
ية بالصف المنطقة االستثمار

واحة الحرف اليدوية



االنشطة املستهدف اقامتها باملنطقة

ى، اجللوود اليدويوة، التلو   ، املنسوجات، منسوجات امخيم، النحت، الصدف، الزي البدوي السيناوى، االلباسرت، ارابيسك، السجاد اليدوي والكليم، التطريز، التمر حنه، حنت جذوع النخل

الرسوم  ، تشكيل املعادن، الزجاج، صوناعه االششوا   ، األحجار الكرمية، الفخار واخلزف، الكروشيه، احللي، الفركه، الصناعات اليدوية من امللح الصخري، اجلريد ، االكسسوارات

.بالرمل، سعف النخيل، أشغال اخلوص

االشرتاطات العامة لتخصيص الوحدات

ختصص الوحدات بنظام الرتشيص باالنتفاع.

 سنة وجتدد15مدة التعاقد.

 جم حيصل ربع سنوي( 25)مقابل حق االنتفاع للمرت املربع شهريا.

 لوه  فرته السماح ملده سته أشهر آشري ملن يثبت جديته يف مزاومنح فرته مساح من سداد قيمه مقابل االنتفاع ملده سته أشهر من تاريخ استالم الوحدات، وجيوز جمللس اداره اهليئة مد

.سنواتوملدة ثالث قد النشاط على أن يتم سداد قيمة مقابل االنتفاع عن تلك الفرتة املشار إليها بواقع شهرين سنويًا تبدأ من السنة الثانية من تاريخ التعا

 للتشغيلاإلعفاء من مقابل الصيانة اخلاص بالوحدات شالل السنة األولي.

 سداد قيمه مبلغ التامني ليعادل ثالثة أشهر من قيمه مقابل االنتفاع املقرر.

 وحدةجيوز التقديم على أكثر من.



الوحدات املطروحة

A



الوحدات املطروحة

A



الوحدات املطروحة

A



الوحدات املطروحة

B



الوحدات املطروحة

C



املستندات املطلوبة للتقديم

املستندم

.طلب احلجز معتمد ومستويف لكافة البيانات1

.استيفاء النماذج املرفقة بكراسة الشروط2

.دراسة جدوى للمشروع وفقا للنموذج املعد لذلك3

.صورة البطاقة الضريبية4

.صورة سجل جتاري حديث5

.صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب وتوكيل رمسي أو تفويض6

7

إن )عقود تأسيس وتعديل الشركات املشهره / االستثمار / صحيفة الشركات 

(وجدت

(.إن وجدت)سابقة شربة 8

املنشأت الفردية/ املستندات املطلوبة من الشركات 

املستندم

.طلب احلجز معتمد ومستويف لكافة البيانات1

.استيفاء النماذج املرفقة بكراسة الشروط2

.دراسة جدوى للمشروع وفقا للنموذج املعد لذلك3

.صورة البطاقة الشخصية ملقدم الطلب وتوكيل رمسي أو تفويض4

(.إن وجدت)سابقة شربة 5

(.للكيانات حتت التأسيس)تعهد بتأسيس شركة او منشأه فرديه 6

االفراداملستندات املطلوبة من 

 وذلك على حسا  اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة بالبنك املركزي املصري رقوم  ( مخسة االف جنية مصري)جنية مصري 5000يتم سداد مقابل شدمات اهليئة البالغ قيمته

.الشهيدباإلضافة إىل مبلغ مخسة جنيهات مصري ضريبة ( حتويل بنكي/ إيداع)3/88519/450/9

 جنيه مصري( 300)مثن كراسة الشروط.



في مصراستثمر 

للتواصل

2405-2404-2519–2411-2520: داشلي 0224055452:  تليفون 

االدارة املركزية للمناطق االستثمارية

القاهرة-حي السفارات –مدينة نصر 


