
 
 

 ٍسبفظخ مفش اىشُخ – ٍطىثسثبىَْطقخ اىصْبػُخ طشذ قطغ أساضً أٍالك دوىخ 

سقٌ 

 اىقطؼخ 
 اىْشبط اىَسبزخ سقٌ اىقطؼخ  اىْشبط اىَسبزخ سقٌ اىقطؼخ  اىْشبط اىَسبزخ

 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 15 صناعات أعالف 5203 63 صناعات أعالف 0023077 02

 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 أ/15 صناعات أعالف 5203 64 صناعات أعالف 5752022 05

 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 12 صناعات أعالف 716066 65 صناعات أعالف 2255026 00

 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 ا/12 صناعات أعالف 5554 66 صناعات أعالف 1333035 42

 صناعات دوائية 0022 512 صناعات أعالف 5554 67 صناعات أعالف 125205 41

 صناعات دوائية 0552022 515 صناعات أعالف 5554 75 صناعات أعالف 2322 45

 صناعات دوائية 0022 510 صناعات أعالف 5554 70 صناعات أعالف 425403 43

 صناعات دوائية 0556036 511 صناعات أعالف 5554 71 صناعات أعالف 2623000 54

 صناعات دوائية 5430054 512 صناعات أعالف 5554 72 صناعات أعالف 2525025 56

 صناعات غذائية 5557 21 صناعات أعالف 5554 74 صناعات أعالف 2427025 55

 صناعات غذائية 5554 525 صناعات أعالف 5554 77 صناعات أعالف 2605050 57

 صناعات غذائية 5554 521 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 325015 04 صناعات أعالف 2262045 62

 كفر الشيخ حمبفظت
 

 

 

 وزارة االستثوبر

 اهليئت الؼبهت لالستثوبر واملٌبطق احلرة

 َسشهَب اإلػالُ ػِ



 صناعات غذائية 5554 522 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 أ/04 صناعات أعالف 2471046 65

 صناعات غذائية 5554 523 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 375025 ب/04 صناعات أعالف 1230057 60

 صناعات غذائية 5554 524 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 ج/04 صناعات أعالف 1126054 61

 غذائيةصناعات  5554 525 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 222040 06 صناعات أعالف 2122042 أ/61

 صناعات غذائية 5554 526 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 أ/06 صناعات أعالف 1622034 ب/61

 صناعات غذائية 5554 527 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 12 صناعات أعالف 2103065 ج/61

 صناعات غذائية 5554 552 صناعات خشبية وجلدوة ومواد بناء 223 أ/12 صناعات أعالف 731075 62

 صناعات غذائية 5050024 13م صناعات غذائية 0264025 503 صناعات غذائية 5554 555

 صناعات غذائية 5072050 14م صناعات غذائية 0022 504 صناعات غذائية 5554 550

 صناعات غذائية 775026 15م صناعات غذائية 0272053 505 صناعات غذائية 5554 551

 صناعات كيماووة 223 10 صناعات غذائية 0022 506 صناعات غذائية 5554 552

 صناعات كيماووة 223 أ/10 صناعات غذائية 5050024 07م صناعات غذائية 5554 553

 صناعات كيماووة 223 11 صناعات غذائية 5060043 12م صناعات غذائية 5554 555

 صناعات كيماووة 223 أ/11 غذائيةصناعات  52.2825 15م صناعات غذائية 0205012 557

 صناعات كيماووة 223 أ/14 صناعات غذائية 524704 10م صناعات غذائية 0212050 505

 صناعات كيماووة 1245065 513 صناعات غذائية 5050024 11م صناعات غذائية 0255065 501

 كيماووةصناعات  5553037 5م صناعات غذائية 5050024 12م صناعات غذائية 0022 502

 صناعات كيماووة 500200 6م صناعات كيماووة 5247007 3م صناعات كيماووة 720 0م

 صناعات كيماووة 5247007 7م صناعات كيماووة 5247007 4م صناعات كيماووة 720 1م



 صناعات كيماووة 5247007 52م صناعات كيماووة 5352023 5م صناعات كيماووة 5047055 2م

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5035057 51م صناعات نسيجية ومالبس 223 ب/03 كيماووةصناعات  722055 55م

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 720 52م صناعات نسيجية ومالبس 223 ج/03 صناعات كيماووة 62.846 50م

 ومعدنية وقويصناعات هندسية  5226 53م صناعات نسيجية ومالبس 223 05 صناعات نسيجية ومالبس 343015 01

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5214020 54م صناعات نسيجية ومالبس 223 أ/05 صناعات نسيجية ومالبس 212032 أ/01

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5050024 55م صناعات نسيجية ومالبس 223 ب/ 05 صناعات نسيجية ومالبس 222075 ب/01

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5060043 56م صناعات نسيجية ومالبس 223 ج/05 صناعات نسيجية ومالبس 223 02

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 52.2865 57م صناعات نسيجية ومالبس 223 د/05 صناعات نسيجية ومالبس 223 أ/02

 وقوي صناعات هندسية ومعدنية 5050024 02م صناعات نسيجية ومالبس 223 07 صناعات نسيجية ومالبس 223 ب/02

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5050024 05م صناعات نسيجية ومالبس 223 أ/07 صناعات نسيجية ومالبس 223 ج/02

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5060043 00م صناعات نسيجية ومالبس 223 ب/03 صناعات نسيجية ومالبس 223 03

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5050024 06م ومعدنية وقويصناعات هندسية  5050024 03م صناعات ورقية 0557 ب/ 52

استخدام 

 مستقبلي
 انشطة خمتلفة 55205023

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 52.2865 01م صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5060043 04م

