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 ورقة عمل مقدمة من مجعية رجال األعمال املصريني 
 حول كيفية النهوض بالقطاعات اإلقتصادية املختلفة 

  2019أكتوبر 

 لتشييدا:  أولا 

 مشاكل متلك األراضى

 مسبوقة في سعر األرض. طرق تسعير االراضي والتي أدت إلى زيادة غير 

  هذه الزيادة أدت إلى خلل في نسبببببببر المعببببببباراة مم الدولة والمتمملة في هي ة الم تمعات

العمرانية وغيرها من ا هزة الدولة مما أدى إلى التأمير سبلبيا  وبعبال واضبل  لى مبيعات 

 .2019 – 2018العراات وإناماش السوق وخصوصا   امي 

 صبببورة دورية لتمان المطورون من رسبببم إسبببتراتي يتهم  دم و ود تصبببور لخطة الطر  ب

 المستقبلية.

 

  طر  األراضببي بسببعر الخدمات والمرافط فقط مم إضببافة نسبببة نمو للماان والمدن ذات

السبببببببمعة العالية من خ ل ل نة ياون القطا  الخاب وأصببببببباار الخبرة أن المممنين 

 العقاريين أ ضاء بها. 

 في اإلسبببباان اإل تما ي إل ادة هذا القطا  الهام لهذا   قد العببببرااات مم القطا  الخاب

 المستوى من اإلساان

  أ وام قادمة بصببببورة اافية ولمدة  ام قادم  5و ود خطة معلنة بطر  األراضببببي ت طي

 بصورة تفصيلية.

 منافسة الدولة وعدم توافر الفرص العادلة

 رض  لى أراضي مميزة دخول الدولة امطور  قاري منافس للقطا  الخاب وهي المالك لل

بعال مباعر مما أدى إلى ترا م دور القطا  الخاب وإماانية تملاه للراضي وذلك في ال 

مستويات اإلساان مما أمر سلبا   لى المطورين العقاريين ويقلل فرب ن ا  القطا  الخاب 

 م لهاأمام الدولة بما تممله من مقة للمتعاملين مم  دم خضو ها لنفس المعايير التي يخض

 القطا  الخاب.

  غيار التصنيف الفني الخقيقي  ند إسناد األراضي للقطا  الخاب أدى إلى دخول السماسرة

 ابقة مما يؤدي إلىإلى السوق والمضاربة  لى المطورين الاقيقيين ذوي السمعة والخبرة الس

 الذي لم يعد  ما هي  ليه وبالتالي زيادة أسعار المنتج النها ي  لى المستهلكزيادة األسعار

 يستطيم الوفاء وبمتطلباته السانية بهذه الم االة.

  توقف تخصيب األراضي بالساال العمالي لاسار عراات الدولة والتي تنفرد بالطر  من

 دون منافسة اقيقية مم القطا  الخاب.

  دم توافر معلومات دقيقة ومومقة بخصوب ا م السوق من ايث خريطة األسعار والا م 

للسوق واإلاتياج الفعلي  لى النطاق ال  رافي وموز  طبقا  للمستويات السانية الفعلي 

المختلفة مما يؤدي إلى أن يقوم المطور بوضم خطط بناء   لى إقترااات والت ربة والخطأ مما 

 يممل مخاطرة عديدة للمطورين.

 

 .ودة الدور األصيل للدولة وهو وضم السياسات وتنظيم السوق ومراقبته  

 ساار التدري ي من اإلستممار المباعر في العقار ومنافسة القطا  الخاب لعدم تاافؤ اإلن

 الفرب.

  إ ادة النظر في قيمة المقدم وسببنوات التقسببيط ألسببعار األراضببي المطرواة بالتخصببيب

 المباعر.

  اإل تماد  لى المطورين العقاريين في تلبية خطة الدولة لمسبببتويات اإلسببباان اإل تما ي

 ي والمتوسط.واإلقتصاد

  إنعبببببباء بنك معلومات بالمعبببببباراة مم ال هاز المرازي للمااسبببببببات وهي ة الم تمعات

العمرانية وممملين للقطا  إلصبببببدار المعلومات المطلوبة  ن السبببببوق العقاري بصبببببورة 

 دورية

 .مؤعر أسعار العقارات في األماان المختلفة 

 .مؤعر أسعار مواد البناء في األماان المختلفة 

 تياج السوق لمستويات العقار المختلفة في األماان المختلفة.مؤعر إا 

  الضرائب و الرسوم
  :يبةالقيمةالمضافةرالمقتر  بالنسبة لض
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تعدد أنوا  الضرا ر ومنها ماهو قا م ومنها ما متوقعومنها ماهو غير متوقم ونفا ئ به وبآمر 
 -ر عي. ارسوم انتفا  العواطئ التي فو ئ بها مستممرو الساال العمالي باالضافه الي :

  العقارية الضريبه“ 

    22.5ضريبه اسر العمل اتي%  

   22.5ضريبه أربا  ت اريه وصنا يه%   

  . 5ضريبه. توزيعات أربا% 

  20.  ضريبه دم ه% 

  14ضريبه قيمه مضافه%  

  يتم تاصيلها مم االقساط ) في االة سداد قيمة المتبقى من قيمة  %2فرض رسوم
 زي .االرض  لى اقساط ( مم اضافة فا دة البنك المرا

 هذا بخ ف تااليف ورسوم ربط عباات المرافط الداخلية بالعباات العمومية والتي تقدر بالم يين 

البد من التأايد  لى إ فاء بيم وتأ ير األراضي الفضاء واألراضي الزرا ية والمباني والوادات 
 السانية 
 الوادةيهي هامالاهالل يرب رض إستعمالها في السان  - : السانية بالوادة ويقصد

 أيوصنا  ت اريأ نعاط ممارسة الوادةيهي هامالاهالل يرب رض - : السانيةدة غير ويقصدبالوا
وذلك  إستمناءات أو ذلك دونأيقيود لى اإلنتفا  أو اإلي ار أو البيم طريط و مهني سواء ن

 . التنفيذية وال اته 2016 لسنة 67 رقم القانون ألااام تطبيقا

 تأخر إستخراج الرتاخيص و تأخري التسليم 

  طول فترة استخراج التراخيب بماافظة مطرو  )الساال العمالي( للعرض  لي م لس
الوزراء وقد تأخر هذا األمر مما أدى إلى  دم إستصدار تراخيب ألراضى الساال العمالى 

 فى تلك المنطقة وتعطيل التنمية بها.مما اان له أسوأ األمر  لى اإلستممارات 

  : تأخير توصيل المرافط الي المعرو ات في مدة المعرو  المعتمدة من الهي ة اأمملة 
 البطء العديد في تنفيذ ماطات الاهرباء ممال بمنطقة ادا ط أاتوبر -أ
ماطة الصرف فى ادا ط أاتوبر ال تعمل مما ي عل المنطقة غارقة فى الصرف  -ب

 الصاى
أاتوبر  6التوسعات العرقية  ) مياه عرر (، امتداد التوسعات العمالية بمدينة منطقة  -ج

،  دم و ود اماانية ادخال تليفونات ، و ود   ز  () موز ات اهرباء غير م هزة
 في خطوط الصرف

تفويض االدارة المالية )ماافظة مطرو ( بالمرا عة و البت في ا راءات التراخيب للمعرو ات 
لي ، إنهاء األزمة فورا  من قبل م لس الوزراء وذلك افاظا   لى القطا  واقوق بالساال العما

المستممرين المتضررين من بطء اإل راءات. مما سيترتر  ليها إنتعاعة فى السوق فى تلك 
 المنطقة الساالية.

