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مقجمة

يسعى مخكد الطيداف لحقؾؽ اإلنساف إلى إصجار سمسمة الجليل القانؾني ،إيطانػا أهىطيػة ن ػخ الي ػخ عات اليمسػظيظية فػ ديطقخاطيػة خرءػا

خازدىػػار دخف خدػػؾد يػؾانيؽ خػػظغؼ مهيمػػش طخدػػو الظ ػػاا فػػي الطييطػ  ،ا مػػخ الػػحو عيظمػػل ن ػػخ القػؾانيؽ ،خخعطيػ الػػؾ ي القػػانؾني خز ػػادة
اليثقيش الطييطعي

خيطيػػد سمسػػمة الػػجليل القػػانؾني أالسػػيؾلة ،لييظاسػػل م ػ دطي ػ فمػػات الطييط ػ  ،خ ػػيؼ خقػػجيؼ الطػػادة القانؾنيػػة س ػاطة خإييػػاز ،ا يطػػادا مػػى

مصادرىا ا صمية ،كظصؾص القانؾف الؾطظي خالعيؾد خاالخياييات الجخلية

ىحا الجليل ىؾ (الثامؽ) مؽ سمسمة الجليل اليي عؾاصل الطخكد إصجارىا خ ا ا ،خاليػي خيظػاخؿ مؾاعػي مهيميػة ذات

اإلنساف

إف دمل االسيثطارات خز ادخيا طساس ىاـ لهم

يػة طساسػية أحقػؾؽ

الغخخؼ ا فضل ليحقي نطؾ اييصادو خمسيؾى حياة محسؽ لميطي  ،خذلػ يؾفيخ

الطظاخ الط ئؼ لي يي االسيثطار خخقجيؼ الضطانات لمطسيثطخ ؽ خ يطيد يانؾف خ يي االسيثطار في فمسظيؽ أطظح الطسيثطخ ؽ حؾافد
خامييازات كثيخة ،كاإل يا ات الضخ ية خاليطخكية ؽ الطؾدؾدات الثا ية لمط خخع

خدليل خ يي االسيثطار في فمسظيؽ نيظاخؿ فيو ميطؾ ة مؽ اليساؤالت اليي خجخر في ذىؽ كل مؾاطؽ ،مى خدو الهصؾص ذخو
االىيطاـ أاالسيثطارات ،خنسيعخض فيو طىؼ ا حكاـ الصادرة في يانؾف خ يي االسيثطار في فمسظيؽ يخكيد

لمطسيثطخ ؽ
.1

مى الحؾافد الطقجمة

ما ىه قانهن تذجيع االستثسار السظبق في فمدظين؟

إنو القانؾف ريؼ ( )1لسظة  ،1998خ يطل مى  47مادة ،خمقسؼ إلى سية فصؾؿ ،عيعخض اليصل ا خؿ لميعخ يات خا حكاـ
العامة ،خالثاني إلى عطانات

امة ،خالثالث إلى الييكل اليظغيطي خمياـ خمسؤخليات الييمة العامة لي يي االسيثطار،

خ يضطؽ اليصل الخاأ حؾافد االسيثطار ،خالهامذ يؾا ج حل الظ اد ات خإد اخ ات خسؾ ييا ،طما اليصل السادس فيسيعخض

ا حكاـ الظيائية
.2

ما ىه االستثسار؟

ىؾ اخياؽ مالي فعمي ليكؾ ؽ الط خخع (رطس الطاؿ الثا ت) مؽ دانل الطسيثطخ في الط خخع ،سؾا كاف م خخ ا حجعثا طخ يائطا

طص .

.3

من ىه السدتثسر؟

الطسيثطخ ىؾ طو شهص ط يعي طخ ا ي ارو يسيثطخ طخ س
القؾانيؽ الساأقة

.4

ما ىه السذروع؟

لو طف اسيثطخ في فمسظيؽ أطؾدل يانؾف خ يي االسيثطار طخ

الط خخع ىؾ طو كياف مؤسذ خمسيل حسل ا صؾؿ خاإلد اخ ات خفقا

حكاـ يانؾف خ يي االسيثطار ريؼ ( )1لسظة

 1998ـ ،أقصج الخبح أطا ي طل شخكة طخ فخع طخ ائيطاف طخ شخاكة طخ ممكية فخدية طخ م خخع م يخؾ طخ غيخىا مؽ
الطؤسسات
.5

ما اليدف من قانهن تذجيع االستثسار؟

عيجؼ يانؾف خ يي االسيثطارات إلى خحقي

ا ىجاؼ الهاصة أاليظطية داءل الطييط  ،ذلػ

خ ز ادة االسيثطارات في

م ار يائطة طخ إن ا م خخ ات حجعثة
.6

ما ىي وسائل زيادة االستثسارات في فمدظين؟

خسائل ز ادة االسيثطارات في فمسظيؽ ىي:

ط -خهسيذ الييمة الطسمؾلة ؽ خ يي االسيثطار في فمسظيؽ

سمسمة الجليل()8

2

مركز السيزان لحقهق اإلندان
Al MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS

ب -خقجيؼ الضطانات لمطسيثطخ ؽ خاالسيثطارات القائطة في فمسظيؽ
ج -مظح الحؾافد لمطسيثطخ ؽ
د -خؾفيخ الطظاخ الط ئؼ لي يي االسيثطار في فمسظيؽ
ما ىي الحهافز؟

