
1 

 

 بسم اميحرلا نمحرلا هلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذكإرية  صورة 

 مع رئيس  

 أركإن حرب

وإت إلمسلحة إلق

 إلمرصية 

 وقإدة إلقوإت 

 إلجوية 

 وإلبحرية 

 وإلدفإع إلجوى 

 فى حفل 

 إلتخرج

2014 



4 

 

نإمج إإلنتخإبر    : ثم إلتفإصيل    ..... موجز إلبر

ى إلموإطن إلمرصى من إلصنإعة وإإلنتإج   إلعلم وإلثقإفةبتمكي 

ــ دإئرة إلتجمع إلخإمس  برنإمج ؤنتخإبر :  ــ وق وبــ هة وإلتجمع إألول وإلشر ى  ـدر وإلقطإميةوإلبى

  .إلــدكـــتــور مهندس . حــــــإفـــــــظ فـــــــــــؤإد عبد إلرحـــــــمــن     

www.HafezFouad.com 

 .رمـــــز  إلــفــــيــــل   6   رقم
ى كمإ ق  مـــــصــــر إألرض إلمبإركة وأم إلبالد وغـوث إلعـبإد  إل نبر هللا نوح عليه إلسالم حينمإ دعإ إىل حفيده مرصإيم أبو إلمرصيي 

--------------------------------------------------------------------------------------   

نإمج إإلنتخإبر ىه ملك لشعب مرص ومرصح إلى موإطن  حقوق إلملكية إلفكرية لهذإ إلبر
 ألهل مرص .... إللهم تقبل منإ صإلح إإلعمإلإلعإم  ستخدإمه وتنفيذه للنفعؤ

ه فى إإلرض وإألخذ بأسبإب إلتنمية إلعـمل إلجإد أفضل إلجهإدشعإره   وإؤلنسإن يزدإد تقربإ إىل هللا تعإىل بقدر تعـمب 

 , قوية بإإلنتإج وإلتقدم وإلتنمية يمإن بجاللك بإإل زكية,  إللهم أجعل مرص عإمرة بذكرك ,  من كل مكروه وسوء وأمنهإ إللهم أحفظ مرص وشعبهإ وجيشهإ  

--------------------------------------------------------------------------------------   

 

ى إلموإطن  :  إلتأهيل ... إلتمويل ... إلتنظيم ... إلتسويق ...   تمكي 

 نتإج إلموإطن : قوة إلدولة تبدء من إلقوة إإلقتصإدية إلبى تبدأ من قوة ؤ

 إإلنتإج هو إلحيإة  وإؤلنسإن هو مصدر إإلنتإج

 إلتقدم وإلرخإء
ى
ى إلموإطن هو قوة إلدولة ف  عىل أرض مرص .... وتكثيف حجم إإلنتإج  لذلك تمكي 

 
ى
ى إلعمل إلموإطن إلمرصى من أجود أنوإع إلشعوب ف إإلنتإج إذإ أخذ فرصة جإدة : بدليل إلمرصيي 

 أوروبإ وأمريكإ وكندإ إلمهإجرين بإلخإرج ذوى 
ى
 إلعمل وإإلنتإج وتوىل منإسب رفيعة ف

ى
 سمعة جيده جدإ ف

http://www.hafezfouad.com/
http://www.hafezfouad.com/
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 وإلتنفيذ : كإلتإىل : 

 إلصنإعة وتكثيف إإلنتإج 
ى
  بدون إى تكإليف عىل إلدولة: تأسيس صندوق برأس مإل )إلف مليإر جنية( لالستثمإر ف

وع  إتيجية إلدفعة إلقوية وإلتمويل إلكثيف للمشر   إتلتنفيذ ؤسبى

 إلسبع سنوإت إلسإبقة : جإء وقت تكثيف إإلنتإج 
ى
بعد كل هذإ إلجهد وإؤلنجإز إلعظيم إلذى تم عىل أرض مرص ف

ى كل موإطن )بنإء قدرإت كل موإطن وإؤلستثمإر معه( :  نأمل ونطمح أن تكون مهمة إلوطبى عىل إرض مرص بتمكي 

 إلمرحلة إلقإدمة 
ى
مة إلصنإعة وإإلنتإج وتكثيف حجم إإلعمإل عىل إرض صالح منظو ؤإلحكومة إلجديدة إلمرتقبة ف

كإت وإلمصإنع وزيإدة عدد إلصنإع إلمهرة إلجدد  إىل   01مرص إىل  مليون موإطن  4إضعإف من   01أضعإف عدد إلشر

ر  مليإر دوإل 411مليإر دوإلر إىل  41زيإدة إإلحتيإىط إلنقدى من جديد ممإ يؤدى إىل  مليون موإطن صإنع ومنتج 41إىل 

وزإرة إلصنإعة عىل : لذلك   إلصنإعة وإإلنتإج  وإلتكنولوجيإ ؤنطالق عإمهو  2122وإعتبإر عإم :   سنوإت 5خالل 

إتيجية جإهزة للعرض عىل فخإمة إلرئيس عبدإلفتإح إلسيىس    10168818541  تحقيق ذلك وتنفيذ خطة إسبى

comwww.HafezFouad.  

ح ؤصالح منظومة إلصنإعة وإإلنتإج  مرص لذلك أتقدم بمقبى
ى
 مسإر إإلنتإج غب  وإضح وغب  ممهد للموإطن ف

وإلخب    ينتج ويكسب ويكسب بلده وإلشإرع إلزم يشتغل ويبقى حيوى زمكل موإطن كل موإطن إلببسإطة :  

م إلعمل   كل مكإن عىل إرض مرص توجد أسوإق شغإله وإلكل يحبى
ى
ويقدر إلعإمل ويــىهء له إلظروف كتب  وف

ى   نفوس إلموإطني 
ى
 وإل يعطل إى عمل إلى كوإطن  ....  لتعظيم شأن إلعمل ف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

https://www.youtube.com/watch?v=pB2QcJJ2Me8 

نامج إإلنتخابر للدكتور مهندس حافـظ فـؤإد عبدإلرحمن: مرص دولة إلصناعة وإإلنتاج وإلعلم  إلبر

 

MFX_zghttps://www.youtube.com/watch?v=f_kWT 

نامج إإلنتخابر للدكتور مهندس حـافــظ فـؤإد عبدإلرحمن: مرص دولة إلصناعة وإإلنتاج وإلعلم 7جزء   من إلبر

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3gJvg9LunI 

ن إلموإطن إلمرصى من إلصناعة وإإلنتاج وإلعلمإلدكتور مهندس حافظ فؤإد عبدإلرحمن برنامج ؤن  تخابر تمكي 

http://www.hafezfouad.com/
http://www.hafezfouad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pB2QcJJ2Me8
https://www.youtube.com/watch?v=pB2QcJJ2Me8
https://www.youtube.com/watch?v=f_kWTMFX_zg
https://www.youtube.com/watch?v=f_kWTMFX_zg
https://www.youtube.com/watch?v=v3gJvg9LunI
https://www.youtube.com/watch?v=v3gJvg9LunI
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  ةـــــــيـــإبــخــأوإل : للدإئرة إإلنت

 حإلة ؤنتخإبر فى مجلس إلنوإب إلمرصى : 
 مإ أقدمه إىل سكإن إلدإئرة إلكرإم فى

ــــــدر وإلقطإمية    (  )   دإئرة إلتجمع إلخإمس   وق وبـ هة وإلتجمع إألول وإلشر ى  وإلبى

 إلتوإصل إلشيــع مع إلنإئب ؤنشإ .0
ى
إك سكإن إلمدينة ف وبى وتطبيق محمول( ؤلشبى ء منصة رقمية )موقع ؤلكبى

 إلطرق وإلمرإفق وإلطوإرىء وأيضإ 
ى
 وإلجهإت إلحــكــوميــة لإلبالغ إلفورى عن أى أعطإل أو مالحظإت ف

ى وتطويرهإ  ى  منإقشة إلقوإني  حإت  قبل صدورهإ من مجلس إلنوإب وإستصدإر قوإني  أخرى بنإء عىل مقبى

ــــصــر  ــ ــ ــ إئهإ وروإدهإ دإخل وخإرج مــ  سكإن إلمدينة وخبر

 حـلول عإجلة لشــبكة إلطـرق وإلرصف إلصـىح وإلميإة وإزإلة إلهدم وإلقمإمة ووضع حد لإلهـمـإل وإلتجإهل .2

ى للمرإقبـة إلشــعبية ألدإء إ .3  مع إلموإطني 
لمحليإت وإؤلبالغ وإلمتإبعـة تكوين لجإن مجتمعية للتوإصل إلمبإشر

  وإلتـقيـيــم

ى أوضــإع إألسوإق إلعشــوإئية للحــفــإظ عىل جمإل إلمدينــة ورفإهــية إلحــيإة بهــإ  .4 وضــع ضــوإبط وتقــني 

 إدة وإلمنضـبطـة ـمع إلحإفظ عىل ؤستمرإر مصإدر إلرزق للعمإلة إلج فإلعمإرة مرآة إلحضإرة وإلتقدم ()

ى ن ـروع بيت إلوطـمش )ق ـتمإل مرإفـة ؤلكـلـإجـطط عـع خـوض .5 ى بإلخـللعللمـصـريـي  إظ عىل ـفـوإلح (إرج ـإملي 

 مسـحقوقهم وتنمية ؤنتمإئهم ووإلئهم إلتإم للوطن ليكونوإ طإقة عمل وقيمة مضإف
ى
 تقبل وإعد لمرصـة ف

 إلدإئرة بنظإم  .6
ى
 كل مؤسسة حكومية ف

ى
 كإفة  إلشبإك إلوإحد معتطوير أسلوب إلتعإمل ف

ى
إلموإطن ف

إم بمعإيب   ى
ى مع إؤللبى إلخدمإت وإستخدإم إلتكنولوجيإ إلرقمية إلحديثة لسهولة إؤلجرإءإت مع إلموإطني 

 إلجودة إلعإلمية

ي أعمإل إلصيإنة إلدوري .7
ى
ة ــة إلدوريـإنـيـإم بإلصـيـة للقـدإول زمنيـع جـالح لألعطإل ووضـة وإؤلصـعالج إلخلل ف

 وتوسيع إلطرق وتصميم مطبإت صنإعية طبقإ للموإصفإت إفق إلمتهإلكة وإإلحالل وإلتجديد للمر 

ى دإخل إلمدينة وخإرجهإ بكفإءة وفإعلية ومظه .8 ي ــر جــتوفب  وتطوير منظومة نقل جمإعي للموإطني 
ى
مإىل رإف

 ومتطور

ى جـمــإل جـوإئز تـشـجـيـع إلشـبإب عىل تجـمـيل إلمدنيـة وإؤلهتمـإم بإلفـنون وإلتصـمـيم وإبتكإر إألف .9 كإر لتحـسـي 

 رفع كفإءة ورفإهية إلمجتمع حوله 
ى
 إلـمـديـنـة وإنسجإم سكإنهإ وإستغالل طإقة إلشبإب ف

ى من إلصنإعــنية من خــإت إلفـتوفب  فرص عمل لشبإب إلجإمعإت وإلدبلوم.01 ونوإ  ـإج ليكــتــة وإإلنــالل إلتمكي 

 إلمدينة ومإ حوإل
ى
 مرإبى ــهإ من ؤمتدإد عروإد أعمإل ومستثمرى إلمستقبل ف

ى  إلصـىح إلشـإمل لكل .00 ى إلرعإية إلصحية وتطوير إلمستشفيإت بإلمدينة وتفعيل منظومة إلتأمي  تحسي 

 إلعمل وإؤلنتإج وإلتنمية 
ى
 موإطـن نضمن له رعإية صحية كإملة ليتمكن من إلمشإركة وإلمسإهمة ف

وإلسكنية وتوفب  خـطوط موإصـالت لنقـل توفب  إلخدمإت وإلمرإفق للمنإطق إلصنإعـية وإإلستثمإرية .02

 إلعمـإل وتسهيل لهم سبل إلحيإة إلكريمة 

ي أعطــإل وتدمب  إألجهـــزة وإلمعــدإت .03
ى
ــإر إلكهـــربإء إلذى يتــســـبب أحــيإنإ ف  عـالج تذبذب وإنقطإع تيـ
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كإ.04 إخيص وإإلورإق إلخإصة بإلمصإنع وإلشر ت لشعة تطوير وضع حل جذرى وشيــــع لصعوبة ؤستخرإج إلبى

 كإفة مجإإلت إألعمإل إلبى تمثل مستقبل توظيف شبإب إلمدينة 
ى
ى إؤلستثمإر ف إلصنإعة وإإلنتإج وتحفب 

إت وإلمهإرإت وتحقيق إلذإت   وإكسإبهم إلخبر

 إلشخصية إلقومية .05
ى
متإبعة مستمرة مع إلمدإرس بإلمدينة لطرح رؤى وأطر مجتمعية للتطوير إلشإمل ف

بمإ وإعدإد إلشبإب لسوق إلعمل مبكرإ وتنمية مهإرإتهم  وجدإن إلمجتمع إلمرصى  لضمإن وحدة للطالب 

 يتالئم مع عرص إلتكنولوجيإ 

 كل مدينة تخصيص أرض  .06
ى
 كإفة   إلمعرض إلدإئم ف

ى
ى إلسكإن عىل إؤلنتإج وإلتسويق وإلمبيعإت ف لتحفب 

إف أمبى وإدإرة إله إت وتكون بإشر يئة إلعإمة للمعإرض عىل أن يتم فحص إلمجإإلت وإلتبإدل إلتجإرى وإلخبر

 إلمنتجإت وفقإ للمعإيب  إلصنإعية وإلصحية وبــهذإ يتمكن كل موإطن من إلعمل وإإلنتإج 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

    ألبر إلرإئع إلكريملشعب إلمرصى  إرسإلة إىل إثإنيإ : 

 مجلس إلنوإب إلمرتقب
ى
 حإلة ؤنتخإبر ف

ى
 مإ أقدمه لمــــــصــر ف

إتيجية إلتنمية إلشإملة للعمل وإإلنتإج وع إلقوىم إلمنشود للمرحلة إلمقبلة  :  بنإء ؤسبى  إلمشر
 إلذى هو قيمة وثروة عظيمة تمىلء إلحيإة بروح إلرضإ وإلتفإؤل لكل موإطن  : 

 

إتيجية  ى ة يإلدفعة إلقو ؤسبى وعإت و إلتمويل إلكثيف للموإطني   . للمشر
 

ى وإلتدريب وإلتأهيل لإلنتإج وإلتنمية إلعلمية وإلثقإفية إلشإملةأوإل :    إلدفعة إلقوية لألفرإد بإلتحفب 

ــــصــر  ثإنيإ :   ــ ــ ــ وعإت إلصنإعية وإؤلنتإجية لتكثيف حجم إألعــمإل عىل أرض مـ  .إلتمويل إلكثيف للمشر

 مجإإلت إلصنإعة وإلزرإعة وإلتكنولوجيإ بمإ يؤدى ؤىل : وفـــرة إإلنتـــإج ورفع كفإءة وحيوية إلمجتمع
ى
 ف

ى خالل    مرص  5حبى تصبح مرص دولة صنإعية ؤنتإجية كبر
ى
سنوإت ويكتمل بهإء إإلنجإزإت إلهإئلة إلبى تمت ف

 حلول إلتإلية  : سنوإت إلسإبقة وتتضإعف إلفوإئد إلضخمة منهإ  بإل 6خالل إلـ 

 إلشعب إلمرصى من  .0
ى
ى ف مليون صإنع  31%  :  أى بزيإدة 35% إىل 5زيإدة عإجلة لعدد إلصنإع وإلمنتجي 

إمج ؤذإعية وفضإئية  5ومنتج جديد خالل   إإلنتإج بإلتوعية إلشإملة ببر
ى
سنوإت وإستثمإر طإقة إلموإطن ف

 إؤلنتإج وإلصنإعة و 
ى
 إلزرإعة وإلتكنولوجيإ  ومعلومإتية للتدريب عىل إؤلبدإع ف

ــيــة .2  إلمشـــروعإت إلصنإعـــية وإإلنــتإجــ
ى
ى ف  إلتمويل بإلمشإركة من إلحكومـة مع أكبر عــدد من إلموإطني 

 كل منإطق مرص لتشغيل   .3
ى
 كل إلمجإإلت ولكل إإلفرإد ف

ى
ؤبتكإر أليإت تمويل جديدة تشمل كل إلمستويإت ف

 وفب  يغىط كإفة متطلبإت إلمجتمع كل أفــرإد إلشــعــب ولتحقيق ؤنتإج 

زيإدة دخل إلموإطن سنويإ طبقإ للمقإييس إلعإلمية من خالل ؤتإحة فرص جديدة ومتنوعة من إلعمل  .4

 كإفة إلمجإإلت 
ى
 وإإلنتإج ف
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 خطط متسإرعة لتنمية إلمنتجإت إلمرصية إلصنإعية وإلتكنولوجية ذإت إلقيمة إلمضإفة إلعإلية  .5

ي إلصنإعــة وإإلنتــإج وتحقيق مردود ؤقتصإدى وإجــتمإع عإىل لكل موإطــن مع خــطط ؤشـرإك جــميع إلف .6
ى
ئإت ف

إت  إء دإخل وخإرج مرص لتبإدل إلخبر  مع إلخبر
وبى  توفب  إلربط إؤللكبى

 إلصنإعــة وإإلنتإج وإلتــكنولوجــيــإ  .7
ى
 مصــر بتــنمية مهإرإته وتمويله ف

ى
 ؤستثمــإر طإقة كل موإطن ف

إت .8 كإت  قيإس مؤشر ى إؤلستثمإر وإصدإر تقإرير ربــع سنوية عن عدد إلشر إألدإء إلحكوىم لتنشيط وتحفب 

 إلدخل إلقوىم وإلتسهيالت إلبى أدت إىل إلقيمة إلمضإفة إلعإلية 
ى
 إلجديدة ومسإهمتهإ ف

إت وتحــقــيق تقــدم إلصــنإعــة كمإ ونو  .9  عــإ أليإت توإصل إلعقول إلمرصيــة بإلدإخل وإلخإرج لنقل إلخبر

ى مجتمعية للبحوث وإلتطوير تحسن .01 ى إؤلنتإج للتنإفسية إلعإلمية بإنشإء مرإكز تمب  إلعمل عىل تحفب 

إنيإت إلالزمة  ى ية لإلبتكإر وإلتصميم إلعإلىم لمنتجإت جديدة وتوفب  إلمب  ؤستغالل وإستثمإر إلقوى إلبشر

كإت وإتإحة فرص عمل وإنتإج جديدة   لشعة ؤنشإء شر

إتيجــية إلدفعــة إلقــوية لإلفرإد  عإم 2120ؤعـتبإر .00  مرص بإنطالق ؤسبى
ى
إلصنإعــة وإؤلنتإج وإلتكنولوجيإ ف

ــــصـــر  ــ وعإت إلصنإعية وإؤلنتإجية وإستثمإر طإقة كل إلبشر عىل أرض مــ  وإلتمــويل إلكــثــيف للمشر

 كإفة أنحإء سنوإت من خالل ؤنتشإر قوى  5% خالل 25% إىل 8زيإدة ؤستغالل مسإحة مرص من .02
ى
إإلنتإج ف

لية وإألعمإل إلتجإرية وإلخدمية  ى ة وإلفردية وإلمبى  مرص بإلصنإعإت إلصغب 

 إلنإتــج إلمحــىل إؤلجــمإىل من .03
ى
 % ســنويــإ 41% إىل 03رفع مشإركـة إلصنإعــة وإلتجــإرة إلخإرجــية ف

سنوإت بكثإفة  5مليإر دوإلر خالل  311مليإر دوإلر إىل أكبر من  46زيإدة إإلحتيإىط إلنقدى إلمرصى من .04

إد   إإلنتإج وإلتجإرة إلدولية وزيإدة إلصإدرإت وإحالل إلمنتج إلوطبى محل إؤلستب 

إز بإإلرض إلمرصية وإلفخر .05 ى خطة ؤستعإدة إلشخصية إلقومية إلمرصية : وىه سمإت إلمروءة وإإلعبى

