
 مشروعات مقترحة من قبل الجمعية على الصندوق االجتماعي للتنمية
  

ث  ة حي اعي للتنمي ندوق االجتم ع الص ا م ة اجتماع دت الجمعي اريعھم عق رض مش اء بع ام األعض ق
  المقدمة للصندوق كما يلي: 

  المشروع المقدم من أ/ مصطفى األحول: :أوالً  
 المشروع األول 

لالتفاقيات المعمول بھا التي تعطى العامل المصري حق  زراعة األراضي في السودان طبقاً  •
 العمل بدون تصريح وحصوله على حق التملك وحق التنقل.  

  موقف الصندوق االجتماعي من ھذا المشروع: 
ون جني ٨,٢تم الموافقة على المشروع على أن يتم تطبيقه في حدود  • تم   هملي داخل مصر وي

 تمليك األسھم للعاملين بضمان األسھم ومرتباتھم. توزيعه على شركات مساھمة كبيرة، مع
  

  المشروع الثاني: 
  تمويل العمالة المصرية في الدول األجنبية لتفعيل بعض المشروعات الصغيرة.

  
  موقف الصندوق االجتماعي من ھذا المشروع

  تم الموافقة على المشروع على أن يتم  التمويل على أساس جدوى المشروع. •
 

  ع المقدم من م/ أحمد بلبع: المشرو: ثانيا
ق  ٦٠ – ٥٠إنشاء مناطق صناعية صغيره على بعد  •  ةنشطاألك .م من المدن السياحية لتحقي

 المطلوبة والتي يحتاجھا قطاع االستثمار السياحي أثناء التنفيذ وأثناء التشغيل 
طة  • غيرة والمتوس روعات الص تثمارات والمش ه االس د نوعي اإلتحدي ات الفن اج احتياج دق نت

ات  تيك وكمالي غيل وأوراق وبالس واد تش روبات وم ه ومش ن أغذي ياحية م روعات الس والمش
 وأدوات ومھمات التشغيل

  والفاكھة واأللبان ومنتجاتھا إلى الفنادق تالخضراوامشروعات زراعية لتوفير  قيام •
  

  موقف الصندوق االجتماعي من ھذا المشروع :
ديم تم الموافقة على المشروع على أن يتم تحد • ا  وتق يد المناطق المخطط إقامة المشروع عليھ

 دراسة جدوى مع وضع لجنة مسئولة عن ھذه المشروعات. 
  

  المشروع المقدم من د/ عزت معروف: ثالثاً:
ات   • ة احتياج ا لتغطي ادة بيعھ ران وإع ي األف تم صھرھا ف ى أن ي ردة عل ع الخ روع لتجمي مش

 .مصانع الحديد والصلب المصرية
 ية بناًء على دراسات فنية متخصصة.تتم ھذه العمل •

  
  موقف الصندوق االجتماعي من ھذا المشروع : 

 تم الموافقة على المشروع  على أن يتم االتصال بالوزير المختص والشركة القابضة.  •
  

  : رابعا: المشروع المقدم من د/ شريف الخريبى
تم تصنيعھ • ي ي ك تك) الت د مع إنتاج مجموعة من وسائل النقل الخفيف (الت ي مصر بالتعاق ا ف

 شركة تايلندية. 



ود ٧تم عرض  • نھم في اآلتي بسببت للتك تك المنتظر اليم ادة م تم اإلف ه  أن ي صغر حجم
 : وثقل حمولته

 تجميع القمامة في الشوارع الصغيرة. .١
 بديالً لعربة الكارو على أن يتم ترخيصه في المرور.   .٢
 النقل الجماعي في المناطق الريفية. .٣
 لعربة الجولف في القرى السياحية.  بديالً  .٤
 استخدام التك تك المزود بالثالجة لنقل اللحوم والطيور.  .٥
  منفذ بيع متنقل مما يوفر فرص عمل للشباب بتكلفة قليلة جداً.  .٦

  
  موقف الصندوق االجتماعي من ھذا المشروع :

ل ويك • ى األق نتين عل دة س ون للمشروع تم الموافقة على المشروع  على أن يكون الضمان لم
 صناعات مغذية، ويتم االتفاق على عمل فرانشيز مع شركة أجنبية. 

  
  :خامساً: المشروع المقدم من أ/ خالد جاسر

استخدام  أنواع جديدة من السخانات الشمسية لالستفادة من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية)   •
 ويتم ذلك عن طريق أحد الطرق اآلتية: 

 وتسويقھا في الداخل على المستوى الصناعي والسياحي.استيرادھا من الخارج  .١
 تصنيع تانكات السخانات الشمسية محلياً.  .٢

  
  موقف الصندوق االجتماعي من ھذا المشروع:

ار   • ى اعتب تم الموافقة على المشروع على أن يتم تمويل فقط فكرة تصنيع تنكات السخانات عل
 مويل شراء المنتج.أن الصندوق متخصص في تمويل إنتاج المنتج وليس ت

  
  :سادساً: المشروع المقدم من م/ صالح الحديدي

يّ  • ة  الشمس ل بالطاق اء تعم د كھرب اء محطات تولي يناء بإنش ة و س ر الصحراء الغربي ة و تعمي
 استغالل خزانات المياه الجوفية المتوفرة ھناك . 

ً  ١٠٠محطات كھرباء على أن تقوم كل محطة إنتاج  ١٠إنشاء  •  .   ميجا وات سنويا
  مليون دوالر . ٤٠٠٠مليون دوالر  ، و التكلفة الكلية للمشروع  ٤٠٠تكلفة المحطة  •

  
  موقف الصندوق االجتماعي من ھذا المشروع :

تثمرينتم الموافقة على المشروع على أن يتم ضمان شركة كبيرة من     • وم المس ذا  تق إدارة ھ ب
  ار كمشروعات صغيرة. المشروع بعد أن يتم تفكيك ھذه المحطات إلي وحدات تد

  
  :سابعاً: المشروع المقدم من م/ حسين صبور

 استخدام المخلفات الزراعية في الصعيد إلنتاج أنواع من الخشب الغير راقي.  •
ه  • ى أن تكون تكلفت ذا المشروع عل ون جني ٨تم إعداد دراسة فنية لھ تم  هملي دون األرض وي ب

 تنفيذه في المنطقة الصناعية في فقط بقنا.
  
  قف الصندوق االجتماعي من ھذا المشروع :مو

 تم الموافقة على المشروع على أن يكون في حدود اللوجيستيات.   •
  


