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	االقتصادية التنمية ومشروعات : برامجتاسعالباب ال
 

  إنشاء الجيش األخضر – 1
 مليون مجند(يشرف المجلس األعلى للقوات المسلحة على أنشاء وقيادة الجيش األخضر  - 1

) لإلستفادة من الطاقة الشعبية الھائلة في تنفيذ مشروع نھضة مصر والمساھمة على األقل
الحديدية وتعمير في المشروعات الوطنية العمالقة لشق الطرق وعمل خطوط السكك 

وإنشاء قاعدة للصناعات الثقيلة   الصحراء وبرامج األمن الغذائي وتحقيق اإلكتفاء الذاتي
ويساھم الجيش األخضر في محو أمية المجندين ورفع المستوى التقني و الحرفي 

للمجندين. ويساھم الجيش األخضر في عمل شبكة سكك حديدية وطرق تساھم في إعادة 
ربط الوادي بالواحات ومنطقة توشكة و منطقة العوينات وتمتد جنوبا إلى توزيع السكان ت

السودان، وشبكة أخري تساھم في تعمير سيناء واإلستفادة من الثروات الكثيرة الغير 
مستغلة بھا. ولعمل المشروعات القومية كمشروع الدكتور فاروق الباز ومشروع الدكتور 

 الشباب. ممدوح حمزة بالجھود الذاتية و بسواعد

  
  قوانين اإلستثمار:  - 2

  الشركات المساھمة الجديدة التي يتم تأسيسھا  خالل فترة سنتين من إصدار ھذا القانون  يعفى
المؤسسين لھا من الضرائب على األرباح الناتجة عن بيع حصصھم من األسھم المدفوعة التي 

اإلعفاء يكون حق للمؤسس تم سدادھا للشركة بالكامل خالل سنة من تاريخ التأسيس. وھذا 
وينطبق فقط على حصة المؤسس طبقا لعقد التأسيس. وھذا الحق ال يسقط إال بزوال الصفة 

  االعتبارية للشركة .
   إعفاء جميع األنشطة التجارية والصناعية و الخدمية من ضريبة االرباح لمدة عشر سنوات

الواحات،  ‘  ناطق التالية (سيناءيناير  التي تمارس نشاطھا الرئيسي في الم 2024تنتھي في 
النوبة،  تشكة، و العوينات) ويتم تحديد حدود ھذه المناطق في القانون. وال يشمل ھذا اإلعفاء 

نصيب المحليات و المحافظات من الضرائب أو من حقوق المحليات في الثروات الموجودة على 
  أرضھا.

  االرباح الناجمة عن األنشطة على الضرائب إعفاء جميع الشركات القائمة و الجديدة من
 التصديرية لمدة سنتين ويعاد تقييم القانون إلعطاء حوافز بنسبة القيمة المضافة للمنتج محليا.

  تسھيل إجراءات تسجيل شركات نظم المعلومات بحيث يمكن للشباب إنشاء شركات مقرھا
زام شركات نظم المنزل الخاص بصرف النظر عن المكان ويتم التسجيل الكترونيا. وإل
على األقل من  %20المعلومات الكبرى التي تحصل على مناقصات من الحكومة بإعطاء 

 األعمال للشركات الناشئة. 
  

 بنك المشروعات : – 3
تقوم الحكومة بعمل دراسات جدوى لمشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة في شتى المجاالت عن 

ت. و تصبح ھذه الدراسات ملك للحكومة، ويمكن طريق المكاتب االستشارية المتخصصة و الجامعا
للمواطنين الحصول عليھا برسوم رمزية من مكاتب خدمة المشروعات الصغيرة في المدن و 

. و على سبيل المثال ومن صفحات الوزارات المحافظات ومن اغرف التجارية وعن طريق األنترنت
دراسة جدوى للمشروعات  1000من مليون جنيه سنويا يمكن عمل أكثر  25بميزانية ال تتعدى 

الصناعية الصغيرة و طباعتھا وتوزيعھا. وتلزم كل وزارة بعمل دراسات جدوى للشركات الصغيرة و 
 .المتوسطة ونشرھا في المجاالت اللتي تقع في دائرة اختصاصتھا
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جاھزة المرافق والورش للشركات الناشئة وللصناعات الصغيرة ” حضانات“وإقامة مجمعات أو 

واإلمكانيات وتؤجر بأسعار رمزية وتسھيالت في الدفع حتى تتمكن الشركات من بدء نشاطھا في أقل 
فترة ممكنة. وتشجيع القطاع الخاص على المساھمة في إقامة مجمعات الصناعات الصغيرة وتقوم 
بداية  الحكومة بتقديم دعم إيجاري لھذه الورش لمشروعات الشباب الجديدة لمدة سنتين على األقل من

ألف ورشة من  10مليون جنيه سنويا يمكن أن تدعم أكثر من  120المشروع. بميزانية ال تتعدي 
مليار جنيه  2ألف أسرة وتضيف عائد أنتاجي ال يقل عن  50الممكن أن تفتح فرص عمل ألكثر من 

 سنويا.
 

