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 ورقة عمل مقدمة من مجعية رجال األعمال املصريي 
 لنهوض بالقطاعات اإلقتصادية املختلفةل

 

مية الشاملة لكافة  أحد أهم الركائز األساسية لبناء إقتصاد قوي مكتمل العنارص يقوم عىل التنيمثل اإلستثمار  

، كلما أدى ذلك إل تحقيق  لما إرتفعت معدالت اإلستثمار كأحد مكونات الناتج المحىلي اإلجمالي ، وكقطاعاته

ي ضخ إستثمارات   ، ومما ال شك فيه أن القطاعمعدالت نمو مستدامة
الخاص المرصي يساهم بشكل مباشر ف 

اإل سنوية   األنشطة  ي كافة 
للدولة ف  اإلقتصادية  التنمية  ي تحقيق خطط 

الحكومة ف  للمشاركة مع  ،  قتصادية 

 عىل مناخ اإلستثمار ويبعث برسائل إيجابية    ،ادت مشاركة القطاع الخاص المرصيوكلما ز 
ً
إنعكس ذلك إيجابيا

شا من  المرصي  للخارج  الخاص  القطاع  مع  جنب  إل   
ً
جنبا الدخول  عىل  ي  االجنب  اإلستثمار  تشجيع  نها 

ي يتمتع بها المنتج المرصي
 . لإلستفادة من المزايا النسبية والتنافسية الب 

كت   عىل بعض ال
ورة الت  ي يجب مواجهتها من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاصحديات تلذا نرى رص 

، الب 

 : ي نوردها فيما يىلي
 والب 

 : التشييد:   ولا أ ➢
 مقرتحات عامة: 

إنما يراعي حالة السوق مع خطة طرح  وضع   • ي  سعر مناسب لألرض ال يرتبط بآخر سعر سابق و 
أراض 

 واضحة و معلنة لمدة خمسة أعوام قادمة كخطوط عريضة و لمدة عام كخطة تفصيلية دقيقة 

ي وتمكينه من الحصول  •
ائب المختلفة عىل هذا المنتج لتخفيف العبء عىل المستهلك النهائ  مراجعة الرص 

 عىل وحدة بسعر مناسب 

ي فوائد التمويل العقاري ليتفرغ المطور ال عمله اإ •
ألصىلي و هو التطوير و ليس البحث عن  عادة النظر ف 

 التمويل

المسئولية   • العقاريي    يكون مناطه تحديد   المطورين  إتحاد  ورة وضع قانون لتعريف و تنظيم  نرى رص 

اماته والقيام بمهام التطوير العقارى  .القانونية للمطور، ودوره وواجباته والت  

ورة اإلتجاه ال المطور العام • فيق المشاري    ع  دون ا إلعتماد   Master Developer )  رص   للقيام بت 

عىل الدولة لكافة المشاري    ع  وهو ما سوف يخلق فرص عمل جديدة للمطورين ويقلل األعباء والتكلفة   •

 .عن الدولة

ورة خلق مطورين • ليصبح و ا العمود الفقرى لهذا القطاع   لضمان     Small to Medium Scale  رص 

 .داخل السوق العقارى لىك ال يهت   هذا القطاع العريق اإلستمرارية وتحقيق اإلستقرا ر 

وة العقارية. (   •  عىل التر
ً
وعات حرصا ورة توفت  المجال المناسب لتحقيق أفضل صيانة ممكنة للمشر رص 

كات الصيانة  -وذلك  عن طريق إتحاد المالك/شاغلي     .) شر
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زام إتحاد   الشاغلي   / المالك  إلل  2008لسنة    119إضافة بعض الضوابط إل قانون البناء الموحد رقم   •

كة صيانة متخصصة لضمان مستوى جودة الخدمة وذلك حفاظا عىل  قانون بتعيي   مراقب حسابات وشر

وة العقارية   التر

 إيجاد آليات عادلة و شيعة إلتخاذ إجراءات ضد الممتنعي   عن سداد مصاريف الصيانة  •

ورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدراس  • ة متوسط سعر الصيانة السنوى لكل منطقة عىل رص 

 حدا وذلك فيما يخص المشاري    ع السكنية / اإلدارية / التجارية عىل اإلستثمارات العقارية 

 موضوع متلك األراضى 
ورة  •   تغطي  رص  ي 

األراض  بطرح  معلنة  بصورة   5وجود خطة  قادم  عام  ولمدة  بصورة كافية  قادمة  أعوام 

 تفصيلية. 

ي بسعر الخدمات والمرافق فقط مع إضافة نسبة نمو لألماكن والمدن ذات السمعة العالية  •  طرح  
األراض 

ة أن المثمني   العقاريي   أعضاء بها   .من خالل لجنة يكون القطاع الخاص وأصحاب الخت 

ي اإلسكان اإلجتماعي إلعادة هذا القطاع الهام لهذا المستوى من  •
اكات مع القطاع الخاص ف   اإلسكان  عقد الشر

 منافسة الدولة وعدم توافر الفرص العادلة
ورة   • ي رص  عودة الدور األصيل للدولة وهو وضع السياسات وتنظيم السوق ومراقبته، اإلنسحاب التدريج 

ي العقار ومنافسة القطاع الخاص لعدم تكافؤ الفرص. 
 من اإلستثمار المباشر ف 

الجهاز   • مع  بالمشاركة  معلومات  بنك  وممثلي   إنشاء  العمرانية  المجتمعات  وهيئة  للمحاسبات  المركزي 

 للقطاع إلصدار المعلومات المطلوبة عن السوق العقاري بصورة دورية

 تأخر إستخراج الرتاخيص و تأخري التسليم  
وعات   • اخيص للمشر الت  ي اجراءات 

البت ف  بالمراجعة و  المحلية )محافظة مطروح(  تفويض االدارة 

إ  ، الشمالي  وحقوق  بالساحل  القطاع  عىل   
ً
حفاظا وذلك  الوزراء  مجلس  قبل  من   

ً
فورا األزمة  نهاء 

تب عليها إنتعاشة ف  السوق ف  تلك المنطقة  رين من بطء اإلجراءات. مما سيت  المستثمرين المترص 

 الساحلية. 