التزام األ هزة بتوصيل المرافط ضمن  دول زمنى مرتبط ب داول المعرو ات المختلفة اتى ال 
أمر المعرو ات والتسليمات وال يقم  لى المطور غرامات تأخير وعراء وقت فى اين أن تت

 األ هزة لم تلتزم بما هو منوط بها فى موا يده

 تأخري اصدار اللوائح و القوانني
 تأخير اصدار ال  اة العقارية 

  آخرون معاناة المطورين بعد تسليم المعرو ات الصاابها من تارير مخالفات يرتابها
 من م ك الوادات بالرغم من تعليمات الوزير المختب بهذا العآن .

 التزام العاغل بسداد مصروفات الصيانة 

  فرد للعمارات مما ينتج  نه  120فرد للفي ت و  45تاديد الامافة الساانية للفدان ر
 مسااات ابيرة تفوق ااتيا ات ال البية العظمى من راغبى العراء.

 

 

 بين المس ولين في الهي ة و المستممرين لمناقعة ال  اةو االتفاق  لي نقاط   قد ا تما ات

 الخ ف و اصدارها

 .توفير نسخ للبيم للمستممرين بعد ا تمادها و تسهيل الاصول  ليها 

  البد من اإلسرا  في تنفيذ اتااد المطورين العقاريين لتنقية السوق من العراات غير ال ادة

 بتسليم الوادات فى الموا يد الماددةو التى ال تقوم 

  مطلور إ ادة تطوير وصياغة قانون اتااد العاغلين ) الافاظ  لي المروة العقارية ( فرض

 أ راءات اسر  في تاصيل التزامات الصيانة للعقار

 النظر فى زيادة الامافات النتاج مسطاات سانية أقل وهى االاتياج الاالى للسوق العقاري 

 متويلية مع اخنفاض القوة الشرائيةحتديات 

  رفض البنوك القيام بتمويل المطور العقارى لعراء األرض أو للبناء وقصور التمويل
  لى الوادات المسلمة

  قوانين البنك المرازي التي تمنم تمويل المعرو ات التي تعتمد  لى المعاراات بين
 المطورين ومالاي االرضي

 

  سنوات ٣تمبيت السعر لمده 

 سنوات  7سنوات فتره سما  تسدد فيها فا ده فقط مم الباقي  لي  ٣روط الدفم ) تيسير ع
) 

  10تمبيت الفا ده٪  
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 وبات في بيم منت اتهم بسبر انخفاض القدرة القوة معاناه المطورين من تباطؤ وصع
من دخل األسرة العهري  ٪٣9-٣5العرا ية ايث ال ينب ى أن تممل األقساط أامر من 

 بالنسبة ل ساان الفاخر وفوق المتوسط.

  زيادة  دد المنافسين بالسوق العقاري خ ل السنوات السابقة وزيادة التسهي ت للعم ء
 . ت في السداد يصل الى سنةبطرق  عوا ية تسهي 

 دم قدرة التمويل العقاري  لى التعامل مم السوق العقاري والعم ء اتى االن  . 

 ضعف البيم في re sale ادى الى تأمير عراءالعم ء المستممرين بالعقار 

  نسر الدخول فى مصر ال تسمل للمواطنين بتملك العقط السانية وأن نظم اإلي ارات
ايث يعتبر انخفاض القدرة العرا يه للمواطن من  ،م  مة لظروف المواطنينهي األامر 

اهم التاديات التي توا ه القطا  أنه بدون توافر معتري قادر  لي سداد ممن السلعة 
 فلن ياون هناك سوق  قاري

 التمويل العقاري بنسر الفا دة البناية الاالية غير م دي 

  من الممان أن تممل قروض الرهن العقاري ا  الرتفا  أسعار العقارات وانخفاض القدرة
 ندما أ لن البنك المرازي المصري  ن  2014ومنذ فبراير  -العرا ية ، ولان اتى االن 

م اتخاذ لم يت -لتوفير الد م المالي للقطا  المصرفي لتماينه من تقديم الرهن العقاري نيته 
 خطوات  اده لتع يم وتيسير  مليه الرهونات العقاريه في السوق المصرى

 إ داد تعريم للتمويل العقارى 

 اسعار االراضي و دم زيادتهاو دم طر  اراضي  ديدةفي المواقم التي يو د بها  مبات
 بالعرض  ن الطلرزيادة 

 الول من البنك المرازي لتموي ت العراات العقارية وخاصة في ااالت المعاراات. 

 تقليل فوا د الودا م بالبنوك لر و  العم ء ل ستممار بالعقار 

 مبات اسعار مصادر الطاقة والضرا ر 

 ى معاراة القطا  الخاب مم العام فى تمويل وإنعاء المعرو ات، وإنعاء صندوق سياد
لتمويل البنية التاتية، والترويج لفرب االستممار لمصر خار يا، وتوفير العمالة المدربة، 

يطر  من خ له األراضى بعفافية  إنعاء بنك للراضى،  ووضم نظام لتسعير األراضى و
 أمام المستممرين، اما يوضل للمستممرين األ انر فرب االستممار بمصر

 بار التسهي ت للمستممرين  خفض نسبة الفا دة للبنوك و فتل 

  إنعاء صندوق يتامل مخاطر  دم تسليم الوادات للاا زين، باإلضافة إلى معرو  لقانون
 للتس يل العقارى

 إ داد تعريم للتمويل العقارى 

  ي ر ان ياون هناك فا دة مد مة للتمويل العقاري تتناسر مم إماانيات المواطن المصري
المتوسط و االقتصادي مم وضم فوا د تتناسر مم ال نو  ذو المستوى فوق المتوسط و 

 (من أنوا  اإلساان ) االقتصادي و المتوسط وفوق المتوسط

  أن يتولى البنك المرازى مبادرة فا دة مد مة للتمويل العقارى للوادات المتوسطة وفوق
متناقصة اتى يستطيم المواطن المصرى من الطبقة  %12و  %10المتوسطة بفا دة 

 توسطة من الاصول  لى مسانه الم  م الم

 ارتفاع مجيع عناصر التكلفه
 - من سعر بيم الواده السانيه في اين أن  %50االرض التي أصبات تقارر اوالي

 %  20المعادلة الصاية هي أال تتعدى نسبة سعر االرض الى ا مالي تالفة المعرو  

 ستممار بصفه  امهتالفه التمويل البناي المرتفعة لها آمر سلبي  لي اال . 
تااليف ورسوم ربط عباات المرافط الداخلية بالعباات العمومية والتي تقدر بالم يين 
في اين ان الدولة ملزمة بتوفير مصادر المرافط دون ان يعال ذلك  ب ا  إضافيا   لى 

 المعرو 

 الوقود وتأميره  لي  ميم بنود التنفيذ سواء نقل خامات او أ ور  مال 

 أصبات تالفه المياه م هده للمعرو ات امناء التنفيذ وبعد التسليم " المياه " 

  رسوم القرارات الوزارية وتعدي تها والتراخيب وتعدي تها التي تضا فت  ده مرات 

 ) ارتفا  تالفة توصيل الاهرباء من اقرر موز  )  دة ايلومترات 

 . صيانة وإص   الطرق الموصلة للمعرو 

  التي يتم سدادها في قانون التصالل  لى المخالفات ) تالفة المستندات المبالغ الابيرة
من بعض ال هات ممل الية الهندسة و نقابة المهندسين ( تتعدى قيمة رسوم التصالل 

 نفسها .

