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   .القانونيطلب موضح به التعديل المطلوب من صاحب الشأن بحسب الشكل  .1

 على الموافقةً ومتضمنا الھيئةً جمعية عامة غير عادية للشركة معتمدا من اجتماعمحضر  .2
  ) . لشركات اiموالبالنسبة(لوب التعديل المط

 لEشركات بالنEسبة( علEى التعEديل الموافقEةً ومتEضمنا الھيئEةًمحضر جماعة الشركاء معتمدا من  .3
  )اiشخاص

مEEشروع تعEEديل العقEEد بEEالمواد المطلEEوب تعEEديلھا فقEEط يتEEضمن المEEادة قبEEل وبعEEد التعEEديل  .4
  .المطلوب 

) فى حالEة طلEب زيEادة رأس المEال( اiصليشھادة من مراقب الحسابات بسداد رأس المال  .5
  .أو قيد الزيادة بالسجل التجاري

موافقة الجمعية العامة غيEر العاديEة فEي حEال طلEب زيEادة رأس المEال دون اسEتكمال سEداد  .6
  .رأس المال اTصلى 

 في حالة وجود حEصة عينيEة فEي الزيEادة المطلEوب يEتم توجيEه المEستثمر للتقEدم إلEى :ملحوظة 
صادي &جراء عملية التقييم علEى أن يEتم موافEاة إدارة البحEوث بنتيجEة التقيEيم قطاع اiداء اTقت

  .لتضمينھا مذكرة العرض على اللجنة الفنية 

 فEى حالEة طلEب –) لشركات اiمEوال(من قيمة الزيادة المطلوبة % 10شھادة بنكية بسداد  .7
  .زيادة رأس المال  

  .الرئيسي أو المركز ا&داريلمقر  حالة تغيير افي) تخصيص/إيجار/ ملكية(سند حيازة  .8

يتقدم المستثمر أو وكيله بطلب التعديل المطلوب مرفق بEه المEستندات المEذكورة الEى  .1
 .ادارة البحوث 

 ) .فى حالة الموافقة (  الموافقة بالتعديل المطلوب باست)ميقوم المستثمر أو وكيله  .2

  قابEEEة المحEEEامين ويEEEتم توثيEEEق مEEEشروع التعEEEديل لEEEدى مEEEصلحة الEEEشھر العقEEEارى ون  

  ) .فروعه   أواTستثمار خدمات بقطاع(  

 ا&جEEراءات سEEالفة الEEذكر الEEى ا&دارة اسEEتيفاءيقEEوم المEEستثمر بإعEEادة التعEEديل بعEEد  .3
  . القرار المرخص بالتعديل Tستصدارالمركزية القانونيه بقطاع المناطق الحرة 

ه الEى قطEاع خEدمات يتوجEه المEستثمر أو وكيلE  القEرار المEرخص بالتعEديلاسEت)مبعد  .4
والنشر فEى صEحيفة لتأشير بالتعديل المطلوب بالسجل التجارى  ل أو فروعهاTستثمار
 . اTسم/ النشاط /  فى حالة تعديل الغرضالضريبية البطاقةتعديل بيانات  واTستثمار

 تعEديل قEرار مزاولEة النEشاط فEى الحEاTت الخاصEة  صورة مEنباست)ميقوم المستثمر  .5
 ) .الممثل القانونى/نسبة التصدير/ الموقع/ الغرض/ اTسميل تعد ( با�تي
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  شركات األشخاص
  

  )اخلاصة بتأسيس شركات األشخاص(    :مقابل اخلدمة
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  املنشــــآت الفردية
 

  
  )اخلاصة باملنشآت الفردية : (مقابل اخلدمة
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  النشر فى صحيفة االستثماربيان مبقابل خدمة 
   مت تأسيسهاالتيت نشر قرارات التأسيس والعقود والنظم األساسية للشركات واملنشآ
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   للشركات واملنشآت وبعض القرارات اخلاصةاألساسيةلقرارات والنظم نشر تعديالت ا
  

  )اخلاصة بنشر تعديالت القرارات والنظم األساسية للشركات واملنشآت: (مقابل اخلدمة 
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  )نشر بعض القرارات اخلاصةاخلاصة ب : (مقابل اخلدمة
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  املوافقة على أعمال مباني وإنشاءات املشروع داخل منطقة حرة عامة

  : : : : اإلجراءات واملستندات اإلجراءات واملستندات اإلجراءات واملستندات اإلجراءات واملستندات 
• ��
� ��3��D�� ,�0(�� ��
��� �	��!� ��" #$���� %��H ������� ��
��� �	��� ����  ��3��D�� ,�0(�� ��75	��� �	��!� ��" �	(
�� #$���� %�� �	��!� R*T ��$� %�� ��
� �1� 

 اخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــوات املسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبة

 .صورة من محضر است)م موقع المشروع •

• Eشروع ًث)ث مجموعات من الرسومات المعمارية وا&نشائية للمشروع موضحا على كل رسEم المEة واسEرة العامEة الحEم المنطقEم اس

