مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (

) لسنة 7002

بشان الالئحة التنفيذية لقانون المدن و المناطق الصناعية الحرة
مجلس الوزراء
بعد االطالع على القانون رقم (  )11لسنة  1991بشأن المدن و المناطق الصناعية الحرة و ال سيما المادة (  )11منه،

وعلى قانون رقم ( )1لسنة 4112م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )11لسنة 1991م بشأن المدن والمناطق الصناعية

الحرة

و على ماا عرهاه رئاي

مجلا

الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ

ادارة الييئاة العاماة للمادن الصاناعية و المنااطق الصاناعية الحارة ،و علاى ماا أقارج مجلا
.4112 / /

قررنا ما يلي:

الفصل األول
تعاريف

مادة  / 1يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناج ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
لجنة اإلعفاءات الضريبية :اللجنة المشكلة من قبل مجل
منح التسييالت و اإلعفاءات الهريبية.

لجنة الحوافز التنفيذية  :اللجنة المشكلة من قبل مجل

اإلدارة التي تتولى تقييم ملفات و طلبات المستثمرين من أجل
اإلدارة التي تتولى إعداد و دراسة و متابعة ملفات المستثمرين و

إعطاء التوصيات بشأنيا للجنة اإلعفاءات الهريبية.

اإلعفاءات  :اإلعفاء الكلي أو الجزئي من الجمارك و /أو هريبة الدخل و/أو هريبة الشراء.

المطور  /المشغل :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك المقدرة المالية والفنية والخبرة في تطوير و/أو تشغيل مدن
صناعية و /أومناطق صناعية حرة.

المستثمر :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمار

نشاطا استثماريا وفق القانون.

شهادة المطور /المشغل :مستند يحدد ويعتمد من الييئة للمطور و/أو المشغل ويحدد به شروط الشيادة.

شيادة مدينة صناعية /أو منطقة صناعية حرة :تمنح الييئة هذج الشيادة لمرة واحدة لكل مؤسسات المدن الصناعية و/أو
المناطق الصناعية الحرة ،وذلك لتمكينيا من العمل داخل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة و تكون
مؤهلة لالستفادة من المزايا التي يقدميا القانون.
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رخصة مزاولة المهنة (رخصة تشغيل) :الوثيقة الصادرة عن الييئة ،والتى تحدد نوع النشاط التي تمارسه المؤسسة و تجدد
سنويا.

كثافة التشغيل :هى المساحة الكلية للبناء المسقوف مقسوما على عدد العمال.

رخصة البناء :الوثيقة الصادرة عن الييئة التي تفيد أنه يحق لحامل هذج الوثيقة البدء في بناء منشأته داخل المدينة
الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة.

عقد التطوير :العقد المبرم بين الييئة والمطور للقيام بتطوير مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة.

عقد التشغيل :العقد المبرم بين الييئة و المشغل لتشغيل وادارة مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة.

الفصل الثانى
انشاء المدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة
مادة  -7تخصيص مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة ،بناء على طلب من قبل مطورين.

أ  -على الجيات الراغبة في الحصول على موافقة لتخصيص مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة واالساتفادة مان
المزايا والفوائد المشمولة في القانون تقديم طلب لتخصيص مدينة صناعية أو منطقة صناعية حارة الاى الييئاة ،حساب

النموذج المعد لذلك.

مادة  - 3على مقدم الطلب أن يسلم ( )3نسخ مصدقة للييئة ،منيا نسخة أصلية ،و في حال كان الطلب كامال،

تقوم الييئة بإصدار إيصال استالم الطلب ،و إال يعاد خالل ثالثة أيام عمل للمتقدم مصحوبا بتوهيح عن البيانات أو

المستندات المطلوبة.

مادة  - 4تقوم الييئة بتقييم الطلب وفق معايير محددج خالل ثالثة أسابيع من إصدار إيصال استالم الطلب و يتم
رفع التوصيات الى مجل

االدارة.

مادة .5

 .1في حال رفض مجل
 .2في حال موافقة مجل

مادة .6

 .1يتخذ مجل

االدارة للطلب ،على الييئة إعالم مقدم الطلب بأسباب الرفض خالل أسبوع.
اإلدارة على الطلب يرفع الطلب لمجل

الوزراء.

الوزراء ق ار ار بالموافقة أو الرفض خالل شير من استالمه الطلب.

 .2في حال موافقة مجل

الوزراء على الطلب ،يتم ما يلى -:

أ -تقوم الييئة بإعالم صاحب الطلب خالل إسبوع من تاريخ استالميا موافقة مجل

ا لوزراء.

