
 مرجع قوانين االستثمار والمناطق الحرة المصرية 
 
 

 المصريةقوانين االستثمار والمناطق الحرة  مرجع 
 وفقاً للتاريخ األقــدم الجدول مرتب

حالة سريانه التشريعات المرتبطة به موضوعه رقم القانون وسنة إصداره مسلسل 

 1952 لسنة 306  .1
نظام المناطق الحرة ) الصورة(

 لسنة 66ملغي بالقانون رقم  −
 )الصورة(. 1963

 لسنة 6قرار وزير المالية رقم  −
 بإنشاء منطقة حرة 1955

 )الصورةبميناء بور توفيق. (
 31قرار وزير المالية رقم  −

 بتحديد مقابل 1955لسنة 
االنتفاع باألراضي والمخازن 

الجمركية في الدوائر 
الجمركية والمناطق الحرة. 

 )الصورة(

غير ساري 

 1953 لسنة 156  .2
) الصورة(

 مشروعات في األجنبياستثمار المال 
 التنمية االقتصادية

 لسنة 475معدل بالقانون رقم  −
 )الصورة. (1954

 لسنة 65ملغي بالقانون رقم  −
 )الصورة. (1971

غير ساري 

 1958 لسنة 61  .3
) الصورة(

منح االمتيازات المتعلقة باستثمار موارد 
الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل 

شروط االمتياز 

 لسنة 152معدل بالقانون رقم  −
ساري ومعدل  )الصورة. (1960
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 1960 لسنة 2108  .4
األجنبي بشأن استثمار رأس المال ) الصورة(

معدل بقرار رئيس الجمهورية  −
. 1961 لسنة 437رقم 

) الصورة(
ساري 

 1961 لسنة 863  .5
) الصورة(

 إيفادالموافقة على قرار رئيس الجمهورية ب
وفد لحضور اللجنة التحضيرية الخاصة 

 المتحدة الستثمار لألمم صندوق بإنشاء
  بنيويوركاألموالرؤوس 

−   -

1964 لسنة 765  .6  
 (الصورة)

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
الكتاب المتبادل الخاص بضمان 

 بالجمهورية العربية األمريكيةاالستثمارات 
  القاهرة بتاريخفيالمتحدة و الموقع 

29/6/1963 

ساري   −

 1966 لسنة 45  .7
إنشاء صندوق استثمار ) الصورة(

قرار رئيس الوزراء رقم  −
 بإصدار 1967 لسنة 1463

 )الصورةالئحته التنفيذية. (
 لسنة 53ملغي بالقانون رقم  −

 )الصورة. (1973

غير ساري 

 1966 لسنة 51  .8
 لسنة 65ملغي بالقانون رقم  −المنطقة الحرة ببورسعيد ) الصورة(

غير ساري  )الصورة. (1971

 1966 لسنة 1756  .9
) الصورة(

بشان قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
الموافقة على االتفاق مع دولة الكويت حول 

 واالستثمارات األموالتشجيع انتقال رؤوس 
في  الكويت فيبين البلدين والموقع 

2/2/1966 

ساري   −

 1971 لسنة 65  .10
 لسنة 43ملغي بالقانون رقم  − والمناطق الحرة العربي المال استثمار) الصورة(

غير ساري  )الصورة. (1974

ساري قرار وزير الخارجية بنشر  −الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية ب 1971 لسنة 90  .11
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انضمام جمهورية مصر العربية إلي ) ةالصور(
االتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات 
الناشئة عن االستثمارات بين الدول ورعايا 

 الموقع عليها في واشنطن األخرىالدول 
 1972 فبراير سنة 11بتاريخ 

(المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة 
عن االستثمار) 

االتفاقية الموافق عليها. 
 )الصورة(

 1972 لسنة 109  .12
 )الصورة(

الموافقة على قرار رئيس الجمهورية ب
 المؤسسة العربية لضمان إنشاءاتفاقية 

 الكويت بتاريخ فياالستثمار الموقعة 
27/5/1971 

ساري   −

 1973 لسنة 754  .13
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
 العربية األموالرؤوس اتفاقية استثمار 

