
 

 

 17/12/2017بتارٌخ - مدٌنة الخانكة - طرح قطع أراضى أمالك دولة بمنطقة الشروق الصناعٌة 

 أسهىة انزصزف 2و/انسؼز  خُيه   املزافك املسبحخ رلى انمطؼخ انمطبع  و

 8909 1  كيًبويخ- غشل وَسيح -طجيخ  1
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  انجيغ

 رصُيغ ورؼجئخ املىاد انؼبسنخ - أثبس وأخشبة -إَزبج ورؼجئخ غبساد صُبػيخ  2
  كيًبويخ - يُزدبد ثالسزيك -وانكيًبويبد 

2 4272 738 

 -إَزبج يسزهشيبد انزؼجئخ وانزغهيف - إَزبج ورؼجئخ غبساد صُبػيخ -كيًبويخ  3
 رصُيغ وجتًيغ ثطبريبد سبئهخ 

3 5932 738 

 738 8308 4  كيًبويخ -هُدسيخ  4

5 

  سىسذ ويسزهشيبرهب - يزارت- يالثس خبهشح -غشل وَسيح 

5 10000 738 

6 6 3000 700 

7 7 4200 702 

8 8 4249 702 

9 9 3000 700 

 820 2770 10  كيًبويخ-هُدسيخ  10

 هُدسيخ - رصُيغ وجتًيغ يبكيُبد انزؼجئخ وانزغهيف- غذائيخ -غشل وَسيح 11
 700 1500 11  ورق-

12 
  غشل وَسيح - أخهشح طجيخ - غذائيخ - كيًبويخ - طجيخ -هُدسيخ 

12 2401 780 

13 13 500  700 

 حمبفظخ انمهيىثيخ
 

 
 

  وانزؼبوٌ اندويل       وسارح االسزثًبر
 اهليئخ انؼبيخ نالسزثًبر واملُبطك احلزح

 ٌسرهما اإلعالن عن



  والئحته التنفٌذٌة 2017 لسنة 72ٌتم طرح األراضً وفقاً ألحكام قانون االستثمار رقم ،. 

  أرض – شارع صالح سالم 3تتقدم الشركات والمنشآت بطلبات حجز أي من تلك المساحات إلى الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بمقرها الكائن فى 

 .       1/2018/ 4  حتى ٌوم تارٌخ 17/12/2017 القاهرة،أو بمكتب الهٌئة بمحافظة القلٌوبٌة ،اعتباراً من ٌوم تارٌخ–المعارض 

  حال الموافقة على تخصٌص األرض2017 لسنة 72ٌلتزم األفراد الطبٌعٌٌن بتؤسٌس شركة أو منشؤة فردٌة خاضعة ألحكام قانون االستثمار رقم . 

  وعلى الشركات السابق تقدمها بطلبات قبل تارٌخ اإلعالن إعادة تقدٌم الطلب ، لن ٌلتفت إلى أٌة طلبات قدمت قبل أو بعد تارٌخ انتهاء مدة اإلعالن

 .بالمستندات المطلوبة خالل فترة اإلعالن الحالً 
 

 : واملفبضهخ ثيُهب لجىل انطهجبديؼبيري وأونىيبد 
 

 توسعات ألنشطة قائمة بالمنطقة  . 

 المواصفات الفنٌة للمشروع خاصة التكنولوجٌا المستخدمة ومدى حداثتها. 

 الخبرة السابقة أو الشهرة العالمٌة. 

 قدرة المشروع على توفٌر النقد األجنبً سواء من خالل تصدٌر  منتجاته للخارج او توفٌر بدٌل محلى لمنتج ٌتم استٌراده من الخارج. 

 التكالٌف االستثمارٌة المتوقعة للمشروع. 

 أسلوب السداد. 

