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 إختیار المواقع االستثماریة وفقا لمعاییر المستثمر

إعداد مقترحات لھیكلة النموذج المالي للمشاریع

 إعداد مقترحات لتحسین الجدول الزمني لتنفیذ  
المشروع

43
 المساعدة في إقامة روابط مع مجتمع  رجال

األعمال المحلي

 المساعدة في تعزیز المشروع في روسیا
والخارج

 المساعدة في إقامة عالقات اقتصادیة خارجیة

 المساعدة في الحصول على تدابیر الدعم وحل
قضایا تمویل المشاریع

 توفیر المعلومات واالستشارات والدعم التنظیمي
في سیاق اإلجراءات اإلداریة

المساعدة في حل قضایا الموظفین

التحضیر التخطيط التقدیم التنفیذ

 تقدم وكالة جذب اإلستثمارات في إقلیم 
سفیردلوفسك  الخدمات في وضع جھة ربط 
واحدة مرافقة  لكل مرحل  تنفیذ المشروع

 مرافقة المشاريع اإلستثمارية – بسرعة,و بشكل
 فعال,و بسرية

 خدمات عالية الجودة للمستثمر

 تقدیم المعلومات عن السوق المحلیة

 عرض المناطق اإلستثماریة في إقلیم  
سفیردلوفسك

 إعالن عن التدابیر لدعم المشاریع اإلستثماریة

 تشكیل مقترحات لالستثمار



معلومات عامة عن إقلیم سفیردلوفسك

روسیا االتجادیة
مقاطعة سفیردلوفسك

نقطة النمو في قلب روسیا
 تم تصنیف یكاترینبورغ في " أفضل 100 مدینة"

في روسیا
 تركیز اإلنتاج الصناعي یتجاوز المستوى الوطني

 بحوالي ال4 مرات
 المركز الخامس في االتحاد الروسي من حیث

 عدد تقنیات اإلنتاج المتقدمة التي تم إنشاؤھا

،

 شبكة طرقات
 أكثر من 30 % من النقل البري في البالد یمر

  عبرمنطقة سفیردلوفسك
ستة طرق اتحادیة   

  أكثر من 33 ألف كیلومتر من الطرق اإلقلیمیة 

 شبكة السكك الحدیدیة
 یتم احتساب 11 % من تحمیل جمیع السكك  الحدیدیة

 في االتحاد الروسي من قبل سكة حدید سفیردلوفسك
 یبلغ طول مسار السكك الحدیدیة لسكة حدید

  سفیردلوفسك أكثر من 1500 كم

 النقل الجوي
 مطار كولتسوفو - أكثر من 110 وجھة طیران , 

 شركة طیران70 
 أفضل مطار إقلیمي في روسیا ورابطة الدول المستقلة

 في عام 2019

ألف كم² 194,3
المساحة العامة
یكاترنبورغ
مركز المقاطعة

ملیون شخص 4,3 <

- إمكانات عالية
تقييم االستثمار  مخاطر معتدلة 

1B

TOP 10
 في التصنیف المتكامل للمناطق

الروسیة

  يكاترنبورغ



 يكاترنبورغ

 نوفورالسك

 الغابات

المنطقة االقتصادية الخاصة

 قطع األراضي الخاصة
 والبلدية

 إقليم التنمية االجتماعية
 واالقتصادية المتقدمة

 المجمعات الصناعية-المتخصصة والعالمية

 بغوسلوفسكي

 جيم بارك تاغيل

 نوفوسفيردلوسفسكي

 برو-بزنس بارك

 إيكاد يوجني

 منصات جاهزة توفر الوقت
 والمال للمستثمرين

وادي التيتانيوم

 منصات االستثمار



 دعم الدولة للمشاریع  االستثماریة

1

2

3

 التفضیالت الضریبیة
للقطاعات (قطاع التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المتقدمة, والمنطقة

االقتصادیة الخاصة)
للمشاریع (االستثمار ذو أولویة ، عقود استثماریة الخاصة) 

للصناعة (البحوث ، أنشطة التنفیذ)

الحوافز المالیة الخاصة بالصناعة
 صنادیق استثماریة وشركات لتطویر الشركات الصغیرة والمتوسطة 

(قروض  استثماریة وضمانات وإقراض بشروط میسرة) 

برامج وزاریة ذات صلة (ضمانات الدولة الروسیة لمنطقة 
سفیردلوفسك واإلعانات عن المیزانیات الفیدرالیة واإلقلیمیة)

 الحوافز الغیر مالیة

 دعم المشاریع االستثماریة على مبدأ " جھة ربط واحدة" )من قبل
وكالة  جذب االستثمار) 

