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املناخ  مؤتــمر  املقــبل  نوفمبر  فى  مصــر  تستضيف 
»COP27« مبدينة شرم الشيخ، والذى من شأنه أن يسلط 
التحول  إطار  فى  مصر  تبذلها  التى  اجلهود  على  الضوء 
هدف  يعتبر  ما  وهو  واملتجددة،  اجلديدة  الطاقة  نحو 
االحتباس  غــازات  من  للحد  العالم  إليه  يسعى  أساسى 
ومصادر  األحفورى  الوقود  فيه  يتسبب  الذى  احلــرارى 

التقليدية. الطاقة 

احلقيقة أن مصر لديها هدف واضح تعمل عليه منذ 
الدولة  تتبناها  استراتيجية  ضمن  سنوات،  عــدة 
املتجددة  الطاقة  من  املولدة  الطاقة  نسبة  لزيادة 
فيها  تساهم  بحيث   ،20٣0 عــام  فى  باملئة   ٤2 إلــى 
األكبر  بالنصيب  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة 
الطاقة  مشاركة  مع  املتجددة،  الطاقة  مصادر  من 

باملئة.  ٣ بنسبة  النووية 

ــار وقــعــت احلــكــومــة املــصــريــة مــن خالل  ــذا اإلطـ ــى ه وف
على  املعنية  الـــوزارات  مع  وبالتعاون  السيادى  الصندوق 
وهو  األخضر،  الهيدروجني  مشروعات  إلقامة  اتفاقيات 
فى  العالم  إليها  يتجه  التى  النظيفة  الطاقة  مصادر  أحد 

احلالى. الوقت 

كما أن إحدى الشركات العاملية عرضت على احلكومة 
دوالر  مليار   ١5 باستثمارات  مشروع  إقامة  املصرية 
بالوقود  السفن  ــداد  إلمـ متكاملة  شبكة  إلقــامــة 

النظيف.

الطاقة هدف عاملى تعمل مصر على مواكبته، وهو  حتول 
إمكانيات  من  متتلكه  ملا  مصر  أمام  فرصة  ميثل  أنه  نرى  ما 
مستقبل  فى  أساسى  العب  تكون  أن  فى  تساعدها  وموارد 

النظيفة. الطاقة  على  يعتمد 

بقلم:
أ.د.م /عمرو عزت سالمة

رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى

والدولة للبحث العلمى األسبق

الطاقة النظيفة..     
              ومستقبل مصر

برنامج مشاركة القطاع الخاص فى األصول الحكومية بقيمة 40 مليار دوالرمصر تستهدف توليد 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول 2030

الهدف منها.. وكيف يمكنالهدف منها.. وكيف يمكن
أن تشجع القطاع الخاص المصرى؟أن تشجع القطاع الخاص المصرى؟

خالل كلمته فى حفل إفطار األسرة المصرية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى 
األصول  فى  الخاص  القطاع  لمشاركة  برنامج  عن  باإلعالن  الحكومة  كلف  أنه 
المملوكة للدولة بإجمالى قيمة 40 مليار دوالر مقسم على 4 سنوات بمستهدف 
10 مليارات دوالر سنوًيا، مؤكًدا على ضرورة إشراك الشركات المملوكة للقطاع 
العام والشركات المملوكة للجيش فى ذلك البرنامج من خالل طرح أجزاء من 

تلك الشركات بالبورصة المصرية.

وثيقةوثيقة
ملكية الدولة.. ملكية الدولة.. 
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67
إن عملية تحديد 
سياسة الملكية 
للدولة يعتبر أمًرا 
شائًعا بين البلدان، 
حيث سبق أن قام 
بذلك اإلجراء أكثر من 
50 دولة حول العالم 
منها دول عربية، وهى 
أمر تنظيمى لشكل 
االستثمار فى البالد 
بين القطاعين العام 
والخاص، ومن ثم فإن 
ما قامت به الدولة 
من إعالن لوثيقة 
سياسة ملكيتها هو 
أمر إيجابى لترسيخ 
أطر ثابتة لشكل 
المناخ االقتصادى 
فى البالد، خاصة 
وأنه قد تم إعداد 
تلك الوثيقة وفًقا 
للمعايير والمبادئ 
التوجيهية الصادرة 
عن منظمة التعاون 
االقتصادى والتنمية، 
مع استهداف تنفيذ 
سياسات الدولة 
العامة، باإلضافة إلى 
كونها تتسم بالمرونة 
من حيث قابليتها 
للتحديث وفًقا 
للمستجدات الدولية 
والمحلية، والتغيرات 
فى أولويات الدولة، 
وتتم مراجعتها 
دورًيا وفًقا لألهداف 
االستراتيجية للدولة.

