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�أود يف البداية �أن �أتوجه بجزيل ال�ش��كر وعظيم االمتنان �إلى الأ�س��تاذ /حلمي �أبو العي�ش
رئي�س املجل�س الوطني امل�ص��ري للتناف�س��ية ،والدكتورة /منى الربادعي املدير التنفيذي
للمجل�س ،على هذه الدعوة الكرمية للم�شاركة يف ور�شة عمل «الربملان وتعزيز التناف�سية».
ويف احلقيق��ة �أنه حني حتدثت معي الدكتورة  /منى
الربادع��ي يف �أمر هذه الدعوة ،وت�شاورنا يف املو�ضوع
ال��ذي ميك��ن �أن �أحتدث في��ه ،واقرتح��ت ع َّلى �أن
�أحتدث يف مو�ض��وع ال�سيا�س��ة الت�شريعية يف جمال
التناف�سي��ة� ،أ�شفق��ت عل��ى نف�سي م��ن اخلو�ض يف
مو�ضوع التناف�سية لأنه مرتبط يف ذهني مبا نقر�أه كل
ع��ام وتتلقفه بع�ض ال�صح��ف بالت�ضخيم لتزيد من
�إحباطنا عن تراجع ترتيب م�صر يف تقرير التناف�سية.
وفك��رت �أن اعتذر عن قبول الدعوة ،ولكن �سرعان
ما تراجعت عن فك��رة االعتذار ،وقلت �إن الهروب
من املواجهة موقف �سلبي ال ي�سهم يف التعرف على
الواقع وال العمل على حت�سينه ،و�أنه �إذا كان املجل�س
الوطن��ي امل�ص��ري للتناف�سي��ة ق��د ا�ست�شع��ر اخلطر
لرتاج��ع ترتيب م�ص��ر يف امل�ؤ�شر العامل��ي للتناف�سية
يعقد الن��دوات وامل�ؤمترات
�سنة بع��د �أخرى ،وب��د�أ ُ

وور�ش العمل لزيادة الوعي مبفهوم التناف�سية ،ودعم
اجلهود لتح�سني مركز م�صر التناف�سي على م�ستوى
الع��امل ،ف�لا � َّأقل م��ن �أن �أ�ش��ارك يف ه��ذا اجلهد،
�شخ�ص الداء
و�أن يح��اول كل من��ا يف جمال��ه �أن ْي ّ
لي�سهم يف العالج .لعلن��ا نرتقي مرة ثانية يف ترتيب
التناف�سية ،فنحن دول��ة عريقة �صاحب ُة تاريخ طويل،
ولك��ن ال يكف��ي الآن لنحتل مكانتن��ا بني الدول
�أن نتغن��ى باملا�ضي ونهمل احلا�ض��ر �أو ال ن�ست�شرف
امل�ستقب��ل .و�أولى خط��وات الإ�صالح احلقيقي هي
�أن نتعرف على م�شاكلنا ،و�أن نقف على مكانتنا بني
الدول ،وهو ما يحاول التقرير ال�سنوي للتناف�سية �أن
يربزه .فهذا التقرير الذي ي�ص��دره املجل�س الوطني
امل�ص��ري للتناف�سي��ة يت�ضمن حتلي ًال كام�ل ًا للقدرة
التناف�سي��ة امل�صري��ة ،وعوامل التح�س��ن التي تطر�أ
على هذه الق��درة ،وعوامل ال�ضعف التي ت�ؤثر على

( )1هذه الكلمة �ألقاها ال�س��يد الدكتور /مفيد �ش��هاب – وزير الدولة لل�ش���ؤون القانونية واملجال�س النيابية يف جل�س��ة عمل بعنوان «ال�سيا�سة الت�شريعية يف جمال التناف�سية» التي عقدها
املجل�س الوطني امل�صري للتناف�سية يف �إطار �سل�سلة « نحو تعميق التناف�سية يف الواقع امل�صري» من � 11 -9أبريل  ، 2009ومت ن�شرها كما هي بناء على طلب من �سيادته.

هذه القدرة ،لتدف��ع كل م�سئول �أو �سيا�سي �أو التناف�سية فل��م �أجد .ولعل التقارير ال�سابقة قد المحور األول :توفيق تش��ريعاتنا
مفكر �أو حتى جم��رد معنى بال�ش�أن العام� ،إلى تناولت هذه امل�س�ألة ،ومع ذلك فقد وجدت يف األساس��ية مع متطلب��ات اإلصالح
التفك�ير يف كيفي��ة تنمية م�ؤ�ش��رات التح�سن هذا التقرير �إ�ش��ارة عابرة �إلى املدخل احلقيقي التي تؤدي إلى التنافسية:

