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 لالستثمار األعلى المجلس إنشاء بشأن مصر العربیة جمهوریة رئیس قرار

 ، (ب)مكرر٤١ العدد الرسمیة الجریدة ،٢٠١٦ لسنة ٤٧٨ رقم مصر العربیة جمهوریة رئیس قرار: المصدر

 .٢٠١٦\١٠\١٦ بتاریخ

 بإنشاء ةمصر العربی جمهوریة رئیس قام ، البیروقراطیة على والقضاء المستثمرین لدعم الدولة جهود من كجزء
 .لالستثمار االعلى المجلس

 من كل ویةوعض الجمهوریة رئیس برئاسة لالستثمار األعلى المجلس ینشأ منه على أن االولى المادة تنصحیث 
  :السادة

  .الوزارء مجلس رئیس -

  .المركزي البنك محافظ -

  .الحربي واإلنتاج الدفاع وزیر -

  .المالیة وزیر -

  .االستثمار وزیر -

  .الداخلیة وزیر -

  .العدل وزیر -

  .والصناعة التجارة وزیر -

  .العامة المخابرات جهاز رئیس -

  .اإلداریة الرقابة هیئة رئیس -

  .الحرة والمناطق لالستثمار العامة للهیئة التنفیذي الرئیس -

  .المصریة الصناعات اتحاد رئیس -

  .المستثمرین جمعیات اتحاد رئیس -

  :ة كاألتيالثانی المادة نصل طبقا لالستثمار االعلى المجلس اختصاصاتو جاءت 

 .االستثمار جذب على الوطني االقتصاد قدرة وتعزیز ، االستثمار مناخ تنمیة -

 .بالدولة الخاصة االستثمار سیاسات متابعة -
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 في لمختلفةا الجغرافیة والمناطق المتخصصة القطاعات مستوى على االستثماریة الخریطة تحدیث متابعة -
 .للدولة االقتصادیة التنمیة خطة إطار

  .باالستثمار الخاصة الدولیة التقاریر في مصر تصنیف تطور متابعة -

 .الدولي التحكیم قضایا من الدولة وموقف االستثمار منازعات تسویة آلیات متابعة -

 .المستثمر اجهتو  التى العوائق كافة وازالة االستثمار لبیئة واإلداري التشریعي لإلصالح العام اإلطار وضع -

 .للدولة االقتصادیة التنمیة خطة إطار في المستدامة التنمیة تحقیق -

 .ذلك إلى الحاجة دعت وكلما األقل على شهرین كل مرة المجلس یجتمع

 الصادرة راراتالق بتنفیذ والمصالح الوزارات جمیع التزام على تنص القانون من الرابعة المادة أن إلى اإلشارة تجدر
 .لالستثمار االعلى المجلس من

  



 

٣ 
 

  المدنیة الخدمة قانون صدارإ بشأن ٢٠١٦ لسنة ٨١ رقم قانون

 ،(أ)مكرر٤٣ العدد الرسمیة الجریدة ،٢٠١٦ لسنة ٨١ رقم قانون: المصدر

 .٢٠١٦\١١\١ بتاریخ

 إدارات في موظف ملیون ٦ من أكثر عمل تنظیم و المدنیة الخدمة نظام إلصالح المصریة الدولة جهود من كجزء
 .٢٠١٦ نوفمبر في الجدید المدنیة الخدمة قانون صدر ، العامة والسلطات الدولة

 لمعنیةا البرلمانیة اللجنة إلى إعادته وتمت ، ینایر في القانون هذا مجلس النواب رفض قدتجدر اإلشارة الى و 
 .للجدل المثیرة مواده وتعدیل مراجعته أجل من العمل بقضایا

 نظاماً  ویعرض ،١٩٧٨ لسنة ٤٧ رقم بالقانون الصادر بالدولة المدنیین العاملین نظام قانون الجدید القانون یلغي
 إلجماليا األجر الوظیفي من ثابتة كنسبة العالوات على الوزراء رئیس موافقة وجوب على وینص لألجور جدیداً 
 من بدالً  ، الموظف ألداء وفًقا المكافآت منح على للجدل المثیر القانون ینص كما. الموظف لموقف وفقاً  سنویاً 

 الراتب یمثل بینما العمومیین الموظفین مرتب من ٪ ٨٠ تمثل العالوة كانت ، القانون صدور قبل. األقدمیة
 .٪٢٠ فقط االساسى

 .العالوات من الحرمان إلى یؤدي أن یمكن والذي ، األداء تقویم القانون أدخل كما
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