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 7171مارس  – والئحته التنفيذية 7171لسنة  17قطعة أرض شاغرة للبيع بامتداد المرحلتين الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة وفقًا ألحكام قانون االستثمار رقم ( 791طرح عدد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدقهليــةة ــحمافظ
 

 

 

 

 

 

اهليئة العامة لالستثمار 
  واملناطق احلرة

 ( قطعة أرض شاغرة بنظام البيع 917طرح عدد )
 والرابعة باملنطقة الصناعية جبمصة بامتداد املرحلتني الثالثة فدان  901مبساحة الـ 

 يةوالئحته التنفيذ 7097لسنة  77وفقًا ألحكام قانون االستثمار رقم 

  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
1 

 بلوك 
 صناعات 

 الغزل والنسيج

صناعات 
غزل 
 ونسيج

1   3792794 

2 2 - 4911773 

4 4 - 2234747 

3 3   2990792 

2 2 - 2320 

7 7 - 2320 

9 9 - 4742737 

3 

 بلوك 
صناعات ال

 الكهربائية

صناعات 
 كهربائية

7   2033714 

7 10   2034722 

10 11 - 174972 

11 12 - 174972 

12 14 - 174972 

14 13 - 174972 

13 12 - 174972 

 يسرهما اإلعالن عن
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
12 

 بلوك 
صناعات ال

 الكهربائية

صناعات 
 كهربائية

17 - 174972 

17 19 - 174972 

19 13 - 174972 

13 17   1732774 

17 20   1732772 

20 

 بلوك
الصناعات  

 التعدينية

صناعات 
 تعدينية

 21   2130744 

21 22   1773779 

22 24 - 1392700 

24 23 - 2000 

23 22 - 2000 

22 27 - 1392 

27 29 - 1392 

29 23 - 2000 

23 27 - 2000 

27 40 - 1392 

40 41 - 1392 

41 42 - 2000 

42 44   2010 

44 43   1331722 

43 

 بلوك 
 الصناعات 

 اخلشبية والورقية

صناعات 
خشبية 
 وورقية

42   1331722 

42 47   1331722 

47 49 - 1392 

49 43 - 1392 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
القطعة الواحدة مساحة  زالتمي

 باملرت املربع
43 

 بلوك 
 الصناعات 

 اخلشبية والورقية

صناعات 
خشبية 
 وورقية

47 - 1392 

47 30 - 1392 

30 31 - 1392 

31 32 - 1392 

32 34 - 1392 

34 33 - 1392 

33 32 - 1392 

32 37 - 1392 

37 39   1771772 

39 33   1739701 

33 

 بلوك
 صناعات ال 

 الكيماوية

 

صناعات 
 كيماوية

37   1347727 

37 20 - 2041703 

20 21   2247723 

21 22 - 1941717 

22 24 - 1322 

24 23 - 1322 

23 22 - 1900704 

22 27 - 1773739 

27 29 - 1322 

29 23 - 1322 

23 27 - 1749791 

27 70 - 1707722 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
70 

 بلوك
 الصناعات  

 الكيماوية

صناعات 
 كيماوية

71 - 1322 

71 72 - 1322 

72 74 - 1292747 

74 73 - 1233724 

73 72 - 1322 

72 77 - 1322 

77 79 - 1214709 

79 73 - 1331771 

73 77 - 1322 

77 90   1227722 

90 91   1231709 

91 

 بلوك 
 الصناعات 
 اهلندسية

صناعات 
 هندسية

92   1301732 

92 94 - 1409777 

94 93   1441737 

93 92 - 1322 

92 97 - 1322 

97 99 - 1322 

99 93 - 1322 

93 97 - 1322 

97 30 - 1322 

30 31 - 1322 

31 32 - 1322 
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  أرقام القطع  النشاط لوكب م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
32 

