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 المنطقة الحرة العامة باإلسكندرية

 

 يوهمن مدينة القاهرة  كم 222تبعد حوالي و اإلسكندرية هي ثاني أكبر مدن جمهورية مصر العربية

تقع اإلسكندرية شمال غرب الدلتا على و مــن أكبر مواني جمهورية مصر العربية على البحر المتوسط

 . إلى سيدي كرير غربا   بي قير شرقا  كم من خليج أ 07شريط ساحلي بطول 

 ،: معبد السيرابيومالسياحية والمعالم أألثرية أهمهاتتميز محافظة اإلسكندرية بوجود عديد من المقومات 

  .مكتبة اإلسكندرية، متحف التاريخ اليوناني والروماني ،يقلعة قايتبا ،المسرح الروماني

ل قاعدة صناعية قوية حيث تتركز بها أكثر تعتبر محافظة اإلسكندرية من المحافظات الصناعية وهى تمث

الصناعات و ،السمادو ،الطباعةو ،الورقو ،األسمنتو ،صناعات الجمهورية مثل صناعة الغزل والنسيج

الكيماويات و ،إسالة الغاز الطبيعيو ،تكرير البترولو ،المعادنو ،الحديد والصلبو ،الغذائية

  .والبتروكيماويات

 ينءميناويوجد باإلسكندرية  ،ناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة بالعامريةباإلضافة إلى المناطق الص

 .األول يعرف بالميناء الشرقي واآلخر يعرف بالميناء الغربي بالدخيلة 

 

 مزايا الموقع:

تعتبر المنطقة الحرة العامة باإلسكندرية من أكبر وأعرق المناطق الحررة العامرة المصررية حيرث أقامتهرا 

كرم عرن مطرار 27علرى بعرد  باإلسركندريةتقرع المنطقرة الحررة العامرة ، وبالعامريرة 3701ام الدولة منذ ع
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كرم مرن مينراء 0وعلرى بعرد  2مليرون م 2.0النزهة الدولي وميناء اإلسكندرية البحرري علرى مسراحة نحرو 

ووقوعهرا علرى أول طريرق اإلسركندرية القراهرة  ،كم من مطار برج العرب الردولي 27الدخيلة البحري و

صحراوي يجعلها ملتقى لشبكة من الطرق تربطها بالطريق السراحلي الردولي الرذي يرربط شرمال إفريقيرا ال

 .بدول غرب آسيا بدول جنوب أوروبا عبر محور دولي للنقل البري بين القارات الثالث

 

 البنية األساسية:

الخردمات التري وفير مختلرف لترالتحتيرة البنية مقومات ومرافق المزودة بالحرة العامة باإلسكندرية المنطقة 

وإنارة اه وصرف صحي وكهرباء ـــوميداخلية طرق شبكة من لمزاولة نشاطه  احتياجات مشروعكتلبي 

 .محطة لمعالجة الصرف الصناعياتصاالت فضال  عن و

 

 الخدمات اإلضافية:

 ما يلي: الحرة العامة باإلسكندريةالمنطقة ب ولتقديم مختلف الخدمات يتوفر

 لرسائل الرواردة لتخليص الجمركي لالالزمة لجراءات اإللتقديم كافة خدمات وة متكاملة حدة جمركيو

 والصادرة من وإلى مشروعك في أسرع وقت ممكن 

  مكتب للعمل والتأمينات االجتماعية 

  داخل المنطقة وبضائعه لتأمين مشروعك ووحدة لشرطة أمن المواني 

  ونقطة إطفاء مجهزة لمكافحة أخطار الحريق 

 ملحقرة برالمبنى اإلداري المين والبنوك بصالة التأمينرات والشرحن ألشركات التفروع و مركزا  للبريدو

  لمنطقةل

 

 خدمات االستثمار:

لمعاونترك فري يعمرل بهرا جهراز إداري مجمع لخدمات االسرتثمار يوجد بالمنطقة الحرة العامة باإلسكندرية 

