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الدليل المختصر للمستثمر

دائرة خدمة المستثمر



4متطلبات ت�سجيل امل�سروع يف الهيئة العامة لال�ستثمار.1

4متطلبات احل�سول على اعفاءات م�ستلزمات االنتاج )املواد اخلام امل�ستوردة(2

6الرتاخي�ص والوثائق ال�سادرة يف الهيئة عرب نظام النافذة الواحدة.3

8اعفاءات املوجودات الثابتة ) اال�سول الثابتة امل�ستوردة( للم�ساريع ال�سناعية.4

10اعفاءات املوجودات الثابتة ) اال�سول الثابتة امل�ستوردة( للم�ساريع اخلدمية.5

12اعفاءات م�ستلزمات االنتاج ) املواد اخلام امل�ستوردة(. 6

14مزايا �سريبية اخرى.7

15قطاعات وفر�ص واعدة8



كلمة رئيس الهيئة

عزيزي امل�ستثمر
 ي�سرنا ان نقدم هذا الدليل املخت�سر كمرجع �سريع للتعرف على االجراءات املتبعة يف الهيئة ومتطلبات 
ت�س���جيل امل�س���اريع فيه���ا وكذل���ك احل�س���ول عل���ى االعف���اءات والت�س���هيالت التى تقدمه���ا الهيئ���ة العامة 
لال�ستثمار.  وقد حر�سنا يف هذا الدليل على تلخي�ص وتو�سيح االعفاءات ال�سريبية واجلمركية ب�سكل 
مف�س���ل وطباعته���ا يف ج���داول متك���ن امل�ستثمر من اال�ستف���ادة الق�سوى م���ن كافة االعف���اءات واحلوافز 
ال���واردة  يف قان���ون اال�ستثم���ار وال�سرائ���ب واجلمارك. كم���ا مت التعريف بكل الوثائ���ق والرتاخي�ص التى 
ت�سدرها املكاتب احلكومية يف الهيئة عرب نظام النافذة الواحدة يف الهيئة وتتبع املعامالت ب�سكل يومي 

وتزمينها   بغر�ص اجنازها يف الوقت املنا�سب.
ونحن يف الهيئة وفروعها ومكاتبها على امت اال�ستعداد  لتقدمي كافة املعلومات واخلدمات للم�ستثمرين 

اليمنيني العرب واالأجانب ومبا ي�ساهم يف اقامة ا�ستثماراتهم ب�سهولة وي�سر.
واخريا نحن نرحب باأي مقرتحات  او اراء تقدمونها من �ساأنها امل�ساهمة يف حت�سني البيئة اال�ستثمارية 

ن�����زار ي��ح��ي��ى الأخ�����ف�����ش
الق��ائم باإعم����ال

 رئي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار

القرتاحاتكم ومالحظاتكم ميكنكم التوا�سل
nizar@giay.org الربيد االلكرتوين التايل :  
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متطلبات تسجيل المشروع

اجراءات الحصول على االعفاءات الجمركية والضريبة في الهيئة

 تعبئة منوذج طلب الت�سجيل للم�سروع اال�ستثماري.. 1
�سورة البطاقة ال�سخ�سية او العائلية او جواز ال�سفر للم�ستثمر اليمني.. 2
�سورة جواز ال�سفر للم�ستثمر االجنبي.. 3
ن�سخ���ة م���ن ملكي���ة االر����ص معمد من ال�سجل العقاري يف الهيئة العامة االرا�سي يف حال���ة متلك االر�ص. او عقد االيجار معمد . 4

من عاقل احلارة وق�سم ال�سرطة يف حالة ا�ستئجار االر�ص.
�سورة من ال�سجل التجاري �ساري ال�سالحية ) اذا كانت املن�ساة قائمة(. 5
ن�سخة من عقد التاأ�سي�ص والنظام اال�سا�سي معمد من اجلهات املخت�سة ) يف حالة ال�سركات حتت التاأ�سي�ص (.. 6
ن�سخة من درا�سة تقييم االثر البيئي للم�ساريع التى تتطلب ذلك.. 7
تفوي����ص لل�سخ����ص املفو����ص باإكمال املعاملة ) بح�سب النموذج املعتمد من الهيئة( معمد من املحكمة التجارية مع ارفاق �سورة . 8

البطاقة ال�سخ�سية لل�سخ�ص املفو�ص.

