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مشروع قانون  
بإصدار قانون االستثمار 

 
ربٌس الجمهورٌة 

بعد االطالع على الدستور 

وعلى قانون العقوبات؛ 

وعلى القانون المدنً؛ 

وعلى قانون اإلجراءات الجنابٌة؛ 
 بشؤن التوثٌق؛ 1947 لسنة 68وعلى القانون رقم 

 بشؤن تسجٌل السفن التجارٌة؛ 1949 لسنة 47وعلً القانون رقم 
 بشؤن المحال الصناعٌة والتجارٌة؛ 1954 لسنة 453وعلى القانون رقم 
 فً شؤن الحجز اإلداري؛ 1955 لسنة 308وعلى القانون رقم 

 فً شؤن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها فى األقلٌم المصري، 1958 لسنة 21وعلى القانون رقم 

 فً شؤن التعٌٌن فً وظابؾ شركات المساهمة والمإسسات 1958 لسنة 113وعلى القانون رقم 
العامة؛ 

 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهٌبات األجنبٌة؛ 1958 لسنة 173وعلى القانون رقم 
 فً شؤن دخول وإقامة األجانب بؤراضً جمهورٌة مصر 1960 لسنة 89وعلى القانون رقم 

العربٌة والخروج منها؛ 

؛ 1963 لسنة 61وعلى قانون الهٌبات العامة الصادر بالقانون رقم 
؛ 1963 لسنة 66وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 بشؤن إنشاء الإسسة المصرٌة للنقل البحري؛ 1964 لسنة 12وعلً القانون رقم 
 بشؤن رسوم التوثٌق والشهر؛ 1964 لسنة 70وعلى القانون رقم

؛ 1966 لسنة 53وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 
 بشؤن الطرق العامة؛ 1968 لسنة 84وعلى القانون رقم 
 فً شؤن المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة؛ 1973 لسنة 1وعلى القانون رقم 

 بإشراؾ وزارة السٌاحة على المناطق السٌاحٌة واستؽاللها؛ 1973 لسنة 2وعلى القانون رقم 
 فً تحدٌد شروط وإجراءات انتخاب ممثلً العمال فً مجالس 1973 لسنة 73وعلى القانون رقم 

إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعٌات والمإسسات الخاصة؛ 
؛ 1975 لسنة 79وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 فً شؤن االستٌراد والتصدٌر؛ 1975 لسنة 118وعلى القانون رقم 
 فً شؤن السجل التجاري؛ 1976 لسنة 34وعلى القانون رقم 

 108وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً علً اصحاب االعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم 
؛ 1976لسنة 



؛ 1979 لسنة 43وعلى قانون نظام اإلدارة المحلٌة الصادر بالقانون رقم 
 فً شؤن إنشاء المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة؛ 1979 لسنة 59وعلى القانون رقم 

 فى شؤن الطٌران المدنً؛ 1981 لسنة 28وعلى القانون رقم 
 فً شؤن األراضً الصحراوٌة؛ 1981 لسنة 143وعلى القانون رقم 

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصٌة باألسهم والشركات ذات المسبولٌة المحدودة 
؛ 1981 لسنة 159الصادر بالقانون رقم 

 ؛ 1983 لسنة 97وعلى قانون فى شؤن هٌبات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

؛ 1983 لسنة 117وعلى قانون حماٌة اآلثار الصادر بالقانون رقم 

؛ 1986 لسنة 186وعلى قانون تنظٌم اإلعفاءات الجمركٌة الصادر بالقانون رقم 
؛ 1990 لسنة 8وعلى قانون التجارة البحرٌة الصادر بالقانون رقم 

 فً شؤن بعض األحكام المتعلقة بؤمالك الدولة الخاصة؛ 1991 لسنة 7وعلى القانون رقم 
؛ 1991 لسنة 203وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 

؛ 1992 لسنة 95وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

؛ 1994 لسنة 4وعلى قانون فً شؤن البٌبة الصادر بالقانون رقم 

؛  1994 لسنة 27وعلً قانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة الصادر بالقانون رقم 
 فً شؤن التؤجٌر التموٌلً؛ 1995 لسنة 95وعلى القانون رقم 
 فً شؤن قواعد التصرؾ بالمجان فً األراضً الصحراوٌة 1996 لسنة 5وعلى القانون رقم 

المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارٌة العامة أو تؤجٌرها بإٌجار أسمى إلقامة مشروعات 
استثمارٌة علٌها أو للتوسع فٌها؛ 

 بتنظٌم تملك ؼٌر المصرٌٌن للعقارات المبنٌة واألراضً 1996 لسنة 230وعلى القانون رقم 
الفضاء؛ 

 ببعض األحكام الخاصة بتنظٌم عمل المصرٌٌن لدى جهات 1996 لسنة 231وعلى القانون رقم 
أجنبٌة؛ 

 فً شؤن منح التزام المرافق العامة إلنشاء وإدارة واستؽالل 1997 لسنة 3وعلى القانون رقم 
المطارات وأراضى النزول؛ 

؛ 1997 لسنة 8وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 

  1998 لسنة 89وعلى قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم 

؛ 1999 لسنة 17وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 
 بإنشاء لجان التوفٌق فً بعض المنازعات التً تكون الوزارات 2000 لسنة 7وعلى القانون رقم 

واألشخاص االعتبارٌة العامة طرفاً فٌها؛ 

 ؛ 2000 لسنة 93وعلى قانون االٌداع و القٌد المركزى لألوراق المالٌة الصادر بالقانون رقم 

؛ 2001 لسنة 148وعلى قانون التموٌل العقارى الصادر بالقانون رقم 

؛ 2002 لسنة 82وعلى قانون حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة الصادر بالقانون رقم 

؛ 2002 لسنة 83وعلى قانون المناطق االقتصادٌة ذات الطبٌعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 



؛ 2003 لسنة 10وعلى قانون تنظٌم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 

؛ 2003 لسنة 12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

؛ 2003 لسنة 88وعلى قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون رقم 

 ؛ 2003 لسنة 93وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطٌران المدنً الصادر بالقانون رقم 

؛ 2004 لسنة 15وعلى قانون التوقٌع االلكترونً الصادر بالقانون رقم 

؛ 2004 لسنة 141وعلى قانون تنمٌة المنشآت الصؽٌرة الصادر بالقانون رقم 

؛ 2005 لسنة 91وعلى قانون الضرٌبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

؛ 2005 لسنة 3وعلى قانون حماٌة المنافسة ومنع الممارسات االحتكارٌة الصادر بالقانون 

 ؛ 2008 لسنة 119وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

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

 ؛ 2008 لسنة 196وعلى قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة الصادر بالقانون رقم 

 بتنظٌم الرقابة على األسواق واألدوات المالٌة ؼٌر المصرفٌة؛ 2009 لسنة 10وعلى القانون رقم 

 بشؤن الترخٌص لمشروعات تكرٌر البترول بالعمل بنظام 2010 لسنة 133وعلً القانون رقم 
المناطق الحرة؛ 

 بشؤن التنمٌة المتكاملة فى شبه جزٌرة سٌناء؛ 2012 لسنة 14وعلى القانون رقم 

؛ 2013 لسنة 10وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 

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

 بشؤن الحد األقصً للدخول للعاملٌن بؤجر لدي أجهزة الدولة؛ 2014 لسنة 63وعلً القانون رقم 

 بتنظٌم نشاط التموٌل متناهى الصؽر؛ 2014 لسنة 141وعلى القانون رقم 

 بتنظٌم خدمات ومرفق الكهرباء ؛ 2015 لسنة 87وعلى القانون رقم 

 بشؤن تنظٌم الضمانات المنقولة ؛  2015 لسنة 115وعلً القانون رقم 

؛ 2016 لسنة 67وعلى قانون الضرٌبة على القٌمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء األعلى؛ 

وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشبون اإلدارٌة بمجلس الدولة؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 

 

 

 

 

 

 



قرر القانون اآلتً نصه، ٌقدم إلى مجلس النواب 
 

 

المادة األولـــى 
.  ٌعمل فً شؤن االستثمار فً جمهورٌة مصر العربٌة بؤحكام القانون المرافق

 

المادة الثانٌة 
ال تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزاٌا واإلعفاءات الضرٌبٌة وؼٌرها 

من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القابمة وقت العمل به،  
وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزاٌا واإلعفاءات والضمانات  
والحوافز إلى أن تنتهً المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشرٌعات واالتفاقٌات  

.   المستمدة منها
وال تخل أحكام القانون المرافق بؤحكام قانون المناطق االقتصادٌة ذات الطبٌعة 

 فً 2012 لسنة 14، والقانون رقم 2002 لسنة 83الخاصة الصادر بالقانون رقم 
 بشؤن 1991 لسنة 7شؤن التنمٌة المتكاملة فً شبه جزٌرة سٌناء، والقانون رقم 

. أمالك الدولة الخاصة
كما ال تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعٌة المقررة بتشرٌعات أخري 

. دون ؼٌرها من األحكام المنظمة للمواعٌد أو بتٌسٌر اإلجراءات
وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تارٌخ العمل بهذا القانون، 

فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهً مدتها، وٌجوز تمدٌد مدة الشركة حتى نهاٌة 
. المشروع بالنسبة للمشروعات القابمة وقت صدور هذا القانون

 

المادة الثالثة 
الهٌبة العامة لالستثمار  )بعبارة  (هٌبة االستثمار المصرٌة)تستبدل عبارة 

قانون ضمانات  )بعبارة ( قانون االستثمار)، وعبارة (والمناطق الحرة
. ، أٌنما وردتا فً التشرٌعات األخرى(وحوافز االستثمار

وٌكون وزٌر االستثمار هو الوزٌر المختص فً تطبٌق أحكام هذا القانون  
.  والقانون المرافق

 

 

 



 

 

المادة الرابعة 
 فً شؤن 1958 لسنة 113تستثنى شركات المساهمة من تطبٌق أحكام القانون رقم 

التعٌٌن فً وظابؾ شركات المساهمة والمإسسات العامة علً الشركات الخاضعة 
. ألحكام هذا القانون

 بشؤن تحدٌد 1973 لسنة 73كما ال تخضع شركات المساهمة ألحكام القانون رقم 
شروط وإجراءات انتخاب ممثلً العمال فً مجالس إدارة وحدات القطاع العام 

والشركات المساهمة والجمعٌات والمإسسات الخاصة، وٌبٌن نظام الشركة طرٌقة 
 .اشتراك العاملٌن فً إدارتها

المادة الخامسة 
تستثنى المنازعات الناشبة عن تطبٌق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من أحكام 

 بإنشاء لجان التوفٌق فى بعض المنازعات التى تكون 2000 لسنة 7القانون رقم 
. الوزارات واالشخاص االعتبارٌة العامة طرفاً فٌها

 
المادة السادسة 

من قانون االستثمار  (20)ٌستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة 
 بالتمتع بذات األوضاع المقررة لهم وال تخل 1989 لسنة 230الصادر بالقانون رقم 

هذه األحكام بنظام توزٌع األرباح المطبق على الشركات القابمة وقت نفاذ هذا القانون 
.  إذا كان أفضل من الحكم المشار إلٌه

 

المادة السابعة 
،  1997 لسنة 8ٌلؽى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 
ٌُلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكام هذا القانون والقانون المرافق . كما 

 
المادة الثامنة 

ٌصدر ربٌس مجلس الوزراء الالبحة التنفٌذٌة للقانون المرافق،  
خالل تسعٌن ٌوماً من تارٌخ العمل بهذا القانون، وإلً أن تصدر هذه الالبحة ٌستمر 

العمل باللوابح والقرارات السارٌة القابمة فً تارٌخ العمل بهذا القانون فٌما ال 
.  ٌتعارض مع أحكامه

 



المادة التاسعة 
ٌُعمل به من الٌوم التالً لتارٌخ نشره . ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة، و

 
 صدر برباسة الجمهورٌة         

 ........ الموافق

      رئيس الجمهورية

 (عبدالفتاح السيسي)     

  



االستثمـــار  قانون

األحكــبو انؼـــبيت : انببة األول

انفصــم األول  

تؼريفـــبث  

( 1)يـــبدة 

ٌُقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعانً المبٌنة قرٌن : فً تطبٌق أحكام هذا القانون
: كل منها

 

:  المستثمـر
كل شخص طبٌعً أو اعتباري، أٌاً كانت جنسٌته وأٌاً كان النظام القانونً الخاضع له، 

. ٌقوم باالستثمار فً جمهورٌة مصر العربٌة وفقاً ألحكام هذا القانون

 

:  االستثمـــــار
استخدام المال إلنشاء أو توسٌع أو تطوٌر أو تموٌل أو تملك أو إدارة المشروع 

. االستثماري بما ٌسهم فى تحقٌق التنمٌة المستدامة الشاملة للبالد

 

:  المشروع االستثماري

: تزاول أٌاً من األنشطة االستثمارٌة اآلتٌةكل شركة أو منشؤة 

الصناعة .

عملٌات البحث وإستؽالل المناجم والمحاجر والتعدٌن  .

استصالح أو استزراع األراضً البور أو الصحراوٌة .

ًانتاج وتصنٌع مدخالت االنتاج الزراع .

اإلنتاج الحٌوانً والداجنى  .

 مشروعات صٌد األسماك واألحٌاء المابٌة واستزراعها
.  ومنتجات األسماك

النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطرٌق مباشر  .



 النقل النهري والبحري والساحلً للسفن التً تعمل تحت
.  العلم المصري، وألعالً البحار

 النقل المبرد للبضابع والثالجات الخاصة بحفظ الحاصـالت
الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذابٌة ومحطات 
الحاوٌات وصوامع الؽالل، والنقل البري للبضابع بما فً 

. ذلك العابر للحدود والسكك الحدٌدٌة

  الخدمات البترولٌة األصلٌة والمساندة وعملٌات
االستكشاؾ والحفر واالنتاج والتكرٌر ونقل وتوصٌل الؽاز 

الطبٌعً ومشتقاته والمواد البترولٌة وأعمال الكٌماوٌات 
. والبتروكٌماوٌات

خدمات التخزٌن والخدمات اللوجستٌة  .

مشروعات الطاقة  .

مشروعات تدوٌر القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها  .

 أعمال البنٌة األساسٌة من مٌاه شرب وصرؾ وكهرباء
.  وطرق واتصاالت وؼٌرها

 المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة والمنشآت الصحٌة
والشركات والمنشآت التً تعمل فً مجال صناعة الدواء 
واألجهزة والمستلزمات الطبٌة وصناعة وتصدٌر الطعوم 

.  واألمصال

 مشروعات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وأنظمة
الحاسبات وتطوٌرها والمشروعات التً تستثمر فً تطوٌر 

حقوق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلك براءات االختراع 
.  والنماذج والرسوم الصناعٌة



 مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان
.  الموجهة لمحدودي الدخل

 الفنادق والموتٌالت والشقق الفندقٌة والقرى السٌاحٌة
والنقل السٌاحً والسٌاحة العالجٌة وشركات الخدمات 

.  بالمواقع األثرٌة والمتاحؾ

ًالتؤجٌر التموٌل  .

رأس المال المخاطر ونشاط التخصٌم  .

ًالتعلٌم أٌا كان نوعه أو مستواه بما فً ذلك التعلٌم الفن .

تحلٌه ومعالجة وتدوٌر المٌاه .

