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 قـــرارات                    

 وزيرة االستثمار والتعاون الدويل 

 اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة             

 

 9102يــــوليـــــو 

 

اهليئة العامة لالستثمار 
 واملناطق احلرة
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 احملتـــــــــوى 
 

 

رقم  احملتــــــــــوى م
 الصفحة

  ـرة االستثمـــار والتعـــاون الدولـــــىقـرارات وزيــ  1

  لهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرةقرارات الرئيس التنفيذي ل  2

  لهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرةالكتب الدورية ل  3

  لهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرةمنشورات عامة ل  4
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 وى ـــــــــحمت
 ىـــــاون الدولـــار والتعـــستثمرة االـــوزي راراتـق

 
 

رقم  احملتــــــــــوى م
 الصفحة

بشأن تشكيل فريق عمـل   2112لسنة ( 152)قرار وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل رقم   1

 للتنسيق مع وحدة مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

 (25/7/2112املنشور يف  54245/2112العدد  –صحيفة االستثمار )
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 وىـــــــــحمت
 لهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرةالرئيس التنفيذي ل قرارات

 
 

رقم  احملتــــــــــوى م
 الصفحة

 2112لسـنة  ( 225)قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلـرة رقـم     2

وزارة  -لسـمكية  إصـدار دليـل الخاصـيخل اةاصـة با يئـة العامـة لتنميـة الثـروة ا        بشأن 

 . الزراعة واستصالح االراضي

 (2112 يوليو 11املنشور يف  54521/2112العدد  –صحيفة االستثمار )

 

  2112لسنة  244قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة رقم   3

 (22/7/2112املنشور يف  54245/2112العدد  –صحيفة االستثمار )

 

ــرار  4 ــةا ي ق ــتثمار العامــة ئ ــد  متابعــة ضــواب  بشــأن احلــرة واملنــاطق لالس  التــزا  م

ــاطق مشــــروعات ــرة املنــ ــدير بنســــب احلــ ــررة التصــ ــا املقــ ــم  ــ ــادر( 245) رقــ  الصــ

  15/7/2112 بتاريخ

 (22/7/2112املنشور يف  54245/2112العدد  –صحيفة االستثمار )

 

ناطق احلرة بشأن ضـواب  اسـتادا    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار وامل قرار  5

  21/7/2112الصادر بتاريخ ( 247)رقم الورق املؤمن يف أعمال ا يئة 

 (22/7/2112املنشور يف  54245/2112العدد  –صحيفة االستثمار )

 

بشـــأن ضـــواب   الـــرئيس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة لالســـتثمار واملنـــاطق احلـــرة قـــرار   6

قــع ملشــروعات املنــاطق احلــرة العامــة املل ــاة رقــم   االســخداد اإلداري وإصــالو املو

 .24/7/2112 الصادر بتاريخ( 251)

 (25/7/2112املنشور يف  54245/2112العدد  –صحيفة االستثمار )

 

الصــادر ( 257)رقــم  الــرئيس التنفيــذي للهيئــة العامــة لالســتثمار واملنــاطق احلــرة قــرار  7 7

 .الدائمة للموارد البشرية إعادة تشكيل اللجنةبشأن  27/7/2112بتاريخ 

 (2112/   /...املنشور يف  2112/.......العدد  –صحيفة االستثمار )
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 وى ـــــــــحمت
 لهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرةل الكتب الدورية

 

رقم  احملتــــــــــوى م
 الصفحة

 . 2112لسنة ( 37)الكتاب الدوري رقم   5

 (25/7/2112املنشور يف  54245/2112دد الع –صحيفة االستثمار )

 

 . 2112لسنة ( 35)الكتاب الدوري رقم   2

 (25/7/2112املنشور يف  54245/2112دد الع –صحيفة االستثمار )
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 وى ـــــــــحمت
 لهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرةل منشورات عامة

 

رقم  احملتــــــــــوى م
 الصفحة

العمــل بــدليل اســتادا     بشــأن   2112لســنة  ( 11)رقــم   منشــور إداري  11

رات التوقيع االلكخوني يف الخاسل الداصلي واملكاتبات داصل اإلدا

 وبني اإلدارات والقطاعات
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 قرار وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل
 9102لسنة  059 رقم

 بتشكيل فريق عمل للتنسيق مع وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
=================== 

 وزير االستثمار والتعاون الدولى
 بعد االطالع على الدستور،

 والئحته التنفيذية، 2882لسنة  08ال الصادر بالقانون رقم وعلى قانون مكافحة غسل األمو 
 والئحته التنفيذية، 2802لسنة  22وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

 فى شأن وحدة مكافحة غسل األموال، 2882لسنة  061وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 وزارة التعاون الدولى، بشأن تنظيم 2881لسنة  383وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بتشكيل الحكومة، 2800لسنة  262وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بشأن إعادة تنظيم وزارة االستثمار، 2806لسنة  0106وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

بشأن تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة  2800لسنة  0208وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 ل اإلرهاب،غسل األموال وتموي

 .23/5/2802وعلى كتاب وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بتاريخ 
 قـــــررت

 (املادة األوىل)
ُيشكككل بككوزارة االسككتثمار والتعككاون الككدولى فريككا عمككل ياككتا بالتنسككيا والتعككاون مكك  وحككدة مكافحككة غسككل 

وزيككرة االسكتثمار والتعكاون الككدولى  مستشكار -معتككز يككن / األمكوال وتمويكل اإلرهكاب برئاسككة السكيد األسكتاذ
 :وعضوية كل من 

 معاون وزيرة االستثمار والتعاون الدولى عمرو محمد أبو الفتوح/ األستاذ
 رئيس قطاع ادمات االستثمار بالهيئة العامة لالستثمار والمناطا الحرة ياسر أحمد عباس/ األستاذ
 والشركات بالهيئة العامة لالستثمار والمناطا الحرة رئيس اإلدارة المركزية للتأسيس  نبيل السيد/ األستاذ
 مدير إدارة قانونية بقطاع الشئون القانونية بالهيئة حمدى عبد السالم أمين/ األستاذ
 باحث اقتصادى أول بوزارة االستثمار والتعاون الدولى  هبه صالح/ األستاذة
 والمناطا الحرة محامى ممتاز بالهيئة العامة لالستثمار  أسامه عزت/ األستاذ

 باحث اقتصادى بوزارة االستثمار والتعاون الدولى أميرة المشد/ األستاذة

 ممثل عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 ممثل عن وزارة التموين والتجارة الداالية

 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
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 .الستعانة بمن يراهولفريا العمل طلب أى بيانات أو معلومات الزمة لمهمته وله ا
 (املادة الثانية)

 :ياتا فريا العمل باآلتى 
  التنسكككيا والتعكككاون مككك  وحكككدة مكافحكككة غسكككل األمكككوال وتمويكككل اإلرهكككاب فكككى كافكككة المجكككاالت المتعلقكككة

بعمليكككككة تقيكككككيم الكككككنظم المطبقككككككة فكككككى مجكككككال مكافحكككككة غسككككككل األمكككككوال وتمويكككككل اإلرهكككككاب والمرتبطككككككة 
 .االجتماعات وتوفير المعلومات واإلحصائيات ذات الصلة بااتصاصات الوزارة بما يشمل حضور

  استيفاء كافة االستبيانات التى تتعلا بقياس مدى تحقكا االلتكزام الفنكى بالمعكايير الدوليكة الصكادرة عكن
والتككى ستنصككب علكككى مككدى تطككابا التشككريعات واللككوائح والتعليمكككات  FATFمجموعككة العمككل المككالى 

 .كذا مدى فاعلية تطبيقهاواإلجراءات م  تلك المعايير و 

  حضككور ورشككة العمككل الااصككة باالسككتعداد للتقيككيم التككى سككتنظمها مجموعككةMENAFATF  اككالل
 .2802شهر يوليو 

  تمثيل الوزارة فى اللقاء الذى سينعقد م  فريا التقييم فى إطار الزيارة الميدانية لمصكر فكى أول مكارس
2828. 

