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استثامرية مثمرة وإنجازات استثنائية

(EEC) املمر االقتصادي الرشقي

 األهداف االستثامرية لـ املمر االقتصادي الرشقي

S أول خمس منحنيات عىل شكل حرف 

تم التوقيع عىل

 شهادة مجلس االستثامر
فقط يف منطقة

لرتويج االستثامر (BOI)
EEC

بقيمة التحتية   مليون بات تايالندي للبنية 

1,091,374 معتمدة مليون بات تايالندي

بليون دوالر أمرييك

بليون دوالر أمرييك

19~)

28~)

 PPP مشاريع

(2018 – 2022)

 يف عام 2017م
 كمفهوم ملرشوع تنموي قامئة عىل أساس املنطقة

 قامت حكومة مملكة تايالند يف إطالق مبادرة

 والتي تهدف إىل تطوير ورفع الساحل
 عاًما قيام العديد من مطوري األعامل برحلة

 ، واملرشوع يركز عىل 3 واليات يف رشق البالد وُخطط
 لتصورات عىل التحول الكبري يف مجايل التنمية املادية واالجتامعية ورفع القدرة التنافسية يف

املساحة: 1,326,600 هكتار املوقع: والية رايونغ، والية شونبوري، والية
 8,291,250         (                       )شاشينغساو

.البالد

 مكتب املمر االقتصادي الرشقي لتايالند
املمر االقتصادي الرشقي مع

التنمية املستدامة عىل أساس املنطقة
البنية التحتية الشاملة والرتابط

تعزيز التكنولوجيا املتقدمة واالبتكار

(1
(2
(3

:مهام رئيسة 3
هو األمانة العامة للجنة سياسات (EECO)

30 الرشقي املعروفة يف البالد وقد شهد عىل مدار

 ما هو املمر االقتصادي الرشقي(EEC)؟

املمر االقتصادي الرشقي: املهام

فدان

املرحلة األوىل

صناعة مستهدفة 12

655,821 4(

(

مطار يوتاباو الدويل قطار فائق الرسعة يربط مع 3 مطارات
ثالث مطار دويل يف بانكوك  يربط بانكوك مع منطقة

 ويستغرق من وقت السفر

غذاء من أجل املستقبل

التعليم وتنمية املو ارد البرشية

التعليم وتنمية املو ارد البرشية
العليا والسياحة الطبية القيم 

الذكية  اإللكرتونيات 

السيارات من الجيل القادم

الحيوية املتقدمة والتكنولوجيا  الزراعة 

 < 60 دقيقة
EEC واالرتباط بـ 3 مطارات

سنة التشغيل املتوقعة
املوقع: والية رايونغ

السعة: 60 مليون مسافر سنوياً 
املرافق الخدمية: مبنى

محطة الشحن الجوي، منطقة التجارة الحرة، املنطقة
الفنية للطريان ومركز تدريب الطريان.

النقل الربي،الركاب، مركز

م2025 : سنة التشغيل املتوقعة
ربط

املسافة: 220 كم

التغذية واملكمالت الغذائية
السياحة الصحية والعالجية

األجهزة الذكية

السيارات الكهربائية

الزراعة الدقيقة
املصفاة الحيوية واالستخراج الحيوي

إدارة ما بعد الحصاد
تحرير الجينات للنباتات والحيوانات

املركبات املستقلة
فعاليات

تصاميم اإللكرتونيات الدقيقة
تصنيع مكونات

MICE & Mega

5G

األغذية الوظيفية
األغذية الجديدة واألغذية النباتية

النكهات والعطور

الرسعة القصوى للقطار: 250 كم/ساعة 
وقت السفر: أقل من ساعة 

واليات،
محطات قطار فائق الرسعة

مطارات دولية رئيسة يف بانكوك،
م2025 :

:5
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 املنحنيات السبع الجديدة  
الر عاية الصحية الطبية و الشاملةالوقود الحيوي والكيمياء الحيو ي

التعليم وتنمية املو ارد البرشية

التعليم وتنمية املو ارد البرشية

الرقميات

الدفاع

الر وبوتات و األو تو ماتيكيات

العالج الصحي من الجيل القادممواد متخصصة (بالستيك حيوي)

جامعات عاملية

الطريان
 (MRO) الصيانة واإلصالح 

OEM
معدات الخدمة األرضية

الخدمات اللوجستية
الخدمات اللوجستية عالية القيمة

الحلول اللوجستية الذكية.

