ضمانات وحوافز قانون االستثمار رقم  72لسنة 2017
أوال :ضمانات االستثمار :
 .1تتمتع جميع االستثمارات المقامة فى جميورية مصر العربية بالمعاممة العادلة والمنصفة.
 .2تكفل الدولة لممستثمر األجنبي معاممة مماثمة لتمك التي تمنحيا لممستثمر الوطني

 ،ويجوز استثناء

بقرار من مجمس الوزراء تقرير معاممة تفضيمية لممستثمرين األجانب تطبيقاً لمبدأ المعاممة بالمثل.
 .3ال تخضع األموال المستثمرة ألي إجراءات تعسفية أو ق اررات تتسم بالتمييز.
 .4تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جميورية مصر العربية طوال مدة المشروع،
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين المنظمة لذلك .
 .5تمتزم الدولة باحترام

وانفاذ العقود التي تبرميا وال يتمتع المشروع االستثماري المقام بناء عمي غش

أو تدليس أوفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو اإلعفاءات المقررة بموجب أحكام ىذا
القا نون ،ويكون إثبات ذلك كمو بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم
تحكيم.
 .6تكون جميع الق اررات المتعمقة بشئون المشروع اإلستثمارى مسببة ،ويخطر ذوو الشأن بيا.
 .7ال يجوز تأميم المشروعات االستثمارية.
 .8ال يجوز نزع ممكية أموال المشروعات االستثمارية إال لممنفعة العامة ،وبمقابل تعويض عادل يدفع
مقدماً دون تأخير ،وتكون قيمتو معادلة لمقيمة اإلقتصادية العادلة لممال المنزوع ممكيتو في اليوم
السابق عمي صدور قرار نزع الممكية ،وتكون التعويضات قابمة لمتحويل دون قيد.
 .9ال يجوز بالطريق

اإلداري فرض الحراسة عمي تمك المشروعات ،وال تفرض الحراسة عمييا إال

بموجب حكم قضائي نيائى ،كما ال يجوز التحفظ عمييا إال بموجب أمر أو حكم قضائي  ،وال
يكون ذلك كمو إال في األحوال المبينة في القانون.

بناء عمي أمر
 .10ال يجوز الحجز عمي أموال المشروعات االستثمارية أو مصاردتيا أو تجميدىا إال ً
قضائي أو حكم نيائي ،وذلك عدا الديون الضريبية ،واشتراكات التأمينات االجتماعية المستحقة
لمدولة التي يجوز تحصيميا عن طريق الحجز بجميع انواعو ،مع عدم االخالل بما يتفق عميو في
العقود التي تبرميا الدولة أو األشخاص االعتبارية العامة مع المستثمر.
 .11ال يجوز ألي جية إدارية إصدار ق اررات

تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعمق

بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام ىذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عمييا أو
تعديميا  ،إال بعد أخذ رأي مجمس إدارة الييئة وموافقة كل من مجمس الوزراء والمجمس األعمى
لالستثمار.
 .12ال يجوز لمجيات اإلدارية إلغاء التراخيص الصادرة لممشروع االستثماري أو وقفيا أو سحب
العقارات التي تم تخصيصيا لممشروع إال بعد

إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليو ،وسماع

وجية نظره واعطائو ميمة مناسبة إلزالة أسباب المخالفة.وفي جميع األحوال ،يجب أخذ رأي الييئة
قبل إصدار الق اررات المشار إلييا في الفقرة األولي ،وتبدي الييئة رأييا خالل سبعة أيام من تاريخ
ورود الطمب إلييا مستوفياً جميع اإلجراءات القانونية المقررة.ويحق لممستثمر التظمم من ىذا القرار
أمام المجنة المنصوص عمييا بالمادة " "83من ىذا القانون.
 .13لممستثمر الحق فى إنشاء واقامة المشروع االستثماري وتوسيعو ،وتمويمو من الخارج دون قيود
وبالعممة األجنبية ،كما يكون من حقو تممكو وادارتو واستخدامو والتصرف فيو وجنى أرباحو
وتحويميا إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج ىذه التصفية كمو أو بعضو إلى الخارج وذلك
دون اإلخالل بحقوق الغير.
 .14تسمح الدولة

بإتاحة جميع عمميات التحويل النقدي المتصل باالستثمار االجنبي بحرية وبدون

إبطاء إلي أراضييا وخارجيا ،بعممة قابمة لمتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العممة المحمية
إلي عممة قابمة لالستخدام بحرية دون تأخير.

