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رئيس الوزراء	 

 جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية 	 

واملتناهية الصغر

الجهات المسئولة:

أهم مالمح القانون الجديد:

تعريف املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر طبقا للقانون الصادر من مجلس النواب يف 20 ابريل عام 2020 

فيام يىل املعايري التي تم بها تعريف املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر إال انه طبقا للامدة الثانية من القانون »يجوز بقرار 

من الوزير املختص، بناًء عىل توصية من مجلس اإلدارة وباالتفاق مع البنك املركزي املرصي، خفض الحدين األدىن أو األقىص لحجم األعامل 

وقيمة رأس املال املدفوع ورأس املال املستثمر مبا ال يجاوز )50%( أو إضافة أو تقرير أية معايري أخرى لتعريف املرشوعات، وذلك وفقاً 

لطبيعة قطاع النشاط االقتصادي املعنى. كام يجوز زيادة الحدين األدىن واألقىص لحجم األعامل ورأس املال املدفوع ورأس املال املستثمر 

مبا ال يجاوز )10%( سنوياً وفقاً للظروف االقتصادية«.

 المشروعات
 المتوسطة

 حجم األعمال السنوي
 بالنسبة ألي مشروع

 رأس المال المدفوع
  أو المستثمر بالنسبة

ألي مشروع صناعي حديث 
التأسيس

 رأس المال المدفوع 
 أو المستثمر بالنسبة 

 ألي مشروع غير صناعي
 حديث التأسيس

 من 50 مليون جنيه

اىل 200 مليون جنيه

 من مليون جنيه

اىل 50 مليون جنيه
أقل من مليون جنيهأقل من مليون جنيه

 من 5 مليون جنيه
اىل 15 مليون جنيه

 من 50 ألف جنيه 

اىل 5 مليون جنيه 
أقل من أقل من 5050 ألف جنيه ألف جنيه

 من 3 مليون جنيه

اىل 5 مليون جنيه

 من 50 ألف جنيه

اىل 3 مليون جنيه
أقل من أقل من 5050 ألف جنيه ألف جنيه

 المشروعات
الصغيرة

 المشروعات
 متناهية الصغر
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تيسير إتاحة التمويل – التخصيص المؤقت:

الحوافز:

بناء عىل رغبة املرشوع، يجوز للجهة صاحبة الوالية أن 	 

تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، 

مع تحمل املرشوع لجميع االلتزامات الناشئة عن عقد 

التخصيص.

يرسي نظام التخصيص املؤقت سواء كان التخصيص بالبيع 	 

أو بيع حق االنتفاع أو الرتخيص بحق االنتفاع أو باإليجار 

أو باإليجار املنتهى بالتملك.

رد قيمة توصيل املرافق إىل األرض املخصصة للمرشوع أو 	 

جزء منها، وذلك بعد تشغيله

منح املرشوعات آجال لسداد قيمة توصيل املرافق، مبا يف 	 

ذلك اإلعفاء الكىل أو الجزيئ من فوائد التأخري

تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملني	 

تخصيص أرايض باملجان أو مبقابل رمزي	 

رد ما ال يجاوز نصف قيمة األرض املخصصة للمرشوع	 

اإلعفاء من تقديم الضامنات الالزمة لحني بدء النشاط عند 	 

تخصيص العقارات الالزمة للمرشوع، أو تخفيض قيمة هذه 

الضامنات

رد أو تحمل، كىل أو جزيئ، لقيمة االشرتاك يف املعارض.	 

إعفاءات من:	 

رسوم تسجيل براءات االخرتاع ومناذج املنفعة  	

ومخططات التصميامت للدوائر املتكاملة.

رضيبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس  	

الرشكات واملنشآت وعقود التسهيالت االئتامنية والرهن 

املرتبطة بأعاملها وغري ذلك من الضامنات التي تقدمها 

إذا أخل املرشوع برشوط عقد التمويل أو عقد التخصيص، 	 

لجهة التمويل )أو لجهة التخصيص( أن تتخذ إجراءات 

التنفيذ عىل العقار وبيع الحق محل عقد التخصيص، 

وعند البيع تستويف جهة التمويل مستحقاتها بعد جهة 

التخصيص.

يجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص املؤقت 	 

املقرر لصالحها إىل جهة متويل أخرى وفقاً لإلجراءات التي 

تحددها الالئحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً يف مواجهة 

الغري ودون إتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.

املرشوعات للحصول عىل التمويل، وذلك ملدة خمس 

سنوات من تاريخ قيدها يف السجل التجاري.

الرضيبة والرسوم املشار إليها عىل عقود تسجيل األرايض  	

الالزمة إلقامة تلك املرشوعات.

الرضائب عىل األرباح الرأساملية الناتجة عن الترصف  	

يف األصول أو اآلالت أو معدات اإلنتاج للمرشوعات 

الخاضعة ألحكام هذا القانون يف حال إذا تم استخدام 

حصيلة البيع يف رشاء أصول أو آالت أو معدات إنتاج 

جديدة خالل سنة من تاريخ الترصف.

الرضائب املقررة عىل توزيعات األرباح الناتجة عن  	

نشاط رشكة الشخص الواحد من املرشوعات الخاضعة 

ألحكام هذا القانون والقانون املنظم للرضيبة عىل 

الدخل، وذلك ىف حال إذا كان الرشيك الوحيد من 

األشخاص الطبيعيني.

تُحصل رضيبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من  	

القيمة عىل جميع ما تستورده املرشوعات من آالت 

ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها، عدا سيارات الركوب.

بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة
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تخصيص األراضي والتعاقدات الحكومية:

أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة:

يراعى تخصيص نسبة من األرايض الشاغرة يف املناطق 	 

الصناعية والسياحية واملجتمعات العمرانية وأرايض 

االستصالح الزراعي وغري ذلك من األرايض الخاضعة 

للجهات صاحبة الوالية مبا ال يقل عن 30% للمرشوعات 

املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر.

يكون سعر بيع األرايض املنصوص عليها يف املادة )47( 	 

من القانون يف حدود تكلفة توصيل املرافق. ويكون 

للمرشوعات طلب حق االنتفاع باألرايض املنصوص عليها يف 

 املادة )47( من القانون مبقابل سنوي ال يزيد عىل )%5( 

من سعر البيع املقدر لها.

تُحدد الرضيبة املستحقة عىل املرشوعات التي يبلغ حجم 	 

أعاملها بني مليون و10 مليون جنيه سنوياً عىل النحو اآليت:

بنسبة 0.5% من حجم األعامل بالنسبة للمرشوعات التي  	

يبلغ حجم أعاملها بني مليون و2 مليون جنيه.

بنسبة 0.75% من حجم األعامل بالنسبة للمرشوعات  	

التي يبلغ حجم أعاملها بني 2 و3 مليون جنيه.

بنسبة 1% من حجم األعامل بالنسبة للمرشوعات التي  	

يبلغ حجم أعاملها بني 3 و10 مليون جنيه.

تُخصص نسبة ال تقل عن 20% للتعاقد مع املرشوعات 	 

املتوسطة ونسبة ال تقل عن 20% للتعاقد مع املرشوعات 

الصغرية ومتناهية الصغر لرشاء منتجاتها أو تنفيذ األعامل 

الفنية أو الخدمات أو الدراسات االستشارية أو مقاوالت 

األعامل الالزمة لتلك الجهات. ويجوز يف بعض الحاالت 

قرص التعاقد عىل الرشكات الصغرية واملتوسطة ومتناهية 

الصغر.

تحدد الرضيبة املستحقة عىل املرشوعات متناهية الصغر والتي 	 

ال يجاوز حجم أعاملها مليون جنيه سنوياً عىل النحو اآليت:

1000 جنيه سنويا للمرشوعات التي يقل حجم أعاملها  	

السنوي عن 250 ألف جنيه.

2500 جنيه سنوياً للمرشوعات التي يبلغ حجم أعاملها  	

السنوي بني 250 ألف و 500 ألف جنيه.