وعات المختلفة حب  ال تتأثر  • ام األجهزة بتوصيل المرافق ضمن جدول زمب  مرتبط بجداول المشر الت  

م  ال اء وقت ف  حي   أن األجهزة لم تلت   وعات والتسليمات وال يقع عىل المطور غرامات تأخت  وشر مشر

 بما هو منوط بها ف  مواعيده 

 تأخري اصدار اللوائح و القواني 
ي هيئة المجتمعات العمرانية   •

ي إصدار الالئحة العقارية بعد اإلتفاق عليها بي   المسئولي   ف 
اإلشاع ف 

 رين الجديدة والمستثم

الب  ال تقوم  • الجادة و  كات غت   لتنقية السوق من الشر العقاريي    المطورين  اتحاد  تنفيذ  ي 
اإلشاع ف 

 بتسليم الوحدات ف  المواعيد المحددة 
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ي  •
وة العقارية ( فرض أجراءات اشع ف   ) الحفاظ عىلي التر

إعادة تطوير وصياغة قانون اتحاد الشاغلي  

امات الصيانة للعقار   تحصيل الت  

 رتفاع مجيع عناصر التكلفه إ 
ورة وجود إدارة مختصة داخل الهيئة يكون لها رؤية • للسوق لتقوم بالتنبيه والتوعية ومراقبة    رص 

السوق بدون   دخول عدم المثال سبيل عىل إلنقاذه الضوابط ووضع عليه  للحفاظ حركة  جهات 

ي ذلك المجال وحيث
ة ف  لمطورين العقاريي   فإنه من إتحاد جديد ل تقوم حاليا بإنشاء الدولة أن خت 

ي أخرى تخاطب فئة  
ي جديدة ليست جميعها لإلسكان الفاخر وانما طرح أراض 

وري طرح أراض  الرص 

اء شقق وليس فيالت .  ي شر
 العمالء الراغبي   ف 

ي   •
عدم إقتصار دور المطور العقارى عىل المشاري    ع السكنية واإلدارية والتجارية فقط،،، فإننا نرغب ف 

ا  دور  يكون   تطوير أن  المثال  سبيل  فعىل  الدولة  إحتياجات  تلبية  ذلك  من  أكت  العقارى  لمطور 

هيئةالمجتمعات   مثل  هيئة  وجود  وري  الرص  من  فانه  ولذلك  والمدارس  والمصانع  المستشفيات 

إلنشاء مصانع من خالل اليات   ) من خالل التنسيق مع وزارة الصناعة ( العمرانية خاصة بالمصانع

وتراخيص وأكواد عالمية لتسهيل العملية الصناعية وإنتاج و تصنيع كثت  من البنود بدال من محددة 

ادها  استت 

 حتديات تشريعية وقانونية: 
وع و سداد كامل ثمن االرض و ذلك يؤدي الي  حب   تيست  التسجيل دون االنتظار   • االنتهاء من المشر

 تنشيط تصدير العقار 

ورة •  عىل العمالء والمطورين أو إعادة صياغة هذا   رص 
ً
إعادة النظر ف  قانون حماية المستهلك تسهيال

 البند مرة أخرى من قبل حماية المستهلك. 

 : قطاع السياحة ثانياا  ➢
 علي مستوى الرؤية العامة ملستقبل صناعة السياحة   - 1

 صناعة السياحة ليكون أشمل . العمل عىل وضع رؤية متكاملة لتطوير مفهوم المستهدف من 

 كون مرص دولة تمتلك 
ى

و ذلك بتعديل الرؤية الحالية لصناعة السياحة و التى تنحرص بالمفهوم العلمي ف

ها من  المقومات السياحية(  منتج سياىح عبارة عن ) اثار و شواىطء و بنية تحتية سياحية جيدة و غير

 ذلك لتحقيق  و تملك هذه الدولة قدرات جيدة لتسويق و بيع ه
ى

ذا المنتج بنجاح و تستهدف التوسع ف

ى و أعىل عوائد مادية و مواجهة البطالة.   أعىل اعداد سائحير

ح هو رؤية )أن تتحول مرص لدولة سياحية(.   و التعديل المقيى

ى   و العاملير و المستثمرين  مستوي القطاع  عىلي  به  وعي كامل  و  يحتاج استيعاب   و  جديد  هذا المفهوم  و 

و كذل الدول به  تنافس  سياحية  دولة  مرص  لتصبح  المرصى  الشعب  أيضا  و  الدولة  مؤسسات  جميع  ك 
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ى عالميا كفرنسا و أسبانيا و الواليات المتحدة و بريطانيا ألن هذه أمثلة للدول السياحية   السياحية الكير

ا  مردودا  تحقق  توجهات  و  برامج  و  سياسات  لها  ليكون  الرؤية  هذه  تتشكل  و  العلمي  يجابيا  بالمفهوم 

 لالرتقاء بالدولة سياحيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا من خالل تنمية سياحية متكاملة. 

 على مستوي التشريع - 2
 الحاجة الشديدة لوضع قانون السياحة الموحد و الذى طال انتظاره. 

 علي مستوي تنمية الستثمار   - 3
و   اخيص  باليى المتعلقة  التعامالت   

ى
ف الواحد  الشباك  بالقطاع  تفعيل  الخاصة  الحكومية  التعامالت   

ى
باف

 لتكون من خالل وزارة السياحة فقط ان امكن. 

 على مستوي عالقة الطريان بالسياحة يف مصر - 4
ان فقط   مرص دولة تعتمد تماما عىل وصول السياحة اليها من جميع االسواق المستهدفة عن طريق الطير

ي و تطوير صناعة ال
ان المدنى  مرص عىلي رأس أولويات  مما يضع قطاع الطير

ى
ي و بنيته التحتية ف

ان المدنى طير

 مرص. 
ى

 تطوير و تنمية صناعة السياحة ف

 هذا 
ى

ان مرصية منخفضة التكاليف من أجل بناء القدرة عىل المنافسة ف كة طير  انشاء شر
ى

ورة النظر ف ضى

ا كات  شر تعليق  عند  القطاع  لها  يتعرض  ي 
التى العنيفة  ازات  ى االهيى من  الحد  و  منخغض المجال  ان  لطير

 التكالف رحالتها لسبب أو آلخر. 

الجديد   االدارية  العاصمة  مطار  و  سفنكس  مطار  مثل  الجديدة  القاهرة  مطارات  باستخدام  السماح 

ان العارض.   للسياحة و الطير

 
ى

ى بما ف  توسيع و تطوير مطارات الوجهات السياحية المرصية و رفع كفائتها و كفاءة العاملير
ى

االستمرار ف

ا لحظة  ذلك  من  بمرص  اجازته  بوقت  السائح  متعة  و  راحة  رعاية  وعي  و  ثقافة  نشر  و  األمنية  لخدمات 

 وصوله حتى مغادرته.  

 على مستوي فض املنازعات  - 5
 منازعات االستثمار السياىح مع 

ى
ي انشاء لجان فض المنازعات  و توسيع اختصاصاتها للنظر ف

ى
التوسع ف

تكوت   أن  عىل  الحكومية  وذلك  الجهات  شهر  عن  يزيد  ال  محدد  زمتى  مدى   
ى

ف و  نافذة  و  شيعة  قرارتها 

 القطاع. 
ى

 الدعاوي القضائية لدعم االستثمار ف
ى

ى الفصل ف  لحير

 على مستوي الرتويج السياحي - 6
وي    ج الحالية و خاصة باستخدام األحداث الدورية  وي    ج الغير مباشر بجانب سياسة اليى ي سياسة اليى

تبتى

 سبيل المثال  العالمية و منها عىلي 
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 اعادة بطولة مرص الدولية للتنس . 