للقطاع  املتروكة  القطاعات  وهى 
فى  تتمثل  والتى  بالكامل  الخاص 
ستتخارج  اقتصادًيا  نشاًطا   79
منهم الدولة كلًيا على مدى الثالث 
األصفر  واللون  القادمة،  سنوات 
ستتواجد  التى  القطاعات  وهــى 

املاضي(،  العام  فى   30%( مقابل 
لجذب  تخطيطها  عن   

ً
فضال هذا 

مليار   40 بــحــوالــى  اســتــثــمــارات 
األربع  السنوات  مدى  على  دوالر 
حصص  بيع  خالل  من  إما  املقبلة، 
ــة بــالــشــركــات  ــوم ــك ــح مــلــكــيــة ال

ملكية  ســيــاســة  وثــيــقــة  تــرســم 
لتواجد  متكاملة  ــورة  ص الــدولــة 
واألنشطة  بالقطاعات  ــة  ــدول ال
ثالثة  إلى  وتقسمها  االقتصادية، 
إشـــارة  »حــســب  مختلفة  ــوان  ــ أل
األخضر  اللون  التخطيط«،  وزيرة 

 27 عــددهــم  يبلغ  والــتــى  وحــدهــا 
الدولة من  تنوى  اقتصادًيا.  نشاًطا 
مساهمة  زيادة  الخطة  تلك  خالل 
االقتصاد  فــى  الــخــاص  القطاع 
إلى  استثماراته  إجمالى  ليصل 
املقبلة  الثالثة  األعوام  %65 خالل 

مع  جنب  إلــى  جنًبا  الدولة  فيها 
تتمثل  ــى  ــت وال ــاص  ــخ ال الــقــطــاع 
اقتصادًيا،  نشاًطا   45 عــدد  فى 
القطاعات  وهــى  األحمر  واللون 
بشكل  املواطنني  حياة  تمس  التى 
للدولة  تــابــعــة  وســتــظــل  مــبــاشــر 

وثيقة ملكية الدولة ترسم صورة متكاملة لتواجد الدولة فى القطاعات االقتصاديةاإلعالن عن وثيقة ملكية الدولة أمر إيجابى يدعم المناخ االقتصادى 
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شراكات  فى  الدخول  أو  املحلية، 
تلك  إن  وحيث  شركات،  لتأسيس 
األنشطة  معظم  تمس  الوثيقة 
الضرورى  من  فكان  االقتصادية 
فعل  ردود  ــى  ــل ع ــرة  ــظ ن إلـــقـــاء 
املختلفة  االقتصادية  القطاعات 
املهمة  الــوثــيــقــة  لتلك  ــم  ــ ورؤاه

مصر. ملستقبل 

السيارات تصنيع  قطاع 
السيارات  تصنيع  قطاع  تجاوب 
بشكل  الــدولــة  ملكية  سياسة  مع 
املجتمعى  الحوار  خالل  إيجابى 
دائمة  منصة  خالل  من  يتم  الذى 
والثالثاء  ــد  األح يومى  االنعقاد 
آلراء  فيها  االستماع  يتم  أسبوعًيا 
ورقــة  بأفضل  للخروج  الخبراء 
أهدف  تحقيق  تناسب  سياسات 
عن  املمثلون  علق  وقــد  القطاع، 
إليها  املشار  البيانات  أن  القطاع 
التركيز  يجب  لكن  جيدة،  بالوثيقة 
إن  حيث  التنفيذ،  طريقة  على 
يصبح  أن  هــو  األســاســى  الــهــدف 
الهندسية  الــصــنــاعــات  ــاع  ــط ق
بالبالد  نــمــًوا  القطاعات  أعلى 
ذلك  يتم  ولن  تصديًرا،  وأكثرها 
للمستثمرين  حوافز  بتقديم  إال 
املحلى  اإلنــتــاج  لــزيــادة  األجــانــب 
عن   

ً
فضال هذا  الخام،  املواد  من 

على  الجمركية  الــرســوم  خفض 
الصناعية  املــكــونــات  مــن  مــزيــد 
صدور  من  الرغم  وعلى  بالقطاع. 
التعريفة  بتعديل  رئــاســى  ــرار  ق
ــات مـــن الــســلــع  ــئ الــجــمــركــيــة مل
الــصــنــاعــيــة ومــوافــقــة الــبــرملــان 
التصديرى  املجلس  ــإن  ف عليه، 
من  املــزيــد  إدراج  يريد  ــزال  ي ال 
 