وتدارك عوامل ال�ضعف.
وق��د �أتي��ح يل مبنا�سبة ه��ذه الدع��وة �أن � َّأطلع
على التقرير اخلام���س للتناف�سية الذي �أ�صدره
املجل�س الوطني امل�ص��ري للتناف�سية ،ومل �أكن
للأ�س��ف ق��د قر�أته من قبل – وم��ن هنا ت�أتي
ميزة هذه الندوات وور�ش العمل التي يعقدها
املجل���س الوطن��ي امل�ص��ري للتناف�سي��ة للفت
االنتب��اه �إل��ى التناف�سي��ة والتقاري��ر التي تعد
لهذا الغر�ض  -وبقدر م��ا �أ�صابني هذا التقرير
م��ن �إحباط  -حي��ث تراجع ترتي��ب م�صر يف
التناف�سية �إلى املركز  77من  131دولة وكانت
�أ�س��و�أ امل�ؤ�شرات الت��ي �أدت �إلى تراجع ترتيب
م�صر يف جماالت ال�صح��ة والتعليم الأ�سا�سي
بالإ�ضافة �إلى التعليم العايل والتدريب � -آملني
حقيق��ة �أن حتت��ل م�صر املرك��ز  130بني 131
دولة ،فيما يتعلق بكفاءة �سوق العمل (ال يليها
�س��وى ليبيا) .عل��ى �أنه بقدر م��ا �آملني ذلك،
فق��د �أ�سعدتني بع���ض امل�ؤ�ش��رات الإيجابية،
مث��ل ارتف��اع مع��دالت من��و الن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل ،و�إح��راز بع�ض التق��دم يف جمال
الإ�صالح ال�ضريبي وخف�ض التعريفة اجلمركية
وتعبئ��ة اال�ستثمارات ،عل��ى �أن ذلك مل يكن
م�ؤث��راً بالقدر ال��كايف لتح�س�ين ترتيب م�صر.
وق��د بحثت يف ه��ذا التقري��ر عن �إ�ش��ارة �إلى
�أث��ر ال�سيا�سة الت�شريعي��ة يف م�صر على ترتيب
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للتناف�سي��ة وه��و �إج��را ُء تطوي��ر وحتدي��ث يف
ال�سيا�سة الت�شريعية .فقد جاءت يف هذا التقرير
�إ�شارة �إلى ان�ضمام بل��دان جديدة طاحمة �إلى
التقرير العامل��ي للتناف�سية مثل اململكة العربية
ال�سعودي��ة الت��ي �أطلق��ت ،قبي��ل ان�ضمامه��ا
للتقري��ر ،مبادرة الإ�ص�لاح ( )10×10والتي
ت�ستهدف مراجع��ة القوانني والقرارات القدمية
التي ت�ؤثر على القدرة التناف�سية للمملكة.
و�إذا كان��ت م�ؤ�شرات قيا�س الق��درة التناف�سية
لل��دول ال�ص��ادرة ع��ن املنت��دى االقت�صادي
العامل��ي يف « دافو�س» ع��ام  ،2008قد �أ�شارت
�إل��ى �أثنتي ع�ش��رة ركي��زة ت�ستن��د �إليها هذه
امل�ؤ�شرات ،ففي تقديري �أن هناك جمموعة من
القوانني املرتبطة مبا�شرة بكل ركيزة منها حتتاج
تقييم وحتديث وتطوير ،ف�أنني �أعتقد �أن
لإعادة ٍ
املدخل احلقيق��ي للتناف�سية ه��و �إبداع قوانني
�أو توفي��ق الأو�ض��اع الالئحي��ة لإيج��اد البنية
الأ�سا�سي��ة الت�شريعية ،التي يت��م على �أ�سا�سها
حفز تناف�سية االقت�ص��اد امل�صري .و�أ�ستطيع �أن
�أق��ول منذ الآن �أنه �إذا مل نحقق هذا الإ�صالح
الت�شريعي ف�سوف يت�أخر ترتيبنا �أكرث و�أكرث(((.

ه��ذه نقطة يف غاية الأهمي��ة ولكننا نغفل عنها
�أو ال نح��اول �أن نخو���ض فيها ،حت��ى ال نفتح
جم��ا ًال للج��دل ال حتتمل��ه ظ��روف املجتمع.
فم��ن القواعد الأ�صولية يف القانون �أن القواعد
القانوني��ة تتدرج يف مراتبها ،و�أن الد�ستور ي�أتي
يف قمتها ،ث��م تليه يف مرتبة �أدنى منه القوانني،
ثم ق��رارات رئي���س اجلمهورية ،ث��م القرارات
الوزاري��ة وهكذا .ومن مقت�ضى هذا التدرج �أن
القاعدة القانونية الأدنى ال يجوز لها �أن تخالف
القاع��دة الأ�سم��ى و�إال كانت غ�ير م�شروعة.
وعلى ه��ذا الأ�سا�س ف�إن الق�ض��اء الد�ستوري
كان يق�ض��ي بعدم د�ستورية القوانني التي ت�أتي
خمالفة للد�ستور وهكذا.

واحل��ق �أن د�ستور �سن��ة  1923كانت ن�صو�صه
تتفق م��ع التوجه��ات االقت�صادي��ة للدولة يف
الع�صر ال��ذي �صدرت في��ه .ومل يت�ضمن من
الن�صو�ص ما يقي��د احلرية االقت�صادية ال�سائدة
يف املجتمع .فال نكاد جند من الن�صو�ص املتعلقة
باحلق��وق االقت�صادية �إال امل��ادة  ،9التي كانت
تن���ص على �أن « :للملكية حرمة .فال ينزع عن
�أحد ملكه �إال ب�سبب املنفعة العامة يف الأحوال
املبنية يف القانون وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه
ويف تقديري �أن هذا الإ�صالح الت�شريعي يرتكز
وب�شرط تعوي�ضه عنه تعوي�ضاً عاد ًال» .ثم جاءت
على حمورين �أ�سا�سيني:
د�سات�ير ما بعد الث��ورة يف �سن��ة  1956و �سنة
 1964متوافقة �أي�ضاً مع التوجهات االقت�صادية
(� )1أنظر املرفق.

