
 في مناخ الحرية و العدالة حتي ألعداء الثورة

 واالعتماد علي االنتاج المحلي وبناء صوامع التخزين وقرب تحقيق اإلكتفاء الذاتي.٪ ٠١.تقليل استيراد القمح بنسبة1

 
 . إنهاء المشاكل المزمنة للمجتمع المصري والتي امتدت لسنوات مثل العيش وأنابيب البوتاجاز.2

 
 ٪.٠١١. صناعة أول مترو مصري 3

http://www.youtube.com/watch?v=4yhFKDgsRRg 
 

 ٪.٠١١. صناعة أول تابلت مصري4
 

 في أفريقيا ببني سويف« سامسونج».افتتاح أول مصنع لـ5
http://www.youtube.com/B7E-watch?v=K4cP0WG 

 
 .انشاء اول مصنع لتدوير القمامة في المنصورة وأخر في القاهرة6

http://www.youtube.com/watch?v=ZmtqrI34Bs4 
 

 ٪.٠١١د فى أول مدرسة حكومية بمحافظة أسيوط بصناعة مصرية .بدأ استخدام اآلي با7
http://www.youtube.com/watch?v=3HjN9S5ZDAg 
 

 سوفت النتاج حواسب لوحية محليا.مصر تتفق مع انتل ومايكرو8
 

 .االنترنت فائق السرعة في سبتمبر المقبل9
 

% وكذلك زيادة رواتب أساتذة الجامعات، وصدق الرئيس على تعديل قانون الجامعات لتكون مناصب 111.صرف عالوة للمعلمين بنسبة 11
 من جميع أعضاء هيئة التدريس. الجامعة بدًءا من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة باالنتخاب الحر المباشر

 
 % للموظفين وأصحاب المعاشات.15صرف عالوة اجتماعية بنسبة -11

 
 ألف فالح من ديون المتعثرين لدى بنك التنمية واالئتمان الزراعي؛ تقدر بمليار ونصف مليار جنيه. 44إعفاء -12

 
 جنيه.311ضمان االجتماعي إلى عمل معاش استثنائي ألسر الشهداء ومصابي الثورة، وزيادة معاش ال-13

 
 51111جنيه، والحد األقصى بـ1211اللجنة التشريعية بمجلس الشورى توافق على قانون الحد األدنى بـ-14

 
 

 مليارات جنيه مع الصين أثناء زيارة الرئيس. وسوف يطببق من السنة المالية المقبلة 5اتفاقيات باستثمارات بلغت  8توقيع -15
 

 مصنع النصر للسيارات إلنتاج السيارات المصرية بأسعار تناسب المواطن المصري. اعادة تشغيل-16
 

 الموافقة على الترخيص للشركة المصرية لالتصاالت كأول شركة مصرية لتشغيل شبكة المحمول الرابعة داخل مصر.-17
 

بورسعيد وساحل البحر المتوسط تتضمن مشروعات  مليار دوالر؛ سيتم تنفيذها في 18توقيع اتفاقيات على مشروعات قطرية في مصر بـ -18
 سياحية وفي مجال بناء السفن.

 
 توقيع اتفاقيات مع إيطاليا بقيمة بمليار يورو لتنفيذ مشروعات استثمارية بمصر.-19

 
 مليار دوالر. 2باستثمارات أكتوبر  6مليون فدان في مدينة  3.5االتفاق مع الجانب التركي على إنشاء مدينة صناعية على مساحة -21

 
 مليار جنيه. 2إنشاء أول مصنع لشركة سامسونج العالمية في بني سويف باستثمارات -21

 
 مليار دوالر. 211البدء في تنفيذ مشروع تطوير قناة السويس، والذي سيدر دخل سنوي -22

 
 1.5ألف فرصة عمل، باستثمارات  41والذي يوفر نحو كليومترات،  6توقيع عقد مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس على مساحة -23

 مليار دوالر.
 