 ،مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من أجل التنمٌة
والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 

. ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة

 إنشاء أو إدارة أو تطوٌر أو تنمٌة المناطق الصناعٌة أو
. االستثمارٌة

 األنشطة الرٌاضٌة بمختلؾ صورها وإنشاء وإدارة األندٌة
.  والمالعب والمنشآت الرٌاضٌة

وٌجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص 
. إضافة أنشطة أخرى وفقاً لخطة التنمٌة االقتصادٌة للدولة

. وتحدد الالبحة التنفٌذٌة شروط ونطاق وضوابط هذه األنشطة

 

:  الحوافز الخاصة
 . من هذا القانون ( 34، 33)الحوافز المنصوص علٌها فً المادتٌن 

 



 

 

:  أنشطة االستثمار الصناعً
هً األنشطة الصناعٌة المخاطبة بالحوافز الخاصة المنصوص علٌها فى هذا القانون، 

، وفقاً لما ٌحدده (ب)وقطاع  (أ)وفقاً للتوزٌع الجؽرافً والمناطق التى ٌشملها قطاع 
قرار ربٌس مجلس الوزراء بناًء على عرض مشترك من وزٌر المالٌه والوزٌر 

. المختص بشبون الصناعة

  

:  األموال
كافة أنواع األصول التً تدخل فً المشروع االستثماري أٌا كان نوعها، وتكون لها 

:  قٌمة مادٌة، سواء كانت نقدٌة أو عٌنٌة أو معنوٌة، وتشمل على األخص
.  األموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أٌه حقوق عٌنٌة أصلٌة أو تبعٌة أخري- 1
. األسهم وحصص تؤسٌس الشركات، والسندات ؼٌر الحكومٌة- 2
حقوق الملكٌة الفكرٌة والحقوق المعنوٌة التً تستخدم فً إنشاء المشروعات أو - 3

التوسع فٌها كبراءات االختراع والعالمات واألسماء التجارٌة المسجلة فً دولة 
من دول المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة أو وفقاً لقواعد التسجٌل الدولٌة التً 

.  تضمنتها االتفاقٌات الدولٌة النافذة فً هذا الشؤن
االمتٌازات أو العقود التً ُتمنح بمقتضى قوانٌن التزامات المرافق العامة - 4

والقوانٌن ذات الطبٌعة المماثلة لها، وكذلك جمٌع الحقوق المماثلة األخرى التً 
.  تعطى بناء على القانون

 

: المجلس األعلى

. المجلس األعلى لالستثمار
 

:  الهٌبة 

. هٌبة االستثمار المصرٌة
 

: االستثمار الداخلً 



أحد نظم االستثمار ٌتم من خالله إقامة أو أنشاء أو تشؽٌل 
مشروع استثماري وفقاً ألحكام هذا القانون فً ؼٌر المناطق 

. الحرة
 

: المنطقة الحـرة

جزء من إقلٌم الدولة ٌدخل ضمن حدودها وٌخضع لسلطاتها 
اإلدارٌة وٌتم التعامل فٌه وفقاً ألحكام جمركٌة وضرٌبٌة 

.  خاصة

 
 

: المنطقة االستثمارٌة

منطقة جؽرافٌة محددة المساحة والحدود، تخصص إلقامة 
نشاط معٌن أو أكثر من األنشطة االستثمارٌة المتخصصة 

وؼٌرها من األنشطة المكملة لها، ٌقوم على تنمٌتها ووضع 
. بنٌتها األساسٌة مطور لتلك المنطقة

 

:  المطــــــور

كل شخص اعتباري ٌرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوٌر أو 
.   تنمٌة منطقة استثمارٌة وفقاً ألحكام هذا القانون

 

:  الجهات المختصة

الجهات اإلدارٌة أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار 
. الموافقات أو التصارٌح أو التراخٌص

 



:  النافذة االستثمارٌة

نظام لتٌسٌر وتبسٌط إجراءات حصول المستثمر على جمٌع 
الموافقات والتصارٌح والتراخٌص الالزمة لمشروعه 

االستثماري فً خالل المدد القانونٌة المنصوص علٌها فً هذا 
القانون، وإتاحة ما ٌلزم لذلك من بٌانات ومعلومات من خالل 
.  الوحدة اإلدارٌة المنشؤة لهذا الؽرض بالهٌبة أو أحد فروعها

 

: ممثل الجهة المختصة

المسبول المنتدب من الجهات اإلدارٌة المختصة أو شركات 
المرافق العامة، للعمل فً نظام النافذة االستثمارٌة بالهٌبة أو 

 . أي من فروعها

 

:  السلطة المختصة

الوزٌر أو المحافظ أو ربٌس الهٌبة أو المصلحة أو ربٌس 
. مجلس إدارة شركة المرافق بحسب األحوال

 

:  مكاتب االعتماد

المكاتب المرخص لها، من الجهات المختصة بمنح الموافقات 
والتصارٌح والتراخٌص، بالعمل فً مجال فحص المستندات 

. الخاصة بالمشروعات االستثمارٌة

 

 

  



انفصم انثبني 

أهـــذاف ويبـــبدئ االضتثًـــبر  

أهـــداؾ االستثمـــار 

(  2)يــبدة 

ٌهدؾ االستثمار فً جمهورٌة مصر العربٌة إلى رفع معدالت 
النمو االقتصادي للبالد، وزٌادة معدالت اإلنتاج المحلً، 

وتوفٌر فرص العمل، وتشجٌع التصدٌر،  
. وزٌادة التنافسٌة، بما ٌسهم فً تحقٌق التنمٌة المستدامة

وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفٌز 
. االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة

مبــــــادئ االستثمـــار  

( 3)يــــبدة 

: ٌحكم االستثمار المبادئ اآلتٌة

االلتزام بؤحكام القوانٌن واللوابح والقرارات والعقود - 1

. السارٌة

االلتزام بحرٌة المنافسة وعدم القٌام بممارسات احتكارٌة - 2

. وحماٌة المستهلك

المحافظة على البٌبة وعدم اإلضرار بها وإتباع االشتراطات - 3

. الالزمة لذلك

. إتباع مبادئ الحوكمة والشفافٌة واإلدارة الرشٌدة- 4

مراعاة معاٌٌر الجودة والكفاءة المقررة قانوناً فً - 5

. المنتجات والخدمات



مراعاة شروط الصحة والسالمة للعاملٌن والمنتفعٌن - 6

. بالمشروع االستثماري

كفالة المساواة بٌن المنتفعٌن بخدمات أو منتجات المشروع - 7

االستثماري، أو بٌن أشخاص كل فبة حال تقرٌر معاملة 

خاصة لفبة بعٌنها على النحو الذي تنظمه القوانٌن 

.  واللوابح المعمول بها

دعم وتشجٌع المشروعات المتوسطة والصؽٌرة ومتناهٌة - 8

. الصؽر فً كافة المجاالت فً ضوء القوانٌن المنظمة لها

الحفاظ علً النظام العام واآلداب العامة واألمن القومً - 9

. للبالد

سرعة إنجاز معامالت المستثمرٌن والتٌسٌر علٌهم بما - 10

. ٌحقق مصالحهم المشروعة

حق الدولة األصٌل فً الحفاظ علً األمن القومً - 11

. والمصلحة العامة والصحة العامة والبٌبة

أسس تفسٌر األحكام المتعلقة باالستثمار  

(  4)يبدة 

من هذا القانون،   (3، 2)تكون األهداؾ والمبادئ المنصوص علٌها فً المادتٌن 
. هً األساس فً تفسٌر أحكام القوانٌن واللوابح والقرارات ذات الصلة باالستثمار
وفً جمٌع األحوال تفسر النصوص القانونٌة بما ٌحقق التٌسٌر علً المستثمر 

.  وسرعة إنجاز معامالته وبما ال ٌتعارض مع النظام العام
 
 
 
 
 



انفصم انثبنث  

أحكـبو تؤضيص انشركبث وانًنشآث وخذيبث يب بؼذ انتؤضيص 

 

 جهة التؤسٌس 

( 5)يبدة 

مع عدم اإلخالل بؤحكام قانون سوق رأس المال الصادر 
 وقانون المناطق االقتصادٌة 1992 لسنة 95بالقانون رقم 

 2002 لسنة 83ذات الطبٌعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 
المشار إلٌهما، تكون الهٌبة هً الجهة اإلدارٌة المختصة 

بتقدٌم خدمات التؤسٌس وما بعد التؤسٌس للشركات والمنشآت 
الخاضعة ألحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة 

وشركات التوصٌة باألسهم والشركات ذات المسبولٌة 
. 1981 لسنة 159المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 وتسري وتلتزم الهٌبة بمٌكنة هذه الخدمات وتوحٌد إجراءاتها،

 وال تتقٌد الهٌبة إجراءات التؤسٌس االلكترونً دون ؼٌرها فور تفعٌلها بالهٌبة،
فً ذلك بؤٌة إجراءات منصوص علٌها فً القوانٌن 

األحكام المنظمة لنشر وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون .األخرى
النظام األساسً للشركة وإجراءات تعدٌله وضوابط العمل 

والخدمات االلكترونً للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا بنظام التؤسٌس 

، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصٌة باألسهم القانون
. والشركات ذات المسبولٌة المحدودة المشار إلٌه

 
 
 
 



 نماذج العقود ورسوم التؤسٌس 

( 6)يبدة 

ٌصدر بقرار من الوزٌر المختص نموذج عقد كل نوع من 
. أنواع الشركات ونظامها األساسً بحسب األحوال

وٌسدد طالب التؤسٌس، دفعة واحدة، للهٌبة كافة ما تفرضه 
التشرٌعات من الرسوم المقررة وؼٌرها من المبالػ للجهات 
التً تقدم الخدمات المتصلة بالتؤسٌس، وتحصل الهٌبة هذه 

. الرسوم لحساب تلك الجهات

وتستحق الهٌبة مقابالً لما تإدٌه للمستثمرٌن من خدمات 
فعلٌة، وٌصدر مجلس إدارة الهٌبة قراراً بتحدٌد فبات هذا 
. المقابل والقواعد والشروط واإلجراءات المنظمة لتحصٌله

 

 التزامات الجهات المختصة
( 7)يبدة 

تلتزم الجهات المختصة بتوفٌق أوضاعها لتفعٌل نظام 
الخدمات االلكترونً لدي الهٌبة، وذلك بموافاتها بكافة 

المستندات والنماذج والبٌانات وربط أنظمة العمل وقواعد 
البٌانات لدي تلك الجهات بنظام الخدمات االلكترونً بالهٌبة 

وقاعدة بٌاناتها، وذلك خالل تسعٌن ٌوماً من تارٌخ العمل 
. بؤحكام هذا القانون

كما تلتزم الجهات المختصة باإلعتداد بالتوقٌعات االلكترونٌة 
والمستندات والنماذج المعدة بؤي من الوسابل التكنولوجٌة، 

وقبول السداد االلكترونً لكافة مدفوعاتها، وذلك علً النحو 
. الذي تحدده الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

 



 التؤسٌس الفوري بالهٌبة

( 8)يبدة 

تلتزم الهٌبة بالبت فً طلب التؤسٌس خالل ٌوم عمل كامل 
على األكثر، وتكتسب الشركة الشخصٌة االعتبارٌة بمجرد 
صدور شهادة بتؤسٌسها، ٌصدر بتحدٌد بٌاناتها قرار من 

. الربٌس التنفٌذي

وعلى كافه الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة 
االعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمً فً تعامالتها فور 

.  إصدارها

وتلتزم الشركات التً ٌتم تؤسٌسها وفقا ألحكام هذا القانون 
بتقدٌم شهادة تفٌد إٌداع األوراق المالٌة للشركة لدى شركة 

.  إٌداع مركزي
 

 قاعدة بٌانات الشركات والمنشآت لدي الهٌبة

( 9)يبدة 

تنشؤ لدي الهٌبة قاعدة بٌانات الكترونٌة تضم كافة بٌانات 
الشركات والمنشآت أٌاً كان النظام القانونً الخاضعة له، 

تحتوي علً الرقم الموحد للشركة أو المنشؤة وكود النشاط 
المرخص به، إضافة إلً أٌة بٌانات أخري تكون الزمة 

للتعرٌؾ بالشركة والمنشؤة، وذلك علً النحو الذي تنظمه 
. الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

 

 

 

 



 جواز تحدٌد رأس مال الشركات بالعملة الحرة

( 10)يبدة 

ٌجوز تحدٌد رأس مال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون 
بؤٌة عملة قابلة للتحوٌل وإعداد ونشر قوابمها المالٌة بهذه 
العملة بشرط أن ٌكون االكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، 

وبالنسبة لشركات األموال ٌتم سداد النسبة المحددة من رأس 
المال المدفوع وفقاً ألحكام قانون الشركات المساهمة وشركات 
التوصٌة باالسهم والشركات ذات المسبولٌة المحدودة الصادر 

، وذلك دون إخالل بالشروط 1981 لسنة 159بالقانون رقم 
المقررة للحصول علً الحوافز المنصوص علٌها فً هذا 

. القانون

كما ٌجوز تحوٌل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة ألحكام 
هذا القانون من الجنٌه المصرى إلى أٌة عملة قابلة للتحوٌل، 

. وفقاً لسعر الصرؾ فى تارٌخ التحوٌل

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون الضوابط المنظمة لهذا 
.  الشؤن

 

 

الرقم الموحد للشركة او المنشؤة وشهادة المشروع االستثماري  

( 11)يبدة 

ٌكون لكل منشؤة أو شركة، أٌاً كان شكلها القانونً، رقم موحد 
معتمد لكافة معامالت المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة 

. المختلفة، فور تفعٌله

وتقوم الهٌبة بوضع نظام ٌتٌح إصدار شهادة للمشروع 
االستثماري، وذلك من خالل قاعدة بٌانات ٌصدر بتنظٌمها 



قرار من الربٌس التنفٌذي للهٌبة، على أن تتضمن تلك 
:  الشهادة البٌانات اآلتٌة

الرقم الموحد للمنشؤة أو الشركة وكود النشاط المرخص - 1
. به

. اسم المشروع ونشاطه االستثماري ونطاقه الجؽرافً- 2

. التكالٌؾ االستثمارٌة للمشروع وتراخٌص مزاولة النشاط- 3

. اسم المدٌر المسبول عن اإلدارة الفعلٌة وبٌاناته- 4

نظام الحوافز الذي ٌتمتع به المشروع االستثماري، - 5
. والمزاٌا الممنوحة له، ومدة سرٌانها

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون البٌانات األخرى التً 
. ٌجب أن تتضمنها هذه الشهادة، وإجراءات إصدارها وتعدٌلها

 

 

تداول حصص التؤسٌس واألسهم 

( 12)يبدة 

من قانون الشركات المساهمة  (45)استثناء من أحكام المادة 
وشركات التوصٌة باالسهم والشركات ذات المسبولٌة 

المحدودة المشار إلٌه، ٌجوز تداول حصص التؤسٌس واألسهم 
لشركات األموال الخاضعة ألحكام هذا القانون، خالل السنتٌن 

المالٌتٌن األولٌٌن للشركة بموافقة الوزٌر المختص أو من 
. ٌفوضه

 

 
 



تنظٌم اإلجراءات والرقابة الالحقة 

( 13)يبدة 

تلتزم الهٌبة بإصدار القرارات التً تٌسر علً المستثمرٌن 
وتحقق سرعة تقدٌم الخدمات لهم فً كل ما تختص به من 

إجراءات، وٌكون لها فً سبٌل تحقٌق ذلك، ودون التقٌد بؤٌه 
إجراءات منصوص علٌها فى القوانٌن األخري، وضع 

الضوابط التً تكفل فصل تنظٌم إجراءات االستثمار عن 
الرقابة الالحقة على الشركات، بما ال ٌخل بمباديء الحوكمة 

: الرشٌدة، وذلك من خالل اآلتً

 تٌسٌر كافة اإلجراءات المتعلقة بالجمعٌات العامة
ومجالس إدارات الشركات والتصدٌق على محاضرها ، 

بما فً ذلك استخدام سبل التكنولوجٌا الحدٌثة،  
بما الٌجاوز خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تقدٌمها 

. مستوفاه

 اإلستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسابل الكترونٌة
. تتماشً مع التطور التكنولوجً

 تطوٌر وتوحٌد وتبسٌط إجراءات زٌادة أو تخفٌض رأس
المال ونظم التقٌٌم المالً، وإجراءات التحقق مما إذا 

كانت القٌم المحددة لها قد قدرت تقدٌراً صحٌحاً، وذلك 
دون اإلخالل باإلختصاص المقرر قانوناً للهٌبة العامة 

 .للرقابة المالٌة

 

 

 



انببة انثبني  

ضًـــــــبنبث وحىافس االضتثًــــــبر 

انفصم األول 

ضًبنـــبث االضتثًـــبر  
 

نطاق التمتع بالضمانات  

( 14)يبدة 

تتمتع بالضمانات الواردة فً هذا الفصل جمٌع المشروعات 
االستثمارٌة الخاضعه ألحكام هذا القانون، وذلك فى ضوء 

من هذا  (3 ، 2)المادتٌن األهداؾ والمبادىء المنصوص علٌها فى 

.  القانون

وٌجوز أن تمنح المشروعات المتوسطة أو المشروعات 
الصؽٌرة أو متناهٌة الصؽر كل أو بعض الضمانات المنصوص 

. علٌها فً هذا الباب وفقاً ألحكام التشرٌعات التً تنظمها
 

معاملة المستثمر  

( 15)يبدة 

تكفل الدولة معاملة المستثمر األجنبً معاملة مماثلة لتلك التً 
تمنحها للمستثمر الوطنً، وتمنح الدولة المستثمرٌن من ؼٌر 

المصرٌٌن إقامة فً جمهورٌة مصر العربٌة طوال مدة 
المشروع دون اإلخالل بؤحكام القوانٌن المنظمة لذلك، وتلتزم 

. الدولة باحترام وإنفاذ العقود التً تبرمها

وٌجوز استثناًء بقرار من مجلس الوزراء تقرٌر معاملة 
تفضٌلٌة مراعاه لبعض اإلعتبارات الخاصة لمتطلبات األقتصاد 

. الوطنً أو األمن القومً، أو تطبٌقاً لمبدأ المعاملة بالمثل



وال ٌتمتع المشروع االستثمارى المقام بناًء على ؼش أو 
تدلٌس أو فساد بالحماٌة أو الضمانات أو المزاٌا أو اإلعفاءات 

المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وٌكون إثبات ذلك كله 
. بموجب حكم قضابً نهابى، أو تحكٌمً

 

 

حماٌة أموال المشروعات االستثمارٌة 

(  16)يبدة 

. ال ٌجوز تؤمٌم المشروعات االستثمارٌة

كما ال ٌجوز نزع ملكٌة أموال المشروعات االستثمارٌة إال 
للمنفعة العامة، وبمقابل تعوٌض عادل ٌدفع مقدما، تكون 

