
  

                     
 
 

لصناعة وواااالتجاررةة ووززااررةة   
مكتب االـــــوززيیــــر                           

تنفيیذاا السترااتيیجيیة ووززااررةة االتجاررةة وواالصناعة  
 

هھھھيیئة االتنميیة االصناعيیة توقع عقودد اانشاء منطقتيین صناعيیتيین بنظامم 
االمطورر االصناعى بمديینة االساددااتت  

 
منطقة االمطورر مم. ااحمد عبد االرااززقق : قريیبا... توقيیع عقد تخصيیص 

 مليیونن متر مربع 4باجمالى مساحة  بمديینة االساددااتت  االصناعى االثالثة
3االـ للمناطق  

 
جاررىى ااالنتهھاء من ااجرااءااتت االتخصيیص وواالتعاقد لمناطق االمطورر االصناعى 

بالعاشر من ررمضانن  
 

نستهھدفف تفعيیل ددوورر االمطورر االصناعى كشريیك ررئيیسى فى تنفيیذ خطط 
االتنميیة االصناعيیة  

 
 

جهھودد ووززااررةة االتجاررةة وواالصناعة إلتاحة االمزيید من ااألررااضي لتلبيیة ااحتيیاجاتت االقطاعع االصناعى من ااألررااضي في ااططارر 
االمرفقة ووقع االمهھندسس ااحمد عبد االرااززقق ررئيیس االهھيیئة االعامة للتنميیة االصناعيیة عقودد تخصيیص منطقتيین صناعيیتيین   

بنظامم االمطورر االصناعي بمديینة االساددااتت باجمالي مساحة   2.8 نن متر مربع ووذذلك مع شركتى بوالرريیس االزاامل ووااسس مليیو  
.مليیونن متر مربع لكل منطقة 1.4دديي اامم للتطويیر ووااإلددااررةة بوااقع   

ووقالل اانن توقيیع هھھھذيین االعقديین يیأتيیانن في ااططارر تنفيیذ خطة ووززااررةة االتجاررةة وواالصناعة ممثلة فى هھھھيیئة االتنميیة االصناعيیة 
مليیونن متر  4مليیونن متر بمديینة االساددااتت وو 4االصناعي بوااقع  مليیونن متر مربع أأررااضي صناعيیة بنظامم االمطورر 8لطرحح 

ً ااالفت بمديینة االعاشر من ررمضانن ٬،  ةة االثالثة مع  ليیلة االمقبلة توقيیع عقد تخصيیص االمنطق اانهھ سيیتم خاللل ااأليیامم االق لي ا
 مناططق بمديینة 3مليیونن متر مربع ليیصل ااجمالي مساحة ااألررااضي االمخصصة للـ 1.1مصر علي مساحة  CBC شركة

. مليیونن متر مربع 3.9االساددااتت االي   

ووااكد عبد االرااززقق اانن تجربة االمطورر االصناعي ااثبتت نجاحهھا خاللل االفترةة االماضيیة حيیث أأتاحح ططرحح ااالررااضى بنظامم  
االمطورر االصناعى سرعة تنفيیذ خطط االدوولة ووااسترااتيیجيیة ووززااررةة االتجاررةة وواالصناعة في توفيیر ااررااضى صناعيیة كاملة   

ة ناجحة وومتوااززنة مع كيیاناتت عمالقة من االقطاعع االخاصص , ووذذلك جنبا االى جنب مع االجهھودد االتى االمراافق من خاللل شرااك
تبذلهھا االدوولة لتوفيیر ااحتيیاجاتت االقطاعع االصناعى من ااالررااضى االمرفقة ددوونن اايیة ااعباء ااضافيیة على االموااززنة االعامة للدوولة 

2010ى مطورر صناعى كانت فى عامم ااخر ططرحح الررااض االى اا ههً ٬، منوالنشاء ووترفيیق االمناططق االصناعيیة  

ووأأشارر ررئيیس االهھيیئة االى اانن االمرحلة االمقبلة ستشهھد تفعيیل ددوورر االمطورر االصناعى كشريیك ررئيیسى فى تنفيیذ خطط االتنميیة 
االصناعيیة االتى تستهھدفهھا ووززااررةة االتجاررةة وواالصناعة خاللل االمرحلة االمقبلة حيیث يیجرىى حاليیا ااالنتهھاء من ااجرااءااتت 