 -:ورقم القيد بالسجل التجاري والختم الھندسي أو المھندس المصري الذي قام بتصميم المشروع مع التوقيع ، تتضمن ما يلي 

 -:ث)ث نسخ من الرسومات المعمارية شاملة ما يلي  �

o ة لوحة الموقع العام موضح عليھا التكاليف ا&جمالية للمشروع وEة وكميEاه المطلوبEة الميEالطاقة الكھربائية المستھلكة وكمي

 .التصريف

o  قطاعات– واجھات –ساقطة أفقية . 

o عمال الكھربائية مبين عليھا الطاقة الكھربائية المطلوبة للمشروعiلوحة ا. 

o عمال التنفيذية بالمياه والحريق مبين عليھا كمية المياه المطلوبةiلوحة ا. 

o  صحيEEصرف الEEة الEEصرف لوحEEبكة الEEى شEEصرف علEEوف تEEات سEEاك أي مخلفEEان ھنEEا إذا كEEان مEEع بيEEصريف مEEا التEEين عليھEEمب

العمومية بالمنطقة غير مطابقة للمواصفات والشروط الخاصة بالصرف الصحي وطEرق معالجتھEا قبEل صEرفھا علEى الEشبكة 

 .العمومية

o من الصناعي ومكافحة الحريقiاحتياجات الوقاية وا.  

 ))لم ، قطاعات وتفاصيل إنشائيةشاملة اiساسات واiعمدة ، اiسقف والكمرات ، الس(ت ا&نشائية ث)ث نسخ من الرسوما �

 ).الكميات(نسختان من مقايسة اiعمال  •

 .برنامج زمني يوضح تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ اTنتھاء من تنفيذ المشروع •

 .بيان تفصيلي بتكاليف ا&نشاء للمتر المسطح •

 .دس نقابي معتمدة من نقابة المھندسينشھادة إشراف من مھن •

 

يتقدم المستثمر أو وكيله بالمستندات Tعتماد الرسEومات  •
المعماريEEة وا&نEEشائية والحEEصول علEEى الموافقEEة ال)زمEEة 

 .لبدء تنفيذ اiعمال 

 

يتEEسلم المEEستثمر الرسEEومات المعماريEEة وا&نEEشائية بعEEد  •
 .اعتمادھا مرفق بھا اشتراطات تنفيذ اiعمال 
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  ) .ح.م-1(
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بيان العبوة الخاص بالرسالة فى حالة عدم تضمين الفواتير بيانات تفصيلية عEن  )3
 .الرسالة 

 .مع تقديم اiصل لeط)عاذن تسليم م)حى إن وجد /صورة من بوليصة الشحن )4
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 .من الدوائر الجمركية الى مقر المنطقة الحرة 
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 إقEEرار الEEوارد بالنEEسبة اعتمEEادصEEول فأنEEه عنEEد طلEEب البEEضائع مEEن جمEEارك الو

لمشروعات المناطق الحEرة ذات المEوانى الخاصEة او المقامEة داخEل الEب)د يقEوم 
 صEورة بوليEصة الEشحن وختمھEا بخEاتم باعتمEادالممثل القانونى او من يفوضه 

 .الشركة 

 .تقديم الطلب والمستندات المطلوبة بعد استيفائھا  )1

  .ل من اTقرار مرفقا به اصل المستندات معتمدا من ادارة التنفيذ أص) 2( عدد است)م )2

التوجEEه الEEى الجمEEرك المخEEتص للتأشEEير علEEى اTقEEرار بمEEا يفيEEد اسEEتيفاء اTجEEراءات  )3
  .الجمركية 

( التقدم بطلب معاينة الرسـالة بعد وصـولھا لمقـر المنطقة ليتم معاينتھا بلجنEة ث)ثيـEـة  )4
  ) . المشروع– الجمرك –المنطقة 

 . الرسالة الواردة ليصبح فى عھدة صاحب الشأن وتمت مسئوليته الكاملة است)م )5

        
             : : : : اخلدمة اخلدمة اخلدمة اخلدمةأداءأداءأداءأداءزمن زمن زمن زمن 

� ���� %��  
  

         : : : :مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة
�  �	���� ����� ��� �		���� =�
���� ������ ���
��� ���
���� �	��" %������B� %
)	 �
�B��
� )67�68 (�1 ,�7���� �
(� ��
� �1 H ������ ,� �.  
  



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة

  � 28 �   حممد غريبحممد غريبحممد غريبحممد غريب                                       2017201720172017 إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير         خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةمر مر مر مر  املستث املستث املستث املستثدليلدليلدليلدليل

        قــرار قــرار قــرار قــرار إاعتماد اعتماد اعتماد اعتماد 

        صادر للســوق احمللىصادر للســوق احمللىصادر للســوق احمللىصادر للســوق احمللى
  

•  �	��� ������
� *�B���� �	��" ��� #$���� %�� ��
���.  

