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2017 2310

2017 72
بعد االطالع على الدستور؛  

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ 
وعلى القانون املدىن الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ 

بالقانون رقم 150 لسنة  الصادر  اجلنائية  قانون اإلجراءات  وعلى 
1950؛ 

رقم 13  بالقانون  الصادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعلى 
لسنة 1968؛ 

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 اخلاص بشئون التموين؛ 
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ 

السفن  تسجيل  بشأن   1949 لسنة   84 رقم  القانون  وعلى 
التجارية؛ 

الصناعية  احملال  بشأن   1954 لسنة   453 رقم  القانون  وعلى 
والتجارية؛ 

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن احلجز اإلداري؛ 
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الصناعة  تنظيم  شأن  ىف   1958 لسنة   21 رقم  القانون  وعلى 
وتشجيعها ىف اإلقليم املصري؛ 

التعيني ىف وظائف  بشأن  لسنة 1958  رقم 113  القانون  وعلى 
شركات املسامهة واملؤسسات العامة؛ 

وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشرتاط احلصول على إذن 
قبل العمل باهليئات األجنبية؛ 

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 ىف شأن دخول وإقامة األجانب 
بأراضى مجهورية مصر العربية واخلروج منها؛ 

لسنة   61 رقم  بالقانون  الصادر  العامة  اهليئات  قانون  وعلى 
1963؛ 

وعلى قانون اجلمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ 
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء املؤسسة املصرية العامة 

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

العقارات  تأجري  بتنظيم   1964 لسنة   100 رقم  القانون  وعلى 
اململوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛ 

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

على  السياحة  وزارة  بإشراف   1973 لسنة   2 رقم  القانون  وعلى 
املناطق السياحية واستغالهلا؛ 

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن حتديد شروط وإجراءات 
العام  القطاع  وحدات  إدارة  جمالس  ىف  العمال  ممثلى  انتخاب 

والشركات املسامهة واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة؛ 
لسنة   79 رقم  بالقانون  الصادر  االجتماعى  التأمني  قانون  وعلى 

1975؛ 
االسترياد  شأن  ىف   1975 لسنة   118 رقم  القانون  وعلى 

والتصدير؛ 
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 ىف شأن السجل التجاري؛ 

االجتماعى  التأمني  بشأن  لسنة 1976  القانون رقم 108  وعلى 
على أصحاب األعمال؛ 

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام اإلدارة احمللية؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء اجملتمعات العمرانية؛ 

وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة؛ 
لسنة   28 رقم  بالقانون  الصادر  املدىن  الطريان  قانون  وعلى 

1981؛ 
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وعلى القانون رقم 134 لسنة 1981 بشأن األراضى الصحراوية؛ 
وعلى قانون شركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم والشركات 
لسنة 1981  بالقانون رقم 159  الصادر  احملدودة  املسئولية  ذات 

والئحته التنفيذية؛ 
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 

لسنة 1983؛ 
لسنة   117 رقم  بالقانون  الصادر  اآلثار  محاية  قانون  وعلى 

1983؛ 
وعلى قانون تنظيم اإلعفاءات اجلمركية الصادر بالقانون رقم 186 

لسنة 1986؛ 
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 ىف شأن بعض األحكام املتعلقة 

بأمالك الدولة اخلاصة؛ 
وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 

لسنة 1991؛ 
لسنة   95 رقم  بالقانون  الصادر  املال  رأس  سوق  قانون  وعلى 

1992؛ 
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ 
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وعلى قانون التحكيم ىف املواد املدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
27 لسنة 1994؛ 

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 ىف شأن التأجري التمويلي؛ 
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 ىف شأن قواعد التصرف باجملان 
االعتبارية  األشخاص  أو  للدولة  اململوكة  الصحراوية  األراضى  ىف 
عليها  استثمارية  امسى إلقامة مشروعات  بإجيار  تأجريها  أو  العامة 

أو للتوسع فيها؛ 
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم متلك غري املصريني 

للعقارات املبنية واألراضى الفضاء؛ 
اخلاصة  األحكام  ببعض   1996 لسنة   231 رقم  القانون  وعلى 

بتنظيم عمل املصريني لدى جهات أجنبية؛ 
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 ىف شأن منح التزام املرافق العامة 

إلنشاء وإدارة واستغالل املطارات وأراضى النزول؛ 
وعلى قانون تنظيم املناقصات واملزايدات الصادر بالقانون رقم 89 

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

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء جلان التوفيق ىف بعض 
طرفا  العامة  االعتبارية  واألشخاص  الوزارات  تكون  الىت  املنازعات 

فيها؛ 



8 

وعلى قانون اإليداع والقيد املركزى لألوراق املالية الصادر بالقانون 
رقم 93 لسنة 2000؛ 

لسنة   148 رقم  بالقانون  الصادر  العقارى  التمويل  قانون  وعلى 
2001؛ 

وعلى قانون محاية حقوق امللكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 
لسنة 2002؛ 

الصادر  اخلاصة  الطبيعة  ذات  االقتصادية  املناطق  قانون  وعلى 
بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ 

لسنة   10 رقم  بالقانون  الصادر  االتصاالت  تنظيم  قانون  وعلى 
2003؛ 

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ 
وعلى قانون البنك املركزى واجلهاز املصرىف والنقد الصادر بالقانون 

رقم 88 لسنة 2003؛ 
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطريان املدىن الصادر بالقانون 

رقم 93 لسنة 2003؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع اإللكرتوىن 

وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات؛ 
 141 رقم  بالقانون  الصادر  الصغرية  املنشآت  تنمية  قانون  وعلى 

لسنة 2004؛ 
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الصادر  االحتكارية  املمارسات  ومنع  املنافسة  محاية  قانون  وعلى 
بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛ 

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

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وعلى قانون إنشاء احملاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 

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

لسنة 2008؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على األسواق 

واألدوات املالية غري املصرفية؛ 
البنية  مشروعات  ىف  اخلاص  القطاع  مشاركة  تنظيم  قانون  وعلى 
األساسية واخلدمات واملرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 

2010؛ 
وعلى القانون رقم 133 لسنة 2010 بالرتخيص ملشروعات تكرير 

البرتول بالعمل بنظام املناطق احلرة؛ 
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية املتكاملة ىف شبه 

جزيرة سيناء؛ 
وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛ 
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وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن 
على عقود الدولة؛ 

وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن احلد األقصى للدخول 
للعاملني بأجر لدى أجهزة الدولة؛ 

التمويل  نشاط  بتنظيم   2014 لسنة   141 رقم  القانون  وعلى 
متناهى الصغر؛ 

وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن حتفيز إنتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقة املتجددة؛ 

وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛ 
وعلى قانون تنظيم الضمانات املنقولة الصادر بالقانون رقم 115 

لسنة 2015؛ 
وعلى قانون الضريبة على القيمة املضافة الصادر بالقانون رقم 67 

لسنة 2016؛ 
الصناعية  املنشآت  تراخيص  منح  إجراءات  تيسري  قانون  وعلى 

الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛ 
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ 

وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ 
بشأن  لسنة 2015  رقم 1820  الوزراء  جملس  رئيس  قرار  وعلى 
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إصدار الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر 
بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ 

وبناء على ما عرضه الوزير املختص بشئون االستثمار؛ 
وبعد موافقة جملس الوزراء؛ 

وبناء على ما ارتآه جملس الدولة؛ 
قــــرر:

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أمالك 
اخلاصة  الطبيعة  ذات  االقتصادية  املناطق  وقانون  اخلاصة،  الدولة 
لسنة  رقم 14  والقانون  لسنة 2002،  رقم 83  بالقانون  الصادر 
2012 ىف شأن التنمية املتكاملة ىف شبه جزيرة سيناء، وقانون تيسري 
إجراءات منح تراخيص املنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 
االستثمار  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بأحكام  يعمل  لسنة 2017، 

الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 املرافقة هلذا القرار.

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون املناطق االقتصادية ذات الطبيعة 
أحكام  تسرى   ،2002 لسنة   83 رقم  بالقانون  الصادر  اخلاصة 
الالئحة املرافقة على املشروعات االستثمارية املقامة بنظام االستثمار 

الداخلى ىف تلك املناطق.
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تلغى الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادرة 
بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 املشار إليه، كما 

يلغى كل حكم خيالف أحكام الالئحة املرافقة.

ُينشر هذا القرار ىف اجلريدة الرمسية، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ 
نشره.

صدر برئاسة جملس الوزراء يف 8 صفر سنة 1439ه
)املوافق 28 أكتوبر 2017م(.

      
         رئيس جملس الوزراء

     مهندس/ شريف إسماعيل
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األنشطة والمجاالت الخاضعة
ألحكام قانون االستثمار

تعد األنشطة االستثمارية التاىل بياهنا من األنشطة اخلاضعة ألحكام 
قانون االستثمار، وذلك دون اإلخالل بالضوابط املنصوص عليها 

ىف القوانني واللوائح املنظمة هلذه األنشطة:
أواًل: قطاع الصناعة، ويشمل اآلتي: 

واخلامات  املواد  حتويل  شأهنا  من  الىت  الصناعية  األنشطة   -1
وتغيري هيئتها مبزجها أو خلطها أو معاجلتها أو تشكيلها أو 
تعبئتها، وجتميع األجزاء واملكونات وتركيبها إلنتاج منتجات 
وسيطة أو هنائية، وال يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك 
والتبغ واملعسل والسعوط )النشوق(، واملشروبات الكحولية 

واخلمور بأنواعها.
وخطوط  الصناعية  واملعدات  اآلالت  تصنيع  أو  تصميم   -2
ويشمل  للمصانع،  اهليكلة  إعادة  أو  التنفيذ  وإدارة  اإلنتاج 

ذلك: 
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أ.  أعمال التصميمات اهلندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج 
واملصانع. 

النماذج والقوالب لآلالت واملنتجات وتصنيعها  إعداد  ب. 
والرتويج هلا. 

جـ. إنتاج املعدات وخطوط اإلنتاج. 
مشروعات  الصناعية  للمشروعات  التنفيذ  إدارة  أعمال  د. 
اخلدمات واملرافق على اختالف أنشطتها وإعادة اهليكلة 

الفنية واإلدارية للمصانع. 
3- نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات 
أو معامل اإلنتاج السينمائى أو دور العرض أو تشغيلها، مبا 
ىف ذلك من تصوير وحتميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع. 

للمناطق الصناعية أو استكمال  املتكاملة  الصناعية  التنمية   -4
التنمية أو تسويق أو إدارة املناطق الصناعية، ويشمل ذلك 

ما يأيت: 
للمنطقة  والتخطيطية  االقتصادية  الدراسات  إعداد  أ. 

الصناعية. 
والتكنولوجية  واهلندسية  االقتصادية  الدراسات  إعداد  ب. 

للمشروعات. 
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جـ. إنشاء البنية األساسية ومصادر البنية األساسية اخلارجية 
للمنطقة الصناعية. 

د.  التسويق والرتويج ألراضى املنطقة الصناعية جلذب رؤوس 
األموال واملشروعات الصناعية للمناطق الصناعية. 

جاهزة  تقدم  الصناعية  باملنطقة  مصانع  مباىن  إنشاء  هـ. 
للمشروعات. 

و. إدارة املنطقة الصناعية وصيانة املرافق واملنشآت بداخلها. 
وجيوز مزاولة هذه األنشطة جمتمعة أو منفصلة. 

والسمكي،  والداجنى  الحيوانى  واإلنتاج  الزراعة  قطاع  ثانيًا: 
ويشمل اآلتي:

1- استصالح واستزراع األراضى البور أو الصحراوية، ومنه: 
 أ.  استصالح وجتهيز األراضى باملرافق األساسية الىت جتعلها 

قابلة لالستزراع. 
ب. استزراع األراضى املستصلحة. 

ألغراض  خمصصة  األراضى  تكون  أن  احلالتني  ىف  ويشرتط 
احلديثة ىف  الرى  تستخدم طرق  وأن  واالستزراع،  االستصالح 

االستزراع وليس الرى بطريق الغمر. 
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2- اإلنتاج احليواىن والداجىن والسمكى ومنه. 
إلنتاج  ذلك  سواء كان  احليوانات،  أنواع  مجيع  تربية  أ.   

السالالت أو األلبان أو التسمني أو اللحوم. 
ب. تربية مجيع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج 
أو  التسمني  أو  البيض  إنتاج  أو  التفريخ  أو  السالالت 

اللحوم. 
جـ. تربية اخليول. 

د.  املزارع السمكية. 
3- اهلندسة الوراثية ىف اجملاالت النباتية واحليوانية. 

ثالثًا: قطاع التجارة، ويشمل اآلتي: 
املشروعات الىت تستثمر ىف جمال تنمية التجارة الداخلية والىت تعمل 
على حتفيز وتشجيع االستثمار ىف األنشطة التجارية، واملتمثلة يف: 
املراكز التجارية - جتارة اجلملة - جتارة التجزئة - سالسل اإلمداد، 
بشرط أن تتخذ أيا منها شكل شركة مسامهة مصرية، ويستثىن من 
هذا الشرط الشركات واملنشآت العاملة ىف املناطق النائية واجملتمعات 

العمرانية اجلديدة. 
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رابعًا: قطاع التعليم أيًّا كان نوعه أو مستواه، ويشمل اآلتي: 
1- إنشاء أو إدارة أو تشغيل املدارس. 

2- إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفين.
3- إنشاء اجلامعات. 

خامسًا: قطاع الصحة ويشمل اآلتي: 
إقامة املستشفيات واملراكز الطبية والعالجية، ويشمل اآليت: 

1- املستشفيات املتخصصة أو املتكاملة أو العامة، وما تضمه 
من أنشطة داخلية عالجية أو طبية. 

2- املراكز الطبية التشخيصية أو العالجية. 
يتم  الىت  األسرة  عدد  من  باجملان  سنويًا   )%10( تقدم  أن  بشرط 
شغلها بالنسبة للمستشفى أو من احلاالت الىت يتم تقدمي اخلدمة 

الطبية أو العالجية أو التشخيصية هلا بالنسبة للمركز. 

سادسًا: قطاع النقل، ويشمل اآلتي: 
1- النقل اجلماعى داخل ومن وإىل املدن واجملتمعات العمرانية، 

بالضوابط اآلتية: 
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مقعد   ) � 300( عن  النقلية  للطاقة  األدىن  احلد  يقل  أال 
للمشروع. 

أن تكون السيارات املستخدمة جديدة، ومل يسبق ترخيصها  � 
أو استعماهلا. 

أن يتم تسيري السيارات بالغاز الطبيعي، وال جيوز استرياد  � 
سيارات تعمل بالديزل هلذا الغرض. 

املدن  داخل  للشركات  صيانة  وورش  جراجات  توفري  � 
اجلديدة. 

العمراىن  اجملتمع  داخل  النشاط  إدارة  موقع  يكون  أن  � 
اجلديد.

لسياراهتا  السري  ومواعيد  بتحديد خطوط  الشركات  التزام  � 
على أن تعتمد من إدارة املرور املختصة. 

هبا  موضحًا  السيارة  مقدمة  على  إرشادية  لوحات  وضع  � 
خط السري. 

األمحال  حيث  من  النقل  وزارة  وضوابط  بشروط  االلتزام  � 
واألطوال والشروط والضوابط األخرى. 

االلتزام بشروط احملافظة على البيئة ومنع التلوث. � 
تعمل حتت  الىت  للسفن  والساحلى  والبحرى  النهرى  النقل   -2

العلم املصري، وألعاىل البحار، ويشمل اآليت: 
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أو  البضائع  أو  الركاب  نقل  ويشمل  النهري،  النقل  أ.    
املهمات أو املواد بكافة أنواعها أو احلاويات باستخدام 

وسائل النقل النهرى املختلفة. 
ب. النقل البحرى والساحلي، ويشمل نقل اخلامات والبضائع 

والركاب للسفن الىت تعمل حتت العلم املصري. 
اخلامات  نقل  ويشمل  البحار،  ألعاىل  البحرى  النقل  جـ. 
والبضائع والركاب خارج املياه اإلقليمية باستخدام السفن 
والبواخر  كالناقالت  املختلفة  البحرى  النقل  ووسائل 

والعبارات. 
3- النقل اجلوى واخلدمات املرتبطة به بطريق مباشر: 

أو  منتظمًا  والبضائع، سواء كان  للركاب  اجلوى  النقل  أ.    
عارضا. 

ب. إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغالل املطارات 
وصيانة  وإدارة  وتشغيل  منها،  جزء  أو  النزول  وأراضى 
وغري  هبا،  النزول  وأراضى  القائمة  املطارات  واستغالل 
خدمات  من  اجلوى  بالنقل  مباشرة  يرتبط  مما  ذلك 

كالصيانة واإلصالح والتموين والتدريب. 
4- النقل الربى للبضائع مبا ىف ذلك النقل العابر للحدود والنقل 

عن طريق السكك احلديدية. 
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احلاصالت  اخلاصة حبفظ  والثالجات  للبضائع  املربد  النقل   -5
وحمطات  الغذائية  واملواد  الصناعية  واملنتجات  الزراعية، 
واستئجار  متلك  ذلك  ويشمل  الغالل،  وصوامع  احلاويات 
حبفظ  اخلاصة  والثالجات  للبضائع،  اجملمد  أو  املربد  النقل 
الغذائية  واملواد  الصناعية  واملنتجات  الزراعية  احلاصالت 
احلاويات، وصوامع حفظ  أو جتميدها، وحمطات  وتربيدها 
إليها  املشار  األنشطة  ويدخل ضمن مجيع  الغالل،  وختزين 

خدمات الشحن والتفريغ الالزمة ملباشرة أى منها. 

سابعًا: قطاع السياحة، ويشمل اآلتي: 
1- الفنادق وخيوت السفارى واملوتيالت والشقق الفندقية والقرى 

واملخيمات السياحية والنقل السياحى ويشمل اآليت: 
 أ.  الفنادق، الثابتة والعائمة وخيوت السفاري، واملوتيالت، 
والشقق واألجنحة الفندقية، والقرى السياحية، واألنشطة 
املكملة أو املرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية 
املنشآت  واستكمال  ثقافية،  أو  جتارية  أو  رياضية  أو 
اخلاصة هبا والتوسع فيها، على أال يقل مستوى الفنادق 
واملوتيالت والشقق واألجنحة الفندقية والقرى السياحية 
عن ثالثة جنوم وأال يزيد إمجاىل مساحة الوحدات املبيعة 
الطاقة  من  املبنية  املساحات  إمجاىل  نصف  على  منها 

اإليوائية للمشروع. 
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ثالثة  عن  مستواها  يقل  أال  على  السياحية  املخيمات  ب. 
 ، أ.  بالبندين   النجوم  الثالثة  من شرط  ويستثىن  جنوم 
ىف  املقامة  السياحية  املشروعات  إليهما  املشار  ب.  
نطاق  خارج  الواعدة  واملناطق  اجلديد  الوادى  حمافظة 
رئيس  من  قرار  بتحديدها  يصدر  الىت  القدمي  الوادى 

جملس الوزراء. 
جـ. مجيع الوسائل املخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية 

أو حبرية أو جوية. 
 د.  مشروعات التنمية السياحية املتكاملة، على أن تكون ىف 

شكل شركة مسامهة مصرية. 
والشقق  واملوتيالت  للفنادق  السياحى  والتسويق  اإلدارة   -2

الفندقية والقرى السياحية. 
3- إقامة وتشغيل وإدارة املراسى النيلية متكاملة اخلدمات الالزمة 
لتشغيلها السياحى وتأمينها، بشرط احلفاظ على البيئة النهرية 
من التلوث ومن أخطار احلريق باملواقع احملددة واملعتمدة من 
اجلهات املختصة، وأال تقل الطاقة االستيعابية لكل منها عن 

عدد )24( فندقًا عائمًا.
ومراكز  اجلولف  ومالعب  اليخوت  مارينا  وتشغيل  إقامة   -4

الغوص واألنشطة املكملة هلا أو املرتبطة هبا. 
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5- السياحة العالجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات احلجز 
مما  وغريها  والعالجية،  الطبية  واملراكز  املستشفيات  لدى 
يصدر بتحديده قرار من الوزير املختص بالصحة بالتنسيق 

مع الوزير املختص بالسياحة.
ومواقع  البيئية،  النزل  وإدارة  بإقامة  وذلك  البيئية،  السياحة   -6
مشاهدة الطيور والشعاب املرجانية وغريها من النظم البيئية 

املتميزة. 
للضوابط  وفقاًً  واملتاحف  األثرية  باملواقع  اخلدمات  7- شركات 
هبذا  املختصة  اجلهة  من  قرار  هبا  يصدر  الىت  واألحكام 

النشاط. 

ثامنًا: قطاع اإلسكان والتشييد والبناء، ويشمل اآلتي: 
بالكامل  وحداهتا  تأجري  يتم  الىت  اإلسكان  مشروعات   -1
تلك  عدد  يقل  أال  بشرط  اإلداري،  غري  السكن  ألغراض 
الوحدات عن مخسني وحدة سكنية، سواء أقيمت ىف شكل 

بناء واحد أو عدة أبنية.
اإلسكان  ومشروعات  االجتماعى  اإلسكان  مشروعات   -2

املوجهة حملدودى الدخل.
اجلديدة،  العمرانية  واجملتمعات  باملدن  العقارى  االستثمار   -3

واملناطق النائية، واملناطق خارج الوادى القدمي.
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وكهرباء  صحى  وصرف  شرب  مياه  من  األساسية  البنية   -4
وعدادات  الطوابق  متعددة  واجلراجات  واتصاالت  وطرق 
تنظيم انتظار السيارات وخطوط مرتو األنفاق وخطوط املرتو 
الري، والىت  السيارات وحمطات طلمبات  السطحية وأنفاق 

تشمل: 
 أ. إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة حمطات الصرف الصحى 

أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالهتا. 
ب. إنشاء الطرق احلرة والسريعة والرئيسية وإدارهتا واستغالهلا 

وصيانتها. 
جـ. تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مرتو 

األنفاق أو أجزاء منها. 
 د.  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط املرتو 

السطحية داخل املدن أو بني املدن. 
 هـ.  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. 

 و. إقامة أو إدارة وتشغيل اجلراجات متعددة الطوابق بنظام 
التسليم ).B.O.T( سواء  اإلنشاء والتشغيل وإعادة 
تنظيم  وعدادات  فوقها  أو  األرض  كانت حتت سطح 

 .)B.O.T.( انتظار السيارات بنظام
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 ز. إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات 
البنية  جمال  ىف  االستثمارية  للمشروعات  اجلدوى 

األساسية. 
أو  استغالل  أو  تشغيل  أو  إدارة  أو  إنشاء  أو  تصميم  ح. 
صيانة خطوط السكك احلديدية وخطوط املرتو بالداخل 

أو اخلارج. 
ط. تشغيل وصيانة واستغالل وحدات النقل املتحرك بالداخل 

واخلارج. 
ي. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة حمطات طلمبات مياه الرى 
املخصصة  لألراضى  نقلها  وخطوط  توزيعها  وشبكات 

لالستصالح واالستزراع. 
الصناعية  )املناطق  العمرانية  املناطق  وتنمية  وإقامة  ختطيط   -5
الوادى  النائية واملناطق خارج  العمرانية واملناطق  واجملتمعات 

القدمي(. 

تاسعًا: قطاع الرياضة 
ويشمل مجيع اخلدمات الىت تقدم من خالل اجملال الرياضي، سواء 
كان ذلك ىف صورة اإلدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة األلعاب 
الرياضية أو إنشاء األندية اخلاصة أو األكادمييات أو األندية الصحية 
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أو مراكز اللياقة البدنية، وجيب أن تتخذ الشركات الىت تنشأ ملزاولة 
هذه األنشطة بأنواعها شكل شركات املسامهة. 

عاشرًا: قطاع الكهرباء والطاقة 
ويشمل ذلك تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة 
حمطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصادرها وشبكات 

توزيعها وبيعها. 

حادى عشر: قطاع البترول والثروات الطبيعية، ويشمل اآلتي: 
1- اخلدمات البرتولية املساندة لعمليات احلفر واالستكشاف، 

وتشمل: 
 أ.  اخلدمات املتعلقة باالستكشاف البرتويل. 

ب.  صيانة آبار البرتول وتنشيطها. 
جـ. صيانة معدات احلفر واملضخات البرتولية. 

ألغراض  الالزمة  العميقة  غري  واآلبار  املياه  آبار  حفر  د. 
البرتول. 

هـ. األعمال املدنية املكملة ألعمال احلفر والصيانة. 
و.  معاجلة األسطح من الرتسيبات. 
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ز. اخلدمات املتعلقة بإنزال مواسري التغليف وأنابيب اإلنتاج. 
إعادة  أو  الطبيعى  الغاز  استقبال  حمطات  إدارة  أو  إقامة   -2
مواقع  من  الغاز  شبكات  مد  أو  للتوزيع  إعداده  أو  تغييزه 
اإلنتاج إىل مواقع االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية 
بواسطة الناقالت املتخصصة أو األنابيب، وال يشمل ذلك 

نقل البرتول. 
3- األنشطة املرتبطة باملالحات الطبيعية أو الصناعية أو امللح 

الصخري. 

