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 مشروع إعداد الدولة للتنمية: :  المرحلة األولي
 

  اقتصاد عروشم .1
لعمللا اسللتراتيجيات وسياسللات عامللة للدولللة وضععخ ةطععة قصععيرة المععدي ومتوسععطة واةععري طويلععة المععدي للدولععة 

، بحيععث والمشللروعات القوميللة المسللتقبلية والتوجللي الزراعللي والصللناعي للدولللة وللهيئللات والشللربات بالدولللة

، وأن تكععون الخطععض واضععحة وسععهلة تتخصع  مصععر فععي منتجععات زراعيعة وحععناعية محععددة لفتععرة زمنيععة معينعة 

رة  واألجود منتجات معينة تكون األ تتخص  مصر عالمياحيث ب  التطبيق للنهوض بالدولة في كافة المجاالت.

 عالميا بها، وتكون بمثابة البترول لها.

التركيز علي القطعن كمنعتر رسعيس يعتم زراعتعا بكثافعة وقيعات حعناعات عليعا فعي يقترح و الذهب األبيض :مشروع 

ويعتم عمعل إلع.. وماكيناتعا ... مسعتلزماتاجميخ و أو في بورسعيد مخصصة للغزل والنسير  ت بالمحلةاحرة تق منطقة

إدارتهعا، وكمعا يعتم بحيعث تقعوت بتطوير عا وبالشراكة مخ المصانخ الحالية  تقوت دةول شركات عالمية إلتاحةدراسة 

ةرير المرحلة  بحيث يتمكن وحتي الثانوي العات والصناعي االبتداسيةعمل منهر دراسي ةاص للطلبة من المرحلة 

ي الجامععات، لضعغض علعبالعمل في  ع  الصعناعة مباشعرة دون الحاجعة لعدةول الجامععة، و عو معا سعيخفف االثانوية 

 في   ه الصناعة بكافة مستلزماتها. عالمياالدولي األولي نكون ن وتستهدف ةطة مصر ا

 

 :حا االزمة اإلدارية في مصر و زيادة اإلنتاجية وتخفيض النفقات وتحسين األداء .2

ً األةيرة في إدارة الدول والشركات حيث ظهرت منظومة  شهد العالم تطور إداري  اسل في العشرين عاما

معة  ارفارد ( لإلدارة االستراتيجية على يد دكتوران من جاBalanced Scorecardبطاقات األداء المتوازنة )

( Fortune 1000% من أكبر ألف شركة عالمية )70األمريكية وتطورت المنظومة حيث يطبقها اآلن أكثر من 

وسميت المنظومة بالمتوازنة حيث توازن بين المؤشرات العاجلة واآلنية والمؤشرات الداةلية والخارجية 

 باستخداتيرة في مجال االستراتيجية وتحسين األداء عاماً األة 15والمؤشرات المالية وغير المالية. وقد عملت في 

ةراسض االستراتيجية ونظات بطاقات األداء المتوازنة ومؤشرات األداء الرسيسية وبرامر الكمبيوتر المتوافقة و ي 

وبطاقات األداء المتوازنة لكل الوزارات والهيئات واإلدارات  االستراتيجيةأحدث النظم العالمية لوضخ الخطة 

 شركات الحكومية حتى يحدث تنسيق وتكامل مؤسسي ال يعتمد على تغيير األشخاص. وال

 

وتطبيق   ه النظم في مصر يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتخفيض النفقات وتحسين األداء وتوفير آالف المليارات 

ى رفعخ مسعتوا المعيشعة مما يؤدي إلى الخروج من عنق الزجاجة الحالي وتلبية المطالب الفئوية الحالية بل يؤدي إل

للمصريين. وةاحة إدارة أحول المؤسسات ورفخ إنتاجية المصانخ كثيفة العمالة أو كثيفعة األحعول وبالتعالي تقليعل 

تكلفة الوحدة وك لك ترشيد المخزون من الخامات وقطخ الغيار والمنتجات وتعظيم المبيعات وتحسين شجرة التنظيم 

لطريق الصحيح حتى تتبوأ مصر مكانتها المرموقة بين الدول. و  ه المنظومة وأعمال االدارات ويضعنا على أول ا

( التععي تععوفر مليععارات الععدوالرات فععي أشععهر قليلععة. Quick Winsيمكععن معهععا وضععخ ةطععض للمكتسععبات السععريعة )

 & McKinsey/Boozويمكعععععععن اسعععععععتخدات الشعععععععركات العالميعععععععة السعععععععبعة فعععععععي اإلدارة مثعععععععل: )

Co/PWC/KPMG/Deloitte/Accenture/Palladium) 

 

   إدارة المؤسسعات بنظعات العFlat Organization.  فلي بلا مؤسسلات الدوللة  ةنظلام اإلدارة االسلتراتيجيو  

واالسععتفادة مععن الخبععرة العالميععة فععي إدارة شععركات القطععاع العععات، بحيععث يععتم عمععل شععركات إدارة بالشععراكة مععخ 

أفضل الشركات العالمية المتخصصعة فعي إدارة المجعال التخصصعي، تكعون مسعئولة ععن إدارة قطاععات الدولعة 

% من أربعاح  ع ه 10 - 5 ، بحيث يكون من حق   ه الشركة الحصول علىةالمختلفة، ووقف اتجاه الخصخص

 وخراطي  التوصيات الشركات مقابل اإلدارة وتدريب العاملين، والبعدء بقطعاع التعلعيم والصعحة كمرحلعة أولعي. 
 :الطراق
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 التخطاط وزارة دعم أو الوزراء لرئتس  المبتشرة االدارة تح  واألداء لالستراتاجا  مركزا  إدارة إنشتء (1
 الدولي والبنك المتحدة األمم دعم على الحصول وامكن. والمتتبع  فاذوالتن والتنساق التخطاط مهم  لتولي

 .االستراتاجا  االدارة لمشروع االوروبي واالتحتد
 عن النظر بغض المركزا  مع التنساق لتولي رئاسا  وزارة بكل واالداء لالستراتاجا  جدادة إدارة إنشتء (2

 أننت من العتلم ثق  نكتسب حاث(. التأماني مصر مستوى ارفع واالدارا  الخط  وجود) الوزراء تغاار
 .استخدمونهت التي الحداث  اآللات  نفس نستخدم

 ذلك واشمل. صنتعي قطتع كل في نتجح نموذج لتنفاذ جناه ملاون 10 متل برأس لإلدارة شرك  إنشتء (3
 . العتلا  األصول ذا  والشركت  العتم والقطتع المتعثرة الشركت 

 للحكوم  األعمتل أداء بطتقت  وتنفاذ إعداد في للبدء العتلما  اإلدارة شركت  أحد استخدام في البدء (4
 من الرئاسا  األداء مؤشرا  استخدام مع وزمنا  تنفاذا  خطط إعداد مع الوزارا  جماع على المصرا 
 .MDG المتحدة األمم

 الاتبتني دراس  حسب 100:1 أو موتوروال دراس  حسب 30:1 احقق الذي لألبطتل بتلتدراب االهتمتم (5
. مرصودة وأهداف سلوكا  عوامل على اعتمد الذي والتقاام األداء عقود لمراجع  التنساق مع. إاشاكتوا
 مشكل  حل بعد االدارة نظرات  أحدث حسب التحفاز لتحقاق العمل وفرق لألفراد فقط التماز مكتفأة واجب
 .الحتلا  األدنى الحد

 النجتح قصص نشر ختص   المستمر التحسان طرق استخدام مع التنفاذ خطط وتعدال التحسن قاتس (6
 .االستراتاجا  المشروعت  على فقط التركاز مع. االستثمترا  وتكلف  عتئد قاتس مع المقترن األداء وتوفار

 قتبلوهت التي المصتعب وتجنب القوة نقتط من االستفتدة وكافا  الصتعدة الدول تجترب ودراس  التعلم (7
 . واالمترا  ومتلازات وتركات واندوناسات والهند البرازال مثل النتجح  الدول وختص 

 

  تحديث جميخ القوانين لمواكبة الظروف الحالية )الثورة اإلدارية(، بحيث يوجد قانون واحد فقض لكل بند وليس

 عدة قوانين.  وتطبيق نظات الالمركزية الكاملة في إدارة المحافظات.