 وافق الرئيس على بدء تنفيذ مشروع الفرافرة الجديد المقدم من العالم الجيولوجي الدكتور/ خالد عودة.-24
 

مالقة بها لجذب السكان إليها؛ بدأ تمليك أراضي سيناء ألبنائها، ورصد مليار جنيه كخطوة أولى، وكذلك تنشيط المشاريع التنموية الع-25

http://www.youtube.com/watch?v=4yhFKDgsRRg
http://www.youtube.com/watch?v=K4cP0WG-B7E
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZmtqrI34Bs4&h=WAQHB8gRK&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3HjN9S5ZDAg&h=kAQFwRbUN&s=1


 لتكون حائط صد بشري ضد أي عدوان على مصر.
 

 ألف فدان لالستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية. 145طرح -26
 

مستثمرين الغير مليون متر مربع بشرق بورسعيد من ال 41مليون متر مربع من األراضي شمال غرب خليج السويس، و 26قرار بسحب -27
 جادين وإعادة طرحها بسعر السوق.

 
 التخطيط إلنشاء مدينتين مليونيتين تحت اسم )الفيروز( بوسط سيناء و)العلمين( بالساحل الشمالي.-28

 
تموينية مليون جنيه لبناء أسواق للباعة الجائلين وتفريغ الميادين منهم بمنتهى السرعة، كما غلظ عقوبة مهربي السلع ال 72تخصيص -29

 والمواد البترولية وعمليات الغش التجاري حرًصا على تذليل العقبات المعيشية التي تواجه المواطن المصري.
 

 ماليين فدان. 3آالف فدان عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعة ما يزيد على  ٤١٢زيادة المساحة المزروعة من القمح بـ -31
 

 مليون جنيه سنوًيا. 511هيئات بعدم تعليق صورة الرئيس أو نشر أي تهنئة للرئيس؛ مما أدى إلى توفير إصدار توجيهات للمؤسسات وال-31
 

التفاهم مع الجانب السعودي على إنشاء الجسر البري الذي يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ والذي يختصر المسافة بين -32
 دقيقة فقط. 22البلدين إلى 

 
 الجانب السوداني على افتتاح الطريق الدولي بينهما خالل أيام معدودة؛ مما يسهل عملية التجارة واالنتقال بين البلدين.االتفاق مع -33

 إقامة منطقة تصنيع أغذية في السودان.-34
 إقامة منطقة تصنيع جلود في السودان.-35

 مليون فدان قمح بالسودان لصالح مصر. 2زراعة -36
 قمامة في الدقهلية وآخر في الجيزة بالمنيب.أول مصنع لتدوير ال-37

....................................................... 
 

 ألف طن قطن مصري طويل التيلة بدال من تصديره خاماً.. 31* وأن تقوم تركيا باإلتفاق علي إنشاء مصنع لتصنيع 
 

و مصنع كيماويات و مجمع بالستيك في بورسعيد..و معهد للتعليم الفني في شبرا * وأن تقوم الهند بإنشاء مصنع لألدوية في مدينة السادات،
و )تتحمل تكلفته بالكامل(..باإلضافة إلي عشرات المصانع الهندية التي تدرس إنشاء مصانع في مجاالت الخاليا الشمسية و توربينات الرياح 

 السيارات..
 

اء مجمع صناعي كبير يقوم علي إستخراج المعادن من مياه البحر..مما يوفر ماليين * أن تقوم شركة الراجحي السعودية بالبدء في إنش
 الدوالرات قيمة استيرادها من الخارج..

 
ألف فرصة عمل..و جاري التفاوض علي  41مليار جنيه ..توفر  7* وأن يبدأ إنشاء أول مدينة صناعية عربية علي أرض مصر..باستثمار 

 القاهرة.. مصنع من سوريا إلي 311نقل 
 

ألف طن أرز مصري عالي الجودة..بعد أن كانت حكومة مبارك تطالب بمنع  172سنوات من الحظر..مصر تصدر  6* وأنه ألول مرة بعد 
 يستهلك مياه بغزارة!! زراعته و استيراده من الخارج!!!..إلنه

 
مليار جنيه..تبدأ  31وتوكول لتنمية شمال و جنوب سيناء ب * أن توقع وزارة األوقاف بذراعها التنفيذي ،شركة المحمودية للمقاوالت..بر

 وحدة سكنية للشباب.. 3111ببناء 
 

اعات * وأن يبدأ إنشاء أول مصنع بكفر الشيخ الستخدام مخلفات البنجر..آه و هللا البنجر..لتصنيع اإليثانول الذي يستخدم في العديد من الصن
 الكيماوية..

