قــوانــيــن تشـجــيــع االســتــثــمــــار
جمهورية مصر العربية

القانون رقم  8لسنة  7997حول ضمانات وحوافز االستثمار
الـبــاب األول
أحــكـــام عـــامـــة
مادة (:)7
تسرى أحكام هذا القانون على جمٌع الشركات والمنشآت أٌا ّ كان النظام القانونً الخاضع
له تنشؤ بعد تارٌخ العمل به لمزاولة نشاطها فً أي من المجاالت اآلتٌة :














استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أو أحدهما .
اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً .
الصناعة والتعدٌن .
الفنادق والموتٌالت والشقق الفندقٌة والقرى السٌاحٌة والنقل السٌاحً .
النقل المبرد للبضائع والثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات
الصناعٌة والمواد الؽذائٌة ومحطات الحاوٌات وصوامع الؽالل .
النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطرٌق مباشر .
النقل البحري ألعالً البحار .
الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ ونقل وتوصٌل الؽاز.
اإلسكان الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌة ألؼراض السكن ؼٌر اإلداري .
البنٌة األساسٌة من مٌاه شرب وصرؾ وكهرباء وطرق اتصاالت .
المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة التً تقدم %01من طاقتها بالمجان .
التؤجٌر التموٌل.
ضمان االكتتاب فً األوراق المالٌة .
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 رأس المال المخاطر.
 إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اآللٌة .
 المشروعات الممولة من الصندوق االجتماعً للتنمٌة  .وٌجوز لمجلس الوزراء
إضافة مجاالت أخرى تتطلبها حاجة البالد .
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وحدود المجاالت المشار إلٌها .
مادة (:)2
ٌكون تمتع الشركات والمنشآت ذات األؼراض واألنشطة المتعددة بضمانات وحوافز
االستثمار ،بما فً ذلك من إعفاءات ضرٌبٌة مقصورا على نشاطها الخاص بالمجاالت
المحددة فً المادة السابقة ،وتلك التً ٌضٌفها مجلس الوزراء .
مادة (:)3
ال تخل أحكام هذا القانون بؤٌة مزاٌا أو إعفاءات ضرٌبٌة أو ؼٌرها من ضمانات
وحوافز أفضل مقررة بتشرٌعات أخرى أو اتفاقٌات .
مادة (:)4
تتولى الجهة اإلدارٌة المختصة مراجعة عقود تؤسٌس الشركات وأنظمتها األساسٌة
وٌذكر فً بٌانات عقود التؤسٌس واألنظمة أسماء األطراؾ المتعاقدة والشكل القانونً
للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة األطراؾ
المصرٌة وؼٌر المصرٌة ووسائل االكتتاب فٌها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود
االبتدائٌة واألنظمة األساسٌة لشركات المساهمة أو التوصٌة باألسهم أو الشركات ذات
المسئولٌة المحدودة وفقا للنماذج التً ٌصدر بها قرار من رئٌس مجلس الوزراء .
وٌتعٌن التصدٌق على توقٌعات الشركاء على عقود الشركات أٌا ّ كان شكلها القانونً
مقابل رسم تصدٌق مقداره ربع بالمائة من قٌمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره
خمسمائة جنٌه أو ما ٌعادلها من النقد األجنبً بحسب األحوال سواء تم التصدٌق فً
مصر أو لدى السلطات المصرٌة فً الخارج .
وٌصدر بالترخٌص بتؤسٌس الشركات التً تنشؤ وفقا ألحكام هذا القانون وتتمتع بمزاٌاه
قرار من الجهة اإلدارٌة المختصة  ،وٌكون لهذه الشركات الشخصٌة االعتبارٌة اعتبارا
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من تارٌخ قٌدها فً السجل التجاري وٌتم نشر النظام األساسً للشركة  ،وعقد تؤسٌسها
وفقا للقواعد واإلجراءات التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .
وتسرى األحكام المتقدمة على كل تعدٌل فً نظام الشركة .
مادة (:)5
تتولى الجهة اإلدارٌة التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون تخصٌص األراضً
المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارٌة العامة والالزمة للشركات والمنشآت وإبرام
العقود الخاصة بها بالنٌابة عن الجهات المعنٌة .وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة
بجمٌع الخرائط والبٌانات الخاصة باألراضً المتاحة لدٌها لهذا الؽرض وبشروط
وقواعد التعاقد بشؤنها .
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنٌة بالنٌابة عن أصحاب الشركات و
المنشآت على جمٌع التراخٌص الالزمة إلنشائها وإدارتها وتشؽٌلها .
مادة (:)6
ٌكون طلب رفع الدعوى الجنائٌة فً الجرائم المنصوص علٌها فً المواد  021من
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم  66لسنه  0961و  0990من قانون الضرائب
على الدخل الصادر بالقانون رقم  057لسنه  0980و  15من قانون الضرٌبة العامة
على المبٌعات الصادر بالقانون رقم  00لسنه  0990و  9من القانون رقم  18لسنه
 0991بتنظٌم التعامل بالنقد األجنبً بعد أخذ رأى الجهة اإلدارٌة المختصة  ،إذا كان
المتهم بارتكاب الجرٌمة تابعا إلحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة ألحكام هذا
القانون.
وٌتعٌن على الجهة اإلدارٌة المختصة إبداء رأٌها فً هذا الشؤن خالل خمسة عشر ٌوما
من تارٌخ ورود كتاب استطالع الرأي إلٌها و إال جاز طلب رفع الدعوى .
مادة (:)7
ٌجوز تسوٌة منازعات االستثمار المتعلقة بتنفٌذ أحكام هذا القانون بالطرٌقة التً ٌتم
االتفاق علٌها مع المستثمر كما ٌجوز االتفاق بٌن األطراؾ المعنٌة على تسوٌة هذه
المنازعات فً إطار االتفاقٌات السارٌة بٌن جمهورٌة مصر العربٌة ودولة المستثمر أو
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فً إطار االتفاقٌة الخاصة بتسوٌة المنازعة الناشئة عن االستثمارات بٌن الدول وبٌن
رعاٌا الدول األخرى التً انضمت إلٌها جمهورٌة مصر العربٌة بالقانون رقم  91لسنه
 ، 0970وذلك بالشروط واألوضاع وفى األحوال التً تسرى فٌها تلك االتفاقٌات أو
وفقا ألحكام قانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة الصادر بالقانون رقم  27لسنه
 0991كما ٌجوز االتفاق على تسوٌة المنازعات المشار إلٌها بطرٌق التحكٌم أمام
مركز القاهرة اإلقلٌمً للتحكٌم التجاري الدولً .

الـبـاب الـثـانـي
ضــمــانــات االســتـثـمــار
مادة (:)8
ال ٌجوز تؤمٌم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .
مادة (:)9
ال ٌجوز بالطرٌق اإلداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على
أموالها أو استٌالء أو التحفظ علٌها أو تجمٌدها أو مصادرتها .
مادة (:)701
ال ٌجوز ألٌة جهة إدارٌة التدخل فً تسعٌر منتجات الشركات والمنشآت أو تحدٌد
ربحها .
مادة (:)77
ال ٌجوز ألٌة جهة إدارٌة إلؽاء أو إٌقاؾ الترخٌص باالنتفاع بالعقارات التً رخص
باالنتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إال فً حالة مخالفة شروط الترخٌص
وٌصدر قرار اإللؽاء أو اإلٌقاؾ من رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة
اإلدارٌة المختصة ولصاحب الشؤن الطعن فً هذا القرار أمام محكمة القضاء اإلداري
خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إعالنه أو العلم به .
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مادة (:)72
ٌكون للشركات والمنشآت الحق فً تملك أراضى البناء والعقارات المبٌنة الالزمة
لمباشرة نشاطها والتوسٌع فٌه  ،أٌا ّ كانت جنسٌة الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب
مشاركتهم .

مادة (:)73
مع عدم اإلخالل بؤحكام القوانٌن واللوائح والقرارات المنظمة لالستٌراد للشركات
والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طرٌق الؽٌر ما تحتاج إلٌه فً إنشائها أو التوسع فٌها
أو تشؽٌلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآالت ومعدات وقطع ؼٌار ووسائل نقل مناسبة
لطبٌعة نشاطها  ،وذلك دون حاجة لقٌدها فً سجل المستوردٌن  .كما ٌكون للشركات
والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخٌص  ،وبؽٌر حاجة لقٌدها
فً سجل المصدرٌن .

