
  مكتب خدمة المستثمرٌن بمحافظة االسماعٌلٌة ٌعلن عن

بمحافظة  قطعة أرض أمالك دولة بالمنطقة الصناعٌة بالقنطرة شرق 98عدد  طرح

 بنظام حق االنتفاع االسماعٌلٌة

 

( عاماً 01تزٌد عن ) ( لمدة ال7102( لسنة )27وذلك وفقا وفقا ألحكام قانون االستثمار رقم ) •
 .( من نفس القانون10قابلة للتجدٌد طبقاً للمادة )

 .وٌتم سداد قٌمة حق االنتفاع من تارٌخ استالم األرض سنوٌاً والموضح قرٌن كل قطعة •
منهم الشروط الفنٌة  عند تزاحم طلبات المستثمرٌن فً التعامل تكون المفاضلة بٌن من استوفى •

( حٌث تكون 7102لسنة ) (72) ( من قانون االستثمار رقم16ادة )والمالٌة طبقاً لنص الم
والمالٌة. وطبقاً للمشروعات ذات الكثافة العمالٌة  المفاضلة بٌنهم لمن استوفى الشروط الفنٌة

 .العالٌة والصدٌقة للبٌئة
رئٌس  قطع األراضً المطروحة تقع داخل منطقة صناعٌة معتمدة مخصصة بقراري السٌد •

 .(0882( لسنة )7019( ورقم )0886( لسنة )096راء رقم )مجلس الوز
 مرفق نموذج طلب إقامة المشروع وتخصٌص األراضً •
محافظة اإلسماعٌلٌة  تتقدم الشركات والمنشآت بطلبات التعامل على تلك القطع إلى دٌوان عام •

 .تارٌخ اإلعالن مكتب خدمة المستثمرٌن خالل شهر ٌن من -بالشٌخ زاٌد 
 .تفت إلى أٌة طلبات تقدم بعد تارٌخ انتهاء اإلعالنلن ٌل •
 :المستندات المطلوبة •

  :-المستندات المطلوبة من الشركات / المنشؤة الفردٌة وهً

 دراسة جدوى معتمدة من إحدى المكاتب المعتمدة ولٌس من الشركة ذاتها.  

 ةرسم كروكً مبسط عن المشروع ٌوضح كٌفٌة استغالل المساحة المطلوب. 

  سنوات 6مستندات المالءة المالٌة للشركة والمنشاة القائمة ) المركز المالً المعتمد عن آخر  

 سابقة خبرة إن وجدت.  

 البرنامج الزمنً لتنفٌذ المشروع  

  مستندات المالءة المالٌة للشركات والمنشؤة حدٌثة التؤسٌس )اخر مركز مالً معتمد + كشف
 (أو باسم صاحب المنشؤةحساب بنكً باسم الشركة 

  صورة بطاقة الرقم القومً سارٌة لمقدم الطلب على ٌكون مذكور بالسجل التجاري وله حق
 .اإلدارة والتوقٌع

  صورة بطاقة الرقم القومً سارٌة لوكٌل مقدم الطلب وصورة من التوكٌل الصادر له وعلى أن
 .ٌتضمن التوكٌل ما ٌخول له التقدم فً اإلعالن

  :-ات المطلوبة من االفراد الطبٌعٌٌن وهًالمستند

 دراسة جدوى معتمدة من إحدى المكاتب المعتمدة. 

 رسم كروكً مبسط عن المشروع ٌوضح كٌفٌة استغالل المساحة المطلوبة. 

  مستندات المالءة المالٌة )كشف حساب بنكً باسم مقدم الطلب + بٌان باألصول والممتلكات
 .(ونً إن وجدمعتمد من المحاسب القان

 صورة بطاقة الرقم القومً سارٌة لمقدم الطلب. 

  صورة بطاقة الرقم القومً سارٌة لوكٌل مقدم الطلب وصورة من التوكٌل الصادر له وعلى
 .أن ٌتضمن التوكٌل ما ٌخول له التقدم فً اإلعالن

 البرنامج الزمنً لتنفٌذ المشروع. 

