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 .االستثمار قانون إصدار بشأن ٢٠١٧ لسنة ٧٢ قانون

 .٢٠١٧\٥\٣١ بتاریخ) ج( مكرر ٢١ العدد الرسمیة ، الجریدة٢٠١٧ لسنة ٧٢ قانون رقم المصدر :

 لىإ باإلضافة ، ویةالتنم األنشطة في المشاركة للمشروعات والمساعدة الحوافز توفیر على القانون یركز
 القانون یتضمنها التي الرئیسیة التطورات على األمثلة من. التحتیة والبنیة الحجم" والمتوسطة الصغیرة المشروعات"

 وٕادخال ، نةمعی بأنشطة القیام أو ، الجغرافیة المناطق بعض في العاملة للمشروعات الضریبیة الحوافز: یلي ما
 نشاءإ ایضاً  وتشمل. مصر في االستثمار اجراءات واالسراع من لتسهیل الجدیدة والخدمات المكاتب من دیدالع

 .للمستثمرین والوساطة للتحكیم جدید مركز

 ومبادئه االستثمار أهداف: الثاني الفصل

 :نلخصها فیما یلى، و یمكن ان مصر في االستثمار تحكم التي والمبادئ ، القانون أهداف على ٢تنص المادة 

 تمكینل والمتوسطة والصغیرة الصغر متناهیة والمشروعات األعمال وزیادة الناشئة للشركات الدولة دعم •

 .المستثمرین وصغار الشباب

 .المستهلك وحمایة االحتكاریة الممارسات ومنع المنافسة حریة •

 .العامة والصحة البیئة وحمایة االجتماعي البعد ذات النواحي جمیع مراعاة •

 وحوافزه االستثمار ضمانات: الثاني الباب

 األستثمار ضمانات: األول الفصل

 عویضت وبمقابل العامة، للمنفعة إال .االستثماریة المشروعات تأمیم یجوز ال تنص صراحة علي انه ٤المادة 
 لى ع إال بناءً  ستثماریةاال لمشروعاتا أموال مصادرة أو تجمید المادة تحظر كما ، تأخیر دون مقدما یدفع عادل
 .نهائي حكم أو قضائي أمر

 عدد إجمالي من) %١٠( نسبة حدود في أجانب عاملین استخدام في الحق االستثماري مشروعللتمنح  ٨المادة 
 بالمشروع، العاملین عدد إجمالي من) %٢٠( على یزید ال ما إلى النسبة هذه زیادة وتجوز بالمشروع، العاملین

 .الالزمة المؤهالت تملك وطنیة عمالة استخدام إمكانیة عدم حالة في وذلك

 االستثمار حوافز: الثاني الفصل

 الحوافز العامة -١

 اریفمص من والعدید وثیقالت رسوممن  و الدمغة ضریبة من یةاالستثمار  المشروعات تعفي ١٠ المادة
 ة بفئةجمركی ضریبة أیًضا طبقتو  .تاریخ قیدها في السجل التجاري  من سنوات ٥ لمدة األخرى التسجیل
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 یةضرور  تعتبر التي والمعدات اآلالت جمیع علىمن القیمة ، و ذلك ) اثنان بالمائة ٪٢مقدارها( ةموحد
 .المشروع إلنشاء

 الخاصة الحوافز -٢

 كما یجب  ، رباحصافى األ من منح المشروعات االستثماریة حافزاً استثماریاً خصماً  تنص على ١١ المادة
 يالت المشروعات على فقط نطبقتو  ، مزاولة النشاط بدءتاریخ من  سنوات ٧ مدة الخصم علىتزید  الأ

 ویمكن تقسیمها الى فئتین:. القانون هذا إصدار تاریخ من سنوات ٣ خالل تأسست
 لمنشأةا االستثماریة المشروعات قبل منخصماً من التكالیف االستثماریة   ٪٥٠ بنسبة المطالبة یمكن  )١

 المناطق من عالقطا اهذ تكونی). لهذا القانون التنفیذیة الالئحةعلى النحو الذي تبینه ( (أ) القطاع في

 .للتنمیة احتیاًجا األكثر الجغرافیة

 لتعم والتي ، )أ( القطاع خارج للمشروعاتمن التكالیف االستثماریة خصمًا   ٪٣٠ نسبة منح یتم  )٢

