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 والئحته التنفيذية 7152لسنة  27قطعة أرض شاغرة للبيع بامتداد المرحلتين الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة وفقًا ألحكام قانون االستثمار رقم ( 511طرح عدد )
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اهليئة العامة لالستثمار 
  واملناطق احلرة

 ( قطعة أرض شاغرة بنظام البيع 511طرح عدد )
 والرابعة باملنطقة الصناعية جبمصة بامتداد املرحلتني الثالثة فدان  501مبساحة الـ 

 والئحته التنفيذية 7052لسنة  27وفقًا 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 

 بلوك 
صناعات ال

 الكهربائية

صناعات 
 كهربائية

7   2033714 

9 10   2034722 

3 11 - 174972 

7 12 - 174972 

10 14 - 174972 

11 13 - 174972 

12 12 - 174972 

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

 باملرت املربع
14 

 بلوك 
صناعات ال

 الكهربائية

صناعات 
 كهربائية

17 - 174972 

13 19 - 174972 

12 13 - 174972 

17 17   1732774 

19 20   1732772 

13 

 بلوك
الصناعات  

 التعدينية

صناعات 
 تعدينية

 21   2130744 

17 22   1773779 

20 24 - 1392700 

21 23 - 2000 

22 22 - 2000 

24 27 - 1392 

23 29 - 1392 

22 23 - 2000 

27 27 - 2000 

29 40 - 1392 

23 41 - 1392 

27 42 - 2000 

40 44   2010 

41 43   1331722 

 بلوك  42
 الصناعات 

 اخلشبية والورقية

صناعات 
خشبية 
 وورقية

47   1331722 

44 49 - 1392 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
43 

 بلوك 
 الصناعات 

 اخلشبية والورقية

صناعات 
خشبية 
 وورقية

30 - 1392 

42 31 - 1392 

47 32 - 1392 

49 34 - 1392 

43 33 - 1392 

47 32 - 1392 

30 37 - 1392 

31 33   1739701 

32 

 بلوك
 الصناعات  

 الكيماوية

 

صناعات 
 كيماوية

37   1347727 

34 20 - 2041703 

33 24 - 1322 

32 23 - 1322 

37 74 - 1292747 

39 73 - 1233724 

33 77 - 1322 

37 73 - 1331771 

20 

 بلوك 
 الصناعات 
 اهلندسية

صناعات 
 هندسية

94 - 1409777 

21 93   1441737 

22 92 - 1322 

24 97 - 1322 

23 99 - 1322 

22 93 - 1322 

27 97 - 1322 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
29 

 بلوك 
 الصناعات 
 اهلندسية

صناعات 
 هندسية

30 - 1322 

23 31 - 1322 

27 32 - 1322 

70 34 - 1322 

71 33 - 1322 

72 32 - 1322 

74 37 - 1322 

73 39 - 1322 

72 33 - 1322 

77 37   1390 

79 

 بلوك
 الصناعات  

 الغذائية

صناعات 
 غذائية

71   320 

73 72   974792 

77 74 - 74972 

90 73 - 1000 

91 72 - 1000 

92 77 - 74972 

94 79 - 74972 

93 73 - 1000 

92 77 - 1000 

97 100 - 74972 

99 101 - 74972 

93 102 - 1000 

97 104 - 1000 

30 103 - 74972 

31 102 - 74972 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
32 

 بلوك
 الصناعات  

 الغذائية

صناعات 
 غذائية

107 - 1000 

34 103 - 74972 

33 107   379777 

32 110   310747 

37 111   310741 

39 112   310741 

33 114 - 74972 

37 113 - 74972 

70 112 - 74972 

71 117 - 74972 

72 119 - 74972 

74 113 - 74972 

73 117 - 74972 

72 120 - 74972 

77 121 - 74972 

79 122 - 74972 

73 124 - 74972 

77 123 - 74972 

100 122 - 74972 

101 127 - 74972 

102 129 - 74972 

104 123 - 74972 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
103 

 بلوك
 الصناعات  

 الغذائية

صناعات 
 غذائية

127   974792 

102 140   974792 

107 133   711739 

109 137   374717 

103 120 - 74972 

107 121 - 74972 

110 122 - 74972 

111 124 - 74972 

112 123 - 74972 

114 122 - 74972 

113 127 - 74972 

112 129 - 74972 

117 123 - 74972 

119 127 - 74972 

113 170 - 74972 

117 171 - 74972 

120 172 - 74972 

121 174 - 74972 

122 173 - 74972 

124 172 - 74972 
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  أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
مساحة القطعة الواحدة  زالتمي

