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  االستثمارية املناطق عن نبذة

 شــامل تطــوير مــن احلــرة واملنــاطق لإلســتثمار العامــة اهليئــة إليــه تــسعى مــا ظــل يف

ــةلك ــواحي اف ــل ن ــة العم ــاخ لتهيئ ــتثمار من ــذب االس ــد وج ــن املزي ــتثمارات م  ، االس

 والئحتــه ٢٠١٧ لــسنة) ٧٢ (رقــم بالقــانون بقــرار الــصادر االســتثمار قــانون تــضمنه ومــا

ـــة ـــصادرة التنفيذي ـــرار ال ـــيس بق ـــس رئ ـــوزراء جمل ـــم ال ـــسنة ٢٣١٠ رق  مـــن ٢٠١٧ ل

 كافـــة إنهـــاء وتـــضمن املـــستثمرين تواجـــه التـــي العقبـــات كافـــة لتـــذليل إجـــراءات

 .ويسر بسهولة األعمال

ــث ــد وحي ــام يع ــاطق نظ ــتثمارية املن ــد االس ــة أح ــواردة األنظم ــانون ال ــتثمار بق  االس

 علــــى القــــضاء اىل يهــــدف  متميــــز إداري أســــلوب تطبيــــق إيل يــــسعي والــــذي

 كافـــة إلنهـــاء فقـــط واحـــده جهـــة مـــع التعامـــل خـــالل مـــن االداريـــة البريوقراطيـــة

  . والتشغيل اإلنشاءب املتعلقة اإلجراءات

 املقامـة واملـشروعات االسـتثمارية للمنـاطق املـستثمر دليـل إعـداد مت سـبق مـا ضوء يف

 النظــام بهــذا اخلاصــة واألحكــام والــضوابط واإلجــراءات الــسياسات كافــة يــشمل داخلهــا

 االسـتثمارية املنـاطق بـإدارة والعـاملني للمـستثمرين مرجـع مبثابة ليكون االستثماري

 .ويسر سهولة ويف عالية بكفاءة اخلدمات كافة لتقديم التنفيذية وباملكاتب
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 الصـفـحــة رقــم احملتــويــات

 ٣   .استثمارية منطقة إقامة إجراءات أوال

 للمنطقــة العــام املخطــط تعــديل / اعتمــاد إجــراءات ثانيا

 االستثمارية

٧ 

ــراءات ثالثا ــصدار إج ــرخيص است ــشاء ت ــق وإدارة إن  املراف

 .االستثمارية للمنطقة األساسية لبنيةوا العامة

١٣ 

 داخـل للعمـل مـشروع إقامـة علـي املوافقـة إجراءات رابعا

 .االستثمارية املناطق

١٥ 

ــاء تــرخيص استــصدار إجــراءات خامسا  وعمــل هــدم / البن

 .البنائية املطابقات

١٧ 

 املعنيـة باجلهات اخلاصة املوافقات استصدار إجراءات سادسا

 / املهنيـة والصحة السالمة / املدنية احلماية (بالنشاط

 ). / ... البيئة

٢٦ 

 الرتخـيص قـرار تعـديل / جتديـد / استصدار إجراءات سابعا

 دائم / مؤقت النشاط مبزاولة

٢٨ 

 استـصدار يف الـسري جـاري كتـاب استـصدار إجراءات ثامنا

 .النشاط مبزاولة الرتخيص قرار

٣٢ 

 ٣٤  . املستخدمـة النمـاذج تاسعا
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  إجراءات إقامة املنطقة االستثمارية:  أوال

  املطلوبة املستندات

ــــع وصــــف . ١ ــــع للموق ــــة املزم ــــة إقام ــــتثمارية املنطق ــــه االس ــــضمنا علي ــــساحته مت  م

ــــه ــــه وموقع ــــة وإحداثيات ــــساحية وخريط ــــة م ــــع حديث ــــة للموق  القانونيــــة والطبيع

 . األرض حليازة

ــــان . ٢ ــــاملرافق بي ــــر ب ــــة وعناص ــــية البني ــــة األساس ــــوب القائم ــــاإدخ واملطل ــــان اهل  وبي

ـــــديري ـــــات تق ـــــاه بكمي ـــــة املي ـــــة والطاق ـــــة املطلوب ـــــشطتها مراحـــــل يف للمنطق  أن

 .املختلفة

ـــة إســـرتاتيجية . ٣ ـــسويق تنمي ـــة وت ـــك يف مبـــا املنطق ـــام وصـــف ذل ـــة ع ـــشروعات لنوعي  امل

ــــع ــــة، يف هلــــا والــــرتويج جــــذبها املزم  األمــــوال ورؤوس التقــــديري وعــــددها املنطق

 .للنشاط املختلفة املراحل يف يلهاتشغ املتوقع العمالة وعدد هلا الالزمة

ــــط . ٤ ــــام املخط ــــرتح الع ــــة املق ــــضمنا ،للمنطق ــــدمات مت ــــي اخل ــــيتم الت ــــا س  توفريه

 .للمستثمرين

 وإدارتهــــا وتنميتهــــا املنطقــــة إقامــــة إليهــــا يــــسند ســــوف التــــي الــــشركة بيانــــات . ٥

ــــرتويج ــــضمنا هلــــا، وال ــــان خرباتهــــا ســــابق مت ــــع مــــساهميها وبي  رأمساهلــــا وتوزي

 .الرتخيص طالبة األخرى للجهات ةاألساسي والبيانات

 .واستغالهلا املنطقة إلقامة املقرتح الزمني الربنامج . ٦

 املــــدني الــــدفاع واشــــرتاطات والــــصحية البيئيــــة املعــــايري كافــــة مبراعــــاة إقــــرار . ٧

 ومراعــــاة العربيــــة مــــصر مجهوريــــة يف بهــــا املعمــــول املهنيــــة والــــصحة والــــسالمة

 .املنطقة إنشاء قرار شروط

 متــــضمنا املنطقــــة فــــى االســــتثمار راغبــــي مــــع إبرامــــه املزمــــع التعاقــــد منــــوذج . ٨

 والتـــــزامهم ،الـــــسابقة الفقـــــرة يف إليهـــــا املـــــشار والـــــشروط باملعـــــايري التـــــزامهم

 لتنظـــــيم اهليئـــــة إدارة جملـــــس يـــــضعها التـــــي واللـــــوائح والقواعـــــد بـــــالقرارات

ــــزامهم االســــتثمارية، املنــــاطق وإدارة ــــشروط والت ــــد األراضــــي اســــرتداد ب  عــــدم عن

  .معينة مدة خالل الهلااستغ
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  اخلطوات

 .لذلك املعد النموذج على املنطقة إنشاء بطلب التقدم .١

 بـشأن قرارهـا وتـصدر االسـتثمارية املنـاطق إقامـة طلبـات دراسـة جلنة على الطلب عرض يتم .٢

 .املنطقة إقامة يف السري

 املنطقـة ملوقـع ساحيةاملـ بـاخلرائط املطـور يتقدم املوافقة حالة ويف اللجنة بقرار املطور ابالغ يتم .٣

 .باالحداثيات حمدد

 لتخطـيط الـوطني املركـز-الـدفاع وزارة ( املعنيـة اجلهـات موافقـات على احلصول اللجنة تتوىل .٤

 	...)- املدني الطريان سلطة-البيئة شئون جهاز-لألثار األعلى ا�لس-الدولة أراضي استخدامات

 احلـرة واملناطق لالستثمار العامة اهليئة إدارة جملس على العرض يتم املوافقات استصدار بعد .٥

