Befektetések ösztönzéséről szóló rendelet
1. Fejezet (Általános rendelkezések)
Címe és hatályba lépése
1. A jelen rendelet címe, "A befektetések ösztönzéséről szóló 2000. évi rendelet” (amely
2003-ban módosításra került), és amely a rendelet aláírásának időpontjában lép hatályba.
Hatályon kívül helyezés
2. A befektetés ösztönzéséről szóló 1990. évi rendeletet hatályon kívül kell helyezni, feltéve,
hogy a rendelet alapján tett rendelkezések és intézkedések ugyanúgy hatályban maradnak,
kivéve, ha a jelen rendelet másként nem rendelkezik, azaz kifejezetten visszavonja vagy
módosítja azt.
Értelmező rendelkezések
3. A jelen rendeletben:
(a) a szavakat és rendelkezéseket a Befektetés ösztönzéséről szóló 1999. évi törvényben
foglaltak szerint kell értelmezni
(b) kivéve, ha a jelen szöveg értelmezéséből más nem következik ;“Törvény” alatt a Befektetés ösztönzéséről szóló 1999. évi törvényt kell érteni;
“Szövetségi projekt” alatt minden olyan projektet kell értelmi, amelyek telephelyük több
mint egy államban van, külföldi befektetés vagy külföldi féllel történő megállapodás alapján
működik, a működéséhez szükséges engedélyt külföldi társaságtól vagy a Szudáni
Köztársasággal kötött megállapodás alapján kapta, és amely projektek a szövetségi
természeti erőforrásokkal kapcsolatos befektetés miatt jöttek létre;
“Állami projekt” alatt minden olyan projektet kell érteni, amely az államon belül, engedély
alapján működik a Törvény és a jelen rendelet rendelkezései alapján.

2. Fejezet (Befektetési projektek)
Az engedély kérelmezésével összefüggő eljárás
A stratégiai projektek meghatározása
4. A Törvény 9. szakaszában, valamint a 1. számú mellékletben meghatározott projektek
stratégiai projektek minősülnek.
A kevésbé fejlett területek
5. (1) A Miniszterek Tanácsa – a Miniszter ajánlásával – határozza meg a kevésbé fejlett
területeket.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, a következő területek tekintendők kevésbé fejlett
területnek:
(a) azon területek, ahol az infrastruktúra alapvető alkotóelemei nem találhatóak meg;
(b) azon területek, ahol nem eszközöltek még befektetői projektet;
(c) határterületek;
(d) azon területek, ahol a beruházási projektek a vidékfejlesztéshez szükséges célok
eléréséhez vezethet.
A benyújtott engedélyezési kérelmek
6. (1) Az engedélyezési kérelmeket – a jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban – a
projekthez kapcsolódó műszaki és gazdasági megvalósíthatóságról szóló tanulmánnyal
együtt a Minisztériumhoz vagy az Államtitkárhoz kell benyújtani.
(2) A Minisztérium vagy az Államtitkár megvizsgálja a benyújtott kérelmeket és ellenőrzi,
hogy a projekt alapvető adatai, illetve a csatolt dokumentáció megfelelnek-e a jogszabályi
előírásoknak. Amennyiben a kérelem megfelelő, úgy a Miniszter vagy az Államtitkár egy
heten belül jóváhagyja a kérelemben foglaltakat, amennyiben a kérelem nem felel meg, úgy
az elutasításra kerül.
Előzetes jóváhagyás
7. A Miniszter vagy Államtitkár – az illetékes Minisztérium ajánlásával, valamint egy a
projekt biztonsági intézkedéseire vonatkozó előzetes tanulmány elkészítésével - előzetes
jóváhagyással engedélyezheti a beruházási projektet, feltéve, hogy a projekt a Törvény
szerint beruházási projektnek minősül. Az előzetes jóváhagyás érvényességének időtartalma
három hónap, kivéve, ha a Miniszter vagy Államtitkár az érvényességét – anyagi okok miatt legfeljebb egy hónappal meghosszabbítja.
Panasz
8. A kérelmező a Törvény 22. szakasz (5) bekezdése alapján panasszal élhet a Szövetségi
vagy Állami Miniszterek Tanácsa előtt, akik azt a panasz kézhezvételétől számított egy
hónapon belül elbírálják.
A befektető kötelezettségei az engedélyezési eljárásban
9. (1) Miután a kérelmezőt értesítik az előzetes jóváhagyásról, a kérelmező cégnevét
regisztrálni kell az üzleti nevek regisztrációjáról szóló 1931. évi törvény – vagy az azt
helyettesítő jogszabály - rendelkezései szerint. Ha a kérelmező külföldi társaság fióktelepe, a
Szudánban lévő fióktelepet kell regisztrálni az előbbi törvény szerint, azzal a feltétellel, hogy
fióktelep regisztrációjáról szóló tanúsítványt az előzetes jóváhagyás megszerzésétől
számított két hónapon belül benyújtja.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések mellett, a Miniszter az első időszaktól
számított legfeljebb egy hónappal meghosszabbíthatja a tanúsítvány érvényességét.

