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مرحبًا بكم في المناطق الحرة المصرية

تع��د املناطق احلرة في مصر منطاً اس��تثمارياً متميزاً كونها أحد أنظمة االس��تثمار اخلاضعة ألحكام قانون 
االس��تثمار رقم 72 لس��نة 2017  والئحته التنفيذية  والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة لالستثمار 

واملناطق احلرة.

ما هي المناطق الحرة 
هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها اإلدارية ، ويتم التعامل فيه وفقاً ألحكام 

ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

األنشطة المصرح بها في المناطق الحرة
يسمح بكافة األنشطة املراد االستثمار بها داخل املناطق احلرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة 

لالستثمار واملناطق احلرة وبصفة أساسية الصناعات املوجهة للتصدير للخارج باستثناء:

األسلحة والذخائر واملتفجرات وما يرتبط باألمن القومي. ֺ 

اخلمور واملشروبات الكحولية.  ֺ 

صناعة األسمدة . ֺ 

تصنيع احلديد والصلب . ֺ 

تصنيع البترول . ֺ 

إسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي . ֺ 

الصناعات كثيفة استخدام الطاقة. ֺ 

المزايا والضمانات واإلعفاءات التي تمنح للمشروع ... 

المزايا
حرية حتويل رأس املال املستثمر و أرباح املشروعات إلي اخلارج .  ֺ 

حرية اختيار مجال االستثمار والشكل القانوني للمشروعات .  ֺ 

حرية حتديد أسعار املنتجات وهامش الربح .  ֺ 

عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس املال املستثمر )ملشروعات املناطق احلرة العامة فقط(. ֺ 
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عدم وجود حدود على جنس��ية راس املال حيث ميكن أن ينفرد املس��تثمر األجنبي أو يشارك بأي نسبة في  ֺ 
االستثمار )باستثناء املشروعات املقامة في سيناء(.

إمكانية التشغيل حلس��اب الغير الستغالل طاقات املشروع )وفقاً للقواعد املعتمدة من الهيئة في هذا  ֺ 
الشأن(. ..

منح املستثمرين األجانب تسهيالت في اإلقامة. ֺ 

منح العاملني األجانب تصاريح إقامة بناء على طلب املشروع. ֺ 

الضمانات
عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي املشروعات العاملة بنظام املناطق احلرة إال بعد الرجوع للهيئة.  ֺ 

عدم جواز تأميم املشروعات واملنشآت أو مصادرتها.  ֺ 

ال يجوز بالطريق  اإلداري فرض احلراس��ة علي املش��روعات أو احلجز علي أموالها أو االس��تيالء أو التحفظ  ֺ 
عليها أو جتميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي. 

اإلعفاءات
إعفاء كافة األصول الرأسمالية ومستلزمات اإلنتاج الالزمة ملزاولة نشاط املشروع )عدا سيارات الركوب(  ֺ 
من أية رس��وم جمركية أو ضرائب على املبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النش��اط  حتى 

لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج املنطقة احلرة .

 ֺ إعفاء صادرات وواردات املشروع من وإلى خارج البالد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواًء كانت ضرائب 
على املبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم املعمول بها داخل البالد.

عدم خضوع املشروع وأرباحه للقوانني أو التشريعات الضريبية أو اجلمركية املعمول بها داخل البالد طوال  ֺ 
فترة مزاولة النشاط .

عدم خضوع واردات وصادرات املشروع من وإلى خارج البالد ألي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية  ֺ 
معمول بها داخل البالد.

إعفاء واردات املشروع من السوق احمللي من الضرائب على القيمة املضافة.  ֺ 

إعفاء بضائع الترانزيت احملددة الوجهة من س��داد أية رس��وم مقررة على الس��لع الداخلة واخلارجة وفقاً  ֺ 
للشروط التالية:

أن يكون املشروع داخل الدائرة اجلمركية. − 

أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة. − 

إعفاء كامل املكونات احمللية للس��لع املنتجة مبش��روعات املناطق احلرة من الرس��وم اجلمركية عليها في  ֺ 
حالة البيع للسوق احمللي )داخل البالد(.
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المناطق الحرة الخاصة

هي كيان منفرد ميثل مشروعا واحدا مستقال )أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة( متى اقتضت طبيعتها 
ذلك ويتحتم تواجده خارج نطاق املناطق احلرة العامة وفقا القتصاديات املشروع وطبيعة نشاطه التي حتتم 
تواج��ده مبواقع معينه لالس��تفادة من املزايا التي يتيحها هذا املوقع من حي��ث القرب من مصادر املواد اخلام 
ومستلزمات اإلنتاج أو أسواق التصدير أو العمالة الالزمة أو التكامل مع مشروعات قريبة أو احلاجة إلى قربه 

من ميناء أو طريق بري معني.

