
 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية

 إطالق الموقع اإللكتروني للبوابة الحكومية للخريطة اإلستثمارية 

 للمناطق الصناعية لتوفير مناخ جاذب لإلستثمار وتحقيق التنمية المستدامة 
بتطيوير للييات السييد رئييس الجمهوريية وفقاً لتوجيهات 

التيييرويل لل يييرا المتاحييية لإلسيييتثمار فيييي السيييوق المصيييرية 

لتتضيييمل ال يييرا اإلسيييتثمارية المتنوعييية رميييا  المسيييتثمريل 

المصيرييل واججانيب وخاصيية فيي إطييار المايروعات القومييية 

الكبييرا الجييارف تن ييذما فييي مختلييج رنحييال الجمهورييية لسييد 

 .ال جوة بيل الصادرات والواردات

وحرصييياً ميييل الحكومييية عليييا إعيييالل مبيييدر الاييي افية وتكييياف  

مصيط ا مييدبولي ال يرا صيدرت توجيهييات السييد الييدكتور 
بتـــــــييييـولي  2019/4/4رئيييييس مجلييييس الييييو ارل بتيييياري  

المركيي  الييوطني لتخطيييط إسييتخدامات رراضييي الدوليية برئاسيية 

بالتنسيييييييق مييييييع و ارات ناصيييييير فييييييو ف  / ح .اللييييييوال ر

اإلسيكال والمرافيق والمجتعيات  -اإلستثمار والتعاول اليدولي )

اإلتصياتت  -التنمية المحليية  -الصناعة والتجارة  -العمرانية 

بوضيييع معيييايير وقواعيييد ( الماليييية  -وتكنولوجييييا المعلوميييات 

محددة لضمال تطبيق رسس الحوكمة عند تخصيا اجراضيي 

الصناعية  بميا يضيمل إسيتبعاد سماسيرة اجراضيي والحيد ميل 

وكيييذا ميكنييية كافييية اإلجيييرالات المتعلقييية بمن ومييية ,تسيييقيعها 

قطاع الصناعة يعد ميل تخصيا اجراضي الصناعية حيث ال 

رم  القطاعات اتستثمارية باتقتصاد المصيرا خيالا المرحلية 

الحالية, حيث يسه  فيا تيوفير فيرا العميا و ييادة اإلنتاجيية 

وتقليييا الييواردات, كمييا رنيير مييل ركثيير القطاعييات التييا تييدعمها 

مع إعطال اجولويية فيي التخصييا  خريطة مصر اتستثمارية

 .لتوسعات المصانع القائمة الناجحة

البوابة اإللكترونية للخريطة اتستثمارية للمناطق مل  الهدج

كافيية وضييع  وكييذا, منيياخ جيياذب لإلسييتثمار الصييناعية تييوفير 

ال ييرا الصييناعية اإلسيييتثمارية علييي قاعيييدة بيانييات موحيييدة 

لمسياعدة المسييتثمر فييي ايجياد ال رصيية اجسييتثمارية المناسييبة 

مع الحد مل التدخا البارف فيي عملييات التقييي  والبيت وذلي  

ميييع سييهولة الوصيييوا الييي ال رصييية .إلرسييال مبيييدر الايي افية 

اتستثمارية وحج ما مل رف موقع في العال  عل طريق ابكة 

 .المعلومات الدولية 

وفييي مييذا اإلطييار وجيير السيييد مييدير المركيي  الييوطني لتخطيييط 

إستخدامات رراضيي الدولية بعميا وراية عميا دائمية بيالمرك  

مي تمر خيالا  30ماكلة مل ممثلي الجهات المعنية وتي  عقيد 

موحيد لقاعيدة البيانيات الجفرافيية نميوذ  ال ترة وت  عما تل  

المطلوبييية وموافييياة السيييادة المحييياف يل والهيئيييات إلسيييتي ائها 

وذل  لوضع خريطة موحدة للمناطق الصيناعية عليي مسيتوف 

الجمهورييية مييع إعييداد بطاقيية وصييج لكييا قطعيية ممييا يسييها 

الميييدة ال منيييية للبيييت فيييي وتقلييييا إمكانيييية حج ميييا مباايييرة 
وميكنييييية كافييييية اإلجيييييرالات  ONLINEطلبيييييات المسيييييتثمريل 