املجل�س الوطني امل�صري للتناف�سية؛ نحو التناف�سية� ،أغ�سط�س 2009

واالجتماعي��ة للثورة .وبغ���ض النظر عن تقييم
ه��ذا الأمر ،ف���إن القوان�ين كان��ت متوافقة مع
هذا التوجه الد�ست��وري ،ثم �صدر د�ستور �سنة
 1971وكانت ن�صو�ص هذا الد�ستور حتى عام
 2007مازال��ت متيل �إلى الأخ��ذ بالتوجهات
االقت�صادية واالجتماعية ملرحلة ما بعد الثورة،
ويكفي الإطالع على امل��ادة ( )1من الد�ستور
قبل تعديله��ا م�ؤخراً والت��ي كانت تن�ص على
�أن« :جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة دول��ة نظامه��ا
ا�شرتاك��ي دميقراط��ي يقوم عل��ى حتالف قوى
ال�شعب العاملة» ،واملادة ( )4التي كانت تن�ص
عل��ى �أن« :الأ�سا���س االقت�ص��ادي جلمهورية
م�صر العربية هو النظام اال�شرتاكي الدميقراطي
القائ��م على الكفاي��ة والعدل» ،وامل��ادة ()30
التي كانت تن�ص على �أن « :امللكية العامة هي
ملكية ال�شعب ،وتت�أكد بالدعم امل�ستمر للقطاع
الع��ام .ويق��ود القطاع العام التق��دم يف جميع
املجاالت ويتحمل امل�سئولية الرئي�سية يف خطة
التنمي��ة» .يف ظل هذه الن�صو���ص الد�ستورية
وغريه��ا ظه��ر يف بداية ال�سبعيني��ات اجتاه �إلى
االقت�ص��اد احل��ر و�إعطاء دفعة للقط��اع اخلا�ص
ولال�ستثمار الأجنب��ي .وتنامى هذا االجتاه يف
الثمانين��ات والت�سعيني��ات .وكان عجيب��اً �أن
ين�ص الد�ستور على قيادة القطاع العام التقدم
يف جميع املجاالت ،ونح��ن قد �أ�صدرنا قوانني
حت��ول �ش��ركات القطاع الع��ام �إل��ى �شركات
قطاع الأعم��ال العام ،وهي كما قالت اجلمعية
العمومية لق�سمي الفتوى والت�شريع نوع و�سط
بني �ش��ركات القطاع العام و�ش��ركات القطاع

اخلا���ص ،بحيث مل يبق من �ش��ركات القطاع
العام �إال �ش��ركات البرتول و�شرك��ة املقاولون
الع��رب ،كم��ا كان غريب��اً يف ظل ه��ذا الن�ص
الد�ست��وري �أن نتجه �إلى عمليات اخل�صخ�صة،
وال اعرتا�ض عندي عل��ى كل هذه العمليات
التي �أثبت��ت فاعليتها من الناحية االقت�صادية،
ولكني �أ�ش�ير فقط �إلى املناخ الت�شريعي الذي
جتري فيه عملي��ة الإ�صالح التي كان ميكن لها
�أن تتعرث �إذا ما ق�ضت املحكمة الد�ستورية العليا
بع��دم د�ستوري��ة عمليات اخل�صخ�ص��ة بعد �أن
دفع �أمامها بذلك ا�ستناداً �إلى خمالفة القوانني
لن�صو�ص الد�ست��ور ال�صريحة .ولكن املحكمة
الد�ستوري��ة العلي��ا وحل�س��ن حظن��ا اجتهدت
وابتدع��ت ،وقالت �إن الوثيقة الد�ستورية وثيقة
مرن��ة وغري جام��دة ،و�أنها يج��ب �أن ت�ستوعب
التغ�يرات التي تطر أ� على املجتمع  ....اجتهاد
عظيم ولكنه يك�شف لنا �أن عمليات الإ�صالح
حمفوف��ة باملخاطر �إذا مل تكن ه��ذه العمليات
متوافقة مع الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية.
ومن هذا املنطلق �أ�شيد بالتعديالت الد�ستورية
الأخ�يرة الت��ي �أع��ادت الأم��ور �إل��ى ن�صابها
ال�صحي��ح و�أحدث��ت توافق��اً ب�ين الن�صو�ص
الد�ستورية والتوجهات الإ�صالحية للدولة،و�إن
بقيت رغم ذلك بع���ض الن�صو�ص الد�ستورية
الت��ي مازال��ت ت�شه��د يف  -مواجه��ة �إ�صالح
بع�ض القطاع��ات التي �أ�شار تقري��ر التناف�سية
�إلى �س��وء �أو�ضاعها  -تدهوراً �شديداً �أدى �إلى
ت�أخر مرتب��ة م�صر يف تقري��ر التناف�سية ،و�أعني

