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 رسالة من الرئيس
 
 

ى            ٢٠٠٤لوطنية لعام   أجندة األعمال ا  تهدف   ر األول املة لمصر و هى تعتب ة الش ة التنمي  المساهمه فى عملي
ال باب األعم ة المصرية لش ي تصدر عن الجمعي رات وس تج و هى.الت ة د خب ودات أعضاء الجمعي  مجه

 للخبراء و األساتذه    اإلضافه إلى المساهمة الملموسة   الذين يمثلون القطاعات المختلفة فى األقتصاد الوطني ب       
رة ، الساسة ،           (لمجتمع    مما أدى إلى إصدار هذه األجنده و عرضها على ا          ،المتخصصين م و الخب اهل العل

ة ). العمال المختلفةرجال االعالم ، المؤسسات المدنية ، و غرف ا       اج لحماس   و يعتبر نجاح هذه المرحل  نت
اندة الشرآاء فى المجتمع        ى مس ة األعضاء باإلضافه إل ة المصرية    و ديناميكي ردود لعمل الجمعي أول م  آ

ال، باب االعم ود الملش ق المجه ذى يمكن عن طري اهمة وال ده مس ذه األجن ون ه أن تك ة شترك ب ى عملي  ف
 .التنمية الشاملة

 
 

اتف      ،أعضاء الجمعية أن إصدار هذه األجندة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح          يدرك   ين   آما أن تك المعني
دني،   من جمعيات األعمال   اتذة الجامعات    ، المجتمع الم ان  االعالم ،   ، أس ة سوف      ، و    البرلم الجهات التنفيذي

 .يؤدى إلى زيادة قدرة مصر التنافسية و تحسين مناخ األستثمار بها
 
 

دير، و فى             مبذول هو بال شك إضافة إلى       المجهود ال  ى آل التق ا عل روح العمل المشترك و الحائز من جانبن
وى المجتمع بأسره                  الوقت نفسه نتوقع أن يك     ين ق دء الشراآة ب ون إصدار األجندة الوطنية لألعمال إيذانًا بب

 . أجندة هذا العامهارحات التى تتضمنشاملة وفقا للمقتفى سبيل العمل على الوصول إلى هدف التنمية ال
 
 

من هذا المنطلق فإن الجمعية المصرية لشباب األعمال تؤمن بأن هدف التنمية الشاملة يمكن أن يتحقق فى             
وى المجتمع و          دة       حالة المشارآة و التفاعل اإليجابى لكل ق ذه االجن دعيم مقترحات ه ل و ت ة بتفعي المطالب

 . آل المجتمع للسنوات القادمةالتى و ضعتها فى طيات ما اقترحته نفع و رفاهية
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 .األصالح فى مصر
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 الملخص التنفيذي
 
 

ة ا ة للجمعي ال الوطني دة األعم ية مصر أجن ز تنافس ة لتعزي ر محاول ال تعتب باب األعم ، و هى لمصرية لش
دة                  ٢٠٠٣المحاولة التى بدأت منذ عام     ا نتيجة ع ة لكنه  األجندة ال تعكس فقط صوت و آراء أعضاء الجمعي

ر  ًامبادرات تضمنت عدد     نهم    .  من أصحاب المصالح فى األقتصاد المصري            ًا آبي  أعضاء مجلس      من بي
اديميين،  ةالشعب، األآ ذا الم.  و صانعي السياس ردة حيث أنبه دة منف ر األجن وم تعتب ا تختلف عن أى فه ه

والً    .  أجندة تقليدية تعرض المشاآل من وجهة نظر واحدة    ا تعرض حل  آما أن األجندة تعتبر فعالة حيث أنه
عرف  مما يجعل األجندة أقرب إلى خريطة الطريق التي ت         .  و مقترحات لتعزيز تنافسية األقتصاد المصري     

ة،           ة و القطاعي ا   المشاآل، الحلول، واألهداف الوطنية العام ع أصحاب      يشترك فيه ة فى رسم     المصلح  جمي
 .خريطة الطريق