 .15فى حالة التصفية تمتزم الجيات اإلدارية المختصة بإخطار الييئة والشركة تحت التصفية ببيان ما
عمييا من التزامات خالل مدة اقصاىا مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طمبا بذلك
مرفقا بو المستندات الالزمة ويعتبر انقضاء ىذه المدة دون بيان تمك االلتزامات إب ار

ء لذمة

الشركات تحت التصفية وذلك دون االخالل بالمسئولية الجنائية والتأديبية لممسئول عن

إصدار

بيان عمى خالف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد عمى الطمب.
 .16مع عدم اإلخالل بأحكام القوانيين والموائح والق اررات المنظمة لإلستيراد ،يحق لممشروعات
االستثمارية الخاضعة ألحكام ىذا القانون أن تستورد بذاتيا أو عن طريق الغير ،ما تحتاج إلية فى
إنشائيا أو التوسع فييا أو تشغيميا من المواد الخام ومستمزمات االنتاج واآلالت وقطع الغيار
ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطيا ،دون حاجو لقيده افي سجل المستوردين.
 .17يحق لممشروعاتاالستثمارية الخاضعة ألحكام ىذا القانون أن تصدر منتجاتيا بالذات أو بالوساطة
دون ترخيص وبغير حاجة لقيدىا فى سجل المصدرين .
 .18لممشروع االستثماري الحق في استخدام عاممين أجانب فى حدود نسبة (
العاممين بالمشروع ،وتجوز زيادة ىذه النسبة إلى ماال يزيد عمى (

)%10من إجمالي عدد

 )%20من إجمالي عدد العاممين

بالمشروع  ،وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تممك المؤىالت الالزمة

 ،ويجوز

في بعض المشروعات االستراتيجية ذات األىمية الخاصة التى يصدر بتحديدىا قرار من المجمس
األعمى لالستثمار االستثناء من النسب المشار إلييا بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .
 .19لمعاممين األجانب فى المشروع
الخارج.

االستثماري الحق فى تحويل مستحقاتيم المالية كميا أو بعضيا إلى

ثانيا :حوافز االستثمار :
(أ) :احلوافز العامة :
تتمتع بيا جميع المشروعات الخاضعة ألحكام ىذا القانون  ،وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام
المناطق الحرة وىى :
 .1تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشير عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود
التسييالت اإلئتمانية والرىن المرتبطة بأعماليا ،وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدىا فى
السجل التجارى .
 .2تعفى من الضريبة والرسوم المشار إلييا عقود تسجيل األراضى الالزمة إلقامة الشركات والمنشآت
.
 .3تسرى عمى الشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام ىذا القانون أحكام المادة (
اإلعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم

)4من قانون تنظيم

186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة

موحدة مقدارىا (  )%2اثنان بالمائة من القيمة  ،وذلك عمى جميع ما تستورده من آالت ومعدات
وأجيزة الزمة إلنشائيا

 ،كما تسرى ىذة الفئة الموحدة عمى جميع ما تستورده الشركات والمنشآت

التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة  ،من آالت ومعدات وأجيزة الزمة إلنشائيا أو إستكماليا.
 .4مع عدم اإلخالل بأحكام االفراج المؤقت المنصوص عمييا فى قانون الجمارك الصادر بالقانون
رقم  66لسنة  ،1963يكون لممشروعات االستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة ألحكام
ىذا القانون استيراد القوالب واألسطمبات وغيرىا من مستمزمات اإلنتاج ذات الطبيعة المماثمة دون
رسوم جمروكية وذلك الستخداميا فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتيا ،واعادة تصديرىا إلى الخارج
ويكون اإلفراج واإلعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول ،عمى أن تسجل مستندات الدخول
واعادة الشحن فى سجالت تعد ليذا الغرض بالييئة وذلك بالتنسيق مع و ازرة المالية

،

(ب) :احلوافز اخلاصة :
تمنح المشروعات االستثمارية

التي تقام بعد العمل بيذا القانون وفقا لمخريطة االستثمارية  ،حاف از استثماريا

خصما من صافى األرباح الخاضعة لمضريبة ،عمى النحو اآلتى :
- 1نسبة ( )%50خصما من التكاليف االستثمارية لمقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية األكثر احتياجا لمتنمية طبقا لمخريطة االستثمارية وبناء عمى البيانات
واإلحصاءات الصادرة من الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء ،ووفقا لتوزيع أنشطة االستثمار بيا
عمى النحو الذى تبنية الالئحة التنفيذية ليذا القانون .
- 2نسبة ( )%30خصما من التكاليف االستثمارية لمقطاع (ب) :
ويشمل باقى انحاء الجميورية وفقا لتوزيع انشطة االستثمار ،وذلك لممشىروعات االستثمارية اآلتية:
 المشروعات كثيفة االستخدام لمعمالة وفقا لمضوابط المنصوص عمييا فى الالئحة التنفيذية ليذا
القانون.
 المشروعات المتوسطة والصغيرة
 المشروعات التى تعتمد عمى الطاقة المتجددة أو تنتجيا
 المشروعات القومية واالستراتيجية التى يصدرىا قرار من المجمس األعمى لالستثمار
 المشروعات السياحية التى يصدرىا قرار من المجمس األعمى لالستثمار
 مشروعات إنتاج الكيرباء  ،وتوزيعيا التى تصدر بتحديدىا قرار من رئيس مجمس الوزراء بناء
عمى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكيرباء ووزير المالية .
 المشروعات التى يصدر إنتاجيا إلى الخارج اإلقميم الجغرافى لجميورية مصر العربية
 صناعة السيارات والصناعات المغذية ليا
 الصناعات الخشبية واألثاث والطباعة والتغميف والصناعات الكيماوية

