
 صناعي: الرتخيص لنشاط
 متنح األفضلية للصناعات املراد ترخيصها يف املناطق احلرة وفق ما يلي:

 صناعات تتوفر هلا املواد األولية احمللية. -
 صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة حملياً . -
 صناعات جديدة غري قائمة حملياً وتعتمد على انتاج تقين حديث. -
 املزيد من اليد العاملة .صناعات تساعد على تشغيل  -
 صناعات تليب احتياجات االستهالك احمللي وتساعد على االستغناء عن االسترياد من اخلارج. -

 :الصناعي  الواثئق املطلوبة للرتخيص
مقرتنة ابالسم بيئية(  –اجتماعية  –اقتصادية  –مالية  –فنية  –دراسة جدوى اقتصادية ) تسويقية  - أ

 ما يلي: تتضمنو  الصناعيوالتوقيع لطالب اإلشغال 
 رأس مال املشروع ويوزع إىل :  -1

 جتهيزات / فنية مكتبية ... (. -آالت  -اثبت ) قيمة بناء  -
 عامل ) املراد رصده حلركة النشاط الصناعي خالل العام(. -

مستلزمات  –اخلدمية  –اإلنتاجية  –مساحة املنشأة وتوزع املساحات ضمنها ) اإلدارية  -2
 يوضح توزع املساحات لكل قسم يف املنشأة. اإلنتاج( مع كروكي

اآلالت وخطوط اإلنتاج املراد إدخاهلا وحتديد فيما إذا كانت جديدة أو مستعملة ومنشأها  -3
 ومصدرها وقيمتها.

حتديد مدة لوصول اآلالت وخطوط اإلنتاج ومستلزماته وجتهيز املنشأة ومدة البدء ابإلنتاج  -4
 أقصاها:الفعلي على أن ال يتجاوز مدة زمنية 

 ستة أشهر من اتريخ منح املستثمر السجل الصناعي ابلنسبة لألبنية اجلاهزة. -
ستة أشهر من اتريخ وضع املنشأة ابالستثمار ابلنسبة للمنشآت املقامة على أراضي  -

 معدة للبناء.
املواد األولية الالزمة للصناعة ومنشأها ومصادرها وكميتها وقيمتها الالزمة للمشروع خالل  -5

 العام.
 املنتجات املصنعة وكمياهتا وقيمتها املقدرة ابلسنة . -6



عاديني ( وقيمة  –خدمات  –فنيني  –عدد العمال اإلمجايل وجنسيتهم وتوزيعهم )إداريني -7
أجور كل منهم ابلسنة مع خمطط لزايدة العمالة يف حال زايدة اإلنتاج, وأن يعتمد املستثمر 

 طلوبة.على خربات كافية يف جمال الصناعة امل
-نقل  –صيانة  –استهالك آالت  –تكاليف التصنيع الالزمة لالنتاج ) استهالك بناء  -8

 –البدالت اليت تتقاضاها املؤسسة /بدل اشغال  –أجور عمال  –عتالة وتوزيع وختليص
بدل مياه وكهرابء/ ...( مع االيرادات املتوقعة ونسبة رحبية  -بدل خدمات استثمارية 

 العام الواحد . املشروع املقدرة يف
 خطة التسويق تتضمن تصريف املنتج واألسواق املستهدفة ) كمية وقيمة(. -9
 أن يتم حتديد القيمة املضافة احمللية للمنتج املصنع . -11
 خطة معاجلة بقااي التصنيع والفضالت مبا يتوافق مع الشروط البيئية والصحية. -11

 تعهد من طالب االشغال يتضمن ما يلي : - ب
 يف اجلدوى االقتصادية يف حال املوافقة على املشروع.التقيد مبا ورد  -
 التقيد أبحكام نظام االستثمار وتعليمات املؤسسة الناظمة لالستثمار يف املنطقة احلرة. -

 