ً
فضال هــذا  بالقطاع،  املكونات 
الصادرات  دعم  فترة  تقليل  عن 
دعم  عام.  نصف  إلى  ثم  عام  إلى 
أحد  كــان  الصغيرة  املشروعات 
إليها  تــطــرق  الــتــى  املــوضــوعــات 

عامليا،  املــعــروض  نــقــص  عنها 
التوريد  سالسل  فى  أزمة  ووجود 
ــرت بــشــدة عــلــى ذلــك  عــاملــًيــا أثـ
اتخاذ  عن   

ً
فضال هــذا  القطاع، 

التعامل  بوقف  لقرارات  املركزى 
تسببت  التى  التحصيل  بمستندات 
االعــتــمــادات  فتح  فــى  أزمـــة  فــى 
لكن  الــدوالر،  وتوافر  املستندية 
الــذى  الجمهورية  رئــيــس  قـــرار 
ــواد  وامل اإلنــتــاج  مــدخــالت  أعفى 
كان  املــركــزى  قواعد  من  الخام 
الدعم  توفير  على  إيجابى  أثر  له 
الصناعة،  لتلك  جزئى  بشكل  ولو 
املكونات  اســتــيــراد  زال  مــا  لكن 
طالب  وقد  رئيسًيا،  تحدًيا  يمثل 
بمراعاة  البرملان  الصناعة  ممثلو 
فى  التحديات  لتلك  حلول  إيجاد 

للسيارات. الحكومة  استراتيجية 
الكهربائية  السيارات  صناعة 
امللفات  ضمن  كانت  األخــرى  هى 
خالل  واسًعا  اهتماًما  القت  التى 
على  التأكيد  تــم  حيث  الــحــوار، 
البنية  تنفيذ  فى  اإلسراع  ضرورة 
بــالــســيــارات  الــخــاصــة  التحتية 

وأن  خاصة  الجلسة،  تلك  أعضاء 
دعم تلك الصناعات يعزز من نمو 
حساب  على  الرسمى  االقتصاد 
خاصة  الرسمى،  غير  االقتصاد 
توجهات  مــع  يــتــوافــق  ــك  ذل وأن 

الصناعة.  لدعم  الدولة 
هو  عنه  الحديث  تم  آخــر  أمــر 
التراخيص  منح  عملية  تيسير 

سرعتها،  وزيــــادة  الــصــنــاعــيــة 
ضــرورة  إلــى  منهم  إشـــارة  ــى  ف
الخدمة  تقديم  معايير  توحيد 
ــرة  ــاه ــق ــى ال ــني املـــوظـــفـــني فـ بـ
بالذكر  الجدير  ومن  واألقاليم، 
وافق  قد  كان  ــوزراء  ال مجلس  أن 
الالئحة  أحكام  فى  تعديالت  على 
من  االستثمار  لقانون  التنفيذية 

الحصول  نطاق  توسع  أن  شأنها 
ــص الــذهــبــيــة«  ــي ــراخ ــت عــلــى »ال
املحدودة  املسئولية  ذات  للشركات 
الحصول  إمكانية  يتيح  والـــذى 
على  الواحدة،  املوافقة  ميزة  على 
بالقيام  مرتبًطا  ذلــك  يكون  أن 
أو  استراتيجية  مشروعات  بإقامة 
التنمية  تحقيق  فى  تسهم  قومية 

املشاركة  أو مشروعات  املستدامة، 
والخاص. العام  القطاعني  بني 

الــنــقــاش  دار  ــرى  ــ أخ مــلــفــات 
معاناة  فى  تتمثل  والتى  بشأنها 
من  مصر  فــى  الــســيــارات  قــطــاع 
احتياجاته  على  الحصول  إمكانية 
ــواد الــخــام، خــاصــة فى  ــ ــن امل م
ترتب  التى  العاملية  األزمـــة  ظــل 

9 8

تيسير عملية منح التراخيص الصناعية ضرورية لتحفيز ودعم األنشطة التصديريةالدولة تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى االقتصاد إلى 65% خالل 3 أعوام
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11 10

الحكومة  وأن  خاصة  الكهربائية، 
مليون   450 مبلغ  استثمرت  قــد 
التحتية  البنية  لتنفيذ  جنيه 
الخاصة بها، وتوقيع شركة النصر 
تفاهم  مذكرة  املاضى  يونيو  فى 
الصينية  ــك«  ــاي »ب مجموعة  مــع 
الكهربائية  الــســيــارات  لتصنيع 
البدء  الحوار حول  دار  محلًيا. وقد 
السيارات  بطاريات  صناعة  فى 
تخلق  أن  يمكن  التى  الكهربائية 
كهرباء  سيارات  لصناعة  فرًصا 
فى  استثمارات  ــذب  وج حقيقية 
مصر  جعل  خالل  من  املجال  هذا 
تلك  لتصدير  إقليمًيا  ا 

