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عرفت مصر اجلامعات األهلية  فى  عصرنا احلديث قبل أكثر من مئة عام عندما تأسست 
جامعة القاهرة عام 1908 والتى كان اسمها فى  البداية اجلامعة املصرية، وكانت التبرعات 
هي مصدر متويلها قبل أن تتحول جلامعة حكومية. وفى عهد قريب ظهرت جامعات أهلية 

أخرى مثل جامعة النيل واجلامعة الفرنسية فى  مصر.

ومع بداية العام الدراسى املقبل ستشهد مصر انطالق ثالث جامعات أهلية جديدة هي 
املنصورة  جامعة  بهم  وستلحق  الدولية،  والعلمني  واجلاللة،  الدولية،  سلمان  امللك  جامعة 

اجلديدة فى  العام الدراسى 2022-2021.

هذه اجلامعات األهلية اجلديدة التى تأسست بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
فى  أغسطس 2020، هى جيل جديد من اجلامعات املصرية املتطورة التى تواكب برامج التعليم 
احلديث ومتثل قيمة مضافة ملنظومة التعليم اجلامعي املصرية مبا يضمن رفع جودة وكفاءة 

خريجى اجلامعات املصرية وتؤهلهم عن جد ملتطلبات سوق العمل.

قانون  ألحكام  وتخضع  للربح،  هادفة  غير  جامعات  هى  اجلديدة  األهلية  اجلامعات 
اجلامعات اخلاصة واألهلية رقم 12 لسنة 2009، وتعديالته، وهى تتبع املجلس األعلى 

للجامعات اخلاصة واألهلية. 

ولهذه اجلامعات األهلية أهمية كبيرة من عدة نواحى، فهي توفر تعليما متميزا لطالبنا 
من خالل برامج توأمة مع اجلامعات العاملية املرموقة، مبا يوفر على أبنائنا صعوبات االغتراب 
خارج البالد من أجل الدراسة فى  اجلامعات األجنبية، كما أن مصروفاتها فى  متناول األسر 
متوسطة الدخل، وهى تقدم برامج دراسة متنوعة وتخصصات جديدة ومهمة تؤهل اخلريج 

للحصول على فرص عمل متميزة.

مجاالت  فى   متخصصة  دراسية  برامج  توجد  املثال  سبيل  على  اجلامعات  هذه  ففى 
الذكاء  وهندسة  األغــذيــة،  وتكنولوجيا  تكنولوجي،  والنانو  احليوية  التكنولوجيا 
االصطناعى، وذلك عبر مجموعة متكاملة من الكليات واملعاهد التي تعمل وفق معايير جودة 
عاملية، لتحقيق التوزان بني مهارات ومعارف اخلريج، وأيضا ربط عملية التعليم ومخرجاته 

بأولويات سوق العمل.

املستدامة  التنمية  خطط  يدعم  جديدة  ومدن  مناطق  فى   اجلامعات  هذه  تواجد  أن  كما 
ويساعد فى  خلق مجتمعات جديدة وتوطني العلم والتكنولوجيا فى  هذه املجتمعات املحيطة بها.

وتشترط هذه اجلامعات األهلية اجلديدة اجتياز الطالب الختبارات القبول من أجل 
انتقاء أفضل العناصر وذلك وفق قواعد واضحة وشفافة.

أيضا ستوفر اجلامعات األهلية اجلديدة بيئة مناسبة تساعد على القيام بالبحث العلمى 
الذى يساهم فى  تصميم منتجات مصرية مبواصفات جودة عالية تدفع عالمة }صنع فى  

مصر{ للمنافسة العاملية.

ومن األمور املهمة فى  اجلامعات األهلية أنها تدار بطريقة اقتصادية تسمح بالوصول إلى 
التمويل الذاتي لكل أنشطة اجلامعة، وحتقيق فائض يتم استثماره فى  التطوير املستمر، كما 
يتم اختيار مجالس أمناء لها تقوم بدور أساسى فى  تنمية موارد هذه اجلامعات وتسويقها 

ومراقبة أعمال اإلدارة.

إن هذه اجلامعات األهلية هى خطوة مهمة على طريق تطوير التعليم اجلامعى املصرى 
عالية  ملستويات  به  واالرتقاء  املصرى  التعليم  بجودة  النهوض  فى   تسهم  أن  أمل  وكلى 

جمعيا. بها  نفخر 

بقلم:
أ.د.م /عمرو عزت سالمة

رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى

والدولة للبحث العلمى األسبق

الجامعات األهلية الجديدة.. 
جيل جديد من الجامعات المتطورة

الجامعات األهلية الجديدة توفر بيئة مناسبة لتطوير البحث العلمى
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كيف أثر فيروس
كورونا على قطاع 

الصناعات الدوائية؟
25 تريليون دوالر حجم سوق األدوية العالمى فى 2019
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أصدر المركز المصرى 
للدراسات االقتصادية، دراسة 
تحليلية لرصد تداعيات أزمة 
فيروس كوفيد 19 على 
قطاع الصناعات الدوائية، 
وهى إحدى الصناعات التي 
تم تصنيفها ضمن صناعات 
استفادت من األزمة، حسب 
التحليل، وهى من الصناعات 
الحيوية والضرورية التي 
تكتسب أهمية خاصة 
الرتباطها بشكل وثيق بقطاع 
الرعاية الصحية وتمس صحة 
اإلنسان.
وتشير الدراسة إلى أن حجم 
السوق العالمى للمنتجات 
الدوائية فى 2019 يقدر بحوالي 
25.1 تريليون دوالر، وتتسم 
هذه الصناعة بطبيعة 
احتكارية حيث تخضع سوق 
تداولها إلى ما يعرف بـ 
"احتكار القلة"، حيث يسيطر 
عدد قليل من الشركات على 
حصة السوق من المنتجات 
الدوائية، ويعتمد هذا القطاع 
اعتمادا كبيرا على البحث 
والتطوير، ويتسم بارتفاع 
القيمة السوقية للشركات 
العاملة بصورة ضخمة، حيث 
تبلغ القيمة السوقية ألقل 
الشركات 108.6 مليار دوالر.

القطاع الخاص يسيطر على 94% من إنتاج الدواء فى مصر
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مصر  ــي  ف الــــدواء  ــاج  ــت إن يــتــركــز 
من   %94 بنسبة  الــخــاص  بالقطاع 
80%من  ينتج  االستثمارات  إجمالي 
للقطاع   %6 مقابل  مصر،  في  األدويــة 
األدوية،  من   %20 ينتج  الذى  الحكومى 
الخاص  القطاع  شركات  وتستحوذ 
الدواء في  69% من سوق  على  األجنبي 
املحلية  الشركات  تستحوذ  بينما  مصر 
للدواء  السوقية  الحصة  من   %31 على 

.2018 عام 
الـــــدواء في  ــم ســـوق  ــج ويـــقـــدر ح
جــنــيــه،  ــار  ــي ــل م  400 بــنــحــو  ــر  ــص م
بمقدار  ــى  ــدوائ ال ــاج  ــت اإلن ليساهم 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  من   %3.1
يقدر  كما   ،2017/2016 عــام  خــال 
الـــدواء  صناعة  اســتــثــمــارات  حجم 
جنيه  ــيــار  مــل  80 بــنــحــو  مــصــر  فــي 
في  االستثمارات  إجمالي  من   %6.8"
 5.2 إنتاج  يعادل  ما   ،2019/2018
األدوية  تمثل  سنويًا،  دواء  علبة  مليار 
حيث  منها،  األكــبــر  النسبة  املثيلة 

العبوات  إجمالي  من   %69.3 تعادل 
تستحوذ  فيما  املــنــتــجــة،  ــة  ــي ــدوائ ال
يقرب  ما  على  املثيلة  األدوية  مبيعات 
 350 من ثلثى السوق، ويوجد في مصر 
الدواء،  مستحضرات  لصناعة  منشأة 
يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، تمتلك 
مقابل%97  فقط،   %3 منها  الحكومة 

