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 مجلس إدارة الهیئة العامة لالستثمار یناقش اجراءات انشاء ١٩ منطقة حرة واستثماریة
 جدیدة تساهم في توفیر ٢٢٠ الف فرصة عمل 

 د.سحر نصر: البدء في تفعیل مشروع میكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة لسرعة
 إنهاء اإلجراءات وازالة اى معوقات تواجه المستثمرین

 

وزیرة نصر، سحر الدكتورة برئاسة اجتماعا الحرة، والمناطق لالستثمار العامة الهیئة إدارة مجلس               عقد
لالستثمار العامة للهیئة التنفیذى الرئیس عادل، محسن السید/ وبحضور الدولى، والتعاون             االستثمار
للهیئة، التنفیذى الرئیس نائبى القبرصى، عال والسیدة/ الوهاب، عبد محمد والمستشار الحرة،              والمناطق

 واللواء/ خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفیق، والدكتور محمد سامح عمرو، أعضاء المجلس.
والمؤسسیة اإلصالحات الهیكلیة استكمال شأنها من التي التنفیذیة اإلجراءات من عدد المجلس             واستعرض
خدمة المحافظات من عدد في والحرة االستثماریة المناطق انشاء مقدمتها وفي االستثمار مناخ               لتحسین
المنیا فى حرة مناطق 7 انشاء على الهیئة تعمل حیث ، الجمهوریه انحاء كافة في والمواطنین                  للمستثمرین
ومن الشیخ، وكفر وأسوان، بالدقهلیة، وجمصة بالجیزة والحرفیین الجدیدة، واإلسماعیلیة سیناء             وجنوب
فرصة ألف 120 نحو توفیر فى ویساهموا مشروع، ألف من أكثر السبع المناطق تتضمن أن                 المنتظر

 عمل. 
في بالبدء والهیئة الوزارة قامت المستثمرین علي التسهیل إطار في أنه نصر، سحر الدكتورة                وأوضحت
على من الحرة المناطق خدمات كافة تقدیم خالل من الحرة بالمناطق العمل إجراءات میكنة مشروع                 تفعیل
الي مشیرة مسبوق، غیر بشكل اإلجراءات إنهاء وسرعة والجهد الوقت من الكثیر یوفر مما الوزارة                 موقع
یتم ان على استرشادي كنموذج نصر بمدینة العامة الحرة بالمنطقة العمل إجراءات بمیكنة البدء تم                 انه
بیانات قواعد ربط الي المیكنة نظام یهدف حیث الحالیة الحرة المناطق كافة على المشروع                تعمیم
للتهریب محاولة اي لمنع المشروعات علي الرقابة واحكام المختلفة، المنطقة ادارات بین الواحد               المشروع

 تكون ناتجة عن تكرار بیانات رسائل الصادر و الوارد 
أن إلى مشیرة الحرة، المناطق فى المستثمرین تواجه معوقات اى ازالة على العمل اهمیة الوزیرة،                 وأكدت
منطقة فى الحرة المناطق مع تنافسیة تحقیق بغرض الحرة، المناطق وانشاء تطویر على تعمل                الهیئة

 الشرق االوسط وشمال افریقیا.
تسهیل أجل من التشریعیة االصالحات مواصلة استمرار اطار فى المستقبلیة التشریعات المجلس،              وناقش
التنفیذیة الالئحة أحكام بعض بتعدیل قرارا مؤخرا الوزیرة اصدار بعد المستثمرین، على              االجراءات
وشركات المحدودة المسؤولیة ذات والشركات باألسهم التوصیة وشركات المساهمة شركات            لقانون
من العالمیة التطورات مع تتواكب ولكى الشركات، تواجه معوقات اى ازالة أجل من الواحد،                الشخص

 أجل توفیر مناخ مناسب لالستثمار فى مصر.
اطار فى االستثماریة، للمناطق الداخلى العمل نظام الئحة مشروع اصدار اجراءات المجلس،              وتابع
منذ كان لالئحة تحدیث اخر أن خاصة االستثماریة المناطق فى العمل تطویر أجل من بالهیئة نقلة                  تحقیق
في جدیدة استثماریة منطقة 12 انشاء على بالعمل الهیئة قیام ظل فى الالئحة تحدیث جاء حیث أعوام، 10                  
بالجیزة، والصف بالدقهلیة، غمر ومیت بالقلیوبیة، للزیوت طنطا مصنع وأرض العلیقات، وعرب              بنها
الحرة المنطقة وامتداد بالسویس، عتاقة حي ونطاق بالقاهرة، الماظة سنتر وسیتى والشرقیة              ودمیاط



مشروع، آالف 8 نحو المناطق هذه تتضمن أن المنتظر من حیث وأسوان، سیناء وشمال                باالسماعیلیة،
 وتساهم في توفیر نحو 100 ألف فرصة عمل.