ً
ــز ــرك م

األوســط  الشرق  فى  البطاريات 
تجميع  مجرد  من   

ً
بدال وإفريقيا، 

خاصة  املحلية،  للسوق  السيارات 
وأن شركة النصر كانت قد تعاونت 
األملانية  فى«  إى  »إف  مجموعة  مع 
الفنى  الــدعــم  ــول  ــل ح لــتــقــديــم 
بطاريات  قطاع  بناء  كيفية  حول 
بينما  الــبــدايــة،  مــن  الــســيــارات 

مستحقاتها  الـــدولـــة  اســتــالم 
للربحية. املستثمرين  وتحقيق 

الغذائية الصناعات 
ــات  ــاع ــن ــص ــح قـــطـــاع ال ــ أوضـ

كما  النهائية،  لألرباح  األولــويــة 
العمل  تعديالت  قانون  تناول  تم 
العمال  بني  العالقة  ينظم  والذى 
عملية  تتم  أن  ويضمن  والشركة، 
لضمان  صحيح  بشكل  اإلدارة 

تستهدف  التى  القطاعات  توسيع 
عبر  منها  ــتــخــارج  ال الــحــكــومــة 
لتشمل  القيمة  ســالســل  دراســـة 
املــكــمــالت الــغــذائــيــة ومــدخــالت 
أخرى  وأجــزاء  الغذائية،  اإلنتاج 
مثل  الغذائية  القيمة  سلسلة  من 
وأن  خــاصــة  ــاك،  ــم األس مصايد 
ــة  ــي ــران ــة األوك ــي ــروس ــرب ال ــح ال
على  الــحــصــول  أهــمــيــة  ــرت  ــه أظ
من   

ً
بــدال محلية  إنتاج  مدخالت 

وجود  مع  كبير،  بشكل  االستيراد 
التوريد  سالسل  فى  اضطرابات 
بــادرت  وقــد  واألســـواق،  العاملية 
اســتــخــدام  بتشجيع  الــحــكــومــة 
الصناعة  فــى  املحلية  املــكــونــات 
من  الــعــديــد  تطبيق  خـــالل  ــن  م
ظاهرها  ــان  ك الــتــى  ــراءات  ــ اإلج
إقـــــرار تــخــفــيــضــات جــمــركــيــة 
نسبة  على  بناء  للمصنعني  جديدة 

املحلى. املكون  استخدام 
طالبت آراء أخرى بإعادة إسناد 

صينى  شريك  عن  الشركة  تبحث 
التصنيع. بدأ  فى  للمساعدة 

الصناعى  العام  القطاع  إصالح 
التى  املــوضــوعــات  بــني  مــن  ــان  ك
حيث  املجتمعى،  للحوار  طرحت 
التوازن  ضرورة  إلى  اإلشارة  تمت 
ــني، وأربـــاح  ــف ــوظ ــني دخـــول امل ب
الضريبية  وإيــرادات  املساهمني، 
للدولة، ونمو الشركة، حيث إنه فى 
العناصر  تلك  بأحد  االهتمام  حال 
يخلق  األخـــــرى  حـــســـاب  ــى  ــل ع
فى  التوازن  عدم  من  حالة  ذلك 
املستثمرون  يريد  حيث  الشركة، 
نجاح  أن  تأكيدات  على  الحصول 
على  فــقــط  يعتمد  ال  الــشــركــات 
بالقطاع  العاملني  خاصة  العمال 
منهم  البعض  يحصل  إذ  العام، 
النظر  بغض  كاملة  رواتبهم  على 
ــاح  أربـ أو  الـــفـــردى  األداء  ــن  ع
الشركة، وذلك على عكس شركات 
تمنح  ــى  ــت وال ــاص  ــخ ال الــقــطــاع 
وتعطى  بالساعة،  رواتبهم  العمال 

لوضع  حاجة  هناك  أن  الغذائية 
مشاركة  حول  استرشادية  مبادئ 
حجم  فى  خاصة  الخاص  القطاع 
تقديمها  الدولة  تريد  التى  الحصة 
ــوا  ــرح ــت لــلــقــطــاع الـــخـــاص، واق

الحرب الروسية األوكرانية أكدت أهمية االعتماد على مدخالت اإلنتاج المحليةالتوسع فى »التراخيص الذهبية« يسرع إقامة المشروعات الجديدة
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بصندوق  االستعانة  أو  للشركات 
الشركات  عن  أما  السيادى.  مصر 
والتى  اقتصادًيا  الجاذبة  غير 
الحالى  بالشكل  بيعها  يمكن  ال 
وضع  إلى  الشركات  تلك  فتحتاج 
لتحسني  األجل  طويلة  استراتيجية 
سواء  الرئيسية  عملها  مؤشرات 
من خالل تطوير املنتجات الحالية 
يوجد  جديدة  منتجات  إضافة  أو 
الفجوات  دراسة  بعد  عليها  طلب 