 بلوك 
 الصناعات 
 اهلندسية

صناعات 
 هندسية

34 - 1322 

34 33 - 1322 

33 32 - 1322 

32 37 - 1322 

37 39 - 1322 

39 33 - 1322 

33 37   1390 

37 70   1390 

70 

 بلوك
 الصناعات  

 يةالغذائ

صناعات 
 غذائية

71   320 

71 72   974792 

72 74 - 74972 

74 73 - 1000 

73 72 - 1000 

72 77 - 74972 

77 79 - 74972 

79 73 - 1000 

73 77 - 1000 

77 100 - 74972 

100 101 - 74972 

101 102 - 1000 

102 104 - 1000 

104 103 - 74972 

103 102 - 74972 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
102 

 بلوك
 الصناعات  

 الغذائية

صناعات 
 غذائية

107 - 1000 

107 109 - 1000 

109 103 - 74972 

103 107   379777 

107 110   310747 

110 111   310741 

111 112   310741 

112 114 - 74972 

114 113 - 74972 

113 112 - 74972 

112 117 - 74972 

117 119 - 74972 

119 113 - 74972 

113 117 - 74972 

117 120 - 74972 

120 121 - 74972 

121 122 - 74972 

122 124 - 74972 

124 123 - 74972 

123 122 - 74972 

122 127 - 74972 

127 129 - 74972 

129 123 - 74972 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
123 

 بلوك
 الصناعات  

 الغذائية

صناعات 
 غذائية

127   974792 

127 140   974792 

140 133   711739 

141 137   374717 

142 120 - 74972 

144 121 - 74972 

143 122 - 74972 

142 124 - 74972 

147 123 - 74972 

149 122 - 74972 

143 127 - 74972 

147 129 - 74972 

130 123 - 74972 

131 127 - 74972 

132 170 - 74972 

134 171 - 74972 

133 172 - 74972 

132 174 - 74972 

137 173 - 74972 

139 172 - 74972 

133 177   1233772 

137 179   72774 

120 173   190077 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
121 

 بلوك 
 الصناعات 
 الغذائية

صناعات 
 غذائية

177   1031791 

122 190 - 74972 

124 191 - 74972 

123 192 - 74972 

122 194 - 74972 

127 193 - 74972 

129 192 - 74972 

123 197 - 74972 

127 199 - 74972 

170 193 - 74972 

171 197 - 74972 

172 130 - 74972 

174 131 - 74972 

173 132   711739 

172 134   374717 

177 133   711739 

179 132   724744 

173 137 - 1000 

177 139 - 74972 

190 133 - 74972 

191 137 - 1000 

192 170 - 1000 

194 171 - 74972 
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ز أرقام القطع  النشاط بلوك م

 
  7م/مساحة القطعة الواحدة  التمي

193 

 بلوك 
 الصناعات 
 الغذائية

صناعات 
 غذائية

172 - 74972 

192 174 - 1000 

197 173   1974794 

199 172   1230774 

193 177   420274 

197 179   2212739 

130 173   2437733 

131 177   2934717 

132 

 بلوك 
 الصناعات 
 الدوائية

صناعات 
 دوائية

141   1113792 

134 142   1274737 

133 144 - 130473 

132 143 - 1292 

137 142 - 1292 

139 147 - 1492723 

133 149 - 1431703 

137 143 - 1292 

170 147 - 1292 

171 130 - 1407772 

172 131 - 1293797 

174 132 - 1292 

173 134 - 1292 

172 133 - 123977 

177 132    774747 

179 137 - 1143723 
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 وم ياعتبارًا من لباأ حجز أي من تلك المسررررررررررررراحاأ تتقدم الشرررررررررررررركاأ أو المنشررررررررررررر أ أو األفراد الطبيعيين بط
  من المواقع التالية : في أي 79/6/7171حتى يوم  17/5/7171

 محافظة الدقهلية.االستثمار بديوان عام  ةمقر إدار  (7
 .مدينة جمصة  -مايو  75فرع مركز خدماأ االستثمار بمدينة جمصة الكائن أمام الجهاز التنفيذي لمدينة  (7
مبنى مكتبة المنصرررررررررورة العامة  –شرررررررررارع الجمهورية والمناطق الحرة الكائن بر ة لالسرررررررررتثمامكتب الهيئة العام (1

 .مطلع كوبري طلخا أمام البنك األهلي المصري
  جنيه مصري. 7551سعر المتر المربع شامل البنية األساسية لقطع األراضي المميزة مبلغ وقدره 
 جنيه مصري. 7511ي الغير مميزة مبلغ وقدره سعر المتر المربع شامل البنية األساسية لقطع األراض 
 ليصببببببببب       ل  جنيه مصررررررررررررررري   511وقدره للمتر المربع الواحد مبلغ  والخدماأ مقابل أعمال الصرررررررررررررريانة     

