صندوق العموم والتنمية التكنولوجية
Science & Technology Development Fund

وزارة الدولة للبحث العلمً
Ministry of State for
Scientific Research

)STDF - National Challenges Program (STDF-NCP
برنامج التحدٌات الوطنٌة
موضوع التحدي

توضٌح لمخرجات المشروع (ان وجد)

أقصى مدة
مقترحة
للمشروع
)شهر)

الصناعات المعدنٌة:
Metal Industries: STDF-NCP/MI/014/1/7
 .1انتاج مواد طالء مقاومة للحرٌق

12

 .2تدوٌر زٌوت السٌارات والمعدات المستعملة
ووضع نظام فعال لكفاءة التجمٌع والتدوٌر
 .3انتاج مواد متراكبة على أساس بولٌمري
ومعدنً لالستخدامات الصناعٌة
 .4مبادرة التطبٌقات الصناعٌة لتكنولوجٌا
الطالءات المتقدمة مثل الترسٌب
البخاري الكٌمٌائى والترسٌب الفٌزٌائى البخاري
 .5مبادرة التصنٌع المحلى لخالٌا التحلٌل الكهربى
فى مجال تصنٌع الكلور ،هٌدروكسٌد الصودٌوم
وهٌبوكلورٌت الصودٌوم
 .6مبادرة تطوٌر تكنولوجٌا رخٌصة السترجاع
الزنك من مخلفات مصانع الجلفنة
 .7تطوٌر صلب عالً النٌتروجٌن للتطبٌقات
الطبٌة
 .8تطوٌر الصلب السلٌكونى (Siliconized
)steel
 .9إنتاج حبٌبات ومدببات الصلب المستخدمة فً
تنظٌف أسطح المسبوكات وتقطٌع الرخام
والجرانٌت
 .11إنتاج الصلب ذو البنٌة المجهرٌة متناهٌة الصغر
عالً المتانة عالً المرونة
 .11تطوٌر صلب عالً المنجنٌز غٌر معالج حرارٌا

12
12
12

12

12
12
12
12

12
12
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 .12تعظٌم االستفادة من خامات الحدٌد المصرٌة
منخفضة الجودة إلنتاج أنواع من الصلب
المقاوم للصدأ (ستنالس استٌل(
 .13تطوٌر صلب منخفض الكثافة عالً المتانة
عالً المرونة
 .14إنتاج سبٌكة السٌلكون الومنٌوم من الخامات
المصرٌة ومخلفات صناعة األلومنٌوم و
الفٌروسٌلٌكون
 .15انتاج سبٌكة الكالسٌوم سٌلٌكون من الخامات
المصرٌة
 .16انتاج صلب العده الالزم للسوق المصرٌة محلٌا
 .17تصمٌم وصناعة االسطمبات للصناعات
المختلفة
 .18تركٌز خام البارٌت بمناجم الواحات البحرٌة
للحصول على ركاز عالى الجودة منخفض
التكالٌف الستخدامه فى الصناعات الكٌمٌائٌة و
الدوائٌة و انتاج البوٌات و العوازل الحرارٌة
 .19تطوٌر وانتاج عضالت صناعٌة منخفضة
التكالٌف
 .21طرق مبتكرة واقتصادٌة لتعظٌم االستفادة من
الرمال السوداء فى محافظة كفر الشٌخ
 .21انتاج وتطبٌقات سبائك االٌنكونل
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12

12
12

12
12
24
12

24
24
24

 .22دراسة قطاعٌة لصناعة السباكة فى مصر
وصوالً لخارطة طرٌق للنهوض بتلك الصناعة
 .23تكنولوجٌا محلٌة لتصنٌع العٌنات القٌاسٌة أجهزة التحلٌل الطٌفى أجهزة قٌاس 12
المستخدمة فى المعاٌرة
الصالدة
12