Az engedély megadása
10. Az új projekthez szükséges engedély megadása a jelen rendelet 4. melléklete alapján
történik.

3. Fejezet (Jogosultságok és garanciák)
Biztosított mentességek
11. (1) A Miniszter a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint regisztrált stratégiai és
nem stratégiai projektek esetén, a következő vámügyi kiváltságokat, mentességeket adhatja:
(a) mini buszok, amelyek kapacitása nem kevesebb 24 utasnál / buszok / kamionok /
teherautók / négykerék-meghajtású teherautók / adott esetekben speciális autók;
(b) szalon autók, amelynek a motor kapacitása kevesebb, mint 1000 köbcenti;
(c) befektetési projektekre specializálódott autók (limuzin), amelynek értéke nem
haladhatja meg 35 új autó értékét, illetve azzal a feltétellel, hogy a motor kapacitása nem
lehet kevesebb 1500 köbcentinél.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól függően, a Miniszter kivételesen vám alóli mentességet
is nyújthat az adott projekt időtartama alatt, feltéve, hogy a projekt minimum három
milliárd Szudáni dinár alaptőkéjű, illetve, hogy a mentesség nem haladhatja meg az alábbi
autók utáni fizetendő vám 50%-át:
(a) szalon autók;
(b) kombi autók;
(c) tehergépjárművek.
(3) A Miniszter – az Államtitkár ajánlásával – az (1) bekezdésben foglalt mentességet
nyújthat az állami projekt részére is.
(4) Az alábbi meghatározott termelési ráfordítások után a Minisztérium és az illetékes
Minisztérium által jóváhagyott vámtarifa lista szerinti vám összeget kell megfizetni: (a) az összeszerelésből származó bevétel, úgy, hogy nem kevesebb, mint a gyártásból
származó bevétel 26%-a, feltéve, hogy, az engedélyezési feltételekben foglalt mértékeket
évente kell növelni;
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(b) a fém és fa iparágakkal kapcsolatos termelés bevétele;
(c) az élelmiszeripar – ideértve a tejporok, zsírok és olajok – bevétele.
(5) A Miniszter – a Miniszteri Bizottság jóváhagyásával – a rendelet 27 szakaszának (c)
alpontja szerint a szolgáltatási szektorban lévő projektek részére vám alóli mentességet
biztosít az importálás vonatkozásában, a Miniszteri Bizottság által meghatározott feltételek
és biztosítékok szerint, azzal a feltétellel, hogy a vám mértékét minden esetben külön-külön
meg kell határozni.
(6) A befektetési projektek importja a Hozzáadott értékről szóló adótörvény tárgyát képezi.
(7) Az alábbi termékekkel kapcsolatosan nem lehet vámmentességet nyújtani:
akkumulátorok, gumiabroncsok, textíliák, építőanyagok és hullámkarton dobozok.

Feltételek és biztosítékok az adómentesség időszakára vonatkozóan, a Törvény 10.
szakasz (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban
11A. A Miniszterek Tanácsa – a Miniszter ajánlásával és a befektető kérelmére –
meghosszabbíthatja az adómentesség időtartamát a Törvény 10. szakasz (2) bekezdésében
foglaltak következő feltételek és biztosítékok alapján: (a) a stratégiai projektnek olyan stratégiai projektnek kell lennie, amely vonatkozásában a
befektető külön megállapodást kötött a Szudáni kormánnyal a mentesség
meghosszabbításával kapcsolatosan;
(b) a projektnek olyan projekteknek kell lennie, amely állami stratégiai cél elérésére jött
létre, és amely hatékonyan hozzájárul a nemzeti jövedelem növeléséhez;
(c) ahol a projekt vidéki területeken infrastruktúrát épít ki, és ilyen módon hatékonyan
hozzájárul az egyes iparágak létesítéséhez.

Hasonló projektek
12. A hasonló, mentességek igénybevételére létrehozott projektekre az alábbi előírásokat
kell figyelembe venni:(a) a befektetett tőkét;
(b) foglalkoztatott munkaerő számát;
(c) az ipari gyártás és az állattenyésztés termelői kapacitását;
(d) az eső által öntözött, illetve a mesterséges úton, a Nílus által öntözött területeket;
(e) az építési telket.
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A projekttel kapcsolatosan kijelölt földterületek

13. (1) A Miniszter vagy Államtitkár – egyéni esetektől függően, az illetékes szervvel történő
egyeztetéssel – a projektez kapcsolódóan területeket jelölhet ki, amelyek az erre a célra
létrehozott ágazati befektetési térképen meghatároznak meg.
(2) A Miniszter és az Államtitkár az illetékes szerv jóváhagyásával meghatározhatja a
projekttel kapcsolatosan jelölt földterület ajánlott értékét.

