
 لمنطقة االقتصادية لقناة السويسا
SCZone.eg 

1 
 

 

 قتصادية لقناة السويس املنطقة االخلاصة بااحلوافز 

 املاليةاواًل: احلوافز 

 هلا نظم خاصة وتطبق عليها حوافز ضريبية أو اليات تطبيق ثالث أنواع من الضرائبيوجد 

  (2005لسنة  91ضريبة دخل )ق 1

 -: بشرط% علي صايف الدخل اخلاضع للضريبة 50ختفيض 

 %80يُنسب اخلصم إلي التكاليف األستثمارية للمشروع حبد أقصي  . 1

احلافز للمشررررروعات اةديدة فقة ملدة سرررربع سررررنوات من بداية   . 2

 النشاط.

2 

 :(2016لسنة  67ضريبة قيمة مضافة  )ق

ات مالية لتيسر من عبارة عن حوافز إجراء 

 األخري مثل نظم الدروباك.سلبيات النظم 

تنفذ باملنطقة إجراءات ختفف من أثارها تؤدي 

لعدم وجود متأخرات لدي مصلحة الضرائب يف 

 حالة رد الضريبة عند التصدير .

  باملنطقة ) نتيجة معوقات وصعوبة ال يستخدم نظام الدروباك

 .األسرتداد من مصاحل األيرادات السيادية احلكومية(

  بتعليق ضريبة القيمة املضافة ويف حالة البيع  يسميما يتم أستخدام

 للسوق احمللي  يتم السداد.

  (1963لسنة  66ضريبة مجركية )ق  3

املنطقة من الضررريبة اةمركية لكافة الواردات املسررتوردة من  إعفاء

ملنطقررة  اخلرار  للمشررررروعرات املقررامرة داخرل النطرراق اة رايف برا     

 -:بشرط األقتصادية لقناة السويس

املعدات واآلالت واألجهزة من  الزمة ملزاولة النشاطأن تكون  .1

 واملواد اخلام واملهمات وقطع ال يار وأية مواد أو مكونات.

 تصدير املنتج النهائي خلار  البالد . .2

اةمركي عدم التصرردير للسرروق احمللي حم يتم التمتع باءعفاء  .3

 كاماًل.

(   إلي داخل البالداألسرررت اد يف حالة التصررردير للسررروق احمللي ) .4

 فقةاملكون األجنيب  علييتم سداد الضريبة اةمركية 

 باقي الرسوم والضرائب االخري 4

ريبة الدم ة ضة من أي رسوم أو ضرائب أخري مثل إعفاء املنطقيتم 

 والضريبة العقارية.
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 : احلوافز ال   مالية ثانيًا

الشركات وبالتالي تقليل التكلفة كهدف نهائي مما يسهم يف رفع معدالت هم يف ختفيض الوقت وتيس  أعمال احوافز تس

 افز تساعد يف خلق أسواق جتاريةاألرباح ، كذلك حو

 املوقع 1

  من األمحر البحر طول علىتتمتع املنطقة االقتصادية مبوقع اسرتاتيجي فريد 

تعد املنفذ ، كما السويس قناة عرب وال رب الشرق بني التجارة يف املشاركة أجل

 الرئيسي للقارة االفريقية.

 العمالة 2

 بالنسبة تنافسية بتكاليف ةيالصناع قطاعات من العديد يف املاهرة العمالة توافر 

 االخري. للمنطقة

 السلطات 3

 القانون  بقوة هلا ممنوحة سلطات مستقلة ذات هيئة عامة بواسطة املنطقة تدار

 الوزارات املعنية من ممثلني من خالل جملس ادارة مستقل مكون من

 .والقطاع اخلاص

 خدمة الشباك الواحد 4

 وخدمات الشركات تأسيس لتقديم كافة اخلدمات املتعلقة بمنفذ واحد اهليئة  توفر

 وأقل وقت وجمهود. اءجراءات إنهاء سرعةبهدف بعد التأسيس  ما

5 
األتفاقيات الدولية بني مصر ودول 

 العامل

         أغادير ، الشررررراكة األوروبية ، الكويز ،     حتافظ املنطقة علي االتفاقيات الدولية(

سا،   سهم يف وجود   ....(الكومي صول الي أكثر من  سوق خارجي و  26، مما أ الو

 مليار مستهلك. 1.8

6 
جراءات مجركية لتيس  التجارة إ

 العاملية

 ت واملواصفات ( بشكل فعال وسريع إجراءات التفتيش ) التبنيد وحصر الكميا 

      أسرررس التثمني طبقًا التفاقات التجارة الدولية النافذة يف مصرررر، حبي  تكون واضرررحة

 ومعلنة.