ثانى عشر: قطاع المياه 
ويشمل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة حمطات حتلية املياه وتكريرها 
وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعاجلتها وتدويرها، وفقاًً للمعايري 

الفنية والعلمية املقررة ىف هذا الشأن. 

ثالث عشر: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
وأنظمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مشروعات  ويشمل 
حقوق  تطوير  ىف  تستثمر  الىت  واملشروعات  وتطويرها  احلاسبات 
والرسوم  والنماذج  االخرتاع  براءات  ذلك  ىف  مبا  الفكرية  امللكية 

الصناعية، وذلك كله على النحو اآليت: 
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من  تشمله  مبا  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة   -1
ومراكز  اإللكرتونيات،  وتطوير  وتصميم  صناعية  أنشطة 
والتعليم  الربجميات،  وتطوير  التعهيد،  وأنشطة  البيانات، 

التكنولوجي. 
2- تصميم وإنتاج الربامج. 

 أ.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للربجميات وقواعد 
البيانات والتطبيقات مبختلف أنواعها. 

ب. أعمال تصميم وإنتاج الربامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 
البيانات ونظم املعلومات اإللكرتونية وتشغيلها والتدريب 

عليها. 
صوت  من  املختلفة  بصوره  اإللكرتوىن  احملتوى  إنتاج  جـ. 

وصورة وبيانات. 
 د. إدخال البيانات على احلاسبات وبالوسائل اإللكرتونية. 

3- تصميم وإنتاج معدات احلاسبات اآللية: 
احلاسبات  لنظم  والتطوير  والتصميم  التوصيف  أعمال  أ.   

مبختلف أنواعها. 
ب.  إنتاج وتطوير النظم املدجمة وتشغيلها والتدريب عليها. 
4- تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية األساسية للمعلومات 

واالتصاالت: 
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وتداول  ونقل  لشبكات  والتصميم  التوصيف  أعمال  أ.   
البيانات. 

ب. تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات. 
5- االتصاالت وخدمات اإلنرتنت. 

6- املشروعات الىت تستثمر ىف تطوير حقوق امللكية الفكرية مبا 
ىف ذلك براءات االخرتاع والنماذج والرسوم الصناعية. 

وتقدمي  والبيانات  والصورة  الصوت  نقل  شبكات  إقامة   -7
من  ترخيص  على  احلصول  بعد  املضافة  القيمة  خدمات 

اجلهات املعنية، ويشمل ذلك شبكات اهلاتف احملمول. 
8- إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة حمطات وشبكات االتصاالت 
احلصول  بعد  الصناعية  واألقمار  والالسلكية  السلكية 
اإلذاعة  ذلك  يشمل  املعنية وال  اجلهات  من  ترخيص  على 

والتليفزيون. 
التنمية،  أجل  من  العلمى  والتطوير  البحث  مشروعات   -9
واملشروعات الىت تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 

ومشروعات التكنولوجيا احلديثة. 
10- إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثني ومراكز نقل 

تكنولوجيا املعلومات. 
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11- إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات املتخصصة ىف 
جماالت املعلومات واالتصاالت وتطويرها. 

12- حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. 
صوت  من  التقليدى  احملتوى  بتحويل  املتعلقة  األنشطة   -13
وصورة وبيانات إىل حمتوى رقمى مبا ىف ذلك رقمنة احملتوى 

العلمى والثقاىف والفين.
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المسئولية المجتمعية للمستثمر

للمستثمر ختصيص نسبة من أرباحه للمشاركة ىف التنمية اجملتمعية 
بعض  أو  ىف كل  مشاركته  من خالل  االستثمارى  مشروعه  خارج 

اجملاالت اآلتية: 
حتسني  أو  البيئة،  وحتسني  حلماية  الالزمة  التدابري  اختاذ   -1
الظروف البيئية ىف اجملتمع ومعاجلة املشاكل البيئية املختلفة، 

ومنها على سبيل املثال ما يلي: 
إجياد آليات إلعادة تدوير املخلفات.  � 

استخدام حمطات معاجلة إلعادة استخدام املياه.  � 
استخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة.  � 
التخلص من النفايات بطريقة آمنة.  � 

خفض انبعاثات غازات االحتباس احلرارى وأى مشروعات  � 
للتكيف مع آثار التغريات املناخية. 

أو  الصحية  الرعاية  جماالت  ىف  برامج  أو  خدمات  تقدمي   -2
التنمية  جماالت  من  أى  ىف  أو  الثقافية،  أو  االجتماعية 

األخرى، من خالل أى من: 
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  أ.  توفري فرص عمل لذوى االحتياجات اخلاصة. 
 ب. رعاية األنشطة الشبابية والرياضية. 

 ب. رعاية املوهوبني واملبتكرين )علميًا/ فنيًا/ رياضيًا(. 
 د. املشاركة ىف برامج رعاية األسر الفقرية، وحتسني معيشة 

املواطنني. 
هـ. متويل محالت التوعية الىت تستهدف الرتويج لسبل اهلجرة 
اآلمنة أو احلد من اهلجرة غري الشرعية، وبرامج التأهيل 
غري  للهجرة  اإلجيابية  البدائل  توفري  جمال  ىف  والتدريب 
الشرعية مثل برامج ريادة األعمال أو التدريب من أجل 
التوظيف بالقطاعات الصناعية واخلدمية املختلفة داخل 
املستهدفة  احملافظات  ىف  وخاصة  خارجها،  أو  مصر 
الشباب  وزارات  مع  بالتعاون  الظاهرة  تلك  هبا  املنتشر 
وشئون  للهجرة  والدولة  العاملة،  القوى  والرياضة، 

املصريني باخلارج. 
والدراسات ومحالت  البحوث  متويل  أو  الفىن  التعليم  دعم   -3
التوعية الىت تستهدف تطوير وحتسني اإلنتاج باالتفاق مع 
إحدى اجلامعات أو مؤسسات البحث العلمي، داخليًا أو 

خارجيًا. 
التكنولوجيا  حتديث  يكفل  مبا  العلمي،  والبحث  التدريب   -4
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لتحسني  اهلادفة  الدراسات  اإلنتاج، وإعداد  املستخدمة ىف 
البيئة وجتنب األثر البيئى الضار. 

املنصوص  اجملاالت  إحدى  ىف  مبالغ  من  املستثمر  ينفقه  ما  ويعد 
السنوية  أرباحه  من  مبا ال جياوز )%10(  السابقة  الفقرة  عليها ىف 
املادة  التكاليف واملصروفات واجبة اخلصم وفقاًً لنص  الصافية من 

)23( بند )8( من قانون الضريبة على الدخل.

يلتزم املستثمر الذى خيصص جزءا من أرباحه إلنشاء نظام للتنمية 
اجملتمعية بأن يتقدم إىل اهليئة بتقرير سنوى مدعم باملستندات املؤيدة 

لذلك والىت حتددها اهليئة.
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تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام 
العاملين األجانب

مع مراعاة أحكام القوانني املنظمة لإلقامة ىف مجهورية مصر العربية، 
يشرتط ملنح اإلقامة للمستثمرين غري املصريني اآليت: 

1- أن يكون مؤسسًا أو مسامهًا أو شريكًا ىف شركة أو صاحب 
منشأة. 

2- أال تقل مدة اإلقامة عن سنة، وال تزيد على مدة املشروع. 
وزارة  موافقة  بعد  أخرى  شروط  إضافة  اهليئة  إدارة  جمللس  وجيوز 

الداخلية. 
وتلغى اإلقامة حال ختارج املستثمر من الشركة أو حمو قيد الشركة 

بناء على التصفية أو حمو املنشأة من القيد ىف السجل التجاري.

الغرض،  هلذا  اهليئة  تعده  الذى  النموذج  على  اإلقامة  طلب  يقدم 
ومتنح اإلقامة وفقاًً للقواعد والضوابط الىت يصدر هبا قرار من جملس 
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واألوزان  الفئات  ضوء  ىف  الداخلية  وزارة  موافقة  بعد  اهليئة  إدارة 
موقع  العمالة،  عدد  املال،  رأس  الشركة،  غرض  من  لكل  النسبية 

ممارسة النشاط. 
وتكون مدة اإلقامة عند بداية التأسيس سنة جتدد ملدة أخرى مماثلة 
حال إثبات اجلدية حنو البدء ىف تنفيذ املشروع، مث جتدد ملدد أخرى 
ال تزيد كل منها على مخس سنوات، وىف مجيع األحوال جيب أال 

تزيد مدة اإلقامة على مدة املشروع.

نسبة  حدود  ىف  أجانب  عاملني  استخدام  االستثمارى  للمشروع 
)10%( من إمجاىل عدد العاملني باملشروع، وجيوز زيادة هذه النسبة 
مبا ال يزيد على )20%( من إمجاىل عدد العاملني باملشروع، وذلك ىف 
حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية متلك املؤهالت الالزمة. 

للهيئة جلنة تضم ىف عضويتها  التنفيذى  الرئيس  وتشكل بقرار من 
بالبت  املختصة، ختتص  اجلهات  عن  وممثلني  وقانونية  فنية  عناصر 
ىف طلبات زيادة النسبة املقررة الستخدام العمالة األجنبية، وتعتمد 
حبث  عند  اللجنة  وتراعى  للهيئة،  التنفيذى  الرئيس  من  قراراهتا 

الطلبات املقدمة القواعد اآلتية: 
العامل  عليها  احلاصل  العلمية  واخلربات  املؤهالت  دراسة   -1
األجنيب، ومدى تناسبها مع املهن املرخص له بالعمل فيها.
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2- رأى اجلهة املعنية باإلشراف على النشاط االقتصادى الذى 
متارسه الشركة أو املنشأة، وكذا رأى اجلهات األمنية مراعاة 

ملقتضيات األمن القومي. 
األجنىب  حيمل  الىت  الدولة  ىف  باملثل  املعاملة  مبدأ  مراعاة   -3

جنسيتها إن وجد. 
4- حاجة ومصلحة البالد االقتصادية للخربة األجنبية. 

مستشارين  أو  ألخصائيني  املنشأة  أو  الشركة  احتياجات   -5
وظروف العمل هبا، وأثر املوافقة أو الرفض على اإلنتاج أو 

االستثمار. 
للعمالة  املنشأة فرص عمل  أو  الشركة  توفري  إمكانية  6- مدى 

املصرية. 
السابقة  بتعهداهتا  الوفاء  املنشأة ىف  7- مدى جدية الشركة أو 

ومدى التزامها بأحكام القانون. 
دائمة  بصفة  واملقيم  املولود  لألجنىب  األفضلية  تكون  أن   -8
بذات  أجنىب  عامل  من  أكثر  وجود  حالة  ىف  البالد،  ىف 

التخصص. 
خرباء  باستخدام  هلا  يصرح  الىت  املنشأة  أو  الشركة  التزام   -9
تتناسب  ممن  املصريني  العاملني  بتكليف  أجانب  فنيني  أو 
للعمل  األجانب  والفنيني  اخلرباء  مؤهالت  مع  مؤهالهتم 
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وإعداد  بتدريبهم  األجنىب  يلتزم  أن  على  هلم،  كمساعدين 
تقارير دورية عن مدى تقدمهم. 

وللعاملني األجانب ىف املشروع االستثمارى حتويل مستحقاهتم املالية 
البنك  لدى  املعمول هبا  للقواعد  اخلارج وفقاًً  إىل  بعضها  أو  كلها 

املركزى املصري.
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الضمانات

جيب أن تكون القرارات املتعلقة بشئون املشروع االستثمارى الصادرة 
من اهليئة أو غريها من اجلهات مسببة، وخيطر ذوو الشأن هبا فور 
صدورها مبوجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن 
عند  املستثمر  مع  عليها  االتفاق  يتم  الىت  األخرى  الوسائل  طريق 
الفاكس  أو  اإللكرتوىن  اخلدمة كالربيد  على  احلصول  طلب  تقدمي 

وفقاًً للنموذج املعد هلذا الغرض.

ال جيوز للجهات اإلدارية املختصة إلغاء الرتاخيص الصادرة للمشروع 
ختصيصها  مت  الىت  العقارات  سحب  أو  وقفها  أو  االستثمارى 
للمشروع إال بعد إنذار املستثمر مبوجب خطاب مسجل مصحوب 
بعلم الوصول باملخالفات املنسوبة إليه، ومساع وجهة نظره، وإعطائه 
مهلة ال تتجاوز ستني يومًا من تاريخ إنذاره إلزالتها، فإذا انقضت 
هذه املهلة دون قيام املستثمر بإزالتها، وجب على اجلهات اإلدارية 
املختصة قبل إصدار قرارها ىف هذا الشأن أخذ رأى اهليئة مبوجب 
كتاب يتضمن كافة اإلجراءات القانونية الىت اختذت قبل املستثمر، 

ويتعني على اهليئة إبداء رأيها خالل سبعة أيام من تاريخ وروده. 
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أو سحب  وقفها  أو  الرتاخيص  إلغاء  قرار  من  التظلم  وللمستثمر 
العقارات أمام جلنة التظلمات املنصوص عليها ىف املادة )83( من 

قانون االستثمار.

املشار  االستثمار  قانون  من   )6( املادة  أحكام  تطبيق  نطاق  ىف 
إليه تشمل عمليات التحويالت النقدية املتصلة باالستثمار األجنىب 

اآليت: 
)أ( النقد األجنىب احلر، احملول عن طريق أحد البنوك املسجلة 
لدى البنك املركزي، الذى يستخدم ىف إنشاء أو إقامة أو 
التوسع ىف أى من املشروعات الىت تزاول أيًّا من األنشطة 

املنصوص عليها ىف قانون االستثمار أو هذه الالئحة. 
)ب( النقد األجنىب احلر، احملول عن طريق أحد البنوك املسجلة 
ىف  االكتتاب  ىف  يستخدم  الذى  املركزي،  البنك  لدى 
األوراق املالية املصرية أو ىف شرائها من أسواق األوراق 
املالية ىف مصر، وذلك طبقًا للقواعد الىت يقررها جملس 

إدارة اهليئة. 
)ج( النقد املصرى الذى يتم الوفاء به مبوافقة اجلهات املعنية 
مقابل تسوية التزامات مستحقة األداء بنقد أجنىب حر، 
وذلك إذا استخدم ىف إنشاء أحد املشروعات أو التوسع 

فيها. 
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السلعية  واملستلزمات  األولية  واملواد  واملعدات  اآلالت  )د( 
إقامة  أو  إلنشاء  اخلارج  من  الواردة  النقل  ووسائل 

املشروعات أو التوسع فيها. 
)هـ( حقوق امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية اململوكة للمقيمني ىف 
اخلارج الىت تستخدم ىف إنشاء أو إقامة املشروعات أو التوسع فيها 
دولة  ىف  املسجلة  التجارية  واألمساء  والعالمات  االخرتاع  كرباءات 
من دول املنظمة العاملية للملكية الفكرية أو وفقاًً لقواعد التسجيل 

الدولية الىت تضمنتها االتفاقيات الدولية النافذة ىف هذا الشأن. 
)و( األرباح القابلة للتحويل للخارج الىت حيققها املشروع إذا استكمل 

أو زيد هبا رأمساله أو استثمرت ىف مشروع آخر. 
طبقًا  هـ(  )د،  البندين  ىف  إليه  املشار  املستثمر  املال  تقومي  ويكون 

للقواعد واإلجراءات وفقاًً ملعايري احملاسبة املصرية.
 

الحوافز الخاصة واإلضافية 

املادة  تطبيق حكم  )أ، ب( ىف  للقطاعني  اجلغراىف  النطاق  يتحدد 
)11( من قانون االستثمار وفقاًً للخريطة االستثمارية، على النحو 

اآليت: 
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أواًل: القطاع )أ( 
االقتصادية  واملنطقة  السويس،  لقناة  االقتصادية  املنطقة  يشمل 
للمثلث الذهيب، واملناطق األخرى األكثر احتياجًا للتنمية الىت يصدر 

بتحديدها قرار من جملس الوزراء والىت تتصف باآليت: 
1- اخنفاض مستويات التنمية االقتصادية والناتج احمللى وزيادة 

حجم القطاع غري الرمسى هبا. 
وارتفاع  املتاحة  العمل  وفرص  التشغيل  مستويات  اخنفاض   -2

معدالت البطالة. 
3- املؤشرات االجتماعية اآلتية: 

زيادة واضحة ىف الكثافة السكانية.  � 
اخنفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة األمية.  � 

اخنفاض مستوى اخلدمات الصحية.  � 
ارتفاع معدالت الفقر.  � 

ثانيًا: القطاع )ب( 
يشمل باقى أحناء اجلمهورية ىف املناطق الىت تتمتع بتوافر مقومات 
التنموية  الفرص  التنمية وتسهم ىف جذب االستثمارات الستغالل 
املتاحة هبا لتنميتها وتنمية املناطق املتامخة هلا، وذلك للمشروعات 

االستثمارية اآلتية: 
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للضوابط  وفقاًً  للعمالة  االستخدام  كثيفة  املشروعات  � 
املنصوص عليها ىف هذه الالئحة. 

املشروعات املتوسطة والصغرية.  � 
املشروعات الىت تعتمد على الطاقة اجلديدة واملتجددة أو  � 

تنتجها. 
بتحديدها  يصدر  الىت  واالسرتاتيجية  القومية  املشروعات  � 

قرار من اجمللس األعلى. 
من  قرار  بتحديدها  يصدر  الىت  السياحية  املشروعات  � 

اجمللس األعلى. 
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها الىت يصدر بتحديدها  � 
قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على عرض مشرتك من 
الوزير املختص والوزير املعىن بشئون الكهرباء ووزير املالية. 
%( من إنتاجها  املشروعات الىت تصدر ما ال يقل عن )50 �

إىل خارج اإلقليم اجلغراىف جلمهورية مصر العربية. 
صناعة السيارات والصناعات املغذية هلا.  � 

الصناعات اخلشبية واألثاث والطباعة والتغليف والصناعات  � 
الكيماوية. 

ومستحضرات  األورام  وأدوية  احليوية  املضادات  صناعة  � 
التجميل. 
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الصناعات الغذائية واحلاصالت الزراعية وتدوير املخلفات  � 
الزراعية. 

الصناعات اهلندسية واملعدنية والنسيجية واجللود.  � 
الصناعات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. �

قانون  أحكام  تطبيق  ىف  العمالة  االستثمارى كثيف  املشروع  يعترب 
االستثمار مىت توافر فيه الشرطان اآلتيان: 

1- ال يقل عدد العاملني به عن )مخسمائة( عامل مصرى وفقًا 
للثابت ىف استمارة التأمينات االجتماعية لصاحب العمل. 

2- أن تزيد تكلفة األجور املباشرة فيه على نسبة )30%( من 
إمجاىل تكلفة تشغيله. 

إلنشاء  الالزمة  التكاليف  للمشروع  االستثمارية  بالتكلفة  ويقصد 
إليها  مضافًا  امللكية  حقوق  ىف  واملتمثلة  االستثماري،  املشروع 
إنشاء أصول  أو  إقامة  تستثمر ىف  االلتزامات طويلة األجل، والىت 
ثابتة مادية )ملموسة(، أو أصول غري مادية )غري ملموسة( بشرط 

سداد قيمتها نقدا، ورأس املال العامل.

يشرتط ملنح الشركات واملنشآت أى من احلوافز اإلضافية املنصوص 
بدأت  قد  تكون  أن  االستثمار،  قانون  من  املادة )13(  عليها ىف 
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اإلنتاج أو زاولت النشاط حبسب األحوال وفقًا للتقرير املعتمد من 
اهليئة، فضال عن توافر أحد الشروط اآلتية: 

الرئيسية  مواطنها  أحد  العربية  مصر  مجهورية  تكون  أن   -1
املنتجات  تكون  أو  فيها،  تتخصص  الىت  املنتجات  إلنتاج 
الرئيسى مجهورية مصر  الشركة موطنها  فيها  الىت تتخصص 

العربية.
2- أن تعتمد ىف متويل مشروعاهتا على مواردها من النقد األجنىب 
إدارة  جملس  حيددها  الىت  للضوابط  وفقًا  اخلارج  من  احملول 

البنك املركزى عن طريق أحد البنوك املصرية. 
3- تصدير جزء من منتجاهتا مبا ال يقل عن )50%( للخارج. 

4- أن يتضمن نشاط الشركات العاملة ىف أحد جماالت التقنية 
احلديثة املتطورة ونقل التكنولوجيا املتطورة إىل مصر والعمل 

على دعم الصناعات املغذية هلا. 
5- أن يتم تعميق املكون احمللى ىف منتجات املشروع، على أال 
اإلنتاج  ومستلزمات  اخلامات  من  احمللى  املكون  نسبة  تقل 
ىف منتجاته عن )50%(، وذلك طبقًا للضوابط املعمول هبا 

باهليئة العامة للتنمية الصناعية. 
6- أن يكون نشاط الشركة قائمًا على أحد املخرجات البحثية 
مصر  مجهورية  داخل  متت  حبثية  مشروعات  عن  الناجتة 

العربية.
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جيب على الشركات واملنشآت اخلاضعة ألحكام قانون االستثمار أن 
ختطر اهليئة بتاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط خالل تسعني يومًا 
من تاريخ البدء، ويرفق باإلخطار بيان بقيمة التكاليف االستثمارية 
احملاسبني  بسجل  املقيدين  احلسابات  مراقىب  أحد  من  معتمداً 

واملراجعني. 
املتكاملة هبذا  السياحية  التنمية  الىت متارس نشاط  الشركات  وتلتزم 

اإلخطار عن كل مشروع من املشروعات الىت تقيمها. 
وتتوىل اهليئة دون غريها القيام بإجراءات حتديد تاريخ بدء اإلنتاج 
أو مزاولة النشاط عن طريق جلنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من 
الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، ويشارك فيها اجلهات املعنية 
تاريخ  لتحديد  الضرورية  املعاينات  إجراء  وللجنة  املشروع،  بنشاط 
وعليها  الالزم،  املستندى  الفحص  وإجراء  النشاط  أو  اإلنتاج  بدء 
عليه  أطلعت  وما  معاينتها  واقع  من  أعماهلا  بنتيجة  تقرير  إعداد 
عمل  يوم  وبيانات وسجالت، خالل مخسة عشر  مستندات  من 
التقرير  يتضمن هذا  أن  اإلخطار مستوفيًا، وجيب  تاريخ ورود  من 
األسس الىت استندت إليها اللجنة ىف حتديد تاريخ بدء اإلنتاج أو 
مزاولة النشاط وقيمة التكاليف االستثمارية، ويعتمد تقرير اللجنة من 
الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، ويعد هذا التقرير هنائيًا وختطر 

الشركة أو املنشأة واجلهات املختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده.
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بىن  الىت  واألسباب  التقرير  هذا  من  التظلم  وللمنشآت  وللشركات 
من   )83( املادة  ىف  عليها  املنصوص  التظلمات  جلنة  أمام  عليها 

قانون االستثمار.
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تنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات 
االستثمار

حيدد الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع اجلهات احلكومية وشركات 
واالحتياطيني  األصليني  العاملني  من  الالزم  العدد  العامة  املرافق 
لتمثيلها ىف مركز خدمات املستثمرين على أال يقل املستوى الوظيفى 
ألحد األصليني منهم على األقل عن مستوى العالية ما مل تقتض 
الضرورة غري ذلك، ويصدر بإحلاقهم باملركز قرار من الرئيس التنفيذى 
للهيئة، على أن يكون إحلاقهم ملدة عام قابلة للتجديد مبوافقة اهليئة، 
وجيوز للهيئة إهناء إحلاقهم إذا ما رأت ضرورة لذلك بالتنسيق مع 

اجلهات املمثلني هلا.

اجلهات  ممثلى  من  املستثمرين  خدمات  مبركز  يلحق  فيمن  يشرتط 
احلكومية وشركات املرافق العامة اآليت: 

1- أال يكون قد سبق جمازاته تأديبيًا ما مل يكن قد مت حمو هذا 
اجلزاء. 



47 

2- أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة 
للحرية ىف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد 

إليه اعتباره قانونًا. 
من  امللحق  بالدور  للقيام  الالزمة  اخلربات  فيه  تتوافر  أن   -3

أجله. 
عن  تقريرى كفايته  ىف  ممتاز  مرتبة  على  حاصاًل  يكون  أن   -4

العامني األخريين.