 
 

 منل مهلة للمطورين العقاريين النهاء المعرو ات 

  سنوات المعرو مرا عة نسر االن از للعراات و مرا عة نسر االن از  لي 

  ا طاء مهلة زمنية للعراات ال ادة 

  للسوق لتقوم بالتنبيه   و ود إدارة مختصة داخل الهي ة ياون لها رؤيةضرورة نرى
  دم الممال سبيل  لى إلنقاذه الضوابط ووضم  ليه للافاظ والتو ية ومراقبة اراة السوق

إتااد  ديد  االيا بإنعاء تقوم الدولة أن وايثفي ذلك الم ال  هات بدون خبرة  دخول
طر  أراضي  ديدة ليست  ميعها لإلساان الفاخر ضروري للمطورين العقاريين فإنه من ال

 عقط وليس في ت .الراغبين في عراء وانما طر  أراضي أخرى تخاطر ف ة العم ء 

  اما إننا نرى ضرورة  دم إقتصار دور المطور العقارى  لى المعاريم السانية واإلدارية
 ات تلبية إاتيا ذلكدور المطور العقارى أابرمن ي أن ياون  والت ارية فقط،،، فإننا نرغر ف

روري ضالدولة فعلى سبيل الممال تطوير المستعفيات والمصانم والمدارس ولذلك فانه من ال
من خ ل التنسيط مم وزارة  ( و ود هي ة ممل هي ةالم تمعات العمرانية خاصة بالمصانم

نعاء مصانم من خ ل اليات ماددة وتراخيب وأاواد  المية لتسهيل العملية إل ) الصنا ة
 تصنيم امير من البنود بدال من استيرادها الصنا ية وإنتاج و
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 2012 تالفةالبناءأصباتااليامتقلبة وغير مابتة وسريعة اإلرتفا   ن مااان قبل  ام 

 المطور العقارى إلى قطا  البنوك مرتفم لل اية نظرا االة ل وء ي سعرالفا دة الاالى ف
 .لطبيعة السوق العقارى لاونه من المعاريم طويلة األ ل

   غيار التصنيف الفني  ند قرار االسناد والبيم واالهتمام بالعا د المادي  لي اسار
ق التنميه وقدره وخبرات المتقدم  لي التطوير أدى لدخول السماسرة و الهواة الى السو
ب رض الربل السريم مما يسئ الى المطورين العقاريين و يرفم من ممن االرض اامر 
 مما هو  ليه بما يقلل من قدرة المواطن المصري في الاصول  لى الوادة المناسبة له

. 
 

  الالول المقتراة للاد من ذلك :
سعر مناسر للرض ال يرتبط بآخر سعر سابط و إنما يرا ي االة السوق مم خطة طر  -

خمسة أ وام قادمة اخطوط  ريضة و لمدة  ام اخطة تفصيلية  أراضي واضاة و معلنة لمدة
 دقيقة

مرا عة الضرا ر المختلفة  لى هذا المنتج لتخفيف العرء  لى المستهلك النها ي وتماينه من  -
 الاصول  لى وادة بسعر مناسر

س ليا ادة النظر في فوا د التمويل العقاري ليتفرغ المطور الى  مله األصلي و هو التطوير و -
 الباث  ن التمويل

 حتديات تشريعية وقانونية 
  دم قدرة المطورين  لى تس يل األراضي المخصصة لهم و دم قدرتهم بالتالى  لى 

 .تس يل الوادات المبا ة منهمل لعم ء وهذا من أابر معوقات اإلستممار العقارى

  التردد و دم اتخاذ قرار واضل طوال الفترة الماضية بخصوب التس يل العقاري ففي مرة
عهر  قاري و اخرى س ل  يني و الموظفين ال يدراون اي نظام يسيرون  ليه مما 
يؤدي الى تأخير التس يل مما يؤمر في ات اهين ، أوال  تصدير العقار و الذي يلزم معه 
 نظام تس يل واضل و سريم

 لنسبةللتمويل البناي الذي يعترط التس يل إلتمام التمويلبا -

  البطء العديد الذي يصل الي اد توقف  مل ل نه فض المناز ات بوزارة االستممار له
 . آمر سلبيعلي  مليه االستممار بعال  ام

 فرض رسم  لى إى طلر يتم تقديمه  ( امرة فرض الرسوم التي لم تان مو ودة من قبل
م من ان الطلبات تدخل في اختصاصه بوصفه ال هة اإلدارية الممملة للدوله لل هزة بالرغ

 أوالطرف الماني في التعاقد

 امرة تاويل الطلبات من أ هزة المدن للهي ة بد وى  دم اإلختصاب بتطبيط القوا د ) 
تقوم الهي ةبوضم القوا د العامة  لى ان تقوم األ هزة بتطبيقها بمعرفة مهندسيها دون 

  للهي ة مم ضرورة قيام الهي ة بصياغة القوا د بطريقةواضاة ال تاتمل التأويل الر و
 ) المتعدد من األ هزة

  التصرفات العقارية باألخب بند رسوم التنازل، اتى تاريخه لم تصدر ال  اة التنفيذية
 للقانون الصادر من اماية المستهلك.

 

  المعرو  و سداد اامل ممن االرض و تيسير التس يل دون االنتظار من االنتهاء من
 ذلك يؤدي الي تنعيط تصدير العقار

  ير ى إ ادة النظر فى قانون اماية المستهلك تسهي    لى العم ء والمطورين أو
 إ ادة صياغة هذا البند مرة أخرى من قبل اماية المستهلك.

 

  :حتديات عامة

 الى العمل اسا قي تواتك لما يدره  ندره األيدي العاملة المدربة وهروبهم من سوق العمل
 ليهم من ايراد اابر و  مل اقل إ هادا  مم ضعف التعليم الفني الذي يخرج العامل و الفني 

 الذي يستطيم ملئ هذا الفراغ

  من إ مالى  دد وادات  %50العط السيااى فيما يخب المعرو ات الساالية يممل
ااتياج تلك المناطط للفنادق والطاقة المعرو  وهو ما يمقل ااهل المطور  لما  بأن 

 اإلستيعابية بها ال تتامل ال هذا العدد من ال رف الفندقية.

 
 

  من إ مالى  دد وادات  %25أو  20إ ادة النظر فى النسبة أو اإلاتفاء بنسبة
من وادات المعرو  عقط فندقية يتم إدارتها  %٣0-%25المعرو   لى أن ياون 
المقامة بأرض المعرو  وبيعها لل انر والمصريين بالخارج من قبل المنعأة الفندقية 
 وتاون بالعملة الصعبة.

 مقرتحات عامة : 
 .العقارى التطوير بمهام والقيام والتزاماته ووا باته ودوره للمطور، القانونية المس ولية  تاديد مناطه ياون العقاريين  المطورين إتااد تنظيم و لتعريف قانون وضم ضرورة نرى -
 إل تماد ا دون المعاريم  بترفيط للقيام  Master Developer )  العام المطور الى اإلت اه ضرورة -
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 السياحة:  اا ثاني

 مقدمة 

 صناعة أخرى يف مصر. صناعة السياحة املصرية بالرغم من كونها صناعة حساسة اال انها تظل تتمتع مبميزات ال ميكن ختطيها فى املدى املنظور عند املقارنة بأي

السياسية و احلكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء و وزاة السياحة فى استعادة االستقرار األمين و التواجد على تقدر جلنة السياحة باجلمعية املصرية لرجال األعمال اجلهد املبذول من القيادة 

 مستوي الرتويج السياحى و العمل جبدية على اعادة هيكلة وزارة السياحة و هو جهد ضخم فى ظل حتديات غري مسبوقة.

و هي  2010من القطاع السياحى مبصر للعمل على استعادة احلركة السياحية ملعدالت عام  %95ع اخلاص و الذى ميثل أكثر من و قد  كان هلذا اجلهد األثر البالغ على دعم و دفع القطا

 لك .ذ تتقدم جلنة السياحة باجلمعية ببعض التوصيات و املقرتحات بشكل خمتصر و حنن على استعداد ملناقشة التفاصيل فى حالة طلباألعلي فى تاريخ السياحة املصرية ، 

 أوال: علي مستوى الرؤية العامة ملستقبل صناعة السياحة

 العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير مفهوم املستهدف من صناعة السياحة ليكون أمشل .