 

  باةتبعارات ولعيس لهعا عالقعة واالسعتثماريةأن تكون المناحب بعد مدير إدارة فما فوق في المصالح الحكوميعة ،

بالسعن، وإنمععا بععالخبرة والمععؤ الت العلميععة والشخصععية القياديعة، وان تكععون نسععبة الشععباي فععي المواقععخ اإلداريععة 

سعنوات،  3ث ال تزيد فترة شغل الدرجعة ععن %، وينطبق عليها أيضا مبدأ الفترات بحي40والقيادية ال تقل عن 

ويحق للمدير في   ه الدرجة المنافسة على أي درجة أعلى منهعا حتعى لعو كانعت رسعيس مجلعس اإلدارة، وكع لك 

مراعاة سنوات الخبرة في المرتبات بحيث قد يكون المدير أحغر من مرؤوسا ولكن يمكن لمرؤوسعا أن يكعون 

ات العمعل فعي المصعلحة، بحيعث يكعون المرتعب مبنعي بدرجعة كبيعرة علعى أكبر منعا فعي المرتعب بنعاء علعى سعنو

، مخ مراعاة عمل تععويض معالي نظيعر الخبعرة سنوات الخدمة في العمل ويتم عمل درجات مالية وليست إدارية

 .في اإلدارة

 

 :الوزراء مجلس برئاسة القرار اتخاذ ودعم المعلومات مربز تطوير مشروع .3

  
 من المخترعان صغتر لرعتا  الوزراء مجلس برئتس  القرار اتختذ ودعم ومت المعل بمركز كاتن إنشتء (1

 في المعنا  الجهت  وبان بانهم لالتصتل قنوا  وفتح ودعمهم والدولا  المحلا  الجوائز على الحتصلان
 .التنفاذ حاث إلى تخرج أن الختراعهم امكن حتى الدول 

 آلراء استطالعت  بعمل اإلدارة هذه تقوم حاث الرأي استطالعت  إدارة بهت تعمل التي الطراق  تغاار (2
 التلافون إمت طراق عن ذلك واتم القوانان بعض أو الدول  بهت تمر التي األحداث بعض تجته المواطنان
 الستطالع الشوارع إلى بتلنزول بتلمركز العتملان بعض فاهت اقوم مادانا  مسوح أو والموبال األرضي
 وزاتدة والدول  المواطن بان الموجودة الفجوة تقلال هو المقترح  الطراق  من الغرض. المواطنان أراء
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 أن تتضمن المقترح  الطراق . الدول  مستوى على القرارا  اتختذ في فعتل دور له بأن المواطن إحستس
 :مرحلتان على الرأي استطالع إجراء اتم
 موعد تبرز المختلف  اإلعالم وستئل في إعالنت  عمل اتم وفاهت: االستطالع إجراء قبل مت مرحل  - أ

 .إجرائه ساتم الذى االستطالع وأهما 
 مصحوب  شفتفا  بكل الشعب على االستطالع نتاج  إعالن تتم وفاهت: االستطالع بعد مت مرحل  - ي

 .االستطالع هذا نتاج  على بنتءا الدول  تتخذهت سوف التي بتلقرارا 
 المختلف  الدول  وأجهزة الوزراء مجلس برئتس  القرار اتختذ ودعم المعلومت  مركز بان التعتون زاتدة (3

 تضم) مشترك  عمل فرق بإنشتء وذلك المركز من تخرج التي الدراست  بمستوى االرتقتء بغرض
 والبعد) للتطباق قتبل  دراست  لعمل( الدول  مستوى على المختلف  المجتال  في المتمازان من مستشتران

 حلول وإاجتد المجتال  شتى في بتلدول  للنهوض وذلك( تطباقهت اصعب يالت النظرا  الدراست  عن
 .الواقع أرض على الموجودة للمشكال  جذرا 

 مت نتاج  بهم الختص  الشكتوى بإدختل للمواطنان اسمح نظتم وهو الحكوما  الشكتوى نظتم تفعال زاتدة (4
 المقترح وكتن. اإلنترن  شبك  أو التلافوني االتصتل طراق عن ذلك واتم الاوما  حاتتهم في له اتعرضون

 :اآلتي النظتم هذا تفعال في
 .قتنوني فراق خالل من المخطئ وتحداد الشكوى حل لجودة تقاام - أ
 شكتوى على الرد من الدول  أجهزة موقف عن الوزراء مجلس رئاس لدول  دوري تقرار رفع - ي

 المسئول محتسب  ذلك على اترتب أن على( الخ...  - الحل جودة – االستجتب  سرع ) المواطنان
 .المقصر

 هذه وتعمل والمتتبع  للتفتاش الوزراء مجلس برئتس  القرار اتختذ ودعم المعلومت  بمركز إدارة استحداث (5
 :رئاسان محوران خالل من اإلدارة

 الدول  جهت  جماع على مفتجئ  مادانا  تفتاشت  عمل المحور بهذا ومنوط: التفتاش: األول المحور - أ
 الخدم  جودة مدى من والتأكد( الخ...  - مدارس - مستشفات ) للمواطنان خدمت  بتقدام تقوم التي

 محتسب  أستسهت على اتم الوزراء مجلس رئاس لدول  مصورة تقترار ورفع للمواطن المقدم 
 الذى) اإلعالمي المرصد منهت بتلمركز للباتنت  مصتدر لعدة طبقت األمتكن هذه تحداد واتم المقصران

 اسمح نظتم) الشكتوى نظتم وكذلك( والفضتئا  المصرا  بتلقنوا  الحوارا  البرامج جماع برصد اقوم
 إلى بتإلضتف ( الاوما  حاتتهم في له اتعرضون مت نتاج  بهم الختص  الشكتوى بإدختل للمواطنان
 . بتلمركز المتوفرة األخرى الباتنت  مصتدر من الكثار

 رئاس دول  بهت اقوم التي المادانا  الزاترا  متتبع  المحور بهذا ومنوط: المتتبع : الثتني المحور - ي
 التي المنتطق في الموجودة والعقبت  المشتكل بجماع دولته بإمداد المحور اقوم حاث الوزراء مجلس
 هذه خالل دولته من الصتدرة التكلافت  جماع بتسجال اقوم ثم الزاترا  بدء قبل زاترتهت دولته اقرر

 قاتم من للتأكد بتلمركز المتتح  الوستئل جماع بتستخدام المحور اقوم الزاترا  انتهتء وبعد الزاترا 
 تقترار برفع المحور واقوم الزاترا  هذه خالل بهت أمر التي دولته توجاهت  بتنفاذ المختلف  الجهت 
 .تراخى أو تقصار أي تجته اإلجراءا  التختذ دولته إلى التكلافت  هذه تنفاذ بموقف

 - تعلام) معان  مشكل  عتم كل المؤتمر وانتقش العتلما  الفكر مراكز جماع فاه تشترك سنوي مؤتمر عمل (6
. المشكل  هذه حل في بلده تجرب  بتقدام المشترك  المراكز من فكر مركز كل واقوم( الخ...  بطتل  - صح 
 والخروج المصري الشعب وثقتف  طباع  مع اتمتشى بمت وتكتملهت الحلول هذه دراس  اتم المؤتمر بعد

 .القرار متخذ إلى وتقدامهت مصر في المشكل  هذه لحل بتوصات 
 في المنتسب  القرارا  اتختذ من القرار متخذ امكن بمت الدول  مستوى على المعلومت  بتكنولوجات النهوض (7

 :األتا  اآللات  بأنشتء وذلك المنتسب  األزمن 
 المركز بشبك  األجهزة هذه معلومت  مراكز وربط الدول  أجهزة بان الباتنت  تضترب أسبتب دراس  - أ

 .األنترن  شبك  عن بعادا مؤمن  ربط شبك  بواسط 
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 صور نفس شراء عن النتتج العتم المتل إهدار من للحد الدول  مستوى على الرقما  الخرائط توحاد - ب
 وكذلك الدول  أجهزة لجماع الخرائط هذه تتتح أن على بتلدول  جهت  عدة بواسط  الصنتعا  األقمتر

 وهم مشروع ألى كتمل  جدوى دراس  عمل من امكنهم ممت( القومي بتألمن اضر ال بمت) المستثمران
 .بلدهم في

 أولى األمتكن واي الدول  أولات  وترتاب التنما  لفجوا  تطباق عمل في )ب(  و )أ( استخدام -  
 (.الخ...  - التعلاما  - الصحا ) المجتال  جماع في بتلرعتا 

 - الرأي استطالع - األسعتر مرصد - اإلعالمي المرصد) بتلمركز الموجودة الباتنت  مصتدر استخدام - ث
 والتجهاز التعتمل من الدول  تمكن حتى المبكر لإلنذار وحدة بنتء في( الخ...  - الشكتوى نظتم

 .حدوثهت قبل لألزمت 
 والحد معهت التعتمل وكافا  بتلدول  الموجودة والصنتعا  الطباعا  المختطر جماع تضم خراط  إنشتء - ج

 .مختطرهت من
 

 

 مشاريع تنمية مصر :  المرحلة الثانية
 

 أوال: مشروعات دعم االقتصاد وحا األزمة المالية الحالية 

، وتحويععل  عع ه المصععانخ لملكيععة مشععتركة بععين الدولععة فللتا المصللانع المتعثللرة (1

األحلي، ويتم إعادة جدولة سعداد العديون علعى أن تتعهعد الدولعة  والبنك والمالك

بسداد   ه القروض من عواسد اإلنتاج، إلى أن تصبح الملكية مشتركة فقعض بعين 

 الدولة والمالك األحلي.

 

وذلك عن طريق  (مليار دوالر 15.4)توفير الموارد المالية السريعة  (2
ومصلانع  ،المصلرية نقا بعض المصانع مثال شربة الحديد و الصللب

شععركة الحديععد والصععلب المصععرية شععركة  ،اإلسللمنب بجنللوق القللاهرة  

مسععا مة مصععرية ، تعععد  ععي أكبععر شععركة للحديععد والصععلب فععي مصععر 

بقععرار مععن  1954وأول شععركة فععي الشععرق األوسععض ، ت سسععت عععات 

الرسيس عبد الناحر ، و عي عبعارة ععن مجمعخ كامعل للحديعد والصعلب 

 14كم جنعوي القعا رة . وتعم ت سيسعها يعوت  35في مدينة التبين بحلوان

فععي منطقععة التبععين بحلععوان كعع ول مجمععخ متكامععل إلنتععاج  1954يونيععو 

مليعععون جنيعععا. حيعععث تعععم  1، 2الصعععلب فعععي الععععالم العربعععي برأسعععمال 

االكتتاي الشعبي وكانت قيمة السهم جنيهين )ذ ب( مصريين يضاف إليهما ةمسون مليًما مصاريف إحدار، و عي 

و يبلع   فدان شاملة المصانخ والمدينة السكنية التابعة لها والمسعجد الملحعق بهعا. 2500لى مساحة تزيد على منش ة ع

جنيعا  5,460بقيمة إسمية جنيهعان للسعهم الواحعد وتبلع  القيمعة السعوقية  488,436,139عدد أسهم الشركة الحالي 

الشعركة فعي البورحعة اآلن حعوالي  جنيا مصري. حيث قيمة أسهم 976,872,278مصري، رأس المال المصدر 

عنعدما  1954جنيعا ذ عب سعنة  2ج.ت. ولكن قيمة السعهم كانعت  5مليار ج.ت. باعتبار أن قيمة السهم في حدود  2.3

مليار ج.ت، وذلك إذا اعتبرنا قيمعة الشعركة  2500إنشاء المصنخ، وبالتالي يكون السعر الحقيقي للمصنخ ال يقل عن 

 فقض . 