  بنك التصميمات : - 5

 
 

تصميمات الجھزة الكترونية و معدات منح لوضع لتقوم الحكومة بوضع ميزانية سنوية لشراء أو 
المصانع والماكينات، بحيث تعطى تصميمات ھندسية كاملة، و توضح خطوات إنتاجھا و طرق قياس و 

معايرة المنتج و صيانته. و يشمل البرنامج أيضا عمل مسابقات تصميم يدخل فيه األفراد و المكاتب 
ھذه التصميمات ملكا للدولة و تقوم الدولة بتوفير االستشارية و الجامعات و المعاھد العليا. و تصبح 

نسخ منھا للمواطنين و القطاع الخاص مقابل رسوم رمزية، و يمكن االطالع عليھا في المكتبات العامة. 
و يشمل البرنامج أيضا منح بحثية للجامعات لعمل مثل ھذه التصميمات و تشجيع الجامعات على 

لم يتمكن المعھد من تسويقه تؤول ملكية البحث للحكومة و يصبح تسويقھا. وإذا انتھت فترة البحث و
 متاحا لألفراد في بنوك التصميمات.
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 مشروع الترجمة و التأليف : - 5

 
يھدف ھذا المشروع إلى تشجيع تأليف و ترجمة الكتب التقنية و أسرار الصناعة، و إدارة المشروعات، 

وضبط الجودة، و المواصفات القياسية العالمية، وغيرھا. وتخصص له و التسويق العالمي، و التمويل، 
ميزانية سنوية توزع عن طريق مسابقات سنوية ، وتوزع على المؤلف/المترجم نقدا، كما يتم تدعيم 

نشر بعضھا من خالل برامج القراءة للجميع . و تشجع النقابات و المجالس الصناعية المتخصصة على 
 المتخصصة في مجال صناعتھا.تبني وتمويل الكتب 

 
 تطوير المناطق الحرة – 6
 

من أھم آليات التطوير السريع ھو اجتذاب الشركات التكنولوجية العالمية إلنشاء مراكز عالمية للتصنيع 
 ومراكز للتطوير في المنطقة، لما تحققه من الفوائد اآلتية:

 
 .توفير فرص عمل بدخول مرتفعة 
  عالمية في مختلف المجاالت .إنشاء كوادر بخبرات 
 .خلق صناعات مغذية للصناعات العالمية تؤدي في النھاية إلى توطين التكنولوجيات المتقدمة 
 .إنعاش االقتصاد المحلى بما يقدمه من خدمات وسياحة 

 
و لكن المعادلة الصعبة أن اجتذاب ھذه الشركات العالمية يتطلب أيضا توافر بنية أساسية و خدمات و 

لة إجراءات وميزات اقتصادية وضرائبية تنافس مناطق كثيرة في العالم تتصارع الجتذاب ھذه سھو
االستثمارات. و إذا لم يكن لدينا ميزة واضحة في كل ھذه العوامل فسيكون من الصعب اجتذاب رؤوس 

 األموال العالمية، و ستكون الخسائر فادحة. فالمسلك المقترح ھو:
 

من الموانئ و المطارات و قريبة من مناطق لھا ميزة سياحية و يتوافر  تخصيص أماكن ضخمة قريبة
حولھا إسكان راق، مثل الساحل الشمالي. وتقوم الدولة بتوفير طرق سريعة إليھا، و خطوط قطارات 
وخطوط المترو السريعة لنقل العمالة منھا واليھا بكفاءة عالية. و نظرا لما يطلبه إنشاء ھذه المناطق 

ارات كبيرة ال تستطيع الدولة توفيرھا إال بالديون الخارجية، فاالقتراح ھنا أن توضع البنية من استثم
 25سنوات إلى  10األساسية لھذه المناطق في مناقصة عالمية مقابل امتياز استغالل المنطقة لمدد بين 
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لميا باسم   سنة طبقا للعائد االقتصادي المتوقع طبقا لدراسات الجدوى وھذه الطريقي معروفة عا
BOOT   نقل الملكية . و يجب دراسة إمكانية أن تقسم المناطق إلى أجزاء تعطى -وشغل-املك-ابني

 امتيازاتھا لشركات مختلفة لضمان استمرار التنافس بينھا.
 

