دليل السياسات واإلجراءات
"إصدار "2019

محافظة الشرقية
"عقو ٌل مستنيرة وإي ٍد ماهرة"

سياسة حوافز اإلستثمار

 .1سياسة توفير فرص إستثمارية.
 .2سياسة دعم خدمات المستثمرين (خدمة الشباك الواحد).

الجهات المسئولة عن تنفيذ السياسة:
 مكتب اإلستثمار.
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سياسة حوافز اإلستثمار
الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسة:
مكتب اإلستثمار:
مهام المكتب:
 .1تجميع البيانات عن فرص اإلستثمار المتاحة وإعداد خريطة إستثمارية للمحافظة.
 .2تقديم دليل اإلستثمار ومعلومات إرشادية.
 .3الترويج لإلستثمار بأنواعه وجذب المزيد من اإلستثمارات المحلية والمشتركة مع جهات أجنبية.
 .4إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخصيص األراضي المملوكة للمحافظة للمشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية
وفقا ً ألحكام القانون.
 .5المعاونة فى إستخراج التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.
 .6توفير البنية األساسية والمرافق بالتنسيق مع المستثمرين والجهات المختصة.
 .7إعداد دليل للتعريف باإلجراءات والمستندات للسير فى أى مشروع إستثماري.
 .8عرض كافة قضااايا اإلسااتثمار بالمحافظة والطلبات أو المقترحات المقدمة من المسااتثمرين على اللجنة العليا
لإلساااتثمار برةاساااة الساااكرتير العام أوعرضاااها على مجلا إدارة المناطق الصاااناعية فيما يخص المناطق
الصاااااناعيةث لبحثها وذلف بهدف معايشاااااة المساااااتثمرين على أرض المحافظة فى كافة شاااااةونهم لدفع عجلة
اإلستثمار أوالً بأول.
 .9متابعة تنفيذ المشروعات والمساعدة فى حل المعوقات التى تواجه المستثمرين أثناء التنفيذ.
 .10التنسااااااايق مع الجهات اإلدارية والهيةات والوزارات المعنية في أي موضاااااااوعات تتعلق باإلساااااااتثمار في
المحافظة بما يعود بالنفع على المستثمرين ويحقق األهداف المرجوة.
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 - 1سياسة توفير فرص إستثمارية:
1-1ث متابعة تنفيذ المشروعات اإلستثمارية.
2-1ث تخصيص األراضي طبقا ً للقوانين المنظمة لذلف.
3-1ث كيفية حجز قطعة أرض لمشروع أستثماري.