مادة (:)74
ال تخضع شركات المساهمة أو التوصٌة باألسهم أو ذات المسئولٌة المحدودة التً
ٌقتصر نشاطها على المجاالت المشار إلٌها فً المادة ( )0من هذا القانون ألحكام المواد
(  ) 10 ، 09 ، 08 ،07والفقرتٌن األولى والرابعة من المادة ( )77والمواد ( ، 81
 ) 91، 92من قانون شركات المساهمة وشركات التوصٌة باألسهم والشركات ذات
المسئولٌة المحدودة الصادر بالقانون رقم  059لسنه  . 0980وٌجوز تداول حصص
التؤسٌس واألسهم خالل السنتٌن المالٌتٌن األولٌٌن للشركة بموافقة رئٌس مجلس الوزراء
أو من ٌفوضه  .وتحل الجهة اإلدارٌة المختصة محل مصلحة الشركات فً تطبٌق أحكام
القانون رقم  059لسنه  0980المشار إلٌه والئحته التنفٌذٌة وذلك بالنسبة للشركات
السالؾ اإلشارة إلٌها  .وال تخضع شركات المساهمة ألحكام القانون رقم  71لسنه
 0971بشؤن تحدٌد شروط وإجراءات انتخاب ممثلً العمال فً مجالس إدارة وحدات
القطاع العام والشركات المساهمة والجمعٌات والمإسسات الخاصة وٌبٌن نظام الشركة
طرٌقة اشتراك العاملٌن فً إدارتها  ،وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا
القانون .
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مادة (:)75
تستثنى شركات المساهمة من تطبٌق أحكام القانون رقم  001لسنة 0958فً شؤن
التعٌٌن فً وظائؾ شركات المساهمة والمإسسات العامة والمادة  21من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم  017لسنه .0980
الـبـاب الـثـالـث
حــوافــز االســتـثـمــار
الفصل األول
اإلعفاءات الضريبية
مادة (:)76
تعفى من الضرٌبة على إٌرادات النشاط التجاري والصناعً أو الضرٌبة على أرباح
شركات األموال بحسب األحوال  ،أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فٌها ،
وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالٌة تالٌة لبداٌة اإلنتاج أو مزاولة النشاط .
وٌكون اإلعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التً تقام داخل المناطق
الصناعٌة الجدٌدة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطق النائٌة التً ٌصدر بتحدٌدها
قرار من رئٌس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجدٌدة الممولة من الصندوق
االجتماعً للتنمٌة .
مادة (:)77
تعفى من الضرٌبة على إٌرادات النشاط التجاري والصناعً أو الضرٌبة على أرباح
شركات األموال بحسب األحوال  ،أرباح الشركات والمنشآت التً تمارس نشاطها
خارج الوادي القدٌم وكذا أنصبة الشركاء فٌها ٌ ،ستوي فً ذلك أن تكون منشؤة خارج
هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرٌن سنة تبدأ من أول سنه مالٌة تالٌة لبداٌة
اإلنتاج أو مزاولة النشاط  .وٌصدر بتحدٌد المناطق التً ٌسرى علٌها هذا النص قرار
من مجلس الوزراء .
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مادة (:)78
تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق االجتماعً للتنمٌة
القائمة فً تارٌخ العمل بهذا القانون والتً تزاول نشاطها فً المجاالت المشار إلٌها فً
المادة ( )0من هذا القانون  .مدد اإلعفاء المنصوص علٌها فً المادتٌن السابقتٌن إذا
كانت مدد اإلعفاء المقررة لها لم تنته فً ذلك التارٌخ .
مادة (:)79
فً تطبٌق أحكام المواد السابقة تشمل السنة األولى لإلعفاء المدة من تارٌخ بدء اإلنتاج
أو مزاولة النشاط بحسب األحوال حتى نهاٌة السنة المالٌة التالٌة لذلك  .وعلى الشركة
أو المنشؤة إخطار الجهة اإلدارٌة المختصة بتارٌخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط خالل
شهر من ذلك التارٌخ .
مادة (:)20
تعفى من ضرٌبة الدمؽة ومن رسوم التوثٌق والشهر عقود تؤسٌس الشركات والمنشآت
وعقود القرض والرهن المرتبطة بؤعمالها  ،وذلك لمدة ثالث سنوات من تارٌخ القٌد فً
السجل التجاري  .كما تعفى من الضرٌبة والرسوم المشار إلٌها عقود تسجٌل األراضً
الالزمة إلقامة الشركات والمنشآت .
مادة (:)27
ٌعفى من الضرٌبة على أرباح شركات األموال مبلػ ٌعادل نسبة من رأس المال المدفوع
تحدد بسعر البنك المركزي المصري لإلقراض والخصم عن سنة المحاسبة  ،ذلك بشرط
أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقٌدة بإحدى بورصات
األوراق المالٌة .
مادة (:)22
تعفى من الضرٌبة على إٌرادات رإوس األموال المنقولة عوائد السندات وصكوك
التموٌل واألوراق المالٌة األخرى المماثلة التً تصدرها شركات المساهمة بشرط أن
تطرح فً اكتتاب عام  ،و أن تكون مقٌدة بإحدى بورصات األوراق المالٌة .
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مادة (:)23
تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة  1من قانون تنظٌم اإلعفاءات الجمركٌة
الصادر بالقانون رقم  086لسنه  0986الخاصة بتحصٌل ضرٌبة جمركٌة بفئة موحدة
مقدارها  %5من القٌمة  ،وذلك على جمٌع ما تستورد من آالت ومعدات وأجهزة الزمة
إلنشائها .
مادة ( )23مكرر :
 تعفى من الضرٌبة المنصوص علٌها فً المادة ( )06من هذا القانون التوسعات التًتوافق علٌها الجهة اإلدارٌة وذلك لمدة خمس سنوات وٌسرى على هذه التوسعات
اإلعفاءات المنصوص علٌها فً المادتٌن  21 ،21من هذا القانون .
 وٌقصد بالتوسعات  :الزٌادة فً رأس المال المستخدمة فً إضافة أصول جدٌدة بهدؾزٌادة الطاقة اإلنتاجٌة للمشروع .
 وتحدد الالئحة التنفٌذٌة أنواع األصول والقواعد والضوابط التً ٌعتد بها فً حسابهذه الزٌادة .
مادة (:)24
تعفى األرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسٌمها أو تؽٌٌر شكلها القانونً من
الضرائب والرسوم التً تستحق بسبب االندماج أو التقسٌم أو تؽٌٌر الشكل القانونً .
مادة (:)25
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التً ٌتم تقسٌمها أو
تؽٌٌر شكلها القانونً باإلعفاءات الخاصة بها و ال ٌترتب على اإلدماج أو التقسٌم أو
تؽٌٌر الشكل القانونً أٌة إعفاءات ضرٌبٌة جدٌدة .
مادة (:)26
ٌعفى من الضرٌبة على إٌرادات النشاط التجاري والصناعً أو الضرٌبة على أرباح
شركات األموال بحسب األحوال ناتج تقٌٌم الحصص العٌنٌة التً تدخل فً تؤسٌس
شركات المساهمة أو التوصٌة باألسهم أو الشركات ذات المسئولٌة المحدودة أو فً
زٌادة رأس مالها .
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مادة (:)27
تحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الشروط والقواعد واإلجراءات الخاصة بالتمتع
باإلعفاءات الضرٌبٌة تلقائٌا ّ دون توقؾ على موافقة إدارٌة على أن ٌلؽى اإلعفاء فً
حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد  .وٌصدر بإلؽاء اإلعفاء قرار من رئٌس مجلس
الوزراء بناء على عرض الجهة اإلدارٌة المختصة ولصاحب الشؤن الطعن فً هذا
القرار أمام محكمة القضاء اإلداري خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إعالنه أو العلم به .

الفصل الثاني
تخصيص األراضي
مادة (:)28
ٌجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزٌر المختص تخصٌص األراضً
المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارٌة العامة للشركات والمنشآت التً تقام فً مناطق
معٌنة فً المجاالت المحددة فً المادة ( )0من هذا القانون  ،وذلك دون مقابل  ،وطبقا
لإلجراءات المنصوص علٌها فً الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .

الفصل الثالث
المناطق الحرة
مادة (:)29
ٌكون إنشاء المنطقة الحرة التً تشمل مدٌنة بؤكملها بقانون .
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء  ،بناء على اقتراح الجهة اإلدارٌة
المختصة ؛ وذلك إلقامة المشروعات التً ٌرخص بها أٌا ّ كان شكلها القانونً .
وٌجوز بقرار من الجهة اإلدارٌة المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة  ،تقتصر كل منها
على مشروع واحد  ،إذا اقتصت طبٌعته ذلك .
كما ٌجوز للجهة اإلدارٌة المختصة الموافقة على تحوٌل أحد المشروعات المقامة داخل
البالد إلى منطقة حرة  ،خاصة فً ضوء الضوابط التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا
القانون .
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وٌتضمن القرار الصادر بشؤن المنطقة الحرة بٌانا بموقعها وحدودها  .وٌتولى إدارة
المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة ٌصدر بتشكٌله وتعٌٌن رئٌسه قرار من الجهة اإلدارٌة
المختصة .
وٌختص مجلس اإلدارة بتنفٌذ أحكام هذا القانون والئحته التنفٌذٌة والقرارات التً
تصدره الجهة المشار إلٌها .

