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رقم قرار السيد الدكتور رئيس جملس الوزراء 
تويلوالذي تضمن 2019/04/04بتاريخ 2/19/04/08

لتخطيط استخدامات أراضي الدولةاملركز الوطني
طة إختاذ الالزم حنو تنفيذ بوابة إلكرتونية للخري
ارات اإلستثمارية الصناعية وذلك بالتنسيق مع الوز

.واجلهات املعنية
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املاليةوزارة
تدشني الدفع اإللكرتوني مبوقع-

اخلريطة اإلستثمارية الصناعية 
بالتعاون مع شركة

E-Finance

املركز الوطني 
استخدامات لتخطيط 

أراضي الدولة
(إدراة وإمتام كل األعمال)

الصناعيةللتنميةالعامةاهليئة
مراجعة البيانات اجلغرافية-

حتديد األنشطة الرئيسية والفرعية-
جهة والية ملناطق صناعية-

احملافظات
جهة والية ملناطق صناعية-

مراجعة البيانات والفرص الصناعية-
مراجعة األسعار واألنشطة-

العمرانية للمجتمعاتالعامةاهليئة 
اجلديدة

جهة والية ملناطق صناعية-
مراجعة البيانات والفرص الصناعية-
مراجعة األسعار واألنشطة الصناعية-

الدويلوالتعاوناإلستثماروزارة
نشر البوابة احلكومية للخريطة الصناعية-

جهة والية ملناطق صناعية-

اوتكنولوجياإلتصاالتوزارة
املعلومات

ريطة تأمني اإللكرتوني ملوقع اخل-
اإلستثمارية الصناعية

فريق العمل
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ملشهود هلا أن يكون املوقع اإللكرتوني للخريطة اإلستثمارية الصناعية واحدًا من أفضل املواقع ا
.بالريادة يف دعم وتطوير القطاع الصناعي

توفري اجلهد والوقت حلجز املستثمر لقطعة أرض صناعية

رؤيــــــة جلنـــــة تنفيذ اخلريطة اإلستثمارية الصناعية

الرؤيــــــة



توجيهات السيد رئيس اجلمهورية حنو العمل علي تسهيل وتقوية املناخ اإلستثماري

توفري بيئة آمنة وجاذبة لإلستثمارات الصناعية املصرية واألجنبية

منو اإلقتصاد الوطني من خالل تطوير القطاع الصناعي

بناء شراكات اسرتاتيجية يف خمتلف القطاعات الصناعية بني الدولة واملستثمرين

النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا يف الشرق األوسط وأفريقيا

تعميق التصنيع احمللي والتوسع يف الصناعات ذات القيمة املضافة واملكون التكنولوجي املرتفع

الرســـالة
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األهداف القومية

على مصرتعزيز معدل النمو يف-
الصعيدين الوطني واإلقليمي

ترفيق املناطق الصناعية-
تسعري الفرص الصناعية-

حتفيز منو االقتصادي الصناعي

ص احلد من التدخل البشري يف ختصـي-
فرصة صناعية

ــلة يف إت- ــايري املفاض ــال ملع ــة األمتث اح
الفرص الصناعية

ترسيخ مبدأ الشفافية يف ختصيص فرصة 
صناعية

اعات تعزيزالقدرة التنافسـية يف الصـن-
التصديرية املصرية

واجهة اإلرتقاء مبستوى اإلنتاج احمللي مل-
املنافسة العاملية

لفةتيسري ودعم الصناعات املخت-
ــــاي الصــــناعي - ــــد النش حتدي

لحد والفرعي لكل فرصة صناعية ل
عة مــن اســترياد املنتجــات املصــن

واإلحالل حمل الواردات

تلفةتنمية الصادرات يف القطاعات املخ

يةتعزيز القدرة التنافسية العامل
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األهداف املتعلقة مبجال الصناعة
ــــا  ــــراض الصــــناعية وإتاحته ــــة األراضــــي لصن تنمي

للمستثمرين عرب اخلريطة اإلستثمارية الصناعية
تاحـة رؤية واضحة حول اإلمكانات واملقومات التنافسـية امل