أشهر  و  اكير  بها  اك  لالشيى يحرصى  التى  البطوالت  كير  أ من  قطر  و  دنر  و  أبوظتر  بطولة  تصبح  أن  يليق  ال 

ى سنويا و بانتظام  ي العالم من المصنفير  العتر

اللعبة    اساطير  أحد  و  عالميا  واحد  رقم  بورج  بيورن  فيها  لعب  التى  العريقة  الدولية  مرص  بطولة  بينما 

اجع و تخرج من التصنيف ألن مرص ال تملك مجمع تنس عالمي حديث مثل مجمع خليفة مثال.   تيى

ى و تتوفر الطاقة ا م الشيخ مثال حيث تسهل عملية التأمير  شر
ى

لفندقية ألقامة  لماذا ال تطرح قطعة أرض ف

 اللعبة و  
ى

كة عالمية تسويق و ادارة البطولة سنويا لجذب أبطال العالم ف مجمع تنس عالمي و تتولي شر

سوف  العالم  ات  ألن كامير مرص  عن  اىعالن  أو  المنطفة  جمال  أو  األمن  حالة  لتسويق  نحتاج  لن  عندها 

 تالحق هؤالء النجوم. هذا استثمار طويل المدي و مؤكد الربحية. 

 حل املشكالت العاجلة   - 7
 و نتصور أن ما يتعلق بصورة الدولة المرصية يأنى كأولوية : 

يمكن  ال  صورة  رهينة(.  )ميت  منف  متحف  و  القديمة  منف  منطقة  مدخل  و  السياىح  سقارة  طريق 

ى السياح سنويا.   وصف آثارها السلبية عن صورة الدولة المرصية أمام ماليير

 جميع المزارا
ى

ت السياحية من الهرم ال سقارة ال المتحف ال الكرنك و معبد األقرص و دورات المياة ف

 معبد فيلة و كل المزارات األثرية الفرعونية و السالمية ز القبطية. 

فة   ال يمكن قبول استمرار هذا الوضع و يجب عىلي الجميع دولة و قطاعا خاصا التعاون لوضع الية محيى

ا من هذا الشكل من  الدارة هذا الملف بمنظور الخدمة ا  ركثير لسياحية و صورة الدولة المرصية التى تترصى

 ابسط حقوق السائح بل و االنسان. 

ات  لعشر حلها  عن  عاجزة  الدولة  تقف  التى  و  الحناطير  أصحاب  من  الفجة  البلطجة  أعمال  ادفو.  كارثة 

باألتوبيسات ى  السائحير لنقل  كات  للشر الحماية  توفير  عن  العجز  ذلك   
ى

ف بما  ى  لحدوث    السنير السياحية 

ها من أصحاب الحناطير عدة مرات مما أدي ال الغاء الزيارة من معظم   هجوم عىلي الألتوبيسات و تكسير

امج للرحالت النيلية.   الير

 مشكالت السياحة النيلية و هي عديدة . 

 علي املستوي األمني 
مجال    

ى
ف خاصة  بالقطاع  ى  العاملير من  قليلة  غير  أعداد  يوجد  بسهولة  لألسف  يمكن  و  السياىح  االرشاد 

ح  نتقيى و  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىلي  صفحاتهم  خالل  من  المحظورة  للجماعة  انتمائهم  رصد 

ألية  وضع  مع  الحساس  األمتى  الشأن  هذا  يتول  من  بحكمة  و  هادىء  اطار   
ى

ف الموضوع  هذا  مراجعته 

قد  التوجه  يهذا  اشخاص  تواجد  أن  حيث  ذلك  مع  للتعامل  غير    قانونية  بشكل  لو  و  أمنيا  اقا  اخيى يمثل 
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الدولة   عن  هؤالء  ينقلها  ي 
التى الصورة  عن  للتعرف  رقابية  الية  وجود  عدم  و كذلك  مباشر  غير  أو  مقصود 

 القطاع بأننا سفراء لمرص داخل مرص و ال 
ى

ى ف المرصية و الشعب المرصي و ذلك لعقيدة جميع العاملير

ى الذين يزورون  يجب نقل و تداول وجهات نظر سلبية أو معاد ية للدولة مع السياخ الجانب من الماليير

 مرص سنويا. 

 : قطاع الصناعة   ثالثاا  ➢
 دوالر لرفع االعباء عنها.  3دوالر ال  4.5تخفيض سعر الغاز للمصانع من  . 1

ة  . 2  لرفع االعباء عنها.  %5منح القروض والتسهيالت للمصانع بنسبة متمت  

 تفعيل قانون تفضيل المنتج المحىلي  . 3

ى العام والخاص    إنشاء صندوق دعم .4  موازنة للجهات الحكومية والقطاعير

 : الصندوق  من  العام    الغرض  والقطاعي    الحكومية  للجهات  للجهات  إضافية  موازنة  إعتماد 

اؤه  والخاص عند تقدمهم بما يفيد ويثبت تفضيلهم للمنتج المحىلي عن المستورد من خالل شر

 د من جودته ومطابقته للمواصفات .  بعد عمل المناقصات الالزمة والتأك

ي حدود  
 المنتج المستورد والمنتج المحىلي )ف 

 % 15عىل أن يقوم الصندوق بسداد فرق السعر بي  

 وليست  
ً
 لقانون تفضيل المنتج المحىلي ( حيث أن المنتج المحىلي عادة ما يكون أعىل سعرا

ً
وفقا

ائب    أعباء  لديه القدرة عىل المنافسة من حيث األسعار لما يواجهه من ة تتعلق بالرص  مالية كثت 

العامة   ائب  الرص   ( التشغيل    –والرسوم  ائب  والصناعية    –رص  التجارية    –الجمارك    – األرباح 

للعاملي     اإلجتماعية  العمل    -التأمينات  ائب كسب  للعاملي      – رص  الطبية  فوائد   –التأمينات 

 .    يادية ... إلخ ( دعم الصناديق الس – رسوم التنمية والموارد  –قروض التمويل 

لتعويض   المرصي  المنتج  بتفضيل  تقوم  ي 
الب  كات  للشر السعر كتعويض  تقديم فرق  يتم  بحيث 

 السعرين المجىلي والمستورد بما ال يزيد عن 
 لقانون تفضيل المنتج   %15الفرق بي  

ً
وذلك تفعيال

 
ً
كات سواء    المحىلي ، حيث أن زيادة سعر المنتج المحىلي عن بديله المستود قد يكون عائقا للشر

 الحكومية أو الخاصة مما يمنعها عن تفضيل المنتج المحىلي . 