A projekt követelményeinek importálása

14. (1) A befektető köteles kérelmet benyújtani a Minisztériumnak a projekt teljesítéséhez,
illetve a termeléshez szükséges eszközök és munkaerő importálására vonatkozóan.
(2) Az illetékes Minisztérium vagy az Államtitkár a kérelem kézhezvételétől számított egy
heten belül köteles – az érintett testületekkel együttesen – megvizsgálni a kérelem tartalmát.
(3) Amennyiben a kérelem teljesen vagy részben elutasításra került, a befektetőt írásban
értesítik az elutasítás okairól. A befektetőnek jogában áll jogorvoslattal élni, amelyet a
Miniszternek vagy az Államtitkárnak kell benyújtani.
(4) A befektető köteles a projekt elején beszerezni minden szükséges tartozékot, illetve
adott esetben, a Minisztérium, az illetékes Miniszter vagy az Államtitkár jóváhagyásával
kötött külön megegyezés alapján a projekt adott végrehajtási szakaszában.

A kereskedelmi termelés, a szolgáltatási tevékenység és az üzleti nyereség
adómentessége kezdő időpontjának rögzítése

15. (1) A Minisztérium vagy az Államtitkár a kereskedelmi termelés vagy a szolgáltatási
tevékenység kezdő időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy ellenőrizze és átvizsgálja az
összes dokumentumot, amennyiben szükséges úgy helyszíni szemlét tartson.
(2) A befektető a kezdő időpontot rögzítő határozattal szemben kifogást emelhet, amelyet a
Miniszternek vagy Államtitkárnak kell benyújtani. A kifogás kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül a Miniszter vagy az Államtitkár köteles döntést hozni arra vonatkozóan,
hogy megalapozott-e a kifogás.
(3) A Minisztérium vagy az Államtitkár a kereskedelmi termelés vagy a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének időpontjáról szóló határozat meghozatalától számított egy
heten belül értesíti az Adóhatóságot és a többi illetékes szerveket.
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4. fejezet (Tőke és külföldi finanszírozás)
A befektetett tőke külföldi eleme
16. A projekt létrehozásával kapcsolatos külföldi tőke a következő elemekből áll: (a) mindazon gépek, berendezések, anyagok, alkatrészek, előre gyártott alkatrészek,
szállítással és kezeléssel kapcsolatos eszközök értéke, amelyeket az illetékes Miniszter
jóváhagyott, és amelyek importálására a projekt létrehozása miatt került sor;
(b) mindazon szolgáltatások, amelyek a projekt létrehozásával kapcsolatosak, így például a
megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tanulmányok, a szellemi jogokkal és
szabadalmakkal kapcsolatos egyéb szolgáltatások, feltéve, hogy az azonos szolgáltatásokat
olyan külföldi devizában kell kifizetni, amelyet elfogad a Szudáni Bank a projekt tőkéjére és
a kölcsönök terhére.

A külföldi tőke értékelése
17. (1) A külföldi tőke összetevőit a jelen rendelet 16. szakaszában foglaltak szerint, a
Miniszter által kijelölt Bizottság értékeli. Az értékelés a befektető által benyújtott az összes
dokumentáció vizsgálatát és könyvvizsgálatot foglalja magába, azzal, hogy a kérelem
benyújtásának napjától számított hatvan napon belül a Bizottság köteles elkészíteni a
jelentését.
(2) A Bizottság jelentésének egy példányát a befektetőnek is kézbesíteni kell, annak
érdekében, hogy kifejthesse véleményét. Ha a befektető a jelentésben foglaltakkal egyetért,
tizenöt napon belül - a Miniszter jóváhagyását követően –a jelentés jogerőre emelkedik.
(3) Ha a befektető nem ért egyet a jelentésben foglaltakkal, a befektető a véleményét
ugyanazon a Bizottságnak nyújthatja be. Ha a Bizottság elfogadja a befektető érvelését, a
jelentést ennek megfelelően módosítani kell. Amennyiben a Bizottság nem fogadja el a
befektető kifogásait, legfeljebb tizenöt napon belül egy másik Bizottság elé kerül a jelentés
újbóli értékelés végett. A másik Bizottság által hozott határozat véglegesnek és irányadónak
tekintendő.
(4) A befektető viseli az értékeléssel kapcsolatos költségeket.

A külföldi tőke nyilvántartásba vétele
18. (1) A projekt külföldi tőkéjét a Szudáni Bank nyilvántartásba veszi, és erről igazolást ad
ki a befektető részére. A befektető a következő dokumentumokat köteles benyújtani a
nyilvántartásba vétel céljából: (a) a projekt létrehozásával kapcsolatos jogi okiratokat;
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(b) amennyiben a tőke készpénzből is áll, az erre rendszeresített formanyomtatványt,
amelyben a kereskedelmi bank - amelyen keresztül a külföldi tőke behozatala történt –
igazolását adja arról, hogy a külföldi deviza helyi pénzbe átváltásra került;
(c) import esetén, a Szudáni Bank által akkreditált kereskedelmi bank által kibocsátott
tanúsítvány, amely a vámértéket igazolja;
(d) nem pénzbeli (természetbeni) hozzájárulás esetén, a hajólevél és a vámértéket igazoló
tanúsítvány, valamint a 17. szakaszban körülírt jelentés egy példányát;
(e) a befektetett tőke részbeni visszaigénylése esetén, a projekt végrehajtási szakaszában
minden szükséges számlát és dokumentumot, valamint a könyvvizsgáló által hitelesített
tanúsítványt.
(2) Amennyiben a befektető finanszírozása a Szudáni bank által történik, a befektető a
következő dokumentumokat köteles benyújtani: (a) az erre rendszeresített formanyomtatványt, amelyet a kereskedelmi banknak - amelyen
keresztül a finanszírozás részértéke átváltásra került helyi valutára – kell jóváhagyni, illetve
a projekthez szükséges import mértékét megismerni;
(b) nem pénzbeli (természetbeni) hozzájárulás esetén, a vámértéket igazoló tanúsítvány és a
17. szakaszban körülírt jelentés egy példányát;
(c) amennyiben a finanszírozás egy része nyújtott szolgáltatásokból kerül kifizetésre, a
projekt végrehajtási szakaszában keletkezett szükséges számlák és dokumentumok,
valamint a könyvvizsgáló által hitelesített tanúsítványt.