 نعقد مكككك  كككككل مككككن فريككككا التقيككككيم وسكككككرتارية مجموعككككة تمثيككككل الككككوزارة فككككى اللقككككاء المباشككككر الككككذى سككككي
MENAFATF  بهككدم مناقشككة المسككائل غيككر المتفككا عليهككا فككى مسككودة تقريككر التقيككيم، وتقككديم أيككة

 .معلومات أو إيضاحات فى هذا الشأن

  تمثيل الكوزارة لكدى مناقشكة تقريكر التقيكيم اكالل االجتمكاع العكام للمجموعكة الكذى سكينعقد اكالل نكوفمبر
2828. 

 (املادة الثالثة)
 .يقدم فريا العمل تقريرًا شهريًا بنتائج أعماله للسيدة الدكتورة وزيرة االستثمار والتعاون الدولى

 (املادة الرابعة)
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جمي  الجهات الماتصة تنفيذه

 وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل 
 سحر نصر. د.أ
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 قرار
 نفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرةالرئيس الت

 9102لسنة  295رقم 
 بشأن

 وزارة الزراعة واستصالح األراضى –إصدار دليل الرتاخيص اخلاصة اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية 
 ======= 

 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطا الحرة 
 بعد االطالع علي الدستور. 
 بإصدار قانون االستثمار 2802لسنة  22ي الالئحة التنفيذية للقانون رقم وعل. 
  تلتككزم الجهككات المعنيككة، بعككد موافقككة وزارة : "مككن الالئحككة التككي نصككت علككى أنككه( 06)وعلككى المككادة رقككم

الككككدفاع وفككككا الشككككروط والقواعككككد التككككي تتطلبهككككا شككككئون الككككدفاع عككككن الدولككككة، بموافككككاة الهيئككككة بالشككككروط 
والمواعيكككد المقكككررة، وكافكككة البيانكككات والمسكككتندات والنمكككاذع الالزمكككة لتاصكككيا العقكككارات واإلجكككراءات 

صككدار الموافقككات والتصككاريح والتككراايا المتعلقككة باألنشككطة االسككتثمارية ألحكككام قككانون االسككتثمار،  وا 
 ويصككدر بقككرار مككن الككرئيس التنفيككذي للهيئككةوذلككك اككالل سككتين يوًمككا مككن تككاريخ العمككل بهككذه الالئحككة، 

 :دلياًل، يتضمن المعلومات والبيانات اآلتية
 .اسم الجهة الماتصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترايا وتبعيتها اإلدارية (0
 .المستندات المطلوبة من المستثمر (2
اإلجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترايا، وفقًا للقوانين واللوائح  (3

 .المعمول بها
 .الرسوم ومقابل إصدار الموافقة أو التصريح وفقًا للقوانين المعمول بها (1
االشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترايا، وفقًا للقوانين  (5

 . واللوائح المعمول بها
 .توقيت أداء ادمات االستثمار على النحو الذي ينظمه قانون االستثمار (6
 .لسند التشريعي المتعلا بادمات االستثمارا (2
 .المستندات الالزمة لالشتراك التأميني، وذلك بالتنسيا م  الهيئة القومية للتأمين االجتماعي (0

ويتاح الكدليل مكن اكالل الموقك  االلكترونكي للهيئكة، ومطبوعاتهكا الماتلفكة وغيرهكا مكن الجهكات، وتلتكزم 
بشكككل دوري، وكلمككا دعككت الحاجككة لككذلك، فككي ضككوء التعككديالت الهيئككة بمراجعككة وتحككديث هككذا الككدليل 

 . تطرأ على التشريعات السارية في الدولة
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  وزارةالزراعككككة واستصككككالح األراضككككى  للككككدليل  –وعلككككى اعتمككككاد الهيئككككة العامككككة لتنميككككة الثككككروة السككككمكية
 .الااا بها

 اطا الحرةوعلي مذكرة رئيس قطاع ادمات االستثمار بالهيئة العامة لالستثمار والمن          . 
 قرر

 املادة األويل
وزارة الزراعككككة واستصككككالح  –إصككككدار دليككككل التككككراايا الااصككككة بالهيئككككة العامككككة لتنميككككة الثككككروة السككككمكية 

 .األراضى  والذى تم اعتماده من الجهة المصدرة للترايا
 املادة الثانية

 نشر الدليل على الموق  االلكتروني للهيئة، ومطبوعاتها الماتلفة
 الرئيس التنفيذي للهيئة

 حمسن عادل
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 دليل تراخيص 
 اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية 
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 املوافقة على ترخيص إقامة املزارع السمكية التكاملية مع اإلستزراع النباتى

 وزارة الزراعة –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:  جهة الترخيص 

 :املستندات  6/0
 .طلب المعاينة عن المساحة المطلوب إستغاللها  تقديم -0
 .تفاصيل المزرعة السمكية والمساحة المنزرعة نباتياً  هعلي ضحوكى مو م كر تقديم رس -2
رسم تاطيطى لجمي  األعمال واإلنشاءات الصكناعية علكى أن يقكدم الرسكم التفصكيلى للمشكروع اكالل  -3

 .شهرين
 .ل اإلنتفاعالملكية أو اإليجار أو مقاب اتمستند -1
 :الرسوم  6/9

  تسديد الرسوم المقررة بالمنطقة التاب  لها المساحة أو بديوان عام الهيئة 
  ابككل التككراايا عككن كككل فككدان فككى العككام قم 288+ جككم رفكك  مسككاحى  0588تسككديد مبلكك  يككتم

 .باالضافة الى مقابل ادمات تحاليل المياه 

 :اإلجراءات 6/3

 بمرككككككز اكككككدمات لهيئكككككة العامككككة لتنميكككككة الثكككككروة السككككمكية يككككتم تقكككككديم المسكككككتندات إلككككى مكتكككككب ا
 .المستثمرين

 يتم تسليم المستارجات للعميل فور مضى زمن أداء الادمة. 