  نيه لقطع األراض  ال  يزة. 0091 نيه لقطع األراض  الغير   يزة و 0011سعر ال تر ال ر ع 

                    حدود    يعه  علىغاز طبيعي(  -تليفوناأ  -صرررررررررر  صرررررررررحيمياه  - )كهرباء وقف ال نية األسبببببب سببببببية  
 .فدان 011 س حة الب 

  ال ستندات ال طلو ة  ن الشرك ت/ ال نشأت الفردية 
   إلعالن(. ال رفق) استثماريإقامة مشروع  األرض بغرض نموذج طلب الموافقة على تخصيص (7
     برنامج زمني   مرفق بها الشرررررررررررركة ذاتها وليس من يمحاسرررررررررررب قانوندراسرررررررررررة جدوع للمشرررررررررررروع معتمدة من  (7

 .من تاريخ استالم األرض يبدأُمحدد المدة  لتنفيذ المشروع 
 .مطلوبةالمساحة ال/ كيفية استغالل  رسم كروكي مبسط يبين توزيع خطوط اإلنتاج على المساحة المطلوبة (1
 .إن وجدأ األعمالسابقة شهادة ب (5
         لفرديررة  بررالموافقررة على االشررررررررررررررتراطرراأ الفنيررة والمرراليررة بمررا فيهررا التسررررررررررررررعير إقرار من الشررررررررررررررركررة/ المنشرررررررررررررر ة ا (5

 ) رفق( وطريقة السداد.
 ) رفق( إقرار من الشركة/ المنش ة الفردية  بمعاينة األرض المطلوبة المعاينة النافية ألي جهالة. (6
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   +  عتمد عن أخر ثالث سررررررررنواأللشررررررررركاأ والمنشرررررررر أ القائمة )المركز المالي الم مسرررررررتنداأ المالءة المالية (1
التكالي  االسررررررتثمارية إجمالي قيمة من  % 11 ما يعادل الشررررررركة أو المنشرررررر ة بما يفيد حيازةشررررررهادة بنكية 

 .(األالأ وخط االنتاج –االنشاءاأ  –ثمن األرض )لمشروع ل
      هادة بنكية شررررررر)أخر مركز مالي معتمد +  للشرررررررركاأ والمنشررررررر أ حديثة الت سررررررريس مسرررررررتنداأ المالءة المالية (8

      من إجمالي قيمة التكالي  االسررررررررررتثمارية المشررررررررررروع  % 11ما يعادل  الشررررررررررركة أو المنشرررررررررر ة بما يفيد حيازة
 .(األالأ وخط االنتاج" –االنشاءاأ  –"ثمن األرض 

 + سررررررررجل تجارع حديث )لم يتجاوز فترة ثالثة أشررررررررهر من تاريخ اإلصرررررررردار خالل فترة اإلعالن(مسررررررررتخرج  (9
 .البطاقة الضريبيةصورة  +ستثمار صحيفة اال

           تجاري لبالسررررررررررررررجل ا اسررررررررررررررمه صررررررررررررررورة من بطراقرة الرقم القومي سررررررررررررررارية لمقدم الطلب على أن يكون مذكور (71
 .وله الحق في اإلدارة والتوقيع

           طبق األصررررررررررررررل معتمدة ومختومة صررررررررررررررورة من بطراقرة الرقم القومي سرررررررررررررراريرة لوكيل مقدم الطلب وصررررررررررررررورة  (77
 .يتضمن التوكيل ما يخول له التقدم في اإلعالن نمن التوكيل الصادر له على أر العقاري من الشه

بحسرررررراب المنطقة الصررررررناعية  جم( عشرررررررون أل  جنيه مصرررررري 71111ُمقدم حجز بمبلغ ) إيصرررررال سررررررداد (77
   ( بالبنك األهلي المصرررررررررري فرع المنصرررررررررورة بشرررررررررارع الجمهورية 1/81118/551/9بالحسررررررررراب البنكي رقم )

في  وتردللدفعة األولى في حالة الموافقة على التخصيص   % 75بمدينة المنصرورة  ُتخصرم من قيمة الررررررررررررررر 
قدم يُ  صرررراحب الشرررر ن أو وكيلهمن  حسرررراب المسرررتثمر بناًء على طلبلحالة عدم الموافقة على التخصررريص  

 .للموافقة على استرداد مقدم الجدية مرفقًا به أصل إيصال السدادللمحافظة  
جم( ألفان جنيه مصررري بحسرراب المنطقة الصررناعية  7111ل سررداد مصرراري  إدارية ال ُتسررترد بمبلغ )إيصررا (71

    ( بالبنك األهلي المصرررررررررري فرع المنصرررررررررورة بشرررررررررارع الجمهورية 1/81118/551/9بالحسررررررررراب البنكي رقم )
 بمدينة المنصورة.

