
 
 

 طرح قطع أراضى أمالك دولة مخصصة لالستثمار الزراعي فى المواقع التالية

 الموقع المساحة اسم المشروع م
أسلوب 

 التصرف
 طريقة السداد المرافق السعر

 2م0555 تدوير مخلفات زراعيةمصنع  1
)ط الداخلة/  -الفرافرة

كم من 0الفرافرةعلى بعد 
 مدينة الفرافرة

 بدون 2ج/م 125 البيع

 مقدم % 20
والباقي على 
ثالث أقساط 

متساوية خالل 
 البرنامج الزمنى

 بدون ج/ف 10555 البيع الكفاح -الفرافرة  ف 255 مشروع استصالح واستزراع 2

 بدون ج/ف 10555 البيع النهضة -الفرافرة  ف 255 واستزراع مشروع استصالح 

 بدون ج/ف 10555 البيع سهل بركة –الفرافرة  ف 255 مشروع استصالح واستزراع 3

 بدون 2ج/م355 البيع مدينة الفرافرة ف20 سكنى وترفيهى 6

 بدون 2ج/م105 البيع ابو هريرة الفرافرة ف0 مصنع استخراج وتعبئة مياه معدنية "طبيعية" 7

 بدون 2ج/م 355 البيع مدينة الفرافرة 2م201 مخبز افرنجى 0

 بدون 22ج/م 205 البيع مدينة الفرافرة 2م 3555 تجميع الحاصالت الزراعية 9

 بدون 2ج/م 105 البيع مدينة الفرافرة 2م1055 مصنع منتجات البالستيك 15

 بدون 2ج/م 155 البيع مدينة الفرافرة 2م1555 مصنع اعالف 11

 2م 15555 مصنع طوب طفلى 12
 -شرق قرية بورسعيد جناح 

 الخارجة
 بدون 2ج/م05 البيع

 بدون 2ج/م 105 البيع شمال قرية المنيرة الخارجة 05555 مصنع(2وتعبئة مياه معدنية طبيعية ) مصنع استخراج 13

11 
 راج وتعبئة مياه معدنية "طبيعية"مصنع استخ

 ومزرعة
 البيع شمال قرية المنيرة الخارجة فدان 05

 2ج/م 105
 ألف ج / ف 10

 بدون

 بدون 2ج/م 225 البيع شمال قرية المنيرة الخارجة 2م0555 مصنع منتجات غذائية 10

 بدون 2ج/م 255 البيع شمال قرية المنيرة الخارجة 2م 11555 مصنع منتجات غذائية 16

 الوادى اجلديدحمافظة
 

 

 

 

 وزارة االستثمار

 اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة
 يسرهما اإلعالن عن



 بدون 2ج/م 225 البيع شمال قرية المنيرة الخارجة 2م6555 " مصنع منتجات غذائية 2عدد "  17

 بدون 2ج/م 225 البيع شمال قرية المنيرة الخارجة 2م 152002 مصنع منتجات غذائية 10

 بدون 2ج/م 355 البيع غرب قرية بوالق الخارجة 2م 0550 قرية سياحية 19

 بدون ألف ج/ف 10 البيع )منطقة بدخلو ( -الداخلة  ف 305 استصالح واستزراع 25

 بدون 2ج/م 105 البيع )منطقة الموشية ( -الداخلة  2م 01152 ( مشروع سياحى 2عدد )  21

 بدون 2ج/م 125 البيع )منطقة الراشدة ( -الداخلة  20255 مصنع تدوير مخلفات 22

 2م 12655 مصنع طوب طفلى 23
)منطقة تنيدة  -بالط 

 العاقولة(
 بدون 2ج/م 05 البيع

 بدون 2ج/م 105 البيع )منطقة تنيدة( -بالط  2م 6355 مصنع مواسير بالستيك 21

 بدون 2ج/م 355 البيع )منطقة مرزوق(-بالط  ف 0 مدينة مالهى متكاملة 20

  القاهرة , أو مكتب  –أرض المعارض  –رشارع صالح سالم 3المنشآت بطلبات حجز أي من تلك المساحات إلى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بمقرها الكائن فى / تتقدم الشركات

 19/1/2517حتى يوم  19/12/2516اعتباراً من , الهيئة بمحافظة الوادي الجديد

  استيفاء النموذج المرفق باإلعالن(  -دراسة جدوى متكاملة عن للمشروع -بطاقة ضريبية(  -سجل تجارى حديث  -الشركة / المنشأة المستندات المطلوبة ) )صور من عقد. 

  جميع المستندات من ثالثة نسخ معتمدة بخاتم الشركة / المنشاة .بتقديم يلتزم مقدم الطلب 

 طلب بتقديم إقرار بتأسيس  كيان قانوني فى ذات الغرض المعلن عنه قبل التخصيص(بالنسبة للطلبات المقدمة من افراد طبيعيين يلتزم مقدم ال. 

 على من يرغب فى الحصول على أحدى الفرص المعروضة التوجه إلى مكتب هيئة االستثمار بمحافظة الوادي الجديد لمعاينة الموقع. 

 لسابق تقدمها بطلبات تخصيص أراضى فى تلك المواقع التقدم خالل اإلعالن بالمستندات المطلوبةلن يلتفت إلى اى طلبات وردت قبل او بعد تاريخ اإلعالن وعلى الشركات ا. 

  مل يقع عليها االختيار ،  ويسرتد الشيك فى جلنة التزاحم للشركات الىتقيمة األرض حالة التصرف بالبيع ( من  %52تلتزم الشركات املقبولة فنيًا بتقديم شيك بقيمة )مقدم التعاقد مبا ال يقل عن
 ويصادر الشيك فى حالة عدم التزام املستثمر الذى وقع عليه االختيار باستكمال إجراءات التخصيص مع احملافظة.

  ته التنفيذيةوتعديالته والئح 2510لسنة  17معدالً بالقرار بقانون رقم  1997لسنة  0وحوافز االستثمار رقم  تفقاً ألحكام قانون ضماناويتم طرح األراضي. 

  المعروضة بالمحافظة متاحة على المواقع التالية : األراضيالبيانات الخاصة بقطع 
  الموقع الرسمى للهيئة العامة لالستثمارwww.gafinet.gov.og 

  الموقع الرسمى لمحافظة الوادى الجديد/http://www.newvalley.gov.eg- 
 

 

 الصفحة الرسمية لمحافظة الوادى الجديد على موقع التواص االجتماعي فيسبوك

http://www.gafinet.og/


 
 

 
 

 والدراسة املالية للمشروع حمل الطرح/املنشأة( الشركة)بيانات عن 
 ........................................................................مشروع : 

 ..........................................ف مبنطقة/5ممساحة )     ( 

 البيانات طلبات الدراسة م

  اسم مقدم الطلب 1

  اسم الشركة / المنشأة 2

  الشكل القانونى 3

  مجلس االدارةالمدير المسئول أو رئيس  4

  غرض الشركة / المنشأة 5

  رأس مال الشركة / المنشأة 6

  وصف المشروع وأهدافة 7

  التكاليف االستثمارية المتوقعة 8

 غير مباشرة :  مباشرة : عدد العمالة 9

 عدد االقساط : مقدم :             % طريق السداد 11

  البرنامج الزمنى للتنفيذ 11

 قروض :            %  ذاتى :            % التمويلمصادر  12

  سابقة االعمال ) إن وجدت ( 13

 االسم : 
 الصفة: 
 العنوان : 
 رقم التليفون : 
: التوقيع 

  