بذل��ك اخلدمات ال�صحية والتعليم .ففي قطاع
ال�صحة مث�ل ًا ر�ؤى يف جمال �إ�ص�لاح الت�أمني
ال�صح��ي �إن�شاء �شركة قاب�ض��ة ف�أقيمت دعوى
�أمام حمكمة الق�ض��اء الإداري طعناً على هذا
الق��رار ،وا�ستن��د الطعن �إلى امل��ادة ( )17من
الد�ست��ور الت��ي تن�ص عل��ى �أن «تكفل الدولة
خدم��ات الت�أم�ين الإجتماع��ي وال�صح��ي».
و�إنته��ت املحكمة �إلى �إلغاء هذا القرار ا�ستناداً
�إلى �أن تق��دمي خدمات الت�أم�ين ال�صحي عن
طري��ق �شركة قاب�ضة ت�سع��ى �أ�سا�ساً �إلى حتقيق
الرب��ح يخال��ف �أح��كام الد�ستور ال��ذي �ألزم
الدول��ة بكفالة هذه اخلدمات .وباملثل ف�إن ن�ص
امل��ادة ( )20م��ن الد�ست��ور الت��ي تن�ص على
�أن« :التعلي��م فى م�ؤ�س�س��ات الدولة التعليمية
جمان��ى فى مراحله املختلفة» ،مازال ميثل عائقاً
�أم��ام الت�شريع��ات التي حت��اول التخفيف عن
كاهل الدولة يف حتمل �أعباء العملية التعليمية
حتى مرحلة الدرا�سات العليا ،وهي مرحلة من
مراحل التعلي��م يف اجلامعات احلكومية ،وغري
ذلك من الأمثلة ،واملطل��وب هو ح�سم امل�س�ألة
الت�شريعية ب�ش�أنه��ا حتى ت�أتي خطط الإ�صالح
وحت�س�ين اخلدمات على �أ�س���س ت�شريعية ثابتة
وم�ستقرة.
المحور الثاني  :تحديث التشريعات
القائمة:

قل��ت �سابقاً �أنن��ي �أثني على جترب��ة ال�سعودية
الت��ي ا�ستهدفت مراجع��ة القوانني والقرارات
الت��ي ت�ؤثر على الق��درة التناف�سي��ة .وقلت �أن

املجل�س الوطني امل�صري للتناف�سية؛ نحو التناف�سية� ،أغ�سط�س 2009

3

هذا هو املدخل احلقيق��ي للتناف�سية .و�إذا كان
هذا الأم��ر مي�سوراً �إلى حد م��ا يف ال�سعودية،
فهو �أ�شد وط�أة و�صعوب��ة يف م�صر ،فم�صر متلك
ع�بر تاريخها تر�سان��ة من القوان�ين والقرارات
ي�صع��ب عل��ى املتخ�ص���ص ح�صره��ا ،وه��ي
حتت��اج �إلى عملية تنقي��ة وحتديث ،ون�سمع عن
م�شروعات يف هذا املجال ولكننا ال نرى حتى
الآن نتائ��ج ملمو�سة .وقد يك��ون ذلك مرجعه
�أن رج��ال القان��ون بطبيعته��م م��ن املحافظني
الذين ال يحب��ون التغيري ،وي�أن�سوا �إلى ما �ألفوا
م��ن ت�شريعات� ،أياً ما كان��ت عيوبها �أو النق�ص
فيها ،وما �أن تفكر يف تعديل قانون حتى جتدهم
ي�ستدع��ون �أفكاراً قدمية �ألغيت ثم يحنون �إليها
بع��د �إلغائها ،و�أذك��ر حينما كن��ا نناق�ش قانون
املرافعات �أن طالب البع�ض العودة �إلى قا�ضي
التح�ض�ير ،وهو نظام أُ�لغي بع��د �أن �أثبت عدم
ج��دواه منذ �سن��ة  ،1949وباملث��ل ف�إنه عندما
كن��ا نناق�ش تعديل قانون الإج��راءات اجلنائية
طال��ب البع���ض ممن عا�ص��روا ه��ذا النظام يف
�أواخ��ر الأربعينات وبداي��ة اخلم�سينات بعودة
نظام قا�ض��ي التحقيق .م�شكلتن��ا �أننا �أ�صبحنا
نفتقر �إلى الإبداع الت�شريعي الذي كان يتمتع
ب��ه من �سبقون��ا ،فت�شريعاتن��ا �إما �أنه��ا ت�ستورد
حلو ًال جاه��زة ال ن�ضفي عليها طاب َع �شخ�صيتنا
وتراثن��ا القان��وين ولغتنا اجلميل��ة  -كما فعل
�آبا�ؤن��ا -و�إمنا ننقلها كما ه��ي ،بغ�ض النظر عن
ظروفن��ا .و�أ�صبحنا ن�سم��ع م�صطالحات غريبة
على �آذاننا مث��ل «اخل�صخ�صة واحلوكمة» ،و�إما
ت�أت��ي هذه الت�شريعات ب�أف��كار تقليدية وحلول
4

