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  الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز االستثمار

 1997 لسنة 8 الصادر بالقانون رقم 

  

 بالالئحة التنفيذية لقانون 1997 لسنة 2108قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  1997 لسنة 8ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 

  رئيس مجلس الوزراء

  بعد اإلطالع على الدستور؛

  وعلى قانون التجارة؛

  وعلى القانون المدني؛

  وعلى قانون التجارة البحرية؛

   بشأن التوثيق؛1947 لسنة 68وعلى القانون رقم 

   بشأن تسجيل السفن التجارية؛1949 لسنة 84وعلى القانون رقم 

  جز اإلداري؛ في شأن الح1955 لسنة 308وعلى القانون رقم 

 في شأن التعيين في وظائف شرآات المساهمة 1958 لسنة 113وعلى القانون رقم 

  والمؤسسات العامة؛

 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل 1958 لسنة 173وعلى القانون رقم 

  بالهيئات األجنبية؛

 في شأن دخول وإقامة األجانب بأراضي 1960 لسنة 89وعلى القانون رقم 

  صر العربية والخروج منها؛جمهورية م



  ؛1963 لسنة 66وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

   بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛1964 لسنة 12وعلى القانون رقم 

  بشأن رسوم التوثيق والشهر؛1964 لسنة70وعلى القانون رقم

  ؛1966 لسنة 53وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

   بشأن الطرق العامة؛1968 لسنة 84وعلى القانون رقم 

   في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛1973 لسنة 1وعلى القانون رقم 

 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية 1973 لسنة 2وعلى القانون رقم 

  واستغاللها؛

خاب ممثلي  بشأن تحديد شروط وإجراءات انت1973 لسنة 73وعلى القانون رقم 

العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشرآات المساهمة والجمعيات 

  والمؤسسات الخاصة؛

  ؛1975 لسنة 79وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

   في شأن االستيراد والتصدير؛1975 لسنة 118وعلى القانون رقم 

  .يئة آهرباء مصر بإنشاء ه1976 لسنة 12وعلى القانون رقم 

   في شأن السجل التجاري؛1976 لسنة 34وعلى القانون رقم 

  ؛1979 لسنة 43وعلى قانون نظام اإلدارة المحلي الصادر بالقانون رقم 

   في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛1979 لسنة 95وعلى القانون رقم 

  ؛1981 لسنة 137وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

   في شأن األراضي الصحراوية؛1981 لسنة 143وعلى القانون رقم 

  ؛1981 لسنة 157وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

وعلى قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية باألسهم والشرآات ذات 

  ؛1981 لسنة 159المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 



  ؛1986 لسنة 186إلعفاءات الجمرآية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم ا

 في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة 1991 لسنة 7وعلى القانون رقم 

  .الخاصة

  ؛1991 لسنة 11وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

  ؛1992ة  لسن95وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

   في شأن التأجير التمويلي؛1995 لسنة 95وعلى القانون رقم 

 في شأن قواعد التصرف بالمجان في األراضي 1996 لسنة 5وعلى القانون رقم 

الصحراوية المملوآة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار 

  أسمى إلقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛

 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية 1996 لسنة 230وعلى القانون رقم 

  واألراضي الفضاء؛

 ببعض األحكام لخاصة بتنظيم عمل 1996 لسنة 231وعلى القانون رقم 

  المصريين لدى جهات أجنبية؛

 في شأن منح التزام المرافق العامة إلنشاء وإدارة 1997 لسنة 3وعلى القانون رقم 

  تغالل المطارات وأراضى النزول؛واس

  ؛1997 لسنة 8وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 

   بتقسيم سيناء إلى محافظتين؛1979 لسنة 84وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بإنشاء الصندوق االجتماعي 1991 لسنة 40وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  للتنمية؛

 بإنشاء الهيئة العامة لالستثمار 1997 لسنة 284س الجمهورية رقم وعلى قرار رئي

  والمناطق الحرة؛

 بالالئحة التنفيذية لقانون 1989 لسنة 1531وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  ؛1989 لسنة 230االستثمار الصادر بالقانون رقم 



  :ـرر ـــــــــــــــــــــقـ

  

  الباب األول

  الستثمارشروط وحدود مجاالت ا

   : 1مادة 

ادة            انون ضمانات وحوافز         1تكون مزاولة النشاط في المجاالت المنصوص عليها في الم  من ق

  :االستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود اآلتي بيانها

  :استصالح واستزراع األراضي البور والصحراوية أو أحدهما ) 1(

  .ية التي تجعلها قابلة لالستزراعاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساس) أ ( 

  .استزراع األراضي المستصلحة) ب ( 

شترط  التين   –وي اتين الح ي ه صالح     – ف راض االست صة ألغ ي مخص ون األراض  أن تك

ري بطريق                      يس ال ة ول ري الحديث ستخدم طرق ال واالستزراع، آما يشترط في االستزراع أن ت

  .الغمر

  :ي اإلنتاج الحيواني والداجني والسمك ) 2( 

سالالت أو    ) أ (  اج ال ك إلنت ان ذل راء، سواء آ ية المنتجة للحوم الحم واع الماش ع أن ة جمي تربي

  .األلبان أو للتسمين

سالالت أو                   ) ب  (  اج ال ك إلنت ان ذل ضاء، سواء آ تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم البي

  .للتفريخ أو إلنتاج البيض أو للتسمين

  .إقامة المزارع السمكيةصيد األسماك، وآذا ) ج ( 

  :الصناعة والتعدين  ) 3( 

ا أو      ) أ (  ا بمزجه ر هيئته ات وتغيي واد والخام ل الم أنها تحوي ن ش ي م صناعية الت شطة ال األن

اج منتجات            ا إلنت ات وترآيبه خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع األجزاء والمكون

  .وسيطة أو نهائية



ر ر البت ك تكري شمل ذل دخان وي شمل صناعات ال ه، وال ي شتقاته ومنتجات ول وفصل ومعالجة م

سعوط       شوق   ( والتمباك والتبغ والمعسل وال ة والخمور     )الن ، وال صناعات المشروبات الكحولي

  .بأنواعها

  .تصميم اآلالت والمعدات الصناعية) ب ( 

ة       ) ج (  ين إقام ع ب ذي يجم سينما ال صناعة ال شامل ل شاط ال تئجار –الن توديوهات - أو اس  اس

ع                     ك من تصوير وتحميض وطب ا في ذل ومعامل اإلنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بم

رى ال                وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خالل شرآة مساهمة أو منشأة آب

  .يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه

ن  ) د (  ب ع ة بالتنقي شطة الخاص ا  األن تخراجها وتقطيعه ادن واس ة والمع ات التعديني الخام

  .وتجهيزها، وال يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط

  :تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة)  مكررًا3( 

شمل                    سويس، وي يج ال ة وشمال غرب خل تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريع

خلية بها وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم        ذلك تمهيد األرض وإنشاء البنية األساسية الدا      

  .من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها

  :الفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي  ) 4( 

وتيالت ) أ (  ادق والم ة –الفن ة والعائم ة الف– الثابت شقق واألجنح سياحية،  وال رى ال ة، والق ندقي

ة،          ة وثقافي ية وتجاري ة ورياض ة وترفيهي ن خدمي ر م ا ذآ ة بم ة أو المرتبط شطة المكمل واألن

  .واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها

ستواها                   ل م سياحية أال يق رى ال ة، والق ويشترط في الفنادق والموتيالت والشقق واألجنحة الفندقي

الي المساحات            عن ثالثة نجوم، وأال يزي     د إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجم

  .المبنية

  .جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية) ب ( 

ات       ) 5(  ة والمنتج الت الزراعي ظ الحاص ة بحف ات الخاص ضائع والثالج رد للب ل المب النق

  :اويات وصوامع الغالل الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الح

الت   ) أ (  ظ الحاص ة بحف ات الخاص ات والمحط ضائع، والثالج د للب رَّد أو المجم ل الُمب النق

  .الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها



  .محطات تشغيل وتداول الحاويات) ب ( 

  .صوامع حفظ وتخزين الغالل) ج ( 

  .شحن والتفريغ الالزمة لمباشرة النشاطويشمل ما ذآر أعمال ال

  :النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر  ) 6( 

  .النقل الجوى للرآاب والبضائع، سواء آان منتظمًا أو عارضًا) أ ( 

زول أو أجزاء                ) ب  (  إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغالل المطارات وأراضى الن

شغيل وإدارة وص      ر                   منها، وت زول، وغي ائم من المطارات وأراضى الن ا هو ق يانة واستغالل م

  .ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات آالصيانة واإلصالح والتموين والتدريب

  :النقل البحري ألعالي البحار  ) 7( 

ل البحر            هنقل الخامات والبضائع والرآاب خارج الميا      ائل النق سفن ووس ة باستخدام ال ي  اإلقليمي

  .المختلفة آالناقالت والبواخر والعبَّارات

  :الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف ونقل وتوصيل الغاز  ) 8( 

  :تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف، ويشمل ذلك) أ ( 

  . صيانة آبار البترول وتنشيطها-

  . البترولية صيانة معدات الحفر والمضخات-

  . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول-

  . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة-

  . معالجة األسطح من الترسيبات-

  . الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب اإلنتاج-

  . الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولي-

اقالت          )ب (  طة الن تخدام بواس ع االس ى مواق اج إل ع اإلنت ن مواق از م يل الغ ل وتوص  نق

  .المتخصصة أو األنابيب، وال يشمل ذلك نقل البترول

  :اإلسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية ألغراض السكن غير اإلداري  ) 9( 

دة      ُيشترط أال يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في شكل              بناء واحد أو ع