 مرصبإلتإريــــخ إلمرصى إلعريق وإلروح إألبية بإلجيش إلمرصى إلعظيم أ
ى
 صل إلتقدم وإلرخإء ف

إز بإلوطن .06 ى تدعيم إلشخصية إلقومية إلمرصية لتكون قإدرة عىل إلعمل وإؤلنتإج إلكثيف بفخر وإعبى

ــــصـــر  وإكتسإب إلسمإت إلجإدة وإلطموحة وإلمتفإئلة بإلعمل وإؤلنتإج وشديدة إإلنتمإء لمـ

 تحويل إلشخصية إلمرصية إ.07
ى
ىل إلسمإت إلمنتجة إلنشطة إلجإدة تقديم حلول مبتكرة غب  تقليدية ف

 بعيدإ عن إلمهن إلطفيلية و إلفهلوة  وإلطموحة وإلمتفإئلة وشديدة إإلنتمإء لمرص

 كل أنحــإء مصــر بتــنــميــة مهــإرإت إألعمإل للجـمــيــع  .08
ى
 إلصنإعــة وإإلنـتــإج ف

ى
 بنــإء قــيإدإت جــديدة ف

 سن مبكر تأسيس مسإر وإضح لتنمية عمل وإنتإج إ.09
ى
سنة لدعم وتنمية قدرإته وإكتسإب  06لموإطن ف

 إلعمل وإإلنتإج وإلصنإعة حبى تحصل مرص عىل 
ى
إت ف مليون صإنع ومنتج وفبى  31إلمهإرإت وإلخبر

ع ومزإرع وعإمل مإهر جديد    وتكنولوجر ومبتكر ومخبى

ى إلمو .21  لكل جهود إلدولة من خالل نتإئج وأليإت تمكي 
إلصنإعة وإإلنتإج  إطن منقيإس إلمعيإر إلنهإبى

 إلعلم وإلعمل وإلثقإفة بمإ يرفع من جودة حيإة ورفإهية إلموإطن بوإلتكنولوجيإ 

20. 
ى
ضمــإن حصول إلموإطن عىل نصــيـب عإدل من إلدخل إلقوىم منإســب لمإ يبذله إلموإطن من جهد وإنتــإج ف

 مؤتمرإت ومعإرض دول
ى
إكهإ ف وعإت وتسويقهإ وإشبى  ية ومحلية صورة تمويل مشر
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 كإفة إلمجإإلت وإلتبإدل .22
ى
ى إلسكإن عىل إؤلنتإج وإلتسويق ف  كل محإفظة لتحفب 

ى
ؤنشإء أرض للمعرض إلدإئم ف

إف أمبى بإلمحإفظة وإلهيئة إلعإمة للمعإرض عىل أن يتم فحص  إت وتكون تحت ؤشر إلتجإرى وإلخبر

 من إلعمل وإإلنتإج     إلمنتجإت وفقإ للمعإيب  إلصنإعية وإلصحية وبــهذإ يتمكن كل موإطن 

ء يسب     عزيزى إلموإطن :   كإلسإعةهـــدفنإ إإلرتقإء بحيإتك ورفع كفإءة إلمجتمع من حولك لتجد كل شر

 إلعلم وإلعمل وإإلنتإج
ى
 وتجد مصإلحك وإضحة وكل شئون حيإتك ميشة ومن أهمهإ مسإرك ف

 إلحيإ..…  إلذى يضمن لك حيإة كريمة  
ى
 ة  ...  مــــصــر بلدنإ غإلية علينإشإرك بصوتك وحقق دورك ف

 .رمـــــز  إلفــــيـــل   6  رقم. إلــدكـــتــور مهندس . حـــــــإفـــــــظ فـــــــــؤإد عبد إلرحــــــــمــن 

 

 

 

 إلتفإصيل

وع إلقوىم إنأمل أن يكون   مجلس إلنوإب إلمرتقب  لقإدمإلمشر
ى
 ف

ى إلموإطن إلمرصى من إلصنإعة وإ  إلعلم وإلثقإفةبإلنتإج تمكي 

 إإلنتإج هو إلحيإة و إإلنسإن هو مصدر إإلنتإج 

 مجإإلت إلصنإعة وإلتكنولوجيإ وإلزرإعة بمإ يؤدى 
ى
حتمإ تكثيف حجم إألعمإل عىل أرض مرص ف

 إلمرصى  رفع كفإءة وحيوية إلمجتمع  . .  وفـــرة إإلنتـــإج  إىل :  ؤزدهإر إلصنإعة 

إتيجية إلدفعة إلقو   إإلنتاج إلصناىع وإلتكنولوجر لألفرإد ية ؤسبر
ن
وعات ف و إلتمويل إلكثيف للمشر

 مرص وىه ضعف إإلنتاجية للشعب إلمرصى و  وإلزرإىع 
ن
حلول ألهم وأخطر مشكلة ؤقتصادية ف

ى خالل  مليون فرصة عمل. وتحقيق  63سنوإت . وتوفب   8تجعل من مــرص دولة صناعية ؤنتاجية كبر

 إلحياة وتحقيق إلذإت . ويكتمل بهاء إلسعادة وإلرفاهية ل
ن
ن وإلنجاح ف لموإطن إلمرصى بالتمكي 

 مرص خالل إلـ 
ن
 سنوإت إلسابقة 9وإزدهار إإلنجازإت إلضخمة إلتر تمت ف

 تحقيق إلنموذج إألسإشي للتقدم  إإلقتصإدي قإئم عىل إلتصنيع و إلتصدير حول إلعإلم 

ى هذه إلدولة بإرتفإع مستوى إلمعيشة وإ   رتفإع إلنإتج إلقوىمي إؤلجمإىلي سنويإ وتتمب 
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ة إإلعمإل عىل أرإضيهإ  كمإ و نوعإ  من كل موإطن إو وإفد إىل إرضهإ ى بكبر  وتتمب 

من جهد  منإسب لمإ يبذله إلموإطنضمان للموإطن للحصول عىل نصيب عادل من إلدخل إلقوىم 

 مؤتمرإت ومعا
ن
إكها ف وعات وتسويقها وإشبر  صورة تمويل مشر

ن
 رض دولية ومحليةوإنتاج ف

 لذلك إلبد من تأسيس صندوق لتمويل إإلنتإج و إلصنإعة وإلتكنولوجيإ :   

 : بأسهم للمستثمرين لتمويل إلصنإعة وإلتكنولوجيإ  بأسلوب إلدفعة إلقوية وإلتمويل إلكثيف 

 سنوإت   :     5وإلتنفيذ بإلمرإحل إلتإلية  :   خالل 

 ؤزديإد إلشعور إلقوىم لصإلح إإلنتإج إلصنإعي إلمرصى  وفيهإ يتم  إلصحوة إلصنإعيةمرحلة  -0

 إإلنتإج إلصنإعمرحلة  -2
ى
 وإلتكنولوجر وفيهإ يزدإد عدد إلصنإع إلجدد إلمهرة  إلنمو إلشيــــع ف

ى تنميةإلمرحلة  -3 وفيهإ يتم تحقيق إلتنمية إإلقتصإدية إلشيعة وتحريك  إلصنإعية إلكبر

 إلسوق من خإمل إىل نشط 

حإلة إلتنمية إلصنإعية إلشإملة ووضوح مسإر إلصنإعة لكل موإطن       إؤلستقرإر و رسوخ مرحلة -4

 سنوإت فقط  5........         كل ذلك يتم خالل 

إ  :   إإلستثمإر إلمبإشر  -5وأخب 
ى
 إلمجإإلت فإئقة إإلهمية للتنمية إلصنإعية  دور إلدولة ف

ى
ف

 مإلية : خطوط إإلنتإج وإإلإلت وإلمعدإتمثل مجإإلت إلصنإعإت إلثقيلة وإلسلع إلرإس

وع  مرص  هو  إإلن إلمنشود إلقوىم لذلك إلمشر
ى
 وإلزرإعية وإلتكنولوجية إلصنإعية إلتنمية  ف

ى  تب وعإت  كلمكي   تنفيذ إلمشر
ى
 موإطن عىل أرض مرص  بأليإت جديدة وشيعة ف

--------------------------------------------------------------------------------   

  National Characters of EGYPT   خطة ؤستعإدة إلشخصية إلقومية إلمرصية

إز بإإلرض إلمرصية  وإلفخر بإلتإريــــخ إلمرصى إلعريق      ى  وىه سمإت إلمروءة وإإلعبى
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  وإلروح إإلبية بإلجيش إلمرصى إلعظيم

إز إؤلنإلعمل و إلمرصية قإدرة  عىل  إلشخصية إلقومية   لتكون ى  بإلوطنتإج  بفخر وإعبى

 لمرص وإلمتفإئلة بإلعمل وإؤلنتإج وشديدة إإلنتمإء وإلطموحة إلجإدة وإكتسإب إلسمإت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نإمج إإلنتخإبر :   محتويإت إلبر

 (  محور تنمية إلموإطن إلمرصى : 1

ى إلموإطن إلمرصى من إلصنإعة وإإلنتإج  -أ  تمكي 

ى  -ب  تنمية علمية ومهنية شإملة للموإطني 

  بكإفة إلوسإئل : إلمرئية وإلمسموعة وإلرقمية وإلميدإنيةشإملة تنمية ثقإفية  -ج

 :إلمحور إإلقتصإدي (1

 صاديإإلقتصاد ومستقبل برنامج إؤلصالح إإلقت - أ

 إلرأسمالية إلوطنيةخطط    - ب

 ومصادر إلمياة  إلطاقةتطوير مصادر  - ت

 إلشفافية وكفاءة إلمؤسسات إلحكومية - ث

 :إلمحور إإلجتمإعي  (2

 إإلبتكار وإلمعرفة وإلبحث إلعلم   - أ

 إلصحة - ب

 إلثقافة - ت

 إلعدإلة إإلجتماعية - ث

  إلخارج - ج
ن فن  قضايا إلمرصيي 

ن إلمرأةقضايا إلشبا - ح  ب وتمكي 

 محور إلبيئة (3

 إلبيئة وإلتنمية إلمستدإمة - أ

 إلتنمية إلعمرإنية - ب
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 :إلمحور إلسيإشي  (4

 إلقوة إلناعمة لمرص - أ

   - ب
 ترسيخ بناء إلدولة إلوطنية إلحديثة وتعزيز إإلنتماء إلوطتن

إتيجية إألمن إلقوىم   - ت
 إسبر

 إلتوجهات إلخارجية - ث

    إلسياسة إلدإخلية - ج

  إلعربية مرص جمهورية ( إلهيبة وإلمكإنة إلدولية  ل5

 تحقيق إلمستهدف وهو مكإنة مرص :  

 إلعإلم ؤقتصإديإ وعسكريإ خالل إلسإبعة إلقوة مرص 
ى
 سنوإت 5ف

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 بسم اميحرلا نمحرلا هلل

نإمج إؤلنتخإبر بعنوإن  :   إلعلم وإلثقإفةبمرص دولة إلصنإعة وإإلنتإج  إلبر

ــــــرص إألبر  إلرإئع  إلكريم شعب رسإلة إىل   إلسالم عليكم ورحمة هللا   :     مــ

ــــؤإد عبدإلرحمن  من ــ ــ  إلمرصىلمجلس إلنوإب مرشح مستقل   : إلدكتور مهندس حـــإفـــــظ فـ

نت   :   رمز إلفيل  6رقم   www.hafezfouad.comإلموقع إلشخىص  عىل إإلنبى

هة  -: إلتجمع إلخإمس  إلدإئرة إلسإبعة ى وق  -إلقطإمية  -إلتجمع إإلول  -إلبى  بدر -إلشر

 إلنوإب إلمرصىمجلس 

 إلحيإة ورفع كفإءة إلمجتمع وتطوير إلسيإسإت إلعإمة للدولةتطوير لمجلس 

 إإلقتصإدية وإإلجتمإعيةإلشإملة ووضع خطط إلتنمية 

http://www.hafezfouad.com/
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إح  ى وتعديل مجلس إلرقإبة عىل إلحكومة وإقبى إلمرصى تطوير إلمجتمع لتنمية و إلقوإني 

 حجم إألعمإل فى كإفة إلمجإإلت عىل أرض مرصتكثيف بمإ يضمن 

 وزإرة إلبح
ن
 حتر إإلن 7>>4ث إلعلم وإلتكنولوجيا منذ عام أعمل ف

 مجال :  5347وزميل كلية إلدفاع إلوطتن بأكايمية نارص إلعسكرية إلعليا منذ عام 
ن
 ف

إتيجية إلقومية و إألمن إلقوىم و علوم ؤدإرة إلدولة  إإلسبى

ون  مجاإلت تكنولوجيا إلمعلومات وإإلتصاإلت وإإللكبر
ن
كات ف  ياتورئيس تنفيذى لمجموعة شر

 إلجيش إلمرصى 
ى
 بأديت إلخـدمـة إلعسكرية ف

ى
 إلميدإب

ى
 سالح إؤلشإرة بإلجيش إلثإب

ى
إز ف ى فخر وإعـبى

 إللوإء أح  0994بدرجة قـدوة حسنة عإم  
ى
 إلميدإب

ى
ى من قإئد إلجيش إلثإب وحصلت عىل مكإفأة تمب 

 فريق إلرمإية وإجتيإز إلموإنع 
ى
 سعد أبو ريده لألدإء إلمتفوق ف

 إلجيش إلمرصى ذو إلتإريــــخ إلعريق عبر إلعصورفمإ أروع أ
ى
فهو خب  أجنإد إألرض :  ن أكون جنديإ ف

 مرص إلجيش إلمرصى هو أصل إلحضإرة و :   كمإ قإل نبينإ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ى
إلعإلم وهو معلم  وإلتقدم ف

وإل يهدد : يحىم ***    جيش عريق :  جيش رشيد  :  جيش مرصإ  -:إلقيم إإلنسإنية وإلمروءة 

 يصون وإل يبدد : يدإفع وإل يعتدى : ينترص وإل ينتهك إلحرمإت : بل يحميهإ ويصونهإ ويدإفع عنهإ

 بور توفيق حيث كإن يعمل 
ى
 مدينة إلسويس إلبإسلة )مدينة إلصمود وإلتحدى( ف

ى
ونشأت ف

 هـيئة قـنإة إلسـويس لمدة 
ى
 م (. 2111م ؤىل 0963عإم )من  37وإلدى رحمه هللا ف

  0970من موإليد إفظ حو 
ى
يإن إلمإب إء إلجميلة إلبى يشقهإ إلشر  محإفظة إلقليوبية إلخرصى

ى
ف

  إلذى هو نهر إلنيل.....   إلجميل 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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ى
 مجلس ومإ أقدمه لمرص ف

ى
 إلمرتقب  : إلنوإب حإلة ؤنتخإبر بإذن هللا تعإىل ف

ن إلموإطن إلمرصى من إلصناعة وإإلنتاج  برنامج ؤنتخابر بعنوإن :  العلم وإلثقافة بما يحقق نجاح خطة بتمكي 

إتيجية للتنمية إلشاملة فن مرص ويقدم حلول ألهم وأخطر مشكلة ؤقتصادية فن مرص وىه ضعف إإلنتاجية  ؤسبر

ى خالل  للشعب سنوإت وذلك بتكثيف حجم إألعمال عىل  8إلمرصى. تجعل من مــرص دولة صناعية ؤنتاجية كبر

 مجاإلت إإلنتاج إلصناعة وإلتكنولوجيا وإلزرإعة وتوفب  
مليون فرصة عمل. وبما يؤدى حتما إىل :  63أرض مرص فن

وتحقيق إلسعادة وإلرفاهية للموإطن إلمرصى ؤزدهار إلحياة بوفـرة إإلنتاج ورفع كفاءة وحيوية إلمجتمع فن مرص . 

ن للنجاح فن إلحياة وتحقيق إلذإت . ويكتمل بهاء وإزدهار إإلنجازإت إلضخمة إلتر تمت فن مرص خالل إلـ   9بالتمكي 

 سنوإت إلسابقة 

 إلعلم وإلثقإفةبمرص دولة إلصنإعة وإإلنتإج   : برنإمج ؤنتخإبر بعنوإن 

إتيجية تجعل من مــرص دولة صنإعية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية إلشإملة  للتنمية تقديم خطة ؤسبى

ى خــالل   مجإإلت إلصنإعة سنوإت وذلك بتكثيف حجم إألعمإل عىل أرض مرص  5ؤنتإجية كــــبر
ى
ف

رفع كفإءة وحيوية   . .  وفـــرة إإلنتـــإج  ؤزدهإر إلصنإعة  بمإ يؤدى إىل : وإلتكنولوجيإ وإلزرإعة 

 مرص إلضخمة إلتر تمت  بهاء إإلنجازإت تملويك:  إلمجتمع  
ن
بازدهار إلصناعة وإإلنتاج وتشغيل   ف

 إإلنتاج إلكثيف
ن
إلعامة للدولة لتكثيف إلصناعة وإإلنتاج ات تطوير إلسياسويتم ذلك ب:    كل موإطن ف

إتيجية إلدفعة إلقوية   إإلنتاج إلصناىع وإلتكنلألفرإد بإسبر
ن
وعات ف  ولوجر  : و إلتمويل إلكثيف للمشر

إتيجية شاملة للتنمية إإلقتصادية وإإلجتماعيةوتقديم    خطة ؤسبر
ن
إلستثمار طاقة كل موإطن ف

تطوير إليات إلرقابة عىل أدإء إلحكومة وتقييم أدإء لكل وزير ومحافظ بمدى و:     إلصناعة وإإلنتاج 

 إلتوإصل مع :    تحقيق إإلهدإف وإلنتائج إلمخططة مسبقا 
ن
 أفرإد إلمجتمع  ومدى كفاءته ف

 كافة نوإج إلحياة  
ن
 ضبط إلمجتمع ف

ن
ن إلحالية ومدى فعاليتها ف  إلقوإني 

ن
وإستطالع إلرأى إلعام ف

 وخصوصا إلعمل وإإلنتاج إلذى يضمن للموإطن حياة فاعلة وكريمة 

 إلصناعة وإلزرإعة و -
ن
ن إلجديدة إلمحفزة عىل إلتقدم ف إح إلقوإني 

 إقبر
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--------------------------------------------------------------------------------------   

نإمج إإلنتخإبر ىه ملك لشعب مرص ومرصح إلى موإطن  حقوق إلملكية إلفكرية لهذإ إلبر
 تقبل منإ صإلح إإلعمإل.... إللهم هل مرص ألإلعإم  لنفعلتنفيذه و ستخدإمه ؤ

ى ... ف إللهم أحفظ مرص وأهلهإ وجيشهإ وأمنهإ   إهلل خب  حإفظإ وهو أرحم إلرإحمي 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 إلبدإية 
ى
 ف

ى
حةتفإصيل قبل إلدخول ف إتيجية إلمقبى   :  إإلسبى

حة  :    مإذإ تعبى دولة متقدمة    :   حبى نقف عىل جودة إلحلول إلمقبى

 إلصنإعة وإلتكنولوجيإ ، وتكون قإدرة عىل إلتصنيع ىهي إلدولة إ 
ى
 بإؤلنتإج ف

ً
لبى حققت تقدمإ

إع بشكل فّعإل وقوي يسمح لهإ بإلتصدير   :  حول إلعإلم وإإلبتكإر وإإلخبى

 حول إلعإلم وهذإ هو إلنموذج إألسإشي للتقدم  إإلقتصإدي قإئم عىل إلتصنيع و إلتصدير 

ى هذه إلدولة بإرتفإع مستو    ى إلمعيشة وإرتفإع إلنإتج إلقوىمي إؤلجمإىلي سنويإ وتتمب 

ة إإلعمإل عىل أرإضيهإ  كمإ و نوعإ  من كل موإطن إو وإفد إىل إرضهإ  ى بكبر  وتتمب 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 عىل أرض مرصبكل صوره  إإلنتإج إألعمإل و حجم تكثيف  ذلك : مهمتنإ : ل

تكثيف حجم إإلعمال عىل أرض مرص لتحقيق إإلستفادة إلقصوى من إلبنية إلتحتية إلرإئعة إلتر   إوإل : 

