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تحلية مياه البحر..
هى الحل لمواجهة الفقر 

المائى فى مصر

إعادة صياغة استراتيجية

تستفيد مصر من تجربة 
فى جنوب أفريقيا 

كيف

التنمية الصناعية؟
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التعليم  لتطوير  خطة  على  املصرية  احلكومة  تعمل 
بدالً  وتبتكر  وتبدع  تفكر  جديدة  أجيال  خلق  أجل  من 
من سياسة احلفظ والتلقني.. وها نحن نرى بشائر هذه 
أظهرت  التي  العامة  الثانوية  نتائج  ظهور  بعد  اخلطة 

الطالب. التحسن فى عملية تقييم  قدرًا كبيرًا من 

من  الطالب  يكتسبه  ما  هى  التعليم  فى  العبرة 
التواصل  على  ــدرة  وق ومــهــارات  علمية  حصيلة 
وأرقام،  معلومات  حفظ  وليس  والتعلم،  والبحث 
الذين  أن هذا اجليل اجلديد من الطالب  وأعتقد 
لهم  سيكون  املقبل  العام  فى  اجلامعات  تستقبلهم 

مختلف. طابع 

التعليم  وزارة  خاضتها  التى  واملعارك  الهجوم  كل  رغم 
مغلوطة  مفاهيم  تغيير  أجل  من  األخيرة  السنوات  فى 
إرســاء  فــى  جنــحــت  لكنها  طــويــلــة،  ــودًا  ــق ع اســتــقــرت 
تطورات  أحدث  على  تعتمد  جديدة  تعليمية  منظومة 

التكنولوجيا

بقوة  داعمة  السياسة  القيادة  أن  بوضوح  ويبدو 
سياسات  إيجاد  أجل  من  املصرى  التعليم  لتطوير 
املواطن  وتأهيل  وإعـــداد  بناء  هدفها  تعليمية 

العمل. ملا تطلبه احلياة وسوق  املصرى 

بقلم:
أ.د.م /عمرو عزت سالمة

رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى

والدولة للبحث العلمى األسبق

خطوة جديدة نحو المستقبل

العبرة فى التعليم هى ما يكتسبه الطالب من حصيلة علمية ومهارات وليس حفظ معلومات وأرقام
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أغلب االستراتيجيات التى وضعتها مصر منذ الستينات لم تكن على أسس سليمة

إعادة صياغة استراتيجية

تستفيد مصر من تجربة 
فى جنوب أفريقيا 

كيف

التنمية الصناعية؟
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أصدر المركز 
المصرى للدراسات 
االقتصادية، فى 
فبراير الماضي، 
تقريرًا تحليليًا 
بعنوان: "وضع 
استراتيجية التنمية 
الصناعية المصرية 
على أسس سليمة.. 
االستفادة من 
تجربة جنوب 
أفريقيا".
وذكر التقرير أن 
استراتيجيات 
التنمية الصناعية 
ُتستخدم من 
قبل مختلف 
الدول فى العالم 
بهدف إحداث تغير 
هيكلي مستمر 
بما يحقق أفضل 
استخدام للموارد 
يستجيب للتطورات 
المحلية والعالمية 
ويتحقق من خاللها 
طفرات تنموية 
للوصول إلى الهدف 
الدائم "التنمية 
المستدامة"، كما 
أنها تؤثر على 
كافة األنشطة 
االقتصادية من 
خالل الترابط بينها.

منذ   %17  -  15 بني  ما  اإلجمالي  املحلي 
ثبات  مع  العشرين  القرن  ثمانينيات 
فى  التحويلية  الصناعة  لتتركز  هيكلها 
والصناعات  االستهالكية  الصناعات 

الوسيطة.
حاجة  ــود  وجـ عــلــى  الــتــقــريــر  ــدد  وشـ
وتنفيذ  ــع  وض أســلــوب  ملراجعة  مــاســة 
فى  الصناعية  التنمية  استراتيجية 
مصر؛ حيث أن االستمرار فى املمارسات 
مختلفة،  نتيجة  عن  ُيسفر  لن  السابقة 
مواجهة  على  القدرة  عدم  عن  ناهيك 
الصناعية  الثورة  فى  الدخول  تحديات 
لالعتماد  العاملية  واالتجاهات  الرابعة، 

القيمة املضافة. الخدمات مرتفعة  على 
استراتيجية  التقرير  واســتــعــرض 
أفريقيا،  بجنوب  الصناعية  التنمية 
والتي  عليها،  قامت  التي  األسس  وأهم 
مجموعة  بوجود  تنفيذها  نجاح  يرتبط 
يميز  مــا  وهــو  التنفيذية،  ــس  األس مــن 
الديناميكية،  وهى:  االستراتيجية،  هذه 

بوضع  قامت  مصر  أن  التقرير  أكــد 
التنمية  اســتــراتــيــجــيــات  ــن  م الــعــديــد 
الصناعية منذ ستينيات القرن العشرين 
باألساس  التصنيع  تحقيق  استهدفت 
نحو  هيكلي  تــحــول  إحـــداث  )بمعنى 
الغالبية  أن  إال  التحويلية(،  الصناعة 
ــن تــلــك االســتــراتــيــجــيــات  الــعــظــمــي م
سليمة،  أسس  على  توضع  لم  املتعاقبة 
بالعمومية  تتسم  أغلبها  فــى  فكانت 
مجموعة  تنفيذ  يتم  وبالتالي  الشديدة، 
إلى  باإلضافة  املتفرقة،  اإلجــراءات  من 
استراتيجية  تنفيذ  فى  االستمرارية  عدم 
من  االنتهاء  حتى  الصناعية  التنمية 
من  البدء  يتم  حيث  أهدافها،  تحقيق 
الوزير  شخص  تغيير  مع  الصفر  نقطة 
قدرة  عــدم  عنه  نتج  ما  وهــو  املختص، 
حقيقية  ــرة  ــف ط ــداث  ــ إح عــلــى  مــصــر 
فى  بــالــدخــول  الصناعية  التنمية  فــى 
ليستقر  التصنيع،  من  األعلى  املراحل 
الناتج  من  التحويلية  الصناعة  نصيب 

نصيب الصناعة التحويلية من الناتج المحلى اإلجمالى فى مصر 15 -17% فقط 
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املؤسسية  خــاصــة  ــة  ــم ــداع ال ــر  ــ واألط
 "smart" التنفيذ  وخطط  والتمويلية، 
وقابلية  والواقعية  بالتحديد  تتسم  التي 
التنفيذ،  جهات  وتحدد  والتقييم  القياس 

كما أنها محددة زمنيا.
العامة  املــحــاور  إلــى  التقرير  ــار  وأش
فى  الصناعية  التنمية  الستراتيجية 
إلى  مشيرًا  التنفيذية،  وبرامجها  مصر 
الصناعية  للتنمية  استراتيجية  آخر  أن 
والصناعة  التجارة  وزارة  قبل  من  معلنة 
عنوان  تحت   2016 عــام  إطالقها  تــم 
والصناعة  التجارة  وزارة  "استراتيجية 
والتجارة  الصناعية  التنمية  لتعزيز 
نظرا  ولكن   ،"2020-2016 الخارجية 
لتلك  التنفيذي  املــوقــف  ــوح  وض لعدم 
على  التركيز  تــم  فقد  االستراتيجية 
السنوية  الخطة  فى  جاءت  التي  البرامج 
أنها  اعتبار  على   2021/2020 للعام 

تعكس ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
فى  القصور  أوجــه  التقرير  ورصــد 

الحكومية  السياسات  مع  محاورها  بني 
بناء  يتم  حيث  واملــعــلــومــات  األخـــرى، 
ومحدثة،  دقيقة  معلومات  على  القرارات 

بعض  تنفيذ  يتم  حيث  الشامل  والتناول 
وزارة  وليس  الكلى  املستوى  على  البرامج 
أو جهة بعينها، كما تتسم أيضا بالتكامل 

تتركز الصناعات التحويلية فى مصر على الصناعات االستهالكية والوسيطة
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املصرية،  الصناعية  التنمية  استراتيجية 
ــود بــعــض االخــتــالفــات  ــن وجـ ــة م ــداي ب
املدى  املتوسطة  الخمسية  الخطة  بني 
السنوية  والخطة  املستدامة،  للتنمية 
والتنمية  التخطيط  وزارة  عن  الصادرة 
تكون  أن  يفترض  الــتــي  االقــتــصــاديــة 
الخطة  فى  ورد  ملا  سنوية  تنفيذية  خطة 
بعض  األخيرة  تضمنت  كما  الخمسية، 
الخطة  فى  ذكرها  يرد  لم  التي  العناصر 
مستوى  اختالف  عن  فضال  السنوية، 
التفصيل الوارد فى كل محور من املحاور 
أي  وغياب  الشديدة  العمومية  بني  ما 
فى  املــحــاور  بعض  فــى  أداء  مــؤشــرات 
فى  محددة  كمية  مؤشرات  وجود  مقابل 
محاور أخرى، وهو ما يصعب معه تحديد 
أو متابعة  الفعلية لالستراتيجية،  املحاور 
ما  وهو  التنفيذية،  البرامج  فى  التطور 
األسس  فى  خلل  وجود  النهاية  فى  يعكس 
التنمية  استراتيجية  عليها  تقوم  التي 