 .املنطقة إنشاء على للموافقة

 .االستثمارية املنطقة بإنشاء املرخص القرار الستصدار الوزراء جملس رئيس على العرض .٦

 .املنطقة بإنشاء الوزراء جملس رئيس قرار صدور .٧

  الرسوم

 الرسم اخلدمة

  فحص خدمة مقابل

 ومراجعتها املستندات

   جم ٥٠٠٠

  غري ال مصريا جنيها أالف مخسة قطف

 إنـشاء طلبـات تقـدم التـي احلكومية اجلهات منه يستثىن �

 .العام األعمال قطاع شركات عدا استثمارية مناطق

  إصدار خدمة مقابل

 إقامة على املوافقة

  منطقة

 استثمارية

  .جم ٠,٢٥

ًقرشا وعشرون مخسة فقط
 ملـرة ويـسدد مربـع مرت كل عن غري ال مصريا 

  .فقط واحدة

ــل مــن يعفــى � ــشاء مقاب ــاطق إن ــدة االســتثمارية املن  اجلدي

 قطـاع شـركات عـدا بالتطوير قيامها حال احلكومية اجلهات

 .فقط واحدة مرة يسدد و العام األعمال

 اجلديــدة االســتثمارية املنــاطق إنــشاء مقابــل ســداد يؤجــل �

 القطـاع مـن مطـورين علـى طرحهـا حال احلكومية للجهات

 .فقط حدةوا ملرة ويسدد اخلاص

  

املوافقات استيفاء تاريخ من يوم ٣٠ اخلدمة أداء مدة   
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  تعديل املخطط العام للمنطقة االستثمارية/ إجراءات اعتماد : ثانيا 
  

  املطلوبة املستندات

 .للمستثمرين توفريها سيتم التي اخلدمات متضمنا ،للمنطقة املقرتح العام املخطط . ١

 .اهلندسية بالرسومات مدمج قرص CD + اهلندسية الرسومات من نسخ ٣ عدد . ٢

 .املختص املهندس من املعتمد الفني التقرير . ٣

  العام املخطط اعتماد اشرتاطات

  :يكون التخطيط العام للمنطقة وفقا للضوابط التالية

 :اآلتية والقواعد للشروط طبقا املنطقة داخل األراضي استعماالت توزيع يتم  .١

 . منطقة واحدةجتميع األنشطة ذات الطبيعة املشرتكة يف �

ـــا الجتـــاه  � ـــة ووفق ـــوث للبيئ ـــشاط مل ـــة النـــشاط إحاطـــة كـــل ن ـــد نوعي يراعـــى يف حتدي
 .الرياح السائدة بالتشجري الكثيف حوهلا مبا يوفر اهلواء النقي باملنطقة

عـــــدم جمـــــاورة األنـــــشطة امللوثـــــة للبيئـــــة للمنـــــاطق ذات األنـــــشطة الغذائيـــــة  �

 .وااللكرتونية أو الدوائية

 :للمنطقة الزمةال اخلدمات أنواع .٢

  : يلي ما األخص على للمنطقة الالزمة اخلدمات أنواع تشمل

-خـــــدمات التخـــــزين –ورش ومراكـــــز صـــــيانة : (اخلـــــدمات الفنيـــــة واالقتـــــصادية �

ــــسويق ــــع –خــــدمات ت ــــل والتوزي ــــاج  –خــــدمات النق ــــل إنت ــــه مث خــــدمات مرفقي

ـــات ـــة املخلف ـــات معاجل ـــا وحمط ـــة وتوزيعه ـــصلبة الطاق ـــسائلة وال ـــة –ال ـــدمات بيئي خ

 ).وغريها

ــــة  � ــــة واملتنوع ــــصرفية :( اخلــــدمات العام ــــاء –اخلــــدمات امل ــــن واإلطف ــــيانة  –األم ص

 .)املعارض وغريها  –املباني والطرق 

 :واملفتوحة اخلضراء املناطق .٣

ـــب ـــاة جي ـــشجري مراع ـــول الت ـــة ح ـــصناعية املنطق ـــك ال ـــة وذل ـــاطق حلماي ـــسكنية املن  ال

 األشـــجار وأنـــواع فاتمواصـــ حتديـــد مـــع عنهـــا النـــاتج التلـــوث مـــن هلـــا ا�ـــاورة

  .احمليطة البيئة على وتأثريها الصناعة أضرار من للحد استخدامها الواجب
 




�א	������א�����–فـة االستثمارفـة االستثمارفـة االستثمارفـة االستثمارصحيصحيصحيصحي�������٢١–)�٥٤٠٩٦/٢٠١٩(�א�����–�א������٢٠١٩ 
       ) ١٤(

 :باملنطقة الطرق شبكة وتصميم ختطيط معايري حتديد .٤

 إضـافية مـرور حـارات تـوفري بانـسيابها، يـسمح مبـا املـرور حركـة: يلـي مـا األقـل على يراعى

 الطـرق شـبكة تـصميم ومعـايري متطلبـات مراعـاة السريع، املرور تيار من اخلارجية للسيارات

 للكـود وفقـا الطـرق لـشبكة العـام اهليكـل تـصميم واعتبـارات أسس ووضع للمنطقة واالنتظار

  .لذلك املنظم

 :باملنطقة العامة املرافق تصميم وشروط أسس  .٥

 شـبكات مـن املنطقـة متطلبـات حتديـد: يلي ما التفصيلي املخطط إعداد عند األقل على يراعى

  .وغريها واهلاتف والغاز الكهرباء وقوة والسائلة الصلبة للمخلفات معاجلة وحمطات وصرف ياهم

  يراعى االشرتاطات التالية عند اعداد املخطط العام للمنطقة

 :وتتضمن البنائية الشروط: اوال

 .املنطقة داخل اإلعمال وتصنيف حتديد - 

 .املنطقة تنمية خلطة قتصاديةاال األهداف مع املنطقة داخل اخلدمية األعمال تتوافق - 

  : التايل النحو على املنطقة يف مبزاولتها املسموح غري األعمال حتدد كما

ًتهديدا تشكل التي األعمال - 
 . البيئة شئون جهاز متطلبات حسب للبيئة 

 .املنطقة داخل األساسية البنية على عبئا تشكل التي األعمال - 

 .للمنطقة اخلاصة التخطيطية الشروط ضمن دةوالوار مزاولتها احملظور األخرى األعمال - 

  .هلا املخصص الغرض لغري املنطقة هذه يف األراضي استعمال األحوال من حال بأي جيوز ال - 

  :االشرتاطات طبقا لنشاط املنطقة: ثانيا

  أو التخزينية الصناعية الطبيعة ذات االستثمارية املناطق داخل االشرتاطات �

 :يلي ملا وفقا الصناعية املنطقة خلدا األراضي استخدام نسب تكون

ــة مــساحة مــن%) ٦٠ (علــى الــصناعي االســتخدام يزيــد أال -   يف ويــدخل – الــصناعية املنطق
 .) واملستودعات املخازن (التخزين إعمال الصناعي االستخدام

 .املنطقة مساحة من%) ٥ (عن الصناعية املنطقة داخل واملفتوحة اخلضراء املساحات تقل أال - 

 عـن الـصناعية األراضـي قطـع خارج ا�معة السيارات انتظار وأماكن الطرق ساحةم تقل أال - 