 وانتقالها بين البلدان العربية الموقعة بتاريخ
11/12/1971 

ساري   −

 1974 لسنة 43  .14
) الصورة(

 واألجنبي العربينظام استثمار المال 
والمناطق الحرة 

 لسنة 32معدل بالقانون رقم  −
 )الصورة. (1977

 91قرار رئيس الوزراء رقم  −
 بإصدار نظام 1975لسنة 

استثمار المال العربي 
 )الصورةواألجنبي. (

 93قرار هيئة االستثمار رقم  −
 بإنشاء منطقة 1975لسنة 

حرة عامة بحي العامرية 
 )الصورةباإلسكندرية. (

 94قرار هيئة االستثمار رقم  −
 بإنشاء منطقة 1975لسنة 

غير ساري 
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حرة عامة بمدينة نصر 
 )الصورةبمحافظة القاهرة. (

 1502قرار وزير العدل رقم  −
بإنشاء مكتب توثيق خاص 

بنشاط المستثمرين في مصر 
 )الصورة(
قرار رئيس الجمهورية رقم  −

 بإنشاء 1977 لسنة 198
المجلس األعلى لالستثمار 

 )الصورة(
قرار وزير االقتصاد رقم  −

 في شأن 1977 لسنة 275
مشروعات استثمار المال 
العربي واألجنبي التي ال 

تسري عليها أحكام هذا القانون 
 )الصورة(
 6قرار رئيس الجمهورية رقم  −

 بشأن المجلس 1979لسنة 
 )الصورةاألعلى لالستثمار. (

 1156قرار وزير العدل رقم  −
 بتخويل بعض 1981لسنة 

موظفي المناطق الحرة صفة 
مأموري الضبط القضائي. 

 )الصورة(
 لسنة 230ملغي بالقانون رقم  −

 بإصدار قانون 1989
 )الصورةاالستثمار. (

http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.19.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.19.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.20.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.20.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.21.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.21.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.22.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.22.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.23.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.23.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.24.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.24.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.25.pdf�
http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/investment/egypt/AnnexNo.25.pdf�


  

 1974 لسنة 273  .15
) الصورة(

بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

وملحقاتها بين حكومة جمهورية مصر 
 والموقعة بالقاهرة السويسريواالتحاد 

25/6/1973 

ساري   −

 1974 لسنة 1700  .16
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول 

 مواطنيالمضيفة لالستثمارات العربية وبين 
الدول العربية األخرى 

ساري   −

 1975 لسنة 676  .17
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تأسيس الشركة السعودية المصرية 

 حكومتيلالستثمارات الصناعية بين 
جمهورية العربية مصر والمملكة العربية 

السعودية 

ساري   −

 1975 لسنة 1179  .18
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة 

 جمهورية مصر حكومتيلالستثمارات بين 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال 

ايرلندا 

ساري   −

 1975 لسنة 1271  .19
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمار 

بين مصر و ايطاليا 

قرار رئيس الجمهورية رقم  −
 بشأن 1989 لسنة 284

الموافقة علي اتفاق تشجيع 
وحماية االستثمارات بين 
حكومتي جمهورية مصر 
العربية وجمهورية مصر 
العربية وجمهورية ايطاليا 

. 2/3/1989والموقعة في 
) الصورة(

ساري 
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 1975 لسنة 1275  .20

اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
تأسيس الشركة العربية المشتركة لالستثمار 

 جمهورية مصر العربية حكومتيبين 
 ظبي أبى في العربية المتحدة واإلمارات

ساري   −

 1976 لسنة 24  .21
تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة ) الصورة(

 1977 لسنة 12القانون رقم  −
بإصدار نظام المنطقة الحرة 

 )الصورةلمدينة بورسعيد. (
 2002 لسنة 5القانون رقم  −

بإلغاء العمل بقانون ونظام 
تحويل مدينة بورسعيد إلي 

) صورةلامنطقة حرة (
 لسنة 1والمعدل بالقانون رقم 

 )الصورة(2006

ساري ومعدل 

 1976 لسنة 73  .22
) الصورة(

 واألجنبي العربيبمنح هيئة استثمار المال 
والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة 
بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد 

الحكومية 

غير ساري   −

 1976 لسنة 128  .23
) الصورة(

الموافقة على اتفاق تشجيع وحماية 
 جمهورية مصر حكومتياالستثمارات بين 

 فيالعربية و المملكة المغربية الموقع 
 6/6/1976القاهرة بتاريخ 

ملغي بقرار رئيس الجمهورية  −
 لسنة 338رقم 

بالموافقة علي اتفاق 1997
تشجيع وحماية االستثمارات 
بين حكومة جمهورية مصر 

العربية وحكومة المملكة 
المغربية والموقع عليها في 

. 14/5/1997الرباط بتاريخ 
 )الصورة(

غير ساري 

 قرار رئيس الجمهورية رقم  −الموافقة على قرار رئيس الجمهورية ب 1976 لسنة 350  .24
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اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة ) الصورة(
لالستثمارات والكتب الملحقة بها بين 