 :الضوابط واالشرتاطات  6/4

  علكككي االراضكككي الصكككحراوية والمستصكككلحة  المسكككاحة المنزرعكككة نباتيكككا قائمكككه بالفعكككلان تككككون
 حديثا

 :زمن اداء اخلدمه  6/5
 68  يوما 

 :السند التشريعي  6/6
 م0203لسنة  012والقانون  2800لسنة  03قرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 
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 الرتاخيص بتشغيل املزارع السمكية على اراضى غري صاحلة للزراعة امللك 

 وزارة الزراعة –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:  جهة الترخيص 

 :املستندات  5/0
 .لب ترايا مزرعة من أصل وصورةط -1
 .رسم كروكى بالموق  موضحا به المساحة والحدود  -2
 رسم تاطيطى لجمي  األعمال واإلنشاءات الصناعية محددا عليها الرى والصرم  -3
شككهادة مككن مديريككة الزراعككة الماتصككة تفيككد أن األراضككى المطلوبككة التككرايا بإقامككة المزرعككة  -1

 .زراعةالسمكية عليها ارض بور ال تصلح لل
موافقكة هيئكة عمليككات القكوات المسككلحة والبيئكة وحمايكة الشككواطىء فكى حالككة اسكتغالل مسككاحات  -5

 .على شواطىء البحار
اككرائط ( 08)فككى حالككة التككرايا لمزرعككة سككمكية علككى المنككاطا السككاحلية يككتم إحضككار عككدد  -6

مسككككاحية موضككككحا عليهككككا الموقكككك  المككككراد اسككككتغالله موقعككككه مككككن مهنككككدس مككككدنى نقككككابى وذلككككك 
 .لحصول على موافقة هيئة العملياتل

 :الرسوم  5/9
   جنيكككككة معاينكككككة  588مقابكككككل معاينكككككة االفكككككراد  0588+ جكككككم رفككككك  مسكككككاحى 0588تسكككككديد مبلككككك

ويككككتم بعككككد اسككككتاراع التككككراايا بعككككد سككككداد مقابككككل  –جنيككككة رفكككك  مسككككاحي للشككككركات  08888+
 .جنية عن الفدان فى السنة لمدة عامين  288الترايا عنه مبل  

 :راءاتاإلج 5/3

 يتم تقديم المستندات إلى مكتب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمركز ادمات المستثمرين. 

 يتم تسليم المستارجات للعميل فور مضى زمن أداء الادمة. 

 :زمن اداء اخلدمه  5/4
 ستون يوما بعد الحصول علي كافة الموافقات 

 :السند التشريعي 5/5
 م0203لسنة  021والقانون  2800لسنة  03تنمية الثروة السمكية رقم قرار رئيس الهيئة العامة ل
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 معاينة واختيار املواقع الصاحلة لوضع األقفاص السمكية وإقرار الصالحية من عدمه 
 وزارة الزراعة –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:  جهة الترخيص 

 :املستندات  6/0
 .فى االستزراع السمكىطلب بالمساحة المطلوبة استغالها  -0
 .اريطة مساحية موضح عليها احداثيات الموق  -2
 .رسم كروكى للموق  المراد استغالله موضحا عليه الحدود -3
 .الموافقات التي تطلبها الهيئة من الجهات المعنية  -1
 :الرسوم  6/9

  لمنطقكككة  رفككك  مسكككاحى للشككركات تسكككدد بازينككة الهيئكككة أو ا 08888+ جككم  588مقابككل المعاينكككة
اإلدارة )ويككتم التككرايا بعككد تحديككد سككعر المتككر بسككعر الهيئككة  –(التجمكك  الاككامس 208القطعككة )

 (المركزية لإلنتاع والتشغيل
 :اإلجراءات 6/3

 يتم تقديم المستندات إلى مكتب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمركز ادمات المستثمرين. 

 زمن أداء الادمة يتم تسليم المستارجات للعميل فور مضى. 

 :الضوابط واالشرتاطات  6/4
 مصاحبة لجنة المعاينة لالسترشاد عن الموق  المراد استغاللها فى االستزراع السمكى. 
  وهيئة العمليات –موافقة حرس الحدود. 

 :زمن اداء اخلدمه  6/5
 ستون يوما بعد الحصول علي كافة الموافقات 

 :السند التشريعي  6/6
 .والقرارات المنظمة 0203نة لس 021القانون 
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  اخلدمات البيطرية للمزارع السمكية

 فحص ظاهرى وتشرحيى لألمساك باملوقع -أ
 .عالج أمساك باملوقع  -ب 
 .فحص ميكروسكوبى وعزل بكتريى وتشخيص معملى  -ج

 وزارة الزراعة –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:  جهة الترخيص 

 :املستندات  6/0
 .(تأجير -ملك  ) ديم طلب للهيئة يفيد موقم المزرعة تق -0
 .يوضح بالطلب المقدم الادمة المطلوبة  -2
 .يتم تسديد المقابل المادى فى حساب الهيئة -3
 :الرسوم  6/9

 0188 (الم واربعمائة جنيها. ) 

 :اإلجراءات 6/3

 بمركز ادمات لمستثمرين  يتم تقديم المستندات الى مكتب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 
  يتم مصاحبة اللجنة للموق  ألاذ العينات المطلوبة. 

 :الضوابط واالشرتاطات  6/4

  بطاقة ضريبية+ سجل تجارى 

 بطاقة مصدرين ومستوردين 

 :زمن اداء اخلدمه  6/5
  ستون يوما 

 :السند التشريعي  6/6
 قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
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 لرتخيص بتشغيل مراكب الصيد ا

 وزارة الزراعة –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:  جهة الترخيص 

 :املستندات الواجب تقدميها لتجديد الرتاخيص  5/0
مستوفي جمي  (أو يسدد قيمة دمغة االتساع نقدا )نموذع طلب تجديد راصة صيد مدموغ  .0

 .بياناته
 (من يزاول حرفة الصيدل)صوره بطاقة الصيد للعام السابا .2

 اصل راصة المركب عن العام السابا او اار عام تم ترايصة للمركب .3

 .صورة شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى  .1

صورة ترايا مالحة او اطاب صالحية مؤقت من التفتيش البحرى سارى المفعول  .5
 (بالنسبة للمراكب االلية )

من % 58باالم ما يتم سداده بنسبة  –ية تقديم اصل ايصال سداد التأمينات االجتماع .6
 .قيمة الترايا عند التجديد 

  0202لسنة  16تقديم صورة البطاقة الضريبية طبقا للتعليمات التنفيذية رقم  .2

في حالة وجود شركاء في ملكية المركب يوضح بطلب التجديد حصة كل شريك والبيانات  .0
 .الااصة به والمسئول عن إدارة المركب

 :مالرسو  5/9

 طبقا لشروط الترايا. 

 :الضوابط واالشرتاطات 5/3

  راصة صيد يتم الحصكول عليهكا مكن مكتكب مصكايد الثكروة السكمكية التكاب  لكه مقكدم الطلكب وفقكا
 .لإلجراءات المتبعة

  إقككرار مككن مالككك المركككب بعككدم انضككمامة لعضككوية إحككدى الجمعيككات التعاونيككة للثككروة المائيككة أو
ة الماتصة تثبت حصتة فكى المرككب وعكدم مديونيتكة لكديون مسكتحقة شهادة من الجمعية التعاوني

 .األداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترايا أو التجديد 

  ترايا المالحة من التفتيش البحرى بصالحية المركب للمالحة. 

 :زمن اداء اخلدمه 5/4
 38  2802لسنة  22للقانون رقم  21يوما كحد اقصي وفقا لنا المادة. 