 - 2سياسة دعم خدمات المستثمرين (خدمة الشباك الواحد):
1-2ث إجراءات تراخيص التشغيل.
2-2ث توصيل المرافق بالمناطق الصناعية.
3-2ث تأجير المصانع في المناطق الصناعية.
4-2ث تغيير السمة التجارية والشكل القانوني للشركة في المناطق الصناعية.
5-2ث الضم والفصل لقطع األراضي في المناطق الصناعية.
6-2ث تغيير النشاط في المناطق الصناعية.
7-2ث التنازل في المناطق الصناعية.
8-2ث الحصول على إفادة من مكتب اإلستثمار.
9-2ث الحصااااول على صااااورة طبق األصاااال من عقد التخصاااايص أو محضاااار اإلسااااتالم لقطعة األرض
المخصصة من مكتب اإلستثمار.
10-2ث مخاطبة هيةة عمليات القوات المسااالحة إلتمام الدراساااة العساااكرية ألى مشاااروع إساااتثماري خارج
المناطق الصناعية المعتمدة.
11-2ث الموافقة على مشروع إستثماري خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
12-2ث سحب األرض المخصصة للمستثمر حال مخالفة التعاقد في المناطق الصناعية.
13-2ث تقنين ساااااااداد فارق الساااااااعر نظير تغيير الغرض من زراعي إلى صاااااااناعيث بمنطقة بسااااااااتين
اإلسماعيلية الصناعية الزواملث.
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 -1سياسة توفير فرص إستثمارية
( )1-1متابعة تنفيذ المشروعات اإلستثمارية
اإلجراءات المتبعة:
 .1بنااا ًء علاااى طلااب المساااتثمر ياااتم مخاطبااة الجهاااات المعنيااة لتاااذليل أى مصااااعب بشااأن الحصاااول علاااى
الموافقات الالزمة للبدء في التنفيذ.
 .2يقاااوم المكتاااب بااااجراءات الحصاااول علاااى الموافقاااات الجماعياااة مااان الهيةاااات والاااوزارات المختصاااة
هيةااااة اإلسااااتثمار – الهيةااااة العامااااة للتنميااااة الصااااناعية – وزارة شااااةون البيةااااة – وزارة الزراعااااة –
وزارة الدفاع – وغيرها من الجهات المعنية .........ث.
 .3يااااتم متابعااااة تنفيااااذ المشااااروعات طبقااااا ً للعقااااد والبرنااااامج الزمنااااي المحاااادد مااااع التاااادخل لتااااذليل أي
مصاعب تواجه المستثمر بالتنسيق مع الجهات المختصة فى حينه.
 .4تقاااديم تقاااارير دورياااة للعااارض علاااى مجلاااا إدارة ا لمنااااطق الصاااناعية بموقاااف التنفياااذ فاااي المنااااطق
الصاااااناعية والمعوقاااااات التاااااي تعترضاااااه والعمااااال علاااااى تاااااذليلها ومقترحاااااات حلهاااااا وعااااارض أى
مقترحات أو آراء أو شكاوى للمستثمرين.
 .5حصر حاالت غير الجادين إلتخاذ اإلجراءات القانونية فى شأنها.

( )2-1ضوابط وإجراءات تخصيص األراضي ملك الدولة طبقا ً للقوانين المنظمة لذلك
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم اإلعالن عن األراضي المتاحة وطرحها والتصرف فيها باحدى طريقتين -:
 طريق الهيةة العامة لإلستثمار طبقا ً لقانون  72لسنة  2017بشأن اإلستثمار. طريق المحافظة طبقا ً لقواعدها وقوانينها المنظمة. .2تكاااون األولوياااة فاااى تخصااايص األراضاااي للمشاااروعات اإلساااتثمارية بالمحافظاااة فاااى إطاااار الخريطاااة
اإلستثمارية وفقا للقواعد التالية:
 المشروع ذو رأا المال المحلي ثم المشترف. المشروع الذي يعتمد على التمويل الذاتي بنسبة أكبر من إعتماده على القروض. المشروع األكثر إرتباطا ً باألهداف اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة. المشروع الذي يوفر أكثر عدد من فرص العمالة. المشااروع الااذى يااوفر النقااد األجنبااي سااواء ماان خااالل التصاادير أو تااوفير بااديل محلااي لمنااتج يااتمإستيراده من الخارج.
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 المشروع الذى يعتمد على المواد الخام المحلية أكثر من إعتماده على المستورد منها. المشروع ذو التكنولوجيا األكثر تقدما ً و تكون آثاره السلبية على البيةة أقل. المشااااروع الااااذى تكااااون المساااااحة المطلو بااااة لااااه متااااوافرة حسااااب التقساااايم النااااوعي صااااناعي –زراعي – سياحي – خدمي – بيةيث بالمحافظة.
 المشروع الذى تكون فترة تنفيذه أقل. المشروع المتكامل مع المشروعات األخرى فى المنطقة المقام عليها. المشروع الذى يكون صاحبه له خبرة سابقة أو شهرة عالمية في مجال النشاط المتقدم به. قيمة العرض المالي وإسلوب السداد. ياااتم التفضااايل باااين المشاااروعات طبقاااا ً لااااوزان النسااابية للقواعاااد الاااواردة فاااي البناااد الساااابق وفااايحالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين يتم التفضيل وفقا ً ألعلى سعر.
 .3يكون التصرف في األراضي باحدى الحاالت التالية-:
 إيجاااار منتهاااي بالتملياااف و فاااي هاااذه الحالاااة ياااتم تحريااار عقاااد إيجاااار منتهاااي بالتملياااف بعاااد تحريااارمحضر اإلستالم.
 ترخيص بحق اإلنتفاع يجوز تجديدهث. البيع. -اإليجار.