ة جيدة و غريها من  ار و شواطىء و بنية حتتية سياحيو ذلك بتعديل الرؤية احلالية لصناعة السياحة و التى تنحصر باملفهوم العلمي فى كون مصر دولة متتلك منتج سياحى عبارة عن ) اث

 واجهة البطالة.و أعلى عوائد مادية و م املقومات السياحية( و متلك هذه الدولة قدرات جيدة لتسويق و بيع هذا املنتج بنجاح و تستهدف التوسع فى ذلك لتحقيق أعلى اعداد سائحني

  ة سياحية(.)أن تتحول مصر لدولو التعديل املقرتح هو رؤية 

 .الدولة  ن والتالفة األ باء ويقلل للمطورين  ديدة  مل فرب يخلط سوف ما وهو المعاريم  لاافة الدولة  لى -
 القطا  هذا يهتز ال لاى العقارى السوق داخل ر اإلستقرا وتاقيط اإلستمرارية لضمان   القطا  لهذا الفقرى العمود ا و ليصبل   Small to Medium Scale  مطورين خلط ضرورة -

 .العريط
 .) الصيانة عراات  -عاغلين/الم ك إتااد طريط  ن وذلك  ( .ارصا   لى المروة العقارية للمعرو ات ممانة صيانة أفضل لتاقيط المناسر الم ال توفير ضرورة -
العاغلين / الم ك قانون بتعيين مراقر اسابات وعراة صيانة متخصصة لضمان مستوى  ودة    إتااد إللزام 2008 لسنة 119 رقم المواد البناء قانون إلى الضوابط بعض إضافة -

 الخدمة وذلك افاظا  لى المروة العقارية
 انةالصي مصاريف سداد  ن الممتنعين ضد إ راءات إلتخاذ سريعة و  ادلة آليات إي اد -
 العقارية اإلستممارات  لى الت ارية / اإلدارية / السانية المعاريم فيما يخب وذلك ادا  لى منطقة لال السنوى الصيانة سعر متوسط بدراسة الهي ة قيام ضرورة -

 معوقات عامة : 
 .فقة القوات المسلاة و خ فة دون اَي د م من الماافظة مما يستلزم وقت طويل وصعوبات بال ة اقيام المطور باستخراج اافة الموافقات المختلفة من امار و ماا ر و مو -1
 ضعف الهيال اإلداري لل هاز االستمماري للماافظة و افتقاره للافاءات ال زمة لتيسير العمل مما يعوق  مل المستممر  -2
 .ا من منطقة المتاف المصري ال ديد و مطار اسفناس دم و ود مخطط استراتي ي واضل للمنطقة رغم أهميتها وقربه -٣
 طقة دون مرافط دم االنتهاء من المرافط في المنطقة ) الصرف و المياة ( الي االن  لي الرغم من االنتهاء من امير من المعرو ات االستممارية في المن -4
 بر في زيادة في المعروض و الي تباطؤ اراة السوق الزياذة في طر  األراضي دون خطة مسبقة متفط  ليها مم المطورين مما يتس -5
  زيادة القيمة التقديرية السعار األراضي مما يضم ض وط  لي المطورين و العم ء و يؤمر سلبا  لي اراة السوق -6
 .ات  دم استق لية ا هزة المدن في اتخاذ القرارات و اا تها دوما في الر و  الي الهي ة مما يؤخر  ملية تطوير المعرو  -7
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ة سياحية ا الشعب املصرى لتصبح مصر دولو هذا املفهوم جديد و حيتاج استيعاب  و وعي كامل به علي مستوي القطاع و املستثمرين و العاملني به و كذلك مجيع مؤسسات الدولة و أيض

برامج و  ألن هذه أمثلة للدول السياحية باملفهوم العلمي و تتشكل هذه الرؤية ليكون هلا سياسات وتنافس الدول السياحية الكربى عامليا كفرنسا و أسبانيا و الواليات املتحدة و بريطانيا 

 توجهات حتقق مردودا اجيابيا لالرتقاء بالدولة سياحيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا من خالل تنمية سياحية متكاملة.

 

 ثانيا على مستوي التشريع

 سياحة املوحد و الذى طال انتظاره.احلاجة الشديدة لوضع قانون ال

 

 ثالثا علي مستوي تنمية االستثمار

 ان امكن.تفعيل الشباك الواحد فى التعامالت املتعلقة بالرتاخيص و باقى التعامالت احلكومية اخلاصة بالقطاع لتكون من خالل وزارة السياحة فقط 

 رابعا على مستوي عالقة الطريان بالسياحة يف مصر

ته التحتية فى طريان املدني و بنيتعتمد متاما على وصول السياحة اليها من مجيع االسواق املستهدفة عن طريق الطريان فقط مما يضع قطاع الطريان املدني و تطوير صناعة المصر دولة 

 مصر علي رأس أولويات تطوير و تنمية صناعة السياحة فى مصر.

ة التكاليف من أجل بناء القدرة على املنافسة فى هذا اجملال و احلد من االهتزازات العنيفة اليت يتعرض هلا القطاع عند تعليق شركات ضرورة النظر فى انشاء شركة طريان مصرية منخفض

 الطريان منخغض التكالف رحالتها لسبب أو آلخر.

 ياحة و الطريان العارض.السماح باستخدام مطارات القاهرة اجلديدة مثل مطار سفنكس و مطار العاصمة االدارية اجلديد للس

ح بوقت اجازته افة و وعي رعاية راحة و متعة السائاالستمرار فى توسيع و تطوير مطارات الوجهات السياحية املصرية و رفع كفائتها و كفاءة العاملني مبا فى ذلك اخلدمات األمنية و نشر ثق

 مبصر من حلظة وصوله حتى مغادرته.  

 

 ات خامسا على مستوي فض املنازع

زمنى حمدد ال  ها سريعة و نافذة و فى مدىالتوسع يف انشاء جلان فض املنازعات  و توسيع اختصاصاتها للنظر فى منازعات االستثمار السياحى مع اجلهات احلكومية على أن تكوت قرارت

 يزيد عن شهر وذلك حلني الفصل فى الدعاوي القضائية لدعم االستثمار فى القطاع.

 ي الرتويج السياحيسادسا على مستو

 تبين سياسة الرتويج الغري مباشر جبانب سياسة الرتويج احلالية و خاصة باستخدام األحداث الدورية العاملية و منها علي سبيل املثال

 اعادة بطولة مصر الدولية للتنس .

 رب و أشهر العيب العامل من املصنفني سنويا و بانتظامال يليق أن تصبح بطولة أبوظبى و دبى و قطر من أكرب البطوالت التى حيضر لالشرتاك بها اك
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يث مثل جممع ال متلك جممع تنس عاملي حد بينما بطولة مصر الدولية العريقة التى لعب فيها بيورن بورج رقم واحد عامليا و أحد اساطري اللعبة ترتاجع و خترج من التصنيف ألن مصر 

 خليفة مثال.

ا جلذب أبطال يالشيخ مثال حيث تسهل عملية التأمني و تتوفر الطاقة الفندقية ألقامة جممع تنس عاملي و تتولي شركة عاملية تسويق و ادارة البطولة سنو ملاذا ال تطرح قطعة أرض فى شرم

 ة.الء النجوم. هذا استثمار طويل املدي و مؤكد الرحبيالعامل فى اللعبة و عندها لن حنتاج لتسويق حالة األمن أو مجال املنطفة أو اىعالن عن مصر ألن كامريات العامل سوف تالحق هؤ

 سابعا حل املشكالت العاجلة

 و نتصور أن ما يتعلق بصورة الدولة املصرية يأتى كأولوية :

 أمام ماليني السياح سنويا.و مدخل منطقة منف القدمية و متحف منف )ميت رهينة(. صورة ال ميكن وصف آثارها السلبية عن صورة الدولة املصرية  طريق سقارة السياحى

 ة. و السالمية ز القبطيفى مجيع املزارات السياحية من اهلرم اىل سقارة اىل املتحف اىل الكرنك و معبد األقصر و معبد فيلة و كل املزارات األثرية الفرعونية  دورات املياة

عاون لوضع الية حمرتفة الدارة هذا امللف مبنظور اخلدمة السياحية و صورة الدولة املصرية التى تتضرركثريا ال ميكن قبول استمرار هذا الوضع و جيب علي اجلميع دولة و قطاعا خاصا الت

 من هذا الشكل من ابسط حقوق السائح بل و االنسان.