ب -على مقدم الطلب تعبئة طلب تطوير و/أو تشغيل االمدينة أو المنطقة الصناعية الحرة المقترحة.
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ج -بعد الموافقة على طلب التطوير و /أو التشغيل من قبل الييئة تقوم الييئة بتوقيع عقد امتياز(عقد
تطوير و/أو تشغيل) مع المطور خالل  3أشير من موافقة مجل

مادة -2

اإلدارة.

تخصيص مدينة صناعية أومنطقة صناعية حرة مقترحة من قبل الهيئة.

أ  -علا ا ااى الييئا ا ااة فا ا ااى حا ا ااال الرغبا ا ااة بتخصا ا اايص موقا ا ااع كمدينا ا ااة صا ا ااناعية أو منطقا ا ااة صا ا ااناعية ح ا ا ارة ،تقا ا ااديم طلا ا ااب
التخصيص لمجل

.1
.4
.3

اإلدارة مع إرفاق التالي:

الموقع العام ووصف النشاطات االقتصادية القائمة والمخطط ليا في هذا الموقع.

تقرير يشمل دراسة أولية للنواحى االقتصادية و البيئية و الفنية و متطلبات البنية التحتية
داخل و خارج المنطقة المقترحة.

بيان موارد التمويل لتطوير المنطقة.

ب– في حال موافقة المجل

على التخصيص يرفع الطلب مع التوصيات الى مجل

أو الرفض خالل شي ار من تاريخ استالمه الطلب.

الوزراء و الذى يتخذ ق ار ار بالموافقة

مادة  -8تخصيص المناطق الصناعية الحرة الخاصة.
معايير عامة إلنشاء منطقة صناعية حرة خاصة.
المصانع أو مجموعة الشركات الراغبة بإنشاء منطقة صناعية حرة خاصة ،يجب أن تحقق كل المتطلبات التي

تنطبق على مطورين ومشغلين المناطق الصناعية الحرة وفق القانون ،باإلهافة إلى ذلك ،يجب أن تكون مشاريع
قادرة على تحقيق متطلبات االمن الخارجية ،وهي تنقسم كالتالي:

أ -معايير مشاريع جديدة لتخصيصها كمنطقة صناعية حرة خاصة:
لكي تكون مشاريع كمناطق صناعية حرة خاصة يجب أن تطابق واحد أو أكثر من المعايير التالية:

 -1أسباب فيزيائية مرتبطة بعمليات االنتاج الصناعي ،أو عدم إمكانية تشغيليا بجانب مشاريع أخرى.
 -4أسباب متعلقة بمصدر المواد الخام.
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ب  -معايير لمشاريع قائمة لتخصيصها كمنطقة صناعية حرة خاصة:

من أجل أن تكون المشاريع القائمة مؤهلة كمناطق صناعية حرة خاصة ،يجب أن تطابق واحد أو أكثر من

المعايير الواردة فى الفقرة ( 1؛  ) 4من البند (أ) ،أو أن تملك مؤسسات منتجة يصعب نقليا لمنطقة
صناعية حرة أخرى.

مادة  -9إجراءات تقديم الطلب لتخصيص منطقة صناعية حرة خاصة:
تتخذ نف

إجراءات تخصيص المدن الصناعية لتخصيص مناطق صناعية حرة خاصة ،باإلهافة إلى بعض

التفاصيل عن المشروع ،كعدد العمال المتوقع  ،الحجم المتوقع للصادرات والواردات  ،و مصادر المواد الخام و مراكز
التسويق و طريقة شحن كل منيا.

الفصل الثالث
تطوير وتشغيل المدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة
بناء على طلب الهيئة.
أوالً  -:تطوير و /أو تشغيل المدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة المخصصة ً
مادة  – 10يكون اختيار مطورين و/أو مشغلين للمدن الصناعية أو للمناطق الصناعية الحرة المقترحة من الييئة عن
طريق إجراء عطاء عام طبقا لقانون العطاءات لالشغال الحكومية( ،قانون رقم ( )6لسنة .)1999
مادة .11

 -1عند ترسية العطاء لمطور و/أو لمشغل مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة ،يمنح الراسى عليه العطاء شيادة
مطور و  /أو مشغل بعد الموافقة على طلب التطوير و /أو التشغيل و دفع الرسوم القانونية.

 -4بعد حصوله على شيادة مطور و /أو مشغل يتم التوقيع معه على عقد االمتياز (عقد التطوير و/أو التشغيل) خالل
ثالثة أشير من تاريخ ترسية العطاء.

 -3ال يجوز لمطور و/أو مشغل المدينة الصناعية أوالمنطقة الصناعية الحرة التنازل كليا أو جزيئا عن امتيازج أو نقله
للغير إال في حاالت استثنائية يوافق علييا مجل

 -2يحتفظ مجل

اإلدارة كتابيا.

