المشاريع والمجاالت الخاضعة ألحكام قانون االستثمار
تعد المشاريع االستثمارية التالي بيانها من المشاريع الخاضعة ألحكام قانون االستثمار
في مصر ،وذلك دون اإلخالل بالضوابط المنصوص عميها في القوانين والموائح المنظمة

لهذه األنشطة :

أوال -قطاع الصناعة ،ويشمل اآلتي:
 1ـ ـ ـ المشاريع الصناعية التي من شأنيا تحويل المواد والخامات وتغيير ىيئتيا بمزجيا أو خمطيا أو
معالجتيا أو تشكيميا أو تعبئتيا ،وتجميع األجزاء والمكونات وتركيبيا إلنتاج منتجات وسيطة أو

نيائية ،وال يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)  ،والمشروبات
الكحولية والخمور بأنواعيا .

2ـ ـ ـ تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وادارة التنفيذ أو إعادة الييكمة
لممصانع ،ويشمل ذلك :
(أ) أعمال التصميمات اليندسية لممعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع.
(ب) إعداد النماذج والقوالب لآلالت والمنتجات وتصنيعيا والترويج ليا .
(ج) إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج.
(د) أعمال إدارة التنفيذ لممشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق عمى اختالف أنشطتيا
واعادة الييكمة الفنية واإلدارية لممصانع .
3ـ ـ ـ نشاط صناعة السينما ومنيا إقامة أو استئجار استوديوىات أو معامل اإلنتاج السينمائي أو دور
العرض أو تشغيميا ،بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع .

 4ـ ـ التنمية الصناعية المتكاممة لممناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق
الصناعية ،ويشمل ذلك ما يأتي :

(أ) إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية لممنطقة الصناعية .
(ب) إعداد الدراسات االقتصادية واليندسية والتكنولوجية لممشروعات .
(ج) إنشاء البنية األساسية ومصادر البنية األساسية الخارجية لممنطقة الصناعية .
(د) التسويق والترويج ألراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس األموال والمشروعات الصناعية
لممناطق الصناعية.
(ه) إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاىزة لممشروعات.
(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخميا .
ويجوز مزاولة ىذه األنشطة مجتمعة أو منفصمة .

ثانيا -قطاع الزراعة واإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي ،ويشمل اآلتي :
1ـــــ إستصالح واستزراع األراضي البور أو الصحراوية ،ومنها :

(أ) إستصالح وتجييز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعميا قابمة لالستزراع .
(ب) استزراع األراضي المستصمحة .

ويشترط في الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ،وأن تستخدم
طرق الري الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر .
2ـــــ اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنها :

(أ) تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو المحوم .

(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت او التفريخ أو إنتاج البيض

أو التسمين أو المحوم .
(ج) تربية الخيول .

(د) المزارع السمكية .
3ــــــ الهندسة الوراثية في المجاالت النباتية والحيوانية .

ثالثا -قطاع التجارة  ،ويشمل اآلتي :

المشروعات التي تستثمر في مجال تنمية التجارة الداخمية والتي تعمل عمى تحفيز وتشجيع االستثمار

في األنشطة التجارية ،والمتمثمة في  :المراكز التجارية  -تجارة الجممة  -تجارة التجزئة  -سالسل
اإلمداد  ،بشرط أن تتخذ أيا منيا شكل شركة مساىمة مصرية  ،ويستثني من ىذا الشرط الشركات
والمنشآت العاممة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .

رابعا -قطاع التعميم أي كان نوعو أو مستواه  ،ويشمل اآلتي :
1ـ ـ ـ إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس .

2ـ ـ ـ إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاىد التعميم الفني .
 3ـ ـ ـ ـ إنشاء الجامعات .

خامسا -قطاع الصحة ويشمل اآلتي:

إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية ،ويشمل اآلتي :

(أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاممة أو العامة ،وما تضمو من أنشطة داخمية عالجية أو طبية.

(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العالجية
بشرط أن تقدم (  ) %11سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغميا بالنسبة لممستشفي أو من
الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية أو التشخيصية ليا بالنسبة لممركز .

سادسا -قطاع النقل  ،ويشمل اآلتي :
1ـــــ النقل الجماعي داخل ومن والى المدن والمجتمعات العمرانية ،بالضوابط اآلتية :

ـ ـ ـ أال يقل الحد األدني لمطاقة النقمية عن ( )۰۳۳مقعد لممشروع .

ـ ـ ـ أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ،ولم يسبق ترخيصيا أو إستعماليا.

ـ ـ ـ أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي ،وال يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل ليذا الغرض .
ـ ـ ـ توفير جراجات وورش صيانة لمشركات داخل المدن الجديدة .
ـ ـ ـ أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد .

ـ ـ ـ إلتزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتيا عمى أن تعتمد من إدارة المرور المختصة .
ـ ـ ـ وضع لوحات إرشادية عمى مقدمة السيارة موضحا بيا خط السير .

ـ ـ ـ االلتزام بشروط وضوابط و ازرة النقل من حيث األحمال واألطوال والشروط والضوابط األخرى .
االلتزام بشروط المحافظة عمى البيئة ومنع التموث .