.7

الحؾافد ىي اإل يا ات خاليسيي ت الططظؾحة خفقا حكاـ يانؾف خ يي االسيثطار في فمسظيؽ ريؼ ( )1لسظة 1999ـ ،خمؽ
ىحه الحؾافد :اإل يا مؽ عخ ة الجءل لطجة ءطذ سظؾات ،خ جط مؽ خار خ جاية اإلنياج ،خ يؾز أقخار مؽ ميمذ الؾز ار

خطجعج اإل يا ات لطجة ال خيياخز ءطذ سظؾات طءخى إذا اييضت الطصمحة ذلػ

ىل يجهز لمسدتثسر االستثسار في مذاريع في أي من قظاعات االقتراد الفمدظيشي؟

.8

ما لؼ يكؽ الطسيثطخ محغؾ ار خفقا لقؾانيؽ طءخى ،فييؾز و شهص  -ط يعي طخ ا ي ارو يسيثطخ طخ س
فمسظيؽ  -االسيثطار في م ار مؽ طو يظا ات االييصاد اليمسظيظي

.9
يح

ىل يتستع جسيع السدتثسرين بالحهافز االستثسارية؟

لكل مسيثطخ اليطي أاالمييازات

لو طف اسيثطخ في

مى طو طساس ميطا كاف ،خ سيثظى مؽ ذلػ االسيثطارات في الط ار

الييار ة،

خاليهميؽ ،خالعقارات (ما جا م ار اليظؾ خ) ،خال ظؾؾ ،خشخكة الصخافة ،خطية مؤسسة مالية ( ما جا شخكات الخىؽ العقارو
حص اخ)

كطا يسيثظى أعض القظا ات خالطياالت اليي حجدىا القانؾف ،خطخدل فييا الحصؾؿ مى مؾافقة مس قة مؽ ميمذ الؾز ار
لميطي أاإل يا ات خالطدايا

.10

ما ىي القظاعات والسجاالت التي تحتاج إلى مهافقة مدبقة لمتستع باإلعفاءات والسزايا؟

خحياج أعض القظا ات خالطياالت إلى مؾافقة مس قة مؽ ميمذ الؾز ار ي ل الط اشخة فييا ،خىي:

 -1خصظي خخؾز ا سمحة خالحءيخة طخ يظعيا
 -2الصظا ات اليؾ ة أطا في ذلػ الطظارات
 -3إنياج الكيخبا خخؾز عيا
 -4إ ادة خصظي ال يخخؿ خم يقاخو
 -5االخصاالت السمكية خال سمكية

 -6إ ادة خصظي الطيط ت خالظيايات الصم ة
 -7ىيمة اإلذا ة خاليميد ؾف
.11

ىل يجهز مشح معاممة تفزيمية لسدتثسر عن آخر؟

نعؼ ،ييؾز لمسمظة الؾطظية اليمسظيظية مظح معاممة خيضيمية ل سيثطار مى طساس اليظسية ،خذلػ أطؾدل اخيايية خيار ة طخ
اسيثطار ة ثظائية طخ ميعجدة ا طخاؼ يج خعقجىا السمظة الؾطظية م دخؿ طءخى ،دخف الطساس أحقؾؽ اآلءخ ؽ م م اخ اة م جط
الطعاممة أالطثل

.12

ىل يجهز تأميم السذروعات أو مرادرتيا ؟

.13

ىل يجهز الحجز عمى أمهال السذروعات أو تجسيدىا أو التحفظ عمييا بالظرق اإلدارية؟

مظ القانؾف خهميؼ الط خخ ات االسيثطار ة طخ مصادرخيا
ال ييؾز خيطيج طخ اليحيع طخ مصادرة طخ االسيي

مى طمؾاؿ الط خخ ات أالظخؽ اإلدار ة ،خال ييؾز و دية إدار ة

إصجار يخار يقضي حلػ
خ هيص الق ضا خحجه في إصجار الق اخرات الهاصة أالحيد مى طمؾاؿ الط خخ ات طخ خيطيجىا طخ مصادرخيا طخ االسيي
مييا ،خ عي خ القخار الصادر ؽ طو دية غيخ يضائية مهالش لمقانؾف ييؾز إلغائو
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.14

ىل يجهز نزع ممكية عقارات السذروعات؟

ال ييؾز ندع ممكية قارات الط خخ ات كميا طخ أعضيا ،إال لمطظيعة العامة ط قا لمقانؾف ،خ يؼ ذلػ مقا ل خعؾ ض ادؿ ؽ

ييطة العقار
.15

ما ىه األساس في تحديد قيسة التعهيض في حال نزع العقار؟

الطعيار ا ساسي لميعؾ ض مقا ل ندع ممكية قارات الط خخ ات كميا طخ أعضيا االسيظاد إلى يانؾف يييد ندع الطمكية

لمطظيعة العامة ،خمظح الطسيثطخ خعؾ ض ادؿ ؽ ييطة العقار مى طساس القيطة السؾيية لمعقار ،خالهسائخ ا ءخى اليي يج
خمح أو نييية ندع الطمكية
.16