اإلدارة بالحق بفسخ عقد االمتياز الممنوح إذا ثبت أن هناك تقصير في تنفيذ االلتزامات المذكورة في

القانون أو اللوائح ،أو عقد االمتياز.
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بناء على طلب من قبل المطور.
ثانياً  :تطوير المدن الصناعية أو المناطق الصناعية الحرة المخصصة ً
مادة .12
على الحاصل على قرار لتخصيص مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة أن يتقدم بطلب لتطوير و/أو لتشغيل
المدينة أو المنطقة الصناعية الحرة حسب النموذج المعد لذلك من الييئة خالل شير من تاريخ استالمة لقرار

التخصيص.
مادة .13

 - 1في حال كان الطلب كامال ،تقوم الييئة بإصدار إيصال استالم الطلب ،و إال يعاد خالل ثالثة أيام عمل للمتقدم
مصحوبا بتوهيح عن البيانات أو المستندات المطلوبة.

 -2تعتبر رسوم طلب التطوير مستردة فقط ،إذا كان نف

المطور قد تقدم بطلب تخصيص سابقا.

مادة  - 14تقوم الييئة بتقييم الطلب وفق معايير محددج خالل ثالثة أسابيع من إصدار إيصال استالم الطلب ،و يتم
رفع التوصيات الى مجل

االدارة.

مادة .15

 -1في حال رفض الطلب ،على الييئة إعالم مقدم الطلب بأسباب الرفض خالل أسبوع.
 -2في حال موافقة مجل

اإلدارة على الطلب تقوم الييئة بمنحه شيادة مطور و/أو مشغل بعد دفع الرسوم القانونية.

 -3تقوم الييئة بالتوقيع على عقد لتطوير و/أو لتشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة خالل ثالثة أشير
من تاريخ موافقة مجل

االدارة

ثالثا :تشغيل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
مادة  -16اذا كان المطورهو نفسة المشغل:

 -1يجب عليه تقديم طلب تشغيل حسب النموذج المعد من الييئة ،بعد استيفاء شروط عقد التطوير.
 -4بعد موافقة الييئة على الطلب يتم منحه شيادة مشغل خالل اسبوعين.

 -3تقوم الييئة بتوقيع عقد التشغيل معه في خالل  3أشير من موافقة مجل

االدارة.

 -2فى حال رفض الطلب يتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خالل أسبوع من قرار رفض الطلب.

مادة  -12اذا لم يكن المشغل هو نفسة المطور:
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 -1يحب عليه تقديم طلب تشغيل حسب النموذج المعد من الييئة ،ويرفق بالطلب نسخة مصدقة عن العقد الموقع مع
المطور.

 -4بعد موافقة الييئة على الطلب ،يتم منح المشغل المقترح شيادة مشغل خالل اسبوعين.
 -3تقوم الييئة بتوقيع عقد التشغيل معه في خالل  3أشير من موافقة مجل

االدارة.

 -4فى حال رفض الطلب يتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خالل أسبوع من قرار رفض الطلب.

رابعا :نقل حق االمتياز(عقد التطوير و/أو التشغيل)
مادة .18
 - 1يجوز لمطور المدن الصناعية و/أوالمناطق الصناعية الحرة المقامة بناء على طلب المطور ،نقل حق االمتياز
الممنوح له بعد موافقة الييئة.

 -4اليتم نقل حق امتياز إال لمطور و/أو مشغل ،وعليه تقديم طلب تطوير و /أو تشغيل ،يشمل نف
من المطور األصلي مرفقا بالرسوم القانونية.

البيانات المقدمة

مادة .19

 -1إجراءات قبول طلب نقل حق االمتياز (عقد التطوير و/أو التشغيل) هي نفسيا المتبعة في مراجعة الطلبات
الخاصة بالمطورين و/أو المشغلين.

 - 4في حال قبول الطلب ،تقوم الييئة بإجراء التعديالت الالزمة موهحة نقل حق االمتياز بواسطة الموقعين األصلين
على عقد االمتياز والمطورين أو المشغلين الجدد.

 -3أي تعديل ونقل عقود االمتياز تخهع لموافقة مجل

االدارة.

خامسا :اجراءات خاصة بالمشغل:
مادة  -70وضع اللوائح واإلجراءات الداخلية:

 -1يقوم المشغل ألي مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة بوهع التعليمات التي تشتمل علي اإلجراءات الداخلية التي
تنظم العمليات داخل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة ،بما ال يتعارض مع القوانين السارية المفعول.

 -4يكون من مسئولية المشغل التأكد من تطبيق المستثمرين للتعليمات.

مادة  -71إجراءات الدخول والخروج للمدينة أو المنطقة الصناعية الحرة:
أ -يخهع دخول االشخاص لتصريح دخول.
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ب -يتم تصنيف تصاريح الدخول الى ثالث فئات ،ويختلف شكل ،محتوى ،ولون التصريح طبقا لما يلى:
 /1عمال أو موظفين دائمين ،ويعرفون بطاقم العاملين أو الموظفين الذين يعملون بشكل نظامي.

