
  
  
  
  
  

  ٢٠١٨ طرح قطع أراضي أمالك دولة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بنظام حق االنتفاععن  تعلن محافظة االسماعيلية
  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون االستثمار رقم  ٥٥وفقا للمادة 

  

نظام   المرافق  النشاط  سعر ج /م/ سنة ٢المساحة م عدد القطع  المرحلة م
  التخصيص

  األولى ١
  حق االنتفاع  مرفقة  غذائي زيادة سنوية %٥ج + ٤٨  ١٠٠٠  ٢

  حق االنتفاع  مرفقة  غذائي+صناعي متنوع  زيادة سنوية %٥ج + ٤٨  ٢٠٠٠  ٨

  حق االنتفاع  مرفقة  غذائي+صناعي متنوع  زيادة سنوية %٥ج + ٤٦  ٤٠٠  ٣٠  صناعات صغيرة–األولى  ٢

  حق االنتفاع  مرفقة  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ٤٨  ٢٤٠٠  ٣  الثانية ٣

  ٦٣٠٠٠٠  ١  الرابعة ٤
مشروع إنتاج سكر   زيادة سنوية %٥ج + ٨ فدان) ١٥٠(

  حق االنتفاع  بدون + غذائي رالبنج

  الخامسة ٥

  حق االنتفاع  بدون  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ١٢  ١٧٥٠  ٧
  حق االنتفاع  بدون  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ١٢  ٣٠٠٠  ١
  حق االنتفاع  بدون  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ١٢  ٣٥٠٠ ٢٧
  حق االنتفاع  بدون  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ١٢  ٦٠٠٠  ٤
  حق االنتفاع  بدون  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ١١  ١٢٠٠٠  ١
  حق االنتفاع  بدون  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ١١  ١٥٠٠٠  ٢
  حق االنتفاع  بدون  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ١٠  ٦٠٠٠٠  ١
  حق االنتفاع  بدون  صناعي متنوع زيادة سنوية %٥ج + ١٠  ٢٢٥٠٠  ٢



 
  ثمار ام قانون االس  )٢٠١٧(لسنة  )٧٢( رقمعلن محافظة اإلسماعيلية عن طرح قطع أرا صناعية باملنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بنظام حق االنتفاع وفقا ألح

 للمادة  )٥٠(ملدة ال تزد عن 
ً
 قابلة للتجديد طبقا

ً
 من نفس القانون. )٦١(عاما

 ل قطعة  واملو قرن 
ً
ا  .يتم سداد قيمة حق االنتفاع من تارخ استالم األرض سنو

 ن من استو م ثمرن  التعامل تكون املفاضلة ب  لعند تزاحم طلبات املس
ً
ثمار ٦٣نص املادة (م الشروط الفنية واملالية طبقا ) ٢٠١٧) لسنة (٧٢(رقم ) من قانون االس

م ملن استو الشروط الفنية واملالية. ئة. حيث تكون املفاضلة بي  للمشروعات ذات الكثافة العمالية العالية والصديقة للب
ً
 وطبقا

  س مجلس قطع  ).١٩٩٧) لسنة (٢٥٦٨) ورقم (١٩٩٣) لسنة (١٨٣الوزراء رقم (األرا املطروحة تقع داخل منطقة صناعية معتمدة مخصصة بقراري السيد رئ

 مرفق نموذج طلب إقامة املشروع وتخصيص األرا 

  شآت بطلبات التعامل ع تلك ات وامل ثمرن خالل  -ديوان عام محافظة اإلسماعيلية بالشيخ زايد القطع إ تتقدم الشر ر مكتب خدمة املس  ن تارخ اإلعالن.ين مش

  اء عد تارخ  تقدملن يلتفت إ أية طلبات  اإلعالن.ان
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êâæíè†ËÖ]ì`ß¹]Kl^Ò†Ö]àÚíeç×Ş¹]l]‚ßjŠ¹]: ‐ 
  س من الشركة اتب املعتمدة ول ادراسة جدوى معتمدة من إحدى امل      .ذا

  سط عن املشروع يو كيفية استغالل املساحة ي م ةرسم كرو   .املطلو

 شاة القائمة ( امل ندات املالءة املالية للشركة وامل   .سنوات ) ٣خر آكز املا املعتمد عن ر مس

  ةسابقة   إن وجدت. خ

 نامج الزم لتنفيذ املشروع    ال

 ي باسم الشركة س (اخر مركز ما معتمد + كشف حساب بن شأة حديثة التأس ات وامل ندات املالءة املالية للشر شأة) مس   أو باسم صاحب امل

 ل التجاري ولھ حق اإلدارة والتوقيع   .صورة بطاقة الرقم القومي سارة ملقدم الطلب ع يكون مذكور بال

 صورة بطاقة الرقم القومي سارة لوكيل مقدم الطلب وصورة من التوكيل الصادر لھ وع أن يتضمن التوكيل ما يخول لھ التقدم  اإلعالن.  



l]‚ßjŠ¹]êâæ°éÃéfŞÖ]]†Ê÷]àÚíeç×Ş¹]: ‐ 
 اتب املعتمدة   .دراسة جدوى معتمدة من إحدى امل

 سط عن املشروع يو ي م   ة. كيفية استغالل املساحة املطلورسم كرو

 ي اسب القانو ات معتمد من ا ي باسم مقدم الطلب + بيان باألصول واملمتل ندات املالءة املالية (كشف حساب بن   .)دإن وج مس

 صورة بطاقة الرقم القومي سارة ملقدم الطلب.  

 صورة بطاقة الرقم القومي سارة لوكيل مقدم الطلب وصورة من التوكيل الصادر لھ وع أن يتضمن التوكيل ما يخول لھ التقدم  اإلعالن.  

 نامج الزم لتنفيذ املشروع   .ال

 شأة فردية س شركة أو م افقة ع ا إقرار بتأس   .األرض ستالمالتخصيص وقبل حال املو
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o ل ة للزراعة ع مشروع ترعة السالم بمنطقة القنطرة شرق ومنطقة س : نظرا لوفرة األرا الصا يع الزرا  الطينة. مشروعات التص

o .ناء ي: نظرا لوفرة األعشاب الطبية  س يع الدوا عتمد ع التص  مشروعات 

o .ناء س يع الزجاج: نظرا لوفرة رمال الزجاج املوجودة   مشروعات تص

o ن اول ة: نظرا لتوفر خام ال . مشروعات كيماو زف الصي اميك ومستحضرات التجميل وا ناء والذي يدخل صناعة الس  الرم املوجود  س

o ع ل ياة املائية التا ي وا راع السم غليف وتج األسماك: نظرا لتوفر املزارع السمكية ومشروع االس فظ و  يئة قناة السوسمشروعات إلقامة ثالجات 

o  ة واملتوسطة.مشروعات مغذية للصناعات الصغ 

o .ة أخرى  مشروعات تنمو

 ÄÎ]ç¹]Ùø}àÚáøÂý]î×ÂÅø÷]àÓμVíéÖ^jÖ] 
o افظة اإلسماعيلية  www.ismailia.gov.eg  املوقع الرس 

o ثمرن بمحافظة اإلسماعيلية  الصفحة الرسمية ملكتب خدمة املس

سبوك   www.facebook.com/isminv                                       ع الف

 