 باملرت املربع
123 

 بلوك
 الصناعات  

 الغذائية

صناعات 
 غذائية

190 - 74972 

122 191 - 74972 

127 192 - 74972 

129 194 - 74972 

123 193 - 74972 

127 192 - 74972 

140 197 - 74972 

141 199 - 74972 

142 193 - 74972 

144 197 - 74972 

143 130 - 74972 

142 131 - 74972 

147 132   711739 

149 134   374717 

143 133   711739 

147 137 - 1000 

130 139 - 74972 

131 133 - 74972 

132 137 - 1000 

134 170 - 1000 

133 171 - 74972 
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 يدددوم اعتبدددارًا مدددن لبدددال حجدددن أل مدددن تلددد  المسددداحال تتقددددم الشدددركال أو المنشدددرل أو األفدددراد الطبيعيدددين بط
 من المواقع التالية : في أل 51/57/7171حتى يوم  55/51/7171

 محافظة الدقهلية.االستثمار بديوان عام  مقر إدارة (5
 .مدينة جمصة -مايو  51فرع مركن خدمال االستثمار بمدينة جمصة الكائن أمام الجهان التنفيذل لمدينة  (7
مبنددى مكتبددة المنصددورة العامددة  –شددارع الجمهوريددة والمندداطا الحددرة الكددائن بر العامددة لتسددتثمامكتددا الهيئددة  (3

 .مطلع كوبرل طلخا أمام البن  األهلي المصرل
  جنيه مصرل. 5511سعر المتر المربع شامل البنية األساسية لقطع األراضي الممينة مبلغ وقدره 
  جنيه مصرل. 5511األراضي الغير ممينة مبلغ وقدره سعر المتر المربع شامل البنية األساسية لقطع 
 ليصبح إجمابيلسإرب  إجنيده مصدرل   111وقددره للمتدر المربدع الواحدد مبلدغ  والخددمال مقابل أعمدال الصديانة

 منيهإلقطعإاأل اضسإالاايزة.إ0091منيهإلقطعإاأل اضسإالغي إاايزةإوإ0011الات إالا حعإ

حدودإاربيحةإإماي هيإعلىغان طبيعدي(  -تليفونال  -صرف صحي مياه -)كهرباءاوقفإالحنيةإاألريرية:إ
إ.فدانإ011البإ

 

ز أرقام القطع  النشاط بلوك م
 
 7م/مساحة القطعة الواحدة  التمي

 بلوك  132
 الصناعات 
 الغذائية

صناعات 
 غذائية

172 - 74972 

137 174 - 1000 

139 179   2212739 

133 

 بلوك 
 الصناعات 
 الدوائية

صناعات 
 دوائية

144 - 130473 

137 143 - 1292 

120 147 - 1292 

121 131 - 1293797 

122 132 - 1292 

124 134 - 1292 

123 133 - 123977 

122 137 - 1143723 
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 :الارتنداتإالاطلوحةإانإالش كيت/إالانشأتإالف ديةإ
 حيإلعالن(.إالا فق)استثمارلإقامة مشروع  األرض بغرض نموذج طلا الموافقة على تخصيص (5
برندام  نمندي لتنفيدذ   مرفدا بهدا ذاتهداالشدركة  ولدي  مدن محاسدا قدانونيدراسة جددو  للمشدروع معتمددة مدن  (7

 .من تاريخ استتم األرض يبدأُمحدد المدة  المشروع 
 .المساحة المطلوبة/ كيفية استغتل  رسم كروكي مبسط يبين تونيع خطوط اإلنتاج على المساحة المطلوبة (3
 .إن وجدل األعمالسابقة شهادة ب (5
االشدددتراطال الفنيدددة والماليدددة بمدددا فيهدددا التسدددعير وطريقدددة إقدددرار مدددن الشدددركة/ المنشدددبة الفرديدددة  بالموافقدددة علدددى  (1