واألماكن التي ميكن ضخ اإلستثمار بها
تقديم وصف تفصيلي ومكاني للفرص الصناعية مدقق

ومعتمد من جهات الوالية
مســاعدة املســتثمرين علــى إختــاذ قــرارات ســليمة 

شــاف وذلــك بتقــديم املســاعدة للمســتثمر يف استك
ــف ــائف تص ــوفري و  ــناعية بت ــرص الص ــل الف ح أفض

خمتلفة
عرض املرافق القريبة والبنية التحتية للفرصة•
إجراء مقارنات بني الفرص املفضلة لنشاي لصناعي حمدد•
عرض معايري املفاضلة مدعومة بالنسب املقررة•

التيسري على السادة املستثمرين 
افـة تنبسيط إجراءات حجز األرض وذلك بتوفري الوقت واجلهد علي املستثمر وعـرض ك

الفرص وسبل حجزها من أي مكان يف العامل عن طريق شبكة املعلومات الدولية

ة مساعدةمتخذي القرار يف ترتيب إسرتاتيجية الصناعات ذات األولوي
معرفة الشروي والقواعد املنظمة إلستغالل وتنمية

أراضي املناطق الصناعية

احلد من التدخل البشري يف عمليات التقييم والبت
سـادة فـى حتقيـق قـيم الشـفافية ومبـدأ تكـافص الفـرص بـني الحيث تساهم اخلريطة

املستثمرين فى القطاع الصناعى

ناعيةالدفع اإللكرتوني ذات األسلوب املوحد لسداد مدفوعات حجز الفرصة الص 8



يقدم موقع اخلريطة 
اإلستثمارية الصناعية
جمموعة من اخلدمات 
التي تستهدف قطاع 

الصناعة

أصحاب املشروعات
القائمة والرانبون

يف تطوير 
مشروعاتهم

جة الشركات املنت
لكافة القطاعات
اإلنتاجية 
الصناعية

أصحاب اخلربة
والقادرون على 

إدارة 
املشروعات

ناع القرا
ُ
ر ص

بقطاع 
الصناعة

ن املستثمري
واملؤسسات 
نية التنفيذية املع

الصناعةمبجال

الفئات املستهدفة
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اخلدمات املقدمة

10

4

3

2

عيةاستكشاف الفرص الصنا

ارنة مق, خدمات إضافية مساعدة لالستكشاف الفرص)
(إعالم صديق وإمكانية حجز فرصة صناعية, الفرص

تسجيل الدخول للخريطة

ع إختيار الفرصة وحجزها من املوقع والدف)
(اإللكرتوني

ناعيةاحلجز اإللكرتوني للفرصة الص

(ملنطقة صناعية ذات الفرص حمل الطرح للمستثمر)

حتميل كراسة الشروي ودراسة اجلدوى 
للمناطق الصناعية

1 ,  سعر, خصائص جغرافية,بيانات أساسية)
(مرافق, قيد إرتفاع



اخلدمات املقدمة
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8

7

6

5
نتيجة إعالم املستثمر إثر أي تعديل باخلريطة وإعالمه ب

حجزه لفرصة إستثمارية صناعية

التواصل املستمر مع املستثمرين
من خالل الربيد اإللكرتوني

حذف ما يتم وحجزه من اخلريطة
طرح للفرص اجلديدة بشكل دوري 

حتديث اخلريطة بشكل مستمر

روي تتضمن الشروي واألحكام الالزمة حلجز الفرصة وتشمل ش
يود باملنشأة وحالة القطعة من ق, متعلقة بطالب التخصيص

وجود منشئات وأحكام التخصيص وإلغاءه, اإلرتفاع

عرض الشروي اخلاصة بالفرصة 
ومعايري املفاضلة

ع يقوم املستثمر بتحميل املستندات من موق
دة اخلريطة اإلستثمارية الصناعية ومصها ثم إعا

