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٣٦٠رؤيةوتوفير٬العالميةاالستثمارخريطةعليمصروضعإلعادةاالستثماريةالخريطةتهدف
.مصرفياالستثمارلمناخدرجة

َِّحة ًأحجامها،بجميعالمشاريععنمعلوماتاالستثماريةالخريطةتتضمن المشاريعقربمدىموض 

ةمنصً تُعَّدكماوالمستشفيات،والمدارسالمواصالتطرقمثلالهامةوالخدماتالمرافقمن

مشاريعمواقعةالخريطتُبي ِّنذلك،علىعالوة.الحكوميينوالمسئولينالمستثمرينبينللتواصل
.للمستقبلالتخطيطفيالمستثمرينيساعدمماالجاريةالتنمية

الفُرصعنالهامةالبياناتبجمعنقومالجمهوريةمحافظاتجميعمنالهيئاتمعبالتعاون
:التاليعلىالبياناتوتشتمل.االستثماريةالخريطةفيالبياناتهذهًدمجواالستثمارية

االستثمار؛تحكمالتيوالقواعدوالنظموالقوانينوالحوافزالشروط

باإلضافةوفرة،المتوالتصاريحوالتراخيصاالستثمار،بفرصالخاصةالتعاقديةاالتفاقياتنوع

األراضي؛وتسعيرتخصيصآلياتإلى

األخيرةاسيةاألسالبنيةتنميةبرامجالمثالسبيلعلىمتضمنةمحافظة،كلعنبياناتصحيفة

؛منطقةكلفياالقتصاديةوالُمحركات

مصرفيالقطاعاتلمختلفبياناتصحيفة

المتوفرة،ريدالبومكاتبالبنوكوأفرعلالتصاالت،األساسيةوالبنيةالمواشي،مواردعنبيانات

.األسرةونفقاتودخلالعاملة،والقوى

الرؤيةًوالرسالة
يفالدوليوالتعاوناالستثماروزارةرؤيةتتمثل

بنمووتتمتعوالحداثةبالرخاءتتسمدولةإقامة

أرجاءافةكفيالرخاءتحقيقيُعَّد.ُمستداماقتصادي

محورهومصرربوعكلإلىوصوالً الدولة

دولي،الوالتعاوناالستثماروزارةورؤيةاستراتيجية

دَّدةًُالُمحللحوافزالحاليالجغرافيالتوسعأنحيث

ِّق ةاألجنبيةواالستثماراتالهدف الوزارةةرؤيُمَحق 

فإنالتحديد،وجهوعلىذلك،علىدليلخيرهو

دياقتصانموإلىالوصولنحوتسعىالوزارةرؤية

2٠2٠عامبحلول%٦نسبةيبلغمصرفي

نبذه عن الخريطة االستثمارية

2



ةعمليتسهيلإلىاالستثماريةالخريطةإطالقمنالدوليوالتعاوناالستثماروزارةتهدف

يتمحيثاالستثمارية،القطاعاتمختلفوفىالجمهوريةمستوىعلىالفرصوايجادالبحث

.واحدمكانفيلالستثمارالمتاحةالفرصجميععرض

:طرقبعدةالبحثويتم

ًمتقدمًأوًبحثًسريعبحث

بحثًبالقطاع

بحثًبالمحافظة

بحثًبالمشاريعًالقومية

ًبالمنطقةبحث:

حرةمناطق −

مناطق استثمارية−

صناعيةمناطق −

تكنولوجيةمناطق −

الفرص االستثمارية
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الشخصيكحساب

ةًوالتيًتتيحًكترونيةًللخريطيمكنًلزائريًالخريطةًاالستثماريةًانشاءًحسابًشخصيًعلىًالبوابةًاالل

.والخصائصللمستخدمًالعديدًمنًاالمتيازاتً

:منًأبرزًاالمتيازاتًالتيًيحصلًعليهاًالمستخدمًعندًانشاءًحسابًخاص

إضافة فرصة لقائمة الفرص المفضلة

ارسال الفرصة لصديق

 تحميل ملف الفرصة

على سافات بين نقاطمفتاح الخريطة للفهم األمثل واستخدام رموز الخريطة وأيضا معرفة الم
الخريطة