   للطائرات وقطع الغيار

جهات منح الشهادات للمهارات املهنية
التعلم التقني

                         الربامج واملنصة

إدارة الكوارثالصيانة استبدال االسترياد

                       الذكاء االصطناعي
 البيانات الضخمة والتحليالت املتقدمة

  األدوية واملستحرضات

األجهزة الطبية
  الصحة الرقمية

البنية التحتية الرقمية
سحابة

األمن السيرباين
ومركز البيانات (laaS)

             الطب الدقيق واألدوية الحيوية                                                الصيدالنية الحيوية
           الطب التجديدي ومستحرضات

                        التجميل املتقدمة

الروبوتات الصناعية
الروبوتات الخدمية

موحد النظام

الكيمياء الحيوية (األحامض الدهنية،

الوقود الحيوي (اإليثانول الحيوي،
والديزل الحيوي)

الكيميائيات الزيتية، األحامض اللبنية)
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(تريليون بات تايالندي (حوايل 50بليون دوالر أمرييك)1,8

 منو نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل لرشق آسيا

تايالند يتمتع مبوقع جيد يف وسط جنوب رشق آسيا

 تايالند احتلت املرتبة الثانية يف مؤرش آسيان لآلداء
اللوجيستي

3,21٪ سنويًا  مقارنة  باملعدل واملحيط  الهادئ  بنسبة
٪1,38 (   2019)

الوصول إىل األسواق الكبرية واملتنامية

موقع اسرتاتيجي: بوابة آسيا

العاملي عند

 إمكانات متزايدة

م

 املرحلة الثالثة لخريطة ميناء تابوت املرحلة الثالثة مليناء ليم شابانغ
 توسيع سعة مركز الشحن يف جنوب رشق آسيا لتصل إىل 19 مليون طن تجهيز أكرب ميناء بحري يف تايالند بنظام آيل كأساس مركز للخدمات 

 اللوجستية اإلقليمية وتوسيع السعة حتى 18 مليون وحدة مكافئة و3سنويا
ماليني سيارة سنويًا

سنة التشغيل املتوقعة
سنة التشغيل املتوقعة

الجزء الثاين
 محطة املواد السائلة واملخازن ومحطة توليد الكهرباء بطاقة

املخازن ومنطقة األعامل ذات الصلة
مليون طن سنويا4ً

املوقع: والية رايونغ
طن سنوياًالجزء األول: محطة الغاز الطبيعي املسال بطاقة 11 مليون

املوقع: والية شونبوري
:
:

:

محطة
محطة
محطة

ميناء الحاويات سعته
ميناء الحاويات سعته

الدحرجة سعته مليون سيارة سنويا

مليون وحدة مكافئة سنوياً
مليون وحدة مكافئة سنوياً

(E املحطة)
(F املحطة) 2026 و2030م

4
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م2026 :
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االستثمار في الصناعات المستھدفةتحسین نوعیة الحیاةتوسیع البنیة التحتیة
للمجتمع وجودتھ 

 

   