  البرنامج الزمنً لتنفٌذ المشروع والذي ٌبدأ من تارٌخ استالم األرض وفى حالة عدم االلتزام بالبرنامج الزمنً ٌتم سحب األرض وفقاً ألحكام القانون رقم

 .والئحته التنفٌذٌة ، 2017 لسنة 72

  من المساحة المخصصة للمشروع طبقاً % 65ٌلتزم المستثمر الذي ٌتم الموافقة على طلبه بتقدٌم خطاب ضمان بنكً جدٌة إقامة المشروع على مسطح

 :وٌتم اإلفراج على النحو التالً  (2م1000 أكثر من 2م/ جنٌة 30 ، 2م1000 حتى مساحة 2م/  جنٌة 15)الشتراطات الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة 

o 25 %بعد الحصول على رخصة مبانً المشروع. 

o 50 % بعد االنتهاء من عمل األساسات واإلنشاءات طبقاً للشروط البنائٌة للمنطقة. 

o 25 % بعد المعاٌنة الفنٌة واثبات جاهزة المشروع 
 

 -:املسزُداد  واالشرتاطبد املطهىثخ 
بالنسبة للشركات القائمة فعلٌاً، مع تقدٌم تعهد من األفراد الطبٌعٌٌن بتؤسٌس  (البطاقة الضرٌبٌة" - حدٌث"السجل التجاري- المنشؤة /عقد الشركة)صورة من  -

 . والئحته التنفٌذٌة حال الموافقة على الطلب المقدم2017 لسنة 72شركة أو منشؤة فردٌة وفقاً ألحكام قانون االستثمار رقم 

رسم هندسً ٌوضح توزٌع عناصر المشروع على المساحة - دراسة جدوى متكاملة عن المشروع معتمدة من مكتب محاسب قانونً أو استشاري معتمد  -

 .المطلوبة



 

لحساب جهاز تنمٌة المناطق الصناعٌة ( جنٌة مصارٌف إدارٌة500+  جنٌة جدٌة الطلب 20000) جنٌهاً 20500 إٌصال سداد قٌمة جدٌدة حجز بمبلغ  -

 . بالبنك المركزي المصري بالقاهرة6/85557/450/9بالقلٌوبٌة رقم 

 .مستندات المالءة المالٌة للمشروع  -

 . استٌفاء النموذج المرفق باإلعالن -

 .ال تقبل الطلبات اال على ذات النشاط المحدد للقطعة  -

المنشؤة بالنسبة للشركات القائمة فعلٌاً أو توقٌع صاحب الشؤن على جمٌع /ٌلتزم مقدم الطلب بتقدٌم جمٌع المستندات من نسختٌن معتمدتٌن بخاتم الشركة -

 .المستندات المقدمة فً حالة األفراد الطبٌعٌٌن 

 . متر باإلضافة إلى البدروم 12االرتفاع المسموح به فً المنطقة  -

 .أمبٌر كهرباء طبقاً للوائح والتعلٌمات لشركة الكهرباء / كٌلو فولت26 2م1000لكل  -

 .  فً حالة احتٌاج المشروع إلى قدرة كهربائٌة اكبر من ذلك ٌتم التنسٌق مع قطاع كهرباء القلٌوبٌة وفقاً للمعاٌٌر واللوائح المعمول بها من وزارة الكهرباء  -

 .المساحات مخصصة لألغراض الصناعٌة وٌحظر إقامة المبانً السكنٌة  -

 استكمال جمٌع األوراق واإلجراءات المطلوبة   -

 
 :اإلػالٌ يزبذ ػهى املىالغ انزبنيخ 

 www.gafi.gov.egالموقع الرسمً للهٌئة العامة لالستثمار  -
 

   www.qaliobia.gov.egالموقع الرسمً لمحافظة القلٌوبٌة  -
 

 

http://www.gafinet.og/
http://www.gafinet.og/


 
 

 واندراسخ املبنيخ نهًشزوع حمم انطهت (املُشأح/انشزكخ)ثيبَبد ػٍ 
 

 انجيبَبد طهجبد اندراسخ و
  أسم مقدم الطلب  1

  المنشؤة / أسم الشركة  2

  الشكل القانونً  3

  المدٌر المسئول أو رئٌس مجلس اإلدارة  4

  مساحة المشروع  5

  المنشؤة / غرض الشركة  6

  المنشؤة/ رأسمال الشركة  7

  الطاقة اإلنتاجٌة المتوقعة  8

  التكالٌف االستثمارٌة المتوقعة  9

  عدد العمالة  10

  البرنامج الزمنً لتنفٌذ المشروع  11

  مصادر التموٌل  12

  (إن وجدت)سابقة األعمال  13

 

 ............................................................: االســــــــــــم 

 ............................................................: الصـــــــــــفة 

 ............................................................: العنــــــــــوان 

 ............................................................: رقم التـلٌفون 

 ............................................................: التـــــــوقــٌع 


