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 تقاريربتقديم األجنبي متطلبات جديدة على الشركات ذات االستثمار تفعيل  البدء في

 دورية للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في مصر

 التغييرات الجديدة:

قانون )" 2017لسنة  72على قانون االستثمار رقم طرأ تعديل جديد نود اإلحاطة بأنه قد 

شركات الالتزام على أُضيف بمقتضاه  إذ ،2019لسنة  141بموجب القانون رقم  ،"(االستثمار

بحتة متعلقة إحصائية ألغراض في مصر بتقديم معلومات وبيانات  اأجنبي   ااستثمار   تتضمنالتي 

تلك المعلومات والبينات اإلحصائية بشكل  باألصول االستثمارية لديها في مصر، وسوف تسهم

باعتبار أن االستثمار األجنبي المباشر هو  ،أساسي في الوقوف على معدالت النمو االقتصادي

 .عن غيرها األجانبتحديد القطاعات التي تثير اهتمام المستثمرين  ا، وأيض  ركائز ذلك النمو إحدى

لسنة  159وليس قانون الشركات رقم  ،على قانون االستثمار  أُدخلعلى الرغم من أن هذا التعديل 

والمناطق الحرة  لالستثمارالهيئة العامة الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار وكذلك  فإن، 1981

 ا.أجنبي   اتتضمن استثمار   على كافة الشركات التي تتطبق تلك المتطلبا"( الهيئة)"

التعديالت بتاريخ  ونُشرت تلكقد ُعدّلت الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار  نأوتجدر اإلشارة إلى 

، الشركات لتلكتقارير التعديالت الالئحة التنفيذية ثالثة أنواع من  وتضمنت 2019نوفمبر  6

 كالتالي:

ا من تاريخ تأسيس  30تقارير تقدم خالل  .1 يوم 

أو هيكل المساهمين أو تشكل مجلس الشركة أو أي تعديل يطرأ على رأس المال أو الغرض 

 .اإلدارة

ا من  45تقارير ربع سنوية تقدم خالل  .2 يوم 

 تتضمن مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام )تقرير ربع سنوي( أشهرانتهاء 

 .بيانات مالية

 .تقدم خالل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة سنوية تقارير .3

ا بأ  تكافة القرارا أنكما  إلى الهيئة الشركات تقوم بتقديم القوائم المالية سنويان كافة علم 

 مادها وتقديمها للهيئة بشكل دوري،دارة والجمعيات العمومية يتم اعتالصادرة من مجالس اإل

ضافية إضافت التزاما على الشركات بإعداد تقارير أن المتطلبات الجديدة  على ذلك فإوبناء  

 اربة مقارنة بما جرى عليه العمل.وعلى فترات متق

 

 

 أثر هذه التعديالت:

و  ،لتقارير المزودة من قبل الهيئة )باللغتين العربية واالنجليزية(ايجب المبادرة باستخدام نماذج  ،أصبحت واجبة النفاذبما أن تلك التعديالت 

استخدام رابط الهيئة كنكم ويم وع التقريرنبالمعلومات والبيانات المطلوبة حسب  استكمالها

(http://gafi.gov.eg/Arabic/eServices/FDI )و(http://gafi.gov.eg/Arabic/eServices/FDI.) 

جنيه مصري )خمسون ألف جنيه مصري( على  50000 مبلغ قدره عقوبة تصل إلىَض فرهذا التعديل لقانون االستثمار ومن الجدير بالذكر أن 

وقف الخدمات التي تقدمها قد تاإلدارات المعنية بالهيئة  أنكما  المتثال لتلك المتطلبات الجديدةالمسئول عن اإلدارة الفعلية بالشركة التي تخل با

 .عن االستثمارات األجنبية تبادر بتقديم التقارير المشار إليهالم لشركات التي ل
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 وشركاؤهم وحمزة حلمى
 

 مبنى نايل سيتى، البرج الشمالى
 الدور الحادى والعشرون 

 ج، كورنيش النيل٢٠٠٥
 رملة بوالق

 القاهرة، مصر
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