1235 4

الرتويجية املنطقة 

للممر االقتصادي الرشقي

5G مغطاة كاملة بشبكة

الر عاية الصحية

الصناعة

لتعليم الز ر اعةا

املستهلك و السياحة

النقل و الخدمات اللو جستية

األهداف االستثامرية لـ املمر االقتصادي الرشقي (2022– 2026)املرحلة الثانية

مستمرة  تريليون بات تايالندي2,2

نحوالرتكيز عىل خمسة محاور
اإلستثامر والتكنولوجيا مبجال 

5G يف ممر االقتصادي الرشقي: مستقبل االتصالبنسبة 100%تغطية شبكة

املكننة
والروبوتات 

والرفاهية الذكيةالصحة  اللوجستية 

 املنحنيات السبع  الجديدة  

 تم اإلنشاء بناًء عىل املنحنيات الخمس السابقة

الرقميات

الدفاعية الصناعات 

لتعليم  ا
وتنمية املوارد

البرشية
الوقود

 الحيوي 
والبيوكيميائية

 الطريان 
 والخدمات
اللوجيستية

 الرعاية الطبية 
الشاملة والصحية 

 املكننة 
والروبوتات

إلكرتونيات
ذكية

مركبات
القادم الجيل 

العليا القيم 
الطبية والسياحة 

الز ر اعة املتقدمة
والتكنو لو جيا الحيوية

الغذاء من أجل
املستقبل 

دائرة
االقتصاد

5GBCG

دعامً لـ 12 صناعة مستهدفةإنشاء خمس مجموعات ناشئة

تجاريًا“5G”تايالند قائد آسيان يف طرح شبكة

بليون دوالر أمرييك)(~65

دم
تخ

اس صنع
ا

إعادة تدوير

  دعم منط الحياة الر قمية و
الصناعية التطبقيات 

 تايالند هو أول دولة يف اآلسيان تنرش شبكة

 يتم تنفيذ حاالت االستخدام التجريبية يف املناطق التي تم الرتويج لها من قبل
، الجمعية التايالندية للذكاء االصطناعي. ، مراكز التميز يف الروبوتات التايالندية وجمعية الروبوتات (TARA)(CORE)

وكجزء لدعم منط الحياة الرقمي للمستهلكني املتصلني تهدف شبكة
منخفضة الكمون مثل السيارة املستقلة والجراحة عن بعد.

.“4.0 5G

5Gيف منطقة EEC

EECEECواملجتمعات الروبوتية التايالندية مثل: املكننة  من خالل التعاون بني

 إىل تسهيل املتطلبات الصناعية لحاالت االستخدام الرقمية الحرجة

 مهم لدعم مخطط التحول الرقمي “تايالند تجاريًا عىل نطاق واسع وأعطت األولوية لها معرتفًا بها كمحرك
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الرئيسية للتكنولوجيا  األيكولوجي   النظام 
 النظام البيئي لإلبتكار لدى

 تايالندعلم الجينوم : قاعدة بيانات الجينوم لدى املمر االقتصادي الرشقي

االستثامرية الفرص 

املداواة الصناعات والتطوير البحوث 

EECi

طب الجينوم األجهزة الصحية املتطورة
الطب االتصايل

املعلوماتية الحيوية

ATMPS

الرعاية الصحية الشخصية.. الخ

- العالج بالخاليا 
- العالج الجيني

- هندسة األنسجة
األدوية البيولوجية

 هو مركز ابتكار يقع يف منطقة  املمر االقتصادي الرشقي لالبتكار أو

املرافق املوفرة من قبل

الطب الدقيق الرقمية الصحة 

الرسيرية التجارب 

الصيدلية الجينات  علم 

اكتشاف األدوية

الطب الشخيص

الطب التجديدي  

م2022  سيتم االفتتاح رسمياً يف نوفمرب املقر الرئييس لـ EECi

 :BIOPOLIS

 :ARIPOLIS

لعام 2021م EECi

 رايونغ  بقيادة   الوكالة  الوطنية  لتطوير  العلوم  والتكنولوجيا
   الرائدة بالرتكيز عىل 

الصناعات (NSTDA) لدعم 
EECi وانغشان والية

الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الحيوية

 للمساعدة يف ترسيع أبحاث الجينوم وتقع يف جامعة بورافا بوالية شونبوري تايالند جينوم هو 
 وعملية اكتشاف لتقدير العوامل

الوراثية التي تؤثر عىل القابلية لإلصابة بأمراض أو سامت معينة بني التايالنديني.
 األدوية حيث تخطط لتطوير