( )3 -1كيفية حجز قطعة أرض لمشروع إستثماري
األوراق المطلوبة:
تقدم الطلبات المبدةية لحجز األراضي باسم السيد محافظ الشرقية بديوان عام المحافظة ،موضحا ً بها إسم الطالب
ونوع المشروع وكيانه القانوني تبعا ً لقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2019ث ،وعنوان المقر اإلداري للمشروع
على أن يرفق بالطلب مايلي-:
 .1بطاقة الرقم القومي للمستثمر.
 .2عقد التأسيا بالنسبة للمشروعات المتخذة شكل شركة.
 .3دراسة جدوى مبسطة للمشروع.
 .4رسم تخطيطي يبين إستغالل المساحة المطلوبة وخطوط اإلنتاج والتوسعات المتوقعة للمشروع.
 .5البرنامج الزمني للمشروع.
 .6إحتياجات المشروع من المرافق.
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 .7المالةمة المالية لتنفيذ المشروع.
 .8النشاااط المقترل للمشااروع والمساااحة المطلوبة ورأا المال وتكاليفة اإلسااتثمارية وعدد العمالة ،ويتولى
مكتب اإلستثمار مخاطبة المستثمر إلستكمال المستندات الدالة على الجدية.
اإلجراءات المتبعة:
 .1إحالة الطلب والمرفقات إلى الهيةة العامة لإلسااااااتثمار والمناطق الحرة للتنساااااايق معها في إمكانية إجراء
التخصاااااايص طبقا ً ألحكام القانون رقم  72لساااااانة  2017والةحتة التنفيذية أو يتم إتخاذ اإلجراءات طبقا ً
لقانون التعاقدات في حال قيام المحافظة بالتخصيصث.
 .2إسااتطالع رأي الهيةة العامة للتنمية الصااناعية بشااأن األنشااطة الصااناعية المقترحة فيما يخص المناطق
الصناعيةث.
 .3يتم عرض نتاةج أعمال التنساااايق مع الهيةة العامة للتنمية الصااااناعية والهيةة العامة لإلسااااتثمار والمناطق
الحرة على اللجنة العليا لإلستثمار أو مجلا إدارة المنطقة الصناعية إلصدار القرار المناسب.
 .4يتم إخطار المستثمر بالقرار الصادر بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.
 .5يتم تحرير محضااار اإلساااتالم لقطعة األرض بعد ساااداد % 25ث من القيمة اإليجارية أو من مقابل حق
اإلنتفاع عند تحرير محضر اإلستالم وسداد 1ث قسط تحت حساب تكاليف المرافق ويتم استالم األرض
بمحضر استالم معتمد.
تحريرالعقود :
وذلك بعد استيفاء الشروط اآلتية-:
 .1سداد كامل المستحقات على األرض ثمن األرض  +المرافقث.
 .2تنفيذ تراخيص البناء للمشروع.
 .3الحصول على ترخيص تشغيل للمشروع أو سجل صناعي داةم وتقديم ما يفيد كون المشروع قاةم ومنتج.
 .4يحق للجهة اإلدارية صاحبة الوالية المتابعة الفنية لمراحل تنفيذ المشروع وما بعدها.
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 -2سياسة دعم خدمات المستثمرين (خدمة الشباك الواحد)
( )1-2إجراءات تراخيص التشغيل
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتقااادم المساااتثمر بطلاااب إلعطاةاااه خطااااب موجاااه للتنمياااة الصاااناعية جهاااة اإلختصااااصث للساااير فاااي
إجراءات الترخيص.
 .2يااااتم مخاطبااااة الهيةااااة العامااااة للتنميااااة الصااااناعية جهااااة اإلختصاااااص بموقااااف المشااااروع وإلتزاماتااااه
المالية نحو المحافظة .