الخاص. للقطاع  مملوكة 
السوقية  الــقــيــمــة  ــن  م ــم  ــرغ ــال وب
األدويــة  من  مصر  ملبيعات  الضخمة 
ليست  أنها  إال  األوســط،  الشرق  في 
أن  حيث  صناعته،  في  تطورا  األكثر 
لم  الـــدواء  من  املتزايد  مصر  إنتاج 
والتطوير  البحث  في  تطورا  يواكبه 
املــادة  لتصنيع  ناجحة  محاوالت  وال 
املكونات  استيراد  من  بــدال  الفعالة 
الــنــشــطــة األجــنــبــيــة من  ــة  ــي ــدوائ ال
الجزء  مصر  تستورد  حيث  الخارج، 
مواد  من  املدخات  من  ســواء  األكبر 
وتغليف  تعبئة  ومستلزمات  فعالة 
من  النهائية  املنتجات  من  أو  وغيرها 

الخارج.  من  طبية،  ومستلزمات  أدوية 
املواد  من   %90 يفوق  ما  استيراد  فيتم 
املحلي  اإلنتاج  في  املستخدمة  الخام 
االستهاك  ــن  93%مـ يغطي  ــذى  والـ
من  مــصــر  واردات  وبــلــغــت  املــحــلــي. 
مليار   2.61 نحو  الدوائية  املنتجات 
مليون   271.85 بحوالي   

ً
مقارنة دوالر 

عام  ــال  خ لــلــصــادرات  فقط  دوالر 
من  وارداتــنــا  تفوق  وبالتالي   ،2019
 9 بنحو  صادراتنا  الدوائية  املنتجات 

أضعاف.
عدم  التحليلية  الدراسة  وأظهرت 
خال  مصر  في  ــدواء  ال صناعة  تأثر 
رغم  األولــى  الفيروس  ظهور  مراحل 
العاملية  التوريد  ساسل  تعطل  بداية 
وبداية  الصني  في  الشركات  بتوقف 
الفعالة  املـــواد  مــن  الـــواردات  نقص 
ــة  ــ ــات الــطــبــيــة واألدويـ ــزم ــل ــت ــس وامل
الشركات  اعتمدت  حيث  املستوردة، 
في  الفعالة،  املــواد  من  املخزون  على 
التعطل  هــذا  استمرار  انعكس  حــني 

7

400 مليار جنيه حجم سوق الدواء فى مصر
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على  والهند  الصني  من  التوريد  في 
ومحضرات  األدوية  واردات  انخفاض 
عام  من  األول  الربع  خال  الصيدلة 
بالربع  مــقــارنــة   %29 بنحو   2020
نقص  مع  املاضي،  العام  من  املقابل 

األدوية. شركات  بعض  مخزون 
في  ــة  األزم تفاقم  مرحلة  وشهدت 
وحتى  مـــارس  منتصف  مــن  الــفــتــرة 
ساسل  شلل  تــزايــد  مــايــو  منتصف 
الدوائية  للمنتجات  العاملية  التوريد 
على  انــعــكــس  بــمــا  الــخــام،  واملــــواد 
ومحضرات  األدوية  واردات  انخفاض 
ــال  ــ ــدار 10.4%خـ ــق ــم الــصــيــدلــة ب
الشهر  بنفس  مقارنة   2020 إبــريــل 
ــادرات  ص تراجعت  كما   ،2019 مــن 
الصيدلة  ومــســتــحــضــرات  األدويــــة 
مــارس2020  شهر  خــال   %20 بنحو 
وتــرتــفــع   ،2019 بــمــارس  ــة  ــارن ــق م
 2020 أبــريــل  خــال   %30 لـــ  النسبة 
ارتفاع  ونتيجة   ،2019 بأبريل  مقارنة 
معينة  أصناف  على  والتكالب  الطلب 
التطهير  ومستلزمات  ــة  األدويـ مــن 
ارتفاع  على  ذلــك  انعكس  والتعقيم 
 2020 من  األول  الربع  خال  املبيعات 
من  الربع  بنفس  مقارنة   %12 بنحو 

.2019
ــة،  ــ ــم األزم ــاق ــف ــرة ت ــت وشـــهـــدت ف
األدوية  من  معينة  أصناف  في  نقصا 
لبعضها  تام  واختفاء  والفيتامينات 
بشكل  أسعارها  ارتفاع  إلى  أدى  مما 
الوقاية  مستلزمات  ــح  وش ــح،  واضـ
الطبية  ــوف  ــف ــك وال الــكــمــامــات  ــن  م
الكحول  مثل  التعقيم  ومستحضرات 
أسعارها  ارتفاع  إلى  أدى  مما  وغيره، 
قرارات  ذلك  عن  ونتج  الضعف،  إلى 
بوقف  والصناعة  التجارة  وزارة  من 
ــه  ــواع ــة أن ــاف ــك ــول ب ــح ــك ــر ال ــدي ــص ت
كما  الجراحية،  واملاسكات  ومشتقاته 
مخزونها  بتوريد  الشركات  إلزام  تم 
ــا لــهــيــئــة الـــشـــراء املــوحــد  ــه ــاج ــت وإن

الطبي. والتموين 
األدوية  على  الضغط  تضاعف  ومع 
الفترة  خــال  التعقيم  ومستلزمات 
يونيو  نهاية  وحتى  مايو  منتصف  من 
بعينها  ــاف  ــن أص اخــتــفــت  ــى،  ــاض امل
من  ــات  ــن ــي ــام ــت ــي ــف وال األدويـــــة  مـــن 
قيمة  في  حاد  تراجع  وحدث  السوق، 
واملستحضرات  األدوية  من  الصادرات 

يونيو  خــال   %98 إلــى  وصــل  الطبية 
ــن الــعــام  ــة بــنــفــس الــشــهــر م مــقــارن
الثانى  الربع  عن   %53 وإلى  املاضى، 
من  املقابل  بالربع  مقارنة   2020 من 
تكلفة  ارتفعت  حني  في  املاضية،  السنة 
شهر  خال   %115.6 بنحو  الــواردات 
إلى  النسبة  وانخفضت  فقط،  مايو 
معدل  ليصل  املاضى،  يونيو  في   %36
الربع  خال  الــواردات  فاتورة  ارتفاع 
مقارنة   %27 إلــى   2020 من  الثانى 

املاضى. العام  من  املماثل  بالربع 
يوليو  أول  ــن  م ــفــتــرة  ال ــدت  ــه وش
املصابة  الحاالت  أعــداد  في  تراجعا 
الطلب على األدوية مع  وبالتالي تراجع 
ومستلزمات  الكمامات  على  استمراره 
على  األزمــة  تأثير  ويرتبط  التعقيم، 
بتطور  املقبلة  الفترة  خــال  القطاع 
تباطؤ  استمرار  حالة  ففي  ــرض،  امل
تدريجيا  القطاع  وتعافى  األزمة  حدة 

املتوقع  مــن  املقبل،  أغسطس  خــال 
االستيراد  فــاتــورة  ارتــفــاع  استمرار 
التغير  معدل  نفس  وهــو   %36 بنسبة 
أما  املــاضــى،  يونيو  لشهر  الــســنــوي 
حدوث  حالة  في  املتشائم  السيناريو 
عــودة  املتوقع  مــن  مرضية  انتكاسة 
وقائية  إجراءات  من  مايو  شهر  أوضاع 
والفيتامينات  ــة  ــ األدوي ــي  ف وعــجــز 
نسبة  وارتفاع  الوقاية،  ومستلزمات 

.%115 بنحو  الواردات 
الــتــعــافــى  أن  ــة  ــدراسـ الـ وتــوضــح 
سبتمبر  مــن  الــفــتــرة  ــال  خ املــتــوقــع 
هذه  فــي  يرتبط  املقبل  يونيو  وحتى 
السابقة،  بالسيناريوهات  املرحلة 
الذى  املتفائل  السيناريو  حالة  ففي 
وعدم  للمرض  مصل  ظهور  يفترض 
للفيروس،  ــدة  ــدي ج ســـاالت  ظــهــور 
مع  للقطاع  ــذرة  حـ ــودة  عـ ســيــحــدث 
قيمة  وارتفاع  املــرض،  انتشار  تباطؤ 

