
 
 
 
 
 

 

Lei nº 72 de 2017, 

que promulga a Lei de Investimentos 
 
 
 
 
 

Em nome do Povo, 
 

e do Presidente da República, 

 

A Câmara dos Deputados da República Árabe do Egito aprovou a Lei abaixo, que foi promulgada por nós: 
 
 
 

Artigo I 

 

As disposições da Lei anexa regerão os investimentos feitos na República Árabe do Egito. 
 
 

 

As disposições da Lei serão aplicáveis a investimentos locais e estrangeiros de qualquer porte, e tais investimentos 
deverão ser feitos de acordo com as disposições desta Lei, segundo as regras de Investimento Interno, Zonas de 

Investimento, Zonas Tecnológicas ou Zonas Livres. 
 
 
 

Artigo II 

 

As disposições da Lei anexa não prejudicarão nenhum privilégio, isenção e outras proteções e incentivos fiscais 

concedidos às empresas e estabelecimentos existentes na data do início da vigência desta Lei. Essas empresas e 

estabelecimentos manterão esses privilégios, isenções, proteções e incentivos até a expiração da vigência desses 

benefícios de acordo com a legislação e os acordos dos quais eles são derivados. 

 

As disposições da Lei anexa não prejudicarão as disposições da Lei nº 7 de 1991 sobre a Propriedade Privada do 

Estado, a Lei de Zonas Econômicas Especiais, promulgada pela Lei nº 83 de 2002, e a Lei nº 14 de 2012 sobre o 

Desenvolvimento Integrado da Península de Sinai, assim como a Lei de Aceleração dos Procedimentos de 

Licenciamento para Instalações Industriais promulgada pela Lei nº 15 de 2017. 

 

Ademais, as disposições da Lei anexa não prejudicarão as condições definidas para aprovações, autorizações e licenças 
em quaisquer outras leis. 
 
 
 

Artigo III 
 
 
Por meio deste instrumento, o termo "Lei de Investimentos" deverá ser substituído pelo termo "Lei de Proteções e 
Incentivos para Investimentos" sempre que aparecer em outras leis e decretos. 
 
 
 

Artigo IV 

 

Segundo os termos deste instrumento, as empresas de capital aberto que estiverem sujeitas às disposições desta Lei 

estarão isentas das disposições da Lei nº 113 de 1958 sobre o Nomeamento aos Cargos nas Empresas de Capital Aberto 

e Organizações Públicas. 

 

As empresas de capital aberto não estarão sujeitas às disposições da Lei nº 73 de 1973, que determina as condições e 

procedimentos usados para eleger os representantes do Conselho de Administração de unidades do setor público, 

empresas de capital aberto, e organizações e sociedades privadas. O Estatuto Social da empresa indicará de que 

forma os funcionários serão envolvidos na gestão da empresa. 
 
 
 

Artigo V 

 

Os conflitos decorrentes da execução das disposições desta Lei e da Lei anexa estarão isentos das disposições da Lei nº 

7 de 2000, relativa à Criação de Comitês de Conciliação que incluam os Ministérios e figuras públicas da esfera 

jurídica. 
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Artigo VI 

 

As reclamações e reivindicações avaliadas pelo Comitê de Resolução dos Conflitos de Investimentos e pelo Comitê de 

Resolução dos Conflitos Contratuais de Investimentos, que já existem, deverão ser encaminhadas aos dois comitês 

estabelecidos nos Artigos 85 e 88 da Lei anexa após a formação de ambos, e não será necessário realizar nenhuma 

outra ação. 
 
 
 

Artigo VII 

 

Os funcionários sujeitos às disposições do Parágrafo 3 do Artigo 20 da Lei de Investimentos promulgada pela Lei nº 

230 de 1989 continuarão gozando das condições que já foram estabelecidas para eles, e estas disposições não 

prejudicarão os sistemas de distribuição de lucros aplicados às empresas que já existem na data em que esta Lei 

entrar em vigência caso as nossas definições sejam melhores para elas. 
 
 
 

Artigo VIII 
 
 

A Lei de Proteções e Incentivos para Investimentos promulgada pela Lei nº 8 de 1997 será revogada por meio deste 

instrumento, e todas as disposições que sejam contraditórias às disposições desta Lei e da Lei anexa serão 

revogadas também. 
 
 
 

Artigo IX 

 

O Primeiro Ministro deverá publicar a Legislação de Implementação da Lei anexa mediante uma proposta enviada 

pelo Ministro Competente após a aprovação do Conselho de Ministros em até 90 (noventa) dias após a data de 

execução desta Lei. Enquanto essa Legislação de Implementação não for publicada, serão aplicáveis as 

regulamentações e decretos em vigência no dia em que esta Lei ficar vigente, sem prejuízo às suas disposições. 
 
 
 

Artigo X 

 

Esta Lei será publicada na Gazeta Oficial e entrará em vigência um dia após sua data de publicação. 

 

Ela ganhará o selo do Estado e será executada como se fosse uma de suas leis. 

 

Publicado pela Presidência no dia 31 de maio de 2017. 
 
 
 

 

Abdel-Fatah El-Sisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  

Traduzido pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira 



 
 
 

Lei de Investimentos 
 
 
 

 

1ª Seção 

 

Disposições Gerais 
 
 
 

 

Capítulo 1 

 

Definições 
 
 
 
 
 

 

Artigo 1 

 

Ao aplicar as disposições desta Lei, as seguintes palavras e expressões deverão conter os significados atribuídos abaixo: 

 

Investimento: Uso do capital para preparar, expandir, desenvolver, financiar,  

controlar  ou  gerenciar  um  Projeto  de  Investimento  de  forma  a  contribuir  com  o  
desenvolvimento geral e sustentável do Estado. 

 

Investidor: Uma pessoa física ou jurídica, de nacionalidade egípcia ou estrangeira,  
sem importar a que sistema jurídico ela esteja sujeita, que invista na República Árabe do  
Egito de acordo com as disposições desta Lei. 

 

Projeto de Investimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivos Especiais: 

 

Recursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conselho Supremo: 

 

Ministro  
Competente:  
Ministério  
Competente:  
Autoridade: 

 

Realização de uma atividade de investigação nos setores de manufatura, agricultura, 

comércio, educação, saúde, transporte, turismo, habitação, construção, esportes, eletricidade, 

energia, recursos naturais, recursos hídricos, comunicações e tecnologia. 

 

O Ministro responsável pelas questões de investimentos poderá, em conjunto com o 

Ministério ou os Ministérios Competentes, incluir outros setores nessa lista de acordo 

com o plano econômico do país. A Legislação de Implementação desta Lei deverá 

indicar as condições e o escopo da realização dessas atividades. 

 

Os incentivos determinados no Artigo 11 desta Lei. 

 

Todos os ativos incluídos no Projeto de Investimento, seja qual for 
 
o tipo deles, contanto que tenham um valor real, seja em dinheiro, espécie ou utilidade 
moral, incluindo, mais especificamente: 

 

1. Recursos fixos e móveis, assim como outras fontes primárias ou secundárias em 
direitos in rem;   

2. As ações provenientes da constituição de empresas e de títulos não governamentais;  
 
3. Os direitos de propriedade intelectual e os direitos morais usados para a preparação ou 

expansão dos projetos, como as patentes, marcas registradas e nomes comerciais 

registrados em qualquer Estado-Membro da Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual ou de acordo com as regras internacionais de registro contidas nos acordos 

internacionais em questão;  
 
4. Os privilégios ou contratos concedidos nos termos das leis de obrigação dos serviços 

públicos e das leis da mesma natureza, assim como outros direitos parecidos 

concedidos de acordo com a Lei.  
 
 
 

O Conselho Supremo de Investimentos. 

 

O Ministro responsável pelas questões de investimentos. 

 

O Ministério responsável pelas questões de investimentos. 

 

A Autoridade Geral de Investimentos e Zonas Livres (GAFI, na sigla em inglês). 
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Investimento 

Interno: 
 
 
 
Zona Livre: 
 
 
 

 

Zona de 

Investimento: 
 
 
 

 

Empreendedora: 
 
 
 
Autoridades  
Competentes: 

 
 
 
Centro de  
Serviços do  
Investidor: 

 
 
 
 
 
 
Representante 

da Autoridade 

Competente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoridade  
Competente: 

 
 

 

Escritórios de 
Aprovação 

 
 
 
 
 
 
 

 

Um regime de investimentos de acordo com o qual o Projeto de Investimento é preparado, 

definido ou implementado segundo as disposições desta Lei em zonas que não sejam Zonas 

Livres. 

 

Uma parte do Território do Estado que fica localizada dentro das fronteiras do país e é regida 
por sua autoridade administrativa, na qual as negociações acontecem de acordo com 
disposições alfandegárias e tributárias especiais. 

 

Uma área geográfica de tamanho e fronteiras definidas que foi alocada para a condução de pelo 

menos uma atividade específica e especializada de investimento e de outras atividades 

complementares, e a infraestrutura de desenvolvimento em questão é de responsabilidade da 

Empreendedora dessa zona. 

 

Uma pessoa jurídica licenciada para realizar a definição, gestão, promoção ou desenvolvimento de 
uma Zona de Investimento de acordo com as disposições desta Lei. 
 
 
As Autoridades Administrativas ou Empresas de Serviços Públicos responsáveis pela emissão 
das aprovações, autorizações ou licenças. 
 
 
 

Uma unidade administrativa estabelecida dentro da Autoridade, ou uma subdivisão dessa 

unidade, responsável por implementar um sistema usado para agilizar e facilitar os 

procedimentos de obtenção das aprovações, autorizações e licenças das quais o Investidor 

precisa para o Projeto de Investimento em questão dentro dos prazos oficiais definidos pela Lei, 

disponibilizando os dados e informações necessários para tanto. 
 
 

 

O Oficial delegado pelas Autoridades Administrativas Competentes ou alocado pelas 

Empresas de Serviços Públicos para trabalhar no Centro de Serviços do Investidor dentro da 

Autoridade ou de qualquer uma de suas filiais, e com a qual a autoridade responsável pela 

emissão das aprovações, autorizações e licenças está habituada conforme as disposições desta 

Lei, segundo as condições técnicas determinadas nas leis de regulamentação e no Manual de 

Procedimentos de Investimento emitido pela Autoridade, assim como todos os poderes 

concedidos à Autoridade Competente na área de alocação das propriedades imobiliárias e 

emissão das aprovações, autorizações e licenças necessárias para agilizar e facilitar os 

negócios do investidor a fim de promover e desenvolver o investimento. 

 

O Ministro, Governador, Chairperson ou Conselho de Administração da Autoridade ou do 

Departamento, ou a Chairperson do Comitê ou Conselho de Administração de uma Empresa 

de Serviços Públicos, conforme o caso. 

 

Escritórios licenciados pela Autoridade para conceder aprovações, autorizações 
 

e licenças, para examinar os procedimentos e documentos relacionados aos Projetos de 
Investimento e para emitir os Certificados de Aprovação. 

 
 
 
 

Capítulo 2 
 

Metas e Princípios de Investimento 

 

Artigo 2 

 

O intuito dos investimentos feitos na República Árabe do Egito é melhorar os índices de crescimento econômico 
nacional e as taxas de produção do país, assim como gerar oportunidades de emprego, promover as exportações e 
melhorar a competitividade nacional, o que ajudará na obtenção de um desenvolvimento geral e sustentável. 

 

Todas as Autoridades Competentes do Estado querem atrair e promover mais investimentos locais e estrangeiros. 

 

Os investimentos são regidos pelos princípios a seguir: 

 

1. Igualdade nas oportunidades de investimento e chances igualitárias, sem importar o tamanho e a localização do 
Projeto, e sem nenhuma discriminação de gênero; 
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2. O Estado apoia novos empresários, empreendedores e micro, pequenas e médias empresas a fim de fortalecer 
os investidores jovens ou de menor porte;  

 
3. Serão levados em consideração todos os aspectos relacionados à dimensão social, à proteção do meio 

ambiente e à saúde pública;  
 

4. Livre concorrência, prevenção de práticas de monopólio e proteção dos consumidores;  

 
5. Cumprimento dos princípios de governança, transparência, gestão responsável, e ausência de conflitos 

de interesse;  

 
6. Intenção de estabilizar e definir as políticas de investimento;  

 
7. Conclusão tempestiva das transações dos investidores e disponibilização da estrutura necessária para manter 

o interesse deles de forma lícita;  

 

8. O Estado tem o direito de proteger a segurança e manter o bem-estar geral da nação.  
 

 

Esses princípios de investimento são aplicáveis ao Investidor e ao Estado, em suas respectivas áreas de responsabilidade. 
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2ª Seção 

Proteções e Incentivos para Investimentos 
 

 

Capítulo 1 

Proteções para os Investimentos 
 

 

Artigo 3 

 

Todos os investimentos estabelecidos dentro da República Árabe do Egito receberão um tratamento justo e adequado. 

 

O Estado deverá garantir ao investidor estrangeiro o mesmo tratamento conferido a um investidor nacional. Segundo 

um decreto emitido pelo Conselho de Ministros, é possível abrir uma exceção e conceder aos investidores estrangeiros 

um tratamento preferencial com base no princípio da reciprocidade. 

 

Os recursos investidos não deverão ser regidos por nenhum procedimento arbitrário ou parâmetro discriminatório. 

 

O Estado concederá domicílio na República Árabe do Egito aos investidores que não forem egípcios ao longo de todo o 

projeto, sem prejuízo às disposições da legislação aplicável e conforme definido pela Legislação de Implementação 

desta Lei. 

 

O Estado deverá cumprir e executar os contratos concluídos. Os Projetos de Investimento que forem estabelecidos 

com base em falácias, fraudes ou atos de corrupção não usufruirão das proteções, garantias, privilégios ou isenções 

determinados nas disposições desta Lei, e essa questão será resolvida por uma sentença judicial irrevogável emitida 

pela autoridade judicial competente ou pela sentença de arbitragem. 

 

No que concerne à execução das disposições desta Lei, todas as decisões relacionadas às questões do Projeto 
de Investimento deverão ser justificadas e repassadas às partes interessadas conforme definido na Legislação 

de Implementação desta Lei. 
 
 
Artigo 4 

 

Os Projetos de Investimento não poderão ser nacionalizados. 

 

A propriedade dos Projetos de Investimento não estará passível de desapropriação, à exceção de serviços públicos, e 

somente mediante a contrapartida de uma compensação justa que será paga com antecedência e sem atrasos, segundo 

um valor equivalente ao valor econômico justo da propriedade que tiver sido desapropriada no dia anterior à data de 

decisão do ato. Essas compensações serão emitidas sem nenhuma restrição. 

 

Os Projetos não estarão sujeitos a apreensões administrativas, exceto no caso de uma sentença judicial irrevogável. 

Além disso, esses Projetos não poderão ser apreendidos a menos que haja uma decisão ou sentença judicial, e 
somente nos casos previstos pela Lei. 

 

A propriedade dos Projetos de Investimento não poderá ser apreendida, confiscada ou bloqueada, exceto no caso de 

uma decisão ou sentença judicial irrevogável, à exceção do casos que envolvam dívidas tributárias e subscrições de 

previdência social devidas ao Estado e que possam ser cobradas por meio de diversos tipos de apreensão, sem 

prejuízo aos contratos concluídos pelo Estado ou pelas pessoas jurídicas públicas que estiverem com o Investidor. 

 

Nenhuma Autoridade Administrativa poderá lançar sentenças regulatórias gerais que adicionem algum ônus financeiro 

ou processual relacionado à preparação ou operação dos Projetos que estão sujeitos a esta Lei, assim como não poderá 

impor ou atualizar as tarifas ou contraprestações de serviços dos Projetos, exceto após consultar a opinião do Conselho 

de Administração da Autoridade e obter a aprovação do Conselho de Ministros ou do Conselho Supremo. 
 