        واتواتواتواتــــــــــــــــــــــــــــــــططططــــاخلاخلاخلاخل        تندات املطلوبةتندات املطلوبةتندات املطلوبةتندات املطلوبةــــاملساملساملساملس

1(         ��� ,� ������ :�3�� 	�
� 	�	)� �*���)2 (        %2)	 �*�2�� �	�2�� �2�  
)4�%.Z. (  

2(  	�����
� �5	(�� �	��
1 �	��� ��. 

3( � ,
�� �	��� �� �����.  
4( ������� ���$4� ,�5��� ��
D(. 

1(  
D0
B��3� ��� �������� �����3���� ����� %����.  
2( %��3� ��� )2 ( ��� 	�	)!� ,� ��R�
���� �����3��� �� #� 
�1	� .  

3(              ��	218� ,*� 	����3�� ��5	�$�� ��G�	$8� G
B��38 �	��� ������� >	�$ ��� #$����
 �5	�$��.  

4( �
�� �22�� %��22��	� �22�� ��
223	�� �22�  �22�@�@ �22�$�� 
22D���
�� %�22�� 
22D$�
)�������/>	�$��/'�	(���. (  

5( ��	18� ,*� �	�� ��
�� /��8�   ��
@��    ��G�	2$� %
2��� �2�B� 
� #��� �	(<� 	�	)]�
  ��5	�$�� /           *�B���� �	��� ��� �	��3��� 
D�1�� ���� ��5	�$�� %�3	�� ���3 ���3) �	��
 ������
�. 

        
         :  :  :  :  اخلدمة اخلدمة اخلدمة اخلدمةاءاءاءاءأدأدأدأدزمن زمن زمن زمن 

� ���� %��  
  

   : : : :مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة
�  �	���� ����� ��� �		���� =�
���� ������ ���
��� ���
���� �	��" %������B� %)	 ��B��
� )67 ( ������ ,�.  
  

  



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة

  � 29 �   حممد غريبحممد غريبحممد غريبحممد غريب                                       2017201720172017 إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير         خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةمر مر مر مر  املستث املستث املستث املستثدليلدليلدليلدليل

 اعتماد إقــرار وارداعتماد إقــرار وارداعتماد إقــرار وارداعتماد إقــرار وارد

        ))))من السوق احمللىمن السوق احمللىمن السوق احمللىمن السوق احمللى((((
  

• ��
��� �	��� ������
� *�B���� �	��" ��� #$���� %��  

        واتواتواتواتــــــــــــــــــــــــــــــــططططــــاخلاخلاخلاخل        تندات املطلوبةتندات املطلوبةتندات املطلوبةتندات املطلوبةــــاملساملساملساملس

1(       ,� �	��� ������� ���	�� 	�	)�) ������ :�3�� (   ��� ,�)2 (    �	�2�� �2�
 %)	 �*���)2�% .Z. (  

2(  �	��
B�� �	��� ��. 

1( 
D0
B��3� ��� �������� �����3���� ����� %����.   
2( %��3� ��� )2 ( ��� 	�	)!� ,� ��R�
���� �����3��� �� #� 
�1	� .  

3( � >	�$ ��� #$����.0
9��� ����� Z
�3�
� 	�	)8� �	�� ��� 	�(I��� �	��� ������  
4(                ��
D2( ,2� �	�� #� 
�1	� ������� 	�� 
D���� 	�1 .0
9��� ���
��� ���� %�����

  	�
��� )  �*���13   >	
�$  (          �2�$�� 
2D���
�� %��� H �
������ ���	9 �	� ���3�5
 ��@�@ ) ������� / >	�$�� / '�	(���. (  

5( � %��3� #����03� ���� ,I(�� ��
� ��D� �1 J���� ��	���� .0
9��. 

        

         :  :  :  :  اخلدمة اخلدمة اخلدمة اخلدمةأداءأداءأداءأداءزمن زمن زمن زمن 
� ���� %��  
  

   : : : :مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة
�  �	���� ����� ��� �		���� =�
���� ������ ���
��� ���
���� �	��" %������B� %)	 ��B��
� )67 ( ��1 ,�7���� �
(�� ��
��� H ������ ,�.  
  
  
  
  
  
  



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة

  � 30 �   حممد غريبحممد غريبحممد غريبحممد غريب                                       2017201720172017 إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير         خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةمر مر مر مر  املستث املستث املستث املستثدليلدليلدليلدليل

        أصنافأصنافأصنافأصنافاعتماد طلب إخراج اعتماد طلب إخراج اعتماد طلب إخراج اعتماد طلب إخراج 

        ))))تشغيل لدى الغريتشغيل لدى الغريتشغيل لدى الغريتشغيل لدى الغري((((    بصفة مؤقتة إلجراء عمليات صناعية عليهابصفة مؤقتة إلجراء عمليات صناعية عليهابصفة مؤقتة إلجراء عمليات صناعية عليهابصفة مؤقتة إلجراء عمليات صناعية عليها
  

•  ��
��� �	��� ������
� *�B���� �	��" ��� #$���� %��.  

