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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 وفقا 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 العامة 

يوج��د حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة منتش��رة بأنحاء اجلمهورية مزودة باملرافق والبنية األساس��ية الالزمة 
للتش��غيل واس��تقبال املش��روعات )طرق -  كهرباء - محطات صرف صحي -  ش��بكات مياه -  تليفونات( 
باإلضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن املواني ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 
24 س��اعة . وقد روعي أن يتم اختيار مواقع املناطق احلرة بحيث تتواجد باملدن الكبرى املميزة مبوقعها وتوافر 

العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من املوانئ البحرية واجلوية.

وتخصص مس��احات االس��تثمار فيها بنظام اإليجار السنوي /م2 حسب نوع النش��اط الذي يزاوله املشروع     
)5. دوالر للصناعي 10 دوالر للخدمي والتخزيني(.

دمياط
بورسعيد

اإلسماعيلية

اإلعالميةالسويس
مدينة 
نصر

قفط

شبني
اإلسكندرية

المناطق الحرة العامة في مصر
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الرسوم

المستندات المطلوبة

بها  املبدئية مرفقاً  املوافقة  القطاع( للحصول على   / إقامة مشروع )من املنطقة  منوذج إخطار  1 -
صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للشركاء وسند الوكالة من الشركاء باملشروع أو 

الشركة األم . 

التي يتضمن غرضها شق نشاط صناعي يرفق بالطلب ما  أو  بالنسبة للمشروعات الصناعية  2 -
يلي: 

تصور لكيفية استغالل املساحة املطلوبة مبا يتناسب مع نوعية النشاط املزمع مزاولته . ֺ 

وصفاً تفصيليا لآلالت واملعدات املس��تخدمة وخطوط اإلنتاج، ووصفا تفصيليا ملراحل العملية  ֺ 
الصناعية ذاتها واملدخالت واخملرجات وتوصيف املنتج النهائي لهذا النشاط . 

برنام��ج زمن��ي لالنتهاء من مرحلة اإلنش��اء وتركيب خطوط االنتاج والبدء في مزاولة النش��اط  ֺ 
الصناعي اعتبارا من تاريخ استالم املساحة. 

تعهد باملوافقة على معاملته معاملة املش��روعات التخزينية وإجراء ما يترتب علي ذلك من آثار،  ֺ 
في حالة عدم رقية ملستوى األنشطة الصناعية .

تعه��د بااللتزام بكاف��ة البيانات ال��واردة بطلب إقامة املش��روع والبرنامج الزمن��ي لبدء مزاولة  ֺ 
النشاط الفعلي والوصف التفصيلي ملراحل العملية الصناعية املرفق بالطلب .

بالنسبة للمنطقة احلرة العامة اإلعالمية يتم احلصول على موافقة مبدئية من شركات البنية  3 -
األساسية باملنطقة معتمدة من السلطة اخملتصة على استئجار )ستوديو / مقر إداري / ساعة 

قمرية( .

إجراءات إقامة مشروع داخل المناطق 
الحرة العامة

500 جنيه.

الخطوات

التقدم بطلب إقامة مشروع 
منطقة حرة عامة مرفقا به 

املستندات املطلوبة
املوافقة املبدئية على 

إقامة املشروع
12

1- طلب إقامة مشروع منطقة حرة عامة *

* برجاء التوجه إلى مركز خدمات املستثمرين لتأسيس شركة في حالة عدم وجود شركة مؤسسة بعد.
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الخطوات

المستندات المطلوبة

% من مقابل االنتفاع عن سنة بحد أدنى ألف دوالر عن املساحة املطلوبة كمقدم  شيك مببلغ 10- 1
جلدية التنفيذ وذلك خالل شهر من تاريخ إخطاركم باملوافقة املبدئية، وحال عدم االلتزام خالل 
تلك املدة يتم حفظ الطلب وتعتبر املوافقة املبدئية كأن لم تك، على ان يتم خصم هذا املبلغ 
ترجع  ألسباب  التنفيذ  عدم  حالة  في  املبلغ  هذا  يرد  وال  االرض  تسلم  لدى  االنتفاع  مقابل  من 

للمشروع.