فى مصر. الصناعية 
من  النقيض  على  إنه  التقرير  وقــال 
فى  الصناعية  التنمية  استراتيجية 
تتمتع بجميع األسس  التي  أفريقيا  جنوب 
والسابق  لنجاحها  الالزمة  التنفيذية 
التنمية  استراتيجية  تعانى  ذكــرهــا، 
الغياب  شبه  من  مصر  فى  الصناعية 
التنفيذية،  ــس  األس تلك  لجميع  التام 
وهو  املطلوبة  بالديناميكية  تتمتع  ال  حيث 
ما يرتبط بغياب املعايير واألسس العامة 
للخطط  املستمرة  املراجعة  تضمن  التي 
التطورات  ضوء  فى  التنفيذية  والبرامج 
التناول  إلى  تفتقر  كما  والعاملية،  املحلية 
بني  ترابط  أو  تكامل  يوجد  وال  الشامل، 
حيث  لالستراتيجية  املختلفة  املحاور 
كما  منعزلة،  كجزر  معها  التعامل  يتم 
التنمية  استراتيجية  بني  تكامل  يوجد  ال 
التنمية  استراتيجيات  وباقى  الصناعية 
يخص  ما  خاصة  الحكومة  تتبناها  التي 

والبحث  املهنى  والتدريب  الفني  التعليم 
الزراعية  التنمية  واستراتيجية  العلمى 
الخاصة  ــة  ــدول ال وخــطــط  واملــعــدنــيــة، 
من  وغيرها  التحتية  والبنية  بالطرق 

الجوانب.
ــر، أنـــه بــخــالف  ــري ــق ــت ــاف ال ــ وأضـ
منها  تعاني  التي  املزمنة  التحديات 
إلى  واضحا  ليس  املصرية،  الصناعة 
على  االستراتيجية  تعتمد  ــدى  م أي 
املنظومة  عناصر  عن  الدقيقة  املعلومات 
ظل  فــى  والسيما  املختلفة  الصناعية 
للقياس  القابلة  األداء  مؤشرات  غياب 

البرامج. العديد من  عن 
فعلى  الداعمة،  باألطر  يتعلق  وفيما 
جهود  هناك  املؤسسى  اإلطــار  جانب 
معظمها  فى  تتلخص  لتطويره  محدودة 
الالزم  الوقت  وتقليص  امليكنة  جهود  فى 
ــراءات بــدون إصــالحــات  ــ إلتــمــام اإلج
كــاٍف  ــدر  ق وجــود  ــدم  ع مــع  مؤسسية، 

8

آخر استراتيجية للتنمية الصناعية فى مصر تم إطالقها عام 2016
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التابعة  الهيئات  بني  سواء  التنسيق  من 
بني  أو  والــصــنــاعــة،  الــتــجــارة  لـــوزارة 
والجهات  ــوزارات  والـ الصناعة  وزارة 
التمويلي  اإلطــار  جانب  وعلى  األخــرى، 
بالقطاعات  مرتبط  غير  عام  تمويل  فهو 
فيما  الشفافية  غياب  مع  املستهدفة، 
وشروطه،  التمويل  توافر  بمدة  يتعلق 
وعدم  وضعف  فعاليته،  متابعة  وغياب 
برنامج  مثل  البرامج  بعض  استمرارية 

رد أعباء الصادرات.
أشار  التنفيذية،  الخطط  جانب  وعلى 
عمل  خطط  وجود  رغم  أنه  إلى  التقرير 
بني  كبير  اختالف  هناك  أن  إال  سنوية، 
بوجود  يتعلق  فيما  التنفيذية  البرامج 
للقياس،  وقابلة  مــحــددة  مستهدفات 
جهة  منها  أي  يحدد  وال  واقعيتها  ومدى 

التنفيذ.
التقرير مجموعة من اإلجراءات  وحدد 
باستراتيجية  لالرتقاء  تنفيذها  املطلوب 

9

تفتقر استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر لمؤشرات أداء قابلة للقياس
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املبادئ  تبني  وتتضمن:  الصناعية  التنمية 
استراتيجية  وضــع  أساليب  تحكم  التي 
أفريقيا،  جنوب  فى  الصناعية  التنمية 
الترويجية  األدوات  اســتــخــدام  وعـــدم 
تكريسها  ولــكــن  اإلعــالمــيــة  ــداف  ــأه ل
على  للتعرف  االقتصاديني  الفاعلني  لدفع 
الدولة  تتبناها  التي  والحوافز  السياسات 
باإلضافة  املختلفة،  برامجها  تنفيذ  فى 
الخاص  القطاع  مع  الفعال  التواصل  إلى 
الحلول  وتبني  للمشاكل  االستماع  بمعنى 
األساسي  املسؤول  هو  ألنه  متكامل  بشكل 
الصناعية  التنمية  استراتيجية  تنفيذ  عن 
مستهدفات  ــى  إل الــوصــول  عــن  وكــذلــك 

التشغيل املطلوبة.
كما أوصى التقرير بالتعامل مع التمويل 
بشكله السليم كأداة يتم استخدامها لتنفيذ 
وليس  الصناعية  التنمية  استراتيجية 
ُمتدخل  أو  االستراتيجية  لهذه  كُمحدد 
مراجعة  يستدعي  وهذا  مستهدفاتها،  فى 
باإلضافة  حاليا،  املالية  وزارة  لدور  كاملة 
الحرائق  إطفاء  سياسة  عن  التخلي  إلى 
جذور  مع  والتعامل  جزئيا(  املشاكل  )حل 
مشكلة  مثل  متكامل  بشكل  املشاكل  هذه 
بجانب  التحتية،  والبنية  األرض  توفير 

تحقيق الترابط بني أجهزة الدولة املختلفة 
استراتيجية  تنفيذ  يتم  حتى  مؤسسيا 

التنمية الصناعية بشكل سليم.
الرؤية  بني  بالتفرقة  التقرير  وطالب 
ودور  املــصــري  لالقتصاد  املستقبلية 
التنمية  واستراتيجيات  فيها  الصناعة 
هذه  لتحقيق  اتباعها  يتم  التي  الصناعية 
والتي تتسم بقدر من االستدامة،  الرؤية، 

التنفيذية  والبرامج  السياسات  بني  وما 
والتي يتم مراجعتها بشكل سنوي وتعديلها 
بما يتناسب مع التغيرات املحلية والعاملية، 
التنمية  استراتيجية  تنفيذ  متابعة  بجانب 
يتولى  من  ِقبل  من  فقط  ليس  الصناعية 
وضعها وتنفيذها ولكن من خالل املجتمع 
هذا  نبض  ُيعد  ــذي  وال أيضا  الصناعي 

القطاع على أرض الواقع.

البد من استخدام التمويل بشكل سليم كأداة لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية
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11

عام  )أمني  السعيد  حلمى  أسامة  مهندس/  الدكتور  يتقدم 

جمعية الهندسة اإلدارية( وجميع العاملني بالجمعية بتهنئة 

الجمعية  )رئيس  سالمة  عزت  عمرو  مهندس/  الدكتور  األستاذ 

وزير التعليم العاىل والبحث العلمى األسبق وأمني عام اتحاد 

الجامعات العربية( ملنح سيادته شهادة الدكتوراه الفخرية من 

جامعة بيلغورود تقديراً لدوره الرائد ىف توطيد أوارص التعاون 

العلمى واألكادميى بني الجامعات العربية والروسية ونتمنى 

لسيادته دوام التوفيق والتألق ىف خدمة العلم واملجتمع 

املرصى والعرىب .

ألف مبروك
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يجب تفعيل منظومة الترشيد باالستهالك في هذين القطاعيين 
)الكهرباء – الماء( لما له من أهمية قصوى في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة محلياً ودولياً.
كلى ثقة في أن الدولة المصرية قادرة على زيادة الوعى لدى 
المواطن والتأثير في سلوكياته الحياتية اليومية التي حتماً سوف 
تعود بالنفع على مقدرات المواطن والمجتمع المصرى ككل، وذلك  
والمقروءة  المسموعة  التوعية اإلعالنية  تبنى حمالت  من خالل 
المواطن  لدى  واإلنسانية  الوطنية  المسؤولية  دور  على  والحث 
واألسرة المصرية ككل إلى جانب تبنى بعض المبادرات كمؤتمر 
الشباب الذى يتبناه  بالفعل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى 

سأتناول ملفاً أعتبره من أهم الملفات في هذا الصدد وهو ملف 
الكهرباء، وإحدى  لتوفير  بتقديم حلول بديلة  الكهربائية،  الطاقة 
الطرق هي تفعيل استخدام ألواح الطاقة الشمسية عن طريق عدة 
استخدامات وأشكال، والتي سوف يكون لها مردود إيجابى بتوفير 
قدر كبير من الطاقة الكهربائية، وبالتالى توفير قدر من ميزانية 

الدولة والدعم المقدم  في هذا القطاع.
أضيف إلى ذلك أنه البد أن نضع نصب أعيننا ضرورة العمل 
على تغيير ثقافة وسلوك المجتمع المصرى في أسلوب وأليات 
الطبيعية  الموارد  أهم  من  واحــدة  وكذلك   الكهرباء  استخدام 

وهى الماء.