 :التشريعي السند 5/5
 . 0203لسنة  021قانون الصيد رقم 
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 -:إستخراج بطاقات الصيد 
 -:املستندات الواجب تقدميها 

 .علي النموذع المعد لذلك بعد استيفاء جمي  بياناته( أو تحصل قيمة الدمغة نقدا ) طلب مدموغ  -

قكككة صكككورة فوتوغرافيكككة لصكككاحب الشكككأن تلصكككا واحكككدة علكككي الطلكككب و االاكككرى علكككي بطا( 2)عكككدد  -
 .الصيد

 .أصل بطاقة الصيد المنصرفة عن العام السابا في حالة التجديد -

تقكديم أصككل مككا يفيككد الموقككم مككن التجنيككد او مسككتارع رسككمي منككه وذلككك لمككن ياضكك  لسككن التجنيككد  -
سككنة ويعفككي مككن ذلككك مككن سككبا لككه تقككديم موقفككة مككن التجنيككد لمكتككب المصككايد الماككتا  00-38

اقات الصيد للمجندين بالقوات المسكلحة اكالل فتكرة تجنيكدهم او ويحظر استاراع      او تجديد بط
 .عند قيامهم بأجازات 

تقككككديم أصككككل إيصككككال السككككداد أو أصككككل مككككا يفيككككد اشككككتراكه فككككي التأمينككككات االجتماعيككككة مككككن مكتككككب  -
 .الكتأمينات الماتا 

 .بالنسبة للمياه الداالية والبحيرات( فيش)تقديم صحيفة الحالة الجنائية  -
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 قرار
 يس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرةالرئ

  9102لسنة  244رقم 
 ===== 

 رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطا الحرة . 

 بعد اإلطالع : 

  بإصككدار قككانون شككركات المسككاهمة وشككركات التوصككية باألسككهم  0200لسككنة  052علككى القككانون رقككم
 . ه التنفيذية وتعديالتهماوالشركات ذات المسئولية المحدودة والئحت

  بإصدار قانون االستثمار 2802لسنة  22وعلى القانون رقم. 

  22بإصكدار الالئحكة التنفيذيكة للقكانون رقكم  2802لسكنة  2308وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 . 2802لسنة 

  عكادل  محسكن/ بشكأن تعيكين السكيد األسكتاذ 2800لسكنة  0153وعلى قرار رئيس مجلس الكوزراء رقكم
 .حلمي رئيسا تنفيذيًا للهيئة العامة لالستثمار والمناطا الحرة لمدة عام

 ولصالح العمل . 

 قرر
 املادة األوىل

يكتفككي بككإجراءات الفحككا المسككتندي والمكتبككي دون إجككراء معاينككات ميدانيككة للشككركات التككي تتقككدم بطلبككات 
مليكككون جنيكككه فكككأكثر أو مكككا  088الحصككول علكككى تكككراايا عمكككل أو اقامككات متكككى ككككان رأسكككمالها المككدفوع 

يعادلهككا بككالعمالت األجنبيككة، علككى أن تلتككزم الشككركات بتقككديم القككوائم الماليككة لمككدة ثككالث سككنوات علككى األقككل 
 . معتمدة من مراقب الحسابات ومن الجمعية العمومية، وال يسرى ذلك على الشركات حديثة التأسيس

 الثانيةاملادة 
اليككه بتقككديم المسككتندات الدالككة علككى الجديككة للجنككة المشكككلة لتحديككد الموقككم تلتككزم الشككركات المشككار إليهككا بع

 . التنفيذي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن
 الثالثةاملادة 

علككى جميكك  الماتصككين تنفيككذ هككذا القككرار كككل فيمككا ياصككه، ويعمككل بككه اعتبككارًا مككن اليككوم التككالي لنشككره فككي 
 . صحيفة االستثمار

 تنفيذي للهيئةالرئيس ال
 حمسن عادل حلمي
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 قــــــــرار
 احلرة واملناطق لالستثمار العامة اهليئة

 التزام مدى متابعة ضوابط بشأن
 هلا املقررة التصدير بنسب احلرة املناطق مشروعات

 01/7/9102 بتاريخ الصادر( 245) رقم
 ======= 

 التنفيذي الرئيككس 
  2802لسنة  22بعد االطالع على قانون االستثمار رقم. 

  2802لسنة  2308وعلى الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم. 
  وعلى الئحة نظام إدارة المناطا الحرة الصادرة بقرار وزيرة االسكتثمار والتعكاون الكدولي ورئكيس مجلكس

 .2802لسنة  32إدارة الهيئة رقم 
 بتشكيل الحكومة 2800لسنة  262م وعلي قرار رئيس الجمهورية رق. 

  2800  لسنة 0153وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  
  وبعد العرض على اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطا الحرة 

 قــــرر

 األولـــــى املـــــــادة
لااصكة التابعكة تقوم إدارات المناطا الحرة العامة بمتابعكة مكدى التكزام مشكروعات المنكاطا الحكرة العامكة وا

 -:ير المقررة لها وفقًا لما يلي إلشرافها بنسب التصد

ل عام يتم إاطار كافة المشروعات بالمناطا الحرة بااللتزام بنسب التصدير المقررة لها اال -0
وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب سيتم العرض بموقفها على السلطة الماتصة بالهيئة  2802

 .لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن
يتم تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير  -2

 .لعاملمشروعات المنطقة بصفة دورية كل ثالثة أشهر على مدار ا
 .وفقا لبيانات المعاينات الفعلية وليس اإلقرارات( اارجي/ محلى )يتم احتساب نسب التصدير  -3
يتم احتساب نسبة الصادرات للسوا الاارجي لمشروعات المنطقة عن العام  0/0/2828بداية من  -1

وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المقررة لها والعرض بها على ( 2802)السابا 
 .السلطة الماتصة

والمراجعة  0/2والمراجعة الثالثة في  0/1والمراجعة الثانية في  0/0تبدأ المراجعة األولى في  -5
 .بصفة دورية من كل عام 0/08الرابعة في 

 الثانيــــة املــــــادة

علكى جميكك  السككادة الماتصككين تنفيككذ هكذا القككرار كككل فيمككا ياصككه ، وينشكر بصككحيفة االسككتثمار ويعمككل بككه 
 0/08/2802إعتبارًا من 

 للهيئة التنفيـذي الرئيــس
 حلمي عادل حمسن
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 قـــــــــرار
 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة

 بشأن ضوابط استخدام الورق املؤمن يف أعمال اهليئة
 91/7/9102الصادر بتاريخ ( 247)رقم 

 ======== 
 الرئيس التنفيذي للهيئة. 
 بشككان اصككدار قككانون شككركات المسككاهمة وشككركات  0200لسككنة  052القككانون رقككم طككالع علككى بعككد اال

 التوصية باالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشاا الواحد، والئحتة التنفيذية؛
  ؛2802لسنة  22وعلي قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 
  بشككأن اصككدار الالئحككة التنفيذيككة لقكككانون  2802نة لسكك 2308وعلككى قككرار رئككيس مجلككس الككوزراء رقككم

 االستثمار؛
  ؛2800لسنة   0153وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  ؛ 2802لسنة  652/1وعلي قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 
 ولصالح العمل في الهيئة؛ 

 قـــــــــــــرر
 املادة األويل

عليهككككا فكككى هككككذا القككككرار للاكككدمات الماتلفككككة وفقككككًا يصكككرح الدارات قطككككاع اككككدمات االسكككتثمار المنصككككوا 
ذو ثكالث عالمكات مائيكة، وتكرقيم داالكي، وتكرقيم اكارجي، ) إلاتصاا ككل منهكا، بإسكتادام ورا مكؤمن 