8

80 مليار جنيه استثمارات صناعة الدواء فى مصر 
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الواردات  وعودة  والصادرات  املبيعات 
حالة  فــي  ــا  أم تدريجيا،  لطبيعتها 
يفترض  ــذى  وال املتشائم  السيناريو 
ساالت  ظهور  أو  ملصل  التوصل  عدم 
مرضية  وانتكاسة  للفيروس  جديدة 
السابقة،  الضاغطة  لألجواء  وعــودة 
ونقص  األســعــار  ارتــفــاع  املتوقع  مــن 
أخــرى مع  مــرة  ــة  األدوي املــخــزون من 
املبيعات  وتراجع  اإلنتاج،  حركة  تعطل 
حركة  ــرار  ــم ــت اس ــع  م والـــصـــادرات 

طبيعية. الواردات 
بخاف  أنــه  على  الــدراســة  ــدت  وأك
ترتبط  تحليلها،  السابق  القطاعات 
من  للتخفيف  ــة  ــازم ال ــراءات  ــ اإلج
املؤسسي  الضعف  بأوجه  األزمة  حدة 
واضــح،  بشكل  الدوائية  للصناعات 
املؤسسى  الضعف  أوجه  تنقسم  حيث 
مؤسسي  ضعف  األول  النوع  لنوعني: 
املؤسسي  اإلطار  تغيير  مع  بالفعل  ظهر 
أما  والرقابية،  اإلداريـــة  للمنظومة 

مزمن  مؤسسي  ضعف  الثانى  النوع 
منذ  والقائم  التسعير"  "عوار  في  يتمثل 
الرئيسي  واالعتماد  عديدة،  سنوات 
سوق  انتظام  ــدم  وع الـــواردات  على 

مصر. في  األدوية 
تداخل  هناك  أن  الــدراســة  ــدت  وأك
كل  وأدوار  اختصاصات  بــني  رهيب 
للقطاع  حاليا  املنظمتني  الهيئتني  من 
العهد،  حديث  املؤسسى  النظام  وهو 
املوحد  للشراء  املصرية  الهيئة  وهما 
وإدارة  الطبي  والتموين  ــداد  ــ واإلم
ــدواء  ال وهيئة  الطبية،  التكنولوجيا 
التعامل  أهمية  من  فبالرغم  املصرية، 
الهيكل  وفرها  والتي  واحــدة  جهة  مع 
من  يكون  قد  أنه  إال  الجديد،  التنظيمي 
املفضل إجراء فصل كامل بني مسئولية 
بالتسعير  يتعلق  "فيما  التجارى  الشق 
"فيما  الفني  والشق  والتصدير وغيرها" 

وغيرها".  والرقابة  البحث  يخص 

9

صناعة الدواء المصرية تعتمد 
بشكل أساسى على مكونات 

وخامات مستوردة

2.6 مليار دوالر واردات المنتجات الدوائية لمصر
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الشكل  أن  إلــى  الــدراســة  ولــفــتــت 
إدارة  ملنظومة  الــجــديــد  املــؤســســي 
توزيع  مسئولية  يتولي  الــدواء  تصنيع 
غير  يــعــد  مــا  ــو  وهـ أيــضــًا،  ــدواء  ــ الـ
مستوى  على  للتوزيع  بالنسبة  عملي 
ألف   75 نحو  وجود  فمع  الجمهورية، 
الجمهورية  مستوى  على  صيدلية 
هيئة  خال  من  ذلك  تحقيق  يصعب 
حاجة  هناك  ثم،  ومن  املوحد،  الشراء 
التوزيع  شــركــات  مــع  للتعامل  ملحة 
الــدور،  بهذا  للقيام  عليها  املتعارف 
حيث أنها تقوم به من خال آلية مالية 
الصيدليات  مع  التعامل  في  خاصة 
يصعب  مختلف  تــمــويــلــي  وأســـلـــوب 
مع  املباشر  التعامل  خال  من  تنفيذه 

املوحد. الشراء  هيئة  أو  الصحة  وزارة 
أحــد  أن  عــلــى  الـــدراســـة  وشـــددت 
اتخاذها،  الواجب  العاجلة  اإلجراءات 
تعامل  ــوب  أســل مــراجــعــة  فــي  يتمثل 
األجــهــزة  مــع  املــوحــد  ــراء  ــش ال هيئة 
به  تعمل  والذى  الطبية،  واملستلزمات 
على  التركيز  يتم  حيث  عامني،  منذ 
وحيد  كهدف  مخفضة  بأسعار  الشراء 
هــروب  فــي  يتسبب  مما  الــشــراء  فــي 
لعدم  نتيجة  املحلية  االســتــثــمــارات 
االشــتــراطــات  تحقيق  على  قــدرتــهــا 
سرعة  مــن  البــد  وبالتالي  املطلوبة، 
يتكرر  ال  حتى  وحلولها  املشكلة  تدارك 

األدوية. مع  املشكات  من  النوع  نفس 
بإعداد  بالتعجيل  الدراسة  وطالبت 
للهيئات  التفصيلية  التنفيذية  اللوائح 
انتظام  لبدء  الــجــديــدة  التنظيمية 
لــألداء  محددة  بمعايير  بها،  العمل 
ضرر  ــوع  ووق الــقــرار  احتكار  لتجنب 
وبنظام  املستثمرين،  على  مستقبلي 
الهيئتني،  أداء  على  واضـــح  رقــابــي 

}املحليني  املنتجني  بــآراء  ــذ  األخ مــع 
ــات إنــتــاج  ــرك والــدولــيــني{ ســـواء ش
هذا  في  الطبية  املستلزمات  أو  األدوية 
العاقة  تنظيم  إلى  باإلضافة  الشأن، 
املعنية  والجهات  الصحة  وزارة  بني 
وأدوار  مــهــام  توضيح  مــع  ــرى،  األخـ

الوزارة.
املطلوبة  ــراءات  اإلجـ جانب  وعلى 
ــاج الــضــعــف املــؤســســى املــزمــن  ــع ل

دعت  األدوية،  تسعير  عوار  عن  الناتج 
التسعير  نظام  مراجعة  إلى  الدراسة 
األخرى  الــدول  بتجارب  واالسترشاد 
تحديد  يتم  بحيث  الــصــدد  هــذا  فــي 
معينة"  مستشفيات  "مثل  بعينها  فئات 
هذه  تعميم  دون  ولكن  مخفضة  بأسعار 
ملا  الجمهورية،  مستوى  على  األسعار 
التصدير  دور  تراجع  من  ذلك  يسببه 
لارتباط  نظرا  األدويـــة،  مجال  في 

10 % نسبة األدوية 
المغشوشة والمهربة من 

مبيعات السوق المصرى

السوق المصرى يحتاج إلعادة مراجعة نظام تسعير الدواء 
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والسعر  التصديرى  السعر  بني  الشديد 
الشركات  يدعو  ما  وهو  املنشأ،  بلد  في 
من  الهروب  إلى  الجنسيات  متعددة 
وهــروب  املصرى  التصديرى  السوق 
يلزم  حني  في  معها،  والتطوير  البحث 
البحث  ــول  دخـ وتشجيع  تشجيعها 
ــوق، الفــتــة إلــى  ــس والــتــطــويــر إلــى ال
الشركات  مــوقــف  مــراجــعــة  ضـــرورة 
سواء  مشكاتها  على  والوقوف  املحلية 

أو  االستيراد،  أو  بالتسعير،  يتعلق  فيما 
اإلنتاج. أو  التصدير، 

الخاصة  الضعف  بأوجه  يتعلق  وفيم 
الــواردات  على  الرئيسى  باالعتماد 
والــخــامــات  الفعالة  ــواد  املـ وخــاصــة 
ــدواء،  الـ إلنــتــاج  ــة  ــازم ال الوسيطة 
التدريجى  بالتخفيف  الدراسة  طالبت 
من  ــواردات  ــ ال على  االعــتــمــاد  لــهــذا 
مزيد  عبر  مصري  تميز  خلق  خــال 

ــي مــجــال  ــتــطــويــر ف ــن الــبــحــث وال م
الطبية  النباتات  على  املعتمدة  األدوية 
ــة مع  ــاص ــة، خ ــري ــص امل والــطــبــيــعــيــة 

