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2017لســنة 72مــق قــانوس امســتثما   قــم 20نصــا المــادة

ثما  على نظام الرخصة الذهبية بهدف تسهيل وجـذ  امسـت

فــــــي المشــــــروعات امســــــتراتيعية والقوميــــــة ومشــــــروعات 

.المشا كة بيق القطاع الخاص والعام

تشــمل كــلموافقــة واحــدة وتمــنه هــذر الرخصــة المســتثمر 

وتشــليلها وإدا اتهــاا بمــا فــي  لــ  المشــروعاتمــق إقامــة 

.  تراخيص البناء وتخصيص العقا ات الالزمة لها

الموافقة الواحدة دليل المستثمر للحصول على 



رمزايا الرخصة الذهبية للمستثم

.الوز اء خصة واحدة صاد ة عق معلس 

الموافقة الواحدة دليل المستثمر للحصول على 

.شاملة ونافذة وم يعوز ألي جهة امعتراض عليها

ق يعوز أس تتضـمق الموافقـة سـرياس أحـد الحـوافز أو أكثـر مـ

.الحوافز الوا دة بقانوس امستثما  على المشروع

يـــة  تقـــوم اللعنـــة العليـــا المختصـــة بشـــبوس الرخصـــة الذهب

ما  بالتنســـيع مـــ  هيتـــة امســـتث( تابعـــة لمعلـــس الـــوز اء)

.عهاتباتخا  كافة اإلجراءات الخاصة بالتنسيع م  كافة ال



بيةالحوافز التي تمنحها الرخصة الذه

ــي تحصــل عليهــا كافــة المشــروعاتا يعــوز مــنه مشــروعاتللحووفز الزلمة وو باإلضــافة ا الت

مـق 13و11الـوا دة بنصـوص المـواد زلحوفز الزضاوة   لوزلحوفز الزلاةةو لالرخصة الذهبية 

.2017لسنة 72قانوس امستثما   قم 

زلحفز الزلاةة ل

لالســـتثما ات فـــي بعـــت القطاعـــات % 50أو % 30خصــم نســـبة مـــق التكـــالية امســتثما ية 

المشروعالمحددةا وتختلة النسبة بحسب المنطقة العلرافية المقام فيها 

( بمفجبل فز ق )زلحفز الزضاة   ل

الســـماإ بانشـــاء منافـــذ جمركيـــة خاصـــة لصـــاد ات المشـــروع امســـتثما ي أو وا داتـــ  1.

.بامتفاق م  وزير المالية

ص المســـتثمر لتوصـــيل المرافـــع إلـــى العقـــا  المخصـــيتكلفـــ تحمـــل الدولـــة قيمـــة مـــا 2.

.للمشروع امستثما ي أو جزء منهاا و ل  بعد تشليل المشروع

.تحمل الدولة لعزء مق تكلفة التد يب الفني للعامليق3.

ل  د نصــة قيمــة األ ض المخصصــة للمشــروعات الصــناعية فــي حالــة بــدء اإلنتــا  خــال4.

.عاميق مق تا يخ تسليم األ ض

ر ة قانونـا تخصيص أ اض بالمعاس لبعت األنشطة اإلستراتيعية وفقا للضوابط المقـ5.

.في هذا الشأس

.ويعوز بقرا  مق معلس الوز اء استحداث أي حوافز أخرى غير ضريبية6.
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شــا  المتوةيخ لحقوعلىلوورلتوةيخ لزلممووللقووةثفالزح و  مةيلأس تبسـس الشـركة فــي 1.

2017إلي  

ــ)مشــروع قــومي أو اســتراتيعي 2. أو (  7للشــروط المحــددة والموضــحة فــي صــفحة ا وفق 

( المحددةالقطاعات حدأفي )شراكة بيق القطاع العام والخاص 

ا وفق ـا شوكة لاز ل اولفل  ل حوة   أو شوكة ل اوةةم لأس يتخذ المشـروع شـكل 3.

سـهم ألحكام قـانوس امسـتثما  أو قـانوس الشـركات المسـاهمة وشـركات التوصـية باأل

 قـم والشركات  ات المستولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصاد  بالقـانوس

.1981لسنة 159

.لتنفيذ المشروعزلمالء لزلمةل  لاملتزام بتقديم ما يفيد 4.

يـة أو للمشـروع يعـدها أحـد بيـوت الخبـرة الو ن يز  لجة ىل بةئ و لأس يلتزم بتقديم 5.

.العالمية  ات السمعة الطيبة المرخص لها

لتنفيذ المشروعبكثة جلز نيلأس يلتزم بتقديم 6.

-ميـار - ـرق )ةة  لزلمكز علزلاةةو لبةلبن و لزل ح  و لأس يقدم إقرا  ا باملتزام بتوفير 7.

(.معالعة المخلفات-اتصامت -كهرباء -صرف صحي

الشــركة والضــوابط المتعلقـة بنشــاطبوةحل از لباة وو لزحشو كز ة لزلإقووكزيًأس يقـدم 8.

