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 بدعم مالي من 
االتحاد األوروبي

إعادة بناء الثقة ودعم جهود الحكومة نحو خارطة طريق 
لالستثمار هي الأهداف الرئيسية لهذا العرض لمناخ الأعمال 
في مصر. وقد قام بتنفيذ هذا الستعراض برنامج الستثمار 

في الشرق الأوسط بمنظمة التعاون القتصادي و التنمية 
بدعم من المفوضية الأوروبية، و قد استفاد من المشاركة 

الفعالة للسلطات و للقطاع الخاص المصري.

هذا الستعراض هو نتيجة عملية مشاركة وتشاور. و يحتوي 
على النواتج التحليلية وكذلك التوصيات للحكومة وأصحاب 

المصلحة الآخرين. و يركز أساسا على سياسات الستثمار 
والشراكة بين القطاعين العام والخاص )PPP(، وهو مبني على 

تحليل شامل تم في وقت سابق ونفذه برنامج الستثمار في 
الشرق الأوسط لمنظمة التعاون القتصادي و التنمية عن بيئة 

الأعمال في مصر في 10/2009.

و طوال فترة الضطرابات السياسية الأخيرة واصلت السلطات 
العتراف بأن مناخ الأعمال أمر حاسم لتحقيق إمكانات مصر. 

ويقر هذا الستعراض بأنه من المهم الآن إرساء الأساس 
لسياسات وممارسات أكثر دعما للمشروعات والستثمار، وتنفيذ 

بيئة أكثر شفافية وتنظيما للمزيد من التطوير للقطاع الخاص.

برنامج 
االســتثمار 

 في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا لمنظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية
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  تنويه

منظمة التعاون ل الرسميةر س بالضرورة وجهة النظكتعفي هذه الوثيقة ال الواردة  وجهات النظرو اآلراء
 أو تلك الخاصة باالتحاد األوروبي.  ،أو أي من حكومات الدول األعضاء فيها ،والتنمية االقتصادية

 أو ،ترسم حدودها أو ،أراضيهاال تمس وضع أو سيادة  دولة على وردت بها، وأية خريطة  ،هذه الوثيقة
 أو منطقة. ،أو مدينة ،أو مسمى أي إقليم ،الحدود الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدعم مالي من االتحاد األوروبي
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 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 ا للتصديمعً  من خالله هي منتدى فريد من نوعه تعمل الحكوماتمة التعاون والتنمية االقتصادية منظ 
أيضا الجهود المبذولة لفهم ومساعدة  وتقود هذه المنظمة للتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للعولمة.

 ،، مثل حوكمة الشركات، واقتصاد المعلوماتالجديدة الحكومات على االستجابة للتطورات واالهتمامات
من عقد  الحكوماتفيها  بيئة تتمكن المنظمة توفر. والمسنين السكانالتي نشأت مع تنامي عدد  تحدياتالو

والعمل  ،تحديد الممارسات الجيدةو ،للمشاكل المشتركةحلول والبحث عن  ،تجارب السياسات مقارنات بين
 على تنسيق السياسات المحلية والدولية.

هي: استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األعضاء في  الدولو 
يا، يطالإرائيل، سإيرلندا، أيسلندا، أجمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، 

لمكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية سلوفاكيا، أاليابان، كوريا، لوكسمبورج، 
في  يشارك االتحاد األوروبيوالواليات المتحدة.  ،سبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدةأوفينيا، سل

 .ةاالقتصادي والتنمية أعمال منظمة التعاون

www.oecd.org 

  

  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةل أفريقياوشمال   الشرق األوسطفي االستثمار برنامج

برنامج) ال( االقتصادية والتنمية التعاون لمنظمة أفريقيا وشمال  األوسط الشرق االستثمارفي برنامجطلق أُ 
إصالح  عملية ) لدعمMENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا ( منطقة على طلب حكومات بناءً  2005في عام 

 في المنطقة. غيل شوالتالنمو  تحقيق االستثمار من أجل اتسياس

الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا،  :المشاركةالدول وتشمل 
اإلمارات العربية تونس، ، قطر، المملكة العربية السعودية، يةفلسطينالسلطة الموريتانيا، المغرب، عمان، 

 اليمن.  ،المتحدة

 18ي كل من حكومات دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغ عددهم ممثلبرنامج ويجمع ال
االقتصادات الناشئة لتبادل الممارسات الجيدة في مجموعة واسعة  دولو ،األعضاء في المنظمة لدولا، ودولة

السياسات ب الخاص حوارالفي  االقتصادية الستفادة من نموذج منظمة التعاون والتنميةلمن مجاالت السياسة ، و
واألوساط األكاديمية  ،ومجتمع األعمال ،ا للحوار مع المجتمع المدنيمنبرً  البرنامج يوفرووالتعلم من األقران. 

 ، ودعم تنفيذها. مناخ األعمال في  الزمةال ذات األولوية ليحددوا مًعا  اإلصالحات

www.oecd.org/mena/investment/  

  

http://www.oecd.org/daf/investment/pfi
http://www.oecd.org/daf/investment/pfi
http://www.oecd.org/mena/investment/
http://www.oecd.org/mena/investment/
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وإصالح مناخ األعمال  ،خارطة طريق لالستثمار وضع ودعم جهود الحكومة نحو ،إعادة بناء ثقة المستثمرين
 برنامج بإجراء هذا العملوقد قام . "في مصر  لمناخ األعما استعراض "لتقرير هي األهداف الرئيسية

المراجعة  هإعداد هذ وتم .االقتصادية والتنمية التعاون لمنظمة أفريقيا وشمال األوسط الشرق االستثمارفي
عقد االستقصائية والمسوح القطاع الخاص من خالل بمشاركة ووبالتعاون معها،  المعنيةالمصرية للهيئات 

 .سلسلة من المشاورات

إصالح مناخ حول  االقتصادية ومصرمنظمة التعاون والتنمية على عالقة عمل راسخة بين العمل  اهذيبني  
وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون برنامج االستثمارفي الشرق األوسط في رئاسة مصر شاركت  داألعمال. وق

 القتصاديةا انضمت إلى إعالن منظمة التعاون والتنمية، و2009إلى  2007من عام  والتنمية االقتصادية
 سياسات االستثمارمراجعة بعد أن تمت  2007متعددة الجنسيات في عام الشركات الخاص باالستثمار الدولي و

في  أيًضا منذ ذلك الحين مصر اركتشو،  OECD (2007), Investment Policy Review الخاصة بها
لسياسات ا بتطبيق  اإلعالن هو التزام هذا، وظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمنأعمال لجنة االستثمار التابعة ل

 يمكنلتي اوتشجيع المساهمة اإليجابية  ، تتسم باالنفتاح والشفافية لالستثمار الدولي توفير بيئةالرامية إلي 
 يةإلرشادا للتوجيهات  اوفقً و .لتقدم االقتصادي واالجتماعيتقدمها  لتحقيق امتعددة الجنسيات أن للشركات 

ال يتجزأ من اإلعالن، أنشأت هي جزء الجنسيات، و متعددةللشركات  االقتصادية منظمة التعاون والتنميةل
تشجيع الحوار حول والممارسات ذات الصلة، وهذه اإلرشادات تعزيز مهمتها نقطة اتصال وطنية مصر 
، مجاالت معينة الشركات األجنبية فيوقامت بدور الوسيط بين السلطات و ،لقطاع األعمال ولؤالمس السلوك

، وبالتعاون معها،على طلب الحكومة  ، بناءً االقتصادية منظمة التعاون والتنميةانتهت  2010في عام و
(بما في بعًدا  12قد غطى هذا التحليل الشامل لبيئة األعمال . ولمصر األعمال"مناخ ية تطوير استراتيج"من

 ،والبنية التحتية ،ومكافحة الفساد ،، والمشروعات الصغيرة والمتوسطةوأنشطة األعمالذلك قوانين االستثمار 
لقياس مدى نجاح جهود  كان أداة مفيدةو ،)(انظر الملحق ب ،)ورأس المال البشري ،والسياسات الضريبية

 بتقييم أيضاقام كما   ،2000بها السلطات منذ منتصف عام قامت اإلصالح االقتصادي والتنظيمي التي 
 لمزيد من التقدم .ا  إلحراز المجاالت التي تحتاج

االستثمار، بدأت الحكومة المصرية ومنظمة التعاون  نعاشإلالعاجلة على ضوء الحاجة ، و2012وفي عام  
، وهما مناخ األعمالتطويرن من استراتيجية ليْ فص بمراجعة ،ن االتحاد األوروبيبدعم ماالقتصادية،  والتنمية

 ههذو).  PPPsن العام والخاص (يْ بين القطاع المشاركاتاالستثمار ، و ترويجو سياسات الفصالن اللذان تناوال
 اتوالممارس ،القانون المصري التي أدخلت على ركز على التغييراتتنتيجة لهذا العمل، والمراجعة هي 

المؤشر المرجعي  ا إلى ، استنادً 2010منذ عام  بين القطاعْين العام والخاص اتركاالمشو ،المتعلقة باالستثمار
جمعت تشاركية وتشاورية بناء على عملية وبالمناخ األعمال وتوصياته، تطوير استراتيجية ه تقييمالذي وضع

وبصفة خاصة مع  ،ق مع السلطاتالمتعم والحوار ،مع القطاع الخاصمقابالت و ،بين الدراسات المسحية
ما  خالل الفترة  عقد ذيالالخاص ن العام ويْ ركة بين القطاعاشمالوحدة المركزية للو ،لالستثمار العامة الهيئة

 المقدمة والتوصيات تعلى المزيد من التحليال لمراجعةا حتويوت ،2014عام  ويناير 2012بين أوائل عام 
 للحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين.

 اهامً  ابعدً يعد بأن مناخ األعمال  عن إيمانها السلطات لم تتخل  طوال فترة االضطرابات السياسية األخيرةو
وضع األساس لسياسات في  بأنه من المهم اآلن البدء وتقرالمراجعةمصر، الستغالل إمكانيات  احاسمً و

من يسًرا أكثر بيئة أكثر شفافية و إليجاد للدعوةاالستجابة واالستثمار، وألنشطة األعمال وممارسات أكثر دعما 
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مة التعاون والتنمية االقتصادية ملتزمة بالعمل مع مصر منظلقطاع الخاص. وتبقى ل تحقيق تنمية أكثرأجل 
رفاهية تحقيق نحو ا تحسين مناخ األعمال واالستثمار بهدف المضي قدمً السياسات التي من شأنها   لتطوير

 .في المستقبل أكثر جراءاتصلبًا إلا أساسً  لمراجعةا فرتوأن  المرجو المصريين. ومن 
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 رشكر وتقدي

منظمة التعاون والتنمية  الشرق األوسط وشمال أفريقيا/ فريق من الخبراء من برنامج مراجعةال ههذأعد 
من تحليل شامل المراجعة  كونتت. ومنظمةبهذه الأمانة العالقات العالمية و ،االقتصادية الخاص باالستثمار

بين  اتركاشموسياساتها في دعم ال ،في مصر لالستثمار توصيات بشأن سياسات االستثمار وأنشطة الترويجو
البحوث المكتبية والعمل التحليلي ألمانة نتاج هي  هذه المراجعةو. 2010العام والخاص منذ عام  نيْ القطاع

السلطات المصرية والقطاع  مع  ومشاوراتتعاون  أيضا محصلة، واالقتصادية منظمة التعاون والتنمية
 .2014ويناير عام  2012ما بين أوائل عام  خالل الفترة تمت الخاص

مسوح للقطاع إجراء  وشملت ،، عقدت مشاورات مع القطاع الخاصالمراجعة  هإعداد هذ فترة طوالو
ن العام والخاص، باإلضافة إلى ذلك يْ وندوة للقطاع ،مجتمع األعمالمع  وسلسلة من ورش العمل ،الخاص

الحرة، والوحدة لمناطق المؤسسات الحكومية ذات الصلة (وزارة االستثمار، الهيئة العامة لالستثمار وا تشارك
 في حوار متعمق مع خبراء منظمة التعاون والتنمية الخاص)العام و نيْ القطاع ركة بيناشملل المركزية

 مسودة هذه المراجعةت على بقعو ،الفنيةوقدمت معلومات وإجابات على األسئلة ذات الصبغة  االقتصادية،
 .وأقرتها النتائج والتوصياتوناقشت 

في األجانب والمحليين ممن يعملون   القطاع الخاص من خالل إشراك المستثمرينوقد تم تقييم تصورات 
 االستفادة  من الدعم أمكن قدوالغرف التجارية. و ،وجمعيات األعمال ،مجموعة واسعة من القطاعات

 مصر). -العاملين والمستشار العام بشركة اوراسكوم للتنمية ن شؤومن السيد سعيد حنفي (رئيس  المتواصل

الذي المراجعة الفصل األول من  فقد استفاد مة في جميع مراحل العملية.قيّ إسهامات المصرية الهيئات قدمت 
األستاذة نيفين  ص منوعلى وجه الخصو ،اروزارة االستثم  من إسهاماتاالستثمار  وترويج اتبسياس يتعلق

الهيئة العامة لالستثمار المعلومات ). وقدمت أول وزير)، والدكتور شريف عطيفة (مستشارالالشافعي (مساعد 
الدكتور حسن فهمي (رئيس مجلس اإلدارة)، واألستاذة منى  ، السيماذات الصلةالفنية ة على األسئلة واألجوب

)، سياسات االستثمار باحث بقطاعاالستثمار)، واألستاذة فاطمة صفوت ( اتسياسقطاع (رئيس  بعزو
مجمع خدمات  قطاعاالستثمار)، والسيد عمرو أبو الفتوح ( اتسياسباحث بقطاع (هايدي يحي  واألستاذة
الذي  ،المراجعة  تلقى الفصل الثاني من وقد ).مجمع خدمات االستثمار )، والسيد حمادة حداد (قطاعاالستثمار

والوحدة المركزية  ،مة من وزارة الماليةقيّ  إسهاماتو ، تعقيباتن العام والخاصيْ بين القطاع المشاركاتتناول 
الوحدة  حنورة (مدير عزت ، وعلى وجه الخصوص من الدكتور عاطرالعام والخاص نيْ ركة بين القطاعاشملل

 ).المركزية للمشاركة

 الدعم المالي من االتحاد األوروبي.ه المراجعة هذ تو قد تلق
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 راتاختصاالوالمسميات 

 Business Climate Review BCR مناخ األعمالمراجعة 

 Business Climate Development مناخ األعمال تطوير استراتيجية
Strategy 

BCDS 

 Bilateral Investment Treaties BITs االستثمار الثنائيةمعاهدات 

للقطاع  التحويلالتشغيل والبناء و
 العام

Build Operate Transfer BOT 

 Central Bank of Egypt CBE البنك المركزي المصري

القبمة شاملة تكلفة الشراء+تكلفة 
 أمين+تكلفة الشحنتال

Cost, Insurance and Freight CIF 

جنوب السوق المشتركة لشرق و
 أفريقيا

Common Market for Eastern and 
Southern Africa 

COMESA 

مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم 
 التجاري الدولي

Cairo Regional Centre For 
International Commercial 
Arbitration 

CRCICA 

االتحاد المصري لمقاولي  التشييد 
 والبناء 

Egyptian Federation for 
Construction and Building 
Contractors 

EFCBC 

نشطة المصرية لإلصالح األ
 التنميةالتنظيمي و

Egyptian Regulatory Reform and 
Development Activity 

ERRADA 

 European Union EU االتحاد األوروبي

 Foreign Direct Investment FDI االستثمار األجنبي المباشر

 Free Trade Agreement FTA اتفاقية التجارة الحرة

 Free Zone FZ منطقة حرة

 General Authority for Investment GAFIالمناطق الهيئة العامة لالستثمار و
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 and Free Zones الحرة

 General Agreement on Trade and الخدماتاالتفاقية العامة للتجارة و
Services 

GATS 

 Gross Domestic Product GDP المحليالناتج  يإجمال

المؤشر العالمي لتقييم قدرة الدولة 
 على ترويج االستثمار

Global Investment Promotion 
Benchmarking 

GIPB 

 International Chamber of الغرفة التجارية الدولية
Commerce 

ICC 

المركز الدولي لتسوية منازعات 
 االستثمار

International Centre for the 
Settlement of Investment Disputes 

ICSID 

 Information and Communication التصاالتاتكنولوجيا المعلومات و
Technology 

ICT 

 Industrial Development Authority IDA هيئة التنمية الصناعية

  International Finance Corporation IFC التمويل الدوليةمؤسسة 

 Intellectual property IP الملكية الفكرية

 Investment Promotion Agency IPA االستثمارتشجيع هيئة 

 Investment Policy and Facilitation IPF تيسير االستثمارو اتسياس

 Investment Policy and Promotion IPP االستثمار ات وترويجسياس

 Intellectual Property Rights IPR حقوق الملكية الفكرية

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
 المعلومات

Information Technology Industry 
Development Agency 

ITIDA 

 Investment Zone IZ منطقة استثمارية

تكنولوجيا وزارة االتصاالت و
 المعلومات

Ministry of Communication and 
Information Technology 

MCIT 

 Middle East and North Africa MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 Ministry of Investment MOI وزارة االستثمار
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 National Suppliers Development المحليين برنامج تنمية الموردين
Programme 

NSDP 

-Organisation for Economic Co  االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية 
operation and Development 

OECD 

 Policy Framework for Investment PFI ستثماراال اتسياسل العام طاراإل

القطاعْين العام المشاركة بين 
 والخاص

Public-Private Partnership PPP 

ركة بين اشمالوحدة المركزية لل
 ن العام و الخاصيْ القطاع

PPP Central Unit PPPCU 

 Special Economic Zone SEZ منطقة اقتصادية خاصة

الجوانب المتصلة بالتجارة في 
 حقوق الملكية الفكرية

Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights 

TRIPS 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
 التنميةو

United Nations Conference on Trade 
and Development 

UNCTAD 

 United States Trade Representative USTR الممثل التجاري للواليات المتحدة

 World Bank WB البنك الدولي

 World Intellectual Property للملكية الفكريةالمنظمة العالمية 
Organization 

WIPO 

 World Trade Organization WTO منظمة التجارة العالمية
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 ملخص تنفيذي

تؤثر حالة عدم   التحول كما هو الحال مع فترات، و2011منذ أوائل عام تحول سياسي مصر فترة شهدت 
ضاعف من ذلك التعافي الضعيف من األزمة االقتصادية العالمية الذي شهدته  قد االقتصاد، واالستقرار على 

 مؤشرات االقتصاد الكلي تلقي، و من إنفاقهماألجانب المستثمرون وص السياح حيث قلّ   أجزاء كثيرة من العالم
المالي % في العام  5.1بحدة من  الحقيقي المحلينمو إجمالي الناتج معدل : لقد انخفض الضوء على ذلك

  من المستثمرين األجانب عن االستثمار، وغادر لكثيرتوقف ا، و2010/2011% في 1.8إلى  2009/2010
مليون  164 جنبية المباشرة بلغتي أن صافي التدفقات الخارجية من االستثمارات األمما أدى إل دبعضهم البال

لذلك ارتفع معدل البطالة منذ السنة  نتيجةمارس)، و -(يناير 2011ول من عام أمريكي في الربع األر دوال
 أكثر من عشر سنوات.خالل  تحقق هو أعلى معدلو 2012% في عام 12.7ليصل إلى  2010/2011المالية 

له أهميته الكبرى في  االستثماربأن مناخ األعمال وعن إيمانها  الحكومة المصريةلم تتخل وأثناء هذه الفترة 
       .ةاالقتصادي والتنمية بمنظمة التعاونتباطها اربملتزمة بعملية اإلصالح وظلت و ،مصراستغالل إمكانيات 

بدأت عام  العملتوفير فرص لو لتحقيق نمو يستفيد من ثماره الجميع،ا بالحاجة العاجلة واعترافً  ،لهذا الهدفو
التعاون والتنمية مة منظالتي أعدتها  "مناخ األعمالتطويراستراتيجية "ن من يْ فصللعملية مراجعة 2012

" راالستثما وترويج يتناوالن "سياسة نلذاال النهما الفصالخاصة بمصر، وو 2010عام  االقتصادية
االتحاد األوروبي، وهذا قدمه بتمويل و ،2012ذلك منذ عام ن العام والخاص" ويْ ركة بين القطاعاشمو"ال

 التقرير هو نتيجة لهذه المبادرة.

 الدولية توفرمصر  التزاماتو ،ن القوانين المصريةأ لمراجعةعنها ا تالتي كشف من بين النتائج الرئيسيةو
على أرض مع ذلك يبدو أن الممارسات رين األجانب في مجاالت متعددة، ومستوى مرتفع من الحماية للمستثم

وق الملكية بعيدة عن أحكام القانون، وقد تالحظ ذلك بصفة خاصة بالنسبة لحماية حقالواقع  قد تكون أحيانًا 
 الدولي التحكيم الموقف من و طنية،والوالقواعد الخاصة بالمعاملة ، نزع الملكيةضد لضمانات اوالفكرية 

اللوائح حاجة للمزيد  من القوانين و في الت ليستاالمجيشير إلى أن هذه  هذا، ولالستثمار التسوية الوديةو
 القوانين القائمة.ألحكام الواجب التطبيق لكن األجدى هو و ،الجديدة

 ،الوطنية لةالمعامو ،لشهادات األمنية للمستثمرين األجانبفبالنسبة ل، كقضية أخرى هامةالشفافية  تقد ظهرل
هذه األمور  عادة ما تكون، وأسباب اتخاذها ، والمتطلبات، وتوقيت اتخاذ القراراتآليات تسوية المنازعاتو

تتخذ حسب القرارات  يبدو أن هالمستثمرون عن قلقهم أيضا من أن بغير واضحة ألصحاب الشأن، وقد أعر
المدة و ،2013و  2012فرضت عام  التي إن نطاق الرقابة على النقد األجنبي، وليس وفقًا لقواعد ثابته الحالة

 ا مسبقً  اجراءات والقانون شرطً تطبيق اإلتوقع  . ولما كانالشفافيةتوفير أيضا تتطلب قدالمتوقعة الستمرارها 
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كان المصارحة من جانب الحكومة المصرية على من الشفافية وأمستوى  تحقيق لتوفر مناخ أعمال إيجابي فإن
 هذا التقرير.في بالغة األهمية   األساسية من التوصيات

التي قد تساعد على  ربما كانت أهم النتائج التواصل لتعزيز قدرتها علىالماسة  حاجة الحكومة المصريةإن 
إن تحسين ، من ناحية أخرىالمتعلقة بالشفافية  لقضاياكذلك او ،من ناحية حكام القانونيةألعدم تطبيق ا تفسير

بين مستويات الحكومة  أو ،أمر مطلوب من ناحية  مع مجتمع األعمالو رمع الجمهول  القدرة على التواص
الية تفاوت التصورات عن مدى فعّ في  ، ويظهر ذلك بشكل أوضحمن ناحية أخرى المتنوعةأجهزتها وبإداراتها 

 ،بإجراء إصالحات عديدة قامت الهيئة العامة لالستثمار ، فقدعن الترويج لالستثمار في مصرالهيئة المسؤولة 
إلى  ياندريال  الجمهور ومجتمع األعمال  ن إلتقديم خدمات أفضل لمجتمع األعمال إال ووضعت برامج كثيرة 

 ن العاميْ ركة بين القطاعاشمالمركزية للالوحدة في العالقة بين  الالتواصل الفعً إن ضعف  .حد كبير بهذه الجهود
 بينو ،خاصالن العام ويْ ركة بين القطاعاشملمصري الطموح للامج انالمكلفة بتنفيذ البرهي الوحدة و ،والخاص

لذلك وركة، اشمال هذه الوزارة المعنية التي ستكون أكبر المستفيدين من توفير البنية التحتية  في ظل إطار عمل
 االستثمار.لألعمال و مناخ أفضللتوفير شاملة للتواصل كعنصر أساسي ات استراتيجي بوضع يوصى

نحو  األطراف الفاعلة العامةالحكومة و من جانب مسارالتواصل فقط تبرزال يمكن أن  اتمثل هذه االستراتيجي
األعمال  إلى جانب مردود بناء من قبل قطاع اداخليً  اآليات تتيح حوارً تبرزن أ أيًضا لكن البدو المجتمع األوسع

 .تنفيذهاو اتالجمهور لتحسين السياسو

من شأنها بالعمل مع مصر لتطوير السياسات التي مازالت ملتزمة  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةإن 
 عدم االستقرار السياسي عامًال يظل للمصريين، وبينما  ةيالرفاه االستثمار بهدف تحقيقمناخ األعمال وتحسين 

 ينسوف يعود الوضع االقتصادي للمواطنو ،عند نقطة مايخفت فإن ذلك سوف  يالحالالسياق  ي ظلف اهامً 
مرة أخرى إلى المقدمة، و لذلك فمن المهم البدء في  -ازدحاًما بالسكان أكثر البالد العربية -مصر في ينالعادي

 ،وما ورد به من توصيات هذا التقريرو ،االستثمارألعمال ول أكثر دعًما وممارسات لسياساتوضع األساس 
القطاع الخاص و، ةالمصريوالحكومة  ،منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةبين  القوي لتعاوننبع من االذي و

  كان مطلوبًا وجاء في وقته.، أثناء المرحلة االنتقالية
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 مقدمة: حول هذا التقرير وكيفية استخدامه

 من اعداد -بالتعاون مع الحكومة المصرية -منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةانتهت  2010في عام 
قد كانت هذه الدراسة أداة جيدة لقياس مدى نجاح . ومصر) في BCDSمناخ األعمال ( طويرتاستراتيجية 

 -الت تشهدوماز -. وقد شهدت مصر جهود اإلصالح، ولتقييم المجاالت المطلوب فيها تحقيق تقدم أكثر
تدرك أن مناخ األعمال  -تزال وما -كانت. ولكن الحكومة خالل هذه الفترة 2011تغييرات سياسية منذ عام 

، ومازالت ملتزمة بعملية اإلصالح بمشاركة واالستثمار هو عنصر أساسي في تحقيق ما تصبو إليه مصر
ضوء الحاجة الماسة إلنعاش االستثمار من أجل تحقيق نمو يجني  فيو منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

 أعدت عاممناخ األعمال التي  تطويرن من استراتيجية مراجعة فصليْ ب 2012 ثماره الجميع، تم البدء في عام
بين القطاعْين العام والخاص  المشاركاتاالستثمار ، و وترويج وهما الفصالن اللذان يتعلقان بسياسة ،2010

هذا العمل وهو يركز على التغييرات في القوانين  وذلك بتمويل من االتحاد األوروبي. وهذا التقرير هو نتاج
 .2010منذ عام  بين القطاعْين العام والخاص المشاركاتو ،االستثمار  وترويج والممارسات المتعلقة بسياسة

ويبني التقرير على مشاورات كانت تجري بانتظام مع األجهزة الحكومية التي تتعامل مع االستثمار 
تصورات مجتمع األعمال وكذلك مع القطاع الخاص. وقد تم تجميع  بين القطاعْين العام والخاص المشاركاتو

القرار من انعي تقديم المشورة لصو ،نقاط القوة والضعف في تصميم السياسات ، وتحديدإلثراء نتائج التقرير
    المزيد من اإلصالح. إجراء أجل

تسهيل تشجيع وو ،بسياسة االستثمار لفصول الخاصةا ليتناول رفي هذا التقريالتقييم الوارد يمتد إطار و
 العام من  اإلطار ىمستوح اكان هذ، و2006الذي أعد عام IRI( 1االستثمار في مؤشر إصالح االستثمار (

اإلطار قد وضع باعتباره قائمة مرجعية  هذا كان، و2 االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية بالستثمار ا ةسياسل
أو  ه،والمشاركة في إلصالح الداخليبا الحكومات المهتمةليها من قبل إيمكن الرجوع  التي للقضاياغير ملزمة 

مستثمرين تجذب الخلق بيئة بهدف  على المستوى الدولي السياساتب المتعلق حواربالأو  ،التعاون اإلقليميب
يأتي وصف المنهجية المستخدمة في وضع هذا ز فوائد االستثمار في المجتمع. وتعزالمحليين واألجانب، و

 ن "ب" و"ج".يْ التقرير بالكامل في الملحق

التقرير يبدأ االستثمار، ولذلك ألي عملية تقييم لمناخ األعمال والكلي أمر أساسي  ياالقتصادالسياق إن فهم 
أهمية  أيًضا تناولي، كما 2010ومؤشرات االقتصاد الكلي منذ عام  ،لوضع الحالي في مصرباستعراض ا

 على النمو.مثل هذا االستثمار على التوظف و أثرو ،االستثمار األجنبي المباشر

 

____________________     

التقدم  ،اإلبالغ عنو ،لقياسوالتنمية االقتصادية  لتعاونضعتها وحدة االستثمار في منظمة او إصالح االستثمار هو أداة عمليةمؤشر  )1(
 .جنوب شرق أوروبا في تحسين مناخ االستثمار لديها دول الذي تحرزه

 easteuropeinvestmentreformindex.htm-www.oecd.org/investment/psd/south 
  لجنة االستثمار عن اإلطار العامالتقرير النهائي الذي أعدته االقتصادية  التنميةمجلس منظمة التعاون وأقر  2006مايو عام  11في  )2(

 2006مايو  24-23 يومي  )، و تم التصديق عليه أثناء االجتماع الوزاري للمنظمةPFIالستثمار (ا ة سياسل

http://www.oecd.org/investment/psd/south-easteuropeinvestmentreformindex.htm
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لسياسات والممارسات الحالية في مصر في ضوء لوتحليل مراجعة من  الجزء الرئيسي من التقرير يتكونو
الواردة في ن العام والخاص يْ بين القطاع المشاركاتو ،مؤشرات محددة ذات صلة بسياسة االستثمار والترويج

توصيات محددة بهدف مساعدة  هذا الجزء أيًضا ويتضمن ،المشار إليه أعاله الستثماراسياسة ل العام اإلطار
المزيد من االستثمار.  جذب تحسين السياسات والممارسات، وبالتالي تسهيلعلى  القرار في مصر انعيص

الفصول المفصلة عن عرض  ذلك قبلو النطاق موجز للنتائج الرئيسية والتوصيات واسعة أيًضا هنا ويرد
نجد  يمكن أن ذلكن العام والخاص. على العكس من يْ بين القطاع المشاركاتو, سياسة االستثمار والترويج

 ن (ج) و(د). يْ أكبر عن معظم المؤشرات  في الملحق وتحليالً  الً تفصي
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 مناخ االقتصاد الكلي في مصر

رات كثيرة في مصر، حيث تمر يحدثت تغي 2010تنمية مناخ األعمال عام  استراتيجيةمنذ االنتهاء من 
أدى عدم االستقرار إلى  التحول السياسي، فترات و كما هو الحال في أي فترة من ،البالد بفترة انتقالية صعبة

٪ في 5,1جمالي الناتج المحلي بشكل حاد من ا الحقيقي في نموال معدل فقد انخفض ة؛اقتصادي اتضطرابا
غلقت أالنشاط االقتصادي، وقد  حيث تباطأ 2010/2011٪ في 1,8 إلى 1020 /2009السنة المالية 

على الحصول على المواد الخام.  غير قادرينأصحاب المصانع ، وكان مؤقتًا المصارف وسوق األوراق المالية
 غادركما القائمة،  استثماراتهمبوقف العديد من المستثمرين األجانب قيام في هذا المناخ المتدهور ب قد تسبو

في الربع األول من عام  -للخارج ةالمباشر ةاألجنبي اتالستثماراتدفق  صافي أن بعضهم البالد مما أدى إلى
معدالت البطالة منذ السنة  ارتفعت نتيجة لذلكدوالر أمريكي، و مليون 163,6 بلغ -(يناير إلى مارس) 2011
وهو أعلى معدل في أكثر من  - 2013٪ في الربع الثالث من عام 13,4بلغت حيث  2011 /2010المالية 

 عشر سنوات.

وتدهور مناخ األعمال،  ،الكليي سياق االقتصادالاألحداث السياسية أدت إلى تدهور  أن على الرغم من
العديد ب يتمتع  هي بلدوفقد تركز االهتمام على التحديات االقتصادية واالجتماعية الهيكلية التي تواجهها مصر. 

، ولكن على الرغم من هذا عمل ضخمةوقوة  ،متميز بما في ذلك سوق متنامية، وموقع ،من المزايا الطبيعية
عالوة على ذلك، على الرغم  الفقراء.عدد كبير من  هناك أيًضاوبال عمل، ا من المواطنين عدد كبير جدً مازال 

معدالت النمو عن  التي أسفرت مكاسبال معظم نإ، إال 2011 عام من أن نمط النمو اإلجمالي كان إيجابيا قبل
ولم تنجح إلى حد كبير في تخفيض  ،األثرياءمنها استفاد  2008و  2004بين عامي  التي تحققت المرتفعة

 يهاالسياسي، ينبغي عل التحول عملية  إجراء فيبينما تشرع مصر الفقر، وال سيما في المناطق الريفية. وهكذا، 
 االستثمار األجنبي والمحلي.  تدفق  أن تواصل إصالح اقتصادها من أجل تسهيل

بشكل معدالت النمو تراجعت وخلق فرص العمل،  ،الناتج المحلي اإلجمالي في نموالبعد سنوات من تسارع 
 .حوظ بعد األزمة المالية العالميةمل

 أوقف 2007/2008الذي بدأ في الربع األخير من عام  الركود االقتصادي العالمي أن على الرغم من
انخفض  ، حيث2000منتصف عام  تحقق منذنمو الناتج المحلي اإلجمالي الذي  معدل سنوات من التسارع في

ا في وقت ا نسبيً جيدً  ، كان أداء االقتصاد المصري2009٪ في عام 4,7إلى  2008في عام  7,2من هذا المعدل 
وانخفض الطلب على االستثمار بشكل كبير في  ،كانت فيه معظم االقتصادات المتقدمة في حالة ركود

ال سيما بالمقارنة مع معظم الدول األعضاء في منظمة  ااالستهالك الخاص ظل مزدهرً  ، لكن2008/2009
مصر على معظم نظرائها، واستمرت في  أداء تفوقعلى المستوى اإلقليمي . واالقتصادية التعاون والتنمية

منطقة الشرق األوسط ككل، على وقد ارتفع الناتج في بت حدوث تباطؤ حاد. وتجن ،جذب االستثمارات األجنبية
٪ و انكمشت 0,8االقتصاد العالمي بنسبة تراجع ، في حين 2009٪ فقط في عام 1,4سبيل المثال، بنسبة 

 ٪.3,3بنسبة  اقتصادات المنظمة
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 2001السنوي منذ عام التغير الحقيقي :   النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي 1-1شكل  

 

 مبدئية 2012/2013المصدر : وزارة المالية                                                                   *بيانات

    ، 2011ضرب االقتصاد المصري بشدة من جراء عدم االستقرار السياسي واالجتماعي منذ عام 
 لحقيقيا نموالوانخفض ،  2010/2011٪ في 1,8اإلجمالي إلى الناتج المحلي في نمو الانخفض فقد 
أزمة الديون بطء االنتعاش على المستوى العالمي, و٪. وعالوة على ذلك، فإن 2,1-االستثمار إلى في 

 لفترة انتعاش حدوث ا. وبعدا حيث ظل الطلب الخارجي ضعيفً ا إضافيً عبئً  االسيادية األوروبية أضاف
االستثمار واالستهالك مرة أخرى بشكل ملحوظ في انخفض النمو في  2011/2012في  ةقصير
 .مبكرانتعاش  حدوث األمل فيضعف ، و2012/2013

 2010 سنويا منذ عامفصلي الالنمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي: النسبة المئوية للتغير  2-1شكل  

   

 مبدئية 2013يوليو/سبتمبر  *بيانات   المصدر: وزارة المالية                                                                         

 .اا خاصً سوق العمل المتوترة في مصر تشكل تحديً مازالت 

)، ويحتاج سوق العمل مليون نسمة 80ن لعدد سكان يقل قليال ع٪ 2بسبب النمو السكاني السريع (حوالي       
كل عام.  ويفرض ذلك  لوافدين الجدد إلى سوق العملألف من ا 700ألف و 600الستيعاب ما بين في مصر
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٪ أثناء معظم 10الرسمي من  معدل البطالةوقد اقترب على الخدمات العامة وعلى الحكومة.  هائالً  اضغطً 
البطالة معدل بلغ  2013من عام  . وفي الربع الثالث2011منذ بداية عام  االعقد الماضي، وازداد تدهورً 

 ا،أكثر من عشر سنوات. ومن أجل توفير عدد كاف من الوظائف سنويً  خالل ٪، وهو أعلى معدل في13,4
في ظل سنويًا ٪ 7بأكثر منالبد أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  فإنه وفقًا لتقديرات المحللين المحليين

   (وأكثر من ذلك إذا زادت اإلنتاجية)..مستويات اإلنتاجية الحالية 

ن النمو إحيث ، العميقة والهيكليةدفعة قوية لمواصلة تنفيذ اإلصالحات يوفر هذا العامل وحده  يجب أن     
وإزالة  ،االقتصادمن خالل االستمرار في تحرير إال يمكن تحقيقه على نحو مستداماالقتصادي المطلوب ال 

ا، يجب أن تكون هناك حوافز أقوى  للمشاركة االقتصادية خاصة في سوق العمل. أخيرً االختناقات الهيكلية، 
بلغت نسبة ( تحققمستوى التعليم الذي با بالمقارنة نسبيً  ةالمرأة في سوق العمل ضعيفمشاركة ن حيث إللمرأة، 

مقارنة بنسبة  2010سنة في عام  15٪ فقط  من مجموع النساء فوق 23,5 في القوة العاملة المرأةمشاركة 
 ٪ في دول المنظمة).43,19

 البطالة معدل  3-1شكل 

 

 اإلحصاء                                           الجهاز المركزي للتعبئة العامة والمصدر:    

 بيانات مبدئية*
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 استمرار الزيادة في العجز المالي والدين العام

ضريبية، وخفض معدالت الضريبة على الدخل، وتحسين أساليب تحصيل الضرائب الجراءات اإل تبسيطأدى 
وتوسيع القاعدة الضريبية على مدى العقد الماضي. وفيما يتعلق باإلنفاق الحكومي،  ،إلى زيادة االلتزام بالسداد

من األسباب الرئيسية ا واحدً  ا، وقد كان هذا الدعمخطوات لخفض الدعم على الطاقة تدريجيً  الدولة اتخذت
من حيث  مازال مرتفًعاعلى الرغم من أن العجز في ميزانية الحكومة المركزية في الميزانية. و المستمر للعجز

٪ في 6,8إلى  2004/2005٪ من إجمالي الناتج المحلي في 9,6انخفض من  هذا العجز نإإال  ،القيمة المطلقة
 ) 4 -1(انظر الشكل 2007/2008

، عندما أدت األزمة المالية العالمية إلى 2008لقد زادت الضغوط على االقتصاد المصري في منتصف عام     
عجز في ميزان المدفوعات نتيجة حدوث خفض الطلب الخارجي على السلع والخدمات، مما تسبب في 

 عامي ٪ بين8,1إلى ٪ من إجمالي الناتج المحلي 6,8ع العجز المالي من السياسات مالية توسعية، وارتف
 2012/2013جنيه في  بليون 217,6 قد اتسع العجز بشكل كبير ليصل إلىو ،2009/2010و 2007/2008

تعد الحاجة إلى إجراء تخفيض وهو أعلى مستوى في عشر سنوات. و ٪ من إجمالي الناتج المحلي)،13,7(
يمثل   ذيالطاقة البدعم تلك المتعلقة  ، وال سيما ت على المدى المتوسطواحدة من أعظم التحدياأكثر في الدعم 

 ا. أي تخفيض سوف يكون له حساسيته سياسيً نحو خمس إجمالي النفقات، و

 العجز المالي 4-1شكل

 

         المصدر: وزارة المالية             

 ةيتقدير 2013/2014بيانات  *        
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  اتم احتواء التضخم ولكنه ال يزال يشكل خطرً 

هذا تحسن ملحوظ ، و2009عام  المتوسط ٪ في11,8سعار المستهلك) الرقم القياسي ألالتضخم (بلغ معدل 
 في أغسطس ذروتهإلى التضخم الشهري (الحضري)  وصل معدلخالل العام السابق. بينما ٪ 18,3 بلغ حيث

في  ساعدقد ، و2009٪ بحلول شهر أغسطس 9إلى  ثم انخفض مرة أخرى ,)سنويًا٪ (23,6حيث بلغ  2008
 .2008 عام البنك المركزي المصري خاللطبقها ذلك السياسة النقدية المتشددة التي 

)سنويالمستهلك ( الرقم القياسي ألسعار 5-1شكل 

 
 المصدر: وزارة المالية               

  -وفقًا للرقم القياسي ألسعار المستهلك -التضخم قليالً ارتفع معدل ، 2011من عام  األول والثاني خالل الربع
المعدل بشكل ملحوظ  انخفضجديدة من عدم استقرار األسعار. ومع ذلك، فترة  حدوث مخاوف منالمما أثار 

عدة سنوات في الربع األول من عام منذ  له ، وانخفض إلى أدنى مستوى2011/2012منذ الربع األول من عام 
استمرار الضعف االقتصادي مع تراجع االستهالك المحلي لتعويض  كانوقد  ٪.6,3 حيث بلغ 2012/2013

، فإن معدل 2013الضغوط التضخمية. ومع ذلك، منذ بداية عام تضاؤل وراء أثر ارتفاع أسعار النفط، 
٪ في الربع الثالث من السنة 11,7مرة أخرى ليصل إلى ارتفع  ،سعار المستهلكوفقًا للرقم القياسي أل ،التضخم
 ا بالنسبة لالقتصاد المصري. التضخم يشكل خطرً مازال . لذا 2013/2014المالية 
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 انخفاض االستثمار األجنبي المباشر بشكل ملحوظ في أعقاب األزمة المالية العالمية

 13,2ليصل إلى  2007و  2003ا ما بين عامي ضعفً  20ا بلغ نموً الوافد حقق  االستثمار األجنبي المباشر 
٪ من 8,1يمثل  كان يونيو)، وهو ما -إلى (من يوليو 2007/2008دوالر أمريكي في السنة المالية بليون 

تثمار انعكس ذلك االتجاه اإليجابي مع تناقص االس 2008/2009 عام منذللبالد. و إجمالي الناتج المحلي
 إلى الوافداألجنبي المباشر، انخفضت تدفقات االستثمار 2011بعد شهر يناير، وراألجنبي المباشر بشكل مستم

ليصل لمعدالت مماثلة  ألوائل  -الناتج المحلي إجمالي ٪ من1دوالر، وهو ما يمثل أقل من بليون  2نحو 
شهدت وقد  .غير ثابتً االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى مصر مستوى ظل  2012طوال عام ، واأللفية

 1,8مليون دوالر أمريكي و  636(الربع األول والثاني من هذا العام  هذه التدفقات في في البالد طفرة كبيرة
انخفاض كبير في الربع الثالث من عام ، ولكن أعقب هذه الطفرة مباشرة  )على التوالي دوالر أمريكي ونليب

بليون  2,8قدره موجبًا ا ). ومع ذلك، في المجموع، تلقت مصر تدفقً فقط ماليين دوالر أمريكي 108( 2012
  )3(. 2011في عام بالسالب مليون دوالر أمريكي  483مقابل  2012دوالر أمريكي في عام 

 

  تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد 6-1شكل 

 

                                                               المصدر: البنك المركزي المصري        

 ةمبدئي 2012/2013 بيانات *      

 

 

___________________________  

 قاعدة البيانات االحصائية -التنمية مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و ،لمصدر: األونكتاد) ا3( 
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 استمرار العجز في الميزان التجاري

متعددة نمت التجارة بشكل كبير خالل نصف العقد الماضي نتيجة للتخفيضات الجمركية واالتفاقيات التجارية 
إلى  2004كة بين االتحاد األوروبي ومصر عام راشماألطراف والثنائية. على سبيل المثال، أدى اتفاق ال

صادراتها لتشمل  تنويع مصراستطاعت قد ن الطرفين في غضون أربع سنوات. ومضاعفة حجم التجارة بي
، اتساع العجز في الحساب الجاريوقد أدى عدم االستقرار السياسي إلى  .البترولية المزيد من المنتجات غير

 بليون11,59بلغت إيرادات السياحة  2009/2010 عام ففي ؛ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض عائدات السياحة
 .2011/2012دوالر في بليون  9,4دوالر مقابل 

 

 ميزان الحساب  الجاري 7-1شكل 

  

                                                                        يالمصرالمصدر: البنك المركزي 
 مبدئية 2012/2013*بيانات
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 آفاق وتحديات المستقبل 

أن  تقرير آفاق االقتصاد العالمي (صندوق النقد الدولي) من المتوقعوردت في ا ألحدث التقديرات التي وفقً 
 ، ولكن من المتوقع أن يقترب من مستويات النمو2014٪ فقط خالل عام 2,8قتصاد المصري بنسبة الاينمو

هذه األرقام مشجعة  على الرغم من أن ، و2015عام مطلع  اعتباًرا من  ما قبل األزمةخالل فترة  التي تحققت
لمعالجة إنها لن تتحقق دون مواصلة اإلصالحات االقتصادية. وينبغي أن تستمر اإلصالحات الهيكلية إال 

سيادة القانون، وهو تعزيز مبدأ  المؤسسات االقتصادية والقانونية فضال عنبتقوية  القضايا الملحة المتعلقة
على المدى المتوسط، على  و .أنشطة ريادة األعمال، وذب المستثمرين المحليين واألجانبشرط أساسي لج

وتحسين وضع أرصدة  ،العجز الماليتخفيض تحسين أساسيات االقتصاد الكلي عن طريق ب أن تقوم مصر
 لها. ةالدولي اتاالحتياطي

من خالل توفير فرص  اقتصاد حقيقي ىعالوة على ذلك، ينبغي توجيه عناية خاصة لترجمة النمو المستقبلي إل
إتاحة ظروف معيشية أفضل للجميع. ومن المعترف به على نطاق واسع أن سوق العمل في مصر و ،العمل

، وهناك أيضا تحديات في من جمود تسم بهما ت هذا إلى جانب ،أساسيةوهي نقطة ضعف هيكلية  ،اتشكل قيدً 
مع النمو و، مع وجود نظام تعليم غير قادر على تلبية احتياجات القطاع الخاص. س المال البشريهيكل رأ
ا فيما ا حادً تواجه مصر تحديً  ،تعليميالنظام ارتفاع نسبة السكان من صغار السن، وقصور الو، الكبيرالسكاني 

 يتعلق بتوفير فرص العمل على نطاق واسع.

 

 

  



 26 

 في مصراالستثمار  وترويج تسياسا األول:الفصل 

في  تي جرتتلك الو ،ذات الصلة باالستثمار المصرية القوانينعلى  التي طرأت راتييناقش هذا الفصل التغي
عام  في مصر استراتيجية تطوير مناخ األعمال وضع االستثمار منذ ات وترويجالممارسات المتعلقة بسياس

يبحث أيضا في بناء الوعي حول ، وإجراءات التطوير التي اتخذتوهو يسلط الضوء على جهود و ،2010
عم مصر إلى دالسياسات  صانعي. وتهدف التوصيات الموجهة للتي أثيرت من جانب مجتمع األعمالالقضايا ا

 فرص عمل جديدة .وخلق الستثمار، وذلك بهدف دفع النمو لفي جهودها الرامية إلى تحسين المناخ العام 

 

 مقدمة

الحكومات غير  تجارب وكذلكوالتنمية االقتصادية، منظمة التعاون  في عضاءاأل الدولتجارب أظهرت  
ترتكز على مبادئ  قانونية وتنظيمية واضحةوأطر  ،بتسهيل االستثمارقوي األعضاء أن وجود التزام سياسي 

وتمكين االقتصادات المحلية من  ،في جذب المستثمرين األجانبالفّعال لها أثرها يكون  التمييزعدم والشفافية 
لم يكن المستثمر إذا  غير ممكنيصبح قد  االستثمار األجنبي جذب إن، هؤالء المستثمرين االستفادة من وجود

على مر السنين سعت الحكومات األعضاء ويشعر بمساندة الحكومة. و ،بالبيئة التي يعمل فيهاعلى دراية كافية 
وضع معايير دولية لمعاملة االستثمارات الدولية من خالل الموافقة على مواثيق مثل "إعالن   إلى في المنظمة

في عام ه يانضمامها إلعلنت مصر أ ) الذي1-1إطار( )4("الجنسيات متعددة شركاتالاالستثمار الدولي و
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       _____________________________ 
 
 
 
(3) www.oecd.org/daf/inv/investment-policy,الدخول على الموقع في 18 مارس 2014 تم  

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy,تم
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 متعددة الجنسيات الشركاتإعالن االستثمار الدولي و  1-1إطار

 إلعالنلانضمت التي  من جانب الحكومات -يتعلق بالسياسات -تعهدهو و ،1976اإلعالن في عام أقر هذا 
متعددة للشركات يمكن اإلسهام اإليجابي الذي تشجيع بو، لالستثمار الدولي تتسم بالشفافيةومنفتحة بيئة  توفيرب

 واالجتماعي.التقدم االقتصادي أن تقوم به من أجل  الجنسيات

بشأن  االقتصادية يدعمه قرار من مجلس منظمة التعاون والتنمية عنصر يتألف اإلعالن من أربعة عناصر (كل
 :إجراءات المتابعة)

شركات ال بمنح -انضمت لإلعالنالتي  -التعهد الطوعي من قبل الدولوتتضمن  :المعاملة الوطنية وثيقة •
التي تماثلها في  عن تلك الممنوحة للشركات المحلية في مزاياها معاملة ال تقلعلى أراضيها  المقامة جنبية األ

 .أوضاعها

األعمال لقطاع  المسؤول سلوكالتوصيات بشأن  وتتضمن :متعددة الجنسياتللشركات رشادية اإلالتوجيهات • 
المنضمة  ،الدولمن أو  ،من قبل الحكومات إلى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدول الموجهةو
 .2011اإلرشادية في عام التوجيهات . تم تحديث إلعالنل

أو  -التعاون وذلك لتجنبعلى  عالنانضمت لإلالدول التي  توافق وبموجبها :ضاربةالمتالمتطلبات  وثيقة •
 الشركات متعددة الجنسيات. على ةبمتضارفرض متطلبات  -الحد من

الحاجة إلى إعطاء المنضمة لإلعالن  الدولتدرك : ءات المثبطة لهإلجراحوافز االستثمار الدولي واوثيقة • 
في هذا  التي تجرى قوانين والممارساتالالتي تتأثر باألخرى الملتزمة  مصلحة البلدانل الوزن المستحق

شفافة قدر اإلجراءات  سعى إلى جعلال، والشأنالتعاون الدولي في هذا  ى تقويةبحاجة إلوهي ؛ المجال
  .اإلمكان

 عالن ،انضمامها لإل دولة 34البالغ عددها االقتصادية جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية أعلنت
 8لومبيا (كو)، 1997نوفمبر  14)، البرازيل (1997أبريل  22غير أعضاء: األرجنتين (دولة  12 إلى جانب
المغرب  ,)2001سبتمبر  20)، ليتوانيا (2004يناير  9()، التفيا 2007يوليو  11مصر ( ,)2011ديسمبر 

)، كوستا 2012مايو  23)، تونس (2005إبريل  20، رومانيا ()2008يوليو  25)، بيرو (2009نوفمبر  23(
 ).2013نوفمبر  28)، األردن (2013سبتمبر  30ريكا (
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  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ويستند الفصل التالي على العديد من المبادئ والعناصر الواردة في وثائق 
يتسم مناخ أعمال وخلق تشجيع  و ى تطويرت علمساعدة الحكوماهدف ب تصمم  في أدوات السياسة التيو

 من أجل االستثمار الدولي.  ويمكن التنبؤ به  يةشفافباالستقرار وال

 و تشمل الوثائق واألدوات الرئيسية التي تستخدم في هذا الفصل لتحليل سياسة االستثمار ما يلي:

متعددة الجنسيات الشركات وبشأن االستثمار الدولي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إعالن  •
ووثيقة المعاملة  ،تمتعددة الجنسياللشركات رشادية اإلالتوجيهات  :مثل الوثائق المتعلقة بهو

 ،الوطنية
سياسة االستثمار" من بالفصل الخاص "و) 2-1إطار( -)PFIالستثمار (ا ةسياسل العام  طاراإل •

 الستثمار،ا ةسياسل العام  إلطارلأدوات المستخدم 
 بتحرير حركة رؤوس األموال، ةالخاص ةاالقتصادي والتنمية منظمة التعاوننة مدو  •
شرق  يجنوبلدول القطاع الخاص تنمية قسم   ) الذي وضعهIRIاالستثمار ( مؤشر إصالح •

 )،SEEأوروبا (
 الحوافز.حول الشفافية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية توصيات لجنة االستثمار ب •
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 االقتصاديةالتنمية  ولتعاون ااالستثمار لمنظمة  ) اإلطار العام لسياسة2-1( إطار 
 
بمعرفة   االقتصادية ) في منظمة التعاون والتنميةPFIالستثمار (السياسة  العام طاراإلتم وضع  

من بحثها المسائل الرئيسية التي ينبغي بقائمة وقد وضع هذا اإلطار ، تقريبًا دولة 60عن ممثلين 
ستثمارات االتعبئة  ه هوالهدف منو. لالستثمارموات قبل الحكومات التي تسعى لخلق مناخ 

 ،الدولفي ازدهاربذلك ، والمساهمة والتنمية المستدامة لدعم النمو االقتصادي المستقرة الخاص
 ومكافحة الفقر. ،مواطنيهاة يرفاهو
 ,بتقييم التقدم المحرز للدول أداة مرنة تسمحهو . بل ا اإلطار العام ليس بمثابة وصفة ملزمةهذو
) تشجيع االستثمار 2 ،االستثمار ) سياسة1: للسياسةتحديد أولويات العمل في عشرة مجاالت و

) حوكمة 6 ،) السياسة الضريبية5 ،) سياسة المنافسة4 ،) السياسة التجارية3 وتيسيره،
) 9 ،) تنمية الموارد البشرية8 ،األعمال لقطاع  المسؤول سلوكال) سياسات تعزيز 7 ،الشركات

في جميع  تطبق ثالثة مبادئ هناك. والعامةالحوكمة ) 10 ،القطاع الماليتطوير البنية التحتية و
التقييم المنتظم افية في صياغة السياسات وتنفيذها، و، والشفمجاالت اإلطار: اتساق السياسات
 لتأثير السياسات القائمة والمقترحة.

عملية منظمة لصياغة وتنفيذ السياسات على جميع المستويات الحكومية،  تبني من خالل تشجيع
عمليات التقييم  في مختلفة، بما في ذلكفي مجاالت  العام لسياسة االستثمار يمكن استخدام اإلطار

 الذاتي، ومراجعة األقران، والتعاون اإلقليمي، والمناقشات متعددة األطراف. 
 هذاعن كيفية تنفيذ  للمستخدم تقدم توجيهات عملية التي مجموعة من األدوات وقد تم تطوير

على االستثمار، وكيف لهذا اإلطارتسلط الضوء على كيفية تأثير المبادئ األساسية و ،اإلطار
ساعد في حماية المصالح المالية يبعض، وكيف يمكن أن البعضها ب فيه الفصول المختلفةترتبط 

 ن العام والخاص. يْ الحوار بين القطاعتشجيع  في و  ،المستمرةو لجاريةاعملية اإلصالح 
 ،  ةاالقتصادي والتنمية التعاونالمصدر: منظمة 

w.oecd.org/investment/pfitoolkitwwnd a www.oecd.org/daf/investment/pfi, مارس19 دخول 
2014 

  

http://www.oecd.org/daf/investment/pfi
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 الدولية،مطابقة للمعايير  بها االستثمار سياساتبأن تكون التزامها  دائما ، أبدت مصرعلى مدى عدة سنوات
ات االستثمار الثنائية يمتعددة األطراف، والتصديق على المواثيق الدولية واتفاق االنضمام للمنظماتبو

  ها.ينبغي تشجيعهذه الخطوات.باالستثمار إلى القانون الوطني. و األحكام الخاصةواإلقليمية، ونقل 

وبذلك  ،2011/2012عام  (GCI)ة مؤشر التنافسية العالميعلى دولة  146بين من  94احتلت مصر المرتبة 
عن  ، وفي تقرير البنك الدولي2010/2011مرتبة مقارنة مع نتائج نفس المؤشر عام  13 تراجع مركزها

 وبذلك تراجع مركزها ا،اقتصادً  185ن بيمن  109، احتلت مصر المرتبة 2013ممارسة أنشطة األعمال لعام 
أسفر عدد من التدابير تم اتخاذ ، وتجدر اإلشارة إلى أنه على مدى العقد الماضي 2010عن عام مرتبات  3

ك، وبناء ثقة المستثمرين في السوق المصري. ومع ذل ،عنها االلتزام بتحقيق االستقرار في مناخ االستثمار
 األجهزةلك تعدد اللوائح وفي مصر، بما في ذأنشطة األعمال ا أمام قويً  اشكل عائقً ماتزال البيروقراطية ت

البضائع في الجمارك، واتخاذ القرارات اإلدارية التعسفية في بعض الحاالت،  اإلفراج عن تأخرالتنظيمية، و
 التجارية .  المحاكمإجراءات  بطءالسوق ، وللمعامالت عند دخول والتكلفة العالية 

مناخ األعمال   تطوير  في استراتيجية الواردار االستثم وترويج ا للبعد الخاص بسياساتهذا الفصل تحديثً يعد 
  الخاص باالستثمار منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةوشمال أفريقيا/  برنامج الشرق األوسط عده الذي أو

 .2010-2009في 
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 ةالملخص والتوصيات الرئيسي

من الواضح  إال إنه ،مسائل مختلفة تناولت تبدو أنها التي تم بحثها مؤشراتالمن ا أن عددً حقيقة على الرغم من 
الرئيسية سوف تظهر على  الموضوعاتا من أن عددً  -هذا التقريرب الخاصة عند إجراء المشاورات والبحوث -

في كثير من األحوال  المبحوثونأثيرت قضايا ونقاط معينة بشكل متكرر عندما أبدى المشاركون وقد السطح. و
في  بينما ترد التوصيات الخاصة بمعالجة هذه القضاياتبدو متباينة. وقد  مؤشراتعن  مالحظات متماثلة

 ،تنطبق على جميع المؤشراتالصفحات التالية تحت كل مؤشر على حدة، فإن المالحظات والتوصيات الالحقة 
 نتائج التقرير بطرق متعددة.  وتلخص

 دائًما أحكام القانونتطبق ال  الفعلية الممارسة

 عال منمستوى  انعكسيتبين العديد من المؤشرات أن كل من التزامات مصر الدولية والقانون المحلي 
مع مجتمع األعمال المصري  التي عقدت المقابالتتشيرالمستثمر وااللتزام بحمايته. ومع ذلك بتشجيع  االهتمام

أمثلة  مندائما هذه المستويات العالية. و تراعىال أنه في الممارسة الفعلية إلى مع المستثمرين األجانبو
حماية حقوق الملكية الفكرية، والضمانات  :حكم القانونمع الممارسة الفعلية دائًما  فيهاتنطبق الالت التي المجا

 والتسوية الودية، وقد يكون ،وإجراء التحكيم الدولي ،ضد نزع الملكية، والقواعد المتعلقة بالمعاملة الوطنية
مواد معينة متصلة  بأحكام ولين المصريينؤمن جانب المس الكافية المعرفة بسبب عدمالتنفيذ  التخلف في
 وفي هذه الحالة يوصى بالمزيد من التدريب. ،بالموضوع

دولية التفاقات الاوتطبيق المواثيق و ات،رات في التشريعيتغي بإجراء وأحد أهداف هذا العمل هو التوصية
ات ياالتفاقو اتن التشريعأ عن الدراسةقد كشفت ، ورواالستثماألنشطة األعمال ا مناخ أكثر جذبً  توفيرل

احترام هذه  تكون هناك جدية أكثر في المطلوب لتحسين مناخ األعمال أنأن و ،تكون متوفرةما  غالبًا المناسبة
 .اتيالتشريعات والمواثيق واالتفاق

 اإلخفاق في التواصل

ي القطاع فاألطراف الفاعلة ولين الحكوميين وؤالمس تصورات نبيعدم اتفاق من الواضح أن هناك 
هي الجهة و ،لالستثمارألنشطة الهيئة العامة  بصفة خاصة بالنسبةويصدق هذا الخاص على عدة جبهات. 

توفير إلى بالنسبة للجهود الرامية  -درجة أقلبربما  -يصدق أيًضا، وفي مصر لة عن ترويج االستثماروؤالمس
تواصل مع  ةن هناك مشكلأمع ذلك يبدو الخاص. ون العام ويْ بين القطاع المشاركاتيق التحتية عن طرالبنية 

لهيئة ل بالنسبة سواء -نيْ الحالت كلتا فيالحكومية، واألجهزة من  اومع غيرهصاحبة المصلحة  العامة األطراف
ولة عن تنفيذ برنامج ؤالخاص المسن العام ويْ ركة بين القطاعاشمحدة المركزية للالعامة لالستثمار أو الو

 ان عددً ألكن يبدو للممارسة و جراءات تعكس مستوى عالإ تتخذو ،سياساتضع وت ا ماكثيرً  في مصر الشراكة
 يكون على دراية بذلك. األطراف صاحبة المصلحة من  جًداقليالً 

استراتيجية شاملة وضع بو ،بإعطاء دور أكبر للمشاورات العامةالوضع يوصى عالج هذا  حتى يمكنو
المشاورات العامة واستراتيجيات   هذهن تطبيقها على عدد من المؤشرات، وهي توصية يمك ،للتواصل

إلى لكن يجب أن تسعى أيضا و ،ممارساتهاو إالعالم عن نوايا الحكومة إلى ليس فقطتسعى يجب أن التواصل 
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بها حتى يمكن وضع سياسات تعكس بشكل أفضل احتياجات المستخدمين تأثًرا أكثر الناس  آراءوتلقي مردود 
 الجمهور. و النهائيين

 

  الحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية

آليات و ،الوطنية لةالمعامو ،للمستثمرين األجانب نشهادات األمل بالنسبةتظل الشفافية مشكلة في مصر, ف
غير  أمور ما تكونغالبًا  اتخاذه أسبابو ،اتخاذ القرارتوقيت و بات،طلتالم، وبصفة خاصةتسوية المنازعات 

 أن يعرف ا من تدابير الرقابة على الصرف األجنبي دون، كما طبقت مصر عددً لألطراف المعنية واضحة
لتي ا أيضا فيما يتعلق بعدد من اآلليات امفيدً  وحالوضقدر كبير من  توفير مراعاةقد يكون نطاقها وتوقيتها. و

    ..الممتلكات مصادرة وضعت للتعامل مع بعض حاالت 

. ألنشطة األعمال إيجابيةبيئة  توفيرل مكن التنبؤ به هو شرط أساسيالم يجعل من  بأسلوبتطبيق القانون إن 
الرئيسية ألنظمة العناصرهي  للطعن على هذه القرارات آلياتإتاحة و ،يعد طرح أسباب اتخاذ القرار كتابةو

من أعلى مستويات  جذبو ،عمال أكثر إيجابيةلأل  مناخلتوفير لما كانت مصر تسعى . وتتسم بالشفافية قانونية
 األساسية. األجنبي  البد أن تظل الشفافية أحد االعتبارات الستثمارا

 

 2010راز تقدم منذ عام حعدم إ

تم تقريبا بعد فترة طويلة تصل لعقد  2010) في عام BCDSمناخ األعمال (تطوير تم وضع استراتيجية  
في عدد تنفيذه تم بأن اإلصالح  واالعتراف ،اإلصالح االقتصادي من قبل الحكومة المصريةفيها التركيز على 

 2010منذ عام المحرز  ن من الدراسة السابقة وجد أن التقدميْ من المجاالت. هذا التقرير الذي يقوم بتحديث فصل
 .كان متواضًعا

ا أكثر من الالزم. فإن الفترة قيد أو الحكم عليها سلبيً  ،2010ان نندهش لتباطؤ وتيرة اإلصالح منذ عام ال يجب 
أن واقع يشير إلى  . وهناك أيضافي العقد الماضي من التغييراتالكثير نسبيا، وحدثت قصيرة  تعد الدراسة

. وفي ضوء التحديات التي تواجهها البالد، قد ال تكون 2011سياسي منذ يناير  تحول تمر بفترة مصر
ن انيالقوواضعي أمام ا األكثر إلحاحً من األمور مناخ األعمال واالستثمار تطوير  الرامية إلى اإلصالحات

التعاون والتنمية مة منظبالتعاون مع العمل  امن خالل المشاركة في هذ فإنه ولين. ومع ذلكؤوالمس ةالمصري
    ،ألهمية تعزيز المناخ اإليجابي لألعمال إدراكهاو ،الحكومة المصرية التزامها باإلصالح أظهرت االقتصادية

 ا التخاذ  المزيد من اإلجراءات في المستقبل.ا متينً هذا التقرير أساسً  يوفر أن المرجوومن 
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 : اإلطار المؤسسي والقانوني لالستثمار في مصر عرض عام

 تانالحكوميالهيئتان على المستوى المؤسسي، وزارة االستثمار والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، هما 
هي الجهة و ،2004في عام  أنشئت وزارة االستثمار وقد في مصر. االستثمارمناخ عن  تانالمسؤول تانالرئيسي

. في موازاة ذلك، )5(جذب االستثمارات األجنبية والمحلية إلى هدفي الذي وضع اإلطار القانونيالمسؤولة عن 
مسؤولة عن تسهيل  وهي ،1997الترويج منذ عام الجهاز المسؤول عن كانت الهيئة العامة لالستثمار 

ا في تبسيط دورً  ثمارومساعدة المستثمرين الدوليين. على وجه الخصوص، تلعب الهيئة العامة لالست ،االستثمار
ي وإصدار الشهادات للمشروعات االستثمارية الجديدة ف ،والترخيص ،والتسجيل ،وتسهيل عمليات الموافقة

 .مصر

قانون ( 1997لسنة  8في مصر ثالثة قوانين رئيسية تحكم االستثمار: قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 
وقانون المناطق االقتصادية ذات  ،)قانون الشركات( 1981لسنة  159)، وقانون الشركات رقم االستثمار

قانوني )، وتحدد هذه القوانين اإلطار الاالقتصادية قانون المناطق( 2002لسنة  83الطبيعة الخاصة رقم 
القوانين  تتضمن النفط) بينماو الغازنتاج إو عن التنقيب اتباستثناء قطاع(األجنبي الخاص لالستثمار المحلي و

 نشطة الفاعلين االقتصاديين األجانب والمحليين.أتنظم  اأحكامً األخرى 

هناك و ،الحقة ،أو قرارات بقوانين، قوانين ةبموجب تسع 1997الصادر عام  وقد تم تعديل قانون االستثمار
اية االستثمار عندما على أحكام عن حمالقانون ينص ، والتي لم يتم إصدارها بعدعدد من التعديالت المقترحة 

وتسري هذه األحكام على كل من المستثمرين المحليين  ،بنزع الملكية وتسوية المنازعات يتعلق األمر
المناطق الحرة  و ،اإلعفاءاتو ،الحوافزو ،الترخيصو ،أيضا ملكية األرضيتناول القانون ، وواألجانب

المناطق االقتصادية عام بالرغم من أن األحكام الخاصة بالمناطق الحرة كانت مستكملة بقوانين خاصة عن (
 لالستثمار), وأخيرا ينص القانون على تأسيس الهيئة العامة 2007في  يةمناطق االستثمارال عنو 2002

الهيئة في  مهامام هذا القانون، و تتوفر تفاصيل تكوين و) كجهة إدارية لتطبيق أحكGAFIالمناطق الحرة (و
 أدناه هذه األحكام بتفاصيل أكبر. الواردة ، وتحلل المؤشراتالقانون

المحلية  االستثماراتينطبق على األعمال، و لممارسة اا موازيً نظامً  1981سنة الصادر يحدد قانون الشركات و
أو  ،ولية المحدودةؤأو ذات المس ،التي تتخذ شكل الشركة المساهمة -في أي قطاع من القطاعات  -واألجنبية

وفروع الشركات  ،مكاتب التمثيل قانونهذا ال الشركات ينظم تنظيم جانبإلى شركة التوصية باألسهم، و
على الوضع القانوني  الحصولد تقديم الطلب لهيئة االستثمار ويتيح التسجيل التلقائي للشركات عناألجنبية، و

الشركات ذات لكية األجانب للشركات المساهمة وفي السجل التجاري، وال توجد قيود على م القيد بعد
 قانون الشركات، ويحدد قانون الشركات أيضا المعايير المحاسبية.  ولية المحدودة في ظل نظامؤالمس

 ينص على تأسيسو ،بشأن المناطق االقتصادية المناطق الحرة في مصر 2002سنة  الصادر قانونالينظم و
  واالستثمارات ،لصادراتاإلى تنمية الزراعية والخدمية التي تهدف نشطة الصناعية ومناطق خاصة لأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصبح اسم الوزارة  التجارة والصناعة واالستثمار. 2014) في مارس 5(
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المناطق االقتصادية ضمانات للمشروعات التي تعمل في وفرص العمل، ويقدم القانون حوافز و ،األجنبية
ومرونة أكبر في شروط التوظيف،  ،خاصة لألصولحماية يوفرما في ذلك اإلعفاءات الضريبية، والخاصة ب

 أمام  عالوة على قانون المناطق االقتصادية ينص قانون االستثمار على تأسيس مناطق استثمارية مفتوحةو
 ة.الصناعي نشطةألعلى ا ال تقتصرو ،كافة القطاعات االقتصادية

تشكل اإلطار القانوني  أخرى لوائحاالستثمارات األجنبية لقوانين و عالوة على ما تقدم تخضعو
الضرائب و ،)1999لسنة  17رقم  ةمثل التجارة (أي  قانون التجاربمجاالت . وتتعلق هذه لالستثمار

ي الذ )1992لسنة  95رقم المنافسة ( مثل قانون أسواق رأس المال و ،الوارداتوالصادرات و ،الجماركو
من البورصة سهم أيستطيع المستثمرون األجانب شراء الذي بموجبه و ،يحكم أسواق رأس المال في مصر

 مثل المستثمرين المحليين. في ذلك المصرية مثلهم
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 سياسة االستثمار األجنبي المباشر –الجزء األول 

 إجراءات الموافقة1-1 

استثماراتهم، وقد تتضمن اللوائح إجراءات دخول المستثمرين األجانب و تنظيمللحكومة الحق السيادي في 
جراءات للحصول على الموافقة (مثال ذلك التراخيص واألذون) لكافة القطاعات أو إأي  ،فحصلل

الوضوح و ،الشفافية (مثال بنشر معايير الموافقة)مراعاة و .أمنيةتحريات فضال عن  ،لقطاعات معينة
الخضوع لسلطات تقديرية) في مثل هذه اإلجراءات تبعث برسالة هامة للمستثمرين المرتقبين (مثال بعدم 

 عن مدى جاذبية المناخ العام لالستثمار.