ألتوبيسات عجز عن توفري احلماية للشركات لنقل السائحني با. أعمال البلطجة الفجة من أصحاب احلناطري و التى تقف الدولة عاجزة عن حلها لعشرات السنني مبا فى ذلك الكارثة ادفو

 نيلية.السياحية حلدوث هجوم علي الألتوبيسات و تكسريها من أصحاب احلناطري عدة مرات مما أدي اىل الغاء الزيارة من معظم الربامج للرحالت ال

 مشكالت السياحة النيلية و هي عديدة .

 علي املستوي األمين

لتواصل مواقع ا اد غري قليلة من العاملني بالقطاع خاصة فى جمال االرشاد السياحى و ميكن بسهولة رصد انتمائهم للجماعة احملظورة من خالل صفحاتهم عليلألسف يوجد أعد

 تعامل مع ذلك حيث أن تواجد اشخاص يهذا التوجهاالجتماعي و نتقرتح مراجعته هذا املوضوع فى اطار هادىء و حبكمة من يتوىل هذا الشأن األمنى احلساس مع وضع ألية قانونية لل

عقيدة مجيع لة املصرية و الشعب املصري و ذلك لقد ميثل اخرتاقا أمنيا و لو بشكل غري مقصود أو غري مباشر و كذلك عدم وجود الية رقابية للتعرف عن الصورة اليت ينقلها هؤالء عن الدو

 ر و ال جيب نقل و تداول وجهات نظر سلبية أو معادية للدولة مع السياخ اجلانب من املاليني الذين يزورون مصر سنويا.العاملني فى القطاع بأننا سفراء ملصر داخل مص

 

 البحث العلميوالصناعة :  اا ثالث

  عية أسوة مبا حيدث الصادرات من ضريبة األرباح التجارية و الصناالبدء بشكل مؤسسي يف إجياد منظومة مستحدثة وحبث إمكانية إجياد حلول غري تقليدية لرد األعباء التصديرية مثل إعفاء

 بالنسبة لضريبة القيمة املضافة.

 أو حمددة صناعات يف العاملة نع،وذلك للمصا اخلاصة املساكن على تطبيقها يتم اليت باإلعفاءات أسوة اإلعفاءات بعض تتضمن حبيث املصانع على العقارية الضريبة تطبيق يف النظر إعادة 

 تعديالت أو اخلامات أو لطاقةا سواًءمن أسعار املصانع هلا تتعرض اليت الكبرية للضغوط  وذلك مراعاًة لتلك املصانع ) مساحة املصنع / عدد العاملني ( ، العاملني ملساحة األرض بالنسبة للعدد

 . املضافة القيمة ضرائب مصادر أحد الصناعة أن والننسى وغريها العمالة قوانني
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  باإلضافة إىل رفع  احلد األدنى واألقصي  لألجور اخلاضعة  للتأمينات  %40بداًل من النسبة املطبقة حاليًا وهى   %25إىل  20إعادة النظر يف نسب التأمينات اإلجتماعية حبيث تصبح من,

 اإلجتماعية  ,لضمان قدر مناسب من املعاش يف وقت ترك اخلدمة.

 ة تفضيلي للصناعة لتشجيع االستثمار الصناعي.منح تسهيالت و قروض بسعر فائد 

  )ة فيما خيص ترشيد الطاقة.وتعديل التعريفة اجلمركيإعادة النظر يف التشوهات اجلمركية اليت حتول دون تطور الصناعة املصرية )ومنها على سبيل املثال:الصناعات الكهربائية واإللكرتونية 

 من قائمة املوردين من منتجات املصانع املصرية,وذلك على األقل يف كل بند من بنود   %50ي ،وإلزام املكاتب اإلستشارية بتوصيف العمل على تفعيل قانون تفضيل املنتج احملل

 املناقصات.

 .القيام حبملة إعالنية حتث مجيع اجلهات واملواطنني على تفضيل املنتج احمللي كعالمة للوطنية وحب الوطن ,أسوة بباقي دول العامل 

 يئات و ادرات و الواردات أو غريها من اهلنشاء معامل حمايدة معتمدة دوليا من قبل القطاع اخلاص أو املنظمات غري احلكومية أو هيئة املواصفات و اجلودة و هيئة الرقابة علي الصتيسريا

 التنافسية للمنتجات املصرية. اجلهات احلكومية املماثلة و ذلك بغرض احلصول علي شهادات االداء و اجلودة العاملية لزيادة القدرة

 تشريع قانون جديد يعتمد على منح املزايا اليت تضمن إستقطاب نسبة من السوق غري الرمسي إىل املنظومة الرمسية من خالل :  يف اإلسراع 

 والتأمني – اإلجتماعية تالتأمينا سداد عبء ختفيف – ضريبية إعفاءات: ) الرمسي السوق دخول يف للراغبني إعفاءات تقديم تضمن القوية الضريبية احلوافز من حزمة إجياد -

 ( .إخل...  الصحي

 .  لإلقرتاض منخفضة فائدة ومنحهم املالي للشمول اجملال فتح -

  الرتاخيص على للحصول وناجزة ميسرة آلية وضح -

  ميسرة سداد بطرق مرفقة أراضي منح -

 .سنوات 3 ملدة مدعومة اجيارية بقيمة جممعة صغرية مصانع و ورش بناء -

 ات جدوي ميدانية منوحة لكل منها و عمل دراسإعادة تطوير اخلريطة الصناعية يف مجيع حمافظات مصر حبيث تشمل القيمة املضافة وامليزات النسبية لكل حمافظة واحلوافز اإلقتصادية امل

 و وضع أولويات الحتياجات الصناعة.

 البطالة من للحد الشباب تدريب و تشغيل دعم :- 

 .التدريب أثناء مكافآت صرف و املختلفة الصناعية املهن علي الصناعية املدراس خرجيي خاصة و الشباب لتأهيل تدريبية دورات عقد -1

 ربط احتياجات سوق العمل بالربامج التدريبية. -2

 اقها بالعمل.منح ميزة ضريبية للشركات و املصانع علي كل فرصة عمل جديدة بعد مرورعام علي األقل من التح -3

 االقتصادية التشريعات لتنقيح ارادة مبادرة تفعيل. 

 .الوصول الي حكومة الكرتونية شاملة 

 .اعادة هيكلة الشركات املتعثرة حبيث يلزم اجلهات السيادية الدائنة باعادة جدولة ديون الشركات املتعثرة بالتنسيق مع البنوك 
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  الصغر .اصدار قانون املشروعات الصغرية و املتناهية 

 ألصحاب  مسي و وضع حلول التاحة متويلتعريف موحد لقطاع املشروعات الصغرية و املتوسطة يف مصر, باالضافة الي حزمة من احلوافز لضم القطاع غري الرمسي ملنظومة االقتصاد الر

 املشروعات علي أراضي غري التملك "التخصيص".

 روعات الصناعية و توسيع النشاط الصناعي و دعم سعر االقراض من البنك املركزي أو وزارة املالية.دعم و تطوير بنك التنمية الصناعية يف متويل املش 

 سرعة البت يف االجراءات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة و الرتكيز علي تأهيل قضاة احملاكم 

 
 واللوجيستياتالنقل :  اا رابع

 : توصيات عامة ختص النقل بكافة قطاعاته :  1
 اركة القطاع ومحاية البيئة ، مع ضرورة مش إصدار قانون موحد للنقل حيقق التكامل بني قطاعات النقل املختلفة مع مراعاة أن يتواكب مع التشريعات العاملية يف جمال األمن واألمان

 اخلاص فى وضع وتعديل كافة التشريعات االقتصادية املعنية قبل اصدارها .