 
Artigo 5 

 

Nenhuma Autoridade Administrativa poderá revogar ou suspender as licenças emitidas para o Projeto de Investimento, 
nem confiscar os bens imóveis alocados ao Projeto antes de enviar um aviso ao Investidor informando de que violações 

ele está sendo acusado, ouvir a réplica dele, e dar a ele um prazo adequado para remediar as causas da violação. 

 

De qualquer forma, é necessário consultar o parecer da Autoridade antes de tomar qualquer decisão mencionada 
no Parágrafo 1. A Autoridade deverá expressar sua opinião em até 7 (sete) dias após a data de recebimento de uma 
solicitação que estiver em cumprimento com todos os procedimentos jurídicos recomendados. 

 

O Investidor poderá registrar uma queixa com relação a essa decisão perante o Comitê definido no Artigo 83 desta Lei. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei regerá as normas que determinam a execução das disposições deste Artigo e 
de seus controles. 
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Artigo 6 

 

O Investidor terá o direito de montar, estabelecer, expandir e financiar o Projeto de Investimento a partir do exterior 

sem a existência de nenhuma restrição e com moedas estrangeiras. O Investidor também terá o direito de deter, 

gerenciar, usar e descartar o Projeto, assim como de lucrar com ele e transferir esse lucro para o exterior, podendo 

também liquidar a iniciativa e transferir o rendimento dessa liquidação ao exterior de forma total ou parcial sem 

prejuízo aos direitos de terceiros. 

 

O Estado deverá possibilitar a disponibilidade de todas as operações de envio de capital associadas aos investimentos 

estrangeiros de forma livre e sem nenhum atraso, para transações tanto de entrada quanto de saída, usando uma moeda 

livre e transferível. O Estado também deverá permitir a conversão da moeda local em uma moeda de uso livre sem 

delongas. 

 

Em caso de liquidação, as Autoridades Administrativas Competentes deverão informar a Autoridade e a empresa que 

estiver sendo liquidada a respeito de seus passivos em no máximo 120 (cento e vinte) dias após a data em que o 

liquidante enviar sua solicitação junto com todos os documentos necessários. Caso não seja enviado nenhum aviso 

sobre esses passivos até o fim do período, considerar-se-á que a empresa que está passando pela liquidação foi 

dispensada desses passivos, sem prejuízo à responsabilidade penal e disciplinar da pessoa responsável pela emissão 

dessas declarações falsas ou da pessoa responsável por deixar o prazo acabar sem responder à solicitação. 
 
 
Todos esses procedimentos devem ser realizados de acordo com a Legislação de Implementação desta Lei. 
 
 
Artigo 7 

 

Sem prejuízo às disposições das leis, regulamentos e decretos que regem a importação, os Projetos de Investimento 

sujeitos às disposições desta Lei terão o direito de importar, seja de forma direta ou por meio de terceiros, as matérias-

primas, materiais de produção, maquinários, peças de reposição e transportes adequados à natureza da atividade em 

questão, que forem necessários para estabelecer, expandir ou operar o projeto, sem precisar fazer um cadastro no 

Registro de Importações. 

 

Ademais, esses Projetos gerarão o direito de exportar os produtos provenientes deles de forma direta ou por meio de 
um intermediário, sem precisar de uma licença ou de um cadastro no Registro de Exportações. 

 

Os Projetos de Investimento que realizarem atividades de importação ou exportação de acordo com as disposições 
deste Artigo, tanto de forma direta quanto por meio de terceiros, deverão incluir um relatório trimestral que será 

enviado à Autoridade com as quantidades e tipos de produtos importados e exportados, conforme o caso. 
 
 
Artigo 8 

 

O Projeto de Investimento terá o direito de nomear trabalhadores estrangeiros correspondentes a no máximo 10% (dez 

por cento) dos trabalhadores do Projeto. Esse número poderá aumentar para no máximo 20% (vinte por cento) do 

número total de trabalhadores dos Projetos caso seja impossível contratar empregados do país com as qualificações 

necessárias, em conformidade com os controles e normas definidos na Legislação de Implementação desta Lei. 

 

Para alguns projetos estratégicos que tenham uma relevância especial e estejam listados em uma sentença emitida pelo 
Conselho Supremo, é possível haver exceções das taxas já mencionadas, contanto que a mão de obra local receba 

treinamentos de capacitação. 

 

Os trabalhadores estrangeiros do Projeto de Investimento terão o direito de enviar o que ganharem para o exterior, seja 
de forma total ou parcial. 
 

 

Capítulo 2 
 

Incentivos para os Investimentos 

 

I. Incentivos Gerais 

 

Artigo 9 

 

Todos os Projetos de Investimento sujeitos às disposições desta Lei usufruirão dos incentivos gerais estabelecidos 
neste capítulo, exceto para os projetos definidos segundo o regime da Zona Livre. 
 
 
Artigo 10 

 

Eles estarão isentos do imposto de selagem, das tarifas de autenticação e registro dos Memorandos de Constituição das 

empresas e estabelecimentos, e dos acordos de crédito e contratos de penhora relacionados ao empreendimento durante 

5 (cinco) anos a partir da data de cadastramento no Registro Comercial. 
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Os contratos de registro dos terrenos necessários para montar as empresas e estabelecimentos ficarão isentos desses 
impostos e taxas. 

 

As empresas e estabelecimentos sujeitos às disposições desta Lei estarão sujeitos ao Artigo 4 da Lei de Isenção 

Alfandegária promulgada pela Lei nº 186 de 1986 com relação à coleta de um tributo alfandegário unificado no 

montante de 2% (dois por cento) do valor de todas as máquinas, equipamentos e aparelhos importados necessários 

para a montagem dessas empresas. 

 

Esse tributo alfandegário unificado também será aplicável a todas as máquinas, equipamentos e aparelhos 

importados pelas empresas, e estabelecimentos em operação nos projetos de serviços públicos necessários para a 
montagem ou completude dessas empresas. 

 

Sem prejuízo às disposições da liberação temporária determinada na Lei Alfandegária promulgada pela Lei nº 66 de 

1963, os Projetos de Investimento que tiverem uma natureza industrial e estiverem sujeitos às disposições desta Lei 

poderão importar os gessos e moldes, assim como outros suprimentos semelhantes de produção, sem pagar nenhum 

imposto alfandegário, para usá-los em caráter temporário na manufatura de produtos e reenviá-los ao exterior após esse 

período. 

 

Essa liberação alfandegária e o posterior reenvio ao exterior deverão ocorrer por meio de um conhecimento de 

embarque; estabelecido que os documentos de entrada e reenvio sejam registrados no registro preparado pela 
Autoridade para essa finalidade em conjunto com o Ministério das Finanças. 
 
 

 

II. Incentivos Especiais 
 
 
 
Artigo 11 
 

 
Os Projetos de Investimento preparados após a entrada desta Lei em vigência segundo o mapa de investimentos 

deverão receber um incentivo de investimento na forma de um desconto sobre o lucro líquido tributável, 

conforme detalhado a seguir: 

 

1.  50% de desconto nos custos de investimento do Setor A: 
 
 

Esse setor inclui os pontos geográficos que precisam ser desenvolvidos com mais urgência, em 

conformidade com o Mapa de Investimentos, e com base nos dados e estatísticas emitidos pela Agência 

Central de Mobilização Pública e Estatísticas, e ainda de acordo com a distribuição das atividades de 

investimento nas áreas conforme indicado pela Legislação de Implementação desta Lei. 

 

2.  30% de desconto nos custos de investimento do Setor B: 
 

Esse setor engloba o restante das áreas da República Árabe do Egito, em conformidade com a distribuição 
das atividades de investimento, para os seguintes Projetos de Investimento: 

 
 

- Projetos com mão de obra intensiva de acordo com os controles estabelecidos na Legislação de 
Implementação desta Lei;  

 
- Iniciativas pequenas e médias;  

 
- Projetos que dependam ou produzam as novas energias renováveis;  

 
- Projetos nacionais e estratégicos definidos em uma sentença emitida pelo Conselho Supremo;  

 
- Projetos de turismo definidos em uma sentença emitida pelo Conselho Supremo;  

 
- Projetos de geração e distribuição de eletricidade definidos em um decreto emitido pelo Primeiro 

Ministro mediante uma proposta conjunta pelo Ministro Competente, pelo Ministro responsável pelas 

questões relacionadas à eletricidade, e pelo Ministro das Finanças;  
 

- Projetos que exportem sua produção para além do Território Geográfico da República Árabe do Egito;  
 

- Os setores de fabricação automotiva e alimentação automática;  
 

- Os setores de madeira, mobiliário, impressão, empacotamento e produtos químicos;  
 

- Os setores de antibióticos, medicamentos oncológicos e cosméticos;  
 

- Os setores de produtos alimentícios, produtos agrícolas e reciclagem de resíduos agrícolas; e  
 

- Os setores de engenharia, metalurgia, produção têxtil e couro.  

 

Em todos esses casos, o incentivo de investimento não deverá ultrapassar 80% (oitenta por cento) do capital 

integralizado até a data de início da atividade, segundo as disposições da Lei de Imposto de Renda promulgada pela 

Lei nº 91 de 2005. 
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O período do desconto não deverá ultrapassar 7 (sete) anos a partir da data de início da atividade. 

 

O Primeiro Ministro deverá aprovar um decreto mediante uma proposta conjunta do Ministro Competente, do Ministro 

das Finanças, e do Ministro responsável pela iniciativa determinando a distribuição dos subsetores das atividades de 

investimento dos setores A e B em questão. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar o conceito do custo de investimento, o escopo geográfico dos 

setores A e B, e as condições e controles referentes à concessão desses incentivos especiais. A Legislação de 

Implementação também deverá listar as atividades secundárias de desenvolvimento incluídas no decreto do Primeiro 

Ministro quando de sua emissão. 

 

Será possível incluir novas atividades que usufruirão desses incentivos especiais por meio da decisão do 
Conselho Supremo. 
 
 
Artigo 12 

 

Para aproveitar os incentivos especiais determinados no Artigo 11 desta Lei, é necessário que os Projetos de 
Investimento cumpram as seguintes condições: 

 

1. Uma nova empresa ou estabelecimento precisará ser constituído para realizar o Projeto de Investimento;  

 

2. A empresa ou estabelecimento deverá ser constituído em no máximo 3 (três) anos a partir da data em que a 

Legislação de Implementação desta Lei entrar em vigência. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais um 

período por meio de um decreto emitido pelo Conselho de Ministros e mediante uma proposta feita pelo 

Ministro Competente;  

 

3. A empresa ou estabelecimento deverá manter livros contábeis com regularidade. Caso a empresa ou 

estabelecimento tenha operações em mais de uma zona, ela poderá usufruir da porcentagem definida para cada 

zona contanto que mantenha livros-contábeis separados para cada uma delas;  

 

4. Nenhum acionista, sócio ou proprietário do estabelecimento poderá ter apresentado, contribuído ou usado nenhum 

dos ativos relevantes de uma empresa ou estabelecimento já existentes na data em que as disposições desta Lei 

entraram em vigência com relação à preparação, constituição ou realização do Projeto de Investimento que será alvo 

do incentivo, nem poderá ter liquidado essa empresa ou estabelecimento dentro do prazo definido no Parágrafo 2 

deste Artigo com a finalidade de iniciar um novo Projeto de Investimento que usufrua  
 

dos incentivos especiais em questão. A violação dessa condição anulará o incentivo mencionado acima, e a 
empresa ou estabelecimento ficará responsável por pagar todos os impostos aplicáveis.  

 
 
 

III. Outros Incentivos 

 

Artigo 13 

 

Sem prejuízo aos incentivos, privilégios e isenções determinados neste Capítulo, o Conselho de Ministros poderá 

publicar um decreto para conceder outros incentivos aos Projetos definidos no Artigo 11 desta Lei, conforme as 
condições a seguir: 

 

1. Para possibilitar a criação de escritórios alfandegários especiais dedicados apenas às exportações ou 
importações dos Projetos de Investimento em consenso com o Ministro das Finanças;  

 
2. O Estado deverá incorrer nas despesas pagas pelo Investidor, de forma total ou parcial, por meio da prestação 

de serviços nos bens imóveis alocados para o Projeto de Investimento durante a operação do Projeto;  
 

3. O Estado incorrerá em parte das despesas feitas com treinamento técnico oferecido à mão de obra;  

 
4. Reembolso de 50% (cinquenta por cento) do valor dos terrenos alocados para os projetos industriais caso a 

produção comece até 2 (dois) anos após da data de entrega da terra; e  

 
5. Alocação gratuita da terra para algumas atividades estratégicas de acordo com as regras aplicáveis definidas 

pela legislação.  

 

Mediante uma proposta apresentada pelo Ministro Competente, o Conselho de Ministros poderá aprovar um decreto 
para introduzir novos incentivos não tributários sempre que for necessário. 

 

A Legislação de Implementação indicará as regras de concessão dos outros incentivos determinados neste Artigo, 
assim como os controles e normas deles. 
 
 
Artigo 14 

 

O Diretor Executivo da Autoridade, ou qualquer pessoa autorizada por ele, deverá emitir o certificado necessário para 
usufruir dos incentivos determinados nos Artigos 10, 11 e 13 para as empresas e estabelecimentos sujeitos a esta Lei. 
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Esse certificado será considerado irrevogável e vigente sem precisar ser aprovado por outros órgãos. Todas as 
autoridades deverão obedecer esse documento e respeitar as informações contidas nele. 
 
 

 

Capítulo 3 
 

A Responsabilidade Social do Investidor 
 
 

 

Artigo 15 

 

Para cumprir as metas de um desenvolvimento geral e sustentável, o Investidor poderá dedicar uma porcentagem de 

seu lucro anual para criar um sistema de desenvolvimento social que vá além do seu Projeto de Investimento ao 
participar das seguintes áreas, de forma total ou parcial: 

 

1. Tomar as medidas necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente;  

 
2. Prestar serviços ou programas nas áreas de saúde, atendimento social ou cultural, e outras áreas de 

desenvolvimento;  

 

3. Promover capacitação técnica ou financiar pesquisas, estudos e campanhas de conscientização com o intuito 

de desenvolver e aprimorar a produção, em conformidade com qualquer uma das universidades ou instituições 

de pesquisa científica; e  

 
4. Realizar treinamentos e pesquisas científicas.  

 
 
Os valores gastos por um Investidor em qualquer uma das áreas contempladas no parágrafo anterior não deverão 
ultrapassar 10% (dez por cento) de seu lucro anual após a exclusão dos custos e despesas passíveis de dedução 

segundo o Parágrafo 8 do Artigo 23 da Lei de Imposto de Renda promulgada pela Lei nº 91 de 2005. 

 

Em conjunto com os ministérios responsáveis pela questão, o Ministro Competente poderá criar uma lista dos melhores 
Projetos de Investimento que realizam atividades de desenvolvimento social – seja por área geográfica, setor ou outro 
critério – e anunciar essa lista ao público. 

 

De qualquer forma, fica proibido usar os projetos, programas ou serviços prestados em prol das atividades de 
responsabilidade social para promover causas políticas, partidárias, religiosas ou discriminatórias entre os cidadãos. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar os controles e normas necessários para executar esse 
sistema de responsabilidade social. 
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3ª Seção 
Regimes de Investimento 

 

Capítulo 1 
 

Regime de Investimento Interno 
 

 

Disposições Gerais 
 
 
 

I. O Plano & As Políticas de Investimento 
 
 
 

 

Artigo 16 

 

O Ministério Competente deverá propor o plano de investimento, que deverá incluir a execução das políticas de 

investimento na prática e as prioridades dos Projetos de Investimento em questão segundo a política pública nacional, o 

plano de desenvolvimento econômico e social, e os regimes de investimento aplicáveis. O plano deverá ser aprovado 

pelo Conselho Supremo. 
 