 .املنطقة مساحة من%) ٢٥(

 :الصناعية األراضي بقطع اخلاصة البنائية االشرتاطات �

 .مرتا ٣٥٠ عن الصناعي البلوك لطول األقصى احلد يزيد ال - 

 : يلي ما األقل على يراعى أن على التفصيلي املخطط ملخرجات وفقا االرتدادات حتدد - 
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 .املدني الدفاع عناصر حتقيق •

 .والنقل احلركة سهولة •

  .ا�اورة واملنشآت املباني محاية •

  :كالتايل االرتدادات وحتدد

 باملرت اجلهات كافة من بها مسموح ردود اقل املساحة

 ٣ ٢م٢٠٠٠ من اقل

 ٤ ٢م ٨٠٠٠ -٢م ٢٠٠١

 ٦ ٢م٨٠٠٠ من أكثر

 .مرتا ٢٠ عن الصناعية األرض قطعة واجهة تقل أال جيب :الصناعية األراضي - 

 .واجهتها ضعفي عن األرض قطعة عمق يزيد أال - 

 .املناطق يف مغلقة نهايات ذات شوارع عمل مينع - 

 طبقـا لـذلك املـنظم املـصري للكـود وفقـا أو مـرتا ١٥ عـن املنطقة يف للطرق األدنى احلد اليقل - 

 .املنطقة واشرتاطات التفصيلي العام للمخطط

%) ٢٥ (علـى بالبنـاء البـدء وميكـن%) ٦٥ (و%) ٤٠ (بني ترتاوح قطعه كل داخل البنائية سبةالن - 
 خيـص فيمـا الـصناعية التنميـة هيئـه مـن الـصادرة االشـرتاطات وإتبـاع القطـع مساحة من

  .اخلاصة الطبيعة ذات األنشطة

 الطـريان وسـلطة ةاملسلح القوات وارتفاعات لقيود طبقا أو مرت ١٥ عن املباني ارتفاعات تزيد ال - 

 .للمنطقة املدني
  

   السياحية الطبيعة ذات االستثمارية املناطق داخل االشرتاطات �

  .٢م ١٠٠ عن للفنادق املخصصة املباني تقل ال - 
  .املساحة إمجايل من % ٤٠ عن املباني مساحة تزيد ال - 

  .البنائية النسبة من% ٥٠ تساوي العامة اخلدمات مساحة - 

 .الطبيعية واملناظر السياحي اجلذب لعناصر األمثل االستغالل - 

  

         االستثمارية املناطق داخل السكنية باألجزاء اخلاصة االشرتاطات �

 : العماراتالعماراتالعماراتالعمارات

 .فقط % ٢٥البد أال تزيد النسبة املخصصة للبناء من إمجايل املساحة الكلية لألرض عن  - 

م النتظـار  ادوار متكـررة، بـدرو٣دور ارضـي،  االرتفاعات املسموحة للعمـارات ال تتجـاوز - 

 .من املساحة املبنية بالدور األرضي % ٢٥السيارات، غرف أسطح خدميةمتثل حوايل 
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 . مرت٨املسافة بني العمارات يتم مراعاتها بأال تقل عن  - 

  : باملشروعاتباملشروعاتباملشروعاتباملشروعات    اخلدماتاخلدماتاخلدماتاخلدمات    اشرتاطاتاشرتاطاتاشرتاطاتاشرتاطات �

 إىل %  ٨ بـني تـرتاوح " متكامـل عمراني " السكنية بالقرى للخدمات املخصصة األراضي نسبة - 

 .املشروع مساحة إمجايل من% ١٢

 عـن تزيـد ال) احلـضانات الـصحية، –التعليمية –اإلدارية – التجارية (للخدمات البنائية النسب - 

ــالنوادي % ٢٠ عــن والتزيــد خدمــة، لكــل املخصــصة املــساحة مــن% ٣٠  % ١٠ و االجتماعيــة، ب

 .الرياضية لألندية % ٥ عن تزيد وال الرتفيهية، باألنشطة

ًطبقا السيارات انتظار أماكن بتوفري االلتزام يتم - 
 .للجراجات املصري للكود 

 خدمـة، لكـل ودوريـن أرضي) صحي –تعليمي –إداري – جتارى (للخدمات به املسموح االرتفاع - 

 وبالنـسبة فقـط، أول ودور أرضـي) ترفيهي – اجتماعية نوادي (اخلدمية للمشاريع وبالنسبة

 .فقط أول ودور للحضانة أرضي دور للحضانة

  اتاخلطو

 .للمنطقة العام املخطط اعتماد بطلب االستثمارية املنطقة إدارة جملس إىل املطور يتقدم . ١

 .الشأن هذا يف باهليئة املختصة اللجنة من الطلب دراسة . ٢

  .االستثمارية املنطقة إدارة جملس من العام املخطط اعتماد . ٣

 الرسوم

 الرسم اخلدمة

ــل ــاد مقاب ــط اعتم ــام املخط  الع

 وتعديالته للموقع
ًقرشا وعشرون مخسة فقط (جم ٢٥....٠٠٠٠

 مساحة) ًمصريا 

   االستثمارية املنطقة

ًسنويا% ٣ وتزيد مصري جنيه ألف مائتان أقصى حبد
.  

 

  مصري جنيه آالف عشرة فقط جم ١٠٠٠٠ العام للمخطط االعتماد رسم

ًسنويا% ٣ وتزيد الواحدة اهلندسية للوحة 
. 

ــاد رســم  املخطــط لتعــديل االعتم

 العام

  مصري جنيه آالف مخسة فقط جم ٥٠٠٠

ًسنويا% ٣ وتزيد الواحدة اهلندسية للوحة
. 

 

 

املستندات استيفاء تاريخ من يوم ٣٠ اخلدمة أداء مدة   
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ــا  ــة : ثالث ــة األساســية للمنطق ــة والبني ــق العام ــشاء وإدارة املراف ــرخيص إن ــصدار ت ــراءات است إج
  .االستثمارية

 

  املستندات املطلوبة

 .فقباملرا اخلاصة اللوحات -١

ــــد -٢ ــــن تعه ــــشاري م ــــشروع است ــــأن امل ــــق ب ــــيتم املراف ــــذها س ــــا تنفي  طبق

 .الشأن هذا يف بها املعمول واألكواد للقوانني

 .االستشاري املهندس شهادة -٣

  اخلطوات

يتقدم املستثمر بطلب اصدار رخصة مرافق وبنية حتتية مرفق بـه املـستندات املطلوبـة اىل  - 
 املكتب التنفيذي للمنطقة

 .يذي باستالم ومراجعة الطلب واملستندات املقدمة للتاكد من استيفائهاالتنف املكتب يقوم - 

 .تقوم اإلدارة اهلندسية باملراجعة الفنية للمستندات املقدمة وإصدار ترخيص املرافق - 

 .للمنطقة التنفيذي تسليم الرتخيص للمشروع من قبل املكتب - 

  الرسوم

 الرسم اخلدمة

   جنية مصري٥٠٠
  يف حالة إصدار الرخصة للوحة املصدرة لكل مرفق

  مقابل رخصة املرافق سنويا% ٣تزيد 

 مصري جنيه ٢٥٠٠ ) غاز–صرف  – كهربا –مياة ( 

  مرفق لكل املصدرة اللوحة على التعديالت حالة يف
 سنويا % ٣ تزيد

  

عمل أيام ١٠ اخلدمة أداء مدة   
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  الستثماريةإجراءات املوافقة علي اقامة مشروع للعمل داخل املناطق ا : رابعا