 التجارة و لتيسريالنقل الوطنية اللجنة" و" للموانئ األعلي اجمللس" و" النقل خدمات جهازتنظيم"اجلهات املعنية مثل :  خالل من النقل لقطاعات لتنفيذيةا يتم إصدار القرارات أن"  

  طاعات النقل ودراسة يف خمتلف ق مراكز حبوث متخصصة لدراسة الظواهر وحتليل املؤشرات وحتديد اإلجتاهات وإقرتاح احللول للقضاء علي الفجوات ومتابعة التطورات العامليةإنشاء

تضمنها حيت ال يف دراسة اإلتفاقيات الدولية وإقرتاح البنود اليت جيب أن تمدي إمكانية اإلستفادة منها و اإلندماج فيها يف التوقيتات املناسبة كما يكون هلذه املراكز البحثية دور فع

بشانها قبل التوقيع  رفًا فيها وإبداء املالحظاتتستفيد مصر أو علي األقل ال يبخس حق الدولة من التوقيع عليها ، كما ميكن أن يكون هلا دور حيوي يف دراسة العقود اليت تكون الدولة ط

   .شوهات أو جور حلقوق طرف علي حقوق الطرف اآلخر عليها وإكتشاف ت

 أن تسهم مؤسسات التمويل ة يف هذا القطاع ، وإقرتاح حوافز إستثمارية لإلنشطة يف جماالت النقل واخلدمات اللوجستية اليت حتقق قيمة مضافة وذلك جذبًا لإلستثمارات احمللية والدولي

 .لنقل واللوجستيات وليس جمرد اإلكتفاء مبنح القروض للشركات احمللية والدولية يف اإلستثمار يف قطاعات ا

 
 : توصيات خاصة بقطاع النقل النهري :  2

 .تواجد جهة منسقة بني مجيع وسائل النقل املختلفة بكل ميناء 

 .وضع نظام لوجيسيت متكامل بدعم من احلكومة ومراقبتها لتفعيل النقل متعدد الوسائط 

 تثمار يف مشروعات النقل النهري بالنسبة إلنشاء املوانئ النهرية وشركات النقل بالوحدات النهرية.مشاركة القطاع اخلاص لإلس 

 .إنشاء مناطق مجركية باملوانئ النهرية 

  للمجاري املالحية واألهوسة. 24/7التشغيل الليلي 

 . تواجد نقاط لتزويد الوحدات النهرية بالوقود على اجملارى املالحية 
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 ولية إىل الصعيد بالوحدات النهرية بسستخدام وحدات خمصصة لذلك مع مراعاة كافة الشروط البيئية واألمان.نقل املواد البرت 

  اإلسراع بتنفيذ مشروع البنية املعلوماتية لنهر النيلR I S  .ملا سيعود من عائد على احلكومة والناقل وصاحب البضاعة 

 
 : توصيات خاصة بقطاع السكك احلديدية :  3

  تسعري اخلدمات  معريها من األراضي واملباني واملعدات وغتني صول اهليئل ألمثل ألستغالاإل من خاللوأيضًا هيئة مرتو األنفاق التطوير الشامل وإعادة هيكلة اهليئة العامة للسكة احلديد

ري ات وربط األجر باإلنتاجية ووضع خطط شاملة للصيانة الدورية والوقائية واإلهتمام مبعايواإلهتمام بعناصر تدريب ورفع قدرات العنصر البشري يف خمتلف القطاع Cost Plusوفقا ملبدأ 

 .اجلودة والصحة والسالمة املهنية واألمان

  ها خللق بيئة وتسعري خدمات السماح للقطاع اخلاص بسنشاء مشروعات مشرتكة مع السكة احلديد وإدارتها معإزالة اللبس القائم يف تعدد اجلهات صاحبة الوالية علي املزلقانات

 .اإلهتمام الفائق بصيانة املزلقانات وغلقها وإحرتام العبور من خالهلاو تنافسية

 ه السكة احلديداستكمال نقص اجلرارات على املدى القصري جبرارات مستعملة وجمددة وذلك من خالل استكمال اجلانب األكرب من نقص اجلرارات الذي تعانى من. 

 اويات والنقل املربد مبا يسمح بتوفري خاصية التخزين االسرتاتيجي الحتياجات القرى واملراكز فى صعيد مصر والدلتا من خدمات تربيد .توفري نقل احل 

 " توفري خدمات نقل املواد السائبة داخل حاويات خاصة بذلكBulkت ات احلديد والفحم واألمسن" حيث تعترب هذه الوسيلة األكثر فاعلية وسرعة فى تزويد املصانع املختلفة خبام

 والفوسفات واملنجنيز وغري ذلك من اخلامات احليوية. 

 
 : توصيات خاصة بقطاع النقل البحري : 4

  : االقاااانون البحااارى املصااارى ال يتواكاااب ماااع التطاااورات اجلديااادة التاااى حااادثت فاااى هاااذا النشااااط خاصاااة وأن هاااذا    1990لعاااام  8القاااانون رقااام بالنسببببة ألصبببحاا الببببواخر

طااان ، وال زال هاااذا القاااانون ال يساامح لصااااحب بااااخرة ان يقاااوم ببيعهاااا   500القااانون طباااق فاااى وقااات كااان ال يسااامح للقطااااع اخلااااص مبلكيااة وحااادات حبرياااة تزياااد عااان محولااة     

ذا العقاااد مااان مساااتندات ال بعاااد احلصاااول علاااى موافقاااة وزيااار النقااال كماااا اناااه يشااارتط تساااجيل العقاااد بالشاااهر العقاااارى والاااذى يصااارف رساااومة عالياااة للتساااجيل ماااع أناااه ال يعتااارب هااا إ

 . Deletion certificateوشهادة النشاط Bill of Sale التعامل دوليا إذ يقتصر فى اى دولة اخرى على  

 انات البحرية وقيام صناعات مغذية كظهري هلا ملا لذلك من أثر إجيابي على جذب وكاالت عاملية وإستثمارات أجنبية للقطاع . أهمية تطوير الرتس 

 شرق وغرب بورسعيد نرى أن القرار قد  ادي الي زيادة الرسوم بنسب مضاعفة  واصبحت املواني املصرية وخاصة مواني : 2016لسنة 800قرار  و 2015لسنة  488رقم  لقراربالنسبة ل

ت ورسعيد وذلك بعد مراجعة معدالمن اكثر املواني زيادة يف الرسوم يف حوض البحر املتوسط والذي بدوره ادى الي اخنفاض اعداد السفن القادمة من والي مينائي غرب وشرق ب

 قتصادي العاملي وختوف اعضاء اجلمعية العمومية  الي هروب الكيانات الكبرية من اخلطوطاعداد السفن القادمة الي مواني بورسعيد منذ العام املاضي وحيت تارخيه ويف ظل الركود اال

 املالحية  من املواني املصرية . 
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  توصيات عامة خاصة بقطاع النقل البحري 

 ألنشطة املرتبطة بالنقل البحري العاملة مبيناء دمياط.,بشأن حتديد حجم أعمال لرتاخيص مزاولة ا 19/7/2018الصادر بتاريخ  2018لسنة  608مناقشة قرار وزارة النقل رقم  -

 ,بشأن إعادة النظر يف مدة التخزين مبيناء دمياط. 19/7/2018الصادر بتاريخ  2018لسنة  610مناقشة قرار وزارة النقل رقم  -

حيدث مع سفن الدول اجملاورة مثل عند دخول املوانئ املصرية حتى ال يتأثر سنة حتت العلم املصري كما 20سماح احلكومة املصرية بتسجيل  السفن اليت يزيد عمرها عن نطالب ب -

 سفينة معظمها تعدى العمر اإلفرتاضي .  28، وال يتعدى عدد السفن اليت حتمل العلم املصري من حجم جتارة مصر اخلارجية %5األسطول املصري الذي ال يتجاوز ما ينقله عن 

