفقا ألحكام جمركية وضريبية خاصة.
منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص  المنطقة االستامارية:

إلقامة نشاط معين أو أكثر من األنشطة االستثمارية المتخصصة وغيرها من 
ا، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها األساسية مطور لتلك األنشطة المكملة له

 المنطقة.
 
 
 أو تنمية  كل شخص اعتباري يرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير لمطور:ا

 منطقة استثمارية وفقا ألحكام هذا القانون.
الجهات اإلدارية أو شركات المرافق العامة المختصة  الجهات الميتصة:

 صاريح أو التراخيص.بإصدار الموافقات أو الت
نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على  النا لة االستامارية:

جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة لمشروعه االستثماري في خالل 
تاحة ما يلزم لذلك من  المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وا 

إلدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة، أو بيانات ومعلومات من خالل الوحدة ا

 االستثمار بشئون المختص الوزير  :الميتب لوريرا
 االستثمارالمختصة بشئون وزارة ال  :الميتصة الورارة
 الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة :الهيئة

 أو أنشلللاء أو إقاملللة خاللللله ملللن يلللتم االسلللتثمار نظلللم أحلللد :اللللدايلي االسلللتامار
 .الحرة طقالمنا غير في القانون، هذا ألحكام وفقا   استثماري مشروع تشغيل

 لسلللطاتها ويخضللع حللدودها ضللمن يللدخل الدولللة إقللليم مللن جللزء :الولللرة المنطقللة
 .خاصة وضريبية جمركية ألحكام وفقا   فيه التعامل ويتم اإلدارية

 تخصللللص والحللللدود، المسللللاحة محللللددة جغرافيلللة منطقللللة :االسللللتامارية المنطقللللة
 مللن وغيرهللا المتخصصللة االسللتثمارية األنشللطة مللن أكثللر أو معللين نشللاط إلقامللة

 لتلللك مطللور األساسللية بنيتهللا ووضللع تنميتهللا علللى يقللوم لهللا، المكملللة األنشللطة
 .المنطقة

 تنميلة أو تطلوير أو إدارة أو بإنشلاء لله يلرخص اعتبلاري شلخص كلل :المطللللللور
 .  القانون هذا ألحكام وفقا   استثمارية منطقة

 المختصلللة عاملللةال المرافلللق شلللركات أو اإلداريلللة الجهلللات  :الميتصلللة الجهلللات
 .التراخيص أو التصاريح أو الموافقات بإصدار
 المسللتثمر حصللول إجللراءات وتبسلليط لتيسللير نظللام :المسللتامرين يللدمات مرنللر
 فلي االسلتثماري لمشلروعه الالزملة والتلراخيص والتصلاريح الموافقلات جميلع على
تاحللة القللانون، هللذا فللي عليهللا المنصللوص القانونيللة المللدد خللالل  لكلللذ يلللزم مللا وا 
 بالهيئللة، الغلرض لهلذا المنشللأة اإلداريلة الوحلدة خلالل مللن ومعلوملات بيانلات ملن
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 أحد فروعها.

 
المسئول المنتدب من الجهات المختصة، للعمل في  مماف الجهة الميتصة:

 نظام النافذة االستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها.
 
 
 
 
 
 
 

الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو رئيس  السلطة الميتصة:
 المرافق العامة بحسب األحوال. مجلس إدارة شركة

 
المكاتب المرخص لها، من الجهات المختصة بمنح  مناتب االعتماد:

الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص المستندات الخاصة 
 بالمشروعات االستثمارية.

 
 
 
 

 .فروعها أحد أو
 

 أو الميتصلة اإلداريلة الجهلات ملن المنتلدب المسئوف :الميتصة الجهة مماف
 المستامرين يدمات مرنر نظام  ي للعمف العامة، المرا ق شرنات من المنلف
 القللانون الللا أونللام بموجللب إليلله نتقللفت واللللي  روعهللا، مللن أي أو بالهيئللة
 الفنيللة االشللتراطات بوسللب والتللراييب، والتصللاري  الموا قللات إصللدار سلللطة
 الهيئلة، تصلدراا التلى االسلتامار إجلراءات وادلة لها المنظمة بالقوانين الواردة
 تيصللليب مجلللاف  لللى الميتصلللة للسللللطة المقلللررة الصلللالويات جميلللع ونللللا

عطللاء العقللارات  وتيسللير لتبسلليط الالرمللة والتللراييب والتصللاري  الموا قللات وا 
 . االستامار وتنمية وتشجيع المستامر عمف

 مجللس أو المصللحة أو الهيئلة رئيس أو المحافظ أو الوزير  :الميتصة السلطة
 بحسللب ادارتهللا، مجلللس او العامللة المرافللق شللركة إدارة مجلللس رئلليس أو ادارتهللا
 .األحوال
 والتصلاريح الموافقلات بملنح الهيئلة ملن لهلا، خصالمر  المكاتب :االعتماد مناتب

 بالمشللللللروعات الخاصللللللة المسللللللتندات فحللللللص مجللللللال فللللللي بالعمللللللل والتللللللراخيص،
 .االعتماد شهادات وتقديم االستثمارية
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 الفصف الااني

 أاداف ومبادئ االستامار
 أاداف االستامار

 (2مادة )
و يهدف االستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدالت النم

االقتصادي للبالد، وزيادة معدالت اإلنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، 
 وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز االستثمارات المحلية 
 واألجنبية.

 مبادئ االستامار
 (3)مادة 

 المبادئ اآلتية: يونم االستامار
 االلتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية. -1
 االلتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك. -2
 المحافظة على البيئة وعدم اإلضرار بها واتباع االشتراطات الالزمة لذلك. -3
 الرشيدة. اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية واإلدارة -4
 مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا في المنتجات والخدمات. -5
 مراعاة شروط الصحة والسالمة للعاملين والمنتفعين بالمشروع االستثماري. -6
كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع االستثماري، أو  -7

ة بعينها، على النحو الذي بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئ
 تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.

 الفصف الااني
  أالللداف ومبلللادئ االستاملللار

 (3، 2أصلها المادتين )( 2ادة )م
 االقتصادي والنم معدالت رفع إلى العربية مصر جمهورية في االستثمار يهدف

 وتشللللللجيع العملللللل، فلللللرص وتللللللوفير المحللللللي، اإلنتلللللاج معللللللدالت وزيلللللادة لللللللبالد،
 .المستدامةو  الشاملة التنمية تحقيق في يسهم بما التنافسية، وزيادة التصدير،
 المحليللة االسللتثمارات وتحفيللز جللذب علللى المختصللة الدولللة أجهللزة كافللة وتعمللل

 .واألجنبية
 :اآلتية المبادئ االستثمار ويحكم
 النظللر بغللض ومراعللاة تكللافوء الفللرص االسللتثمارية الفللرص فللي المسللاواة -1

 .الجنس بسبب التمييز ودون ومكانه المشروع حجم عن
 متناهيللللة والمشللللروعات األعمللللال وريللللادة الناشللللئة لشللللركاتالدولللللة ل دعللللم -2

 .المستثمرين وصغار الشباب لتمكين والمتوسطة والصغيرة الصغر
 والصحة البيئة حمايةو  االجتماعيد ذات البع النواحي كافة مراعاة -3

 .العامة
 .المستهلك وحماية يةاالحتكار  الممارسات ومنع المنافسة حماية -4
 تضارب وعدم الرشيدة واإلدارة والشفافية الحوكمة مبادئ اتباع -5

 .المصالح
 استقرار السياسات االستثمارية وثباتها بقدر االمكان. -6
 .العامة لمصلحةوا القومي األمن على الحفاظ في الدولة حق -7
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دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة  -8

 المجاالت في ضوء القوانين المنظمة لها.
 الحفاظ على النظام العام واآلداب العامة واألمن القومي للبالد. -9

تيسير عليهم بما يحقق سرعة إنجاز معامالت المستثمرين وال -10
 مصالحهم المشروعة.

حق الدولة األصيل في الحفاظ على األمن القومي والمصلحة العامة  -11
 والصحة العامة والبيئة.

 
  يمللا نللف والدولللة المسللتامر علللى إليهللا المشللار االسللتامار ئمبللاد وتسللري
 .ييصه

 

 الباب الااني
 ضمانات وووا ر االستامار 

 الفصف األوف
 ضمانات االستامار

 نطاق التمتع بالضمانات
 (13مادة )

تتمتع بالضمانات الواردة في هذا الفصل جميع المشروعات االستثمارية 
عة ألحكام هذا القانون، وذلك في ضوء األهداف والمبادئ المنصوص الخاض

 ( من هذا القانون.3، 2عليها في المادتين )
ويجوز أن تمنح المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر كل أو 
بعض الضمانات المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك دون اإلخالل بأحكام 

 القوانين التي تنظمها.
 
 

 الباب الااني
 انات وووا ر االستامارضم

 
 

 ل تلللو
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 معاملة المستامر

 (14مادة )
 
 
 
 

 
معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها  معاملة المستثمر األجنبيتكفل الدولة 

وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في للمستثمر الوطني، 
دون اإلخالل بأحكام القوانين جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع 

 المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها.
ويجوز استثناء  بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين 

 بقا  لمبدأ المعاملة بالمثل.ياألجانب تط
 
 
 

يس أو فساد وال يتمتع المشروع االستثماري المقام بناء على غش أو تدل
بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو اإلعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا 

 القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي نهائي، أو تحكيمي.

 الفصف األوف
 ضمانات االستامار 

 مؤجلة( 14أصلها مادة ) (3مادة )
 

ية بالمعاملة تتمتع جميع االستامارات المقامة  ي جمهورية مصر العرب
 العادلة والمنصفة.

وتكفل الدولة للمستثمر األجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر 
ويجوز استثناء  بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية  .الوطني

 للمستثمرين األجانب تطبيقا  لمبدأ المعاملة بالمثل.
 .تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز إجراءات أليوال تخضع األموال المستثمرة 

وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية 
طوال مدة المشروع دون اإلخالل بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو 

 الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون،
نفاذ العقود التي تب رمها. وال يتمتع المشروع االستثمارى وتلتزم الدولة باحترام وا 

المقام بناء  على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو 
اإلعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب 

 أو بحكم تحكيم حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص،
 بشلللئون المتعلقلللة القلللرارات جميلللع تكلللون ون،القلللان هلللذا أحكلللام تطبيلللق مجلللال فلللي

 النحللو علللى وذلللك بهللا، الشللأن ذوي إخطللار ويللتم مسللببة، االسللتثماري المشللروع
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 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تنظمه الذي

 تسبيب القرارات المتعلقة باالستامار
 (22مادة )

شئون في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة ب
مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها، وذلك على النحو الذي تنظمه  المستثمر

 الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 
 

 ( أعاله3دمجت مع المادة )

 وماية أمواف المشروعات االستامارية
 (15مادة )
 ال يجوز تأميم المشروعات االستثمارية.

تثمارية إال للمنفعة العامة، كما ال يجوز نزع ملكية أموال المشروعات االس
وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة االقتصادية 

 للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.
 

وال يجوز بالطريق اإلداري فرض الحراسة عليها إال بموجب حكم قضائي 
أمر أو حكم قضائي، وال يكون ذلك كله نهائى، أو التحفظ عليها إال بموجب 

  إال في األحوال المبينة في القانون.
كما ال يجوز الحجز على أموال المشروعات االستثمارية أو مصادرتها أو   

واشتراكات ً   الديون الضريبيةتجميدها إال بناء  علي حكم قضائي نهائى، عدا 
حصيلها بطريق الحجز التأمينات االجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز ت

بكافة أنواعه، مع عدم اإلخالل بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو 

 
 (17، 15) تينالمادأصلها  (4) مادة

 .االستثمارية المشروعات تأميم يجوز ال
 العامللللة، للمنفعلللة إال االسلللتثمارية المشللللروعات أملللوال ملكيلللة نللللزع يجلللوز ال كملللا

 للقيملللة معادللللة قيمتللله تكلللون تلللأخير، ودون مقلللدما يلللدفع علللادل تعلللويض وبمقابلللل
 نلزع قلرار صدور على السابق اليوم في ملكيته المنزوع للمال العادلة االقتصادية

 . قيد أي دون للتحويل قابلة التعويضات تكون وأن الملكية،
 بموجب إال، وال تفرض الحراسة عليها الحراسة فرض اإلداري بالطريق يجوز وال

 حكللللم أو أمللللر بموجللللب إال عليهللللا الللللتحفظ كمللللا ال يجللللوز نهللللائى، قضللللائي حكللللم
 .القانون في المبينة األحوال في إال كله ذلك يكون وال قضائي،

 أو مصللللادرتها أو االسللللتثمارية المشللللروعات أمللللوال علللللى الحجللللز يجللللوز ال كمللللا
 الضلريبية، الديون عدا وذلك هائى،ن قضائي أو أمر حكم علي بناء   إال تجميدها

 بطريللق تحصليلها يجللوز التلى للدولللة المسلتحقة االجتماعيللة التأمينلات واشلتراكات
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 تبرمهللا التللي العقللود فللي عليلله يتفللق بمللا اإلخللالل عللدم مللع أنواعلله، بكافللة الحجللز األشخاص االعتبارية العامة مع المستثمر.

 .المستثمر مع العامة االعتبارية األشخاص أو الدولة
 أو مالية أعباء تضيف عامة تنظيمية اراتقر  إصدار إدارية جهة ألية يجوز الو 

 أو القانون هذا ألحكام تخضع مشروعات تشغيل أو بإنشاء تتعلق إجرائية،
 أخذ بعد إال ربحها، تحديد أو تعديلها أو عليها خدمات مقابل أو رسوم فرض
 األعلى والمجلس الوزراء مجلس من كل وموافقة الهيئة إدارة مجلس رأى

 .لالستثمار
 لمشروع االستاماري من القرارات التعسفيةوماية ا

 (16) مادة
ال يجوز للجهات اإلدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع االستثماري أو 

إال بعد اخذ رأي الهيئة، وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، 
كافة  وتبدي الهيئة رأيها خالل سبعة أيام من تاري  ورود الطلب إليها مستوفيا  

 . اإلجراءات القانونية المقررة
 

وفي جميع األحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع 
وجهة نظره، وا عطائه مهلة مناسبة إلزالة أسباب المخالفة، وذلك علي النحو 

  .الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون
اللجنة المنصوص عليها بالمادة  مامويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أ

  .من هذا القانون (100)
 

 
 (16أصلها مادة ) (5مادة )

 أو االسلللتثماري للمشلللروع الصلللادرة التلللراخيص إلغلللاء اإلداريلللة للجهلللات يجلللوز ال
 المسلتثمر إنلذار بعلد اال للمشلروع، تخصيصلها تلم التي العقارات سحب أو وقفها

 إلزاللللة مناسلللبة مهللللة وا عطائللله نظلللره، هلللةوج وسلللماع إليللله، المنسلللوبة بالمخالفلللات
 .المخالفة أسباب

 قلللرارات اصلللدار قبلللل الهيئلللة ادارة مجللللس رأي اخلللذ يجلللب األحلللوال، جميلللع وفلللي 
 تللاري  مللن أيللام سللبعة خللالل رأيهللا الهيئللة وتبللدي االولللى، الفقللرة فللي اليهللا المشللار
 .المقررة القانونية اإلجراءات كافة مستوفيا   إليها الطلب ورود

 

ق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة ويح
  .من هذا القانون (81)

 .المادة هذه احكام تطبيق وضوابط قواعد القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتنظم
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 قيود إصدار القرارات التنظيمية العامة

 (17مادة )
امة تضيف أعباء مالية أو ال يجوز ألية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية ع

إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام هذا القانون أو 
فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إال بعد أخذ رأى مجلس إدارة 

 وموافقة مجلس الوزراء والمجلس األعلى لالستثمار.الهيئة 

 
 

 ( أعاله4مادة )ال تم دمجها مع
 

 . ر  ي إقامة المشروع والتوسع  يهوق المستام
 (18مادة )

قامة وتوسيع المشروع االستثماري، وتمويله،  للمستثمر الحق في إنشاء وا 
دارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج  وتملكه، وا 
وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون اإلخالل 

  .بحقوق الغير
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (18أصلها مادة ) (6مادة )

قاملللة إنشلللاء فلللي الحلللق للمسللتثمر  ملللن مويللللهوت االسلللتثماري، المشلللروع وتوسللليع وا 
دارتلله، وتملكلله، األجنبيللة، وبالعملللة قيللود بللدون الخللارج  والتصللرف واسللتخدامه، وا 
 بعللض أو كللل وتحويللل المشللروع وتصللفية للخللارج وتحويلهللا أرباحلله وجنللي فيلله،
 القانونيللللة بالقواعللللد أو الغيللللر بحقللللوق اإلخللللالل دون وذلللللك التصللللفية، هللللذه نللللاتج

 .االستحواذ أو االندماج لعمليات المنظمة
 باالسلللتثمار المتصللللة النقديلللة التحلللويالت عمليلللات جميلللع بإتاحلللة الدوللللة سلللمحوت

لللى أراضلليها إلللى إبطللاء وبللدون بحريللة األجنبللي  للتحويللل قابلللة بعملللة خارجهللا، وا 
 بحرية لالستخدام قابلة عملة إلى المحلية العملة بتحويل الدولة تسمح كما، الحر
 .تأخير دون
 والشلللركة الهيئلللة بإخطلللار المختصلللة داريللةاإل الجهلللات تلتلللزم التصلللفية حاللللة وفللى
 وعشللرون مائللة أقصللاها مللدة خللالل التزامللات مللن عليهللا مللا ببيللان التصللفية تحللت
 للللذلك، الالزملللة المسلللتندات بللله مرفقلللا   طلبلللا المصلللفي تقلللديم تلللاري  ملللن تبلللدأ يوملللا  
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تحت التصفية ببيان ما  الشركةوتلتزم الجهات اإلدارية المختصة بإخطار 
عليها من التزامات خالل مدة أقصاها مائة وعشرون يوما  تبدأ من تاري  تقديم 
المصفي طلبا مرفقا  به المستندات الالزمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة 

لذمة الشركة تحت التصفية، وذلك دون اإلخالل دون بيان تلك االلتزامات إبراء 
للمسئول عن إصدار بيان علي خالف الواقع أو الجنائية والتأدبيبة بالمسئولية 

  .من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد علي الطلب

 تحللت الشللركة لذمللة إبللراء االلتزامللات تلللك بيللان دون المللدة هللذه انقضللاء ويعتبللر
 إصدار عن للمسئول والتأدبيبة الجنائية بالمسئولية اإلخالل دون ذلكو  التصفية،

 الللرد دون إليلله المشللار الميعللاد فللوات فللي تسللبب مللن أو الواقللع خللالف علللي بيللان
 .الطلب على
 .القانون لهذا التنفيذيه الالئحة تحدده لما وفقا   كله وذلك

 الوق  ي االستيراد والتصدير
 (19مادة )

حكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لالستيراد، يحق مع عدم اإلخالل بأ
للمشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن 
طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد 

ل المناسبة لطبيعة الخام ومستلزمات اإلنتاج واآلالت وقطع الغيار ووسائل النق
 نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.

 
 (19أصلها مادة ) (7مادة )

 يحللق راد،لالسللتي المنظمللة والقللرارات واللللوائح القللوانين بأحكللام اإلخللالل عللدم مللع
 علن أو بلذاتها تسلتورد أن القانون هذا ألحكام الخاضعة االستثمارية للمشروعات

 المللواد مللن تشلغيلها أو فيهللا التوسللع أو إنشلائها فللي إليلله تحتلاج مللا الغيللر، طريلق
 لطبيعلة المناسلبة النقلل ووسلائل الغيلار وقطلع واآلالت اإلنتلاج ومسلتلزمات الخام
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كما يكون لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون 

 ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
 .المستوردين لسج في لقيدها حاجة دون نشاطها،

 دون بالواسللللطة أو بالللللذات منتجاتهللللا تصللللدر أن المشللللروعات لهللللذه يكللللون كمللللا
 . المصدرين سجل في لقيدها حاجة وبغير ترخيص
 الونلام و قلا التصلدير او باالستيراد تقوم التي االستامارية المشروعات وتلترم
 عربلل بتقريللر الهيئللة بايطللار الغيللر طريللق عللن او بنفسللها سللواء المللادة اللله

 .االوواف بوسب المصدرة او المستوردة واالنواع النميات عن سنوي

 استيدام العاملين األجانب
 (20مادة )

للمشروع االستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 
ويجوز زيادة هذه النسبة بما ال  %( من إجمالي عدد العاملين بالمشروع10)

وذلك في حالة عدم لعاملين بالمشروع، %( من إجمالي عدد ا20يزيد عن )
إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهالت الالزمة، وذلك وفقا للضوابط 

 والقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
وللعاملين األجانب في المشروع االستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية 

 إلى الخارج. كلها أو بعضها

 
 (20) أصلها المادة (8مادة )

 
 نما اي

 الفصف الااني
 ووا ر االستامار 
 أوال: الووا ر العامة

 (23مادة )
 

 مارووا ر االستا: الفصف الااني
 أوال: الووا ر العامة

 (23أصلها المادة ) (9مادة )
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، تمتع بالحوافز العامة الواردة في هذا عدا االستثمار بنظام المناطق الحرة

 الفصل جميع المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون.
 بلللالحوافز القلللانون هلللذا ألحكلللام الخاضلللعه االسلللتثمارية المشلللروعات جميلللع تتمتللع
 بنظللللام المقامللللة المشللللروعات عللللدا فيمللللا وذلللللك الفصللللل هللللذا فللللي الللللواردة العامللللة
 . الحرة المناطق

 اإلعفاء من بعض الضرائب والرسوم
 (24مادة )

يبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات تعفى من ضر 
والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة 
خمس سنوات من تاري  قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقا  على العمل 

 بهذا القانون.
يل األراضي الالزمة كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسج

 إلقامة الشركات والمنشآت.

 
 (26، 25، 24) أصلها المواد (01مادة )

 الشركات تأسيس عقود والشهر التوثيق رسوم ومن الدمغة ضريبة من تعفي
 لمدة وذلك بأعمالها، المرتبطة والرهن االئتمانية التسهيالت وعقود والمنشآت

 العمل على سابقا   كان ولو ريالتجا السجل في قيدها تاري  من سنوات خمس
 .القانون بهذا
 الالزمة األراضي تسجيل عقود إليها المشار والرسوم الضريبة من تعفي كما

 .والمنشآت الشركات إلقامة
 المادة أحكام القانون هذا ألحكام الخاضعة والمنشآت الشركات على وتسري

 الخاصة 1986 لسنة 186 رقم الجمركية اإلعفاءات تنظيم قانون من( 4)
 من( المائة في اثنان% )2 مقدارها موحدة بفئة جمركية ضريبة بتحصيل
 .إلنشائها الزمة وأجهزة ومعدات آالت من تستورده ما جميع على وذلك القيمة،

 التى والمنشآت الشركات تستورده ما جميع على الموحدة الفئة هذه تسري كما
 إلنشائها الزمة وأجهزة اتومعد آالت من العامة، المرافق مشروعات فى تعمل
 .استكمالها أو
 الجمارك قانون فى عليها المنصوص المؤقت اإلفراج بأحكام اإلخالل عدم مع

 ذات االستثمارية للمشروعات يكون ،1963 لسنة 66 رقم بالقانون الصادر
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 واالسطمبات القوالب استيراد القانون هذا ألحكام الخاضعة الصناعية الطبيعة

 ،جمرنية رسوم دونلرمات االنتاج لات الطبيعة المماالة وميراا من مست
 إلى تصديرها واعادة منتجاتها، تصنيع في مؤقتة لفترة الستخدامها وذلك

 .الخارج
 يتم أن على الوصول، مستندات بموجب للخارج واإلعادة اإلفراج ويكون
 بالهيئة الغرض لهذا تعد سجالت في الشحن وا عادة الدخول مستندات تسجيل

 .المالية وزارة مع بالتنسيق ذلكو 
 التمتع بالضريبة الجمرنية الموودة

 مادة )25(
( 4تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون أحكام المادة )

الخاصة  1986لسنة  186من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية رقم 
المائة( من % )اثنان في 2بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 

 القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها.
كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي 
تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها 

 أو استكمالها.

 
 

 (10دمجت مع المادة )

 استيراد القوالب واالسطمبات ياإلعفاء الجمرني المؤقت عل
 (26مادة )

مع عدم اإلخالل بأحكام اإلفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك 
، يكون للمشروعات االستثمارية ذات 1963لسنة  66الصادر بالقانون رقم 

 
 

 (10دمجت مع المادة )
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لب واالسطمبات الخاضعة ألحكام هذا القانون استيراد القوا الصناعية  الطبيعة

دون رسوم جمركية، وذلك الستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، 
عادتها إلى الخارج.  وا 

ويكون اإلفراج واإلعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم 
 تسجيل مستندات الدخول وا عادة الشحن في سجالت تعد لهذا الغرض بالهيئة.

 ا: الووا ر الياصةااني
 الووا ر الجغرا ية والقطاعية

 (27مادة )
الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة ُتمنح المشروعات االستثمارية 

في هذا القانون، الحافز االستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل 
افي ، وذلك خصما من صوتعديالته 2005لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

 األرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
 % خصم من التكاليف االستثمارية للقطاع )أ( ويشمل:40نسبة 

وفقا لتوزيع أنشطة االستثمار المناطق الجغرافية األكثر احتياجا للتنمية،  -
 الصناعي.