        واتواتواتواتــــــــــــــــــــــــــــــــططططــــاخلاخلاخلاخل        تندات املطلوبةتندات املطلوبةتندات املطلوبةتندات املطلوبةــــاملساملساملساملس
نموذج طلب إخراج مؤقت iصEناف بغEرض اجEراء عمليEات صEناعية عليھEا مEن عEدد  )1

  ) .ح.م-8(أصل وصورة نموذج رقم ) 2(

 . المطلوب تشغيلھا وصورةباiصنافل فاتورة أص )2

عقEEد التEEشغيل لEEدى الغيEEر موضEEحا بEEه الEEصنف وقيمEEة التEEشغيل والعمليEEة الEEصناعية  )3
المطلEEوب إجرائھEEا  والمEEدة وصEEنف اTقمEEشة ووزنھEEا الEEصافي والكميEEات المطلEEوب 

  .بالنسبة لمشروعات الم)بس الجاھزة  ) عدد الدست (تشغيلھا 

 .اقد المسموح بھا والمعتمدة من الجھات الفنيه بيان بنسب الھالك والف )4

وثيقEة تEأمين نقEل داخلEى لEصالح الھيئEة تغطEى مخEاطر الEسرقة والحريEق والتلEف فEى  )5
حالة التشغيل لدى منطقEة حEرة أخEرى فEى حEال ضEمان الھيئEة قبEل مEصلحة الجمEارك 

أو تعھEد مقEدم مEن الEشركة مرفEق بالEضمان + أثناء نقل الرسالة بين المنEاطق الحEرة 
خطEEEاب ضEEEمان مEEEصرفى غيEEEر مEEEشروط لEEEصالح الھيئEEEة بقيمEEEة الEEEضرائب والرسEEEوم 

 الجمركية

فى حالة التEشغيل لEدى الغيEر فEى الEسوق المحلEى يقEدم المEشروع وثيقEة تEأمين بقيمEة  )6
كافة الضرائب والرسوم الجمركية لتغطية نقل الرسالة وحتى إعادتھا للمناطق الحEرة 

. 

لح الھيئEEة بقيمEEة الEEضرائب والرسEEوم أو خطEEاب ضEEمان مEEصرفى غيEEر مEEشروط لEEصا
  .الجمركية المستحقة عن الرسالة خ)ل ث)ث شھور يجوز تجديده لمدة أخرى 

 

  .تقديم الطلب والمستندات المطلوبة بعد استيفائھا  )1

  .أصل نموذج طلب ا&خراج بعد اعتماده ) 2( عدد است)م )2

  .ة التوجه الى جمرك المنطقة الحرة Tستيفاء ا&جراءات الجمركي )3

  ) .المشروع/الجمرك/المنطقة(تقديم طلب معاينة الرسالة عند خروجھا بلجنة ث)ثية  )4
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•  ��
��� �	��� ������
� *�B���� �	��" ��" #$���� %��.  

        واتواتواتواتــــــــــــــــــــــــــــــــططططــــاخلاخلاخلاخل        تندات املطلوبةتندات املطلوبةتندات املطلوبةتندات املطلوبةــــاملساملساملساملس

1(        ���
� A
��4  ���� J�	�� �*��� /     %�23	��� �0�	92�� ��2�
� 	2�L
   �� �5	(�� ��" ��5	�$��         %5��2�� ���� ,� �
3 ��
� ���
���� 	
�)V� ��	��

 ��� ,� ��
� �	� ����� %
���� ������ �5	(�� ���
���)2 (�	��� ���. 

2(           A����� �)	3��� :�	��� 	
��" �9 F���� ��� ,��I� ������     �2�� �2�
� �1
   �0�D�� ,
�9)  >	
�$�� ����� ��) (         �	2��� �2������ ,2� ��
3	�� ��� G
�@
��� ��
��� ��
��� �	��� ������� . 

3(       A
��4� ��T
� ��� ������ �����3������
�/     %�23	��� �0�	9�� ���
� 	�L
��5	�$�� . 

4(  A
��4
� ,
��. 

1.  �������� �����3��� #� :1	� ����� %����. 

2.  ��� ,� �*����� %��3� )2 (���  . 

3. $8� G
B��38 ������ >	�$�� �	��� ��� R�
���� ��� �*����� %����� ��G�	 ��5	�$� 

4.               �2�@�@ �2�$�� ���
���� %
��"� ������ �  ��	��� ��� ��
3	�� ���
�� ��� %���� )
  ������� />	�$�� /  '�	(��� (          �2�� G��23 :�
32�� A
��4� ���
�� ,� �5I���

   ��	��� ��  ������. 

