إعــــــــــــــالن
يف إطار قيام اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة بأداء دورها القانوني يف إدارة املناطق احلرة ،تعلن
عن رغبتها يف تنمية وترفيق وتطوير املنطقة احلرة العامة باملطاهرة شرق النيل مبحافظة املنيا ،املقامة
مبوجب قرار رئيس جملس الوزراء رقم ( )9لسنة  2018على مساحة  306.7فدان ،وذلك عن
طريق إقامة مشروع خدمي بنظام املناطق احلرة العامة هلذا الغرض ،وفق ًا ألحكام قانون االستثمار
الصادر بالقانون رقم ( )72لسنة  2017والئحته التنفيذية ،وللضوابط واآلليات املعتمدة من جملس
إدارة اهليئة يف هذا الشأن ،واملنشورة على موقع اهليئة www.gafi.gov.eg
فعلى من يرغب التقدم للهيئة إلقامة هذا املشروع التقدم بطلب مع الرد على أي استفسارات خالل شهر
من تاريخ نشر هذا اإلعالن يف الصحف القومية،
عرب الربيد االلكرتوني gafi-fz@gafinet.org :
أو االتصال على اخلط الساخن (16035: )Hotline

الضوابط واآلليات املقرتحة لتفعيل نظام املطور باملناطق احلرة العامة
أوالً  :ضوابط عامة :
.1

يلتزم املطور باألحكام والقواعد القانونية الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية بشأن العمل باملناطق
احلرة العامة.

.2

تتوىل اهليئة إدارة وتشغيل املنطقة بنظام املناطق احلرة العامة مع حتصيل مقابل االنتفاع وحتويله حلساب املطور سنوياً خالل مدة
زمنية (مدة العقد) تعادل فرتة اسرتداد تكلفة إنشاء املنطقة.

.3

يلتزم املطور بتقديم مقرتح باملدة الزمنية الالزمة لرتفيق املنطقة والتكاليف الالزمة واملدة الزمنية الالزمة السرتدادها.

.4

تتوىل اهليئة مراجعة ذلك مبعرفة اإلدارة اهلندسية املختصة واالستشاري اهلندسي للهيئة ،وتقدم مقرتح يتضمن املوازنة بني ما قدمه
املطور وما انتهت إليه دراسة اهليئة.

.5

يتم اعتماد الدراسة املقدمة من جملس إدارة اهليئة.

.6

يلتزم املطور بعدم احلصول على أي تسهيالت ائتمانية بضمان أصول مملوكة للهيئة كلياً أو جزئياً.

.7

يلتزم املطور بإنشاء مشروع بنظام املناطق احلرة العامة يكون غرضه خدمي "ترفيق وتنمية وصيانة" املنطقة خالل املدة احملددة
للتعاقد على أن تؤول كافة األصول اخلاصة بذلك بعد املدة الزمنية للهيئة لتتوىل إدارتها طبقاً للقواعد املتبعة.

.8

يلتزم املطور بوضع وتنفيذ خطة التطوير وبرنامج زمين للرتويج للمنطقة تضمن جذب االستثمار إلقامة مشروعات بها تزاول أنشطة
تتفق مع نظام املناطق احلرة.

.9

يتم حماسبة املطور برسم املشروعات اخلدمية فقط دون مقابل االنتفاع باألرض.

 .10تلتزم اهليئة باملوافقة على إقامة املشروعات املقدمة من املطور حال توافر الشروط املقررة بذلك.
ثانياً :ضوابط هندسية /إنشائية:
.1

يلتزم املطور بتنفيذ املخطط العام للمنطقة وفقًا خلطة وبرنامج زمين معتمد من اهليئة يتضمن عدة نقاط من أهمها:

.2

أال تقل املساحات املتاحة لالستثمار عن  %70من املساحة اإلمجالية ألرض املنطقة.

.3

إنشاء األسوار اخلارجية للمنطقة وأبراج احلراسة الالزمة لتأمني املنطقة كدائرة مجركية مغلقة.

.4

إنشاء مبنى إداري للجهاز اإلداري للمنطقة ،ومبنى للمنفذ اجلمركي ،والبوابة الرئيسية ،ومبنى للخدمات.

.5

إنشاء الطرق الداخلية ،وشبكات املياه ،والكهرباء ،واالتصاالت ،والصرف الصحي والصناعي ،وغريها من املرافق.

.6

إنشاء حمطة ملعاجلة الصرف الصحي والصناعي وحمطة موزعات للكهرباء وسنرتال وحمطة لتحلية املياه  ..إخل( .إن تطلب األمر)

.7

إنشاء أي ملحقات يراها املطور مفيدة لدعم املشروعات اليت تقام باملنطقة (مثل معهد /مركز تدريب /مركز أحباث ../إخل) طاملا
كانت متخصصة يف األنشطة املسموح مبزاولتها أو تتكامل معها.

.8

عدم إجراء أي تعديل باملخطط العام للمنطقة أو خطة وبرنامج التنفيذ إال مبوافقة اهليئة.

.9

االلتزام بالتوقيتات الواردة خبطة وبرنامج تنفيذ األعمال ،وال يتم التجاوز عن هذه التوقيتات إال مبوافقة اهليئة.

 .10االلتزام بتقديم تقرير ربع سنوي عن مدى تقدم األعمال وآخر عن كفاءة عمل املرافق وطاقتها املتاحة.
 .11يتوىل املطور إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق املنطقة خالل مدة التطوير (فرتة االسرتداد) ،على أن يقوم بتسليمها للهيئة يف
نهاية هذه املدة حبالة جيدة وتعمل بكفاءة.
وجمللس اإلدارة تعديل تلك الضوابط مجيعها إضافةً وحذفاً وفقاً لكل حالة تقدم إليه.