ي  . 5
ف  الرغبة  و  الجدد  المستثمرين  الصناعية لجذب  ي 

األراض  اجراءات تخصيص  تسهيل  العمل عىلي 

ها حيث  ه و كفر الشيخ و غت  ي منها بعض المناطق الصناعية بالبحت 
ي تعائ 

الوصول لحل للمشكلة الب 

قوم بدفع أقساط هيئة التنمية الصناعية منذ ما يقرب من ثالث سنوات و لم ان المصانع هناك ت

ي األن لعدم حصول الهيئة عىلي شهادة صالحية من مجلس المدينة كما تالحظ  
يستطيعوا البناء حب 

ي الصناعية المتاحه خالل عام 
 . 2019قلة األراض 

تتضم . 6 بحيث  المصانع  عىل  العقارية  يبة  الرص  تطبيق  ي 
ف  النظر  أسوة إعادة  اإلعفاءات  بعض  ن 

ي صناعات محددة أو 
ي يتم تطبيقها عىل المساكن الخاصة ،وذلك للمصانع العاملة ف 

باإلعفاءات الب 

لمساحة األرض بالنسبة للعدد العاملي   لتلك المصانع ) مساحة المصنع / عدد العاملي   ( ، وذلك 

ي تتعرض لها المصانع سواًءمن أسعا
ة الب    للضغوط الكبت 

ً
ر الطاقة أو الخامات أو تعديالت  مراعاة

ائب القيمة المضافة .  ها والننىس أن الصناعة أحد مصادر رص   قواني   العمالة وغت 

 .منح تسهيالت و قروض بسعر فائدة تفضيىلي للصناعة لتشجيع االستثمار الصناعي  . 7
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)ومنها   . 8 المرصية  الصناعة  تطور  دون  تحول  ي 
الب  الجمركية  التشوهات  ي 

ف  النظر  سبيل  إعادة  عىل 

ونية( وتعديل التعريفة الجمركية فيما يخص ترشيد الطاقة  .المثال:الصناعات الكهربائية واإللكت 

أو  . 9 المنظمات غت  الحكومية  أو  القطاع الخاص  انشاء معامل محايدة معتمدة دوليا من قبل  تيست 

ها م ن الهيئات و الجهات هيئة المواصفات و الجودة و هيئة الرقابة عىلي الصادرات و الواردات أو غت 

القدرة  لزيادة  العالمية  الجودة  و  االداء  عىلي شهادات  الحصول  بغرض  ذلك  و  المماثلة  الحكومية 

 التنافسية للمنتجات المرصية. 

ي تضمن إستقطاب نسبة من السوق غت   . 10
ي    ع قانون جديد يعتمد عىل منح المزايا الب  ي تشر

اإلشاع ف 

  الرسمي إل المنظومة الرسمية من خالل : 

السوق  • ي دخول 
ف  للراغبي    إعفاءات  تقديم  تضمن  القوية  يبية  الرص  الحوافز  من  إيجاد حزمة 

يبية   والتأمي   الصجي ...   –تخفيف عبء سداد التأمينات اإلجتماعية    –الرسمي : )إعفاءات رص 

 إلخ( . 

اض  .  •  فتح المجال للشمول المالي ومنحهم فائدة منخفضة لإلقت 

اخيص  وضح آلية ميشة وناجزة للحص •  ول عىل الت 

ي مرفقة بطرق سداد ميشة   •
 منح أراض 

ة مجمعة بقيمة ايجارية مدعومة لمدة  •  سنوات.  3بناء ورش و مصانع صغت 

المضافة  • القيمة  تشمل  بحيث  مرص  محافظات  جميع  ي 
ف  الصناعية  الخريطة  تطوير  إعادة 

و   منها  لكل  الممنوحة  اإلقتصادية  والحوافز  محافظة  لكل  النسبية  ات  دراسات والمت   عمل 

 جدوي ميدانية و وضع أولويات الحتياجات الصناعة. 

وعات الصناعية و توسيع النشاط الصناعي و   . 11 ي تمويل المشر
دعم و تطوير بنك التنمية الصناعية ف 

 دعم سعر االقراض من البنك المركزي أو وزارة المالية. 

لض . 12 للصناعة  موحد  قانون  ي 
ف  الصناعية  يعات  والتشر القواني    أمام  دمج كافة  الرؤية  وضوح  مان 

ي ،مما يضمن عدم حدوث اي تعارض او تضارب عند   المرصي أو األجنب 
ً
المستثمر الصناعي سواءا

يعات المختلفة والقرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع الصناعي   .تطبيق القواني   والتشر

 النقل واللوجيستيات :  رابعاا  ➢
 : توصيات عامة ختص النقل بكافة قطاعاته :    1
مع   • يتواكب  أن  مراعاة  مع  المختلفة  النقل  قطاعات  بي    التكامل  يحقق  للنقل  موحد  قانون  إصدار 

ي مجال األمن  
يعات العالمية ف  ورة مشاركة القطاع الخاص ف  وضع التشر واألمان وحماية البيئة ، مع رص 

يعات االقتصادية المعنية قبل اصدارها .   وتعديل كافة التشر

 خدمات الجهات المعنية مثل : "جهازتنظيم خالل من النقل لقطاعات التنفيذية يتم إصدار القرارات أن •
" و "اللجنة األعىلي  النقل" و "المجلس النقل ةالوطني للموائ     "التجارة و لتيست 

اح الحلول   • ات وتحديد اإلتجاهات وإقت  إنشاء مراكز بحوث متخصصة لدراسة الظواهر وتحليل المؤشر
إمكانية   مدي  ودراسة  النقل  قطاعات  مختلف  ي 

ف  العالمية  التطورات  ومتابعة  الفجوات  عىلي  للقضاء 
ي التوقيتات المناسبة كما  

ي دراسة اإلستفادة منها و اإلندماج فيها ف 
يكون لهذه المراكز البحثية دور فعال ف 
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ي تستفيد مرص أو عىلي األقل ال يبخس حق 
ي يجب أن تتضمنها حب 

اح البنود الب  اإلتفاقيات الدولية وإقت 
 فيها 

ً
ي تكون الدولة طرفا

ي دراسة العقود الب 
الدولة من التوقيع عليها ، كما يمكن أن يكون لها دور حيوي ف 

بش المالحظات  أو جور لحقوق طرف عىلي حقوق وإبداء  وإكتشاف تشوهات  عليها  التوقيع  قبل  انها 
    .الطرف اآلخر 

ي تحقق قيمة مضافة وذلك  •
ي مجاالت النقل والخدمات اللوجستية الب 

اح حوافز إستثمارية لإلنشطة ف  إقت 
ي هذا القطاع ، وأن تسهم مؤسسات التمويل المحلية و 

 لإلستثمارات المحلية والدولية ف 
ً
ي  جذبا

الدولية ف 
كات  ي قطاعات النقل واللوجستيات وليس مجرد اإلكتفاء بمنح القروض للشر

 .اإلستثمار ف 
 

 : توصيات خاصة بقطاع النقل النهري :    2
 تواجد جهة منسقة بي   جميع وسائل النقل المختلفة بكل ميناء.  •

ي متكامل بدعم من الحكومة ومراقبتها لتفعيل النقل  •
 متعدد الوسائط. وضع نظام لوجيسب 

كات  • وعات النقل النهري بالنسبة إلنشاء الموائ   النهرية وشر ي مشر
مشاركة القطاع الخاص لإلستثمار ف 

 النقل بالوحدات النهرية. 