5.  ���� ��
@�� ��8� ��
�"������ ��5	�$�� ��G�	$!� G
B��3� ��B� 
��   

         :  :  :  : ن أداء اخلدمةن أداء اخلدمةن أداء اخلدمةن أداء اخلدمةزمزمزمزم
� ���� %��  

        
         :  :  :  : مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة

� '�	(��� ��� ��
� �1 >	
�$�� ����� N�� '�	(��� �0�D�� ,
�9 ��
�� A�4� �1 ���� %3	 ������ ���
��� ���
���� �	��" %���  %)	 ��B��
� �	���� ����� ���)68 ( ������ ,�.  



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة

  � 60 �   حممد غريبحممد غريبحممد غريبحممد غريب                                       2017201720172017 إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير         خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةمر مر مر مر  املستث املستث املستث املستثدليلدليلدليلدليل

        و جتديدهو جتديدهو جتديدهو جتديدهأأأأ    ////    أجنبيأجنبيأجنبيأجنبيطلب استخراج تصريح إقامة ملستثمر طلب استخراج تصريح إقامة ملستثمر طلب استخراج تصريح إقامة ملستثمر طلب استخراج تصريح إقامة ملستثمر 
 

•  ��
��� �	��� ������
� ��
��� �
)���� ��
��� �	��!� ��" #$���� %��. (*) 

        اخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــوات        املسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبة

1.  R���$� � 	�@�3�� ��
)" J�	�� 	����3� ��� )��3
�� ��
)". ( 

2.  	�@�3��� ��
)!� J�	�� �	��)���$��� ��
� F1. ( 

3.          ��5� ,� �
�� � �5	(�� ��� ,� �	��  ,�33<��� +    �1 #� �
��� ��5����
 E�3I��� ��� �
��	(��� ��
� 

4.       6	
$��� �$3�� ,� �$	��3� #@��� �
�
�� ��
D( )    �����
��� �B��� 
D� ?
�9��
���$��� ��
� F1 F��$V�. ( 

5.  	B3�� 7��$ ,� �	��)���$��� � ��
)!� J�� ��
� F1( .  

6.  6	
$��� �$3�� ,� R	��)��
)!� J�� ��
� F1(.  

7.       �
��	(��� ��
� F1 E�3I��� ��� ,� �	�� � �5	(�� E�3I� 	�	) ,� �	��
 E�3I��� ���.  

1.  �������� �����3���� ����� %����. 

2.  ��" #$���� ������� �	��" �
�� %��3�	
�@�38� �
��� '
�).  

3. �7��$�� %3) ,� 
D�����$� � ��
)!� J�	
�� %��3�� �	
�@�38� �
��� '
��.  

  

  

         :  :  :  : زمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمة
�  �����3��� �1
5 G
B��3� ��
� F1 ��� ,
���. 

 

         :  :  :  : مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة
�  �$�� 8. 

  
  
  

  

-------------------------------------------------------------------------        
 ) المركز الرئيسي(الخدمة تؤدى بقطاع خدمات ا�ستثمار (*) 



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة

  � 61 �   حممد غريبحممد غريبحممد غريبحممد غريب                                       2017201720172017 إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير         خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةمر مر مر مر  املستث املستث املستث املستثدليلدليلدليلدليل

        طلب باستقدام عمالة أجنبية طلب باستقدام عمالة أجنبية طلب باستقدام عمالة أجنبية طلب باستقدام عمالة أجنبية 
 

•  %�� ��
��� �	��� ������
� ��
��� �
)���� ��
��� �	��!� ��" #$����. (*) 

        اخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــوات        املسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبة

�  ����$ ��
�� %����3� ���. 

� ���/2 	B3�� 7��$ ,� R	�� . 

�  �	
��3� 	��)2 ( ��1 #���$ #�
�� %����38 ��3��
� F�
��� %
��� �
���I�. 

�    � 	�$4� F�
�$X� �
��          #2�
�� %����238 ��32��
� ����$4� � ��	���� ��
���
 ��1 #���$ . 

 * 
�3 :	( ���� ��3��
� ��$	
��� ,� R������ #�@�� �	�� ��
D()	�����. ( 

 * ,�3��D��� ��
�� ,� ��@�� �	�� ��
D( :1	� 
�3P :	( ,� E��D� ,
5 �*"  

�  �������� �����3���� ����� %����. 

� �	��" �
�� %��3� ��" #$���� ������� 	
�@�38� �
��� '
�).  

� �7��$�� %3) ,� 
D�����$� � ��
)!� J�	
�� %��3�� �	
�@�38� �
��� '
��  

  

  
  

         :  :  :  : زمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمة
�  �����3��� �1
5 G
B��3� ��
� F1 ��� ,
���. 

  
  
 

         :  :  :  : مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة
�  �$�� 8. 

