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 بمطوبسبالمنطقة الصناعية  بالمرحلة االولى شاغرة يطرح قطع أراض

 التمييز أرقام القطع  النشاط م
مساحة 
القطعة 

 2الواحدة /م

 مقابل حق االنتفاع
 أسلوب التصرف املرافق املرت / جم 

1 

 أعالفعات صنا

 11 8011104 مميزة 22

 –صرف  –مياه  –كهرباء 
 تمهيد طرق

 حق انتفاع

 11 2510 - /أ84 2

5 41 - 1021 11 

8 48 - 1181 11 

1 81 - 1181 11 

1 81 - 1181 11 

 11 1181 مميزة 88 8

 11 8811181 مميزة 11 4
 

 التمييز أرقام القطع  النشاط م
مساحة 
القطعة 

 2الواحدة /م

 مقابل حق االنتفاع
 أسلوب التصرف املرافق املرت / جم 

 صناعات غذائية 1

وتبريد وتجميد )ثالجة لحفظ 
 المواد الغذائية(

831 - 0221002 11 
 –صرف  –مياه  –كهرباء 

 تمهيد طرق
 حق انتفاع

2 830 - 80.3098 11 

 حمافظة كفر الشيخ                  

 

 

 

 

 

 
 

 وزارة االستثمار والتعاون الدويل     
  اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة      

 يسرهما اإلعالن عن
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مساحة القطعة  التمييز أرقام القطع  النشاط م
 2الواحدة /م

 مقابل حق االنتفاع
 أسلوب التصرف املرافق املرت / جم 

1 

 صناعات غذائية

 11 8010091 - 32م 

 –صرف  –مياه  –كهرباء 
 تمهيد طرق

 حق انتفاع

 11 8010021 - 38م  2

 11 89.. مميزة .4 5

8 824 - 8849 11 

1 821 - 8849 11 

1 832 - 00.2 11 

 11 8319023 مميزة 8.2 8

4 8.8 - 8022 11 

8 8.0 - 8022 11 

10 8.3 - 8022 11 

11 8.. - 8022 11 

12 8.1 - 8022 11 

 

مساحة القطعة  التمييز أرقام القطع  النشاط م
 2الواحدة /م

 مقابل حق االنتفاع
 أسلوب التصرف املرافق املرت / جم 

ناعات خشبية ص 1
 وجلدية ومواد بناء

 11 1080.4 - / ب 09

 –صرف  –مياه  –كهرباء 

 11 1.. - 38 2 حق انتفاع تمهيد طرق

 11 1.. - / أ 38 5
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مساحة القطعة  التمييز أرقام القطع  النشاط م
 2الواحدة /م

 مقابل حق االنتفاع
أسلوب  املرافق املرت / جم 

 التصرف
1 

 صناعات كيماوية

 11 800.00 - 1م 

 –صرف  –مياه  –كهرباء 
 تمهيد طرق

 حق انتفاع

 11 044..0 - 88م  2

5 30 - ..1 11 

 11 1.. - / أ30 8

 11 1.. - / أ 33 1

1 3. - ..1 11 

 11 1.. - / أ .3 8

 11 1.. - / أ 39 4

 

مساحة القطعة  التمييز أرقام القطع  النشاط م
 2الواحدة /م

 مقابل حق االنتفاع
أسلوب  املرافق املرت / جم 

 التصرف
1 

     صناعات هندسية 
 ومعدنية وقوى

 11 020 - .8م

 –صرف  –مياه  –كهرباء 

 حق انتفاع تمهيد طرق

 11 8010091 - 81م 2

 11 8010091 - 80م 5

 11 8040029 - 02م 8

 11 8040029 - 08م 1

 11 8010091 - 00م 1

 11 8010091 - 09م 8

 11 8010091 - 04م 4
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مساحة القطعة  التمييز أرقام القطع  النشاط م
 2الواحدة /م

 االنتفاعمقابل حق 
أسلوب  املرافق املرت / جم 

 التصرف

 81 0840 - / ب 82 صناعات ورقية 1
 –صرف  –مياه  –كهرباء 

 تمهيد طرق
 حق انتفاع

 