 
 
ع الذي يقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطا متوسط الكثافةالتعليم  -

)أ( والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض 
 مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

 

 اانيا : الووا ر الياصة 
 

 ( مؤجلة28، 27( أصلها المادتين )11مادة )
وو قللا   تمللنح المشللروعات االسللتثمارية التللي تقللام بعللد تللاري  العمللل بهللذا القللانون

يللللتم منولللله يصللللما  مللللن الضللللرائب حلللافزا  اسللللتثماريا  ، لليريطللللة االسللللتامارية 
 : المستوقة على المشروعات االستامارية، على النوو اآلتى

  % ، خصما  من التكاليف االستثمارية للقطاع )أ( ويشمل:70نسبة  -1
ثلللللللللر احتياجلللللللللا  للتنميلللللللللة طبقلللللللللا للبيانلللللللللات المنلللللللللاطق الجغرافيلللللللللة األك -

واالحصللللللللائيات الصللللللللادرة مللللللللن الجهللللللللاز المركللللللللزي للتعبئللللللللة العامللللللللة 
واالحصاء، ووفقا  لتوزيع أنشطة االستثمار بها على النحو الذي تبينله 

 الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

% ، خصللما  مللن التكللاليف االسللتثمارية للقطللاع )ب( 50نسللبة   -2
  :ويشمل

لجغرافيلللة التلللى تحتلللاج للتنميلللة وال تلللدخل ضلللمن المنلللاطق المنلللاطق ا -
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المنطقة االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقا  لتوزيع أنشطة  -

االستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من 
 المنطقة االقتصادية. هيئة زير المالية ورئيسو 
 
مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس  -

مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء 
 ووزير المالية.

 صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. -
 
 
 
 
 

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقا لتوزيع للقطاع )ب(  خصم% 30نسبة 
ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات  الصناعيأنشطة االستثمار 

إنتاج وتوزيع الكهرباء التي تقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع 
 )ب(.

% ملن رأس الملال 80وفى جميع األحلوال يجلب أال يجلاوز الحلافز االسلتثماري 
 ذلك وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.المدفوع، و 

الجغرافية فى القطاع )أ(، وذلك طبقا للبيانات واالحصلائيات الصلادرة 
مللن الجهللاز المركللزي للتعبئللة العامللة واالحصللاء، ووفقللا  لتوزيللع أنشللطة 

 االستثمار بها على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشلللمل بلللاقي أنحلللاء الجمهوريلللة، وفقلللا   صلللم للقطلللاع )ج(% خ30نسلللبه  -3

 لتوزيع أنشطة االستثمار، وذلك للمشروعات االستثمارية اآلتية: 
 المشروعات كثيفة االستخدام للعمالة. -
 المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. -
 .او تنتجها المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة -
القوميلللة واالسلللتراتيجية التلللى يصلللدر بتحديلللدها قلللرار ملللن المشلللروعات  -

 المجلس األعلى لالستثمار.
المشلللللروعات السلللللياحية التلللللى يصلللللدر بتحديلللللدها قلللللرار ملللللن المجللللللس  -

 األعلى لالستثمار.
مشلللروعات انتلللاج وتوزيلللع الكهربلللاء التلللي يصلللدر بتحديلللدها قلللرار ملللن  -

ختص، رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير الم
 والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

المشللروعات التللي يللتم تصللدير إنتاجهللا إلللى خللارج اإلقللليم الجغرافللي   -
 لجمهورية مصر العربية.

 صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. - 
الصللللناعات الخشللللبية واألثللللاث و الطباعللللة والتغليللللف و الصللللناعات  -
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 الكيماوية. 

واألدويللللللللة واألورام ومستحضللللللللرات  الحيويللللللللة صللللللللناعة المضللللللللادات -
 . التجميل

 صناعة الجلود.  -
الصلللللللناعات الغذائيلللللللة والحاصلللللللالت الزراعيلللللللة وتلللللللدوير المخلفلللللللات  -

 الزراعية. 
 . والمعدنية الصناعات الهندسية -

( مللن 3، 2، 1يكللون التمتللع بللالحوافز الخاصللة المنصللوص عليهللا فللي البنللود )و 
  ،ية الجديدة التي تزاول أنشطة االستثمارهذه المادة على المشروعات االستثمار 

و ي جميع األوواف يجب أال تريد مدة اليصم عللي سلبع سلنوات ملن تلاري   
 بدء مراولة النشاط.

قللرارا  بنللاء  علللى عللرض مشللترك مللن الللوزير  ويصللدر مللن رئلليس مجلللس الللوزراء
، بتحديللللد توزيللللع القطاعللللات الفرعيللللة  المعنلللليالمخللللتص ووزيللللر الماليللللة والللللوزير 

ألنشطة االستثمار  بالقطاعات )أ(، و )ب(، و)ج( المشار إليها، وتبين الالئحة 
التنفيذيللة لهللذا القللانون النطللاق الجغرافللي للمنللاطق )أ( ، و )ب(، و)ج( وشللروط 

ويلللدرج بهلللا أنشلللطة االسلللتثمار الفرعيلللة التلللي  ،ملللنح الحلللوافز الخاصلللة وضلللوابط
 يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
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 أنشطة االستامار الصناعي

 (28مادة )
 ( من هذا القانون27المشار إليها في المادة )يكون التمتع بالحوافز الخاصة 

الصناعي تي تزاول أنشطة االستثمار على المشروعات االستثمارية الجديدة ال
 في مجال أو أكثر من المجاالت التالية:

 الصناعات الخشبية واألثاث. -
 صناعات الطباعة والتغليف. -
 الصناعات الكيماوية. -
 صناعة المضادات الحيوية. -
 صناعة أدوية األورام. -
 صناعة مستحضرات التجميل. -
 صناعة الجلود. -
 اعية.الصناعات الغذائية والحاصالت الزر  -
 الصناعات الهندسية. -
 الصناعات المعدنية. -
 صناعة المنسوجات. -

وزير بناء على عرض مشترك من  ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء
، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية المالية والوزير المختص بشئون الصناعة

ألنشطة االستثمار الصناعي على القطاع )أ( والقطاع )ب( المشار اليهما، 
تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقة )أ( والمنطقة و 

)ب( وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة االستثمار 
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الصناعي الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور 

 صدوره.

 أونام وشروط التمتع بالووا ر الياصة
 (29مادة )

يشترط لتمتع المشروعات االستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في 
 ( من هذا القانون، توافر الشروط التالية:28، 27المادتين رقمي )

 أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة إلقامة المشروع االستثماري. -1
 
 
 

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خالل مدة أقصاها ثالث سنوات من  -2
 العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. تاري 

ذا كانت الشركة أو  -3 أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وا 
المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل 

 منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
لمنشآت قد قدم أال يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب ا -4

أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع 
بالحافز أي من األصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل 
بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خالل المدة 

 
 (29أصلها المادة ) (12مادة )

 فللي عليهللا المنصللوص الخاصللة بللالحوافز االسللتثمارية المشللروعات لتمتللع يشللترط
 :التالية الشروط توافر القانون، هذا من( 11دة )الما
 االسللللتثماري، المشللللروع إلقامللللة جديللللدة منشللللآة أو شللللركة تأسلللليس يللللتم أن -1

 هللذا بأحكللام العمللل تللاري  قبللل أنشللئت التللى الشللركات ذلللك مللن وتسللتثنى
 األنشلطة ملن ايلا   مزاولة فى تبدأ ولم شهرا  االاين  عن التزيد بمدة القانون

 .إليهما المشار( 11) لمادةا فى عليها المنصوص
 تلاري  ملن سلنوات ثلالث أقصلاها مدة خالل المنشآه أو الشركة تؤسس ان -2

ويجلور بقلرار ملن مجللس اللورراء ، القلانون لهذا التنفيذية بالالئحة العمل
  .لمدة واودة وبناء على عرض الورير الميتب مد اله المدة

ذا منتظملللة، حسللللابات المنشلللأة أو الشللللركة تمسلللك أن -3  أو الشللللركة انللللتك وا 
 لكللل المقللررة بالنسللبة تسللتفيد أن فلهللا منطقللة مللن أكثللر فللى تعمللل المنشللأة
 . مستقلة حسابات منطقة لكل يكون أن بشرط منطقة

 أو قلدم قلد المنشلآت اصلحاب أو الشلركاء أو المساهمين من أي يكون أال -4
 بالحلافز المتمتلع المشلروع إقامة أو تأسيس أو إنشاء في استخدم أو ساهم
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اري جديد ( من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثم2المبينة بالبند )

ويترتب على مخالفة ذلك سقوط يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، 
بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة  تمتعال

 المستحقات الضريبية.

 هللذا بأحكللام العمللل وقللت قائمللة منشللأة أو لشللركة الماديللة األصللول مللن أي
 بالبنلد المبينلة الملدة خلالل المنشلأة أو الشلركة تللك بتصلفية قلام أو القانون

 بلالحوافز يتمتلع جديلد استثماري مشروع إنشاء بغرض المادة هذه من( 2)
 بالحللافز التمتللع سللقوط ذلللك مخالفللة علللى ويترتللب إليهللا، المشللار الخاصللة
 .الضريبية المستحقات كافة بسداد المنشأة أو الشركة والتزام إليه المشار

 
 االاا: الووا ر اإلضا ية

 (30مادة )
عدم اإلخالل بالحوافز والمزايا واإلعفاءات المنصوص عليها في رقمي هذا مع 

الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات 
ا القانون، وذلك على النحو ( من هذ28، 27المنصوص عليها في المادتين )

 :ألتيا
وع السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو ورادات المشر  -1

 االستثماري باالتفاق مع وزير المالية.
المخصصة للمشروع  األرضتحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى  -2

 االستثماري أو جزء منها التي تحملها المستثمر، وذلك بعد تشغيل المشروع.
 تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. -3
اعية في حالة بدء رد نصف قيمة األرض المخصصة للمشروعات الصن -4

 اإلنتاج خالل عامين من تاري  تسليم األرض.
 الصناعات االستراتيجية. تخصيص أراض بالمجان لبعض -5

 االاا: الووا ر اإلضا ية
 مؤجلة (30أصلها المادة ) (31مادة )

 هللللذا فللللي عليهللللا المنصللللوص واإلعفللللاءات والمزايللللا بللللالحوافز اإلخللللالل معللللد مللللع
 للمشللللروعات إضللللافية حللللوافز مللللنح الللللوزراء مجلللللس مللللن بقللللرار يجللللوز الفصللللل،

 علللى وذلللك توسللعاتها، او القللانون هللذا مللن( 11) المللادة فللى عليهللا المنصللوص
 : األتي النحو
 وعالمشلللر  واردات أو لصلللادرات خاصلللة جمركيلللة منافلللذ بإنشلللاء السلللماح -1

 .المالية وزير مع باالتفاق االستثماري
 العقلار إللى المرافلق توصيلالتي يتحملها المستثمر ل قيمةلل الدولة تحمل -2

 تشلللللغيل بعلللللد وذللللللك منهلللللا جلللللزء أو االسلللللتثماري للمشلللللروع المخصلللللص
 .المشروع

 .للعاملين الفني التدريب تكلفة من لجزء الدولة تحمل -3
 حاللللة فلللي لصلللناعيةا للمشلللروعات المخصصلللة األرض قيملللة نصلللف رد -4
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وتبين الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز اإلضافية المقررة 
 في هذه المادة.

 . األرض تسليم تاري  من عامين خالل اإلنتاج بدء
 للضلوابط و قلا   اإلستراتيجية األنشطة لبعض بالمجان أراض تخصيص -5

 .الش ن الا  ي قانونا   المقررة
 الميلللتب اللللورير علللرض عللللى بنلللاء اللللورراء مجللللس ملللن بقلللرار يجلللور نملللا

 .للك لىا الواجة دعت نلما ضريبية مير ايرى ووا ر استوداث
 المقللررة االضللافية الحللوافز مللنح وشللروط وضللوابط قواعللد التنفيذيللة الالئحللة وتبللين
 .المادة هذه فى

 شهادة تمتع بالوا ر
 (31مادة )

يختص الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بإصدار الشهادة الالزمة للتمتع 
، 29، 28، 27، 26، 25، 24بالحوافز المنصوص عليها في المواد أرقام )

 من هذا الفصل للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون.( 30
 

إلى موافقة جهات أخرى،  حاجةنهائية ونافذة بذاتها دون  وتعتبر هذه الشهادة
 ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات.

 
 (31أصلها المادة ) (41مادة )

 للتمتللع الالزمللة الشللهادة بإصللدار يفوضلله مللن أو للهيئللة التنفيللذي الللرئيس يخللتص
 الفصللللللل هلللللذا مللللللن( 13 ،11، 10) الملللللواد فللللللى عليهلللللا المنصللللللوص بلللللالحوافز
 .القانون هذا ألحكام الخاضعة والمنشآت للشركات
 أخرى، جهات موافقة إلى حاجة دون بذاتها ونافذة نهائية الشهادة هذه وتعتبر
 . بيانات من بها ورد بما االلتزامو  بموجبها العمل الجهات جميع على ويتعين

 الباب السابع
 المسئولية المجتمعية للمستامر

 دود المسئولية المجتمعية للمستامرو
 (113مادة )

يجوز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية الستخدامها في إنشاء 

 الفصف الاالث
 المسئولية المجتمعية للمستامر

 
 ( للتصويت؟؟113أصلها المادة ) (51مادة )
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نظام للتنمية المجتمعية من خالل مشاركته في كل أو بعض من المجاالت 

 اآلتية:
 اتخاذ التدابير الالزمة لحماية وتحسين البيئة. -1
تقديم خدمات أو برامج في مجاالت الرعاية الصحية أو االجتماعية أو  -2

 الثقافية، أو في أي من مجاالت التنمية األخرى.
دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحمالت التوعية التي  -3

إحدى الجامعات أو مؤسسات  تستهدف تطوير وتحسين اإلنتاج باالتفاق مع
 البحث العلمي.

 
 التدريب والبحث العلمي. -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أرباحلله مللن نسللبة تخصلليص المسللتدامة يللةالتنم الهللداف تحقيقللا للمسللتثمر يجللوز
 مشللللللروعه خللللللارج المجتمعيللللللة للتنميللللللة نظللللللام إنشللللللاء فللللللي السللللللتخدامها السللللللنوية

 : اآلتية المجاالت من بعض أو كل في مشاركته خالل من االستثماري
 .البيئة وتحسين لحماية الالزمة التدابير اتخاذ -1
 أو تماعيلةاالج أو الصلحية الرعايلة مجلاالت في برامج أو خدمات تقديم -2

 .األخرى التنمية مجاالت من أي في أو الثقافية،
 التللي التوعيللة وحمللالت والدراسللات البحللوث تمويللل أو الفنللي التعللليم دعللم -3

 أو الجامعللللات إحللللدى مللللع باالتفللللاق اإلنتللللاج وتحسللللين تطللللوير تسلللتهدف
 .العلمي البحث مؤسسات

 .العلمي والبحث التدريب -4
  ى عليها المنصوب المجاالت من يأ  ي مبالغ من المستامر ينفقه ما ويعد
 ملن الصلا ية السلنوية ارباوله ملن% 10 نسلبة يجلاور ال وبما السابقة الفقرة

 مللن( 8 بنللد( )23) المللادة لللنب و قللا   اليصللم واجبللة والمصللر ات التنللاليف
 المشلار 2005 لسلنة 91 رقلم بالقلانون الصلادر اللديف عللى الضريبة قانون
 . إليه

 ال ضلف قائملة نشلاءإ المعنيلة الورارات مع لتنسيقوبا الميتب للورير ويجور
 الناويلة من سواء مجتمعية تنمية بانشطة تقوم التي االستامارية المشروعات
 .العام يأللر  عنه عالناإل يتم ميراا او القطاعية وأ الجغرا ية
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 وتبين الالئحة التنفيذية للقانون ضوابط نظام المسئولية المجتمعية.
 

 
 

 لنظللام ايللرى وقواعللد ضللوابط مللن يلللرم مللا للقللانون التنفيليللة الالئوللة وتبللين
 .مجتمعيةال المسئولية

 المعاملة الضريبية للمسئولية االجتماعية
 (114مادة )

( 8( )بند 23يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص  المادة )
المشار  2005لسنة  91من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

ليها في إليه، ما ينفقه المستثمر من مبالغ في أي من المجاالت المنصوص ع
 ( من هذا القانون.113المادة )

 
 

 أعاله( 15تم دمجها مع المادة )

 الاالثالباب  
 االستامار نظم 
 الفصف األوف 

 نظام االستامار الدايلي 
 األونام العامة

 سياسات االستامار
 ( مستوداة16المادة )

تتضمن وضع السياسات و  االستثمارية، الخطة االستثمار وزارة تقترح
 بما المستهدفة االستثمار مشروعات أولوياتموضع التطبيق، و  اريةاالستثم
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 ونظم واالجتماعية، االقتصادية التنمية وخطة للدولة العامة السياسة مع يتفق

 .ويتم اقرارها من المجلس االعلى لالستثمار.  المطبقة االستثمار

 
 

 1( بند 88مادة )
لتعاون مع جميع أجهزة الدولة إعداد مشروع الخطة االستثمارية بالتنسيق وا -1

المختصة تتضمن نوعية ونظام االستثمار ، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته 
والعقارات المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة األخرى المعدة 
 لالستثمار ، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام االستثمارى .   

 

 االستثمارية الخريطة
 1( بند 88أصلها المادة ) (71) دةالما

 ونظام نوعيةتحدد  استثمارية خريطةوضع  االستثمارية الخطة تتضمن
 أو للدولة المملوكة العقارات تحدد كما وقطاعاته، الجغرافية ومناطقه االستثمار،
 التصرف وطريقة ونظام لالستثمار، المعدة االخرى العامة االعتبارية لالشخاص

 .االستثماري نظامال نوع بحسب فيها
 جميع مع الكامل والتعاون بالتنسيق االستثمارية الخريطة مشروع الهيئة وتعد
 .المعنية الدولة أجهزة
 سنوات، ثالث كل األقل على مرةوالخريطة االستثمارية  الخطة مراجعة ويجب
 .الهيئة اقتراح على بناء لذلك الحاجة دعت وكلما

 اإلجراءات األيسر للمستامر
 (46)مادة 

تكون اإلجراءات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون واجبة التطبيق عند 
الحصول على خدمات االستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أي قوانين أو 

إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص 
في هذا القانون  بإجراءات أيسر أو خالل مدد زمنية اقل من المنصوص عليها

 والئحته التنفيذية.

 (46أصلها المادة )( 81مادة )
 عنلد التطبيلق واجبلة القلانون هلذا فلى عليهلا المنصلوص والملدد اإلجلراءات تكلون

 أو قلللوانين أيلللة بتطبيلللق ذللللك يخلللل أن دون االسلللتثمار، خلللدمات عللللى الحصلللول
 تللراخيصال أو التصللاريح أو الموافقللات علللى الحصللول للمسللتثمر تتلليح إجللراءات
 القلانون هلذا فلى عليهلا المنصلوص ملن أقلل زمنية مدد خالل أو أيسر بإجراءات
 . التنفيذية والئحته
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 دليف إجراءات االستامار

 (37مادة )
بعد التنسيق –تصدر الهيئة خالل تسعين يوما من تاري  العمل بهذا القانون 

المقررة  دليال يتضمن الشروط واإلجراءات والمواعيد -مع الجهات المختصة
صدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة  لتخصيص العقارات وا 
باألنشطة االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من 

 خالل الموقع االلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة.
 

اجة وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري، وكلما دعت الح
 لذلك، في ضوء التعديالت التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة.

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خالل ستين يوما على األكثر من 
تاري  العمل بهذا القانون بكافة البيانات والمستندات والنماذج الالزمة إلعداد 

 هذا الدليل.
 

 القانون الضوابط الالزمة في هذا الشأن. الالئحة التنفيذية لهذا وتبين

 (37أصلها المادة )( 19مادة )
 التنسليق بعلدو  - القلانون بهلذا العملل تلاري  من يوما   تسعين خالل الهيئة تصدر

 المقللررة والمواعيللد واإلجللراءات الشللروط يتضللمن دللليال    - المختصللة الجهللات مللع
صلللللللدار العقللللللارات لتخصلللللليص  المتعلقلللللللة راخيصوالتلللللل والتصلللللللاريح الموافقللللللات وا 
 ملللن اللللدليل هلللذا ويتلللاح القلللانون، هلللذا ألحكلللام الخاضلللعة االسلللتثمارية باألنشلللطة

 .المختلفة ومطبوعاتها للهيئة االلكتروني الموقع خالل
 

 الحاجللة دعللت وكلمللا دوري، بشللكل الللدليل هللذا وتحللديث بمراجعللة الهيئللة وتلتللزم
 .الدولة في يةالسار  التشريعات على تطرأ التي التعديالت ضوء في لذلك،
 مللن األكثللر علللى يومللا   سللتين خللالل الهيئللة بموافللاة المختلفللة الجهللات تلتللزم كمللا

 إلعللداد الالزمللة والنمللاذج والمسللتندات البيانللات بكافللة القللانون بهللذا العمللل تللاري 
 .الدليل هذا

 . الشأن هذا فى الالزمة الضوابط القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد
 
 

  قة الواودةمشروعات الموا
 ( 42) مادة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس إلقامة مشروعات 
إستراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين 

 
 

 ول ت
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القطاع الخاص ، والدولة أو القطاع العام ، أو قطاع األعمال العام فى أنشطة 

ية ، أو الطاقة الجديدة والمتجددة ، أو الطرق المرافق العامة ، والبنية التحت
دارة المشروع والمواصالت ، أو الموانئ ،  موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وا 

، وتكون هذه بما فى ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات الالزمة له 
 الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء أخر .

الموافقة سريان أى من الحوافز الورادة بهذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه 
جراءات استخراج  على المشروع ، وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وا 

 هذه الموافقة .  
 
 
 
 
 
 
 

 النا لة االستامارية  -2
 (35مادة )

بتلقي تنشأ بالهيئة وفروعها، وحدة إدارية تسمى )النافذة االستثمارية(، تختص 
طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات صاحبة الوالية بشأن التصرف في 
العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص 
دارة وتشغيل المشروعات االستثمارية الخاضعة  بأنواعها الالزمة إلنشاء وا 

 مركز خدمات المستثمرين
 (38، 36، 35اد )و أصلها الم( 02مللادة )

 تسلمي إداريلة وحلدة ، االستثمار إجراءات وتيسير لتبسيط وفروعها، بالهيئة تنشأ
 (.المستثمرين خدمات مركز)

 تمللادواع الشللرنات ت سلليس يللدمات تقللديم المسللتامرين يللدمات مرنللر ويتللولى
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ط الموضوعية ألحكامه، للبت فيها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للشرو 
 إلصدارها، خالل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة االستثمارية، إنابة 
أي من الجهات المختصة في إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة 

ا في لالستثمار وفقا لألحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليه
 هذا القانون.

 
 
 
 

وتبين الالئحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة، وحدود اإلنابة المشار 
 إليها.

 ممالو الجهات الميتصة
 (36مادة )

يختص ممثلو الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول على 
خصيص الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وت

ة وخدمات السجل التجاري يئيالعقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والب
والشهر العقاري وغيرها من الجهات التي تقوم على خدمة المستثمر، ويكون 
خاضعا إلشراف الهيئة خالل فترة وجوده بالنافذة االستثمارية ويلتزم بالقواعد 

تنظيم عمل النافذة والخدمات التي والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ل
 تقدمها للمستثمر.

نشلاء العاملة والجمعيات اإلدارة مجالس مواضر  الملاف رأس وريلادة  روعهلا وا 
 .بالشرنات المتصلة المسائف من وميراا التصفية وأعماف النشاط وتغير
 والتصللللاريح الموافقللللات الصللللدار المسللللتثمرين طلبللللات تلقللللي المركللللز يتللللولى كمللللا

 المشللروعات إدارة أو إلنشللاء بأنواعهللا الالزمللة والتللراخيص العقللارات وتخصلليص
 عليها المنصوص المواعيد خالل واللوائح للقوانين طبقا   فيها والبت،  االستثمارية

 .القانون هذا في
ويللتم تللدريجيا و للي أسللرع وقللت ممنللن تقللديم يللدمات المرنللر بطريقللة مميننللة 
واليللة و قللا لمللا توللدده الالئوللة التنفيليللة مللن يللالف شللبنات الللربط االلنترونللي 

 سائف الفنية الالرمة.وميراا من الو 
 ويخضع المنظمة، القوانين بحسب المختصة الجهات عن ممثلين المركز ويضم
 خلللللدمات بمركلللللز تواجلللللدهم فتلللللرة خلللللالل الهيئلللللة الشلللللراف الجهلللللات تللللللك ممثللللللو

 لتنظليم الهيئلة إدارة مجلس يضعها التي والضوابط بالقواعد ويلتزمون المستثمرين
 .المركز عمل

 الميتصللة الجهللات ممالللي إلللى تنتقللفانون آيللر، اسللتاناء مللن أونللام أي قللو 
 والتللراييب، والتصلاري  الموا قلات إصللدار سللطة القلانون الللا أونلام بموجلب
 إجلللراءات دللللةأو  لهلللا المنظملللة بلللالقوانين اللللواردة الفنيلللة االشلللتراطات بوسلللب

 للسللللطة المقلللررة الصلللالويات جميلللع ونللللا الهيئلللة، تصلللدراا يالتللل االسلللتامار
عطللللاء العقللللارات يصلللليبت مجللللاف  للللى الميتصللللة  والتصللللاري  الموا قللللات وا 
 . القانون الا الونام و قا   واالستامار المستامر لعمف الالرمة والتراييب
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ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي 
تتكون منها النافذة االستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك 

ثيلها في الجهات لتحديد العدد الالزم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتم
 النافذة.
الالئحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤالء العاملين وطريقة إلحاقهم  تبينكما 

 بالنافذة.
 