متطلبات الحصول على اعفاء مستلزمات االنتاج
�سورة الأخر قرار م�ستلزمات انتاج ح�سل عليها امل�سروع.. 1
�س���ورة م���ن اي تعدي���الت او ا�ساف���ات مت���ت الخ���ر ق���رار م�ستلزم���ات انت���اج ح�س���ل عليه���ا امل�سروع.. 2
ن�سخة كاملة من امليزانية ال�سنوية للعام ال�سابق معمدة من حما�سب قانوين مو�سح فيها التكلفة.. 3
�سورة اخر �سند �سريبة االرباح مو�سح في��ها ا�سم �س��احب امل�سروع وا�سم امل�سروع.. 4
�سورة اخر �سند �سريبة املرتبات مو�سح فيها ا�سم �ساحب امل�سروع وا�سم امل�سروع.. 5
�سورة اخر �سند �سريبة املبيعات مو�سح فيها ا�سم �ساحب امل�سروع وا�سم امل�سروع.. 6
�سورة من ال�سجل التجاري جمدد.. 7
�س�����ورة �سه���ادة االعفاء ال�س���ريبي.. 8

الرسوم : رسوم تقديم الطلب
ر�سوم خدمات ادارية عند �سدور قرار الت�سجيل بواقع ن�سف يف االلف من قيمة املوجودات الثابتة.
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متطلبات الحصول على اعفاء مستلزمات االنتاج للمشاريع التى بدأت النشاط
�سهادة حتديد بدء الن�ساط. 1
�سورة اذونات ال�سرف املخزين وتق��ارير االنت��اج اليومي عليها خت��م امل�س��روع.. 2
�سورة من م�ستلزمات االنتاج للن�سف االول ) يف حالة مت منحة م�ستلزمات(.. 3
�س���ورة م���ن اي تعديالت او ا�سافات مت���ت للم�ستلزمات التي منحت للن�س���ف االول )يف حالة مت منحة م�ستلزمات(.. 4
�سند �سريبة االرباح يف حالة مرور اكرث من �سنة على بدء الن�ساط مو�سح فيها ا�سم �ساحب امل�سروع وا�سم امل�سروع.. 5
�سورة اخر �سند �سريبة املرتبات مو�سح فيها ا�سم �ساحب امل�سروع وا�سم امل�سروع.. 6
�سورة اخر �سند �سريبة املبيعات مو�سح فيها ا�سم �ساحب امل�سروع وا�سم امل�سروع.. 7
�سورة من ال�سجل التجاري جمدد.. 8
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الجهة 

الحكومية
الزمنالتراخيص والوثائق الصادرة الزمن

ا�س���دار اقام���ة عمل للم�ستثمري���ن والعمال االجانب ) نف�ص الي���وم(– تا�سريات مكتب اجلوازات1
الدخول واخلروج )نف�ص اليوم( اقامة مرافقني. 

خ������ال ي������وم ب��ع��د 
ا�ستفتاء املتطلبات

مكتب اجلمارك2

الر�سوم اجلمركية من   100% بن�سية  الثابتة  املوجودات  اعفاء   -  1
   - ا�سدار قرار االعفاء  )اأقامة( 

   - ا�سدار قرار التعديل واال�سافة )كمية/ قيمة/ ت�سمية(
   -  ا�سدار ك�سوفات تف�سيلية للموجودات الثابتة )اقامة – ا�سافة(

  -  ا�سدار اوامر االفراج للموجودات الثابتة.
من الر�سوم اجلمركية بن�سبة 50%  االنتاج  مدخالت  اعفاء    -  2

   - ا�سدار قرارات االعفاء الن�سف �سنوية ملدخالت االنتاج.
   -  ا�سدار قرارات اال�سافة  ملدخالت االنتاج

   -  ا�سدار قرارات التعديل ملدخالت االنتاج - ا�سدار اوامر االفراج ملدخالت االنتاج.

خ���م�������س���ة اي������ام
خ���م�������س���ة اي������ام
خ���م�������س���ة اي������ام
ث������اث������ة اي�������ام

خ���م�������س���ة اي������ام
خ���م�������س���ة اي������ام
ث������اث������ة اي�������ام
ث������اث������ة اي�������ام

مكتب ال�سرائب3
-  حتدي���د بداي���ة الن�س���اط للم�ساري���ع اال�ستثمارية امل�سجل���ة وفقا للقانون رق���م 15 ل�سنة 

2010م
- ا�سدار �سهادة االعفاء ال�سريبي   - جتديد �سهادة االعفاء ال�سريبي

- امل�ساعدة يف ح�سول امل�ستثمر على الرقم ال�سريبي

ث������اث������ة اأي���������ام

ث������اث������ة اأي���������ام
ث������اث������ة اأي���������ام

مكتب ال�سناعة4
- ا�سدار ال�سجل التجاري - تاأ�سي�ص وا�سهار ال�سركات

- قيد وا�سهار امل�سروعات اال�ستثمارية الفردية 
- �سطب ال�سركات  – �سطب ال�سجل التجاري الفردي 

����س���ب���ع���ة اأي��������ام
خ���م�������س���ة اأي�������ام
ث������اث������ة اأي���������ام
ث������اث������ة اأي���������ام

مكتب العمل5
- منح ت�ساريح العمل )اول مرة(  - جتديد ت�ساريح العمل

- املوافقة على منح تا�سرية ا�ستقدام االجانب لغر�ص العمل وتا�سرية خروج نهائي
 - حل نزاعات العمل 

����س���ب���ع���ة اأي��������ام
ي���������������وم���������������ن
ن����ف���������ش ال�����ي�����وم

