قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم  5لسنة 2015
في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
رئيس الجمهورية
بعد االطالع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم  21لسنة  1958فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى اإلقليم المصرى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  61لسنة  1963؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم  97لسنة  1983؛
وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم  203لسنة  1991؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم  89لسنة  1998؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم  141لسنة  2004؛
وعلىىى قىىانون تنظىىيم مشىىاركة القطىىاع الوىىا

الصادر بالقانون رقم  67لسنة  2010؛

فىىى مشىىروعات الخنيىىة األساسىىية والوىىدمات والم ارف ى العامىىة

وعلىىى قىرار رئىىيس جمهوريىىة مصىىر العربيىىة رقىىم  72لسىىنة  1995بالموافقىىة علىىى انضىىمام جمهوريىىة مصىىر

العربيىىة لمنظمىىة التجىىارة العالميىىة واالتفاقىىات التىىى تضىىمنتها الوايقىىة الوتاميىىة المتضىىمنة نتىىائ جولىىة روج ىواى
للمفاوض ىىات التجاري ىىة متع ىىددة األطى ى ار

وج ىىداول تعه ىىدات جمهوري ىىة مص ىىر العربي ىىة ف ىىى مج ىىالى تج ىىارة الس ىىال

والودمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية ختاريخ  1994/4/15؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة ؛
ً

قرر

القانون اآلتى نصه :
مادة 1

فى تطخي

حكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المخين قرين كل منها :

السلطة الموتصة  :الوزير  -ومن له سلطاته  -و المحافظ و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة و رئيس
مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب .
الوزير الموت

 :الوزير المعنى بشئون الصناعة .

عقد الشراء  :عقود شراء المنتجات الصناعية  ،بما فى ذلك إجراءات إخرام هذه العقود .
عقىىد المشىىروع  :عقىىود المقىىاوالت  ،وعقىىود إنشىىاء وتجهيىىز وتطىىوير مشىىروعات الخنيىىة األساسىىية والم ارف ى

العامة .

المنت الصناعى  :كل ما ينت عن عمليىة التحويىل المىادى و الكيميىائى للمىادة الوىام  ،وكىل منىت تجىرى

عليه عمليات تغيير  ،بما فى ذلك التجميع و التصنيف  ،و التعخئة و الفرز  ،و إعادة التدوير  ،و غير ذلك
من العمليات وفًقا للمعايير والضوابط التى يصدر خها قرار من الوزير الموت

.

المنىىت الصىىناعى المصىىرى  :كىىل منىىت صىىناعى يىىتم إنتاجىىه فىىى داوىىل جمهوريىىة مصىىر العربيىىة  ،و فىىى

المناط الحرة المنشأة وفًقا للقوانين المنظمة لذلك .

المنت المستوفى لنسىبة المكىون الصىناعى المصىرى  :كىل منىت صىناعى تزيىد نسىبة المكىون المصىرى فيىه

علىىى  %40مىىن سىىعر المنىىت  ،وتحتسىىب نسىىبة المكىىون المصىىرى خوصىىم قيمىىة المكونىىات المسىىتوردة مىىن سىىعر
المنت .
الحصىة الحاكمىىة  :ن تكىىون الدولىىة و إحىىدى الشىىركات المشىىار إليهىا فىىى المىىادة  2مالكىىة أليىىة نسىىبة فىىى

شىىركة يكىىون مىىن شىىأنها تمكىىين ى منهمىىا مىىن تعيىىين غالخيىىة عضىىاء مجلىىس اإلدارة و الىىتحكم علىىى ى نحىىو فىىى
الق اررات الصادرة من مجلس إدارتها و من جمعياتها العامة .
مادة 2
تسرى حكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تخرمهىا وحىدات الجهىاز اإلدارى للدولىة

 -مىىن و ازرات ومصىىالز و جه ىزة لهىىا موازنىىات واصىىة  -وعلىىى وحىىدات اإلدارة المحليىىة  ،وعلىىى الهيئىىات العامىىة

ودمية كانت و اقتصادية .

