
 

 

 

فص،ببدل صعقببتصديببالسصد اببلاصد ببد للفصعحبباصد ىدببلىصد الاببالسصعمببالصلببلد وصدراببد الدصد ةالبباص د،ببدنصءببالصد ةدلببالصد داببالدسص حدببل صعمببالصد ملبب صد اببلاصد ا دببال
ااب الصد ء حبدصد ددىلةلبدصداالعللسصد للصاةملصد  زدد سصديادتصد ا د دلصاحدصديدسص زلدلصدراد الدص د دعبل وصد با  السصلبدددصحد،ب للص ةدبدص ءدد بل صابوص

ص. قلد وصدراد الدسصدضمصاا ملوصعوصعااصاوصد  زدددت
 

د بللصاةمبلصص أ ضحتصد  زلدلسصأوصد مةددصادد  الصداخللص لءدصدلدددحلتصد  زدددتصءالصد ء حدسصلحلصعدض لصعمالصاةملصد  زدد سص مصدياددهلصاوصلحبلصد ابلا
ص.ل مصا مالصحااصد قلد وص09د  زدد سصخءلص

 
 مببا د دصعمببالصعحبباصد عببللسصد ببللصاةمببلصد دبب دتسص دلاببل ص أعضببل صد مةببلوصدرلديببلالدص د اببللحدص د ا،ببد علتصد يبب لدلصصصد بب زلدلسصد ،بب دص د دقببالدص لبباات

د،لاصحهص ةىص د اد اطدص د يدلعدسص  لءدصأعضل صاةملصد د دتسص  لءدصد  زدد صعمالصا دهمصءالصددةلزصللد وصدراد الدصد ةىصخدجصءالصأءضلصي دلصاا ددسص د
ص.د  ل لتصد ا  لدص قلد وصةلةتص ءاد الد

 
لدسصرءدبدصه بالصأوص ة دتصد  زلدلسصأدهصدمصعالص دلتصعوصد ىدصصدراد الدلدصءيص لءدصد اةبلرتصحل دعبل وصابلصد ب زدددتصد اخدمىبدص هضبلءد لص مخدلطبدصدرابد الد

 .عل وصالصد ة لزصد اد زيص مدعح دصد علادص دإلحيبل صابوصدةبلصدحالباصهبةنصد احلءظبلتد قلد وصدصصعمالص ضلصح دءزصداد الدلدصحل احلءظلتصدأل  دصدحدللةلسص د د
عمببالصهد،ببل ص أ،ببلدتصد بب زلدلصه ببالصأوصاد ببزصدقببالمصد خبباالتص مااببد ادلوصل ببا صه ببالصدقملببلصد حلد لددطلببدسص دقببالمصخبباالتصه  دد دلببدص مااببد ادلوص ااببلعاد مص

ددطلدصالحاثصعوصدطدلسصدحالاصد للدلتصزادلدصاحاالص ادعدصدإلدد ل صاوصدإلةدد دتسص د دابلتصد ،بد دص،د لد مصد  دد دلدسصا ضحدصأوصد قضل صعمالصد حلد ل
اصابوصدابدلىل صد ،خيلدصدرعدحلدلدصحاةداصيا دص، لالصدأالا لسص دادحادثصدظلمصا لدتصدرعدالاسصد ادخصص  لصاوصد ة لتصد اعدلدص ىحصصد ااددادتص د دأ 

ص. ءزادص حا صد ددىلةد ا،د عص م،د طص دإلةدد دتصد
 

دقدلبدصدد،بدنصعمبالصص ة دتصد  زلدلسصأوصد  ل دصد علادص ءاد الدسصادق مصاد للًصحد،دصلل ادصد ،د لتصد ديصدادىلاصاوصد ح دءزصد ادي صصعمل لصءيصد قبلد وصءبي
هالوصأ صابل  يصد ،بد دسص ابدمدزمصد  ل بدصابد للصحد،بدصا لع لصدإل  دد ديسص الدضاوصد دقدلدصطحلعدص ا للصد د،لطص طحلعدصد ح دءزص أاال صد ،د ل صأ صد اابل

