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 الصادر االستثمار لقانون التنفیذیة الالئحة إصدار بشأن ٢٠١٧ لسنة ٢٣١٠ رقم الوزراء مجلسرئیس  قرار
 .٢٠١٧ لسنة ٧٢ رقم بالقانون

 .٢٠١٧ \١٠\٢٨ ، بتاریخ)" أ( مكرر ٤٣ العدد الرسمیة الجریدة المصدر:

 أكتوبر ٢٥ في الوزراء مجلس أقرها التي ،") القانون(" االستثمار قانون من") الالئحة  (" التنفیذیة الالئحة تهدف
 .االستثمار منازعات واالسراع فى تسویة العمل إجراءات تسهیل إلى ، القانون جانب إلى ، ٢٠١٧

. الرقابة ، المستثمرین خدمات ، االستثمار بیئة ، والضمانات الحوافز میتنظ ، أقسام خمسة إلىالالئحة   تنقسم
 .الحرة و یةاالستثمار  المناطق طبیعة تناولت كما

 توافقأن یجب ) GAFI( الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهیئة أن على التنفیذیة الالئحة للمرة االولى نصت
 الهیئةو . "الواحدة النافذة نظامب"ما یعرف  هوو   األیام من محدد عدد غضون في الجدیدة والتراخیص صاریحالت على

و هذا . التراخیص إصدار حتى برمتها االجراءات عن المسؤولة الوحیدة التنظیمیة الهیئةهى  لالستثمار العامة
 تقدیم رینالمستثم على یتعین ، ذلك من بدالً . متعددة أطراف مع التعامل المستثمرین على یكون لن ، یعنى انه
 مع التنسیقو  األوراق بفحص تقوم بدورها والتي ، الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهیئة إلى مباشرة طلباتهم
 .المطلوبة التراخیص إصدار أجل من المعنیة الحكومیة الجهات

 : االحكام العامة الباب االول

 االستثمار قانون ألحكام الخاضعة والمجاالت األنشطة: األول الفصل

 قطاع : یلي كما التى أقرها القانون والضمانات الحوافز من تستفیدالتى  ةطو االنش مجاالتال الالئحة حددت
 الصحة؛ قطاع التعلیم ، قطاع ، ةالتجار  قطاع ، سمكيال و اجنيالد و يالحیوان نتاجاإل قطاع الزراعة و ، ةالصناع
 ، طاقةو ال الكهرباء قطاع،  ةالریاض قطاع ، و التشیید و البناء اإلسكان قطاع ، السیاحة قطاع ، النقل قطاع
 .المعلومات و تكنولوجیا االتصاالت، قطاع  المیاه قطاع،  و الثروات الطبیعیة البترول قطاع

 للمستثمر المجتمعیة المسئولیة: الثاني الفصل

 لمشروعاتلوتسمح . المجتمع  لتنمیة أرباحهمجزء من  تخصیص على المستثمرین لتشجیع حوافز الالئحة تقدم
اجب و  المبلغ وهذا. للمشروعات المجتمعیة الصافیة السنویة أرباحها من ٪١٠ ال یجاوز ما بتخصیص االستثماریة

 .الستثماريا المشروعب المتعلقة السنویة بالضریبة یتعلق فیما للضریبة الخاضعة األرباح صافي من الخصم

 الباب الثانى: الحوافز

 األجانب العاملین واستخدام المصریین غیر المستثمرین إقامة تنظیم: األول الفصل
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 العاملین عدد إجمالي من) %١٠( نسبة حدود في أجانب عاملین استخدامب االستثماري للمشروع  ٦المادة تسمح 
 حالة في وذلك بالمشروع، العاملین عدد إجمالي من) %٢٠( على یزید ال بما النسبة هذه زیادة ویجوز بالمشروع،

 .الالزمة المؤهالت تملك وطنیة عمالة استخدام إمكانیة عدم

 الضمانات: الثاني الفصل

 غیرها وأ الهیئة من الصادرة االستثماري المشروع بشئون المتعلقة القرارات تكون أن على ضرورة ٧المادة تنص 
 .صدورها فور بها الشأن ذوو ویخطر مسببة، الجهات من

 مارياالستث للمشروع الصادرة التراخیص إلغاء المختصة اإلداریة للجهات یجوز العلى انه  ٨المادة كما تنص 
 مصحوب مسجل خطاب بموجب المستثمر إنذار بعد إال للمشروع تخصیصها تم التي العقارات سحب أو وقفها أو

