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كات تكنو  ونيات إلمعلومات وإإلتصاالت  لوجيا رئيس تنفيذى مجموعة شر وإلكتر

ن     .   اــنــدفـــه       .4رقم     .    دسمهن كل  تمكي 

 .لاـــريـــــادة إألعــــم باإلستــثمار و   .    اجــإإلنــتـــــ و من إلصناعة   

معاش ماىل ومعنوى وإجتماىع . ؤسكان ؤقتصادى :مليار جنيه . تضمن  15 ت لزيادة موإرد إلنقابة ألكتر منؤستثمارإ 

    سنوإت 4الف جنيه . خالل أ 4زيادة معاشات إىل .  إلف جنيه 60إلف ج  إىل  40ن رعاية صحية تبدأ م

 نتاج وإلتصنيع رفع كفاءة وحيوية إإل  .ضمان للمهندس  .رص ــتكثيف حجم إألعمال عىل أرض م
ن
   ــرصمف

ن لإلبتكار وريادة إألعمال ن لإلستثمار وإلتنمية.      تأسيس أكاديمية إلمهندسي  كة إلمهندسي  تأسيس شر
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ن إلمرصيةـــنــقـــاب        ة إلمهندسي 

ن   مرص : نقابة إلمهندسي 
ن
 إلصناعة وإالنتاجلكاملة   النها تقدم رعاية رإئدة إلصناعة وإلتقدم ف

ن
إلمهندس  هو لفاعل إألول ف

 وخاصحكوىم تعليم مهندس كل توظيف   و كل أشةتحقق رخاء  النها اج ىه أهم قضايا إلمجتمع ـــــتـــــقضية تكثيف إالن

 -مسكن ؤقتصادى  -مرتب مناسب  -: تأهيل متجدد  تطوير منظومة إلخدمات إلنقابية ؤىل أفاق جديدة غت  مسبوقة
ة  ن  -ثقافة عامة ومرسح  -دولية عالقات  -معارض ومؤتمرإت  - معنوى ؤجتماىع : ماىل معاش -رعاية صحية متمت 

إتيجية شاملةوفكر دقيق علم  رحالت :  -مصايف   إىلي أعىل درجة عميق وخطة ؤستر
ن  ترفع من كفاءة نقابة إلمهندسي 

ن   ؤصالحات ؤقتصادية وإجتماعية -1  وريادة إألعمال ستثمارقتصادى قوى قائم عىل إإل ؤكيان تجعل نقابة إلمهندسي 
 وإصالح منظومة إلخدمات إىل إالعضاء  رفاهية كاملة لكل مهندس يستطيع أن يقدم خدمات شاملة و 

إت عملية ومهارإت فنية  إلوصول إىل تصنيف دوىل للمهندس إلمرصى -2 بدعم مؤسىس وقوة تأثت  بأسس علمية وختر
ن يحقق للمهندس إلنجاح مهنيا وإقتصاديا وإجتماعيا   من نقابة إلمهندسي 

ن
 مرص ويحقق إإلرتقاء بجودة إلحياة ف

يضمن للمهندس حديث إلتخرج فرص عمل وإنتاج وتصنيع  ضبط إلسوق بتكثيف حجم إألعمال عىل أرض مرص  -3
 آالف جنيه أو يكون رإئد أعمال برعاية إلنقابة يرفع كفاءة وحيوية إالنتاج وإلتصنيع  8متعددة بمرتب يبدء من 

ن
 مرصف

إلف جنيه وتصل إىل  44تبدأ من  رعاية صحيةسنوإت :  4خالل  إالف جنيه 4ب يصل إىل ضمان للمعاشات مرت -4
 توجيه  - رفع إلمعاش بثالثة عنارص : ماىل -إلف جنيه : من عوإئد إإلستثمار  64

ن
إته ف معنوى باإلستفادة من ختر

 
ن
كات إلناشئة ألعضاء إلنقابة بعائد ماىل ؤضاف  ...ؤضافية ؤجتماىع بخدمات مجانية  -إلرسر

