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 –للكرامة  –ثوره للحریة  ٠٠علي الفساد  ٠٠لفي ثوره علي التخهینایر  ٢٥ا إيل أوضاع أفضل، وثوره هتقوم الثورات لتغیری أوضاع مشكو من
 االجتماعیة.   هللعدال

،  هبكل أبعاده وحتدایت هالذي نعیش تستشرف آفاق املستقبل والعصر رؤای  ال بد أن یرتكز إيل هالثورة وتطالب ب هوالتغیری الذي تدعو إلی
 .   هوكل خماطره وكل متطلبات

   ٠٠مصر احلضارة ٠٠مصر الرایدة  ٠٠مصر القیادة  ٠٠مصر التقدم  ٠٠ هضهمصر الن ٠٠ا مصر هیرؤای تري الصورة اليت ترغب أن تكون عل

 والغرب.   ا بوتقة اتریخ وحضارة مصر وحضارات الشرقهر هوتص ٠٠ا عقول وقلوب مصر هرؤای تصوغ

    متجددة  ٠٠ همتواصل ٠٠مستمره  ٠٠  هحاكمذه الرؤای أن تكون رؤای والبد هل

   ٠٠ا هملنیتناوب علي تنفیذ هوأفك ار فردی هب آراء شخصی ها من وزراء ومسئولنی ولیست حمكومهینفذ ملن هحاكمي هف

 امزید من االنطالق.  ال تتكاسل وال تتخاذل وال تتوقف إال لتتزود مبزید من الدعم الذي حیقق هل هبقوة دافع مستمره يهو 

 ا علي كل متغریات احلیاة وتطورات اإلحداث  هابنفتاح متجددةي هإلبداع والقدرة  و ا أجیال متعاقبة ذاخرة بكل الفكر واهحتمل همتواصلي هو 

ا هعلیامن  النخبة والصفوة املتجدد دوما دماؤ  هیئها ها وتطویر ها ومتابعتها ، ویشرف علي تنفیذها ومفكریهوصفوة علمائ ها ابتداءًا خنبهتؤصل
   ز واضحة وحمددة :ا ركائذه الرؤای أن تكون هلوال بد هل  ٠٠ا هوحیویت

 –التعلیم  –اخلدمات –التجارة  –الصناعة  –القفز علي مساحات التخلف بنی مصر والعامل املتقدم يف اجملاالت املختلفة) الزراعة  -
 اخل(   ٠٠العلوم –البحوث 

 قفزة  ذه الهي اآلخرون واستخدام األسالیب غری التقلیدیة واالبتكار واإلبداع فیتحقیق هوالبدء من حیث انت -

 ببحوث وابتكار وإبداع مصري   هام فیهمسایره التقدم واإلس -

  

 :  ویتطلب ذلك

التخلف يف كل جمال وصیغ ووسائل  ، وحتدید نقاط الضعف ونقاط القوه ومساحات هوما علی همسح شامل للوضع القائم ما ل -1
 ا.  هة واالنتصار علیهاملواج

 التغیری وإذكاء إرادة  التغیری وتفعیل إدارة التغیری .  اإلمجاع الشعيب والقیادة السیاسیة علي حتمیة  -2

ذا اإلحساس انبعا من قناعة ابألمور ه، وانیكون  هوحتمیت هذا التغیری وبضرورتهو اإلحساس ابحلاجة إيل هوال شك أن ادين متطلبات التغیری 
 التالیة : 

االقتصادي واالجتماعي  هوأمان هاجملتمع واحلفاظ علي أمن أفرادقصور الوضع احلايل ع ن الوفاء ابحتیاجات ومتطلبات وآمال وتطلعات  -
 والسیاسي.  

 وعسكرای.  علمیا واقتصادای واجتماعیا هختلف الوضع احلايل عن متطلبات العصر الذي نعیش -

فراد اجملتمع علي ذا اإلحساس جیب أن یعمق يف مجیع أهتعاظم خماطر استمرار األوضاع احلالیة علي حیاة ومستقبل أفراد اجملتمع ، و  -
 .  هوجماالت ووسائل اإلصالح والتغیریوضرورت هوأسباب هوما حنن فی هصادق وأمنی لكافة ما نعانی أساس من توضیح وتبصری

ا اجملتمع أفرادا ومجاعات ،  هواملعنویة اليت میتلك نیةهكما جیب أن یعمق إببراز االمكاانت والقدرات وامللكات املادیة والبشریة والذ -
   .التغیری الشامل والكلي لألفضل هة املطلوبةلتحدایت التقدم وحتمل مسئولیها علي املواجرهتوقد
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والقویة يف التغیری تلك الرغبة اليت تسیطر علي ملكات  م والواعي ، الرغبة الصادقةهذا اإلحساس الصادق األمنی املتفهوال بد أن یُوِلد  -
واجملتمع وتشحذ  اإلرادة القویة اليت تفجر طاقات األفراد ٠٠نة يف البشر إيل إرادة ذهامللكات والقوي الكامهالفكر والعمل فتحول 

 م إيل العمل اجلاد اخلالق املتمیز . م وتدفع هبهممه

 ا التقدم والتغیریالطاقات خللق اإلرادة اليت یتحقق هب ذهیيء املسارات البناءة هلا أن هتزهتهوالبد للقیادة السیاسیة والدولة جبمیع أج -
 . هدف واملطلوب وان تعملفي نفس الوقت علي إجیاد اإلدارة املؤمنة ابلتغیری القادرة علي تفعیلهاملست