 

والفدان =   جنيا،  5000إذا اعتبرنا ان سعر المتر مباني في منطقة التبين =  رض ولحساي قيمة األ

مليار  7مليار جنيا =  52.5=   2500×  4200×  5000فان ناتر بيخ األرض  و   متر مربخ، 4200.83

 2005دوالر تقريبا )لمصنخ الحديد والصلب المصرية فقض(. وطبقا والقرار المصدر من مجلس الوزراء في عات 
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حلوان و  ، وطبقا والمخطض االستراتيجي لمحافظة2005بنقل المصانخ الملوثة من داةل القا رة إلى ةارجها، 

، متضمنا نقل مصانخ الحديد والصلب والكوك وك لك مصانخ  2008المعتمد من المجلس ةالل ديسمبر من العات 

فدان. وب لك تكون حصيلة بيخ األرض الكلية  5500اإلسمنت، ةارج القا رة، ونالحظ يشمل أرض مساحتها 

تاج الخات مثل مناجم أسوان أو الواحات البحرية أو ل ا فان نقل المصنخ بجوار أماكن ان . مليار دوالر 15.4تقريبا 

البحر األحمر واستخدات الحصيلة التي تنتر عن بيخ األرض بعد ةصم تكاليف اعداد البنية التحتية لتكون منطقة 

سكنية جديدة، وةصم تكاليف النقل وإعادة التطوير في التنمية وسداد الديون وتطوير المصنخ لمنخ احتكار الحديد و 

 بيت األسعار ليساعد في التنمية العمرانية، وك لك الحد من تلوث مدينة القا رة. تث

 

 المركزيوكما سيسا م في سداد جزء من الدين الداةلي والخارجي لمصر وال ي يبل  تبعا وبيان البنك 

 - ون جنياتريلي 1.9 -مليار جنيا  1924.7مارس، إن ديون مصر المحلية ارتفعت إلى  9، يوت االثنين المصري

% على الهيئات االقتصادية العامة 0.3% مستحقًا على الحكومة و87.9، منا 2014نهاية شهر ديسمبر  في

%، حيث 2.6المستحق على مصر، انخفاًضا بمعدل  الخارجي. وسجل الدين القومي% على بنك االستثمار 11.8و

. "اليوت 2014مليار دوالر بنهاية يونيو  46.1، مقارنة ب الماضينهاية شهر سبتمبر  فيمليار دوالر،  44.9بل  

ج للمتر،  1750 يتعتبر حوالعلما بان تكلفة النقل وإنشاء المصانخ وعمل البنية التحتية للمدينة الجديدة  السابخ".

 مليار دوالر فاسض تنمية. 10مليار دوالر، مما يعطينا حوالي  5.4وبالتالي تعتبر حوالي 

 

 7.5لزارعلة  بلدو  ميننلة يا إللى ملنخفض القطلارةمشروع تحويا مصب نهر الن (3
حيث ينخفض معنخفض القطعارة  ،جيجا وات 2.5مليو  فدا  وتوليد طاقة بهربية 

ت، وتقعوت  134ت وبالتالي يعنخفض ععن  رشعيد  134عن سطح ماء البحر المتوسض 

ألف متر مكعب من ماء النيل العزي في البحر المتوسض من فرع  500مصر بإلقاء 

رشيد فقض، ويقوت المشروع بنقل الماء من فرع رشعيد فقعض، وبالتعالي الفعرع الشعرق 

به ا المشروع،  ويتم عمل سد على نهر النيعل فعرع دميعاط لحجعز من الدلتا لن يت ثر 

الماء وتحويلها لفرع رشيد، ونقلها معن رشعيد إلعى العلمعين بواسعطة األنابيعب بطعول 

كم على مستوا قعاع البحعر، ثعم معن العلمعين إلعي معنخفض القطعارة، وبالتعالي  205

ة، ثعم معن العلمعين إلعى تنتقل المياه من رشيد إلى العملين بنظرية األوانعي المسعتطرق

، وبالتالي تنقل المياه من فرع النيل برشد ةمنخفض القطارة بنظرية الضغض والخلخل

 إلى منخفض القطارة بدون ميكنة، وبالتالي تنخفض التكلف بكل كبير جدا. 

 

ألعف كعم 27القطعارة )مسعاحتا  ضوبتالي يمكننا زراعة منخف
2

( ومعا حولعا، فيكعون 

، وبالتععالي يمكنععا تصععدير القمععح نتيجععة مليللو  فللدا  7.5حللوالي  ةزراعللاإلجمععالي 

زراعتا في   ه المنطقة بدا من اسعتيراده. وكمعا يمكعن نتيجعة انحعدار المعاء فعي  ع ا 

)و عي  وات/ سلاعةميجلا 2500توليد طاقة كهرباسية رةيصة تصل إلي  ضالمنخف

 ا مليعععون دوالر ثمعععن توليعععد 1500تعععوفر  تفعععوق الطاقعععة اإلنتاجيعععة للسعععد الععععالي(

 ، لخدمة   ه المنطقة. بالمازوت

   

كمعا أنعا يمكعن االنتهعاء معن  ع ا األقعل، علعي  فرصلة عملا 000,000,5سعيتم ةلعق    ا المشروع استكمالعند  و

شهر ويمكن تنفي    ا المشروع بطريقة مرحلية أي يمكن مد ثالث ةطوط فقض فعي كعل مرحلعة  24المشروع ةالل 

فعي أول مرحلعة و التعي تتمثعل فعي ) توليعد الكهربعاء لخدمعة منطقعة الصعحراء  وب لك يمكن جني ثمار  ع ا المشعروع

 شعيءمصانخ علف حيواني ( ... بقعي أ عم  -فدان  7,500,000زراعة  -مزارع سمكية  -مزارع ماشية  -الغربية 

يجب التنويعا عنعا و عو تكلفعة وتميعل  ع ا المشعروع فتكلفتعا ال تقعارن بع ي مشعروع أةعر مطعروح لتنميعة الصعحراء 



 44تحديث   مشروع بورسعيد مدينة عالمية ومشروعات تنمية مصر
 
 

                                           
 محافظة بورسعيد               

  ( 19 من )  ) 9 صفحة )   التضامن االجتماعيمديرية         

 مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير       

    2017لسنة  9والمشهرة برقم         

  

       
 

 

 2011فبراير  27ببداية نشر المشروع  

 1078برقم      2015فبراير  7ببورسعيد بتاريخ  وثق بالشهر العقاريوتم الت

 
              2، برج الفيروز، الشقة رقم 25بورسعيد، حي الضواحي، مشروع بروتكس،  جمعية محمد علي،  عمارة 

           01210389232&   01001660960محمول:           0663744041تليفون / فاكس: 

mohamed_zaky@gasco.com.eg                          

الععات بحيعث يكعون شعركة  لالكتتعايلتمويل   ا المشعروع أن يعتم طرحعا  يمكنو مليار دوالر(  53)حوالي الغربية 

 .مسا مة يسا م فيها كل المصريين

 

 وذلك عن طريق ،و ذلك بتخفيض أسعار السلع الغذائية دو  الحاجة لزيادة المرتبات لألفراد الشرائيةزيادة القوة  (4

غع اسي حالعة تعوفير عنصعر  فعيأسععار السعلخ الغ اسيعة و فعيبالمتابعة وجدت أن أسعار البروتين  و المعتحكم  التالي:

يعة و جعدت أن الثعروة وبدراسعة ظعروف مصعر الجغراف، العناحر للهبعوط باقيواحد بوفرة و ب سعار مناسبة سيقود 

 المجال المناسب لالستثمار الغ اء وذلك عن طريق:  يالسمكية 

)عبعوات جعا زة للطعب. مثعل البانيعا، شعراسح للشعوي،  استغالل بحيرة ناحعر كمصعدر أساسعي لتعوفير البعروتين - أ

ان إقامعة  ع ه وإمكع عالية الجودة نظرا لغ اسها على الطمي وذلك لثراء البحيرة من األسماك سمك مجمد ....ال.(

)وك لك  الصناعة عليها بخبرات أجنبية و شراكة حكومية شعبية مخ شريطة تغطية السوق المحلية قبل التصدير

 .بحيرة البردويل والبحيرات الغير ملوثة(

لعيس معن الععدل حرمعان المعواطنين  ألنعاوقف تصدير أسماك البحران والبحيرات لتوفير ا و تخفيض أسعار ا  - ي

 يؤدا ذلك إلى اآلتي:وس .من ةيراتهم

  ةفض أسعار ا. إلىةفض استهالك اللحوت و الدواجن مما يؤدا 

  ةفض رقعة المزارع السمكية و ذلعك بسعبب تقلعي  الفجعوة بعين التكلفعة و أسععار السعوق حيعث أنهعا عالعة

مما أنهك الثروة السمكية و كع لك اسعتهالك  لل ريعةعلى الثروة القومية وذلك ألنها أدت إلي الصيد الجاسر 

كميععات كبيععرة مععن رحععيدنا مععن الميععاه ومععا تسععببا مععن أمععراض كبديععة و كعع لك اسععتنزاف العملععة الصعععبة 

 الستيراد أعالفها من ال رة الصفراء و الفول الصويا.