 
 
 
 

 طلب الوصوف على الموا قات أو التصاري  أو التراييب
 (38مادة )

يقدم المستثمر إلى النافذة االستثمارية طلب الحصول على الموافقات، أو 
صيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على التصاريح، أو التراخيص أو تخ

النماذج المعدة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الالزمة على النحو الذي 
 تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء االشتراطات الفنية عن طريق مكاتب 
و من خالل ممثليهم االعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أ

 بالنافذة االستثمارية.

 التلللي العاملللة المرافلللق وشلللركات الحكوميلللة الجهلللات الهيئلللة إدارة مجللللس ويحلللدد 
 بالتنسليق للهيئلة التنفيلذي اللرئيس ويقلوم المسلتثمرين، خلدمات مركلز منهلا تتكون
 واحتياطيلللة أصللللية بصلللفة العلللاملين ملللن اللللالزم العلللدد لتحديلللد الجهلللات كتلللل ملللع

 مركلز فلى وجبلاتهم بلأداء لهلم تسلمح التى الوظيفية ودرجاتهم المركز في لتمثيلها
 العلاملين هلؤالء اختيلار ضلوابط التنفيذيلة الالئحلة تحدد كما ،المستثمرين خدمات
 . بالمركز إلحاقهم وطريقة
 ،المنصوب عليها  ي المواد التاليلة االعتماد داتشها تقديم واالت مير و ي
 المسلئولين والملوظفين المسلتامرين يلدمات بمرنلر الجهلات ممالي على يجب

 – للللك األمللر لللرم إلا – الالرمللة المسللتندات اسللتيفاء طلللب اإلداريللة بالجهللات
 تلاري  ملن عملف يلومي يلالف التلراييب أو التصاري  أو الموا قات الستيراج
ال هم،إلي تقديمها  من إضا ية مستندات أيه طلب واليجور مستو اة، أعتبرت وا 

 .المدة تلك مرور بعد المستامر
 االشلتراطات باسلتيفاء يقلوم أن  ي جميع األوواف، ينلون ملن ولق المسلتامرو 

 مناتب طريق عنوميراا من االشتراطات واإلجراءات الالرمة لالستامار  الفنية
 مماليهللا يللالف مللن أو الميتصللة الجهللات إلللى مباشللرة بللاللجوء أو االعتملللللللاد

 .المستامرين يدمات بمرنر
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 الباب الاالث 
 نظم االستامار
 الفصف األوف

 نظام االستامار الدايلي
 مناتب االعتماد-1

 (32مادة )
يجوز لطالب االستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد بفحص المستندات 

تراخيص الالزمة إلنشاء الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح وال
وتشغيل المشروع االستثماري والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه لالشتراطات 
الفنية والمالية الالزمة وغيرها من اإلجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا 
القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، إلى مكاتب 

 ذلك من الهيئة.االعتماد المرخص لها ب
وتلتزم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بتقديم وثيقة تأمين للجهة المختصة 

 تجدد سنويا.
جراءات الترخيص ونظام عمل  وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وا 
مكاتب االعتماد، والرسوم المستحقة عليها، بما ال يجاوز عشرة آالف جنيه تزاد 

ديد أتعابها، وتلتزم الجهات المختصة بإعداد سجل لقيد %، وتح5سنويا بنسبة 
 هذه المكاتب لديها.

 
 المسئولية المهنية لمناتب االعتماد

 (33مادة )

 
 
 

 مكاتب االعتماد
 (34، 33،  32أصلها المواد )( 12مادة )

 االعتمللللاد مكاتللللب إلللللى يعهللللد أن عنلللله، ينللللوب مللللن أو االسللللتثمار لطالللللب يجلللوز
 قلاتالمواف عللى بالحصلول الخاصلة المسلتندات بفحلص الهيئلة ملن لها المرخص

 والتوسلللع االسلللتثماري المشلللروع وتشلللغيل إلنشلللاء الالزملللة والتلللراخيص والتصلللاريح
 مللللن وغيرهللللا الالزمللللة والماليللللة الفنيللللة لالشللللتراطات اسللللتيفائه مللللدى لتحديللللد فيلللله،

 لملللنح المنظملللة والقلللوانين القلللانون هلللذا أحكلللام فلللي عليهلللا المنصلللوص اإلجلللراءات
 .والتراخيص والتصاريح الموافقات

  
 
 تحددها التي المهنية المسئولية بقواعد عملها ممارسة في االعتماد بمكات تلتزمو 

  -: اآلتية القواعد االخص وعلى التنفيذية الالئحة
 .الصلة ذات والقرارات القوانين بأحكام االلتزام -
 .واالعتماد واالستيفاء الفحص في الواجبة العناية بذل -
 .المصالح تعارض تجنب -
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 تلتزم مكاتب االعتماد في ممارسة عملها بالقواعد اآلتية: 

 أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة. -
 بذل العناية الواجبة في الفحص واالستيفاء واالعتماد. -
 تجنب تعارض المصالح. -

 الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي االعتماد.
 شهادة االعتماد

 (34مادة )
تصدر مكاتب االعتماد للمستثمر شهادة اعتماد، صالحة لمدة عام، تتضمن 
استيفاء المشروع االستثماري لشروطه طبقا للقوانين واللوائح المنظمة إلصدار 

اريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة الموافقات والتص
 المختصة بالطريقة التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

المختصة وممثلها بالنافذة االستثمارية،  ةوتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجه
وال يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضا مسببا على 

المشار إليها، في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاري  تقديمها، وفى  الشهادة
حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبوال لطلب المستثمر يصدر به 
موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه في 

 ( من هذا القانون.41المادة )
 
 
 
 

 .االعتماد بطالبي الخاصة المعلومات وصيةوخص سرية على الحفاظ -
 تعمللف أن ويجللور.االعتمللاد لمناتللب القللانوني الشللنف التنفيليللة الالئوللة وتوللدد
 االعتمللللاد مناتللللب مللللن مجموعللللة مللللع باالشللللتراك أو منفللللردة المناتللللب اللللله

  المتيصصة

ويصدر الترخيص لمكاتب االعتماد التى يتوافر لديها الخبرة الالزمة لممارسة 
شاط وفقا  للشروط والقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا هذا الن

القانون بما فى ذلك االلتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر 
واألضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل 

 .الخدمات التي تقوم بتقديمها

توافى به  تقيد فيه مكاتب االعتماد المرخص لها سجل خاص بالهيئةوينشأ 
 .الجهات االدارية المختصة

وينون الترييب لمناتب االعتماد مقابف رسم ال يجاور عشرين ألف جنيه 
تودد  ئاته الالئوة التنفيلية، ويجدد الترييب سنوي ا، ويسرى على تجديد 

 .الترييب لات الرسوم المقررة لمن  التراييب

 صالوة اعتماد، شهادة مسئوليتها وعلى للمستامر االعتماد مناتب وتصدر
 بعض او لنف االستاماري المشروع استيفاء مدى بيان تتضمن عام، لمدة

 والتصاري  الموا قات إلصدار المنظمة واللوائ  للقوانين طبقا   شروطه
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ادة محررا  رسميا  في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب وتعتبر هذه الشه
على إصدارها على خالف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في 

من هذا القانون استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين ، ( 33المادة )
 المختصة، دون ةمنها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الجه

والجنائية المترتبة على ذلك بحسب أاإلخالل بأحكام المسئولية المدنية 
 األحوال.

 التي بالطريقة الميتصة الجهة إلى نسية بإرساف تقوم أن على والتراييب،
 تقدم التى بالشهادات االعتداد يتم وال. القانون لهلا التنفيلية لالئوةا تبينها
 .صدوراا تاري  من عام مضى بعد

 يللدمات بمرنللر وممالهللا الميتصللة الجهللة لللدى مقبولللة الشللهادة اللله وتنللون
 الجهللة إبللداء دون للللك يوللوف وال االداريللة، الجهللات مللن وميراللا المسللتامرين
 موعللد  للي إليهللا، المشللار الشللهادة علللى ببا  مسلل اعتراضللا   ممالهللا أو الميتصلة

 دون الملدة الله انقضاء والة و ي تقديمها، تاري  من عمف ايام عشرة مايته
 التنفيللي اللرئيس ملن موا قلة بله يصلدر المسلتامر لطلب قبوال للك اعتبر رد،

 . القانون الا من( 25) المادة  ي عليه المنصوب النوو على وللك للهيئة
 علدم وملع العقوبلات، قلانون أحكلام تطبيلق فلي رسميا   محررا   هادةالش هذه وتعتبر

 إصللدار علللى يترتللبو  ،األحللوال بحسللب الجنائيللة أو المدنيللة بالمسللئولية اإلخللالل
 فلللى عليهللا المنصللوص للقواعلللد بالمخالفللة أو الحقيقللة خلللالف علللى الشللهادة هللذه
 منهلا، فيدينللمسلت وصلرفها التلأمين قيمة استحقاق القانون، هذا من( 25) المادة

لملدة ال تجلاور الالث  الهيئة لدي القيد سجف من عنه الصادرة المنتب وشطب
سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئلة، و لى واللة تنلرار ارتنلاب ميالفلة ينلون 

 .الشطب نهائيا  من السجف
 .للقانون التنفيذية الالئحة تبينه الذي النحو على كله وذلك

 تامارأداء رسوم ومقابف يدمات االس
 (39مادة )

  (39أصلها المادة ) (22مادة )
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يؤدى المستثمر للهيئة كافة الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين، 

 لحساب الجهات التي تقدم خدمات االستثمار.
وتستحق الهيئة مقابال  لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس 

روط واإلجراءات إدارة الهيئة قرارا  بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والش
 المنظمة لتحصيله.

 القللوانين، تفرضللها التللي المبللالغ مللن وغيرهللا الرسللوم كافللة للهيئللة المسللتثمر يللؤدي
 .االستثمار خدمات تقدم التي الجهات لحساب
 مجللس ويصلدر فعليلة، خدمات من للمستثمرين تؤديه لما مقابال   الهيئة وتستحق

 المنظمة واإلجراءات والشروط والقواعد المقابل هذا فئات بتحديد قرارا   الهيئة إدارة
 .لتحصيله

  وب طلبات االستامار
 (40مادة )

مع عدم اإلخالل بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد 
مكاتب االعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات االستثمار التي تقدم 

 ةمن مدى توافر الشروط الالزموالتأكد النافذة االستثمارية، إليها من خالل 
لقبولها على النحو المبين في القانون، ويجب البت فيها خالل مدة ال تجاوز 
ستين يوما  من تاري  تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء 

در به موافقة هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبوال لطلب المستثمر يص
المادة من الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه في 

 من هذا القانون. (41)
ه سواء بوفى جميع األحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طل

بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خالل سبعة أيام 
 صوص عليها في الفقرة السابقة.من تاري  انقضاء المدة المن

المادة ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في 
 ( من هذا القانون.100)

 (40أصلها المادة )( 32مادة )
 أحللد مللن شللهادة بلله المرفللق الطلللب فللي للبللت المقللررة بالمللدد اإلخللالل عللدم مللع

 تقلدم التلي االسلتثمار طلبلات فحلص المختصلة الجهلات تتلولى االعتملاد، مكاتلب
 الشللروط تللوافر مللدى مللن والتأكللد ، المسللتثمرين خللدمات مركللز  خللالل مللن إليهللا

 ال مللدة خللالل فيهلا البللت ويجلب القللانون، فللى المبلين النحللو عللى لقبولهللا الالزملة
 حالللة وفللى مسللتنداته، لكافللة مسللتوفيا الطلللب تقللديم تللاري  مللن يومللا   سللتين تجللاوز
 بله يصلدر المسلتثمر لطللب قبلوال ذللك اعتبلر منهلا، قلرار دون الملدة هلذه انقضاء
 الملادة فلي عليله المنصوص النحو على وذلك للهيئة التنفيذي الرئيس من موافقة

 .  القانون هذا من( 26)
 سلواء طلبله فلي الصلادر بلالقرار الطللب مقلدم إخطلار يجلب األحوال، جميع وفى

 أيللام سللبعة خللالل ول،الوصلل بعلللم مسللجل خطللاب بموجللب الللرفض، أو بالموافقللة
 .السابقة الفقرة في عليها المنصوص المدة انقضاء تاري  من

 الملادة فلى عليهلا المنصلوص اللجنلة أملام اللرفض قلرار ملن اللتظلم الشلأن وللذوي
 .القانون هذا من( 83)
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 الموا قات 

 (41مادة )
 يتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها فى المادتين

من هذا القانون على النموذجين المعدين لهذا الغرض ،  ( 40،  34رقمى ) 
 وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

 
 (41أصلها المادة )( 42دة )ما

 المادتين فى عليها المنصوص الموافقات إصدار للهيئة التنفيذي الرئيس يتولى
 على وذلك الغرض، لهذا المعدين لنموذجينا على القانون هذا من (23، 22)

 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبينه الذي النحو
 األراضى لات الموا قات المسبقة

 (43)مادة 
يجوز للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص الالزمة إلقامة 
مرين النشاط على قطع األراضى المخصصة لالستثمار قبل تخصيصها للمستث
، وفى هذه الحالة يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من األعباء المالية 

المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو 
ويتعين على  ،التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص األرض 
تصاريح  أو هذه الجهات االلتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو ال

 التراخيص وفقا  لإلجراءات والمواعيد التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

 (43أصلها المادة )( 52مادة )
 الخريطللللة اسللللتكمال ألغللللراض أو للدولللللة االقتصللللادية التنميللللة خطللللة إطللللار فللللى

 ةالالزم التراخيص أو التصاريح أو الموافقات استخراج للهيئة يجوز االستثمارية،
 تخصيصللللها قبللللل لالسللللتثمار المخصصللللة األراضللللي قطللللع علللللى النشللللاط إلقامللللة

 األعبلللاء ملللن وغيرهلللا الرسلللوم قيملللة تحصللليل يلللتم الحاللللة هلللذه وفلللي للمسلللتثمرين،
 التصلاريح أو الموافقلات هلذه نظيلر المختصلة الجهلات لحسلاب المسلتحقة الماليلة

  على عينويت األرض، تخصيص إجراءات إتمام عند المستثمر من التراخيص أو
 أو التصللللاريح أو الموافقللللات تلللللك مللللنح إجللللراءات بتيسللللير اإللتللللزام الجهللللات هللللذه

 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التى والمواعيد لالجراءات وفقا   التراخيص
 الترام العاملين بتنفيل أونام الا القانون

 (45مادة )
نون، في جميع الجهات يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القا

المختصة ذات الصلة، بمراعاة األهداف والمبادئ واإلجراءات والمواعيد الواردة 
 به والئحته التنفيذية.

ويكون تيسير اإلجراءات على المستثمرين، وسرعة إنجاز مصالحهم 

 (45أصلها المادة ) (62مادة )
 الجهلللات جميلللع فلللي القلللانون، هلللذا أحكلللام تنفيلللذ عللللى القلللائمون العلللاملون يلتلللزم

 الللواردة والمواعيلد واإلجللراءات والمبلادئ األهللداف بمراعلاة الصلللة، ذات المختصله
 . التنفيذية والئحته به

  المشلروعة، هممصالح إنجاز وسرعة المستثمرين، على اإلجراءات تيسير ويكون
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المشروعة، من المؤشرات األساسية لقياس أداء هؤالء العاملين وأحد سبل 

 لوظيفية.تحديد مسئوليتهم ا
 مسلئوليتهم تحديلد سلبل وأحلد العلاملين هؤالء أداء لقياس األساسية المؤشرات من

 . الوظيفية
 الفصف الاالث

 نظام االستامار  ي المناطق االستامارية
 إنشاء المناطق االستامارية

 (79مادة )
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة 

الوزير المختص أو الوزير المختص بشئون الصناعة إنشاء  من وعرض
مناطق استثمارية في مختلف المجاالت، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة 
حداثياتها، وطبيعة األنشطة التي تتم مزاولتها فيها والمدة التي يجب  موقعها وا 

شروط  اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء المنطقة خاللها باإلضافة إلى أي
 عامة ترتبط بمزاولة تلك األنشطة.

 
ويجب على المطور اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إنشاء المنطقة االستثمارية 
ال اعتبر الترخيص كأن لم  وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالتراخيص وا 

 يكن.
 

هلة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له م
 ة في ضوء المبررات المقدمة منه والتي توافق عليها الهيئة.إضافي

 سريان الضمانات والووا ر على المناطق االستامارية
 (83مادة )

 الثانيالفصل 
 نظام االستثمار في المناطق االستثمارية 

 (83، 79أصلها المادتين )( 72مادة )
 الهيئلللة إدارة مجللللس اقتلللراح عللللى بنلللاء اللللوزراء مجللللس رئللليس ملللن بقلللرار يجلللوز

 مجلللاالت ميتللللف  لللي اسلللتثمارية منلللاطق إنشلللاء المخلللتص اللللوزير ملللن وعلللرض
 إنشللاء قللرار يتضللمن أن علللى ،االسللتامار بنللاء علللى طلللب مللن الللورير المعنللي

حداثياتها، موقعها المنطقة  التلي والمدة فيها مزاولتها يتم التي األنشطة وطبيعة وا 
 شلروط أيلة إللى باإلضافة خاللها المنطقة إلنشاء الالزمة اإلجراءات اتخاذ يجب
 .األنشطة تلك بمزاولة ترتبط عامة
 اإلجللراءات اتخللاذ اللللي يتللولى أمللر المنطقللة االسللتامارية المطللور علللى ويجللب
ال بلالترخيص المحلدد للتنفيلذ الزمنلي للبرنلامج وفقلا   ئهاإنشلا نحلو الالزملة  اعتبللر وا 

 .يكن لم كأن الترخيص
 مهلللة للله المللرخص مللنح يفوضلله مللن أو الللوزراء لللسمج رئلليس مللن بقللرار ويجللوز
 .الهيئة ادارة مجلس عليها يوافق والتي منه المقدمة المبررات ضوء في إضافية
 البلللابين أحكلللام االسلللتثمارية، المنلللاطق داخلللل العامللللة المشلللروعات عللللى وتسلللري
 بأحكلام العملل طبيعلة ملع يتعلارض ال فيملا وذلك القانون، هذا من والثاني األول
 .النظام اهذ



 - 46- 

 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
تسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق االستثمارية، أحكام البابين 
األول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما ال يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام 

 النظام. هذا
كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة 

 بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

 الللواردة والللدروباك المؤقللت الجمركللي بالسللماح الخاصللة القواعللد عليهللا تسللري كمللا
 .لذلك المنظمة والقرارات واللوائح بالقوانين

 االستاماريةمجلس إدارة المنطقة 
 (80مادة )

يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، 
المعايير الالزمة لممارسة النشاط، واعتمادها من يختص بوضع الضوابط و 

مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات االستثمارية 
 داخل حدود المنطقة.

 
 
 

دارة  ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية وا 
 تلك المناطق أو الترويج لالستثمار بها.

 
 (80ها المادة )أصل( 82مادة )

 اللللرئيس ملللن قلللرار بتشلللكيله يصلللدر ،إدارة مجللللس اسلللتثمارية منطقلللة لكلللل يكلللون
خطللللة عمللللل  بوضللللع يخللللتص، المخللللتص الللللوزير مللللن باعتمللللاد للهيئللللة التنفيللللذي
 مجللللس ملللن واعتمادهلللا النشلللاط، لممارسلللة الالزملللة والمعلللايير الضلللوابطالمنطقللة و 

 دايلف االسلتامارية روعاتالمشل إقاملة عللى بالموا قة ييتب نما الهيئلة، إدارة
، نما يلترم مجلس االدارة بتقديم تقارير ربلع سلنوية اللى الهيئلة المنطقة ودود

و قا لملا تولدده الالئولة التنفيليلة، ويرسلف مواضلر اجتماعلات مجللس االدارة 
 . العتماداا من الهيئة

دارة بتنميلللة الخلللاص القطلللاع ملللن لشلللركات يلللرخص أن المنطقلللة إدارة ولمجللللس  وا 
 . بها لالستثمار الترويج أو لمناطقا تلك

ويلترم اعضاء مجلس االدارة باال صاح عن نا ة أملوالهم، عللى ان يلتم تقلديم 
ومراجعة الا اال صاح سنويا من جهة مستقلة للتوقق من عدم وجود ميالفة 
او تضارب  علي او موتمف للمصال ، على ان ير ع بللك تقريلر اللى المجللس 
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 ريق الورير الميتب.االعلى لالستامار عن ط

 المنتب التنفيلي
 (81مادة )

يكون للمنطقة االستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار 
من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة 

صدار فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة ومتابعة تنفيذها، وا  
 تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.

 
التي يقدمها المكتب  سنويا عن الخدماتويؤدى المستثمر للهيئة مقابال 

من التكاليف االستثمارية، وذلك على النحو الذي % 1 التنفيذي بما ال يجاوز
 تبينه الالئحة التنفيذية.

 (81أصلها المادة ) (29مادة )
   بهللللم يصللللدر بالهيئللللة العللللاملين مللللن تنفيللللذي مكتللللب ماريةاالسللللتث للمنطقللللة يكللللون
 المكتلب ويتلولي المخلتص، اللوزير ملن باعتملاد للهيئلة التنفيلذي اللرئيس ملن قرار
 والتلراخيص والتصلاريح الموافقلات يخلص فيملا المنطقلة إدارة مجللس قرارات تنفيذ

صللللدار تنفيللللذها، ومتابعللللة الالزملللة  حللللدود داخللللل للمشللللروعات البنللللاء تلللراخيص وا 
 .المنطقة
  التنفيذي المكتب يقدمها فعلية خدمة كل عن مقابال   للهيئة المستثمر ويؤدي
 الخدمات كافة عن االستثمارية التكاليف من األلف فى واحد يجاوز ال وبما

 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدده الذى النحو على وذلك المقدمة،

 
 ترييب مراولة النشاط

 (82مادة )
س مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود يختص رئي

 المنطقة االستثمارية بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا باألغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه، 
وال يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إال بموافقة مجلس إدارة المنطقة 

رخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه االستثمارية، ويكون رفض منح الت
بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص 

 

 

 (82أصلها المادة ) (03مادة )
 المنطقلة حدود داخل للمشروعات بالترخيص المنطقة إدارة مجلس رئيس يختص

 . نشاطها بمزاولة االستثمارية
 سلريانه، وملدة أجلها من منح التي باألغراض بيانا   الترخيص يتضمن أن ويجب

 المنطقللة إدارة مجلللس بموافقللة إال جزئيللا   أو كليللا   التللرخيص عللن النللزول يجللوز وال
 عنللله النللزول علللى الموافقللة عللدم أو التلللرخيص مللنح رفللض ويكللون االسللتثمارية،

 المنصلللوص اللجنلللة إللللى منللله يلللتظلم أن الشلللأن لصلللاحب ويجلللوز مسلللبب، بقلللرار
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 ( من هذا القانون.100عليها بالمادة )

 
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على 

جة للقيد بالسجل الخدمات والتيسيرات والمزايا واإلعفاءات للمشروع دون حا
الصناعي مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص ألغراض الحصر، 
وال يجوز ألية جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق االستثمارية 

 أو المشروعات العاملة داخلها إال بعد موافقة الهيئة.
 

ص عليها في هذا وال يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصو 
 القانون إال في حدود األغراض المبينة في الترخيص.

 . القانون هذا من( 83) بالمادة عليها
 علللى للحصللول المختلفللة الدولللة أجهللزة مللع التعامللل عنللد يصالتللرخ بهللذا ويكتفللي

 بالسللللجل للقيلللد حاجللللة دون للمشلللروع واإلعفللللاءات والمزايلللا والتيسلللليرات الخلللدمات
 بصلورة المختصلة الجهة إخطار مع ذلك، غير المستثمر يطلب مالم الصناعي،

 أيلله اتخللاذ أخللري إداريللة جهللة ألي يجللوز وال الحصللر، ألغللراض التللرخيص مللن
 بعللللد إال داخلهللللا العاملللللة المشللللروعات أو االسللللتثمارية المنللللاطق داخللللل تإجللللراءا
 .الهيئة موافقة

 هللذا فللي عليهللا المنصللوص والمزايللا والحللوافز بالضللمانات للله المللرخص يتمتللع وال
 .الترخيص في المبينة األغراض حدود في إال القانون

 
 

 الفصف الااني
 نظام االستامار  ي المناطق الورة

دارتها ةالور  إنشاء المناطق  وا 
 (62مادة )

 يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة 
الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة إلقامة المشروعات التي يرخص بها، أيا كان 

ر خارج البالد، ويجب أن يتضمن شكلها القانوني، تهدف باألساس إلى التصدي

 الثالثالفصل 
 نظام االستثمار في المناطق الحرة 

 (62أصلها المادة )( 13مادة )
 . بقانون بأكملها مدينة تشمل التي الحرة المنطقة إنشاء يكون

 إدارة مجلللس موافقللة وبعللد المخللتص الللوزير عللرض علللى بنللاء الللوزراء ولمجلللس
 كلان أيلا   بهلا، يلرخص التلى المشلروعات إلقاملة عاملة حلرة منلاطق إنشلاء الهيئة،
 يتضلمن أن ويجلب اللبالد، خلارج التصلدير إلى باالساس تهدف القانوني، شكلها
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 القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا  بموقعها وحدودها.