  

   إدارة التغییر

لتغیری ا ابواليت ال یقتصر األمر علي جمرد إمیاهن هل ذا التغیری واملنفذةي القیادة هلهي التجسید الواعي والرتمجة العلمیة والعملیة إلرادة التغیری و هو      
بكفاءة ورشد، عاملة آباثره اجلانبیة  ه، قادرة علي استخدام أدوات هوأبعاده، واعیة مبجاالت ها من استیعاب حقیقتوإمنا البد هل هوحتمیت

   ٠٠التغیری  إدارة ٠٠ي اإلدارة املطلوبة ه، تلك  هيف مناخ اجتماعي مسامل وحمايب للتغیری ومساند ل هدافهاحىت یسری التغیری حمققا ألومعاجلاهت

   

والبد من القفز فوق التخلف  ، فاحللول التقليدیة مل تعد جتدي هوالبد الداره التغيری أن أتخذ أبساليب العصر وتستخدم لغت •
الدولة  هوتتحمل هجیب أن یتغری يف ضوء ما حتملت هوالصرف علي البنیة االساسی ، فالفكر التقلیدي ابن تقوم الدولة ابإلعداد ةقليدیحبلول غری ت

ا هاليت حیتاج هاملزید من البنیة االساسی ما حسنت النیات والقصد أن توفر وابلسرعة املطلوبةها مومدیونیات فائقة القدر مبا ال یتیح هل من أعباء
اع اخلاص سواء ل األفراد والقطهذا العبء إيل كاهاملتزایدة ، فالدولة تستطیع أن تنقل  االنطالق إيل آفاق التقدم وختطي مساحات التخلف

رابء أو الغاز أو املواصالت أو املدن اجلدیدة وذلك مقابل امتیازاتسواء بتحصیل رسوم عبور أو اجر أو مقابل هللطرق أو الكباري أو الك ابلنسبة
 ٠٠ختدمة  حمطا هاقام الثمن أو بثمن رمزي أو حبق انتفاع أو هعلي جانيب الطریق أو أراضي خمفض كأراضي جمانیة  هانتفاع أو إعطاء میزات عینی

 هرابء وشركهالغاز والك ها شركات خاصة كشركود هلهذه اخلدمات وبكفاءةمشذا بغریب أو بعید فقد كان إيل مدي لیس ابلبعید تقوم هبهولیس 
 اخل.   ٠٠ هاملعادي وشركات األتوبیس اخلاص هالرتام وشركة مصر اجلدیدة وشرك

 
 الستكشاف االيت:  هزتهوال بد من مسح شامل لقوي اجملتمع وأج •

 ا. ها لتحقیقهودهوشحذ ج داف اجلدیدةها حول األهوأسلوب جتمیع هالقوي ذات املصلحة يف حتقیق التقدم ، وكیفی 

  داف هلتعمل مع التغیری والتقدم ، وحتقیق األ ااهتها واجتاهیمهتغیری مفا ه، وكیفی هو علیهالقوي ذات املصلحة يف اإلبقاء علي ما
 ا . هضداجلدیدة ولیس 

 ي اليت ستتويل التنفیذ ألي تغیری وجتدید ها متاما لیكون اجیابیا وفعاال ونظیفا وسریعا، و هتغیری أسلوب عمل هزة التنفیذیة وكیفیهاألج
 .  هدافهوإفساد أ هذا التغیری وتعویقهاعلي شل اض قدرهتهوتطویر ، ودراسة وسائل إج

 داف ، ها حول األها ب دأبللتنفیذ ، وجتمیع القوي والتفافهاملختلفة من انحیة ، ومتابعت زه الدولةهالقیادة السیاسیة وتوضیح الرؤای ألج
يف  ه، واالاثبهال أو تقصری أو إفساد أو اعاقمهي مع اجلمیع ، واألخذ بغایة الشدة ضد أي إها  ، واحلزماملتناهوجتنید االمكاانت لتحقیق

 د منتج وتفاِن وإخالص. هنفس الوقت لكل ج

  

 ضة  هالتخطیط الكلي ملصر الن  التغییر:  هتیجیاسرتا

زراعیا وصناعیا وخدمیا وعمرانیا واجتماعیا  إعادة ختطیط مصر ختطیطا كامال وشامال هضوای تنموای أساسومیثل مشروعا قومیا حضارای هن     
وإمنا مشروعات متكاملة متناسقة تستند إيل رؤای تنبع من فكر أح ادي بنی وقت وآخر  هاجتزئی وامنیا وسیاسیا ، ختطیطا ال یرتكز علي مشروع

 ا.  ها ولیس جزء منهحتتوي مصر كل هتنمویة شامل هضویهن حضاریة
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اوتبين للمستقبل مصر القویة اقتصادای ها علیهبهللا ا ختطط لالستفادة من كل میزه انعم اهمصر أبكمل هوترتكز علي دراسات تفصیلیة ملساح
 وابداعاً.   ٠٠ضًة وهن ٠٠حضارًة  ٠٠ر القادرة علي العطاء مص ٠٠وسیاسیا واجتماعیا وأمنیا

ارات تضم اغلي عقول مصر فیالداخل واخلارج من علماء وخرباء ومفكرین يف  هوم Think Tankا جممع عقول ذه الدراسات وخیتار هلد هبهویع
 اجملاالت .   هكاف

   ضةهركائز التخطیط الكلي ملصر الن  

ا هحتقیق االستفادة من هعلیارض مصر وكیفی هملدققة الفاحصة والدراسة املتعمقة والرؤای احلالیة واملستقبلیة لكل بقعترتكز  علي النظرة ا     
ا علي مصر فاستحقت أن توصف بعبقریة املكان هبهللا العدیدة اليت انعم اهللا نعم ا اهذه االستفادة،  نظرة ودراسة ورؤای أتخذ يف اعتبار هوتعظیم 

 والزمان.  