ويكون موقع املنطقة احلرة اخلاصة إما مملوكا للمستثمر او مستأجرا له.

معايير وضوابط إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة                     
)وفقًا لقانون االستثمار رقم )72( لسنة 2017(

أال يوجد موقع مالئم لنش��اط املش��روع داخ��ل املناطق احلرة العامة وأن يك��ون املوقع املطلوب للمنطقة  ֺ 
احل��رة اخلاصة هو العامل املؤثر بالنس��بة القتصاديات املش��روع ، وال يجوز إص��دار تراخيص جديدة بإقامة 
مش��روعات املناطق احلرة اخلاصة داخل النطاق السكاني أو العقارات السكنية أو في أماكن مرخص لها 

بأي نظام جمركي أخر كاألسواق احلرة واملستودعات اجلمركية . 

أن يتخذ املشروع شكل شركة املساهمة أو شركة ذات املسئولية احملدودة . ֺ 

أال يقل رأس املال  املصدر للمش��روع عن عش��رة مليون دوالر و أال تقل تكاليفه االس��تثمارية عن عشرين  ֺ 
مليون دوالر أو ما يعادله بالعمالت احلرة . 

أال تق��ل العمال��ة الدائم��ة باملش��روعات الصناعية عن خمس��مائة عامل ويجوز في بعض املش��روعات  ֺ 
اإلس��تراتيجية ذات األهمية اخلاصة التي ال تتطلب طبيعة نش��اطها حجم عمالة كبير االس��تثناء من 

شرط العدد . 

إال تقل مساحة املشروع عن عشرين ألف متر مربع .  ֺ 

أال تقل نسبة املكون احمللي عن 30 ֺ % . 

أال تقل نس��بة التصدير الى خارج البالد عن 80 ֺ % ويجوز االس��تثناء من هذه النسبة في حالة املشروعات 
االستراتيجية ذات االهمية اخلاصة . 

تلت��زم مش��روعات املناطق احلرة اخلاصة بش��روط االم��ن الصناعي والدف��اع املدني واحلري��ق وفقاً للكود  ֺ 
املصري املتبع في هذا الش��أن أو وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير اخملتص بشئون الصناعة بشأن املنشآت 
الصناعية، كما تلتزم بتأمني منش��أتها وحدودها بأبراج حراس��ة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن 

الهيئة وأمن املوانئ وعلى نفقة املشروع . 

تس��قط املوافقة النهائية على املش��روع إذا لم يقم املس��تثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية ، ومن ذلك  ֺ 
البدء في اجراءات التأسيس ، تقدمي الرسومات الهندسية ، احلصول على املوافقات الالزمة إلقامة املشروع 
من اجلهات املعنية ، اجلدول الزمني للبدء في مزاولة النش��اط وذلك خالل س��تة أشهر من تاريخ إخطاره 
بق��رار املوافق��ة على املش��روع ، ويجوز مد ه��ذه الفترة ملدة أو مل��دد أخرى في ضوء املب��ررات التي يقدمها 

أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة املنطقة احلرة .
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االشتراطات الخاصة بالمباني 

الفصل التام املكاني واملالي بني موقع املشروع وأي أنشطة أخرى يقوم بها املشروع . ֺ 

ال يقل ارتفاع األسوار احمليطة باملوقع عن 3 ֺ أمتار وأن تكون غير ملتصقة مبباني املصنع .

أن يكون للمش��روع بوابة واحدة خلروج ودخول البضائع يكون م��ن خاللها بوابة لألفراد وبوابة أخرى تفتح  ֺ 
عند الطوارئ فقط .