مرافق املصفاة البيولوجية، البيت األخرض الذيك، 

مركز التصنيع املستدام
 املعمل النموذجي البديل 

 ،CAVاختبار الطائرات بدون طيار
 للبطاريات، أرض اختبار

 ،(SMC) ،اختبار املحرك

مصنع النباتات

شبكة تعاونية ألبحاث الجينوم البرشي يف تايالند
 حالة تسلسل الجينوم الكامل يف تايالند50,000 مكتبة جينوم تضم ما ال يقل عن

الوقود الحيوي واملواد الكيميائية الحيوية
 بطارية عالية األداء ومكننة النقل الحديثة

الروبوتات واإللكرتونيات الذكية
الطريان والفضاء

أجهزة طبية

مجاالت :6
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E-W Corridor (Lower)

E-W Corridor (Upper)

SEC
Ranong

N-S Corridor
Kunming

India & Europe

Europe

EEC
N-S Corridor
E-W Corridor (Upper)
E-W Corridor (Lower)

GBA

JapanPeople's Republic 
of China

Southern Economic Corridor
(on going)

2

RCEP

ASEAN Australia New
Zealand

مناطق متعددة يف آسيا  والرتابط بني
إحصاء السكان : 

مليون نسمةحوايل 504,8

                 جنوب الصني و CLMVو إجاميل سكان تايالند

(CLMV)،كمبوديا، الوس، ماينامر
تشونغتشينغ) هونغ كونغ يوننان،  قوانغيش،  ،(SAR)

(غوانغدونغ،فيتنام، جنوب الصني :
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E-W Corridor (Lower)

E-W Corridor (Upper)

SEC
Ranong

N-S Corridor
Kunming

India & Europe

Europe

EEC
N-S Corridor
E-W Corridor (Upper)
E-W Corridor (Lower)

GBA

JapanPeople's Republic 
of China

Southern Economic Corridor
(on going)

2

RCEP

ASEAN Australia New
Zealand

EEC والرتابط بني

 إجاميل سكان :
تايالند
حوايل

 جنوب الصني: غوانغدونغ، هونغ كونغ
،(SAR).تشونغتشيينغ يوننان،  قوانغيش، 

مليون نسمة504,8
وCLMV  وجنوب الصني

حلقة الوصل اإلقليمية وطريق جديد

إىل روسيا وأوروبا
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(  2018)

QR EEC Act

A

B

C

املرسوم املليك لقانون

 املرسوم املليك التايالندي

إدارة دامئة

عملية عمل واضحة

الشمولية

 املبادئ األساسية لـقانون املمر
االقتصادي الرشقي يتضمن :

مبوذية

 لقانون املمر االقتصادي 
2561الرشقي الصادر يف عام 

املمر االقتصادي الرشقي
بوذية الصادر يف عام م(2018  )2561

السياسات  لجنة 

  (   2021-   2020)

خدمة الشباك الواحد

 خطة متكاملة وصندوق ميزانية

منطقة ترويجية اقتصادية خاصة

األمني العام ومكتب املمر االقتصادي الرشقي

(عدد 28 شخصا) 
وزيراً، ويضم :

تكنولوجيا املواد املتقدمة وتكنولوجيا الرقمية. خرباء خارجيون جمعية املرصفيني التايالنديني،التكنولوجيا واالبتكار املتطور متضمناً التكنولوجيا املتطورة األساسية املستهدفة مثل: تطوير التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا النانو ،(TBA)

،(OSS)

الحوافز (الرضائب، التأشرية/ ترصيح العمل ... إلخ

للتنمية املحلية

،EIA،PPPالتخطيط
املدين، ... إلخ

مجلس التجارة، اتحاد الصناعات التايالندية ،(BOI)،(FTI)
NESDB، مجلس االستثامرمكتب امليز انية،

 برئاسة رئيس الوزراء 14
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 إعفاء من ملكية األغلبية األجنبية وقيود املراقبة الفعالة
 مبوجب قانون املالحة الجوية التايالندي للحصول عىل