مادة (:)30
تضع الجهة اإلدارٌة المختصة السٌاسٌة التً تسٌر علٌها المناطق الحرة  ،ولها أن تتخذ
ما تراه الزما من القرارات لتحقٌق الؽرض الذي تنشؤ هذه المناطق من أجله  ،وعلى
األخص :
(أ) وضع اللوائح والنظم الالزمة إلدارة المناطق الحرة .
(ب) وضع شروط منح التراخٌص وشؽل األراضً والعقارات وقواعد دخول
البضائع وخروجها وأحكام قٌدها ومقابل شؽل األماكن التً تودع بها ،وفحص
المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها
وتحصٌل الرسوم المستحقة للدولة .
مادة (:)37
ٌختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخٌص فً إقامة المشروعات  ،وٌصدر
بالتراخٌص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئٌس مجلس إدارة المنطقة  .وٌجب أن
ٌتضمن الترخٌص بٌانا باألؼراض التً منح من أجلها ومدة سرٌانه ومقدار الضمان
المالً الذي ٌإدٌه المرخص له  ،و ال ٌجوز النزول عن الترخٌص كل ٌّا أو جزئ ٌّا إال
بموافقة الجهة التً أصدرته وٌكون رفض منح الترخٌص أو عدم الموافقة على النزول
عنه بقرار مسبب وٌجوز لصاحب الشؤن أن ٌتظلم منه إلى الجهة اإلدارٌة المختصة
طبقا للقواعد واإلجراءات التً تبٌنها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .
و ال ٌتمتع المرخص له باإلعفاءات أو المزاٌا المنصوص علٌها فً هذا القانون إال فً
حدود األؼراض المبٌنة فً الترخٌص .
مادة (:)32
مع مراعاة األحكام التً تقررها القوانٌن واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو
المواد  ،ال تخضع البضائع التً تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البالد أو
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تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة باالستٌراد والتصدٌر وال لإلجراءات
الجمركٌة الخاصة بالصادرات والواردات كما ال تخضع للضرائب الجمركٌة والضرٌبٌة
العامة على المبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم  .وتعفى من الضرائب الجمركٌة
والضرٌبة العامة على المبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم جمٌع األدوات
والمهمات واآلالت ووسائل النقل الضرورٌة الالزمة لمزاولة النشاط المرخص به
للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سٌارات الركوب .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا
القانون إجراءات نقل البضائع وتؤمٌنها من بدء تفرٌؽها حتى وصولها إلى المناطق
الحرة وبالعكس .
وللجهة اإلدارٌة المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد واألجزاء والخامات المحلٌة
واألجنبٌة المملوكة للمشروع أو للؽٌر من داخل البالد إلى المنطقة الحرة بصفه مإقتة
إلصالحها أو إلجراء عملٌات صناعٌة علٌها وإعادتها لداخل البالد دون خضوعها
لقواعد االستٌراد المطبقة  ،وذلك على النحو الذي تبٌنه الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .
وٌتم تحصٌل الضرٌبة الجمركٌة على قٌمة اإلصالح وفقا ألحكام القانون الجمركٌة .
وٌطبق حكم المادة  11من هذا القانون فً شؤن العملٌات الصناعٌة .
مادة (:)33
ٌكون االستٌراد من المناطق الحرة إلى داخل البالد طبقا للقواعد العامة لالستٌراد من
الخارج  .وتإدى الضرائب الجمركٌة على البضائع التً تستورد من المناطق الحرة
للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج  .أما المنتجات المستوردة
لمشروعات المناطق الحرة والتً تشمل على مكونات محلٌة وأخرى أجنبٌة  ،فٌكون
وعاء الضرٌبة الجمركٌة بالنسبة لها هو قٌمة المكونات األجنبٌة بالسعر السائد وقت
خروجها من المناطق الحرة إلى البالد بشرط أال تزٌد الضرٌبة الجمركٌة المستحقة على
المكونات األجنبٌة على الضرٌبة المستحقة على المنتج النهائً المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات األجنبٌة فً األجزاء والمواد األجنبٌة المستوردة حسب حالتها عند
الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكالٌؾ التشؽٌل بتلك المنطقة .
وتعتبر المنطقة الحرة فٌما ٌتعلق بحساب النولون بلد المنشؤ بالنسبة للمنتجات المصنعة
فٌها .
مادة (:)34
ٌبلػ مدٌر جمرك المنطقة الحرة رئٌس المنطقة بحاالت النقص أو الزٌادة ؼٌر المبررة
عما أدرج فً قائمة الشحن فً عدد الطرود أو محتوٌاتها أو البضائع المحفوظة أو
المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .وٌصدر قرار من الجهة
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اإلدارٌة المختصة بتنظٌم المسئولٌة عن الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة
وبنسب التسامح فٌها .
مادة (:)35
ال تخضع المشروعات التً تقام فً المناطق الحرة واألرباح التً توزعها ألحكام قوانٌن
الضرائب والرسوم السارٌة فً مصر  .ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي
مقداره  ( %0واحد فً المائة ) من قٌمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزٌن
ومن قٌمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنٌع والتجمٌع وتعفى من هذا
الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزٌت) المحددة الواجهة .
وتخضع المشروعات التً ال ٌقتضى نشاطها الرئٌسً إدخال أو إخراج سلع لرسم
سنوي مقداره  ( %0واحد فً المائة ) من إجمالً اإلٌرادات التً تحققها  ،وذلك من
واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبٌن القانونٌٌن  .وفى جمٌع األحوال تلتزم
المشروعات بؤداء مقابل الخدمات الذي تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .
مادة (:)36
ال تخضع الشركات التً تمارس نشاطها فً المناطق الحرة العامة لألحكام المنصوص
علٌها فً القانونٌن رقمً  71لسنه  0971و  059لسنه . 0980
مادة (:)37
تعفى مشروعات النقل البحري التً تنشؤ فً المناطق الحرة من الشروط الخاصة
بجنسٌة مالك السفٌنة والعاملٌن علٌها المنصوص علٌها فً قانون التجارة البحرٌة وفى
القانون رقم  81لسنه  0919بشؤن تسجٌل السفن التجارٌة  .كما تستثنى السفن المملوكة
لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم  02لسنه  0961بإنشاء المإسسة المصرٌة
العامة للنقل البحري .
مادة (:)38
ٌلتزم المرخص له بالتؤمٌن على المبانً واآلالت والمعدات ضد جمٌع الحوادث  ،كما
ٌلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خالل المدة التً ٌحددها مجلس إدارة المنطقة طبقا
للقواعد التً تضعها الجهة اإلدارٌة المختصة .
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مادة (:)39
ٌكون دخول المناطق الحرة أو اإلقامة فٌها وفقا للشروط و األوضاع التً تحددها
الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .
مادة (:)40
ال تسرى أحكام القانونٌن رقمً  071لسنه  0958باشتراط الحصول على إذن قبل
العمل بالهٌئات األجنبٌة و  210لسنه  0996ببعض األحكام الخاصة بتنظٌم عمل
المصرٌٌن لدى جهات أجنبٌة على العاملٌن المصرٌٌن فً المشروعات القائمة فً
المناطق الحرة .
مادة (:)47
ال ٌجوز ألي شخص أن ٌزاول مهنة أو حرفة فً المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة
دائمة إال بعد الحصول على تصرٌح بذلك من رئٌس مجلس إدارتها طبقا للشروط و
األوضاع التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون  ،وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه
الالئحة بما ال ٌجاوز خمسمائة جنٌه سنوٌا .
مادة (:)42
ٌحرر عقد العمل المبرم مع العاملٌن فً المناطق الحرة من أربع نسخ بٌد كل طرؾ
من الطرفٌن نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة .وأخرى لدى مكتب العمل
بالمنطقة ،فإذا كان العقد محررا بلؽة أجنبٌة ،أرفقت بكل من هاتٌن النسختٌن ترجمة إلى
اللؽة العربٌة .
مادة (:)43
ال تخضع المشروعات فً المناطق الحرة العامة ألحكام القانون رقم  001لسنه 0958
والمادة  21والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل  .وٌضع مجلس إدارة
الجهة اإلدارٌة المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملٌن فً تلك المشروعات .
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مادة (:)44
تسرى أحكام قانون التامٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنه  0975على
العاملٌن المصرٌٌن بالمشروعات التً تمارس نشاطها فً المناطق الحرة .
مادة (:)45
ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن ألفى جنٌه وال تجاوز خمسة آالؾ جنٌه كل من ٌخالؾ حكم
المادة  10من هذا القانون .
و ال ترفع الدعوى الجنائٌة بالنسبة إلى هذه الجرائم إال بناء على طلب كتاب من الجهة
اإلدارٌة المختصة .
وٌجوز للجهة المشار إلٌها أن تجرى التصالح مع المخالؾ أثناء نظر الدعوى مقابل أداء
مبلػ ٌعادل الحد األدنى لقٌمة الؽرامة وٌترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائٌة .
مادة (:)46
ٌسرى على االستثمار فً المناطق الحرة أحكام المواد(  )21،00،01،9،8من هذا
القانون .