لسككنة  652/1، ووفقككًا لمككا إنتهككت إليككه نتككائج اعمككال اللجنككة المشكككلة بككالقرار رقككم (باالضككافة إلككي بككاركوود
 :و التاليالمشار إليه، وذلك علي النح 2802

 :اإلدارة العامة للخدمات الفنية علي االخص في  
 شككهادة / إصككدار شككهادات اسككتيراد للاامككات أو مسككتلزمات اإلنتككاع أو قطكك  الغيككار للمعككدات

المنشكككات الااضكككعة ألحككككام قكككانون االسكككتثمارالتي تكككم تحديكككد تكككاريخ بكككدء /تصكككدير للشكككركات
 .االنتاع لها بمعرفة الهيئة

 :مات الحكومية علي االخص في اإلدارة العامة للخد
  إصككككدار توصككككية للجمككككارك لإلفكككككراع المؤقككككت عككككن سككككيارة رككككككوب بنظككككام السككككماح المؤقكككككت

 (الموقوفات أو التربتيك)

 مكاتب التمثيل 
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 :اإلدارة العامة للتراخيص علي االخص في 
 المنشكات وفقكًا ألحككام قكانون /النشاط لمكنح الحكوافز الااصكة بالشكركات/شهادات بدء اإلنتاع

 2802لسنة ( 22)االستثمار رقم 

 النشكككاط للشكككركات المؤسسكككة وفقكككًا ألحككككام قكككانون ضكككمانات و حكككوافز /شكككهادات بكككدء اإلنتكككاع
دون مكككنح الحكككوافز المنصكككوا عليهكككا وفقكككًا لقكككانون رقكككم ) 0222لسكككنة ( 0)االسكككتثمار رقكككم 

 2802لسنة ( 22)

 شهادات التمت  بالمزايا والضمانات الواردة بقانون االستثمار 
 دارة العامة للعوود وقرارات التسسي اإل

 .وفقا للضوابط التي تحدد في هذا الشأن -.اإلدارة العامة للشئون الوانونية لشركات األموال
 .وفقا للضوابط التي تحدد في هذا الشأن -.اإلدارة العامة للشئون الوانونية للشركات

 املادة الثانية
جل إلكترونكككي لككككل إدارة سكككوم تسكككتادم هكككذه األوراا علكككى قطكككاع التطكككوير المؤسسكككي بالهيئكككة اعكككداد سككك

 .المؤمنة يدرع فيه الرقم الكودي للورقة والباركوود الااا بها 
 املادة الثالثة

للشككركات فيمككا ياكككا مككا نصككت عليككة المككاده االولككي مككن هكككذا ت او شككهادات اصككدور اي ااطككار ال يككتم 
و تكككرقيم داالكككي لهكككا باالضكككافة الكككي تكككرقيم اال علكككي اوراا مؤمنكككه متضكككمنه ثالثكككه عالمكككات مائيكككة  القكككرار

 . اارجي و باركوود للشهادات و ذلك منعا للتزوير
علي كل ادارة تسجيل الورا المسكتادم فكي السكجل اإللكترونكي المعكد لكذلك يكدرع فيكه الكرقم الككودي للورقكة 

ي حالككه تلككم اوراا و فيمككا تككم اسككتادامها ويككتم ارسككاله الكترونيككا شككهريا لككرئيس القطككاع التاككاذ الككالزم، و فكك
 .مستادمه تدال في بيان ااا و تعدم بمعرفة قطاع األمانة العامة 

 رابعةاملادة ال
رئكيس قطكاع اكدمات االسكتثمار فكي اضكافة ادارات أو اكدمات أاكري ُيطبكا عليهكا / ُيفوض السكيد األسكتاذ

لعمكككل وتطكككوير أداء نظكككام اسكككتادام الكككورا المكككؤمن وفقكككًا ألحككككام هكككذا القكككرار، وفقكككًا لمكككا تقتضكككيه حاجكككة ا
 .الادمات للمستثمرين وضمان صحة وسالمة البيانات الصادرة بشأنها

 امسةاملادة اخل
علكي جميك  السكادة الماتصكين تنفيكذ هكذا القكرار ككل فيمكا ياصكه و ينشكر فكي صكحيفة االسكتثمار و يعمكل 

حديكككد ضكككوابط تكلفكككة بكككه اعتبكككارا مكككن اليكككوم التكككالي لصكككدور قكككرار مجلكككس إدارة الهيئكككة العامكككة لالسكككتثمار بت
 .االستادام المؤمن لألوراا ومقابل الادمات في هذا الشأن

 الرئيس التنفيذي للهيئة
 حمسن عادل حلمي
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 قرار 
 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة

 بشأن ضوابط االسرتداد اإلداري وإخالء املوقع ملشروعات املناطق احلرة العامة امللغاة 
 94/7/9102 الصادر بتاريخ( 251)رقم 

 الرئيس التنفيذي للهيئة   
  2802لسنة  22بعد االطالع على قانون االستثمار رقم. 
  2802لسنة  2308وعلى الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم. 
 سكتثمار والتعكاون الكدولي ورئكيس مجلكس وعلى الئحة نظام إدارة المناطا الحرة الصادرة بقرار وزيرة اال

 .2802لسنة  32إدارة الهيئة رقم 
  بتشكيل الحكومة 2800لسنة  262وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم. 
  2800  لسنة 0153وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  
  وبعد العرض علي اللجنه الفنية. 

 قــــرر
 املـــــــادة األولـــــى

مكككن الالئحكككة  05المشككروع بمكككا هكككو مقكككرر فككي الفقكككرتين االولكككى والثانيكككة مككن المكككاده  فككي حالكككة عكككدم التكككزام
مككن إاككالء الموقكك  وتسككليمه إلدارة المنطقككة أو التنكككازل  2802لسككنه  22التنفيذيككه لقككانون االسككتثمار رقككم 

عنكه لصكالح مشككروع خاكر اكالل المككدة التكي يحكددها مجلككس إدارة المنطقكة وبمكا ال يجككاوز سكتة أشكهر مككن 
اريخ إاطكاره بكذلك باطككاب مسكجل بعلكم الوصككول، فتقكوم إدارة المنطقكة الحكرة العامككة بإتبكاع اآلليكة اآلتيككة تك

 :وفقا لنا الفقرة االايرة من المادة سالفة البيان 
إصكككدار قكككرار مجلكككس إدارة المنطقكككة بكككاإلاالء اإلداري واسكككترداد الموقككك  بمكككا عليكككة مكككن مبكككانى  -0

اطار صاحب الشأ  .ن به فور صدوره المشروع الملغي وا 
تشككككيل لجنكككة دائمكككة برئاسكككة أحكككد مكككديري عمكككوم المنطقكككة الحكككرة وعضكككوية ككككل مكككن اإلدارات  -2

وممككثاًل عككن الجمككارك، مكك  االسككتعانة بأعضككاء ( التنفيككذ-األمككن–الهندسككية–القانونيككة–البحككوث)
 .من أمن الموانئ أو قسم شرطة المنطقة الحرة