ودولًيا. محلًيا 

الزراعي القطاع 
ــى هــو أحــد  ــزراعـ ــاع الـ ــط ــق ال

على  واإلنــفــاق  لإلنتاج  الحديثة 
والتطوير. البحث 

ــن تــوصــيــات املــشــاركــني  أمــا ع
سياسة  بشأن  الــحــوار  ــك  ذل فــى 
بضرورة  أوصوا  فقد  الدولة  ملكية 
على  الــتــعــدى  تــجــريــم  مــواصــلــة 
ــى الـــزراعـــيـــة، وفــرض  ــ األراضـ
تنظم  التى  الضوابط  من  العديد 
القطاع  جانب  من  املياه  استخدام 
ومواصلة  التخارج  بعد  الخاص 
األراضـــى  على  الــتــعــدى  تجريم 
ــد أوصـــوا الــدولــة  الــزراعــيــة، وق
إذ  املوضوعة  الخطة  بمراجعه 
مــدنــى  ــن  زمـ ســنــوات  ثـــالث  إن 

الصفقة  هذه  تأثير  كيفية  لتقييم 
الدولة  تقييم  وكيفية  السوق،  على 
لضمان  املــســتــثــمــريــن  ــروض  ــع ل
العروض  تلك  بني  الفصل  شفافية 
اإلمكان.  قدر  التقييمات  وعدالة 
قد  الشركات  تقييمات  إن  حيث 
من  الــتــخــارج  مــن  ــة  ــدول ال تمنع 
خاصة  بسهولة  القطاعات  بعض 
جاذبة  غير  الشركات  تلك  وأن 
ــة فى  الــنــاحــيــة االقــتــصــادي ــن  م
أشاروا  فقد  وعليه  الحالى،  الوقت 
الحكومة  استعانة  ضــرورة  إلــى 
أجانب  أو  محليني  بمستشارين 
صحيحة  تقييمات  على  للحصول 

الزراعى  القطاع  أن  إلى  الخبراء 
يمكن  التى  القطاعات  أحــد  هو 
قفزة  تحقيق  املــصــريــة  لــلــدولــة 
إذ  قصير،  ــن  زم فــى  بــه  كبيرة 
القطاع  بإيرادات  الوصول  يمكن 
حال  فى  دوالر  مليارات   10 إلــى 
بالقطاع،  الــتــحــديــات  معالجة 
الرئيسية  التحديات  تلك  وتمثل 
املحاصيل  وهــدر  املياه  نــدرة  فى 
فى  “خــاصــة  التمويل  وعــقــبــات 
الزراعية  الحيازات  غياب  ظل 
بالبالد”  الزراعية  الرقعة  وتفتيت 
وبالطبع  بالقطاع،  العمالة  ونقص 
التكنولوجيا  تطبيق  إلى  االفتقار 

الحكومية  األغذية  مصانع  إدارة 
إمكانية  وبرهنت  الخاص  للقطاع 
بالنظر  االستراتيجية  تلك  نجاح 
ــة والـــذى  ــاف ــي ــض إلـــى قــطــاع ال
جيدة  نجاحات  تحقيق  استطاع 
جانب  مــن  لـــإلدارة  إســنــاده  بعد 
نموذج  إن  حيث  الخاص،  القطاع 
العام  القطاعني  بــني  املــشــاركــة 
بتشغيل  للشركات  تسمح  والخاص 
أكثر  هى  مستقل  بشكل  األصــول 
الرغم  على  للمستثمرين،  جاذبية 
فى  منهم  الكثير  نرى  ال  أننا  من 

القطاع. هذا 
دراسات  إجراء  جانب  إلى  هذا 

الدولة  خططت  التى  القطاعات 
الخاص  القطاع  مشاركة  لزيادة 
ــه خـــالل ثـــالث ســـنـــوات، وقــد  ب
معظم  ــة  ــط ــخ ال ــك  ــل ت ــت  ــل ــم ش
ذلك  فى  بما  الزراعية  األنشطة 
البستانية  املحاصيل  قطاعات 
ــوب بــاســتــثــنــاء الــحــبــوب  ــب ــح وال
ــل الــقــمــح  ــث ــة م ــي ــج ــي ــرات ــت االس
وصيد  الخشبية  الغابات  وزراعة 
ــاك واألحــيــاء  ــم واســتــزراع األس
ــروة الــحــيــوانــيــة.  ــثـ ــة والـ ــي ــائ امل
وجودها  على  الدولة  وستحافظ 
قد  أنها  رغم  األلبان،  قطاع  فى 
آراء  وتشير  استثماراتها.  تخفض 