الالحئحة التنفييية لقانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 8
لسنة 7997
الباب األول
شروط وحدود مجاالت االستثمار
مادة : 7
تكون مزاولة النشاط فً المجاالت المنصوص علٌها فً المادة  0من قانون ضمانات
وحوافز االستثمار المشار إلٌه بالشروط وفى الحدود اآلتً بٌانها:
( )0استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أو أحدهما :
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( أ ) استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافق األساسٌة التً تجعلها قابلة لالستزراع.
( ب ) استزراع األراضً المستصلحة.
وٌشترط – فً هاتٌن الحالتٌن – أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح
واالستزراع ،كما ٌشترط فً االستزراع أن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري
بطرٌق الؽمر.
(  ) 2اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً :
( أ ) تربٌة جمٌع أنواع الماشٌة المنتجة للحوم الحمراء ،سواء كان ذلك إلنتاج السالالت
أو األلبان أو للتسمٌن.
( ب ) تربٌة جمٌع أنواع الدواجن المنتجة للحوم البٌضاء ،سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو للتفرٌخ أو إلنتاج البٌض أو للتسمٌن.
( ج ) صٌد األسماك ،وكذا إقامة المزارع السمكٌة.
(  ) 1الصناعة والتعدٌن :
( أ ) األنشطة الصناعٌة التً من شؤنها تحوٌل المواد والخامات وتؽٌٌر هٌئتها بمزجها
أو خلطها أو معالجتها أو تشكٌلها وتعبئتها ،وتجمٌع األجزاء والمكونات وتركٌبها إلنتاج
منتجات وسٌطة أو نهائٌة.
وٌشمل ذلك تكرٌر البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته ،وال ٌشمل صناعات
الدخان والتمباك والتبػ والمعسل والسعوط ( النشوق ) ،وال صناعات المشروبات
الكحولٌة والخمور بؤنواعها.
( ب ) تصمٌم اآلالت والمعدات الصناعٌة.
( ج ) النشاط الشامل لصناعة السٌنما الذي ٌجمع بٌن إقامة – أو استئجار -
استودٌوهات ومعامل اإلنتاج السٌنمائً ودور العرض وتشؽٌلها ،بما فً ذلك من
تصوٌر وتحمٌض وطبع وإنتاج وعرض وتوزٌع ،وبشرط أن ٌزاول النشاط من خالل
شركة مساهمة أو منشؤة كبرى ال ٌقل رأس المال الموظؾ فً أي منهما عن مائتً
ملٌون جنٌه.
( د ) األنشطة الخاصة بالتنقٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها وتقطٌعها
وتجهٌزها ،وال ٌشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
(  1مكررا) تجهٌز وتنمٌة مناطق صناعٌة مختارة:
تجهٌز وتنمٌة مناطق صناعٌة جدٌدة فً شرق التفرٌعة وشمال ؼرب خلٌج السوٌس،
وٌشمل ذلك تمهٌد األرض وإنشاء البنٌة األساسٌة الداخلٌة بها وتزوٌدها بالمرافق
وإمدادها بكل ما ٌلزم من خدمات بؽرض تهٌئتها لمختلؾ الصناعات وتقسٌمها إلى قطع
والتصرؾ فٌها.
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(  ) 1الفنادق والموتٌالت والشقق الفندقٌة والقرى السٌاحٌة والنقل السٌاحً :
( أ ) الفنادق والموتٌالت – الثابتة والعائمة – والشقق واألجنحة الفندقٌة ،والقرى
السٌاحٌة ،واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة
وتجارٌة وثقافٌة ،واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فٌها.
وٌشترط فً الفنادق والموتٌالت والشقق واألجنحة الفندقٌة ،والقرى السٌاحٌة أال ٌقل
مستواها عن ثالثة نجوم ،وأال ٌزٌد إجمالً مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصؾ
إجمالً المساحات المبنٌة.
( ب ) جمٌع الوسائل المخصصة لنقل السٌاح من برٌة أو نٌلٌة أو بحرٌة أو جوٌة.
(  ) 5النقل المبرد للبضائع والثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات
الصناعٌة والمواد الؽذائٌة ومحطات الحاوٌات وصوامع الؽالل :
( أ ) النقل المُبرَّ د أو المجمد للبضائع ،والثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت
الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.
( ب ) محطات تشؽٌل وتداول الحاوٌات.
( ج ) صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل.
وٌشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفرٌػ الالزمة لمباشرة النشاط.
(  ) 6النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطرٌق مباشر :
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع ،سواء كان منتظما أو عارضا.
( ب ) إنشاء وإعداد وتشؽٌل وإدارة وصٌانة واستؽالل المطارات وأراضى النزول أو
أجزاء منها ،وتشؽٌل وإدارة وصٌانة واستؽالل ما هو قائم من المطارات وأراضى
النزول ،وؼٌر ذلك مما ٌرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصٌانة واإلصالح
والتموٌن والتدرٌب.
(  ) 7النقل البحري ألعالً البحار :
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المٌاة اإلقلٌمٌة باستخدام السفن ووسائل النقل
البحري المختلفة كالناقالت والبواخر والعبَّارات.
(  ) 8الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ ونقل وتوصٌل الؽاز :
( أ ) تقدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ ،وٌشمل ذلك:
 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها. صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة. حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌقة الالزمة ألؼراض البترول. األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة. معالجة األسطح من الترسٌبات.16

