دليل املستثمر للحصول على املو افقة الواحدة
(الرخصة الذهبية)
نصت املادة عشتين ن اانن استتمارار را  ٧٢لستة  ٢٠١٧على نظام اليخصت الهبية هدف سستلةو ذبها استتمارار
املشروعات الستراتيجية والقومية.
ذترةح بهه اليخصت ت املست تتماري مو افقة واحدة سشت تترو و ن اان املشت تتارا ذسشت تت،ةبلا ذىدارا داا يرا ى ال تياخة
ذتخصة العقارات الالزن للا.

اليةا

مجال منح هذه الرخصة
ويقتصرمجال منح هذه الرخصة على:
• املشيذعات استتراتةجة أذ القننة التي سسل

تحقةق التةرة ا أذ

• نشيذعات املشارك يي القطاع الخاص ذالعام أذ اطاع األعرال العام
الحصي:

 -١أنشط امليافق
العان ذالينة التحتة

 -٢الطاا الجفيفة
ذاملتجفدة

 -3الطيق
ذاملناصالت

أحف القطاعات التالة على تبةو

 -4املنانئ

 -5استصاست
(ت ضافتدا يرنبب الالئح
التةفةهي )

خطوات وإجراءات الحصول على الرخصة الواحدة (الرخصة الذهبية)
• اتمةفا شيذط الحصنل على اليخص الناحفة (اليخص الهبية ).
✓ أ يتخه شكو شيك نسابر نصين ذفقا ألحكام اانن استمارار س يقو رأتراللا املصفر ع ()%5٠
ن التكالةف استمارارن لبرشيذع.
✓ أ يبتزم يتقفي نخطط عام يعفه أحف يةنت الخبرة النطةة أذ العاملة اات السرع الطةي امليخ
✓ أ يبتزم يتقفي يينانج زنني لتةفةه املشيذع.
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للا.

✓ أ يبتزم يتنفير اف امليافق الخاص يالينة التحتة (طيق – نةاه – صي صح – كليبا – اتصاست –
نعالج املخالفات).
✓ أ يقفم ايارا ياسلتزام يكاف اسشتراطات ذالضنايط املتعبق ينشاط الشيك ذفقا لبقناني ذالبنائح
املةظر له.
• التقفم لى بةئ استمارار يطبب للحصنل على املنافق الناحفة (اليخص الهبية ).
• تقنم بةئ استمارار يفرات الطبب لبتحقق ن الضنايط ذاسشتراطات الالزن للحصنل على اليخص الهبية .
• تقنم اللةئ ياسشتراك ن النزارة املعةة بعيض طبب املسماري يالحصنل على املنافق الناحفة (اليخص الهبية )
على نجبس النزرا .
• يصفر نجبس النزرا رخص ذاحفة شانب ذنافهة س يرك ألي بل اسعتراض عبيدا.
مميزات الرخصة الذهبية

رخص ذاحفة صادرة ع نجبس النزرا

شانب ذنافهة ذس يجنز ألي بل اسعتراض عبيدا

تقنم بةئ استمارار ياتخاا اف اإلبيا ات الخاص
يالتنسةق ن اف الجلات

يجنز أ تتضر املنافق تينا أحف الحنافز أذ أكثر
ن الحنافز الناردة يقانن استمارار على املشيذع

توصيات إرادة لتشجيع املستثمر على استخدام الرخصة الذهبية
 .١ضيذرة ذض أذ تحفيف املعايير ذالشيذط سعتيار املشيذع انني أذ اتتراتةج ا أذ ذض نعايير عان أذ اتترشادي
ضن خط الفذل لبتةرة اساتصادي للها األني حتى يعطى املزنف ن النضنح لبرسماري.
 .٢ضيذرة العرو على تنضةح نا ترةحه بهه اليخص ن نريزات نقايو التراخة العادي ن درات نةح حنافز
ضافة لبرسماري ضن نا ذرد ية املادة  ٢٠ن اانن استمارار على أنه يجنز نةح حنافز ضافة داخو
اليخص يرنبب ايار ن نجبس النزرا .
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 .3ذض خط تيذنجة دذلة ذنحبة (نكاتب املحاناة الكييرة – الشي ات املستدفف ) ذتكن تح رعاي رئيس نجبس
لنزرا ا مع الخذ في العتبار ممارسات الدول املتميزة في ترويج الستثمار حول العالم .كرا يقترح أ يقنم فخان
اليئيس أذ رئيس نجبس النزرا يالحفيث عندا حتى تحصو على نزنف ن الاقو ذاملصفااة ذلعفم نعيف اطاع كيير
هدا.
 .4التنت