 شهادة إنتاج للطائرات أو أجهزة الطائرات الرئيسية، ولشهادة
محطة اإلصالح

األهداف

A3 A2 A1 القسم رقم 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

باستخدام خطة الرتويج من قبل مجلس االستثامر:

باستخدام خطة الرتويج من قبل ممر االقتصادي الرشقي:
ترويج حوافز االستثامر من قبل قانون ممر االقتصادي الرشقي

مم(2020   -2021   )   حوافز االستثامر من قبل مجلس االستثامر ملمر االقتصادي الرشقي لعام
مناطق الرتويج للصناعات املستهدفة 

مناطق الرتويج للصناعات املحددة

املستهدفة التجارية  األنشطة  حوافز االستثامر الرئيسية امليزة 

حزمة الرضائب القياسية

 املشاريع االستثامرية والدخول يف برنامج

 االستثامرات املوجودة يف مناطق الرتويج

 االستثامرات املوجودة يف مناطق الرتويج
 للصناعات املستهدفة أو املناطق الصناعية

إخطار لجنة املمر االقتصادي الرشقي بشأن حوافز
”مناطق الرتويج لصناعات محددة“ 

ضمن نطاق حزمة الحوافز القصوى التي وافقت عليها لجنة
السياسة العامة للمر االقتصادي الرشقي 

بالنسبة للتكنولوجيا املصممة خصيًصا وتكتل الصناعات فإن
EEC

”تفاوض وتصميم تباديل يف حزم
املخصصة“ الحوافز 

لـــــــــ استعداد  عىل 

EECi،EECd،EECa،لصناعات محددة:
،EECmdEECg

تنمية املوارد البرشية

 برامج تنمية املوارد البرشية

املشاريع الواقعة يف مناطق الرتويج أو املناطق الصناعية

أو

(حوافز رضيبية إضافية )

.1

.2

.3

.3

ترويج حوافز االستثامر من قبل مجلس االستثامر استناداً إىل قانون تشجيع االستثامر

متكينات أخرى حوافز من قبل املمر االقتصادي الرشقي

مالحظات
: A1
: A2
: A3

: 8

األنشطة القامئة عىل املعرفة التي تركز عىل البحث والتطوير والتصميم لتعزيز القدرة التنافسية للبلد

 تهدف إىل جذب إمكانات االستثامر املستهدف لتحويل تايالند إىل مركز

ساندبوكس

رضيبة الدخل الشخيص

LTR تأشرية  

عقد إيجار طويل األمد لألرض

EEC  One Stop Service (EEC-OSS) 

EEC

EEC

االستثامر يف التكنولوجيا واالبتكار املتقدم 

التيسريطوال العملية ملساعدة األعامل التجارية عىل تحقيق أهدافها وستقدم
االستشارات للمستثمرين وأي شخص مهتم باالستثامر يف املمر االقتصادي الرشقي.

 تخفيف القيود عىل اختبار وتطوير االبتكار لالستخدام

 منح املغرتبني املؤهلني واملوظفني التايالنديني معدل

 تأشرية إقامة طويلة األجل الجديدة لألجانب ذوي

سنة50+49 30  متديد عقود اإليجار من إىل

 الدخل املرتفع واملتخصصني العاملني من تايالند واملهنيني
ذوي املهارات العالية

 تسهيل عملية طلب  التصاريح من خالل القناة الرقمية لــ
44 ترصيًحا

PIT %17  ثابت قدره

التجاري يف املستقبل

 إعفاء من رضيبة الدخل عىل الرشكات عىل نفس االمتياز
الخاص مبوجب قانون مجلس االستثامر وقانون تعزيز

 جلب الرعايا األجانب من اإلدارة العليا، العامل املهرة أو
الخرباء للدخول والعمل يف تايالند

.