 .24تطوٌر تكنولوجٌا إنتاج مسبوكات الزهر المقاوم
لدرجات الحرارة العالمٌة فى صناعة السٌارات
 .25المعالجة السطحٌة للسبائك الحدٌدٌة باللٌزر
لزٌادة مقاومتها للتآكل والبرى
 .26زٌادة خواص المتانة ومقاومة البرى للزهر
عالى الكروم المستخدم فى تصنٌع المسبوكات
المستخدمة فى صناعة األسمنت ومعالجة
الخامات المعدنٌة
 .27إدخال تكنولوجٌات سباكة متقدمة لسبائك
الماغنسٌوم للتطبٌقات الهندسٌة واإلستراتٌجٌة
2

12
12
24

24
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 .28انشاء مركز تمٌز لتصنٌع التروس المستخدمة
فً القطاعات الصناعٌة المختلفة من سبٌكة
الزهر المرن عالً المتانة
 .29تصمٌم وتصنٌع صندوق تروس خاص
بالمعدات الزراعٌة
 .31تكنولوجٌا انتاج قطع الغٌار المقاومة للتاكل
الكٌمٌائً ودرجات الحرارة العالٌة المستخدمة
فً صناعة البتروكٌماوٌات
 .31انتاج قطع غٌار الوحدات المتحركة ومعدات
انشاء وصٌانة السكك الحدٌدٌة ومترو االنفاق
 .32طابعات صناعٌة ثالثٌة األبعاد

24

12
24

24
12

 .33مقارنة الدراسات السابقة الخاصة باالستفادة من
 Cement Dustواختٌار انسبها تكنولوجٌا
واقتصادٌا
 .34تكنولوجٌا اللحام عالٌة القوة للحدٌد الزهر
 .35انتاج صلب سبائكى متوسط و عالى
الدرجة (بشركتى الدلتا للصلب و اركو ستٌل)
 .36انتاج سبائك حدٌدٌة ( فٌروكروم و فٌرو تٌتانٌوم
و ( ) ..بشركة السبائك الحدٌدٌة بادفو)
 .37دراسة استخدام الفحم بدال من انواع الوقود
االخرى لتولٌد الكهرباء و النتاج االسمنت و
توفٌر الغاز لصناعات اخرى
 .38دراسة انشاء وحدات السترجاع رمل المسابك
 .39دراسة النشاء مسبك لدرافٌل الطحن و تشكٌل
المعادن
الزراعة والتغذٌة:

24
24
24

24
24

Food and Agriculture: STDF-NCP/FA/014/1/1
 .41ابتكار وجبة غذائٌة جافة متكاملة للمساهمة فً
عالج سوء التغذٌة عند التالمٌذ
24
 .41إنتاج وتقٌٌم العبوات النشطة والذكٌة لتعبئة
الحاصالت البستانٌة المصدرة تحت جو معدل
من الغازات لزٌادة فرص التصدٌر
 .42استخدام المعلومات الجغرافٌة المتقدمة فً جهاز محمول ٌستخدم فً االرشاد 24
مجال تحدٌد المساحات المحصولٌة ومٌاة الري الزراعً مع وحدة تحلٌل مركزٌة تخدم
واالسمدة وغٌرها من المعلومات الزراعٌة
24
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صانعً القرار.
 .43انتاج  011طن سنوٌا من نترات بوتاسٌوم
بطرٌقة اقتصادٌة بالتعاون مع وزارة األنتاج
الحربى
12
 .44إنتاج رقائق  Bio-Microchipsفً مجال
البٌولوجٌة
و
الكٌمٌائٌة
التحالٌل
والبٌطرٌة والغذائٌة
12
 .45الزراعة السمكٌة المكثفة لألنواع البحرٌة عالٌة
القٌمة االقتصادٌة و الصالحة للتصدٌر
 .46تعمٌق التصنٌع المحلى للمعدات واالالت على سبٌل المثال تطوٌر ماكٌنة جنى 24
الزراعٌة
قطن تناسب مزارع القطن المصرى ذو
المساحة الصغٌرة
12

