المناطق الصناعية وفرص االستثمار المتاحة
بمحافظة االسماعيلية
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المساحة الكليزة للمحافظزة :
 5067كزززم 2منهزززا % 48
شرق قناة السوي
ع ـ ـ صـ ـ المح فظـ ـ فـ ـ  2012ملي ـ ـ ـ ـ
و 113الف و  876هشم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يتميزززززق الطالززززز
طوا العام

N

باالعتزززززدا
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يوجد بمحافظة االسماعيلية ( )5مناطق صناعية ومنطالة حرة

 -1وادى التكنــــــولــــــوجيـــا ( شــرق الالنـــــــــــاة )
 -2المنطالــــــة الصناعيــــــة بالالنطـــــــرة شــــــــرق
 -3المنطالة الصناعية بأبو خليفة ضمن ضاحية األم بالالنطرة غرب

 -4المنطالـــــة الصناعيــــــــة االولى باالسماعيليـــــة
 -5المنطالــــــة الصناعيــــــــــة الثانيــة باالسماعيليـة
 منـطالـــــــــــــــة حــــــــــــــــرة عامـــــــــــــــــــة3

تتميق محافظة االسماعيلية بوجـــــــــود شبـــــكه مواصالت بريـــــه
تربطـــــــها بمعظم محافظات الدلتا والمناطق الصناعية والحرة باالضافة
الى قربها من المطارات الجوية والموانى البحرية

شم ل صيو ء
المنطالة الصناعية بالالنطرة شرق

ضاحية األم (بأبو خليفة)
المنطالة الحرة العامة
المنطالة الصناعية2 ،1

وا ى الت و ل جي

الك هرة
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يالززو وادى التكنولوجيززا فززج شززبه جقيززرة سززيناال علززى طريززق االسززماعيلية /
العوجزززة علزززى مسزززافة  12كزززم مزززن مدينـــــــزززـة االسماعيليــــــزززـة ضمـــزززـن
مركـــــــق الالنطــــــــــرة شــــــرق

ب رصعي

شم ل صيو ء
الموص رة

طوط

وادى التكنولوجيا
X : 1076110
Y : 576452
الع شر من رمض

جو ب صيو ء

الش يس

الك هرة

6

وادى التكنولوجيـزززـا أحزززد المشزززاريو الالوميزززة الهامزززة فـزززـى
مصــر ويهدف إلزـى خلزق مجتمزو عمزـرانى جديزد فزى منطالزة
شرق الالنــاة يعتمــــد على الصنـــاعات عاليــــة التالنيـــــة.
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المرحل االول  3030ف ا

المش ح ال لي  16500ف ا
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الموقزززف التنفيزززال العمزززا البنيزززة االساسزززية والخزززدمات بالمرحلزززة العاجلزززة
للمشروع (  215فدان )
• المياه المرشحة :

تم تنفيا شبكة المياه المرشحة بطو  10كم ومحطة المياه المرشحــــة سعة
 100م /3ساعة ومحطة رفو عكرة سعة 300م/3ساعة لخدمة محطة المياه
المرشحة

• المياه العكرة :

توجد عدد  5محطات رفو مياه عكرة سعة 60م / 3ساعة – بطو الوادل
لخدمة وقراعة المسطحات الخضراال واألشجار الممتدة.

• أعما الطرق :

تم الوصو بمنسوب الطرق حتى طبالة االسفلت الرابطة باجمالج طو 12كم.

• اعما الصرف الصحج :
تم تنفيا شبكة انحدار بطو 10كزم وتزم إتاحزة مبلز  12مليزون جنيزه شنشزاال محطزة
تجميو ومعالجة الصرف الصحج للمرحلة العاجلة للوادل وتم إجزراال عمليزات الطزر
والترسية لتنفيا المحطة بمعرفة الجهاق التنفياى لتعمير سيناال 0
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• اعما الكهرباال :
تززم االنتهززاال مززن جميززو أعمززا الكهربززاال وعمز لوحززة توقيززو
كهربزززاال جهزززد  22ك.ف (مصزززدرالتةاية بالطاقزززة الكهربا يزززة
تمت من محطة شرق البحيرات ،بالدرة 12ميجا فولت امبير)
وتم اتاحة مبلـــ  400ألف جنيه شعادة تأهيز ورفزو كفزاالة
مكونززات المززوقع ومحززوالت الكهربززاال للمرحلززة العاجلـــــــززـة
وتم البدال فج التنفيا

