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المناطق االستثمارية

هي نظام اس��تثماري يهدف  إلى تطبيق 
آلي��ة تتس��م بالبس��اطة والس��هولة في 
اس��تخراج كاف��ة الموافق��ات والتراخيص 
والتصاري��ح الالزم��ة إلقام��ة المش��روعات 
أجه��زة  م��ع  التعام��ل  دون  وتش��غيلها 
الدول��ة من خالل مجل��س إدارة المنطقة 
االس��تثمارية والمكت��ب التنفي��ذي التابع 
ل��ه one single regulator ، طبق��ا ألح��كام 
الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون 

االستثمار رقم 72 لسنة 2017.

هدف المناطق االستثمارية )الصف - بنها - ميت غمر(

ف��ي إطار خطة وزارة االس��تثمار والتعاون الدولي إلقامة مناطق اس��تثمارية جديدة في مختل��ف المجاالت وذلك من 
خالل إنش��اء مجمع اس��تثماري متكامل الخدمات في مجاالت )الصناعات غذائية والزراعي��ة - الخدمية – الترفيهية – 
التجارية - الس��ياحية – الصناعات األلومنيوم(، ليس��اهم في توفير المناخ المناس��ب لجذب المستثمرين من الشباب 
للبدء في مش��روعاتهم م��ع إمكانية توفير الدعم المالي و اإلداري للمش��روعات وتقديم كافة التس��هيالت وإصدار 

كافة التراخيص الالزمة لمزاولة النشاط بإجراءات ميسرة و رسوم رمزية .



مميزات العمل بالمناطق االستثمارية

 �يتول��ى مجلس ادارة المنطقة االس��تثمارية بوضع خطة عمل المنطق��ة وضوابط ومعايير مزاولة 
نشاطها دون الرجوع ألية جهات خارجية.

 �يختص مجلس ادارة المنطقة االستثمارية بالموافقة على المشروعات داخل المنطقة.

 �يتول��ى المكتب التنفيذي للمنطقة اص��دار كافة التصاريح والموافقات والتراخيص الالزمة إلقامة 
المشروعات داخل المناطق االستثمارية ومزاولة نشاطها.

 �ال يجوز ألي جهة ادارية بخالف الهيئة العامة لالستثمار اتخاذ أي اجراءات داخل المناطق االستثمارية 
أو المشروعات العاملة داخلها اال بعد موافقة الهيئة.

 �يخت��ص رئيس مجل��س ادارة المنطقة بالترخيص للمش��روعات بمزاولة نش��اطها، ويكتفى بهذا 
الترخيص عند التعامل مع كافة اجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.



إدارة المناطق االستثمارية

محاور إدارة المناطق االستثمارية

                المطور                                مجلس اإلدارة                       المكتب التنفيذي             لجنة المتابعة

البنية التحتية � 

اإلدارة والتنمية � 

الترويج �

وضع الضوابط  � 
والمعايير

الموافقة علي  � 
المشروعات

تذليل العقبات � 

المتابعة � 

اصدار التراخيص � 

اصدار الموافقات � 

تنفيذ قرارات المجلس � 

تمثيل المستثمرين � 

المتابعة والرقابة � 

االرشاد والتوعية � 



المناطق االستثمارية القائمة



المنطقة االستثمارية بارض الصف – محافظة الجيزة



مركز الصف ناحية الودي الموقع
محافظة الجيزة

اجمالي 
40.4 فدانالمساحة

صناعي - خدميالنشاط

الخدمات

مركز خدمات المستثمرين  � 
مركز حضري للمرأة � 
مبنى ريادة االعمال � 

مسجد � 

حق انتفاع لمدة 20 سنةأسلوب الطرح

يتم تسليم الوحدات مرفقة كاملة التشطيب

الوحدات المطروحة

اجمالي عدد االدواراسم المبنيم
المسطحات

النشاط الصناعي

14700 م2ارضيمصنع سورناجا و ملحقاته1

770 م2ارضيإدارة المصنع2

مجمع ورش صناعات صغيرة 3
28390 م2ارضي + 1ومتوسطة

النشاط الحرفي

6210 م2ارضي + 1مبني حرفي نموذج أ4

2300 م2ارضي + 1مبني حرفي نموذج ب 5

النشاط الخدمي

135 م2ارضيكافيتريا المرسى6

400 م2ارضيمحالت وجبات سريعة7

2000 م2ارضي + 1المحال التجارية8



مصنع سورناجا – بمنطقة الصف



الموقع
المنطقة االستثمارية بمركز 
الصف ناحية الودي محافظة 

الجيزة

اجمالي المساحة

34.0000 م2 تتضمن :
- مصنع سورناجا وملحقاته 

على مساحة 14.700 م2
- مبنى إدارة المصنع 770م2

النشاط
صناعات الطوب الحراري

السيراميك – البورسلين
صناعات الخزف - القرميد

البنية األساسية

الموقع متوفر به : الكهرباء / 
المياه / االتصاالت

جاري : تنفيذ اعمال شبكات 
الصرف الصحي

توافر الغاز الطبيعي 
وإمكانية توصيله لحدود 

المصنع

حق انتفاع لمدة 20 سنةأسلوب الطرح

مقابل حق 
االنتفاع

يتراوح مقابل حق االنتفاع 
المتوقع للمتر المربع من 

35 - 50 جم 

الخدمات

مركز خدمات المستثمرين � 
مركز تدريب � 

مبنى ريادة االعمال � 
منافذ بيع  � 

ميزان بسكول قدرة 60 � طن



المنطقة االستثمارية بارض بنها – محافظة القليوبية



عزبة نجيب – بنها -  الموقع
محافظة القليوبية

اجمالي 
46 فدانالمساحة

صناعات زراعية وغذائيةالنشاط

عدد 
172 مشروعالمشروعات

الخدمات

مركز خدمات المستثمرين   � 
مركز حضري للمرأة � 
مبنى ريادة االعمال � 

ملعب خماسي � 
نقطة اسعاف � 

مسجد � 

حق انتفاع لمدة 20 سنةأسلوب الطرح

يتم تسليم األراضي مرفقة

الوحدات المطروحة

عدد قطع االستعماالت
األراضي

المساحة بالمتر 
المربع/ للوحدة

118360وحدات صناعية

6360ثالجات

48138منافذ بيع



المنطقة االستثمارية بارض ميت غمر – محافظة الدقهلية



ميت غمر -  محافظة الموقع
الدقهلية

اجمالي 
17.7 فدانالمساحة

صناعات معدنيةالنشاط

عدد 
152المشروعات

الخدمات

مبنى ريادة االعمال � 
معارض � 
مسجد � 

ملعب خماسي � 

إيجار لمدة 20 سنةأسلوب الطرح

يتم تسليم الوحدات مرفقة كاملة التشطيب

الوحدات المطروحة

مساحة الوحدة عدد الوحداتم
الداخلية ) م2 (

إجمالى مساحة 
الوحدات ) م2 (

أوال : هناجر تصنيع

1401445760

22186372

34204816

452161080

552461232

64028811522

ثانيا : منطقة معالجة ودهان وتشطيب

65763456

ثالثا : منطقة مخازن

65763456

رابعا : منافذ بيع

3754 »على دورين«4485









لالستفسارات :
ت: 26736900/5)202(+    داخلي 2403- 2404- 2405- 2411- 2518- 2519- 2520 

فاكس: 26736961)202( 
 01152226458 - 01153758886

Investmentzones      
investmentzones@gafinet.org.eg