نةح اليخص الهبية لمشرو املشيذعات الخضيا ذليس الطاا املتجفدة فقط.

 .5عادة الةظي بعض الشيذط الناردة يالالئح التةفةهي ذه :
.i

اليةف الخاص ييأس املال املصفر نساذ لةصف التكالةف استمارارن  :يقترح أ يت سعفيو ال الة
يقترح أ يت رترب  capitalizationنسي الت %5٠ن اةر التكالةف استمارارن لةت دفعلا على نياحو
ً
ذفقا للجفذل الزنني لخط التففقات الةقفي املقفن ن املشيذع ذليس دفع ذاحفة.

.ii

يتحفيف التزام املسماري "داخو حفذد املشيذع

اليةف الخاص يالتزام تنصةو امليافق :يقترح سعفيو الة
ذ/أذ حتى نقاط اليبط املتفق عبيدا".

 .6ضيذرة تحفيف طار زنني نحفد إلصفار اليخص لةكن حافزا أكبر لبرسماري.
 .٧يقترح عرو اتتبةا  /اتتطالع رأي ملعيف الشيذط التي ُ
يعز بسيبدا املسماريذ ع التقفم لطبب ناو بهه
اليخص .
 .8الةظي تةاد نبف صفار اليخص الهبية لبرجرنع النزارن لالتمارار ذالتي ت نشاؤبا يقيار را  38لسة
 ٢٠٢٠ييئات رئيس نجبس النزرا ا لبقةام يفرات ذتةفةه التنصةات السايق .
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املشروعات املقترحة في ضوء محاورخطة اإلصالحات الهيكلية والخطة الستثمارية وأهداف التنمية املستدامة:
املشروعات الخضراء:
نشيذعات سعرةق التصنة املحل
لتكةنلنبةات الطاا املتجفدة

نشيذعات تةرةت طاات الينتاح ذالطاات
الشرستة

نشيذع نحط التبريف امليكزي

نشيذعات دارة املخبفات الصبي

قطاع الصناعة والصناعات التحويلية:
صةاعات ال،زل ذالنسةج

الصةاعات الخشبة ذاألثاث

الصةاعات ال،هائة

صةاع الجبند

الصةاعات اليالتمةكة

الصةاعات التعفينة

الصةاعات الكةرةائة

صةاعات نناد اليةا

الصةاعات اللةفتة ذاسلكترذنة

تصنة الزباج ذنةتجاته

الصةاعات املعفنة

صةاع نناد يةا ديكنرن

مشروعات التصالت وتكنولوجيا املعلومات:
الرقمنة بما يخص قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة:
• تطنني املةص اليارة السناة على غيار نةص عل يايا لتنفي أتناق ذحبنل تكةنلنبة ملةتجات الشي ات
الص،يرة ذاملتنتط .
• نشا شيك ننحفة ذنجرع خاص يينادة األعرال يحةث سشرو برة نيادرات رنادة األعرال على نستنى
الجرلنرن ذ نختبف املجاست:
 املشيذعات كاةف اتتخفام العرال .
 املشيذعات املتنتط ذالص،يرة.
 املشيذعات السةاحة التي يصفر يتحفيفبا ايار ن املجبس األعلى لالتمارار.
 املشيذعات التي يصفر انتابلا لى خارج اإلابة الج،يا ملصي.
ُ
 صةاع السةارات ذالصةاعات امل،هي للا.
 صةاع املضادات الحةنن ذأدذن األذرام ذنستحضيات التجرةو.
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