 /4عمال أو موظفين مؤقتين ،ويعرفون بطاقم العاملين أو الموظفين الذين يعملون بشكل مؤقت.
 /3الزوار.

مادة  -77متطلبات الصيانة الخارجية و النظافة للمدن و المناطق الصناعية الحرة:

على المشغل إصدار تعليمات بخصوص المحافظة على النظافة العامة وصيانة المباني.

مادة  -73متطلبات األمن فى المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة .

 -1بناء سور ال يقل ارتفاعه عن  3أمتار ،حول المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة ،وقد يكون السور عبارة عان ساياج
معدني.

 -4يجااب أن يظياار تصااميم المدينااة الصااناعية أو المنطقااة الصااناعية الح ارة الفروقااات الواهااحة بااين المااداخل والمخااارج
للبهائع واألشخاص ،والذي يهمن تحكما مناسبا وقدرة علاى حماياة الماداخل والمخاارج مان أي دخاول أو خاروج غيار

مصرح به ،والحد من تيريب البهائع.

 -3مكاتااب الجمااارك واألماان تقااع علااى كاال ماان الماادخل والمخاارج ،وذلااك لتسااييل فحااص البهااائع واألشااخاص الااداخلين أو
الخارجين.

 -2أي منشئات مكتبية أو صناعية يجب أن تبني على بعد  1أمتار من السور.
 -1تبنااى المااداخل والطاارق بحيااث تساايل عمليااة تنقاال المركبااات ،وا الت ،واألشااخاص وأجي ازة األماان والجمااارك داخاال
المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة.

 -6يجب توفير إهاءة مناسبة طوال الوقت وبصورة دائمة في المدينة الصناعية أوالمنطقة الصناعية الحرة ،كما يجب أن
يهاء السور.

الفصل الرابع
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االجراءات داخل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة
مادة  – 74النشاطات الممنوعة في المدن الصناعية أو المناطق الصناعية الحرة:
تمنع أي نشاطات أو عمليات تتطلب في أي مرحلة من المراحل إدخال و/أو استخدام البهائع التالية:
 -1األسلحة أو األسلحة النارية أو اللوازم العسكرية والمتفجرات من أي نوع.

 -4المخدرات أو المواد السامة الخطرة التي يحظر استخداميا حسب القوانين المطبقة.

 -3الماواد المشااعة إال إذا ساامح بيااا ألغاراض صااناعية أو دوائيااة أو ألغاراض البحااث العلمااي وذلااك بعااد الحصااول
على موافقة الجيات المختصة.

 -2أي عمليات أو نشاطات تتناقض مع القوانين المتبعة لحماية البيئة.

مادة .72

 -1على الجية الراغبة باالستثمار في المدن الصناعية أو المناطق الصناعية الحرة ،أن تقدم طلبا مكتمال حسب النموزج
المعد من الييئة.

 -4يراجع الطلب خالل  42ساعة من الييئة ،وفي حالة اكتمال الطلب يسلم مقدمه وصل استالم.
 -3واذا كااان الطلااب غياار مكتماال ،يااتم إرجاااع الطلااب خااالل  42ساااعة موهااحا خطيااا المسااتندات والبيانااات المطلوبااة،
ويستطيع إعادة تسليمه مع المستندات المطلوبة ،واذا اعتبرته الييئة بعد ذلك غير مكتمل يرفض الطلب نيائيا.

 -2فاي حاال موافقاة الييئاة علاى الطلاب ،يقاوم مادير عاام الييئاة بعرهاة علاى مجلا
الطلب.

اإلدارة خاالل شاير مان تااريخ تساليم

مادة .76

أ -تمانح الييئااة شايادة مدينااة صاناعية أو منطقااة صاناعية حارة خاالل اساابوعين مان تاااريخ موافقاة مجلا

االدارة  ،ويكااون

سريان الشيادة مرتبط بالحصول على رخصة مزاولة المينة (رخصة تشغيل) من الييئة.

ب -في حال عدم موافقة مجل

االدارة على الطلب ،تعيد الييئة الطلب لمقدمه خاالل أسابوعين مان تااريخ عادم الموافقاة،

موهحة البيانات والتعديالت المطلوبة للحصول على الموافقة ،ويساتطيع مقادم الطلاب إعاادة تقديماه معادال خاالل ()6
أشير من تاريخ رفض الطلب.

مادة  -72شهادات  /رخص المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
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عل ااى المس ااتثمر حص ااوله عل ااى ش اايادة مدين ااة ص ااناعية /أو منطق ااة ص ااناعية حا ارة ،و رخص ااة مزاول ااة المين ااة (رخص ااة

التشغيل) ،و رخصة بناء (في حالة قيامه ببناء منشأته).