ىل يجيز القانهن تحهيل السهارد السالية خارج فمدظين؟

نعؼ يييد القانؾف ذلػ ،خخضطظو السمظة الؾطظية اليمسظيظية خفقا لمقانؾف ما لؼ يكؽ ىظاؾ ييؾد مطا حجدىا القانؾف ليحؾ ل
الطؾارد الطالية إلى ءارج فمسظيؽ
خ طل ذلػ ،رطس الطاؿ خا رباح خطرباح ا سيؼ خا رباح الخطسطالية خالخخاخل خاليؾائج خالجعؽ خدفعات الجعؽ خرسؾـ اإلدارة

خالطعؾنة اليظية خغيخىا مؽ الخسؾـ كطا ي طل م الغ اليعؾ ض ؽ ندع الطمكية طخ إلغا اليخءيص خالق اخرات خا حكاـ القضائية
خاليحكيطية خطو نؾع آءخ مؽ الجفعات طخ الطؾارد الطالية

خالسمظة الؾطظية اليمسظيظية خييد خفقا لمقانؾف طف عيؼ خحؾ ل دطي الطؾارد الطالية أحخ ة إلى ءارج فمسظيؽ ؾاي طسعار
صخؼ العطمة الطعطؾؿ يا في السؾؽ خالسار ة الطيعؾؿ في خيت اليحؾ ل خبعطمة يا مة لميحؾ ل يق ل يا الطسيثطخ

.17

ىل يجهز لمدمظة الهطشية الفمدظيشية وضع قيهد عمى تحهيل السهارد السالية؟
مى طحج الطسيثطخ ؽ طو مؽ القيؾد اليالية:

ييؾز ذلػ ظجما خظظ

 -1يؾانيؽ اإلف س خغيخىا مؽ القؾانيؽ اليي خسييجؼ حطاية حقؾؽ الجائظيؽ
 -2القؾانيؽ اليمسظيظية الطيعمقة أإصجار ا خراؽ الطالية طخ الطيادخة طخ اليعامل يا
 -3القؾانيؽ اليظائية طخ اليدائية اليمسظيظية
 -4يؾانيؽ الضخائل اليمسظيظية
 -5القؾانيؽ اليمسظيظية الطيعمقة أاإلأ غ ؽ خحؾ ل العطمة طخ غيخىا مؽ الطسيظجات الظقجية
 -6ا خامخ الطانعة طخ ا حكاـ الظيائية الصادرة ؽ ديات يضائية طخ خحكيطية فمسظيظية
.18

من ىي الجية السدئهلة عن الستابعة واإلشراف عمى نذاطات االستثسار؟

أطؾدل يانؾف خ يي االسيثطار في فمسظيؽ خظ ه ىيمة خسطى الييمة العامة لي يي االسيثطار ،خهءح مى اخقيا القياـ
أاإلشخاؼ

مى سياسات االسيثطارات خخقييطيا ،خاسيقظاب الطسيثطخ ؽ ،خمخاي ة الط ار اليي خسيييج مؽ الحؾافد ،خخظييح

ي اخرات ميمذ الؾز ار
.19

الخ

ذات الع ية

ىل تتستع الييئة العامة لتذجيع االستثسار بالذخرية االعتبارية السدتقمة؟

نعؼ ،خيطي الييمة العامة لي يي االسيثطار أال هصية اال ي ار ة الطسيقمة ،خخيطي أا ىمية القانؾنية الكاممة اليي خكيل ليا

خحقي خمطارسة ن اطيا
.20

من ىي الجية السدئهلة عن إدارة الييئة العامة لتذجيع االستثسار؟

.21

مسن يتذكل مجمس إدارة الييئة؟

عيؾلى إدارة الييمة العامة لي يي االسيثطار في فمسظيؽ ميمذ إدارة عيكؾف مؽ ث ثة

عي كل ميمذ إدارة الييمة مؽ ث ثة

خ ضؾا

خ ضؾا ،عيطيعؾف أح اليصؾ ت:

 -1خز خ االييصاد الؾطظي
 -2مطثل ؽ خ ازرة الطالية
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 -3مطثل ؽ خ ازرة االييصاد الؾطظي
 -4مطثل ؽ خ ازرة الد ار ة
 -5مطثل ؽ خ ازرة السياحة
 -6مطثل ؽ خ ازرة ا شغاؿ العامة خاإلسكاف
 -7مطثل ؽ خ ازرة اليهظيط

 -8مطثل ؽ سمظة الظقج اليمسظيظية
 -9ءطسة مطثميؽ ؽ القظاع الهاص اليمسظيظي مى طف يطارسؾا ميطاخيؼ أ كل مسيقل
.22

من يرأس مجمس إدارة الييئة العامة لتذجيع االستثسار؟

.23

كيف تتم إجراءات تعيين مسثمي القظاع الخاص؟

عخطس ميمذ إدارة الييمة خز خ االييصاد الؾطظي ،خ كؾف مظجخب خ ازرة الطالية نائ ا لو
عيؼ خعييؽ ا

ضا الهطسة مطثمي القظاع الهاص ،يظسيل مؽ ميمذ إدارة الييمة ،عخف إلى ميمذ الؾز ار  ،خ قخر ميمذ