قٌمته معادلة للقٌمة االقتصادٌة للمال المنزوع ملكٌته فً الٌوم 
. السابق على صدور قرار نزع الملكٌة

وال ٌجوز بالطرٌق اإلداري فرض الحراسة علٌها إال بموجب 
حكم قضابً نهابى، أو التحفظ علٌها إال بموجب أمر أو حكم 
. قضابً، وال ٌكون ذلك كله إال فً األحوال المبٌنة فً القانون

كما ال ٌجوز الحجز على أموال المشروعات االستثمارٌة أو 
مصادرتها أو تجمٌدها  

إال بناًء علً حكم قضابً نهابى، عدا الدٌون الضرٌبٌة 
واشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة المستحقة للدولة التى ٌجوز 

تحصٌلها بطرٌق الحجز بكافة أنواعه، مع عدم اإلخالل بما 
ٌتفق علٌه فً العقود التً تبرمها الدولة أو األشخاص 

. االعتبارٌة العامة مع المستثمر

 

 



 

حماٌة المشروع االستثماري من القرارات التعسفٌة 

(  17)يبدة 

ال ٌجوز للجهات اإلدارٌة إلؽاء التراخٌص الصادرة للمشروع 
االستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التً تم تخصٌصها 

للمشروع، إال بعد اخذ رأي الهٌبة، وتبدي الهٌبة رأٌها خالل 
سبعة أٌام من تارٌخ ورود الطلب إلٌها مستوفٌاً كافة 

.  اإلجراءات القانونٌة المقررة

وفً جمٌع األحوال، ٌجب إنذار المستثمر بالمخالفات 
المنسوبة إلٌه، وسماع وجهة نظره، وإعطابه مهلة مناسبة 

إلزالة أسباب المخالفة، وذلك علً النحو الذي تنظمه الالبحة 
. التنفٌذٌة لهذا القانون

وٌحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص 
( 105)علٌها بالمادة 

. من هذا القانون
قٌود إصدار القرارات التنظٌمٌة العامة  

 ( 18)يبدة 

ال ٌجوز ألٌة جهة إدارٌة إصدار قرارات تنظٌمٌة عامة تضٌؾ 
أعباء مالٌة أو إجرابٌة، تتعلق بإنشاء أو تشؽٌل مشروعات 
تخضع ألحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات 

علٌها أو تعدٌلها، إال بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهٌبة 
.  وموافقة مجلس الوزراء

 

 

 



حق المستثمر فً إقامة المشروع والتوسع فٌه  

(  19)يبدة 

للمستثمر الحق فً إنشاء وإقامة وتوسٌع المشروع 
االستثماري، وتموٌله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، 

والتصرؾ فٌه، وجنً أرباحه وتحوٌلها للخارج وتصفٌة 
المشروع وتحوٌل كل أو بعض ناتج هذه التصفٌة، وذلك دون 

. اإلخالل بحقوق الؽٌر

وتلتزم الجهات اإلدارٌة المختصة بإخطار الشركة تحت 
التصفٌة ببٌان ما علٌها من التزامات خالل مدة أقصاها مابة 
وعشرون ٌوماً تبدأ من تارٌخ تقدٌم المصفً طلبا مرفقاً به 

المستندات الالزمة لذلك، وٌعتبر انقضاء هذه المدة دون بٌان 
تلك االلتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفٌة، وذلك دون 
اإلخالل بالمسبولٌة التؤدٌبٌة والجنابٌة للمسبول عن إصدار 

بٌان علً خالؾ الواقع أو من تسبب فً فوات المٌعاد المشار 
. إلٌه دون الرد علً الطلب

 

الحــق فً االستٌراد والتصدٌر 

(  20)يبدة 

مع عدم اإلخالل بؤحكام القوانٌن واللوابح والقرارات المنظمة 
لالستٌراد، ٌحق للمشروعات االستثمارٌة الخاضعة ألحكام هذا 
القانون أن تستورد بذاتها أو عن طرٌق الؽٌر، ما تحتاج إلٌه 

فً إنشابها أو التوسع فٌها أو تشؽٌلها من المواد الخام 
ومستلزمات اإلنتاج واآلالت وقطع الؽٌار ووسابل النقل 
المناسبة لطبٌعة نشاطها، دون حاجة لقٌدها فً سجل 

. المستوردٌن



كما ٌكون لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو 
بالواسطة دون ترخٌص وبؽٌر حاجة لقٌدها فً سجل 

.  المصدرٌن
 

 

استخــدام العاملٌن األجانــب 

( 21)يبدة  

للمشروع االستثماري الحق فً استخدام عاملٌن أجانب فً 
من إجمالً عدد العاملٌن بالمشروع،  (%10)حدود نسبة 

من إجمالً  (%20)وٌجوز زٌادة هذه النسبة بما ال ٌزٌد عن 
عدد العاملٌن بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانٌة استخدام 

عمالة وطنٌة تملك المإهالت الالزمة، وذلك وفقاً للضوابط 
. والقواعد التى تحددها الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

وللعاملٌن األجانب فً المشروع االستثماري الحق فً تحوٌل 
. مستحقاتهم المالٌة كلها أو بعضها إلى الخارج

 

الحق فً الحصول على البٌانات والمعلومات  

( 22)يبدة 

تلتزم الهٌبة بتوفٌر اإلحصابٌات والبٌانات والمعلومات الالزمة 
لمزاولة المشروع االستثماري لنشاطه، وذلك دون اإلخالل 
باعتبارات األمن القومً أو الحق فً الخصوصٌة وسرٌة 

المعلومات أو بحماٌة حقوق الؽٌر، وٌجب على جمٌع الجهات 
. المختصة إمداد الهٌبة بما تطلبه من ذلك



وتلتزم الهٌبة بالمحافظة على سرٌة المعلومات الفنٌة 
واالقتصادٌة والمالٌة المقدمة لها من المستثمر أو الجهات 

. المختصة
 

تسبٌب القرارات المتعلقة باالستثمار  

( 23)يبدة 

فً مجال تطبٌق أحكام هذا القانون، تكون جمٌع قرارات 
الجهات المختصة بشبون المستثمر مسببة، وٌتم إخطار ذوي 

الشؤن بها، وذلك علً النحو الذي تنظمه الالبحة التنفٌذٌة لهذا 
 .القانون

 

 

تسوٌة منازعات االستثمار  

( 24)يبدة 

ٌجوز تسوٌة منازعات االستثمار المتعلقة بتنفٌذ أحكام هذا 
القانون بالطرٌقة التً ٌتم االتفاق علٌها مع المستثمر أو وفقاً 

ألحكام قانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة الصادر 
 .1994 لسنة 27بالقانون رقم 

 

التصالح فى بعض الجرابم 

( 25)انًبدة 

ٌجوز التصالح مع المستثمر فً الجرابم المنصوص علٌها فً الباب الرابع من الكتاب 
الثانً من قانون العقوبات التً ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التً اشترك فً 
ارتكابها وذلك فً نطاق المشروعات االستثمارٌة الخاضعة ألحكام هذا القانون فى 

مرحلة التحقٌق أو فً أٌة حالة تكون علٌها الدعوى الجنابٌة قبل صدور الحكم البات 
. فٌها



وٌشترط للتصالح أن ٌرد المستثمر كافة األموال أو المنقوالت أو العقارات محل 
الجرٌمة أو ما ٌعادل قٌمتها السوقٌة وقت الوفاء إذا استحال ردها عٌنٌاً، على أن ٌتم 
تحدٌد القٌمة السوقٌة بمعرفة لجنة من الخبراء ٌصدر بتشكٌلها قرار من المحكمة أو 

. جهة التحقٌق المختصة
وفً حالة صدور حكم نهابً ؼٌر بات بإدانة المستثمر ٌشترط للتصالح باإلضافة إلى 

. ما سبق إتمام وفاإه بكامل العقوبات المالٌة المقضً بها
وٌحرر بالتصالح محضر ٌوقعه المستثمر أو وكٌله بموجب توكٌل خاص ٌبٌح له ذلك 

وممثل عن الجهة المختصة المجنً علٌها، وٌعتمد من الوزٌر المختص وتخطر 
جهات التحقٌق أو المحكمة المختصة بحسب األحوال بمحضر التصالح المعتمد 

. والنابب العام لوقؾ تنفٌذ العقوبة المقضً بها
. وٌترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنابٌة

أما إذا تم التصالح بعد صٌرورة الحكم باتاً وكان المحكوم علٌه محبوساً نفاذاً لهذا 
الحكم جاز له أو وكٌله الخاص أن ٌتقدم إلً النابب العام لطلب لوقؾ التنفٌذ مشفوعاً 
بالمستندات المإٌدة له، وٌرفع النابب العام الطلب إلً محكمة النقض مشفوعاً بهذه 

المستندات ومذكرة برأي النٌابة العامة وذلك خالل عشرة أٌام من تارٌخ تقدٌمه، 
وٌعرض علً إحدى الدوابر الجنابٌة بالمحكمة منعقدة فً ؼرفة المشورة لنظره لتؤمر 

بقرار مسبب بوقؾ تنفٌذ العقوبات نهابٌاً إذا تحققت من إتمام التصالح واستٌفاءه 
كافة الشروط واإلجراءات المنصوص علٌها فً هذه المادة وٌكون الفصل فً الطلب 
خالل خمسة عشر ٌوماً منذ تارٌخ عرضه وبعد سماع أقوال النٌابة العامة والمحكوم 

. علٌه

 

مسبولٌة الشخص االعتباري 

( 26)انًبدة 

فً األحوال التً ترتكب فٌها الجرٌمة باسم ولحساب الشخص االعتباري الخاص،  
ال ٌعاقب المسبول عن اإلدارة الفعلٌة إال إذا ثبت علمه بالجرٌمة واتجهت إرادته 
الرتكابها تحقٌقاً لمصلحة نفسه أو ؼٌره، وذلك دون اإلخالل بؤحكام المسبولٌة 

. المدنٌة
وفً الحالة التً ال تثبت فٌها مسبولٌة الشخص الطبٌعً على النحو المحدد فً الفقرة 

السابقة، ٌعاقب الشخص االعتباري بؽرامة ال تقل عن أربعة أمثال الؽرامة المقررة 
قانونا للجرٌمة وال تجاوز عشرة أمثالها، وفً حالة العود ٌحكم بإلؽاء الترخٌص أو 

حل الشخص االعتباري بحسب األحوال، وٌتم نشر الحكم فً جرٌدتٌن ٌومٌتٌن 
. واسعتً االنتشار على نفقة الشخص االعتباري

 



قٌود تحرٌك الدعوي الجنابٌة 

( 27)انًبدة 

فً ؼٌر حالة التلبس، ٌكون طلب رفع الدعوى الجنابٌة فً الجرابم المنصوص علٌها 
، وقانون الضرٌبة على 1963 لسنة 66فً قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

، وقانون الضرٌبة على القٌمة المضافة 2005 لسنة 91الدخل الصادر بالقانون رقم 
 بعد أخذ رأى الوزٌر المختص بتطبٌق أحكام 2016 لسنة 67الصادر بالقانون رقم 

هذا القانون إذا كان المتهم بارتكاب الجرٌمة تابعاً الحد المشروعات االستثمارٌة 
. الخاضعة ألحكام هذا القانون

وٌتعٌن على الوزٌر المختص إبداء الرأي فً هذا الشؤن خالل سبعة أٌام من تارٌخ 
. ورود كتاب استطالع الرأي إلٌه، وإال جاز رفع الدعوى

 

قٌود تحرٌك الدعوي فى بعض الجرابم المالٌة 

( 28)انًبدة 

 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفً 131مع عدم اإلخالل بحكم المادة 
، والمادة السادسة عشر من القانون 2003 لسنة 88والنقد الصادر بالقانون رقم 

 بتنظٌم الرقابة على األسواق واألدوات المالٌة ؼٌر المصرفٌة، 2009 لسنة 10رقم 
ال ٌجوز رفع الدعوى الجنابٌة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقٌق قبل المستثمر 
فً الجرابم المنصوص علٌها فً الباب الرابع من الكتاب الثانً من قانون العقوبات، 

إال بعد اخذ رأي الوزٌر المختص بتطبٌق أحكام هذا القانون علً النحو المنصوص 
.  من هذا القانون (27)علٌها فً المادة 

 انفصم انثبني

حىافس االضتثًبر 
 

الحوافز العامـــة : أوالً 

( 29)يبدة 

عدا االستثمار بنظام المناطق الحرة، تتمتع بالحوافز العامة 
الواردة فً هذا الفصل جمٌع المشروعات االستثمارٌة 

.  الخاضعه ألحكام هذا القانون

 

 



 
اإلعفاء من بعض الضرابب والرسوم   

( 30)يبدة 

تعفً من ضرٌبة الدمؽة ومن رسوم التوثٌق والشهر عقود 
تؤسٌس الشركات والمنشآت وعقود التسهٌالت االبتمانٌة 

والرهن المرتبطة بؤعمالها، وذلك  
لمدة خمس سنوات من تارٌخ قٌدها فً السجل التجاري ولو 

. كان سابقاً على العمل بهذا القانون

كما تعفً من الضرٌبة والرسوم المشار إلٌها عقود تسجٌل 
. األراضً الالزمة إلقامة الشركات والمنشآت

 
التمتع بالضرٌبة الجمركٌة الموحدة  

( 31)يبدة 

تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون 
من قانون تنظٌم اإلعفاءات الجمركٌة المشار  (4)أحكام المادة 

إلٌه الخاصة بتحصٌل ضرٌبة جمركٌة بفبة موحدة مقدارها 
من القٌمة، وذلك على جمٌع ما  (اثنان فً المابة)% 2

. تستورده من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشابها

كما تسري هذه الفبة الموحدة على جمٌع ما تستورده 
الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات توصٌل الؽاز 
الطبٌعى وؼٌرها من مشروعات المرافق العامة، من آالت 

. ومعدات وأجهزة الزمة إلنشابها أو استكمالها

  

 

 



 

اإلعفاء الجمركً المإقت على استٌراد القوالب واإلسطمبات 

( 32)يبدة 

مع عدم اإلخالل بؤحكام اإلفراج المإقت المنصوص علٌها فى 

، ٌكون 1963 لسنة 66قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

للمشروعات االستثمارٌة ذات الطبٌعة الصناعٌة الخاضعة 

ألحكام هذا القانون استٌراد القوالب واالسطمبات دون رسوم 

جمركٌة، وذلك الستخدامها لفترة مإقتة فً تصنٌع منتجاتها، 

. وإعادتها إلى الخارج

وٌكون اإلفراج واإلعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، 
على أن ٌتم تسجٌل مستندات الدخول وإعادة الشحن فً 

. سجالت تعد لهذا الؽرض بالهٌبة

الحوافــــــــز الخاصــــــــــة  : ثانٌاً 
 

الحوافز الجؽرافٌة والقطاعٌة 

( 33)يبدة 

تمنح المشروعات االستثمارٌة الجدٌدة التً تتوافر فٌها 
الشروط والحدود المبٌنة فً هذا القانون، الحافز االستثماري 

 91المقرر بقانون الضرٌبة علً الدخل الصادر بالقانون رقم 
 وتعدٌالته، وذلك خصماً من صافً االرباح 2005لسنة 

:  الخاضعة للضرٌبة، علً النحو التالً
 وٌشمل (أ)خصم من التكالٌؾ االستثمارٌة للقطاع % 40نسبة  :



المناطق الجؽرافٌة األكثر احتٌاجاً للتنمٌة وفقاً لتوزٌع أنشطة االستثمار - 
.  الصناعً

التعلٌم متوسط التكلفة الذى ٌقام فى المناطق الجؽرافٌة المحددة فى القطاع - 
والذى ٌصدر بتحدٌده قرار من ربٌس مجلس الوزراء بناًء علً عرض  (أ)

.  مشترك من وزٌر المالٌة والوزٌر المختص بشبون التعلٌم

المنطقة االقتصادٌة ذات الطبٌعة الخاصة بقناة السوٌس وفقاً لتوزٌع أنشطة - 
االستثمار، وذلك بقرار من ربٌس مجلس الوزراء، بناء علً عرض مشترك 

. من وزٌر المالٌة وربٌس هٌبة المنطقة االقتصادٌة

مشروعات انتاج وتوزٌع الكهرباء التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من ربٌس - 
مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزٌر المختص بشبون 

. الكهرباء ووزٌر المالٌة

. صناعة السٌارات والصناعات المؽذٌة لها - 

 وٌشمل باقً أنحاء الجمهورٌة وفقاً لتوزٌع  (ب)خصم للقطاع % 30نسبه
أنشطة االستثمار الصناعً ومشروعات التعلٌم متوسط التكلفة ومشروعات 
انتاج وتوزٌع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجؽرافٌة المحددة فى القطاع 

. (ب)

من رأس المال % 80وفً جمٌع األحوال ٌجب أال ٌجاوز الحافز االستثماري 
. المدفوع وفقاً ألحكام قانون الضرٌبة علً الدخل المشار إلٌه

 

انشطة االستثمار الصناعً 
 

( 34)يبدة 

من هذا القانون علً  (33)ٌكون التمتع بالحوافز الخاصة المشار إلٌها فً المادة 
المشروعات االستثمارٌة الجدٌدة التً تزاول أنشطة االستثمار الصناعً فً مجال أو 

: أكثر من المجاالت التالٌة

الصناعات الخشبٌة واألثاث  .