مساحة القطعة  التمييز أرقام القطع  النشاط م
 2الواحدة /م

 مقابل حق االنتفاع
أسلوب  املرافق املرت / جم 

 التصرف
1 

 صناعات دوائية
 11 1112181 مميزة 158

 –صرف  –مياه  –كهرباء 
 تمهيد طرق

 حق انتفاع
 

 81 81.4090 مميزة / أ 831 2

5 839 - 8.40003 81 

8 834 - 8013031 81 
 

مساحة القطعة  التمييز أرقام القطع  النشاط م
 2الواحدة /م

 مقابل حق االنتفاع
أسلوب  املرافق املرت / جم 

 التصرف
1 

صناعات نسيجية 
 ومالبس

 81 .3201. مميزة / أ 03

 –صرف  –مياه  –كهرباء 
 تمهيد طرق

 حق انتفاع
 

 81 008... - / ب 03 2

 81 1.. - / أ .0 5

8 01 - ..1 81 

 81 1.. - / ب 01 1

1 04 - ..1 81 

 81 1.. - / أ 04 8

 81 1.. - / ب 04 4

 81 1.. - / ج 04 8

10 00 - ..1 81 

 81 1.. - / أ 00 11
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 والئحته التنفيذية. 7102لسنة  27انون االستثمار رقم يتم طرح األراضي وفقًا ألحكام ق 
  الرابع بالدور كائن الالعامة لالستثمار والمناطق الحرة بطلبات حجز أي من تلك المساحات إلى مكتب الهيئة أو األفراد الطبيعيين المنشآت  وأتتقدم الشركات

 .32/3/1029حتى يوم  3/3/1029اعتبارًا من يوم  ،بديوان عام محافظة كفر الشيخ
  حهمحال الموافقة علي تخصيص األرض لصال –الغرض أو النشاط المتقدم عليه  ذات لممارسةيلتزم األفراد الطبيعيين بتأسيس شركة أو منشأة فردية                

 وقبل استالم األرض.
 

  من الشركات/ المنشأت الفردية  المطلوبةالمستندات:- 
 .باإلعالن( المرفقنموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص األرض ) -
                    برنامج زمني لتنفيذ المشةةةةةةةةةةةةةةروع ، مرفق بها الشةةةةةةةةةةةةةةركة ذاتها المسةةةةةةةةةةةةةةتثمر أو ب المعتمدة وليس منمعتمدة من إحد  المكاتدراسةةةةةةةةةةةةةةة جدو  للمشةةةةةةةةةةةةةةروع  -

         27( من قةانون االسةةةةةةةةةةةةةةتثمار رقم 72تطبيق مةا ورد بنص المةادة رقم )خالل عةامين يبةدأ من تةاريخ اسةةةةةةةةةةةةةةتالم األرض وفي حةالةة عةدم االلتزام سةةةةةةةةةةةةةةيتم 
 .في هذا الشأن 7102لسنة 

 .وط اإلنتاج على المساحة المطلوبةيبين توزيع خطمبسط رسم كروكي  -
 .سابقة الخبرة إن وجدت -
 .(المركز المالي المعتمد عن أخر ثالث سنوات) للشركات والمنشأت القائمة  الماليةة مستندات المالء -
 .(أخر مركز مالي معتمد + كشف حساب بنكي باسم الشركة أو صاحب المنشأة)  للشركات والمنشأت حديثة التأسيس ة الماليةمستندات المالء -
 .البطاقة الضريبيةصورة  +الستثمار صحيفة ا+  (اإلصدار خالل فترة اإلعالنتاريخ لم يتجاوز فترة ثالثة أشهر من  ) حديث سجل تجار  -
 .وله الحق في اإلدارة والتوقيع تجاريلبالسجل ا اسمه صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب على أن يكون مذكور -
 .يل ما يخول له التقدم في اإلعالنيتضمن التوك نله على أ صورة من التوكيل الصادرصورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوكيل مقدم الطلب و  -
      بالبنك األهلي المصةةةةةري  (3/11529/050/9)حسةةةةةاب البنكي رقم بال -(ال تستتتتترد)جنيه مصةةةةةري 7111إيصةةةةةال سةةةةةداد مقابل خدمات الهيئة بمبل   -