 
 

II. O Mapa de Investimentos 

 

Artigo 17 

 

O plano de investimentos deverá incluir a criação de um mapa de investimentos que defina o tipo, regime, área 

geográfica e setor do investimento, além dos bens imóveis de propriedade do Estado ou de outras pessoas jurídicas 

públicas que forem preparados para o investimento, além dos acordos e métodos de alienação desses bens imóveis 

segundo o tipo do regime de investimento. 

 

A Autoridade deverá redigir o plano de investimento em total coordenação e cooperação com as autoridades do Estado 
responsáveis por isso. 

 

Cada plano e mapa de investimentos deverá ser revisado pelo menos a cada 3 (três) anos, além de sempre que for 
necessário com base em uma proposta apresentada pela Autoridade. 
 
 
Artigo 18 

 

Os procedimentos e prazos determinados nesta Lei serão aplicáveis quando os serviços de investimento forem obtidos, 

sem prejuízo à execução de nenhuma lei ou medida que possibilite que o Investidor consiga aprovações, autorizações 

ou licenças por meio de processos mais ágeis ou em prazos mais curtos em comparação com as disposições desta Lei e 

da Legislação de Implementação. 
 

 

Artigo 19 

 

Em conjunto com as Autoridades Competentes, a Autoridade deverá, em até 90 (noventa) dias a partir da data em que 

esta Lei entrar em vigor, publicar um manual que indique as condições, medidas e datas definidas para a alocação dos 

bens imóveis e a emissão das aprovações, autorizações e licenças relacionadas às Atividades de Investimento sujeitas 

às disposições desta Lei. Esse manual deverá ficar disponível no site e nas publicações da Autoridade e de outros 

órgãos. 

 

A Autoridade deverá revisar e atualizar esse manual com frequência e sempre que for necessário, conforme os 
aditamentos feitos na legislação aplicável do Estado. 

 

Os diferentes órgãos também deverão fornecer todos os dados, documentos e formulários necessários para a redação 
desse manual à Autoridade em no máximo 60 (sessenta) dias após a data de execução desta Lei. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei determinará as regras obrigatórias nesse caso. 
 
 
Artigo 20 

 

Por meio de um decreto emitido pelo Conselho de Ministros, as empresas constituídas para realizar Projetos 

estratégicos ou nacionais que contribuírem com os projetos de desenvolvimento ou parceria entre o setor privado e o 

Estado, o setor público ou o setor de negócios públicos nas áreas de serviços públicos e infraestrutura, energias novas 

ou renováveis, estradas, transporte ou portos poderão receber uma aprovação para a criação, operação e gestão do 
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Projeto, incluindo as licenças de construção e a alocação dos bens imóveis necessários para o Projeto. Essa aprovação 
entrará em vigor sem ser necessário realizar nenhum outro procedimento. 

 

Essa aprovação também poderá incluir a vigência de um ou mais incentivos definidos nesta Lei para o Projeto. A 
Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar as condições e medidas de emissão dessa aprovação. 
 
 
 

III. O Centro de Serviços do Investidor 

 

Artigo 21 

 

Uma unidade administrativa chamada "Centro de Serviços do Investidor" deverá ser criada na Autoridade e em suas 
filiais. 

 

O Centro deverá prestar serviços de constituição à empresa, incluindo a criação de filiais dela e a aprovação das atas do 
Conselho de Administração e das Assembleias Ordinárias, aumento de capital, troca de atividade, medidas de 
liquidação e outras questões corporativas. 

 

O Centro também deverá receber as solicitações do investidor para aprovações, autorizações, alocação de bens imóveis 

e tipos de licenças necessárias para preparar ou gerenciar os Projetos de Investimento, tomando uma decisão sobre 

cada pedido de acordo com as leis e regulamentos, sem deixar de cumprir o prazo estabelecido nesta Lei. 

 

O Centro deverá transformar seus serviços em serviços automatizados de forma gradual e o quanto antes, conforme 
determinado pela Legislação de Implementação por meio das redes de conexão eletrônica e por outras vias técnicas que 

forem necessárias. 

 

O Centro deverá incluir representantes das Autoridades Competentes conforme as leis de regência, e os representantes 

dessas autoridades deverão responder a ela enquanto estiverem presentes no Centro de Serviços do Investidor, 

cumprindo as regras e controles definidos pelo Conselho de Administração da Autoridade para organizar o 

funcionamento do Centro. 

 

Não obstante as disposições de qualquer outra lei, a autoridade de emitir as aprovações, autorizações e licenças 

competirá aos representantes das Autoridades Competentes, conforme as disposições desta Lei, segundo as condições 

técnicas determinadas nas leis de regulamentação e no Manual de Procedimentos de Investimento emitido pela 

Autoridade. Além disso, todos os poderes investidos na Autoridade Competente caberão aos representantes das 

Autoridades Competentes nas áreas de alocação dos bens imóveis e emissão das aprovações, autorizações e licenças 

necessárias para que o Investidor possa praticar a atividade e realizar os investimentos de acordo com as disposições 

desta Lei. 

 

O Conselho de Administração da Autoridade deverá determinar quais órgãos governamentais e empresas de serviços 

públicos formarão o Centro de Serviços do Investidor. Em conjunto com esses órgãos, o Diretor Executivo da 

Autoridade deverá definir o número de funcionários principais e secundários que serão necessários para representar 

esses órgãos no Centro, determinando quais serão os cargos deles e que tarefas eles realizarão no Centro de Serviços 

do Investidor. A Legislação de Implementação também deverá definir as regras de seleção desses funcionários e como 

eles entrarão no Centro. 

 

Além dos casos de apresentação dos certificados de aprovação determinados nos Artigos a seguir, os representantes 

dos órgãos do Centro de Serviços do Investidor e os funcionários responsáveis das autoridades administrativas deverão 

solicitar o preenchimento dos documentos necessários para emitir as aprovações, autorizações ou licenças em até 2 

(dois) dias úteis a partir da data de apresentação deles. Do contrário, considerar-se-á que eles já foram preenchidos e 

finalizados. Após o vencimento desse prazo, não será possível cobrar mais nenhum documento do Investidor. 

 

De qualquer forma, o Investidor terá o direito de cumprir as condições técnicas e qualquer outra condição e 

procedimento necessário para realizar os investimentos por meio dos Escritórios de Aprovação ou por intermédio das 

Autoridades Competentes, seja de forma direta ou por meio dos representantes delas no Centro de Serviços do 

Investidor. 
 
 
 

 

IV. Os Escritórios de Aprovação 
 

 

Artigo 22 

 

O solicitante da licença – ou seu representante – poderá atribuir aos Escritórios de Aprovação licenciados pela 

Autoridade a tarefa de examinar os documentos relacionados à emissão das aprovações, autorizações e licenças 

necessárias para preparar, operar e expandir o Projeto de Investimento a fim de determinar em que medida estão sendo 

cumpridas as condições técnicas e financeiras obrigatórias, assim como outras medidas estabelecidas nas disposições 

desta Lei e nas leis que regem a emissão das aprovações, autorizações e licenças. 
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Durante suas atividades, os Escritórios de Aprovação deverão cumprir as regras de responsabilidade profissional definidas 
pela Legislação de Implementação, principalmente no que diz respeito aos seguintes itens: 

 

- Respeitar as disposições das leis e decretos aplicáveis;  
 

- Praticar due diligence nas análises, execuções e aprovações;  
 

- Evitar conflitos de interesses;  
 

- Manter a confidencialidade e a privacidade das informações de quem solicitar a aprovação.  
 

 

Os Escritórios de Aprovação poderão funcionar de forma separada ou em parceria com um grupo de escritórios 
especializados nas tarefas de aprovação; e 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar a constituição jurídica dos Escritórios de Aprovação. 

 

Os Escritórios de Aprovação que tiverem a experiência necessária para praticar essa atividade deverão ser licenciados 

conforme as condições, regras e medidas determinados pela Legislação de Implementação desta Lei, incluindo a 

obrigação de obter uma apólice anual que inclua os riscos e indenizações decorrentes dessas atividades, assim como o 

método que será usado para determinar a compensação cobrada pelos serviços. 

 

Um registro especial dos Escritórios de Aprovação licenciados deverá ser criado dentro da Autoridade e enviado às 
Autoridades Administrativas Competentes. 

 

O Escritório de Aprovação deverá ser licenciado em contraprestação por uma tarifa inferior a 20.000 libras egípcias, e 
suas categorias devem ser determinadas segundo a Legislação de Implementação. A licença deverá ser renovada com 
uma frequência anual. As taxas de licenciamento previstas serão aplicáveis na hora de renovar a licença. 

 

O Escritório de Aprovação deverá emitir para o Investidor, sob sua própria responsabilidade, um certificado de 

aprovação válido por 2 (dois) anos, definindo o nível de cumprimento das condições, de forma total ou parcial, pelo 

Projeto de Investimento, de acordo com as leis e regulamentos que regem a emissão das aprovações, autorizações e 

licenças. Os Escritórios precisarão enviar uma cópia do certificado à Autoridade Competente da forma indicada na 

Legislação de Implementação desta Lei. Não serão aceitos os certificados enviados 1 (um) ano após sua data de 

emissão. 

 

Esse certificado será aceito pelas Autoridades Competentes e pelo representante delas no Centro de Serviços do 

Investidor e em outras autoridades administrativas. Contudo, isso não impedirá que a Autoridade Competente ou seu 

representante recuse o certificado, indicando os motivos para a rejeição, em no máximo 10 (dez) dias úteis a partir da 

data de envio do certificado. Caso esse período acabe e uma resposta não tenha sido enviada, considerar-se-á que o 

pedido do Investidor foi aceito, e o Diretor Executivo da Autoridade deverá emitir uma aprovação da solicitação 

conforme estabelecido no Artigo 25 desta Lei. 

 

Esse certificado será considerado um instrumento oficial de execução das disposições do Código Penal. 

 

Sem prejuízo à responsabilidade civil ou penal, conforme for o caso, a emissão indevida desse certificado ou uma 

emissão que viole as regras determinadas no Artigo 25 desta Lei farão com que o valor do seguro vença e deva ser 

pago aos beneficiários, o que resultará no descadastramento do Escritório que tiver emitido o certificado do registro da 

Autoridade durante 3 (três) anos mediante uma decisão informada pelo Conselho de Administração da Autoridade. 

Caso essa violação aconteça de novo, o descadastramento será permanente. 

 

Todos esses procedimentos devem ser realizados de acordo com a Legislação de Implementação desta Lei. 
 
 
Artigo 23 

 

O Investidor deverá pagar à Autoridade todas as taxas e outras quantias incorridas pela lei aos órgãos que prestarem os 
serviços de investimento. 

 

A Autoridade terá o direito de receber uma compensação pelo serviço executado para os Investidores. O Conselho de 

Administração da Autoridade deverá emitir uma decisão que determinará as categorias dessa compensação, assim 
como as regras, condições e procedimentos que serão seguidos para organizar esse pagamento. 
 
 
Artigo 24 

 

Segundo os termos definidos para tomar uma decisão com relação ao pedido anexo a um certificado emitido por um 

Escritório de Aprovação, as Autoridades Competentes examinarão a solicitação de investimento enviada por meio de 

um Centro de Serviços do Investidor e conferirão se ela atende às condições necessárias para seu aceite nos termos 

desta Lei. A solicitação deverá ser atendida em no máximo 60 (sessenta) dias a partir da data em que a candidatura for 

enviada com todos os documentos necessários. Caso esse período acabe e uma decisão não tenha sido tomada, 

considerar-se-á que a candidatura do Investidor foi aceita, e o Diretor Executivo da Autoridade deverá emitir uma 

aprovação da solicitação conforme estabelecido no Artigo 25 desta Lei. 
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De qualquer forma, o solicitante deverá ser informado acerca da decisão relacionada ao seu pedido, seja ela de 

aprovação ou reprovação, por meio de uma carta registrada com confirmação de recebimento em até 7 (sete) dias a 
partir do final do prazo estipulado no Parágrafo 1 deste Artigo. 

 

As partes interessadas poderão registrar uma queixa com relação a uma possível reprovação perante o Comitê definido 
no Artigo 83 desta Lei. 
 
 
Artigo 25 

 

O Diretor Executivo da Autoridade deverá emitir a aprovação definida nos Artigos 22 e 24 desta Lei nos 2 (dois) 
formulários preparados para tanto e da forma indicada pela Legislação de Implementação desta Lei. 
 
 
Artigo 26 

 

Em alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Econômico Nacional ou a fim de preencher o mapa de 

investimentos, a Autoridade poderá emitir as aprovações, autorizações ou licenças necessárias para realizar a atividade 

nos terrenos alocados para o investimento antes que eles sejam alocados para os Investidores. Nesse caso, as taxas e 

outros encargos financeiros devidos às Autoridades Competentes em contrapartida por essas aprovações, autorizações 

ou licenças serão cobrados do Investidor após a conclusão dos procedimentos de alocação dos terrenos. As autoridades 

deverão agilizar os procedimentos de emissão dessas aprovações, autorizações ou licenças conforme os processos e 

datas definidos na Legislação de Implementação desta Lei. 

 

Artigo 27 

 

Os indivíduos responsáveis pela execução das disposições desta Lei em todas as Autoridades Competentes em questão 
deverão respeitar as metas, princípios, medidas e datas determinados nesta Lei e na Legislação de Implementação. 

 

A otimização dos procedimentos de investimento e o atendimento tempestivo dos interesses lícitos dos investidores são 
indicadores essenciais para medir o desempenho desses funcionários, além de funcionarem como uma forma de definir 
as responsabilidades profissionais de cada um. 
 
 

 

Capítulo 2  

O Regime de Investimentos das Zonas de Investimento 
 

 

Artigo 28 

 

Por meio de um decreto emitido pelo Primeiro Ministro mediante a sugestão do Conselho de Administração da 

Autoridade e de uma proposta do Ministro Competente e do ministro responsável pela questão, será possível 

estabelecer as zonas de investimento especializadas nos vários campos de investimento, incluindo logística, agricultura 

e usos industriais. A decisão de constituição da zona deverá especificar a localização e as coordenadas do local, a 

natureza das atividades que acontecerão ali, o prazo de conclusão dos procedimentos necessários para a criação da 

zona, e qualquer condição geral relacionada à realização dessas atividades. 

 

A Empreendedora responsável pela Zona de Investimento deverá envidar os esforços necessários para criar essa zona 

de acordo com os cronogramas de implementação determinados na licença. Caso contrário, a licença poderá ser 

considerada nula. 

 

Por meio de um decreto emitido pelo Primeiro Ministro ou por quem liberar a autorização, o licenciado poderá receber um 
prazo adicional devido às justificativas apresentadas e aprovadas pelo Conselho de Administração da Autoridade. 

 

Os projetos que estiverem em operação dentro das Zonas de Investimento estarão sujeitos às disposições das Seções I e 
II desta Lei, sem prejuízo à natureza da execução das disposições desse regime. 

 

Esses projetos também estarão sujeitos às regras relacionadas à liberação alfandegária temporária e ao Drawback 
definido nas leis de regulamentação, regulamentos e decretos. 

 

Será possível adicionar outras atividades por meio de um decreto emitido pelo Primeiro Ministro e mediante uma 
proposta feita pelo Ministro Competente. 
 