 لى التربية.دعم أعالف الثروة الحيوانية من الفجوة المتوفرة من استيراد أعالف األسماك للتشجيخ ع 

 .إنشاء حناعة النقل على منتجات بحيرة ناحر و توفير فرص عمل و استثمار من تخزين و توزيخ 

 خط السنة الحديد بين بورسعيد والسودا  لتفعيا شربة البقوليات واللحوم   - ت

 

عمععل ربععض بععين مكينععة الكععود والبنععك،  مشللروع الضللريبة والجمللارا عنللد الشللراء، (5

نتر يتم ةصم الضريبة مباشعرة، ويعتم تسعجيل أن  ع ه السعلعة وعندما يتم الشراء الم

قد تم دفخ ضريبة عليها، ويتم عمل مراحل ضعريبية بدايعة معن المصعنخ، بحيعث يعتم 

الربض بين الكود على الكرتونة والعبوات الصغيرة داةلها، وفي حالة االسعتيراد يعتم 

راتين العواردة علعى إلزات المستورد بنفس كعود التشعفير بحيعث يعتم تمريعر جميعخ الكع

نظات الكتروني، ويسجل دةولها، وال يضطر المستورد لدفخ الجمعارك، وإنمعا يعدفعها 

المستهلك عند بداية الشراء، عندما تمر السلعة على النظعات اإللكترونعي المعرتبض بالبنعك، 

 وتخصم مباشرة من رحيد الباسخ لدي البيخ، في حين يحصل  و على مالا نقدا من المشتري.

 

ولما لا من أ مية كبيرة في الحياة العامة لما يتضمنا معن رؤوس أمعوال ضعخمة وأيعد عاملعة كثيفعة  التجاري المجال (6

المصععدر ) –( المععزارع والمسععتهلك) –( المصععنخ والمسععتهلك)وسععرعة فععي حركععة األمععوال فهععو حلقععة الوحععل بععين 

وبلا ملا نحتاجلي بعلض اإلجلراءات  المجتمخ. في. فهو بمثابة الطبقة الوسطى (المستورد والمستهلك) –( والمستهلك
الغيللر منلفللة ثللم نتربللي لقللوة الللدفع الذاتيللة مللع وجللود جهللاز رقللابي لمنللع االسللتغ ل والت عللب و مراقبللة الجللودة 

سعرعة  وضخ قواعد قانونية لسرعة الفصل في القضايا التجاريعة، لتحقيعق و ل لك نحتاج لآلتي:  والرقابة الجمربية

لعيس معن المنطعق أن أنتظعر سعنوات ألسعترد أمعوالى و ع ا يعؤدا إلعي  اما يوفر األمان للتاجر ألنالقضايا م فيالبت 

بطععيء فععي حركععة األمععوال و التجععارة ممععا يضععيخ فععرص عمععل وأربععاح كبيععرة و بالتععالي ضععياع حصععيلة ضععخمة 

 للضراسب.
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البورحة  فيإلعادة الثقة وحيث أن سعر السهم ال يعبر عن نشاط الشركة الحقيقي  ،البورصة وهي السوق الثانوي (7

وللحفاظ على أموال حغار المستثمرين و تعويضهم الخسعاسر التعي منيعت بهعا البورحعة منع  ععات 

االعتبعار أن بورحعات  فعيسواء بسبب الفساد أو األزمة المالية العالمية حيث علينا األة   2008

ملع األخلذ فلي  إعلادة تقيليم الشلربات يجعبل لك  .ما ةسرتا في األزمة العالمية العالم قد عوضت
حتععى لععو كععان الحسععاي بمعيععار  ،االعتبللار قيمللة أصللولها الحاليللة وتغييللر القيمللة االسللمية لألسللهم

التضخم أو التغير في أسعار ال  ب من تاري. اإلنشاء واإلعالن عن ذلك قبعل فعتح أبعواي التعداول 

بواسطة جهعة محايعدة وفعى ةعالل معدة زمنيعة محعددة و معلنعة ويعتم اإلععالن ععن  على أن يتم ذلك

ولتنشيط البورصة، يفضا أ  تبدأ من الساعة   األسهم المقيمة كمجموعات متتالية و بسرية تامة.
حتى يستطيخ الموظفون الشعراء بهعا ومتابعتهعا إن  الواحدة ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساءا،

 أن معظم شركات البورحة وك لك البنوك تنهى أعمالها حاليا الساعة الخامسة مساء.أرادوا، مخ العلم 

و  ،تنلو  فيهلا الدوللة صلاحبة اإلدارة والتمويلا األببلر شلعبيالقيام بمشروعات ببيرة و سريعة الربحيلة بتمويلا  (8
ناعات حيث سعيكون لهعا األسمدة. وذلك نظرا لربحية   ه الص - االسمنت - يوجا التمويل لقطاعات البتروكيماويات

 )بشرط وجود جهة رقابية محايدة( وسوف يفيد في اآلتي: األثر على األفراد المسا مين بزيادة الدةول بركأ

حعل مشعكالت  فعيالمشعاركة  للمعواطن فعي إعادة جع ور الثقعة بعين المعواطنين و الدولعة و تعزيعز العدور العوطني - أ

 .الوطن مما يشجعهم على االستثمار

التنميعة بعدون قاععدة محليعة  فعيتوفير فرص عمل كبيرة و زيادة قاعدة المستهلكين فال معنى لزيادة اإلنتاج والرغبة  - ي

 مستهلكة وقوية.

 حجم المطلوي و المعروض من العملة. فيدور البنوك في التحكم  تطوير - ت

 الصععبة المععروض معن العملعةتهيئة الوضخ العات لتخفيض أسعار الفاسدة تدريجي مما يساعد علعى زيعادة حجعم  - ث

في السوق و بالتالي زيادة البحث عن فرص استثمار حقيقية غير محملة ب عباء وك لك يساعد على زيعادة رقععة 

 التمويل الشعبي للمشروعات الحكومية.

 

لتالفعي تفتيعت   التحول للزراعلة اإلقطاعيلة، بتنلوين شلربة مسلاهمة ملن الف حلين، وعملا خطلة زراعيلة لمصلر، (9

بحيث يتم زراعة منتر واحد على مساحات شاسعة لخفض التكلفة، وتقسيم التكلفعة،  هود بقطخ اراضي حغيرة،المج

فلدا  ملن األرا لي بشلنا مجلاني فلي سليناء  50إللى  20ملنا الملواطنين مسلاحة ملن و والربحية بنسبة األسعهم.
منح لا ملكية األرض )ويعتم تحديعد وفي حالة انتهاسا من استصالحها ت وتشنى، يتم استص حها من خ ل المواطن،

الفترة الالزمة لالستصالح طبقا لنوعية األراضي ومن جهات مختصة بحيث ال تزيد في أي حال معن األحعوال ععن 

% معن إنتاجعا قمعح، علعى أن تقعوت الدولعة برفعخ أسععار اسعتالت القمعح ووضعخ 50ةمس سنوات(، وأن يلتزت بإنتعاج 

تبض بعاألمن القعومي، حتعى ولعو قامعت الدولعة بشعراسا معن الفعالح أغلعى معن سععره أولوية توفير األمن الغ اسي والمعر

دعلم زراعلة العالمي، وذلك ألنها ستشترا من الفالح بالجنيا المصري بدال من استيراده بالعملة الصعبة . وبالتعالي 
العملعة األجنبيعة  )وتعرك القطن والقما،  وشرائهم ملن الملواطن بسلعر اعللى ملن السلعر العلالمي بالعمللة المحليلة

، حيعث أن االتجلا  إللى الصلناعات الزراعيلةلشراء سعلخ ال يمكعن إنتاجهعا فعي مصعر(، وتشعجيخ زراعتهمعا، وكع لك 

 مصر دولة زراعية، مخ العلم أن الدول المتقدمة دول زراعية في المقات األول قبل أن تكون حناعية. 

 

ى الصحة و بدل البطالة مما يزيد من اإلحساس باألمان محاولة عمل تغطية ت مينية علو االجتماعي األمنتوفير  (10

 .ةروج أموال جديدة للنورو و بالتالي زيادة حجم المعروض من األموال و ارتفاع معدالت اإلنفاق واالستثمار 

 

 

 :ثانيا: مشروعات قومية طويلة األجا 

لعن يعتم العتخل  معن العشعواسيات إال بعمعل شعوارع رسيسعية تمعر بعداةل العشعواسيات، مشروع تطوير العشلوائيات،  (1

وتعويض األ الي الل ين ستزال مساكنهم بشقق في أبراج وتكون الشقق بالواجهة الخلفية بداية معن العدور الثعاني يعتم 
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محالت كبيرة وشركات ببوابعة بنايتها على   ه الشوارع وعمل بوابة ةلفية لهم، وتحويل األمامية واألدوار السفلى ل

أمامية، كمرحلة أولي، ثعم عمعل شعوارع فرعيعة وعلعى جانبهعا أبعراج بعنفس الفكعرة كمرحلعة ثانيعة، واتاحعة الفرحعة 

أل الي   ه المنطقة كعمالة في   ا المشعروع، لحمايعة المشعروع وتخفعيض تكلفتعا وتعوفير معورد رزق أل عالي  ع ه 

 % من مشروعات تخرج طلبة كليات الهندسة لتطوير العشواسيات.25ة المناطق، وكما يجب أن يتم تخصي  نسب

 

حيععث أن كثيععر مععن الفالحععين البسععطاء ينتجععون الععدواجن والبععيض واألجبععان، وكثيععر مععن  مشللروع القريللة المنتجللة، (2

منتجات اللبن، الغير مهرمنة، ونظرا لصعوبة تواجد ا  بعالرغم معن الطلعب الشعديد عليهعا فعي السعوق المحلعي نظعرا 

لععدت وجععود شعهادة حععحية، وبالتعالي نقتععرح عمعل شععركة متخصصعة تقععوت بعمعل التفتععيف الصعحي مععن ةعالل منافعع  

علععى أمععاكن اإلنتععاج، وتكععون مسععئولة عععن التوزيععخ، ويفضععل أن يععتم إسععناد المشععروع  دورياسععتالت، وعمععل تفتععيف 

العب مسعتقبال، أو إسعناده حاليعا للجيف وتوزيخ   ه المنتجات من مناف  الجيف، لضمان رة  المنتجات، وعدت الت

 إلى الجيف إلى ان يتم إنشاء شركة وطنية مختصة ب لك.