 (00001002بالوحدة الحسابية بوزارة المالية . )الكود المؤسسي للهيئة محافظة كفر الشيخ -فرع كفر الشيخ الكائن بشارع الجيش 
 أصول لجميع المستندات( تان)يلتزم مقدم الطلب بتقديم نسخ -
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  األفراد الطبيعيينالمستندات المطلوبة من :- 

 باإلعالن(. المرفقنموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص األرض ) -

                    برنامج زمني لتنفيذ المشةةةةةةةةةةةةةةروع ، مرفق بها الشةةةةةةةةةةةةةةركة ذاتها المسةةةةةةةةةةةةةةتثمر أو المعتمدة وليس مندراسةةةةةةةةةةةةةةة جدو  للمشةةةةةةةةةةةةةةروع معتمدة من إحد  المكاتب  -

                   27( من قةانون االسةةةةةةةةةةةةةةتثمار رقم 72تطبيق مةا ورد بنص المةادة رقم )خالل عةامين يبةدأ من تةاريخ اسةةةةةةةةةةةةةةتالم األرض وفي حةالةة عةدم االلتزام سةةةةةةةةةةةةةةيتم 

 .هذا الشأنفي  7102لسنة 

 وط اإلنتاج على المساحة المطلوبة.رسم كروكي مبسط يبين توزيع خط -

 .سابقة الخبرة إن وجدت -

 كات معتمد من المحاسب القانوني (.والممتل باألصولمستندات المالءة المالية )كشف حساب بنكي باسم مقدم الطلب +بيان  -

               ن بطاقة الرقم القومي سةةةةةةةةارية لوكيل مقدم الطلب وصةةةةةةةةورة من التوكيل الصةةةةةةةةادر له صةةةةةةةةورة م -صةةةةةةةةورة من بطاقة الرقم القومي سةةةةةةةةارية لمقدم الطلب  -

 يل ما يخول له التقدم في اإلعالن.يتضمن التوك نعلى أ

                 ، حال الموافقة على التخصةةةةةةةةةةيص، وقبل اسةةةةةةةةةةتالم األرضلممارسةةةةةةةةةةة ذات الغرض أو النشةةةةةةةةةةاط المتقدم عليه إقرار بتأسةةةةةةةةةةيس شةةةةةةةةةةركة أو منشةةةةةةةةةةأة فردية  -

 وموافاة المحافظة بمستخرج رسمي من السجل التجاري.

بالبنك األهلي المصةةةةةةري        (3/11529/050/9)بالحسةةةةةةاب البنكي رقم  -(ال تستتتتترد)جنيه مصةةةةةةري 7111إيصةةةةةال سةةةةةةداد مقابل خدمات الهيئة بمبل   -
 (00001002للهيئة بالوحدة الحسابية بوزارة المالية  . )الكود المؤسسيمحافظة كفر الشيخ -فرع كفر الشيخ الكائن بشارع الجيش 

 

 .أصول لجميع المستندات( تاننسخ)يلتزم مقدم الطلب بتقديم   -
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 : االشتراطات الفنية المطبقة لدى المحافظة- 

 متر من سطح األرض. 70االرتفاع المسموح به في المنطقة  -

     كيلو وات كهرباء، على أن يلتزم المستثمر بسداد قيمة مقايسة توصيل التيار الكهربائي من المحول  01متر من المساحة المخصصة  0111لكل  -

 إلى المصنع بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

 كهرباء.الشيخ وفقًا للمعايير واللوائح المعمول بها من وزارة الفي حالة رغبة المستثمر في زيادة القدرة الكهربائية يتم التنسيق مع قطاع كهرباء كفر  -

 المساحة المخصصة لألغراض الصناعية ويحظر إقامة المباني السكنية. -

 من المساحة المخصصة للمشروع، طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. % 76النسبة البنائية المسموح بها  -

 النشاط المحدد للقطعة.ال تقبل الطلبات إال على ذات  -

 يتم تقديم طلب لكل قطعة على حدة. -

 مدة حق االنتفاع ثالثون عامًا. -

 .انتهاء فترة تقديم الطلب المذكورة باإلعالنلن يلتفت إلى أي طلبات وردت قبل أو بعد  -
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  المالية طريقة السداد:االشتراطات 
                                 مصةةةةةةةةري جنيه 70111منطقة الصةةةةةةةةناعية وقدر  سةةةةةةةةداد قيمة جدية إقامة المشةةةةةةةةروع بالباإلعالن بيلتزم المسةةةةةةةةتثمر المتقدم للتعامل على األراضةةةةةةةةي الواردة  -