 مقارنة بين الفرص

توقف لفرصة ما/اخطار بيع

اإلبالغ عن أي مشكلة فنية على الموقع عن الفرصة

وخصائص أخرى
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انشاءًحسابًخاصًللدخولًإ كترونيةًلىًنظامًالبوابةًاإللللحصولًعلىًالمزاياًالمذكورة،ًيتعينًأوالً 

.للخريطةًاالستثمارية

:قمًباتباعًالخطواتًالتاليةًلتسجيلًالبيانات

(.www.investinegypt.gov.eg)علىًالموقعًالخاصًبالخريطةًالدخولً.١ًًً

.جديدعلىًمستخدمًانقرً.٢ًًً

اعاتًواذكرًالقط)*(ًبتعبئةًحقولًالبياناتًالمطلوبةًوخصوصاًالحقولًالمصحوبةًبعالمةًقمً.٣ًًً

.لكوالمحافظاتًالمفضلةً

برنامجًاناًلست"،ًيتمًالموافقةًعلىًالشروطًواالحكامًوتأكيدًعلىًتعبئةًحقولًالبياناتبعدً.٤ًًً

«روبوت

النقرًعلىًمربعًحفظثمً.٥ًًً

خطوات تسجيل الحساب
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المستخدم،ًشاءًحسابًخاصًببعدًتعبئةًالبياناتًالمطلوبةًوحفظًطلبًاالنشاء،ًيكونًبذلكًقدًتمًان

.ويتمًاتباعًالخطواتًالبسيطةًالتاليةًلتفعيلًالحساب

:باتباعًالخطواتًالتاليةًلتفعيلًالحسابقمً

.ارسالًرابطًتفعيلًالحسابًعلىًالبريدًاإللكترونيًالمسجلًفيًالبياناتسيتمً.١ً

.فيًحالةًعدمًاستقبالًبريدًالتفعيل(SPAM/JUNKً)اليرجىًمراجعةً•

يدًالتفعيللتفعيلًالحسابًوسيتمًفتحًصفحةًجديدةًلتأك"ًرابطًالتفعيل"بالضغطًعلىًقمً.٢ً

االنًالدخولًعلىًالموقعًباستخدامًاسمًالمستخدمًوكلمةًالمروريمكنكً.٣ً

١

٢

٣

تفعيل الحساب
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تسجيل الدخول

سجيلًالدخولًكتروني،ًيتمًتبعدًاالنتهاءًمنًتسجيلًالبياناتًوتفعيلًالحسابًعنًطريقًالبريدًاإلل

.باستخدامًاسمًالمستخدمًوكلمةًالمرور

:باتباعًالخطواتًالتاليةًلتسجيلًالدخولقمً

 (www.investinegypt.gov.eg)الخريطةعلىًموقعًالدخولً.١ً

.اسمًالمستخدمًوكلمةًالمرورادخالً.٢ًًً

".اناًلستًبرنامجًروبوت"تسجيلًالدخول،ًبعدًتأكيدً"علىًالضغطً.٣ًًً

رًعندًتغيرًكلمةًالمرويمكنكًاالنًاستخدامًمزاياًالتسجيل،ًويمكنًأيضاًتعديلًملفكًالخاصًاو

.الضغطًعلىًاسمًالمستخدمًالظاهرًفيًاعلىًالصفحة
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التوضيحالرمز

الى قائمة المقارنةأضف 

الى فرصة مفضلةأضف 

صديقك المستثمرأخبر 

PDFنسخة تحميل 

توقف/بيعاخطار 

عن مشكلةابلغ 

(استتوفر الخدمة قريب)فرصة احجز 

وقعاو اظهار القائمة الرئيسية للمإخفاء 

الخريطةطبقات 

الخريطةمفتاح 

المسافةحساب 

تصغير

تكبير

ريطةتوضيح لخصائص التسجيل بالخ
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ةًباستخدامًيتمًالبحثًعنًالفرصةًالمطلوب،ًبعدًتسجيلًالدخولًباستخدامًاسمًالمستخدمًوكلمةًالمرور