 ن املصرية.ختفيض رسوم امليناء بالنسبة للسف  -

 دراسة إمكانية ختفيض سعر الوقود للبواخر املصرية مثل البواخر اليت حتمل علم دول االحتاد اخلليجي الستة . -

 الغاء البند الذي يفرض رسوم بالشهر العقاري عند بيع السفن . -

يل عمالة مصرية عليها يف حدود مبصر  إذ  أن كل سفينة يتم تشغيف تقليل نسبة  البطالة    ختفيض الضرائب أو اإلعفاء منها نهائيا بالنسبة للسفن املصرية حيث أن السفن املصرية تساهم  -

 فرد . 25

 اصدار قرار باحلد األدنى ألسعار اخلدمات تلتزم به التوكيالت املالحية و حتاسب ان خفضت عنها . -

 املفروضة على التوكيل .تكلف الوزارة كل توكيل بتقديم شهادة بأنه مت سداد كافة املستحقات الضريبية   -

 وذلك فى إطار إشراف عام من الدولة مبا حيقق التنمية االقتصادية تها احلالية واملستقبلية مع خصخصة أنشط للموانئ ملكيةالدولة على ضرورةاالبقاء -

، شركات اخلدمات داخل قطاع النقل البحري، فاملوانئ تتبع وزارة النقل بشكل عامتوحيد اجلهات اليت يتعامل معها املستثمر إلصالح منظومة النقل فتشابك املهام وتعدد تبعية املسؤولية  -

تثمار، وبالتالي أصبحت أي شركة تتبع وزارة االس املالحية تتبع وزارة االستثمار و حمطات احلاويات والنقل الربي والتوكيالت املالحية تتبع للشركة القابضة للنقل البحري والربي واليت

 ع النقل البحري حائرة بني قطاع األعمال ووزارة االستثمار وإجراءات وقوانني كل منهم واليت من املمكن أن تتنايف مع األخرىتعمل يف قطا

 
 : توصيات خاصة بقطاع النقل البحري :  5

 إنشاء أسطول مصري للنقل الربي للبضائع حديث ومتطور لتغطية احتياجات الدولة يف هذا القطاع املهم .  -

ين للشاحنات واحملافظة باألمحال واملواز وتدريب قائدي الشاحنات لتقديم وسيلة نقل حديثة ومتطورة لرتقى بالصورة الالئقة لقطاع النقل الربي املصري واإللتزامتأهيل  -

 على شبكة الطرق اجلديدة للحد من تكرار حوادث الطرق واإللتزام بقواعد وقوانني املرور .

 يغها على نفقة املتسبب وحتديد احلمولة املسموح بها على الرخصة وتشديد العقوبات على املخالفني حرصًا على سالمة املواطنني وعدم وقوعمنع احلموالت الزائدة وتفر -

  احلوادث بسبب احلموالت الزائدة واحملافظة  على سالمة شبكة الطرق اجلديدة . 
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 : توصيات خاصة باحلد من حوادث الطرق : 6

 . املتخصصة املدني اجملتمع منظمات عن ممثلني الرمسي تشكيله يف الطرق لسالمة األعلى اجمللس يضم بأن املطالبة. 1

يادة ووحدات كشف ق لة يف إنشاء وحدات تعليماملطالبة بتشديد إجراءات إصدار رخص القيادة واالختبار داخل املدينة لبيان مدى التزام السائق بقواعد وآداب املرور والتعاون مع الدو.2

ق وإيقاف زيادة و تشديد  الرقابة على الطر على السيارات والسائقني من خالل مراكز مستقلة ومعتمدة من وزارة الداخلية )قطاع الشرطة املتخصصة( ووزارة الصحة مع مناشدة الدولة يف

 ت و السرفيس .املتجاوزين والكشف على متعاطي املخدرات من السائقني خاصة سائقي امليكروباصا

 ضرورة حبث و تقنني أوضاع التوك توك و سائقيهم .. 3

 توحيد اجلهات املسئولة عن الطرق و امانها يف مصر يف جهة واحدة تضم الداخلية و الطرق و النقل .. 4

ة واملرئية و عمل محالت توعية يف املدارس واجلامعات وعلى تكاتف اجملتمع املدني ورجال األعمال واملنظمات غري احلكومية و استخدام وسائل اإلعالم املقروءة واملسموع. 5

بقواعد القيادة  ئل نقل يف التوعية والتعريفاملواقع اإللكرتونية لتطوير الثقافة املرورية للحد من احلوادث  من خالل محالت على مستوى اجلامعات واملدارس والشركات اليت متلك وسا

 اآلمنة وبقانون املرور اجلديد

 يسية يف احلوادث مبادرة إزالة أية معوقات للرؤية يف التقاطعات و الدورانات وإزالة  املطبات الصناعية  غري املدروسة حيث أنها من أحد األسباب الرئتبين.6

 إحياء مركز القيادة اآلمنة التابع لوزارة السياحة .7

 اذ القانون وتطوير الثقافة املرورية.ضرورة إشراك القطاع اخلاص واالستفادة من إمكاناته وخرباته يف إنف.8

 النقل التشاركي. عقد جلسات تشاورية مع أطراف الصناعة والشركات العاملية واحمللية لدى إعداد الالئحة التنفيذية لقانون املرور أسوة مبا مت يف قانون .9

 نعلى جلنة النقل بالربملا طرح مجيع نقاط مبادرة دور اجملتمع املدني يف إجياد حلول حلوادث الطرق يف مصر.10

 : مالحظات عامة خاصة بقطاع النقل 7

 السفن لتسليمها للسفن التابعه هلم من خالل الوكيل املالحي :  حتويالت املرتبات من مالك -

 ربابنه الي هالتسليم باخلارج السفن مالك من احملوله النقديه املبالغ بأدخال هلم السماح عدم و املالحيه التوكيالت ملوظفي اجلمارك مأموري الساده ممانعه شأن يف   و ذلك 

  املصرية للموانئ لقادمةا و السويس لقناة العابرة للسفن املقدمة املضافة القيمة خدمات من أساسيا جزءا كان هو و,  النقدية االلتزامات وسداد  البحاره و الطاقم مرتبات لسداد السفن

 .الوطين باالقتصاد   يصب  اقتصادي سياحي مبردود يعود مما اجلمهورية موانئ سائر و بورسعيد مبوانئ السفينة طاقم نزول اىل اضافة -

 سيادتكم علم احاطة نود فاننا

 . املصرية املوانئ نطاق من اخلدمة هذه فقدان اىل  مباشرة بصورة سيتسبب مما احلالي وقتنا حتى حتل مل املشكلة هذه بأن 

 خالل من ويلهاحت مت االموال هذه بأن يفيد ما تقديم من الرغم علي و, للدولة احلرة العمالت من مزيد جللب  رئيسيا سببا هي ليت اخلدمة هذه تيسري و تشجيع من بدال  ذلك و

 : يف تسبب الذى االمر ، املصري املركزي البنك لرقابه واخلاضعه الرمسيه والبنوك املصارف

 . السفن مالك قبل تعهداتها تنفيذ من املالحيه التوكيالت لشركات اجلمارك منع جراء من عديده مشاكل •
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 . املالحيه الوكاله نشاط توصيف ضمن عليها املنصوص اخلدمات أحد تقديم منع •

 الوكالء جتاه واجبها ألداء املالحية التوكيالت عمل سري خلط تيسريا السويس قناة موانئ خاصة و العربية مصر مجهورية موانئ بعموم اخلدمة تواجد على للحفاظ املشكلة هذه حل و اذ نأمل 

 .  باخلارج

 -املعوقات التي تقابل   أصحاا املستودعات اجلمركية املقامه بالرب الشرقى جبمرك بورسعيد ، اذ أن هذه املستودعات تعمل وفقا ايل :   -
 وتعديالته. 63لسنة  66قانون اجلمارك رقم  -1