  .أبنية



  :البنية األساسية من مياه شرب وصرف وآهرباء وطرق واتصاالت ) 10(

ا وخطوط  ) أ (  بكات توزيعه شرب وش اه ال ر مي ة وتكري شغيل وإدارة محطات تحلي ة أو ت إقام

  .نقلها

ة       ) ب (  صناعي والتنقي صرف ال صحي أو ال صرف ال ات ال شغيل وإدارة محط ة أو ت إقام

  .وتوصيالتها

  .إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها) ج ( 

  .إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغاللها وصيانتها) د ( 

  .إقامة أو تشغيل وإدارة محطات االتصاالت السلكية والالسلكية) هـ(

  :من طاقتها بالمجان % 10قدم المستشفيات والمراآز الطبية والعالجية التي ت) 11(

ة أو               ) أ  (  ة عالجي شطة داخلي المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أن

  .خدمية

  .المراآز الطبية والمراآز العالجية) ب ( 

شفى أو المرآز          دم المست تم شغلها         % 10ويشترط أن يق رة التي ي نويًا من عدد األسَّ بالمجان س

ى                   بالنسبة إلى    سبة إل ا بالن ة له ة أو العالجي ة الطبي المستشفى، ومن الحاالت التي يتم تقديم الخدم

  .المرآز

  :التأجير التمويلي ) 12(
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  .فيه

  :ضمان االآتتاب في األوراق المالية ) 13(

ه            االلتزام بضمان  تم تغطيت م ي ا ل ة م ام أو تغطي اب ع  تغطية األوراق المالية المطروحة في اآتت

دة ولمن                  ام المعتم اب الع شرة االآتت واردة بن ام ال شروط واألحك ًا لل من قبل الجمهور، وذلك طبق

  .التزم بالضمان إعادة طرح األوراق المالية دون التقيد بالقيمة االسمية للورقة

  :رأس المال المخاطر ) 14(

ساهمة أو توصية         ى شرآات م ا إل المشارآة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويله

  .باألسهم متى آانت هذه المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصورًا في التمويل



  :إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اآللية ) 15(

دريب     تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اآللية وتطبيقاتها بمختلف أن         شغيلها، والت واعها وت

  .عليها

  :المشروعات الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية ) 16(

ه                    ة ويكون أغلب تمويل ة أو المغذِّي آل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو المكمِّل

  .من الصندوق االجتماعي للتنمية

   : 2مادة 

ا             يشترط في النشاط الذي يزاول في أي من المجاالت             ستوفى م سابقة أن ي ادة ال المحددة في الم

ان                  شاط ومك ة الن راخيص بحسب طبيع ا من ت رارات المعمول به وائح والق وانين والل تتطلبه الق

  .مزاولته

   : 3مادة 

ادة                    ر من المجاالت المحددة في الم  1يجوز أن يتضمن غرض الشرآة أو المنشأة مجاًال أو أآث

  .من هذه الالئحة

   : 4مادة 

ادة      على الشر   1آة أو المنشأة التي ترغب في مزاولة نشاط في مجال من المجاالت المحددة في الم

تثمار    ة لالس ة العام يناء أن تخطر الهيئ وب س مال وجن افظتي ش ن مح ي أي م ة ف ذه الالئح ن ه م

  .والمناطق الحرة مسبقًا بذلك

  

 الباب الثاني تأسيس الشرآات

 
 
 
 

  الفصل األول

  1ا على مجاالت المادة الشرآات التي يقتصر نشاطه

   



   : 5مادة 

شرآات التي يقتصر                        ود تأسيس ال ة عق اطق الحرة مراجع تثمار والمن ة لالس ة العام تتولى الهيئ

ادة     ي الم ددة ف االت المح ن المج ر م ال أو أآث ى مج شاطها عل ة  1ن ة ومراجع ذه الالئح ن ه  م

  . ينوب عنهمأنظمتها األساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشرآاء أو من

   : 6مادة 

ساهمة أو التوصية باألسهم، أو                        شرآة الم د التأسيس والنظام األساسي ل ة عق يقدم طلب مراجع

ه                   ًا ب اطق الحرة مرفق تثمار والمن ة لالس ة العام ى الهيئ سئولية المحدودة، إل عقد الشرآة ذات الم

شرآة              د ال ى أن تحرر      –  بحسب األحوال    –نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي أو عق  عل

  .جميعها طبقًا للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء

   : 7مادة 

ضمنًا                 يقدم طلب مراجعة عقد شرآة التضامن أو التوصية البسيطة مرفقًا به نسخة من العقد ومت

  :البيانات اآلتية 

  .نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشرآة ) 1( 

شرآة آشريك متضامن أو                أسماء الشرآاء وعن   ) 2(  نهم في ال سياتهم وصفة آل م اوينهم وجن

  .موصى

  .أسم الشرآة وعنوانها ومرآزها الرئيسي في مصر وفروعها ) 3( 

  .رأس مال الشرآة المدفوع ونوعه وحصة آل شريك والعملة المسدد بها  ) 4( 

  .مدة الشرآة ) 5( 

  .نظام إدارة الشرآة ) 6( 

  .ح والخسائر بين الشرآاءطريقة توزيع األربا ) 7( 

  .األحكام الخاصة بحل الشرآة وتصفيتها وأسباب انقضائها ) 8( 

   : 8مادة 

ضمنًا                   اطق الحرة مت تثمار والمن ة لالس ة العام يصدر بالترخيص بتأسيس الشرآة قرار من الهيئ

شرآ                   ى توقيعات المؤسسين أو ال اء البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق عل

 في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد            -بحسب األحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشرآة         

دى البنك المرآزي المصري             ل        –البنوك المسجلة ل ى األق شرآة عل دي لل ال النق ع رأس الم  رب



شرآات  سبة لل دي بالن ال النق ساهمة أو التوصية باألسهم، وآامل رأس الم شرآات الم سبة ل بالن

  .ئولية المحدودةذات المس

   : 9مادة 

شرآات  د ال سها –تقي ي يرخص بتأسي شرآة أن – الت ي ال سئول ف ى الم سجل التجاري، وعل  بال

  .يقدم إلى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل

   : 10مادة 

ى ن ية عل ا األساس سها وأنظمته ود تأسي ع عق شرآات م رخيص بتأسيس ال رارات الت شر ق ة تن فق

  .أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

   : 11مادة 

 .تسرى األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على آل تعديل في نظام الشرآة

  الفصل الثاني

  الشرآات ذات األغراض واألنشطة المتعددة

   

   : 12مادة 

ادة                يتم تأسيس الشرآات التي تزاول أنشط      ة يدخل بعضها في أى من المجاالت المحددة في الم

  . من هذه الالئحة وفقًا للنظام القانوني الذي تخضع له الشرآة أصًال1

شرآة           د ال رة بعق اطق الح تثمار والمن ة لالس ة العام اة الهيئ شرآة مواف ي ال سئول ف ى الم وعل

ا                    ان آ ذا ببي رار التأسيس إن وجد وآ شرآة       ونظامها األساسي، وبصورة من ق شاط ال ف عن ن

  .الخاص بالمجاالت المذآورة

 .ويجب إفراد حسابات مستقلة ومرآز مالي خاص لهذا النشاط

  الباب الثالث

  المنشآت الفرديـة

   : 13مادة 



ادة      ي الم ددة ف االت المح ن المج ي أي م شاطًا ف زاول ن ي ي ل شخص طبيع ى آ ذه 1عل ن ه  م

شاط موضحًا      الالئحة أن يخطر الهيئة العامة لالستثمار والم       ذا الن ناطق الحرة ببيان آاف عن ه

سجل   ي ال شاط ف د الن ة لقي ات الالزم ك من البيان ر ذل ه وغي ال المخصص ل ره ورأس الم ه مق ب

تثمار    ة لالس ة العام ى الهيئ دم إل ه أن يق ات، وعلي ذه البيان ي ه ديل ف ذا عن أي تع اري، وآ التج

  .والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل

  .ت مستقلة ومرآز مالي خاص للنشاط المشار إليهويجب إفراد حسابا

   

  

  الباب الرابع

  اشتراك العاملين في إدارة شرآات المساهمة

   : 14مادة 

ر من             يكون اشتراك العاملين في إدارة شرآات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أآث

رار من         من هذه الالئحة عن طريق لجنة إداري       1المجاالت المحددة في المادة      شكل بق ة معاونة ت

  .مجلس إدارة الشرآة من ممثلين عن العاملين

   : 15مادة 

ة             رامج العمال ة بب وعات المتعلق ة الموض سابقة بدراس ادة ال ي الم ذآورة ف ة الم تص اللجن تخ

وارد         ل للم تخدام األمث سليمة واالس صادية ال س اإلدارة االقت ا أس ى فيه ي يراع شرآة، والت بال

علقة برفع معدالت اإلنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال              المتاحة، وآذا المت  

ى                     اتها وتوصياتها إل ائج دراس ة نت دم اللجن إلى اللجنة من مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب، وتق

  .مجلس اإلدارة

   : 16مادة 

ال                     وم بأعم ذي يق ين العضو ال الرئاسة  تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسًا، وفى حالة غيابه تع

  .مؤقتًا

شرآة من أعضاء       دب أو من تفوضه ال ة عضو مجلس اإلدارة المنت ويحضر اجتماعات اللجن

ارهم مجلس اإلدارة دون أن يكون               شرآة يخت سئولين بال ديرين الم مجلس إدارتها، وعدد من الم

  .لهم صوت معدود في المداوالت



   : 17مادة 

ار أع    روط اختي د وش س اإلدارة وضع قواع ولى مجل ة   يت ضوية وطريق دة الع ة وم ضاء اللجن