 )ا فق(إالسداد.
 )ا فق(إإقرار من الشركة/ المنشبة الفردية  بمعاينة األرض المطلوبة المعاينة النافية ألل جهالة. (6
شدهادة + والمنشبل القائمة )المركن المالي المعتمد عن أخدر ثدتس سدنوال المالية للشركالمستندال المتءة  (2

لمشددروع لالتكدداليف االسددتثمارية إجمددالي قيمددة مددن  % 31 يعددادل المنشددبة مدداأو  حيددانة الشددركةبمددا يفيددد نكيددة ب
 .(األالل وخط االنتاج –االنشاءال  –ثمن األرض )

شهادة بنكية بما يفيد والمنشبل حديثة التبسي )أخر مركن مالي معتمد +  المالية للشركالمستندال المتءة  (8
 –مدن إجمدالي قيمدة التكداليف االسدتثمارية المشدروع ألثمدن األرض  % 31يعادل  المنشبة ماأو  حيانة الشركة
 .(األالل وخط االنتاجأل –االنشاءال 

+  سدددجل تجدددار  حدددديس )لدددم يتجددداون فتدددرة ثتثدددة أشدددهر مدددن تددداريخ اإلصددددار خدددتل فتدددرة اإلعدددتن(مسددتخرج  (9
 .البطاقة الضريبية+صورة صحيفة االستثمار 

تجدارل ولده الحدا لبالسدجل ا اسدمه رقم القدومي سدارية لمقددم الطلدا علدى أن يكدون مدذكورصورة من بطاقة ال (51
 .في اإلدارة والتوقيع

طبدا األصدل معتمددة ومختومدة مدن الشدهر صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوكيل مقددم الطلدا وصدورة  (55
 .يتضمن التوكيل ما يخول له التقدم في اإلعتن نمن التوكيل الصادر له على أالعقارل 

المنطقدددة الصدددناعية  مصدددرل بحسدددااجدددم( عشدددرون ألدددف جنيددده  71111حجدددن بمبلدددغ ) سدددداد مقددددمإيصدددال  (57
( بالبن  األهلي المصرل فرع المنصورة بشدارع الجمهوريدة بمديندة 2/82228/511/9بالحساا البنكي رقم )

فدي حالدة عددم وترداألولى في حالة الموافقة علدى التخصديص   للدفعة % 71المنصورة  ُتخصم من قيمة الد 
ُيقددم للمحافظدة   صداحا الشدبن أو وكيلدهمدن  حسداا المسدتثمر بنداًء علدى طلدالالموافقة على التخصديص  

 .للموافقة على استرداد مقدم الجدية مرفقًا به أصل إيصال السداد
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ألفدان جنيده مصدرل بحسداا المنطقدة الصدناعية جدم(  7111إيصال سداد مصاريف إدارية ال ُتسدترد بمبلدغ ) (53
( بالبن  األهلي المصرل فرع المنصورة بشدارع الجمهوريدة بمديندة 2/82228/511/9بالحساا البنكي رقم )

 المنصورة.
فددرع بخنينددة  -)ال ُتسددترد( جنيدده مصددرلجم(خمسددة أالف  1111)إيصددال سددداد مقابددل خدددمال الهيئددة بمبلددغ  (55

  أو بالحساا البنكي مدينة جمصة -مايو  51يذل لمدينة ن أمام الجهان التنفمركن خدمال االستثمار الكائ
 -فرع المنصورة )بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة(  - األهلي المصرل( بالبن  3/88159/511/9رقم )

 (.51617115)الكود المؤسسي للهيئة بالوحدة الحسابية بونارة المالية 

 :إالطحي يينالارتنداتإالاطلوحةإانإاألف ادإ
 حيإلعالن(.إالا فق)استثمارلمشروع  بغرض إقامةاألرض  نموذج طلا الموافقة على تخصيص (5
برنددام  نمنددي لتنفيدددذ المسددتثمر  مرفددا بهدددا  ولدددي  مددن محاسددا قددانونيدراسددة جدددو  للمشددروع معتمددددة مددن  (7

