
 وزیرة االستثمار والتعاون الدولي تصدر الئحة تنظیمیة لعمل المناطق االستثماریة بعد 10 أعوام من العمل بالالئحة السابقة
 

 >>د.سحر نصر: نظام المناطق االستثماریة نظام فرید یسمح بإصدار التراخیص ذاتیا خارج أي عقبات أو  معوقات إداریة
  ونتمنى التوسع فیه بإقبال المستثمرین علیه

 
 الالئحة الجدیدة جاءت من أجل توحید نظم العمل في المناطق االستثماریة طبقا للقانون ولتطویر العمل في  المناطق

 االستثماریة في  ظل خطة إنشاء  12 منطقة استثماریة جدیدة لجذب استثمارات بقیمة 78 ملیار جنیه
 

 >>الالئحة الجدیدة تضع أولویة للموافقة على إقامة   المناطق االستثماریة بالمحافظات األكثر  احتیاجا وإقلیم  الصعید على
 أن تتضمن مشروعات متجانسة ومتكاملة

 >>إجازة إقامة منطقة استثماریة بنظام مشروعات التنمیة المتكاملة لتتضمن أنشطة صناعیة وخدمیة وتجاریة وسكنیة
 ولوجستیة

 
 
 

 أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي  ، قرارا بإصدار الئحة نظام المناطق االستثماریة، بعد
 موافقة مجلس إدارة الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة. 

 
 وتتضمن الالئحة جمیع اإلجراءات والعملیات المتعلقة بحركة سیر العمل داخل المناطق االستثماریة بدایة من إقامتها

 وتشكیل مجالس إدارتها وإجراءات عمل المكتب التنفیذي في  حصول المشروعات على الموافقات والتراخیص الالزمة
 للبناء ومزاولة النشاط في  ضوء أحكام قانون االستثمار والئحته التنفیذیة لتكون بمثابة مرجع للمستثمرین والعاملین بإدارة

 المناطق االستثماریة وبالمكاتب التنفیذیة لتقدیم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالیة.
 

 وتتكون الالئحة التي ستنشر  في الوقائع المصریة من 17 مادة تنقسم إلى 5 أبواب، یتضمن الباب األول، أحكام عامة،
 والباب الثاني، إجراءات إقامة   منطقة استثماریة من ضوابط ومعاییر إقامة   المنطقة، ونموذج طلب إنشاء  المنطقة،
 ویشمل الباب الثالث تشكیل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ویتضمن الباب الرابع مهام المكاتب

 التنفیذیة بالمناطق االستثماریة وإجراءات الموافقة على إقامة   المشروعات بالمناطق، ویتضمن الباب الخامس، ضوابط
 وآلیات إلغاء المشروعات المقامة بالمناطق االستثماریة.

 
 ونصت الالئحة، أن تكون األولویة للموافقة على إقامة   المناطق االستثماریة بالمحافظات األكثر  احتیاجا للتنمیة والمناطق

 النائیة وإقلیم  الصعید، ویجب أن یضم المخطط العام المستهدف إلقامة   المنطقة عدًدا من المشروعات المتجانسة
 والمتكاملة أو  أیهما من حیث األنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة االستثماریة ویجوز تخصیص جزء من المنطقة إلقامة
 أنشطة متنوعة، ویجوز إقامة   مناطق استثماریة متخصصة تعمل في أي من األنشطة االستثماریة، ویجوز إقامة   منطقة

 استثماریة بنظام مشروعات التنمیة المتكاملة في األكثر  من نشاط، حیث یمكن ان تتضمن أنشطة صناعیة وخدمیة وتجاریة
 وسكنیة ولوجستیة وأنشطة أخرى مكملة فیما بینها، مع تناسب البرنامج الزمني إلنشاء  المنطقة مع طبیعة المخطط العام

 المزمع تنفیذه لتطویر وتنمیة المنطقة وذلك في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.
 