 .47تطوٌر االالت الزراعٌة مثل الطلمبات لتعمل الة زراعٌة تعمل بالطاقة المتجددة 12
بطرٌقة اقتصادٌة بواسطة الطاقة المتجددة
وبشكل اقتصادي لدي المزارع محدود
المساحة للتغلب علً مشكلة نقص الوقود
 .48االنتاج التجارى التنافسى لتقاوى البطاطس وحدة انتاجٌة تابعة لجهة حكومٌة أو 24
الخالٌة من االمراض فى الوادى الجدٌد لتصبح شركة ناشئة النتاج تقاوى البطاطس طبقا
هذه المنطقة البكر والمعزولة والخالٌة من للمواصفات القٌاسٌة لوزارة الزراعة
االمراض مركزا النتاج تقاوى فى مصر
المصرٌة
 .49تكنولوجٌا التخلص من مخزون المبٌدات
الزراعٌة العضوٌة
24
 .51تقنٌات حدٌثة فً تشخٌص االوبئة البٌطرٌة
والمراقبة الحٌوٌة
 .51تحدٌد الخرٌطة واالحتٌاجات السمادٌة قاعدة بٌانات للمقننات السمادٌة الحقٌقٌة 24
لالراضً ومقننات المحاصٌل المصرٌة لكل محصول فً مصر
المختلفة
 .52المعدات المستخدمة فً الزراعة بدون تربة
12
24

 .53صوب زراعٌة مبتكرة قلٌلة التكلفة

12

 .54استخدام البكتٌرٌا الال هوائٌة فً تحسٌن انتاج
اللحوم و األلبان

24

 .55تصمٌم و تصنٌع مقطورة مبتكرة لنقل و تداول
محصول القمح

24
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 .56تصمٌم و تصنٌع مجفف متنقل لتجفٌف العنب

24

تدوٌر المخلفات وجودة الهواء:
Environment and Waste Management: STDF-NCP/EWA/014/1/1
 .57طرق تكنولوجٌة حدٌثة وامنة للتخلص من
والمبٌدات
النفاٌات الصحٌة و الخطرة
الزراعٌة
 .85وسائل و تكنولوجٌات التخلص االمن لتدوٌر  -التخلص من الطحلب األحمر الذي 12
المٌاه
ٌإدي إلً نقص األوكسجٌن الالزم لتنفس
األسماك ،وبخاصة فً بحٌرة قارون
12

 معالجة مٌاه الصرف الصحى باستخدامتكنولوجٌا فٌزٌائٌة للحصول على حمؤة
جافة الستخدامها فً صناعة األسمنت
 مشروع إستخالص الصودا الكاوٌه منمٌاه الصرف الصناعً الناتجه من بعض
العملٌات وإسترجاعها إلعادة اإلستخدام
فً العملٌه مما ٌعظم العائد اإلقتصادي
للشركه وٌحسن المردود البٌئً
 .59اعادة تدوٌر المخلفات االلكترونٌة

12

 .61وسائل مبتكرة لتقلٌل الفاقد من الثروة القومٌة
من الرخام و الجرانٌت نتٌجة التقطٌع البدائً
من المناجم وتطوٌر أنواع جدٌدة من الرخام
المضٌىء
الصناعات المحلٌة والحرف التقلٌدٌة:

24

Local Industries And Traditional Crafts STDF-NCP/LI/014/1/3
 .61إنتاج أنوال ٌدوٌة مبتكرة متنوعة

12

 .62أصباغ و منتجات طبٌعٌة وعضوٌة تستخدم فً
التشطٌب النهائً للنسٌج

12

 .63تطوٌر تحضٌر الجلود تشطٌبها لتحسٌن جودة

12
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المنتج النهائً للصناعات الجلدٌة للتصدٌر
 .64تطوٌر أصباغ األنوال الٌدوٌة
تركز الفكرة المبتكرة فى اٌجاد مادة تساعد فى
تثبٌت االلوان فى صناعة الكلٌم الٌدوى باستخدام
النول الخشبى حٌث ان االلوان الحالٌة والمتوفرة
بالسوق ال تتمتع بهذه الصفة…..فكرة اٌجاد مادة
كمٌائٌة ٌمكنها تثبٌت االلوان عند طباعتها على
الكلٌم الٌدوى والسجاد