 
  في تحليل تنافسية مصر مستخدمة األدوات مصرية لشباب األعمال أخذت المبادأةالجمعية ال

المى        دأ   . و المؤشرات التي وفرها المنتدى األقتصادى الع امج حيث ي وبر    البرن إتاحة   بهدف  ٢٠٠٣ فى أآت
 .فرصة أآبر لمجتمع األعمال لمساهمة فى تطوير إطار عام للسياسات افسية األقتصاد المصري

 
ة ان  ال الوطني دة األعم ير أجن ى األتش اس   إل تخدمه آأس ة ، مس ذى  صالحات المطلوب ية ال ر التنافس  تقري

اندة الجم       وطني المصري للتنافسية بمس دى      أستحث إنشاء المجلس ال ال و المنت ة المصرية لشباب األعم عي
 .األقتصادى العالمى و المجلس األعمال العربي

 فى ضوء أهداف الجمعية التى تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص فى عملية النمو األقتصادى، 
دة  ية، األجن دأ التنافس ام بمب وعى الع ادة ال ددة و زي ة مح ود عام ى صورة سياسات أو (قامت بتعريف قي ف

دة      ) فى مجال الصناعة، الزراعة، والخدمات        (و قيود قطاعية  ) تنظيمات ذه األجن ه فى ه القطاعات المماثل
ع     ل، وتتمت وة العم ن ق رة م بة آبي الى، و توظف نس ى المصرى األجم اتج المحل ن الن ره م به آبي ل نس تمث

قطاع اإلتصاالت   )٢(، قطاع اإلنشاء والمقاوالت)١(تضم هذه القطاعات .  ربإمكانيات هائلة آامنة للتصدي  
ات ا المعلوم ه،قطاع الزراعه)٣(، وتكنولوجي ه،المنتجات الغذائي قطاع المنسوجات )٤(،  وصناعة األدوي

اث المنزل  / وك والتموي  قطاع )٦ة، قطاع المنتجات الصناعي   )٥(ي، األث دريب  قطاع  )٧(، ل البن يم والت التعل
 .الشحن، االستيراد و التصديرقطاع )٨(، تشاراتواالس

 
ة                  ال الوطني دة األعم لمواجهة هذا التحدى لرسم خريطة الطريق لتنافسية األقتصاد المصرى آما تقدمها أجن
ومي،         رسمت الجمعية منهجًا من ثماني خطوات حتى يتم تدارك التحديات الحقيقيه التى تواجه األقتصاد الق

 :مناسبة و فعالة لتحسين تنافسية األقتصاد المصريو يتم الخروج بسياسات 
 

 مسح عن تنافسية األعمال .١
 )٨قطاع. ،........،١قطاع(تكوين مجموعات عمل للقطاعات المختلفة  .٢
 ٢٠٠٣التحقق من دقة من مؤشر التنافسية  .٣
 :حساب .٤

 الترتيب العام .أ
 الترتيب قطاع بقطاع.ب

 لمناقشة أوراق القطاعات إقامة أجتماعات دورية لمجموعات عمل القطاعات  .٥
 تعريف المتغيرات األساسية .٦
 تطوير مقترحات للسياسات التي يجب تطبيقها .٧
 وضع خطط عمل و فترة التطبيق .٨
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 بناءًا على المشاآل اتي تم تعريفها، طورت آل مجموعة عمل لقطاع، مجموعة من المقترحات 
شتها بالتفصيل بواسطة آل مجموعة عمل      و خطط العمل لمواجهة العوامل السلبية هذه المقترحات تم مناق   
ين رؤساء مجموعات            .ثم تم التواصل بين آل أعضاء الجمعية المشارآين فى البرنامج           أيضًا تم التنسيق ب

 .العمل و مجلس إدارة الجمعية لعمل مشروع لخطة العمل لحل هذه المشاآل
 

 :ته برزت هذه التحدياتمن الموضوعات التى تم مناقشتها آقضايا تخص المجتمع بجميع قطاعا
 