 :  هي خرائط مصر االتیهالرئیسیة  هذا التخطیط وأدواتهوركائز 

 مصر(   هاخلریطة املساحیة ملصر ) طوبوغرافی -

 ملصر   هاخلریطة املناخی -

 اخلریطة املائیة ملصر   -

 اخلریطة الزراعیة ملصر   -

 اخلریطة الصناعیة ملصر   -

 اخلریطة السیاحیة ملصر   -

 اخلریطة اخلدمیة ملصر   -

 ر  اخلریطة السكانیة ملص -

   مصر( هاخلریطة املساحیة ملصر) طوبوغرافی أوال:

 ر النیل .  ا توزیع للمیاه : للبحار األبیض املتوسط واألمحر والبحریات املاحلة والبحریات العذبة وهنوهب

 واجلبال والصحاري والوداین والواحات.  

 :  جماالت االستثمار املتاحة والواجبة اآلتیة هیویستدعي تنوع املنح االهل

مزارع مسكیة  –مصانع تعلیب لألمساك  –سفن تربید وتصنیع وتعلیب لألمساك – هأساطیل صید حبری –للشمال واجلنوب  هجتاری هأساطیل حبری
مصانع  -سیاحات شواطيء –مواين خیوت  –مواين صید  – همواين جتاری –أحواض إصالح وصیانة سفن  –ترساانت بناء سفن  - هحبری

 ابلسلع.   – هابال غذی–ا مشاال وجنواب وشرقا وغراب   خدمات متوین ابلوقود هن لسلع الشمال واجلنوب لتسویقخماز  –مناطق حره 

 ملياه البحار   همصانع حتلي

 تصدیر   –تصنیع  –الثروات املعدنیة : استخراج    همزارع مسكیة نیلی – هریأساطیل سیاحة هن –ري أساطیل نقل جتاري هن

 والعاملیة .   هاجلویة واليت ختدم االمتداد العمراين والزراعة والتصنیعوالتصدیر والربط ابألسواق احمللیة واالقلیمی –الربیة  –ریة هالن –الطرق  : البحریة 

 –عیون الوادي اجلدید  –عینالصریه  –حلوان  –سیاحة السفاري ) الصحاري واجلبال( سیاحة االستشفاء: سفاجا  –یة هالسیاحة : الرتفی
 اخل   ٠٠رمال سیوه –سیوه  عیون

 الصاحلنی .  هللامزارات آل البیت وأولیاء ا –سیدان عیسي  –سیدان موسي  –السیاحة الدینیة  : مزارات سیدان یوسف 

 ا املستقبلیة.  ا وتنویعاهتها احلايل وتوزیعهالصناعة وتوزیع -الزراعة 

 اجملاالت:   ها بنی القارات نبع یتفجر ابخلدمات املتعددة اليت تغطي كافهوقعلتكون مصر مب هو جممع ثروات إذا ما أحسن التخطیط لهاملوقع: و 

 مركز اتصاالت عاملي   -

 جویة(   – هبری – همركز مواصالت عاملي ) حبری -
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 ومصانع مناطق حره وترانزیت.   –مركز تج اري عاملي یضم مراكز ختزین وتوزیع لسلع الشمال واجلنوب والشرقوالغرب  -

 ي  مركز مايل عامل -

 مركز خدمات عاملي   -

 مركز سیاحي عاملي   -

 مركز حضاري وثقايف عاملي   -

 مركز دیين عاملي   -

 مركز سیاسي عاملي   -

   

   ثانیا: خریطة املناخ

علي امتداد مساحات أراضي مصر  هموزع هاالربع وتوضح توزیع درجات احلرارة والربودة والرطوبة والرایح واألمطار والسیول يف الفصول -
 وغراب.   ذا التوزیع مشاال وجنواب وشرقاهین وتبا

احملاصیل اليت میكن أن تعطي إنتاجاً مبكراً یتیح  ودراسة االستغالل االمثل لتباین درجات احلرارة والربودة واألمطار يف االختیار الستزراع -
 التصدیریة.   ا احلصول علي میزه السبق يف األسواقهل

 ذه الصناعات.  ه م وتستفید من تباین درجات احلرارة والرطوبة يف توطنیويف االختیار للصناعات اليت تتواء -

ا املناخ املثايل الذي تنشده وتسعي هويف السیاحة يف إنشاء مناطق سیاحیة جدیدة تتواءم مع متطلبات األسواق التصدیریة حبیث تقدمل -
  للجذب السیاحي.  ا ، ويف ترشید الرتویج والتسویقویتوافق ومتطلباهت هإلی

ويف التحریك للكتل السكانیة واإلعمار  ويف  االمتداد العمراين حبیث یتوافق مع االعتدال النسيب لدرجات احلرارة والربودة والرطوبة -
فروقات كبریة يف معدالت الدرجات تعوق أو تقلل من مرونة احلركة واعادة  ذا التحریك والنقلهللمناطق اجلدیدة حبیث ال یشكل 