مادة .78

 -1الشاايادة تعطااى الحااق لصاااحبيا بالباادء فااى انشاااء المباااني و شاراء مااا يحتاجااة العماال ماان ادوات و معاادات ،و مزاولااة
نشاطه االستثماري بعد الحصول على رخصة التشغيل داخل المدينة أو المنطقة الصناعية الحرة.

 -1/4في حالة مخالفة القانون أومخالفاة شاروط الشايادة ،تساحب الشايادة بشاكل مؤقات أو دائام ،بنااء علاى قارار مجلا
االدارة.

 -4/4أما في حالة بيع المؤسسة أو نقل الملكية ،تظل الشيادة ساارية المفعاول طالماا لام تتغيار العملياات داخال المديناة أو
المنطقة ،على أن يتم إعالم الييئة خطيا.

 -3/4في حال إجراء تعديل على اسم الشركة مع الحفاظ بنف

رقم المشغل ،علاى الشاركة أن تقاوم بتعاديل شايادة المديناة

الصناعية /المنطقاة الصاناعية الحارة ،وبالتاالي يتطلاب تعاديل رخصاة مزاولاة الميناة ( رخصاة التشاغيل) ،ودفاع الرساوم

المقررة.

مادة  - 79يجب أن تبادأ المؤسساات بالعمال خاالل  6أشاير مان تااريخ اساتالم الشايادة ،وتعتبار المؤسساة جااهزة للعمال
إذا بدأت بتنفيذ فعالياتيا تبعا لتصنيفيا المحدد في رخصة مزاولة المينة (التشغيل).

مادة . 30
أ .يجوز تمديد الفترة الزمنية لبدء العمل فى المدينة أو المنطقة الصناعية الحرة ،ويمنح هذا التمديد لألسباب التاية :
 -1القوة القاهرة.

 -4عدم قدرة الجيات المعنية على القيام بالتزاماتيا تجاج البنية التحتية و الخدمات.
ب -في حال التزام المؤسسة بإكمال تشغيل المشاروع ،تمانح تمديادا لمادة  6شايورقابلة للتجدياد ،و فاي حاال عادم رد الييئاة
خالل شير من تاريخ تقديم الطلب ،يكون التجديد تلقائيا.

مادة  – 31إذا لم تصابح المؤسساة جااهزة للعمال بعاد التمدياد ،أو إذا رفاض طلاب التمدياد ،تصابح الشايادة غيار قانونياة،
ويااتم ابالغيااا بسااحب الشاايادة ،وتصاابح المؤسسااة مساائولة قانونيااا عاان دفااع جميااع الهارائب التااي أعفياات منيااا بناااءا علااى
وجود الشيادة ،وتبلغ الييئة جميع الجيات المختصة بالقرار.

مادة  -37تمنح الييئة رخصة بناء في المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة للمستثمر /أو المطور بعاد الموافقاة
على المخططات من قبل اللحنة المشكلة من الجيات المعنية ،ودفع الرسوم المقررة.
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الفصل الخامس
الرسوم

مادة  - 33تحدد الرسوم بالدوالر االمريكى أو ما يعادليا بالعملة المتداولة قانونا ،وتتولى الييئة تحصيليا.
مادة  -34رسوم مطور لمدينة صناعية /أو لمنطقة صناعية حرة /أو لمنطقة صناعية حرة خاصة:

 )4111( -1دوالر رسوم طلب مطور تدفع لمرة واحدة ،وتعتبر مستردة فقط إذا كان المطور قد تقدم بطلب تخصيص
سابقا.

 )1111( -4دوالر رسوم شيادة مطور ،تدفع لمرة واحدة.
مادة  -32رسوم مشغل لمدينة صناعية /أو لمنطقة صناعية حرة /أو صناعية حرة خاصة-:
 )4111( -1دوالر رسوم طلب مشغل تدفع لمرة واحدج وغير مستردة.
 )1111( -4دوالر رسوم شيادة مشغل ،تدفع سنويا .

مادة  -36رسوم شيادة مدينة /أو منطقة صناعية حرة:

 )411( -1دوالر رسوم طلب لمرة واحدة ،غير مستردة.
 )111( -4دوالر رسوم شيادة ،تدفع لمرة واحدة.

مادة  -32رسوم رخصة مزاولة المينة (رخصة التشغيل) للمشاريع العاملة فى المدن أو المناطق الصناعية الحرة ،يتم
تحصيليا سنويا ،و تكون على النحو التالى:

 -1رسوم رخصة مزاولة المينة (رخصة تشغيل) للبناء المسقوف:
كثافة التشغيل

الفئة

=(المساحة/عدد العمال)
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دوالر/م

4

أ

 31أو أقل

1331

ب

11-31

1321

ج

 11فأكثر

1361

 -4رسوم رخصة مزاولة المينة (رخصة تشغيل) الرض الفهاء (  ) 1341دوالر للمتر المربع الواحد.

