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المادة ()1

ٌسمى هذا النظام (نظام حوافز األنشطـة الصناعٌـة لسنة  )2020وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ()2

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن-:
الوزٌر :وزٌر الصناعة والتجارة و لتموٌن.
النشاط الصناعً:النشاط الذي ٌموم بتحوٌل المواد الى منتج جدٌد ٌغٌر فً شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبٌعتها بوسائل اإلنتاج المختلفة بما فً
ذلن العملٌات الكٌمٌائٌة والخلط والمص والتشكٌل والتجمٌع والتعبئة والتغلٌف وٌحمك لٌمة محلٌة مضافة ال تمل نسبتها عن ( )%30وفما
للتشرٌعات النافذة وال
ٌشمل تعدٌن المواد األساسٌة.
المؤسسة المصدرة:الشركة او المؤسسة او المصنع الممارس للنشاط الصناعً الذي ٌموم بتصدٌر منتجاته من هذا النشاط.
المادة ()3

تسري أحكام هذا النظام على األنشطة الصناعٌة التالٌة-:
أ -صناعة المنتجات الغذائٌة
ب -صناعة المشروبات غٌر الكحولٌة ،إنتاج المٌاه المعدنٌة والمٌاه األخرى المعبأة فً زجاجات باستثناء ما ٌلً-:
 -1تمطٌر المشروبات الكحولٌة وتكرٌرها وخلطها.
 -2صناعة األنبذة.
 -3صناعة المشروبات الكحولٌة من الشعٌر وصناعة الشعٌر.
ج -صناعة المنتجات الجلدٌة والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات
د -صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلٌن واألثاث.
هـ -صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.
و -صناعة المواد الكٌمٌائٌة والمنتجات الكٌمٌائٌة والمنتجات الصٌدالنٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة.
ز -صناعة منتجات المطاط واللدائن.
ح -صناعة منتجات المعادن الالفلزٌة األخرى.
ط -صناعة الفلزات الماعدٌة وصناعة منتجات المعادن المشكلة واآلالت والمعدات والحواسٌب والمنتجات اإللكترونٌة والبصرٌة.
ي-صناعة المعدات الكهربائٌة.
ن -صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات الممطورة ونصف الممطورة وا لدراجات النارٌة والعادٌة والكراسً المتحركة.

ل -صناعة المجوهرات والحلً واألصناف المتصلة بها.
المادة ()4

ال تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة المصدرة فً الحالتٌن التالٌتٌن:
أ-اذا كان نشاطها من االنشطة الصناعٌة المستفٌدة فعلٌا من نظام تخفٌض ضرٌبة الدخل فً المناطك األلل نموا رلم ( )44لسنة .2016
ب -اذا كان النشاط الصناعً مؤسسة مسجلة فً المناطك التنموٌة .
المادة ()5

أ -تمنح المؤسسة المصدرة ابتدا ًء من عام  2020فً نشاط صناعة األدوٌة دعما مالٌا تساوي نسبته ( )%5من مجموع لٌمة صادراتها السنوٌة
التً تزٌد فً أي سنة عن مجموع لٌمة صادراتها عن السنة السابمة.
ب -1-تمنح المؤسسة المصدرة فً نشاط صناعة األلبسة ابتداء من عام  2019دعما مالٌا ً تساوي نسبته ( )%3من مجموع لٌمة صادراتها
السنوٌة .
 -2اذا كان مجموع لٌمة الصادرات السنوٌة للمؤسسة المصدرة تزٌد فً أي سنة من السنوات على مجموع لٌمة صادراتها عن العام السابك
فتمنح دعما ً مالٌا ً تساوي نسبته ( )%5من ممدار الزٌادة وٌطبك هذا الدعم ابتدا ًء من عام  2020على ان ال ٌؤثر هذا الدعم على استفادتها من
الدعم المنصوص علٌه فً البند ( )1من هذه الفمرة .
 -3اعتبارا من عام  2021ولغاٌا ت الحصول على الدعم المالً المنصوص علٌه فً هذه الفمرة ،على المؤسسة المصدرة رفع نسبة العمالة
المحلٌة لدٌها بمعدل ال تمل نسبته عن ( )% 1سنوٌا عن النسبة المعتمدة لدى وزارة العمل للسنة التالٌة وشراء ما ال تمل نسبته عن ( )%1من
لٌمة مشترٌاتها من السوق المحلً بالتع الد مع المصانع المحلٌة للسنة التً تلً ذلن.
ج -فً غٌر النشاطٌن المنصوص علٌهما فً الفمرتٌن (أ) و(ب) من هذه المادة ،تمنح الحوافز التالٌة -:
-1تمنح المؤسسة المصدرة ابتداء من عام  2019دعما ً مالٌا ً تساوي نسبته ( )%3من مجموع لٌمة صادراتها السنوٌة .
 -2اذا كان مج موع لٌمة الصادرات السنوٌة للمؤسسة المصدرة تزٌد فً سنة من السنوات على مجموع لٌمة صادراتها عن العام السابك فتمنح
دعما ً مالٌا ً تساوي نسبته ( )%5من ممدار الزٌادة ،وٌطبك هذا الدعم اعتبار من عام  2020على ان ال ٌؤثر هذا الدعم على استفادتها من الدعم
المنصوص علٌه فً البند ( )1من هذه الفمرة.
المادة ()6

ٌتم صرف الدعم المالً المنصوص علٌه فً هذا النظام وفما ً للمخصصات المرصودة سنوٌا ً فً لانون الموازنة العامة.
المادة ()7

ٌصدر الوزٌر التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام.
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والمشار إلٌه هنا وفٌما بعد باالسم المختصر نظام رلم  13لسنة(  2020نظام حوافز األنشطة الصناعٌة لسنة)2020