 الخدمات المتعلقة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب اإلنتاج. الخدمات المتعلقة باالستكشاؾ البترولً.( ب ) نقل وتوصٌل الؽاز من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستخدام بواسطة الناقالت
المتخصصة أو األنابٌب ،وال ٌشمل ذلك نقل البترول.
(  ) 9اإلسكان الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌة ألؼراض السكن ؼٌر اإلداري :
ٌُشترط أال ٌقل عدد الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة ،سواء أقٌمت فً شكل بناء واحد
أو عدة أبنٌة.
( )01البنٌة األساسٌة من مٌاه شرب وصرؾ وكهرباء وطرق واتصاالت :
( أ ) إقامة أو تشؽٌل وإدارة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها
وخطوط نقلها.
( ب ) إقامة أو تشؽٌل وإدارة محطات الصرؾ الصحً أو الصرؾ الصناعً والتنقٌة
وتوصٌالتها.
( ج ) إنشاء وإدارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء ،وشبكات توزٌعها.
( د ) إنشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وإدارتها واستؽاللها وصٌانتها.
(هـ) إقامة أو تشؽٌل وإدارة محطات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة.
( )00المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة التً تقدم  %01من طاقتها بالمجان :
( أ ) المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ،وما تضمه من أنشطة داخلٌة
عالجٌة أو خدمٌة.
( ب ) المراكز الطبٌة والمراكز العالجٌة.
وٌشترط أن ٌقدم المستشفى أو المركز  %01بالمجان سنوٌا من عدد األسَّرة التً ٌتم
شؽلها بالنسبة إلى المستشفى ،ومن الحاالت التً ٌتم تقدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة لها
بالنسبة إلى المركز.
( )02التؤجٌر التموٌلً :
األنشطة الواردة بنص المادة  2من القانون رقم  95لسنة  0995المشار إلٌه وبالشروط
المقررة فٌه.
( )01ضمان االكتتاب فً األوراق المالٌة :
االلتزام بضمان تؽطٌة األوراق المالٌة المطروحة فً اكتتاب عام أو تؽطٌة ما لم ٌتم
تؽطٌته من قبل الجمهور ،وذلك طبقا للشروط واألحكام الواردة بنشرة االكتتاب العام
المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح األوراق المالٌة دون التقٌد بالقٌمة االسمٌة
للورقة.
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( )01رأس المال المخاطر :
المشاركة فً المشروعات أو المنشآت لتنمٌتها بقصد تحوٌلها إلى شركات مساهمة أو
توصٌة باألسهم متى كانت هذه المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصورا فً التموٌل.
( )05إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اآللٌة :
تصمٌم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اآللٌة وتطبٌقاتها بمختلؾ أنواعها وتشؽٌلها،
والتدرٌب علٌها.
( )06المشروعات الممولة من الصندوق االجتماعً للتنمٌة :
ِّ
المؽذٌة وٌكون أؼلب
كل مشروع ٌزاول نشاطه فً الصناعات الصؽٌرة أو المكمِّلة أو
تموٌله من الصندوق االجتماعً للتنمٌة.
مادة : 2
ٌشترط فً النشاط الذي ٌزاول فً أي من المجاالت المحددة فً المادة السابقة أن
ٌستوفى ما تتطلبه القوانٌن واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخٌص بحسب طبٌعة
النشاط ومكان مزاولته.
مادة : 3
ٌجوز أن ٌتضمن ؼرض الشركة أو المنشؤة مجاال أو أكثر من المجاالت المحددة فً
المادة  0من هذه الالئحة.
مادة : 4
على الشركة أو المنشؤة التً ترؼب فً مزاولة نشاط فً مجال من المجاالت المحددة
فً المادة  0من هذه الالئحة فً أي من محافظتً شمال وجنوب سٌناء أن تخطر الهٌئة
العامة لالستثمار والمناطق الحرة مسبقا بذلك.
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الباب الثاني
تؤسيس الشركات
الفصل األول
الشركات التي يقتصر نشاطها على مجاالت المادة 7
مادة : 5
تتولى الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة مراجعة عقود تؤسٌس الشركات التً
ٌقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجاالت المحددة فً المادة  0من هذه الالئحة
ومراجعة أنظمتها األساسٌة ،وذلك بناء على طلب المإسسٌن أو الشركاء أو من ٌنوب
عنهم.
مادة : 6
ٌقدم طلب مراجعة عقد التؤسٌس والنظام األساسً لشركة المساهمة أو التوصٌة باألسهم،
أو عقد الشركة ذات المسئولٌة المحدودة ،إلى الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
مرفقا به نسخة من عقد التؤسٌس والنظام األساسً أو عقد الشركة – بحسب األحوال –
على أن تحرر جمٌعها طبقا للنماذج التً ٌصدر بها قرار من رئٌس مجلس الوزراء.
مادة : 7
ٌقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصٌة البسٌطة مرفقا به نسخة من العقد
ومتضمنا البٌانات اآلتٌة :
(  ) 0نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.
(  ) 2أسماء الشركاء وعناوٌنهم وجنسٌاتهم وصفة كل منهم فً الشركة كشرٌك
متضامن أو موصى.
(  ) 1أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئٌسً فً مصر وفروعها.
(  ) 1رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل شرٌك والعملة المسدد بها .
(  ) 5مدة الشركة.
(  ) 6نظام إدارة الشركة.
(  ) 7طرٌقة توزٌع األرباح والخسائر بٌن الشركاء.
(  ) 8األحكام الخاصة بحل الشركة وتصفٌتها وأسباب انقضائها.
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مادة : 8
ٌصدر بالترخٌص بتؤسٌس الشركة قرار من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
متضمنا البٌانات الخاصة بها وذلك بعد تمام المراجعة والتصدٌق على توقٌعات
المإسسٌن أو الشركاء بحسب األحوال وتقدٌم شهادة دالة على إٌداع الشركة  -فً
حساب باسمها تحت التؤسٌس بؤحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري – ربع
رأس المال النقدي للشركة على األقل بالنسبة لشركات المساهمة أو التوصٌة باألسهم،
وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولٌة المحدودة.
مادة : 9
تقٌد الشركات – التً ٌرخص بتؤسٌسها – بالسجل التجاري ،وعلى المسئول فً الشركة
أن ٌقدم إلى الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة صورة القٌد بالسجل.
مادة : 70
تنشر قرارات الترخٌص بتؤسٌس الشركات مع عقود تؤسٌسها وأنظمتها األساسٌة على
نفقة أصحاب الشؤن فً النشرات التً تصدرها الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
مادة : 77
تسرى األحكام المنصوص علٌها فً هذا الفصل على كل تعدٌل فً نظام الشركة.

الفصل الثاني
الشركات يات األغراض واألنشطة المتعددة
مادة : 72
ٌتم تؤسٌس الشركات التً تزاول أنشطة ٌدخل بعضها فً أى من المجاالت المحددة فً
المادة  0من هذه الالئحة وفقا للنظام القانونً الذي تخضع له الشركة أصال.
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وعلى المسئول فً الشركة موافاة الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة
ونظامها األساسً ،وبصورة من قرار التؤسٌس إن وجد وكذا ببٌان كاؾ عن نشاط
الشركة الخاص بالمجاالت المذكورة.
وٌجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالً خاص لهذا النشاط.

الباب الثالث
المنشآت الفرديـة
مادة : 73
على كل شخص طبٌعً ٌزاول نشاطا فً أي من المجاالت المحددة فً المادة  0من هذه
الالئحة أن ٌخطر الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ببٌان كاؾ عن هذا النشاط
موضحا به مقره ورأس المال المخصص له وؼٌر ذلك من البٌانات الالزمة لقٌد النشاط
فً السجل التجاري ،وكذا عن أي تعدٌل فً هذه البٌانات ،وعلٌه أن ٌقدم إلى الهٌئة
العامة لالستثمار والمناطق الحرة صورة القٌد بالسجل.
وٌجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالً خاص للنشاط المشار إلٌه.
الباب الرابع
اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة
مادة : 74
ٌكون اشتراك العاملٌن فً إدارة شركات المساهمة التً ٌقتصر نشاطها على مجال أو
أكثر من المجاالت المحددة فً المادة  0من هذه الالئحة عن طرٌق لجنة إدارٌة معاونة
تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلٌن عن العاملٌن.
مادة : 75
تختص اللجنة المذكورة فً المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة
بالشركة ،والتً ٌراعى فٌها أسس اإلدارة االقتصادٌة السلٌمة واالستخدام األمثل للموارد
المتاحة ،وكذا المتعلقة برفع معدالت اإلنتاج وتطوٌره ،وؼٌر ذلك من الموضوعات التً
تحال إلى اللجنة من مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب ،وتقدم اللجنة نتائج دراساتها
وتوصٌاتها إلى مجلس اإلدارة.
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مادة : 76
تعٌن اللجنة من بٌن أعضائها رئٌسا ،وفى حالة ؼٌابه تعٌن العضو الذي ٌقوم بؤعمال
الرئاسة مإقتا.
وٌحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من
أعضاء مجلس إدارتها ،وعدد من المدٌرٌن المسئولٌن بالشركة ٌختارهم مجلس اإلدارة
دون أن ٌكون لهم صوت معدود فً المداوالت.
مادة : 77
ٌتولى مجلس اإلدارة وضع قواعد وشروط اختٌار أعضاء اللجنة ومدة العضوٌة وطرٌقة
التجدٌد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
وتجتمع اللجنة مرة على األقل كل شهرٌن ،وال ٌكون االجتماع صحٌحا إال بحضور
نصؾ عدد األعضاء على األقل ،وتصدر القرارات بؤؼلبٌة أصوات الحاضرٌن ،فإذا
تساوت األصوات رجح الجانب الذي منه الرئٌس.
مادة : 78
تضع اللجنة تقرٌرا سنوٌا خالل الشهور الثالثة التالٌة النقضاء السنة المالٌة للشركة
وتقدمه إلى مجلس اإلدارة موضحا فٌه الموضوعات التً تولت دراستها وما أوصت به
فً شؤنها واقتراحاتها التً تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.
الباب الخامس
اإلعفاء الضريبي التلقاحئي
مادة : 79
ٌشترط لتمتع الشركات والمنشآت التً تعمل فً أي من المجاالت المحددة فً المادة 0
من هذه الالئحة – تلقائٌا – باإلعفاءات الضرٌبٌة ،أن تقوم بتنفٌذ التزاماتها المنصوص
علٌها فً المواد  2و  9و  01و  00و  02و  01من هذه الالئحة بحسب األحوال.
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مادة : 20
على الشركة أو المنشؤة إخطار الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتارٌخ بدء
اإلنتاج أو مزاولة النشاط خالل شهر من ذلك التارٌخ ،وعلى الهٌئة العامة لالستثمار
والمناطق الحرة – بعد التحقق من صحة بٌانات اإلخطار ومن مزاولة النشاط فً أي
من المجاالت المنصوص علٌها فً المادة  0من هذه الالئحة – أن تسلم صاحب الشؤن،
خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ وصول اإلخطار ،شهادة تحدد مجال النشاط وتارٌخ
بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط ،وأن تخطر وزارة المالٌة بصورة منها.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتٌالت
والشقق واألجنحة الفندقٌة والقرى السٌاحٌة واألنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع
فٌها ،على أن ٌبدأ سرٌان اإلعفاء الضرٌبً على المنشآت المستكملة أو التوسعات من
تارٌخ مزاولتها النشاط.
وٌكون للشهادة السالؾ اإلشارة إلٌها حجٌة لدى جمٌع أجهزة الدولة فً خصوص التمتع
بضمانات وحوافز االستثمار دون توقؾ على أي إجراء آخر.
مادة : 27
إذا زاولت الشركة أو المنشؤة أنشطتها فً أكثر من مجال من المجاالت المحددة فً
المادة  0من هذه الالئحة ،تحسب مدة اإلعفاء الضرٌبً لكل نشاط على حدة من تارٌخ
بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط.
وٌجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالً خاص لكل نشاط.