• أعما التليفونات :

تم تنفيا السنترا ( سعة  1000خط ) واالعما المدنية
لشبكة االتصاالت.
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• مجمو الخدمات :

تم تنفيزا مجمزو خزدمات بالمرحلزة العاجلزة مزن المشزروع يشزم معزر
للمنتجات  -مبنج اطفاال  -مركق اسعاف – فزرع للبنزك األهلزى  ..باالضزافة
الى مبنى ادارى واستالبا بمدخ الوادى.

المبنى االداري
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 جارى تنفيا أو مجمو سكنى بمشروع وادل التكنولوجيا على مسزط 200فززدان بتموي ز وتنفيززا الجهززاق التنفيززاى للتعميززر بززوقارة اشسززكان
(بتكلفة تالديرية  50مليون جنيه)
المركز الخ م الرئيش
المراكز الخ مي الفرعي
االصتعم ل الش و
م خل بعرض  30م
طريق بعرض  15م
طريق بعرض  13م

طريق االسماعيلية  -الجفجافة

الوشب
المئ ي

االصتعم ل

المش ح
(ف ا )

الخ م ت

26

%13

الطرق

56.8

%28.4

الش و

117.2

%58.6

اإلجم لي

200

%100
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االعمــا الجارى تنفياها تشم االتى :
* انشاال عدد  100منق بمساحه  70م 2دور واحد قاب للتعلية
* انشاال مرافق لعدد  200منـــــــــــــــق
* انشاال المرافق الر يسيه لكام المساحه (  200فدان )
* انشاال المناطق الخدمية للمجمو بالكامـ
* انشاال سياج شجرى حو المجمــــــــــو
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تم حتى تاريخه الموافالة على عدد  20مشروع بالوادى :
• 17مشروع صناعج بالمرحلزة العاجلزة (تعمز فزج مجزا صزناعة االلكترونيزات
واالتصاالت – واالدوية والطاقة الشمسية ) تشة مســـاحة  59فــــــــــدان
• مشروع صناعى قراعى بالوادى

• جامعتان بنطاق المرحلة األولى للمشروع :
 جامعة خاصة ( هليوبولي ) وتشة مسط  70فدان. -جامعة تكنولوجية تابعة لجامعة قناة السوي تشة مسطــــــ  100فدان

 49فـــــــدان ( مرفالة بالمرحلة العاجلة )
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• وزس،ةالسمتصامتالوتكاىمى االسمل يىمات
• تحديث واستكما أجهقة السنترا بتكلفة تالديرية  6مليون جنيه .
• انشاال محطات تالوية للهواتف النالالة بالمشزروع والمحافظزة لزي لزديها مزانو مزن
تخصززيص مواقززو لهززاه الشززركات مالاب ز حززق انتفززاع لتحسززين الخدمززة لززدفو عجلززة
االستثمار بالمشروع

• وزس،ةالسمصااةاالوالسماحا،ةالسمخا ،اال(السمه ئاالسم اماالمياال االسمصااة اال)
•  10مليزززون جنيزززة شسزززتكما أعمزززا محطزززة تجميزززو و معالجزززة الصزززرف الصزززحى
للمرحلة العاجلة ( تالدير اشستشارى لمشروع أعما المحطة )

• وزس،ةالسمصااةاالوسماحا،ةالسمخا ،ا
• اعادة النظر فج تحديد قيمزة خطابزات الضزمان للمشزروعات بزالوادى لتكزون بواقزو
 15جنيه للمتر المـــــربو أيا كان المســــاحة بزدال مزن  30جنيزه اسزوة بمحزافظتج
شما وجنوب سيناال
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الالالوزس،ةالسملام ــــــــا
الموافالة على قيام الهي ة العامة للخدمات الحكومية بدراسزة االسزعار المالترحزة للتمليزك
وحزززق االنتفزززاع الراضزززى وادى التكنولوجيزززا وعرضزززها علزززى مجلززز الزززوقراال وبيانهزززا
كالتالى:
السعر المالتر ال
موقف الترفيقال