ووضيييع .المتعلقييية بمن ومييية تخصييييا اجراضيييي الصيييناعية 

اإلنتهال مل تجارب التايفيا مع سرعة معايير وقواعد محددة 

 .البـــــــــــــوابة الحكــــــــــــومية والبدل في إطالق 

وفييي مييذا اإلطييار تضييافرت جهييود كافيية الييو ارات والهيئييات 

برئاسيية السيييد الييدكتور رئيييس مجلييس الييو رال والمحاف ييات 

وذليي  إلطيييالق روا من ومييية صييناعية مميكنييية عليييا مسيييتوا 

الجمهورية لألراضي الصناعية الااغرة المعدة للطرح التابعة 

لهيئيييية المجتمعييييات العمرانييييية الجديييييدة والمحاف ييييات وميئيييية 

 ,التنمية الصناعيــــــــــــة واإلستثمار 

عيييدداً مييييل المحييياور, منهييييا الخريطيييية وتضييي  

القطاعات والمحاف يات والمايروعات القوميية 

والكبرا والتنموية, إضافة إلا المناطق الحرة 

واتسيييييييتثمارية والصيييييييناعية واللوجيسيييييييتية, 

التكنولوجييييية, فضييييالً عييييل مراكيييي  والمنيييياطق 
 .خدمات المستثمريل

الخريطيية تجمييع كييا فييرا اتسييتثمار المتاحيية 

في مصر بمكال واحيد, تتضيمل كيا المعلوميات 

مييروراً بالم ايييا  الجفرافييية,بدايييًة مييل اجميياكل 

ييية,  ييية والخدميت والقطاعيييات الصيييناعيتة والتجاريت

نهاييييًة بيييالتراخيا الال مييية لتن ييييذ المايييروع 
 ."اتستثمارف

الموقيييع اإللكترونيييي خيييالا التعاميييا ميييع  وميييل 

للخريطييييييييييية اإلسيييييييييييتثمارية للمناطــــــييييييييييييـق 

.الصناعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـة
 WWW.INVESTINEGYPT.GOV.EG 

يسييتطيع المسيييتثمر رل يحصيييا عليييا الخيييدمات 

 : التالية

إناييييال حسيييياب يييييوفر الموقييييع إمكانييييية   روتً 

إلكترونييا للبيياحثيل عييل ال ييرا اتسييتثمارية, 

وميو مييا يييوفر عيدداً مييل الم ايييا للمسييتخدميل, 

 اتستثماريةرممها إضافة خيار قائمة ال را 

 الم ضلة, وإرسالها آلخريل, وتحميا مل ات

بينهييا, وتقييدي  اقتراحييات لتطييوير والمقارنيية 
 ..الخريطة

ويقو  المسيتثمر بخختييار قطعية اتر   ثانياً 

القطييياع الصيييناعي رو )ميييل خيييالا البحيييث بيييـ 

طبقياً للناياط ( المحاف ة رو الموقع الجفرافي

 .المطلوب العما بر

ت هرال رصيييية موضييييك عليهييييا كافيييية  ثالثيييياً 

البيانيييات التيييي يحتاجهيييا المسيييتثمر إلختييييار 

نيييوع / مسييياحة ) المايييروع الصيييناعي ميييل 

قيييد / سييعر المتيير/ البنييية التحتييية / النايياط 

( التكل ـــــة اتستثمارية المتوقعية / اإلرت اع 

كما يتيك الموقع البيانيات الخاصية بالخيدمات 

الرئيسييية التييي يمكييل رل يحتاجهييا المسييتثمر 

/ مستايييييي يات / بيانييييييات عييييييل المحاف يييييية )

 الطيييييييييرقايييييييييبكة / ميييييييييوان  / مطيييييييييارات 

حيييث رصيبك منيا  إمكانييية ( الي ....الرئيسيية

مقارنييية ال يييرا فيييي ن يييس القطييياع وإتاحييية 

خاصية ال را الم ضلة للمسيتثمر للوصيوا 

 .إليها مباارة

يييت  تحميييا كراسيية الاييروط الخاصيية  رابعيياً 

 إعــــــــال  المستـــثمر بكا بال رصة إلمكانية 

فرصيية  2050وجييدير بالييذكر انيير سيييت  طييرح ركثيير مييل 

عمرانيـيييـة مجتمعيييات  5بعيييدد فرصييية  1491: كالتيييالي 
 –السييادات  –الجديييدة طيبية –بيير  العيرب  –ميايو  15)

ملييييول  4.75بأجميييالي مسييياحة ( العااييير ميييل رمضيييال 

 .تقريباً 2 
 –قنييا  –بورسييعيد )بالمحاف ييات فرصية  517وكيذا عييدد 
 –رسييييوط  –المنييييا  –اليييوادف الجدييييد  –ك رالايييي  