ن  -5  تنمية وتطو إلوطنن إلدور ؤستعادة :  ؤستعادة إلشخصية إلقومية لنقابة إلمهندسي 
ن
لتأكيد  ير إلمجتمع إلمرصىف

 إإلنتاج وإلتصنيع وتنمية إالقتصاد إلقوىم ورفع قدرإت إلنقابة من خدمات وفرص لإلستثمار إلنر إلفعالة إلمساهمة 
ن
ف

إز بالمنتج إلمرصىوتثقيف إلموإطن تقدمها لألعضاء وبيان أليات إلتنفيذ وفرص إلتمويل وإلتنظيم وإلتسويق  ن   لإلعتر

ن لإلبتكار وريادة إألعمال -6 كات وإلمصانع  تأسيس أكاديمية إلمهندسي  ن لقيادة إلرسر وإإلستثمار لـتأهيل إلمهندسي 
ن أعضاء إلنقابة ... وتمنح درجة  إت بي  ونية تفاعلية وتبادل إلختر

 منصة ؤلكتر
ن
وإلتدريب بكورسات عرصية متجددة ف

 ريادة إالعمال .. 
ن
ن كل مهندس من كاف إلدبلوم إلمهنن ثم إلماجسيتر إلمهنن ثم إلدكتورإة إلمهنية ف   ة إلمحافظاتوتمكي 

ن لإلستثمار وإلتنمية -7 كة إلمهندسي  إكة وتأسيس  تأسيس شر وعات أعضاء إلنقابة بالرسر كة إأل 14لتمويل مرسر ف شر
ن إألعضاء بما يحقق  ن إلنقابة وإلمهندسي  إكة بي   إلعام  مليار جنيه 15  إىل تعظيم إلموإرد إلمالية للنقابةومصنع بالرسر

ن
ف

 إلرإبع ... 
ن
* تكثيف حجم إالعمال عىل أرض مرص * رفع كفاءة وحيوية إالنتاج وإلتصنيع  مرص : وبالتاىل يحدث ف

ن وفرص عمل وإنتاج وتوظيف  ن متنوعة تإلمحىل كل ذلك يحقق مستوى رفيع للمهندسي   ضمن نجاح إلمهندسي 

 إلمجتمع إلمرصىمن أجل موإجهة إلمخاطر إلنر تهدد  تقويم إلتعليم إلهندىس إلخاص :  -8
ن
: وتوإجهة  جودة إلحياة ف

إطات إلتصنيف إلدوىل لال يستو من جرإء تعليم هندىسإلمهندس بصعوبة إلنجاح وتحقيق إلذإت حياة   ؤشتر
ن
 مهنلف

ن وإستثمار كل مهندس من إلتعليم إلخاص . ةيإلهندس  تمكي 
ن
   إلصناعة وإالنتاج وريادة إألعمال : ىه مسئولية إلنقابة ف
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ة لألعضاء باإلئتمان بفائدة ؤدإرية  -9 وعات إلصغت  ن لتمويل إلمرسر سنوإت            5% عىل 3تأسيس بنك إلمهندسي 
ن فيه للجادين فقط من ذوى إلقدرإت إلعلمية  إلحفاظ عىل جودة وصعوبة إلتعليم إلهندىس -14 تجعل إلرإغبي 

 إلتعليم إلهندىس يجعل إلمجتمع إلمرصى يوإجه إلعديد من إلمخاطر 
ن
وإلعملية وإلمهارإت إلفنية : ولكن إإلستسهال ف

ف إلعمر وإلجهد وإلمال ن   ع ... إلهندسة تتعلق بكافة شئون إلحياة لألفرإد دإخل إلمجتم: ألن مهن وتخصصات  تستتن

 ريادة إألعمال -11
ن
ن بالتأهيل ف وإإلنتاج وإلتصنيع : وتنشيط إلسوق  إلتعامل مع إلمهندس بأسلوب إلجدإرة وإلتمت 