.احدىًطرقًالبحثًالمذكورة

.اتًالمتاحةالمعلومسيتمًشرحًالخصائصًالمتاحةًعندًاختيارًفرصةًوكيفيةًعرضًجميعً،ًوفيماًيلى

عندًاختيارًالفرصةقمًباتباعًالخطواتً

.بعدًالتسجيلًعلىًالموقعًوالبحثًعنًالفرص.١ًًً

.يتمًالضغطًعلىًالفرصةًالمطلوبةً.٢ًًً

.

ثمًانقرًعليهامنًالمعلوماتلمزيدًومعرفةًاالتيًتريدًالتحققًمنهاًالفرصةًاخترً

ةكيفية عرض معلومات الفرص
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تظهر تفاصيل الفرصة، المطلوبةاختيار الفرصةب

ةكيفية عرض معلومات الفرص
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عناصرًومحتويات

الفرصًاالستثمارية
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:يمكنًمنًخاللًهذاًالقسمًقراءة

قصصًالنجاح

القوانينًواللوائح

الريفًالمصري

ًخريطةًاالستثمارًالصناعي

:يمكنًمنًخاللًهذاًالقسمًالتعرفًعلى

ً3٠2٠مصرًرؤية

االقتصادًالكلى

ًلألسواقالوصول

الشبابًواالبتكار

البنيةًالتحتية

وأخرى.

التنقلًفيًخريطةيمكنكًالقسمًخاللًهذاًيمكنًمنً

اتًاالستثمارًواستكشافًالفرصًفيًجميعًالمحافظ

.ًًوالقطاعاتًوالمشروعاتًالضخمةًوالمناطقًالحرة

اًمعرفةًمواقعًو رينمراكزًخدماتًالمستثميمكنكًأيض 

:يمكنًمنًخاللًهذاًالقسمًالتعرفًعلى

معلوماتًماًقبلًالتأسيس

الخدماتًااللكترونية

القوانينًواللوائح

الحوافز

تراخيصًالمشروعات

اخرى
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يمكنًمنًخاللًهذاًالقسمًالتعرفً

علىًقصصًالنجاحًللشركاتً

والمنظماتًالعالميةًوالمحليةً

:يمكنًمنًخاللًهذاًالقسمًالتعرفًعلى

المكتبةًاالفتراضيةًوالتيًتحتوىًعلىًجميعًالكتيباتًالمطبوعةًالكترونيا.

ًاالخبارًواالحداث

:يمكنًمنًخاللًهذاًالقسمًالتعرفًعلى

ًمصرًلريادةًاالعمال

شركتكًدوتًكم

ًمركزًخدماتًالمستثمرين

ًتسويةًالمنازعات

ًدعمًالقطاعًالخاص
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عن خاصية حجز الفرص ةنبذ

(للحجزحةالمتا)االستثماريةالفرصحجزإمكانيةااللكترونية،البوابةتقدمهاالتيالخصائصابرزمن

.المستثمرعلىتيسيرا ًوذلكاالستثمارية،الخريطةخاللمن

رونياإللكتالموقعخاللمنالماليةالمستحقاتودفعالفرصحجزطلباتتقديمللمستثمرينيمكن

.www.investinegypt.gov.egااللكترونيةالبوابةعلىالتسجيلبعدوذلكاالستثمارية،للخريطة

:خاللًالبوابةًاإللكترونيةًللخريطةًاالستثماريةمنًخطواتًالحجزً

قم بتسجيل . البوابة االلكترونية للخريطة االستثمارية الدخول على1

اختر الوحددة . ثدم اضدغط علدى زر حجدز (المتاحدة للحجدز)المعروضدةالمدراد حجزادا مدن الوحددات 2

.الفرصة وسيتم توجهيك لبدء خطوات الحجز

سيتم. .الشروطكراسةقيمةعرض3

يتم. .(الرسومدفع)علىالضغط4

تمسي)االلكترونيةالبوابةعلىبكالخاصةالعملمساحةطريقعنالحجزخطواتواستكمالالطلباتمراجعةيتم*