روتيني��ة� ،سرعان ما تظهر احلاج��ة �إلى تعديلها على املجتم��ع الدويل ال نتح��دث بلغتهم وال
لأنه��ا �أ�صبحت غ�ير مواكبة للع�ص��ر� .إننا مع نفهم متطلباتهم.
الق��درات التناف�سي��ة يف خمتل��ف املج��االت
وا�سمح��وا يل – ختام��اً � -أن �أك��رر عليك��م
نحتاج �إل��ى ت�شريعات حديث��ة مبعنى الكلمة،
�أن��ه ب��دون ت�شريع��ات متقنة ال�صن��ع حمكمة
نحت��اج �إلى جيل جديد م��ن �صانعي الت�شريع
ال�صياغ��ة ،وتناق�ش مناق�ش��ة مو�ضوعية وهادئة
يجمع ب�ين اخلربة يف املجال ال��ذي ي�شرع فيه
قب��ل �صدوره��ا ،فل��ن يك��ون لن��ا م��كان بني
واخلربة القانونية.
املتناف�سني .فالدول املتقدمة تعرف من ان�ضباط
فقد انتهى الع�صر الذي تقت�صر فيه خربة �صانع ت�شريعاتها و�سيادتها وا�ستقالل ق�ضائها ونزاهته،
الت�شريع على الإملام فقط بالقواعد القانونية ،بل ف�إن غاب �أحدهم��ا �أو كالهما فال يرجى تقدم
يجب �أن يكون مزوداً باملعارف واملعلومات التي وال �أمل يف مناف�سة.
تعينه على �إخ��راج ت�شريع �سلي��م من الناحية
وفقك��م اهلل ورعاك��م و�سدد عل��ى طريق احلق
املو�ضوعي��ة .وق��د �سمعن��ا ذل��ك يف م�ؤمترات
واخلري والعلم خطاكم .
عدي��دة لتطوير الدرا�سات القانونية ورغم ذلك
( د .مفيد �شهاب )
مل يط��ر�أ عل��ى مناه��ج كليات احلق��وق تغيري
القاهرة يف � 10أبريل 2009
يذكر .ما زلنا نهتم بالقانون الد�ستوري والقانون
املدين وقانون املرافعات والقانون الإداري وهذا
�ض��روري ،و�إمنا نهتم بدرج��ة �أقل  -بالذات يف
كلي��ات احلق��وق  -باالقت�صاد و�أ�س��واق املال
والبور�ص��ات ،م��ع �أن ه�ضم ه��ذه امل�سائل هو
ع�صب الت�شريعات االقت�صادية ،وال نهتم على
الإطالق ب�إدخال بع���ض الدرا�سات املحا�سبية
�أو التجاري��ة يف مناهج كلي��ات احلقوق ،مع �أنه
ال غنى الآن ل�صان��ع الت�شريع عن الإملام بهذه
امل�سائل.
كذلك ف�إننا نحتاج �إلى ت�شريعات حديثة توائم
بني ظروفن��ا والتزاماتن��ا الدولي��ة النا�شئة عن
املعاه��دات واالتفاقيات ،وتطب��ق ذات املعايري
التي تطبق يف عامل اليوم ،حتى ال نكون غرباء
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مرفق رقم ()1

 دور التشريع في إطار التنافسية 
 دور التشريع فى إطار التنافسية 

 ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ما هي م�ؤ�شرات التناف�سية حتى ميكن ر�صد دور الت�شريع يف حت�سني م�ؤ�شرات التناف�سية يف م�صر ؟؟؟
 ونق�صد بالت�شريع املعنى الوا�سع له والذي ي�شمل �إلى جانب القوانني ،قرارات رئي�س اجلمهورية وقرارات رئي�س الوزراء والقرارات الوزارية.
 وهناك بع�ض الأمثلة على الت�شريعات وثيقة ال�صلة مب�ؤ�شرات التناف�سية منها:
 مؤشرات قياس القدرة التنافسية للدول الصادرة عن المنتدى اإلقتصادي العالمي في دافوس 
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و�سنتناول الأن بع�ض االمثلة على الت�شريعات وثيقة ال�صلة مب�ؤ�شرات التناف�سية منها:

أولًا ركيزة املؤسسات
 حقوق امللكية
 الف�ساد
 كفاءة امل�ؤ�س�سات احلكومية
 حقوق الملكية 

 قانون رقم  114ل�سنة  1946وتعديالته اخلا�ص بتنظيم ال�شهر العقاري ويهدف �إلى:
 بيان �إجراءات ت�سجيل الت�صرفات التي من �ش�أنها �إن�شاء حق من احلقوق العينية العقارية.
 تي�سري �إجراءات الت�سجيل.
 قانون رقم  70ل�سنة  1964وتعديالته اخلا�ص بر�سوم التوثيق وال�شهر
 هدف التعديالت هو تخفي�ض الر�سوم اخلا�صة بالتوثيق وال�شهر لت�شجيع ت�سجيل العقارات
 قانون رقم  142ل�سنة  1964اخلا�ص بال�سجل العيني
 ويهدف �إلى تي�سري اجراءات الت�سجيل اخلا�صة بالعقارات
 قانون رقم  148ل�سنة  2001اخلا�ص بالتمويل العقاري
 ي�ضمن تي�سري اجراءات قيد ال�ضمان العقاري واحلقوق النا�شئة عن اتفاق التمويل
 الفساد 

جرائم الرشوة والمال العام الواردة بقانون العقوبات

تعترب جرمية الر�شوة من �أبغ�ض اجلرائم التي يرتكبها املوظف العام ،ففيها �إجتار غري م�شروع بالوظيفة العامة ،وم�سا�س خطري بنزاهة املوظف العام.
التجرمي� :أفرد القانون امل�صري لها الباب الثالث من الكتاب الثاين من قانون العقوبات (املواد � 103إلى  ،)111واعتربها من اجلرائم امل�ضرة ب�أمن
الدولة من الداخل.
الإعف��اء :ن�ص��ت املادة  107مكرراً من قانون العقوبات على الإعفاء م��ن العقوبة لكل من الرا�شي والو�سيط �إذا �أخرب ال�سلطات باجلرمية �أو �إعرتف
بها
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 انخفاض كفاءة المؤسسات الحكومية 