جتهيز غرف مناسبة ملندوبي الهيئة واجلمارك بجوار البوابة الرئيسية للموقع . ֺ 

أن يتم الشحن والتحمي�ل والتفريغ للمعدات والبضائع داخل نطاق املنطقة احلرة اخلاصة وليس خارجها  ֺ 
.

يلتزم املشروع بشروط األمن الصناعي والدفاع املدني واحلريق املعمول بها بالهيئة  . ֺ 

أن يتوافر باملشروع عيادة طبية  . ֺ 
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1- التقدم بطلب إقامة منطقة حرة خاصة *

المستندات المطلوبة

التوكيالت الصادرة من املؤسسني لوكيل املؤسسني وحتقيق الشخصية. 1 -

بيان باملوقع املقترح مرفقا به موافقة جهة الوالية على املوقع. 2 -

البرنامج الزمني للبدء في مزاولة النشاط. 3 -

مناذج استعالم أمنى عن الشركاء األجانب )إن وجدوا(. 4 -

شهادة عدم التباس االسم )تقدم لشركات املساهمة(. 5 -

 إجراءات إقامة منطقة حرة خاصة

الخطوات

تقدم الطلبات اخلاصة بإقامة مشروعات للعمل بنظام املناطق احلرة اخلاصة من ذوى الشأن إلى اإلدارة  1 -
اخملتصة بالهيئة )اإلدارة املركزية للمناطق احلرة اخلاصة( وذلك وفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض . 

يتم تشكيل جلنة ملعاينة املوقع املقترح للتأكد من إمكانية انطباق اشتراطات املناطق احلرة اخلاصة  2 -
علية .

تصدر املوافقة املبدئية على اقامة املشروع ويتم العرض على مجلس الوزراء الستصدار املوافقة على  3 -
إقامة املنطقة حلرة اخلاصة ملشروع أو أكثر.

يصدر قرار املوافقة النهائية على إقامة املشروع. 4 -

* برجاء التوجه إلى مركز خدمات املستثمرين لتأسيس شركة في حالة عدم وجود شركة مؤسسة بعد.
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التقدم بطلب إلقامة 
منطقة حرة خاصة

العرض على مجلس 
إدارة املنطقة  العامة 
اخملتصة الستصدار 

قراره باملوافقة النهائية 
على إقامة منطقة حرة 

خاصة

معاينة اللجنة 
املعنية وإصدار  

توصيتها
موافقة مجلس الوزراء

العرض على كل من 
الرئيس التنفيذي 

للهيئة والوزير اخملتص 
بشئون االستثمار 

العرض على مجلس الوزراء 
الستصدار موافقته على 
إقامة منطقة حرة خاصة 

ملشروع أو أكثر

1

2

34

5

6

الرســوم

الرســـــماخلدمة

مقابل�الطلب�املقدم�
للحصول�على�املوافقة�

املبدئية
�500جم�

مقابل�صورة�من�قرار�
مجلس�إدارة�املنطقة�

باملوافقة�النهائية�على�
إقامة�منطقة�حرة�خاصة

200 جم 

فقط�مئتا�جنيه�مصري�ال غير

- ويتم حتصيل هذا الرسم لصالح نقابة التجاريني وملرة واحدة فقط

زمن أداء الخدمة

45 يوم 
عمل 
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2- تأسيس مشروع منطقة حرة خاصة

المستندات المطلوبة

صورة من موافقة جهة الوالية على موقع املشروع. 1 -

توصية اللجنة الفنية الصادرة باملوافقة املبدئية على إقامة املشروع. 2 -

صورة من قرار مجلس الوزراء باملوافقة على إقامة منطقة حرة خاصة ملشروع أو أكثر. 3 -

صورة من قرار مجلس إدارة املنطقة باملوافقة النهائية على إقامة منطقة حرة خاصة ملشروع أو  4 -
أكثر.