 :ذلك في بما القطاعات بعض في

 .و الصغیرة المتوسطة المشروعات •

 .والمتجددة الجدیدة الطاقةالمشروعات التي تعتمد على  •

 .ةیالسیاحالمشروعات  •

 .المشروعات التي یصدر إنتاجها إلى خارج اإلقلیم •

 .ةالزراعی الصناعات الغذائیة و الحاصالت •
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 الحوافز االضافیة -٣

 :على النحو اآلتي  للمشروعات منح حوافز إضافیة تنص على ١٣المادة 
 . المالیة روزی مع باالتفاق وارداته أو االستثماري المشروع لصادرات خاصة جمركیة منافذ بإنشاء السماح •

 جزء أو تثمارياالس للمشروع المخصص العقار إلى المرافق لتوصیل المستثمر یتكلفه ما قیمة الدولة تحمل •

 . المشروع تشغیل بعد وذلك منها،

 . للعاملین الفني التدریب تكلفة من لجزء الدولة تحمل •

 یختار  من عامین خالل اإلنتاج بدء حالة في الصناعیة للمشروعات المخصصة األرض قیمة نصف رد •

 . األرض تسلیم

 .الشأن ذاه في قانونا المقررة للضوابط وفقا اإلستراتیجیة األنشطة لبعض بالمجان أراض تخصیص •

 .من هذا القانون ١٢ و ١١ المادتین في ذكورةالم الحوافز إلى باإلضافة الحوافز هذه تنطبق

 للمستثمر المجتمعیة المسئولیة: الثالث الفصل

 التنمیة دافأه لتحقیق نسبة من أرباحهم السنویة تخصیص على المستثمرین لتشجیع حوافز ١٥ المادةتعرض 
 :تها أمثل و من .والمستدامة الشاملة

 . وتحسینها البیئة لحمایة الالزمة التدابیر اتخاذ )١

 نمیةالت مجاالت إحدى في أو الثقافیة أو االجتماعیة أو الصحیة الرعایة مجاالت في برامج أو خدمات تقدیم )٢
 . األخرى

 باالتفاق تحسینهو  اإلنتاج تطویر تستهدف التي التوعیة وحمالت والدراسات البحوث تمویل أو الفني التعلیم دعم )٣
 . العلمي البحث مؤسسات أو الجامعات إحدى مع

 .العلمي والبحث التدریب )٤

 .مشروعاتلتلك ال الصافیة السنویة أرباحها من ٪١٠ نسبة یجاوز ال ما تخصیص االستثماریة للمشروعات یسمح
 .االستثماري لمشروعل السنویة بالضریبة یتعلق فیما للضریبة الخاضعة األرباح صافي من واجب الخصم المبلغ وهذا
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 االستثمار نظم: الثالث الباب

 االستثماریة الخریطة الفصل الثانى:

 تیجیةإسترا مشروعات إلقامة تؤسس التي الشركات منح الوزراء مجلس من بقرار یجوزعلى انه  ٢٠المادة تنص 
 قطاع وأ العام القطاع أو والدولة الخاص القطاع بین المشاركة مشروعات أو التنمیة تحقیق في تسهم قومیة أو

 أو والمواصالت الطرق أو والمتجددة الجدیدة الطاقة أو التحتیة والبنیة العامة المرافق أنشطة في العام األعمال
 لعقاراتا وتخصیص البناء، تراخیص ذلك في بما وٕادارته وتشغیله المشروع إقامة على واحدة موافقة الموانئ،
 . آخر إجراء أي اتخاذ إلى حاجة دون بذاتها نافذة الموافقة هذه وتكون له، الالزمة

 .أكثر أو المشروع على القانون بهذا الواردة الحوافز أحد سریان الموافقة هذه تتضمن أن یجوز كما

 المستثمرین خدمة مركز: الفصل الثالث

 أنشطة المشروعات جمیع تركیز مهمتهالمستثمرین، و التي تكون  خدمات مركزعلى مفهوم   ٢١ المادة تنص
 الحرة مناطقلا لالستثمار و العامة الهیئة تدیره الذي ، المركز هذا یقدم. واحدة هیئة في ةالحكوم مع االستثماریة

 توخدما ، المال رأسزیادة و  ، الشركات تأسیس وخدمات ، التراخیص إصدار ذلك في بما الخدمات من العدید ،
 .التصفیة أعمال إلى باإلضافة ، التصاریحو  الموافقات