صناعات الطباعة والتؽلٌؾ   .

الصناعات الكٌماوٌة  .

صناعة المضادات الحٌوٌة  .

صناعة أدوٌة األورام  .

صناعة مستحضرات التجمٌل  .

صناعة الجلود  .



الصناعات الؽذابٌة والحاصالت الزراعٌة  .

الصناعات الهندسٌة  .

الصناعات المعدنٌة  .

صناعة المنسوجات  .

وٌصدر قرار من ربٌس مجلس الوزراء بناًء علً عرض مشترك من وزٌر المالٌة 
والوزٌر المختص بشبون الصناعة بتحدٌد توزٌع القطاعات الفرعٌة ألنشطة االستثمار 

المشار إلٌهما، وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا  (ب)والقطاع  (أ)الصناعً على القطاع 
وشروط وضوابط منح الحوافز  (ب)والمنطقة  (أ)القانون النطاق الجؽرافً للمنطقة 

الخاصة وٌدرج بها أنشطة االستثمار الصناعً الفرعٌة التً ٌتضمنها قرار ربٌس 
. مجلس الوزراء المشار إلٌه فور صدوره

 

 

 

 

أحكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة 

( 35)يبدة 

ٌشترط لتمتع المشروعات االستثمارٌة بالحوافز الخاصة 
 من هذا القانون، توافر (34، 33)المادتٌن المنصوص علٌها فً 

: الشروط التالٌة

  أن ٌتم تؤسٌس شركة أو منشآة جدٌدة إلقامة المشروع
. االستثماري

  ان تإسس الشركة أو المنشآه خالل مدة أقصاها ثالث
.  سنوات من تارٌخ العمل بالالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

  أن تمسك الشركة أو المنشؤة حسابات منتظمة، وإذا كانت
الشركة أو المنشؤة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن 

تستفٌد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن ٌكون لكل 
.  منطقة حسابات مستقلة



  اال ٌكون أي من المساهمٌن أو الشركاء أو اصحاب
المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فً إنشاء أو 
تؤسٌس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من 
األصول المادٌة لشركة أو منشؤة قابمة وقت العمل 

بؤحكام هذا القانون أو قام بتصفٌة تلك الشركة أو المنشؤة 
من هذه المادة بؽرض  (2)خالل المدة المبٌنة بالبند 

إنشاء مشروع استثماري جدٌد ٌتمتع بالحوافز الخاصة 
المشار إلٌها، وٌترتب علً مخالفة ذلك سقوط التمتع 
بالحافز المشار إلٌه والتزام الشركة أو المنشؤة بسداد 

. كافة المستحقات الضرٌبٌة
 

 

الحوافــــــز اإلضافٌــــــة : ثالثاً 
( 36)يبدة 

مع عدم اإلخالل بالحوافز والمزاٌا واإلعفاءات المنصوص 
علٌها فً هذا الفصل، ٌجوز بقرار من مجلس الوزراء منح 
حوافز إضافٌة للمشروعات المشار إلٌها وذلك على النحو 

:  األتً

 السماح بإنشاء منافذ جمركٌة خاصة لصادرات أو
. واردات المشروع االستثماري باالتفاق مع وزٌر المالٌة

 تحمل الدولة قٌمة توصٌل المرافق إلى األرض
المخصصة للمشروع االستثماري أو جزء منها التً 

. تحملها المشروع، للمستثمر وذلك بعد تشؽٌل المشروع

تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدرٌب الفنً للعاملٌن .



 رد نصؾ قٌمة األرض المخصصة للمشروعات الصناعٌة
فً حالة بدء اإلنتاج خالل عامٌن من تارٌخ تسلٌم 

.  األرض

 تخصٌص أراض بالمجان لبعض الصناعات
. اإلستراتٌجٌة

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز 
االضافٌة المقررة  

. فى هذه المادة
شهادة تمتع بالحافز  

( 37)يبدة 

ٌختص الربٌس التنفٌذي أو من ٌفوضه بإصدار الشهادة 
، 31، 30)الالزمة للتمتع بالحوافز المنصوص علٌها فى المواد 

 من هذا الفصل للشركات والمنشآت (36، 35، 34، 33، 32
. الخاضعة ألحكام هذا القانون

وتعتبر هذه الشهادة نهابٌة ونافذة بذاتها دون حاجة إلى 
موافقة جهات أخرى، وٌتعٌن على جمٌع الجهات العمل 

. بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بٌانات
انببة انثبنث 

نظـــــــى االضتثًـــــبر 

انفصم األول  

نظبو االضتثًبر انذاخهي 

مكـــاتب االعتمـــــاد - 1

( 38)يبدة 

ٌجوز لطالب االستثمار أو من ٌنوب عنه، أن ٌعهد بفحص 
المستندات الخاصة بالحصول علً الموافقات والتصارٌح 



والتراخٌص الالزمة إلنشاء وتشؽٌل المشروع االستثماري 
والتوسع فٌه، لتحدٌد مدى استٌفابه لالشتراطات الفنٌة 

والمالٌة الالزمة وؼٌرها من اإلجراءات المنصوص علٌها فً 
أحكام هذا القانون والقوانٌن المنظمة لمنح الموافقات 

والتصارٌح والتراخٌص، إلى مكاتب االعتماد المرخص لها 
. بذلك من الجهات المختصة

وتلتزم هذه المكاتب قبل الترخٌص لها بتقدٌم وثٌقة تؤمٌن 
. للجهة المختصة تجدد سنوٌاً 

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وإجراءات 
الترخٌص ونظام عمل مكاتب االعتماد، والرسوم المستحقة 

علٌها، بما الٌجاوز عشرة أالؾ جنٌه تزاد سنوٌاً  
، وتحدٌد أتعابها، وتلتزم الجهات المختصه بإعداد %5بنسبة 

.  سجل لقٌد هذه المكاتب لدٌها
 

المسبولٌة المهنٌة لمكاتب االعتماد  

( 39)يبدة 

:-   بالقواعد اآلتٌةعملهاتلتزم مكاتب االعتماد فً ممارسة 

. أحكام القوانٌن والقرارات ذات الصلة- 

. بذل العناٌة الواجبة فً الفحص واالستٌفاء واالعتماد- 

. تجنب تعارض المصالح- 

الحفاظ على سرٌة وخصوصٌة المعلومات الخاصة بطالبً - 
. االعتماد

 

 



 

شهادة االعتمــاد  

( 40)يبدة 

تصدر مكاتب االعتماد للمستثمر شهادة اعتماد تتضمن 
استٌفاء المشروع االستثماري لشروطه طبقاً للقوانٌن 

واللوابح المنظمة إلصدار الموافقات والتصارٌح والتراخٌص، 
على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطرٌقة 

.  التً تحددها الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها 
بالنافذة االستثمارٌة، وال ٌحول ذلك دون إبداء الجهة 

المختصة أو ممثلها اعتراضاً مسبباً على الشهادة المشار 
إلٌها، فً موعد ؼاٌته عشرة اٌام أٌام عمل من تارٌخ 

تقدٌمها، وفً حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك 
قبوال لطلب المستثمر ٌصدر به موافقة من الربٌس التنفٌذي 

 من 47للهٌبة وذلك على النحو المنصوص علٌه فً المادة 
.  هذا القانون

وتعتبر هذه الشهادة ورقة رسمٌة فً تطبٌق أحكام قانون 
العقوبات، وٌترتب على إصدارها على خالؾ الحقٌقة أو 

من هذا  (39)بالمخالفة للقواعد المنصوص علٌها فى المادة 
القانون، استحقاق قٌمة التؤمٌن وصرفها للمستفٌدٌن منها، 

وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القٌد لدي الجهة 
المختصة، دون اإلخالل بؤحكام المسبولٌة المدنٌة أو الجنابٌة 

. المترتبة علً ذلك بحسب األحوال

 

 



النافــــذة االستثمـــارٌة  - 2

( 41)يــبدة 

النافذة )تنشؤ بالهٌبة وفروعها، وحدة إدارٌة تسمً 
، تختص بتلقً طلبات المستثمرٌن وعرضها علً (االستثمارٌة

الجهات صاحبة الوالٌة بشؤن التصرؾ فً العقارات، والجهات 
المختصة بإصدار الموافقات والتصارٌح والتراخٌص بؤنواعها 

الالزمة إلنشاء وإدارة وتشؽٌل المشروعات االستثمارٌة 
الخاضعة ألحكامه، للبت فٌها طبقاً للقوانٌن واللوابح المنظمة 

للشروط الموضوعٌة إلصدارها، خالل المواعٌد المنصوص 
.  علٌها فى هذا القانون

وٌجوز للهٌبة فً سبٌل تحقٌق سرعة تقدٌم خدمات النافذة 
االستثمارٌة، إنابة أٌاً من الجهات المختصة فً إتمام إجراءات 

تخصٌص العقارات المتاحة لالستثمار وفقاً لألحكام الخاصة 
.  بتخصٌص العقارات المنصوص علٌها فً هذا القانون

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة قواعد ونظام العمل بهذه النافذة، 
.  وحدود اإلنابة المشار إلٌها

 

ممثلو الجهات المختصة  

( 42)يبدة 

ٌختص ممثلو الجهات المختصة بتلقً طلبات المستثمرٌن 
للحصول علً الموافقات والتصارٌح والتراخٌص بحسب 

القوانٌن المنظمة لها، وتخصٌص العقارات، وتراخٌص البناء 
والحماٌة المدنٌة والبٌبة وخدمات السجل التجاري والشهر 

العقاري وؼٌرها من الجهات التً تقوم علً خدمة المستثمر، 
وٌكون خاضعاً إلشراؾ الهٌبة خالل فترة تواجده بالنافذة 



االستثمارٌة وٌلتزم بالقواعد والضوابط التً ٌضعها مجلس 
إدارة الهٌبة لتنظٌم عمل النافذه والخدمات التً تقدمها 

.  للمستثمر

وٌحدد مجلس إدارة الهٌبة الجهات الحكومٌة وشركات 
المرافق العامة التً تتكون منها النافذة االستثمارٌة، وٌقوم 

الربٌس التنفٌذي للهٌبة بالتنسٌق مع تلك الجهات لتحدٌد العدد 
الالزم من العاملٌن بصفة أصلٌة واحتٌاطٌة لتمثٌلها فً 

. النافذة

كما تحدد الالبحة التنفٌذٌة ضوابط اختٌار هإالء العاملٌن 
.  وطرٌقة إلحاقهم بالنافذة

 
دلٌل إجراءات االستثمـــــار  

(  43)يبدة 

تصدر الهٌبة خالل تسعٌن ٌوماً من تارٌخ العمل بهذا القانون، 
بعد التنسٌق مع الجهات المختصة، دلٌالً ٌتضمن الشروط 

واإلجراءات والمواعٌد المقررة لتخصٌص العقارات وإصدار 
الموافقات والتصارٌح والتراخٌص المتعلقة باألنشطة 

االستثمارٌة الخاضعة ألحكام هذا القانون، وٌتاح هذا الدلٌل 
. من خالل الموقع االلكترونً للهٌبة ومطبوعاتها المختلفة

وتلتزم الهٌبة بمراجعة وتحدٌث هذا الدلٌل بشكل دوري، وكلما 
دعت الحاجة لذلك، فً ضوء التعدٌالت التً تطرأ على 

. التشرٌعات السارٌة فً الدولة

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهٌبة خالل ستٌن ٌوماً 
على األكثر من تارٌخ العمل بهذا القانون بكافة البٌانات 

. والمستندات والنماذج الالزمة إلعداد هذا الدلٌل



وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون الضوابط الالزمة فى هذا 
.  الشؤن

 
طلب الحصول على الموافقات أوالتصارٌح أوالتراخٌص 

( 44)يبدة 

ٌقدم المستثمر إلى النافذة االستثمارٌة طلب الحصول على 
الموافقات أو التصارٌــــــح أو التراخٌص أو تخصٌص 

العقارات بحسب نوع كل مشروع على النماذج المعدة لذلك 
مرفقاً به البٌانات والمستندات الالزمة على النحو الذي تحدده 

.  الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

وٌجوز للمستثمر أن ٌقوم باستٌفاء االشتراطات الفنٌة عن 
طرٌق مكاتب االعتمـــــاد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات 

. المختصة أو من خالل ممثلٌهم بالنافذه االستثمارٌة
 

أداء رسوم ومقابل خدمات االستثمار 
( 45)يبدة 

ٌإدي المستثمر للهٌبة كافة الرسوم وؼٌرها من المبالػ التً 
تفرضها التشرٌعات، لحساب الجهات التً تقدم خدمات 

. االستثمار

وتستحق الهٌبة مقابالً لما تإدٌه للمستثمرٌن من خدمات 
فعلٌة، وٌصدر مجلس إدارة الهٌبة قراراً بتحدٌد فبات هذا 
. المقابل والقواعد والشروط واإلجراءات المنظمة لتحصٌله

فحص طلبات االستثمار  
( 46)يبدة 



مع عدم اإلخالل بالمدد المقررة للبت فً الطلب المرفق به 

شهادة من أحد مكاتب االعتماد، تتولى الجهات المختصة 

فحص طلبات االستثمار التً تقدم إلٌها من خالل النافذه 

االستثمارٌة، والتؤكد من مدى توافر الشروط الالزمة لقبولها 

على النحو المبٌن فى القانون، وٌجب البت فٌها خالل مدة ال 

تجاوز ستٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌم الطلب مستوفٌا لكافة 

مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر 

ذلك قبوال لطلب المستثمر ٌصدر به موافقة من الربٌس 

التنفٌذي للهٌبة وذلك على النحو المنصوص علٌه فً المادة 

.   من هذا القانون 47

وفى جمٌع األحوال، ٌجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر 

فً طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل 

بعلم الوصول، خالل سبعة أٌام من تارٌخ انقضاء المدة 

. المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة

ولذوي الشؤن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص 

. من هذا القانون (105)علٌها فى المادة 

 



الموافقات  
( 47)يبدة 

تتولً الهٌبة إصدار المواؾ المنصوص علٌها  فى المادتٌن 

على النموذجٌن المعدٌن لهذا الؽرض، وذلك على  (46 ، 40)

 . النحو الذى تحدده الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

 
مشروعات الموافقة الواحدة 

( 48)يبدة 

ٌجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التً تإسس 

إلقامة مشروعات إستراتٌجٌة أو قومٌة تساهم فً تحقٌق 

التنمٌة أو مشروعات المشاركة بٌن القطاع الخاص والدولة 

أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام فً أنشطة المرافق 

العامة والبنٌة التحتٌة أو الطاقة الجدٌدة والمتجددة أو الطرق 

والمواصالت أو الموانىء، موافقة واحدة على إقامة وتشؽٌل 

وإدارة المشروع بما فً ذلك تراخٌص البناء، وتخصٌص 

العقارات الالزمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون 

. حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر



وٌجوز أن تتضمن هذه الموافقة سرٌان أي من الحوافز 

الواردة بهذا القانون على المشروع، وتحدد الالبحة التنفٌذٌة 

.  لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة

 

 

ذات الموافقات المسبقة  األراضً

( 49)يبدة 

ٌجوز للهٌبة استخراج الموافقات أو التراخٌص الالزمة إلقامة 
النشاط على قطع األراضً المخصصة لالستثمار قبل 

تخصٌصها للمستثمرٌن، وفً هذه الحالة ٌتم تحصٌل قٌمة 
الرسوم وؼٌرها من األعباء المالٌة المستحقة نظٌر هذه 

الموافقات أو التراخٌص من المستثمر عند إتمام إجراءات 
تخصٌص األرض، وٌتعٌن على كافة الجهات اإللتزام بتٌسٌر 
إجراءات منح تلك الموافقات أو التراخٌص وفقاً لالجراءات 

. والمواعٌد التى تحددها الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون
 

 

 

االلتزام بالجدول الزمنً لتنفٌذ المشروع 

( 50)يبدة 

على المستثمر االلتزام بالجدول الزمنً المقدم منه لتنفٌذ 
المشروع االستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما 

. أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر



وال ٌجوز له إدخال تعدٌالت على المشروع االستثماري بتعدٌل 
ؼرضه أو توسعته أو زٌادة حجمه أو ؼٌر ذلك من تعدٌالت إال 
بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علً ذلك سواء مباشرة أو 

. من خالل ممثلها بالنافذة االستثمارٌة
 

التزام العاملٌن بتنفٌذ أحكام هذا القانون  

( 51)يبدة 

ٌلتزم العاملون القابمون على تنفٌذ أحكام هذا القانون، فً 
جمٌع الجهات المختصه ذات الصلة، بمراعاة األهداؾ 

والمبادئ واإلجراءات والمواعٌد الواردة به  
.  والبحته التنفٌذٌة

وٌكون تٌسٌر اإلجراءات على المستثمرٌن، وسرعة إنجاز 
مصالحهم المشروعة،  

من المإشرات األساسٌة لقٌاس أداء هإالء العاملٌن وأحد 
.  سبل تحدٌد مسبولٌتهم الوظٌفٌة
 