موجكودات لالحتفكاظ بهكا مؤقتكا أو بيعهكا وفكا تكون مهمة اللجنكة هكي جكرد وحصكر البضكائ  وال
يكداع ثمنهكا فكي حسكاب لكدى الهيئكة لصكالح المسكتثمر بعكد  قانون الجمارك للمهمل والمتكروك، وا 

 .اصم مستحقات الهيئة ثم اصم أية مستحقات لجهات حكومية أاري
ي علككى أن يكككون موقكك  المشككروع فككي حككوزة إدارة المنطقككة الحككرة مككن تككاريخ صككدور القككرار وعلكك

اللجنكه إاطككار صكاحب الشككأن بموعكد قيامهككا بفكتح الموقكك  وجكرده قبككل القيكام بككذلك بمكده ال تقككل 
 . عن اسبوع 
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حكككال عكككدم حضكككور الممثكككل القكككانوني للمشكككروع لمصكككاحبة اللجنكككة وفكككتح األقفكككال طواعيكككة، يكككتم  -3
 .إثبات ذلك بمحضر اللجنة ويتم فض األقفال وتباشراللجنة مهمتها

سكككية الممثكككل باللجنكككة بإعكككداد محضكككر يتضكككمن بيكككان حكككدود ومسكككاحة قيكككام عضكككو اإلدارة الهند -1
 .وأبعاد الموق  والوصم الهندسي للمباني واإلنشاءات وتجهيزاتها من الداال

يكتم إجكراء الجكرد للموجكودات والبضكائ  وتتسكلم المنطقكه الموقك  لعرضكه علكي المسكتثمرين وفقكا  -5
 .لالجراءات المتبعه في هذا الشأن بعد تطبيا البند 

فككي حالككة وجككود بضككائ  منتهيككة الصككالحية او اطككره تقككوم اللجنككة بإعككدام البضككائ  منتهيككة الصككالحية أو  -6
التالفككة وفقككاً للمككواد المنظمككة لككذلك بالالئحككة التنفيذيككة لقككانون االسككتثمار وعلككى نفقككة المشككروع واسككتئداء هككذه 

 .النفقات اصماً من اطاب الضمان إن وجد أو حصيلة بي  الموجودات

 :ه صعوبة نقل موجودات المشروع أو رفض الجمرك استالمها يتم اآلتيفي حال -2

 نقل الموجودات والبضائ  إلى المازن العام بالمنطقة 

  بيكك  الموجككودات بمقككر المشككروع أو االسككتعانة بهيئككة الاككدمات الحكوميككة وموافاتهككا بصككورة
عككداد كراسككة الشككروط وتحديككد موعككد البيكك  ، والنشككر كشككم الجككرد لبيعهككا برسككم الصككادر وا 

بإحكككدى الصكككحم القوميكككة ويكككتم تحديكككد أيكككام المعاينكككة قبكككل موعكككد البيككك  بأسكككبوع، علكككى أن 
 .تاصم كافة مصروفات النشر والبي  من حصيلة البي 

  حكككال عكككدم وجكككود ماكككزن عكككام بالمنطقكككة لنقكككل الموجكككودات إليكككه أو عكككدم وجكككود مسكككاحات
وتسليم الموق  لمشكروع خاكر  بالمازن العام بالمنطقة فيتم تجنيب الموجودات بذات الموق 

لالحتفككاظ بهككا بصككفة األمانككة،أو نقككل هككذه الموجككودات لمقككر أحككد المشككروعات الملغككاةوفي 
 .كل األحوال يتم احتساب قيمة تعويضية عن المساحة التي تشغلها تلك الموجودات

  حال وجود مازن عام بالمنطقة يتم احتساب قيمة تعويضية علكى الموجكودات المازنكة بكه
 .للفئة االيجارية المحددة للمازن العام طبقا

يكككداع  -0 يكككتم تقيكككيم المبكككاني واإلنشكككاءات والتصكككرم فيهكككا بالتاصكككيا لمشكككروع قكككائم أو جديكككد وا 
 .قيمتها بحساب الهيئة ضمن إيراداتها

يكككتم إاطكككار رئكككيس مصكككلحه الجمكككارك العمكككال شكككئونه لكككدى رفكككض ممثكككل الجمكككارك السكككتالم  -2
 الموجودات وفقا للقانون 

 ادة الثانيــــةاملــــــ

 .على جمي  السادة الماتصين تنفيذ هذا القرار كل فيما ياصه 

 الرئيس التنفيذي للهيئة
 حمسن عادل حلمي
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 قرار
 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة

 97/7/9102الصاددر بتاريخ  257رقم
 ===== 

 اطا الحرةلهيئة العامة لالستثمار والمنالتنفيذي لرئيس ال . 

  والئحته التنفيذية 2802لسنة   22بعد اإلطالع على قانون االستمار االدر بالقانون رقم. 

  والئحته التنفيذية بإصدار قانون الادمة المدنية  2806لسنة  00وعلى القانون رقم. 

 2800لسنة  0153رئيس مجلس الوزراء رقم / وعلى قرار السيد الدكتور. 

 2806لسنة  018وزير االستثمار رقم / بالهيئة الصادرة بقرار السيد االستاذملين وعلى الئحة شئون العا. 

    عادة تشكيل اللجنة الدائمة للموارد البشريةبإ 2802لسنة  1/وعلى القرار رقم. 

  بالموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة( 2800 -02-21)رقم وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة. 

 للهيكل التنظيمي  2802-6—02بتاريخ وافقة واعتماد الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة وعلى م
 .الجديد للهيئة العامة لالستثمار والمناطا الحرة

 ولصالح العمل . 

 ررـــــق
 املادة األوىل

للهيئكة  تنفيكذينائكب الكرئيس ال عال القبرصكي/ السيدة األستاذةللموارد البشرية برئاسة يعاد تشكيل اللجنة الدائمة 
 : ، وعضوية كل من

 المستشار القانوني للهيئة  االد متاح/ السيد المستشار
 المستشار القانوني للهيئة  خسر منير محيسن / السيد المستشار
 رئيس قطاع الشئون القانونية  نشوى سعد/ السيدة االستاذة

 رئيس قطاع ادمات االستثمار ياسر عباس          / االستاذالسيد 
  التطوير المؤسسيرئيس قطاع           محمد السيد الطواي / السيد االستاذ
 رئيس قطاع االداء االقتصادي مجدي النبراوي          / السيد االستاذ
  بقطاع التطوير المؤسسيوارد البشرية مرئيس االدارة المركزية لل/ السيد األستاذ
 .اره مجلس إدارة النقابة أحد اعضاء اللجنة النقابية يات/ السيد االستاذ

 : للجنة كل منيتولى االمانة الفنية 
 .مدير عام االدارة العامة لشئون العاملين والادمة/األستاذ
 بقطاع التطوير المؤسسي –محمد أحمد عبد المعطي الغنام /االستاذ

 .تعامل اللجنة معاملة اللجان الدائمة ولها أن تستعين بمن تراه الداء اعمالها
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 الثانية املادة
 : بالويام باالعمال االتيةاللجنة هذه تختص 

 .النظر في تعيين ونقل وترقية العاملين من غير وظائم االدارة العليا ومنحهم العالوات وتقدير كفايتهم -

 .اقتراح البرامج والدورات التدريبية الالزمة لتنمية الموارد البشرية -

 .لعمل ورف  معدالت االداءتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير اساليب ا -