  .التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها

اع صحيحًا إال بحضور نصف                          ل آل شهرين، وال يكون االجتم ى األق رة عل ة م وتجتمع اللجن

ساوت    إذا ت رين، ف وات الحاض ة أص رارات بأغلبي صدر الق ل، وت ى األق ضاء عل دد األع ع

  .ساألصوات رجح الجانب الذي منه الرئي

   : 18مادة 

ى        تضع اللجنة تقريرًا سنويًا خالل الشهور الثالثة التالية النقضاء السنة المالية للشرآة وتقدمه إل

أنها  ي ش ه ف ت ب ا أوص تها وم ت دراس ي تول وعات الت ه الموض حًا في س اإلدارة موض مجل

 .واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشرآة وترى عرضها على المجلس

  الباب الخامس

  فاء الضريبي التلقائياإلع

   : 19مادة 

ذه     1يشترط لتمتع الشرآات والمنشآت التي تعمل في أي من المجاالت المحددة في المادة                من ه

واد           – تلقائيًا   –الالئحة    باإلعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الم

  .حوال من هذه الالئحة بحسب األ13 و 12 و 11 و 10 و 9 و 2

   : 20مادة 

اج أو                     دء اإلنت اريخ ب اطق الحرة بت تثمار والمن على الشرآة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة لالس

اطق الحرة                     تثمار والمن ة لالس ة العام ى الهيئ  –مزاولة النشاط خالل شهر من ذلك التاريخ، وعل

شاط في أي من المج                  ة الن ات اإلخطار ومن مزاول االت المنصوص  بعد التحقق من صحة بيان

اريخ  – من هذه الالئحة 1عليها في المادة     أن تسلم صاحب الشأن، خالل خمسة عشر يومًا من ت

شاط، وأن تخطر        ة الن اج أو مزاول وصول اإلخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء اإلنت

  .وزارة المالية بصورة منها

شآت الخ   تكمال المن ى اس سابقة عل رة ال ام الفق سرى أحك شقق  وت وتيالت وال ادق والم اصة بالفن

ى أن                    ا، عل ا أو التوسع فيه ة والمرتبطة به واألجنحة الفندقية والقرى السياحية واألنشطة المكمل



ا           اريخ مزاولته ن ت عات م ستكملة أو التوس شآت الم ى المن ضريبي عل اء ال ريان اإلعف دأ س يب

  .النشاط

ع أ    دى جمي ة ل ا حجي ارة إليه سالف اإلش شهادة ال ون لل ع   ويك ي خصوص التمت ة ف زة الدول جه

  .بضمانات وحوافز االستثمار دون توقف على أي إجراء آخر

   : 21مادة 

 من  1إذا زاولت الشرآة أو المنشأة أنشطتها في أآثر من مجال من المجاالت المحددة في المادة                

مزاولة هذه الالئحة، تحسب مدة اإلعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء اإلنتاج أو                

  .النشاط

  .ويجب إفراد حسابات مستقلة ومرآز مالي خاص لكل نشاط

  الباب السادس

  تخصيص األراضي

   : 22مادة 

 من قانون ضمانات وحوافز االستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه             5في تطبيق أحكام المادة     

ة للدول           ود الخاصة باألراضي المملوآ إبرام العق ة المختصة ب ة أو لألشخاص  هو الجهة اإلداري

ة              د موافق ك بع ة، وذل ة عن الجهات المعني شآت بالنياب شرآات والمن االعتبارية العامة الالزمة لل

  .الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل االنتفاع طبقًا للشروط والقواعد المنظمة لذلك

ة عن أصحاب ا                    ة، بالنياب شرآات  ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات المعني ل

  .والمنشآت، على جميع التراخيص الالزمة إلنشائها وإداراتها وتشغيلها

   : 23مادة 

ة أو                  ة للدول يضع الوزير المختص، في بداية آل سنة مالية، خرائط تفصيلية باألراضي المملوآ

اطق                   ام في من شآت التي تق شرآات والمن لألشخاص االعتبارية العامة التي ُيقترح تخصيصها لل

 من قانون ضمانات وحوافز االستثمار، وتتضمن  28 تنفيذًا ألحكام المادة    – دون مقابل    –معينة  

شروط      دة وال ذآرة بالم تلك الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه األراضي، وترفق بالخرائط م

سبة                         شاط بالن ة الن اج أو مزاول دء اإلنت اريخ ب ك الحد األقصى لت المقترحة للتخصيص بما في ذل



أن       1المجاالت المحددة في المادة     لكل مجال من     رار التخصيص آ  من هذه الالئحة وإال اعتبر ق

  .لم يكن

   : 24مادة 

ى تخصيص     ة عل وزراء للموافق س ال ى مجل سابقة عل ادة ال ي الم ذآورة ف رائط الم تعرض الخ

  .األراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص

ذا        وترسل إلى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحر     وزراء في ه رار مجلس ال ة صورة من ق

  .الشأن مرفقًا بها صورة الخرائط التفصيلية ومذآرة مدة وشروط التخصيص

   : 25مادة 

 من  – التي وافق مجلس الوزراء عل تخصيصها دون مقابل      –تقدم طلبات تخصيص األراضي     

ا ال اطق الحرة موضحًا به تثمار والمن ة لالس ة العام ى الهيئ شأن إل ة أصحاب ال ساحة المطلوب م

  .وحجم وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة األموال المستثمرة فيه

ا      الغ قراره ه، وإب اريخ تقديم ن ت بوعين م الل أس ب التخصيص خ ي طل ت ف ة الب ى الهيئ وعل

  .لصاحب الشأن خالل يومين على األآثر من تاريخ صدوره

  .ويجب أن يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه

   : 26مادة 

تصدر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة نشرة آل ثالثة أشهر موضحًا بها مواقع وحدود               

رار                ا ق ومساحات األراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشرآات والمنشآت التي صدر له

  .التخصيص، ومجاالت أنشطتها

   : 27مادة 

يس الهي   ى عرض رئ اء عل وزراء، بن س ال ن مجل رار م وز بق اطق  يج تثمار والمن ة لالس ة العام ئ

رار تخصيص األرض   اء ق رة، إلغ ل –الح ة  – دون مقاب ي حال الطريق اإلداري ف تردادها ب  واس

 .مخالفة شروط التخصيص

  الباب السابع

  المناطق الحــرة

   : 28مادة 



ادة       ة من الم رة الثاني ي الفق ه ف سنوي المنصوص علي م ال انون ضمانات  35ُيحصل الرس  من ق

ة الحرة لحساب مشروعات التخزين             وحوافز ا  الستثمار عند دخول السلع الواردة برسم المنطق

  ).سيف ( على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول 

د                وبالنسبة لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التي ُيحصل على أساسها الرسم عن

  .يع أو أجِرَى من تجميعخروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما اسُتحدث فيها من تصن

   : 29مادة 

ة                  ة العام يكون تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البالد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئ

  :لالستثمار والمناطق الحرة في ضوء الضوابط اآلتية 

  . أن يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل-

  . أال تقل صادراته عن نصف منتجاته-

وائح ونظم إدارة                   أن يستوفى    - اني واألسوار واألمن التي تحددها ل االشتراطات الخاصة بالمب

  .المناطق الحرة

   : 30مادة 

نح                     التي رفض م اطق الحرة في ح تثمار والمن ة لالس ة العام ى الهيئ تظلم إل شأن أن ي لصاحب ال

ز       ى الن ة عل ة وعدم الموافق ول عن  الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العام

ون     ه ويك اريخ تقديم ن ت ًا م سة عشر يوم تظلم خالل خم ي ال ت ف ة الب ى الهيئ رخيص، وعل الت

  .قرارها في هذا الشأن نهائيًا

   : 31مادة 

ذه       نص صراحة به ع ال شحن م وائم ال رة بق اطق الح ام المن واردة بنظ ضائع ال ين إدراج الب يتع

  .ة الحرةالقوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطق

شروع       م الم ضائع واردة باس ت الب شرط إذا آان ذا ال ن ه اوز ع ة التج واء –وإلدارة المنطق  س

  . بشرط أال يكون للمشروع أو للغير نشاط في داخل البالد–لحسابه أو لحساب الغير 

   : 32مادة 

د                     ة داخل ال اطق الحرة المقام واردة برسم المن ضائع ال وائر يتبع في شأن بضائع الترانزيت والب

  :الجمرآية اإلجراءات اآلتية 



أن                         - 1 ذا الغرض ب د له ى النموذج المع رارًا عل ة المختصة إق ى إدارة المنطق  يقدم المشروع إل

  .البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة، مرفقًا به إذن التسليم المالحي

د أن المشروع يعمل           - 2 ا يفي رار بم ة أصل اإلق اطق الحرة وأن     تعتمد إدارة المنطق  بنظام المن

ى الجمرك                        م يحال إل ه، ث شاط المرخص ب ة للن البضائع الواردة باإلقـرار من األصناف الالزم

ضائع            ًا لنظام الترانزيت      –المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن واإلذن بنقل الب  وفق

  .وتحت مسئوليته الكاملة إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوآيل المالحي –المباشر بعد المطابقة 

ة           - 3 ق العين ة بطري ى المنطق ولها إل ور وص ضائع ف ة الب إجراء معاين ة ب وم إدارة المنطق  تق

شوائية    الع

ائج                ) الجشنى  (  أو الكشف التفصيلي حسب األحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نت

  .مسئوليته الكاملةالمعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت 

   : 33مادة 

  :يتبع في شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات المواني الخاصة اإلجراءات اآلتية 

ونهم  - 1 ن يمثل ائرات أو م سفن والط ة ال ى ربابن رآات (  عل ب ش ة أو مكات وآيالت المالحي الت

