
  وزير الكھرباء والطاقة    محمد شاكرمعالي األستاذ الدكتور / 

 تحیة طیبة وبعد

اھتمامكم بخطابي السابق والذي طلبت على أتقدم بالشكر لشخص معالیكم 
الخاص بجھاز ترشید الكھرباء والذي تقدمت بطلب  Prototype لفیه أن أعرض ا

أبدى كل من راسلته (وزارة الدفاع ووزارة وقد  . ٢٠١٨في مايو  له تسجیل براءة اختراع
 وقمت بتجربته أمام أكثر من لجنة كان آخرھا اللجنة التي شكلھااالنتاج الحربي) 

 على معالیكم اآلتي:أعرض معالي وزير االنتاج الحربي. 

مت قأول دفعة أجھزة فقد  الحربي النتاج إلنتاجا مع لم نصل إلى اتفاق يرضیني	-１
الموضوع لدكتورة سلوى (وكیل وزارة الكھرباء)  محولتمعالیكم. مشكورا  بمراسلة

ومشكورة وجھتني لدكتورة عايدة رئیس مجلس إدارة مصنع اإللكترونیات الختبار 
 الجھاز النتاجه بشكل يسھل تسويقه.

، عل العاصمة اإلدارية كمدينة ذكیةبعد أن شاھدت رغبة فخامة الرئیس في ج	-２
تجات في المن سعر نصفعن  تقلبدأت التفكیر في تقديم دوائر بتكلفة تكاد فقد 

السوق المصري والعالمي وشاركت في أنشطة متعددة (مثل معرض مشروعات 
لمحاولة  تالكلیة الفنیة العسكرية ثم مع مركز حاضنات التكنولوجیا لوزارة االتصاال

 .)الحصول على دعمھم لالنتاج الكمي لتلك الدوائر البسیطة
شھرين بدأت االتصال بالدكتورة عايدة رئیس مجلس إدارة مصنع االلكترونیات  من	-３

ئر غیل الدواوقمت بتش فشكلت لجنة برئاسة مديرة البحوث والتطوير للمصنع
، ولما ھم نسخة من كل الدوائر الختبارھا، فطلبوا تسلیمجنة الموقرةأمام الل

وعدم تقديمھم ضمانات لحفظ حقوق الملكیة وجدت أن الموضوع كله شفويا 
 اءاتھمرسلمتھم فقط أول دايرة (تشغیل اإلضاءة مع الحركة) وذلك للتأكد من إج

 يومیا وقمت بزيارات عديدة لموقع المصنع.واختبار مدى جديتھم. وتابعتھم 
الخاص بتشغیل اإلضاءة مع الحركة ومروره بجمیع  Prototypeتأكدت من نجاح ال 	-４

االختبارات (معملیة وداخل المباني وخارجھا) وأمددتھم بكل ماطلبوه من 
 وأقرب منتج في السوق المحلي. معلومات لوضع مواصفات

، فسلمتھم الموديول الثاني والذي يقوم بتوصیل طلبوا تسلیمھم باقي الدوائر	-５
 ل الظالم وتم اختباره أيضا.الكھرباء لإلضاءة عند حلو

عم دللحصول لمسابقة خالل األسبوع الماضي أعلنت وزارة االتصاالت عن التقدم 	-６
، فطلبت منھم إرسال يتم اختیاره Prototypeألي ملیون ونصف لالنتاج الكمي 

سن لح اً في المسابقة ، وإثبات شاركةممثلھم لملئ النموذج المطلوب للم بیانات
معا  الدائرتین بتجمیعقمت ي والذ الموديول الثالثتسلیم نیتي عرضت علیھم 

في دايرة واحدة لتقلیل التكالیف وجعلھا أقل من سعر المنتجات المتواجدة في 
 .السوق والتي تقوم بوظیفة التوصیل مع الحركة فقط



الرد الصادم أمس حیث اعتذروا عن انتاج الدوائر الخاصة بي حیث أنھم  جائني	-７
 مشغولون بمنتجات أخرى.

