حمافظة الدقهلية

وزارة االستثمار والتعاون الدويل
اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة
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 274جنيه/م( 2فقط مائتان وخمسون
جنيها مصريا) .
زيادة سنوية بواقع  %7عن العشرة
سنوات االولى اعتبارا من العام الثاني
للتعاقد.
زيادة سنوية بواقع  %5عن العشرة
سنوات التاليه بها.
زيادة سنوية بواقع  %14عن باقي المدة.
044جنيه/م(2فقط ثالثمائة جنيها مصريا).
زيادة سنوية بواقع  %7عن العشرة
سنوات االولى اعتبارا من العام الثاني
للتعاقد.
زيادة سنوية بواقع  %5عن العشرة
سنوات التاليه بها.
زيادة سنوية بواقع  %14عن باقي المدة.

النشاط
إقامة فندق سياحي
"النخيل" (خمس
نجوم)

المساحة
2002م2

م

0

إقامة فندق سياحي
خمس نجوم

2515م2

7

إقامة مجمع متكامل
للمراكز التجارية
والخدمية

 20074م2

0

الموقع
منطقة الفردوس –
جنوب المشاية
وغرب منطقة
الشاليهات على
الكورنيش مباشرة
بمدينة جمصة .
منطقة العاشر من
رمضان جنوب
فندق الشرطة
بمدينة جمصة
ارض الصوامع
بشارع الجيش
بمدينة المنصورة

المرافق
متوفرة
(مياه – صرف
– كهرباء –
تليفونات)

مقابل حق االنتفاع السنوي للمتر المربع
 7.782 جنيه/م 2بإجمالي 1027744
جنيه مصري سنويا (فقط مليون وأربعمائة
وخمسة وعشرون ألف وخمسائة جنيه ال
غير) ويزاد بنسبة ( %14عشرة بالمائة)
سنويا إعتبار من سنة األساس .
 254 جنيه/م 2بإجمالي  554444جنيه
مصري سنويا (فقط سبعمائة وتسعون ألف
جنيه ال غير) ويزاد بنسبة ( %14عشرة
بالمائة) سنويا إعتبار من سنة األساس .

متوفرة
(مياه – صرف
– كهرباء –
تليفونات)
متوفرة
 1.44 جنيه/م( 2فقط ألف وثمانمائة جنيها
مصريا) مع زيادة سنوية تراكمية بواقع
(مياه – كهرباء
 %14اعتبارا من العام الثالث للتعاقد وحتى
– تليفونات –
نهاية مدة التعاقد .
غاز)

 المساحات الواردة بالجدول تحت العجز والزيادة والعبرة بمحاضر الرفع المساحي عند االستالم على الطبيعة .
 يتم طرح األراضي وفقاً ألحكام قانون االستثمار رقم  27لسنة  7102والئحته التنفيذية.
 تتقدم الشركات أو المنشآت أو األفراد الطبيعيين بطلبات حجز أي من تلك المساحات اعتبا اًر من يوم  7109/9/4حتى يوم  7109/01/3وذلك باألماكن اآلتية :
o

مكتب الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الكائن في (شارع الجمهورية – مبنى مكتبة المنصورة العامة – مطلع كوبري طلخا – أمام البنك األهلي المصري

– المنصورة – محافظة الدقهلية ).

 oفرع قطاع خدمات االستثمار بمدينة جمصة – منطقة خدمات  01مايو – أمام مركز تيسير االعمال .

 يلتزم األفراد الطبيعيين بتأسيس شركة أو منشأة فردية لممارسة ذات الغرض أو النشاط المتقدم عليه – حال الموافقة علي تخصيص األرض لصالحهم وقبل استالم
األرض.
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المستندات المطلوبة من الشركات /المنشأت الفردية -:
 نموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص األرض (المرفق باإلعالن).