فرع بخزينة  -)ال ُتسررترد( يجنيه مصررر خمسررة أال   جم( 5111)إيصررال سررداد مقابل خدماأ الهيئة بمبلغ  (75
  أو بالحساب البنكي مدينة جمصة -مايو  75يذي لمدينة مركز خدماأ االستثمار الكائن أمام الجهاز التنف

 -فرع المنصورة )بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة(  -المصري  ( بالبنك األهلي1/88579/551/9رقم )
 (.51617117ارة المالية )الكود المؤسسي للهيئة بالوحدة الحسابية بوز 
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   الط يعيينال ستندات ال طلو ة  ن األفراد 
   إلعالن(. ال رفق) استثماريمشروع إقامة  األرض بغرض نموذج طلب الموافقة على تخصيص (7
برنامج زمني لتنفيذ المسررررررررتثمر  مرفق بها  وليس من محاسررررررررب قانونيدراسررررررررة جدوع للمشررررررررروع معتمدة من  (7

 .من تاريخ استالم األرض دأيبُمحدد المدة  المشروع 
 .مطلوبةالمساحة ال/ كيفية استغالل  رسم كروكي مبسط يبين توزيع خطوط اإلنتاج على المساحة المطلوبة (1
 .إن وجدأ األعمالسابقة شهادة ب (5
        % 11 ما يعادل نسرررررررررررربةعلى مقدم الطلب  بما يفيد حيازةشررررررررررررهادة بنكية  وهي مسررررررررررررتنداأ المالءة المالية (5

      +األالأ وخط اإلنتاج  –االنشرررررررررراءاأ  –ثمن األرض )لمشررررررررررروع التكالي  االسررررررررررتثمارية لقيمة اجمالي من 
 والممتلكاأ(. األصولهذه الدالة على مستنداأ الو والممتلكاأ  باألصولبيان 

 مرفق() االشتراطاأ الفنية والمالية بما فيها التسعير وطريقة السداد. ىإقرار من مقدم الطلب بالموافقة عل (6
 )مرفق( .لوبة المعاينة النافية ألي جهالةقرار من مقدم الطلب بمعاينة األرض المطإ (1
 .لرقم القومي سارية لمقدم الطلبصورة من بطاقة ا (8
طبق األصررل معتمدة ومختومة من الشررهر صررورة من بطاقة الرقم القومي سررارية لوكيل مقدم الطلب وصررورة  (9

 لتوكيل ما يخول له التقدم في اإلعالن.من التوكيل الصادر له على أن يتضمن االعقاري 
         حال الموافقة لممارسررررررررررررة ذاأ الغرض أو النشرررررررررررراط المتقدم عليه إقرار بت سرررررررررررريس شررررررررررررركة أو منشرررررررررررر ة فردية  (71

   وموافاة المحافظة بمستخرج رسمي من السجل التجاري.على التخصيص  وقبل استالم األرض
بحسرررررراب المنطقة الصررررررناعية  أل  جنيه مصررررررري جم( عشرررررررون 71111ُمقدم حجز بمبلغ )إيصررررررال سررررررداد  (77

    ( بالبنك األهلي المصرررررررررري فرع المنصرررررررررورة بشرررررررررارع الجمهورية 1/81118/551/9بالحسررررررررراب البنكي رقم )
في  وتردللدفعة األولى في حالة الموافقة على التخصيص   % 75بمدينة المنصرورة  ُتخصرم من قيمة الررررررررررررررر 

قدم يُ  صرررراحب الشرررر ن أو وكيلهمن  المسرررتثمر بناًء على طلبحسرررراب لحالة عدم الموافقة على التخصررريص  
 .للموافقة على استرداد مقدم الجدية مرفقًا به أصل إيصال السدادللمحافظة  