 صناعات المضادات الحيوية وأدوية األورام ومستحضرات التجميل
 الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية وتدوير المخمفات الزراعية
 الصناعات اليندسية والمعدنية والنسيجية والجمود
وفى جميع االحوال يجب االيجاوز الحافز االستثمارى(

 )%80من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء

مزاولة النشاط وذلك فقا ألحكام قانون الضريبة عمى الدخل الصادر بالقانون رقم

91لسنة  ، 2005كما

بء مزاولة النشاط
يجب االتزيد مدة الخصم عمى سبع سنوات من تاريخ د
شروط التمتع باحلوافز اخلاصة :
يشترط لتمتع المشروعات االستثمارية بالحوافز الخاصة توافر الشروط اآلتية:
- 1أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة إلقامة المشروع االستثمارى.
- 2أن تؤسس الشركة أو المنشأة خالل مدة اقصاىا ثالث سنوات من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية
ليذا القانون ويجوز بقرار من مجمس الوزراء وبناء عمى عرض الوزير المختص مد ىذه المدة لمرة
واحدة.
- 3أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة ،واذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من
منطقة فميا أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقمة.
- 4أال يكون أى من المساىمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساىم أو استخدم فى
إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع االستثمارى المتمتع بالحافز أيا من األصول المادية لشركة أو
منشأة قائمة وقت العمل بأحكام ىذا القانون أو قام بتصفية تمك الشركة أو المنشأة خالل المدة
المبينة بالبند "  "2من ىذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة
المشار إلييا ،ويترتب عمى مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليو والتزام الشركة أو
المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

(ج) احلوافز اإلضافية :
- 1السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع االستثمارى أو وارداتو باالتفاق مع وزير
المالية.
- 2تحمل الدولة قيمة ما يتكمفو المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص لممشروع االستثمارى
أو جزء منيا ،وذلك بعد تشغيل المشروع.
- 3تحمل الدولة لجزء من تكمفة التدريب الفنى لمعاممين.
- 4رد نصف قيمة األرض المخصصة لممشروعات الصناعية فى حالة بدء اإلنتاج خالل عامين من
تاريخ تسميم األرض.
- 5تخصيص أراض بالمجان لبعض األنشطة االستراتيجية وفقا لمضوابط المقررة قانونا فى ىذا
الشأن.
شروط التمتع باحلوافز اإلضافية:
يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز اإلضافية المنصوص عمييا في المادة

 13من قانون

االستثمار  ،أن تكون قد بدأت اإلنتاج أو زاولت النشاط بحسب األحوال وفقاً لمتقرير المعتمد من
الييئة  ،فضالً عن توافر أحد الشروط اآلتية:


أن تكون جميورية مصر العربية أحد مواطنيا الرئيسية إلنتاج المنتجات التي تتخصص فييا ،
أو تكون المنتجات التي تتخصص فييا الشركة موطنيا الرئيسي جميورية مصر العربية.



أن تعتمد في تمويل مشروعاتيا عمى موارد من النقد األجنبي المحول من الخارج وفقاً لمضوابط
التي يحددىا مجمس إدارة البنك المركزي عن طريق أحد البنوك المصرية .



تصدير جزء من منتجاتيا بما ال يقل عن  %50لمخارج.



أن يتضمن نشاط الشركات العاممة في أحد مجاالت التقنية الحديثة المتطورة ونقل التكنولوجيا
المتطورة إلى مصر والعمل عمى دعم الصناعات المغذية ليا .



أن يتم تعميق المكون المحمي في منتجات المشروع  ،عمى أال تقل نسبة المكون المحمي من
الخامات ومستمزمات االنتاج في منتجاتو عن

 ، %50وذلك طبقاً لمضوابط المعمول بيا بالييئة

العامة لمتنمية الصناعية .


أن يكون نشاط الشركة قائماً عمى أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت
داخل جميورية مصر العربية .