ع وعشرين ساع       –أن يقدموا إلى الجمرك المختص      ) الطيران   سفينة        خالل أرب ة من وصول ال

  ).المانيفستو( قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة –أو الطائرة 

شحن          - 2 ة ال ي قائم رهم ف وارد ذآ شأن ال حاب ال ار أص صة إخط ة المخت ى إدارة المنطق  عل

اريخ اإلخطار                  بوصول الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خالل ثمان وأربعين ساعة من ت

  .ة المنطقة نقلها إلى األماآن التي تحددها على نفقتهموإال آان إلدار

سليم المالحي     – يقدم المشروع إقرار الواردات      - 3 ه إذن الت ًا ب  معتمدًا من إدارة المنطقة ومرفق

  . إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ اإلجراءات المقررة على بضائع الترانزيت–

ى إدارة ال   - 4 سجيله إل د ت رار بع ال اإلق ة  يح الة    –منطق ة بالرس ستندات الخاص ًا بالم  – مرفق

ي   صبح ف شروع وت ضائع للم سلم الب وال، وت صيلي حسب األح ة أو الكشف التف راء المعاين إلج

  .عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة

   : 34مادة 

  :امة داخل البالد اإلجراءات اآلتية يتبع في شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الحرة المق

  : يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية - 1



ة    ) أ (  ة العام ده الهيئ ذي تع وذج ال ًا للنم رة وفق اطق الح م المن ضائع برس رار واردات ب إق

  .لالستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتين

  .صة بالرسائلالفواتير وبيان العبوة الخا) ب ( 

اطق الحرة وأن               - 2 د أن المشروع يعمل بنظام المن ا يفي رار بم ة أصل اإلق  تعتمد إدارة المنطق

سلم األصل وصورته                 ه، وي البضائع الواردة باإلقرار من األصناف الالزمة للنشاط المرخص ب

  .لصاحب الشأن

اذ اإلجراءات ا               - 3 ى الجمرك المختص التخ ة بموجب     يقدم أصل اإلقرار وصورته إل لجمرآي

  .شهادة ترانزيت جمرآية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة

شأن  - 4 صاحب ال ضائع ل سلم الب واردات   – ت رار ال ي وصورة إق ال الجمرآ ب اإلرس ع طل  م

لة                       ضائع المرس ى الب ام إجراءات الترانزيت عل د تم ا يفي مؤشرًا عليها من الجمرك المختص بم

ة من أصل              لنقلها إلى  –إلى المنطقة الحرة      إدارة المنطقة إلتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاين

  .وصورتين في حضور صاحب الشأن

ات    – بعد اعتماده – يعاد آعب طلب اإلرسال     - 5  إلى الجمرك المختص مرفقًا بصورة من بيان

  .المعاينة

د                          ضائع من عجز أو فق د يحدث للب ا ق سئوًال عم شأن م أو وفى جميع األحوال يكون صاحب ال

  .تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة

   : 35مادة 

ارك   صلحة الجم رة لم اطق الح تثمار والمن ة لالس ة العام دم الهيئ ب صاحب –تق ى طل اء عل  بن

ا                    –الشأن   اء نقله ا أثن ستحقة عليه ة الم  ضمانًا عن قيمة البضاعة والضرائب والرسوم الجمرآي

سبة          من الدوائر الجمرآية إلى المناطق ا      ك بالن اطق الحرة، وذل ين المن ا ب لحرة أو العكس أو فيم

ر               سلع غي للسلع المحظورة، ويقتصر الضمان على قيمة الضرائب والرسوم الجمرآية بالنسبة لل

  .المحظورة

ديم المشروع              د تق وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في األلف من قيمته، وذلك بع

  . بكامل قيمة الضمان–رقة والتلف والحريق  ضد مخاطر الس–بوليصة تأمين 

   : 36مادة 



اطق                   ارك برسم المن ا من الجم رج عنه في جميع األحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج يف

ا       ان بتوقيعهم رر بي ه، ويح ن ينيب شأن أو م ضور صاحب ال ي ح ا ف صة بمعاينته رة المخت الح

و           ى الف ة عل سلم الرسائل لصاحب         موضحًا به نتيجة المعاينة بعد المطابق وة، وت ان العب اتير أو بي

ة              ة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاين سئوليته الكامل ه وتحت م الشأن وتصبح في عهدت

  .والمطابقة

ة          – بناء على طلب صاحب الشأن       –ويجوز    أن تقوم بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجن

ضور     ي ح ة ف ارك وإدارة المنطق ن الجم شترآة م ة    م ذه الحال ي ه ي ف شأن، ويكتف احب ال ص

  .بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمرآية

   : 37مادة 

رة     اطق الح تثمار والمن ة لالس ة العام رئيس الهيئ وفير    –ل ضى ت ي تقت ضرورة الت ة ال ي حال  ف

بالد   ية لل ات األساس زة    –االحتياج دات واألجه واد والمع سلع والم ال ال سماح بإدخ رر ال   أن يق

ا           اإلفراج عنه بالد وب ى داخل ال ة مباشرة إل دائرة الجمرآي اطق الحرة من ال واردة برسم المن ال

ة   ع اإلجراءات الجمرآي تيفاء جمي د اس ك بع دة، وذل ة واح ه دفع سليمها ل د وت ل واح ة لعمي مباع

  .واالستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمرآية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة

   : 38مادة 

ا بالعمل في                           ي بالد من المشروعات المرخص له ى خارج ال تبع في شأن الرسائل المصدرة إل

بالد     ل ال ة أو داخ دوائر الجمرآي ل ال ة داخ ة أو المقام واني الخاص رة ذات الم اطق الح المن

  :اإلجراءات اآلتية 

ت   - 1 ة لالس ة العام ده الهيئ ذي تع وذج ال ًا للنم صادرات، وفق رار ال شأن إق دم صاحب ال ثمار  يق

ة          –والمناطق الحرة، من أصل وصورتين       ه الهيئ  مرفقًا به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمت

الة    اتورة الخاصة بالرس ه والف ى طلب اء عل ة  –بن صة للمراجع رة المخت ة الح ى إدارة المنطق  إل

  .واالعتماد

ارك       تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع، ل            - 2 ة من الجم جن

سلم                رار، وي وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل اإلق

  .إلى الجمرك المختص التخاذ اإلجراءات الجمرآية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر

ل   - 3 اص وترس تم بالرص رود وتخ زم الط ة  – تح ة الجمرآي ت المالحظ اء – تح ى مين  إل

  .التصدير



ام            - 4 د إتم ا يفي صادرات المصاحب للبضاعة بم رار ال ى صورة إق  يؤشر جمرك التصدير عل

  .عملية التصدير، ويسلم اإلقرار إلى صاحب الشأن ليقوم بإعادته إلى المنطقة الحرة

   : 39مادة 

ا                  ى أخرى آلم يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إل

  .تحقيق األغراض المرخص بها للمشروعاتاقتضى ذلك 

س إدارة           يس مجل اد رئ ة باعتم رة العام ة الح ل المنطق شروعات داخ ين الم داول ب ون الت ويك

  .المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

   : 40مادة 

اطق  ي المن ا ف شأة المرخص به ة عن آل يكون المشروع أو المن سئولية آامل سئوًال م الحرة م

د             ا الثابت عن نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها أو عددها أو وزنه

وة                               ًا عن ق ة الصنف أو ناتج سبب طبيع ر ب د أو التغيي نقص أو الفق م يكن ال ا ل ك م التخزين، وذل

ة      قاهرة أو حادث فجائي، وإلدارة المنطقة المختصة طلب تحصي         ل الضرائب والرسوم الجمرآي

ك               ضائع والمنتجات، وذل ك الب ا في تل ادة التي ال تقره فضًال عن الغرامات عن العجز أو الزي

  .وفقًا للقواعد وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

ا  وال تسرى األحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعي      ة وفقًا للنسب الفنية المعمول به

  .في هذا الشأن

   : 41مادة 

دا                ا ع ك فيم ة، وذل ا في المنطق دة بقائه ال تخضع البضائع والمنتجات ألي قيد زمني من حيث م

  .النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وآذا المصابة بآفات ضارة

   : 42مادة 

ذه             استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إلدار       إخراج بعض ه أمر ب ة المنطقة الحرة العامة أن ت

ة              البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمرآي

  :أو أن تأمر بإتالفها، وذلك في األحوال اآلتية 

سلطات                       - 1 رره ال ا تق ًا لم ة وفق ى الصحة العام ا عل اء أو خطورته  عدم صالحية األصناف للبق

  .العامة المختصة

  . إذا آان من شأن بقاء األصناف المذآورة في المنطقة اإلضرار بالرسائل الموجودة فيها- 2



ذه األصناف      – ألي سبب – وقف نشاط المشروع أو المنشأة       - 3 اء ه رر عدم بق  لفترة زمنية تب

  .أو السلع في المنطقة

شأة إال                      ة المشروع أو المن ى نفق وفى جميع األحوال ال يجوز إلدارة المنطقة تنفيذ ذلك األمر عل

ا خالل                      ة أو إتالفه ذه األصناف خارج المنطق ل ه صادر بنق ابي ال إذا أمتنع عن تنفيذ األمر الكت

  .المهلة التي تحددها إدارة المنطقة

   : 43مادة 

ى طلب             إلدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح ب        اء عل ة بن ضائع والمنتجات المخزون إتالف الب

رر لإلتالف                      سبب المب ه ال ة موضحًا ب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب اإلتالف إلدارة المنطق

اريخ         ا وت ا وقيمته ا وأوزانه افها وآمياته ا وأوص وب إتالفه ات المطل ضائع والمنتج وع الب ون