الؾز ار في شهنيؼ خ يخا في الطخشحيؽ لمحصؾؿ مى ضؾ ة ميمذ اإلدارة كؾنيؼ مؽ ذخو الصية اليطثيمية
.24

ما ىي ميام ومدؤولية مجمس اإلدارة؟

يكؾف لطيمذ اإلدارة الطياـ خالطسؤخليات اليالية:
1

اإلشخاؼ مى خخقييؼ السياسات خاالسيثطارات

2

رف اليؾصيات إلى ميمذ الؾز ار ليعجعل معاعيخ مظح الحؾافد ظجما خج ؾ الضخخرة إليخارىا خف ا صؾؿ

3

اسيقظاب الطسيثطخ ؽ مؽ الهارج إلى فمسظيؽ

4

اييخاح السياسات االسيثطار ة خرفعيا إلى ميمذ الؾز ار لمطصادية مييا

5

إصجار اليهكيجات الطيعمقة أاالسيثطار

6

إن ا سيل ل سيثطار خاالحيياظ أو

7

مخاي ة الط ار اليي خسيييج مؽ الحؾافد

8

خعييؽ م اخدعي حساأات مسيقميؽ لميجيي في ال يانات الطالية لمييمة

9

خظييح ي اخرات ميمذ الؾز ار فيطا عيعم أاليغييخات اليي خيخو مى معاعيخ مظح الحؾافد إليخارىا خف ا صؾؿ

11

مخاي ة خظ ي

11

مخاي ة طو يانؾف طخ خظغيؼ فمسظيظي يج يقيج طية حقؾؽ خعطانات نص مييا يانؾف االسيثطار طخ يحج مظيا طخ

الي خ عي

يانؾف االسيثطار خرف مقيخحات إلدءاؿ اليغييخات ال زمة ميو إلى ميمذ الؾز ار خالطيمذ

يطذ يا ،خرف مقيخحات إلدءاؿ اليغييخات

مى مثل ىحه القؾانيؽ خا نغطة إلى ميمذ الؾز ار إليخارىا خف

ا صؾؿ
12
13

مسا جة السمظة الؾطظية مى اليقيج أهية اخيايية اسيثطار يج خ خميا م دخلة طخ مظغطة الطية طءخى
إيامة

ية طل خثيقة م دطي الييمات اليمسظيظية ذات االءيصاص لضطاف خع اسيخاخييية خطظية

مؾحجة لي يي االسيثطار
14

خقييؼ طدا الييمة الحو ي طل إ جاد خقخ خ سظؾو حؾؿ طن ظة الييمة عيضطؽ ال يانات الطالية الطجيقة لمييمة

15

الظغخ في خظؾ خ خخحجعث الي خ

16

إصجار دليل اسيثطارو سظؾو حؾؿ فخص االسيثطار في فمسظيؽ

االسيثطارو الطظاسل

سمسمة الجليل()8

االسيثطارو خإيخار الهظط خال خامج اليي خسا ج في خؾفيخ الطظاخ

5

مركز السيزان لحقهق اإلندان
Al MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS

17

إيقاؼ سخ اف اإل يا ات خالطدايا في حالة مهالية الطسيثطخ لمقانؾف ،م ح

الطسيثطخ في اال يخاض مى

ذلػ ء ؿ ث ثيؽ عؾما مؽ خار هو
18

إيياد مخكد ءجمات مؾحج يقجـ كافة اإلد اخ ات خاليسيي ت لمطسيثطخ ؽ إلخطاـ اإلد اخ ات الهاصة أإيامة

م خخ اخيؼ مثل اليخاءيص ،خغيخ ذلػ إلأعاد الطسيثطخ ؽ ؽ اإلد اخ ات الخخخيظية الطؾز ة مى الجخائخ خالؾ از ارت

الطهيمية
19

إيخار طنغطة الطؾعييؽ خالعامميؽ في الييمة ،خخحجعج الييكل اليظغيطي ليا خف يانؾف الهجمة الطجنية

 21خعييؽ الطسي ار ؽ خاله اخ لهجمة الييمة خلطجة محجدة أال خخا اليي يقخىا ميمذ اإلدارة
.25

ىل يجهز لمييئة إنياء أي مهافقات مسشهحة لمسذروع؟

نعؼ ،ييؾز لمييمة إذا خدجت في طو خيت كاف طف الطعمؾمات الطقجمة ليا سؾا ددئيا طخ كميا ،ءاطمة طخ مضممة طف خقؾـ أإنيا
دطي الطؾافقات الططظؾحة لمط خخع
.26

متى تشعقد جمدات مجمس إدارة الييئة العامة لتذجيع االستثسار؟

يييط ميمذ اإلدارة مخة خاحجة مى ا يل كل شيخ ،خذلػ أ كل ادو خبج ؾة مؽ رئيذ ميمذ اإلدارة "خز خ االييصاد

الؾطظي" ،طخ نائ و في حاؿ غياأو
.27

ما ىه نراب جمدات مجمس اإلدارة؟

.28

ىل يجهز عقد اجتساعات لسجمس اإلداري بذكل غير عادي؟

يكؾف االديطاع صحيح الظصاب خيانؾنيا إذا حضخ ثمثا ط ضا ميمذ اإلدارة مى ا يل

نعؼ ،فقج طداز القانؾف قج اديطاع لطيمذ اإلدارة ظا

مى طمل كيا ي يقجمو ثمثي ا

خار خ قج االديطاع خ يؾز ظج الضخخرة قج االديطاع أطيمة طيل

ضا  ،ي ل ءطسة طياـ مى ا يل مؽ

.29

ما ىه نراب اتخاذ الق اررات داخل السجمس؟

.30

من ىي الجية صاحبة صالحية تعيين مدير لمييئة العامة لتذجيع االستثسار؟ وما ىي ميامو؟

