السنة 2016 :
عدد المواد 15 :

نظام رلم  31لسنة(  2016نظام انشاء المناطك التنموٌة
والمناطك الحرة لسنة)2016

تارٌخ السرٌان 2016-03-01 :

رلم الجرٌدة 5382 :
الصفحة 1234 :
التارٌخ 2016-03-01 :

المادة ()1

ٌسمى هذا النظام ( نظام انشاء المناطك التنموٌة والمناطك الحرة لسنة  )2016وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة ()2

أٌ -كون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها ادناه  ،ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن -:
المانون  :لانون االستثمار.
المجلس  :مجلس االستثمار.
الهٌئة :هٌئة االستثمار.
الرئٌس  :رئٌس الهٌئة .
اللجنة  :لجنة دراسة طلبات انشاء المناطك التنموٌة والمناطك الحرة المشكلة وفما ألحكام هذا النظام .
المنطمة  :المنطمة التنموٌة والمنطمة الحرة .
ب -تعتمد التعارٌف الواردة فً المانون حٌثما ورد النص علٌها فً هذا النظام ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن.
المادة ()3

ٌراعى عند انشاء المنطمة المعاٌٌر والشروط التالٌة -:
أ -المولع الجغرافً للمنطمة والمٌزة التنافسٌة له وحاجة المولع والمجتمع المحلً المحٌط به للتطوٌر ومدى توافر عناصر البنٌة التحتٌة الواصلة
الى حدود المولع او تكلفة اٌصالها .
ب -األثر المتولع من مساهمة المنطمة فً توفٌر فرص العمل وتحمٌك التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً المملكة .
ج -مدى مالءمة مساحة المولع لألنشطة االلتصادٌة المطلوب ممارستها .
د -اإلضافة النوعٌة التً ٌمكن أن تحممها أنشطة المنطمة التً سٌتم انشاؤها وتكاملها مع منظومة المناطك المائمة على ان تستهدف المنطمة الحرة
بشكل رئٌسً االسواق التصدٌرٌة.
هـ -اآلثار المتولعة لألنشطة االلتصادٌة التً ستتم ممارستها فً مولع المنطمة التً سٌتم انشاؤها وامكانٌة تحمٌك هذه االنشطة لتنمٌة شاملة
للمجتمعات المحلٌة المحٌطة بها .
و -ا لتأثٌرات البٌئٌة المحتملة لألنشطة االلتصادٌة فً المنطمة وفً المجتمع المحلً المحٌط بها ومدى انسجام هذه األنشطة مع استعماالت
االراضً والسٌاسات البٌئٌة والتشرٌعات والمعاٌٌر المتعلمة بها .
ز -أهلٌة المطور الرئٌسً المالٌة والفنٌة وخبراته فً إدارة المنطمة وتطوٌرها .

المادة ()4

أ -تشكل بمرار من الرئٌس لجنة تسمى ( لجنة دراسة طلبات انشاء المناطك التنموٌة والمناطك الحرة ) من ذوي الخبرة واالختصاص فً الهٌئة
وٌسمً من بٌنهم رئٌسا لها  ،على ان ٌحدد عدد اعضائها ومهامها وكٌفٌة عمد اجتماعاتها واتخاذ توصٌاتها بممتضى تعلٌمات تصدرها الهٌئة لهذه
الغاٌة.
ب -للجنة بموافمة الرئٌس االستعانة بممثلٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة والجهات ذات العاللة لمساعدة اللجنة فً اعمالها اذا دعت الحاجة
الى ذلن .
جٌ -سمً الرئٌس احد موظفً الهٌئة امٌنا لسر اللجنة ٌتولى تنظٌم جدول اعمالها وتدوٌن محاضر جلساتها وحفط لٌودها وسجالتها ومعامالتها
ومتابعة تنفٌذ توصٌاتها.
د -للجنة االستئناس برأي اي من ذوي الخبرة من المجتمع المحلً والممٌمٌن فً محٌط المنطمة التً سٌتم انشاؤها .

المادة ()5

أ -بعد تحدٌد منطمة لغاٌات إعالنها منطمة تنموٌة او منطمة حرة ولٌام الهٌئة بإجراء الدراسات الفنٌة والمالٌة ودراسات الجدوى االلتصادٌة لهذه
المنطمة وبعد الحصول على موافمة رئٌس الوزراء ،للهٌئة اختٌار جهة مؤهلة فنٌا ومالٌا إلدارة المنطمة وفما ألي من الطرق التالٌة :
 -1طرح عطاء .
 -2استدراج عروض.
 -3التفاوض المباشر مع اي جهة.
ب -إذا توصلت الهٌئة إلى مسودة اتفالٌة تطوٌر رئٌسٌة مع الجهة المؤهلة فنٌا ومالٌا إلدارة المنطمة ترفع الهٌئة توصٌاتها بشأن انشاء المنطمة
إلى المجلس الذي ٌنسب بدوره الى مجلس الوزراء التخاذ ما ٌراه مناسبا بهذا الشأن.
المادة ()6