في مجال اإلصالح والتطوير اإلداري:

 تعديالت على القانون  47ل�سنة  1978اخلا�ص بالعاملني املدنيني بالدولة
«التقارير ال�سرية – تطوير ا�سلوب الرتقيات – حمو اجلزاءات – ترحيل الأجازات – التعديالت امل�ؤقتة»
 �إعداد م�شروع قانون الوظيفة اجلديد

ثانيًا ركيزة الصحة
 قوانني الت�أمني ال�صحي
 قانون نقل الأع�ضاء الب�شرية
 قوانين التأمين الصحي 

 قرار جمهوري رقم  209ل�سنة  1964ب�إن�شاء الهيئة العامة للت�أمني ال�صحي وفروعها
 قانون رقم  10ل�سنة  1967يف �ش�أن تنظيم التعامل يف �أدوية الهيئة العامة للت�أمني ال�صحي
 قانون رقم  32ل�سنة  1975يف �ش�أن نظام العالج الت�أميني للعاملني يف احلكومة ووحدات الإدارة املحلية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
 قانون رقم  79ل�سنة  1975يف �ش�أن الت�أمني الإجتماعي
 قانون رقم  99ل�سنة  1992يف �ش�أن نظام الت�أمني ال�صحي على الطالب
 قرار وزير املالية رقم  290ل�سنة  1992بنظام حت�صيل ر�سم الت�أمني ال�صحي على ال�سجائر
 قرار وزير ال�صحة رقم  380ل�سنة  1997بتطبيق الت�أمني ال�صحي على الأطفال من امليالد وحتى �سن املدر�سة
وتقوم وزارة ال�صحة الآن ب�إعداد م�شروع �شامل للت�أمني ال�صحي
 قانون نقل األعضاء البشرية 

 وافق جمل�س الوزراء يف اجتماعه يوم الأربعاء املوافق  2009/4/8على م�شروع قرار جمهوري مب�شروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية.
 ويت�ضم��ن م�ش��روع القانون حظر نقل �أع�ضاء �أو �أجزاء منها �أو �أن�سجة من ج�س��م ان�سان حي �إلى اّخر �إال ل�ضرورة املحافظة على حياة املنقول اليه
ب�شرط �أال يرتتب على النقل تهديد حلياة املنقول منه.
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ثالثًا ركيزة التعليم العالي والتدريب (كم التعليم ،وجودته)
 قانون الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم (قانون رقم  82ل�سنة )2006
 ويهدف �إلى �ضمان جودة التعليم وامل�ؤ�س�سات التعليمية ا�سرت�شاداً باملعايري الدولية
 قانون اجلامعات الأهلية (قانون رقم  12ل�سنة )2009
 ومن خالل هذا القانون �أقر التناف�سية بني اجلامعات احلكومية واجلامعات الأهلية بهدف حت�سني خمرجات العملية التعليمية

رابعًا ركيزة كفاءة أسواق السلع
 قانون رقم  3ل�سنة  2005ب�ش�أن حماية املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية
 قانون حماية امل�ستهلك رقم  67ل�سنة .2006
 قرارات تنظيم ال�سوق الداخلي من الوزراء املعنيني
 قرارات خا�صة باملوا�صفات القيا�سية
 (ذلك من خالل القرارات التي تراعي موائمة املوا�صفات القيا�سية للمنتجات مع املعايري واال�شرتاطات الدولية)
 ت�شريعات خا�صة مبكافحة الإغالق
 (ذلك يف �إطار املادة ال�ساد�سة من اتفاقية منظمة التجارة العاملية)
 ت�شريعات منظمة لال�سترياد
 تشريعات منظمة لالستيراد 

 قانون اجلمارك رقم  66ل�سنة  1963وتعديالته والئحته التنفيذية.
 القانون رقم  118ل�سنة  1975يف �ش�أن اال�سترياد والت�صدير وتعديالته والئحته التنفيذية.
 القانون رقم  120ل�سنة  1982يف �سجل امل�ستوردين والئحته التنفيذية ال�صادرة بقرار وزير االقت�صاد والتجارة اخلارجية رقم  342ل�سنة 1982م.
 القان��ون رق��م  121ل�سنة  1982يف �ش�أن القيد يف �سجل الوكالء والو�سطاء التجاريني والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  343ل�سنة
.1982
 قانون تنظيم الإعفاءات اجلمركية رقم  186ل�سنة  1986وتعديالته.
 قرار رئي�س اجلمهورية رقم  1770ل�سنة  1971ب�إن�شاء الهيئة العامة للرقابة على ال�صادرات والواردات.
 قرار رئي�س اجلمهورية رقم  2007/39ب�إ�صدار التعريفة اجلمركية.
 قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم  1186ل�سن  2003يف �ش�أن �إجراءات الفح�ص والرقابة على ال�صادرات والواردات.
وتراعي م�صر يف تلك الت�شريعات االتفاقيات الدولية التي ان�ضمت اليها ومنها
االتفاقيات التابعة ملنظمة التجارة العاملية.
8
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خامسًا ركيزة كفاءة سوق العمل
عالقات التعاون بين العامل وصاحب العمل