ال صد ،بد ل صلل ادصد ،د لتصد اادىلالصاوصدددضيصد ا  دسصءيصدقدلدصلدضاوصغدضصدابدخادمصدألدضص طحلعد بلص أحعلاهبلص ا لع بلصحالبدسص دقلبلمصد خحبدد سص أاب
ص. د االهالوصأ صأيحلتصد ،د د

 
لدصاددضباوصد دبزدمصد  ل بدصحال دبدصخباالتصد دأابللص ابلصحعباصد دأابللص م،بد لتص د اد،بلتصد خلضبعدص مقبلد وص أ ضحتصد  زلدلسصأوصال ددصد خاالتصدراد الد

ص. د حلاصهةدد د لسصالصدطحلسصدةدد دتصد دأاللصدر  دد ديصا وصغلدهلصء دصدىعلم لصحل  ل د
 

دص ىضصادلزعلتصدراد الدص د، للصأالدبدصءدلبدسص هعباداصدقبلدلدصا دلبدصحابلص أ،لدتصد  زلدلسصه الصأوصاوصاالزدتصللد وصدراد الدصد ةالاسصهد،ل صد مةددصد  زددل
تصد يلادلصعبوصد مةدبدسصدمصءيصادلحعدصد ددىلةسص صلدمصعدض لصعمالصد للصدألالددصد ىدلدسص عقاصدةدالعلتصداح علدصالصد ة لتصد اعدلدص دىالدص لىلدصددىلةصد قدددد

ص.قلًص مةا لصد زاديسص زللالصعااصد ا ض علتصد ديصلدمصادلل،د لصءيصد ةمادصد  دحال  ضلصدطلدصالاايص مدأ اصاوصددىلةصد قددددتص ء
 

وصد قطبلعلوص أ اتصد  زلدلسصأوصد خدلطدصدراد الدلدصادعدضصةاللصد ىبدصصدرابد الدلدصد ادلحبدص مقطبلعلوصد عبلمص د خبلصسصحلإلضبلءدصد بالصءبدصصد ،بدد دصحبل
دصصدراد الدلدصا لصحةمصدراد الدص أد دعصد عق اص د ا للص د اددءسصد ادلحدسص لادلصد ااد ادصعمبالصدللبدصد حدلبدصد علمص د خلصسص  لءدصد دىليللصد ادعمقدصحل ى

د يبدلعلدصصدألالالدصد ادلحدص د خاالتصد ح  البدسص  بة اصد خباالتصد م ةابدلدسص دحالباصءبدصصدرابد الدصءبيصد ا،بد علتصد  حبدىصءبيصد ادبلطسص ا بلصد ادبلطس
ًص دراد الدلدص د ا ص.دلطسصد حدل(ص  ة اصد احلءظلتصدأل  دصدحدللةل

 
اةابلصد خباالتص ة دتصد  زلدلسصأوصأ لصخط دتصدىعللصللد وصدراد الدسصاددضاوصحا صعالصاد زصدديبلرتصدرابد الدسصلملبهصدطبءخصد خدلطبدصدرابد الدلدسص بمص

 .دراد الدلدسصلعقحهصدرد،ل صدر  دد دال

ص

 17/3/7102القاهرة في 

 

الجمهورية على قانون االستثمار وبناء على تكليف السيد رئيس عقب تصديق السيد رئيس 

 الوزراء..د.سحر نصر تصدر قرارا بتشكيل لجنة من الوزارات لالنتهاء من الالئحة التنفيذية للقانون

وزيرة االستثمار والتعاون الدولى:تقديم مسودة الالئحة التنفيذية للقانون بعد التنسيق مع باقى 

 وزراء خالل شهر..واللجنة ستتولى إدخال كافة المقترحات فى الالئحةالوزارات لمجلس ال

الوزيرة تتقدم بالشكر ألعضاء مجلس النواب ورؤساء اللجان والوزراء على دورهم فى انجاز قانون 

 اشادت به مختلف الهيئات الدولية