  املستندات املطلوبة

 .استيفاء منوذج اعتماد مشروع من جملس إدارة املنطقة االستثمارية - 

  .للمشروع املخصصة باملساحة اخلاص احليازة سند من صورة - 

  .صورة من السجل التجاري - 

 .صورة من البطاقة الضريبية - 

  

   اخلطوات

 مشروع مرفقا به منـوذج اعتمـاد يتقدم املشروع بطلب اىل املكتب التنفيذي للمنطقة القامة - 
 .مشروع من جملس إدارة املنطقة االستثمارية

 .الطلب املقدم والتأكد من استيفاءه بدراسة للمنطقة التنفيذي املكتب يقوم - 

  .االستثمارية للموافقة على إقامة املشروع املنطقة إدارة جملس على يتم العرض  - 
  

  الرسوم املستحقة

 الرسم اخلدمة

 مشروع صناعي

  جنيه مصري١٥٠٠

 )ألف و مخسمائة جنيها مصريا ال غري(

 مشروع خدمي

  مصري جنيه ٣٠٠٠

 )غري ال مصريا جنيها آالف ثالثة(

 هذا املقابل يسدد ملرة واحدة فقط

  

عمل أيام ١٠ اخلدمة أداء مدة   
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  .اهلدم وعمل املطابقات البنائية/ إجراءات استصدار ترخيص البناء  : خامسا

  

   استصدار رخصة البناء:أوال

  املستندات املطلوبة

  .تفويض أو توكيل للتعامل مع اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة - 

  .مستندات ملكية األرض وحمضر تسليم املوقع - 

الــسجل التجــاري +  صــورة مــن بطاقــة الــرقم القــومي للمالــك الــصادر بامســه الرتخــيص  - 
  .للمشروع

ي اهلندســي ذو الفئــة املناســبة لطبيعــة ســري أعمــال توكيــل أو تفــويض ملكتــب االستــشار - 
  .استخراج الرتخيص

بيان صالحية موقع البناء من الناحية التخطيطية واالشرتاطات البنائية الصادر مـن اجلهـة  - 
  .اإلدارية املختصة

  .تقرير أحباث الرتبة للموقع مرفقا به منوذج التقديم - 

  .ا علي قرص مدمج مرفق بالنموذجالنوتة احلسابية للدراسات اإلنشائية ونسخه منه - 

  .منوذج حساب تكاليف األعمال - 

  .صورة الرقم القومي للمصمم - 

  .شهادة صالحية األعمال للرتخيص - 

  .) من قانون البناء املوحد٤٦للمشروعات التي تنطبق عليها أحكام املادة (وثيقة تامني  - 
  .إقرار من االستشاري يفيد اإللتزام بالكود املصري للدفاع املدني - 

  .إقرار وتعهد من املالك بصحة مستندات امللكية - 

  .رسم كروكي يوضح مساحة املوقع وأبعاده واحلدود األربعة للموقع - 

  .معتمدة من استشاري املشروع نسخه من اللوحات املعمارية للمشرو ع) ٢(عدد  - 

  .صورة من بطاقة عضوية االستشاري بنقابة املهندسني - 

  .موضح به أخر جتديد لإلستشاريالبطاقة الضريبية للمكتب االستشاري  - 

السجل اهلندسي للمكتب االستـشاري مـدرج بـه املـشروع ومعتمـد مـن املهنـدس املراجـع  - 
  .للرخصة

  .شهادة املهندس االستشاري - 

  ). يوم١٥يتم تقدميهم قبل التنفيذ بـ (عقد املقاولة وشهادة إشراف  - 

شرية يف حالـة زيـادة تكلفـة تقديم اللوحات املعمارية واإلنشائية املعتمـدة مـن ا�معـة العـ - 
  . دور٢األعمال عن مليون جنية مصري أو زيادة عدد األدوار عن 

  .)٢ م١٦(كتاب من شركة الكهرباء يف حالة زيادة مساحة غرف الكهرباء عن  - 
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 .إقرار من املمثل القانوني للمشروع باحلصول علي املوافقة البيئية قبل الشروع يف البناء - 

 .لبيئةتقديم النموذج اخلاص با - 

  اخلطوات

مرفقـا بـه املـستندات  يتقدم املشروع إيل املكتب التنفيـذي بطلـب استـصدار رخـصة البنـاء - 
  .املطلوبة

 .تقوم اإلدارة اهلندسية مبراجعة الطلب واملستندات املرفقة للتاكد من استيفائها - 

 .للمنطقة التنفيذي يتم إصدار رخصة البناء وتسليمها للمشروع من قبل املكتب - 

  الرسوم

  للمباني األعمال تكاليف إمجايل حساب أسس (*)

 طـول إمجـايل) + جـم ٨٠٠ (املربـع املـرت سعر يف مضروب البنائية املسطحات إمجايل عن عبارة هو

  )جم٢٠٠ (يف مضروب السور
  اخلدمة الرسم

وتعديالت إزالة نفقات (*) األعمال تكاليف إمجايل من األلف من اثنني  

هندسية دمغات (*) األعمال تكاليف إمجايل من  األلف من ثالثة  

ًجنيها ومخسة وثالمثائة ألف مبلغ فقط " جم١٣٠٥
ًمصريا 

 تزيد" غري ال 

 سنويا% ٣ بنسبة
إصدار رسم  

ًجنيها مائتان فقط " جم ٢٠٠
ًمصريا 

وروسومات فحص رسوم "غري ال   

ًجنيها ستون فقط " جم ٦٠.١٥
ًمصريا 

نوعية ةدمغ . " غري ال قرشا عشر مخسه و   

 دمغة "غري ال مصري جنيه واحد مبلغ فقط "جم ١.٠٠
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  استصدار رخصة اهلدم: ثانيا

  املستندات املطلوبة

  .مستندات ملكية األرض وحمضر تسليم املوقع - 

 اخلـاص عاملوقـ ختـص ماليـه التزامـات ايـه أو العقار على رهونات وجود عدم يفيد ما تقديم - 

 .هدمه املراد باملبىن

 ا�ـاورة واملبـاني الـشوارع وأمسـاء هدمـه املطلـوب املبـىن عليه مبينا للموقع كروكي رسم - 

 .معماري أو مدنى نقابي مهندس من معتمدا

 تنفيـذ علـى باإلشـراف معمـاري أو إنـشائي) هندسي مكتب أو نقابي مهندس (من تعهدا - 

 .نفيذالت مدة طوال بها املرخص اهلدم أعمال

 وخطـوات اهلـدم أعمال تنفيذ يف سيتبع الذى الفني األسلوب على مشتمال هندسي تقرير - 

 .ا�اورة املباني سالمة تأمني يف املتبع واألسلوب التنفيذ وطريقة

 والبنـاء التـشييد ملقـاويل املـصري باالحتـاد املسجلني املقاولني أحد مع التعاقد يفيد ما تقديم - 

 .بها رخصامل اهلدم أعمال لتنفيذ

 أكثـر أو آخر) هندسي مكتب أو نقابي مبهندس (باالستعانة باهلدم له املرخص املالك يلتزم - 

 الكـربى واملنـشآت املباني هدم حاالت يف وذلك األعمال لنوعية وفقا املطلوبة التخصصات من

 األغــراض متعــددة التجاريــة واملبــاني واملستــشفيات الفنــادق مثــل (اخلاصــة الطبيعــة ذات

 الـصناعية واملنـشآت الـصحي والـصرف الـشرب ميـاه وحمطـات الكهربائيـة القـوى توحمطا

 األعمـال مثـل (خاصـة طبيعة ذات جتهيزات على حتتوى والتي) إخل ...... املعدنية واملنشآت