 
 
 
 
 

ويتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه، 
قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة 

 على األخص باالتي:
راح اللوائح والنظم الالزمة إلدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس اقت -1

 إدارة الهيئة.
 تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.

 . وحدودها بموقعها بيانا   الحرة نطقةالم بإنشاء الصادر القرار
  رئيسلله، وتعيللين بتشللكيله يصللدر إدارة مجلللس العامللة الحللرة المنطقللة إدارة ويتللولي
 أعضللاء ويقللوم ،باعتمللاد مللن الللوزير المخللتص للهيئللة التنفيللذي الللرئيس مللن قللرار

 مراجعللةتقللديم و  يللتم أن علللى أمللوالهم، كافللة عللن باالفصللاح اإلدارة اإلدارة مجلللس
مخالفللة او  وجللود عللدم مللن للتحقللق ةمسللتقل جهللة قبللل مللن سللنويا فصللاحاإل هللذا

 المجللللس إللللى تقريلللر بلللذلك يرفلللع أن عللللى للمصلللالح، محتملللل أو فعللللي تضلللارب
  .عن طريق الوزير المختص لالستثمار األعلى

 
 والنظم اللوائحص باقتراح األخ علىو  العامة الحرة المنطقة إدارة مجلس ويختص
 أحكللام تنفيللذ، و الهيئللة إدارة مجلللس مللن واعتمادهللا الحللرة، قللةالمنط إلدارة الالزمللة

 . الهيئة تصدرها التي والقرارات التنفيذية والئحته القانون هذا
 

الموا قلة عللى  الميلتب اللورير اقتلراح عللى بنلاء اللورراء لمجللس يجور نما
 أنشلطة  لى أنالر أو مشلروع عللى منهلا نلف تقتصلر ياصة ورة مناطق إنشاء
، وتللنظم الالئوللة التنفيليللة سللائر اوضللاع للللك طبيعتهللا اقتضللت متللى مماالللة

 .بما يضمن وسن قيامها ب عمالها ووونمتها العمف بالمناطق الورة الياصة
 

 وظر بعض األنشطة 
 (63مادة )
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام 

لقانون، ال يجوز الترخيص بإقامة المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا ا
مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات 
األسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات 
كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس األعلى للطاقة، 

لية، وصناعات األسلحة والذخائر والمتفجرات وصناعات الخمور والمواد الكحو 
 وغيرها مما يرتبط باألمن القومي.

 (63أصلها المادة )( 23مادة )
 لمشروعات بالترخيص 2010 لسنة 133 رقم القانون بأحكام اإلخالل عدم مع

 القانونية المراكز وبمراعاة الحرة، المناطق بنظام بالعمل البترول تكرير
 وقت القائمة الحرة المناطق بنظام مشروعات بإقامة لها المرخص للشركات
 الحرة المناطق بنظام مشروعات بإقامة الترخيص يجوز ال القانون، بهذا العمل
 وتصنيع والصلب، والحديد األسمدة، وصناعات البترول، تصنيع مجال في

 يصدر التي الطاقة استخدام كثيفة والصناعات الطبيعي الغاز ونقل وتسييل
 والمواد الخمور وصناعات ، للطاقة األعلى المجلس من قرار بتحديدها
 باألمن يرتبط مما وغيرها والمتفجرات والذخائر األسلحة وصناعات الكحولية،
 .القومي

 إونام الرقابة الجمرنية والضريبية
 (64مادة )

باإلعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق مع عدم اإلخالل 
ضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة تخ الحرة،

الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة 
ويكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، 

ضائي، للهيئة، في حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبي أو جمركي، بموجب حكم ق
 إيقاف أو إلغاء الترخيص.

 
 (64أصلها المادة )( 33مادة )

 تخضلع القلانون، هلذا ملن( 10) الملادة من األولي الفقرة بنص اإلخالل عدم مع
 والضلريبية الجمركيلة للرقابة الحرة المناطق بنظام تستثمر التي المشروعات كافة
 مصللحتي مع بالتنسيق الهيئة إدارة مجلس من قرار بها يصدر التي للقواعد وفقا  

 .  المصرية والضرائب الجمارك

 ايتصاب مجلس إدارة المنطقة الورة
 (66مادة )

 
 (66أصلها المادة )( 43مادة )
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
، 1992لسنة  95بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

لسنة  88وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 
بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات  2009 لسنة 10، والقانون رقم 2003

المالية غير المصرفية، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة 
النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، ويختص رئيس مجلس إدارة 

 المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
من اجلها ومدة سريانه  حنويجب أن يتضمن الترخيص بيانا باألغراض التي مُ 

% من 2ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما ال يجاوز 
التكاليف االستثمارية وفقا للنسب التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، وال 
يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إال بموافقة مجلس إدارة المنطقة، 

لترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويكون رفض منح ا
 القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فيهذا  ولصاحب الشأن أن يتظلم من

 ( من هذا القانون.100المادة )
 
 
 

وال يتمتع المشروع المرخص له باإلعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في 
الترخيص، ويكتفي بهذا  هذا القانون إال في حدود األغراض المبينة في

الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات 
والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، مع إخطار 

 الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص ألغراض الحصر.

 ،1992 لسللنة 95 رقلم بالقللانون الصلادر المللال رأس قسلو  قللانون أحكلام بمراعلاه
 لسلنة 88 رقلم بالقلانون الصلادر والنقلد المصلرفي والجهاز المركزي البنك وقانون
 واإلدوات األسللواق علللى الرقابللة بتنظلليم 2009 لسللنة 10 رقللم والقللانون ،2003
 بالموافقلللة العاملللة الحلللرة المنطقلللة إدارة مجللللس يخلللتص المصلللرفية، غيلللر الماليلللة

 الخاصللة الحللرة المنطقللة فللي أو المنطقللة، داخللل المشللروعات إقامللة علللى لنهائيللةا
 بلالترخيص المنطقلة إدارة مجللس رئليس ويخلتص الجغرافى، نطاقها في تقع التي
 .نشاطها بمزاولة لها

 سلريانه وملدة أجلهلا ملن ملنح التلي بلاألغراض بيانا   الترخيص يتضمن أن ويجب
 مللن% 2 يجللاوز ال بمللا للله المللرخص يؤديلله الللذي المللالي الضللمان ونللوع ومقللدار
 وال القلانون، لهلذا التنفيذيلة الالئحلة تبينهلا التلي للنسلب وفقا   االستثمارية التكاليف
 المنطقة إدارة مجلس بموافقة إال جزئيا ، أو كليا   الترخيص عن النزول يجوز
 اهذ في عليها المنصوص المزايا أو باإلعفاءات له المرخص المشروع يتمتع وال

 التللرخيص بهللذا ويكتفللي التللرخيص، فللي المبينللة األغللراض حللدود فللي إال القللانون
 والتيسللليرات الخلللدمات علللى للحصلللول المختلفللة، الدوللللة أجهلللزة مللع التعاملللل عنللد

 المشلللروع يطللللب ملللالم الصلللناعي، بالسلللجل للقيلللد حاجلللة دون للمشلللروع، والمزايلللا
 الحصلر غلراضأل التلرخيص هلذا ملن بصلورة المختصلة الجهلة إخطار مع ذلك،

 . واالحصاء
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 تيصيب العقارات  ي المناطق الورة العامة

 (67مادة )
يكون تخصيص العقارات الالزمة إلقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق 

التي تبينها و األحكام الحرة العامة بنظام الترخيص باالنتفاع وفقا للقواعد 
 الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

لتقدم إلدارة المنطقة خالل ثالثين يوما من تاري  إبالغه وعلى المستثمر ا
بالموافقة على إقامة مشروعه الستالم األرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على 

 عقد االنتفاع وسداد القيمة المقررة.
 

وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في 
ما من تاري  إخطاره باستالم األرض وفقا تنفيذ المشروع خالل تسعين يو 

للشروط المتفق عليها في عقد االنتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في 
ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة 

 المنطقة الحرة.
 

فيذ هذه وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط واإلجراءات الالزمة لتن
 األحكام.

 
 (67أصلها المادة )( 53مادة )

 المنلللاطق بنظلللام للعملللل المشلللروعات إلقاملللة الالزملللة العقلللارات تخصللليص يكلللون
 التللي واألحكللام للقواعللد وفقللا   باالنتفللاع التللرخيص او االيجللار بنظللام العامللة الحللرة
 .  القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبينها

 فللي جديللة إجللراءات باتخللاذ المسللتثمر يقللم لللم ذاإ المشللروع علللى الموافقللة وتسللقط
 وفقللللا   األرض باسللللتالم إخطللللاره تللللاري  مللللن يومللللا   تسللللعين خللللالل المشللللروع تنفيللللذ

 فللي أخللري لمللدة الفتللرة هللذه مللد ويجللوز االنتفللاع، عقللد فللي عليهللا المتفللق للشللروط
 المنطقلة إدارة مجلس ويقدرها يمثله من أو المستثمر يقدمها التي المبررات ضوء
 .ةالحر 

 هللذه لتنفيللذ الالزمللة واإلجللراءات الضللوابط القللانون لهللذا التنفيذيللة الالئحللة وتبللين
 .األحكام

 الترامات المستامر  ي والتي إلغاء وسقوط الموا قة
 (68مادة )

يلتزم المستثمر بتسليم األرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء 
وفى حالة وجود مبان أو منشآت المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية، 

 (68أصلها المادة )( 63مادة )
 إلغللللاء عنللللد المنطقللللة إدارة إلللللى للللله مخصصللللةال األرض بتسللللليم المسللللتثمر يلتلللزم

 وجلود حاللة وفلي االشلغاالت، ملن خاليلة لله الصلادرة الموافقلة سقوط أو المشروع
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
يلتزم بإخالئها على نفقته الخاصة خالل المدة التي  قعأو موجودات بالمو 

يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما ال يجاوز ستة اشهر من تاري  إخطاره بذلك 
 بخطاب مسجل بعلم الوصول.

 فإذا لم يقم باإلخالء خالل هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارا  
نشاءات باسترداد األرض بالطريق اإلداري بما عليها من مبان  ، وتقوم إدارة وا 

المنطقة والجمارك، في حالة وجود موجودات بالموقع، بجردها وحصرها 
وتسليمها إلدارة الجمارك لالحتفاظ بها مؤقتا  أو بيعها وفقا ألحكام قانون 

لدى الهيئة لصالح  الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وايدع ثمنها في حساب
المستثمر، بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية، وذلك على النحو 

 الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 

 وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة.

 خلالل الخاصلة نفقتله عللى بإخالئهلا يلتزم بالموقع موجودات أو منشآت أو مبان
 تللاري  مللن أشللهر سللتة يجللاوز ال وبمللا المنطقللة إدارة مجلللس يحللددها التللي المللدة

 .الوصول بعلم مسجل بخطاب كبذل إخطاره
 قللللرارا   المنطقللللة إدارة مجلللللس يصللللدر المللللدة، هللللذه خللللالل بللللاإلخالء يقللللم لللللم فللللإذا

نشللاءات، مبللان مللن عليهللا بمللا اإلداري بللالطريق األرض باسللترداد  إدارة وتقللوم وا 
 وحصلللرها بجردهلللا - بلللالموقع موجلللودات وجلللود حاللللة فلللي - والجملللارك المنطقلللة
 قللللانون ألحكللللام وفقللللا   بيعهللللا أو مؤقتللللا   بهللللا حتفللللاظلال الجمللللارك إلدارة وتسللللليمها
يلداع المتلروك أو المهملل بشأن الجمارك  لصلالح الهيئلة للدي حسلاب فلي ثمنهلا وا 

 النحللو علللى وذللك الحكوميللة، اللديون ثللم الهيئلة مسللتحقات خصلم بعللد المسلتثمر،
 . القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبينه الذي

 التاليلة الممتلازة اللديون من المادة هذه أحكام تطبيق في الهيئة مستحقات وتعتبر
 .العامة الخزانة ومستحقات القضائية للمصروفات

 إنشاء  روع للشرنات األجنبية
 (69مادة )

للهيئة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها، أن ترخص للشركات األجنبية 
المكاتب بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها في المناطق الحرة، وتعامل هذه 

 والفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق.

 
 
 ول ت

 اإلعفاء من قواعد االستيراد والتصدير وورنة الديوف واليروج
 (70مادة )

  (70أصلها المادة ) (73ملادة )
 البضائع بعض تداول منع بشأن واللوائح القوانين تقررها التي األحكام اةمراع مع
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 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
مع مراعاة األحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض 

تصدرها مشروعات المنطقة الحرة  البضائع أو المواد، ال تخضع البضائع التي
إلى خارج البالد أو تستوردها لمزاولة نشاطها، للقواعد الخاصة باالستيراد 
والتصدير وال لإلجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما ال 
تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من 

 الضرائب والرسوم.
 

ستيراد بعض مستلزمات اإلنتاج من داخل البالد للمشروعات ويكون حظر ا
اإلنتاجية، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشون التجارة 

 .باالتفاق مع وزير االستثمار
وعدا سيارات الركوب، ُتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة 

ميع األدوات والمهمات واآلالت المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ج
ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها الالزمة لمزاولة النشاط المرخص به 
للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة 
وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى 

عادتها إلي ها وذلك بالنسبة إلى األدوات والمهمات واآلالت وفى داخل البالد وا 
الحاالت وبالضمانات والشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس 

 .ووزير االستثمارمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية 
 

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء 
 وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس.تفريغها حتى 

 خلارج إلى الحرة المنطقة مشروعات تصدرها التي البضائع تخضع ال المواد، أو
 وال والتصلللدير باالسلللتيراد الخاصلللة للقواعلللد نشلللاطها، لمزاوللللة تسلللتوردها أو اللللبالد

 للضللرائب تخضللع ال كمللا والللواردات، بالصللادرات الخاصللة الجمركيللة لإلجللراءات
 .والرسوم الضرائب من وغيرها المضافة القيمة على والضريبة الجمركية
 للمشلللروعات اللللبالد داخلللل ملللن االنتلللاج مسلللتلزمات بعلللض اسلللتيراد حظلللر ويكلللون

 ملللن قلللرار بهلللا يصلللدر التلللى للقواعلللد وفقلللا   ،العامللللة فلللي المنلللاطق الحلللرة االنتاجيلللة
 .التجارة بشئون المختص الوزير مع باالتفاق المختص الوزير

 القيملة عللي والضلريبة الجمركيلة الضرائب من تعفي الركوب، سيارات عدافيما و 
 واآلالت والمهملللللات األدوات جميلللللع والرسلللللوم؛ الضلللللرائب ملللللن وغيرهلللللا المضلللللافة
 بللله الملللرخص النشلللاط لمزاوللللة الالزملللة أنواعهلللا بجميلللع الضلللرورية النقلللل ووسلللائل

 طبيعللة اقتضلت وللو أنواعهللا بجميلع الحلرة المنللاطق خللدا المتواجلدة للمشلروعات
 إللللي الحلللرة المنطقلللة ملللن مؤقتلللة بصلللفة خروجهلللا النشلللاط هلللذا مزاوللللة وضلللرورات

عادتهللا الللبالد داخللل  وفللي واآلالت والمهمللات األدوات إلللي بالنسللبة وذلللك إليهللا وا 
 مجلللس مللن قللرار بهللا يصللدر التللي واإلجللراءات والشللروط وبالضللمانات الحللاالت

 .المختص الوزير عرض علي بناء ءالوزرا
 بللدء مللن وتأمينهللا البضللائع نقللل إجللراءات القللانون لهللذا التنفيذيللة الالئحللة وتبللين
 . وبالعكس الحرة المناطق إلى وصولها حتى تفريغها
 واألجنبيللة، المحليللة والخامللات واألجللزاء والملواد البضللائع بإدخللال السللماح وللهيئلة

 مؤقتللة بصللفة الحللرة المنطقللة إلللى الللبالد اخلللد مللن للغيللر، أو للمشللروع المملوكللة
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وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد واألجزاء والخامات المحلية واألجنبية، 
المملوكة للمشروع أو للغير، من داخل البالد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة 
عادتها لداخل البالد دون  إلصالحها أو إلجراء عمليات صناعية عليها وا 

عد االستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة خضوعها لقوا 
 التنفيذية لهذا القانون.

ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة اإلصالح وفقا ألحكام القوانين 
 الجمركية.

 ( من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية.71ويطبق حكم المادة )

عادتهلللللا عليهلللللا صلللللناعية عمليلللللات إلجلللللراء أو إلصلللللالحها  دون اللللللبالد للللللداخل وا 
 الالئحللللة تبينلللله الللللذي النحللللو علللللى وذلللللك المطبقللللة، االسللللتيراد لقواعللللد خضللللوعها
 .القانون لهذا التنفيذية

 وانينالقللل ألحكلللام وفقلللا اإلصلللالح قيملللة عللللى الجمركيلللة الضلللريبة تحصللليل ويلللتم
 .الجمركية

 االستيراد والتصدير من والى المناطق الورة
 (71مادة )

يكون االستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البالد طبقا للقواعد العامة 
 لالستيراد من الخارج.

واستثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة 
الحرة إلى داخل البالد متى كان دخولها إلى المشروعات العاملة بالمناطق 

البالد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل اآلمنة 
، المشار إليه 1994( لسنة 4المقررة وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم )

 على نفقة صاحب الشأن.
د النفايات الخطرة من وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه في شأن استيرا

 الخارج.
وتؤدى الضرائب الجمركية علي البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق 

 .البالد المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج

 (71أصلها المادة )( 83مادة )
 العامللللة للقواعللللد طبقللللا   الللللبالد داخللللل إلللللى الحللللرة المنللللاطق مللللن االسللللتيراد يكللللون

 . الخارج من لالستيراد
 أنشلطة علن الناتجلة والمخلفات والنفايات المواد بدخول يسمح ذلك، من واستثناء  

 إللللى دخولهلللا كلللان متلللى اللللبالد داخلللل إللللى الحلللرة بالمنلللاطق العامللللة المشلللروعات
 اآلمنللة والوسللائل بللالطرق وذلللك تللدويرها، إعللادة أو منهللا الللتخلص بغللرض الللبالد

 نفقلللة عللللى ،1994لسلللنة  4الصلللادر بالقلللانون رقلللم  البيئلللة لقلللانون وفقلللا   المقلللررة
 .الشأن صاحب
 الخطلرة النفايلات اسلتيراد حظلر شلأن فلى المشلار إليله البيئة قانون أحكام وتطبق

 .الخارج من
 للسلوق الحلرة المنطقة من ردتستو  التي البضائع على الجمركية الضرائب وتؤدي
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أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على 

ركية بالنسبة لها هو مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجم
قيمة المكونات األجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى 
داخل البالد، بشرط أال تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات 

 األجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.
زاء والمواد األجنبية المستوردة حسب حالتها وتتمثل المكونات األجنبية في األج

 عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة.
 
 
 

وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات 
 المصنعة فيها.

الحرة من  ويجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة
الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر اقل من السعر المقرر قانونا، 
وذلك لمدة زمنية محددة لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البالد من السلع 
االستراتيجية وفى حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبالد، وبما ال يضر 

 بالمنتج المحلي.

 . البالد خارج من مستوردة كانت لو كما المحلي
 علللللى تشللللتمل والتللللي الحللللرة المنللللاطق مشللللروعات مللللن المسللللتوردة المنتجللللات أمللللا

 هلو لهلا بالنسلبة الجمركيلة الضلريبة وعلاء فيكلون أجنبيلة، وأخلرى محليلة مكونات
 إلللى الحللرة لمنطقللةا مللن خروجهللا وقللت السللائد بالسللعر األجنبيللة المكونللات قيمللة
 المكونللللات علللللى المسللللتحقة الجمركيللللة الضللللريبة تزيللللد أال بشللللرط الللللبالد، داخللللل

  .الخارج من المستورد النهائي المنتج على المستحقة الضريبة على األجنبية
 حالتهلا حسلب المسلتوردة األجنبيلة والملواد األجلزاء في األجنبية المكونات وتتمثل

 .المنطقة بتلك التشغيل تكاليف حساب دون الحرة المنطقة إلى الدخول عند
 للمنتجات بالنسبة المنشأ بلد النولون بحساب يتعلق فيما الحرة المنطقة وتعتبر

 .فيها المصنعة

 أونام الضرائب والرسوم
 (72مادة )

ال تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة واألرباح التي توزعها ألحكام 
 ي مصر.قوانين الضرائب والرسوم السارية ف

 (72أصلها المادة )( 39المادة )
 قوانين ألحكام توزعها التي واألرباح الحرة المناطق داخل المشروعات تخضع ال

 . مصر في السارية والرسوم الضرائب
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وتؤدي هذه المشروعات رسما مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند 
الدخول )سيف( بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد في المائة من 
قيمة السلع عند الخروج )فوب( بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى 

 ددة الوجهة.من الرسم تجارة البضائع العابرة )ترانزيت( المح
 

وتخضع المشروعات التي ال يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع 
%( من إجمالي اإليرادات التي تحققها وذلك من واقع القوائم 1لرسم مقداره )

 المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
 

أقصى وفى جميع األحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات بحد 
خمسة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعمالت الحرة وفقا للنسب التي 

 تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 السللع قيملة ملن المائلة فلي اثنلان مقلداره لرسم المشروعات هذه ضعتخ ذلك ومع
 المائلة فلي واحلد مقلداره ولرسلم التخلزين لمشلروعات بالنسلبة( سيف) الدخول عند
 والتجميلللع، التصلللنيع لمشلللروعات بالنسلللبة( فلللوب) الخلللروج عنلللد السللللع قيملللة ملللن

 . الوجهة المحددة( ترانزيت) العابرة البضائع تجارة الرسم من وتعفي
 سلللع إخللراج أو إدخللال الرئيسللي نشللاطها يقتضللي ال التللي المشللروعات وتخضللع

 ملن وذلك تحققها التي اإليرادات إجمالي من%( 1) المائة فى واحد مقداره لرسم
 الللى نصللفها يللؤول القللانونيين المحاسللبين أحللد مللن المعتمللدة الماليللة القللوائم واقللع

 االساسلية البنيلة تحسين أعمال لتموي في استخدامها بشرط للدولة العامة الخزانة
 . الهيئة موارد الى االخر فالنص ويؤول الحرة، للمناطق

 ال يجللاوز للخللدمات سللنوي مقابللل بللأداء المشللروعات تلتللزم األحللوال جميللع وفللي
 جنيلله ألللف مائللة أقصللي بحللد المللال رأس مللن( األلللف فللي واحللد,% )001 مقللداره
ملا يعلادل  اسلتئداء ويجلوز القانون، لهذا التنفيذية الالئحة تبينها التي للنسب وفقا  

 .  المختص الوزير يحددها التي بالعملة قيمتها

 مشروعات النقف البوري
 (73مادة )

تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط 
الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في القانون 

بشأن تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية  1949لسنة  84رقم 
 .1990لسنة  8الصادر بالقانون رقم 

 (73أصلها المادة )( 04المادة )
 الشللللروط مللللن الحللللرة المنللللاطق فللللى تنشللللأ التللللى البحللللرى النقللللل مشللللروعات تعفللللى

 القللانون فللى عليهللا المنصللوص عليهللا والعللاملين السللفينة مالللك بجنسللية الخاصللة
 البحريلللة التجلللارة وقلللانون. التجاريلللة السلللفن تسلللجيل بشلللأن 1949 لسلللنة 84 رقلللم

 .1990 لسنة 8 رقم بالقانون الصادرة
 لسلنة 12 رقلم القلانون أحكلام ملن المشلروعات لهلذه المملوكلة السفن تستثنى كما
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لسنة  12كما ُتستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 

 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري. 1964
 .البحرى للنقل العامة المصرية المؤسسة بإنشاء 1964

 الترام المستامر بالت مين ضد الووادث
 (74مادة )

يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني واآلالت والمعدات ضد جميع 
 الحوادث والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

رة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع ولمجلس إدا
الحادث أو الخطر المؤمن ضده ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن به 
المستثمر أو من يمثله خالل أسبوع من تاري  صدوره بموجب خطاب مسجل 
 مصحوبا بعلم الوصول، و يجوز إلدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

لى المستثمر تنفيذ قرار اإلزالة على نفقته وخالل الموعد الذي تحدده ويجب ع
 إدارة المنطقة.

ولمجلس إدارة المنطقة في حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط 
 المشروع أو إلغاؤه، بحسب جسامة المخالفة.