 د ارس ةةة جدو إقتص ةةادية متكاملة (فنية ومالية) للمش ةةروع معتمدة من إحد المكاتب المعتمدة وليس من المس ةةتثمر أو الش ةةركة ذاتها ،مرفق بها برنامج زمني
لتنفيذ المشروع وفي حالة عدم االلتزام سيتم تطبيق ما ورد بنص المادة رقم ( )72من قانون االستثمار رقم  27لسنة  7102في هذا الشأن.

 رسم كروكي مبسط عن المشروع يوضح كيفية استغالل المساحة المطلوبة .
 سابقة الخبرة.
 مستندات المالءة المالية للشركات والمنشأت القائمة ( المركز المالي المعتمد عن أخر ثالث سنوات).

 مستندات المالءة المالية للشركات والمنشأت حديثة التأسيس ( أخر مركز مالي معتمد  +كشف حساب بنكي باسم الشركة أو صاحب المنشأة).
 سجل تجار حديث ( لم يتجاوز فترة ثالثة أشهر من تاريخ اإلصدار خالل فترة اإلعالن)  +صحيفة االستثمار  +صورة البطاقة الضريبية.
 صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب على أن يكون مذكور اسمه بالسجل التجاري وله الحق في اإلدارة والتوقيع.

 صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوكيل مقدم الطلب وصورة من التوكيل الصادر له على أن يتضمن التوكيل ما يخول له التقدم في اإلعالن.
 إقرار من الشركة  /المنشأة بقبول كافة االشتراطات الفنية والمالية المطبقة لد المحافظة الموقرة .
 إقرار من الشركة  /المنشأة بمعاينة الموقع المقترح المعاينة النافية لكل جهالة.

 إيص ةةال س ةةداد مقابل خدمات الهيئة بمبل  1111جنيه مص ةةري(ال تستتتترد) -بحس ةةاب الهيئة لد البنك المركزي المصة ةةري رقم ( )9/411/11109/3من
خالل البنك األهلي المصة ة ة ةةري – فرع المنص ة ة ةةورة – شةة ة ةةارع الجمهورية – أمام كوبري طلخا (الكود المؤستتتتتستتتتتا للدي ة بالويد اليستتتتتابية بو ار المالية
 )10000004أو نقدا بخزينة الهيئة فرع قطاع خدمات االستثمار بمدينة جمصة – منطقة خدمات  01مايو – أمام مركز تيسير االعمال .
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المستندات المطلوبة من األفراد الطبيعيين -:
 نموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص األرض (المرفق باإلعالن).
 د ارس ةةة جدو إقتص ةةادية متكاملة (فنية ومالية) للمش ةةروع معتمدة من إحد المكاتب المعتمدة وليس من المس ةةتثمر أو الش ةةركة ذاتها ،مرفق بها برنامج زمني
لتنفيذ المشروع وفي حالة عدم االلتزام سيتم تطبيق ما ورد بنص المادة رقم ( )72من قانون االستثمار رقم  27لسنة  7102في هذا الشأن.

 رسم كروكي مبسط عن المشروع يوضح كيفية استغالل المساحة المطلوبة .
 سابقة الخبرة.

 مستندات المالءة المالية (كشف حساب بنكي باسم مقدم الطلب +بيان باألصول والممتلكات معتمد من المحاسب القانوني ).
 ص ة ة ة ة ةةورة من بطاقة الرقم القومي س ة ة ة ة ةةارية لمقدم الطلب  -ص ة ة ة ة ةةورة من بطاقة الرقم القومي س ة ة ة ة ةةارية لوكيل مقدم الطلب وص ة ة ة ة ةةورة من التوكيل الص ة ة ة ة ةةادر له
على أن يتضمن التوكيل ما يخول له التقدم في اإلعالن.

 إقرار بتأسة ة ة ة ة ةةيس شة ة ة ة ة ةةركة أو منشة ة ة ة ة ةةأة فردية لممارسة ة ة ة ة ةةة ذات الغرض أو النشة ة ة ة ة ةةاط المتقدم عليه حال الموافقة على التخصة ة ة ة ة ةةيص ،وقبل اسة ة ة ة ة ةةتالم األرض،
وموافاة المحافظة بمستخرج رسمي من السجل التجاري.