Külföldi finanszírozás
19. A projekt külföldi finanszírozása az alábbi elemekből áll: (a) a továbbított külföldi tőke, amelyet a Szudáni Bank által elfogadott devizára ingyen
átváltásra kerül;
(b) a külföldi tőke, amely a Miniszter jóváhagyásával természetben kerül importálásra a
projekt szükségleteinek megfelelően.

A projekttel kapcsolatos deviza számlák
20. A Szudáni Banknál akkreditált bankoknál külföldi deviza számlát lehet nyitni a projekt
működésével összefüggésben. Ezen deviza számlákon a befizetett tőke, a devizában fizetett
hitelek, valamint a projekttel összefüggő külföldi kifizetések szerepelhetnek.
A nyereség és a fizetési kötelezettségek átváltása devizára
21. (1) A befektető a nyereség kifizetése érdekében köteles az alábbi dokumentumokat
benyújtani annál kereskedelmi banknál, ahol a tevékenységét folytatta: 7

(a) a végleges elszámolásról szóló költségvetés (beszámoló) az érintett időszakra
vonatkozóan, amelyet egy Szudánban minősített könyvvizsgáló jóváhagyott, és amelyet
záradékolt az Adóhivatal, feltéve, hogy a kimutatások szerint a befektető képes a nettó
nyereséget külföldi devizára átváltani;
(b) a külföldi tőke nyilvántartásba vételéről szóló tanúsítvány;
(c) az Adóhivatal által kibocsátott nullás igazolás,
(d) gazdasági társaság esetén, a közgyűlési határozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés
döntött a költségvetésről, a végleges elszámolásról és a nyereség felosztásáról.
(2) A befektető a fizetési kötelezettségek továbbítása (engedményezése) érdekében az
alábbi dokumentumokat köteles annál a kereskedelmi banknál benyújtani, ahol a
tevékenységét folytatta: (a) a Szudáni Bank által jóváhagyott engedményezési szerződés;
(b) tanúsítvány arra vonatkozóan, hogy a tartozást nyilvántartásba vette a Szudáni Bank;
(c) az Adóhivatal által kibocsátott nullás igazolás.

A befektetett tőke kivitele
22. (1) A projekt részben vagy egészben történő befejezése, vagy annak végleges
felszámolása esetén – a Miniszter jóváhagyásával – a befektető kiviheti a projektbe
befektetett tőkét.
(2) A projekt részleges felszámolása esetén – a Miniszter jóváhagyását követően – a
befektető a következő dokumentumokat köteles rendelkezésre bocsátani : (a) minden olyan dokumentáció, amely a tulajdonjog átszállását igazolja, és amelyet az
illetékes bíróság vagy ügyvéd hitelesített;
(b) az illetékes szervektől kibocsátott igazolás, amely igazolja, hogy a befektető eleget tett
minden adófizetési és egyéb kötelezettségeinek;
(c) a külföldi tőke regisztrációjáról szóló, a Szudáni Bank által kibocsátott dokumentáció
másolata.
(3) A projekt végleges felszámolása esetén – a befektető a következő dokumentumokat
köteles rendelkezésre bocsátani:
(a) a felszámolás alatt álló projekt költségvetését, amelyet egy Szudáni könyvvizsgáló
jóváhagyott;
(b) a felszámolótól kibocsátott igazolás, amely igazolja, hogy a befektető a projekttel
kapcsolatos összes fizetési kötelezettségének eleget tett, ezáltal a befektető részére a nettó
részesedése átutalható,
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(c) a partnerek, vállalatok, vagy a képviseletükben eljáró ügyvédek hozzájárulása, amelyet a
Kereskedelmi Kamara az Igazságügyi Minisztériumban jóváhagy, vagy az illetékes bíróság
végzése a felszámolásról.
(4) Amennyiben a külföldi tőke importálására természetben került sor, úgy a Miniszter
jóváhagyása után, a befektető az eredetileg importált termékkel azonos formában
exportálhatja a termékeket.

Külföldi munkavállalók és szakértők alkalmazása
23.(1) A projekt során kizárólag akkor lehet külföldi munkavállalókat és szakértőket
alkalmazni, ha az ilyen munkakör ellátásához szükséges tapasztalattal rendelkező
munkavállaló és / vagy szakértő nincs Szudánban.
(2) A Minisztérium köteles a külföldi munkavállalók megtakarításáról értesíteni a Szudáni
Bankot, miután minden szükséges irat rendelkezésre áll.