الطاقة البديلة
وأهداف التنمية المستدامة

بقلم:

مهندس/ محمد شعبان أمني 

مدير مكتب إدارة املشاريع مبكتب قطان لالستشارات 
الهندسية – باململكة العربية السعودية

يتجة العالم أجمع إلى تبنى الفكر والعمل 
على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وقد 
مت بالفعل وضع خطط وأطر ومنهجيات 
لتحقيق ذلك بحلول عام 2030، فى 
هذا السياق ومتاشيًا مع خطط الدولة 
املصرية لتحقيق  تلك األهداف وتفعيل 
برامج التنمية إلحداث توازن االستدامة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية

الطاقة الشمسية من الممكن أن تساعد مصر كثيرًا فى ترشيد استهالك الكهرباء والمياه
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للمساهمة في التشجع والتحفيز والعمل على إثراء األفكار غير 
التقليدية للمساهمة في إيجاد حلول بديلة الستخدامات الطاقة 
بشتى  وتوصيلها  لمدها  متاح  كمنتج  توفيرها  على  يعمل  مما 

صورها لقرى ونجوع مصر المحروسة.
سوف أسرد بعض األفكار التي قد تسهم في االستغالل األمثل 
للطاقة الشمسية التي حبا الله عز وجل بها مصرنا الحبيبة من 
خالل موقعها الجغرافى وأنعم بها علينا والتي أرى بال شك أنه 
سيكون لها دور كبير جداً في تغيير الخريطة االقتصادية المصرية 

على الصعيدين المحلى والدولى، 
الزجاجية  والواجهات  الكالدينج  المباني  واجهات  استبدال   ■

والطابع  المنظور  نفس  مع  تتماشى  طاقة شمسية  بألواح خاليا 
الهندسى للمبنى.

■ استبدال األسقف واألسطح  القرميد بخاليا طاقة شمسية.
■ استبدال كافة مظالت ستوب ستيشن بمحطات الباص وكذلك 

الباركنج ومظالت المصانع والمعسكرات بألواح طاقة شمسية.
■ استبدال السكاى اليت بألواح طاقة شمسية.

■ استخدام الطاقة الشمسية بالمزارع واألبيار الجوفية.
والسوبرجيت  والكوستر  الباصات  أسطح  استغالل  يمكن   ■

وخالفه بألواح طاقة شمسية.
الحكومية )مدارس – مستشفيات  المباني  ■ استغالل أسطح 
– محاكم- قاعات مؤتمرات – دوار مناسبات ( الى أخره، بألواح 

طاقة شمسية.
المقال  يسعنى هذا  لم  التي  األفكار  من  والكثير  الكثير  يوجد 
التطرق إلى ذكرها تفصيلياً، ولكن كلى يقين أننا قادرون بما تملكه 
الدولة المصرية من قدرات وخبرات، وبمشاركة الشباب المصرى 
النافعة  البناءة  األفكار  ترجمة  الشرفاء  األعمال  ورجال  الواعد 
النور لما فيه صالح  إلى  للبلد والعمل على تطويرها  وخروجها 

الدولة المصرية.
و أذكر أنه سوف يتم التباحث مع عدد من رجال األعمال بمصر 
اتحفظ على ذكر أسمائهم في هذا  المقال، لطرح سبل التعاون 
على طاولة النقاش والتفاهم للوصول إلى آليات تفعيل وتنفيذ تلك 
بقطاع  التطوير  في  للمساهمة  تمويلية  حلول  وإيجاد  المنظومة، 
الطاقة بمصر والشرق األوسط والمضي قدماً في تنفيذ خطط 

التنمية المستدامة بمصر لنحذو حذو الدول الرائدة بالعالم .
الرئيس  فخامة  برئاسة  السياسية  القيادة  دعم  في  يقين  كلى 
عبد الفتاح السيسى للشباب ولتلك المبادرات، وهو الذى ال يكل 
وال يمل بتقديم يد العون ألبنائه ومحبيه من أبناء الوطن الحبيب، 

حقا: فهو هدية الله للمصريين.
حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها الحكيمة. والله الموفق 

البد من استغالل أسطح المبانى الحكومية والعقارات فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
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التحول الذي أحرزته دولة تايوان من دولة 
إلى دولة  فقيرة زراعية فى اخلمسينيات 
وُتربك  أدق تفاصيل حياتنا  صناعية تؤثر على 
صانع القرار فى أكبر الدول وأهم عواصم العالم 
من واشنطن إلى بروكسل وبكني هو بحق حتول 
مذهل وقصة صعود تستحق أن ُتروى، وذلك 
أرقام. بحسب تقرير نشره موقع 

تايوان لصناعة أشباه الموصالت

شركة تتحكم فى 
العالم.. فما قصتها؟

تايوان تحولت من دولة زراعية ألكبر القالع الصناعية عالية التقدم
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معهد  تــأســس  حــني   1973 ــام  ع فــي 
يد  على  الصناعية  التكنولوجيا  أبحاث 
الناتج  كان  تايوان،  في  االقتصاد  وزارة 
املحلي اإلجمالي في ذلك الوقت ال يزال 
مليار   400 يتجاوز  وال  صغيرًا   

ً
هزيال

األمريكي=28  )الــدوالر  تايواني  دوالر 
الدولة  تحولت  واليوم  تايوانيا(،  دوالرا 
أكبر  إلى  زراعية  من  الصغيرة  اآلسيوية 
وتملك  التقدم  عالية  الصناعة  قــالع 
أكبر  ضمن  تكنولوجية  صناعية  شركة 
الناتج  وتضاعف  بالعالم  شركات   10
ضعفًا   50 مــن  بأكثر  لــلــدولــة  املحلي 
مليار   800 إلى   770 بني  اآلن  ليتراوح 

أمريكي. دوالر 

تشانغ موريس 
هارفارد  في  تعلم  تايواني  مهندس  هو 
وعمل  األمريكية  املتحدة  بــالــواليــات 
تقوم  أن  قــبــل  عــامــًا   25 ملـــدة  هــنــاك 
عن  ــة  دراس بعمل  التايوانية  الحكومة 
يمكن  التي  الصناعية  القطاعات  أبرز 
على  االقتصادية  نهضتها  تؤسس  أن 
بتأسيس معهد  تبدأ  أن  أساسها، فقررت 

الصناعية. التكنولوجيا  أبحاث 
ذلك  بعد  االقتصاد  وزارة  قامت  ثم 
بالبحث عن أفضل التخصصات الدقيقة 
التي لها مستقبل واعد وتتواكب مع التطور 
العاملي ولم تجد أفضل من قطاع صناعة 
خطة  لتبدأ  املوصالت،  أشباه  أو  الرقائق 

عن  للبحث  العالم  حــول  الفرق  ــال  إرس
في  التايوانية  والكفاءات  املواهب  أفضل 
األصلية  بالدهم  وإفــادة  للعودة  الغرب 

املتميزة. بقدراتهم 
وزيــر  ومعه  التايواني  الرئيس  بــدأ 
بالتفاوض  الوقت  ذلــك  في  االقتصاد 
تايوان  في  الوطنية  الرموز  أهم  أحد  مع 
في  املقيم  تشانغ"  "مــوريــس  املهندس 
إلى  بالعودة  إلقناعه  املتحدة،  الواليات 
بالده وتولي مسؤولية رئاسة املعهد وهنا 
تبدأ قصة النجاح التايوانية على يد هذا 
عباءة  من  تخرج  حيث  العظيم،  الرجل 
أشباه  لصناعة  تايوان  شركة  املعهد  هذا 

املوصالت "تي إش إم سي".