 

مشععروع مشععابا للمشععروع السععابق ولكععن داةععل المدينععة، بحيععث يععتم تععدريب ربععات البيععوت  مشللروع البيللب المنللت ، (3

ة الصععحية، والعععاطلين فععي المنععاطق الشعععبية، وةصوحععا غيععر القععادرين، وعمععل دورات تدريبععة إلنتععاج االغ يعع

واالستفادة من أوقات فراغهم، في العمليات اإلنتاجية الغ اسية، مثعل عمعل وجبعات كاملعة وجعا زة، يعتم بيعهعا ل سعر 

العاملة ب سعار منطقية، بحيث يتم تغ ية الشععب بصعورة حعحية بعيعدا ععن الوجبعات السعريعة التعي تسعبب أمعراض 

 كثيرة، وتشغيل   ه العمالة واالستفادة منها.

 

( ويتم إنشاء فعروع لهعا فعي كعل العاصمة –القاهرة ، في )مشروع جمعية بنك األفنار، إنشاء وزارة األفنار الجديدة (4

المحافظععات ويععتم تجميععخ األفكععار الجديععدة التععي تصععل مععن المععواطنين إلععى فععروع الععوزارة فععي المحافظععات شععهريا 

المفنلرين والنتلاق على لجان متخصصعة معن كبعار )وإرسالها إلى مقر الوزارة الرسيسي ال ي يقوت بدوره بعرضها 

. )العالميلة(( لدراسعتها واةتيعار أ عم األفكعار الجديعدة منهعا للعمعل ععل تقعدمنا نحعو واألدباء والمتخصصين والعلماء

لتكعون قعدوة  بإصلدار بتلاق سلنوي يحتلوي عللى األفنلار الناجحلةوكما تقعوت 

الموافعق  فنلار الجديلدةبتنفيلذ جميلع األ تتلزم جميلع اللوزاراللشعب، وأيضا 

عليهعععا معععن وزارة األفكعععار الجديعععدة، بحيعععث تكعععون  عععي العععوزارة األت لكعععل 

العععوزارات األةعععرا وتقعععدت لهعععا الحلعععول للمشعععاكل التعععي تتععععرض لهعععا  ععع ه 

 الوزارات. 

 

 

 ثالثا: مشروعات تطوير التعليم والتوظيف 

أفعراد، ويحعق  10ل طالعب محعو أميعة بحيعث يمحعو كع مشروع محلو األميلة باسلتخدام طلبلة الملدارس والجامعلات، (1

للطالعب البععدء فعي  عع ا المشعروع مععن المرحلعة االبتداسيععة، وكعع لك تكعون الخدمععة االجتماعيعة اإلجباريععة )حتعى لععو تععم 

بالجيف فتتم مخ مجندين الجيف( لكل ةرير من المعا د والجامعات  ي محو أميعة عشعر أفعراد فعي الوقعت  قااللتحا

ال ي يناسب الخرير ويتم عمعل اةتبعارات ل فعراد الع ين تعم محعو أميعتهم، وكع لك يعتم تسعجيل السعاعات التعي ينفع  ا 

العدعم، وتكعون  نالعك مرحعل متقدمعة الدارس، وإذا تخلعف العدارس يوقعخ عليعا غرامعة مثعل حرمانعا لمعدة شعهر معن 

، وتزيد منحة من تم محو أميتعا كلمعا تخطعي مرحلعة، ويعتم منحعا درجعة ال تلغعي كمعا يعتم ةومعادلة للمرحلة االبتداسي

 .اآلن

 

وتقوت باالستثمار في الفرد  عما شربة مساهمة مصرية لتدريب وتوظيف الخريجين وتطوير المدارس الصناعية، (2

ارات الصحية والمؤ التية للخرير )منتر الشركة(، وتقوت الشركة بت  يلا والصرف عليا قبل بحيث يتم عمل االةتب

)وبعد التعيين إذا أراد االسعتمرار( لرفعخ مؤ التعا ليكعون موافعق لسعوق العمعل، وتكعون مسعئولة ععن تعيينعا، ويقعوت 



 44تحديث   مشروع بورسعيد مدينة عالمية ومشروعات تنمية مصر
 
 

                                           
 محافظة بورسعيد               

  ( 19 من )  ) 12 صفحة )   التضامن االجتماعيمديرية         

 مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير       

    2017لسنة  9والمشهرة برقم         

  

       
 

 

 2011فبراير  27ببداية نشر المشروع  

 1078برقم      2015فبراير  7ببورسعيد بتاريخ  وثق بالشهر العقاريوتم الت

 
              2، برج الفيروز، الشقة رقم 25بورسعيد، حي الضواحي، مشروع بروتكس،  جمعية محمد علي،  عمارة 

           01210389232&   01001660960محمول:           0663744041تليفون / فاكس: 

mohamed_zaky@gasco.com.eg                          

التلدريب من اةتصاحها مشعروع بتسديد ما تم حرفا عليا ب قساط شهرية، باإلضافة لربحية الشركة. وأيضا يكون 
التحويلي من الوظائف والشهادات غيلر المطلوبلة )الحاليلة والمسلتقبلية(، إللى تخصصلات مرغلوق حسلب سلوق 

، بحيث تعطي كل الشركات، والهيئات، والمؤسسات، ةطة احتياجاتها المستقبلية من الموظفين )والتعي تشعمل العما

شاغل الوظيفة(، لمدة ةمس سنوات، ثم لمدة عشر سنوات، ويتم عمعل  الشهادات والمؤ الت اإلضافية المطلوبة في

حصر له ه التخصصات المطلوبة، وتهيئة الطالب من المدرسة وحتعى الجامععة ليلبعى رغبعات السعوق الفعليعة، وتعتم 

اةتبارات القبول فعي وجعود منعدوي معن اللجنعة الشععبية لضعمان نزا عة التعيعين. وبع لك نقضعي علعى البطالعة بنسعبة 

 .تسويق االختراعات المصرية باألسواق المحلية والخارجيةكبيرة. و يكون من اةتصاحاتها 

 

 وسيادر جيدا مهيم المشيروع هيذامشلروع تسلويق العماللة المصلرية،  (3
 المشييروع واقييوم البطتليي   مشييكل  لحييل بتإلضييتف  للدوليي  سييراع دخييل
 منشيت  جمايع فيي بتلخيترج العميل فيي الراغبان بتلستدة حصر بعمل
 ولهيم الدرجي  نفيس عليى اضيتفاان ميوظفان 2 عيدد تعايان ثم الدول  
 أن شييرط علييى الدرجيي   هييذه فييي الموظييف خبييرة ميين مقتربيي  خبييرة
 واحتسب له بدالء ساكون حاث اختاترهم في الحتلي الموظف اشترك
 ثيم أشيهر  3 لميدة وظافتيه أداء على بتدرابهم الموظف واقوم علاهم 
 مصير خيترج فيي الموظيف اعميل بحايث مصير  خيترج ورداي  عمل
 للدولي  نضيمن وبيذلك  إجيتزة  شيهر اأخيذ ثيم أشيهر  ثالث  مصر داخل اعمل ثم إجتزة  شهر اأخذ ثم أشهر  ثالث 

 داخيل واعايدهم الخترج  من والمتل الخبرة اأخذ وكذلك العتم  طول وظافته اؤدي موظف للعمتل  الطتلب  الصداق 
  . الخيترج فيي للعميل بهجرتهيت لخبراتهيت الدولي  فقيدان عيدم سنضيمن وكيذلك واإلنتيتج  االقتصيتد ارفيع مميت الدول  
 بقامي  عودتيه ميع عودتيه  عنيد مصير إليي بنقلهت ساقوم جدادة خبرا  ساكسبه الخترج في الموظف عمل ان حاث
 فيي العتملان بعكس الدول   خزان  سادخل وبتلتتلي هنتك  تركهت المنطقي غار من ألنه اشهر  الثالث  طوال مرتبه
 على موظف 2 عدد لتشغل بتإلضتف  هذا  .حتلات بهت اعمل التي الدول بنوك في اموالهم تودع والذان حتلات الخترج
 التيي للعمتلي  واسيتاعتب. أبنتئهيت خبيرا  من الشرك  حرمتن عدم وأاضت المرتب  وبنفس تكدس دون الدرج  نفس
 .الخترج من عتد 

 