النوع. بهذا  العاملى  االهتمام 
الضعف  أوجه  إلى  الدراسة  وأشارت 
ما  وهو  السوق،  انتظام  بعدم  املتعلقة 
األدوية  نقص  في  رئيسى  بشكل  يظهر 
وقت  خاصة  هامة  أصناف  واختفاء 
األصناف  من   %50 إن  حيث  األزمات، 
 4 يوجد  كما  متوفرة،  غير  املسجلة 
باألساس  إنتاجها  يتم  لم  صنف  آالف 
األدوية  انتشار  وأيضا  تسجيلها،  رغم 
تمثل  حــيــث  املــهــربــة،  أو  املــغــشــوشــة 
 %10 نحو  املغشوشة  األدويـــة  تــجــارة 
والتى  مصر،  فى  األدوية  مبيعات  من 
 ،2018 فى  جنيه  مليار   60 نحو  بلغت 
التى  العاملية  النسبة  بذلك  متخطية 

.%6 بنحو  تقدر 
وشددت الدراسة على ضرورة اتخاذ 
لتنظيم  مرحلى  بشكل  سريعة  إجراءات 
على  للقضاء  مصر  في  ــة  األدوي ســوق 
وانتشار األدوية  األدوية  ظاهرتى نقص 
املغشوشة، وخاصة اختفاء األدوية وقت 
أصناف  على  للتكالب  نتيجة  األزمــات 

أسعارها. رفع  في  والتسبب  معينة 

75 ألف عدد الصيدليات فى مصر
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برئاسة  ــة  ــ اإلداري الهندسة  جمعية  تنعي 
إدارتها  ومجلس  سامة  عزت  عمرو  الدكتور 
لإلنتاج  الدولة  وزيــر  العصار  محمد  الفريق 
يوليو   6 يوم  املنية  وافته  الذي  السابق  الحربي 

2020 بعد رحلة عطاء كبيرة في خدمة الوطن.
قرر  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وكــان 
ترقية  النبيل  الفارس  وفاة  قبل  يونيو   26 في 
فخري  فريق  رتبة  إلى  العصار  محمد  اللواء 
في  البارز  لدوره  تقديرا  النيل  وشاح  ومنحه 
مصانع  تطوير  في  وأيضا  املسلحة  القوات 
خدمة  في  قدراتها  وإطاق  الحربي  اإلنتاج 

الوطنية. الصناعة 
وقد   ،1946 يونيو   3 في  العصار  الفريق  ولد 
أكتوبر  حرب  ثم  االستنزاف،  حرب  في  شارك 
كتائب  إصــاح  أطقم  عناصر  ضمن  املجيدة 

صواريخ الدفاع الجوي.
تقلد الفريق العصار كافة الوظائف الرئيسية 
تولى  كما  الجوي،  الدفاع  في  التامني  ملنظومة 
للبحوث،  التسليح  هيئة  رئيس  مساعد  منصب 
ثم رئيس هيئة تسليح القوات املسلحة، ومساعد 
وزير  ومستشار  التسليح،  لشئون  الدفاع  وزير 

الدفاع للبحوث الفنية والعاقات الخارجية.
املجلس  فــي  عضوا  العصار  الفريق  ــان  وك
ثورة  بعد  الفترة  خال  املسلحة  للقوات  األعلى 
25 يناير 2011 وكان مسئوال عن ملف العاقات 
باإلعام  االتصال  إلــى  باإلضافة  الخارجية 

والقوى السياسية.
بكالوريوس  على  حاصل  العصار  الفريق 
وماجستير  العسكرية،  الفنية  كلية  هندسة- 
الهندسة  في  ودكتوراه  الكهربائية،  الهندسة 

الكهربائية.
الجمهورية  العصار على وسام  الفريق  حصل 
الطبقة  من  الواجب  ونوط  الثانية،  الطبقة  من 
وميدالية  املــمــتــازة،  الخدمة  ــوط  ون ــى،  األولـ
وميدالية  الحسنة،  والقدوة  الطويلة  الخدمة 
مقاتلي أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف "مرتبة 

قائد" من فرنسا. 

جمعية الهندسة اإلدارية 
تنعى الفارس النبيل ..

الفريق محمد العصار
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جمعية الهندسة اإلدارية تحصل 
على 3 شهادات اعتماد جديدة 

في إضافة جديدة 
التى  للنجاحات 
جمعية  تحققها 
اإلدارية  الهندسة 
فقد حصل جهاز 
الشهادات  منح 
الدولية فى إدارة 
على  المشروعات 
على شهادة 
اعتماد من قبل 
IPMA، كما  هيئة 
حصل على شهادة 
األيزو 2015-9001، 
العضوية  وأيضا 
لشباب  الكاملة 
المشروعات. مديرى 

 IPMA 4-L-C بتوفيق من اهلل حصل جهاز منح الشهادات الدولية بمستوياتها األربعة ■
على شهادة االعتماد، لمدة 3 سنوات قادمة تنتهى فى سبتمبر 2022، حيث أن الجهاز 
.IPMA هيئة  قبل  من  المشروعات  إدارة  شهادات  بمنح  المخولة  الوحيدة  الجهة  هو 
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إدارة  فى  الدولية  الشهادات  منح  جهاز  حصول  اهلل  بحمد  تم   ■
شهادة  على   IPMA 4-L-C ــعــة  األرب بمستوياتها  الــمــشــروعــات 
الحالى. الــعــام  مــن  يوليو  شهر  فــى  وذلـــك   9001  -  2015 ــزو  األيـ
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2020_YCMB_LC_FMYC_Egypt_av_v.01 

Letter of Congratulations 

The Management Board of the Young Crew of the IPMA® - International Project 

Management Association – congratulates the initiative from a selected group 

of young individuals to start the activities of the 

Full Member Young Crew Egypt 

As part of the Management Engineering Society (MES) and with the support of its 

Executive Manager for the Certification Body Ahmed Radwan and Mohamed Sabry 

as Young Crew Leader, you are responsible to provide the next generation of IPMA 

Project Managers with the competences to move forward. 

 

22nd August 2020 

 
 
 
 
 

 
Gholamreza Safakish 

IPMA Vice President 

Young Crew 

Niklas Bein 

IPMA YC Management Board 

Chairman 

Katia Sarachuk 

IPMA YC Management Board 

Head of Membership 

 

 

 

   

بمصر  الـــدولـــيـــة  ــادات  ــهـ ــشـ الـ ــح  ــن م جـــهـــاز  ــل  ــص ح  ■
ــرى  ــديـ ــاب مـ ــبـ ــشـ ــة لـ ــلـ ــامـ ــكـ ــة الـ ــويـ ــضـ ــعـ ــى الـ ــلـ عـ
.IPMA هيئة  قبل  مــن   )Young Crew( المشروعات 
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األستاذ الدكتور مهندس/ عمرو عزت سالمة
رئيس جمعية الهندسة اإلدارية 

ووزير التعليم والبحث العلمى األسبق

والدكتور مهندس/ أسامة حلمى السعيد 
أمني عام اجلمعية 

وجميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اجلمعية العامة
واجلهاز اإلدارى وجميع العاملني

ينعون ببالغ احلزن واألسى

األستاذ/ محسن عادل

الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة لالستثمار
أدخله اهلل فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان

}إنا هلل وإنا إليه راجعون{
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ما هو

وكيف يمكن لألعمال 
الصغيرة االستفادة منه؟

التسويق
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نشر موقع شركة 
مايكروسوفت العاملية 
موضوعا شيقا عن معنى 
التسويق وكيف تغير 
فى ظل أدوات التسويق 
احلديثة على اإلنترنت، 
وفى العدد اجلديد من 
مجلة الهندسة اإلدارية 
نلقى نظرة على هذا 
املوضوعا املهم لكل 
العاملني فى األنشطة 
التجارية ومجاالت 
األعمال املختلفة.
سواء أكنت متتلك عمالً 
جتارًيا صغيًرا أو تدير 
سلسلة مطاعم أو تعمل 
فى مؤسسة غير ربحية 
أو أنك ستبدأ شركة 
للبرمجيات، فمن املحتمل 
أن يكون التسويق جزًءا 
من عملك )حتى إذا كنت 
تعتقد أنه ليس كذلك(.  
ما املقصود بالتسويق؟ 
ُيطلق على أي نشاط 
يساعد على نقل منتج 
أو خدمة إلى املستهلك 
اسم التسويق. ميكن 
أن يأتى التسويق بأي 
شكل تقريًبا، مبا فى 
ذلك محركات البحث 
والوسائط االجتماعية  
واملحتوى واملطبوعات 
والتلفزيون وغير ذلك. 
سنتناول أدناه ثمانية 
أنواع من إستراتيجيات 
التسويق.   