وضع الشروط الخاصة للمنطقة الحرة و التي تسھل خروج و دخول العاملين بھا وشروط وأسعار 
 جھا المنطقة من الدولة و ضمانات للجودة المقدمة.المرافق التي قد تحتا

 
عمل برنامج للتسويق العالمي و اإلعالن عن مميزات المنطقة من حيث الموقع والمناخ و النظام 

الضرائبي وتوافر المرافق و أسعارھا و توافر األيدي العاملة و أسعارھا و المميزات البيئية و السياحية 
 ر اإلسكان الراقي والطرق و المواصالت.في المناطق القريبة و تواف

 
  مشروع مدينة ولت ديزني الكبرى - 6

 
 

مليار  5ويھدف ھذا المشروع إلى جعل مصر مركز جذب سياحي عالمي يحقق دخل سنوي ال يقل عن 
دوالر سنويا. وستؤدى عمليات اإلنشاء إلى خلق فرص عمل و إنعاش قطاع اإلنشاء ، و العديد من 

، حيث يتوقع أن تصل مجموع االستثمارات المباشرة و الخدمات المحيطة إلى أكثر الصناعات المحلية 
سنوات. و يفضل أن ينفذ باستثمارات عربية و أجنبية ، مع شروط  4-3مليار دوالر خالل  15من 

سنة، أو  25إلنعاش الصناعة و الخدمات المحلية. و تقوم الدولة بإعطاء حق االمتياز لألرض لمدة 
 ك باألرض.تدخل كشري

  
 مشروع تكنولوجيا المعلومات (إنفوتك) ومدينة العلوم. - 7

 
(على غرار القرية الذكية باقرب   وھذه المناطق مجھزة لتناسب شركات المعلوماتية و البرمجيات

مراكز البحث والتطوير المتقدمة و شركات تصميم وإنتاج أكتوبر) ، وجھزة إلقامة  6من مدينة 
األجھزة العلمية و الطبية. وتشمل ھذه المناطق أيضا مباني مخصصة كحضانات للشركات الجديدة، 
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 سنوات. و يتم إنشاء جامعة الدراسات العليا و البحوث بھا 3وتؤجر بأسعار مدعمة لمدة تصل إلى 
 5لتصبح خالل ھذه الجامعات رة من طلبة الدراسات العليا. و تعد لتخريج أعداد كبي أو بالقرب منه 

زيادة رصيد الصناعات الناشئة إلجراء البحوث و  سنوات مركز جذب عالمي للعلماء و المخترعين
وإنشاء الكوادر المتخصصة الالزمة للتوسع الصناعي . من براءات اإلختراع و الملكية الفكرية

بأحدث وسائل االتصاالت وشبكات المعلومات. ھذه الجامعات  تزويد ويجبالسريع في ھذا المجال .
و يكون بالجامعة ورش على درجة عالية من المھارات لتحويل األفكار إلى نمازج صناعية بسرعة 

  وكفاءة عالية. ومعامل للمعايرة واالختبارات . 
  
  
 
 مشروع الحزام التكنولوجي - 8

من إنتاجھا، ويفضل  %75على أن تصدر على األقل مناطق صناعية جديدة لجذب مشروعات مشتركة 
أن يكون التمويل المحلي و العربي الشريك األكبر فيھا أو تطرح اسھمھا لإلكتتاب العام . و تعطى ميزات 

لبعض الصناعات الھامة في صورة ضمانات تمويلية للتصدير، أو دخول الحكومة كشريك متخارج في 
 ألساسية الھامة.حالة الصناعات االستراتيجية أو ا

 
 سلسلة المشروعات القومية للتصميمات المفتوحة - 9

 

  
 .تصميم الجرار المصري 
 .تصميم السيارة المصرية 
 .تصميم ماكينات اإلنتاج المصرية 
 .تصميم المولد الكھربائي المصري 
 .تصميم السيارة نصف نقل مصرية 
  المحلية و توفر في التكاليف و المواد تصميم وتعميم طرق إنشاء جديدة تستفيد من اإلمكانيات

الخام وتحقق كفاءة وسرعة في اإلنشاء. ويصاحب ذلك وضع نظم للمواصفات القياسية 
 للتصميم المعماري و لإلنشاء.