  
  
  
  

  

-------------------------------------------------------------------------        
 ) المركز الرئيسي(الخدمة تؤدى بقطاع خدمات ا�ستثمار (*) 



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة

  � 62 �   حممد غريبحممد غريبحممد غريبحممد غريب                                       2017201720172017 إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير  إصدار فرباير         خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةمر مر مر مر  املستث املستث املستث املستثدليلدليلدليلدليل

        أو جتديدها  أو جتديدها  أو جتديدها  أو جتديدها  / / / / استخراج تراخيص العمل لألجانب استخراج تراخيص العمل لألجانب استخراج تراخيص العمل لألجانب استخراج تراخيص العمل لألجانب 
  

 

•  ��
��� �	��� ������
� ��
��� �
)���� ��
��� �	��!� ��" #$���� %��. (*) 

        اخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــوات        املسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبة
 .خراج ترخيص العمل لqجانب أو تجديده طلب است -

  ) .في حالة التجديد(صورة من ترخيص العمل السابق  -

 ) .اiصل ل)ط)ع+ (صوره من جواز السفر  -

فى حالة دخول اiجنبي iول مرة للب)د أو عودته (ث)ث صور + أصل شھادة اTيدز  -
 ) .من الخارج

أو موافقEEة ) لورقEEة الEEصفراءا(أصEEل تأشEEيرة الEEدخول+ أصEEل موافقEEة القEEوى العاملEEة -
 ) فى حالة وجود جنسيات فلسطينية(اTتحاد العام لعمال فلسطين على تصريح العمل 

 . نماذج استع)م أمنى 5/عدد -

 )مرة واحدة في العام( تأمينات عن العام الحالي2صورة من استمارة  -

 .إيصال سداد مقابل أداء الخدمة  -

مEEة اiجنبEEي لمEEدة خمEEس سEEنوات سEEابقة شEEھادة مEEن وزارة الداخليEEة المEEصرية بإقا -
 ) .للفلسطيني فقط(ومتصلة بصفة مستمرة 

 .  أصل شھادة اTيدز في حالة مغادرة اiجنبي للب)د أثناء فترة الترخيص السابق -

  .خطاب من المشروع بإجمالي أجور العمالة المصرية -

 .تقديم الطلب والمستندات المطلوبة  -

 .ه إلى قطاع خدمات اTستثمار است)م خطاب إدارة المنطقة الموج -

 .است)م تصاريح ا&قامة أو تجديداتھا من قسم الجوازات بقطاع خدمات اTستثمار  -
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  .طلب استقدام تابعين أجانب أو استخراج إقامة لھم أو تجديدھا  -

 .صورة من طلب الشركة موقع من رئيس مجلس ا&دارة أو ممن له حق ا&دارة والتوقيع  -

اiصEل +) موضEح بEه ا&قامEة فEي حالEة التجديEد(صوره من جواز السفر للكفيEل و التابعEة  )3(عدد -
 .ل)ط)ع عليه 

فEEي حالEEة (شEEھادة بيانEEات حديثEEه تفيEEد صEEفة الكفيEEل و رأس مEEال الEEشركة ومEEن لEEه حEEق التوقيEEع  -
 ).التجديد

 .إقرار الكفيل بمسؤوليته عن التابعة  -

أصEل شEEھادة اTيEدز للتابعEEة فEEي حالEة مEEنح إقامEة و فEEي حالEEة مغEادرة الEEب)د أثنEاء ا&قامEEة الEEسابقة  -
  .للتجديد

في حالة استقدام التEابع بنEاء علEى عEدد ( أمينات بعدد ألعماله المصرية المؤمن عليھاخطاب من الت -
 )ألعماله

توكيل رسEمي بالEشھر العقEاري أو تفEويض مEن رئEيس مجلEس ا&دارة و مثبEت صEحة التوقيEع مEن  -
 .البنك بإنھاء إجراءات التابعيين 

 .ر غير الفلبين يجب إحضار عقد موثق من السفارة إT في حالة قدومھم من بلد آخ -

  . إيصال سداد مقابل أداء الخدمة -

 .تقديم الطلب والمستندات المطلوبة  -

 .است)م خطاب إدارة المنطقة الموجه إلى قطاع خدمات اTستثمار  -

است)م تصاريح ا&قامة أو تجديداتھا من قسم الجوازات بقطاع خدمات  -
 .اTستثمار 
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-------------------------------------------------------------------------        
 ) المركز الرئيسي(ثمار الخدمة تؤدى بقطاع خدمات ا�ست(*) 



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة
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         املصرية  املصرية  املصرية  املصرية وانئوانئوانئوانئممثل مشروع منطقة حرة إىل احد املممثل مشروع منطقة حرة إىل احد املممثل مشروع منطقة حرة إىل احد املممثل مشروع منطقة حرة إىل احد املدخول دخول دخول دخول و جتديد تصريح و جتديد تصريح و جتديد تصريح و جتديد تصريح أأأأ    ////استخراج استخراج استخراج استخراج 
  

        -:::: اإلجراءات و املستندات  اإلجراءات و املستندات  اإلجراءات و املستندات  اإلجراءات و املستندات -
 