 -3رسوم رخصة مزاولة المينة (رخصة تشغيل) للمكاتب ( ) 1361دوالر للمتر المربع وبحد أدنى  11دوالر.
ً ولغايات تطبيق هذج المادة إذا كانت مدة الرخصة تقل عن السنة فيستوفي الرسم على أسا
إحتساب كسر الشير شي ار كامالً .

نسبي شيري مع

مادة  /1 – 38رسوم ترخيص إنشاء و تطوير المبانى لمرة واحدة (  ) 4دوالر للمتر المربع الواحد.
 -4رسوم تعديل شيادة ( ) 11دوالر.

الفصل السادس
أسس استيراد وتصدير البضائع من والى المناطق الصناعية الحرة .
مادة  – 39يقام مكتب الجمارك في المناطق الصناعية الحرة و يكون هذا المكتب مسئوال عن :

 .1فحص البهاعة الداخلة والخارجة من والى كل منشأة داخل المنطقة الصناعية الحرة.
 .4مسك سجالت البهائع الداخلة والخارجة من والى المنطقة الصناعية الحرة.

 .3منح التصاريح الالزمة لدخول وخروج البهائع من والى المنطفة الصناعية الحرة.
 .2إعداد التقارير الالزمة.

مادة .40

 .1يقوم المطور أو المشغل للمنطقة الصناعية الحارة ببنااء وتجيياز المكاتاب الجمركياة ،وياوفر العماال واألجيازة والمعادات
الالزمة.

 .4يحق لماوظفي الجماارك والهارائب الادخول للمنشاصت الصاناعية داخال المنااطق الصاناعية الحارة ،واالطاالع علاى علاى
الدفاتر و السجالت وكل إجراءات االنتاج كلما لزم األمر.

مادة  .41عملية نقل البهائع من أي منفذ جمركي أو منطقة صناعية حرة إلى مناطق صاناعية حارة أخارى
تكون تحت إشراف الجمارك.
مادة .47
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 -1تقدم المنشأة العاملة في المنطقة الصناعية الحرة طلبا لمكتب الجمارك لنقل البهائع من المنطقة الصناعية الحرة إلى
منطقة التصدير أوأي منطقة صناعية حرة أخرى قبل تحميل البهائع.

 -7يقوم مكتب الجمارك بفحص البهائع وذلك للتأكد من عدم وجود أية مواد ممنوعة أو مقيدة.

 -3تصاادر الجمااارك تص اريح بنقاال البهااائع ،ويااتم خااتم الحاويااات اسااتعادا لتصااديرها ،ويتحماال المالااك مساائولية البهااائع
المنقولة.

المااادة  -43تعتباار البهااائع والخاادمات التااي تبيعيااا منشااصت المنطقااة الصااناعية الح ارة للسااوق المحلااي واردات ،وتخهااع
ألحكام المادة  36من القانون.

المادة  -44إجراءات الدخول المؤقت للبهائع المصنعة داخل المناطق الصناعية الحرة إلى السوق المحلى.

 -1لمن شصت المنطقة الصناعية الحرة ،الحق بإدخال بعض البهائع مؤقتا للساوق المحلاى ،ويكاون هاذا ألساباب دعائياة أو
إقامة المعارض التجارية ،بعد الحصول على موافقة الييئة وادارة الجمارك.

 -4تقوم الجمارك بفحص البهائع بعد إعادتيا للمنطقة الصناعية الحرة ،وذلاك للتأكاد مان تطاابق كمياتياا ومواصافاتيا ماع
المستندات ،وعلى المنشأة أن تتحمل المسئولية الكاملة عن أي تغيير أو إختالف.
المادة .42
 .1يجوز نقل بهائع بين منطقتين صناعيتين حرتين بموجب تصريح طبقا للمادة  24أعالج.
 .4يجوز نقل الموجودات مؤقتا وذلك ألغراض الصيانة بموجب أحكام المادة .22

الفصل السابع
حوافز االستثمار
مادة  -46تمنح الموجودات الثابتة للمشاريع العاملة فى المدن الصناعية اإلعفاءات التالية:

 -1تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم الجمركية وهريبة الشراء ،على أن يتم إدخاليا خالل مدة

تحددها الييئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع ،وللييئة حق تمديد هذج المدة إذا تبين ليا أن
طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتهيان ذلك.

 - 4تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم الجمركية وهريبة الشراء ،على أن ال تزيد قيمة هذج القطع عن
 %11من قيمة الموجودات الثابتة ،وعلى أن يتم إدخاليا أو استعماليا في المشروع خالل مدة تحددها الييئة من
تاريخ بدء اإلنتاج أو العمل وبقرار من الييئة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتيا.