 مرص خالل إلستة سنوإت إلسابقة
ن
وهذه إلبنية إألساسية غب  إلمسبوقة تعتبر عملية    -   تمت ف

 مرص  خالل إلـ تعويض شيــــع للتأخر إلذى حد
ن
: لم تشهد  95>4سنة إلماضية إلن منذ عام  93ث ف

 مرص عملية تنمية شاملة مثل إلتر حدثت خالل إلستة سنوإت إلسابقة  : 

حة عىل  وترتكز  إلمجال إلصناىع وإلتكنولوجر وإإلنتاج تطوير شيــــع عملية إلتنمية إلشاملة إلمقبر
ن
ف

وىه تعالج إلفساد من جذوره وىه جذور إلفقر  أيضا إلزرإىع وإلتجارى وإلخدىم و إلمجال إلعام

 قبل إلردع بالقضاء وإلقانون  وإلحاجة وسوء إلسلوك
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وعات صناعية وتكنولوجية  أليإت إلتنفيذ بإيجإز  ثإنيإ :  : ؤبتكار أليات وأساليب تمويل جديدة لمشر

 تموي
ن
 حالة إندفاع شديدة ف

ن
إكة مع إلموإطن تجعل إلحكومة ف ل إلموإطن مثل حالة وزرإعية بالشر

  ؤندفاع إلحكومة نحو تطوير إلبنية إإلساسية إلرإئعة إلتر تمت بحمد هللا تعاىل 

ى إلموإطنؤبتكار أليات   ثإلثإ :    العلم وإلعمل وإلثقافةب  -من إلصناعة وإلتكنولوجيا وإإلنتاج  تمكي 

 ىه إلمعيار إلنهابى لكل جهود إلدولة

من  منإسب لمإ يبذله إلموإطنيب عادل من إلدخل إلقوىم وىه ضمان للموإطن للحصول عىل نص

 مؤتمرإت ومعارض دولية ومحلية 
ن
إكها ف وعات وتسويقها وإشبر  صورة تمويل مشر

ن
 جهد وإنتاج ف

ء يسب  كالساعة  عزيزى إلموإطن :  هدفنا إإلرتقاء بحياتك ورفع كفاءة إلمجتمع من حولك لتجد كل شر

 إلعلم وإلعمل وإإلنتاج إلذى وتجد مصالحك وإضحة وشئون حياتك م
ن
يشة ومن أهمها مسارك ف

 يضمن لك حياة كريمة 

 :  مرص وشاهد عىل حبك وإخالصك لوطنكحضورك إإلنتخابات  أدإء لوإجبك    عزيزى إلموإطن : 

كما قال عنها سيدنا نوح عليه إلسالم    - إألرض إلمبإركة  و أم إلبالد  و غوث إلعبإد إلتر ىه  مرص 

ن : عندما ور   إلحيإة  : ث أرضها إىل حفيده مرصإيم أبو إلمرصيي 
ى
 شإرك بصوتك وحقق دورك ف

 كل إلمجاإلت بإذن هللا تعاىل :  
ن
 إلمقدمة دإيما ف

ن
 عزتها ونكون ف

ن
 مرص بلدنا غالية علينا تجمعنا ف

 حب مرص أنشد شإعر إلنيل و
ى
 قصيدة إلعلم وإإلخالق  حإفظ ؤبرإهيم :شإعر إلشعب  وف

ى
 :قإئالف

إق
ّ
ِة إلُعش َ ثب 

َ
بِّ ِمرَص ك

ُ
ي ح

ى
ي .. .. ف

ى
الف

ُ
 َوي
ٌ
 عإِشق

ُ
كإِبد

ُ
م ذإ ي

َ
 ك

طوإِق 
َ
ِن إأل

َ
ت ع

َ
َرج

َ
د خ

َ
 .. ..  يإ ِمرُص ق

ً
ة
َ
وإِك َصبإب

َ
ي ه

ى
حِمُل ف

َ َ
ي أل

ىّ
 ِؤب

ي 
ى
عٌب رإف

َ
ريَم ِحمإِك ش

َ
حىمي ك

َ
 .. .. ي

ً
ة
َ
ليق

َ
رإِك ط

َ
يِك َمبى أ

َ
ل
َ
ي ع

هقى
َ
 ل

ٌم  يَّ
َ
ِلٌف ِبَمحموِد إلِخالِل ُمت

َ
يِك َوإؤِلنفإِق  ك

َ
د
َ
ىَ ي ي 

َ
 .. ..  ِبإلَبذِل ب

  ؤنتخإبإت مجلس إلنوإب مع تحيإت إلدكتور مهندس حإفــظ فـــؤإد عبدإلرحمن 
ى
 إلمرصى مرشح مستقل ف
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هة  -إلتجمع إلخإمس   إلدإئرة إلسإبعة :  ى وق  -إلقطإمية  -إلتجمع إإلول  -إلبى  بدر –إلشر

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إلفيديو إلتإىل 
ى
 :ونستكمل ف

 مرص   
ى
   ضعف إإلنتإجية للشعب إلمرصى  ...ىه  و :عرض ومنإقشة إلحلول  ألهم وأخطر مشكلة ؤقتصإدية ف

ية   :  بمعبى شعب كتب  بينتج قليل  ...  لمإذإ .... سوء ؤدإرة إلموإرد إلبشر

 مرص يعإبى من : إ
ى
 إلشعب إلمرصى : هو أن إلموإطن ف

ى
 ضعف إإلنتإجية ف

ى
 إؤلهمإل وإلتجإهللسبب إلرئيس ف

 إلموإطن إلمرصى يعإبى من 
ى
 إإلنتإج ؤستثمإر جهوده إإلهمإل وإلتجإهل ف

ى
 (إلتمويل ضعف إلتأهيل و)ف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :     إلفيديو إلثإلث
ى
 إلفيديو إلثإب

ى
 إلسإبق  بعد إلمقدمة وإلموجز  ف

شح لمجلس  نإمج إإلنتخإبر للبى  :   2121إلمرصى إلنوإب عن إلبر

هة  -إمس إلدإئرة إلسإبعة : إلتجمع إلخ ى وق  -إلقطإمية  -إلتجمع إإلول  -إلبى  بدر -إلشر

 مرص وأخطر حلول ألهم ....     أعرض عليكم   
ى
 مشكلة  ؤقتصإدية  ف

 وىه ضعف إإلنتإجية  للشعب إلمرصى 

ــــ  ئيىسإلسبب إلر   إلــ
ى
 ظهور هذه إلمشكلة ف

ى
 0967إى من بعد نكسة  : سنة إلمإضية  51ف

ى وروإد إألعمإل منعدد إلصنإع إلمه هو قلة  :    إلمرصي إلشعب ؤجمإىل رة وإلمنتجي 

 لذلك أول إلحلول وأهمهإ عىل إؤلطالق :  هو  

  إلصنإع لعدد عإجلة زيإدة أوإل : 
ى
ى ف  %41إىل   %01 من إلمرصى إلشعب إلمهرة وإلمنتجي 

  موإطنكل  طإقة وإستثمإر سنوإت  5خاللومنتج ورإئد أعمإل صإنع جديد  مليون 31بزيإدة  إى
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إتيجية   إلدفعة إلقوية  وعإت و إلتمويل إلكثيف لألفرإد ويتم ذلك بإسبى  إإلنتإج إلصنإع للمشر
ى
ف

:  وإلتكنولوجر  :   نإمج إإلنتخإبر إلتوجه لالقتصإد إلحقيقى هو إلصنإعة وإلزرإعة رؤية إلبر

 بأيدى إلموإطن إلمرصى وإلتكنولوجيإ 

ى وتوجيه إرإدتهم إجهود : تعبئة كإفة   لالفرإد  إلدفعة إلقوية إتهم لموإطني   بإلتأهيل وزيإدة خبر
ى
ف

 نحو ثقإفة إألعمإل  وإإلنتإج وإلتكنولوجيإ وإلتعبئة إلمعنوية بإإلعالم إلموجههإلصنإعة 

وعإت إلتمويل إلكثيف  ى إلدولة وإلموإطن : للمشر إكة بي  وعإت بإلتمويل إلمبإشر بإلشر لكل إلمشر

 إلتقييم وإلتحكيم 
ى
 إلنإجحة ف

 إلقطإع إلصنإع
ى
 وتعبئة كإفة إلموإرد إلمرصية  إلالزمة لتحقيق معدل نمو شيــــع ف

 :سنوإت   5وإإلعتمإد عىل إلذإت إلمرصية  لتحقيق تنمية ؤقتصإدية شيعة خالل 

 كمإ و نوعإ  وهذإ يؤدى حتمإ إىل تكثيف حجم إإلعمإل عىل إرض مرص

ى إلدول   وهذإ هو معيإر إلتقدم إإلقتصإدى بي 

 مرص  بسبب : وكم
ى
 إ نعلم أن تعبر إإلنتإج إلصنإع وإلتكنولوجر ف

 مرص تفتقر إىل  قلةنقص رؤوس إألموإل و 
ى
 إلصنإعة وإلتكنولوجيإ وإلن إلبنوك ف

ى
إلتمويل إلفعإل ف

 بىطء جدإإإ وإلتكنولوجر إلنمو إلصنإع معدل لذلك نظإم كإف لالئتمإن إلصنإع وإلتكنولوجر 
ى
ف

 من وضع وسإئل وأليإت تمويل جديدة ومتعددة  لذلك إلبد ....  مرص 

 وىه إلنقطة ثإنيإ : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ثإنيإ  
ى
نإمج إإلنتخإبر  ف  : جديدة بحيث تشمل تمويل إليإت بتكإرؤ :  إلبر

ــــرإد  كل   إلمجإإلت كل إلفئإت كل    إلمنإطق عىل أرض مرص  كل إإلفــ
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إتهم   : ي مجإإلت ؤنتإجية  منإسبة لخبر
ى
وإبعإدهم عن إلمهن  لتشغيل كإفة  أفرإد إلشعب إلمرصى ف

إتهم وشخصيإتهم مثل سإئق توك توك وسإئق توصيل   خإص إو بيع منتجإت فى إلطريق إلطفيلية إلبى تدمر خبر

برأس مإل إلف مليإر  لذلك إلبد من تأسيس صندوق لتمويل إإلنتإج و إلصنإعة وإلتكنولوجيإ : 

إتيجيةبأسهم للمستثمرين لتمويل جنيه  بدون تكإليف عىل إلدولة  إلدفعة إلقوية  تنفيذ ؤسبى

  وإلتمويل إلكثيف 

     :  سنوإت  5 خالل  :  مرإحل إلتإلية خمسة إلتنفيذ بإل 

 وفيهإ يتم ؤزديإد إلشعور إلقوىم لصإلح إإلنتإج إلصنإعي إلمرصى   إلصحوة إلصنإعيةمرحلة  -0

 إإلنتإج إلصنإعمرحلة  -2
ى
 وإلتكنولوجر وفيهإ يزدإد عدد إلصنإع إلجدد إلمهرة  إلنمو إلشيــــع ف

ى تنميةإلمرحلة  -3 صإدية إلشيعة وتحريك إلسوق وفيهإ يتم تحقيق إلتنمية إإلقت إلصنإعية إلكبر

 من خإمل إىل نشط 

    ووضوح مسإر إلصنإعة لكل موإطن   إؤلستقرإر و رسوخ حإلة إلتنمية إلصنإعية إلشإملة مرحلة  -4

 سنوإت فقط  5كل ذلك يتم خالل ........         

إ  :   إإلستثمإر إلمبإشر  -5وأخب 
ى
 إلمجإإلت فإئقة إإلهمية للتن دور إلدولة ف

ى
مية إلصنإعية مثل ف

 مجإإلت إلصنإعإت إلثقيلة وإلسلع إلرإسمإلية : خطوط إإلنتإج وإإلإلت وإلمعدإت 

 : ولتحقيق ذلك يجب أيضإ 

ي 
ى
إك إلحكومة لكل موإطن دإخل وخإرج مرص ف  وإلتكنولوجيإ  وإإلنتإج إلصنإعة ؤشر

 وإجتمإع عإىل إلقيمة يرفع من كفإءة إلمجتمع إقتصإدى مردود ولتحقيق

 فإهية  إلحيإة عىل أرض مرصور 

وإنجإحه وضمإن وإلءه  موإطن بإستغالل طإقة كل أقتصإدية للدولة وهذإ يؤدى حتمإ إىل قوة

 للوطن إلتإم 
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ى خالل   سنوإت 5ومن ثم تصبح مرص دولة صنإعية ؤنتإجية كبر

وع  مرص  هو  إإلن إلمنشود إلقوىم لذلك إلمشر
ى
 إعيةوإلزر  وإلتكنولوجية إلصنإعية إلتنمية  ف

ى  تب  تنفيذ  كلمكي 
ى
وعإت  موإطن أو وإفد عىل أرض مرص  بأليإت جديدة وشيعة ف  إلمشر

------------------------------------------------------------------- 

وعإت وإلتمويل إلكثيف لإلفرإد بإلدفعة إلقوية   وإنطالق هذه إلمبإدرة  :   إلصنإعةللمشر
ى
 ف

 
ى
 عىل وجه إإلرض إلحيإة نفوس إإلفرإد  قبل تغب  لتغب  شكل إلحيإة ف

 وإلوصول إىل كثإفة إإلنتإج بشكل غب  مسبوق عىل أرض  مرص : 

 إلتمويل بإلمشإركة ليشمل كل ؤنسإن عىل إرض مرص حبى لو كإن وإفد
ى
 لذإ يجب إلتوسع ف

وع إنتإجر صنإع تكنولوجر زرإع عىل إرض مرص  طإلمإ يقدر يعمل مشر

 إلتحكيم
ى
وع  مع ضمإن حصة إلدولة ونجح ف  لجودة وكفإءة إلمشر

  دور إلشبإبومن أهم إلمكاسب : تنمية وتطوير 
ن
 تحقيق إلصحوة إلصناعية وإإلنتاجية إلشيعة ف

ن
ف

 مرص 

 مرص وتتالشر إلبطإلة تمإمإ تحقيق معدل تشغيل شيــــع 
ى
  ف

ن
 إلصناعة وتصبح مجتمع فاعل ف

ورفع حيوية إلمجتمع  ة مضافة لالقتصاد إلمرصى إلوطتن إلصناعات إلثقافية وإإلبدإعية : قيمتنمية 

 حدود 
ر
إمج إلثقافية وإلسلوكية ف ن  68برإمج يوميا إى  8إلقىص درجة بالبر برنامج إسبوعيا ويعاد مرتي 

 إليوم عىل  
ن
 كل ف

ن
  موجهه لالنتاج  قناة وطنية حتر يصل إلمجتمع إىل إشباع ثقاف

-------------------------------------------------------------------------------     

 
ى
نإمج إإلنتخإبر  ثإلثإ  :  ف  :  إلبر

 :  سنوإت 5 % خالل31% إىل 02من  أرض مرص زيإدة ؤستغالل مسإحة

  إإلنتإج  قوى إنتشإر خالل من
ى
ة مرص بإلصنإعإت أنحإء كإفة ف لية  وإلفردية إلصغب  ى  وإلمبى
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ة ىه من تق وعإت إلصغب   كل إلدول 85ود إإلقتصإد بنسبة إلن إلمشر
ى
 %  ف

ى إلجهود وتخصيص إإلعمإل حسب كل محإفظة  45وتوزيــــع مسإحة مرص إىل  بمإ يفيد تركب 

حة  يظهر فيهإ حيث منطقة وتشكيل أجهزة ؤدإرية لكل محإفظة وإليكم إلخريطة إلجديدة إلمقبى

 5حإفظإت وسينإء إىل م 5محإفظإت ومحإفظة مطروع إىل  7توزيــــع محإفظة إلوإدى إلجديد إىل 

 ... محإفظإت  5محإفظإت وأسوإن إىل 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   رإبعإ  : 
ى
نإمج إإلنتخإبر  ف  : إلبر

 إلنإتج إلق
ى
% إىل 03وىم إإلجمإىل من رفع مشإركة إلصنإعة وإلتجإرة إلخإرجية وإلتكنولوجيإ ف

 :وإلتصنيع % سنويإ  بتكثيف إلتصدير إلمببى عىل تكثيف إإلنتإج 51

مليإر دوإلر عىل إألقل  200مليإر دوإلر إىل  46بمإ يؤدى إىل زيإدة إإلحتيإىط إلنقدى إلمستقر من   

عمإلة  ونستورد %  إى إلبطإلة صفر 011% إىل 85وزيإدة نسبة إلتشغيل من :   سنوإت  5خالل 

 مإهرة تكون إضإفة جديدة للمجتمع إلمرصى 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  خإمسإ : 
ى
نإمج إإلنتخإبر  ف  :  إلبر

  National Characters of EGYPTخطة ؤستعإدة إلشخصية إلقومية إلمرصية  

إز بإإلرض إلمرصية وىه ى   سمإت إلمروءة وإإلعبى

 وإلفخر بإلتإريــــخ إلمرصى إلعريق     

  وإلروح إإلبية بإلجيش إلمرصى إلعظيم

إز إلعمل و إلمرصية قإدرة  عىل  إلشخصية إلقومية   لتكون ى  بإلوطن إؤلنتإج  بفخر وإعبى

  لمرص إإلنتمإء وإلمتفإئلة بإلعمل وإؤلنتإج وشديدة وإلطموحة إلجإدة وإكتسإب إلسمإت

  إلعمل وإإلنتإج

 وإلتفإؤل  . لكل موإطن إلرضإ بروح إلحيإة . تمىلء عظيمة وثروة قيمة هو إلذى
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ح ؤلستعإدة إلشخصية إلمرصية :    هذإ إلمقبى

 إلربــع قرن إإلخب  تركن إىل سلوك إلفهلوة وإلمهن إلطفيلية  
ى
 إلن لالسف إلشخصية إلمرصية ف

إتهم وشخصيإت  هم إلمرصية  إلعريقة إلبى تدمر خبر

 وهذإ من أسبإب ضعف إإلقتصإد إلمرصى  :  

 لذلك وإجب علينإ أن نأخذ إلشخصية إلمرصية بعيدإ عن هذإ إإلنهيإر  

 إلمجت
ى
  بنإء مرص بفضل أ دهر إإلقتصإد إلوطبى مع إلمرصى ويز حبى يتعإف

----------------------------------------------------------------------------------------------    

 :    سإدسإ
ى
نإمج إإلنتخإبر  ف  : إلبر

ى عإىل إلجودة وإلكفإءة  إلمسببة بنإء إألليإت   للنجإح مع إلموإطن  ليصبح مستثمر محىل متمب 

 مع إلتدعيم إلمستمر  للتعصب  إلشعبر إلعإم  للمنتج إلمرصى إلوطبى 

 إل يقبل إلموإطن إلمنتج إإلجنبر إإل 
 إضيق إلحدود  حبى

ى
 ف

-------------------------------------------------------------------------------  

 
ى
نإمج إإلنتخإبر  سإبعإ  : ف  : إلبر

 خطة ؤعالمية لتنمية ثقإفة إلعمل وإإلنتإج : عن طريق  

وعإت  عىل للتدريب ومعلومإتية وفضإئية إذإعية تصميم برإمج  ؤدإرة إلمشر

 إلصنإعة دإعوإإلب
ى
   إلزرإعةو   وإإلنتإج وإلتكنولوجيإ ف

نت و   برإمج إلرإديو وإلتليفزيون وإإلنبى
ى
 تعليم إلموإطن مهإرإت وإإلنتإج وإإلدإرة وإلتسويق ف

إت   ؤكتسإب إلخبر
ى
 وتعليم سلوكيإت إلعمل وإلتعإون إلعإم ف

 إإلنتإج مع رفع روح إإلستعدإد وإلمبإدرة و إلمبدأة إلستنفإر  طإقة كل موإط
ى
 ن ف

-------------------------------------------------------------------------------  

   :ثإمنإ 
ى
نإمج إإلنتخإبر  ف  :إلبر

 إلسنة(  :  لمدة  4ؤنعقإد مؤتمر ومعرض ربــع سنوى )  
ى
 إيإم متتإلية  5مرإت ف

ى   إلصنإعة وإإلنتإج عن جوإئز إلتمب 
ى
 مرص   ف

ى
  وإلتكنولوجيإ ف
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إع وبنإء مؤسىسي لدعم قدرإت إإلنتإج لكل موإطن مع  بث روح إإلبدإع وإإلبتكإر وإإلخبى