رفعها عند التسجيل دون احلاجة لزيارة أي جهة

حتميل مناذج املستندات املطلوبة



القطاعات الصناعية

واإللكرتونيةالصناعات اهلندسية

الصناعات الدوائية

الصناعات الكيميائية

صناعة اجللود

الصناعات املعدنيةصناعة الغزل والنسيج

القطاعات الصناعية املتاحة يف بوابة اخلريطة الصناعية

الصناعات التعدينية

الصناعات الغذائية

اهليئة ومت إعتماد مثان أنشطة صناعية نوعية من. األنشطة التي تصنف الفرص الصناعيةالقطاعات الصناعية أو النوعية هى أنواع
.العامة للتنمية الصناعية كما موضح بالشكل التايل



الفرص الصناعيةالفرص الصناعية

والية اجملتمعات العمرانية

مايو15

والية احملافظات

السادات

العاشر 
من رمضان

طيبة
اجلديدة

الفرص املؤكدة

13

ا نشاي وهل( وزارية أو حمافظ, مجهورية)أراضي مدققة ومعتمدة بقرارات اخلريطة اإلستثمارية الصناعية هى قطععلىالفرص املؤكدة املوجوة حالياً 
.لحجزوميكن للمستثمر استكشافها وحجز املطروح منها ل.  صناعي نوعي حمدد وكذا نشاي صناعي فرعي باإلضافة إىل اخلصائص اجلغرافية



تسجيل الدخول
(إنشاء حساب جديد على املوقع)

ــة • ــع اخلريط ــى موق ــاب عل ــجيل حس ــتثمر بتس ــوم املس يق
ــرابط  ــدة باســتخدام ال اإلســتثمارية الصــناعية مــرة واح
https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/register.aspx

مـن يقوم مستخدم اخلريطة أو املستثمر بتسـجيل جمموعـة•
.البيانات إلمتام عملية التسجيل بنجاح

.ويعترب تسجيل الدخول ضروري حلجز فرصة صناعية•
خولهويقدم املوقع و ائف إضافية للمستثمر عند تسجيل د•

:للخريطة اإلستثمارية الصناعية ومنها 
إنشاء سجل للفرص املفضلة لسهولة البحث وتوفري الوقت–
إجراءمقارنات بني الفرص ذات القطاع الصناعي الواحد–
إبالغ صديق عن فرصة صناعية مناسبة–

خول ويستخدم املستثمر اسـم املسـتخدم وكلمـة املـرور للـد•
للموقــع لإلســتفادة والتمتــع مــدمات مســتخدم اخلريطــة

.الصناعية
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البيانات الشخصية وإختيار اسم دخول وكلمة مرور
ت حيث تستخدم هذه اإلهتماما. قطاعات صناعية لتسجيل إهتمامات املستثمر على اخلريطة5حمافظات وكذا عدد 5حتديد عدد 

.اقات إهتمامهللتفاعل مع املستثمر لتقديم افضل خدمات تصفح اخلريطة فيتم إرسال رسائل إعالمية إلعالمه بوجود حتديث لنط

بيانات إنشاء حساب جديد على املوقع



استكشاف الفرص

القطاعات  
ةالصناعية النوعي

مقارنة الفرص 
املفضلة

ة املناطق الصناعي
باحملافظات
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تصفح كل الفرص
املطروحة جغرافياً 



استكشاف الفرص الصناعية
(القطاعات النوعية)

تخدام يعطي تصفح اخلريطة اإلستثمارية الصناعية باسـ•
القطاعـات الصـناعية النوعيـة نظـرة شـاملة علـى قطــاع 

ار فرصة معني ليتمكن املستثمر  إختاذ قرار سليم إلختي
.صناعية مناسبة

اعـات يقوم مستخدم اخلريطة أو املستثمر بإختيـار القط•
.لالنوعية من موقع اخلريطة كما موضح بالشكل املقاب

طاع وبتصفح الفرص اإلستثمارية جيد املستثمر الق•
ه كل النوعي املناسب له فيقوم بالضغط عليه ليظهر ل

ار فإذا أخت. الفرص هلذا القطاع على مستوى اجلمهورية
ح مثالً القطاع اهلندسي اإللكرتوني يظهر كما موض

بالشكل املقابل
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القطاعات 
ةالصناعية النوعي



استكشاف الفرص الصناعية
(املناطق الصناعية باحملافظات)