 هواإلقامررة للخبررراء والعرراملين األجانررب برر استصرردار تصرراريع العمررلو مشررروعك إجررراءات تأسرري إنهرراء 

 بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

 

 أهم مجاالت األنشطة وفرص االستثمار:

الصرناعات  ،صناعات غذائيرة ومنتجرات األغذيرة،المفروشاتو صناعة الغزل والنسيج والمالب  الجاهزة

صرناعات تجميرع  ،صرناعة المسرتلزمات الطبيرة ،لصناعات الهندسيةا ،األسمدةو البتروكيماويةو الكيماوية

خردمات مالحيرة وشرحن بحرري وتفرير   ،سالة الغراز الطبيعريإتصنيع و ،أجزاء ومستلزمات وسائل النقل

 .تقديم خدمات بترولية ،البضائع والمنتجات
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 لماذا نحن؟

 2م ألف 2861 المساحة الكلية

 2م ألف 93 المساحات الشاغرة

 2م 0555  توسط المساحة / مشروعم

 مليون دوالر 9 متوسط رأس المال / مشروع

 مليون دوالر 0.0 متوسط الصادرات السنوية / مشروع

 فرصة عمل 05 متوسط فرص العمل / مشروع

 مطار برج العرب الدولي -كم 25/  البحري ميناء الدخيلة -كم 7 / للتوريد للتصدير الموانئأقرب 

 الدول العربية ودول االتحاد األوروبي التصدير لها لتي يتمالدول ا أهم

 الرئيسية األنشطة أهم

 صناعة الغزل والنسيج والمفروشات والسجاد والمالبس الجاهزة

 بتروكيماوية ومعدنية ومنتجات المعادنو صناعات كيماوية

 صناعات األغذية والمنتجات الغذائية

 ونيةصناعات هندسية وكهربائية والكتر

 صناعات دوائية ومستحضرات طبية وصيدالنية

 خدمات النقل والشحن البحري والخدمات البترولية 

 المشروعات أهم

 الشرق األوسط لتكرير البترول )ميدور(

 اإلسكندرية ألسود الكربون

 المصرية إلنتاج البولي استيرين

 نايل لينين جروب للمفروشات واألقمشة

 للمالبس الجاهزة اليكس اباريلز

 الفئة اإليجارية

 سنوياً لمزاولة نشاط صناعي 2دوالر أمريكي / م 9.0

 تخزيني /سنوياً لمزاولة نشاط خدمي  2دوالر أمريكي / م 7

 سنوياً بالمباني سابقة التجهيز 2دوالر أمريكي / م 20

 سنوياً بمبنى الخدمات ومجمع البنوك 2دوالر أمريكي / م 095

 

 بنا:اتصل 

 

ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا  حتى الساعة الرابعرة عصررا  طروال أيرام األسربوع عردا 

 لتالية:أو عبر وسائل االتصال ا ،الجمعة والسبت والعطالت الرسمية

 اإلسكندرية. -العامرية  21232ص.ب  : Post Mail العنوان البريدي

  Mail-E : fz@gafinet.org-alexandria البريد االلكتروني

 خطوطPhone-No. : 77 - 72 77 027 (71 772) (6 ) هاتف سويتش

  Tele-Fax  : 32 77 027 71 772  تليفاك 

 

mailto:alexandria-fz@gafinet.org
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 كيف تصل إلينا:

اإلسركندرية  كرم أو مرن مينراء 27يمكنك أن تستقل سيارة أجرة من مطرار بررج العررب الردولي علرى بعرد 

كم أو من وسط مدينة اإلسكندرية على  0كم أو من ميناء الدخيلة البحري على بعد  27البحري على بعد 

أول طريق اإلسكندرية / القراهرة  27كم لتصل بسهولة إلى مقر المنطقة في وقت قياسي بالكيلو  17بعد 

 العامرية. -الصحراوي 

 