 إنذاره تاریخ نم یوما ستین تتجاوز ال مهلة وٕاعطائه نظره، وجهة وسماع إلیه، المنسوبة بالمخالفات الوصول بعلم
 إصدار بلق المختصة اإلداریة الجهات على وجب بإزالتها، المستثمر قیام دون المهلة هذه انقضت فإذا إلزالتها،

 المستثمر، لقب اتخذت التي القانونیة اإلجراءات كافة یتضمن كتاب بموجب الهیئة رأي أخذ الشأن هذا في قرارها
 .وروده تاریخ من أیام سبعة خالل رأیها إبداء الهیئة على ویتعین

 ینخدمات المستثمر مركز الباب الثالث: 

 الواحدة والموافقة المسبقة الموافقة: الرابع الفصل

 ألنشطةا إلقامة الالزمة التراخیص أو التصاریح أو الموافقات باستخراج تقوم أن للهیئة على ان ٤٠المادة تنص 
 موافاة لمعنیةا الجهات على ویتعین. للمستثمرین تخصیصها قبل لالستثمار المعدة األراضي على االستثماریة

 استخراج لهیئةا طلب تاریخ من یوما ستین تتجاوز ال مدة خالل التراخیص أو التصاریح أو الموافقات بتلك الهیئة
 .التراخیص أو التصاریح أو الموافقات هذه

 لالستثمار الالزمة العقارات تخصیص: الخامس الفصل

 وذلك،  ةعینی كحصة بالعقارات االستثماریة المشروعات في تشترك أن اإلداریة للجهات یجوز  ٤٨مادة ووفقُا لل
 ونقل والتشغیل ،  البناء (PPP)والخاص  العام القطاعین بین الشراكة نظام : من خالل إحدى الصور األتیة

 .(BOOT) الملكیة ونقل والتشغیل والتملك البناء،  (BOT) الملكیة

 

 والحرة والتكنولوجیة االستثماریة المناطق: الرابع الباب

 االستثماریة المناطق: األول الفصل
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 نم مشترك عرض على بناء الوزراء مجلس رئیس من بقرار االستثماریة المناطق على انشاء ٦٠المادة تنص 
 في لراغبةا الجهة من المقدم الطلب ضوء في الهیئة إدارة مجلس اقتراح على بناء المعني والوزیر المختص الوزیر
 .االستثماریة المنطقة إنشاء

 التكنولوجیة المناطق: الثاني الفصل

 الهیئة ةإدار  مجلس اقتراح على بناء الوزراء مجلس رئیس من بقرار التكنولوجیة المناطق تنشأ  ٧٠مادة ووفقًا لل
 .المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت بشئون المعني الوزیر من المقدم الطلب ضوء في

.و التنمیة والترویج واإلدارة اإلنشاء أعمال جمیعب ، یتولى القیام مطور تكنولوجیة منطقة لكل یكون أن یجبو   

  الحرة المناطق: الثالث الفصل

 على انشاء   ٧٤المادة تنص 

  الحرة والمناطق لالستثمار العامة بالهیئة.الحرة المناطق شئون دارةإل دائمة فنیة لجنة

 االستثمار بیئة تنظیم: الخامس الباب

 الرقابة إجراءات: الثاني الفصل

 من تراه ما اتخاذ لها الالئحة، ولتحقیق هذا الغرض یكون وهذه االستثمار قانون أحكام تنفیذ متابعة الهیئة تتولى
 . قانونا لها المقررة واإلجراءات للقواعد وفقا مخالفات من لها یتكشف ما بشأن إجراءات

 واالستعاضة لمستثمرینا على اإلجراءات وتبسیط بتیسیر المتعلقة القرارات بإصدار للهیئة التنفیذي الرئیس ویختص
 : الخصوص وجه وعلى ، إلكترونیة بوسائل والمستندات الدفاتر عن

 مجالسو  العامة بالجمعیات المتعلقة اإلجراءات كافة تیسیر شأنها من یكون التي والشروط الضوابط وضع -١
 . بالهیئة تفعیلها فور محاضرها على والتصدیق الشركات إدارة

 . المال رأس تخفیض أو زیادة إجراءات وتبسیط وتوحید تطویر -٢

 .الشركات على الالحقة الرقابة عن االستثمار إجراءات تنظیم فصل تكفل التي الضوابط وضع -٣

 

 


