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 ستثمار برئاسة دولة رئيس الجمهوريةالمجلس األعلى لإل

 2016/نوفمبر/01ول الذي عقد يوم الثالثاء جتماعه األإفي  هاماً  قراراً  17يتخذ  

 

 ستثماراألعلى لإلجتماع األول للمجلس ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اإل

 القرارات التالية: السفير عالء يوسف أنه في ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، فقد صدر عنه  وصرح

شتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية تخصيص األراضي الصناعية الُمرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط واإل -1
 للدولة.ستثمارية الصناعية وطبقًا للخريطة اإل

ستصالح األراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم إالموافقة على اإلعفاء من الضريبة على األرباح لمشروعات  -2
 ستيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.إ

ألرباح لمدة خمس سنوات من ستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على اعفاء اإلإالموافقة على  -3
 ستالم األرض.إتاريخ 

رباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الموافقة على اإلعفاء من الضريبة على اإل -4
 ستيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.إستراتيجية التي يتم اإل

 الضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثالث سنوات.الموافقة على مد قرار تجميد العمل ب -5

% تخفيض على أسعار األراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا السترداد أراضي الدولة، وذلك 35منح نسبة  -6
 .2016لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 

لضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات زمة للتصالح ااتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الآل -7
، 2017ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خالل مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 

ركزي إلتاحة التمويل من ستفادة من مبادرة البنك المليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها باإل
 ستثمار.ستفادة من األراضي التي سيتم طرحها لإل%، فضًال عن اإل5خالل القطاع المصرفي بفائدة 

الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع ألوضاعها،  -8
 السيد وزير التجارة والصناعة. وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها

طرح أراضي العاصمة اإلدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجاللة، واإلسماعيلية الجديدة  -9
 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثالثة أشهر من تاريخ الطرح. 25بنسبة خصم تبلغ 

يا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المن -10
 جنيه، على أن يبدأ تسليم األراضي بمرافقها بعد عام. 500المتر المربع 

% منها خالل الثالث سنوات القادمة،  24 – 20الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة  -11
يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة اإلدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات  على أن

 الكهرباء.
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 15ستثمار خالل إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات اإل -12
 يوًما.

 ستخدام النقد خارج البنوك.إالقومي للمدفوعات لخفض الموافقة على إنشاء المجلس  -13

ستثمار، على أن تكليف األمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع األعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات إل -14
 تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.

روعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خالل وحدة مش -15
 مؤسسي لتبعيتها.

 ستثمار.ستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس األعلى لإلتشكيل لجنة دائمة بوزارة اإل -16

 ستثمار داخليًا وخارجيًا.ستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج لإلالموافقة على قيام الهيئة العامة لإل -17

ستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام إفيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية و كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كلٌ  
 جتماعه القادم.إستثمار في األمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس األعلى لإل

 