 ال الموافقة على التخصٌص وقبل استالم األرضإقرار بتؤسٌس شركة أو منشؤة فردٌة ح. 
جنٌه للمتر المربع عند استالم األرض عن مساحة  00ٌقدم المستثمر خطاب ضمان بمبلغ  •



 % من المساحة المخصصة10
 المشروعات المقترحة •
o  مشروعات التصنٌع الزراعً: نظرا لوفرة األراضً الصالحة للزراعة على مشروع ترعة

 .القنطرة شرق ومنطقة سهل الطٌنة السالم بمنطقة
o مشروعات تعتمد على التصنٌع الدوائً: نظرا لوفرة األعشاب الطبٌة فً سٌناء. 
o مشروعات تصنٌع الزجاج: نظرا لوفرة رمال الزجاج الموجودة بسٌناء. 
o  مشروعات كٌماوٌة: نظرا لتوفر خام الكاولٌن الرملً الموجود فً سٌناء والذي ٌدخل صناعة
 .ٌرامٌك ومستحضرات التجمٌل والخزف الصٌنًالس

o السمكيت  مشزوػبث إلقبمت ثالجبث لحفظ وتغليف وتجهيش األسمبك: وظزا لتىفز المشارع

 ومشزوع االستشراع السمكي والحيبة المبئيت التببغ لهيئت قىبة السىيس

o مشزوػبث مغذيت للصىبػبث الصغيزة والمتىسطت. 

o مشزوػبث تىمىيت أخزي. 

 :ه االطالع ػلً اإلػالن مه خالل المىاقغ التبليتيمك •

o المىقغ الزسمي لمحبفظت اإلسمبػيليت www.ismailia.gov.eg 

o مكتب خذمت المستثمزيه بمحبفظت اإلسمبػيليتالصفحت الزسميت ل 

 www.facebook.com/isminv ػلً الفيسبىك

 وظبم التخصيص    سىت الىشبط المزافق    سؼز ج /م   2المسبحت م    ػذد القطغ    المزحلت    م

 وتفبع% سيبدة سىىيت غذائي مزفقت حق اال5ج + 84 0111 2األولً  1

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع +غذائي مزفقت حق االوتفبع5ج + 48 2000 8

% سيبدة سىىيت صىبػي متىىع +غذائي مزفقت 5ج + 84 811 01صىبػبث صغيزة –األولً  2

 حق االوتفبع

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع مزفقت حق االوتفبع5ج + 84 2811 0الثبويت  3

 401111 0الزابؼت  4

 % سيبدة سىىيت مشزوع إوتبج سكز البىجز + غذائي بذون حق االوتفبع5ج + 4( فذان 150)

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع بذون حق االوتفبع5ج + 02 0751 7الخبمست  5

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع بذون حق االوتفبع5ج + 12 3000 1

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع بذون حق االوتفبع5ج + 12 3500 27

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع بذون حق االوتفبع5ج + 12 6000 4

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع بذون حق االوتفبع5ج + 11 12000 1

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع بذون حق االوتفبع5ج + 11 15000 2

 % سيبدة سىىيت صىبػي متىىع بذون حق االوتفبع5ج + 10 60000 1

 صىبػي متىىع بذون حق االوتفبع% سيبدة سىىيت 5ج + 10 22500 2

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ismailia.gov.eg%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wVeHK0cq66FDR38lMq2j0Drjt2vUHX_k8dgJb588YvUGvzOsPps9jEOI&h=AT0mMxqDwkkTQOFVyX_TlLt2e_3CbFv4XcJkvccn9FICR0OIQYj8dajjy9oMnFDpDC9DG4W5U8y8zEXvfsOu0EWhnilKgjzxmAEWLMYrAQ3b5oWY4QEh2AO5AkUTfK6Vx7N8nKyOPDVia5GsW1I1RYW2YD-3H6CeZd3qHc0xuOjkJ1w-jAWT1R2AuHpxtvkS9YwqjdCdvVMQaTc1fMLQJYp8E6Zvh7St-sIucqEDbFXoImrSMHOTHi_5S2Z--e_PznZoCFoKKqXIv6NK_7xygteD5dXF3dLd1Y2hudsQJFaWpCTBbhhlDQVOgeCjpuJHHV9kqcwoE4v9lWTYh_AgvVhcP65mqwPiTFwH1YCnqeaT5WEeRDXRkAjpI2mQwueLbTN_949kXfFeiBjgnoZk5j0riuMGHFAT6auoQJpLopBbU4rNJRqwU_-qRUugHGoxWE0zj5BlqhvOkrGSigf1r-ZAX0RO
https://www.facebook.com/isminv?__xts__%5B0%5D=68.ARCVO5pMTiMp6qWUo9lcJE6oeeV2lh5IfpqH_jgUWYcbUlGiIyBBEhBJqHM8sQq6dv2HqrLbA-vzZ4YAp4wcGz-UGr4PcfEdCPgxLsO5cfK4hEGhqiNCO-mBiqwly2Bw3dChBmkBvB8EcZCuCIXHoYW1wASKnCRtzQ1CzjlGoAqmatTpr9XWdncSV_uQ1u3O1w2mfOAWUSu8yQ9yBAz3gp2rHJaNIkkTKzc&__tn__=-UK-R