 جمهورية مصر العربية و اليونان حكومتي

الموافقة  ب1993 لسنة 320
على اتفاقية تشجيع وحماية 
االستثمارات المتبادلة بين 

 جمهورية مصر حكومتي
) الصورة. (العربية و اليونان

 1976 لسنة 598  .25
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
الحماية المتبادلة وتشجيع االستثمارات 

 جمهورية مصر حكومتيالرأسمالية بين 
وجمهورية رومانيا االشتراكية 

ساري   −

 1977 لسنة 91  .26
) الصورة(

بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية 
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة 

 جمهورية مصر حكومتيلالستثمارات بين 
العربية ومملكة هولندا الموقع بالقاهرة 

30/10/1976 

 388قرار رئيس الجمهورية  −
 بالموافقة علي 1997لسنة 
تشجيع وحماية اتفاق 

االستثمارات المتبادلة بين 
 جمهورية مصر حكومتي

العربية ومملكة هولندا الموقع 
  القاهرة بتاريخفي
) الصورة. (17/1/1996

ساري ومعدل 

 1977 لسنة 186  .27
) الصورة(

الموافقة على قرار رئيس الجمهورية ب
اتفاقية حماية وتشجيع االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية و اليابان حكومتي
 28/1/1977الموقعة بطوكيو بتاريخ 

ساري   −

 1977 لسنة 273  .28
) الصورة(

بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة 

لالستثمارات بين حكومة جمهورية مصر 
 لبلجيكا و االقتصاديالعربية و االتحاد 

 جلوكسمبور

قرار رئيس الجمهورية رقم  −
 بالموافقة 2000 لسنة 460

على اتفاق التشجيع والحماية 
المتبادلة لالستثمارات بين 

 جمهورية مصر حكومتي
 االقتصاديالعربية و االتحاد 

ساري ومعدل 
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لبلجيكا ولوكسمبرج ، الموقع 
 القاهرة بتاريخ في
 )الصورة. (28/2/1999

 1977 لسنة 336  .29
) الصورة(

بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 الخرطوم فيوجمهورية السودان الموقع 

 28/5/1977بتاريخ 

قرار رئيس الجمهورية رقم  −
 بالموافقة 2002 لسنة 333
اتفاق تشجيع وحماية علي 

االستثمارات المتبادلة بين 
 جمهورية مصر حكومتي

العربية وجمهورية السودان 
  الخرطوم بتاريخفيالموقع 

) الصورة. (8/7/2001

ساري ومعدل 

 1977 لسنة 348  .30
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تأسيس شركة االستثمار المصرية 
السودانية المحدودة بين حكومة جمهورية 

مصر العربية وجمهورية السودان 
الديمقراطية 

ساري   −

 1977 لسنة 358  .31
) الصورة(

بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية 
 لتمويل المشروعات المالياتفاقية التعاون 
 جمهورية مصر بين فياالستثمارية 

 جمهورية مصر وجمهورية ألمانيا حكومتي
االتحادية 

ساري   −

 1977 لسنة 440  .32
) الصورة(

بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية 
اتفاقية حماية االستثمارات وبروتوكول 

 للجنة المشتركة للتعاون 12الدورة 
 مع يوغوسالفيا الموقعين االقتصادي

 3/6/1977في ببلجراد 

قرار رئيس الجمهورية رقم  −
 بالموافقة 2005 لسنة 234
اتفاق تشجيع وحماية علي 

 حكومتياالستثمارات بين 
جمهورية مصر العربية 
وصربيا والجبل األسود 

ساري ومعدل 
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  بلجراد بتاريخفيوالموقع 
) الصورة. (24/5/2005

 1978 لسنة 560  .33
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية الحماية المتبادلة لالستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية و مملكة حكومتي
 15/7/1978في السويد الموقعة بالقاهرة 

ساري   −

 1980 لسنة 32  .34
) الصورة(

بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية 
 إنشاءاتفاقية المنحة الخاصة بمشروع 

صندوق تشجيع االستثمار الخاص الموقعة 
 جمهورية حكومتي بين 22/9/1979 في

 األمريكيةمصر و الواليات المتحدة 

قرار رئيس الجمهورية رقم  −
 بالموافقة 1986 لسنة 144

 التفاقية الثانيعلى التعديل 
خدمة تشجيع االستثمار 

) الصورة. (الخاص مع أمريكا

ساري ومعدل 

 1980 لسنة 573  .35
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية الحماية المتبادلة وتشجيع 