 اآلتي:ويقوم بتقييم شفافية عملية الفحص للمستثمرين األجانب،  مدى او يحدد هذا المؤشر مبدئيً 

أو  ،واللوائحأ ،في القوانينينص عليها  هاومعايير موافقةإجراءات ال عملية إذا كانتما  •
 ،داريةجراءات اإلاإل

اللغة المناسبة يلة المناسبة (الشبكة الدولية) والمعايير باستخدام الوسو العمليةهل يتم نشر •
 ،(االنجليزية)

إذا ما كانت اءات التقديرية مع مرور الوقت، وخطوات للحد من االجر باتخاذ مدى قيام الحكومة •
 به. على عدم الموافقة مسموًحاوإذا كان الطعن  ،مبررةالقرارات 

هذا الفحص يطبق على كل و ،االستثمار فقط في بعض القطاعات طلبات وتقوم السلطات المصرية بفحص
مثل متطلبات الموافقة األمنية البارزة األجانب مع بعض االستثناءات حليين والم المستثمرين من استثمارات

 المستثمرين األجانب فقط.التي تطبق على 

 

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

ا الموافقات تحديدً  عملية منحو ،جراءات التي تطبق على المستثمرين األجانبعلى السلطات تحديد كافة اإل
كتابة إخطاره يتم ا ويجب ان يكون الرفض مسببً و في الوقت المناسب.يتسم بالشفافية و بأسلوبو ،اواضحً 

 المعني.للمستثمر 

ر ييمعادون تحديد ودون تحديد فترة زمنية معينة النتهاء التحريات،  أمنيةلتحريات يخضع المستثمر األجنبي و
 ال تتسم بالشفافية.الرفض نادرة فقد تأتي تقديرية و على الرغم من أن حاالت، وإلجرائها واضحة

 ، المحلييناألجانب و المستثمرينفي قطاعات معينة لكل من  تطلب إجراءات  لتراخيص التشغيلهناك و
القوانين، وقد لوحظت تنص عليها مختلفة عن تلك التي  أخرى أو متطلباتتوجد  -من الناحية العملية - اومع هذ

للمستثمرين في المناطق  ا تمنح تراخيص مؤقتةحاليً و، لهذه التراخيص عدم التجديدبعض حاالت التأخير و
 خارج هذه المناطق .ستثمارية والمناطق التراخيص مؤقتة لالحرة، وجاري بحث التوسع في إمكانية منح 
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مع ذلك ال بد من بذل و تفرقة بين المستثمرين المحليين واألجانب،بالنسبة لتأسيس الشركات ال توجد 
تمديد  طلب نتيجةتوقيت ولبصفة خاصة بالنسبة و ،القدرة على التوقعو ،الجهود لتعزيز شفافية اإلجراءات

 فيما يتصل (على سبيل المثال ا طويالً وقتً  تستغرقما تزال هناك إجراءات رسمية مكلفة و، والتراخيص
تبحث التصديق على على مصر أن يمكن تبسيطها، و هذه اإلجراءاتو )،لمستندات العامة لألجانبباعتماد ا

 .التى تتعلق بالمستندات العامة األجنبية )Hague Conventionاتفاقية الهاي (

 التحليل

 تراخيص التشغيلإجراءات منح  

خيص التشغيل اللحصول على تر كل من المستثمرين المحليين واألجانبتطلب من  هناك إجراءات 
كثيفة السياحة والقطاعات  قطاع  بما في ذلك ،معينةوالتصاريح) للعمل في قطاعات ، والتراخيص ،(الموافقات
موافقة مسبقة أيضا للعمل في أنشطة معينة أو في بعض القطاعات مثل  الحصول على ويلزم لطاقة.استهالك  ا

نقل الجوي واألنشطة ذات الو ،التخصيممويل العقاري والتو ،الخدمات المصرفية، والتأمين، وأنشطة الوساطة
 .لطاقة، والصناعات الكيماويةكثيفة استهالك ا قطاعاتالو ،معينةفي أنشطة سياحية الصلة، و

، جراءاتواإل ،الموافقاتو ،كافة التراخيصيشير إلى  المناطق الحرة دليالً ستثمار ووقد أعدت الهيئة العامة لال
يتم و ،الحكومية ألجهزةباالتي تتعلق و ،بالنسبة للقطاعات االقتصادية المختلفة ةالمطلوب ،تيوقتالو ،التكلفةو

 تحديثه بانتظام.

مسبق إخطار بدون  -مؤقتا ذلك وإن كانحتى  -التراخيص إصداروعلى السلطات أن تتوخي الحذر من تعليق 
خارج  المؤقتةبالنسبة للتراخيص المؤقتة يتعين تشجيع التوسع في نظام التراخيص و .المعلومات الكافية تقديمو

 .يةمناطق االستثمارالفي  ا النظامو كذلك تطبيق هذ ،المناطق الحرة

 

 فقات األمنيةااإلجراءات  الخاصة بالمو

 

ان االلتزام بأهداف األمن من أجل ضمالدول شائعة في عدد من جراءات الة من اإلاألمنيالتحريات إن إجراءات 
فقد يؤدي ذلك إلى إطالة عملية  ما تكون هذه اإلجراءات غير واضحة، وال تتسم بالشفافية، وعندالقومي

الت معهم في سياق هذه مقاب إجراء ممن تم ،أشار المستثمرون األجانب في مصر قد. ووتأخيرهاالتأسيس 
في قطاع واضحة وشفافة للتدخل األمني  ارشاديهتوجيهات  الو ،تفتيشللإلى أنه ال توجد قواعد المراجعة، 

، ال يتم إبالغ افقات ذات الصلة. وعالوة على ذلكاألعمال، كما ال توجد معايير واضحة للحصول على المو
يتعين عليه الحصول  إذا كان الطلبوالتصريح األمني.  عملية منح ذي ستستغرقهالوقت ن عا مقدم الطلب مقدمً 

على أي خاللها مقدم الطلب ال يحصل لى ثالثة أشهر إلتصريح األمني، فإن ذلك قد  يستغرق فترة تصل على ا
موض له آثار على عملية التمويل وامتالك األراضي وغيرها من المشروع. هذا الغقبول معلومات بشأن 

مجتمع األعمال  تهم منمعظم من تمت مقابلفقد اتفق  ،الرفضعدم تبرير  على الرغم منالممتلكات األخرى، و
 على أنه من الممكن الطعن في القرارات .
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أو  ة(أشخاص طبيعي جانباألقد تطبق التصاريح األمنية في الحاالت التالية: (أ) عندما يكون ، في الواقع
(ب) عند دخول مساهمين أجانب جدد  ،في الشركة المصرية الجديدة -أو حملة األسهم -هم أصحاب  اعتبارية)

 في أو ،في الشركة التي أنشئت بالفعل أجانب عند تعيين مدراء أو أعضاء مجلس إدارةو (ج)  ،شركة قائمةفي 
 عملية التأسيس.بغي أن تؤخر الموافقات األمنية مع ذلك  كقاعدة عامة ال ينشركة في مرحلة التأسيس. و

ال  ن الرفضالمناطق الحرة فإاالستثماروووفقا لهيئة  ،يبدو أن الرفض األمني نادر للغايةمن الناحية العملية 
جراء الخاص بالموافقة األمنية للتأكد من أنه ال نه يوصى بتوضيح اإلإوعلى كل حال فمنع تأسيس الشركات، ي

جراءات اإلأن تكون المعايير والبد وعملية التأسيس بالنسبة للشركات المملوكة لألجانب،  -مبرربدون  -يعوق 
 ،واضحة للتفتيش األمني للمشروعات االستثمارية إرشادات للمستثمرين تتاح أن ، كما يجبمتاحةشفافة و

الموافقات  إصدار يجب أن يتم تدريب القائمين علىكون التصريح األمني محدد بوقت، ون يأأيًضا البد و
أسباب  ذكر معمني قبل تأسيس أي شركة إخطار المستثمرين بنتيجة الفحص األ، وكفاءتهملتحسين مستوى 

 القرار.

  تأسيس الشركات

المستثمرين المحليين واألجانب، بين  في ذلك رقراءات تأسيس الشركات، ليس هناك ففيما يتعلق بإج
إلى أن مصر حققت  2013عامممارسة أنشطة األعمال تيسيرعن مؤشر ) 2013( يشير تقرير البنك الدوليو

وعدد األيام إلى سبعة، ومع  ،المشروعات إلى ستة إجراءاتض عدد اإلجراءات المطلوبة لبدء يخفتا في تقدمً 
 18مقابل  2013) في عام 185(من مجموع  26المرتبة  بدء المشروعات إلىبالنسبة لترتيبها  تراجعذلك فقد 

 .2012في عام  21و  2011 عام في

(مجمع خدمات "ام الشباك الواحدنظفي وضع "  )6( 2002شرعت الهيئة العامة لالستثمار في عام 
، 2013ا من شهر نوفمبر عام نه اعتبارً بموجب ذلك فإلتبسيط وتسهيل عملية الموافقة والتأسيس. و االستثمار)

ريح اتصب الخاصة موافقاتالله صالحية التعامل مع و ،وزارة 21 مثليا مكتبً  44مجمع خدمات االستثماريضم 
تحاول الهيئة العامة مات ما بعد التأسيس. ومن خد العمل، وتسجيل الشركات، والضرائب، والجمارك، وغيرها

 وال عنؤتعيين موظف ليكون مستقوم بو ،ساعة 72في غضون اإلجراءات المطلوبة كافة اتخاذ لالستثمار 
وغيرها من  سيق بين الهيئة العامة لالستثمارفإن عدم وجود تن -في الممارسة العملية - مع ذلكو ،)7(المستثمر

ستمرة للهيئة العامة من الجهود المويمكن  لعملية التأسيس أن تستفيد  .يمثل شاغالً هاًما زالالوزارات ما 
 في تفعيل نظام الشباك الواحد  بتشجيع المزيد من الوزارات والهيئات للمشاركة في هذه الجهود.لالستثمار 

هذا هو الحال بشكل ملحوظ عند تسجيل فرع ألجانب يواجهون إجراءات مكلفة، ومازال المستثمرون ا 
 نإحيث  معين عادة بأداء عقد مضيعة للوقت إذ أنه يرتبطيخضع إلجراءات معقدة والذي  في مصر لهم 

   ______________________________ 

 2002ة نلس 636 قرار رئيس الوزراء رقمو ،2002لسنة  79قرار الجمهوري رقم ) ال6( 

OECD (2007), Investment Policy Review- Egypt, Paris   (7 
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المستندات العامة  ضرورة اعتماد ضيفتغير مسموح به، ومعين المستقل عن تنفيذ مشروع والتواجد الدائم 
أحكام من السجل التجاري و رسمية األجنبية التي قد تطلبها السلطات المصرية (على سبيل المثال مستخرجات

إجراءات جديدة بدأ  هناك تشير الهيئة العامة لالستثمار إلى أنمن التعقيد والتأخير، ولمزيد المحاكم إلخ...) ا
ساعة  24 لتصبح فترة تسجيل مكتب التمثيل اختصار تشملو ،هذا الشأنفي  2011ا من سبتمبر تنفيذها اعتبارً 

الخاصة بتأسيس فرع جراءات اإل اختصار الفترة التي تستغرقهاو ،ايومً  60 إلى 40من  ستغرقت تبعد أن كان
 من أربعة أشهر. بدالً  م خمسة أياإلى الشركة األجنبية 

 ا أمامتعليمات من البنك المركزي المصري لتضيف عائقً  امؤخرً  تأسيس الشركات صدرتسياق في و
 التعليماتهذه المجموعة الجديدة من ووفقًا لعليها الهيئة العامة لالستثمار،  تسهيل متطلبات التأسيس التي تنص

أو شركة توصية باألسهم تحت  ،أو شركة مساهمة ،ولية محدودةؤفتح حساب لشركة ذات مسيلكي فإنه 
قد حدد البنك يثبت هيكل األسهم التي يحملها، وا يكون على كل مساهم أن يقدم مستندً  (انظر الملحق هـ)التأسيس

تحديد و ،في كل شركة قد تستثمر في مصر المركزي المصري هذه التعليمات حتي يقتفي أثر هيكل المساهمين
ن يقوم البنك المركزي المصري في أبيوصى  لذلكالشركة، وفي  السيطرة في النهايةتكون لهم  األفراد الذي

من الناحية حساب للشركات الجاري تأسيسها، و ا عند فتحالوقت المناسب بالنظر في تطبيق إجراءات أقل تعقيدً 
أسهل طريق للمستثمر األجنبي لتأسيس مستشار قانوني و/أو مالي محلي  يكون أسرع ون ة يبدو أن تعييالعملي

 شركة في مصر.

المرحلة األولى للتسجيل  نطلقتقد ا، واإلكترونيً ا بتطوير نظام جديد لتسجيل الشركات تقوم مصر حاليً 
على الرغم من أن  . و)8(تتبع وضعهم للمستثمرين تقديم طلباتهم و هذا النظام يتيح، و 2010لكتروني عام اإل

لكتروني هذا قد يسهم في تيسير اإلجراءات الرسمية إال أنه حتى اآلن مازال هناك نظام نظام التسجيل اإل
 الورقية. النظم اإللكتروني و بين النظام مزدوج يجمع بين

المستندات اعتماد طلب تلغي التي  1961التصديق على اتفاقية الهاي لعام  ن تنظر في أمرعلى مصر أ
)، وهذا سيسمح للمستثمرين بأن يستفيدوا من تبسيط وتيسير  the Apostille Convention( العامة األجنبية

 مصر. في  المستخدمة لمستنداتا

 1-1و للمزيد من التحليل لهذا المؤشر انظر الملحق (ج) 

 األجنبي المباشر الستثمار دعًما لقبول العاملين األجانب بالمشروعات  1-2

 عدم تشجيع االستثمارإلى  األجنبيةالشركات المواطنين األجانب في إدارة أو العمل في فروع حقوق وضع القيود على قد يؤدي 
توظيف و ،االستثمار من خالل مجلس اإلدارة أو كبار المديرين علىالمستثمرسيطرة ذلك له أهميته من جانبين: و، المحتمل

من يقوض  ينضاء مجلس اإلدارة من المواطنين أو المقيمأعأن يكون غالبية تقضي باألحكام التي ، والشركة فيالعاملين األجانب 
إذا كانت اللوائح تقيد توظيف المواطنين  وبالمثل في االستثمار.ترددا  أكثريجعله و  ،سيطرة المالك األجنبي على ممتلكاته

وعلى أي حال قد تكون للدولة رغبة مشروعة  .من الخبرات الضرورية االستفادةالمستثمرون أنهم ال يستطيعون ألجانب قد يرى ا
 في تشجيع توظيف قوة العمل الوطنية ونقل المعرفة الفنية.

   ______________________________ 

 ) سداد الرسوم إلكترونيًاي (جمتابعتها (ب) التوقيع اإللكتروني ثالث مراحل (أ) تلقي الطلبات وضمن نظام التسجيل االلكترون) يت8( 
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أن  للعاملين األجانب يجوزمجالس إدارتها. وأعضاء باختيار  األجنبيةالشركات قيام باللوائح المصرية  تسمحو
 للقيام بمهام متخصصة في معظم المجاالت. ،على أساس مؤقت، وإن كان طوال الوقت يعملوا

 

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

ولية ؤفي حالة الشركات ذات المسإال ال توجد في القانون قيود على جنسية أعضاء مجلس اإلدارة     
 يجب أال تزيد نسبةمع ذلك واحد على األقل مصري الجنسية، و المحدودة حيث أنه البد أن يكون هناك عضو

ن هناك أطاع الخاص الذين ينتمون للق المبحوثينو قد ذكر معظم  %.10العاملين األجانب في الشركة عن 
العمالة ب غير مسموح ه في الواقعأنو ،ذوي الخبرات المتخصصةاألجانب من  إضافية للعاملين احصصً 

 هناك في الواقع  حصصوإذا كان إذا كانت خارج المناطق الحرة،  األجنبية في بعض القطاعات مثل النسيج
 أو أن تقنن.تلغى يوصي إما أن  فإنه في بعض المناطقفي بعض القطاعات و

تراخيص توثيق يث تسهيل جيد لقضايا المستثمرين من ح لديها تفهمالهجرة ويبدو أن وزارة القوى العاملة و    
أهمية تدريب المصريين (أثناء   على بعض جمعيات األعمال أكدت دقالعمل وتجديدها للعاملين األجانب، و

 األجانب.على أيدي العمل) 

 التحليل

تصريح أن يتقدم بطلب للحصول على  عليه في مصردائم العمل على أساس  في كل من يرغب من األجانب   
ا إال شهرً  12يصدر كالهما عادة لمدة ، و هذا التصريح  لحصول علىا يمنح بالتالي ترخيص إقامة عندوعمل، 

لمدة لعمل واإلقامة ا تصريح ن أعضاء مجالس اإلدارة في الشركات الخاضعة لقانون االستثمار يمنحون عادة إ
 خمس سنوات.

الجنسية حاملي % من العاملين في الشركة مقدمة الطلب 90العمل يجب أن يكون  تصريح للحصول علىو    
من وعلى سبيل المثال بأن تكون مطلوبة لمؤهالت معينة،  ،العمالة األجنبيةالمصرية، والبد من تبرير استخدام 

ا على يد الموظف يتلقى تدريبً  ويجب أن ،ا على األقلا مصريا واحدً حيث المبدأ على الشركة أن تعين مساعدً 
بة على سبيل المثال بالنسف ،مع ذلك هناك استثناءات لهذه القاعدةيحل محله في مرحلة الحقة، وو ،األجنبي

ولية ؤالمديرين العموميين للشركات ذات المسو ،مديري مكاتب الفروعو ،مكاتب تمثيل الشركاتلموظفي 
تصريح ال يكون الحصول على أول الواقع  من حيثفي السجل التجاري للشركة، وهم ؤاسما المقيدةالمحدودة و

التمويل الدولية فإن  لمؤسسة افقً وك قد يكون التجديد أكثر صعوبة، ومع ذل، وافي مصر صعبً  لألجانب عمل
من أقل  وقت وهو ،عمل مؤقت في مصر يستغرق في المتوسط ستة أسابيعتصريح عملية الحصول على 

 .)9() اأسبوعً  11شمال أفريقيا (الشرق األوسط وفي   المتوسط ومن ،أسابيع) 8( يعالمال  المتوسط

   ______________________________ 

(9) IFC ( 2013),  Employing skilled expatriates. Benchmarking skilled immigration  regimes across 
economies,

 
Washington. 
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ويجوز تخطي هذا  العاملين،% من مجموع 25في المناطق الحرة يمكن أن تصل نسبة العاملين األجانب إلى 
 الحكومة. تمنحه صريحالحد األقصى بموجب إعفاء 

تنص عادة و ،بشأن العاملين الرئيسيينأحكاًما الثنائية التي وقعتها مصر  االستثمار وتتضمن بعض اتفاقيات    
 ا لقوانينها و لوائحها.الفنيين وفقً اإلقامة للعاملين من المديرين و منحى أن يقوم الطرفان بتسهيل دخول وعل

 .2-1و لمزيد من التحليل لهذا المؤشر برجاء النظر في الملحق (ج)     

 باالستثمار األجنبي المباشرالمتعلق تحويل رأس المال  1-3 

ورأس  ،األرباحتحويل بما في ذلك  -بال قيود باالستثماراتالمتعلق  رأس المالتحويل تعتبر إمكانية     
ظ احتفباالأو  ،بالتشغيل باالستثمار،أو يقومسإذا كان  نشاط أعمال بالنسبة أليمهمة  -المال السائل

   )10(بلد آخر.باستثمارات في 

يل المثال االلتزامات الدولية (على سبمدى تنفيذ القوانين واللوائح و ييمالمؤشر لتقهذا  تم تصميم وقد     
منظمة ل د التحريراكوأ ،في الحاالت ذات الصلةو ،صندوق النقد الدولياتفاقية  موادالمادة الثامنة من 

 التحويل الحر لكل من:ذلك للتأكد من ) واالقتصاديةالتعاون والتنمية 

 ،(أرباح األسهم) ، واألرباح الموزعةباالستثمار األجنبي المباشر مثل األرباح المتعلقةاألموال  •
 األجنبي.المبالغ األخرى الناجمة عن االستثمار و ،الفوائدو

 حصيلة بيع أحد االستثمارات. •
 المدفوعات الناجمة عن نزع الملكية •
 التحكيم الدولي.المدفوعات المترتبة على  •

لقيود منصوص عليها إذا ما كانت هذه او ،هذا المؤشر في ظل أي ظروف يجوز تقييد التحويالتيبحث و    
 متاحة الطالع الجميع.و ،اللوائحفي القوانين و

وإعادة رأس ، التي تتحقق في مصرالدخول  تحويل الحق في 2003لسنة  88يضمن قانون البنوك رقم و     
على أنه يجوز للعاملين األجانب المعينين في إطار  االستثمارباإلضافة لذلك ينص قانون موطنه، والمال إلى 

بالمعامالت فيما يتعلق  صندوق النقد الدولي يةاتفاقبمواد مصر التزمت قد ، ودخولهمهذا القانون تحويل 
البنك المركزي المصري بعض القيود  وضع2013 عام فيو 2012ومع ذلك في أواخر عام  ،المتعلقة بالعملة

 األجنبي.على تحويل النقد 

 

 

   ______________________________ 

(10) OECD, User's Toolkit, Investment Policy, Section on Non- Discriminatory Treatment for National and 
Foreign Investors  
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 النتائج و التوصيات الرئيسية

 2013و  2012 يعام في خذتألتدابير التي ا نك المركزي المصري بتوضيح نطاقبأن يقوم البيوصى   
 اتصالنقطة هذه القيود الجديدة قد ترغب السلطات المصرية في إنشاء سريان  أثناء فترةو، لها المدى الزمنيو
إلى ذلك  يجب النظر في  باإلضافةو تحويل رؤوس األموال،بالطلبات المتعلقة  لتلقي االستفسارات و خصصت

منتظم  مسح إجراء   من خاللمثال ،التحويالتو للرقابة على رؤوس األموال مةالمنتظ المتابعةممارسات 
المستندات الحالية جراءات وبالمزيد من الشفافية وتسهيل اإل للمستثمرين األجانب والبنوك المحلية، ويوصى

 واإلفالس.بصفة خاصة فيما يتعلق بإجراءات التصفية و

تحويل األموال في حاالت على حرية  المفروضة بوضوح عن االستثناءات والقيود اإلعالنويتعين     
 مواد مثلمع اإلشارة إلى الشروط واإلجراءات المحددة بشأنها في المواثيق الدولية  ،االستثنائيةالظروف 

) 11(حركة رؤوس األموال تحرير بشأنمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية كود و ،صندوق النقد الدولي اتفاقية

 دولة طرف في هذا األخير. على الرغم من أن مصر ليست

 التحليل

تسمح التعليمات ا على تحويل األموال، والبنك المركزي المصري قيودً وضع  هوما بعد  2012في ديسمبر      
 شروطبذلك فقط ا ودوالر أمريكي سنويً  ألف100للخارج ما ال يزيد عن أن ترسل بالجديدة للشركات األجنبية 

 ،للنشاطلألغراض المشروعة  يسمح بها فقط  ا الحدفإن التحويالت التي تزيد عن هذإلى ذلك  فباإلضافة معينة،
دوالر  ألف 30تحويل بذلك يسمح للشركات  عالوة علىموافقة البنك المركزي المصري، وأيًضا  تستلزمو

غ التي مطالبة المسافرين باإلعالن عن المبالأخرى مثل  ضوابط وقد وضعت، كحد أقصى أمريكي في اليوم
 دوالر أمريكي. آالف10ذا كانت تزيد عن إيحملونها معهم عند دخول ومغادرة البلد 

 

 

 

 

 

  _____________________________ 

  في اتفاقية صندوق النقد الدولي تنص على أنه "يجوز لألعضاء وضع مثل هذه الضوابط) المادة السادسة من "ضوابط تحويل األموال" 11(
سداد  عملية يقة تقيدهذه الضوابط بطريطبق لكن ال يجوز ألي من األعضاء أن الحركة الدولية لرؤوس األموال، وكلما لزم األمر لتنظيم 

(ب) وفي 3قسم  -ةالسابعالمادة تثناء ما هو منصوص عليه فيالتزامات باس أو تؤخر بدون مبرر تحويل األموال لسداد، المعامالت الجارية
، 2014مارس  18 للموقع في دخول m#a6s3 pubs/ft/aa/index.ht.imf.org/external/www"،2قسم  -رالمادة الرابعة عش

 8ي للموقع ف خولد ، policy/codes.-.org/daf/inv/investmentwww.oecd،تحرير حركة رؤوس األموال كود من  والجزءاألول
 2014مارس 
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لكي تتم مراقبة هروب رؤوس  2012وقد تم تطبيق التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري في ديسمبر 
 خروجوحيازة ا للحد من قد اتخذت هذه التدابير أيضً نشطة المالية العاملة في مصر، واألكذلك مراقبة و األموال

تبحث بصفة مستمرة الشركات أن بوردت تقارير وتبًعا لذلك العملة األجنبية وبصفة خاصة الدوالر األمريكي، 
 كانت هناك صعوبة في الحصول عليها، كما كانت تواجه مشاكل في تدبيرها من حيث  جنبيةعن العملة األ

من المطلوب أيضا من البنوك االستفسار عن كان ، ووشركات الصرافة المرخصةخالل البنوك المعتمدة 
الجنيه المصري فقد  2013فبراير و 2012ما بين ديسمبر حويالت للنقد األجنبي أو سحبه، وت يةآمبررات 

في نشرته الدورية و، 2011% منذ 14عاني من انخفاض في قيمته بنسبة و ،% من قيمته مقابل الدوالر8
 للخارج الحرالتحويل لية الحالية بشأن المركزي المصري اآلشدد البنك  2013مارس  13الصادرة في 

لبيانات البنك المركزي  وفقاتثمر في بورصة األوراق المالية وأذون الخزانة، ولرأس المال المس الميسرو
حل المشكالت المالية المتأزمة حتى يتم وضع مؤقت  المصرية فإن الوضع الحالي هو السلطاتالمصري و

منع و ،أثر العجز في ميزان المدفوعات لمصرتخفيف هو  ذلك الهدف منالنقد األجنبي، و اتاحتياطيتقرار واس
 يبقى االنتظار لمعرفة إلى متى ستظل هذه التدابير مطبقة.و، الكسب غير المشروع 

أية صعوبات في  إلى 2012 األعمال أثناء المقابالت التي تمت قبل ديسمبر قطاع ممثليأي من يشر لم     
أي نوع من و ،لفوائداواألرباح الموزعة، في ذلك تحويل األموال المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر بما 

في عمليات تحويل  أكثر صعوباتو اتأخيرً  أنهم واجهوامع ذلك فقد ذكروا األموال من وإلى مصر، و التتحوي
 .2012تنفيذها بعد ديسمبر  مشروعة تم 

قية مماثلة اتفا 100الثنائية بعد ان وقعت على أكثر من  االستثمار اتيتفاقمصر شبكة واسعة من الدى و     
رباح ألتحويل رؤوس األموال بما في ذلك ابحرية  –بين أمور أخرى  –معظمها يسمح (انظر الملحق "و")، و

حصيلة و ،ت التعاقديةوالمدفوعا ،في حالة نزع الملكية اتوالتعويض ،االمتيازإتاوات حقوق والموزعة، 
المتعلقة  ألموالل بدون تأخير الحر ات االستثمار الثنائية التحويلييضمن النموذج المصري التفاقالمبيعات، و
في أن تتخذ التدابير الكفيلة  المضيفة بالعمالت الحرة القابلة للتحويل مع االعتراف بحق الدولةباالستثمار 

صعوبات في السياسة النقدية،  أو ،قصيرة األجل في ميزان مدفوعاتهاجسيمة لمعالجة أي صعوبات بحمايتها 
 ،أضرارتفادى أي تو ،ةمؤقتو ،وأن تكون متناسبة بالتمييز، أن تتخذ بشكل ال يتسمالحمائية يجب هذه التدابير و
 صندوق النقد الدولي. اتفاقيةمع  ةمتوافقو

 .3-1نظر الملحق (ج) أ المؤشرللمزيد من التحليل لهذا      

 حوافز االستثمار األجنبي المباشر 1-4  

 ف القائمة المرجعيةتعرّ و  ،المرتقبين فز لجذب المستثمرين متنوعة من الحواأشكاًال  الدول ما تقدم كثيرا     
على أنها "تدابير  هذه الحوافز االقتصاديةالتنمية و نوحوافز االستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعا اتلسياس
بالتأثير على   وذلك االستثمار األجنبي المباشرخاص ب لمشروع  أو صناعة ،و موقعأ ،التأثير على حجمهدفها 

 المحليين المماثلين." للمستثمرينالمخاطر المصاحبة له من خالل حوافز غير متاحة بتغييرأو  ،تكلفته النسبية 

الضريبية (تخفيض الضريبة المباشرة على قد تتخذ حوافز االستثمار األجنبي المباشر شكل الحوافز و   
التخفيف من االلتزام أو حوافز تنظيمية ( ،للتدريب)أو الحوافز المالية (دعم للبنية التحتية و ،الشركات)
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ا للتأثير السلبي الذي يمكن أن نظرً بحذر يجب ان تستخدم الحوافز العمالية). والبيئية واالجتماعية والمعايير ب
 بانتظام. تقييمها تمتتسبب فيه إن لم ي

 التالية: للمؤشرات  وفقًا و يتم تقييم مؤشر حوافز االستثمار األجنبي المباشر     

 ،لحصول على الحوافزل المطبقة  جراءاتاإلمعايير والتقنين واإلفصاح عن توفرالمدى   •
 ،والمنفعةلتكلفة لتحليل يدعمها إذا كانت الحوافز ما  •
(انتهاء منح الحوافز بعد انقضاء مدة  بمبدأ األفولبنود خاصة  ومدى توفر ،الحوافز بمدة إمكانية التنبؤ •

    grandfather clauseات سابقةيالمزايا الممنوحة من قبل بموجب اتفاقاستمراربو )sunsetمعينة 

التنفيذية على حوافز ضريبية للمستثمرين، فقد منحت الشركات  ئحتهالار المصري ولقد نص قانون االستثم     
لتي حصلت الصناعية للشركات ااألنشطة التجارية و لىعن ضريبة الدخل ممحددة و عامة إعفاءات ضريبية

استكملت إجراءات اإلشهار من خالل الهيئة العامة و ،واستوفت متطلبات التأسيس ،على التراخيص الالزمة
توضيح وتبسيط بهدف  2005عفاءات عام إلامن هذه الكثير قد تم إلغاء والمناطق الحرة، وستثمار لال

تستمر الشركات القائمة والمستفيدة من سو ،اا مكتسبً ذلك فإن الحوافز الضريبية أصبحت حقً  مععفاءات، وإلا
 عفاءات ضريبية إهناك ، وسيسهامن االستفادة منها إلى نهاية المدة المنصوص عليها عند تأعفاءات إلهذه ا

 بصفة خاصة في المناطق الحرة.وسارية ما تزال معينة 

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

تروني للهيئة العامة بالفعل على الموقع اإللك متاحةنجليزية وإلباللغة امعايير استحقاقها أنواع الحوافز ويتم نشر
متاح الدخول في المناطق المختلفة و  .)12(للمستثمرين،في نشرات معينة موجهة و ،المناطق الحرةلالستثمار و

 .بال تمييز و تقدم الحوافز المرتبطة بها ،األجنبيةللمشروعات المحلية و

 

 

 

 

 
_______________________________      

 ):2014مارس  18في متاح على الروابط التالية (تمت الدخول إليها الستثمار والمناطق الحرة والعامة ل لهيئة لا ) وفقً 12(
www.egypt.gov.eg 

gov.eg-www.investment 
www.ad.gov.eg 
www.gafinet.org/en 
www.alexcham.org 
www.customs.gov.eg  

http://www.egypt.gov.eg/
http://www.egypt.gov.eg/
http://www.oecd.org/mena/investment/36086747.pdf
http://www.oecd.org/mena/investment/36086747.pdf
http://www.goeic.gov.eg/en/index_r.asp
http://www.goeic.gov.eg/en/index_r.asp
http://oecdsharetmp.oecd.org/daf/PSD/Shared%20Documents/BCDR%20Egypt%202012-13/Documents/Drafts%20BCR%202013-2014/BCR%20Egypt_%20ARABIC/www.oecd.org/investment/pfitoolkit
http://oecdsharetmp.oecd.org/daf/PSD/Shared%20Documents/BCDR%20Egypt%202012-13/Documents/Drafts%20BCR%202013-2014/BCR%20Egypt_%20ARABIC/www.oecd.org/investment/pfitoolkit
http://www.alexcham.org/
http://www.alexcham.org/
http://www.customs.gov.eg/
http://www.customs.gov.eg/
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على الرغم من الجهود التي تبذل لتبسيط وتيسير الحوافز فإنه ليس من الواضح عما إذا كان يتم إجراء 
يجب على مصر أن تجري تقييمات  ،تحليل للتكلفة والمنفعة. ولهذا، وحتى ال تهدر الموارد العامة النادرة

لتكاليف ومنافع كافة أنواع الحوافز الممنوحة لالستثمارات األجنبية المباشرة. كما يجب تقييم أداء منتظمة 
الممنوحة في المناطق الحرة مقارنة بأداء المشروعات المقامة في خارج  الشركات المستفيدة من الحوافز

االستثمارات األجنبية المباشرة, هذه المناطق. ويتعين على الحكومة أيًضا مراجعة النطاق الزمني لحوافز 
 حيث إنها غير مقيدة  ببنود تحدد المدة الزمنية النتهائها

 

 التحليل

ن حوافز االستثمار األجنبي المباشر تمنح أعلى هذا التقييم بصدد تم مقابلتهم  ممثلو القطاع الخاص الذيناتفق 
  ا لقانون االستثمار،ا وفقً الحوافز متاحة علنً اإلجراءات الخاصة بالحصول على أن المعايير وو ،تمييز بدون

 ية،دارة الضرائباإل عدم كفاءة عامة وهي عن مشكلة -نياألجانب أو المحليسواء  -مع ذلك كشف المستثمرونو
خاصة باإلضافة إلى  ضريبية لتقديم حوافز ، كما ذكروا أن هناك حاجةالضريبيالتعقيد في تطبيق النظام و

وأن  ،ألقوا الضوء على أن نظام المناطق معقد للغايةل على األراضي من أجل التنمية، ولحصوتحسين إمكانية ا
 أكثر شفافية.وضح والشركات في المناطق الحرة يتعين أن تكون أرشادات والمعايير الخاصة بتأسيس  إلا

بالنسبة  2013األعمال لعام ممارسة نشاط تقرير مع ما جاء في  جهات نظر مجتمع األعمالووتتفق       
إلى  2011 عام في 139 المركز مرتبة مصر منتراجعت سهولة دفع الضرائب الذي بموجبه لمؤشر
 .دولة185من بين  2013 عام في 145المركز

متعددة الشركات الستثمار الدولي وعن امنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلعالن مصر بانضمامو     
في ظل الوثيقة الخاصة بحوافز  بالتزاماتهاقادرة على الوفاء أنها مستعدة وأعلنت  2007ام الجنسيات في ع

العوامل كذلك نضمة على التأكد من أن الحوافز والمالحكومات تشجع هذه الوثيقة مثبطات االستثمار الدولي، وو
 هدفها بسهولة.ويمكن تحديد نطاقها بالشفافية بقدر اإلمكان حتى تتسم  التي التشجع االستثمار

   4-1نظر الملحق (ج) أللمزيد من التحليل لهذا المؤشر و     

 

 

 

     _______________________________ 

www.tashreaat.com 
www.sfdegypt.org 

esources/dbe/www.amchamegypt.com/resources_publications/trade_r 
www.gaginet.org/LawsLibrary/Forms/En_AllItems.aspx?lawtype=Business%20Laws#first 
www.oecd.org/mena/investment/36086747.pdf 
www.goeic.gov.eg/en/index_r.asp  

  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/investmeny/psd/southeasteuropeinvestmentreformindex.htm
http://www.oecd.org/investmeny/psd/southeasteuropeinvestmentreformindex.htm
http://www.oecd.org/industry/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument.htm
http://www.oecd.org/industry/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument.htm
http://www.gaginet.org/LawsLibrary/Forms/En_AllItems.aspx?lawtype=Business%20Laws#first
http://www.gaginet.org/LawsLibrary/Forms/En_AllItems.aspx?lawtype=Business%20Laws#first
http://oecdsharetmp.oecd.org/daf/PSD/Shared%20Documents/BCDR%20Egypt%202012-13/Documents/Drafts%20BCR%202013-2014/BCR%20Egypt_%20ARABIC/www.oecd.org/investment/psd/south-easteuropeinvestmentreformindex.htm
http://oecdsharetmp.oecd.org/daf/PSD/Shared%20Documents/BCDR%20Egypt%202012-13/Documents/Drafts%20BCR%202013-2014/BCR%20Egypt_%20ARABIC/www.oecd.org/investment/psd/south-easteuropeinvestmentreformindex.htm
http://www.amchamegypt.com/resources_publications/trade_resources/dbe/
http://www.amchamegypt.com/resources_publications/trade_resources/dbe/
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 سند الملكية والسجل العينيواألراضي تملك  5- 1

االحتفاظ لقيام باستثمارات جديدة وا على فزحاالالمستثمر  تعطي بوضوح إن حقوق الملكية المحددة     
منع المستثمر تظروف قد تنشأ التراخيص، ووللحصول على التمويل  مطلوب الملكيةوسند باستثماراته القائمة، 

البد وأن  مع ذلك فإن مثل هذه القيود على حقوق الملكيةوتالك بعض األنواع من األراضي، األجنبي من ام
منظمة التعاون والتنمية  دول ما تزال بعض القيود قائمة فيوأن ينص عليها في القانون، و ،تحدد بوضوح

 االقتصادية.

إذا ما و ،كانت حقوق ملكية األراضي محددة بوضوح في القانون إذا ما بتقييم مؤشر ملكية األرضويعني      
 :جانب. و تشمل المعايير الرئيسيةالمستثمرين األبين المستثمرين المحليين وتمييزكان هناك 

 زراعية، وأراض ،عقارات سكنيةو ،كان المستثمرون األجانب يمكنهم تملك عقارات صناعية ما إذا •
 ،المدة الزمنية المطلوبة لتسجيل األرضو ،جراءاتإلمدى تعقد ا •
 .في هذه اإلجراءات للمواطنين تفضيلية معاملة وجدتي مدى أإلى  •

سماء اإن سند ملكية األرض يحتوي على معلومات قانونية هامة عن قطعة األرض مثل اسم أو      
يقترن  فًعال وجود نظام حيازة أراضيو .ورقم التسجيل ،تفاصيل الحيازة السابقةو ،المسجل /المالكالمالك

ليست محل نزاع  هالمشترامن أن األرض  األمانالمزيد من مستثمر يوفر للنظام معلومات موثق من شأنه أن ب
نها في سبيلها لتيسير اإلجراءات المطلوبة أ إلى المناطق الحرةالهيئة العامة لالستثمار وتشيرطلب استرداد، وأو

 بيانات.للتضم قاعدة  التي  معلومات األراضيوحدة من خالل تفعيل 

، الحيازةو ،الملكية :يشتمل عادة على تفاصيلسجل شامل للعقارات في أي بلد، و هوالعيني  إن السجل   
مؤشر ملكية األرض وسند الملكية مدى وجود م ، ويقيّ يضااألركل من قطع  قيمةو ،بعاداألو بالتحديد،الموقع و

إذا كانت  ماو ،م ما إذا كانت عمليات االسترداد مستكملةعيني، كما يقيّ وسجل  ،ألراضيا يسجل ملكية نظام
 المعلومات عن حق االسترداد متوفرة بالفعل.

يعتبر النظام ، واكترونيً الللسجل العيني لتسجيل العقارات قومية  تطبيق خطة في بدأت السلطات المصرية   
يهدف و ،شمال أفريقيافي منطقة الشرق األوسط و اا من أكثر مشروعات السجل العيني طموحً الجديد واحدً 

 لملكيات في الريف الخاصة بتسجيل ا سجل آليا مختلف اإلجراءاتليبكة الدولية على الش يستند لبناء نظام وطني
  ، كما أنمع ذلك فإنها لم تستكمل بعد، ومعها المستخدميسهل تعامل  الحضر من خالل صفحات بسيطةو

العملية رغم أن التفاصيل الخاصة بتنفيذها ليست واضحة  إلى جانب أن مع النظام القديم يثير مشاكل، تواجدها
ا من المتوقع ان يستغرق تسجيل العقارات وفقً و.الحكومة تقدره في البداية استغرقت وقتا أطول بكثير مما كانت

ولون في وزارة التنمية ؤوبصفة خاصة خارج القاهرة واالسكندرية، ويقدر المس ا طويًال للنظام الجديد وقتً 
 .%50نسبة ستكمل بالمحلية ووزارة العدل أن المشروع قد ا
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، التسجيل ذاته إجراء ليس إلىواألجهزة السجل اإللكتروني و وضعب القيام أساسا إلى يرجع  نجازولكن هذا اإل 
 )13(ا للكم الكبير من العمل المطلوب.ن الخطة تتقدم بمثل هذا المعدل نظرً أيشك بعض المراقبين في و

 النتائج و التوصيات الرئيسية

 خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة حاليا.لوائح تملك األراضي وون تنظر في توضيح قواعد أعلى مصر 

 -مقابلتهم كما ينظر إليها ممثلو القطاع الخاص الذين تمت -تخصيصها و العامة قضايا إدارة األراضيما زالت 
،  ا أيضً  اتوفر األرض عائقً  ، ويحدد مدىموقعالواضح يصف عيني عدم وجود سجل  ويعد غاية في التعقيد،

 يسمح للهيئاتالذي ، 2013المشتريات الحكومية في سبتمبر قانون  التغييرات التي أدخلت على ؤديتوقد 
 أكثر. متاحة بسرعة األرضإلى جعل  ،مةعامناقصة طرح تخصيص األرض للمستثمرين بدون بالحكومية 

على كتروني الجديد، لالعيني اإل السجل نظامفي ظل  األمالكتسجيل  من وتيرة يتعين على مصر أن تسرعو.
 بإقامةاهتمامهم عن األجانب  المستثمرونأعرب  التي للمناطقالحضرية و األولوية للمناطقأن تعطى 
ركة بين اشمحدة المركزية للأعلن وزير المالية الجديد أن الو 2013مارس في شهرو عليها،مشروعات 

 )14(. هابأكملالدولة كتروني لألمالك يغطي سجل إل إلنشاءالخاص قد قررت إطالق مشروع ن العام ويْ القطاع

 التحليل

أنشطتها بغض النظر عن جنسية أو إقامة حملة يحق للشركات المصرية تملك األرض الالزمة لممارسة      
 أو النسبة المئوية لمساهمتهم فيها. ،أسهمها

مجانًا  مملوكة للدولةتراح من الوزير المختص أن يخصص أراض على اق لرئيس الوزراء بناءً  يجوزو     
العامة  الهيئةتقدم طلبات تخصيص األراضي إلى قانون االستثمار، و يغطيهالشركات تعمل في المجاالت التي 

األموال التي ستستثمر، و ،طبيعة النشاط المقترحوحجم و ،المساحة المطلوبةمبينة المناطق الحرة لالستثمار و
 )15(ن. يْ ثم  تتخذ الهيئة العامة لالستثمار قرارها خالل أسبوع

في األغلب ألسباب ذات أهمية و ،في بعض الحاالت ةكون مقيدتتملك األرض إمكانية مع ذلك فإن و     
لكن فقط جانب استخدام العقار في سيناء ويمكن لألحيث مثال في شبة جزيرة سيناء، على سبيل ال ،استراتيجية

 ، أما تملك األرض الزراعية فإنه أيضا محدود بالنسبة للمستثمرين األجانب.انتفاع كحق

 

________________  

وزارة و ،ي وزارة العدلولين فؤ) مع المسECES( االقتصادية) المقابالت التي تمت بمعرفة المركز المصري للدراسات 13(
 التنمية المحلية.وزارة و ،المالية

(14) Economic Intelligence Unit, March, 2014, Country Report, Egypt. 

 .االستثمارمن الالئحة التنفيذية لقانون  44المادة ) 15(
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 المركز تسجيل الممتلكات منبالنسبة لمرتبة مصر  تراجعت األعمال" ممارسة" البنك الدولي عن ووفقا لتقرير
لتسجيل عقار بمصر على المستثمر أن يمر بسبع و ،2013عام  في 95 المركز إلى 2009في عام  87

 هناكيبدو أن على الرغم من أنه القيمة العقار، ون %  م0 ,7 تبلغ بتكلفة ويتحمل ،ايومً  72إجراءات تستغرق 
  األجانب فإن مصر تتخلف عن المتوسطات في منطقة الشرق األوسطوالمحليين تفرقة بين المستثمرين 

وعدد األيام  ،بالنسبة لعدد اإلجراءات المطلوبةمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  دول فيشمال أفريقيا وو
 لتسجيل العقار. ةالمتوقع

 ) إجراءات تسجيل الملكية في مصر1جدول (

الشرق األوسط وشمال  مصر المؤشر
 ايأفريق

 منظمة التعاون 
 االقتصادية التنميةو

 5 8 7 اإلجراءاتد عد

 26 33 72 المدة (باأليام) 

(النسبة المئوية  التكلفة
 )رمن قيمة العقا

0,7 5,9 4.5 

 )2013تقرير ممارسة األعمال (البنك الدولي  :المصدر

 5-1نظر الملحق (ج) ألمزيد من التحليل عن هذا المؤشر ل     

 حقوق الملكية الفكرية1-6

 ،والعالمات التجارية ،تشمل براءات االختراعحقوق الملكية الفكرية، ولحماية  كثيرةهناك وثائق قانونية 
الدولية مثل منظمة التجارة العالمية المنظمات تتطلب عضوية لتصميمات الصناعية، واوالمؤلف، حقوق و
)WTOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية () وWIPO.االلتزام بمتطلبات حماية حقوق الملكية الفكرية ( 

تعطى ، والدولةداخل حماية حقوق الملكية الفكرية إطار  بتقييم مؤشر حقوق الملكية الفكرية يعنيو     
توجد تشريعات بشأن الملكية الفكرية تغطي األشكال األساسية من حقوق الملكية الفكرية عندما عالية درجة 

حقوق و ،الجغرافية البياناتو ،ةالصناعي اتالتصميمو ،التجارية اتالعالمو ،االختراع اتمثل حماية براء
تتطلبها منظمة التجارة التي تلتزم بالقواعد الدولية مثل تلك التي للدول ، وتعطى درجة متوسطة المؤلف
 التزاموالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويمكن أن تعطي درجة عالية من التقييم إذا كان هناك  ،العالمية
إنشاء مكاتب للملكية و ،معاقبة مخالفات الملكية الفكرية من خالل ذلكالقوانين واللوائح وبإنفاذ  واضح
لتوعية المعلوماتية استخدام الحمالت و ،كمحاالمأحكام تنفيذ و ،للرقابةالشطب من القوائم الدولية و ،يةالفكر

 الجمهور بحماية الملكية الفكرية.

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

قيات دولية تحمي عدة اتفا يفطرف  يهو ،قوق الملكية الفكريةتمتلك مصر اإلطار القانوني لحماية ح     
المشاركون من القطاع الخاص عن عدم رضائهم عن تنفيذ تشريعات  أعربمع ذلك  ،الملكية الفكرية
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 ئات الحكومية تتدخل في الشكاوى، حقوق الملكية الفكرية، كما ذكرت بعض جمعيات األعمال أن الهي
على أن تكون  تنفيذ حقوق الملكية الفكرية،تطبيق و عملية مصر النظر في تحسينبالتالي فإنه على و

المزيد من التفتيش الجمركي لمنع إجراء و ،قبل البت فيها طلبات براءات االختراع تراكم للحد من يةواألول
 السلع المقلدة من خالل مصر.إعادة شحن 

، فية مثل الكتبالمواد الثقا في قرصنةال السيطرة على عملياتعلى على مصر أن تركز جهودها و     
 أخرى هيئاتبين وزارة الثقافة وتحقيق تعاون أوثق من المطلوب في هذا الصدد والموسيقى واألفالم، و

ولين عن تنفيذ ؤيا المعلومات في مجال تدريب المستكنولوجمثل المركز المصري للملكية الفكرية و
التي  كذلك بالجزاءاتو ،قرصنة المواد الثقافيةل السلبية القتصاديةباألثار حمالت للتوعيةوإدارة  ،القانون

 .توقع على القراصنة

تتيح  فًعالة اتوضع آلي الملكية الفكريةتشريعات النظر فيها في يتعين من النقاط األساسية التي  يعتبرو     
 على مساعدة، أو اتخاذ  – مبدئيًامؤقتا/ -الحصولانتهاك حقوق ملكيته الفكرية الذي يدعي للطرف 
 . بل البت النهائي في القضية  ق (لتفادي وقوع المزيد من الخسائر التي يتكبدها)احترازي إجراء 

 التحليل

كما انضمت في عام  ،1975المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام  اتفاقيةمصر دولة طرف في    
بحقوق الملكية الفكرية (اتفاقية المتصلة التجارية الجوانب التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن  1995

الثنائية التي أبرمتها   االتفاقاتتحميها الفكرية تغطيها عادة وحقوق الملكية  فإن ذلك التريبس)، عالوة على
 حقوق الذي يتمتع بالحماية االستثمارفي هذه االتفاقيات يشمل تعريف ، ودولة 100مصر مع أكثر من 

 أو النماذج والتصميمات ،البديلةوالنماذج  ،االختراع اتة الصناعية مثل براءالملكيالمؤلف، وحقوق 
اسم و ،ارف التقليديةوالمع الفنية، الخبراتو ،اإلشارات للمنشأو ،ت التجارية والخدميةالعالماو ،الصناعية

 بين تنسيقلتعمل على ضمان ا ية قائمةعدة هيئات مصرتوجد  على المستوى المؤسسيوالشهرة.
 الوعي بقضايا الملكية الفكرية. تنميةو ،السياسات

فإنها  لحماية حقوق الملكية الفكرية مؤسسيو قانوني أسست إطار عمل مصر وعلى الرغم من أن     
وفقا للتقرير ، و2013للواليات المتحدة لعام  التجاريلممثل التابعة ل بةقارمعلى قائمة المازالت مدرجة 

أكبر التحديات  في مصر في الفشل في إصدار عقوبات رادعة على   تتمثل ) للممثل التجاري301الخاص (
 القانون، إنفاذ  للمسؤولين عن  أيضا الحاجة للمزيد من التدريبو ،بانتهاك حقوق الملكية الفكريةمن أدينوا 

فعالية المحاكم االقتصادية في قضايا كفاءة و مستوى فين الذي تحقق أخيًرا التحسمع ذلك يبرز التقرير 
المقلدة ومنتجي السلع  موزعيالتحقيقات مع و ،الحمالت التفتيشية زيادة وكذلك ،قوق الملكية الفكريةح
في التقرير )، وITIDAهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (من قبل وذلك  الناتجة عن القرصنةو

 في الدراسة الخاصة بالقرصنة العالمية للبرمجيات و ،)BSA( السنوي السابع التحاد منتجي البرمجيات
إلى  2005% في عام 65شركة البيانات الدولية وجد أن  مصر قد خفضت معدل القرصنة من التي أعدتها 

شمال شرق األوسط وال ةلمعدل في منطقمماثالً لمعدل القرصنة في مصر يعد و، 2009% عام 59
 االتحاد األوروبي.المعدل في أعلى من لكنه و ،أفريقيا

  6-1للمزيد من التحليل لهذا المؤشر أنظر الملحق (ج)      
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 القيود على المعاملة الوطنية 7 -1

ال تقل معاملة  األجنبي  المستثمر ةالمضيفالدولة منح تلخاصة بالمعاملة الوطنية على أن تنص االلتزامات ا      
في ظل هذا المعيار النسبي المماثلة, واألوضاع مر المحلي في المعاملة الممنوحة للمستثفي مزاياها عن 

قدر من المساواة إلى ضمان تحقيق هذا المعيار  ويسعىالمضيفة ضد المستثمر األجنبي،  للحماية ال تميز الدولة
دف ألجنبية والمحلية بهتنشيط المنافسة بين المشروعات ا وإلى ،األجانببين المستثمرين الوطنيين والتنافسية 

 )16(نشر أفضل لالبتكارات التكنولوجية.، وعملية تخصيص المواردتقديم منتجات وخدمات أفضل، وتحسين 

تتكون  متعددة الجنسيات الشركاتبشأن االستثمار الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في ظل إعالن و
 ،منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من إعالن ايشكل جزءً مبادئ و إعالن :نيْ المعاملة الوطنية من عنصر

المنضمة باإلخطار عن االستثناءات الدول يلزم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية قرار إجرائي من مجلس و
بلغ عن أي تدابير تشكل تلإلعالن أن  ةمنضم دولة لتأكيد الشفافية يكون على كلو .)17(في المعاملة الوطنية،

 )18(تحديثها بانتظام. يجريو ،تم نشر قائمة بهذه االستثناءات والتدابيرالوطنية، ويا على المعاملة قيدً 

تشغيل المستثمرين  و/أو مالحظة أن التدابير التي يتعين إدراجها في القائمة هي القيود على دخولبال جديرو     
 األجانب فقط. 

 تقييم القيود المصرية على المعاملة الوطنية هي: التي يتم على أساسها مقاييسالو

 ،الخاصالمباشر التي تحكم االستثمار األجنبي  التشريعات في مدرجةومقننة كانت القيود  ما إذا •
أو  المعاملة الوطنية المفروضة على القيودإللغاء خطوات باتخاذ  دوريةبصفة  الحكومةما قامت إذا  •

 ،هاعددتخفيض 
حول مفاوضات ثنائية أو متعددة األطراف  تم االتفاق عليها في شروطنتيجة القيود إما ما ألغيت إذا  •

 نتيجة وثائق أخري، وأ اتفاقيات معينة متصلة باالستثمار
على المعاملة تفرضها كانت الحكومة تقوم بجهود منفردة على أساس دوري لمراجعة القيود التي  ما إذا •

 الوطنية.

 

 

________________________ 

(16) OECD (2006), A Policy Framework for Investment(PFI).    

 وافق عليها و ةمنضم كل دولةا لما أبلغت به الوطنية وفقً لمعاملة ا من  ) يشتمل القرار على ملحق يضم قائمة االستثناءات17(
 لجنة االستثمار.  من قبل ااالستثناءات دوريً يتم فحص ، واالقتصادية التنميةمجلس منظمة التعاون و

 المنضمة في  الدولبلغ بغرض الشفافية من جانب كافة قائمة التدابير التي تولمعاملة الوطنية من ا ) تتوفر قائمة االستثناءات18(

policy/nationaltreatmentinstrument.htm-www.oecd.org/industry/inv/investment       

 )2014مارس  19(تم الدخول للموقع يوم  

http://www.oecd.org/industry/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument.htm
http://www.oecd.org/industry/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument.htm
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ترتيبات ال بشأنالتفاوض و ،األطراف مثل منظمة التجارة العالميةبدخول مصر في المنظمات متعددة و     
) AGADIRدير (ِ ااتفاقية أغو ،)COMESAجنوب أفريقيا (التجارية اإلقليمية مثل السوق المشتركة لشرق و

 كذلك االنضمام إلعالن منظمة التعاون والتنميةو ،)GAFTA( الكبرى منطقة التجارة الحرة العربيةو
باحترام  اعلى عاتقها التزامً  مصر أخذت ) 19(متعددة الجنسيات  الشركاتبشأن االستثمار الدولي و االقتصادية

 اإلعالن عن أية قيود على المعاملة الوطنية.التحديد الواضح وبالمعاملة الوطنية وأحكام 

، )20(قدمت مصر قائمة بالقيود على المعاملة الوطنية  2007اإلعالن في عام هذا إلى انضمامهاو في إطار      
من استثناءات جديدة  تقديم السلطات المصرية عنأحجمت المناطق الحرة ستثمار ولال العامة لهيئةلووفقا 

، و تبذل 2010مناخ االستثمار في عام تطويرأية استثناءات جديدة منذ استراتيجية تقدم ولم  ،المعاملة الوطنية
متعددة واإلقليمية االتفاقيات الثنائية وبادلة في القيود من جانبها لاللتزام بالتعهدات المت إلغاء الجهود من أجل

 األطراف .

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

يزال إنه ما  إال في المنطقة اانفتاحً واحدة من أكثر االقتصادات  تعد على الرغم من أن مصر بحكم القوانين     
تماثل تلك  والتي قطاع النقلفي القطاع الزراعي و القيود الموجودة  منها على سبيل المثالعض القيود، وهناك ب

صة  تضر الخدمات المتخصفي مجال البناء و المفروضة القيودمع ذلك فإن ، والكثير من الدولالموجودة في 
لقوانين ا حيث إن مشكلة تظل تشكلالشفافية تبين المشاورات أن و البد من معالجتها،باالستثمارات األجنبية و

 .واضحة دائماكون تال  ،تفاعلهم  معهاو ،اللوائح المختلفة التي يواجهها المستثمر األجنبيو

الشركات بشأن االستثمار الدولي ووالتنمية االقتصادية  منظمة التعاونن عالكجزء من التزامها في ظل إو    
عدتها عام التي أ بالقيود على المعاملة الوطنية الخاصة  مةقائالن تراجع أعلى مصر  ،الجنسياتمتعددة 
وأن يرسل  ،إمكانية التوقعا من شأنه أن يحسن من الشفافية وهذو حديثة،شاملة و أخرى قائمة عدوت ،2007

 طةينظرة عامة واضحة و بس قاءلإكما يتيح للمستثمرين األجانب  ،إيجابية إلى مجتمع األعمالإشارة قوية و
 ا.لقطاعات التي قد يواجهون فيها قيودً ا على

 

 

 

     __________________________ 

متعددة الجنسيات في عام  الشركاتو الدولياالستثماراالقتصادية  بشأن  التنمية و) انضمت مصر إلى إعالن منظمة التعاون 19(
السلوك وبتشجيع معايير المعاملة الوطنية مراعاة التزمت بوسياسة االستثمار بمراجعة قامت مصر   انضمامهالغرض ، و2007

 . لقطاع األعمال ولؤالمس

 نظر قائمة القيود على المعاملة الوطنية في الرابط:أ) 20(

www.oecd.org/globalrelations/psd/CEFTA%20WP2_National%20Treatment_NEW_Nov%202010.
pdf 2014مارس  19الدخول للموقع يوم  (تم(

http://www.oecd.org/globalrelations/psd/CEFTA%20WP2_National%20Treatment_NEW_Nov%202010.pdf%20(تم
http://www.oecd.org/globalrelations/psd/CEFTA%20WP2_National%20Treatment_NEW_Nov%202010.pdf%20(تم
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في  النظرفي   أيًضا قد ترغب 2007عام  التي أعدت القيود قائمة المصرية بمراجعة عندما تقوم الحكومة     
 التي تحقق  قطاعاتالفي  المفروضة بعض القيودرفع  أو ،القيود غير العادية على المعاملة الوطنيةإلغاء 
د يمكن هذا الصدفي وفرص العمل. على خلق هذه القطاعات لقدرة ا التي تريد أن تنميها نظرً و ،مضافةقيمة 

تعتبر  إن مصر .يادة األنشطة التجارية وتحريرهاعلى ز نشطة االستيراد للمساعدةألمصر أن تزيل القيود على 
ألنشطة االستيراد فتح الباب للمستثمرين األجانب وقد يكون و لكثير من أنشطة األعمال،ملتقى الطرق  في 
 الصناعية في مصر.التجارية و نشطةألاإنعاش التي تساعد على  العوامل دا منواحً 

  التحليل

  ،الستثمار األجنبي المباشرا التنظيمية على القيودب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخاص يبين مؤشر     
 1-2اإلطارنظرأ( ،الستثمار االجنبي المباشرافي قواعد   الدولة ضعهاتمدى القيود  التي يعني بقياس الذي و

على  وبناءً  ،2007على قائمة القيود على المعاملة الوطنية عام  ) مرتبة مصر بناءً 7-1في الملحق "ج" 
منظمة دول ) من المتوسط  بين كل من أن القيود أقل (أيأدنى مصر في مستوى  تقعمصادر أخرى أيضا، و

)، و قد 7-1في الملحق "ج"  1-2نظر الشكلأالمنظمة ( ء فيعضااألغير  الدولو االقتصادية التنميةو التعاون 
(أي  لإلعالنل أفريقيا التي انضمت اشممنطقة الشرق األوسط وبدول أفضل مرتبة بالمقارنة احتلت مصر

 األردن).تونس وو مغرب ال

أن القيود على المعاملة الوطنية  2007عام  التي أعدت  قائمة القيودلتشريعات المصرية واتحليل يبين و    
ا) على وثالثً  ،نشطة الوكالء التجاريينأا) على و ثانيً  ،الجوي)) على قطاعات النقل (البحري ووًال على: أ تتطبق

ا) بالنسبة رابعً و ،المحاسبة)المهنية (مثل الخدمات الهندسية والقانونية والمراجعة ونشطة بعض الخدمات أ
 العامة.لمناقصات ل

السلع  استيرادوعلى  ،في قطاع  اإلنشاءات بصفة خاصةقطاعات أخرى وفي  مفروضة قيودهناك و     
يام باألنشطة في هذه مع ذلك هذه القيود ال تمنع في الواقع العملي المستثمرين األجانب من القبغرض االتجار، و

 الرئيسية قطاعاتالمصر في  في األجنبي تعقيد االستثمارتكلفة وتزيد من  نها أالقطاعات، على الرغم من 
 المضافة.لقيمة ل المولدة 

 بخالفتشريعات أخرى في إطار ما تقدم من القيود المذكورة يتعين مالحظة أن بعض القيود تنص عليها و     
 ،، مما قد يؤدي إلى اللبس بالنسبة للمستثمرين األجانب2007عام التي أعدت  ذكورة في قائمة القيودمالتلك 

 -قد تطور فإن القيود على المعاملة الوطنية للدولة التنظيميلما كان اإلطار ، واالتساقيثير قضايا الشفافية وو
عكس تللمراجعة لكي  حتاجت تأصبح -بمناسبة انضمامها لإلعالن 2007ها عام عنقامت مصر باإلخطار التي 

 بالقدر الكافي درجة االنفتاح االقتصادي.

لمجتمع األعمال عن جهود مصر لجذب إشارة قوية  إعطاءو ،توفير الشفافية ضرورة باإلضافة إلىو     
تزال قائمة في ما االستثمار األجنبي فإن مراجعة القائمة قد تخفف من القلق بشأن القيود غير المألوفة التي 

مثال  ،من القطاع الخاص تهمن وجهة نظر بعض الذين تمت مقابلالتي تعتبر غير الزمة مأو ،بعض القطاعات
 التنميةساعدة منظمة التعاون ويمكن القيام بالمراجعة بمراد بغرض التجارة، واالستي خيصاربتذلك فيما يتعلق 

 باالستثمار.التي تتعلق االلتزامات الدولية و ةالوطني التشريعاتاستناًدا إلى  االقتصادية

  7-1نظر الملحق (ج) ألمزيد من التحليل عن هذا المؤشر ل     
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 ضمانات منع نزع الملكية      8 -1

   يسري أيًضا على هذاالعامة، ولألغراض الخاصة  اتملكيالبنزع  -استناًدا للقانون -تقوم الحكوماتقد      
ا في ظل المبادئ العامة للقانون الدولي قانونيً  اإلجراء مع ذلك لكي يكون هذاممتلكات المستثمرين األجانب، و

ا) ثانيً  ،المصلحة العامةمن أجل  نزع الملكية ) أن يكونالشروط اآلتية: أوًال ب الخاصة نزع الملكيةيكون البد أن 
ا) رابعً  ،في ظل اإلجراءات القانونية الواجبةيتم اتخاذه ا) أن ثالثً  ،اإلجراءيكون هناك تمييز في اتخاذ هذا  الأ

أحكام قانونية تتبنى هذه المبادئ في حالة نزع الملكية كسمة  توجد، ومناسبًاتعويًضا أن يتم تعويض المالك 
 في اتفاقيات االستثمار.و االقتصادية، التنميةو منظمة التعاونلدول عامة في التشريعات المحلية 

 إذا كانت القوانين المحلية تنص على التعويض عن نزع الملكية بحيث يكون بتقييم ما هذا المؤشر يعنيو      
 نزع الملكية مستوفاة.لقانونية إذا كانت الشروط األخرى  ماو ،فعاًال و ،امناسبً و ،اسريعً  هذا التعويض

 اموادً  2002لسنة  83ذات الطبيعة الخاصة رقم  االقتصادية قانون المناطقويشمل قانون االستثمار و     
ذلك  كونيشروط نزع الملكية حتى تنص على د ال مع ذلك فإن تلك الموانزع الملكية، و/أو التأميم وتحمي من 

إحدى  التشريعات رات فييال تغطي نزع الملكية غير المباشر (أي عندما تجبر التغيو ،اقانونيً  اإلجراء
تشتمل االتفاقيات )، وممتلكاته تركلأحد األفراد  اضطرارأو ،على اإلغالق -الواقعبحكم األمر - الشركات

 مواد عن التعويض في حالة نزع الملكية.لدولة على ا التي توقعها الكثيرة الثنائية

 

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

في الواقع هناك حاالت ولكن  لمصري الحماية من نزع الملكية، يوفر القانون ااألساس القانوني من ناحية      
التحكيم  أحكام المصريةالمحاكم فيها  تطبقال  وأ ،مكلفةطويلة وة بالتعويض جراءات المطالبإ فيها تكون

مع تزايد عدد أو في العقود الدولية، و، رفي االتفاقيات الثنائية لالستثماالمتصلة بنزع الملكية المنصوص عليها 
أن بالدولي المستثمرين من المهم أن ترسل مصر إشارة قوية لمجتمع بتدابير نزع الملكية  لمتعلقةالحاالت ا

المتعلقة  غيرها من المعامالتو ،وباألراضي ،خصةباتفاقيات الخصو ،المنازعات المرتبطة بالعقود
 السليم واللتزامات مصر الدولية. القانوني ا لإلجراءالشفافية وفقً و بالكفاءة  يتسم بأسلوبتعالج  بالممتلكات

مع التصالح وقد تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء للتعامل مع هذه المنازعات بهدف      
 ظر أدناه المؤشر الخاص بالتحكيم الدولي).نأالمستثمرين (

 

 التحليل

أمام المحاكم المصرية  للملكيات المستثمرين األجانب بشأن المصادرة غير القانونيةدعاوى يجوز نظر      
في اتفاقية االستثمار  ا لما هو منصوص عليهدولية وفقً  تحكيم القوانين المحلية و/أو أمام محكمة استناًدا إلى

المتطلبات مع متوافق مصر في طار االستثمار المحلي والدولي فإن إللقانون  اوفقً الثنائية عند االقتضاء، و
قد يستغرق عدة سنوات لحل و ،للغاية ابطيئً  القضائي التطبيق يكون النظامعند مع ذلك العامة لهذا المؤشر، و

التي  األحكاموأن  ،ال تتبع دائما الواجبة القانونية اإلجراءاتن أعالوة على ذلك هناك ما يدل على  القضية،
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أحكام اإلجراءات وصعوبات تنفيذ  ءقد أثيرت مشاكل بطو ،قد ال يتم تنفيذها التحكيم أحكامو تصدرها المحاكم،
تسببت في قلق بالغ من جانب مجتمع و ،االستثمارالتعويضات أمام التحكيم الدولي في ظل اتفاقيات التحكيم أو

 المستثمرين الدوليين.

 قرارات حيث ألغت اتفاقيات خصخصة عقدت ةأصدرت المحكمة اإلدارية المصرية ثماني 2011منذ عام     

قضية ضد مصر  ICSID (13قد سجل المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار (، ونيْ ن الماضييْ أثناء العقد
 ، و كان بعضها يستند إلى أساس نزع الملكية.2011عامبعد 

 8-1نظر الملحق (ج) أللمزيد من التحليل لهذا المؤشر     

 ةالدولي ستثماراال اتفاقيات 9 -1

وتجعل حقوق  ،ر القانونية الدوليةيا للمعايالحماية للمستثمرين األجانب وفقً الستثمار الدولية ا تتيح اتفاقيات       
ا بعضً تفقد على الرغم من أن الحكومة و.  )21( لتوقعلأكثر توفر إمكانية و ،ااألطراف أكثر استقرارً التزامات و

أقل،  تكونالمستثمر وحالة عدم التأكد التي يمكن أن يواجهها مخاطرال نإإال  اتبالنسبة للسياس من المرونة
بالنسبة  من المخاطر السياسيةالحد و ،هو المساعدة في تعبئة المزيد من االستثماراتالغرض من ذلك و

من خالل لجنتها المعنية  -بصفة خاصة مة التعاون والتنمية االقتصادية منظتنشط للمستثمرين الحاليين، و
تدخل التي  الناشئة اتفاقيات االستثمار أنماط حصرفي  -المستديرة حول حرية االستثمار الموائدو ،باالستثمار
شفت مواضيع متنوعة مثل المصادرة غير تكا في السنوات األخيرةف ،الناميةالبالد والمنظمة فيها دول 

 )22(االستثمارات.لمستثمر واتعريف و ،الدولةوتسوية المنازعات بين المستثمر و ،المباشرة

 م هذا المؤشر:ويقيّ     

 إذا كانت االتفاقيات الموقعة قد تم التصديق عليها، ماو ،عدد اتفاقيات االستثمار الموقعة •
واسع على سبيل المثال هل يستخدم تعريف  عليها، صدقمالو الموقعةالمعاهدات نطاق  •

 ما بعد التأسيس،ما قبل و احللالستثمار/المستثمر، وهل ينطبق على مر
 ،المعاملة (المعاملة الوطنية الملكية،مثال ذلك النظام القانوني لنزع  – ينالحماية األساسية للمستثمر   •

)، تحويل التمييز عدمو العادلة،والمنصفة المعاملة و الكامل، نالحماية واألمو ،والدولة األكثر رعاية
 تْين(وهو شرط يفرض على كل من الدول المظلةمثل شرط  األخرى، االعتراف بااللتزامات األموال
مراعاة كافة االلتزامات المتعلقة باالستثمار قبل  -االستثمار الثنائيةمعاهدة في إطار  -تْين المتعاقد

 ،... الخالمستثمرين من الدولة المتعاقدة األخرى)
جوء للتحكيم للا إمكانيةو ،الوساطة اإللزاميةلتفاوض/الفض المنازعات مثل آلية  آليات هناك تإذا كان •

 ،الدولةبين المستثمر و
 .الشريكة جعها مع الدولاترو ،سليم كلبشإذا كانت الحكومة تنفذ اتفاقياتها  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
OECD, PFI's Toolkit on Investment Policy  )21( 

 
( 22) (www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/foi.htm   تم الدخول للموقع في)2014مارس  19(  

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/foi.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/foi.htm
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في و،  )23(ةاتفاقي 111فقد قامت بالتوقيع على  ؛االستثمار الثنائيةمعاهدات النشطة في توقيع  الدول ومصر من  

إعالن  ىتنضم إل -األفريقيةالعربية و الدول من بيندولة أول و –األربعين  الدولةصبحت مصر أ 2007يوليو 
ا أيضً  2007في ومتعددة الجنسيات،   الشركاتالخاص باالستثمار الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 ،"المستثمر"" واالستثمار"  لمصطلحي تعريفالثنائية لتحديد  الستثمارلمعاهدات امصر نموذج جديد طبقت 
 ،والتفاوض ،لتسوية المنازعات بين المستثمر والدولة ( المشاورةمرنة وتسعى لتقديم آليات مناسبة و

 .2010الثنائية مع سويسرا في يونيو عام  االستثمارمعاهدة قد استخدم هذا النموذج لتوقيع الوساطة)، وو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ________________ 
 
 
 
  المناطق الحرة فرتها الهيئة العامة لالستثمار وللمعلومات التي و ) وفقا23( 
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 التوصيات الرئيسيةالنتائج و 

 111لدى مصر شبكة واسعة من االتفاقيات الخاصة بحماية االستثمارات الدولية بعد أن وقعت على      
كما وقعت عدة  –لم تدخل حيز التنفيذ المعاهدات  هذه من 42أن  على الرغم من –معاهدة استثمار ثنائية

 )24(اتفاقيات إقليمية تتعلق باالستثمار.

ة االستثمارات بحمايالتزامها لتؤكد اإلقليمية اتفاقياتها الثنائية و الشبكة الواسعة من أن تستخدمعلى مصر 
وبالتالي النظر  ،لكل هذه االتفاقيات للتأكد من اتساقها ات شاملةتقييم بإجراء أن تقوم عليها عينتياألجنبية، و

ثمار االستمعاهدات أن تنظر في التصديق على أيًضا  ، ويتعينمعاهدات االستثمار الثنائيةفي مراجعة بعض 
تقوي البعد اإلقليمي لدعم االستثمار ق عليها بعد، وتستطيع أيضا أن يصدالت يتم لمالثنائية التي تم توقيعها و

 ا.عدلت أخيرً  باالستثمار التيلتصديق على اتفاقية الجامعة العربية الخاصة ببحث ا داخل اإلقليم

 التحليل

استثمار ثنائية (انظر معاهدة  111تغطية واسعة لحماية االستثمار، ومع وجود شبكة واسعة من في مصر     
الثنائية على مستوى  لمعاهداتصاحبة أكبر عدد من ا الدول الملحق (و) تحتل مصر المركز السادس بين

دول ية مع الثنائ معاهداتها % من20االتفاقيات الثنائية تغطية جيدة: فقد وقعت وتعد التغطية اإلقليمية بالعالم، 
منظمة التعاون والتنمية دول وقعت مع  ها% من23أكثر من شمال أفريقيا، ومنطقة الشرق األوسط و

الثنائية المعاهدات  كافة  دخلت حيز التنفيذ كما ،الثنائية حيز التنفيذمعاهداتها %  من 70دخلت و، االقتصادية
مع  الموقعةالمعاهدة شمال أفريقيا (باستثناء األخرى في منطقة الشرق األوسط والدول ا التي وقعت مع تقريبً 

 جيبوتي).