أدوات دعم متنوعة

 المزايا الضريبية الروسية

 منطقة سفيردلوفسك  االتحاد الروسي

 مشروع األساسية
 االستثمار ذو

 األولوية

 عقد
 االستثمار
الخاص

المنطقة الحرة
منطقة التنمیة
االجتماعیة 
 واالقتصادیة 
المتقدمة

%20 ضريبة الدخل 16,5% 13,5% 5% 2%

%2,2 ضريبة األمالك 0% 0% 0% 0%

%1,5 ضريبة األراضي 0% 0% 0% 0%

%30 أقساط التأمين 30% 30% 7,6% 30%



الفرص

2 200 000 
شخص في سن العمل

 مليون 2,5
 هكتار من األراضي الزراعية الجيدة

50
 منظمة مالية وائتمانية ، بما في ذلك
المنظمات الدولية 

 السوق اإلقليمية

 سوق دولية

سوق دولية

موارد العمل
 اكثر من 40 جامعة و مؤسسات التعلیم المھنیة

 المواد الخام و اللوازم
موارد الوقود و الطاقة

المعادن (بما في ذلك المعادن الثمینة) و 
  مواد البناء 

 منتجات المرحلة االولى من التجھیز

العقارات الصناعیة
 عشرات المواقع اإلنتاجیة

الصناعیة
 مالیین األمتار المربعة من عقارات

ومستوداعات عالیة الجودة
رأس المال

المنطقة لربط االسواق

كازاخستان + الصين  االتحاد الروسي األورال االتحادية منطقة سفيردلوفسك  العالم كله

مليون شخص 4,3 مليون شخص 12 مليون 146
شخص

مليار شخص 1,4  مليار 7,7
 شخص

(B2C) 

(B2B)

أكثر من200  ألف شركة في منطقة سفیردلوفسك

الناتج المحلي اإلجمالي – 2.25 تریلیون روبل

 الصادرات من منطقة سفیردلوفسك – 8.5 ملیار دوالر



 منطقة للمشاريع الناجحة

URAL BOEING 
MANUFACTURING 

HILONG

«Siemens AG» and
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مليار روبل

مليار روبل

مليار روبل

مليار روبل

نحن فخورون بمشاریعنا
 المعروفة على مستوى العالم 

 أورلسكي لوكومتيف
ش.م.م

بوموري



الصناعة الكیمیائیة

 اللوجستيات

إنتاجیة عالیة وإمكانات علمیة وتقنیة حدیثة. تصدر 
المنتجات الصناعیة في منطقة سفیردلوفسك إلى 92 بلدا 

من العالم 

شركات تشغیل كبیرة ذات تاریخ غني وسمعة عالمیة واسعة  

صناعة ناجحة ھي المجال االستثماري . توقعات زیادة مزدوجة
 ي االستثمار في أفق 10 سنوات

  ،
    مجموعة من شركات تكنولوجیا المعلومات 
المتطورة أكثر من 33 ألف متخصص ، إجمالي حجم 

الخدمات أكثر من 55 ملیار روبل سنویا 

شركات ھي الرائدة في سوق المبیعات المحلیة ،
وواحدة من أفضل الكلیات الھندسیة في العالم 

 أكثر من 200 مؤسسة للرعاية الصحية ، وتركيز
 عال من الشركات المصنعة للمعدات الطبية واألدوات
 الطبية ، ومناصب قيادية في إنتاج المنتجات الطبية
  .المبتكرة

 يتم تصدير أكثر من 50 ٪ من منتجات ورق الغابات
  إلى الخارج

 إنتاج منتجات تكنولوجیة فائقة-الجودة والتشكیل

.
 ثالث أكبر مركز للنقل في روسیا ، وواحدة من
 األفضل في بلدان رابطة الدول المستقلة

 الهندسة الميكانيكية

التعدین

 صناعة تجهيز األغذية

 تكنولوجيا المعلومات

 األجهزة

الطب

النجارة

 نبدأ الجدید و نطور التقلیدي الصناعات الواعدة



 كويفاشيف يفغيني فالديميروفيتش
 حاكم منطقة سفيردلوفسك 
 العنوان: 620031, يكاترنبورغ, ميدان أكتبرسكيا ,
١  
 :هاتف
+7 (343) 362-18-51 

+7 (343) 354-00-95 

  :موقع
gubernator96.ru 

 بيسوكنسكي ألكندر غناديفيج
 النائب األول لحاكم منطقة سفيردلوفسك
 العنوان: 620031, يكاترنبورغ, ميدان أكتبرسكيا ,
١  
 :هاتف
+7 (343) 362-17-00 

 :موقع
www.midural.ru 

E-mail: pr.orlova@egov66.ru 

 كزاكوفا فيكتوريا فالديميروفنا
 وزير االستثمار والتنمية في منطقة سفيردلوفسك
 العنوان: 620031, يكاترنبورغ, ميدان أكتبرسكيا ,
١  
 :هاتف
+7 (343) 312-00-31  

 :موقع
www.mir.midural.ru   

E-mail: mir@еgov66.ru 

 قسم جذب االستثمار في منطقة سفيردلوفسك
 العنوان: 620031, يكاترنبورغ,شارع بوريس يلتسين ،
٣ 
  :موقع
invest-in-ural.ru  

E-mail: welcome@ai-so.ru 

حكومة إقليم سفيردلوفسك  وزارة اإلستثمار والتطوير

 وكالة جذب اإلستثمارات في
  إقليم سفيردلوفسك