تلتزم اجلهات املعنية، بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد 
بالشروط  اهليئة  مبوافاة  الدولة،  عن  الدفاع  شئون  تتطلبها  الىت 
والنماذج  واملستندات  البيانات  وكافة  املقررة  واملواعيد  واإلجراءات 
الالزمة لتخصيص العقارات وإصدار املوافقات والتصاريح والرتاخيص 
االستثمار،  قانون  اخلاضعة ألحكام  االستثمارية  باألنشطة  املتعلقة 

وذلك خالل ستني يومًا من تاريخ العمل هبذه الالئحة. 
ويصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة دلياًل، يتضمن املعلومات 

والبيانات اآلتية: 
1- اسم اجلهة املختصة بإصدار املوافقة أو التصريح أو الرتخيص 

وتبعيتها اإلدارية. 
2- املستندات املطلوبة من املستثمر. 
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3- اإلجراءات املطلوبة للحصول على خدمات االستثمار. 
أو  التصريح  أو  املوافقة  إصدار  خدمات  ومقابل  الرسوم   -4

الرتخيص وفقًا للقوانني املعمول هبا. 
أو  املوافقة  على  للحصول  الفنية  والضوابط  االشرتاطات   -5

التصريح أو الرتخيص، وفقًا للقوانني واللوائح املعمول هبا. 
ينظمه  الذى  النحو  على  االستثمار  خدمات  أداء  توقيت   -6

قانون االستثمار. 
7- السند التشريعى املتعلق خبدمات االستثمار. 

8- املستندات الالزمة لبدء االشرتاك التأميين، وذلك بالتنسيق 
مع اهليئة القومية للتأمني االجتماعي. 

ومطبوعاهتا  للهيئة  اإللكرتوىن  املوقع  خالل  من  الدليل  هذا  ويتاح 
املختلفة وغريها من اجلهات. 

وتلتزم اهليئة مبراجعة وحتديث هذا الدليل بشكل دوري، وكلما دعت 
احلاجة لذلك، ىف ضوء التعديالت الىت تطرأ على التشريعات السارية 

ىف الدولة.
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مكاتب وشهادات االعتماد

يشرتط للرتخيص ملكاتب االعتماد أن تتوافر فيها الشروط اآلتية: 
1- أن يكون طالب الرتخيص شركة مسامهة تقتصر نشاطها على 

عمل مكاتب االعتماد. 
على  االعتماد،  ملكاتب  الدائمة  اللجنة  إىل  بطلب  التقدم   -2
النموذج املعتمد من اهليئة ىف هذا الشأن، وجيب أن يكون 
وكيله  أو  للشركة  القانوىن  املمثل  من  عليه  موقعًا  الطلب 
املبينة  املستندات  كافة  بالطلب  ويرفق  خبامتها،  وخمتومًا 

بالنموذج املعتمد ىف هذا الشأن. 
3- أن يضم املكتب عناصر فنية متخصصة تناسب مؤهالهتم 
مع التخصص أو التخصصات الىت يصدر املكتب شهادة 
جمال  ىف  سنوات  عشر  عن  خربهتم  تقل  وأال  هبا،  اعتماد 

التخصص أو التخصصات املشار إليها. 
4- أن تتوافر لدى املكتب املقومات املادية الالزمة الىت متكنه من 

ممارسة نشاطه ىف إصدار شهادة االعتماد. 
5- نسخة موثقة من وثيقة تأمني صاحلة ملدة عام، قابلة للتجديد 
ملدة أو ملدد مماثلة لتغطية املخاطر واألضرار الناجتة عما تقوم 

به هذه املكاتب من أنشطة. 
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6- سداد رسم الرتخيص أو جتديده وفقًا للفئات اآلتية: 

فئة الرسم باأللف جنيهالبيان
الرتخيص ملكتب االعتماد ىف إصدار شهادة اعتماد 
موافقة  على  احلصول  ملعايري  املشروع  استيفاء  تفيد 
أو  إنشائه  أو  واحد إلقامته  ترخيص  أو  تصريح  أو 

تشغيله أو التوسع فيه.

10

شهادتى  إصدار  ىف  االعتماد  ملكتب  الرتخيص 
على  احلصول  ملعايري  املشروع  استيفاء  تفيد  اعتماد 
الرتاخيص  أو  التصاريح  أو  املوافقات  من  نوعني 

إلقامته أو إنشائه أو تشغيله أو التوسع فيه. 

15

20ما زاد على ذلك

يصدر الرتخيص ملكاتب االعتماد ملدة عام بقرار من الرئيس التنفيذى 
بناء على  أو ملدد مماثلة  أو من يفوضه، وجيوز جتديده ملدة  للهيئة 
طلب يقدم على النموذج املعد هلذا الغرض، ىف موعد أقصاه شهر 
قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد نتائج التقييم هلذه املكاتب 
من اللجنة الدائمة ملكاتب االعتماد، واستيفاء املكتب االشرتاطات 

الالزمة للرتخيص ابتداء.

تلتزم مكاتب االعتماد بإبرام وثيقة تأمني سنوية بالقيمة الىت تقدرها 
إحدى  من  الوثيقة  وتصدر  جنيه،  مليون  عن  يقل  ال  ومبا  اهليئة 
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الشركات املرخص هلا بالعمل ىف مصر واخلاضعة لرقابة اهليئة العامة 
للرقابة املالية على أن تصدر الوثيقة باسم اهليئة. 

وتغطى الوثيقة املخاطر واألضرار الناجتة عن ممارسة مكتب االعتماد 
للمهنة والىت تلحق بصاحب الشأن الذى فوض املكتب ىف ذلك 
أو تلحق بالغري، سواء كان ذلك نتيجة خلطأ أو إمهال أو تقصري 
سريان  مدة  خالل  عمله  ممارسة  حال  تابعيه  من  أى  أو  املكتب 

الوثيقة.

تنشأ باهليئة جلنة تسمى "اللجنة الدائمة ملكاتب االعتماد"، برئاسة 
أحد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة، وعضوية كل من: 

رئيس قطاع خدمات االستثمار.  � 
رئيس اإلدارة املركزية للرتاخيص.  � 

رئيس اإلدارة املركزية للشئون اهلندسية.  � 
رئيس مركز خدمات املستثمرين.  � 

ثالثة أعضاء من ذوى اخلربة ىف جماالت القانون واحملاسبة  � 
واالستشارات والتخصصات الفنية األخرى. 

ممثل اجلهة املختصة مبركز خدمات املستثمرين.  � 
وللجنة أن تستعني مبن تراه من ذوى التخصصات الالزمة ملمارسة 

عملها. 



52 

ويصدر بتشكيل اللجنة، وأمانتها الفنية، وتسمية أعضائها، قرار من 
الوزير املختص بشئون االستثمار بناًءا على عرض الرئيس التنفيذى 

للهيئة.

ختتص اللجنة الدائمة ملكاتب االعتماد باآليت: 
من  للتأكد  االعتماد،  ملكاتب  الرتخيص  طلب  ىف  النظر   -1
توافر الشروط والضوابط املقررة إلصدار الرتخيص أو جتديده، 

والعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة. 
مكاتب  تقدمها  الىت  اخلدمات  مقابل  حتديد  أسس  وضع   -2
االعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذى إلقرارها من جملس 

إدارة اهليئة. 
استمرار  من  للتحقق  االعتماد  ملكاتب  املستمرة  املتابعة   -3

استيفائها للشروط والضوابط املقررة قانونًا.
مكاتب  أداء  تقييم  يتضمن  سنوى  نصف  تقرير  إعداد   -4
االعتماد، ويعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة لتقرير ما يراه 

بشأهنا ىف حالة اخنفاض مستوى التقييم. 
االعتماد  مبكاتب  ببيان  املختصة  اإلدارية  اجلهات  موافاة   -5

املقيدة ىف سجل اهليئة. 
6- فحص املخالفات الىت تنسب ملكاتب االعتماد أو العاملني 
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املنصوص عليها ىف  التدابري واإلجراءات  هبا واختاذ أى من 
قانون االستثمار أو هذه الالئحة، ويعرض الرئيس التنفيذى 
للهيئة نتيجة فحص هذه املخالفات على جملس إدارة اهليئة 
لتوقيع أى من اجلزاءات املنصوص عليها ىف املادة )22( من 

قانون االستثمار إذا كان لذلك مقتضى. 
من  ترد  الىت  والشكاوى  املقرتحات  ودراسة  وفحص  تلقى   -7
مكاتب االعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذى الختاذ ما 

يلزم من إجراءات بشأهنا. 
8- وضع السياسات الىت من شأهنا االرتقاء مبستوى أداء مكاتب 

االعتماد.

للغري  الرتخيص  التنازل عن  هلا  املرخص  االعتماد  ملكاتب  ال جيوز 
بأى صورة من الصور، وىف حالة خمالفة ذلك تعرض اللجنة الدائمة 
ملكاتب االعتماد األمر على الرئيس التنفيذى للهيئة متهيداً لعرضه 

على جملس إدارة اهليئة إللغاء الرتخيص.

قانون  ىف  عليها  املنصوص  املهنية  املسئولية  قواعد  إىل  باإلضافة 
بالقواعد  عملها  ممارسة  ىف  االعتماد  مكاتب  تلتزم  االستثمار، 

اآلتية: 
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1- إهناء الفحص الالزم إلصدار املوافقة أو التصريح أو الرتخيص 
ىف امليعاد املناسب لطبيعة اإلجراء. 

2- تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص. 
للتأكد  املستندات  لفحص  الواجبة  الفنية  األساليب  إتباع   -3
من استيفائها وفقًا للشروط والضوابط الفنية املقررة ىف هذا 

الشأن. 
4- إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات املقدمة للمكتب ونتيجة 

الفحص والدراسة ومدته. 
5- املعاملة العادلة بني الطلبات املقدمة ملكتب االعتماد. 

6- االلتزام باألسس احملددة لتحديد مقابل اخلدمة. 
7- التأمني على العاملني لديها. 

8- املسئولية عن أعمال وتصرفات العاملني داخل املكتب.
عمل  عقد  هبا  العاملني  أو  االعتماد  مكاتب  إبرام  عدم   -9
بأى صورة من الصور مع اهليئة أو أى من اجلهات اإلدارية 
املتعلقة باألنشطة الىت متارسها  املختصة أو طالىب االعتماد 

تلك املكاتب. 
وتضع اهليئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب االعتماد يصدر به قرار من 
جملس إدارة اهليئة، بناًءا على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة، متضمنًا 
مكتب  عليها  حيصل  الىت  واألتعاب  ومواقيتها  اخلدمة  أداء  معايري 

االعتماد ومدى التزامه بقواعد املسئولية املهنية.
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يتقدم املستثمر ملكتب االعتماد املتخصص املرخص له بذلك من 
وفقًا  املطلوبة  املستندات  من كافة  نسختان  به  مرفقا  بطلب  اهليئة 
لدليل الشروط واإلجراءات اخلاصة باألنشطة االستثمارية املنصوص 
عليها ىف املادة )19( من قانون االستثمار، وذلك لفحصها للتأكد 
شهادة  إلصدار  الالزمة  واإلجراءات  الشروط  لتلك  استيفائها  من 

االعتماد املطلوبة وفقًا لنوع وطبيعة كل ترخيص. 
امليدانية،  املعاينات  إجراء كافة  ىف  احلق  االعتماد  ملكتب  ويكون 
الالزمة  وغريها  واالختبارات  والفحوصات  بالدراسات  والقيام 

الستصدار تلك الشهادة.

تصدر مكاتب االعتماد املرخص هلا للمستثمر، وعلى مسئوليتها، 
شهادة اعتماد من ثالث نسخ تسلم إحداها إىل املستثمر أو وكيله 
أو من ينوب عنه، وتكون صاحلة ملدة عام، تتضمن استيفاء املشروع 
املنظمة  واللوائح  للقوانني  أو بعض شروطه طبقًا  االستثمارى لكل 
بإرسال  تقوم  أن  على  والرتاخيص،  والتصاريح  املوافقات  إلصدار 
نسخة منها إىل مركز خدمات املستثمرين باهليئة أو فروعها واجلهة 
املختصة مرفقا هبا نسخة من كافة املستندات الىت صدرت الشهادة 
بناء عليها، وذلك مبوجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم 

باليد ىف مقر اجلهة املختصة مقابل اإليصال الدال على ذلك.
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مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية أو املدنية الناجتة عن املخالفات 
الىت ترتكبها مكاتب االعتماد املقيدة لدى اهليئة، للرئيس التنفيذي، 
بناًءا على عرض اللجنة الدائمة ملكاتب االعتماد، ىف حالة خمالفة 
مكتب االعتماد أىٍّ من شروط الرتخيص الصادر له، إنذار املكتب 
أسباب  إلزالة  الوصول  بعلم  مصحوب  مسجل  خطاب  مبوجب 
تاريخ  من  يومًا  عشر  مخسة  تتجاوز  ال  مدة  ىف  وذلك  املخالفة 

إنذاره. 
وىف حالة انقضاء تلك املدة دون قيام املكتب بإزالة أسباب املخالفة، 
جيوز جمللس إدارة اهليئة، بناًءا على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة، 

شطب املكتب من سجل القيد لديها ملدة ال جتاوز سنة. 
ويرتتب على إصدار املكتب لشهادة اعتماد على خالف احلقيقة أو 
خمالفة القواعد املنصوص عليها ىف قانون االستثمار أو هذه الالئحة، 
استحقاق قيمة التأمني وصرفها للمستفيدين منها على النحو املبني 
باملادة )19( من هذه الالئحة، وشطب املكتب من سجل القيد 
اهليئة  إدارة  باهليئة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات، بقرار من جملس 

بناًءا على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة. 
وىف حالة تكرار ارتكاب املخالفة يصدر قرار من جملس إدارة اهليئة 

بشطب املكتب هنائيًا من سجل القيد لدى اهليئة. 
وىف مجيع األحوال ختطر اهليئة مكاتب االعتماد بالقرار الصادر ىف 

هذا الشأن مبوجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
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يشطب مكتب االعتماد من السجل املعد لذلك باهليئة ىف أى من 
احلاالت اآلتية: 

1- حل أو انقضاء أو تصفية الشركة املسامهة ملكتب االعتماد. 
2- إلغاء الرتخيص الصادر له من اهليئة مبمارسة النشاط. 

3- إذا مل يقم املرخص له بتجديد الرخصة املمنوحة له خالل 
شهرين من تاريخ انتهائها. 

إبداء  أو  أو تصفية عملياته  االعتماد  4- وقف نشاط مكتب 
قبل  هنائيا  أو  مؤقتا  النشاط  ممارسة  عن  التوقف  ىف  الرغبة 

التاريخ الذى حيدده لذلك بثالثة أشهر على األقل. 
ويصدر قرار الشطب من جملس إدارة اهليئة بناء على توصية اللجنة 
مكتب  على  يتعني  األحوال  مجيع  وىف  االعتماد،  ملكاتب  الدائمة 
إليه  املقدمة  االعتماد  طلبات  فحص كافة  بإهناء  االلتزام  االعتماد 

قبل حموه على األقل.

تتوىل اهليئة نشر بيانات املكتب املقيد لديها أو أى تعديل يطرأ عليه 
ىف السجل املعد لذلك، وشطب قيده مؤقتا أو هنائيا، أو وقفه أو 
إلغاء ترخيصه، بصحيفة االستثمار أو بغري ذلك من وسائل النشر، 

ويكون النشر ىف مجيع األحوال على نفقة مكتب االعتماد.
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تكون شهادة االعتماد املقدمة رفق طلب املستثمر للجهة املختصة 
من  وغريها  املستثمرين  خدمات  مبركز  ممثلها  ولدى  لديها  مقبولة 
اجلهات املختصة، وال حيول ذلك دون إبداء اجلهة املختصة أو ممثلها 
اعرتاضا مسببا على هذه الشهادة، وذلك خالل عشرة أيام عمل 

من تاريخ تقدميها. 
وتتوىل اجلهات املختصة فحص طلبات االستثمار الىت تقدم إليها من 
خالل مركز خدمات املستثمرين، والتأكد من مدى توافر الشروط 
الالزمة لقبوهلا على النحو املبني ىف قانون االستثمار، وجيب عليها 
البت فيها خالل مدة ال جتاوز ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب 

مستوفيا مجيع مستنداته. 
وىف مجيع األحوال جيب إخطار املستثمر واهليئة بالقرار الصادر ىف 
الطلب سواء باملوافقة أو بالرفض، مبوجب خطاب مسجل مصحوب 
بعلم الوصول خالل سبعة أيام من تاريخ انقضاء املدتني املنصوص 
عليهما بالفقرتني السابقتني، ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض 
أمام اللجنة املنصوص عليها ىف املادة )83( من قانون االستثمار. 

وحال عدم الرد من جانب اجلهة املختصة باملوافقة أو بالرفض خالل 
املدد املقررة يعترب ذلك قبوال لطلب املستثمر يصدر به موافقة من 
وختطر  الغرض،  هلذا  املعد  النموذج  على  للهيئة  التنفيذى  الرئيس 
نافذة  املوافقة  وتعد  املوافقة،  املختصة بصورة رمسية من هذه  اجلهة 
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بذاهتا وملزمة لكافة اجلهات ىف حدود ما ورد هبا من بيانات، وال 
جيوز للجهة املختصة التعرض للمستثمر أو إيقاف إقامة املشروع أو 
إيقاف مباشرة نشاطه إال ىف األحوال الىت ينظمها قانون االستثمار 

وبعد الرجوع للهيئة.
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تأسيس الشركات - الميكنة - التصفية

مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس املال، وقانون املناطق االقتصادية 
ذات الطبيعة اخلاصة، تكون اهليئة هى اجلهة اإلدارية املختصة، دون 
غريها، بتقدمي كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات 
قانون  ىف  عليها  املنصوص  األنشطة  من  أى  تزاول  الىت  واملنشآت 
وشركات  املسامهة  شركات  لقانون  خاضعة  أو كانت  االستثمار 
التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية احملدودة، وأى ما كان 
خدمات  مركز  خالل  من  وذلك  له،  اخلاضعة  القانوىن  شكلها 

املستثمرين باهليئة أو أحد فروعها. 
بالقوانني  عليها  منصوص  إجراءات  بأية  ذلك  ىف  اهليئة  تتقيد  وال 
لتفعيل  أوضاعها  توفيق  الصلة  ذات  اجلهات  وعلى كافة  األخرى 

هذه اخلدمات.

يصدر  أساسي،  ونظام  عقد  الشركات  أنواع  من  نوع  لكل  يكون 
هبما قرار من الوزير املختص، كما يكون لكل شركة شهادة تأسيس 
ويكون  للهيئة،  التنفيذى  الرئيس  من  قرار  بياناهتا  بتحديد  يصدر 
الرئيس  من  قرار  بياناته  بتحديد  يصدر  تأسيس  منوذج  للمنشأة 

التنفيذى للهيئة، وتقيد ىف السجل التجاري. 
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وعلى كافة اجلهات املختصة والبنوك واجلهات ذات الصلة االعتداد 
هبذه الشهادة أو هذا النموذج، حبسب األحوال، كمستند رمسى ىف 

تعامالهتا فور اإلصدار من اهليئة.

لذوى الشأن من راغىب التأسيس إتباع اخلطوات اآلتية: 
من  حيصل  للهيئة  اإللكرتونية  البوابة  على  حساب  إنشاء   -1

خالله على خدمات التأسيس اإللكرتوين. 
الشكل  خالله  من  حيدد  الذى  التأسيس  منوذج  استيفاء   -2
البيانات  وكافة  له،  اخلاضع  القانوىن  والنظام  القانوىن 

واملستندات الالزمة للحصول على اخلدمة. 
3- تقدمي طلب التأسيس إلكرتونيا أو استيفاء كافة التعديالت 

)إن وجدت(. 
4- سداد رسوم التأسيس إلكرتونيا دفعة واحدة حلساب اجلهات 

املتصلة بتقدمي خدمات التأسيس وما بعد التأسيس. 
5- التوقيع اإللكرتوىن على كافة النماذج. 

تقدمي طلب  عند  الشركة  اسم  على  املوافقة  رأيها ىف  اهليئة  وتبدى 
التأسيس.

 



62 

أن  التأسيس  توجب على طالب  الىت  التأسيس  فيما عدا حاالت 
حيصل على موافقة مسبقة على املشروع، على طالب التأسيس أن 
يرفق بطلبه كافة املستندات الالزمة للنظر ىف طلبه وذلك حبسب كل 

نوع من أنواع الشركات، وعلى األخص املستندات اآلتية: 
أواًل: بالنسبة لشركات األموال: 

القانونية من أحد  النسبة  إيداع  الدالة على  الشهادة  1- تقدمي 
البنوك املعتمدة واملرخص هلا بذلك. 

2- صورة إثبات شخصية املؤسسني أو أعضاء جملس اإلدارة أو 
املديرين أو الشركاء. 

3- صورة من توكيالت التأسيس. 
أو  املؤسس  إذا كان  ما  حالة  ىف  املختصة  السلطة  إذن   -4
عضو جملس اإلدارة موظفا عاما أو عامال بإحدى شركات 
القطاع العام أو قطاع األعمال العام وذلك بالنسبة لشركات 

املسامهة. 
ثانيًا: بالنسبة لشركات األشخاص والمنشآت الفردية: 

الفردية  املنشأة  أو صاحب  الشركاء  إثبات شخصية  1- صورة 
حسب األحوال. 

2- صورة من توكيالت التأسيس حبسب األحوال.
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3- إقرار من الشريك املتضامن أو وكيله أو املدير غري الشريك أو 
صاحب املنشأة بأنه ال يعمل موظفا عاما أو عامال بإحدى 

شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام.

تنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها األساسية، وتعديالهتا على 
نفقة أصحاب الشأن ىف صحيفة االستثمار باهليئة، أو بأى وسيلة 

إلكرتونية أخرى. 
وجيوز أن يكون النشر بلغة أجنبية ىف حالة طلب ذوى الشأن ذلك 

وعلى مسئوليتهم. 
وجمللس إدارة اهليئة وضع الشروط والقواعد اإلجرائية لتعديل العقود 

واألنظمة األساسية.

تصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة شهادة للمشروع االستثماري، 
أو أية تعديالت عليه، تتضمن البيانات اآلتية: 

شكلها  أيا كان  الشركة  أو  للمنشأة  املوحد  القومى  الرقم   -1
القانوين، وفقًا للمعايري الدولية ىف هذا الشأن، وكود النشاط 
التعداد  بيانات  مع  التكامل  يراعى  أن  على  به،  املرخص 

ووضع منظومة للرقم املوحد للشركات واملنشآت. 
2- اسم املشروع ونشاطه االستثمارى ونطاقه اجلغرايف. 
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3- التكاليف االستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط. 
لإلدارة  املنتدب  العضو  أو  اإلدارة  املسئول عن  املدير  اسم   -4

الفعلية وبياناته. 
واملزايا  االستثماري،  املشروع  به  يتمتع  الذى  احلوافز  نظام   -5

املمنوحة له، ومدة سرياهنا. 
6- الشكل القانوىن للمشروع. 

7- رأس مال املشروع املرخص به واملصدر واملدفوع منه. 
8- املركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط.

جيوز حتديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة 
للتحويل وذلك بالشرطني اآلتيني: 

1- أن يتم إيداع النسبة املقررة من رأس املال ىف شركات املسامهة 
أو التوصية باألسهم ىف أى من البنوك املرخص هلا من البنك 

املركزى املصرى ىف حسابات بالنقد األجنيب. 
القانونية  األشكال  لباقى  املال  رأس  إيداع كامل  يتم  أن   -2
البنك املركزى  البنوك املرخص هلا من  للشركات ىف أى من 

املصرى ىف حسابات بالنقد األجنيب. 



65 

الىت  للبيانات  طبقًا  العملة  بذات  اإليداع  يتم  األحوال  مجيع  وىف 
حيددها املستثمر أو وكيله ىف طلب االستثمار، كما تلتزم الشركات 
املشار إليها بإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري احملاسبة املصرية بذات 
بالتزام شركات  اإلخالل  دون  وذلك  هبا،  التأسيس  مت  الىت  العملة 

األموال بنشر قوائمها املالية. 
اجلنيه  من  رأمساىل  مسمى  حتويل  طلب  القائمة  للشركات  وجيوز 

املصرى إىل أية عملة حرة قابلة للتحويل، وفقًا للضوابط اآلتية: 
العادية )أو من مجاعة  العامة غري  1- صدور قرار من اجلمعية 
األساسى  النظام  ىف  عليها  املنصوص  باألغلبية  الشركاء( 
مسمى  حتويل  على  باملوافقة  تأسيسها  عقد  ىف  أو  للشركة 

رأمساهلا إىل العملة األجنبية. 
2- أال يقل رأس املال املصدر للشركة قبل التحويل عن 250 

مليون جنيه مسددا بالكامل. 
3- أن يتم حتويل مسمى رأس املال وفقًا ألسعار الصرف املعلنة 
من البنك املركزى ىف تاريخ موافقة اجلمعية العامة غري العادية 
التحويل  إجراءات  باقى  استكمال  بشرط  التحويل  على 

خالل )120( يوما على األكثر من هذا التاريخ. 
4- تقدمي ما يفيد أن املؤسسني واملسامهني أو الشركاء قد أودعوا 
وقت تأسيس الشركة نسبة )100%( من رأس مال الشركة 
من  واحملولة  إليها  التحويل  املطلوب  احلرة  بالعملة  املدفوع 
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نسبة  سددوا  املسامهني  أن  يفيد  ما  وتقدمي  البالد،  خارج 
طريق  عن  للشركة  املصدر  املال  رأس  باقى  من   )%100(
التحويل من عمالت أجنبية حمولة من خارج البالد أو من 

األرباح الىت حققتها الشركة قبل التحويل. 
5- أن تعاد صياغة القوائم املالية للشركة ىف السنة السابقة على 
التحويل لتصبح بالعملة األجنبية الىت مت التحويل إليها، وفقًا 

ملعايري احملاسبة املصرية. 
6- أن يتم إعداد ونشر القوائم املالية للشركة بذات العملة الىت 

مت التحويل إليها. 
وتطبق هذه الضوابط ىف حالة تغيري الشكل القانوىن للشركة أو ىف 
بنظام  العمل  من  حتوهلا  حالة  ىف  أو  االنقسام  أو  االندماج  حالة 
املناطق احلرة للعمل بنظام االستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب 
أصبح  اجلديدة  الشركة  مال  رأس  أن  احلاالت  هذه  من  أى  على 
بإحدى العمالت احلرة سواء ىف ذلك الشركة الىت مت تغيري الشكل 
القانوىن إليها أو الشركة الداجمة أو الناجتة عن االندماج أو احملولة من 

نظام املناطق احلرة إىل نظام االستثمار الداخلى أو العكس.