أضطررت آسفا أن أرسل نموذج المشاركة بمنتجاتي (المرفقة) مضحیا بوجود 	-８
 .رصة الفوز بالدعموالذي كان سیزيد ف شريك من الصناعة

 الوزير الرائع:معالي 

 عمود إنارة. ٣٧٠٠٠٠٠ھو آخر احصائیة توصلت لھا عن عدد أعمدة الشوارع 
 ٢٠٠الخاص بي والذي تكلفة إنتاجه الفردي في حدود ال  Basicالمنتج الوجود 

جنیه مصري وستوفر في المقابل وجود أعمدة مضاءة نھارا واطفاء أو تخفیض 
وبمنتج  Smart Streetاإلضاءة في الشوارع عند عدم وجود حركة بھا يعني بداية 

 Premium 1.0والمنتج .تكلفته أقل من أي منتج في السوق المصري مصري
 ، سیفید في ترشید الكھرباء في المدارس والجامعات وكل المؤسسات األخرى

 علما بأنه جاري تطوير دائرة لحماية الكمائن األمنیة بسیناء الحبیبة.

 :يامعالي الوزيرختاما 

عقیدتي التي تربیت علیھا أن الوصول لسن التقاعد لیس حجة لنستمر 
للتقاعد من  ٢٠٠٠ لتقاعد مرتین (في عامفي العطاء واالنتاج فقد تمت إحالتي ل

للوصول لسن الستین وأتبعھا لمدة عام كتكلیف  ٢٠١٨، وفي القوات المسلحة
 .)رئیس جامعة القاھرةمن 

لمعالیكم ھذا الخطاب إبراًء لذمتي أمام هللا أنني قد سلكت كل رفع أ 
 وتحیا مصر. الطرق إلفادة مصرنا بما تعلمته ويقینا بأن غداً أفضل من الیوم

 
 وتفضلوا معالیكم بقبول وافر التحیة ، ،   

 ددي محمـــهشـــــام نبيه املهــدكتور مھندس / تاذ ــــــأس

 سابقا ئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةـــوكیل الكلیة لش

  سابقا وماتورئیس قسم تكنولوجیا المعلـــمتفرغ أســتاذ 
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H.Power.Save	
Basic	Components	(Prototypes	are	ready	and	fully	tested	by	R&D	of	The	Electronic	Factory):	

1- PIR	motion	Sensor		

the	full	control	circuit	is	ready		
2- LDR	Sensor	

	the	full	control	circuit	is	ready	
3- Integrated	Sensor		
4- All	IoT	circuits	using	any	type	of	sensor	(Gas,	Humidity,	Temperature,	…	etc.)	are	ready	

 
Premium	1.0	(Prototype	is	ready)	

1- Visitor	Counter	Power	Save	

 	
	
	



	
Premium	1.1		

1- All	products	would	be	supported	with	Wi	Fi	or	GSM	connection	

 	
	
Premium	2.0	
Adding	 

1- 	Raspberry	Pi	with	its	Camera	(AI	apps	supporting	decision	makers)	

 	  
	
	
Expected	Customers:	

1- The	Egyptian	Ministry	of	Electricity	and	Renewable	Energy	(They	have	3.7	Million	
Lampposts	–	at	least	15%	would	be	covered	in	the	first	year	with	basic	components).	

2- The	Egyptian	Ministry	of	Higher	Education	and	Scientific	Researches	(27	Public	
Universities,	4	Domestic	Universities,	26	Private	Universities,	12	Academia,	(450	
Faculties	(Public),	(120	Faculties	(Private),	(148	Institutes)	

3- The	Egyptian	Ministry	of	Education	(45000	Public	Schools,	7000	Private	Schools)	
4- The	Egyptian	Ministry	of	Health	and	Population	(937	Hospitals-Gov,	Priv.	University)	
5- Smart	homes	
6- Ambush/Facility	protection	

	
 
 
 
 
 
 
 
	



The	prototypes	of	the	proposed	products	(Basic	components	+	Premium	1.0)	

Office	Visitor	Counter	
for	one	door	

Office	Visitor	Counter	
for	two	doors	 LDR+PIR	integrated	unit	

LDR	unit	

PIR	unit	

Photo	Electric	Switches	



N.B.:	The	basic	components	were	tested	(lab	+	indoor	+	outdoor)	by	(Prototypes	are	ready	and	
fully	tested	by	R&D	of	The	Electronic	Factory	–	Arab	Organization	for	Industrialization.	
 

 
 