 وحددت الهیئة أن یكون لكل منطقة استثماریة مجلس إدارة، یصدر بتشكیله لمدة ثالث سنوات، قرار من الوزیر المختص،
 باالتفاق مع الوزیر المعني، بحسب نوع وتخصص المنطقة، ویتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة االستثماریة أحد شاغلي
 وظائف اإلدارة العلیا بالهیئة، ویجوز إسناد رئاسة مجلس اإلدارة لمطوري المناطق االستثماریة من الجهات الحكومیة بعد

 العرض علي رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
 

 وتضمنت الالئحة، ضوابط وآلیات إلغاء المشروعات المقامة بالمناطق االستثماریة في  حالة إخالل المشروع ببنود العقد
 المبرم مع المطور، ویكون ذلك بناًء علي طلب مقدم من المطور لمجلس إدارة المنطقة االستثماریة، وعدم التزام المشروع
 بالبدء في تنفیذ األعمال اإلنشائیة والمعماریة خالل مدة عام من تاریخ صدور ترخیص البناء من المكتب التنفیذي للمنطقة،

 علي أن یتم بعد هذه المدة وبناًء على طلب كتابي من المشروع العرض من خالل المكتب التنفیذي على مجلس إدارة
 المنطقة للنظر في تجدید ترخیص البناء أو  إلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع بطبیعة النشاط
 المرخص له وفقا لقرار الترخیص بمزاولة النشاط دون الرجوع إلي مجلس إدارة المنطقة االستثماریة والمكتب التنفیذي،



 ویتم منح المشروع مهلة ثالثة أشهر لاللتزام بالنشاط المرخص به، وفي حالة عدم االلتزام بعد تلك المهلة یقوم المكتب
 التنفیذي بالعرض على مجلس إدارة المنطقة إللغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع باشتراطات
 وضوابط الحمایة المدنیة والسالمة والصحة المهنیة والمعاییر البیئیة، ویتم منح المشروع مهلة تحددها كل جهة على حدة
 لاللتزام بتلك االشتراطات وفي حالة عدم االلتزام یقوم المكتب التنفیذي بالعرض على مجلس إدارة المنطقة إللغاء الموافقة

 السابق صدورها للمشروع.
 

 من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن الالئحة الجدیدة جاءت في  إطار تحقیق نقلة للهیئة من أجل تطویر العمل في
 المناطق االستثماریة خاصة أن أخر تحدیث لالئحة كان منذ 10 أعوام، مشیرة إلي أن نظام المناطق االستثماریة نظام فرید

 یسمح بإصدار التراخیص ذاتیا خارج أي عقبات أو  معوقات إداریة  ونتمنى التوسع فیه بإقبال المستثمرین علیه.
 

 وأكدت الوزیرة، أن الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة لدیها 5 مناطق استثماریة قائمة في الجیزة والشرقیة تتضمن
 259 مشروع بحجم استثمارات 11 ملیار جنیه ویعمل بهم 59 ألف عامل، ویجرى حالیا إنشاء  12 منطقة استثماریة جدیدة
 بواقع 4 مناطق في  القاهرة ومنطقتین في  القلیوبیة ومنطقة في  كل من الشرقیة واإلسكندریة والفیوم والجیزة والدقهلیة

 ودمیاط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدد من المشروعات في  مجاالت الخدمات اللوجیستیة ونانو وبیو
 تكنولوجي والتعلیم العالي والبحث العلمي والصناعات الصغیرة والمتوسطة والصناعات الحرفیة وصناعة األثاث، وتساهم

 في توفیر نحو 208 ألف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقیمة 78 ملیار جنیه، كما تستهدف الهیئة إنشاء  6 مناطق
 استثماریة أخرى خالل السنوات المقبلة في  حي عتاقة بالسویس وعرب العلیقات وطنطا للزیوت بالقلیوبیة ووادي هالل

 السباعیة بأسوان، وطریق الرزیقات باألقصر واب تأو ن كایرو بالقاهرة، تستهدف استثمارات بقیمة 70 ملیار جنیه.
 