13

الدولة تخطط لتوسع مساهمة القطاع الخاص فى القطاع الزراعىمشاركة القطاع الخاص فى اإلدارة يعزز القيمة المضافة للمشروعات الحكومية 
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فيها  تتغير  بيئة  فى  باالستثمار 
الضرائب  أو  التصدير  قــوانــني 
أشــار  ــر  اخ ــر  أم مــفــاجــئ.  بشكل 
ــرورة  ــو ضـ ــني وهـ ــارك ــش ــه امل ــي إل
توفر  ونقدية  مالية  حوافز  وجود 
تشجيًعا،  أكثر  استثمارًيا  ا 

ً
مناخ

واملحلى  العاملى  املناخ  وأن  خاصة 
تلك  أهـــم  ومـــن  لــلــغــايــة،  صــعــب 
ــنــقــص فـــى الــســيــولــة  األمــــور ال

أى  ــاذ  ــخ ات قــبــل  صحيح  بشكل 
تمت  ــد  وق استثمارية،  ــرارات  قـ
اإلشارة إلى ضرورة بقاء القوانني 
دون  سنوات   10 عن  تقل  ال  ملــدة 
الطبيعى  املستثمر  إن  حيث  تغيير، 
جدوى  دراســة  إجــراء  إلى  يحتاج 
ــدء فى  ــب ال ــوات قــبــل  ــن لــعــشــر س

املصرى. بالسوق  مشروع 
يرغب  لــن  املستثمر  إن  حيث 

القطاع  ذلك  من  للتخارج  قصير 
مثل  األنشطة  بعض  فى  سيما  ال 

الزراعى. االستصالح 

مستقرة بيئة 
الثالث  الــقــطــاعــات  تــشــاركــت 
طلبهم  فى  إليها  اإلشارة  السابق 
مستقرة  تشريعيه  بيئة  بــوجــود 
املسبق  بالتخطيط  لهم  تسمح 

يمثل  ــذى  ال األجنبية  والعمالت 
القطاع  جاذبية  أمام  كبير  عائق 

. ين للمستثمر

■ بقلم: 
أحمد بيومي
نقال عن املركز املصرى للفكر 

والدراسات االستراتيجية

استقرار القوانين ضرورة لتحفيز االستثمار وجذب الشركات لمصرتوصيات بضرورة مواصلة تجريم التعدى على األراضى الزراعية
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تعزيز التنمية تعزيز التنمية 
المستدامةالمستدامة

دوردور

االقتصاد األزرقاالقتصاد األزرق
فىفى

يرتبط االقتصاد 
بالبيئة ارتباًطا 
واضًحا؛ ويبدو هذا 
الترابط جلًيا فى أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 
لعام 2030، والتى تجمع بين الشق 
االقتصادى والبيئى واالجتماعى، 
وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع 
عشر من أهداف التنمية المستدامة 
فى الحفاظ على المحيطات والبحار 
والموارد البحرية، واستخدامها بشكل 
مستداٍم لتحقيق التنمية المستدامة.

مفهوم االقتصاد األزرق ظهر ألول مرة عام 1990 مستقبل األعمال فى االستثمار يكمن فى تطوير الموظفين وتدريب القوى العاملة

لماذا يعتبر االحتفاظ لماذا يعتبر االحتفاظ 
بالموظفين أكثر ميزة بالموظفين أكثر ميزة 

تنافسية لديك؟تنافسية لديك؟
املنافسة  أن  فهم  إلى  الشركات  تحتاج 
ناشئة  شركة  ظهور  على  قاصرة  تعد  لم 
وجود  أو  ما  قطاع  في  تنافس  متخصصة 
على  تسيطر  احتكارية  كبيرة  شركات 
الشركات  بني  املنافسة  باتت  لقد  السوق، 
جذب  على  منها  كل  ــدرة  ق بمدى  تتعلق 
املوظفني األكفاء واالحتفاظ بهم على املدى 
الطويل وتنمية مهاراتهم كي يصبحوا قادة 

مستقبليني ناجحني.
وقد باتت هذه الحاجة ملحة أكثر من أي 
وقت مضى خاصة في ظل سرعة التغييرات 