استيفاء منوذج استعالم أمني عن الشريك األجنبي )مرفق به صورة جواز السفر(. 2 -

% من القيمة اإليجارية. تقدم إلدارة املنطقة بشيك ب� 10- 1

استيفاء مناذج االستعالم األمني للشركاء األجانب وفقا لإلجراءات املتبعة مبركز خدمات املستثمرين  2 -
علما بأنه:

يت��م تضمني ق��رار املوافقة النهائية ما يفيد أن��ه في حالة ورود نتيجة اس��تعالم أمني غير طيب عن  ֺ 
احد الش��ركاء او املساهمني االلتزام باس��تبداله أو خروجه من املشروع خالل مهلة أقصاها شهر من 
تاري��خ أخطاركم بخطاب مس��جل بعلم الوصول، وفي حالة عدم االلت��زام يعد ذلك عدوال منكم عن 
االس��تمرار في املش��روع دون احلق في املطالبة بأية تعويضات، علي أن تتقدم بتعهد كتابي باملوافقة 

علي ذلك.

ال تصدر املوافقة النهائية حال كون املش��روع فرع لش��ركة اجنبية او منشأة فردية إال بعد ورود نتيجة  ֺ 
االستعالم األمني.

يتم االستعالم األمني عن األجانب من أعضاء مجالس إدارات الشركات املساهمة أو مديري الشركات  ֺ 
ذات املسئولية احملدودة . 

يستثني من ذلك املنطقة احلرة العامة اإلعالمية من حيث إن املنطقة تقوم باالستعالم عن الشركاء  ֺ 
املصري��ني واألجان��ب وال يتم العرض عل��ى مجلس اإلدارة إال بعد ورود نتيجة اس��تعالم أمنى طيب عن 

الشركاء. 

االنتفاع عن سنة  قيمة مقابل  بعد سداد  املوقع  للتقدم الستالم  النهائية  باملوافقة  اخطاركم  يتم  3 -
مقدماً. 

2- طلب الموافقة النهائية على إقامة مشروع منطقة حرة عامة 
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الرسوم

ال توجد 

التقدم بشيك مببلغ 
10% من القيمة 

اإليجارية بحد أدنى 
ألف دوالر 

التقدم الستالم املوقع

اإلبالغ باملوافقة النهائية

1

2

3 10%

@
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الرسوم
ال توجد 

الخطوات

المستندات المطلوبة

عقد الشركة )وفقاً للشكل القانوني( مناذج مركز خدمات املستثمرين . 1 -

صورة من القرار املرخص بالتأسيس، وحتديد أسم املمثل القانوني وصفته . 2 -

خطاب ضمان مالي لصالح الهيئة وفقاً لنوع النشاط والتكاليف االستثمارية . 3 -

صورة من صحيفة القيد بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة االستثمار . 4 -

تقدمي ما يفيد سداد باقي مقابل االنتفاع املستحق عن املساحة اخملصصة للمشروع عن السنة  5 -
االولي مقدماً.

ويجوز  سنة   ملدة  للمشروع  مؤقت  نشاط  مزاولة  ترخيص  الستصدار  املطلوبة  باملستندات  التقدم  1 -
جتديده ملدد أخري.

يصدر الترخيص الدائم للمشروعات بعد استيفاء ما يلي: 2 -

االنتهاء من املباني واإلنش��اءات وفقا للرس��ومات الهندس��ية املقدمة واملعتمدة م��ن اإلدارة اخملتصة  ֺ 
بالهيئة.

االلتزام باس��تيفاء اش��تراطات اجلهات اخملتصة باحلماية املدنية وشئون البيئة وغيرها من اجلهات التي  ֺ 
حتددها شروط املوافقة النهائية.

بدء اإلنتاج للمشروعات الصناعية ومعاينة خطوط اإلنتاج واعتماد رقيها ملستوي األنشطة اإلنتاجية  ֺ 
الصناعية.

 ֺ فيم��ا يخص املش��روع الصناعي تت��م معاينة خط اإلنت��اج ومطابقة ما مت اجنازه فعلي��ا مع البيانات 
واملستندات املقدمة منكم.

حال عدم الرقي ملستوي األنشطة الصناعية يتم املعاملة مالياً  بفئة املشروعات التخزينية. ֺ

3- إصدار ترخيص مزاولة النشاط لمشروع منطقة حرة عامة
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المستندات المطلوبة

طلب موضح به التعديل املطلوب مرفقا به املستندات الدالة على ذلك بحسب الشكل القانوني  1 -
وذلك وفقا لإلجراءات املوضحة بدليل مركز خدمات املستثمرين البند ثالثا التعديالت.

الخطوات

التقدم بطلب التعديل املطلوب مرفق به املستندات املطلوبة وفقا لإلجراءات املوضحة بدليل مركز خدمات 
املستثمرين والتأشير بها بالسجل التجاري والتقدم بها إلدارة املنطقة.