مذكرة العرض على مجلس إدارة املنطقة. 5 -

صورة من شهادة عدم االلتباس محدثة )إن وجدت(. 6 -

صورة من نتيجة االستعالم األمني للشركاء األجانب )إن وجدت(. 7 -

صور من التوكيالت الصادرة لوكيل املؤسسني وحتقيق الشخصية. 8 -

الخطوات
يتم إعداد ملف فرعى خاص باملش��روع ويقدم إلى وحدة التأس��يس مبركز خدمة املستثمرين التخاذ إجراءات 
التأسيس وإصدار قرار الرئيس التنفيذي للهيئة املرخص بتأسيس الشركة, وإخطار اإلدارة املركزية للمناطق 

احلرة اخلاصة بالقرار بعد اعتماده.

إعداد ملف 
باملستندات 

اخلاصة باملشروع 
استصدار القرار 

املرخص بالتأسيس

وحدة تأسيس املشروعات 
مبركز خدمة املستثمرين

1

2

3

الرســوم
الرســـــماخلدمة

مشروع�صناعي�
أو�خدمي

يتم س��داد رسوم التأس��يس طرف مركز 
خدمة املستثمرين وملرة واحدة فقط

زمن أداء الخدمة

وفقا للتوقيت احملدد من 
قطاع خدمات االستثمار 
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3- طلب استصدار ترخيص مزاولة نشاط لمشروع منطقة حرة خاصة

المستندات المطلوبة

صورة من السجل التجاري اخلاص بالشركة. 1 -

ضمان مالي نهائي لصالح الهيئة حسب طبيعة النشاط. 2 -

خطاب موضح به اسم املمثل القانوني للشركة ومن ينوب عنه في حالة تغيبه. 3 -

الخطوات

يتقدم املستثمر مبا يفيد التأشير في السجل التجاري بالقرار املرخص بالتأسيس وتقدمي خطاب ضمان  1 -
مالي مبا ال يجاوز 2% من التكاليف االستثمارية حسب طبيعة النشاط, وحتديد اسم املمثل القانوني 

للمشروع ومن ينوب عنه في حالة تغيبه.

تتم إعادة املعاينة للموقع املقترح قبل صدور الترخيص للتأكد من استيفائه الشتراطات املناطق احلرة  2 -
اخلاصة )خاصة االشتراطات اخلاصة باملباني واألسوار والبوابات وذلك في حالة املشروعات الصناعية( .

صدور قرار الترخيص للشركة مبزاولة النشاط للعمل بنظام املناطق احلرة اخلاصة.  3 -

» يج��وز في حالة املش��روعات الصناعية أن يص��در رئيس مجلس إدارة املنطقة احل��رة العامة أو من يفوضه 
)ترخيص مزاولة نش��اط مؤقت وفقا للبرنامج الزمني املقدم من املش��روع حلني اس��تيفاء اشتراطات العمل 
بنظام املناطق احلرة اخلاصة ووفقا للقواعد والضوابط التي تصدر عن الهيئة, كما يجوز مد هذه الفترة ملدد 
أخرى في ضوء املبررات التي يقدمها أصحاب الشأن على أن يتم متابعة تنفيذ البرنامج الزمني املقدم. وفي 
حالة اس��تيفاء كافة اش��تراطات العمل بنظام املناطق احلرة اخلاصة يتم إصدار ترخيص مزاولة نشاط دائم 

ويجدد ملدد مماثلة ما لم ترى الهيئة خالف ذلك » .

طلب استصدار 
ترخيص مزاولة 
نشاط ملشروع 
منطقة حرة 

خاصة

قرار رئيس مجلس 
إدارة املنطقة اخملتصة 

بالترخيص مبزاولة 
النشاط

اللجنة الفنية ملعاينة 
املوقع 

1

2

3
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الرســوم

الرســـــماخلدمة

مشروع�صناعي�أو�خدمي
يتم سداد مبلغ 50 جنيه مصري/للورقة الواحدة )بحد أقصى 300 جنيه 
للمس��تند الواحد( في حالة الرغبة في احلصول على صورة طبق األصل 

من قرار الترخيص ويتم االستالم في نفس اليوم.

زمن أداء الخدمة

20 يوم 
عمل
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4- طلب الموافقة على تعديل ترخيص مزاولة نشاط لمنطقة حرة خاصة

المستندات المطلوبة

طلب من املمثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه لتعديل مادة/مواد فى ترخيص مزاولة النشاط  1 -
مشفوعا بسبب/ أسباب التعديل أو طلب من إحدى مكاتب احملاسبة واملراجعة املعتمدة أو مكاتب 
الصادر  املزاولة  ترخيص  من  مادة/مواد  تعديل  على  للموافقة  املعتمدة  القانونية  االستشارات 

للشركة مشفوعا بسبب/ أسباب التعديل.