 السكاين.   عاالنتشار والتوزی

   

   ثالثا: خریطة املیاه

 میاه النیل والبحریات العذبة.   -1

 میاه األمطار والسیول   -2

 میاه البحار  هحتلی -3

 املیاه اجلوفیة  -4

 میاه الینابیع   -5

 فروع النیل مكشوفة ومغطاة خلدمة الزراعة.  همد شبك -

 الك .  هاستخدام طرق الري احلدیثة وترشید االست -

 ا.  وتوقیتاهت والسیول وإعداد جد اول ابألماكن واحملاصیل اليت تزرع علي األمطار ختزین میاه األمطار -

 میاه البحار ابستخدام الطاقة الشمسیة.   هالتوسع يف حتلی -

 ا يف الزراعة والسیاحة العالجیة واالستشفاء.  هدراسة ملیاه الینابیع لالستفادة من -

ا حبیث تقتصر علي هالزراعات املستفیدة من ها ، بل وحتدید نوعیهلي الزراعة ومنع تبدیدا عهدراسة وترشید استخدام املیاه اجلوفیة وقصر  -
 احملاصیل األقل احتیاجا للمیاه واألقصر فرتهللنضوج.  
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   رابعا: خریطة الزراعة

ا للزراعة هشرب من ا ومدي صالحیة كلهاستصالح دراسة تفصیلیة ألراضي مصر املزروعة واملستصلحة والقابلة لالستصالح واملمكن -
 هوامكانیاألخرى ا ومتطلبات الزراعة هتوفری  ها وامكانیها وكمیات املیاه املطلوبة ومدي توافر ها فیكل منهاحملاصیل اليت جتود زراعت هونوعی
 ا.  هتوفری 

أو ابستخدام بذور  همیائیطبیعیة وكی أو استخدام احملسنات من أمسدةا و جیدة هل هذه األراضي سواء بنقل تربهاالرتفاع جبودة  هكیفی -
 .  هعالی هالرتبة وذات انتاجی هومطورة تتالءم مع نوعی هجنهم

 للزراعة.   ا إلثراء الناتج القوميها واحملاصیل اليت میكن إضافتهخریطة احملاصیل الزراعیة وتوزیع -

 ا وتوفری وترشید االستخدام للمیاه املطلوبة .  هتوفری املیاه الالزمة لزراعت هكیفی -

 ستخدام اسالیب الري املتطورة  وابستخدام البذور املختزلة لفرتة الزراعة والنضج اما یوفركم املیاه املستخدمة.  اب -

كثریمن الدول وخاصة اليت تفتقد وفره األراضي   هو ما تطبقهو   Land Saversدراسة استحداث أسالیب الزراعة املوفرة للماء والرتبة -
كالقمح مثال وتوفری أكرب للمیاه   هو ما میكننا منتوفری مساحات أكرب للمحاصیل اإلسرتاتیجیهو  الصاحلة للزراعة كالیاابن مثال

 املستخدمة.  

واألسواق الداخلیة  هوابخلدمات واجملتمعات العمرانی والبحریة واجلویة والنهریةالطرق الربیة والسكك احلدیدیة  هربط مناطق الزراعة بشبك -
 واخلارجیة.  

   

   ة الصناعةخامسا: خریط

القومي والتفوق والرایدة املطلوبة  األمن احتیاجات هوما تتطلب هوعسكری همدنی –التوزیع  احلايل للصناعات ودراسة للصناعات املطلوبة  -
 واملستقبلیة.   نةهوخاصة يف ظل األوضاع اإلقلیمیة والدولیة الرا

 اخلیة واخلارجیة .  الطرق لألسواق الد ها بشبكهوربط هدراسة للصناعات االستخراجی -

 واخلارجیة.   ا ابألسواق الداخلیةها وربطواختیار أفضل املواقع هل هالصناعات التحویلیة والصناعات االنتاجی -

 ا ابلطرق البحریة واجلویة.  هصناعات املناطق احلرة وربط -

 ا .  ها وتطویر ها وجتویدهالصناعات املغذیة للصناعات الكبریة وتعمیق -

 والصغریة وتوفری مقومات التسویق اجلید.   هطالصناعات املتوس -

 ا.  الصناعات احلرفیة والصناعات البیئیة وتوفری الدعم والتسویق اجلید هل -

   

   سادسا: خریطة سیاحیة ملصر

 األماكن السیاحیة علي امتداد ارض مصر علي النحو التايل:   هتشمل كاف

 ض والبحر األمحر.  یة علي امتداد شواطيء البحر األبیهالسیاحة الرتفی -

 السیاحة التارخییة وتشمل:   -

الوادي  هالقبلي مبا فی هالبحري إيل الوج هومن الوج سیاحة اآلاثر املصریة القدمیة ومتتد وتتوزع علي امتداد مصر من سیوه غراب إيل سیناء شرقا  
 لألجداد الفراعنة.   من آاثر هاجلدید ، ویكاد ال ختلو منطق

 الشرق يف سیناء.   الثانیة يف الغرب من السلوم ايل العلمنی أو يف العسكریة سواء احلرب العاملیةك سیاحة املعار    