  .ورودها

 بعد دراسته وتقصى صحة ما يتضمنه من أسباب            ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب      

ه        - تشكـل بقرار منه –وبيانات وبعد قيام لجنة   ر تحدد في ه ووضع تقري وب إتالف ة المطل  بمعاين

دد              ما ترى التصريح بإتالفه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك بما يحقق السالمة واألمن وال يه

  .الصحة العامة

وز  ضاء  –ويج د االقت تعا – عن ة        االس ة المعاين ي لجن تراك ف صة لالش ة متخص رة فني نة بخب

  .والتحقق من صحة البيانات الواردة في طلب اإلتالف وإبداء الرأي في آيفيته

   : 44مادة 

ة المحددة                   ان وبالطريق ان والمك ضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزم يتم إتالف الب

شأة، وتخصم         إلجرائه، وذلك في حضور مندوبي الجهات المختصة          دوب المشروع أو المن ومن

ا                    ا، ويحرر محضر بم الكميات التي أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاتره

  .تم من إجراءات

   : 45مادة 

رة    اطق الح تثمار والمن ة لالس ة العام شأن    –للهيئ ن صاحب ال ابي م ب آت ى طل اء عل  أن – بن

واد واألجزاء ضائع والم ى تصرح بإدخال الب بالد إل ة من داخل ال ة واألجنبي ات المحلي  والخام

بالد        داخل ال المنطقة الحرة بصفة مؤقتة إلصالحها أو إلجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها ل

  .دون خضوعها لقواعد االستيراد المطبقة



ى                    ا إل د إعادته ة عن ات تحويلي ا عملي وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليه

  .خل البالددا

   : 46مادة 

ا، سواء                  ال المزمع إجراؤه ة األعم يرفق بالطلب إقرار يتضمن بيان األصناف وآمياتها ونوعي

د                     سبة الفاق ان بن ذلك، وبي درة ل ة المق ا، والقيم آانت إلصالحها أو إلجراء عمليات صناعية عليه

ة             ًا للنسب الفني ان       والهالك المتوقع في حالة إجراء العمليات الصناعية وفق ا، وبي ارف عليه  المتع

ام اإلصالح        اد المحدد إلتم صناعية، والميع بنوعية وقيمة المواد األجنبية الداخلة في العمليات ال

ذا                       د أصل ه ا، ويعتم د إتمامه ك األصناف بع سحب تل أو العمليات الصناعية، والميعاد المحدد ل

  .اإلقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه

د                     وير بالد بع ى داخل ال ة الحرة إل ادة األصناف من المنطق فق باإلقرار تعهد من المشروع بإع

ار        ا اخت ة إذا م صديرية والنقدي ة والت راءات الجمرآي تيفاء اإلج صنيع، أو باس اإلصالح أو الت

  .تصديرها خارج البالد

دة ال تجاوز                       اطق الحرة في الطلب خالل م تثمار والمن ة لالس ام من      وتبت الهيئة العام ة أي ثالث

  .تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات الالزمة

   : 47مادة 

ة                     ى الهيئ شأن إل بالد من صاحب ال ى داخل ال يقدم طلب اإلخراج من المنطقة الحرة واإلعادة إل

ال           العامة لالستثمار والمناطق الحرة، بعد إجراء اإلصالح أو األعمال الصناعية، مبينًا به األعم

ا وشكل                 التي أج  ريت وقيمتها وقيمة المواد األجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خالله

ك األصناف                       أن تل رار ب األصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب اإلدخال وإق

ات     الح أو العملي ة اإلص اتورة بقيم ذا ف ة وآ ا للمنطق صريح بإدخاله م الت ي ت ا الت ى ذاته ه

  .ل هذا اإلقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منهالصناعية، ويعتمد أص

   : 48مادة 

ارك وإدارة          ن الجم شترآة م ة م سابقة لجن ادة ال ي الم ا ف شار إليه ناف الم ة األص وم بمعاين تق

ة،                      ستندات المقدم ا للم ات ومطابقته شأن للتحقق من صحة البيان المنطقة في حضور صاحب ال

د س           دم           ويصدر قرار اإلفراج عن األصناف بع ررة، ويق ة المق داد الضرائب والرسوم الجمرآي

ة،                    ة الالزم اذ اإلجراءات الجمرآي ى الجمرك المختص التخ د إل المشروع أصل اإلقرار المعتم

  .ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة األصناف لداخل البالد



  .ه الكاملة لحين اإلعادةوتسلم األصناف لمندوب لمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليت

   : 49مادة 

ات            الح أو العملي إجراء اإلص ة ب رة العام ة الح ي المنطق ا ف رخص له شروعات الم ى الم عل

زاء   واد واألج ضائع والم شروع للب ازن الم ن مخ ستقلة م ازن م صص مخ صناعية أن تخ ال

شاط     والخامات التي يتم إصالحها أو تشغيلها، وحسابًا خاصًا بهذا النشاط مستقًال ع             ن حساب الن

ى                 شاط عل األساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج األعمال بالنسبة لكل ن

  .حدة

   : 50مادة 

ات           راج المخلف ب إخ ى طل رة عل اطق الح تثمار والمن ة لالس ة العام ن الهيئ ة م صدر لموافق ت

ة     والعبوات العادية واألوعية الفارغة، وآذا المنتجات العوارية غير الصالح         ة للتصدير والمتخلف

رك        ى الجم شروع إل دم الم بالد، ويق ل ال ى داخ رة إل اطق الح ن المن صنيع، م ات الت ن عملي ع

صة        رة المخت ة الح ن إدارة المنطق دًا م ناف معتم ذه األص ًا به تص بيان ك   –المخ ى تل اء عل  بن

ة  ضرائب والرس      –الموافق صيل ال ة وتح ة والمطابق ة والمعاين راءات الجمرآي ام اإلج وم  إلتم

  .الجمرآية المستحقة والسماح بالخروج

   : 51مادة 

تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة مقابًال سنويًا للخدمات            

بواقع نصف في األلف من التكاليف االستثمارية للمشروع بحد أدنى ثالثمائة جنيه وبحد أقصى      

  .عمالت الحرةثالثة آالف جنيه، أو ما يعادلها بال

دة    سبة الم ون بن ى فتك سنة األول دا ال ا ع ة، فيم ة آامل نة ميالدي دمات عن س ل الخ ويحسب مقاب

  .الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتى نهاية العام

   : 52مادة 

صة       ة المخت رة العام ة الح يس المنطق رة، أو رئ اطق الح تثمار والمن ة لالس ة العام صدر الهيئ ت

  :التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من بحسب األحوال، 

دة                       - 1 ة للم دة مماثل نهم، وتصدر لم ة م ات المقدم ول الطلب د قب  أصحاب األعمال أو ممثليهم عن

  .المحددة بترخيص مزاولة النشاط



ى                    - 2 اء عل ة بن شاط بالمنطق ة الن ا في مزاول شآت المرخص له  العاملين في المشروعات والمن

  .م من أصحاب األعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديدالطلبات التي تقد

ال                  - 3 ذين تقتضى أعم ة الحرة ال  العاملين بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة أو بالمنطق

  .وظائفهم دخول المنطقة الحرة

ًا                    - 4 ة الحرة وفق ى المنطق ة إل ر منتظم  األشخاص الذين يقتضى األمر دخولهم بصفة مؤقتة غي

  .د التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةللقواع

   : 53مادة 

  : تلغى تصاريح الدخول أو اإلقامة في أي من الحاالت اآلتية 

  . الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع في أي منها- 1

  .و المنشأة التي يعمل بها انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أ- 2

  . انتهاء أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح له في المنطقة الحرة- 3

   : 54مادة 

  :يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين اآلتيتين 

ه               - 1  تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي، أو مقاومت

  .ملين بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةلهم، أو عرقلة مهام العا

رارات أو                       - 2 وائح أو الق ا من الل ذه الالئحة أو غيره انون أو ه ام الق ه ألحك  مخالفة المصرح ل

  .التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

    :55مادة 

دم     على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة            العامة لحسابه بصفة دائمة أن يق

  .طلبًا إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة

ى                          ثالث األول سنوات ال ه عن آل سنة من ال ة جني داره ثالثمائ ويصدر التصريح مقابل رسم مق

ه عن آل سنة من                            ائتي جني سبة للمهن الحرة، وم ك بالن وخمسمائة جنيه عن آل سنة تالية وذل

  .عمائة جنيه عن آل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن والحرفالسنوات الثالث األولى وأرب

    :56مادة 



ة        ة العام ى الهيئ دم إل رخيص أن يق صدور الت ة ل ًا التالي ستين يوم الل ال ه خ رخص ل زم الم يلت

ة حسب األحوال،  ة المهن رخيص مزاول سجل التجاري أو ت م ال اطق الحرة رق تثمار والمن لالس

  .ة بالنشاط الجديد في المنطقةوصورة من بطاقته الضريبي

  .ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذآر في الميعاد المحدد

   : 57مادة 

ل،                      د العم ر عق د تحري ة إال بع يحظر على المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطق

ه الشخصية أو                   دة من بطاقت ويجب عليه االحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتم

  .لعائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة الستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقةا

    :58مادة 

ة                  ة المختصة ألي ة اإلداري في المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات الجه

ة   ة أو الجه ك الهيئ اطق الحرة تحل تل تثمار والمن ة لالس ة العام ر الهيئ ة أخرى غي ة أو جه هيئ

ذه الالئحة من                           األخرى م  ا في ه ا له ع م اطق الحرة في جمي تثمار والمن ة لالس ة العام حل الهيئ