 على حصوله حاث من في الخترج المصري للموظف كرام  شروط ستضمن اآللا  هذه ان إلى بتإلضتف   
 الدول  مع بروتكول عمل امكن وكمت  .والتغذا  االنتقتال  شتمل فندق في وإقتم  سفر وتذكرة دولي  مرتب
 ألزمة حل  .العمتل  توراد صفق  من كنوع العمتل   هذه بتوراد تقوم التي المصرا  المنشتءا  كفتءة لرفع الصداق 
 .صفر=  التكلفة  .المصري االقتصاد دعم الخارج، في للمصري كرامة البطالة،

 

 

ويتكون الوفد من   عما وفد اقتصادي لتسويق الخبرات البشرية واإلنتاجية، وتسويق إنشاء مشاريع داخا مصر، (4

منععدوبين مععن القطاعععات المتميععزة فععي مصععر مثععل البتععرول والغععاز الطبيعععي، المالبععس الجععا زة، التعبئععة والتغليععف، 

المنتجات الغ اسية الفاكهة، ... ال.. واألسواق المستهدفة  عي: جنعوي أفريقيعا، السعودان، وكنعدا وأسعتراليا، وأمريكعا، 

 ليها.وةصوحا الدول التي تطلب الهجرة إ

 

االستفادة من األسعلوي  مشروع عدم التقيد بالسنوات الدراسية، وترقية الطالب لدي اجتياز  االختبارات المطلوبة، (5

الغربي في التعليم، واستخدات أسلوي التعليم المفتوح، بحيث يستطيخ الطالب تجاوز السنوات الدراسية التي يسعتطيخ 

 18إنهاء منا جها، وذلك حتى ال نقيد العقول النابغة المصرية، ويكون لدينا جيل جديد، يتخرج من الجامعات تحعت 

العملية بعاكرا، ونسعتنف  طاقاتعا فعي الدراسعة، ونبععده ععن االنحعراف، ويسعتطيخ تكعوين  سنة يستطيخ البدء في الحياة

 نفسا مبكرا والزواج أيضا باكرا، وب لك نقضي على انحراف الشباي في المجتمخ.
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)بحيعث يعدفخ  أقسعاطايتم دفعخ  إسكانيقوت الطالي باالشتراك في مشروع  بحيث لإلسنا ، مشروع التنافا الط بي (6

سعنوي يقععاس تبععا لسعنوات الدراسععة بحيعث يعدفخ ربععخ تكلفعة المشعروع والبععاقي يعتم تعوفيره تراكميععا، معن بععاقي قسعض 

عات، كما يمكن عمل قرض حسن يكملا الطالب بعد التخعرج لسعداد بعاقي  20الدفعات، واستكمال باقي األقساط علي 

يسعتغل المسعكن فعي العزواج ، أو إيجعاره  المشروع ويستلم الطالعب سعكنا عنعد التخعرج، يفيعد ذلعك فعي ان الطالعب قعد

 األرضوتمعنح  لتوفير عاسد مالي لا، أو فتح مشروع با، أو حتى بيعا واالستفادة من ثمنا في عمعل مشعروع جديعد(

، وكما يحق للطالي العمل في   ا المشروع ةصوحا في العطالت الصيفية و أوقات الفراغ مجانا من ةالل الدولة

يد ذلك في تدريبهم على العمعل، ورععايتهم لجعودة مشعروعهم الخعاص، وتمكعنهم معن تعوفير والعطالت الرسمية، ويف

جزء أقساط المشروع نتيجة العاسعد المعادي معن العمعل، كع لك ةفعض تكلفعة المشعروع، والسعماح للطعالي العمعل فعي 

يدانيععة، فععي إفععادتهم وت  يععل المععؤ الت العليععا فععي فتععرة الخدمععة العامععة الم المشععروع بدايععة مععن المرحلععة اإلعداديععة.

 بالخبرات العملية التي تؤ لهم لسوق العمل.

 

تقوت فكرة المشروع على أن تقوت الدولة بإنشاء  يئعة لإلسعكان المسعتقبلي بحيعث ، مشروع هيئة اإلسنا  المستقبلي (7

شععهريا  يقععوت كععل أي أو ات عنععد والدة طفععل جديععد لععا بالتعاقععد مععخ  عع ه الهيئععة علععى مسععكن لطفلععا يقععوت بععدفخ اقسععاطا

ععات بععد سعداد األقسعاط أو حسعب الفتعرة الزمنيعة التعي يتعاقعد عليهعا، وتعتبعر  ع ه الفكعرة  25ويحصل ويستلما بععد 

 3شععبيهة بمععا تقععوت بععا الهيئععة القوميععة للت مينععات والمعاشععات. بحيععث تبععدأ الهيئععة بعمععل مخطععض زمنععي لمسععاكن علععى 

ويعتمعد  ع ا المشعروع علعى ثقعة المعواطن فعي   الةتيعار.لمواطن الحق في المستويات اقتصادي ومتوسض وممتاز، و

  على األي لمواجهة حاالت العجز في سداد األقساط ب نواعها.الت مين الدولة. وكما يتم 

 

حعل أزمعة انقطعاع حيعث يعتبعر  ع ا المشعروع  %،80 بنافلاءة Microturbineتغذية المدينة باستخدام تقنية ال  (8

% وحصعول المسعتهلك علعى طاقعة كهربيعة مجانيعة  50الغاز الطبيعي بنسعبة الكهرباء في مصر، وةفض استهالك 

 عي وحعدات فعي   التكلفة على الدولعة تسعاوي حعفر حيعث ان التنفيع  معن ةعالل القطعاع الخعاص.. بعد ةمس سنوات

جيجععا وات. ويمكععن  1كيلعو وات وتصععل إلععي  25الثالجععة المنزليععة ويمكنهععا توليعد طاقععة بشععكل متوسععض مععن  ارتفعاع

ولكن نطاق ا تمامنا بالوحدات التي تولد متوسض  ، يب عدد من الوحدات تعمل بالتوازي لتحقيق القدرات األعلىترك

 مميزاتها: كيلو وات. 200

 

 

ساعة  8000تعتبر بديل عن محطات الكهرباء حيث انها تعمل طوال العات بإستمرار ودون توقف، وأول توقف بعد 

تم تطبيق   ه التقنية في أماكن كثيرة  لتشغيل، مقارنة بوحدات الطاقة العادية.رةيصة التكاليف في البناء واعمل. 

يمكنها العمل بجميخ أنواع  تعتبر وحدات رةيصة، وسهلة التصنيخ الحتواسها على  أجزاء متحركة قليلة. من العالم.

 9المصنعة ضمان  تحملها عالي ولديها عمر تشغيلي طويل، وتقدت الشركة  الوقود وةصوحا الغاز الطبيعي.

دقاسق من بدأ  10تكون جا زة للعمل بعد   تتطلب حيانة منخفضة جدا طوال الفترة التشغيلية.  سنوات على المنتر.

تتطلب حيز حغير جدا ويمكن وضعها في أي مكان، مما   ر مقدار ضخم من الطاقة مقارنة بحجمها.تتن  التشغيل.

ات العمل في مجموعات او بشكل مستقل.  تعتبر وحدات حديقة للبيئة يمكن له ه الوحد  يسهل ت مينها وحيانتها.

ود أقل و و ما يعني انبعاثات قنظرا الرتفاع كفاءتها فهي تستخدت و  نظرا النخفاض التلوث الصادر من عوادمها.

 اقل من العادت.

 

 

طاقة حرارية  %47% طاقة كهربية باإلضافة إلي 33كيلو وات إلي  200تصل كفاءة الوحدات  :المشروع

وحدة  100%. بمعني ان كل 80%، وأحيانا تصل إلي 73، و و ما يعني وأجهزة تكييف الهواء لتسخين المياه
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 45إلي  40وحدة طاقة كهربية ومن  33طاقة من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في   ه الوحدات نحصل على 

 نات.اوحدة طاقة حرارية للمياه في السخ

. أي ان كل %20إلي  %11 منل الكهرباء من محطات التوليد إلي المستهلك في مصر تصل علما ب ن كفاءة وحو

وحدة  20إلي 11وحدة طاقة من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في محطة الكهرباء يحصل المستهلك على  100

لغاز الطبيعي في ا استهالك% من 50لدولة ما يزيد عن لوبالتالي فان استخدات   ه التقنية يوفر  طاقة كهربية.

 عمل تطوير في شبكة الكهرباء. يتقليل الحاجة إل يالمحطات، باإلضافة إل

 

و ي اةتصارا  Distributed Generation يتندرج   ه التقنية تحت تقنية ال :بيفية استخدام هذ  الوحدات

مركزية، وبيخ الفاسض المستهلك من الطاقة الكهربية بوحدات كهربية أحغر من وحدات التوليد ال ةتوفير حاج

يعتبر متوسض  لشبكة الكهرباء، وغالبا ما تتعلق بتقنيات الطاقات الجديدة والمجددة أو تقنيات التوليد الحديثة.

كيلو  10وجا كيلو وات علما ب ن العداد ثالثي اال 6.5ي لشقة كبيرة عند عمل التكيفات واألجهزة حوا استهالك

كيلو وات. علي ان  286شقق في كل طابق  و  4طابق وعدد  11مكونة من وات، وبالتالي فان استهالك عمارة 

وبالتالي فان استخدات  )مالحظة يمكن له ه الوحدات العمل بجميخ أنواع الوقود(  يكون المبني مزود بالغاز الطبيعي.

الكامل، كيلو وات و و ما يزيد عن حاجة المبني ب 400كيلو وات، يوفر  200بطاقة  Microturbineوحدتين 

، سيثبت ةسن 15 قسيض مخ البنك علىتمبني، بال لل لك فان تركيب وحدتين لك ويغ ي الشبكة بالمزيد من الطاقة.