سـتخدام يعترب تصفح اخلريطة اإلستثمارية الصـناعية با•
املنــاطق الصــناعية باحملافظــات هــو إ هــار عــدد الفــرص

عـدد املتاحة باحملافظـات وتظهـر نانـب اسـم احملافظـة ك
.باللون األزرق كما موضح بالشكل املقابل

ر كافـة ثم يقوم املستثمر بإختيار حمافظة معينة فتظهـ•
ل املنــاطق الصــناعية بهــذه احملافظــة وعــدد الفــرص بكــ

.منطقة
كما ميكنه استخدام خدمة عرض الفرص لتظهـر لـه يف•

كمـا ةجدول حيتوي على كل بيانات الفرص بتلك املنطق
.موضح بالشكل
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ة املناطق الصناعي
باحملافظات

جدول كل الفرص باملنطقة



استكشاف الفرص الصناعية
(جغرافياً )

خدام يعتــرب تصــفح اخلريطــة اإلســتثمارية الصــناعية باســت•
ق التصفح جغرافيـًا هـي اخلطـوة اخلتاميـة للفحـص الـدقي

عرفـة للفرصة وأيضًا تعترب طريقة وصـول سـهلة يف حالـة م
.املستثمر للفرصة

ة بـأي يقوم مستخدم اخلريطة أو املستثمر بالوصول للفرص•
لطرق طريقة سواء كانت معرفته ملكان الفرصة أو استخدام ا
.طةالسابق ذكرها أو التصفح اجلغرايف بالبحث يف اخلري

-:ويقدم هذا النوع من التصفح البيانات التالية •
البيانات األساسية للفرصة–
املرافق القريبة للفرصة الصناعية–
البنية التحتية–
بيانات احملافظة–
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تصفح كل الفرص 
املطروحة جغرافياً 

إستعراض بيانات احملافظة 

ميكن إستعراض البيانات الرئيسية للفرصة 
الصناعية  إستكشاف فرصة حمددة

البنية التحتية

ميكن إستعراض أقرب 
اخلدمات للفرصة الصناعية



استكشاف الفرص الصناعية
(مقارنة الفرص املفضلة)

خدام يعتــرب تصــفح اخلريطــة اإلســتثمارية الصــناعية باســت•
ر مقارنة الفرص هي خدمة مساعدة للمسـتثمر إلختـاذ قـرا

فـرص اإلختيار بني أكثر من فرصة وذلك مبقارنة بيانـات ال
.وإختاذ القرار السليم

اسـتخدام ويستطيع املستثمر إدخار كل الفرص املفضلة له ب•
ل كمـا ميكـن عـرض كـ. أيكونة املفضلة كما موضح بالشـكل

.”فرصي املفضلة“الفرص املفضلة بالضغط على 
ة لكل فرصة وتتم املقارنة بالضغط على أيكونة املقارنة املقابل•

لة ثم صناعية سواء بالتصفح العادي أو بإدخار الفرص املفض
ا هو الضغط على قارن فيظهر جدول املقارنة بني الفرص كم

.موضح بالشكل املقابل
.عيويراعى أن تكون فرص املقارنة هلا نفس القطاع الصنا•
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مقارنة الفرص 
املفضلة

يقوم املستثمر بالضغط على 
ية  أيكونة املفضلة لكل فرصة صناع

يفضلها املستثمر 

لها املستثمرثم يقوم املستثمر بالضغط على أيكونة املقارنة لكل فرصة صناعية يفض

لعرض كل الفرص املفضلة يقوم 
بالضغط على فرصي املفضلة

وبالضغط على زرار قارن تظهر املقارنة بالشكل التايل



خطوات حجز فرصة صناعية

21

1

2

3

إختيار الفرصة عرب طرق استكشاف الفرص السابق شرحها ثم الضغط عليها من اخلريطة 

4

5

وملء وحتضري بالدفع اإللكرتوني يقوم املستثمر بدفع كل املدفوعات املذكورة يف كراسة الشروي 
كل املستندات املطلوبة

)*( يتبع املستثمر خطوات احلجز وحتميل كافة املستندات املطلوبة ويراعى إدخال كل مانانبه عالمة 
حىت ميرر طلب املستثمر للدراسة