 .من تاريخ استتم األرض يبدأُمحدد المدة  المشروع 
 .المساحة المطلوبة/ كيفية استغتل  رسم كروكي مبسط يبين تونيع خطوط اإلنتاج على المساحة المطلوبة (3
 .إن وجدل األعمالسابقة شهادة ب (5
مددن  % 31 مددا يعددادل نسددبةعلددى مقدددم الطلددا  بمددا يفيددد حيددانةشددهادة بنكيددة  وهددي مسددتندال المددتءة الماليددة (1

+بيدددان األالل وخدددط اإلنتددداج  –االنشددداءال  –ثمدددن األرض )لمشدددروع التكددداليف االسدددتثمارية لاجمدددالي قيمدددة 
 والممتلكال(. األصولهذه الدالة على مستندال الو والممتلكال  باألصول

 )مرفا(االشتراطال الفنية والمالية بما فيها التسعير وطريقة السداد. ىإقرار من مقدم الطلا بالموافقة عل (6
 )مرفا( .لوبة المعاينة النافية ألل جهالةالمطإقرار من مقدم الطلا بمعاينة األرض  (2
 .لرقم القومي سارية لمقدم الطلاصورة من بطاقة ا (8
طبدا األصدل معتمددة ومختومدة مدن الشدهر صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوكيل مقددم الطلدا وصدورة  (9

 ن.من التوكيل الصادر له على أن يتضمن التوكيل ما يخول له التقدم في اإلعتالعقارل 
حدددال الموافقدددة علدددى لممارسدددة ذال الغدددرض أو النشددداط المتقددددم عليددده إقدددرار بتبسدددي  شدددركة أو منشدددبة فرديدددة  (51

   وموافاة المحافظة بمستخرج رسمي من السجل التجارل.التخصيص  وقبل استتم األرض
بحسددداا المنطقدددة الصدددناعية  جدددم( عشدددرون ألدددف جنيددده مصدددرل 71111ُمقددددم حجدددن بمبلدددغ )إيصدددال سدددداد  (55

( بالبن  األهلي المصرل فرع المنصورة بشدارع الجمهوريدة بمديندة 2/82228/511/9بالحساا البنكي رقم )
فدي حالدة عددم وتردللدفعة األولى في حالة الموافقة علدى التخصديص   % 71المنصورة  ُتخصم من قيمة الد 

ُيقددم للمحافظدة   صداحا الشدبن أو وكيلدهمدن  لداحسداا المسدتثمر بنداًء علدى طلالموافقة على التخصديص  
 .للموافقة على استرداد مقدم الجدية مرفقًا به أصل إيصال السداد

جدم( ألفدان جنيده مصدرل بحسداا المنطقدة الصدناعية  7111إيصال سداد مصاريف إدارية ال ُتسدترد بمبلدغ ) (57
نصورة بشدارع الجمهوريدة بمديندة ( بالبن  األهلي المصرل فرع الم2/82228/511/9بالحساا البنكي رقم )

 المنصورة.
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فدرع بخنيندة  -سدترد()ال تُ  جنيده مصدرل جدم( خمسدة أالف 1111)إيصال سداد مقابل خدمال الهيئدة بمبلدغ  (53
بالحساا البنكي    أومدينة جمصة -مايو  51لمدينة  مار الكائن أمام الجهان التنفيذلمركن خدمال االستث

-فرع المنصدورة )بشدارع الجمهوريدة بمديندة المنصدورة( -البن  األهلي المصرل ( ب3/88159/511/9رقم )
 .(51617115)الكود المؤسسي للهيئة بالوحدة الحسابية بونارة المالية 

 االشت اطيتإالفنيةإالاطحقةإلدىإالاحيفظةإ:
 متر من سطح األرض. 56 االرتفاع المسموح به في المنطقة (5
 من المساحة المخصصة للمشروع % 61ال تتجاون الد  النسبة البنائية المسموح بها (7
 .(متر من كل جانا 7.1 (7م 5111االرتدادال الداخلية لمساحال المصانع األقل من  (3
 .(كل جانا متر من 5 )7م 5111االرتدادال الداخلية لمساحال المصانع األكبر من  (5
أن يلتدددنم المسدددتثمر بسدددداد قيمدددة  علدددى كهربددداء كيلدددو وال  (511)مدددن المسددداحة المخصصدددة 7م 5111لكدددل  (1