 إلبحث إلعلىم وإلتكنولوجيإ  وربطه بإلصنإعة وإلتمويل بفكر جديد
ى
 وإإلستثمإر ف

 وضم وزإرة إلبحث إلعلىم إىل وزإرة إلصنإعة وليس إىل وزإرة إلتعليم إلعإىل 

 إلعلىم ىه تطوير إلصنإعة وإإلنتإج  وحل مشإكلهإ إلفنية إلن إلهدف إألسىم من  إلبحث 

 أو جعلهإ وزإرة مستقلة مع وضع روإبط وثيقة بتطوير إلصنإعة  

  وإلتكنولوجيإ وإؤلنتإج إلصنإعة عإم هو  2120عــإم  عتبإرو ؤ 
ى
 مرص ف

 ويجب خفض تكلفة إإلنتإج إلمرصى بشبى إلوسإئل إلذكية 

 إلتنإفسية إلعإلمية  بمإ يعىط للمنتج مسإحة للجود
ى
 ة وإلكفإءة  :  وبإلتإىل مكإنة متقدمة ف

 إإلنتإج وإلصنإعة 
ى
 ومن فوإئد هذه إلمبإدرة : إلدفعة إلقوية وإلتمويل إلكثيف ف

 إلتنفيذ
ى
 إلتخطيط و جسإرة ف

ى
 إإلنتإج  :  ولدية دقة ف

ى
ى ف  أننإ نحصل عىل موإطن مرصى متمب 

------------------------------------------------------------------------------- 

نإمج إإلنتخإبر  :    : تإسعإ   إلبر
ى
 ؤصالح إلجهإز إإلدإرى للدولة :    ف

 أدإء أعمإلهإ
ى
ة ف  كثب  من إلهيئإت إلحكومية متعبر

 بسبب ؤختيإر إلقيإدإت فيهإ بشكل غب  صحيح  

شح للمنإصب إلقيإدية إلعليإ    لذلك إلبد عند إلبى

ى  أن ى عىل إألقل  وإل يقبل إقل من ذلك حتمإ 5يكون من بي   مرشحي 

 مع تقديم خطة تطوير لمكإن إلمنصب إلمرشح له وينإقش فيهإ 

 

 وإيضإ هنإ نقول أليإت رفع إلكفإءة لمؤسسإت إلدولة 

 يجب عىل إلمرشح إىل مجإلس إلنوإب وإلشيوح وإلمجإلس إلمحلية

ن بإعدإد   برنإمج إنتخإبر يوضح فيه رؤية إلمرشح  عند إلتقدم بإألورإق  أن يقبى

ة وإسعة  إلمرحلة إلمقبلة وتطوير إحد إلقطإعإت إلبى يكون له فيهإ خبر
ى
 إحتيإجإت مرص ف

ى
 ف
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نإمج إإلنتخإبر للتحكيم  وإنمإ للعرض عىل إلرأى إلعإم أثنإء إلتصويت  وإل يخضع هذإ إلبر

 إلن هذإ من أسس ؤختيإر إلنإخب للمرشح   وإإلنتخإب 

 ضإ عىل مجإلس إلنوإب وإلشيوخ وإلمجإلس إلمحلية  أي

 إلعإم إلسإبق 
ى
 عقد مؤتمر سنوى شعبر عإم لحصد إلجهود إلمبذولة ف

 ووضع إلخطط إلمقبلة للعإم إلقإدم 

 مثال 

 عقد مؤتمر شعبر سنوى لمجلس إلشيوخ إلمرصى : بعنوإن  :  

 إؤلستبصإر إلقوىم لمستقبل مرص إلقريب وإلبعيد  

 عإم شعبر بمشإركة 
 جميع إلفئإت بأورإق عمل إلجرإء عصف ذهبى

 إلعإم إلقإدم  
ى
 عن طموحإت ومتطلبإت إلشعب إلمرصى ف

ة إلفإئزة ى  وإعطإء جوإئز للبحوث وأورإق إلعمل إلمتمب 

 شهور  6وكذلك بعد 

 من ؤنعقإد مؤتمر مجلس إلشيوخ : 

 يتم عقد مؤتمر شعبر عإم سنوى لمجلس إلنوإب 

 
ى
 مرإقبة إلحكومة  عن جهود أعضإءه ف

ى
 تطوير إلحيإة ورفع كفإءة إلمجتمع عىل أرض مرص ودوره ف

وعإت   مع قبول إورإق عمل من كإفة إلفئإت عن أفكإر ومشر

 كإفة إلمجإإلت 
ى
 مرص ف

ى
يعية ف ى تنموية لتطوير إلحيإة إلتشر  لقوإني 

 ويتم إيضإ 

 كل محإفظة 
ى
 عقد مؤتمر سنوى للمجإلس إلمحلية ف

 تطوير إلحيإة ورفع كفإءة إلمجتمع دإخل إلمحإفظة  عن جهود إلمجلس
ى
 إلمحىل بإلمحإفظة ف

 أيضإ

 إتإحة إلعمل إلخإص بحرية تإمة بدون  قيود ولكن تحت مرإقبة أجهزة إلدولة
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ى تمنع من تإسيس موظف إلحكومة إعمإل خإصة  إلننإ نجد بعض إلقوإني 

 
ى
 إلعمل إلخإصممإ يجعله متمسإكإ بإلوظيفة إلحكومية وعدم إلمخإطرة ف

 مليون موظف حكوىم عن إلمطلوب 5وهذإ سبب زيإدة  

 تأسيس إلعمل إلخإص لكل موإطن حبى 
ى
وإصالح إلجهإز إلحكوىم يبدء بإتإحة حرية كإملة ف

طة وإلقضإء  موظقى إلحكومة  مإ عدإ إلجيش وإلشر

ك إلعمل إلحكوىم  إلعمل إلخإص ويبى
ى
 حبى إذإ نجح إلموظف ينطلق ف

 % ونحتإج فيه كل إلكوإدر إلفإعلة85إص هو قوة إإلقتصإد بنسبة وإلن إلعمل إلخ

 وكذلك

 إلحكومة إلمرصية
ى
 إصالح إلجهإز إإلدإرى ف

ى
 ف

 إحيإء فكرة إلخدمة إلعإمة إلبى كإن يعمل بهإ قديمإ

 لمن ليس عليه خدمة عسكرية إو إعقى منهإ إو إإلنإث

 موإطن حبى إستالم شهإدة تعليمية 21لمحو أمية 

 أو تعلي
ى
 إلروضة وإإلبتدإب

ى
 م إلصغإر ف

وعإت وريإدة إألعمإل 21أو تأهيل   من إلشبإب عىل إدإرة إلمشر

 -------------------------------------------------------------------------------  

 إلفيديو إلرإبع 

نإمج إإلنتخإبر   إنتخإبإت مجلس :  نستكمل عرض إلبر
ى
شح  ف   2121 إلمرصىإلنوإب للبى

إ   :  نإمج إإلنتخإبر   :     عإشر  إلبر
ى
 ف

  :  لدعم إلتنمية إإلقتصإدية إلشإملة إلشيعة 
ى
  تطوير إلقطإع إلمرصف

 إألهمية وإلخطورة  -
ى
 إلنمو إإلقتصإدى إلشيــــع  غإية ف

ى
 مشإركة إلبنوك ف

 إلبنوك   أوإل : 
ى
 من حيث سإعإت إلعمل إألسإسية ف

 فروع أخرى للبنوك  عرصإ 4ص إىل  8من سإعإت يوميإ  8) إل تقل عن 
ى
إت متعددة ف  (  وفبى
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ى عمل  8ص إىل  8من  تي 
 سإعإت بإلتوزيــــع عىل موظقى إلبنك(  6سإعإت و  6م  )فبى

 إلمتإح إلنجإح مجإإلت إألعمإل إلبى إمتدت إعمإلهإ  
ى
 وهذإ لعالج ضيق إلوقت إلمرصف

 مجإإلت إإلنت  9و  8
ى
 إج وإلتصنيع  مسإء مع تقدم وتسإرع إلعمل ف

 كل محإفظة تعمل إيإم إلجمعة وإلسبت وإلعطالت إلرسمية (   ثإنيإ : 
ى
 توفب  فروع للبنوك ف

سإعة  24مع إتإحة فروع أخرى للبنوك تعمل عىل مدإر :  لضمإن إستمرإر عجلة إلعمل وإإلنتإج  

ى بإلحرإسة إلمستمرة  ى حيث تتمب   إلفنإدق إلكبر
ى
 ف

 ل جديدة غب  تقليدية من إلبنوك إىل إلقطإع إلصنإع وإلتكنولوجر وإلزرإع توفب  إليإت تموي  ثإلثإ : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

نإمج إإلنتخإبر  :    أحد عشر :   إلبر
ى
 الم  محور إلثقإفة وإإلع   ف

 إلقطإع إلصنإع وإلتكنولوجر 
ى
توجيه وتشكيل إلرإى إلعإم عىل إلتنمية إإلقتصإدية إلشإملة ف

ى إلتعصب إلشديد للمنتج إلمرصى:  وإلزرإع   مع تحفب 

ى إلتعصب إلشديد للمنتج إلمرصى إلوطبى   مع تحفب 

 إضيق إلحدود  
ى
 إل يقبل إلموإطن إلمنتج إإلجنبر إإل ف

 حبى

 إلمرصى عن طريق :  ويكون إإلهتمإم
ى
 بإلمنتج إلثقإف

 بإلذوق إلعإم
ى
 تطوير  إلمحتوى إإلعالىم إلذى يرف

هم  ى  مرص  وتحفب 
ى
ى ف ى وإلمثقفي  ة ووفرة  إلمبدعي 

 مع إإلهتمإم بكبر

 برإمج إلتوعية إلشإملة 
ى
 تطوير إلمحتوى إإلعالىم إلمرصى ف

ى
 ف

إم إلتقإليد وإإلدإب  إلطريق وإحبى
ى
 إلعإمة وإإلخالق  بدء من إلسلوك إلعإم ف

  وخطة تقويم سلوك إألفرإد
ى
  إلحيإة إليومية ف

 وإلمتكرر :  بإلمحتوى إإلعالىم إلجيد  

  
ى
  إلمعإمالت ف

ى
  إلطريق إلتجإرية وف

ى
و  وف  إلمبى

ى
إن :  وف  إلمسكن مع إلجب 

ى
 إلعمل وف
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 إلتنمية إلفكرية وإلذهنية حبى نصل إىل تنمية 
ى
 مشإركة إلرأى إلعإم : ف

 إلشعب إلمرصى كل إفرإد لس إلنوإب إلقإدم : تنمية إإلنتإج لدى  رسإلة مج

  مإذإ يطلب إلموإطن )أنإ كموإطن( من مجلس إلنوإب إلقإدم : أطلب ؤنتعإش إقتصإدى 

   نكتة إقتصإدية : 

ى تصدر  ى محإصيل زرإعية ومنتجإت حيوإنية بينمإ إلصي  أمريكإ منتجإت إىل أمريكإ تصدر إىل إلصي 

 ....  لكن إلوإقع يفرض نفسه  مة متقدتكنولوجية 

 نيع إلتصدير إلقإئم عىل إلتصأجل كثيف إإلنتإج إلمحىل من ت

 إلتمويل إل تنإفس إلب
ى
وك بل تدعمهإ إلن توزجد جيل من إلصفر ثم إصعد إىل نهذإ إإلسلوب ف

 مستوى إلبنوك 

   تمويل كل أفرإد إلشعب حبى يصعد إلمجتمع إىل قوة دإفعة للتنمية إإلقتصإدية

كإت إلمرصية   أليإت إلدعم إلحكوىم للشر

------------------------------------------------------------------------------- 

   إلمسيئة :  إأللفإظ مجإبهة خطة

  أسمإع عليهإ تقع إلبى  
ى
 وإألطفإل  إلطريق وخإصة إلنسإء إلنإس ف

  بإلقإنون ثم إلردع وإلدين وإإلخالق وإإلرشإد بإلنصح مع إلمجإبهة

 إلشإرع وإلطريق : وإلصوت إلمرتفع وإلضوضإء إلبذىء  مبإدرة " إل للكالم  وىه 
ى
  ف

 إلتوعية إلتإريخية  بإلوطن :   وكذلك 
ى
 تطوير إلمحتوى إإلعالىم ف

 لالستفإدة و حمإية إلحإضى وإلمستقبل لألجيإل إلقإدمة  

 ذهن وخوإطر أوإل 
ى
ك مسإحة لالعدإء ف  دنإ وحبى إل نبى

 ولضمإن مستقبل ؤنتمإء أوإلدنإ للوطن  وإلن إلحكمة تقول : 

 من لم يدرس تإريخه كتب عليه إن يعيشه مرة إخرى 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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ن   : ؤثبى عشر   إلبر
ى
نإمج إإلنتخإبر : إمج إإلنتخإبر  :   ف  إلبر

ى
  فيمإ يتعلق بإلمرأءة وإلطفل ف

 إلمرأة ىه نصف إلمجتمع وىه من تربر إلنصف إألخر 

 وأهم إألمور للمرأة  :   إلعلم وإلعمل وإلثقإفة 

 ألن هذه إألمور ىه أسإس لحفظ وصيإنة كرإمة إلمرأة ومستقبلهإ ومستقبل أشتهإ عىل مر حيإتهإ 

نإمج إإلنتخإبر : ل    إلبر
 ذلك يتببى

 توصيإت تعليم إلبنإت مجإنإ بإلكإمل عىل نفقة إلدولة

 ىه إسإس بنإء مجتمع رإسخ وصلب ومتمإسك   

 لذلك يجب أن يكون تعليم إلبنإت عىل نفقة إلدولة كإمال من إلروضة حبى إلثإنوي  

 دت إلمرأة إإللتحإق بإلجإمعة أمإ إلنظإم إلجإمىع يكون مفتوح بإلتوإزى مع سوق إلعمل إذإ إرإ

نت   مع تطوير وتعميم  نظم إلتعلم عن بعد عبر إإلنبى

 :     مإ يهم إلمرإة وإلمشإكل

ة تهم إلمرأة )تساعدها عىل إلمعيشه بدون إلخروج  عمل إلمرأة -4 وفتح مجاإلت ومشاريــــع صغب 

ل خاصه للمرأة ن  أطفال( إلتر تعول من إلمبن

 إلقرى وإلمناطق إلعشوإئية وخاصة ةومحو إألمي تعليم إلمرأة -5
ن
 ف

 كبار إلسن (  -إلمطلقات  - إإلرإمل - مشاكل إلمرإة )إلمعيلة-6

  إؤلنجاب، -7
ن
لة ف

ّ
ن أدوإر إلمرأة إلُمتمث رإىع  إلجمع بي 

ُ
  ت
ن إلتر إلتدإبب  إلمناسبة إللوإئح وإلقوإني 

  إلقوة إلعا
ن
 ملةوإلرضاعة إلطبيعية وتربية إألطفال، ؤىل جانب إلمشاركة ف

8-   
ن
  إلمجتمعات عىل إلمشاركة عىل قدم إلمساوإة وبشكٍل عادٍل ف

ن
ساعد إلمرأة ف

ُ
ؤنشاء آليات ت

ن إلمرأة من إلتعبب  عن   لتمكي 
ً
جميع مجاإلت إلحياة إلعامة سوإًء إلعملية أو إلسياسية، ؤضافة

 إحتياجاتها. 

طموحات عىل ؤنشاء مساعدة إلنساء عىل إإلستثمار: ُيمكن مساعدة إلنساء إلمجتهدإت وإل-9

ساعدهّن عىل تحقيق ذلك. 
ُ
 إألعمال إلتجارية أو توسيعها من خالل توفب  قروض بسيطة لهّن ت
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زوإج إإلطفال )بنات (صغار إلسن وإإلضارإ إلناتجة عنها صحيا ونفسيا -:  

 مشإكل إلطفل  : 

ة من إلدوله  -  إلمناطق إلعشوإئيه ومساعدة إإلش إلفقب 
ن
بتعليم إإلطفال تعليم إلطفل وخاصه ف

 عىل نفقه إلدوله لالش غب  إلمقتدرة

ن حاسمة لمن يقوم بخطف إو تعذيب إإلطفال سوإء من إلغرباء إو إإلهل  - وضع قوإني   

ة ومتنوعه لحمايه إلطفل سوإ )نجدة إلطفل  - خط ساخن خاص  –إإلهتمام بوضع طرق كثب 

 كل منطقة (
ن
 بجرإئم إلطفل وإنتشارة ف

لتنميه مهارإت إإلطفال من مؤسسات وجميعات ومساعدتهم بكل إلطرق  فتح مجاإلت إكبر  -

 إلماديه وإلمعنويه

إطفال ذو إلعاقه وإلمشاكل إلنفسيه وإإلضطرإب إلسلوك )حل مشاكلهم من عنايه طبيه وإماكن -

 تساعد حاإلتهم(

 :عن إلمرأة     حإفظ إبرإهيم ويقول شإعر إلنيل وشإعر إلشعب 

 قصيدة شعرية رإئع
ى
 :عن إلعلم وإألخالق  ة ف

 إؤِلخفإِق 
َ
ِلك

َ
 ذ
ُ
ة
َّ
ِق ِعل

َ ي إلشر
ى
هإ ..ف

َّ
ِؤن
َ
ِبَيِة إلِنسإِء ف

 َمن ىلي ِببىَ

عرإِق 
َ
َب إأل يِّ

َ
 ط
ً
عبإ

َ
 ش

َ
دت

َ
عد
َ
هإ.. أ

َ
دت
َ
عد
َ
 ِؤذإ أ

ٌ
مُّ َمدَرَسة

ُ
 إأل

م َمدى إآلفإِق 
ُ
ت َمآِثُره

َ
ل
َ
غ
َ
ىل.. ش

ُ
ِة إأل

َ
سإِتذ

َ
 إأل
ُ
ستإذ

ُ
مُّ أ
ُ
 إأل

ز 
َ
ُل إأل

َّ
ك
َ
ش
َ
ت
َ
ي ت

ى
وإف

َ
موِد ب

ُ
ىل إلج

َ
 ع
َّ
ن
ُ
... َوه

ً
َوال
ُ
دوإِرهإ د

َ
ي أ
ى
 ف
ُ
 مإن

ُ َوثإِق  ب 
َ
 خ
َّ
ن
ُ
ه
َ
ِ ل
ى ي 
َ
ي إلَموِقف

ى
هإ .. ف

َّ
ِة ِؤن

َ
ضيل

َ
ىل إلف

َ
وإ إلَبنإِت ع

ّ
 َرب

ي 
ى
يإِء إلبإف

َ
ىل إلح

َ
دى َوع

ُ
م ...نوَر إله

ُ
ك
ُ
نإت
َ
ىَ ب بي 

َ
ست
َ
ن ت
َ
ُم أ
ُ
يك
َ
ل
َ
 َوع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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نإمج إإلنتخإبر  :   ثإلث عشر  :     إلبر
ى
 ف

 مجإل إلسيإحة   
ى
 مجإل إلسيإحة :  وإألثإر  إلتنمية ف

ى
  تنمية إلثقإفة إلعإمة ف

 إلطريق إ
ى
 إلتعإمل مع كإفة إلجنسيإت ف

ى
 لعإم لرفع كفإءة إلمجتمع ف

 إلمجتمع إلمرصى 
ى
ى إلنإس ف  إلتجوإل بي 

ى
 حبى يجد إلسإئح رإحة وفسحة ف

ى إىل إلعإلم كله   بمإ يعتبر تسويق مكثف من خالل إلسإئحي 

 وتتم إلدعإية إلمكثفة للمنتج إلسيإج إلمرصى 

 
ى
 وإبرإز إلقدرإت إلسيإحية للدولة إلمرصية وتإريخهإ وعظمة شعبهإ وسلوكه إلرإف

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

نإمج إإلنتخإبر  :  محور  إلتنمية إلزرإعية إلشإملة  رإبع عشر :   إلبر
ى
 ف

 إلعمل عىل تكثيف إلثقإفة إلزرإعية إلعإمة لدى إلمجتمع 

 رإعة شجرة وإحدة مثمرة كل سنةوتكليف كل موإطن بز 

ى ...  (   ) مثل شجرة إلزيتون وإلليمون وإلرمإن وإلتي 

 إلشوإرع إلمحيطة وتتم رعإيتهإ من إلموإطن 
ى
 إى مكإن حبى لو كإن تحت بيته وف

ى
 ف

 تكنولوجيإ إلزرإعة وإلهندسة إلورإثية 
ى
 وإستخدإم إإلسإليب إلحديثة ف

 ة وبمسإعدة إلدولة  حبى تثمر وتكون رإس مإل للموإطن إلستنبإط سالسالت مالئمة لقلة إلميإ