 
 ي إنشاء مصانعها في مصر..و جاري التفاوض علي إنشاء مدينة صناعية إيطالية في العلمين..مصنع إيطالي بدأت ف 25* وأن 

 
 **هل حقاً تصدق.. أن كل هذا يحدث في مصر..نعم في مصر..
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 ثانياً : على المستوى السياسي الداخلي والخارجي
 عام بدون قطرة دم واحدة. 61وتحييد الجيش وإخراجه من اللعبة السياسية بعد  إقالة طنطاوي وعنان -38

تطهير مؤسسات الدولة من الفساد المستشري،وإقالة عدد من قيادات الحزب المنحل التي ما زالت تعبث بمقدرات الوطن والشعب؛ حيث  -39
رئيس  -مدير أمن القاهرة  -ئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ر -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  -أقال: رئيس الرقابة اإلدارية 

 الحرس الجمهوري ...

 تغيير النائب العام الذي عينه مبارك واستبداله بقاضي حر من تيار االستقالل.-41

 تحصين الجمعية التأسيسية المنتخبة وإقرار دستور جديد للبالد إلخراجها من غموض المستقبل.-41



 لمحكمة الدستورية العليا وإفساد محاولتها لاللتفاف على إرادة الشعب وإهدار صوته االنتخابي.مواجهة ا-42

 يناير، ومنهم ضباط الجيش. 44اإلفراج عن جميع من تم اعتقاله من المواطنين في أحداث ثورة -43

 .إعادة المحاكمات لقتلة الثوار بأدلة جديدة لكشف الفاعل الحقيقي أمام الرأي العام-45

قيام الداخلية بحمالت أمنية مكثفة للقضاء على البؤر اإلجرامية في بحيرة المنزلة وغيرها، والقبض على عشرات اآلالف من المسجلين -46
 خطر في مختلف المحافظات.

دات العسكرية الثقيلة إحكام السيطرة المصرية العسكرية على سيناء من خالل العملية )نسر( عقب عملية رفح، وألول مرة يتم إدخال المع -47
 %.111منذ إعالن اتفاقية كامب ديفيد بدون استئذان أو تشاور مع أي من الدول األخرى بإرادة مصرية 

 معتقل مصري في السجون السعودية بعد مشاورات مكثفة بين الرئيس المصري وخادم الحرمين الشريفين. 711اإلفراج عن -48

وتسفير العمالة لمصرية المخالفة باألردن، واإلفراج عن كل المواطنين المصريين المحتجزين؛ وذلك نتيجة اتصال وقف الحمالت األمنية -49
 الرئيس مرسي مع الملك عبد هللا عاهل األردن.

 سالمية والدولية.عودة مصر لدورها الريادي الدولي )عربيًا وأفريقيًا وإسالميًا(، والمشاركة بقوة في المؤتمرات والقمم العربية واإل-51

 كان لمصر دوًرا كبيًرا في وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وشهادة العالم كله بحسن إدارة الرئيس مرسي لهذه األزمة.-51

 ظهور مصر كطرف ال يمكن تجاهله في القضية السورية ودعمها في كل المحافل الدولية.-52

باللغة العربية ومجلة )التايم( األمريكية أن الدكتور مرسي من أفضل الشخصيات  CNNكشفت استطالعات للرأي العالمية على موقع-53
 العالمية المؤثرة في العالم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثاً : على المستوى العسكري والتسليح :
 شراء أسلحة جديدة من الصين وطائرات تجسس حديثة. -54

 أسلحة جديدة من تركيا وطيران بدون طيار. شراء-55

 شراء غواصات من الصين.-56

 شراء غواصات من ألمانيا.-57

 شراء طيران ريفلف من فرنسا.-58

 شراء صواريخ مطورة جدًا من أمريكا.-59

 متطورة من أمريكا. 16شراء طائرات إف -61

 رفع الكفاءة القتالية والبدنية للجيش بصفة عامة.-61

 تشغيل المصانع الحربية لتصنيع األسلحة. إعادة-62

 111حق تصنيع الدبابات األبرامز األمريكية واألحدث في العالم -63

 