على مصر أن تنظر في التصديق على هذه تدخل حيز التنفيذ، استثمار ثنائية لم معاهدة  42مع وجود و    
فيما بينها تستطيع و العربية داخل المنطقة اإلقليمي التكامللتدعيم ، وبشأنهاأو إعادة التفاوض  ،المعاهدات

ة التفاوض الخاص مواصلو ،الجامعة العربية لالستثمار المعدلة التصديق على اتفاقية أمر مصر أن تنظر في
 الرئيسيين. ةشركاء التجارباالستثمار مع 

  9-1نظر المرفق (ج) أللمزيد من التحليل     

 

 

 

   _________________________ 

على الرغم من أن مصر لم تصدق  –التي عدلت مؤخرا  1980لدول العربية الموحدة لعام ) مصر طرف في اتفاقية جامعة ا24(
 الكبرىالعربية  الحرة طرف في عدة اتفاقيات تجارية: منطقة التجارةهي كذلك و – 2013تم عام لى التعديل الذي ع
)GAFTA(، منطقة التجارة الحرة معو ،اتفاقية أغاديرو ) (األوروبية  لتجارة الحرةرابطة ا ،)2007تركياEFTAمع) و 

Mercosur) ( دول أمريكا الجنوبيةب )ا مع االتحاد األوروبي قد ينظر حاليً ركة اشم على اتفاقية مصر بعد أن وقعت، و)2010
 .بذلك اهتمامهامصر  أبدت إذا )DCFTAاتفاقية تجارة حرة عميقة وشاملة ( توقيع  في
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 بالطرق الودية آليات تسوية المنازعاتلتحكيم الدولي وا1-10

 حقبتقر  -االستثمارمعاهدات معظم تشملها التي  -الدولةالمستثمر و نإن آليات تسوية المنازعات بي     
قد باالستثمار، والمتعلقة التزاماتها بالحكومة المضيفة إخالل الخسائر الناشئة عن التعويض عن المستثمر في 

على الرغم من أن  ،استعار نظام تسوية منازعات االستثمار عناصره األساسية من نظام التحكيم التجاري
عادة  يكون هذا العنصرو ،قضايا المصلحة العامة الدولة كثيرا ما تثيرمر وبين المستث التي تثار المنازعات

 ،قد توسع  التحكيم في مجال االستثمار خالل العشر سنوات األخيرةفي التحكيم التجاري الدولي، و اغائبً 
ول العالم حسارية ثنائية تتصل باالستثمار إقليمية و معاهدة 3000يقرب من  ا إلى أن هناك ماويرجع ذلك جزئيً 

 حيث الدولة يجرد القضية من الطابع السياسيي النزاع المحتمل بين المستثمر والتحكيم ففي الوقت الحالي، و
 .ةمحايد  أمام محكمة تتم المنازعات  تسويةن عملية  إ

االستثماري التحكيم التجاري والخاصة بات الدولية في االتفاقي اإذا كانت الدولة طرفً  في ما المؤشريبحث و     
حاالت باهتمام خاص هناك محاكم مختصة، و تنفذهاو ،الوطنية مناسبةالتشريعات إذا كانت الدولي، وما 

تخدم إذا كانت الدولة تسما م يقيبت أيًضا يعني هذا المؤشرا فيها، والتحكيم الدولي التي كانت الدولة طرفً  أحكامو
تضمن إذا كانت هذه اآلليات  ماو ،لتسوية المنازعاتآليات مؤسسية أخرى و، وسائل أخرى لفض المنازعات

 للقانون.الواجب االحترام و ،الشفافيةتحقيق 

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

لها شبكة واسعة من و) 25(اإلقليمية الرئيسية المتعلقة بالتحكيم،مصر طرف في االتفاقيات الدولية وإن      
قوانين مواتية  لديها، والدولةتسوية المنازعات بين المستثمر و الثنائية تشتمل على مواد عن الستثمارامعاهدات 

 التحكيم).أحكام التحكيم، وتنفيذ لية بنود ابفعّ ا فيما يتعلق بالتحكيم ( االعتراف نسبيً 

قضية تنظر  24الدولة (المتعلقة بالنزاع بين المستثمر ومصر زيادة كبيرة في عدد القضايا  تواجه مع ذلكو    
لذلك اتخذت مصر عدة ) و2011منذ عام  قضية 12أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بما فيها 

هذا من و، لتنفيذ للجان تشكيل و ،ديلة ووقائية لتسوية المنازعاتنشاء آليات بإل 2011عام  مبادرات منذ 
وفقا للهيئة الستثمار وترحب بمعالجة مثل هذه القضايا، واتدعم شأنه أن يوجه رسالة واضحة بأن الحكومة 

الدور مع ذلك فإن ، ومنازعات من خالل هذه اآلليات% من ال90المناطق الحرة تم فض لالستثمار و العامة
لبس، حدوث  د يؤدي تعدد اللجان إلىقو ،ْينغير واضح الوصول إليها إجراءاتواللجان  بكل من هذه المنوط

 .وشفافيتها القانونيةسالمة اإلجراءات مان توضيح دورها مع ضلذلك البد من و

 

 

      _________________ 

 عن تسوية1965، واتفاقية عام هاتنفيذو التحكيمبأحكام االعتراف  بشأن 1958لعام  نيويورك) مصر طرف في اتفاقية 25(
المال العربي في الخاصة باستثمار رأس  1980االتفاقية الموحدة لعام و ،مواطني الدول األخرىمنازعات االستثمار بين الدولة و

 .العربية ستثماراالمع وضع محكمة  2013ام التي عدلت عالدول العربية و
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 أمام القضاء القضايا منظورة تظلويتسم بالبطء، ن النظام القضائي المصري أ إلى تشير تقارير أخرىو
أن إنفاذ عقد في  إلى  األعمال ممارسة ) عن2013البنك الدولي ( تقرير أشار وقد) 26(،هاتكدسلسنوات بسبب 
 152ة المرتبإلى مصر كز مرتراجع  قد، و المطالبة % من قيمة26,2يتكلف نحو و إجراءً  42مصر يتطلب 

شمال المتوسط في منطقة الشرق األوسط وأدنى من  شغل مركز إلىالدولة دفع مما  2013) في عام 185(من 
 أفريقيا.

الدولة، تعلقة بالمنازعات بين المستثمر والم زيادة ملموسة في القضايا المتراكمة كانت هناك في اآلونة األخيرة
قضية معلقة ضد مصر منها  14كانت هناك ووفقا لقاعدة بيانات المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

 )27( 2011عام رفعت منذ قضية  12

 :ثلم 2012العدد المتزايد من المنازعات اتخذت مصر سلسلة من التدابير في عام للتعامل مع و     

أو إهدار  ،أو التربح ،باالختالس اتا في الحاالت التي تتضمن اتهامإنشاء آلية لتسوية المنازعات وديً  •
تسوية  إلى تهدفيرأسها رئيس الوزراء و )29(ويتم تنفيذ هذه اآللية بمعرفة لجنة ) 28(المال العام،

قبل عام أبرمت التي تنشأ عن عقود والدولة  أجهزةأجانب و نوالمنازعات التي يدخل فيها مستثمر
 الدعوى الجنائية  للمستثمر. قضاءإلى إن ذلك ؤدييلى تسوية قد إ، وعند التوصل 2011

العامة ل مقر الهيئة داخ) 30(مجموعة حكومية لتسوية منازعات االستثمارتنفذها  ئيةوقا ليةآتنظيم  •
شكاوى وطلبات النظر في ولة عن ؤوهذه اللجنة مس يرأسها وزير العدل،لالستثمار والمناطق الحرة و

قراراتها ملزمة للجهة الحكومية الداخلة في و ،بأجهزة الدولةعن عالقاتهم  المستثمرين الناجمة
 الموضوع.

الستثمار الثنائية ا معاهداتو ،والقوانين المحلية ،هذا المؤشر هو مثال آخر لاللتزامات الدولية لمصرو      
أن  في الواقع نجديات التسوية الودية للمنازعات، ومع ذلك آلو ،للتحكيم الدولي اقويً  اقانونيً  اوفر أساسً التي ت

الدولية تشكل التعهدات لتزامات الدولة في ظل المواثيق و، فالمحاكم المصرية ترى أن اليس واحًدا المسار 
في التطبيق يزيد تكدس القضايا  لكن ،لتحكيمالتأييد  بدت بصفة عامة ميًال أو ،من القانون المصري اجزءً 

 التحكيم بعض الصعوبات.أحكام يشكل تنفيذ و ،معقدة للغايةالة ولمطوالجراءات القضائية اإلو

  10-1للمزيد التحليل لهذا المؤشر انظر الملحق (ج) 

  Jan de NV   من شركتْين بلجيكيتْين هماأمام محكمة مصرية  ضد هيئة قناة السويس   مرفوعةالنظر في قضية ذكر أن ) 26( 
,Dredging International,  وفي النهاية عرضت القضية أمام المركز الدولي لتسوية استغرق عشر سنوات، اللتين طالبتا بتعويض .

شركات التجريف "  Investment Treaty News .أنظر2008نوفمبر منازعات االستثمار الذي حكم لصالح الحكومة المصرية في 
 .2008نوفمبر  17تخسر الدعوى في التحكيم ضد مصر"،  البلجيكية

من  UNCITRALالدولي   التجاري(مثل طلب التحكيم المقدم إلى  لجنة األمم المتحدة للقانون  للتحكيم رفعت  هناك دعاوى أخرى) 27(
ة مؤتمر األمم المتحدة السرية إلجراءات التحكيم، انظر نشر الطبيعةن المعلومات ليست كاملة بسبب إوسف مايمان وآخرين ضد مصر) إال ي

 .الدولالتطورات الحديثة في تسوية المنازعات بين المستثمرين و") 2013(مايو   UNCTADالتنمية للتجارة و

 لقانون االستثمار. امكررً  7المادة أضاف  2012لسنة  4القانون رقم  )28(

 .2012لسنة  1067رقم  التنفيذي) تأسست بموجب القرار 29(

 .2012لسنة  1115رقم بالقرار) تأسست 30(
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  (IPF)االستثمار  وتسهيل الجزء الثاني:  تشجيع

استراتيجية و: استراتيجية تشجيع االستثمار، يشمل ما يلي (IPF)"االستثمار وتسهيل ن مصطلح "تشجيعإ
والتقييم لقياس التقدم المحرز. ويشمل المصطلح المتابعة المنفذة (أي هيئة تشجيع االستثمار)، وآليات  المؤسسة

ومن األمثلة  .والحفاظ عليه االستثمار األجنبي لجذب أنشطةو، لتشجيع االستثمار معينة وأنشطة أيضا خدمات
االتصال لزيادة أدوات المحلية، وتنفيذ والشركات العالقات بين المستثمرين األجانب صياغة على هذه األنشطة 

الشباك الواحد للمستثمرين األجانب في مرحلة ما   نظام تطوير المساعدات التي يقدمهاو ،الدولةوتعزيز جاذبية 
 .وفقًا للمطلوب تصميم خدمات المتابعة و المشروع، قبل إنشاء

 استراتيجية تشجيع االستثمار   2-1

من بين أمور ينبغي أن تقوم استراتيجية تشجيع االستثمار بتحديد أهداف معينة (بصفة أساسية 
يتم تحديد حجم االستثمار األجنبي المباشر) ومعينة،  قطاعات ،نوع االستثمار المستهدف ،أخرى

 الخطوات التي ينبغي اتخاذها لبلوغ تلك األهداف.

  :ستراتيجية تفي باآلتي إلا هذه  تقييم استراتيجية تشجيع االستثمار، البد من النظر فيما إذا كانتمن أجل و

 الحكومية الرئيسية، األجهزةقرارها من جانب الحكومة وإأنه تم  •

ب) فكرة واضحة  ،االقتصادية هاوأهدافللدولة عناصر أساسية مثل ا) رؤية واضحة تشمل أنها  •
 األهداف المعلنة ، تحقيقكيفية التنافس و توضح خارطة طريق ، ج)لمنافسةامجاالت المعالم  عن 

( يحدد مسؤوليات كفءهيكل تنظيمي  وضع هيئة تشجيع االستثمار معحسن أداء أنها تنص على   •
 تضعتحدد بوضوح احتياجاتها من الموارد البشرية والمالية ، ودارة العليا والوحدات التنفيذية)، واإل

 تحديد مجاالت التحسين،للمراجعة لتقييم النتائج و ازمنيً  جدوًال 

أو استراتيجيات  ،، سواء كانت استراتيجيات صناعيةاالستراتيجيات اإلنمائية األخرى مع سقةمتها أن •
 وضعتها   الحكومة.قطاعية 

  النتائج والتوصيات الرئيسية

 للترويج لالستثمار، إن وجدت،تشير اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص إلى أن االستراتيجية القومية 
ولوية األذات  روعاتالقطاعات أو المشهي ما مجتمع األعمال معرفة وال يستطيع .  قليال ما يعلمون عنها

لدى الحكومة. وتتوفر لدى الهيئة العامة لالستثمار كم كبير من المعلومات على الموقع الخاص بها على 
 .، ولكن هذه المعلومات ينقصها الترابط اإلنترنتشبكة 
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النظر في اإلجراءات  يمكنهما ةالمناطق الحرثمار والهيئة العامة لالستثمار ووزارة االستء لتحسين أداو
 التالية: 

 ،تحديد أهداف السياسة االستراتيجية الستعادة ثقة المستثمرين •

  ،تعزيز الحوار والتواصل مع مجتمع األعمال •

  ،التعاون مع دول المستثمرينتقوية  •

عن  دراساتو ،متعمقةدراسات  إعدادمن خالل معينة تعزيز جهود تشجيع االستثمار في قطاعات  •
أو الروابط الخاصة باالقتصاد  ،اإلمداد، على سبيل المثال دراسة ديناميكيات سلسلة قطاعات معينة

  ،المحلي

  ،مع وضع خطط عمل مفصلة ترويج ال أمام سياساتزالة الحواجزإالمساعدة على  •

 ،وشفافةمع استخدام مؤشرات واضحة  رصد النتائج •

 .الوقتأن التقدم فيها بطيء على مر  تظهر المؤشراتللمجاالت التي  خطط العملمتابعة  •

 التحليل 

إلشراف على التتولى  2004عام  ) فيMoI(قامت الحكومة المصرية بإنشاء وزارة االستثمار 
وزارة لدى إنشائها كانت الوزارات والمؤسسات األخرى. و االستثمار بالتنسيق معتطوير سياسة 

تشرف على هيئة سوق المال، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وهيئة التمويل العقاري االستثمار 
)، وبرنامج الخصخصة، والهيئة العامة EFSA(والتي تم دمجها في هيئة الرقابة المالية المصرية (

أدى التعديل   2013وفي مارس عام  .ولة عن تشجيع االستثمارؤ) وهي الهيئة المسGAFIالستثمار (ل
 وزارة التجارة والصناعة واالستثمار. إلى عهدتأن محفظة االستثمار   إلي الوزاري

الوافد إليها.  وقد حددت مصر العديد من القطاعات التي تسعى لتنشيط االستثمار األجنبي المباشر
تكنولوجيا المعلومات و ،ومواد البناء ،وصناعة السيارات ،التصنيع الزراعيوتشمل هذه القطاعات: 

 ،وتجارة التجزئة ،والبتروكيماويات ،والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية واالتصاالت،
المتكاملة (وتسمى نمية للت روعاتتم تحديد عدة مشكما ياحة. والس ،والعقارات ،والمنسوجات

(مثل تطوير ميناء شرق بورسعيد، والمناطق  كمشروعات ذات أولوية ")العمالقة روعات"المش
 سفاجا).  -البحر األحمر (سوهاج   - الصعيدو ،االقتصادية الخاصة في شمال غرب قناة السويس
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 جذبعلى االستثمار  الخاصة بتشجيع طتهاا تركيز أنشوقد حاولت الهيئة العامة لالستثمار مؤخرً 
االستثمارات من الصناديق السيادية، وخاصة من دول منطقة الخليج، ومن مستثمرين من آسيا، السيما 

(الصين
0F

13(. 

 والتقييمالمتابعة  3-2الهيئة المنفذة و  2-2

ولة عن تنفيذ ؤلمسا، هي الجهة ) IPAهيئة تشجيع االستثمار ( أي ،ن الهيئة المنوط بها التنفيذإ
الطلب (من خلق . ويمكن أن يكون لها العديد من الوظائف ، مثل تيجية الحكومة للترويج لالستثماراسترا
، والترويج، الخ ) وتسهيل االستثمار (على سبيل المثال عن طريق ، والتسويق الدولة صورةإبراز خالل 

 مساعدة المستثمرين األجانب في  استكمال اإلجراءات التنظيمية ) .

 :التالية عواملولة عن تشجيع االستثمار وفقا للؤالمس الهيئةالية اويمكن قياس فعّ      

 ن العام والخاص،أن تكون هيئة تشجيع االستثمار هيئة مستقلة يديرها مجلس يضم ممثلين من القطاعيْ  •

بالكفاءة  ، ويتميزون لغات عدة ن العام والخاص ممن يجيدونأن يتم استقدام العاملين بها من القطاعيْ  •
 أو القطاعية، أو مجاالت األعمال. ،القانونيةمجاالت الفي خاصة 

يتم ميزانية سنوية لها تخصص و ،على استراتيجية واضحة ومحددةاالستثمار تشجيع  هيئةترتكز أن   •
 البشرية،وتكلفة الموارد اإلدارية، تغطي جميع التكاليف و ،بالضبطا لبرنامج عمل محدد وفقً تحديدها 

داخلية  قواعدو ،وآليات إحصائية للتتبع اليات،للفعّ داخلية لها جدول زمني  تخطيط أن تشتمل على آلية •
  لإلجراءات.

أو  مجموعة ثابتة من المؤشراتيستند إلى نتائج األنشطة، لتقييم لمتابعة والنظام ل لديها أن يكون •
 المعايير.

كانت حققت أهدافها وتقييم ما إذا ، االستثمار تشجيع هيئة والتقييم بتتبع أداءالمتابعة آليات عني تو
أفضل السبل  عن تشجيع االستثمارهيئات  ترشد فوائد متعددة: فهيوالتقييم المتابعة آلليات وبأي تكلفة، و

اليتها، وكذلك عدم فعّ  في األنشطة والخدمات التي اثبتتلتخصيص الموارد، كما تسمح بإعادة النظر 
 ة أمام الجهات الرقابية.وليؤالمستحديد 

 والتقييم هي:  المتابعةمؤشرفي  المعايير الرئيسية المستخدمةو

 للمتابعة والتقييم. الةفعّ  قد طورت أدوات االستثمارتشجيع ما إذا كانت هيئة  •

 .اما إذا كانت التقارير السنوية متاحة علنً  •

                                                           

  (ECES) المصري للدراسات االقتصاديةتم توفير البيانات من المركز  )31(
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معينة، مثل زيادة تدفقات عناصرتستند إلى األنشطة  اتوتقييم ،ما إذا كانت التقارير السنوية •
 ورضا المستثمرين.  ،وتوفير فرص العمل  ،االستثمار األجنبي المباشر الوافدة

االستثمار  تشجيعمقارنة النتائج بأداء هيئات ت هناك مؤشرات مرجعية يتم في ضوئها ما إذا كان •
  األخرى.

حيث  ،)GAFIوالمناطق الحرة (االستثمار بمصر هي الهيئة العامة لالستثمار تشجيع ن هيئة إ
المناطق الحرة العامة والخاصة في بإدارة ا على تشجيع االستثمار وتسهيله. وتقوم أيضً  تنصب مهامها

وضع "المناطق الحرة الخاصة" حتى وإن لم تكن الشركات الفردية  مصر حيث تتمتع بسلطة منح 
المزايا، باإلضافة إلى ذلك، فإن هيئة االستثمار  أن تتمتع بنفسيمكنها و داخل المناطق الحرة اموجودة فعليً 

تقدم خدمة الشباك الواحد مما يساعد المستثمرين في الحصول على الموافقات الوطنية والمحلية الالزمة 
خدمات تسوية المنازعات منذ  للمستثمرين لتسهيل بدء التشغيل في مصر، كما تقدم الهيئة العامة لالستثمار

حة خدمة تسوية المنازعات من خالل موقع الهيئة العامة لالستثمار على شبكة تاإ، ويتم 2009عام 
للمنازعات التي تنشأ بين المساهمين في الشركات األجنبية المستثمرة  وذلك (باللغة العربية فقط)اإلنترنت 

 لقرار.ا اتخاذ حيث يمكن للمستثمرين الحصول على القرارات التي تتخذها لجنة تسوية المنازعات وتاريخ

األداء الخارجي للهيئة العامة لالستثمار بانتظام بمعرفة مجلس إدارتها على أساس متابعة وتقييم يتم 
،  وافدة لالستثمار األجنبي المباشرمؤشرات مثل: عدد المشاريع الجديدة المسجلة، وحجم التدفقات ال

منتصف كل  في العامة لالستثماردارة الهيئة إينعقد مجلس و )32(فرص العمل التي تم توفيرها، و
 الستعراض أداء الهيئة واستراتيجيتها.شهر

 النتائج والتوصيات الرئيسية 

الخاص  من ممثلي القطاع عددوهناك ، هيكل تنظيمي جيد ذاتمؤسسة تعد الهيئة العامة لالستثمار 
تهدف ميزانيتها ألن تكون مستدامة حيث يعتمد التمويل على الرسوم و. يبدو كافيًا في مجلس إدارتها

الهيئة العامة  كل من ن دورإال إالمفروضة على الخدمات المقدمة للشركات في المناطق الحرة، 
 ،التفريق بين  الترويج كذلك يجبو  ،ابشكل أكثر وضوحً يتحدد لالستثمار ووزارة االستثمار يحتاج ألن 

 فعال.تنسيق وجود والسماح ب ،وتسوية المنازعات لتجنب تداخل المسؤوليات  ،والتنظيم

لمزيد من الموظفين المؤهلين توفير او ،بناء القدرات التركيز بقوة على ملحة إلى هناك حاجةو
االتصال  مجال الية أنشطتها فيزيادة فعً  أن تعمل على الهيئة العامة لالستثمار على  يتعين، وواألكفاء

امل مع بإنشاء وحدة خاصة للتعيوصى على سبيل المثال ومن خالل مبادرات استباقية، يج والترو
لى صعوبة االتصال  بالموظفين  المسؤولين إالضخمة، كما أشارعدد من المستثمرين االستثمارات 
 اإللكتروني للهيئة العامةالتباحث حول القضايا التي تطرأ، ويحتاج الموقع   أو ،المعلومات للحصول على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) OECD (2007), Investment Policy Review 

. 
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 ،نحليولى التحديث المستمر إلضافة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون األجانب والمإلالستثمار 
مجتمع األعمال (على سبيل يتحملها ومثال في كثير من األحيان يتم توفير المعلومات مقابل تكلفة إضافية 

الهيئة العامة لالستثمار في نشر أو تلخيص عدد أكبر من تقاريرها  المثال قانون االستثمار). وقد تنظر
 باللغة اإلنجليزية.

 التحليل 

وثالثة نواب،  ،رئيسو ،إدارةويرأسها مجلس  )33( وظيفيةوحدة  13الهيئة العامة لالستثمار تضم 
تخطيط االستثمار لديه آلية ترويج ن إن، ووفقا للهيئة العامة لالستثمار، فون ومستشاروولكل منهم مساعد

لترويج ) WIMالعمل (تعليمات دليل  مختلف الوحدات المبينة فيوليات ؤمسداخلي توضح بدقة 
 ئهمأدا كل من  يحدد هذا الدليل  القواعد واإلجراءات الداخلية للعاملين، وآليات تتبعاالستثمار. و

خالل  االستثمارتشجيع يتم تحديث استراتيجية ، والمستثمرين من خالل نظام إدارة عالقات  هموإنجازات
 مختلفة.عمل عن طريق فرق  إطار زمني

: رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها من مصدرينتمويل ميزانية الهيئة العامة لالستثمار من يتم و
 )34(ومن مساهمات الجهات الحكومية.  ،المستثمرين في المناطق الحرة

 من خالل العاملين وبناء قدرات تهابرامج مختلفة إلعادة هيكل عدةالهيئة العامة لالستثمارنفذت وقد 
أسفرت عملية إعادة )، وMIGAمنظمات دولية متخصصة مثل الوكالة الدولية لضمان االستثمار (

تم اختيار معظم موظفي الهيئة العامة لالستثمار  االستثمار في الهيئة، وقدترويج قطاع الهيكلة عن إنشاء 
يتعلق بجميع تم تقديم برامج تدريبية متخصصة للموظفين فيما بمعرفة خبراء أجانب. ووزيعهم تو

ميزانية إدارة الهيئة العامة لالستثمار الجوانب المعنية بعملية تشجيع االستثمار وتيسيره. ويعتمد مجلس 
 على خطة عمل محددة وجدول أعمال.  بناءً  االستثمارترويج قطاع 

   _____________________ 

 –المستثمرينخدمات  قطاع – الترويجقطاع  – ات االستثمارسياس قطاع –المناطق الحرة قطاع  –المكتب الفني  )33(
 –األداء  تقييم قطاع -الجمعية العمومية –االستثمار في المحافظات  قطاع -المعلومات تكنولوجيا قطاع –نظم االستثمار قطاع 
إلدارة او –العامة العالقات المركزية لإلعالم واإلدارة هناك أيضا و الجودة، قطاع –ون القانونية ؤالشقطاع  –الشركات قطاع 

 مركزية لألمن.ال

السنوي، اإليراد أو ون % من قيمتها المضافة أو قيمة المخز1 بنسبة برسوم الحرةحمل المشروعات في المناطق ت) ت34(
لمربع لسائر المشروعات دوالر أمريكي للمتر ا 7و ،دوالر أمريكي للمتر المربع للمشروعات الصناعية 3,50 وتؤجر األرض بـ

القيمة (سيف) للسلع التي تدخل على أساس % يسدد للهيئة العامة لالستثمار1 قدره عالوة على ذلك هناك رسم سنوياألخرى، و
السلع التي تعبر المنطقة يتم تصنيعها أو تجميعها المتواجدة في المنطقة الحرة، و يالت األصناف عنو ،المنطقة الحرة للتخزين

   قدره % من إجمالي اإليرادات، وهناك أيضا رسم خدمة1نشطة الخدمات أالرسم على  يبلغ االحرة معفاة من هذا الرسم بينم
 ا للهيئة العامة لالستثمار.تكلفة رأس مال المشروع تسدد سنويً من   0,05%

  



 63 

، كما تجري الهيئة بانتظام داء الهيئة وتقييمهأويقوم مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار بمراجعة 
 ال يتم نشر كافة  هذه المعلومات ألنه نظًرامع ذلك و، وبصورة منتظمةدراسات مسحية العامة لالستثمار 

أثرها على تحسين أداء ما هوو ،ألداءلمراجعات تجرى ، يكون من الصعب معرفة إلى أي مدى علنًا
    )35(الهيئة العامة لالستثمار.

أداء  مالتي تقيّ  تثمار بصفة منتظمة في مختلف الدراسات الدولية المقارنةتشارك الهيئة العامة لالسو
 مؤشر تقييم القدرة على ترويج االستثمار للبنك الدولي فصن 2009في عام تشجيع االستثمار، وهيئات 

The World Bank's Global Invesment.Promotion Benchmarking(GIPS) )36(  أداء
تصميم الموقع وضعف  ،ضعف االستجابة الستفسارات المستثمرين مصر على أنه "ضعيف" بسبب

عن ، أعربت الهيئة العامة لالستثمار2011لعام GIPS)( لـ اووفقً  ،اإلنترنت لكتروني على شبكة األ
   خصيًصا لها. تحددت على توصيات تحسين أدائها بناءً بالتزامها 

 واإلقليمي بالدولة ى القوميالتعاون على المستو 2-4

لتشجيع االستثمار، قد يكون لبعض البلدان هيئات تضطلع بأنشطة لتشجيع قومية هيئة  وجود باإلضافة إلى
الموجه بصورة جيدة بين الهيئات التعاون الوثيق ويمكن أن يؤدي  إقليمي. وأو محلي االستثمار على مستوى 

 تستهدف المستثمرين األجانب بشكل  مباشرترويجية حمالت  تنظيم  إلىبالدولة  والهيئات اإلقليميةالقومية 
  .المحلية والتصاريح جراءات التراخيصإتساعدهم  على  السير في  و ،أكثر فعالو

فيما بينها.  تشجيع االستثمارعلى  بالدولة واإلقليمية القومية يقيس هذا المؤشر مدى تعاون الهيئات 
 تي : كاآل هي والمعايير التي يستخدمها هذا المؤشر

 ى،دنى مستوأ عند إذا كانت االزدواجية في األنشطة ما•  

  ،لممارسات الجيدةاوتبادل  يةنشطة الترويجباألما يتعلق ما إذا كان هناك تعاون في• 

ا تراجع إجراءات التراخيص والتصاريح دوريً  اإلقليميةوالقومية ما إذا كانت هيئات تشجيع االستثمار • 
 لتأخيرات بيروقراطية غير مبررة.ض المستثمرين لضمان عدم تعر

)، IPAتعد الهيئة العامة لالستثمار هي هيئة تشجيع االستثمار الوحيدة (محافظة، و 27تنقسم مصر إلى 
 منافذ خدمة الشباك لمحافظات. وقد تم اختيار أماكن  تقدم خدمة الشباك الواحد في ا فقط فروع خمسةلها و

 

  ________________ 

 )ECESالمركز المصري للدراسات االقتصادية (تقييم  )35(

المعلومات للشركات األجنبية من أجل مشروعاتهم  رلتوفي الوطنية تشجيع االستثمارلهيئات بعمل مسح   GIPSم ) يقو36(
 19(تم الدخول للموقع في  www. wbginvestmentclimate.org/uploads/report_COMESA.pdfاالستثمارية.

 )2014مارس 
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المزيد من إنشاء لى إلخدمة في المناطق المحيطة بها. وتخطط الهيئة الواحد في محافظات مركزية لتوفير ا
محافظة  14تتواجد الخدمة في والجديد.  والوادي ،وسوهاج ،الدقهليةو ،منافذ خدمة الشباك الواحد في الجيزة

 ويتم التنسيق بينها وبين المكتب الرئيسي في القاهرة. ،أخرى

 النتائج الرئيسية والتوصيات 

 يجب أنو ،ينبغي تعزيز جهود الهيئة العامة لالستثمار للترويج للفرص االستثمارية المحتملة في مختلف المحافظات
نشطة األالجيدة، ومناقشة سبل تحسين الممارسات حوار منتظم مع المحافظات لتبادل  إجراء الهيئة العامة لالستثمار في تستمر

ترجمة محتوى موقعها على شبكة ، ومراجعة اإلجراءات اإلدارية المحلية للمستثمرين. كما يجب أن تنظر أيضا في يةالترويج
بعض هذه المعلومات متاح افظات لدى المستثمرين األجانب، واالستثمار القائمة في المح روعاتمن أجل ترويج مش تننتراإل

 ولين على المستوى المحلي.ؤبالتدريب لرفع مستوى مهارات المسكما يوصى أيضا  )37( اآلن باللغة العربية فقط

 التحليل 

إلسكندرية واإلسماعيلية، ) في المواقع التالية: القاهرة واOSSحتى اآلن يوجد خمسة منافذ تقدم خدمة الشباك الواحد (
تعتزم الهيئة العامة لالستثمار المحافظات، وفي مختلف ا ا محليً مكتبً  14من رمضان وأسيوط. باإلضافة إلى ذلك، هناك والعاشر

، وتهدف إلى االنخراط في أنشطة تشجيع االستثمار المحلي من أجل دمة الشباك الواحد لجميع المناطقتوسيع نطاق تغطية خ
من شأنه على مستوى الحكومة المحلية، وهذا  إلى اتباعها المستثمرون يحتاج وإجراءات االستثمار التي سياسات وتيسير تبسيط

صعوبات في الحصول على التصاريح  عادة أيضا أن يحد من البيروقراطية على مستوى المحافظة، حيث يواجه المستثمرون
ما  المحلية إذاالهيئات التوافق فيما بين بناء و ،لتنسيق المشتركح وسوف يتطلب اوالتراخيص، هذا المشروع يتسم بالطمو

للهيئة العامة لالستثمار هي المنفذ الوحيد لدعوة المستثمرين على كل من المستويين الوطني الوحدات الجديدة التابعة أصبحت 
 والمحلي.

ا في مصر، وفي هذا السياق المحافظات للمساعدة في تشجيع االستثمار في المناطق األقل نموً  الستثمار فيقطاع اتم إنشاء 
واضح التوزيع ويراعى ال ،فظةيق مع مكاتبها المحلية ومسؤولي المحاأن األنشطة تجري بالتنستذكر الهيئة العامة لالستثمار 

ولة عن التعرف على فرص االستثمار وخيارات األراضي، إلى جانب تسهيل الحصول ؤالمحافظة هي المسولالختصاصات، 
هذه عن جذب المستثمرين المناسبين، ومن أمثلة على التراخيص والتصاريح، والهيئة العامة لالستثمار هي الجهة المسؤولة 

وفرص  ،والمزايا التنافسية ،والبنية التحتية ،قواعد بيانات المحافظة التي تحتوي على معلومات عن الموارد إنشاء الجهود
 رويج.ومؤتمرات للت ،وتنظيم وتنفيذ زيارات للمواقع،الترويج  كتيباتالى توفير باإلضافةاالستثمار، وما إلى ذلك . 

في التنسيق بين الجهات  اهناك ضعفً  ، وأنهناك  خطة متكاملةأنه ليست القطاع الخاص  وممثل يذكر على الرغم من هذا
على تم اإلشارة إلى قضايا على المستوى المحلي، كما  غير متوفرين الموظفين المؤهلين أن كما أوضحوا المحلية،والقومية 

عدم   بسبب غياب التنسيق يمكن أن يولد مشاكل وتراخيص التشغيل. إن ،وتصاريح البناء ،تعلق باألراضيتمستوى المحافظة 
 القرارات المتخذة على المستوى المحلي وتلك المتخذة على المستوى المركزي.وجود اتساق بين 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  تم الدخول (تحت ممارسة األعمال/فرص االستثمار" www.gafi.eg/EN/Default.aspx على الموقع   ) تتاح المعلومات37(
 2014مارس 19

http://www.gafi.eg/EN/Default.aspx
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 األجنبي المباشر  االستثماروالروابط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة  2-5

متعددة  الشركاتبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة واألعمال روابط  إن العالقات التجارية أو
نشر المعرفة والمهارات و ،لمشروعات المحليةانمو زيادة  تقود إلى كون وسيلة قويةتالجنسيات يمكن أن 

 بسلسلة القيمة.  النهوضو ،والخبرات اإلدارية

 والمتوسطة باالستثمارالمشروعات الصغيرة  برامج ربط دمج  مدى يتمإلى أي  بتقييم المؤشرهذا يعني و
 : اآلتيالمؤشر في  يبحثاألجنبي المباشر في أنشطة هيئة تشجيع االستثمار، و

 ،المباشر هذه المشروعات باالستثمار األجنبي لربط إذا كانت هناك استراتيجية محددة ما • 

وتم التعرف على المشاركين األجانب والمحليين  ،ولويةاألذات قطاعات تحديد ال تم قد ما إذا كان• 
 المحتملين،

 مثل وحدة داخل هيئة تشجيع االستثمار إلدارة برنامج الربط للتشغيل،  أساسي ما إذا كان هناك هيكل• 
 ، مع االستثمار األجنبي

  البرنامج،والتقييم لقياس نجاح للمتابعة وجود آلية • 

 ومشاركين جدد.  جديدة مرحلة التوسع التي تتضمن قطاعات• 

٪ من إجمالي القوى العاملة في 75  تستوعب في مصر مشروع صغير ومتوسطمليون  5.2هناك نحو 
 )38(القطاع الخاص غير الزراعي.منشآت ٪ من 99تمثل  و ،القطاع الخاص

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

لعثور على الموردين لالستثمار الخدمات التي تساعد المستثمرين األجانب في افي حين توفر الهيئة العامة 
من الشركات ربطهم بنظرائهم المستثمرين األجانب من  ننه ال يوجد استراتيجية عامة تمكّ إالمحليين ، ف

وفر موقع ا على المدخالت التي يحتاجونها. فمثال ال يالحصول محليً  ايمكن من خالله التي الصغيرة والمتوسطة
 .لموردين المصريينا عن  الهيئة العامة لالستثمار قاعدة بيانات

 روعاتلربط المش يجب أن تقوم الهيئة العامة لالستثمار بالنظر في إمكانية إطالق برنامج تجريبي
على عكس برنامج ، ويخصص للمناطق الحرة في مصروالصغيرة والمتوسطة باالستثمار األجنبي المباشر 

 ، يمكن أن يركز البرنامج التجريبي على 2004أطلق في عام  ) الذي NSDP(  المحليين الموردينتنمية 

 _______________________ 

  2010/2011المتوسطة الصغيرة و لمشروعاتا) المشروع القومي لتعداد 38(
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على المناطق االستثمارية الجديدة  بهدف إقامة روابط أو ،المناطق الحرة التي تديرها الهيئة العامة لالستثمار
ال ينبغي أن يركز هذا البرنامج الرائد فقط على داخل وخارج المناطق الحرة في مصر، وأقوى بين الشركات 

الشركات  الصغيرة والمتوسطة موردي بين الشركات متعددة الجنسيات و التواصل استراتيجية لتحسينوضع 
سيات التي تعمل لشركات متعددة الجنااحتياجات  الشركات لتلبية هذه تطوير قدراتالمحلية، ولكن أيضا على 

 .في المناطق الحرة

 التحليل 

) للمساعدة NSDP( المحليين تنمية الموردين برنامج  2004ة في عام أطلقت وزارة التجارة والصناع
هذا في رفع مستوى الشركات المصرية التي تقوم بالتوريد للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر، بدأ 

مصر على وجه التحديد. ثم توسع  -البرنامج كبرنامج تجريبي يستهدف الموردين لشركة جنرال موتورز
نتائج الخاصة بن البيانات إشركة أم من مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، إال  37شمل يلالبرنامج 
نموذج لنوعية األنشطة التي يمكن أن نامج  يمكن أن يكون بمثابة ومع ذلك فإن هذا  البرنادرة، تبدو البرنامج 

ولتعميق  ،رة والمتوسطة المحليةتقوم بها الهيئة العامة لالستثمار من أجل زيادة الروابط مع الشركات الصغي
 االقتصاد المحلي.في المستثمرين األجانب اندماج 

عن تقييم سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مة التعاون والتنمية االقتصادية منظيشير تقرير و
بدعم من  تم، الذي  )(39المتوسط البحر األبيض يمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  جنوبب دول 8 أكثر من

الشركات ، إلى أن مصر لديها عدد من المبادرات ذات الصلة بتعزيز الروابط بين المفوضية األوروبية
وشركات االتحاد  اليورومتوسطية، بما في ذلك عدد من جمعيات رجال األعمال بين الشركات المصرية

 ،اصة المشروعات الصغيرةخ ،لربط منظمات دعم األعمال ا في شبكة أوروباتشارك مصر أيضً و، األوروبي
)EEN(Enterprise Europe Network، داع التي ومراكز لالبتكار واالب ،ولديها مراكز نقل التكنولوجيا

، كما تشارك في المشروع التجريبي األعمالأورومتوسطية لخدمات دعم تهدف إلى تشجيع إنشاء شبكات 
 فارتقاسم المعتو ،بدعم من االتحاد األوروبي يير"ورومتوسطين من أجل التغاألعمال المبدعين األ رواد"

مع المغرب وتونس ولبنان  لها شبكةوإدارة االبتكار و ،الصناعية والممارسات الجيدة المتعلقة بالتجمعات
والشبكات بما يتعدى  هذه  الصناعية نه ما زال هناك مجال لتشجيع تنمية  التجمعاتإال إحاد األوروبي. واالت

 المشاريع التجريبية الجارية. 

 5-2نظر الملحق (ج)  أمزيد من التحليل عن هذا المؤشر، ل
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 خدمة الشباك الواحد (مجمع خدمات االستثمار) 2-6

-ن تنشئ هيئة تشجيع االستثمار  جرائية، يمكن أإللمساعدة المستثمرين األجانب في التغلب على العقبات ا
منفذ من الخدمة تقديم ذلك بهدف  و ،)OSSعلى  نقطة اتصال واحدة أو خدمة الشباك الواحد ( -تشرفأو -

متاهة من التعامل مع األوراق الالزمة في عملية واحدة مبسطة ومنسقة بدال من االضطرار إلى  إلنهاء واحد
مكانية اعتماد المستثمرين األجانب على خدمات الشباك إهذا المؤشر مدى  مالهيئات الحكومية المختلفة. ويقيّ 

 الواحد. 

في مكتب القاهرة   )الشباك الواحدخدمة ( مجمع خدمات االستثمار وقد أنشأت الهيئة العامة لالستثمار
، 2011تحسينات كبيرة في تسهيل اإلجراءات قبل عام أجريت لخدمة كل من الشركات المحلية واألجنبية. وقد 

ض  بالسلطات الالزمة من جميع الهيئات اإلدارية المعنية مما يبطئ من ن الهيئة العامة لالستثمار لم تفوّ إإال 
 الموافقات الالزمة.عملية الحصول على 

 النتائج والتوصيات الرئيسية
  

الحصول و ،خدمة الشباك الواحدالتوسع في ا في ا كبيرً الهيئة العامة لالستثمار تقدمً  حققت 2011قبل عام 
، يجب على هذا التقدم لمواصلة وانه يبدو أن العملية قد تباطأت.  ،إالالموافقات الخاصة باالستثمار معظم على

وتوفير المكان  ،العامة لالستثمار أن تنظر في إمكانية الحصول على السلطات الالزمة لمنح التراخيصالهيئة 
في الهيئة  الوزارات والمؤسسات المعنية غير الممثلة حالياولين من ؤالزم داخل مقر مكتب القاهرة للمسال

بتجميع إجراءات الموافقة الرئيسية غير المتوفرة لديها حاليا من خالل  الهيئة بهذا تقومالعامة لالستثمار، و
وهذا من شأنه تقليص الوقت الذي تستغرقه الشركات للحصول على الموافقات الالزمة.  ،خدمة الشباك الواحد

ألربعة أعاله، يجب أن تقوم الهيئة العامة لالستثمار بتحسين أداء وتنسيق عمل المنافذ اإلقليمية اذكركما و
 لى محافظات إضافية.إوالنظر في توسيع شبكتها لتمتد  ،لخدمة الشباك الواحد

 التحليل 

الهيئة العامة لالستثمار من جانب الداعمة تدابير الاتخاذ و ،العديد من التسهيالتتحقيق  2011منذ عام تم  
الشركات األجنبية ومكاتب تبسيط عملية تسجيل فروع  أمكن ، وقد  ليهالحفاظ عو الستثمارافي محاولة لتشجيع 

كما تم  تبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتأسيس  ، ثالثة أيام فقط إنهاء هذه العملية ستغرقيالتمثيل ل
االستيراد والتصدير من  في عمليات  مرونةزيادة ال. وعالوة على ذلك  تم روعات (أنظر الملحق هـ)المش

 سنوات. 5-3لفترة من تتاح دات االستيراد والتصدير التي شهاإصدار خالل 

أنه على الرغم من أن خدمة الشباك لى إأشار المستثمرون المحليون واألجانب في القطاع الخاص قد و
ن بعض الموافقات ال إال إالمستثمرين،  ت علىجراءااإلالواحد التي تقدمها الهيئة العامة لالستثمار قد سهلت 

التي ال يزال يتعين إرسالها إلى الوزارات وتشمل المستندات .  إلنهاء إجراءاتهاا طويالً وقتً تزال تتطلب 
والتحريات. وقد تم تحديد  ،األخرى للموافقة عليها: طلبات استخراج سجل تجاري (و ترسل لوزارة التجارة)

والحاجة إلى التعامل مع  مشاكل الحصول على تراخيص التشغيل في ما يلي: تأخر الموافقات، والبيروقراطية،
يقوم المستثمرون األجانب في كثير من و الواحد.جهات حكومية أخرى غير تلك الممثلة في خدمة الشباك 

الجهات  األحيان بتفويض مكاتب محاماة للقيام نيابة عنهم بجميع العمليات سواء في مكاتب الشباك الواحد أو
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شار أالحكومية األخرى. وما زال مشروع التسجيل اإللكتروني للشركات يواجه صعوبات كثيرة. كما  
يمكن أن يستمر لعدة  يالً ا طوتً تستغرق وقً و، التي تمثل مشكلة بالنسبة لهمالتخارج لى قواعد إالمستثمرون  

 سنوات.

، جاءت مصر ضمن ة األعمال"سهولة ممارس" عن السنوي للبنك الدوليمن المسح  2009في طبعة عام 
في العالم واألولى إقليميا في إجراء اإلصالحات (تسهيل بدء األعمال عن طريق تخفيض الحد دول  10أفضل 

 ميكنة عملياتو٪، وإلغاء رسم تصديق نقابة المحامين، 80األدنى لرأس المال المدفوع بنسبة تزيد على 
أنه في السنوات األربع السابقة،  "2013 لعام ممارسة األعمالالتسجيل الضريبي)، في المقابل، يؤكد تقرير "

مصر شغلت  2013تقرير ووفقًا  لتحسن ملحوظ في المجاالت التي تم قياسها ودراستها من قبل. يطرأ لم 
 سهولة ممارسة األعمال. بالنسبة ل 109 المركزبدء األعمال ، و إلجراءاتبالنسبة   26المركز 

 6-2نظر الملحق (ج)  أذا المؤشر، لمزيد من التحليل عن ه

  المستثمرين إدارة عالقات 2-7

دارة العالقات بنشاط مع إمن  ن هيئات تشجيع االستثمارتمكّ المستثمرين ن عملية إدارة عالقات إ
عمليات و من الناحية العملية، هذا يعني تطوير منهجياتمنظمة، ووجانب بطريقة استراتيجية المستثمرين األ

لتكون قادرة على تلبية احتياجات المستثمر األجنبي بطريقة أفضل، اإلنترنت مكانات شبكة إو ،مجراوب ،داخلية
تتبع المعلومات الهامة  أن هيئة تشجيع االستثمارل، يمكن المستثمريناستخدام نظام قائم على إدارة عالقات وب

 . المفضلة المواقعو، واالجتماعات ،والمراسالت ،تالخاصة بالمستثمرين األجانب مثل االتصاال

تسجيل المعلومات التجارية األساسية الخاصة  مجرد تجاوزتالمستثمرين ن نظام إدارة عالقات إ
يها من علالتي تحصل تحليل البيانات  االستثماريمكن لهيئة تشجيع ، حيث بالمستثمرين األجانب المحتملين

، وإثراء العروض والحمالت المحتملينلتحديد المستثمرين األجانب المستثمرين إدارة عالقات  عمليات
 التسويقية بجعل كل منها له الطابع الذي ينفرد به، و كذلك خدمة مناطق جغرافية أوسع.

 : ما يليالمستثمرين إدارة عالقات مؤشر يبحث 

 ،المستثمر األجنبي بشركات تتبع وإدارة المعلومات الخاصةفي نظام هيئة تشجيع االستثمار  •
 للمستثمر، وتسجيل رغبات المواقع المفضلة  واالجتماعات مع المستثمرين، ،والمراسالت

 متابعة استفسارات المستثمرين في الوقت المناسب ،  •

وشاملة، ويتم تحديثها بانتظام، وسهلة  التنظيمجيدة المستثمرين إدارة عالقات ما إذا كانت قاعدة بيانات  •
 االستخدام، ويمكن الوصول إليها بسهولة، 

ما إذا كانت هيئة تشجيع االستثمار تستخدم المعلومات التي يتم جمعها من نظام إدارة عالقات  •
 يتفق مع رغباتهم. التصميم مواد الترويج للمستثمرين بمالمستثمرين 
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في الهيئة العامة لالستثمار. المستثمرين تم وضع نظام جديد إلدارة عالقات  2009منذ أواخر عام 
نهاية عام  ، وفي)40(واسع نطاق جغرافياألجانب المحتملين عبر  البرنامج الجديد المستثمرينيستهدف هذا و

هيئة الجميع العاملين في  يستخدمه، وإطالقه بحيث أصبح المستثمرينتم اختبار برنامج إدارة عالقات  2010
 ستثمار.العامة لال
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  ) قدمت الهيئة العامة لالستثمار هذه المعلومات40( 
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 النتائج والتوصيات الرئيسية 

إلدارة  تطوير لبناء الوعي بما تم مناتصال ستراتيجية وضع إالهيئة العامة لالستثمار  تدرسيجب أن 
األجنبي خلية لمتابعة استفسارات المستثمر، باإلضافة إلى ذلك، يمكنها أن تتبني سياسة داالمستثمرين عالقات 

أن العروض المقدمة للمستثمرين تم  تأكد الهيئة العامة لالستثمار منفي إطار مدة زمنية محددة،  ويجب أن ت
 لسوقابتوفير المعلومات المقارنة عن حجم    على سبيل المثال -ا للقطاع الصناعي أو الخدمي تصميمها وفقً 

للهيئة العامة يمكن و ، ةسياسبال المتعلقة المتبقية قيودالو ،واإلنتاجية ،وتكلفة العمالة ،ونموه ،لقطاعبا الخاص
االتصال   عن تفاصيل وسيلةفضًال  ،من نشر جميع العروض المقدمة للمستثمرين أن تستفيدلالستثمار

 ولين بالدولة على موقعها على االنترنت.ؤبالمس

الحفاظ على ن عملية إواالتجاهات الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر، ف الحاليالمناخ في ضوء 
يمكن أن تقوم الهيئة العامة لالستثمار بالنظر ا لهذه الغاية، تحقيقً بالغ األهمية، و اأمرً  تعد  رات الحاليةاالستثما

 أو كجزء من خدمات رعاية،المستثمرين دارة عالقات إسواء كجزء من  ،في تعزيز نظام تتبع التظلمات
 . المستثمرين

 إن معظم ممثلي القطاع الخاص الذين تمت مقابلتهم متفقون في الرأي على أن الهيئة العامة لالستثمار ال 
قليلة  هايتلقونأن المساعدة التي وقد ذكر المستثمرون ، المستثمرينعالقات  إلدارةمتقدم يوجد لديها نظام 

لتعامل مع وا ،لتقديم المشورة للمستثمريندارة صغيرة في الهيئة العامة لالستثمار إ إال توجدال و ،للغاية
إلدارة متطورنظام  نشاءإليبدو أن هناك فجوة بين جهود الهيئة العامة لالستثمار مشاكلهم أو شكاواهم، و

  القطاع الخاص. وممثليتصورها  الية التيوالفعّ المستثمرين عالقات 

 التحليل 

البيانات الموجودة حاليا طبقا ألفضل الممارسات في هذا ا للهيئة العامة لالستثمار، تم بناء قاعدة وفقً 
 بأنها منظمة بشكل كبير، وشاملة، هذه . وتتميز قاعدة البياناتق بهموموث المجال بالتعاون مع خبراء أوروبيين

، كما تمت الموافقة من جانب اإلدارة العليا بالهيئة العامة دولةولين بالؤبمعرفة المسبانتظام تحديثها  يتمو
لالستثمار على نظام  ثابت ومنتظم لتقديم التقارير عن العالقات مع المستثمرين الحاليين والمحتملين،. وتؤكد 

ا جميع المعلومات الحالي يتضمن تقريبً المستثمرين دارة عالقات إا أن نظام الهيئة العامة لالستثمار أيضً 
 خلق المناخ المواتي لجذب االستثمارات مسبقًا  ذلك:الالزمة لبناء استراتيجية شاملة لتشجيع االستثمار بما في 

proactive  تهيئة هذا المناخ بعد دخول االستثمارات  العمل على وليس فقطreactive واالستثمارات حسب ،
جديدة، وعملية  روعاتاالستثمار في مش وليس فقط  في المشروعات التوسعاتوالمنطقة / البلد / القطاع، 

تصنيف شكاوى المستثمرين بحسب النوع / البلد / وعداد، واالستثمارات التي في طور اإلمار تشجيع االستث
همية حسب المنطقة / البلد، والتفاصيل عن كيفية االتصال بالمستثمرين،  طاع / المنطقة، والقطاعات ذات األالق

 وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

المستثمرين  عالقات قطاعي أن وكان رأي ممثلي القطاع الخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا التقييم 
ذكر التعامل مع شكاواهم، وفي تقديم المشورة للمستثمرين أو الالترويج ال يبدو أنهما يعمالن  بشكل فعً و

 ولي الدولة المعنيين .ؤنهم يجدون صعوبة  في االتصال بمسالمستثمرون أ
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رؤى كل من وهو التباين  بين هذا التقريرفي كل تردد ا في إطار هذا المؤشر تعكس النتائج موضوعً 
طراف الفاعلة ألن  اإإلى حد ما حيث  امتوقعً  اولين الحكوميين وأطراف القطاع الخاص، ويعتبر هذا أمرً ؤالمس

ا ما يطالبون بخدمات ومساعدات أكبر من غالبً  -المساعدةتقديم بمحدود  اهتمامممن لديهم  -في القطاع الخاص 
دة من أي مكان آخر، هذا التباين يشير إلى أن الوضع في مصر قد يكون أكثر ش فإن تزايدالحكومة، ومع ذلك 

. هاراضيين عنأوغير ،لجهود التي تبذلها الهيئة العامة لالستثمارل القطاع الخاص غير مدركين وفقد كان ممثل
 كل فيالتى ترددت التوصيات الرئيسية إحدى إن  .تقدير، على وجود مشكلة في التواصلعلى أقل  ،وهذا يدل

 يجب أن تكونومن جانب الحكومة المصرية.لالتصال ستراتيجية شاملة إوجوب وضع وبناء هى هذا التقرير 
التي تم اتخاذها، ات اإليجابية بالغ مجتمع األعمال بالعديد من الخطوإتم ن حيث ييْ في اتجاهستراتيجية إلا هذه 

 .ما يثير قلقهم أيضا االستماع للمستثمرين وتلقيو

 لسياساتا دعم 2-8

شكل الممارسات القانونية بيان قدرة هيئة تشجيع االستثمار على لى إلسياسات ادعم تشير عبارة 
االستثمار الوثيقة  بمجتمع ا لعالقة هيئة تشجيع والتنظيمية واإلدارية التي تطبق على االستثمار األجنبي، و نظرً 

المعوقات ات إلى السياسصانعي انتباه لفت نها من في موقع يمكّ تكون هيئة هذه الن إالمستثمرين األجانب، ف
ينبغي االعتراف رسميا بدور هيئة تشجيع االستثمار   اًال فعّ الدعم كون يحتى . و المتعلقة بالسياسات الرئيسية

نجاح هيئة تشجيع االستثمار. عالوة  التي تقيّم مدى  مقاييسالوتضمينها في  ،لسياسات داخل الحكومةادعم في 
ي أن تنشط هيئة تشجيع االستثمار ، ينبغاتالسياسب المتعلقة  معوقاتالحينما يتم تحديد  هنإعلى ذلك، ف

 بالمستثمرين األجانب، وحتى ةصلذات ووضع أخرى جديدة  ،في مراجعة معايير االستثمار القائمة بالمساهمة
مشاورات منتظمة مع القطاع ي أن تجري لسياسات، ينبغادعم قادرة على أداء مهمتها في  الهيئة  تكون

 التي يوصى بها  والمقترحاتالتي يتم تحديدها،  والمشاكل المعوقاتإبالغ القدرة على تكون لديها وأن  ،الخاص
 المختصة.الجهات إلى 

 ما يلي:  ببحث هذا المؤشريعني 

 لسياسات، ادعم ما إذا كانت هناك وحدة معينة موجودة داخل هيئة تشجيع االستثمار  للقيام بأنشطة • 

 ما إذا كان يتم عقد مشاورات منتظمة مع المستثمرين األجانب، • 

 ما إذا كان يتم إجراء تقييم سنوي ألثر االستثمار األجنبي المباشر، • 

 دور محدد في سياسة تطوير االستثمار. ما إذا كان للوحدة • 

وتتمثل مهمتها في مساندة  2005لسياسات في الهيئة العامة لالستثمار في عام ادعم لتم انشاء إدارة 
والمشاركة في  ،المستثمرينمردود وتجميع  ،مناخ االستثمار تحسين بهدف اللوائح التنظيميةو العامة السياسات

من خالل المحافظات  القومية ودعم سياسات االستثمار اإلقليمية والسياسات،االستثمارت المتعلقة بياسالسصنع 
الدورية بالتنسيق مع المنظمات الدولية ( على  المسحية الدراساتإجراء و ،تقييم السياسات القطاعيةو ،المختلفة

األطراف،  ةستثمار متعدد، البنك الدولي، وكالة ضمان اال االقتصادية سبيل المثال منظمة التعاون والتنمية
منظمة مناخ األعمال" مع  تطوير ستراتيجيةإمثل " التنمية)ر وصندوق النقد الدولي، البنك األوروبي للتعمي
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"تقييم تنفيذ الميثاق و مناخ االستثمار" مع البنك الدولي،"تقييم و ،)2010( التعاون والتنمية االقتصادية
منظمة التعاون والتنمية االتحاد األوروبي ومع  والمشروعات الصغيرةالشركات األورومتوسطي لقانون 

 تقييم للسياسات إلجراء ذلكو ،المسحية عن ممارسة األعمال مع البنك الدولي اتالدراس، واالقتصادية
  ،والحوافز  ،بأفضل الممارسات في البلدان األخرى في مجاالت جذب االستثمار األجنبي المباشر  بمقارنتها

الحكومية الدائمة التسييرلجنة ولتنسيق  ،وآليات خدمة الشباك الواحد ،وتخصيص األراضي ،ونظام الترخيص
 سياسات االستثمار.دعم  ا إعادة هيكلة إدارة. ويجري حاليً مناخ االستثمار ن تحسينع ولةؤالمس

 النتائج والتوصيات الرئيسية 

تمع األعمال لنقل مع مجمنتظمة ومنظمة أكثر يجب أن تقوم الهيئة العامة لالستثمار بإجراء مشاورات 
كما . شاملةاتصال ستراتيجية إالحكومية المعنية. ويجب أن يتم ذلك كجزء من  ى الجهاتقضايا محددة إل

التي تقوم بها، أو الخاصة بالسياسات يجب أن تنظر الهيئة العامة لالستثمار أيضا في اتاحة الدراسات 
 ملخصات لها، على موقعها على االنترنت. 

 التحليل 

بين أنشطة الهيئة العامة لالستثمار وتصورات المستثمرين التباين إلى  يشير  هذا المؤشر هو مثال آخر
السياسات بالهيئة، ومرة أخرى  لدعم  ن المستثمرين ال يعلمون  بوجود إدارةإلى أ حيث تشير بعض المقابالت

 وتشاور شاملة. اتصال ستراتيجية إعلى الحاجة إلى  يسلط هذا الضوء

 8-2نظر الملحق (ج) أمزيد من التحليل عن هذا المؤشر، ل

 المستثمرينرعاية  خدمات 2-9

األجانب  االحتفاظ بالمستثمرين إلى االستثمار تشجيع ةالتي توفرها هيئالمستثمرين رعاية تهدف خدمات  
تلك الخدمات و ،. ويتم تقديم هذه الخدمات  بعد إنشاء المشروع أو القيام باالستثمارفي االستثمار دعم التوسع وأ

ن مساعدة بي المستثمرين ايةال تتناول المساعدة على دخول البالد وبدء التشغيل، وقد تتراوح خدمات رع
الحصول على مزيد من تصاريح البناء والتراخيص، إلى اإلجراءات اإلدارية مثل المستثمرين األجانب في 

ا مثل تحديد الموردين المحليين. كما تهدف  لمعالجة المشاكل المحتملة التي قد تواجه خدمات أكثر تقدمً 
 .هاوالتوسع في روعاتالمش المستثمرين ودعم سالسة تشغيل

وما إذا  للمستثمرين شجيع االستثمارالتي تقدمها هيئة تنوع خدمات الرعاية ويعني هذا المؤشر بتقييم 
درجات متدرجة  في الزيادة . وتعطى إطار زمني محددخالل  المستثمرين تقدمعلى استفسارات  كانت الردود

ر خدمات الرعاية ذات الطابع اإلداري (مثل المساعدة في الحصول على توف التيتشجيع االستثمار  لهيئة
 مدة تحديد الموردين المحليين)، وإذا كانت تضمنإيجاد تشغيلي (مثل الطابع الخيص والتصاريح) وذات االتر

 للرد على استفسارات المستثمرين.  معينة 

. وقد حصلت هذه اإلدارة للهيئة العامة لالستثمار لدى الذراع الترويجيالمستثمرين  إدارة رعاية تقعو 
 عن الصادر تقريرال في كما جاء ،المستثمرينفي القدرة على التعامل مع استفسارات على تقدير "ضعيف" 
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مزيد من إعطاء وفقا للهيئة العامة لالستثمار تم ، و"االستثمارات العالمية تقييم "عن  )41()2009البنك الدولي (
 .2011منذ عام المستثمرين رعاية  االهتمام لخدمات 

 النتائج والتوصيات الرئيسية 

من خالل تقديم خدمات يتم المستثمرين الهيئة العامة لالستثمار بتحسين خدمات رعاية تقوم يجب أن 
 .  لمستثمرين وببناء قدرات إدارة رعاية ا ،تصميمها  خصيصا للمستثمر

 التحليل 

ول على تصاريح مساعدة المستثمرين في الحص المستثمرين رعايةإدارة قدمها تتشمل الخدمات التي 
الة الفعّ  المشاركاتولة عن تعزيز ؤمع اإلدارة المسالربط و ،على حل المشاكل اإلداريةو ،العمل والتراخيص

كجزء من استراتيجية متكاملة لتشجيع االستثمار. ووفقا للهيئة العامة لالستثمار، فقد تم وضع أهداف واضحة 
إعطاء والتقييم وبالمتابعة  اإلدارة العليا  قيام تنفيذ، وتم ضمانللتم تحديد برامج نفس الوقت في و ،وخطط عمل

والسفارات  ،الحاليين تم إبالغ المستثمرين المستهدفينأنه يعلى  وتؤكد الهيئة العامة لالستثمار أيضا ،الموافقات
عاية لر ستراتيجيةإب -بشكل واضح وعلى نطاق واسع - والجمعيات ،ورجال األعمال األجانب ،األجنبية

 .   proactive لى ردود فعل المستثمرينإ أساًسا ستندال تالمستثمرين 

ولين بالهيئة العامة لالستثمار ال يلتزمون بالرد ؤسومع ذلك، فقد ذكر بعض ممثلي القطاع الخاص أن الم
ء ما تقدم في مراحل ما قبل التأسيس وأثنا لبًاعلى استفساراتهم في إطار زمني محدد، وأكدوا أن الخدمات غا

للحفاظ على المستثمرين الحاليين، ينبغي أن تقوم مصر ببناء قدرات إدارة دورة االستثمار، والتأسيس في  
 للتأكد من توفير خدمات المتابعة بعد مرحلة التأسيس. مستثمرينرعاية ال

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(41) World Bank (2009), Global Investment Benchmarking Report.                                                              
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 المناطق الحرة 2-10

 بتوفير األجنبي المباشر ا ما تستخدمها الحكومات للترويج لالستثماركثيرً  ةتمثل المناطق الحرة أداة سياس     
مالية في منطقة جغرافية قانونية وحوافز ضريبية ومنح خالل من  ربأك قدرة تنافسيةيتمتع ب استثماريمناخ 
األوسع التي تهدف إلى تحسين  لإلصالحاتخدم المناطق الحرة كبديل ستمع ذلك فإنه ال يجب أن  تو، معينة

تبسيط و ،سيادة القانونو ،البنية التحتية الجيدةو ،االستثمارالتجارة و ستثمار من خالل تحريرمناخ اال
الدول رة بأشكالها المتنوعة لعشرات السنين في كل من حإلدارية، وقد استخدمت المناطق الاإلجراءات ا

 المتقدمة والنامية.

 النظر في اآلتي:يتعين ) 42( ولتقييم فاعلية المناطق الحرة     

 واضحة إلدارة المناطق الحرة، ومهاموليات ؤإذا كانت هناك هيئة عامة لها مس ما •

جراءات إدارية إعلى أسس ومعايير واضحة و اما إذا كان دخول الشركات في هذه المناطق الحرة قائمً  •
 مبسطة،

تشمل التصنيع والخدمات من األنشطة االقتصادية التي  بأشكال كثيرة إذا كانت المناطق الحرة تسمحما  •
 المهنية،و التجارية 

 االقتصاد المحلي،بين المناطق الحرة وأكبر تكامل  تحقيق  إذا ما كانت السلطات العامة تشجع •

 األجنبي،المستثمر المحلي وبين المعاملة تراعي المساواة في ما إذا كانت المناطق الحرة  •

 ما إذا كان هناك دور أكبر للقطاع الخاص في تنمية المناطق الحرة، •

 طار عمل منظمة التجارة العالمية، إلتصدير تتمشى مع امتطلبات ما إذا كانت  •

 في المناطق الحرة، تشدًدا تطبيق معايير العمالة  والبيئة أقلما إذا كان  •

في األنشطة االقتصادية في هذه المناطق  التخصصما إذا كانت السلطات العامة تشجع على المزيد من  •
 .المنشآت الناشئة و تجمعات للشبكاتالتيسير و الدعم خدمات على -كلما لزم  -بالتركيز أكثر
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 :ألغراض هذه الدراسة سوف تستخدم عبارة "مناطق حرة" لإلشارة إلى كافة أشكال المناطق الموجودة بمصر )42(
 ومناطق االستثمار). ،المناطق االقتصادية الخاصةو ،(المناطق الحرة (العامة/الخاصة)
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عام أول مناطق حرة  قد أنشئتاالعتماد على المناطق الحرة، وفي ا إن مصر لها تاريخ طويل نسبيً      
ففي عام  ،ككل االستراتيجيةفي السنوات األخيرة حدث تغيير في قائمة، و هذه المناطق وما تزال1973
ذلك من خالل قانون المناطق و) SEZsالمناطق االقتصادية الخاصة ( نظام أدخلت مصر 2002

ق طمناال"(قانون المناطق االقتصادية)، و 2002لسنة  83االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 
 ر.الذي عدل  قانون االستثما 2007لسنة  19رقم  وفقًا للقانون "يةاالستثمار

 والتوصيات الرئيسيةالنتائج 

 والمناطق االقتصادية الخاصة، ،اللوائح المتعلقة بالمناطق الحرةوالقواعد دى مصر شبكة معقدة من ل    
 ا.أقل تعقيدً ألن تكون أكثر شفافية والقواعد ذه تحتاج هو والمناطق الصناعية، والمناطق االستثمارية،

منطقة  أي تصميم دفي العناصر التالية عنيجب النظرمصر في و لتحسين النظام العام للمناطق الحرة      
طار التنظيمي، اإلطار ، إطار الحوافز، اإلالعام لسياسة المنطقةنوع المنطقة التي تنشأ، اإلطار  :حرة

 و إدارة المنطقة.النمو الطبيعي أخيرا و ،المؤسسي

 التحليل

المناطق الحرة الخاصة، وباستثناء في مصر: المناطق الحرة العامة و نوعان من المناطق الحرة هناك     
سواء بمعرفة  ،الخاصةروعات في المناطق الحرة العامة وبعض الحاالت يمكن القيام بكل أنواع المش

السمة الرئيسية للمنطقة و .من الجهة المعنيةبعد الحصول على الترخيص  ،أجانبمستثمرين محليين أو
يمنح عليه من جانب هيئة االستثمار، و ي أنها "مخصصة لمشروع واحد" تتم الموافقةالحرة الخاصة ه

تشمل بصفة خاصة اإلعفاء من و ،إعفاءات ضريبيةعاملون في المناطق الحرة حوافز والمستثمرون ال
 لوائح االستيراد والتصدير.

مشاركة  زيادة إلى هدفي يداستثمار جد ية كنظاممناطق االستثمارالأدخلت مصر نظام  2007في عام      
وتغطي  ،النشاط الصناعيال تقتصر على  يةمناطق االستثمارالو .ناطقمإدارة الالقطاع الخاص في تنمية و

 الخاصة بتطويرها بصفة عامة.الشركات تقوم قطاعات عريضة، و

المناطق اخيص في ولية إصدار الترؤوالمناطق الحرة بمس تثمارالهيئة العامة لالس وتختص     
ا النظر في التوسع في المناطق االستثمارية بإمكانية استصدار فقا للهيئة يجرى حاليً واالستثمارية، و

المناطق العامة لالستثمار و هيئةالهو معمول به في المناطق الحرة، ويجوز أن تمنح تراخيص مؤقتة كما 
الترخيص الدائم  منح  ، وفي حالة رفضالحرة التراخيص المؤقتة للمستثمرين العاملين  في المناطق الحرة

 . غير واضحة عواقب ذلك  بالنسبة للمستثمر الذي منح ترخيص مؤقتفإن 
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التي  اللوائحوالقواعد و ،المناطق الصناعيةو ،المناطق االقتصادية الخاصةو ،يتسم نظام المناطق الحرة     
القواعد البد من تبسيط  فيها تيسير االستثمارو ،المناطق هذه إمكاناتلتعظيم تحكمها بالتعقيد الشديد، و

 المسموح بها % كحد أقصى للعمالة األجنبية25 الـ ن نسبةأمستثمرين يرى بعض الجعلها أكثر شفافية، وو
إنشاء ممر  أن واوير ،في مصر الحرةمناطق لهناك نماذج ناجحة ل، ومع ذلك  للغايةنسبة ضئيلة  تعد

 استثماري في قناة السويس سوف يتمتع بإمكانات كبيرة.

 10-2نظر الملحق (ج) ألمزيد من التحليل عن هذا المؤشر ل     
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 الشفافية -الجزء الثالث 

الحد و ،، و يمكن تحسينها بشكل كبيرالعالمفي شتى أنحاء لمستثمرين الشغل الشاغل لما تزال الشفافية هي 
 اآلتي:خالل من  والقلق على األعمال من المخاطرفي نفس الوقت 

بصفة خاصة باللغة ا وجعلها متاحة علنً و (الثانوية) الفرعيةاألساسية وشر القوانين إصدار ون •
 االنجليزية،

 ات سياس التي تجرى على صالحاتاإلا  بأصحاب المصالح مسبقً إخطار األطراف المعنية و •
 .اإلصالحات هذه قبل إدخال التشاور معهمو ،االستثمار

المتعلقة  اللوائحو نفي تطبيق القوانيلشفافية في اإلجراءات اإلدارية وا توفر التأكد من •
 )43(باالستثمار.