 إنشاء مناطق جمركية بالموائ   النهرية.  •

 للمجاري المالحية واألهوسة.  7/ 24التشغيل الليىلي  •

ويد الوحدات النهرية  •  بالوقود عىل المجارى المالحية . تواجد نقاط لت  

ولية إل الصعيد بالوحدات النهرية بإستخدام وحدات مخصصة لذلك مع مراعاة كافة   • نقل المواد البت 
وط البيئية واألمان.   الشر

وع البنية المعلوماتية لنهر النيل   • لما سيعود من عائد عىل الحكومة والناقل     R I Sاإلشاع بتنفيذ مشر
 وصاحب البضاعة. 

 : توصيات خاصة بقطاع السكك احلديدية :    3
و األنفاق من خالل اإلستغالل   •  هيئة مت 

ً
التطوير الشامل وإعادة هيكلة الهيئة العامة للسكة الحديد وأيضا

ها مع تسعت  الخدمات وفقا لمبدأ   ي والمعدات وغت 
ي والمبائ 

 Costألمثل ألصول الهيئتي   من األراض 
Plus    تدريب بعنارص  األجر  واإلهتمام  وربط  القطاعات  مختلف  ي 

ف  ي  البشر العنرص  قدرات  ورفع 
باإلنتاجية ووضع خطط شاملة للصيانة الدورية والوقائية واإلهتمام بمعايت  الجودة والصحة والسالمة 

 المهنية واألمان. 

ي تعدد الجهات صاحبة الوالية عىلي المزلقانات مع السماح للقطاع الخاص بإنشاء •
 إزالة اللبس القائم ف 

تنافسية بيئة  الحديد وإدارتها وتسعت  خدماتها لخلق  السكة  كة مع 
وعات مشت  الفائق  مشر واإلهتمام 

ام العبور من خاللها.   بصيانة المزلقانات وغلقها وإحت 

استكمال  • وذلك من خالل  ومجددة  مستعملة  بجرارات  القصت   المدى  الجرارات عىل  نقص  استكمال 
 .ذي تعائ  منه السكة الحديد الجانب األكت  من نقص الجرارات ال

القرى   • ي الحتياجات  اتيج  االست  التخزين  بتوفت  خاصية  يسمح  بما  د  المت  والنقل  الحاويات  نقل  توفت  
يد .   والمراكز ف  صعيد مرص والدلتا من خدمات تت 
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" حيث تعتت  هذه الوسيلة األكتر Bulkتوفت  خدمات نقل المواد السائبة داخل حاويات خاصة بذلك "  •
لية وشعة ف  تزويد المصانع المختلفة بخامات الحديد والفحم واألسمنت والفوسفات والمنجنت    فاع

 وغت  ذلك من الخامات الحيوية. 

 : توصيات خاصة بقطاع النقل البحري :  4
االقانون البحرى المرصى ال يتواكب مع التطورات   1990لعام    8القانون رقم  بالنسبة ألصحاب البواخر :   •

الجديدة الب  حدثت ف  هذا النشاط خاصة وأن هذا القانون طبق ف  وقت كان ال يسمح للقطاع الخاص 
طن ، وال زال هذا القانون ال يسمح لصاحب باخرة ان يقوم   500بملكية وحدات بحرية تزيد عن حمولة  

ط تسجيل العقد بالشهر العقارى والذى  ببيعها إ ال بعد الحصول عىل موافقة وزير النقل كما انه يشت 
يرصف رسومة عالية للتسجيل مع أنه ال يعتت  هذا العقد من مستندات التعامل دوليا إذ يقترص ف  اى 

 .   Deletion certificateوشهادة النشاط Bill of Sale دولة اخرى عىل  

س • ي عىل جذب أهمية تطوير الت  انات البحرية وقيام صناعات مغذية كظهت  لها لما لذلك من أثر إيجائ 
 وكاالت عالمية وإستثمارات أجنبية للقطاع .  

نرى أن القرار قد  ادي الي زيادة الرسوم  :   2016لسنة 800قرار    و  2015لسنة    488رقم    بالنسبة للقرار •
ي  
ي المرصية وخاصة موائ 

ي زيادة بنسب مضاعفة  واصبحت الموائ 
ق وغرب بورسعيد من اكتر الموائ  شر

ي  
ي حوض البحر المتوسط والذي بدوره ادى الي انخفاض اعداد السفن القادمة من والي مينائ 

ي الرسوم ف 
ف 

ي بورسعيد منذ العام  
ق بورسعيد وذلك بعد مراجعة معدالت اعداد السفن القادمة الي موائ 

غرب وشر
ي ظل الركود اال

ي تاريخه وف 
ي وحب 

قتصادي العالمي وتخوف اعضاء الجمعية العمومية  الي هروب  الماض 
ي المرصية .  

ة من الخطوط المالحية  من الموائ   الكيانات الكبت 

 توصيات عامة خاصة بقطاع النقل البحري  

,بشأن تحديد حجم أعمال   2018/ 7/ 19الصادر بتاري    خ    2018لسنة    608مناقشة قرار وزارة النقل رقم   -
اخيص مزاولة األ   نشطة المرتبطة بالنقل البحري العاملة بميناء دمياط. لت 

ي مدة   2018/ 7/ 19الصادر بتاري    خ  2018لسنة  610مناقشة قرار وزارة النقل رقم  -
,بشأن إعادة النظر ف 

 التخزين بميناء دمياط. 
ي يزيد عمرها عن   -

سنة تحت العلم المرصي كما  20نطالب بسماح الحكومة المرصية بتسجيل  السفن الب 
مع سفن الدول المجاورة مثل عند دخول الموائ   المرصية حب  ال يتأثر األسطول المرصي الذي  يحدث 

ي تحمل العلم    % 5ال يتجاوز ما ينقله عن  
من حجم تجارة مرص الخارجية، وال يتعدى عدد السفن الب 

ي .  28المرصي 
اض   سفينة معظمها تعدى العمر اإلفت 

 رصية. تخفيض رسوم الميناء بالنسبة للسفن الم  -
ي  - ي تحمل علم دول االتحاد الخليج 

دراسة إمكانية تخفيض سعر الوقود للبواخر المرصية مثل البواخر الب 
 الستة . 