التراخيص و الوثائق الصادرة في الهيئة عبر نظام النافذة الواحدة
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الحكومية
الزمنالتراخيص والوثائق الصادرة الزمن

مكتب البيئة6

ا�سدار موافقة البيئة على امل�سروع 
مراجعة درا�سة االثر البيئي

منح ت�سريح �سنوى للم�ساريع ذات التاثريات البيئة الكبرية
اعداد مرجع املهام للم�ساريع التى حتتاج الى درا�سات بيئية حزئية او كلية

للم�ساريع  ي��وم��ن 
ال�������������س������غ������رة 
وامل����ت����و�����س����ط����ة

احلد الق�سى وفقا 
يوما  45 للقانون 

املوافقة الولية لل�سياحة على امل�سروعمكتب ال�سياحة7
ال�سياحية امل�ساريع  اجناز  �سهادة  – منح 

ث������اث������ة اأي���������ام
ع���������س����ر اأي����������ام

- موافقة ال�سحة على امل�سروعمكتب ال�سحة8
ت�سغيل – ترخي�ص 

ث������اث������ة اأي���������ام
ي�����������������������������������وم

مكتب الأ ل�سغال9
- ا�س���دار رخ����ص البناء للم�ساري���ع اال�ستثماري���ة بالتن�سيق مع مكات���ب الوزارة 

باالأمانة واملحافظات.
- امل�سادقة على الت�ساميم والدرا�سات اخلا�ص بامل�ساريع اال�ستثمارية وا�ستيفاء 

كامل املعايري

يوم  15
من 15 يوم

اإىل �سهر

التراخيص والوثائق الصادرة في الهيئة عبر نظام النافذة الواحدة

تنبيه :

-  التبداأ املعاملة اال بعد ا�ستيفاء كل الوثائق وتعبئة االأ�ستمارات املطلوبة الإكمال اي معاملة. 
- تقدم جميع املكاتب احلكومية يف الهيئة اال�ست�سارات  وامل�سورة للم�ستثمر كال  يف نطاق عملة.
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اعف���اءات الموج���ودات الثابت���ة المس���توردة )االص���ول 

الثابتة المستوردة(  للمشاريع الصناعية

إجمالي  الضرائب 
والرسوم 
الجمركية

إجمالي  الضرائب 
والرسوم الجمركية

ال�سريبة ����س���ري���ب���ةن��وع 

امل��ب��ي��ع��ات

امل��ن��اف��ذ  يف  ���س��ري��ب��ة 

ال�������ري�������ة    ) حت��ت 

احل�ساب ( تخ�سم من 

�سريبة االرباح 

املنافذ  يف  �سريبة 
حتت   ( ال��ب��ح��ري��ة 
احل�ساب ( تخ�سم 
من �سريبة االرباح 

ر������������س�����������وم 
ج����م����رك����ي����ة

قيمة  �سريبة 
م�سافة  اذا مل 
م�سجال  ي��ك��ن 
���س��رائ��ب  يف 

املبيعات 

ال�سرائب  اإج��م��ايل  

اجلمركية والر�سوم 

املب�يعات �سريبة يف املنافذ �سريبة 
ال���ري���ة    )حت��ت 
احل�������������س������اب ( 
ت����خ���������س����م م���ن 

�سريبة االرباح

امل��ن��اف��ذ  يف  ���س��ري��ب��ة 
حت��ت   ( ال����ب����ح����ري����ة 
احل�ساب ( تخ�سم من 

�سريبة االرباح

جمركية ����س���رب���ي���ة ال��ق��ي��م��ة ر�سوم 
امل�سافة

اإج������م������ايل  ال�������س���رائ���ب 

والر�سوم اجلمركية

ن�������������س������ب������ة 
ال�������س���ري���ب���ة 
وال�����ر������س�����وم 
اجل���م���رك���ي���ة

%  5%  3%  1%  5%  5% 16  

 او 18 %

امل�ساريع  ت�ستثنى 
وفقا  ال�سناعية 
من   34 للمادة 
املبيعات  ق��ان��ون 
مذكرة  مب��وج��ب 
ا����س���ت���ث���ن���اء م��ن 

ال�سرائب 

%  3% امل�ساريع 1  تعفي 
امل���������س����ج����ل����ة 
وف���ق���ا ل��ق��ان��ون 

اال�ستثمار 

  1 % اليوجد

او 3 %

الضرائب والرسوم المفروضة على غير المستثمرين
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إجمالي  الضرائب 
والرسوم 
الجمركية