 إعفاء من االمتثال لقانون مراقبة رصف العمالت كلًيا أو جزئًيا،
 واستخدام العمالت األجنبية لدفع أسعار السلع أو الخدمات

يف منطقة الرتويج االقتصادي الخاصة

 إعفاء من القانون الذي يسمح فقط للمتقدمني التايالنديني
للحصول عىل تصاريح مهنية، ترخيص، تسجيل أو شهادة

 الحق يف العمل دون الحاجة إىل الحصول عىل ترصيح عمل
مبوجب القوانني املتعلقة بالعامل األجانب

التملك عىل األرض لألعامل التجارية والشقق لألعامل والسكن

 اإلعفاء من رسوم االسترياد عىل  نفس االمتياز الخاص مبوجب
قانون مجلس االستثامر وقانون تعزيز التنافسية

 نفس الحقوق املمنوحة ملشغيل األعامل يف املناطق الحرة،
املستودعات الجمركية أو مناطق التجارة الحرة

 حقوق ال ينظمها قانون الجامرك مثل اإلعفاء من دفع الرسوم
أو اإلعفاء من الئحة االسترياد والتصدير

 الحق يف الحصول عىل منحة من صندوق تعزيز التنافسية
املستهدفة للصناعات  الوطنية 

عاًما)(إعفاء CIT حت 15 التنافسية

التجارية إىل األمام لتحقيق النجاح. دفع األعامل

 يجب أن تكون األعامل املؤهلة يف 12 صناعة
مستهدفة أو أن تكون مرتبطة / تستفيد من الصناعات املستهدفة ويجب أن 

املتقدمة واالبتكار يف عملياتها. تطبق هذه الرشكات التكنولوجيا
يجب أن ميتلك املستثمرون املؤهلون القدرة عىل

EEC-One Stop Service سيوفر خدمة الدعم الشامل و

الصناعات املستهدفة : 

املستثمرون املستهدفون : 

الحوافز والتسهيالت : 

أنشطة البنية التحتية لتنمية البلد واألنشطة التي تستخدم التكنولوجيا املتقدمة لخلق قيمة مضافة مع عدم وجود استثامرات موجودة يف تايالند أو القليل منها.
أنشطة التكنولوجيا العالية التي تعترب مهمة لتنمية البالد مع القليل من االستثامرات املوجودة بالفعل يف تايالند.

تكنولوجيا املواد املتقدمة وتكنولوجيا الرقمية. القسم رقم ،التكنولوجيا واالبتكار املتطور متضمناً التكنولوجيا املتطورة األساسية املستهدفة مثل: تطوير التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا النانو

سنوات
-

سنواتسنواتسنوات

سنوات
-

سنوات
(بدون سقف)

سنوات
(بدون سقف)

سنتان
(بدون سقف)

سنة

سنتانسنتانسنتان

سنةسنة

إعفاء رضيبي

إعفاء رضيبي

إعفاء رضيبي

إعفاء رضيبي

بنسبة

بنسبة

بنسبة

يف

يف

يف

CTI

CTI

CTI

%50

%50

%50

5

333

8 8 10
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تم الرتويج من قبل قانون ممر االقتصادي الرشقي

إعالن املمر االقتصادي الرشقي: 7 مناطق ترويجية لصناعات محددة

 مع خصائص

 EECh امتداد رشيط لقطار فائق الرسعة  

 EECg تايالند جينوم

EECd الحديقة الرقمية

EECmd املركز الطبي

EECa مدينة املطار الرشقي EECtp بان شانغ الحديقة التقني

EECi منصة االبتكار

عىل تقوية األساس القائم  واملساهمة يف منو األعامل املستدام مع أفضل املنافع املتبادلة. سيعمل مخطط تطوير EEC

االستثنائية سيوفر ذلك فرصا استثامرية مميزة لجميع املستثمرين. EEC
 من أجل دفع عملك نحو نجاح ملحوظ

 املوقع : عىل طول مسار قطار فائق الرسعة الذي يعرب دون ميينغ،
سوفار نابوم ومطار يوتاباو

املوقع : جامعة بواربا يف والية شونبوري

املوقع : حي يس راشا بوالية شونبوري

املوقع : حي بانغ المونغ بوالية شونبوري

املوقع : يوتاباو بوالية رايونغ املوقع : بان شانغ بوالية شونبوري

املوقع : وادي وانغشان بوالية رايونغ

(يعادل 830 فدان)هكتار املساحة : 132.8 

املسافة : 220 كيلومرت

املسافة : 0.6 هكتار

املسافة : 93.6 هكتار

هكتار

هكتار

 املساحة : هكتار

 املساحة : 