عيهح القخار أهغم ية ط ضا ميمذ اإلدارة ،خإذا خساخت ا صؾات ردح اليانل الحو مظو الخئيذ

يعيؽ الطجعخ أقخار صادر ؽ ميمذ الؾز ار  ،ظا
لمييمة خ قؾـ أالطياـ اليالية:

مى خظسيل مؽ ميمذ اإلدارة ،خ عي خ الطجعخ العاـ الطسمؾؿ اليظييحو

ط) خظييح سياسات الييمة كطا يحجدىا ميمذ اإلدارة
ب) خظغيؼ العطميات اليؾمية لمييمة خاإلشخاؼ مييا
ج) رف خقار خ إلى ميمذ اإلدارة أصؾرة مظيغطة حؾؿ طميات الييمة خطدائيا

د) الط اركة في ا ن ظة الخامية إلى خ يي االسيثطار الطحمي خالهاردي في فمسظيؽ

.31

ىل يذارك مدير الييئة العامة في اجتساعات مجمس إدارة الييئة العامة لتذجيع االستثسار؟

نعؼ ،ي ارؾ مجعخ الييمة في اديطا ات ميمذ اإلدارة ،دخف طف يكؾف لو ح اليصؾ ت

 .32ىل يجهز لمسدير العام أن يكهن طرفاً أو لو مرمحة في أي مذروع استثساري؟
ال ييؾز لمطجعخ العاـ طف يكؾف طخفا ،طخ يكؾف لو مصمحة م اشخة طخ غيخ م اشخة في طو م خخع اسيثطارو
.33

مسا تتكهن السهارد السالية لمييئة؟

خيكؾف الطؾارد الطالية لمييمة مطا عمي:
1

الخسؾـ الطيخخ ة مى مظح خخاءيص الط ار

2

رسؾـ طؾاأ اإلعخادات اليي خجف نييية اليعامل في االسيثطار

3

الغخامات الطالية اليي خيحصل ليا خف طحكاـ القانؾف
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4
.34

الطظح اليي خقجميا الجخؿ خالطظغطات الجخلية خالطظغطات غيخ الحكؾمية الطحمية خا دظ ية

أين تهدع مدخهالت وإيرادات الييئة؟

خؾدع دطي مجءؾالت خإعخادات الييمة إلى حساب ءاص ؾ ازرة الطالية عي

حساب الهد ظة العامة ،خخهصص لمييمة مؾازنة

ءاصة عطؽ الطؾازنة العامة السظؾ ة لمسمظة الؾطظية ،خخكؾف دطي نيقات الييمة مؽ ء ليا
.35

ما ىي ندبة اإلعفاءات الخاصة بالسهجهدات الثابتة لمسذروع؟

دطي الطؾدؾدات الثا ية لمط خخع معافاة مؽ اليطارؾ خالضخائل ،مى طف عيؼ إدءاليا ء ؿ مجة يحجدىا يخار الييمة الهاص

أالطؾافقة مى يؾائؼ الطؾدؾدات الثا ية
.36

ما الحكم في حال عدم إدخال السهجهدات الثابتة خالل السدة السحدودة؟

ي يخا القانؾف لمحصؾؿ مى إ يا مؽ اليطارؾ خالضخائل لمطؾدؾدات الثا ية لمط خخع طف عيؼ إدءاليا ء ؿ مجة خحجدىا
الييمة ،خلكؽ لمييمة ح خطجعج الطجة إذا خ يؽ ليا طف ط يعة الط خخع خحيؼ العطل فيو يقيضياف ذلػ

.37

ما الحكم في حال استيراد قظع الغيار لمسذروع؟

خعيى يظ الغيار الطسيؾردة لمط خخع مؽ اليطارؾ خالضخائل ،في حاؿ خؾافخ ال خخا اليالية:

ط) طف ال خد ج ييطة ىحه القظ

ؽ  %15مؽ ييطة الطؾدؾدات

ب) طف عيؼ إدءاليا ء ؿ الطجة الطحجدة ،طخ اسيعطاليا في الط خخع ء ؿ مجة خحجدىا الييمة مؽ خار خ ج اإلنياج طخ العطل
ج) طف عيؼ خحجعج الطجة في نيذ القخار الصادر ؽ الييمة ،الهاص أالطؾافقة مى يؾائؼ يظ الغيار خكطياخيا
.38

ىل يجهز اإلعفاء من الجسارك والزرائب لمسهجهدات الثابتة لغرض تهسيع السذروع؟

في حاؿ خؾسي الط خخع طخ خظؾ خه طخ خحجعثو ،خعيى الطؾدؾدات الثا ية ال زمة ليحا الغخض ،خذلػ أقخار صادر ؽ الييمة