 (74أصلها المادة )( 14مادة )
 جميلللع ضلللد والمعلللدات واآلالت المبلللاني عللللى الشلللامل بالتلللأمين المسلللتثمر يلتلللزم

 . به المرخص النشاط مزاولة من تنشأ التي والمخاطر الحوادث
 وقلللوع حاللللة فلللي المشلللروع منشلللآت بإزاللللة قلللرار إصلللدار المنطقلللة إدارة ولمجللللس
 بلللله ويعلللللن مسللللببا   القللللرار يكللللون أن ويجللللب ضللللده المللللؤمن الخطللللر أو الحللللادث
 مسللجل خطللاب بموجللب صللدوره تللاري  مللن أسللبوع خللالل يمثللله مللن أو المسللتثمر
 . للضرورة الميعاد هذا تقصير المنطقة إلدارة ويجوز الوصول، بعلم مصحوبا  
 تحلدده اللذي الموعلد وخلالل نفقتله عللى اإلزاللة قلرار تنفيلذ المسلتثمر عللى ويجب
 . المنطقة إدارة

 نشلاط وقلف التنفيلذ علن المسلتثمر امتنلاع حاللة في المنطقة إدارة لمجلس ويكون
 .  المخالفة جسامة بحسب لغاؤه،إ أو المشروع

 المسئولية عن واالت النقب والريادة مير المبررة
 (75مادة )

في جميع األحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك 
برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بواسطة لجنة ثالثية من المنطقة والجمرك 

به داخل مقر المشروع، ويحرر بيان المختص  وصاحب الشأن أو من يني
بتوقعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة 

 (75أصلها المادة )( 24مادة )
 الجمارك من عنها ويفرج الخارج من الرسائل فيها ترد التى األحوال جميع فى

 والجمرك المنطقة من ثالثية لجنة بواسطة معاينتها يتم الحرة المناطق برسم
 بيان ويحرر المشروع، مقر داخل ينيبه من أو الشأن وصاحب المختص
 العبوه بيان أو الفواتير على المطابقة بعد المعاينة نتيجة به موضحا   بتوقيعهم
 الكاملة، مسؤليته وتحت عهدته فى وتصبح الشأن صاحب إلى الرسالة وتسلم
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وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، 

بالغ إدارة المنطقة بها.  وتلتزم الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وا 
طقة إخطار رئيس المنطقة بحاالت النقص أو الزيادة وعلى مدير جمرك المن

غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو 
 البضائع المحفوظة أو المنفرطة )الصب(.

ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحاالت المنصوص عليها في الفقرة السابقة 
 ارة الهيئة.وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إد

بالغ الرسالة هذه قيمة بتقدير الجمارك وتلتزم  .بها المنطقة إدارة وا 
 الزيللادة أو الللنقص بحللاالت المنطقللة رئلليس اخطللار المنطقللة جمللرك مللدير وعلللى
 أو محتوياتهلا أو الطلرود علدد فلي سواء الشحن قائمة في أدرج عما المبررة غير

 (.  الصب) المنفرطة أو المحفوظة البضائع
 السلللابقة الفقلللرة فلللي عليهلللا المنصلللوص الحلللاالت علللن المسلللئولية بتنظللليم ويصلللدر
 .الهيئة إدارة مجلس من قرار فيها، التسامح وبنسب

 ملين بالمشروعاتالمرايا العينية واالجتماعية للعا
 (76مادة )

لسنة  113ال تخضع المشروعات في المناطق الحرة ألحكام القانون رقم 
 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. 1958

وتطبق أحكام قانون العمل على عالقات العمل والسالمة والصحة المهنية بهذه 
من حقوق للعمال حدا أدنى لما  المناطق، وتعد هذه األحكام فيما تضمنته

يجوز االتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية، التي تبرم مع 
 العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق.

وتضع المشروعات في المناطق الحرة الئحة داخلية بنظام العمل بها، وتقدمها 
للتصديق عليها، وتكون هذه الالئحة للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه 
 مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.
ما تضمنته الالئحة الداخلية من  ىوللرئيس التنفيذي للهيئة االعتراض عل

أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا اقل من المقررة في قانون 
 العمل.

 (76أصلها المادة )( 34مادة )
 لسللللنة 113 رقللللم القللللانون ألحكللللام الحللللرة المنللللاطق فللللي المشللللروعات تخضللللع ال

 .العامة والمؤسسات المساهمة شركات وظائف في التعيين بشأن 1958
 بهلذه المهنيلة والصلحة والسالمة العمل عالقات على العمل قانون أحكام وتطبق

 يجوز لما أدنى حد ا للعمال حقوق من تضمنته فيما األحكام هذه وتعد المناطق،
 فلي العلاملين ملع تبلرم التلي ة،الجماعيل أو الفرديلة العملل عقلود فلي عليله االتفاق

 . المناطق هذه في بالعمل لها المرخص المشروعات
 تكلللون بهللا العمللل بنظللام داخليللة الئحلللة الحللرة المنللاطق فللي المشللروعات وتضللع
 عليهلللا، للتصلللديق يفوضللله ملللن أو للهيئلللة التنفيلللذي لللللرئيس وتقلللدمها لهلللا، ملزملللة
 .لجماعيةا أو الفردية العمل لعقود مكملة الالئحة هذه وتكون

 أحكلام من الداخلية الالئحة تضمنته ما على االعتراض للهيئة التنفيذي وللرئيس
 .العمل قانون في المقررة من أقل مزايا تتضمنت إذا أو العام النظام تخالف
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 1975لسنة  79ر بالقانون رقم وتسري أحكام قانون التأمين االجتماعي الصاد
على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة، وكذا 

قانون التأمين على أصحاب األعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 .1976لسنة  108

 

 1975 لسلنة 79 رقلم بالقلانون الصادر االجتماعي التأمين قانون أحكام وتسري
 قلانون وكذا الحرة، المناطق في نشاطها تمارس التي بالمشروعات العاملين على

 108 رقلللم بالقللانون الصلللادر حكمهللم فلللي ومللن األعملللال أصللحاب عللللى التللأمين
 .1976 لسنة

 مراولة المهن والورف  ي المناطق الورة العامة
 (77مادة )

يكون دخول المناطق الحرة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة 
شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة ال يجوز ألي  الهيئة، و

العامة لحسابه بصفة دائمة إال بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس 
مجلس إدارة المنطقة طبقا للشروط واألوضاع التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا 

 القانون وبعد سداد رسم سنوي بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه.
ه كل عشرة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيل عن ويعاقب بغرامة ال تق

من يخالف حكم الفقرة األولي من هذه المادة، وال ترفع الدعوى الجنائية في هذه 
الحالة إال بعد اخذ رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع األحوال يحظر 

 إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة واالستشارات في المناطق الحرة.

 (77أصلها المادة ) (44ة )ماد
 لحسلابه العاملة الحلرة المنطقلة فلي حرفلة أو مهنله يلزاول أن شخص ألي اليجوز
 إدارة مجلللللس رئلللليس مللللن بللللذلك تصللللريح علللللى الحصللللول بعللللد إال دائمللللة بصللللفة
 وبعلد القلانون لهلذا التنفيذية الالئحة تبينها التي واألوضاع للشروط طبق ا المنطقة
 .جنيه آالف خمسة زيجاو  ال بما سنوي رسم سداد

 كلل جنيله أللف عشلرين تجلاوز وال جنية اآلف خمسة عن تقل ال بغرامة ويعاقب
 هلذه فلي الجنائية الدعوى ترفع وال المادة، هذه من األولى الفقرة حكم يخالف من

 مشللروعات إقامللة يحظللر االحللوال جميللع وفللي المخللتص، الللوزير بللإذن إال الحالللة
 المنلللاطق دخلللول ويكلللون الحلللرة، المنلللاطق فلللي واالستشلللارات الحلللرة المهلللن تلللزاول
 . الهيئة إدارة مجلس من قرار بها يصدر التي للشروط وفقا   الحرة

 سريان الضمان على المناطق الورة
 (78مادة )

تسرى على االستثمار بنظام المناطق الحرة أحكام الباب األول والفصل األول 

 (78أصلها المادة ) (54مادة )
 والضمانات، والمبادىء، األهداف، الحرة المناطق بنظام االستثمار على تسري
 النظام، بهذا العمل طبيعة مع يتعارض ال فيما القانون هذا من( 11) والمادة
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يما ال يتعارض مع طبيعة من هذا القانون ف (24والمادة )من الباب الثاني، 
 العمل بهذا النظام.

 االستثمار بنظام عمللل التحول النظام بهذا العاملة للمشروعات ويجوز
 التحول وضوابط شروط القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد الداخلي،
 التى الغيار وقطع اإلنتاج وخطوط وأجهزة واآلالت للمعدات الجمركية والمعاملة
 .به لها المرخص النشاط يقتضيها

 الفصف الاالث 
 أونام ت سيس الشرنات والمنشآت ويدمات ما بعد الت سيس

  جهة الت سيس
  مادة )4(

 95مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 
وقانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر  1992لسنة 

، تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختصة 2002لسنة  83بالقانون رقم 
ت والمنشآت الخاضعة ألحكام بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركا

هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات 
 .1981لسنة  159ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 
وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس 

لها بالهيئة، وال تتقيد الهيئة في ذلك بأي فور تفعي -دون غيرها–االلكتروني 
 إجراءات منصوص عليها في القوانين األخرى.

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحكام المنظمة لنشر النظام األساسي 
جراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات االلكترونية  للشركة وا 

هذا القانون، وقانون شركات المساهمة  للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام

  الرابعالفصل 
 أحكلام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس

 (4أصلها المادة )( 64مادة )
خدمات  بميكنةم و بتقدي الهيئة تلتزم( من هذا القانون،69مع مراعاة حكم المادة )

 التأسللليس وملللا بعلللد التأسللليس للشلللركات الخاضلللعة الحكلللام هلللذا القلللانون وقلللانون 
شللللللركات المسللللللاهمة وشللللللركات التوصللللللية باألسللللللهم والشللللللركات ذات المسللللللئولية 

وتسللري  إجراءاتهللا، وتوحيللد، 1981لسللنة  159المحللدودة الصللادر بالقللانون رقللم 
 تتقيلللد وال تفعيلهلللا بالهيئللة، فللور -دون غيرهلللا  -إجللراءات التأسللليس االلكترونللي 

 .األخرى القوانين في عليها منصوص إجراءات بأية ذلك في الهيئة
 األساسللي النظللام لنشللر المنظمللة األحكللاموتحللدد الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون 

جلراءات للشركة والخلدمات االلكترونلي  التأسليس بنظلام العملل وضلوابط تعديلله وا 
 المسللاهمة شللركات وقللانون ،حكللام هللذا القللانونللشللركات والمنشللآت الخاضللعة أل

 .إليه المشار المحدودة المسئولية ذات والشركات باألسهم التوصية وشركات
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 وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

 نمالج العقود ورسوم الت سيس ومقابف اليدمات
 (5مادة )

يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد كل نوع من أنواع الشركات 
سدد طالب التأسيس، دفعة واحدة، للهيئة ونظامها األساسي بحسب األحوال. وي

كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي 
تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس وما بعد التأسيس، وتحصل الهيئة هذه 

 الرسوم لحساب تلك الجهات.
 

، ويصدر مجلس من خدمات فعليةللمستثمرين  وتستحق الهيئة مقابال  لما تؤديه
إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط واإلجراءات 

 المنظمة لتحصيله.

 (5أصلها المادة )( 74مادة )
 الشلللركات أنلللواع ملللن نلللوع كلللل عقلللد نملللوذج المخلللتص اللللوزير ملللن بقلللرار يصلللدر
 .األحوال بحسب األساسي ونظامها
 ملللن التشلللريعات تفرضللله ملللا كافلللة ئلللةللهي واحلللدة، دفعلللة التأسللليس، طاللللب ويسلللدد
 المتصللللللة الخلللللدمات تقللللدم التلللللي للجهللللات المبلللللالغ ملللللن وغيرهللللا المقلللللررة الرسللللوم

 .الجهات تلك لحساب الرسوم هذه الهيئة وتحصل التأسيس، ومابعد بالتأسيس
 مجللس ويصلدر فعليلة، خدمات من للمستثمرين تؤديه لما مقابال   الهيئة وتستحق

 المنظمة واإلجراءات والشروط والقواعد المقابل هذا فئات ديدبتح قرارا   الهيئة إدارة
 .لتحصيله

 الترامات الجهات الميتصة
 (6مادة )

تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات االلكترونية 
لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة 

بيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات االلكترونية بالهيئة العمل وقواعد ال
 وقاعدة بياناتها، وذلك خالل تسعين يوما من تاري  العمل بأحكام هذا القانون.

كما تلتزم الجهات المختصة باالعتداد بالتوقيعات االلكترونية والمستندات 
اللكتروني لكافة والنماذج المعدة بأي من الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد ا

 
 (6أصلها المادة )( 84مادة )

 االلكترونيلللة الخلللدمات نظلللام لتفعيلللل أوضلللاعها بتوفيلللق المختصلللة الجهلللات تلتلللزم
 أنظمللة وربللط والبيانللات والنمللاذج المسللتندات بكافللة بموافاتهللا وذلللك الهيئللة، لللدي
 بالهيئلللة االلكترونيلللة الخلللدمات بنظلللام الجهلللات تللللك للللدي البيانلللات وقواعلللد عمللللال

 .القانون هذا بأحكام العمل تاري  من يوما   تسعين خالل وذلك بياناتها، وقاعدة
 والمسللللتندات االلكترونيللللة بالتوقيعللللات باإلعتللللداد المختصللللة الجهللللات تلتللللزم كمللللا

 لكافللة االلكترونللي السللداد وقبللول التكنولوجيللة، الوسللائل مللن بللأي المعللدة والنمللاذج
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 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبينه الذي النحو على وذلك مدفوعاتها، مدفوعاتها، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 الت سيس الفوري بالهيئة
 (7مادة )

تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خالل يوم عمل كامل على األكثر، 
يصدر وتكتسب الشركة الشخصية االعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها، 

 بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
 

وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة االعتداد بهذه 
 في تعامالتها فور إصدارها. سميالشهادة كمستند ر 

وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا ألحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد 
 شركة لدى شركة إيداع مركزي.إيداع األوراق المالية لل

 
 الرقم الموود للشرنة أو المنش ة وشهادة المشروع االستاماري

 (10مادة )
يكون لكل منشأة أو شركة، أيا كان شكلها القانوني، رقم موحد معتمد لكافة 

 معامالت المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، فور تفعيله.
ح إصدار شهادة للمشروع االستثماري، وذلك من وتقوم الهيئة بوضع نظام يتي

خالل قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن 
 تتضمن تلك الشهادة البيانات اآلتية:

 الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة وكود النشاط المرخص به. -1

 (10، 7) تينأصلها الماد( 49مادة )
 بعللد األكثللر علللى كامللل عمللل يللوم خللالل التأسلليس طلللب فللي بالبللت الهيئللة تلتللزم
قيداا  ي السلجف  بمجرد االعتبارية الشخصية الشركة وتكتسب مستوفيا، تقديمه

 مللن قللرار هللابيانات بتوديللد يصللدر ،بالت سلليس شللهادةالتجللاري، ويصللدر لهللا 
 .التنفيلي الرئيس
 بهللللذه االعتللللداد الصلللللة ذات والجهللللات والبنللللوك المختصللللة الجهللللات كافللللة وعلللللى
 . إصدارها فور تعامالتها في رسمي كمستند الشهادة
 تفيللد شللهادة بتقللديم القللانون هللذا ألحكللام وفقللا تأسيسللها يللتم التللي الشللركات وتلتللزم
 . مركزي عإيدا  شركة لدى للشركة المالية األوراق إيداع
 
 
 
 

 يصلللدر االسلللتثماري، للمشلللروع شلللهادة إصلللدار يتللليح نظلللام بوضلللع الهيئلللة وتقلللوم
 .للهيئة التنفيذي الرئيس من قرار بتنظيمها

 معتمد موحد قومي رقم القانوني، شكلها كان أيا   شركة، أو منشأة لكل يكون كما
 .تفعيله فور المختلفة، الدولة وجهات أجهزة كافة مع المستثمر معامالت لكافة
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 اسم المشروع ونشاطه االستثماري ونطاقه الجغرافي. -2
 ف االستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.التكالي -3
 اسم المدير المسئول عن اإلدارة الفعلية وبياناته. -4
نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع االستثماري، والمزايا الممنوحة له،  -5

 ومدة سريانها.
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات األخرى التي يجب أن تتضمنها 

جراءات إصدارها وتعديلها.هذه الش  هادة، وا 

 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبينه لما وفقا   كله وذلك

 توديد رأس ماف الشرنات بالعملة الورة
 (9مادة )

يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأية عملة قابلة 
عداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون االكتتاب في  للتحويل وا 

أس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات األموال يتم سداد النسبة المحددة ر 
من رأس المال المدفوع وفقا ألحكام قانون الشركات المساهمة وشركات 

وذلك دون التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، 
ا في هذا إخالل بالشروط المقررة للحصول على الحوافز المنصوص عليه

 القانون.
كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون من 
الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف في تاري  

 التحويل.
 وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة لهذا الشأن.

 
 (9أصلها المادة )( 05مادة )

 قابللة عمللة بأيلة القلانون هلذا ألحكلام الخاضلعة الشلركات ملال رأس تحديد زيجو 
علداد للتحويل  فلى االكتتلاب يكلون أن بشلرط العمللة بهلذه الماليلة قوائمهلا ونشلر وا 

 ملن المحلددة النسبة سداد يتم األموال لشركات وبالنسبة العملة، بذات مالها رأس
 التوصللية وشللركات المسللاهمة اتالشللرك قللانون ألحكللام وفقللا   المللدفوع المللال رأس

 .إليه المشار المحدودة المسئولية ذات والشركات باالسهم
 ملن القلانون هلذا ألحكلام الخاضلعة الشلركات ملال رأس مسمى تحويل يجوز كما

 مللن المعلللن الصللرف لسللعر وفقللا   للتحويللل، قابلللة عملللة أيللة إلللى المصللرى الجنيلله
 .التحويل تاري  فى المركزي البنك
 . الشأن هذا فى المنظمة الضوابط القانون لهذا التنفيذية ئحةالال وتحدد
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 تداوف وصب الت سيس واألسهم

 (11مادة )
( من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 45استثناء  من أحكام المادة )

لسنة  159الصادر بالقانون رقم باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 
لتأسيس واألسهم لشركات األموال الخاضعة ، يجوز تداول حصص ا1981

ألحكام هذا القانون، خالل السنتين الماليتين االولتين للشركة بموافقة الوزير 
 المختص أو من يفوضه.

 

 (11أصلها المادة )( 15مادة )
 وشركات المساهمة الشركات قانون من( 45) المادة أحكام من استثناء
 تداول يجوز إليه، المشار المحدودة ئوليةالمس ذات والشركات باالسهم التوصية
 القانون، هذا ألحكام الخاضعة األموال لشركات واألسهم التأسيس حصص
 .المختص الوزير بموافقة للشركة األولتين الماليتين السنتين خالل

 تنظيم اإلجراءات والرقابة الالوقة
 (12مادة )

ثمرين وتحقق سرعة تقديم تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التي تيسر على المست
ختص به من إجراءات، ويكون لها في سبيل تحقيق تالخدمات لهم في كل ما 

ذلك، ودون التقيد بأي إجراءات منصوص عليها في القوانين األخرى، وضع 
الضوابط التي تكفل فصل تنظيم إجراءات االستثمار عن الرقابة الالحقة على 

 الرشيدة، وذلك من خالل اآلتي: الشركات، بما ال يخل بمبادئ الحوكمة
تيسير كافة اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات  -1

الشركات والتصديق على محاضرها، بما في ذلك استخدام سبل التكنولوجيا 
 الحديثة، بما ال يجاوز خمسة عشر يوما من تاري  تقديمها مستوفاة.

الكترونية تتماشى مع التطور  االستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل -2
 التكنولوجي.

تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم  -3

 (12أصلها المادة )( 25مادة )
 تقللديم سللرعة وتحقللق المسللتثمرين علللى تيسللر التللي القللرارات بإصللدار الهيئللة تلتللزم

 تحقيلق سلبيل فلي لهلا ويكلون إجلراءات، ملن بله تخلتص ملا كل في لهم الخدمات
 وضللع األخللري، القللوانين فللى عليهللا منصللوص إجللراءات بأيللة التقيللد ودون ذلللك،

 عللى الالحقلة الرقابلة علن االسلتثمار إجلراءات متنظلي فصلل تكفلل التلي الضوابط
 والمسللئولية، الرشليدة واالدارة والحوكملة الشلفافية بمبلاديء يخلل ال بملا الشلركات،

 :اآلتي خالل من وذلك
 إدارات ومجللللالس العامللللة بالجمعيللللات المتعلقللللة اإلجللللراءات كافللللة تيسللللير -1

 سللللبل اسللللتخدام ذلللللك فللللي بمللللا ، محاضللللرها علللللى والتصللللديق الشللللركات
 تقلديمها تلاري  ملن يوملا عشلر خمسلة اليجلاوز بملا الحديثلة، كنولوجياالت

 .مستوفاه
 مللللع تتماشللللي الكترونيللللة بوسللللائل والمسللللتندات الللللدفاتر عللللن اإلستعاضللللة -2
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جراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرا  المالي، وا 
صحيحا، وذلك دون اإلخالل باالختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة 

 المالية.
 

 .التكنولوجي التطور
 ونظلللم الملللال رأس تخفللليض أو زيلللادة إجلللراءات وتبسللليط وتوحيلللد تطلللوير -3

جلللراءات الملللالي، التقيلليم  قلللد لهلللا المحلللددة القلليم كانلللت إذا مملللا التحقللق وا 
 قانونللا   المقللرر باالختصللاص اإلخللالل دون وذلللك صللحيحا ، تقللديرا   قللدرت
 .المالية للرقابة العامة للهيئة

 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدده لما وفقا   كله وذلك
 

 تيصيب العقارات -3
 الوصوف على العقارات الالرمة لالستامار

 (47مادة )
ول على العقارات الالزمة لمباشرة نشاطه أو التوسع للمستثمر الحق في الحص

فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم 
أو مساهمتهم في رأس المال، وذلك وفقا ألحكام التصرف في العقارات 
المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة في المناطق 

 ظمها قوانين خاصة.التي تن

 الفصل الخامس
 تخصيص العقارات الالزمة إلقامة المشروعات االستثمارية

 (47أصلها المادة )( 35مادة )
 التوسلع أو نشلاطه لمباشلرة الالزملة العقلارات عللى الحصلول فلي الحلق للمسلتثمر

 القلانون هذا في عليها المنصوص العقارات في التصرف ألحكام وفقا   وذلك فيه،
 او مشلاركتهم نسلبة او اقلامتهم محلل او المسلاهمين او الشلركاء جنسية انتك أيا

 العقللللارات بللللبعض الخاصللللة القواعللللد بمراعللللاة وذلللللك المللللال، رأس فللللي مسللللاهمتهم
 . خاصة قوانين تنظمها التى الجغرافية المناطق فى الواقعة

 اليرائط التفصيلية وقاعدة البيانات
 (48مادة )

بة الوالية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة تلتزم الجهات اإلدارية صاح
والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خالل تسعين يوما من 

 (48أصلها المادة ) (45مادة )
 المختصلة الجهلات كافلة ملع التنسليق بعلد الواليلة بةصلاح اإلداريلة الجهلات تلتلزم

 ملللن يوملللا   تسلللعين خلللالل الدوللللة أراضلللى اسلللتخدامات لتخطللليط اللللوطني والمركلللز
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تاري  العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا  عليها كافة 
العقارات الخاضعة لواليتها والمتاحة لالستثمار، باإلضافة إلى قاعدة بيانات 
كاملة تتضمن الموقع والمساحة واالرتفاعات المقررة والسعر التقديري واألنشطة 
االستثمارية المالئمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات 

 بتحديث تلك البيانات بشكل دوري كل ستة اشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
 

س الوزراء نقل الملكية أو بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلويجوز 
الوالية أو اإلشراف على بعض العقارات، من الجهات اإلدارية صاحبة الوالية 
إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة االستثمارية ذلك، على أن تتولي الهيئة 

 التصرف فيها وفقا ألحكام هذا القانون.

 كافللة عليهللا محللددا   تفصلليلية بخللرائط الهيئللة بموافللاة القللانون، بهللذا العمللل تللاري 
 بيانلللات قاعلللدة إللللى باإلضلللافة لالسلللتثمار، والمتاحلللة لواليتهلللا الخاضلللعة العقلللارات

 واألنشلطة التقلديري والسلعر المقلررة واالرتفاعات والمساحة الموقع تتضمن كاملة
 الجهللات هللذه تلتللزم كمللا فيهللا، التصللرف وأسلللوب لطبيعتهللا المالءمللة االسللتثمارية

 .ذلك الهيئة طلبت كلما أو أشهر ستة كل دوري بشكل البيانات تلك بتحديث
 الواليلة أو الملكيلة بنقلل قرارا   الوزراء مجلس موافقة بعد الجمهورية رئيس ويصدر

 إللللى الواليلللة صلللاحبة اإلداريلللة الجهلللات ملللن العقلللارات، بعلللض عللللى اإلشلللراف أو
 التصرف الهيئة تتولي أن على ذلك، االستثمارية الخطة تنفيذ استلزم متى الهيئة
 .القانون هذا ألحكام وفقا   فيها

 أونام التصرف  ي العقارات
 (49مادة )

ثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو يكون التصرف للمست
غيرها من األشخاص االعتبارية العامة بغرض االستثمار طبقا لألحكام 
والضوابط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، وبمراعاة الخطة 
االستثمارية للدولة وحجم المشروع االستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة األموال 

 ه.المستثمرة في
وال تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إال 
 فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه.