  .سلطات واختصاصات وحقوق

    :59مادة 

م        وزراء رق سنة  1531يلغى قرار رئيس مجلس ال تثمار     1989 ل انون االس ة لق  بالالئحة التنفيذي

  .1989 لسنة 230الصادر بالقانون رقم 

   :60مادة 

  . الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرهاتنشر هذه الالئحة في

   هـ1418 ربيع اآلخر سنة 5صدر برئاسة مجلس الوزراء في 

   م1997 أغسطس سنة 9الموافق 

  رئيـس مجلس الوزراء

 آمال الجنزوري/ دآتور
  

  
  
  



 قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار
 

  قانون ضمانات وحوافز االستثمار 

  1997 لسنة 8القانون رقم 

  

  الباب األول 

  أحكام عامة 

   1مادة 

ه                         انوني الخاضع ل ان النظام الق ا آ شآت أي شرآات والمن ع ال ى جمي تسرى أحكام هذا القانون عل

  :تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجاالت اآلتية 

  . استصالح واستزراع األراضي البور والصحراوية أو أحدهما   •

  . اإلنتاج الحيواني والداجنى والسمكي   •

  . الصناعة والتعدين   •

  . الفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي   •

صناعية         • ة والمنتجات ال النقل المبرد للبضائع والثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعي

  .  الغالل والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع

  . النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر   •

  . النقل البحري ألعالي البحار   •

  . الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف ونقل وتوصيل الغاز  •



  . اإلسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية ألغراض السكن غير اإلداري   •

  . ية من مياه شرب وصرف وآهرباء وطرق اتصاالت البنية األساس  •

  . من طاقتها بالمجان %10المستشفيات والمراآز الطبية والعالجية التي تقدم   •

  . التأجير التمويل  •

  . ضمان االآتتاب في األوراق المالية   •

  . رأس المال المخاطر  •

  . إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اآللية   •

ة     المشروعات ا  • اعي للتنمي صندوق االجتم ة من ال وزراء إضافة    . لممول ويجوز لمجلس ال

بالد     ة ال ا حاج رى تتطلبه االت أخ   .مج

  وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجاالت المشار إليها 

   2مادة 

وافز         ضمانات وح ددة ب شطة المتع راض واألن شآت ذات األغ شرآات والمن ع ال ون تمت يك

ار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصورًا على نشاطها الخاص بالمجاالت المحددة              االستثم

  . في المادة السابقة، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء 

   3مادة 

وافز      ن ضمانات وح ا م اءات ضريبية أو غيره ا أو إعف ة مزاي انون بأي ذا الق ام ه ل أحك ال تخ

  . أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات 

  4مادة 



ذآر في                  ا األساسية وي شرآات وأنظمته تتولى الجهة اإلدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس ال

مها   شرآة واس انوني لل شكل الق دة وال ماء األطراف المتعاق ة أس ود التأسيس واألنظم ات عق بيان

ر المصرية                     شارآة األطراف المصرية وغي ا ونسب م دتها و رأس ماله شاطها وم وموضوع ن

ة األساسية            ووسائل اال  ة واألنظم ود االبتدائي د العق شرآاء وتع وق والتزامات ال ا وحق اب فيه آتت

اذج التي                لشرآات المساهمة أو التوصية باألسهم أو الشرآات ذات المسئولية المحدودة وفقًا للنم

وزراء        س ال يس مجل ن رئ رار م ا ق صدر به   .ي

    ا شرآات أي ود ال ى عق شرآاء عل ى توقيعات ال صديق عل ين الت ل  ويتع انوني مقاب ان شكلها الق  آ

رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه               

سلطات                         دى ال م التصديق في مصر أو ل أو ما يعادلها من النقد األجنبي بحسب األحوال سواء ت

ارج   ي الخ صرية ف   .الم

رار            ويصدر بالترخيص بتأسيس الشرآات التي تنشأ وف       اه ق ع بمزاي انون وتتمت ذا الق ام ه ًا ألحك ق

اريخ                     ارًا من ت ة اعتب شرآات الشخصية االعتباري ذه ال من الجهة اإلدارية المختصة ، ويكون له

د     ًا للقواع سها وفق د تأسي شرآة ، وعق ام األساسي لل شر النظ تم ن اري وي سجل التج ي ال دها ف قي

ذا       ة له ة التنفيذي ددها الالئح ي تح راءات الت انون واإلج   .الق

  . وتسرى األحكام المتقدمة على آل تعديل في نظام الشرآة 

  5مادة 

ة                   انون تخصيص األراضي المملوآ ذا الق ة له تتولى الجهة اإلدارية التي تحددها الالئحة التنفيذي

ا               للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة والالزمة للشرآات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة به

ات                .  الجهات المعنية  بالنيابة عن  ع الخرائط والبيان ة بجمي ك الجه اة تل ذه الجهات بمواف زم ه وتلت

شأنها           د ب د التعاق شروط وقواع رض وب ذا الغ ديها له ة ل ي المتاح ة باألراض   .الخاص



شآت                      شرآات و المن ة عن أصحاب ال ة بالنياب آما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعني

  . إلنشائها وإدارتها وتشغيلها على جميع التراخيص الالزمة 

   6مادة 

واد    ي الم ا ف رائم المنصوص عليه ي الج ة ف دعوى الجنائي ع ال ب رف ون طل انون 124يك ن ق  م

م    انون رق صادر بالق ارك ال سنه 66الجم دخل   1991 و 1963 ل ى ال ضرائب عل انون ال ن ق  م

 المبيعات الصادر    من قانون الضريبة العامة على     45 و   1981 لسنه   157الصادر بالقانون رقم    

م   انون رق سنه 11بالق م   9 و 1991 ل انون رق ن الق سنه 38 م د   1994 ل ل بالنق يم التعام  بتنظ

ًا إلحدى                   ة تابع األجنبي بعد أخذ رأى الجهة اإلدارية المختصة ، إذا آان المتهم بارتكاب الجريم

انون     ذا الق ام ه عة ألحك شآت الخاض شرآات أو المن   .ال

ًا من                       ويتعين على الجهة اإلدا    شأن خالل خمسة عشر يوم ذا ال ا في ه داء رأيه رية المختصة إب

  . تاريخ ورود آتاب استطالع الرأي إليها و إال جاز طلب رفع الدعوى 

  7مادة 

اق                        تم االتف ة التي ي انون بالطريق ذا الق ام ه ذ أحك ة بتنفي تثمار المتعلق يجوز تسوية منازعات االس

اق ب            ا يجوز االتف ستثمر آم ذه المنازعات في               عليها مع الم سوية ه ى ت ة عل ين األطراف المعني

ة   ي إطار االتفاقي ستثمر أو ف ة الم ة ودول ة مصر العربي ين جمهوري سارية ب ات ال إطار االتفاقي

دول األخرى التي            ا ال ين رعاي دول وب الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن االستثمارات بين ال

انون     ة بالق صر العربي ة م ا جمهوري ضمت إليه م ان سنه 90رق شروط  1971 ل ك بال  ، وذل

ي    يم ف انون التحك ام ق ًا ألحك ات أو وفق ك االتفاقي ا تل سرى فيه ي ت وال الت ى األح واألوضاع وف

م         سنه    27المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رق سوية           1994 ل ى ت اق عل ا يجوز االتف  آم

  . اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مرآز القاهرة 

 



  الباب الثاني

  ضمانات االستثمار

   8مادة 

  . ال يجوز تأميم الشرآات أو المنشآت أو مصادرتها 

  9مادة 

ا أو                  ى أمواله ال يجوز بالطريق اإلداري فرض الحراسة على الشرآات والمنشآت أو الحجز عل

   . استيالء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها

ادة   د           10م شآت أو تحدي شرآات والمن سعير منتجات ال دخل في ت ة الت ة إداري ة جه  ال يجوز ألي

  . ربحها 

  11مادة 

اع                      ارات التي رخص باالنتف اع بالعق رخيص باالنتف اف الت ال يجوز ألية جهة إدارية إلغاء أو إيق

رخيص     روط الت ة ش ة مخالف ي حال ضها إال ف ا أو بع شاة آله شرآة أو المن ا لل رار به صدر ق وي

صة          ة المخت ة اإلداري رض الجه ى ع اء عل وزراء بن س ال يس مجل ن رئ اف م اء أو اإليق اإللغ

ن    ًا م ين يوم ضاء اإلداري خالل ثالث ة الق ام محكم رار أم ذا الق ي ه ن ف شأن الطع صاحب ال ول

  . تاريخ إعالنه أو العلم به 

   12مادة 

اء والع   ك أراضى البن شآت الحق في تمل شرآات والمن ة لمباشرة  يكون لل ة الالزم ارات المبين ق

  . نشاطها والتوسيع فيه ، أيا آانت جنسية الشرآاء أو محال إقامتهم أو نسب مشارآتهم 

   13مادة 



شآت أن    مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لالستيراد للشرآات والمن

ي ه ف اج إلي ا تحت ر م ق الغي ذاتها أو عن طري ستورد ب ن ت شغيلها م ا أو ت شائها أو التوسع فيه  إن

مستلزمات إنتاج ومواد وآالت ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك              

ستوردين            دها في سجل الم ا         . دون حاجة لقي شآت أن تصدر منتجاته شرآات والمن ا يكون لل آم

  . المصدرين بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها في سجل 

  14مادة 

صر        ي يقت دودة الت سئولية المح هم أو ذات الم ية باألس ساهمة أو التوص رآات الم ضع ش ال تخ

ادة          واد           ) 1(نشاطها على المجاالت المشار إليها في الم ام الم انون ألحك ذا الق  ،  18،  17( من ه