مليیونن متر مربع ااررااضى مطورر صناعى بمديینة االعاشر من ررمضانن ٬، الفتا االى اانن االهھيیئة  4ى االتخصيیص وواالتعاقد عل
قامت بإجرااء بعض االتعديیالتت وواالتحسيیناتت على عقودد االمطورر بما يیخلق عالقة شفافيیة ووووضوحح ووعداالة بيین االدوولة 

ة ااالررااضى االمرفقة لرجالل وواالقطاعع االخاصص , ووذذلك في ااططارر تنظيیمي ووقانوني سليیم ووهھھھو ااالمر االذىى يیسهھم فى ااتاح
, من خاللل ااشراافف وومتابعة مستمرةة من هھھھيیئة االتنميیة االصناعيیة , ووفي ااططارر ددااخل هھھھذهه االمناططقاالصناعة بسعر عاددلل 

. جدوولل ززمنى ددقيیق بموااعيید تسليیم محدددةة  
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ى عرووضض من شركاتت االمطورر االصناعي للحصولل على مناططق االمطورر االصناع 8ووأأووضح عبد االرااززقق اانهھ تقدمم للهھيیئة 
بمديینة االساددااتت ووقد تم االمواافقة على عرووضض االشركاتت االمقدمة للهھيیئة بعد ددررااسة وومرااجعة مستفيیضة للدررااساتت االفنيیة 

مناططق  3 لـططاتت االتي ااقرتهھا االهھيیئة لتطويیر ااووااالقتصادديیة االتي قامت االشركاتت بتقديیمهھا للتأكد من تواافقهھا مع ااالشتراا
. صناعيیة , خاصة فى ظظل ااالقبالل االمتزاايید للمستثمريین االصناعيیيین على ططلب أأررااضض صناعيیة بالمديینة  

ووفى هھھھذاا ااالططارر ااشارر ررئيیس هھھھيیئة االتنميیة االصناعيیة االى اانن ااقبالل شركاتت االمطورر االصناعي االتي سبق ووقامت بتطويیر   
مناططق صناعيیة خاصة صناعي يیعكس نجاحح االتجربة وونجاحح ااستثماررااتت هھھھذهه بالمرااحل ااالوولى من برنامج االمطورر اال  

االشركاتت  2007الفتا اانهھ منذ بدء االعمل بنظامم االمطورر االصناعي فى عامم   ووررغبتهھا في االتوسع ووااستكمالل هھھھذهه االتجربة٬،  
فقد منطقة صناعيیة ووخدميیة بمساحة ااجماليیة 12تم اانشاء ووتطويیر    مليیونن متر ااستوعبت 15   ً وومصنع 983    168ا

. أألف فرصة عمل 132مليیارر جنيیهھ أأتاحت  25دميیة بإجمالي ااستثماررااتت منشأةة خ  

وولفت عبد االرااززقق االي اانهھ بموجب هھھھذهه االعقودد ستقومم االهھيیئة بتسليیم ااالررضض االي شركة االمطورر بعد ااعتمادد االمخطط االعامم 
هھھھيیل االبنيیة االتحتيیة ااشهھر علي اانن يیتم منح االمطورر مدةة عامانن النهھاء كافة ااعمالل تطويیر ووتأ 6ووذذلك خاللل مدةة ااقصاهھھھا 

وواالخدماتت الجمالي مساحة االمنطقة ٬، مشيیراا االى اانن االخدماتت االتي سيیقدمهھا االمطورر ددااخل االمنطقة االصناعيیة تشمل     
ااقامة مبنى إإدداارريي إلددااررةة االمنطقة االصناعيیة وو عيیاددةة ططبيیة وو مركز تدرريیب مجهھز وودداارر ررعايیة لألططفالل وومركز إإططفاء   

.فف االصناعي فضال عن عمل نظامم حمايیة مدنيیة للمنطقة بالكاملووخدماتت أأمنيیة وومحطة معالجهھ للصر  

 