5. fejezet. (Az ellenőrzés biztosítékai)
Projekt fázisainak nyomon követése
Ellenőrzés
24.(1) A befektető köteles a Miniszternek és az illetékes Minisztériumoknak a projekt
ütemezéséről tájékoztatást adni a projektre vonatkozó engedély kiállításától számított hat
hónapon belül.
(2) A befektető – a fenti kötelezettségén túl – köteles a projekt minden végrehajtott és lezárt
szakaszában: (a) előrehaladási tervet készíteni hat hónapra előre és azt benyújtani az illetékes
Minisztériumnak, feltéve, hogy az előrehaladási tervek minden végrehajtott fázis adatát,
illetve az előre meghatározott terv módosítását tartalmazza;
(b) lehetővé tenni, hogy a Minisztérium, az illetékes Miniszter vagy az Államtitkár által
kijelölt személy helyszíni szemlét tartson, illetve, hogy a projekt végrehajtására vonatkozó
összes adatot és dokumentációt megismerjen, majd erről jelentést tegyen a
Minisztériumnak, az illetékes Miniszternek vagy az Államtitkárnak.
(3) Az illetékes minisztérium időszakos jelentéseket tesz az engedélyezett projekt
végrehajtásáról, a projekt érvényességéről, illetve a projekt előrehaladásáról, amely
jelentéseket – az ajánlásával együttesen – felterjeszt a Miniszternek.
(4) Az előbbi jelentéseket, a könyvvizsgáló által hitelesített eves beszámolóval együtt – a
kiváltságok érvényességének ideje alatt – a Minisztériumhoz és az adóhivatalhoz kell
benyújtani.
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A kereskedelmi termelés és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontját
követő teljesítmény nyomon követése
25. Az illetékes Minisztérium köteles a projekt végrehajtását, teljesítményét nyomon
követni, ezért a kiváltságok és jogosultságok érvényességének időtartama alatt a Miniszter
hat havonta köteles jelentést készíteni. Ezek a jelentések tartalmazzák az ajánlásokat, a
projekt végrehajtásának értékelését, valamint az engedélyben meghatározott feltételek
betartását.

6. fejezet. (Általános rendelkezések)
Szolgáltatási díjak
26. A befektető köteles a jelen rendelet szerinti szolgáltatásokat – a II. számú mellékletnek
megfelelően – kifizetni. A Miniszter módosíthatja a mellékletet, illetve az abban
meghatározott díjakat.

A Miniszteri Bizottság feladatai
27. A Miniszteri Bizottság a Törvény 27. szakaszának rendelkezéseivel összhangban az
alábbi feladatokat látja el :(a) a stratégiai és nem stratégiai projektet, illetve a legkevésbé fejlett területre vonatkozóan
a kiváltságok nyújtásával kapcsolatosan döntés;
(b) az illetékes Minisztériummal közreműködésével megállapítja az elsőbbségeket, illetve a
szakpolitikát;
(c) a jelen rendelet 11 . szakaszának (5) bekezdése szerinti kiváltságok nyújtása;
(d) minden olyan egyéb ügy, kérdés, amely a bizottság tagjainak hatáskörébe vonnak.

Jogkövetkezmények és szankciók
28. Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi, az egyéb törvényekben előírt
jogkövetkezményeken kívül, a Törvény 26. szakaszában foglalt további szankcióban
részesül.
Alulírott igazolom, hogy a Miniszterek Tanácsa a Befektetés elfogadta ösztönzéséről szóló
2000. évi rendeletet (amely 2003-ban módosításra került) a 358. számú ülésén, Gamad,
Elakher, 1424. A.H. 2003. augusztus 10. napján

Omar Hassan Ahmad Al-Basheir Altábornagy (P.S.C.) (aláírva és pecsételve)
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1. számú melléklet
A stratégiai projektek részletes leírása
(Lásd a jelen rendelet 4. szakaszát)
A Törvény 9. szakaszának megfelelően a következő területeken megvalósított projektek
tekintendők stratégiai projektnek:
(1) Az energia- és bányászati területeken
(a) a termikus, hidraulikus, nukleáris- és napenergia, vagy más forrásból származó
elektromos energia – amely nem kevesebb 15 megawattnál – területén alkalmazott
infrastruktúra projektek;
(b) az integrált elektromos szolgáltatásokkal kapcsolatos projekteket - beleértve a
generációs- és távvezetékeket, elosztó hálózatokat –, a karbantartás, és a létrehozott energia
forgalmazásával kapcsolatos projektek, feltéve, hogy az előállított energia egy megawatt
vagy több;
(c) számottevő bányászati projektek – főként arany, réz, ezüst, vas és egyéb fémek -,
amelyek kitermelése és annak megosztása állam és a befektető közötti megállapodás alapján
történik;
(d) kőolaj és földgáz kitermeléssel kapcsolatos projektek, amelynek kitermelése és
megosztása az állam és a befektető közötti megállapodás alapján történik;
(e) a kőolaj és földgáz kitermeléssel kapcsolatos projektek egyesítése a kőolaj és
cseppfolyósított gáz szállításához szükséges tárolókkal, csővezetékekkel kapcsolatos
projekttel;
(f) új és megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos projektek, feltéve hogy, a
beruházás mértéke nem kevesebb 1 milliárd Szudáni dinárnál :(i) napelemek, szélmalmok és villamos energia létrehozásához szükséges biogáz egységek
összeszerelése, illetve a mechanikus energiával kapcsolatos projektek;
(ii) olyan akkumulátorok gyártása és összeszerelése, amelyek nap- és szél energia által
generál villamos energia raktározását segíti elő, feltéve, hogy az ilyen iparágak szerinti
illetékes szakmai testület jóváhagyta a projektet.