 
 االلترام بالجدوف الرمني لتنفيل المشروع

 
 (44، 49)أصلها المادتين ( 55مادة )

 غيرهلا أو للدولة خاصة ملكية المملوكة العقارات في للمستثمرين التصرف يكون
 والضلللوابط لألحكلللام طبقلللا االسلللتثمار بغلللرض العاملللة االعتباريلللة األشلللخاص ملللن

 سلللتثماريةاال الخطلللة وبمراعلللاة الفصلللل، هلللذا فلللي عليهلللا المنصلللوص واإلجلللراءات
 .فيه المستثمرة األموال وقيمة نشاطه وطبيعة االستثماري المشروع وحجم للدولة

 إال والمزايلللدات، المناقصللات تنظلليم قلللانون أحكللام التصللرف هلللذا علللى تسللري وال
 .أحكامه مع يتعارض ال وبما القانون هذا في خاص نص شأنه في يرد لم فيما
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 (44مادة )

تثماري على المستثمر االلتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع االس
المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه 

 المستثمر.
وال يجوز له إدخال تعديالت على المشروع االستثماري بتعديل غرضه أو 
توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديالت إال بعد موافقة الجهة 

ثلها بالنافذة المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرة أو من خالل مم
 االستثمارية.

 
 االسلتثماري المشلروع لتنفيلذ منله المقلدم يالزمنل بالجلدول االلتلزام المستثمر وعلى

 .المستثمر تجاه بالتزاماتها الجهة تلك أوفت طالما المختصة، الجهة من المعتمد
 أو غرضه بتعديل االستثماري المشروع على تعديالت إدخال له يجوز وال

 الجهة موافقة بعد إال تعديالت من ذلك غير أو حجمه زيادة أو توسعته
 خدمات بمركز ممثلها خالل من أو مباشرة سواء ذلك لىع كتابة المختصة

 .المستثمرين

 صور التصرف  ي العقارات
 (50مادة )

يجوز التصرف في العقارات الالزمة للمشروعات االستثمارية بإحدى الصور 
المشاركة اآلتية: البيع، اإليجار، اإليجار المنتهى بالتملك، الترخيص باالنتفاع، 

االستثماري في األحوال التي يصدر بها قرار من مجلس باألرض في المشروع 
 الوزراء.

ويكون ذلك إما بناء على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعالن من الهيئة وفقا 
 ألحكام هذا القانون.

 
 اشتراك الجهات اإلدارية صاوبة الوالية بالعقار نوصة عينية

 (56مادة )
قارات أن تشترك في يجوز للجهات اإلدارية صاحبة الوالية على الع
 المشروعات االستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية.

 
 (56،  50) تينأصلها الماد( 65مادة )
 العقلللارات فلللي التصلللرف وزيجللل( ملللن هلللذا القلللانون، 36ملللع مراعلللاة حكلللم الملللادة )

 اإليجلار اإليجلار، البيلع،: اآلتيلة الصور بإحدى االستثمارية للمشروعات الالزمة
 .باالنتفاع الترخيص بالتملك، المنتهي
 وفقللا   الهيئللة مللن إعللالن أو دعللوة أو المسللتثمر، طلللب علللى بنللاء   إمللا ذلللك ويكللون
 . القانون هذا ألحكام

 
 فللللللي تشللللللترك أن العقللللللارات علللللللى اليللللللةالو  صللللللاحبة اإلداريللللللة للجهللللللات ويجللللللوز

 األحلوال في بالمشارنة وأ عينية كحصة العقارات بتلك االستثمارية المشروعات
 .الوزراء مجلس من قرار بها يصدر التي
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جراءات وكيفية اشتراك تلك  وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وا 

 الجهات بالعقارات في المشروع االستثماري.
جلللراءات أوضلللاع القلللانون لهلللذا التنفيذيلللة الالئحلللة وتبلللين  تللللك اشلللتراك وكيفيلللة وا 
 .االستثماري المشروع في بالعقارات الجهات

 بغرض إقامة مشروع استاماري موددالتيصيب 
 (51مادة )

في األحوال التي يطلب فيها المستثمر توفير عقارات من أمالك الدولة 
الخاصة إلقامة مشروع استثماري، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة 

 والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.
أو لدى الجهات اإلدارية صاحبة وتتولي الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها 

الوالية التي تالئم النشاط االستثماري لطالب االستثمار وبيان طبيعة العقار، 
واالشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف 

 فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من االشتراطات والبيانات الالزمة.

 (15أصلها المادة )( 75مادة )
 الخاصلة الدوللة أمالك من عقارات توفير المستثمر فيها يطلب التي األحوال في

 والمكللان والمسللاحة الغللرض طلبلله فللي يبللين أن يتعللين اسللتثماري، مشللروع إلقامللة
 .عليه المشروع إقامة في يرغب الذي

 صاحبة اإلدارية الجهات لدى أو لديها المتوفرة العقارات عرض الهيئة وتتولى
 العقار، طبيعة وبيان االستثمار لطالب االستثماري النشاط تالءم تيال الوالية

 التصرف وصور بالمرافق مزودة كانت إذا ما وبيان بها، المتعلقة واالشتراطات
 .الالزمة والبيانات االشتراطات من وغيرها ذلك، ومقابل فيها،

 أونام التصرف بالمجان
 (52مادة )
ى المناطق التي يصدر بتحديدها قرار يجوز ألغراض التنمية دون غيرها وف

من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدن مقابل في 
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط 
الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على أي 

 ( من هذا القانون.50المنصوص عليها في المادة )من صور التصرف 
وفى جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل، يجب على المستثمر 

% 5تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما ال يزيد على 

 (52) ةأصلها الماد( 85مادة )
 المنلاطق فلي - االستثمارية للخريطة بقا  ط - غيرها دون التنمية ألغراض يجوز
 الللوزراء، مجلللس موافقللة بعللد الجمهوريللة رئلليس مللن قللرار بتحديللدها يصللدر التللي

 للمسللتثمرين خاصللة ملكيللة للدولللة المملوكللة العقللارات فللي مقابللل بللدون التصللرف
 مجلللس مللن بقللرار تحديللدها يللتم التللي والماليللة الفنيللة الشللروط فلليهم تتللوافر الللذين

 الملادة فلي عليهلا المنصلوص التصلرف صور من أي على ذلك سريوي الوزراء،
 .القانون هذا من( 58)

 المسلللتثمر عللللى يجلللب مقابلللل، بلللدون العقلللارات فلللي التصلللرف أحلللوال جميلللع وفللي
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من قيمة التكاليف االستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي 

ئحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور تبينها الال
خمس سنوات على بدء اإلنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة اإلنتاجية، أو 

 بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

% 5 عللن يزيلد ال بمللا التصلرف جهللة إللى مقاملله يقلوم مللا أو نقلدي ضللمان تقلديم
 التللي والضللوابط اييرللمعلل وفقللا   وذلللك للمشللروع، االسللتثمارية التكللاليف قيمللة مللن

 مللرور بعللد الضللمان ذلللك يسللترد أن علللى القللانون، لهللذا التنفيذيللة الالئحللة تبينهللا
 أو اإلنتاجيللة، الطبيعللة ذات للمشللروعات الفعلللي اإلنتللاج بللدء علللى سللنوات ثللالث
 .التصرف بشروط المستثمر التزام شريطة ذلك، لغير النشاط مزاولة بدء

 جيرالترييب بنظام االنتفاع أو الت 
 (53مادة )

في الحاالت التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام االنتفاع بمقابل، 
يكون الترخيص لمدة ال تزيد على خمسين عاما  قابلة للتجديد، بالشروط المتفق 
عليها طالما كان المشروع مستمرا  في نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة 

 االنتفاع عند التجديد.صاحبة الوالية في تعديل قيمة مقابل 
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي 

 تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة اإلدارية صاحبة الوالية.
 وتسرى ذات األحكام السابقة على التأجير.

 
 (53) ةأصلها الماد (59مادة )

 باالنتفللاع التللرخيص بنظللام اراتالعقلل فللي التصللرف فيهللا يكللون التللي الحللاالت فللي
 بالشروط للتجديد، قابلة عاما   خمسين على تزيد ال لمدة الترخيص يكون بمقابل،
 بحلق ذللك يخلل أن ودون نشلاطه، فلي مستمرا   المشروع كان طالما عليها المتفق
 .التجديد عند االنتفاع مقابل قيمة تعديل في الوالية صاحبة الجهة

  الفنيلللللللللللة الشلللللللللللروط فللللللللللليهم تتلللللللللللوفر اللللللللللللذين نللمسلللللللللللتثمري التلللللللللللرخيص ويكلللللللللللون
 . الوالية صاحبة اإلدارية الجهة مع بالتنسيق الهيئة تحددها التي والمالية
 . التأجيراحوال التصرف ب على السابقة األحكام ذات وتسري

 أونام التصرف بالبيع أو اإليجار المنتهى بالتملك
 (54مادة )

بالبيع، يجوز لكل مستثمر  في الحاالت التي يكون التصرف في العقارات
ألغراض إقامة المشروعات االستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد 
عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق 

 مادة )60( أصلها المادة )54(
 مسلللتثمر لكلللل يجلللوز بلللالبيع، العقلللارات فلللي التصلللرف يكلللون التلللي الحلللاالت فلللي

 بالتعاقللللد طلبللللا يقللللدم أن توسلللليعها أو االسللللتثمارية المشللللروعات إقامللللة ألغللللراض
 بالتنسليق الهيئلة تحلددها التلي والمالية الفنية الشروط فيه تتوفر أن بشرط عليها،
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 مع الجهة اإلدارية صاحبة الوالية.

ال بعد سداد كامل وال تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر في هذه الحاالت إ
الثمن وبدء اإلنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة اإلنتاجية أو النتهاء من 
تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، 

 ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا  بذلك.
لجهة اإلدارية صاحبة ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر وبعد موافقة ا

الوالية، االتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من 
التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من 

جراءات.  ضمانات وا 
 وتسرى ذات األحكام السابقة على نظام اإليجار المنتهي بالتملك.

 .الوالية صاحبة اإلدارية الجهة مع
 كامللل سللداد بعللد إال الحللاالت هللذه فللي المسللتثمر إلللى العقللارات ملكيللة لتنتقلل وال

 مللن االنتهللاء أو اإلنتاجيللة الطبيعللة ذات للمشللروعات الفعلللي اإلنتللاج وبللدء الللثمن
 ويجلب ذلك، لغير النشاط مزاولة بدء أو السياحية، أو العقارية المشروعات تنفيذ
 .بذلك نصا   المستثمر مع المبرم العقد يتضمن أن
 صللاحبة اإلداريللة الجهللة موافقللة وبعللد المسللتثمر طلللب علللى بنللاء للهيئللة يجللوزو 

 ملللن ذللللك غيلللر أو بعضللله أو اللللثمن كاملللل سلللداد تأجيلللل عللللى االتفلللاق الواليلللة،
 ملن للذلك يللزم ملا العقلد ويحلدد للمشلروع، الفعللي التشلغيل بعلد ملا إلى التيسيرات
جراءات ضمانات  .وا 
 .بالتملك المنتهي اإليجار نظام على السابقة األحكام ذات وتسري

 أوواف التراوم
 (55مادة )

عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات الالزمة إلقامة مشروعات 
استثمارية، سواء بنظام البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتملك أو 

مالية ي الشروط الفنية والفين من استو الترخيص باالنتفاع، تكون المفاضلة ب
ها قيمة العرض نالالزمة لالستثمار بنظام النقاط وفقا  ألسس مفاضلة،من بي
القرعة  أو بنظام ،المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية األخري

 .ط اإذا لم تتم المفاضلة طبقا  لنظام النق
 

جراءا ت تلك وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط وا 

 (55) ةأصلها الماد( 16مادة )
 مشلروعات إلقاملة الالزمة العقارات على بالتعامل المستثمرين طلبات تزاحم عند

 الترخيص أو بالتملك المنتهى التأجير أو التأجير أو البيع بنظام سواء استثمارية
 الالزملة والماليلة الفنيلة الشلروط منهم ياستوف من بين المفاضلة تكون باالنتفاع،
 ملن المقلدم العلرض قيملة بينهلا ملن مفاضللة السلس وفقلا   النقاط بنظام لالستثمار
 .األخري المالية أو الفنية المواصفات أو المستثمر

ذا  ألعلللى وفقللا   اجراؤهللا جللاز النقللاط بنظللام المتللزاحمين بللين المفاضلللة تتعللذر  وا 
 . منهم يقدم سعر
جلللراءات وضلللوابط التلللزاحم أحلللوال القلللانون لهلللذا التنفيذيلللة حلللةالالئ وتبلللين  تللللك وا 
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 .عليها بناء   تتم التي واألسس المفاضلة المفاضلة واألسس التي تتم بناء عليها.

 الجهات الميتصة بالتقدير
 (57مادة )

في تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة االيجارية أو 
عامة للخدمات مقابل االنتفاع عن طريق أي من الجهات اآلتية: الهيئة ال

الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية 

 الصناعية، وذلك وفقا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.
 تية:ويراعى عند التقدير كافة المعايير والضوابط اآل

 ثمن العقارات المجاورة. -1
ه والبنية األساسية الالزمة، ومدى توافر تتكاليف إعداد العقار وتهيئ -2

 الخدمات الرئيسية له.
طبيعة النشاط المستهدف إقامته على العقار ومدى حاجة المنطقة الكائن  -3

 بها العقار للنشاط للمساهمة في تحقيق التنمية.
ا الجهة المختصة ضرورية إلجراء العناصر الفنية األخرى التي تراه -4

 التقدير.
 معايير التقدير العقاري المعتمدة. -5

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة في عضوية لجان التقدير، 
نهاء عملية التقدير خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاري  تقديم طلب  وا 

 التقدير إليها.

 (57) ةأصلها الماد (26مادة )
 أو اإليجاريللة القيمللة أو البيللع ثمللن تقللدير يكللون الفصللل، هللذا أحكللام تطبيللق فللي

 للخللللدمات العامللللة الهيئللللة: اآلتيللللة الجهللللات مللللن أي يللللقطر  عللللن االنتفللللاع مقابللللل
 المجتمعللات هيئللة الزراعللة، بللوزارة الدولللة أراضللي لتثمللين العليللا اللجنللة الحكوميللة،
 للتنميلللللة العاملللللة الهيئلللللة السلللللياحية، للتنميلللللة العاملللللة الهيئلللللة الجديلللللدة، العمرانيلللللة
 .إقامته المستهدف النشاط لطبيعة وفقا   وذلك الصناعية،

 التقللدير، لجللان عضللوية فللى الخبللرة ذوي مللن ممثلللين بضللم التقللدير جهللة وتلتللزم
نهللاء  طلللب تقللديم تللاري  مللن يومللا   ثالثللين تجللاوز ال مللدة خللالل التقللدير عمليللة وا 
 .إليها التقدير
 الالزملللة واإلجلللراءات والضلللوابط المعلللايير القلللانون لهلللذا التنفيذيلللة الالئحلللة وتبلللين
 التسلعير لجهلة سلدادها يلتم التلى تعابواال صالحيته ومدة التقدير عملية لمباشرة

 .التخصيص إتمام عند الوالية صاحبة الجهة من
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انون اإلجراءات الالزمة لمباشرة عملية التقدير وتبين الالئحة التنفيذية لهذا الق
تم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة يومدة صالحيته واألتعاب التي 
 الوالية عند إتمام التخصيص.

 لجان البت
 (58مادة )
أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة 

مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للبت في  موقانونية تتناسب وظائفهم وخبراته
العقارات للمستثمرين في األحوال المختلفة وفقا ألحكام  طلبات التصرف في

هذا الفصل خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما  من تاري  ورود الرأي الفني في 
طلب المستثمر من جهة الوالية، وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم 

 الطلب بهذا القرار.
 

عمل اللجان المشار إليها، وكيفية وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات 
اإلخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة االيجارية أو مقابل االنتفاع بحسب 
األحوال، وأيلولة المستحقات للجهات المختصة كاملة، كما تبين الالئحة 
التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود 

 هيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.المعتمدة من مجلس إدارة ال

 (58) ةأصلها الماد( 36مادة )
 أو لجنلة المخلتص اللوزير ملن وباعتملاد للهيئلة التنفيلذي اللرئيس من بقرار تشكل
 أهميللة مللع وخبللراتهم وظللائفهم تتناسللب وقانونيللة وماليللة فنيللة عناصللر تضللم أكثللر

 في للمستثمرين العقارات في التصرف طلبات في للبت التعاقد، موضوع وطبيعة
 ملن يوملا   ثالثلين تجلاوز ال ملدة خلالل الفصل هذا ألحكام وفقا المختلفة األحوال
 أن يجللب والللذي الواليللة جهللة مللن المسللتثمر طلللب فللي الفنللي الللرأي ورود تللاري 
 منلله، قراراتهللا وتعتمللد الطلللب، ورود تللاري  مللن أسللبوع خللالل الواليللة جهللة تقدمللة

 .لقرارا بهذا الطلب مقدم الهيئة وتخطر
 وكيفيلة إليهلا، المشلار اللجلان عمل إجراءات القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتبين

 بحسللللب االنتفللللاع مقابللللل أو اإليجاريللللة القيمللللة أو الللللثمن سللللداد وطللللرق اإلخطللللار
 الالئحللللة تبللللين كمللللا كاملللللة، المختصللللة للجهللللات المسللللتحقات وأيلولللللة األحللللوال،
 المعتملدة العقود نماذج وفق حالة كل يف العقود وتحرير إعداد إجراءات التنفيذية

 .الدولة مجلس من مراجعتها بعد الهيئة إدارة مجلس من

 الترام المشروع بالغرض من التصرف  ي العقار
 (59مادة )

في جميع األحوال التي يتم فيها التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة 

 (59) ةأصلها الماد( 46مادة )
 خاصلة ملكيلة المملوكلة العقلارات فلي التصلرف فيهلا يلتم التلي األحلوال جميع في

 االلتزام االستثماري المشروع على يتعين العامة، االعتبارية لألشخاص أو للدولة
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لمشروع االستثماري للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة، يتعين على ا

االلتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، وال يجوز تغيير هذا 
الغرض إال بعد الموافقة الكتابية من الجهة اإلدارية صاحبة الوالية، في 
األحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد 

 ذية معايير تحديد قيمتها.المبالغ التي تبين الالئحة التنفي
وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خالل ثالثين يوما من تاري  

ال اعتبر عدم الرد رفضا للطلب. إليها تقديمه  وا 
بالمادة  ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها

 ( من هذا القانون.100)

 الغرض هذا تغيير يجوز وال أساسه، على العقار في التصرف تم الذي بالغرض
 التللي األحللوال فللي الواليللة، صللاحبة ةاإلداريلل الجهللة مللن الكتابيللة الموافقللة بعللد إال

 تبللي ن التللي المبللالغ سللداد وبشللرط التغييللر بهللذا وموقعلله العقللار طبيعللة فيهللا تسللمح
 .قيمتها تحديد معايير التنفيذية الالئحة
 تلاري  ملن يوملا   ثالثلين خلالل الغلرض تغييلر طللب عللى بالرد الجهة هذه وتلتزم
ال إليها تقديمه  .طلبلل رفضا   الرد عدم أعتبر وا 
 بالمللادة عليهللا المنصللوص اللجنللة أمللام القللرار هللذا مللن الللتظلم للمسللتثمر ويحللق

 .القانون هذا من( 83)
  بلدء تلاري  ملن علام إنقضاء قبل الغرض تغيير طلب اليقبل األحوال جميع وفى

 .النشاط مزاولةاالنتاج أو 

 واالت  س  العقد
 (61مادة )

على ما يقدم إليها من تقارير  يكون للجهة اإلدارية صاحبة الوالية، بناء
وبعد موافقة الهيئة، فس  عقد  ،(60المنصوص عليها في المادة )المتابعة 

أو اإليجار المنتهى بالتملك أو الترخيص باالنتفاع وسحب  البيع أو اإليجار
 العقارات في أي من األحوال اآلتية:

 
 اره باالستالم.االمتناع عن استالم العقار مدة تسعين يوما من تاري  إخط-1
عدم البدء في تنفيذ المشروع خالل تسعين يوما من تاري  استالمه العقار -2

 ةخاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتاب

 (61) ةأصلها الماد( 56مادة )
 التلى المتابعلة تقلارير ملن إليهلا يقلدم ملا على بناء الوالية، صاحبة اإلدارية ةللجه يكون
 البرنلللامج تنفيللذ مراحلللل متابعللة بشللأن الواليلللة صللاحبة اإلداريللة الجهلللات مللوظفي يعللدها
 فسللل  الهيئلللة، ادارة مجللللس موافقلللة وبعلللد االسلللتثماري المشلللروع منشلللأت القاملللة الزمنلللي
 وسلحب باالنتفلاع الترخيص أو بالتملك منتهيال اإليجار أو اإليجار أو البيع عقد

 -: اآلتية األحوال من أي في العقارات
 .باالستالم إخطاره تاري  من يوما   تسعين مدة العقار استالم عن االمتناع .1
 للعقلار اسلتالمه تلاري  ملن يوملا   تسلعين خلالل المشلروع تنفيلذ فلي البدء عدم .2

 إنللذاره بعللد تقاعسلله اسللتمرارو  مقبللول عللذر بغيللر والعوائللق الموانللع مللن خاليللا  
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 لمدة مماثلة.

 مخالفة شروط سداد المستحقات المالية.-3
ام برهنه أو ترتيب تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له، أو القي-4

أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة اإلدارية صاحبة 
 الوالية وقبل انتقال الملكية إليه وفقا ألحكام هذا القانون.

مخالفة شروط العقد أو الترخيص باالنتفاع مخالفة جوهرية، في أية مرحلة -5
 لمخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك.من مراحل المشروع، ولم يقم بإزالة أسباب ا

 
جراءات استرداد  وتبين الالئحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وا 
العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع 

 ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.

 .مماثلة لمدة كتابة
 .  المالية المستحقات سدادومواعيد  شروط مخالفة .3
 ترتيللب أو برهنلله القيللام أو للله، خصللص الللذي العقللار اسللتخدام غللرض تغييللر .4

 اإلداريلللة الجهلللة ملللن المسلللبقة الكتابيلللة الموافقلللة بغيلللر عليللله عينلللي حلللق أي
 .القانون هذا ألحكام وفقا   هإلي الملكية انتقال وقبل الوالية صاحبة

 مرحللة أيله فلي جوهريلة، مخالفلة باالنتفلاع الترخيص أو العقد شروط مخالفة .5
 كتابلة المسلتثمر إنلذار بعلد المخالفلة أسلباب إزالةعدم و  المشروع، مراحل من

 . بذلك
 

جلللراءات إليهلللا المشلللار الجوهريلللة المخالفلللات التنفيذيلللة الالئحلللة وتبلللين  اسلللترداد وا 
 المشللروع تنفيللذ إتمللام عللن المسللتثمر تقللاعس أو امتنللاع ثبللوت حالللة فللي العقللارات
 . العقار في التصرف إعادة الحالة هذه في ويجوز

 الباب الرابع
 الجهات القائمة على االستامار

 الفصف األوف
 المجلس األعلى لالستامار

 
 (85مادة )

 ينشأ مجلس أعلى لالستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يختص باآلتي:
 ضع اإلطار العام لإلصالح التشريعي واإلداري لبيئة االستثمار.و  -1

 رابعالباب ال
 االستثمارن شئو الجهات القائمة على 

 الفصل األول 
 المجلس األعلى لالستثمار 

 (85) ةأصلها الماد (66مادة )
 ينشأ مجلس أعلى لالستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يختص باآلتي:

يتطلبله اتيال نف ما يلرم لتهيئة مناخ أ ضلف لالسلتامار والتوجيله بملا  -1
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إقرار الخطة االستثمارية التي تحدد اولويات مشروعات االستثمار  -2

المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية، ونظم االستثمار المطبقة.

والبرامج المتعلقة باالستثمار، وتطور متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط  -3
العمل بالمشروعات االقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع 

 القطاع الخاص.
متابعة تحديث الخريطة االستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة  -4

 والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية االقتصادية للدولة.
الستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور استعراض الفرص ا -5

 المشاكل المتعلقة بها.
 متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة باالستثمار. -6
 متابعة آليات تسوية منازعات االستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي. -7
تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة واألجهزة  -8
لحكومية المختصة باالستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها، وحل الخالفات ا

 التي تُثار بينها في هذا الشأن.
 ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

 وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

 .للك
 االستثمار.  وضع اإلطار العام لإلصالح التشريعي واإلداري لبيئة -2
الخطلللة االسلللتثمارية التلللي تحلللدد أولويلللات مشلللروعات السياسلللات و إقلللرار  -3

االستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسلة العاملة للدوللة وخطلة التنميلة 
 االقتصادية واالجتماعية، ونظم االستثمار المطبقة.

متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبلرامج المتعلقلة باالسلتثمار، وتطلور  -4
العمللل بالمشللروعات االقتصللادية الكبللرى، وموقللف مشللروعات المشللاركة 

 مع القطاع الخاص. 
متابعللللللللة تحللللللللديث الخريطللللللللة االسللللللللتثمارية علللللللللى مسللللللللتوي القطاعللللللللات  -5

المتخصصللللة والمنللللاطق الجغرافيللللة المختلفللللة، فللللي إطللللار خطللللة التنميللللة 
 االقتصادية للدولة. 

