אודות קבוצת עשת הנדסה

עשת הנדסה בע”מ מתמחה בייעוץ ,תכנון וביצוע בתחומי ההנדסה השונים עבור
מוסדות ,מפעלים ויזמים.
מאז הקמתה בשנת  1987ביצעה החברה מגוון רחב של פרויקטים בתחומי הבנייה,
כבישים ותחבורה ,ועבודות הנדסיות אחרות ,ביניהם :תחנות כוח ,מפעלים כימיים,
שדות תעופה ,מבנים בתעשיות המזון והרפואה ,כבישים וגשרים ,מנהרות ,חניונים,
מרכזים לוגיסטיים ,מרכזי קניות ,שכונות מגורים ,בסיסי צבא ועוד.
לעשת הנדסה בע”מ צוות מיומן של אנשי מקצוע ,בעלי ניסיון מקצועי רב שנים.
הצוות המקצועי והשילוב של שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,הם שביססו את
מעמדה של עשת הנדסה בע”מ כחברה המובילה בתכנון וביצוע של פרוייקטים
הנדסיים גדולים ומורכבים.

איזור התעשייה
קומבולצ'ה ,אתיופיה

הזדמנות עסקית לתעשייה הישראלית
בואו להיות
חלק מהשוק
המתפתח
באפריקה

החברה מבצעת פרויקטים רחבי היקף בארץ ובעולם ,והיא מקפידה לעבוד
בסטנדרטיים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.

הצגת סקר ההיתכנות ,פרטים נוספים
והצטרפות  -בביתן קבוצת עשת הנדסה

צוות עשת הנדסה ממתין לכם בכנס!

ENGINEERING GROUP LTD.

ENGINEERING GROUP LTD.

בואו להיות חלק מהשוק המתפתח באפריקה

עשת הנדסה בע"מ חתמה על הסכם עם
ממשלת אתיופיה ,בתמיכת ממשלת ישראל,
להקמת אזור תעשייה בעיר קומבולצ'ה
הממוקמת בצפון מזרח אתיופיה ובקרבת
הנמל הימי של ג'יבוטי ,ומזמינה אתכם לקחת
חלק בפרויקט.

 10סיבות למה להקים מפעל
בקומבולצ'ה ,אתיופיה

 01שוק גדול עם פוטנציאל גדול – אתיופיה מונה מעל
 90מיליון תושבים!
 02התפתחות כלכלית מהירה  -אתיופיה מתפתחת
בקצב מסחרר  10%גידול בתל"ג בעשר השנים האחרונות
 03חשיפה לשווקים הבינלאומיים – איזור התעשיה
מיועד ליצוא :רכבת לנמל ג'יבוטי פתוח למזרח הרחוק
והקרוב ,שדה תעופה בינ"ל במקום
 04חיסכון בעלויות
כ"א זמין וזול  -שכר עבודה של פועל כ 40$-בחודש
תוצרת חקלאית כגון :שומשום ,קפה ,אבוקדו
וגידולים נוספים
מחצבים מקומיים כגון :שיש ,גרניט ,פחם ,נחושת,
פלטינום ,ניקל ועוד
 05הטבות הניתנות ע"י ממשלת אתיופיה
יבוא ללא מיסוי
יצוא ללא מיסוי
פטור ממס הכנסה לכ 7-שנים
הוצאת רווחים ודיווידנדים במט"ח
ערבות ממשלתית לאי הלאמת איזור התעשיה
איזור סחר חופשי (עדיין במו”מ)
העדפות ייצור מקומי על יבוא (עדיין במו”מ)
החזר מע"מ עבור חומרי גלם המשמשים ליצוא
(עדיין במו”מ)
ONE STOP SHOP 06
טיפול בהיתרי הבניה ע”י עשת הנדסה בע”מ (חסכון
ניכר בזמן ובעלויות)
נקודת מכס באתר
DRY PORT

אפשרות לתכנון וביצוע ברמה גבוהה של מפעלכם
ע”י עשת הנדסה בע”מ
עשת הנדסה בע”מ תשמש כמינהלת איזור התעשיה
דבר המבטיח תחזוקה גבוהה ומקצועית.

 07איזורי ציבור ומגורים
מרכז מסחרי הכולל בנקים ,דואר ,מסעדות ועוד
שכונת וילות למגורי העובדים הזרים
מועדון הכולל בריכה ,מגרש טניס ,מסעדה ועוד
בית חולים
בית מלון
 08אתר איכותי  -האתר יתוכנן ויתוחזק ברמה הגובהה
ביותר ,כולל פיתוח נופי ,כדוגמת איזור התעשיה בתפן.
 09לוחות זמנים מהירים
צפי תחילת ביצוע עבודות תשתית באתר  :אוקטובר 2014
2014
צפי מסירת חומר רקע תכנוני ליזמים  :יוני
 :אפריל 2015
צפי הקמות מפעלים באתר
 10שתוף פעולה עם חברה מקצוענית ומובילה
התקשרות עם קבוצת עשת הנדסה בע"מ אשר תשמח
להציע לכם את כל סל השירותים שלה ,או רק ללוות
ולייעץ לכם בתהליך.