(2) Az ipar területén:
(a) mindazon mérnöki ipari és a bányászati iparágba tartozó jelentős projektek, amelyeknél
modern technológia beszerzésével, helyi alapanyagok használatával új termékek és
alapanyagok -, mint például vas, acél, kézműves papír, papír – maximum háromezer tonna -,
síküveg, cement, építőanyagok és műanyagok (granulátum és hasonló vegyi anyagok)helyettesítése a cél, feltéve, hogy a befektetett tőke nem lehet kevesebb, mint három milliárd
Szudáni dinár;
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(b) olyan mérnöki iparágba tartozó projektek, amelyekben olyan traktorok, mezőgazdasági
gépek, motorok, berendezések, eszközök gyártását eredményezi, amelyeket lehet az
alapvető szolgáltatások, az egészügyi, oktatás, közlekedés, kommunikáció, információ és
majd egyéb célokra használni, azzal a feltétellel, hogy a beruházási tőke nem lehet kevesebb,
mint három milliárd Szudáni dinár;
(c) olyan projektek, amelyek a pertrolkémiai iparhoz – így például műtrágya, növényvédő
szerek, aszfalt, gumi és egyéb vegyi anyagok – kapcsolódnak;
(d) mindazon projektek, amelyek a fenti iparágakra vonatkozóik, és a mezőgazdaság,
állattenyésztés, bányászat területét előmozdítaná, azzal a feltétellel, hogy a befektetési tőke
nem kevesebb, mint három milliárd Szudáni dinár;
(e) mindazon projektek, amelyek érinthetik az alapvető állami gyógyászati iparágat, feltéve,
hogy a beruházás összeg nem kevesebb három milliárd Szudáni dinárnál.

(3) A mezőgazdaság és a növénytermesztés területén:
(a) gátak, vízduzzasztók, öntözés struktúrák építésével kapcsolatos és egyéb számottevő
mezőgazdasági projektek, amelynél az öntözött terület nem lehet kevesebb tíz ezer feddannál;
(b) árvíz vagy folyók által öntözött mezőgazdasági projektek, amelyeknél az öntözött terület
nem lehet kevesebb ötezer feddan-nál, valamint artézi kutak kiépítésével kapcsolatos
projekt, amelynél a terület nem lehet kevesebb kétezer feddan-nál;
(c) pásztor farmokkal foglalkozó projektek, amelyeken a termelési területek hagyományos
legelők, és amelyeknél a szolgáltatás magok, füvek ültetése, vízszolgáltatás, állategészségügy
gondozást és védett betegségek elleni területeket jelent;
(d) gépesített gazdálkodással kapcsolatos projektek, amelyeknél a megművelt terület nem
lehet kevesebb, mint kétszázezer feddan évente;
(e) betakarítással foglalkozó projektek – ideértve az integrált kertészeti termékek is -,
amelyek magukba foglalják a növények és a takarmány speciális szállítását a mezőkről, azok
elkülönítését, osztályozását, csomagolását, a piacokra és exportálásra szánt hűtőházi
tárolását és szállítását, amelyeknél a kapacitás nem lehet kevesebb, mint háromezer tonna
évente;
(f) gépi meghajtás útján esővízzel öntözött gazdálkodások, amelyeknél a megművelt terület
nagysága nem lehet kevesebb negyven ezer feddan-nál;
(g) az erdők és környezete területével kapcsolatos projektek – így például az öntözött erdő
területe, amely nem lehet kevesebb ötezer feddan-nál, illetve az esőerdők, amelynek területe
nem lehet kevesebb huszonötezer feddan-nál (a vegyes projektekre irányuló befektetés
mértéke nem lehet kevesebb kétmilliárd Szudáni dinárnál),
(h) az öntözési gépek és az öntözött termékek gyártásával kapcsolatos projektek.
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(4) Az állattenyésztés területén:
(a) a nagy mennyiségű hústermeléssel kapcsolatos projekt, amelynél pásztori farmnál az
állatok száma: legalább két ezer anyajuh vagy két ezer anyatehén vagy teve;
(b) modern vágóhidak kiépítésével kapcsolatos projektek, amely jogosult exportálásra
történő előállításra is, illetve a hús tárolására szolgáló hűtőraktárral van felszerelve;
(c) tejtermeléssel foglalkozó projektek, amelynél az állatok száma legalább ötszáz tehén,
illetve ahol biztosítva van a tej hideg szállítása és forgalmazása;
(d) tej és egyéb tejtermékek előállítása, gyártása, feltéve, hogy a beruházás nem lehet
kevesebb két és fél milliárd Szudáni dinárnál;
(e) a baromfitermeléssel kapcsolatos projektek, ahol évente legalább két millió tojás és
kétezer tonna csirkehús megtermelése történik;
(f) integrált állat- és egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos projektek, amelyek
magukban foglalják a hagyományos állattenyésztést, a fajtákat javító központok kiépítését, a
vakcinák előállítását, az állategészségügy karanténban történő zárását, az állatkórház
kiépítését, valamint az állatgyógyászati készítmények előállítását is;
(g) halak és vízi élőlények halászatával kapcsolatos projektek, amelyek magukban foglalják a
Vörös-tenger vizeiből és az édesvízből történő halászást, a halászok csónakokkal, hajókkal,
modern berendezésekkel ellátását, a jég és a halak hidegen történő szállítását, feltéve, hogy
a halászat kapacitása évente nem kevesebb, mint ezer tonna;
(h) az édesvízben és a Vörös-tengerben történő haltermeléssel kapcsolatos projektek,
amelyek magukban foglalják a modern felszerelések és eszközök beszerzését, feltéve, hogy a
termelés mértéke évente nem lehet kevesebb, mint három ezer tonna.

