ضمانات اإلستثمار
1ـ منح إقامة لألجنبى طوال فترة المشروع .

2ـ تمويل المشروع من الخارج دون قيود بالعممة األجنبية وجنى أرباحو وتحويميا إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل
ناتجو كمو أو بعضو إلى الخارج .

والتحويل النقدى بحرية ودون إبطاء من الداخل إلى الخارج والعكس .

3ـ يحق لممشروعات القائمة التابعة ليذا القانون أن تستورد بذاتيا أو عن طريق الغير ما تحتاجو دون حاجة إلى

قيدىا فى سجل المستوردين وليا أن تصدر بذاتيا أو عن طريق الغير منتجاتيا دون القيد فى سجل المصدرين .

4ـ لممشروع إستخدام عمالة أجنبية  %11من العاممين ويمكن أن تزاد إلى  %21فى حالة عدم توافر عمالة وطنية
مالئمة ويمكن فى المشروعات اإلستراتيجية ذات الطبيعة الخاصة ويحددىا قرار مـن المجمـس األعمـى اإلستثناء من

النسبة بشرط تدريب العمالة الوطنية .

5ـ لمعامل األجنبى تحويل مستحقاتو كميا أو جزء منيا إلى الخارج .
6ـ ال يجوز إلغاء الترخيص أو وقفو أو سحب العقارات إال بعد إنذار المستثمر وسماع وجية نظره واعطائو ميمة

إلزالتيا .

7ـ ال يجوز ألى جية إدارية إضافة أى أعباء عمى المشروعات إال بعد أخذ رأى الييئة وموافقة مجمس الوزراء
والمجمس األعمى .

 8ـ فى حالة التصفية تمتزم الجيات اإلدارية المختصة بإخطار الييئة والشركة بما عمييا من إلتزامات خالل مدة

أقصاىا  121يوم تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طمب التصفية ويعتبر إنقضاء مدة  121يوم دون بيان اإللتزامات
إبراء لذمة الشركة تحت التصفية دون اإلخالل بالمسئولية عمن تخمف عن إصدار البيان أو فوات الميعاد دون الرد .
9ـ ال يجوز فرض الحراسة والحجز التحفظى إال بموجب حكم قضائى إال فى الديون الضريبية .

11ـ عدم جواز نزع الممكية إال لمنفعة عامة مع التعويض بنفس ثمن المثل يـوم نزع الممكية والتعويض يدفع مقدماً .
11ـ ال يجوز التأميم .

12ـ المساواة بين المستثمر األجنبى والوطنى ( المعاممة بالمثل فى حالة وجود إتفاقية ) .

13ـ إلتزام الدولة بإحترام وانفاذ العقود التى تبرميا .
14ـ أى مشروع يقام عمى غش أو تدليس ال يتمتع بالحماية أو الضمانات ويثبت ذلك بحكم قضائى بات أو بحكم

تحكيم .

الحوافز اإلستثمارية العامة
تستفيد منيا جميع المشروعات ماعدا المناطق الحرة .
 1ـ تعفى عقود التأسيس وعقود القروض والرىن وعقود تسجيل األراضى الالزمة إلقامة الشركات والمنشآت من ضريبة

الدمغة ورسوم التوثيق والشير .

2ـ تسرى عمى كافة الشركات والمنشآت الخاضعة ليذا القانون ضريبة جمركية موحدة  %2عمى جميع ما تستورده من

اآلالت ومعدات وأجيزة الزمة إلنشاءىا وأيضاً الشركات التى تعمل فى المشروعات العامة .

3ـ لممشروعات الصناعية إستيراد القوالب واإلسطمبات وغيرىا من مستمزمات اإلنتاج المشابية دون رسوم جمركية (
مع عدم اإلخالل باإلفراج المؤقت ) وتسجل بسجل خاص بالييئة .

الحوافز اإلستثمارية الخاصة
 1ـ ـ ـ لممشروعات المقامة وفقاً لمخريطة اإلستثمارية وليا حافز وىو خصم من صافى األرباح الخاضعة لمضريبة

كاآلتى -:

ـ ـ ـ ـ قطاع ( أ ) ولو خصم  % 51من التكاليف اإلستثمارية وىو يشمل المناطق اإلقتصادية لقناة السويس والمنطقة
اإلقتصادية لممثمث الذىبى والمناطق األخرى األكثر إحتياجاً لمتنمية والتى يصدر بتحديدىا قرار من مجمس الوزراء .