( )2-2توصيل المرافق بالمناطق الصناعية
األوراق المطلوبة:
الشروط والمستندات المطلوبة لتوصيل المياه:
 .1يتم التن سيق بين المكتب و جهة اإلخت صاص رةا سة المركز ث باعطاء كتاب معتمد من المحافظة مكتب
اإلستثمارث لتوصيل المرافق.
 .2طلب باسم رةيا المركز أو المدينة أو الحي التابع له العقاريقدم بجهة اإلختصاص.
 .3سداد رسم المعاينة باإلدارة المالية.
 .4موافقة التنظيم على التوصيل.
 .5يقدم الطلب إلى شبكة مياه الحي حيث يتم عمل المعاينة الالزمة إلتمام التوصيل.
الشروط والمستندات المطلوبة لتوصيل عدادات الكهرباء:
 .1موافقة مجلا المدينة أوالوحدة المحلية والواقع به المشروع بعد الرجوع لمكتب اإلستثمار.
 .2رخصة مزاولة النشاط.
 .3البطاقة العاةلية اوالشخصية.

( )3-2الحصول على موافقة لتأجير المصانع في المناطق الصناعية
األوراق المطلوبة:
 .1يتم تقديم طلب للمحافظة للموافقة على التأجير مرفقا ً به بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو من ينوب
عنه بتوكيل رسميث.
 .2بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
 .3عقد تأسيا الشركة المستأجرة.
 .4سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركة المستأجرة.
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الشروط ألداء الخدمة:
 .1سداد كامل المستحقات المالية طبقا ً للقواعد المعمول بها.
 .2تحصيل المصاريف اإلدارية المستحقة مقابل التأجير.
 .3إ ستيفاء كافة الموافقات الالزمة للن شاط في حالة تغيره عن حالة التخ صيص األولي بما ال يخالف التقسيم
النوعي إن وجد أو يتعارض مع األنشطة المجاورة.
 .4أال تزيد مدة اإليجارعن خما سنوات قابلة للتجديد.
 .5في حالة التأجير إلى شااااركات يتم تعديل السااااجل التجاري إلثبات القطعة بالسااااجل طبقا ً للشااااركة الجديدة
وعليه يلزم سداد رسوم تعديل السمة طوال فترة اإليجار.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم عرض الطلب على مجلا إدارة المناطق الصناعية إلتخاذ القرار المناسب.
 .2يتم تحصيل مصاريف إدارية يحددها مجلا إدارة المناطق الصناعية.

( )4-2ضوابط وإجراءات تغيير السمة التجارية والشكل القانوني للشركة في المناطق الصناعية
األوراق المطلوبة:
 .1يتم تقديم طلب للمحافظة للموافقة على تغيير الشااااكل القانوني من فردي – شااااركات – أشااااخاصث إلى
شركات أموال والسمة التجارية تغيير السمة اسم الشركة الجديدث.
 .2بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب المالف أو من ينوب عنه بتوكيل رسميث.
 .3عقد تأسيا الشركة بعد التعديل.
 .4سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم عرض الطلب على مجلا إدارة المناطق الصناعية إلتخاذ القرار المناسب.
 .2يتم تحصيل مصاريف إدارية يحددها مجلا إدارة المناطق الصناعية.

( )5-2ضوابط وإجراءات الضم والفصل لقطع األراضي في المناطق الصناعية
األوراق المطلوبة:
 .1يتم تقديم طلب للمحافظة للموافقة على الضم أو الفصل للقطع المخصصة موضحا ً به سبب الفصل.
 .2بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب المالف أو من ينوب عنه بتوكيل رسميث.
 .3عقد تأسيا الشركة.
 .4سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
 .5يشترط سداد جميع المستحقات على األرض والمرافق.
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اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم عرض الطلب على مجلا إدارة المناطق الصناعية إلتخاذ القرار المناسب.
 .2يتم تحصيل مصاريف إدارية يحددها مجلا إدارة المناطق الصناعية.

( )6-2ضوابط وإجراءات تغيير النشاط في المناطق الصناعية
األوراق المطلوبة:
 .1يتم تقديم طلب للمحافظة للموافقة على تغيير النشاط للقطع المخصصة موضحا ً به سبب تغيير النشاط.
 .2بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب المالف أو من ينوب عنه بتوكيل رسميث.