 مل:  ها مهالسیاحة الدینیة : ولألسف اغلب
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البتول ومزارات الفتح اإلسالمي ملصر ومزارات آل  الع ذراء هوتشمل مزارات سیدان یوسف ومزارات سیدان موسي ومزارات سیدان عیسي وأم 
 الصاحلنی.  هللا لبیت وأولیاء اا

 اخل   ٠٠سیوه رمال –عیون سیوه  -عیون الوادي اجلدید -عنی الصریه –حلوان  –سیاحة االستشفاء : سفاجا  

   

   سابعا: خریطة اخلدمات

 یة والثقافیة.  هاالتصاالت   اخلدمات الرتفی –البحوث  –التعلیم  –الطرق  هشبك –الصرف الصحي  –رابء هالك –املیاه 

الطرق  ه، وشبكالصحي والصرف الصناعي الصرف الصرف الصحي ومحایة میاه النیل من التلوث م رابء و هتوفری املیاه النقیة والك -
 دمات واالنفتاح علي التطوراتابحتیاجات الزراعة والصناعة واخلالكیف وربط التعلیم  والكباري وأحداث ثوره يف التعلیم والرتكیز علي

واالبتكار وربط البحوث ابحتیاجات اجملتمع  داعبحوث ومراكز البحوث واحتضان اإلببحوث واالبتكارات العاملیة وتطویر وتشجیع الوال
 اجملاالت.   هيف كاف

 الطاقات البدیلة .   رابء وزایدة استخداماتهالرایح يف تولید الك هحتقیق االستفادة العملیة من الطاقة الشمسیة وطاق -

اإلمتداد العمراين واالقتصاد القومي ملصر  ا خلدمةه،  البحریة ، اجلویة وتطویر هالطرق الربیة :السكك احلدیدیة ، النیلی هشبك مدي توافر -
 ضة .  هالن

 ا.  االتصاالت وحبوث الفضاء واستخداماهت هتطویر شبك -

   

   ثامنا: خریطة السكان والتوزیع العمراني

 ا املختلفة ذكورمصر مشاال وجنواب وشرقا وغراب بتفصیالهت التوزیع السكاين احلايل علي امتداد -

 اخل    ٠٠ول هك  –ابلغنی  –شباب  –أطفال  –إانث  –           

 ا .  مدي توافر اخلدمات واكتماهل -

 هفیرؤای مبدئیة للتوزیع السكاين وكی ووضع  همن سكن وعمل وخدمات وطرق واتصاالت وترفی همدي توافر مقومات احلیاة االساسی -
 والتوطن الصناعي والتوطن اخلدمي والسیاحي وعامل املناخ.   إعادة التوزیع السكاين ملصر تستند إيل التوطن الزراعي

   

ذه الدراسات وإعطاء األوزان هیتم جتمیع  اهدراسة كل خریطة ألرض مصر واملشروعات اليت میكن أن تقام علی هويف ضوء ما تسفر عن     
املطلوبة  هقصری واملتوسط والطویل يف خدمة مصر ويف حتقیق النقلة النوعیة والَكمی يف كل من األجالل هامها ومدي إسهنالنسبیة لكل مشروع م

متكاملة اخلدمات واالحتیاجات  أیضا يف خلق جمتمعات عمرانیة جدیدة هامها ، ومدي إسا واحملققة هلهداف املنبثقة عنهالرؤای واأل ويف حتقیق
 احلیاتیة.  

ا واملشروعات همن املشروعات اليت ختدم اهومتكاملة مع غری  هوشامل هدون ما دراسة دقیق هالنفرادیة للمشروعات الكبریة املدعاه قومیفال ل
 إطار التخطیط الكلي الشامل ملصر .   ا ويفها حىت حتقق االستفادة الكاملة منهاملتكاملة مع

   

املتطلبات املادیة والبشریة والعلمیة املطلوبة وحتدد  توضع خطط التنفیذ الزمنیة واملكانیة وحتددويف ضوء األوزان النسبیة حتدد االولوایت و      
حیقق  التنفیذ املتزامنة والسابقة والالحقة والتوقیتات الزمنیة لكٍل لتحقیق التوافق والتكامل والتتابع مبا ا الداخلیة واخلارجیة وحتدد مراحلهمصادر 

 .  هطاقتصادایت التنفیذ وضواب

   

   دور الدولة:  ضةهالن يف بناء مصر القویة مصر هم بفعالیهاز املصريف والشعب لیسهادة ختطیط دور الدولة واجلإع



 50   

ا يف خدمة التغیری ها لتعمل كلهعلی یم القائمنیهومفا زه واملؤسسات احلكومیةهاالج ام وشكلهالبد من إعادة ختطیط وتغیری حجم وم -
 قوي البناء ملصر اجلدیدة.   ا يف دعم ومساندههالقیام بدور  ووأده ، ويف هولیس عرقلت

التأشریي واألنشطة السیادیة، واختزال اإلجراءات  از احلكومي حبیث یقتصر دوره علي التخطیطهدور احلكومي واجلواختزال وتقلیص ال -
من  وحىت تتخلص الدولة من جزء كبری هواندفاع هوحتریره من القیود واألغالل اليت تعرقل حركت النشاط هإيل أقصي قدر امكن دفعا لعجل

 یة.  هل واليت تتزاید بصورة متناهاز احلكومي املتضخم واملرت هأعباء اجل

وان یعمل اجلمیع إلعالء قدر مصر بعیدا  یم الدمیقراطیة السلیمةهيف الدولة أن تعمق ابلعمل واملمارسة مفا والبد للمؤسسات الدستوریة -
و ما یتحقق يف ظل مناخ یتسم ه، و  ها اخلاصهأو فئویة ال تري إال مصلحت هو خضوع لضغوط حزبیأ هلكهعن أي شعارات مست

    هالفعالة يف بناء وطن هوحتقیق مشاركت هوإطالق طاقات هاملصري واحرتام ذات بتحریر اإلنسان

داف االسرتاتیجیة للتغیری هاأل هاخلدم ساسا أن ترسم أا، البد هلهذه السیاسات  وحتقق فاعلیتهاليت ختدم  والبد للسیاسات والقواننی -
 والتخطیط الكلي لبناء مصر اجلدیدة وحتقیق الرؤای املستقبلیة ملصر.  

 هواالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واالمنی لألبعاد املختلفة السیاسیة هذه السیاسات أن ترتكز علي رؤای واضحة وحمددة وشاملوالبد هل -
 ولیة.  والد هواألبعاد االقلیمی

 داف املخططة.  هذه السیاسات أن تعمل بتنسیق وتعاون وتكامل مع السیاسات االخري دون تناقض أو تنافر لتحقیق األوالبد هل -

 الداره التغیری.   هإلرادة التغیری وأداه فاعل هوصادق هامین هذه السیاسات أن تكون ترمجوالبد هل -

ذه السیاسات ، وأال یسمح ألي من كان أن یغری أو یلغي أو یعوق والقواننی املنفذة هل نا من التفرقة بنی السیاسات والقراراتهوالبد  -
 ا .  ا من مضموهنهالسیاسات وتفریق دافهذه القرارات أو القواننی أهب –إبرادة منفصلة  –

ا التحفیز علي هدفهجیب أن یكون  ، فالسیاسة املالیة هوالبد للسیاسات املالیة والنقدیة أن تكون حافزا لإلنتاج ال قاتال أو معوقا ل -
م علي االستثمار والسیاسة النقدیة جیب أن یكون هم لفائض یعینهيف حتقیق امهاالستثمار وختفیض األعباء علي األفراد والشركات واإلس

ذا االدخار هعائد  نا تشجیعا لألفراد علي االدخار وحىت یكو ور وحتقیق االستقرار هلهالعملة من التد هعلي قیم ا الشاغل احلفاظهشغل
ا وال دوى اخلاصة هبا دراسات اجلهاالجیابیة اليت تشری إلی اجیابیا ولیس سلبیا وحىت تستطیع املشروعات أن تطمئن إيل حتقیق النتائج

 ا.  وتقلباهت العملة هور قیمها ت دتعصف هب

فكرًا یتبىن اخلفض للضرائب لیس انتقاصا حلصیلة  ٠٠تصاد القومي وان یكون الفكر الضریيب فكرًا مستنریًا بعیدًا عن الفكر اجلبائي املفقر لالق
ار يف هوازد يف صورة زایدة يف االدخار وزایدة يف االستثمار وزایدة يف اإلنتاج والتصدیر هأضعافا مضاعف ذا اخلفض یعود للدولةهوإمنا إمیاان ابن 

 ا وإمنا توسیع للقاعدة العریضة النامیة واملتنامیة .  الضریبة وزایدهت ملعدالت ا الرفعهاالقتصاد القومي ، وابلتايل زایدة يف احلصیلة لیس أساس

وقواه املادیة  هحتفیزه الستخدام إمكاانت هكیفی  هدفهو اإلنسان املصري ، و ها هوالبد للسیاسات االقتصادیة واالستثماریة أن یكون حمور  -
اخلدمات ابلكم  هبتقدمی كاف هومساعدت ها املختلفة انطالقاتیف تساند أبدواهتاخلالقة، وك هاالبداعی هوالعلمیة واملعنویة وإطالق ملكات

 مضافة.   همبا حیقق لالقتصاد القومي اعلي قیم هوتعظم عوائد أعمال هاليت ترّشد وتدعم مسارات والكیف والسرعة

القومي واإلصالح الشامل وان خیضع  داالقتصا هوالبد لإلنفاق احلكومي أن یبعد عن اإلنفاق الرتيف واإلسراف وان یكون يف خدم -
 للرقابة واحملاسبة السابقة والالحقة.  

یتعارض ویتناقض مع صاحل اجملتمع  اهوواعیة للقواننی والقرارات القائمة وإلغاء ما أصبح من هوفاحص هشامل هوالبد من مراجع -
داف هصالح والتغیری لألفضل والبد من قواننی ترتجم أود اإلهتعویقا وتعطیال جل هومقتضیات التطور والتغیری ، وما یشكل استمراریت

 ا .  هوختدم حتقیق السیاسات

ا يف تناغم وتوافق متبادل حیقق الصاحل همع مهم وتفاعلم وجتاوهبهم حىت تلقي ابلتايل احرتامهوالبد من قواننی حترتم األفراد وحتمي مصاحل -
 العام .  