 ).إخل .... املياه لتخزين صهاريج أو غاليات أو مركزية تكيفات أو ميكانيكية الكهرو

 .وختصصاتهم اهلدم اعمال يف املشاركني هندسنيامل بأمساء تقديم املالك بيان - 

 اهلـدم أعمال تنفيذ يف البدء قبل اآلتية واالحتياطات اإلجراءات اختاذ يفيد إقرار املالك تقديم - 

 :يلي ما األخص على التنفيذ وأثناء بها املرخص

 م علـــى األقـــل مـــن مـــادة ٢.٠٠إحاطـــة املبـــىن املـــراد هدمـــه بـــسور ارتفاعـــه  �
ســــائل اإلضــــاءة الكافيــــة واللوحــــات التحذيريــــة واإلرشــــادية مناســــبة ويــــزود بو
 .الالزمة بصورة واضحة 

 .حجب املبىن وتغطيته مبادة مناسبة بكامل ارتفاعه �

التأكــــد قبـــــل البـــــدء يف التنفيـــــذ مـــــن فـــــصل اجلهـــــات املختـــــصة للتيـــــار  �
 .الكهربائي وإغالق مصادر الغاز واملياه 

 فيمــــا بالتــــضامن املنفــــذ لواملقــــاو التنفيــــذ علــــى املــــشرف املهنــــدس يلتــــزم �

ــــع  ــــاورة يف مجي ــــاني ا� ــــة املب ــــة حلماي ــــات الالزم ــــاذ االحتياط ــــا باخت بينهم
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مراحـــل التنفيـــذ مـــن كافـــة األخطـــار الناجتـــة عـــن اهلـــدم طبقـــا ألســـلوب محايـــة 
وتـــأمني املبـــاني ا�ـــاورة مـــن خـــالل التقريـــر اهلندســـي املقـــدم إىل املكتـــب 

  .التنفيذي

  اخلطوات

 رخـصة استـصدار بطلـب التنفيـذي املكتب إيل  املالك أو وكيل عنهيقدم طلب الرتخيص من - 

   .اهلدم

 .اهلدم رخصة وإصدار املرفقة واملستندات الطلب مبراجعة اهلندسية اإلدارة تقوم - 

 .للمنطقة التنفيذي يتم تسليم الرخصة إىل املشروع من قبل املكتب - 

  

  الرسوم

 الرسوم قيمة املباني مسطحات فئات

 املصري باجلنيه
 من إىل

 بيان

 إصدار رسم ٣٥٩

 صفر ٢م ٤٠٠ ١٨٠

 ٢م ٤٠٠ ٢م ٦٠٠ ٣٥٩

 ٢م٦٠٠ ٢م ١٠٠٠ ٧١٨

 ٢م ١٠٠٠ ٢م ١٥٠٠ ١٠٧٨

 ٢م ١٥٠٠ يزيد ما ١٤٣٧

 املعاينة رسم

  

  

  

  

  

عمل أيام ١٠ اخلدمة أداء مدة   
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  كليهما/ تعديل بنائي / رخصة تعلية ارتفاعات  استصدار: ثالثا

  املستندات املطلوبة

  .احلرة واملناطق لالستثمار العامة اهليئة مع للتعامل توكيل أو تفويض - 

 أعمــال ســري لطبيعــة املناســبة الفئــة ذو اهلندســي االستــشاري ملكتــب تفــويض أو توكيــل - 

  ".االستشاري تغيري حالة يف "الرتخيص استخراج

  .بالنموذج مرفق مدمج قرص علي منها ونسخه اإلنشائية للدراسات احلسابية النوتة - 

  .منوذج حساب تكاليف األعمال - 

  .صورة الرقم القومي للمصمم - 

  ".االستشاري تغيري حالة يف "للرتخيص األعمال صالحية شهادة - 

  ).املوحد البناء قانون من ٤٦ املادة أحكام عليها تنطبق التي للمشروعات (تامني وثيقة - 

  .املدني للدفاع املصري بالكود اإللتزام يفيد االستشاري من إقرار - 

  .امللكية مستندات بصحة املالك من وتعهد رارإق - 

  .للمشروع املعمارية اللوحات من نسخه) ٢ (عدد - 

  ".االستشاري تغيري حالة يف "املهندسني بنقابة االستشاري عضوية بطاقة من صورة - 

 تغيـري حالـة يف "لإلستـشاري جتديـد أخـر بـه موضح االستشاري للمكتب الضريبية البطاقة - 

  ".االستشاري

 املراجـع املهنـدس مـن ومعتمـد املـشروع بـه مـدرج االستـشاري للمكتب ندسياهل السجل - 

  .للرخصة

 ".االستشاري تغيري حالة يف "االستشاري املهندس شهادة - 

 ).تنفيذها السابق لألعمال (إشراف وشهادة املقاولة عقد - 

 فـةتكل زيـادة حالـة يف العـشرية ا�معـة مـن املعتمـدة واإلنشائية املعمارية اللوحات تقديم - 

 .دور ٢ عن األدوار عدد زيادة أو مصري جنية مليون عن األعمال

 البنـاء يف الـشروع قبـل البيئيـة املوافقـة على باحلصول للمشروع القانوني املمثل من إقرار - 

 ).٨رقم منوذج(
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       ) ٢٤(

  اخلطوات

  .كليهما/ تعديل بنائي/ رخصة تعلية اصدار بطلب التنفيذي املكتب إىل املشروع يتقدم - 

 .املقررة الرخصة وإصدار املرفقة واملستندات الطلب مبراجعة اهلندسية ارةاإلد تقوم - 

 .للمشروع من قبل املكتب التنفيذي للمنطقة يتم تسليم الرخصة الصادرة  - 

  الرسوم

  

عمل أيام ١٠ اخلدمة أداء مدة   

  

  

  

 اخلدمة الرسم  

٢/١٠٠٠ x ) ترخيصها السابق األعمال تكاليف إمجايل١٠/١٠٠ ( 

 إليه يضاف

 ٣/١٠٠٠  x) ١٠/١٠٠  x  ترخيصها السابق األعمال اليفتك إمجايل ( 

  إليه يضاف

)١+٦٠.١٥+٢٠٠+١٣٠٥ (= xx جم 

 رخــــصه تعــــديل اســــتخراج

 حــال التنفيــذ  قبــل البنــاء

ـــــون ـــــاليف إمجـــــايل  ك  تك

 مـــن اقـــل املعدلـــة األعمـــال

ــــاليف إمجــــايل  األعمــــال تك

 أو ترخيــــــــصها الـــــــسابق
 تساويها

٢/١٠٠٠ x)  ١٠/١٠٠ x  السابق األعمال تكاليف إمجايل 

 ) )املعدلة األعمال تكاليف إمجايل)+(صهاترخي

 إليه يضاف

 ٣/١٠٠٠  x))  ١٠/١٠٠  x  السابق األعمال تكاليف إمجايل 

 ))املعدلة األعمال تكاليف إمجايل)+(ترخيصها

  إليه يضاف

)١+٦٠.١٥+٢٠٠+١٣٠٥ (= xx جم 

 رخــــصه تعــــديل اســــتخراج

 حــال التنفيــذ  قبــل البنــاء

ـــــون ـــــايل ك ـــــاليف إمج  تك

 مــن  اكــرب دلــةاملع األعمــال

ــــاليف إمجــــايل  األعمــــال تك

 ترخيصها السابق

 جديدة رخصة إصدار رسوم
 البناء رخصة تعديل استخراج

 .التنفيذ بعد
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  جتديد رخصه بناء / بدل فاقد استصدار: رابعا