 
Artigo 29 

 

Cada Zona de Investimento deverá contar com um Conselho de Administração que será formado por meio de uma 
decisão tomada pelo Ministro Competente em consenso com o ministro responsável pela questão segundo o tipo e a 

área de especialidade da Zona. 

 

O Conselho de Administração da Zona deverá delinear um plano de ação para ela, assim como os controles e regras 
necessários para executar a atividade, o que deve ser aprovado pelo Conselho de Administração da Autoridade. O 
 
 

Traduzido pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira 
14 



 
Conselho também deverá cuidar da aprovação para a realização dos Projetos de Investimento dentro das fronteiras da 

Zona, fornecendo relatórios trimestrais à Autoridade conforme especificado pela Legislação de Implementação e 

enviando as atas das reuniões do Conselho à aprovação da Autoridade. 

 

O Conselho de Administração da Zona poderá licenciar empresas privadas que realizarão o desenvolvimento dessas 
zonas ou promoverão investimentos nesses locais. 

 

Os membros do Conselho deverão revelar todos seus recursos, e essa divulgação deverá ser realizada e auditada todos os 

anos por uma entidade independente pra garantir a ausência de violações ou conflitos de interesse, sejam eles reais ou 

possíveis. Um relatório dessa auditoria deverá ser enviado ao Conselho Supremo por meio do Ministro Competente. 
 
 

Artigo 30 

 

A Zona de Investimento deverá conter um escritório executivo que inclua funcionários da Autoridade, que serão 

nomeados por uma decisão tomada pelo Diretor Executivo da Autoridade conforme a aprovação do Ministro 

Competente. O escritório deverá executar as decisões do Conselho de Administração da Zona com relação às 

aprovações, autorizações e licenças exigidas, fazendo o acompanhamento da execução de tudo isso. Ele também 

deverá emitir as licenças de construção dos projetos estabelecidos dentro das fronteiras da Zona. 

 

O Investidor deverá compensar a Autoridade por todos os serviços efetivamente realizados pelo escritório executivo, 

sem ultrapassar um milésimo dos custos do investimento para todos os serviços prestados e conforme especificado pela 
Legislação de Implementação desta Lei. 
 
 
Artigo 31 

 

Além das atribuições assumidas pela Chairperson do Conselho de Administração da Zona, ela emitirá as licenças 
necessárias para que os Projetos conduzam suas atividades no território da Zona de Investimento. 

 

A licença deverá indicar a finalidade para qual ela foi concedida, assim como seu prazo. Esse documento não poderá 

ser cedido, seja de forma total ou parcial, exceto mediante a aprovação do Conselho de Administração da Zona de 

Investimento. Qualquer recusa de emissão ou cessão de uma licença deverá ser justificada. A parte interessada poderá 

registrar uma queixa com relação a essa decisão do Comitê conforme estabelecido no Artigo 83 desta Lei. 

 

Essa licença deverá bastar na interface com as diversas autoridades do Estado a fim de conseguir outras licenças, 

instalações, privilégios e isenções ao projeto sem precisar fazer um cadastramento no registro industrial, exceto caso o 

Investidor exija isso, e a Autoridade Competente deverá receber uma cópia da licença para fins de registro. Nenhuma 

outra autoridade administrativa poderá tomar qualquer outra medida dentro das Zonas de Investimento ou com relação 

aos Projetos em andamento nelas sem o consentimento da Autoridade. 

 
O licenciado só usufruirá das proteções, incentivos e privilégios definidos na lei para as finalidades declaradas na licença. 
 
 

 

Capítulo 3 
 

O Regime de Investimentos das Zonas Tecnológicas 
 

 

Artigo 32 

 

Mediante uma proposta do Conselho de Administração da Autoridade e uma solicitação do ministro responsável pelas 

questões de comunicação e tecnologia da informação, o Primeiro Ministro poderá licenciar a criação de Zonas 

Tecnológicas nos setores da comunicação e da tecnologia da informação, incluindo para atividades industriais, design e 

desenvolvimento de eletrônicos, datacenters, atividades de terceirização, desenvolvimento de software, educação 

tecnológica e outras atividades relacionadas e complementares, conforme indicado na Legislação de Implementação 

desta Lei. 

 

Será possível adicionar outras atividades por meio de um decreto emitido pelo Primeiro Ministro e mediante uma 

proposta conjunta feita pelo Ministro Competente e pelo ministro responsável pelas questões de comunicação e 

tecnologia da informação. 

 

Todas as ferramentas, suprimentos e maquinários necessários para realizar a atividade licenciada por todos os tipos de 

Projetos em operação dentro das Zonas Tecnológicas não estarão sujeitos aos encargos tributários e alfandegários, de 
acordo com as condições e procedimentos indicados na Legislação de Implementação. 

 

Os Projetos estabelecidos dentro das Zonas Tecnológicas contarão com os incentivos especiais determinados no Artigo 
11 desta Lei segundo o setor em questão. 

 

Cada Zona de Investimento deverá contar com um Conselho de Administração que será formado por meio de uma 
decisão tomada pelo ministro responsável pelas questões de comunicação e tecnologia da informação em consenso 
com 
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o Ministro Competente. O Conselho de Administração da Zona deverá definir os controles e regras necessários para 
executar a atividade, além de aprovar a criação dos Projetos dentro do território da Zona. 

 

Os membros do Conselho deverão revelar todos seus recursos, e essa divulgação deverá ser realizada e auditada todos 

os anos por uma entidade independente pra garantir a ausência de violações ou conflitos de interesse, sejam eles reais 
ou possíveis. Um relatório dessa auditoria deverá ser enviado ao Conselho Supremo por meio do Ministro Competente. 

 

Os investimentos que acontecerem dentro do Regime das Zonas Tecnológicas estarão sujeitos às disposições das 
Seções I e II desta Lei, sem prejuízo à natureza do funcionamento desse regime. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar as condições e controles de operação dentro das Zonas 
Tecnológicas, assim como o método de gestão que será usado. 
 
 
 

 

Capítulo 4 

O Regime de Investimentos das Zonas Livres 
 

 

Artigo 33 

 

A criação de uma Zona Livre que inclua uma cidade inteira deverá ser regida por uma lei. 

 

Mediante uma proposta do Ministro Competente, e após receber uma proposta do Conselho de Administração da 

Autoridade, o Conselho de Ministros poderá criar Zonas Livres Públicas para realizar os projetos licenciados de 

qualquer configuração que tenham um foco na exportação. A decisão de criação da Zona Livre deverá informar o local 

e as delimitações dela. 

 

A gestão da Zona Livre Pública será assumida por um Conselho de Administração que será formado, e sua 

Chairperson deverá ser nomeada por uma decisão tomada pelo Diretor Executivo da Autoridade conforme a aprovação 

do Ministro Competente. Os membros do Conselho deverão revelar todos seus recursos, e essa divulgação deverá ser 

realizada e auditada todos os anos por uma entidade independente pra garantir a ausência de violações ou conflitos de 

interesse, sejam eles reais ou possíveis. Um relatório dessa auditoria deverá ser enviado ao Conselho Supremo por 

meio do Ministro Competente. 

 

O Conselho de Administração da Zona Livre Pública deverá, mais especificamente, propor os regulamentos e leis 

necessários para a gestão da Zona Livre, providenciando a aprovação deles pelo Conselho de Administração da 

Autoridade, assim como executando as disposições desta Lei e da Legislação de Implementação, além dos decretos 

emitidos pela Autoridade. 

 

Mediante uma proposta apresentada pelo Ministro Competente, o Conselho de Ministros também poderá aprovar a 

criação de Zonas Livres Privadas, e cada uma deverá ser restrita a uma ou mais atividades parecidas sempre que for 

necessário devido à natureza da atividade. A Legislação de Implementação deverá reger todas as condições 

operacionais aplicáveis dentro das Zonas Livres Privadas de forma a garantir um funcionamento e a governança 

adequados para elas. 
 

 

Artigo 34 

 

Sem prejuízo às disposições da Lei nº 133 de 2010 sobre o licenciamento dos projetos de refinamento de petróleo 

segundo o Regime das Zonas Livres, e levando-se em consideração a configuração jurídica das empresas licenciadas 

para a realização dos projetos nos termos do Regime das Zonas Livres na data em que esta Lei entrar em vigor, as 

licenças não poderão ser emitidas para a condução de projetos segundo o Regime das Zonas Livres para as áreas de 

processamento de petróleo, fertilizantes, ferro e aço, processamento de gás natural, liquidação, transporte, setores de 

muita demanda energética já definidos por uma decisão lançada pelo Conselho Supremo de Energia, bebidas alcoólicas 

e destiladas, armas, munição, explosivos, e outros setores associados à segurança nacional. 
 
 
Artigo 35 

 

Sem prejuízo ao Parágrafo 1 do Artigo 10 desta Lei, todos os projetos de investimento que ocorrerem segundo o 

Regime das Zonas Livres estarão sujeitos ao controle alfandegário e tributário de acordo com as regras estipuladas por 

uma decisão lançada pelo Conselho de Administração da Autoridade em coordenação com a Autoridade Egípcia de 

Administração Alfandegária e Tributária. 

 

O Conselho de Administração da Zona Livre deverá notificar as entidades definidas pelo ministro responsável pelas 

questões ministeriais com todas as informações relacionadas aos projetos de produção industrial realizados dentro das 

Zonas Livres. O Ministro Competente deverá, em consenso com o ministro responsável pelas questões industriais, 

definir as regras existentes para que os projetos de produção industrial possam conduzir suas atividades – definindo, 

mais especificamente, as obrigações desses projetos no que concerne às taxas de exportação. 
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Artigo 36 

 

De acordo com as disposições da Lei dos Mercados de Capital promulgada pela Lei nº 95 de 1992, a Lei do Banco 

Central, do Setor Bancário e do Sistema Monetário promulgada pela Lei nº 88 de 2003, e a Lei nº 10 de 2009, que rege 

o controle sobre mercados e instrumentos financeiros que não sejam de natureza bancária, o Conselho de 

Administração da Zona Livre Pública deverá emitir a aprovação final para a condução dos projetos da Zona ou da 

Zona Livre Privada localizada em um espaço geográfico específico. A Chairperson do Conselho de Administração da 

Zona emitirá as licenças necessárias para que os Projetos conduzam suas atividades. 

 

A licença deverá indicar para quais finalidades foi emitida, seu prazo e o valor de garantia financeira a ser paga pelo 

licenciado, estabelecido que isso não ultrapasse 2% (dois por cento) dos custos de investimento de acordo com as 

taxas indicadas pela Legislação de Implementação desta Lei. A licença não poderá ser cedida, seja de forma total ou 

parcial, exceto mediante a aprovação do Conselho de Administração da Zona. 

 

O projeto licenciado só usufruirá das isenções ou privilégios definidos na lei para as finalidades declaradas na 

licença. Essa licença deverá bastar na interface com as diversas autoridades do Estado a fim de conseguir os serviços, 

instalações e privilégios ao projeto sem precisar fazer um cadastramento no registro industrial, exceto caso o Projeto 

exija isso, e a Autoridade Competente deverá receber uma cópia da licença para fins de registro. 
 
 
Artigo 37 

 

Os bens imóveis necessários para a implementação dos projetos que funcionam sob o Regime das Zonas Livres 

Públicas serão alocados por meio da licença de usufruto de acordo com as regras e disposições indicadas na Legislação 

de Implementação desta Lei. 

 

O Investidor deverá entrar em contato com os Gestores da Zona até 30 (trinta) dias após receber uma notificação 
acerca do consentimento de realização do projeto se quiser receber os terrenos necessários para a implementação e para 

assinar o contrato de usufruto e pagar as tarifas aplicáveis. 

 

A aprovação do projeto será anulada se o Investidor não conseguir tomar as medidas cabíveis para conduzi-lo em até 

90 (noventa) dias após receber uma notificação de entrega dos terrenos de acordo com os termos acordados no 

contrato de usufruto. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais tempo com base em justificativas apresentadas pelo 

Investidor ou qualquer um de seus representantes caso isso seja aceito pelo Conselho de Administração da Zona Livre. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar os controles e procedimentos necessários para executar 
essas disposições. 

 

Artigo 38 

 

O Investidor deverá entregar os terrenos alocados a ele para os Gestores da Zona após o término do projeto ou a 

anulação da aprovação emitida para o Projeto, e os terrenos não deverão conter nenhuma área ocupada. Caso o espaço 

esteja ocupado com edifícios, instalações ou ativos, o Investidor removerá esses elementos às próprias custas no 

período especificado pelo Conselho de Administração da Zona, mas esse tempo não poderá ultrapassar 6 (seis) meses 

a partir da data de recebimento de uma notificação por meio de uma carta registrada com confirmação de recebimento. 

 

Caso a liberação não seja realizada durante esse período, o Conselho de Administração da Zona deverá emitir uma 

decisão de recuperação do terreno no qual os edifícios e instalações foram construídos por meio de processos 

administrativos. Caso haja algum ativo no local, os Gestores da Zona e o Departamento Alfandegário deverão fazer um 

levantamento do inventário e entregar os ativos ao Departamento Alfandegário para custódia temporária ou vendê-los 

de acordo com as disposições da Lei Alfandegária aplicável às mercadorias abandonadas, depositando o valor 

correspondente em uma conta da Autoridade em benefício do Investidor após deduzir tudo o que for devido à 

Autoridade e ao Governo, segundo indicado na Legislação de Implementação desta Lei. 

 

Ao aplicar as disposições deste Artigo, os valores devidos à Autoridade serão considerados prioritários, seguidos 
pelas despesas judiciais e pelas quantias devidas ao Tesouro Nacional. 
 

 

Artigo 39 

 

Sujeito às disposições estabelecidas nos termos das leis e regulamentos referentes à proibição de transações com 

algumas commodities ou materiais, as commodities exportadas pelos Projetos das Zonas Livres ou importadas com o 

intuito de realizar suas atividades não estarão sujeitas às regras que regem as importações e exportações, nem aos 

procedimentos alfandegários relacionados às exportações e importações. Essas commodities não estarão sujeitas aos 

encargos alfandegários, ao Imposto sobre Valor Agregado ou a outros impostos e encargos. 

 

A exportação dos insumos de produção do mercado local para os projetos de produção que estão dentro das Zonas 

Livres estará sujeita às regras definidas por uma decisão tomada pelo ministro responsável pelas questões de 

comércio exterior em consenso com o Ministro Competente e o Ministro das Finanças. 
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À exceção dos veículos de passageiros, estarão isentos dos encargos alfandegários, do IVA e dos outros impostos e 
encargos todos os tipos de ferramentas, suprimentos, maquinários e todos os tipos de meios de transporte necessaries 
para exercer a atividade licenciada para todos os projetos que existem dentro da Zona Livre, mesmo se a natureza e a 
condição básica dessa atividade exigir que haja uma saída temporária da Zona Livre para o País, com um posterior 
retorno desses itens para a região. A regra acima será aplicável às ferramentas, suprimentos e maquinários, de acordo 
com os casos, proteções, condições e procedimentos especificados por um decreto emitido pelo Primeiro Ministro 
mediante uma proposta apresentada pelo Ministro Competente e pelo Ministro das Finanças. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar os procedimentos de transferência e proteção das mercadorias 
do ponto de carregamento até sua chegada nas Zonas Livres e vice-versa. 

 

A Autoridade poderá, da forma especificada pela Legislação de Implementação desta Lei, permitir a entrada temporária das 

mercadorias locais e estrangeiras, materiais, peças e matérias-primas, tanto de propriedade do Projeto quanto de terceiros, de 

dentro do País para a Zona Livre, em caráter temporário, para consertá-los ou utilizá-los em processos de manufatura e 

depois devolvê-los para dentro do País, sem que eles estejam sujeitos às regras de importação aplicáveis. 