 مرص ... 
ن
ن ترفع من كفاءة إالنتاج وإلتصنيع ف  بمنتجات محلية جديدة وهذإ إألسلوب يفرز أجود أنوإع إلمهندسي 

 دإخل إلمتجدد وإلتصنيف إلمستمر إلتأهيل  -12
ن
سنوإت عىل إالقل  3كل درجة تستغرق    درجات مهنية 5إلنقابة ف

 : مهندس حديث .. مهندس ممارس .. مهندس تنفيذى .. مهندس خبت  .. 
ن
ة وممارسة إلعمل إلميدإن من إلختر

وع   للحصول عىل كل درجة   FEوإمتحان شارك فيه عمليا مهندس ؤستشارى ... ويتم تقديم تقرير فنن ومرسر

ن  FE مثلإختبارإت مهنية و تأهيل متجدد  إلحاىل لخريجر إلمعاهد إلخاصة إلموقف -13  إإلنتاج إلصناعة و من  وتمكي 

 إلتعليم إلهندىستأهيل  -14
ن
إطات  جامعةوإنضمامها إىل  إلمعاهد إلخاصة للجودة ف لتحقيق مستقبل جاد ونافع بإشتر

 مرص علمية وعملية تضمن تخريــــج مهندس وطنن يحقق إإلرتقاء بجودة 
ن
 إلمستوى إلرتقاء مرإجعة مستمرة و  إلحياة ف

ن  -15 ن يرفع من قيمة إلمجتمع إلمرصى ويبعث  فتح مرسح إلنقابه إلفخم إلبدإعات شباب إلمهندسي  و تقديم فن متمت 
 نفوس 

ن
ن بروح إلرضا وإلتفاؤل ف  مرسح إالبدإع وإالبتكار إلهندىس إلموإطني 

ن
إز بالمهندس ف ن  إلمرصىوإلمنتج ودعم إإلعتر

ونية لكل تعامالت إلنقابه مع إألعضاء -16   ميكنة ؤلكتر
ن
 إلجمعيات إلعمومية وإلحضور أون الين ف

ن
حنر إلتصويت ف

ية  حفاظا عىل مشاعرهم و ربط إلنقابة بوزإرة إلصحه للتخفيف عىل كبار إلسن بتأكيد إلحياة و  .إالجتماعات إلتحضت 

ن عىل جودة إلمهندس  إلنقابةؤسكان ؤقتصادى بسعر إلتكلفة ألعضاء  -17 كت 
ولكل ؤبن من أبنائهم لسهولة إلحياة وإلتر

 أدإء 
ن
 إلصناعة إلمرصية  إلمهنف

ن
ن ف  إلهندسية إىل أعىل مستوى دوىل يستطيع أن يحقق إلتمت 

ن إلمرصية-18 ن  تعزيز إلمكانة إلدولية لنقابة إلمهندسي   إالنتاج وإلتصنيع وإلتأهيل للمهندسي 
ن
إلعرب بتنشيط إلتعاون ف

ن إلعرب وإتحاد إلمنظمات إلهندسية إالفريقية و إال وإألفارقة   تحاد إلعالىم للمنظمات إلهندسية... مع ؤتحاد إلمهندسي 

ح أمام مجلس إلنوإب -19 إلموإد إلمختلف عليها وكذلك بإضافة  لك بتقويم كلوذ تعديالت إلقانون إلجديد إلمقتر
فع قيمة مهنة إلهندسة جودة إلحياة ومناقشة كل مادة بالتفصيل أمام إلجمعية إلعامة للنقابة لموإد جديدة   تر

 إلتنمية ؤستثمارإت إلنقابة :  -24
ن
: درإسة إلوضع إلحاىل ومدى إلقدرة عىل  قدرة إلنقابة عىل إالستثمار وإلمشاركة ف

ة إلتطوير وتقويم حالة إلمصانع إلمتوقفة  إكة مع مستثمر إو لوتحديث سبل إالنتاج بها أو إلتشغيل باوإلمتعتر رسر
وعات  إتيجر لالنشطة إالقتصادية دإخل وخارج مرص ولجنة تأسيس إلمرسر  لجنة إلتخطيط إالستر