 هلسنكى بتاريخ فياالستثمارات الموقعة 
 بين جمهورية مصر العربية 5/5/1980

وجمهورية فنلندا 

قرار رئيس الجمهورية  −
على اتفاق تشجيع بالموافقة 

وحماية االستثمارات بين 
حكومة جمهورية مصر 

 فنلنداالعربية وجمهورية 
  القاهرة بتاريخفيالموقع 

) الصورة. (3/3/2004

ساري ومعدل 

 1982 لسنة 16  .36
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية رقم بالموافقة علي 
اتفاقية تمويل المشروعات االستثمارية بين 

 االتحادية وألمانيامصر 
ساري   −

 1982 لسنة 491  .37
) الصورة(

اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
 حكومتيتشجيع وحماية االستثمارات بين 

جمهورية مصر العربية و الصومال 
−   

 1983 لسنة 39  .38
) الصورة(

اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
 لتمويل المشروعات الماليالتعاون 

االستثمارية بين مصر وألمانيا 

قرار رئيس الجمهورية رقم  −
الموافقة  ب1983 لسنة 270

على اتفاق القرض مع ألمانيا 
ساري ومعدل 
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االتحادية لتمويل المشروعات 
االستثمارية وعمليات 

) الصورةالسلعي. (االستيراد 

 1985 لسنة 277  .39
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

في مصر وسلطنة عمان الموقعة 
28/4/1985 

 ساري  −

 1986 لسنة 220  .40
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
معاهدة تبادل تشجيع وحماية االستثمارات 

 لها بين جمهورية التكميليوالبروتوكول 
 األمريكيةمصر العربية والواليات المتحدة 

، 29/9/1982 الموقعين بتاريخ
11/3/1986 

 ساري  −

 1982 لسنة 272  .41
) الصورة(

الموافقة على قرار رئيس الجمهورية ب
اتفاقية تشجيع و حماية استثمارات الدول 

اإلسالمي  منظمة المؤتمر في األعضاء
 ساري  −

 1988 لسنة 146  .42
) الصورة(

في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي 
األموال الستثمارها 

قرار وزير االقتصاد رقم  −
 بإصدار 1988 لسنة 344

الالئحة التنفيذية للقانون. 
 )الصورة(

ساري 

 1988 لسنة 517  .43
) الصورة(

اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
 و االقتصادي و التعاون التجاريالتبادل 
 حكومتي و تشجيع االستثمار بين التقني

 العربية المتحدة اإلماراتمصر و دولة 

 ساري  −

 1989 لسنة 35  .44
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
 و االقتصاديالموافقة على اتفاقية التعاون 

 و تشجيع و حماية االستثمار بين الفني
 ساري  −
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 مصر و الجمهورية العربية اليمنية حكومتي
 19/10/1988 في

 1989 لسنة 284  .45
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
في وجمهورية ايطاليا والموقعة 

2/3/1989 

 ساري  −

 1989 لسنة 230  .46
قانون االستثمار ) الصورة(

 لسنة 2معدل بالقانون رقم  −
 )الصورة. (1992

 لسنة 9معدل بالقانون رقم  −
 )الصورة. (1995

 لسنة 8ملغي بالقانون رقم  −
 )الصورة. (1997

قرار رئيس مجلس الوزراء  −
 1989 لسنة 1531رقم 

. ةبإصدار الئحته التنفيذي
 )الصورة(
قرار رئيس مجلس الوزراء  −

 بإضافة 1991 لسنة 22رقم 
مجاالت وأنشطة استثمار 
بنظام االستثمار الداخلي. 

 )الصورة(
قرار رئيس مجلس الوزراء  −

 1992 لسنة 1293رقم 
 نشاط الخدمات الطبية بإضافة

 أنشطة مجاالت و إلى
 )الصورةالداخلي. (االستثمار 

غير ساري 
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قرار رئيس مجلس الوزراء  −
 1994 لسنة 2602رقم 

 نشاط تنظيم محافظ بإضافة
 و إصدارهااألوراق المالية و 

 إدارتهاتسويقها و تكوينها و 
لمجاالت و أنشطة االستثمار 

 قانون فيالمنصوص عليها 
 )الصورة. (االستثمار

 1990 لسنة 179  .47
) الصورة(

اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
 حكومتيتشجيع وحماية االستثمارات بين 