تلتزم اهليئة بإنشاء نظام مميكن وموحد حيتوى على البيانات والنماذج 
واملستندات الالزمة، لتقدمي خدمات التأسيس للشركات واملنشآت 
بعد  ما  وخدمات  له،  اخلاضعة  القانوىن  ونظامها  شكلها  أيا كان 
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التأسيس، من خالل شبكات الربط اإللكرتوىن وغريها من الوسائل 
التكنولوجية الالزمة، وإتاحة هذا النظام عرب شبكة املعلومات الدولية 

)اإلنرتنت( بطريقة آمنة. 
وجيوز للهيئة إتاحة هذا النظام عرب أجهزة اهلاتف احملمول أو األجهزة 

اللوحية فور تفعيلها. 
اجلهات  أمام مجيع  غريه  دون  عليه  املعول  هو  النظام  هذا  ويكون 

األخرى.

التكنولوجية  التحتية  البنية  وتطوير  بإنشاء  املختصة  اجلهات  تلتزم 
ونظم املعلومات وقواعد البيانات اإللكرتونية احلالية لديهم لتحقيق 
لتقدمي  اإللكرتونية  النظم  مع  اآلمن  املعلوماتى  والتكامل  التداول 

خدمات التأسيس وما بعد التأسيس بكافة مراحلها باهليئة. 
ويتوىل الوزير املختص بالتنسيق مع الوزراء املعنيني، كل فيما خيصه، 
اختاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل نظام اخلدمات اإللكرتونية، وربط 
اخلدمات  بنظام  املختصة  اجلهات  لدى  البيانات  وقواعد  أنظمة 
اجلهات  هذه  تنفيذ  ومتابعة  بياناهتا،  وقاعدة  للهيئة  اإللكرتونية 

اللتزامها بتوفيق أوضاعها. 
كما تلتزم اجلهات املختصة مبوافاة اهليئة بكافة املستندات والنماذج 

والبيانات اخلاصة بتقدمي اخلدمات. 
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باهليئة  ممثلوها  يؤدى  أن  أوضاعها  توفيق  حلني  للجهات  وجيوز 
اخلدمات املنوطة هبم من خالل النظم اإللكرتونية الىت توفرها اهليئة 

مبقراهتا. 
تلتزم  االستثمار  قانون  من  املادة )50(  اإلخالل حبكم  ومع عدم 
اجلهات املختصة بقبول السداد اإللكرتوىن بكافة الرسوم واملبالغ الىت 

تفرضها القوانني.

اخلاضعة  للشركات  االختيارية  التصفية  عند  التالية  اإلجراءات  تتبع 
ألحكام قانون االستثمار وقانون شركات املسامهة وشركات التوصية 

باألسهم والشركات ذات املسئولية احملدودة:  

أواًل: تعيين المصفى والتأشير باسمه فى السجل التجاري: 
العامة  اجلمعية  أو  الشركاء  مجاعة  من  بقرار  املصفى  تعيني  يكون 
للشركة، حبسب األحوال والتأشري بامسه وحتديد نطاق مهمته ومدهتا 
ىف السجل التجاري، وإضافة عبارة "حتت التصفية" السم الشركة. 
واسعة  يومية  وجبريدة  االستثمار،  صحيفة  ىف  النشر  اهليئة  وعلى 
االنتشار خالل أسبوع من تاريخ التأشري بوضع الشركة حتت التصفية 
بالسجل التجارى أو بأى وسيلة إلكرتونية أخرى على نفقة الشركة 

حتت التصفية، وجيب أن يتضمن النشر ما يأيت: 
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 أ. اسم املصفى وملخص مبهمته ومدة التصفية. 
ب. اسم الشركة مقرونا بعبارة )حتت التصفية(. 

مشفوعة  الديون  حتقيق  لطلبات  املصفى  تلقى  ميعاد  بدء  جـ. 
الحقا  امليعاد  هذا  يكون  أن  على  هلا  املؤيدة  باملستندات 

لتاريخ النشر بشهر على األقل. 
كما يتم إخطار كل من اجلهات اإلدارية املختصة بأن الشركة حتت 
التصفية وعلى تلك اجلهات موافاة اهليئة واملصفى مبا هلا من التزامات 
مالية هنائية أو واجبة األداء على الشركة حتت التصفية خالل مدة 
أقصاها )120( يوما من تاريخ إخطارها من اهليئة أو تقدمي طلب 
تلك  بيان  دون  املدة  هذه  انقضاء  ويعترب  بذلك،  املصفى  من 
االلتزامات إبراء لذمة الشركة حتت التصفية دون اإلخالل باملسئولية 
اجلنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خالف الواقع أو 

من تسبب ىف فوات امليعاد املشار إليه دون الرد على الطلب. 

ثانيًا: إتمام عملية التصفية: 
يقدم املصفى للهيئة حمضر اجتماع مجاعة الشركاء أو حمضر اجلمعية 
باألغلبية  املسامهني  أو  الشركاء  موافقة  املتضمن  العادية  العامة 
املنصوص عليها ىف عقد الشركة أو ىف نظامها األساسى على التقرير 

الذى أعده بنتيجة أعمال التصفية مرفقا به ما يأيت: 
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1- احلساب النهائى للتصفية معتمدا من املصفى وفقًا لقواعد 
القوائم  إعداد  ىف  عليها  املتعارف  املصرية  احملاسبة  ومعايري 

املالية. 
2- إقرار من املصفى بأنه قد أمت أعمال التصفية وأنه أوىف ما على 
الشركة من التزامات وقام بتوزيع باقى ناتج التصفية - حال 

وجوده - على الشركاء أو املسامهني. 
3- ما يفيد إجراء النشر. 

4- إقرار من املصفى ومن الشركاء أو املسامهني مبسئوليتهم عن 
أعمال التصفية. 

وتسلم اهليئة للمصفى خطابا، على مسئوليته، باملوافقة على تصفية 
الشركة موجها إىل السجل التجارى املختص حملو قيد الشركة من هذا 
السجل بناء على طلب املصفى وموافقة مجاعة الشركاء أو اجلمعية 

العامة العادية على ذلك. 
تسلمه  مبجرد  الشركة  قيد  مبحو  املختص  التجارى  السجل  ويقوم 

خطاب اهليئة باملوافقة على التصفية.
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الموافقة المسبقة والموافقة الواحدة

للهيئة ىف إطار خطة التنمية االقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج 
األنشطة  إلقامة  الالزمة  الرتاخيص  أو  التصاريح  أو  املوافقات 
ختصيصها  قبل  لالستثمار  املعدة  األراضى  على  االستثمارية 

للمستثمرين. 
ويتعني على اجلهات املعنية موافاة اهليئة بتلك املوافقات أو التصاريح 
أو الرتاخيص خالل مدة ال تتجاوز ستني يوما من تاريخ طلب اهليئة 

استخراج هذه املوافقات أو التصاريح أو الرتاخيص. 
وتقوم اهليئة باإلعالن عن تلك األراضى املستوفية لكافة املوافقات 
أو التصاريح أو الرتاخيص، وتلقى الطلبات من املستثمرين، على أن 
يتم حتصيل قيمة الرسوم وغريها من األعباء املالية املستحقة حلساب 
اجلهات املختصة نظري هذه املوافقات أو التصاريح أو الرتاخيص من 

املستثمرين عند إمتام إجراءات ختصيص األرض. 
وىف مجيع األحوال يلتزم املستثمر باستخراج املوافقات أو التصاريح 
أو الرتاخيص الالزمة لبدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط حبسب األحوال، 
كما يلتزم بتنفيذ الربنامج الزمىن املقدم منه للهيئة ملمارسة نشاطه ىف 

التوقيتات الزمنية احملددة بالربنامج.
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يصدر بتحديد شروط اعتبار املشروع اسرتاتيجيا أو قوميا قرار من 
والوزير  املختص  الوزير  من  مشرتك  عرض  على  بناء  الوزراء  جملس 
املعين، ويراعى تعديل وحتديث هذه الشروط بصفة دورية ىف ضوء 

خطة التنمية االقتصادية للدولة.

يشرتط فيمن يتقدم للحصول على املوافقة الواحدة املنصوص عليها 
باملادة )20( من قانون االستثمار أن تتوافر فيه الشروط اآلتية: 

1- أن يتخذ شكل شركة مسامهة مصرية وفقًا ألحكام قانون 
االستثمار ال يقل رأمساهلا املصدر عن )50%( من التكاليف 

االستثمارية للمشروع. 
2- أن يلتزم بتقدمي خمطط عام يعده أحد بيوت اخلربة الوطنية أو 

العاملية ذات السمعة الطيبة املرخص هلا. 
3- أن يلتزم بتقدمي برنامج زمىن لتنفيذ املشروع. 

)طرق  التحتية  بالبنية  اخلاصة  املرافق  بتوفري كافة  يلتزم  أن   -4
- مياه - صرف صحى - كهرباء - اتصاالت - معاجلة 

املخلفات(. 
5- أن يقدم إقرارا بااللتزام بكافة االشرتاطات والضوابط املتعلقة 

بنشاط الشركة وفقًا للقوانني واللوائح املنظمة له.
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تتقدم الشركات الىت تؤسس إلقامة مشروعات اسرتاتيجية أو قومية 
االقتصادية  التنمية  خلطة  وفقًا  املستدامة  التنمية  حتقيق  ىف  تساهم 
للدولة، أو مشروعات املشاركة بني القطاع اخلاص والدولة أو القطاع 
العام أو قطاع األعمال العام ىف أنشطة املرافق العامة والبنية التحتية 
أو  املوانئ  أو  واملواصالت  الطرق  أو  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  أو 
املوافقة  على  احلصول  بطلب  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
الواحدة إىل اهليئة والىت تتوىل دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط 

واالشرتاطات الواردة باملادة السابقة. 
املعىن  الوزير  مع  باالتفاق  االستثمار  بشئون  املختص  الوزير  ويتوىل 
عرض طلب الشركة على جملس الوزراء الستصدار قرار مبنح الشركة 
ذلك  ىف  مبا  املشروع  وإدارة  وتشغيل  إقامة  على  واحدة  موافقة 
تراخيص البناء، وختصيص العقارات الالزمة له، وتكون هذه املوافقة 

نافذة بذاهتا دون حاجة إىل اختاذ أى إجراء آخر. 
وتتوىل اهليئة التنسيق مع كافة اجلهات املختصة بنشاط الشركة ويتعني 

على تلك اجلهات تيسري كافة اإلجراءات املتعلقة بنشاط الشركة.
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تخصيص العقارات الالزمة لالستثمار

تلتزم اجلهات اإلدارية صاحبة الوالية بعد التنسيق مع كافة اجلهات 
املختصة واملركز الوطىن لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، مبوافاة 
اهليئة خبرائط تفصيلية حمددا عليها كافة العقارات اخلاضعة لواليتها 
واملتاحة لالستثمار إلدراجها ىف اخلريطة االستثمارية، باإلضافة إىل 
البنائية  والشروط  واملساحة،  املوقع،  تتضمن  بيانات كاملة  قاعدة 
االستثمارية  واألنشطة  املرافق  وحالة  التقديري،  والسعر  املقررة، 

املالئمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها. 
الوالية أو  بيانات أخرى الزمة من جهات  أيه  وجيوز للهيئة طلب 
غريها لوضع اخلريطة االستثمارية، كما تلتزم تلك اجلهات بتحديث 
اهليئة  أو كلما طلبت  أشهر  البيانات بشكل دورى كل ستة  هذه 

ذلك. 
األساسية  البنية  إنشاء  على  الوالية  مع كافة جهات  اهليئة  وتعمل 
البيانات  تبادل  بسرعة  يسمح  مبا  اهليئة  مع  اإللكرتوىن  للربط 

واملعلومات املتعلقة بالعقارات املتاحة لالستثمار. 
ويصدر رئيس اجلمهورية بعد موافقة جملس الوزراء، بناء على عرض 
بنقل  قرارا  الوالية،  اجلهة صاحبة  مع  بالتنسيق  املختص  الوزير  من 
العقارات  بعض  على  اإلشراف  أو  الوالية  جهة  تغيري  أو  امللكية 
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االعتبارية  األشخاص  من  غريها  أو  خاصة  ملكية  للدولة  اململوكة 
استلزم  مىت  اهليئة  إىل  الوالية  صاحبة  اإلدارية  اجلهات  من  العامة، 
األعلى  اجمللس  من  إقرارها  بعد  ذلك  االستثمارية  اخلطة  تنفيذ 
لالستثمار، على أن تتوىل اهليئة التصرف فيها وفقًا ألحكام قانون 

االستثمار وهذه الالئحة.

تتضمن اخلريطة االستثمارية حتديد نوعية ونظام وشروط االستثمار، 
للدولة  اململوكة  العقارات  حتدد  وقطاعاته، كما  اجلغرافية  ومناطقه 
ونظام  لالستثمار،  املعدة  األخرى  العامة  االعتبارية  لألشخاص  أو 

وطريقة التصرف فيها حبسب نوع النظام االستثماري. 
الكامل  والتعاون  بالتنسيق  االستثمارية  اخلريطة  اهليئة مشروع  وتعد 
مع مجيع أجهزة الدولة املعنية، مع توفري رابط إلكرتوىن لتداول هذه 

اخلرائط والبيانات بني اجلهات اإلدارية صاحبة الوالية واهليئة. 
وجيب مراجعة اخلريطة االستثمارية مرة على األقل كل ثالث سنوات، 

وكلما دعت احلاجة لذلك بناء على اقرتاح اهليئة.

خاصة  ملكية  اململوكة  العقارات  ىف  للمستثمرين  التصرف  يكون 
للدولة أو غريها من األشخاص االعتبارية العامة، بغرض االستثمار 
قانون  ىف  عليها  املنصوص  واإلجراءات  والضوابط  لألحكام  طبقًا 
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نزاع  أى  وجود  عدم  من  التأكد  بعد  الالئحة،  وهذه  االستثمار 
للدولة، وحجم املشروع  جدى بشأهنا، ومبراعاة اخلطة االستثمارية 
االستثمارى وطبيعة نشاطه وقيمة األموال املستثمرة فيه، وذلك عن 

طريق اهليئة بالتنسيق مع اجلهات اإلدارية املختصة. 
املناقصات  تنظيم  قانون  أحكام  التصرف  هذا  على  تسرى  وال 
واملزايدات املشار إليه، إال فيما مل يرد ىف شأنه نص خاص ىف قانون 

االستثمار ومبا ال يتعارض مع أحكامه. 
واهليئة  العقار  على  الوالية  صاحبة  اإلدارية  اجلهة  من  وتلتزم كل 
العقارات  على  اجلدية  بالتعامالت  لآلخر  منهما  بكل  بإخطار 
املدرجة ىف اخلريطة االستثمارية خالل ثالثة أيام عمل على األكثر، 
ويعترب التعامل جديا على العقار مىت قدم ىف شأنه طلبا رمسيا مرفقا 

به كامل املستندات الالزمة. 
وجيب على املستثمر االلتزام باجلدول الزمىن املقدم منه لتنفيذ املشروع 
االستثماري، واملعتمد من اجلهة املختصة، طاملا أوفت تلك اجلهة 
على  تعديالت  أية  إدخال  له  جيوز  وال  املستثمر،  جتاه  بالتزاماهتا 
املشروع االستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو 
غري ذلك من تعديالت إال بعد موافقة اجلهة املختصة كتابة على 

ذلك سواء مباشرة أو من خالل ممثلها مبركز خدمات املستثمرين.
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مع مراعاة حكم املادة )37( من قانون االستثمار، جيوز التصرف ىف 
العقارات الالزمة إلقامة أو توسعة املشروعات االستثمارية بإحدى 

الصور اآلتية: 
البيع، اإليجار، اإليجار المنتهى بالتملك، الترخيص باالنتفاع. 

بناء على طلب من املستثمر  العقارات،  التصرف ىف تلك  ويكون 
يتقدم به على النموذج املعد هلذا الغرض إىل اهليئة أو أحد فروعها 
أو مكاتبها، مبينا به الغرض واملساحة واملكان الذى يرغب ىف إقامة 
املشروع عليه، أو بناء على دعوة توجهها اهليئة بالتنسيق مع اجلهة 
لديها  املتاحة  االستثمارية  للفرص  عرضا  تتضمن  املختصة  اإلدارية 

لالستثمار وذلك بالوسائل املختلفة كاملؤمترات. 
كما يكون التصرف ىف تلك العقارات بعد التنسيق مع اجلهة اإلدارية 
املختصة، بناء على إعالن من خالل وسائل النشر املناسبة مبا فيها 
اإلعالن على املوقع اإللكرتوىن للهيئة، وجيب ىف مجيع األحوال أن 
يتضمن اإلعالن مساحة العقارات، ومواقعها، وصور التصرف فيها، 
ومعاملها، وأسعارها، وغريها من الشروط الالزم توافرها ىف املستثمر، 
الغرض من  لتحقيق  يلزم  الطلبات، وغريها مما  لتقدمي  وآخر موعد 
اإلعالن، وىف مجيع األحوال جيب أن ال تقل مدة تقدمي الطلبات 

عن مخسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن.
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املشروعات  ىف  تشرتك  أن  الوالية  صاحبة  اإلدارية  للجهات  جيوز 
بالعقارات كحصة عينية ضمن رأمسال شركة املشروع،  االستثمارية 

وذلك وفقًا لألوضاع والضوابط اآلتية: 
1- أن تتخذ شركة املشروع شكل شركة مسامهة مصرية. 

إحدى  خالل  من  العينية  احلصة  قيمة  تقدير  يتم  أن   -2
جهات التسعري املنصوص عليها ىف املادة )64( من قانون 
االستثمار، على أن يعتمد تقرير التقييم من السلطة املختصة 

ىف تلك اجلهة. 
بالعقار ىف  أن تشارك  الوالية  اإلدارية صاحبة  للجهات  كما جيوز 

املشروع من خالل إحدى الصور اآلتية: 
 .) � PPP( نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

نظام الشراكة مقابل االنتفاع طويل األجل.  � 
 � Build, Operate," امللكية  ونقل  والتشغيل  البناء 

 .Transfer" BOT
 � Build Own," البناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية

 .Operate, Transfer" BOOT
الشراكة بنسبة من إيرادات املشروع.  � 
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وىف مجيع األحوال يتعني موافقة جملس الوزراء على أى من حاالت 
املشاركة املشار إليها ىف املشروع االستثماري. 

العقار،  وطبيعة  نوعها،  املشاركة  عن  اإلعالن  ىف  حيدد  أن  وجيب 
وطبيعة النشاط املراد إقامته على العقار. 

وتكون املشاركة بالعقار بناء على دعوة أو إعالن من اهليئة بالتنسيق 
مع اجلهات اإلدارية صاحبة الوالية.

أو غريها  للدولة  اململوكة  العقارات  مقابل ىف  بدون  التصرف  جيوز 
من األشخاص االعتبارية العامة، ألغراض التنمية دون غريها وطبقًا 
للخريطة االستثمارية ىف املناطق الىت يصدر بتحديدها قرار من رئيس 
من  على عرض مشرتك  بناء  الوزراء  موافقة جملس  وبعد  اجلمهورية 
الوزير املختص والوزير املعين، للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط 
الفنية واملالية الىت يتم حتديدها بقرار من رئيس جملس الوزراء، ويلتزم 
املستثمر بتقدمي خطاب ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إىل جهة 
الوالية مبا ال يزيد على )5%( )مخسة ىف املائة( من قيمة التكاليف 
االستثمارية للمشروع خالل مخسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ 
إعالنه خبطاب مصحوب بعلم الوصول بتوافر الشروط الفنية واملالية 

ىف شأنه، وفقًا للضوابط اآلتية: 
بالنسبة للنشاط اإلنتاجي: تقدمي خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه 

بنسبة )1%( من قيمة التكاليف االستثمارية للمشروع. 
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بالنسبة للنشاط اخلدمي: تقدمي خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه 
بنسبة )3%( من قيمة التكاليف االستثمارية للمشروع. 

يقوم مقامه  ما  أو  تقدمي خطاب ضمان  التخزين:  لنشاط  بالنسبة 
بنسبة )5%( من قيمة التكاليف االستثمارية للمشروع. 

طبيعة  مع  يتفق  الذى  بالشكل  الوالية  لدى جهة  الضمان  ويودع 
الضمان، وذلك مبوجب إيصال رمسى مثبتا به رقم الطلب وتاريخ 
الشيكات  تقبل  املبلغ، كما  هذا  على  فائدة  وال حتسب  اإليصال 
على  املسحوبة  وكذلك  عليها،  املسحوبة  املصارف  من  املعتمدة 
املصارف  أحد  بالقبول من  عليها  التأشري  باخلارج بشرط  مصارف 

املعتمدة بالداخل. 
ويسرتد الضمان بعد مرور ثالث سنوات على بدء اإلنتاج الفعلى 
لغري  النشاط  مزاولة  بدء  أو  اإلنتاجية  الطبيعة  ذات  للمشروعات 

ذلك، شريطة التزام املستثمر بشروط التصرف. 
يرد  املستثمر  إىل  يرجع  لسبب  التعاقد  هذا  إمتام  عدم  حالة  وىف 
إليه الضمان املشار إليه بعد خصم أى مصاريف إدارية تكون قد 
أى  اختاذ  إىل  حاجة  دون  املعنية  اإلدارية  اجلهة  أو  اهليئة  تكبدهتا 

إجراءات قضائية.
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يكون التزاحم بني املستثمرين طبقًا للمادة )63( من قانون االستثمار 
ىف أى من احلاالت اآلتية: 

وقت  املتوافرة  األراضى  قطع  عن  التخصيص  طلبات  عدد  زيادة 
الطلب مبراعاة وحدة النشاط النوعي. 

الرتاخيص  التخصيص عن عدد املشروعات أو  زيادة عدد طلبات 
املعلن عنها. 

عن  وحجمه  االستثمار  طبيعة  ىف  املتماثلة  املشروعات  زيادة 
املساحات املتاحة ىف املنطقة املستهدفة باالستثمار.

عند تزاحم طلبات املستثمرين بالتعامل على العقارات الالزمة إلقامة 
مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجري أو التأجري املنتهى 
استوىف  من  بني  املفاضلة  تكون  باالنتفاع،  الرتخيص  أو  بالتملك 
الشروط الفنية واملالية الالزمة لالستثمار بنظام النقاط وفقًا لألسس 
الىت يتم االتفاق بشأهنا مع اجلهات صاحبة الوالية على العقارات 

ومن بينها األسس اآلتية: 
املستخدمة  التكنولوجيا  للمشروع خاصة  الفنية  املواصفات   -1

ومدى حداثتها. 
2- اخلربة السابقة أو الشهرة العاملية. 
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خالل  من  سواء  األجنىب  النقد  توفري  على  املشروع  قدرة   -3
يتم  ملنتج  حملى  بديل  توفري  أو  للخارج  منتجاته  تصدير 

استرياده من اخلارج. 
4- التكاليف االستثمارية املتوقعة للمشروع. 

5- قيمة العرض املاىل املقدم وأسلوب سداده. 
وىف حالة تعذر املفاضلة بني املتزامحني بنظام النقاط املشار إليه، جتوز 

املفاضلة بينهم وفقًا ألعلى سعر يقدم منهم. 
وىف مجيع األحوال جيب أن يتضمن اإلعالن بيانا باألسس الىت تتم 

املفاضلة بني املتزامحني بناء عليها.

يتعني أن يتضمن طلب تقدير مثن البيع أو القيمة اإلجيارية أو مقابل 
ىف  عليها  املنصوص  اإلدارية  اجلهات  من  أى  إىل  املقدم  االنتفاع، 
املادة )64( من قانون االستثمار، كافة املعلومات الىت متكن جهة 

التقدير من إمتام أعماهلا، وفقًا للمعايري اآلتية: 
1- أمثان العقارات اجملاورة. 