التكنولوجية وظهور أفكار جديدة كل يوم.
ال يتوقف األمر عن إدهاشنا عندما نرى 
الشركات تفكر وتتصرف كما لو أن الناس 
مجرد بيادق يمكن وضعها في أي مكان دون 
أسئلة؛ فكثير من الشركات تخسر املوظفني 
الجيدين بأعداد كبيرة دون عواقب أو فهم 

.
ً
ما تحتاجه الشركة فعال

باختيار  التوظيف  عملية  تبدأ  أن  يجب 
شخص سيكون له تأثير على فريقك، غير 
أن العديد من املؤسسات تقوم فقط بنسخ 

للموظفني  املهنية  السير  ــن ولصق  م
عبر  التوظيف  خدمات  مواقع 

موقع  مــثــل  ــت  ــرن ــت اإلن
أن  أمل  على  لينكدإن 
يصبح لديهم املوظف 

املثالي.
ــذه هي  ــ لــيــســت ه

تعمل  التي  الطريقة 
ــاء،  ــيـ ــا األشـ ــه ب
عندما تريد ضخ 
ــدة  ــدي دمـــــاء ج
ــك  ــت ــرك فــــي ش

االستثمار  في  األعمال  مستقبل  يكمن 
في تطوير املوظفني وتدريب القوى العاملة 
ليصبحوا  النمو  من  يتمكنوا  حتى  لديك 

قادة ناجحني.
التي  تلك  هــي  الناجحة  الشركة  إن 
تمتلك فريق عمل متنوعًا قادرًا على طرح 
إليجاد  املشكالت  على  والتركيز  األسئلة، 
يتسم  أن  ينبغي  كما  لها.   الحلول  أفضل 
التعاون  تحقيق  على  بالقدرة  الفريق  هذا 
داخــل  املختلفة  الوظيفية  املــهــام  بــني 
املعرفة   عن حب مشاركة 

ً
الشركة، فضال

وتقديم املشورة لبعضهم البعض.
وُيفضل أن تفوض إدارة الشركة سلطة 
تتوافر  التي  املستويات  إلى  القرار  اتخاذ 
باملوضوع،  الصلة  ذات  املعلومات  فيها 
الهرمي  الشكل  على  االعتماد  من  بدال 

التخاذ القرار.
إن التحدي األكبر أمام إحداث مثل هذا 
بنقص  يتعلق  ال  الشركات  داخــل  التحول 

األفكار، بل بنقص في تغيير السلوك.
عقلية  فــي  تــحــول  ــداث  إحـ يمكنك  ال 
موظفي الشركة بمجرد التفكير 
عبر  بل  مختلف؛  بشكل 
بشكل  ــتـــصـــرف  الـ
مــخــتــلــف، ويــجــب 
هــذا  ــدث  ــح ي أن 
على  ــيــر  ــغــي ــت ال
القيادة  مستوى 
أن  ــل  ــب ق  

ً
أوال

ــى  ــل إلـ ــق ــت ــن ي
املــســتــويــات 
ــى داخــل  األدنـ

الشركة.

املناصب  من  بــدءًا  املستويات،  كل  على 
بحاجة  فأنت  القمة،  إلى   

ً
وصــوال األولية 

إجراء  إلى  تحتاج  أنت  مختلف.  شيء  إلى 
بحث متخصص بناًء على مؤهالت محددة 
حتى يعرف املرشحون املحتملون موقفهم 

بالضبط قبل التقديم.

العثور على األشخاص املناسبني 
ميثل حتديًا

على  التركيز  إلــى  الشركات  تحتاج 
لم  إذا  ألنه  لديها  العاملة  القوى  أهمية 
األشخاص  جذب  من  الشركات  تتمكن 
تحقيق  ــي  ف صــعــوبــة  ستجد  األكـــفـــاء، 
لديها  سيكون  إذ  باستمرار.  أهدافها 
إليهم  املوكلة  املهام  ينفذون  موظفون 
يمكن  ملا  رؤية  بأي  يتمتعون  وال  وحسب، 

إضافته للشركة.
إنه أمر مزعج عندما تحتاج إلى أن تكون 
املناسبون  األشخاص  لديك  وليس  سريعًا 

للتنفيذ.
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وكذلك  نمًوا،  األقل  الساحلية  والبلدان 
مثل  املتقدمة  الــدول  لبعض  بالنسبة 
فقًرا  تعانى  أن  يمكن  كان  التى  اليابان 
كبيًرا   

ً
أسطوال امتالكها  لوال  غذائًيا 

الصيد. سفن  من 
املتحدة  األمــم  ــاءات  ــص إلح ــا 

ً
ووفــق

لكافة  االقتصادية  األنشطة  قيمة  فإن 
من  بنحو  تقدر  عاملية  املائية  ــوارد  امل
وتصل  سنوًيا،  دوالر  تريليونات   6  –  3
ا 