 االعتماد مكاتب

 على بالحصول الخاصة المستندات بفحص الهیئة من لها المرخص االعتماد مكاتب إلى یعهد أن ٢٢تجیز المادة 
 استیفائه مدى تحدیدل, فیه والتوسع وتشغیله االستثماري المشروع إلنشاء الالزمة والتراخیص والتصاریح الموافقات

 المنظمة نینوالقوا القانون هذا أحكام في علیها المنصوص اإلجراءات من وغیرها الالزمة والمالیة الفنیة االشتراطات
 .والتراخیص والتصاریح الموافقات لمنح

 الحرة المناطق في االستثمار نظام الفصل الرابع:

  على نظام المناطق الحرة العامة و الخاصة. ٣٣مادة تنص ال

 :اليالت النحو على الحرة المناطق داخل ستثماریةاالمن قبل المشروعات  سدادها الواجب الرسوم ٤١مادة تحدد ال

 العامة الحرة المناطق فيبالنسبة  للمشروعات المقامة 

 واحد همقدار  ولرسم التخزین لمشروعات بالنسبة) سیف( الدخول عند السلع قیمة من) %٢( بالمائة اثنان مقداره رسم -١

 والتجمیع. التصنیع لمشروعات بالنسبة) فوب( الخروج عند السلع قیمة من) %١( بالمائة
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 اطهانش یقتضي ال التي للمشروعات بالنسبة تحققها التي اإلیرادات إجمالي من) %١( بالمائة واحد مقداره رسم -٢

 .إدخال سلع أو إخراجها الرئیسي

 الخاصة الحرة المناطق في أما بالنسبة للمشروعات  المقامة 
 تصدیر ندع والتجمیع التصنیع لمشروعات بالنسبة تحققها التي اإلیرادات إجمالي من) %١( بالمائة واحد مقداره رسم -١

 البالد. خارج إلى السلع

 لواردةا المشروعات من ذلك بغیر یتعلق فیما وذلك تحققها؛ التي اإلیرادات إجمالي من) %٢( بالمائة اثنان مقداره رسم -٢

 .السابق بالبند

 لهیئةل للخدمات سنوي مقابل بأداء والخاصة العامة الحرة المناطق في المقامة المشروعات تلتزم األحوال جمیع وفي
 .جنیه ألف مائة أقصى بحد المال رأس من,%) ٠٠١) (األلف في واحدا( مقداره یجاوز ال
 

 االستثمار شئون على القائمة الجهات: الرابع الباب
 والمجلس الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهیئة( الحكومیة الجهات لجمیع مفصالً  وصفاً  ٨١ إلى ٦٨ من المواد تقدم

و  حیاتهاوصال جهات ال هذهتشكیل  على الضوء وادالم تسلط. االستثمار عملیة في المشاركة) لالستثمار األعلى
 .ومصادر تمویلها و مسئولیتها أهدافها

 
 األستثمار منازعات تسویة: الخامس الباب

 االستثمار عقود منازعات لتسویة الوزاریة اللجنة: الثاني الفصل
 بین أتنش نزاعات أو شكاوى أو طلبات أي تختص بالنظر فیما یقدم إلیها من وزاریة لجنة تنشئ ٨٥ مادةللوفقُا 

 .الحكومیة والجهات المستثمرین
 الوسائل الودیة لتسویة المنازعات و مركز التحكیم و الوساطة : الرابع الفصل

 بحیث ، )والوساطة للتحكیم المصري المركز( والوساطة للتحكیم جدیًدا مركًزا على انشاء ٩١ و ٩٠ الموادكما تنص 
 أو ، من الً بد المركز خدمات استخدام اختیار للمستثمرین یمكن. النزاع حل كیفیةل خیار المستثمرین لدى یكون

 بین واءس ، تنشأ نزاعات أي بحل یتعلق فیما الخدمات المركز یقدم. التقلیدیة النزاعات حل طرق إلى باإلضافة
 .الخاصة أو العامة الحكومیة و الجهات المستثمرین بین أو ، بینهم فیما المستثمرین
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 .٢٠١٧ لسنة ٧٦ المالیة رقم للرقابة العامة مجلس ادارة الهیئة قرار

 .٢٠١٧-٧-٢ بتاریخ ،١٤٨ العدد المصریة المصدر : الوقائع  
 .ةالمصری بالبورصة المالیة األوراق وشطب قید قواعد بشأن ٢٠١٤ لسنة ١١ رقم الهیئة إدارة مجلس قرار تعدیل بشأن