جم( ألفان جنيه مصررري بحسرراب المنطقة الصررناعية  7111إيصررال سررداد مصرراري  إدارية ال ُتسررترد بمبلغ ) (77
ألهلي المصرري فرع المنصرورة بشارع الجمهورية بمدينة ( بالبنك ا1/81118/551/9بالحسراب البنكي رقم )

 المنصورة.
فرع بخزينة  -سررترد()ال تُ  جنيه مصررري جم( خمسررة أال  5111)إيصررال سررداد مقابل خدماأ الهيئة بمبلغ  (71

             بالحساب البنكي    أومدينة جمصة -مايو  75لمدينة  مار الكائن أمام الجهاز التنفيذيمركز خدماأ االستث
 - فرع المنصورة )بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة( -البنك األهلي المصري ( ب1/88579/551/9رقم )

 .(51617117)الكود المؤسسي للهيئة بالوحدة الحسابية بوزارة المالية 
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 االشتراط ت الفنية ال ط قة لدى ال ح فظة  
 متر من سطح األرض. 76 االرتفاع المسموح به في المنطقة (7
 من المساحة المخصصة للمشروع % 61ال تتجاوز الر  بة البنائية المسموح بهاالنس (7
 .(متر من كل جانب 7.5 (7م 5111االرتداداأ الداخلية لمساحاأ المصانع األقل من  (1
 .(كل جانب متر من 5 )7م 5111االرتداداأ الداخلية لمساحاأ المصانع األكبر من  (5
على أن يلتزم المسررررتثمر بسررررداد قيمة  كيلو واأ كهرباء  (711)من المسرررراحة المخصررررصررررة  7م 7111لكل  (5

 إلى المصنع بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. مقايسة توصيل التيار الكهربائي من المحول
    في حالة رغبة المسرررررررررتثمر في زيادة القدرة الكهربائية يتم التنسررررررررريق مع شرررررررررركة شرررررررررمال الدلتا لتوزيع الكهرباء  (6

 وزارة الكهرباء.بوائح المعمول بها للمعايير واللا ً وفق
 المساحة مخصصة لألغراض الصناعية ويحظر إقامة المباني السكنية. (1
 ال تقبل الطلباأ إال على ذاأ النشاط المحدد للقطعة. (8
 يتم تقديم طلب لكل قطعة على حدة. (9

 .نالمذكورة باإلعال الطلباأانتهاء فترة تقديم لن يلتفأ إلى أي طلباأ وردأ قبل أو بعد  (71
 طريقة السداد و االشتراط ت ال  لية 

 جم(  71111ُمقدم حجز بمبلغ ) يلتزم المسرررررررررتثمر المتقدم للتعامل على األراضررررررررري الواردة باإلعالن بسررررررررررداد
( بالبنك 1/81118/551/9بحسررراب المنطقة الصرررناعية بالحسررراب البنكي رقم ) عشررررون أل  جنيه مصرررري

للدفعة األولى  % 75ة بمدينة المنصورة  ُتخصم من قيمة الر األهلي المصري فرع المنصورة بشارع الجمهوري
في حالة عدم الموافقة على التخصرريص  على حسرراب المسررتثمر سررترد في حالة الموافقة على التخصرريص  وتُ 

للموافقة على اسررررررررترداد مقدم الجدية مرفقًا به ُيقدم للمحافظة   صررررررراحب الشررررررر ن أو وكيلهمن  بناًء على طلب
 .ادأصل إيصال السد

 مصررررررراري  إدارية ال ُتسرررررررترد بمبلغ يلتزم المسرررررررتثمر المتقدم للتعامل على األراضررررررري الواردة باإلعالن بسرررررررداد 
( 1/81118/551/9جم( ألفان جنيه مصرررررري بحسررررراب المنطقة الصرررررناعية بالحسررررراب البنكي رقم ) 7111)

 بالبنك األهلي المصري فرع المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.
 5111)مقابل خدماأ الهيئة بمبلغ  المسرررررتثمر المتقدم للتعامل على األراضررررري الواردة باإلعالن بسررررررداد يلتزم 