محلللاور  اسلللتعراض الفلللرص االسلللتثمارية المتاحلللة فلللي كلللل قطلللاع وبحلللث -6
 المشاكل المتعلقة بها. 

متابعللللة تطللللور تصللللنيف وترتيللللب مصللللر  للللي المنظمللللات والتقللللارير  -7
 والمؤشرات الدولية المعنية والياصة باالستامار. 

 متابعة آليات تسوية منازعات االستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.  -8
رالة عقبات تنفيل أونام الا -9  دراسة ووضع ولوف لمعوقات االستامار وا 

 القانون.
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تفعيلللل المسلللئولية التضلللامنية لكافلللة اللللوزارات والهيئلللات العاملللة واألجهلللزة  -10

 الحكومية المختصة باالستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها، 
وف اليال ات والتشابنات التلي قلد تالور بلين اجهلرة الدوللة  لي مجلاف  -11

  .االستامار
 س الجمهورية.ويصدر بتشكيل هذا المجلس، ونظام العمل به قرار من رئي

 وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
 
 
 
 

 الفصف الااني
 ايئة االستامار المصرية

 التعريف بالهيئة
 (86مادة )

هيئة االستثمار المصرية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة 
مار في البالد وتنمية تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع االستث

دارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية االقتصادية  وا 
 للدولة.

ويكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها 
 داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.

 الفصل الثاني
 لالستثمار والمناطق الحرةالهيئة العامة 
 (86) ةأصلها الماد (76المادة )

الهيئللة العامللة لالسللتثمار والمنللاطق الحللرة، هيئللة عامللة اقتصللادية، لهللا شخصللية 
اعتبارية عامة تتبع الوزير المخلتص، وتقلوم عللى تنظليم وتشلجيع االسلتثمار فلي 

دارة شللئونه والتللرويج للله عللللى النحللو الللذي يحقللق خطلل ة التنميلللة الللبالد وتنميللة وا 
 االقتصادية للدولة. 

القلاهرة، ويجلوز لهلا إنشلاء فلروع أو مكاتلب  موا ظلةويكون مقر الهيئة الرئيسي 
لهللا داخللل جمهوريللة مصللر العربيللة أو خارجهللا بقللرار مللن مجلللس اإلدارة ضللمن 
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 بعثات التمثيل التجاري. 

 الفصف الاالث 
 أونام ت سيس الشرنات والمنشآت ويدمات ما بعد الت سيس

  جهة الت سيس
  مادة )4(

 95مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 
وقانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر  1992لسنة 

، تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختصة 2002لسنة  83بالقانون رقم 
كات والمنشآت الخاضعة ألحكام بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشر 

هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات 
 .1981لسنة  159ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 
وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس 

عيلها بالهيئة، وال تتقيد الهيئة في ذلك بأي فور تف -دون غيرها–االلكتروني 
 إجراءات منصوص عليها في القوانين األخرى.

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحكام المنظمة لنشر النظام األساسي 
جراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات االلكترونية  للشركة وا 

ام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة للشركات والمنشآت الخاضعة ألحك
 وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

 

 (87، 4) تينأصلها الماد (86المادة )
لسلنة  95مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

تمويلي وقانون التمويل في شأن التأجير ال 1995لسنة  95والقانون رقم  1992
وقانون البنك المركزي والجهاز  2001لسنة  148العقاري الصادر بالقانون رقم 

لسلنة  10والقلانون رقلم  2003لسلنة  88المصرفي والنقلد الصلادر بالقلانون رقلم 
بتنظللليم الرقابلللة عللللى األسلللواق واألدوات الماليلللة غيلللر المصلللرفية، تكلللون  2009

لمختصلللة دون غيرهلللا بتطبيلللق أحكلللام هلللذا القلللانون الهيئلللة هلللي الجهلللة اإلداريلللة ا
وقانون شلركات المسلاهمة وشلركات التوصلية باألسلهم والشلركات ذات المسلئولية 

 المحدودة المشار إليه.
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 ايتصاصات الهيئة

 (87مادة )
 95مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

ي وقانون في شأن التأجير التمويل 1995لسنة  95والقانون رقم  1992لسنة 
وقانون البنك المركزي  2001لسنة  148التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 

والقانون رقم  2003لسنة  88والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 
بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية  2009لسنة  10

صة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا ، تكون الهيئة هى الجهة اإلدارية المخت
القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات 

 المسئولية المحدودة المشار إليه . 
وال تتقيد الهيئة فى المسائل المالية واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية ، وللهيئة 

والخبرات المحلية والعالمية  فى سبيل إنجاز مهامها االستعانة بأفضل الكفاءات
بشأن الحد األقصى  2014لسنة  63، وذلك دون اإلخالل بأحكام القانون رقم 

للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار 
 من مجلس إدارة الهيئة .

جراء التصرفات واألعمال ،  ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وا 
ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص عقارات من أمالك الدولة الخاصة للهيئة 

 بغرض استخدامها فى شئونها اإلدارية .

 
 
 
 
 
 
 
 

وال تتقيد الهيئة فلي المسلائل الماليلة واإلداريلة بلالنظم والقواعلد الحكوميلة، وللهيئلة 
نة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالميلة، في سبيل إنجاز مهامها االستعا

بشللأن الحللد األقصللي  2014لسللنة  63وذلللك دون اإلخللالل بأحكللام القللانون رقللم 
للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار ملن 

 مجلس إدارة الهيئة. 
جللراء ال تصللرفات واألعمللال، ويكللون للهيئللة فللي سللبيل تحقيللق أغراضللها التعاقللد وا 

ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص عقارات ملن أملالك الدوللة الخاصلة للهيئلة 
 بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية. 

 أمراض الهيئة
 (88مادة )

 (88) ةأصلها الماد( 69مادة )
للهيئلللة فلللي سلللبيل تحقيلللق أغراضلللها، فضلللال  عملللا هلللو منصلللوص عليللله فلللي هلللذا 
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ا القانون ، للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها فضال  عما هو منصوص عليه هذ

 االختصاصات اآلتية :
ارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة إعداد مشروع الخطة االستثم -1

المختصة تتضمن نوعية ونظام االستثمار ، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته 
والعقارات المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة األخرى المعدة 
 لالستثمار ، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام االستثمارى .   

 األموالخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس وضع ال -2
الوطنية واألجنبية لالستثمار فى مختلف المجاالت وفق الخطة االستثمارية 

 للدولة ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك .
إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص االستثمارية المتاحة والمشروعات  -3

دفة ، ومتابعة تحديثها ، وتوفير هذه المعلومات واألنشطة االستثمارية المسته
 والبيانات للمستثمرين .

إصدار الشهادة الالزمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة فى  -4
 هذا القانون . 

وضع خطة للترويج لالستثمار واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك بجميع  -5
 .الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج 

توحيد كافة النماذج الرسمية الخاصة بشئون االستثمار بالتنسيق مع  -6
الجهات المختصة وتوفير تلك النماذج لالستخدام من خالل الشبكة الدولية 

 للمعلومات وغيرها من الوسائل .
وضع نظام إلدارة المناطق الحرة واالستثمارية بما يخدم االقتصاد  -7

 القومى . 

 القانون، مباشرة االختصاصات اآلتية:
إعللداد مشللروع الخطللة االسللتثمارية بالتنسلليق والتعللاون مللع جميللع أجهللزة  -1

ة ونظللام االسللتثمار، ومناطقلله الجغرافيللة الدولللة المختصللة تتضللمن نوعيلل
وقطاعاتلله، والعقللارات المملوكللة للدولللة أو لألشللخاص االعتباريللة العامللة 
األخللرى المعللدة لالسللتثمار، ونظللام وطريقللة التصللرف فيهللا بحسللب نللوع 

 النظام االستثماري.
وضع الخطط والدراسات واللنظم الكفيللة بجلذب وتشلجيع رؤوس األملوال  -2

ة لالسلللللتثمار فلللللي مختللللللف المجلللللاالت وفلللللق الخطلللللة الوطنيلللللة واألجنبيللللل
 االستثمارية للدولة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.

إعللداد قاعللدة بيانللات وخريطللة للفللرص االسللتثمارية المتاحللة والمشللروعات  -3
واألنشللللللطة االسللللللتثمارية المسللللللتهدفة، ومتابعللللللة تحللللللديثها، وتللللللوفير هللللللذه 

 المعلومات والبيانات للمستثمرين. 
هادة الالزملللللللة لتمتلللللللع المسلللللللتثمر بلللللللالحوافز والضلللللللمانات إصلللللللدار الشللللللل -4

 .المنصوص عليها في هذا القانون
وضللع خطللة للتلللرويج لالسللتثمار واتخللاذ كافلللة اإلجللراءات الالزمللة للللذلك  -5

 بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.
توحيللد كافللة النمللاذج الرسللمية الخاصللة بشللئون االسللتثمار بالتنسلليق مللع  -6

تلللوفير تللللك النملللاذج لالسلللتخدام ملللن خلللالل الشلللبكة الجهلللات المختصلللة و 
 الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

وضللللع نظللللام إلدارة المنللللاطق الحللللرة واالسللللتثمارية بمللللا يخللللدم االقتصللللاد  -7
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 ومراجعتها بشكل دورى .  التشريعات المتعلقة باالستثمارح دراسة واقترا  -8
إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض داخليا   -9

 وخارجيا  ، المتصلة بشئون االستثمار . 
التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية واألجنبية العاملة فى مجال  -10

 االستثمار والترويج له .
تأسيس الشركات والمنشآت أو المشاركة فى تأسيسها أو الدخول  -11

بحصص عينية أو نقدية فى رأس مال شركات قائمة بعد موافقة مجلس إدارة 
 الهيئة .

 إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون -12
ذية لهذا القانون وذلك وفقا  للقواعد واإلجراءات التى تبنيها الالئحة التنفي 

 والقوانين األخرى المنظمة .
 

 القومي.
 دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة باالستثمار ومراجعتها بشكل دوري.  -8
ريب والعملللل والمعلللارض إقاملللة وتنظللليم الملللؤتمرات والنلللدوات وورش التلللد -9

 داخليا  وخارجيا ، المتصلة بشئون االستثمار.
التعاون مع المؤسسلات والمنظملات الدوليلة واألجنبيلة العامللة فلي مجلال  -10

 االستثمار والترويج له.
، ركات الخاضللعة ألحكللام هللذا القللانونإجللراء الرقابللة والتفتلليش علللى الشلل -11

لالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون وذلك وفقا  للقواعد واإلجراءات التي تبينها ا
 والقوانين األخري المنظمة.

 تنفيل يطة الترويج
 (89مادة )

يجوز للهيئة ألغراض تنفيذ خطتها في مجال الترويج لفرص االستثمار المتاحة 
أو أن تعهد  أن تنشئ أو تساهم في شركات لهذا الغرض،داخليا وخارجيا، 

من أي من الهيئة أو عاقد معها إلى شركات متخصصة يتم الت هذه المهمةب
، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات الجهات اإلدارية األخرى

والمزايدات المشار إليه، وذلك وفقا للقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا 
 القانون.

 (89) ةأصلها الماد( 07) مادة
رص االسلتثمار المتاحلة يجوز للهيئة ألغراض تنفيذ خطتها في مجال الترويج لف

داخليا  وخارجيا ، أن تعهد بهذه المهمة إللى شلركات متخصصلة يلتم التعاقلد معهلا 
لهللذا الغلللرض، دون التقيلللد بأحكللام قلللانون تنظللليم المناقصللات والمزايلللدات المشلللار 

 إليه، وذلك وفقا  للقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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 مجلس إدارة الهيئة

 (90)مادة 
يكون للهيئة مجلس إدارة، يتولى وضع السياسة العامة لها واإلشراف على 

 :التييس مجلس الوزراء على النحو اتنفيذها، يشكل بقرار من رئ
 الوزير المختص رئيسا. -1
 الرئيس التنفيذي للهيئة. -2
 الرئيس التنفيذي للهيئة. نواب -3
 ثالثة من ممثلي الجهات واألجهزة ذات الصلة. -4
 ى الخبرة في مجال االستثمار والقانون.اثنان من ذو  -5
 

 وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع المجلس مرة على األقل شهريا، وال يكون انعقاده صحيحا إال بحضور 
ثلثي األعضاء على األقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد 

من الخبراء لحضور االجتماعات  إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه
 كلما دعت الحاجة لذلك.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من األعضاء، وفى حالة تساوى 
األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 نظام عمل المجلس.

 (90أصلها المادة ) (17المادة )
ة، يتلللولي وضلللع السياسلللة العاملللة لهلللا واإلشلللراف عللللى يكلللون للهيئلللة مجللللس إدار 

 تنفيذها، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو األتي: 
 الوزير المختص رئيسا .  -1
 الرئيس التنفيذي للهيئة.   -2
 نواب الرئيس التنفيلي للهيئة. -3
 ثالثة من ممثلي الجهات واألجهزة ذات الصلة. -4
ال االسلللتثمار بالقطلللاع الخلللاص اثنلللان ملللن ذوي الخبلللرة أحلللدهما فلللي مجللل -5

 والثاني فى القانون. 
 وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد.  

ويجتمع المجلس مرة عللى األقلل شلهريا ، وال يكلون انعقلاده صلحيحا  إال بحضلور 
ثلثي األعضاء على األقل، وله أن يشلكل ملن بلين أعضلائه لجنلة أو أكثلر يعهلد 

ه دعوة من يراه من الخبراء لحضور االجتماعات كلما إليها بمهمة محددة ولرئيس
 دعت الحاجة لذلك. 

وتصللدر قللرارات المجلللس بأغلبيللة الحاضللرين مللن األعضللاء، وفللي حالللة تسللاوي 
األصوات يرجح الجانب اللذي منله اللرئيس وتلنظم الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون 

 نظام عمل المجلس. 
تقلديم ن نا لة أملوالهم، عللى أن يلتم ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة باال صاح ع
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للتوقلق ملن علدم وجلود  ةمسلتقل جهلةملن قبلف  مراجعة الا اإل صلاح سلنويا  و 

للمصال ، عللى أن ير لع اللا التقريلر إللى  موتمفتضارب  علي أو ميالفة او 
 .عن طريق الورير الميتب المجلس األعلى لالستامار

 سلطات مجلس إدارة الهيئة
 (91مادة )

الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها،  مجلس إدارة
وله أن يتخذ ما يراه الزما من قرارات لتحقيق األغراض التي أنشئت الهيئة من 

 -اجلها طبقا لهذا القانون والئحته التنفيذية وعلى األخص ما يلي:
 االستثمارية للدولة. سةوضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السيا -1
 وضع آليات تفعيل منظومة النافذة االستثمارية، ومتابعة تنفيذها. -2
 تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. -3
إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية  -4

 والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي.
 ساباتها الختامية.إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وح -5
وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق  -6

الحرة واالستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل واالختصاصات قرارا من الرئيس 
 التنفيذي للهيئة.

دارة المناطق  -7 إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج الالزمة إلقامة وتنمية وا 
حديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا الحرة واالستثمارية، وت

لألنظمة االستثمارية المختلفة، والمدد الالزمة لسقوط الموافقات الصادرة 

 (91) ةأصلها الماد (27المادة )
مجلللللس إدارة الهيئللللة هللللو السلللللطة العليللللا المهيمنللللة علللللى شللللئونها، وللللله تصللللريف 
أمورها، وعليه أن يتخذ ملا يلراه الزملا  ملن قلرارات لتحقيلق األغلراض التلي أنشلئت 

ويتللولى علللى األخللص مللا لهللذا القللانون والئحتلله التنفيذيللة  الهيئللة مللن أجلهللا طبقللا  
 -يلي: 
 وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة االستثمارية للدولة. -1
 وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها. -2
 تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. -3
بالشلئون الماليلة واإلداريلة  إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة -4

 والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي.
 إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية. -5
وضع ضوابط تشلكيل واختصاصلات ونظلم عملل مجلالس إدارات المنلاطق  -6

الحللرة واالسللتثمارية، علللى أن يصللدر بالتشللكيل واالختصاصللات قللرار مللن 
 يذي للهيئة.الرئيس التنف

دارة المنلاطق  -7 إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج الالزمة إلقاملة وتنميلة وا 
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 بشأنها.

اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها بما عليها من  -8
نشاءات وما بداخلها وعلى األخص ما يتعلق بالمناطق االستثمارية.  مبان وا 

عتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل ا  -9
األماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة 
المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع 

 مصلحة الجمارك.
النافذة االستثمارية الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل  -10

 وتقديم خدمات االستثمار.
 وضع نظام لميكنة خدمات االستثمار التي تقدم من خالل الهيئة.-11
وضع النظم والقواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وا عمال قواعد -12

التفتيش والرقابة الالحقة على الشركات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك على 
 ه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.النحو الذي تبين

الحرة واالستثمارية، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا  
لألنظملة االسللتثمارية المختلفللة، والمللدد الالزملة لسللقوط الموافقللات الصللادرة 

 بشأنها.
لتللراخيص وشللغل العقللارات واسللتردادها بمللا عليهللا مللن اعتمللاد شللروط مللنح ا -8

نشاءات وما بداخلها وعلى األخص ما يتعلق بالمناطق االستثمارية  مبان وا 
 .وفقا الحكام هذا القانون

اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شلغل  -9
نظلللام الخلللاص األمللاكن التلللي تلللودع بهلللا، وفحلللص المسلللتندات والمراجعلللة وال

برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق 
 مع مصلحة الجمارك.

مركلللللز خلللللدمات الموافقلللللة عللللللى إنشلللللاء فلللللروع ومكاتلللللب للهيئلللللة لتفعيلللللل  -10
 وتقديم خدمات االستثمار. هذا القانونالمنصوص عليه في  المستثمرين

 التي تقدم من خالل الهيئة. وضع نظام لميكنة خدمات االستثمار  -11
عمللال قواعللد  -12 وضللع الللنظم والقواعللد التللي تكفللل تطبيللق مبللادئ الحوكمللة وا 

التفتلليش والرقابللة الالحقللة علللى الشللركات واتخللاذ اإلجللراءات الالزمللة لللذلك 
 على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

لمعلومات الالزمة لمزاولة وضع نظام يكفل توفير اإلحصائيات والبيانات وا -13
المشروع االستثماري لنشاطه، وذلك دون اإلخالل باعتبارات األمن القومي 
أو الحللللق فللللي الخصوصللللية وسللللرية المعلومللللات أو بحمايللللة حقللللوق الغيللللر، 
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ويجللب علللى جميللع الجهللات المختصللة إمللداد الهيئللة بمللا يتطلبلله وضللع هللذا 

 النظام.

 موارد الهيئة
 (92مادة )

 لهيئة مما يأتي: تتكون موارد ا
 االعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. -1
 الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة. -2
الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة  -3

 الهيئة وطبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 
 عائد استثمار أموال الهيئة. -4
 المخصصة للهيئة. وأ  رات المملوكةمقابل شغل العقا -5

أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس 
 الوزراء.

 (92) ةأصلها الماد( 37المادة )
 تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

 االعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. -1
ك التللي توصلللها عللدا تلللالرسلوم ومقابللل الخلدمات التللي تحصلللها الهيئلة  -2

  لوساب الجهات االيرى.
الهبللات والمللنح والقللروض المحليللة والخارجيللة التللي يوافللق عليهللا مجلللس  -3

 إدارة الهيئة وطبقا  للقواعد المقررة في هذا الشأن. 
 مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.  -4
 أي ملللوارد أخلللري يصلللدر بهلللا قلللرار ملللن مجللللس إدارة الهيئلللة بعلللد موافقلللة -5

 مجلس الوزراء.
 
 

 موارنة الهيئة
 (93مادة )

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات االقتصادية، وتبدأ 
السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع 

 (93) ةأصلها الماد (47مادة )
القتصلادية، وتبلدأ السلنة يكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات ا

الماليلللة للهيئلللة ملللع السلللنة الماليلللة للدوللللة وتنتهلللي بانتهائهلللا، وتخضلللع حسلللاباتها 
وأرصدتها وأموالها لرقابلة الجهلاز المركلزي للمحاسلبات وتلودع كافلة ملوارد الهيئلة 
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حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة 

رد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي موا
، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب يالمصر 

 الخاص، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

في حساب خاص تحلت حسلاب الخزانلة الموحلد بالبنلك المركلزي المصلري، ويلتم 
سلنة إللى أخلرى إللى الحسلاب الخلاص، ويلتم الصلرف ترحيل فائض الموازنة من 

 من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

 الرئيس التنفيلي للهيئة ونوابه
 (94مادة )

يصدر بتعيين الرئيس التنفيذ للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من 
ث رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة ثال

سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس 
 التنفيذي بقرار من الوزير المختص.

 مهام الرئيس التنفيلي
 (95مادة )

يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها 
 ويمثلها أمام القضاء والغير.

لتيسير إجراءات الخدمات التي تقدمها الهيئة وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم 
 للمستثمرين، وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة والحوكمة.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته دون أن 
 يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير.

، واستراتيجية مستدامة للهيئة ويتعين على الرئيس التنفيذي إعداد خطة سنوية
كل خمس سنوات، وتقرير نصف سنوي يتضمن بيانا بنتائج أعمالها وما 
أنجزته في سبيل تيسير إجراءات االستثمار والترويج له، للعرض على مجلس 

 (95، 94) تينمادأصلها ال (57مادة )
يصدر بتعيلين اللرئيس التنفيلذي للهيئلة ونوابله وتحديلد معلاملتهم الماليلة قلرار ملن 
رئيس مجللس اللوزراء بنلاء  عللى علرض ملن اللوزير المخلتص، وذللك لملدة ثلالث 

وال يجلور ان يريلد علدد نلواب رئليس الهيئلة سنوات قابلة للتجديد لملدة واحلدة ، 
نلواب اللرئيس التنفيلذي بقلرار ملن اللوزير  على يمسة نواب، وتودد ايتصاصات

 المختص. 
ويتللولي الللرئيس التنفيللذي للهيئللة تمثيلهللا أمللام القضللاء والغيللر وتصللريف شللئونها 
وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها، وله فى سبيل ذللك اتخلاذ ملا يللزم لتيسلير إجلراءات 

ظام الرقابة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل ن
 والشفافية والحوكمة واالدارة الرشيدة. 

ويجلللوز لللللرئيس التنفيلللذي تفلللويض أحلللد نوابللله فلللي بعلللض اختصاصلللاته دون أن 
 يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير. 

 وتبين الالئحة التنفيذية االختصاصات والمهام األخرى للرئيس التنفيذي. 
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 إدارة الهيئة.

 وتبين الالئحة التنفيذية االختصاصات والمهام األخرى للرئيس التنفيذي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبنية األساسية للمناطق الورة العامةاستنماف وتطوير ا
 (65مادة )

يجوز للرئيس التنفيذي عند الضرورة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات 
البنية األساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تؤول لها 
 قيمة ما أنفقته خصما من مقابل االنتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات

 المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة األرض.
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط االستكمال أو التطوير المشار 

 اليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.

 (65) ةأصلها الماد (67مادة )
لهيئة كل خمس على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة ل

سنوات، وتقرير نصف سنوي يتضمن بيانا  بنتائج أعمالها وملا أنجزتله فلي سلبيل 
 تيسير إجراءات االستثمار والترويج له، للعرض على مجلس إدارة الهيئة.  

ويقللدم الللوزير المخلللتص إلللى كللل ملللن المجلللس األعلللي ومجللللس الللوزراء الخطلللة 
، ومللا يتضللمنه مللن نتللائج، فللى ضللوء خطللة السللنوية للهيئللة والتقريللر المشللار اليلله

الهيئللة السللنوية أو اسللتراتيجيتها الخمسللية ومللا أنجزتلله فللي مجللال تيسللير إجللراءات 
االسللتثمار والتللرويج للله وأبللرز معوقللات االسللتثمار، ومللا تقترحلله الللوزارة المختصللة 
جراءات وتعديالت تشريعية لتحسين مناخ االستثمار في الدولة.   من سياسات وا 

دارة الهيئللة الموافقللة إلللرئيس التنفيللذي عنللد الضللرورة وبعللد موافقللة مجلللس ويجللوز ل
علللى اسللتكمال أو تطللوير مقومللات البنيللة األساسللية للمنللاطق الحللرة العامللة غيللر 

مللن مقابللل االنتفللاع  المملوكللة للهيئللة، علللى أن تللؤول لهللا قيمللة مللا أنفقتلله خصللما  
لصللالح الجهللة مالكللة  الللذي يللتم تحصلليله مللن المشللروعات المقامللة بتلللك المنللاطق

 األرض.
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط االستكمال أو التطوير المشار 

 إليهما، 
 وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.
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 مستوداة (77مادة ) 

بنشللر قائمللة الشللركات التللي تسللتفيد مللن الحللوافز المنصللوص  تقللوم الهيئللة سللنويا  
نون فلي تقريلر تنشلره عللى موقعهلا االلكترونلي يتضلمن طبيعلة عليها في هذا القا

وموقلللللع النشلللللاط وطبيعلللللة الحلللللوافز وأسلللللماء الشلللللركاء أو المسلللللاهمين أو ملللللالكي 
   .الشركة

راضللللي الدولللللة أبنشللللر قائمللللة الشللللركات المسللللتفيدة مللللن  كملللا تلتللللزم الهيئللللة سللللنويا  
بيعتها بموجب أحكام هذا القانون، في تقرير يتضمن غرض استخدام األرض وط

وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب 
 الشركة. 

تلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثمارتها والقوائم المالية السنوية وبيان و 
بعدد العاملين ووظائفهم وجنسايتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات 

 لقانون.تحددها الالئحة التنفيذية ل
 صالويات العاملين بالهيئة

 (96مادة )
يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على 
طلب الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب 
بالمخالفة ألحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم 

المحدودة المشار إليه والقرارات المنفذة لهما، ولهم في  والشركات ذات المسئولية
سبيل ذلك دخول المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون 

 لإلطالع على مستنداتها وسجالتها.

 (96) ةأصلها الماد (87مادة )
يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع 

تص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب الوزير المخ
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية هذا القانون و بالمخالفة ألحكام 
لسنة  159الصادر بالقانون رقم ت ذات المسئولية المحدودة باألسهم والشركا

والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلك دخول المشروعات  1981
تثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون لالطالع على مستنداتها وسجالتها، االس

، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي على أن يعرض عليه تقريرا  بنتائج أعمالهم



 - 89- 

 كما وافقت عليه اللجنةنص مشروع القانون  احلكومة  مشروع القانون كما جاء من نص 
 .وعلى المشروعات االستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم

 الدور الرقابي للهيئة
 (97مادة )

كام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت ألح
الشركات أو المنشآت فورا إلزالة أسباب المخالفة في مدة ال تتجاوز خمسة 

 عشر يوم عمل من تاري  اإلنذار.
ويتضمن اإلنذار المدة المحددة إلزالة أسباب المخالفة فإذا انقضت هذه المدة 

اف نشاط الشركة أو دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيق
المنشأة لمدة ال تتجاوز تسعين يوما، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في 
ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خالل سنة من المخالفة األولي جاز 

 اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية:
 إيقاف التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة. (أ )
 إلعفاءات المقررة.تقصير مدة التمتع بالحوافز وا (ب )
إنهاء التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة، مع ما يترتب على ذلك من أثار  (ج )

 بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت. 
 إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. (د )

وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو امن المواطنين أو األمن 
 التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط.القومي يكون للرئيس 

 

 (97) ةأصلها الماد (79مادة )
فى حاللة مخالفلة الشلركات أو المنشلآت ألحكلام هلذا القلانون، تقلوم الهيئلة بإنلذار 

إلزاللللة أسلللباب المخالفلللة فلللى ملللدة ال تتجلللاوز خمسلللة  الشلللركات أو المنشللللآت فلللورا  
 عشر يوم عمل من تاري  اإلنذار.

ار المللدة المحللددة إلزالللة أسللباب المخالفللة فللإذا إنقضللت هللذه المللدة ويتضللمن اإلنللذ
دارة إصللدار قللرار دون ذلللك كللان للللرئيس التنفيللذى للهيئللة وبعللد موافقللة مجلللس اإل

بإيقلللاف نشلللاط الشلللركة أو المنشلللأة لملللدة ال تتجلللاوز تسلللعين يوملللا ، فلللإذا اسلللتمرت 
خرى خالل سلنة ملن الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أ

 المخالفة األولى جاز اتخاذ أى من اإلجراءات التالية:
 )أ( إيقاف التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة. 
 )ب( تقصير مدة التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة. 
 )ج( إنهللللاء التمتللللع بللللالحوافز واإلعفللللاءات المقللللررة، مللللع مللللا يترتللللب علللللى ذلللللك  

 لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.من آثار بالنسبة ل      
 )د( إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. 

وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو األمن 
دارة الهيئة إصدار إالقومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد اخطار مجلس 

رت الشركة أو المنشأة فى إرتكاب يوما ، فإذا استم 90قرار بإيقاف النشاط لمدة 
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المخالفة أو أرتكبت مخالفة أخري خالل سنة من المخالفة األولي كان له إلغاء 

 الترخيص.
 الباب اليامس

 تسوية منارعات االستامار
 (99مادة )

يجوز تسوية منازعات االستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة 
ع المستثمر أو وفقا ألحكام قانون التحكيم في المواد التي يتم االتفاق عليها م

 .1994لسنة  27المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
 

 الخامسالباب 
 تسوية منازعات االستثمار

 (99) ةأصلها الماد( 08مادة )
مللع عللدم االيللالف بللالوق  للي التقاضللي، يجللور تسللوية أي نللراع ينشلل  بللين 

الجهات الونومية  ي مصلر يتعللق بلرأس ملاف مستامر وأي نيان أو أنار من 
وبللدون تلل يير مللن  المسللتامر أو بتفسللير أو تطبيللق أونللام الللا القللانون وديللا  

  .يالف المفاوضات بين األطراف المتنارعة
 

 الفصف األوف
 لجنة التظلمات

 (100مادة )
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات اإلدارية الصادرة وفقا ألحكام 
هذا القانون والئحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات 

 والتصاريح والتراخيص.
وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس 

 الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة واحد ذوى الخبرة.
 

 الفصف األوف 
 لجنة التظلمات 

 (100) ةأصلها الماد( 18مادة )
تنشللأ بالهيئللة لجنللة أو أكثللر لنظللر التظلمللات مللن القللرارات الصللادرة وفقللا  ألحكللام 

الجهلللللات المختصلللللة بملللللنح الموافقلللللات والتصلللللاريح  هلللللذا القلللللانون ملللللن الهيئلللللة أو
 والتراخيص.

سللة مستشللار مللن إحللدى الجهللات القضللائية تحللدده المجللالس وتشللكل اللجنللة برئا
 الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة.
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 ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.    ها الفنية قرار من الوزير المختص.ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانت

 

 إجراءات التظلم أمام اللجنة
 (101مادة )

م عمل من تاري  اإلخطار أو العلم تقدم التظلمات للجنة خالل خمسة عشر يو 
بالقرار المتظلم منه، ويترتب على التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة 
االتصال بذوي الشأن والجهات المختصة وطلب تقديم اإليضاحات 
واالستفسارات والمستندات التي تراها الزمة، ولها أن تستعين بالخبرات 

 ن الجهات اإلدارية.والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها م
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خالل ثالثين يوما من تاري  
انتهاء سماع األطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن 
نهائيا وملزما لكافة الجهات المختصة، وذلك دون إخالل بحق المستثمر في 

 اللجوء إلى القضاء.
 يذية كيفية اإلخطار بقرارات اللجنة ومكان انعقادها.وتبين الالئحة التنف

 (101) ةأصلها الماد (28مادة )
تقدم التظلمات للجنة خالل خمسة عشر يلوم عملل ملن تلاري  اإلخطلار أو العللم 
بالقرار المتظلم منه، ويترتب على التظلم انقطاع مواعيد الطعن وللجنة االتصال 

وطلب تقديم اإليضاحات واالستفسلارات  بذوي الشأن والجهات اإلدارية المختصة
والمستندات التي تراها الزمة، ولها أن تستعين بلالخبرات والتخصصلات المختلفلة 

 بالهيئة وغيرها من الجهات اإلدارية.
وتفصللل اللجنللة فيمللا يعللرض عليهللا بقللرار مسللبب خللالل ثالثللين يومللا  مللن تللاري  

رارهلللا فلللي هلللذا الشلللأن انتهلللاء سلللماع األطلللراف وتقلللديم وجهلللات نظلللرهم، ويكلللون ق
نهائيللا  وملزمللا  لكافللة الجهللات المختصللة، وذلللك دون إخللالل بحللق المسللتثمر فللي 

 اللجوء للقضاء.
 وتبين الالئحة التنفيذية كيفية اإلخطار بقرارات اللجنة ومكان انعقادها. 

 الفصف الااني
 اللجنة الورارية لفض منارعات االستامار

 تشنيف وايتصاب اللجنة
 (102مادة )

تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات االستثمار"، تختص 
بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين 

 الفصل الثاني 
 اللجنة الوزارية لفض منازعات االستثمار 

 (102) ةأصلها الماد (38المادة )
تنشللأ لجنلللة وزاريلللة تسلللمى "اللجنلللة الوزاريللة لفلللض منازعلللات االسلللتثمار"، تخلللتص 

من طلبات أو شلكاوى أو منازعلات قلد تنشلأ بلين  بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها
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المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرف 

 فيها.
الوزراء ويشارك في عضويتها  ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس

أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس 
الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة 
في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على 

 قراراتها فيه.
أمانة فنية بالهيئة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس  ويكون للجنة

 مجلس الوزراء.

 المستثمرين والدوللة أو إحلدى الجهلات أو الهيئلات أو الشلركات التابعلة لهلا طرفلا  
 فيها.

ويصللدر بتشللكيل اللجنللة قللرار مللن رئلليس مجلللس الللوزراء ويشللارك فللي عضللويتها 
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجللس الخلاص للشلئون اإلداريلة بمجللس 

دولللة، وتعتمللد قراراتهللا مللن مجلللس الللوزراء، ويجللوز للللوزراء مللن أعضللاء اللجنللة ال
فللي حالللة الضللرورة إنابللة مللن يملللثلهم لحضللور اجتمللاع اللجنللة والتصللويت عللللى 

 قراراتها فيه.
ويكللللون للجنللللة أمانللللة فنيللللة، يصللللدر بتشللللكيلها ونظللللام عملهللللا قللللرار مللللن الللللوزير 

 .المختص

 اجتماعات اللجنة
 (103مادة )

صحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها األصليين على يشترط ل
األقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى 

 األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتلتزم الجهة المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات الالزمة بمجرد 

 طلبها.
عليها بقرار مسبب خالل ثالثين يوما من تاري   وتفصل اللجنة فيما يعرض

 انتهاء سماع األطراف وتقديم وجهات نظرهم.

 (103أصلها المادة ) (48المادة )
صللف أعضللائها األصللليين علللى يشللترط لصللحة انعقللاد اللجنللة حضللور رئيسللها ون

وتصلللللدر اللجنلللللة قراراتهلللللا بأغلبيلللللة أصلللللوات الحاضلللللرين، وعنلللللد تسلللللاوى األقلللللل، 
 لجانب الذي منه الرئيس.األصوات يرجح ا

وتلتللزم الجهللة اإلداريللة المختصللة بتقللديم المللذكرات الشللارحة والمسللتندات الالزمللة 
ذا كانللت هللذه الجهللة مللن الجهللات المشللتركة فللي عضللوية اللجنللة  بمجللرد طلبهللا وا 

 فال يكون لها صوت معدود في المداوالت بالنسبة للموضوع المتعلق بها.
بقللرار مسللبب خللالل ثالثللين يومللا  مللن تللاري   وتفصللل اللجنللة فيمللا يعللرض عليهللا

 انتهاء سماع األطراف وتقديم وجهات نظرهم.
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 إلرامية قرارات اللجنة
 (104مادة )

مع عدم اإلخالل بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة 
بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات المختصة ولها 

 السند التنفيذي.قوة 

 (104) ةأصلها الماد (58المادة )
ملع عللدم اإلخلالل بحللق المسلتثمر فللي اللجلوء إلللى القضلاء، تكللون قلرارات اللجنللة 
بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات اإلداريلة المختصلة 

اونلام ق تطبيلقراراتها  تنفيلويترتب على االمتناع عن ولها قوة السند التنفيذي، 
. وال يترتلب عللى وتوقيع العقوبة المقررة بها من قانون العقوبات 123المادة 

  تقديم التظلم  ي قرارات اللجنة وقف تنفيلاا.
 

 الفصف الاالث
 اللجنة الورارية لتسوية منارعات عقود االستامار

 تشنيف وايتصاصات اللجنة
 (105مادة )

 
"اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى 

االستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار التي تكون 
 أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.أو الهيئات  الدولة أو إحدى الجهات 

وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس 
اره المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة، وتعتمد مجلس الدولة يخت

 قراراتها من مجلس الوزراء، وال يجوز اإلنابة في حضور جلساتها.

 الفصل الثالث
 اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار 

 (106، 105) أصلها المادتين (68مادة )
ة منازعلات عقلود تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسلوي

االستثمار"، تختص بتسلوية المنازعلات الناشلئة علن عقلود االسلتثمار التلي تكلون 
 الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.

وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحلد نلواب رئليس 
اإلداريللة بمجلللس الدولللة، وتعتمللد  مجلللس الدولللة يختللاره المجلللس الخللاص للشللئون

  قراراتها من مجلس الوزراء، وال يجوز اإلنابة في حضور جلساتها.
ويشللترط لصللحة انعقللاد اللجنللة حضللور رئيسللها ونصللف عللدد أعضللائها، وتصللدر 
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ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس 

 الوزراء.
 اجتماعات اللجنة

 (106مادة )
صف عدد أعضائها، وتصدر يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ون

اللجنة قراراتها بأغلبية اآلراء وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه 
 الرئيس.

اللجنللة قراراتهللا بأغلبيللة اآلراء وعنللد تسللاوى األصللوات يللرجح الجانللب الللذي منلله 
 الرئيس.

يصللدر بتشللكيلها ونظللام عملهللا قللرار مللن رئلليس مجلللس ويكللون للجنللة أمانللة فنيللة 
 الوزراء.

 
 
 

 نظام عمف اللجنة
 (107مادة )

تتولي اللجنة بحث ودراسة الخالفات الناشئة بين أطراف عقود االستثمار، 
ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية الالزمة 

جال أو المدد أو المهل المنصوص لمعالجة اختالل توازن تلك العقود، ومد اآل
 عليها فيها.

كما تتولى متى لزم األمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح 
اإلجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر االمكان 
التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على 

 مستثمر.المال العام وحقوق ال
وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء 

يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء 
 واجبة النفاذ وملزمة للجهات المختصة ولها قوة السند التنفيذي.

 (107) ةأصلها الماد (87مادة )
الخالفلللات الناشلللئة بلللين أطلللراف عقلللود االسلللتثمار،  تتلللولى اللجنلللة بحلللث ودراسلللة

ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية الالزمة لمعالجة 
اخللتالل تلللوازن تلللك العقلللود، ومللد اآلجلللال أو المللدد أو المهلللل المنصللوص عليهلللا 

 فيها.
كمللللا تتلللللولى متلللللى لللللزم األملللللر، إعلللللادة جدولللللة المسلللللتحقات الماليلللللة أو تصلللللحيح 

مكللان إلجللراءات السللابقة علللى إبللرام العقللود، وذلللك كللله علللى نحللو يحقللق قللدر اإلا
التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال 

 . في ضوء ظروف كل حالة العام وحقوق المستثمر
وتعرض اللجنة تقريرا  بما تتوصلل إليله بشلأن حاللة التسلوية عللى مجللس اللوزراء 

يلللع عناصللرها، وتكلللون تلللك التسلللوية بعللد اعتمادهلللا مللن مجللللس اللللوزراء يبللين جم
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 واجبة النفاذ وملزمة للجهات اإلدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.

 
 

 الفصل الرابع 
 مركز التحكيم والوساطة الوساءل الودية لتسوية المنازعات، و 

 مستوداة (88مادة )
ة بتنفيل أونام اللا القلانون بالطريقلة يجور تسوية منارعات االستامار المتعلق

التي يتم االتفاق عليها مع المستامر أو و قا ألونام قانون التونيم  ي المواد 
 .1994لسنة  27المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

يجللور للطللر ين،  للي أي وقللت مللن األوقللات يللالف النللراع، االتفللاق علللى نمللا 
طبقللا للقواعللد المعمللوف بهللا لتسللوية عهللا بميتلللف انواالتمللاس سللبف التسللوية 

أو )الوللر( ، المنارعللات، بمللا  للي للللك اللجللوء الللى التونلليم ميللر المؤسسللى 
 التونيم المؤسسي. 

 

 الفصف الرابع
 مرنر التونيم والوساطة

 (108مادة )
ينشأ مركز للتحكيم والوساطة في منازعات االستثمار التي قد تنشأ بين 

 (108) ةأصلها الماد (89) مادة
يسللللمى )المرنللللر المصللللري للتونلللليم للتحكلللليم والوسللللاطة  مسللللتقفينشللللأ مركللللز 
 له. تكون له الشخصية االعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا   والوساطة(

ة منازعللات االسللتثمار التللي قللد تنشللأ بللين المسلللتثمرين، أو ويتللولى المركللز تسللوي
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الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو  المستثمرين أو بينهم وبين

تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو  يخاصة، إذا ما اتفقوا ابتداء أو الحقا عل
الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة 

  .للتحكيم وتسوية المنازعات
د واإلجراءات المنظمة له ومقابل ويصدر بالنظام األساسي لهذا المركز والقواع

 الخدمات التي يقدمها، قرار من الوزير المختص.
 

بيللنهم وبللين الدولللة أو إحللدى الجهللات التابعللة لهللا عامللة أو خاصللة، إذا مللا اتفقللوا 
ي مرحللللة عللللى تسلللوية النلللزاع علللن طريلللق التحكللليم أو الوسلللاطة أملللام هلللذا أفلللي 

سللوية المركللز، وذلللك كللله بمراعللاة أحكللام القللوانين المصللرية المنظمللة للتحكلليم وت
 المنازعات.
عضلاء ملن لوي اليبلرة أدارة، يتنون ملن يمسلة إدارة المرنر مجلس إويتولى 

والتيصب والنفاءة والسلمعة الطيبلة يصلدر بتعيلنهم قلرار ملن رئليس اللورراء 
على ترشيوات تقدم من الورير الميتب بعد استطالع رأى االتواد العلام  بناء  

 على للجامعات. والمجلس األ للغرف التجارية واتواد الصناعات المصرية
دارة يمس سنوات يجور تجديداا لمرة واودة، وال يجور وتنون مدة مجلس اإل

دارة طللواف اللله المللدة اال إلا  قللد الصللالوية الطبيللة عضللاء مجلللس اإلأعللرف 
جسليما بواجبلات  و أيلف ايلالال  أ قد الاقة واالعتبلار،  وعمله، أللمارسة مهام 

 للمرنر. ساسيعمله و قا للنظام األ
للمجلس، وينون للمرنر مدير  دارة من بينهم رئيسا  عضاء مجلس اإلأوينتيب 

 تنفيلي يصدر بتعيينه وتوديد معاملته المالية قرار من مجلس االدارة.
ويصللدر بالنظللام األساسللي لهلللا المرنللر ونظللام العمللف  يلله والقواعللد المهنيللة 

ا ووقلللوائم واتعلللاب واإلجلللراءات المنظملللة لللله ومقابلللف اليلللدمات التلللي يقلللدمه
ساسلي ألدارة المرنلر، وينشلر النظلام اإالمونمين والوسطاء، قلرار ملن مجللس 

 للمرنر  ي الوقائع المصرية.
وتتنون موارد المرنر المالية من مقابف اليدمات التي يقدمها و قا لملا يولدده 
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 ساسي له.النظام األ

ن تللو ير مللوارد ولللى مللن تللاري  العمللف بهلللا القللانوويللتم  للي الللاالث سللنوات األ 
ماليللة نا يللة للمرنللر مللن اليرانللة العامللة للدولللة، وال يجللور للمرنللر بيللالف مللا 

  ي من اجهرتها.أو أي امواف من الدولة أتقدم الوصوف على 

 الباب السادس
 التصال   ي بعض الجرائم

 (109مادة )
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من 

لكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي ا
اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام 
هذا القانون في مرحلة التحقيق أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية 

 قبل صدور الحكم البات فيها.
المستثمر كافة األموال أو المنقوالت أو العقارات محل  ويشترط للتصالح أن يرد

الجريمة أو ما يعادل قيمها السوقية وقت الوفاء إذا استحال ردها عينيا، على 
أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من 

 المحكمة أو جهة التحقيق المختصة.
بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح  وفى حالة صدور حكم نهائي غير

 باإلضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح 
له ذلك وممثل عن الجهة المختصة المجني عليها، ويعتمد من الوزير 

 
 
 

 ول ت
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المحكمة المختصة بحسب األحوال  المختص وتخطر جهات التحقيق أو

 بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
 ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا 
دم إلى النائب العام بطلب لوقف لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتق

التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة 
النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خالل عشرة 
أيام من تاري  تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة 

رة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا في غرفة المشو 
تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط واإلجراءات المنصوص 
عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خالل خمسة عشر يوما منذ 

 تاري  عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكومة عليه.
 لية الشيب االعتباريمسئو 

 (110مادة )
في األحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص االعتباري 
الخاص، ال يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية إال إذا ثبت علمه بالجريمة 
واتجهت إرادته الرتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره، وذلك دون اإلخالل 

 .بأحكام المسئولية المدنية
لنحو المحدد اوفى الحالة التي ال تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على 

في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص االعتباري بغرامة ال تقل عن أربعة أمثال 
الغرامة المقررة قانونا للجريمة وال تجاوز عشرة أمثالها، وفى حالة العود يحكم 

 

 (110) ةأصلها الماد (09مادة )
فللللي األحللللوال التللللي ترتكللللب فيهللللا الجريمللللة باسللللم ولحسللللاب الشللللخص االعتبللللاري 
الخللللاص، ال يعاقللللب المسللللئول عللللن اإلدارة الفعليللللة إال إذا ثبللللت علملللله بالجريمللللة 

رادتللله الرتكابهلللا تحقيقلللا  لمصللللحة نفسللله أو غيلللره، وذللللك دون اإلخلللالل واتجهلللت إ
 بأحكام المسئولية المدينة.

وفللي الحالللة التللي ال تثبللت فيهللا مسللئولية الشللخص الطبيعللي علللى النحللو المحللدد 
فللي الفقللرة السللابقة، يعاقللب الشللخص االعتبللاري بغرامللة ال تقللل عللن أربعللة أمثللال 
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األحوال، ويتم نشر الحكم  بإلغاء الترخيص أو حل الشخص االعتباري بحسب

 في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار على نفقة الشخص االعتباري.
ة وال تجللاوز عشللرة أمثالهللا، وفللي حالللة العللود يحكللم الغرامللة المقللررة قانونللا  للجريملل

بإلغاء الترخيص أو حلل الشلخص االعتبلاري بحسلب األحلوال، ويلتم نشلر الحكلم 
 في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار على نفقة الشخص االعتباري.

 قيود توريك الدعوى الجنائية
 (111مادة )

ائية في الجرائم المنصوص في غير حالة التلبس، يكون طلب رفع الدعوى الجن
، وقانون 1963لسنة  66عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

، وقانون الضريبة 2005لسنة  91الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 
اخذ رأي بعد  2016لسنة  67على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

ن إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة المختص بتطبيق أحكام هذا القانو  الوزير
 تابعا ألحد المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون.

في هذا الشأن خالل سبعة أيام من  إبداء الرأي ويتعين على الوزير المختص
ال جاز رفع الدعوى.  تاري  ورود كتاب استطالع الرأي إليه، وا 

 (111) ةأصلها الماد (19مادة )
الة التلبس، يكون طلب رفع الدعوى الجنائيلة فلي الجلرائم المنصلوص في غير ح

، وقللللانون 1963لسللللنة  66عليهللللا فللللي قللللانون الجمللللارك الصللللادر بالقللللانون رقللللم 
، وقللانون الضللريبة 2005لسلنة  91الضلريبة علللى اللدخل الصللادر بالقلانون رقللم 
ير ، بلإذن مللن الللوز 2016لسللنة  67عللى القيمللة المضلافة الصللادر بالقللانون رقلم 

المختص بتطبيق أحكام هذا القانون إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا  ألحلد 
 المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون.

ويتعين على الوزير المختص الرد على طلب اإلذن خلالل سلبعة أيلام ملن تلاري  
ال جاز رفع الدعو   ى.ورود كتاب طلب تحريك الدعوى الجنائية إليه، وا 

 قيود توريك الدعوى  ي بعض الجرائم المالية
 (112مادة )

( من قانون البنك المركزي والجهاز 131مع عدم اإلخالل بحكم المادة )
، والمادة السادسة عشرة 2003لسنة  88المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 

مالية بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات ال 2009لسنة  10من القانون رقم 
من إجراءات  عوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءغير المصرفية، ال يجوز رفع الد

قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من التحقيق 

 (112) ةأصلها الماد (29مادة )
( مللللن قللللانون البنللللك المركللللزي والجهللللاز 131مللللع عللللدم اإلخللللالل بحكللللم المللللادة )

، والملادة السادسلة عشلرة 2003لسلنة  88المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقلم 
الماليلة  تبتنظليم الرقابلة عللى األسلواق واألدوا 2009لسلنة  10من القانون رقم 

غير المصرفية، ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخلاذ أي إجلراء ملن إجلراءات 
ائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب ر التحقيق قبل المستثمر في الج

الثللاني مللن قللانون العقوبللات، إال بللإذن مللن الللوزير المخللتص بتطبيللق أحكللام هللذا 
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الوزير المختص بتطبيق  خذ رأيأإال بعد الكتاب الثاني من قانون العقوبات، 

( من هذا 111المادة ) أحكام هذا القانون على النحو المنصوص عليها في
 القانون.

 ( من هذا القانون.92في المادة ) عليه المنصوصوبالقواعد القانون على النحو 

 