 .3تحديد نوع النشاط الجديد بحيث ال يتعارض مع التقسيم النوعي للمنطقة أواألنشطة المجاورة.
 .4يشترط سداد جميع المستحقات على األرض والمرافق.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم عرض الطلب على مجلا إدارة المناطق الصناعية إلتخاذ القرار المناسب.
 .2يتم تحصيل مصاريف إدارية يحددها مجلا إدارة المناطق الصناعية.

( )7-2ضوابط وإجراءات التنازل في المناطق الصناعية
األوراق المطلوبة:
 .1ياااتم تقاااديم طلاااب للمحافظاااة للموافقاااة علاااى التناااازل عااان المصااانع محااادد باااه النشااااط الخااااص للمتناااازل
إليه.
 .2بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب المالف أو من ينوب عنه بتوكيل رسميث.
 .3بطاقة الرقم القومي للمتنازل إليه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
 .4عقد تأسيا الشركة المتنازل إليها.
 .5سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركة المتنازل إليها.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم عرض الطلب على مجلا إدارة المناطق الصناعية إلتخاذ القرار المناسب.
 .2يتم تحصيل مصاريف إدارية يحددها مجلا إدارة المناطق الصناعية.
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( )8-2ضوابط وإجراءات الحصول على إفادة من مكتب اإلستثمار
األوراق المطلوبة:
 .1يتم تقديم طلب للمحافظة للموافقة على إعطاء المساااااتثمر إفادة خطاب موجهث معتمدة بشاااااعار المحافظة
موضحا ً به الجهة الموجه والمراد اإلفادة به.
اإلجراءات المتبعة:


يتم تحرير اإلفادة وإرسالها للجهة المطلوبة.

( )9-2ضوووووابط وإجووووراءات الحصووووول علووووى صووووورة طبووووق األصوووول موووون عقوووود التخصوووويص و
محضر اإلستالم لقطعة األرض المخصصة من مكتب اإلستثمار
األوراق المطلوبة:
 .1يتم تقديم طلب للمحافظة للموافقة على إعطاء المسااااااتثمر صااااااورة طبق األصاااااال من عقد التخصاااااايص
أومحضر اإلستالم لقطعة األرض المخصصة معتمدة بشعار المحافظة موضحا ً سبب الحصول عليها.
اإلجراءات المتبعة:


يتم تحرير الصاااورة المطلوبة وإعطاةها لمقدم الطلب مع ساااداد الرساااوم المقررة لذلف طبقا ً لقرار مجلا
اإلدارة.

( )10-2ضووووووابط وإجوووووراءات مخاطبوووووة يئوووووة عمليوووووات القووووووات المسووووولحة إلتموووووام الدراسوووووة
العسكرية ألى مشروع إستثماري خارج المناطق الصناعية المعتمدة
األوراق المطلوبة:
 .1ياااتم تقاااديم طلاااب للموافقاااة علاااى إرساااال مخاطباااة لهيةاااة عملياااات القاااوات المسااالحة إلتماااام الدراساااة
العسااااكرية لقطعاااااة أرض ملاااااف مقااااادم الطلاااااب محااااادداً بالطلاااااب مسااااااحة األرض محااااال الدراساااااة –
النشاط المراد إستغالل قطعة األرض به.
 .2بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب المالف أو من ينوب عنه بتوكيل رسميث.
 .3صور من سند ملكية األرض مع اإلطالع على األصل.
 .4موافقة الزراعة.
 .5موافقة جهة الوالية.
 .6شاااهادة معتمااادة مااان مركاااز المتغيااارات المكانياااة التاااابع إلدارة المسااااحة العساااكرية موضاااحا ً باااه تواجاااد
النشاط من عدمه قبل . 2017/7/22
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اإلجراءات المتبعة:
 .1يااااتم تحدياااااد إحااااداثيات قطعاااااة األرض الماااااراد إجااااراء الدراساااااة لهاااااا ورفعهااااا بمعرفاااااة إدارة نظااااام
معلومات البنية التحتية بالديوان العام.
 .2يتم إرسال الخراةط واإلحداثيات إلى الجهة اإلدارية التابع لها الموقع إلعتمادها.
 .3يااتم اإلعتماااد النهاااةي ماان المحافظااة وإرسااالها مرفقاااة بااالنموذج إلااى هيةااة عمليااات القااوات المسااالحة
إلتمام الدراسة العسكرية لارض.