 
و في ھذه المشروعات تقوم الحكومة مثال بشراء تصميم أحد الجرارات كاملة الصنع وملحقاته، و تجعل 

ة به في متناول الجميع، و يتم طبع و نشر كتيبات وشرائط فيديو عن الرسومات و التصميمات الخاص
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كيفية تصنيع و إنتاج األجزاء المختلفة منه و اختبارھا، بحيث تستطيع الورش الصغيرة إنتاج األجزاء 
 المختلفة منه . فعلى سبيل المثال سيؤدى مشروع الجرار المصري إلى النتائج اآلتية :

 
  .توطين صناعة الجرارات و آالت الزراعة 
 .تحسين األداء و رفع مستوى المھارات الصناعية 
 .نشر وعى وسائل ضبط الجودة 
 . بعث روح المنافسة الصناعية، و وسائل تحسين كفاءة اإلنتاج 
  إنشاء قاعدة من الصناعات المغذية لصناعة السيارات و الماكينات و الصناعات

 الثقيلة.
 

 
 أن علينا المتقدمة بالبالد ونلحق المتخلفة البالد حظيرة من نخرج لكي أنه األخوة أيھا الحقيقة - 9

 قيمة الخام للمواد مصنعة. فنضيف صورة في تصديرھا إلى الخام لمواده مصدر بلد من نتحول
خريطة للصناعات األساسية الموجودة، و الصناعات التصديرية القائمة  ويجب عمل عالية. تصديرية

لضمان عدم و جود اختناقات في المواد األولية و الصناعات المغذية لھا، وعمل خطة للصناعات 
األساسية والتحويلية  المطلوبة لتأمين و جود الخامات االزمة و الخامات االزمة لتحقيق توسعات 

 .بلدنا لشباب عمل فرص تحفونو تصديرية سريعة.
 

 مشروع بنوك المعلومات -11
 

من دخل الدول الصناعية المتقدمة. و أصبحت  %80أصبحت الصناعات المعلوماتية تمثل قرابة 
الصناعات الحديثة و القرارات االقتصادية تدور حول نظم االتصاالت و المواصالت وتوافر المعلومات. 

معلومات ضخمة متصلة بقواعد المعلومات العالمية. و يجب أن  و لذلك فمن الضروري إنشاء قواعد
يعطى أھمية خاصة لقواعد المعلومات التي تحتوى على وسائل التصنيع و براءات االختراع و النشرات 

اإلرشادية و التصميمات السابقة والبرمجيات السابقة و المفتوحة وقواعد البيانات االقتصادية و 
 د القياسي العالمية ومصادر الخامات واآلالت المتخصصة.التسويقية ونظم التوحي

 
 مشروعات التوحيد القياسي -12
 

تھدف ھذه الدراسات و التوصيات إلى تحديد معايير و مواصفات تضمن الجودة و األمان و المحافظة 
ق على البيئة و تقليل التكلفة المادية و الزمنية لإلنتاج ولمساعدة الصناعة المحلية على تحقي

المواصفات العالمية المطلوبة للتصدير. كما تھدف إلى عمل مواصفات قياسية للتصميمات المعمارية و 
اإلنشاء  و استحداث طرق للبناء تقوم على زيادة نسبة المكونات المحددة قياسيا والسابقة التجھيز 

سية علي مشروعات بمصانع إنتاج ضخمة تحقق جودة عالية وتكلفة اقل. ويتم تطبيق المواصفات القيا
 االسكان الشعبي و المتوسط  و جميع المباني الحكومية و المدارس. 

 
 المراكز التجارية و الصناعية الموزعة -13
 

تقوم كل محافظة أو مدينة بعمل دراسة اقتصادية واجتماعية تحدد منھا المميزات النسبية التي تتمتع 
المحلية و العالمية إلنعاش المنطقة. وتتبنى بھا وتقدم دراسات جدوى وخطط لجذب االستثمارات 

المحافظات مشاريع إنشاء مناطق للصناعات الصغيرة و مراكز تجارية بتسھيالت و ميزات استثمارية 
 واضحة و مغرية.
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 التنمية الزراعية و الريفية -13
  

  
 

امتيازات استغالل  تشجيع إنشاء شركات كبيرة الستصالح األراضي في مصر و السودان. و تعطى لھا
آالف فدان. و االھتمام بأبحاث تطوير الزراعة الرأسية و المكثفة لرفع كفاءة  5مساحات ال تقل عن 