 (.ال تسترد مصاريف إدارية 0111جنيه +  71111 )جدية طلب

ضافة نسب تميزسنويًا بعد العام الثاني  % 2جنيه للمتر المربع تزيد بنسبة  06قيمة حق االنتفاع  -  للقطع المميزة. % 15قدرها  وا 

                        جنيةةةةه تحةةةةت حسةةةةةةةةةةةةةةةةةاب إقةةةةامةةةةة محطةةةةة المعةةةةالجةةةةة  611جنيةةةةه قيمةةةةة المرافق األسةةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةة +  0111للمتر الواحةةةةد ) 0611قيمةةةةة تكةةةةاليف المرافق  -

                أقسةةةةةةةةةةةةةةاط سةةةةةةةةةةةةةةنوية مع احتسةةةةةةةةةةةةةةاب فائدة تعادل  01 لتنفيذ المحطة " يتم سةةةةةةةةةةةةةةدادها فوريًا أو بالتقسةةةةةةةةةةةةةةيط علىقابلة للزيادة والنقصةةةةةةةةةةةةةةان وفقًا للتكلفة الفعلية 

عدم االلتزام  ةسةةةعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي ويتم سةةةداد القسةةةط األول قبل اسةةةتالم األرض والقسةةةط الثاني بعد عام من تاريخ اسةةةتالم األرض وفي حال

 .(بالسداد يتم احتساب غرامات التأخير المقررة قانونًا "

)بعد الموافقة على التخصتتتتتتتتتيس وقبل االستتتتتتتتتت م(                يلتزم المسةةةةةةةةةةةةةةتثمر المتقةدم للتعةامةل على األراضةةةةةةةةةةةةةةي الواردة بةاإلعالن بتقةديم خطةاب ضةةةةةةةةةةةةةةمةان بنكي  -

يه مصري لكل متر جن 06للمشروع طبقًا الشتراطات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بواقع  المحددةمن المسةاحة  % 76جدية إقامة المشةروع على مسةطح 

 ، ويتم اإلفراج على النحو التالي :7م0111أكثر من  لكل مترجنيه مصري  01 ،7م 0111حتى مساحة 

 76 % .بعد الحصول على رخصة مباني للمشروع 

 61 % .بعد االنتهاء من عمل االساسات واإلنشاءات طبقًا للشروط البنائية للمنطقة الصناعية 

 76 %  ثبات جاهزية المشروع.بعد المعاينة الفنية  وا 
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 : إجراءات وضوابط عامة 
        يمكن سةةةةةةةةةةةداد مسةةةةةةةةةةةتحقات المحافظة عن طريق خزينة ديوان عام محافظة كفر الشةةةةةةةةةةةيخ، أو السةةةةةةةةةةةداد عن طريق البنوك علمًا بأن الكود الم سةةةةةةةةةةةس للديوان  -

 مصر( ولن يتم اعتماد التحويل إال بعد ظهور المبل  بحسابات الديوان العام.  -القاهرة  –( بأي فرع من فروع البنك )األهلي المصري 71711010العام )

        ًا به مرفقفي حالة عدم التخصةةةةةةةةةيص تسةةةةةةةةةترد قيمة جدية إقامة المشةةةةةةةةةروع بأن يتقدم صةةةةةةةةةاحب الشةةةةةةةةةأن أو وكيله بطلب للموافقة على اسةةةةةةةةةترداد مقدم الجدية  -
      جنيه مصةةةةةةري  71111أصةةةةةةل إيصةةةةةةال السةةةةةةداد + خطاب من أحد البنوك برقم الحسةةةةةةاب أو صةةةةةةورة رقم بطاقة الرقم القومي ويتم تحويل مقدم الجدية وقدرة 

 والة بريدية.المبل  في صورة ح إلى حساب المستثمر خالل عشرة أيام من تاريخ التقدم بالطلب، وفي حالة عدم وجود حساب بنكي للمستثمر سيتم استخراج