مار الكائن أمام الجهاز فرع مركز خدماأ االسرررررررررتثبخزينة  -سرررررررررترد()ال تُ  جنيه مصرررررررررري جم( خمسرررررررررة أال 
البنك األهلي ب( 1/88579/551/9بالحسررررررراب البنكي رقم )   أومدينة جمصرررررررة -مايو  75لمدينة التنفيذي 
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ية )الكود المؤسرسري للهيئة بالوحدة الحساب - فرع المنصرورة )بشرارع الجمهورية بمدينة المنصرورة( -المصرري 
 .(51617117بوزارة المالية 

 من ثمن األرض فور إخطار المسرررررتثمر بالموافقة على التخصررررريص  األولى  % 75 نسررررربة الرررررررررررررررررررر يتم سرررررداد   
            ( بالبنك األهلي المصررررررررررررررري 1/81118/551/9البنكي رقم )بحسرررررررررررررراب المنطقرة الصررررررررررررررنراعيرة بالحسرررررررررررررراب 

 فرع المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.
  األولى   % 75من ثمن األرض خالل فترة ستة أشهر من تاريخ سداد الررررررررررررر الثانية  % 75 نسبة الررررررررررررر سدادو

            البنك األهلي المصررررررررررررررري ( ب1/81118/551/9بحسرررررررررررررراب المنطقرة الصررررررررررررررنراعيرة بالحسرررررررررررررراب البنكي رقم )
 فرع المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.

  الثانية   % 75من ثمن األرض خالل فترة ستة أشهر من تاريخ سداد الرررررررررررررر الثالثة  % 75 نسبة الرررررررررررررر سدادو
            ( بالبنك األهلي المصررررررررررررررري 1/81118/551/9بحسرررررررررررررراب المنطقرة الصررررررررررررررنراعيرة بالحسرررررررررررررراب البنكي رقم )

 فرع المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.
  المنطقة لمسرررتثمر لقطعة األرض  بحسرررراب الباقية من ثمن األرض عند اسرررتالم ا % 75نسررربة الرررررررررررررررررر  سررردادو

           ( بررالبنررك األهلي المصررررررررررررررري فرع المنصررررررررررررررورة 1/81118/551/9رقم ) الصررررررررررررررنرراعيررة بررالحسرررررررررررررررراب البنكي
 ورة.بشارع الجمهورية بمدينة المنص

   راءات وضوا ط ع  ة  
  وفي حالة عدم والئحته التنفيذية   7171لسرررررررررنة  17يتم طرح األراضررررررررري وفقًا ألحكام قانون االسرررررررررتثمار رقم

 ( في هذا الش ن.61تطبيق ما ورد بنص المادة رقم )االلتزام سيتم 
 ي بين من اسرررررررررتوف في حالة تزاحم طلباأ المسرررررررررتثمرين على القطع المطروحة في اإلعالن تكون المفاضرررررررررلة

 الشروط الفنية والمالية بنظام النقاط.
  الوزن النسربي للمعايير المطبقة لدع المحافظة للمفاضرلة بين السرادة المستثمرين في حالة التزاحم على القطع

 المطروحة في اإلعالن كما يلي :
 للمواصفاأ الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدع حداثتها.  % 71 -
 للخبرة السابقة أو الشهرة العالمية.  % 75 -
 للمشروع.المتوقعة لتكالي  االستثمارية ل  % 75 -
 .التي يوفرها المشروع ألبناء المحافظة لعدد العمالة  % 71 -
 لحجم االستثماراأ األجنبية التي سيقوم المشروع بضخها.  % 71 -
 .ألقصر فترة زمنية للتنفيذ والبدء في التشغيل  % 71 -
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  تعذر المفاضررلة بين السررادة المتزاحمين بنظام النقاط يجوز المفاضررلة بينهم ألعلى سررعر يقدم منهمفي حالة           
 والئحته التنفيذية. 7171لسنة  17وفقًا لقانون االستثمار 

 ال ي ن ت الخ صة  قطع األراض  ال عروضة   ل ح فظة وشروطه   ت حة على ال واقع الت لية  
 http://www.gafi.gov.eg وال ن طق الحرة يئة الع  ة لالستث  رال وقع الرس   لله (7
 http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspxال وقع الرس   ل ح فظة الدقهلية  (7

  رفق  ي ن  ك فة ال ستندات ال طلو ة

http://www.gafinet.og/