جمهورية مصر العربية والجمهورية 
التونسية والموقع بتونس بتاريخ 

8/12/1989 

 ساري  −

 1990 لسنة 183  .48
) الصورة(

اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
 االقتصادي والتعاون التجاريالتبادل 
 حكومتي وتشجيع االستثمار بين والتقني

جمهورية مصر العربية و دولة قطر 

 ساري  −

 1990 لسنة 208  .49
) الصورة(

 و االقتصاديالموافقة على اتفاق التعاون 
 بين الفني و االستثماري و التجاري

 جمهورية مصر العربية و المملكة حكومتي
العربية السعودية 

قرار رئيس الجمهورية رقم  −
 بشأن 1992 لسنة 176

الموافقة علي البروتوكول 
الخاص بإضافة سلع إلي 

الجداول االلصورة ة باالتفاق. 
 )الصورة(

ساري ومعدل 

 1990 لسنة 531  .50
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين 
جمهورية مصر العربية والجماهيرية 

العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 

 ساري  −
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 3/12/1990بتاريخ 

 1992 لسنة 306  .51
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي اتفاق 
 جمهورية حكومتيبين التعاون االستثماري 

 اإلكوادورمصر العربية وجمهورية 
 19/4/1992 القاهرة بتاريخ فيوالموقع 

 ساري  −

 1993 لسنة 5  .52
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

 جمهورية مصر العربية حكومتيبين 
/ 11 /3ومملكة أسبانيا الموقعة بتاريخ 

1992 

 ساري  −

53.  
 1993 لسنة 163
) الصورة(

 

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

حكومة جمهورية مصر العربية وأوكرانيا 
 القاهرة بتاريخ فيوالموقعة 
22/12/1992 

 ساري  −

 1993 لسنة 288  .54
) الصورة(

اتفاقية تشجيع قرار رئيس الجمهورية ب
 حكومتيوحماية االستثمارات المتبادلة بين 

جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا 
 1993/ 22/5 فيالموقعة بالقاهرة 

 ساري  −

 1993 لسنة 318  .55
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية ضمان وحماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية و حكومتي
 القاهرة فيالجمهورية التشيكية الموقعة 

 1993/ 5 /29بتاريخ 

 ساري  −

 1993 لسنة 320  .56
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

 جمهورية مصر العربية و حكومتيبين 
 ساري  −
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 اليونان

 1994 لسنة 148  .57
) الصورة(

 قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 جاكرتا فيوجمهورية اندونيسيا الموقعة 

 1/1994/ 19بتاريخ 

 ساري  −

 1995 لسنة 128  .58
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

 جمهورية مصر العربية حكومتيبين 
  بوخارست بتاريخفيورومانيا الموقعة 

13/11/1994 

 ساري  −

 1995 لسنة 128  .59
) الصورة(

الموافقة على قرار رئيس الجمهورية ب
اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات المتبادلة 

 جمهورية مصر العربية حكومتيبين 
 اإلسالميةوجمهورية القمر الفيدرالية 

 13/11/1994 القاهرة بتاريخفيوالموقعة 

 ساري  −

 1995 لسنة 320  .60
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات المتبادلة 

 جمهورية مصر و جمهورية حكومتيبين 
 فيالصين الشعبية الموقعة ببكين 

21/4/1994 

 ساري  −

 1995 لسنة 321  .61
) الصورة(

اتفاقية  قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي
التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات 

 جمهورية مصر العربية و حكومتيبين 
  القاهرة بتاريخفيستان الموقعة نتركما

23/5/1995 

 ساري  −

 ساري  −الموافقة على قرار رئيس الجمهورية ب 1996 لسنة 353  .62
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اتفاقية تنشيط وحماية االستثمارات المتبادلة ) الصورة(
 جمهورية مصر العربية حكومتيبين 

 والجمهورية اللبنانية

 1997 لسنة 64  .63
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
 حكومتيتشجيع وحماية االستثمارات بين 

 وجمهورية كوريا العربيةجمهورية مصر 
 1996 / 3 / 18الموقع فى سول بتاريخ 

 ساري  −

 1997 لسنة 164  .64
) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات بين 
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 

  القاهرةفيكندا الموقعة 

 ساري  −

 1997 لسنة 336  .65
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 

 القاهرة بتاريخ فيجمهورية تركيا والموقعة 
4 /10/1996 

 ساري  −

 1997 لسنة 338  .66
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
تشجيع وحماية االستثمارات بين حكومة 
جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة 