إنتاج األراضي الزراعية المحدودة في حوض النيل. واالھتمام بالصناعات الريفية اليدوية و صناعات 
تفعيل دور مكاتب االرشاد الزراعي حفظ وتجفيف المنتجات الزراعية و صناعات العلف و األلبان. و

وتشجيع الصناعات التي تستفيد من المخلفات الزراعية كالحطب و القش والتبن و ورد النيل وغيرھا 
وتحويلھا إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل تحويل الحطب إلى خشب مضغوط ، ثم إلى قطع 

اضي الزراعية الصغيرة في صورة شركات أثاث و مشغوالت ذات قيمة عالية. و دراسة ضم قطع األر
مساھمة كبيرة نسبيا تستطيع المنافسة و تقلل تكاليف الزراعة و تستطيع زراعة محاصيل تصديرية 

ذات قيمة عالية و عمل صناعات كالتبريد والتجفيف و التعبئة لزيادة و حماية قيمة المنتجات الزراعية. 
 ار المالك في الشركات في حالة انتھائھا أو إفالسھا.و تتكفل الدولة بعمل ضمانات تحمي أصول صغ

 
 النھوض بالصناعات الحربية -15
 

ال تعتبر الصناعات الحربية ضرورة لحماية عملية التنمية من التقلبات و التيارات التي تعصف 
ر بالمنطقة، و لكنھا ضرورة اقتصادية للتصدير لما تحققه من قيمة مضافة و أرباح عالية بسبب احتكا

السوق العالمي بقلة قليلة من الشركات. ويجب أن يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بھذه الصناعات و 
خاصة الصناعات األلكترونية، كنظم االتصاالت و صناعة الرادارات و نظم التنصت و التشفير و 

من الصناعات التشويش و التمويه ونظم التحكم و التوجيه وغيرھا التي ال تحتاج إلى قاعدة ضخمة 
 الثقيلة وتحقق عائد تصديري عالي.
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 السياسة النقدية و التمويلية -16
 

ستوجه االستثمارات العربية أساسا إلى قطاع اإلنشاءات و العقارات لعمل المجمعات التجارية الكبيرة و 
 مباني الشركات العالمية و المشروعات السياحية.

 
 المناطق الحرة.ستوجه االستثمارات األجنبية إلى 

 
توجيه االستثمارات المحلية للدخول في مشروعات مشتركة لتصنيع المنتجات العالمية بغرض التصدير 

 .%70على أن يكون حصة التصدير ال تقل عن 
 

 استمرار سياسة تثبيت سعر الصرف.
 

. و وضع النظم تشجيع االستثمار الداخلي الطويل األجل بتنويع أشكال صناديق المعاشات و نظم التأمين
 و القواعد التي تنظم المحافظ االستثمارية لھذه األموال.

 
و ضع النظم و القواعد لشركات توظيف األموال و غيرھا من شركات التمويل المخاطر لما لھا من 

أھمية في تسھيل إنشاء الشركات الجديدة و تبني األفكار الجديدة و تحويلھا إلى قالب تجاري بكفاءة 
 عالية.

 
 راجعة القوانين المنظمة للشركات لتنويع أشكالھا و طرق أدارتھا.م
 

  تسھيل اإلجراءات و القوانين الخاصة بفروع البنوك األجنبية و البنوك اإلسالمية.
  وسنتناول قضية التمويل في باب منفصل 

  
  سلسلة المشروعات العمالقة -17

  
  سنوات 10خالل جيجا وات  10محطات نووية لتوليد الكھرباء إلضافة 
  مشروع مدينة ولت ديزني في الساحل الشمالى  
 مشروع الخط البري بين مصر و السعودية  
 مشروع منخفض القطارة  
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 السويسمشروع محطة صيانة السفن و الخدمات ببورسعيد/  
 تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد  
  ألف فدان في شرق العوينات 220مشروع زراعة  
  تفعيل مشروع توشكا  
  ألف فدان في سيناء 400زراعة مشروع  
 مشروع تطوير الثروة السمكية ببحيرة ناصر والصناعات المرتبطة بھا  
  مشروع ممر التنمية لفاروق الباز  
  مشروع شبكة السكك الحديدية للصحراء الغربية تربط الوادي بالواحات (سيوة و الخارجة و