 القوانني املنظمة لعالقات العمل �سواء يف القطاع اخلا�ص �أو قطاع االعمال
  االتفاقيات الدولية اخلا�صة بالعمل وحقوق العمال التي ان�ضمت م�صر اليها
 القوانين المنظمة لعالقات العمل سواء في القطاع الخاص أو قطاع االعمال 

 القانون رقم  47ل�سنة ( 1987العاملني املدنيني بالدولة)
 القانون رقم  48ل�سنة ( 1987العاملني ب�شركات قطاع الأعمال العام)
 القانون رقم  203ل�سنة ( 1991العاملني بال�شركات التابعة)
 القانون رقم  12ل�سنة ( 2003العاملني بالقطاع اخلا�ص)
 االتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل وحقوق العمال التي انضمت مصر اليها 

 اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ،االتفاقية (رقم )87اخلا�صة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اعتمدها امل�ؤمتر العام
ملنظمة العمل الدولية ،يف  9متوز/يوليه  ،1948يف دورته احلادية والثالثني ،تاريخ بدء النفاذ 4 :متوز/يوليه  ،1950وفقاً لأحكام املادة .15
 اتفاقي��ة حق التنظيم النقاب��ي واملفاو�ضة اجلماعية ،االتفاقية (رقم  )98اخلا�صة بتطبيق مبادئ احل��ق يف التنظيم النقابي ويف املفاو�ضة اجلماعية،
اعتمده��ا امل�ؤمت��ر العام ملنظمة العمل الدولية يف  1متوز =/يولي��ه  ،1949يف دورته الثانية والثالثون ،تاريخ بدء النفاذ 18 :متوز/يوليه  ،1951وفقاً
لأحكام املادة .8
 االتفاقي��ة اخلا�ص��ة مبمثلي العمال ،االتفاقية (رقم  )135اخلا�ص��ة بتوفري احلماية والت�سهيالت ملمثلي العم��ال يف امل�ؤ�س�سة ،اعتمدها امل�ؤمتر العام
ملنظم��ة العمل الدولي��ة يف  23حزيران/يونيه ،1971يف دورته ال�ساد�سة واخلم�سني ،تاريخ بدء النف��اذ 30 :حزيران/يونيه  ،1973وفقاً لأحكام
املادة .8
 اتفاقي��ة عالق��ات العمل (يف اخلدمة العامة) ،االتفاقية (رقم  )151اخلا�صة بحماية حق التنظيم النقابي و�إجراءات حتديد �شروط الإ�ستخدام يف
اخلدمة العامة ،اعتمدها امل�ؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف  27حزيران/يونيه  ،1978يف دورته الرابعة وال�ستني ،تاريخ بدء النفاذ� 25 :شباط/
فرباير  ،1981وفقاً لأحكام املادة .)2(11
 اتفاقية االمم املتحدة حلماية حقوق العمال املهاجرين( ،بد أ� نفاذ االتفاقية يف  1يوليه .)2003
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سادسًا ركيزة سوق رأس املال
 قانون رقم  1981/159اخلا�ص بال�شركات امل�ساهمة و�شركات التو�صية بالأ�سهم وال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة.
 قانون �سوق ر�أ�س املال رقم  95ل�سنة  1992وتعديالته.
 قانون رقم  93ل�سنة  2000اخلا�ص بالإيداع والقيد املركزي للأوراق املالية وتعديالته.
 قانون رقم  80ل�سنة  2002اخلا�ص مبكافحة غ�سل الأموال وتعديالته.
 قانون البنك املركزي واجلهاز امل�صريف رقم  88ل�سنة  2003وتعديالته.
 قانون رقم  91ل�سنة  2005اخلا�ص بال�ضرائب على الدخل.

سابعًا ركيزة االستعداد التكنولوچي
 قرار جمهوري رقم  10ل�سنة  2003بتنظيم االت�صاالت واملت�ضمن ان�شاء اجلهاز القومي لالت�صاالت.
 م�شروع قانون التجارة االلكرتونية.
 قرار جمهوري رقم  10لسنة  2003إنشاء الجهاز القومي لالتصاالت 

وهو امل�سئول عن �إدارة مرفق االت�صاالت ويهدف �إلى:
 تنظيم مرفق االت�صاالت.
 تطوير ون�شر جميع خدمات االت�صاالت على نحو يواكب �أحدث و�سائل التكنولوچيا وتلبية احتياجات امل�ستخدمني ب�أن�سب الأ�سعار.
 ت�شجي��ع اال�ستثم��ار الوطني والدويل يف هذا املج��ال يف �إطار من قواعد املناف�سة احلرة وبخا�صة فيما يخ�ص االلت��زام ب�أحكام االتفاقيات الدولية
النافذة والقرارات ال�صادرة عن املنظمات الدولية والإقليمية املتعلقة باالت�صاالت والتي تقرها الدولة.
 قرار جمهوري رقم  10لسنة  2003إنشاء الجهاز القومي لالتصاالت 