إذا ما طدى ذلػ إلى ز ادة إنيادية خقخىا الييمة
خخعيى كحلػ مؽ اليطارؾ خالضخائل الد ادة اليي خظ طخ مى ييطة الطؾدؾدات الثا ية الطسيؾردة لحساب الط خخع إذا كانت

الد ادة ناخية ؽ:

ط) ارخياع طسعار خمػ الطؾدؾدات في مج الطظ ه
ب) ارخياع طدؾر ال حؽ
ج) خغييخ في سعخ اليحؾ ل

.39

ما ىي الحهافز التي تسشح لمسذاريع االستثسارية التي تبمغ قيستيا من مائة ألف إلى اقل من مميهن دوالر؟

االسيثطار الحو ع مغ ييطيو مؽ مائة طلش إلى ايل مؽ مميؾف دخال ار يطظح إ يا مؽ عخ ة الجءل لجى اسيحقاييا لطجة ءطذ

( ) 5سظؾات خ جط مؽ خار خ جاية اإلنياج طخ مداخلة الظ اا ،خ هض لضخ ة دءل مى الخبح الصافي أطعجؿ اسطي يجره 11
 %لطجة ثطاني ( )8سظؾات إعافية

.40

ما ىي الحهافز التي تسشح لمسذاريع االستثسارية التي تبمغ قيستيا من مميهن إلى خسدة ماليين دوالر؟

االسيثطار الحو ييطيو مؽ مميؾف دخالر إلى ءطسة م عيؽ دخال ار يطظح إ يا مؽ عخ ة الجءل لجى اسيحقاييا لطجة ءطذ ()5
سظؾات خ جط مؽ خار خ جاية اإلنياج طخ مداخلة الظ اا ،خ هض لضخ ة دءل مى الخبح الصافي أطعجؿ اسطي يجره %11
لطجة اثظيي

.41

خة ( )12سظة إعافية

ما ىي الحهافز التي تسشح لمسذاريع التي تبمغ قيستيا من خسدة ماليين دوالر فسا فهق؟

االسيثطار الحو خيياخز ييطيو ءطسة م عيؽ دخالر يطظح إ يا مؽ عخ ة الجءل لجى اسيحقاييا لطجة ءطذ ( )5سظؾات خ جط

مؽ خار خ جاية اإلنياج طخ مداخلة الظ اا ،خ هض لضخ ة دءل مى الخبح الصافي أطعجؿ اسطي يجره  %11لطجة سية

خة

( )16سظة إعافية
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.42

ما ىي قيسة اإلعفاءات في حال بعض السذروعات الخاصة؟

خطظح أعض الط خخ ات الهاصة نؾ يا خرطسطاليا إ يا مؽ عخ ة الجءل لجى اسيحقاييا لطجة ءطذ سظؾات خ جط مؽ خار خ
جاية اإلنياج طخ مداخلة الظ اا خخهض لضخ ة دءل مى الخبح الصافي أطعجؿ اسطي يجره  %11لطجة

خ يؼ خحجعج ىحه الط خخ ات الهاصة نؾ يا خرطسطاليا أقخار صادر ؽ ميمذ الؾز ار  ،ظا

خ ؽ سظة إعافية

مى اييخاح الييمة العاـ لي يي

االسيثطار
.43

ىل يجهز تسديد الفترة الزمشية لإلعفاءات؟

نعؼ ،ييؾز لطيمذ الؾز ار إصجار يخار ظا

مى اييخاح الييمة يقضي أطج اإل يا ات لطجة طخ مجد طءخى ،خ يخا في ذلػ:



طف ال خيياخز الطجة طخ الطجد ءطذ سظؾات



خدؾد مصمحة امة خقيضي اليطجعج ،خذلػ خفقا لطياؿ طل الط خخع خمؾيعو اليغخافي خمجى إسيامو في ز ادة
الصادرات خءم فخص العطل خدف

.44

يمة اليظطية

ما ىي إجراءات قبهل طمب التستع بالحهافز السشرهص عمييا في قانهن تذجيع االستثسار؟

عيؼ خقجيؼ الطعمؾمات الطظمؾبة حؾؿ الط خخع ،خ يؼ ء ؿ ث ثيؽ عؾـ خقييؼ الطعمؾمات

فإما طف يصجر ي اخ ار أق ؾؿ الظمل ،خ ص ح الط خخع مؤى لميطي أالطدايا الطظصؾص مييا في يانؾف االسيثطار

خإما رفض الظمل ء ؿ الطجة ساأقة الحكخ خفي حاؿ جـ إصجار يخار ء ؿ الث ثيؽ عؾما ،يعي خ الط خخع مؤى

لميطي

أالطدايا
.45

ىل يتستع مالك السذروع الجديد بشفس الحهافز االستثسارية التي تستع بيا السالك الدابق لمسذروع؟

نعؼ ،يطكؽ خحؾ ل الط خخع الطسيييج مؽ الحؾافد االسيثطار ة دخف ييؾد إلى مالػ دجعج أكامميا ،خذلػ أ خا مؾاصمة خ غيل
الط خخع كاسيثطار يائؼ

.46

ىل تتستع الذركات والسشذآت الدامجة والسشدمجة والذركات التي يتم تقديسيا بشفس الحهافز االستثسارية الدابقة؟