 المصنع بشركة شمال الدلتا لتونيع الكهرباء. المحول إلىمقايسة توصيل التيار الكهربائي من 
فددي حالدددة رغبددة المسدددتثمر فددي نيدددادة القدددرة الكهربائيدددة يددتم التنسددديا مددع شدددركة شددمال الددددلتا لتونيددع الكهربددداء  (6

 الكهرباء.ونارة بللمعايير واللوائح المعمول بها ا ً وفق
 المساحة مخصصة لألغراض الصناعية ويحظر إقامة المباني السكنية. (2
 ال تقبل الطلبال إال على ذال النشاط المحدد للقطعة. (8
 يتم تقديم طلا لكل قطعة على حدة. (9

 .المذكورة باإلعتن الطلبالانتهاء فترة تقديم لن يلتفل إلى أل طلبال وردل قبل أو بعد  (51
 ط يقةإالرداد:وإاالشت اطيتإالايليةإ

 جدم( عشدرون ألدف  71111ُمقددم حجدن بمبلدغ ) يلتنم المستثمر المتقدم للتعامل على األراضي الواردة بداإلعتن بسدداد
( بالبندد  األهلددي المصددرل فددرع 2/82228/511/9بحسدداا المنطقددة الصددناعية بالحسدداا البنكددي رقددم ) جنيدده مصددرل

للدفعدددة األولدددى فدددي حالدددة الموافقدددة علدددى  % 71م مدددن قيمدددة الدددد المنصدددورة بشدددارع الجمهوريدددة بمديندددة المنصدددورة  ُتخصددد
صدداحا مددن  فددي حالددة عدددم الموافقددة علددى التخصدديص  علددى حسدداا المسددتثمر بندداًء علددى طلدداسددترد التخصدديص  وتُ 
 .للموافقة على استرداد مقدم الجدية مرفقًا به أصل إيصال السدادُيقدم للمحافظة   الشبن أو وكيله

  جدم(  7111مصداريف إداريدة ال ُتسدترد بمبلدغ ) المتقدم للتعامدل علدى األراضدي الدواردة بداإلعتن بسدداديلتنم المستثمر
( بالبندد  األهلددي المصددرل 2/82228/511/9ألفددان جنيدده مصددرل بحسدداا المنطقددة الصددناعية بالحسدداا البنكددي رقددم )

 فرع المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.
 جدم( خمسدة  1111)لتعامل على األراضي الواردة باإلعتن بسداد مقابل خدمال الهيئة بمبلدغ يلتنم المستثمر المتقدم ل

 -مدايو  51بخنينة فرع مركن خدمال االستثمار الكائن أمام الجهان التنفيذل لمديندة  -)ال ُتسترد( جنيه مصرل أالف
فدددرع المنصدددورة )بشدددارع  -ل ( بالبنددد  األهلدددي المصدددر 3/88159/511/9مديندددة جمصدددة  أو بالحسددداا البنكدددي رقدددم )

 (.51617115)الكود المؤسسي للهيئة بالوحدة الحسابية بونارة المالية -الجمهورية بمدينة المنصورة(



12 
 

 والئحته التنفيذية 7152لسنة  27قطعة أرض شاغرة للبيع بامتداد المرحلتين الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة وفقًا ألحكام قانون االستثمار رقم ( 511طرح عدد )

 من ثمن األرض فور إخطار المستثمر بالموافقة علدى التخصديص  بحسداا األولى  % 71 نسبة الد يتم سداد
( بالبن  األهلي المصرل فرع المنصورة بشدارع 2/82228/511/9)المنطقة الصناعية بالحساا البنكي رقم 

 الجمهورية بمدينة المنصورة.
  األولددى   % 71مددن ثمددن األرض خددتل فتددرة سددتة أشددهر مددن تدداريخ سددداد الددد الثانيددة  % 71 نسددبة الددد سدددادو

 ( بالبندددد  األهلددددي المصددددرل فددددرع2/82228/511/9بحسدددداا المنطقددددة الصددددناعية بالحسدددداا البنكددددي رقددددم )
 المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.