 مليون شجرة مثمرة زيإدة كل سنة   011وبذلك يصبح لدينإ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

نإمج إإلنتخإبر إإلقتصإدية  و جتمإعيةموجز  ونتإئج  إلتنمية  إؤل   : للبر

 كل مجإإلت إلحيإة يقوم عىل :  يهدف إىل إلتنمية إلشإملة وإلصحوة بنإء نظإم إقتصإدى 
ى
 ف

 تدعيم إإلنتإج بطإقته إلمختلفة بتمويل وتسويق وتدريب-0

ى إإلفرإد وإلمؤسسإت-2  ؤزكإء روح إلتنإفس بي 

ى سنويإ-3 ى : مرتي   وإلجوإئز من إلدولة للمنتجي 
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ى إلموإطن من إلصنإعة وإإلنتإج  : بإلتدريب وإلتمويل وإلتسويق-4  تمكي 

ضمإن للموإطن للحصول عىل نصيب عإدل من إلدخل إلقوىم منإسب مع مإ يبذله إلموإطن من جهد وإنتإج -5

 مؤتمرإت د
ى
إكه ف وعإت وتسويق ودعم إشبى  صورة تمويل مشر

ى
 ولية ومحليةف

ية -6 تزإيد إلدعوة لرؤوس إإلموإل وإلمستثمرين إليجإد فرص إنتإج جديدة وإإلستفإدة من إلقدرإت إلبشر

ى   للموإطني 

يعية )نوإب وشيوخ(  -7  إلمجإلس إلتشر
ى
يعإت ف  كل مإ يخصه من تشر

ى
إك إلموإطن ف  ؤشر

يعإت وق -8 رإرإت إقتصإدية محفزة للطإقإت تصور كإمل للتنمية إإلقتصإدية إلشإملة وخلق سيإسإت وتشر

 ولرؤوس إإلموإل

تدعيم ؤطمئنإن إلموإطن عىل مستقبله من خالل خطط إلضمإن إإلجتمإع وإألمإن إإلقتصإدى وفقإ مسإر  -9

وع خإص به ملكإ له  وإضح للموإطن منذ مولده وتعليمه ثم تشغيله بمشر

 زيإدة إإلنتإج إلمحىل يتوإفق مع إحتيإجإت إلموإطن  -01

ى إلمرتبإت وإإلنتإج من إلموإطن بمإ يحفز لزيإدة إإلنتإج -00  ربط كإمل بي 

 جميع إلقطإعإت – 02
ى
 إلنإتج إلقوىم إإلجمإىل ف

ى
 إليإت إإلستمرإر بمعدل زيإدة متنإىم ف

ية وإستثمإرهإ وفقإ لمعإيب  إإلستخدإم لتحقيق إإلستفإدة  -03 وضع معإيب  تنمية إلقدرإت إلطبيعية وإلبشر

 مع إلحفإظ عىل حقوق إإلجيإل إلقإدمةإلقصوى 

 إإلجنبر  -04
ى إلحكومة وقطإع إإلستثمإر إلخإص إلوطبى  معإيب  حقيقة لتوزيــــع إإلدوإر وإلمسؤوليإت إلتنموية بي 

 إإلقتصإد إلحر وإقتصإد إلسوق – 05
ى
 وضع رؤية إقتصإدية خإصة تتنإسب مع طبيعة إلشعب إلمرصى ف

لعإمة لخفض إلتضخم وإإلرتقإء بمستوى إلخدمإت إلعإمة وإلبنية وضع إليإت محددة للسيإسإت إ  -06

 إلموإزنة إلعإمة للدولة  وتخفيض إلدين إلعإم دإخليإ وخإرجيإ
ى
 إإلسإسية وتخفيض نسبة إلعجز ف

ى إلقدرإت إإلنتإجية للفرد وإلمؤسسإت  بوضع خطط وبرإمج تنموية وتكنولوجية شإملة 07  وضع أليإت تحسي 

 خدمة إإلستثمإر إلوطبى  تشجيع إإلدخإر  08
ى
 للفرد وإلمؤسسإت  ورفع معدإلته وقدرإته ف

يعية لالستثمإر إلمحىل ممإ يعتبر حإفزإ لجذب إإلستثمإرإت  -09 وضع محفزإت أقتصإدية وإجتمإعية وتشر

 % من إإلقتصإد إلكىل للدولة35إإلجنبية بحيث إل يزيد إإلستثمإر إإلجنبر عن 

 طإعإت إلصنإعة وإلزرإعة وإلتجإرة بمإ يحقق تكثيف حجم إإلعمإل عىل إرض مرصتوفب  إلتمويل إلالزم لق -21
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 بنإء إعمإل جديدة بمإ  -20
ى
ى ف إبتكإر إليإت جديدة للتمويل بمإ يدفع إلحكومة إىل تكثيف مشإركة إلموإطني 

 تمويل إلبنية إإلسإسية
ى
 يضمن إندفإع إلحكومة بإلتمويل بإلمشإركة كمإ إندفإعهإ ف

 إلنمو إإلقتصإدى إلشيــــع من حيث عدد سإعإت إلعمل )إل تقل عن مشإرك -22
ى
 8سإعإت يوميإ من  8ة إلبنوك ف

 بنوك أخرى من  4ص إىل 
ى
إت متعددة ف ى  8ص إىل  8عرصإ (  وفبى تي 

سإعإت للتخفيف عىل  6سإعإت و  6م )فبى

 كل محإفظة تعمل إيإم إلجمعة وإلس
ى
ى بخدمإت متكإملة مع توفب  فروع ف بت وإلعطالت إلرسمية (  إلموظفي 

م وفروع إلفنإدق تعمل عىل  00و  01لضمإن إستقرإر وإستمرإر عجلة إلعمل وإإلنتإج مع إتإحة فروع تعمل حبى 

 سإعة 24مدإر 

 5دوإلر  خالل  0511مليإر دوإلر  إىل مإ يزيد  444إىل    2109زيإدة إلنإتج إلقوىم إإلجمإىل إلمرصى عإم   -23

 تإلية : سنوإت بإألليإت إل

وعإت -24  ؤدإرة إلمشر
ى
 دفع إلمجتمع إلمرصى نحو زيإدة حجم إإلعمإل : بإإلعالم وإلتوعية ف

رفع مستوى طموح إإلفرإد نحو إإلنتإج بتنمية إلثقإفة إلعإمة نحو إلصنإعة وإلتجإرة عن طريق برإمج  -25

 إعالمية وإذإعية

ية وتوجيه -26 وعإت خإصة برنإمج قوىم لتنمية وتطوير إلموإرد إلبشر ى نحو إدإرة مشر  إهتمإمإت إلموإطني 

إل وإإلهمإل - 27 ى  تنمية عقل وفكر إلشبإب بإلبعد عن إإلببى
ى
 تطوير دور إإلعالم ف

 جميع إإلعمإل وإإلنشطة إلوطنية -28
ى
 تشجيع إلشبإب عىل إلمشإركة ف

 ىل نفقة إلدولة تمإمإضمإن تعليم إلبنإت من مرحلة إلروضة حبى إلمرحلة إلثإنوية إلثإنوى مجإنإ ع -29

 ومؤتمر نصف سنوى عن إؤلستبصإر إلقوىم لمستقبل مرص إلقريب وإلبعيد -31

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نإمج إإلنتخإبر    للمزيد عن إلبر

   www.hafezfouad.comع إلشخىص للمرشح :  إلموق بزيإرة 

 لدإئرة إلسإبعة لرمز إلفيل  6رقم مرشح . مع تحيإت إلدكتور مهندس حإفظ فؤإد عبدإلرحمن 

هة  -إلدإئرة إلسإبعة : إلتجمع إلخإمس  ى وق  -إلقطإمية  -إلتجمع إإلول  -إلبى    بدر –إلشر

 ؤنتخ
ى
 2121إلمرصى لعإم  إبإت مجلس إلنوإبف

http://www.hafezfouad.com/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وصف مرص  : يقول شإعر إلنيل وشإعر إلشعب  :   وختإمإ 
ى
 : حإفظ ؤبرإهيم   ف

 قصيدة : مرص تتحدث عن نف
ى
 سهإف

 وقف إلخلق ينظرون جميعإ   ^^^   كيف إببى قوإعد إلمجد وحدى

 إلكالم عند إلتحدى
ى
 سإلف إلدهر   ^^^  كفوب

ى
 وبنإة إإلهرإم ف

ق  ^^^  ودرإته فرإئد عقدى  مفرق إلشر
ى
 إنإ تإج إلعالء ف

ي ومجدي
ى
ي إألوليإت عريق  ^^^  من له مثل أوليإب

ى
 ؤن مجدي ف

 ^^^  
ى
ق يرفع إلرإس بعدى إنإ إن قدر إإلله ممإب  إلترى إلشر

 رإم و رإح سليمإ  ^^^  من قديم عنإية هللا جندى
ى
 مإ رمإب

 كم بغت دولة عىل وجإرت  ^^^  ثم زإلت وتلك عقبر إلتعدى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

نإمج إإلنتخإبر  :  إضإفإت إىل و  ؤستكمإل   إلبر

 

 محإفظة (  04إىل  01إلف كم مربــع = يجب توزيعهإ إىل من )  441إلوإدى إلجديد 

 محإفظة مثل إلقإهرة  04إلف كم مربــع =  30مثال : مسإحة محإفظ إلقإهرة 

قية  قية  00إلف كم مربــع إى =  41محإفظة إلشر  محإفظة مثل إلشر

 مربــع كم   02.4مسإحة إلدلتإ 
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ى
ظهر تقرير حديث صإدرة عن إلجهإز إلمركزى للتعبئة إلعإمة وإؤلحصإء ضمن كتيب "مرص ف

" إلصإدر خالل شهر مإرس إلجإرى، بيإنإت حول مسإحة كل محإفظة من محإفظإت 2108أرقإم 

 "إلوإدى  01إلجمهورية، حيث أوضحت إلبيإنإت أن أكبر 
ى
محإفظإت من حيث إلمسإحة تتمثل ف

ة، إلجديد، مط ى روح، إلبحر إألحمر، إسوإن، إلمنيإ، جنوب سينإء، شمإل سينإء، أسيوط، إلجب 

 سوهإج"، فيمإ خرجت محإفظة إلقإهرة "إلعإصمة" من تلك إلقإئمة. 

 لبيإنإت إلتقرير  01وجإءت مسإحإت إلمحإفظإت إلـ 
ً
إلمذكورة من إألكبر لألصغر، وفقإ

،،،
ى
 إؤلحصإب

 إلتإىل:  

إلمركز إألول عىل مستوى جميع محإفظإت إلجمهورية من حيث إلوإدى إلجديد، إحتلت  - 

 ألف كيلو مبى مربــع.  441.198إلمسإحة، وبلغت مسإحتهإ إلكلية 

 بمسإحة  -
ى
 إلمركز إلثإب

ى
 ألف كيلو مبى مربــع.  066.563مطروح، جإءت ف

 إلمركز إلثإلث.  009.199إلبحر إألحمر، تبلغ مسإحتهإ  -
ى
 ألف كيلو مبى مربــع، وجإءت ف

 إلمركز إلرإبع، جإءت محإفظة أسوإن بمسإحة بلغت  -
ى
 ألف كيلو مبى مربــع.  62.726وف

 ألف كيلو مبى مربــع.  32.279محإفظة إلمنيإ، إحتلت إلمركز إلخإمس، بمسإحة  -

 إلمركز إلسإدس.  30.272محإفظة جنوب سينإء، تبلغ مسإحتهإ  -
ى
 ألف كيلو مبى مربــع، وجإءت ف

 إلمركز إلسإبع، بمسإحة بلغت فيمإ جإءت محإفظة شمإل س -
ى
 ألف كيلو مبى مربــع.  28.992ينإء ف

 إلمركز إلثإمن، جإءت محإفظة أسيوط بمسإحة  -
ى
 ألف كيلو مبى مربــع.  25.926وف

 إلمركز إلتإسع بمسإحة  -
ى
ة ف ى  ألف كيلو مبى مربــع.  03.084وجإءت محإفظة إلجب 

 إلمركز إلعإشر من حيث إلمسإحة، جإءت سوهإج، بـ -
ى
ألف كيلو مبى مربــع إلمسإحة  00.122وف

   إلكلية للمحإفظة. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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إتيىحر :  إلخالصة إلعإمة ن  م  للمرشحلبحث ؤسبى

  تمت ؤجإزة إلبحث 
ى
 2104عإم  إلعليإأكإديمية نإض إلعسكرية  -كلية إلدفإع إلوطبى منإقشة عإمة بف

حة لتنمية إلصنإعإت إلمرصية ؤرتبإطإ بإلبحث إلعلىم وإلتكنولوجيإبعنوإن :  إتيجية إلمقبى  إؤلسبى

ة إلذإتية للقإئم بإلبحث  حـإفـظ فـــؤإد عبدإلرحــمـن.  دكـتـور مهندس:  ومرفق إلسب 

www.HafezFouad.com   ,   16881854110   -   10005735551 

------------------ --------------------------------------------------------- 

 إلغرض من إلبحث : 

إتيجية تنمية وتطوير إلصنإعإت إلمرصية من خالل تحقيق إلتنمية إلتكنولوجية  ؤسبى

 إلخالصة إلعإمة للبحث

ى كإفة إلجهود عىل قطإع إلصنإعة هو إلقطإع إلرإئد إلذى ي - دفع قإطرة إلتنمية للتقدم إلشإمل ومن ثم يجب تركب 

تحديث وتطوير قطإع إلصنإعة وتدعيم إلقدرة إلتنإفسية لموإجهة إلتحديإت إلنإتجة عن إلعولمة وتحرير 

إت إلتكنولوجية إلمتالحقة.   إلتجإرة إلعإلمية وكذلك موإجهة إلمتغب 

حنإ   إتيجيإت متو  ثالثةلذلك ؤقبى    -إزية لتطوير إلصنإعإت إلمرصية بتحقيق إلتنمية إلتكنولوجية : ؤسبى

إتيجية لربط إلبحث إلعلىم ونقل إلتكنولوجيإ وإؤلبتكإر للصنإعة إلمرصية لتكوين مالمح تكنولوجيإ  -0 رؤية ؤسبى

 محلية

ونية لتحقيق إلتقدم إلصنإع إلمنشو  -2  إلصنإعإت إؤللكبى
ى
إتيجية إلتنمية إلتكنولوجية ف  مرصؤسبى

ى
 د ف

 مرص وأثرهإ عىل إلتنمية إؤلقتصإدية  -3
ى
ة ف إتيجية تنمية إلصنإعإت إلصغب 

 ؤسبى

 إلصنإعإت
ى
 تحقيق إلتنمية إلتكنولوجية ف

ى
حة ف إتيجيإت إلمقبى  إلمرصية ما يىل :  سمإت إإلسبى

http://www.hafezfouad.com/
http://www.hafezfouad.com/
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بح ؤقتصاد مرص حتر يص  5355مرص دولة صناعية تكنولوجيا تقدمية خالل ثمابن سنوإت قادمة حتر سنة  إلرؤية : 

ن دول إلعالم.    G20أقتصاد فن إلعالم  53من أقوى   وتحتل مرص إلمكانة إلتر تليق بها بي 

 وضع محفزإت للصناعات كثيفة إلعمالة وإلمتقدمة تكنولوجيا وجذب إإلستثمار إألجنتر  إلوإجب : 

ن إلقطاع إلخاص من تنمية إلمناطق إلصناعية وإل إلمهإم :  تكنولوجية وإؤلقتصادية وضمان إلتوسع إلصناىع وتمكي 

 إلتعليم  وإلتدريب إلمستمر , إلتوجه باألسوإق.  إلقيم : بيئة عمل فعالة ومنظمة وقوية ورإسخة.  

ؤنشإء جهإز حكوىم يختص بتمويل إألعمإل إلتكنولوجية إلمتطورة , ؤنشإء مؤسسة مإلية تتبع رئيس إلحكومة  -

وعإت إلطموحة وذإت در  ة لتمويل إلمشر  011إسة جدوى محكمة ومدروسة حيث يتم تخصيص مبلغ مبإشر

وع صنإع أو ؤنتإجر صغب  )وهذإ إلمبلغ هو نفس  وط ؤقإمة مشر إلف جنية كمنحة لكل شإب يتوإفر فيه شر

إنية إلدولة وأعبإئهإ ويتم تجميع هذه  ى  إلمجإل إلصنإع ( عىل أن يتم توفب  ذلك بعيدإ عن مب 
ى
تكلفة إلوظيفة ف

ع وع قوىم شإمل يشإرك إألموإل من تبر إت من إلهيئإت وإألفرإد دإخل وخإرج مرص وإألوقإف... ويعتبر ذلك مشر

 05مليون وحدة إنتإجية ممإ يوفر  3فيه جميع فئإت إلمجتمع سوإء كإن مفيد أو مستفيد ,,, وإستهدإف ؤنشإء 

 سنوإت.  5مليون فرصة عمل خالل 

إت إلعلمية وإلتكنولوجية منها إإلهتمام إلمخطط بالتعليم جميع إلوسائل إلممكنة لتطور إلقدر  يجب أن نتخذ -

  عىل  إلبحث إلعلم  وتشجيع إإلبتكار وإؤلبدإع وإلمبادرإت إلفردية 
وإلتعاون إلعلم  مع إلخارج وإؤلنفاق إلسخن

إم لدى إلقطاع إلخاص ب ن التوجه وإإلتجاه ؤىل  إلعلوم كثيفة إلتكنولوجيا ألنها معيار إلتقدم وتحقيق إلقناعة وإإللبر

  دعم سياسات إلبحث وإلتطوير ومن ثم تحقق تقدم 
إتيخر  للدولة بما يؤدى إىل تحقيق دور فاعل للدولة فن إإلسبر

 صناىع وتكنولوجر هائل حتر تصبح مرص مصدرة للتكنولوجيا إىل دول إلعالم. 