2- تكاليف إعداد العقار وهتيئة البنية األساسية الالزمة، ومدى 
توافر املرافق الرئيسية. 

األراضى  على  إقامتها  ميكن  الىت  االستثمارية  األنشطة   -3
والعقارات. 
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املختصة  اإلدارية  اجلهة  تراها  الىت  األخرى  الفنية  العناصر   -4
ضرورية إلجراء التقدير.

تستمر صالحية تقدير مثن البيع أو القيمة اإلجيارية أو مقابل االنتفاع 
ملدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة واجلهة اإلدارية صاحبة الوالية، 
ما مل تطرأ تغيريات اقتصادية تؤثر على هذا التقييم، وتستحق جهة 
نصف  قيمة  عن  يقل  ال  مبا  التسعري  عملية  نظري  أتعابا  التسعري 
ألف جنيه،  مائة  أقصى  املسعرة وحبد  األرض  قيمة  من  األلف  ىف 
إمتام إجراءات  الوالية عند  يتم سدادها من اجلهة اإلدارية صاحبة 

التخصيص.

تلتزم جهة الوالية املعنية بدراسة طلبات التصرف ىف العقارات املقدمة 
من املستثمرين وموافاة اهليئة برأيها الفىن ىف تلك الطلبات موضحا 
به األسباب الىت استندت إليها ىف الرفض أو القبول، وذلك خالل 
أسبوع من تاريخ ورود الطلب املقدم من املستثمر أو من تاريخ انتهاء 

الفرتة احملددة باإلعالن لتلقى طلبات املستثمرين حبسب األحوال.

تتوىل اللجان املشكلة طبقًا حلكم املادة )65( من قانون االستثمار 
دراسة طلبات املستثمرين املستوفاة طبقًا للنموذج املعد هلذا الغرض، 
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الفنية واملالية املوضوعة سلفا من  الشروط  توافر  للتحقق من مدى 
جانب اهليئة بالتنسيق مع اجلهة اإلدارية صاحبة الوالية، وذلك للبت 
الفىن  الرأى  ورود  تاريخ  من  األكثر  على  يوما  ثالثني  خالل  فيها 
من جهة الوالية املعنية، وتعتمد توصيات تلك اللجان من الرئيس 
املعنية،  اإلدارية  اجلهة  القرار  هبذا  أن خيطر  على  للهيئة،  التنفيذى 
واملستثمر مبوجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن 
عند  املستثمر  مع  بشأهنا  االتفاق  يتم  الىت  األخرى  الوسائل  طريق 
الذى حيدده  تقدمي طلب احلصول على اخلدمة كالربيد اإللكرتوىن 
املستثمر ىف طلب ختصيص العقار وفقًا للنموذج املعد هلذا الغرض، 
على أن يتضمن اإلخطار اإلجراءات الالزمة لعملية إمتام التعاقد. 

التخصيص هلم على  الذين مت  املستثمرين  ويتم اإلعالن عن أمساء 
املوقع الرمسى للهيئة بشبكة املعلومات الدولية، باإلضافة إىل وسائل 

االتصال سالفة البيان. 
االنتفاع،  مقابل  أو  اإلجيارية  القيمة  أو  الثمن  اهليئة حتصيل  وتتوىل 
حبسب األحوال، حلساب اجلهة اإلدارية املعنية وفقًا لطرق وإجراءات 
السداد املعمول هبا لديها، وحيدد جملس إدارة اهليئة املقابل املستحق 
عن خدماهتا املتعلقة بالتصرف ىف العقارات ىف خالل ثالثني يوما 

من تاريخ العمل هبذه الالئحة.
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تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة جلنة برئاسة أحد املتخصصني 
باهليئة وبعضوية ممثلى اجلهات اإلدارية املعنية، تتوىل إعداد وصياغة 

مناذج مشروعات عقود التصرف ىف العقارات بصورها املختلفة. 
وعلى الرئيس التنفيذى للهيئة عرض تلك النماذج أو أى تعديالت 
جملس  من  مراجعتها  بعد  اهليئة  إدارة  جملس  من  العتمادها  عليها 
وجهة  املستثمر  بني  للتعاقد  أساسا  النماذج  هذه  وتكون  الدولة، 

الوالية على العقار.

ىف تطبيق أحكام قانون االستثمار، يلتزم املستثمر بالغرض الذى مت 
العقار من أجله، وال جيوز له تغيري الغرض املنصوص  التصرف ىف 
اإلدارية صاحبة  اجلهة  الكتابية من  املوافقة  بعد  إال  العقد  عليه ىف 
الوالية، وذلك ىف األحوال الىت تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه هبذا 
التغيري، وبشرط انقضاء عام من تاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط 
واحلصول على موافقة كافة اجلهات املعنية على هذا التغيري، على أن 
يسدد املستثمر ما ال يقل عن )50%( من الفارق بني القيمة الىت 

حتصل هبا على العقار والقيمة السوقية ىف تاريخ تقدمي الطلب. 
وتلتزم اجلهة اإلدارية املعنية بالرد على طلب املستثمر سواء بالقبول 
أو الرفض وأسباب القبول أو الرفض خالل ثالثني يوما من تاريخ 
الرد  عدم  ويعترب  بذلك،  واملستثمر  اهليئة  وإخطار  الطلب،  تقدمي 
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خالل املدة احملددة رفضا للطلب من اجلهة اإلدارية املختصة. 
وللمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة املنصوص عليها باملادة 

)83( من قانون االستثمار.

ال جيوز للجهات اإلدارية املعنية فسخ التعاقد مع املستثمر إال بعد 
التنفيذى  الرئيس  ويتوىل  اهليئة؛  إدارة  جملس  موافقة  على  احلصول 
من   )67( املادة  ىف  عليها  املنصوص  املتابعة  تقارير  عرض  للهيئة 
تلك  تتضمن  أن  على  اهليئة،  إدارة  جملس  على  االستثمار  قانون 
التقارير االلتزامات الىت أخل هبا املستثمر بشكل تفصيلي، وبيان ما 
إذا كان هذا اإلخالل يعترب من األحوال املنصوص عليها ىف تلك 

املادة، ويرفق بالتقرير املستندات الداعمة لذلك. 
ويكون جمللس إدارة اهليئة ىف هذه احلالة إما املوافقة على قيام اجلهة 
الفسخ  توافر مربرات  بعدم  الرد  وإما  العقد،  بفسخ  املعنية  اإلدارية 
املتابعة، وىف هذه  لتقرير  اهليئة  تاريخ تسلم  خالل ثالثني يوما من 
احلالة يكون للجهة اإلدارية املعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء 
إىل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار املنصوص عليها 
ىف املادة )88( من قانون االستثمار خالل مخسة عشر يوما، وإال 
الواردة  الفسخ  مبربرات  التمسك  عن  جانبها  من  تنازال  ذلك  عد 
أقصاها ستون  مدة  األمر ىف  الوزارية  اللجنة  وتنظر  املتابعة،  بتقرير 

يوما.
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ىف تطبيق حكم املادة )67( من قانون االستثمار، تتمثل املخالفات 
سند  دون  املستثمر  امتناع  العقد  فسخ  عليها  يرتتب  الىت  اجلوهرية 

عن اآليت: 
ىف  االنتفاع  مقابل  أو  املستحقة  األقساط  بسداد  الوفاء   -1
املواعيد املنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة 

السداد. 
2- إزالة املباىن املنشأة باملخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية 
املعتمدة إلقامة املشروع االستثمارى املنصوص عليها ببنود 

العقد. 
3- البدء ىف اإلنتاج الفعلى للمشروع ذى الطبيعة اإلنتاجية أو 
ببنود  املنصوص عليها  املدة  النشاط خالل  البدء ىف مزاولة 

العقد أو االلتزام بالربنامج الزمين. 
التنفيذى  الرئيس  من  مسبب  قرار  مبوجب  العقار  اسرتداد  ويكون 
للهيئة، ويتم إخطار املستثمر به مبوجب خطاب مسجل مصحوب 
املقررة  لإلجراءات  طبقًا  القرار  هذا  التظلم من  وله  الوصول،  بعلم 

بقانون االستثمار وهذه الالئحة.
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المناطق االستثمارية

من  بقرار  االستثمار  جماالت  خمتلف  ىف  االستثمارية  املناطق  تنشأ 
املختص  الوزير  من  مشرتك  عرض  على  بناء  الوزراء  جملس  رئيس 
والوزير املعىن بناء على اقرتاح جملس إدارة اهليئة ىف ضوء الطلب املقدم 
من اجلهة الراغبة ىف إنشاء املنطقة االستثمارية، ويتضمن القرار بيانا 
باملوقع واإلحداثيات واملساحة، وطبيعة النشاط أو األنشطة املصرح 
مبزاولتها، والربنامج الزمىن لإلنشاء والتشغيل باإلضافة إىل أى شروط 
عامة أخرى ترتبط مبزاولة تلك األنشطة، وجيوز إضافة أنشطة أخرى 
من  بقرار  املنطقة  داخل  مبزاولتها  املصرح  األنشطة  أو  النشاط  إىل 

رئيس جملس الوزراء بناء على عرض الوزير املختص. 
ويكون لكل منطقة استثمارية مطور، يتوىل القيام بأعمال اإلنشاء 
واإلدارة والتنمية والرتويج وفقًا للربنامج الزمىن احملدد بقرار اإلنشاء 
وإال اعترب القرار كأن مل يكن، وجيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء 
أو من يفوضه بناء على موافقة جملس إدارة اهليئة مد الربنامج الزمىن 

إلنشاء وتشغيل املنطقة ىف ضوء املربرات املقدمة من املطور.
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أو اجلهة  املعىن  الوزير  املناطق االستثمارية من  إنشاء  تقدم طلبات 
الراغبة ىف إنشاء املنطقة االستثمارية مرفقا هبا ما يلي: 

1- وصف للموقع املزمع إقامة املنطقة االستثمارية عليه متضمنا 
مساحته وموقعه وإحداثياته وخريطة مساحية حديثة للموقع 

والطبيعة القانونية حليازة األرض. 
2- بيان باملرافق وعناصر البنية األساسية القائمة املطلوب إدخاهلا 
للمنطقة ىف  املطلوبة  والطاقة  املياه  بكميات  تقديرى  وبيان 

مراحل أنشطتها املختلفة. 
عام  ذلك وصف  مبا ىف  املنطقة  وتسويق  تنمية  اسرتاتيجية   -3
املنطقة،  ىف  هلا  والرتويج  جذهبا  املزمع  املشروعات  لنوعية 
وعددها التقديرى ورؤوس األموال الالزمة هلا وعدد العمالة 

املتوقع تشغيلها ىف املراحل املختلفة للنشاط. 
4- املخطط العام املقرتح للمنطقة، متضمنا اخلدمات الىت سيتم 

توفريها للمستثمرين. 
5- بيانات الشركة الىت سوف يسند إليها إقامة املنطقة وتنميتها 
وإدارهتا والرتويج هلا، متضمنة سابق خرباهتا، وبيان مسامهيها، 
وتوزيع رأمساهلا، والبيانات األساسية للجهات األخرى طالبة 

الرتخيص. 
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6- الربنامج الزمىن املقرتح إلقامة املنطقة واستغالهلا. 
7- إقرار مبراعاة كافة املعايري البيئية والصحية واشرتاطات الدفاع 
مجهورية  ىف  هبا  املعمول  املهنية  والصحة  والسالمة  املدين، 

مصر العربية ومراعاة شروط قرار إنشاء املنطقة. 
8- منوذج للتعاقد املزمع إبرامه مع راغىب االستثمار ىف املنطقة، 
الفقرة  ىف  إليها  املشار  والشروط  باملعايري  التزامها  متضمنا 
يضعها  الىت  واللوائح  والقواعد  بالقرارات  والتزامها  السابقة، 
جملس إدارة اهليئة لتنظيم وإدارة املناطق االستثمارية، والتزامها 
مدة  خالل  استغالهلا  عدم  عند  األراضى  اسرتداد  بشروط 

معينة.

املناطق  إنشاء  على  املوافقة  طلبات  لدراسة  باهليئة  جلنة  تشكل 
االستثمارية وذلك مبوجب قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة تضم ىف 
عضويتها ممثلني عن اجلهات العامة املعنية باألنشطة الرئيسية املزمع 
مزاولتها ىف املنطقة، باإلضافة إىل ممثل لكل من وزارة املالية، وجهة 
اللجنة  وتتوىل  االستثمارية،  املنطقة  هبا  الواقع  األرض  على  الوالية 
دراسة الطلب واحلصول على موافقات اجلهات املعنية بالنشاط أو 
وزارة  من  موافقة كل  إىل  باإلضافة  املنطقة،  ىف  الرئيسية  األنشطة 
الدفاع واملركز الوطىن لتخطيط استخدامات أراضى الدولة واجمللس 
الطريان املدين، وتصدر  البيئة وسلطة  األعلى لآلثار وجهاز شئون 
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اللجنة توصياهتا ىف ضوء الضوابط واملعايري الىت يضعها جملس إدارة 
اهليئة، وتعرضها عليه موضحا هبا أسباب القبول أو الرفض، وينظر 
جملس إدارة اهليئة ىف توصية اللجنة ويصدر قراره بشأهنا ويتوىل الوزير 
العرض  الطلب  قبول  املعىن ىف حالة  الوزير  باالشرتاك مع  املختص 
على رئيس جملس الوزراء الستصدار القرار املرخص بإنشاء املنطقة 

االستثمارية.

يكون لكل منطقة استثمارية جملس إدارة يصدر بتشكيله ملدة ثالث 
بنشاط  املعىن  الوزير  مع  باالتفاق  املختص  الوزير  من  قرار  سنوات 

املنطقة. 
ويضم اجمللس ىف عضويته ممثلى اهليئات املعنية بالنشاط أو األنشطة 
األرض،  على  الوالية  املنطقة، وجهة  مبزاولتها ىف  املرخص  الرئيسية 
ووزارة املالية، باإلضافة إىل عضو أو أكثر من ممثلى اجلهات املرخص 
هلا بالتنمية ىف املنطقة واملستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوى 
اخلربة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، باإلضافة إىل متثيل أى 
جهات أخرى يرى الوزير املختص والوزير املعىن ضمها للمجلس. 

وحيدد قرار تشكيل اجمللس نظام انعقاده وبدالت ومكافآت أعضائه، 
على أن جيتمع اجمللس مرة كل شهر على األقل أو كلما دعت حاجة 

تسيري العمل النعقاده.
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خيتص جملس إدارة املنطقة االستثمارية بوضع خطة العمل والشروط 
من  واعتمادها  هبا،  العمل  وتنظيم  النشاط  ملزاولة  الالزمة  واملعايري 
جملس إدارة اهليئة وله ىف سبيل ذلك على وجه اخلصوص ما يأيت: 

العام  بالتخطيط  اخلاصة  والقواعد  واملعايري  الشروط  وضع   -1
املستويات  توافر  يضمن  مبا  للمنطقة  والبناء  واخلاص 
للمناطق  التنافسية  القدرة  ويدعم  العاملية  واملواصفات 

االستثمارية ومبا ال خيل بأحكام قانون البناء املشار إليه. 
تراخيص  إلصدار  توافرها  الواجب  واملعايري  الشروط  وضع   -2
أى  أو  التجارية  أو  اخلدمية  أو  الصناعية  املشروعات  إقامة 
أنشطة أخرى باملنطقة أو لوقفها أو إلغائها، وذلك كله دون 
اإلخالل بالشروط املوضوعية املقررة ملنح الرتاخيص املنصوص 

عليها ىف أى قوانني أخرى. 
املوافقات  ملنح  توافرها  الواجب  واملعايري  الشروط  وضع   -3
يقل  ال  مبا  املدىن  والدفاع  املهنية  والصحة  والسالمة  البيئية 
عن االشرتاطات املنصوص عليها ىف القوانني املنظمة لذلك 

وبالتنسيق مع اجلهات املعنية. 
4- املوافقة على املشروعات ىف ضوء الشروط واملعايري املعتمدة 

من جملس إدارة اهليئة. 
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والبنية  العامة  املرافق  وإدارة  بإنشاء  اخلاصة  الرتاخيص  منح   -5
املناطق  ملشروعات  األخرى  الرتاخيص  وكافة  األساسية 

االستثمارية من خالل املكاتب التنفيذية التابعة له. 
االستثمارية  املناطق  مطورى  تواجه  الىت  العقبات  تذليل   -6
أو  داخلية  العقبات  هذه  سواء كانت  داخلها  واملستثمرين 

خارجية مع اجلهات املعنية. 
واملشروعات  االستثمارية  للمنطقة  التنفيذى  املوقف  متابعة   -7

العاملة داخلها. 
وجمللس إدارة املنطقة احلق ىف الرتخيص لشركات من القطاع اخلاص 
اإلخالل  دون  للمنطقة  والرتويج  واإلدارة  التنمية  بأعمال  للقيام 

بالتزامات املطور احملددة بقرار إنشاء املنطقة االستثمارية. 
والعاملني  به  املمثلني  األعضاء  من  جلان  تشكيل  للمجلس  وجيوز 
باهليئة أو مبشاركة اجلهات اخلارجية تتوىل القيام مبهام حمددة لصاحل 

العمل باملنطقة االستثمارية.

تقارير ربع سنوية إىل  بتقدمي  املنطقة االستثمارية  إدارة  يلتزم جملس 
الرئيس التنفيذى للهيئة الذى يتوىل عرضها على جملس إدارة اهليئة 
التنفيذى للمنطقة، ومدى  التقارير املوقف  والوزير املعين، وتتضمن 
الىت  واملعوقات  اإلنشاء،  بقرار  احملدد  الزمىن  بالربنامج  املطور  التزام 
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بشأهنا  مت  وما  داخلها  العاملة  املشروعات  أو  املنطقة  تواجه  قد 
بالضوابط واملعايري  املنطقة  التزام جملس إدارة  من إجراءات، ومدى 

املعتمدة من جملس إدارة اهليئة ملزاولة النشاط داخل املنطقة.

مبزاولة  للمشروعات  بالرتخيص  املنطقة  إدارة  جملس  رئيس  خيتص 
منح  الىت  باألغراض  بيانا  الرتخيص  يتضمن  أن  على  نشاطها، 
منح  وجيوز  سنوات،  مخس  جياوز  ال  مبا  سريانه  ومدة  أجلها  من 
اجلهات  ملوافقات  املشروع  استيفاء  عام حلني  ملدة  مؤقت  ترخيص 
املعنية بالنشاط وجيدد ملرة واحدة فقط ملدة ستة أشهر على مسئولية 
مبوافقة  إال  جزئيا  أو  الرتخيص كليا  عن  النزول  جيوز  وال  املشروع، 
أو  الرتخيص  منح  رفض  ويكون  االستثمارية،  املنطقة  إدارة  جملس 
عدم املوافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن التظلم 
من هذا القرار إىل جلنة التظلمات املنصوص عليها ىف املادة )83( 

من قانون االستثمار. 
املختلفة  الدولة  أجهزة  مع  التعامل  عند  الرتخيص  هبذا  ويكتفى 
دون حاجة  للمشروع  واملزايا  والتيسريات  اخلدمات  على  للحصول 

لقيدها بالسجل الصناعي. 
وال جيوز ألى جهة إدارية أخرى اختاذ أى إجراءات داخل املناطق 
االستثمارية الصادر بإنشائها قرار من رئيس جملس الوزراء واملشروعات 

العاملة داخلها إال بعد الرجوع للهيئة.
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يكون للمنطقة االستثمارية مكتب تنفيذى من بني العاملني باهليئة 
التنفيذى للهيئة بعد اعتماده من  الرئيس  يصدر بتشكيله قرار من 

الوزير املختص. 
ويتوىل املكتب القيام باملهام اآلتية: 

إصدار كافة  فيما خيص  املنطقة  إدارة  قرارات جملس  تنفيذ   -1
داخل  إقامتها  على  املوافق  للمشروعات  الالزمة  الرتاخيص 
من  املعتمدة  واملعايري  للضوابط  وفقًا  االستثمارية  املنطقة 
اهليئة، وذلك خالل مدة ال تتجاوز شهرا من  جملس إدارة 
تقدمي طلب الرتخيص مستوفيا، وىف حالة رفض طلب إقامة 

املشروع أو الرتخيص له يلزم أن يكون الرفض مسببا. 
2- متابعة تنفيذ قرارات جملس إدارة املنطقة االستثمارية والتعامل 
داخل  املقامة  باملشروعات  الصلة  ذات  اجلهات  مع كافة 

املنطقة االستثمارية. 
3- توىل أعمال املتابعة والرقابة على املشروعات داخل املنطقة 
االستثمارية للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط 

واإلجراءات اخلاصة مبمارسة النشاط. 
يقدمها  الىت  الفعلية  اخلدمات  عن  مقابال  املكتب  ويتقاضى 
اهليئة  إدارة  جملس  يقررها  الىت  اخلدمات  لنوعية  وفقًا  للمستثمرين 

وعلى األخص: 
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ملوافقة على إنشاء املشروع.  ا �
إصدار رخص البناء.  � 

إصدار قرارات الرتخيص مبزاولة النشاط.  � 
أى خدمات أخرى يقدمها املكتب التنفيذى ويقرها جملس  � 

إدارة اهليئة. 
وذلك كله مبا ال جياوز واحدا ىف األلف من التكاليف االستثمارية 

للمشروع عن كافة اخلدمات املقدمة. 
وتلتزم املشروعات العاملة داخل املنطقة االستثمارية بتقدمي ما يفيد 
للمنطقة  التنفيذى  املكتب  التكاليف االستثمارية سنويا إىل  حتديد 
معتمد من احملاسب القانوىن للمشروع، وذلك خالل الشهر األول 
من العام املاىل لتسوية مقابل اخلدمات املسدد، وىف حالة عدم تقدمي 
ما يفيد حتديد هذه التكاليف خالل تلك الفرتة يعترب ذلك موافقة 
من املشروع على عدم جتاوز مقابل اخلدمات املسدد لقيمة الواحد 

ىف األلف من التكاليف االستثمارية املقررة.

التنفيذية  املكاتب  إدارة  من  جلنة  تشكيل  للهيئة  التنفيذى  للرئيس 
واملتابعة  اإلرشادى  بالدور  القيام  تتوىل  بالنشاط  املعنية  واجلهات 
تلك  موافقات  وإلصدار  االستثمارية  املناطق  ملشروعات  والدعم 
اجلهات أو جتديدها ىف ضوء الضوابط واإلجراءات املعمول هبا لدى 

كل جهة.
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من  مشرتك  عرض  على  بناء  الوزراء  جملس  رئيس  من  بقرار  جيوز 
الوزير املختص والوزير املعين، إلغاء الرتخيص الصادر بإنشاء املنطقة 
االستثمارية بناء على طلب مقدم من املطور ىف هذا الشأن موضحا 

به مربرات اإللغاء، على أن يتضمن العرض ما يأيت: 
موافقة جملس إدارة املنطقة االستثمارية على اإللغاء.  � 

التزام املطور بسداد كامل مستحقات اهليئة على املشروعات  � 
العاملة باملنطقة حىت تاريخ اإللغاء. 

وبعد صدور قرار إلغاء املنطقة االستثمارية يتم إبالغ كافة اجلهات 
املعنية بالقرار. 

ويستثىن من تلك الضوابط املناطق االستثمارية الىت ترى اهليئة عدم 
جديتها أو خمالفتها لألنشطة املصرح هبا أو عدم جدواها فلها أن 
بعد  الوزراء  رئيس جملس  بقرار من  املناطق  تلك  بإلغاء  قرارا  تتخذ 
موافقة جملس إدارة اهليئة بناء على عرض مشرتك من الوزير املختص 

والوزير املعين.
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المناطق التكنولوجية

على  بناء  الوزراء  رئيس جملس  من  بقرار  التكنولوجية  املناطق  تنشأ 
املعىن  الوزير  من  املقدم  الطلب  ضوء  ىف  اهليئة  إدارة  جملس  اقرتاح 

بشئون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 
ويتضمن القرار بيانا باملواقع واإلحداثيات واملساحة، وطبيعة النشاط 
والتشغيل  لإلنشاء  الزمىن  والربنامج  مبزاولتها،  املصرح  األنشطة  أو 
باإلضافة إىل أى شروط أخرى يرى جملس إدارة اهليئة إضافتها فيما 
خيص األنشطة املصرح مبزاولتها داخل املنطقة وما تشمله من أنشطة 
وأنشطة  البيانات  ومراكز  اإللكرتونيات  وتطوير  وتصميم  صناعية 
التعهيد وتطوير الربجميات والتعليم التكنولوجى وغريها من األنشطة 

املرتبطة هبا أو املكملة هلا. 
وجيوز إضافة أنشطة أخرى إىل النشاط أو األنشطة املصرح مبزاولتها 
داخل املنطقة بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على عرض مشرتك 
وتكنولوجيا  االتصاالت  بشئون  املعىن  والوزير  املختص  الوزير  من 

املعلومات. 
ويكون لكل منطقة تكنولوجية مطور، يتوىل القيام بأعمال اإلنشاء 
واإلدارة والتنمية والرتويج وفقًا للربنامج الزمىن احملدد بقرار اإلنشاء 
وإال اعترب القرار كأن مل يكن، وجيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء 
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بناء على موافقة جملس إدارة اهليئة مد الربنامج الزمىن إلنشاء وتشغيل 
املنطقة ىف ضوء املربرات املقدمة من املطور.

