
 تفعيل مبادرة المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي
  

ً الجمعية  عقدت ثالً في  اجتماعا ين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مم ادرة المشاركة ب لتفعيل مب
ة لمصرالتعاون اة التخطيط ووزار ك ، ولدولي بغرض إعداد خطة تنمي ىذل اء عل ذي   بن الخطاب ال
ذا الشأن /استشاري لجمعية من الدكتور مھندسورد ل م ترشيح سامح  الشاذلي بخصوص ھ د ت ، فق

ة  ادة أعضاء جمعي ذا الموضوع من الس اون في ھ مجموعة عمل مبدئية ممثلة للقطاع الخاص للتع
ذلك الستعراض مختلف خبرات كبيرة في شتى المجاالت، و لما لھم من ،عمال المصريينرجال األ
اع من مج .ةواألفكار إلعداد ورقة عمل مبدئي اآلراء موعة العمل المقترحة كل و قد حضر االجتم
  : من
  ممثالً لقطاع  السياحة. أحمد بلبع م/ .١
  .  ة والطاقةممثالً  لقطاع الصناع أيمن قرة م/ .٢
  .ممثالً  لقطاع الزراعة والصناعة حامد الشيتيم/ .٣
 التصدير.ممثالً  لقطاع التجارة واالستيراد و خالد حمزةم/ .٤
 .المعلومات واالستشارات تكنولوجيالقطاع  ممثالً   عمرو علوبةم/ .٥
 .  د/ سامح الشاذلي ممثالً لقطاع التشييد والمقاوالت .٦
 .ممثالً لقطاع التشييد والمقاوالت م/فتح هللا فوزي .٧
 .النقل البحري والزراعة الثروة الحيوانيةلقطاع  ممثالً  األحولمصطفى أ/ .٨
  

التعاون الدولي حول ستشار وزارة التخطيط وومه / سامح الشاذلي اللقاء الذي تم  بيند أوضحوقد 
اع ال اع الخاص والقط ين القط اركة ب ادرة المش يط ومب ي وزارة التخط ثالً ف ومي مم اون حك التع

ع % من استثمارات خطة الت ٧٠على اعتبار أن  ،لدولي بغرض إعداد خطة تنمية لمصرا ة تق نمي
  .  تحت مظلة القطاع الخاص

  
  :  أسفر عن النتائج اآلتية قشة الذيثم تم فتح باب المنا

  
  : قطاع الزراعة: أوالً 
ه  /أكد م ة الموضوعة بالفعل حيث أن تفادة من الخطط الزراعي ى ضرورة االس حامد الشيتى عل

د ، فھناك إيوجد بالفعل خطط زراعية كاملة وجاھزة  للتنفيذ ى ي ستراتيجية زراعية تم وضعھا عل
ة ة المصرو ،شركة ألماني ة للزراع ى خطط تنفيھي خطة عام تمل عل ك ية تش ل تل ا لتفعي ة لھ ذي

ك الخطة ة  اإلستراتيجية محددة بذلك دور القطاع العام والخاص ومساھماته إلنجاح تل ، والموازن
  .  القطاع العام والخاص فيھا نصيبطلوبة لتفعيل تلك اإلستراتيجية والمالية الم

  
  :قطاع النقل :ثانيا
ار ن أأ أ/ مصطفى األحول الحديث موضحاً بد ل في مصر يتعرض إلنھي كامل وضع قطاع النق

خطة من خالل وضع  على ضرورة التصدي لھذا االنھيار سواء  النقل الجوي أو البحري، مؤكداً 
 :  متكاملة للنھوض بھذا القطاع تشمل بعض النقاط المھمة ومنھا

  .بأثر رجعى منع تطبيق أية قرارات .١
  .  لرسوم الجمركية على أعمال البحارمنع ا .٢
 .  تطوير ميناء أثر النبي .٣
 .الضوابط الخاصة بالسفن والصنادلتطبيق  .٤
  

  : قطاع السياحة: ثالثا
د رارات االقتصادية م أك ع الق اذ  جمي ي إتخ ى ضرورة إشراك القطاع الخاص ف ع عل د بلب / أحم

ع  لووض ذي يمث اع ال ذا القط ة ھ ك ألھمي ات وذل ف القطاع بة لمختل ط بالنس ن  ٧٠الخط % م



رات ياالقتصاد المصر ه من خب ا ل رارات الصائبة لم ، فضالً عن قدرة ھذا القطاع على إتخاذ الق
ى وجه الخصوص،  النفقات ثم إستكمل الحديث عنكبيرة مما  يوفر الوقت و القطاع السياحي عل

  :  كل التي يعانى منھا ھذا القطاع وعلى رأسھا اآلتيموضحاً المشا
  . سياحيةوء التخطيط السياحي لسواحل مصر والمراكز الس .١
 .حينالتخطيط السياحي مع توقعات السائعدم توافق الفكر و .٢
 ال يوجد مركز سياحي واحد تنطبق عليه مواصفات المركز السياحي الجاذب للسائح. .٣

  : قترح م/ أحمد بلبع اآلتياعانى منھا القطاع السياحي فى مصر، بناًء عن ھذه المشاكل التي يو
  .براء والمتخصصين في ھذا القطاعسياحية كاملة على أيدي الخوضع خطة  .١
ة واستكمال  .٢ ر المكتمل ياحية غي د احتياجات المراكز الس ائحينتحدي دء الس ل الب ا قب في  بھ

 .إنشاء مراكز جديدة
 
  :قطاع الصناعة والطاقة: رابعا
أنه البد من تضافر الجھود وبذل أقصى جھد ممكن للنھوض باإلقتصاد المصري  م/ أيمن قرةأكد 

  .مصر دولة مدنية في أسرع وقت ممكنطاع الصناعي، والتمكن من أن تصبح والنھوض بالق
  

  :طاع التشييد والمقاوالت: قخامسا
ال أوضح المھندس يير أعم / فتح هللا فوزي على أنه بالرغم من أن الحكومة الحالية ھي حكومة تس

اب الحوار وعرض ن الفترة الحالية فترة انتقالية وأ تح ب ا إال أنه من الضروري ف ع مقترحاتن جمي
ة ا د للمتابع ذل كل الجھ ة وب ة الجھات المعني لمستمرة على وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكاف

  .  للنھوض باالقتصاد المصري
  

  :قطاع تكنولوجيا المعلومات: سادسا
أكثر القطاعات  معلومات ھو أقل القطاعات مشاكل وال أن قطاع تكنولوجيا/ عمرو علوبة م أوضح

رةشراكاً لإ دى  ،لقطاع الخاص بنسبة كبي ا أن ل يئاً ، كم ة ش ه قطاع ال يكلف الدول فضالً عن كون
تطيع  ي يس ات و الت ا المعلوم اع تكنولوجي وير قط ات لتط ن الدراس ة م اص مجموع اع الخ القط
ة  ر كثيف العمال ذا القطاع يعتب ة وخاصة ألن ھ القطاع الخاص أن يشارك في تفعيلھا مع الحكوم

  كلة البطالة إلى حد كبير .وسيعمل على حل مش
  
  
  
  
 

  
  

 
  
 
 
  
  
  
 