الباب السادس
تخصيص األراضي
مادة : 22
فً تطبٌق أحكام المادة  5من قانون ضمانات وحوافز االستثمارٌ ،كون المحافظ أو من
ٌفوضه هو الجهة اإلدارٌة المختصة بإبرام العقود الخاصة باألراضً المملوكة للدولة أو
لألشخاص االعتبارٌة العامة الالزمة للشركات والمنشآت بالنٌابة عن الجهات المعنٌة،
وذلك بعد موافقة الوزٌر المختص على التخصٌص وتحدٌد مقابل االنتفاع طبقا للشروط
والقواعد المنظمة لذلك.
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وٌتولى المحافظ أو من ٌفوضه الحصول من الجهات المعنٌة ،بالنٌابة عن أصحاب
الشركات والمنشآت ،على جمٌع التراخٌص الالزمة إلنشائها وإداراتها وتشؽٌلها.
مادة : 23
ٌضع الوزٌر المختص ،فً بداٌة كل سنة مالٌة ،خرائط تفصٌلٌة باألراضً المملوكة
للدولة أو لألشخاص االعتبارٌة العامة التً ٌُقترح تخصٌصها للشركات والمنشآت التً
تقام فً مناطق معٌنة – دون مقابل – تنفٌذا ألحكام المادة  28من قانون ضمانات
وحوافز االستثمار ،وتتضمن تلك الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه األراضً،
وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة للتخصٌص بما فً ذلك الحد األقصى
لتارٌخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من المجاالت المحددة فً المادة
 0من هذه الالئحة وإال اعتبر قرار التخصٌص كؤن لم ٌكن.
مادة : 24
تعرض الخرائط المذكورة فً المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على
تخصٌص األراضً دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصٌص.
وترسل إلى الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة صورة من قرار مجلس الوزراء فً
هذا الشؤن مرفقا بها صورة الخرائط التفصٌلٌة ومذكرة مدة وشروط التخصٌص.
مادة : 25
تقدم طلبات تخصٌص األراضً – التً وافق مجلس الوزراء عل تخصٌصها دون
مقابل – من أصحاب الشؤن إلى الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة موضحا بها
المساحة المطلوبة وحجم وطبٌعة النشاط المزمع إقامته علٌها وقٌمة األموال المستثمرة
فٌه.
وعلى الهٌئة البت فً طلب التخصٌص خالل أسبوعٌن من تارٌخ تقدٌمه ،وإبالغ قرارها
لصاحب الشؤن خالل ٌومٌن على األكثر من تارٌخ صدوره.
وٌجب أن ٌتضمن قرار التخصٌص مدته وشروطه.
مادة : 26
تصدر الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثالثة أشهر موضحا بها مواقع
وحدود ومساحات األراضً التً تم تخصٌصها دون مقابل ،والشركات والمنشآت التً
صدر لها قرار التخصٌص ،ومجاالت أنشطتها.
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مادة : 27
ٌجوز بقرار من مجلس الوزراء ،بناء على عرض رئٌس الهٌئة العامة لالستثمار
والمناطق الحرة ،إلؽاء قرار تخصٌص األرض – دون مقابل – واستردادها بالطرٌق
اإلداري فً حالة مخالفة شروط التخصٌص.
الباب السابع
المناطق الحــرة
مادة : 28
ٌُحصل الرسم السنوي المنصوص علٌه فً الفقرة الثانٌة من المادة  15من قانون
ضمانات وحوافز االستثمار عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب
مشروعات التخزٌن على أساس قٌمتها تسلٌم مٌناء الوصول ( سٌؾ ).
وبالنسبة لمشروعات التصنٌع أو التجمٌع تكون قٌمة السلع التً ٌُحصل على أساسها
ى
أجر َ
الرسم عند خروجها من المنطقة هً قٌمة تكلفة ما اس ُتحدث فٌها من تصنٌع أو ِ
من تجمٌع.
مادة : 29
ٌكون تحوٌل أحد المشروعات المقامة داخل البالد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهٌئة
العامة لالستثمار والمناطق الحرة فً ضوء الضوابط اآلتٌة :
 أن ٌكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل. أال تقل صادراته عن نصؾ منتجاته. أن ٌستوفى االشتراطات الخاصة بالمبانً واألسوار واألمن التً تحددها لوائح ونظمإدارة المناطق الحرة.
مادة : 30
لصاحب الشؤن أن ٌتظلم إلى الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة فً حالتً رفض
منح الترخٌص للمشروع بمزاولة النشاط فً المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة على
النزول عن الترخٌص ،وعلى الهٌئة البت فً التظلم خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ
تقدٌمه وٌكون قرارها فً هذا الشؤن نهائٌا.
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مادة : 37
ٌتعٌن إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه
القوائم وببوالص الشحن والفواتٌر على أنها برسم المنطقة الحرة.
وإلدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع –
سواء لحسابه أو لحساب الؽٌر – بشرط أال ٌكون للمشروع أو للؽٌر نشاط فً داخل
البالد.
مادة : 32
ٌتبع فً شؤن بضائع الترانزٌت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل
الدوائر الجمركٌة اإلجراءات اآلتٌة :
ٌ - 0قدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقرارا على النموذج المعد لهذا الؽرض
بؤن البضائع واردة برسم المناطق الحرة ،من أصل وصورة ،مرفقا به إذن التسلٌم
المالحً.
 - 2تعتمد إدارة المنطقة أصل اإلقرار بما ٌفٌد أن المشروع ٌعمل بنظام المناطق الحرة
وأن البضائع الواردة باإلقـرار من األصناؾ الالزمة للنشاط المرخص به ،ثم ٌحال إلى
الجمرك المختص لٌتولى المراجعة على مستندات الشحن واإلذن بنقل البضائع – وفقا
لنظام الترانزٌت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكٌل المالحً
وتحت مسئولٌته الكاملة.
 - 1تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاٌنة البضائع فور وصولها إلى المنطقة بطرٌق العٌنة
العشوائٌة ( الجشنى ) أو الكشؾ التفصٌلً حسب األحوال ،وٌوافى الجمرك المختص
بصورة من نتائج المعاٌنة ،وتسلم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح فً عهدته
وتحت مسئولٌته الكاملة.
مادة : 33
ٌتبع فً شؤن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانً الخاصة اإلجراءات
اآلتٌة :
 - 0على ربابنة السفن والطائرات أو من ٌمثلونهم ( التوكٌالت المالحٌة أو مكاتب
شركات الطٌران ) أن ٌقدموا إلى الجمرك المختص – خالل أربع وعشرٌن ساعة من
وصول السفٌنة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانٌفستو).
 - 2على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشؤن الوارد ذكرهم فً قائمة الشحن
بوصول الرسائل الخاصة بهم وتكلٌفهم بسحبها خالل ثمان وأربعٌن ساعة من تارٌخ
اإلخطار وإال كان إلدارة المنطقة نقلها إلى األماكن التً تحددها على نفقتهم.
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ٌ - 1قدم المشروع إقرار الواردات – معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقا به إذن التسلٌم
المالحً – إلى الجمرك المختص لتسجٌله واتخاذ اإلجراءات المقررة على بضائع
الترانزٌت.
ٌ - 1حال اإلقرار بعد تسجٌله إلى إدارة المنطقة – مرفقا بالمستندات الخاصة بالرسالة
– إلجراء المعاٌنة أو الكشؾ التفصٌلً حسب األحوال ،وتسلم البضائع للمشروع
وتصبح فً عهدته وتحت مسئولٌته الكاملة ،وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه
المعاٌنة.
مادة : 34
ٌتبع فً شؤن الرسائل الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البالد اإلجراءات
اآلتٌة:
ٌ - 0قدم صاحب الشؤن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالٌة :
( أ ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقا للنموذج الذي تعده الهٌئة العامة
لالستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتٌن.
( ب ) الفواتٌر وبٌان العبوة الخاصة بالرسائل.
 - 2تعتمد إدارة المنطقة أصل اإلقرار بما ٌفٌد أن المشروع ٌعمل بنظام المناطق الحرة
وأن البضائع الواردة باإلقرار من األصناؾ الالزمة للنشاط المرخص به ،وٌسلم األصل