 

Encargos alfandegários serão cobrados com relação aos custos de conserto de acordo com as disposições das Leis 
Alfandegárias. 
 

 

Artigo 40 

 

As importações feitas das Zonas Livres para o País estarão sujeitas às regras gerais aplicáveis aos processos de 
importação. 

 

Uma exceção é que a entrada dos materiais, dejetos e sobras resultantes das atividades dos projetos em operação dentro 

das Zonas Livres para o País será permitida sempre que essa entrada ocorrer para a finalidade de descarte e reciclagem 

desses itens, sempre por meio de métodos seguros e procedimentos indicados na Lei do Meio Ambiente promulgada 

pela Lei nº 4 de 1994 às custas da parte responsável por isso. 

 

As disposições da Lei do Meio Ambiente mencionada acima serão aplicáveis com relação à proibição da importação 
de resíduos perigosos. 

 

Serão aplicáveis encargos alfandegários sobre as mercadorias importadas da Zona Livre ao mercado local como se elas 
houvessem sido importadas do exterior. 

 

Quanto aos produtos importados dos projetos das Zonas Livres com componentes locais e estrangeiros, a base de 

tributação alfandegária será o valor dos componentes estrangeiros ao preço de mercado no momento da saída deles de 

dentro da Zona Livre em direção ao País, contanto que o imposto alfandegário cobrado pelos componentes estrangeiros 

não ultrapasse os impostos devidos pelo produto final importado do exterior. 

 

Os componentes estrangeiros são as peças e materiais estrangeiros importados no estado em que se encontram quando 
entram na Zona Livre, sem calcular nenhum custo operacional dentro da Zona. 

 

Com relação ao cálculo do frete, a Zona Livre deverá ser considerada o país de origem dos produtos lá fabricados. 
 
 
Artigo 41 

 

Os Projetos criados nas Zonas Livres, assim como os lucros deles provenientes e distribuíveis, não estarão sujeitos às 
disposições do direito aplicável sobre impostos e encargos no Egito. 

 

Contudo, esses Projetos estarão sujeitos ao seguinte tratamento: 

 

I. Os Projetos criados nas Zonas Livres Públicas estarão sujeitos a: 

 

1- Uma taxa de 2% (dois por cento) do valor das commodities em sua entrada (custo, seguro e frete) para os 

projetos de armazenamento e uma taxa de 1% (um por cento) do valor das commodities em sua saída (posto a 

bordo) para os projetos de manufatura e montagem. O comércio de mercadorias em trânsito que tiverem um 

destino final estará isento desse encargo. 

 

2- Uma taxa de 1% (um por cento) da receita total pelos projetos cuja atividade principal não demande a entrada ou 
saída de mercadorias com base nos balanços financeiros acreditados por um contador certificado. 

 
II. Os Projetos criados nas Zonas Livres Privadas estarão sujeitos a: 

 

1- Uma taxa de 1% (um por cento) da receita total gerada pelos projetos de manufatura e montagem quando as 

mercadorias forem exportadas ao exterior, e 2% (dois por cento) da receita total gerada por esses projetos na 

hora da entrada das commodities no País. O comércio de mercadorias em trânsito que tiverem um destino final 

estará isento desse encargo. 

 

2- Uma taxa de 2% (dois por cento) da receita total auferida, com relação a outros projetos determinados na 
claúsula anterior. 
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Os rendimentos resultantes dos encargos estabelecidos na Cláusula I deste Artigo competirão à Autoridade. Os 

rendimentos resultantes dos encargos estabelecidos na Cláusula II deste Artigo serão distribuídos de forma igualitária 
entre o Ministério das Finanças e a Autoridade. 

 

De qualquer forma, os Projetos criados dentro das Zonas Livres Públicas e Privadas pagarão taxas anuais à Autoridade 

pelos serviços, o que não poderá ultrapassar 0,001% (um milésimo) do capital, chegando a no máximo cem mil libras 

de acordo com as porcentagens especificadas pela Legislação de Implementação desta Lei. Essa taxa poderá ser paga 

na moeda equivalente estipulada pelo Ministro Competente. 

 

Esses Projetos deverão apresentar os balanços financeiros acreditados por um contador certificado aos Ministérios das 
Finanças e dos Investimentos. 
 
 

Artigo 42 

 

Os projetos de transporte marítimo localizados nas Zonas Livres estarão isentos das condições relacionadas à 

nacionalidade do proprietário da embarcação e da tripulação, conforme determinado na Lei nº 84 de 1949 com relação 

à Lei de Registro das Embarcações Comerciais e do Comércio Marítimo promulgada pela Lei nº 8 de 1990. 

 

As embarcações que pertencerem a esses Projetos estarão isentas das disposições da Lei nº 12 de 1964 sobre a 
Constituição da Organização Geral do Egito para o Transporte Marítimo. 
 
 
 

Artigo 43 

 

O Investidor deverá contratar um seguro para todos os edifícios, maquinários e equipamentos no caso de qualquer 
acidente e ameaça decorrente da realização da atividade licenciada. 

 

O Conselho de Administração da Zona poderá emitir uma decisão de remover as instalações dos Projetos caso ocorra 

um acidente ou situação de perigo, mesmo que haja um seguro para ela. A decisão deverá ser justificada e repassada ao 

Investidor ou seu representante até uma semana após a data do acontecimento por meio de uma carta registrada com 

confirmação de recebimento. Os Gestores da Zona poderão abreviar esse período caso julguem necessário. 

 

O Investidor deverá executar a decisão de remoção às suas próprias custas e no prazo especificado pelos Gestores da 
Zona. 

 

Caso o Investidor deixe de cumprir essa decisão, o Conselho de Administração da Zona poderá suspender ou revogar o 
Projeto com base na gravidade da violação. 
 
 
Artigo 44 

 

Sempre que as remessas chegarem do exterior e forem liberadas da Alfândega pelos encargos aplicáveis na Zona Livre, 

essas mercadorias deverão ser inspecionadas por um comitê tripartite composto pela Zona, pelo Departamento 

Alfandegário competente e pela parte interessada ou qualquer um de seus representantes que estejam no local do 

Projeto. Uma declaração será preparada e assinada pelos integrantes do comitê indicando o resultado da inspeção após 

comparar a remessa com as notas fiscais ou as listas dos produtos. A remessa deverá ser entregue à parte interessada e 

permanecer completamente sob sua custódia e responsabilidade. A Administração Alfandegária deverá estimar o valor 

dessa remessa e informar essa estimativa aos Gestores da Zona. 

 

O Gerente do Departamento Alfandegário da Zona deverá notificar o Chefe da Zona a respeito de qualquer redução ou 

aumento que tenha acontecido sem uma justificativa em comparação com os itens listados, seja por causa da 
quantidade ou conteúdo dos pacotes ou mercadorias empacotadas ou a granel. 

 

O Conselho de Administração da Autoridade deverá emitir um decreto para reger de quem será a responsabilidade nos 
casos estabelecidos no parágrafo acima, determinando qual será a porcentagem de tolerância. 
 
 
Artigo 45 

 

Os projetos das Zonas Livres não estarão sujeitos às disposições da Lei nº 113 de 1958 sobre o Nomeamento aos 
Cargos nas Empresas de Capital Aberto e Organizações Públicas. 

 

As disposições da Lei Trabalhista serão aplicáveis às relações de trabalho e à segurança e saúde dos trabalhadores 

nessas zonas. Essas disposições, assim como os direitos trabalhistas incluídos nelas, serão consideradas o mínimo 

aceitável nos contratos de contração individual ou coletiva firmados com os trabalhadores dos projetos licenciados para 

operação nessas zonas. 

 
Os projetos das Zonas Livres deverão desenvolver e aceitar sua vinculação ao regulamento interno com relação ao 

sistema de trabalho, enviando esse regulamento ao Diretor Executivo da Autoridade ou a qualquer pessoa autorizada 
por ele para fazer a aprovação. Esse regulamento complementará os contratos de contratação individual ou coletiva. 

 
O Diretor Executivo da Autoridade poderá discordar das disposições contidas no regulamento devido a uma violação 
da ordem pública ou caso elas incluam menos privilégios em comparação com a Lei Trabalhista. 
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As disposições da Lei de Segurança Social promulgada pela Lei nº 79 de 1975 serão aplicáveis aos funcionários dos 

projetos que realizarem suas atividades nas Zonas Livres, e eles estarão sujeitos à Lei da Previdência Social para 

Empregadores e Equivalentes promulgada pela Lei nº 108 de 1976. 
 
 
Artigo 46 

 

Ninguém poderá seguir de forma permanente uma profissão ou atividade na Zona Livre Pública de iniciativa própria, 

exceto após obter uma permissão para tanto emitida pela Chairperson do Conselho de Administração de acordo com 

os termos e condições indicados pela Legislação de Implementação desta Lei e mediante o pagamento de uma taxa 

anual que não ultrapasse cinco mil libras. 

 

Qualquer pessoa que violar as disposições do Parágrafo 1 deste Artigo estará sujeita a uma multa que não seja inferior 

a cinco mil libras e não ultrapasse vinte mil libras. Nesse caso, um processo penal só poderá ser iniciado com a 

permissão do Ministro Competente. De qualquer forma, fica proibido conduzir projetos que promovam profissões 

autônomas e consultorias nas Zonas Livres. O acesso às Zonas Livres será condicionado ao cumprimento dos termos 

definidos pela decisão tomada pelo Conselho de Administração da Autoridade. 
 
 
Artigo 47 

 

Os investimentos que acontecerem dentro do Regime das Zonas Livres estarão sujeitos às metas, princípios e 
proteções, e ao Artigo 11 desta Lei, sem prejuízo à natureza do funcionamento desse regime. 

 

Os projetos que estiverem em funcionamento de acordo com esse regime poderão passar por uma conversão para o 

Regime de Investimento Interno. A Legislação de Implementação desta Lei deverá especificar as condições e controles 

dessa conversão e o tratamento alfandegário dos equipamentos, maquinários, máquinas e linhas de produção, e peças 

sobressalentes necessárias para a atividade licenciada. 
 

 

Capítulo 5 
 

Disposições sobre a Constituição das Empresas e Instalações e sobre os 
Serviços de Pós-Constituição 

 
 

 

Artigo 48 

 

Sujeito às disposições do Artigo 71 desta Lei, a Autoridade deverá prestar os serviços de constituição e pós-

constituição, assim como os serviços do Centro de Serviços do Investidor, às empresas sujeitas às disposições desta Lei 

e da Lei das Empresas de Capital Aberto, Sociedades Limitadas por Cotas, e Sociedades de Responsabilidade 

Limitada, promulgadas pela Lei nº 159 de 1981, assim como realizar a automação e unificação dos procedimentos 

delas. Apenas os procedimentos de constituição eletrônica serão aplicáveis após serem influenciados pela Autoridade 

e, nesse sentido, a Autoridade não estará vinculada por nenhum outro procedimento previsto em outras leis. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá especificar as disposições que regem a publicação do Estatuto Social 

e dos procedimentos usados para seus aditamentos, os controles de execução do sistema de constituição eletrônica e os 

serviços prestados para as empresas e instalações que estão sujeitas às disposições desta Lei, e a supramencionada Lei 

das Empresas de Capital Aberto, Sociedades Limitadas por Cotas, e Sociedades de Responsabilidade Limitada. 
 

 

Artigo 49 
 
 
Por meio de uma decisão publicada pelo Ministro Competente, dever-se-á emitir uma forma do Memorando de 

Constituição e do Estatuto Social de cada tipo dessas empresas, conforme o caso. 

 

O solicitante da constituição deverá pagar à Autoridade, na forma de uma prestação única, todas as taxas indicadas pela 
legislação e outras quantias devidas às entidades que prestam os serviços correlatos de constituição e pós-constituição. 
A Autoridade deverá coletar essas taxas em prol dessas entidades. 

 

A Autoridade terá o direito de receber uma compensação pelos serviços efetivamente executados para os Investidores. 
O Conselho de Administração da Autoridade deverá emitir uma decisão que determinará as categorias dessa 
compensação, assim como as regras, condições e procedimentos que regerão esse pagamento. 
 
 
Artigo 50 

 

As Autoridades Competentes deverão regularizar o status delas para ativar o sistema de serviços eletrônicos perante a 

Autoridade ao fornecer todos os documentos, formulários e declarações necessários, conectando os sistemas e bancos 

de dados que eles têm em funcionamento ao banco de dados e sistema de serviços eletrônicos da Autoridade até 90 

(noventa) dias após o momento em que as disposições desta Lei entrarem em vigor. 
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Além disso, as Autoridades Competentes deverão aceitar as assinaturas eletrônicas e os documentos e formulários 

preparados de forma tecnológica, aceitando pagamentos eletrônicos para todos os pagamentos necessários, sempre da 

forma indicada pela Legislação de Implementação desta Lei. 
 
 
Artigo 51 

 

A Autoridade deverá tomar uma decisão a respeito de uma solicitação de constituição em no máximo um dia útil inteiro 

a partir da data em que uma candidatura completa for enviada. A empresa deverá ganhar essa personalidade jurídica 

quando estiver cadastrada no registro comercial, o que gerará a emissão de um certificado de constituição. A data desse 

certificado será determinada por uma decisão tomada pelo Diretor Executivo. 

 

Todas as Autoridades Competentes, bancos e órgãos relevantes deverão aceitar esse certificado como um documento 
oficial das negociações após o momento em que ele for emitido. 

 

As empresas constituídas de acordo com as disposições desta Lei deverão enviar um certificado que estabeleça 
a colocação de seus valores mobiliários em um depositário central de valores mobiliários. 

 

A Autoridade deverá implementar uma regulamentação que possibilite a emissão de um certificado para o Projeto de 
Investimento. A regência desse certificado será determinada por uma decisão tomada pelo Diretor Executivo da 
Autoridade. 

 

Cada instalação ou empresa, sem importar sua constituição jurídica, deverá contar com um número nacional unificado 

que será usado para todas as transações do Investidor com todas as diferentes autoridades e órgãos do Estado após sua 

ativação. 

 

Tudo deverá ser feito conforme indicado na Legislação de Implementação desta Lei. 
 

 

Artigo 52 

 

O capital das empresas regidas pelas disposições desta Lei poderá ser determinado em qualquer moeda passível de 

conversão, e os balanços financeiros podem ser preparados e publicados usando essa moeda, estabelecido que a 

subscrição ao capital delas deverá acontecer nessa mesma moeda. Com relação às corporações, a porcentagem 

especificada de capital integralizado deverá ser paga de acordo com as disposições da Lei das Empresas de Capital 

Aberto, Sociedades Limitadas por Cotas, e Sociedades de Responsabilidade Limitada promulgada pela Lei nº 159 de 

1981. 

 

O capital indicado das empresas regidas pelas disposições desta Lei também poderá ser transferido de libras egípcias 

para qualquer moeda passível de conversão, segundo as taxas de câmbio em vigência que tiverem sido anunciadas pelo 

Banco Central na data da transferência. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá especificar os controles que regerão essa questão. 
 
 
Artigo 53 

 

Uma exceção das disposições do Artigo 45 da Lei das Empresas de Capital Aberto, Sociedades Limitadas por Cotas, e 

Sociedades de Responsabilidade Limitada promulgada pela Lei nº 159 de 1981 é que as parcelas e cotas de 

participação societária das corporações regidas pelas disposições desta Lei poderão ser negociadas durante os dois 

primeiros exercícios fiscais da empresa mediante a aprovação do Ministro Competente. 