( )11-2ضووووابط وإجوووراءات الموافقوووة علوووى مشوووروع إسوووتثماري خوووارج المنووواطق الصوووناعية
المعتمدة
األوراق المطلوبة:
 .1تقاااديم طلاااب كتاااابي موقعاااا ً بخاااط الياااد بمديرياااة الزراعاااةث مبيناااا ً باااه الغااارض والمسااااحة والقطعاااة
والحوض والمركز اإلداري التابع له الموقع.
 .2خريطاااة مسااااحية بمقيااااا رسااام مناساااب محااادد عليهاااا الموقاااع والمسااااحة والحااادود بمعرفاااة مهنااادا
نقابي وموافقات الجهة المعنية األخرى بالمحافظة.
 .3رسم هندسي لمكونات وأبعاد المنشأة المطلوب الموافقة عليها.
 .4ايصال دال على سداد تكاليف مقابل تحسين الخدمة وكذا الرسوم المقررة بالزراعة.
 .5سااند رسااامي مثبااات للملكياااة أو ناقااال للمسااااحة المزمااع إقاماااة المشاااروع عليهاااا أو معتماااد مااان الجمعياااة
الزراعية التابع لها المكان.
 .6موافقة جهة الوالية.
 .7دراسة جدوى للمشروع.
 .8موافقة المحافظ على المشروع.
اإلجراءات المتبعة:
 .1تم تقديم الملف بمديرية الزراعة وبعد إستيفاء مستنداته وموافقاته الالزمة للنشاط.
 .2ياااتم إحالاااة الملاااف إلاااى المحافظاااة مكتاااب اإلساااتثمارث لعرضاااه علاااى اللجناااة العلياااا لإلساااتثمار والبااات
في الموافقة على إقامة المشروع من عدمه.
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( )12-2ضوابط وإجراءات سحب األرض وإلغاء التخصيص في المناطق الصناعية
اإلجراءات المتبعة:
حاالت سحب األرض وإلغاء التخصيص:
 .1بناااا ًء علاااى طلاااب صااااحب الشاااأن المساااتثمرث ماااع خصااام % 10ث مااان الدفعاااة المقدماااة باإلضاااافة إلاااى
مقابل حق اإلنتفاع عن المدة من بداية إستالم األرض حتى تاريخ السحب.
 .2عدم الوفاء باإللتزامات المالية المستحقة.
 .3تغييااار الغااارض األصااالي الموافاااق علياااه للمشاااروع أو إضاااافة أغاااراض أخااارى دون الحصاااول علاااى
موافقة المحافظة.
 .4عااادم االلتااازام بالبرناااامج الزمناااي لتنفياااذ المشاااروع خاااالل المااادة المحاااددة للتنفياااذ وتحساااب المااادة مااان
تاريخ اعتماد محضر االستالم للمشروع مع إنذاره كتابة.
 .5التصاااارف فااااي المشااااروع أثناااااء مراحاااال التنفيااااذ للغياااار سااااواء بالتنااااازل أو التااااأجير دون الرجاااااوع
للمحافظة.
 .6في جميع األحوال ال يحق له استرداد أية مبالغ يكون قد قام بسدادها للمحافظة.
 .7تتم كافة إجراءات اإللغاء بالطريق اإلداري دون اللجوء إلى القضاء.
 .8يجااااوز الااااتظلم ماااان القاااارار الصااااادر بسااااحب األرض لمجلااااا إدارة المناااااطق الصااااناعية خااااالل ماااادة
60ث يوم اا ً ماان تاااريخ إعتماااد قاارار السااحب وإال اعتباار قاارار السااحب نهاااةي وفااى حالااة قبااول الااتظلم
يلتاااازم المخصااااص لااااه باااادفع قيمااااة 10%ث ماااان ثماااان األرض المخصصااااة بحااااد أدنااااى 10.000ث
جنيه.
 .9يجااااوز إعااااادة ا لتصاااارف فاااااي األرض الملغااااي تخصيصااااها بصاااافة نهاةياااااة لمشااااروع آخاااار ويعتبااااار