•  ��
��� �	��� ������
� ��
��� �
)���� ��
��� �	��!� ��" #$���� %��. (*) 

        اخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــوات        املسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبة        
ريح دخEEول ممثEEل مEEشروع منطقEEة حEEرة إلEEى احEEد المEEوانئ المEEصرية أو طلEEب استEEصدار تEEص -

  .إعادة تجديده 

للعEاملين المطلEوب اسEتخراج تEصاريح )جEواز سEفر/رقم قومي(صورة من تحقيق الشخصية -
 ) .فى حالة المنح iول مرة(لھم 

فEى (صورة من طلب المشروع يوضح به بيانات العاملين المطلوب استخراج تEصاريح لھEم  -
 ) .لتجديدحالة ا

تأمينات تفيد تأمين المشروع على العاملين المطلوب استخراج تEصاريح ) 2(طلب استمارة  -
 ) .فى حالة التجديد(لھم 

صورة من قرار الترخيص بمزاولة النشاط للمشروع المطلوب استخراج تصاريح لعEدد مEن  -
 ) .فى حالة التجديد(العاملين به 

السابق صدورھا iي من العEاملين بالمEشروع صورة من تصاريح دخول المواني المصرية  -
 .من قبل 

صورة من التوكيل الرسمي من رئيس مجلس ا&دارة للعاملين المطلوب استخراج تEصاريح  -
 ) .فى حالة المنح iول مرة(لھم 

شEEھادة بيانEEات حديثEEة مEEن الEEسجل التجEEاري تفيEEد اسEEم وغEEرض المEEشروع ورئEEيس مجلEEس  -
   .)فى حالة المنح iول مرة(ا&دارة 

 .تقديم الطلب والمستندات المطلوبة  -

است)م خطاب الھيئة الموجه إلى ميناء القEاھرة الجEوي أو مEصلحة امEن المEواني المEصرية  -
أو المEوانئ / أو ممثلEين مEشروع منطقEة حEرة إلEى مطEار القEاھرة / بالتوصية بدخول ممثEل 

 .المصرية 
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-------------------------------------------------------------------------        

 ) لمركز الرئيسيا(الخدمة تؤدى بقطاع خدمات ا�ستثمار (*) 



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة
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        طلب منح تأشرية دخول مستثمر  طلب منح تأشرية دخول مستثمر  طلب منح تأشرية دخول مستثمر  طلب منح تأشرية دخول مستثمر  

  
 

•  ��
��� �	��� ������
� ��
��� �
)���� ��
��� �	��!� ��" #$���� %��. (*) 

        اخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــوات        املسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبة        

 =E�3I��� ��G�	$" �
�5�3� %�� ��
� �1:   
o #����� G
D��� %�� .� �	�(I��� ��
�� 	B3�� 7��$ ,� �	��.   
o  E�3I��� ��
��� �	��!� ,� ����� E�3I��� ��� ,� �	��. 
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 #� .9
���. 

o 3��� ,� �	�� 6	
$��� �$3�� F�3	�� �	��.  
  

�  �������� �����3���� ����� %����. 
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 ) المركز الرئيسي(الخدمة تؤدى بقطاع خدمات ا�ستثمار (*) 



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة
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        طلب منح تأشرية دخول حمددة املدة   طلب منح تأشرية دخول حمددة املدة   طلب منح تأشرية دخول حمددة املدة   طلب منح تأشرية دخول حمددة املدة   

  
 

•  ��
��� �	��� ������
� ��
��� �
)���� ��
��� �	��!� ��" #$���� %��). (* 

        اخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــواتاخلـطــــــــوات        املسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبةاملسـتندات املطلوبة        
  .صورة من جواز السفر لطالب التأشيرة وعدم انتھاء مدة ص)حيته  -

 )تطلب لمرة واحدة فى العام(تأمينات للعام الحالي ) 2(صورة من استمارة  -

 خطاب بإجمالي اiجور والعمالة المصرية واiجنبية  -

  

 .تقديم الطلب والمستندات المطلوبة  -

  .قطاع خدمات اTستثماراست)م خطاب إدارة المنطقة الموجه إلى  -

  .قطاع خدمات اTستثمار بتاست)م التأشيرة من قسم الجوازا -
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 ) المركز الرئيسي(الخدمة تؤدى بقطاع خدمات ا�ستثمار (*) 



        

        دليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمردليل املستثمر

        خلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرةخلدمات املناطق احلرة
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        التي يسددها مشروع منطقة حرةالتي يسددها مشروع منطقة حرةالتي يسددها مشروع منطقة حرةالتي يسددها مشروع منطقة حرة%)  %)  %)  %)  1((((بيان برسم اهليئة  بيان برسم اهليئة  بيان برسم اهليئة  بيان برسم اهليئة  

        )))) التشغيل للغري  التشغيل للغري  التشغيل للغري  التشغيل للغري – اخلدمات  اخلدمات  اخلدمات  اخلدمات - التوريد املباشر  التوريد املباشر  التوريد املباشر  التوريد املباشر – التخزين  التخزين  التخزين  التخزين –التصنيع والتجميع التصنيع والتجميع التصنيع والتجميع التصنيع والتجميع ( ( ( ( 
• ��� ��
��� �	��!� ��" #$���� %�� ������� ��
��� �	��� ������
� ���
��� ���
�.  