السعر الحالجال
السعر بالجنيهال

السعر
نظام التخصيصال متوسط تكلفة
اجمالى السعر
المالتر
المالتر للمتر
مرفقال غير مرفقال
المتر المربو
للمتر المربو
المربو لألر ال
للمرافقال
لألر ال

السعر بالجنيه
للمتر المربوال

√ال

ال

تمليكال

190ال

150ال

340ال

-ال

√ال

ال

حق انتفاعال

-ال

-ال

17ال

 2.5ال

ال

√ال

تمليكال

-ال

150ال

150ال

-ال

ال

√ال

حق انتفاعال

-ال

-ال

7.5

 0.50ال
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المنطالة الصناعية بالالنطرة شرق
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تالو المنطالة الصناعية فج شبه جقيرة سيناال على طريق الشط  /العريش
ضمن مركق الالنطرة شرق وتبعد مسافة  40كم عن ميناال شـــــرق
بورسعيـــــد

ب رصعي

شم ل صيو ء

الموص رة

المنطالة الصناعية بالالنطرة شرق

X :746839
Y :908293

طوط

الع شر من رمض

جو ب صيو ء

الش يس
الك هرة

مساحة المشروع  910فدان مالسمة إلى  6مراح  +منطالة خدمات
19

 -1مساحتها  132فدان تم االنتهاال من ترفيالها عام  2007بتكلفـــــــة
استثماريــــــــة  20مليــــــون جنيــــــــــــــه.
 - 2تشتم على  183قطعة تم تخصيص  163قطعــــــــــة وباقى 20قطعة
غير مخصصة ( مساحة الالطعة  2000متر مربو)
 -3عدد المشروعات المخصصة بالمرحلة األولى 104مشــروع كالتالى:
أ 31 -مشــــــــــــــروع يعمــــ
ب 54 -مشروع تحت االنشـــــاال
ج 17 -مشـــروع متــــــــــــوقف
د -اجمالى االستثمارات مليار و  150مليون جنيه .
هـ  -عدد العمالة  8559عامــــــ
20

.1

.2
.3
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مسززاحتها  132فززدان كاملززة المرافــززـق بتكلفــززـة استثمــززـارية
 23مليززون جنيــززـه عززدا تنفيززا محطززة رفززو الصززرف الصززحى
(بتكلفة  15مليون جنيــــــه)
اجمالى عدد الالطو  147قطعة مساحة الالطعـة 2400م2
مخصص منها  92قطعــــــــة لعــــــدد  13مشـــــــروع
بــــاقى  55قطعــــــــــــــــــــة
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• مساحتها  50فدان مرفالة بالكام وتتضمن:
 – 1المبانى اشدارية للمنطالة الصناعية ( مبنــــــى اشدارة – نالطــــة شـــــرطة
 نالطة إسعاف – نالطة إطفاال – محالت السوق التجارل – المعر الدا م– مالار البنوك )
 – 2مستودع جمركى وميناال جاف بمساحة  20فدان
 -3عدد  10أفدنة مالسمة إلى  69قطعة مساحة الالطعه  400م 2للصناعات
الصةيرة ( تم طرحها على صةار المستثمرين والشباب من محافظة
اشسماعيلية وتم الموافالة على عدد  35قطعــــــه ومتبالــــى عـــــــــــدد
 34قطعـة)
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 -1عززززززززززززززدد  75قطعززززززززززززززه مرفالززززززززززززززة بالكامزززززززززززززز كززززززززززززززا تى :
 20قطعة بالمرحلة األولى ك بمساحة  2000م2
 55قطعة بالمرحلة الثانية بمساحــــــة  2400م2

-2عززززززززززززززززدد  34قطعززززززززززززززززة مسززززززززززززززززاحة الالطعززززززززززززززززة  400م2
بمنطالة الصناعات الصةيرة
 -3مساحة  300فدان باالر الةير مرفالة بالمنطالة .
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 -1وقارة التخطيط والتعاون الدولى
تدبير مبل  15مليون جنيه لتنفيا محطة رفو الصــــرف الصحـــج بالمنطالـة
 -2وقارة الصناعة والتجارة (الهي ة العامة للتنمية الصناعية )