2ـــــ النقل النهري والبحري والساحمي لمسفن التي تعمل تحت العمم المصري ،وألعالي البحار،

ويشمل األتي :

(أ) النقل النيرى  ،ويشمل نقل الركاب أو البضائع أو الميمات أو المواد بكافة أنواعيا أو الحاويات
باستخدام وسائل النقل النيري المختمفة .

(ب) النقل البحري والساحمي ،ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب لمسفن التي تعمل تحت العمم
المصري .

(ج) النقل البحري ألعالي البحار ،ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه

اإلقميمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختمفة كالناقالت والبواخر والعبارات .

3ــــ النقل الجوي والخدمات المرتبطة بو بطريق مباشر :

(أ) النقل الجوي لمركاب والبضائع ،وسواء كان منتظما أو عارضا .
(ب) إنشاء واعداد وتشغيل وادارة وصيانة واستغالل المطارات وأراضي النزول أو جزء منيا  ،وتشغيل
وادارة وصيانة واستغالل المطارات القائمة وأراضي النزول بيا ،وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل
الجوي من خدمات الصيانة واإلصالح والتموين والتدريب .

4ـ ـ ـ النقل البري لمبضائع بما في ذلك النقل العابر لمحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية .
 5ـ ـ النقل المبرد لمبضائع والثالجات الخاصة بحفع الحاصالت الزراعية ،والمنتجات الصناعية والمواد
الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغالل ،ويشمل ذلك تممك واستئجار النقل المبرد أو المجمد
لمبضائع  ،والثالجات الخاصة بحفع الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية
وتبريدىا أو تجميدىا  ،ومحطات الحاويات ،وصوامع حفع وتخزين الغالل  ،ويدخل ضمن جميع
األنشطة المشار إلييا خدمات الشحن والتفريغ الالزمة المباشرة أي منيا .

سابعاـــــ قطاع السياحة  ،ويشمل اآلتي :

1ــــ الفنادق ويخوت السفاري والموتيالت والشقق الفندقية والقري والمخيمات السياحية والنقل
السياحي ،ويشمل األتي :

(أ) الفن ـادق  ،الثابت ـ ـة والعائم ـ ـة ويخـ ـوت السف ـ ـاري ،والموتي ـالت ،والشق ـ ـق واألجنحـ ـة الفندقي ـ ـة  ،والق ـرى

السياحية  ،واألنشطة المكممة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفييية أو رياضية أو تجارية

أو ثقافية  ،واستكمال المنشآت الخاصة بيا والتوسع فييا  ،عمى أال يقل مستوى الفنادق والموتيالت

والشقق واألجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة
منيا عمى نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اإليوائية لممشروع .

(ب) المخيمات السياحية عمى أال يقل مستواىا عن ثالثة نجوم ويستثني من شرط الثالثة النجوم
بالبندين (أ) ( ،ب) المشار إلييما المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق
الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدىا قرار من رئيس مجمس الوزراء .
(ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيمية أو بحرية أو جوية .

(د) مشروعات التنمية السياحية المتكاممة  ،عمى أن تكون في شكل شركة مساىمة مصرية .
2ـ ـ ـ اإلدارة والتسويق السياحي لمفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية .

3ـ ـ ـ إقامة وتشغيل وادارة المراسي النيمية متكاممة الخدمات الالزمة لتشغيميا السياحي وتأمينيا ،بشرط
الحفاظ عمى البيئة النيرية من التموث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجيات
المختصة ،وأال تقل الطاقة االستيعابية لكل منيا عن عدد ( )24فندقا عائما .
 4ـ ـ إقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومالعب الجولف ومراكز الغوص واألنشطة المكممة ليا أو المرتبطة
بيا .
5ـ ـ ـ السياحة العالجية لممرضي وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية
والعالجية ،وغيرىا مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير
المختص بالسياحة .

 6ـ ـ السياحة البيئية ،وذلك بإقامة وادارة النزل البيئية ،ومواقع مشاىدة الطيور والشعاب المرجانية
وغيرىا من النظم البيئية المتميزة .
7ـ ـ ـ شركات الخدمات بالمواقع األثرية والمتاحف وفقا لمضوابط واألحكام التي يصدر بيا قرار من
الجية المختصة بيذا النشاط .

ثامناـــ قطاع اإلسكان والتشييد والبناء ،ويشمل اآلتي :

1ـ ـ ـ مشروعات اإلسكان التي يتم تأجير وحداتيا بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري  ،بشرط أال
يقل عدد تمك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية  ،سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية .
2ـ ـ ـ مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجية لمحدودي الدخل .

3ـ ـ ـ العمرانية الجديدة  ،والمناطق النائية  ،والمناطق اإلستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات خارج
الوادي القديم .
4ـ ـ ـ البنية األساسية من مياه شرب وصرف صحي وكيرباء وطرق واتصاالت والجراجات متعددة
الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات و خطوط مترو األنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق
السيارات ومحطات طممبات الري ،والتي تشمل :
(أ) إقامة أو تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية
وتوصيالتيا .