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

ائب أو اإلعفاء منها نهائيا بالنسبة للسفن المرصية حيث أن السفن المرصية تساهم ف  تخفيض الرص 
ي حدود 

 فرد .  25تقليل نسبة  البطالة   بمرص  إذ  أن كل سفينة يتم تشغيل عمالة مرصية عليها ف 
م به التوكيالت المالحية و تحاسب ان -  خفضت عنها .  اصدار قرار بالحد األدئ  ألسعار الخدمات تلت  
يبية  المفروضة عىل التوكيل.  -  تكلف الوزارة كل توكيل بتقديم شهادة بأنه تم سداد كافة المستحقات الرص 
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إطار   - ف   وذلك  أنشطتها   مع خصخصة  والمستقبلية  الحالية  للموائ    ملكيةالدولة  عىل  ورةاالبقاء  رص 
اف عام من الدولة بما يحقق التنمية االقتصادية   إشر

الجهات - تبعية   توحيد  وتعدد  المهام  فتشابك  النقل  منظومة  إلصالح  المستثمر  معها  يتعامل  ي 
الب 

كات الخدمات المالحية   المسؤولية داخل قطاع النقل البحري، فالموائ   تتبع وزارة النقل بشكل عام، شر
كة القابضة ي والتوكيالت المالحية تتبع للشر للنقل    تتبع وزارة االستثمار و محطات الحاويات والنقل الت 

ي قطاع النقل البحري حائرة  
كة تعمل ف  ي تتبع وزارة االستثمار، وبالتالي أصبحت أي شر

ي والب  البحري والت 
ي مع األخرى 

ي من الممكن أن تتناف 
 بي   قطاع األعمال ووزارة االستثمار وإجراءات وقواني   كل منهم والب 

 

 : توصيات خاصة بقطاع النقل البحري :    5
ي هذا  -

ي للبضائع حديث ومتطور لتغطية احتياجات الدولة ف  إنشاء أسطول مرصي للنقل الت 
 القطاع المهم .  

ف  بالصورة الالئقة   - تأهيل وتدريب قائدي الشاحنات لتقديم وسيلة نقل حديثة ومتطورة لت 
ام باألحما ي المرصي واإللت   ل والموازين للشاحنات والمحافظة عىل شبكة  لقطاع النقل الت 

ام بقواعد وقواني   المرور .   الطرق الجديدة للحد من تكرار حوادث الطرق واإللت  
عىل   - بها  المسموح  الحمولة  وتحديد  المتسبب  نفقة  عىل  وتفريغها  الزائدة  الحموالت  منع 

و  المواطني    سالمة  عىل   
ً
حرصا المخالفي    عىل  العقوبات  وتشديد  وقوع  الرخصة  عدم 

 الحوادث بسبب الحموالت الزائدة والمحافظة  عىل سالمة شبكة الطرق الجديدة .  
 

 : توصيات خاصة باحلد من حوادث الطرق :  6

ى عن منظمات المجتمع  1 ي تشكيله الرسمي ممثلير
ى

. المطالبة بأن يضم المجلس األعىل لسالمة الطرق ف

ي المتخصصة . 
 المدنى

بتشديد  2 السائق  .المطالبة  ام  ى اليى مدى  لبيان  المدينة  داخل  واالختبار  القيادة  رخص  إصدار  إجراءات 
ي إنشاء وحدات تعليم قيادة ووحدات كشف عىل السيارات  

ى
بقواعد وآداب المرور والتعاون مع الدولة ف

ووزارة   المتخصصة(  طة  الشر )قطاع  الداخلية  وزارة  من  ومعتمدة  مستقلة  مراكز  خالل  من  ى  والسائقير
عىل الصحة   والكشف  المتجاوزين  وإيقاف  الطرق  عىل  الرقابة  تشديد   و  زيادة  ي 

ى
ف الدولة  مناشدة  مع 

ي الميكروباصات و الشفيس . 
ى خاصة سائقى  متعاىطي المخدرات من السائقير

ى أوضاع التوك توك و سائقيهم . 3 ورة بحث و تقنير  . ضى
ي جهة وا4

ى
ي مرص ف

ى
 حدة تضم الداخلية و الطرق و النقل. . توحيد الجهات المسئولة عن الطرق و امانها ف

ي ورجال األعمال والمنظمات غير الحكومية و استخدام وسائل اإلعالم المقروءة 5
. تكاتف المجتمع المدنى

لتطوير   ونية  اإللكيى المواقع  وعىل  والجامعات  المدارس  ي 
ى

ف توعية  حمالت  عمل  و  والمرئية  والمسموعة 
ي الثقافة المرورية للحد من الحوادث  من  

كات التى خالل حمالت عىل مستوى الجامعات والمدارس والشر
ي التوعية والتعريف بقواعد القيادة اآلمنة وبقانون المرور الجديد 

ى
 تملك وسائل نقل ف

غير 6 الصناعية   المطبات  وإزالة   الدورانات  و  التقاطعات  ي 
ى

ف للرؤية  معوقات  أية  إزالة  مبادرة  ي 
.تبتى

ي الحوادث المدروسة حيث أنها من أحد األسب
ى

 اب الرئيسية ف
 .إحياء مركز القيادة اآلمنة التابع لوزارة السياحة  7
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الثقافة 8 وتطوير  القانون  إنفاذ  ي 
ى

ف اته  وخير إمكاناته  من  واالستفادة  الخاص  القطاع  اك  إشر ورة  .ضى

 المرورية. 
كات العالمية والمحلية لدى إعداد الالئ9 حة التنفيذية .عقد جلسات تشاورية مع أطراف الصناعة والشر

  . ي قانون النقل التشاركي
ى

 لقانون المرور أسوة بما تم ف
لجنة  10 عىل  مرص  ي 

ى
ف الطرق  لحوادث  حلول  إيجاد  ي 

ى
ف ي 

المدنى المجتمع  دور  مبادرة  نقاط  جميع  .طرح 

لمان   النقل بالير

 : مالحظات عامة خاصة بقطاع النقل  7

 التابعه لهم من خالل الوكيل المالىحي : تحويالت المرتبات من مالك  السفن لتسليمها للسفن  -
عدم السماح   و  ي التوكيالت المالحيه 

لموظقى مأموري الجمارك  ممانعه الساده  ي شأن 
ى

ف و ذلك    

لهم بأدخال المبالغ النقديه المحوله من مالك السفن بالخارج لتسليمها الي ربابنه السفن لسداد 