 مهلة السداد الواقعة املنشأة للرسمالواقعة املنشأة للرسمالواقعة املنشأة للرسمالواقعة املنشأة للرسم قيمة الرسمقيمة الرسمقيمة الرسمقيمة الرسم نوع النشاطنوع النشاطنوع النشاطنوع النشاط

  مشروعات تزاول أنشطة

 تصنيع وتجميع

 مEEا اسEEتحدث مEEن تEEصنيع أو قيمEEةمEEن % 1 •
اجEEرى مEEن تجميEEع الكميEEة التEEى تEEم خروجھEEا 

 .بالفعل ومعاينتھا 

ختامية تسوية الرسوم بعد فحص الحسابات ال •
 .المعتمدة للمشروع فى نھاية السنة المالية 

 .خروج البضاعة من المنطقة بھدف التصدير •

ه ث)ثEEة أشEEھر مEEن تEEاريخ ئم الماليEEة معتمEEدة فEEي موعEEد أقEEصاتقEEديم القEEوا •
  .انتھاء السنة المالية للمشروع

 من تEاريخ خEروج اiصEناف الEصادرة  يوم90 •
 .من المنطقة الحرة

انتھEEاء مھلEEة تقEEديم ث)ثEEة شEEھور مEEن تEEاريخ  •
 .القوائم المالية 

  مشروعات تزاول

 نشاط تخزين

 أو التثمEEEين CIFمEEEن قيمEEEة الفEEEاتورة % 1 •
 .الجمركي أيھما اكبر 

تسوية الرسم المستحق عن السنة المالية فى  •
حالة اخت)ف قيمة الرسائل الEواردة عEن قيمEة 

 المشتريات 

 .دخول البضاعة إلى داخل المنطقة الحرة  •

ث)ثEEة أشEEھر مEEن تEEاريخ قEEوائم الماليEEة معتمEEدة فEEي موعEEد أقEEصاه تقEEديم ال •
  .انتھاء السنة المالية للمشروع

 من تEاريخ دخEول البEضاعة إلEى داخEل  يوم90 •
 .المنطقة الحرة 

  مشروعات تخزين تزاول

 نشاط التوريد المباشر

فEى حالEة التوريEد المباشEر الEذى يقتEصر فقEط  •
سEم على تحميل عمولة وساطة فيتم احتساب ر

 .على اجمالى اTيراد % 1الھيئة ال 

فى حالة التوريد المباشر الذى يتضمن عملية  •
رسEم الھيئEة شراء وبيع بEضائع فيEتم احتEساب 

  على قيمة المشتريات % 1ال 

ث)ثEEة أشEEھر مEEن تEEاريخ تقEEديم القEEوائم الماليEEة معتمEEدة فEEي موعEEد أقEEصاه  •
  .انتھاء السنة المالية للمشروع

تھEEEاء المھلEEEة المقEEEررة  مEEEن تEEEاريخ ان يEEEوم90 •
 .لتقديم القوائم المالية 

 T مشروعات تزاول أنشطة خدمات
يقتضي نشاطھا الرئيسي إدخال أو 

 إخراج سلعة

من إجمالي ا&يرادات بEصفة مبدئيEة كEل % 1 •
 . شھور 6

 تسوية الرسم المستحق عن السنة المالية •

تة أشھر تقديم بيان نصف سنوي معتمد بإجمالي ا&يرادات المحققة كل س •
المستحقة على ھذه اTيرادات  فيما عEدا % 1مرفق به شيك بقيمة رسم ال

 .مشروعات المنطقة الحرة العامة ا&ع)مية 

ث)ثEEة أشEEھر مEEن تEEاريخ تقEEديم القEEوائم الماليEEة معتمEEدة فEEي موعEEد أقEEصاه  •
 مEن كEل عEام بمEا فيھEا مEشروعات المنطقEة انتھاء السنة المالية للمEشروع

 .ع)مية الحرة العامة ا&

  من تاريخ الواقعة المنشئة لھذا الرسم  يوم90 •

 مEEن تEEاريخ انتھEEاء المھلEEة المقEEررة  يEEوم 90 •
 .لتقديم القوائم المالية 

مشروعات صناعية تقوم بعمليات 
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        قطاع خدمات االستثمار وفروعه واملناطق احلرة العامة  بعناوين وأرقام تليفونات وفاكسات بيان
        

أوال 
ً
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    :عناوين وأرقام تليفونات وفاكسات املناطق احلرة العامة : تابع
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ًثانيا 
    :عناوين وأرقام تليفونات وفاكسات قطاع خدمات االستثمار: 
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