 - 3تعفى الموجودات الثابتة الالزمة لتوسيع المشروع أو تطويرج أو تحديثه من الرسوم الجمركية وهريبة الشراء ،إذا ما
أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية التي تقرها الييئة.
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مادة .42

 -1على المستثمر إعالم الييئة خطيا عند االنتياء من تركيب الموجودات الثابتة وتجييزهاا لغاياات المشاروع وتااريخ بادء
اإلنتاج الفعلي.

 -4على المستثمر تقديم أي معلومات أو بيانات تتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح ألي موظف مفوض ،التحقق
من صحة البيانات المقدمة.

مادة .48

 -1يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفااة إلاى مساتثمر خار مساتفيد مان أحكاام القاانون شاريطة موافقاة الجياات
المختصة على أن تستعمل في المشروع.

 -4يجااوز للمسااتثمر بيااع الموجااودات الثابتااة المعفاااة ألي شااخص أو مشااروع ش اريطة إعااالم الجيااات المختصااة ،مااع دفااع
الهرائب والرسوم المستحقة عنيا.

مادة  -49يجوز إلغاء االعفاء على الموجودات الثابتة المعفاة في الحاالت التالية:
 .1تقديم المستثمر معلومات خاطئة ،أو حجب بعض المعلومات حول االستثمار المقتارح ،وكاان لياا تاأثير فاي قارار مانح
اإلعفاء.

 .4مخالفة المستثمر للقانون أو أحكام هذج الالئحة.
 .3قيا ااام المسا ااتثمر ببيا ااع أو اسا ااتعمال الموجا ااودات الثابتا ااة والمعفا اااج كليا ااا أو بعها اايا فا ااي غيا اار الغا اارض المصا اارح با ااه.
مادة  -20ضريبة الدخل في المدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة:

أ -تمنح المشاريع المقامة داخل المدن الصناعية و  /أو المناطق الصناعية الحرة التى تقرها الييئة و الحاصلة على
التراخيص الالزمة وفقا للقانون و أحكام هذج الالئحة ،ويكون اإلعفاء من هريبة الدخل وفقا لما يلي:

 -1أي استثمار قيمتاه مان مائاة ألاف إلاى أقال مان ملياون دوالر يمانح إعفااء مان هاريبة الادخل لادى اساتحقاقيا لمادة سابع
سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتااج أو مزاولاة النشااط ،وتخهاع لهاريبة دخال علاى الاربح الصاافي بمعادل اسامي قادرج

 % 11لمدة ثماني سنوات إهافية .

 -4أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ماليين دوالر يمنح إعفاء من هريبة الدخل لدى استحقاقيا لمدة سبع
سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط ،وتخهع لهريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدرج

 % 11لمدة اثني عشر سنة إهافية .

 -3أي استثمار قيمته خمسة ماليين دوالر فما فوق يمنح إعفاء من هريبة الدخل لدى استحقاقيا لمدة سبع سنوات تبدأ
من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط ،ويخهع لهريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدرج  % 11لمدة

ستة عشر سنة إهافية .
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 -2المشاريع الخاصة نوعيا ورأسماليا والتي يصدر بتحديدها ق ار ار من مجل

الوزراء بناء على إقتراح مجل

إدارة الييئة

تمنح إعفاء من هريبة الدخل لدى استحقاقيا لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط،

وتخهع لهريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدرج  % 11لمدة عشرين سنة إهافية .

مادة .21
 -1يجوز بقرار من مجل

الوزراء بناء على إقتراح مجل

إدارة الييئة مد اإلعفاءات لمدة أو مدد أخرى بما ال يتجاوز

سبع سنوات إذا اقتهت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقا لمجال عمل المشروع ومدى اسيامه في زيادة الصادرات

وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.

 -4وفي جميع الحاالت تزاد مدة اإلعفاء للمشروعات لمدة  3سنوات أخرى إذا تجاوزت نسابة المكاون المحلاي فاي ا الت
والمعدات والتجييزات  %61وال يدخل في هذج النسبة المال المستثمر في األراهي والمباني.

مادة  -27تسرى هريبة الدخل بمعدل اسمي قدرج  %11على التوسعات في المشروعات القائمة حسب قيمة االساتثمارات
الرأسمالية المذكورة في المادة (  ) 11التي يوافق علييا مجل
مزاولتيااا للنشاااط ،ويقصااد بالتوسااع الزيااادة فااي أر

اإلدارة اعتبا ار من تاريخ بداية إنتاج تلك التوساعات ،أو

المااال والمسااتخدمة فااي إهااافة أصااول أرساامالية ثابتااة جدياادة تحقااق

زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو التصنيع.