صورة من بطاقة الرقم القومي اخلاصة مبقدم الطلب. 2 -

توكيل أو تفويض ملكتب احملاسبة واملراجعة أو مكتب االستشارات القانونية. 3 -

الخطوات

يتقدم املشروع أو من يفوضه بطلب للموافقة على تعديل ترخيص مزاولة النشاط. 1 -

تقوم اللجنة الفنية الدائمة لشئون املناطق احلرة بالهيئة بدراسة الطلب. 2 -

العرض على رئيس مجلس إدارة املنطقة بطلبات التجديدات والتعديالت للنظر في املوافقة عليها.  3 -

صدور قرار تعديل الترخيص وذلك بعد مراجعته من اإلدارة املركزية القانونية للمناطق احلرة, على أن  4 -
يتم إحاطة مجلس إدارة املنطقة.

طلب تعديل ترخيص 
مزاولة النشاط 

قرار تعديل الترخيص / احاطة 
املنطقة املشرفة

عرض على رئيس 
مجلس ادارة املنطقة 

املشرفة

عرض على اللجنة الفنية 
الدائمة لشئون املناطق احلرة

1

2

3

4
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الرســوم

الرســـــماخلدمة

مشروع�صناعي�أو�خدمي

يتم س��داد مبلغ 50 جني��ه مصري/للورق��ة الواحدة )بح��د أقصى 300 
جنيه للمس��تند الواحد( في حالة الرغب��ة في احلصول على صورة طبق 
األصل من قرار تعديل ترخيص مبزاولة النشاط منطقة حرة خاصة ويتم 

االستالم في نفس اليوم.

زمن أداء 
الخدمة

15 يوم 
عمل
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الضمان المالي 

يقدم املش��روع ضمان مالي لصالح الهيئة العامة لالس��تثمار واملناطق احل��رة - املنطقة احلرة اخملتصة -  ֺ 
ملقابلة ما قد يس��تحق على املش��روع من التزامات مبا ال يجاوز 2% من التكاليف االس��تثمارية وذلك قبل 

صدور قرار مزاولة النشاط ووفقا ملا يلي:

النشاط�الصناعي�والتجميعي�

1% م��ن التكاليف االس��تثمارية للمش��روع بحد أقصى خمس��ة وس��بعون ألف دوالر أو م��ا يعادلها من 
العمالت احلرة. 

النشاط�التخزيني�/�اخلدمي�

2% من التكاليف االس��تثمارية للمشروع بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دوالر أو ما يعادلها من 
العمالت احلرة. 

ويعاد احتس��اب قيمة الضمان املالي كل ثالثة س��نوات وفقا للتكاليف االس��تثمارية للمشروع من واقع  ֺ 
أخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة احلرة اخملتصة أو في حالة تقدم املشروع بطلب يؤثر 

في التكاليف االستثمارية. 

مقابل الخدمات 
يُؤدي املشروع للهيئة مقابالً للخدمات التي تؤديها له وفقاً لألتي :

نصف في األلف من رأس املال املصدر للمشروعات الصناعية والتجميعية.  ֺ 

واحد في األلف من رأس املال املصدر بالنسبة للمشروعات التخزينية واخلدمية. ֺ 

واحد في األلف من رأس املال املصدر  بالنسبة للمشروعات املرخص لها بأكثر من نشاط. ֺ 

بحد أقصي 100 ألف جنيهاً مصرياً يتم أداؤها بالعملة احلرة القابلة للتحويل، ويُحسب مقابل اخلدمات عن 
س��نة ميالدية فيما عدا الس��نة األولي فتكون بنسبة املدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى 

نهاية السنة امليالدية.