 اتسياس العام لشفافية طاراإل" االقتصادية والتنمية التعاونأعدت منظمة  2003في عام      
األعضاء في  الحكوماتلمساعدة  Framework for Investment Policy Transparency"االستثمار
تحسين الشفافية في و ،لشفافيةاالقلق الذي يثار حول مواجهة في  ، وكذلك الحكومات غير األعضاءالمنظمة
مجاالت: طرق  ةطار لتقييم ثالثاإل هذا من المؤشرات التالية قد استمدتوإجراءاتها، و ،ولوائحها ،قوانينها

 شفافية االجراءات.و ،المشاورات المسبقةاإلخطار وو ،وأدواته النشر

 أدواتهطرق النشر و 3-1

 ،القوانين األساسيةلتشريعات واتدوين  للممارسات التنظيمية الذي وضعته المنظمة العام طاراإليشمل      
تقوم و، وصول الجمهور إليها عبر اإلنترنتوإتاحة  ،الثانوية (أو الفرعية) سجل موحد لجميع التشريعات نشرو

بنشر  -فيها هي اللغة األم اللغة اإلنجليزيةالتي  ال تكون  - االقتصادية التنميةمنظمة التعاون ودول معظم 
 ا.سياستها باللغة االنجليزية أيضً  وصف أو ،قوانينها

ما و ،نترنتاإلمنشورة على و ،اوجعلها متاحة علنً  ،اللوائحمدى تدوين القوانين و بتقييم  هذا المؤشريعني و     
 .بسيطة أو بتكلفة ،و بدون مقابل ،إذا كانت ترجمتها االنجليزية متاحة

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

ين يمكن للمستثمر أ اإلنترنتشبكة اكتروني على لإلها اعموق علىأن تبين  الهيئة العامة لالستثمار على
ن إذا كانت هناك أن تبيو ،األساسية المتعلقة باالستثمار نمعتمدة للقواني إنجليزيةأن يحصل على ترجمة 

 بد من تحديث المعلومات بانتظام.تكلفة لذلك، وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43) PFI User's Toolkit.( 
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كتروني لهيئة االستثمار لإل، وقد تحسن الموقع االنشر وأدوات فيما يتعلق بطرقهاًما ا ت مصر شوطً عقط
المتعلقة  باالستثمار   األساسية باللغة االنجليزية للقوانينوفر ملخصات هي تشكل كبير في السنوات األخيرة، وب
سلبي. قد يكون لهذا أثر زال متاحة باللغة العربية فقط، ومع ذلك هناك معلومات كثيرة ما ت، وقطاع األعمالو

 .على االستثمار

 التحليل

ألعمال باللغة القوانين األخرى المتعلقة بايل قوانينها الخاصة باالستثمار وا في تسجا كبيرً مصر تقدمً أحرزت 
 تاحتها للجمهور.إو العربية،

قطاع الهيئة العامة لالستثمار القوانين األساسية المتصلة باالستثمار وبواالستثمار نشرت وزارة وقد      
 ،القانون الخاص بالمناطق االقتصادية الخاصةو ،كترونية بما في ذلك قانون الشركاتإلعلى مواقعها ااألعمال 

الموقع القرارات توجد على األنشطة المالية، كما و ،التجارةوقطاع األعمال، باإلضافة لقوانين أخرى تغطي 
من خالل قواعد بيانات  كترونيةإلالقرارات الوزارية، و تتوفر نسخ و ،قرارات رئيس الوزراءو ،الجمهورية

باللغة  ئةالهي هتنشر مافقط. و العربيةومع ذلك فإن هذه القوانين متوفرة باللغة  قانونية  متنوعة على االنترنت،
التالي بوقطاع األعمال، المتعلقة باالستثمار و ملخصات للقوانين األساسية فقطهو )44( على موقعها االنجليزية

للمعلومات التي تعتبر حاسمة في  اوصولهم محدودً اللغة العربية يكون الذين ال يتحدثون بالمستثمرين  نفإ
 في مصر. باالستثمارعملية اتخاذ القرار 

 مع أصحاب المصلحة المسبق التشاوراإلخطار و 3-2

منظمة لعناصر الممارسة الجيدة  من تجزأيال  جزًءا مع األطراف المعنية التشاور المسبقيعتبر اإلخطار و     
أصحاب المصالح اك المستثمرين األجانب وإشرو .الخاصة بشفافية القطاع العام قتصاديةالا التعاون والتنمية

لتدابير لالية فعّ اللشرعية واالصلة من شأنه أن يضيف  اآلخرين في عملية إجراء التغيرات التنظيمية ذات
يمكن أن يساعد السلطات في وضع  المسبق التشاورو اإلخطارمردود عالوة على ذلك فإن الجديدة, و التنظيمية

 .لهذه اللوائح المتثاللالمساندة  بناءو ،لوائح أفضل

اللوائح الجديدة أو بالقوانين و مسبقًا ألطراف المعنيةاخطار إمدى قيام الحكومات ب بتقييم هذا المؤشر يعنيو    
مع مجموعة بصفة منتظمة ووجهًا لوجه الحكومات تتشاور كلما كانت تزيد الدرجات الممنوحة المعدلة، و

 و تصدر ملخصات أو نصوص هذه المشاورات. ،من األطراف المعنيةكبيرة 

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

 الخطوة تتمثلو ، عملية التغيير التنظيمي الخاص فيالقطاع  زيادة مشاركةيمكن لمصر أن تقوم بتحسين و     

  __________________________ 

قانون المناطق االقتصادية و ،قانون الشركاتو ،تقدم الهيئة العامة لالستثمار ملخصات باللغة االنجليزية لقانون االستثمار )44( 
 .قانون الضرائبو ،الخاصة
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اص حول قضية معينة من القطاع الخاإلعالن عن أن المشاورات العامة ستجرى مع في األولى نحو ذلك      
ا على الهيئة العامة ثالثً و ،ا نشر نصوص أو ملخصات القضايا التي نوقشتثانيً االستثمار، و اتقضايا سياس

على سبيل المثال يمكن لهيئة و ،دوريةالمناطق الحرة أن تنظر في تنظيم مشاورات عامة ستثمار ولال
و قياس ردود  ،تقاسم المعلومات من أجل السنوي يرهامع نشر تقر ا بالتزامناالستثمار أن تنظم حدثا دوريً 

 االستثمار. اتفي سياس المرتقبة رات والتحوالتيالفعل بالنسبة للتغي

ص يتلخب تقوم  الو ،قتيعادة على أساس و فإنها تكونعندما تنظم الهيئة العامة لالستثمار مشاورات      
 .ها علنًانتائجها أو نشر

أن تطلب التعليق عليها (كما هو و إلنترنت،اظر في نشر مسودات القوانين على شبكة أن تنعلى مصر      
اقية التجارة الشفافية باتف تتطلبه أحكاملما  قًاذلك وفً و ،متبع في المغرب بالنسبة لكافة القوانين المتعلقة بالتجارة

 الواليات المتحدة).الحرة بين المغرب و

 التحليل

قضايا ببالنسبة للمشاورات الخاصة مرحلْتين  عملية من المناطق الحرة لديهاإن الهيئة العامة لالستثمار و       
ا يمثلون شريحة مديرً  12ولى من المشاورات تجمع مجلس إدارة الهيئة (األالمرحلة ، االستثمار اتسياس

ة الثانية  تتم المرحلجمعيات األعمال، وو المصرية، اتحاد الصناعاتو ،عريضة من مجتمع األعمال في مصر)
جمعية و ،األكاديميينو مراكز الفكرو ،مجموعات حماية المستهلكو ،ومنظمات األعمال ،بين هيئة االستثمار

يوصى بإجراء و )45(من المشاورات، ستبعدوني كثيًرا ما يبدو أن المستثمرين األجانباألعمال، و رجال شباب
والمستثمرين  ،مع مختلف أصحاب المصالح بما في ذلك القطاع الخاصمشاورات نشطة بصورة أكبر 

 النقابات.و ،واألكاديميين ،المنظمات غير الحكوميةو ،األجانبالمحليين و

 شفافية اإلجراءات 3-3

وتستغرق وقتًا مكلفة  التصاريحللحصول على التراخيص وللتسجيل، و قد تكون اإلجراءات الرسمية     
من الفساد، و لذلك و ،البيروقراطيةو التقديرية، أيضا إلى سوء استخدام السلطة االدارية قد تؤدي، وطويالً 

تتطلب شفافية مكان، وإلسريعة بقدر او ،ونزيهة ،واضحةو ،بطريقة شفافة تتخذ هذه اإلجراءاتأن المهم للغاية 
المشروع االستثماري أمام سلطات ن المستثمر من الطعن في حاالت رفض جراءات  وجود  آلية قانونية تمكّ إلا

 محايدة.

التراخيص، منح الموافقات و أو ،الوافدشفافية إجراءات قبول االستثمار بتقييم مدىالمؤشر يعني هذاو     
 :ما يلي داء الحكومةأايير األساسية المستخدمة لتقييم المع تشملو

 

   ________________________ 

 .االستثمار سات وترويجة على الفصل الخاص بسيااألمريكيرد الغرفة التجارية  )45(
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 ومتاحة علنًا، ,واضحة أو الموافقة على ترخيص أو إذن ،مستثمرالما إذا كانت شروط قبول  •

 محددة, مدة ما إذا كانت إجراءات الموافقة لها •

 ذن،اإلترخيص أو الستثمار أو االبأسباب رفض  المستثمرإذا كان يتم إخطار  ما •

 عن الطعن في القرارات.أحكام هناك  تكان اما إذ •

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

محددة اإلرشادية المستخدمة  التوجيهاتبالنسبة إلجراءات تراخيص التشغيل فقد ذكر أن المعايير و     
 .بينها االتساقتحقيق و ت اهذه اإلجراء ومع ذلك هناك حاجة  لتوضيح ،حبوضو

معايير و شروط  نإا للقلق حيث شكل سببً تزال تما  ها إال أن ةاألمنية نادرالتحريات على الرغم من أن و     
أن  ينثمرفي حالة الرفض يجوز للمستبالشفافية، و اتتسم اإلجراءتوال  ،القبول أو الرفض ليست واضحة

 اآلليات تعمل بكفاءة.نه من غير الواضح ما إذا كانت تلك إاآلليات القانونية إال جراءات وإلمن خالل ا وايطعن

معايير الترخيص و إجراءاتن تكون أالبد لتحسينها ة في مصر، وجراءات قائمإلقضية شفافية اما زالت 
، على أن تستخدم عن أسباب الرفضاإلعالن أن يتم و ،متاحة للجميعا واألمنية أكثر وضوحً والتحريات 

رفض  اتبقرار القضائية الخاصة  المراجعاتو ،التشغيل خيصاتر بإجراءاتالمتعلقة األعمال طاع مسوح ق
 تقييم أفضل ألوجه القصور. إجراء من أجل اذنترخيص أو 

 التحليل

فحص كل من لكنها تاالستثمارات األجنبية الوافدة, وال تستخدم مصر آلية الفحص األفقي للموافقة على      
، على سبيل المثال على المستثمر األجنبي أن يتقدم بطلب معينةاألجنبية في قطاعات االستثمارات المحلية و

فيما يتعلق بقطاع النفط و ،باإلضافة لذلكأو المصرفي، و ،اع السياحيخدمات في القطبتقديم للترخيص له 
مثل هذه ووزارة البترول، و ينالوافد ينالمستثمراالنتاج بين  للمشاركة في ترتيباتتتم  ما فإنه عادة ،الغازو

زمنية محددة مدة تذكر الحكومة في تقاريرها أن هناك و )46(الترتيبات لها نصوصها القانونية لكل استثمار،
 يطبق عليها قاعدة الصمت عالمة الموافقة.و ،للموافقة على التراخيص

الستثمار، ا اتالوزارية ضد رفض مشروعالبت أن يطعن لدى لجنة ويجوز للمستثمر أن يتقدم بشكوى و     
النظام  لدى في القضايا تكدس ذلك هناك  على الرغم من ،هناك أيضا نص قانوني للمراجعة القضائيةو

 )47(المراجعة عملية بطيئة.تكون  لهذ القضائي المصري و

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

OECD (2007), Investment Policy Review: Egypt. )46(    

 .) تقييم أجراه المركز المصري للدراسات االقتصادية47( 
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ترخيص  على الموافقة اتخاذ إجراءاتالمعايير الخاصة بفحص ورشادات وأن اإليذكر األعمال ووفقا لمجتمع  
،وبالرغم من أن  هذه اإلجراءات وتحقيق االتساق بينها لتوضيحهناك حاجة ومع ذلك  ،التشغيل محددة بوضوح

تتعلق بسالمة ال تقدم أسباب في حالة الرفض مما يثير قضايا  ،يمكنه الطعن في حالة الرفض المستثمر
 والشفافية.اإلجراءات 
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 العام والخاص  ن بين القطاعيْ  المشاركاتالفصل الثاني: 

التطورات  يستعرض، ورفي مص ن العام والخاصبين القطاعيْ  اتركاشملل اإلطار العام هذا الفصل يتناول      
 ،2010عام  في مصرمناخ األعمال تطويرستراتيجية إن منذ نشر يْ القطاع ن هذيْ  بين المشاركاتالمتعلقة ب

الخاص العام و نيْ بين القطاع  اتركاشمقوي لل عاماتخذت مصر خطوات عديدة إلقامة  إطارهذا العام  وقبل
أكدت و قد  ،العام والخاص عْينالقطا بين ركةاشملتأسيس وحدة مركزية لو ،التشريعات إصدار بما في ذلك

البنية التحتية إقامة ا منها بالحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في اعترافً  المشاركاتعلى هذه الحكومة مجدًدا 
 لمصريين.حياة اجودة الالزمة لتحسين 

 إال اركةشموضع إطار سليم للالعوامل  التي تتيح من الكثير مصر  توفر لديييبين هذا الفصل أنه في حين       
 الجاد والتنفيذ ،ركةاشملل للوحدة المركزية  الكافية توفير المواردمنها زال هناك عدد من التحديات ما نهإ

 ن صورتها كدولة جاذبة لتحسي جهودهاتوصيات لدعم مصر في قد قدمت القائمة، و كةارشملا روعاتلمش
 .ن العام و الخاصيركة بين القطاعْ اشمال تي تتم في إطارلات الالستثمار

 مقدمة

لتقديم الخدمات القطاع الخاص  من هي ترتيبات  تشارك فيها كياناتالخاص العام ون بين القطاعيْ  المشاركات
وتتسم  .بصورة أكثر كفاءة -البنية التحتيةمثل  -بهدف تقديم   بعض السلع والخدمات العامة . وهي تتكونالعامة

 ة مثل:ن بالكثير من السمات األساسيبين هذين القطاعيْ  المشاركات

قات الرسمية بين القطاع ن تقوم على قاعدة من العالركة بين القطاعيْ اشمن الأإذ   التنظيم المؤسسي •
 القطاع الخاص،العام و

محفز عنصر  مجرد  من أن تكونإذ تشارك الحكومة بوضوح مع القطاع الخاص بدًال   كشريك الدولة •
 منظم ألنشطة القطاع الخاص،و

 مصلحة عامة محددة بوضوح،أهداف مشتركة ووجود  •
 االستثمار المشترك للموارد.من جانب كل الشركاء و الفعالة المشاركة •

يمّكنه   اسيً ساأ ادورً  لرأسمال القطاع الخاص ومهاراته كثيرة حيث يكونمزايا   نالقطاعيْ ركة بين اشمللو     
لمخاطر ا ء من تحويل جزمن سد الفجوة بين قدرة القطاع العام ومتطلبات المشروعات، إلى جانب أنه يمكن  

 ،التكاليف على مدى حياة المشروعتحديد حجم المخاطر و في حاجة إلى نالجانبيْ كما أن  ،إلى القطاع الخاص
عالوة على ذلك يمكن التركيز على المردود االجتماعي واالقتصادي المتوقع، ويمكنه  بالنسبة للشريك العام و

 التكنولوجيا.و الفنية على أن تكون القوة الدافعة لنقل الخبرة المشاركاتان تعمل 

 لاألعمامناخ تحسين ا في ا أساسيً بين القطاع العام والخاص دورً  اتركاشمويلعب وجود إطار قانوني لل

إطار  ىالتقليدية")  إل التوريد طرقبالتي يشار إليها فيما بعد "طار التقليدي لألسواق العامة (وإن االنتقال من اإل                   
 ،التصميم مثل شراك القطاع الخاص في مهامإحيث تقرر الدولة  المشاركة بين القطاعْين العام والخاصمن 

لكاملة من امن السيطرة  من التحول  متواصًال ا شكًال يتخذ هذو ،الصيانة على سبيل المثالو ،التشغيلو ،البناءو
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 ،عقود اإليجارو ،عقود اإلدارةو ،عقود الخدماتوتعتبرالسيطرة،  ة مندرج جانب السلطات العامة إلى أدنى
الخصخصة الكاملة كلها أطر تشمل درجات مختلفة و ،االمتيازاتو ،)BOTالتحويل(وصيغ البناء والتشغيل و

من حيث  أيًضا نبين القطاعيْ  ةركاشمأطر ال تختلفالخاص، والعام و نالقطاعيْ من السيطرة يطبقها أطراف 
 ،المال رأس واستثمار ،الرئيسيين والرعاة ،الصيانةة بالتشغيل وااللتزامات الخاصو ،ملكية األصول

السند ركة هي  اشمبصفة خاصة مدة المشروع، إن المدة الطويلة لمعظم مشروعات الو ،مخصص المخاطرو
 قانوني قوي.األول إلطار مؤسسي و

، البناء ) (BOTالتحويل  -التشغيل  -األشكال المتنوعة لعقود البناء  التالية: فقط من هذه الفئات اثنتانهناك                          
 -التحويل –البناء و ،)BOOTالتحويل ( -االمتالك  -التشغيل  -البناء و ،)BOOاالمتالك ( -التشغيل  -

 -استثمار مؤقت (امتياز)القيام بكذلك العمليات التي تتضمن سيطرة الدولة و/أو االلتزام بو ،)BTOالتشغيل (
 ن العام و الخاص.ركة بين القطاعيْ اشملل مجمعةرإط إلى انتحتاج انتلال ما ه

 المشروعات في مصرن العام والخاص وبين القطاعيْ  المشاركاتار إط                   

الخاص، ن العام وبين القطاعيْ  اتركاشمأطلقت الحكومة المصرية استراتيجية جديدة لل 2006في عام                          
ال تشجع االستثمار  التي تمنع أو ع إلزالة المعوقاتتحتاج للتحرك السري مصر" نأوتعترف االستراتيجية ب

عدم  . إنالنقلوبناء الطرق و ،النفاياتمعالجة و ،والغاز ،والكهرباءالمياه، مثل  الخاص في الخدمات األساسية
النتائج اإليجابية للخصخصة في القطاعات ويهدد  ،االجتماعيالتغيير كبحو ،التحرك معناه تأخير التنمية

 األخرى".

من سلسلة القيام بمن الضروري ستراتيجية بأنه قرت اإلأمعوقات أمام االستثمارات الخاصة إلزالة الو                         
 المؤسسية بما في ذلك:اإلصالحات االقتصادية والمالية والقانونية و

 تعديل القوانين التي تحكم االستثمارات الخاصة في مرافق البنية التحتية،إصالح و •
 تحسين اإلطار المؤسسيإصالح و •
 تطوير استراتيجية لالتصال •

نظام المشاركات بين القطاعْين العام  الستخدام بوضع خطة 2006في عام  على ذلك قامت الحكومة وبناءً 
تمويل االستثمارات الجديدة في التعليم ل payments availability والخاص بأسلوب الدفع مقابل األداء

(ملياري دوالر  الصرف مياهمعالجة و ،الصحة (مليار دوالر أمريكي)و ،مليار دوالر أمريكي) 5(
 Independent Power Producer توليد الطاقة)ل( المستقلمنتج الطاقة  برنامج على عكسأمريكي)، و

 مليار 7ت المواصالت بمبلغ تم التخطيط لمشروعاو لحكومة السداد بالجنيه المصري،قررت ا
  .)48( الخدمةالمستخدم لرسوم  سداد عدد كبير منها يقوم على أساسو ،دوالرأمريكي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(48) R. Zayed, "Overview on the Development of the Egyptian PPP Program", Presentation, May 12, 2008.      
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ركة اشمخرجت من ال وهي وزارة الصحة ( - قامت عدة وزارات معنية 2006عام  برنامجكجزء من و
اإلشراف و ،ركة مع القطاع الخاص إلدارة العطاءاتاشموزارة المواصالت بإنشاء وحدات للو ،)فيما بعد

الخاص ون العام يْ ركة بين القطاعاشم، كما أنشأت وزارة المالية الوحدة المركزية للركةاشمعلى عقود ال
ا ا  جديدً ، كما أصدرت الحكومة المصرية قانونً ةلتقديم المشورة للوزارات المعنيوالبرنامج  ىعل لإلشراف

ية على إنشاء الوحدة المركز -بين أمور أخرى -الخاص الذي نصن العام وبين القطاعيْ  المشاركاتبشأن 
صدار وثائق العروض المقدمة إلأعطاها الحق في رفض و ،الخاصن العام والقطاعيْ  ركة بيناشملل

ركة اشملا لشؤون  قد أنشأ القانون لجنة علياو في لجان تقييم العطاءات,تمثل طلب منها أن و ،العطاءات
عالوة على الوزير  ،وزراء ةلست دائمة عضويةبو ،رئيس الوزراء هاالخاص يرأسن العام وبين القطاعيْ 

وافق على تأن  ويتعين ،ركةاشمالمركزية للتضم اللجنة أيضا رئيس الوحدة ، وترحالمعني بالمشروع المق
 .أن يتقرر تنفيذه المشروع قبل

شمال أفريقيا تجد الحكومة المصرية  صعوبة في ترجمة سياسة و مثل حكومات الشرق األوسط مثلها      
 ،جدوى اقتصاديةتكون فقط ذات ال  ،الخاص إلى مشروعات مستدامةن العام وبين القطاعيْ   ركةاشمال
فوائد عن ال الفعّ  اإلبالغو ،االنفتاح على السوقويتطلب هذا تحظى أيضا بالمساندة السياسية, لكن و

 بالنسبة لقدرتهم على إدارة المخاطرهم توقعاتبأن  ي القطاع الخاصمستثمر طمأنة، وركةاشممشروع ال
 .هي توقعات واقعية

الخاص ن العام والسداد ما بين القطاعيْ  أحكامات النمطية في مصر نجد أن شروط وو بمتابعة الممارس     
 availability الدفع مقابل األداء منظا تقوم بصفة أساسية علىو ،تتضمنها اتفاقات طويلة األجل

payments زيادة على الرغم من أن  يمكن بسهولة نسبية التنبؤ بتوفر المدفوعاتبهذا الدولة، و جانب من
نه ال يمكن التنبؤ بها بالضبط، ومع يعني أللقصور في األداء الخصومات و المدفوعات مع زيادة األسعار،

مثال  ،بسبب قيود الميزانية قد تنظر الحكومة المصرية في آليات  للمدفوعات مستحدثة بصورة أكبرذلك و
أو رسوم أخرى يدفعها المستخدم كلما  ،البري رسوم البوابات في مشروعات طرق النقلذلك  إدخال نظام 

 .أمكن

تأكد من جديد دور  ،2014فبراير 28في  -السيد هاني قدري دميان -مع تعيين وزير جديد لوزارة المالية
 ن العام والخاصيْ ركة بين القطاعاشموحدة المركزية للالن العام والخاص. وتقوم يْ بين القطاع المشاركات

 ةاالنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بأربع 2014بإعداد محفظة بالمشروعات الجديدة، وتم في مارس 
من صعيد مصر، والستقبال على البحر األحمر لتسهيل التصديرمشروعات هي: ميناء سفاجا الصناعي 

نقل الحضري ، ومشروع األتوبيس النهرى في القاهرة الكبرى لتوفير الالواردات من المواد الغذائية
ومركز اتصال بالقاهرة ومجمع للتعهيد الخاص بخدمات  ،والمساعدة في تخفيف حدة التكدس المروري

والتوثيق في شتى أنحاء مصر. ومن المتوقع أن تعرض هذه العيني وميكنة نظام السجل األعمال، 
 .للموافقةن العام والخاص ركة بين القطاعيْ اشملا لشؤون  المشروعات على اللجنة العليا
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 التوصيات الرئيسيةالملخص و

لمشاركة اامج نجذب االستثمار في مشروعات مختارة من خالل برفي من المتوقع ا كانت مصر أقل نجاحً      
ق ترلم  ضخمة ومعقدة  تجريبيةاختيار مشروعات إلى ا ذلك جزئيً  يعزىو ،بين القطاعْين العام والخاص

ضمان لسعر عدم وجود نموذج التمويل الحكومي (بما في ذلك كان باإلضافة إلى ذلك للمستثمرين، و
المشاركة بين نجاح برنامج  ات من العوامل التي عرقلتنقص التمويل طويل األجل للمشروعو ،الصرف)

عدم االستقرار السياسي  ت تصورات المستثمرين بشأنكما لعب ،رفي مص القطاعْين العام والخاص
 ا.دورً   االقتصاديو

أوثق مع  بصورة تنسيقأن تقوم بالالخاص ن العام وركة بين القطاعيْ اشمالوحدة المركزية لل تستطيعو     
ا لكل من المستثمرين وليات التي تقوم بها بشكل أكثر وضوحً ؤدوار والمساألعن أن تعلن و ،الوزارات المعنية

وزارة االستثمار من خالل  تحسين التواصل مع المستثمرين يؤديأصحاب المصلحة داخل الحكومة، وو
بشكل  مناخ االستثمارإلى تحسين  -سياسات االستثمار الحكوميةب ما يتعلق في -ركةاشملل والوحدة المركزية

 . بيرك

 مقاومة من جانب الوزارات المعنية تواجه الخاصن العام وركة بين القطاعيْ اشمالوحدة المركزية لل

الخاص تواجه بعض المشاكل التي تشمل ضمان ن العام وركة بين القطاعيْ اشمما تزال الوحدة المركزية لل     
ركة اشمتابعة للوحدة المركزية للوحدات  إنشاء الفشل فيو ،المشروعات محفظةعلى  الوزارات المعنية موافقة

مقاومة  كما أن ،القطاعْين العام والخاصالمشاركة بين وعدم معرفة الجمهور بقانون  ،في بعض الوزارات
القلق أو ،قد يدل على مشكلة في التواصل التنسيق العام كرة الوحدة المركزية بوظيفتها فيالوزارات المعنية لف

قد أشارت المقابالت مع مجتمع األعمال في مصر إلى أن الوزارات ، والحقوق واالمتيازات المكتسبةعلى 
ليست متأكدة من الفوائد التي يمكن أن و ،ركةاشمالقيمة المضافة للوحدة المركزية للالمعنية لم تتبين بعد 

كما ذكر  ،عند التعامل مع اإلدارات المعنية  المرونةيفسر بعض من عدم قد هذا التحفظ ن إتوفرها، 
لوضع باألساس المنطقي وربما لم تبذل الوحدة المركزية الجهد الكافي للتعريف بدورها و ،المستثمرون

 .سواء ألصحاب المصلحة في الحكومة أو لعامة الجمهور ركةاشممشروع ال

 ركة  في جذب اهتمام المستثمراشمفشل بعض المشروعات التجريبية لل

ا في محافظات مبنى مدرسيً  345طموح للغاية في قطاع التعليم يتعلق بإنشاء مشروع  البدء في تأجل     
تخطط الحكومة إلعادة و ،الجديدة) بسبب عدم اهتمام القطاع الخاص(مشروع المدارس مصرمتنوعة في 

في مرحلة مبكرة ويجب إجراء دراسة للسوق محافظة،  18يغطي عدد أقل من المدارس ب في مناقصة طرحه
بالقدر الكافي للتأكد من  إعدادهالمشروع ونطاق تحديد ب امسبقً  مع القيام وضع برنامجهو ،بعد تحديد المشروع

 .السوقلطلب ا وفقً  تم تصميمها  أن الخطط

تحليالت منظمة تشيرو عطاءات، في تلقي أية 2010فشلت أيضا خطة  لتطوير موانئ نيلية عام  قدو     
لمخاطر بين عدم وجود توازن مناسب في توزيع  ا يعزى إلى أن ذلك ربماإلى  االقتصادية التنميةالتعاون و

تعويض  الحصول على  دون الالزمبمخاطر أكثر من يحمل  القائم بالتطوير مما  القطاع العامالقطاع الخاص و
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ن العام ركة بين القطاعيْ اشمالبد من مالحظة أن هذا المشروع لم يطرح من خالل الوحدة المركزية لل، وكاف
 .ركةاشما لقانون الوفقً  الخاص أوو

 

 عدم االستقرار السياسيو فر التمويل والقدرة الماليةتو

القانونية في لمستثمرين ضد المخاطر السياسية وا هي تأمين اعلى المدى القصير تظل القضية األكثر إلحاحً      
 ضد  المستثمرلحماية  احكامً أالخاص في مصر ن العام وبين القطاعيْ  ركة اشمعقود الوتتضمن  .مصر

القوة القاهرة القوة القاهرة و مواًدا تسمح بالتعويض في حالةشمل وت ،القانون التغييرات التي تدخل على
تأمين ضد البعض المستثمرين في آليات يفكر قد  2011عامفي ظل عدم االستقرار السياسي منذ و ،الممتدة

مع دون تغطية تأمينية  2011منذ أواخر عام  للمستشفياتن مع ذلك فقد تم طرح مشروعيْ ، ولسياسيةالمخاطر ا
و قد قامت الحكومة  - 2014من عام الثاني سكندرية في الربع في األ -المشروعين حدأتوقع إنهاء التمويل في 

 المشروع مع جهات المشروع  اتفاقية هذه المخاطر بالدخول بشكل مباشر في بعض المصرية بمواجهة
 المقرضين.و

 ن العام والخاصركة بين القطاعيْ اشماإلدارة المالية  في ال

تستخدم األموال  التأكد من أنو ،ن العام والخاصبين القطاعيْ  اتركاشمطويل األمد لل الماليإن فهم األثر    
واجه كافة ت التي التحدياتأحد قيمة أفضل من التمويل الحكومي هو  تسفرعنو ،متاحةفقط عندما تكون 

 ع على كاهللمالية الي ستقااللتزامات اركة في الحسبان نوع اشمالبد أن تأخذ اإلدارة المالية للوالحكومات، 
امات بالنسبة لإلدارة التحديات التي قد تسببها تلك االلتزو التي تخطط لها، المشاركاتمشروعات الحكومة في 

يمكن أن تتحملها بكل دقة  التي لتحديد المخاطرقوي إطار وضع : أوال)  أن على الحكومة المصريةوالمالية، 
تتحكم  المحاسبة الحكومية حتي يمكنها أنعمليات وثانيا) تحسين إجراءات و ،ركةاشمال روعات في مش

ثالثا) اإلفصاح عن المعلومات الخاصة باألثار المالية لمشروعات و ،ركةاشماألثار المالية لل بصورة أفضل في
 ن.ركة بين القطاعيْ اشمال

ن ركة بين القطاعيْ اشمالمشروعات التجريبية للبعض في إعداد األولوية  ، تتمثلبالنسبة للحكومة المصريةو     
 أن الحكومةلضمان أكثر أهمية  يعد نظمستراتيجيات ووضع إ فإن ركةاشمبرنامج التقدم الخاص، ومع العام و
في  ع على عاتقهاااللتزامات المالية التي تقعن وتصدر التقارير ، فعالةبصورة تتابع و تراقب،و ،تدرك

لمعنية بإدارة السياسة آليات للتنسيق بين اإلدارات ايتطلب ذلك سوف والخاص، عام وبين القطاع ال المشاركات
 .المشاركاتبهذه  تلك المعنيةالمالية و

 محدودة  المشاركة بين القطاعْين العام والخاصلمؤسسات العامة على إدارة عملية ا طاقة

 روعاتالمش باحتضان ا عندما قامتالخاص صنعً ن العام وركة بين القطاعيْ اشمأحسنت الوحدة المركزية لل     
ه يتعين  على نإإال  ،المستشفيات)و الصرف، مياهومحطات معالجة  ،المدارسإنشاء ركة (اشمالتجريبية لل

الخاصة  حتى تتولى القيادة في إعداد المعامالتزيادة طاقتها قائمة في الوزارات المعنية ركة الاشموحدات ال
 ركة بها.اشمكما تحتاج وزارات أخرى معنية إلنشاء وحدات لل ،كل في قطاعه ركةاشمبال
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 ذات الجدوى المشاركة بين القطاعْين العام والخاص روعاتعدم وجود مجموعة من مش

 فشل مشروع المدارس مثالو ،مناسب قبل اختيارهافحص لركة التجريبية السابقة اشممشروعات ال تخضع لم
 المشاركة بين القطاعْين العام والخاصعلى كل حال فإن المشروعات التي تطرح في ظل قانون ، ولذلك

 .مبدئية دراسات جدوىشامل ومبدئي فحص تخضع لة سوف ركاشمبمشاركة الوحدة المركزية للو

 تتحقق ال تبني ثقة الخطط الطموحة التي الفالمعلنة واقعية،  روعاتالمش مجموعة  يجب أن تكون     
قد يكون من األفضل تكريس  ركةاشملل قدرات الوحدة المركزيةموارد و على قيودالفي ضوء المستثمر، و

 مع التأكد من أنه يتم تطويرها في الوقت المناسب. ،الجهود لعدد قليل من المشروعات

 الخاصن العام والية للشراكات بين القطاعيْ أكثر فعّ أفضل ولسبل اتصال الحاجة 

البنية التحتية  إقامةالمواطنون المصريون بصفة عامة لقيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات العامة ويرتاح ال     
 المشاركة بين القطاعْين العام والخاصات لما كانت ترتيب، وزيادة في األسعار أن ذلك يعني بالنسبة لهم  إذ

ة المخاوف االجتماعية المتصاعدلمواجهة لى أنها وسيلة ملتوية للخصخصة، ومعقدة بطبيعتها فقد ينظر لها ع
ستراتيجية إعالمية تصاحب عملية إتنفيذ على الحكومة وضع والخصخصة المتعلقة باإلصالح االقتصادي و

في نيتها تفصح عن  على الحكومة المصرية أيضا أن، والمشاركة بين القطاعْين العام والخاصتنفيذ برنامج 
االجتماعية التي تؤثر للمخاوف االقتصادية و كاستجابة ركة الموجودةاشمال أوليات مشروعاتإعادة ترتيب 
، لمواصالتالتي  تقام في قطاعات ابالتركيز على المشروعات وذلك  ،للمصريين اليوميةعلى الحياة 

 يفةثوتكون عادة ك ،مثل هذه المشروعات تنهض بمستوى معيشة الفقراءفسكان، إلاو ،التعليمو ،الصحةو
كة ستكون لها راشمكما هو الحال في العالم فإن مشروعات المما يدفع بعجلة التشغيل، و نسبيًا عمالةال استخدام
 لها. القبول العام على األقلوأ العامة مساندةالفي مصر فقط إذا كانت تلقى مستدام مستقبل 

 

 

  



 88 

 ن العام و الخاصبين القطاعيْ  المشاركات -الجزء الرابع

 القطاعْين العام والخاصالمشاركة بين وحدة  4-1

، ن العام والخاصبين القطاعيْ مشاركة ) ما إذا كانت توجد داخل الحكومة وحدة لل1ينظر هذا المؤشر في:      
ركة، اشملووظائف التنسيق لوحدة اقدرة )  3،المشاركة بين القطاعْين العام والخاص) مرحلة تنفيذ وحدة 2
من المساندة  الوحدة تمتع بهة ما ت) درج 5، اركة رسميً اشملوحدة ال يالتنسيقدورال)إلى أي مدى يعتبر 4

 السياسية,     

كرد   منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دول في المشاركة بين القطاعْين العام والخاصأنشئت وحدات     
يشير تحليل البنك و ،الركة  بشكل فعّ اشمإدارة برامج الب ما يتعلقالجهاز الحكومي في عام فيال ضعفلل فعل

ا من خليطً ن والعاملويشكل  ،متماثلةصفات تشترك في  ركةاشمالدولي إلى أن األمثلة الناجحة لوحدات ال
هم غالبا ينتمون و ،ومهندسون ..ألخ) ،وخبراء في تمويل المشروعات ،اقتصاديونو ،الخبرات (محامون

كما يساندها التزام سياسي رفيع ، أو المالية ،الخزانةأفقية  مثل وزارة تنسيقية إلدارات أو وزارات ذات مهام 
 اتداخل وحدالمناسبة المهام  تخصيص ركة يزداد معاشمأن نجاح وحدات الأيضا تبين وقد  المستوى،

 .المشاركة بين القطاعْين العام والخاص

ن ركة بين القطاعيْ اشمعلى إنشاء الوحدة المركزية لل 2006عام  المصرية ستراتيجية الحكومةإقد نصت و     
  بمثابةمركزية  تعتبر الوحدة الركة وتنسيقها، واشمالعام والخاص داخل وزارة المالية لإلشراف على سياسة ال

ون ؤتضم اللجنة العليا لشو ،المشاركة بين القطاعْين العام والخاصق بفيما يتعل القانونيو الفنيو المالي ريالخب
على  باإلشرافمكلفة و ،المشاركة بين القطاعْين العام والخاصنشئ بموجب قانون جهاز أهي ركة، واشمال

 يرأسها رئيس الوزراء.و والموافقة عليها، ركةاشمتجاه ال المتبعة العامة النهجوالقومية السياسة 

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و

 ،نقص المواردالتي تشمل القضايا الخاص عددا من ن العام وركة بين القطاعيْ اشمية للتواجه الوحدة المركز     
في  تابعة ركةاشملل وحداتإنشاء الفشل في وركة، اشملمشروعات الالوزارات وصعوبات في ضمان  تقبل 

ولذلك ،  هو عامل رئيسي وراء القضيتين األخيرتين المشاوراتالتواصل وويبدو أن ضعف بعض الوزارات، 
حاب المصالح في أصالجمهور و لتوعية الخارجي والداخليلالتصال ستراتيجيات إع فإنه يوصى  بوض
 كة.راشمبدور الوحدة المركزية للو ،المشاركة بين القطاعْين العام والخاصدور الحكومة بوظيفة و

للدعم الفني الموثوق  مركزيمصدرتعمل كهو أن  حدة المركزية على المدى المتوسط يجب أن يكون توجه الو 
البد و، الخاصن العام وركة  بين القطاعيْ اشمعلى ال ةفي عملية الموافقو ،ركة في الحكومةاشمال مشروعاتلبه 

 من توفير الموارد الكافية لهذا الهدف.

 التحليل

 األدوات الرئيسية في سياسة مصرإحدى   ن العام والخاص هيركة بين القطاعيْ اشملل الوحدة المركزية إن     
مشروع و ،رسةمد إنشاء مشروع :وهي إنشائهامشروعات تجريبية منذ  ةخمس  في قد عملتو .ركةاشملا لهذه

الطريق السريع بين –مشروعان للنقل و ،بالقاهرة معالجة مياه الصرف محطةو ،مستشفى جامعة االسكندرية
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 في المرحلة األولى من في قطاعات مختلفة طريق روض الفرج ، وهناك عدد من المشروعاتو ،شبرا وبنها
 ركة بين القطاعيناشمأربع مشروعات جديدة في إطار ال عن أعلن 2014وفي مارس  .اإلعداد

 بعض الدول ذج مماثلة فيامنالخاص على غرار ن العام وبين القطاعيْ  ركةاشمللالوحدة المركزية أنشئت وقد 
قانون  مشروع دادإعو ،استرشاديهمواد  صداربإ تم تكليفهاالهند، وو ،جنوب أفريقياو ،مثل المملكة المتحدة

داخل الوزارات  ركةاشملل فرعية المساعدة في تأسيس وحداتو ،المشاركة بين القطاعْين العام والخاص
 ،القيام بالتواصلو ،نالقطاعيْ  هذْين ركة بيناشمالمجال  الجهات الحكومية التي تعمل فيقدرات بناء و ،المعنية

وقد استند األساس القانوني إلنشاء الوحدة إلى  تجريبية  للشراكة،ت مشروعا إنشاءو ،حمالت التوعية العامةو
 وجود ها إشارة واضحة عنؤيعطي أنشاو ،المشاركة بين القطاعْين العام والخاصمن قانون  16نص المادة 

جدية الحكومة المصرية في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل عن لمستثمرا طمأنةسياسي هدفه التزام 
 الحكومية. القدراتالتحتية، كما يشير إلى الحاجة إلى تطويرالبنية 

 وجود صعوبات في  تشمل الخاص تواجه مشاكلن العام وركة بين القطاعيْ اشمما تزال الوحدة المركزية لل      
على  منهاو ،بعض الوزاراتفي فرعية والفشل في تأسيس وحدات  ركة،اشمات اللمشروعالوزارات تقبل 

ام بالتشريعات عوعي  وجود عدموزارة الصحة، وكذلك و ،وزارة النقل  -في وقت التقييم  –سبيل المثال 
في جهات حكومية أخرى،  هاؤالقدرات التي سبق بنا فقدو ،لمشاركة بين القطاعْين العام والخاصاالخاصة ب

ركزية تعمل على التنسيق وجود وحدة مكانت هناك أيضا بعض المقاومة من جانب الوزارات المعنية لفكرة و
 .الحفاظ على الحقوق والمزايا المكتسبةأو القلق إزاء ،قد يشير ذلك إلى مشكلة في التواصلالعام، و

 المشاركة بين القطاعْين العام والخاص تشريعات4-2

  ،القوانين الوطنية: مستويات الخاص عدةن العام وركة بين القطاعيْ اشمقد يتضمن المناخ القانوني لل       
االلتزامات المترتبة على العقود بين الشركاء في و ،اإلقليمي بالدولةالتعليمات على المستوى و ،واللوائح

على المستوى الوطني، التشريعي يركز هذا المؤشر على اإلطار ، ون العام والخاصمن القطاعيْ   المشروع
تنظمها شكل قانون أفقي واحد يغطي و القطاعْين العام والخاصمشاركة بين لاقد تتخذ القوانين التي تسمح بو

 .معينًا اأو أن تكون هناك قوانين متعددة يغطي كل منها قطاعً  ،قطاعات متعددة

لتغطية مشروعات  معينة قطاعاتأو تشريعات خاصة بأفقي تشريع ) ما إذا كان هناك 1ينظر المؤشر في:و                         
ما إذا ) 2تشريعات (إضافية), إلصدار و/أو ما إذا كانت هناك خطط  ،بين القطاعْين العام والخاصالمشاركة 

غطيها القانون مثل ي) العناصر التي 3الخاص، ن العام ووليات كل من القطاعيْ ؤكان القانون يحدد أدوار ومس
 ن.ركة بين القطاعيْ اشماألشكال األخرى من الو ،حقوق االمتياز

 ،يسر بشكل كبير تحديدتأن  هامن شأن ةمتسق ةوطني ةو تنظيميتشريعية كل اقد بينت التجارب أن وضع هيو                         
المتعلق التشريعي يتعين أن يتضمن اإلطار ، والمشاركة بين القطاعْين العام والخاصتنفيذ و ،وتطوير

لمشروع بالكامل (أي مراحل ا ةحيادورة وأن يغطي  ،االمتياز حقوق  عن منح أحكاًما ركةاشمبمشروعات ال
 التحويل مرة أخرى إلى القطاع العام).و ،المدةو ،التشغيلو ،الملكيةو ،التمويلو ،البناءو ،التصميم

عام  في يوليوبدأ سريانه الذي ،  2010لسنة  67رقم  ،المشاركة بين القطاعْين العام والخاص يوفر قانونو                         
المرافق العامة في ظل نموذج و الخدماتمشروعات و ،التحتيةمشروعات البنية لتوريد  اإطارً ،  2010

 ن العام و الخاص.بين القطاعيْ ركة  اشمال
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 التوصيات الرئيسيةالنتائج و                    

، ركةاشمينص على كل أشكال ال المشاركة بين القطاعْين العام والخاصليس من الواضح ما إذا كان قانون                          
 ،التي يشارك فيها القطاع الخاصالتحتية البنية  طرق توريدركة  كافة اشمح قانون الوضيلذلك يوصى أن و
 . توضع لكل قطاع على حدة القوانين التيإلغاء أن يتم و

من المقترح إجراء مراجعة لكل ركة بين القطاع العام والخاص اشملل القانون الحاليو باإلضافة لمراجعة                         
 .ركةاشممشروعات ال تشغيلو تعهدمالالمصرية لتحديد العوائق اليومية التي تواجه التوريد  تشريعات

 التحليل                   

ن العام ركة بين القطاعيْ اشما للا قانونيً ا عامً لديها إطارً ، حيث إن معتاد غير وضعد مصر نفسها في تج                        
ظام الهيئات االقتصادية نمثل لتوريد مشروعات البنية التحتية  بديلة نظم مع  في نفس الوقت الخاص يتواجدو

 ةينمع اتعدد من القوانين الخاصة بقطاعات معينة أو خاصة بمشروعو ،تشريعات المرافق العامةو ،العامة
 ركةاشملازارة المواصالت)، والفشل في فرض نموذج وو ،الطاقةيل المثال داخل وزارة الكهرباء وعلى سب(

ة مساندة الوزارأدى إلى تقويض ن ركة بين القطاعيْ اشمللتوريد مشروعات ا ن كنظام أوحدبين القطاعيْ  الجديد
أن الوزارات قد تفضل األساليب القطاعية  الخاص إذالعام و القطاعبين ركة اشملللوحدة المركزية ل المعنية

 المألوفة.

لكل  اإلجبارية م عملية التأهيل المسبقمفهو المشاركة بين القطاعْين العام والخاصقد أدخل قانون و                         
ات لمشروعدخل عملية الحوار التنافسي الذي يهدف لتحسين مستندات العطاء بالنسبة أكما  على حدة، مشروع

لمناقشات مع العميل، ثم لتقديم عطاء أولي غير ملزم يشكل األساس   المتقدمين بالعطاءاتيطلب من ، و معينة
 العميل. يرتئيهيجرى تنقيح  مستندات العطاء وفقا لما 

ركة بين اشممنازعات الحل لشؤون المشاركة ا لقرار اللجنة العليا يجوز وفقً  2012منذ فبراير عام و                          
على أن تدار بمعرفة مركز  -ليس فقط من خالل المحاكم المصريةو –م التجاري ن من خالل التحكيالقطاعيْ 

إجراءات لجنة األمم المتحدة للقانون ا للوائح و) وفقً CRCICAاري الدولي (جالقاهرة اإلقليمي للتحكيم الت
يوافق يجب أن و ،النزاع باختيار محكم واحديقوم كل طرف في )، وUNCITRALالتجاري الدولي (

حتى تاريخه  توجدعلى الرغم من أنه التوجد قيود على جنسية المحكمين، و الطرفان على محكم ثالث، وال
هامة  إيجابية إشارةيعتبر النص ، فإن هذا اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي قضايا معلقة أمام مركز القاهرة

 يتطلع لوجود تحكيم من طرف ثالث محايد.و ،ركةاشمبي المهتم بإبرام عقد للبالنسبة للمستثمر األجن

 المشاورات 4-3

على سبيل المثال  –بما في ذلك  صحاب المصلحة المعنيينأإن المشاورات المفتوحة والشفافة والمتسقة مع                          
المستثمرين األجانب و ،والشركات المحلية ،النهائيين)العمالء (أي المستهلكين المحليين  -ليس الحصرو

 الخاص.ن العام وبين القطاعيْ  ةركاشممشروعات الى تقبل لخ  من شأنها أن تساعد السلطات علإالمحتملين..

) 2ركة، اشمقبل الدخول في مشروع لل مشاورات) ما إذا كانت الحكومة تجري 1هذا المؤشر في: يبحث و                         
) 3المستثمر األجنبي من القطاع الخاص ،و ،الشركات المحليةو ،المستهلكينمع  تشاورت ما إذا كانت الحكومة 
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بانتظام أم بحسب  -ركةاشممشروعات ال الموافقة على عدد مرات تشاور الحكومة مع أصحاب المصالح قبل
 الحالة.

أن تبذل من البد على أنه  2006لعام  المشاركة بين القطاعْين العام والخاصية ستراتيجإتنص وثيقة و                         
الجهات التى في ولين ؤمصلحة الرئيسيين بما في ذلك المستكون "موجهة ألصحاب الالتى  لتواصلاجهود 

عامة و ،بها ركةاشممشروعات إنشاء سيتم  التى  العاملين في القطاعاتو ،الخدمات العامةتدعو لتوريد 
 ".الجمهور

 النتائج الرئيسية والتوصيات                    

كذلك و ،تضم المستهلكين المحليين النهائيين على أن يتعين وضع شكل رسمي لعملية المشاورات                         
ا مدروسة جيدً  ة لالتصال العاماألجانب، كما يتعين وضع استراتيجيو ،واالقليميين، نيالمستثمرين المحلي

 ن العام و الخاص.ركة بين القطاعيْ اشمعملية تنفيذ برنامج التصاحب و

 , وال تتكرر إال على فترات قليلة للغاية ،غير رسميةو ،تتم حسب الحالة  التي تعقد حاليًا المشاوراتإن                          
عدم وجود عملية تشاور إن رار بالقيام بالمشروع، الق يتخذ  بعد أن  عالوة على ذلك تتم المشاورات فقطو

 الجمهور العريض.  المعنية و الوزاراتمن جانب تقبل المشروعات يساهم في عدم 

الخاص بشأن مشروعات ن العام وبين القطاعيْ  ركة اشمبالتشاور مع خبراء ال فعالً  تقوم الحكومة المصرية                         
طات، ما يبدو أنها تقوم بذلك فقط بعد أن يكون قد تم اختيار المشروع من جانب السل لكن علىو ،ركةاشمال

بين القطاعين العام   ركةاشمإلجراء أي مشاورات من أي نوع  في قانون الوعالوة على ذلك لم يرد ذكر 
 والخاص.

 التحليل

 ى، األولر الرسميةالمشاورات غييبدو أن هناك مستويين من وكافية، قليلة وغير التي تتم تبدو مشاوراتال
رات السوق، و يبدو أن المشاورات اختباوالفنية تتصل بالجوانب  والثانية داخل الحكومة ، شمل مشاوراتت

يتعين وضع صيغة رسمية لعملية التشاور بحيث زالت ال تتم، وماأثناء عملية اختيار المشروعات األوسع 
 األجانب.و ،اإلقليميينو ،كذلك المستثمرين المحليينو ،تشرك المستهلكين المحليين النهائيين

على عملية المشاورات غير السليمة، حيث لم تجر أي  يمثل دليًال  وقد ذكر أن مشروع "إنشاء مدارس جديدة"
مشاورات قبل إجراء المناقصات، وال قبل اتخاذ قرار استبعاد المشروع. وقد ذكرت الوحدة المركزية 

تتراوح بين  ورات نشطةامش حاليًا  تجرىلذا   ،ن درس الفشل الذي لحق بهذا المشروعركة أنها تعلمت ماشملل
وعلى الرغم من أن هذا يعد ممارسة جيدة، إال أنه في الواقع ما   ن لكل مشروع.مشاورة واحدة أو مشاورتيْ 

 زالت عملية المشاورات تتم حسب الحالة، كما ال يرد في القانون ما يشير إلى ذلك. 

المشاركة بين القطاعْين العام ب الخاصة إيصال المعلوماتتتعلق بأولوية عالية ذات حاجة هناك مازالت 
إن المواطنين المصريين يشعرون  .زيد في المدى القصيرتسهذه الحاجة ن أعلى األرجح و ،للجمهور والخاص

ألن ذلك يقترن  البنية األساسية مشروعاتإنشاء و ،بعدم االرتياح لقيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات العامة
على أنها وسيلة ملتوية كة معقدة بطبيعتها فقد ينظر لهاراشممشروعات الأن  وبما، لديهم بارتفاع األسعار

كما هو بعناية، وتصمم عام  اتصال ستراتيجية إركة اشمامج التنفيذ برن  للخصخصة، و يتعين أن يرافق  عملية
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 ،المساندة العامةتلقت في مصر إذا مستداًما الخاص مستقبال ن العام وركة بين القطاعيْ اشما يكون للالحال عالميً 
 حظيت على األقل بالقبول العام. أو

من أطراف القطاع تهم تمت مقابلحاجة للتواصل المستمر مع القطاع الخاص، وقد أشار من ا أيضً هناك      
مع ذلك فإن الموقف اآلن ركة، واشمالوحدة المركزية للمع جهود التواصل السابقة   راضون عن همنالخاص أ

 .المشاورات عملية ا، و قد أكد بعض المشاركين من القطاع الخاص أنه البد من تحسينأقل وضوحً 

 ن العام والخاصركة بين القطاعيْ اشمفي مشروعات ال المنفعةمنهج تقييم التكلفة و 4-4

وإذا  ،ركةاشملمشروعات الالمنفعة تحليل التكلفة و بإجراء ما إذا كانت الحكومة تقوم بتقييم هذا المؤشريعني 
 المنفعة.لتقييم عملية تحليل التكلفة و االقتصادية التنميةورشادات منظمة التعاون إكان األمر كذلك هل تستخدم 

 ما يلي:المنفعة يجب أن يشمل تحليل التكلفة و     

أوعقود اإلدارة أو  ،االمتيازوعقود أ ،البيعلقيام بالعمل (عقود ل المستخدمة طرقاللكافة  الً تحلي •
على مدى  التكاليف والمنافعو ،المالية (التنمية المستدامة)غيروت) بما في ذلك التكلفة المالية الخدما

 دورة حياة المشروع،
في حالة العجز ما هي و ،من المستخدم النهائي ليفمكن بها أن تسترد التكابللدرجة التي  الً تحلي •

 المصادر األخرى للتمويل التي يمكن تعبئتها،
المصلحة العامة (تحويل مخاطر أكثر من الالزم إلى القطاع الخاص قد استناًدا إلى للمخاطر  اتقييمً  •

 يؤدي إلى رفع األسعار على المستهلكين لتعويض المخاطر)،
 ، بما في ذلكإصدار الضماناتالمترتبة على  ثار (اآلآلثارالمترتبة على المالية العامة با ةكاملدراية  •

وليات مع القطاع ؤ) من جراء تقاسم المسعلى مستوى االقتصاد الكلي التي تطرأ في حالة األزمات
 الخاص .

 Public sector المقارن الحكومي البد من القيام بتحليل يستخدم نموذجركة اشموفقا لقانون ال     
comparator قيمة النقود في حالة العروض المقدمة من المستثمر الخاص بأكفأ أشكال التوريدات  الذي يقارن

 الصحي أي مشروع محطة معالجة مياه الصرف –ن الجاري تنفيذهما للمشروعيْ  قد تم ذلك بالنسبة، والعامة
بمعرفة المخاطر معدل فيها قد تم وضع نماذج و ومستشفيات جامعة اإلسكندرية التعليمية. في القاهرة الجديدة،

 ركة. اشمتحت أشراف الوحدة المركزية لل ركةاشمال صفقةمستشاري 

 التوصيات الرئيسيةالنتائج و
 

التي  لمالية لتوفير األموالاالبنية األساسية  داخل وزارة  اتمن الممكن إنشاء صندوق إلعداد مشروع     
الجهات الحكومية األخرى السحب منه إلعداد مشروعات و ، والحكومات المحلية،تستطيع الوزارات المعنية

الوحدة المركزية للمشاركة ا من يمكن لهذا الصندوق أن يصبح جزءً و ،المشاركة بين القطاعْين العام والخاص
الجهات المعنية، والوزارات أكبر في تناول طلبات  اليةفعّ تحقيق و ،الخاص لتيسير عملياتهالعام و نبين القطاعيْ 

 من أجل: الصندوق الموارد على أساس أنها منح و يتيح
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بالقدر الكافي عند تقوم بإجراء الفحص النافي للجهالة التأكد من أن الوزارات أو الجهات المعنية  •

 ن العام و الخاص،ركة بين القطاعيْ اشمصفقات ال هيكلةأو ،تصميم
صين  لإلعداد الالزمة من جانب المتخصالجهات المعنية من تعبئة المساعدة  الفنية تمكين الوزارات و •

 ،تنفيذهاةركة واشملمشروعات ال
ن العام ركة بين القطاعيْ اشمالوحدة المركزية للتعاون ما بين الوزارات المعنية والتحسين التنسيق و •

 الخاص.و

 ،القطاع الخاصو ،شمل الحكومةيبحيث   أصحاب المصالحومن الضروري تعديل التعريف الخاص ب
بشفافية مع كافة ال وبشكل فعّ  الحكومة ن تتواصلوأن، يوالمستهلك ،المجتمع المدنيو ،نيوالممول

 أكد من أنها تعمل للصالح العام.تللت ،أصحاب المصالح

 التحليل

، يعد قيام مصر بإعداد مجموعة قوية من مشروعات القتصادات الناشئةهو الحال في الكثير من اكما      
الضعيف ، أو اإلعداد  النافي للجهالة األهمية، فالتكلفة التي ينطوي عليها الفحصركة أمًرا بالغ اشمال

ركة سوف تنعكس في العطاءات المقدمة، وتؤدي إلى ارتفاع تكلفة عقود اشمالضعيف لمشروعات ال
ركة تعد أكثر تعقيًدا وتكلفة من اشمركة. إن مراحل اإلعداد والتوريد لمشروعات الاشممشروعات ال

تكاليف توريد مشروعات تتم عن طريق التوريدات العامة، كما أن  البنية األساسية التي مشروعات
وجود مناخ موات لتنمية فإن ميزانية الوزارات المعنية. لذلك  ىشراكة عالية جًدا وتشكل عبئًا علمال

حتى يمكنها  المعنية سيوفر تمويالً مناسبًا للوزارات واألجهزة المشاركة بين القطاعْين العام والخاص
  .تغطية التكاليف المتعلقة بإعداد و تنمية المشروعات

القائمة على أفضل ممارسات منظمة المنفعة بعض جوانب نماذج تحليل التكلفة والبد من مالحظة أن      
التي  فبينما تغطي التعريفات والرسوم مثل مصر،دولة من الصعب أن تناسب  االقتصادية التنميةوالتعاون 

 فإنه ا،أكثر تقدمً دول تسمح ببعض الربح للجهة المنفذة من القطاع الخاص في و ،التكلفة يدفعها المستخدم
قد يصبح تحليل ، والرسوم التي تفرض على المستخدم التكلفة في معظم المشروعات ال تغطي قدفي مصر 
أو  الحكومية تحتاج ألقل قدر من المساندة التوريد التي طرق من  مسألة تتعلق بتقرير أيالمنفعة التكلفة و

 أخرى للتمويل. مصادريكون هناك  ال ، وفي حالة العجز قد الدعم

 المشاركة بين القطاعْين العام والخاص مشروعات متابعة 4-5

المشاركة بين روعات أداء مشلمتابعة ) ما إذا كانت هناك آلية 1اآلتي:  بتقييم هذا المؤشريعني     
) 3ركة، اشمال اتفي مشروع متابعتهاالتي يتم  الفنيةهي الجوانب المالية و) ما2، العام والخاصالقطاعْين 

على أي و ،أم ال المشاركة بين القطاعْين العام والخاص روعاتكافة مش بمتابعة ما إذا كانت الحكومة تقوم
عمل  ةتقديم خطركة اشمخاص في مشروع الفي القطاع ال يطلب من الشريك ما إذا كان )4فترات، 
 على أساس سنوي.وموازنة 

ساعد السليمة ت المتابعةا حيث إن كل مراحل دورة حياة المشروع مسألة أساسية،المتابعة في عتبر تو     
 تيح اكتشاف المشاكل قبل أن تهدد المشروع.توقيمة النقود على تأكيد 
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أداء المشروع لمراقبة مرحلة  تشغيله  متابعةإنشاء لجنة ل على ركةاشم) من قانون ال5(تنص المادة و     
للتأكد من "أن المنتج أو الخدمة على المستوى المطلوب مع تقديم تقرير دوري عن عمل اللجنة  للجهة  و

 اإلدارية المختصة".

 التوصيات الرئيسيةو النتائج

حتى  ،والخاص المشاركة بين القطاعْين العام روعاتعلى ضوء التجربة المحدودة لمصر في مش     
 ركة.اشممشروعات ال متابعةاآلن لم يتم تقييم مؤشر

 رة العقود كانت إدا كثيًرا ما المشاركة بين القطاعْين العام والخاصالمراحل المبكرة من برامج في         
ه ما يزال إال أنإدارة العقود أهمية  ركةاشملل المركزيةأدركت الوحدة في مصر بعيدة عن األذهان، ومسألة 
 :مثل لقيام بها الذي يتعين الكثير هناك 

 ، يهاإدارة العقود والتدريب علب الخاصة عداد اإلطار العام واإلرشاداتإ •
بناء القدرة على إدارة العقود في الوزارات المعنية/ الوحدات التابعة المختصة بمشروعات   •

المناقصات  طرح في عمليةالمختصين  إشراك الموظفينو ،القطاعْين العام والخاص المشاركة بين
 ركة.اشمبمشروعات ال الخاصة

 ركة فياشممع الفتور في مساندة مشروعات الو ،هذا المجال من جانب الوزارات المعنيةلإن عدم االستعداد 
ا في إدارة نسبيً كبيًرا دورا أن تلعب يتعين عليها ركة اشملليعني أن الوحدة المركزية بعض هذه الوزارات 

 العقود في السنوات األولى من المشروعات.

 التحليل

متابعته يتعين   السياسة المعلنة ن العام والخاص يحقق أهدافبين القطاعيْ   للتأكد من أن مشروع الشراكة     
 طوال دورة حياته، وتوصي مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في

 البنية التحتية بأنه:   إنشاء

التي يمكن األساسية العامة والقطاع الخاص  خدمات البنية  الهيئاتين ب الرسميةاالتفاقيات " يجب أن تحدد      
 ".األداء القائم على المواصفاتأو  النتائج والتي ستقدم  للجمهور على أساس  ،التحقق منها

بحيث تشمل الحصول على المعلومات عن الوضع مكون آلية المتابعة إلى  آخر ينبغي أن يضاف عنصرو     
 لشركاء المشروع.الموازنة خطط العمل و و ،لمشروع الشراكة الفنيالمالي و
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 المشاركة بين القطاعْين العام والخاصمؤشرات تقييم سياسات االستثمار و ملحق أ : درجات

 2013و  2012و  2010لألعوام المؤشر ملخص درجات  –االستثمار  وترويج سياسة

مجموع درجات  االستثمار  وترويج اتسياس
 2010المؤشر

درجات مجتمع 
 2012األعمال 

 المؤشر درجات
المتفق عليها بورشة 

 بين ركةاشمالعمل 
القطاع العام والخاص 

2013* 
 سياسة االستثمار االجنبي المباشر 1 

 3 3.5 4 القيود على المعاملة الوطنية 1-1

 2.5 2.5 4 إجراءات الموافقة  1-2

االستثمار  دعًما العاملين في المشروعات قبول 1-3
 األجنبي المباشر * 

3.5 3.5  

المتعلقة باالستثمار رؤوس األموال تحويل  1-4
 األجنبي المباشر

5 4 2.5 

 3.5 3.5 3.5 حوافز االستثمار األجنبي المباشر   1-5

 2.5 2.5 3 األراضي تملك  1-6

 2.5 2 2 العينيالملكية والسجل سند  1-7

  3 3 الملكية الفكرية *     8 -1

 2 3 3 ضمانات ضد نزع الملكية  1-9

 4 4 3.5 اتفاقيات االستثمار الدولية  1-10

بالطرق التحكيم الدولي وتسوية المنازعات  1-11
 الودية

3.5 3.5 3.5 

 االستثمار تسهيل ترويج و 2

  2.5 4 االستراتيجية *  2-1

  2 4 الجهة المنفذة *  2-2

  1.5 3 والتقييم المتابعة  2-3

  2 3 * واإلقليمي بالدولةالتنسيق القومي  2-4

ي المباشر االستثمار األجنببين  روابطال 2-5
  2 4 الصغيرة والمتوسطة *المشروعات و
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  3 4.5 خدمة الشباك الواحد *  2-6

 4.5 2 3 المستثمرينإدارة عالقات  2-7

 4 2.5 4 السياسات دعم  2-8

 3.5 2 3 المستثمرينرعاية  خدمات 2-9

 4.5 2.5 4 المناطق االقتصادية الحرة 2-10

    الشفافية 3

  3 3.5 *  أدواتهالنشر وسبل  3-1

أصحاب  معالمسبقة  مشاوراتالو اإلخطارات 3-2
  1.5 3 *المصلحة

  2.5 4 شفافية اإلجراءات* 3-3

 (أفضل الممارسات). درجات  5 و(غياب السياسات)  المؤشرما بين الصفر تتراوح درجات

ولهذا لم يتم  2013 المنعقدة في القطاع العام والخاصبين  ركة اشمالفي ورشة عمل  لم يتم مناقشتها لها درجاتلم تعط * المؤشرات التي 
 ادراج درجات لها بالجدول.
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 2013 المؤشرملخص درجات  -ن العام والخاص القطاعيْ بين  كةراشمال

 المؤشر
المشاركة بين وحدة 

القطاعْين العام 
 والخاص

التشريع الخاص 
االمشاركة بين ب

القطاعْين العام 
 والخاص

المشاورات الخاصة 
االمشاركة بين القطاعْين ب

 العام والخاص

تحليل التكلفة 
 المنفعةو

 المتابعة

 X 2.5 3 4 4 درجات ال

  (أفضل الممارسات).درجات  5 و صفر (غياب السياسات)ما بين التتراوح الدرجات 
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 لملحق ب: منهجية وخطوات عملية مراجعة مناخ األعما

عملية اإلصالح، تنفيذ الدولة  هافي طيعتالتي تس المجاالت تحديدتعني ب هي عملية مراجعة مناخ األعمال
التنافسية وبالتالي المساهمة في عمليات النمو قدرتها  وتعزيز، لتحسين مناخ األعمال بذلك ية القياموكيف

 .والتشغيل

مناخ تطوير من "استراتيجية التنمية االقتصادية  ومنظمة التعاون انتهت  2010-2009خالل الفترة من 
 األعمال في مصر" من خالل العمل عن قرب مع الحكومة المصرية.

ا مؤشرً  242خالل  أبعاد السياسات من ا منبعدً  12بتقييم مناخ األعمال" تطوير قامت "استراتيجية و
 :تندرج تحت ثالث مجموعات رئيسية 

 
  األعمالممارسة بيئة  .1

  سياسة االستثمار والترويج •

  ن العام والخاصالقطاعيْ  بين المشاركاتسياسة الخصخصة و •

  اإلدارة الضريبيةالسياسة الضريبية و •

  والتسهيالت ية سياسة التجارال •

 األعماللقطاع فضل أتنظيم  •

 , وتنميتهاالصغيرة والمتوسطة روعاتسياسة المش •

 سيادة القانون  .2

 مكافحة الفساد  •

 حوكمة الشركات  •

 القانون التجاري والمحاكم التجارية •

 العوامل السوقية .3

 األساسية سياسة البنية •

  تنمية رأس المال البشري •

 الحصول على التمويل •
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 مفوضيةبتمويل من  - 2012في عام  التعاون والتنمية االقتصادية منظمةقامت الحكومة المصرية و
مناخ األعمال في تطوير ن من "استراتيجية بالبدء في مشروع لمراجعة فصليْ  -االتحاد األوروبي في مصر

المشاركة بين القطاعْين العام و ،راالستثما وترويج وهما : سياسة 2010- 2009التي أعدت في "مصر
"مراجعة مناخ األعمال في  هفقد أصبح اآلن عنوان ألن هذا التقرير يركز على هذا الموضوع ا. ونظرً والخاص

 مصر"

، وكذلك نشطة الترويج بمصرأبشأن سياسات االستثمار و توصياتشامل و تحليلتحتوي المراجعة على 
على  والتوصيات هذا التحليلعتمد ي. و2010منذ  المشاركة بين القطاعْين العام والخاصسياساتها في دعم 

عقد مجموعة من المشاورات مع  القيام بالمراجعة. وقد تم بالفعل خالل عملية عملية تشاور وبناء للقدرات
  ،محليين أو األجانباللقطاع الخاص، سواء المستثمرين إجراء مسوح للمستثمرين في ا القطاع الخاص تضمنت

ن العام والخاص . باإلضافة إلى القطاعيْ ضمت وندوة  ،كما تضمنت مجموعة من ورش العمل لمجتمع األعمال
ذلك، قامت المؤسسات الحكومية المعنية (وزارة االستثمار، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، والوحدة 

في حوارات مستفيضة مع خبراء منظمة التعاون مشاركة العام والخاص) بال ْينالقطاع بين ركةاشمللالمركزية 
على مسودة  قيبالفنية المطلوبة، كما تم التع اإلجابات تقديمو ،لتقديم المعلومات الالزمة االقتصادية والتنمية

 وإقرارها.النتائج والتوصيات  لى جانب مناقشةإالمراجعة 

لقطاع والمسوح ، البحوث المكتبيةبإجراء  ذلكاقترن ة حيث العمل حول مراحل مختلفم ينظت تم  لذلك
من المؤسسات الحكومية  إسهامات، ون العام والخاص، وتقييم القطاعيْ القطاع الخاص مع ، ومشاوراتاألعمال
  وإطالق التقرير. ،ي، والتقييم النهائق من التوصياتوالتحق وحوار معها،المعنية 

أثناء نشطة ، تم القيام بالعديد من األبإجراء التحليل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبالتوازي مع قيام
 .لتغذية عملية المراجعة المشروع

 ) 2012 أكتوبر -المشاورات وتقييم قطاع األعمال (يناير 

ترة من فبراير حتي تم تقييم تصورات القطاع الخاص في سلسلة من المشاورات  عقدت في القاهرة في الف
في القاهرة.  2012سبتمبر  24-23 يومي في تعقدعمل ورش تم تجميع النتائج وعرضها في ، و2012يوليو 

االتحاد األوروبي في مصر في وفد العمل على ورش ليه  إة المبنية على ما انتهت وقد تم عرض النتائج األولي
 في القاهرة. وقد تضمنت مرحلة التقييم والتشاور مع قطاع األعمال ما يلي: 2012اكتوبر  8

 تقصي الحقائق وجمع البيانات،  •

 شركة ،  100رساله إلى نحو إالذي تم وضع االستبيان  •

 األعمال لجمع    وجمعيات ،مقابالت مع ممثلي الشركات متعددة الجنسيات، والغرف التجاريةعقد   •
 ، لمؤشراتلوالتقييم المبدئي  ،االستبيانات المستوفاةاإلجابات الواردة في 

تجميع البيانات من االستبيان والمقابالت، وإعداد وثائق العمل لتقديمها في ورش عمل القطاع  •
 الخاص، 
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سبتمبر  24-23في األعمال والخبراء الختبار النتائج  قطاع  ورش العمل التفاعلية مع ممثليتنظيم   •
 ،في القاهرة 2012

  ،ورش العمل مع التوصيات المبدئية صياغة خالصات •

 في القاهرة. 2012اكتوبر  8النتائج األولية إلى االتحاد األوروبي في تقديم  •

 ) 2014يناير  -2012ن العام والخاص واعتمادها (نوفمبر م السلطات المصرية لمشاورات القطاعيْ قييت

 ،ا إلى المعلومات التي تم جمعهااستنادً  -لكل مؤشرشامل بما في ذلك تحليل  -المراجعة مسودة تم إعداد
 المقدمة من ممثلي القطاع الخاص،.  اإلسهاماتوعلى 

أهم نتائج المراجعة وتوصياتها الرئيسية ومناقشتها مع السلطات المصرية (بما في ذلك ممثلي عرض وتم 
ذلك و )ن العام والخاصالقطاعيْ  بين ركةاشمللوالوحدة المركزية  ،الهيئة العامة لالستثمارووزارة االستثمار، 

االتحاد األوروبي وفد  فيها شاركو، القطاع العام والخاص في القاهرة المنعقدة بين عملالفي العديد من ورش 
وغيرها من ة االقتصادية منظمة التعاون والتنميضمت ممثلين عن القطاع الخاص، وخبراء من في مصر، و

 المنظمات الدولية:

سياسة االستثمار ب الخاص فصلالأهم النتائج والتوصيات الواردة في عرض تم في بادئ األمر •
ن و ذلك في ورشة عمل ضمت القطاعيْ  هاتيباقعو تلتلقي مردودها لسلطات المصرية على اوالترويج 

: استعادة ثقة المستثمرين في األساسية البنيةوتقوية العام والخاص بعنوان "إحياء االستثمار األجنبي 
في  أكثر النتائج والتوصياتبحث ومناقشة هذه قد تم ، و2013مارس  6انعقدت في مصر" والتي 

ن العام للقطاعيْ  في مقر الهيئة العامة لالستثمار 2013يونيو  12عقدت في  أخرى ورشة عمل
االستثمار  عن كما ناقش منتدى دوفيل ،"األولويات تقييموان "إحياء االستثمار األجنبي: والخاص بعن
، وتجدر يسية للمراجعة النتائج الرئ - 2013يونيو  25يوم  المنعقد -في مصر ركةاشملمن خالل ا

"أولويات إصالح مناخ االستثمار في مصر" التي قدمتها الحكومة المصرية  ورقة اإلشارة إلى أن
بالمملكة  (G8)المنبثق عن مجموعة الثمانية  -ركةاشملا من خالل  االستثمار عن في   مؤتمر دوفيل

 التوصيات الرئيسية للمراجعة. كرتذ - 2013المتحدة والذي عقد في لندن في سبتمبر 

في   في المراجعة ةن العام والخاص الواردبين القطاعيْ  المشاركاتالفصل الخاص ب ومناقشة نتائج وتوصيات بحث تم •
 2013 يونيو 26في  تعقد تي" الوالخاصاالمشاركة بين القطاعْين العام ن العام والخاص حول "ورشة عمل للقطاعيْ 

 على األولويات ومقترحات التنفيذ. ةفي مقر الهيئة العامة لالستثمار، وقد ركزت هذه الورش

لى إالمراجعة إعادة النظر في ن العام والخاص، تم ا إلى نتائج وردود الفعل التي تم جمعها خالل مشاورات القطاعيْ استنادً 
إلى الهيئة لمراجعة المنقحة ا يين في االعتبار. وقد تم إرسال مسودةات الواردة من الشركاء المصريبحد كبير بهدف أخذ التعق

النهائية وإقرارها، كما جرت مناقشات أخرى  إلجراء المراجعة  ن العامالقطاعيْ  بين ركةاشمللالعامة لالستثمار والوحدة المركزية 
في  االتحاد األوروبيومفوضية ن العام والخاص القطاعيْ  بين ركةاشملل مع الهيئة العامة لالستثمار، والوحدة المركزية

دراجها ضمن المراجعة  لوضع الصيغة إوتم  2014في يناير التعقيبات خر مجموعة من آ. وقد تم استالم 2013مصر في خريف عام 
 النهائية.
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 الترويجو سياسة االستثمارالعام لطار تقييم اإل  ج:الملحق 

"مراجعة تقرير في الذي استخدم االستثمار وترويج ييم الخاص بمكون سياسةالتق المذكرة إطار هذه تشرح
 والتنمية التعاون لمنظمة أفريقيا وشمال األوسط الشرق االستثمارفي برنامج إطار في "مناخ األعمال

  .االقتصادية

في الوارد  2006 ) لعام IRI( )49(مؤشر إصالح االستثمار مكونات يتوسع إطار التقييم فيفي هذا الفصل 
العام طار "اإلمن ىمستوح كان ذاته ذياالستثمار ، وال تيسيروتشجيع و ،الفصول الخاصة بسياسة االستثمار

وضع كقائمة مرجعية   والذي ،منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالذي وضعته ، )50(" لسياسات االستثمار
التعاون  الحكومات المعنية القائمة بعملية اإلصالح الداخلي، أوتدرسها  التي يمكن أن القضايابغير ملزمة 

السياسات الذي يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين واألجانب، حول  اإلقليمي، أو الحوار الدولي 
 ويعزز فوائد االستثمار للمجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقياس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية طورتها إدارة االستثمار في  عملية ) هو أداةIRIمؤشر إصالح االستثمار ( )49( 
 ر، واإلعالن عنه.تحسين مناخ االستثماوبا في مجال شرق أوروجنوب دول التقدم الذي تحقق في 

www.oecd.org/investmeny/psd/southeasteuropeinvestmentreformindex.htm 

 )2014مارس  19تم الدخول للموقع في (

 العام التقرير النهائي للجنة االستثمار عن اإلطارمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية اعتمد مجلس  2006مايو عام  11في  )50(
 . 2006مايو  24-23في االجتماع الوزاري للمنظمة في  عندئذ تم التصديق عليهستثمار، والا لسياسة

http://www.gafinet.org/en
http://www.gafinet.org/en
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 الترويج واالستثمار  اتسياس إطار تقييم هدف ونطاق

سياسات االستثمار الهامة  : أ ) توفير تغطية شاملة لكافة قضاياطار هذا التقييم ثالثة جوانبإيستهدف 
. والنتيجة هي اتباع نهج واضحالتقييم في شكل عرض ج ) ، للتحليلمتسق ب ) وضع منهج  ،وأنشطة الترويج

 .وتشجيع االستثمار ،شامل لسياسة االستثمار

لقضائية الناجحة تقوم السلطات االستثمار األجنبي منافسة شرسة، والمنافسة العالمية في مجال ا تعتبر
ر تقييم إطا ، ولهذا يعترف وفي نفس الوقت تروج للمزايا الممنوحة ،جراءات االستثمار لديهاإبإصالح قوانين و

لتقييم التقدم الذي تحرزه في هذا  ي السياسات نافذة وحيدةعنالص ريوفو ،الترويج بهذاسياسة االستثمار و
 الصدد.