 .عن احتياجات الهيئة من العمالة ومستوى اداء العاملين بهااعداد تقرير سنوي  -

 .ابداء الرأي في برامج النشاط االجتماعي والنظام العالجي للعاملين -

 .سلم للعاملين بالهيئةالنظر في منح  -

 .اقتراح نظم تحفيز العاملين -

 .ما يحال اليها من الرئيس التنفيذي -

 املادة الثالثة
تجتم  اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو ممن الرئيس التنفيذي للهيئة مكرة علكى االقكل شكهريًا أو كلمكا دعكت 

 .الحاجة الى ذلك وتعرض اللجنة قراراتها علينا لالعتماد
 املادة الرابعة

 .السادة الماتصين تنفيذ هذا القرار كل يما ياصهعلى جمي  
 للهيئةالرئيس التنفيذي 
 حمسن عادل 
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 9102لسنـة (  37) كتاب دوري رقـم 
 9102/  7/  95بتاريـــخ   

=========================== 
التكي تكفكل تطبيكا صكحيح  في إطار حرا الهيئة العامة لالستثمار والمناطا الحرة على وض  الضوابط

الشكككركات المسكككاهمة وشكككركات  احككككام القكككانون وازالكككة اللكككبس الكككذي قكككد يعتكككري تطبيكككا بعكككض مكككواد قكككانون
التوصككية باألسكككهم والشكككركات ذات المسكككئولية المحكككدودة وشككركات الشكككاا الواحكككد الصكككادر بالقكككانون رقكككم 

والنظر الى مكواد القكانون المشكار اليكة وتعديالتكه  2800لسنة  1والمعدل بالقانون رقم  0200لسنة  052
 .كوحدة متناسقة متكاملة

لتأكيككد علككى مككا أوجبككه المشككرع فككي مككواد قككانون الشككركات المشككار اليككة السككيما وهككديا بمككا تقككدم تككود الهيئككة ا
بالعككدد الواجككب تككوافره  ةمككن وجككوب ان يكككون مجلكس اإلدارة ممككثال فككي اجتمككاع الجمعيكة العامكك  68المكادة 

لصككحة انعقككاد جلسككاته  وبمككا ال يقككل عككن ثالثككة أعضككاء مككن بيككنهم رئككيس مجلككس اإلدارة او نائبككة او احككد 
مككن ذات القككانون والتككي اوجبككت ان  22ء المنتككدبين لككإلدارة وهككو االمككر الككذى يتسككا وحكككم المككادة األعضككا

يتكككولى إدارة الشكككركة مجلكككس إدارة ال يقكككل عكككن ثالثكككة أعضكككاء وال يككككون اجتمكككاع المجلكككس صكككحيحا اال اذا 
 .حضرة ثالثة أعضاء ما لم ينا النظام على عدد اكبر  تاتارهم الجمعية العامة 

عالجكككة المشكككرع لحالكككة نقكككا عكككدد أعضكككاء مجلكككس اإلدارة عكككن الحكككد األدنكككى الواجكككب تكككوافره وفكككى ضكككوء م
لصكحة انعقكاده او امتنكاع األعضكاء المكملكين لكذلك الحككد عكن الحضكور او ترااكى مجلكس إدارة عكن دعككوة 
 الجمعيككة العامككة لالنعقككاد رغككم وجككوب ذلككك واسككناد االمككر الككى الهيئككة باعتبارهككا الجهككة اإلداريككة الماتصككة

 .من ذات القانون  62لتتولى القيام بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد بمعرفتها عمال بحكم المادة 
وهو االمر الذي يتبين معه ان المشرع قد عالج في المكواد المشكار اليهكا حالكة نقكا عكدد أعضكاء مجلكس 

 .اإلدارة عن الحد األدنى وهو ثالثة أعضاء
والتككي تناولككت حالككة الككو  2800لسككنة  1قككانون المضككافة بالقككانون رقككم مككن ذات ال 06وفيمككا يتعلككا بككنا المككادة 

منصب اكثر من ثلث أعضاء مجلس اإلدارة ووجوب قيكام مكن يتبقكى مكن أعضكاء مجلكس اإلدارة بكدعوة الجمعيكة 
العامكة الكى االنعقككاد فكورا لتنتاككب مكن يحكل محلهككم فكالبين مككن الكنا انككه لكم يتطكرا فيككه لمعالجكة حالككة نقكا عككد 

مككن ذات القككانون   62و  68المجلككس عككن ثالثككة أعضككاء وذلككك لسككابقة بيانهككا بموجككب المككادتين رقمككي أعضككاء 
المشكار اليهكا انمكا تتنكاول تنظكيم الكو منصكب اكثكر مكن ثلكث أعضكاء  06بما يستقيم معكه القكول بكان نكا المكادة 

 .مجلس اإلدارة وبما يفترض معه اال يقل عدد األعضاء المتبقيين عن ثالثة أعضاء 
ان نقككا عككدد  06امككا اذا ترتككب علككى الككو منصككب اكثككر مككن ثلككث أعضككاء مجلككس اإلدارة الككوارد بالمككادة 

مكن قكانون الشكركات المشكار اليكه بكان  62أعضاء المجلس المتبقيين عن ثالثة وجب اعمال حكم  المكادة 
رفتهكا علكى النحكو لالنعقكاد بمع ةتباشر الهيئة االاتصاا المنكوط بهكا وتتكولى القيكام بكدعوة الجمعيكة العامك

 .الموضح بعالية 
 الرئيس التنفيذي للهيئة

  حمسن عادل حلمي
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 احلرةاهليئة العامة لالستثمار واملناطق 

 9102لسنة ( 31)رقم  دوريكتاب 
 9102/   7/      91بتاريخ   

=========================== 
 

فككي اطككار حككرا الهيئككة العامككة لالسككتثمار والمنككاطا الحككرة علككى اتبككاع مبككادي الحوكمككه واإلدارة الرشككيدة 
وزيككادة الككوعى لككدى  المسككتثمرينوعككدم تضككارب المصككالح ونشككر كككل مككا مككن شككانه تيسككير اإلجككراءات علككى 

المتعكككاملين مككك  الشكككركات ومكككن هكككذا المنطلكككا وحرصكككا مكككن الهيئكككة علكككى وضككك  ضكككوابط إلجكككراءات عكككزل 
المككديرين فككي الشككركات ذات المسككئولية المحككدودة بموجككب قككرار مككن الجمعيككة العامككة الغيككر عاديككة وفقككا لمككا 

مككن القككانون والمككادة  028 رقمككيبالمككادتين  التنفيذيكة والئحتككه 0200لسككنة  052نظمكه احكككام القككانون رقككم 
 -:التاليعلى ان تكون على النحو  التنفيذية  الئحتهمن  206رقم 

المحددودة  المسدئوليةالمدديرون فدي الشدركات ذات /اإلجراءات الواجب اتباعها عندد اجدراء عدال المددير 
 :عادية رعن طريق قرار الجمعية العامة الغي

 على أسباب مقبولةان يكون قرار العزل مبنيا  -0

النعقككاد الجمعيككة العامككة الغيككر عاديككة الككى المككدير المككراد عزلككة علككى ان يككدرع بجككدول  الككدعوة توجيككه -2
 :اعمالها البيانات التالية