االجراءات األٌسر للمستثمر 

( 52)يبدة 

تكون اإلجراءات والمدد المنصوص علٌها فى هذا القانون 
واجبة التطبٌق عند الحصول على خدمات االستثمار، دون أن 

ٌخل ذلك بتطبٌق أٌة قوانٌن أو إجراءات تتٌح للمستثمر 
الحصول على الموافقات والتصارٌح والتراخٌص بإجراءات 
أٌسر أو خالل مدد زمنٌة أقل من المنصوص علٌها فى هذا 

.  القانون
 



 

تخصٌص العقارات - 3

الحصول على العقارات الالزمة لالستثمار  

( 53)يبدة 

للمستثمر الحق فً الحصول على العقارات الالزمة لمباشرة 
نشاطه أو التوسع فٌه أٌاً كانت جنسٌة الشركاء أو المساهمٌن 

أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فً رأس 
المال، وذلك وفقاً ألحكام التصرؾ فً العقارات المنصوص 

علٌها فً هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة فى المناطق 
.   التى تنظمها قوانٌن خاصة

 

الخرابط التفصٌلٌة وقاعدة البٌانات  

( 54)يبدة 

تلتزم الجهات اإلدارٌة صاحبة الوالٌة بعد التنسٌق مع كافة 
الجهات المختصة والمركز الوطنً لتخطٌط استخدامات 
أراضى الدولة خالل تسعٌن ٌوماً من تارٌخ العمل بهذا 

القانون، بموافاة الهٌبة بخرابط تفصٌلٌة محدداً علٌها كافة 
العقارات الخاضعة لوالٌتها والمتاحة لالستثمار، باإلضافة إلى 

قاعدة بٌانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة واالرتفاعات 
المقررة والسعر التقدٌري واألنشطة االستثمارٌة المالبمة 
لطبٌعتها وأسلوب التصرؾ فٌها، كما تلتزم هذه الجهات 

بتحدٌث تلك البٌانات بشكل دوري كل ستة أشهر أو كلما طلبت 
. الهٌبة ذلك

وٌجوز بقرار من ربٌس الجمهورٌة بعد موافقة مجلس 
الوزراء نقل الملكٌة أو الوالٌة أو اإلشراؾ على بعض 



العقارات، من الجهات اإلدارٌة صاحبة الوالٌة إلى الهٌبة متى 
استلزم تنفٌذ الخطة االستثمارٌة ذلك، علً أن تتولً الهٌبة 

. التصرؾ فٌها وفقاً ألحكام هذا القانون
 

أحكام التصرؾ فً العقارات  

( 55)يبدة 

ٌكون التصرؾ للمستثمرٌن فً العقارات المملوكة ملكٌة 
خاصة للدولة أو ؼٌرها من األشخاص االعتبارٌة العامة 

بؽرض االستثمار طبقا لألحكام والضوابط واإلجراءات 
المنصوص علٌها فً هذا الفصل، وبمراعاة الخطة 

االستثمارٌة للدولة وحجم المشروع االستثماري وطبٌعة 
. نشاطه وقٌمة األموال المستثمرة فٌه

وال تسرى على التصرؾ فً العقارات المشار إلٌها أحكام 
 89قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم 

، إال فٌما لم ٌرد فً شؤنه نص خاص فً هذا 1998لسنة 
. القانون وبما ال ٌتعارض مع أحكامه

 

صور التصرؾ فً العقارات  

( 56)يبدة 

ٌجوز التصرؾ فً العقارات الالزمة للمشروعات االستثمارٌة 
البٌع، اإلٌجار، اإلٌجار المنتهً بالتملك، : بإحدى الصور اآلتٌة

الترخٌص باالنتفاع، المشاركة باألرض فً المشروع 
االستثماري فً األحوال التً ٌصدر بها قرار من مجلس 

.  الوزراء



وٌكون ذلك إما بناًء على طلب المستثمر، أو دعوة أو اعالن 
.  من الهٌبة وفقاً ألحكام هذا القانون

 

التخصٌص بؽرض إقامة مشروع استثماري محدد  

( 57)يبدة 

فً األحوال التً ٌطلب فٌها المستثمر توفٌر عقارات من أمالك 
الدولة الخاصة إلقامة مشروع استثماري، ٌتعٌن أن ٌبٌن فً 

الطلب الؽرض والمساحة والمكان الذي ٌرؼب فً إقامة 
. المشروع علٌه

وتتولى الهٌبة عرض العقارات المتوفرة لدٌها أو لدى الجهات 
اإلدارٌة صاحبة الوالٌة التً تالءم النشاط االستثماري لطالب 

االستثمار وبٌان طبٌعة العقار، واالشتراطات المتعلقة بها، 
وبٌان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرؾ فٌها، 

. ومقابل ذلك، وؼٌرها من االشتراطات والبٌانات الالزمة
أحكام التصرؾ بالمجان  

( 58)يبدة 

ٌجوز ألؼراض التنمٌة دون ؼٌرها وفً المناطق التً ٌصدر 
بتحدٌدها قرار من ربٌس الجمهورٌة بعد موافقة مجلس 

الوزراء، التصرؾ بدون مقابل فً العقارات المملوكة للدولة 
ملكٌة خاصة للمستثمرٌن الذٌن تتوافر فٌهم الشروط الفنٌة 

والمالٌة التً ٌتم تحدٌدها بقرار من مجلس الوزراء، وٌسري 
( 57)ذلك علً أي من صور التصرؾ المشار إلٌها فً المادة 

. من هذا القانون

وفً جمٌع أحوال التصرؾ فً العقارات بدون مقابل، ٌجب 
على المستثمر تقدٌم ضمان نقدي أو ما ٌقوم مقامه إلى جهة 



من قٌمة التكالٌؾ االستثمارٌة % 5التصرؾ بما ال ٌزٌد عن 
للمشروع، وذلك وفقاً للمعاٌٌر والضوابط التً تحددها الالبحة 
التنفٌذٌة لهذا القانون، على أن ٌسترد ذلك الضمان بعد مرور 

خمس سنوات على بدء اإلنتاج الفعلً للمشروعات ذات 
الطبٌعة اإلنتاجٌة، أو بدء مزاولة النشاط لؽٌر ذلك، شرٌطة 

. التزام المستثمر بشروط التصرؾ
 

الترخٌص بنظام االنتفاع أو التؤجٌر  

( 59)يبدة 

فً الحاالت التً ٌكون فٌها التصرؾ فً العقارات بنظام 
الترخٌص باالنتفاع بمقابل، ٌكون الترخٌص لمدة ال تزٌد على 
خمسٌن عاماً قابلة للتجدٌد، بالشروط المتفق علٌها طالما كان 
المشروع مستمراً فً نشاطه، ودون أن ٌخل ذلك بحق الجهة 

. صاحبة الوالٌة فً تعدٌل قٌمة مقابل االنتفاع عند التجدٌد 

وٌكون الترخٌص للمستثمرٌن الذٌن تتوفر فٌهم الشروط 
الفنٌة  

والمالٌة التً تحددها الهٌبة بالتنسٌق مع الجهة اإلدارٌة 
.  صاحبة الوالٌة

.  وتسري ذات األحكام السابقة على التؤجٌر
 

أحكام التصرؾ بالبٌع أو اإلٌجار المنتهً بالتملك  

( 60)يبدة 

فً الحاالت التً ٌكون التصرؾ فً العقارات بالبٌع، ٌجوز 
لكل مستثمر ألؼراض إقامة المشروعات االستثمارٌة أو 

توسٌعها أن ٌقدم طلبا بالتعاقد علٌها، بشرط أن تتوفر فٌه 



الشروط الفنٌة والمالٌة التً تحددها الهٌبة بالتنسٌق مع 
. الجهة اإلدارٌة صاحبة الوالٌة

وال تنتقل ملكٌة العقارات إلى المستثمر فً هذه الحاالت إال بعد 
سداد كامل الثمن وبدء اإلنتاج الفعلً للمشروعات ذات 

الطبٌعة اإلنتاجٌة أو االنتهاء من تنفٌذ المشروعات العقارٌة 
أو السٌاحٌة، أو بدء مزاولة النشاط لؽٌر ذلك، وٌجب أن 

. ٌتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك

وٌجوز للهٌبة بناء على طلب المستثمر وبعد موافقة الجهة 
اإلدارٌة صاحبة الوالٌة، االتفاق على تؤجٌل سداد كامل الثمن 

أو بعضه أو ؼٌر ذلك من التٌسٌرات إلى ما بعد التشؽٌل 
الفعلً للمشروع، وٌحدد العقد ما ٌلزم لذلك من ضمانات 

. وإجراءات 

وتسري ذات األحكام السابقة علً نظام اإلٌجار المنتهً 
. بالتملك

 

أحـــوال التزاحـــم  

( 61)يبدة 

عند تزاحم طلبات المستثمرٌن بالتعامل على العقارات الالزمة 
إلقامة مشروعات استثمارٌة سواء بنظام البٌع أو التؤجٌر أو 

التؤجٌر المنتهى بالتملك أو الترخٌص باالنتفاع، تكون 
المفاضلة بٌن من استوفً الشروط الفنٌة والمالٌة الالزمة 
لالستثمار بنظام النقاط وفقاً السس مفاضلة من بٌنها قٌمة 

العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنٌة أو المالٌة 
األخري أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط 

  .



وتبٌن الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط 
. وإجراءات تلك المفاضلة واألسس التً تتم بناًء علٌها

 

اشتراك الجهات اإلدارٌة صاحبة الوالٌة بالعقار كحصة عٌنٌة  

( 62)يبدة 

ٌجوز للجهات اإلدارٌة صاحبة الوالٌة على العقارات أن 
. تشترك فً المشروعات االستثمارٌة بتلك العقارات

وتبٌن الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكٌفٌة 
. اشتراك تلك الجهات بالعقارات فً المشروع االستثماري

 
الجهات المختصة بالتقدٌر 

( 63)يبدة 

فً تطبٌق أحكام هذا الفصل، ٌكون تقدٌر ثمن البٌع أو القٌمة 
: اإلٌجارٌة أو مقابل االنتفاع عن طرٌق أي من الجهات اآلتٌة

الهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة،  
اللجنة العلٌا لتثمٌن أراضً الدولة، هٌبة المجتمعات العمرانٌة 

الجدٌدة، الهٌبة  
العامة للتنمٌة السٌاحٌة، الهٌبة العامة للتنمٌة الصناعٌة، 

. وذلك وفقاً لطبٌعة النشاط المستهدؾ إقامته

: وٌراعى عند التقدٌر كافة المعاٌٌر والضوابط اآلتٌة

 أثمان العقارات المجاورة .

 ،تكالٌؾ إعداد العقار وتهٌبته والبنٌة األساسٌة الالزمة
. ومدى توافر الخدمات الربٌسٌة له



 طبٌعة النشاط المستهدؾ إقامته علً العقار ومدي حاجة
المنطقة الكابن بها العقار للنشاط للمساهمة فى تحقٌق 

. التنمٌة

 العناصر الفنٌة األخرى التً تراها الجهة المختصة
. ضرورٌة إلجراء التقدٌر

معاٌٌر التقدٌر العقاري المعتمدة .

وتلتزم جهة التقدٌر بضم ممثلٌن من ذوي الخبرة فى عضوٌة 
لجان التقدٌر، وإنهاء عملٌة التقدٌر خالل مدة ال تجاوز ثالثٌن 

. ٌوماً من تارٌخ تقدٌم طلب التقدٌر إلٌها

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون اإلجراءات الالزمة 
لمباشرة عملٌة التقدٌر ومدة صالحٌته واالتعاب التى ٌتم 

سدادها لجهة التسعٌر من الجهة صاحبة الوالٌة عند إتمام 
. التخصٌص

لجــــان البــــت  

( 64)يبدة 

تشكل بقرار من الربٌس التنفٌذي للهٌبة لجنة أو أكثر تضم 
عناصر فنٌة ومالٌة وقانونٌة تتناسب وظابفهم وخبراتهم مع 
أهمٌة وطبٌعة موضوع التعاقد، للبت فً طلبات التصرؾ فً 
العقارات للمستثمرٌن فً األحوال المختلفة وفقا ألحكام هذا 

الفصل خالل مدة ال تجاوز ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ ورود الرأي 
الفنً فً طلب المستثمر من جهة الوالٌة، وتعتمد قراراتها 

. منه، وتخطر الهٌبة مقدم الطلب بهذا القرار

وتبٌن الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون إجراءات عمل اللجان 
المشار إلٌها، وكٌفٌة اإلخطار وطرق سداد الثمن أو القٌمة 



اإلٌجارٌة أو مقابل االنتفاع بحسب األحوال، وأٌلولة 
المستحقات للجهات المختصة كاملة، كما تحدد الالبحة 

التنفٌذٌة إجراءات إعداد وتحرٌر العقود فً كل حالة وفق 
نماذج العقود المعتمدة من مجلس إدارة الهٌبة بعد مراجعتها 

. من مجلس الدولة
 

التزام المشروع بالؽرض من التصرؾ فً العقار  

( 65)يبدة 

فً جمٌع األحوال التً ٌتم فٌها التصرؾ فً العقارات 
المملوكة ملكٌة خاصة للدولة أو لألشخاص االعتبارٌة العامة، 

ٌتعٌن على المشروع االستثماري االلتزام بالؽرض الذي تم 
التصرؾ فً العقار على أساسه، وال ٌجوز تؽٌٌر هذا الؽرض 

إال بعد الموافقة الكتابٌة من الجهة اإلدارٌة صاحبة الوالٌة، 
فً األحوال التً تسمح فٌها  طبٌعة العقار وموقعه بهذا 

ٌّن الالبحة التنفٌذٌة معاٌٌر  التؽٌٌر وبشرط سداد المبالػ التً تب
. تحدٌد قٌمتها

وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تؽٌٌر الؽرض خالل ثالثٌن 
. ٌوماً من تارٌخ تقدٌمه إلٌها وإال أعتبر عدم الرد رفضاً للطلب

وٌحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص 
(  105)علٌها بالمادة 

. من هذا القانون

 

 

 
 



متابعة تنفٌذ البرنامج الزمنً 

( 66)يبدة 

ٌلتزم موظفو الجهات صاحبة الوالٌة، بالتنسٌق مع الهٌبة، 
بمتابعة مراحل تنفٌذ البرنامج الزمنً إلقامة منشآت المشروع 
االستثماري، وتقدٌم تقارٌر دورٌة للربٌس التنفٌذي للهٌبة بما 

تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات، وٌلتزم المستثمر 
. بتمكٌن الموظفٌن المختصٌن من أداء تلك المهمة

 

حاالت فسخ التعاقد  

( 67)يبدة 

ٌكون للجهة اإلدارٌة صاحبة الوالٌة، بناء على ما ٌقدم إلٌها من 
، بعد موافقة (66)تقارٌر المتابعة المنصوص علٌها فً المادة 

البٌع أو اإلٌجار أو اإلٌجار المنتهً بالتملك الهٌبة، فسخ عقد 
 وسحب العقارات فً أي من األحوال أو الترخٌص باالنتفاع

:- اآلتٌة

 االمتناع عن استالم العقار مدة تسعٌن ٌوماً من تارٌخ
. إخطاره باالستالم

 عدم البدء فً تنفٌذ المشروع خالل تسعٌن ٌوماً من تارٌخ
استالمه للعقار خالٌاً من الموانع والعوابق بؽٌر عذر مقبول 

. واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة

مخالفة شروط سداد المستحقات المالٌة   .