التقدم بطلب 
القيام باتخاذ إجراءات تعديل

التعديل على كيان 
املشروع

دراسة الطلب واملوافقة 
على التعديل 

1

2

3

4- طلب تعديل بيانات مشروع منطقة حرة 
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المستندات المطلوبة

طلب موضح فيه نوع املهنة أو احلرفة املطلوبة واملساحة التي يرغب في شغلها. 1 -

صورة البطاقة الضريبية ، وصورة صحيفة السجل التجاري اخلاص مبزاولة املهنة . 2 -

شيك مصرفي مقبول الدفع مبقابل االنتفاع بواقع 25- 3 $/ متر مربع عن العام األول مقدماً.

خطاب ضمان غير قابل لإللغاء لصالح الهيئة بواقع نصف مقابل االنتفاع . 4 -

تعهد بااللتزام بالبرنامج الزمني املقدم من املشروع لالنتهاء من اإلنشاءات والتجهيزات 5 -

الرسومات الهندسية. 6 -

الخطوات

مالحظات

الرسوم    

اإلنشاءات  من  لالنتهاء  زمني  برنامج  به  مرفقاً  )مهنة/حرفة(  م�����زاولة  بغرض  بطلب  التقدم   1 -
والتجهيزات.

صدور  املوافقة على مزاولة املهنة / احلرفة داخل املنطقة احلرة. 2 -

التقدم إلدارة املنطقة خالل ستني يوم من تاريخ اإلخطار  باملوافقة بسداد الرسم )خمسة االف جنية  3 -
عن كل سنة( والتقدم باملستندات املطلوبة.

- 4 حال عدم التقدم مبا ذكر في امليعاد احملدد تسقط املوافقة تلقائيا وال يجوز استرداد ما مت سداده.

استالم املساحة اخملصصة وتوقيع محضر استالم املوقع. 5 -

سداد مقابل االنتفاع املقرر عن عام مقدماً. 6 -

يتم إبالغكم بالتصريح مبزاولة املهنة / احلرفة على أن يجدد كل ثالث سنوات. 7 -

 مقابل الشغل 25- 1 دوالر للمتر املربع سنوياً  أو ما يعادلها باجلنية املصري.

يسقط الترخيص في احلاالت التالية: 2 -

إذا لم يلتزم مبا ورد عالية طبقا للمواعيد احملددة. ֺ 

مخالفة احد الشروط الواردة بالتصريح. ֺ 

خمسة آالف جنية عن كل سنة.

5- طلب مزاولة مهنة أو حرفة داخل منطقة حرة عامة
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المعاملة المالية للمشروعات المقامة 
بنظام المناطق الحرة العامة

مقابل الجدية 
عند تقدم املس��تثمر بطلب إقامة مش��روع باملنطقة احلرة العامة، وبعد إخطاره باملوافقة املبدئية يقوم  ֺ 
بس��داد 10% م��ن مقابل االنتفاع بحد ادني مبل��غ ألف دوالر أمريكي كمقدم جلدي��ة التنفيذ علي أن يتم 
خصم هذا املبلغ من مقابل االنتفاع لدي تس��لم األرض، وال يرد هذا املبلغ في حالة عدم التنفيذ ألس��باب 

ترجع إلي املشروع.

مقابل االنتفاع 

عند إخطار املش��روع باملوافقة النهائية على إقامته يقوم باس��تالم املساحة اخملصصة له خالل شهر من  ֺ 
تاريخ إخطاره وبعد س��داد باقي مقابل االنتفاع املس��تحق لهذه املساحة عن السنة األولي مقدماً وذلك 

وفقا للفئة اإليجاريه التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

الفئات اإليجاريه المطبقة حاليًا بالمناطق الحرة العامة للمتر المربع سنويا:

-�القيمة�بالدوالر�األمريكي�-

النشاط / 
مدينة بورسعيداإلسكندريةاملنطقة

قفطشبنيدمياطاإلسماعيليةالسويسنصر

55555551.75الصناعي
101010101010103.5التخزيني

101010101010103.5اخلدمي
تخزين 

السيارات 
املستعملة

20

املباني 
30اجلاهزة

تخزين 
20للغير

* وجمللس إدارة الهيئة احلق في إعادة النظر في الفئة اإليجاريه وفقاً للمقتضيات.
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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 االستثمارية للمشروع من واقع أخر 
قوائم مالية وحس��ابات ختامية مقدمة للمنطقة احلرة اخملتصة أو في حالة تقدم املش��روع 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 أو اخلدمية. − 