من   )67  ،66( املادتني  أحكام  التكنولوجية  املناطق  على  يسرى 
هذه الالئحة. 

ملزاولة  الالزمة  واملهمات  واألدوات  واملعدات  اآلالت  ختضع  وال 
النشاط املرخص به للمشروعات داخل املناطق التكنولوجية للضرائب 
واملعدات  اآلالت  تلك  عن  اإلفراج  ويكون  اجلمركية،  والرسوم 
واألدوات واملهام وفقًا لإلجراءات اجلمركية الىت حيددها وزير املالية. 
اإلنتاج  خبطوط  واملهمات  واألدوات  واملعدات  اآلالت  وتعرف 
الكاملة بكافة مشتمالهتا وإن وردت جمزئة، وذلك حىت متام إقامة 

املشروع. 
وتكون املشروعات وفقًا ألحكام هذه املادة مسئولة مسئولية كاملة 
ويقدم  إليها،  املشار  واملهمات  واألدوات  واملعدات  اآلالت  عن 
مجيع  ضد  واملعدات  اآلالت  تلك  على  تأمني  بوليصة  املشروع 

احلوادث قبل السري ىف إجراءات الرتخيص مبزاولة النشاط. 
وتلتزم املشروعات جبرد اآلالت واملعدات املشار إليها سنويا، ويتم 
اعتماد فواتري استرياد اآلالت واملعدات من املكتب التنفيذى للمنطقة 

ىف ضوء الضوابط الىت يضعها جملس إدارة اهليئة.
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ملدة  بتشكيله  يصدر  إدارة  جملس  تكنولوجية  منطقة  لكل  يكون 
ثالث سنوات قرار من الوزير املعىن بشئون االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات باالتفاق مع الوزير املختص. 
املرخص  بالنشاط  املعنية  اهليئات  ممثلى  عضويته  ىف  اجمللس  ويضم 
مبزاولته ىف املنطقة، وجهة الوالية على األرض، ووزارة املالية، باإلضافة 
إىل عضو أو أكثر من ممثلى اجلهات املرخص هلا بالتنمية ىف املنطقة 
واملستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوى اخلربة، وجهات الدعم 
والتمويل للمشروعات، باإلضافة إىل متثيل أى جهات أخرى يرى 
الوزير املعىن بشئون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باالتفاق مع 

الوزير املختص ضمها للمجلس.

جمللس إدارة املنطقة اختاذ مجيع القرارات واإلجراءات الالزمة إلدارة 
املنطقة وتنظيم العمل هبا واملوافقة على إقامة املشروعات، وله على 

وجه اخلصوص ما يأيت: 
العام  بالتخطيط  اخلاصة  والقواعد  واملعايري  الشروط  وضع   -1
املستويات  توافر  يضمن  مبا  للمنطقة  والبناء  واخلاص 
للمناطق  التنافسية  القدرة  ويدعم  العاملية  واملواصفات 

التكنولوجية ومبا ال خيل بأحكام قانون البناء املشار إليه. 
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تراخيص  إلصدار  توافرها  الواجب  واملعايري  الشروط  وضع   -2
إقامة املشروعات باملنطقة أو لوقفها أو إلغائها. 

املوافقات  ملنح  توافرها  الواجب  واملعايري  الشروط  وضع   -3
يقل  ال  مبا  املدىن  والدفاع  املهنية  والصحة  والسالمة  البيئية 
عن االشرتاطات املنصوص عليها ىف القوانني املنظمة لذلك 

وبالتنسيق مع اجلهات املعنية. 
4- املوافقة على املشروعات ىف ضوء الضوابط واملعايري املعتمدة 

من جملس إدارة اهليئة. 
5- منح الرتاخيص بإنشاء وإدارة املرافق العامة والبنية األساسية 

وكافة الرتاخيص األخرى ملشروعات املنطقة التكنولوجية. 
التكنولوجية  املناطق  مطورى  تواجه  الىت  العقبات  تذليل   -6
أو  داخلية  العقبات  هذه  سواء كانت  داخلها  واملستثمرين 

خارجية مع اجلهات املعنية. 
واملشروعات  التكنولوجية  للمنطقة  التنفيذى  املوقف  متابعة   -7

العاملة داخلها. 
ويلتزم جملس إدارة املنطقة التكنولوجية بتقدمي تقارير ربع سنوية إىل 
جملس إدارة اهليئة، تتضمن املوقف التنفيذى للمنطقة، ومدى التزام 
املطور بالربنامج الزمىن احملدد بقرار اإلنشاء، واملعوقات الىت قد تواجه 
املنطقة أو املشروعات العاملة داخلها وما مت بشأهنا من إجراءات، 
ومدى التزام اجمللس بالضوابط واملعايري املعتمدة من جملس إدارة اهليئة 

ملزاولة النشاط داخل املنطقة.
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المناطق الحرة

تنشأ باهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة جلنة فنية دائمة لشئون 
املناطق احلرة يصدر بتشكيلها وحتديد اختصاصاهتا قرار من الرئيس 
على  وهلا  إليها،  حيال  فيما  النظر  اللجنة  وتتوىل  للهيئة،  التنفيذى 

األخص ما يأيت: 
اقرتاح السياسات الىت تسري عليها املناطق احلرة توطئة لعرضها   -1

على جملس إدارة اهليئة. 
دراسة طلبات إنشاء مشروعات املناطق احلرة العامة.   -2

وأشكاهلا  الشركات  أنظمة  ىف  التعديالت  على  املوافقة   -3
النشاط  مزاولة  قرارات  ترخيص  ومدة  مدهتا  ومد  القانونية 

وغريها قبل العرض على جملس إدارة املنطقة املختصة. 
املناطق  مشروعات  تواجه  الىت  للمشكالت  احللول  اقرتاح   -4
احلرة وتذليل الصعوبات أمامها مبا يكفل تنفيذ سياسة اهليئة 

ىف تشجيع وجذب االستثمارات. 
وجتتمع اللجنة أسبوعيا وتبلغ قراراهتا للمستثمر مبعرفة إدارة املنطقة 

املختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ االعتماد.
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باملوافقة  الوزير املختص قرارا  بناء على عرض  الوزراء  يصدر جملس 
على إقامة املناطق احلرة اخلاصة. 

استصدار  إجراءات  فيه  حيدد  اهليئة  إدارة  جملس  من  قرار  ويصدر 
تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات وجتديدها والتعديالت الىت تتم 

عليها. 
بالرتخيص  قرارا  املختصة  احلرة  املنطقة  إدارة  جملس  رئيس  ويصدر 
مبزاولة النشاط للمشروع واعتماد موقعه، على أن يتضمن الرتخيص 
بيانا بأغراض املشروع ومدة سريانه، وحدوده، وقيمة الضمان الذى 
للهيئة،  التزامات  من  املشروع  على  يستحق  قد  ما  ملقابلة  يقدم 
الرتخيص  بالنظر ىف جتديد  املنطقة  إدارة  رئيس جملس  كما خيتص 

وتعديالته.

وفقًا  اخلاصة  احلرة  املناطق  مشروعات  إقامة  على  املوافقة  تكون 
للشروط والضوابط اآلتية: 

املناطق احلرة  املشروع داخل  لنشاط  أال يوجد موقع مالئم   -1
اخلاصة  احلرة  للمنطقة  املطلوب  املوقع  يكون  وأن  العامة 
جيوز  وال  املشروع،  القتصاديات  بالنسبة  املؤثر  العامل  هو 
احلرة  املناطق  مشروعات  بإقامة  جديدة  تراخيص  إصدار 

1  الفقرة األخيرة مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2020 
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اخلاصة داخل النطاق السكاىن أو العقارات السكنية أو ىف 
احلرة  آخر كاألسواق  نظام مجركى  بأى  هلا  أماكن مرخص 

واملستودعات اجلمركية. 
أن يتخذ املشروع شكل شركة مسامهة أو شركة ذات مسئولية   -2

حمدودة. 
أال يقل رأس املال املصدر للمشروع عن عشرة ماليني دوالر   -3
وأال تقل تكاليفه االستثمارية عن عشرين مليون دوالر أو ما 

يعادله بالعمالت احلرة. 
أال تقل العمالة الدائمة باملشروعات الصناعية عن مخسمائة   -4
عامل وجيوز ىف بعض املشروعات االسرتاتيجية ذات األمهية 
عمالة كبري  حجم  نشاطها  طبيعة  تتطلب  ال  الىت  اخلاصة 

االستثناء من شرط العدد. 
أال تقل مساحة املشروع عن عشرين ألف مرت مربع.   -5

أال تقل نسبة املكون احمللى عن )%30(.   -6
أال تقل نسبة التصدير إىل خارج البالد عن )80%( وجيوز   -7
االستثناء من هذه النسبة ىف حالة املشروعات االسرتاتيجية 

ذات األمهية اخلاصة.
األمن  بشروط  اخلاصة  احلرة  املناطق  مشروعات  تلتزم    -8
املتبع  املصرى  للكود  وفقًا  واحلريق  املدىن  والدفاع  الصناعى 
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ىف هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير املختص 
بشئون الصناعة بشأن املنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمني 
وتواجد  مراقبة  وكامريات  حراسة  بأبراج  وحدودها  منشأهتا 

أفراد من أمن اهليئة وأمن املوانئ وعلى نفقة املشروع. 
اخلاصة  احلرة  املناطق  مشروعات  أنشطة  مبتابعة  اهليئة  تلتزم   -9
سالمة  من  والتأكد  بأعماهلا  قيامها  حسن  يضمن  مبا 
اإلجراءات املتبعة ملزاولة النشاط على أن تقوم إدارة املنطقة 
ىف  للنظر  إدارهتا  جملس  على  دورية  تقارير  بعرض  املختصة 
احلرة  املناطق  بنظام  للعمل  املشروع  استمرار  جدوى  مدى 
اخلاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات املناطق احلرة وضع 
كافة السجالت والدفاتر حتت تصرف اهليئة أثناء عمليات 
الفحص واملتابعة، وللهيئة أن تستعني مبن تراه من اجلهات 
املعنية ىف هذا الشأن وتسقط املوافقة النهائية على املشروع 
إذا مل يقم املستثمر باختاذ إجراءات جدية تنفيذية ومن ذلك 
اهلندسية،  الرسومات  تقدمي  التأسيس،  إجراءات  ىف  البدء 
احلصول على املوافقات الالزمة إلقامة املشروع من اجلهات 
املعنية، اجلدول الزمىن للبدء ىف مزاولة النشاط وذلك خالل 
املشروع،  على  املوافقة  بقرار  إخطاره  تاريخ  من  أشهر  ستة 
وجيوز مد هذه الفرتة ملدة أو ملدد أخرى ىف ضوء املربرات الىت 
يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها جملس إدارة املنطقة احلرة.
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 وجيوز جمللس الوزراء لالعتبارات اليت يقدرها يف كل حالة على حدة 
اهليئة  إدارة  موافقه جملس  وبعد  املختص،  الوزير  على عرض  وبناًءا 

استثناء أحد املشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.

من  به  يرخص  ملا  وفقًا  احلرة  املناطق  بنظام  األنشطة  مزاولة  تكون 
جملس إدارة املنطقة احلرة العامة املختص، وبعد دراسة طلب إنشاء 
املناطق  الدائمة لشئون  الفنية  اللجنة  فيه من  الرأى  املشروع وإبداء 

احلرة.

خيتص جملس إدارة املنطقة احلرة العامة باملوافقة النهائية على إقامة 
بإلغائها ويصدر رئيس جملس إدارة املنطقة  املشروعات كما خيتص 
قرار الرتخيص هلا مبزاولة النشاط وفقًا للقواعد الىت حيددها جملس إدارة 
اهليئة، وجيب أن يتضمن الرتخيص بيانات بأغراض املشروع املوافق 
عليه ومدة سريانه وحدود املوقع ومقدار ونوع الضمان املاىل الذى 
يؤديه املرخص له ملقابلة ما قد يستحق على املشروع من التزامات 

ومبا ال جياوز )2%( من التكاليف االستثمارية وفقًا ملا يلي: 
 أ. بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية )1%( من التكاليف 
االستثمارية للمشروع حبد أقصى مخسة وسبعون ألف دوالر 

أو ما يعادهلا من العمالت احلرة. 
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ب. بالنسبة للمشروعات التخزينية واملشروعات الىت ال يقتضى 
نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع )2%( من التكاليف 
االستثمارية للمشروع حبد أقصى مائة ومخسة وعشرون ألف 

دوالر أو ما يعادهلا من العمالت احلرة. 
للتكاليف  وفقًا  سنوات  ثالث  الضمان كل  قيمة  احتساب  ويعاد 
االستثمارية للمشروع من واقع آخر قوائم مالية وحسابات ختامية 
مقدمة للمنطقة احلرة املختصة أو ىف حالة تقدم املشروع بطلب يؤثر 

ىف التكاليف االستثمارية.

من  املقدمة  العينية  واحلصص  واخلصوم  األصول  تقومي  اهليئة  تتوىل 
رؤوس األموال أو زيادهتا ملشروعات املناطق احلرة أو عند االندماج 
أو تغيري الشكل القانوىن إىل شركة أموال وحتدد الئحة نظام العمل 
باملناطق احلرة كافة اإلجراءات واملستندات الواجب تقدميها إلجراء 

التقومي وأسلوب االعرتاض عليه ومقابل أتعاب جلنة التقومي.

والفرص  الشاغرة  املساحات  عن  باإلعالن  املنطقة  إدارة  تلتزم 
االستثمارية هبا وعرضها على املستثمرين، ويقدم املستثمر طلبه إىل 
إدارة املنطقة مبينا به الغرض واملساحة الىت يرغب ىف إقامة املشروع 
عليها وفقًا للنموذج املعد هلذا الغرض، ويتم ختصيص هذه العقارات 

وفقًا للقواعد اآلتية: 
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غرض املشروع )طبيعة نشاط املشروع(.   -1
رأس املال والتكاليف االستثمارية للمشروع.   -2

حجم العمالة املستهدفة.   -3
النشاط  نوعية  مع  هبا  الرتخيص  املطلوب  املساحة  تناسب   -4

املزمع مزاولته.

املشروع  بطلب  إدارهتا  جملس  على  بالعرض  املنطقة  إدارة  تقوم 
االستثمارى بعد احلصول على املوافقة املبدئية للبت فيه بعد سداد 
)10%( من مقابل االنتفاع حبد أدىن مبلغ ألف دوالر كمقدم جلدية 
لدى  االنتفاع  مقابل  من  املبلغ  هذا  خصم  يتم  أن  على  التنفيذ، 
تسلم األرض وال يرد هذا املبلغ ىف حالة عدم التنفيذ ألسباب ترجع 
للمشروع، وتعتمد قرارات جملس إدارة املنطقة من الرئيس التنفيذى 

للهيئة.

تاريخ  من  يوما  ثالثني  املنطقة خالل  إلدارة  التقدم  املستثمر  على 
له  إقامة مشروعه الستالم األرض املخصصة  باملوافقة على  إبالغه 
والتوقيع على حماضر التخصيص وعقود االنتفاع بعد سداد القيمة 
حماضر  على  التوقيع  تاريخ  ويعد  االنتفاع،  مقابل  لفئات  املقررة 

ختصيص واستالم األرض مبثابة اإلخطار باالستالم. 
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إليه إىل  وىف حالة عدم تقدم صاحب الشأن خالل امليعاد املشار 
إدارة املنطقة الستالم األرض تعترب املوافقة الصادرة له كأن مل تكن 

ما مل يقدم مربرات يقبلها جملس إدارة املنطقة. 
ويلتزم املرخص له باختاذ اإلجراءات القانونية اخلاصة بتأسيس املشروع 
املقدم منه  الزمىن  للربنامج  التنفيذ اإلنشائية وفقًا  والبدء ىف مراحل 
وإال  االستالم  حماضر  على  التوقيع  تاريخ  من  يوما  تسعني  خالل 
ملدة  الفرتة  هذه  مد  وجيوز  مشروعه،  إقامة  على  املوافقة  سقطت 
أخرى ىف ضوء املربرات الىت يقدمها املستثمر أو من ميثله ويقدرها 

جملس إدارة املنطقة. 
ويتوىل جملس إدارة اهليئة حتديد فئات قيمة مقابل االنتفاع السنوى 
احلرة  املناطق  ىف  للمشروعات  املخصصة  لألراضى  املربع  للمرت 
العامة وذلك حبسب طبيعة النشاط ووفقًا للمقتضيات االقتصادية 
عند  الفئات  النظر ىف هذه  إعادة  اهليئة  إدارة  منطقة وجمللس  لكل 

االقتضاء.

جيوز للرئيس التنفيذى للهيئة عند الضرورة وبعد موافقة جملس إدارة 
األساسية  البنية  مقومات  تطوير  أو  استكمال  على  املوافقة  اهليئة 
للمناطق احلرة العامة غري اململوكة للهيئة على أن تؤول إليها قيمة 
ما أنفقته خصما من مقابل االنتفاع الذى حيصل من املشروعات 
للضوابط  ووفقًا  األرض  مالكة  اجلهة  لصاحل  املناطق  بتلك  املقامة 

اآلتية: 
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قيام اهليئة بإعداد املقايسات الالزمة ألعمال استكمال أو   -1
تطوير مقومات البنية األساسية وحتديد قيمة ما سيتم إنفاقه 
وطريقة ومدة اسرتداده طبقًا للدراسة املعدة ألعمال التطوير 
لكل منطقة على حدة ووفقًا للقواعد املعمول هبا ىف املناطق 

احلرة اململوكة للهيئة. 
2-  موافقة جملس إدارة املنطقة احلرة العامة غري اململوكة للهيئة 
للقيمة  وفقًا  املطلوبة  األعمال  بنود  بتنفيذ  اهليئة  قيام  على 

وطرق السداد احملددة.

تلتزم املشروعات املرخص هلا باملساحات املخصصة لكل منها وال 
أو  مبان  إقامة  أو  خملفات  أو  بضائع  بتشوين  تقوم  أن  هلا  جيوز 
للمنطقة  احلضارى  باملظهر  وااللتزام  املساحة  تلك  خارج  منشآت 
احلرة العامة، وىف حالة املخالفة يلتزم املخالف بإزالتها خالل املدة 
اخلاصة مع  نفقته  إزالتها على  املنطقة وإال متت  إدارة  الىت حتددها 
سداد مقابل إشغال مضاعف بفئة التخزين عن املساحات الىت مت 
استنادا إىل  املنطقة  إدارة  يقدر جملس  ما مل  ترخيص،  شغلها دون 
املربرات الىت يبديها املخالف إعفاءه من مضاعفة مقابل اإلشغال. 
وجمللس إدارة املنطقة مضاعفة مقابل اإلشغال ىف حالة تكرار املخالفة، 
ويلتزم املخالف بسداد املقابل املضاعف وذلك دون اإلخالل حبقها 

ىف املطالبة بالتعويض. 
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ملشروعات  خمصصة  مساحات  باستغالل  املشروع  قيام  حالة  وىف 
أخرى يتم احتساب مقابل إشغال مضاعف على املشروع الذى قام 
باالستغالل وكذا احتساب إجيار من الباطن على املشروع صاحب 

األرض وذلك وفقًا للقواعد الىت حيددها جملس إدارة اهليئة.

املنطقة  إدارة  إىل  خاليا  له  املخصص  املوقع  بتسليم  املشروع  يلتزم 
وذلك عند سقوط املوافقة الصادرة له أو إلغاء املشروع، وىف حالة 
بإخالئها على  يلتزم  باملوقع  أو موجودات  أو منشآت  وجود مبان 
نفقته اخلاصة خالل املدة الىت حيددها له جملس إدارة املنطقة، ومبا ال 
جياوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك خبطاب مسجل مصحوب 
بعلم الوصول وجيوز له خالل هذه الفرتة التنازل عن املوقع مبا عليه 
اهليئة  موافقة  بعد  وجديد  قائما  آخر  ملشروع  ومنشآت  مبان  من 
ويستحق هلا ىف هذه احلالة مقابل تنازل مقداره )1%( من قيمة تلك 

املباىن واملنشآت والىت يتم تقدير قيمتها مبعرفة اهليئة. 
قيمتها  وضع  مع  املنطقة  إدارة  لصاحل  عنها  التنازل  هلا  جيوز  كما 
لسالف  التنازل  مقابل  بعد خصم  اهليئة  لدى  لصاحله ىف حساب 
إهناء  شريطة  وذلك كله  للهيئة،  أخرى  مستحقات  أية  أو  البيان 
الوجود املادى لكافة البضائع واملوجودات إن وجدت مبعرفة املشروع 

خالل املدة املشار إليها. 
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وىف حالة عدم االلتزام من جانب املشروع باألحكام املقررة بالفقرتني 
السابقتني يصدر جملس إدارة املنطقة قرارا باإلخالء اإلدارى واسرتداد 
املوقع، وىف حالة وجود موجودات أو بضائع باملوقع تقوم إدارة املنطقة 
واجلمارك جبردها وحصرها وتسليمها إلدارة اجلمارك لالحتفاظ هبا 
مؤقتا أو بيعها وفقًا ألحكام قانون اجلمارك بشأن املهمل أو املرتوك 

وإيداع مثنها ىف حساب لدى اهليئة لصاحل املستثمر.

يتعني إدراج البضائع الواردة بنظام املناطق احلرة بقوائم الشحن مع 
النص صراحة هبذه القوائم وببوالص الشحن والفواتري على أهنا برسم 

املنطقة احلرة. 
واردة  البضائع  إذا كانت  الشرط  هذا  عن  التجاوز  املنطقة  وإلدارة 
يكون  أال  بشرط  الغري  حلساب  أو  حلسابه  سواء  املشروع  باسم 

للمشروع أو للغري نشاط داخل البالد.

برسم  الواردة  والبضائع  الرتانزيت  نقل وتأمني بضائع  يتبع ىف شأن 
املناطق احلرة املقامة داخل الدوائر اجلمركية اإلجراءات اآلتية: 

يقدم املشروع إىل إدارة املنطقة املختصة إقرارا على النموذج   -1
املعد هلذا الغرض بأن البضائع واردة برسم املناطق احلرة، من 

أصل وصورة مرفقا به إذن التسليم املالحي. 
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تعتمد إدارة املنطقة أصل اإلقرار مبا يفيد أن املشروع يعمل   -2
بنظام املناطق احلرة وأن البضائع الواردة باإلقرار من األصناف 
املختص  اجلمرك  إىل  به، مث حيال  املرخص  للنشاط  الالزمة 
ليتوىل املراجعة على مستندات الشحن واإلذن بنقل البضائع 
- وفقًا لنظام الرتانزيت املباشر بعد املطابقة - إىل املنطقة 

احلرة مبعرفة التوكيل املالحى وحتت مسئوليته الكاملة. 
وصوهلا  فور  للبضائع  معاينة  بإجراء  املنطقة  إدارة  تقوم   -3
الكشف  أو  )اجلشين(  العشوائية  العينة  بطريق  املنطقة  إىل 
التفصيلى حسب األحوال، ويواىف اجلمرك املختص بصورة 
املشروع  عن  للمسئول  البضائع  وتسليم  املعاينة،  نتائج  من 

وتصبح ىف عهدته وحتت مسئوليته الكاملة. 
النقل  ووسائل  واألجهزة  واملعدات  اآلالت  استخدام  جيوز   -4
ذات االستعماالت اخلاصة فيما عدا سيارات الركوب املفرج 
عنها للمناطق احلرة العامة واخلاصة داخل الدائرة اجلمركية ىف 
املوانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط املرخص به للمنطقة 

تقتضى ذلك. 
أو  احلرة  املنطقة  مؤقتة من  األصناف بصفة  وىف حالة خروج هذه 
الدائرة اجلمركية إىل داخل البالد وإعادهتا يطبق بشأهنا الضمانات 
والشروط واإلجراءات الىت يصدر هبا قرار من جملس الوزراء بناء على 

عرض الوزير املختص ووزير املالية.
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يتبع ىف شأن نقل وتأمني البضائع الواردة برسم املناطق احلرة ذات 
املوانئ اخلاصة اإلجراءات اآلتية: 

)التوكيالت  ميثلوهنم  من  أو  والطائرات  السفن  ربابنة  على   -1
املالحية أو مكاتب شركات الطريان( أن يقدموا إىل اجلمرك 
السفينة  وصول  من  ساعة  وعشرين  أربع  خالل  املختص، 
احلرة  املنطقة  ببضائع  اخلاصة  الشحن  قائمة  الطائرة،  أو 

)املانيفستو(. 
الوارد  الشأن  أصحاب  إخطار  املختصة  املنطقة  إدارة  على   -2
هبم  اخلاصة  الرسالة  بوصول  الشحن  قائمة  ىف  ذكرهم 
تاريخ  من  ساعة  وأربعني  مثان  خالل  بسحبها  وتكليفهم 
الىت  األماكن  إىل  نقلها  املنطقة  إلدارة  وإال كان  اإلخطار 

حتددها على نفقة أصحاب الشأن. 
يقدم املشروع إقرار الواردات، معتمدا من إدارة املنطقة ومرفقا   -3
به إذن التسليم املالحي، إىل اجلمرك املختص لتسجيله واختاذ 

اإلجراءات املقررة على بضائع الرتانزيت. 
حيال اإلقرار بعد تسجيله إىل إدارة املنطقة، مرفقا باملستندات   -4
التفصيلى  الكشف  أو  املعاينة  إلجراء  بالرسالة،  اخلاصة 
ىف  وتصبح  للمشروع  البضائع  وتسلم  األحوال،  حسب 
عهدته وحتت مسئوليته الكاملة، وختطر اجلمارك بصورة من 

نتائج هذه املعاينة.
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يتبع ىف شأن نقل وتأمني الرسالة الواردة برسم املناطق احلرة املقامة 
داخل البالد اإلجراءات اآلتية: 

1- يقدم صاحب الشأن إىل إدارة املنطقة املختصة املستندات 
اآلتية: 

للنموذج  وفقًا  احلرة  املناطق  برسم  بضائع  واردات  إقرار  أ.   
الذى تعده اهليئة من أصل وصورتني. 
ب. الفواتري وبيان العبوة اخلاصة بالرسائل. 