والــتــطــبــيــقــات واملـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة 
ــط االجــتــمــاعــيــة والــنــشــرات  ــائ ــوس وال
واألحداث  اإللكتروني  والبريد  الصوتية 

عبر اإلنترنت واألحداث الشخصية.  
تقريًبا،  الفور  على  البيانات  توفر  مع 
أصبح   ،)AI( االصطناعي  الذكاء  وقوة 
وأكثر  ارتباًطا  أكثر  الحاليون  املسوقون 
وباستخدام  مضى.  وقت  أي  من  معرفة 
أن  ــذا  هـ يــعــنــي  ــقــدمــة،  املــت األدوات 
بــإمــكــانــهــم االســتــجــابــة الحــتــيــاجــات 
الرسالة  وتوصيل  أسرع،  بشكل  العماء 

التسويق  ملفهوم  اإلنترنت  تغيير  كيفية 
ــل ازدهــــــار شــبــكــة اإلنــتــرنــت،  ــب ق
على  الــتــســويــق  ــود  ــه ج معظم  ركـــزت 
املــطــبــوعــات واإلذاعـــــة والــتــلــفــزيــون. 
البيانات  التجارية  األعمال  واستخدمت 
الشخصية  ــرأي  ــ ال اســتــطــاعــات  ــن  م
املتاجر  في  املوجودة  واألدلة  واملقابات 
الوقت  وفي  التسويقية.  أساليبها  لعرض 
إلى  الــوصــول  للتسويق  يمكن  الحالي، 
واسعة  مجموعة  خــال  من  األشخاص 
املــدونــات  مثل،  الرقمية  القنوات  مــن 

التسويق هو أى نشاط يساعد على نقل المنتج أو الخدمة للمستهلك
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تكون  أن  يمكن  فيها.  وتتحكم  تنشئها 
جهوًدا  أو  شركتك،  مدونة  القناة  هذه 
أو  اإللكتروني،  البريد  عبر  تسويقية 
صفحتك  أو   ،YouTube على  قناتك 
أو   ،Instagram أو   Facebook عــلــى 
من  الرغم  وعلى  اإللكتروني.  موقعك 
صفحات  "امتاك”  ا 

ً
حق يمكنك  ال  أنه 

إال  بك،  الخاصة  االجتماعية  الوسائط 
املوجود  املحتوى  في  التحكم  يمكنك  أنه 
ا 

ً
أيض عليك  يتعني  ال  أنــه  كما  عليها. 

السبب  هو  وهــذا  الستخدامها،  الدفع 
مملوكة.   "قنوات"  العتبارها 

املدفوعة   الــقــنــوات  اســتــخــدام  يتم 
قناة  ــن  م فــيــه  تستفيد  وقــت  أي  ــي  ف
بالدفع  تقوم  أو  خارجية،  لجهة  تابعة 
تندرج  الجمهور.  على  محتواك  لعرض 
ضمن  والتلفزيونية  املطبوعة  اإلعانات 
بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك  الفئة،  ــذه  ه
املوضوعة  اإلعــام  ووســائــل  للرعاة، 
محركات  وتسويق  الدعائية،  واملقاالت 
املؤثرين  ومنشورات   ،)SEM( البحث 
على  الترويجية  واملنشورات  املدفوعة 

االجتماعي.   التواصل  منصات 
عرض  أي  املكتسبة   القنوات  تشمل 
دون  اآلخرين  ِقبل  من  لك  تقديمه  يتم 
دفع رسوم. يمكن أن يشمل ذلك تحسني 
شراء  يمكنك  ال  )ألنــه  البحث  محرك 
والتغطية  األساسي(،  بحثك  تصنيف 
التحريرية،  واملــقــاالت  ــة،  ــاري ــب اإلخ
غير  واملراجعات  الشفهي،  واإلعــان 
التواصل  وسائل  ومشاركات  املدفوعة، 
املؤثرين  مــن  ــارات  ــ وإش االجــتــمــاعــي 

لهم.  واملشاهير وغيرهم ممن ال تدفع 

أنه  على  عموًما  التسويق  تعريف  يتم 
أي نشاط يساعد على نقل منتج أو خدمة 
إلى املستهلك. وبشكل أساسي، تقع مهمة 
شخص  أي  عاتق  على   

ً
مباشرة تسويق 

يحدد  أو  خدمة،  أو  منتج  بإنشاء  يقوم 
أو  للمنتج  يروج  أو  املستهدف،  الجمهور 
يشمل  السيناريوهات،  معظم  في  يبيعه. 

ذلك الجميع تقريًبا. 
واملدفوعة  اململوكة  القنوات  هي  ما   ■

ا؟  
ً

تحديد واملكتسبة 
قــنــاة  أي  هـــو  ــوك   ــل ــم امل ــتــســويــق  ال

املثالي.   الوقت  في  املناسبة 
هذا ال يعني أن ممارسات التسويق قبل 
اإلنترنت قد انتهت. ولكنهم اآلن كالتروس 
كونهم  من   

ً
ــدال ب التسويقية  العجلة  في 

العجلة ذاتها. ومن خال اتباع نهج شمولي، 
إنشاء  للمؤسسات  املتكامل  التسويق  يتيح 
للمستهلكني  متماسكة  وتجارب  رسائل 
اململوكة  التسويق  قنوات  من  مزيج  عبر 

واملدفوعة واملكتسبة. 
العمل  في  التسويق  عن  املسؤول  من   ■

الصغير؟  التجاري 

اإلنترنت أحدث ثورة فى مفهوم واستراتيجيات التسويق

المدونات والتطبيقات 

والمواقع اإللكترونية والبريد 

اإلليكترونى أصبحت أدوات 

جديدة للتسويق
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}تغريد مباشر{ على أي من هذه القنوات 
أكبر  بشكل  متابعيك  بوصول  للسماح 
وأسرع إلى عامتك التجارية ومنتجاتك.  

ابدأ االستخدام مجانًا
وسائل  عبر  التسويق  يكون  أن  يمكن 
أساسية  قناة  بمثابة  االجتماعى  التواصل 
سبيل  على  مكتسبة.  ــا 

ً
وأيــض ومدفوعة 

الخاص،  محتواك  نشر  أثــنــاء  املــثــال، 
جماهير  ــى  إل ــول  ــوص ال ــا 

ً
أيــض يمكنك 

الطويلة  املــشــاركــات  فــي   Facebook
محددة.  مجموعات  واستهداف  املكتوبة 
مثالًيا  موقًعا   YouTube موقع  ُيعد 
والقصيرة،  الطويلة  الفيديو  ملقاطع 
واملضحكة  اإلرشادية  الفيديو  ومقاطع 
املكان   Twitter يعد  بينما  وامللهمة. 
على  فيه  التركيز  يمكنك  الذي  املناسب 
وال  ا. 

ً
وبليغ معنى  ذا  يكون  أقصر  محتوى 

تنَس ذلك؛ يمكنك إجراء }بث مباشر{أو 

إستراتيجيات ثمانى 
لعملك تسويقية 

في الوقت الذي تسعى فيه إلى إيجاد 
اململوك  التسويق  من  الصحيح  املزيج 
توجد  ملؤسستك،  واملكتسب  واملدفوع 
في  تساعدك  أن  يمكن  أساليب  ثمانية 
لعمائك  املناسب{  }املكان  على  العثور 

وشركتك.  