، أو أبعاد بتقسيمه إلى ثالثة مكوناتالتالي الترويج في الشكل يح إطار تقييم سياسة االستثمار وتم توض     
يشمل و  ،ثالثا) الشفافية، ثانيا) تشجيع وتسهيل االستثمار ،اشرفرعية هي: أوال) سياسة االستثمار األجنبي المب

صالح إدمت هذه المؤشرات لتسجيل درجات استخمن مؤشرات السياسة،  ثم  امحددً  اعددً  كل  بعد فرعي 
 األقوى. هي" 5" و" هي األضعف،  1السياسات  بترتيب تصاعدي على أساس أن " 

لإلصالح   باإلضافة إلى أن كل مستوى ،الستخدامهتعليالً و يعطي  ،و يحدد قسم   " القياس"   كل مؤشر
 ها الدولةتتخذير واإلجراءات والسياسات التي يجب أن تدابما هي ال يبين بالتحديد  -"  5" إلى "  1من "  -

 .هاتحسين درجاتستطيع تحتى 
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 تقييم ما يلي : هو الفرعية الثالثة األبعادتصميم   منالهدف 

 )  FDIالمباشر (. سياسة االستثمار األجنبي  1

المعاملة "بمفهوم  مبدأ ال هذا  يتعلقع: األول هو مبدأ عدم التمييز، وثالثة مواضييغطي هذا البعد الفرعي  
من  ن ومستثمر أو يملكها يديرهاالتي  مع االستثمارات ةنص على أنه يجب أن تتعامل الحكومي ذي " الالوطنية

لمستثمرين المحليين في ا ةعن معاملمزاياهافي ال تقل  معاملةمن المقيمين بها أو مواطني دولة أخرى،
 .ةالمماثل ألوضاع ا

أن من واثقين األجانب ألن يكونوا  يحتاج المستثمرون الملكية حيثيغطي الموضوع الثاني حقوق 
 القانون ويحميها.يقرها هي حقوق  همممتلكاتأو حقهم في استخدام  ،ملكيتهم

 االستثماروترويج سياسة 

 

سياسة االستثمار االجنبي 
 

 الشفافية الترويج وتسهيل االستثمار

 عدم التمييز
 إجراءات الموافقة

لدعم عاملين أجانب  الموافقة على
 االستثمار األجنبي المباشر

 المتعلقةرؤوس األموال تحويل 
 باالستثمار األجنبي المباشر

 حوافز االستثمار األجنبي المباشر

 حقوق الملكية

 ملكية األراضي

العينيتسجيل الملكية والسجل   

الفكريةالملكية   

 حماية المستثمر

    
  

 

 

    

    

   

  

 اإلطار
 االستراتيجية

 الدعم المؤسسي
والتقييمالمتابعة   
  اإلقليمي بالدولةالتعاون القومي /

نشطة ترويج االستثمارأخدمات و  
االستثمار األجنبي المباشر الروابط بين 

ات الصغيرة والمتوسطةوالمشروع   
 الشباك الواحد

المستثمرين  إدارة عالقات   
السياساتدعم    

المستثمرين خدمات رعاية   
 المناطق الحرة

سبل النشر وأدواته 
المشاورات واإلخطار المسبق 

صحاب الشأنأل   
ءاتشفافية اإلجرا   
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 مكانياتاألجنبي الوسائل واإل للمستثمر هذه الحماية  وفرتالموضوع الثالث حماية المستثمرحيث و يغطي 
 من جانب الحكومة المضيفة.يتسم بالتمييز ي تصرف أومنع  ،عاتزانمحل ال التي تكفل

 . تشجيع وتسهيل االستثمار  2

الذي العام لتشجيع وتسهيل االستثمار  : األول هو اإلطارواسعْين نموضوعيْ  بتقييم البعد الفرعيهذا  عنيي
جية والمؤسسة المنفذة لالستراتي ،نشطة تشجيع وتسهيل االستثمارأ تدعم التي االسترشاديةستراتيجية اإليدرس 

 التقدم المحرز. لقياس تقييمالمتابعة والآليات تشجيع االستثمار)، وهيئة (

االستثمار  التي يتم تنفيذها لجذباألنشطة و، االستثماربترويج  الخاصة خدماتالالموضوع الثاني يدرس و
 وتنفيذ المحلية،الشركات المستثمرين األجانب و بينروابط وتتضمن هذه األنشطة إقامة  .هعليوالحفاظ  األجنبي

تثمرين األجانب في مراحل ما قبل خدمة الشباك الواحد للمسوتحسين ، المستثمرينعمليات إدارة عالقات 
 .المشروعات تأسيس

 . الشفافية 3

تقوم المؤشرات في هذا البعد ، و)51( للمستثمرين في جميع أنحاء العالمهي الشغل الشاغل تظل الشفافية 
ة والفرعية الحكومات في المجاالت التالية : تدوين ونشر القوانين األساسيالتقدم الذي تحرزه الفرعي بتقييم 

مع األطراف المعنية وأصحاب المصلحة قبل القيام بتنفيذ المسبق  والتشاور ، اإلخطارروجعلها متاحة للجمهو
لمكاتب الحكومية وتطبيق قوانين في التعامل مع ا ءاتفي سياسات االستثمار، وشفافية اإلجرا صالحاتإ
  لوائح االستثمار .و

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

51) OECD (2003), A Framework for Investment Policy Transparency.( 
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 جمع البيانات

   ،االستبيان أسئلة من خالل ردود الحكومات المشاركة على رزيتم جمع البيانات الالزمة لتقييم التقدم المح
ولين الحكوميين ؤمع المس االقتصادية منظمة التعاون والتنمية ووظفمالمتابعة التي يجريها  ومقابالت

المنظمة بمراجعة  وولين الحكوميين ، يقوم موظفؤردود المسلتحقق من ولوالمشاركين من القطاع الخاص. 
   ،ات الدولية (مثل التزامات منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةيااللتزامات التي تعهدت بها الدول في االتفاق

  (GATS) الخدمات و واالتفاقية العامة للتجارة/ )WTOمنظمة التجارة العالمية (وجداول التزامات 
الدولية األخرى  والجهات أو الدراسات التي أجرتها المنظمات المسوحوالثنائية ) اإلقليمية و/ أو اتتفاقيالوا

 االقتصادية ) . االستخباراتة وحدو  ،والمنتدى االقتصادي العالمي ،(مثل البنك الدولي

 االستثمار األجنبي المباشرول : سياسة الجزء األ

 اجراءات الموافقة 1 -1

في نطاق والية تلك  واستثماراتهمفي تنظيم عملية دخول المستثمرين األجانب  سياديللحكومات حق      
فحص كافة لجراءات  إ  االستثماراتالمستثمر أو  لدخولالتنظيمية قواعد التتضمن  قدالحكومات، و

طي الشفافية والقدرة على التنبؤ بهذه تع، ووالموافقة عليها -الخاصة بقطاع معين أو االستثمارات -االستثمارات
قد تشمل و، بيئه االستثمار بصفة عامة  جراءات رسالة مهمة للمستثمرين المحتملين عن مدى جاذبيةاإل

ختصة م بمعرفة سلطة عامة - كل على حدة -األجنبي المحتملةشروعات االستثمارموافقة مراجعة إجراءات الم
 -ولة عن االستثمارؤأو الوزارة المس ،أو لجنة خاصة لالستثمار ،االستثمارتشجيع كهيئة   -في الدولة المضيفة
فإنه يجب أن يكون للمستثمر األجنبي الحق  المستثمر أواالستثماراتت السلطة العامة دخول فإذا حدث ورفض

منظمة الخاص ب الستثمار األجنبي المباشرا علىالقيود التنظيمية مؤشر حذريهذا القرار، وعلى الطعن في 
وإجراءات الموافقة التي تقوم على عنصر  اإلجبارية،جراءات الفحص إمن أن  االقتصادية التنميةوالتعاون 

  .الوافد تحد من تدفق االستثمار األجنبي المباشر  ،لتمييزا

  : األسئلة 

التمييز بين المستثمرين المحليين تتسم بموافقة  إلجراءاتضع االستثمار األجنبي المباشر خهل ي •
 واألجانب؟

 الموافقة ؟  هذه القواعد إجراءاتو ،واللوائح ،هل يحدد القانون •

 ؟ األجنبي المستثمر ومعايير دخول الموافقةهل يتم نشر إجراءات  •

 ساس كل حاله على حدة؟أعلى على االستثمار األجنبي المباشر   الموافقةيتم تقييم  هل •

 جراءات الموافقة؟إهل خفضت الحكومة من عدد  •

 جراءات الموافقة على كافة القطاعات أم في قطاعات بعينها ؟إهل تطبق  •

  الجهة المختصة بالمراجعة؟ أمام الرفض قرار الطعن على هل للمستثمر األجنبي الحق في  •
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 جراءات الموافقةإ      

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني ولالمستوى األ

غالبية إجراءات 
ينص  الالموافقة 

ن انيوقفي عليها 
 وائح أو إجراءاتولأ

 إدارية

يتم تطبيقها بحسب و
 الحالة

جراءات إومعظم 
الموافقة على 

االستثمار األجنبي 
المباشر تميز لصالح 

المستثمرين  
 المحليين.

غالبية إجراءات 
محددة في الموافقه 

 وألوائح  وفيأن يانوق
 إدارية جراءاتإ

تتم وفق معايير و
معينة وعلى أساس 
 كل حالة على حدة،

جراءات إومعظم 
الموافقة على 

االستثمار األجنبي 
المباشر تميز لصالح 

المستثمرين  
 المحليين.

 

الحكومة بعملية  تقوم
جراءات إمراجعة لكل 

الموافقة على 
االستثمار األجنبي 

 للحد من المباشر
المستثمر  التمييز ضد
، وكل  األجنبي

 الموافقةجراءات إ
قوانين أو محددة في 

 جراءاتإأو  لوائح
  إدارية 

ا تطبيقها وفقً ويتم 
لمعايير محددة على 
أساس كل حالة على 

الطعن حدة، ولكن ا
القرارات غير  على

 مسموح به.

ث مثل المستوى الثال
 قيام باإلضافة إلى

بعض  لغاءبإ الحكومة
 تميزاإلجراءات التي 

ضد   االستثمار 
األجنبي المباشر بينما 

 إجراءات   أبقت على
غيرها  في قطاعات  

 معينة.

مثل المستوى الرابع 
قيام  باإلضافة إلى

الحكومة بمراجعات 
دورية ومستمرة للحد 

من التمييز في 
إجراءات الموافقة على 

االستثمار األجنبي 
المباشر بينما تحتفظ 

بها في قطاعات معينة، 
و في حالة عدم 

بالطعن الموافقة يسمح 
 القرار.على 

 

  التحليل

 إجراءات تراخيص التشغيل

لكل من المستثمرين والتصاريح) مطلوبة  ، األذونو ،(الموافقاتلتشغيل لخيص اترال منح إن إجراءات      
 مشروعات مثل( الطاقة استخدام كثيفة، والقطاعات السياحة ومنهامعينة  قطاعات فيللعمل المحليين واألجانب 

أو بعض القطاعات تلزم الموافقة  بعض األنشطة فيو .)والحديد والصلب ،واأللومنيوم ،إنتاج المخصبات
والتأمين (على الصحة )، شركات الصرافة وتحويل األموال( مثل الخدمات المصرفية بها للقيام المسبقة
أنشطة و ،واألنشطة ذات الصلة الجويوالنقل  ، والتخصيم،التمويل العقاريو ،وأنشطة السمسرة ،)والحياه

 والصناعات الكيماوية . ،سياحية معينة

والتصاريح    ،التراخيصو ،المعلومات المتعلقة بالموافقات المناطق الحرةتنشر الهيئة العامة لالستثمار وو     
 ،للحصول عليها  غير واضحةجراءات والمعايير الدقيقة  اإل ومع ذلك فإن ،لمستثمرا دليل فيباللغة االنجليزية 

 فيوتعتمد ،فإن معايير الموافقة غير محددة بوضوح  تم مقابلتهم  ا لما ذكره بعض المستثمرين الذينووفقً 
، وهذا يدفع المستثمرين لالعتماد على متاحة للجميع اجراءات وتعليمات داخلية ليست دائمً إبعض الحاالت على 
في الواقع  للوائح ذات الصلة، وتتطلبه القوانين واوقد تختلف عما  ،قد تكون غير دقيقة التيالمعلومات الشفهية 

 أو مختلفة عن تلك الموجودة بالقوانين . إضافيةمتطلبات العملي قد تكون هناك 
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مناطق ال فيو) 52(المناطق الحرة  فيالوقت الذى تظهر فيه الحاجة إلى التراخيص لممارسة األنشطة  في     
تسمح للمستثمر ا بمنح تراخيص مؤقتة الحرة حاليً المناطق تقوم الهيئة العامة لالستثمار و )53( يةاالستثمار

، المناطق الحرة العامة أو الخاصة سواء في) 54(عمله قبل الحصول على الرخصة المطلوبة  فيالشروع ب
ا السلطات المصرية حاليً تدرس بالنسبة للمناطق االستثمارية ولكنه لم يطبق, و جراءاإلنفس  ينص علىو
من هذه القاعدة يتعين  ، ولكن استثناءً  ذلك ومدى مناسبة المناطقهذه مكانيه مد التراخيص المؤقتة خارج إ

 جراءات .اإل فيبالنسبة لجنسيات معينة قبل الشروع  األمنية الموافقةالحصول على 

بدون  - ولو بصفة مؤقته -عمليه تعليق إصدار التراخيص حذرة من  تكون السلطات المختصة  أنعلى       
 . إخطار مسبق وإعالم كاف

اطق الحرة التوسع في نظام  منح التراخيص الموقتة خارج المن تشجيع يجب بالنسبة للتراخيص المؤقتة و      
 .  يةمناطق االستثمارالق ذلك في يطبتو

 األمنية  اتالموافق إجراءات

 ،قطاع األعماللتها بالنسبة عدم شفافيو األمني الفحصعدم وضوح قواعد إلى المستثمرون األجانب أشار
ا بالوقت الذي سوف ، كما أنه ال يتم إخطار مقدم الطلب مقدمً المتعلقة بهاح معايير الموافقات وكذلك عدم وضو

ن أو لشهريْ  ألمنية فقد يستغرق هذا مدة تصل ، فإذا كان الطلب يخضع للموافقة اعملية الموافقة األمنية ستغرقهت
 هعدم  اليقين هذ حالة إن .المشروعمدى أهلية ومات عن معل لدى الطالب أي ال يكون وخالل هذه المدة ،ثالثة

 اتفق امبررً اليكون الرفض أن ، ورغم وحقوق الملكية األخرى ،األرض تملكو ،من حيث التمويل هاعواقب هال
 في القرارات .الطعن الذي شارك في المقابالت على أنه من الممكن  مجتمع األعمال

  ) عندما يكون هناك1: اآلتيةالحاالت  فيالحصول على الموافقات األمنية  شرط  يطبق قد من الناحية العملية 
) هناك  مشاركون أجانب 2، الشركة المصرية الجديدة في اعتباري ) أجنبي يمتلك أو يساهم(شخص طبيعي أو

شركة قائمة أو تحت التأسيس،  فيأعضاء مجلس إدارة أجانب ) عند تعيين مديرين أو3ركة قائمة،ش فيجدد 
وتقوم الهيئة العامة لالستثمار والمناطق جراءات بأكملها، اإل ألمنيةاكقاعدة يجب أال تعطل الموافقات و

الشخص  األمنيةة بالعملية بأكملها (مثل التأسيس وتعيين المدير ... الخ )  وإذا حدث ورفضت األجهزة الحر
محل الشخص المعني،   أن يحل آخرمدة ال تزيد عن شهر  خاللمرحله الحقة يطلب  من الشركة  فيالمعني 

ترفض هيئة االستثمار التصديق على  أي من   ، ولب فإنه يتم إلغاء سجلها التجاريالشركة هذا المط فإذا لم تلب
 مجلس اإلدارة) .التي تتخذ في اجتماع  قراراتالمستندات الشركة ( مثل 

 

 

_____________________ 

 من قانون االستثمار 31) المادة 52(
 مكرر من قانون االستثمار 46المادة   )53(
 2004لسنة  13القانون رقم ) 54(
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 الرفض األمني منعيا للهيئة العامة لالستثمار ال فقً وو ،نادر من الناحية العملية  األمنييبدو أن الرفض و      
ا في سببً كون يالموافقة األمنية  حتى ال  اتإجراءحال فإنه يوصى  بتوضيح  تأسيس الشركات، وعلى أي

 بد ، والمعروفةو جراءات شفافةيس الشركات المملوكة  لألجانب، والبد أن تكون المعايير واإلتعطيل تأس
كما يجب أن  ،متاحة للمستثمرينالخاصة بالفحص األمني لمشروعات االستثمار  التوجيهاتأن تكون  أيًضا

 معايير تحسينالضباط المختصين بالموافقات على تدريب  يتعينناك مدة محددة للموافقات األمنية، وتكون ه
أسباب ذكر أيًضا ينبغيو ،شركة أيقبل تأسيس  األمني، كما يجب إخطار المستثمرين بنتيجة الفحص األداء

 القرار .

  تأسيس الشركات

يوجد   الو ،ولية المحدودةؤأوالشركات ذات المس األجانب للشركات المساهمةتملك ليست هناك قيود على       
 من  ا للغرضمناسبً  مع ذلك يجب أن يكون رأس المالالمحدودة و ليةوؤأدنى لرأس مال الشركات ذات المس حد

 250 عن يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة أالالتأسيس، وقبل اتمام  وأن يدفع بالكامل ،االستثمار
الشركات التي  تطرح لالكتتاب العام (أيالتي حاله الشركات  في مصريجنيه  مليونو أ ،مصريجنيه  ألف

رأس يدفع على أن  )لقانون سوق رأس المال  التنفيذية الئحةمن ال 41ا للمادة لالكتتاب العام وفقً تطرح أسهم 
% على 25حالة المساهمات النقدية يجب أن يدفع كل شريك  في، والمال المصدر بأكمله عند إنشاء الشركة

غضون خمس  في الباقيأن يسدد على  ،أشهر من تسجيل الشركة ثالثةرأس المال خالل  في هاألقل من نصيب
 . التجاريالسجل  فيالشركة قيد سنوات من تاريخ 

، و يبين تقرير ين المستثمرين المحليين واألجانببرق جراءات تأسيس الشركات ليس هناك فالنسبة إلب     
جراءات اإلتخفيض  فيا تقدمً  أحرزت أن مصر" ممارسة األعمال  سهولة  مؤشر" ) عن2013البنك الدولي (
 فيمصر تحتل وعلى الرغم من أن  ،المدة إلى  سبعة أيامستة إجراءات و  إلى أي مشروع المطلوبة  لبدء

  ها تراجعمركز ، إال إنالمتحدة العربيةمارات بعد اإل الثانيالمركز فريقيا أوشمال  وسطمنطقة الشرق األ
مقارنة بالمركز الثامن  2013) في عام 185العشرين (من لمرتبة السادسة وبدء المشروعات إلى ال بالنسبة
 . 2012 عام فيالعشرين والحادي و 2011 عام فيعشر 

إجراءات تشغيل مشروع قد تواجههم ب  أثناء قيامهم بتأسيس وجانير بالذكر أيضا أن المستثمرين األجدو     
وتستغرق وقتًا طويآل جراءات معقدة  يخضع إلمصر حيث  فيوهذا ملحوظ عند تأسيس فرع  ،مكلفةرسمية 

 التواجد  الدائم المستقل عن تنفيذ مشروع معين غير مسموح به.معين حيث إن عقد بتنفيذ عادة ما ترتبط و

 السلطات المصرية ( مثلتطلبها  قد التيجنبية وبالنسبة للمستندات العامة األ ةالقانوني اتإن اإلجراء     
مستهلكة و ،قد تضيف شكليات مكلفة) المحاكم .. الخ  أحكام و التجاريةالسجالت  الرسمية من مستخرجاتال

 للوقت. 

لى   عالوة ع، تعليمات جديدة امؤخرً  المصري المركزيأصدر البنك  ،وفي إطار تأسيس الشركات     
ا أمام متطلبات هامً  انظر الملحق هـ) تشكل عائقً أ( ،مصر فيعند تأسيس شركة  المستندات األساسية الالزمة

لتعليمات  ا لهذه المجموعة الجديدة  من اإذ أنه وفقً  الهيئة العامة لالستثمار،التي تنص عليها التأسيس المبسطة 
 المساهمةهيكل   فيه ا يثبتمستندً فإنه لفتح حساب بنكي  لشركة تحت التأسيس على كل شريك قانوني أن يقدم  

 يكان المساهم شخصية اعتبارية ينبغذا إو ،)حاملي األسهم بقائمةأو شهادة رسمية   ،النظام األساسيمثل (
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ذا كان إو ،األساسي نظامالأو  هيكل المساهمة نظامه األساسي توضح و ،تقديم نسخ من سجالته التجارية عليه
وثيق ضوئي من جوازات السفر، و يجب أن يتم  التالمسح بالتقديم صور ا طبيعيين فإنه يتعين  الشركاء أشخاصً 

قد أصدر البنك المركزي المصري هذه جوازات السفر، و عدا صورماالمستندات  والتصديق على كل
 عيين الذينيلكل شركة استثماريه محتملة إلى أن تصل لألشخاص الطبالمساهمة هيكل لتتبع التعليمات الجديدة 

 . يسيطرون

إجراءات أقل تعقيدا  اتخاذ في الوقت المناسب بالنظر في  المصري المركزيلذلك يوصى بأن يقوم البنك       
و/أو مراقب  قانونيا أن تعيين مستشار . وتبين عمليً رفية   للشركات التي تحت التأسيسلفتح الحسابات المص

 مصر. فيلتأسيس شركة  أن يتبعه األجنبيللمستثمر يمكن  مالي محلي هو أسهل وأسرع أسلوب

لى للتسجيل عبر وبدأت المرحلة األوقد ا, نظام جديد لتسجيل الشركات الكترونيً ا بوضع وتقوم مصر حاليً       
نظام ، وعلى الرغم من أن  )55(متابعة موقفهمتتيح للمستثمرين تقديم طلباتهم وو 2010 عام فينترنت اإل

ن النظام المزدوج في العمل الذي يستندعلى كل أ إال تيسير اإلجراءات   فيهذا قد يساعد  اإللكترونيالتسجيل 
 .حتى اآلن مازال يعمل به من الطلبات اإللكترونية والورقية

(مجمع بدأت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  تأسيس نظام الشباك الواحد )56( 2002في عام      
 2013 نوفمبر ا منتذكر الهيئة أنه اعتبارً وتسهيل عمليه الموافقة والتأسيس، و سيريلت خدمات االستثمار)

وتسجيل  ،الموافقة على تصاريح العملتتعلق بولديه تسهيالت  ،ةوزار 24مثل ي امكتبً  44شملأصبح المجمع ي
ما يلزم كل إجراءات الهيئة إنهاء وتحاول  ،التأسيسما بعد وخدمات ، والجمارك ،والضرائب ،الشركات

الواقع تبين أن ، إال أنه في ) 57(وال عن المستثمرؤوتعيين موظف يكون مس ،ةساع 72بالنسبة  للطلب خالل 
ما زال مستمًرا ومثيًرا  الوزارات األخرى والمناطق الحرة وبين لالستثمار التنسيق بين الهيئة العامة انعدام 

حدى شركات  تجارة التجزئة الدولية  إتمت مقابلتها تجربة  التيذكرت إحدى جمعيات األعمال وقد قلق, لل
ونتج  تصاريح التخطيط،والحصول على  ،واجهت مصاعب بالغة فيما يخص  تخصيص األرضالتي  ةالشهير

من لعملية ا أن تستفيد يمكنو من خمسة كما كان مخططًا. الً ن بدفقط في عاميْ  بيع  عن ذلك افتتاح منفذين
وتشجيع المزيد من الوزارات  ،تفعيل نظام الشباك الواحد من خالل فقط  لهيئة االستثمارالمستمرة  الجهود 

  .واألجهزة األخرى على المشاركة في هذا الجهد

 

 

 

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

) سداد الرسوم 3) التوقيع اإللكتروني، 2متابعتها، تلقي الطلبات و )1ثالث مراحل: يتضمن ونيالتسجيل اإللكترنظام ) 55(
 إلكترونيا

 2002لسنة  636رقم  و قرار رئيس الوزراء ،2002لسنة  79رقم الجمهوري ) القرار 56(

  OECD (2007), Investment Policy Review-Egypt, Paris)57( 
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ن تستمر مصر في أ. وفي هذا الصدد  يجب وتبسيط اإلجراءات الرسمية سيريبذل المزيد من الجهد لتويتعين  
 أكتوبر  5 الموقعة في االجراءات اإللكترونية، ويمكن لمصر أن تنظر في  التصديق على اتفاقية الهايتطوير
التي تم التصديق  " Apostille "اتفاقية(على  المستندات العامة األجنبية والتي تلغي عملية التصديق  1961

في تنفذ من سلطات دولة طرف و الصادرة المطلوبةالمستندات  تسهل تداول والتي )58(عليها على نطاق واسع 
عترف بالمستند األجنبي المطلوب، ت السلطة المختصةمن  )Apostilleآخر طرف بمجرد صدور شهادة ( بلد

 جراءات التصديق على المستندات التي تستخدم في مصر.إر وهذا يسمح للمستثمرين باالستفادة من تيسي

 المباشر ستثمار األجنبيدعًما لال اتالعاملين األجانب في المشروعقبول  1-2 .

 لىتلك القيود المفروضة ع المباشر األجنبيال تشجع االستثمار  التيجراءات التنظيمية من بين اإل     
االشتراطات كما أن  بها، أو يعملون، )59(جنبية ألشركات  افروعً  جانب سواء الذين يديروناأل المواطنين

تحد من تحكم المالك أن يشكل المواطنون أو المقيمون غالبية أعضاء مجالس اإلدارات الخاصة بضرورة 
انب جاألتقيد توظيف  التيجراءات اإلواالستثمار، أكثر تردًدا في األمر الذى يجعلهم  ملكيتهم،األجانب في 

 ذات جدوى.  استثماراتهمن يستطيعون استخدام الخبرات الالزمة لجعل المستثمرين يرون أنهم لتجعل 

 األسئلة

إذا كان األمر  األجنبية,المشروعات  عليا علىال دارةاإل في للعاملين  احصصً هل تفرض الحكومة  •
  ؟هي كذلك فما

الخاصة دعما للمشروعات األجنبية يطبق المعارف أصحاب  من لعاملينلهل الدخول المؤقت الممنوح  •
 قطاعات معينة ؟في 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دولة 100) صدق على هذه االتفاقية أكثر من 58(
 
القيود على دخول العاملين في  تعد التنظيميةالخاص بالقيود  االقتصادية التنميةمؤشر منظمة التعاون ووفقًا ل )59(

 تدفق االستثمار األجنبي المباشر الوافد.عدم تشجيع من عوامل ال المشروعات عام
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 المباشر قبول العاملين األجانب في المشروعات دعًما لالستثمار األجنبي

 الخامسالمستوى  المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

كل أعضاء مجلس 
دارة يجب أن اإل

مواطني يكونوا من 
وال  ة،المضيفالدولة 

يسمح بالدخول   
ألصحاب  المؤقت

    المعارف
 ادعمً  المتخصصة

 األجنبيلالستثمار 
 المباشر.

الغالبية البسيطة من 
أعضاء مجلس 

دارة يجب أن اإل
مواطني تكون من 

وال  ةالمضيف الدولة
يسمح بالدخول   
 المؤقت  ألصحاب

    المعارف
ا دعمً المتخصصة 

 األجنبيلالستثمار 
 المباشر.

ال تزيد نسبة 
أعضاء مجلس 

اإلدارة األجانب   
 %51عن 

ويسمح بالدخول   
 المؤقت ألصحاب

    المعارف
ا دعمً المتخصصة 

 األجنبيلالستثمار 
المباشر في حدود 

 حصة محددة.

يمكن أن يكون غالبية 
   اإلدارةأعضاء مجلس 

جانب، و مع من األ
ذلك البد من وجود 

عدد محدود من 
مواطني الدولة 

ويسمح  ة،المضيف
بالدخول   المؤقت  

 المعارف  ألصحاب
ا دعمً  المتخصصةا

 األجنبيلالستثمار 
المباشر وال تطبق  

 حصه.

ليست هناك قيود على 
جنسية أعضاء مجالس 

الدولة سمح تو ،اإلدارة
 المؤقتبالدخول  ةالمضيف

لعاملين أصحاب ل
     المعارف المتخصصة

ا لالستثمار األجنبي دعمً 
 المباشر.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التحليل

 

من   مجلس إدارة أي شركةيتشكل  أن يمكن بتعديل قانون الشركات فإنه  1998لسنة  3ا للقانون رقم وفقً 
أعضاء  حيث يجب أن يكون أحد المحدودة المسؤوليةويستثنى من ذلك الشركات ذات مواطنين أجانب فقط، 

 .مصري الجنسية مجلس االدارة

  جانباألالموظفون 

االلتحاق بعمل  فييرغب  أجنبيفإن أي شخص   2003لسنة  12قانون العمل رقم من  28ا للمادة رقم وفقً       
، لحساب نفسهأو  يعمل لدى الغيرمصر عليه الحصول على  تصريح عمل بصرف النظر عن كونه  في دائم

لكن يمنح  أعضاء و ا،شهرً  12ن لمدة يصدر كال التصريحيْ بعد  تقديم تصريح العمل، و  إقامةتصريح  يمنحو
 خمس سنوات. ل إلىعمل وإقامة لمدة تص ا لقانون االستثمار تصاريحمجالس إدارة  الشركات التي تؤسس وفقً 
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مواطنين  مقدمة الطلب الشركة% من الموظفين في 90ين أن يكون العمل  يتعلحصول على تصريح ول      
،   معينةمؤهالت  لحصولهم على  على سبيل المثال ،جانباألالموظفين  البد من تبرير استخداممصريين، و

ويقوم الموظف  ،قلعلى األ اا واحدً ا مصريً مساعدً يجب على الشركة أن تعين وإذا لم تتوفر هذه المؤهالت 
وظفي لم بالنسبة هناك استثناءات من هذه القاعدة  ذلكالحقة، و مع مرحلة  فيبتدريبه ليحل محله  األجنبي

ومديري العموم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة المدونة ومديري المكاتب الفرعية، ، التمثيل تبامك
 السجل التجاري للشركة. في ؤهماأسم

ا بالنسبة لألجانب في مصر، ولكن صريح العمل األول صعبً تومن الناحية العملية ال يكون الحصول على       
يستغرق  ةا لمؤسسة التمويل الدوليقد يكون أكثر صعوبة, ووفقا للتقرير الذي نشر مؤخرً  التصريح تجديد

المتوسط العالمي تقل عن هي مدة و ،أسابيع في المتوسطالحصول على تصريح العمل المؤقت في مصر ستة 
 )60(ا).عشر أسبوعً  حدأالشرق األوسط وشمال أفريقيا ( منطقة في ن المتوسط ع(ثمانية أسابيع) و

يمكن رفع من مجموع العاملين، وعلى األكثر % 25ألجانب العاملون ايشكل في المناطق الحرة يمكن أن         
 إعفاء صريح من الحكومة.  لىع هذا السقف بناءً 

لكن تنص معظم على الجنسيات األجنبية و التوظيف قيود صناعات النفط و الغاز ال تطبق  في قطاعو     
خدمات الوساطة  خدمات مثلالعاملين المحليين، وهناك بعض الحد األدنى لنسبة ال على االمتياز منح ترتيبات
 ،والمعماريين ،والمحاسبين ،والخدمات المهنية (مثل المحامينن (مثل السماسرة والوكالء) يفي التأم

 والمهندسين) تخصص حصريا للمواطنين المصريين.

االستثمار الثنائية التي وقعتها مصر نصوًصا بشأن الموظفين الرئيسيين تقضي بأن معاهدات تتضمن بعض 
اإلدارة والموظفين الفنيين حسب قوانينهم تعمل الدولة الطرف في االتفاقية على تسهيل دخول وإقامة موظفي 

 .ولوائحهم
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(60) IFC (2013). Employing skilled expatriates. Benchmarking skilled immigration regimes  across 
economies, Washington 
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     تحويل األموال المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر 1-3

الذي  ورأس المال ،المحولة للخارج األرباحباالستثمار والتي تشمل المتعلقة  تعتبر القدرة على تحويل األموال 
قد ، و)61(ىخردولة ا في وتستمر فيها استثماراتوتقيم ألى شركة تريد أن تعمل ذات أهمية بالنسبة  تم تصفيته

غير متوقعة في االقتصاد الكلي  عندما تظهر مشاكل االقتصاديةمثل هذه الحريات تضطر الحكومات للحد من 
مراجعة  -بصورة دورية - على الحكوماتالضرورة يتعين عند المتعلقة بميزان المدفوعات. و زماتمثل األ
ا على تدفق المباشر حتى ال يؤثر ذلك سلبً موال المتعلقة باالستثمار ألرؤوس اتحويل وضع قيود على عملية 

ع أو تشج ،ةق رأس المال الدولياسوأ فيالدخول  عن المحليةالشركات  تحجم وحتى ال ،االستثمارات الدولية
دولة تخفيض األسعار في مكان ما أو دولة ما ورفعها في مكان أو مثل فة  غير الشفاوالكفء الممارسات غير 

المادة  على الموافقةمثل  ،الدوليةوااللتزام بالتعهدات  transfer pricing . ق السوأخرى دون الخضوع لقوى 
رأس المال المتعلق  بين التزام الحكومة بتحرير عملية تحويلي ،)62(نقد الدولي الثامنة من اتفاقية صندوق ال
  باالستثمار األجنبي المباشر.

 :  األسئلة 

المباشر مثل  األجنبيباالستثمار المتعلقة األموال  تحويل: حريةا ينص على هل طبقت الحكومة قانونً  •
المبالغ أو معين،حصيلة بيع استثمار  -المبالغ األخرىأو  والفوائدأواألرباح الموزعة، أ ،األرباح

 ؟ الدوليالمدفوعات الناتجة عن التحكيم أو الملكية،نزع المدفوعة مقابل 

القوانين  فيمنصوص عليها ؟ وهل هذه القيود ةدوليال التحويالت ظروف تفرض قيود على   أيتحت  •
 للجميع ؟  معروفة هيواللوائح ؟ وهل 

جذب  علىوآثارها  ،رباحاألموال واألتحويل  تؤثر على  حرية التيهل تقوم الحكومة بمراجعة القيود  •
 االستثمارات الدولية ؟ 

 الدولي ؟صندوق النقد من اتفاقية المادة  الثامنة الحكومة قبلت هل  •

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (61) OCD,PFI User's Toolkit, Investmen policy- section on Non-Discriminatory Treatment for 
National and Foreign Investors.  

 

 تتعهد الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي بعدم فرض قيود على سداد وتحويل ،4،3،2البنود  ،وفقًا للمادة الثامنة )62(
أو ، ذلكبالقيام باح ألي من أجهزتها المالية مأو بالس ،العملةفي االنخراط في أي ترتيبات تمييزية ، أو الدولية الجارية المعامالت

ولة د، تعطي ال2،3،4. وبقبول  االلتزامات الواردة في المادة الثامنة، البنود افقة صندوق النقد الدوليوالعمالت، إال بمتعدد بنظام 
سداد وتحويل المعامالت الجارية الدولية اقتصادية تجعل من فرض قيود على   للمجتمع الدولي إشارة بأنها سوف تتبع سياسات

  . خال من أي قيود. م في توفير نظام مدفوعات متعددأمًرا غير ضروري، وأنها سوف تساه
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 تحويل األموال المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر

 

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث الثانيالمستوى  المستوى االول

هناك حظر على   
 رؤوس تحويل

المتعلقة األموال 
باالستثمار 

ويخضع األجنبي 
لموافقة بانتظام 

 الحكومة.

 قانونمشروع إعداد 
 يود علىلرفع الق

تحويل رؤوس 
 ادعمً  األموال

لالستثمار األجنبي 
 .المباشر

وضعت الحكومة 
 التي  اللوائحوالقوانين 

تحويل تنص على 
 إلىومن األموال (

ا دعمً  )ةالمضيفالدولة 
لالستثمار األجنبي 

وتشمل  ،المباشر
تحويل  ضمان
و ريع  ،األرباح

 ،والفوائد ،األسهم
المبالغ األخرى و

عن الناتجة 
أو  ،االستثمار

مدفوعات ناتجة عن 
أو  االستثمارات,  بيع

أو  ,الملكيةنزع 
 .الدوليم يالتحك

مثل المستوى 
الثالث مضافا إليه 

الحكومة التزام 
 ةدوليال عهداتبالت

المادة مثل قبول 
من       الثامنة

 صندوق ةاتفاقي
 النقد الدولي.

مثل المستوى الرابع 
إليه قيام الحكومة  اافً مض

بالنص  في القانون على 
تحويل  علىمحدودة ود يق

 ااألموال دعمً  رؤوس
لالستثمار األجنبي 

تكون هذه د المباشر، وق
و أ ,باإلفالسالقيود متعلقة 

و أ ,العجز عن السداد
التعامل في األوراق 

أو التقارير  ،المالية
تحويل الجنائية عن 

ألحكام  اأو تنفيذً  ،العمالت
هذه القيود وكل ، المحاكم

 .واضحة ومعلومة للجميع

 

 

  التحليل

،  األجنبيةفرض البنك المركزي المصري  بعض القيود على تحويل العمالت   2012ديسمبر عام  في       
الموجودة الخاصة بحرية إعادة   أكد على اآللية 2013مارس  13 في البنك الذي أصدره منشور الدوريالوفى 

يضمن قانون أذون الخزانة، و فيو ،والسنداتبورصة األسهم لمال المستثمر فى للخارج ل تحويلالتيسيرو
 رأس المالتحويل و  ،تحويل اإليرادات المكتسبة داخل مصرالحق في   2003لسنة  88قم البنوك المصري ر

ضرورة تقضي ب قيود جديدة تأدخلو ,2013لسنة  8القانون رقم من  116المادة رقمتم  تعديل   ، لكنللخارج
 عشرة آالفذا كانت تزيد عن إمغادرة البالد  بحوزتهم عند دخول أو التيقيام المسافرين باإلعالن عن المبالغ 

 .أمريكيدوالر 

دوالر مائة ألف تحويل أكثر من باألجنبية  للشركات المصريتسمح التعليمات الجديدة للبنك المركزي و     
يسمح  تحويل المبالغ األصلية ى جانبنه إلبشروط معينه، وعالوة على ذلك فإا خارج البالد سنويً  فقط أمريكي

البنك المركزي المصري، موافقه وبشرط  ،المشروعةالعمل  ألغراضفقط بتحويل ما يزيد عن هذا المبلغ 
 . كحد أقصى ادوالر يوميً  ألف30للشركات بتحويل يسمح ذلك باإلضافة إلى 
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و شخصيات وشركات موجهة نح 2012 ديسمبر في   اتخذها البنك المركزي المصري التيكانت التدابير      
قد اتخذت تدابير حازمة لتحجيم مصر، و في الماليةواألنشطة  ،لمتابعة هروب رأس المال ومنظمات معينة

الشركات على ذلك فقد وردت تقارير تبين أن  بناءً خاصة الدوالر األمريكي، ولة الصعبة الحصول على العم
مشاكل في  تدبير العمالت األجنبية من كما تواجه  ،العمالت األجنبيةفي الحصول على صعوبة باستمرار تجد 

أو  عن مبررات سحبأن تستفسرعلى البنوك يتعين خالل البنوك المعتمدة وشركات الصرافة المرخصة ، كما 
% من قيمته أمام  8  المصريفقد الجنيه  2013وفبراير   2012ما بين ديسمبر أي عمالت أجنبيه، و تحويل

للبنك  الدورية ةنشرال، وفى 2011عام % منذ  14قيمته  بنسبة تراجع وعانى من  ،األمريكيالدوالر  
للخارج  تحويلالتيسير الموجودة  عن حرية و اآلليةأكد البنك على  2013مارس  13 في المركزي المصري

 المركزيأذون الخزانة ، ووفقا لبيانات البنك و  ،وفي السندات ،سوق األوراق الماليةي رأس المال المستثمر فل
  ،حل المشاكل المالية الحرجةحتى يتم  يعد حالة مؤقتة والسلطات المصرية فإن الموقف الحالي المصري

ومنع  ،ميزان المدفوعات فيتقليل تأثير العجز  هومن هذه التدابير . والغرضاألجنبيالنقد   احتياطياستقرار و
 إلى متى يستمر تطبيق هذه التدابير.     االنتظار لمعرفةيبقى ، وعمليات الكسب غير المشروعخروج 

 هذه القيودفرض أثناء فترة وتوقيتها، و يوصى بأن يوضح  البنك المركزي المصري  نطاق هذه التدابيرو     
التي  طلبات المستثمرين لتلقى استفسارات و خصص ي اتصالترى السلطات المصرية إنشاء مركز  قد الجديدة
وذلك  ها،تحويلعلى األموال والرقابة منتظمة لممارسات  بإجراء متابعة كما يجب  القيام .األموال تحويلتتعلق ب

يوصى ، وستثمرين األجانب والبنوك المحليةمنتظمة للم مسحية دراساتإجراء  من خالل -على سبيل المثال-
الحالية المطلوبة خاصة فيما يتعلق  تبسيط المستندات و ،جراءاتوتيسير اإل ،الشفافيةبتوفير المزيد من  اأيضً 

 واإلفالس. التصفيةبعمليات 

في قيود تفرض على حرية تحويل األموال  أي استثناءات أوبوضوح عن اإلخطار  أن يتم يتعينو      
منظمة التعاون  كود و ,صندوق النقد الدوليمواد ى المواثيق الدولية مثل إلمع اإلشارة  ،الظروف االستثنائية

على الرغم من أن مصر ليست دولة طرف في  ,)63(األموال" رؤوس حول "تحرير حركة  االقتصادية التنميةو
 هذه األخيرة.

ذلك فتح   بما في ،العملة األجنبيةب لعاديةالمعامالت ابالقيام بكافة قطاعات األعمال ويسمح لألفراد و     
أو ، االختراع اتببراءمدفوعات اإلتاوات  الخاصة  يسمح بتحويل كما، مصرإلى والتحويل من و ،الحسابات

 . تثمارظل قانون االس فيتمت الموافقة عليها  آخريأو أي تراخيص  ،التجاريةات العالم

أواخر  يفالذي أعلن عنه  ،الشركات األجنبيةللخارج من جانب  يتطلب النظام الحالي لتحويل األرباحو     
 ) لفتح حسابات بالعملة األجنبية والمحليةsub- custodian banks(ة فرعيبنوك ضامنة وجود  2002 يونيه

 ) Global Custodiansعالمية (الالبنوك الضامنة وتسمى , للمستثمرين األجانب لحماية األصول المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنه "يجوز لألعضاء ممارسة هذه صندوق النقد الدولي بشأن ضوابط تحويل األموال   اتفاقيةمن  )3( ) تنص المادة السادسة63( 

أي عضو هذه الضوابط بشكل يمنع سداد المعامالت  س، على أال يماريةالدول ألموالارؤوس لتنظيم حركة  -األمر كلما لزم -الضوابط 
في المادة الرابعة (ب) و  لبندلتسوية التزامات باستثناء ما هو مبين في المادة السابعة، ا األموالتحويل ا  -بدون وجه حق -أو يؤخر  ،الجارية
الخاص بتحرير  منظمة التعاونكود والجزء األول من   www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm#a6s3"، 2 بندعشر ال

( تم الدخول  www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/CapitalMovements_WebEnglish.pdfحركة رؤوس األموال،
 )2014مارس  19للموقع في 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm#a6s3
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سوق األوراق المالية، ومن خالل هذين الحسابين يستطيع المستثمرون للمعامالت في وتخصص فقط     
باستخدام سعر األرباح ت تحويل والقيام بعمليا ،ريع األسهموجمع  ،إتمام عمليات البيع والشراء األجانب

 2005سنة  فيالصرف المعلن في البنك، وقد صمم هذا النظام بحيث تتم تسوية العمليات في أقل من  يومين، و
عملة حرة قابلة  المصريالنقد الدولي أصبح الجنيه  الثامنة من اتفاقية صندوق عندما وافقت مصر على المادة

 . 4و  3و  2للبنود للتحويل وفقا 

 تحويل صعوبات في وجود أي مالحظات عن -2012قبل ديسمبر الذين جرت مقابلتهم -ألعمالرجال الم يبد   
موال لأل ت أخرىتحويالأو أي  ،الفوائدو ،األموال المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر بما في ذلك ريع األسهم

 . جديدة قيود، إال أنه منذ ذلك الحين أدخلت مصرمن أو إلى سواء 

 ا يتضمنمنشورً  2013أوائل عام و 2012أصدر البنك المركزي المصري في ديسمبر عام  الواقعفي و     
 :مثل تعليمات للبنوك

مع مطالبة ، للخارج األجنبيةأسباب وخلفيات تحويل العمالت  تحقق منت أن البنوكعلى  •
ولكن  ألف دوالر أمريكي،  100الشركات بتقديم المستندات الداعمة إذا كان المبلغ ال يزيد عن 

تقديم ألف دوالر امريكي  100تزيد عن على الشركات التي ترغب في تحويل مبالغ 
المصري على التحويل،  االنتظار للحصول على موافقة البنك المركزيالمستندات الداعمة  و

 أيام عمل. 5 ىلإ 3ق هذه العملية  من وتستغر

دوالر أمريكي ألف  30دوالر لألفراد و آالف 10بواقع اليومية األجنبيةسحب العمالت يتم  •
 كات.للشر

 األدويةتشمل أن استيراد بعض السلع الحيوية (واالعتمادات المستندية الصادرة بشتعفى  •
على أي اعتماد  عادة % الذي كان يطبق50من شرط التغطية النقدية بنسبة  األغذية)و

 مستندي يصدر بالعملة األجنبية.
عند تنفيذ عمليات التحويل المباشر  االحترازية للبنوك لاللتزام بهاجراءات بعض اإلتوضع  •

 والتحقق من أسباب التحويل). عمةادالعمليات االستيراد (مثل  طلب المستندات ل للخارج

(عند تقديم عبر الحدود  المصريةأرصدة المصريين المغتربين في البنوك  حركةيسمح بحرية  •
 المستندات الداعمة للبنوك).

 األولويةعطاء إ -األخرى الصعبةعند بيع الدوالر األمريكي أو العمالت  -البنوك على  •
 ،واألدوية ،والمواد الخام ،الصناعيةوالمعدات  ،كالمواد الغذائيةالسلع األساسية لمستوردي 

 والمخصبات. ،النفط و الغاز ومنتجات

نظر أ(معاهدة حيث وقعت أكثر من مائة  الثنائيةالستثمار امعاهدات مصر شبكة واسعة للغاية من  لدىو
ريع  تحويل ويشمل  ذلك عادة ،بحرية  تحويل األموال -من بين أمور أخرى -ومعظمها يسمح  )الملحق هـ

يضمن ، والبيع حصيلةو مدفوعات العقود،و ،الملكيةوالتعويضات في حاالت نزع  ات،اإلتاورسوم و ،األسهم
 بالعمالت موال المتعلقة باالستثماراترؤوس األتحويل الثنائية حرية االستثمارلمعاهدة موذج المصري الن

للتعامل  للدولة المضيفة الحق في اتخاذ تدابير احترازيةمع االعتراف بأن  ،تأخيربدون والقابلة للتحويل  الحرة
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 الصعوبات التي قد تواجههاأو ،ميزان المدفوعاتي قد تطرأ على قصيرة األمد الت صعوبات الجسيمةمع ال
األضرار وتجنب  ،احترام مبادئ عدم التمييزمن خالل على أن تتخذ هذه التدابير االحترازية  السياسة النقدية

اتفاقيه صندوق  بما يتفق مع و  لهذه التدابير، التدريجي اإللغاءو ،مع حجم الصعوبات التناسبالالزمة, وغير 
 النقد الدولي.

 حوافز االستثمار األجنبي المباشر 1-4

حوافز االستثمار األجنبي   الخاصة بسياسات االقتصادية ف القائمة المرجعية لمنظمة التعاون والتنميةتعرّ  
  روعنوع الصناعة في مشوأ ،موقعوأ ،التدابير التي من شأنها التأثير على حجمبأنها: "حوافز هذه ال المباشر

من  ،المخاطر المرتبطة بهتغييرالنسبية، أو عن طريق  هاألجنبي المباشر عن طريق التأثير على تكلفت االستثمار
قد تتخذ حوافز االستثمار األجنبي المباشر و"، تتاح للمستثمرين المحليين المماثلينقد ال الحوافز التي خالل 

(مثل  ركات)، أو الحوافر الماليةشكل الحوافز الضريبية (على سبيل المثال تخفيض الضريبة المباشرة على الش
 أو العمالية). أو االجتماعيةأو حوافز تنظيمية (مثل تخفيف المعايير البيئية  ،التدريب)لبنية التحتية وادعم 

 األسئلة

بدون و ،شفافو ،واضحلجذب االستثمار األجنبي المباشر بأسلوب  حوافزتمنح الحكومة هل  •
  تمييز؟

إجراءات افز االستثمار األجنبي المباشر ومعايير وأهداف برنامج حو معرفة هل تتاح للجميع •
 الحصول عليها؟

 ؟والمنفعةحليل التكلفة تهل خضعت حوافز االستثمار األجنبي المباشر ل •
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 حوافز االستثمار األجنبي المباشر

 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع سالمستوى الخام

مثل المستوى الرابع 
 أن الحوافزباإلضافة إلى 

مدة  تتضمن بنودا عن
ينتهي بعدها منح 

 .الحوافز

 مثل المستوى الثالث
باإلضافة إلى أن حوافز 

خضع   تاالستثمار األجنبي 
، المنفعةو التكلفةلتحليل ا

مدة عن لكن ال توجد بنود 
 .ينتهي بعدها منح الحوافز

مثل المستوى الثاني  
ا  و لكن تتوفر علنً 

ر وإجراءات معايي
الحصول على 

تخضع الو ،الحوافز
حوافز االستثمار 
األجنبي المباشر  

 لتحليل التكلفة
ال توجد و. لمنفعةوا

بنود عن امتداد 
الحوافز الموجودة في 

أو  ,القوانين السابقة
مدة ينتهي بعدها منح 

 .هذه الحوافز

يتم توفير حوافز 
االستثمار األجنبي 
المباشر على أساس 

معايير وغير تمييزي. 
وإجراءات الحصول 
على الحوافز ليست 

 الو،معلنة للجميع 
تخضع حوافز 

االستثمار األجنبي 
المباشر  لتحليل 

ال و. المنفعةالتكلفة و
 توجد بنود عن امتداد 
الحوافز أو المزايا 

 القوانينالموجودة في 
مدة ينتهي أو  السابقة

 .بعدها منحها

يتم تطبيق حوافز 
االستثمار األجنبي 

 .ا للحالةوفقً المباشر 
حوافز تعلن وال 

االستثمار األجنبي 
المباشر، أو معايير 
وإجراءات الحصول 

ال و. على الجميع عليها
توجد بنود عن امتداد 
الحوافز أوالمزايا التي 

 ،تتيحها قوانين سابقة
يتوقف بعدها  مدةأو

 وال، منح الحوافز
أي تحليل  ىيجر

 .نفعةللتكلفة والم

 

 التحليل

من  الجزء السادسوفي  ,الجزء الثالث من قانون االستثمار منلحوافز الضريبية في الفصل األول ترد ا
األنشطة التجارية والصناعية للشركات أرباح تمنح إعفاءات عامة من الضريبة على الئحته التنفيذية، و

وانتهت  من إجراءات اإلخطار  ,متطلبات التأسيساستوفت ي حصلت على التصاريح الالزمة،  والت
من الئحته التنفيذية)،  19والمادة  ,من قانون االستثمار 16ستثمار (المادة من خالل الهيئة العامة لال

من  38لصناعي الناتجة عن توسع الشركات (المادة النشاط التجاري أو اأرباح ضريبة المن كما تعفى 
 2005لسنة  91قد ألغيت معظم هذه اإلعفاءات الضريبية بموجب القانون رقم الالئحة التنفيذية).، و

الحوافز الضريبية سارية بالنسبة للمشروعات تمرت ساوتوضيح اإلعفاءات ومع ذلك،  بهدف تبسيط 
حتى نهاية المدة    منهافي االستفادة   بهذه اإلعفاءات حالياالتي تتمتع . وسوف تستمر الشركات القائمة

 :سارية تظل اإلعفاءات الضريبية التالية، و إنشائها تم النص عليها عندلتي ا

ورسوم التوثيق عند تسجيل المؤسسات  ،المفروضةاعفاء لمدة خمس سنوات من ضريبة الدمغة  •
الالزمة راضي وكذلك تسجيل عقود األ ،باألعمال المتعلقةوعقود القروض والرهانات ، والشركات

 قانون االستثمار)،من  20الشركات (ماده  إلنشاء

واألدوات المستوردة  ،والمعدات ،قيمة جميع اآلالتمن % 5 البالغ نسبتها الضريبة الجمركية منإعفاء  •
 من قانون االستثمار)، 23الالزمة لتأسيس الشركة (المادة 
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   التنفيذية الالئحةمن ) 1للشركات العاملة في المجاالت المبينة في ماده ( ةتلقائي ةضريبي ات إعفاء •
 الالئحةمن  33 ةوماد ،قانون االستثمارمن  27 ةاللتزاماتها المنصوص عليها  (مادتمتثل على أن 
 مثل: )التنفيذية

 التنفيذية)، الالئحةفي  2مادة استكمال التراخيص المطلوبة (كما هو موضح في  •

 التنفيذية)،من الالئحة  10التجاري (كما هو مبين في مادة  السجلالقيد في  •

 من الالئحة التنفيذية)، 11(كما هو مبين في مادة  ونظامها األساسيالشركة  تأسيس نشر عقد •

 ،من الالئحة التنفيذية) 14المطبقة على تأسيسها (مادة  لقواعدا لوفقً أن تكون قد تأسست  •

والبيانات  ،رأس المال المخصص لهاو ،الرئيسيوالمقر ،طبيعة النشاطواف عن ببيان  الهيئة موافاة •
وأن يكون لها حسابات  ،نسخه من السجل وتقديم ،النشاط في السجل التجاري قيداألخرى الضرورية ل

 التنفيذية). الالئحةمن  14وبيان مالي خاص (كما هو مبين في ماده  ،ةمستقل

(المبينة  - لوبةبشرط استيفاء الشروط المط -اردة بقانون االستثمارت الضريبية الوءاتطبيق اإلعفا جوزيو
عفاء يتم اإلكما  من الالئحة التنفيذية)، 37) على توسع الشركات (كما جاء بالمادة  3 فقرة 37في المادة 

من الالئحة  38التجارية الناتجة عن توسع الشركات (المادة األنشطة الصناعية وأرباح من الضرائب على 
على أرض مملوكة   -الظروف المواتيةفي  -شكل إمكانية الحصول   تأخذ خرىأحوافز  منحتو التنفيذي)،
 .الجزء السابع من الئحته التنفيذيةمن قانون االستثمار و 28للمادة  ا للدولة وفقً 

 
ا للفصل الثالث من الجزء وفقً  يةمناطق االستثمارالفز ضريبية خاصة بالمناطق الحرة وحوامنح يتم أيضا  

 العاملة  للشركاتالنمطية تتضمن الحوافز الئحته التنفيذية، و الثامن منالجزء و ،الثالث من قانون االستثمار
قوانين و ،عفاء من الرسوم الجمركية على المدخالت الرأسمالية، واإلالضريبية اإلعفاءاتفي المناطق الحرة: 

ا وفقً  يةستثمارمناطق االتنمية العلى  أيضامصر  تعمل، وهايالمو ،األرضو ،لطاقةلودعم  ،عمل أكثر مرونة
نمطية من الرسوم والضرائب مثل التي  إعفاءاتتلك المناطق  ال تمنحمكرر من قانون االستثمار، و 46للمادة 

لكنها توفر بيئة خالية من البيروقراطية من خالل المناطق الحرة والمناطق االقتصادية الخاصة، وتمنح في 
بالنسبة للحصول  داعمة كما تقدم خدمات  ،الحرةالمناطق لتابع للهيئة العامة لالستثمار وا نظام الشباك الواحد

 ،الماليةو ،السياحية :في كافة المجاالت يةمناطق االستثمارالنشاء إوتأسيس الشركات. يمكن  ،على  التصاريح
ة تلك تجرب شملها المسح والتي عاشتالشركات التي مع هذا ذكرت ، ويةالخدمو ،الصناعيةو ،الزراعيةو

 .الة بالقدر الكافيفعّ  في الواقع المبسطة لم تكنأن اإلجراءات المناطق 
  ةضريب -بشمال غرب خليج السويس 2002ها عام ؤنشاإالتي بدأ  -القتصادية الخاصةالمناطق ا على تفرضو 

 .% على كافة األنشطة10 نسبتها الشركات)موحدة (على الدخل و
على أن حوافز متفقون أنهم إلى معهم بشأن هذا التقييم  مقابالت جراءإممثلو القطاع الخاص الذين تم أشاروقد  

لحصول على تلك الحوافز متاحة ءات اإجراوأن معايير و ،المساواةقدم االستثمار األجنبي المباشر تقدم على 
جانب وهي األالمستثمرون المحليون وكشف عنها مشكلة عامة هناك لكن بموجب قانون االستثمار، و للجميع
التعقيدات في تطبيق قانون الضرائب، كما ذكروا أن هناك حاجة لحوافز و ية,بيارة الضرداإلكفاءة عدم 
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أن قانون  إلى جل التنمية ، كما اشارواأأفضل للحصول على األراضي من طرق  توفير بجانب ،ضريبية معينة
يجب أن تكون أكثر المعايير الخاصة بإنشاء شركات بالمناطق الحرة أن االرشادات وو ،المناطق شديد التعقيد

 .شفافية ا ووضوحً 
سداد سهولة بالنسبة لمؤشر  "2013تقرير ممارسة األعمال لعام " ما جاء في أراء مجتمع األعمال معتتفق و

و  2013في عام  145للمرتبة  2011في عام  139من المرتبة مركزها  الضرائب الذي يبين أن مصر تراجع
 دولة. 185 ذلك بين

كات متعددة الشراالستثمار الدولي وبالخاص  االقتصادية التنميةوإلعالن منظمة التعاون  مصر انضمامعند و
في ظل المواثيق الخاصة  قادرة على تحقيق التزاماتهامستعدة و أنهاب، صرحت 2007الجنسيات في عام 

حوافز على التأكد من أن لإلعالن  المنضمةالدول تحث هذه الوثيقة و ،االستثمار الدولي مثبطاتبحوافز و
 .الهدف منها بسهولةالمكان بحيث يسهل تحديد نطاقها واواضحة قدرومثبطات االستثمار 

 بأداءبالمقارنة  حوافز المقدمة في المناطق الحرةداء الشركات المستفيدة من الأقد يكون من المفيد تقييم 
نتاجية  أن الحوافز تساعد على زيادة  اإل تحليلعلى سبيل المثال  إذا بين الالشركات خارج المناطق الحرة، و

أنه  تبين ، إذا على العكس من ذلك. وفهذا يعطي مبرًرا لتغيير النظام المتعلق بهذه السياسة ،في المناطق الحرة
المناطق  هذه داخل المنشآتخارج المناطق الحرة أكثر انتاجية من االمنشآت الحوافز فإن هذه  تقديم من بالرغم 

 لهذه المناطق. تمنح خصيًصا الحوافز التيإلغاء  األمر ستدعييحالة الهذه في 
 

 التمليكوالعيني السجل و ،األراضيتملك  1-5

وأنها تتمتع  ،ها قانونًامعترف ب ،استخدامها حقهم في أوممتلكاتهم، أن  إلى االطمئنان إلى يحتاج المستثمرون
متضمنة التسجيل لإلحالة ألطراف أخرى، قابلة و ويمكن إثباتها، ،حقوق آمنةإقرار ن حيث إ ،)64(بالحماية 

أنواع األراضي غيرها من و ،الزراعية باألراضيالخاص  العيني معلومات عن السج توفرو ،العيني لألراضي
تعطي الرسمي، كما المستثمرين لالنتقال لالقتصاد لرواد األعمال و امثل حافزً ي ،ألخرى أشكال التملكو

في  وتحد من مخاطراالحتيال ،من االستثمارتتحقق في األرباح التي قد لمشاركة الحق في ا للمستثمر
 .المعامالت

 
 االسئلة
مؤسسات هل توجد و ،ملكية األراضي يتم منحها بموجب القوانين الوطنيةالمتعلقة ب حقوقالهل  •

 ملكية األراضي ؟ لتسجيل
 لتملك بنفس الحقوق التي تمنح للمستثمر المحلي  استثماراتهمهل يتمتع المستثمرون األجانب و •

أراض في القيود على نوع األرض ( وضع توقفيفهل  ،الوضع خالف ذلك إن كانوتسجيل األرض؟ 
 على الغرض من استخدامها ؟أوصناعية)  عقارات أو ،سكنية عقاراتأو ،ريفيةالمناطق ال

نها ا أو تكلفة مبالنسبة لألجانب أكثر عبئً  متطلبات االمتثال للقوانين وغيرها وهل اإلجراءات اإلدارية  •
 لمواطنين؟لبالنسبة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(64) OECD, PFI,User's Toolkit, Investment Policy- section on Effective Ownership Registration 
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 تملك األراضي والسجل العيني والتمليك                          

 
 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

ال توجد قيود على 
ملكية األجانب 

وتسجيلها، 
واإلجراءات اإلدارية، 
بما في ذلك التسجيل، 

ليست  األجنبيلمالك  ل
 أقل سرعة من

اإلجراءات  بالنسبة 
 لمستثمرين الوطنيين.ل

مثل المستوى الثالث 
باإلضافة إلى وجود  

قيود على تملك األجانب 
ما  ولألراضي الريفية، 

اإلجراءات زال ت
دارية لحصول اإل

األجانب على األرض 
منها بالنسبة  اأشد تعقيدً 

 للمستثمرين المحليين.

تملك ال توجد قيود على 
الشركات األجنبية 

للعقارات الصناعية، 
القيود ولكن تفرض 

األراضي في  على
المناطق الريفية 
 .والعقارات السكنية

تمنح القوانين الوطنية 
ض، األرتملك حقوق 

 ومع ذلك فإن حقوق
الملكية للمستثمرين 
األجانب محدودة. 
ويمكن للشركات 

الحصول على العقارات  
عقود  من خالل

 المدة. ةمحدد إيجارات

 تمنح القوانين الوطنية ال
األرض  تملك حقوق

المستثمرون وبوضوح. 
األجانب ليس من  حقهم 

 تملك العقارات.

 
 

 التحليل
 
الزمة لممارسة أنشطتها في تملك األراضي والعقارات ال للشركاتاالستثمار الحق من قانون  12تعطي المادة  

، كافة الشركاتلمساهمين، أو نسبة ملكيتهم لألسهم. وينطبق هذا الحق على اجنسية أو إقامة  بغض النظرعن
 .أو قانون االستثمار ،سواء تأسست وفقا لقانون الشركات

 
الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير المختص، الحق في رئيس مجلس من قانون االستثمار  28المادة تعطي و

التي يغطيها قانون االستثمار،  تخصيص األراضي المملوكة للدولة بدون مقابل للشركات العاملة في المجاالت
وحجم وطبيعة  ،تقدم طلبات تخصيص األراضي للهيئة العامة لالستثمار على أن تبين المساحة المطلوبةو

لطلب في غضون بالنسبة لالهيئة العامة لالستثمار قرارها  تتخذو ،والمال الذي سيتم استثماره ،النشاط المقترح
 )65( أسبوعين.

 
األراضي الواقعة  من الملكية الخاصة األرض مقيد في بعض الحاالت، وتستبعدتملك بالرغم من ذلك فإن حق 

ستراتيجية. أهميتها اإل ومعظمها بسبب، 2007لعام  350رئيس الوزراء رقم  في المناطق المحددة بقرار
استغالل أو  ،المؤقتستخدام اال ، حيث يسمح فقط بحق االنتفاع، أووتشمل هذه المناطق شبه جزيرة سيناء

ي سيناء، المبنية ف نب استخدام العقاراتا )، ويمكن لألجاعامً  99ا (بعد أن كانت عامً  50لمدة أقصاها العقارات 
والمناطق   ،األجانب لألراضي  في سيناء تملكبالنسبة لمعينة إعفاءات  تمنح ولكن فقط كحق امتياز، و

في هذه  المناطق،  يمكن لألجانب الحصول على األراضي، ساحل البحر األحمر، والحدودية، وعلى  طول 
الشركة من المساهمين في  أغلبية بشرط أن تكونو ،)2005لسنة  94(القانون رقم موافقة مسبقة بولكن 

 .دائمة سيناء بصفةتملك األراضي في بغير العرب  ٪)، و قد ال يسمح لألجانب51المصريين (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار 44) المادة 65(
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إذ يحظر قانون األراضي والعقارات  ،بالنسبة للمستثمرين األجانبأيضا  تملك األراضي الزراعية محدودو

 فراضي الزراعية (وتعرَ لألاألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين األجانب  تملك 1963لسنة  15المبنية رقم 
 استصالحوالواحات)، باستثناء مشروعات  ،والدلتا ،أنها األراضي الزراعية التقليدية في وادي النيلب

 .األراضي الصحراوية
 

باإلضافة إلى ذلك، يتم أيضا استبعاد المناطق األثرية والمحميات الطبيعية من التمليك لألجانب وفقا لقرار 
  .2007لسنة  350 الوزراء رقم رئيس

 
ا لقرار رئيس الوزراء وفقً فوقد خففت مصر تدريجيا بعض القيود على ملكية األجانب لألراضي والعقارات، 

في عدد من المناطق السياحية  ،ولكن فقط لألغراض السكنيةيسمح بتملك األجانب،  2005لسنة  548رقم 
 ).66(المناطق العمرانية الجديدة و

 

أن  ا للقوانين واللوائح المعمول بها، يجوز للسلطات المعنيةوفقً من قانون االستثمار، و 5المادة  بموجبو
 .خالل المكتب المختص بالهيئة العامة لالستثمارمملوكة للدولة للمستثمرين من أراض تخصص 

 
 تملك األراضي والسجل العينيحق 

حتوي على معلومات قانونية عن ياألرض سند ملكية هذا المؤشر هو النتيجة الطبيعية لملكية األراضي، فإن 
إن  .التسجيلرقم و ،ملكيتهاتاريخ  عن وتفاصيل ،سماء  المالك /المالك المسجلينااسم أو مثل رضألقطعة ا

لمعلومات الموثقة، يوفر للمستثمرين لا إلى جنب مع نظام ، جنبً تملك األراضي عن حقوق وجود تشريعات
السجل العيني هو سجل والرهون. و التي تم شراؤها خالية من الديون بأن األرض االطمئنان ا بالمزيد منشعورً 

  ،والموقع بكل دقة ،والحيازة ،تفاصيل الملكيةعادة ما يتضمن  و ،مادولة في  الموجودة  شامل  للعقارات
سيلجأ المستثمر للحصول على  قبل الشروع في االستثمار في منطقة جديدةو. األرض وقيمة قطعة ،واألبعاد

 العيني.المعلومات من السجل كافة 
 األسئلة
 ؟بحق التملكهل توجد  تشريعات  خاصة  •
 الملكية؟سندات علقة في المحاكم حول هل هناك تراكم  لقضايا م •
 الحضرية والريفية؟ في المناطق  األراضيملكية  حقوق هل تم االنتهاء من إثبات •
 ؟الملكية حقوق سترداداهل استكملت عمليات  •
 لقيمة التسويقية العادلة؟ل وفقًا محددة بوضوح بما في ذلك التعويضهل حقوق التأميم  •
 ؟للرهن العقاريسجل  وعيني هل هناك سجل  •
 ؟العينيهل تم االنتهاء من تحديث السجل  •
 كلفة محدودة؟تبوسجل الرهن العقاري العيني معلومات السجل  تتوفر هل •

_______   ________________________ 
 
لمواطنين المصريين فيما يتعلق ل الممنوحة قانونيةالحقوق ال نفس األجانب 2005لسنة  548رقم  ) منح قرار رئيس الوزراء66( 

بما في ذلك المنتجع  ،البحر األحمر وساحل ،الغردقةو ,في سيدي عبد الرحمنات السكنية في المناطق السياحية بتملك الوحد
 المتوسط في محافظة مطروح البحر وساحل ،ورأس الحكمة ،الشاطئي في الغردقة
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 السجل العينيتملك األرض وحق         
 

 المستوى ا 2المستوى  3المستوى  4المستوى  5المستوى 

حقوق تشريعات 
شفافة. الملكية 

لكن و ممكنالتأميم و
 صارمة معبشروط 

التعويض  منح
العادل. معلومات 

 العينيالسجل ا
 سجل الرهونو

يمكن الحصول 
بسهولة  هاعلي

 .وبتكلفة محدودة

 

تسجيل حقوق الملكية 
، بما في تم استكماله

المناطق  داخل ذلك
واستكملت الريفية، 
سترداد اعملية 

إلى حد  الممتلكات
الحق في  وكبير، 

 .محدد بوضوح التأميم
تحديث   واستكمل
 .العينيالسجل 

تسجيل حقوق 
داخل الملكية 

المناطق الحضرية 
مكتمل إلى حد 

 وتجري  كبير.
عملية استرداد 

،  ممتلكاتال
 تحديث السجلو

 هزاأنج العيني تم
 إلى حد كبير.