   



 51   

   العنصر البشري

احلالیة  هوركیزة التغیری ودعامت ٠٠ا همهوأ اخطر العناصر ٠٠اإلنسان املصري  ٠٠صوي للعنصر البشري ق هیمهوالبد أن تعطي أ -
 ههخاص ، ومواج هعام ومواقع االداره بوج هاملختلفة بوج هاملصري يف مواقع یل وتشكیل اإلنسانهواملستقبلیة ، والبد من إعادة أت

االقتصادي والسیاسي واالجتماعي  ع علي العمل واحلركة وتلك اليت تعرقل توفری املناخوقدرة اجملتم هوقوت هتضعف من قدرت القیود اليت
علي القیم واملباديء اخللقیة العالیة ، وعلیقیم العمل اجلاد املتقن واملخلص واإلبداع واالبتكار ، وعلي التعاون والتآخي  هاملالئم لرتبیت

 احلقد.   وحب اخلری ونبذ

   

يف إعادة بناء  هم بصوره فعالهطویلة وان ت س لفرتة هفیجب أن خترج من اجلمود والتخلف يف الفكر واألداء الذي ظلت فی ةأما السیاسة املصرفی
 التايل :   االستثمار واملناخ االستثمار يف مصر وذلك علي النحو

) جمموعات من  همشرتك           ورهكل بنك علي حده أو بص  هالصور الفردیة واجلماعیة أي سواء قام ب هبكاف  الرتویج لالستثمار -
    جممعات للرتویج لالستثمار( يف صوره جممع أو  هالبنوك أو البنوك جمتمع

   Investment Promotion Consortium     

 .ذه البنوكها هتدعم هودعوه وجتمیع املستثمرین واملمولنی ملشروعات مدروس          

ذا اخلصوص ، وأیضا هيف  خفیف من القیود املفروضة من قبل البنك املركزي علي البنوك: وذلك ابلتتيسری التمویل للمشروعات -
 ذا العمل بسوق املالهعن طریق إجیاد انفذة خصم ألوراق  هالتمویل وأدوات ذاهذا التمویل. وتیسری تسییل ه هالتخفیف من كلف

 ذه املؤسسات )السوق الثانوي(.  هوتشجیعا إلنشاء مثل 

املخاطر                 ذا التمویل وتوزیع هلتیسری  من البنوك سواء علي مستوي متعدد أو مجاعي جممعات متویل وكذا إنشاء   :ت متویل جممعا
 يف نفس الوقت   

  Investment Finance Consortium  

لإلفراد والشركات علي   ا ابلتايل هتشجیعو  تكوین حمافظ استثمارات وأوراق مالیة تشجیع البنك املركزي للبنوك علي تكوین حمافظ استثماریة
 سوق املال.   ها وتنمیهلالستثمارات ومتویل كوسیلة  هتكوین حمافظ اماثل

ا يف هحىت إذا جنحت طرحت  Underwriting بدور حضانة لالستثمارات اجلدیدة تشجیع البنوك علي القیام   حضانة لالستثمارت اجلدیدة
م هوالشراء ألس امها رعایة وتشجیع االستثمارات وتشجیع األفراد علي اإلسهمها عدیدة أدافهأ بذلك هالسوق بعالوة ، حمقق

ا وأموال املدخرین البنوك من وراء ذلك استثمار مناسب علي أمواهل ا ، ويف نفس الوقت حتققهالثقة فی هاملشروعات الناجحة وتنمی
 ا.  هلدی

 Venture Capital Consortium املخاطر  وبعبارة أخري رأمسال هواالبتكارات اجلریئتشجیع البنوك لتمویل األفكار  متویل رأمسال املخاطر

 املستثمرون الرتفاع املخاطر .   اهواليت یعزف عن

داف واجملاالت واملزاای الجتذاب اكرب همتعددةاأل  Investment Fundsصنادیق استثمار تشجیع البنوك علي إنشاء انشاء صنادیق استثمار
 سوق املال من انحیة أخري.   هاملودعنی من انحیةومتویل االستثمارات وتنمی عدد امكن من

   هانشاء صنادیق متویل أنشطة خمتلف
 –للسیاحة  –للصناعة  –للزراعة  –متنوعة اإلغراض للتجارة  Finance Fundsصنادیق  متویل  تشجیع البنوك علي إنشاء          

املختلفة وأیضا مبزاای متعددة الجتذاب  اخل وذلك لتمویل جماالت النشاط٠٠ هالبنیة االساسی ملشروعات –ملشروعات الطاقة املتجددة 
حیقق الصاحل العام ،  ا ملاههم وتوجیمناسبة ألموال األفراد ومدخراهت ها وحتقیق تنمیهلالشرتاك فی مهاكرب عدد امكن من املودعنی وغری 

 ا وفتح جماالت نشاط جدیدة مفیدة.  هعلی مناسبةأموال البنك وحتقیق عوائد  هويف نفس الوقت تنمی
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ا نتیجة وان تكون زایدة موارد البنوك وعائداهت هوإنعاش هوحفزه وتنمیت يف كل ما یتعلق ابالستثمار اخلدمات املصرفیة هخفض تكلف وأن یراعي
 ا.  خدماهت ها ولیس رفع تكلفهوتنوع جماالت نشاط لتوسع

 وتنسیق مع كل من السیاسة املالیة والنقدیة.   اونوحترر وتع ها بندیة وجدیهدور وعلي السیاسة املصرفیة أن تلعب 

  

 ا لاليت:  هودهج هفیجب أن توج أما السیاسة االقتصادیة واالستثماریة  

 ا.  هوالتخطیط االمثل الستثمار  همسح للموارد واالمكاانت الغری مستغل 

 ا. هل هواالنتاجی ا وزایدة اإلنتاجهوعا لتحسنی األداء فیمسح للموارد واالمكاانت السیئة االستغالل كما ون 

 اا ابألسواق ومتطلباهتها ، وربط إنتاجها وتقویتهمسح لالستثمارات القائمة ووسائل إنعاشMarket Orientation    ورفع جودة
 اإلنتاج لتستطیع املنافسة داخلیا وخارجیا . 