  ة ثم إلى السودان ودارفور)الداخلة و الفرافرة وتمتد جنوبا لمنطقة العوينات و توشك
 مشروع شبكة السكك الحديدية لسيناء  
  مشروع المدن الجديدة في سيناء (منطقة بير قبطة شرق المناطق الزراعية الجديدة وأخرى

  عند منطقة الممرات بالقرب من المناجم ولعمل كثافة سكانية استرتيجية لحماية سيناء)
  متوسط للشبابماليين شقة إسكان شعبي وإسكان  10مشروع  
 (اسيوط ، الطريق الدولي، شرق السويس ) مشروع مدن صناعية جديدة  
 بويتي، -مشروع مدن سكنية جديدة ( سيناء كما ذكر ، الواحات بالقرب من جبل الحفحوف

 جنوب غرب اسوان بالقرب من منطقة توشكى وبحيرة ناصر)
 مشروع نھر الكونجو  

  

وردنا لھا بابا منفصل وتشمل برامج التوعية واإلرشاد والتعليم التنمية البشرية و التعليم، و قد أ -18
 ومحو األمية و التدريب ونشر ثقافة التطوير المستمر والتنمية المستديمة . 

إحداث طفرة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة البرمجيات و الصناعات  -19
االلكترونية، و الماكينات والروبيتات و األجھزة العلمية واألجھزة الطبية، و الصناعات الحربية، و 

و المؤتمرات الكيماويات و األدوية و الھندسة الوراثية.  ويتم ذلك من خالل برامج البحث العلمي 
وورش العمل والحضانات للشركات الناشئة والمعارض و المسابقات وودعم وتوفير دراسات الجدوى 

لھا  وتقديم ضمانات لتسھيل التمويل لھا وتفضيل منتجاتھا في مشتريات الحكومة والقطاع العام  
فاءات الضريبية وتنسيق ودعم االشتراك في المعارض الدولية وتصدير منتجاتھا، ھذا بجانب اإلع

  وتدعيم برامج البحث والتطوير و التدريب بھا.  

التخطيط لجعل مصر مركزا عالميا للتعليم و للخدمات الطبية  بتشجيع وتسھيل إنشاء الجامعات و  -20
المعاھد الخاصة ومراكز التدريب المتخصصة و المستشفيات والسياحة الطبية ومراكز رعاية المسنين. 

ت وقوانين ورقابة صارمة على جودة األداء وتطبيق المعايير العالمية لتقنين ھذه ويصاحب ذلك آليا
الخدمات وقوانين صارمة لمعاقبة الالستغالل. وھناك تفصيل أكثر عن ھذا اإلجراءات في برنامج تطوير 

  الرعاية الصحية.

بين المركزية تحفيز التخطيط والتطوير المحلي على مستوى المحافظات و المدن وعمل توازن  -21
المطلوبة لتنفيذ المشروعات العمالقة و الالمركزية المطلوبة لرفع كفاءة توصيل الخدمات للمواطنين. 

  ولمزيد من التفصيل راجع برنامج تطوير المحليات. 

عمل خطة شاملة لتوفير الطاقة الكھربية والتوسع في الطاقة النووية و الطاقة المتجددة (انظر  -22
) . وترشيد االستھالك وتوطين ونشر صناعة نظم التكييف 2032تنمية الخمسية حتى أھداف خطط ال

باستعمال الغاز الطبيعي و الطاقة المتجددة. وتخصيص مناطق في خليج السويس للشركات العالمية 
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والمحلية لعمل محطات توليد كھرباء من طاقة الرياح حيث تعد من أكثر المناطق في العالم مالءمة 
ھذه المحطات وتشجيع إقامة مزارع الطاقة الشمسية في الوجه القبلى الصحراء الغربية إلقامة 

  والمناطق النائية.  

  برامج البحث و التطوير ( راجع أيضا باب التعليم العالي والبحث العلمي)، وتشمل أيضا:   -23
  .مشروع بنوك التصميمات و البرمجيات المفتوحة  
  . مشروع بنوك المعلومات و أسرار الصناعة و براءات االختراع  
 السيارة المصرية،  - الجرار المصري  -المشروع القومي للتصميمات المفتوحة ( طرق اإلنشاء

 .(. .  
  .المشروعات البحثية التطبيقية ذات التكنولوجية العالية  
  .أبحاث استراتيجية للصناعات الحربية  
 اكز البحوث وبرامج البحث و التطوير في الشركات. تدعيم الجامعات و مر  
  نظم التوحيد القياسي ومراكز اختبارات الجودة ومطابقة المواصفات العالمية 

