
 

 حوش عيسى ( -طرح قطع أراضى أمالك دولة بالمناطق الصناعية بالمحافظة  )بوادي النطرون 

 أسلوب التصرف السعر املرافق 2املساحة م عدد القطع القطاع املوقع م

1 

املنطقة 
الصناعية 
بوادي 
 النطرون

 القطاع الغذائي 

1 0066 
 2جنيه  /م 066 مرفقة

 

 البيع

2 0066 
1 066 
0 600-2066  

 008 -181 20 القطاع اهلندسي 

 جارى الرتفيق

 
 

 2جنيه  /م 000

 

86 1690 - 9686 
 2166 - 1211 16 القطاع الكيماوي

 1029-2006 11 منطقة الصناعات الثقيلة 

 منطقة الصناعات الصغرية واملتوسطة
28 10051 
09 960 
90 026 
21 1108 

 منطقة اخلدمات

 186 قطعة جتارية  96
 2جنية /م 600

 من امجاىل السعر 0%
 حق انتفاع 

 2058 ورش حرفية 22
 282 ورش تصنيع 10

 00250 بنك
 110520 مكتب بريد

2 

املنطقة 
الصناعية 
 حبوش  

 9000-066 11 قطاع األعالف 

 2جنيه  /م 600 مرفقة جزئيا  

 

 
 
 البيع

 9122 -066 02 القطاع الغذائي
 0026 -1206 16 القطاع اهلندسي
 1801 -006 00 القطاع الكيماوي

 8101 -1169 26 الدوائىالقطاع 

  حمافظة البحرية
 
 

 
 

 وزارة االستثمار
 اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة

 يسرهما اإلعالن عن



   بمقرها الكائن فى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةتتقدم الشركات والمنشآت بطلبات حجز أى من تلك المساحات إلى 
، اعتبارًا من يوم تاريخ  او بمكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة  القاهرة –أرض المعارض  –شارع صالح سالم  3

  .21/4/2112حتى يوم تاريخ  11/3/2112

   2111لسنة  12معداًل بالقانون رقم  1992لسنة  8قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم يتم طرح األراضي وفقًا ألحكام 

 والئحته التنفيذية.
 

  : المستندات المطلوبة- 

من %21مراعاة البناء على -رسم كروكي يبين توزيع خطوط اإلنتاج على المساحة المطلوبة  -دراسة جدوى للمشروع  -

 المساحة 

 -استخراج موافقة هيئة التنمية الصناعية المبدئية على إقامة المشروع ومكن استخراجها من مكتب خدمة المستثمرين  -
 مشروعات القائمة )أ( 

  : طريقة السداد-  
وباقي الثمن على أربعة سنوية أقساط   %2مقدم ثمن ، ويمنح سنتين حق انتفاع مقابل سداد  %21قوم المستثمر بسداد ي -

 . %2بفائدة 

 جنية لصالح المحافظة  2111 بمقدار سداد تكاليف معيارية -
 

  : البيانات الخاصة بقطع األراضي المعروضة بالمحافظة وشروطها متاحة على المواقع التالية 
   الموقع الرسمى للهيئة العامة لالستثمارwww.gafinet.gov.eg 

   البحيرة الموقع الرسمى لمحافظة www.behira.org 
 

 

 

 

 

http://www.gafinet.og/