كما تسرى حكامه على عقود المشروعات التى تخرمها ى من الشركات اآلتية :
الشركات المملوكة بالكامل للدولة و ألحد األشوا
ب شركات القطاع العام .
ج شركات قطاع األعمال العام .

االعتبارية العامة .

د الشىىركات التىىى يكىىون للدولىىة و ى مىىن الشىىركات المشىىار إليهىىا حصىىة حاكمىىة فيهىىا  .وال تسىىرى حكىىام

هذا القانون على :

 - 1التعاقدات التى تخرمها و ازرات الدفاع واإلنتاج الحربى والداولية وهيئات المواخرات العامة .
 - 2التعاقدات التى تخرمها الو ازرات و الهيئات و الجهات األورى والتى تقتضى اعتبارات األمىن القىومى
سريتها فى الحاالت التى يصدر خها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كمىا ال تسىرى حكامىه علىى عقىود المشىاركة مىىع القطىاع الوىا

وعقىود االستشىارات الواصىة المتعلقىة خهىىا

والتى تخرمها الجهات اإلدارية  ،لتنفيذ مشروعات الخنيىة األساسىية  ،والوىدمات والم ارفى العامىة  ،واتاحىة وىدماتها

طبًقا للقانون رقم  67لسنة  2010المشار إليه .
مادة 3

تلتىىزم الجهىىات التىىى تسىىرى عليهىىا حكىىام هىىذا القىىانون عنىىد طىىر مشىىروعاتها  ،بىىأال يقىىل المكىىون الصىىناعى

المصرى المطاخ للمواصفات القياسية المعتمدة عن  %40من القيمة التقديرية للمشروع .

ووزيىىرى الماليىىة والتوطىىيط ،

ىاء علىىى اقتى ار الىىوزير الموىىت
ويجىىوز بقىرار مىىن رئىىيس مجلىىس الىىوزراء  ،خنى ً
اإلعفاء من هذا االلتزام  ،وذلك وفًقا للشروط والضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية .
ىاء علىىى اقت ى ار الىىوزير الموىىت
ولىرئيس مجلىىس الىىوزراء خنى ً
يجاوز  %10فى األحوال التى تحددها الالئحة التنفيذية .

توفىىيم و رفىىع النسىىبة المشىىار إليهىىا ؛ بمىىا ال

مادة 4
ال يجىىوز للجهىىات المشىىار إليهىىا فىىى الفق ىرة األولىىى مىىن المىىادة  2مىىن هىىذا القىىانون ن تخىىرم عقىىود ش ى ارء

منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى إال فى ى من الحاالت اآلتية :

إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غيىر مطابقىة للمواصىفات
القياسية المعتمدة .
كافية .

ب إذا كانت المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غيىر متىوفرة و متىوفرة بكميىات غيىر
ج إذا كىىان سىىعر المنىىت المسىىتوفى لنسىىبة المكىىون الصىىناعى المصىىرى يزيىىد علىىى مايلىىه المنىىافس خنسىىبة

تجاوز . %15

د إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى األحوال التى يصدر خها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتخين الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات تطخي هذه االستاناءات .

مادة 5
تصدر الشىهادات الدالىة علىى اسىتيفاء نسىبة المكىون الصىناعى المصىرى مىن اتحىاد الصىناعات المصىرية ،
بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية  ،وذلك وفًقا للقواعد واإلجراءات التى تخينها الالئحة التنفيذية .
وتحدد الالئحة التنفيذيىة مقىدار الرسىم الواجىب تحصىيله مقاخىل اعتمىاد الشىهادة واصىدارها  ،علىى ال يجىاوز
هذا الرسم لفى جنيه .
مادة 6
تلتزم الجهات التى تسرى عليها حكام هذا القانون باآلتى :
عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطر فى العقود التى تسرى عليها حكام هذا القىانون  ،بمىا

تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية .
فى ذلك نظام التقييم  ،ما يعد ًا

ب المسىىاواة فىىى سىىلوب سىىداد امىىن المنتجىىات الصىىناعية المص ىرية والمنتجىىات المسىىتوفية لنسىىبة المكىىون

الصناعى المصرى مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية .

وتخين الالئحة التنفيذية شروط وقواعد واجراءات تطخي هذه االلتزامات .
مادة 7
تُعفى المنشآت الصغيرة ومتناهيىة الصىغر مىن نصىف التىأمين االختىدائى  ،ومىن نصىف التىأمين النهىائى إذا
مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى .
كان المنت الصناعى محل التعاقد
ً
وال يسرى هذا اإلعفاء على ما ُيستجد من تعاقدات عند إوالل هذه المشروعات بشىروط التعاقىد و بأحكىام
هذا القانون  ،وذلك كله وفًقا للقواعد واإلجراءات التى تخينها الالئحة التنفيذية .
مادة 8
تلتزم كافة الجهىات التىى تسىرى عليهىا حكىام هىذا القىانون بىاإلعالن علىى موقىع خوابىة المشىتريات الحكوميىة
عن اآلتى :
 - 1سلوب التعاقد واألسباب المخررة التباع هذا األسلوب .
 - 2شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائ كل منهما .
 - 3نتائ و سباب الق اررات الواصة بالترسية و اإللغاء و استبعاد العطاءات .
 - 4سباب استبعاد المنت الصناعى المصرى إن وجدت .

 - 5ق ىوائم سىىماء المقيىىدين لىىدى تلىىك الجهىىات مىىن مقىىاولين  ،ومىىوردين  ،ووخ ىراء  ،واستشىىاريين وغيىىرهم ،

والممنىوعين مىنهم مىن التعامىل و المشىطوبين و سىباب وبيانىات ذلىك  ،وغيرهىا مىن الخيانىات التىى تحىددها الالئحىىة
التنفيذية .
مادة 9
إلىىى ضىىمان إتاحىىة

تُنشىىأ بمجلىىس الىىوزراء لجنىىة تسىىمى للجنىىة تفضىىيل المنىىت الصىىناعى المصىىرىل  ،تهىىد
المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى

المطابق ىىة للمواص ىىفات ف ىىى العق ىىود الت ىىى تس ىىرى عليه ىىا حك ىىام ه ىىذا الق ىىانون  ،وتُش ىىكل ه ىىذه اللجن ىىة خرئاس ىىة ال ىىوزير
الموت  ،وعضوية كل من :
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
حد نواب رئيس مجلس الدولة يوتاره رئيس المجلس .
رئيس الهيئة العامة للودمات الحكومية .
االاة يمالون الجهات المعنية خو ازرة الصناعة يوتارهم الوزير الموت

.

ممال عن خنك االستامار القومى يوتاره وزير التوطيط .
ممال عن و ازرة التوطيط يوتاره وزير التوطيط .
ممال عن و ازرة االستامار يوتاره وزير االستامار .
ممال عن و ازرة اإلنتاج الحربى يوتاره وزير اإلنتاج الحربى .
رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
رئيس االتحاد العام للغر التجارية المصرية .
اانين من ذوى الوخرة يوتارهما الوزير الموت

.

الزما لمعاونتها فى داء مهمتها مىن الموتصىين فىى مجىال عملهىا ،كمىا ُيىدعى
وللجنة ن تستعين بمن تراه ً
إلى الحضور ممال الو ازرة و الجهة المعنية بالموضوع المطرو على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك .
ىاء علىىى اقت ى ار الىىوزير
ويصىىدر ختنظىىيم عمىىل اللجنىىة ومكافىىأة عضىىاءها ق ىرار مىىن رئىىيس مجلىىس الىىوزراء خنى ً
الموت .