ن
 باإليجار للغت  ف

و جميع إالعمار   تأهيل ريادة إالعمال للشباب - ء : ؤستثمارإت مع إألعضا  -جديدة ومن أهمها :  مجموعة خدمات-22
إكة أو باالئتمان  – وعات لألعضاء بالرسر ن إألعضاء  -تمويل مرسر إت إلمهندسي  ــج  -تسويق منتجات وخدمات وختر ترويــ

 مجاالت إلحياة دإخل إلمجتمع إلمرصى مسئولية مجتمعية لكافة  -ومعارض ومؤتمرإت وعالقات دولية للتصدير ... 

ن  -23 لتتوإكب مع إلتطورإت إلتكنولوجية وإإلقتصادية وإالجتماعية إلمحلية  تطوير إلبنية إلهيكلية لنقابة إلمهندسي 
وإالقليمية وإلدولية : تأسيس لجان جديدة للقيام بالوإجب إلوطنن تجاة إلنقابة وأعضائها وإلمجتمع إلمرصى مثل: 

وعات   ...  لجنة إإلعالم وإلتسويق لجنة إإلستثمار وريادة إالعمال ولجنة تقويم إلمرسر

 تخصصاتها  ربــعمؤتمر  -24
ن
ن أعضاء  سنوى لكل شعبة ف إت ورفع إلمستوى إلمهنن للمهندسي  بهدف تبادل إلختر

 إإلنتاج وإلصناعة وإلتكنولوجيا 
ن
ن ف  إلشعبة وإلقدرة عىل إالبتكار وريادة إالعمال لشباب إلمهندسي 
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ن وتأهيلهم عىل تنمية -25 كات إلناشئة للمهندسي  شعة إلبديهة  -إقتحام إلمخاطر  -: روح إلمبادرة  ؤحتضان إلرسر
كات  -وإلحركة دإخل إلسوق و إلمجتمع   إلتشغيل إلكامل لعوإمل إإلنتاج ...  –رفع معدالت إالنتاجية للمهندس وإلرسر

ن أوضاع إألصول إلعقارية وإالستثمارية للنقابة -26 دينة إلمستشفن بم مثل أرض : بأحد إلسيناريوهات إلخمسة : تقني 
وعات لريادة إالعمال وإالستثمار مع إألعضاء روإد إالعمال  : ةنرص وأرض ربيعبدر ومدينة  إكة مع  أو بناء مرسر بالرسر

كه ؤستثمارية وتشغلها من خالل مناقصة عامه  تشارك إلنقابة باألرض بنسبة ؤستثمارية تحقق عائد هائل للنقابة  أو شر
وعات ؤستشارية وتجارية مع إالحتفاظ ببعض إلوحدإت إلسكنية وإالدإرية وإلتجارية لت  مرسر

ن
نمية أعمال إلنقابة ف

كات إلناشئة وروإد إألعمال  أو إألرض  تغيت  نشاط تخصيص  أو تمتلكها إلنقابة مع إالعضاء   ؤنشاء مدينة ؤدإرية للرسر

كات -27  إلرسر
ن
ن ف ن  تطوير أليات توظيف إلمهندسي  لتكون من خالل إلنقابة لضمان حقوقهم وضمان جودة إلمهندسي 

ة ؤضافية ألصحاب إالعمال وتقديم أجوإد مستويات مهنية بالتأهيل إلمستمر وعقد  ن كات مما يعتتر مت   إلرسر
ن
إمهم ف ن وإلتر

 مقرإت إلنقاب 4مؤتمر للتوظيف كل 
ن
كاتات شهور ف ن إلرسر  كل محافظة للتوفيق بي 

ن
ن   إلرئيسية وإلفرعية ف  وإلمهندسي 

تحفظ إلمجتمع من مخاطر  : بكفاءة ؤستصدإر قانون مزإولة إلمهن إلهندسية وإجرإء ؤختبارإت ممارسة إلمهنة -28
وطها علميا ومهنيا إلمهنأدإء  ضعف  شر