 

Artigo 54 

 

A Autoridade deverá emitir as decisões que facilitam os procedimentos dos Investidores e agilizam a prestação dos 

serviços em todos os processos de responsabilidade da Autoridade. Para tanto, e sem vinculação a nenhum 

procedimento estabelecido em outras leis, a Autoridade poderá definir os controles que garantem uma separação entre a 

regência dos procedimentos de investimento e o controle posterior das empresas, sem prejuízo aos princípios de 

transparência, governança, gestão responsável e responsabilização, por meio das ações a seguir: 

 

1- Facilitar todos os procedimentos relacionados às assembleias ordinárias e aos conselhos de administração das 
empresas, assim como à aprovação das atas dessas reuniões, incluindo a adoção de tecnologias modernas, em 

no máximo 15 (quinze) dias após a data de envio das atas completas; 

 
2- Substituir os livros e documentos por arquivos eletrônicos que sejam adequados ao nível de progresso 

tecnológico; 

 

3- Desenvolver, padronizar e simplificar os procedimentos de aumento ou redução de capital, os regulamentos de 
avaliação financeira, e os processos usados para averiguar se os valores especificados para isso foram estimados 

da forma correta, sem prejuízo à competência conferida pela lei à Autoridade Egípcia de Supervisão Financeira. 

 

Tudo deverá ser feito conforme especificado na Legislação de Implementação desta Lei. 
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Capítulo 6 
 

A Alocação dos Bens Imóveis Necessários 
para a Realização dos Projetos de Investimento 

 
 
 
 
 

Artigo 55 

 

O Investidor terá o direito de obter os bens imóveis necessários para promover ou expandir sua atividade, sem importar 

o nível de sua participação ou contribuição para com o capital, sujeito às regras relacionadas a alguns bens imóveis 

localizados nas áreas geográficas que são regidas por leis especiais, por meio do órgão com competência pelos bens 

imóveis, de acordo com as regras estabelecidas em suas leis e regulamentos durante o anúncio da empreitada ou por 

meio da Autoridade segundo as disposições de alienação contidas nesta Lei. 
 
 
Artigo 56 

 

As Autoridades Administrativas que tiverem a competência necessária deverão, em consenso com todas as Autoridades 

Competentes e com o Centro Nacional de Planejamento do Uso da Terra, até 90 (noventa) dias após a data em que esta 

Lei entrar em vigor, fornecer mapas detalhados à Autoridade especificando todos os bens imóveis que estão sujeitos à 

sua competência e que se encontram disponíveis para investimentos, além de um banco de dados completo com a 

localização, o tamanho, as alturas, o preço estimado, as atividades de investimento adequadas para a natureza daquele 

espaço, e seu método de alienação. Além disso, essas autoridades deverão atualizar as informações com uma 

frequência semestral ou sempre que for exigido pela Autoridade. 

 

Após a aprovação do Conselho de Ministros, o Presidente da República deverá emitir um decreto que transferirá a 

titularidade, competência ou supervisão de alguns bens imóveis dos órgãos administrativos que tiverem competência à 

Autoridade sempre que isso for necessário para a execução do Plano de Investimento, e a Autoridade deverá assumir a 

alienação desses bens imóveis de acordo com as disposições desta Lei. 
 
 
Artigo 57 

 

Os Investidores deverão fazer a alienação dos bens imóveis de propriedade privada do Estado ou de outras pessoas 

jurídicas públicas para os fins do investimento de acordo com as disposições, controles e procedimentos estabelecidos 

nesta Lei levando em consideração o Plano de Investimento do Estado, o tamanho e a natureza da atividade do Projeto 

de Investimento, e a quantidade de dinheiro que foi investida. 

 

Essa alienação não estará sujeita às disposições da Lei de Organização de Concursos e Leilões promulgada pela Lei nº 
89 de 1998, exceto pelas questões contempladas nesta Lei sem prejuízo às suas disposições. 
 
O Investidor deverá cumprir o cronograma enviado para a realização do Projeto de Investimento e aprovado pela 
Autoridade Competente, contanto que essa Autoridade tenha cumprido suas obrigações para com o Investidor. 

 

O Investidor não poderá fazer alterações no Projeto de Investimento para mudar sua finalidade, expandir ou aumentar 

seu tamanho, ou fazer outras mudanças, exceto se tiver o consentimento por escrito da Autoridade Competente, seja de 
forma direta ou por meio de seus representantes do Centro de Serviços do Investidor. 
 
 
Artigo 58 

 

Sujeito à disposição do Artigo 37 desta Lei, os bens imóveis necessários para os Projetos de Investimento poderão ser 
alienados de acordo com as disposições desta Lei por meio de um dos métodos a seguir: venda, arrendamento, 
arrendamento mercantil ou licença para usufruto. 

 

Isso deverá ser feito mediante uma solicitação do Investidor ou de um convite ou anúncio promovido pela Autoridade 
de acordo com as disposições desta Lei. 

 

As Autoridades Administrativas que tiverem competência sobre os bens imóveis poderão participar dos Projetos de 

Investimento realizados na propriedade se essa propriedade for considerada uma ação em espécie ou se for estabelecida 

uma parceria nos casos determinados por um decreto emitido pelo Conselho de Ministros. A Legislação de 

Implementação desta Lei deverá indicar as condições, procedimentos e métodos que essas autoridades usarão para 

estabelecer parcerias para o Projeto de Investimento com bens imóveis. 
 
 
Artigo 59 

 

Sempre que o Investidor precisar de bens imóveis que sejam propriedade privada do Estado para conduzir um Projeto 

de Investimento, ele deverá indicar na candidatura quais são a finalidade e o tamanho do projeto, especificando em que 

local gostaria de realizá-lo. 

 

A Autoridade oferecerá o bem imóvel disponibilizado pela Autoridade ou pelas Autoridades Administrativas que tiverem 
uma competência compatível com a Atividade de Investimento do solicitante do investimento, indicando a 
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natureza do bem imóvel e as condições relacionadas a ele, assim como se ele conta com conexões com serviços 

básicos, quais são as possibilidades de alienação e qual é a contrapartida necessária pelo bem imóvel, além de outras 

condições e informações necessárias. 
 
 
Artigo 60 

 

Apenas para fins de desenvolvimento e segundo o Mapa de Investimento, nas áreas definidas por um decreto publicado 

pelo Presidente da República, mediante a aprovação do Conselho de Ministros, o bem imóvel, de propriedade privada 

do Estado e em conformidade com as condições técnicas e financeiras estipuladas por meio de um decreto publicado 

pelo Conselho de Ministros, poderá ser alienado sem nenhuma contrapartida. Isso será aplicável aos tipos de alienação 

determinados no Artigo 58 desta Lei. 

 

Sempre que ocorrer a alienação de um bem imóvel sem nenhuma contrapartida, o Investidor deverá apresentar uma 

garantia de capital ou algo equivalente à entidade responsável pela alienação, o que não deverá ultrapassar 5% (cinco 

por cento) do valor dos custos de investimento do Projeto, segundo os critérios e controles indicados na Legislação de 

Implementação desta Lei, e essa garantia será devolvida 3 (três) anos depois da data de início efetivo da produção no 

caso dos projetos que envolverem alguma produção ou da data de início das atividades para os outros projetos, 

contanto que o Investidor cumpra as condições necessárias para a alienação. 
 
 
Artigo 61 

 

Nos casos em que a alienação dos bens imóveis ocorrer por meio de um sistema de licença para usufruto em troca de 

uma contrapartida, o prazo da licença não deverá ultrapassar um período de 50 (cinquenta) anos passíveis de 

renovação, segundo as condições firmadas e contanto que o projeto continue em operação, sem prejuízo ao direito que 

o órgão com competência tem de ajustar a contrapartida necessária para o usufruto no momento da renovação. 

 

A licença será emitida para os Investidores que atenderem às condições técnicas e financeiras determinadas pela 
Autoridade em conjunto com a Autoridade Administrativa que tiver competência sobre o assunto. 

 

As disposições acima também serão aplicáveis nos casos de alienação por arrendamento. 
 
 
Artigo 62 

 

Caso a alienação dos bens imóveis seja feita por meio de uma venda, cada Investidor poderá, com o intuito de realizar 

ou expandir os projetos, apresentar um pedido de contrato para aqueles bens imóveis, contanto que cumpra as 

condições técnicas e financeiras determinadas pela Autoridade em conjunto com a Autoridade Administrativa que 

tiver competência sobre o assunto. 

 

A titularidade dos bens imóveis não deverá ser transferida ao Investidor nesses casos, exceto mediante o pagamento o 

preço cheio e o início efetivo da produção dos projetos que tiverem uma natureza de produção, assim como a 

conclusão dos projetos imobiliários ou turísticos, ou o início das atividades de outros projetos. O contrato firmado com 

o Investidor deverá conter uma cláusula a respeito desse assunto. 

 

A Autoridade poderá, ao receber um pedido do Investidor e a aprovação da Autoridade Administrativa que tiver 

competência sobre o assunto, concordar em postergar o pagamento desse valor, de forma total ou parcial, ou de outras 

instalações até o fim da operação verdadeira do Projeto. O contrato determinará as proteções e procedimentos 

necessários para essa prorrogação. 

 

As disposições acima também serão aplicáveis nos casos de um sistema de arrendamento mercantil. 
 
 
Artigo 63 

 

Quando os Investidores estiverem competindo com as candidaturas pela alienação dos bens imóveis necessários para a 

realização dos Projetos de Investimento, seja por meio de vendas, arrendamentos, arrendamentos mercantis ou licenças 

de usufruto, quem conseguir cumprir as condições técnicas e financeiras exigidas para o investimento será selecionado 

usando um sistema de pontos com base nos princípios de preferência, incluindo o valor do lance ofertado pelo 

Investidor ou outras especificações técnicas ou financeiras. 

 

Caso não seja possível implementar a preferência para a seleção dos Investidores por meio do sistema de pontos, a 
decisão poderá ser tomada com base no maior lance. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar os casos de concorrência e os controles de determinação 
dessa preferência, assim como os princípios que fundamentarão a preferência. 
 
 
Artigo 64 

 

Em cumprimento das disposições deste Capítulo, o preço de venda, arrendamento ou contraprestação por usufruto será 

estimado por uma das entidades abaixo: Autoridade Geral de Serviços Governamentais, Comitê Supremo de 

Precificação das Terras do Estado do Ministério da Agricultura, Autoridade de Novas Comunidades Urbanas, 
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Autoridade de Desenvolvimento do Turismo e Autoridade de Desenvolvimento Industrial, conforme a natureza da 
atividade em escopo. 

 

A autoridade responsável pela estimativa deverá incluir representantes experientes nos comitês de estimativa, 
finalizando-a em no máximo 30 (trinta) dias após o recebimento de um pedido de estimativa. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar os critérios, controles e procedimentos necessários para 

realizar a estimativa, assim como o prazo dessa estimativa e as tarifas que deverão ser pagas ao órgão precificador pela 

autoridade que tiver competência sobre a finalização da alocação. 
 
 
Artigo 65 

 

Mediante uma decisão tomada pelo Diretor Executivo da Autoridade e aprovada pelo Ministro Competente, deverá ser 

formado pelo menos um comitê que incluirá grupos das áreas técnica, financeira e jurídica que tenham um cargo e um 

conhecimento compatíveis com a importância e a natureza do assunto em questão para tomar decisões sobre as 

candidaturas de alienação dos bens imóveis enviadas pelos investidores nos diferentes casos de acordo com as 

disposições deste Capítulo em no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de recebimento do parecer técnico sobre a 

candidatura do Investidor da entidade que tiver competência sobre o assunto, e que deve ser enviada pela entidade com 

competência adequada até uma semana após a data de recebimento da candidatura. As decisões tomadas pelo comitê 

deverão ser aprovadas pelo Diretor Executivo da Autoridade, e a Autoridade deverá notificar o solicitante a respeito da 

decisão. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar os procedimentos de funcionamento dos comitês 

mencionados acima, o método usado para a notificação, os métodos de pagamento do preço, aluguel ou 

contraprestação para usufruto, conforme o caso, e o encaminhamento dos encargos completos às Autoridades 

Competentes. A Legislação de Implementação também deverá especificar os procedimentos usados para preparar e 

redigir os contratos em cada caso de acordo com os formulários contratuais aprovados pelo Conselho de Administração 

da Autoridade após sua revisão pelo Conselho do Estado Egípcio. 
 
 
Artigo 66 

 

Sempre que o bem imóvel de propriedade privada do Estado ou de outras pessoas jurídicas públicas passar por uma 

alienação, o Projeto de Investimento deverá continuar com a mesma finalidade com base na qual a alienação foi 

concedida, e essa finalidade não pode ser alterada, exceto mediante um consentimento por escrito emitido pela 

Autoridade Administrativa com competência para o assunto e apenas nos casos em que a natureza e a localização dos 

bens imóveis possibilitarem essa mudança, mediante o pagamento dos valores determinados com base nos critérios que 

serão indicados na Legislação de Implementação. 

 

Essas Autoridades deverão emitir uma resposta sobre a solicitação de alteração de finalidade em até 30 (trinta) dias a 

partir do momento em que o pedido for recebido. Caso elas não enviem nenhuma resposta, considerar-se-á que a 

solicitação foi indeferida. 

 

O Investidor terá o direito de registrar uma queixa com relação a essa decisão perante o Comitê definido no Artigo 83 
desta Lei. 

 

De qualquer forma, a solicitação de alteração da finalidade não será aceita antes do transcorrer de 1 (um) ano a partir 
da data de produção ou do início das atividades. 
 
 
Artigo 67 

 

A Autoridade Administrativa que tiver a competência necessária para tanto, com base nos relatórios de 

acompanhamento enviados pelos funcionários das autoridades administrativas com competência para o 

acompanhamento do cronograma de determinação das instalações do Projeto de Investimento, e após a aprovação do 

Conselho de Administração da Autoridade, poderá rescindir o contrato de venda, arrendamento, arrendamento 

mercantil ou licença para usufruto a fim de recuperar os bens imóveis em qualquer um dos casos a seguir: 
 
 

1. Não receber o bem imóvel ao longo de 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento de uma notificação de 
entrega;  

 

2. Não começar o projeto em até 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento do bem imóvel sem nenhum 

impedimento ou obstrução e sem nenhuma justificativa razoável, apresentando uma negligência constante após 

o recebimento de um aviso por escrito com outro prazo;  

 
3. Violação das condições que regem o pagamento dos encargos financeiros e datas de pagamento;  

 

4. Alteração da finalidade para a qual o bem imóvel foi alocado, penhora da propriedade ou criação de qualquer direito 

in rem sem o consentimento prévio por escrito da Autoridade Administrativa com competência sobre o assunto ou 

antes do título da propriedade ser transferido ao Investidor de acordo com as disposições desta Lei;  
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5. Violação relevante dos termos do contrato ou da licença de usufruto a qualquer momento do Projeto inteiro, e 

incapacidade de remediar as causas da violação após o recebimento de uma notificação por escrito a respeito do 

assunto.  
 