 خلق رؤيه شامله للمجتمع المصرى )١
 أ المبادره اإلجتماعيهتدعيم مبد )٢
 فافيه ومحاربة الفسادالش )٣
 ةينيبتجاره العربيه الال )٤
 ة والصغيرةروعات المتوسطاالئتمان الممنوح للمش )٥
 متوسطه باألسواق العالميهربط المشروعات الصغيره وال )٦
 إجراءات التوريد )٧
 ؤسسات الحكوميهمال مرآزية ال )٨
  فر وشفافية المعلوماتتوا )٩
 مشكلة النقد األجنبى )١٠
 قانون تحفيز الصادراتتعديل  )١١
 نافسه وحماية المستهلكقانون الم )١٢
 ت القياسيه العالميهتناسق المواصفات القياسيه المصريه مع المواصفا )١٣
 حوآمة الشرآات )١٤
 الصادرات المصريه فى الخارجعدم وجود هيئات فعاله تساند  )١٥
 ح القضائىاألصال )١٦

 
 

ول    ع عرض الحل بة، م ة مناس ده بطريق ى األجن تها ف م مناقش ى ت تة عشر الت ه الس ديات القومي بجانب التح
ذه التحديات،                     ة ه تم إشراآهم لمواجه ذين يتح وميين ال ذه القضايا و ذآر الشرآاء الحك المناسبة لمعالجة ه

 .عرضت األجندة قضايا مماثلة لكل قطاع من القطاعات المذآوره
 
 .ضمنت خطط العمل تسليم أوراق لعدد من الوزارات المختلفة من أجل بدء التطبيق العملىت

يح                       ه و القطاع الخاص بشكل يت ين الحكوم ا ب اعى م د األجتم ة صورة من العق تمثل أجندة األعمال الوطني
ة األصالح              ر فى عملي د أع              .  إشراك القطاع الخاص إلى حد آبي دة ق ة أن األجن دت بغض النظر عن حقيق

ده فى صورتها                        ار األجن داد إلظه ة خالل اإلع ا الجمعي بواسطة الحمعية، إال أن األستشارات التىٌ امت به
 .النهائية تؤآد أنها تعكس رأى توافقًا عامًا حول التحديات التى تواجه األقتصاد المصري

ادرًا                       د المتواضع ق ذا الجه ال أن يكون ه ة المصرية لشباب األعم ى اإلسهام فى      نأمل آأعضاء الجمعي عل
 .عملية األصالح من أجل مستقبل أفضل للجميع
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 المقدمة
 

 الخلفية
 
 
 لمتابعة دور القيادة  الشرق األوسط، و أن تصبح قائدًا للتنمية فيلى مدار تاريخها الطويل نجحت مصرع

قوة أقتصادية و  قدرتهاالتنافسية فى المنطقة والعالم آلعبه مصر تواجه مصر تحديات إلستعادةالذى ت
 بين آل من القطاع العام و تعتمد على اساس من التعاونأدى ذلك إلى تكوين بيئة عمل . سياسية أساسية

 .الخاص و التي ترآز على تنمية التنافسية المصرية
 للمجتمعشباب األعمال والذين يمثلون قادة المستقبل  أعضاء الجمعية المصرية لمن خالل ديناميكية

 ألقتصاد المصري تنافسية اآوا في مهمة تقييم المصري أشتر
 :هداف المشروع يمكن تلخيصها فى اآلتيأ

 .عضاء لعوائق النمو األقتصادي و وسائل مواجهتهازيادة الوعى العام و وعى األ 
عة حوار مع الحكومة من خالل اص على المشارآة فى عملية أتخاذ القرار بمتابتشجيع القطاع الخ 

 .طنية األعمال الوأجندة
 .األستفادة من قدرة القطاع الخاص على التفاوض و التأثير على السياسات 
 العضوية من خالل بناء الجمعية المصرية لشباب األعمال آصوت لشباب األعمال،  قاعدةعتوسي 