12

 .65تحدى الزجاج الملون
هناك عوائق تمنع فى التجدٌد فى صناعة الزجاج
المنفوخ عموما من اهمها عدم توفر بعض األلوان
الصبغات -خصوصا األحمر( و عدم القدرة على
تشكٌل الزجاج أشكال مختلفه عن التقلٌدى....تعد
حرفة الزجاج النفخ من اقدم الحرف الٌدوٌة فى
مصر وهً تعتمد باألساس على اعادة تدوٌر زجاج
الكسر ٌدوٌا ومثلها مثل كثٌر من الحرف الٌدوٌة
تواجه االنقراض بسبب بعض المشاكل التً تواجه
الحرفٌٌن مثل توفر أصباغ ثابتة بدرجات ألوان
متنوعة .لذا ومن منطلق الحفاظ على هذه الحرفة
واعادة احٌائها ،نبحث على طرٌقة لصباغة الزجاج
تكون مبدعة ورخٌصة وامنه للحرفٌٌن لتعطٌهم
تنوٌعا فً منتجاتهم و بجودة عالٌة ترفع من قدرتها
التنافسٌة .كما نبحث عن وسٌلة لتشكٌل الزجاج عن
طرٌق اٌجاد افكار السطمبات غٌر مكلفة للحرفٌٌن

12

 .66تحدي مشاكل الصرف الخاصة بمصانع فالتر تطرح فً األسواق الصناعٌة 12
الصباغة
مخصصة لمصانع الصباغة
طرح الفالتر ووسائل تنقٌة العادم المتخلف من هذه
الصناعات أو وسائل جمع هذه المخلفات لنقلها
واستغاللها فً صناعات اخرى فً اإلسواق
الصناعٌة وان ٌكون من ضمن شروط التوافق
البٌئً للمشروع ( شرط خاص برخصة المشروع)
وجود الجهاز الذي سٌتم ابتكارة بمقر المشروع مع
6
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الكشف دورٌا ً عن هذا الجهاز ووجوده فً المصنع
 .67تحدي مشكلة ورش دهان األخشاب خاصة غرف او وحدة دهانات امنة وقلٌلة 12
بكتامه حٌث انه ال ٌوجد طرٌقه امنه لرش أو التكلفة مخصصة لمصانع األثاث
دهان األخشاب مما ٌسبب تلوث الهواء ومرض
العاملٌن بؤمراض صدرٌة وتوفٌر غرف
دهانات امنه وصحٌة وفالتر خاصة متوفره فً
األسواق (اإلبتكار هنا ان تكون هذه المعدات
بؤسعار فً متناول الصانع لتنقٌة عادم الدهانات
والرش لحمٌة القاطنٌن بالمنطقة وعدم
الترخٌص ألي ورشة دون توافر هذه المعدات
 .68تحدي اثر عملٌات بسترة األلبان على انتاجٌة مواد تضاف على اللبن المبستر تساعد 6
اللبن من الجبن ( حٌث ٌشكو العدٌد من فً زٌادة اإلنتاجٌة
اصحاب المصانع بان بسترة اللبن تجعل انتاج
بعض األنواع شبه مستحٌل – او تقلل انتاجٌة
بعض األنواع األخرى
24
Grass Root
 .69تعمٌق مفهوم ال
 Innovationفً القرٌة المصرٌة بناءا علً
التراث التقلٌدي والصناعات المحلٌة
 .71تحدي صناعة الفخار فً عدد من قرى الغربٌة المنتج عبارة عن فرن حراري امن على 12
مثل بسٌون ولكن هذه الصناعة تواجه تحدٌات البٌئة وامن فً اإلستعمال – وكذلك
بٌئٌة بسبب ان األفران غٌر امنه ماهو الحل بالنسبة ألفران صناعة الزجاج ( قرٌة
لتحوٌل هذه الصناعة الى صناعة امنه غٌر
سمنود بالغربٌة)
ملوثه للبٌئة واٌضا استخدام الوان وكٌماوٌات
امنه لتلوٌن الفخار
النقل والمواصالت:
Transportation: STDF-NCP/TT/014/1/6
 .71وحدة ماصة للصدمات
تعانى مصر من مشكلة مزمنة فى ارتفاع نسبه
حوادث السٌارات ،و تشكل حوادث سٌارات النقل
الثقٌل عامه نسبه عالٌه من الخطورة ،لذلك نرفع
تحدٌا غرضه تصمٌم وحدة ماصة للصدمات الكبٌرة
والتى ٌمكن ان تثبت بمقدمات ومإخرة الحافالت
الكبٌرة والسٌارات لتقلٌل معدل المخاطر التى
تتعرض لها عن التصادم وحماٌة لالرواح التى
تستخدم هذه المركبات
7
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 .72تصمٌم منظومة لمنع حوادث القطارات
(التصادم  -انفصال العربات -سقوط العربات
من القضبان-حوادث المزلقانات)
 .73تصمٌم منظومة لضبط المرور لتشمل (التعرف
األلى على ارقام السٌارات  -اكتشاف السٌارات
المسروقة -التعرف على نوع و سرعة السٌارة-
التعرف على السٌارات المخالفة سواء تعدى
السرعة او استخدام الحارة الخطاء او التوقف
فى الممنوع و إعطاء مخالفات آلٌا )
 .74استخدام العربات المعلوماتٌة المتحركة والتً
تقوم بتحلٌل الحالة الوظٌفٌة للطرق وتساعد فً
اتخاذ القرار المالئم بتحدٌد أولٌات مشروعات
اإلحالل والتجدٌد للطرق
 .75تطوٌر منظومة تكنولوجٌة جدٌدة تساعد مصر
فً اإلعتماد على تكنولوجٌاتها المحلٌة فً
تطبٌقات التتبع وتحدٌد المواقع للسٌارات و
توجٌة السفن والمركبات
االبتكار ،التعلٌم والتصمٌم الصناعً