 تؽٌٌر ؼرض استخدام العقار الذي خصص له، أو القٌام
برهنه أو ترتٌب أي حق عٌنً علٌه بؽٌر الموافقة الكتابٌة 

. المسبقة وقبل انتقال الملكٌة إلٌه وفقاً ألحكام هذا القانون



 مخالفة شروط العقد أو الترخٌص باالنتفاع مخالفة جوهرٌة
، فً أٌه مرحلة من مراحل المشروع، ولم ٌقم بإزالة 

.  أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك
وتحدد الالبحة التنفٌذٌة المخالفات الجوهرٌة المشار إلٌها 

وإجراءات استرداد العقارات فً حالة ثبوت امتناع أو تقاعس 
المستثمر عن إتمام تنفٌذ المشروع وٌجوز فً هذه الحالة 

.  إعادة التصرؾ فً العقار
 

 انفصم انثبني

  انًنبطق انحرة في نظبو االضتثًبر

إنشاء المناطق الحرة وإدارتها  

( 68)يبدة 

.  ٌكون إنشاء المنطقة الحرة التً تشمل مدٌنة بؤكملها بقانون

ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص وبعد 
موافقة مجلس إدارة الهٌبة، إنشاء مناطق حرة عامة إلقامة 

المشروعات التى ٌرخص بها، أٌاً كان شكلها القانونً، تهدؾ 
باالساس إلى التصدٌر خارج البالد، وٌجب أن ٌتضمن القرار 

.  الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بٌاناً بموقعها وحدودها

وٌتولً إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة ٌصدر 
بتشكٌله وتعٌٌن ربٌسه،  

قرار من الربٌس التنفٌذي للهٌبة، وٌختص مجلس إدارة 
المنطقة الحرة العامة  

:  على األخص باألتً

 ،اقتراح اللوابح والنظم الالزمة إلدارة المنطقة الحرة
.  واعتمادها من مجلس إدارة الهٌبة



 ًتنفٌذ أحكام هذا القانون والبحته التنفٌذٌة والقرارات الت
.  تصدرها الهٌبة

 

حظر بعض األنشطة  

( 69)يبدة 

 2010 لسنة 133مع عدم االخالل بؤحكام القانون رقم 
بالترخٌص لمشروعات تكرٌر البترول بالعمل بنظام المناطق 
الحرة، ال ٌجوز الترخٌص بإقامة مشروعات بنظام المناطق 

الحرة فً مجال تصنٌع البترول، وصناعات األسمدة، والحدٌد 
والصلب، وتصنٌع وتسٌٌل ونقل الؽاز الطبٌعً والصناعات 

كثٌفة استخدام الطاقة التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من المجلس 
األعلى للطاقة ، وصناعات الخمور والمواد الكحولٌة، 

وصناعات األسلحة والذخابر والمتفجرات وؼٌرها مما ٌرتبط 
.  باألمن القومً

 

 

إحكام الرقابة الجمركٌة والضرٌبٌة 

( 70)يبدة 

مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الجمركٌة والضرٌبٌة المقررة لمشروعات المناطق الحرة، 
تخضع كافة المشروعات التً تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركٌة والضرٌبٌة 

وفقاً للقواعد التً ٌصدر بها قرار من مجلس إدارة الهٌبة بالتنسٌق مع مصلحتً الجمارك 
والضرابب المصرٌة، وٌكون للربٌس التنفٌذى للهٌبة، فى حالة ثبوت واقعة تهرب ضرٌبى 

.  أو جمركً، بموجب حكم قضابً، إٌقاؾ أو الؽاء الترخٌص

 

 

 

 



استكمال وتطوٌر البنٌة األساسٌة للمناطق الحرة العامة  

( 71)يبدة 

ٌجوز للربٌس التنفٌذي عند الضرورة الموافقة على استكمال أو تطوٌر مقومات البنٌة 
األساسٌة للمناطق الحرة العامة ؼٌر المملوكة للهٌبة، على أن تإول لها قٌمة ما أنفقته 

خصما من مقابل االنتفاع الذي ٌتم تحصٌله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح 
. الجهة مالكة األرض

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون ضوابط االستكمال أو التطوٌر المشار إلٌهما،  
. وأسس تحدٌد قٌمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده

 

اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة  

(  72)يبدة 

 95أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم بمراعاه 
، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفً 1992لسنة 

، والقانون رقم 2003 لسنة 88والنقد الصادر بالقانون رقم 
 بتنظٌم الرقابة على األسواق واإلدوات 2009 لسنة 10

ٌختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة المالٌة ؼٌر المصرفٌة، 

النهابٌة على إقامة المشروعات داخل المنطقة، وٌختص ربٌس مجلس إدارة المنطقة 
. بالترخٌص لها بمزاولة نشاطها

وٌجب أن ٌتضمن الترخٌص بٌاناً باألؼراض التً منح من أجلها ومدة سرٌانه ومقدار 
من التكالٌؾ االستثمارٌة % 2ونوع الضمان المالً الذي ٌإدٌه المرخص له بما ال ٌجاوز 

وفقاً للنسب التً تحددها الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون، وال ٌجوز النزول عن الترخٌص 
كلٌاً أو جزبٌاً، إال بموافقة مجلس إدارة المنطقة ، وٌكون رفض منح الترخٌص أو عدم 
الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشؤن أن ٌتظلم من هذا القرار أمام 

.  من هذا القانون(105)اللجنة المنصوص علٌها فً المادة 

وال ٌتمتع المشروع المرخص له باإلعفاءات أو المزاٌا المنصوص علٌها فً هذا القانون 
إال فً حدود األؼراض المبٌنة فً الترخٌص، وٌكتفً بهذا الترخٌص عند التعامل مع 

أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتٌسٌرات والمزاٌا للمشروع، دون حاجة 
للقٌد بالسجل الصناعً، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخٌص ألؼراض 

.  الحصر

 

 

 



تخصٌص العقارات فً المناطق الحرة العامة  

( 73)يبدة 

ٌكون تخصٌص العقارات الالزمة إلقامة المشروعات للعمل 
بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخٌص باالنتفاع وفقاً 
.   للقواعد واألحكام التً تحددها الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

وعلى المستثمر التقدم إلدارة المنطقة خالل ثالثٌن ٌوماً من 
تارٌخ إبالؼه بالموافقة على إقامة مشروعه الستالم األرض 

لتنفٌذ المشروع والتوقٌع على عقد االنتفاع وسداد القٌمة 
.  المقررة

وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم ٌقم المستثمر باتخاذ 
إجراءات جدٌة فً تنفٌذ المشروع خالل تسعٌن ٌوماً من 

تارٌخ إخطاره باستالم األرض وفقاً للشروط المتفق علٌها فً 
عقد االنتفاع، وٌجوز مد هذه الفترة لمدة أخري فً ضوء 

المبررات التً ٌقدمها المستثمر أو من ٌمثله وٌقدرها مجلس 
. إدارة المنطقة الحرة

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون الضوابط واإلجراءات 
. الالزمة لتنفٌذ هذه األحكام

 

التزامات المستثمر فً حالتً إلؽاء وسقوط الموافقة 

( 74)يبدة 

ٌلتزم المستثمر بتسلٌم األرض المخصصة له إلى إدارة 
المنطقة عند إلؽاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له 

خالٌة، وفً حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع 
ٌلتزم بإخالبها على نفقته الخاصة خالل المدة التً ٌحددها 



مجلس إدارة المنطقة وبما ال ٌجاوز ستة أشهر من تارٌخ 
. إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول

فإذا لم ٌقم باإلخالء خالل هذه المدة، ٌصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد األرض 

فً - بالطرٌق اإلداري بما علٌها من مبان وإنشاءات، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك 

بجردها وحصرها وتسلٌمها إلدارة الجمارك لالحتفاظ - حالة وجود موجودات بالموقع 

بها مإقتاً أو بٌعها وفقاً ألحكام قانون الجمارك بشؤن المهمل أو المتروك وإٌداع ثمنها 

فً حساب لدي الهٌبة لصالح المستثمر، بعد خصم مستحقات الهٌبة ثم الدٌون 

.  الحكومٌة، وذلك على النحو الذي تحدده الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

وتعتبر مستحقات الهٌبة فً تطبٌق أحكام هذه المادة من 
. الدٌون الممتازة

 

إنشاء فروع للشركات األجنبٌة  

( 75)يبدة 

للهٌبة وفقاً للقواعد التً ٌضعها مجلس إدارتها، أن ترخص 
للشركات األجنبٌة بإنشاء مكاتب تمثٌل وفروع لها فً المناطق 
الحرة، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التً 

. ترخص الهٌبة بإنشابها فً تلك المناطق
 

اإلعفاء من قواعد االستٌراد والتصدٌر وحركة الدخول والخروج 

( 76)يبدة 

مع مراعاة األحكام التً تقررها القوانٌن واللوابح بشؤن منع 
تداول بعض البضابع أو المواد، ال تخضع البضابع التً 
تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البالد أو 

تستوردها لمزاولة نشاطها، للقواعد الخاصة باالستٌراد 
والتصدٌر وال لإلجراءات الجمركٌة الخاصة بالصادرات 

. والواردات، كما ال تخضع للضرابب الجمركٌة



وٌكون حظر استٌراد  بعض مستلزمات االنتاج من داخل البالد 
للمشروعات االنتاجٌة، وفقاً للقواعد التى ٌصدر بها قرار من 
.  الوزٌر المختص بشبون التجارة باإلتفاق مع وزٌر االستثمار

وعدا سٌارات الركوب، تعفً من الضرابب الجمركٌة 
والضرٌبة علً القٌمة المضافة وؼٌرها من الضرابب 

والرسوم جمٌع األدوات والمهمات واآلالت ووسابل النقل 
الضرورٌة بجمٌع أنواعها الالزمة لمزاولة النشاط المرخص 

به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجمٌع أنواعها 
ولو اقتضت طبٌعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها 

بصفة مإقتة من المنطقة الحرة إلً داخل البالد وإعادتها إلٌها 
وذلك بالنسبة إلً األدوات والمهمات واآلالت وفً الحاالت 

وبالضمانات والشروط واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من 
ربٌس مجلس الوزراء بناء علً عرض وزٌر المالٌة ووزٌر 

.  االستثمار

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون إجراءات نقل البضابع 
وتؤمٌنها من بدء تفرٌؽها حتى وصولها إلً المناطق الحرة 

.  وبالعكس

وللهٌبة السماح بإدخال البضابع والمواد واألجزاء والخامات 
المحلٌة واألجنبٌة  

من داخل البالد إلى المنطقة - المملوكة للمشروع أو للؽٌر - 
الحرة بصفة مإقتة إلصالحها أو إلجراء عملٌات صناعٌة 

علٌها وإعادتها لداخل البالد دون خضوعها لقواعد االستٌراد 
المطبقة، وذلك على النحو الذي تبٌنه الالبحة التنفٌذٌة لهذا 

. القانون



وٌتم تحصٌل الضرٌبة الجمركٌة على قٌمة اإلصالح وفقا 
. ألحكام القوانٌن الجمركٌة

من هذا القانون فً شؤن العملٌات  (77)وٌطبق حكم المادة 
. الصناعٌة

 

االستٌراد والتصدٌر من وإلى المناطق الحرة  

( 77)يبدة 

ٌكون االستٌراد من المناطق الحرة إلى داخل البالد طبقاً 
.  للقواعد العامة لالستٌراد من الخارج

واستثناًء من ذلك، ٌسمح بدخول المواد والنفاٌات والمخلفات 
الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى 
داخل البالد متى كان دخولها إلى البالد بؽرض التخلص منها 

أو إعادة تدوٌرها وبالطرق والوسابل اآلمنة المقررة وفقاً 
المشار 1994لسنة  (4)لقانون البٌبة الصادر بالقانون رقم 

. إلٌه،  وذلك كله على نفقة صاحب الشؤن

وفى جمٌع األحوال ٌحظر استٌراد النفاٌات والمخلفات الخطرة 
من خارج البالد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بؽرض 

. نقلها أو التخلص منها أو دفنها

وتإدي الضرابب الجمركٌة على البضابع التً تستورد من 
المنطقة الحرة للسوق المحلً كما لو كانت مستوردة من 

.  خارج البالد 

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتً 
تشتمل على مكونات محلٌة وأخرى أجنبٌة، فٌكون وعاء 

الضرٌبة الجمركٌة بالنسبة لها هو قٌمة المكونات األجنبٌة 
بالسعر السابد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل 



البالد، بشرط أال تزٌد الضرٌبة الجمركٌة المستحقة على 
المكونات األجنبٌة عن الضرٌبة المستحقة على المنتج النهابً 

المستورد من الخارج  

وتتمثل المكونات األجنبٌة فً األجزاء والمواد األجنبٌة 
المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون 

. حساب تكالٌؾ التشؽٌل بتلك المنطقة

وتعتبر المنطقة الحرة فٌما ٌتعلق بحساب النولون بلد المنشؤ 
. بالنسبة للمنتجات المصنعة فٌها 

وٌجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة 
بالمنطقة الحرة من الضرابب والرسوم الجمركٌة أو تحصٌلها 
بسعر أقل من السعر المقرر قانوًنا، وذلك لمدة زمنٌة محددة 

لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البالد من السلع 
االستراتٌجٌة  وفً حدود ما تقتضٌه المصلحة العلٌا للبالد، 

. وبما ال ٌضر بالمنتج المحلً

 

 
أحكام الضرابب والرسوم  

( 78)انًبدة 

ال تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة واألرباح التً 
.  توزعها ألحكام قوانٌن الضرابب والرسوم السارٌة فً مصر

وتإدي هذه المشروعات رسماً مقداره اثنان فً المابة من 
بالنسبة لمشروعات التخزٌن  (سٌؾ)قٌمة السلع عند الدخول 

ولرسم مقداره واحد فً المابة من قٌمة السلع عند الخروج 



بالنسبة لمشروعات التصنٌع والتجمٌع، وتعفً من  (فوب)
.  المحددة الوجهة (ترانزٌت)الرسم تجارة البضابع العابرة 

وتخضع المشروعات التً ال ٌقتضى نشاطها الربٌسً إدخال 
من إجمالً اإلٌرادات التً  (%1)أو إخراج سلع لرسم مقداره 

تحققها وذلك من واقع القوابم المالٌة المعتمدة من أحد 
.  المحاسبٌن القانونٌٌن

وفً جمٌع األحوال تلتزم المشروعات بؤداء مقابل سنوي 
للخدمات بحد أقصً خمسة أالؾ دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادله 

بالعمالت الحرة وفقاً للنسب التً تحددها الالبحة التنفٌذٌة لهذا 
.   القانون

 

مشروعات النقل البحري 

( 79)انًبدة 

تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشؤ فى المناطق الحرة 
من الشروط الخاصة بجنسٌة مالك السفٌنة والعاملٌن علٌها 
المنصوص علٌها فى قانون التجارة البحرٌة، وفى القانون 

.  بشؤن تسجٌل السفن التجارٌة1949 لسنة 84رقم 

كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام 
 بإنشاء المإسسة المصرٌة 1964 لسنة 12القانون رقم 

. العامة للنقل البحرى

 

  

 

 



 

 

 

التزام المستثمر بالتؤمٌن ضد الحوادث  

( 80)يبدة 

ٌلتزم المستثمر بالتؤمٌن الشامل على المبانً واآلالت 
والمعدات ضد جمٌع الحوادث والمخاطر التً تنشؤ من مزاولة 

.  النشاط المرخص به

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع 
فً حالة وقوع الحادث أو الخطر المإمن ضده وٌجب أن ٌكون 
القرار مسبباً وٌعلن به المستثمر أو من ٌمثله خالل أسبوع من 

تارٌخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، 
.  وٌجوز إلدارة المنطقة تقصٌر هذا المٌعاد للضرورة

وٌجب على المستثمر تنفٌذ قرار اإلزالة على نفقته وخالل 
.  الموعد الذي تحدده إدارة المنطقة

وٌكون لمجلس إدارة المنطقة فً حالة امتناع المستثمر عن 
التنفٌذ النظر فً وقؾ نشاط المشروع أو إلؽاإه، بحسب 

.   جسامة المخالفة
 

المسبولٌة عن حاالت النقص والزٌادة ؼٌر المبررة  

( 81)يبدة 

فى جمٌع األحوال التى ترد فٌها الرسابل من الخارج وٌفرج 
عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة ٌتم معاٌنتها بواسطة 

لجنة ثالثٌة من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشؤن أو 
من ٌنٌبه داخل مقر المشروع، وٌحرر بٌان بتوقٌعهم موضحاً 



به نتٌجة المعاٌنة بعد المطابقة على الفواتٌر أو بٌان العبوه 
وتسلم الرسالة إلى صاحب الشؤن وتصبح فى عهدته وتحت 
مسإلٌته الكاملة ، وتلتزم الجمارك بتقدٌر قٌمة هذه الرسالة 

. وإبالغ إدارة المنطقة بها

وعلى مدٌر جمرك المنطقة اخطار ربٌس المنطقة بحاالت 
النقص أو الزٌادة ؼٌر المبررة عما أدرج فً قابمة الشحن 

سواء فً عدد الطرود أو محتوٌاتها أو البضابع المحفوظة أو 
.   (الصب)المنفرطة 

وٌصدر بتنظٌم المسبولٌة عن الحاالت المنصوص علٌها فً 
الفقرة السابقة وبنسب التسامح فٌها، قرار من مجلس إدارة 

. الهٌبة

 

 

 

 

 
المزاٌا العٌنٌة واالجتماعٌة للعاملٌن بالمشروعات 

( 82)يبدة 

ال تخضع المشروعات فً المناطق الحرة ألحكام القانون رقم 
 بشؤن التعٌٌن فً وظابؾ شركات 1958 لسنة 113

. المساهمة والمإسسات العامة



وتطبق أحكام قانون العمل على عالقات العمل والسالمة 
والصحة المهنٌة بهذه المناطق، وتعد هذه األحكام فٌما 

تضمنته من حقوق للعمال حًدا أدنى لما ٌجوز االتفاق علٌه فً 
عقود العمل الفردٌة أو الجماعٌة، التً تبرم مع العاملٌن فً 

.  المشروعات المرخص لها بالعمل فً هذه المناطق

وتضع المشروعات فً المناطق الحرة البحة داخلٌة بنظام 
العمل بها، وتقدمها للربٌس التنفٌذي للهٌبة أو من ٌفوضه 

للتصدٌق علٌها، وتكون هذه الالبحة مكملة لعقود العمل 
. الفردٌة أو الجماعٌة

وللربٌس التنفٌذي للهٌبة االعتراض على ما تضمنته الالبحة 
الداخلٌة من أحكام تخالؾ النظام العام أو تتضمن مزاٌا أقل من 

. المقررة فً قانون العمل

وتسرى أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 على العاملٌن بالمشروعات التً تمارس 1975 لسنة 79

نشاطها فً المناطق الحرة، وكذا قانون التؤمٌن علً أصحاب 
 لسنة 108األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم 

1976 .