 الشركات التزام بشأن القید قواعد من) ٣٥( رقم المادة من األولى الفقرة بنص یستبدلنصت المادة االولى منه على انه 
 واإلیضاحات یةالسنو  المالیة وللقوائم اإلدارة مجلس لتقریر واف ملخص بنشر البورصة بجداول المالیة، أوراقها المقید

 في قروءم بخط جمیعها تكون أن وعلى ،)وجدت إن( علیها الهیئة ومالحظات الحسابات مراقبي وتقریر لها المتممة
 انعقاد موعد قبل ذلكو  العربیة باللغة األقل على إحداهما االنتشار واسعتي صباحیتین مصریتین یومیتین صحیفتین
 قبل وائمالق على للتصدیق العامة الجمعیة النعقاد الدعوة یجوز وال األقل على یوماً  وعشرین بواحد العامة الجمعیة
 الملزمة للشركات والمجمعة المستقلة المالیة القوائم النشر هذا یشمل أن على البورصة، وإلدارة للهیئة مستوفاة تسلیمها
 بیان بنشر كةالشر  تلتزم القوائم تلك على تعدیالت أي للشركة العامة الجمعیة أجرت فإذا مجمعة، مالیة قوائم بتقدیم
 ذات فيو  المالیة للقوائم العامة الجمعیة اعتماد تاریخ من أسبوع خالل المعدلة المالیة والقوائم التعدیالت بتلك

 الصحیفتین.
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 . ٢٠١٧ لسنة ٦٨ رقم المالیة للرقابة العامة مجلس ادارة الهیئة قرار
 .٢٠١٧\٧\٤ ، بتاریخ ١٥٠ العدد المصریة المصدر : الوقائع

 ٢٧ رقم الهیئة إدارة مجلس بقرار الصادر) ١( رقم للملحق وفقا المكون الخاص االحتیاطي استخدام ضوابط بشأن
 .٢٠١٧ لسنة

 اصالخ االحتیاطي استخدام التعاوني التأمین وجمعیات التجاري التأمین لشركات یجوز على ان ١نصت المادة 
 إدارة سمجل بقرار الصادر التأمین قطاع على المصریة المحاسبة معاییر تطبیق لدلیل) ١( رقم للملحق وفقاً  المكون
 : یةالتال االستخدام أوجه في المالیة للرقابة العامة الهیئة من مسبقة موافقة أخذ بعد ٢٠١٧ لسنة ٢٧ رقم الهیئة

 .٣/١١/٢٠١٦ في األجنبیة العمالت صرف أسعار تحریر تاریخ قبل للشركة المرحلة الخسائر إطفاء )١

 اللخ خسائر صافي الشركة تحقیق حال في أجنبیة عمالت أسعار فروق من الناتجة الخسائر تغطیة )٢

 . الفترة

 . تبدیها التي المبررات ضوء وفي) المال رأس زیادة عدا( الشركة تطلبها أخرى حاالت أي في )٣

 .المساهمین على أرباح توزیع في إلیه المشار الخاص االحتیاطي یستخدم ال األحوال جمیع في
 

 األولى ةالماد في إلیه المشار الخاص االحتیاطي استخدام التكافلي التأمین لشركات یجوز على ات ٢نصت المادة 
 : التالیة االستخدام أوجه في المالیة للرقابة العامة الهیئة من مسبقة موافقة أخذ بعد القرار هذا من
 لقرضا استیفاء في المشتركین تخص أجنبیة عمالت فروق من الخاص االحتیاطي من الممول الجزء استخدام  -١

  ٣/١١/٢٠١٦ في األجنبیة العمالت صرف أسعار تحریر تاریخ قبل - وجد إن - الحسن

 الخسائر إلطفاء المساهمین تخص أجنبیة عمالت فروق من الخاص االحتیاطي من الممول الجزء استخدام -٢

  ٣/١١/٢٠١٦ في الصرف سعر تحریر قرار قبل المرحلة

 . لفترةا خالل خسائر صافي الشركة تحقیق حال في أجنبیة عمالت أسعار فروق من الناتجة الخسائر تغطیة  -٣

 . تبدیها التي المبررات ضوء وفي) المال رأس زیادة عدا( الشركة تطلبها أخرى حاالت أي في  -٤

 .المساهمین على أرباح توزیع في إلیه المشار الخاص االحتیاطي یستخدم ال األحوال جمیع في

 

 

 