التخصااايص فاااي هاااذه الحالاااة تخصااايص جدياااداً يساااري فاااي شاااأنه األساااعار والشاااروط الساااارية وقااات
إعادة التخصيص.
 .10ياااتم إناااذار المخصاااص لاااه رساااميا ً بخطااااب مااان مكتاااب اإلساااتثمار موضاااب باااه أساااباب الساااحب بعاااد
العرض على مجلا إدارة المناطق الصناعية مع إعطاةه مهلة لتالفي أسباب السحب.
 .11يتم سحب القطعة بعد إنتهاء المهلة الممنوحة له .
 .12كماااا يجاااوز الاااتظلم مااان القااارار الصاااادر بساااحب األرض لمجلاااا إدارة المنااااطق الصاااناعية خاااالل
مدة 60ث يوما ً من تاريخ إعتماد قرار السحب وإال اعتبر قرار السحب نهاةي.
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( )13-2ضووووووابط وإجوووووراءات (التقنوووووين) سوووووداد فوووووارق السوووووعر نظيووووور تغييووووور الغووووورض مووووون
(زراعي إلى صناعي) بمنطقة بساتين اإلسماعيلية الصناعية (الزوامل)( .نموذج )2
األوراق المطلوبة:
 .1يتقااادم المساااتثمر بطلاااب للمحافظاااة للموافقاااة علاااى ساااداد قيماااة فاااارق ساااعر األرض بمنطقاااة بسااااتين
اإلسماعيلية الصناعية على أقساط سنوية وفقا ً لقرار مجلا إدارة المناطق الصناعية.
 .2بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب المالف أو من ينوب عنه بتوكيل رسميث.
 .3صاااورة مااان تسلسااال ملكياااة األرض بداياااة مااان مقااادم الطلاااب المالاااف الحااااليث وحتاااى جهاااة الوالياااة
األصلية  +األصل لإلطالع عليه.
 .4عقد تأسيا الشركة القاةمة على األرض.
 .5سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
 .6خطاااااب ماااان جمعيااااة المسااااتثمرين بالمنطقااااة الصااااناعية بالزواماااال متضاااامن إساااام صاااااحب األرض
وموقفه التنفيذي ورقم المنطقة ورقم القطعة من واقع الرفع الشبكي لمنطقة الزوامل.
 .7يااا تم تقاااديم إقااارار يوقاااع مااان مقااادم الطلاااب المالااافث باااأن المساااتندات المقدماااة مناااه صاااحيحة وعلاااى
مسةوليته.
اإلجراءات المتبعة:
 .1ياااتم إعطااااء المساااتثمر خطااااب موجاااه إلاااى اإلدارة العاماااة لحماياااة أماااالف الدولاااة للبااادء فاااي إجاااراءات
التقنين.
 .2يتم سداد األقساط وفقا ً لقرار مجلا إدارة المناطق الصناعية.
 .3يااارد إلاااى مكتاااب اإلساااتثمار خطااااب معتماااد مااان اإلدارة العاماااة لحماياااة أماااالف الدولاااة بماااا تااام ساااداده
من أقساط.
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نموذج رقم ()1
الطلب المقدم للسكرتير العام
السيد  /سكرتير عام محافظة الشرقية
تحية طيبة وبعد ، . . .
مقدم الطلب
الصفة
رقم القطعة
المنطقة
المطلــوب
رقم التــــــــــــــليفون

البريد االلكترونى
العنوان

مقدمه لسيادتكم
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نموذج رقم ()2
الطلب المقدم لمدير مكتب اإلستثمار
السيد  /مدير مكتب اإلستثمار بالمحافظة
تحية طيبة وبعد، . . .
مقدم الطلب
الصفة
رقم القطعة
المنطقة
المطلــوب

رقم التــــــــــــــليفون

البريد االلكترونى
العنوان

مقدمه لسيادتكم
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