          تبسررررية إجراءات اءفرا  اةمركي واختصرررررارها ، حبي  تتم بكفاءة وفى أقل مدة

 ممكنة .

   والشررامل  أسررس الفحا املعملي للعينات اخلاضررعة للرقابة مبا يضررمن الفحا الدقيق

 وفى موقع واحد.

 . إجراءات إصدار شهادات املنشأ والتحقق منها ، حبي  تتم بدقة وسرعة 

    قواعد حتديد نسرربة املكونات املسررتوردة يف املنتجات املتجهة إس السرروق احمللى

 على ان تكون قواعد واضحة وبسيطة ومعلنة

7 
عدم خضوع املنطقة األقتصادية 

والتصديرية للقيود األست ادية 

 بالقانون العام

املنطقة األقتصررادية للقوانني املنظمة لسأسررت اد والتصرردير املنصرروص  ال ختضررع

 -عليها يف القوانني األخري :

  أن تستورد بذاتها أو عن طريق ال   احلق  املنطقة العاملة يفللشركات 

 ودون إذن مسبق  واملصدرين حاجة لقيدها يف سجل املستوردين ليس هناك. 

 أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيا  هلا احلق. 
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 . ا  شهادة املنشأمن خالل اهليئة نقوم بدور تلك اةهات املسئولة عن أستخر ا  شهادات املنشأأستخر 8

 ثالثًا: احلوافز املالية اءضافية باملنطقة األقتصادية لقناة السويس

1 

بناًء على عرض جيوز بقرار من جملس الوزراء 

من جملس إدارة اهليئة منح املشروعات ذات 

التش يل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق 

املكون احمللى فى منتجاتها ، أو التى تستثمر 

فى جماالت اخلدمات اللوجيستية أو تنمية 

التجارة أو جماالت الكهرباء من الطاقة التقليدية 

الزراعية أو  واةديدة واملتجددة أو املشروعات

مشروعات النقل الربى والبحرى والسكك 

 احلديدية، تيس ات وحوافز غ  ضريبية.

وفقًا للضوابة التى حتددها الالئحة التنفيذية  

هلذا القانون ويكون جمللس إدارة اهليئة على 

 األخا.

 

منح املشررروعات أسررعارًا منخفضررة أو تيسرر ات يف سررداد   -1

 قيمة الطاقة املستخدمة.

رد قيمة توصيل املرافق إلي األرض املخصصة للمشروع      -2

 أو جزء منها.

صاحب العمل       -3 حتميل اهليئة حلصة العاملني املصريني و

 التأمينات او ةزء منها ملدة حمددة.

عاملني             -4 تدريب الفين لل فة ال ئة ةزء من تكل حتميل اهلي

 املصريني.

م حق ختصرريا األراضرري الالزمة ملباشرررة أنشررطتها بنظا  -5

االنتفاع مبقابل رمزي أو تأجيل سررررداد كل املقابل أو            

بعضررأ أو غ  ذلك من التيسرر ات ذات الصررلة إلي ما بعد  

 التش يل الفعلي للمشروع.

ويشرتط ملنح املشروعات املشار إليها أي من التيس ات واحلوافز 

اءضافية املنصوص عليها أن تكون قد بدأت اءنتا  أو مزاولة النشاط 

األحوال وفقًا للضوابة التى حتددها الالئحة التنفيذية هلذا  حبسب

 القانون.

*تقوم اهليئة األقتصررادية لقناة السررويس ، بوضررع بند منظومة   

التدريب والتطوير للعمالة الفنية باملنطقة نصررب إعينها حي  

يتم األن األتفاق مع عدد من الدول )مثل سررن افورة ، املانيا 

ريب فنى للعمالة باملنطقة االقتصرررادية  ، ...( ءنشررراء مركز تد 

 لقناة السويس .

 