إجمالي  الضرائب 
والرسوم الجمركية

ال�سريبة ����س���ري���ب���ةن��وع 

امل��ب��ي��ع��ات

امل��ن��اف��ذ  يف  ���س��ري��ب��ة 

ال�������ري�������ة    ) حت��ت 

احل�ساب ( تخ�سم من 

�سريبة االرباح 

املنافذ  يف  �سريبة 
حتت   ( ال��ب��ح��ري��ة 
احل�ساب ( تخ�سم 
من �سريبة االرباح 

ر������������س�����������وم 
ج����م����رك����ي����ة

قيمة  �سريبة 
م�سافة  اذا مل 
م�سجال  ي��ك��ن 
���س��رائ��ب  يف 

املبيعات 

ال�سرائب  اإج��م��ايل  

اجلمركية والر�سوم 

املب�يعات �سريبة يف املنافذ �سريبة 
ال���ري���ة    )حت��ت 
احل�������������س������اب ( 
ت����خ���������س����م م���ن 

�سريبة االرباح

امل��ن��اف��ذ  يف  ���س��ري��ب��ة 
حت��ت   ( ال����ب����ح����ري����ة 
احل�ساب ( تخ�سم من 

�سريبة االرباح

جمركية ����س���رب���ي���ة ال��ق��ي��م��ة ر�سوم 
امل�سافة

اإج������م������ايل  ال�������س���رائ���ب 

والر�سوم اجلمركية

ن�������������س������ب������ة 
ال�������س���ري���ب���ة 
وال�����ر������س�����وم 
اجل���م���رك���ي���ة

%  5%  3%  1%  5%  5% 16  

 او 18 %

امل�ساريع  ت�ستثنى 
وفقا  ال�سناعية 
من   34 للمادة 
املبيعات  ق��ان��ون 
مذكرة  مب��وج��ب 
ا����س���ت���ث���ن���اء م��ن 

ال�سرائب 

%  3% امل�ساريع 1  تعفي 
امل���������س����ج����ل����ة 
وف���ق���ا ل��ق��ان��ون 

اال�ستثمار 

  1 % اليوجد

او 3 %

المس���جلين  المس���تثمرين  عل���ى  المفروض���ة  الضرائ���ب والرس���وم  
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اعف���اءات الموج���ودات الثابت���ة المس���توردة )االص���ول 
الثابتة المستوردة(  للمشاريع الخدمية 

الضرائب والرسوم المفروضة على غير المستثمرين 
إجمالي الضرائب 

والرسوم 
الجمركية

الضرائب والرسوم  المفروضة على المستثمرين 
إجمالي  الضرائب 

والرسوم الجمركية

�سريبةنوع ال�سريبة

املبيعات 

�سريبة يف املنافذ 
ال��ري��ة    ) حتت 
تخ�سم  احل�ساب 
م�������ن ����س���ري���ب���ة 

االرباح 

�����س����ري����ب����ة يف 
البحرية  املنافذ 
) حتت احل�ساب 
(ت���خ�������س���م م��ن 

�سريبة االرباح 

ر�سوم 
جمركية 

قيمة  ���س��ري��ب��ة 
م�سافة  اذا مل 
م�سجال  ي��ك��ن 
����س���رائ���ب  يف 

املبيعات 

اإجمايل  
ال�سرائب 
والر�سوم

اجلمركية

�سريبة

املبيعات 

�������س������ري������ب������ة 
امل����ن����اف����ذ  يف 
ال��������ربي��������ة    ) 
احل�ساب  حت��ت 
من  ت��خ�����س��م   )

�سريبة االرباح

�سريبة يف املنافذ 
ال��ب��ح��ري��ة) حتت 

احل�ساب(

ت����خ���������س����م م���ن 
�سريبة االرباح

�سربية القيمة  ر�سوم جمركية 
امل�سافة 

اإجمايل  ال�سرائب 
والر�سوم

اجلمركية

 ن�سبة ال�سريبة و 
الر�سوم اجلمركية

 %  5 %  3 %  1 %  5 %  5 18 او   % امل�ساريع 16  ت�ستثنى 
ال�����س��ن��اع��ي��ة وف��ق��ا 
م��ن   34 ل���ل���م���ادة 
ق����ان����ون امل��ب��ي��ع��ات 
مب����وج����ب م���ذك���رة 
ا�����س����ت����ث����ن����اء م��ن 

ال�سرائب 

 % 3% امل�ساري���ع 1  تعف���ي 
وفق���ا  امل�سجل���ة 
لقانون اال�ستثمار 

 1 ٪ اأ و 3 % ال يوجد



11

مر
تث

س
لم

ر ل
ص

خت
لم

ل ا
دلي

ال

الضرائب والرسوم المفروضة على غير المستثمرين 
إجمالي الضرائب 

والرسوم 
الجمركية

الضرائب والرسوم  المفروضة على المستثمرين 
إجمالي  الضرائب 

والرسوم الجمركية

�سريبةنوع ال�سريبة

املبيعات 

�سريبة يف املنافذ 
ال��ري��ة    ) حتت 
تخ�سم  احل�ساب 
م�������ن ����س���ري���ب���ة 

االرباح 

�����س����ري����ب����ة يف 
البحرية  املنافذ 
) حتت احل�ساب 
(ت���خ�������س���م م��ن 