نعؼ ،خيطي ال خكات خالطظ آت الجامية خالطظجمية خال خكات اليي عيؼ خقسيطيا طخ خغييخ شكميا القانؾف أاإل يا ات الطقخرة ليا
ي ل االنجماج طخ اليقسيؼ طخ خغييخ ال كل القانؾني إلى طف خظييي مجة اإل يا ليا

.47

ىل يترتب عمى تغيير الذكل القانهني لمسذروع أو االندماج أو تقديم الذركة أي إعفاء ضريبي جديد؟

ال عيخخل مى االنجماج طخ اليقسيؼ طخ خغييخ ال كل القانؾني طو إ يا ات عخ ية دجعجة ،خاليطي أالحؾافد االسيثطار ة يسيطخ

إلى طف خظييي مجة اإل يا في الط خخع ي ل اليغييخ طخ الجمج طخ اليقسيؼ
.48

ىل يجهز مشح إعفاءات خاصة لمسذاريع الترديرية؟

ييؾز لمييمة العامة لي يي االسيثطار مظح إ يا ات اسيثظائية لمط ار اليصجعخ ة ،خ يخا لحلػ:
ط) طف ال خقل نس ة اإلنياج الطعج لميصجعخ ؽ  %31مؽ إدطالي إنياديا مى طف عيؼ ذلػ أطعاعيخ نغاـ ءاص
ب) طف ال خد ج مجة اإل يا

.49

ؽ ث ث سظؾات

ما الحكم في حال إحداث تعديل تذريعي عمى الحهافز؟

في حاؿ إحجاث خعجعل مى الحؾافد يكؾف لمط ار الطسيييجة مؽ الحؾافد الهيار أاءييار الحؾافد الطظصؾص مييا في
اليعجعل طخ االسييادة مؽ الحؾافد السار ة الطيعؾؿ ي ل اليعجعل طعيطا طفضل

.50

ما الحكم في حال نقل السذروع من مشظقة تشسهيو إلى أخرى خالل مدة اإلعفاء؟

إذا خؼ نقل الط خخع مؽ مظظقة خظطؾ ة إلى مظظقة خظطية طءخى ء ؿ مجة اإل يا  ،فيعامل لغايات اإل يا ء ؿ أايي الطجة

معاممة م ار اليظطية الطظقؾؿ إلييا مى طف عيؼ إ
.51

ـ الييمة العامة لي يي االسيثطار حلػ

ما ىي األحكام الخاصة باإلعفاء من الجسارك والزرائب عمى مذاريع السدتذفيات؟

نغؼ القانؾف إ يا ات ءاصة لط ار ءاصة أالطسي ييات مؽ اليطارؾ خالضخائل أاليالي:
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ط) يعيى ا ثاث الطسيؾرد الهاص أالطسي ييات مؽ اليطارؾ خالضخائل
ب) خعيى ا دخات خالطعجات الكيخبائية خااللكيخخنية لط ار الطسي ييات مؽ اليطارؾ خالضخائل
ج) خطظح الطسي ييات إ يا ات إعافية مؽ اليطارؾ خالضخائل لط يخ اخيا مؽ ا ثاث خالطيخخشات خا دخات خالطعجات
الكيخبائية خ االلكيخخنية خالمؾازـ لغايات الييجعج خاليحجعث خذلػ أهءح اليالي أعيؽ اال ي ار:
 1مخة كل ءطذ سظؾات

 2إدءاليا إلى فمسظيؽ طخ اسيعطاليا في الط خخع ء ؿ سظييؽ مؽ خار خ صجخر يخار أالطؾافقة مى يؾائؼ
الط يخ ات خكطياخيا
.52

ما ىي األحكام الخاصة باإلعفاء من الجسارك والزرائب عمى مذاريع الفشادق؟

نغؼ القانؾف إ يا ات ءاصة لمط ار الهاصة أاليظادؽ مؽ اليطارؾ خالضخائل أاليالي:
ط -يعيي ا ثاث الطسيؾرد الهاص أاليظادؽ مؽ اليطارؾ خالضخائل
ب -خعيى ا دخات خالطعجات الكيخبائية خااللكيخخنية لمط ار
خالض اخئل

ج -خطظح م ار

السياحية أطا في ذلػ الطسي ييات مؽ اليطارؾ

اليظادؽ إ يا ات إعافية مؽ اليطارؾ خالضخائل لط يخ اخيا مؽ ا ثاث خالطيخخشات خا دخات

خالطعجات الكيخبائية خااللكيخخنية خالمؾازـ لغايات الييجعج خاليحجعث خذلػ م م اخ اة اليالي:
 1مخة كل ءطذ سظؾات

 2إدءاليا إلى فمسظيؽ طخ اسيعطاليا في الط خخع ء ؿ سظييؽ مؽ خار خ صجخر يخار أالطؾافقة

مى يؾائؼ

الط يخ ات خكطياخيا
.53

ىل تدتحق الجسارك والزرائب في حال بيع السهجهدات الثابتة السعافاة؟

في حاؿ ي طخ اسيعطاؿ الطؾدؾدات الثا ية الطعافاة في غيخ الغخض الطصخح أو في الط خخع فيسيح

اليطارؾ خالضخائل الطيخخ ة مييا خفقا حكاـ القانؾف خا نغطة

مى الط خخع كل

خإذا رغل الطسيثطخ في ي الطؾدؾدات الثا ية الطعياة و شهص طخ م خخع غيخ مسيييج مؽ طحكاـ يانؾف خ يي االسيثطار،
فمو الح في ذلػ شخ ظة إ