(ب) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية و إدارتيا واستغالليا وصيانتيا .
(ج) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو األنفاق أو أجزاء منيا .
(د) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن و أو بين المدن .

(ه) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات .
(و) إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل واعادة التسميم
) (B.O.Tسواء كانت تحت سطح األرض أو فوقيا وعدادات تنظيم انتظار السيارات
بنظام ). (B.O.T

(ز) إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى لممشروعات االستثمارية في مجال
البنية األساسية .
(ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغالل أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط
المترو بالداخل أو الخارج .
(ط) تشغيل وصيانة واستغالل وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج .

(ى) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طممبات مياه الري وشبكات توزيعيا وخطوط نقميا
لؤلراضي المخصصة لالستصالح واالستزراع .
تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ( المناطق والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم
الصناعية والمجتمعات العمرانية ) .

تاسعا -قطاع الرياضة :

ويشمل جميع الخدمات التي تقدم من خالل المجال الرياضي  ،سواء كان ذلك في صورة اإلدارة أو

التسويق أو التشغيل أو إدارة األلعاب الرياضية أو إنشاء األندية الخاصة أو األكاديميات أو األندية
الصحية أو مراكز المياقة البدنية  ،ويجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ المزاولة ىذه األنشطة بأنواعيا
شكل شركات المساىمة .

عاشر ـــ قطاع الكهرباء والطاقة :
اً

ويشمل ذلك تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكيرباء والطاقة عمى

اختالف مصادرىا وشبكات توزيعيا وبيعيا .

حادي عشر ـــــ قطاع البترول والثروات الطبيعية  ،ويشمل األتي :

1ـ ـ ـ الخدمات البترولية المساندة لعمميات الحفر واالستكشاف  ،وتشمل :
(أ) الخدمات المتعمقة باالستكشاف البترولي .
(ب) صيانة آبار البترول وتنشيطيا .
(ج) صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .
(د) حفر آبار المياه واألبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول .
(ه) األعمال المدنية المكممة ألعمال الحفر والصيانة
(و) معالجة األسطح من الترسيبات .
(ز) الخدمات المتعمقة بإنزال مواسير التغميف وأنابيب اإلنتاج .

2ـ ـ ـ إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده لمتوزيع أو مد شبكات
الغاز من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقالت

المتخصصة أو األنابيب ،وال يشمل ذلك نقل البترول .

3ـ ـ ـ األنشطة المرتبطة بالمالحات الطبيعية أو الصناعية أو الممح الصخري .

ثاني عشرـــــ قطاع المياه  ،ويشمل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحمية المياه وتكريرىا
وشبكات توزيعيا وخطوط نقميا ومعالجتيا وتدويرىا  ،وفقا لممعايير الفنية والعممية المقررة في ىذا
الشأن .
ثالث عشرــــــ قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت وأنظمة الحاسبات وتطويرىا والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الممكية الفكرية
بما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية ،وذلك كمو عمى النحو اآلتي :

 1ـ ـ ـ صناعة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،بما تشممو من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير
اإللكترونيات ،ومراكز البيانات ،وأنشطة التعييد ،وتطوير البرمجيات ،والتعميم التكنولوجي .
 2ـ ـ ـ تصميم وانتاج البرامج :
(أ) أعمال التوصيف والتحميل والتصميم لمبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختمف أنواعيا .
(ب) أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعمومات اإللكترونية
وتشغيميا والتدريب عمييا .

(ج) إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختمفة من صوت صورة وبيانات .
(د) إدخال البيانات عمى الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
٣ـ ـ ـ تصميم وانتاج معدات الحاسبات اآللية :
(أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير النظم الحاسبات بمختمف أنواعيا .
(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيميا والتدريب عمييا .

 4ـ ـ ـ تصميم وتنفيذ وادارة مشروعات البنية األساسية لممعمومات واالتصاالت :
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتناول البيانات .
(ب) تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات .
5ـ ـ ـ االتصاالت وخدمات االنترنت .

6ـ ـ ـ المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الممكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع والنماذج
والرسوم الصناعية .
 7ـ ـ ـ إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول عمى
ترخيص من الجيات المعنية ،ويشمل ذلك شبكات الياتف المحمول .
8ـ ـ ـ إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السمكية والالسمكية واألقمار
الصناعية بعد الحصول عمى ترخيص من الجيات المعنية وال يشمل ذلك اإلذاعة والتميفزيون .

9ـ ـ ـ مشروعات البحث والتطوير العممي من أجل التنمية  ،والمشروعات التي تدعم عموم الفضاء
واإلستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .
11ـ ـ ـ إنشاء وادارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعمومات .
11ـ ـ ـ إنشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعمومات واالتصاالت
وتطويرىا .
 12ـ ـ حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم زيادة األعمال .

- ۳۰األنشطة المتعمقة بتحويل المحتوى التقميدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوي رقمي بما
في ذلك رقمنة المحتوي العممي والثقافي والفني .