ل سج ويوجد
 .لرهونل

 

 حقوقتشريعات 
 ملكية األراضي

    والعقارات
 يجريموجودة. و
الملكية  توثيق حقوق

لم يكتمل  ذلك ولكن
المعلومات وتماما. 

 حول السجالت
ال الرهون والعينية 

يمكن الوصول إليها 
 .بسهولة

 

حقوق تشريعات 
 ملكية األراضي

غير  والعقارات
مكتملة وغير 

تراكم  هناكمتناسقة.
طويل من القضايا 
المعروضة على 
 اتالمحاكم حول سند

والسجل الملكية. 
وسجل العيني 

ال الرهون العقارية 
بشكل  نيعمال

 .صحيح

 

 

 
  

 التحليل
 

في   87"ممارسة األعمال" تراجع ترتيب مصر في تسجيل الملكية من المرتبة  عن ا لتقرير البنك الدوليوفقً 
 7ن يتعامل مع ألفي مصر يضطر المستثمر  الملكية، و لتسجيل 2013في عام  95مرتبة إلى ال 2009

 ه ال يبدو أن هناكعلى الرغم منو، الممتلكات٪ من قيمة 0,7 تصل إلى ا بتكلفةيومً  72 تستغرقإجراءات  
الشرق  كل من منطقة المتوسط فييعد أدنى من مصر  مركز ن األجانب والمحليين، فإنتمييز بين المستثمري

عدد األيام التي يستغرقها و ،فيما يتعلق بعدد اإلجراءات المطلوبة االقتصادية األوسط ومنظمة التعاون والتنمية
 .تسجيل الممتلكات

النظام الجديد غير المكتمل والذي لم يتم و ،ايرجع هذا إلى التداخل بين نظام التسجيل القديم الذي أصبح عتيقً 
بين هيئة المساحة المصرية موزًعا كان نظام التسجيل القديم  لقد .أنحاء البالدتنفيذه بشكل موحد في جميع 

عبر ، وقد وهو نظام ورقي ينطوي على إجراءات تسجيل معقدة ،الشهر العقاري بوزارة العدلمصلحة و
ل بالسياحة لم يتم تصنيفها بشكل كاف في السج روعات المرتبطةمن أن المشقلقهم   عن المستثمرون األجانب

دة مثل ن أنه لم يتم تنفيذ النظام الجديد بالكامل، فقد تم فقط إضافة المدن الجديحتى اآلعلى ما يبدو ، والعيني
 مالك محددة بشكل جيد.أنها إلكتروني حيث اإلالعيني ضافتها لنظام السجل إالتي تم المدن المحيطة بالقاهرة و

شبه وفي بعض األحيان  ،مهمة طويلة اتشكل سندونتيجة لذلك، أصبح الحصول على ما يثبت الملكية في 
شارة إلى صعوبة تسجيل األراضي باعتبارها مشكلة كبيرة بالنسبة للمستثمرين بسبب مستحيلة، وقد  تمت اإل
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استخدام األراضي كضمان تحول دون و ،التي تقلل بدورها من القيمة الفعلية لألرضالسجالت القديمة، و
 .للحصول على التمويل

 
وإذا كان من تخصيص األراضي العامة. التي تواجه  صعوباتال إلى الصناعية وقد أشارت هيئة التنمية 

 ،أكتوبر 6المستقرة تماما مثل وفقط في المدن المحيطة يمكن إال إن هذا تسجيل خطابات التخصيص،   الممكن
القضايا المرتبطة  تتسببوقد  ي كل المناطق العمرانية الجديدة،وبرج العرب وليس ف ،العاشر من رمضانو

 . المنازعات  تزايد عدد في  بملكية المستثمر األجنبي لألرض وتسجيلها
 

 حقوق الملكية الفكرية 1-6

والتنمية لمنظمة التعاون  الستثمارا ةلسياسالعام  اإلطاربأدوات المستخدم  مجموعة في كما جاء
لالستثمار في  لقطاع األعمال االفكرية تعطي حافزً فإن حقوق الملكية  ، PFI User's Toolkitاالقتصادية

كما أنها تعطي لحامليها الثقة لتبادل  ،)67( مستحدثةعلى ابتكار منتجات وعمليات  عث والتطوير، وتشجوالبح
خيص، الخ. وبهذه الطريقة  تتمكن االتر منح اتيالمشتركة، واتفاق روعاتالتكنولوجيات الجديدة من خالل المش

 اإلنتاجية والنمو، في محققة زيادة بين بعضها البعضو الدول داخل بسرعة الناجحة من االنتشاراالبتكارات 
والنشر، المؤلف وحقوق  ،والعالمات التجارية ،دوات الملكية الفكرية األساسية براءات االختراعأ وتشمل

  .الجغرافية بياناتالو ،جديدة من النباتات، والتصميمات الصناعيةالصناف األو
 

 سئلةاأل
 حماية حقوق الملكية الفكرية؟ب الخاصة القوانين واللوائحهل  تطبق الحكومة  •
 قانون الملكية الفكرية؟يغطيه ما الذي  •
(مثل منظمة الملكية  إليها الحكومة التي انضمتالملكية الفكرية الخاصة بما هي االتفاقيات الدولية  •

 التجارة العالمية)؟ ومنظمة ،العالميةالفكرية 
 إنفاذ قوانينها الخاصة بالملكية الفكرية؟بلحكومة تقوم اكيف  •
  ؟والقرصنة والتعدي على براءات االختراع..ألخ زييفلحاالت التعقوبات جنائية وهل هناك إجراءات  •
 هل هناك مكتب  خاص بالملكية الفكرية لتسجيل الملكية الفكرية؟ •
 الملكية الفكرية؟ب المتعلقة نزاعاتالهل توجد آليات مدنية وغيرها لتسوية  •
  ؟الملكية الفكرية والتحقيق فيها  حقوق مراجعة كافة حاالت انتهاكتقوم السلطات بهل  •
من أجل ا ا متخصصً الهيئة القضائية تدريبً أعضاء و ،ن عن إنفاذ القوانينوولؤن المسوهل يتلقى الموظف •

  إنفاذ قوانين الملكية الفكرية بشكل صحيح؟
التعدي على  علىالتي تفرض العقوبات بحمالت إعالمية لزيادة الوعي بتنظيم هل تقوم الحكومة  •

  الملكية الفكرية؟
 إذا قامت هيئة قضائية بإصدار حكم بسبب انتهاك قوانين الملكية الفكرية فهل يتم انفاذه دائما؟ •

___________________ 
 OECD,FPI User's Toolkit, Investment Policy- Section on Intellectual Property Rights )67 ( 
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 حقوق الملكية الفكرية
 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

مثل المستوى الرابع 
إلى  التحقيق  باإلضافة

في جميع حاالت انتهاك 
 . الملكية الفكرية

يتم تنفيذ األحكام 
يتلقى ضائية، و الق

ن وولؤالموظفون المس
عن إنفاذ القوانين 

الهيئة عضاء وأ
ا القضائية تدريبً 

ا على إنفاذ متخصصً 
قوانين الملكية الفكرية 

 .بشكل صحيح

وتقوم الحكومة بحمالت 
إعالمية لزيادة الوعي 
بعقوبات انتهاك حق 

 الملكية الفكرية.

 مثل المستوى الثالث

باإلضافة إلى أنه 
جاري بذل الجهود 

لحكومية لتحسين ا
سجلها في التنفيذ. وهذا 

التعدي  اعتباريشمل 
على الملكية الفكرية 

إنشاء و ،جريمة جنائية
مكتب وطني للملكية 

إدخال  و ،الفكرية
وآليات  مدنية إجراءات

لتسوية المنازعات 
الخاصة بالملكية 

 الفكرية

األحكام  تنفذ ال
 .باستمرار

الدولة خفضت مرتبة و
من  استبعادهاأو تم 

مختلف قوائم المراقبة 
الخاصة  بالملكية 

وتتلقى  ،الفكرية
في تقديرات أفضل 

 .األقران اتمراجع

 

 

التصديق على تمت الموافقة و
تشريعات حقوق الملكية 

الفكرية لتسجيلها وحمايتها 
 ,مثل: براءات االختراع

 ،العالمات التجاريةو
الصناعية  التصميماتو

حقوق و ،الجغرافية البياناتو
صناف األوالنشر، والمؤلف 

النباتات، والحقوق جديدة من ال
تتسق قوانين و ،المجاورة

 الملكية الفكرية مع

المية اتفاقيات المنظمة الع
للملكية الفكرية واتفاقية 

الجوانب المتصلة بالتجارة في 
حقوق الملكية الفكرية 

منظمة التجارة و ،"تريبس"
 العالمية.

 إنفاذ قوانين ولوائح الملكية
يتضح من والفكرية ضعيف، 

عدم وجود إجراءات 
وعقوبات جنائية على حاالت 

والتعدي  ،والقرصنة ،التزييف
ال يوجد وعلى البراءات. 

 .مكتب للملكية الفكرية

على قوائم والدولة مدرجة 
ا مً يتلقى تقيتالمراقبة المختلفة و

 .األقران اتمراجعفي ا ضعيفً 

 

إعداد  جاري
التشريعات المتعلقة 

 بالملكية الفكرية.

 

 

بشأن  يوجد تشريعال 
 .الملكية الفكرية

هناك انتهاك منتظم و
 .لحقوق الملكية الفكرية

 

   
 

 التحليل
 

 اإلطار القانوني الوطني لحقوق الملكية الفكرية
 

 الفكريةلملكية لاألساسي التشريع  2003 لسنة 1366م رق لتنفيذيةا الالئحةو، 2002لسنة  82القانون رقم  يعد
 82القانون رقم يسعى ، وراتاقرمصر في وقت الحق عدة طبقت لتوضيحها وتحسين تطبيقها، ، وفي مصر

  التشريع ات الدولية، ويغطييقااالتفتمتثل لاللتزامات التي تنص عليها أن يجعل مصر إلى  2002لسنة 
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والعالمات التجارية تصميمات الدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها، و ،عبراءات االخترا
، المجاورةوالحقوق  ،وحقوق المؤلف ،التصميمات الصناعيةو ،والبيانات التجارية ،الجغرافية البياناتو

 .وحماية األصناف النباتية
 
انتهكت حقوقهم تقديم شكوى الذين ألصحاب حقوق الملكية الفكرية  2002لسنة  82يتيح القانون رقم و 

على و ،االتهاماتلتوجيه  العامالنائب للسلطات العامة ، وإذا وجدوا أدلة على التعدي، يتم تحويل القضية إلى 
التعدي على الملكية الفكرية تعتبر جرائم جنائية يحاكم عليها في وقائع خالف النظم القانونية األخرى، فإن كافة 

 :    العقوبات التالية المتهمتفرض على إذا ثبتت صحتها  قد و ،صاحب الملكية الفكريةن مشكوى  تقديم أعقاب
 مالية،غرامة  •
 السجن، •
 مصادرة السلع ، •
 إغالق المشروع لمدة تصل إلى ستة أشهر، •
 نشر القرار في الصحف، •
 .الجريمةو الحكم بالسجن واجب النفاذ في حالة تكرار  ،زيادة الرسوم •

 
 اإلطار القانوني الدولي لحقوق الملكية الفكرية  

 
 82القانون رقم  في (TRIPS) حقوق الملكية الفكريةب لتجارة المتصلةا جوانب أحكام اتفاقيةمعظم أدرجت 

  .2002لسنة 
 ).68(بحقوق الملكية الفكرية  اتفاقيات خاصةمصر طرف في عدة و

صدقت مصر على بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات ، وأصبحت   2009وفي سبتمبر 
ومع ذلك   )69(.( UPOV)النضمام إلى االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة لفي المرحلة النهائية 

السنوي عن تنفيذ سياسة الجوار األوروبية ، لم يحدث  تقدم في  التقدم المحرز من تقرير 2011فإنه وفقا لطبعة 
وهيئات اإلذاعة ، واتفاق  ،ومنتجي التسجيالت الصوتيةفناني األداء التصديق على اتفاقية روما لحماية 

 بودابست بشأن االعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة ببراءات االختراع . 
 .تزال بحاجة إلى التشدد في تنفيذ حقوق الملكية الفكريةما ا أن مصر تقرير االتحاد األوروبي أيضً  ذكرو
 

االستثمار الثنائية التي أبرمتها مصر، وعادة ما معاهدات ويمكن أيضا حماية حقوق الملكية الفكرية من خالل 
(على سبيل  وحقوق الملكية الصناعية ،والنشرالمؤلف حقوق  لمعاهداتاالستثمارات التي تغطيها هذه اتشمل 

 يةأو الخدمية عالمات التجارالو  ،والتصميمات والنماذج الصناعية ،ونماذج المنفعة ،المثال براءات االختراع
 .ة، واسم الشهرةالتقليدي رفاوالمع الفنية  الخبرةماء التجارية و بيانات المنشأ) وواألس

 
 ____________________ 

 
 موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على شبكة اإلنترنت: نظرأالمعاهدات التي صدقت عليها مصر، ) للحصول على قائمة 68(

www.wipo.int/portal/en/index.html 
 
)69( www.upov.int/upovlex/fr/conventions/1991/act1991.html تم تفقد الموقع ف) 2014مارس  19ي( 

http://www.wipo.int/portal/en/index.html
http://www.upov.int/upovlex/fr/conventions/1991/act1991.html
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  اإلطار المؤسسي لحقوق الملكية الفكرية
 
  .الملكية الفكرية في الوزارات المختلفةأنشأت مصر العديد من المؤسسات للتعامل مع حماية حقوق  
  
عن مجموعة  الصناعية فضالالتصميمات والعالمات التجارية  والصناعة مكتبتستضيف وزارة التجارة و 

  :وليات التاليةؤملكية الفكرية، والتي تتولى المسحقوق ال
 

بشأن السياسات المتعلقة بحقوق  منظمة التجارة العالميةلدى  يينمصرال نمفاوضيالمواقف التنسيق بين    •
 الفكريةالملكية  حقوق رعاية مجلس، والمتابعة والمشاركة في المفاوضات التي تعقد تحت الملكية الفكرية

 ، التجارة العالمية منظمةب
 

 مجموعة عملتلفرعية لحقوق الملكية الفكرية، وما يتم من تطورات في المفاوضات إلى اللجنة ا عرض • 
  إلى وزير الصناعة والتجارة للموافقة عليها، هاقدم توصياتوتللجنة،  فنيكجهاز حقوق الملكية الفكرية 

      
تنفيذ حمالت التوعية العامة التي تستهدف أصحاب المصلحة المعنيين من الجهات الحكومية ومجتمع •  

 .األعمال، والمنظمات غير الحكومية
 
تطوير صناعة البرمجيات، بجانب زيادة  عملية دعم على تكنولوجيا المعلوماتوزارة االتصاالت وتعمل و

هذه الوزارة في عام في الفكرية  الملكية قد تم تأسيس مكتب حقوق، والوعي االجتماعي بقضايا الملكية الفكرية
والدورات  ،وورش العمل ،الندوات مكتب زاد عددال هذا ، ومنذ إنشاءقومي لحقوق المؤلف إلدارة نظام 2002

أهمية إنفاذ قوانين الملكية الفكرية، وقد أجريت معظم الدورات التدريبية بمعرفة هيئة  علىللتأكيد  التدريبية
باعتبارها الذراع التنفيذي  2004، التي تأسست في عام  (ITIDA)تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

قاض  ألفيْ  من المصرية، وقد تم تدريب ما يقاربللوزارة لقيادة عملية تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات 
يهدف و )70(، 2010ا من ل نيابة اعتبارً يوك ألفوكذلك أكثر من  ،من مختلف المحاكم في جميع أنحاء البالد

وكالء النيابة باإلجراءات السليمة التي تدعم اإلنفاذ الكامل لقوانين الملكية التدريب إلى تعريف القضاة و
 إلعطائهم  شخًصا من المسؤولين عن إنفاذ القانون  250الهيئة دورات إضافية ألكثر مننظمت كما  الفكرية،

لتطبيق القانون، كما قامت الهيئة أيضا بحمالت للتوعية بحقوق الملكية الفكرية الفنية فكرة كاملة عن الجوانب 
تم تصميم حمالت التوعية   و ،وجذب االستثمار األجنبي المباشر ،ودورها في الحفاظ على النمو االقتصادي

والمنظمات غير الحكومية مثل المركز المصري لتكنولوجيا المعلومات  بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة
متعددة الجنسيات العاملة في المجاالت ذات الصلة (مثل ، والشركات  (ECIPT)وحقوق الملكية الفكرية

 ).(Microsoft &Auto Deskأوتو ديسك مايكروسوفت و
 

ب براءات االختراع المصري تحت تم تأسيس المكتب الدائم لحماية حق المؤلف في وزارة الثقافة ومكت
 .في وزارة البحث العلمي (ASRT) كاديمية البحث العلمي والتكنولوجياأ وليةؤمس

  _______________________ 
 
 )ECES) تقييم المركز المصري للدراسات االقتصادية (70(
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وتعزيز  ،المؤسسية هاقدراتلبناء  " الدعم لمصرWIPO" (الويبو) لكية الفكريةالمنظمة العالمية للم وتقدم
 .مجال حماية حقوق الملكية الفكرية قدرتها على التدريب في

 
بموجبها  تقدم مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية تم التوقيع على مذكرة تفاهم 2011في سبتمبر

على االنترنت لوضع نظام  والتصميمات الصناعية المصريلمكتب العالمات التجارية اعدة منظمة المسال
في أوائل مذكرة تفاهم  توقيع  لإلدارة اإللكترونية لوثائق العالمات التجارية والتصميمات، هذا باإلضافة إلى

 ،البراءات وتحسين كيفية فحص ومعالجة طلبات ،في مصر االختراع براءاتلتحديث مكتب  2011عام 
 .لدعم دور مكتب براءات االختراع باعتباره هيئة بحث دوليةنظم تكنولوجيا المعلومات  تحسينو
 

أكاديمية المنظمة  بمساعدة  "الويبو" وبموجبها  تتعهد   ، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع2011في أكتوبر
يشمل ، ولتدريس حقوق الملكية الفكريةخصص نشاء معهد للتدريب يإل مصر فييا لبحث العلمي والتكنولوجا

، لألكاديمية التعاون تقديم المشورة بشأن تطوير مناهج وبرامج مصممة خصيصا، وفقا لألهداف اإلنمائية
في  اتالسياس ينعاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمعيات المهنية، وص ةالمستهدف األطراف شملوت

ث وومؤسسات البح ،والجامعات ،والصحفيين واإلعالميين ،مجال العلوم والتكنولوجيا، وأجهزة تطبيق القانون
 .اوصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عمومً  ،، والمبتكرين والمخترعينالفنية، والكليات لتطويروا
 

 القانون إنفاذوالتنفيذ : انتهاكات حقوق الملكية الفكرية الحماية من
 

تمثل ظهر نقاط ضعف تعند التطبيق  إال إنه بينما يوجد إطار مؤسسي وتشريعي لحماية حقوق الملكية الفكرية،
تواجه األطراف التي تسعى إلى الحصول على تعويض عن األضرار المدنية عقبة بالنسبة للمستثمرين، و

المحاكم  على سبيل المثال، غالبا ما تقومفالملكية الفكرية العديد من المشاكل،  حقوق الناشئة بسبب التعدي على
 ،المتعلقة بالملكية الفكرية للخبراء الحكوميين الذين يقومون بكتابة تحليالتهم الخاصة القضايا إحالةبالمصرية  

لكثيرمن  هاويعرض ،العملية القضائيةجراء يؤخراإل لتوصيات المناسبة إلى المحكمة، وهذاا ويقدمون
مجرد تأكيد التوصيات في كثير من الحاالت، كما  فإن كل ما تقوم به المحاكم هو باإلضافة إلى ذلكلمؤثرات، ا

ا بالمقارنة  تعتبر منخفضة جدً أن التعويضات التي تحكم بها  المحاكم  يشير إلى أنه لدى المحاكم أيضا سجًال 
لى أربع سنوات، كما أن تنفيذ تصل إ مدة يستغرق قرار المحكمة قدلغ المطالب بها. وعالوة على ذلك بالمبا

ا ألنه غالبا ما يفشل األحكام المدنية المتعلقة بمصادرة أو إتالف السلع المخالفة يمثل هو أيضا مشكلة نظرً 
 .المحكمة في  تنفيذ مثل هذه األحكام بسبب نقص الموارد ومحضر

حماية لضعف عملية ا كي نظرً يمكتب الممثل التجاري األمرلدى ل مصر مدرجة على قائمة المراقبة ال تزا
تم تشجيع مصر   2013عام ل  301رقم  كييتقرير مكتب الممثل التجاري األمر فيوتنفيذها، و  لملكية الفكريةا

 التي تتخذ عند الحدود على وضع اللمسات األخيرة على اللوائح التي طال انتظارها لتوضيح اإلجراءات
بحكم وظائفهم. ويشير  المناسبة اتخاذ اإلجراءات سلطة ولي الجماركؤمسومنح  ،منتجات المقلدةالإلتالف 

تسجيل العالمات التجارية،  فإن أصحاب  نظامفي تطوير التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من جهود مصر 
يبدون أصحاب الحقوق ما زال ، و ق غير سليمةبعض ما تم تسجيله أجري بطرقلقهم من أن الحقوق أبدوا  

ذ التوزيع مناف القرصنة تضعف من قدرة من خالل تلفزيونيمحتوى الشركات التي تعرض  من أنقلقهم 
المطبوعات يؤدي إلى اإلضرار بالناشرين المحليين  أن استمرار قرصنةالسوق، و المشروعة على العمل في
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النشر لتوضيح متطلبات الترجمة لحماية حق والمؤلف تعديل قانون حق على ويحث التقرير مصر  .واألجانب
  )71(ذات األهمية. من المسائل وغير ذلكوقرينة الملكية المناسبة للمؤلفات،  ،المؤلف

األمم المتحدة منظمة مؤتمرقامت يا المعلومات واالتصاالت في مصر سياسة تكنولوج عند مراجعة
لبنية التحتية ا مجاالت في والتحديات المتبقية ،) بتحليل اإلنجازات الرئيسيةUNCTADالتنمية (للتجارة و

ت قطاع، واستخدام تكنولوجيا المعلوماال هذا تنمية المهارات فيو ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل
تصدير بقطاع التشجيع و ،، وتطوير المحتوى اإللكتروني باللغة العربيةواالتصاالت في النظام التعليمي

 : كانت التوصيات الرئيسية هيو ،واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

المعلومات  الكاملة لتكنولوجيااالقتصادية  اإلمكاناتواستغالل  ،أكثر شموالاقتصاد معلوماتي  بناء  • 
 لطلبمستجيبة لالجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القومية ستراتيجية جعل اإلو ،واالتصاالت الجديدة

 ،لشركات المصرية ذات األولوية المستهلكين وا حتياجاتا تقييممن خالل  

نية تغطية البتحسين  يتعين هااالستفادة منو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوسيع نطاق انتشار   •
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين الشركات  تشجيع التوسع في، والتحتية في المناطق المحرومة

إيجاد سبل للوصول إلى المستخدمين الناطقين باللغة العربية مع و ،التي تقع خارج مجمعات التكنولوجيا
ن الهواتف المحمولة هي األداة إ،حيث المتنقلةتطوير المحتوى باستخدام التقنيات و ،االهتمام بتوفير الخدمات

 ا من بين أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،انتشارً األكثر 

لقطاع تكنولوجيا المطروقة التي تمثل اإلمكانات غير  ،والمتوسطةالصغيرة  روعاتالمشبيتعلق  فيما • 
المنشآت استغالل يجب  التصديروزيادة عائدات  ،نتاج المحتوى المحليإلفإنه المعلومات واالتصاالت 

بلعب دور أكبر كمنتجين  اوالسماح له ،بصورة أفضل في االستراتيجية المقبلة الصغيرة والمتوسطة
  .خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكمستخدمين لسلع وو

خدمات  في مجال تعهيد ويؤكد التقرير أيضا على نجاح مصر في ترسيخ مكانتها كموقع معترف به
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد مكنت من التوسع في   صادرات ا في االعتبار أن ، اخذً وعمليات األعمال

على ضرورة التحرك نحو تصدير الخدمات ذات القيمة المضافة  وأكد التقريرأيًضاالخدمات بشكل كبير. 
، وتطوير تطبيقات األعمال ، وإدارة البنية التحتية تكنولوجيا المعلوماتوة يالمعرف الخدمات  تعهيدالعالية  مثل 

 )72( امجو"تعريب " البر ،دعن بع

 

 

________________________ 

  United States Trade Representative, 2013 Watch List Report.)71( 

 (72) UNCTAD (2011),ICT Policy Review of Egypt, Geneva. 
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 لقيود على المعاملة الوطنيةا 1-7

بأنها التزام  لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستثمار ةسياسل العام طاراإلف "المعاملة الوطنية" في تعرَ 
مثلما تتم  ىخردولة أفي  نأو مقيمون وستثمارات التي يسيطر عليها مواطنمن جانب الحكومة بمعاملة اال

تلتزم بمبدأ التي الدول ، ويبحث المستثمرون األجانب عن المماثلة ألوضاعفي ا معاملة االستثمارات المحلية
 درجة من القدرة  تعطي إشارة بتوفرو  في المعاملة، بعدم التمييزتعهدها دل على ي أن ذلك  املة الوطنية إذالمع

دولة وجد تاالستثمار، فإنه ال  ةكما لوحظ في مجموعة أدوات المستخدم الخاصة بإطار سياس، وعلى التنبؤ
المعاملة  مبدأ قيد نطاقي وبالتالي ،استثناءات ما توجدنومع ذلك حي ،)73( المعاملة الوطنية بشكل كاملمبدأ طبق ت

 طارإللتحدد مجموعة أدوات المستخدم اءات شفافة ومحددة في القانون، والوطنية ، ينبغي أن تكون هذه االستثن
المعاملة الوطنية : استثناءات عامة  مبدأ االستثمار ثالثة أنواع من االستثناءات أو القيود على ةسياسل العام

األحكام الخاصة أواستثناءات في موضوع محدد (مثل الملكية الفكرية  , و )74((مثال لحماية األمن القومي)
(مثل صناعات معينة  كالخدمات  دولةالضريبية الثنائية )، واالستثناءات الخاصة بالالمعاهدات في بالضرائب 

 المالية والنقل).

 

 

 

 

 

 

 

 

       _________________________ 
 OECD PFI: User's Toolkti on Investment Policy: )73  ( 

www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/investmentpolicy.htm  2014مارس  19(تم تفقدها في(  

 ،القوميواألمن  ،حول " حرية االستثمار التعاون والتنمية االقتصادية بمنظمةمشروع لجنة االستثمارعرض   2006مطلع عام  ذمن )74(
 بيئةالحكومات  للتوفيق بين حاجتها للحفاظ على  هذه والصناعات االستراتيجية " منتدى للحوار بين الحكومات بشأن ما يمكن أن تفعله

 أن هناك . وقد كشفت المناقشات حتى اآلنالقومي منلأل ساسيةاأل مصالحالحماية  نحو بين واجبهاو ،التوسع فيهالستثمار الدولي ول منفتحة
والممارسات أي أنه يجب أن تكون األهداف الشفافية ( لح األمنية األساسية :المصاتتناول ا لثالثة مبادئ لتدابير سياسة االستثمار ا قويً دعمً 

يلزم مما  أكثر تفرض على االستثمار يجب أال تكون التي قيودال أن  )، التناسب (أيبالنتائج التنظيمية شفافة قدر اإلمكان حتى يمكن التنبؤ
لدورية، ا ألثرا تقييمات، وةالقضائي المراجعةو ،إجراءات الرقابة البرلمانية ذ في االعتبار أنيؤخالمساءلة (أي أن لحماية األمن القومي) و

 ).لضمان مساءلة السلطات التنفيذية ينبغي أن تتم بمعرفة المستويات الحكومية العليا ،االستثمار تعوق القرارات التي ضرورة مراجعةو

http://www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/investmentpolicy.htm
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  األسئلة

األساسية وفي التشريعات  ،الحكومة مبدأ المعاملة الوطنية في قوانين االستثمار الرئيسيةأدرجت هل  •        
 والثانوية ؟

إجراءاتها و ،ولوائحها ،في قوانينها المعاملة الوطنية المفروضة على مبدأ القيودعلى الحكومة تبقي هل •      
 ؟ هابعدما و التأسيس اإلدارية في مراحل ما قبل

 مبدأ على المفروضة هل يمكن للمستثمر األجنبي أن يحصل من الحكومة على بيان واضح  بالقيود•      
معين موضوع بالنسبة لاستثناءات أوالمعاملة الوطنية في شكل استثناءات عامة (مثال لحماية األمن القومي )، 

(مثل صناعات معينة كالخدمات المالية  دولةخاصة بالستثناءات إوأ)، ائبضرال فرض أو ,(مثل الملكية الفكرية
 والنقل).؟

 قيود جديدة ؟فرض الحكومة عن  تحجم  هل•      

إذا كان األمر كذلك هل أدرج هذا المعاملة الوطنية؟ و من مبدأ ستثناءاتالخفضت الحكومة عدد ا هل •
من مراجعة تم على أساس ي ذلك نأأم  ،االستثمار الثنائية أو متعددة األطرافمعاهدات االلتزام في 

 جانب واحد  لسياسات االستثمار؟

 القيود على المعاملة الوطنية

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

 
مثل المستوى الرابع 

باإلضافة إلى أن 
الحكومة تقوم ببذل 

الجهود من جانب واحد 
 للحد من القيود على

المعاملة الوطنية  مبدأ
على أساس مراجعات 
دورية شاملة لسياسة 
االستثمار األجنبي 

 المباشر.
 

 
مثل المستوى الثالث  
باإلضافة إلى امتناع 

الحكومة عن 
استحداث استثناءات 

 جديدة،
والدافع وراء رفع 

 مبدأ القيود على
 الوطنية هوالمعاملة 

المتبادلة  االلتزامات
التي تتم من خالل 

 ،االتفاقيات الثنائية
ومتعددة  ،واإلقليمية

 .األطراف

 
األساسية  التشريعاتتدرج 

الوطنية  المعاملةمبدأ والثانوية 
 حاالت التمييزوتحدد 

 :ساأسعلى  الموجودة
 من مبدأ استثناءات عامة

محددة  لمعاملة الوطنيةا
أو استثناءات   بوضوح،
، معينموضوع بالنسبة ل

 .ولةخاصة بالد ستثناءاتاو
بينما يتم تحديد االستثناءات و

تحجم بشكل واضح، ال 
استحداث عن الحكومة 

 .استثناءات أخرى جديدة

 
في طريقها الحكومة 

معاملة المبدأ دراج إل
الوطنية في 

التشريعات   
والثانوية  األساسية

الخاصة بتدفقات 
األجنبي  االستثمار

المباشر الخاص 
 تحديدبوتقوم 

 االستثناءات من
لقيود على المعاملة ا

 .الوطنية
 
 
 

 
ال تتضمن 

 األساسية التشريعات
الخاصة  والثانوية

باالستثمار األجنبي 
 الخاص المباشر
 المعاملةمبدأ 

 .الوطنية
ويتم التمييز في 
المعاملة بين 

األجانب  لمستثمرينا
المستثمرين و

في  المحليين
 المماثلة األوضاع 

على أساس السلطة 
 .التقديرية
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 ،تهدف عادة إلى حماية األمن القوميالدول معظم تفرضها ال بد من اإلشارة إلى أن القيود التي 
قد يتم تطبيقها في جميع القطاعات االقتصادية أو في قطاعات معينة فقط، مثل ووالقطاعات االستراتيجية، 

"  de Jure –يطلق عليها قيود "بحكم القانون السلكية والالسلكية أو النقل، و الخدمات المالية، واالتصاالت
" عندما تنبع من de facto –الواقع  األمر ويطلق عليها قيود "بحكم عند ظهورها في القوانين أو اللوائح 

  .التطبيق العملي

 واللوائح المتعلقة باالستثمار  ومحددة بشكل واضح في القوانين مقننة وينبغي أن تكون القيود شفافة و
 .)76(كما ينبغي أن تكون خاضعة للمساءلة ومتناسبة مع الهدف المنشود )75(المباشر. الخاص

 التحليل

نطبق تالقيود ال  أن طالما“ القائمة اإليجابية  “منهج بما يسمى  1997لسنة  8قانون االستثمار رقم يأخذ 
، والقطاعات واألنشطة التي تخضع في نطاقهتقع القانون و ا فيتحديدً إال على القطاعات المنصوص عليها 

 )77(:كاآلتي ألحكام قانون االستثمار هي

 والصحراوية،زراع األراضي البور استاستصالح و• 

 ،السمكيو اإلنتاج الحيواني• 

 التعدين،الصناعة و• 

 ،والنقل السياحي ،المجمعات السياحيةو ،الشقق الفندقيةو ،الموتيالتو ،الفنادق• 

 ومحطات الحاويات ،والمخازن المبردة لحفظ المنتجات الزراعية والغذائية للبضائع،النقل المبرد • 

     وصوامع الغالل،

 به،النقل الجوي والخدمات المرتبطة • 

 ،عبر البحارالنقل البحري • 

 توصيل الغاز،ونقل و ،واالستكشاف ،لحفرا ألعمالالمعاونة الخدمات  • 
 ___________________ 

 
 

    FI User'sToolkit. )75( 
 للحكومات التوفيقمنتدى للحوار بين الحكومات بشأن كيف يمكن  ةالتعاون والتنمية االقتصادي لمنظمةمشروع حرية االستثمار يتيح ) 76( 

األمنية األساسية لشعوبها. وكان من  المصالحواجبهم لحماية والتوسع فيه وبين  الستثمار الدولي ل منفتحة بين ضرورة الحفاظ على بيئة
النتائج الرئيسية لهذه المناقشات أن أي قيود تهدف إلى حماية األمن القومي ينبغي أن تكون شفافة، وتخضع للمساءلة ومتناسبة مع الهدف 

 ةع قيود جديدلحل المشكلة قبل النظر في وض األخرى السياسة وسائل وينبغي استخدامالمنشود إلى أقصى حد ممكن، 
www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/foi.htm    2014مارس  19(تم تفقد الموقع في(  

 ) 1) قانون االستثمار المادة (77(
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 اإلداري ) أخرى غيرالسكن بالكامل ألغراض خالية أنشطة اإلسكان ( التي تؤجر وحدات منها • 

 ،٪ من طاقتها بالمجان10التي تقدم مراكز العالج الطبي المستشفيات و•        

 ،التأجير التمويلي• 

 االكتتاب في األوراق المالية،• 

 المخاطر،رأس المال • 

 ، رالكمبيوتبرامج ونظم إنتاج • 

 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية . روعاتالمش•       

كون المشروع يالشروط والحدود المطلوبة من أجل أن  بالتفصيل على الالئحة التنفيذية لقانون االستثماروتنص 
و تجدر اإلشارة إلى أن مجلس الوزراء هو الموكل بضم أي مجاالت  )78( بأحكام قانون االستثمارمشموًال 

 إضافية يراها ضرورية.

  :التي تم تقديمها أنهو 2007 عام التي أعدت لقيودا وقائمةتشريعات المصرية التحليل يبين 

 :للمستثمرين األجانب في القطاعات التاليةبالنسبة  المعاملة الوطنية سريان مبدأتوجد قيود على  :أوال

يك     لشرشكل مشروع مشترك ال تتجاوز حصة اعلى أن يكون في يسمح لالستثمار األجنبي  :البحريالنقل •     
من . )79(٪ 75يجب أال تتجاوز حصة الشريك األجنبي  المعاونة خدماتلبالنسبة ل٪، و 49األجنبي فيه نسبة 

محدودة  في مجموعةعلى المستثمرين األجانب تطبق بعض القيود   ذلك،وعالوة على  .رأس المال المملوك
إلى شرط أساسي  باإلضافة. )80(النقل البحرينشاط متطلبات الترخيص للقيام بتعلق بنطاق وتمن األنشطة 

مسجلة في و ،أن تكون السفينة مملوكة  لشركة مصرية  يجب المصري على السفينةهو أنه لرفع العلم و
 سجل السفن المصرية .

جاريين التسجيل في سجل يسمح لألجانب الراغبين في القيام بأنشطة الوكالء الت : الالتجاريونالوكالء  •
 )81(..هذا شرط أساسي لممارسة هذه األنشطةو التجاريين،الوسطاء الوكالء و

 

 

__________________________ 
 ).1) الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار، المادة (78(

 .2009لعام  451قرار وزارة النقل رقم  )79(

  21رقم  القرار، و1993لعام  3رقم  القرارو، 1976لعام  116 رقم القرار، و1978لعام  18رقم  القرارمثال ) 80(

                               . 2003لعام  520رقم  لقراروا ،2001لعام  680رقم  والقرار ،1996لعام      

 .198لسنة  121)، والقانون رقم 3ة (الماد 1982لسنة  120القانون رقم  )81(
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 ٪ من رأس مال الشركات العاملة في 40: يسمح لألجانب باستثمار ما ال يتجاوز  النقل الجوي• 
)، في حين يسمح خدمات الشحنالركاب و نقل لكل من(الدولي والداخلي المنتظم  الطيران مجال

٪ في الخدمات اإلضافية بما في ذلك صيانة وإصالح 100لالستثمار األجنبي بنسبة تصل إلى 
 .)82(الحجز اإللكتروني نظم و ة،خدمات الجويالونظم بيع وتسويق  ،الطائرات

) ليس لها وجود قانوني  داخل مصر  : يتعين على الشركات األجنبية (أي التي المناقصات العامة •
لوزارة الدفاع) أن يكون لها وكيل قصات العامة (باستثناء المبيعات المشاركة في المنا التي ترغب فيو

ضرورة وجود ممثل لهم بمصر بهدف و ،بمسؤولية المتعاقدينهذا القيد يرتبط و، ) 83( مسجل محلي
بالنسبة ألنواع معينة من العقود (أي توريد إنه باإلضافة إلى ذلك، فيذ السليم للعقود العامة، والتنف

 االوكيل الزمً يصبح وجود   -بالتاليو -ورية ا على المتعاقدين القيام بالصيانة الداآلالت ) قد يكون لزامً 
 للقيام بأعمال الصيانة نيابة عن المتعاقد .

 ،)84(ةيالهندسكما تم تحديد القيود التي تطبق على األجانب فيما يتعلق بأنشطة الخدمات المهنية (أي 
 .)86(المحاسبة المراجعة و، و خدمات )85(والخدمات القانونية

 توجد قيود في قطاعات أخرى ولكن بحكم الواقع ال تمنع االستثمارات األجنبية. : اثانيً 

، ولكنها ال تمنع فقطمصري تقضي بأن يكون رأس المال  معينة القيود على متطلباتا ما تنص هذه غالبً و
لألجانب. ونتيجة لذلك، فإن األنشطة المقيدة يمكن أن يقوم بها  المستثمر األجنبي من  غير المباشرةالملكية 

 امصرية شائعً يعتبر هذا اللجوء إلى شركة قابضة و )87(خالل فرع في  "شركة قابضة"  تعتبر كشريك محلي
  .التجارة السلع بغرضوفيما يتعلق باستيراد  ،في قطاع البناء والتشييد

ل مصري إذا استمر السماح بتكوين شركات قابضة من أجل الوفاء بالمتطلبات التي تقضي بأن يكون رأس الما
تحديد القواعد واإلجراءات بوضوح حتى يعامل الجميع على قدم  فإنه يقترح ،االت المشار إليهافي الحفقط، 

 المساواة. 

 

 

       _______________________________ 

والقرار  2002لسنة  56والقرار الجمهوري رقم )، 126و  122ادة ) والئحته التنفيذية (الم75(المادة  1981لسنة  28القانون رقم  )82(
 .2007لسنة  451الوزاري رقم 

 . 1998لسنة  89رقم  اتوالمزايد اتلمناقصالقانون  من الالئحة التنفيذية 61المادة  )83( 

  بشأن إنشاء نقابة المهندسين المصرية.  1974لسنة  66القانون رقم  )84( 

  بشأن إصدار قانون المحاماة. 1983لسنة  17قانون رقم   )85( 

 .نقابة التجاريينبشأن إنشاء 1972لسنة  40رقم قانون  )86( 

 المصرية. تحمل الجنسيةا للقانون المصري كشخصيات اعتبارية يعترف القانون المصري بالشركات التي تم تأسيسها وتسجيلها وفقً  )87(
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 :) يتم تطبيق قيود معينة في شبه جزيرة سيناءاثالث

 بقانونبالقرار بتعديله  المسلحةبقيت منطقة شبه جزيرة سيناء تخضع لقانون خاص قام المجلس األعلى للقوات 
المباني في ملكية األراضي و  تقتصر قانون المعدللل , ووفقًا 2012الصادر  في يناير  2012لسنة  14رقم 

  .)88(على المواطنين المصريين والشركات التي يملكها المصريون بالكاملالتي يجري تنميتها  المحددة المناطق

، ولكن جانب باستخدام األراضي والمبانياألسواء المصريين أو، أواالعتباريينويسمح  لألشخاص الطبيعيين 
لغرض اإلقامة يمكن لغير المصريين  الحصول على حق ا ، وعامً  50حق االنتفاع لمدة أقصاها  فقط في إطار

رغب سنة فيما مضى )، عالوة على ذلك، في حالة وجود مستثمر أجنبي ي 99سنة ( 50االنتفاع لمدة أقصاها 
في الدخول في مشروع استثماري أو تنموي في سيناء يجب عليه تأسيس شركة مساهمة على أال تتعدي الملكية 

 ٪. 45األجنبية  فيها أكثر  من 

الذي  ،االستثمار األجنبي المباشرعلى التنظيمية القيود عن  االقتصادية التنميةيظهر مؤشر منظمة التعاون و
مصر )  ترتيب 1-2إطار( الدولة االستثمار األجنبي المباشر في  القواعد التي تحكمالتي تفرضها قيس القيود ي

ظمة على مصادر من وكذلك بناءً  ،المعاملة الوطنية مبدأ الخاصة  بالقيود على 2007على   قائمة عام  بناءً 
بكثير أعلى درجة تسجالن تونس األردن وفإن كل من . وعلى سبيل المقارنة )1-2التجارة العالمية (الشكل 

 ..مصرما سجلته المغرب درجة مماثلة ل تسجلبينما المفروضة  لقيودلبالنسبة 
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ب)  ،الصغيرة والمتوسطة لخدمة المجتمع روعاتمناطق التنمية: أ) مناطق تنمية محدودة للمش بقانون  ثالثة أنواع من القرارحدد  )88(
ج)  ،االستثمارية المختلفة (السياحية، والعقارية، والزراعية، والصناعية، والتعدينية، والتجارية، وغيرها) روعاتللمشاستثمارية  مناطق

وترعة السالم  والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد  القومية الكبيرة مثل شرق التفريعة روعاتالجامعة للمشمناطق التنمية الشاملة و
 وغيرها.
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 على االستثمار األجنبي المباشر لقياس القيود التنظيمية االقتصادية مؤشر  منظمة التعاون والتنمية  1-2مربع 

 ،االقتصادية التنميةمنظمة التعاون ودولة عضو في  34لـ ا حاليً  على االستثمار األجنبي المباشر  متاح  التنظيمية مؤشر القيود
الشركات متعددة عن االستثمار الدولي و االقتصادية عالن منظمة التعاون والتنميةإل منضمة هاولكن منظمةدولة خارج ال 12و

ساس أ على- يتم استخدام المؤشرو .وروسيا ،اندونيسياو ،والهند ،أخرى، بما في ذلك الصين دولة12 إلى جانب ،الجنسيات
 المراجعات الخاصة بالدول  تقارير والواردة في ،سياسات االستثمار األجنبي المباشرالتي تتضمنها  من أجل تقييم القيود -مستقل

بما في ذلك  بالمنظمة الخاصة االستثمار اتسياسمراجعات  تقاريرو ،التنمية االقتصاديةولمنظمة التعاون لالنضمام  ةالمرشح
مناخ ال يقيس بصورة كاملة مؤشر االستثمار األجنبي المباشر والدول الجديدة المنضمة إلعالن المنظمة.  مراجعات تقارير

 يتنظيمالطار اإلاالعتبار جوانب أخرى من في أخذ يوال  ،التنفيذ الفعلي للقيود الرسميةم يقيِّ ما ألنه ال دولة االستثمار في 
، وغيرها من القيود المؤسسية والقيود غير الرسمية التي قد تؤثر أيضا على المناخ  الخاص ملكية الدولة حجم ، مثلالستثمارل

مدى جاذبية اإلشارة إلى األهمية في  بالغ امحددً  ، تعتبر قواعد االستثمار األجنبي المباشرستثمار األجنبي المباشر. ومع ذلكباال
إلى جانب مؤشرات أخرى تقيس  ،وهما يساهمان مًعا .مؤشر االستثمار االجنبي المباشر  وفي ،دولة للمستثمرين األجانبال
التباين بين الدول في تفسيروفي  ،في تقييم سياسات  االستثمار الدولي للدول ،مختلفة لمناخ االستثمار األجنبي المباشرالجوانب ال

  األجنبي المباشر. االستثمار جذب

ا، بما في ذلك قطاعً  22التنمية االقتصادية لمنظمة التعاون و المباشر االستثمار األجنبي القيود التنظيمية علىيغطي مؤشر
، ، واالتصاالت، والعقارات، والتوزيعالتشييد، ووالخدمات الرئيسية (النقل ،الصناعةو ،والكهرباء ،والتعدين ،الزراعة

 والخدمات المالية والمهنية ) .

 :على العناصر التالية يستند تقييم كل قطاع

 المسموح بها،رأس المال المملوك  في ألجنبيةا ملكيةالنسبة • 

 الوافد، إجراءات الفحص والموافقة التي تطبق على االستثمار األجنبي المباشر• 

  الرئيسيين، القيود المفروضة على الموظفين األجانب• 

 ع الشركات ) .وفر(مثل  الشركاتتنظيم  األراضي،ملكية مثل القيود على قيود أخرى • 

المرجح هو المتوسط للقيود التنظيمية المؤشر العام و (مغلق). 1وح ) نفتصفر(ممقياس يتراوح بين اليتم تقييم القيود على 
 قطاع. كل  لدرجات

القيود التنظيمية القانونية على االستثمار األجنبي المباشر على  خالل المؤشر االعتبار منالتي تتخذ في التدابير تقتصر 
التدابير المعلنة عن الشفافية بدون تقييم لمدى و ،المعاملة الوطنية من الستثناءاتالدول الخاصة باالنحو المبين في قوائم 

قها على المستثمرين األجانب فقط ، هو المعيار األساسي لتدابير، أي عندما يتم تطبيلهذا الطابع التمييزي . الواقع  تنفيذها في
  األجانب،ال تتسم بالتمييز تجاه طالما الدولة ملكية الدولة واحتكارات وال يتم تقييم لتقييم التدابير. 

: لمزيد من التفاصيل عن المنهجيةو www.oecd.org/investment/index للحصول على أخر درجات التقييم انظر
  /OECD Working Paper on International Investment No. 2010:أنظر

 

. 

http://www.oecd.org/investment/index
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  2013التنظيمية  المباشر للقيودلالستثمار األجنبي والتنمية االقتصادية  التعاون ) مؤشر منظمة1-2شكل (                                
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 االقتصادية التنميةمنظمة التعاون و :المصدر
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 الضمانات ضد نزع الملكية 1-8

 )89( ألغراض عامةنزع الملكية الخاصة إلى  حاجة مشروعة  الحكوماتتكون لدى في ظروف معينة، قد 
األشخاص الذين تقع ممتلكاتهم في المناطق توطين ، فإنها قد تحتاج إلى إعادة في حاالت الطوارئ البيئيةو

تطوير القيام ب، وكذلك قد تحتاج الحكومات للحصول على األراضي في حالة هاإصالحالتي ال يرجى المصابة 
ن إ، فملكياتبنزع ال الحكومةتقوم عندما لك ذومع  الطاقة،  توليد البنية التحتية، مثل الطرق ومحطاتوإقامة 

ن الحق في تعويض عادل إ .وفوريكاف، وفّعال،  تعويض هي منحالنتيجة الطبيعية لحماية حقوق الملكية 
ات يواتفاق الدولي العرفي انونفي القأيًضا ينعكس وهو ال جدال فيه. أمر  اإلجراءات القانونية الواجبةاتخاذ و

التعويض  تسمح بمنح ن األجانب هو التشريعات التي وليه المستثمرإمن أهم ما يسعى واالستثمار الدولية. 
 العادل. و ،السريعو ،الالفعّ 

 

  األسئلة

  في حالة نزع الملكية ؟ الفعّ والوالكافي، الفوري، الحكومة سياسة تكفل التعويض لدى  هل •

 ؟ السوقيةللقيمة ا وفقً وعادل التقييم العن االستثمارات المصادرة على أساس  تقدير التعويضهل يتم  •

  ؟ نزع الملكية في سلطتهاعلى ممارسة   الحكومةتضعها التي  والصريحة ما هي الحدود الواضحة •

 مراجعة ممارسة هذه السلطة أو للطعن عليها؟ التي تتولى ما هي القنوات المستقلة القائمة •

 

 

 

 

 

 

 

 

     ________________________ 

 

OECD, PFI User's Toolkit, Investment Policy section on Exproriation Laws and Review Process. )89( 
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 ضمانات عدم نزع الملكية 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

توجد ضمانات قانونية 
وإدارية واضحة ضد 

 نزع الملكية.

يتم دائما االلتزام 
باإلجراءات القانونية 
الواجبة، ومراعاة 
دوافع المصلحة 

والتعويض  ،العامة
ا للقيمة السوقية وفقً 

 العادلة خالل عملية
 .نزع الملكية

يتم تنفيذ األحكام 
 الدولية.

تتم مراجعة أي أمر 
ملكية من النزع ل

مستقلة خالل جهة 
لضمان المصلحة 

اإلجراءات بالعامة، و
مع القانونية الالزمة 

 التعويض العادل.منح 

إذا كان التحكيم و
 فإنالدولي هو المتاح،

أحكام نزع الملكية 
يتم  التحكيم وأحكام
 بشكل منظم. إنفاذها

 الموافقة على قانون
أو تعديل دستوري 
يوفر ضمانات ضد 

 نزع الملكية.

، نزع الملكية كونيو
 ألغراض تنظيمية

فقط في  نًاممكن
يتم تحديدها  ظروف

ويليها   بشكل صارم
التعويض الفوري 

 ال.والفعً  الكافيو

إعداد مشروع 
قانون أو تعديل 
دستوري لتنظيم 

عملية نزع 
والنص  ،الملكية

على تقديم 
التعويض 

 ،الفوري
 ال.والفعّ  ،لكافيوا

ال يوجد قانون 
أو نص وطني 

 يوفر دستوري
ضمانات ضد 
 نزع الملكية.

ال لجوء و
 للقضاء بالنسبة

للمستثمر 
 .األجنبي

 

  التحليل

على  8تثمار. وتنص المادة االس روعات/ أو مصادرة مشتأميم وستثمار على الحماية ضد ينص قانون اال
يجوز بالطريق  على أنه "ال 9" بينما تنص المادة تهاأو مصادر المنشآتال يجوز تأميم الشركات وأنه: "

التحفظ أو، االستيالء عليها، أو اأموالهأو الحجز على  ،والمنشآتفرض الحراسة على الشركات  اإلداري
  ."عليها، أو تجميدها، أو مصادرتها

بيعة الخاصة رقم في قانون المناطق االقتصادية ذات الطأحكام تتعلق بنزع الملكية أيضا أن ترد  يمكنو
)، وال يجوز 43يجوز تأميم" الشركات العاملة في هذه المناطق (المادة  الأنه "نص على ت. و2002لسنة  83

 ).44"(المادة حكم قضائيون مصادرة أموالها "بد

تتصمن أحكاًما ، ا فيهاالتي تكون مصر طرفً  ،االستثمار الثنائيةمعاهدات ن معظم إعالوة على ذلك، ف
، لمعاهداتاهذه في حالة المصادرة، ولكن النطاق والصياغة قد تختلف ما بين  االستثمار حمايةبخاصة 

   تدابير  أليةأو الخضوع  ،أو نزع الملكية ،الثنائية عدم التأميم الستثمارالمعاهدات يضمن النموذج المصري و
ذا تم القيام بها على أساس غير تمييزي إ(نزع الملكية غير المباشر)، إال تأثيرها أثر هذه التدابير في  عادلت

حرة قابلة  بعملة دون تأخير ومقابل تعويض يتم سداده ،ووفقا لإلجراءات القانونية الواجبة ،للمصلحة العامة
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لمستثمر المتضرر الحق في لالنموذج يتيح هذا ، كما وأال تكون هناك أي قيود على حرية التحويلللتحويل، 
للنظر في مدى   ،ا لقانون الدولة المتعاقدةوفقً  إلى جهة مختصة أخرى في هذه الدولة،أو القضاءاللجوء  إلى 

االستثمار   معاهدات جوقيمة التعويض ،وبذلك فإن نموذ ة،المماثل تاإلجراءأو ،نزع الملكية أو ،التأميمقانونية 
 تبع أفضل الممارسات.يالثنائية 

االستثمار الثنائية ، يجوز عرض دعاوى المستثمرين  معاهداتالقوانين و الواردة في ألحكاملا طبقً 
األجانب الخاصة بالمصادرات غير القانونية أمام المحاكم المصرية على أساس التشريعات الوطنية  و/أو أمام 

ن إطار إكلما اقتضى األمر، وبالتالي فالمعاهدات التحكيم الدولية على النحو المنصوص عليه في هذه محكمة 
بطء بال يتسم  ن النظام القضائيإال إ ،مع المتطلبات العامة لهذا المؤشريتفق لمحلي والدولي لمصر االستثمار ا

صعوبات و ،اإلجراءات البطيئةأدت قد و ،ية قضية معروضة عدة سنواتأويمكن أن يستغرق حل  ،الشديد
التحكيم الدولي بموجب معاهدات اضطرار المستثمر إلى اللجوء إلى لى إ أو التعويض التحكيمأحكام تنفيذ 

 االستثمار. كما أثارت التغييرات في التشريعات والممارسات القانونية  بعض المخاوف في اآلونة األخيرة. 

 اتفاقيات االستثمار الدولية  1-9

القيود المفروضة على من خالل تخفيض  تشجع اتفاقيات االستثمار الدولية االستثمار عبر الحدود
على  المغلقة أمام االستثمار األجنبي المباشر، وتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمرين األجانب بناءً القطاعات 

أكثر  المتعاقدة جعل حقوق والتزامات األطرافسبيل المثال ضد نزع الملكية)، ومعايير قانونية دولية (على 
حجم ن إال إلسياسات، افي وضع  المرونةن أن الحكومة تفقد بعض على الرغم مو .لتنبؤا قدرة على ا واستقرارً 

يعد  إضافية. ولهذاالمخاطر والشكوك التي تواجه المستثمرين تصبح أقل مما يساعد على تعبئة استثمارات 
 )90(.لالستثمار التي تقوم عليها البيئة الجاذبةالعوامل حد أاتفاقيات االستثمار الدولية توسع الدولة في عقد  

 األسئلة 

دولية كجزء من استراتيجية تستهدف جذب االستثمار ات استثمار ياتفاق عقد إلى  الحكومةتسعى هل  •
 األجنبي المباشر؟ 

 ؟ يهاق عليصدالتو ات استثمارياتفاق بتوقيع الحكومةقامت هل  •

 متاح للجميع؟لتفاوض وهل هو ا في  الحكومة هتستخدمالثنائية االستثمار لمعاهدات نموذج هناك هل  •

 

 

  _______________________ 

 

 OECD,PFI  User's Toolkit,Investment Policy.)90 ( 
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بها (على  االستثمار الثنائية  الخاص معاهداتأن تصف األحكام الرئيسية لنموذج هل تستطيع الحكومة  •
، بالرعايةأحكام الدولة األولى و ،)91("للالستثمار"المبني على األصوالواسع التعريف  سبيل المثال:

أحكام المعاملة، وإجراءات و ،في مرحلة ما قبل وما بعد التأسيس مع استثناءات محدودة الوطنية ملةوالمعا
 تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة ؟)

 سير لمراجعة الستثمار الدوليةا اتفاقياتاألطراف الموقع معها هل تعقد الحكومة مقابالت دورية مع  •
 ؟االتفاقياتهذه  تنفيذو

 اتفاقيات االستثمار الدولية

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

الرابع  مثل المستوى
إلى أن الحكومة  باإلضافة

ا مع شركاء تجتمع دوريً 
سير لمراجعة المعاهدات 

 االستثمارالدولية  قياتتفاا
 وتنفيذها.الخاصة بها 

االستثمار معاهدة نموذج و
الثنائية الذي تستخدمه 

الحكومة كأساس للتفاوض 
 متاح للجميع.

مثل المستوى الثالث 
إلى أن جميع  باإلضافة

 المعاهدات التي وقعت
التصديق ب الحكومة قامت

سارية أصبحت عليها و
المفعول. وتتضمن 

ضمن جملة  -المعاهدات
 اسعً او اتعريفً  -أخرىأمور

لالستثمار "مبني على 
و تنص على   ،األصول"

األولى  ةالدول تطبيق مبدأ
 بالرعاية والمعاملة

الوطنية في مراحل ما قبل 
ما بعد التأسيس مع حد و

 ،أدنى من االستثناءات
تنص على حماية و

الملكية، وتسوية 
لمنازعات بين المستثمر ا

 والدولة.

مثل المستوى الثاني 
ن غالبية إلى أ باإلضافة

الموقعة تم المعاهدات 
 التصديق عليها.

ات يتتضمن اتفاق
ضمن جملة  -االستثمار 

التعريف  -أخرىاألمور 
، الضيق لالستثمار

الدولة    مبدأ تنص علىو
 ،األولى بالرعاية

والمعاملة الوطنية في 
مرحلة ما بعد التأسيس 

مع  حد أدنى من 
وأحكام  ،االستثناءات

 ،متعلقة بحماية الملكية
وأحكام عن تسوية 

المنازعات بين المستثمر 
 والدولة.

اوض وتوقيع تم التف
معاهدات استثمار مع 

كجزء  رةشركاء التجا
من استراتيجية 
تستهدف جذب 

االستثمار األجنبي 
نه لم يتم إال إ ،المباشر

التصديق على 
 استثمار.معاهدات 

وال  الحكومة لم  توقع
تسعى لتوقيع 

استثمار مع معاهدات 
التجارة شركاء 

رئيسيين كجزء من ال
استراتيجية تستهدف 

جذب االستثمار 
 األجنبي المباشر.

 

 

   ____________________ 

  .محافظ االستثماريتضمن ) 91(
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  التحليل 

 مصر وقعتها التي الستثمار الثنائية امعاهدات 

معاهدة  111 التي تضممن المعاهدات  شبكة الواسعةال بفضللدى مصر تغطية واسعة لحماية االستثمار، و
االستثمار معاهدات تحتل مصر المرتبة السادسة بين الدول التي وقعت أكبر عدد من ، )92(ثنائية لالستثمار 

٪ 20تم توقيع حوالي  فقد؛ قليمية جيدةإتغطية  أن هناك معاهدات االستثمار الثنائية لمصر تظهر كما الثنائية،
٪ 23أكثر من و ،فريقياأسط وشمال وخرى في منطقة الشرق األاألالدول من معاهدات االستثمار الثنائية مع 

على ما يقرب  مصر صدقتحتى هذا التاريخ، ، واالقتصادية منظمة التعاون والتنميةدول مع المعاهدات من 
معاهدات  االستثمار الثنائية التي وقعتها ، في حين تم التصديق  تقريبا  على كلمعاهدات ٪ من 70من 

فريقيا (ما عدا أمنطقة الشرق األوسط وشمال خارج خرى التي وقعت عليها مع الدول األ  الستثمار الثنائيةا
 "و"). نظر الملحقأواحدة مع جيبوتي) (معاهدة 

 و/أو االتفاقيات المتعلقة باالستثمار بين األقاليم تفاقيات التجارة ا

بين األقاليم، حيث وقعت مصر  أو المتعلقة باالستثمار التجارية و/ تفاقياتاالقامت مصر بتوقيع العديد من  
الرابطة األوروبية )، واتفاقية التجارة الحرة مع 2004في  سريانها (تم  ركة مع االتحاد األوروبياشمالاتفاقية 

 منسارية وقعت مصر أيضا اتفاقية تجارة حرة مع تركيا ( )، كما2007منذ سارية للتجارة الحرة (اإلفتا) (
(أي األرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي)  ميركوسور األربعةال دول) واتفاقية تجارة حرة مع 2007

 نها الإال إتشجيع االستثمار، ل اتشمل أحكامً  التجارة الحرة  اتفاقياتعلى الرغم من أن و). 2010من سارية (
باإلضافة إلى ذلك، انضمت مصر إلى و ين المستثمروالدولة.التحكيم ببشأن الحماية مثل  انصوصً  تتضمن

منطقة  على اتفاقية ووقعت ، كما تفاوضت1998السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في يونيو 
 على الرغم من أن هذه االتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ. - 2007االستثمار المشترك في عام 

اتفاقية عميقة  عقد ا يتيح التفاوض بشأن) تكليفً 2011األوروبية (في ديسمبر المفوضية في اآلونة األخيرة تلقت 
بهدف تحسين فرص الدخول إلى ا لحماية االستثمار ) تشمل  نصوصً DCFTAوشاملة للتجارة الحرة (

 يومي . وقد تمت المناقشات  االستطالعية األولي في)93(وتحسين المناخ العام لالستثمار في مصر  ،السوق
 هذه المفاوضات.  بدءبا حتى اآلن ن مصر لم تبد اهتمامً إإال  2012نوفمبر  12-13

 

 

 

_________________________ 

MENA-OECD Investment Programme/UNCTAD/Kluwer Arbitration database )92(   

(93) Europe.eu/rapid/press-release_IP-11-1545_en.htm 
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 ات المتعلقة باالستثمار ي/ أو االتفاقاتفاقيات التجارة البينية و 

 أيضا باسم منطقة التجارة ة)، والمعروفGAFTA( العربية الكبرى الحرة التجارة  مصر طرف في منطقة
الدول العربية  )، التي قام بإنشائها المجلس االقتصادي واالجتماعي بجامعةPAFTA(الحرة بين البالد العربية 

)LAS ومع ذلك، فإن االتفاقية ال كامل اإلقليمي بين الدول العربيةبهدف تعزيز الت 1997عام  فبراير) في ،
حكام بشأن تجارة الخدمات أا  لالستثمار في حد ذاتها على الرغم من أنها تهدف الى إدراج تتضمن أحكامً 

 (المفاوضات ال تزال جارية).

 وقد  دخلت ،وتونس ،والمغرب ،إلى جانب كل من األردن 2004وقعت مصر على اتفاقية أغادير في فبراير 
ة تجارة حرة بين الدول المشاركة كجزء من منطقة تهدف اإلى إقامة منطق، و2006حيز التنفيذ  عام  االتفاقية

منذ أن دخلت االتفاقية حيز التنفيذ  تم ة برشلونة. ومتوسطية المنصوص عليها في عملي -التجارة الحرة األورو
 مثلها مثل اتفاقية منطقةواألربع الموقعة ،  لدولبين ا بالكامل تحرير التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية

 خاصة باالستثمار. اأحكامً أغادير اتفاقية تتضمن ال العربية الكبرى  لتجارة الحرةا

موال الخاصة باستثمار رؤوس األ1980عام  الموقعة دولة طرف في اتفاقية جامعة الدول العربية أيًضامصر
ادات العربية قامت به االقتصالذي التي تمثل حتى اآلن المجهود األكثر شموال العربية في الدول العربية و

على االتفاقية جميع الدول األعضاء في جامعة الدول قابل للتنفيذ، وقد صدقت ستثمار لال إقليمي نظام إلقامة
تعديل على هذه  االتفاقية خالل القمة الموافقة على إجراء تم و العربية (باستثناء الجزائر وجزر القمر)

. ومن المتوقع أن تقوم الدول األعضاء بجامعة الدول 2013يناير  22االقتصادية التي عقدت في الرياض في 
 .2014العربية بالتصديق عليها في غضون عام 

 ،وحماية ،بشأن تشجيع 1986مثل اتفاقية عام  أخرى استثمار قامت مصر أيضا بالتوقيع على اتفاقياتكما 
 وضمان االستثمارات بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.

 الودية بالطرق آليات التحكيم الدولي وتسوية المنازعات 1-10

اإلطار القانوني للتحكيم الدولي ( التجاري واالستثماري ) يستمد جذوره من االتفاقيات الدولية ن إ
ولضمان وتعزيز القوة القانونية الملزمة للتحكيم الدولي  هناك عدد من االتفاقيات الدولية  .والتشريعات الوطنية

التحكيم أحكام ببشأن االعتراف  1958تعتبر اتفاقية نيويورك لعام و .التي تنظم المسائل المتعلقة بالتحكيم
  على نطاق واسعوقد تم التصديق عليها ك ) واحدة من أهم هذه المواثيق. ( اتفاقية نيويور )94(ها إنفاذو

 

 

  ____________________________ 

 

  conv/XXII_1_f.pdf-www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/NYانظر نص اتفاقية نيويورك في  )49(

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_f.pdf
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التحكيم الصادرة في المنازعات التجارية أو بأحكام حيث يتم تطبيقها لالعتراف  )95( دولة 149من 
دولة بالتصديق على اتفاقية  148قامت  باالستثمار،وفيما يتعلق بالتحكيم الخاص  .)96( هاوتنفيذ االستثمارية

المركز  (اتفاقية )97( ومواطني الدول األخرى ةبشأن تسوية منازعات االستثمار بين الدول 1965عامواشنطن 
). وعلى المستوى اإلقليمي ، بما في ذلك المنطقة العربية ، يوجد  -ICSIDالدولي لتسوية منازعات االستثمار

وعلى المستوى الوطني ، يوجد لدى . )98(ا عدد من االتفاقيات متعددة األطراف التي تنظم التحكيم الدولي، أيضً 
استثمار تنص على التحكيم كآلية لتسوية قوانين  لديها بعض الدولو ،لتحكيم خاصة بهالمن الدول قوانين الكثير 

 المنازعات مع المستثمرين.

أن جهة تحكيم   من دي منازعاتها مع المستثمرين للتأكلى التحكيم فإاللجوء  الموافقة على تميل الدول إلى
 التحكيم المناسب.حكم محايدة ومستقلة وذات خبرة  هي التي ستقوم بالدراسة وإصدار 

 األسئلة 

 اتفاقية تسوية منازعات االستثمار؟  وعلى ،نيويوركهل قامت الدولة بالتوقيع والتصديق على اتفاقية  •

مجموعة واسعة من الخيارات بالنسبة  للتحكيم الدولي بين مرين األجانب تتيح الدولة للمستثهل  •
 المستثمر والدولة ؟ 

 مؤسسية أخرى لتسوية المنازعات؟  وآليات ،المنازعاتهل تقدم الدولة بدائل لوسائل فض  •

 كم عدد قضايا تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة رفعت ضد مصر؟ •

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ 

     
 )95 ( Error! Hyperlink reference not valid.  

المركز الدولي  تسوية منازعات االستثمار، والتي تحكمها اتفاقية ل المركز الدولي بموجب قواعدصدرت التي  التحكيمأحكام ) باستثناء 96(
  .تسوية منازعات االستثمارل

)97 (  www.icsid.worldbank.org. 

 1974 عام  التحكيم الدولي (اتفاقية تنظمات تنص على وي)على سبيل المثال، وقعت الدول األعضاء في جامعة الدول العربية على اتفاق98(
 2013عام والمعدلة في  1980عام  ، واالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في البالد العربيةبشأن تسوية منازعات االستثمار

  )العربيةوإنشاء محكمة االستثمار

http://www.icsid.worldbank.org/
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 التحكيم الدولي 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

تقوم المحاكم 
بصورة منتظمة 
وممنهجة بتنفيذ 

 التحكيم.أحكام 

أحكام يتم االعتراف 
التحكيم األجنبية بوجه 

وتنفذها المحاكم  ،عام
عدد للكن المحلية، و

 ،محدود من الحاالت
نشأت بعض و

 .المشاكل

التصديق على  تم
 ،اتفاقيتي نيويورك

تسوية منازعات و
 .االستثمار

كما تمت الموافقة 
التشريعات على 

المنفذة لوائح وال
 .التحكيمألحكام 

تم التوقيع على 
اتفاقيتي 
 ،نيويورك

وتسوية منازعات 
االستثمار، ولكن 
لم يتم التصديق 

 .عليهما

ا في طرفً  تليسالدولة 
اتفاقية نيويورك بشأن 

 أحكاماالعتراف ب
التحكيم وتنفيذها 

) أو في اتفاقية 1958(
 )1965( واشنطن

بشأن تسوية منازعات 
 ةاالستثمار بين الدول
ومواطني الدول 

 .(ICSID) األخرى

 

 التحليل 

 التحكيم الدولي 

 الدول التي صدقت على اتفاقية نيويورك لعامأوائل على المستوى الدولي، كانت مصر واحدة من 
،  1972تسوية منازعات االستثمار في عام لاتفاقية المركز الدولي  إلى مصرانضمت كما  ،)99(.1958

 . 1973وصدقت على اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول العربية في عام 

موال العربية في ا في االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األعلى المستوى اإلقليمي، أصبحت مصر طرفً و
تحديد اتفاقية االستثمار ومراجعة التي أنشأت محكمة االستثمار العربية. وقد تم  1980عام الدول العربية 

 ،2000ن المحكمة لم تبدأ في مزاولة مهامها إال في عام إإال ، 2013وضع محكمة االستثمار العربية في عام 
في  أيَضا مصر طرفوأعلنت اختصاصها للحكم في واحدة فقط من الحاالت السبع التي عرضت عليها.  وقد

الدول العربية  بشأن تسوية منازعات االستثمار بين الدول العربية المضيفة لالستثمار ومواطني 1974اتفاقية 
  الوحدة العربية. بشأن تسوية منازعات االستثمار داخل مجلس  2000األخرى، وعلى اتفاقية عام 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1959مصر بالتصديق على االتفاقية عام قامت  )99(
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) من قانون االستثمار على التحكيم كآلية لتسوية المنازعات مع 7على المستوى الوطني ، تنص المادة (
يشجع الدولة والمستثمر على االتفاق على آلية يعترف والنص على الرغم من أن هذا ، و)100(المستثمرين 

ا ا صريحً ا قانونيً يشكل عرضً هذا  تستخدم لتسوية المنازعات المحتملة ، فإنه من غير الواضح ما إذا كان 
التي وقعتها مصر تتضمن عظم معاهدات االستثمار الثنائية للتحكيم. ومع ذلك، فإنه البد من اإلشارة إلى أن م

االستثمار الثنائية لمعاهادات بين المستثمر والدولة، وينص النموذج المصري خاصة بتسوية المنازعات ا أحكامً 
التي يجب أن تستنفد خالل فترة  -والوساطة  ،والتفاوض ،بما في ذلك التشاور -ازعات على التسوية الودية للمن

لى سبل إقبل اللجوء  ةالمضيف الدولةتهدئة مدتها ستة أشهر، إلى جانب المراجعة اإلدارية المحلية للنزاع في 
اللجنة الوزارية لتسوية  التقاضي التقليدية أو التحكيم الدولي، ويمكن أن تشمل هذه المرحلة عرض النزاع على

تفشل الطرق الودية في تسوية أو حل النزاع بالطرق الودية  ن. وحيات االستثمار وآليات أخرى مناسبةمنازع
ينص النموذج  على  تسوية منازعات االستثمار أمام المحاكم الوطنية أو التحكيم الدولي والتي تشمل ما يلي: أ) 

ا "لقواعد ، أو وفقً  (ICSID) المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارقية محكمة التحكيم المنشأة بموجب اتفا
) المحاكم الخاصة التي أنشئت بموجب ، (بلمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارالتيسيرات اإلضافية" ل

) المراكز اإلقليمية للتحكيم الدولي ج()، "األونسيترال" قواعد (لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
) أية مؤسسة تحكيم وطنية أو دولية د()،  CRCICA -(مثل مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

 أخرى أو وفقا ألي قواعد تحكيم أخرى.