 2مليييول  1بأجمييالي مسيياحة ( القييامرة  –اتسييماعيلية 

فرصة تابعية للجهيا  التن ييذف  42وت  إدرا  عدد تقريباً 

 يقتصييييير دوروت.للمايييييروعات الصيييييناعية والتعدينيييييية 

التعريييج بييال را اتسييتثمارية, بييا تتيييك علييا الخريطيية 

المعلومييات التييا يحتاجهييا المسييتثمر تتخيياذ القييرار, مثييا 

  المتاحةمعلومات ما قبا التأسيس, والخدمات اإللكترونية 

, والقييييوانيل واللييييوائك والحييييواف  وكي ييييية للمسييييتثمريل

 .اسييييتخرا  تييييراخيا الماييييروعات, وقصييييا النجيييياح

 باإلضافة إلا م ارات اتقتصاد الكلي

كميييييا تتضيييييمل الخريطييييية مكتبييييية افتراضيييييية لجمييييييع , 

التاريعات المرتبطة باتستثمار, والمناورات الترويجية 
 لالستثمار فا مصر

تعطيييا الخريطييية للمسيييتثمر ر يييية اييياملة وم حدثييية عيييل  

المنيياخ اتسييتثمارا فييا مصيير, حيييث يييت  تحييديث بيانييات 

طريق فريق العما, الذا يبذا عل دورية الخريطة بص ة 

فيي  يا وجيود  مجهودا ضخما لجمع وتنقيك مذه البيانات

إليا رنهيا تهيدج باتضيافة قاعدة بيانات واضيحة المعيال , 

إلا إحداث تكاما صيناعي فيي العدييد ميل المنياطق وربيط 

المجتمييع الصييناعي ببعضيير, ممييا يع يي  القيميية المضييافة 
 .للمنتل المحلي

تضي  فيرا مختل ية سرل خريطية مصير اتسيتثمارية كما 

حيييث تضيي  فييرا   مييل حيييث قيميية التمويييا المطلييوب,

إلناييال الماييروعات الصييفيرة والمتوسييطة, مثلمييا تضيي  

فيرا إلناييال ماييروعات كبييرة, وفييرا لالسييتثمار فييي 
 الماروعات القومية

محاف يات  8 عيددخريطة اتستثمار الصيناعي, ستتضمل 

بالصيييعيدع اعتميييادا عليييا الميييي ات التنافسيييية وال يييرا 

والمنييا قنيا )اتستثمارية لكيا محاف ية وتايما محاف يات 

الجديد وسوما  ورسوال وبنيي سيويج والوادف  ورسيوط

, للحصوا علا رراٍ  صناعية بالمجال علا ( واتقصر 

رل يكييول نايياط المسييتثمر فييي رحييد المجيياتت الصييناعية 

التي ت  تحديدما, ورل يقد  المستثمر دراسة جيدوا فنيية 

واقتصادية ومالية للماروع تقبلها الهيئة العامية للتنميية 

ميئيية الصييناعية طبقييا للمعييايير التييي يقرمييا مجلييس إدارة 

علييا رل تتضييمل مييذه الدراسيية علييا  التنمييية الصييناعية

اجخييا نييوع النايياط الصييناعي المييراد تن يييذه والجييدوا 

ال مني للتن يذ ومدا قدرة المستثمر عليا تيدبير التموييا 

  التموياالال   إلقامة الماروع ومصدر مذا 

فيي حالية تنييافس ركثير ميل مسييتثمر عليا مايروع واحييد, 

فسترجك ك ة صاحب الخبرة اجكبر فيي المجياا, وجيدوا 

إتاحيية فرصيية عادليية, مييل خييالا الايي افية, والماييروع, 

والحوكمة اجفضا, دول الت رقة علا رسياس الجينس, رو 

 حج  الماروع, والنطاق الجفرافي, رو جنسية المسيتثمر

معيايير الرقابية وإضيافة نسب التقيي  لمراجعة وذل  طبقاً 

 .السوقاإلدارية وإحتياجات 

 المصنع/ تصمي  الوراة  الموقع علا الطبيعة الموقع الجفرافي

الال مييية لحجييير ال رصييية ال يييوابط والايييروط 

موضيييك بهيييا نسيييب التقييييي  للمايييروع وذلييي  ,

لضمال معلومية    المستثمر بمعايير واضيحة 

 .للم اضلة والتخصيا

ييييييييت  إرفييييييياق كافييييييية المسيييييييتندات  خامسييييييياً 

والتييييييي تاييييييما بيانييييييات  onlineالمطلوبيييييية

المسيييتثمر سيييداد رسيييو  التكييياليج المعياريييية 

وكراسة الايروط ومسيتندات تأسييس الايركة 

 . ودراسة العر  المالي وال ني

ييييت  دراسييية الطليييب بهيئييية التنميييية  سادسييياً 

الصيييناعية ثييي  ييييت  البيييت فيييي الطليييب وإعيييال  

المسيييتثمر بالنتجيييية سيييوال بيييالقبوا رو سيييبب 

. اإللكترونييةرفي  الطليب ميل خيالا الرسيائا 

ت  عما فيما يخا التأميل والدفع اإللكتروني 

كافة التنسيقات الال مية ميع و ارة اإلتصياتت 

لتييييأميل كافيييية بيانييييات المسييييتثمريل والييييدفع 

حييييث سييييت  ت عييييا خدمييية اليييدفع اإللكترونيييي 
 E-finance   ايركةاإللكترونيي ميل خيالا 

والتيييييي سيييييتقو  بيييييخدراة وتايييييفيا من ومييييية 

التحصيييييا اإللكترونييييي بالتنسيييييق مييييع ميئيييية 

التنمية الصناعية وميئة المجتمعات العمرانيية 

 .الجديدة والمحاف ات والبن  المرك ف

http://www.investinegypt.gov.eg/