تضاعف الناتج المحلي لتايوان بأكثر من 50 ضعافًا ليصل إلى 800 مليار دوالر
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لكي تستوعب كيف يمكن لشركة واحدة 
يجب  حياتك  فى  شيء  كل  على  تؤثر  أن 
عليك أن تعرف مدى تنوع وكمية املنتجات 
التى تنتجها الشركة التايوانية العمالقة، 
تخرج  مختلفًا  منتجًا   11,617 هو  الرقم 
تقنية   281 استخدام  يتم  مصانعها،  من 
عمالء   510 لصالح  تصنيعها  فى  مختلفة 

حول العالم حتى 2020.
أشباه  لصناعة  التايوانية  الشركة 
املــوصــالت املــعــروفــة اخــتــصــارًا بـــ "تي 
تتسم  عمالء  قاعدة  تخدم  سي"  ام  اس 
بالعاملية أي أنها متنوعة وتشمل مجموعة 

عليها  الــتــي  االحــتــيــاجــات  مــن  واســعــة 
في  املنتجات  هــذه  ستخدم 

ُ
وت تلبيتها، 

النهائية  املنتجات  من  متنوعة  مجموعة 
سواء  املحمولة  األجــهــزة  ذلــك  في  بما 
الساعة  أو  ــي  اآلل الحاسب  أو  الهاتف 
وكذلك  الصوتي،  الجهاز  أو  اإللكترونية 
الــحــوســبــة املــتــقــدمــة، وإلــكــتــرونــيــات 

السيارات وإنترنت األشياء.
على  الشركة  ساعد  القوي  التنويع  هذا 
كافة  تلبية  على  وقدرتها  خبراتها  تعميق 
وبـــأي شكل،  ــت  وق أي  فــي  االحــتــيــاجــات 
على  بالحفاظ  للشركة  بــدوره  يسمح  مما 

مستويات أعلى من السالمة املالية وتوليد 
عوائد صحية لالستثمار في املستقبل دون 
القلق من االعتماد على منتج أو عميل واحد.

املدوى النجاح  أسباب 
لـ "تي إس إم سي":

االستراتيجي  والصبر  مبكرًا  البدء   -
مع تكرار املحاوالت والتعلم من األخطاء.
وفي  الشركة  في  العميل  ثقة  كسب   -

عليها. االعتماد  إمكانية 
البشرية  ــوارد  ــ امل ــي  ف االســتــثــمــار   -
اآللة  في  االستثمار  قدر  بنفس  واملواهب 

الشركة التايوانية لصناعة الرقائق تورد منتجاتها لصالح 510 عمالء حول العالم
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والبرمجيات. واألجهزة 
إلدارة  الحيوي  الــدور  على  الرهان   -

والتطوير. األبحاث 
- الدخول في شراكات وتعاون وتنسيق 
والــدول  الكبرى  الكيانات  مع  مشترك 

القطاع. في  الرئيسية 
وتسييس  الــتــحــزب  ــن  ع االبــتــعــاد   -
الدولية  التحالفات  بني  الشركة  منتجات 

املتضاربة.

املوصالت أشباه  أهمية 
 تدخل هذه الرقاقة الصغيرة في أهم 

اليومية  حياتنا  ومنتجات  استخدامات 
األهمية  شــديــدة  هــي  وكــذلــك  كــأفــراد 
الكبرى  واملصانع  والشركات  للحكومات 
القطاعات  باختالف  ــواء  س حــد  على 
واملجاالت، تدخل الرقاقة كمدخل إنتاج، 
التلفزيونات،  املثال:  سبيل  على  يلي  فيما 
الحواسب  الشاشات،  الذكية،  الهواتف 
الطبية  األجــهــزة  الــســيــارات،  اآللــيــة، 
املنزلية،  الكهربائية  األجهزة  املتقدمة، 
أجهزة  الذاتية،  والقيادة  الذكي  النقل 
املتقدمة  الــزراعــة  واأللــعــاب،  الترفيه 
الذكاء  تطبيقات  الزراعي،  والتصنيع 

األشياء،  إنترنت  تطبيقات  الصناعي، 
الحواسب فائقة السرعة واألداء، أنظمة 
الطائرات  املــتــجــددة،  الطاقة  إدارة 
أنظمة  املقاتلة،  الطائرات  التجارية، 

املتطورة. التسليح 

املنافسني وبني  بينها  شاسعة  مسافة 
إم  إس  "تي  بني  الفارق  تستوعب  لكي 
وأمريكا  الصني  في  ومنافسيها  ســي" 
حصة  معرفة  عليك  الجنوبية،  وكوريا 
وكذلك  العقود  من  املنافسة  الشركات 
اإليـــــــرادات املــحــقــقــة بـــني الــشــركــة 

الشركة تخدم عدد كبير من الصناعات مثل الهواتف والسيارات والساعات والكومبيوتر
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من  غيرها  وبني  ناحية  من  التايوانية 
أخرى  ناحية  من  العالم  حول  الشركات 
وحدها  التايوانية  الشركة  تحتكر  وكيف 

العقود. أكثر من نصف 
التايوانية  سي  إم  إس  تي  حصة  وبلغت 
عام  القطاع  هذا  في  املبرمة  العقود  من 
 %17 مقابل  فــي   ،%54 حــوالــي   2020
الجنوبية،  الكورية  سامسونغ  لصالح 
و%5  األمريكية،  فاوندريز  جلوبال  و7 

لشركة إس إم أي سي الصينية.
ــة الــتــايــوانــيــة  ــرك ــش ــني ال الـــفـــارق ب
والواليات  وكوريا  الصني  في  ونظرائها 
مسألة  فــي  فقط  ينحصر  ال  املتحدة 
أيضًا  يمتد  لكن  واملكاسب،  املبيعات 
التي  الهندسية  والعقول  املواهب  إلــى 
إم  إس  "تــي  اإلنــجــاز،  هــذا  خلف  تقف 
وفي  "إنتل"  على  جيل   1.5 بـ  تتفوق  سي" 

ىت إس إم ىس - تايوان

سامسونج - كوريا

جلوبال فاوندريز - أمريكا

إس إم أى ىس - الصني

54%

7%

17%

5%

حصة 

رشكات 

أشباه 

املوصالت 

من العقود 

املربمة 

ىف

2020

شركة تايوان ألشباه الموصالت صاحبة نصيب األسد من العقود المبرمة في هذا القطاع
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أنحاء  جميع  في  الحكومات  تبذلها  التي 
ألشباه  محلية  توريد  سالسل  لبناء  العالم 
املوصالت لعالج األزمة الحالية، يمكن لها 
أن تفشل قبل أن ترفع التكاليف ولن تصل 

بهذه الدول إلى تحقيق االكتفاء الذاتي.
"تشانغ" يرى أن العوملة والتجارة الحرة 
املتطورة  التكنولوجيا  عوملة  إلــى  أدت 
أنها  يعني  ما  وهو  املتقدمة،  والصناعات 
صناعة  أصبحت  املاضية  العقود  خالل 
معني،  بمكان  أو  باملحلية  ترتبط  ال  دولية 
الكبرى  الصناعية  القوى  تحاول  وحاليًا 
للمحلية  وترجع  للخلف  العجلة  تعيد  أن 
سيرفع  وهذا  الصناعية،  العوملة  وتوقف 

كثيرًا. التكاليف 
األسعار  ألن  التكاليف؟  سترفع  ملاذا 
كمثال  خــذ  آلخـــر،  مــكــان  مــن  تختلف 
والعمالة  املــاكــيــنــات  ــار  ــع أس مبسط 

مستواها  نفس  على  األخيرة  ظلت  حال 
تأخرت  قد  ستكون   2024 حتى  الحالي 
أجيال   3 بـــ  التايوانية  الشركة  خلف 

التكنولوجيا. من  كاملة 
لذا أعلنت "إنتل" في النصف األول من 
بقيمة  استثمارية  خطة  عن  العام  هذا 
جديدة  مصانع  إلنشاء  دوالر  مليار   20
الشركة  لكن   ،2024 بحلول  اإلنتاج  تبدأ 
سانحة  الفرصة  لها  تترك  لم  التايوانية 
خطة  عــن  ــرى  األخـ هــي  علن 

ُ
ت أن  قبل 

منافسة بخمسة أضعاف خطة "إنتل" أي 
بـ 100 مليار دوالر لتدشني وحدات تابعة 

2024 أيضًا. تبدأ اإلنتاج بحلول 

الرقائق مبيعات  فى  طفرة 
على  الطلب  ارتــفــع  الجائحة  بسبب 
أجل  من  الصغيرة  اإللكترونية  األجهزة 

على  والقيود  املنزلي  العزل  أثناء  الترفيه 
انتشار  إلــى  إضــافــة  والتنقل،  الحركة 
واالجتماعات  املنزل  من  العمل  سياسة 
إلى مقرات  الذهاب  االفتراضية بدال من 
إغالق  وكذلك  الدول  بني  والسفر  العمل 
الكثير من املدارس والجامعات، بالتزامن 
مع إغالق الكثير من املصانع بسبب القيود 

املفروضة للسيطرة على انتشار الفيرس.
جانبي  على  الحادة  التغيرات  هذه  كل 
كبيرة  طفرة  إلى  أدت  والطلب  العرض 
والرقائق  املوصالت  أشباه  مبيعات  في 
صناعة  في  رئيسي  بشكل  تدخل  التي 
ارتفاع  عنه  نتج  ما  وهو  اإللكترونيات، 
بالسوق  شركة  أكبر  تحرك  في  مماثل 

وهي "تي إس إم سي".
"تي  مــؤســس شــركــة  ــن وجــهــة نظر  وم
الجهود  فإن  تشانغ"  "موريس  سي"  إم  إس 