  املستندات املطلوبة

 .احلرة واملناطق رلالستثما العامة اهليئة مع للتعامل توكيل أو تفويض - 

  ).الفاقد بدل حاله يف (للرخصة فقد مذكرة - 

  .الصادر الرتخيص من ضوئية صورة - 

  اخلطوات

  جتديد رخصة بناء/  بدل فاقد إصدار بطلب التنفيذي املكتب إىل املشروع يتقدم - 

 وإصـــــدار املرفقـــــة واملـــــستندات الطلـــــب مبراجعـــــة اهلندســـــية اإلدارة تقـــــوم - 

 .البناء رخصة

ـــوم  -  ـــب يق ـــذي املكت ـــة التنفي ـــصة للمنطق ـــسليم الرخ ـــشروع بت ـــد للم ـــداد بع  س

 .املقررة الرسوم

 بنائيـــة مطابقـــة إجـــراء بطلـــب املـــشروع يتقـــدم البنـــاء تنفيـــذ متـــام وبعـــد - 

 .البناء لرخصة مطابق وانه خمالفات أي من املنشأ خلو إلثبات

 .اهلندسية اإلدارة من املطابقة يتم إصدار - 

 .املطابقة بنتيجة روعاملش بإخطار التنفيذي املكتب يقوم - 

  الرسوم

  

  

  
 

عمل أيام ١٠ اخلدمة أداء مدة   

 اخلدمة الرسم

ًجنيها ومخسة وثالمثائة ألف مبلغ فقط " جم١٣٠٥
ًمصريا 

 تزيد" غري ال 

سنويا% ٣ بنسبة  

إصدار رسوم  

ًجنيها ستون فقط " جم ٦٠.١٥
ًمصريا 

نوعية دمغة . " غري ال قرشا عشر مخسه و   

 دمغة "غري ال مصري جنيه واحد مبلغ فقط "جم ١.٠٠
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       ) ٢٦(

  

  عمل املطابقات البنائية: خامسا

  املستندات 

 .بطلب إجراء مطابقة بنائية للموقع التنفيذي املكتب إىل املشروع يتقدم - 

  .رخصة البناء الصادرة للمشروع - 

  اخلطوات

 .يقوم املكتب التنفيذي مبعاينة املوقع  - 

 .اهلندسية اإلدارة من يتم أصدار املطابقة - 

 .املطابقة بنتيجة املشروع بإخطار التنفيذي املكتب يقوم - 

  الرسوم

 الرسم اخلدمة

 املطابقة البنائية
  جم ١٠٠٠

  )ألف جنيه مصري ال غري(

 سنويا% ٣وتزيد 

  

املعاينة تاريخ من عمل أيام ٥ اخلدمة أداء مدة   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




�א	������א�����–فـة االستثمارفـة االستثمارفـة االستثمارفـة االستثمارصحيصحيصحيصحي�������٢١–)�٥٤٠٩٦/٢٠١٩(�א�����–�א������٢٠١٩ 
       ) ٢٧(

الـسالمة / احلمايـة املدنيـة (بالنـشاط إجراءات استصدار املوافقات اخلاصة باجلهات املعنيـة  : سادسا
  / ... ).البيئة / والصحة املهنية 

  

  اخلطوات

املوافقـات اخلاصـة باجلهـات )  جتديـد –إصـدار ( يتقدم املشروع إيل املكتب التنفيـذي بطلـب  - 
  .املعنية الالزمة لبدء النشاط علي النموذج املعد لذلك

ر واجلهات املعنية مبعاينة املـشروع والتأكـد تقوم اللجنة املشكلة من اهليئة العامة لالستثما - 
من استيفائه لالشرتاطات البيئية والسالمة والصحة املهنيـة وامـن احلريـق وأي اشـرتاطات 
أخـرى يتطلبهـا نـشاطه واستـصدار املوافقـات الالزمـة للمـشروع وفقـا للقـوانني واإلجــراءات 

شركة الستيفائها وتعاد املعاينـة املعمول بها بكل جهة، ويف حالة وجود مالحظات يتم إبالغ ال
  .بعد متام االستيفاء

  الرسوم املستحقة

 الرسم اخلدمة

مقابل إصدار موافقات اجلهات املعنية ملزاولة 
ــــاطق  ــــل املن ــــشروعات داخ ــــشاط للم الن

 .االستثمارية

  جم ٣٠٠٠

 )ثالثة آالف جنيها مصريا ال غري(

  

املعاينة تاريخ من عمل أيام ١٠ اخلدمة أداء مدة   
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  دائم / تعديل قرار الرتخيص مبزاولة النشاط مؤقت / جتديد / إجراءات استصدار  : سابعا
  

  " أشهر٦ملدة سنة وجيدد ملدة "استصدار قرار الرتخيص مبزاولة النشاط املؤقت : أوال 

  املستندات املطلوبة

  .تفويض أو توكيل للتعامل مع اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة - 

  . سند احليازة اخلاص باملساحة املخصصة للمشروعصورة من - 

  .السجل التجاري للشركة - 

  .البطاقة الضريبية - 

  )يصدر من املكتب التنفيذي(تقرير املطابقة البنائية  - 
إقرار من املمثل القانوني للمـشروع مبراعـاة كافـة الـضوابط الالزمـة لبـدء النـشاط وفقـا  - 

  .للقوانني املعمول بها يف هذا الشأن

  اخلطوات

يتقدم املـشروع إيل املكتـب التنفيـذي بطلـب استـصدار قـرار تـرخيص مبزاولـة النـشاط  - 
  .مؤقت

 .يقوم املكتب التنفيذي مبراجعة الطلب واملستندات املقدمة - 

يتم معاينة املشروعات من قبل اللجنة املشكلة هلـذا الغـرض للتأكـد مـن انتهـاء أعمـال  - 
 .اإلنشاءات وقيام املشروع برتكيب خطوط اإلنتاج

 يتم ابالغ املشروع بنتائج اعمال اللجنة سواء باملوافقة على السري يف إجـراءات الرتخـيص  - 
 .أو طلب استيفاءات

 . يتم اصدار الرتخيص املؤقت للمشروع - 

  الرسوم املقررة

 الرسم اخلدمة

        ترخيص مزاولة نشاط مؤقت

 للمنشآت الصناعية أو اخلدمية

  جم ٥٠٠٠

 .٢م٥٠٠لمشروعات أكرب من ل) فقط مخسة آالف جنيها مصريا( 

 جم ٢٥٠٠

 ٢م٥٠٠للمشروعات اصغر من ) ألفان و مخسمائة جنيها مصريا( 

 

املعاينة تاريخ من عمل أيام  ٥ اخلدمة أداء مدة   
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  " سنوات ٥" تعديل قرار الرتخيص مبزاولة النشاط الدائم / استصدار : ثانيا 

  املستندات املطلوبة

 .احلرة واملناطق لالستثمار العامة يئةاهل مع للتعامل توكيل أو تفويض - 

 .له الرتخيص املطلوب املوقع حيازة سند - 

 .أشهر ٦ أقصي حبد حديث جتاري سجل - 

 .بطاقة ضريبية سارية - 

 .صورة من رخصة املباني - 

 .)يصدر من املكتب التنفيذي (البنائية تقرير املطابقة - 

 .تنفيذها مت التي األعمال عن الكاملة باملسؤولية االستشاري املهندس من إقرار - 

 حال املعنية اجلهات من له الصادرة املوافقات بتجديد للمشروع القانوني املمثل من إقرار - 