الموافالزززة علزززى تزززدبير مبلززز  15مليزززون جنيزززه لتنفيزززا شزززبكة الةزززاق الطبيعزززج
بالمنطالة
-3الوزس،ةالسمصااةاالوسماحا،ةالسمخا ،ا
اعادة النظر فج تحديزد قيمزة خطابزات الضزمان للمشزروعات بزالوادى لتكـــزـون بواقزو 15
جنيززه للمتززر المــــززـربو أيززا كززان المســـززـاحة بززدال مززن  30جنيززه اسززوة بمحززافظتج شززما
وجنوب سيناال.
 -4وقارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

انشاال شبكة تليفونات المرحلة الثانية للمنطالة بمبل  3مليـــــون جنيـــــه
24

الالال-5الوزس،ةالسملام ــــــــا
الموافالزة علززى قيززام الهي ززة العامززة للخزدمات الحكوميززة بدراسززة االسززعار المالترحززة للتمليززك
وحق االنتفاع الراضى المنطالة وعرضها على مجل الوقراال وبيانها كالتالى:
السعر الحالج ال

السعر المالتر ال
موقف الترفيقال

السعر بالجنيهال
نظام التخصيصال

مرفقال

غير مرفقال

√ال

ال

تمليكال

√ال
ال

ال

حق انتفاعال

√ال

تمليكال

ال
ال

√ال
المنطالة السكنية

√ال
ال

المنطالة السكنية

√ال

السعر بالجنيهال

حق انتفاعال

متوسط تكلفة المتر المربو السعر المالتر للمتر إجمالى السعر المالتر
للمتر المربو لألر ال
المربو لألر ال
للمرافقال

70ال
ال20ال

-ال

150ال
ال150ال

-ال

220ال
11ال
170ال

8.5ال

تمليكال

20ال

300ال

320ال

حق انتفاعال

-ال

-ال

16ال
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إجمالى السعر للمتر
المربو لألر ال

ال2.5ال
الطبالا ً لما تحدده اللجنة
المختصة بتالييم
األراضى ال

ال-ال

المنطالة الصناعية بأبو خليفة ضمن ضاحية
األم بالالنطرة غرب
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تالو ضاحية األم على طريق االسماعيلية  /بورسعيد ويحدها من الجهة الشرقية
المجرى المالحج لالناة السوي أمام جقيرة البال على بعد  17كم شما مدينة
اشسماعيليـــــة  130 ،كـــــــــم من مدينة الالاهــــــرة  65 ،كم من ميناال بورسعــــــيد
 10كم من كوبرل السالم 0مما يجعلهـــا من المنــــــاطق المتميــــــقة جةرافيــــــــــــــا

بورسعيد
شمال سيناء
X :429424
Y :3401637

العاشر من رمضان
جنوب سيناء

السويس

القاهرة
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المساحة الكلية  2744.4فدان مالسمة كا تى :
•منطالة صناعيـــــــــــــــــة  1770.6فدان
•منطالة لوجيستيــــــــــــــة  168فدان
•منطالة سكنيــــــــــــــــــــة  123فدان
•منطالة سياحيــــــــــــــــــة  283.5فدان
•منطالة خدمـــــــــــــــــــات  499.3فدان
• عدد المشروعات الموافق عليها  251مشروع
• عدد العمالــــة المتوقعـــــــة  41754عامــــ
• حجـــــم االستثمـــــــــارات  8.293مليار جنيه
• مصــــر باقامزة جميـــزـو االنشطـــــــزـة الصناعيـــــزـة والسكنيـــزـة والسزياحية
والخدميـــــــة بمـــــا ال يخـــــــالف قانــــــون البي ـــــــة
•

جارل ترفيق مساحة  197فدان بالمنطالة الصناعية من صندوق ترفيزق المنزاطق
الصناعية بالهي ة العامة للتنمية الصناعية ( مخطزط  285مليزون جنيزه للمرافزق
عدا محطة الصرف الصحج وتم اتاحة مبل  195.5مليون جنيه من الصندوق )
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الخ مي
499,3ف ا

الش و
 123ف ا
الموطك ـ ـ ـ
الل جيشتي
 168ف ا

الشي حي
 283,5ف ا

المش حه
 2744,4ف ا
الصو ع  1770.6ف ا
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مساحة  180فدان غير مرفالة بيانها كاألتى:
 15 فـدان للنشـــــــــاط الصنـــــــاعى
 30 فدان بمنطالة الصناعات الصةيرة
 50 فدان بمنطالـــــــة المعـــــــــار
 85 فدان بالمنطالــــة اللوجيستيـــــــة