 الرباط بتاريخ فيالمغربية والموقع 
14/5/1997 

 ساري  −

 1997 لسنة 384  .67
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع تنمية و حماية االستثمارات 

 جمهورية مصر العربية حكومتيبين 
  القاهرة بتاريخفيوجمهورية بولندا الموقعة 

1/7/1995 

 ساري  −

 1997 لسنة 338  .68
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
ساري   −تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين 
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 جمهورية مصر العربية ومملكة حكومتي
  القاهرة بتاريخفيهولندا الموقع 
17/1/1996 

 1997 لسنة 8  .69
ضمانات وحوافز االستثمار ) الصورة(

 لسنة 162معدل بالقانون رقم  −
 )الصورة. (2000

 للسنة 13معدل بالقانون رقم  −
 )الصورة. (2002

 لسنة 13معدل بالقانون رقم  −
 )الصورة. (2004

 لسنة 19معدل بالقانون رقم  −
 )الصورة. (2007

قرار رئيس الوزراء رقم  −
 بإصدار 1997 لسنة 2108

) الصورةالئحته التنفيذية (
والملغي قرار رئيس الوزراء 

 2004 لسنة 1247رقم 
) والمعدل بقرار الصورة(

 لسنة 769رئيس الوزراء رقم 
) والمعدل الصورة (2005

قرار رئيس الوزراء رقم 
 )ةالصور (2007 لسنة 162

قرار وزير االستثمار رقم  −
 بالتزام 2008 لسنة 144

الشركات القائمة قبل 
 بغرض مزاولة 13/6/2006

نشاط التسويق والترويج 
لمجاالت االستثمار بزيادة 

ساري ومعدل 
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 )الصورةرأسمالها المصدر. (
قرار رئيس الوزراء رقم  −

 بشأن 2002 لسنة 1043
ضوابط تمتع نشاط التنمية 

السياحية المتكاملة بضمانات 
 )الصورةوحوافز االستثمار. (

قرار رئيس الوزراء رقم  −
 بشأن 2002 لسنة 1085

ضوابط تمتع نشاط النقل 
الجماعي داخل المدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة 
بضمانات وحوافز االستثمار. 

 )الصورة(
قرار رئيس الجمهورية رقم  −

 بشأن تحديد 2005 لسنة 30
قواعد وإجراءات منح حوافز 

وتيسيرات إضافية لبعض 
 )الصورةالشركات. (

 350قرار رئيس الوزراء رقم  −
 بشأن حق 2007لسنة 

الشركات والمنشآت في تملك 
األراضي والعقارات الالزمة 

لمباشرة نشاطها أو التوسع 
 )الصورةفيها. (

 1998 لسنة 55  .70
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية بشأن تشجيع و حماية االستثمارات 

 جمهورية مصر حكومتيالمتبادلة بين 
 ساري  −
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 فيالعربية وجمهورية الهند الموقعة 
 9/4/1997  بتاريخنيودلهي

 1998 لسنة 56  .71
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
 حكومتيتشجيع وحماية االستثمارات بين 

جمهورية مصر العربية وجمهورية التفيا 
 24/4/1997  القاهرة بتاريخفيالموقع 

 ساري  −

 1998 لسنة 59  .72
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية و المملكة حكومتي
  عمان بتاريخفياألردنية الهاشمية الموقع 

8/5/1996 

 ساري  −

 1998 لسنة 60  .73
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات بين 

 العربية جمهورية مصر حكومتي
 القاهرة فيوالجمهورية اليمنية الموقعة 

 6/6/1996 بتاريخ

 ساري  −

 1998 لسنة 106  .74
) ةالصور(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 فيوالجمهورية العربية السورية الموقعة 

 28/5/1997 القاهرة بتاريخ

 ساري  −

 1998 لسنة 126  .75
) الصورة(

اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي 
 العمل بين حكومة جمهورية مصر إطار

 والذي األوروبي وبنك االستثمار العربية
 في مصر والموقع فييحكم أنشطة البنك 
 19/7/1997 القاهرة بتاريخ

 ساري  −

 1998 لسنة 194  .76
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
 ساري  −اتفاقية بشأن تشجيع و حماية االستثمار بين 
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 جمهورية مصر العربية ودولة حكومتي
  القاهرة بتاريخفيالبحرين والموقعة 

17/9/1997 

 1998 لسنة 221  .77
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع و حماية االستثمار وضمان 