12

12

12

24

Innovation, education and industrial design: STDFNCP/INNOEDU/014/1/10
 .76تشجٌع ربط مشروعات التخرج بالجامعات
المصرٌة بالتحدٌات الصناعٌة لتشجٌع انشاء
شركات تكنولوجٌة
 .77دراسة خرٌطة الطرٌق النشاء منظومة
الحاضنات التكنولوجٌة القومٌة فً عدد من
الجامعات والمراكز البحثٌة واختٌارتخصصٌن
علً االقل لبدء انشاء حاضنات تكنولوجٌة بهما
 .78انشاء مركز تكنولوجً لتصمٌم وتطوٌر نماذج
اولٌة لتطوٌر المخرجات البحثٌة الى منتج نهائً
ملموس على ان تكون الخدمة متاحة فً موقع
سهل الوصول الٌه وان تكون مالئمة ومكملة
لقطاعات صناعٌة متنوعة تفٌد المجتمعات
المختلفة مثل المجتمع الجامعً والبحثً
والتكنولوجً ,رواد األعمال و الشركات الناشئة
و المتوسطة والكبٌرة فً تطوٌر النماذج
والمنتجات وان ٌكون المركز له خطة استدامة
8

23
23
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مقنعة الدارة واستدامة المركز والخدمة
Technology Centers STDF-NCP/TC/014/1/11
المراكز التكنولوجٌة:
 .79انشاء حضانة تكنولوجٌة لمشروع ورشة
صغٌرة لصناعة المنتجات التراثٌة والتقلٌدٌة
للوصول الى منتج عالً الجودة لورشة صناعٌة
ذات طابع متطور
 .81تصنٌع برمٌل دباغه الجلود محلٌا

نقل تكنولوجٌا صناعة األثاث 23المنخفض التكالٌف و العملً للسوق
المحلً
عمل أثاث تراثً بمٌكنة حدٌثة01

 .81تطوٌر خط إلنتاج االقمشة غٌر المنسوجة
لصناعة المالبس الجاهزة والسٌارات و الفالتر

13
Earth Quakes: STDF-NCP/EARQ/014/1/9

الشبكة القومٌة للزالزل:
 .82تصمٌم وتنفٌذ مستشعر ساٌزمً راسً
عرٌض النطاق لالستخدام فً الشبكة القومٌة لرصد
الزالزل