كراسة الشروي والتي تتضمن دراسة اجلدوى وتوجد كراسة الشروي يف كلالدفع اإللكرتوني ليقوم املستثمر ب
منطقة داخل احملافظة

يقوم املستثمر بإختيارحجز الفرصة من أيكونة احلجز  والتي توجد عند الضغط على الفرصة 

6
يتم إعطاء املستثمر رقم كودي خيص الفرصة التي مت التقدم حبجزها 
ويتم إرسال ذات الرقم الكودي علي الربيد اإللكرتوني للمستثمر 



مدفوعات حجز فرصة صناعية
 ً"(ا جنيه"2305” ثمن كراسة الشروط . 1

"(جنيها1155" تقديم العروض بواقع طلب . 2

" (جنيها 5760" تكاليف معيارية لفحص ودراسة الطلب بواقع . 3

(مائة ألف جنيه)جنيه 100000مقابل جدية حجز بواقع . 4

اإلتاحةبعد 
من إجمالي ثمن قطعة األرض%  25إلى ما يساوي (  ألف جم100)استكمال قيمة مبلغ جدية الحجز -1

تقديم ضمان مالي لجدية تنفيذ المشروع-2

ستثىن فرص حمافظات الصعيد من مدفوعات  جدية احلجز  و
ُ
من قيمة سعر األرض% 25وت

املبالغ املذكورة بكراسة الشروي لإلتاحة والتخصيص

22



خطوات حجز فرصة صناعيةمن املوقع
إختيار الفرصة عرب طرق استكشاف الفرص 
ة السابق شرحعا ثم الضغط عليها من اخلريط

إختيارحجز الفرصة 

والدفع اإللكرتوني للمدفوعاتملء إستمارة احلجز وحتميل املرفقات

23

بالدفع اإللكرتونيشراء كراسة الشروي



خطوات حجز فرصة صناعية

يتم إعطاء املستثمر رقم كودي خيص الفرصة 
التي مت التقدم حبجزها 

ويتم إرسال ذات الرقم الكودي علي 
الربيد اإللكرتوني للمستثمر 
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نتائج حجز الفرص الصناعية

25

تشمل رسائل نتيجة حجز الفرصة الصناعية

الرفض”املوافقة على اإلتاحة“املوافقة
رفض الطلب لعدم استيفاء املستندات املطلوبة.1
رفض الطلب لعدم سداد الرسوم املقررة.2
استبعاد الطلب للرفض الفني.3
استبعاد الطلب للرفض اإلقتصادى.4
استبعاد ملخالفة االشرتاطات الواردة بكراسة الشروي.5
يصاستبعاد لوجود طلب يسبق الطلب املقدم فى أولوية التخص.6



خدمات موجهة للهيئة العامة للتنمية الصناعية

ضلةشاشات تسجيل نتيجة الطلب طبقًا ملعايري املفا•
لة يقوم مو ف التنمية الصناعية وهي جهة الطرح بدارسة الطلب طبقًا ملعايري مفاض–

.معتمدة من اجلهات املسئولة
اعية لتصل يقوم املو ف املعني بتسجيل نتيجة طلبات حجز الفرص الصن, بإنتهاء الدراسة–

.للمستثمر عرب الربيد اإللكرتوني

تقارير إحصائية ملتخذي القرار•
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10%

20%

40%

أولويات التخصيص ومعايير المفاضلة

التوسعات لألنشطة القائمة

الخبرة السابقة

االستخدام الحالي للنشاط القائم

استخدام التكنولوجيا

العمالة والتشغيل

التصدير

الصناعات ذات األولوية

اخلريطة اإلستثمارية الصناعية
معايري إتاحة الفرصة
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(يوما  90)البرنامج الزمني إلتاحة فرصة صناعية للمستثمر 



29

معلومات اإلتصال
املركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

القاهرة –شارع إمساعيل الفنجرى أمام قاعة املؤمترات –مدينة نصر 
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20808604: فاكس -20808706: ت 
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شارع صالح سامل, 3رقم , القاهرة-وسط البلد-شارع عديل 8
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16035:اخلط الساخن 
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موقع اخلريطة اإلستثمارية الصناعية
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