5000 جنيه سنوياً للمرشوعات التي يبلغ حجم أعاملها  	

السنوي بني 500 ألف ومليون جنيه.

بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة
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 )EJB( الجمعية المصرية لشباب األعمال

www.ejb.org.eg

)CIPE( مركز المشروعات الدولية الخاصة 
www.cipe.org  |  www.cipe-arabia.org

التوصيات والمقترحات:

ازالة اي غموض من خالل الالئحة التنفيذية متعلق 	 

بتعريف املنشآت طبقا لحجم اعاملها او مدة التأسيس 

وذلك لتفادي أي فجوة يف التطبيق.

رضورة تجنب التعارض بني صالحيات جهاز تنمية 	 

املرشوعات وأي جهات حكومية اخرى وباألخص هيئة 

التنمية الصناعية وهيئة االستثامر.

ترك الباب مفتوحا يف الالئحة إلضافة انشطة اخرى 	 

مستحقة للحوافز وغري منصوص عليها يف القانون.

تكليف الجهاز مبتابعة تنفيذ وتفعيل املواد الخاصة بدعم 	 

وتفضيل املنتج املحيل يف التعاقدات الحكومية.

وضع اليات رقابة واضحة ملنع الرشكات الكربى من التحايل 	 

القانوين بغرض االستفادة من الحوافز املمنوحة للمنشآت 

املتوسطة والصغرية.

تكليف الجهاز بتأسيس آلية إلصدار شهادات تفيد بتصنيف 	 

املنشأة ضمن التعريفات املشمولة بالقانون لتسهيل 

االجراءات والتعامالت مع الجهات العامة والخاصة.

يف حالة منو الرشكة وخروجها من مظلة تعريف الرشكات 	 

املتوسطة اىل الرشكات الكربى، من الرضوري عدم مطالبتها 

باي التزامات بأثر رجعي سواء ما يتعلق بالحوافز او 

املعاملة الرضيبية.

ينبغي ان ال يفرق القانون بني الرشكات املرصية واالجنبية 	 

يف التمتع باملزايا والحوافز لتشجيع االستثامر االجنبي 

واكتساب الثقة واملصداقية الدولية.

رأي شباب األعمال:

عدم الوضوح فيام يخص بيان كيفية احتساب حجم 	 

االعامل السنوي الذي سيتحدد عىل أساسه تعريف املنشأة. 

هل سيكون من خالل القوائم املالية، ام من خالل استعالم 

ميداين، أو تقديرات وطرق أخرى.

الضامن من خالل عقود االيجار وحق االنتفاع: قد ال يكون 	 

مناسب من الناحية العملية كضامن مؤقت للمولني نتيجة 

انها ال تنقل ملكية االرايض املقام عليها املرشوع.

بالنسبة للحوافز:	 

الرتكيز عىل االنشطة املحتاجة ألرض قد ال يكون مغري  	

لجميع الرشكات.

الحوافز تركز عىل القطاعات الصناعية أكرث من القطاعات  	

الخدمية.

كثري من الحوافز الخاصة بالرسوم والرضائب توفر مبالغ  	

بسيطة للمستثمر وبالتايل هي ال تشكل تحفيز مؤثر 

وحقيقي للمرشوع.

ال يجوز الجمع بني حوافز قانون االستثامر والحوافز  	

املذكورة يف القانون الجديد للمرشوعات املتوسطة 

والصغرية واملتناهية الصغر.

تيسري اجراءات التعامل والتعارض يف االختصاص: هناك 	 

تعارض واضح بني اختصاصات جهاز تنمية املرشوعات 

املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر وبني هيئة التنمية 

الصناعية، وهو اشكال البد من حله يف الالئحة التنفيذية 

منعا لتعقد االجراءات ألصحاب االعامل.

التالعب: هناك احتامل ان تتالعب الرشكات الكربى 	 

وتؤسس منشآت تقع تحت تعريف القانون بغرض التمتع 

بالحوافز واملزايا املمنوحة لهذه املنشآت.


