
 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى: صادرات المناطق الحرة بلغت 14.7 ملیار دوالر
 خالل اول 9 شهور من 2018 بزیادة 1.1 ملیار دوالر عن 2017

 
 د.سحر نصر:المشروعات العاملة فى المناطق وصلت إلى 1102 مشروع برؤوس

 أموال بلغت 11.4 ملیار دوالر
 

 أكدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، أن المناطق الحرة، التابعة للهیئة العامة
 لالستثمار والمناطق الحرة، حققت صادرات بقیمة 14.7 ملیار دوالر خالل الفترة من ینایر وحتى 30 سبتمبر
 2018م، بزیادة 1.1 ملیار دوالر عن نفس الفترة العام الماضى، مشیرة إلى أن الصادرات السلعیة بلغت 8.3

 ملیار دوالر، والصادرات الخدمیة بلغت 6.4 ملیار دوالر.
 

 وذكرت الوزیرة، أن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحرة وصلت إلى 1102 مشروع منهم 898
 مشروع فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة، موضحة أن رؤوس أموال هذه المشروعات

 وصلت إلى 11.4 ملیار دوالر، اضافة إلى 2.15 ملیار دوالر استثمار اجنبى مباشر، وساهمت هذه المشروعات
 فى توفیر 200 الف فرصة عمل، مؤكدة علي التعاون بین وزارات االستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة

  والمالیة في التسهیل علي المستثمرین في المناطق الحرة.
 

 وأشارت الوزیرة، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة في المنیا وجنوب سیناء واإلسماعیلیة
 الجدیدة، والحرفیین بالجیزة وجمصة بالدقهلیة، وأسوان، وكفر الشیخ، ومن المنتظر أن یتضمنوا أكثر من ألف

 مشروع، تساهم في توفیر 120 ألف فرصة عمل، كما تعمل الوزارة على إنشاء 12 منطقة استثماریة جدیدة في
 بنها وعرب العلیقات وأرض مصنع طنطا للزیوت بالقلیوبیة ومیت غمر بالدقهلیة، والصف بالجیزة، ودمیاط
 والشرقیة وسیتي سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حي عتاقة بالسویس، وامتداد المنطقة الحرة باإلسماعیلیة،

 وشمال سیناء وأسوان، ومن المنتظر أن یتضمنوا نحو 8 آالف مشروع، یساهم في توفیر نحو 100 ألف فرصة
 عمل.

 
 والمناطق الحرة القائمة هي المنطقة الحرة العامة باإلسكندریة، المنطقة الحرة العامة ببورسعید، المنطقة

 الحرة العامة باإلسماعیلیة، المنطقة الحرة العامة اإلعالمیة، المنطقة الحرة العامة بمدینة نصر، المنطقة الحرة
 العامة بالسویس، المنطقة الحرة العامة بشبین الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط، وبلغت اجمالى المساحات

 بالمناطق الحرة نحو 2.6 الف فدان، وتبلغ اجمالى المساحات المخصصة لالستثمار بالمناطق الحرة نحو 1.7
 الف فدان، واجمالى المساحات المسلمة لالستثمار بالمناطق الحرة 1.5 الف فدان.