جائحة كورونا رفعت الطلب بشكل غير مسبوق على األجهزة الغلكترونية
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ــغ" كــانــت أثــنــاء  ــان ــش تــصــريــحــات "ت
لالجتماع  تــايــوان  كمبعوث  مشاركته 
التعاون  منظمة  ــقــادة  ل االفــتــراضــي 
واملحيط  آسيا  منطقة  لدول  االقتصادي 
فيه  تتعرض  الــذي  الوقت  في  الهادئ، 
مجال  على  املهيمنة  ســي"  إم  إس  "تــي 
من  كبيرة  لضغوط  املــوصــالت  أشباه 
القوى  وخاصة  الدولية  القوى  جميع 

النطاق  واسع  نقص  وسط  الصناعية، 
العاملية. الرقائق  فى 

"تي إس إم سي" تطمئن عمالءها
الشركة التايوانية تريد طمأنة العالم وخاصة 
القوى الصناعية الكبرى التي هي في أمس 
الحاجة إلى ضمان تدفق مستقر وآمن ألشباه 
املوصالت، لذلك وافقت الشركة على إنشاء 
مصنع لها في والية "أريزونا" األمريكية بقيمة 
12 مليار دوالر، إلمداد املصنعني األمريكيني 
لي أو 

ُ
وبخاصة الشركات املنخرطة بشكل ك

جزئي في املجمع الصناعي العسكري األمريكي 
مثل "لوكهيد مارتن" أو "رايثون تكنولوجيز" 
و"جنرال إلكتريك" و"جنرال دايناميكس"، كما 
أن الشركة التايوانية تجري دراسات إلنشاء 
مصانع في أملانيا واليابان بحسب تصريحات 
رئيس مجلس اإلدارة "مارك ليو" للمساهمني 

في يوليو من العام الجاري.
وحدة  أو  مصنع  إنشاء  خطوة  وستكون 
تابعة خارج تايوان خطوة تاريخية، حيث إن 
جميع مصانع الشركة التي يخطب  العالم 
الثمينة  منتجاتها  من  حاجته  لتلبية  ودها 
التي ال غنى عنها توجد على أرض مقرها 

الرئيسي في بالدها. 

واألراضي واملرافق في دولة مثل الصني، 
في  نظيرتها  من  أرخص  ستكون  بالطبع 
هولندا  حاولت  لو  وبالتالي  مثال،  هولندا 
احتياجاتها  لكل  محلية  مصانع  إنشاء 
سوف  الصني،  من  االستيراد  من  بدال 
بشكل  الصناعة  هــذه  تكاليف  ترتفع 
ولن  النهاية  في  وستفشل  وتخسر  هائل 

مستدامة. تكون 

الشركة التايوانية تسعى لبناء مصنع جديد في أمريكا لسد النقص العالمي في الرقائق
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لمواجهة الفقر 
المائى فى مصر

تحلية
مياه البحر

هى

الحل

يتزايد الطلب بشكل مستمر على المياه العذبة في مصر مع تضاؤل اإلمدادت
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الــزيــادة  بسبب  مزمنًا  عــجــزًا  تعانى 
املستخدمة  األنشطة  وتعدد  السكانية 
للمياه مع ثبات موارد مصر املائية املتاحة 
املشروعات  لزيادة  انخفاضها  وامكانية 
وتبلغ  النيل،  حوض  بدول  إنشاؤها  املزمع 
الطاقة الفعلية املنتجة ملياه الشرب حاليا 
املياه  نسبة  وتمثل  ــوم  م3/ي مليون   5.25
 ،5.87% الكلى  اإلنتاج  من  السطحية 
 10% نسبة  الجوفية  املياه  تمثل  بينما 

وتحلية مياه البحر 5.2%.
ومن أهم البدائل الستخدام املياه غير 

يتعلق  ما  كل  فى  البشر  من  مليارات   6
وسائر  والصناعى  الــزراعــى  بالنشاط 
القابضة  والشركة  اليومية،  االحتياجات 
ورؤى  واضحة  خطط  لها  الشرب  ملياه 
الزيادة  فى  التحديات  ملواجهة  مستقبلية 
السكانية وما يتبع ذلك من زيادة، وقد تم 
يتم تحديثه  وضع مخطط عام ديناميكى 
بصفة دورية ليتواكب مع التحديات املائية 
من تنوع مصادر املياه والزيادات الحتمية 

والتطورات والتقدم التكنولوجى . 
املصرية  املائية  امليزانية  أن  وأضــاف 

املصرية،  األهرام  لجريدة  تحقيق  في 
نائب  عوض،  أحمد  الدكتور  يقول  يقول 
إن  الشرب،  ملياه  القابضة  الشركة  رئيس 
العالم  فى  العذبة  باملياه  املتعلقة  األرقام 
تدعو للقلق، حيث تحتل أكثر من 2.75% 
فى  املــوجــودة  ــاه  ــي امل مجمل  ــن  م فقط 
النسبة  هذه  من  و2.05%  األرض  كوكب 
جوفية  مياها  و0.68%  جليد  هيئة  على 
السطحية  املياه  وهــى  املتبقية  والكمية 
هى   0.011% تتجاوز  ال  التى  ذلــك  بعد 
من  أكثر  احتياجات  تلبية  عن  املسئولة 

فى مواجهة الطلب المتزايد على المياه وتضاؤل 
إمدادات المياه العذبة، هناك حاجة إلى مصادر 
بديلة. لذا أصبحت تحلية مياه البحر هى بدائل 
غير عادية لتلبية االحتياجات المتزايدة من مياه 
الشرب.
التقديرات األخيرة تشير إلى أنه يتم إنتاج ما يصل 
إلى 65 مليون متر مكعب من المياه المحالة 
يوميا فى جميع أنحاء العالم، فى ذات السياق 
تعانى الميزانية المائية المصرية عجزًا مزمنًا بسبب 
الزيادة السكانية وتعدد األنشطة المستخدمة 
للمياه مع ثبات موارد مصر المائية.
على الجانب اآلخر، أصبحت تحلية مياه البحار 
هى البدائل الممكنة، لكن ما هى مردودات تلك 
المشروعات الكبرى على الثروة السمكية على 
ساحل المتوسط ؟ الشعاب المرجانية والحيوانات 
البحرية إحدى أهم ثروات مصر على البحر األحمر 
هل تتعرض لضرر يفقدها الحياة؟ محطات 
التحلية هل يمكن إهمال تأثيرها على على األثر 
البيئى بجوانبه المختلفة؟

تحلية مياه البحر.. هى الحل 
لمواجهة الفقر المائى فى مصر

مصر تعاني من عجز مزمن فى المياه مع الزيادة السكنية وثبات الموارد المائية المتاحة
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إنشاء  تم  لتفعيله  املستمرة  املتابعة  منها 
من  بدأت  كبيرة  بطاقات  تحلية  محطات 
للمحطة  يوميًا  مكعب  متر  ألف   24 طاقة 
املحطة  طــاقــة  بلغت  أن  ــى  إل ــدة  ــواح ال
الواحدة 150 ألف متر مكعب يوميًا، ليبلغ 
القائمة  التحلية  محطات  طاقات  إجمالى 
آالف   805 حاليًا  تحلية  محطة   64 لعدد 
طاقات  إلى  باإلضافة  يوميًا،  مكعب  متر 
جار  يوميا  مكعب  متر  ــف  أل  487 تبلغ 
تنفيذها وكذلك تم إعداد خريطة طريق 
التكنولوجيات  على  تشتمل  املياه  لتحلية 

جميع  طــاقــات  حجم  ــان  ك  ،2004 ــام  ع
يتعدى  ال  لها  التابعة  التحلية  محطات 
طاقة 25 ألف متر مكعب يوميًا واليتجاوز 
مكعب  متر   2000 الواحدة  املحطة  طاقة 
املستقبلية  ــة  ــرؤي ال ضــوء  وفــى  يوميًا 
املتوقعة  السكانية  الزيادة  الحتياجات 
الشرب  ملياه  القابضة  الشركة  قامت 
عام  مخطط  بإعداد  الصحى  والصرف 
احتياجات  تغطية  يستهدف  للتحلية 
شمل   ،2050 عام  حتى  املحافظات  تلك 
وحرصا  كبيرة،  بطاقات  محطات  تنفيذ 

سياسات  البحر،  مياه  تحلية  التقليدية 
الدولة الحالية تدعم التوسع فى استخدام 
نقل  عمليات  وقف  يتم  وأن  التحلية  مياه 

مياه النيل إلى املناطق الساحلية. 
التكنولوجيات  سعر  انخفاض  ــع  وم
تشغيل  سعر  ارتفاع  ومع  للتحلية  الحالية 
النيل  مــن  املنقول  للمياه  املكعب  املتر 
هذه  فإن  الخطوط  على  تعديات  ووجــود 

السياسات أصبحت واجبة التنفيذ.
وأشار إلى أنه منذ بدء تأسيس الشركة 
الصحى  والصرف  الشرب  ملياه  القابضة 

مصر تعمل على استراتيجية ضخمة من أجل بناء محطات لتحلية المياه
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منخفضة  تعتبر  والصيانة  للتشغيل 
باملقارنة بتكنولوجيات أخري.