 جمهورية مصر حكومتياالستثمار بين 
 العربية المتحدة اإلماراتالعربية ودولة 

 11/5/1997  بتاريخظبي أبى فيالموقعة 

 ساري  −

 1998 لسنة 262  .78
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة 

 جمهورية مصر حكومتيلالستثمارات بين 
العربية و جمهورية روسيا البيضاء الموقعة 

 20/3/1997  القاهرة بتاريخفي

 ساري  −

 1998 لسنة 407  .79
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية لتشجيع و حماية االستثمارات 

 جمهورية مصر حكومتيالمتبادلة بين 
 فيالعربية وجمهورية بلغاريا والموقعة 

 15/3/1998 القاهرة بتاريخ

 ساري  −

 1998 لسنة 452  .80
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات بين 

حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس 
 القاهرة فيوزراء البوسنة والهرسك الموقع 

 11/3/1998ريخ بتا

 ساري  −

 1999 لسنة 10  .81
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
تشجيع و حماية االستثمارات المتبادلة بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
  باماكو بتاريخفي الموقع ماليوجمهورية 

9/3/1998 

 ساري  −
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 1999 لسنة 45  .82
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 القاهرة فيوجمهورية كرواتيا الموقع 

 27/10/1997 بتاريخ

 ساري  −

 1999 لسنة 47  .83
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 بييريفان فيوجمهورية أرمينيا الموقعة 

 9/6/1996بتاريخ 

 ساري  −

 1999 لسنة 51  .84
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
تشجيع و حماية االستثمارات المتبادلة بين 
حكومة جمهورية مصر العربية و منظمة 
التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية 

 غزة بتاريخ فيالفلسطينية الموقع 
28/4/1998 

 ساري  −

 1999 لسنة 52  .85
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
تشجيع و حماية االستثمارات المتبادلة بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 القاهرة فيوجمهورية ماالوى ، الموقع 

 21/10/1997بتاريخ 

 ساري  −

 1999 لسنة 82  .86
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 القاهرة فيوجمهورية قبرص الموقع 

 1998/ 21/10بتاريخ 

 ساري  −

 1999 لسنة 148  .87
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
 ساري  −اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات بين 
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 جمهورية مصر العربية و حكومتي
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

 19/8/1997 القاهرة بتاريخ فيالموقعة 

 1999 لسنة 183  .88
) ةالصور(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية و ماليزيا حكومتي
  كوااللمبور بتاريخفيالموقعة 

15/4/1997 

 ساري  −

 1999 لسنة 218  .89
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
لتشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 القاهرة فيوجمهورية البرتغال الموقع 

 28/4/1999 بتاريخ

 ساري  −

 1999 لسنة 269  .90
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
للتشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات 

 جمهورية مصر العربية و حكومتيبين 
 القاهرة فيجمهورية السلوفاك ، الموقع 

 30/4/1997 بتاريخ

 ساري  −

 1999 لسنة 363  .91
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية و مملكة حكومتي
  القاهرة بتاريخفي الموقع الدانمرك

24/6/1999 

 ساري  −

 1999 لسنة 415  .92
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات 

 جمهورية مصر العربية و حكومتيبين 
  لوبليانا بتاريخفيجمهورية سلوفينيا الموقع 

28/10/1998 

 ساري  −
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 2000 لسنة 45  .93
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات 

 جمهورية مصر العربية و حكومتيبين 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 29/3/1997  القاهرة بتاريخفيالموقع 

 ساري  −

 2000 لسنة 52  .94
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية و سلطنة حكومتي
  القاهرة بتاريخفيعمان الموقعة 

25/3/1998 

 ساري  −

 2000 لسنة 175  .95
) ةالصور(

علي قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

بين حكومتي جمهورية مصر العربية 
وجمهورية مالطا ،الموقعة في القاهرة 

 20/2/1999بتاريخ 

 ساري  −

 2000 لسنة 177  .96
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة 

 جمهورية مصر حكومتيلالستثمارات بين 
 فيالعربية و روسيا االتحادية الموقعة 

 23/9/1997 موسكو بتاريخ

 ساري  −

 2000 لسنة 457  .97
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
 الدوحة لتشجيع وحماية فياالتفاق الموقع 

 جمهورية مصر حكومتياالستثمارات بين 
 2/12/1999بتاريخ  العربية ودولة قطر

 ساري  −

 2000 لسنة 460  .98
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية و االتحاد حكومتي
 في لبلجيكا ولوكسمبرج ، الموقع االقتصادي