ٌجوز ألي شخص اعتباري مؤهل او مجموعة اشخاص اعتبارٌٌن مؤهلٌن ٌشكلون فٌما بٌنهم ائتالفا ،تمدٌم طلب النشاء منطمة تنموٌة او منطمة
حرة على النموذج الذي تعده الهٌئة لهذه الغاٌة متضمنا وصف المولع والمساحة واالحداثٌات واألنشطة المطلوب ممارستها فً المنطمة مرفما به
ما ٌلً -:
أ -مخطط تنظٌ مً حدٌث للمولع والمخطط العام المتعلك باستعماالت االراضً.
ب -الطبٌعة المانونٌة لحٌازة المولع وفً حال كانت االرض التً ستتم الامة منطمة تنموٌة علٌها لٌست من اراضً الخزٌنة على ممدم الطلب
تمدٌم سند ملكٌة لهذه االراضً او عمد اٌجار فً حال كانت المنطمة التً ستتم الامتها منطمة حرة .
ج -طبٌعة األنشطة االلتصادٌة المطلوب مباشرتها فً المنطمة ودراسة الجدوى االلتصادٌة الخاصة بها .
د -المكونات والعناصر الرئٌسٌة لخطة التطوٌر ومراحلها .
هـ -مخطط التصمٌم العام للمنطمة المطلوب اعالنها منطمة تنموٌة أو منطمة حرة متضمنا الخدمات التً سٌتم توفٌرها .
و -بٌان بالمرافك وعناصر البنٌة األساسٌة المائمة فً المولع والمطلوب إدخالها.
ز -البرنامج الزمنً إللامة المنطمة وتجهٌزها لغاٌات استغاللها .
ح -خطة العمالة وخطة التسوٌك والتروٌج للمنطمة .
ط -الدراسة المبدئٌة لألثر البٌئً .
ي -إلرار من ممدم الطلب بمراعاة المعاٌٌر البٌئٌة والصحٌة ومعاٌٌر األمن والسالمة العامة .

ن -الوثائك والمستندات التً تثبت لدرة ممدم الطلب المالٌة والفنٌة وخبرته فً التطوٌر .

المادة ()7

أ -تتحمك الهٌئة من استٌفاء طلب انشاء المنطمة للمستندات والوثائك والمخططات المطلوبة ولها تكلٌف ممدم الطلب بتزوٌدها بأي معلومات او
دراسات إضافٌة تراها ضرورٌة خالل المدة التً تحددها فً لرارها الصادر بهذا الشأن .
ب -تحٌل الهٌئة الطلب بعد استٌفائه للمتطلبات المنصوص علٌها فً الفمرة (أ) من هذه المادة الى اللجنة لدراسته ورفع التوصٌات الالزمة بشأنه
الٌها .

المادة ()8

أ -اذا لررت الهٌئة رفض الطلب او تبٌن لها فً مرحلة التفاوض مع ممدم الطلب تعذر التوصل الى اتفاق فعلٌها فً كلتا الحالتٌن تبلٌغ ممدم
الطلب بمرارها مع بٌان األسباب.
ب -إذا توصلت الهٌئة إلى مسودة اتفالٌة تطوٌر رئٌسٌة مع ممدم الطلب  ،ت رفع الهٌئة توصٌاتها بشأن انشاء المنطمة إلى المجلس الذي ٌنسب
بدوره الى مجلس الوزراء التخاذ ما ٌراه مناسبا بهذا الشأن.
المادة ()9

ٌنشر لرار مجلس الوزراء بالموافمة على اعالن المنطمة التنموٌة او المنطمة الحرة فً الجرٌدة الرسمٌة متضمنا اسم المنطمة التنموٌة او المنطمة
الحرة وحدودها واي معلومات اخرى ٌراها مجلس الوزراء ضرورٌة .