 
 
A Legislação de Implementação deverá indicar as violações relevantes mencionadas e os procedimentos que serão 

usados para a retomada do bem imóvel caso seja determinado que o Investidor não conseguiu ou não quis concluir o 

Projeto. Nesse caso, será permitido fazer outra alienação da propriedade. 
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4ª Seção 
 

Entidades Responsáveis pelas Questões 
Relacionadas aos Investimentos 

 

Capítulo 1  

O Conselho Supremo de Investimentos 
 
 
 
 

Artigo 68 

 

Um Conselho Supremo de Investimentos deverá ser criado sob a liderança do Presidente da República. Além da 
competência indicada para esse Conselho nesta Lei, ele também deverá assumir as seguintes responsabilidades: 

 

1- Envidar todos os esforços necessários para gerar um ambiente mais propício aos investimentos e orientar que 
seja providenciado tudo o que for necessário para tanto; 

 
2-  Desenvolver um arcabouço geral para a reforma legislativa e administrativa do panorama dos investimentos; 

 

3- Adotar as políticas e o plano de investimento que priorizam os projetos de investimento almejados, em 
alinhamento com a política geral nacional, o plano de desenvolvimento econômico e social, e os regimes de 
investimento aplicáveis; 

 
4- Acompanhar a execução dos planos e programas de investimento preparados pelas autoridades do Estado, o 

andamento dos principais projetos econômicos, e a condição dos projetos de parcerias público-privadas; 

 
5- Acompanhar a atualização e execução do mapa de investimentos ao longo dos diversos setores especializados e 

pontos geográficos, sempre em alinhamento com o plano econômico nacional; 

 
6- Explorar as oportunidades de investimento disponíveis em cada setor e examinar as áreas problemáticas de cada 

um deles; 

 
7- Monitorar o desenvolvimento da classificação e da colocação do Egito nos relatórios e indicadores 

internacionais relacionados aos investimentos; 

 
8- Acompanhar os mecanismos usados para a resolução dos conflitos de investimentos e o status dos casos de 

arbitragem internacional; 

 
9- Pesquisar e definir soluções para as barreiras de investimento e remover os obstáculos ao cumprimento das 

disposições desta Lei; 

 
10- Ativar a responsabilidade conjunta de todos os ministérios, autoridades públicas e órgãos governamentais 

relacionados aos investimentos, integrando a atuação harmoniosa deles; 

 
11- Dirimir as divergências e confusões que podem surgir entre as autoridades do Estado no quesito dos 

investimentos. 
 
 
 
A composição e o sistema de trabalho desse Conselho serão determinados por um decreto publicado pelo Presidente. 

 

Todas as autoridades do Estado deverão executar as decisões tomadas pelo Conselho. 
 
 
 

Capítulo 2 
 

A Autoridade Geral de Investimentos e Zonas Livres 
 
 
 

Artigo 69 

 

A Autoridade Geral de Investimentos e Zonas Livres é uma autoridade econômica pública com uma pessoa jurídica 

pública que responde ao Ministro Competente, e ela controla, incentiva, promove, administra e defende os 
investimentos feitos em um País de forma a cumprir o Plano de Desenvolvimento Econômico Nacional. 

 

O escritório principal da Autoridade deverá estar localizado no governorato do Cairo, podendo criar filiais ou 

escritórios secundários dentro da República Árabe do Egito ou no exterior por meio de uma decisão tomada por seu 

Conselho de Administração como parte das missões de representação comercial. 
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Artigo 70 

 

De acordo com as disposições da Lei dos Mercados de Capital promulgada pela Lei nº 95 de 1992, a Lei nº 95 de 1995 
sobre o Arrendamento Financeiro, a Lei de Finanças Imobiliárias promulgada pela Lei nº 148 de 2001, a Lei do Banco 

 

Central, do Setor Bancário e do Sistema Monetário promulgada pela Lei nº 88 de 2003, e a Lei nº 10 de 2009, que rege 

o controle sobre mercados e instrumentos financeiros que não sejam de natureza bancária, a Autoridade deverá ser a 

única autoridade administrativa competente por executar as disposições desta Lei e da Lei das Empresas de Capital 

Aberto, Sociedades Limitadas por Cotas, e Sociedades de Responsabilidade Limitada promulgada pela Lei nº 159 de 

1981. 

 

Para as questões financeiras e administrativas, a Autoridade não deverá cumprir os regulamentos e regras 

governamentais. Para tanto, ela poderá aproveitar as melhores competências e conhecimentos locais e globais sem 

prejuízo às disposições da Lei nº 63 de 2014 sobre o Limite Máximo de Renda Paga aos Funcionários das Autoridades 

Governamentais. Essas questões serão regidas por uma decisão tomada pelo Conselho de Administração da 

Autoridade. 

 

Para tanto, a Autoridade deverá concluir os contratos e descartar as alienações e atos, podendo alocar bens imóveis da 
Propriedade Privada do Estado ou realocá-los à Autoridade, que poderá usá-los em suas atividades administrativas. 
 

 

Artigo 71 

 

A fim de cumprir esse objetivo, e além da competência indicada nesta Lei, a Autoridade deverá assumir as seguintes 
responsabilidades: 

 

1. Preparar um esboço do plano de investimentos em sintonia e cooperação com todas as autoridades competentes 

do Estado, incluindo o tipo, regime, área geográfica e setor do investimento, além dos bens imóveis de 

propriedade do Estado ou de outras pessoas jurídicas públicas que forem preparados para o investimento, além 

dos sistemas e métodos de alienação desses bens imóveis segundo o tipo do regime de investimento;  

 

2. Desenvolver os planos, estudos e regulamentos necessários para atrair e incentivar o capital nacional e 
internacional a investir em diferentes áreas de acordo com o plano nacional de investimentos e com os 
procedimentos necessários para tanto;  

 

3. Criar um banco de dados e um mapa com as oportunidades disponíveis de investimento e os principais projetos 
e atividades de investimento, fazendo o acompanhamento de suas atualizações e disponibilizando essas 
informações e dados aos investidores;  

 

4. Emitir os certificados necessários para que os Investidores usufruam dos incentivos e proteções estipulados 
nesta Lei;  

 

5. Desenvolver um plano de promoção dos investimentos e envidar todos os esforços necessários para cumpri-lo, 
publicando esse plano dentro e fora do país;  

 

6. Padronizar todos os formulários oficiais relacionados às atividades de investimento em sintonia com as 
autoridades competentes e disponibilizar esses formulários pela internet e por outras vias;  

 

7. Desenvolver um sistema de gestão das zonas livres e zonas de investimento de forma a contribuir com a 
economia nacional;  

 

8. Explorar a legislação relacionada aos investimentos e fazer as sugestões necessárias sobre essa legislação, 
revisando-a com periodicidade;  

 

9. Promover congressos, encontros, treinamentos, oficinas e exposições relacionadas à área de investimentos, 
organizando esses eventos dentro e fora do país;  

 

10. Cooperar com instituições internacionais e estrangeiras, assim como organizações com operações na área dos 
investimentos, para promover essas atividades;  

 

11. Realizar a supervisão e inspeção das empresas regidas pelas disposições desta Lei de acordo com as regras e 
medidas indicadas pela Legislação de Implementação desta Lei e por outras leis.  

 
 

 

Artigo 72 

 

Com o intuito de executar seu plano de promover as oportunidades disponíveis de investimento tanto dentro quanto 

fora da nação, a Autoridade poderá escolher e contratar empresas especializadas que assumirão essa missão, sem que 

precisem cumprir as disposições da Lei de Organização de Concursos e Leilões promulgada pela Lei nº 89 de 1998 

conforme as regras indicadas na Legislação de Implementação desta Lei. 
 
 
 

 
Traduzido pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira 

27 



Artigo 73 

 

A Autoridade terá um Conselho de Administração que assumirá o desenvolvimento de sua política geral e a supervisão 

do seu desempenho. O Conselho de Administração será formado por um decreto publicado pelo Primeiro Ministro 
conforme as definições a seguir: 

 

1-  O Ministro Competente na figura da Chairperson; 
 

2-  O Diretor Executivo da Autoridade; 

 
3-  Substitutos do Diretor Executivo da Autoridade; 

 
4-  Três representantes das autoridades e órgãos em questão; 

 
5- Dois integrantes: um que tenha experiência na área dos investimentos privados, e o outro com experiência no 

direito aplicável. 

 

O prazo da associação poderá ser renovado a cada 3 (três) anos. 

 

O Conselho de Administração deverá se reunir pelo menos uma vez por mês, e essa reunião só será válida se contar 

com a presença de pelo menos dois terços dos integrantes. A partir de seus integrantes, o Conselho poderá formar um 

ou mais comitês que serão incumbidos de tarefas específicas. A Chairperson do Conselho de Administração poderá, a 

seu critério absoluto, convidar especialistas para participar das reuniões sempre que julgar necessário. 

 

O Conselho deverá tomar suas decisões segundo as preferências da maioria dos integrantes presentes. Em caso de 

empate, a Chairperson terá o voto de Minerva. A Legislação de Implementação desta Lei regerá o funcionamento do 
Conselho. 

 

Os membros do Conselho deverão revelar todos seus recursos, e essa divulgação deverá ser realizada e auditada todos os 

anos por uma entidade independente pra garantir a ausência de violações ou conflitos de interesse, sejam eles reais ou 

possíveis. Um relatório dessa auditoria deverá ser enviado ao Conselho Supremo por meio do Ministro Competente. 
 
 
Artigo 74 

 

O Conselho de Administração da Autoridade terá poder decisório absoluto com relação às suas questões, devendo 

tomar as decisões necessárias para cumprir os objetivos pelos quais a Autoridade foi criada de acordo com as 
disposições desta Lei e da Legislação de Implementação. Mais especificamente, o Conselho de Administração deverá: 

 

1- Desenvolver os planos das atividades e programas da Autoridade em sintonia com a política nacional de 
investimentos; 

 
2- Desenvolver mecanismos de ativação e acompanhamento da execução do sistema do Centro de Serviços do 

Investidor; 

 

3-  Determinar a compensação que será paga pelos serviços prestados pela Autoridade; 

 
4- Aprovar o regulamento e implementar as decisões relacionadas às questões financeiras, administrativas e 

técnicas da Autoridade, desenvolvendo sua estrutura organizacional; 

 
5-  Aprovar o esboço do orçamento anual e fazer o fechamento de contas da Autoridade; 

 

6- Desenvolver os controles de constituição, competência e sistemas de trabalho dos conselhos de administração 
das zonas livres e zonas de investimento. A constituição e as competências serão determinadas por uma decisão 
tomada pelo Diretor Executivo da Autoridade; 

 

7- Aprovar os regulamentos, leis e formulários necessários para criar, desenvolver e gerenciar as zonas livres e 

zonas de investimento, assim como configurar os controles e mecanismos usados para encerrar os projetos 

estabelecidos com base nos diversos regimes de investimento e os termos necessários para a anulação das 

aprovações emitidas para tanto; 

 

8- Aprovar as condições de licenciamento, assim como a ocupação e recuperação dos bens imóveis que contenham 

os edifícios e instalações já estabelecidos com todo seu conteúdo, principalmente no que diz respeito às zonas 
de investimento de acordo com as disposições desta Lei; 

 

9- Aprovar os controles e regras de entrada e saída de commodities, suas disposições de cadastramento, a 

contrapartida pela ocupação do espaço no qual elas ficarão armazenadas, a análise dos documentos, revisões, 

controle das zonas livres e do sistema de proteção, e cobrança dos encargos a pagar, tudo em conjunto com a 

Administração Alfandegária; 

 
10- Aprovar a criação de subdivisões e escritórios para que a Autoridade ative o Centro de Serviços do Investidor 

previsto nesta Lei e para prestar os serviços de investimento; 
 

11- Criar um sistema de automação dos serviços de investimento prestados por meio da Autoridade; 
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12- Desenvolver as regras e regulamentos necessários para garantir a execução dos princípios de governança, a 

adoção das regras de pós-inspeção e o controle das empresas, envidando todos os esforços necessários para 

tanto conforme indicado na Legislação de Implementação desta Lei; 

 

13 - Desenvolver um sistema que garanta a disponibilidade das estatísticas, dados e informações essenciais para o 

andamento do projeto de investimento, sujeito às contrapartidas de segurança nacional, ao direito à privacidade 

e à confidencialidade das informações, ou à proteção dos direitos de terceiros. Todas as autoridades 

competentes deverão fornecer à Autoridade todos os itens necessários para desenvolver esse sistema. 
 
 
 
Artigo 75 

 

Os recursos da Autoridade incluirão: 

 

1-  Os aportes financeiros alocados pelo Estado; 

 
2- As taxas e valores cobrados pela Autoridade como contrapartida pelos serviços, exceto o que for coletado para 

as contas de outros órgãos; 

 
3- As doações, concessões e empréstimos, sejam eles locais ou internacionais, aprovados pelo Conselho de 

Administração da Autoridade de acordo com todas as regras relevantes ao caso; 

 
4-  A contrapartida pela ocupação dos bens imóveis que pertencerem à Autoridade ou forem alocados por ela; 

 
5- Quaisquer outros recursos definidos em uma decisão tomada pelo Conselho de Administração da Autoridade 

após a aprovação do Conselho de Ministros. 
 
 
 

Artigo 76 

 

A Autoridade terá uma verba separada que será pautada na linha das verbas das autoridades econômicas. O exercício 

fiscal da Autoridade começará e terminará com o exercício fiscal do Estado. As contas, saldos e recursos da 

Autoridade estarão sujeitos à supervisão da Autoridade de Prestação de Contas do Estado. Todos os recursos da 

Autoridade serão depositados em uma conta especial sob a Conta Única do Tesouro no Banco Central do Egito. A 

verba excedente será transferida de um ano para o outro a uma conta especial. Será possível sacar os montantes dessa 

conta por meio de uma decisão tomada pelo Conselho de Administração da Autoridade. 
 
 
Artigo 77 

 

Um decreto emitido pelo Primeiro Ministro, mediante uma proposta do Ministro Competente, decidirá a nomeação do 

Diretor Executivo da Autoridade e de seus substitutos para o período de 3 (três) anos, que pode ser renovado por um 

mandato, além da remuneração financeira que eles receberão. O Diretor Executivo da Autoridade não poderá ter mais 

de 5 (cinco) substitutos. As competências dos substitutos do Diretor Executivo serão determinadas por uma decisão 

tomada pelo Ministro Competente. 

 

O Diretor Executivo da Autoridade representará a Autoridade perante o poder judiciário e terceiros, e deverá quitar as 

pendências e executar as decisões tomadas pelo Conselho de Administração. Para tanto, deverá envidar os esforços 

necessários para facilitar os procedimentos dos serviços prestados pela Autoridade aos investidores, assim como as 

medidas essenciais para ativar controle, transparência, governança e um sistema de gestão responsável. 

 

O Diretor Executivo poderá conceder algumas de suas competências ao seu substituto, exceto para representar a 
Autoridade perante o poder judiciário ou terceiros. 

 

A Legislação de Implementação indicará as outras competências e tarefas do Diretor Executivo. 
 
 
Artigo 78 

 

O Diretor Executivo deverá desenvolver o plano anual e a estratégia sustentável de 5 (cinco) anos da Autoridade, além de 

um relatório semestral sobre os resultados de negócios da Autoridade e as conquistas conseguidas no sentido de facilitar e 

promover os investimentos, e tudo isso deve ser apresentado ao Conselho de Administração da Autoridade. 

 

O Ministro Competente deverá apresentar ao Conselho Supremo e ao Conselho de Ministros o plano anual da 

Autoridade e o referido relatório dos resultados, à luz do plano anual ou da estratégia de 5 (cinco) anos da Autoridade, 

assim como suas conquistas no que diz respeito à aceleração e promoção dos investimentos, também com os principais 

obstáculos aos investimentos e políticas, procedimentos e aditamentos legislativos propostos pelo Ministério 

Competente para aprimorar o panorama de investimentos do Estado. 

 

O Diretor Executivo poderá, se necessário for e mediante a aprovação do Conselho de Administração da Autoridade, 

aprovar a conclusão ou desenvolvimento da infraestrutura das Zonas Livres Públicas que não pertencerem à 

Autoridade, estabelecido que a Autoridade deverá ser reembolsada pelos custos incorridos por meio de sua dedução da 

contrapartida de usufruto coletada dos projetos em operação nessas zonas em benefício do proprietário da terra. 
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A Legislação de Implementação desta Lei indicará os controles dessa conclusão ou desenvolvimento, assim como os 
critérios de determinação das despesas envolvidas e dos métodos de recuperação delas. 