30

•

وقارة الصناعة والتجارة ( الهي ة العامة للتنمية الصناعية )

 89.5مليون جنيه الستكما بروتوكو إنشاال البنية االساسية لمساحة  197فدان و البال
 285مليون جنية – حيث بل ما تم إستالمه حتى تاريخه  195.5مليون جنية

• الالالوزس،ةالسملام ــــــــــــــــــــــا
تموي إنشاال محطة معالجة الصرف الصحى و خط الطرد النها ى للمنطالة الصناعية بمبل  120مليون
جنية بالتنسيق مو صندوق دعم إنشاال و ترفيق المناطق الصناعية
• وزس،ةالسماكــــــــــــانال(سمه ئاالسم اماالمياخط طالسم ل سنلال)

تعدي مشروع الالرار الجمهورل الخاص بضاحية األم ليشتم على العناصر الماكورة بالمخطط
االستراتيجج العام ( منطالة صناعيــــــــــة – منطالــــــــة سكنيـــــة – منطالة سياحية – منطالة خدمية )
بالتنسيق مو المركق الوطنى لتخطيط استخــــــدامات اراضــــى الــــــــــدولة

• الالالوزس،ةالسم فـــــــــــــــــــاع
الموافالـــزـة علزى اعــــزـادة النظــــــــززـر فزج قيــــزـود ارتفـــززـاع المنشــــزــت بالمنطالـــــــزـة ( الموافالــــززـة
الحاليـة  3م ) بما ال يتعار مو متطلبات االمن الالومج
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• الالالوزس،ةالسملام ــــــــا
الموافالة على قيام الهي ة العامة للخدمات الحكومية بدراسة االسعار المالترحة للتمليك
وحق االنتفاع الراضى المنطالة وعرضها على مجل الوقراال وبيانها كالتالى:
السعر الحالج ال

السعر المالتر ال
السعر بالجنيهال

موقف الترفيقال
نظام التخصيصال
مرفقال

غير مرفقال

متوسزززززط تكلفزززززة السززززعر المالتززززر
إجمالى السعر المالتر
المتززززززر المربززززززو للمتززززززر المربززززززو
للمتر المربو لألر ال
لألر ال
للمرافقال

√ال

ال

تمليكال

427ال

200ال

627ال

√ال
ال

ال

حق انتفاعال

-ال

-ال

-ال

√ال

تمليكال

105ال

200ال

305ال

ال

√ال

حق انتفاعال

ـــــــــال

ـــــــــال

ــــــــــال

ال

المنطالة اللوجيستيه
√ال

تمليكال

105ال

400ال

505ال

ال

المنطالة اللوجيستيه
√ال

حق انتفاعال

ال32

-ال

-ال

لززززززززم يسززززززززبق
تالزززدير السزززعر
للمنطالةال

33

تالو المنطالة الصناعية األولى والثانية غــــرب مدينـــــة االسماعيليــة على طريق
الالاهــــرة  /االسماعيلية مما يجعلهـــــا من المنــــــاطق المتميــــــقة جةرافيـــــــا ً

بورسعيد
المنصورة

شمال سيناء

المنطقة الصناعية 1
2،

طنطا

X : 876178
Y : 730065

العاشر من رمضان
السويس
جنوب سيناء
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القاهرة

•المساحة  535فدان مرفالة مخصصة بالكام
• عدد المشروعات الموافق عليها  193مشروع
• عـدد المشروعات التى تنتج  115مشروع يعم بها
 8590عام وفنى وإدارى
• حجـــــم االستثمــــــــــــارات  940مليون جنيه
35

المنطالة الحرة العامة باالسماعيلية
36

تالززو المنطالززة الحززرة العامززة غززرب مدينززة اشسززماعيلية علززى طريززق الالززاهرة  /االسززماعيلية
ويربطـــــها شبكــــــــة طـــــرق سريعــــزـة بمحافظـــــزـات الجمهوريــــزـة وقريبــــزـة مزن