مادة  -23تعفى من الهريبة على الدخل األرباح التي وزعيا المشروع وذلك بنسبة  %11من القيمة األصلية لحصة
الممول في رأسمال المشروع وذلك بعد انقهاء مدة اإلعفاء المنصوص علييا في المواد ( 26؛  ) 11ويكون اإلعفاء

المشار إليه في الفقرة السابقة بنسبة  %41من القيمة االسمية لحصة المساهم في رأسمال المشروع الذي ينشأ
بالتطبيق ألحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة التي تطرح أسيميا لالكتتاب العام ويتم االكتتاب فييا بما ال

يقل عن  %21من رأسماليا.

مادة  -24يمنح مطور أو مشغل المدن الصناعية و/أو المناطق الصناعية الحرة فترة إعفاء خم

سنوات من هريبة

الدخل على الدخل المتأتي من عملية التطوير و التشغيل ،و ذلك من تاريخ بدء التشغيل.

مادة  -22ال تسري اإلعفاءات المشار إلييا على الدخل المتأتي عن الرواتب و األجور.
مادة  -26يجوز للييئة أن تلغي االعفاء على هريبة الدخل في الحاالت التالية:
 .1تقديم المستثمر معلومات خاطئة ،أو حجب بعض المعلومات حول االستثمار المقتارح ،وكاان لياا تاأثير فاي قارار مانح
اإلعفاء.

 .4مخالفة المستثمر للقانون أو أحكام هذج الالئحة.
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الفصل االثامن
اإلعفاء الجمركي للسيارات الخاصة للمستثمرين
مادة .22

 -1يمنح اإلعفاء الجمركي للسيارات الخاصة بالمستثمرين بعد الحصول على التراخيص الالزمة وفقا للقانون و أحكام
هذج الالئحة ،والحصول على براءة ذمة من هريبة الدخل و هريبة القيمة المهافة.

 -7يعفى المستثمر من الهرائب و الرسوم الجمركية في المناطق الصناعية الحرة عدد سيارتين لالستعمال الخاص ،و
يتم إعفاء السيارة األولى بدءا من السنة األولى لعمل المشروع و السيارة الثانية بدءا من السنة الثالثة من العمل.

 -3يعفى المستثمر من الهرائب والرسوم الجمركية في المدن الصناعية لسيارة واحدة لالستعمال الشخصي بحيث،
ال يقل أر

مال المشروع عن ( )411111دوالر أو ال يقل عددالمستخدمين عن ( ،)31وأن تكون المنشأة صناعية

منتجة ،وأن ال تكون خدماتية /تجارية.

 -2في حالة إنياء المستثمر لعمله بالمدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة ،عليه تسديد قيمة الهرائب و الرسوم
الجمركية المستحقة في حينه.

 -1تستحق الهرائب و الرسوم الجمركية على السيارات المعفاة في حالة ثبوت تالعب أو غش من المستثمر في
استعماله لحق اإلعفاء أو نقله للغير دون موافقة كتابية من الجيات المختصة في حينه.

الفصل االتاسع
أحكام عامة

مادة  – 28أ -إجراءات الحصول على اإلعفاء من هريبية الدخل والجمارك.

 -1يجب أن يقدم المستثمر للحصول على االعفااءات مان هاريبية الادخل و/أوالجماارك طلباا مكاتمال حساب النماوج المعاد
لذلك من الييئة.

 -4يحال الطلب الى لجنة اإلعفاءات الهريبية التى تتخذ ق ار ار بنوع و طبيعة المال المستثمر و سقف اإلعفاء الهريبي
و /أو االعفاء الجمركي للسيارات و /أو األصول الثابتة ،خالل شير من إحالة الطلب الييا.

 -3بناء على قرار لجنة اإلعفاءات الهريبية يصدر مجل

اإلدارة:

 شيادة باالعفاء الهريبى و يزود كل من المستثمر و هريبة الدخل و إدارة الجمارك بنسخة منيا ،على أن
تشمل الشيادة سقف اإلعفاء الهريبي و مدته و تاريخ سريانه.

 شيادة باإلعفاء الجمركي للسيارات و/أو األصول الثابتة ،و يزود كل من المستثمر و هريبة الدخل و إدارة
الجمارك بنسخة منيا.
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 -2يجاوز للمسااتثمر االعتاراض لمجلا

اإلدارة علااى عاادم ماانح اإلعفاااء الهاريبي و/أو الجمركااي المطلااوب خااالل ثالثااين

يوما من تاريخ تبليغه القرار و على مجل

اإلدارة البت في هذا االعتراض خالل ثالثين يوما من تاريخ التقدم به.

ب  /ال تسري اإلعفاءات الهريبية على العمليات السابقة للتاريخ المحدد في الشيادة.
مادة  - 29على جميع الجيات المختصة  ،كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذج الالئحة و يعمل بيا من تاريخ نشرها في
الجريدة الرسمية

صدر بمدينة ____________ بتاريخ _______________ ميالدية
الموافق

/

/

هجرية

رئي

مجل

الوزراء

_______________
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