 .الرتخيص سريان فرتة خالل املوافقات انتهاء

 االجتماعية التأمينات هيئة لدي التسجيل يفيد ما - 

 موافقـة وأي) بيئـةال-املهنية والصحة السالمة – املدنية احلماية (املعنية اجلهات موافقات - 

  . )تصدر من خالل اللجنة املشكلة يف هذا الشأن(املشروع  نشاط يتطلبها أخرى

  اخلطوات

  .يتقدم املشروع إيل املكتب التنفيذي بطلب استصدار قرار ترخيص مبزاولة النشاط - 

يقوم املكتب التنفيذي مبراجعة الطلب واملستندات املقدمة ومعاينة املشروعات من قبـل  - 
الدائمة ملتابعة املشروعات الستـصدار موافقـات الـدفاع املـدني والـسالمة والـصحة اللجنة 
 .املهنية

 يتم ابالغ املشروع بنتائج اعمال اللجنة سواء باملوافقة على السري يف إجـراءات الرتخـيص  - 
 .أو طلب استيفاءات

  . يتم اصدار الرتخيص للمشروع  - 
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  الرسوم املستحقة

 الرسم اخلدمة

 اخلدمياملشروع 

  ".فقط مخسة آالف جنيه مصري" جم ٥٠٠٠مبلغ : رسم إصدار

فقـط " جـم ٢٠٠٠٠يتم حتصيل مبلـغ : يف حالة إصدار أو جتديد الرتخيص - 

)  جـم٥٠٠٠(ًمضافا إليها رسم اإلصـدار البـالغ " مبلغ عشرون ألف جنيه 
  "مخسة آالف جنيه"

  :ويضاف إليها

ًفقــط ســبعون قرشــا مــصريا" جــم ٠.٧٠مبلــغ  -  ً
ــ"  رت املربــع لتلــك عــن امل

  .املشروعات

يــتم : يف حالــة تعــديل الرتخــيص ألي بنــد أو تعــديل املــساحة بالنقــصان - 
مـضافا " فقط مبلغ عشرة آالف جنيـه مـصري" جم، ١٠٠٠٠حتصيل مبلغ 

ً

  ".مخسة آالف جنيه) " جم٥٠٠٠(إليها رسم اإلصدار البالغ 

ة املـساحة يـتم حتـصيل الفـرق يف زيـاد:  يف حالة تعديل املساحة بالزيادة - 

ورسـم "مخـسة آالف جنيـه) " جـم٥٠٠٠(ًمضافا إليها رسم اإلصدار البالغ 
  ".عشر آالف جنيه) " جم ١٠.٠٠٠(التعديل البالغ 

يف حالة إصدار صورة طبق األصـل مـن قـرار الرتخـيص مبزاولـة النـشاط  - 
مخـسة آالف ) " جـم٥٠٠٠(يتم حتصيل رسـم اإلصـدار البـالغ ): بدل فاقد(

 .فقط" جنيه
 

 شروع الصناعيامل

فقط " جم ٢٠٠٠٠يتم حتصيل مبلغ : يف حالة إصدار أو جتديد الرتخيص - 

ًمضافا إليها رسم اإلصدار البالغ " مبلغ عشرون ألف جنيه مصري ال غري

  .مخسة آالف جنيه مصري

فقط مبلغ " جم، ١٠٠٠٠يتم حتصيل مبلغ : يف حالة تعديل الرتخيص - 
)  جم٥٠٠٠(اإلصدار البالغ ًمضافا إليها رسم " عشرة آالف جنيه مصري

  ".مخسة آالف جنيه"

يف حالة إصدار صورة طبق األصل من قرار الرتخيص مبزاولة النشاط  �
مخسة آالف ) " جم٥٠٠٠(يتم حتصيل رسم اإلصدار البالغ ): بدل فاقد(

 .فقط" جنيه

  

املستندات استيفاء تاريخ من عمل أيام   ٥ اخلدمة أداء مدة   
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  .صدار كتاب جاري السري يف استصدار قرار الرتخيص مبزاولة النشاطإجراءات است : ثامنا

  املطلوبة املستندات

كتاب مقدم من الشركة حمدد به مربرات طلب إصدار كتاب جاري السري واجلهة املطلوب  �
 :توجيه الكتاب إليها مرفقا به املستندات التالية

 .منوذج طلب إصدار قرار الرتخيص مبزاولة النشاط - 

  .عقد الشركة أو النظام االساسى حسب األحوالصورة من  - 

  .صورة من مستخرج حديث للسجل التجاري - 

  .صورة البطاقة الضريبية - 

  ).العقد املربم بني املشروع واملطور( سند حيازة املوقع داخل املنطقة  - 

 .صورة من ترخيص البناء وتعديالته - 

  ).يصدر من املكتب التنفيذي(تقرير املطابقة البنائية  - 

  .د التأمني على العاملني باملشروعما يفي - 

موافقة جهاز شئون البيئـة علـى النـشاط املوافـق عليـه مـن جملـس إدارة املنطقـة مـن  - 
 .الناحية البيئية

يف حالة طلب الشركة توجيه كتاب جاري السري إيل احد البنوك يستلزم وجود كتاب من  �
  .البنك موجه إيل اهليئة العامة لالستثمار يف هذا الشأن

  واتاخلط

يتقدم املشروع إيل املكتب التنفيذي بطلب استصدار كتاب جاري السري يف استصدار قرار  �
  .الرتخيص مبزاولة النشاط

  .يتم إصدار كتاب جاري السري للمشروع وتسليمه للمشروع بعد سداد الرسوم املقررة �

  املستحقة الرسوم

 الرسم اخلدمة

كتاب جاري السري يف إجراءات استصدار قرار 
 خيصالرت

  جم ٥٠٠

 )مخسمائة جنيها مصريا ال غري(

  

الطلب تقديم تاريخ من عمل يوم اخلدمة أداء مدة   
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  النماذج املستخدمة : تاسعا
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  االستثمارية املناطق عن نبذة

  القائمة االستثمارية املناطق

  املنطقة االستثمارية بوالريس الدولية للمناطق الصناعية

 

 يزةاجل حمافظة– أكتوبر من السادس

 

 فدان ٤٥٢

 

  مشروع ٣٤

 متنوعة وصناعات نسيجية صناعات

 

 جنيه مليار ٢

 

 عامل ١٠٠٠٠

 

  إداري مبىن �

  تدريبي مركز �

 عاملني إسكان �

 طبي مركز �

 

  ٣٨٦٤٠١٦٠) ٢٠٢: (ت
www.polarisparks.com 
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  املنطقة االستثمارية سي بي سي مصر للتطوير الصناعي

 

 

 اجليزة افظةحم – أكتوبر من السادس

 

 فدان ٣٥٧

 

  مشروع ٨٢

   البناء مواد صناعات

  متنوعة وصناعات

 

 جنيه مليار ٢.٨

 

 عامل ١٣٠٠٠

 

  إداري مبىن �

  تدريبي مركز �

 عاملني إسكان �

 طبي مركز �

 

  ٣٨٦٤٢٠٠٢ – ٢٠٢: ت
org.cpcegypt.www 
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 موعة التنمية الصناعيةجماملنطقة االستثمارية 

 

 

  اجليزة حمافظة – أكتوبر من السادس

 

 فدان ٤٥٢

 

  مشروع ٦٣

   للسيارات املغذية الصناعات

 متنوعة وصناعات

 

  

 جنيه مليار ٢.٢

 