 .في حالة تزاحم طلبات المستثمرين على القطع المطروحة في اإلعالن تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية بنظام النقاط -

 المطروحة في اإلعالن كما يلي :الوزن النسبي للمعايير المطبقة لد  المحافظة للمفاضلة بين السادة المستثمرين في حالة التزاحم على القطع  -
 للمواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومد  حداثتها.  % 71 (0
 لتكاليف االستثمارية للمشروع.لنسبة التمويل الذاتي من ا  % 71 (7
 لعدد العمالة.  % 71 (0
 ، بشرط بدء اإلنتاج الفعلي في النشاط القائم.للتوسع في المشروع القائم  % 71 (0
 لمد  القدرة على سداد قيمة المرافق دفعة واحدة.  % 71 (6

           7102لسةةةةةةةنة  27في حالة تعذر المفاضةةةةةةةلة بين السةةةةةةةادة المتزاحمين بنظام النقاط يجوز المفاضةةةةةةةلة بينهم ألعلى سةةةةةةةعر يقدم منهم وفقًا لقانون االسةةةةةةةتثمار  -
 والئحته التنفيذية.

 بالمحافظة وشروطها متاحة على المواقع التالية :البيانات الخاصة بقطع األراضي المعروضة 
o  الموقع الرسمي للهيئة العامة ل ستثمارhttp://www.gafi.gov.eg 
o  كفر الشيخالموقع الرسمي لمحافظة  http://www.kafrelsheikh.gov.eg 

 مرفق بيان بكافة المستندات المطلوبة
 

http://www.gafinet.og/
http://www.kafrelsheikh.gov.eg/
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 بيان بالمستندات المطلوبة

 من الشركات/ المنشأت الفردية المستندات المطلوبة المستندات المطلوبة من األفراد الطبيعيين
 باإلعالن(. المرفقنموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص األرض ) -
        المسةةةةةةةةةةةةةتثمر  المكاتب المعتمدة وليس مندراسةةةةةةةةةةةةةة جدو  للمشةةةةةةةةةةةةةروع معتمدة من إحد   -

برنامج زمني لتنفيذ المشةةةةةةةةروع خالل عامين يبدأ من تاريخ ، مرفق بها الشةةةةةةةةركة ذاتها أو
    ( 72تطبيق ما ورد بنص المادة رقم )اسةةةةةةةةةةةةةتالم األرض وفي حةالة عدم االلتزام سةةةةةةةةةةةةةيتم 

 في هذا الشأن. 7102لسنة  27من قانون االستثمار رقم 
 مبسط يبين توزيع خطوط اإلنتاج على المساحة المطلوبة. رسم كروكي -
 سابقة الخبرة إن وجدت. -
 باألصةةةةةةولبيان  مسةةةةةةتندات المالءة المالية )كشةةةةةةف حسةةةةةةاب بنكي باسةةةةةةم مقدم الطلب + -

 (.كات معتمد من المحاسب القانونيوالممتل
 صةةةةةةةورة من بطاقة الرقم القومي -صةةةةةةةورة من بطاقة الرقم القومي سةةةةةةةارية لمقدم الطلب  -

     على أن يتضةةةةةةمن التوكيل  لهسةةةةةةارية لوكيل مقدم الطلب وصةةةةةةورة من التوكيل الصةةةةةةادر 
 ما يخول له التقدم في اإلعالن.

ال حلممارسة ذات الغرض أو النشاط المتقدم عليه إقرار بتأسةيس شةركة أو منشأة فردية  -
    ، وموافاة المحافظة بمسةةةةةتخرج رسةةةةةمي الموافقة على التخصةةةةةيص، وقبل اسةةةةةتالم األرض

 من السجل التجاري.
      -ال تستتتتتتتترد() جنيه مصةةةةةةةةةةةري 7111إيصةةةةةةةةةةةال سةةةةةةةةةةةداد مقابل خدمات الهيئة بمبل   -

بالبنك األهلي المصةةري فرع كفر الشةةيخ  (3/11529/050/9)بالحسةةاب البنكي رقم 
           محةةةافظةةةة كفر الشةةةةةةةةةةةةةيخ. )الكود الم سةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةي للهيئةةةة  -الكةةةائن بشةةةةةةةةةةةةةةةةارع الجيش 
 (01717110المالية بالوحدة الحسابية بوزارة 