وتكون للجنة مانة فنية ،يصدر ختشكيلها وتحديد اوتصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية ألعضائها قرار
 .على ن يكون صر هذه المستحقات من إحدى الجهات التابعىة لىو ازرة الصىناعة و التىى

من الوزير الموت
تشر عليها .

مادة 10
توىىت

اللجنىىة المنصىىو

عليهىىا فىىى المىىادة السىىابقة بمتابعىىة التىزام الجهىىات التىىى يسىىرى عليهىىا حكىىام هىىذا

القانون ختنفيذ األحكام الواردة فيه ،ولها فى سخيل ذلك على األو

ما يأتى :

 - 1إعداد قاعدة بالخيانات الجوهرية الواصة بالعقود التى تسرى عليها حكىام هىذا القىانون  ،بمىا فىى ذلىك
المبىىالغ المصىىروفة مىىن موازنىىة الدولىىة لشىراء منتجىىات صىىناعية غيىىر مصىرية واألسىىباب التىىى دعىىت إلىىى ذلىىك وفًقىىا
ألحكام هذا القانون .

 - 2طلب كافة الخيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود .
فيها .

 - 3تلقى الشكاوى من األشوا

والجهات بشأن ية موالفات ألحكام هذا القانون وفحصها واخىداء الىرى

 - 4إوطار الجهات المعنية بما ينتهى إليه فح

فى األحوال التى تقتضى ذلك .

الشكاوى المقدمىة إليهىا وطلىب اتوىاذ إجىراءات التأديىب

 - 5مواطبىىة الجهىىات التىىى تسىىرى عليهىىا حكىىام هىىذا القىىانون ختوصىىياتها فىىى شىىأن شىىروط الطىىر و سىىلوب

التعاقد بما يحق

هدا

هذا القانون .

 - 6متابعة قيام الجهات المعنية خإعداد قواعد الخيانات الواصة بالمنتجات الصناعية المصرية .
 - 7رفىىع تقريىىر ربىىع سىىنوى إلىىى رئىىيس مجلىىس الىىوزراء  ،والىىى مجلىىس النىواب بالنتىىائ واإلحصىىائيات التىىى

تتعل خنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجىات المسىتوفية لنسىبة المكىون

الصناعى المصرى ،ومدى التزام الجهات التى يسرى عليها هذا القانون ختنفيذ حكامه وباإلجراءات التىى اتوىذتها

اللجنة فى هذا الشأن  ،وتقييم ار تطخي هذا القانون على نمو الصناعة المصرية .
مادة 11

تلتزم الجهات التى تسرى عليها حكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنت الصناعى المصرى بشىروط

ومواصىىفات الطىىر و العقىىود التىىى تسىىرى عليهىىا حكىىام هىىذا القىىانون متىىى كانىىت قيمتهىىا التقديريىىة تزيىىد علىىى عشىرة
ماليىىين جنيىىه ،وذلىىك قخىىل اتوىىاذ إج ىراءات اإلعىىالن عنهىىا و إسىىنادها بطري ى االتفىىان المباشىىر بمىىدة ال تقىىل عىىن

يومىىا مىىن
يومىىا  ،وعلىىى اللجنىىة ن ت ىوافى تلىىك الجهىىات بمالحظاتهىىا إن وجىىدت وىىالل ومسىىة عشىىر ً
ومسىىة عش ىر ً
تاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطر و التعاقد وال يجوز لتلك الجهات التعاقد والل هذه المدة .

كما تلتزم هذه الجهات بالتعاون مع اللجنة  ،وموافاتها باآلتى :
 - 1مىىا تطلبىىه مىىن خيانىىات واحصىىائيات تتعل ى بممارسىىة اوتصاصىىاتها ومىىا اتوذتىىه الجهىىة مىىن إج ىراءات

تأديخية للموالفين ألحكام هذا القانون .