سنة  15ال  وبعد  الكهربي من ةالل دفخ أقساط شهرية  ي سعر الوحدات وليس سعر الكهرباء. االستهالكسعر 

 الغاز الطبيعي وما تم بيعا لشركة الكهرباء. تهالكاسيحصل المستهلك على كهرباء رةيصة جدا طبقا وناتر فرق 
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توجععد دراسععة )  ،  أو الللذهب األخضللرJojobaشللرم مشللروع: زراعللة الجوجوبللا علللى ميللا  الصللر  الصللحى   (9

نبعات الجوجوبعا  عو النبعات الع ا   (نواتسع 4مليار جنيا في  3.4 جنيا وربحية مليار 1.5جدوي للمشروع بتكلفة 

القطععن كمعا يمكععن االعتمععاد عليعا فععي إعمععار الصععحراء  يمكعن ان يعيععد مصععر لعهعد التصععنيخ الزراعععى كمعا كععان فععى

اطعار ةطعة زراععة المليعون فعدان  والننا نهدف إلى زيعادة الرقععة الزراعيعة فعى بمجتمعات عمرانية زراعية جديدة.

ومخ ثبات المصادر الماسية فان الحاجة تعدعو إلعى زراععة نباتعات تتناسعب معخ طبيععة األراضعي الجديعدة والظعروف 

مليار متر مكععب سعنويا معن ميعاه الصعرف يمثعل العتخل  معنهم مشعكلة بيئيعة  5الجوية وبما ان مصر تنتر حو الى 

عععة الجوجوبععا لإلسععتفادة مععن ميععاه الصععرف الصععحي وزيععادة المسععاحة وعليععا فععان المسععتقبل لزرا كبيععرة . 

 المزروعة ةاحة االراضى التى ال تصلح لزراعة المحاحيل االساسية، ويميز ا:

 
 

الزراعة باستخدات مياه الصرف الصحي. تتحمل 

أالف جزء  8وجوبا الملوحة المرتفعة حتى الج

كما يمكنها النمو في الظروف  في المليون.

المناةية الصعبة وبالتالى تكون مالسمة لالراضى 

والنها ال تحتاج اراضى جيدة فيمكن زراعتها  الصحراوية.

باالضافة الى أن . فى االراضى الرديئة " االراضى الهامشية "

 كما يتميز ورقها . اآلفات وال تحتاج لرعاية كثيفةأوراقها سميكة فال تصيبها 
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ب تجا ا ل على مما يقلل فقده للماء نتيجة لعدت تعرض االوراق للشمس بصورة كبيرة . شجرة عالية التحمل وال 

الجوجوبا من األشجار المكافحة  عات. 150إلى  100شجرة معمرة وعمر ا يتراوح من  تت ثر بالحرارة أو البرودة.

 ل لك فإن منظمة الفاو تشجخ زراعتها ألنها تدةل ضمن برنامجها للقضاء على التلوث.   للتلوث،

 

 %( من وزن النبات، استخدامات عديدة مثل:60 -% 40ويستخدت زيت الجوجوبا وال ي يمثل حوالي )

فاتا زيت ينتر زيوت غالية الثمن تستخدت في المستحضرات الطبية. حيث أن الزيت ال ي ينتجا يشابا في مواح 

مستحضرات التجميل "زيوت وكريمات وجا لالطفال،  . كبد الحوت ويمكن ان يحل محلا في العديد من الصناعات

درجا أولى"، ويدةل في حناعة مستحضرات التجميل للشعر و البشرة نظراً لخواحا الكيمياسية الشبيهة للزيت 

فافها. ويدةل الجوجوبا في حناعة مرا م لعالج ال ي يفرزه الجسم فيرطب الجلد و الشعر و يعالر العين و ج

اإللتهابات الجلدية عند األطفال و الصدفية و مستحضرات زيتية لعالج الفم كما يستخدت لعالج إلتهابات العين و 

جفافها بدون أعراض جانبية و  و مضاد لاللتهابات وةافض للحرارة ومسكن ويحمى الكلى والكبد ولا اثار 

استخداما كوقود حيوا حيث   زيد من كفاءة جهاز المناعة و ربما يصبح بديالً آمناً للكورتيزون.مضادة ل ورات وي

للمستخرج من البترول وال يلوث البيئة بنفس القدر . حيث ان زيت نبات  مكافئ" منا 97يمكن انتاج "بنزين 

ر الجوجوبا عوادت أقل ل ا فهو % و ينت7الجوجوبا بعد معالجتا تزيد قدرتا علي اإلحتراق عن السوالر بمقدار 

مخلفات العصير يتم  يحافظ علي البيئة و يقلل من نسبة اإلنبعاثات و يحافظ الجوجوبا علي الموتور لفترة أطول.

استخدامها فى انتاج علف حيوانى غنى فى محتواه البروتينى مما يمثل دفعة لصناعة االعالف وبالتالى حناعة 

% بروتينا بعد تخليصها من مادة 30فات عصر الجوجوبا تشكل علفا غنيا ب انتاج اللحوت وااللبان. ومخل

 "السيموندسين" التى تفقد الشهية و ناك اتجاه لعمل مستحضر من   ه المادة على حدة النهم للطعات والسمنة.

 
 

 

 :رابعا: حا مشنلة التندس المروري 

 

فالمعععدارس عملللا شلللريحتين زمنيتلللين للعملللا داخلللا الدوللللة،   (1

والمصالح اإلنتاجية )المصانخ، محالت قطعخ الغيعار، ... إلع.(، 

تبدأ عملها معن السعاعة الخامسعة حعباحا وتنهعى عملهعا السعاعة 

الواحدة مساءا، والمصالح الخدميعة )المعرور، حعيانة السعيارات، العيعادات، ... إلع.( 

افة إلعى أن يكعون يبدأ عملها من الساعة العاشرة حباحا إلى الساعة السادسة، باإلضع

المصععالح اإلنتاجيععة  أجععازهعععدد أيععات العمععل فععي جميععخ المصععالح ةمسععة أيععات وتكععون 

الجمعة والسبت، والمصالح الخدمية الخميس والجمععة، وبالتعالي لعن يضعطر العامعل 

من عملا إلنهاء مصالحا نظرا لوجود عدد ةمعس سعاعات عمعل فعي المصعالح الخدميعة بععد انتهعاء عملعا  أجازهأة  

% علعى األقعل، وبالتعالي 40اإلضافة ليعوت اإلجعازة المختلعف، وكمعا سعتفيد  ع ه الطريقعة فعي ةفعض الزحعات بنسعبة ب

 تخفيض استهالك الوقود بشكل كبير، باإلضافة إلى زيادة اإلنتاج.

 

يتكععون مععن عععدة طوابععق ةدميععة لهععا حععالحية  عمللا مبنللى مجمللع  )مصللالا حنوميللة وسللفارات( فللي بللا محافظللة، (2

مركزية باالستعانة بتقنية الحاسب اآللي وثورة المعلومات، بحيث يكون  نالك طابق أو طعابقين بعا مكتعب المنطقة ال

عن كل سفارة، يتم استخراج التصاريح مثل الت شيرات وغير ا منا، وطابق للمعرور المركعزي، وأقسعات للعوزارات 

الوثاسق في   ه المراكز وإرسالها أسعبوعيا  المختلفة، بحيث ال يضطر المواطن للسفر للقا رة، ويمكن أن يتم تجميخ

للقا رة، وتوثيقها وإعادتها للفرعيات، وذلك مقابل عاسد مادي يسوي نصف تكاليف السفر مثال، وب لك نخفعف عبعئ 

السععفر عععن المععواطن ونقععيم  عع ا المشععروع بععدون أعبععاء إضععافية علععى الدولععة، باإلضععافة إلععى تشععغيل عمالععة فععي  عع ا 

 دسيا االستعانة باإلحياء بحيث يقوت كل حي بتوفير طابق منا لالستفادة في   ا المشروع. المشروع، ويمكن مب
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 :تنمية الفرد والمجتمع :  المرحلة الثالثة
 
وتدفخ فيعا غرامعات ماليعة ضعخمة مشعابا لمعا يعتم فعي قعانون المعرور الحعالي ، عما قانو  مشدد للبلطجة واإلرهاق .1

لحععد الحرابععة فععي اإلسععالت وترويععخ  اباإلضععافة للسععجن، وقععد يصععل لإلعععدات تطبيقععوالعع ي يطبععق علععى عامععة الشعععب، 

  اآلمنين وةصوحا في   ه الفترة العصيبة التي تمر بها البالد. 

 

وإلغععاء كافععة أنععواع الوسععاطة  .تعيللين المعيللدين بالجامعللات علللى أسللاس النفللاءة وللليس األولويللة ألبنللاء األسللاتذة .2

وضععخ آليععات جديععدة وضععوابض جععادة لضععمانة النزا ععة فععي  عع ا الموضععوع، وأن يععتم والرشععاوا اللتحععاق بالكليععات و

التفتيف عليها من لجنة التفتيف الشعبية التي يتم اةتيار ا عشواسيا من كل المحافظات بحيث تكون اللجنة جديدة كعل 

 وتطبيق هذا البند علي جميع الوظائف بشنا عام  عات عند التعيينات. 

 

لو لع خطلط  ، ويلحق بالبحث العلمي في مصلر لنقلا خبراتهلا،اختصاصيب  في  في الخارجعلمائنا ل عما مجلس .3
 ة الللراغبين فللي العللودةوعمللا لجنللي منظمللة لدراسللة عللود ،لالسععتفادة مععن ةبععرتهم فععي النهععوض بمصععر تودراسللا

وعمععل جهععاز متخصعع  السععتثمار  .هللم فللي إدارة الشللربات والمؤسسللات التللي تتوافللق مللع خبللراتهمموتسللخير عل

 أموال العاملين في الخارج داةل مصر للفاسدة المتبادلة.