.وفقا  للقوانيق واللوائه المنظمة ل 

لحصول على لالشروط الالزمة

(الرخصة الذهبية)*الرخصة الواحدة

(لرابطا)2022لسنة4426 قمالوز اء ئيسقرا بموجب*
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المشروعات التي يمكنها الحصول

(روطعند استيفاء الش)على مزايا الرخصة الذهبية 

* شك ىة لز  كزت ج  لأ لقف   

مق الشروط التاليةشك ةالىلرلزألقولفي تحقيع التنمية و ل  إ ا تحقع في  سهم ت

مــق منتعاتــ  إلــى الخــا   ســنويا ا %( 50)أس يســهم فــي زيــادة الصــاد ات مــق خــالل تصــدير جــزء مــق •

.سنوات مق تا يخ بدء مزاولة النشاط3و ل  خالل مدة أقصاها 

ا وفقـا  أس يعتمد في تمويل  على النقد األجنبي المحول مق الخـا   عـق  ريـع أحـد البنـوص المصـرية•

مـق مئحتـ  التنفيذيـة المشـا  إليهمـاا ( 9)مق قانوس امستثما  والمـادة ( 6)لألحكام الوا دة بالمادة 

.و بقا  للضوابط التي يحددها معلس إدا ة البن  المركزي

يــال م أس يســتهدف تقليــل الــوا دات وتــو يق الصــناعة وتعميــع المكــوس المحلــي فــي منتعاتــ ا بح•

علـــى أس % 50تقـــل نســـبة المكـــوس المحلـــي مـــق الخامـــات ومســـتلزمات اإلنتـــا  فـــي منتعاتـــ  عـــق 

.تحتسب هذر النسبة بخصم قيمة المكونات المستو دة مق تكلفة المنتج

.2020لسنة 7للتنمية المحددة بقرا  معلس الوز اء  قم ا احتياج المنا ع األكثر إحدىأس يقام في •

مبتكــا  أس يســهم فــي نقــل وتــو يق التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة والمتطــو ة إلــى مصــرا ودعــم ا•

وجيـــا والتطـــوير والبحـــال العلمـــيا وفقـــا  لمـــا يقـــد ر الـــوزير المخـــتص بشـــتوس امتصـــامت وتكنول

.المعلومات أو الوزير المختص بشتوس البحال العلمي بحسب األحوال

.رادهاأس يكوس مق المشروعات التي تهدف إلى تأميق سل  استراتيعية للبالد والحد مق استي•

 قــم أس يكــوس مــق المشــروعات كثيفــة اســتخدام العمالــة الو نيــةا  بقــا  للمفهــوم الــوا د بالمــادة•

.مق الالئحة التنفيذية لقانوس امستثما ( 11)

.ناخأس يسهم في الحد مق التأثير البيتي وخفت امنبعاثات الحرا ية واللازية وتحسيق الم•

(لرابطا)2022لسنة 56بموجب قرا   ئيس الوز اء  قم * 

(PPP)زلمشةية لب نلزلقطةعلزلاةصل زلمة ل شك ىة ل

:في أحد القطاعات التالية

المرافع العامة والبنية التحتية•

الطاقة العديدة والمتعددة•

الطرق والمواصالت•

الموانئ•

امتصامت•

إما

أو
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ةــإجراءات الحصول على الرخص

(الرخصــة الذهبيــة)*دةــالواح

2022لسنة425 قمالوز اءمعلس ئيسقرا بموجب*

ختصـــة اللعنـــة العليـــا المإلـــى ةإلا ك ث ًوووالطلـــب ومســـتندات  تقـــديم 
الرخصـة "بالنظر في  لبات المسـتثمريق الـراغبيق فـي الحصـول علـى 

https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense/Register.الذهبية

تقــــــوم اللعنــــــة العليــــــا بد اســــــة الطلــــــب للتحقــــــع مــــــق الضــــــوابط 
يع مــ  الذهبيــة بالتنســوامشــترا ات الالزمــة للحصــول علــى الرخصــة 

.الهيتة العامة لالستثما  

عــرض تقــوم اللعنــة العليــا بامشــتراص مــ  الهيتــة العامــة لالســتثما  ب
( بيـةالرخصـة الذه) لب المستثمر بالحصول على الموافقة الواحـدة 

.على معلس الوز اء

يصد  معلس الوز اء  خصة واحدة شـاملة ونافـذة م يمكـق ألي جهـة
.امعتراض عليها
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ق فــي حالــة امنتهــاء مــ)عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي وشــهادة تأسيســها 1.

( تأسيسها

(. في حالة امنتهاء مق تأسيسها)مستخر  حديال مق السعل تعا ي للشركة 2.

(. في حالة امنتهاء مق تأسيسها)صو ة ضوئية مق البطاقة الضريبية للشركة 3.

د اســـة العـــدوى المبدئيـــة للمشـــروع مـــق قبـــل أحـــد بيـــوت الخبـــرة الو نيـــة أو العالميـــة 4.

. المرخص لها و ات السمعة الطيبة

. تقديم ما يفيد المالءة المالية لتنفيذ المشروع5.

. البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع6.

ــل القــانوني للشــركة 7. ـــرا  ا مــق الممث ــيس معلــس اإلدا ة )إقـ أو وكيــل( مــدير الشــركة- ئ

يــة للمشــروع الشــركاء بــاملتزام بتــوفير كافــة المرافــع الخاصــة بالبنيــة التحت/المســاهميق

(. معالعة المخلفات-اتصامت -كهرباء -صرف صحي -ميار - رق (

أو وكيــل( مــدير الشــركة- ئــيس معلــس اإلدا ة )مــق الممثــل القــانوني للشــركة ا إقــــرا  8.

اط الشـركة الشركاء باملتزام بكافة امشترا ات والضوابط المتعلقة بنشـ/المساهميق

.  وفق ا للقوانيق واللوائه المنظمة ل 

.متطلبةىأخرأية مستندات 9.

ديمالمستندات المطلوبة عند التق

(لرابطا)2022لسنة4426 قمالوز اء ئيسقرا بموجب**

2022لسنة425 قمالوز اءمعلس ئيسقرا بموجب***

الموافقة الواحدة دليل المستثمر للحصول على 




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