�سريبة االرباح 

ر�سوم 
جمركية 

قيمة  ���س��ري��ب��ة 
م�سافة  اذا مل 
م�سجال  ي��ك��ن 
����س���رائ���ب  يف 

املبيعات 

اإجمايل  
ال�سرائب 
والر�سوم

اجلمركية

�سريبة

املبيعات 

�������س������ري������ب������ة 
امل����ن����اف����ذ  يف 
ال��������ربي��������ة    ) 
احل�ساب  حت��ت 
من  ت��خ�����س��م   )

�سريبة االرباح

�سريبة يف املنافذ 
ال��ب��ح��ري��ة) حتت 

احل�ساب(

ت����خ���������س����م م���ن 
�سريبة االرباح

�سربية القيمة  ر�سوم جمركية 
امل�سافة 

اإجمايل  ال�سرائب 
والر�سوم

اجلمركية

 ن�سبة ال�سريبة و 
الر�سوم اجلمركية

 %  5 %  3 %  1 %  5 %  5 18 او   % امل�ساريع 16  ت�ستثنى 
ال�����س��ن��اع��ي��ة وف��ق��ا 
م��ن   34 ل���ل���م���ادة 
ق����ان����ون امل��ب��ي��ع��ات 
مب����وج����ب م���ذك���رة 
ا�����س����ت����ث����ن����اء م��ن 

ال�سرائب 

 % 3% امل�ساري���ع 1  تعف���ي 
وفق���ا  امل�سجل���ة 
لقانون اال�ستثمار 

 1 ٪ اأ و 3 % ال يوجد
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اعفاءات مستلزمات االنتاج  المستوردة )المواد الخام 
المستوردة(   

الضرائب والرسوم المفروضة على غير المستثمرين 
إجمالي  الضرائب 

والرسوم
الجمركية

الضرائب والرسوم المفروضة على المستثمرين 
إجمالي  الضرائب 

والرسوم الجمركية

�سريبةنوع ال�سريبة

املبيعات 

������س�����ري�����ب�����ة يف 
 ( الربية  املنافذ 
حتت احل�ساب (

م���ن  تخ�س���م   
�سريبة االرباح 

�������س������ري������ب������ة 
امل����ن����اف����ذ  يف 
حتت  البحرية) 

احل�ساب (

ت��خ�����س��م م��ن 
�سريبة االرباح 

 ر�سوم 
جمركية 

����س���ري���ب���ة ق��ي��م��ة 
مل  اذا  م�����س��اف��ة  
ي��ك��ن م�����س��ج��ال يف 

�سريبة املبيعات 

اإجمايل  ال�سرائب 
والر�سوم

اجلمركية

�سريبة

املبيعات 

املنافذ  يف  �سريبة 
ال���ري���ة    ) حتت 

احل�ساب (

م���ن  ت����خ���������س����م   
�سريبة االرباح 

�سريبة يف املنافذ 
ال��ب��ح��ري��ة) حتت 

احل�ساب (

ت����خ���������س����م م���ن 
�سريبة االرباح 

�سريبة ر�سوم 
جمركية 

�سربية القيمة 
امل�سافة 

اإجمايل  ال�سرائب والر�سوم
اجلمركية

 ن�سبة ال�سريبة 
اوالر�سوم 
اجلمركية

 %  5 %  3 %  1 %  5 %    امللتزمون بقانون 5 
املبيعات  ���س��ري��ب��ة 
 13 اأو    %  11

.%

غ�����ري امل���ل���ت���زم���ني 
 18 اأو   16%

ت���������س����ت����ث����ن����ى 
امل�����������س�����اري�����ع 
ال�سناعية وفقا 
للمادة 34 من 
املبيعات  قانون 
مذكرة  مبوجب 
من  ا���س��ت��ث��ن��اء 

ال�سرائب  

%  3%  1 %  50 بن�سية  تعفي 
امل�ساريع امل�سجلة وفقا 

لقانون اال�ستثمار 

م�����س��ت��ث��ن��ى ع��ل��ى ان 
ال�سرائب  يف  ي�سجل 
وي���ت���ع���ه���د ي�������س���داد 
���س��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات 
االن��ت��اج  ب��داي��ة  عند 
ويعتمد من حما�سب 
ق����ان����وين ومي�����س��ك 

ح�سابات منتظمة 

امل�ستثمر  ح���ال���ة  ب��ح�����س��ب   
قانون  باحكام  التزامة  مدى 

�سريبة املبيعات
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الضرائب والرسوم المفروضة على غير المستثمرين 
إجمالي  الضرائب 

والرسوم
الجمركية

الضرائب والرسوم المفروضة على المستثمرين 
إجمالي  الضرائب 

والرسوم الجمركية

�سريبةنوع ال�سريبة

املبيعات 

������س�����ري�����ب�����ة يف 
 ( الربية  املنافذ 
حتت احل�ساب (

م���ن  تخ�س���م   
�سريبة االرباح 

�������س������ري������ب������ة 
امل����ن����اف����ذ  يف 
حتت  البحرية) 