 باإلعالن(. المرفقنموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص األرض ) -
          ، الشةةةةةةةةةةةةةركة ذاتها المسةةةةةةةةةةةةةتثمر أو دراسةةةةةةةةةةةةةة جةدو  للمشةةةةةةةةةةةةةروع معتمةدة من إحةد  المكةاتةب المعتمدة وليس من -

تزام وفي حالة عدم االل امين يبدأ من تاريخ اسةةةةةةةةةةتالم األرضبرنامج زمني لتنفيذ المشةةةةةةةةةةروع خالل عمرفق بها 
 في هذا الشأن. 7102لسنة  27( من قانون االستثمار رقم 72تطبيق ما ورد بنص المادة رقم )سيتم 

 .رسم كروكي مبسط يبين توزيع خطوط اإلنتاج على المساحة المطلوبة -
 .سابقة الخبرة إن وجدت -
 .ي المعتمد عن أخر ثالث سنوات(للشركات والمنشأت القائمة ) المركز المال مستندات المالءة المالية -
) أخر مركز مالي معتمد + كشةف حساب بنكي  للشةركات والمنشةأت حديثة التأسةيس مسةتندات المالءة المالية -

 .باسم الشركة أو صاحب المنشأة(
            +  سةةةةةةةةةةةةةجةةةل تجةةةار  حةةةديةةةث ) لم يتجةةةاوز فترة ثالثةةةة أشةةةةةةةةةةةةةهر من تةةةاريخ اإلصةةةةةةةةةةةةةةةةدار خالل فترة اإلعالن( -

 .البطاقة الضريبيةصورة  +تثمار صحيفة االس
             تجةةاري لبةالسةةةةةةةةةةةةةجةةل ا اسةةةةةةةةةةةةةمةةه صةةةةةةةةةةةةةورة من بطةاقةةة الرقم القومي سةةةةةةةةةةةةةةاريةة لمقةةدم الطلةب على أن يكون مةذكور -

 .وله الحق في اإلدارة والتوقيع
من يتضةةةةة نعلى أ صةةةةةورة من بطاقة الرقم القومي سةةةةةارية لوكيل مقدم الطلب وصةةةةةورة من التوكيل الصةةةةةادر له -

 .التوكيل ما يخول له التقدم في اإلعالن
                  بةةالحسةةةةةةةةةةةةةةاب البنكي  -)ال تستتتتتتتتتترد(جنيةةه مصةةةةةةةةةةةةةري 7111إيصةةةةةةةةةةةةةةال سةةةةةةةةةةةةةةداد مقةةابةةل خةةدمةةات الهيئةةة بمبل   -

      محافظة  -بالبنك األهلي المصةةةةةةةةةةةةةري فرع كفر الشةةةةةةةةةةةةةيخ الكائن بشةةةةةةةةةةةةةارع الجيش  (3/11529/050/9)رقم 
 (01717110للهيئة بالوحدة الحسابية بوزارة المالية كفر الشيخ. )الكود الم سسي 

 (.ال تسترد مصاريف إدارية 0111جنيه +  71111 )جدية طلبمصري  جنيه 70111سداد قيمة جدية إقامة المشروع بالمنطقة الصناعية وقدر  إيصال  -
 .أصول لجميع المستندات( تاننسخ)يلتزم مقدم الطلب بتقديم   -
                                     ( 71711010العةةةام ) علمةةةًا بةةةأن الكود الم سةةةةةةةةةةةةةةس للةةةديوان المحةةةافظةةةة عن طريق خزينةةةة ديوان عةةةام محةةةافظةةةة كفر الشةةةةةةةةةةةةةةيخ، أو السةةةةةةةةةةةةةةةةداد عن طريق البنوكيمكن سةةةةةةةةةةةةةةةةداد مسةةةةةةةةةةةةةةتحقةةةات  -

 .مصر( -القاهرة  –)األهلي المصري فروع البنك  بأي فرع من
           .كفر الشيخ ةالطبيعيين بطلبات حجز أي من تلك المساحات إلى مكتب الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الكائن بالدور الرابع بديوان عام محافظتتقدم الشركات أو المنشآت أو األفراد  -