  الثانيددة   % 71مددن ثمددن األرض خددتل فتددرة سددتة أشددهر مددن تدداريخ سددداد الددد الثالثددة  % 71 نسددبة الددد سدددادو
( بالبندددد  األهلددددي المصددددرل فددددرع 2/82228/511/9بحسدددداا المنطقددددة الصددددناعية بالحسدددداا البنكددددي رقددددم )

 رة.المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصو 
  المنطقدددة لمسدددتثمر لقطعدددة األرض  بحسددداا لباقيدددة مدددن ثمدددن األرض عندددد اسدددتتم اا % 71نسدددبة الدددد  سددددادو

( بالبندددد  األهلددددي المصددددرل فددددرع المنصددددورة بشددددارع 2/82228/511/9رقددددم ) الصددددناعية بالحسدددداا البنكددددي
 الجمهورية بمدينة المنصورة.

 جم اءاتإوضواحطإعياةإ:
  وفددي حالددة عدددم والئحتدده التنفيذيددة   7152لسددنة  27قددانون االسددتثمار رقددم يددتم طددرح األراضددي وفقددًا ألحكددام

 ( في هذا الشبن.62تطبيا ما ورد بنص المادة رقم )االلتنام سيتم 
  فددي حالددة تددناحم طلبددال المسددتثمرين علددى القطددع المطروحددة فددي اإلعددتن تكددون المفاضددلة بددين مددن اسددتوفي

 الشروط الفنية والمالية بنظام النقاط.
  ن النسبي للمعايير المطبقة لد  المحافظة للمفاضلة بين السادة المستثمرين في حالة التدناحم علدى القطدع الون

 المطروحة في اإلعتن كما يلي :
 للمواصفال الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومد  حداثتها.  % 71 -
 للخبرة السابقة أو الشهرة العالمية.  % 71 -
 للمشروع.المتوقعة االستثمارية  لتكاليفل  % 71 -
 .التي يوفرها المشروع ألبناء المحافظة لعدد العمالة  % 51 -
 لحجم االستثمارال األجنبية التي سيقوم المشروع بضخها.  % 51 -
 .ألقصر فترة نمنية للتنفيذ والبدء في التشغيل  % 51 -

 المفاضدلة بيدنهم ألعلدى سدعر يقددم مدنهم في حالة تعذر المفاضلة بدين السدادة المتدناحمين بنظدام النقداط يجدون 
 والئحته التنفيذية. 7152لسنة  27وفقًا لقانون االستثمار  

 الحيينيتإالخيصةإحقطعإاأل اضسإالا  وضةإحيلاحيفظةإوش وطهيإاتيحةإعلىإالاواقعإالتيليةإ:
 http://www.gafi.gov.egوالانيطقإالح ةإالاوقعإال راسإللهيئةإال ياةإلالرتثاي  (5
 http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspxالاوقعإال راسإلاحيفظةإالدقهليةإ (7

 ا فقإحيينإحكيفةإالارتنداتإالاطلوحة

 

http://www.gafinet.og/
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 بيان بالمستندات المطلوبة
 

إالارتنداتإالاطلوحةإانإاألف ادإالطحي يين  الاطلوحةإانإالش كيت/إالانشأتإالف ديةالارتنداتإ
)الا فقإنموذج طلا الموافقة على تخصيص األرض بغرض إقامة مشروع اسدتثمارل  .5

 حيإلعالن(.
دراسددة جدددو  للمشددروع معتمدددة مددن محاسددا قددانوني ولددي  مددن المسددتثمر  مرفددا بهددا  .7

 برنام  نمني لتنفيذ المشروع ُمحدد المدة  يبدأ من تاريخ استتم األرض.
رسددددم كروكددددي مبسددددط يبددددين تونيددددع خطددددوط اإلنتدددداج علددددى المسدددداحة المطلوبددددة / كيفيددددة  .3

 استغتل المساحة المطلوبة.
 شهادة بسابقة األعمال إن وجدل. .5
ى مدا يعدادل مستندال المتءة المالية وهي شهادة بنكية بما يفيد حيانة مقدم الطلدا علد .1