احل�ساب (

ت��خ�����س��م م��ن 
�سريبة االرباح 

 ر�سوم 
جمركية 

����س���ري���ب���ة ق��ي��م��ة 
مل  اذا  م�����س��اف��ة  
ي��ك��ن م�����س��ج��ال يف 

�سريبة املبيعات 

اإجمايل  ال�سرائب 
والر�سوم

اجلمركية

�سريبة

املبيعات 

املنافذ  يف  �سريبة 
ال���ري���ة    ) حتت 

احل�ساب (

م���ن  ت����خ���������س����م   
�سريبة االرباح 

�سريبة يف املنافذ 
ال��ب��ح��ري��ة) حتت 

احل�ساب (

ت����خ���������س����م م���ن 
�سريبة االرباح 

�سريبة ر�سوم 
جمركية 

�سربية القيمة 
امل�سافة 

اإجمايل  ال�سرائب والر�سوم
اجلمركية

 ن�سبة ال�سريبة 
اوالر�سوم 
اجلمركية

 %  5 %  3 %  1 %  5 %    امللتزمون بقانون 5 
املبيعات  ���س��ري��ب��ة 
 13 اأو    %  11

.%

غ�����ري امل���ل���ت���زم���ني 
 18 اأو   16%

ت���������س����ت����ث����ن����ى 
امل�����������س�����اري�����ع 
ال�سناعية وفقا 
للمادة 34 من 
املبيعات  قانون 
مذكرة  مبوجب 
من  ا���س��ت��ث��ن��اء 

ال�سرائب  

%  3%  1 %  50 بن�سية  تعفي 
امل�ساريع امل�سجلة وفقا 

لقانون اال�ستثمار 

م�����س��ت��ث��ن��ى ع��ل��ى ان 
ال�سرائب  يف  ي�سجل 
وي���ت���ع���ه���د ي�������س���داد 
���س��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات 
االن��ت��اج  ب��داي��ة  عند 
ويعتمد من حما�سب 
ق����ان����وين ومي�����س��ك 

ح�سابات منتظمة 

امل�ستثمر  ح���ال���ة  ب��ح�����س��ب   
قانون  باحكام  التزامة  مدى 

�سريبة املبيعات
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مزايا ضريبية اخري

• - تعفي م�ستلزمات االنتاج للم�ساريع ال�سناعية امل�سجلة بن�سية 50 % من الر�سوم اجلمركية.	

• - تبلغ �سريبة االرباح 20 % من �سايف ربح املن�سات او ال�سركات.	

• - تخف�ص �سريبة االرباح اىل %15 يف حالة كان راأ�ص مال امل�سروع 3 مليون دوالر وي�سغل 100 عامل.	

• - تخ�س���م %40 ن�سب���ة اه���الك معجل  م���ن قيمة اال�سول الثابتة اىل جانب االه���الك ال�سنوى وت�ساف اىل م�ساريف 	

امل�سروع يف ال�سنة االويل وفقا للمادة رقم 16 من قانون رقم 17 ل�سنة 2010م ب�ساأن �سرائب الدخل 

• - تهلك  اال�سول الثابتة  بن�سبة اهالك ترتاوح بني %5 ، %50 )اجهزة الكمبيوتر %50، املباين والهناجر 5%(.	

• -  خ�سم ا�سايف من وعاء �سريبة االرباح الي مكلف يقوم بتوظيف عمال  او موظفني يرتاوح بني %50 يف ال�سنة االويل 	

اىل %10 يف ال�سنة اخلام�سة ) املادة 10/40/13( من القانون ل�سنة 2010م.
• -  عدم �سريان ال�سريبة على االرباح الناجتة عن اعادة تقييم اال�سول يف حالة تغيري ال�سكل القانوين مثل اندماج ال�سركات 	

) املادة 20( القانون رقم 17 ل�سنة 2010م.
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القطاع االقتصادي
الواعد

الفرص/المجاالت المتاحة

منتجات قطاع الن�ساءات
-  اال�سمنت

-  احلديد  -  الزجاج
-  ابواب/ نوافذ البى يف �سي  - اغطيه �سلبه

 ادوية ) االكرث ا�ستخداما يف اليمن( وللت�سدير الى دول القرن االفريقي ودول اخلليجالدوية
 م�ستلزمات طبية 

-  منتجات اجلريالحجار الطبيعية
-  تطوير اال�ستخدام احلجري    وتقنية املعاجلة 

- احجار العبيد والتلبي�ص - الرخام ذات القيمة امل�سافة

- م�ست�سفيات تخ�س�سية ذات خدمات عالية اجلودة يف جماالت  الكلي- القلب – العظام.م�ست�سفيات