  
  

التمويل الداخلي.  يجب وضع القواعد المنظمة إلنشاء وإدارة ورقابة المحافظ االستثمارية   -24
Mutual Funds  ع المدخرات الصغيرة في أوعية استثمارية و تنويعھا باعتبارھا أھم آليات تجمي

كبيرة ومتعددة المجاالت ومتعددة في مستوى العائد والمجازفة، وتكون ھذه األموال متوافرة لشركات 
بنسبة من رأس المال المدفوع في    Venture Capitalالتمويل و البنوك وشركات المخاطرة       

لطويل األجل بتنويع أشكال صناديق المعاشات الغير ھذه الشركات.  و تشجيع االستثمار المحلي ا
حكومية ونظم التأمين وصناديق االدخار. و تشجيع النقابات على إنشاء برامج إضافية للمعاشات 

والتأمينات واالدخار بدرجات متفاوتة في المجازفة. و إعادة تنظيم أموال المعاشات والتأمينات 
خارية والمحافظ االستثمارية لضمان اكبر عائد ألموال المعاشات. الحكومية باستثمارھا في األوعية االد

و وضع التشريعات والقوانين الخاصة بشركات التمويل و شركات توظيف األموال وشركات المخاطرة 
لما لھا من أھمية في تسھيل إنشاء الشركات الجديدة و تبني األفكار الجديدة و تحويلھا إلى قالب تجاري 

و مراجعة القوانين المنظمة للشركات المساھمة لتنويع أشكالھا وطرق إدارته. و تسھيل بكفاءة عالية. 
اإلجراءات و القوانين الخاصة بفروع البنوك األجنبية و البنوك اإلسالمية. و عمل شبكة اتصاالت 
لبنوك، موحدة بالبنوك، و تزويدھا بالطرق الحديثة لمطابقة التوقيعات و التسوية اآللية للشيكات بين ا

وتنويع الخدمات المصرفية وتوفيرھا عن طريق االنترنت، وإدخال الربط اآللي لحسابات العمالء بنظم 
برمجيات المحاسبة لدى الشركات.   وربط ھذه الشبكة بالشبكات العالمية للبنوك لجعل مصر مركزا 

 عالميا رئيسيا للمعامالت والخدمات البنكية والخدمات البنكية االلكترونية.
  

ابتكار و تبني معامالت مالية و محافظ وكروت الكترونية وإجراءات الكترونية لتسھيل التعامل التجاري 
عن طريق االنترنت لتحقيق طفرة سريعة في التصدير عن طريق اإلنترنت. و يتطلب ذلك أيضا تبسيط 

 5000تقل قيمتھا عن إجراءات الشحن والتصدير وتوفيرھا عن طريق االنترنت أو إلغائھا للطرود التي 
جنيه مثال.  و يجب أن تھتم الحكومة بعمل حضانات للشركات الناشئة وتضع نظاما لتأجير األراضي 

الصناعية و الورش حتى ال تضطر المشروعات الناشئة إلى تجميد جزء كبير من رأسمالھا في المباني 
ھا على اإلنتاج و التوسع و و اإلنشاءات و اللجوء إلى مصيدة القروض بدال من تركيز إمكانيات

المنافسة.  ويجب توفير ضمانات لقروض الشركات الناشئة وخاصة لشراء أدوات وماكينات اإلنتاج 
  بسبب إحجام البنوك عن مساعدة الشركات الناشئة.

وضع آلية لضمان القروض لمشروعات الشباب بعمل مثال صندوق تعاوني يساھم فيه المشتركون 
كل قرض مع ضمان الحكومة بنسبة مئوية من القرض. دعوة شركات توظيف  من قيمة %5-2بنسبة 
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األموال اإلسالمية للعودة ألرض الوطن من أمثال الشريف و السعد والريان وغيرھم مع وجود قوانين 
 صارمة لتنظيم شركات توظيف األموال.