 –)ثمدددددن األرض  مدددددن اجمدددددالي قيمدددددة التكددددداليف االسدددددتثمارية للمشدددددروع % 31نسدددددبة 
بيدددان باألصدددول والممتلكددال والمسدددتندال الدالدددة األالل وخدددط اإلنتدداج +  –ل االنشدداءا

 على هذه األصول والممتلكال(.
إقددرار مددن مقدددم الطلددا بالموافقددة علددى االشددتراطال الفنيددة والماليددة بمددا فيهددا التسدددعير  .6

 )ا فق(وطريقة السداد. 
 )ا فق(وبة المعاينة النافية ألل جهالة. إقرار من مقدم الطلا بمعاينة األرض المطل .2
 صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلا. .8
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوكيل مقدم الطلا وصورة طبدا األصدل معتمددة  .9

ومختومددة مددن الشددهر العقددارل مددن التوكيددل الصددادر لدده علددى أن يتضددمن التوكيددل مددا 
 يخول له التقدم في اإلعتن.

إقددرار بتبسددي  شددركة أو منشددبة فرديددة لممارسددة ذال الغددرض أو النشدداط المتقدددم عليدده  .51
حددددال الموافقددددةعلى التخصدددديص  وقبددددل اسددددتتم األرض  وموافدددداة المحافظددددة بمسددددتخرج 

 رسمي من السجل التجارل.
جددم( عشددرون ألددف جنيدده مصددرل بحسدداا  71111إيصددال سددداد ُمقدددم حجددن بمبلددغ ) .55

( بالبندددددد  األهلددددددي 2/82228/511/9لبنكددددددي رقددددددم )المنطقددددددة الصددددددناعية بالحسدددددداا ا
 71بمدينددة المنصددورة  ُتخصددم مددن قيمددة الددد ة المصدرل فددرع المنصددورة بشددارع الجمهوريدد

للدفعددة األولددى فددي حالددة الموافقددة علددى التخصدديص  وتددرد فددي حالددة عدددم الموافقددة  %
 على التخصيص  لحساا المستثمر بناًء على طلا من صاحا الشبن أو وكيله ُيقدم

 للمحافظة  للموافقة على استرداد مقدم الجدية مرفقًا به أصل إيصال السداد.
جنيه مصرل( بحساا المنطقدة  7111إيصال سداد مصاريف إدارية ال ُتسترد بمبلغ ) .57

( بالبندد  األهلددي المصددرل فددرع 2/82228/511/9الصددناعية بالحسدداا البنكددي رقددم )
 المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.

جدم( خمسدة أالف جنيده مصدرل )ال  1111يصال سداد مقابل خدمال الهيئدة بمبلدغ )إ .53
 51بخنينة فرع مركن خدمال االستثمار الكائن أمام الجهان التنفيذل لمديندة  -ُتسترد(
( بالبن  األهلي 3/88159/511/9رقم )أو بالحساا البنكي   مدينة جمصة  -مايو 

)الكددود المؤسسددي  -يددة بمدينددة المنصددورة( فددرع المنصددورة )بشددارع الجمهور  -المصددرل 
 (.51617115للهيئة بالوحدة الحسابية بونارة المالية 

نمددددوذج طلددددا الموافقددددة علددددى تخصدددديص األرض بغددددرض إقامددددة مشددددروع اسددددتثمارل  .5
 )الا فقإحيإلعالن(.

دراسددة جدددو  للمشددروع معتمدددة مددن محاسددا قددانوني ولددي  مددن الشددركة ذاتهددا  مرفددا  .2
 يذ المشروع ُمحدد المدة  يبدأ من تاريخ استتم األرض.بها برنام  نمني لتنف

رسدددم كروكدددي مبسدددط يبدددين تونيدددع خطدددوط اإلنتددداج علدددى المسددداحة المطلوبدددة / كيفيدددة  .3
 .استغتل المساحة المطلوبة

 شهادة بسابقة األعمال إن وجدل. .4
فيها إقرار من الشركة/ المنشبة الفردية  بالموافقة على االشتراطال الفنية والمالية بما  .1