 . األعمالعلقة بمجتمعتعزيز مهارات األعضاء، و توفير المواد المساندة والمعلومات المت
 
 
 يسمح للجمعية منبر تأسيس ب،بناء مصداقيتهامن خالل برنامج القطاعات  عمالاب األهدفت جمعية شبأست

خاص يدور حول / أستقاللها و فى نفس الوقت العمل على إشراك الحكومة فى حوار عامبالحفاظ على
 لمواجهة المشاآل التي تعوق العمل منهجًاالجمعية المصرية لشباب األعمال وضعت . السياسات المطبقة

 وفى هذا الصدد.  خطة عمل للتعامل مع هذه المشاآلخاص فى مصرو آذلك وضعت رؤية شاملة و ال
 من خاللها قام عدد من أعضائها باألشتراك مع ٢٠٠٤قامت الجمعية بصياغة أجندة األعمال الوطنية لعام 

 أصحاب المصالح و متخذي القرار فى مصر للوصل إلى صورة شاملة لمصر قادرة على المنافسة
 .العالمية

 .ة والتي تؤثر سلبًا على تنافسيتهامشاآل التي تواجه القطاعات المذآورتظهر األجندة أهم ال
 لحل هذه المشاآل آوسيلة لزيادة و تنشيط التعاون عاجلةآما أنها تقوم بعرض مقترحات مناسبة و 

ستفادة ين األعضاء لإلات بشبكتصة و فى النهاية تهدف إلى بناء والتنسيق بين آل الهيئات والسلطات المخ
 .السريعة و إدراك األهداف الكامنة 

ًا فى جذب  أساسيار المصري والذى يعتبر عامًالمعالوة على ذلك تعمل على تحسين مناخ األستث
 . ستثمار األجنبى المباشر بأعتباره دعامة للتنمية المستدامةاأل

 تقرير التنافسية الذى أستحث إنشاء دمه آأساسصالحات المتطلع لتطبيقها  ، مستختشير األجنده إلى األ
و المنتدى األقتصادى المجلس الوطني المصري للتنافسية بمساندة الجمعية المصرية لشباب األعمال 

 .مجلس األعمال العربيالعالمى و 
 

 x



 المنهج المستخدم
 
 

جمعية شباب األعمال فى محاولة الوصول إلى السياسات المناسبة والفعالة لتحسين تنافسية مصر، أتخذت 
 :منهجًا من ثماني خطوات آآلتى

 
 مسح عن تنافسية األعمال 
 )٨قطاع. ،........،١قطاع(تكوين مجموعات عمل للقطاعات المختلفة  
 ٢٠٠٣التحقق من دقة من مؤشر التنافسية  
 :حساب 

 الترتيب العام
 الترتيب قطاع بقطاع

 قشة أوراق القطاعات إقامة أجتماعات دورية لمجموعات عمل القطاعات لمنا 
 تعريف المتغيرات األساسية 
 تطوير مقترحات للسياسات التي يجب تطبيقها 
 وضع خطط عمل و فترة التطبيق 

 
بإتباع هذه الخطوات أستطاعت الجمعية أن تتبع منهجًا علميًا فى تجميع البيانات و تحليلها آأساس 

 .للسياسات الفعالة و المناسبة
 
 

 عمل مسح تنفيذي
 

. ييم مستوى مصر التنافسي من خالل عمل مسح تنفيذي شامل تم جمعه عن طريق أعضاء الجمعيةتم تق
المسح بني على مؤشر تنافسية األعمال الذي تم تطويره من جهة المنتدى األقتصادي العالمي و تم 

 .أستخدامه فى تطوير تقرير التنافسية العالمي
 : التسع التالية متغير مصنفة فى المجموعات١٤٠يتكون المسح من 

 بيئة األقتصاد الكلى −
 التكنولوجيا −
 تكنولوجيا األتصاالت والمعلومات −
 البنية األساسية العامة −
 المؤسسات العامة −
 التنافس المحلي −
 التنمية التجميعية −
 أستراتيجية و عمليات الشرآات −
 السياسات البيئية −