 

مزاولة المهن والحرؾ فً المناطق الحرة العامة  

( 83)يبدة 

ٌكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التً ٌصدر بها قرار 
من مجلس إدارة الهٌبة، وال ٌجوز ألي شخص أن ٌزاول مهنة 
أو حرفة فً المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دابمة إال بعد 

الحصول على تصرٌح بذلك من ربٌس مجلس إدارة المنطقة 
طبًقا للشروط واألوضاع التً تحددها الالبحة التنفٌذٌة لهذا 



القانون وبعد سداد رسم سنوي بما ال ٌجاوز خمسة آالؾ 
. جنٌه

وٌعاقب بؽرامة ال تقل عن عشرة اآلؾ جنٌة وال تجاوز 
خمسٌن ألؾ  جنٌه كل من ٌخالؾ حكم الفقرة األولى من هذه 
المادة، وال ترفع الدعوى الجنابٌة فً هذه الحالة إال بعد اخذ 
رأي ربٌس مجلس إدارة الهٌبة، وفً جمٌع االحوال ٌحظر 

إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة واالستشارات فً 
. المناطق الحرة

 

سرٌان الضمانات على المناطق الحرة 

 

( 84)يبدة 

تسري على االستثمار بنظام المناطق الحرة أحكام الباب األول 
من هذا القانون  (30)والفصل األول من الباب الثانً، والمادة 

فٌما ال ٌتعارض مع طبٌعة العمل  
.  بهذا النظام

 

  
 انفصم انثبنث

  انًنبطق االضتثًبريت في نظبو االضتثًبر

إنشاء المناطق االستثمارٌة  

( 85)يبدة 

ٌجوز بقرار من ربٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
مجلس إدارة الهٌبة وعرض من الوزٌر المختص او الوزٌر 

المختص بشبون الصناعة إنشاء مناطق استثمارٌة فً مختلؾ 



المجاالت، على أن ٌتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها 
وإحداثٌاتها، وطبٌعة األنشطة التً ٌتم مزاولتها فٌها والمدة 

التً ٌجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء المنطقة خاللها 
. باإلضافة إلى أٌة شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك األنشطة

وٌجب على المطور اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إنشاء 
المنطقة االستثمارٌة وفقاً للبرنامج الزمنً للتنفٌذ المحدد 

. بالترخٌص وإال اعتبر الترخٌص كؤن لم ٌكن

وٌجوز بقرار من ربٌس مجلس الوزراء أو من ٌفوضة منح 
المرخص له مهلة إضافٌة فً ضوء المبررات المقدمة منه 

. والتً توافق علٌها الهٌبة
 

مجلس إدارة المنطقة االستثمارٌة  

( 86)يبدة 

ٌكون لكل منطقة مجلس إدارة ٌصدر بتشكٌله قرار من 
الربٌس التنفٌذي للهٌبة، ٌختص بوضع الضوابط والمعاٌٌر 

الالزمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهٌبة، 
كما ٌختص بالموافقة على إقامة المشروعات االستثمارٌة 

.  داخل حدود المنطقة

ولمجلس إدارة المنطقة أن ٌرخص لشركات من القطاع 
.  الخاص بتنمٌة وإدارة تلك المناطق أو التروٌج لالستثمار بها

 

 

 

 

 



 

المكتـــب التنفٌـــذي  

( 87)يبدة 

ٌكون للمنطقة االستثمارٌة مكتب تنفٌذي من العاملٌن بالهٌبة 
ٌصدر بتعٌٌنهم  

قرار من الربٌس التنفٌذي للهٌبة، وٌتولً المكتب تنفٌذ 
قرارات مجلس إدارة المنطقة فٌما ٌخص الموافقات 

والتصارٌح والتراخٌص الالزمة ومتابعة تنفٌذها، وإصدار 
. تراخٌص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة

وٌإدي المستثمر مقابالً سنوٌاً عن الخدمات التً ٌقدمها 
المكتب التنفٌذي  

من التكالٌؾ االستثمارٌة، وذلك على النحو % 1بما ال ٌجاوز 
الذى  

. تحدده الالبحة التنفٌذٌة

 
 ترخٌص مزاولة النشاط

( 88)يبدة 

ٌختص ربٌس مجلس إدارة المنطقة بالترخٌص للمشروعات 
.  داخل حدود المنطقة االستثمارٌة بمزاولة نشاطها

وٌجب أن ٌتضمن الترخٌص بٌاناً باألؼراض التً منح من 
أجلها ومدة سرٌانه، وال ٌجوز النزول عن الترخٌص كلٌاً أو 
جزبٌاً إال بموافقة مجلس إدارة المنطقة االستثمارٌة، وٌكون 

رفض منح الترخٌص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار 
مسبب، وٌجوز لصاحب الشؤن أن ٌتظلم منه إلى اللجنة 

.  من هذا القانون (105)المنصوص علٌها بالمادة 



وٌكتفً بهذا الترخٌص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة 
للحصول على الخدمات والتٌسٌرات والمزاٌا واإلعفاءات 

للمشروع دون حاجة للقٌد بالسجل الصناعً مع إخطار الجهة 
المختصة بصورة من الترخٌص ألؼراض الحصر، وال ٌجوز 

ألي جهة إدارٌة أخري اتخاذ أٌه إجراءات داخل المناطق 
االستثمارٌة أو المشروعات العاملة داخلها إال بعد موافقة 

. الهٌبة

وال ٌتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزاٌا 
المنصوص علٌها فً هذا القانون إال فً حدود األؼراض 

.  المبٌنة فً الترخٌص

 
سرٌان الضمانات والحوافز على المناطق االستثمارٌة 

( 89)يبدة 

 تسري على المشروعات العاملة داخل المناطق االستثمارٌة، 
أحكام البابٌن األول والثانً من هذا القانون، وذلك فٌما ال 

. ٌتعارض مع طبٌعة العمل بؤحكام هذا النظام

كما تسري علٌها القواعد الخاصة بالسماح الجمركً المإقت 
والدروباك الواردة بالقوانٌن واللوابح والقرارات المنظمة لذلك 

  .

 

 

 

 
 



 انفصم انرابغ

االضتثًبر بنظبو انًنبطق انتكنىنىجيت 

 

المناطق التكنولوجٌة 

 ( 90)يبدة 

لمجلس إدارة الهٌبة بناًء علً طلب الوزٌر المختص بشبون 
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات، الترخٌص بإنشاء مناطق 

تكنولوجٌة، فً مجاالت صناعة تكنولوجٌا المعلومات 
واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعة وتصمٌم وتطوٌر 

االلكترونٌات، ومراكز البٌانات، وأنشطة التعهٌد، وتطوٌر 
البرمجٌات، والتعلٌم التكنولوجً، وؼٌرها من األنشطة 

المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقاً لما تحدده الالبحة 
. التنفٌذٌة لهذا القانون

من ربٌس مجلس الوزراء بناًء علً وٌجوز إضافة أنشطة أخري بقرار 

عرض مشترك من وزٌر المالٌة والوزٌر المختص بشبون االتصاالت وتكنولوجٌا 

. المعلومات

وال تخضع جمٌع األدوات والمهمات واآلالت الالزمة لمزاولة 
النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق 
التكنولوجٌة بجمٌع أنواعها للضرابب والرسوم الجمركٌة، 

.  وفقاً للشروط واإلجراءات التً تحددها الالبحة التنفٌذٌة

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجٌة بالحوافز 
من هذا القانون بنسبة  (33)المنصوص علٌها فى المادة 

% 30وبنسبة  (أ)للمشروعات التى تقام فى المنطقة % 40
. (ب)للمشروعات التى تقام فى المنطقة 



وٌكون لكل منطقة مجلس إدارة ٌصدر بتشكٌله قرار من 
الوزٌر المختص بشون االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات 
باالتفاق مع الوزٌر المختص بتطبٌق أحكام هذا القانون، 

ٌختص بوضع الضوابط والمعاٌٌر الالزمة لممارسة النشاط، 
كما ٌختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود 

.  المنطقة

وتحدد الالبحة التنفٌذٌه لهذا القانون اشتراطات وضوابط 
.  العمل فٌها وأسلوب إدارتها

 
انببة انرابغ  

انجهبث انقبئًت ػهى االضتثًبر 

انفصم األول  

 انًجهص األػهى نالضتثًبر 

( 91)يبدة 

ٌنشؤ مجلس أعلى لالستثمار برباسة ربٌس الجمهورٌة، 
: ٌختص باآلتً

 وضع اإلطار العام لإلصالح التشرٌعً واإلداري لبٌبة
.  االستثمار

 إقرار الخطة االستثمارٌة التً تحدد أولوٌات مشروعات
االستثمار المستهدفة بما ٌتفق مع السٌاسة العامة للدولة 
وخطة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، ونظم االستثمار 

. المطبقة

 متابعة تنفٌذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة
باالستثمار، وتطور العمل بالمشروعات االقتصادٌة 



الكبرى، وموقؾ مشروعات المشاركة مع القطاع 
.  الخاص

 متابعة تحدٌث الخرٌطة االستثمارٌة على مستوي
القطاعات المتخصصة والمناطق الجؽرافٌة المختلفة، فً 

.  إطار خطة التنمٌة االقتصادٌة للدولة

 استعراض الفرص االستثمارٌة المتاحة فً كل قطاع
.  وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها

 متابعة تطور تصنٌؾ مصر فً التقارٌر الدولٌة الخاصة
.  باالستثمار

 متابعة آلٌات تسوٌة منازعات االستثمار وموقؾ قضاٌا
.  التحكٌم الدولً

 تفعٌل المسبولٌة التضامنٌة لكافة الوزارات والهٌبات
العامة واألجهزة الحكومٌة المختصة باالستثمار، وتحقٌق 
التناؼم فً أدابها، وحل الخالفات التً تثور بٌنها فً هذا 

.  الشؤن

وٌصدر بتشكٌل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من ربٌس 
. الجمهورٌة

وتلتزم جمٌع أجهزة الدولة بتنفٌذ القرارات الصادرة عن 
. المجلس

 

 

 

 
 



انفصم انثبني 

هيئت االضتثًبر انًصريت  

التعرٌؾ بالهٌبة  

( 92)انًبدة 

هٌبة االستثمار المصرٌة، هٌبة عامة اقتصادٌة، لها شخصٌة 
اعتبارٌة عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظٌم 

وتشجٌع االستثمار فً البالد وتنمٌة وإدارة شبونه والتروٌج 
.  له على النحو الذي ٌحقق خطة التنمٌة االقتصادٌة للدولة

وٌكون مقر الهٌبة الربٌسً مدٌنة القاهرة، وٌجوز لها إنشاء 
فروع أو مكاتب لها داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها 

.  بقرار من مجلس اإلدارة
 

اختصاصات الهٌبة 

( 93)انًبدة 

مع عدم اإلخالل بؤحكام قانون سوق رأس المال الصادر 
 لسنة 95 والقانون رقم 1992 لسنة 95بالقانون رقم 

 فً شؤن التؤجٌر التموٌلً وقانون التموٌل العقاري 1995
 وقانون البنك 2001 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 

 88المركزي والجهاز المصرفً والنقد الصادر بالقانون رقم 
 بتنظٌم الرقابة 2009 لسنة 10 والقانون رقم 2003لسنة 

على األسواق واألدوات المالٌة ؼٌر المصرفٌة، تكون الهٌبة 
هً الجهة اإلدارٌة المختصة دون ؼٌرها بتطبٌق أحكام هذا 

القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصٌة باألسهم 
والشركات ذات المسبولٌة المحدودة الصادر بالقانون رقم 
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وال تتقٌد الهٌبة فً المسابل المالٌة واإلدارٌة بالنظم والقواعد 
الحكومٌة، وللهٌبة فً سبٌل إنجاز مهامها االستعانة بؤفضل 

الكفاءات والخبرات المحلٌة والعالمٌة، وذلك دون اإلخالل 
 بشؤن الحد األقصً 2014 لسنة 63بؤحكام القانون رقم 

للدخول للعاملٌن بؤجر لدي أجهزة الدولة، وٌصدر بتنظٌم هذه 
.  المسابل قرار من مجلس إدارة الهٌبة

وٌكون للهٌبة فً سبٌل تحقٌق أؼراضها التعاقد وإجراء 
التصرفات واألعمال، وٌجوز تخصٌص أو إعادة تخصٌص 

عقارات من أمالك الدولة الخاصة للهٌبة بؽرض استخدامها 
.  فً شبونها اإلدارٌة

 

أؼراض الهٌبة  

( 94)يبدة 

للهٌبة فً سبٌل تحقٌق أؼراضها فضالً عما هو منصوص 
: علٌه فً هذا القانون، االختصاصات اآلتٌة

 إعداد مشروع الخطة االستثمارٌة بالتنسٌق والتعاون مع

جمٌع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعٌة ونظام 

االستثمار، ومناطقه الجؽرافٌة وقطاعاته، والعقارات 

المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارٌة العامة األخرى 

المعدة لالستثمار، ونظام وطرٌقة التصرؾ فٌها بحسب 

. نوع النظام االستثماري



 وضع الخطط والدراسات والنظم الكفٌلة بجذب وتشجٌع

رإوس األموال الوطنٌة واألجنبٌة لالستثمار فً مختلؾ 

المجاالت وفق الخطة االستثمارٌة للدولة والتروٌج لها، 

. واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك

 إعداد قاعدة بٌانات وخرٌطة للفرص االستثمارٌة المتاحة

والمشروعات واألنشطة االستثمارٌة المستهدفة، ومتابعة 

.  تحدٌثها، وتوفٌر هذه المعلومات والبٌانات للمستثمرٌن

 إصدار الشهادة الالزمة لتمتع المستثمر بالحوافز

. والضمانات المقررة فً هذا القانون

 وضع خطة للتروٌج لالستثمار واتخاذ كافة اإلجراءات

الالزمة لذلك بجمٌع الوسابل ونشرها فً الداخل 

. والخارج

 توحٌد كافة النماذج الرسمٌة الخاصة بشبون االستثمار

بالتنسٌق مع الجهات المختصة وتوفٌر تلك النماذج 

لالستخدام من خالل الشبكة الدولٌة للمعلومات وؼٌرها 

. من الوسابل



 وضع نظام إلدارة المناطق الحرة واالستثمارٌة بما ٌخدم

. االقتصاد القومً

 دراسة واقتراح التشرٌعات المتعلقة باالستثمار

.  ومراجعتها بشكل دوري

 إقامة وتنظٌم المإتمرات والندوات وورش التدرٌب

والعمل والمعارض داخلٌاً وخارجٌاً، المتصلة بشبون 

. االستثمار

 التعاون مع المإسسات والمنظمات الدولٌة واألجنبٌة

. العاملة فً مجال االستثمار والتروٌج له

 تؤسٌس الشركات والمنشآت أو المشاركة فً تؤسٌسها أو

الدخول بحصص عٌنٌة أو نقدٌة فً رأس مال شركات 

.  قابمة بعد موافقة مجلس إدارة الهٌبة

 إجراء الرقابة والتفتٌش علً الشركات الخاضعة ألحكام

هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التً تحددها 

الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون والقوانٌن األخري 

. المنظمة

 



تنفٌذ خطة التروٌج  

( 95)يبدة 

ٌجوز للهٌبة ألؼراض تنفٌذ خطتها فً مجال التروٌج لفرص 
االستثمار المتاحة داخلٌاً وخارجٌاً، أن تنشا أو تساهم فً 
شركات لهذا الؽرض، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات 

متخصصة ٌتم التعاقد معها من الهٌبة أو أي من الجهات 
اإلدارٌة األخرى، دون التقٌد بؤحكام قانون تنظٌم المناقصات 

والمزاٌدات المشار إلٌه، وذلك وفقاً للقواعد التً تحددها 
. الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

 

مجلس إدارة الهٌبة  

( 96)انًبدة 

ٌكون للهٌبة مجلس إدارة، ٌتولً وضع السٌاسة العامة لها 
واإلشراؾ علً تنفٌذها، ٌشكل بقرار من ربٌس مجلس 

:  الوزراء على النحو األتً

 ًالوزٌر المختص ربٌسا  .

الربٌس التنفٌذي للهٌبة   .

نواب الربٌس التنفٌذي للهٌبة .

ثالثة من ممثلً الجهات واألجهزة ذات الصلة .

 أثنان من ذوي الخبرة فً مجال االستثمار والقانون  .