2- تعتمد إدارة املنطقة أصل اإلقرار مبا يفيد أن املشروع يعمل 
بنظام املناطق احلرة وأن البضائع الواردة باإلقرار من األصناف 
الالزمة للنشاط املرخص به، ويسلم األصل وصورته لصاحب 

الشأن. 
الختاذ  املختص  اجلمرك  إىل  وصورته  اإلقرار  أصل  يقدم   -3
اإلجراءات اجلمركية مبوجب شهادة ترانزيت مجركية، وتنقل 

البضائع إىل املنطقة احلرة. 
تسلم البضائع لصاحب الشأن، مع طلب اإلرسال اجلمركى   -4
وصورة إقرار الواردات مؤشرا عليها من اجلمرك املختص مبا 
يفيد متام إجراءات الرتانزيت على البضائع املرسلة إىل املنطقة 
احلرة، لنقلها إىل إدارة املنطقة إلمتام معاينتها وحترير بيانات 

املعاينة من أصل وصورتني ىف حضور صاحب الشأن. 
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اجلمرك  إىل  اعتماده،  بعد  اإلرسال،  طلب  يعاد كعب   -5
املختص مرفقا به صورة من بيانات املعاينة. 

قد حيدث  عما  مسئوال  الشأن  يكون صاحب  األحوال  وىف مجيع 
إىل  اجلمارك  من  نقلها  أثناء  تلف  أو  فقد  أو  عجز  من  للبضائع 

املنطقة احلرة.

تقدم اهليئة ملصلحة اجلمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضمانا 
عن قيمة الضرائب والرسوم اجلمركية املستحقة على البضائع وفقًا ملا 
حتدده مصلحة اجلمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر اجلمركية إىل 
املناطق احلرة أو العكس أو فيما بني املناطق احلرة بعضها البعض. 

وتصدر اهليئة هذا الضمان مقابل حتصيل واحد ىف األلف من قيمته، 
وذلك بعد تقدمي املشروع بوليصة تأمني ضد خماطر السرقة والتلف 

واحلريق بكامل قيمة الضمان.

الىت  الضرورة  حالة  ىف   - املستثمر  موافقة  بعد   - املختص  للوزير 
رئيس  موافقة  وبعد  للبالد،  األساسية  االحتياجات  توفري  تقتضى 
واملعدات  واملواد  السلع  بإدخال  السماح  يقرر  أن  الوزراء  جملس 
واألجهزة الواردة برسم املناطق احلرة من الدائرة اجلمركية مباشرة إىل 
اإلجراءات  استيفاء مجيع  بعد  وذلك  عنها،  واإلفراج  البالد  داخل 
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اجلمركية واالستريادية وحتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية املستحقة 
وسداد مستحقات اهليئة.

حيظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك واملعسل والسعوط 
املصنعة  أنواعها  بكافة  والسيجار  والسجائر  )النشوق( 

باملناطق احلرة إىل داخل البالد.

املشروعات  من  البالد  خارج  إىل  املصدرة  الرسائل  شأن  ىف  يتبع 
املرخص هلا بالعمل ىف املناطق احلرة ذات املوانئ اخلاصة أو املقامة 

داخل الدوائر اجلمركية أو داخل البالد اإلجراءات اآلتية: 
يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقًا للنموذج الذى   -1
أداء  يفيد  ما  به  مرفقا  وصورتني،  أصل  من  اهليئة  تعده 
بناء على طلبه والفاتورة  اهليئة  الذى قدمته  مقابل الضمان 
اخلاصة بالرسالة، إىل إدارة املنطقة احلرة املختصة للمراجعة 

واالعتماد. 
تقوم مبعاينة الرسالة ومطابقتها على املستندات املقدمة من   -2
املشروع جلنة من اجلمارك وإدارة املنطقة ىف حضور مندوب 
املشروع، وتثبت نتيجة املعاينة على أصل اإلقرار، ويسلم إىل 
اجلمرك املختص الختاذ اإلجراءات اجلمركية املقررة وإصدار 

إذن إفراج الصادر. 
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املالحظة  حتت  وترسل،  بالرصاص  وختتم  الطرود  حتزم   -3
اجلمركية، إىل ميناء التصدير. 

يؤشر مجرك التصدير على صورة إقرار الصادرات املصاحب   -4
للبضاعة، مبا يفيد إمتام عملية التصدير، ويسلم اإلقرار إىل 
صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة احلرة، وذلك 

خالل مخسة عشر يوما.

من  أو  احلرة  املنطقة  داخل  املشروعات  بني  البضائع  تداول  جيوز 
منطقة حرة إىل أخرى كلما اقتضى ذلك حتقيق األغراض املرخص 

هبا للمشروعات. 
ويكون التداول بني املشروعات داخل املنطقة احلرة العامة الواحدة أو 

بني املناطق احلرة املختلفة باعتماد إدارات املناطق احلرة املعنية.

يكون املشروع أو املنشأة املرخص هبا ىف املناطق احلرة مسئوال مسئولية 
كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيري ىف البضائع واملنتجات، سواء 
ما مل  التخزين، وذلك  الثابت عند  أو وزهنا  أو عددها  ىف صنفها 
يكن النقص أو الفقد أو التغيري بسبب طبيعة الصنف أو ناجتا عن 
قوة قاهرة أو حادث فجائي، وإلدارة املنطقة املختصة طلب حتصيل 
الضرائب والرسوم اجلمركية فضال عن الغرامات عن العجز أو الزيادة 
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الىت ال تقرها ىف تلك البضائع واملنتجات، وذلك وفقًا للقواعد وىف 
احلدود الىت يصدر هبا قرار من جملس إدارة اهليئة. 

للعمليات  نتيجة  فقده  يتم  ما  على  السابقة  األحكام  تسرى  وال 
الصناعية وفقًا للنسب الفنية املعمول هبا ىف هذا الشأن.

ال ختضع البضائع واملنتجات ألى قيد زمىن من حيث مدة بقائها ىف 
املنطقة، وذلك فيما عدا النباتات واملنتجات الزراعية املمنوعة وكذا 

املصابة بآفات ضارة. 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة جيوز إلدارة املنطقة احلرة العامة أن 
تأمر بإخراج بعض البضائع أو السلع أو املنتجات وبيعها حلساب 
أصحاهبا مع خصم الضرائب والرسوم اجلمركية أو أن تأمر بإتالفها، 

وذلك ىف األحوال اآلتية: 
الصحة  على  خطورهتا  أو  للبقاء  األصناف  صالحية  عدم   -1

العامة وفقًا ملا تقرره السلطات العامة املختصة. 
إذا كان من شأن، بقاء األصناف املذكورة ىف املنطقة اإلضرار   -2

بالرسائل املوجودة فيها. 
وقف نشاط املشروع أو املنشأة، ألى سبب، لفرتة زمنية تربر   -3

عدم بقاء هذه األصناف أو السلع ىف املنطقة. 
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وىف مجيع األحوال ال جيوز إلدارة املنطقة تنفيذ ذلك األمر على نفقة 
املشروع أو املنشأة إال إذا امتنع عن تنفيذ األمر الكتاىب الصادر بنقل 
هذه األصناف خارج املنطقة أو إتالفها خالل املهلة الىت حتددها 

إدارة املنطقة.

واملنتجات  البضائع  بإتالف  تصرح  أن  العامة  احلرة  املنطقة  إلدارة 
املخزونة بناء على طلب املشروع أو املنشأة، ويقدم طلب اإلتالف 
البضائع  ونوع  لإلتالف  املربر  السبب  به  موضحا  املنطقة  إلدارة 
وقيمتها  وأوزاهنا  وكمياهتا  وأوصافها  إتالفها  املطلوب  واملنتجات 

وتاريخ ورودها. 
وتقصى  دراسته  بعد  الطلب  ىف  املنطقة  إدارة  جملس  رئيس  ويبت 
صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام جلنة - تشكل بقرار 
منه - مبعاينة املطلوب إتالفه ووضع تقرير حتدد فيه ما ترى التصريح 
بإتالفه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك، مبا حيقق السالمة واألمن 

وال يهدد الصحة العامة. 
ىف  لالشرتاك  متخصصة  فنية  خبربة  االستعانة  االقتضاء  عند  وجيوز 
جلنة املعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة ىف طلب اإلتالف 

وإبداء الرأى ىف كيفيته.
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يتم إتالف البضائع واملنتجات احملددة ىف التصريح ىف الزمان واملكان 
املختصة  اجلهات  مندوىب  احملددة إلجرائه وذلك حبضور  وبالطريقة 
من  أتلفت  الىت  الكميات  وختصم  املنشأة،  أو  املشروع  ومندوب 
أرصدة املشروع أو املنشأة املسجلة ىف دفاترها، وحيرر حمضر مبا مت 

من إجراءات.

للهيئة بناء على طلب كتاىب من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال 
البضائع واملواد واألجزاء واخلامات احمللية واألجنبية، اململوكة للمشروع 
أو للغري، من داخل البالد إىل املنطقة احلرة بصفة مؤقتة إلصالحها 
دون  البالد  لداخل  وإعادهتا  عليها  صناعية  عمليات  إلجراء  أو 
البضائع  القواعد  املطبقة، وختضع هلذه  االسترياد  لقواعد  خضوعها 
واخلامات الىت أجريت عليها عمليات حتويلية عند إعادهتا إىل داخل 

البالد. 
ويرفق بالطلب إقرار يتضمن بيانا لألصناف وكمياهتا ونوعية األعمال 
املزمع إجراؤها، سواء كانت إلصالحها أو إلجراء عمليات صناعية 
عليها، والقيمة املقدرة لذلك، وبيان بنسب الفاقد واهلالك املتوقع ىف 
حالة إجراء العمليات الصناعية وفقًا للنسب الفنية املتعارف عليها، 
وبيان بنوعية وقيمة املواد األجنبية الداخلة ىف العمليات الصناعية، 
أصل  ويعتمد  إمتامها،  بعد  األصناف  تلك  احملدد لسحب  وامليعاد 
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هذا اإلقرار من إدارة املنطقة احلرة املختصة وحتتفظ بصورة منه. 
كما يرفق بالطلب تعهد من املشروع بإعادة األصناف من املنطقة 
باستيفاء  أو  التصنيع،  أو  اإلصالح  بعد  البالد  داخل  إىل  احلرة 
تصديرها  اختار  ما  إذا  والنقدية  والتصديرية  اجلمركية  اإلجراءات 

خارج البالد. 
تاريخ  من  أيام  ثالثة  مدة ال جتاوز  الطلب خالل  اهليئة ىف  وتبت 

استيفاء املستندات وإجراء املعاينات الالزمة.

البالد  داخل  إىل  واإلعادة  احلرة  املنطقة  من  اإلخراج  طلب  يقدم 
األعمال  أو  اإلصالح  إجراء  بعد  اهليئة،  إىل  الشأن  صاحب  من 
الصناعية، مبينا به األعمال الىت أجريت وقيمتها وقيمة املواد األجنبية 
الىت استخدمت فيها واملدة الىت متت خالهلا وشكل األصناف بعد 
تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب اإلدخال وإقرار بأن تلك 
األصناف هى ذاهتا الىت مت التصريح بإدخاهلا للمنطقة وكذا فاتورة 
بقيمة اإلصالح أو العمليات الصناعية ويعتمد أصل هذا اإلقرار من 

إدارة املنطقة وحتتفظ بصورة منه.

السابقة جلنة مشرتكة  املادة  إليها ىف  املشار  األصناف  مبعاينة  تقوم 
من إدارة املنطقة واجلمارك ىف حضور صاحب الشأن للتحقق من 
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صحة البيانات ومطابقتها للمستندات املقدمة، ويصدر قرار اإلفراج 
عن األصناف بعد سداد الضرائب والرسوم اجلمركية املقررة، ويقدم 
املشروع أصل اإلقرار املعتمد إىل اجلمرك املختص الختاذ اإلجراءات 
اجلمركية الالزمة وحيتفظ املشروع بصورة لتقدميها رفق املستندات عند 
املشروع  ملندوب  األصناف  وتسلم  البالد،  داخل  األصناف  إعادة 

وتصبح ىف عهدته وحتت مسئوليته الكاملة حلني اإلعادة.

على املشروعات املرخص هلا ىف املنطقة احلرة العامة بإجراء اإلصالح 
والعمليات الصناعية أن ختصص خمازن مستقلة من خمازن املشروع 
للبضائع واملواد واألجزاء واخلامات الىت يتم إصالحها أو تشغيلها، 
وحسابا خاصا هبذا النشاط مستقال عن حساب النشاط األساسى 
املرخص به للمشروع على حنو يضمن إظهار نتائج األعمال بالنسبة 

لكل نشاط على حدة.

يكون إخراج العبوات العادية واألوعية الفارغة، وكذا املنتجات غري 
الصاحلة للتصدير واملتخلفة عن عمليات التصنيع، من املناطق احلرة 
إىل داخل البالد مبوافقة إدارة املنطقة احلرة، ويقدم املشروع إىل اجلمرك 
املختص بيانا هبذه األصناف معتمدا من إدارة املنطقة احلرة املختصة، 
بناء على تلك املوافقة، إلمتام اإلجراءات اجلمركية واملعاينة واملطابقة 

وحتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية املستحقة والسماح باخلروج. 
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أما بالنسبة للمواد والنفايات واملخلفات الناجتة عن أنشطة املشروعات 
العاملة باملناطق احلرة فيسمح بدخوهلا إىل داخل البالد مىت كان ذلك 
والوسائل  بالطرق  وذلك  تدويرها،  إعادة  أو  منها  التخلص  بغرض 

اآلمنة املقررة وفقًا لقانون البيئة، وعلى نفقة صاحب الشأن.

جيوز حتصيل مستحقات اهليئة لدى مشروعات املناطق احلرة بالنقد 
األجنىب املقبول لدى البنوك املصرية.

مع مراعاة أحكام املادتني رقمى )41، 44( من قانون االستثمار 
املشار إليه، حيصل الرسم املنصوص عليه على النحو التايل: 

أواًل: تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة: 
لرسم مقداره )2%( عند دخول البضائع الواردة برسم املنطقة احلرة 
أو  )سيف(  الوصول  ميناء  قيمتها  أساس  على  املشروع  حلساب 
التخزين،  ملشروعات  بالنسبة  وذلك  أكرب  أيهما  اجلمركى  التثمني 
الىت  املباشر  التوريد  حاالت  ىف  املشرتيات  قيمة  من   )%2( وكذا 

تتضمن عملية شراء وبيع بضائع. 
ولرسم مقداره )1%( من قيمة السلع عند اخلروج على أساس قيمتها 
)فوب( وذلك بالنسبة ملشروعات التصنيع والتجميع، وكذلك )%1( 
من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية الىت أجريت على 

البضائع واملواد الىت يتم تشغيلها باملناطق احلرة حلساب الغري. 
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ولرسم مقداره )1%( من إمجاىل اإليرادات الىت حتققها دون خصم 
بالنسبة  وذلك  اإليرادات  هذه  على  احلصول  مقابل  أعباء  أى 
إخراج  أو  إدخال  الرئيسى  نشاطها  يقتضى  ال  الىت  للمشروعات 
سلع، وكذا )1%( من قيمة العمولة ىف حاالت التوريد املباشر الىت 
تقتصر فقط على حتصيل عمولة وساطة، على أن يتم حتصيل الرسم 
املنصوص عليه ىف هذه الفقرة على أساس نصف سنوى من واقع 

بيان اإليرادات الذى يقدمه املشروع عن هذه الفقرة. 

ثانيًا: تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة: 
%( من إمجاىل اإليرادات الىت حتققها بالنسبة  لرسم مقداره )1 �
ملشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إىل خارج 
وكذا  ذلك،  على  الدال  اجلمركى  املستند  واقع  من  البالد 
)1%( من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية 
الىت أجريت على البضائع واملواد الىت يتم تشغيلها باملناطق 

احلرة حلساب الغري. 
%( من إمجاىل إيرادات هذه املشروعات  ولرسم مقداره )2 �

عند دخول السلع إىل البالد من واقع فاتورة البيع. 
حتققها  الىت  اإليرادات  إمجاىل  من   )% � 2( مقداره  ولرسم 
واقع  من  السلع  تصدير  عند  التخزين  ملشروعات  بالنسبة 

فاتورة البيع. 
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حتققها  الىت  اإليرادات  إمجاىل  من   )% � 2( مقداره  ولرسم 
دون خصم أى أعباء مقابل احلصول على هذه اإليرادات 
وذلك بالنسبة للمشروعات الىت ال يقتضى نشاطها الرئيسى 
اإليرادات  قيمة  من   )%2( وكذا  سلع،  إخراج  أو  إدخال 
احملققة ىف حاالت التوريد املباشر على أن يتم حتصيل الرسم 
املنصوص عليه ىف هذه الفقرة على أساس نصف سنوى من 
واقع بيان اإليرادات الذى يقدمه املشروع عن هذه الفرتة. 

وتوزع الرسوم احملصلة الواردة بالبند ثانيا من هذه املادة مناصفة بني 
اهليئة ووزارة املالية على أساس نصف سنوي. 

ويعفى من هذا الرسم جتارة البضائع العابرة ترانزيت )املباشر( الواردة 
مبستندات  صراحة  ينص  أن  على  اخلاصة  املوانئ  ذات  للمناطق 

الرسالة وجهتها النهائية ويتم إعادة تصديرها لدولة أخرى. 
املستحق حسب  للرسم  النهائية  التسوية  األحوال جترى  وىف مجيع 
طبيعة نشاط املشروع من واقع القوائم املالية واإليضاحات املتممة 
ما  استبعاد  بعد  وذلك  القانونيني  احملاسبني  أحد  من  واملعتمدة  هلا 

سبق ربطه.

تلتزم املشروعات الىت متارس نشاطها بنظام املناطق احلرة مبوافاة كل 
من إدارة املنطقة احلرة املختصة ووزارتى املالية واالستثمار بصورة من 
املالية واإليضاحات املتممة هلا معتمدة من حماسب قانوىن  القوائم 

خالل التسعني يوما التالية النتهاء السنة املالية للمشروع. 
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وإلدارة املنطقة احلرة املختصة احلق ىف فحص ومراجعة بنود القوائم 
املالية واإليضاحات املتممة ومطالبة املشروع بتقدمي البيانات التحليلية 

الالزمة ألغراض املراجعة.

تؤدى مشروعات املناطق احلرة للهيئة مقابال للخدمات الىت تؤديها 
للمشروعات  املصدر  املال  رأس  من  األلف  ىف  نصف  بواقع  هلا 
الصناعية والتجميعية وبواقع واحد ىف األلف من رأس املال املصدر 
بأكثر  هلا  املرخص  واملشروعات  واخلدمية  التخزينية  للمشروعات 
من نشاط، وحبد أقصى مائة ألف جنيه مصري، ويتم أداء مقابل 

اخلدمات بالعملة احلرة القابلة للتحويل. 
وحيسب مقابل اخلدمات عن سنة ميالدية، فيما عدا السنة األوىل 
النشاط وحىت  تاريخ ترخيص مزاولة  الباقية من  املدة  بنسبة  فتكون 

هناية السنة امليالدية.

اهليئة قبل املشروع  املختصة مستحقات  املنطقة احلرة  إدارة  تستوىف 
بالوفاء  باخلصم من الضمان املاىل املقدم منه، إذا مل يقم املشروع 
خالل مخسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه خبطاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول، وىف هذه احلالة يلتزم املشروع باستكمال 
بذلك  إخطاره  تاريخ  من  يوما  عشر  مخسة  خالل  الضمان  قيمة 
خبطاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا مل يتم استكمال الضمان 
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يتم عرض املوضوع على جملس إدارة املنطقة الختاذ ما يراه ىف هذا 
الشأن.

يلتزم املستثمر بالتأمني الشامل على املباىن واآلالت واملعدات ضد 
مجيع احلوادث واملخاطر الىت تنشأ من مزاولة النشاط املرخص به، 
هلا  املرخص  الشركات  إحدى  من  التأمني  وثيقة  تصدر  أن  على 

بالعمل جبمهورية مصر العربية. 
وىف حالة وقوع احلادث أو اخلطر املؤمن ضده وكانت املباىن واملنشآت 
حمل التأمني متثل خطورة على األموال واألرواح أو على املشروعات 
احمليطة، جمللس إدارة املنطقة أن يصدر قرارا مسببا بإلزام املشروع بإزالة 
تلك املباىن واملنشآت، ويعلن به املستثمر أو من ميثله خالل أسبوع 
وجيوز  الوصول،  بعلم  مسجل  خطاب  مبوجب  صدوره  تاريخ  من 

إلدارة املنطقة حال الضرورة تقصري امليعاد. 
ويلتزم املستثمر بتنفيذ قرار اإلزالة على نفقته اخلاصة خالل املوعد 
الذى حتدده إدارة املنطقة، ويكون جمللس إدارة املنطقة ىف حال امتناع 
املستثمر عن التنفيذ وقف نشاط املشروع أو إلغائه حسب جسامة 

اخلطورة من بقاء هذه املباىن واملنشآت على حاهلا دون إزالة.
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تلتزم املشروعات جبرد موجوداهتا سنويا حبضور مندوىب املنطقة احلرة 
املختصة ومن ترى إدارة املنطقة االستعانة هبم من اجلهات املعنية، 
وجيوز إلدارة املنطقة القيام باجلرد كلما اقتضت الظروف ذلك سواء 
األصناف،  من  لصنف  جزئى  جرد  أو  مفاجئ  جرد كلى  بإجراء 
وىف حالة اكتشاف العجز أو الزيادة حيرر حمضر بذلك به الصنف 
املشروع  مندوب  عليه  ويوقع  اجلرد  وتاريخ  تفصيال  والوزن  والكمية 
ومندوب املنطقة ومندوب اجلهة الىت تكون قد استعانت هبا إدارة 

املنطقة. 
وعلى املشروع وضع السجالت والدفاتر حتت تصرف إدارة املنطقة 
إخطار  املنطقة  إدارة  وعلى  واملطابقة  الفحص  عمليات  إلجراء 
املقررة  والغرامات  اجلمركية  والرسوم  الضرائب  لتحصيل  اجلمارك 

بقانون اجلمارك وذلك ىف حالة العجز أو الزيادة غري املربرة.

جيوز للهيئة ىف حالة خمالفة املشروع ألحكام قانون االستثمار أو هذه 
الرتخيص  أو شروط  احلرة  باملنطقة  العمل  نظام  أو الئحة  الالئحة 
أو  حمددة  ملدة  املشروع  نشاط  وقف  تصدرها،  الىت  القرارات  أو 
إلغاء الرتخيص الصادر للمشروع حبسب جسامة املخالفة وظروف 
ارتكاهبا ومدى األضرار الىت تصيب االقتصاد القومي، وذلك إذا مل 

يقم املشروع بإزالة املخالفة خالل املدة الىت حتددها اهليئة.
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يلتزم املستثمر ىف حالة إلغاء املوافقة الصادرة للمشروع باختاذ إجراءات 
الىت  للقواعد  له، وذلك وفقًا  املادى  الوجود  النشاط وإهناء  تصفية 

حتددها الئحة نظام العمل باملنطقة احلرة.