12

صناعات البتروكٌماوٌات:
Petrochemicals Industries: STDF-NCP/PECH/014/1/8
 .83وادي العلوم والتكنولوجٌا لتطوٌر الصناعات ضرورة التنسٌق المسبق مع الشركة
البترولٌة والبتروكٌماوٌه والصناعات القائمة المصرٌة القابضة للبتروكٌماوٌات
علٌها
 .84المصادر المختلفة لتولٌد الطاقة من المخلفات -الوقود السائل من المخلفات البالستٌكٌة 36
بانواعها واٌضا من النباتات غٌر الغذائٌة
إنتاج الوقود الحٌوي من الجٌل الثالث(الطحالب) علً المستوي النصف
صناعً
إنتاج الوقود الحٌوي من الزٌوتالمستعملة علً المستوي النصف
صناعً
-إستخدام القمامة فً تولٌد الكهرباء

9
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 .58عملٌات معالجة مٌاه الصرف الصناعً
لصناعات البتروكٌماوٌات بطرق إبتكارٌة
إقتصادٌة محلٌة جدٌدة
 .86إنتاج العوامل الحفازة بصناعة البتروكٌماوٌات

24

36

 .87صناعات تدوٌر البالستٌك علً المستوي
النصف صناعً
 .88إنتاج البالستٌك الخشبً  NFPCعلً المستوي
النصف صناعً
 .58إنتاج البولٌمرات الهندسٌة المتخصصة علً
المستوي النصف صناعً
 .91إنتاج إضافات صدٌقة للبٌئة لمنع اإلنفصال
الطبقً لخلٌط الجازولٌن  -مٌثانول كوقود
للسٌارات
 .91إنتاج العطرٌات ( بنزٌن -طولوٌن) من اللجنٌن

36

 .92إنتاج البتروكٌماوٌات الخضراء

36

 .93إنتاج إضافات البالستٌك المختلفة علً المستوي
النصف صناعً
 .94إنتاج أنماط جدٌدة من منتجات بولً االٌثلٌن
المتشابك علً المستوي الصناعً
 .95تكنولوجٌا تغلٌف االسمدة الزراعٌة

24

 .96إنتاج االسمدة الحٌوٌة السائلة من مخلفات
صناعات السكر

18
12
36
24

24
24
24

االهداف العامة :تطوٌر صناعة البترول والبتروكٌماوٌات وحل المشكالت الفنٌة واالستغالل األمثل للموارد
المحلٌة و إٌجاد بدائل للطاقة والتكامل بٌن صناعة البتروكٌماوٌات مع صناعة التكرٌر القائمة بهدف تعظٌم القٌمة
المضافة لخامات البترول مما ٌعمل على المنافسة فى االسواق العالمٌة وضمان توفر منتج جٌد باألسواق المحلٌة
ودعم اإلقتصاد القومً.
 تطبٌق ونقل أحدث تكنولوجٌات صناعة البترول والبتروكٌماوٌات والمطبقة علً المستوي النصفصناعً المطبقة فً العالم والتطوٌر مع االلتزام بالمواصفات واالكواد العالمٌة
 إستنب اط تكنولوجٌات جدٌدة فً الصناعات وترخٌصها بالتعاون بٌن الجهات البحثٌة و الجهات الصناعٌةفً مصر.
 تطبٌق حلول غٌر تقلٌدٌة قابلة للتطبٌق الفوري وبتكلفة إقتصادٌة لحل المشكالت القائمة.البناء المستدام( :راجع البرنامج)
Sustainable Building STDF-NCP/SB/014/1/11
01
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) (راجع البرنامج:تحلٌة المٌاه
Water Desalination: STDF-NCP/WD/014/1/5
) (راجع البرنامج:الطاقة
Energy: STDF-NCP/E/014/1/4
) (راجع البرنامج:المعلوماتٌة واالتصاالت
Information and Communication Technologies (ICT): STDFNCP/ICT/014/1/2
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