المــــوانئ البحريـــــة والجويـــــة التى تخـــدم المنطالة كمنافا للعالم الخارجى

بورسعيد
المنصورة

شمال سيناء

المنطقة الحرة العامة
X : 728795
Y : 878657

العاشر من رمضان
السويس
جنوب سيناء
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القاهرة

المرحلة االولج

تم انشاال المنطالة الحرة العامة باشسماعيلية بالرار ر ـي مجلـــــ
رقم  904لسنة  95بتاريخ 1995/ 5/ 2
اجمالج مساحة المنطالة 677فدان (2843400م )2ال
38

الـــــــوقراال

 64مشروع (  60موطك حرة ع م  4 -موطك حرة خ ص ) 30/9/2013

48

مشروع بدأ النشاط

4

مشروعات تحت التنفيا

2

موافالة حديثة

10

 8خدمج

 13مقدوج

 3صناعج

2منطالة حرة
خاصة

 1خدمج

 2صناعج

متوقف  +تحت التصفية
اجمالج التكاليف اشستثمارية

 22صناعج

 3تخقين
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 8منطالة حرة عامة  2منطالة حرة خاصة

 947مليون دوالر

حجم العمالة بالمشروعات
منطقة حرة عامة

منطقة حرة خاصة
االجمالي

عمالة مصرية

عمالة اجنبية

13017

674

885

2

13902

676

االهشط المك م ب لموطك
المالبس الجاهزة والنسيج

صناعة االدوية

صناعة االسالك النحاسية

صناعة المواد الغذائية

صناعة وحدات خمط الخرسانة

تخزين المعدات

تصنيع الخاليا الشمسية

صناعة مواد كيماوية

خدمات بترولية
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إجمالى مساحة المنطالة الحرة العامزة  677فـــــزـدان ( 2845080م)2
و تشتم على -:
 -1مناطق مرفالة باجمالى مسـزـاحة  463680متزر مربزو و مشزروعات
قا مـــززززززززـة بمسززززززززاحة  450432متززززززززر مربززززززززو وبززززززززاقى مسززززززززاحة
13248م2متاحة لالستثمار.
 -2منزززززاطق جزززززارل ترفيالهزززززا بمسـزززززـاحة  147000م2وسيتـــــــزززززـم
االنتهــــزززـاال مزززن الترفيــــــزززـق  2014/ 6/ 30وسزززيتم طرحهزززا بعزززد
الترفيق 0
 -3مناطق غير مرفالزة باجمزالى مسزاحة  2234400م2جزاهقة للطزر
بززدون مرافززق فززج حالززة موافالززة المسززتثمر علززى تنفيززد البنيززة التحتيززة
بمعرفتـــــه 0
ملحوظة  :سعر المتزر المربزو سزنويا للنشــــــــزـاط الصزناعى 3.5دوالر
و للنشاط الخدمى  7دوالر بنظام حق اشنتفاع 0
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الالالوزس،ةالسمااثلا،ال(السمه ئاالسم اماالمالااثلا)،

• امكانيززة عززر االراضززج الةيززر مرفالززة بالمنطالززة علززى المسززتثمرين
للترفيززق بمعززرفتهم (عززر مجموعززة اروجلززو مصززر التركيززة للةززق
والنسيج والمالب الجاهقة )
مجموعة أروجلو مصر (التركية ) والمالب الجاهقة.
• تطلب الشركة اقامة المصنو على مساحة 150ألف م2
• حجم االستثمارات  150مليون دوالر للمرحلة األولى
• فرص العمز المتوقعزة  5آالف فرصزة عمز تصز الزى  15ألزف فرصزة
بانتهاال المرحلة الثانية 0
• تعززر الشززركة تنفيززا المرافززق علززى حسززابها علززى أن يززتم خصززم قيمززة
الترفيق من قيمة حق االنتفاع المالرر لالراضج داخ المنطالــة الحرة0
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• تززززدبير مبلزززز  24.458.772مليززززون جنيززززة ( منهززززا مبلزززز
 22.458.772مليزززززون جنيزززززة شسزززززتكما أعمزززززا البنيزززززة
األساسززززية لترفيززززق مسززززاحة  35فززززدان بالمنطالززززة  +مبلزززز
 2مليون جنية لرفو كفاالة الطرق فى المنطالة الحرة )
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