 البورصة المصرية: -25
  

ما لھا من قدرة على اجتذاب رؤوس تعتبر البورصة من أھم آليات اإلنعاش االقتصادي ب - 1
األموال الداخلية والخارجية على السواء.  و لكي تساھم البورصة في إنعاش االقتصاد وال 

تتحول إلى مضاربات ال تعود بقيمة حقيقية على االقتصاد فال يكفي فقط إعادة تنظيمھا 
مستثمرين ولكن البد من تنظيم آليات أخرى ھامة تساھم في تشجيع وحماية صغار ال

ولتوجيه االستثمارات للتوسع الحقيقي للشركات المساھمة ولتشجيع إنشاء الشركات 
الجديدة. ويجب وضع القواعد المنظمة لضمان الشفافية للشركات المندرجة في البورصة 

والتعامالت المالية لمديري الشركات وأعضاء مجالس إدارتھا وكبار المستثمرين بھا 
تسربھا الشركات وضبط األخبار الزائفة. وتسھيل إجراءات طلبات  ومراقبة األخبار التي

طرح أسھم جديدة للشركات القائمة للتوسع في الشركات وتنويع األسھم المطروحة، 
وإجراءات دمج وتقسيم األسھم، وإجراءات ضم وتقسيم الشركات، ووضع اإلجراءات 

علة للبورصة ويجب االستفادة المنظمة لحركة رؤوس األموال األجنبية لمنع الھزات المفت
من التجربة الصينية لحماية البورصة المصرية من المضاربين اللذين احترفوا االكتساب 

من افتعال الھزات في سواق المال. و دعوة الشركات لعمل دراسات جدوى لتوسعاتھا 
ولمضاعفة رأسمالھا عن طريق طرح اسھم لإلكتتاب في البورصة أو عن طريق شركات 

 ف األموال وصناديق االستثمار، استعدادا للطفرة االقتصادية المتوقعة بإذن هللا.توظي

  دور الصناعات الصغيرة في إحداث الطفرة االقتصادية الكبيرة  -26
من حجم النشاط االقتصادي  %85تمثل الشركات الصغيرة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة قرابة 

 %65من قيمة الصادرات.  وتمثل  %31وى العاملة وتشكل في الواليات المتحدة. وتوظف نصف الق
  مرة عن الشركات الكبيرة. 13من حجم الوظائف الجديدة ويبلغ نسبة براءات االختراع المقدمة 

ولكي تحدث الطفرة االقتصادية المطلوبة البد من تشجيع وتمكين ودعم الشباب لعمل قاعدة قوية من 
  محاور إلحداث ذلك:الصناعات الصغيرة. وھناك عدة 

 توفير دراسات الجدوى كما ذكر - 1
 التمويل كما ذكر - 2
 التعليم والتدريب - 3
 الدعم اإلداري و الفني - 4

  
  التعليم و التدريب: -27

فتح فصول مسائية في المدارس و الجامعات لتقديم دورات تدريبية في كتابة دراسات الجودة وإجراءات 
التسويق والنظام الضرائبي و قوانين العمل وغيرھا من تسجيل الشركات ومصادر التمويل وطرق 

مثال  %50الدورات التدريبية لزيادة المھارات في جميع المجاالت . وتؤجر ھذه الفصول لألفراد مقابل 
  من دخل الدورة. وإدخال ھذه المناھج في المرحلة الثانوية وفي الجامعات

ء الكوادر الفنية والتقنية الالزمة إلدخال صناعات تنظم الوزارات المعنية دورات تدريبية فنية إلنشا
  جديدة وللتوسع وتطوير الصناعات القائمة.
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  تقديم الدعم التنظيمي واإلداري  -28
عمل مكاتب في المحافظات والمدن لخدمة المشاريع الصغيرة تقدم استشارات مجانية وتساعد في 

لمنتجات وتربط  أصحاب األفكار رض تسويق لاتأسيس الشركات وتنظم ندوات ومحاضرات ومع
  بالمستثمرين.

 
وااللتزام بادخال اي عمليه تصنيعيه عليھا (قيمه  عدم السماح بتصدير المواد الخام بحالتھا ، -29

مضافه) لزياده حجم التصدير للخارج. فمن مؤشرات تخلف أي بلد أنھا تصدر خاماتھا ومن مؤشرات 
  منتجات لھا قيمة مضافة عالية.تقدم أي بلد أنھا تحول الخامات إلى 

 

================== ==========================  

  المراجع
  
 المصرى اإلقتصاد تنمية -1
  : السيد المنعم عبد.  د
-http://new.cairo21.org/2011/08/11/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
-D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/  
 

 المتوقعه والتنميه..  السويس قناة -2
 السيد المنعم عبد. د بقلم

 29/3/2012 الخميس يوم الوفد جريدة فى الدراسه ھذه نشر تم -
 1/4/2012 بتاريخ األحد يوم  misr 21 موقع فى الدراسه ھذه نشر تم -
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