 صناعات هندسية ومعدنية وقوي 5050024 02م صناعات هندسية ومعدنية وقوي 52.2865 05م

  أو ٍنزت , اىقبهشح  –أسض اىَؼبسض  –شبسع صالذ سبىٌ 3أٌ ٍِ ريل اىَسبزبد إىً اىهُئخ اىؼبٍخ ىالسزثَبس واىَْبطق اىسشح ثَقشهب اىنبئِ فً  اىزؼبٍو ػيًاىَْشآد ثطيجبد / رزقذً اىششمبد

 1/2/7152ززً َىً   51/1/7152اػزجبسًا مفش اىشُخ, اىهُئخ ثَسبفظخ 

  اىَسزْذاد اىَطيىثخ 

o ( ثطبقخ ضشَجُخ  -سدو ردبسي زذَث  -اىَْشؤح / صىس ٍِ ػقذ اىششمخ)ثبىْسجخ ىيششمبد اىقبئَخ.  

o سسٌ هْذسً َىضر رىصَغ ػْبصش اىَششوع -دساسخ خذوي ٍزنبٍيخ ػِ اىَششوع-  

o  ٍىافقخ ٍجذئُخ ٍِ اىهُئخ اىؼبٍخ ىيزَُْخ اىصْبػُخ ػيً اّشبء اىَششوع ثبىَْطقخ اىصْبػُخ 

o  (خُْخ 1511)اقبٍخ اىَششوع ثبىَْطقخ اىصْبػُخ سذاد قَُخ خذَخ 

o  ُاسزُفبء اىَْىرج اىَشفق ثبإلػال.) 

o  زق االّزفبع ثالثىُ ػبًٍب ٍذح. 

  ثؼذ اسزالً اخطبس اىَىافقخ ػيً اىزخصُص 



  رقذٌَ ثشّبٍح صًٍْ ىزْفُز اىَششوع 

  رقذٌَ ٍسزْذاد ربسُس اىششمبد 

o  ىيقطغ اىََُضح % 71واضبفخ ّست رَُض قذسهب سْىًَب ثؼذ اىؼبً اىثبًّ % 2خُْه ىيَزش اىَشثغ رضاد ثْسجخ  2.1قَُخ زق االّزفبع. 

o  َزٌ سذاد اىقسط األوه قجو اسزالً رذفغ ػيً ػششح اقسبط ٍزسبوَخ خُْه ىيَزش اىَشثغ قبثيخ ىيضَبدح وفقًب ىيزنيفخ اىفؼيُخ ىَسطخ اىَؼبىدخ قبثيخ ىيضَبدح واىْقصبُ 5111قَُخ اىَشافق

 .األسض وفً زبه ػذً االىزضاً ثبىسذاد َزٌ اززسبة غشاٍبد اىزبخُش اىَقشسح قبّىًّب 

o  َزٌ  ٍِ اىَسبزخ اىَخصصخ% 21ػيً ّسجخ ػيً  (5111ً7خُْخ ىيَسبزخ امجش ٍِ 31, 5111ً7ىيَسبزخ ززً خُْخ 51)رقذٌَ خطبة ضَبُ ثْنً خذَخ اقبٍخ اىَششوع

 . -:االفبسج ػْه ػيً اىْسى اىزبىً 

 71 %ثؼذ اىسصىه ػيً سخصخ ٍجبًّ ىيَششوع. 

 11% ثؼذ االّزهبء ٍِ ػَو االسبسذ واالّشبءاد طجقًب ىيششوط اىجْبئُخ ىيَْطقخ 

 71  %ثؼذ اىَؼبَْخ اىفُْخ واثجبد خبهضَخ اىَششوع. 

o ٍزش ٍِ سطر األسض 75فً اىَْطقخ  االسرفبع اىَسَىذ ثه. 

o  مُيى واد مهشثبء وَزٌ رىصُو قذساد اىنهشثبء اىضائذح ػِ رىل َزٌ اىزىصُو ثبىزْسُق ٍغ قطبع مهشثبء مفش اىشُخ  01ٍِ اىَسبزخ اىَخصصخ  5111ً7ىنو. 

o  اىَسبزخ اىَخصصخ ىالغشاض  اىصْبػُخ وَسظش اقبٍخ اي ٍجبًّ سنُْخ 

  اىَْشبح / ثخبرٌ اىششمخ  رٍُِؼزَذ زُِخَُغ اىَسزْذاد ٍِ ّسخثزقذٌَ َيزضً ٍقذً اىطيت. 

 ُصثبىْسجخ ىيطيجبد اىَقذٍخ ٍِ افشاد طجُؼُُِ َيزضً ٍقذً اىطيت ثزقذٌَ إقشاس ثزؤسُس  مُبُ قبّىٍّ فً راد اىغشض اىَؼيِ ػْه قجو اىزخص). 

  اىزقذً خاله اإلػالُ ثبىَسزْذاد اىَطيىثخ اىَْطقخ ىِ َيزفذ إىً اي طيجبد وسدد قجو او ثؼذ ربسَخ اإلػالُ وػيً اىششمبد اىسبثق رقذٍهب ثطيجبد رخصُص أساضً فً ريل. 

  اىجُبّبد اىخبصخ ثقطغ األساضٍ اىَؼشوضخ ثبىَسبفظخ ٍزبزخ ػيً اىَىاقغ اىزبىُخ: 
 ٍخ ىالسزثَبس اىَىقغ اىشسًَ ىيهُئخ اىؼبwww.gafinet.gov.og 

  مفش اىشُخ اىَىقغ اىشسًَ ىَسبفظخ www.kafrelsheikh.gov.eg 

 

http://www.gafinet.og/
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