يلتزم املرخص له عند إحلاق أى شخص للعمل لديه باملنطقة بتحرير 
عقد عمل من أربع نسخ، بيد كل طرف من الطرفني نسخة، وتودع 
نسخة لدى إدارة املنطقة احلرة وأخرى لدى مكتب العمل باملنطقة 
هاتني  من  نسخة  بكل  أرفقت  أجنبية  بلغة  حمررا  العقد  فإذا كان 

النسختني ترمجة باللغة العربية. 
حتقيق  من  وصورة  اجلنائية  احلالة  بصحيفة  االحتفاظ  عليه  وجيب 
الشخصية )بطاقة رقم قومى أو جواز سفر( والتقدم إىل إدارة املنطقة 

الستصدار تصريح للعامل بدخول املنطقة. 
كما يلتزم املرخص له بالتأمني االجتماعى على العاملني لديه وخيطر 
مكتب التأمني االجتماعى املختص بطلب التحاق مؤمن عليه مرفقا 
به صورة من عقد العمل، على أن يتم موافاة اهليئة القومية للتأمني 
االجتماعى ببيان سنوى يتضمن أمساء العاملني باملشروعات باملنطقة 

احلرة وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وانتهاء خدمتهم.
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أحكام  احلرة  باملناطق  هلا  املرخص  باملنشآت  العاملني  على  تسرى 
قانون العمل ىف شأن اخلدمات االجتماعية والطبية الالزمة حلمايتهم 
هبذه  اخلاصة  النظم  تقره  مبا  اإلخالل  دون  وذلك  العمل،  أثناء 
املنشآت من مزايا أفضل، وحتدد الئحة نظام العمل باملناطق احلرة 
اللوائح املنظمة لشئون العاملني بتلك املشروعات على أن تتضمن 

على األخص اآليت: 
عن  يقل  ال  مبا  املصرية  باجلنسية  املتمتعني  العاملني  نسبة   . أ   

)80%( )مثانون ىف املائة( من العاملني ىف املشروع. 
ب. حتديد احلد األدىن لألجور مبا ال يقل عن مستوى احلد األدىن 

لألجور املطبقة خارج املنطقة احلرة داخل مصر. 
تزيد  أال  بشرط  األسبوعية  والراحة  اليومية  العمل  ساعات  جـ. 

ساعات العمل على )48( ساعة ىف األسبوع. 
 د. ساعات العمل اإلضافية واألجور املستحقة عنها. 

 هـ. اخلدمات االجتماعية والطبية الىت تؤديها املشروعات للعاملني 
هبا واالحتياطيات الالزمة حلمايتهم أثناء العمل.

تتوىل اهليئة وضع نظما لألمن والرقابة لتحقيق أمن وسالمة األفراد 
واملشروعات واملنشآت والسلع والبضائع داخل املناطق احلرة العامة 
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حفاظا عليها وملنع اجلرائم مع تدبري األجهزة اخلاصة بإطفاء احلرائق 
وصيانتها.

تصدر اهليئة أو رئيس املنطقة احلرة العامة املختصة، حبسب األحوال، 
التصاريح اخلاصة بدخول املناطق احلرة لكل من: 

املقدمة  الطلبات  قبول  عند  ممثليهم  أو  األعمال  أصحاب   -1
مزاولة  برتخيص  احملددة  للمدة  مماثلة  ملدة  وتصدر  منهم 

النشاط. 
مزاولة  ىف  هلا  املرخص  واملنشآت  املشروعات  ىف  العاملني   -2
النشاط باملنطقة بناء على الطلبات الىت تقدم من أصحاب 

األعمال، وتصدر ملدة سنة قابلة للتجديد. 
العاملني باهليئة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخول املنطقة   -3

احلرة. 
غري  مؤقتة  بصفة  دخوهلم  األمر  يقتضى  الذين  األشخاص   -4
للقواعد الىت يصدر هبا قرار  املنطقة احلرة وفقًا  منتظمة إىل 

من اهليئة.

تلغى تصاريح الدخول أو اإلقامة ىف أى من احلاالت اآلتية: 
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احلكم على املصرح له ىف جناية أو جرمية هتريب أو سرقة أو   -1
الشروع ىف أى منها. 

انتهاء خدمة أو عمل املصرح له لدى املشروع أو املنشأة الىت   -2
يعمل هبا. 

انتهاء أو إيقاف النشاط الذى يزاوله املصرح له ىف املنطقة   -3
احلرة.

جيوز إلغاء التصريح ىف أى من احلالتني اآلتيتني: 
تعدى املصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى   -1
العاملني  مهام  عرقلة  أو  هلم  مقاومته  أو  القضائى  الضبط 

باهليئة. 
2- خمالفة املصرح له ألحكام القانون أو هذه الالئحة أو ألى 

من اللوائح أو القرارات أو التعليمات الىت تصدرها اهليئة.

جيب على من يرغب ىف مزاولة مهنة أو حرفة ىف املنطقة احلرة العامة 
املنطقة  إدارة  رئيس جملس  إىل  طلبا  يقدم  أن  دائمة  بصفة  حلسابه 

للتصريح له بذلك. 
عن كل  جنيه  آالف  مقداره مخسة  رسم  مقابل  التصريح  ويصدر 

سنة. 
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أن  الرتخيص  التالية لصدور  يوما  الستني  له خالل  املرخص  ويلتزم 
يقدم إىل اهليئة رقم السجل التجارى أو ترخيص مزاولة املهنة حسب 
املنطقة،  بالنشاط اجلديد ىف  األحوال، وصورة من بطاقته الضريبية 

ويسقط الرتخيص إذا مل يقدم ما ذكر ىف امليعاد احملدد.

للرئيس التنفيذى للهيئة الرتخيص بتحويل املشروعات القائمة بنظام 
املناطق احلرة العامة للعمل بنظام االستثمار الداخلى وفقًا للشروط 
واإلجراءات الىت يضعها جملس إدارة اهليئة وعلى األخص ما يأيت: 

أن يكون املشروع قد زاول النشاط بنظام املناطق احلرة ملدة   -1
سنة على األقل. 

أن يتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج احلدود اجلغرافية   -2
للمنطقة احلرة، وذلك بالنسبة للمشروعات املقامة باملناطق 

احلرة العامة. 
سداد كافة مستحقات اهليئة وغريها من اجلهات احلكومية   -3

عن مزاولة النشاط بنظام املناطق احلرة. 
أما املشروعات العاملة ىف املناطق احلرة اخلاصة فيتم حتويلها للعمل 
بنظام االستثمار الداخلى وفقًا للشرطني )1، 3( فضال عن الشروط 
اهليئة ىف هذا الشأن  واإلجراءات األخرى الىت يضعها جملس إدارة 

ويصدر هبا قرار من جملس الوزراء بناء على عرض الوزير املختص.
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الجهات القائمة على شئون االستثمار

جيتمع جملس إدارة اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة مرة كل شهر 
على األقل، بدعوة من رئيسه، وال يكون انعقاده صحيحا إال حبضور 
أو كليا  اجمللس جزئيا  ينعقد  أن  األقل، وجيوز  األعضاء على  ثلثى 
 Conference( عن طريق إحدى الوسائل التكنولوجية احلديثة
احلالة  هذه  Call / Video Conference Call(، وىف 
يتعني على العضو إرسال رأيه فيما مت اختاذه من قرارات من خالل 
وسيلة  أية  أو  اإللكرتوين،  التوقيع  تقنية  مبراعاة  اإللكرتوين،  الربيد 
أخرى، ىف مدة ال جتاوز 48 ساعة من تاريخ االنعقاد، وىف حالة 
عدم قيام العضو بإرسال رأيه خالل املدة املبينة اعترب ذلك موافقة 

منه على ما ورد مبحضر االجتماع. 
إليها  يعهد  أكثر  أو  جلنة  أعضائه  بني  من  يشكل  أن  وللمجلس 

مبهمة معينة. 
ولرئيس اجمللس أن يدعو حلضور جلساته من يراه من اخلرباء كلما 
دعت احلاجة لذلك، دون أن يكون هلم صوت معدود ىف التصويت 

على قرارات اجمللس. 
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وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين، وىف حالة 
التساوى يرجح اجلانب الذى منه الرئيس، ويتوىل الرئيس التنفيذى 

للهيئة تنفيذ قرارات اجمللس.

يكون جمللس إدارة اهليئة أمانة فنية، تشكل من رئيس وعدد كاف من 
العاملني باهليئة، يصدر باختيارهم وحتديد معاملتهم املالية قرار من 

رئيس جملس اإلدارة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة. 
األعمال  جدول  وإعداد  املوضوعات  حتضري  الفنية  األمانة  وتتوىل 
العتماده من رئيس اجمللس وإبالغ الدعوات إىل األعضاء واملدعوين 
هبا  تدون  منتظمة  سجالت  بإمساك  تقوم  األحوال، كما  حبسب 

حماضر وقرارات جملس اإلدارة تكون معدة هلذا الغرض.

يعرض رئيس جملس إدارة اهليئة جدول أعمال االجتماع للمناقشة 
واختاذ القرارات الىت يراها اجمللس. 

ولرئيس جملس اإلدارة عرض ما يراه على اجمللس فيما يستجد من 
أعمال. 

ودون اإلخالل بعلنية قرارات اجمللس تكون مناقشات أعضائه سرية، 
بإذن خاص من رئيس اجمللس أو من  وال جيوز اإلفصاح عنها إال 
جهات التحقيق واحملاكمة، وتثبت األمانة الفنية ملخصا وافيا هلذه 



137 

املناقشات وحجم التصويت والقرار الصادر ىف هذا الشأن ىف حمضر 
اجتماع يعتمد من الوزير املختص. 

وىف حالة الضرورة جيوز لألمانة الفنية بعد موافقة رئيس اجمللس إرسال 
املربرات  متضمنة  بشأنه  قرار  استصدار  املطلوب  باملوضوع  مذكرة 
الوسائل  إحدى  باستخدام  اجمللس  أعضاء  مجيع  إىل  واألسانيد 

اآلتية: 
)التسليم باليد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني(

أى  باستخدام  الشأن  هذا  ىف  رأيهم  بإبداء  اجمللس  أعضاء  ويقوم 
من الوسائل املشار إليها، ويصدر قرار اجمللس ىف هذه احلالة مبوافقة 
مجيع أعضائه، على أن يتم إحاطة اجمللس مبا مت ىف هذا الشأن بأول 

اجتماع الحق للمجلس.

للرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه إنذار الشركات أو املنشآت 
ىف حالة خمالفتها ألحكام قانون االستثمار إلزالة أسباب املخالفة ىف 
مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطارها باإلنذار. 
وىف حالة عدم التزام الشركة أو املنشأة بإزالة املخالفة ىف املدة احملددة 
باإلنذار يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة جملس إدارة اهليئة 
يتضمن  أن  يوما، وجيب  تسعني  ملدة ال جتاوز  نشاطها  يوقف  أن 
ما  إذا  وله  إجراءات،  من  اختاذه  مت  ما  إىل  اإلشارة  اإليقاف  قرار 
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ارتكاب  أو  املخالفة  ارتكاب ذات  املنشأة ىف  أو  الشركة  استمرت 
خمالفات أخرى خالل سنة من تاريخ إنذارها باملخالفة األوىل اختاذ 
أى من اإلجراءات التالية وفقًا جلسامة املخالفات وتكرارها وذلك 

بعد موافقة جملس اإلدارة: 
 أ.  إيقاف التمتع باحلوافز واإلعفاءات املقررة. 

ب. تقصري مدة التمتع باحلوافز واإلعفاءات املقررة. 
ج. إهناء التمتع باحلوافز واإلعفاءات املقررة مع ما يرتتب على 
ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والرتاخيص الصادرة للشركة 

أو املنشأة. 
د. إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. 

وبالنسبة للمخالفات الىت هتدد الصحة العامة أو أمن املواطنني أو 
األمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة، بعد إخطار جملس إدارة 
فإذا استمرت  النشاط ملدة تسعني يوما  بإيقاف  اهليئة إصدار قرار 
أخرى  خمالفة  ارتكبت  أو  املخالفة  ارتكاب  ىف  املنشأة  أو  الشركة 

خالل سنة من املخالفة األوىل كان له إلغاء الرتخيص.

جيوز للهيئة أن تعهد بتنفيذ خطتها ىف جمال الرتويج لفرص االستثمار 
جمال  ىف  املتخصصة  الشركات  إلحدى  وخارجيا  داخليا  املتاحة 
الرتويج للقيام هبذه املهمة، على أن تتخذ الشركات الىت ترغب ىف 
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مزاولة هذا النشاط شكل شركة مسامهة، وأن يقتصر نشاط الشركة 
على التسويق والرتويج لتنمية املناطق وجذب املستثمرين. 

ويعد باهليئة سجل لقيد الشركات املتخصصة ىف هذا اجملال ممن تتوفر 
والىت  معها  للتعاقد  الالزمة  والفنية  املالية  والشروط  الضوابط  فيهم 

يصدر بتحديدها قرار من جملس إدارة اهليئة.

التالية  املالية  السنة  من  اعتبارا  سنوى  بيان  بتقدمي  الشركات  تلتزم 
لتاريخ بدء اإلنتاج/ النشاط يتضمن املعلومات اآلتية: 

حجم استثمارات الشركة.  � 
القوائم املالية.  � 

عدد العاملني ووظائفهم وجنسياهتم وجمموع أجورهم.  � 
رأس املال حبسب قيمته ىف آخر ميزانية، والتكلفة االستثمارية.  � 

مقر الشركة الرئيسى وموقع مزاولة النشاط.  � 
طبيعة احلوافز الىت حصلت عليها الشركة.  � 

أمساء الشركاء أو املسامهني أو مالكى الشركة.  � 
رقم السجل التجارى والضرييب.  � 

بيان بالنظام الذى اتبعته الشركة ىف جمال التنمية اجملتمعية خارج  � 
املشروع االستثماري. 

الغرض املعتمد والغرض املتمتع باحلافز.  � 
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املادة )74( من  العامة واخلاصة يف تطبيق حكم  باجلهات  يقصد 
قانون االستثمار املشار إليه مما يايت:

واحملافظات وغريها من  العامة  واهليئات  الوزارات  العامة:  الجهات 
واملنشآت  الشركات  مبنح  ختتص  اليت  العامة  االعتبارية  األشخاص 
الرتاخيص الالزمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتوىل سلطة اإلشراف 
والرقابة عليها طبًقا لقوانني أو قرارات خاصة أو عقوًدا واتفاقيات 
دولية ومن بينها وزارة البرتول والثروة املعدنية، وزارة الكهرباء والطاقة 
املتجدده، البنك املركزي املصري، اهليئة العامة للرقابة املالية، البورصة 
املصرية، اهليئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات املناطق االقتصادية 
ذات الطبيعة اخلاصة. وتعترب شركه مصر للمقاصة واإليداع والقيد 

املركزى ىف حكم اجلهات العامة.
يتم تأسيسها  اليت  أو  الجهات الخاصة: مجيع الشركات املؤسسة 
يف مجهورية مصر العربية أًيا كان النظام القانوين اخلاضعة له، وكذا 
املشروعات االستثمارية اخلاضعة لقانون االستثمار املشار إليه واليت 

تتضمن مسامهة أجنبية أًيا كان حجمها. 

2  املادة مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2731 لسنة 2019 



141 

املصريف  واجلهاز  املركزي  البنك  قانون  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
 126( باملاده  إليها  املشار  واخلاصة  العامة  اجلهات  تلتزم  والنقد، 
واملناطق  لالستثمار  العامة  اهليئة  مبوافاة  الالئحة  هذه  من  مكررًا( 
االستثمار  وصول  حلساب  املطلوبة  والبيانات  باملعلومات  احلرة 
اليت  واالستبيانات  النماذج  على  املباشر  وغري  املباشر  األجنيب 
يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء، من خالل املنظومة 
اإللكرتونية اليت تفعل بواسطة اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة 
وذلك  أخرى،  وسيلة  بأي  أو  األجنيب  االستثمار  وصول  حلساب 

خالل اآلجال اآلتية:
أواًل بالنسبة للجهات العامة: تقدم تقارير دورية ربع سنوية تتضمن 
بياًنا باملعلومات والبيانات املتاحة لديها اخلاصة بالشركات اليت تضم 
استثمارًا أجنبًيا سواء اختذ ذلك صورة التأسيس أو التعديل يف رأس 
املال أو الغرض أو يف هيكل املسامهني بالشركة أو جملس إدارهتا، 
وذلك خالل ثالثني يوًما على األكثر من هناية أشهر مارس، يونيو، 

سبتمرب، ديسمرب من كل عام.
والبيانات  باملعلومات  بياًنا  تتضمن  سنوية  ربع  دورية  تقارير  تقدم 
اخلاصة باالتفاقيات الدولية والعقود اليت يتم إبرامها مع مستثمرين 
أجانب وذلك خالل مخسة وأربعني يوًما على األكثر من هناية أشهر 

مارس، يونيو، سبتمرب، ديسمرب من كل عام.
3  املادة مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2731 لسنة 2019 
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يوًما  ثالثني  تقارير خالل  تقدم  الخاصة:  للجهات  بالنسبة  ثانًيا 
على األكثر من تاريخ التأسيس وكذا كل تعديل يف رأس املال أو 

تغيري يف الغرض أو هيكل املسامهني أو يف جملس اإلدارة.
تقدم تقارير دورية ربع سنوية خالل مخسة وأربعني يوًما على األكثر 
من انتهاء ربع السنة يف هناية أشهر مارس، يونيو، سبتمرب، ديسمرب 

من كل عام.
انتهاء  على  التالية  أشهر  األربعة  خالل  سنوية  دورية  تقارير  تقدم 

السنه املالية.
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إجراءات الرقابة الالحقة والتفتيش والحوكمة

الالئحة،  وهذه  االستثمار  قانون  أحكام  تنفيذ  متابعة  اهليئة  تتوىل 
املسامهني  اختصاصها حبث أى شكوى من  ويكون هلا ىف حدود 
أو الشركاء أو من غريهم من أصحاب املصلحة فيما يتعلق بتنفيذ 
أحكام قانون االستثمار وقانون شركات املسامهة وشركات التوصية 

باألسهم والشركات ذات املسئولية احملدودة. 
من  هلا  يتكشف  ما  بشأن  إجراءات  من  تراه  ما  اختاذ  هلا  ويكون 

خمالفات وفقًا للقواعد واإلجراءات املقررة هلا قانونا. 
بتيسري  املتعلقة  القرارات  إصدار  للهيئة  التنفيذى  الرئيس  ويتوىل 
الدفاتر  عن  واالستعاضة  املستثمرين  على  اإلجراءات  وتبسيط 
واملستندات بوسائل إلكرتونية تتماشى مع التطور التكنولوجى ومبا 
حيقق سرعة تقدمي اخلدمات هلم ىف كل ما ختتص به من إجراءات، 

وعلى وجه اخلصوص: 
الىت يكون من شأهنا تيسري كافة  1- وضع الضوابط والشروط 
اإلجراءات املتعلقة باجلمعيات العامة وجمالس إدارة الشركات 
أداء  بزمن  يتعلق  فيما  وذلك  حماضرها،  على  والتصديق 
أداء  وطريقة  وغريها،  ألدائها  املطلوبة  واملستندات  اخلدمة 

اخلدمة إلكرتونيا فور تفعيلها باهليئة. 
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رأس  ختفيض  أو  زيادة  إجراءات  وتبسيط  وتوحيد  تطوير   -2
إذا كانت  التحقق مما  املايل، وإجراءات  التقييم  املال ونظم 
القيم احملددة هلا قد قدرت تقديرا صحيحا، دون اإلخالل 

باالختصاص املقرر قانونًا للهيئة العامة للرقابة املالية. 
3- وضع الضوابط الىت تكفل فصل تنظيم إجراءات االستثمار 

عن الرقابة الالحقة على الشركات. 
ويتوىل جملس إدارة اهليئة وضع الضوابط والشروط املتعلقة بإجراءات 
القانونية  أشكاهلا  بكافة  الشركات  على  الالحقة  والرقابة  التفتيش 
القوانني  ىف  عليها  منصوص  إجراءات  بأية  التقيد  دون  وذلك 

األخرى.

احلوكمة،  وقواعد  مبادئ  تطبيق  تكفل  الىت  القواعد  اهليئة  تضع 
للشركات  القانون  يضمنها  الىت  واحلقوق  والضمانات  وااللتزامات 

فضال عن الدور الرقاىب للهيئة. 
ويصدر بالقواعد والضوابط والنظم الىت تكفل تطبيق هذه املبادئ 

قرار من جملس إدارة اهليئة.
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التظلمات

الصادرة  اإلدارية  القرارات  التظلمات من  لنظر  أكثر  أو  تنشأ جلنة 
وفقًا ألحكام قانون االستثمار وهذه الالئحة، من اهليئة أو اجلهات 

اإلدارية املختصة مبنح املوافقات والتصاريح والرتاخيص. 
وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى اجلهات القضائية حتدده 
اجملالس اخلاصة بتلك اجلهات وعضوية ممثل عن اهليئة وأحد ذوى 

اخلربة. 
املختلفة يعني  لقيد اخلرباء ىف اجملاالت  باهليئة سجل  يعد  على أن 
من بينهم عضو من ذوى اخلربة بلجنة التظلمات ويراعى أن يكون 
متخصصا ىف اجملال حمل التظلم، ويصدر بتحديد الضوابط والشروط 
ويصدر  اهليئة،  إدارة  جملس  من  قرار  اخلرباء  هؤالء  لقيد  الالزمة 

بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير املختص.

يكون التظلم أمام اللجنة خالل مخسة عشر يوما من تاريخ اإلخطار 
أو العلم بالقرار املتظلم منه. 

وتعقد اللجنة جلساهتا مبقر اهليئة كل مخسة عشر يوما على األقل 
وىف حالة اعتذار عضو ذوى اخلربة يصدر قرار من الرئيس التنفيذى 

للهيئة بتعيني خبري آخر ممن يليه بالسجل املعد لذلك. 
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وللجنة االتصال بذوى الشأن واجلهات اإلدارية املعنية، وطلب تقدمي 
للبت ىف  تراها الزمة  الىت  اإليضاحات واالستفسارات واملستندات 
باهليئة  املختلفة  والتخصصات  باخلربات  تستعني  أن  وهلا  التظلم، 

وغريها من اجلهات اإلدارية. 
انتهاء مساع  تاريخ  التظلم خالل ثالثني يوما من  اللجنة ىف  وتبت 
األسباب  اللجنة  قرار  ويتضمن  نظرهم،  وجهات  وتقدمي  األطراف 
الىت استندت عليها ىف إصداره، ويكون قرارها هنائيا وملزما للهيئة 
بإخطار  للجنة  الفنية  األمانة  وتلتزم  املختصة،  اإلدارية  وللجهات 
ذوى الشأن بقرار اللجنة مبوجب خطاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول، ويعترب مضى املدة املشار إليها دون البت ىف التظلم مبثابة 

رفض له.

تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير املختص من 
عدد كاف من العاملني املختصني واملتفرغني ألعماهلا، وجيوز الندب 

لألمانة الفنية. 
لذلك،  املعد  النموذج  على  التظلمات  تلقى  الفنية  األمانة  وتتوىل 
ومنح  ورودها،  تاريخ  ىف  الغرض  هلذا  املخصص  بالسجل  وقيدها 
املتظلم إيصاال بذلك مثبتا به رقم القيد وتارخيه، كما يكون هلا على 

األخص ما يلي: 



وروده  فور  اللجنة  رئيس  على  التظلم وعرضه  ملف  إعداد   -1
لتحديد جلسة لنظره. 

2- إخطار املتظلم جبلسة نظر التظلم بأى من طرق اإلخطار 
موعد  قبل  الالئحة  هذه  من   )7( باملادة  عليها  املنصوص 
اجللسة بوقت كاف للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من ميثله 

قانوًنا. 
3- القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وحترير حماضر جلساهتا. 

4- القيام بكافة األعمال اإلدارية املتعلقة بعمل اللجنة وإعداد 
والقرارات  عليها  املعروضة  التظلمات  بكافة  بيانات  قاعدة 

الصادرة فيها. 
5- إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت 

ىف التظلم واألسباب الىت بىن عليها. 
6- أى مهام أخرى تكلفها هبا اللجنة.

جيب أن يكون التظلم مشتمال على األخص على البيانات اآلتية: 
1- اسم املتظلم وصفته وعنوانه. 

اإلخطار  وتاريخ  صدوره  وتاريخ  منه  املتظلم  للقرار  حتديد   -2
أو العلم به. 



الىت  األسباب  هبا  موضحا  التظلم،  ملوضوع  شارحة  مذكرة   -3
بىن عليه. 

4- املستندات املؤيدة للتظلم. 
الذى  اللجنة  خدمات  مقابل  سداد  على  الدال  اإليصال   -5

حيدده جملس إدارة اهليئة.

تلتزم اهليئة بتوفري جدول إلكرتوىن لقيد التظلمات، على أن يشتمل 
هذا اجلدول على بيان بتاريخ التظلم وموضوعه والقرار املتظلم منه 
ويتم  وتأجيالهتا،  التظلم  نظر  وتاريخ جلسة  املتظلم وصفته  واسم 

ربط هذا اجلدول باملوقع الرمسى للهيئة على شبكة املعلومات.
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