المادة ()11

أٌ -خضع حك المطور الرئٌسً فً ادارة المنطمة وتطوٌرها لشروط اتفالٌة التطوٌر الرئٌسٌة المبرمة بٌنه وبٌن الهٌئة وبما ٌتفك مع أحكام المانون
وهذا النظام .
بٌ -جب ان تتضمن اال تفالٌة المبرمة بٌن الهٌئة والمطور الرئٌسً التزامات وحموق الطرفٌن بما فً ذلن-:
 -1حموق المطور الرئٌسً المتعلمة بأراضً المنطمة وحاالت استردادها منه .
 -2االلتزامات المالٌة والضمانات والبدالت المترتبة على المطور الرئٌسً .
 -3العمل على توفٌر برامج تدرٌب للعمال ة وتأهٌلها ضمن المجتمع المحلً الذي انشئت فٌه المنطمة .
 -4التزامات المطور الرئٌسً فٌما ٌتعلك بتطوٌر اراضً المنطمة ومراحل هذا التطوٌر واعداد المخطط العام المتعلك باستعماالت االراضً
وتنفٌذه .
 -5معاٌٌر االداء المطلوب من المطور الرئٌسً االلتزام بها .
 -6حموق المطورٌن والمشغلٌن الفرعٌٌن فً المنطمة وااللتزامات المترتبة على اي منهم .
 -7حك المطور الرئٌسً فً التعالد مع الخبراء والمستشارٌن والمتعهدٌن لتنفٌذ االلتزامات المترتبة علٌه إلدارة المنطمة وتطوٌرها .
 -8حك المطور الرئٌسً فً تحصٌل االٌجارات وبدل الخدمات وفما لما ٌتم االتفاق علٌه مع المؤسسات المسجلة .
 -9حاالت اخالل المطور الرئٌسً بالتزاماته والجزاءات المترتبة علٌها .
 -10طرق فض النزاعات وحاالت انهاء االتفالٌات المتعلمة بإدارة المنطمة وتطوٌرها .

 -11اي التزامات او شروط اخرى او حموق حصرٌة ٌتم منحها للمطور الرئٌسً وكٌفٌة تنظٌم هذه الحموق .
 -12احكام وشروط فسخ االتفالٌة المبرمة بٌن الهٌئة والمطور الرئٌسً فً حال ارتكابه ألي مخالفة ٌتم تحدٌدها فً االتفالٌة وتعتبر هذه االحكام
والشروط ملزمة لكال الطرفٌن .
المادة ()11

أٌ -لتزم المطور الرئٌسً بما ٌلً :
 -1مباشرة أعماله فً المنطمة وفما لشروط اتفالٌة التطوٌر وخالل المدة المحددة فٌه .
 -2تنفٌذ عملٌة التطوٌر وفما للمخططات المعتمدة على أن تكون شاملة لجمٌع المرافك والخدمات الالزمة لهذه الغاٌة بما فً ذلن الطرق
والكهرباء والماء واالتصاالت والصرف الصحً ومتطلبات السالمة والبٌئة وأي مرافك أو خدمات أخرى ٌتم تحدٌدها فً االتفالٌة .
 -3التروٌج للمنطمة لغاٌات جذب المستثمرٌن إلٌها .
 -4تزوٌد الهٌئة دورٌا بحجم االستثمارات فً المنطمة وأي معلومات أخرى الزمة لممارسة الهٌئة لمهامها .
 -5التمٌد بأحكام التشرٌعات المعمول بها فً المنطمة .
ب -مع مراعاة االحكام الواردة فً الفمرة (أ) من هذه المادة ٌلتزم المطور الرئٌسً للمنطمة الحرة وبعض المناطك التنموٌة بإلامة األسوار
الالزمة وفك الشروط والمواصفات المحددة بالتعلٌمات التً تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة .

المادة ()12

تتخذ الهٌئة اإلجراءات الالزمة لم رالبة التزام المطور الرئٌسً بشروط اتفالٌة التطوٌر الرئٌسٌة المبرمة بٌنهما .

المادة ()13

ٌراعى عند انشاء المنطمة الحرة داخل المنطمة التنموٌة ما ٌلً -:
أ -األثر المتولع من مساهمتها فً خدمة أهداف المنطمة التنموٌة وتكامل نشاط المنطمة الحرة مع نشاط المنطمة التنموٌة .
ب -مولع المنطمة الحرة ومساحتها بحٌث ال تتجاوز نسبة معمولة من مساحة المنطمة التنموٌة وفما لما تمرره الهٌئة لهذه الغاٌة .
ج -تكامل نشاط المنطمة الحرة مع المناطك الحرة المائمة فً المملكة .
د -المتطلبات الجمركٌة والرلابة على دخول األشخاص والبضائع إلٌها وخروجهم منها وفما للتشرٌعات المعمول بها .

المادة ()14

أ -ال ٌجوز للمؤسسة المسجلة ممارسة النشاط االلتصادي ذاته فً المنطمة التنموٌة وفً المنطمة الحرة المنشأة داخلها فً ولت واحد .
ب -1 -للهٌئة الموافمة على طلب المؤسسة المسجله نمل نشاطها االلتصادي المائم فً المنطمة التنموٌة إلى المنطمة الحرة المنشأة داخلها أو العكس
.
 -2تحدد شروط تمدٌم هذا الطلب واجراءاته والبت فٌه والبدالت المستوفاة عنه بممتضى تعلٌمات تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة .

المادة ()15

تصدر الهٌئة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذه النظام بما فً ذلن ما ٌلً -:
أ -االحكام المتعلمة بانشاء المناطك الحرة داخل المطارات المدنٌة والرلابة علٌها .
ب -بدل الخدمات التً تستوفٌها الهٌئة عن تمدٌم طلب انشاء المناطك التنموٌة والمناطك الحرة ودراسته .
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