 إقرار من المستثمر بقبول كافة االشتراطات الفنية والمالية المطبقة لد المحافظة الموقرة .
 إقرار من المستثمر بمعاينة الموقع المقترح المعاينة النافية لكل جهالة.

 إيصة ةةال سة ةةداد مقابل خدمات الهيئة بمبل  1111جنيه مصة ةةري(ال تستتتترد) -بحسة ةةاب الهيئة لد البنك المركزي المصة ةةري رقم ( )9/411/11109/3من

خالل البنك األهلي المصة ة ة ةةري – فرع المنص ة ة ةةورة – شةة ة ةةارع الجمهورية – أمام كوبري طلخا (الكود المؤستتتتتستتتتتا للدي ة بالويد اليستتتتتابية بو ار المالية
 )10000004أو نقدا بخزينة الهيئة فرع قطاع خدمات االستثمار بمدينة جمصة – منطقة خدمات  01مايو – أمام مركز تيسير االعمال .

االشتراطات الفنية المطبقة لدى الميافظة -:
 يتم االلتزام بأحكام القانون رقم  009لسنة  7111والئحته التنفيذية وااللتزام باالشتراطات البنائية المكملة من الوحدة المحلية أو الحي.
 يتم االلتزام بالبيانات الفنية المقدمة بدراسة الجدو .

 يحظر على المستثمر تقسيم أو تجزئة قطعة االرض موقع التخصيص .


ال يجوز استعمال أو استخدام قطعة االرض اال في الغرض المخصصة من أجله .
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االشتراطات المالية وطريقة السداد:

 يتم سداد حق اإلنتفاع بصفة سنوية دورية مقدما وعلى دفعة واحدة.
 يحصةل مقابل االنتفاع السةنوي لمواقع الفرص االستثمارية بالحسابات الخاصة بمراكز المدن واألحياء الواقعة بنطاقها وهي (مدينة جمصة – 71211009
حي شرق .)71211013

 يقوم المسة ةةتثمرون مقدمي الطلبات خالل االعالن بسة ةةداد مبل  1111جنيه مقابل خدمات لصة ةةالح صة ةةندوق خدمات المحافظة ال تس ة ةترد على حسة ةةاب رقم
 9/411/11701/1بأحد فروع البنك االهلي المصري أو بنك مصر بعد الحصول على اذن توريد من ديوان عام المحافظة .

إجراءات وضوابط عامة :
 يلتزم الطرف المخصة ةةص لصة ةةالحه األرض باالنتفاع باألرض بنفس ة ةةه وال يجوز له التنازل عن االرض أو تمكين الغير منها بأي طريق كان طوال المدة المحددة
للعقد كما ال يجوز له االشتراك أو المساهمة باالرض/بالعقار محل هذا العقد أو أي جزء منها كحصة عينية في أي مشروع أو شركة أيا كان شكلها القانوني.

 يشترط أن تؤؤل كافة المنشآت التي يتم إقامتها بمعرفة المستثمرين المخصص لهم مواقع الفرص االستثمارية الخاصة بة ة ة ة ة ة ة ة (المدرسة – المستشفى – مجمع
المراكز التجارية والخدمية) الى ملكية المحافظة في نهاية مدة التعاقد بحالة جيدة .

 يقتصر التقدم على موقع الفرصة االستثمارية الخاصة بمجمع متكامل للمراكز التجارية والخدمية على الشركات المساهمة فقط.
 يتعين على المخصص له (المستشفى) أن يقدم  %01سنويا بالمجان من عدد اآلسرة التي يتم شغلها.

 في حالة تزاحم طلبات المستثمرين على القطع المطروحة في اإلعالن تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية بنظام النقاط.
 الوزن النسبي للمعايير المطبقة لد المحافظة للمفاضلة بين السادة المستثمرين في حالة التزاحم على القطع المطروحة في اإلعالن كما يلي :
 % 71 oللمواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا ومد حداثتها.
 %71 oللخبرة السابقة أو الشهرة العالمية.

