
 الصعيدمحافظات فى الجديدة حوافز االستثمار 
 

إيةةةنصيحصيحاةةةنصعيدةةة ي ص مةةة صصودةةةو اصصحتةةةكصمة نةةةلصد دةةةلصيةةة سصعيييةةة   صعي ي  ةةةيلتتنميةةةلصعيدةةة ي ص
ةةةةكصعيحةةةوعت صصعيحةومةةةلصت مةةةكصكشةةةنصتةةيةةة صصإح،صي ةةةتحينصمةةةحصتةةةة صيشتنميةةةلصوترةةة ي صع  ةةةت م ة

:ص٥.٥عينةةة تلصعيمحشةةةنصع  مةةة ي ص كشةةةنصمةةةحصصتةةةنصعيدةةة ي صمةةةحصي ةةةكصةتةةة صن ةةة لصم ةةة  متنصتةةةن
ص.عيمو و صح يي اص

يمةةةة صيشةةةةنصعيحةةةةوعت صوعيم عيةةةة صوع كاةةةة ضعةصعيتةةةةنصتوتة ةةةة صعيحةومةةةةلصتتةةةةنصذةةةةوضص يةةةة صنوذةةةة ص
ي ةةةةنلصص71وت  يالتةةةةنصوتيةةةة اصيشيةةةة نوحصة ةةةة صص7991ي ةةةةنلصص8إطةةةة ةصعييةةةة نوحصة ةةةة صيشم ةةةةت مةيحصتةةةةنص

صكشنصعينحوصعيت ين:ص517٥ي نلصص7851و ئحتنصعيتناي يلصة  صص517٥
  : الحوافز الجمركية:أوالا 
صإكا ضعةص مةةيلصة مشلصيشمن طقصعيحة .ص-ص7
ت ةةتوة  صص%مةةحصعيييمةةل،صو يةة صكشةةنص ميةة صمةة 5ذةةةي لص مةةيةةلص ائةةلصموحةة  صميةة عة  صص-ص5

صه  ص  ملص نر ئه .وي محصآ ةصوم  عةص
إكاةةة ضصكيةةةو صعيتع ةةةيلصوكيةةةو صعييةةةةطصوعيةةةة حصعيمةت طةةةلص عكمةةة كصعيرةةةةة ةصوعيمنرةةة ةصصثانيااااا:

مةةةحصذةةةةي لصعي موةةةلصوة ةةةو صعيتو يةةةقصوعيرةةةهةصيمةةة  صدمةةةلص ةةةنوعةصمةةةحصتةةة ةي صعيييةةة ص
ص  ي  كصعيت  ةس.

مةةةحصذةةةي لصعي موةةةلصعيرةةةةة ةصوعيمنرةةعةصصإكاةةة ضصكيةةو صت ةةة يكصع ةعذةةنصعيال مةةةلص   مةةلصثالثاااا:
صوة و صعيتو يقصوعيرهة.

  ةةةطصعيحةةةوعت صع ذةةة تيلصعيتةةةنصص517٥ي ةةةنلصص71ي ةةةةصعييةةة نوحصة ةةة ص: رابعااااا: الحاااوافز ا  اااافية
يةةةت صمنحهةةة صيشمرةةةةوك ةصع  ةةةت م ةيلص يةةةةعةصمةةةحصةئةةةيلصعيةةةو ةعضص نةةة ضعاصكشةةةنصكةةةةطص

صعيو يةصعيمدت صو   صعيمرةوك ة:
صعيمرةوك ةص عةصعيترويكصة يفصعي م يل،صتنصعيح  ةصعيت ييل:ص-ص7

كةة مالاصمدةةةي اصوتيةة اصيش   ةةةصتةةنصص5٥1عيمرةةةوك ةصعيتةةنص صييةةكصكةة  صعي ةة مشيحص هةة صكةةحصص-يصصصصصص
صع تم ة صعيت مين ةصع  تم كيلصيد حبصعي مك.

نيةةةلصييةةةفص ص5٥1عيمرةةةةوك ةصعيتةةةنص صت يةةة صتةشاةةةلصدشةةةقصتةةةة صعي مةةةكصتيهةةة صكةةةحصم شةةة صص-بصصصصص
صمدةسصيوصم صي   ين.

%صمةةةحصإ مةةة ينص5٥عيمرةةةةوك ةصعيتةةةنصت يةةة صتةشاةةةلصع  ةةةوةصعيم  رةةةة صتيهةةة صكةةةحصن ةةة لصص- ـصصصصص
صتةشالصترويكصعيمرةوع.

عيمرةةةةوك ةصعيتةةةنصت مةةةكصكشةةةنصت ميةةةقصعيمةةةةوحصعيمحشةةةنصتةةةنصمنت  تهةةة ،ص رةةةةطصي صتيةةةكصص-ص5
  تهةة صيوصن ةةة لصيسصمةةحصن ةة لصعيمةةةوحصعيمحشةةنصمةةحصعيد مةةة ةصوم ةةتش م ةصع نتةة  صتةةنصمنت

ص%.٥1عيمةوحصعيمحشنصتنصعآل ةصوعيم  عةصعيال ملصيإلنت  صكحص
صعيمرةوك ةصعيتنصت ت مةصتنصم   ةصعيد م ةصعيشو ي تيل،صوعيمتم شلصتيم صيشن:ص-ص5

عينيةةةكصعيم ةةةة صيوصعيم مةةة صيش ذةةة ئ صوعي ال ةةة ةصوعيمحطةةة ةصعيد دةةةلص حاةةةاصعيح دةةةالةصص-يصصصصص
وعيمةةةةةوع صعيو عئيةةةةةلصوت ةيةةةةة   صيوصت ميةةةةة   صوت  ئتهةةةةة صعي ةعكيةةةةةلصوعيمنت ةةةةة ةصعيدةةةةةن كيلص