وصورته لصاحب الشؤن.
ٌ - 1قدم أصل اإلقرار وصورته إلى الجمرك المختص التخاذ اإلجراءات الجمركٌة
بموجب شهادة ترانزٌت جمركٌة ،وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
 - 1تسلم البضائع لصاحب الشؤن – مع طلب اإلرسال الجمركً وصورة إقرار
الواردات مإشرا علٌها من الجمرك المختص بما ٌفٌد تمام إجراءات الترانزٌت على
البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة إلتمام معاٌنتها وتحرٌر
بٌانات المعاٌنة من أصل وصورتٌن فً حضور صاحب الشؤن.
ٌ - 5عاد كعب طلب اإلرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقا بصورة من
بٌانات المعاٌنة.
وفى جمٌع األحوال ٌكون صاحب الشؤن مسئوال عما قد ٌحدث للبضائع من عجز أو فقد
أو تلؾ أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.
مادة : 35
تقدم الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة لمصلحة الجمارك – بناء على طلب
صاحب الشؤن – ضمانا عن قٌمة البضاعة والضرائب والرسوم الجمركٌة المستحقة
علٌها أثناء نقلها من الدوائر الجمركٌة إلى المناطق الحرة أو العكس أو فٌما بٌن المناطق
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الحرة ،وذلك بالنسبة للسلع المحظورة ،وٌقتصر الضمان على قٌمة الضرائب والرسوم
الجمركٌة بالنسبة للسلع ؼٌر المحظورة.
وتصدر الهٌئة هذا الضمان مقابل تحصٌل واحد فً األلؾ من قٌمته ،وذلك بعد تقدٌم
المشروع بولٌصة تؤمٌن – ضد مخاطر السرقة والتلؾ والحرٌق – بكامل قٌمة الضمان.
مادة : 36
فً جمٌع األحوال التً ترد فٌها الرسائل من الخارج ٌفرج عنها من الجمارك برسم
المناطق الحرة المختصة بمعاٌنتها فً حضور صاحب الشؤن أو من ٌنٌبه ،وٌحرر بٌان
بتوقٌعهما موضحا به نتٌجة المعاٌنة بعد المطابقة على الفواتٌر أو بٌان العبوة ،وتسلم
الرسائل لصاحب الشؤن وتصبح فً عهدته وتحت مسئولٌته الكاملة وٌخطر الجمرك
المختص بنتٌجة المعاٌنة والمطابقة.
وٌجوز – بناء على طلب صاحب الشؤن – أن تقوم بمعاٌنة البضائع الواردة داخل
المنطقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة فً حضور صاحب الشؤن ،وٌكتفً
فً هذه الحالة بالمعاٌنة الظاهرٌة للرسالة داخل الدائرة الجمركٌة.
مادة : 37
لرئٌس الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة – فً حالة الضرورة التً تقتضى توفٌر
االحتٌاجات األساسٌة للبالد – أن ٌقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات
واألجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركٌة مباشرة إلى داخل البالد
وباإلفراج عنها مباعة لعمٌل واحد وتسلٌمها له دفعة واحدة ،وذلك بعد استٌفاء جمٌع
اإلجراءات الجمركٌة واالستٌرادٌة وتحصٌل الضرائب والرسوم الجمركٌة المستحقة
وسداد مستحقات الهٌئة.
مادة : 38
ٌتبع فً شؤن الرسائل المصدرة إلى خارج البالد من المشروعات المرخص لها بالعمل
فً المناطق الحرة ذات الموانً الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركٌة أو داخل
البالد اإلجراءات اآلتٌة :
ٌ - 0قدم صاحب الشؤن إقرار الصادرات ،وفقا للنموذج الذي تعده الهٌئة العامة
لالستثمار والمناطق الحرة ،من أصل وصورتٌن – مرفقا به ما ٌفٌد أداء مقابل الضمان
الذي قدمته الهٌئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة
المختصة للمراجعة واالعتماد.
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 - 2تقوم بمعاٌنة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع ،لجنة من
الجمارك وإدارة المنطقة فً حضور مندوب المشروع ،وتثبت نتٌجة المعاٌنة على أصل
اإلقرار ،وٌسلم إلى الجمرك المختص التخاذ اإلجراءات الجمركٌة المقررة وإصدار إذن
إفراج الصادر.
 - 1تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل – تحت المالحظة الجمركٌة – إلى مٌناء
التصدٌر.
ٌ - 1إشر جمرك التصدٌر على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما ٌفٌد
إتمام عملٌة التصدٌر ،وٌسلم اإلقرار إلى صاحب الشؤن لٌقوم بإعادته إلى المنطقة
الحرة.
مادة : 39
ٌجوز تداول البضائع بٌن المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى
أخرى كلما اقتضى ذلك تحقٌق األؼراض المرخص بها للمشروعات.
وٌكون التداول بٌن المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة باعتماد رئٌس مجلس إدارة
المنطقة ،وبٌن المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
مادة : 40
ٌكون المشروع أو المنشؤة المرخص بها فً المناطق الحرة مسئوال مسئولٌة كاملة عن
كل نقص أو فقد أو تؽٌٌر فً البضائع والمنتجات ،سواء فً صنفها أو عددها أو وزنها
الثابت عند التخزٌن ،وذلك ما لم ٌكن النقص أو الفقد أو التؽٌٌر بسبب طبٌعة الصنؾ أو
ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائً ،وإلدارة المنطقة المختصة طلب تحصٌل
الضرائب والرسوم الجمركٌة فضال عن الؽرامات عن العجز أو الزٌادة التً ال تقرها
فً تلك البضائع والمنتجات ،وذلك وفقا للقواعد وفى الحدود التً ٌصدر بها قرار من
الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
وال تسرى األحكام السابقة على ما ٌفقد نتٌجة للعملٌات الصناعٌة وفقا للنسب الفنٌة
المعمول بها فً هذا الشؤن.
مادة : 47
ال تخضع البضائع والمنتجات ألي قٌد زمنً من حٌث مدة بقائها فً المنطقة ،وذلك فٌما
عدا النباتات والمنتجات الزراعٌة الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.
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مادة : 42
استثناء من أحكام المادة السابقة ٌجوز إلدارة المنطقة الحرة العامة أن تؤمر بإخراج
بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبٌعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب
والرسوم الجمركٌة أو أن تؤمر بإتالفها ،وذلك فً األحوال اآلتٌة :
 - 0عدم صالحٌة األصناؾ للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقا لما تقرره
السلطات العامة المختصة.
 - 2إذا كان من شؤن بقاء األصناؾ المذكورة فً المنطقة اإلضرار بالرسائل الموجودة
فٌها.
 - 1وقؾ نشاط المشروع أو المنشؤة – ألي سبب – لفترة زمنٌة تبرر عدم بقاء هذه
األصناؾ أو السلع فً المنطقة.
وفى جمٌع األحوال ال ٌجوز إلدارة المنطقة تنفٌذ ذلك األمر على نفقة المشروع أو
المنشؤة إال إذا أمتنع عن تنفٌذ األمر الكتابً الصادر بنقل هذه األصناؾ خارج المنطقة
أو إتالفها خالل المهلة التً تحددها إدارة المنطقة.
مادة : 43
إلدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتالؾ البضائع والمنتجات المخزونة بناء على
طلب المشروع أو المنشؤة ،وٌقدم طلب اإلتالؾ إلدارة المنطقة موضحا به السبب
المبرر لإلتالؾ ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتالفها وأوصافها وكمٌاتها وأوزانها
وقٌمتها وتارٌخ ورودها.
وٌبت رئٌس مجلس إدارة المنطقة فً الطلب بعد دراسته وتقصى صحة ما ٌتضمنه من
أسباب وبٌانات وبعد قٌام لجنة – تشكـل بقرار منه  -بمعاٌنة المطلوب إتالفه ووضع
تقرٌر تحدد فٌه ما ترى التصرٌح بإتالفه وزمان ومكان وطرٌقة إجراء ذلك بما ٌحقق
السالمة واألمن وال ٌهدد الصحة العامة.
وٌجوز – عند االقتضاء – االستعانة بخبرة فنٌة متخصصة لالشتراك فً لجنة المعاٌنة
والتحقق من صحة البٌانات الواردة فً طلب اإلتالؾ وإبداء الرأي فً كٌفٌته.
مادة : 44
ٌتم إتالؾ البضائع والمنتجات المحددة فً التصرٌح فً الزمان والمكان وبالطرٌقة
المحددة إلجرائه ،وذلك فً حضور مندوبً الجهات المختصة ومندوب المشروع أو
المنشؤة ،وتخصم الكمٌات التً أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشؤة المسجلة فً
دفاترها ،وٌحرر محضر بما تم من إجراءات.