 - 2تقريىىر رب ىىع س ىىنوى ب ىىالعقود الت ىىى تس ىىرى عليه ىىا حكىىام ه ىىذا الق ىىانون الت ىىى خرمته ىىا تل ىىك الجه ىىات عل ىىى
منتجات صناعية غير مصرية يتضمن الخيانات التى تحددها الالئحة التنفيذية .
مادة 12
يجىب إلغىىاء إجىراءات التعاقىىد قخىىل الخىىت فيهىىا إذا تخىين للجنىىة تفضىىيل المنىىت الصىىناعى المصىىرى ن شىىروط
طر العقود المنصو

عليها فى الفقرة األولى من المادة  11توالف حكام هذا القانون .

ويصدر قرار اإللغاء من السلطة الموتصة بالجهات التى تسىرى عليهىا حكىام هىذا القىانون سىواء مىن تلقىاء
خناء على طلب اللجنة المشار إليها .
نفسها و ً
مادة 13

تُنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة خيانات واصة تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها
والشىركات والمنشىآت المنتجىىة لهىا  ،بمىا فىىى ذلىك مىىا يىتم تصىنيعه مىىن منتجىات مسىتوفية لنسىىبة المكىون الصىىناعى

المصرى .

مادة 14
تلتىىزم جميىىع الجهىىات التىىى تسىىرى عليهىىا حكىىام هىىذا القىىانون ختزويىىد الهيئىىة العامىىة للتنميىىة الصىىناعية  ،بمىىا

تطلبىىه مىىن خيانىىات واحصىىاءات وبحىىوت ود ارسىىات تتعل ى بالمنتجىىات الصىىناعية وبكىىل المعلومىىات الالزمىىة لتنفيىىذ
حكام هذا القانون .
مادة 15
يعتخىىر إوىىالل الموظىىف العىىام و العىىاملين بالجهىىات التىىى تسىىرى عليهىىا حكىىام هىىذا القىىانون  ،بأحكىىام المىواد

جسيما خواجبات وظيفته .
 12 ،11 ،8 ،6 ،4 ،3إوالالً
ً
مادة 16

مع عدم اإلوالل بأية عقوبة شد منصو

عليها فى ى قانون آور ُيعاقب بالعقوبات اآلتية :

والً  :الغرامة التى ال تقل عن ومسة آال

جنيه وال تجاوز مائة لف جنيه كل من امتنع عن موافاة لجنة

تفضيل المنت الصناعى المصرى بالخيانات و األوران و المستندات المنصو

القانون .

عليها فى المادة  11من هذا

جنيه وال تجاوز مائة لف جنيه كل من ول بالتزام اإلعالن

اانيا  :الغرامة التى ال تقل عن ومسة آال
ً
على موقع خوابة المشتريات الحكومية المنصو عليه فى المادة  8من هذا القانون .

االاًا  :الغرامة التى ال تقل عن ومسين لف جنيىه وال تجىاوز  %10مىن السىعر اإلجمىالى للعقىد كىل مىن
تعمد تقديم خيانات و شهادات و مستندات غير صحيحة بالموالفة لنصى المادتين  4 ،3من هذا القىانون مىع
علمه خذلك .
واذا وقعت هذه الموالفة نتيجة تقصير و إهمال تكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن ومسىة آال

وال تزيد على مائة لف جنيه .

جنيىه

مادة 17
ال يجوز اتواذ إجراءات التحقي
خناء على طلب من الوزير الموت
إال ً

و تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصو

عليها فىى هىذا القىانون

و من يفوضه .

مادة 18

يصدر الوزير الموت

الالئحة التنفيذية لهذا القانون  ،وذلك والل االاة شهر من تاريخ العمىل بأحكامىه

.
مادة 19
ويعمل به بعد االاة شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
ُينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ُ ،
صدر خرئاسة الجمهورية فى  26ربيع األول سنة  1436ه
المواف  17يناير سنة  2015م .