صوتوشياه .
صمحط ةصترويكصوت عوكصعيح وي ة.ص-بصصصصص
صدوعم صحااصوتد يحصعيوالك.ص- ـصصصصص
صيكم كصعيرححصوعيتاةي صعيال ملصيم  رة صع نرطلصعي   يل.ص- صصصصص
 مةةةكصكشةةةنصعيمرةةةةوك ةصعيتةةةنصت ةةةت مةصتةةةنصم ةةة  ةصتنميةةةلصعيت ةةة ة صعي عدشيةةةل،صوعيتةةةنصتص-ص4

)عيمةعةةةةةة صتحايةةةةة صوترةةةةة ي صع  ةةةةةت م ةصتةةةةةنصع نرةةةةةطلصعيت  ةيةةةةةلصوعيمتم شةةةةةلصتةةةةةنصع تن:



 ال ةةةكصع مةةة ع ط،ص رةةةةطصم عويتهةةة صتةةةنصص–ت ةةة ة صعيت  ئةةةلصص–ت ةةة ة صعي مشةةةلصص–عيت  ةيةةةلص
عيم تم ةةةةة ةصعي مةعنيةةةةةلصعي  يةةةةة  صوعيمنةةةةة طقصعين ئيةةةةةلصومح تاةةةةة ةصعيدةةةةة ي صوعيمنةةةةة طقص

صعيح و يل.
تو ي ةةةة اط،صمةةةةحصص–نيةةةةالاصص– مةصتةةةةنصم ةةةة  ةصعيةهة  ض)إنت  ةةةة اصعيمرةةةةةوك ةصعيتةةةةنصت ةةةةتص-ص٥

صعيط  لصعيتيشي يلصيوصعي  ي  صوعيمت    .
عيمرةةةةةةةوك ةصعي ةعكيةةةةةةل،صوع تدةةةةةةالاصوع ةةةةةةت ةععصع ةعذةةةةةةنصعي ةةةةةةوةصوعيدةةةةةةحةعويلصص-ص6

تةةةة عح،صويحصت ةةةةتد  صص7111 رةةةةةطصي صتيةةةةكصعيم ةةةة حلصعيم تدةةةةشحلصوعيم ةةةةت ةكلصكةةةةحص
صوييلصعيةسص طةيقصعيومة.صطةقصعيةسصعيح ي لصتنصع  ت ةعع

صمرةوك ةصعينيكصعي ةسصوعي حةسصوعي ة صعيح ي يل.ص-ص1
عيمرةةةةةةةةةوك ةصعيتةةةةةةةةنصت ةةةةةةةةت مةصتةةةةةةةةنصعيمنةةةةةةةة طقصعين ئيةةةةةةةةلصوعيمحةومةةةةةةةةلصعيم ةةةةةةةةته تلصص-ص8

ص–مح تاةةةةة ةصعيدةةةةة ي صص–عيمنةةةةة طقصعين ئيةةةةةلصص–عي  يةةةةة  صص  يتنميةةةةةل)عيم تم  ةصعي مةعنيةةةةةل
عيمنةةة طقصعيح و يةةةلط،صوتيةةة اصيشذةةةوع طصوع رةةةتةعط ةصعيةةةوعة  صتادةةةيالاص  يالئحةةةلصعيتناي يةةةلص

ص.ص517٥ي نلصص7851ة  ص
 هذه الحوافز ا  افية على النحو التالى:

عي ةةةم اص انرةةة ضصمن تةةة ص مةةيةةةلصد دةةةلصيدةةة  ةعةصووعة عةصعيمرةةةةوك ةص   تاةةة قصمةةة صص-ص7
صو يةصعيم ييل.

صذلصيوصتي يةعةصتنص  ع ص يملصعيط  ل.من صعيمرةوك ةصي   ةصمداص-ص5
ة ص يمةةةةلصتودةةةةيكصعيمةعتةةةةقصإيةةةةنصع ةطصعيمدددةةةةلصيشمرةةةةةوعصع  ةةةةت م ةسصيوص ةةةة ضصص-ص5

صمنه صيشم ت مةصو ي ص   صترويكصعيمرةوع.
تحمةةةةكصعي ويةةةةلصيحدةةةةلصعي  مةةةةكصودةةةة حبصعي مةةةةكصتةةةةنصعيتعمينةةةة ةصيوصي ةةةة ضصمنهةةةة صيمةةةة  صص-ص4

صمح   .
ممشوةةةةلصيش ويةةةلصوع رةةةد  صع كت  ةيةةةلصعي  مةةةلصعيحدةةةوكصكشةةةنصع ةعذةةةنصوعي يةةة ةعةصعيص-ص٥

 ةةة وحصمي  ةةةك،صيوص ن ةةة لصتداةةةيطص صت ةةة و صندةةةفصعيييمةةةلصعيميةةة ة صيتشةةة صع ةعذةةةنصيوص
صطصمحصعيي نوح.19ص–ص14،صو ي صكشنصعينحوصعيوعة ص  يم  تيحصة من)عي ي ةعة

 يشاااترم لمااانك الشاااركات أو المنشااايت أا ماااح التيسااايرات والحاااوافز ا  اااافية  يااار ال اااريبية
المنصااااوي علينااااا أح تكااااوح اااااد باااادأت ا نتاااااأل أو زاولاااات النشااااام بحساااا  ا حااااوا  

  وفقاا للشنادة الصادرة مح النيئة.