امات النق ى دية , و هو كان جزءا أساسيا من خدمات القيمة  مرتبات الطاقم و البحاره  وسداد االليى

المرصية    ئ  للموانى القادمة  و  السويس  لقناة  العابرة  للسفن  المقدمة  نزول   -المضافة  ال  اضافة 

اقتصادي   سياىحي  بمردود  يعود  مما  الجمهورية  ئ  موانى سائر  و  بورسعيد  ئ  بموانى السفينة  طاقم 

 . ي
 يصب   باالقتصاد الوطتى

 سيادتكمفاننا نود احاطة علم 

هذه    فقدان  ال  ة   مباشر بصورة  سيتسبب  مما  الحالي  وقتنا  حتى  تحل  لم  المشكلة  هذه  بأن 

ئ المرصية .   الخدمة من نطاق الموانى

العمالت   من  مزيد  لجلب  رئيسيا   سببا  هي  ي 
لتى الخدمة  هذه  تيسير  و  تشجيع  من  بدال  ذلك   و 

هذه اال  بأن  يفيد  ما  تقديم  من  عىلي الرغم  للدولة ,و  المصارف الحرة  تحويلها من خالل  موال تم 

ي : 
ى

 والبنوك الرسميه والخاضعه لرقابه البنك المركزي المرصي ، االمر الذى تسبب ف

قبل  تعهداتها  تنفيذ  من  المالحيه  التوكيالت  كات  لشر الجمارك  منع  جراء  من  عديده  مشاكل   •

 مالك السفن. 

 الوكاله المالحيه . • منع تقديم أحد الخدمات المنصوص عليها ضمن توصيف نشاط 

ئ جمهورية مرص العربية و خاصة   و اذ نأمل  حل هذه المشكلة للحفاظ عىل تواجد الخدمة بعموم موانى
ا لخط سير عمل التوكيالت المالحية ألداء واجبها تجاه الوكالء بالخارج .  ئ قناة السويس تيسير  موانى

ي تقابل   أصحاب المستودعات الجمركية المقا    -
 بجمرك بورسعيد المعوقات التى

ى
ف مه بالير الشر

 -، اذ أن هذه المستودعات تعمل وفقا الي : 
 وتعديالته.  63لسنة  66قانون الجمارك رقم  -1
رقم   -2 المالية  وزير  بقرار  الصادرة  الجمارك  لقانون  التنفذية  عىل   2006لسنة    10الالئحة  و 

 ( الموضحة لقواعد العمل بالمستودعات الجمركية  149حتى  133المواد ارقام )
اد والتصدير رقم  -3  . 2005لسنة  770و الئحتة التنفذية رقم  1975لسنة  118قانون االستير
لتبسي -4 الدولية  )االتفاقية  الخاص  الملحق  )كيوتو(  الجمركية  االجراءات  وتنسيق  (    Dط 

 الفصل االول المستودعات العامة. 
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رقم   -5 واالجراءات  النظم  قطاع  رئيس  تعليمات  بمنشور  ورد  لما    2011لسنة    30وتنفيذا 
رقم   اجراءات  منشور   

ى
ف به  التذكير  نظام    2016لسنة    13والمعاد  الئحة  اصدار  بخصوص 

 شهور.  6ء تعديل دورى بها كل العمل الداخىل واجرا 
6-   

ى
ف جمرك بورسعيد  المركزية   990تحت رقم      2012/ 7/ 28المكاتبة الواردة ال  من االدارة 

بالمنطقة   العمليات  لدعم  المركزية  باالدارة  والمسجلة  باالسكندرية  القانونية  للشئون 
قية تحت رقم     126 الشر

ى
 .  2012/ 7/ 31ف

ب  جمرك  بان  بالمادة   يرىحر التفضل باالحاطة   العمل  يقوم بتعطيل  التنفيذيه    135ورسعيد  من الالئحه 

ببورسعيد  الجمركيه  الدائره  داخل  من  بضائعهم  نقل  عند  المستودعات  أصحاب  يجير و  للجمارك 

ببورفؤاد   ي 
ى

ف الشر بالير  الجمركيه  الدائره  داخل  والمستودعات  داخل    -لمخازنهم  الرسوه  بمعدية  عبورا 

يد  عىل عمل شهادة جمركية و طلب ارسال و تقديم خطاب ضمان بالرسوم سور المدينه الحره ببورسع

يكبد  و  ذكرها  السابق  واالتفاقيات   واللوائح  ى  القوانير لكل  اهدار  ذلك  يعد  حيث  المطلوبة  الجمركية 

المخازن  يكون  ثم  )ومن  القانون  من  سند  دون  باهظة  مرصوفات  والمستودعات   البضائع  أصحاب 

ي والمستودعات المقامه ب
ى

ي لعدم تحمل هذه التكاليف واضاعة الوقت  ف
ى

ف ى عن الير الشر الير الغرنر تتمير

 االجراءات( . 

ى لنا تطبيق المادة   اخيص والموافقات الممنوحة ال مخازن والمستودعات و التى تجير   135حيث أن اليى

 اال أن جمرك بورسعيد يرفض تنفيذها عىل الرغم من أن : 

ى النقل بموجب خطاب نقل  •  من قانون الجمارك والالئحه التنفيذيه يجير

ى لدي مصلحه الجمارك فلماذا إزدواجية تحصيل  • جميع المستودعات ليها أمانات وبوالص تأمير
 الضمانات  

عالمي   • ترانزيت  )مجري  السويس  لقناه  المالىحي  المجري  يقسمها  ببورسعيد  الجمركيه  الدائره 
نطا جمركيه  لعبور السفن( داخل  ولجان  بأسوار  المحاطه  المنطقه الحره  بورسعيد  محافظه  ق 

فال تخرج البضائع من نطاق   والكل داخل نطاق المنطقه الحره  ويتم النقل باستخدام المعديات  
من الالئحه التنفيذيه لقانون   135الجمرك إطالقا من ثم ينطبق عليها االجراءات الوارده بالماده  

 الجمارك 

شه • بموجب  وتنسيق  النقل  لتبسيط  تعديالتها  و  لكيوتو  الدوليه  االتفاقيه  يخالف  ترانزيت  اده 
 االجراءات الجمركيه ويعتير خرق لالتفاقيه. 

