تفعيل مبادرة المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي
عقدت الجمعية اجتماعا ً لتفعيل مب ادرة المش اركة ب ين القط اع الخ اص والقط اع الحك ومي مم ثالً ف ي
وزارة التخطيط والتعاون الدولي بغرض إعداد خط ة تنمي ة لمص ر ،وذل ك بن اء عل ى الخط اب ال ذي
ورد للجمعية من الدكتور مھندس استشاري /س امح الش اذلي بخص وص ھ ذا الش أن ،فق د ت م ترش يح
مجموعة عمل مبدئية ممثلة للقط اع الخ اص للتع اون ف ي ھ ذا الموض وع م ن الس ادة أعض اء جمعي ة
رجال األعمال المصريين ،لما لھم من خبرات كبيرة في شتى المجاالت ،وذلك الس تعراض مختل ف
اآلراء واألفكار إلعداد ورقة عمل مبدئية .و قد حض ر االجتم اع م ن مجموع ة العم ل المقترح ة ك ل
من:
ً
 .١م /أحمد بلبع ممثال لقطاع السياحة.
 .٢م /أيمن قرة ممثالً لقطاع الصناعة والطاقة.
 .٣م/حامد الشيتي ممثالً لقطاع الزراعة والصناعة.
 .٤م/خالد حمزة ممثالً لقطاع التجارة واالستيراد والتصدير.
 .٥م/عمرو علوبة ممثالً لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالستشارات.
 .٦د /سامح الشاذلي ممثالً لقطاع التشييد والمقاوالت.
 .٧م/فتح ﷲ فوزي ممثالً لقطاع التشييد والمقاوالت.
 .٨أ/مصطفى األحول ممثالً لقطاع النقل البحري والزراعة الثروة الحيوانية.
وقد أوضح د /سامح الشاذلي اللقاء الذي تم بينه ومستشار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ح ول
مب ادرة المش اركة ب ين القط اع الخ اص والقط اع الحك ومي مم ثالً ف ي وزارة التخط يط والتع اون
الدولي بغرض إعداد خطة تنمية لمصر ،على اعتبار أن  % ٧٠من استثمارات خط ة التنمي ة تق ع
تحت مظلة القطاع الخاص.
ثم تم فتح باب المناقشة الذي أسفر عن النتائج اآلتية:
أوالً :قطاع الزراعة:
أكد م /حامد الش يتى عل ى ض رورة االس تفادة م ن الخط ط الزراعي ة الموض وعة بالفع ل حي ث أن ه
يوجد بالفعل خطط زراعية كاملة وجاھزة للتنفيذ ،فھناك إستراتيجية زراعية تم وض عھا عل ى ي د
ش ركة ألماني ة ،وھ ي خط ة عام ة للزراع ة المص رية تش تمل عل ى خط ط تنفيذي ة لھ ا لتفعي ل تل ك
اإلستراتيجية محددة بذلك دور القطاع العام والخاص ومس اھماته إلنج اح تل ك الخط ة ،والموازن ة
المالية المطلوبة لتفعيل تلك اإلستراتيجية ونصيب القطاع العام والخاص فيھا.
ثانيا :قطاع النقل:
بدأ أ /مصطفى األحول الحديث موض حا ً أن وض ع قط اع النق ل ف ي مص ر يتع رض إلنھي ار كام ل
سواء النقل الجوي أو البحري ،مؤكداً على ضرورة التصدي لھذا االنھيار من خالل وض ع خط ة
متكاملة للنھوض بھذا القطاع تشمل بعض النقاط المھمة ومنھا:
 .١منع تطبيق أية قرارات بأثر رجعى.
 .٢منع الرسوم الجمركية على أعمال البحار.
 .٣تطوير ميناء أثر النبي.
 .٤تطبيق الضوابط الخاصة بالسفن والصنادل.
ثالثا :قطاع السياحة:
أك د م /أحم د بلب ع عل ى ض رورة إش راك القط اع الخ اص ف ي إتخ اذ جمي ع الق رارات االقتص ادية
ووض ع الخط ط بالنس بة لمختل ف القطاع ات وذل ك ألھمي ة ھ ذا القط اع ال ذي يمث ل % ٧٠م ن

االقتصاد المصري ،فضالً عن قدرة ھذا القطاع على إتخاذ الق رارات الص ائبة لم ا ل ه م ن خب رات
كبيرة مما يوفر الوقت والنفقات ثم إستكمل الحديث عن القط اع الس ياحي عل ى وج ه الخص وص،
موضحا ً المشاكل التي يعانى منھا ھذا القطاع وعلى رأسھا اآلتي:
 .١سوء التخطيط السياحي لسواحل مصر والمراكز السياحية.
 .٢عدم توافق الفكر والتخطيط السياحي مع توقعات السائحين.
 .٣ال يوجد مركز سياحي واحد تنطبق عليه مواصفات المركز السياحي الجاذب للسائح.
وبنا ًء عن ھذه المشاكل التي يعانى منھا القطاع السياحي فى مصر ،اقترح م /أحمد بلبع اآلتي:
 .١وضع خطة سياحية كاملة على أيدي الخبراء والمتخصصين في ھذا القطاع.
 .٢استكمال المراكز الس ياحية غي ر المكتمل ة وتحدي د احتياج ات الس ائحين بھ ا قب ل الب دء ف ي
إنشاء مراكز جديدة.
رابعا :قطاع الصناعة والطاقة:
أكد م /أيمن قرة أنه البد من تضافر الجھود وبذل أقصى جھد ممكن للنھوض باإلقتصاد المص ري
والنھوض بالقطاع الصناعي ،والتمكن من أن تصبح مصر دولة مدنية في أسرع وقت ممكن.
خامسا :قطاع التشييد والمقاوالت:
أوضح المھندس /فتح ﷲ فوزي على أنه بالرغم من أن الحكومة الحالية ھي حكومة تس يير أعم ال
وأن الفترة الحالية فترة انتقالية إال أنه من الض روري ف تح ب اب الح وار وع رض جمي ع مقترحاتن ا
على وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكاف ة الجھ ات المعني ة وب ذل ك ل الجھ د للمتابع ة المس تمرة
للنھوض باالقتصاد المصري.
سادسا :قطاع تكنولوجيا المعلومات:
أوضح م /عمرو علوبة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ھو أقل القطاعات مشاكل وأكثر القطاع ات
إشراكا ً للقطاع الخاص بنس بة كبي رة ،فض الً ع ن كون ه قط اع ال يكل ف الدول ة ش يئا ً  ،كم ا أن ل دى
القط اع الخ اص مجموع ة م ن الدراس ات لتط وير قط اع تكنولوجي ا المعلوم ات و الت ي يس تطيع
القطاع الخاص أن يشارك في تفعيلھا م ع الحكوم ة وخاص ة ألن ھ ذا القط اع يعتب ر كثي ف العمال ة
وسيعمل على حل مشكلة البطالة إلى حد كبير .