 ساري  −
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 28/2/1999 القاهرة بتاريخ

 2001 لسنة 176  .99
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
تشجيع وحماية االستثمارات بين حكومة 

جمهورية مصر العربية و صندوق األوبك 
 القاهرة وفيينا فيللتنمية الدولية الموقع 

 6/3/2001 و 20/12/2000بتاريخي 

 ساري  −

 2001 لسنة 306  .100
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

 جمهورية مصر العربية ودولة حكومتيبين 
  الكويت بتاريخفيالكويت الموقعة 

17/4/2001 

 ساري  −

 2001 لسنة 308  .101
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات المتبادلة 

 جمهورية مصر العربية حكومتيبين 
 سنغافورة فيوجمهورية سنغافورة الموقعة 

 15/4/1997 بتاريخ

 ساري  −

 2001 لسنة 354  .102
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين 

 جمهورية مصر العربية ومملكة حكومتي
 بانجكوك بتاريخ فيتايالند الموقع 
18/2/2000 

 ساري  −

 2001 لسنة 406  .103
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 هانوى بتاريخ فيوجمهورية فيتنام الموقعة 

 ساري  −

 2002 لسنة 106  .104
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
 ساري  − حكومتيتشجيع وحماية االستثمارات بين 
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جمهورية مصر العربية واستراليا الموقع 
 3/5/2001  القاهرة بتاريخفي

 2002 لسنة 333  .105
) الصورة(

على اتفاق قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين 

 جمهورية مصر العربية حكومتي
 الخرطوم فيوجمهورية السودان الموقع 

 8/7/2001 بتاريخ

 ساري  −

 2003 لسنة 256  .106
) الصورة(

على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة 
 القاهرة بين حكومة فياالتفاق الموقع 

جمهورية مصر العربية وبنك االستثمار 
 لبنك إقليمي مكتب إنشاء بشأن األوربي

 المشاركة إطار في األوربياالستثمار 
 2003/ 2/ 22بتاريخ  اليورو – متوسطية

 ساري  −

 2004 لسنة 145  .107
) الصورة(

الموافقة على اتفاق تشجيع وحماية 
االستثمارات بين حكومة جمهورية مصر 

 القاهرة فيالعربية وجمهورية فلندا الموقع 
 3/2004/ 3بتاريخ 

 ساري  −

 2004 لسنة 278  .108
) الصورة(

الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية 
 جمهورية مصر حكومتياالستثمارات بين 

  القاهرة بتاريخفيالعربية ومنغوليا الموقعة 
27/4/2004 

 ساري  −

 2005 لسنة 234  .109
) الصورة(

اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات بين 
 جمهورية مصر العربية وصربيا حكومتي

  بلجراد بتاريخفيوالجبل األسود والموقع 
24/5/2005 

 ساري  −

 2005 لسنة 234  .110
 ) الصورة(

قرار رئيس الجمهورية بتولي وزارة 
االستثمار االختصاص في إعداد وعقد 

اتفاقيات ضمان وتشجيع االستثمار مع الدول 
ساري   −
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االجنبية والمنظمات الدولية 

 2008 لسنة 273  .111
 ) الصورة(

 لتعديل بعض أحكام اإلضافيبروتوكول 
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

 جمهورية مصر العربية يبين حكومت
 القاهرة بتاريخ يورومانيا الموقع ف

21/2/2007 

ساري   −

 2009 لسنة 113  .112
 ) الصورة(

بشأن الموافقة على اتفاق المظلة ، الموقع 
 بين 2008/ 12/ 15فى القاهرة بتاريخ 

حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء 
األوروبيين فى التنمية وهم بنك االستثمار 

 ، والمفوضية األوروبية ، وبنك ياألوروب
 ، بشأن مزرعة رياح بخليج يالتعمير األلمان

 ميجاوات ( مشروع 200الزيت بقدرة 
GEZ ( 

 ساري  −

 2009 لسنة 177  .113
 ) الصورة(

بالموافقة على اتفاق المظلة بشأن برنامج 
تحسين خدمات مياه الشرب والصرف 

/ 15/12 الموقع فى القاهرة بتاريخ يالصح
 بين حكومة جمهورية مصر العربية 2008

 التنمية وهم يوالشركاء األوروبيين ف
الوكالة الفرنسية للتنمية ، وبنك االستثمار 

 ، والمفوضية األوروبية ، وبنك ياألوروب
ي التعمير األلمان

 ساري  −
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