 عامل ١٦٠٠٠

 

  إداري مبىن �

  تدريبي مركز �

 عاملني إسكان �

 طبي مركز �

 

  ٣٨٦٤٢٣٤٦) ٢٠٢ : (ت
www.engineering-square.com 

  




�א	������א�����–فـة االستثمارفـة االستثمارفـة االستثمارفـة االستثمارصحيصحيصحيصحي�������٢١–)�٥٤٠٩٦/٢٠١٩(�א�����–�א������٢٠١٩ 
       ) ٣٦(

  برياميدز لتنمية املناطق الصناعيةاملنطقة االستثمارية 

  

 

 الشرقية حمافظة – رمضان من العاشر

 

 فدان ٢٦٢

 

  مشروع ٣١

   واهلندسية الغذائية الصناعات

 متنوعة وصناعات

 

 جنيه مليار ٢.٢

 

  

 عامل ١٦٠٠٠

 

  إداري مبىن �

  فنية ومدرسة تدريب مركز �

 طبي مركز �

 

   ٢٧٥٩٩٧٠٠) ٢٠٢: (ت

               ٢٧٥٩٩٧٢٠  
www.piparks.com 
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  التجمعات االستثمارية مصراملنطقة االستثمارية 

  

 

 الشرقية حمافظة – رمضان من العاشر

 

  فدان ٢٦٢

 

  مشروع ٣١

   النسيجية الصناعات

 متنوعة وصناعات

 

  

 جنيه مليار ١.٧

 

 عامل ١٠٠٠٠

 

  إداري مبىن �

  تدريبي مركز �

 طبي مركز �

 

  ٣٣٠٣٨٠٠٠١) ٢٠٢: (ت
www.altajamouategypt.com 
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  اإلنشاء حتت االستثمارية املناطق

  اهليئة والية االستثمارية املناطق

  بأرض الصفاملنطقة االستثمارية 

  

 

 اجليزة حمافظة - الودي مركز

 

 فدان ٤٠.٤

 

  مشروع ٢٠٢

   جتاري – حريف – خدمي

 احلراريات صناعة

 

 جنيه مليار ١.٧

 

 عامل ٣٥٠٠

 

 مشروع) حرفية ورشة (١٧٩ �

  معرض ٢١ �

  حرفية مباني ٣ �
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  بأرض ميت غمراملنطقة االستثمارية 

  

  

 

    للغزل غمر ميت شركة ارض

    املنصورة بنها الرئيسي الطريق

  الدقهلية حمافظة
 

 

  فدان ٤٠.٤

 

   جتاري – حريف – خدمي

 احلراريات صناعة

 

 جنيه مليون ٤٨١

 

 عامل ٢٠٠٠

 

  هنجر ١٠٧ �
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  بأرض بنهااملنطقة االستثمارية 

  

 

   جنيب عزبة - الفاروقية بناحية

     القليوبية حمافظة

 

 

 فدان ٤٦

 

 وغذائية زراعية صناعات

 

 جنيه مليار ١.٢

 

 عامل ٣٥٠٠

 

 مشروع) هنجر (١٤٧ �

  خمزن ١٨ �

  ثالجات ٦ �

  بيع منفذ ١٦ �
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  نشاءاإل حتت االستثمارية املناطق

  سيتي سنرت أملاظةاملنطقة االستثمارية 

  

 

   أملاظة

  السويس القاهرة طريق

 القاهرة حمافظة 

 

 

 فدان ٢٩.٥

 

 ترفيهي خدمي جتاري

 

 جنيه مليار ٣.٨

 

 عامل ٤٠٠٠٠

 

  مشروع ٢٨٠
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   مدينة دمياط لألثاثاملنطقة االستثمارية 

 

  

 

  الساحلي الدويل الطريق

 دمياط حمافظة

 

 

 فدان ٣٣١

 

 األثاث صناعة

 

 جنيه مليار ٥

 

 عامل ٥٥٠٠٠

 

  مشروع ١٥٠٠
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   أوركيد الكويتية املصرية لالستثماراملنطقة االستثمارية 

  

  

 

  رمضان من العاشر

 الشرقية حمافظة

 

 

 فدان ١٣٢

 

  اللوجيستية األنشطة

 

 جنيه مليار ٢

 

 عامل ٣٢٥٠

 

 مشروع ١٥٠
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  شركة ميناء القاهرة اجلوياالستثمارية املنطقة 

 

  

 

  اجلوي القاهرة مطار

 القاهرة حمافظة

 

 

 فدان ١٣٦٦.٧٩

 

 ترفيهي خدمي جتاري

 

 جنيه مليار ٥٠

 

 عامل ٦٠٠٠٠

 

  مشروع 
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   شركة سيتي سنرت املعادياملنطقة االستثمارية 

  

 

  املعادي كارفور

  القاهرة حمافظة
 

 

 فدان ٢٣.٣

 

  ترفيهي خدمي اريجت

 

 جنيه مليار ٣.٢

 

 عامل ٨٠٠٠٠

 

  مشروع ٢٥٠ 
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مدينة األحباث العلمية والتطبيقات املنطقة االستثمارية 
  التكنولوجية

  

 

  العرب برج

  اإلسكندرية حمافظة
 

 

 فدان ١٣٥

 

 علمي وحبث تعليم

 

 جنيه مليون ٥٠٠

 

 عامل ٥٥٠٠

 

  مشروع٩١ 
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  جامعة الفيومتثمارية املنطقة االس

  

  

 

  اجلديدة الفيوم

  الفيوم حمافظة
 

 

 فدان ١٥٠

 

 علمي وحبث تعليم

 

 جنيه مليار ١.٥

 

 عامل ٥٠٠٠

 

  مشروع١٥ 
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  جامعة القاهرةاملنطقة االستثمارية 

  

 

  اكتوبر من السادس

  اجليزة حمافظة
 

 

 فدان ٧٤٩

 

 علمي وحبث تعليم

 

 جنيه مليار ٧.٥

 

 عامل ٢٠٠٠٠

 

  مشروع١٥ 
 

 




�א	������א�����–فـة االستثمارفـة االستثمارفـة االستثمارفـة االستثمارصحيصحيصحيصحي�������٢١–)�٥٤٠٩٦/٢٠١٩(�א�����–�א������٢٠١٩ 
       ) ٤٩(

  جامعة عني مشساملنطقة االستثمارية 

 

 

   العبور مدينة

  القليوبية حمافظة
 

 

 فدان ١٦٣

 

 علمي وحبث تعليم

 

 جنيه مليار ٢

 

 عامل ٣٥٠٠

 

  مشروع١٥ 
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  اخلدمات تقديم موقع

  االستثمارية باملناطق التنفيذي املكتب

 )٣٠٢ (مكتب الثالث الدور –) ٥٢٢ (مكتب الثاني الدور

 القاهرة – السفارات حي - نصر مبدينة احلرة املنطقة جبوار احلرة واملناطق لالستثمار العامة اهليئة

 -٢٥١٩ -٢٥١٨ - ٢٤١١ - ٢٤٠٥ -٢٤٠٤ -٢٤٠٣ داخلي)+ ٢٠٢(٥/٢٦٧٣٦٩٠٠: التليفون مصر -٨٠٤٤

 eg.org.gafinet@investmentzones :اإللكرتوني الربيد) ٢٠٢(٢٦٧٣٦٩٦١: فاكس -٢٥٢٠

            
 eg.gov.miic.www        

eg.org.gafinet.www 

  ١٦٠٣٥    ا�(�%) ا�+*
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