1,040 املساحة : 

552.64

83.4

 يطمح إىل أن يصبح املركز الطبي األول
يف تايالند حيث املنطقة ستقدم رعاية صحية  وخدمات 

 هو نظام إيكولوجي مصمم لتعزيز االبتكار
األعامل وترقية التكنولوجيا الحديثة التي تخدم احتياجات 

 املستقبلية حيث “النظام اإليكولوجي
االبتكارية إىل تطبيقات صناعية عملية. التكنولوجيا والبحوث

 لالبتكار“ الكامل سيحول
طبية كاملة وتهدف إىل رفع مستوى الخدمات الصحية

يف تايالند وتجهيز البالد توسعة لسكانها املعمرين.

(يعادل 3.69 فدان)

(يعادل 6,500 فدان)

(يعادل 3,454 فدان)

(يعادل 519 فدان)

َ  سيكون تطوير حديقة بان شانغ التقني مبثابة حجر تتكون من األعامل واملرافق يف مطار يوتاباو الدويل متضمنا
 الزاوية يف جهود

ملراكز االبتكار التكنولوجي املتقدم.
 بوابة تجارية، محطة شحن، مركز تدريب عىل الطريان، منطقة تقنية الطموحة ليك تكون الواجهة النهائية

 طريان ومنطقة تجارة حرة والتي من شأنها تعزيز العمليات التجارية
وتوفري تجربة عاملية املستوى للجميع.

هو مركز اختبار الجينوميات يف

 هي الوجهة املستقبلية لالعبني
العامليني الرقميني وابتكار

الستكشاف التكنولوجيا الرقمية األصلية و
تطويرها

 الرقمية املزدهرة ويتألف من مركز
 بيانات عاملي املستوى واختبار لالبتكار

 الرقمي ومعاهد كثرية
كامال مبرافق عالية التقنية.

مجهزة تجهيزًا

 واكتسابها من أجل األعامل

 األعامل الرقمية

 املبني عىل شبكة بحث تعاونية مدعومة
بتقنية تسلسل الجيل القادم.

EECg

EECd

EECmd
EECi

EECa EECtp
EEC

EEC

(يعادل 3.69 فدان)
 EECh
(TOD)مككاسان و يس راشا مبساحة تقع يف محطتي

هكتار
التوايل.عىل 

(يعادل 25 فدان) و4 هكتارات (يعادل 140 فدان)  22.4

 يحتوي عىل قطار فائق الرسعة ومنطقة تطوير توجيه الرتانزيت

.

صناعة مستهدفة مؤهلني أيًضا الستكشاف امتيازات إضافية.املستثمرين املحتملني يف جميع أنحاء العامل. سيكون املستثمرون يف 12

EEC أنشأت مناطق ترويج للصناعات املحددة ومناطق ترويج للصناعات املستهدفة لخدمة
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1. WHA Rayong Industrial Estate
2. Eastern Seaboard I.E. (Rayong)
3. WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut)
4. WHA Eastern Seaboard I.E.1
5. WHA Chonburi I.E.1
6. WHA Chonburi I.E.2
7. WHA Eastern Seaboard I.E.2
8. WHA Eastern Seaboard I.E.3
9. WHA Eastern Seaboard I.E.4
10. CPGC I.E. (Rayong)
11. Amata City Chonburi I.E.
12. Amata City Chonburi I.E. (2nd Project)
13. Amata City Rayong I.E

14. Pinthong Industrial Estate
15. Pinthong Industrial Estate (Laem Chabang)
16. Pinthong Industrial Estate (3rd Project)
17. Pinthong Industrial Estate (4th Project)
18. Pinthong Industrial Estate (5th Project)
19. TFD I.E. (2nd Project)
20. Yamato Industries I.E.
21. Smart Park I.E.
22. Asia Clean
23. Rojana Nongyai
24. Rojana Lamchabang
25. WHA Industrial Estate (Rayong)
26. EGCO Rayong Industrial Estate