املحتوى  1- تسويق 
مؤسستك  املحتوى  تسويق  يساعد 
عــلــى ســـرد قــصــة وإجــــراء االتــصــال 
مع  وخــدمــاتــك  ملنتجاتك  الشخصي 
تسويق  ُيعد  املستهدفة.  جماهيرك 
ــازة لــجــذب  ــت ــم ــة م ــق ــري ــوى ط ــت ــح امل
التسويقي،  املــســار  ــال  خ جمهورك 
العميق  االهتمام  إلى  الوعي  من  بدًءا 
يأخذ  أن  للمحتوى  يمكن  الشراء.  ثم 
في  ومــنــشــورات  فيديو  مقاطع  شكل 
واملقاالت  اإللكترونية  والكتب  املدونة 
والصفحات  اإلنترنت  عبر  والندوات 
العماء.  وقصص  التفاعلية  املقصودة 
املحتوى  أنواع  جميع  تتوافق  أن  ويجب 
إحداث  إلى  تهدف  التي  الرسائل  مع 
مما  جــمــهــورك،  مــع  عاطفي  تــجــاوب 
الداخلي  للتسويق   

ً
فعاال أسلوًبا  يجعله 

اإلنترنت.  عبر  والتسويق 

التسويق عبر وسائل  -2
االجتماعى  التواصل 

االجتماعي  التواصل  منصات  ر 
ّ
توف

 LinkedInو Instagramو Facebook مثل
 
ً
وقــابــا "خفيفا"  محتوى   Twitterو

االنتشار  بإمكانية  يتميز  للمشاركة 
عبر  التسويق  وبــاســتــخــدام  الــســريــع. 
يمكنك  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
)السابقني  عــمــائــك  ــع  م ــل  ــواص ــت ال
كانوا،  أينما  واملحتملني(  والحاليني 
الفعلي،  الــوقــت  فــي  مشاكلهم  ــل  وح
ــات،  ــج ــت ــن ــات امل ــث ــدي ــح ومـــشـــاركـــة ت
من  بعض  وإظهار  اإلخبارية،  والقصص 

التجارية.   العامة  شخصية 
تأكد فقط من تخصيص محتواك بما 
من  تتمكن  حتى  منصة  كل  مع  يتناسب 
طريقة.  بأفضل  جمهورك  مع  التواصل 
 Instagram منصة  املثال،  سبيل  على 
خال  من  القصص  لسرد  مخّصصة 
يتميز  حني  في  الفيديو،  ومقاطع  الصور 

اإلعالنات الرقمية يمكنها تحديد الفئات العمرية والمناطق المطلوب استهدافها

ضرورة تخصيص 
المحتوى بما يتناسب 

مع كل منصة حتى 
تتمكن من التواصل 

مع جمهورك
بأفضل طريقة
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البريد  عبر  التسويق  اعتبر  قصتك. 
عبر  املباشر  التسويق  مثل  اإللكتروني 
البريد، ولكن مع فرصة التخاذ إجراءات 

فورية وقابلة للقياس. 

البحث  4- تسويق محركات 
عــدد  عــلــى  للحصول  تسعى  عــنــدمــا 
من  البحث  محركات  من  ورؤيــة  ــارات  زي
املدفوعة،  وغير  املدفوعة  الجهود  خال 

البريد  التسويق عبر   -3
اإللكترونى 

البريد  عبر  التسويق  بــاســتــخــدام  
اإللكتروني، يمكنك االستفادة من تسويق 
يمكنك  العماء.  رعاية  لزيادة  املحتوى 
اإللكتروني  الــبــريــد  اســتــخــدام  ــا 

ً
أيــض

أو  القسائم  مثل  لهم،  حوافز  لتقديم 
أو  املجانية  التجريبية  ــدارات  ــ اإلصـ
الوصول إلى املحتوى الحصري ومشاركة 

على  للمؤثرين  الدفع  خال  من  جديدة 
الدفع  أو  االجتماعي  التواصل  وسائل 
لاستهداف  الراعية  املنشورات  مقابل 

الجغرافي.
يمكن  املكتسبة،  للقناة  بالنسبة 
لألشخاص )وربما يشاركون( مشاركة 
إنشاء  حتى  أو  بــك  الــخــاص  املحتوى 
مراجعة(  )مثل  بهم  خــاص  محتوى 

حول عامتك التجارية. 

منصات التواصل االجتماعى توفر محتوى خفيفا وقابال لالنتشار السريع 
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البحث.  محركات  تسويق  ذلك  على  ُيطلق 
)تحسني   SEO من  كل  على  يشتمل  وهو 
)تسويق   SEMو الــبــحــث(  مــحــركــات 
األول  النوع  يمنحك  البحث(.  محركات 
نتائج  صفحات  فــي  املكتسبة  القوائم 
األخير  لك  ر 

ّ
يوف بينما  البحث،  محرك 

وباستخدام  املــدفــوعــة.  البحث  قــوائــم 
فى  الباحثني  مساعدة  يمكنك  كلتيهما، 
العثور عليك عندما يبحثون عن منتجك أو 

خدمتك، أو حتى عن منافسيك. 

5- تسويق األحداث 
فإنهم  للعماء،  تجربة  م 

ّ
تقد عندما 

وربما  التجارية،  عامتك  سيتذكرون 
هو  ــذا  وه غيرها.  عــن  حتى  يفضلونها 
حتى  األحداث،  تسويق  أهمية  في  السبب 
في العصر الرقمي. فمن خال استضافة 
األحـــداث  أو  اإلنــتــرنــت  عبر  ــداث  ــ األح
يمكنك  الحاليني،  لعمائك  الشخصية 

التسويق عبر البريد اإللكترونى أحد وسائل التسويق المباشر الهامة

مواقع التواصل 
االجتماعى تساهم فى 
توصيل المنتج والخدمة 

للجمهور
المستهدف
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قطعة فنية جذابة والفتة للنظر إلى شارع 
عادي وبسيط، أو تقديم القهوة في محطة 
اإلبداعي  التسويق  فإن  مزدحمة،  قطار 
العماء.  اهتمام  إلثــارة  رائعة  وسيلة  هو 
اإلبــداعــي  التسويق  ــال  خ مــن  يمكنك 
اإلبداعية  التسويق  إمكانات  استعراض 
لديك، ولكن تأكد من أن ما تفعله قانونى 

أو أن لديك التصاريح الصحيحة.  

البريد  املباشر عبر  التسويق   -7
البريد  عبر  املباشر  التسويق  يستخدم 
في التسويق التقليدي، حيث إنه يستخدم 
الكتالوجات  لشحن  ــادي  ــع ال الــبــريــد 
وحتى  اإلعانية  والنشرات  والقسائم 
الجدد  العماء  إلى  املسروقة  البضائع 
أو املحتملني. يمكن أن يكون وسيلة رائعة 
بريدي  رمز  في  األشخاص  إلى  للوصول 
إلى  الوصول  أو  معينة،  تسليم  منطقة  أو 
الوسائط  يستخدمون  ال  الذين  السكان 

حصرية،  خصومات  أو  تفاصيل  مشاركة 
ف  والتعرُّ لهم،  جديدة  منتجات  وتقديم 
على مواضع الشكوى لديهم، وإيجاد طرق 

جديدة لحلها وإثراء حياتهم في النهاية.  
باستخدام  ذلـــك،  إلـــى  ــة  ــاف ــاإلض ب
للعماء  خصوًصا  املصّممة  األحـــداث 
تقديم  على  التركيز  يمكنك  املحتملني، 
منتجاتك ومشاركة القصص من العماء 
تفعله  ملا  يمكن  كيف  وإظهار  الحاليني 
تحسني ما يقومون به. كما يمكنك تقديم 
حزم أو منتجات أو أسعار تمهيدية خاصة 

مصّممة خصوًصا للعماء الجدد. 

التسويق اإلبداعى   -6
مفاجأة  لحظات  تقديم  ــال  خ مــن 
اإلبــداعــي  التسويق  لــك  يتيح  وســـارة، 
)وعادة  بــارزة  بطريقة  العماء  إشــراك 
املنخفضة(.  التكلفة  خال  من  تكون  ما 
وسواء أكنت تفعل ذلك عن طريق إضافة 

الرقمية مثل اآلخرين، أو مساعدتك على 
خارج  جمهورك  مع  اتصال  على  البقاء 
ا 

ً
أيض يكون  أن  يمكن  الرقمي.  املجال 

من  الكثير  إلــى  للوصول  رائعة  طريقة 
األشخاص املهمني في الشركات الكبيرة 

في التسويق القائم على الحسابات.  