 

 

، وتقوت بدفخ حوافز للمدرسين واألطبعاء والكيعان اإلداري التعابخ لهعم، إلععانتهم موافقة الدولة على عما جمعية أهلية .4

ن محاسعبتهم فعليعا علعى التقصعير فعي على الحياة بصورة كريمعة، ورفعخ مرتبعاتهم للدرجعة التعي تليعق بهعم، ولكعي يمكع

عملهم، ويكون من حق   ه الجمعية متابعة الحضور واالنصعراف الخعاص بعالمواقخ التعي تعدعمها، وكع لك يكعون معن 

حقها تطوير المنشئات التي تشرف عليها. وذلك كمرحلة أولى، وقد تمتد بعد ذلك لبعض األجهزة األةعرا فعي الدولعة. 

 الت المحتاجة، وك لك الصرف على تعليم المحتاجين.و يكون من حقها عالج الحا

 

، للفقعراء واليتعامى والمحتجعين، وعمعل مطالبة جميع الجمعيات والمؤسسلات الخيريلة، بعملا قاعلدة بيانلات مشلتربة .5

دراسة لهم وعمل ةريطة لهم، بحيث ال يقوت أحد األفراد بالتالعب وحرف إعانة من أكثر من مكان، مخ وجود غيره 

 ليا.محتاج فع

 

بشكل كامل مما يضمن احترات المواطن وت ديتا الخدمات الخاحة بهم علي أكمعل وجعا  إعادة تأهيا جهاز الشرطة، .6

واألفراد  وعما دورة عن بيفية التعاما مع الفرد، باإل افة لبعض الدورات التأهيلية األخرى،دون أي تجاوزات. 

ثال األزرق الفاتح حعيفا والغعامق شعتاء(، لتمييعز م ععن ال ين ينجحون في   ه الدورات يتم عمل زي ةاص لهم )م

األفراد الغير مؤ لين بعد، ولتحفيز باقي األفراد للت  ل، و ي عامل نفسي إلعادة الثقة، بين الشرطة والشعب، نظرا 

 لكرا ة الشعب الحالية لكل ما ي كره بالقهر والظلم.

 

بحيث يتم عمل لجنة لتقييم سعر المتر اإليجعاري لكعل منطقعة وعمعل حعد أدنعى وحعد  يد،دالج تتعديا قانو  اإليجارا .7

أقصي، ورفخ الضعراسب ععن معن يعؤجر تحعت الحعد األدنعى، وعمعل ضعراسب مخفضعة علعى معن يعؤجر فعي الحعدود 

 متميزة، للمؤجر المتميز ال ي يؤجر ةعارج  ع ه الحعدود، ويعتم عملهعا بنسعبة، ةالمعمول بها، وعمل ضريبة مضاعف

 بحيث كلما زاد الفارق تضاعفت الضراسب.

 

وعمل شراسح ضعريبية للمحعالت التعي تقعوت    ،عما آليات لضبط أسعار األسواق بما يتناسب مع األجور والرواتب .8

ببيخ المنتجات االسعتهالكية ب سععار مرتفععة. أي عمعل تشعريخ ضعريبي متعدرج للمتميعز وغيعر المتميعز، ععدت إدراج 

جمعيلات ثابتلة  عمل أوسحة اإلعفاءات، واالستفادة من بطاقة التموين أو أية إعفاءات أةرا. الباعة المتميزين في ال
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، لمجابهععة غععالء األسعععار، وفععتح بععاي العمععل عمللا قنللاة تلفزيونيللة تعللرا أسللعارها دوريللا، وللسلللع االسللته بية

 التطوعي بها، ك لك باي التبرع إما بالنقل، أو بالمال.

 

 ،لمدارس  )يشما تعليم القرآ ، تنمية األنشلطة مثلا الريا لة، الشلعر، الرسلم     اللخ(عما تدريب صيفي لطلبة ا .9
لتنمية قدرات الشعباي الصعغير وععدت تعركهم ألي جهعات تفسعد  عويتهم معن الصعغر، أو إلحعاقهم بوظعاسف تعدر عاسعد 

انعا لعيس سعلعة مادي وتناسعب أعمعار م إلكسعابهم ةبعرة تفيعد م مسعتقبالً وةلعق جيعل مسعئول يععرف معنعى المعال و

 متوفرة بسهولة، وك لك تفيد اإلنتاج على المدا القريب والبعيد.

 

تقوية دور القدوة الحسنة لدى الجميع، واالهتمام بالناجحين في المجاالت اإلنتاجيلة والخدميلة إع ميلا بشلنا  .10
ن فعي الترفيعا فقعض كمعا يعتم بحيث يسعى كل فرد للتميز واالقتداء بالمتميزين في اإلنتاج، ال اقتعداء بعالمتميزي، موسع

 اآلن. 

 

ال  ،منع نشر شرم بيفية حدوث الحوادث اإلجرامية، ونشر العقاق الرادع لهلذ  الجلرائم لتنلو  رادعلا للنلاس .11
كمععا يععتم اآلن مععن نشععر إلحععداث الواقعععة فيععتعلم المجععرمين والنععاس اذا تعرضععوا ألحععداث تضععغض عليهععا فيتحولععوا 

القدامى، والمسجونين نتيجة عدم سلداد اللدين، أو  نبين المجرمين الحقيقييالفصا في السجو  وك لك  لمجرمين.
أو المحكوت عليهم بمدد تقل عن عات وعمل سجن منفصعل لهعم حتعى ال يتحعول  عؤالء  حوادث المرور وما شبي ذلك

 إلى مجرمين محترفين بتبادل الخبرات اإلجرامية.

 

ة وتعديلها بملا يتناسلب ملع الصلناعات، وإنشلاء المصلانع دراسة نظام التعريفة الجمربية للمنتجات المستورد .12
، ورفخ الجمعارك ععن المعواد الخعات، والمععدات اإلنتاجيعة اليدويعة والميكانيكيعة والكهربيعة منهعا المسعتوردة وتناليفها

 وكل ما يتعلق باإلنتاج والصناعة.

 

حيعث تعم حسعابها أيعات الملعك  ،للمعيشلةتعديا منحة الزواج ومنحة اإلنجاق، بما يتناسب ملع الظلرو  الحاليلة  .13

على أن الجنيا أيامها كان يفوق قيمة الجنيا ال  ب، ل لك يجب حساي متوسض األساسي في وقعت وضععها وتنسعيبها 

 إليا حاليا. 

 

بحيث انا مسئول مسعئولية كاملعة ععن اإلنفعاق  تعديا قانو  الرؤية، حيث أ  هذا القانو  مجحف جدا جدا لألق .14

ال يحق لا رؤيتا ألكثر معن سعاعتين فعي وجعود مشعرف وفعي وجعود األت، بحيعث يكعون معن حعق األي عن الطفل، و

 الطفل بنفسا. هتواجد الطفل معا لمدة ثالثة أيات ومخ األت ثالثة أيات واليوت األةير يختار

 

فعي كعل دواويعن بشعكل رسعمي (،                      ( بلدال ملن الهنديلة )… ,2 ,1 ,0اسلتخدام األرقلام العربيلة ) .15

الحكومة وفي التعليم والهيئات واألسواق والمنتجات ...ال.، لكي يعرف العامة أن العري  م أحل العلم الحديث ولكي 

 يتم تحفيز الناس للحاق بركب الحضارة.

 

بحيث إذا تم تعيين موظفين بنفس المؤ ل في مكعانين مختلفعين، فعإن عما مرتب أساسي ثابب لنا مؤها وظيفي،  .16

ي كل منها ال يقل عن األةر، ويكون االةتالف فقض في الحوافز، ومععدل الترقعي فعي الوظيفعة، طبقعا للكفعاءة فعي أساس

العمل، وكما يجب أن يقوت كل موظف باإلمضاء علعى تقريعره السعنوي، والع ي يعتم وضعخ الحعافز علعي أساسعا، وكمعا 

فععي حالععة أداسععا للوظيفععة المطلوبععة منععا % مععن الحععافز 100يجععب أن تكععون بنععود وظيفععة الموظععف محععددة، ويحععق لععا 

 بالكامل.
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وكع لك المحافظعات، والمعدن  عما موقع النتروني تقوم الدولة بطرم المشابا التي تواجها فلي جميلع النلواحي، .17

، وكمعا يقعوت الشععب بعمعل تصعويت والقرا، ويقعوت الشععب بوضعخ الحلعول والدراسعات المقترحعة لحعل  ع ه المشعاكل

   ه الحلول متاحة للجميخ لتكون قدوة للجميخ.ألفضل الحلول، وتكون 

 

وكع لك المحافظعات، والمعدن والقعرا،  عما موقع النترونلي للشلناوى والمظلالم فلي جميلع الهيئلات والشلربات، .18

ويقوت الشعب بتسجيل مظالما، وكما يقوت الشعب أيضا بوضخ حلول له ه المظالم، ويتم عمل لجنة شعبية لمتابععة حعل 

 .يتم إحدار عقوبة رادعة على أححاي المشاكل الكيدية   ه المشكلة، كما

 

  سيادة القانو  وتحقيق الشفافية الناملة بين الحنومة والمواطن، وتحقيق مبدأ المحاسبة  .19

 

 

للفئات  عما جهاز لدعم الح  والعمرة، رفع الرسوم التي تحصلها الدولة من على تأشيرات الح  والعمرة، .20
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