
 
 

  تحلیل بیئى

 لتنفیذ مشروع انشاء نادي اجتماعي

 عن طریق الشراكة بین وزارة الموارد المائیة والري والقطاع الخاص 

 

 

 مقدمة عن شراكة القطاع العام والخاص فى مصر

  

 في إطار إستراتیجیة الدولة لتشجیع وزیادة مشاركة القطاع الخاص فى خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
 فى البالد خاصة فى مجال خدمات المنفعة العامة فقد أخذت الحكومة المبادرة لتقدیم برنامج شراكة القطاعین

  العام والخاص.

 والشراكة في جوهرها هي طریقة لتقدیم الخدمات العامة تتعاقد من خاللها الحكومة مع شركات القطاع الخاص
 لبناء وتمویل وتشغیل البنیة التحتیة للخدمات العامة أو االستخدامات الخاصة بالحكومة ذاتها. فى نهایة فترة

 التعاقد، تؤول أصول البنیة التحتیة إلى ملكیة الدولة وبذلك یزداد مخزون األصول العامة.  

PEST Analysis  

 

  النواحى السیاسیة

 
 قانون الرى والصرف رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ والئحته التنفیذیة●
 قانون تنظیم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والئحته التنفیذیة●
 قانون تنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیة االساسیة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ والئحته التنفیذیة●
 المنشورات والقرارات الوزاریة المنظمة لهذا الشأن●
   التنسیق مع وزارة الشباب والریاضة في االمور المتعلقة باالنشطة الریاضیة●

 
 

  النواحى االقتصادیة

 استثمار اصول الدولة بما یعود بالنفع علي خزانة الدولة (مقابل انتفاع مادي نظیر استخدام االرض – جمیع المباني●
  التي سیتم انشائها ستؤول لملكیة الوزارة بعد انتهاء مدة العقد)

 احتساب العائد بوزارة المالیه لصالح الوزارة االمر الذي یساهم في زیادة اجور العاملین بالوزارة●
  حمایة االصول من التعدي علیها●
 زیادة فرص العمل والمساهمة في الحد من البطالة●
 دعم وتشجیع القطاع الخاص بما یعود بالنفع على االقتصاد الكلى●

 
 



 
 

 النواحى االجتماعیة

 االستفادة من وجود نادي اجتماعي بالشراكة مع الوزارة في تغزیز االنشطة االجتماعیة والثقافیة والریاضیة لموظفي●
  الوزارة عن طریق عروض خاصة لالشتراك لموظفي الوزارة

 تحقیق استفادة مجتمعیة للمنطقة التي سیتم انشاء النادي بها●
 تعزیز االنتماء الوظیفى لدى العاملین بالوزارة بوجود مثل هذا المتنفس االجتماعى لهم وزیادة الترابط االجتماعى فیما●

 بینهم
  

 

  النواحى التكنولوجیة

 انشاء مركز تكنولوجي ومكتبة الكترونیة ضمن انشطة النادي للمساهمة في التدریب والتطور التكنولوجي ویتم البدء●
 بهذا النشاط في الوقت الحالي نظرا لظروف وجود فیروس كورونا المستجد

 استخدام احدث التكنولوجیات فى االدوات والمهمات الریاضیة بما یوفر وقت وجهد التدریبات الریاضیة●
 

TASK  Analysis 
 

 تهدید دخول منافسین جدد

 ان تتلقى شركة القطاع الخاص عرض اكثر حوافز من جهة حكومیة اخرى لمشروع مماثل..

 تهدید منافسین حالیین وخدمات بدیلة

  وجود نشاط مماثل في نفس المنطقة السكنیة

 تهدید القوة التفاوضیة للموردین

  االتفاق علي االنشطة التي ستتم داخل النادي االجتماعي الریاضي الثقافي (مدي اختالفها ومقابل السعر)

 تهدید قوة مساومة المستفیدین

  تعتمد علي مدي رضاء المستفیدین من الخدمات علي جودة الخدمات المقدمة وتكلفتها مما یدعوهم للوالء للمكان من عدمه

  

 
 
 
 