ادة  ) 41 ، 19 ة من الم ى والرابع رتين األول واد ) 77(والفق انون  ) 93 ،92 ، 83( والم من ق

صادر      دودة ال سئولية المح شرآات ذات الم هم وال ية باألس رآات التوص ساهمة وش رآات الم ش

م   انون رق سنه 159بالق سنتين        . 1981 ل الل ال هم خ يس واألس صص التأس داول ح وز ت ويج

ة      . الماليتين األوليين للشرآة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه            ة اإلداري وتحل الجه

م             المخت انون رق ام الق سنه    159صة محل مصلحة الشرآات في تطبيق أحك ه     1981 ل  المشار إلي

ا            ارة إليه ساهمة       . والئحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشرآات السالف اإلش وال تخضع شرآات الم

ال في             1973 لسنه   73ألحكام القانون رقم     ي العم د شروط وإجراءات انتخاب ممثل  بشأن تحدي

ت القطاع العام والشرآات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين         مجالس إدارة وحدا  

ة        دده الالئح ذي تح و ال ى النح ك عل ا ، وذل ي إدارته املين ف تراك الع ة اش شرآة طريق ام ال نظ

  . التنفيذية لهذا القانون 

   15مادة 

م                 انون رق ام الق ساهمة من تطبيق أحك سنة  113تستثنى شرآات الم ين في    في شأن التعي      1958 ل
م           24وظائف شرآات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة        انون رق صادر بالق  من قانون العمل ال

 .1981 لسنه 137



 الباب الثالث حوافز اإلستثمار
 

  الفصل األول 

  اإلعفاءات الضريبية

   16مادة 

اح شرآات                 ى أرب ضريبة عل صناعي أو ال تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري وال

دة خمس                 ا ك لم ألموال بحسب األحوال ، أرباح الشرآات والمنشآت وأنصبة الشرآاء فيها ، وذل

شاط        ة الن اج أو مزاول ة اإلنت ة لبداي ة تالي نه مالي ن أول س دأ م نوات تب   .س

اطق          ل المن ام داخ ي تق شآت الت شرآات والمن سبة لل نوات بالن شر س دة ع اء لم ون اإلعف ويك

رار               الصناعية الجديدة والمجتمعات ال    دها ق ة التي يصدر بتحدي اطق النائي دة والمن عمرانية الجدي

من رئيس مجلس الوزراء وآذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية             

 .  

   17مادة 

اح شرآات                 ى أرب ضريبة عل صناعي أو ال تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري وال

ديم            األموال بحسب األحوال ، أرب     وادي الق اح الشرآات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج ال

ه                       ة من وادي أو منقول ذا ال شأة خارج ه ك أن تكون من ستوي في ذل وآذا أنصبة الشرآاء فيها ، ي

شاط         ة الن اج أو مزاول ة اإلنت ة لبداي ويصدر  . وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالي

  . ها هذا النص قرار من مجلس الوزراء بتحديد المناطق التي يسرى علي

   18مادة 

ة في              تستكمل الشرآات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية القائم

ذا  ) 1(تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجاالت المشار إليها في المادة        من ه

ا          مدد اإلعفاء المنصوص عليها في    . القانون    المادتين السابقتين إذا آانت مدد اإلعفاء المقررة له

  . لم تنته في ذلك التاريخ 

   19مادة 

اج أو    دء اإلنت اريخ ب ن ت دة م اء الم ى لإلعف سنة األول شمل ال سابقة ت واد ال ام الم ق أحك ي تطبي ف

ذلك              ة ل شرآة أو ا     . مزاولة النشاط بحسب األحوال حتى نهاية السنة المالية التالي ى ال شأة  وعل لمن



ك    ن ذل هر م شاط خالل ش ة الن اج أو مزاول دء اإلنت اريخ ب صة بت ة المخت ة اإلداري ار الجه إخط

  . التاريخ 

   20مادة 

ود                  شآت وعق شرآات والمن تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس ال

د       اريخ القي ن ت نوات م الث س دة ث ك لم ا ، وذل ة بأعماله رهن المرتبط رض وال سجل  الق ي ال ف

ة    . التجاري   ة إلقام آما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل األراضي الالزم

  . الشرآات والمنشآت 

   21مادة 

دفوع تحدد                    ال الم يعفى من الضريبة على أرباح شرآات األموال مبلغ يعادل نسبة من رأس الم

شرط أن تكون     بسعر البنك المرآزي المصري لإلقراض والخصم عن سنة الم       ك ب حاسبة ، ذل

  . الشرآة من شرآات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات األوراق المالية 

   22مادة 

ل   سندات وصكوك التموي د ال ة عوائ وال المنقول رادات رؤوس األم ى إي ضريبة عل ن ال ى م تعف

اب   واألوراق المالية األخرى المماثلة التي تصدرها شرآات المساهمة بشرط       أن تطرح في اآتت

  . عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات األوراق المالية 

   23مادة 

صادر            4تسرى على الشرآات والمنشآت أحكام المادة        ة ال اءات الجمرآي انون تنظيم اإلعف  من ق

من % 5 الخاصة بتحصيل ضريبة جمرآية بفئة موحدة مقدارها         1986 لسنه   186بالقانون رقم   

  .  على جميع ما تستورد من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها القيمة ، وذلك

   مكرر 23مادة 

ادة          - انون التوسعات التي توافق            ) 16( تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الم ذا الق من ه

اءات  عات اإلعف ذه التوس ى ه سرى عل نوات وي س س دة خم ك لم ة وذل ة اإلداري ا الجه عليه

ادتين  ي الم ا ف انون 23، 20المنصوص عليه ذا الق ن ه صد بالتوسعات -.  م ي :  ويق ادة ف الزي

شروع     ة للم ة اإلنتاجي ادة الطاق دف زي دة به ي إضافة أصول جدي ستخدمة ف ال الم  -. رأس الم

ادة         وتحدد الالئحة التنفيذية أنواع األصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزي

 .  



   24مادة 

انوني من الضرائب                   تعفى األرباح الناتجة   ر شكلها الق سيمها أو تغيي شرآات أو تق  عن اندماج ال

  . والرسوم التي تستحق بسبب االندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني 

   25مادة 

ر                 سيمها أو تغيي تم تق شآت التي ي شرآات والمن تتمتع الشرآات والمنشآت الدامجة والمندمجة وال

اءات  انوني باإلعف شكل شكلها الق ر ال سيم أو تغيي اج أو التق ى اإلدم ا و ال يترتب عل الخاصة به

  . القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة 

   26مادة 

اح شرآات                 ى أرب ضريبة عل صناعي أو ال يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري وال

المساهمة أو  األموال بحسب األحوال ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شرآات             

  . التوصية باألسهم أو الشرآات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأس مالها 

  27مادة 

اءات  التمتع باإلعف د واإلجراءات الخاصة ب شروط والقواع انون ال ذا الق ة له دد الالئحة التنفيذي تح

ي حال        اء ف ى اإلعف ى أن يلغ ة عل ة إداري ى موافق ف عل ا دون توق ضريبية تلقائي ك  ال ة تل ة مخالف

د  شروط والقواع ى عرض  . ال اء عل وزراء بن يس مجلس ال ن رئ رار م اء ق اء اإلعف صدر بإلغ وي

ضاء اإلداري   ة الق ام محكم رار أم ذا الق ي ه ن ف شأن الطع صاحب ال صة ول ة المخت ة اإلداري الجه

  .خالل ثالثين يومًا من تاريخ إعالنه أو العلم به 

  الفصل الثاني

  تخصيص األراضي

   28مادة 

ة           يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص األراضي المملوآ
ي            ة ف اطق معين ي من ام ف ي تق شآت الت شرآات والمن ة لل ة العام خاص االعتباري ة أو لألش للدول

ادة   ي الم ددة ف االت المح راءات   ) 1(المج ًا لإلج ل ، وطبق ك دون مقاب انون ، وذل ذا الق ن ه م
 .ا في الالئحة التنفيذية لهذا القانون المنصوص عليه

  الفصل الثالث 

   المناطق الحرة



   29مادة 

رار        .لتي تشمل مدينة بأآملها بقانون      يكون إنشاء المنطقة الحرة ا     ة بق وتنشا المناطق الحرة العام

ة المشروعات                         ك إلقام ة المختصة ؛ وذل ة اإلداري راح الجه ى اقت اًء عل وزراء ، بن من مجلس ال

رخ   انوني    صالتي ي ان شكلها الق ا آ ا أي شاء     . به ة المختصة إن ة اإلداري رار من الجه ويجوز بق

ك    ه ذل صت طبيعت د ، إذا اقت شروع واح ى م ا عل ل منه صر آ ة ، تقت رة خاص اطق ح   .من

بالد                   ة داخل ال آما يجوز للجهة اإلدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقام

ي    رة ، خاصة ف ة ح ى منطق انون    إل ذا الق ة له ة التنفيذي ددها الالئح ي تح ضوابط الت   .ضوء ال

ا وحدودها               ًا بموقعه ة الحرة بيان شأن المنطق صادر ب ة   . ويتضمن القرار ال ولى إدارة المنطق ويت

ة المختصة                       ة اإلداري رار من الجه سه ق ين رئي شكيله وتعي   .الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بت

ا  ذ أحك س اإلدارة بتنفي صدره   ويختص مجل ي ت رارات الت ة والق ه التنفيذي انون والئحت ذا الق م ه

  . الجهة المشار إليها 

  30مادة 

راه                  تضع الجهة اإلدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما ت

  : الزمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى األخص 

  .اطق الحرة ع اللوائح والنظم الالزمة إلدارة المنوض) أ(

ضائع  ) ب( ول الب د دخ ارات وقواع ي والعق غل األراض راخيص وش نح الت روط م ع ش وض

ة             ستندات والمراجع ا، وفحص الم ودع به اآن التي ت ل شغل األم وخروجها وأحكام قيدها ومقاب

  . ستحقة للدولة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم الم

  31مادة 

صدر     شروعات ، وي ة الم ي إقام الترخيص ف ة ب رة العام ة الح س إدارة المنطق تص مجل يخ

ة  س إدارة المنطق يس مجل ن رئ رار م شاط ق ة الن شروع بمزاول التراخيص للم ب أن . ب ويج

الي                ضمان الم دار ال دة سريانه ومق ا وم نح من أجله األغراض التي م ًا ب يتضمن الترخيص بيان

ة                           الذ ة الجه ا إال بموافق ا أو جزئي رخيص آلي زول عن الت ه ، و ال يجوز الن ي يؤديه المرخص ل

رار مسبب               ه بق زول عن ى الن ة عل رخيص أو عدم الموافق نح الت التي أصدرته ويكون رفض م

ًا للقواعد واإلجراءات                   ة المختصة طبق ة اإلداري ى الجه ه إل تظلم من ويجوز لصاحب الشأن أن ي

ا ا ي تبينه انون الت ذا الق ة له ة التنفيذي ا .لالئح اءات أو المزاي ه باإلعف رخص ل ع الم و ال يتمت

  . المنصوص عليها في هذا القانون إال في حدود األغراض المبينة في الترخيص 



   32مادة 

واد ،                      ضائع أو الم داول بعض الب ع ت شان من مع مراعاة األحكام التي تقررها القوانين واللوائح ب

ضائع ستوردها    ال تخضع الب بالد أو ت ارج ال ى خ رة إل ة الح شروعات المنطق صدرها م ي ت  الت

ة         ة الخاص راءات الجمرآي صدير وال لإلج تيراد والت ة باالس د الخاص شاطها للقواع ة ن لمزاول

ات  ى المبيع ة عل ضريبية العام ة وال ضرائب الجمرآي ا ال تخضع لل واردات آم صادرات وال بال

وم     ضرائب والرس ن ال ا م ى . وغيره ى     وتعف ة عل ضريبة العام ة وال ضرائب الجمرآي ن ال م

ل       ائل النق ات واآلالت ووس ع األدوات والمهم وم جمي ضرائب والرس ن ال ا م ات وغيره المبيع

دا           رة ع اطق الح ل المن شروعات داخ ه للم رخص ب شاط الم ة الن ة لمزاول ضرورية الالزم ال

ل       .سيارات الرآوب    دء         وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نق ا من ب ضائع وتأمينه  الب

سماح بإدخال        .لها إلى المناطق الحرة وبالعكس      تفريغها حتى وصو   وللجهة اإلدارية المختصة ال

ر من داخل               ة للمشروع أو للغي ة المملوآ البضائع والمواد واألجزاء والخامات المحلية واألجنبي

ات               ة إلصالحها أو إلجراء عملي ا       البالد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقت ا وإعادته  صناعية عليه

ه الالئحة                         ذي تبين ى النحو ال ك عل ة ، وذل تيراد المطبق لداخل البالد دون خضوعها لقواعد االس

 وفقا ألحكام القانون    ويتم تحصيل الضريبة الجمرآية على قيمة اإلصالح      . التنفيذية لهذا القانون    

  . ات الصناعية  من هذا القانون في شأن العملي33ويطبق حكم المادة .الجمرآية 

   33مادة 

. يكون االستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البالد طبقًا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج               

ا           ى ،آم سوق المحل وتؤدى الضرائب الجمرآية على البضائع التي تستورد من المناطق الحرة لل

ستوردة من الخارج  و آانت م ستوردة لمشروعات. ل ا المنتجات الم ي أم اطق الحرة والت  المن

ا هو                          سبة له ة بالن ضريبة الجمرآي ة ، فيكون وعاء ال ة وأخرى أجنبي ات محلي تشمل على مكون

شرط أال                بالد ب ى ال اطق الحرة إل ا من المن سائد وقت خروجه قيمة المكونات األجنبية بالسعر ال

ست      تج   تزيد الضريبة الجمرآية المستحقة على المكونات األجنبية على الضريبة الم ى المن حقة عل

ستورد م ائي الم ارج النه ة  .ن الخ واد األجنبي زاء والم ي األج ة ف ات األجنبي ل المكون وتتمث

سا   رة دون ح ة الح ى المنطق دخول إل د ال ا عن ستوردة حسب حالته ك الم شغيل بتل اليف الت ب تك

ة  ا          .المنطق سبة للمنتج شأ بالن د المن ون بل ساب النول ق بح ا يتعل رة فيم ة الح ر المنطق ت وتعتب

  . المصنعة فيها 

  34مادة 



ا                          ررة عم ر المب ادة غي نقص أو الزي ة بحاالت ال يس المنطق ة الحرة رئ يبلغ مدير جمرك المنطق

ة           ة أو المنفرط ضائع المحفوظ ا أو الب رود أو محتوياته دد الط ي ع شحن ف ة ال ي قائم   أدرج ف

صب (  رة     ) ال ة الح م المنطق ت واردة برس ك إذا آان ة   .وذل ن الجه رار م صدر ق ة وي  اإلداري

سامح                     سابقة وبنسب الت رة ال ا في الفق المختصة بتنظيم المسئولية عن الحاالت المنصوص عليه

  . فيها 

   35مادة 

وانين      ام ق ا ألحك ي توزعه اح الت رة واألرب اطق الح ي المن ام ف ي تق شروعات الت ال تخضع الم

ن     . الضرائب والرسوم السارية في مصر       داره  ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم س وي مق

ة     % ( 1 ة                    ) واحد في المائ سبة لمشروعات التخزين ومن قيم دخول بالن د ال سلع عن ة ال من قيم

ضائع                السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة الب

  . المحددة الواجهة ) ترانزيت( العابرة 

س   شاطها الرئي ضى ن ي ال يقت شروعات الت ضع الم نوي   وتخ م س لع لرس راج س ال أو إخ ي إدخ

ع الحسابات         ) واحد في المائة    % ( 1مقداره   ك من واق ا ، وذل من إجمالي اإليرادات التي تحققه

انونيين  بين الق د المحاس ن أح دة م ل . المعتم أداء مقاب شروعات ب زم الم وال تلت ع األح ى جمي وف

  . الخدمات الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

   36ة ماد

ا                    ام المنصوص عليه ة لألحك اطق الحرة العام ال تخضع الشرآات التي تمارس نشاطها في المن

   . 1981 لسنه 159 و 1973 لسنه 73في القانونين رقمي 

   37مادة 

ك                 سية مال تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجن

م           السفينة والعاملين عليها المنص    سنه   84وص عليها في قانون التجارة البحرية وفى القانون رق  ل

ام      .  بشأن تسجيل السفن التجارية  1949 ذه المشروعات من أحك ة له آما تستثنى السفن المملوآ

  .  بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري 1964 لسنه 12القانون رقم 

   38مادة 

ان          ى المب أمين عل ه بالت زم               يلتزم المرخص ل ا يلت ع الحوادث ، آم دات ضد جمي ي واآلالت والمع

ًا للقواعد التي                 ة طبق دة التي يحددها مجلس إدارة المنطق ه الخاصة خالل الم ى نفقت بإزالتها عل

  . تضعها الجهة اإلدارية المختصة 



   39مادة 

ددها الالئح     ي تح شروط و األوضاع الت ًا لل ا وفق ة فيه رة أو اإلقام اطق الح ول المن ون دخ ة يك

  . التنفيذية لهذا القانون 

   40مادة 

ي    انونين رقم ام الق سرى أحك سنه 173ال ت ل    1958 ل ل العم ى إذن قب صول عل تراط الح  باش

ة و  ات األجنبي سنه 231بالهيئ دى  1996 ل صريين ل ل الم يم عم ام الخاصة بتنظ بعض األحك  ب

  .  الحرة جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق

   41مادة 

ة إال                    ال يجوز ألي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائم

ي    شروط و األوضاع الت ًا لل ا طبق يس مجلس إدارته ن رئ ذلك م صريح ب ى ت د الحصول عل بع

ذه الالئحة                ا ال يجاوز      تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذي تحدده ه  بم

  . خمسمائة جنيه سنويًا 

د آل طرف                      42مادة   سخ بي ع ن  يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أرب

ة         . من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة         دى مكتب العمل بالمنطق وأخرى ل

  . النسختين ترجمة إلى اللغة العربية ،فإذا آان العقد محررًا بلغة أجنبية، أرفقت بكل من هاتين 

   43مادة 

م           سنه  113ال تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة ألحكام القانون رق ادة  1958 ل  والم

انون العمل               24 اب الثالث من ق ة         .  والفصل الخامس من الب ة اإلداري ويضع مجلس إدارة الجه

  . لمشروعات المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك ا

   44مادة 

م  انون رق صادر بالق اعي ال امين االجتم انون الت ام ق سرى أحك سنه 79ت املين 1975 ل ى الع  عل

  . المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة 

   45مادة 

ادة  يعاقب بغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه آل من يخالف      41 حكم الم

اب               .هذا القانون   من   ى طلب آت اء عل ذه الجرائم إال بن ى ه سبة إل و ال ترفع الدعوى الجنائية بالن

اء            .من الجهة اإلدارية المختصة      صالح مع المخالف أثن ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى الت



صالح انقضاء                      ى الت ة ويترتب عل ة الغرام ى لقيم نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد األدن

  . لدعوى الجنائية ا

   46مادة 

 من هذا القانون) 20،11،10،9،8( يسرى على االستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد
 
 