يم)  بصحة المدنية والتجارية (قانون التحكالمواد بشأن التحكيم في  1994لسنة  27أحكام القانون رقم  قرتو
قضايا التحكيم التجاري واالستثماري ترفع ات التحكيم التي تعاقدت عليها الدول والكيانات العامة. قد ياتفاق

      أو تدار عن طريق مؤسسات دولية مثل محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حسب الحالة
(ICC)  ،أو من قبل مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدوليووفقا لقواعد التحكيم الخاصة بالغرفة 

CRCICA)( بموجب قواعده )االستثمار وبالتالي، فان قانون التحكيم ينص على التحكيم في منازعات ،  )101
 )102(المحلية والدولية المتصلة بالتجارة.

   _______________________ 

، كما يجوز أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم االتفاق عليها مع المستثمرالمتعلقة بتنفيذ تسوية منازعات االستثمار يجوز : "7) المادة 100(
بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر   االتفاق بين األطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار االتفاقيات الدولية السارية

خاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن االستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول األخرى التي انضمت إليها جمهورية لاية في إطار االتفاقأو
أو وفقًا  ألحكام  -بالشروط واألوضاع وفي  األحوال التي تسري فيها تلك االتفاقيات وذلك  ،1971لسنة  90مصر العربية بالقانون رقم 

كما يجوز االتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها  -1994لسنة  27المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم قانون التحكيم في المواد 
 يم التجاري الدولي .بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة اإلقليمي للتحك

(لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري إلى حد كبير قواعد  CRCICA ) تتبع قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي101(
القضايا وتنطبق على  2011مارس  1نفاذ في قواعد التحكيم الجديدة التي دخلت حيز ال ضايمركز القاهرة أوقد طبق ). "ألونسيترال"ا الدولي

 2013يناير  1جديدة اعتبارا من الوساطة الأيضا قواعد  طبق المركزوالتي بدأت بعد هذا التاريخ. 

تص ) فيما يتعلق باتفاقيات التحكيم في العقود اإلدارية، فإنه البد من اإلشارة إلى أن هذه االتفاقيات يجب أن يوافق عليها "الوزير المخ102(
 من قانون التحكيم). 1" (مادة من يتولى اختصاصاتهأو 
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من  301إلي  296من  من قانون التحكيم، وللمواد 58إلى  56التحكيم في مصر للمواد من أحكام يخضع تنفيذ 
 أحكامباالعتراف  ب ةوألحكام اتفاقية نيويورك الخاص ،قانون اإلجراءات المدنية والتجارية (الئحة اإلجراءات)

التحكيم األجنبية (أي الصادرة خارج أحكام وبالتالي فإن قواعد اتفاقية نيويورك تنطبق على  ،تنفيذهاالتحكيم و
 )103(مصر التي تتعلق بقضايا التحكيم الدولي. الصادرة فياألحكام  عن مصر) فضًال 

 المنازعات لحل اآلليات البديلة األخرى 

طبقت ، 2011ا للزيادة الملحوظة في عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات بين المستثمر والدولة منذ عام نظرً 
 اآلليات التالية: 2012عام مصر في 

 ا ) آلية تسوية المنازعات وديً 1( 

الخاصة لقضايا ل الودية لتسويةلآلية   )104(2012لسنة   4بقانون رقم القرار أدخلت مصر بموجب 
جرائم  ذلك بشأنو – 2011 العقود التي وقعت قبل عام بالمنازعات بين المستثمر والدولة والتي تتعلق ب

اآللية تشترط إعادة المستثمر  لكافة  وهذه ، ) 105(نظر الملحق "ح").أوإهدار المال العام ( ،والتربح ،االختالس
معرفة اللجنة  أو الممتلكات المرتبطة بالمخالفة. ويتم تنفيذ ذلك ب ،واألراضي ،والممتلكات المنقولة ،األموال

ة في حالالتي يرأسها رئيس الوزراء، و )106( 2012لسنة   1067رقم  القرارالتنفيذيالتي أنشئت بموجب 
 الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.انقضاء إلى ؤدي ت قدلإلنفاذ، و لةقابتصبح التوصل إلى تسوية ودية، فإنها 

     _________________ 

 

والتي  1959لسنة  171بموجب القرار الجمهوري رقم  نيويورك  اتفاقيةانضمت إلى بأن مصر  مراًرا المصرية،أشارت المحاكم  )103(
التحكيم أشارت محكمة استئناف طنطا إلى المادة الثالثة من اتفاقية إحدى القضايا المتعلقة بفي و المصري.التشريع ا من أصبحت بالتالي جزءً 

مصطلح "قواعد  إبراز أن إجراءاتها ، من أجل  ا لقواعدنيويورك  التي تنص على أن الدول المتعاقدة يجب أن تطبق قرارات التحكيم وفقً 
في حين و، مثل قانون التحكيم . للدعاوىاإلجراءات" في اتفاقية نيويورك ال يقتصر على قانون اإلجراءات ولكن يشمل كافة القوانين المنظمة 

من األجنبية التحكيم أحكام لتنفيذ  اأكثر تشددً  اطً من اتفاقية نيويورك تنص على أنه ال يجوز للدول المتعاقدة أن تفرض شرو أن المادة الثالثة 
 ألحكامعلى تنفيذ االساري  اتأحكام قانون اإلجراءمن خالل مقارنة  -المحكمة انتهت التحكيم المحلية ، أحكام تلك المفروضة على تنفيذ 

أن أحكام قانون اإلجراءات إلى   -الصادرة في مصرمن قانون التحكيم المطبق على تنفيذ قرارات التحكيم  58إلى  55المواد من ب  األجنبية
تضع  شروطً ا أكثر صرامة من تلك التي في قانون التحكيم . وفقً ا لذلك ، قررت أن  الذي  يحكم حكم التحكيم هو قانون التحكيم الذي ينص 
في  مادتيه 9 و56 على اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة  في النظر في طلبات تنفيذ األحكام الصادرة في التحكيمات التجارية 
 الدولية (أنظر الطعن رقم  42 في سنة 42 قضائية، محكمة استئناف طنطا في 17 نوفمبر 2009 المقدم من شركة األهرام للمشروبات ضد
Societe  Francaise' d'Etude et de Construction شركة  

 .مكرر في قانون االستثمار 66 مكرر والمادة 7 المادة أدخل 2012لسنة  4قانون رقم بالمرسوم  ) 104( 

  وتعديالته 1937لسنة  58من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري رقم  4النحو المشار إليه في القسم على ) 105(

  .مكرر 66قانون االستثمار وذلك بإضافة المادة  تعديلتم ) 106( 
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 والتوفيق بالوساطة المنازعاتتسوية ) آلية 2( 

جراءات القانونية، إلاللجوء ل حل المنازعات بين المستثمرين والجهات اإلدارية أو الحكومية قبلمن أجل 
المجموعة الحكومية لتسوية منازعات االستثمار برئاسة وزير  بتشكيل  2012لعام 1115رقم صدر القرار 

المستثمرين الناجمة عن عالقاتهم مع الوزارات  وشكاوى دراسة طلباتسلطة هذه المجموعة يخول لالعدل، و
   لعام  1067رقم القرار  التي يغطيها تسوية المنازعاتبهذه المجموعة  تقوم و/أو الجهات العامة األخرى. وال 

 .وتعد توصياتها ملزمة للجهة الحكومية المعنية، 2012

مركز  2009لذكر أن مصر أنشأت  عام ، جدير باأنفسهمفيما يتعلق بتسوية المنازعات بين المستثمرين و
خدمات الوساطة تتاح  المناطق الحرة حيثل مقر الهيئة العامة لالستثمار وداخ )107(تسوية منازعات االستثمار

للمستثمرين لتسوية نزاعاتهم الناتجة عن استثماراتهم، إن الهدف هو التوصل إلى تسوية سريعة  التوفيقو
وعادلة بالتراضي دون اإلخالل بحق األطراف في اللجوء إلى محاكم الدولة أو إلى التحكيم. وقد بدأ المركز 

 .للوساطةحالتان ومنذ ذلك الحين عرضت عليه ، 2012في عام  عمله

اللجان يدل على أن مصر وضعت آليات بديلة لحل المنازعات كبديل للمحاكم الوطنية  ن إنشاء هذهإ
 .والتحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     __________________________ 

  

  الصادر من وزير االستثمار 2009لسنة  170زاري رقم و) القرار ال107(
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 المستثمر والدولة الخاصة بمصر  الناشئة بين تمنازعاالقضايا 

 السنة األطراف رقم القضية القرارات الوضع

تمت 
 التسوية

وتم ايقاف   ،وافق الطرفان على التسوية 
على طلبهما (الحكم مع  الدعوى بناءً 

مالحظة إيقاف الدعوى الصادر عن 
لقاعدة ا وفقً  1993مارس  9اللجنة في 

 ))1( 43التحكيم رقم 

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/84/3 

عقارات جنوب المحيط الهادئ 
(الشرق األوسط) المحدودة ضد 

 جمهورية مصر العربية
1984 

تمت 
 التسوية

المدعي وأحد بموافقة تسوية ال تمت
 وتم ايقاف الدعوى بناءً ،المدعين عليهم 

على طلبهما (سجل الحكم   بإيقاف 
 24الدعوى الصادر عن المحكمة في 

التحكيم رقم لقاعدة ا وفقً  1993يونيو 
44.( 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/84/3 

مصانع شركة هانوفر تراست ضد 
 ية مصر العربيةجمهور

 

1989 

صدر 
 القرار

لصالح 
 المستثمر

 

يونيو  29في باالختصاص صدر قرار 
1999. 

ديسمبر  8صدر القرار النهائي في 
2000. 

 5أن طلب اإللغاء في صدر قرار بش
 .2002فبراير 

قرار  2005توبر أك 31صدر بتاريخ 
تفسير قرار التحكيم بشأن طلب المدعي 

 2000ديسمبر  8المؤرخ 

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/98/4 

فنادق وينا المحدودة ضد 
 جمهورية مصر العربية

 

 

1998 

 

صدر 
القرار 
لصالح 
 المستثمر

 

 2002أبريل  12صدر الحكم في 

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/99/6 

وسط لشحن شركة الشرق األ
جمهورية  سمنت ضداألمناولة و

 مصر العربية

 

1999 

 

صدر 
القرار 
لصالح 
 الدولة

 21بتاريخ باالختصاص  صدر قرار 
 2003أكتوبر 

 2006أكتوبر  27صدر الحكم بتاريخ 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/02/9 

شركة شامبيون للتجارة وآخرون 
 ضد جمهورية مصر العربية

 

2002 
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تمت 
 التسوية

 .2007يونيو  18الحكم في  صدر

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/02/15 

مؤسسة اهمونسيتو وآخرون ضد 
 جمهورية مصر العربية

 

2002 

تمت 
 التسوية

يوليو  30في باالختصاص صدر قرار 
2004، 

لقاعدة سجل الحكم إيقاف الدعوى وفقا 
عن المحكمة  ة)الصادر1( 43التحكيم رقم 
 ،2005ديسمبر  16في 

 .2004أغسطس  6صدر الحكم في 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/03/11 

جوي لماكينات التعدين ضد 
 جمهورية مصر العربية

. 

 

2003 

صدر 
القرار 
لصالح 
 الدولة

 

يونيو  16في باالختصاص صدر قرار 
2006، 

 .2008أكتوبر  24صدر الحكم في 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/04/13 

والتجريف  N.Vجان دي نول 
ضد جمهورية مصر  N.Vالدولية 

 العربية

 

2004 

تمت 
 التسوية

 

مايو  28في باالختصاص صدر قرار 
2007، 

 .2009يونيو  1صدر الحكم في 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/05/15 

وجيه إيلي جورج سياج وكلوريندا 
 فيكي ضد جمهورية مصر العربية

 

2005 

تمت 
 التسوية

الصادر في بعدم االختصاص قرار صدر 
 2006أكتوبر  17

 .2008يوليو  3تم صدور الحكم في 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/05/19 

ضد  A/Sفنادق هيلنان العالمية 
 جمهورية مصر العربية

2005 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/08/18 

ماليكورب المحدودة ضد 
 جمهورية مصر العربية

2008 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/09/15 

مؤسسة اتش اند اتش لمشاريع 
جمهورية مصر االستثمار ضد 

 العربية
2009 
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لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/11/6 

شركة بوابة الكويت القابضة ضد 
 جمهورية مصر العربية

2011 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/11/7 

الوطنية للغاز ش.م.م.. ضد 
 العربيةجمهورية مصر 

 

2011 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/11/16 

حسين سجواني وداماك بارك 
أفينيو للتطوير العقاري ش م م، 

وشركة داماك خليج جمشة للتنمية 
ش.م.م. ضد جمهورية مصر 

 العربية

 

2011 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 االستثمارمنازعات 

ICSID 

ARB/11/32 

شركة إندوراما الدولية للتمويل 
المحدودة ضد جمهورية مصر 

 العربية
2011 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/12/11 

مؤسسة أمبال األمريكية إسرائيل 
وآخرون ضد جمهورية مصر 

 العربية
2012 

معروضة 
 للمناقشة

 
المتحدة  لجنة األمم

للقانون التجاري 
 UNCITRALالدولي

 2012 السيد يوسف ميمان وآخرون

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/12/15 

عقارات فيوليا ضد جمهورية 
 مصر العربية

 

2012 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/13/5 

الشريف ضد جمهورية  اسامة
 مصر العربية

 

2013 
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لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/13/4 

اسامة الشريف ضد جمهورية 
 مصر العربية

 

2013 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/13/3 

اسامة الشريف ضد جمهورية 
 مصر العربية

 

2013 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/13/29 

سيمنتوس ال يونيون ش. م. .
 وأريتوس جاتيفا اس. ال. يو

 

2013 

لم يفصل 
 فيها

 

المركز الدولي لتسوية 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/13/23 

ASA انترناشيونالS.P.A. 

 
2013 

لم يفصل 
 فيها

 

الدولي لتسوية المركز 
 منازعات االستثمار

ICSID 

ARB/13/37 

Utsch M.O.V.E.R.S الدولية .
محدودة، و إريك اوتش 

آكتينجيسلشافت، والسيد هيلموت 
 يونجبلوت

 

2013 

 

 .UNCTAD ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ICSID تسوية منازعات االستثمارل الدولي المصدر: المركز
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 تشجيع وتيسير االستثمار   الثاني:الجزء

  االستثمار ستراتيجية تشجيعإ. 2-1

ستراتيجية تشجيع إثة عناصر هامة ينبغي إدراجها في ثال 2006إصالح االستثمار لعام حدد مؤشر 
ج) خارطة طريق لكيفية التنافس  المنافسة، تجاالدقيق لمتحديد ب)  دولة،وتيسير االستثمار: أ) رؤية لل

 )108(وتحقيق األهداف. 

) وتشير إلى كيفية تنافسي (مثل بناء اقتصاد سوقالقومية وينبغي أن تتضمن "الرؤية" أهداف التنمية 
 تحقيق تلك األهداف (على سبيل المثال: من خالل تعظيم حجم ونطاق االستثمارات الخاصة األجنبية والمحلية).

، ة (مثل تكنولوجيا المعلوماتمعين " تحديد قطاعاتمجاالت المنافسةويشمل التعريف الدقيق لـ "
، وأنواع العمالء (مثل مستثمرين جدد ، مستثمرين )اطق المجاورةمثل المن(جغرافية والمواقع ال، والسياحة

ل المثال ) والتدابير الرامية إلى تحسين مناخ األعمال (على سبيلعون إلى توسيع عملياتهم الحاليةقدامى ويتط
 ) .تنمية المهارات المحلية

قات الوافدة (مثل " األفكار وراء أنشطة توليد مزيد من التدفتحدد خارطة طريق " كيفية التنافسويجب أن 
 هاتشغيلو المشروعات  األجانب لتيسير عملية تأسيس ن تقدم للمستثمرينأوالخدمات التي يجب  برامج الربط)،

 .)السياساتدعم آليات التحسين المستمر لبيئة األعمال (على سبيل المثال ، و(مثل خدمة الشباك الواحد)

مثل تحديد برنامج عمل  وضع  االستثمارستراتيجيات تشجيع وتيسيرإ على لى ذلك، ينبغيباإلضافة إ
(مثل ية الالزمة والموارد البشر ،ليات اإلدارة العليا ووحدات التنفيذ )سؤوكل التنظيمي (على سبيل المثال مالهي

 )109(ستراتيجية) و ذلك لتنفيذ اإلت) والمتطلبات المالية (على سبيل المثال تقديرات الموازنامجموعة المهارات
 .اإلنجازات ومجاالت التحسينلحصرشاملة المراجعة لل ازمنيً  ستراتيجية جدوًال اإلتشمل وأخيرا يجب أن 

 
 
 
 
 
 
 
 

       _____________________________ 
 

 

(108) www.oecd.org/investmentcompact,  2014مارس  19(تم تفقد الموقع(  
(109) ( FIAS Investment Promotion Toolkit- www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-
generation-toolkit/index.cfm,  2014مارس  17(تم تفقد الموقع في(  

  

 

http://www.oecd.org/investmentcompact
http://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-generation-toolkit/index.cfm
http://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-generation-toolkit/index.cfm
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  األسئلة
  ستراتيجية؟إتدعمها خطة  ستراتيجية لتشجيع وتيسير االستثمارإهل لدى الحكومة  •

وخارطة طريق لكيفية تحقيق لمجاالت المنافسة،   ادقيقً  للدولة، وتحديًداواضحة رؤية ستراتيجية الخطة اإلتتضمن هل  •
 األهداف؟

  واالحتياجات من الموارد البشرية والمتطلبات المالية؟ ،مثل تحديد هيكل تنظيميبرنامج عمل ستراتيجية اإلتضع هل  •

 ؟ا إلجراء مراجعة شاملة زمنيً ستراتيجية جدوًال إلهل تتضمن ا •

 

 ستراتيجية تشجيع االستثمار إ

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

 مثل المستوى الرابع
إلى أن  باإلضافة

ستراتيجية تشجيع وتيسير إ
 االستثمار بها   تفاصيل

االحتياجات من  عن
الموارد البشرية 

والمتطلبات المالية، 
ستراتيجية إلاوتتضمن 

إلجراء  يًا زمنجدوًال 
 المراجعة الشاملة.

 مثل المستوى الثالث
إلى أن    باإلضافة

ستراتيجية تشجيع إ
وتيسير االستثمار تشمل 

للهيكل التنظيمي  امخططً 
لتنفيذ األولويات وتحقيق 

 األهداف.

لتنظيمي يحدد الهيكل او
ا من وليات بدءً ؤالمس

اإلدارة العليا إلى 
 الوحدات المنفذة.

. 

موافقة الحكومة على  تتم
ستراتيجية إلالخطة ا

لتشجيع وتيسير االستثمار 
 واضحة توي على رؤيةتح

 دقيق وتحديد  للدولة،
 لمجاالت

وخارطة طريق  ،المنافسة
عن كيفية المنافسة وتحقيق 

 .األهداف

ستراتيجية إلال تحتوي ا
على آليات التنفيذ الرئيسية 

الخدمات معلومات عن وال 
 .التي سوف تقدمها

 

الخطة اإلستراتيجية 
لتشجيع وتسهيل 

االستثمار في مرحلة 
 اإلعداد

ال يوجد خطة 
ستراتيجية لتشجيع إ

 االستثمار وتيسير

 

  المنفذة الجهة 2 -2  

ستراتيجية تشجيع وتيسير االستثمار. ويقع على إعن تنفيذ  ولةؤهي الجهة المسهيئة تشجيع االستثمار  نإ
والتشجيع) وتيسير  ،والتسويق ،الدولة صورةإبراز أي الطلب ( خلق  عاتقها  العديد من المهام بما في ذلك

إتمام اإلجراءات التنظيمية). وسوف يتم تقييم أنشطة وبرامج  على االستثمار (مثل مساعدة المستثمرين األجانب
الصغيرة والمتوسطة  روعاتالمشوابط بين رالفي مؤشرات الحقة  تغطي  لهيئة تشجيع االستثمارمعينة 

السياسات،  دعم، والمستثمريناالستثمارات األجنبية المباشرة، وخدمة الشباك الواحد، وإدارة عالقات و
 المستثمرين.رعاية وخدمات 
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حكومية يؤكد االستقرار واالستمرارية حيث تكون غير وغير سياسية تشجيع االستثمار لهيئة وجود إن 
يجب أن تكون هيئة تشجيع االستثمار هيئة مستقلة ترفع تقاريرها التغييرات الدورية في الحكومة، وا بأقل تأثرً 

ويضم إلى مجلس إدارة تعينه  الحكومة. وينبغي أن يرأس المجلس شخص معين من قبل القطاع الخاص، 
والتنمية اإلقليمية) وشركات  ،والعدل ،والمالية ،الخارجيةو ،دئيسية (مثل االقتصاممثلين عن الوزارات الر

 ،القطاع الخاص المحلية والدولية. ويجب أن يتمتع  العاملون بهيئة تشجيع االستثمار  بمهارات لغوية خاصة
هيئة تشجيع ل يتاح والقطاعات الصناعية، كما ينبغي أن ،ون القانونيةؤوالش ،ألعمالبقضايا قطاع اودراية  

 ستراتيجية تشجيع االستثمار.إرد مالية ثابتة لتتمكن من تنفيذ يضا مواأاالستثمار 

 األسئلة 

 ستراتيجية لتشجيع وتيسير االستثمار؟ إلاالستثمار لتنفيذ الخطة التشجيع هل شكلت الحكومة هيئة  •

 ؟ ن العام والخاصفي القطاعيْ  القرار الرئيسيين انعيهيئة تشجيع االستثمار بمساندة ص هل تحظى •

 ستراتيجية تشجيع االستثمار؟ إلتنفيذ ا رسميً تكليفًا هل تلقت هيئة تشجيع االستثمار  •

هيئة تشجيع االستثمار نظام داخلي ثابت (على سبيل لدى ما هو هيكل هيئة تشجيع االستثمار؟ هل  •
 )؟ وظيفية ووحدات ،رئيس تنفيذي من القطاع الخاصو ،المثال إدارة عليا

القدرة ولديهم هم مزيج من العاملين في القطاع الخاص والعام  االستثمار هلالعاملون بهيئة تشجيع    •
 على التواصل بلغات متعددة؟ 

 لتغطية جميع التكاليف العامة والرواتب؟ ثابتة هل لدى هيئة تشجيع االستثمار ميزانية  •

عيد والموا ،الياتالداخلي (مثل الجدول الزمني للفعّ هل لدى هيئة تشجيع االستثمار آلية للتخطيط  •
كافية من تكنولوجيا ولوائح داخلية للعاملين، وموارد  ، وقواعدةوآليات تتبع إحصائي النهائية،

 ؟فاعلية التنفيذلدعم  )المعلومات
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 الجهة المنفذة

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

مثل المستوى الرابع 
آلية  إلى وجود باإلضافة

تخطيط داخلية تدعم 
الية عمل الهيئة. فعّ 

تتضمن اآللية برنامج 
للفعاليات والمواعيد 

النهائية لها، وآليات تتبع 
إحصائية، واللوائح 

الداخلية واإلجراءات 
للموظفين، والموارد 
الكافية لتكنولوجيا 

 المعلومات.

 

مثل المستوى الثالث 
لى إ باإلضافة
ميزانية تخصيص 

سنوية لهيئة تشجيع 
االستثمار لتغطية 
 تكاليف النفقات 

 ،المعتادة اإلدارية 
ورواتب جميع 

وتكاليف  ،الموظفين
مصروفات والسفر 

تكنولوجيا المعلومات، 
 الخ

 

وى الثاني مثل المست
تحديد  لى أنه تمإ باإلضافة

الهيكل الداخلي لهيئة 
 تشجيع االستثمار.

ويعمل في الهيئة مزيج من 
العاملين من القطاع 
الخاص والعام الذين 

 لغات.يتحدثون بعدة 

 

تشجيع لهيئة توجد 
من مكلفة ستثمار الا

مساندة  الحكومة مع
من جانب صناع 

القرار الرئيسيين في 
ن العام القطاعيْ 
 تم إقرار والخاص.

الهيكل التنظيمي لهيئة 
     ،تشجيع االستثمار

تكليفًا وتتلقى الهيئة 
ا لتنفيذ رسميً 

ستراتيجية تشجيع إ
 االستثمار.

 

ال يوجد هيئة لتشجيع 
 االستثمار،

األنشطة يتم تنفيذ 
الخاصة بتشجيع 
االستثمار بدون 

تنسيق بين وزارات 
 الحكومة المختلفة.

 

 

 والتقييم  المتابعة2-3

 في باألهداف المحددة هيئة تشجيع االستثمار مقارنة الذي أحرزته تقدمالوالتقييم المتابعة تتابع آليات 
والتقييم لهيئة المتابعة تسمح آليات ووبأي تكلفة.  ،م ما إذا كان تم تحقيق األهدافوتقيّ  ،ستراتيجيةإللخطة اا

 .األجهزة الرقابية  لمساءلة أمامخضوعها لمع  ،البرنامج إذا ثبت عدم فعاليتهاتشجيع االستثمار بتغيير أنشطة 
ن دليل إخرى وإتاحتها للجمهور. ع أداء هيئات تشجيع االستثمار األوالتقييم م المتابعةينبغي مقارنة نتائج و

ومركز تشجيع ،) FIAS( المباشر الخدمات االستشارية لالستثمار األجنبي هيئة اصدرتهلذي االرشادات ا
لهذا مواءمتها والتقييم التي تم لمتابعة ا اةاالستثمار األجنبي المباشر يوفر العناصر األساسية لتصميم أد

 .)110(المؤشر

 األسئلة 

 والتقييم أم يتم ذلك على أساس كل حالة على حدة ؟ للمتابعة دائم تشجيع االستثمار هيكل هيئة هل لدى  •

________________________ 

(110) FIAS FDI Promotion Toolkit, www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-generation-
toolkit/index.cfm ,  2014مارس  19(تم تفقد الموقع في(  
  

http://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-generation-toolkit/index.cfm
http://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-generation-toolkit/index.cfm
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 والتقييم ؟  المتابعة متى تم انشاء آليةمنذ  •

 والتقييم؟ المتابعة االستثمار لعمليات  هيئة تشجيعهل تخضع جميع أنشطة  •

 تاحتها للجمهور؟إوالتقييم والمتابعة هل تتم مقارنة نتائج  •

 

 والتقييم المتابعة  

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

مثل المستوى الرابع 
نه يتم إلى إ باإلضافة

مقارنة النتائج مقابل 
غيرها من هيئات أداء

 تتاحتشجيع االستثمار و
 هذه النتائج للجميع.

 

مثل المستوى الثالث 
نه تتم إ لىإ باإلضافة

مقابل مقارنة النتائج 
أداء غيرها من هيئات 

تشجيع االستثمار، 
عالن إلولكن ال يتم ا

 عنها للجميع.

 

نفذت هيئة تشجيع االستثمار آلية 
تخضع جميع ووالتقييم، للمتابعة 

أنشطة الهيئة للتقييم، بما في ذلك 
وجذب االستثمار  ،الية التكلفةفعّ 

 به. واالحتفاظ 

يتم االحتفاظ بالنتائج داخل هيئة 
وال يتم  ،االستثمارتشجيع 

مقارنتها مع هيئات تشجيع 
 تعلن  وال،االستثمار األخرى 

 على الجميع.

 

بدأت هيئة تشجيع 
االستثمار في 

 لمتابعةلية لآتصميم 
 والتقييم.

آلية المتابعة ن إال إ
يتم م والتقييم ل

 .تنفيذها بالكامل

 

 للمتابعة ال توجد آلية
 والتقييم .

 

 

  بالدولة واإلقليمي ن القوميالتعاو 2-4

تضطلع بأنشطة أجهزة الدول تشجيع االستثمار، قد يكون لدى بعض ل  قوميةأجهزة  وجود باإلضافة إلى
األجهزة  وليات  ما بين هذه ؤالمستوزيع ، وينبغي أن يكون بالدولة تشجيع االستثمار على المستوى اإلقليمي

القومية ينبغي أن تتجنب األجهزة والمستثمرين المحتملين، ذلك إلى حدوث لبس لدى ا حتى ال يؤدي واضحً 
الموارد المخصصة الية عّ فوذلك لتعظيم  ،أمكن ذلككلما  اماالزدواجية غير الالزمة في أنشطته اإلقليميةو

أن تقوم  اإلقليميةوالقومية ألجهزة ا على . باإلضافة إلى ذلك، ينبغيوالحفاظ عليهمالجتذاب المستثمرين الجدد 
  جراءات الموافقة لضمان عدم تعرض المستثمرين إلى تأخير ال داعي له.إل ةدوري بمراجعة
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 األسئلة 

 واالختصاصات؟  واضح للمسئولياتتقسيم  القومية واإلقليمية تشجيع االستثمارهيئات هل لدى  •

بالتعاون فيما بينها وتنسيق أنشطتها لتشجيع القومية واإلقليمية تشجيع االستثمار هيئات هل تقوم  •
 االستثمار؟ 

بالمراجعة الدورية إلجراءات منح الموافقة   القومية واإلقليمية تشجيع االستثمار هيئات هل تقوم  •
 لضمان عدم تعرض المستثمرين لمعوقات بيروقراطية أو تأخير ال داعي له ؟

 

 اإلقليمية بالدولةوالقومية تعاون األجهزة 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

مثل المستوى الرابع 
إلى قيام  باإلضافة
تشجيع هيئات 

القومية االستثمار 
بالمراجعة  واإلقليمية

الدورية إلجراءات 
الموافقة  لدى كل منها 
لضمان عدم تعرض 
المستثمرين لعوائق  

بيروقراطية أو التأخير 
 بال داع.

 

تشجيع هيئات لدى 
القومية  االستثمار

 اختصاصاتواإلقليمية 
 متداخلة.واضحة وغير 

تشجيع هيئات وبدأت 
القومية  االستثمار

تنسيق واإلقليمية 
 جذبهدف األنشطة ب
روعات المش

االستثمارية واالحتفاظ 
 بها.

 

تشجيع  هيئات أعدت
 اإلقليميةو القوميةاالستثمار

لتقديمها  مقترحات مفصلة 
القرار لتوضيح  انعيلص

 اختصاصات كل منها.

باإلضافة إلى ذلك، اتفقت 
تشجيع االستثمار هيئات 

على القومية واإلقليمية 
التعاون وتنسيق أنشطة 

وذلك تشجيع االستثمار 
لتجنب ازدواج الجهود بال 

 داع كلما لزم.
 

 

تشجيع هيئات بدأت 
القومية االستثمار 

المشاورات واإلقليمية 
إليجاد سبل ووسائل 

توضيح اختصاصات ل
 وتحسين ،كل منهما

تنسيق أنشطة  عملية 
 تشجيع االستثمار.

 

 

توزيع االختصاصات 
تشجيع هيئات بين 

القومية االستثمار 
 واضح غيرواإلقليمية 

ال يتم التنسيق بين و
تشجيع  هيئاتأنشطة

القومية االستثمار 
بغية واإلقليمية  

استهداف تحسين 
 روعاتالمش

 .االستثمارية
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 الصغيرة والمتوسطةوالمشروعات االستثمار األجنبي المباشر الروابط بين  2-5

 ةالصغيرالمشروعات لدعم تنمية  والتنمية االقتصادية تسعى الحكومات األعضاء في منظمة التعاون
عن وجهات نظر اللجنة بشأن  ا يعبرمنظمة بيانً الأصدرت لجنة االستثمار ب 2005في عام ، وةالمتوسطو

المشروعات و) رجانب ( االستثمار األجنبي المباشبين المستثمرين األ الروابطالجيدة لتعزيز ةممارسات السياس
برنامج الربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة واالستثمار  يطبق وينبغي أن الصغيرة والمتوسطة،
 ايمكن للمؤسسات األجنبية والمحلية استخدامه لدعم األداء االقتصادي لبعضه امنظمً  ااألجنبي المباشر نهجً 

 ،اا واضحً ستراتيجية محددة (مثل تحديد القطاعات ذات األولوية  تحديدً إلبرنامج  لهذا يجب أن يكونوالبعض، 
أساسي  تشغيل أن يكون له هيكلوينبغي أيًضا ) قطاع تجريبيتحديد و، األجانب والمحليينالمشاركين  تحديدو

ذلك يجب أن يكون للبرنامج مرحلة إلى باالضافة  ،للمشروع ) عمل فريقو(على سبيل المثال لجنة للتنسيق 
 ء في تنظيمبدالو ،المراجعات اإلستراتيجيةإجراء و ،بداية وانطالق  (مثال يتم دعوة شركات مختارة للمشاركة

 وبرنامج، )جودة وحجم الروابطالتقييم (قياس وللمتابعة كما يجب التأكد من وجود آلية  ،الحمالت تسويقية)
 تجمعات األعمال) .(مثل شبكات و الروابط هذه استدامة يكفل

 األسئلة 

الصغيرة والمتوسطة المحلية المشروعات بين لتقوية الروابط تشجيع االستثمار برنامج هيئة هل  لدى  •
 والمستثمرين األجانب؟ 

الصغيرة والمتوسطة واالستثمار المشروعات هل تم تحديد القطاعات ذات األولوية لبرنامج الربط بين  •
 األجنبي المباشر؟ 

 هل تم اختيار القطاع التجريبي؟  •

االستثمار ولصغيرة والمتوسطة االمشروعات هل تم وضع الهيكل التنظيمي الخاص بالربط بين  •
 األجنبي المباشر ؟ 

 وتقييمه؟ متابعته هل بدأ البرنامج التجريبي وهل يتم  •

الصغيرة والمتوسطة واالستثمار  روعاتبين المشالروابط هل تم توسيع البرنامج التجريبي وهل  •
 األجنبي المباشر مستمرة؟
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 واالستثمار األجنبي المباشرالصغيرة والمتوسطة المشروعات برامج الربط بين 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

الرابع مثل المستوى 
البحث  أنه يتمإلى  باإلضافة
وسائل جديدة عن 

فيما الستمرارهذه الروابط  
مثل األول،  بعد البرنامج

 تعزيز شبكات األعمال.

 

مثل المستوى الثالث 
قيام  إلى باإلضافة
تشجيع هيئة 

بمتابعة االستثمار 
درجة وعمق 

 ،التي أقيمت الروابط
 في توسعوالنظر 

ليشمل البرنامج 
 قطاعات جديدة

 يكون ذلكحيثما 
 .ممكنًا

 

إلى  باإلضافةمثل المستوى الثاني 
تشجيع االستثمار هيئة قيام 

البرنامج في قطاع  بإطالق
تجريبي.  يستتبع  ذلك مخاطبة  

الصغيرة والمتوسطة المشروعات 
ات وإجراء مراجع ،المحلية

لتقييم قدرتها على  ستراتيجيةإ
،  المشاركة في برنامج الربط

تحديد خطة تنمية مع كل من و
الصغيرة والمتوسطة المشروعات 
تحديد مواعيد و ،المشاركة

والترويجية الحمالت اإلعالمية 
االهتمام من  جانب إلثارة 
ووضع قواعد  ،األجنبيةالشركات 

بيانات لتتبع  سير التواصل بين 
الصغيرة والمتوسطة المشروعات 

 والمستثمرين األجانب.

 

تشجيع هيئة قوم ت
إنشاء هيكل باالستثمار 

التشغيل األساسي 
للبرنامج. وهذا يشمل 

تنسيق تضم لللجنة تعيين 
األطراف المعنية 

كما تقوم  ،الرئيسية
بوضع تفاصيل الموازنة 

 ،دورة التخطيطو
، الموظفينوتعيين فريق 
للمتابعة، وإنشاء نظام 

وإنشاء قاعدة بيانات 
لالستثمار األجنبي 

لتتبع المباشر 
المستثمرين األجانب 

 .باالستثمار المهتمين

 

نشطة أال توجد 
بين  الروابطلدعم 

المشروعات 
الصغيرة 

والمتوسطة 
والمستثمرين 

 األجانب.

تشجيع هيئة 
االستثمار في 

تحديد    ها إلىسبيل
 ستراتيجية إ

إلقامة هذه 
 .الروابط

 

 

 تحليلال

للمساعدة في  المحليين البرنامج القومي لتنمية الموردينأطلقت وزارة التجارة والصناعة  2004في عام 
بدأ  .عددة الجنسيات العاملة في مصررفع مستوى الشركات المصرية المحلية التي تقوم بالتوريد للشركات مت

البرنامج القومي كبرنامج تجريبي يستهدف على وجه التحديد الموردين لشركة جنرال موتورز مصر 
مجموعة متنوعة من القطاعات  تعمل فيشركة أم  37ليشمل البرنامج . ثم توسع صناعة السيارات)(ل

 الواليات -منزلية السلع للتشمل الشركات التي شاركت في البرنامج شركة "بروكتر أند جامبل" ( و .الصناعية
 - لحلوىلالمملكة المتحدة / هولندا) ، وكادبوري (  -سلع المنزلية والمواد الغذائية للالمتحدة)، وشركة يونيليفر (

ت لكترونياإلوشركة إل جي (ل ،ألمانيا) -لكترونية االستهالكية ألجهزة اإللة سيمنز (المملكة المتحدة)، وشرك
، يمكن أن نادرة، ومع ذلكنتائج هذا البرنامج   المتاحة عن بياناتاليبدو أن كوريا الجنوبية). و -االستهالكية 

لنوع األنشطة التي يمكن أن تقوم الهيئة العامة لالستثمار بمحاكاتها من خريطة طريق يعتبر البرنامج بمثابة 
في المستثمرين األجانب  وتعميق اندماج ،المحلية الصغيرة والمتوسطةالمشروعات مع الروابط أجل زيادة 

 االقتصاد المحلي .
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  (مجمع خدمات االستثمار)الشباك الواحد دماتخ 2-6

تشجيع االستثمار يمكن لهيئة من أجل مساعدة المستثمرين األجانب في التغلب على العقبات التنظيمية  
مع جهة  المستثمريتعامل هي أن  وراء هذا نشاء أو تحديد نقطة اتصال واحدة أو شباك واحد، والفكرة األساسيةإ

متاهة الجهات في الخوض الضطرار إلى في عملية واحدة مبسطة ومنسقة بدال من اإلجراء ما يلزم واحدة فقط 
لتنمية الصناعية اوهيئة  ،) في سنغافورةEDBيعتبر مجلس التنمية االقتصادية (و. )111(الحكومية المختلفة

)IDA ن، يمكن الشباك الواحد رفيعة المستوى، ففي كلتا الحالتيْ  اتأنظمة خدمعلى ن مثاليْ  إيرلندا) في
 جميع الموافقات والتصاريح الالزمة الستثماراتهمفي  توفيرللمستثمرين األجانب االعتماد على هذه األجهزة 

، وحتى في  ألخرى الهيئات من  فقط يحتاج للتعامل مباشرة مع عدد صغير األجنبين المستثمر إ، بحيث تقريبًا
 )112(التعاون  الالزم.تحقيق الية في عالية من الفعّ عادة ما تكون الهيئتان على درجة مثل تلك الحاالت، 

 األسئلة

 الشباك الواحد؟  اتخدم لتقديموحدة معينة لتيسير االستثمار أواالستثمار هيئة تشجيع حددت هل  •

الشباك الواحد سلطة الموافقة على جميع المتطلبات التنظيمية واإلجرائية الالزمة  وحدة هل لدى •
 إلنشاء شركة أجنبية؟ 

الشباك الواحد  وحدة كذلك، ما هي نسبة المتطلبات التنظيمية واإلجرائية التي تكون األمر إذا لم يكن •
 ولة عن الموافقة عليها؟ ؤمس

هيئات الشباك الواحد المساعدة للمستثمرين األجانب عندما يكونوا مطالبين بالتعامل مع  وحدة هل تقدم •
 ؟تهاموافق للحصول على  منفصلة

  

 

 

 

 

 

    ____________________________ 

 

(111)  ( FIAS, Do One Stop Shops Work? 

  السابقالمرجع  )110(



 164 

 الشباك الواحد اتخدم

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

وحدة خدمات الشباك 
مسؤولة مباشرة الواحد 

عن توفير ما يقرب من 
جميع الموافقات الرسمية 

وإجراءات التسجيل 
الالزمة إلنشاء 

األجنبية في المشروعات 
 ،ةالمضيفالدولة 

الشباك  اتإن خدم
المنفذ الواحد هي 

لدعوة  يالرئيس
 لمستثمرين األجانب.ا

 

الشباك  اتخدم وحدة نإ
عن  ةولؤالواحد مس

توفير غالبية الموافقات 
الرسمية التنظيمية 
وإجراءات التسجيل 

الالزمة إلنشاء 
األجنبية المشروعات 

 .ةالمضيفالدولة في 

 

تشجيع تتوسع هيئة 
 في تقديم االستثمار

خدمات الشباك الواحد  
 اتخدموحدة   وتكلف

 بإعطاءالشباك الواحد 
الموافقات  بعض

، الرسمية والتنظيمية 
، هايكن معظموان لم 

اإلجراءات اتخاذ و
الالزمة لتسجيل 

 روعاتالمش
االستثمارية األجنبية 

 .ةالمضيفالدولة في 

 

الشباك  اتخدموردت 
الواحد في الخطة 

ستراتيجية لتشجيع اإل
 ،االستثمار

تشجيع هيئة قدم تو
 اتاالستثمار خدم
على الشباك الواحد 

نطاق محدود حيث يقوم 
المستثمرون األجانب 
فقط بتقديم األوراق 

 لمنفذ الشباكالالزمة 
الواحد إلحالتها إلى 
الجهات التنظيمية 

، وعلى المعنيةا
المستثمر األجنبي 
التعاون مع جهات 

أخرى لتنفيذ  تنظيمية
 مشروعه.

خدمات فكرة ترد لم 
الشباك الواحد في 

ستراتيجية، إلالخطة ا
وحدة ال توجد و

الشباك  اتلخدم
هيئة الواحد في 

 ر،تشجيع االستثما

يترك المستثمرون 
األجانب للتنقل 

بين الجهات  بأنفسهم
للحصول على 

إجراء الموافقات و
الفحص، والخدمات 
 اإلجرائية األخرى.

 

 

 

 التحليل 

ا من شهر ، واعتبارً 2005عام  االستثمار)(مجمع خدمات الشباك الواحد اتبدأت الهيئة العامة لالستثمار بتنفيذ نموذج خدم
 التيسيرات الالزمة للتعامل معلديهم وتوفر  ،وزارة 24ا يمثلون مكتبً  44 مجمع خدمات االستثمار ، تضمن2013نوفمبر عام 

الهيئة وقد طلب من نشاء. إلخدمات ما بعد اارك، وتصاريح العمل، وتسجيل الشركات، والضرائب، والجمو ،موافقاتال إجراءات
أكدت وقد ول لكل مستثمر، ؤوتعيين موظف مس ،ساعة 72طلب في غضون  أليكافة المتطلبات الالزمة إنهاء العامة لالستثمار 

 عالن االستثمار لمنظمة التعاون والتنميةإلمصر انضمام (التي أجريت قبل  2007في مصر عام  مراجعة سياسة االستثمار
ن يتمكن من بدء التشغيل. في ذلك الوقت، كان أقبل   المستثمر األجنبي يسير فيها أن يجب أن هناك خطوات عديدة )االقتصادية

الحد األدنى لعدد الجهات التي كان من المتوقع ان يتعامل معها المستثمر األجنبي هو ثماني جهات، في حين كان يقدر الحد 
 .)113(حسب كل نشاطة جه 25ما يقرب من  التي يتعامل معها المستثمر األقصى لعدد الجهات

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(113) OECD (2007), Investment Policy Review-Egypt. 
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ا في المحافظات للتنسيق مع المكتب ا محليً مكتبً  14 احاليً  أنه يوجد لىإوتشير الهيئة العامة لالستثمار 
 اتلدى الهيئة خمسة منافذ لخدمو، الدولةالرئيسي في القاهرة أو في المنطقة لتيسير عملية ممارسة األعمال في 

تعتزم الهيئة افتتاح وأسيوط، و ،العاشر من رمضانو ،واإلسماعيلية ،واإلسكندرية ،الشباك الواحد في القاهرة
الجديد. ووفقا لهيئة االستثمار، تم اتخاذ ترتيبات مع  والوادي ،وسوهاج ،الدقهليةو ،فروع إضافية في الجيزة

النهائي هو الشباك الواحد، والهدف  اتالمحافظات المختلفة لتوفير األراضي الالزمة إلقامة منافذ إضافية لخدم
 العشرين محافظة كلها.الوصول إلى الـسبعة و

المناطق الحرة في معرفة الهيئة العامة لالستثمار ووتدابير الدعم بوقد تم إدخال العديد من التيسيرات 
قد تم تبسيط عملية تسجيل الفروع  التابعة ف. 2011محاولة لتشجيع االستثمارات والحفاظ عليها منذ عام 

تبسيط في نفس الوقت  تم و الطلب،إلنهاء إجراءات للشركات األجنبية ومكاتب التمثيل لتستغرق ثالثة أيام فقط 
االستيراد  عملية في . وعالوة على ذلك تم تحقيق مرونة أكبرارية المتعلقة بتأسيس المشروعاتاإلجراءات اإلد

 5إلى 3شهادات االستيراد والتصدير التي تمتد صالحيتها لفترات تصل من  إصدار والتصدير من خالل
 سنوات.

 المستثمرينعالقات  إدارة 2-7

تشجيع االستثمار من إدارة العالقات مع المستثمرين األجانب هيئة المستثمرين ن عملية إدارة عالقات تمكّ 
 ،بصورة استراتيجية ومنظمة. وهذا يعني في الممارسة العملية وضع منهجيات وعمليات داخليةولية افعّ ب
شكل برمجيات وإمكانيات اإلنترنت بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المستثمر األجنبي باستخدام الو

 . ةالمضيفالدولة أفضل، وبالتالي زيادة فرص دخول المستثمر األجنبي إلى 

تشجيع االستثمار تتبع المعلومات  لهيئة  ، يمكنالمستثمرين مع  عالقاتللباستخدام نظام قائم على إدارة 
 الجغرافية المفضلة بهدف ماكنواالجتماعات، واأل ،والمراسالت ت،تصاالالاألساسية للمستثمر األجنبي مثل ا

 .ن األجانبوالمستثمرة وما يحتاجه المضيفالدولة قدمه تما  التوفيق بين

 تسجيل المعلومات األساسية الخاصةال يقف فقط عند حد المستثمرين ن النظام القائم على إدارة عالقات إ
من خالل تشجيع االستثمار تحليل البيانات لهيئة إذ يمكن  ؛لمستثمر األجنبي المحتملبأنشطة األعمال بالنسبة ل

لمستثمر التواصل مع ا، وإثراء أكثر لتحديد المستثمرين األجانب المرجحينالمستثمرين إدارة عالقات عمليات 
 طابع فردي أكثر، وإدارة الحمالت التسويقية، وخدمة مناطق جغرافية أوسع. اذ لتواصلجعل هذا او األجنبي

 األسئلة 

 ؟ المستثمرينعالقات  دارةإعلى  قائم تشجيع االستثمار نظامهيئة هل لدى  •

تشجيع االستثمار بتتبعها من خالل هيئة قوم تالمستثمر األجنبي التي ب الخاصة معلوماتالما هو نوع  •
 ؟ المستثمرينإدارة عالقات عملية 

 ؟  المستثمرين البرمجيات إلدارة عالقات نظم ا من ا معينً تشجيع االستثمار نوعً هيئة  ستخدمتهل  •



 166 

 المستثمرين األجانب المهتمينمتابعة مع  واجتماعاتبإجراء محادثات تشجيع االستثمارهيئة قوم تهل  •
 ؟ باالستثمار 

عملية إدارة ل كنتيجة ستثمارللترويج لال خاصة  حمالتتشجيع االستثمار بتصميم هيئة قوم تهل  •
 ؟ المستثمرينعالقات 

 تشجيع االستثمار المستثمرين األجانبهيئة في  المستثمرين عالقاتستراتيجية إدارة إهل تستهدف  •
 نطاق جغرافي واسع؟ عبر
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 المستثمرينإدارة عالقات 

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثلث الثانيالمستوى  المستوى األول

تشجيع هيئة 
 االستثمار

ال تطبق 
قائمة  ستراتيجيةإ

على نظام إدارة 
عالقات 
 ،المستثمرين

تتتبع ال  والهيئة
  تالتصاالا

بالمستثمرين 
 األجانب المهتمين

وال  باالستثمار،
تتابع الرد على  

 االستفسارات.

 تشجيع  هيئةلتزم ت
باتباع االستثمار 

نهج قائم على 
إدارة عالقات 

بشكل المستثمرين 
 تبعتتو محدود،

 فقط المعلومات
  المتعلقة األساسية

بأنشطة األعمال 
لمستثمرين اعن 

 ،األجانب المهتمين
تابع توال 

االستفسارات 
 ،المبدئية

 هذا ينتج عنو
النهج المحدود 

حمالت  تنظيم 
تتسم تسويقيه 

تستهدف  بالعمومية
المستثمرين 

جانب األ
 في الموجودين

 جغرافيةمناطق 
 ضيقة.

 تشجيع ت هيئةتوسع
 االستثمار في

إدارة  ستراتيجيةإ
 عالقات

إلى المستثمرين، 
جانب تجميع 
المعلومات  

بع تتتو ،األساسية
كل الهيئة 

االتصاالت المتبادلة 
ما االجتماعات وو

المستثمرون يبديه 
 خياراتاألجانب من 

 بالنسبة للمناطق
تقوم  ، والجغرافية

محادثات  بعقد الهيئة
 معمتابعة 
األجانب  المستثمرين

العروض تظل لكن و
والحمالت ذات 

 كما  ،صبغة عمومية
 ستراتيجيةإ  تظل

في إدارة الهيئة 
  المستثمرين عالقات

تستهدف المستثمرين 
الموجودين األجانب 

 جغرافيةمناطق   في
 .ضيقة

 مثل المستوى الثالث
إلى أن  باإلضافة

 دائًما تجرى الهيئة
 لقاءاتومحادثات 
م تنظو متابعة،
صممت حمالت  

ا للمستثمر خصيصً 
 ستخدمتو ي،األجنب
 تقدمةمحزمة  الهيئة

من البرمجيات 
الخاصة بإدارة 

المستثمرين عالقات 
) إلدارة ARC(مثل 

عالقات  ستراتيجيةإ
، ولكن المستثمرين

 هذه اإلستراتيجية
تستهدف  تظل

لمستثمرين األجانب ا
في الموجودين 

مناطق جغرافية 
 .ضيقة

مثل المستوى 
باإلضافة  الرابع
ستراتيجية إإلى أن 

الهيئة في إدارة 
عالقات 

المستثمرين 
تستهدف 

المستثمرين 
األجانب المحتملين 

جغرافي نطاق عبر 
 واسع .
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  السياسات دعم  2-8

  إلغاءتشكيل و/ أوب تقوم  االستثمار أنتشجيع يمكن بها لهيئة  التيإلى الدرجة  دعم السياساتتشير عبارة 
يكون لهيئة ن أيجب المباشر، و األجنبياالستثمار التي تطبق على الممارسات القانونية والتنظيمية  واإلدارية 

، ويجب أن المشاركة الحكوميةواألطراف ، مجتمع المستثمرين أمام دعم السياساتدور في االستثمار تشجيع 
ن أكما ينبغي ، الداعم للسياساتالدور على هذا الوزارات المعنية االستثمار والجهات وتشجيع هيئة توافق 
االستثمار األجنبي المباشر بلتدابير القائمة والمرتبطة ل ات التي تجرىمراجعال فيهيئة المن موظفون يساهم 

 ،قوانين االستثمارلتحرير أكبر تحقيق  فيسياسات لل الدعم القوي  وتظهر نتائج تدابير جديدة,في وضع و
 .الوافد األجنبي الستثماراتنامي تدفقات و

 األسئلة 

 االستثمارهيئة تشجيع ؟ وهل لدى رلتشجيع االستثما ستراتيجيةاإلالخطة  في اتالسياسورد دعم هل  •
 ؟االستثمار اتمجال سياس فيمزودة بالخبراء السياسات لدعم وحدة 

مع المستثمرين  -ابصفة منتظمة ومعلن عنها  مسبقً  - تشاورالسياسات لقاءات للدعم هل تعقد وحدة  •
 الوحدة وهل تقوم ،؟األجنبياألجانب الستقراء آرائهم حول البيئة التنظيمية الخاصة باالستثمار 

 األجنبي ؟ االستثماربتطوير نظم ولين المعنيين ؤللمس مشاوراتبتوصيل نتائج هذه ال
 ألثر االستثمار األجنبي المباشر؟  سنويتقييم   بإجراء السياساتدعم وحدة هل تقوم  •
  الخاصةالسياسات فيما يتعلق بتحرير ووضع التدابيردعم في  االستثمار دور محددتشجيع هيئة لهل  •

 ستثمار األجنبي المباشر ؟الاب
 السياسات؟دعم في  هانتيجة لجهودكاالستثمار هيئة تشجيع  هاعرضتيمكن أن  التي ما هي النتائج •
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 السياساتدعم 

 المستوى الخامس  المستوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى األول 

في الخطة ال يرد 
ستراتيجية اإل

لتشجيع االستثمار 
السياسات دعم 

وهو ليس من بين 
وال   الهيئةوظائف 

وحدة   بها توجد
بدعم معنية  

وال  ،اتالسياس
ما تقوم بتوصيل 

المستثمر يشغل 
للوزارات  األجنبي

أو األجهزة 
عن  ولةؤالمس

 سياسة االستثمار.

الخطة يرد في 
لتشجيع  ستراتيجيةاإل

دعم االستثمار 
هيئة لكن و، السياسات

تشجيع  االستثمار 
وحدة  هاليست لدي

 السياساتلدعم  عينةم
. مزودة بموظفين

الهيئة بالتشاور م وقوت
لمستثمرين مع ا

حسب األجانب 
 ،حالةال

تقوم أحيانًا فقط و
بإبالغ ما يشغلهم 

البيئة التنظيمية بشأن 
دارية للوزارات واإل

 ولةؤالمسواألجهزة 
 عن سياسة االستثمار.

مثل المستوى الثاني 
وجود  باإلضافة إلى

وحدة معينة داخل 
هيئة تشجيع 

تعقد هذه االستثمار، و
مشاورات الوحدة 
ومعلن عنها  منتظمة

ا مع المستثمرين مسبقً 
األجانب لمعرفة 

وجهات نظرهم حول 
 البيئة التنظيمية

الخاصة  واإلدارية
 ،باالستثمار األجنبي

ترفع نتائج و
المشاورات 

 ولينؤللمس
 الحكوميين.

مثل المستوى الثالث 
قيام  إلى باإلضافة
 دعم  وحدة

بإجراء   اتالسياس
 لألثرتقييم سنوي 

االقتصادي 
 األجنبيستثمار لال

 ترفع، والمباشر
 نتائج المشاورات

للمسؤولين 
الحكوميين، وليس 

 فيدور للهيئة 
اسات مناقشة السي

تحرير    إلى الرامية
لوائح قوانين  و

 االستثمار األجنبي.

 مثل المستوى الرابع
أن وحدة باإلضافة إلى 

 لهاات السياسدعم 
 اتمناقشال فيدور 

تستهدف تحرير  التي
لوائح قوانين و

االستثمار األجنبي، 
ألنشطة دعم ونتيجة 

 قامتات السياس
الحكومة بتحرير 

القوانين المحلية التي 
تغطي االستثمار 

 األجنبي.

 

 التحليل 

الهيئة العامة لالستثمار  إدارةمجلس  وافق التي -Policy Advocacyاالستثمار سياسات دعمإدارة  تم تزويد
 بإصدار عدةاإلدارة  تالموظفين المناسبين، وقامبفريق من  - الخاص بها عملالبرنامج على والمناطق الحرة 

والطاقة  ،توصي بإزالة عوائق  االستثمار فى بعض األنشطة االقتصادية مثل التأجير التمويلي أوراق بحثية
أي تأثير على   وجود ليس من الواضح طة  بآليه التنمية النظيفة، ولكنالمرتب توتطوير التكنولوجيا ،المتجددة

 اإلصالحات التنظيمية.

 أيًضا اإلدارة هقوم هذتجانب ، ومع المستثمرين األالتي تجري  السياسات جزء من المناقشات دعم ويعتبر
 ، الستثمار والمناطق الحرةل العامة هيئةال في الترويج قطاع والمستثمرين  رعاية ةإدارمشاورات مع  بإجراء

 كافة القطاعات االقتصادية . فيصالحات واإل ،االستثمار اتتحديد سياس في للغاية اا مهمً لعب دورً تو

على األقل ملخصات أوات التي تعدها، الخاصة بالسياس دراساتال  وضع السياساتتبحث إدارة دعم يجب أن 
 ،عنوان "بحوث ومطبوعات" للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة تحت اإللكترونيعلى الموقع  ،لها

مشاورات التلك التي تسفر عنها و ،في البحوثالواردة رفع التوصيات صالحية إلدارة ل تعطى ويجب أن
 م عملية التنفيذ. قيّ تتابع و توأن  ،االستثمار لوائحللمؤسسات  التي تدير سياسات و
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قطاعات  في"خدمات ما بعد البيع"  تعادل -االستثمارتشجيع سياق  في -لالحقة ا المستثمرين رعايةخدمات 
 .)114( الخدمةشراء المنتج أوإقباله على استمراروتشجيع  ،رضا المستهلك يقصد بها تعزيزالتي التجزئة،تجارة 

 األجنبيللمستثمر االستثمارهيئة تشجيع قدمها ت التيالالحقة  المستثمرين رعايةخدمات  فإن السياق أما في هذا
 .مساندته في عمليه التوسع أو ،مشروعه فيالمستثمر األجنبي    لحفاظ علىبها ايقصد  إنهف

 اإلدارية لإلجراءات بالنسبة المستثمر األجنبيمساعدة ما بين  المستثمرين رعايةخدمات تتراوح ويمكن أن 
 المحليين .تحديد الموردين ا مثل كثر تقدمً ألى خدمات إوتراخيص البناء تصاريح مثل الحصول على 

  ألسئلةا

 ؟للمستثمرين األجانبالحقة ال الرعاية االستثمار بتقديم خدماتهيئة تشجيع قوم تهل  •
وهل  ؟األجانبخدمات الرعاية الالحقة للمستثمرين مدى ما تقدمه هيئة تشجيع االستثمار من ما هو  •

مثل الحصول على التصاريح والتراخيص والتأشيرات) وخدمات ( خدمات إدارية؟ هذه الخدمات تشمل
 الموردين المحليين ) ؟وتحديد  ،التشغيل مثل ( دعم عمليات التدريب

ترد على (أي لهم الستجابة ل األجانب ضمانات االستثمار للمستثمرينهيئة تشجيع وفر تهل  •
 زمني محدد)؟مدى استفساراتهم خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(114) UNCTAD (2008), Investment Brief, No.2,"Aftercare-reaching out to your investment community" 
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 الالحقة المستثمرين رعاية خدمات

 المستوى الخامس  المستوى الرابع  المستوى الثالث  الثانيالمستوى  ول المستوى األ

هيئة قدم تال 
االستثمار تشجيع 
 خدمات أي

 لرعاية
 .المستثمرين

فكرة وردت 
 رعايةخدمات 

 في مستثمرينال
الخطة 

 ستراتيجيةاإل
لتشجيع 

، تثماراالس
وتجري هيئة 
 تشجيع االستثمار

 خدماتتحديد    
رعاية  معينة

قوم لت مستثمرينال
بتقديمها 

للمستثمرين 
 .األجانب

هيئة تشجيع  تبدأ
 في   االستثمار

تقديم خدمات 
 الرعاية

للمستثمرين 
بشكل  األجانب
 وتتسممحدود 

داري اإلطابع بال
مثل الحصول 
 على تراخيص
مزاولة أنشطة 

 األعمال
وتصاريح العمل 

سكن وإيجاد م
لكن  ،للمغتربين

 الرد  على
 استفسارات

المستثمرين 
األجانب ليس له 

 .محددةفترة 

مثل المستوى 
باإلضافة الثالث 
هيئة قيام إلى 

االستثمار  تشجيع 
بتقديم خدمات   

 التشغيل
 للمستثمرين

مثل  ألجانبا
الموردين إيجاد 

   ،المحليين
 في لهيئةا توبدأ

تنفيذ ضمانات 
 جابةستلال

(أي للمستثمرين 
خالل عليهم  الرد

زمنية فترة 
 .)محددة

مثل المستوى 
باإلضافة الرابع 

هيئة قيام  إلى
االستثمار تشجيع 

بمتابعة 
    استفسارات

المستثمرين  
والرد  باستمرار

خالل فترة  عليهم
 .زمنية محددة

  

 المناطق الحرة  10 -2

بتوفير بيئة لألعمال  األجنبي المباشراالستثمارلتشجيع  الحكوماتتستخدمها  ةأداة سياسالحرة المناطق تمثل 
 جغرافيةمناطق  فيالمالية الخاصة و ،التنظيميةو ،من خالل تقديم الحوافز الضريبية  قدرة على المنافسة أكثر

بيئة تحسين  إلى األوسع التي تهدف إلصالحاتعن ا الحرة بديًال المناطق  ال يجب أن تكون ومع هذا، معينة
اإلجراءات وتبسيط  ،القانونسيادة و ،البنية التحتية الجيدة توفيرو ،االستثمارمن خالل تحريرالتجارة و عمالاأل

 النامية.والمتقدمة الدول كل من  فيلعدة عقود  بمختلف أشكالها الحرة  ، ولقد تم استخدام المناطقةاإلداري
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 األسئلة

 يلزم النظر في اآلتي: )115(المناطق الحرة  مدى فّعالية تقييمل

 

 إلدارة المناطق الحرة،وليات واختصاصات واضحة  ؤمسلها ما إذا  كانت هناك هيئة عامة  •
معايير واضحة بو ،يقوم على أساس يتسم بالشفافية ما إذا كان دخول الشركات للمناطق الحرة •

 إجراءات إدارية مبسطة،بو  ،لألهلية
الخدمات و لألنشطة االقتصادية تشمل التصنيعكثيرة  ما إذا كانت المناطق الحرة تسمح بأشكال •

 المهنية،التجارية و
بين المناطق الحرة واالقتصاد على نطاق واسع التكامل بما إذا كانت السطات العامة تسمح  •

 المحلي،
 األجانب،والمساواة في المعاملة لكل من المستثمرين المحليين ما إذا كانت المناطق الحرة توفر •
 ، الخاص في تطوير المناطق الحرة أكبر للقطاعا  ما إذا كانت المناطق الحرة تتيح دورً  •
 هناك متطلبات للتصدير تتفق مع إطار عمل منظمة التجارة العالمية، إذا كانتما  •
 البيئة في المناطق الحرة،ان هناك تخفيف من معايير العمل وما إذا ك •
 هذه ما إذا كانت السلطات العامة تشجع المزيد من التخصص في األنشطة االقتصادية في •

شبكات  بالتركيز أكثر على والتيسيرات خدمات الدعم -ااسبً من ما كان ذلككل -وتوفر المناطق
 الناشئة.تجمعات الشركات و
 

 

 

 

 

 

__________________ 

 
المناطق  :الموجودة في مصر المناطقيشير بالتحديد لكافة أنماط الحرة" سوف العام "المناطق االمصطلح ) ألغراض هذه الدراسة فإن 115(

   .يةمناطق االستثمارالو، االقتصادية الخاصةالمناطق الخاصة)، والعامة و(الحرة 
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 المناطق الحرة

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

أنشأت الحكومة هيئة 
وليات ؤعامة ذات مس

 واختصاصات
واضحة  إلدارة 
من المناطق الحرة، و

  هذه  ولياتؤبين مس
دعم هيئة ال

 .السياسات

 

مثل المستوى 
باإلضافة األول 

أن دخول  إلى
الشركات في 

المناطق الحرة 
يعتمد على معايير 

 ،واضحة وشفافة
اجراءات إدارية بو

، مبسطة 
النشاط ومجاالت 

االقتصادي في 
المناطق الحرة 

شمل تو ةواسع
التصنيع 

الخدمات و
 .التجارية والمهنية

 

مثل المستوى الثاني 
أن  باإلضافة إلى

 السلطات العامة 
تحقيق قدر  تشجع

التكامل  أكبر من
بين المناطق الحرة 
واالقتصاد المحلي 

 مثال : بالسماح
للشركات المحلية 
بالبيع لشركات 

لمناطق الحرة ا
للحصول على 
معاملة مماثلة 

ة التصدير مزيو
شركات ل مباشرة

، المناطق الحرة
توفر السلطات و

المتساوية المعاملة 
 للمستثمرين

األجانب المحليين و
 في المناطق الحرة.

مثل المستوى الثالث 
وجود  باإلضافة إلى

دور أكبر للقطاع 
الخاص في تنمية 

 ،المناطق الحرة 
وهناك تخفيف من 

متطلبات الحد 
ا األدنى للتصدير وفقً 

إلطار عمل منظمة 
 التجارة العالمية.

مثل المستوى الرابع 
عدم  باإلضافة إلى

تخفيف معايير البيئة 
كما تشجع  ة،لاأو العم

السلطات العامة 
لمزيد من التخصص ا

في األنشطة 
هذه االقتصادية في 
كلما  -المناطق بتوفير

 –ا مناسبً  كان ذلك
 دعمخدمات 
تركز  وتيسيرات

شبكات  أكثر على
تجمعات الشركات و

 .الناشئة

 

 التحليل

 استقدامو، األجنبيةوجذب االستثمارات  ،بهدف زيادة الصادراتيوجد بمصر نوعان من المناطق الحرة 
 وإتاحة فرص العمل: ،المتقدمةالتقنيات 

اقتراح على  بناءً  الوزراء مناطق معينة بقرار من مجلس فيتم تأسيسها  التي المناطق الحرة العامة •
  في يناير و  )116(, يرخص بها يروعات التشإلقامة الم المناطق الحرةمن الهيئة العامة لالستثمار و

تسع  ال في الصناعيةواألنشطة  ،والتخزين ،مجاالت التجارة فيا مشروعً  890يجرى تنفيذ كان  2013
 ا النظر في إنشاء أربع مناطق جديدة.ويجري حاليً   )117(مصر فيعامة الحرة المناطق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) من قانون االستثمار.2( 29المادة  )116(

ومدينة اإلنتاج اإلعالمي. ،وقفط  ،وشبين الكوم، و دمياط ،واإلسماعيلية ،والسويس ،و بورسعيد ،ومدينة نصر ،) تقع في االسكندرية117(
 ) www.gafinet.org(المصدر 
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اح من الهيئة على اقتر بموجب قرار وزاري بناءً حصريًا ا ؤهتم انشا والتيالمناطق الحرة الخاصة  •
، )118(هيئة االستثماربموافقة "ويخصص كل منها لمشروع واحد"  العامة لالستثمار والمناطق الحرة

 ا فى المنطقة الحرة الخاصة الوحيدة  .ا صناعيً مشروعً  222إنشاءكان يجري  2013يناير وفى

 فيتعمل  التيكافة أنواع المشروعات باستثناء  المشروعات إقامة المحليين واألجانب  للمستثمرينيمكن و 
الغاز  لة ونقلساوإوفي عمليات استخراج ، البتروليةوالصناعات ، والحديد الصلب ،المخصبات مجال

أو باألسلحة والذخائر  ،الكحوليةبالمشروبات أو ،االقتصادية المرتبطة بالخمور نشطةأو في األ ،)119(الطبيعي
أن يرخص بها رئيس الهيئة أو  وذلك بشرط ،)120( القومي باألمناألخرى ذات الصلة   األنشطةالمتفجرات، وو

للهيئة العامة  ةوتظل أرض المنطقة الحرة مملوك ،)121( المختص بالمنطقة الحرة العامة اإلدارةمجلس 
 المناطق الحرة. لالستثمار و

وانخفض  ،2009/  2008العام المالي  في امشروعً  1160لى إالمناطق الحرة  فيوقد وصل عدد المشروعات 
 207المناطق الحرة  في  يعملو،  2013يناير  31 في 1112لى إصل وثم   2012/ 2011خالل  1108لى إ

إجمالي قيمة  بلغ % في التخزين، و1و  ،الخدمات في%  16و ة،الصناع في% منهم  83عامل،  فأال
الصادرات تمثل  قيمة وكانتدوالر مليار  6,2 2013يناير  31إلى  2012التي تحققت من أول يوليو  المبيعات

 1,9المباشر في المناطق الحرة  االستثمار األجنبي بلغ قيمة وحاليًا ت ،)بليون دوالر أمريكي 2,3( نحو الثلث
 مليار دوالر أمريكي.

وهي  )122(يرأسه رئيس يتم تعينه بقرار من الجهة اإلدارية المختصة المناطق الحرة مجلس إدارة  بإدارةيقوم 
 .)123(يضا عن وضع السياساتأولة ؤالمس

 

 

 

   _________________________ 

   

 االستثمار.) من قانون 3( 29)  المادة 118( 

 ) من قانون االستثمار.7( 29) وفقا للمادة 119( 

 من قانون االستثمار. 47وفقا للمادة  ) 120( 

 .التنفيذية الئحةالمن  47)  وفقا للمادة 121( 

 من قانون االستثمار. 29 وفقا للمادة) 122( 

 من قانون االستثمار. 30للمادة  ) وفقا123( 
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 المناطق الحرة فيللمستثمرين العاملين  خاصة عفاءات ضريبيةإو حوافزعلى منح  قانون االستثمار ينص
 :كاآلتي

أو ضرائب أخرى على السلع المصدرة أو  ،ضرائب عامة على المبيعات وال ،ال رسوم جمركية •
 )124( المستوردة لتسهيل النشاط في المناطق الحرة.