(5) Közlekedési és kommunikációs projektek
(a) A vasúti szállítással kapcsolatos projektek:
új vasúti vonal kiépítése, korábbi megerősítése, habilitációs ás korszerűsített infrastruktúra,
működő szerelvények és vasúti hálózatok előmozdítása és korszerűsítése, a berendezések
karbantartása, feltéve, hogy a beruházás nem kevesebb, mint egy milliárd Szudáni dinár.
(b) A szárazföldi szállítással kapcsolatos projektek:
(i) a teherautókkal és egyéb autókkal foglalkozó projektek, amelyeknél a flotta nem lehet
kevesebb, mint ötven teherautó, a teherautók évjárata nem haladhatja meg a három évet,
valamint a terhelés nem lehet kevesebb, mint harmincöt tonna, feltéve, hogy a projekt
megkezdésekor a teherautók száma nem lehet kevesebb huszonötnél. Az autók
csoportosítására sor kerülhet áruk – száraz anyagok, folyadékok, hűtött áruk vagy
szarvasmarhák – szállítása szerint;
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(ii) a városok közötti közlekedésre szolgáló busz flotta nem lehet kevesebb ötven busznál,
illetve a buszok évjárata szerint maximum két év vannak forgalomba helyezve, és minimum
negyvenöt utast tudnak szállítani. A buszoknak ezen kívül modernnek, légkondicionáltnak
kell lennie, valamint a szükséges felszereltséggel rendelkeznie kell. Az illetékes szerv
meghatározhatja, hogy a projekt a karbantartásra is kiterjedjen, ez esetben, a flottában
minimum huszonöt busznak kell lennie;
(iii) a szarvasmarhákat szállító teherautó flotta nem lehet kevesebb húsz teherautónál,
illetve a terhelés nem lehet kevesebb harminc tonnánál, feltéve, hogy a teherautók évjárata
szerint maximum három éve vannak forgalomba helyezve;
(iv) a hűtött áruk szállítására szolgáló teherautó flotta nem lehet kevesebb húsz
teherautónál, feltéve, hogy a teherautók évjárata szerint maximum három éve vannak
forgalomba helyezve;

(c) Folyami szállítással kapcsolatos projektek:
a folyami hajókkal kapcsolatos projektek és az alábbiak:
(i) Utasok szállításával kapcsolatos projektek :új vagy felújított hajó esetén, új fő- és segédüzemi hajtóművekkel, feltéve, hogy a terhelés
nem lehet kisebb, mint 250 utas, illetve azt, hogy a hajó megfelel a belső hajó építéssel és
navigációval kapcsolatos feltételeknek és előírásoknak;
(ii) az általános áruk, kőolaj és földgáz anyagok szállításával kapcsolatos projektek:feltéve, hogy a teljes terhelés nem lehet kevesebb negyvenezer tonnánál, a befektetett tőke
nem lehet kevesebb két milliárd Szudáni dinárnál, illetve, hogy a hajó megfelel a belső hajó
építéssel és navigációval kapcsolatos feltételeknek és előírásoknak;
(iii) szarvasmarha és halak szállításával kapcsolatos projektek:feltéve, hogy a teljes terhelés nem lehet kevesebb, mint ötezer szarvasmarha és százötven
tonna hal, illetve, hogy a hajó megfelel a belső hajó építéssel és navigációval kapcsolatos
feltételeknek és előírásoknak;
(iv) vegyes áruk szállításával kapcsolatos projektek :feltéve, hogy a befektetett tőke nem lehet kevesebb egy milliárd Szudáni dinárnál, vagy az
annak megfelelő értéknél, illetve, hogy a hajó megfelel a belső hajó építéssel és navigációval
kapcsolatos feltételeknek és előírásoknak;
(v) rakodással és kirakodással kapcsolatos projektek:feltéve, hogy az előkészítésbe és a gépekbe befektetett tőke nem lehet kevesebb egy milliárd
Szudáni dinárnál.