 )ا فق(إالتسعير وطريقة السداد.
إقددرار مددن الشددركة/ المنشددبة الفرديدددة  بمعاينددة األرض المطلوبددة المعاينددة النافيدددة ألل  .6

 )ا فق(إجهالة.
مسددتندال المددتءة الماليددة للشددركال والمنشددبل القائمددة )المركددن المددالي المعتمددد عددن  .7

 31المنشددبة مددا يعددادل أخددر ثددتس سددنوال + شددهادة بنكيددة بمددا يفيددد حيددانة الشددركة أو 
األالل –انشاءال –من إجمالي قيمة التكاليف االستثمارية للمشروع )ثمن األرض %

 وخط االنتاج(.
مسدددتندال المدددتءة الماليدددة للشدددركال والمنشدددبل حديثدددة التبسدددي  )أخدددر مركدددن مدددالي  .1

مددددن  % 31أو المنشددددبة مدددا يعددددادل بمددددا يفيددددد حيدددانة الشددددركة  معتمدددد + شددددهادة بنكيدددة
األالل  –االنشددداءال  –مدددة التكدداليف االسدددتثمارية المشددروع ألثمدددن األرض إجمددالي قي

 وخط االنتاجأل(.
مستخرج سجل تجار  حديس )لم يتجاون فترة ثتثة أشهر من تداريخ اإلصددار خدتل  .9

 فترة اإلعتن( + صحيفة االستثمار + صورة البطاقة الضريبية.
أن يكدددون مدددذكور اسدددمه صدددورة مدددن بطاقدددة الدددرقم القدددومي سدددارية لمقددددم الطلدددا علدددى  .51

 بالسجل التجارل وله الحا في اإلدارة والتوقيع.
صدددورة مدددن بطاقدددة الدددرقم القدددومي سدددارية لوكيدددل مقددددم الطلدددا وصدددورة طبدددا األصدددل  .55

معتمددددة ومختومدددة مدددن الشدددهر العقدددارل مدددن التوكيدددل الصدددادر لددده علدددى أن يتضدددمن 
 التوكيل ما يخول له التقدم في اإلعتن.

جددم( عشددرون ألددف جنيدده مصددرل بحسدداا  71111مبلددغ )إيصدال سددداد ُمقدددم حجددن ب .57
( بالبندددد  األهلدددددي 2/82228/511/9رقدددددم )ية بالحسددددداا البنكددددي  المنطقددددة الصددددناع

 71المصرل فرع المنصورة بشارع الجمهورية بمديندة المنصدورة  ُتخصدم مدن قيمدة الدد 
للدفعددة األولددى فددي حالددة الموافقددة علددى التخصدديص  وتددرد فددي حالددة عدددم الموافقددة  %
لددى التخصدديص  لحسدداا المسددتثمر بندداًء علددى طلددا مددن صدداحا الشددبن أو وكيلدده ع

 ُيقدم للمحافظة  للموافقة على استرداد مقدم الجدية مرفقًا به أصل إيصال السداد.
جدددم( ألفدددان جنيددده مصدددرل  7111إيصدددال سدددداد مصددداريف إداريدددة ال ُتسدددترد بمبلدددغ ) .53

( بالبنددددد  2/82228/511/9رقدددددم )الصدددددناعية بالحسددددداا البنكدددددي بحسددددداا المنطقدددددة 
 األهلي المصرل فرع المنصورة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.

جم( خمسة أالف جنيه مصرل )ال  1111إيصال سداد مقابل خدمال الهيئة بمبلغ ) .55
بخنينددة فددرع مركددن خدددمال االسددتثمار الكددائن أمددام الجهددان التنفيددذل لمدينددة  -ُتسددترد(
( بالبندد  3/88159/511/9مدينددة جمصددة  أو بالحسدداا البنكددي رقددم ) -مددايو  51

)الكدددود  -فددرع المنصددورة )بشددارع الجمهوريددة بمدينددة المنصددورة(  -األهلددي المصددرل 
 (.51617115المؤسسي للهيئة بالوحدة الحسابية بونارة المالية 
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 والئحته التنفيذية 7152لسنة  27قطعة أرض شاغرة للبيع بامتداد المرحلتين الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة وفقًا ألحكام قانون االستثمار رقم ( 511طرح عدد )

 