املصدر األساسى
يــوســف، رئيس  الــدكــتــور أحــمــد  ــا  أم
فيقول:  األسبق،  الصحراء  بحوث  مركز 
األساسى  املــصــدر  النيل  نهر  مياه  إن 
تليها   ،86% نسبة  وتمثل  مصر  فى  للمياه 
 ،3% املحالة  املياه  ثم   11% الجوفية  املياه 
وتعطى الدولة أهمية كبيرة لزيادة كميات 
الضغط  ــروف  ظ ظل  فى  املحالة  املياه 
نهر  مياه  سواء  الشرب  مياه  مــوارد  على 
ستكون  حيث   ، الجوفية  املياه  أو  النيل 
ملياه  األساسى  املصدر  هى  املحالة  املياه، 

والتخلص  التشغيل  وتكاليف  املستخدمة 
الناتجة  امللوحة  الشديدة  املياه  من  اآلمن 

من عملية التحلية.
قيام  الراهنة  الظروف  فرضت  وقــد 
املياه  تحلية  مخطط  فى  بالتوسع  الدولة 
محطات  لتوفير  عاجل  مخطط  بإعداد 
السطحية  ــاه  ــي امل ــن  ع كــبــدائــل  تحلية 
االستمرار  مع  الساحلية،  باملحافظات 
إجمال  ليبلغ   2050 مخطط  تنفيذ  فى 
متر،  ألف  و400  ماليني   6 بمصر  التحلية 
فى  املعتمدة  التكنولوجيات  أكثر  ومــن 
وهو   ،RO العكسى  التناضح  التحلية: 
لصغر  وذلك  مصر  فى  املستخدم  النوع 
مساحة األرض املطلوبة والتكلفة املطلوبة 

الشرب فى املحافظات الساحلية، وتعتمد 
اإلسموزى  الضغط  تقنية  على  كليًا  مصر 
من  تعتبر  حيث  املياه،  تحلية  فى  العكسى 
وهناك  للطاقة.  استهالكا  التقنيات  أقل 
التحلية،  محطات  انشاء  فى  كبير  تطور 
حيث كانت طاقتها 330 ألف م3/يوم عام 
اآلن  م3/يوم  ألف   746 أصبحت  ثم   1980
وسوف تصل الى 3.5 مليون م3/يوم عام 

.2037
محطة  افتتاح  تم  األحمر،  البحر  ففى 
 80 اإلنتاجية  وطاقتها   ،2016 فى   اليسر 
تحلية  محطة  هناك  أيضًا  م3/يــوم.  ألف 
إنتاج  بطاقة  سفاجا  بمدينة  البحر  مياه 
مدينة  بتغذية  وتقوم  م3/يوم   6000 يومى 

86% من المياه المستخدمة فى مصر مصدرها نهر النيل 
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210 آالف م3/يوم خالل  إلى  التى وصلت 
على  موزعة  األخــيــرة،  األربعة  األعــوام 

جميع مدن املحافظة.
فى مطروح، تم خالل السنوات الخمس 
تحلية  محطات  على  االعتماد  املاضية 
ملدينة  الشرب  مياه  لزيادة  البحر  مياه 
مرسى مطروح واملدن الغربية باملحافظة، 
باإلضافة إلى تشغيل محطة باجوش شرق 
كيلو،   45 بنحو  مطروح  مرسى  مدينة 
يوميا  مكعب  متر  الف   24 إنتاجية  بطاقة 
ومن املقرر االنتهاء من محطة تحلية مياه 
الضبعة بالساحل الشمالى بطاقة إنتاجية 
املحطة  تغذى  ــوف  وس م3/يـــوم  ألــف   40
السكنية  والتجمعات  الضبعة  مدينة 

سفاجا بالكامل وجنوب الغردقة. 
إنتاجية  بطاقة  القصير  مدينة  وكذلك 
إلى  ستتضاعف  م3/يــوم    7500 قدرها 
محطات   9 إنشاء  وتــم  م3/يـــوم   25000
تحلية بمدن حاليب بطاقة 1500 م3/يوم 
 3500 بطاقة  القديمة  شالتني  ومحطة 
باإلضافة  كفاءتها،  رفــع  وجــار  ــوم  م3/ي
ملحطة التحلية الجديدة بطاقة 3000 م3/
يوم، ومرسى علم 3 محطات األولى 3000 
والثالثة  م3/يــوم   1500 والثانية  م3/يــوم 
م3/يــوم   2000 وحماطة  ــوم  م3/ي  6000
وأبورماد  م3/يوم   2000 حميرة  ومرسى 
كميات  ملضاعفة  وذلــك  م3/يــوم   1500
األحمر  البحر  بمحافظة  الخاصة  املياه 

املتاخمة للمحطة النووية بمياه الشرب.
 3500 بطاقة  السلوم  بمدينة  وأخــرى 
تم  فإنه  العلمني  مدينة  فى  أما  م3/يــوم، 
محطة  أكبر  من  ــى  األول املرحلة  تنفيذ 
تحلية بمدينة العلمني الجديدة بطاقة 50 
ألف م3/يوم كمرحلة أولى لتصل إلى 150 

ألف م3/يوم. 
محطة  أكبر  إنشاء  بدأ  بورسعيد،  فى 
املتوسط  الــبــحــر  شــاطــئ  عــلــى  تحلية 
ألف م3/يوم وستكون جاهزة   150 بطاقة 
طاقة  وهى  م3/يــوم  ألف   250 الستيعاب 
والتوسعات  املنطقة  مشروعات  تغطى 
املستقبلية بها الى أكثر من ربع قرن قادم 
ويتم تنفيذ محطة أخرى للتحلية بمنطقة 

مياه البحر المحاله ستكون المصدر األساسى لمياه الشرب فى المحافظات الساحلية
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الطور  بمدينة  املياه  تحلية  محطة  طاقة 
من 10 آالف م3/يوم الى 30 ألف م3/يوم. 
إنشاؤها  جار  تحلية  محطات   4 وهناك 
بمدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع 

بطاقة 10 آالف م3/يوم لكل محطة.

الفجوة املائية
ويقول الدكتور محمد عمر عبدالعزيز، 
مدير مركز التميز املصرى ألبحاث تحلية 
موارد  بني  املائية  الفجوة  زيادة  إن  املياه، 
املياه املتاحة ومتطلبات الزيادة السكانية 
للقطاعات  التنمية  مــعــدالت  ــادة  ــ وزي
املختلفة كان البد من وضع مبادرة برسم 
ــإدارة  ب الخاصة  والسياسات  الخطط 

م3/يــوم  ألف   40 بطاقة  بورسعيد  غرب 
قابلة للزيادة حتى 60 ألفا.

تنفيذ  فيجرى  سيناء  شمال  فى  أمــا 
األوسط  الشرق  فى  للتحلية  محطة  أكبر 
مرحلتني،  على  العريش  غرب  منطقة  فى 
تزداد  ــوم،  م3/ي ألف   100 بطاقة  األولــى 
ثانية، وتم  إلى 200 ألف م3/يوم كمرحلة 
فى  البحر  مياه  لتحلية  محطتني  افتتاح 
م3/يوم  آالف   5 بسعة  بالعريش  املساعيد 
محطات  من  عدد  جانب  إلى  منهما،  لكل 
تحلية مياه اآلبار،  وبذلك تتضاعف كمية 

املياه من 25 ألفا الى 50 ألف م3/يوم. 
تحلية  محطة  تنتج  سيناء،  جنوب  فى 
وزيادة  م3/يوم   1500 طابا  بمدينة  املياه 

لتغطى  تنميتها  ووسائل  املائية  ــوارد  امل
املياه  تحلية  وتعد  املتزايدة  االحتياجات 
االحتياجات  لسد  الواعدة  الحلول  أحد 
املتزايدة من املوارد املائية، وأن يتم إدارة 
للحصول  بدقة  ملشروعات  الفنى  الجانب 
الجانب  عن  فضال  املرجوة  النتائج  على 
التكاليف  يشمل  والـــذى  االقــتــصــادى 
وحدة  املصب،  املأخذ،  مثل  الرأسمالية 
وتكاليف  التحلية،  وحـــدة  املــعــالــجــة، 
الكيماويات،  الــطــاقــة،  مثل  التشغيل 
سبق  ما  وكل  وخالفه  األغشية،  استبدال 
هو ما يحدد تكلفة إنتاج م3 املياه املحالة 
م3،  جنيها/   7-25 بني  ما  تتراوح  والتى 
ويرجع هذا التفاوت فى التكلفة إلى تأثير 