 %71 oللعائد االستثمار المتوقع للمشروع.

 % 01 oلعدد العمالة التي يوفرها المشروع ألبناء المحافظة
 % 01 oلحجم االستثمارات األجنبية التي سيقوم المشروع بضخها.
 % 01 oألقصر فترة زمنية للتنفيذ والبدء في التشغيل.
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 في حالة تعذر المفاضلة بين السادة المتزاحمين بنظام النقاط ،سيتم المفاضلة بينهم ألعلى سعر يقدم منهم وفقاً لقانون االستثمار  27لسنة  7102والئحته
التنفيذية.
 يتم تقديم طلب لكل قطعة على حدة.
 لن يلتفت إلى أي طلبات وردت قبل أو بعد انتهاء فترة تقديم الطلب المذكورة باإلعالن.
البيانات الخاصة بقطع األراضا المعروضة بالميافظة وشروطدا متاية على المواقع التالية :
 الموقع الرسما للدي ة العامة لالستثمار http://www.gafi.gov.eg
 الموقع الرسما لميافظة الدقدلية /http://www.dakahliya.gov.eg
مرفق بيان بكافة المستندات المطلوبة
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بيان بالمستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة من الشركات /المنشأت الفردية
-

المستندات المطلوبة من األفراد الطبيعيين

نموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص األرض (المرفق باإلعالن).

د ارسةةة جدو إقتصةةادية متكاملة (فنية ومالية) للمشةةروع معتمدة من إحد المكاتب المعتمدة وليس من

-

المسةةتثمر أو الشةةركة ذاتها ،مرفق بها برنامج زمني لتنفيذ المشةةروع وفي حالة عدم االلتزام س ةيتم تطبيق
رسم كروكي مبسط مبسط عن المشروع يوضح كيفية استغالل المساحة المطلوبة.

االستثمار رقم  27لسنة  7102في هذا الشأن.

وفي ح ةةال ةةة ع ةةدم االلتزام س ة ة ة ة ة ةةيتم تطبيق م ةةا ورد بنص الم ةةادة رقم ( )72من ق ةةانون

سابقة الخبرة

مستندات المالءة المالية للشركات والمنشأت القائمة ( المركز المالي المعتمد عن أخر ثالث سنوات).

-

مسةتندات المالءة المالية للشركات والمنشأت حديثة التأسيس ( أخر مركز مالي معتمد  +كشف حساب

-

سة ة ة ة ة ة ةجةل تجةار حةديث ( لم يتجاوز فترة ثالثة أش ة ة ة ة ة ةةهر من تاريخ اإلص ة ة ة ة ة ةةدار خالل فترة اإلعالن) +

-

صة ة ة ةةورة من بطاقة الرقم القومي سة ة ة ةةارية لمقدم الطلب على أن يكون مذكور اسة ة ة ةةمه بالسة ة ة ةةجل التجاري

-

ص ة ة ةةورة من بطاقة الرقم القومي س ة ة ةةارية لوكيل مقدم الطلب وص ة ة ةةورة من التوكيل الص ة ة ةةادر له على أن

-

إقرار من الشركة  /المنشأة بقبول كافة االشتراطات الفنية والمالية المطبقة لد المحافظة الموقرة .

بنكي باسم الشركة أو صاحب المنشأة).

صحيفة االستثمار  +صورة البطاقة الضريبية.
وله الحق في اإلدارة والتوقيع.

يتضمن التوكيل ما يخول له التقدم في اإلعالن.
-

إقرار من الشركة  /المنشأة بمعاينة الموقع المقترح المعاينة النافية لكل جهالة.