31

مادة : 45
للهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة – بناء على طلب كتابً من صاحب الشؤن –
أن تصرح بإدخال البضائع والمواد واألجزاء والخامات المحلٌة واألجنبٌة من داخل
البالد إلى المنطقة الحرة بصفة مإقتة إلصالحها أو إلجراء عملٌات صناعٌة علٌها
وإعادتها لداخل البالد دون خضوعها لقواعد االستٌراد المطبقة.
وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التً أجرٌت علٌها عملٌات تحوٌلٌة عند إعادتها
إلى داخل البالد.
مادة : 46
ٌرفق بالطلب إقرار ٌتضمن بٌان األصناؾ وكمٌاتها ونوعٌة األعمال المزمع إجراإها،
سواء كانت إلصالحها أو إلجراء عملٌات صناعٌة علٌها ،والقٌمة المقدرة لذلك ،وبٌان
بنسبة الفاقد والهالك المتوقع فً حالة إجراء العملٌات الصناعٌة وفقا للنسب الفنٌة
المتعارؾ علٌها ،وبٌان بنوعٌة وقٌمة المواد األجنبٌة الداخلة فً العملٌات الصناعٌة،
والمٌعاد المحدد إلتمام اإلصالح أو العملٌات الصناعٌة ،والمٌعاد المحدد لسحب تلك
األصناؾ بعد إتمامها ،وٌعتمد أصل هذا اإلقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة
وتحتفظ بصورة منه.
وٌرفق باإلقرار تعهد من المشروع بإعادة األصناؾ من المنطقة الحرة إلى داخل البالد
بعد اإلصالح أو التصنٌع ،أو باستٌفاء اإلجراءات الجمركٌة والتصدٌرٌة والنقدٌة إذا ما
اختار تصدٌرها خارج البالد.
وتبت الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة فً الطلب خالل مدة ال تجاوز ثالثة أٌام
من تارٌخ استٌفاء المستندات وإجراء المعاٌنات الالزمة.
مادة : 47
ٌقدم طلب اإلخراج من المنطقة الحرة واإلعادة إلى داخل البالد من صاحب الشؤن إلى
الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ،بعد إجراء اإلصالح أو األعمال الصناعٌة،
مبٌنا به األعمال التً أجرٌت وقٌمتها وقٌمة المواد األجنبٌة التً استخدمت فٌها والمدة
التً تمت خاللها وشكل األصناؾ بعد تصنٌعها ،وٌرفق بالطلب صورة من طلب
اإلدخال وإقرار بؤن تلك األصناؾ هى ذاتها التً تم التصرٌح بإدخالها للمنطقة وكذا
فاتورة بقٌمة اإلصالح أو العملٌات الصناعٌة ،وٌعتمد أصل هذا اإلقرار من إدارة
المنطقة وتحتفظ بصورة منه.
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مادة : 48
تقوم بمعاٌنة األصناؾ المشار إلٌها فً المادة السابقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة
المنطقة فً حضور صاحب الشؤن للتحقق من صحة البٌانات ومطابقتها للمستندات
المقدمة ،وٌصدر قرار اإلفراج عن األصناؾ بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركٌة
المقررة ،وٌقدم المشروع أصل اإلقرار المعتمد إلى الجمرك المختص التخاذ اإلجراءات
الجمركٌة الالزمة ،وٌحتفظ المشروع بصورة لتقدٌمها رفق المستندات عند إعادة
األصناؾ لداخل البالد.
وتسلم األصناؾ لمندوب لمشروع وتصبح فً عهدته وتحت مسئولٌته الكاملة لحٌن
اإلعادة.
مادة : 49
على المشروعات المرخص لها فً المنطقة الحرة العامة بإجراء اإلصالح أو العملٌات
الصناعٌة أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد واألجزاء
والخامات التً ٌتم إصالحها أو تشؽٌلها ،وحسابا خاصا بهذا النشاط مستقال عن حساب
النشاط األساسً المرخص به للمشروع على نحو ٌضمن إظهار نتائج األعمال بالنسبة
لكل نشاط على حدة.
مادة : 50
تصدر لموافقة من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة على طلب إخراج المخلفات
والعبوات العادٌة واألوعٌة الفارؼة ،وكذا المنتجات العوارٌة ؼٌر الصالحة للتصدٌر
والمتخلفة عن عملٌات التصنٌع ،من المناطق الحرة إلى داخل البالد ،وٌقدم المشروع
إلى الجمرك المختص بٌانا بهذه األصناؾ معتمدا من إدارة المنطقة الحرة المختصة –
بناء على تلك الموافقة – إلتمام اإلجراءات الجمركٌة والمعاٌنة والمطابقة وتحصٌل
الضرائب والرسوم الجمركٌة المستحقة والسماح بالخروج.
مادة : 57
تإدى مشروعات المناطق الحرة للهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة مقابال سنوٌا
للخدمات بواقع نصؾ فً األلؾ من التكالٌؾ االستثمارٌة للمشروع بحد أدنى ثالثمائة
جنٌه وبحد أقصى ثالثة آالؾ جنٌه ،أو ما ٌعادلها بالعمالت الحرة.
وٌحسب مقابل الخدمات عن سنة مٌالدٌة كاملة ،فٌما عدا السنة األولى فتكون بنسبة
المدة الباقٌة من تارٌخ ترخٌص مزاولة النشاط حتى نهاٌة العام.
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مادة : 52
تصدر الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ،أو رئٌس المنطقة الحرة العامة
المختصة بحسب األحوال ،التصارٌح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من :
 - 0أصحاب األعمال أو ممثلٌهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم ،وتصدر لمدة مماثلة
للمدة المحددة بترخٌص مزاولة النشاط.
 - 2العاملٌن فً المشروعات والمنشآت المرخص لها فً مزاولة النشاط بالمنطقة بناء
على الطلبات التً تقدم من أصحاب األعمال ،وتصدر لمدة سنة قابلة للتجدٌد.
 - 1العاملٌن بالهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة أو بالمنطقة الحرة الذٌن تقتضى
أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة.
 - 1األشخاص الذٌن ٌقتضى األمر دخولهم بصفة مإقتة ؼٌر منتظمة إلى المنطقة الحرة
وفقا للقواعد التً ٌصدر بها قرار من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
مادة : 53
تلؽى تصارٌح الدخول أو اإلقامة فً أي من الحاالت اآلتٌة :
 - 0الحكم على المصرح له فً جناٌة أو جرٌمة تهرٌب أو سرقة أو الشروع فً أي
منها.
 - 2انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشؤة التً ٌعمل بها.
 - 1انتهاء أو إٌقاؾ النشاط الذي ٌزاوله المصرح له فً المنطقة الحرة.
مادة : 54
ٌجوز إلؽاء التصرٌح فً أي من الحالتٌن اآلتٌتٌن :
 - 0تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مؤموري الضبط القضائً ،أو
مقاومته لهم ،أو عرقلة مهام العاملٌن بالهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
 - 2مخالفة المصرح له ألحكام القانون أو هذه الالئحة أو ؼٌرها من اللوائح أو
القرارات أو التعلٌمات التً تصدرها الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
مادة : 55
على من ٌرؼب فً مزاولة مهنة أو حرفة فً المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة
أن ٌقدم طلبا إلى رئٌس مجلس إدارة المنطقة.
وٌصدر التصرٌح مقابل رسم مقداره ثالثمائة جنٌه عن كل سنة من السنوات الثالث
األولى وخمسمائة جنٌه عن كل سنة تالٌة وذلك بالنسبة للمهن الحرة ،ومائتً جنٌه عن
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كل سنة من السنوات الثالث األولى وأربعمائة جنٌه عن كل سنة تالٌة بالنسبة لؽٌر ذلك
من المهن والحرؾ.
مادة : 56
ٌلتزم المرخص له خالل الستٌن ٌوما التالٌة لصدور الترخٌص أن ٌقدم إلى الهٌئة العامة
لالستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري أو ترخٌص مزاولة المهنة حسب
األحوال ،وصورة من بطاقته الضرٌبٌة بالنشاط الجدٌد فً المنطقة.
وٌسقط الترخٌص إذا لم ٌقدم ما ذكر فً المٌعاد المحدد.
مادة : 57
ٌحظر على المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لدٌه فً المنطقة إال بعد تحرٌر عقد
العمل ،وٌجب علٌه االحتفاظ بصحٌفة الحالة الجنائٌة للعامل وصورة معتمدة من بطاقته
الشخصٌة أو العائلٌة والتقدم إلى إدارة المنطقة الستصدار تصرٌح للعامل بدخول
المنطقة.
مادة : 58
فً المناطق التً ٌعهد فٌها رئٌس مجلس الوزراء باختصاصات الجهة اإلدارٌة
المختصة ألٌة هٌئة أو جهة أخرى ؼٌر الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة تحل
تلك الهٌئة أو الجهة األخرى محل الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة فً جمٌع ما
لها فً هذه الالئحة من سلطات واختصاصات وحقوق.
مادة : 59
ٌلؽى قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  0510لسنة  0989بالالئحة التنفٌذٌة لقانون
االستثمار الصادر بالقانون رقم  211لسنة .0989
مادة : 60
تنشر هذه الالئحة فً الوقائع المصرٌة ،وٌعمل بها من الٌوم التالً لتارٌخ نشرها.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فً  5ربٌع اآلخر سنة  0108هـ الموافق  9أؼسطس
سنة  0997م.
الهٌئة العامة لالستثمار:

http://www.gafinet.org/Arabic/pages/default.aspx
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