والمعدات  ،دواتواألالمواد على أخرى ضرائب على المبيعات أو ضرائب  وال ،جمركيةال رسوم  •
 )125( الحرة. المناطق فيللمشروعات  المطلوبة اآلالتو

الواردات والرسوم يخضع للقواعد العامة المطبقة على  إلى داخل البالد الحرة من المناطقاالستيراد  •
 )126( الخارج.و كانت مستوردة من الجمركية كما ل

 )127( .قيمة السلع% من  1 قيمته سنوي فقط رسمو يفرض  ،ضرائب على أرباح األسهمال  •

ضرورة الحصول على  1958لسنة  173القانون رقم  ينصبالعمالة األجنبية، و تتعلق حوافز أخرى هناكو 
شأن بعض ب 1996لسنة  231القانون رقم ل مع جهة أجنبيه، وال يطبق بدء العمعلى تصريح عمل قبل 
المشروعات  يالذين يعملون فمل المصريين مع الجهات األجنبيه على المصريين عاألحكام الخاصة بتنظيم 

 113المناطق الحرة ألحكام القانون رقم  فيوال تخضع المشروعات المقامة ، )128( المقامة في المناطق الحرة
 )129(الجزء الثالث من قانون العمل.  من )5( الفصل) 24( المادة 1958لسنة 

تسمح لهم  لالستثمار العامة الهيئةعلى تراخيص مؤقته من  الحرةيحصل المستثمرون في المناطق يجوز أن و  
ليس من الواضح ما الذي  لكن ،ةالمطلوبخيص االترعلى  النهائية الموافقةبممارسة النشاط قبل الحصول على 

 .ةخيص مؤقتاحصول المستثمر على تر عند رفضيترتب 

الذين تم  ن ممثلي القطاع الخاصإف الحرةاإلطار القانوني الذي يحكم المناطق يوفرها  التي الرغم من المزاياوب
يحتاج األمر ألن  لذلكو الحرة بالغة التعقيد،إدارة المناطق  إلى أنأشاروا  مقابلتهم بغرض إعداد هذه الدراسة

عالوة ، وشفافيةأكثر وضوحا وأكثر  الحرةومعايير تأسيس الشركات في المناطق  ،االرشادية األدلة تكون 
،  ا جًداضً يعد منخف% 25المحدد بنسبة القطاع الخاص أن الحد األقصى للعمالة األجنبية وممثليرى على ذلك 

ناجحة في المناطق الحرة بمصر،  ا للجنة الصناعة والتجارة بالغرفة التجارية األمريكية هناك نماذجلكن وفقً و
 ينظر لمشروع تطوير الممر االستثماري  لقناة السويس على أن له إمكانيات عظيمة.و

   ______________________________ 

 
 ) من قانون االستثمار.1( 32ا للمادة ) وفقً 124( 

 ) من قانون االستثمار.2( 32ا للمادة ) وفقً 125(

 ) من قانون االستثمار.1( 33ا للمادة ) وفقً 126(

 من قانون االستثمار. 35ا للمادة ) وفقً 127(

 من قانون االستثمار. 40للمادة  ا) وفقً 128(

 من قانون االستثمار. 43وفقًا للمادة ) 129(
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 المناطق االقتصادية الخاصة 

بموجب  -إنشاءعلى  2002لسنة  83ذات الطبيعة الخاصة رقم  االقتصاديةينص قانون المناطق 
 التي تهدف إلى  و الخدميةأ ،و الزراعيةأ ،لألنشطة الصناعية مناطق خاصة -جمهوريقرار 

  االقتصادية األولىتنمية الصادرات، ولآلن تعتبر منطقة شمال غرب خليج السويس المنطقة 
لالستثمار الهيئة العامة لما أعلنته ا . ووفقً 2002لسنة  83ا للقانون رقم تعمل وفقً الوحيدة التي و

 .ا النظر في إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جديدة في أنحاء سيناءفإنه يجرى حاليً  والمناطق الحرة

 ولة عن إدارة المناطق االقتصادية الخاصة.ؤالجهة المس هيوتعتبر وزارة االستثمار  

في  للمشروعات التي تعمل التاليةالحوافز والضمانات  -من بين أمور أخرى -ويقدم القانون 
 :الخاصة االقتصادية  المناطق

 بدون رسوم جمركية. والسلع الوسيطة ،المواد الخامو الرأسمالية،لمعدات ا استيراد •
% 5و ،داخل المنطقة االقتصادية نشطةكل األعلى  %10ضريبيه منخفضة (فرض  •

 ضريبة موحدة على الدخل  الشخصي).
 عفاء من ضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة،اإل •
أو تجميد  ،العاملة في المناطق االقتصادية المشروعاتيجوز فرض الحراسة على  ال •

 أو مصادرتها إال بموجب إجراء قانوني،  ،أصولها
 من الحكومة،  بدون تدخلحرية تحديد أسعار المنتجات والخدمات  الحق في •
 المناطق.  فيتحكم عقود التعيين  الشروط التيتبسيط  •

نسبة معينة وحرية بيع  ،التصدير واالستيرادلوائح وهناك حوافز أخرى تشمل اإلعفاء من كل 
بعض االعفاءات المحدودة من أحكام قانون و ،دفع الرسوم الجمركية ا بعدمن المنتجات محليً 

 العمل. 

 ذلك يفرض قانون المناطق االقتصادية بعض االلتزامات على المستثمرين العاملين في مقابلو
 داخل المناطق االقتصادية: 

 % من منتجاتهم,  50تصدير أكثر من  •
% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة الحرة بغرض 1نسبةب لرسم تخضع المشروعات •

تغادر  البضائع التي% من قيمة 1نسبةبو ،لمشروعات التخزينالتخزين بالنسبة 
 والتجميع.المنطقة الحرة بالنسبة لمشروعات التصنيع 

 



 177 

 المناطق االستثمارية 

لسنة  19طرحت مصر أيضا مجموعة جديدة من المناطق االستثمارية بموجب القانون رقم 
، ويقدم هذا القانون نظام المناطق امكررً  46الذي عدل قانون االستثمار بإضافة مادة  2007

عمليه تطوير  فيالقطاع الخاص  مشاركةعمل على زيادة ي استثماري جديد كنظام االستثمارية
على اقتراح من  نشاء المناطق االستثمارية بقرار من رئيس الوزراء بناءً إدارة المناطق، ويتم إو

تراخيص داخل المناطق التصاريح وال الجهة االدارية المختصة، وتصدر الهيئة العامة لالستثمار
 .االستثمارية

هندسة ومواد المجاالت عديدة تشمل   فيمتخصصة  منطقة استثماريه 13ر حتى اآلن يوجد بمص
 ،والبحوث العلمية والتعليم العالي ،والتكنولوجيا الحيوية تكنولوجيوالنانو  ،والنسيج ،البناء

محافظات مصرية  7في  هذه المناطق أنشئت وقد ،وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية
 .واإلسكندرية ،والقليوبية ،والفيوم ،والشرقية ،والدقهلية ،والجيزة ،تشمل القاهرة

  هي: األهداف الرئيسية للمناطق االستثماريةو

 ض تكلفة االنتاج ،يخفتل االقتصاديةالتجمعات  تنميةتشجيع و •
 ،عمالاألتجمعات  تنمية  فيبصورة أكبر على المشاركة تشجيع  القطاع الخاص  •
مخول له سلطة  إدارةيديرها مجلس إذ ، االقتصاديةتوفير مناخ غير بيروقراطي لألنشطة  •

 ،يتبع مجلس اإلدارة  مكتب تنفيذي داخل المنطقة االستثمارية، والتراخيص الالزمةمنح 
هذا  يكونو ،الهيئة العامة لالستثمارين في أعضاء المكتب التنفيذي من العامل نيكوو

بعد  االستثماريةوال عن إصدار كافة تراخيص المشروعات داخل المناطق ؤمس المكتب
 ل على موافقة مجلس االدارة .الحصو

بل  الصناعيةالمناطق االستثمارية مقصورة على األنشطة  األنشطة التي يتم إنشاؤها في ليستو
 تغطي قطاعات عريضة : 

. سي. بي.سيشركة و، مربع المهندسينشركة  القطاع الصناعي ( فيخمس مناطق  •
المنطقة  –هرام بهضبة األالمنطقة الصناعية  -اكتوبر 6شركة بوالريس بمدينة و ،مصر

 العاشر من رمضان )، مدينةفي   الصناعية بالتجمعات الموجودة
بـمدينة   الدوليالفرع  –قطاع التعليم والبحث العلمي ( جامعة القاهرة  فيثالث مناطق  •

 الفيوم الجديدة )، فيجامعة الفيوم و ،مدينة العبور فيجامعة عين شمس ، اكتوبر6
ت المعادي لالتصاالمنطقة تكنولوجيا المعلومات ( قطاعات  فيمنطقتان تعمالن  •

مقرها التكنولوجيا ومدينة البحوث العلمية وتطبيقات و ،بالقاهرةتكنولوجيا المعلومات و
 )،باإلسكندريةفي برج العرب 
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ميناء القاهرة الجوي الموجودة بمطار القاهرة  السياحة (مدينةقطاع  فيمنطقة واحدة  •
 الدولي )،

المتوسطة (مدينة ميت تقدمها المشروعات الصغيرة و التيللخدمات التجارية  منطقتان •
 أخرى بالجيزة ).و، الدقهلية  بمحافظةغمر 

خاصة بتطوير المناطق االستثمارية باستثناء المنطقتين الموجودتين في ميت غمر  م شركاتتقوو
رض ملك األوالمناطق الحرة، ومعرفة الهيئة العامة لالستثمار وفي الصف حيث يتم تطويرهما  ب

 .المنطقة فييمكنه القيام ببيعها للمستثمرين و ،يرمن يقوم بعملية  التطو

ا ري حاليً جيو، المناطق االستثمارية فيالتراخيص عن إصدار ولةؤمسالهيئة العامة لالستثمارو
المناطق  فيالمناطق االستثمارية كما هو الحال  فيفي التراخيص المؤقتة  التوسع النظر في

 الحرة.

المشروعات المنشأة داخل المناطق االستثمارية بالحوافز والضمانات التي يمنحها قانون تتمتع 
وعدم  ،المنتجاتتسعير فيعدم التدخل و ،وتشمل ضمان عدم التأميم أو نزع الملكية ،االستثمار

على رأس المال  يست هناك قيودللمشروع , كذلك لمن قبل إلغاء أو تأجيل التراخيص الممنوحة 
من حيث  إطار إداري مكتمل فيللمشروع، وتعمل المناطق االستثمارية  القانونيالشكل  وال

 والتسهيالت المتاحة الخاصة باستخراج التراخيص والتعامل مع الجهات من خالل ،المدد الزمنية
عالوة على ذلك يسمح   .المناطق الحرةلتابع للهيئة العامة لالستثمار والواحد االشباك  نظام

  .الستثمارية بالبيع للسوق المحليفي المناطق ا المقامةللشركات 
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 الشفافية الثالث:الجزء 

 أدوات النشرسبل و 3-1

لجميع  ونشر السجالت الموحدة  ،ةاألساسي والقوانين اتتدوين التشريع  الممارسات التنظيمية الجيدة تشمل
منظمة دول  معظم  وتقوم اإلنترنت.  إتاحة وصول الجمهور لها عبرو، )و الثانوية(أ  التشريعات التابعة

ووصف  ،نشر تشريعاتهاب -الوطنية ليست لغتهاإذا كانت اللغة اإلنجليزية - ةاالقتصادي والتنمية التعاون
 .سياساتها باللغة اإلنجليزية

 األسئلة

 ؟ هاونشرت الثانويةو األساسية  جميع قوانين االستثمار هل دونت الحكومة •

للقوانين ) غات أخرىل(أو ب معتمدة هل يمكن للمستثمرين األجانب الحصول على ترجمة اإنجليزية •
 ؟أو بتكلفة رمزية ،واللوائح مجانا

والتعديالت نسخ مكتوبة من التشريعات الوطنية، هل يمكن للمستثمرين األجانب أن يحصلوا فوًرا على  •
ا عبر إلكترونيً  هل القوانين واللوائح متوفرةالتي تغطي االستثمار األجنبي؟ و واإلجراءاتاللوائح ، و

 اإلنترنت؟ 

 أدوات النشروسبل 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

مثل المستوى الرابع  
 توفر باإلضافة إلى

الترجمة االنجليزية 
يمكن المعتمدة و

الحصول عليها مجانا 
 بسيطة أو بتكلفة

مثل المستوى الثالث 
أن جميع  باإلضافة إلى

القوانين واألنظمة متاحة 
 .عبر شبكة االنترنت

الترجمة االنجليزية  
 .المعتمدة غير متوفرة

جميع التشريعات، بما 
ذلك التعديالت في 

واللوائح التي تنظم 
معاملة االستثمار 
األجنبي، متاحة 

للجمهور في شكل 
 .مكتوب

تتوفر بعضها 
إلكترونيا، ولكن ليست 
كل القوانين واألنظمة 

متاحة على شبكة 
 .اإلنترنت

تدون التشريعات 
، بما األساسية والثانوية

ائح والل في ذلك 
اإلجراءات اإلدارية و

التي تحكم معاملة 
االستثمارات األجنبية، 
وهي متاحة من خالل 

الجريدة الرسمية 
 ،ةالمضيفللدولة 

متوفرة فقط  هاولكن
للدولة اللغة الرسمية ب

 .ةالمضيف

ال يتم تدوين 
األساسية التشريعات 

، بما في ذلك والثانوية
واإلجراءات اللوائح 

اإلدارية التي تحكم 
االستثمارات معاملة 

 .األجنبية
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   المسبق التشاورو خطاراإل 3-2

الممارسات الجيدة لمنظمة التعاون  المسبق مع األطراف المعنية هو جزء ال يتجزأ  من والتشاور اإلخطار
لديها  ةاالقتصادي التنميةو التعاون منظمةدول والتنمية االقتصادية  لتعزيز شفافية القطاع العام. وهناك عدد من 

وتتطلب الكثير من المشاورات مع ، لتغييرات التشريعية المقترحةا ا عن مسبقً  اقوانين عامة تتطلب إخطارً 
 . )130( يةعملية التشريعالاألطراف المعنية كجزء من 

عملية التغييرات التنظيمية انب وغيرهم من أصحاب المصلحة في المستثمرين األج مشاركة ساعدتيمكن أن 
- تعزيز ردود الفعلفإن  جديدة. عالوة على ذلك،الالية تدابير االستثمار التنظيمية على شرعية وفعّ  ذات الصلة
يمكن أن يساعد السلطات العامة  -المسبق قبل اتخاذ القرارات الفعلية  والتشاور من خالل اإلخطار التي تبينت

 .)131( وحشد الدعم لالمتثال لها ،في وضع لوائح أفضل

 سئلةاأل

 لوائح وسياساتوعن التغييرات في قوانين  اتقوم باإلخطار مسبقً أو ،اتعلن الحكومة مقدمً هل  •
  ؟الستثمارا
المقترحة التي  الحكومة ألصحاب المصلحة فرصة إلرسال تعليقات مكتوبة عن التغييرات توفر هل •

  ؟ اتالتنظيمية أو السياس اللوائح أو ات،التشريع تدخل على
التي تدخل على  استشارة أصحاب المصلحة المهتمين عند النظر في التغييراتبالحكومة تهتم هل  •

 أو أطر السياسات التي تؤثر على االستثمار األجنبي؟التشريعات 
 الخاصة بالمشاورات؟هل تستطيع الحكومة أن تصف عملياتها   •
  في المشاورات؟المعنية التي تشارك  األطرافما هي  •
 هل تنشر نتائج المشاورات (المكتوبة مثال) علنا؟بحسب الحالة ؟ و أما دوريً  هل تعقد المشاورات •
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(130  ) OECD (2008), Transparency and Predictability for Investment Policies Adressing National   Security 
Concerns: A Survey of Practices.                  

(131  ) OECD Framework for Investment Policy Transparency   
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 مع أصحاب المصلحةالمسبق  تشاوروال اإلخطار

 المستوى األول المستوى الثاني  المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

مثل المستوى الرابع 
عقد باإلضافة إلى 

المشاورات بشكل 
 دوري

ويتم اإلعالن عن النتائج 
 .) على الجميعمكتوبة(

 المستوى الثالثمثل 
 أن الحكومة باإلضافة إلى

تضم شريحة واسعة من 
أصحاب المصلحة في 

(مثل القطاع  مشاوراتها
والمستثمرين  ،الخاص
والمنظمات غير ، األجانب

والمجتمع  ،الحكومية
المدني واألوساط 

 .األكاديمية)

تتم على  ولكن المشاورات
 .حسب الحالة

مثل المستوى الثاني 
أن باإلضافة إلى 

بعقد تقوم  الحكومة
مشاورات محدودة   

ا لوجه مع وجهً 
محدودة مجموعة 

من أصحاب مختارة  
المصلحة (مثل 

 الشركات المحلية فقط).

وتعقد المشاورات على 
 .حسب الحالة

 

تقوم الحكومة باإلخطار 
عن التغييرات  امسبقً 

في  إجراؤها المزمع
قوانين االستثمار 

 .أو السياساتواللوائح أ

سمح ألصحاب تو
 بتقديمالمعنيين المصلحة 

 .تعليقاتهم المكتوبة

عقد الحكومة بال تقوم و
لوجه  هًاوج مشاورات

مع أصحاب المصلحة 
 .المعنيين

ال تقوم الحكومة     
عن  اباإلخطار مسبقً 

  ،التغييرات في قوانين
 .سياساتوأ ،لوائحأو 

 ستثمارالا

مشاورات تجري كما ال 
مع أصحاب المصلحة 

(مثل القطاع  المعنيين
الخاص والمستثمرين 

األجانب والمنظمات غير 
الحكومية، والمجتمع 

المدني) في مجال سياسة 
 .االستثمار

 

 جراءاتاإلشفافية  3-3

الكثير ب الشركات إلى تحمل خيص، والتصاريحالترو ،للتسجيل الرسمية اإلجراءاتتؤدي قد 
إلى و، لإلدارةالسلطة التقديرية استخدام إلساءة ضا كما يمكن أن تؤدي أي .)132( الوقت والمالمن 

 ،بطريقة رسمية  هذه اإلجراءات تجرى البيروقراطية، والفساد، ولذلك فمن األهمية بمكان أن
. وتشمل شفافية اإلجراءات توفير آليات قانونية )133(وغير منحازة، وبسرعة مقبولة  ،شفافةو

 بإجراء االستثمارية، كما تسمح أيضا روعاترفض المشالطعن على ن المستثمرين من تمكّ 
 األسبابللمتطلبات اإلدارية وتفسيروصف واضح أو تقديم مع  ات سريعة، ومحايدة،مراجع
قديم الحقائق والحجج إصدار القرارات، والسماح للمتقدمين بالشكاوى بت في لتأخيرة لالقانوني

ك الحد منه، وخدمات الشباتخدمة لتبسيط  الروتين الحكومي وقد تكون البرامج المساإلضافية، و
 .لتعزيز شفافية اإلجراءات األخرى، والتكنولوجيا الحديثة  من السبل االواحد

  ___________________________ 

 ) نفس المرجع السابق132(

 )  نفس المرجع السابق133(
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 االسئلة

 

عمليات الفحص ؟هل أو االستثمارية للموافقات روعاتهل تخضع الحكومة المش •
تحت أي شروط يخضع و ؟الموافقة / الفحصيمكن أن تصف الحكومة عملية 

فحص (مثل حجم االستثمار، أو الدخول في الأو  االستثماري للموافقةالمشروع 
 قطاع حساس ) ؟  

األدلة كافة  نترنتعلى شبكة اإلو ،بشكل مدونو ،اهل تتيح الحكومة علنً  •
 االستثمارية ؟ روعاترشادية والمعايير المستخدمة لتقييم المشاإل

هل تخطر الحكومة المستثمرين إذا ما تمت الموافقة على مشاريعهم االستثمارية  •
في و؟ يعني الموافقة  قاعدة الصمتأو رفضها ؟ و في حالة الموافقة هل تستخدم 

 حالة الرفض هل يتم اإلخطار في شكل مكتوب مع شرح لألسباب ؟

 لعملية الموافقة / االختيار؟ معينة زمنيةمدة هل تحدد الحكومة  •

 من المستثمرالحساسة المقدمة  التجارية هل تلتزم الحكومة بحماية المعلومات •
 لموافقة / الفحص ؟ا عملية كجزء من 

ما هي الحقوق القانونية للمستثمرين فيما يخص قرارات الموافقة اإلدارية ؟ وهل  •
تقوم بمراجعة صدر من السلطات التي  ارقر يطعن علىيحق للمستثمر أن 

لقرار المراجعة السريعة والنزيهة  هل يشمل هذا الحق المشروع االستثماري؟ و
 ؟ المراجعة القضائيةبما في ذلك  السلطة،
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 شفافية اإلجراءات

 األولالمستوى  المستوى الثاني المستوى الثالث الرابعالمستوى  المستوى الخامس 

مثل المستوى الرابع 
أن المستثمر  باإلضافة إلى

له الحق في تقديم شكوى أو 
القرار الصادر الطعن على 

رفضت  السلطة التيمن 
المشروع االستثماري. 

ويشمل هذا الحق المراجعة 
السريعة والنزيهة لقرار 

السلطة، بما في ذلك 
 .المراجعة القضائية

مثل المستوى الثالث 
أن  باإلضافة إلى

 المستثمر يتلقى
سبب لا   تفسيرا خطيً 
السلطة رفض 

 المشروع
 .االستثماري

وتلتزم الحكومة 
بحماية المعلومات 

الحساسة  التجارية
من  والمقدمة

المستثمر أثناء عملية 
 طلب الموافقة.

مثل المستوى الثاني 
أن   باإلضافة إلى
فترة الحكومة تحدد 

تتم معينة زمنية 
عملية  خاللها
 الفحصو الموافقة 

قاعدة وتطبق 
الصمت عالمة 

 .الموافقة

ال يستطيع و
الطعن المستثمر 

 .الرفضعلى 

األول مثل المستوى 
 أن إلى باإلضافة
 األدلة جميع 

رشادية والمعايير اإل
المستخدمة لتقييم 

المشروعات 
ستثمارية متاحة اال

 للجمهور في شكل 
مكتوب أو 

 .إلكتروني

وتخطر الحكومة 
ا كتابيً  ستثمرينلما

ت الموافقة إذا تم
على مشاريعهم أو 

 ومع ذلك ها،رفض

في حالة الرفض  ال 
 .أي تفسير يعطى

و ال يستطيع 
 الطعنالمستثمر 

 .الرفضعلى 

تطلب الحكومة أن 
 روعاتتخضع المش

االستثمارية لعملية 
الموافقة / الفحص 

حجم  تإذا كانت ذا
معين أو في 

 .القطاعات الحساسة

تنشر الحكومة  
للجمهور إما كتابة 

 اإلكترونيً أو 
األساسيات 

والقطاعات التي 
تؤدي إلى الموافقة 

 .الفحص أو عمليات

ال تتيح   ومع ذلك،
للجمهور حكومة ال

األدلة المعايير و
سواء   -رشاديةاإل

في صيغة مكتوبة أو 
-إلكترونية 

المستخدمة لتقييم 
 روعاتالمش

 .االستثمارية
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 الخاصوالعام ن بين القطاعيْ المشاركات طار تقييم إالملحق (د):  

 ن العام الخاصبين القطاعيْ  اتكراشمال  :الرابع الجزء

 مقدمة

الخدمات  العامة وجهات خاصة بهدف تقديم  بعض السلع بين جهات حكومية  وركات اشميمكن تكوين 
 بكفاءة أكبر مثل تطوير البنية التحتية.

 النطاقالهدف و

األساس ال يسعى لشرح وK ن العام والخاصبين القطاعيْ  اتكارشالميغطي إطار التقييم في هذا الفصل 
، إذ يقع ذلك الدولةتأثيرها العام على اقتصاد أو ،في مصرن القطاعيْ  هذْين بين اتركاشمالمنطقي وراء  ال
تقييم التقدم  أساليب المصرية ب اتالسياسصانعي . ومع ذلك، فإنه يهدف إلى تزويد التقرير خارج نطاق هذا

ن هذا التقييم بوثيقتيْ يسترشد . والممارسات الدولية الجيدةفي إطار  التي قاموا بها صالحاتإلفي ا أحرزالذي 
: خصخصة المشروعات المملوكة للدولة"عن  2003 االقتصادية عام : تقرير منظمة التعاون والتنميةأساسيتْين

 مبادئ"عن  والثاني  االقتصادية", منظمة التعاون والتنميةدول لمحة عامة عن السياسات والممارسات في 
  ."البنية التحتية إنشاء بشأن مشاركة القطاع الخاص في االقتصادية التنميةومنظمة التعاون 

منظمة التعاون دول الخاصة بنجاح في العديد من /العامةات كراشمويتمثل التحدي الرئيسي إلدارة ال
والتنظيمية الصحيحة، أي شمال أفريقيا في وضع األطر المؤسسية الشرق األوسط و دولو االقتصادية،التنمية

تدير  تستطيع أن سلطات التنظيمية التيوجود ال إلى جانب، اللوائحمالئمة لوضع القوانين والقدرات ال بناء
 ،يمكن أن تصبح قيود الميزانيةو، ومتابعة تنفيذها. روعاتمثل هذه المش منافعتكلفة وتقدر أن عمليات معقدة، و

قد  الفنيةالمهارات و، صارمة رشادية القائمةاإلالتوجيهات ووالخاص، المشاركة بين القطاعْين العام وأطر
ضل شيء هو أن تكون كبير لبناء هذه المهارات. إن أف هناك حاجة الستثمار وقتتكون تكون نادرة وربما 

أن تسمح األطر التنظيمية يتعين على مساندة سياسية على أعلى مستوى. عالوة على ذلك، هناك موافقة و
وقدرات أن تستكمل بمفاوضات مؤسسية و ،اإلجراءات الشفافة التي يمكن التنبؤ بهالمرونة الكافية وا بتوفير

 .ن العام والخاصالجانبيْ  تنفيذية على كال

خمسة عناصر تناول تلالخاص  العام و نبين القطاعيْ ركة اشمال روعاتوضعت المؤشرات المتعلقة بمش
بين القطاعْين العام  كةارشموتطوير سياسات الوحدة خاصة داخل الحكومة لتنسيق  رئيسية هي: أ) وجود

ج) استخدام  ،الخاصن العام وركة بين القطاعيْ اشمال روعات ب)  اإلطار التشريعي الذي يغطي مش والخاص,
قبل اتخاذ  لمنفعة واالتكلفة د) إجراء تحليل  ,مجموعات أصحاب المصلحةالمختلف مساندة لحشد المشاورات 



 185 

 روعاتهـ) رصد التقدم المحرز في مش ,الخاصالعام و نركة بين القطاعيْ اشمال روعاتقرار بشأن مش
 الخاص خالل فترة عملها.ن العام وركة بين القطاعيْ اشمال

  

 

  

 

 

 

 

 الخاص و ْين العامبين القطاع ركةاشموحدة ال 4-1

 في  على ضعف الجهاز الحكومي فعل ردكالخاص و  العام ْينركة بين القطاعاشمتم إنشاء وحدات ال
في مبادئ منظمة التعاون والتنمية ورد ال.  وكما ن بشكل فعّ القطاعيْ  هذين ركة بيناشمإدارة برامج ال

 :البنية التحتية إنشاء لمشاركة القطاع الخاص في ةاالقتصادي

البنية التحتية التي يديرها القطاع الخاص يجب أن يكون لديها  روعاتالسلطات المسؤولة عن مشإن "
في القطاع  امع نظرائهعلى قدم المساواة شريك أن تكون و ،القدرة على إدارة العمليات التجارية المنوطة بها

 ."الخاص

 سئلةاأل

 سياسات على الخاص لإلشرافو العام نيْ ركة بين القطاعاشمهل أنشأت الحكومة وحدة لل •
   ؟ بينها تنسيقوال القطاعْين هذْين ركة بيناشمال

  الخاص عمالة مناسبة ذات خبرات متنوعة؟و لعامْين اركة بين القطاعاشمهل لدى وحدة ال •

 الخزانة مثل وزارة الخاص بوزارة مركزية/ أفقيةو العام ْينركة بين القطاعاشمهل تقع وحدة ال •
 وزارة المالية؟ أو

في الخاص بدعم سياسي على أعلى مستوى و العام ْينالقطاعركة بين اشمهل تتمتع وحدة ال •
 الحكومة؟

 الخاصو العام نبين القطاعيْ  ركةاشموحدة ال

 التشريعات 

 المشاورات

ات المنفذة عومشرلفع لاالمنو فييل التكاللتح
م ن العابين القطاعيْ  ركةاشمال إطارفي 

 والخاص

 المنفذة في إطار اتعومشرمتابعة ال
والخاصم العا ْينبين القطاع ركةاشمال  

ن العام والخاصبين القطاعيْ  المشاركات  
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 الخاص و العام نيْ ركة بين القطاعاشموحدة ال

 األولالمستوى  الثانيالمستوى  الثالثالمستوى  الرابعالمستوى  الخامس المستوى

المستوى مثل 
باإلضافة الرابع 

وحدة إلى أن 
ركة بين اشمال

 العام ْينالقطاع
 تتمتع الخاصو
 الدعم السياسيب

على أعلى مستوى 
 الحكومة. في

المستوى الثالث مثل 
وحدة ل باإلضافة إلى أن

 نيْ ركة بين القطاعاشمال
الخاص دور و العام

 بين رسمي للتنسيق
ركة اشمكافة سياسات ال

و ترتبط  ،نبين القطاعيْ 
بمصلحة الوحدة 

الخزانة أو وزارة 
 المالية.

انشأت الحكومة 
ركة اشالموحدة 

 ْين العامبين القطاع
مزودة الخاص و

ق عمل متعدد يبفر
 :مثل التخصصات

 خبراءال،ونيمحامال
 ين،ماليال

قتصادين الخ، إلاو
مع ذلك للوحدة و

دور استشاري فقط 
بالنسبة لسياسة  

 روعاتمشو
ركة بين اشمال

ال و ،نالقطاعيْ 
تقوم بوظيفة 

بين  العام قينستال
 .السياسات

 الحكومةبدأت 
وحدة  إنشاء عملية
ركة بين اشالم

 العام ْينالقطاع
 الخاص.و

 ال توجد وحدة
ركة اشمال عن

 ْينبين القطاع
الخاص و العام

 بالحكومة.
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 التحليل

 الحصول علىتشمل ضمان تحديات  العام والخاص نالقطاعيْ  كة بينراشمتواجه الوحدة المركزية لل
نقص و  ،داخل بعض الوزاراتن ركة بين القطاعيْ اشملل تابعة نشاء وحداتإوالفشل في  ،الوزارات مساندة

خرى. بالقطاعات الحكومية األ تكوينها سبقفقد القدرات التي و ،نركة بين القطاعيْ اشمالوعي العام بتشريعات ال
 تقوم بوظيفة وحدة مركزية وجود لفكرة المعنية من قبل بعض الوزاراتيضا بعض المقاومة وقد كان هناك أ

 .الصالحيات أواالمتيازات المكتسبة قلق من فقدأو  ،مما يدل على وجود مشكلة تواصل ،عامالتنسيق ال

بأنه تم بذل الجهود  العام والخاص نالقطاعيْ  ركة بيناشمللالمركزية  وحدةال الواردة من تشير المعلومات
نشاء وحدات إ اا بأن عليهأن الوزارات تتفهم حاليً و قبول فكرة المشاركة بين هذْين القطاعْين،قضية للتعامل مع 

عقدت وقد . المشاركة في عمليات التوريد الخاصة بمشروعات المشاركةالرغبة في  اتابعة إذا ما كانت لديه
. لهذا الغرض من عدة وزاراتموظفون حضرها و ،الدوليةمؤسسة التمويل من  لتمويعدة ورش عمل بدعم و

 ن دور الوحدة المركزيةإحيث روعات المش تكون مسؤولة عن وقد تم التأكيد على أن الوزارات يجب أن
والتأكد من تنفيذ االلتزامات المالية، واستيفاء المستندات، وغيرها من األمور  ،متابعةالعلى  ركزم للمشاركة

 .المالية

ركة اشللم المركزية وحدةال تواجهها بالمشاكل التيتتعلق  التي أُجريت المقابالت أثناء أثيرت قضية أخرى
ركة اشمال هذه  وضع مقترحاتفي لوزارات والهيئات العامة ل تهاخالل مساعدْين العام والخاص بين القطاع

 خبرات بالرغم من وجود، في الواقعفللوحدة. الفنية . ويمكن أن يعزى ذلك إلى القدرات تجارية)مشروعات (
 ،قدرات الموظفينب لنهوضا. ويجري بذل الجهود ل، ال يعد كافيً عدد الموظفين، خمسة أو ستةإال إن ، ةنوعتم
أن يمكن  هموجذب الموظفين ذوي المهارات العاليةبإن عدم قدرة الوحدة على االحتفاظ . 17م إلى زيادة عددهو

ا على العمليات داخل الوحدة مثل سلبً  بدوره يؤثر هذاو الوحدة.وراء بعض الصعوبات التي واجهتها سببًا  يكون
 روعاتالمشكانت ، أي حالعلى  .التجريبية روعات نجاح المشتحول دون التي   روعاتعملية اختيار المش

جدل ال يثور، والفنية من مؤسسات أخرى اتدفع الحكومة للبحث عن الخبر مما ستكمالهاا بشأن تواجه مشاكل
 ليس لعملية التنفيذ.سوء اختيار المشروع وويعلل ذلك ب ،روعاتتأخر استكمال المش سبب حول

 ركة بيناشماللجهاز الجوانب المختلفة بوضوح صالحياتاركة بين القطاعيًن العام والخاص شالم يحدد قانون
حصل على أن تيجب  نركة بين القطاعيْ اشملدخول في مشروع ترغب في احكومية   .فأي جهةنالقطاعيْ  هذْين

التي تتخذ قرارها على ضوء التوصية  الخاصالعام و ْينركة بين القطاعاشمال  نؤوموافقة اللجنة العليا لش
الحكومية التي  ترغب في الدخول في الجهة على )،  و17و 4 ناركة (المادتاشمالمقدمة من الوحدة المركزية لل

ركة  بكافة المعلومات الالزمة إلعداد تقريرها وتوصياتها اشمأن تمد الوحدة المركزية لل المشاركةروعات مش
 ن: "على ركة بين القطاعيْ اشملل المزيد من الصالحيات  للوحدة المركزية 18المادة ، و تعطي )17(المادة 
أن تأخذ في االعتبار تطبيق توصيات الوحدة  اركةشمال روعات الحكومية التي تلقت الموافقة على مشالجهة 

 الخاصة  مناقصةالتعلق بمستند ي ينشر أي إعالن أوفي كافة إجراءاتها، ويجب أال ركة اشملل المركزية
الدعوة  و ،المعلوماتومذكرات  المسبق، لياالهتمام وطلبات التأهإبداء بما في ذلك  ،المقدمة روعاتالمشب

الدعوة لعقد لجان لتحديد وال تعتبر ،ركةاشملل  على موافقة الوحدة المركزيةإال بعد الحصول  للمناقصات
 ."بحضور ممثل من الوحدة المركزيةصحيحة إال وتقييمها   المعايير والمؤهالت، أو لتلقي وتقييم العطاءات
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المركزية الوحدة  على دور الصبغة الرسمية العام والخاص نبين القطاعيْ  اركةشلما قانونأضفى وبذلك 
. عالوة بينها تنسيقالو اركةشملا روعاتمشجميع  على بمنحها كافة الصالحيات الالزمة لإلشرافكة  راشلمل

 وحشد  أكبر قدر من الدعم السياسي للجنة العليا ،مقاومة الوزارات المعنيةللحد من على ذلك، يسعى القانون 
لى جانب عضوية وزراء "المجموعة الوزارية إرئيس الوزراء ل رئاستها إسنادعن طريق  لشؤون المشاركة

 .، واإلسكان والمرافق، والنقل)دلوالع ،والتنمية االقتصادية ،واالستثمار ،االقتصادية" (وزراء المالية

 ن العام و الخاص ركة بين القطاعيْ اشمتشريعات ال 4-2

وقد أظهرت التجربة أن وضع الهياكل   .يركز هذا المؤشر على اإلطار التشريعي على المستوى الوطني
ركة بين اشموتنفيذ ال ،وتطوير ،يسهل إلى حد كبير تحديد والداعمة التشريعية والتنظيمية الوطنية المتسقة

وأن يغطي  ،ا عن منح االمتيازاتحكامً أكة راشمال روعاتن، وينبغي أن يشمل اإلطار التشريعي لمشالقطاعيْ 
 روع. الفترة الزمنية الكاملة المش

 سئلةاأل

بين  اركةشمال روعاتيغطي مشو/أو تشريع أفقي  معين لقطاععلى تشريع  هل وافقت الحكومة •
 ن؟القطاعيْ 

 حقوق االمتياز؟ تغطيلوائح  ار التشريعي على قوانين وطاإليشمل هل  •

أدوار و مسؤولياتن بوضوح ركة بين القطاعيْ اشمالتنظيمية التي تغطي الوالقانونية طر هل تحدد األ •
 ؟المشاركة كافة األطراف المشاركة في مشروع 

حقوق   ال يقتصر على  بين القطاعين اركةشمالتنظيمي الحكومي الذي يغطي الو اإلطار التشريعيهل  •
 ن؟ ركة بين القطاعيْ اشمخرى للأ الً يتضمن أشكا  بل االمتياز
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 الخاصن العام وركة بين القطاعيْ اشمتشريعات ال

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع الخامسالمستوى 

وافقت الحكومة على 
 معينة اتقوانين لقطاع

أفقية توفر قوانين و/أو
 اتشريعيً  ا أطارً 

ركة بين اشملل اتنظيميً و
مدة   تغطي نالقطاعيْ 

 لالمشروع (مث
، التصميم، والبناء

 ، والملكية،التمويلو
 التحويلو ،التشغيلو

 .)للقطاع العام

تعمل الحكومة على 
التوسع في 

 ات الخاصةتشريعال
 معينة قطاعاتب

 اتأو تشريعو/
إلتاحة  ةأفقي

شكال أل الفرصة
اخرى من 

بين  اتكراشمال
 ن.القطاعيْ 

وافقت الحكومة 
على قوانين متعلقة 

معينة بقطاعات 
و/أو تشريعات 

 أشكالأفقية تغطي 
 وقمن حقمعينة 

تنفيذ  لاالمتياز (مث
روعات دارة مشإو

البنية التحتية فقط) 
يحدد قانون و

االمتيازات 
بوضوح أدوار 

كل  مسؤولياتو
من القطاع العام 

 الخاص.و

تعمل الحكومة 
على صياغة 

لقطاعات تشريع  
و أو/   معينة

غطي يتشريع أفقي 
ركة بين اشمال

 ن.القطاعيْ 

 تشريع  ال يوجد
و أو/معين قطاع ل

طار إتشريع أفقي أو 
تنظيمي يغطي 

ركة بين اشمال
 ن.القطاعيْ 

 

 التحلـيل

الخاص  ون العام ركة بين القطاعيْ اشمللقانوني  عامإطارتمثل في وجود يتجد مصر نفسها في وضع غير عادي 
االقتصادية العامة، تشريعات الهيئات البنية التحتية، مثل  روعاتمش لتوريد قنوات بديلةجنبًا إلى جنب مع 

هذه المسألة، وبخالف معينة،  روعاتأو بمشالخاصة بقطاعات وعدد من القوانين ، المرافق العامةتشريعات و
ف اتفاقيات االمتياز تعرِّ هناك حاجة  ألساس قانوني واضح بسبب أن النظم القانونية المبنية على القانون المدني 

أصول البنية التحتية إلى  نقلتسمح بعلى أنها اتفاقيات ذات طابع عام، ولذلك هناك حاجة لقاعدة  قانونية 
 القطاع الخاص.  

 التي تثير في العديد من المنازعات القضائية من أكثر األمورتعد إن قدرة القطاع العام على منح االمتيازات 
ركة اشمخاصة بال أفقية هذه الشكوك بقوانين ةمن األفضل إزال أنيرون وقد  ،شكوك المقرضين والمستثمرين

أن تغيير القانون أصعب  وحجتهم في ذلك ،للدولة ا عن القوانين التقليديةالخصخصة بعيدً أو ،االمتيازاتأو
 رشادية اإلدارية.اإل التوجيهاتبكثير من تغيير 

الخاص على أن القانون ينطبق ن العام وركة بين القطاعيْ اشمن من الفصول األربعة  لقانون الينص أول فصليْ  
مليون دوالر أمريكي)  17,7مصري ( هالتي يتجاوز إجمالي قيمة العقد فيها مائة مليون جني وعاترعلى المش
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لمدة خمس  تقديم الخدمة أو التعاقد على شراء أو بيع المنتج( take off agreementأو ،امتيازوتشمل اتفاق 
قانونية  اأسسً  يتيح و ،القائمةالفصل الثاني أيضا دور الجهات التنظيمية يوضح ، و)أو لمدة أطول قادمة سنوات

ن العام والخاص. ويرأس اللجنة بين القطاعيْ  لشؤون المشاركة لجهات أخرى جديدة بما في ذلك اللجنة العليا
لوحدة المركزية رئيس الوزراء، وتضم وزراء أخرين من المعنيين بالتنمية االقتصادية، فضال عن رئيس ا

الجهات المعنية ممثلين عن  افي عضويتها أيضً  -مشروعات معينةالتي تبحث -تضم جلسات اللجنة ، وركةاشملل
ن المكتب الفني لوزير وهي جزء م -ذاتها  ركة اشملوحدة المركزية لل، وقد أصبحت ابعمليات المناقصات

 تزال تحت مظلة وزارة المالية.ما على الرغم من أنها ا مستقًال ا قانونيً كيانً  -المالية 

حدد األساس ي أن ركة هواشمالعامل الحاسم بالنسبة لألطراف المتعاقدة الداخلة في اليعد  التنفيذ،عند مرحلة 
ركة ينص القانون اإلداري اشم. ولتنفيذ مشروع هذه األطراف وليات كل منؤالقانوني بوضوح أدوار ومس

المحكمة اإلدارية العليا عقود ، وتعتبر ي تتعلق بحقوق والتزامات األطرافالمصري على بعض اإلرشادات الت
فها بأنها عقود "أبرمت بين ا إدارية تعرِ كة بين جهة حكومية وطرف متعاقد من القطاع الخاص عقودً راشمال

ركة أو اشمعقد اليعتبرا لهذا التعريف وفقً انون العام بغرض إدارة مرفق عام"، وشخصية معنوية بحسب الق
حالة عدم االلتزام   الحكومي المتعاقد معاقبة الطرف الخاص المتعاقد فييجوز للطرف و، اإداريً  ااالمتياز عقدً 

) وتعيين بديل أو إنهاء العقد. 9. ويمكن أن يشمل هذا تدخل الجهة الحكومية المختصة (المادة العقد شروطب
تعديل الخاص حق الجهة الحكومية ليس فقط في ن العام وركة بين القطاعيْ اشممن قانون ال )7(وتؤكد المادة 

، ولكن ذات صلة منصوص عليها بموجب العقدالتأهيل أو أي أعمال أو خدمات أخرى  إعادة شروط البناء أو
الخدمة المتاحة. وتشرف ما في ذلك سداد مقابل المنتج أو ا في تعديل الشروط األساسية للعملية واالمتياز، بأيضً 

 .هاً لشروطالمحاكم اإلدارية على تنفيذ العقد طبقً 

 الخاصن العام وركة بين القطاعيْ اشمشاورات الم 4-3

البنية التحتية أعمال  الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في والتنمية االقتصادية تنص مبادئ منظمة التعاون
تؤكد السلطات  البنية التحتية ناجحة ما لم إنشاء للدولة على أنه : "ال يتوقع أن تكون مشاركة القطاع الخاص في

 وأنها مقبولة من جانب ،قع في إطار المصلحة العامةت  أنشاؤها المزمع اتبأن المشروعنفسها سلفاً ب
 المتسقة مع أصحاب المصالحو ،الشفافةو ،المنفتحة إن المشاوراتالمعنيين".  ةلحلمستهلكين وأصحاب المصا

أصحاب ئيين) ولمستخدمين المحليين النهاالمستهلكين (أي ا -ليس الحصرعلى سبيل المثال و –بما في ذلك 
روعات المساندة لمشتوفير.. الخ  تساعد السلطات على المحتملين.والمستثمرين األجانب  ،األعمال المحليين

 .الخاصن العام وركة بين القطاعيْ اشمال

 سئلةاأل

 ركة؟اشمهل تعقد الحكومة مشاورات قبل الدخول في مشروع لل •

القطاع  ومستثمري ،والشركات المحلية ،النهائيين)هل تُشرك الحكومة المستهلكين (أي المستخدمين  •
 الخاص األجانب في مشاوراتها؟

تجرى  هل (الخاصن العام وكة بين القطاعيْ ارشمالمشاورات المتعلقة بال على أي فترات تعقد الحكومة •
 ا للحالة ؟منتظمة أم وفقً المشاورات بصورة 
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 الخاصن العام وبين القطاعيْ  اركةشممشاورات ال

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

ال تقوم الحكومة 
بإجراء أي 

مشاورات مع 
أصحاب المصلحة 
قبل إطالق مشروع 

 ركة.اشمال

بدأت الحكومة 
عملية التشاور 

 رصتولكنها تق
فقط على 

أصحاب األعمال 
المحليين 
 المختارين.

مثل المستوى 
الثاني  باإلضافة 
إلى أن الحكومة 

تشرك  
المستخدمين 

النهائيين   المحليين
مشاورات  في

بشأن  متفرقة
مشروعات 

 كةراشملا

الثالث مثل المستوى 
إلى أن  باإلضافة

الحكومة لديها سجل 
حافل من التشاور 

باستمرار مع أصحاب 
 من القطاعالمصلحة 

الخاص المحلي 
والمستخدمين 

 ئيين.النها

مثل المستوى 
الرابع  باإلضافة 
إلى أن الحكومة 

تفتح جميع 
مشاورات 

ركة اشمال
للمستثمرين 

 األجانب.

  

 ن العام والخاصركة بين القطاعيْ اشمال روعاتالمنفعة في مشومنهج تقييم التكلفة  4-4

على المدى المنفعة ولتكلفة اتقييم بركة  اشمالروعات قرار إشراك القطاع الخاص في مش يسترشديتعين أن  
القطاع الخاص في أعمال البنية  بمشاركة الخاصة ةاالقتصادي تنص مبادئ منظمة التعاون والتنميةطويل، وال

  فة الطرقكارشادية هامة في هذا الصدد: يجب أن يشمل تحليل التكلفة والمنفعة  توجيهات إأربعة   على التحتية
للمخاطر على أساس  ًماتقيي، وفة من المستهلك النهائيالتكلاسترداد لمدى إمكان  تحليًال ،  والبديلة للقيام بالعمل

 وليات مع القطاع الخاص.ؤعلى المالية العامة من جراء تقاسم المس  ما يمكن أن يترتبوالمصلحة العامة، 

 األسـئلة

ن العام ركة بين القطاعيْ اشمال روعاتهل تقوم الحكومة بإجراء تحليل التكلفة والمنفعة لمش •
 والخاص؟

للقيام بالعمل بما في ذلك  كجزء من التحليل هل تأخذ الحكومة بعين االعتبار جميع األساليب البديلة •
ن العام ركة بين القطاعيْ اشمالالتكاليف المالية وغير المالية على مدى دورة حياة مشروع 

 والخاص؟

التكاليف من المستخدمين النهائيين، وفي  إمكانية استرداد والمنفعة مدىتقييم التكلفة  هل يتضمن •
 ؟تعبئتهاحالة العجز، ما هي مصادر التمويل البديلة التي يمكن 

 ا للمخاطر يقوم على أساس المصلحة العامة؟تقييمً التكلفة والمنفعة تحليل  هل يتضمن •

 ا؟تمامً  وليات مع القطاع الخاص مفهومةؤلى المالية العامة من تقاسم المسهل اآلثار المترتبة ع •
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 ن العام والخاصركة بين القطاعيْ اشمال روعاتتقييم التكلفة والمنفعة لمش

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

ال تقوم الحكومة 
بتحليل التكلفة والمنفعة 
قبل البدء في مشروع 

 ركة.اشمال

كجزء من تحليلها  
تأخذ لتكلفة والمنفعة ل

الحكومة في االعتبار 
جميع الوسائل البديلة 
للعمل بما في ذلك 

المالية  تحليل التكلفة
والمنفعة  غير الماليةو

على مدى دورة حياة 
 ركة.اشممشروع ال

مثل المستوى الثاني 
أن تقييم  باإلضافة إلى

التكلفة والمنفعة يشمل 
إمكانية تحليل مدى 

استرداد التكاليف من 
 هائيين،النالمستخدمين 

ما وفي حالة العجز، 
هي المصادر المالية 

 البديلة التي يمكن
 .تعبئتها

مثل المستوى الثالث 
تحليل أن  باإلضافة إلى

والمنفعة يشمل  التكلفة
تقييم المخاطر على 
أساس المصلحة 

 العامة.

 المستوى الرابعمثل 
أن اآلثار  باإلضافة إلى

المحتملة المترتبة على 
المالية العامة من تقاسم 

وليات مع القطاع ؤالمس
 ا.الخاص مفهومة تمامً 

 ن العام والخاصركة بين القطاعيْ اشمالمتابعة  4-5

توصي مبادئ خالل دورة حياته، ومتابعته هداف سياسته المعلنة، ينبغي ألركة اشممشروع التحقيق لضمان 
بأنه "يجب أن  البنية التحتية أعمال الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ةاالقتصادي والتنمية منظمة التعاون

التي   تحدد االتفاقات الرسمية بين السلطات العامة والقطاع الخاص خدمات البنية التحتية المقدمة للجمهور
لية آل. وهناك عنصر إضافي "بناًء على المواصفات المحددةنتاج أو األداء التحقق منها على أساس اإليمكن 

إلى  ،الحصول على المعلومات الخاصة بالوضع المالي والفني لمشروع المشاركةيتمثل في ضرورة المتابعة 
  .المستقبلية الخاصة بالشركاء في المشروعوالموازنة  األعمال خطط جانب

  ركةاشمالروعات لمش فنيالولوضع المالي ا متابعةتم توهل  للمتابعة، آلية مدى وجود ببحثهذا المؤشر ويعني
للشركاء في المشروع  المستقبلية الموازنةواألعمال خطط ، وما إذا كانت بانتظام (أي على أساس سنوي)

 متاحة للفحص الدقيق.

 األســـئلة 

 ن العام والخاص؟كة بين القطاعيْ راشمال روعاتأداء مش متابعةهل هناك آلية ل •

ن العام والخاص (على سبيل ركة بين القطاعيْ اشمال روعاتفي مش يتم متابعتها ما هي الجوانب التي •
 المثال التفاصيل المالية والفنية)؟

 على أي فترات ؟ام والخاص ، ون العركة بين القطاعيْ اشمال مشروعاتكافة  بمتابعة الحكومةتقوم هل  •

كة أن يقدم راشمالقطاع الخاص في مشروع ال من شريكالمن يطلب ، هل المتابعةكجزء من عملية   •
 عماله وموازنته عن السنة التالية؟أا خطط سنويً 
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 ن العام والخاصركة بين القطاعيْ اشممشروعات المتابعة 

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

 
لمتابعة ال توجد آلية 

 روعاتأداء مش
 ركة.اشمال

الحكومة في طريقها 
لمتابعة آلية لتصميم 

 روعاتمشأداء 
 ركة.اشمال

الوضع الحكومة تتابع 
 لفنيالمالي وا

 لمشروعات المشاركة،
وبشكل  ،حسب الحالة

منتظم، لبعض غير 
 روعاتمش وليس كل

 ركة.اشمال

الحكومة تتابع 
المالي الوضع 

على بانتظام ( الفنيو
أساس سنوي مثالً) 
لكل مشروع من 

ركة اشمال روعاتمش
 تم الشروع فيه.

مثل المستوى 
الرابع  باإلضافة 
إلى أن الحكومة 

تطلب من الشريك 
الخاص في 

ركة اشممشروع ال
 اسنويً  -أن يقدم 

خطط  -على األقل
 موازنةوالالعمل 

للسنة التالية حتى 
نهاية عقد 

 .مشاركةال
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 لتأسيس شركة في مصرالملحق (هـ) المستندات األساسية المطلوبة 

الذين يسعون إلى تأسيس كيان  على المستثمرين الخاص،مع ممثلي القطاع  التي تمت مقابالتالعلى  بناءً 
 )132( التالية:المستندات  مصر تقديمقانوني في 

المؤسسين يفوض بمقتضاه ممثله في مصر للقيام بإجراءات التأسيس نيابة عنه على أن من  توكيل من كل• 
 ،عليه من القنصلية المصرية في البلد األصلي ، ذلك إذا كان المؤسسون أجانب اومصدقً  االتوكيل معتمدً يكون 

باإلضافة إلى قائمة توضح  والنظام األساسي للمؤسسينمستخرج رسمي حديث من السجل التجاري • 
المصرية في البلد  المساهمين الحاليين لكل من المؤسسين في الخارج، معتمدة ومصدق عليها من القنصلية

 ،ن أجانبواألصلي إذا كان المؤسس

من جواز سفر الشخص/األشخاص المرشحين لشغل منصب المدير (في حالة الشركات ذات  (صور) صورة• 
 ،ولية المحدودة) أو منصب عضو/أعضاء في مجلس اإلدارة (في حالة الشركات المساهمة )ؤالمس

 ،مصرعقد اإليجار أو سند ملكية المقر الرئيسي للشركة في • 

 المحدد (فيشهادة مصرفية من أحد البنوك المرخصة في مصر تثبت إيداع كامل مبلغ رأس مال الشركة • 
س المال المصدر للشركة (في حالة ٪ على األقل من رأ 10ولية المحدودة ) أو ؤحالة الشركات ذات المس

 في حساب مجمد لديه. الشركات المساهمة)

صور من جوازات  أو ،شركات المساهمونلمساهمي المؤسس إذا كان امستخرجات من السجل التجاري • 
 بغرضالمستندات ال تطلب الهيئة العامة لالستثمار هذه و الطبيعيين. من األشخاصالسفر إذا كان المساهمون 

على أن  ،المحلي لكياناتأسيس حتى يمكن صرفية التأسيس وإنما تطلبها البنوك في مصر لفتح الحسابات الم
فيما يلي مزيد من كان المؤسسون أجانب. و األصلي إذاعليها من القنصلية المصرية في البلد  تعتمد ويصدق

 التفاصيل بشأن هذه المسألة.

المساهمة   على النحو الذي اعتمدته  ةأو للشرك ،ولية المحدودةؤنموذج النظام  األساسي للشركة ذات المس•  
 الهيئة العامة لالستثمار وتستوفيه األطراف. 

 خطوات/إجراءات التأسيس:

 ،لشركةل من السجل التجاري بتخصيص إسم  الحصول على شهادة• 

  ،للنموذج الذي أعدته الهيئة العامة لالستثمار اإعداد مستند النظام األساسي للشركة طبقً • 

__________________________ 

    

 إضافية. مستنداتأنه قد تطلب وعلى سبيل الحصرأن هذه القائمة ليست ) يرجى مالحظة 132(
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مصر ليقوم المؤسس بإيداع رأس المال المحدد  المرخصة فيأحد البنوك لدى فتح حساب مصرفي للشركة • 
    ،فيه

 ،المالالحصول على شهادة من البنك تؤكد إيداع رأس • 

 الشؤونقطاع للهيئة العامة لالستثمار لمراجعتها والموافقة عليها بمعرفة  هاوتقديم إعداد المستندات الالزمة• 
 ،التأسيسودفع رسوم  ،القانونية

 ،التصديق على النظام األساسي للشركة من نقابة المحامين المصرية • 

 ،العقاري والتوثيقفي مصلحة الشهر التصديق على النظام األساسي للشركة • 

 ،المساهمةفي حالة الشركات  -الحصول على موافقة هيئة سوق المال على إصدار أسهم الشركة • 

 ،الحصول على موافقة الغرفة التجارية على التأسيس • 

 ،الشركةالعامة لالستثمار للترخيص بتأسيس  من الهيئةإصدار شهادة • 

 ،الشركة بالسجل التجاري  قيد • 

 ملف ضريبي للشركة.فتح • 
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 )2013حتى يونيو  االستثمار الثنائية لمصر (التي تم التوقيع والتصديق عليها اتفاقياتملحق (و): 

 

 الدخول في حيز التنفيذتاريخ  تاريخ التوقيع الشريك

 ألبانيا
 الجزائر

 األرجنتين
 أرمينيا

 أستراليا
 النمسا

 أذربيجان
 البحرين

 روسيا البيضاء
 بلجيكا ولوكسمبورج

 بنين
 البوسنة و الهرسك

 بوتسوانا
 بلغاريا

 بوروندي
 الكاميرون

 كمبوديا
 كندا

 جمهورية أفريقيا الوسطى
 تشاد
 شيلي

 الصين
 كولومبيا

 جزر القمر
 الكونغو ، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 كرواتيا
 قبرص

 الجمهورية التشيكية
 الدنمارك
 جيبوتي

 اإلكوادور
 أثيوبيا
 فنلندا
 فرنسا

 الجابون
 جورجيا

 1993مايو  22
 1997مارس  29
 92مايو  11

 96يناير  9
 2001مايو  3

 2001أبريل  12
 2002أكتوبر  24
 97سبتمبر  17
 97مارس  20
 99فبراير  28

 ( باألحرف األولى ) 2001فبراير 1
 98مارس  11

 ( باألحرف األولى ) 2003يوليو  2
 98مارس  15
 12مايو  13
 2000أكتوبر  24

 ( باألحرف األولى ) 2000يونيو 
 96نوفمبر  13

 2000فبراير  7
 98مارس  12

 99أغسطس  5
 94أبريل  21

 ( باألحرف األولى ) 2000يونيو
 94نوفمبر  13
 98ديسمبر  18
 97أكتوبر  27
 98أكتوبر  21
 93مايو  29
 96يونيو  24
 98يوليو  21
 92أبريل  19
 2006يوليو  27

  2004 مارس 3
 74ديسمبر  22
 97ديسمبر  22

 99يونيو  3

  1994أبريل  6
  2000مايو  3
  93ديسمبر  3
 2006مارس   1

 2002سبتمبر  25
 2002أبريل  29
---  
  99يناير  11
  99يناير  18
 2002مايو  24
---  
  2001 أكتوبر  29
---  

  2000يونيو  3
---  
---  
---  

  97نوفمبر  3
---  
---  
---  

  96أبريل  1
---  
 2000فبراير  27
---  

  99مايو  2
  99يونيو  9
  94يونيو  5

 2000أكتوبر  29
---  
---  
 2010مايو  27

 2005فبراير   5
  75أغسطس  9

---  
---  
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 ألمانيا
 غانا

 يونانال
 غينيا
 المجر

 أيسلندا
 الهند

 أندونيسيا
 جمهورية إيران اإلسالمية

 إيطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن

 كازاخستان
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 جمهورية كوريا
 الكويت

 التفيا
 الوس
 لبنان

 الجماهيرية العربية الليبية
 ليتوانيا

 مقدونيا 
 ماالوي
 ماليزيا

 مالي
 مالطا

 موريشيوس
 منغوليا
 المغرب

 موزمبيق
 هولندا
 النيجر

 نيجيريا
 عمان

 باكستان
 األراضي الفلسطينية

 بيرو
 الفلبين
 بولندا

 البرتغال
 قطر

 رومانيا

 2005يونيو  16
 98مارس  11
 93يوليو  16

 98مارس  6
 95مايو  23

  2008يناير  8
 97أبريل  9

 94يناير  19
 77مايو  25

 89مارس  2
 99فبراير  10
 77يناير  28

 96مايو  8
 93فبراير  14
 99أغسطس  19
 96مارس  18
 2001أبريل  17
 97أبريل  24
 ( باألحرف األولى ) 2000يونيو  27
 96مارس  16

 90ديسمبر  3
 ( باألحرف األولى ) 98مايو  6

 99نوفمبر  22
 97أكتوبر  21
 97أبريل  15

 98مارس  9
 99فبراير  20
 ( باألحرف األولى ) 2013 يناير 31
 2004أبريل  27
 97مايو  14

 98ديسمبر  8
 96يناير  17

 98مارس  4
 2000يونيو  20
 98مارس  25
 2000أبريل  16
 98أبريل  28

 ( باألحرف األولى )2000  يونيو 
 ( باألحرف األولى )2000   يونيو 

 95يوليو  1
 99أبريل  28
 99فبراير  12
 94نوفمبر  24

 2009نوفمبر  22
---  

  95أبريل  6
---  
  97أغسطس  21
  2009 يونيو 15

 2000نوفمبر  1
  94نوفمبر  29
---  

  94مايو  1
---  
  77ديسمبر  14
  98أبريل  11

  96أغسطس  8
  2000يناير  12
  97مايو  25
 2002أبريل  26
  98أبريل  16
---  

  97فبراير  6
  91يوليو  4

---  
---  

  99سبتمبر  7
 20 00فبراير  3
 20 00يوليو  7

 20 00يوليو  18
---  
 2005يناير  25
  98يونيو  27
---  
  98يناير  20
---  
---  

 20 00مارس  3
---  
  99يونيو  19
---  
---  
  98يناير  17
 2000ديسمبر  23
 2006يوليو  14

  96أبريل  3
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 االتحاد الروسي
 المملكة العربية السعودية

 السنغال
 صربيا
 سيشيل

 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 الصومال

 جنوب أفريقيا
 إسبانيا

 سري النكا
 السودان

 سوازيالند
 السويد

 سويسرا
 الجمهورية العربية السورية

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 تايالند
 توجو
 تونس
 تركيا

 تركمانستان
 أوغندا

 أوكرانيا
 األمارات العربية المتحدة

 المملكة المتحدة
 األمريكية الواليات المتحدة

 أوزبكستان
 فيتنام
 اليمن
 زامبيا

 زيمبابوي

 97سبتمبر  23
 90مارس  13

 98مارس  5
 2005مايو  24
 2002يناير  22
 97أبريل  15
 97أبريل  30
 98أكتوبر  28
 82مايو  29
 98 أكتوبر 28

 92نوفمبر  3
 96مارس  11

 2001يوليو  8
 2000يوليو  18
 78يوليو  15

 2010يونيو  7
 97أبريل  28
 97أبريل  30
 2000فبراير  18

 ( باألحرف األولى )
 89ديسمبر  8
 96أكتوبر  4

 95مايو  23
 95نوفمبر  4

 92ديسمبر  22
 97مايو  11
 75يونيو  11
 82سبتمبر  29
 92ديسمبر  16

 97سبتمبر  6
 96يونيو  6

 2000أبريل  28
 99مايو  27

 2000يونيو  12
  90ديسمبر  18
---  
---  
---  
 2002مارس  22

 2000يناير  1
 2000فبراير  7

  83أبريل  16
---  
  94أبريل  26
  98مارس  10

 2003أبريل   1
---  
  79يناير  29

 2012مايو 
  98أكتوبر  5

---  
 مارس  2 4
 
  91يناير  2

 2002يوليو  31
  96فبراير  29
---  
  93أكتوبر  10
  99يناير  11
  76فبراير  24
  92يونيو  27

  94فبراير  8
 2002 مارس 4

  98أبريل  10
---  
--- 

 

األمم المتحدة للتجارة مؤتمر / )MENA-OECD( والتنمية االقتصادية / منظمة التعاون /لشرق األوسط و شمال أفريقياا رنامجالمصادر: ب
 Kluwer Arbitration)) /  كلوير للتحكيم (UNCTADوالتنمية (
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 التحكيم في مصرحكم الملحق (ز) تنفيذ 

والمواد  1994،لسنة  27من قانون التحكيم رقم  58إلى  56التحكيم في مصر للمواد من أحكام تنفيذ يخضع 
 بشأن   1958وكذلك ألحكام اتفاقية نيويورك لعام ،من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية 301-296 من

 . تنفيذهاالتحكيم وبأحكام   العترافا

كذلك على وخارج مصر)، تصدر (أي التي التحكيم األجنبية ألحكام نيويورك بالنسبة  اتفاقيةتطبق أحكام  
 تصدر في مصر وتتعلق بقضايا التحكيم الدولي. التي  القرارات

 مقتطفات من التشريعات ذات الصلة 

 من قانون التحكيم: 56المادة 

(رئيس محكمة استئناف القاهرة)، أو من  ) من هذا القانون9يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (" 
  طلب تنفيذ الحكم مرفقًا به ما يلي: ينيبه من قضاتها بإصدار األمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم

 أو صورة موقعة منهأصل الحكم  .1
 اتفاق التحكيم صورة من .2

  مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادًرا بها ترجمة. 3     

 من هذا القانون. 47ا للمادة وفقً الحكم إيداع  الدال على  محضرصورة من ال.  4    

 من قانون التحكيم: 57المادة 

إذا ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بطالن وقف تنفيذ حكم التحكيمالرفع دعوى  يترتب علىال 
مبنيًا على أسس جدية. وعلى المحكمة الفصل في طلب  الطلب  ، وكانالدعوى طلب المدعي ذلك في صحيفة

جاز أن تأمر بتقديم  إذا أقرت بوقف التنفيذووقف التنفيذ خالل ستين يوًما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، 
كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ 

  صدور األمر.
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 من قانون التحكيم: 58المادة 

  إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطالن الحكم قد انقضى. التحكيم حكم  ال يقبل طلب تنفيذ .1

  :يأتيجوز األمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقًا لهذا القانون إال بعد التحقق مما ي ال .2

  ،من المحاكم المصرية في موضوع النزاع هروصد سبق  أ) أنه ال يتعارض مع حكم

   ،في جمهورية مصر العربيةمن ما يخالف النظام العام ضيتب) أنه ال 

  إعالنه للمحكوم عليه إعالنًا صحيًحا.ج) أنه تم 

أما األمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه أمام  ,يجوز التظلم في األمر الصادر بتنفيذ التحكيم ال .3
 .تاريخ صدورهمن هذا القانون خالل ثالثين يوًما من  )9(المحكمة المختصة وفقًا للمادة 

 

 ا في الحاالت اآلتية:بموجبها يكون التحكيم  دوليً و :من قانون التحكيم 3"المادة  

قانون إذا كان موضوعه نزاًعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا ال ".....  
 األحوال اآلتية:

وقت إبرام اتفاق التحكيم.  تينمختلف تينقع  في دوليالتحكيم  ألعمال كل من طرفي الرئيسيالمركزإذا كان  .1
التحكيم،وإذا لم عدة مراكز لألعمال فالعبرة بالمركز األكثر ارتباطًا بموضوع اتفاق الطرفين ألحدإذا كان ف

  يكن ألحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.

أو مركز للتحكيم يوجد مقره في جمهورية  ،التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة اإذا اتفق طرف .2
 .هامصر العربية أو خارج

 .دولة واحدة بأكثر منيرتبط اتفاق التحكيم  الذي يشمله إذا كان موضوع النزاع  .3

كان و التحكيم،وقت إبرام اتفاق  المركز الرئيسي ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة إذا كان .4
 :حد األماكن التالية يقع خارج الدولةأ

 .أشار إلى كيفية تعيينه. أو ،اتفاق التحكيمعينه التحكيم كما  إجراء أ. مكان

الذي يجري فيه تنفيذ  تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين الطرفين ب . مكان
 .الطرفينجزء هام من االلتزامات المنبثقة من العالقة التجارية بين 

 .النزاع بموضوعاألكثر ارتباطًا ج . المكان 
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 للمنازعاتالودية (ح)أحكام جديدة بشأن التسوية  الملحق

بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار  ليعدبت 2012لسنة  4قانون رقم المرسوم ب مصر أصدرت
 ي:آلتمكرًرا ونصهما كا 66مكرًرا ، و 7بإضافة مادتين جديدتين برقمي الصادر 

: 

 : امكررً  7المادة  •
 

الثاني من يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب " 
قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه، أو التي اشترك في ارتكابها، وذلك في نطاق 
مباشرة األنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، وفي آية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل 

 صدور الحكم البات فيها.

لمنقوالت أو األراضي أو العقارات محل الجريمة، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة األموال أو ا
أو ما يعادل قيمتها  السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة 

 السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.

إتمام  ،رط للتصالح، باإلضافة إلى ما سبقوفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشت
 وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.

 

و يحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيلة بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك، وممثل عن  
الجهة ، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة لالستثمار، وتخطر جهات 

والنائب العام لوقف  ،التحقيق، أو المحكمة المختصة على حسب األحوال، بمحضر التصالح المعتمد
 تنفيذ العقوبة المقضي بها.

ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، وال يمتد االنقضاء 
منه. لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة وال يستفيدون  

 

مكرًرا: 66مادة   

يصدر رئيس مجلس الوزراء قراًرا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين 
المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق 
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نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على 
العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع األطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ 

 وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

دولة فيما يتعلق أتاح هذا التعديل للمستثمرين إمكانية التسوية الودية للمنازعات التي تنشأ مع جهات ال
بجرائم االختالس، والتربح، وإهدار المال المشار إليها بالقسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون 

(المعدل) الذي يتناول بصفة أساسية جرائم الفساد التي يرتكبها الموظف  1937لسنة  58العقوبات رقم 
بالمال العام  أو األصول التي في عهدتهم بحكم العام، أو الموظفون أثناء أدائهم لوظائفهم، أو فيما يتعلق 

من قانون العقوبات أي  39مناصبهم، أو بحكم السلطة الممنوحة لهم كموظفين عموميين. ووفقًا للمادة 
يعد مذنبًا ويتعرض للعقوبة التي ينص عليها قانون  ،أو يرتكب جزًءا منها ،شخص يشارك في جريمة

توقع عليه على أن أي شخص يشارك في الجريمة سوف  41المادة العقوبات. باإلضافة إلى ذلك  تنص 
الجاني ما لم ينص القانون على خالف ذلك. التي توقع على نفس العقوبة   

 والجرائم ذات الصلة التي ترد في القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي كالتالي: 

على أراض مملوكة للدولة باستزراعها وتطويرها   -قانونيةبطريقة غير  -استيالء الموظف العام  -
ويعاقب في هذه الحالة بالسجن  -لمصلحته الخاصة، أو بتسهيل هذا االستيالء غير القانوني لطرف ثالث

من قانون العقوبات). 115سنة (المادة  15-3لمدة تتراوح بين   

األضرار بالمصلحة العامة التي عهدت للجهة قيام الموظف العام باإلتالف عمًدا باألصول العامة أو ب -
يعاقب في هذه الحالة باألشغال و -ي هذه الحالة ببخس قيمة األرضف -التي يعمل بها أو المتصلة بها

مكرًرا).  116(المادة  سنوات 5-3الشاقة لمدة تتراوح بين   

أو إساءة استخدام  ،مالتسبب الموظف العام في اإلضرار الجسيم بأموال ومصالح الدولة  نتيجة اإله -
السلطة. وفي هذه الحالة يحكم على الجاني بالسجن لمدة تقل عن ثالث سنوات إال إذا نتج عن الجريمة 
اإلضرار باقتصاد ومصالح البالد، وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد 

مكرًرا أ). 116ة ( الماد سنوات، باإلضافة إلى العقوبات المالية 6عن   

من قانون العقوبات على أن يحكم على مرتكبي الجرائم المشار إليها  18إلى جانب ما تقدم تنص المادة 
أعاله برد الممتلكات المستولى عليها بطريق غير قانوني، أو األموال المختلسة، باإلضافة إلى دفع قيمة 

ل عليها من الجريمة.الممتلكات المستولى عليها، أو المنافع التي تم الحصو  
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تنمية القطاع الخاص 


استعراض مناخ 
األعمال في مصر 
سياسات االستثمار و شراكات بين 
القطاعين العام و الخاص
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 بدعم مالي من 
االتحاد األوروبي


إعادة بناء الثقة ودعم جهود الحكومة نحو خارطة طريق 
لالستثمار هي الأهداف الرئيسية لهذا العرض لمناخ الأعمال 
في مصر. وقد قام بتنفيذ هذا الستعراض برنامج الستثمار 


في الشرق الأوسط بمنظمة التعاون القتصادي و التنمية 
بدعم من المفوضية الأوروبية، و قد استفاد من المشاركة 


الفعالة للسلطات و للقطاع الخاص المصري.


هذا الستعراض هو نتيجة عملية مشاركة وتشاور. و يحتوي 
على النواتج التحليلية وكذلك التوصيات للحكومة وأصحاب 


المصلحة الآخرين. و يركز أساسا على سياسات الستثمار 
والشراكة بين القطاعين العام والخاص )PPP(، وهو مبني على 


تحليل شامل تم في وقت سابق ونفذه برنامج الستثمار في 
الشرق الأوسط لمنظمة التعاون القتصادي و التنمية عن بيئة 


الأعمال في مصر في 10/2009.


و طوال فترة الضطرابات السياسية الأخيرة واصلت السلطات 
العتراف بأن مناخ الأعمال أمر حاسم لتحقيق إمكانات مصر. 


ويقر هذا الستعراض بأنه من المهم الآن إرساء الأساس 
لسياسات وممارسات أكثر دعما للمشروعات والستثمار، وتنفيذ 


بيئة أكثر شفافية وتنظيما للمزيد من التطوير للقطاع الخاص.


برنامج 
االســتثمار 


 في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا لمنظمة التعاون 


والتنمية االقتصادية
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