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 املستثمر قيام الهيئة بضمانه لدي مصلحة اجلمارك - بقيمة الضرائب والرسوم اجلمركية  ֺ 
املس��تحقة عل��ي البضائع وفقا ملا حتدده مصلحة اجلم��ارك، وذلك أثناء نقلها م��ن الدوائر اجلمركية إلي 
املناط��ق احلرة أو العك��س أو فيما بني املناطق احلرة بعضها البعض -  فتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل 
حتصي��ل واحد في األلف مقدماً من قيمته وذلك بعد قيام املش��روع بتق��دمي بوليصة تأمني بكامل قيمة 

الضمان.

رسم الهيئة 

( وذلك بالنس��بة ملش��روعات التصنيع  ֺ FOB( 1% م��ن قيم��ة الس��لع عند اخل��روج علي أس��اس قيمته��ا
والتجميع.
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% من قيمة التش��غيل للعملي��ات الصناعية أو التكميلية التي أجريت عل��ى البضائع واملواد التي يتم  ֺ 1
تشغيلها باملناطق احلرة حلساب الغير

% من قيمة البضائع ميناء الوصول )س��يف( أو التثمني اجلمركي أيهما اكبر عند الدخول إلي املش��روع  ֺ 2
وذلك بالنسبة ملشروعات التخزينية.

% من قيمة املشتريات في حاالت التوريد املباشر التي تتضمن عملية شراء وبيع بضائع . ֺ 2

% من قيمة العمولة في حاالت التوريد املباشر التي تقتصر فقط على حتصيل عمولة وساطة. ֺ 1

% م��ن إجمال��ي اإليرادات الت��ي حتققها دون خصم أي أعب��اء مقابالً للحصول علي ه��ذه اإليرادات وذلك  ֺ 1
بالنس��بة للمش��روعات التي ال يقتضي نشاطها الرئيسي 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، 
وكذا عدم س��داد مقابل االنتفاع في خالل 15 يوماً من تاريخ اس��تحقاقه حتتس��ب فوائد تأخير وفقاً لسعر 
اخلصم على الدوالر األمريكي احملدد بواسطة البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي والوارد من البنك املركزي 

املصري مضافاُ إلية 2% على املبالغ املستحقة اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه املدة.

مقابل اإلشغال المضاعف

في حالة استغالل املشروعات ملساحات خارج املساحات اخملصصة لها يتم احتساب رسم اإلشغال املضاعف 
املقرر .

تكلفة مندوب المعاينة

تؤدي املش��روعات العاملة بنظام املناطق احلرة العامة تكلفة مندوب الهيئة بواقع 300 جنيهاً مصرياً لكل 
معاينة حال إجرائها بعد مواعيد العمل الرسمية. 

مقابل تنمية وتطوير

 ت��ؤدي املش��روعات العاملة بنظام املناطق احلرة العامة مقابل تنمي��ة وتطوير املنطقة احلرة العامة )نظافة 
وتشجير وإنارة وامن وغيرها( بواقع 50 سنت /م2 سنويا وفقا للمادة رق )11( من الئحة إدارة املناطق احلرة على 

أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من 2019/1/1 وفقا ملا يلي:

يحتسب مقابل التنمية والتطوير سنويا ويتم املطالبة به بشكل ربع سنوي ֺ 

بالنسبة للمباني اجلاهزة يحتسب هذا املقابل على مساحة األرض فقط وحال وجود أكثر من مشروع في  ֺ 
املبنى يتم أداء هذا املقابل من تلك املشروعات نسبة وتناسب من األرض 
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يلتزم املش��روع بس��داد هذا املقابل خال ل 15 ֺ يوم من تاريخ إخطاره وفي حالة عدم االلتزام حتتس��ب فوائد 
تأخير اعتبارا من تاريخ انتهاء املهلة.

يتم إدراج هذا املقابل كرسم مستقل ببيان االجناز الشهري  ֺ 

يؤول هذا املقابل إلى الهيئة العامة لالستثمار وليس للجهة مالكة األرض ֺ 

عمولة تحصيل شيكات

في حالة قيام احد املش��روعات بس��داد ش��يكات بقيمة أقل من 5 أالف دوالر أو ما يعادلها من العمالت احلرة 
القابلة للتحويل فيتم إضافة عمولة مببلغ 10 دوالر أمريكي.
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