مكونات �سيارات
- مكونات �سيارات تنتج باخلراطة 

- احزمة كابالت
- انظمة كوابح وتفريغ - مكونات كهربائية/ الكرتونية 

مواد كيميائية
 - منظفات حيوية

 - ا�سمدة
 - مكونات النرتوجني - مواد كيميائية زراعية 

بنية حتتية �سياحية
 - مطاعم متميزة 

 - خدمات م�ساعدة 

 - تعليب وجتميد اال�سماك ال�سماك

قطاعات وفرص واعدة
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القطاع االقتصادي
الواعد

الفرص/المجاالت المتاحة

-  زراعة واإنتاج وت�سدير النب زراعة/ اغذية وم�سروبات
-  اإنتاج ع�سائر الفواكة

- الغاز الطبيعي امل�سالانتاج النفط والغاز
-  امليثان  -  املواد البال�ستيكية

- �س����ركات  لال�ستثم����ار ممن تتوف����ر فيها املعايري املطلوبة  والتي اثبت����ت جناحها يف دول م�سابهة يف تدوير القمامة
هذا القطاع ذات خربة يف تدويرالقمامة مع التباحث مع اجلهات املعنية لت�سهيل اال�ستثمارات لها.

�سركات لال�ستثمار يف تدوير الزيوت واعادة ا�ستخدام الزيوت تدوير الزيوت

-  تدوير البطاريات بانواعها  ومنها  البطارية امل�ستخدمة  ب�سكل كبري يف الطاقة ال�سم�سية.تدوير البطاريات

قطاع الكهرباء
1 -  �سركات  لال�ستثمار يف قطاع الكهرباء ذات خربة يف ان�ساء حمطات توليد  الكهرباء الكبرية.

2 - ممن تتوفر فيها املعايري املطلوبة  والتي اثبتت جناحها يف دول م�سابهة. 

- �سركات  ا�ستثمارية  ذات خربة عاملية لال�ستثمار يف الطرق اال�سرتتيجية يف اليمن.قطاع الطرق

- �سركات ا�ستثمارية يف حتلية مياه البحر وتوفري املياه للمحافظات التي تعاين من �سحه املياه قطاع املياة

قطاعات وفرص واعدة
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مت ان�ساء دائرة خدمة امل�ستثمر يف الهيئة العامة لال�ستثمار لتتويل القيام باالتي:

-  ا�ستالم معامالت امل�ستثمرين والتعريف مبتطلبات ت�سجيل امل�ساريع اال�ستثمارية يف الهيئة العامة لال�ستثمار.

-  التعريف باحلوافز و االعفاءات التى يح�سل عليها امل�ستثمر وفقا للقوانني النافذة.

-  توفري كافة اال�ستمارات اخلا�سة باملعامالت .

-  متابعة معامالت امل�ستثمرين يف الهيئة العامة لال�ستثمار.

-  العمل على ت�سريع معامالت امل�ستثمرين.

-  تزمني كافة املعامالت واخت�سارها.

-  اعداد االدلة واملن�سورات املتعلقة باملعامالت واحلوافز واالإعفاءات والوثائق والرتاخي�ص ال�سادرة يف الهيئة.

كم���ا ميكنك���م التوا�س���ل معن���ا خ���ارج ال���دوام الر�سم���ي

invest@giay.org عل���ى بريدنا االلك���رتوين:  

 www.giay.org اأو عل���ى موقعنا  االإلك���رتوين: 

دائرة خدمة المستثمر
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كما عرفها وحدد مهامها قانون االستثمار رقم 15 لسنة 2010 م
حيث نص على االتي :

الهيئة العامة لالستثمار

الباب الرا بع الهيئة العامة لا�ستثمار
)م��ادة ( 11  : اأ- تن�س���اأ مبوج���ب ه���ذا القان���ون هيئة للرتوي���ج والت�سهيل لال�ستثم���ار ت�سمى )الهيئ���ة العامة لال�ستثم���ار( تتمتع 

بال�سخ�سية االعتبارية والذمة املالية امل�ستقلة وتتبع رئي�ص جمل�ص الوز ا رء .
داخ���ل اجلمهوري���ة مكات���ب  اأو  فروع���اً  تن�س���ئ  اأن  له���ا  ويح���ق   ، العا�سم���ة �سنع���اء  العام���ة لال�ستثم���ار  الهيئ���ة  مق���ر  يك���ون   - ب 
)م��ادة (  12 : تعت���رب الهيئ���ة العام���ة لال�ستثمار مبوجب اأح���كام هذا القانون هي اجله���ة احلكومية املعني���ة بالرتويج والت�سهيل 

لال�ستثمار بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، ولها يف �سبيل ذلك ممار�سة املهام واالخت�سا�سات التالية :
اإعداد وتطوير وتنفيذ االإ�سرتاتيجية الوطنية للرتويج واال�ستثمار .. 1
القيام باأعمال الرتويج وبناء ال�سورة االإيجابية لليمن يف اخلارج كموقع جذب ا�ستثماري .. 2
 ا�ستبيان ون�سر فر�ص اال�ستثمار املتاحة يف اجلمهورية واجراء  االأبحاث والد ا ر�سات املتعلقة باملناخ اال�ستثماري وما يواجهه . 3