ن
 كافة شئون إلحياة حنر ال يعمل بها ؤال من يستوف

ن
 إلهندسية إلنر تدخل ف

يبة إإلنتاج أو إلدمغة إلهندسية  -29 كات وإلمصانع : أوال  : )إلمتأخره(رصن يجب تحصيلها بأسلوب إلحسم مع إلرسر
 وإجب إلنفاذ )وتع

ى
ليق عضوية إلنقابة باإلخطار من إلشئون إلقانونية بالنقابة ثم ؤنذإر من إلمحكمة ثم حكم قضان

كة ( وتحصيل بالقانونترخيص مزإولة إلمهنة للمكتب إ للمهندس وإيقاف قوإم أعمال وإل ىه الن إالم  لهندىس إو إلرسر
وعات وتإألعضاء وإلمجتمع وأساس تمويل هائل إلنقابة ومصلحة جميع  دفع بخدمات إلنقابة إىل أفاق جديدة للمرسر

 كافة تخصصاتها
ن
 مهنة إلهندسة ف

ن
ن حنر يعمل بأعىل كفاءة وتحصل إلدولة عىل أعىل مستوى ؤنتاجر ف  للمهندسي 

  ة كل مادةفيه مكتسبات إلنقابة منذ عقود ويجب أن تتم مناقش تزيد أن يجب  عىل إلقانون إلجديد :  تعديل -34
ن
ف

ن  يبة إلدمغة إلهندسية إلنر بها يتم ؤزدهار خدمات إلنقابة تحصيل  بالتفصيل مثل : إلجمعية إلعمومية للمهندسي   رصن

 إلنقابة -31
ن
ريادة إالعمال ولجنة : لجنة إالستثمار ولجنة  وإضافة لجان جديدة منها زيادة إالنشطة إالستثمارية ف

تيجية أولجنة  ن دإخل وخارج مرص وإللجنة إالستر إء إلمرصيي  وعات وإلتعاقد . ولجنة إالستعانة بالختر تقويم إلمرسر
إتيجر لالنشطة إالقتصادية دإخل وخارج مرص  إلتخطيط إالستر

 عدد إلمرسر تقاس جهود كل شعبة  -32
ن
وعاتها للنقابة ونسبة إلنجاح ف وتوضع برإمج  وعاتبحجم إلعائد من مرسر

 كل شعبة عىل حدى ويكون لكل شعبة لجنة تسويق خاصة بها لتسويق 
ن
وعات ف إلتدريب وإلتأهيل لفرق عمل إلمرسر

وعاتها وعمل ع وعات وإالبتكارإت   قود محلية ودولية ويعقد مؤتمر ربــعمرسر  سنوى لكل شعبة لعرض إلمرسر

وعات ذإت إلقيمة إلمضاف -33 ن إلمرسر ن عىل تحفت  كت 
للمجتمع إلمرصى خاصة وإلمحيط إلعرنر وإالفريفر  ة إلعاليةإلتر

وعات إلتكنولوجية وإلصناعية ذإت إالقبال  عامة حنر تجد تسويق بسهولة وشعة دورإن رإس إلمال إلعامل مثل إلمرسر
مشاكل  إلعالىم وإالقليىم للتصدير تصنيع إلمنتجات إلنر تحل محل إلوإردإت إو إلنر تجد أسوإق تصدير إو إلنر تحل

 جودة إلمنتجات أوتوفت  إلطاقة أو تكثيف إإلنتاج 
ن
 ... فنية ف

ىع إالبدإع وإالبتكار من بدإيته حنر إلتسويق  -34 ن وأبنائهم ولتر ويــــج منتجات إلمهندسي 
ن لتر  تنمية نوإدى إلمهندسي 

 زوإج -35
ن
إع من بدإيته حنر إلتنفيذ وأبناءه إلعضو رعاية ؤجتماعية بقروض حسنة ف  وإلظروف إلعاجلة ورعاية إالختر
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