
 
 

 

تقدمت االدكتوررةة سحر نصر٬، ووززيیرةة ااالستثمارر وواالتعاوونن االدوولى٬، وواالشكر إإلى االدكتورر علي عبداالعالل٬، ررئيیس مجلس االنواابب٬، ووجميیع أأعضاء 
 االمجلس٬، وواالنائب عمروو غالبب٬، ررئيیس االلجنة ااالقتصادديیة٬، ووأأعضاء االلجنة٬، ووكافة االلجانن االنوعيیة االتى عملت على قانونن ااالستثمارر٬، وواالساددةة

االوززررااء٬، تقديیراا لما بذلوهه من جهھد أأثناء مناقشاتت مشرووعع قانونن ااالستثمارر وواالذىى وواافق االمجلس علي موااددهه٬، مشيیدةة بالحس االوططني للنواابب٬، 
.ووحرصهھم على مصلحة االبلد  

للقانونن بحيیث تصدرر قريیبا٬،  ووأأكدتت االوززيیرةة٬، أأنهھ ووززااررةة ااالستثمارر وواالتعاوونن االدوولى٬، أأنهھا ستنسق مع باقى االوززااررااتت ااثناء ووضع االالئحة االتنفيیذيیة
ى مشيیرةة إإلى أأنن االوززااررةة ستعرضض االالئحة على االلجنة ااالقتصادديیة بمجلس االنواابب٬، الخذ ررأأيیهھم فيیما يیتعلق بالالئحة٬، موضحة أأنن االوززااررةة تضع ف

.ووتساهھھھم فى جذبب ااالستثماررأأوولويیاتهھا أأنن تتضمن االالئحة جميیع االمواادد االتى تلبى ااحتيیاجاتت االمستثمريین ووتعمل على إإززاالة ااىى معوقاتت توااجهھهھم   
ووأأكدتت االوززيیرةة٬، أأنن االهھدفف من إإنشاء مركز خدمة للمستثمريین فى قانونن ااالستثمارر االجديید٬، هھھھو االقضاء على االبيیرووقرااططيیة٬، موضحة أأنن صالة 

كتروونى بما يیسمح بإنهھاء مقعد بعد االتوسع٬، ااضافة إإلى تشغيیل منظومة االتأسيیس ااالل 150ااستقبالل مبنى خدماتت ااالستثمارر بالقاهھھھرةة ستسع ألكثر من 
.كافة ااإلجرااءااتت بشكل سريیع٬، كما تتضمن ااالجرااءااتت تطبيیق منظومة االدفع وواالتوقيیع اااللكتروونى بمنظومة تقديیم خدماتت ااالستثمارر  

واافز خاصة ووأأووضحت االوززيیرةة٬، أأنن أأهھھھداافف قانونن ااالستثمارر االجديید تتمثل فى تبسيیط ااإلجرااءااتت ووووضع حد أأقصى للفترةة االزمنيیة إلنهھائهھا٬، ووووضع ح
فى لجذبب ااالستثمارر فى مناططق ووقطاعاتت االتنميیة االمستهھدفة٬، ووووضع إإططارر تشريیعى يیوفر االمساووااةة بيین كافة االمستثمريین٬، ووتأكيید ضمانن ااالستقراارر 

.االسيیاساتت ااالستثمارريیة٬، ووسرعة تسويیة االمناززعاتت ااالستثمارريیة  
نن ااالستثمارر٬، يیتضمن اانشاء مركز ااتصاالتت ااالستثمارر٬، ثم ااالعالنن عن االخريیطة ووذذكرتت االوززيیرةة٬، أأنهھ تم ووضع جدوولل ززمنى لتنفيیذ إإجرااءااتت تفعيیل قانو

يیة ااالستثمارريیة٬، وومجمع االخدماتت ااالستثمارريیة٬، يیليیهھا ااالررشيیف اااللكتروونى٬، مشيیرةة إإلى أأنن االخريیطة ااالستثمارريیة ستعرضض جميیع االفرصص ااالستثمارر
يین االقطاعيین االعامم وواالخاصص٬، ووتحديید فرصص ااالستثمارر فى االمشرووعاتت االكبرىى فى االمتاحة للقطاعيین االعامم وواالخاصص٬، باالضافة إإلى فرصص االشرااكة ب

.االمناططق ااالستثمارريیة وواالمناططق االحرةة٬، ووكذلك االمحافظاتت ااألكثر ااحتيیاجا  
ماررااتت مليیارر ووأأووضحت االوززيیرةة٬، أأنهھ تم ططرحح أأررااضى بنظامم االمطورر إلقامة مناططق ااستثمارريیة متخصصة بمحافظاتت االقليیوبيیة وواالجيیزةة وواالدقهھليیة باستث

ااالفف فرصة عمل٬،  3مليیونن جنيیهھ ووتوفر  500جنيیة٬، مشيیرةة إإلى أأنن االمنطقة ااالستثمارريیة ببنهھا من االمنتظر أأنن تبلغ حجم ااالستثماررااتت بهھا نحو 
 ااالفف فرصة عمل٬، ووتوفر االمنطقة ااالستثمارريیة بميیت غمر٬، 3مليیونن جنيیهھ٬، وو 400ووستوفر االمنطقة ااالستثمارريیة بالصف ااستثماررااتت بقيیمة 

.مليیونن جنيیهھ وواالف فرصة عمل 100ااستثماررااتت بقيیمة   
سة ووكانن مجلس االنواابب٬، وواافق برئاسة االدكتورر علي عبد االعالل٬، على مشرووعع قانونن ااالستثمارر في مجموعهھ بعد إإقراارر أأرربع مواادد كانت مؤجلة للدرراا

وواالتشريیعيیة وواالخطة وواالموااززنة وواالصناعة٬، ووااإلددااررةة من جانب االلجنة االمشتركة من لجنة "االشئونن ااالقتصادديیة" وومكاتب لجانن االشئونن االدستورريیة 
.االمحليیة  

ووقالل ررئيیس االمجلس٬، عقب االتصويیت على مشرووعع االقانونن في مجموعة: "حيیث أأنن مشرووعع االقانونن يیتطلب مواافقة ثلثي أأعضاء االمجلس٬، ووعمال 
  ."عع االقانونن لجلسة قاددمةمن االالئحة االدااخليیة لمجلس االنواابب٬، يیرجئ أأخذ االرأأيي االنهھائي على مشروو 273بحكم االماددةة 

 

4/5/2017االقاهھھھرةة في   
 

دد.سحر نصر:مجلس االنواابب يیواافق على مواادد قانونن ااالستثمارر بالكامل  
ووززيیرةة ااالستثمارر وواالتعاوونن االدوولى تشيید بالحس االوططنى لرئيیس االمجلس ووأأعضائهھ وو"غالبب" فى مناقشاتت 

""ااقتصادديیة االنواابب االقانونن..ووتؤكد:سنصدرر االالئحة االتنفيیذيیة قريیيیا بالتنسيیق مع االوززااررااتت ووعرضهھا على  
االوززيیرةة: االجدوولل االزمنى لتنفيیذ إإجرااءااتت تفعيیل االقانونن يیتضمن اانشاء مركز ااتصاالتت ااالستثمارر ووااالعالنن عن 
االخريیطة ااالستثمارريیة ووااالررشيیف اااللكتروونى..ووططرحح أأررااضى بنظامم االمطورر إلقامة مناططق ااستثمارريیة متخصصة 

ااالفف فرصة عمل 7اررااتت مليیارر جنيیهھ ووبمحافظاتت االقليیوبيیة وواالجيیزةة وواالدقهھليیة باستثم  