مشروعات التحلية توفر مصدرًا آمنًا ومستدامًا لمياه الشرب
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أساسية  بنية  إنــشــاء  عملية  وتمثل 
لدمج  والقابلية  املصادر  تنوع  على  تعتمد 
فى  واملتطورة  الحديثة  التكنولوجيات 
أو  املنتجة  املياه  كمية  لــزيــادة  التحلية 
كأحد  الطاقة  من  جديدة  مصادر  إدخال 
املدن  إنشاء  هندسة  فى  التحديات  أهم 
الجديدة القائمة على منظومة االستدامة 
ومعالجة  التدوير  عمليات  إدخـــال  مــع 
للمياه  ثانوى  كمصدر  املستخدمة  املياه 
تناسب  التى  التطبيقات  لبعض  يستخدم 
الخضراء  املسطحات  كرى  املياه  طبيعة 
نقطة  كل  من  االستفادة  لتعظيم  وذلــك 
هذه  استمرارية  يضمن  مما  منتجة  مياه 
املجتمعات فى االزدهار وجذب االستثمار 

مياه  ملوحة  درجة  العوامل،  من  مجموعة 
نوع  للمحطة،  اإلنتاجية  السعة  املصدر، 

الوقود، موقع املحطة.
االقــتــصــادى  التقييم  إجـــراء  وعــنــد 
قيم 

ُ
ت أن  يجب  املــيــاه  تحلية  ملحطات 

واألنشطة  ــات  ــروع ــش امل حــزمــة  ضمن 
تلك  بوجود  املرتبطة  االقتصادية األخرى 
األهمية  نغفل  ال  آخر  جانب  وعلى  املحطة 
حيث  التحلية  ملشروعات  االجتماعية 
ملياه  ومستدام  آمن  مصدر  توفير  يمكن 
الصحراوية  األراضى  فى  خاصة  الشرب 
املياه  إمــدادات  إلى  تفتقر  التى  والنائية 
توطني  فى  يسهم  الــذى  األمــر  والطاقة، 

البدو بتلك األراضي.

املنطقة  فــى  والتوسع  التمدد  ثــم  ومــن 
املحيطة.

أنظمة التحلية
عبدالحليم  أحمد  الدكتور  يقول  بينما 
مدير املعهد القومى لعلوم البحار إنه يتم 
نطاق  على  املياه  تحلية  أنظمة  استخدام 
استهالك  »يبلغ  السياحة  قطاع  فى  واسع 
متر   150000 أكثر  حالًيا  املحالة  املياه 
املحلية  املجتمعات  لتزويد  يوم«   / مكعب 
أكثر  مصر  تمتلك  حيث  الشرب،  بمياه 
على  البحرية  السواحل  2000 كم من  من 
ساحل  يمتد  واملتوسط.  األحمر  البحرين 
البحر األحمر املصرى إلى نحو 2025 كم 
و  األحمر  البحر  ساحل  كم   1080 منها 

مصر تمتلك أكثر من 2000 كيلو متر من السواحل البحرية
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الفعلى  الوضع  يؤدى  قد  األنبوب.  مخرج 
ألنابيب التفريغ إلى اإلضرار باملجتمعات 

البحرية الحساسة. 
امللوحة  بزيادة  الصرف  مياه  تتميز 
على  ويحتوى  الحرارة  درجــة  وارتفاع 
الكيميائية،  امللوثات  من  كبيرة  كميات 
وتشير  الثقيلة  واملعادن  املضادات  مثل 
املــالــحــة  ــاه  ــي امل أن  إلـــى  ــقــديــرات  ــت ال
ستؤدى  البحر  مياه  تحلية  عن  الناتجة 
معدل  فى   1.5% إلى  تصل  زيــادة  إلى 
منطقة  فــى  الــعــوالــق  يــرقــات  وفــيــات 

الصرف.  أنابيب  خطوط 
باختالف  التأثيرات  هذه  شدة  تختلف 
املناطق حسب الطبيعة الهيدروجيولوجية 
البيولوجية  والحساسية  البحرى  للجسم 
التحلية  محطة  ونــوع  البحري،  للموئل 
والبنية  الثانوية  والهياكل  وحجمها 

945 كم ساحل خليجى السويس والعقبة.. 
تمتلك معظم املدن واملنتجعات السياحية 
األحمر  البحر  ســواحــل  على  الــواقــعــة 
محطات تحلية مياه تصب فى البحر، مما 
البحرية  للحياة  كبيرة  أضرار  إلى  يؤدى 
محافظة  فى  يوجد  الحاضر،  الوقت  فى 

البحر األحمر 207 فنادق ومنتجعات. 
تصريف  أن  إلــى  التقديرات  وتشير 
البحر  ساحل  فى  التحلية  محطات  جميع 
فى  مكعب  متر   1000 إلى  يصل  األحمر 
الدخول  املصرية  الحكومة  تعتزم  الثانية 
بنحو  البحر  مياه  تحلية  مشروعات  فى 
وتبلغ   .2037 عام  حتى  دوالر  مليار   57
الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية الحالية 170 
الحكومة  بــدأت  يــوم.   / مكعب  متر  ألف 
مياه  تحلية  محطات  بناء  فى  املصرية 
مثل  املناطق  من  العديد  لتغطية  البحر 
والسخنة  والجاللة  الجديدة  العلمني 
الجديدة  واملنصورة  والضبعة  والعريش 
البحر حاليا  وجنوب سيناء. تساهم مياه 
إجمالى  من  مكعب  متر  مليار   0.06 بـ 
طول  مع  تتناسب  ال  وهى  املائية  املوارد 

املصرية. السواحل 
 هناك تحديات تتمثل فى تقليل الطلب 
على الطاقة وإدارة النفايات الناتجة عن 

تحلية املياه ملنع اآلثار البيئية الضارة. 
إن مشكلة عملية تحلية مياه البحر هى 
تكلفة  وارتفاع  للطاقة  الكبيرة  الحاجة 
من  التخلص  وكيفية  التحلية  محطات 
عمليات  تقدم  حيث  امللوحة.  عالية  املياه 
املوائل  بيئية ضارة على  آثارًا  املياه  تحلية 

األكثر تنوعًا بيولوجيًا وإنتاجًا. 
البحرية  البيئة  على  التأثير  يحدث 
املــجــاورة  املــنــاطــق  فــى  رئيسى  بشكل 

ألنابيب تصريف املياه املالحة املركزة. 
امللحى  املحلول  احتواء  من  الرغم  على 
املركز على مكونات بحرية طبيعية، إال أن 
العالى يتسبب فى غرقه فى  النوعى  وزنه 

قاع البحر دون خلط مسبق. 
ــواد  ــإن املـ ــك، فـ ــ ــى ذل ــة إلـ ــاف ــاإلض ب
فى  للمياه  إعطاؤها  يتم  التى  الكيميائية، 
التحلية،  لعملية  املسبقة  املعالجة  مراحل 
من  بالقرب  البحرية  بالحياة  تضر  قد 

التحتية املطلوبة. 
من  الــســائــلــة  الــنــفــايــات  ــة  ــاف إض إن 
متعددة  نفايات  ــى  وه التحلية  محطة 
املكونات، ولها تأثيرات متعددة على املياه 
يجب  لذا  البحرية،  والكائنات  والرواسب 
أن تمتد نقطة التصريف إلى نهاية منطقة 
الشعاب  منحدر  وأسفل  الخلفية  الشعاب 
تخضع  أن  الضرورى  من  لذا  املرجانية، 
ذلك  فى  بما  الصلة،  ذات  القضايا  جميع 
والصرف  واملركزات  البحر  مياه  مآخذ 
أجل  مــن  املستمر  للرصد  الكيميائى 
وتقليلها.لتأثر  السلبية  اآلثار  فى  التحقيق 
حول  البحرية  باملنطقة  الحية  الكائنات 
املرجانية  الشعاب  مثل  التحلية  محطات 
بتصريف  تتأثر  التى  األحمر  البحر  فى 

املياه املالحة حولها. 
واألعــشــاب  املرجانية  الشعاب  تعد 

البد من مراعاة المعايير البيئية فى عملية تحلية المياه
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النباتات  أنــواع  على  تأثيرها  إهــمــال 
تصريف  إن  حيث  حولها.  والحيوانات 
البحرية  البيئة  فى  التحلية  محطات 
فى  يتسبب  العالية  امللوحة  ذات  للمياه 
البحرية  الكائنات  ملعظم  كامل  تدمير 
يؤدى  وقد  املرجانية.  الشعاب  وخاصة   ،

ــبــحــريــة مـــن أكــثــر  ال
الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 

تــــــضــــــررا بـــســـبـــب 
الــتــصــريــفــات املــالــحــة 

ــدود  ــح ــاوز ال ــج ــت ــى ت ــت ال
امللوحة  فى  التغير  و  اآلمنة. 

الحياة  على  وتأثيراتها  البيئية 
قد  الطويل،  املدى  على  البحرية. 