(d) Vízelvezetés és kikötők:
a vízelvezetés és kikötők habilitációjával foglalkozó projektek, stratégiai területeken, főként
a Nílus és ágai mentén, feltéve, hogy a befektetett tőke nem kevesebb, mint egy milliárd
Szudáni dinár;
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(e) Tengeri szállítmányozással kapcsolatos projektek, különösen az alábbiak:
(i) szállítmányozás olyan hajókkal, amelyek árut, utasokat, petróleum alkotóelemeket,
szarvasmarhát, természetes gázt és mást szállítanak, valamint kapcsolódó integrált
projektek úgy mint vámkezelés; fuvarozás; raktározás; be és kirakodás, tengerészeti
ügynökség, raktárak, száraz dokkok, kikötőhelyek és más projektek amelyek kapcsolatban
vannak a tengeri szállítmányozással amennyiben a beruházás tőkéje legalább három
milliárd Szudáni dinár.
(ii) tengeri kikötők létesítése az illetékes részekkel együtt, amelyhez a Tengeri Kikötők
Társasága hozzájárul, és amely beruházás költsége nem kevesebb, mint három milliárd
Szudáni dinár.
(f) Javak és személyek légi szállítása
A légi flotta nem lehet kevesebb,mint három repülőgép, amelyet a Civil Légi Hatóság a
befektető nevén tart nyilván és amelyek egyenként száz fő vagy negyven tonna áru
szállítására alkalmasak.
(i) légi kikötők létesítésére irányuló projekt a termelési zónákban és a távoli területeken
(ii) repülőgép karbantartó központok és műhelyek és földi kiszolgáló létesítmények
amennyiben a beruházás tőkéje legalább három milliárd Szudáni dinár.
(iii) építőipari, utak, hidak, gátak és öntözőrendszerek karbantartó épületei felszerelve a
szükséges gépekkel, eszközökkel, szivattyúkkal, keverőkkel, aszfalttal, csövekkel, darukkal,
generátorokkal, kompresszorokkal, mobil műhelyekkel, járművekkel. A beruházás tőkéje
nem lehet kevesebb, mint három milliárd Szudáni dinár.
(g) Kommunikáció
Vezetékes és nem vezetékes kommunikációs és információtechnológiai szolgáltatások
létesítésére irányuló beruházások amennyiben a beruházás tőkéje legalább három milliárd
Szudáni dinár.
(6) A szolgáltatások területén
(a) orvosi és egészségügyi szolgáltatások: (i) projektek a modern specializációk területén, mint például transzplantáció, és a vesék,
szív, agy, a rendellenes és idegen daganatok sebészete terén, amennyiben azok nem
érintenek kevesebbet, mint ötven klinikai egységet;
(ii) a nagy integrált kórházak projektjei; például egészségügyi szolgáltatások, amelyek
járóbeteg egységeket; műtőket, vérbankokat, sebészeteket, ezen kívül, integrált klinikai
szolgáltatásokat tartalmaznak akként, hogy a klinikai egység mérete száz ágyasnál nem lehet
kisebb;
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(iii) a diagnosztikai centrumok projektjei amennyiben a beruházás tőkéje legalább másfél
milliárd Szudáni dinár.
(b) oktatási szolgáltatások: különösen a technikai és szakképzési oktatások és a minősített
oktatási intézmények a mérnöki, mezőgazdasági, állatorvosi, orvosi alkalmazási területeken
amelyek rendelkeznek szerelve speciális felszerelésekkel, laboratóriumokkal, műhelyekkel
és eszközökkel és kvalifikált emberi erőforrásokkal amennyiben a beruházás tőkéje legalább
kettő milliárd Szudáni dinár.
(7) A turizmus és a területfejlesztés területén
(a) projektek az állatkertek és a vadrezervátumok és farmok területén amennyiben a
beruházás tőkéje nem kevesebb, mint kettő milliárd Szudáni dinár (gazellák, osztrigák, ritka
madarak)
(b) projektek az archeológiai és történelmi helyek feltárására, amelyek turisztikai
szolgáltatásokat hoznak létre, pihenőházak és idegenforgalmi szállások, előadások,
idegenvezetések, és nagyobb turisztikai komplexumok elzárt területeken amennyiben a
beruházás tőkéje legalább kettő milliárd Szudáni dinár;
(c) olyan területfejlesztési és védett zónák és szennyvízcsatorna projektek, amelyek tőkéje
nem kevesebb, mint kettő milliárd Szudáni dinár.
(8) A kultúra és az információ területén
(a) a kulturális és tudományos házakra vonatkozó projektek, amelyek szolgáltatást
nyújtanak a sokszorosítás és az elosztás területén, és amelyek tőkéje nem kevesebb, mint
egy milliárd Szudáni dinár.
(b) projektek a hírközlés, televízió, mozgókép, és színházi produkciók területén, amelyek
tőkéje projektenként nem kevesebb, mint egy milliárd Szudáni dinár.
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