.54

ـ الييمة العامة لي يي االسيثطار ،م دف الضخائل خالخسؾـ الطسيحقة ظيا

ىل يتستع مدتثسر جديد بشفس اإلعفاء في حال شراءه السهجهدات الثابتة السعافاة من السالك األصمي؟

نعؼ ،في حاؿ ي الطؾدؾدات الثا ية الطعافاة طخ اليظازؿ ظيا إلى مسيثطخ آءخ مسيييج مؽ طحكاـ القانؾف ،فييؾز ىحا ال ي
ظيذ الحؾافد شخ ظة مؾافقة الييمة العامة لي يي االسيثطار مى طف خسيعطل في الط خخع

.55

ىل يتهجب عمى السدتثسر إعالم الييئة العامة لتذجيع االستثسار بسهعد االنتياء من تركيب السهجهدات الثابتة أو

تاريخ بدء اإلنتاج الفعمي؟

نعؼ ،ييل مى الطسيثطخ إ

ـ الييمة العامة لي يي االسيثطار ءظيا ظج االنييا مؽ خخكيل الطؾدؾدات الثا ية خخيييدىا

خخار خ ج اإلنياج اليعمي ،لطا عيخخل مى ذلػ مؽ طحكاـ ءاصة أاإل يا ات خالحؾافد

.56

ىل يجهز لمييئة العامة إلغاء تأكيد االستثسار؟

إذا خدجت الييمة العامة لي يي االسيثطار طثظا مخاي ييا لمط ار الطسيييجة مؽ الحؾافد طف الطسيثطخ زخد الييمة أطعمؾمات
ءاطمة حؾؿ االسيثطار الطقيخح ،خكانت ىحه الطعمؾمات ذات خهثيخ في يخار الييمة ليهكيج االسيثطار كاسيثطار مؤىل لمحصؾؿ
مى الحؾافد ،طخ طنو حيل ؽ الييمة معمؾمات ذات خهثيخ مى يخار الييمة ليهكيج االسيثطار كاسيثطار مؤىل لمحصؾؿ ل

الحؾافد ،فيي خمػ الحاالت ييؾز لمييمة إلغا خهكيج االسيثطار كاسيثطار مؤىل لمحصؾؿ مى الحؾافد
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.57

ما الحكم في حالة مخالفة السذروع ألحكام قانهن تذجيع االستثسار؟

في حالة مهالية الط خخع حكاـ يانؾف خ يي االسيثطار ،طخ جـ االليداـ أال خخا خا ىجاؼ الطحجدة لو ،يكؾف لطيمذ إدارة
الييمة العامة لي يي االسيثطار الح

في اخهاذ إد اخ ات حسل دسامة الطهالية خعخخؼ ارخكا يا ،خمجى ا عخار اليي

خصيل االييصاد الؾطظي ،فإما طف يقصخ مجة اإل يا ات طخ عمغييا طخ عمغي الطؾافقة مى الط خخع
.58

ىل يجهز االستئشاف ضد قرار الييئة الخاص بإلغاء تأكيد االستثسار؟

نعؼ ،في حاؿ صجخر يخار أإلغا خهكيج االسيثطار ييؾز لمطسيثطخ اليقجـ أاسيمظاؼ عج ىحا القخار خذلػ أطؾدل اإلد اخ ات

الطحجدة يانؾنا
.59

ما اإلجراء الهاجب إتباعو في حال نذهب نزاع بين السدتثسر والدمظة الهطشية الفمدظيشية؟

في حاؿ ن ؾب نداع طخ طف ن اد ا يج عظ ه يؽ السمظة الؾطظية اليمسظيظية مؽ دية خالطسيثطخ مؽ دية ثانية ،فألو مظيطا
الظمل أط اشخة إد اخ ات الطياخعات ،خ عيا طمل اليياخض ي ل الميؾ خلميحكيؼ طخ القضا

.60

ما اإلجراء في حال فذل التفاوض لفض الخالف بين الدمظة الهطشية الفمدظيشية والسدتثسر؟

إذا ف ل اليياخض ،خطءيقت الطياخعات في خسؾ ة الظداع في الييخة الدمظية الطحجدة ،يح

و مؽ الظخفيؽ طف يحيل الظداع إلى

خحكيؼ مسيقل ممدـ ،طخ الطحاكؼ اليمسظيظية
.61

ما ىي العقهبة الجزائية عمى أي مدتثسر يقدم معمهمات أو بيانات كاذبة؟

يعايل أغخامة ال خقل ؽ طليي دعظار ،خال خيياخز ءطسة آالؼ دعظار خخسحل كافة الحؾافد خالطدايا اليي ناليا الطسيثطخ مؽ
خار خ الحصؾؿ مييا ،إذا طدلى أطعمؾمات طخ يانات كاذأة طخ عث ت خمػ الطعمؾمات طخ ال يانات في دفاخخه طخ حساأاخو ،طخ يقجـ

معمؾمات كاذأة خخخل مييا الحصؾؿ مى حؾافد طخ مدايا أطقيضى يانؾف خ يي االسيثطار
انتيى
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