 ونوعا وجودة.  لبات األسواق الداخلیة واخلارجیة  كمابناء املشروعات اجلدیدة علي أساس احتیاجات ومتط 

 علي السداد وزایدة اإلنتاج وزایدة التصدیر  ا ابلقدرةهوقصره علي اشد الضرورات وربط هدراسة االقرتاض اخلارجي ومدي احلاجة إلی
 الكلي لالقتصاد القومي. اإلنتاج القومي والدخل القومي وحتسنی األداء  ام وبصوره مباشره يف زایدةهوالقدرة علي اإلس

 التضخم وحتقیق االستقرار للعملة الوطنیة  االلتزام بشدة خبفض العجز يف املوازنة العامة للدولة ويف میزان املدفوعات وخفض معدالت
 وزایدة املدخرات . 

  

الدخول والتطلعات ، بنی الواقع  ا علي أساس من التوازن بنی احلاجات واحلقوق ، بنیهفیجب أن یعاد بناؤ  أما السیاسة االجتماعیة
وقیم العمل وقیم االنتماء ، وقیم اإلخالص واإلنتاج ، وان  هاالخالقی دف ، وان توضع الضوابط وتدعم القیم البناءه ، وان تعلي القیمهواملست

صوره  وسلبیة ) وخاصة يف الدعم مبختلفناك حوافز اجیابیة هسواء الفردیة أو اجلماعیة )الدولة( حبیث یكون  یرتبط زایدة النسل بضوابط القدرة
 اخل (  ٠٠سواء يف التعلیم أو املواد التموینیة والتأمینات االجتماعیة أو أولویة فرص العمل 

   

ا هالبشر ، وان یعاد ختطیط وهو  هدار احلايل لالستثمارات يف اغلي عناصر االمهفیجب أن یوقف فورا اإل أما السیاسة التعلیمیة
ا وخباصة االقتصادیة  ، وان ختدم التخصصات لیس الكم وان ترتبط ابالحتیاجات الفعلیة للمجتمع وللتنمیة فیجمیع جماالهتلتخدم الكیف و 

 ذا العنصر البشري إيل قوة مضافة إيل أقصي احلدود لالقتصادهو حتویل ها هاملتباینة املطلوبة ابلكم والكیف املطلوبنی، وان یكون حمور قیام
 كس .  القومي ولیس الع

   

 ٠٠السلیم  همهبف ٠٠هبعمل ٠٠هبعلم ٠٠هجاً وأسلوابً وغایة ، حبیث یعمل علي بناء الفرد القوي إبمیانهوالبد ان یتغری التعلیم فكر ومن -
الداعیة للحب القائمة علي قیادة التق دم القائم علي العلم واإلمیان والعمل اجلاد املتقن والقیم واملبادْي األخالقیة النبیلة  هلرسالت هووعی

 والتكافل واإلحسان والعدل خلری البشریة مجعاء.   والسالم واإلخاء

لقیادات  العمل الوطين واإلقتصادي  والبد من غرس قیم اإلنتماء والتواصل بنی األجیال علي أساس من اإلحرتام والتبجیل والتقدیر -
ذا الوطن وحتقیق األمن واألمان االقتصادي هیش الكرمی ألبناء واإلجتماعي والثقايف علي امتداد العصور ، وعلي أساس منتوفری الع

 ا.  لألفراد يف مجیع سلوكیاهت ها قدوة صاحلهم ، وأن تكون القیادات يف مجیع مواقعهل واالجتماعي والسیاسي
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   البحث العلمي وتشجیع االبتكار والتطویر

و أساس هالعلمي والتطویر واالبتكار  الت النشاط حىت یكون البحثجما هالبد من تشجیع وحفز إنشاء وحدات حبوث وتطویر يف كاف -
نشاط سواء كانت زراعیة أو صناعیة أو  همستوي مؤسسات النشاط يف أي مؤسس ا وعليأويل علي مستوي الدولة ومؤسساهت هواولوی

 هألفضل امكاانت وتقنی املستمر ادف واالبتكارو البحث اهلهذه الوحدات هوان یكون عمل  هأو عسكری هخدمیة أو مالیة أو أمنی
 واألكثر نفعا وفائدة والوصول مبصر ملستوي السبق والرایدة يف اجملاالت املختلفة.   هوألقل تكلف

ومن  هاألويل ومن اجملتمع كقوة فاعل اجملتمع ها كخلیمستوایهت هومن االسره يف كاف هایتوال بد أن یبدأ الغرس من بدایة التعلیم حىت هن -
ا مؤسسات الدولة ها وتدعمها القیادة السیاسیة وختدمهادفة ترعاه هجمتمعی ثقافة همحفز ومشجع والبد أن حیتوي ذلك كلاألعالم ك

 حیاه وضرورة وجود .   ا كرسالةزهتهوأج

   

 و املستعان ،   هاملوفق و هللا وا      

 امحد أمنی فؤاد                          

         والعضو املنتدب    اإلدارةس جمل رئيس                        
 لالستثمار   هالعاملي هاالسالمي هالشرك                                                            

   
  ٢٠١١/٩/١٤ 
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