ـ ـ ـ ـ ـ قطاع ( ب ) ولو خصم  %03خصم من التكاليف اإلستثمارية وىو يشمل باقى أنحاء الجميورية التى لم يشمميا
قطاع ( أ ) فى المناطق التى تتوافر بيا مقومات التنمية لتنميتيا وتنمية المناطق المجاورة ليا .

المشروعات المحددة للقطاع ( ب ) :

1ـ المشروعات كثيفة اإلستخدام لمعمالة .
2ـ المشروعات المتوسطة والصغيرة .

3ـ المشروعات التى تعتمد عمى الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجيا .
4ـ المشروعات القومية واإلستراتيجية التى يصدر بتحديدىا قرار من المجمس األعمى .

بناء عمى عرض الوزير المختص
5ـ مشروعات إنتاج الكيرباء وتوزيعيا التى يصدر بتحديدىا قرار من مجمس الوزراء ً
ووزير الكيرباء .
6ـ المشروعات التى تصدر ما ال يقل عن (  ) %51من إنتاجيا إلى خارج اإلقيم الجغرافى لجميورية مصر العربية.
7ـ صناعة السيارات والصناعات المغذية ليا .

8ـ الصناعات الخشبية واألثاث والطباعة والتغميف والصناعات الكيماوية .
9ـ صناعة المضادات الحيوية وأدوية األو ارم ومستحضرات التجميل .

11ـ الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية وتدوير المخمفات الزراعية .
11ـ الصناعات اليندسية والمعدنية النسيجية والجمود .

12ـ الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت .
 2ـ ـ ـ وفى جميع األحوال يجب أال يجاوز الحافـز اإلستثمارى ( )%81من رأس المال المدفوع حتـى تاريخ بدء

النشاط .

 3ـ ـ ـ ـ أال تزيد مدة الخصم عمى سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

 4ـ ـ ـ يجوز إضافة أنشطة جديدة لمتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجمس األعمى .

* الشروط الالزم توافرها لتتمتع المشروعات اإلستثمارية بالحوافز الخاصة وهى -:
1ـ أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة إلقامة المشروع .

2ـ أن تؤسس الشركة أو المنشأة خالل مدة أقصاىا ثالث سنوات من تاريخ العمل بالالئحة ويجوز أن تمد لفترة أخرى
بقرار من مجمس الوزراء .

3ـ أن تمسك الشركة التى تعمل فى أكثر من منطقة حسابات مستقمة لكل منطقة .

4ـ أال يكون أى من المساىمين أو الشركاء قد ساىم فى مشروع متمتع بالحوافز الخاصة بأيا من األصول المادية

لمشروع قائم أو قام بتصفية تمك الشركة بغرض إنشاء مشروع إستثمارى جديد يتمتع بالحوافز ويترتب عمى تمك

التصرفات سقوط الحوافز .

الحوافز اإلضافية
يجوز بقرار من مجمس الوزراء منح حوافز إضافية لممشروعات المستفيدة من الحوافز الخاصة وىى -:

1ـ السماح بإنشاء منافذ جمركية باإلتفاق مع وزير المالية .

2ـ تحمل الدولة لجزء من تكاليف توصيل المرافق لممشروع وذلك بعد تشغيل المشروع .
3ـ تحمل الدولة لجزء من تكمفة التدريب الفنى لمعاممين .

 4ـ رد نصف قيمة األرض المخصصة لممشروعات الصناعية فى حالة بدء اإلنتاج فى خالل سنتين من إستالم

األرض .

5ـ يجوز تخصيص أراضى بالمجان لبعض األنشطة اإلستراتيجية .

بناء عمى عرض الوزير المختص إستحداث حوافـز إضافية كمما دعت الحاجة .
* يجوز بقرار من مجمس الوزراء ً
* شروط إضافية للحصول على أى من الحوافز اإلضافية -:
1ـ أن تكون مصر أحد المواطن الرئيسية لممنتج التى تتخصص فيو .
2ـ أن تعتمد فى تمويل المشروع عمى النقد الممول من الخارج .

3ـ تصدير جزء من منتجاتيا بما ال يقل عن (  ) %51إلى الخارج .

 4ـ أن يتضمن نشاط الشركة أحـد مجاالت التقنية الحديثـة المتطورة ونقل التكنولوجيا المتطورة لمصر ودعـم الصناعات
المغذية ليا .

5ـ أال تقل نسبة الخامات المحمية عن (  ) %51من المنتج .

6ـ أن يكون نشاط الشركة قائم عمى مشروعات بحثية تمت داخل مصر .