  يحتاج لتضافر جهود أكبر من وزإرة وأكبر من جهة للنهوض به ب -
  وإلمهتن

اعتباره قضية حاسمة إلتدريب إلتقتن

لتحقيق إلتنمية إلمستدإمة وإستمرإرها وأمام هذه إلتحديات إلبد من درإسة إلوإقع وتحليله وتحديد متطلبات 

إتيجية وإقعية. لذلك يجب  ية، وصياغة أهدإف وإضحة وإسبر تشكيل هيئة وطنية عليإ من مجلس إلموإرد إلبشر

إتيجية إلوطنية بعيدة إلمدىوإلنوإب وإلمؤسسات ذإت إلعالقة لمرإجإلوزرإء   عة وتقويم ومتابعة تنفيذ إؤلسبر

ي 
 . للتعليم إلفبى وإلمهبى
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  وإلمعاهد إلفنية إلثانوية من حيث طاقتها إإلستيعابية ومستوى برإمجها • 
ن وضع مرإكز إلتدريب إلمهتن تحسي 

إتيجية إلعامة للدولة لتطوير إلمو  ورة إمتالك ومستوى إلكفاءإت إلعاملة فيها ؤرتباطا باؤلسبر ية مع رصن إرد إلبشر

  إلحسبان أن ؤمكانية إكتساب إلمهارإت متاحة لكل شخص. مع 
تدريس إلمهارإت إلتدريبية وتنميتها، مع إألخذ فن

  أن يبذلوه من أجل أخالقيإت إلعمل
  وإلجهد إلذي ينبغن

؛ حيث ؤن إلشباب يفتقد لقيمة إلعمل ومعناه إلحقيقر

  إلوظيفة وإإلستمرإر ف
 يها، وإزإلة إلصورة إلسلبية لألعمال إلمهنية. إلبقاء فن

ن من خالل ؤدإرة إلجودة إلشاملة. وإإلهتمام بالتفكب  إإلبتكاري بمرإحل •    وتطوير إلكفاءة إؤلنتاجية للعاملي 
تبتن

  بحث مشاكل إلعمل وحفزهم عىل إلمبادأة وإلمبادرة 
إلتعليم وإلتدريب إلمختلفة, مع تفعيل مشاركات إألفرإد فن

  ؤلستكشاف ما يصلح إلمجتمع ومستقبله. باإل
إح وتشجيع حلقات إلعصف إلذهتن  قبر

ي  -
ى
ن من إلعلماء وإألطباء وإألدباء وإلمفكرين , مقومات مقومإت تقدم إلدولة تكمن ف ية ويضم ماليي  : مقومات بشر

( وتوسطها دول إلعالم، وتكاملها من ناحية إ
ً
 مربعا

ً
إ لمناخ وإلتضاريس وطبيعة أرضية ) تبلغ مساحة مرص مليون كم مبر

قها أهم خطوط إلموإصالت  إألرض، وتعدد ثروإتها، مقومات بحرية )تطل مرص عىل مسطحات مائية عديدة تخبر

ى هامة عىل كل من: إلبحر إألحمر، وإلبحر إألبيض , مقومات    إلعالم وىه قناة إلسويس ، ولها موإبن
إلبحرية فن

وة إلحيو  وة إلزرإعية، إلبر وة إلتعدينية( , مقـومـات تعـلـيمية: تضم مرص إلكـثب  إقتصادية )إلبر إنية، مصادر إلطاقة، إلبر

 مـن إلجامـعات وإلمعاهد إلبحثية. 

ي إإلنتإج :  -
ى
ة ف إك إلفئإت إلفقب 

ورة إشبى ومنحهم إلتمويل إلالزم لبدء نشاطهم إؤلنتاجر وبذل إلمزيد من إلجهد  ضى

ألغلبية إلعظم  من إلفقرإء مع أهمية زيادة إإلنتاجية ألنها ستؤدي إىل  لزيادة نمو إلقطاع إلزرإىع  إلذي يعمل فيه إ

ورة شعور إلفقرإء بثمار إإلصالح إإلقتصادي ، وأن تؤدي زيادة معدل إلنمو إىل  
إنخفاض إألسعار. ونؤكد عىل رصن

 عدإلة توزيــــع إلدخل وزيادة دخل إلفقرإء. 

  مرص: تردد إلبنوك , إرتفاع إلت -
. ضعف إإلستثمـارإت. ضغـوط معوقات إلتنمية فن ضخم وإلدين إلعام وإلعجز إلماىل 

إألزمات إلخارجية. إنخفاض إلصـادرإت. كل ذلك أدى إىل أن إشتد إلجدل ، وإحتدم إلرصإع حول تخفيض إلدعم 

  ظل إرتفاع معدل إلتضخم ، وعىل  إلرغم من ذلك يوضح آإلن مكارثر 
رئيس بعثة  -وتقليص إإلنفاق إلحكوىم  فن

  مرص  صندوق
ة  -إلنقد إلدوىل  فن ة أعوإم إألخب  وتجإوز إألزمة إلمإلية إن إإلقتصاد إلمرصي ظل صامدإ خالل إلعشر

ن بجانب بمعدل نمو مثب  لالهتمإم ن إلماضيي  ، نتيجة إستمرإر نمو قطاىع  إلبناء وإلتشييد وإإلستهالك خالل إلعامي 
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ن ورسوم إلمرور بقناة إلسويس ، وحوإ ن بالخارج . وهذإ يوضح أن زيادة أعدإد إلسائحي  ؤقتصاد مرص قوى إلت إلعاملي 

 . ومتنوع ورإسخ ويعتمد عىل قادة صلبة

ى إلصنإعة وإلبحث إلعلىمي :  - برنامج ؤعالم وإتصاإلت لتعزيز إلفهم إلعام لدور مرإكز إلبحث  سبل تفعيل إلتعإون بي 

ها عىل إلتنمية إلتكنولوجية ، كما يجب أن يك ون هنالك وىع  وإدرإك تام بأن مساهمة إلقطاع إلعلم  إلجامغ  وتأثب 

ن إلبحث إلعلم  وإلصناعة: إلصناىع  أول من ينتفع بثمار هذإ إلتعاون.  إلعمل عىل زيادة  - ولتفعيل سبل إلتعـاون بي 

ن قطاعات إلتعليم وقطاعات إلصناعة وإؤلنتاج حتر يتمكن رجال إألعمال من إإلطالع وإلمشاركة فن  إلتوإصل بي 

  إلمناهج إ
  تهم رجال إألعمال ، وكذلك حتر

  إلتخصصات إلتر
  قطاعات إلتعليم وإلجامعات وذلك فن

  تدرس فن
لتر

  
يتمكن إألساتذة بالجامعات وطالب إلدرإسات إلعليا وقطاعات إلتعليم من إإلطالع عىل إلتقنيات إلمستخدمة فن

  ؤمكانية تعديل مناهج إ
لدرإسة وإضافة تخصصات مستحدثة إلمؤسسات إؤلنتاجية مما يعط  إلفرصة للجامعات فن

توجيه وتشجيع ؤعدإد أبحاث إلدرجات إلعلمية للماجستب  وإلدكتورإة نحو  -تالئم متطلبات إلقطاعات إؤلنتاجية. 

  لوإقع قطاعات إألعمال وإؤلنتاج. 
.  -إلجانب إلتطبيقر ن إلجامعات وإلقطاع إلصناىع  إت وإلمعلومات بي   -تبادل إلخبر

تشجيع  -إلمؤسسات إؤلنتاجية للجامعات من خالل إلتعاقدإت إلبحثيـة وإلمنح وإلتمويل. تقديم إلدعم من قبل 

ن إلجامعات ومرإكزها إلعلمية عىل إستنباط وتنمية إلتقنية بحيث تتالءم وظروف مؤسسات إؤلنتاج وإلخدمات  وتحفب 

 وإحتياجاتها وإمكاناتها. 

ق مع إلصناعة وسوق إلعمل وإلمجتمع ويجب إعتبار إلبحث معيار نجاح إلبحث إلعلم هو مدى إإلرتباط وإلتوإف -

وريات إإلمن إلقوىم فن إلمرحلة إلمقبلة فن مرص ,  إلن إلبحث إلعلم يتدخل فن تطوير كافة إلمجاإلت.  إلعلم من رصن

ى فن إلبحث إلعل إتيجية لربط إلبحث إلعلم بالصناعة ترتكز عىل تأهيل إلعنرص إلبشر م عىل لذلك قمنا بإعدإد ؤسبر

ة  ن مفاهيم إلتطبيق إلصناىع , وإيجاد قاعدة علمية قادرة عىل إلتطوير وإإلبتكار إلعلم  , وإيجـاد قـاعـدة صـناعية متـمب 

ن إلقاعدة إلعلمية  إبط إلوثيق بي 
تـأخـذ بأحـدث ما وصلت ؤليه إلتقنية مع قبولها إلتطوير إلمستمر. تحقيق إلبر

. وإلقاعدة إلصناعية، لتحويل إؤلنجاز   إت إلعلمية ؤىل وإقع صناىع 

  معيارين: قدرة إلدولة عىل أن تكون مستقلة بصناعة ما تحتاجها للقيام  -
معيار قياس إلتقدم إلعلم  للدولة يكمن فن

  مصالحها إلعامة. 
ورإت إلحياة إلمدنية وإلعسكرية و قدرتها عىل تطوير إلتكنولوجيا وتوظيفها فن  برصن

إتيجية ربط إلبحث - تنمية إإلبتكارإت إلوطنية لدعم إلصناعات  -إلعلىم بإلصنإعة تهدف إىل :  تم وضع ؤسبى

,  -إلوطنية فن ؤطار حماية حقوق إلملكية إلفكرية,   -تطوير إلقاعدة إلعلمية وتلبية إحتياجات إلتقدم إلصناىع 



39 

 

  مج -إلتخطيط  ؤلنشاء تجمعات علمية وصناعية, 
ال إلصناعات تطوير إلصناعات ذإت إلتوجه إلتصديري خاصة فن

  -إلتكنولوجية, 
ً
  تعظيم إؤلنتاج وتوإفر إلمعرفة إلعلمية أكاديميا

تحقيق عائد مجزي )من وإىل( إلبحث إلعلم  فن

 : وذلك بإلخطوإت إألتيةوصناعيا. 

 :
ً
.  أوال  ؤيجاد قاعدة علمية قادرة عىل إلتطوير وإإلبتكار إلعلم 

 :
ً
ة تـأخـذ  ثإنيإ ن  بأحـدث ما وصلت ؤليه إلتقنية مع قبولها إلتطوير إلمستمر. ؤيجـاد قـاعـدة صـناعية متـمب 

 :
ً
.  ثإلثإ ن إلقاعدة إلعلمية وإلقاعدة إلصناعية، لتحويل إؤلنجازإت إلعلمية ؤىل وإقع صناىع  إبط إلوثيق بي 

 إلبر

حية إلتنسيق , له صال  مكتب نقل إلتكنولوجيا ؤنشاء مكتب رئيس ُمِلمٍّ باحتياجات إلدولة وأهدإفها إلتنموية ,  رإبعإ: 

 وإلتنظيم مع وحدإت إلبحث إلعلم  إلمختلفة وإلقطاع إلصناىع  إلمتطور.  

   : تكوين مالمح لتكنولوجيإ محلية -

إت محلية  إتيجية ربط إلبحث إلعلم بالصناعة حيث تؤدى إىل إلوصول إىل خبر وهذإ دور عميق إإلثر وضع ؤسبر

وط إلوإردة فن إإلتفاقيات وفنية وإىل بناء مالمح إلنماط تكنولوجية جديدة  ن بها عالميا. ويجب مرإجعة إلشر نتمب 

إت إلتكنولوجية وإإلدإرية  إلتكنولوجية إلمعقودة مع إلدولة إلمصدرة للتكنولوجيا وإمكان تعديلها بما يضمن نقل إلخبر

إت مستمرة تحدث للمنطقة إلعربية تؤثر عىل أدإئها إإلقتصادى وأهدإفها إلم أهدإف  -ستقبلية.  إلذكية لنوإكب متغب 

 :
ى
زيادة إلنمو إإلقتصادى بتنمية إلقدرإت إلذإتية من خالل رفع إلكفاءة إؤلنتاجية  - إلتنمية إلتكنولوجية تتلخص ف

ن إلجودة وتحديث إلصناعات إلقائمة.  ؤعطاء دفعة قوية للصادرإت بتطوير إؤلنتاج إىل  -وتطوير إألدإء وتحسي 

ن عىل كب 
تقليل حجم مخاطر  - إلصناعات إلتصديرية إلوإعدة ذإت إلقيمة إلمضافة.  إلتكنولوجيا إلحديثة وبالبر

إلمنافسة إلتر تتعرض لها إلمنتجات إلمرصية من خالل تدعيم إلقدرة إلتنافسية إلمحلية وإلعالمية فن ظل ؤقتصاديات 

 إلسوق وإتفاقية إلتجارة إلعالمية. 

تكنولوجيا إلموإد , إلتكنولوجيإت إلحديثة منهإ :  يجب أن تتخذ إلصنإعة إلمرصية مكإنإ متقدمإ من بعض -

ونية   تكنولوجيا تصنيع إلمعدإت إلرأسمالية أو إؤلستثمارية , تكنولوجيا إلصناعات إؤللكبر
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ى إلتكنولوجيإ - ح ؤنشإء هيئة قومية للتخطيط وإلمتإبعة لتوطي 
, عىل أن تتبع جهة سيادية عليا مثل رئاسة  نقبى

ن فن مجاإلت إلصناعة وإلبحوث إلجمهورية ؤلعطاء قوة إ لدفع وإؤلستمرإرية إلالزمة. تتكون هذه إلهيئة من متخصصي 

ونيات وإلتكنولوجيات إلمتطورة.   إلعلمية وإلتسويق فن مجاإلت إؤللكبر

إكة إؤلقتصإدية إؤلقليمية - ى عىل إلشر كب 
: مع إلدول إلعربية إلشقيقة كمورد رئيىس فن إلتمويل , ومع إلدول  إلبى

ى إألفر  إتيجية بالدول إلصناعية إلكبر
إت إلمرصية , عالقات إسبر يقية إلصديقة كاسوإق وإعدة للمنتجات وإلخبر

كة.   وإلعمل عىل تعميق عالقات عمل تدريجية بمصالح مشبر

وع إلقوىم إلمنشود هو إلتنمية إلتكنولوجية - : هو إلباب إلحقيقر لدخول مرص ركب إلدول  يمكن إلقول بأن إلمشر

. وإؤلهتمام بالصناعات إلحاكمة إلتر تعمل عىل تدعيم إلقيمة إلمضافة للصناعات إألخرى , وإلصناعات إلصناعية

ونيات, إلصناعات إلكهربائية , تكنولوجيا إلموإد إألولية وإلخامات ,  إلحاكمة إألوىل باؤلهتمام ىه صناعة إؤللكبر

 تكنولوجيا إألإلت وإلمعدإت إلرأسمالية. 

إتيجية لتطوير  - ويجب أن تتدخل إلحكومة إلمرصية بسياسات عامة وإضحة تتنهج  إلصنإعإت إلتكنولوجية ؤسبى

كات فن  ى إلشر تنمية هذه إلصناعة بخطة إساسية ومعلنه عالميا وتتخذ إلمنهج إلتنافىس للموقع إلمرصى لجذب كبر

رمال إلتر يستخرج منها إلعالم وخصوصا أن سيناء ىه أنسب موقع فن إلعالم لقيام هذه إلصناعة نظرإ لتوإفر إل

إلسيليكون وإيضا نقاء إلهوإء إلذى تتطلبه هذه إلصناعة وأيضا سيناء تتوسط إلعالم وتصلح ألن تكون مركز ؤشعاع 

 للعالم فن إلصناعات إلتكنولوجية. 

 مرص : قمنإ  -
ى
ونية ف حة لتنمية إلصنإعإت إؤللكبى إتيجية مقبى إتيجية جديدة للصناعات إلحاكؤسبى مة فن بوضع ؤسبر

ن حقوق إلملكية إلفكرية وما تفرضة من ؤجرإءإت جديدة  ضوء إلمستجدإت إلعالمية من عولمة إألسوإق وقوإني 

ونية للدول إلرإئدة وبالتاىل ترتفع درجة ؤحتكار إلتكنولوجيا لذلك بات مؤكدإ أن  إلبد عىل لحماية إلصناعات إؤللكبر

 .مرص أن تمتلك تكنولوجيإ محلية ؤعتمإدإ عىل إلذإت

فن مرص نجد فن مقدمة إلمشاكل إلتر  يجب تعديل هيكل إلصنإعة لصإلح إلسلع ذإت إلقيمة إلمضإفة إلعإلية:  -

ن إؤلستثمار فن إلصناعات عالية إلكثافة.   أليات توطي 
ونيات ىه إلقصور فن  تعوق نمو صناعة إؤللكبر

 إلدستور إلجديد بنسبة  -
ى
 تمويل إلبحث إلعلىم تشإرك إلحكومة ف

ى
من إلنإتج إلقوىم إإلجمإىل ويجب أن % 0ف

يصل إإلجماىل إلذى يخصص إىل إلبحث إلعلم  % حبى 61نسبة أى بزيادة  0,2يشإرك إلقطإع إلخإص بنسبة 
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% وهذإ يؤدى إىل زيادة دور إلبحث وإلتطوير فن إلتنمية إلشاملة خصوصا فن إلبحوث إلخاصة بالتصميم 5,5

 يعاب إلتكنولوجيا إلمتطورة. وإؤلبتكار, وإجرإء إلتجارب لفهم وإست

ويــــج لالستثمار ,  توفب  إلحوإفز إلجاذبة  تهيئة منإخ إؤلستثمإر وإزإلة إلمعوقإت تعزيز إلوع إإلستثمإرى -
وإلبر

وعات , تطوير قطاع إلخدمات إلماليه وتفعيل أنشطة إلتمويل  لالستثمار إلخاص وتشجيعه عىل تمويل إلمشر

ة وإلعربية وإألجنبية  بتهيئة إلعقارى وإلتأجب  إلتمويىل. ت ة وغب  إلمباشر نمية وتشجيع إإلستثمارإت إلمرصية إلمباشر

 إلمناخ إلمالئم وإزإلة معوقات إؤلستثمار , وزيادة إلقدرة إلتنافسية للنشاط إؤلقتصادى . 

إح إضافة فن دستور مرص إلجديد  - ولة صنإعية مرص دفن باب إلمقومات إؤلقتصادية :  :5: فن إلمادة  5347ؤقبر

ن إلموإطن   إلمستمر: تعتن أن إلدولة تتبع منهج إلتقدم وإلتطوير  تقدمية,  تكنولوجية تقدمية   إلمبتن عىل تمكي 

ة تعتبر أحد إلوسائل إلفعالة إلتر تدعم إلمشاركة إلوطنية فن تنمية إؤلقتصاد إلقوىم حيث يمكن  - إلصناعات إلصغب 

لمدخرإت إلوطنية وبالتاىل بناء مجتمعات صناعية جديدة باؤلعتماد عىل إلتنمية أن تنمو باؤلعتماد عىل رأس إلمال وإ

ة تعتمد عىل تكنولوجيا متطورة.   إلذإتية ويتم تطوير إلصناعات إلتقليدية إىل صناعات صغب 

 مرص وأثرهإ عىل تنمية ؤقتصإد إلدولة  -
ى
ة ف إتيجية تنمية إلصنإعإت إلصغب 

إح ؤسبى يق وقدرتها عىل تحقتم ؤقبى

وتحقيق قدرإت إقتصادية ذإتية فن   موإجهة إؤلرهإب بإلتنميةإألهدإف إؤلقتصادية وإؤلجتماعية وإألهدإف إألمنية فن 

كافة نوإج إإلنتاج إلحديث وإلمتطور وتستطيع أن تحقق إؤلكتفاء إلذإبر فن إؤلنتاج وتبتن إقتصاد قوى يحقق 

ة: إلسياش. إإلستقاللية إإلقتصادية وبالتاىل إستقالل إلقرإر  وعإت إلصغب  إنخفاض إلحجم  خصإئص إلمشر

إلمطلوب لرأس إلمال , إنخفاض إلقدرإت إلعاملة , تعدد أنماط إلملكية , ؤنخفاض وفورإت حجم إؤلنتاج , إلقدرة 

ة وعات إلصغب    عىل إؤلنتشار إلجغرإفن , إلقدرة عىل إلتنويــــع , عدم ؤقبال رأس إلمال إألجنتر عىل إؤلستثمار فن إلمشر

إت وإلمهارإت إلفنية  فن مرص , ؤنخفاض مستويات معامل رأس إلمال إىل إلعمل. وتعتبر بمثابة إلمورد للخبر

 وإلتنظيمية وإؤلدإرية إلالزمة للتطور إلصناىع. 