صناعية منطقة 

الصناعية التجمعات 

املساحة املتوفرة :  : EEC إجاميل املنطقة الرتويجية : إجاميل منطقة

تكلفة مامرسة األعامل التجارية

إعالن املمر االقتصادي الرشقي: 26 منطقة ترويجية للصناعات املستهدفة

هكتار

سعر األرض/هكتار :
رسوم االنرتنت :رسوم املياه :رسوم الطاقة :

شاشينغساو :
شونبوري :

رايونغ :

هكتارهكتار 1,326,60018,352.48 3,228.52 

أ. الجيل القادم من سيارات بانبو
ب. التجارة اإللكرتونية بانغ باكونغ

(داخل املدن الصناعية)

تم الرتويج من قبل مجلس االستثامر استناداً إىل قانون تشجيع االستثامر

(يعادل 20,178.25 فدان)(يعادل 114,702.97 فدان)(يعادل 8,291,250 فدان)

يبدأ من 1,6 مليون دوالر أمرييك

4.42-2.35)15.81-9.5)2,999-490) بات تايالند/كيلوواط ساعة)

رسوم الطاقة يعتمد عىل حجم األعامل التجارية *

دوالر أمرييك/شهريادوالر أمرييك/مرت مكعبدوالر أمرييك/كيلوواط ساعة
بات تايالند/شهريا)بات تايالند/مرت مكعب)

0.14-0.080.52-0.3197.85-19.25
يبدأ من 800 ألف دوالر أمرييك

يبدأ من 763 ألف دوالر أمرييك
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EEC Website EEC Factsheet

VDO 4th Years of EEC BOOK 4 Years of EEC

التقديم إجراءات 
حزم الحوافز املخصصة من املمر االقتصادي الرشقي

مصادر مفيدة عن املمر االقتصادي الرشقي

النطاقات  مقرتح 

يقدمون املحتملني  املستثمرون 

 املمر االقتصادي الرشقي واملستثمرون املحتملني يبادالن تصاميم

املمر االقتصادي الرشقي واملستثمرون يوقعون اتفاقية

الرشقي املستثمرون يديرون األعامل وفًقا لخطة العمل واالتفاقية املربمة مع املمر االقتصادي

رشوط وأحكام العمل مبوجب ”حزم الحوافز املخصصة“

لطلب التفاوض عىل حوافز املمر االقتصادي الرشقي  ”مقرتح أعامل“

لكل منطقة يتم الرتويج لها لصناعات محددة ”الحد األقىص من الحوافز “ .1

.2

.3

.4

.5

 لكل منطقة ترويج للصناعات املحددة فإن املمر االقتصادي الرشقي سيوفر لك أقىص حزم من

 املمر االقتصادي الرشقي يتواصل مع املستثمر املحتمل أو املستثمر يتواصل مع املمر

 تبادل تصاميم

بعد االتفاق املتبادل عىل حزم الحوافز املخصصة سيتم التوقيع اتفاقية.

 املستثمرون يحصلون عىل حوافز حسب التفاوض واالتفاق املتبادل وأن املمر االقتصادي الرشقي سيقدم الدعم الكامل
للمستثمرين يف تحقيق أهداف أعاملهم.

القصوى املعتمدة من قبل لجنة سياسات املمر االقتصادي الرشقي.
 “حزم الحوافز املخصصة“ وذلك يف نطاق حزم الحوافزيعترب رضورية وليك تالئم مع أعامل كل مستثمر،

االقتصادي الرشقي بخطة عمل مفصلة للنظر يف حزم الحوافز. حيث يجب عىل املستثمرين تزويد املمر (نهج ثنايئ االتجاه)
 االقتصادي الرشقي مبارشة

جميع املستثمرين يف منطقة الرتويج. االقتصادي الرشقي وميكن تطبيق حزم الحوافز عىل  لجنة سياسات املمر
الحوافز يف إطار نظر