جانب   • وتشكل  السويس  لقناة  العابره  السفن  لمستلزمات  توزوي    ع  نقاط  هي  المستودعات  هذه 
تم  حيث  الصعبه  العمالت  من  الكثير  ويدر  البحريه  التوريدات  لنشاط  جدا  توزي    ع  هام  مركز  ثل 

ويخالف كل  وضد التنميه المرجوه  للنشاط  فيها طارده  وهذه التكلفه المغالي  كات العالميه  للشر
 ما تدعوا له الدوله من تبسيط االجراءات والتيسير عىلي اصحاب االعمال 

 

 : تكنولوجيا املعلومات خامساا  ➢
ة القادمة إلعادة تحديث وتجهت   البنية التحتية لها   ● هناك إتجاه من كافة القطاعات اإلقتصادية خالل الفت 

وس كورونا ،وخاصة قطاع السياحة الذي سيشهد توقف تام  ة ما بعد إنتهاء أزمة فت 
لإلستعداد لمواجهة فت 

ي إعادة تجهت   البنية التحتية ل
ة الحالية مما سيساعده ف  ورة اإلتجاه لربط خالل الفت  ه ، مما يؤكد عىل رص 
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ي تطوير المنظومة 
ية بقطاع تكنولوجيا المعلومات ،مما يسهم ف  كافة هذه اإلستعدادات واالجراءات التجهت  

اإلقتصادية بأكملها بناًء عىل األساليب التكنولوجية الحديثة وبالتالي مواكبتها لما يشهده العالم من تطور  

 مستمر. 

تفضيل   ● ورة  المنتج  رص  تفضيل  لقانون   
ً
تفعيال المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ي 

ف  العاملة  الوطنية  كات  الشر

 .  المحىلي

ي مجاالت التأمي     ●
. وخاصة ف  ي الوقت الحارص 

ي تقوم بها الحكومة المرصية ف 
ي إطار خطط التحول الرقمي الب 

ف 

ور  ية لتنمية الصناعة المرصية  الصجي الشامل ، الشمول المالي ، الذكاء األصطناعي ، فإن الحاجة ماسة ورص 

التنفيذ  إقتصار  أن  إذ   . ي  الكت  القومية  وعات  المشر من خالل  لها  تتاح  ي 
الب  التسويقية  الفرص  من خالل 

ة ومتوسطة يؤدي إلي ضمور  كات مرصية صغت  اك شر اط أشت  كات العالمية دون أشت  والتعاقدات عىلي الشر

ي  
كات ، وعدم قدرتها عىلي تقديم منتج وطب  ي تصديره خارجيآ ، ويجب  هذه الشر

يستخدم محليآ قبل التفكت  ف 

ة عىلي تنفيذ مقاوالت ال تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة. إذ أن كثت  من هذه   كات الصغت  أال تتوقف دور الشر

 ، المجاالت  ي كافة 
ف  للمواطني    الحكومية  الخدمات  تقديم  ي 

ف  تستخدم  تطبيقات  بناء  تستطيع  كات  الشر

كات المحتوي وقياس الجودة. ويستلزم ذلك تشجيع إن  شاء شر

ابط بي     ي هذا المجال هو أستخدام سياسة التعويض الصناعي لتشجيع الت 
ي يمكن طرحها ف 

ومن االفكار الب 

تلزم  الثمانينات  ي 
أتبعتها الحكومة المرصية ف  ي 

الب  التعويض الصناعي  . وسياسة  ة  ة والصغت  الكبت  كات  الشر

ما بأنتاج  يقوم  ان  ي  األجنب  عن  المورد  تطبيق هذه    %20اليقل  ويمكن   ، كة مرصية  ي شر
ف  العقد  قيمة  من 

مجيات والتطبيقات وأنظمة المعلومات المختلفة.   السياسة ألنتاج الت 

ي تقوم بتنفيذها وزاره االتصاالت بناءا عىلي الدراسه  ●
ونيات الب  اتيجية تطوير صناعة اإللكت  اهميه تنفيذ است 

ي قدمتها احدي منظمات ا
ي بما يمكن من الوصول إلي منتج مرصي بأعىلي نسبة  الشامله الب 

لمجتمع المدئ 

اده تام الصنع . ومن   ممكنة تصميمآ وأنتاجآ . إذ أن أي منتج يتم أنتاجه برخصة أجنبية ال يختلف عن أستت 

ة مثل أجهزة التابلت ، العدادات الذكية  ي يحتاجها المواطن ويمكن أنتاجها بكميات كبت 
امثلة المنتجات الب 

ي تحتوي عىلي حقوق   / 
ائح الرقيقة الخاصة والب  ي ذلك تصميم الشر

سابقة الدفع . وإنتاج تابلت مرصي  بما ف 

 . . ي السوق العالمي
ونية النمطية فإنها متاحة ف   الملكية المرصية . أما المكونات اإللكت 

كا ● ي أيدي الشر
ي ال تكون رهينة ف 

مجيات مفتوحة المصدر حب  ي الدولة سياسة الت 
ت األجنبية صاحبة أن تتبب 

ي قبول  
كات العالمية قد بدأت ف  ي علينا أن معظم الشر

ي تطور منتجاتها وال يخف 
ي تتحكم ف 

الملكية الفكرية والب 

مجيات مفتوحة المصدر.   الت 

 أن دور الدولة هو التخطيط والمراقبة والتنظيم وليس اإلنتاج والخدمات.  ●

ي قواعد بيانات ض ●
ي مراكز بيانات عمالقة يحتاج أن التحول الرقمي بما يستلزمة ف 

خمة ومعلومات مخزنة ف 

اق.  ي مرصي وليس بأستخدام خوارزمات أجنبية مهما كانت درجة تعقيدها فإنها قابلة لإلخت 
ائ   إلي تأمي   سيت 

ي سبق اعدادها من مختلف المؤسسات الحكوميه مثل  ●
وره االستفاده من الدراسات العديده و القيمه الب  رص 

اء المحليي   و الدوليي    مركز معلومات و ات ي شارك فيها العديد من الخت 
خاذ القرار او المؤسسات الدوليه و الب 

ي اعدها مركز 
 مع وزاره التنميه االدارية.   OECDعن التحول القرمي مثل الدراسه القيمه الب 
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 ملحوظة للدراسة : 

:  ذةعن اإلستثمارات المحلية المنفنات اإلحصائية للبنك المركزي المرصي  ال البيإبالرجوع  ي
 يتبي   اآلئ 

ي العام المالي  حصة القط
  %63كانت   2009/ 2008اع الخاص من اإلستثمارات المحلية ف 

ي العام المالي  حصة القط
  %57كانت   2015/ 2014اع الخاص من اإلستثمارات المحلية ف 

ي العام المالي  حصة القط
  %46كانت   2019/ 2018اع الخاص من اإلستثمارات المحلية ف 

ي العام المالي  حصة القط
  %26كانت   2021/ 2020اع الخاص من اإلستثمارات المحلية ف 

 

الم  اإلستثمارات  ي 
ى

ف الخاص  القطاع  مساهمة  تراجع  أسباب  حول  بالتفصيل  الدراسة  يجب  حلية  لذا 

 المنفذة. 