8- اإلعالن )التوزيع( 
كانوا.  أينما  جمهورك  مقابلة  يمكنك 
القنوات  ملعرفة  اإلحــصــاءات  استخدم 
اإلعانات  أمــوال  وأنفق  يحبونها  التي 
واستخدام  عمائك  معرفة  إن  عليها. 
ــع  ــوزي ــب ت ــي ــال املـــزيـــج الــصــحــيــح ألس

اإلعانات أمر بالغ األهمية. 
الرقمي،  اإلعان  خيارات  بتجربة  قم 
املدفوعة،  االجتماعية  اإلعانات  مثل 
ــات،  ــت ــاف ــات املـــصـــورة، وال ــانـ واإلعـ
واملقاالت  املدفوعة،  البحث  ومحركات 
وإذا  املــدفــوعــة،  والــوســائــط  الدعائية 
اإلعان  يمكنك  ميزانية،  لديك  كانت 
واستخدام  التقليدي  التلفزيون  فــي 
املطبوعات واإلذاعة. أثناء إنفاقك، تأكد 
األداء  ومؤشرات  األداء  مقاييس  تتبع  من 
إنفاقك  تحسني  يمكنك  بحيث  الرئيسية 

على جميع القنوات.  
منتجاتك،  وتطور  جمهورك  زيادة  مع 
التسويقية  الرسائل  ــا 

ً
أيــض ستتطور 

 
ً
بدال وبالتالي،  لديك.  القنوات  ومزيج 
التي  الــتــســويــق  أســالــيــب  خــفــض  ــن  م
راقب  اليوم،  مؤسستك  تناسب  ال  قد 
في  للمستقبل.  كمعيار  األداء  مقاييس 
يتخيل  أن  للمرء  يمكن  الــيــوم،  ســوق 
التي  واملؤثرة  الجديدة  القنوات  فقط 
للتسويق  استخدامها  ــى  إل سنحتاج 

الجديدة. الخدمة  أو  للمنتج 

التسويق اإلبداعى يقدم لحظات مفاجأة وسارة للعمالء

معرفة عمالئك 
واستخدام 

وسائل التسويق 
المناسبة أمر 
بالغ األهمية 
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األستاذ الدكتور مهندس/ عمرو عزت سالمة
رئيس جمعية الهندسة اإلدارية 

ووزير التعليم والبحث العلمى األسبق

والدكتور مهندس/ أسامة حلمى السعيد 
أمني عام اجلمعية 

ومجلس اإلدارة واجلهاز اإلدارى ينعون ببالغ احلزن واألسى

السيد املهندس/ حسن شعراوى محمد
 

نائب رئيس مجلس اإلدارة وأحد األعمدة الرئيسية للجمعية منذ إنشائها 
ورئيس جهاز منح الشهادات الدولية IPMA سابقا

ويدعون اهلل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا جميعا الصبر 
والسلوان على العزيز الغالى والبقاء هلل

}إنا هلل وإنا إليه راجعون{
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دليل
المبتدئين

إلدارة
المشروعات

إدارة المشروعات أمر الغنى عنه لنجاح أى نشاط تجارى
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العرض  هذا  يحدث  الوقت.  بمرور  مختلفة 
فا  التواصل.  سوء  بسبب  ببساطة  ا 

ً
أحيان

يزال تفادي اتساع نطاق املشروع أحد أكبر 
عام  الستطاع  ا 

ً
وفق املشروع  نجاح  عوامل 

2018  أجراه اآلالف من مديري املشروعات 
متنوعة  مجموعة  من  التنفيذيني  واملديرين 

من املجاالت. 
■ ولكن كيف تعرف كيفية اختيار نهج إدارة 

املشروع املناسب لنشاطك التجاري؟
إلجراء  العملية  الطرق  من  الكثير  هناك 
مشروع. فكر في ما يستلزمه املشروع، وعدد 

إذا كان مشروعك يحتوي على العديد من 
}أو  به  يعملون  الذين  واألشخاص  العناصر 
غير ذلك{، فربما تكون اإلجابة نعم. تعيني 
مدير مشروعات يزيد من احتماالت كل من 
نجاح املشروع وتحقيقه أرباًحا، حيث أنه يمكن 
ملدير مشروعات يتبنى منهجية محددة تفادي 
التجاوزات في التكاليف واتساع نطاق املشروع 

وااللتباس بجميع أنواعه.
مصطلح  هو  املشروع{  نطاق  }اتساع  إن 
إلى  املشروع  ميل  لوصف  غالًبا  يستخدم 
متطلبات  يستلزم  أو  ا 

ً
نطاق أوسع  يصبح  أن 

بالتالي، فإن مدير املشروعات هو الشخص 
ومراقبة  العملية  تلك  تخطيط  عن  املسؤول 
نتائجها. ماذا يفعل مدير املشروعات؟ يحدد 
مشروع ويبدأه ويتابع عناصره املختلفة ويتأكد 
الوقت  وفي  امليزانية  حدود  في  إكماله  من 
يتعلق  عندما  التوقعات  ويضبط  املحدد. 
ونطاق  واألهداف  الزمنية  بالجداول  األمر 
ا، بحيث تكون مهارات القيادة 

ً
املشروع أيض

مثل  الــدور،  من  يتجزأ  ال  جــزًءا  والتواصل 
املهارات التنظيمية.

■ هل حتتاج إلى مدير مشروعات؟

إدارة المشروعات تعني تطبيق عملية أو منهجية إلنجاز مهمة محددة 

تعد إدارة املشروعات أمًرا ال غنى 
عنه لنجاح أي نشاط جتاري. ميكن 
أن تستفيد كل مؤسسة تتصدى ألي 
مشكلة أو تضطلع بأي مهمة من أي 
طريقة منظمة لتتبع عناصر العمل 
القابلة لإلدارة باملشروع. 
ما املقصود بإدارة املشروعات؟ 
املشروعات  إدارة  تعني  عام،  بوجه 
حتى  منهجية  أو  عملية  تطبيق 
محدد.  هدف  لها  مؤقتة  مهمة  إجناز 
ميكن أن تكون أي شيء بدايةً من 
إلى  اإلنترنت  شبكة  على  موقع  إنشاء 
وحقيقة  زفاف.  حلفل  التخطيط 
إدارة  أن املشروع مؤقت هي ما متيز 
اليومية. اإلدارة  عن  املشروعات 
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ويمكن أن تساعد برامج إدارة املشروعات في 

ا. 
ً

إجراء هذه الحسابات أيض
2- أسلوب الشالل

ا 
ً

أسلوب إدارة املشروعات }الشال{ هو أيض
أسلوب متسلسل. إحدى أدوات إدارة املشروعات 
التقليدية، فهو  يدعو إلى التقدم الخطي الصارم 
للمهام التي تؤدى إلى إنجاز املشروع. فهو يسير 

فى اتجاه واحد فقط، مثل الشال.
يجدي أسلوب الشال نفًعا عندما يعتمد 
أعضاء الفريق على إنجاز املهام األخرى قبل 
بدء مهامهم. كما أنه يجدي نفًعا إذا لم تحدث 
الكثير من املفاجآت أو التغييرات الكبيرة على 

طول مسيرة املشروع.
يسمح أسلوب الشال للمشروعات بالتدرج 
بدقة  مصمم  نهج  أنــه  حيث  جيد،  بشكل 
ومنضبط يمكنه تتبع حتى املشروعات الكبيرة.

3- األسلوب املرن
كما يوحي اسمه، }املرنة{ هو أحد أساليب 
تم  فقد  مرونة.  األكثر  املشروعات  إدارة 
قادرة  تكون  أن  يجب  التي  للفرق  تصميمه 
أو  السوق  قوى  إلى  سريًعا  االستجابة  على 

احتياجات العماء. 
املرن  املشروعات  إدارة  أسلوب  يقسم 
أو  إلى سلسلة من مراحل متكررة،  املشروع 
}دورات متكررة{. على سبيل املثال، في مجال 
 ما تتضمن تلك الدورات 

ً
البرمجيات، عادة

املتكررة تطوير واختبار ضمان الجودة لجانب 
واحد من املنتج الكلي.

يوفر أسلوب إدارة املشروعات املرن املرونة 
عندما ال يحتاج فريقك إلى السيطرة كاملة 
كان  إذا  املثال،  سبيل  على  التسليمات.  على 
نموذج العمل األولي للمشروع هو هدفك األول، 
أكثر  تكون  العماء  وماحظات  املرونة  فإن 

أهمية من التقيد ببروتوكول صارم. 