 ( املوضحة لقواعد العمل باملستودعات اجلمركية  149حتى  133و على املواد ارقام ) 2006لسنة  10الالئحة التنفذية لقانون اجلمارك الصادرة بقرار وزير املالية رقم  -2

 .2005لسنة  770و الئحتة التنفذية رقم  1975لسنة  118قانون االسترياد والتصدير رقم  -3

 ( الفصل االول املستودعات العامة. Dط وتنسيق االجراءات اجلمركية )كيوتو( امللحق اخلاص )االتفاقية الدولية لتبسي -4

خبصوص اصدار الئحة نظام   2016لسنة  13واملعاد التذكري به فى منشور اجراءات رقم  2011لسنة  30وتنفيذا ملا ورد مبنشور تعليمات رئيس قطاع النظم واالجراءات رقم  -5

 شهور. 6ء تعديل دورى بها كل العمل الداخلى واجرا

من االدارة املركزية للشئون القانونية باالسكندرية واملسجلة باالدارة املركزية لدعم العمليات باملنطقة  990حتت رقم    28/7/2012املكاتبة الواردة اىل مجرك بورسعيد فى  -6

 . 31/7/2012فى  126 الشرقية حتت رقم 

من الالئحه التنفيذيه للجمارك و جيربأصحاب املستودعات عند نقل بضائعهم من داخل الدائره اجلمركيه  135بان مجرك بورسعيد يقوم بتعطيل العمل باملادة   يرجى التفضل باالحاطة 

رسال و حلره ببورسعيد  على عمل شهادة مجركية و طلب اعبورا مبعدية الرسوه داخل سور املدينه ا -ببورسعيد ملخازنهم واملستودعات داخل الدائره اجلمركيه بالرب الشرقي ببورفؤاد 

باهظة دون سند  ائع واملستودعات  مصروفاتتقديم خطاب ضمان بالرسوم اجلمركية املطلوبة حيث يعد ذلك اهدار لكل القوانني واللوائح واالتفاقيات  السابق ذكرها و يكبد أصحاب البض

 ت املقامه بالرب الغربى تتميز عن الرب الشرقي لعدم حتمل هذه التكاليف واضاعة الوقت  يف االجراءات( .من القانون )ومن ثم يكون املخازن واملستودعا

 اال أن مجرك بورسعيد يرفض تنفيذها على الرغم من أن : 135حيث أن الرتاخيص واملوافقات املمنوحة اىل خمازن واملستودعات و التى جتيز لنا تطبيق املادة 

  والالئحه التنفيذيه جييز النقل مبوجب خطاب نقل من قانون اجلمارك 

  مجيع املستودعات ليها أمانات وبوالص تأمني لدي مصلحه اجلمارك فلماذا إزدواجية حتصيل الضمانات 

  سوار وجلان املنطقه احلره احملاطه بأالدائره اجلمركيه ببورسعيد يقسمها اجملري املالحي لقناه السويس )جمري ترانزيت عاملي لعبور السفن( داخل نطاق حمافظه بورسعيد

من  135فال خترج البضائع من نطاق اجلمرك إطالقا من ثم ينطبق عليها االجراءات الوارده باملاده  والكل داخل نطاق املنطقه احلره مجركيه ويتم النقل باستخدام املعديات 

 الالئحه التنفيذيه لقانون اجلمارك

 االتفاقيه الدوليه لكيوتو و تعديالتها لتبسيط وتنسيق االجراءات اجلمركيه ويعترب خرق لالتفاقيه. النقل مبوجب شهاده ترانزيت خيالف 

  ه حيث متثل مركز توزيع العمالت الصعبهذه املستودعات هي نقاط توزويع ملستلزمات السفن العابره لقناة السويس وتشكل جانب هام جدا لنشاط التوريدات البحريه ويدر الكثري من

 وله من تبسيط االجراءات والتيسري علي اصحاب االعمالدركات العامليه وهذه التكلفه املغالي فيها طارده للنشاط وضد التنميه املرجوه وخيالف كل ما تدعوا له الللش
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 تكنولوجيا املعلومات : خامساا 
يف جماالت التأمني الصحي الشامل ، الشمول املالي ، الذكاء األصطناعي ، فسن احلاجة يف إطار خطط التحول الرقمي اليت تقوم بها احلكومة املصرية يف الوقت احلاضر. وخاصة  .1

لي الشركات العاملية دون نفيذ والتعاقدات عماسة وضرورية لتنمية الصناعة املصرية من خالل الفرص التسويقية اليت تتاح هلا من خالل املشروعات القومية الكربي . إذ أن إقتصار الت

رجيآ ، وجيب أال ااك شركات مصرية صغرية ومتوسطة يؤدي إلي ضمور هذه الشركات ، وعدم قدرتها علي تقديم منتج وطين يستخدم حمليآ قبل التفكري يف تصديره خأشرتاط أشرت

يم اخلدمات احلكومية للمواطنني طبيقات تستخدم يف تقدتتوقف دور الشركات الصغرية علي تنفيذ مقاوالت ال تتعلق بالتكنولوجيا احلديثة. إذ أن كثري من هذه الشركات تستطيع بناء ت

 يف كافة اجملاالت ، ويستلزم ذلك تشجيع إنشاء شركات احملتوي وقياس اجلودة.

الصناعي اليت أتبعتها  سة التعويضومن االفكار اليت ميكن طرحها يف هذا اجملال هو أستخدام سياسة التعويض الصناعي لتشجيع الرتابط بني الشركات الكبرية والصغرية . وسيا

من قيمة العقد يف شركة مصرية ، وميكن تطبيق هذه السياسة ألنتاج الربجميات والتطبيقات  %20احلكومة املصرية يف الثمانينات تلزم املورد األجنيب ان يقوم بأنتاج مااليقل عن 

 وأنظمة املعلومات املختلفة.

ات اليت تقوم بتنفيذها وزاره االتصاالت بناءا علي الدراسه الشامله اليت قدمتها احدي منظمات اجملتمع املدني مبا ميكن من اهميه تنفيذ اسرتاتيجية تطوير صناعة اإللكرتوني .2

ات اليت حيتاجها جومن امثلة املنت الوصول إلي منتج مصري بأعلي نسبة ممكنة تصميمآ وأنتاجآ . إذ أن أي منتج يتم أنتاجه برخصة أجنبية ال خيتلف عن أسترياده تام الصنع .

واليت حتتوي علي  شرائح الرقيقة اخلاصةاملواطن وميكن أنتاجها بكميات كبرية مثل أجهزة التابلت ، العدادات الذكية / سابقة الدفع . وإنتاج تابلت مصري  مبا يف ذلك تصميم ال

 العاملي. .حقوق امللكية املصرية . أما املكونات اإللكرتونية النمطية فسنها متاحة يف السوق 

تجاتها وال خيفي علينا أن معظم تطور من أن تتبين الدولة سياسة الربجميات مفتوحة املصدر حيت ال تكون رهينة يف أيدي الشركات األجنبية صاحبة امللكية الفكرية واليت تتحكم يف .3

 الشركات العاملية قد بدأت يف قبول الربجميات مفتوحة املصدر.

 واملراقبة والتنظيم وليس اإلنتاج واخلدمات. أن دور الدولة هو التخطيط

نبية مهما كانت تخدام خوارزمات أجأن التحول الرقمي مبا يستلزمة يف قواعد بيانات ضخمة ومعلومات خمزنة يف مراكز بيانات عمالقة حيتاج إلي تأمني سيرباني مصري وليس بأس .4

 درجة تعقيدها فسنها قابلة لإلخرتاق.

يها العديد ملؤسسات الدوليه و اليت شارك فضروره االستفاده من الدراسات العديده و القيمه اليت سبق اعدادها من خمتلف املؤسسات احلكوميه مثل مركز معلومات و اختاذ القرار او ا .5

 وزاره التنميه االدارية. مع  OECDمن اخلرباء احملليني و الدوليني عن التحول القرمي مثل الدراسه القيمه اليت اعدها مركز 