 
المستجيبين مطلوب منهم  فى حين أن (Likert Scale) نقاط ٧ متغير و قد خصص ١٤٠آل من ال

و قد تولى )  والتي تعتبر مرتفعه جدًا٧ الذى يعتبر منخفض جدًا، إلى ١من ( ترتيبهم على أساس توقعاتهم
التنفيذيون و المديرون فى قطاعات األقتصاد المختلفة اإلجابة على آافة نقاط المسوح حيث تم تحديد 

 .المستوى التنافسي العام فى ضوء إجاباتهم
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مسح تم مراجعته عن طريق المجلس التنفيذي و السلطات المحلية فى التنافسية للتأآد من قوتها و ذلك ال
 .التأآيد على فهم و إستيعاب المستجيبين لها

 
 تكوين مجموعات عمل القطاعات

 
في محاولة ترتيب تنافسية مصر قامت الجمعية بمساعدة الخبراء المتخصصصين بأختيار ثماني 

 .ل القطاعات المختلفة فى األقتصاد المصريمجموعات عمل تمث
وتال هذا دعوة .  هذا المنهج قام بتسهيل تقييم األقتصاد المصري و تقييم الوضع التنافسي لكل قطاع

 .أعضاء الجمعية بالتالي لإلنضمام إلى مجموعة العمل للقطاع الذين يمثلونه
 

 ٢٠٠٣ من مؤشر التنافسية التحقق من دقة
 

 و تم تقديمها إلى مختلف ٢٠٠٣اإلدارة بالحصول على نسخة من مؤشر التنافسية لعام قام أعضاء مجلس 
 تم إستخدامها آقاعدة للمقارنة و ٢٠٠٣البيانات من مؤشر التنافسية لعام .  مجموعات عمل القطاعات

افسي ، أدى ذلك إلى تفهم أآثر للمشارآين للمسح التن.  التأآد من إستجابة المشارآين فى مجموعات العمل
 .و التاآد من صحة األداة المستخدمة

 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣تطوير ترتيبات 

 
بعد التأآد من صحة المسح التنافسي، قامت آل مجموعة عمل قطاع قامت بعمل تقييم مفصل لمؤشر 

أدى ذلك إلى تطوير ترتيب تنافسي بني على دراسة منفصلة لكل .  التنافسية  من منظور القطاع التي تمثله
 . تم تجميع ردود مجموعات عمل القطاعات تم تجميعها لتقييم ترتيب مصر التنافسيو.  قطاع

 
 أجتماعات مجموعات عمل القطاعات و تعريف المتغيرات الحرجة

 
أجرت آل مجموعة عمل لقطاع عدة مقابالت متتالية لتحليل  بعد حساب الوضع التنافسي لكل قطاع،
تم تعريف هذه المتغيرات .   المتوسطات العالمية بشكل ملحوظالبيانات و إدراك المتغيرات المتباطئة عن
تم إجراء ذلك عن طريق البيانات األحصائية وتحليل مجموعات . جيدًا و تحديد العوامل السلبية وراء ذلك

 .العمل
تم تجميع العوامل السلبية التي تم التوصل إليها من آل قطاع لمعرفة العوامل المشترآة التى يعاني منها 

 على حدة.ألقتصاد المصري آكل، و آذلك المشاآل التي تواجه آل قطاعا
 

 تطوير مقترحات للسياسات و خطط العمل
 

 بناء على المشاآل التي تم تعريفها، طورت آل مجموعة عمل لقطاع مجموعة من المقترحات 
طة آل مجموعة عمل  هذه المقترحات تم مناقشتها بالتفصيل بواس.  و خطط العمل لمواجهة العوامل السلبية   

ين رؤساء مجموعات          .  بم تم التواصل بين آل أعضاء الجمعية المشارآين فى البرنامج          أيضًا تم التنسيق ب
 .العمل وو مجلس إدارة الجمعية إلعداد خطة عمل و طرح الحلول المناسبة لحل هذه المشاآل

 xii