4- منهجية سكروم
تندرج }منهجية سكروم{ ضمن الفئة األوسع 
ا ألسلوب إدارة املشروعات املرن. وتعتمد 

ً
نطاق

زة 
ّ
ومرك متكررة  ودورات  صغيرة  فرق  على 

لتحقيق أهداف متكررة. 
 ما تدوم هذه الدورات املتكررة لفترة 

ً
عادة

زمنية محددة، عادة ال تزيد عن بضعة أسابيع. 
أساسي  بشكل  سكروم  منهجية  صممت 
لتقسيم مشروع ضخم إلى أجزاء قابلة لإلدارة. 
ولقد حددت أدوار أعضاء الفريق، وحددت 
أهداف كل دورة متكررة وطريقة تقييم كل 

دورة متكررة.

بعض املهام الازمة إلكمال املشروع على األقل 
بعضها على بعض. 

يدرج مدير املشروعات الذي يستخدم املسار 
 املهام، ثم يحدد املهام التي تعتمد 

ً
الحرج أوال

يمكن  التي  املهام  وأي  البعض  بعضها  على 
بأكمله.  باملشروع  العمل  تعليق  دون  تأجيلها 
يبحث مدير املشروعات هذا بشكل أساسي 
قدر  بأقل  مشروع  إلكمال  طريقة  أسرع  عن 

من التعطل بني املهام. 
التسلسل  على  هنا  كبير  تركيز  وينصب 
الزمني للمهام وكذلك املدة املقدرة لكل مهمة. 

األشخاص الذين يعملون به، والتبعيات التي 
إلى  وما  األخرى  األجزاء  إكمال  على  تعتمد 

ذلك. 
تابع القراءة للتعرف على خمسة أنواع إلدارة 
املشروعات مجربة وموثوق بها تساعدك فى 

إبقاء نشاطك التجارى منظًما وناجًحا. 
5 أنواع إلدارة املشروعات

1- املسار احلرج
أنــواع  أحــد  هو  الحرج{  }املسار  أسلوب 
الجداول الزمنية ملشروع متدرج خطوة بخطوة. 
ويكون استخدمه مناسًبا للغاية عندما تعتمد 

5 أنواع شائعة إلدارة المشروعات والتأكد من إنجاحها



30

14
42

ر  
صف

 - 
20

20
بر 

تو
أك

 - 
57

د 
عد

ال
is

su
e 

57
 - 

Oc
to

be
r 2

02
0 

 ¶

■ هل هناك أي أدوار خاصة مطلوبة؟ 
األسلوب  مثل  الطيعة،  لألساليب  يمكن 
املرن أن تساعد في املشروعات التي تحتوي 
على الكثير من عناصر العمل القابلة لإلدارة 

وتحتاج إلى فرق صغيرة ذكية.
■ ما مدى مشاركة جميع أصحاب املصلحة؟

إذا كان عماؤك وأصحاب املصلحة اآلخرون 
سوف يشاركون طول مسيرة املشروع، فستحتاج 
إلى مراعاة ذلك عند التخطيط لحجم الفريق 

وتعقيده والجدول الزمني وامليزانية.
ولعل النموذج التكراري وسريع االستجابة، 
عندما  نفًعا  األكثر  هو  املرن  األسلوب  مثل 
تتحقق مراًرا وتكرًرا للحصول على ماحظات.

من ناحية أخرى، إذا كان فريقك أو عماؤك 
يقاومون التغيير، فقد ترغب في اختيار أسلوب 

ا. 
ً

يعرض كل شيء مسبق
■ ما مدى تعقيد املشروع؟

والجدول  امليزانية  على  التعقيد  يؤثر 
ا 

ً
أيض يؤثر  ولكنه  الفريق،  وحجم  الزمني 

بساطة  األكثر  فاملشروعات  املنهجية.  على 
واألقصر ذات املتطلبات الواضحة والثابتة 
غالبًا ما تكون مناسبة تماًما ألسلوب الشال 

أو أسلوب خطي مماثل. 
■ هل سيحتاج املشروع إلى التوسع؟

ا من 
ً

قد يستفيد مشروع كبير ومعقد أيض
أسلوب يتسم بأنه مخطط بدقة وموثق بصورة 

متسقة، مثل املسار الحرج أو الشال.
املشروعات  إدارة  نوع  عن  النظر  بغض 
محددة  طريقة  تجربة  فإن  تختاره،  الذي 
إدارة  أدوات  توفر  مع  تساعد.  أن  يمكن 
املشروعات في متناول اليد، يمكن أن تصبح 
مهمة معقدة وفوضوية فعالة وتعاونية وفعالة 

التكلفة. حيث  من 

املسار الحرج أو الشال. 
ما هي مواعيد بدء وإنهاء املشروع؟ إذا   ■
أساليب  تكون  فقد  صارمة،  املواعيد  كانت 
إدارة املشروعات الخطية أنسب؛ إذا كانت 
املواعيد طيعة، والجوانب األخرى للمشروع 
أكثر أهمية، فقد يكون النهج املرن هو األنسب 

في هذه الحالة.
■ ما هي ميزانيتك؟

قد يعني وضع ميزانية ثابتة أنك تحتاج إلى 
جدول زمني محدد. قد يعني هذا أنك ستختار 
ا، مثل املسار الحرج أو الشال.

ً
منهج أكثر ثبات

تبدو بعض أساليب املشروع، مثل الشال 
وPERT، أكثر مؤاتاة للفرق الكبيرة. إذا لم 
يكن لديك ميزانية لفريق أكبر، فقد ال تكون 

هذه األساليب منطقية.
■ ما هي أنواع الفرق التي ستعمل معها؟

تعتبر منهجية سكروم واألشكال األخرى 
للمشروعات  أنسب  املرنة  املنهجيات  من 
التي تعتمد على فرق صغيرة ذاتية التوجيه 

تتواصل بشكل جيد. 

ا تسليم محدد. 
ً

ولدى كل دورة متكررة أيض
متكررة  دورة  كل  أعضاء  يجري  ما   

ً
عــادة

تدقيقات يومية وجيزة أثناء الدورة املتكررة 
واجتماع استعراضي في نهاية كل دورة.

PERT -5 }أسلوب تقييم 
ومراجعة املشروع{

تقييم  أسلوب  استخدام  يتم  ما   
ً

ــادة ع
ومراجعة املشروع }PERT{ جنًبا إلى جنب مع 
نوع إدارة املشروعات املسار الحرج. إنه بمثابة 
التكاليف  تقليل  هو  الرئيسي  هدفها  وسيلة 

والوقت الازم إلكمال املشروع.
في   PERT أسلوب  يستخدم  ما  غالًبا 
املشروعات التصنيعية أو اإلنشائية، فهو يعد 
األنسب للمشروعات واسعة النطاق واملعقدة 

التي لها تسلسل محدد من املهام.
ألسلوب  الرئيسية  امليزات  إحدى  تتمثل 
للمهام  مرئي  تخطيطي  رســم  في   PERT

والجداول الزمنية للمشروع. 

كيفية اختيار نوع إدارة
املشرعات املناسب لك

تطرحها  قد  التي  األسئلة  بعض  إليك 
الرئيسي  التركيز  تحديد  بعد  وفريقك  أنت 

واألهداف الرئيسية ملشروعك.
■ ما هو مجال املشروع؟

يمكن  فيه  تعمل  الذي  العالم  في  التفكير 
أن يستثني أنواًعا معينة من منهجيات إدارة 
املشروعات تلقائًيا. فبعض األساليب قد تكون 
أنسب لتطوير البرامج، على سبيل املثال، بينما 
تكون هناك أساليب األخرى أنسب للمشروعات 

الكبيرة واملتسلسلة، مثل إنشاء املباني.
ــا مــــدى مـــرونـــة اجلـــــدول الــزمــنــي  ■ مـ

اخلاص بك؟
ستحتاج الجداول الزمنية األكثر صرامة 
إلى أساليب إدارة مشروعات خطية أكثر، مثل 

تعيين مدير مشروعات يزيد من احتماالت نجاح المشروح وتحقيق أرباح