ونية إلعامل  إلتنمية إلتكنولوجية ىه إلعنرص إألهم لتحقيق إلتقدم إؤلقتصإدى - , وتمثل إلصناعات إؤللكبر

ن  ية إألساش لتوطي  ن مرص بإمتالكها قوة بشر  كافة إلمجاإلت. وتتمب 
 إلتكنولوجيا فن مرص وتحقيق تقدم صناىع فن

ونية. وإجتذإب إلسوق إألوروبية  شابه ومدربة وماهرة مما يؤهلها لجذب ؤستثمارإت أجنبية فن إلصناعات إؤللكبر

كات إألجنبية إلعاملة فن هذإ إلمجال مما يشج ة إألوىل للشر ن ع عىل إؤلستثمار إألجنتر ويشجع إيضا سيكون إلركب 
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ونية لتحقيق أرباح هائلة من إلتصدير مما يكون دإفعا عىل زيادة  كات إلوطنية عىل إلتوسع فن إلصناعات إؤللكبر إلشر

ونية لرعإية خإصة من إلدولة إؤلستثمارإت ,  . لذلك تحتإج إلصنإعإت إإللكبى

إتيجية لتنمية وتطوير إلصناعات - إح ؤسبر إتيخر لتحقيق  بإستخدإم أسلوب إؤلستبصإرإلمرصية  تم ؤقبر للفكر إإلسبر

إتيجية : مرص دولة صناعية تكنولوجية تقدمية  مكانة عالمية لمرص فن مجاإلت إلصناعة وإلتكنولوجيا. شعار إإلسبر

ضع سنوإت , كلمة تقدمية تعتن : أن إلدولة تتبع منهج إلتقدم وإلتطوير إلمستمر. و  ;أى خالل  5355بحلول 

خريطة صناعية جديدة فن مرص: وتشمل كافة إلصناعات فن سيناء وإلبحر إألحمر ومطروح وإلوإدى إلجديد وإلصعيد 

إتيجية لزيادة إإلنتاجية  وإستثمار إلموإرد إلمهدرة فن كافة أنحاء إلجمهورية وإستعادة إلتخطيط إلقوىم وإإلدإرة إإلسبر

 للصناعات إلمرصية .  

إتيجية  - مضاعفة إلصادرإت إلمرصية بدعم وتنمية وتطوير عنارص إإلنتاج إلمرصى  ك يتمتع بقدرإت إلعمل بإسبر

تنافسية )سعر وجودة( , وتنميـة قــدرإت إلتصــدير بإستخدإم تكنولوجيا إلمعلومات ؤلستهدإف إلسوق إلعالمية, ؤنشاء 

إء إلمنتج إلمرصى تحت عنوإن " مرإكز لتنمية ريادة إألعمال وزيادة دور إلدولة إلكفيلة. حملة ؤعالمية  ويــــج شر لبر

ها.   مجابهة إلمنتجات إلصينية وغب 
ى إلمرصى ألنه مستقبل أوإلدنا " حتر يتم تنشيط إلصناعة إلمرصية فن  -ؤشبر

يحة إلمنتجة فن إلمجتمع إلمرصى لخلق فرص إلعمل ذإتيا بتأهيل إلشباب فن إلصناعات  دعم عوإمل زيادة إلشر

ة.   إلصغب 

إلصناعات • إلصناعات إلهندسية • ء ؤىل إلصناعات ذإت إلتكنولوجيا إلمتوسطة , إلقطاعات إلقائمة : إإلرتقا -

إلورق • إألثاث وإألخشاب • موإد إلبناء وإلرخام • إلمالبس وإلمنسوجات وإلجلود • إلكيماويات وإألدوية • إلغذإئية 

ن إلجودة وفقا  -إلمتطلبإت إألسإسية للمجإإلت إلقإئمة: وإلطباعة وإلتغليف.  إلنفاذ ؤىل أسوإق إلتصدير, تحسي 

  إلمهارإت إلمتطلبإت إألسإسية للمجإإلت إلمستهدفةللموإصفات إلقياسية إلعالمية. 
: ؤستثمار مكثف فن

  إإلرتقاء بمستوى إلمهارإت. 
  إلتكنولوجيا وفن

 وإلتكنولوجيا حيث تتطلب إلصناعات إستثمارإت ضخمة فن

ي : برنإمج ؤصالح إلتعليم إ  -
ي وإلتدريب إلمهبى

   لفبى
يستهدف وضع وتنفيذ سياسة شاملة ؤلصالح إلتعليم إلفتن

  سيتم وضع نظام متكامل 
وع عىل مسارين: إألول عىل إلمستوى إلوطتن . ويجب تنفيذ إلمشر  

وإلتدريب إلمهتن

  )أي عىل مستوى إلمنشآت( يقدم دع
  عىل إلمستوى إلجزبى

إ وإلمركزي لتقديم خدمات إلتدريب, وإلثابن ً ًما مباشر

  وإدإرة إؤلنتاجية. 
  مجال إلتدريب إلمهتن

 لتعزيز قدرة إلوحدإت إلعامة وإلخاصة فن
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للقطاع إلصناىع  وتحقيق قدرة تنافسية للصناعة إلمرصية  تعزيز إلقدرإت إلتكنولوجية : بنإء قإعدة تكنولوجية  -

إلسوق إلعالمية إل تكتسب أهمية فقط من  وإلمحافظة عليها عىل إلمدى إلطويل،  إإلرتباط باإلسوإق إلعالمية : 

ا إلمكان إلذي نستمد منه معرفتنا بالتكنولوجيات إلجديدة 
ً
كونها قاعدة لنمو إلصادرإت إلصناعية، بل لكونها أيض

: يجب أن يكون إإلعتماد عىل أسوإق إلتصدير بغية تحقيق تشجيع إلصإدرإت إلصنإعيةؤلقامة تحالفات صناعية. 

ن عىل أسوإق إلتصدير وإإلرتقاء بمستوى إلجودة وإلتطابق مع موإصفات معدإلت إلنمو إلصن كب 
اىع  إلمنشودة. إلبر

  مرص. 
 إلمنتجات إلدولية، سعيا لزيادة إلقدرة إلتنافسية للقطاع إلصناىع  فن

ي :  - ة إلصادرإت إلصناعية إلمرصية تغلب عليها إلمنتجات إلمعتمدة عىل إلموإرد إلطبيعي تنمية إلهيكل إلتكنولوجر

  إلتجارة إلعالمية. وإقتحام إلمجال إلديناميك  للتجارة إلدولية 
وإلمنخفضة إلتكنولوجيا، وهذإن أبطأ إلفئات نمًوإ فن

  إلصادرإت إلصناعية. ولذلك فمن إلمنظور 
  زيادة نصيب إلمنتجات متوسطة وعالية إلتكنولوجيا فن

يقتىصن

إتيخر  يجب تحديد مجاإلت جديدة  ة  عإلية إلتكنولوجيإللصنإعإت متوسطة و إإلسبر ن يمكن لمرص أن تتمتع فيها بمب 

  إلسوق إلعالمية مثل صناعات مغذية لصناعة إلسيارإت. 
 تنافسية فن

  مجال إلبحوث  -
ن بغزإرة إلعنرص إإلبتكاري كما تستلزم أنشطة وإسعة فن ن صناعات عالية إلتكنولوجيا تتمب  تحفب 

  إلصناع
ة تنافسية فن ن   مجال إلبحوث وإلتطوير وإلتطوير. ولك  تحقق مرص مب 

ات، إلبد أن تبتن قدرإت وطنية فن

  مجموعة إلصناعات متوسطة إلتكنولوجيا )مكونات إلسيارإت ، ومنتجات 
وقاعدة لالبتكار. تحديد مجاإلت فن

إلصناعة إلتحويلية مثل إأللياف إلصناعية وإلكيماويات وإلبويات ، وكذلك إلمنتجات إلهندسية كالمحركات وإآلإلت 

ونيات إلصن اعية(. أن بوسع مرص أن تصبح مصدًرإ إقليمًيا رئيسًيا لمكونات إلسيارإت وإلمنتجات إلهندسية وإؤللكبر

 إإلستهالكية غزيرة إلعمالة. 

  لتنمية إلقطاع   -
إجتذإب إإلستثمار إألجنتر  إلمباشر إلموجه نحو إلتصدير : يعد أدإة رئيسية لتوفب  إلتمويل إلكافن

ا لنق
ً
، وإيض   توثيق إلروإبط بأسوإق إلتصدير إلصناىع 

  إلمعارف وإلتكنولوجيا ، ودوره فن
ل أحدث إلمستجدإت فن

إبط بالسالسل إلعالمية ؤلنتاج إلقيمة إلمضافة وبشبكات إؤلنتاج    تحقيق إلبر
إلعالمية. ولالستثمار إألجنتر  أهمية فن

  إلسالسل إلدولية. ومن شأنه أن يوسع من نطاق نقل إلتكنولوجيا للمنشآت إلصناعية 
إلمرصية ويدمجها بالتدريــــج فن

 إلعالمية للقيمة إلمضافة , يؤدي ؤىل تحقيق إإلرتقاء إلتكنولوجر  إلمنشود.  

-------------------------------------------- 
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 إلبحث توصيـإت 

إتيىحر للمرشح    لبحث ؤسبى

 منإقشة عإمة بكلية إلدفإع إلوطبى 
ى
 2104عإم  إض إلعسكرية إلعليإأكإديمية ن -تمت ؤجإزة إلبحث  ف

حة لتنمية إلصنإعإت إلمرصية ؤرتبإطإ بإلبحث إلعلىم وإلتكنولوجيإبعنوإن :  إتيجية إلمقبى  إؤلسبى

ة إلذإتية للقإئم بإلبحث :   حـإفـظ فـــؤإد عبدإلرحــمـن.  دكـتـور مهندسومرفق إلسب 

comwww.HafezFouad.      ,10168818541   -   10005735551 

------------------------------------------------------------------- 

برئاسة رئيس إلجمهورية, وعضوية    Foresight  National  Council - FNCمجلس إإلستبصإر إلقوىمؤنشاء  -4

ين من دإخل وخارج مرص فن كافة إ ن لمجاإلت إإلقتصادية وإلتكنولوجية وإلصناعية , ويمكن أن رجال إلدولة وإلمتمب 

يتبع مجلس إألمن إلقوىم, بهدف إستبصار إلتطورإت إلتكنولوجية إلوإعدة وإلتنبوء باإلسوإق وإستكشاف إلمنتجات 

إتيجية طويلة إلمدى لتحديد وتحقيق إلحلم  , وضع إلتخطيط إلقوىم  للعلوم وإلتكنولوجيا ووضع إلخطط إإلسبر

ى عىل مر إألجيال فن ضوء إألهدإف وإلطموحات إلوطنية وفن ضوء إلتطورإت إؤلقليمية وإلعالمية. وتحديد إلمرص 

 إألنشطة إإلقتصادية إلمفتاحية إلجديدة وتحقيق إلنجاح فيها ك تحقق إلدولة إؤلستقالل إؤلقتصادى إلمنشود. 

ى إلتكنولوجيإ -2 تتبع جهة سيادية عليا مثل رئاسة إلجمهورية  عىل أن:  ؤنشإء هيئة للتخطيط وإلمتإبعة لتوطي 

ن فن مجاإلت إلصناعة وإلبحوث إلعلمية  ؤلعطاء قوة إلدفع وإؤلستمرإرية إلالزمة. تتكون هذه إلهيئة من متخصصي 

ونيات مثل مصانع إلهيئة إلعربية للتصنيع وإؤلنتاج إلحربر ووزإرة إلصناعة وإلقطاع إلخاص 
وإلتسويق فن مجال إؤللكبر

د إلصناعات وإلجامعات ومرإكز ومعاهد إلبحوث ووزإرة إؤلتصاإلت ووزإرة إلكهرباء...ؤلخ. وتكون إلهيئة عىل وإتحا

ؤتصال بجميع إلجهات إلعاملة فن هذإ إلمجال فن مرص. وتقوم إلهيئة بعمل درإسات لوضع خطة زمنية عىل مدى 

ن إلتكنولوجيا، وتكون إلخطة قابلة للتع إت إلدولية وإلمحلية لموإكبة قصب  ومتوسط وطويل لتوطي  ديل طبقا للمتغب 

 إلتطورإت ووإقع إؤلنجازإت إلمتسارعة. 

وزإرة إلدولة لشئون إلبحث  بدإل منتكون ذإت سيادة وسلطات وإسعة   ؤقــإمـة وزإرة إلعــلوم وإلتكنولوجيإ :  -3

إلتابعة لها وإل تتمتع ؤإل بأقل إلعلم نظرإ لقصور أعمال وإختصاصات وزإرة إلدولة وضعف سلطاتها عىل إلجهات 

http://www.hafezfouad.com/
http://www.hafezfouad.com/
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ل  ن صالحيات ؤدإرية وأحيانا تلحق بوزإرة أعىل منها مما يقلل من شأنها ومن شأن إلبحث إلعلم فن مرص وبالتاىل يخبر

دورها وأعمالها إىل وضع شكىل. ويكون من أهم أعمالها إلقادمة ىه إلتنمية إلتكنولوجية فن كافة إلقطاعات وتخطيط 

ن إلتكنولوجيا.  وتنفيذ عمليات   توطي 

 إلمرحلة إلقإدمة هو إلتنمية إلتكنولوجية:  -4
ى
وع إلقوىم إلمنشود ف فهو إلباب إلحقيقر لدخول مرص ركب  إلمشر

إلدول إلصناعية. وإلبدإية إؤلهتمام بالصناعات إلحاكمة إلتر تعمل عىل تدعيم إلقيمة إلمضافة لكافة إلصناعات 

ونيات, إلصناعات إلكهربائية , تكنولوجيا إلموإد إألخرى , وإلصناعات إلحاكمة إألوىل  باؤلهتمام ىه صناعة إؤللكبر

 إألولية وإلخامات , تكنولوجيا إألإلت وإلمعدإت إلرأسمالية. 

 سينإء ىه إألمل إلهإئل حبى نصل أن نسميهإ -5
ى
 إلعإلم  إلتنمية إلصنإعية ف

ى
 سينإء مدينة إلصنإعة ف

Sinai is the City of Industry in the world 

إلمقصود إن تصبح سيناء منارة للصناعات صديقة إلبيئة تشمل جميع إلصناعات إلتكنولوجية إلمتقدمة فن إلعالم 

 إلوطن إلعربر وأفريقيا. 
 وأن تصبح سيناء عاصمة إلصناعة فن مرص ومنارة إلصناعة فن

ى إلدولة عىل دعم وتطوير إلتعليم إلصنإع وإلتكنولوجر  -9 رى وإلزرإىع عىل أن يكون هذإ إلنوع من وإلتجا تركب 

سنوإت للدرإسة إلعلمية أما إلدرإسة إلعملية فقن إلسنة إلرإبعة يرتبط  6سنوإت عىل أن تكون أول  8إلتعليم لمدة 

إلطالب بمصنع فن تخصصة للتدريب وفن إلسنة إلخامسة يرتبط بمصنع للعمل وإإلنتاج برإتب. ويمكن أصحاب 

كات فن  إلعملية إلتعليمية بأن يكون رإىع رسم للمدرسة إو لقسم منها وذلك بتقديم إلدعم بالكتب إلمصانع وإلشر

وإإلجهزة وعمل إعالن عليها باسم مصنعه ويقدم إلتدريب إلفتن للطلبة فن مصنعه. ولو أصبح لكل مدرسة رإى رسم 

إليضاح لتقديم مستوى إلتعليم إو مجموعة رعاه لعمل ذلك عىل جودة إلتعليم ودعم إمكانيات إلمعامل ووسائل إ

بدون أعباء إضافية عىل إلدولة. كذلك يمكن عمل منتجات دإخل إلمدإرس إلفنية وبيعها للجمهور بسعر إلتكلفة 

مثلما كان فن مدرسة جالل فهم إلصناعية قديما وهذإ مما يدعم إلمدرسة وإلطلبة فنيا ويدعم إلجمهور بسلع 

 وإإلنتماء عند إلطالب وعند إلجمهور. أسعارها بسيطة ويخلق روح إلوإلء 

ى عىل ؤنشإء إلصنإعإت إلوسيطة وإلمغذية  -: كب 
وإلتر يمكن أن تتم فن إلورش إإلنتاجية وإلمجمعات إلصناعية إلبى

ن وتدريبهم وتسهيل  عىل أن تتبتن إلدولة تخطيط وتنفيذ إلمجمعات إلصناعية وتخصيص إلوحدإت إىل إلمتقدمي 

 وإلموإد إلخام ... عمليات وخطوط إإلنتاج 
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 تطوير إإلنتإج وتسويقه:  -8
ى
كإت إلقإئمة ف ى  دعم إلدولة للشر دعم فتن وتكنولوجر , دعم خطوط ؤنتاج أن تشبر

ها للمصانع  إئها وتقوم بتشغيلها إو تأجب  إلدولة خطوط ؤنتاج , خصوصا إلباهظة إلثمن وإلتر تعجز إلمصانع عىل شر

يجار أو إلتشغيل بسعر إلتكلفة حتر يكون إلمنتج ذو قدرة تنافسية سعرية يستطيع إلتر تريد إإلنتاج عىل أن يكون إإل 

 ذلك للدولة أكبر من كسب مادى إلنها تحقق إلتنمية إلشاملة وتجلب عملة صعبة 
أن ينافس فن إلتصدير وإلفائدة فن

دل إلجريمة بالتنمية, للمنتج إلمرصى وتكبر من إلوظائف وإنتعاش سوق إلتصنيع وكسب روح إإلنتماء وإنخفاظ مع

, دعم ماىل منح لإلبتكار وإحالل تكنولوجيا محلية , وقروض وإعفاءإت من  وترىع إلدول إلتسويق دإخىل وخارجر

إئب.    رسوم وجمارك ورصن

نعابن فن مرص   -تدريب إلعمإلة عىل نفقة إلدولة : حبى نحصل عىل قوى عإملة تتسم بإلمهإرة وإلتنإفسية :  -9

ى هو إلخط إألول فن من عجز فن إلع مالة إلفنية عن تلبية ؤحتياجات إلصناعة فن جميع إلصناعات بينما إلعنرص إلبشر

نشاء وحدإت فن كل محافظة وإلمناطق إلصناعية وإلمناطق إلجديدة عىل أن يكون إلتدريب إؤلنتاج, لذلك يلزم ؤ

عربيا أو أفريقيا أوإجنبيا...إلن ذلك يصب  مجانا لكل من هو موجود عىل أرض مرص ويريد أن ينتج سوإء كان مرصيا أو 

ن مما يكسبهم   إلتعامل مع غب  إلمرصيي 
ن فن ن إلمرصيي  ن عىل أرض مرص ويدعم إلمتدربي   مصلحة تنمية إلمنتجي 

فن

ن يخلق لديهم روح إإلؤنتماء وجذب إؤلستثمار إىل مرص  مهارإت جديدة محلية ودولية, أيضا تدريب غب  إلمرصيي 

إ ومستقبال ,  ط إلنجاح فن إإلختبار إؤلسبوىع وفن منتصف إلدورة وفن أخرها ويقوم إلمتدرب بتقديم حارصن ويشبر

ه كان  وع تخرج فن تخصص إلدورة وإإل يدفع تكاليف إلدورة حفاظا عىل عدم ؤهدإر إلفرصة وتفويتها عىل غب  مشر

, وإلهدف هو ؤثرإء إلسوق إلمرصية جادإ, وكذلك تتم إإلستشارإت إلفنية مجانا لكل إلمصانع وإلورش عىل نفقة إلدولة

 إلوطن إلعربر مما يخلق روح إإلنتماء 
بالكوإدر إلمؤهلة فنيا وتكنولوجيا للعمل بالصناعة سوإء دإخل مرص أو فن

إلمرصى وإلعربر لمرص ويشمل إلتدريب كل مستويات إلتعليم : إلحاصل عىل مؤهالت أو بدون للتدريب عىل كافة 

 إلمستويات.   