إيصال سداد مبل  1111جنيه مقابل خدمات لصالح صندوق خدمات المحافظة ال تسترد على حساب

رقم  9/411/11701/1بأحد فروع البنك االهلي المصةري أو بنك مصر بعد الحصول على اذن توريد

من ديوان عام المحافظة .
-

إيصال سداد مقابل خدمات الهيئة بمبل  1111جنيه مصري(ال تسترد) -بحساب الهيئة لد البنك المركزي

المصةةري رقم ( )9/411/11109/3من خالل البنك األهلي المصةةري – فرع المنصةةورة – شةةارع الجمهورية
– أمام كوبري طلخا (الكود المؤس ةسةةي للهيئة بالوحدة الحسةةابية بو ازرة المالية  )41717110أو نقدا بخزينة

الهيئة فرع قطاع خدمات االستثمار بمدينة جمصة – منطقة خدمات  01مايو – أمام مركز تيسير االعمال


 د ارسة ة ةةة جدو إقتصة ة ةةادية متكاملة (فنية ومالية) للمشة ة ةةروع معتمدة من إحد المكاتبالمعتمدة وليس من المسةتثمر أو الشةركة ذاتها ،مرفق بها برنامج زمني لتنفيذ المشروع

ما ورد بنص المادة رقم ( )72من قانون االستثمار رقم  27لسنة  7102في هذا الشأن.
-

 -نموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص األرض (المرفق باإلعالن).

 رسم كروكي مبسط مبسط عن المشروع يوضح كيفية استغالل المساحة المطلوبة. -سابقة الخبرة.

 مسة ة ة ةةتندات المالءة المالية (كشة ة ة ةةف حسة ة ة ةةاب بنكي باسة ة ة ةةم مقدم الطلب  +بيان باألصة ة ة ةةولوالممتلكات معتمد من المحاسب القانوني).

 ص ة ة ةةورة من بطاقة الرقم القومي س ة ة ةةارية لمقدم الطلب  -ص ة ة ةةورة من بطاقة الرقم القوميسة ة ةةارية لوكيل مقدم الطلب وصة ة ةةورة من التوكيل الصة ة ةةادر له على أن يتضة ة ةةمن التوكيل

ما يخول له التقدم في اإلعالن.

 إقرار بتأسيس شركة أو منشأة فردية لممارسة ذات الغرض أو النشاط المتقدم عليه حال الموافقةعلى التخصيص ،وقبل استالم األرض ،وموافاة المحافظة بمستخرج رسمي من السجل التجاري.

 -إقرار من المستثمر بقبول كافة االشتراطات الفنية والمالية المطبقة لد المحافظة الموقرة .

 -إقرار من المستثمر بمعاينة الموقع المقترح المعاينة النافية لكل جهالة.

 إيصة ةةال سة ةةداد مبل  1111جنيه مقابل خدمات لصة ةةالح صة ةةندوق خدمات المحافظة التسة ةترد على حس ةةاب رقم  9/411/11701/1بأحد فروع البنك االهلي المص ةةري أو بنك
مصر بعد الحصول على اذن توريد من ديوان عام المحافظة .

 إيصةةال سةةداد مقابل خدمات الهيئة بمبل  1111جنيه مصةةري(ال تسةةترد) -بحسةةاب الهيئة لد البنكالمركزي المص ةةري رقم ( )9/411/11109/3من خالل البنك األهلي المص ةةري – فرع المنص ةةورة –
ش ة ة ةةارع الجمهورية – أمام كوبري طلخا (الكود المؤسة ة ة ةس ة ة ةةي للهيئة بالوحدة الحس ة ة ةةابية بو ازرة المالية
 )41717110أو نقدا بخزينة الهيئة فرع قطاع خدمات االسةةتثمار بمدينة جمصةةة – منطقة خدمات
 01مايو – أمام مركز تيسير االعمال .

تتقدم الشركات أو المنشآت أو األفراد الطبيعيين بطلبات حجز أي من تلك المساحات اعتبا اًر من يوم  7109/9/4حتى يوم  7109/01/3وذلك باألماكن اآلتية :
o
o

مكتب الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الكائن في شارع الجمهورية – مبنى مكتبة المنصورة العامة – مطلع كوبري طلخا – أمام البنك األهلي المصري – المنصورة – محافظة الدقهلية .
فرع قطاع خدمات االستثمار بمدينة جمصة – منطقة خدمات  01مايو – أمام مركز تيسير االعمال .
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