.(الكتيبهايةنفيالعملمساحةاستخدامكيفيةعرض
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دفع رسوم كراسة الشروط

(  e-finance)الدفع الخاصة بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التحويل الى صفحة يتم .     5

(.ادفع االن)ثم الضغط على االئتمان كرت لمليء بيانات 

بعد. راسةكشراءطلبحالةتغييرويتمالعمليةبنجاحرسالهتظهر،الشروطكراسةقيمةدفع6

.حسابكعلىاليكترونيبريدوارسال(الدفعتم)الىالشروط

يتم. حجزالخطواتالستكمالللخريطةااللكترونيةالبوابةالىللرجوعالرابطعلىالضغط7

العملمساحةاستخدامكيفيةعرضسيتم)العملمساحةخاللمنالطلبات/الطلبومراجعة

.(الكتيبنهايةفي

.الطلبحالهلمراجعه(******RQ-01019)الموضحالرمز-الرقميستخدم*

وعة تختلف بيانات المدف

حسب مقدم الخدمة و نوع

الخدمة 

**
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وسداد رسوم الحجزالبيانات استمارة 

في. .الحجزيةعملإلتمامالمطلوبةالمستنداتوتحميلالبياناتبعضاستكماليتمالحاليةالخطوة1

بعد. .الشروطعلىالموافقةيتمالمطلوبةالملفاتوتحميلالبياناتاستكمال2

يتم. .اليكترونيبريدوارسالالصفحةعلىالتأكيدرسالةظهور3

:الحجزرسومسدادخطوة

يتم. (الحجزرسوم/المصاريفدفع)الثالثةالخطوةألنهاءالمتابعةاالن1

اضغط. .االئتمانكرتبياناتوملئالدفعصفحةالىتحويلكوسيتم(الرسومدفع)على2

بعد. حالةغييرتويتماليكترونيبريدوارسالالصفحةعلىتأكيدرسالةتظهرالدفععمليةنجاح3

.(الدفعتم)الىالرسومدفعطلب

عند. وسيتم(المعنيةالجهةخاللمن)للطلباتالنهائيالتقييمانتظاريتمالمرحلةاذهالىالوصول4

.(لبالطعلىالموافقةحالةفي)والتخصيصالتامينرسوملدفعالرابعةالخطوةالىاالنتقال
22



مساحة العمل

:هامةمالحظات

/الوحداتباختيارامتمالذينالمستثمرينوإخطاراإللكترونيةالبوابةعبرالنتيجةعناإلعالنيتم•

.بهمالخاصةالعملومساحةااللكترونيالبريدعبرلهمالمخصصةالفرص

رقمىعلالساخنبالخطاالتصاليرجى،الكترونيا  الطلبتقديمأثناءمشكلةةأيمواجهةحالةفي•

منالتواصلخاصيةاستخدامأوالقاارةبتوقيتمساء8الساعةإلىصباحا  8الساعةمن1٦٠35

.بكالخاصةالعملبمساحةالحجزنموذجداخل

لىعالتعرفحساب،انشاءعمليةبعداإللكترونيةالبوابةلمستخدمييمكنالصفحة،هذهخاللمن

دخولوال(المستخدماسم)علىالضغططريقعنطلب،بكلالخاصةوالحالةومراجعتهاالمقدمةالطلبات

.العملمساحةعلى

:الطلبات/الطلبحالةومتابعةمراجعةيمكنالعملمساحةخاللمن

.وانتهتتمتالتيلطلباتا:طلباتي•

لمراجعةيلالتفاصرابطعلىالضغطيتم)العملمراحلفيزالتالالتيالطلبات:المعلقةطلباتي•

(الحجزطلبتقديمواستكمالالخطوات

تم/الموافقةتمت/الدراسةقيد)الطلبموقفحسبأخرىالىخطوةمنالطلبحالةتغييريتم•

.(الخ/الطلبمناالنتهاء

االسم
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