.   وتكون مدة العضوٌة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد 



وٌجتمع المجلس مرة على األقل شهرٌاً، وال ٌكون انعقاده 
صحٌحاً إال بحضور ثلثً األعضاء على األقل، وله أن ٌشكل 

من بٌن أعضابه لجنة أو أكثر ٌعهد إلٌها بمهمة محددة 
ولربٌسه دعوة من ٌراه من الخبراء لحضور االجتماعات كلما 

.  دعت الحاجة لذلك

وتصدر قرارات المجلس بؤؼلبٌة الحاضرٌن من األعضاء، 
وفً حالة تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي منه الربٌس 

.  وتنظم الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون نظام عمل المجلس
 

 

 

سلطات مجلس إدارة الهٌبة  

( 97)انًبدة 

مجلس إدارة الهٌبة هو السلطة العلٌا المهٌمنة على شبونها 
وتصرٌؾ أمورها، وله أن ٌتخذ ما ٌراه الزماً من قرارات 
لتحقٌق األؼراض التً أنشبت الهٌبة من أجلها طبقا لهذا 

:- القانون والبحته التنفٌذٌة وعلى األخص ما ٌلً

وضع خطط وبرامج نشاط الهٌبة فً إطار السٌاسة - 1
. االستثمارٌة للدولة

وضع آلٌات تفعٌل منظومة النافذة االستثمارٌة، ومتابعة - 2
. تنفٌذها

. تحدٌد مقابل الخدمات التً تقدمها الهٌبة- 3

إقرار اللوابح الداخلٌة والقرارات التنفٌذٌة المتعلقة - 4
بالشبون المالٌة واإلدارٌة والفنٌة للهٌبة، ووضع هٌكلها 

. التنظٌمً



إقرار مشروع الموازنة السنوٌة للهٌبة وحساباتها - 5
. الختامٌة

وضع ضوابط تشكٌل واختصاصات ونظم عمل مجالس - 6
إدارات المناطق الحرة واالستثمارٌة، على أن ٌصدر 
بالتشكٌل واالختصاصات قرار من الربٌس التنفٌذي 

. للهٌبة

إقرار اللوابح والنظم واعتماد النماذج الالزمة إلقامة - 7
وتنمٌة وإدارة المناطق الحرة واالستثمارٌة، وتحدٌد 

ضوابط وآلٌات إلؽاء المشروعات المقامة وفقاً لألنظمة 
االستثمارٌة المختلفة، والمدد الالزمة لسقوط الموافقات 

. الصادرة بشؤنها

اعتماد شروط منح التراخٌص وشؽل العقارات - 8
واستردادها بما علٌها من مبان وإنشاءات وما بداخلها 

 .وعلى األخص ما ٌتعلق بالمناطق االستثمارٌة

اعتماد ضوابط قواعد دخول البضابع وخروجها وأحكام - 9
قٌدها ومقابل شؽل األماكن التً تودع بها، وفحص 

المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق 
الحرة وحراستها وتحصٌل الرسوم المستحقة، وذلك 

. بالتنسٌق مع مصلحة الجمارك

الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهٌبة لتفعٌل النافذة - 10
. االستثمارٌة وتقدٌم خدمات االستثمار

وضع نظام لمٌكنة خدمات االستثمار التً تقدم من خالل - 11
.  الهٌبة



وضع النظم والقواعد التً تكفل تطبٌق مبادئ الحوكمة - 12
وإعمال قواعد التفتٌش والرقابة الالحقة على الشركات 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك على النحو الذى تحدده 

. الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون
 

الربٌس التنفٌذي للهٌبة ونوابه 

( 98)يبدة 

ٌصدر بتعٌٌن الربٌس التنفٌذي للهٌبة ونوابه وتحدٌد معاملتهم 
المالٌة قرار من ربٌس مجلس الوزراء بناًء على عرض من 
الوزٌر المختص، وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد لمدة 

واحدة فقط ، وتحدد اختصاصات نواب الربٌس التنفٌذي بقرار  
.  من الوزٌر المختص

 
مهام الربٌس التنفٌذي 

( 99)يبدة 

ٌتولً الربٌس التنفٌذي للهٌبة تصرٌؾ شبونها وتنفٌذ قرارات 
.  مجلس إدارتها وٌمثلها أمام القضاء والؽٌر

وله فً سبٌل ذلك اتخاذ ما ٌلزم لتٌسٌر إجراءات الخدمات 
التً تقدمها الهٌبة للمستثمرٌن، وكذا اتخاذ ما ٌلزم لتفعٌل 

.  نظام الرقابة والحوكمة

وٌجوز للربٌس التنفٌذي تفوٌض أحد نوابه فً بعض 
اختصاصاته دون أن ٌتضمن التفوٌض تمثٌل الهٌبة أمام 

.  القضاء أو الؽٌر

وٌتعٌن على الربٌس التنفٌذى إعداد خطة سنوٌة، 
واستراتٌجٌة مستدامة للهٌبة كل خمس سنوات، وتقرٌراً 



نصؾ سنوي ٌتضمن بٌاناً بنتابج أعمالها وما أنجزته فً 
سبٌل تٌسٌر إجراءات االستثمار والتروٌج له، للعرض على 

.   مجلس إدارة الهٌبة

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة االختصاصات والمهام األخرى للربٌس 
.  التنفٌذي

 

صالحٌات العاملٌن بالهٌبة  

( 100)يبدة 

ٌكون لموظفً الهٌبة ممن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من وزٌر 
العدل بناًء على طلب الهٌبة صفة مؤموري الضبط القضابً فً 

إثبات الجرابم التً ترتكب بالمخالفة ألحكام قانون شركات 
المساهمة وشركات التوصٌة باألسهم والشركات ذات 

المسبولٌة المحدودة المشار إلٌه والقرارات المنفذة لهما، 
ولهم فً سبٌل ذلك دخول المشروعات االستثمارٌة الخاضعة 

. ألحكام هذا القانون لالطالع على مستنداتها وسجالتها
 

الدور الرقابى للهٌبة 

( 101)يبدة 

فى حالة مخالفة الشركات أو المنشآت ألحكام هذا القانون، 
تقوم الهٌبة بإنذار الشركات أو المنشـآت فورا إلزالة أسباب 
المخالفة فى مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ 

. اإلنذار

وٌتضمن اإلنذار المدة المحددة إلزالة أسباب المخالفة فإذا 
إنقضت هذه المدة دون ذلك كان للربٌس التنفٌذى للهٌبة 

إصدار قرار بإٌقاؾ نشاط الشركة أو المنشؤة لمدة  



ال تتجاوز تسعٌن ٌوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشؤة فى 
ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خالل سنة من 

: المخالفة األولى جاز اتخاذ أى من اإلجراءات التالٌة

. إٌقاؾ التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة (أ) 

. تقصٌر مدة التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة (ب) 

إنهاء التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة ، مع ما  (ج) 
ٌترتب على ذلك  

      من آثار بالنسبة للقرارات والتراخٌص الصادرة للشركات 
. والمنشآت

. إلؽاء ترخٌص مزاولة النشاط (د) 

وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن 
المواطنٌن أو األمن القومى ٌكون للربٌس التنفٌذى للهٌبة 

.  إصدار قرار بإٌقاؾ النشاط

 
مــــــوارد الهٌبـــة  

( 102)انًبدة 

: تتكون موارد الهٌبة مما ٌلً 

االعتمادات المالٌة التً تخصصها لها الدولة .

الرسوم ومقابل الخدمات التً تحصلها الهٌبة  .

 الهبات والمنح والقروض المحلٌة والخارجٌة التً ٌوافق
علٌها مجلس إدارة الهٌبة وطبقاً للقواعد المقررة فً هذا 

.  الشؤن

عابد استثمار أموال الهٌبة .

مقابل شؽل العقارات المملوكة أو المخصصة للهٌبة  .



 أٌه موارد أخري ٌصدر بها قرار من مجلس إدارة الهٌبة
. بعد موافقة مجلس الوزراء

مــــوازنة الهٌبـــة  

( 103)يبدة 

ٌكون للهٌبة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهٌبات 
االقتصادٌة، وتبدأ السنة المالٌة للهٌبة مع السنة المالٌة للدولة 

وتنتهً بانتهابها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها 
لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهٌبة 

فً حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي 
المصري، وٌتم ترحٌل فابض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى 
الحساب الخاص، وٌتم الصرؾ من الحساب بقرار من مجلس 

. إدارة الهٌبة
 

تقرٌر نتابج أعمال الهٌبة 

( 104)يبدة 

ٌقدم الربٌس التنفٌذي تقرٌراً نصؾ سنوي إلى مجلس 
الوزراء، وتقرٌراً سنوٌاً إلً المجلس األعلى، بنتابج أعمال 

الهٌبة، فى ضوء خطة الهٌبة السنوٌة أو استراتٌجٌتها 
الخمسٌة وما أنجزته فً مجال تٌسٌر إجراءات االستثمار 

والتروٌج له وأبرز معوقات االستثمار، وما تقترحه الهٌبة من 
سٌاسات وإجراءات وتعدٌالت تشرٌعٌة لتحسٌن مناخ 

.  االستثمار فً الدولة



انببة انخبيص 

تطىيت ينبزػبث االضتثًبر 

انفصم األول  

نجنت انتظهًبث  

( 105)يبدة 

تنشؤ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات اإلدارٌة 
الصادرة وفقاً ألحكام هذا القانون والبحته التنفٌذٌة من الهٌبة 

أوالجهات االدارٌة المختصة بمنح الموافقات والتصارٌح 
. والتراخٌص

وتشكل اللجنة برباسة مستشار من إحدى الجهات القضابٌة 
. وعضوٌة ممثل عن الهٌبة وأحد ذوي الخبرة

وٌصدر بتشكٌل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنٌة قرار من 
.    الوزٌر المختص

 

إجراءات التظلم أمام اللجنة  

( 106)يبدة 

تقدم التظلمات للجنة خالل خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ 
اإلخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وٌترتب علً التظلم 

انقطاع مواعٌد الطعن وللجنة االتصال بذوي الشؤن والجهات 
اإلدارٌة المختصة وطلب تقدٌم اإلٌضاحات واالستفسارات 
والمستندات التً تراها الزمة، ولها أن تستعٌن بالخبرات 

. والتخصصات المختلفة بالهٌبة وؼٌرها من الجهات اإلدارٌة

وتفصل اللجنة فٌما ٌعرض علٌها بقرار مسبب خالل ثالثٌن 
ٌوماً من تارٌخ انتهاء سماع األطراؾ وتقدٌم وجهات نظرهم، 

وٌكون قرارها فً هذا الشؤن نهابٌاً وملزماً لكافة الجهات 



المختصة، وذلك دون إخالل بحق المستثمر فً اللجوء 
. للقضاء

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة كٌفٌة اإلخطار بقرارات اللجنة ومكان 
.  انعقادها

 

 

 

 

انفصم انثبني  

انهجنت انىزاريت نفض ينبزػبث االضتثًبر  
 

تشكٌل واختصاص اللجنة  

( 107)انًبدة 

اللجنة الوزارٌة لفض منازعات "تنشؤ لجنة وزارٌة تسمى 
، تختص بالنظر فٌما ٌقدم أو ٌحال إلٌها من طلبات "االستثمار

أو شكاوى أو منازعات قد تنشؤ بٌن المستثمرٌن والدولة أو 
. إحدى الجهات أو الهٌبات أو الشركات التابعة لها طرفا فٌها

وٌصدر بتشكٌل اللجنة قرار من ربٌس مجلس الوزراء 
وٌشارك فً عضوٌتها أحد نواب ربٌس مجلس الدولة ٌختاره 

المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، وٌجوز 
للوزراء من أعضاء اللجنة فً حالة الضرورة إنابة من ٌمثلهم 

. لحضور اجتماع اللجنة والتصوٌت على قراراتها فٌه

وٌكون للجنة أمانة فنٌة بالهٌبة، ٌصدر بتشكٌلها ونظام عملها 
. قرار من ربٌس مجلس الوزراء

اجتماعات اللجنة  

( 108)انًبدة 



ٌشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ربٌسها ونصؾ أعضابها 
األصلٌٌن على األقل،  

وتصدر اللجنة قراراتها بؤؼلبٌة أصوات الحاضرٌن، وعند 
. تساوى األصوات ٌرجح الجانب الذي منه الربٌس

وتلتزم الجهة اإلدارٌة المختصة بتقدٌم المذكرات الشارحة 
. والمستندات الالزمة بمجرد طلبها

وتفصل اللجنة فٌما ٌعرض علٌها بقرار مسبب خالل ثالثٌن 
. ٌوماً من تارٌخ انتهاء سماع األطراؾ وتقدٌم وجهات نظرهم

 

إلزامٌة قرارات اللجنة  

( 109)انًبدة 

مع عدم اإلخالل بحق المستثمر فً اللجوء إلى القضاء، تكون 
قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ 

.  وملزمة للجهات اإلدارٌة المختصة ولها قوة السند التنفٌذي



انفصم انثبنث 

انهجنت انىزاريت نتطىيت ينبزػبث ػقىد االضتثًبر  

تشكٌل واختصاصات اللجنة  

( 110)يبدة 

اللجنة الوزارٌة "تنشؤ بمجلس الوزراء لجنة وزارٌة، تسمى 
، تختص بتسوٌة "لتسوٌة منازعات عقود االستثمار

المنازعات الناشبة عن عقود االستثمار التً تكون الدولة أو 
. إحدى الجهات أو الهٌبات أو الشركات التابعة لها طرفا فٌها

وتشكل بقرار من ربٌس مجلس الوزراء، وٌشارك فً 
عضوٌتها أحد نواب ربٌس مجلس الدولة ٌختاره المجلس، 
وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، وال ٌجوز اإلنابة فً 

. حضور جلساتها

وٌكون للجنة أمانة فنٌة ٌصدر بتشكٌلها ونظام عملها قرار 
. من ربٌس مجلس الوزراء

 

اجتماعات اللجنة  

( 111) يبدة 

ٌشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ربٌسها ونصؾ عدد 

أعضابها، وتصدر اللجنة قراراتها بؤؼلبٌة اآلراء وعند تساوى 

. األصوات ٌرجح الجانب الذي منه الربٌس

 

 

 

 



 

نظام عمل اللجنة  

( 112) يبدة 

تتولى اللجنة بحث ودراسة الخالفات الناشبة بٌن أطراؾ 

عقود االستثمار، وٌكون لها فً سبٌل ذلك وبرضاء أطراؾ 

التعاقد إجراء التسوٌة الالزمة لمعالجة اختالل توازن تلك 

. العقود، ومد اآلجال أو المدد أو المهل المنصوص علٌها فٌها

كما تتولى متى لزم األمر، إعادة جدولة المستحقات المالٌة أو 

تصحٌح اإلجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على 

نحو ٌحقق قدر االمكان التوازن العقدي وٌضمن الوصول إلى 

افضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام وحقوق 

.  المستثمر

وتعرض اللجنة تقرٌراً بما تتوصل إلٌه بشؤن حالة التسوٌة 
على مجلس الوزراء ٌبٌن جمٌع عناصرها، وتكون تلك 
التسوٌة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ 

. وملزمة للجهات اإلدارٌة المختصة ولها قوة السند التنفٌذي
 انفصم انرابغ

 

 

 

 



  التحكٌم والوساطة مركز

( 113)يبدة 

ٌنشؤ مركز للتحكٌم والوساطة فً منازعات االستثمار التً قد 
تنشؤ بٌن المستثمرٌن أو بٌنهم وبٌن الدولة أو احدي الجهات 
التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا ابتداًء أو الحقاً علً 

تسوٌة النزاع عن طرٌق التحكٌم أو الوساطة أمام هذا المركز، 
وذلك كله بمراعاة أحكام القوانٌن المصرٌة المنظمة للتحكٌم 

. وتسوٌة المنازعات

وٌصدر بالنظام األساسً لهذا المركز والقواعد واإلجراءات 
المنظمة له ومقابل الخدمات التً ٌقدمها، قرار من الوزٌر 

. المختص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انببة انطبدش 

  انًطئىنيت انًجتًؼيت نهًطتثًر

 

حدود المسبولٌة المجتمعٌة للمستثمر  

( 114)يبدة 

ٌجوز للمستثمر تخصٌص نسبة من أرباحه السنوٌة 
الستخدامها فً إنشاء نظام للتنمٌة المجتمعٌة من خالل 

:  مشاركته فً كل أو بعض من المجاالت اآلتٌة

اتخاذ التدابٌر الالزمة لحماٌة وتحسٌن البٌبة .

 تقدٌم خدمات أو برامج فً مجاالت الرعاٌة الصحٌة أو
االجتماعٌة أو الثقافٌة ، أو فً أي من مجاالت التنمٌة 

. األخرى

 دعم التعلٌم الفنً أو تموٌل البحوث والدراسات وحمالت
التوعٌة التً تستهدؾ تطوٌر وتحسٌن اإلنتاج باالتفاق 

. مع إحدى الجامعات أو مإسسات البحث العلمً

ًالتدرٌب والبحث العلم .

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة للقانون ضوابط نظام المسبولٌة 
. المجتمعٌة

 

المعاملة الضرٌبٌة للمسبولٌة المجتمعٌة  

(  115)يبدة 

ٌعد من التكالٌؾ والمصرفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة 
من قانون الضرٌبة علً الدخل الصادر  (8بند  )(23)

 المشار إلٌه، ما ٌنفقه 2005 لسنة 91بالقانون رقم 



المستثمر من مبالػ فً أي من المجاالت المنصوص علٌها فً 
. من هذا القانون (114)المادة 

 

 
 