  (يذكر أسباب العال) مدير الشركة من اإلدارة/........................ مناقشة عزل السيد 

  المكواد المرتبطككة بأسكماء المككديرين )مككن عقكد الشككركة  )...........(مناقشكة تعكديل المككواد ارقكام
 (وصالحيات اإلدارة على سبيل الحصر

مراعككاة المواعيككد القانونيككة المقككررة النعقككاد الجمعيككة العامككة الغيككر عاديككة وكككذا كافككة األوضككاع القانونيككة  -3
  المساهمةالااصة بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد للشركات 

المككدير وتعككديل مككواد عقككد الشككركة المترتبككة علككى ذلككك بموافقككة األغلبيككة صككدور القككرار الاككاا بعككزل  -1
 العددية للشركاء الحائزة لثالثة ارباع راس المال الممثل في االجتماع 

وجككوب حضككور احككد المككديرين علككى األقككل ومراقككب الحسككابات اجتمككاع الجمعيككة العامككة الغيككر عاديككة  -5
 ت اإلجرائية والشكلية الالزمة لصحة االجتماعالتي تنظر العزل باإلضافة الى جمي  اإلجراءا

 

التجديككد او  للشككركة السككنوية الماليككةوفككى جميكك  األحككوال يجككوز للجمعيككة العامككة العاديككة عنككد نظككر القككوائم 
 .عدم التجديد للمدير او المديرين فإذا قررت عدم التجديد وجب عليها ان تعين غيره او غيرهم 

 
 الرئيس التنفيذي للهيئة

  حمسن عادل حلمي
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 منشور إداري
  9102لسنة ( 01)رقم 

 ====== 
فكككي ضكككوء سكككعي الهيئكككة العامكككة لالسكككتثمار والمنكككاطا الحكككرة لتحقيكككا أهكككدام منظومكككة اإلصكككالح اإلداري 

، وتطبيككا الاطككوات 2802لسككنة  22قككم بالدولككة، واألهككدام التككي تحكككم االسككتثمار وفككا أحكككام القككانون ر 
الالزمة للتبادل االلكتروني للمستندات والمكاتبكات فكي أعمكال قطاعكات الهيئكة الماتلفكة، بمكا يكنعكس علكى 
تطكككوير أداء هكككذه القطاعكككات للاكككدمات الماتلفكككة سكككواء مكككا تعلكككا منهكككا بمعكككامالت المسكككتثمرين والتيسكككير 

الهيئة وااتصاصها القكانوني لتحقيكا الهكدم مكن تنظيمهكا، عليهم، أو ما تعلا بالمعامالت الااصة بعمل 
وكذلك ما يتعلا بمعامالت العاملين بالهيئة بكافكة مسكتوياتها الوظيفيكة والاكدمات المقدمكة لهكم، وذلكك كلكه 

 . في إطار من األدوات التشريعية التي ووفقًا ألحكام القوانين واللوائح المعمول بها بالهيئة
لقانونيكككة المنظمكككة للتبكككادل االلكترونكككي للمسكككتندات وحجيتهكككا وعلكككى وجكككه الاصكككوا وتطبيقكككًا للتشكككريعات ا

 . بشأن إصدار قانون تنظيم التوقي  االلكتروني، ولصالح العمل بالهيئة 2881لسنة  05القانون رقم 
يعمل بدليل استخدام التوقيد  االلكتروندي المرافدق فدي التراسدل الدداخلي والمكاتبدات داخدل اإلدارات وبدين 

 : اإلدارات والوطاعات، وفوًا للضوابط التالية
اتاككككككاذ ( التطككككككوير المؤسسككككككي)تتككككككولى اإلدارة المركزيككككككة للككككككنظم وتكنولوجيككككككا المعلومككككككات بقطككككككاع   : أوالً 

اإلجراءات الالزمة نحو تطبيا نظام التوقي  االلكتروني في التراسل الكداالي للمكاتبكات والعكرض 
 . 05/0/2802ا االل مدة غايتها علينا بنتيجة ما تم من جاهزية التطبي

يعمككل بككدليل اسككتادام التوقيكك  االلكترونككي فككي التراسككل الككداالي والمكاتبككات المرافككا، اعتبككارًا مككن  :ثانيًا 
25/0/2802 . 

يلتكزم العككاملون بالهيئككة مككن درجككة مككدير عككام ومكا يليهككا باسككتادام التوقيكك  االلكترونككي فككي التراسككل  :ثالثًا 
فكككي ككككل مكككا ياكككا أعمكككال القطكككاع ومهامكككه وفقكككًا للهيككككل الكككوظيفي المعتمكككد الكككداالي للمكاتبكككات 

 . بالهيئة
ُيعتككد بااليميككل المزيككل بككالتوقي  االلكترونككي للعككاملين المشككار إلككيهم بالبنككد ثانيككًا كمسككتند رسككمي فككي  :رابعًا 

ا فككي المراسككالت الدااليككة والمكاتبككات ويكككون لككه الحجيككة القانونيككة وفقككًا لألحكككام المنصككوا عليهكك
 . بشأن تنظيم التوقي  االلكتروني 2881لسنة  05القانون رقم 

 . على جمي  العاملين بالهيئة تنفيذ أحكام هذا المنشور كل فيما ياصه :خامسًا 
 الرئيس التنفيذي للهيئة

 حمسن عادل حلمي
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 اإللكرتوني التوقيع إستخدام دليل
 واملكاتبات الداخلي الرتاسل يف
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 WORD-MS باستخدام املكاتبات ملفات يف – الأو
 

 

 

 

 

 

 

First: Signing in (word files) using the digital 

signature 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 (31) 

, choose Protect Document, then Info, then FileOpen 

Add a Digital Signature 
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Save, then YesPress  
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, then Put sign, then this documentApproved Choose 

user PINthe  
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Signature then  This document contains signatures,

Details 
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to see the certificate details ViewClick on  
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 OUTLOOK باستخدام االلكرتوني الربيد رسائل يف – ثانيا  
 

 

 

Second: Singing in (outlook) using the digital 

signature 
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, then you will find Options, then New EmailPress 

by default automatically digitally signedthat it’s  
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Email , then your digital signature PINEnter your 

k on the , then double clicwill be digitally singed

to see more details sign 
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Valid and TrustedDigital Signature is  
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  ADOBE ACROBAT باستخدام PDF امللفات يف – ثالثا  
 

 

 

Third: Signing in (PDF files) using the digital 

signature 
 

Acrobat Reader DC 
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, Certificate buttoness on , then prTools tabOpen 

digitally signthen choose  
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Continue, then OkClick  
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Save, then SignClick  
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User PINPut the  
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successfully signedNow it’s  
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  والوارد الصادر معلومات منظومة يف – رابعا  
 المكاتبات قائمة ىعل الداول -0

 الوارد -2

 جديد وارد تسجيل -3

 بالصورة موضح كما ملم ربط زر على الضغط -1
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  بالصورة موضح هو كما ملم ااتيار شاشة ستظهر -5

 بالصورة موضح هو كما الكترونيا الموق  word ملم ااتيار -6

 

 

 
 

 موضح هو كما الربط شاشة اغالا زر ثم الحالي الملم ربط زر علي الضغط ثم -2
 صورةبال

 

  