من م�ساكل ومعوقات.
 تقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة الإن�ساء وتنفيذ امل�ساريع اال�ستثمارية.. 4
تقدمي املقرتحات ملجل�ص االإدارة ب�ساأن تب�سيط اإجر اءات ت�سجيل امل�ساريع اال�ستثمارية .. 5
 تقدمي املقرتحات اإىل احلكومة الهادفة اإىل حت�سني البيئة اال�ستثمارية ورفع م�ستوى تناف�سية اليمن كموقع ا�ستثماري .. 6
تلقي طلبات الت�سجيل املقدمة من امل�ستثمرين الإقامة امل�سروعات وا�ستكمال اإجر اءات قيدها يف �سجل اال�ستثمار وفقاً ملا تبينه . 7

الالئحة التنفيذية .
م�ساع���دة  امل�ستثمري���ن ل���دى اجله���ات ذات العالقة للتغلب عل���ى العوائق والعقبات الت���ي تعرت�ص تنفيذ وت�سغي���ل م�ساريعهم.. 8
اإعداد  د ار�سات اجلدوى االقت�سادية مل�ساريع حمددة يف القطاعات التناف�سية .. 9
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تقدمي الدعم الفني للجهات املخت�سة كلما دعت احلاجة.. 10
د ا ر�س���ة القوان���ني واللوائ���ح والق���را رات  املتعلق���ة باال�ستثمار يف اجلمهورية ، وك���ذا االتفاقيات االإقليمية والدولي���ة املتعلقة ب�سوؤون . 11

اال�ستثمار وتقدمي املقرتحات املنا�سبة ب�ساأنها .
 د ا ر�سة معوقات اال�ستثمار ورفعها اإىل احلكومة واقرت اح احللول واملعاجلات الالزمة الإزالة هذه العوائق واقرت اح  تعديالت اأية . 12

قوانني اأو نظم لها عالقة بن�ساط اال�ستثمار على اأن تكون لهذه املقرتحات االأولوية يف عر�سها على جمل�ص الوز ا رء الإقرارها.
)م��ادة ( 13 : اأ- تطب���ق الهيئ���ة العام���ة لال�ستثم���ار نظ���ام الناف���ذة الواح���دة .ب  - يج���ب اأن متث���ل يف نظ���ام النافذة كاف���ة اجلهات 
ذات العالق���ة بالن�س���اط اال�ستثم���اري بوا�سط���ة موظفني اأكف���اء تعينهم هذه اجلهات ، ويك���ون لهم ال�سالحية املبا�س���رة الإ�سدار كافة 
الت�ساريح املطلوبة من تلك اجلهات لغر�ص اإقامة امل�سروعات وت�سغيلها وفقاً للقوانني واالأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات ، ويحق 
للهيئ���ة يف ح���ال ثب���وت ع���دم كف���اءة اأي منهم اأن تطلب من اجلهة املخت�س���ة تعيني بداًل عنهم ، ول�سمان ح�س���ن �سري العمل يف مرافق 

النافذة الواحدة على اجلهة املخت�سة اأن تعني البديل خالل ثالثني يوماً .
د - حتدد الالئحة التنفيذية القواعد احلاكمة لنظام النافذة الواحدة ، كما تبني ال�سالحيات املخولة للجهات

املخت�سة يف حالة تق�سري مرافق النافذة الواحدة يف اأداء مهامها اأو جتاوزها لل�سقوف الزمنية املحددة لها الإجناز
املعامالت اخلا�سة بامل�ستثمرين.

)مادة ( 14: اأ- ين�ساأ يف الهيئة العامة لال�ستثمار �سجل ا�ستثماري خا�ص بامل�ساريع اال�ستثمارية اخلا�سعة الأحكام هذا القانون الأغرا�ص  
اإح�سائية تقيد فيه كافة البيانات املتعلقة بامل�سروعات وما يطر اأ  عليها من تعديالت ، وحتدد الالئحة التنفيذية ال�سروط واالإجر اءات 

املتبعة يف اإدخال البيانات يف هذا ال�سجل .
ب - يجب على كل م�ستثمر يرغب يف اال�ستثمار وفقاً لهذا القانون اأن يتقدم بطلب ت�سجيل م�سروعه اإىل الهيئة العامة لال�ستثمار للقيد 

يف �سجل اال�ستثمار وفقاً لالإجراءات املحددة يف الالئحة التنفيذية .
ج  - تت����وىل الهيئ����ة العام����ة لال�ستثم����ار تزوي����د اجله����ات املخت�سة مبا تطلبه م����ن معلومات اإح�سائية م����ن واقع البيان����ات امل�سجلة يف �سجل 

اال�ستثمار.
د-يعترب القيد يف �سجل اال�ستثمار وح�سول امل�ستثمر على �سهادة قيد بال�سجل وفقاً لهذا القانون �سرطاً اأ�سا�سياً

لتمتع امل�سروع بخدمات النافذة الواحدة .
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