 كل محإفظة ؤنشإء -00
ى
إع وإإلبتكإر ف ن ماديا وعلميه ومعنويا.  مكتب رعإية إإلخبى عي 

 : لرعاية إلمخبر

 كل محإفظة  -02
ى
 لدمج إلصناعة مع إلبحث إلعلم ... ؤنشإء مكتب نقل إلتكنولوجيإ للصنإعة ف

طط إلسابقة وإلتر تحتاج إىل خطط فاعلة وتفعيل إلختقويم إألدإء إلمؤسىس للقطإعإت وإلهيئإت إلصنإعية :  -03

تحديد إلمجاإلت إلتر تحتاجها إإلسوإق إلمحلية وإإلقليمية وإلعالمية وتوجيه إإلستثمار  -أتقنت بحثا ودرإسة: 

 وإلعربر وإإلجنتر لالستثمار فيه وتشجيع إلتدريب عليه, دإئما حرص إلمنتجات إلتر يحتاجها إلسوق 
إلمحىل إلوطتن
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كات وإإلفرإد وإلتشجيع إلمرصية وإلعربية وإإلفريقية ... و  ن هذه إإلفكار وطرحها عىل إلشر إلتدريب عىل إنتاجها, وتجهب 

عىل إنتاجها مع توزيــــع إنتاج هذه إلمنتجات عىل إإلقاليم إلصناعية إلمناسبة بما يؤدى إىل إلتحول إىل كثافة إإلنتاج 

ن إإلنتاج  وإإلستهالك   إلمحىل لتغطية إلطلب إلمحىل وتغطية إلفجوة بي 

تبدء إلنهضة إلصناعية بالزرإعة: فيجب ؤنشاء ما يعرف بالقرية إلتعاونية : يتم ؤشهارها مثل  -: إلقرية إلتعإونية -04

إلجمعيات إلتعاونية )إألهليه, إلزرإعية, إإلستهالكية ... ويتم إلتقديم باسمها إلمرإفق وإلخدمات وتأخذ نفس ؤسم 

تهم إألصلية فن إلغربية مثال إلتر ليس لها ظهب  صحرإوى وبذلك يعرف إلقرية إلتر تأبر منها إلسكان إلقادمون من قري

... فن سيناء أو  إلناس بعضهم فن إلقرية إلجديدة بما يؤدى إىل عدم إإلحساس بالغربة وإلتشجيع وإلتشيــــع عىل إلتعمب 

قية حيث يتم تخصيص مناطق  ق وقإبلة مستصلحة عىل نفقة إلدولة وجإهزة إلمرإفإلصحرإء إلغربية أو إلشر

مليون فدإن تصلح لذلك فن إلصحرإء إلغربية وسيناء , ويتم  5بالمياة إلجوفية حيث يوجد ما يزيد عن  للزرإعة

إشة من قرى مرص, ويقام عىل إلزرإعة كافة أنوإع إلصناعات وإلخدمات وإلتعليم  533فدإن  لكل  4733تخصيص 

ة وإلبسيطة و  نبدء بالقرى إلمكدسة وإلتر لديها مشاكل متعددة وإختيار إلمهتن وإلصخ وإلحرف وإلصناعات إلصغب 

أى إحتكار مرصى ولالفرإد دون إلمؤسسات  إلبد أن تكون مرصية خإلصةإلموإقع إإلسهل فن إلتطبيق وإلزرإعة 

 إإلجنبية وإإلستثمارية حتر تنشأ إلمجتمعات إلجديدة وإل نكرر أخطاء مأساة توشك إلتر أستوىل عىل كبار إلمستفدين

ن إىل عمال سخرة, أيضا إلن إلزرإعة ىه إساس إلدولة وأمنها إلقوىم وإلزرإعة مورد  ن إلمرصيي  ووتحويل إلعاملي 

إت أجنبيه ونقل تكنولوجيا أجنبيه دإخل  للصناعة, ولكن إلصناعة يمكن أن يدخلها ؤستثمار أجنتر إلن بها خبر

 إلدولة. 

كل مكتسبات إلفالح  ويجب عودة دور إلدولة إلكفيلة فن   بمعتن أنه يجب إلحفاظ عىل إلفالح أمن قوىم :  -05

رعاية كل ما يخص إلفالح  فن إنجاز أعماله. فيجب ؤعطاء كل قروض إلفالح فن صورة قرض حسن إو أحسن بمعتن أن 

 يرد للدولة أقل مما أخذ وتكون إلدولة كسبت إإلنجاز وإإلنتاج ورفع معيشة إلفالح.   

  تأبر خالل إألسبوع فن إلمناسبات ألنها تسبب عرقلة  إلبينية )إلعطالت إلرسمية(ؤلغإء كإفة إؤلجإزإت  -06
إلتر

فن لالقتصاد ونجعل إإلحتفاإلت إلرسمية كلها يوىم إلجمعة وإلسبت بدون إجازة خالل إألسبوع حتر إل تكون إلبنوك 

كات إإلقتصاد إلحياة فن وتسبب تعطل حركة عطلة  إلسبت وإلمولد إلنبوي ورأس  . مثال شم إلنسيم يكون يوموإلشر

أكتوبر نحتفل به يوم 9إلسنة إلهجرية يوم إلجمعة , وعيد سيناء وعيد إلعمال نحتفل به يوم إلسبت وحتر نرص يوم 

يناير هو عيد خاص بالديانة إلمسيحية فقط وإل نعطل  :إلسبت بحجة أن إلمعركة بدأت يوم إلسبت أيضا يوم 
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وإل يوم وإحد ؤجازة خالل إألسبوع وإلمصيبة أيضا إنه ؤذإ جاء يوم مناسبة فن يوم  عجلة إؤلنتاج وإإلقتصاد إل يوجد 

ن يأخذون يوم إلخميس أجازة لك يكمل يوم إلجمعة ليأخذ أجازة طويلة ليسافر إىل  إألربعاء مثال نجد أن إلموظفي 

 دولة وهل هذإ جاذب للمستثمر إألجنتر  إلذي يحسب ؤنتا
جه بالدقيقة أم هذإ عرقلة بلدته. فهل هذإ إقتصاد يبتن

  وإألجنتر  . هذإ معرقل لالقتصاد إلمرصى وأسلوب طارد للمستثمر إألجنتر وكذلك  
لإلنتاج وللمستثمر إلوطتن

يوم أجازة سنويا وهذإ مما يقطع إلعالقة مع إلخارج.  ;45إلمحىل وإلعربر من إلعمل وإإلستثمار فن مرص إلننا نأخذ 

 ياب وإستقرإر عجلة إؤلقتصاد طول إلعام. وإلغاء إلعطالت يؤدى إىل ؤنس

وط -:4 م  برنإمج إلدعم إلمشر ن وط بالتعليم وإلصحة أى إألش إلتر تستلم إلدعم يجب أن تلبر بمعتن أن يكون مشر

بإرسال أبنائها إىل إلمدإرس وأن يسجل كل فرد فن بطاقة إلتموين إلسنة إلدرإسية إلتر بها ويجدد ذلك كل سنة من 

إم إألش بالتطعيمات ألطفالها وبذلك نضمن نهوض إألجيال إلمدرسة إلتر  ن يلتحق بها. وكذلك إلمتابعة إلصحية وإلبر

ب عدد سكانه من  مليون نسمة من إلممكن أن يمثل  3>وإل يكون إلفقر وإلمرض ورإثيا. وإلمجتمع إلمرصي إلذي يقبر

ة ومتنوعة، باؤلضافة ؤىل كونه سوقا وإسعا , لذلك يجب أن نحافظ عىل تعليمه وصحته للوقوف  طاقة ؤنتاجية كبب 

ي ألهمية إلنهوض.   عىل حقيقة قوة إلدولة لتتوفر ؤرإدة شعبية حقيقية ووىع جماهب 

ي إإلنتإج:  -;4
ى
ة ف إك إلفئإت إلفقب 

ورة إشبى وذلك بتدريبهم ومنحهم قروض حسنة وإنشاء لهم مشاريــــع مناسبه ضى

يحة إلمنتجة فن إلمجتمع إلمرصى لة , وهذإ من لمنحهم فرص إلتصنيع وإلتسويق وإلرعاية إلكام عوإمل زيادة إلشر

ة وإلعمل إلخاص.   إلصناعات إلصغب 
 لخلق فرص إؤلنتاج وليس إلعمل بتأهيل إلشباب فن

ية وليس خطوط ؤنتاج وإألت وروؤس أموإل .  ->4 ن عىل إلتكنولوجيا إلمعتمدة عىل قوى بشر كب 
 إلبر

 صنإع -21
ى
 وصناعة إلماكينات وإألألت إلزرإعية ومكونات إلسيارإت.  ة إؤلسطنبإطتنمية إلتصنيع إلمحىل ف

 إلصنإعإت إلمرصية :  -20
ى
 عالج إلعيوب وإإلختالإلت إلهيكلية ف

مليار  45وضع أساليب جديدة لعالج ضعف إلتمويل وتردد إلبنوك : أحد بنوك إلحكومة وصلت إرباحه إىل  ( )أ

ة للدولة ن وعات بل كارثة إلن إلدولة تخش بسببها ما يفوق  جنية فن إلسنة هذه ليست مب   63من حيث تمويل إلمشر

مليار جنيه حيث أنها تسبب تباىطء إإلقتصاد وإإلستثمار وإإلنتاج , ويجب أن تعود إرباح إلبنوك إلحكومية إىل 

ن قوى إلشباب فن إإلنتاج وتمل وعات إلشعب من خالل خفض إلفائدة إىل إلصفر ويؤدى ذلك إىل حشد وتحفب  ك مشر

, أيضا أغلب هذه إألرباح وهمية ألنها من سندإت إلحكومة وتؤخذ عليها نسب أرباح إىل مجالس ؤدإرة إلبنك 
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إء سيارة أو عقار إلن إلبنوك  ن مما يزيد إلخسارة , وإلبنوك إلحكومية حاليا تركز عىل إلقروض إلشخصية لشر وإلعاملي 

% من أعمال إلبنك. إلبنوك 43ع إلخاص وإلمصانع إل تصل إىل تعتبر هذإ إلقرض مضمون, ونسبة إؤلقرإض للقطا 

إلحكومية مثل إلمستشفيات إلحكومية وإلمدإرس إلحكومية ليس مطلوب منها أرباح بل مطلوب منها تنمية 

 إؤلقتصاد وجوإنب إلدولة إلمتعددة. 

ى فنيا لعالج ؤنخفاض نسبة إلعمالة إلفنية وإإلنتاجية وت ( )ب  ضخم إلعمالة إإلدإرية بناء إلعنرص إلبشر

إإلستخدإم إلجزبى لطاقات إإلنتاج وهو إلمرض إلمزمن للصناعات إلمرصية لذلك يجب توفب  عنارص إؤلستخدإم  ( )ت

 إألمثل لطاقات وخدمات وموإرد إؤلنتاج. 

ن  ( )ث  إنتاج إلتجهب 
ن إلفروع إلصناعية وإلنقص فن إت إلضعف إلبنيوى للصناعات إلمرصية أى ضعف إلعالقات بي 

 )خطوط ؤنتاج وأإلت ومعدإت( وإعتمادها باألساس عىل إلخارج 

 ضعف إلتعليم إلصناىع وإلتكنولوجر لذلك يجب تنمية إلتعليم وإلتدريب إلفتن وإلصناىع ( )ج

يبة إلمبيعات( إلذى يرفع إلتكلفة وبالتاىل يقلل فرص إلتنافسية للمنتجات إلمرصية ,  ( )ح يتر )مثل رصن
إألزدوإج إلرصن

يبة إلقيمة إلمضافة. لذإ  يبة إلمبيعات وإؤلكتفاء برصن  يجب ؤلغاء رصن

ة  ( )خ  إلعناية ودعم متوإصل بالصناعات إلصغب 

وعات مدروسة ويتم  ( )د ن بمشر  مناطق محددة وتوزع عىل إلمتقدمي 
بناء وحدإت إنتاجية لمجاإلت محددة فن

إر وإإلستمرإر مما يساهم فن خلق فرص ؤنتاج تمويلها من وزإرة إلصناعة ورعايتها حتر تصل إىل مستوى إؤلستقر 

 جديدة وتوفب  منتج محىل وزيادة فرص تصدير 

%  من ؤستهالك  63توفب  إلطاقة بكل أنوإعها إلمتعددة وعالج إلفاقد منها بتصحيح معامل إلقدرة حيث يوفر  ( )ذ

 كثب  من إلمصانع 

 طلوبة لتلبية ؤحتياجات إلدولة. توفب  إإلرإضن إلصناعية إلالزمة وتحديد إلمجاإلت إلم ( )ر

حماية إلمنتج إلمحىل من إلوإردإت إو إإلغرإق بسلع من إلخارج إلتر تهدد تنافسية إلصناعات إلمحلية وتؤدى  ( )ز

 إىل إنكماش إلصناعة إلمحلية 
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ن إلصناعات إلمغذية وإلخامات إلمحلية من جهة وبالصناعات كافة من جهة أخرى  ( )س  إلربط بي 

 لجة إلجودة وإلسعر للمنتج إلمحىل للحماية من إلمستورد )ؤجرإءإت حفض إلسعر(  معا ( )ش

% من مرتب إلموظف تؤدى إىل إرتباك فن إسعار إلمرتبات أو إلهروب من 73إرتفاع نسبة إلـتأمينات إىل  ( )ص

كة( 5% عىل إلعامل , 8% فقط ):إلتسجيل فن إلـتأمينات حيث يجب أن تكون   % عىل إلشر

يعات إلمكبلة للمصانع وعىل رإسها إلتمويل وضبط سعر إلرصف  ( )ض  ضبط إلتشر

إئب  ( )ط يعية للرصن  تعديل قانون إلجمارك وإعادة إلبنية إلتشر

إئب وإلجمارك عىل إلسلع إإلستثمارية وإلرأسمالية )خطوط إإلنتاج وإلمعدإت( إلتر إل يتم إنتاجها عىل  ( )ظ إلغاء إلرصن

 دإخل مرص 

ة سائق إلتوك عالج إلت ( )غ إر ؤجتماعية وأخالقية بالغة إلخطورة " مثل كبر ضخم فن إلمهن إلعشوإئية إلتر لها أرصن

 توك وفرش بضاعة عىل إلرصيف ......  " مما يؤدى إىل هروب إلشباب من إألعمال إلجادة فن إلصناعة 

ن إلتر إل تحم إلصناعة : مثال إلسجل صناىع ي  -53 بــح من ضعف إلقوإني  سنوإت إلصدإره من جهات  6أخذ منع إلبر

ة إل تتجاوز  خيص خالل فبر خيص  6عديدة ويجب عىل وزإرة إلصناعة أن تتبتن ذلك وتصدر إلبر أشهر وإإل يعتبر إلبر

 صادر إلنفاذ بعد هذه إلمدة إلقصوى. 

موإرد إلدولة مع تخصيص كل نوع صناىع بما يتناسب مع  ؤنشإء أقإليم صنإعية وتوزيعهإ عىل كإفة مسإحة -22

ن بكافة إلمناطق  ن إهتمام إلمسئولي  كب 
ة  إىل عدة محافظات وذلك لبر إؤلقليم وهذإ يلزم ؤعادة توزيــــع إلمحافظات إلكبب 

إتيجية  عىل أنحاء إلدولة إلن ؤتساع مساحات إلمحافظات يؤدى إىل ؤهمال كثب  من أجزإئها وإلمناطق إلهامة وإؤلسبر

ن إلعمل إإلبتكارى وإؤل كب 
كتفاء بالحفاظ عىل إإلستقرإر وإإلستمرإر, وإلبناء إلتقليدى وهذإ بسبب ؤتساع بها وعدم إلبر

 إلمسئولية عىل إلمحافظ وفريق عمله مثل :  

  ى وىه محافظة 4: إلخريطة ) محإفظإت 7توزيــــع مساحة محافظة إلوإدى إلجديد إىل ( وىه إلمرإكز إلكبر

عوينات ومحافظة باريس ومحافظة إلوإدى فن إلمساحة إلفرإفرة ومحافظة إلخارجة ومحافظة إلدإخلة ومحافظة إل

% من مساحة مرص وإل يمكن ألى محافظة بكامل  77إلمتاخمة لمحافظة أسوإن. هذإ إلن إلوإدى إلجديد إلحاىل يبلغ 

إلف كم مربــع( حيث أن إكبر من مساحة بعض إلدول )مثل مساحة دولة  773كوإدرها أن تتابع كل هذه إلمساحة )
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مرة ضعف  46إلف كم مربــع(, و :4ضعف دولة إلكويت إىل تبلغ  58مرإت مساحة سيناء و :مرإت و  8إإلمارإت 

إلف نسمة منذ  553ومما يدلل عىل إلقصور أيضا أن عدد إلسكان بها  إلف كم مربــع , 66مساحة دلتا مرص إلتر 

 أسسها إلرئيس جمال عبد إلنارص , وإإلستثمارإت بها محدودة وتقليدية ومحلية.  

  ( حيث توزيــــع إلمساحة عىل إلمحافظات : 6( , )5: مرفق خريطة )محإفظإت 6توزيــــع مسإحة سينإء إىل

شمال سيناء و محافظة إلحسنة ومحافظة نخل ومحافظة جنوب سيناء ومحافظة كاترين ومحافظة نوبيع حيث 

إلسويس وإإلسماعيلية وبور تبلغ كل منها سدس مساحة سيناء باإلضافة إىل إإلجزإء من سيناء إلتر تتبع محافظات 

إت فن سيناء حتر  سعيد . ومرفق درإسة عن إلتنمية إلصناعية فن سيناء فن إلمبحث إلتاسع . ويجب عمل أنهار وبحب 

 تستوعب إلسيول إلتر تسقط عليها كل عام إلستغالل كل نقطة مياه. 

  ن ( مرش مط8وىه: مرفق إلخريطة ) محإفظإت 5توزيــــع مساحة محافظة مطروح إىل روح ومحافظة إلعلمي 

إلف كم مربــع إى  ;49ومحافظة سيوة ومحافظة إلوإحات إلبحرية ومحافظة إلسادإت. مساحة مرش مطروح 

 إلف نسمة.  574أضعاف دولة إلكويت( , وعدد سكانها  43ضعف مساحة دولة إإلمارإت وثالثة أضعاف سيناء و

  ( رأس غارب ومحافظة إلغردقة 7إلخريطة )ىه : محإفظإت  4توزيــــع مساحة محافظة إلبحر إألحمر إىل

أضعاف مساحة دولة  6إلف كم مربــع )إى  537ومحافظة مرش علم ومحافظة حاليب . تبلغ ماسحة إلبحر إألحمر 

إلف كم مربــع إى نصف  66ضعف دولة إلكويت( بينما مساحة دلتا مرص  45إضعاف مساحة سيناء  7إإلمارإت و 

مليون نسمة , إى إن  63محافظات وعدد سكانها  43إلمارإت بينما إلدلتا تشمل مساحة سيناء وثلث مساحة دولة إ

 مليون نسمة بينما سكان سيناء كلها نصف مليون نسمة.   63نصف مساحة سيناء يسكنها 

  محافظات  8توزيــــع مساحة محافظة أسوإن إىل 

ية وإلطبيعية وإلمعدنية , يسهل إدإرتها وحشد قوى إإلنتاج  محإفظة 45وبذلك يصبح عدد محإفظإت مرص   إلبشر

ن مع تخصصهم فن نطاق محدود يسهل لهم إإلنجاز إلمتوإصل  ويزيد من عدد إلصف إلثابن  ة إلمحافظي 
إيضا كبر

للدولة ويمحو إلجمود من إدإرة إلدولة ويعطيها مرونة وفرص عديدة للنجاح , وإل ننىس مفهوم ؤدإرى أن تقسيم 

أهيل إألكفاء منهم إىل أن يكونوإ فن إلصف إألول . أيضا يفيد ذلك من إلناحية إلعمل من عوإمل نجاح إلعمل , وت

ن ) لوإءإت من إلجيش غالبا ( من  :محافظات بـ  :إألمنية وإلدفاعية مثال أصعب عىل ؤشإئيل أن توإجهة  محافظي 

  . ن  أن توإجهة محافظة وإحدة أو ؤثنتي 

---------------------------------------------------------- 
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 عن شخصية إلمرشحفيديوهإت ألبوم صور و 
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 حإفـــظ فـــؤإد عبدإلرحمن  مرإحل عمرية  :  عن  إلدكتور مهندس

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمر  
ى
  عمر   5صور شخصية : ف

ى
  عمر   02سنوإت    ,    ف

ى
 سنة 48سنة       ,       ف
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 سنة 04إلفـــؤإد       و     سنة    21وإلدى :    مصطقى   أ

ى .   مإ شإء هللا إل قوة إإل بإهلل   تبإرك هللا رب إلعإلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ى
إ   :  وإلدىإلغإلية وإلدب  صغب 

ى
 و وإلدى رحمهمإ هللا رحمة وإسعة  :  رب إرحمهمإ كمإ ربيإب

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

نإمج إإلنتخإبر وأنشطة ألبوم صور وفيديوهإت عن إ  إلمرشحوجوإلت لبر

 www.HafezFouad.com  عىل إلموقع إلشخىص : 

نإمج إإلنتخإبر مع إلمرشح منإقشلمتإبعة و ول  ة إلبر

 

http://www.hafezfouad.com/