 

 

Artigo 79 

 

A Autoridade deverá publicar uma lista de empresas que recebem os incentivos estabelecidos nesta Lei por meio de um 

relatório anual que será divulgado em seu site. O relatório deverá incluir o tipo e local da atividade, o tipo de 

incentivos, e os nomes dos sócios, acionistas ou empresários. 

 

A Autoridade também deverá publicar uma lista das empresas que recebem terras nos termos das disposições desta Lei 

por meio de um relatório anual que incluirá a finalidade do terreno, seu tipo, as dimensões, a localização exata e a 

avaliação de um especialista, junto com os nomes dos sócios, acionistas ou empresários. 

 

As empresas deverão apresentar uma declaração com o tamanho de seus investimentos, as declarações 
financeiras anuais, o número, os cargos e nacionalidades de seus funcionários, o valor agregado dos salários 
deles, e outras informações que estarão especificadas na Legislação de Implementação desta Lei. 
 
 
Artigo 80 

 

Os funcionários da Autoridade escolhidos por meio de uma decisão publicada pelo Ministro da Justiça em consenso 

com os Ministros Competentes receberão a autoridade de execução judicial necessária para provar os crimes cometidos 

em violação às disposições desta Lei e da Lei das Empresas de Capital Aberto, Sociedades Limitadas por Cotas, e 

Sociedades de Responsabilidade Limitada, promulgadas pela Lei nº 159 de 1981, assim como suas resoluções 

executivas. 

 

Para tanto, eles terão o direito de avaliar os projetos de investimento sujeitos às disposições desta Lei para analisar seus 

documentos e registros por meio de uma decisão publicada pelo Diretor Executivo, que receberá um relatório sobre os 

resultados da atividade deles. Os projetos de investimento em questão facilitarão essa empreitada. 

 

Artigo 81 

 

Caso as empresas ou estabelecimentos violem as disposições desta Lei, a Autoridade enviará uma notificação a eles de 
imediato para que corrijam o que está motivando a violação em no máximo 15 (quinze) dias após a data da notificação. 

 

Esse aviso incluirá o prazo especificado para a correção do que está causando a violação e, caso esse prazo acabe sem 

nenhuma mitigação do problema, o Diretor Executivo da Autoridade, mediante a aprovação do Conselho de 

Administração, emitirá uma decisão suspendendo a atividade da empresa ou estabelecimento por no máximo 90 

(noventa) dias. Caso a empresa ou estabelecimento insista na violação ou cometa outra violação em até um ano após 

a primeira ocorrência, uma das ações a seguir será tomada: 

 

(a) Suspensão dos incentivos e isenções concedidos;  
 

(b) Redução dos prazos de incentivos e isenções concedidos;  
 

(c) Encerramento dos incentivos e isenções concedidos, e a consequência desse encerramento será aplicável 
às decisões e licenças emitidas para as empresas e estabelecimentos;   

(d) Encerramento da licença de condução da atividade.  

 

Com relação às violações que representam um risco à saúde pública, segurança pública ou segurança nacional, o 

Diretor Executivo, após notificar o Conselho de Administração da Autoridade, deverá emitir uma decisão que 

suspenda a atividade durante 90 (noventa) dias. Caso a empresa ou estabelecimento insista na violação ou cometa outra 

violação em até um ano após a primeira ocorrência, ele cancelará a licença em questão. 
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5ª Seção 

Resolução dos Conflitos de Investimentos 
 

 

Artigo 82 
 

 

Sem prejuízo ao direito existente aos litígios, qualquer conflito que surja entre o Investidor e qualquer ou quaisquer 

órgãos governamentais com relação ao capital do Investidor, ou sua interpretação, ou a execução das disposições desta 

Lei, poderá ser resolvido de forma amigável por meio de negociações entre as partes conflitantes. 
 

 

Capítulo 1 
 

O Comitê de Lides 

 

Artigo 83 

 

Dever-se-á criar um ou mais comitês da Autoridade para examinar as queixas registradas contra as resoluções tomadas 

de acordo com as disposições desta Lei pela Autoridade ou pelas autoridades envolvidas na emissão das aprovações, 
autorizações e licenças. 

 

Um comitê será formado e presidido por um juiz de um órgão judicial que será definido pelos conselhos desses órgãos, 
e o Comitê incluirá um representante da Autoridade e alguém com experiência como membro. 

 

A constituição, funcionamento e secretaria técnica do Comitê serão determinados por uma decisão tomada pelo 
Ministro Competente. 
 
 
Artigo 84 

 

As queixas deverão ser enviadas ao Comitê em até 15 (quinze) dias após receber uma notificação ou ficar sabendo da 

decisão que será contestada. O registro da queixa encadeará a interrupção do prazo de objeção. O Comitê poderá entrar 

em contato com as partes em questão e com as autoridades administrativas competentes para solicitar esclarecimentos, 

documentos e respostas para as dúvidas que vier a ter, e poderá contar com toda a expertise à disposição da Autoridade 

e de outras autoridades administrativas. 

 

O Comitê deverá resolver os conflitos levados a ele por meio de uma decisão justificada em até 30 (trinta) dias a partir 

da data de encerramento das audiências e envios. A decisão do Comitê será irrevogável e vinculante para todas as 

autoridades competentes, sem prejuízo ao direito que o Investidor tem de recorrer ao poder judiciário. 

 

A Legislação de Implementação desta Lei deverá indicar a localização e os métodos de notificação usados pelo Comitê 
para suas decisões. 
 
 

 

Capítulo 2 
 

O Comitê de Ministérios para a Resolução 

de Conflitos de Investimentos 
 
 
 
Artigo 85 
 

 

Será criado um comitê de ministérios chamado "Comitê de Ministérios para a Resolução de Conflitos de 

Investimentos" para analisar as solicitações, queixas ou conflitos apresentados ou encaminhados a ele e que acabem 

surgindo entre os investidores e o Estado, ou os conflitos que envolvam um dos órgãos, autoridades ou empresas do 

Estado. 

 

O Comitê será formado por meio de um decreto publicado pelo Primeiro Ministro. Um dos substitutos do Presidente 

do Conselho Egípcio de Estado será um membro do Comitê e será escolhido pelo Conselho de Assuntos 

Administrativos do Conselho Egípcio de Estado. As decisões do Comitê serão endossadas pelo Conselho de Ministros. 

Os ministros que atuarem como membros do Comitê poderão delegar representantes sempre que for necessário para 

participar das reuniões do Comitê e votar em suas decisões. 

 

O Comitê contará com uma secretaria técnica, cuja constituição e funcionamento serão determinados por uma decisão 
tomada pelo Ministro Competente. 
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Artigo 86 

 

A reunião do Comitê só será válida se contar com a presença de sua Chairperson com mais pelo menos 50% (cinquenta 
por cento) dos membros principais. O Comitê deverá tomar suas decisões segundo os votos da maioria dos presentes. 

Em caso de empate, a Chairperson terá o voto de Minerva. 

 

A autoridade administrativa competente deverá apresentar o memorando explicativo e os documentos necessários 

sempre que solicitado. Caso essa autoridade administrativa competente seja um membro do Comitê, ela não terá 

direito a voto nas deliberações realizadas no que diz respeito aos assuntos relacionados a ele. 

 

O Comitê deverá resolver os conflitos apresentados a ele por meio de uma decisão justificada em até 30 (trinta) dias a 
partir da data de encerramento das audiências e envios. 
 
 
Artigo 87 

 

Sem prejuízo ao direito que o Investidor tem de recorrer ao poder judiciário, a decisão do Comitê, após ser aprovada 

pelo Conselho de Ministros, será válida e vinculante para todas as autoridades administrativas competentes, contando 

com poder executivo. Caso as decisões do Comitê não sejam executadas, será desencadeada a execução das 

disposições do Artigo 123 do Código Penal e das punições previstas nele. A apresentação de queixas a respeito da 

decisão do Comitê não suspenderá sua execução. 
 
 

 

Capítulo 3 
 

O Comitê de Ministérios para a Resolução de 
Conflitos dos Contratos de Investimento 

 
 
 
Artigo 88 

 

Será criado um comitê de ministérios chamado "Comitê de Ministérios para a Resolução de Conflitos dos Contratos de 

Investimento" dentro do Conselho de Ministros para resolver os conflitos decorrentes dos contratos de investimento 
que envolvam o Estado ou um de seus órgãos, autoridades ou empresas. 

 

Esse Comitê será formado por um decreto publicado pelo Primeiro Ministro. Um dos substitutos do Presidente do 

Conselho do Estado Egípcio será um membro do Comitê e será escolhido pelo Conselho de Assuntos Administrativos 

do Conselho do Estado Egípcio. As decisões do Comitê serão endossadas pelo Conselho de Ministros. Não será 

possível delegar a participação nas sessões do Comitê a outras partes. 

 

A reunião do Comitê só será válida se contar com a presença de sua Chairperson com mais 50% (cinquenta por cento) 

dos membros. O Comitê deverá tomar suas decisões segundo os votos da maioria. Em caso de empate, a Chairperson 

terá o voto de Minerva. 

 

O Comitê contará com uma secretaria técnica, cuja constituição e funcionamento serão determinados por um decreto 
emitido pelo Primeiro Ministro. 
 
 
Artigo 89 

 

O Comitê examinará e explorará as divergências existentes entre as partes dos contratos de investimento. Para tanto, e 

com o consentimento das partes do contrato, ele poderá fazer a conciliação necessária para resolver a falta de equilíbrio 
desses instrumentos, prorrogando prazos, períodos ou carências neles estabelecidos. 

 

Sempre que necessário for, o Comitê fará o reagendamento dos encargos financeiros ou uma retificação dos 

procedimentos anteriores à finalização dos contratos de forma a atingir um equilíbrio contratual na medida do possível 

e garantir uma configuração econômica ideal para a preservação dos recursos públicos e dos direitos do investidor à luz 

das circunstâncias de cada caso. 

 

O Comitê deverá apresentar um relatório com suas descobertas sobre a conciliação ao Conselho de Ministros, que 

indicará todos os elementos da transação. Após ser aprovada pelo Conselho de Ministros, essa conciliação será válida e 

vinculante para todas as autoridades administrativas competentes, contando com poder executivo. 
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Capítulo 4 

 

Os Métodos Amigáveis de Resolução de Conflitos 
e o Centro de Arbitragem e Mediação 

 

 

 

 

Artigo 90 
 

 

Os conflitos de investimento relacionados à execução das disposições desta Lei poderão ser dirimidos da forma 

acordada com o Investidor ou conforme as disposições da Lei de Arbitragem para Assuntos Civis e Comerciais 

promulgada pela Lei nº 27 de 1994. 

 

A qualquer momento do conflito, ambas as partes poderão concordar em tentar conseguir qualquer tipo de conciliação 
segundo as regras aplicáveis à resolução de conflitos, incluindo a arbitragem ad hoc ou a arbitragem institucional. 
 
 
Artigo 91 

 

Um centro independente de arbitragem e mediação chamado "Centro Egípcio de Arbitragem e Mediação" deverá ser 
criado, ter uma constituição jurídica e estar sediado no Cairo. 

 

Ele deverá tentar resolver os conflitos de investimento que possam surgir entre os investidores ou entre os investidores 

e o Estado ou um dos órgãos públicos ou privados do Estado, caso decidam a qualquer momento que querem resolver 

o conflito por meio de arbitragem ou mediação perante esse Centro, sujeito às disposições das leis egípcias que regem 

a arbitragem e a resolução de conflitos. 

 

A gestão do Centro deve ser assumida por um Conselho de Administração composto por 5 (cinco) membros com 
experiência, especialização, competência e uma boa reputação, e eles deverão ser nomeados por meio de um decreto 
emitido pelo Primeiro Ministro. 

 

O mandato do Conselho de Administração durará 5 (cinco) anos e poderá ser renovado uma vez. Nenhum membro do 

Conselho poderá ser removido durante esse período, a menos que fique incapaz de cumprir suas obrigações por 

motivos médicos, perca credibilidade ou reputação, ou deixe de cumprir suas responsabilidades de forma significativa 

de acordo com o Estatuto Social do Centro. 

 

Os membros do Conselho, incluindo sua Chairperson, serão eleitos. O Centro deverá contar com um Diretor Executivo cuja 

nomeação e remuneração financeira serão determinadas por uma decisão tomada pelo Conselho de Administração. 

 

O Conselho de Administração do Centro publicará uma decisão sobre o Estatuto Social e o sistema de funcionamento 

do Centro, com as regras e procedimentos profissionais que o regem, a contrapartida cobrada pelos serviços prestados 

pelo Centro, e as listas de árbitros e mediadores junto com suas tarifas. O Estatuto Social do Centro será publicado na 

Gazeta Al-WaqaVa al-Masriya. 

 

Os recursos financeiros do Centro serão compostos pela compensação paga pelos serviços prestados pelo Centro 
conforme estipulado em seu Estatuto Social. 

 

Durante os três primeiros anos a partir do momento em que esta Lei entrar em vigor, o Tesouro Nacional deverá 
fornecer recursos financeiros suficientes para o funcionamento do Centro. À exceção disso, o Centro não poderá 

receber nenhuma contribuição do Estado ou de seus órgãos. 
 

 

Artigo 92 

 

Sujeito às disposições de responsabilidade civil, sempre que um crime for cometido em nome de uma pessoa jurídica 

privada, o indivíduo efetivamente responsável pela gestão não estará sujeito a nenhuma punição a menos que se prove 

que ele estava ciente do crime e agiu com a intenção de cometer esse crime em benefício próprio ou em prol de outras 

partes. 

 

Caso não seja definido que essa pessoa física foi responsável pelo que fez conforme especificado no parágrafo anterior, 

a pessoa jurídica será obrigada a pagar uma multa de no mínimo quatro vezes e no máximo dez vezes o valor da multa 

definida pela lei para a violação em questão. Se houver uma recidiva, será emitida uma sentença que encerrará a 

licença e extinguirá a pessoa jurídica, conforme o caso. A sentença será publicada em 2 (dois) jornais de ampla 

circulação às custas dessa pessoa jurídica. 
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Artigo 93 

 

Exceto nos casos de flagrante delito, dever-se-á dar entrada em um pedido para iniciar uma ação penal pelos crimes 

determinados na Lei Alfandegária promulgada pela Lei nº 66 de 1963, na Lei de Imposto de Renda promulgada pela 

Lei nº 91 de 2005, e na Lei de Imposto sobre Valor Agregado promulgada pela Lei nº 76 de 2016, após consultar o 

Ministro Competente para averiguar se a pessoa sendo acusada do crime tem relação com qualquer um dos projetos de 

investimento sujeitos às disposições desta Lei. 

 

O Ministro Competente deverá contribuir com seu parecer a respeito do assunto até 7 (sete) dias após a data de 
recebimento da carta com esse questionamento; do contrário, a ação poderá ser iniciada segundo as regras indicadas 

nas referidas leis. 
 
 
Artigo 94 

 

Sujeito às disposições do Artigo 131 da Lei do Banco Central, do Setor Bancário e do Sistema Monetário promulgada 

pela Lei nº 88 de 2003, e pelo Artigo 16 da Lei nº 10 de 2009, que rege o controle sobre mercados e instrumentos 

financeiros que não sejam de natureza bancária, as ações penais ou investigativas não poderão ser iniciadas pelo 

investidor para os crimes estipulados na Seção IV do Livro II do Código Penal, exceto mediante o recebimento do 

parecer do Ministro Competente sobre o assunto conforme determinado no Artigo 93 desta Lei e conforme as mesmas 

regras. 
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