يؤثر على نمو وتكاثر الشعاب املرجانية 
والكائنات  مــوتــهــا.  ــى  إل يـــؤدى  وهـــذا 
واألسماك  العوالق  مثل  املتنقلة  الحية 
التى  البحرية  الحياة  أنــواع  أول  هــى 
فى  التغيرات  بسبب  األرجح  على  تتأثر 
صرف  نتيجة  البحر  مياه  حرارة  درجة 

التحلية. محطات 
التى  العذبة  املياه  إلى  الحاجة  ورغم  
يمكن  فال  التحلية،  محطات  تنتجها 

الطحالب  مــن  ألنـــواع  كثيف  نمو  ــى  ال
صرف  يتم  التى  املناطق  أمام  الخضراء 
يجب  لــذلــك  بــهــا.  التحلية  مــحــطــات 
إنشاء  عند  البيئية  املفاهيم  مــراعــاة 

البحر. مياه  تحلية  محطات 

تكلفة مرتفعة
يحيى  الــدكــتــور  يــقــول  جــانــبــه  ومــن 
الكيميائية  الهندسة  أستاذ  الشاذلى 
مياه  تحلية  تمثل  اإلسكندرية:  بجامعة 
وغير  حاليًا  املتوافر  الوحيد  الحل  البحر 
بطريقة  املتوافرة  املياه  بكميات  املحدود 
على  الشمال  من  تطل  فمصر  طبيعية، 
البحر  على  الشرق  ومن  املتوسط  البحر 
هاتني  فــى  سواحلها  وامــتــداد  األحــمــر 
من  ينضب  ال  مياه  مصدر  يمثل  الجهتني 

خالل عملية تحلية مياه البحر. 
وتــتــلــخــص عــمــلــيــة الــتــحــلــيــة فى 
محتوى  ذات  مــيــاه  اســتــخــالص 
املياه  من  األمالح  من  منخفض 
املاء  ويعتبر  امللوحة،  عالية 
اآلدمــى  لالستهالك  جيدا 
األمــالح  تركيز   كــان  إذا 
جم/لتر،   0.6 من  أقل  به 
 حتى 1 جم/

ً
ويكون مقبوال

لتر. 
ــة لــلــمــيــاه  ــب ــس ــن ــال وب
املستخدمة للزراعة، فمن 
املمكن استخدام مياه ذات 
تركيزات أمالح أعلى وذلك 
طبقا لنوع املحصول. ويتراوح 
البحار  مياه  فى  األمالح  تركيز 

بني 27 و 35 جراما فى اللتر. 
التحلية  عــمــلــيــات  فـــإن  ــيــه  وعــل
التقليدية والتى هى أساس عمل املحطات 
إنتاج  العالم فى  التى تنتشر على مستوى 
على  ــاس  األس فى  تعتمد  العذبة  املياه 
املالحة  املياه  من  عذبة  مياه  استخالص 
تبخير  على  تعتمد  حــراريــة  بطرق  إمــا 
ثم  ومن  األمالح  من  محتواها  دون  املياه 
األمالح  عن  املاء  فصل  أو  تكثيفها  إعادة 
تسمح  التى  الخاصة  األغشية  باستخدام 

بمرور جزيئات املاء دون األمالح.

تحلية مياه البحر هى الحل الوحيد المتوفر حاليا لزيادة موارد مصر المائية
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1- وضع خطة احتياطية

من أفضل النصائح الموجهة لرواد األعمال، أن يكون لديهم دائمًا 
خطة احتياطية لجميع خطواتهم، إذ يتطلب تأسيس مشروع تجاري ناجح 
الوقت والمال والكثير من العمل الشاق، وفي حين قد يكون وضع الشركة 
جيدًا فى بعض األيام، فقد يكون سيئًا فى أيام أخرى، ونظرًا ألن الخطة 
الموضوعة قد ال تكون مناسبة فى كل األوقات، فيجب أن يستعد رائد 
األعمال جيدًا، ويضع خطة احتياطية يمكن اللجوء إليها حين تسوء األمور.

2- تحديد الجمهور المستهدف والتركيز عليه

عندما تدخل شركة جديدة إلى السوق، فعادة ما يرغب أصحابها فى 
الوصول إلى كل العمالء، إال أن محاولة الوصول للجميع، تؤدي فى النهاية 
إلى عدم الوصول ألحد، لذلك من األفضل أن تحدد الشركات جمهورها 
، وتعمل على الوصول إليه عبر القنوات التي يستخدمها.

ً
الذي تستهدفه فعال

3- البدء بأفضل فكرة أو منتج قبل تقديم المزيد

 من تشتيت 
ً
عادة ما يكون لدى رواد األعمال العديد من األفكار، لكن بدال

الطاقة والجهد فى أكثر من فكرة، ُيفضل أن يبدأ رواد األعمال بأفضل 
فكرة أو منتج لديهم، وبمجرد أن يثق العمالء فى الشركة ومنتجها، وتبدأ 

الشركة فى تكوين قاعدة عمالء، يمكن حينها طرح منتجات أخرى.

4- التواصل مع األشخاص المناسبين

لرواد  بالنسبة  األهمية  غاية  فى  أمر  اآلخرين  مع  العالقات  بناء 
األعمال، ويحتاج رائد األعمال إلى التواصل بشكل خاص مع األشخاص 
المناسبين الذين يعملون فى نفس المجال ويمكنهم أن يقدموا له نصائح 

من خبراتهم وتجاربهم.

5- البدء فوراً وضبط األمور الحقاً أثناء العمل

قدم لرواد األعمال أن يبدأوا فورًا، ويتوقفوا 
ُ

من أفضل النصائح التي ت
عن محاولة أن يقدموا منتجًا مثاليًا، فتحسين المنتجات والخدمات 

يأتي مع الوقت والخبرة والتجربة.

6- استخدام أساليب تسويق وبيع ال تُنسى

سر نجاح أي شركة أال ينساها العمالء، لذلك من المهم أن يتخلى 
التفكير فى  التقليدية، ويبدأوا فى  البيع  رواد األعمال عن أساليب 
الشيء المميز الذي يقدمونه، والذي يجعلهم مختلفين عن المنافسين، 
ويركزوا فى التسويق عليه، باإلضافة إلى التواصل مع العمالء بطريقة 

مميزة تجعلهم سعداء.

7- إدارة العمل من مكان يمتلكه رائد األعمال

أفضل  عمل  بيئة  يوفر  الشركة  منه  دار 
ُ

ت الذي  المكان  امتالك 
المكان  تصميم  إعادة  الحالة  هذه  فى  بسهولة  ويمكن  للموظفين، 
ليناسب احتياجات الشركة والموظفين،  ويساعد كل ذلك على رفع 

اإلنتاجية. إلى زيادة  النهاية  العمل، مما يؤدي فى  معنويات فريق 

8- اختيار المرشدين بدقة

عندما يبدأ رائد األعمال مشروعه التجارى، قد يبدو كل شخص 
 يمكن أخذ النصائح منه، إال أن مواقع 

ً
ناجح بالنسبة له مرشدًا محتمال

التواصل االجتماعي تمتلئ باألشخاص الذين قد يبدون ناجحين، لكنهم 
فى الحقيقة غير موثوقين، ويمكن أن يعطوا نصائح خاطئة، ويجب أن 
يكون رائد األعمال حذرًا جدًا فى اختيار المرشدين الذين يمكن أن 
يستمع إلى نصائحهم، وهناك بالفعل العديد من األشخاص الموثوقين 

مثل المستثمر األمريكي وارين بافيت.

9- االستمتاع بالرحلة

قد تبدو هذه النصيحة بسيطة، إال أن معظم األشخاص ال يطبقونها، 
معين،  لشيء  يصلوا  أو  يحققوا  حتى  االستمتاع  كثيرون  يؤجل  إذ 
يرغبوا  حتى  معين  لهدف  يصلوا  أن  بمجرد  البشر  أن  والحقيقة 
التالي  هدفهم  على  العمل  فى  يبدأون  لذلك  المزيد،  تحقيق  فى 
بمجرد إنجاز أهدافهم السابقة، وُينصح رواد األعمال بالتركيز على 
االستمتاع بإنجازاتهم، فذلك سيساعدهم على  الشعور بالسعادة، 

النجاح. من  المزيد  وتحقيق 

يشعر العديد من رواد األعمال بالحماس لبدء 
مشروعهم الخاص، وينخرطون فى العمل بجد، 

ويكون أمامهم الكثير من األمور التى يقومون بها، 
وقد يفوتهم خالل هذه المرحلة العديد من األشياء 
التى قد تضر بشركاتهم على المدى الطويل إذا لم 
ينتبهوا لها. ورغم أن تجربة كل شخص تختلف عن 

اآلخر، إال أن رواد األعمال المبتدئين يمكنهم تعلم 
الكثير من تجارب من سبقوهم فى المجال.

نصائح فعالة لتحقيق النجاح ىف مجال ريادة األعامل:

كيف يمكن لرواد األعمال الجدد تحقيق النجاح؟
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البد من وضع خطة احتياطية يمكن اللجوء إليها إذا ساءت األمور