�أهم املحاور:
 التوجه نحو التنمية التكنولوچية ك�أ�سلوب ومنهاج عمل نحو التنمية ال�شاملة.
 تقنني وتنظيم التجارة االلكرتونية وكل ما يتعلق بذلك (ت�سويق ،ترويج ،ابرام عقود� ،سداد مدفوعات).
 و�ضع الأحكام ال�شكلية واملو�ضوعية التي حتكم التعاقدات وف�ض املنازعات.
 التوافق مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف هذا ال�ش�أن.
الت�شريعات التي �صدرت لتهيئة البيئة املنا�سبة للتجارة االلكرتونية ومنها:
 قانون رقم  15ل�سنة  2004ب�ش�أن التوقيع الإلكرتوين و�إن�شاء هيئة تنمية �صناعة تكنولوچيا املعلومات.
 قرار رئي�س الوزراء رقم  109ل�سنة  2005ب�ش�أن الالئحة التنفيذية لقانون  15ل�سنة .2004
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 ق��رار رئي���س الوزراء رقم  621ل�سنة  2005ب�ش���أن معهد الأعمال الإلكرتونية واحلاقة �إلى وزارة الدولة للتنمي��ة الإدارية (املن�ش�أ بقرار وزير قطاع
الأعمال العام رقم  297ل�سنة .)1998
 قرار وزير االت�صاالت وتكنولوچيا املعلومات رقم  7ل�سنة  2007بتعديل الئحة القانون  15ل�سنة .2004

ثامنًا ركيزة درجة تطور األعمال
 قوانني اال�ستثمار (قانون رقم  8ل�سنة  1997وتعديالته اخلا�ص بحوافز و�ضمانات الإ�ستثمار)
 ويهدف �إلى تب�سيط �إجراءات الإ�ستثمار وا�ستخراج الرتاخي�ص و�إزالة عوائق الإ�ستثمار
 قانون ال�ضريبة على الدخل اجلديد رقم  91ل�سنة 2005
 خف�ض �سعر ال�ضريبة من � %42إلى  %20مع الإبقاء على الإعفاءات املقررة للن�شاط الزراعي.
 تب�سيط �إجراءات ربط ال�ضريبة وحت�صيلها و�إجراءات التظلم والتقا�ضي.
 قانون الإفال�س
 تنظيم قواعد االفال�س وال�صلح الواقي منه حالياً يف الباب اخلام�س من قانون التجارة رقم  17ل�سنة .1999
 قانون رقم  453ل�سنة  1954ب�ش�أن املحال التجارية وال�صناعية
 هناك تعديالت تعدها وزارة التجارة لتب�سيط اجراءات الرتخي�ص وبدء الن�شاط
 قانون رقم  82ل�سنة  2002ب�ش�أن حماية امللكية الفكرية
 ت�شجيع االبتكار وحماية العالمات التجارية
 قرارات جمهورية بخف�ض التعريفة اجلمركية
 قرار رقم  103ل�سنة .2008
 قرار رقم  51ل�سنة .2009
 قرارات جمهورية بتخفيض التعريفة الجمركية 

قرار رقم  103ل�سنة  2008ت�ضمن ما ي�أتي:
 اعفاء من كافة الر�سوم اجلمركية
 (ومنها منتجات الألبان والزبد والأرز والزيوت و�ألبان الأطفال ومواد التغذية اخلا�صة مبر�ضى الأورام وف�شل اجلهاز اله�ضمي والكلوي والكبد
وكذلك الأ�سمنت واحلديد)
 تخفي�ض التعريفة اجلمركية
 منتجات الزبدة يف عبوات �أقل من  10كيلو جرامات �إلى .%5
 �أبدال �ألبان لتغذية العجول الر�ضع �إلى .%5
 فحم الكوك والفحم احلجري �إلى .%5
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الأكيا�س املعقمة ملر�ضى اجلراحات العامة �إلى .%2
�سيور نقل احلركة وامل�سامري وال�صواميل و�أدوات احتكاك للآالت �إلى .%5
الثالجات و�أجهزة التربيد والتجميد �إلى .%30

اخلامتة
 لعل الأمثلة ال�سابقة وهي جمرد مناذج قليلة ت�ؤكد الدور الهام والرئي�سي للت�شريع يف حت�سني مناخ التناف�سية فيما يتعلق مبعظم م�ؤ�شرات التناف�سية.
 �إن العمل الت�شريعي يتطلب قدر كبري من اجلهد والدقة والإملام بكافة الأبعاد االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية �إلى جانب الإملام مبا يدور على
امل�ستوى العاملي من �أحداث وتطورات.
 العم��ل الت�شريع��ي يف جمال الت�شريعات االقت�صادية ذات الت�أثري املبا�شر على مناخ الأعمال الب��د و�أن ي�شارك فيه يف مراحله املبكرة القطاعات
التي �سيطبق عليها والتي �ستت�أثر به �إلى جانب م�شاركة رجال القانون حتى ال يخرج الت�شريع منف� ً
صال عن الواقع.

يؤكد المجلس الوطني المصري للتنافس��ية أن اآلراء الواردة بسلس��لة «نحو التنافسية»
تعبر عن آراء مؤلفيها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلس ومجلس إدارته.

االتصال بالمجلس
� 106شارع جامعة الدول العربية ،عمارة م�صر للأ�سواق احلرة ،الدور اخلام�س ،املهند�سني ،اجليزة ،م�صر
�ص.ب 12311 .املهند�سني ،اجليزة ،م�صر
�ص.ب ،2834 .احلرية ،م�صر اجلديدة ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية
فاك�س+202 33370045 :
تليفون +202 37493920/21 :ـ 		012 6800166/77
الربيد االلكرتوينinfo@encc.org.eg :

املوقع االلكرتوينwww.encc.org.eg :

الشخص الذي يمكن االتصال به:
 �إيثار �سليمان
 فاطمة عبد الوهاب
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