مقابل ضمان نقل بضائع 

في حالة طلب املس��تثمر قيام الهيئة بضمانة لدي مصلحة اجلمارك - بقيمة الضرائب والرسوم اجلمركية 
املستحقة علي البضائع وفقا ملا حتدده مصلحة اجلمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر اجلمركية إلي املناطق 

المعاملة المالية للمشروعات المقامة 
بنظام المناطق الحرة الخاصة
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احلرة أو العكس أو فيما بني املناطق احلرة بعضها البعض -  فتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل حتصيل واحد 
في األلف مقدماً من قيمته وذلك بعد قيام املشروع بتقدمي بوليصة تأمني بكامل قيمة الضمان.

رسم الهيئة 

تخضع مشروعات املناطق احلرة اخلاصة لرسم مقداره :

% من إجمالي اإليرادات التي حتققها وذلك بالنس��بة ملش��روعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع  ֺ 1
إلى خارج البالد من واقع املستند اجلمركي الدال على ذلك.

% من إجمالي إيرادات هذه املشروعات عند دخول السلع إلي البالد من واقع فاتورة البيع. ֺ 2

% من قيمة التش��غيل للعملي��ات الصناعية أو التكميلية التي أجريت عل��ى البضائع واملواد التي يتم  ֺ 1
تشغيلها باملناطق احلرة حلساب الغير .

% من إجمالي اإليرادات التي حتققها بالنس��بة ملش��روعات التخزين عند تصدير الس��لع من واقع فاتورة  ֺ 2
البيع.

% من إجمالي اإليرادات احملققة في حاالت التوريد املباشر.  ֺ 2

% من إجمالي اإليرادات التي حتققها دون خصم أي أعباء مقابل احلصول علي هذه اإليرادات وذلك بالنسبة  ֺ 2
للمشروعات التي ال يقتضي نشاطها الرئيس إدخال أو إخراج سلع، علي أن يتم حتصيل هذا الرسم علي 

أساس نصف سنوي من واقع بيان اإليرادات الذي يقدمه املشروع عن هذه الفترة.

وتتم التسوية النهائية للرسم املستحق حسب طبيعة نشاط املشروع من واقع القوائم املالية واإليضاحات 
املتممة لها واملعتمدة من أحد احملاسبني القانونيني وذلك بعد استبعاد ما سبق ربطه.

فوائد التأخير

في حالة عدم قيام املشروع بأداء الرسوم وغيرها من املستحقات املقررة خالل 90 يوماً من تاريخ استحقاقها 
حتتس��ب فوائد تأخير وفقاً لس��عر اخلصم على الدوالر األمريكي احملدد بواسطة البنك االحتياطي الفيدرالي 
األمريك��ي وال��وارد من البنك املركزي املصري مضافاُ إلية 2% على املبالغ املس��تحقة اعتباراً من تاريخ انتهاء 

هذه املدة.

تكلفة مندوب المعاينة

تؤدي املش��روعات العاملة بنظام املناطق احلرة اخلاصة تكلفة من��دوب الهيئة للمعاينات بواقع 300 جنيهاً 
مصرياً لكل معاينة في حالة قيام املشروع بتوفير وسيلة انتقال، وتُزاد إلى 450 جنيهاً مصرياً في حالة عدم 
توفير الش��ركة وس��يلة انتقال، على أن يتم حتصيل كامل قيمة املعاينات من الشركة في حالة عدم توفير 

وسيلة انتقال مع مراعاة أن يكون احلد األقصى لتكلفة املعاينات الشهرية لكل شركة كما يلي:

9000 ֺ جنيهاً مصرياً في حالة توفير وسيلة انتقال.

13500 ֺ جنيهاً مصرياً في حالة عدم توفير وسيلة انتقال.
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وللتعرف�علي�تفاصيل�املناطق�احلرة�ميكنكم�زيارة�املوقع�الرسمي�للخريطة�االستثمارية

www.investinegypt.gov.eg

جهة�االتصال

الهيئة�العامة�لالستثمار�واملناطق�احلرة
املقر الرئيسي: أرض املعارض - 3 طريق صالح سالم - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع

ص.ب. 11562
تليفون: 24055464 202 +
فاكس : 24055429 202 +

قطاع�املناطق�احلرة
العنوان : مدينة نصر - خلف حي السفارات - القاهرة - ج.م.ع

ص.ب. 8044
تليفون: 22748468 202 +
فاكس : 22748465 202 +

gafi-fz@gafinet.org : البريد اإللكتروني
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