ً
وفق دوالر  تريليون   24 إلى  القيمة  تلك 

الدولى  للبنك  ا 
ً

ووفق أخرى.  لتقديرات 
فإن االقتصاد األزرق يولد نحو 83 مليار 

االقتصاد  تركيز  ذلك  من  يتبني 
االســتــخــدام  تحقيق  على  األزرق 
بما  املائية  ــوارد  امل لكافة  املستدام 
املستدامة  التنمية  تحقيق  يضمن 
ــة  ــادي ــص ــت ــة مــحــاورهــا االق ــاف ــك ب
إطار  وفــى  والبيئية.  واالجتماعية 
بالشق  ــى  ــدول ال االهــتــمــام  ــد  ــزاي ت
املستدامة  التنمية  لعملية  البيئى 
مفهوم  اســتــعــراض  املــقــال  يتناول 
وبحث  األزرق،  االقتصاد  وأهمية 
النشاط  لتوجيه  املتاحة  الــفــرص 
مع  استدامة،  أكثر  ملسار  االقتصادى 

والطاقة  والنقل  األســمــاك  مصايد 
والتغير  النفايات  وإدارة  املتجددة 

والسياحة«. املناخى 
نتيجة  وتأتى أهمية االقتصاد األزرق 
املسطحات  ملساحة  النسبى  االرتفاع 
تغطى  والتى  األزرق  كوكبنا  على  املائية 
الكرة  سطح  ــاع  أربـ ثــالثــة  مــن  أكــثــر 
50- من  يقرب  ما  وتضم  األرضــيــة، 
األرض.  على  الحياة  أشكال  من   %  80
النسبية  األهمية  فإن  خاص  وبشكل 
بالنسبة  ترتفع  األزرق  لالقتصاد 
النامية  الصغيرة  الــجــزريــة  لــلــدول 

االقتصاد  على  خاص  بشكل  التركيز 
املصرى.

األزرق االقتصاد 
واألهمية املفهوم 

االقتصاد  ــى  ــدول ال البنك  يــعــرف 
املستدام  »االســتــخــدام  بأنه  األزرق 
النمو  أجـــل  ــن  م املــحــيــطــات  ــوارد  ــ مل
املعيشة  سبل  وتحسني  االقــتــصــادى 
صحة  على  الحفاظ  مــع  والــوظــائــف 
سيما  وال  للمحيطات،  البيئية  النظم 
مثل  البشرية  األنشطة  على  يؤثر  أنه 

يرتبط ذلك الهدف 
بمفهوم االقتصاد األزرق، 
والذى ظهر منذ عام 
1990 من قبل االقتصادى 
البلجيكى غونتر بولى 
Gunter Pauli، وهو يضم 
كافة الموارد المائية فى 
البحار والمحيطات وإدارتها 
بشكل يضمن تحقيق 
التنوع البيولوجى، واحترام 
حقوق النظام البيئى، 
مع تحقيق األهداف 
االقتصادية واالجتماعية 
ذات الصلة بتلك الموارد، 
مثل القيام بأنشطة 
الصيد المستدام لألسماك 
والكائنات البحرية، 
وتحقيق االكتفاء الذاتى 
من الغذاء والقضاء على 
الفقر والجوع، وتوفير 
فرص عمل، وتوليد الطاقة 
الكهرومائية، واستخراج 
المواد الخام من البحار، 
والقيام بأنشطة التعدين 
فى البحار والمحيطات 
وتنمية السياحة البحرية.

المسطحات المائية تمثل أكثر من ثالثة أرباع الكرة األرضيةاالقتصاد األزرق يرتبط باستخدام البحار والمحيطات بأسلوب مستدام
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النفيسة  ــادن  ــع امل مــن  كــبــيــًرا  ــدًدا  عـ
التقديرات  وتشير  البترولية،  واملــواد 
النفط  إنتاج  إجمالى  من   34% أن  إلى 
البحرية.  الحقول  من  يستخرج  الخام 
فتقدر  البحرية  السياحة  صعيد  وعلى 
العاملى،  الناتج اإلجمالى  %5 من  بنحو 
قوة  من   6-7% لنحو  عمل  فرص  وتوفر 

عاملًيا.  العمل 
االتصاالت  تكنولوجيا  قطاع  وهناك 
خــدمــات  تشمل  ــى  ــت وال واملــعــلــومــات 
البحرى  والتأمني  الجوية  األرصـــاد 
البحرية  الهندسية  ــارات  ــش ــت واالس
ما  نسبة  وتقدر  الجغرافية،  واملعلومات 
معلومات  من  البحرية  الكابالت  تحمله 

من  و90%  السمكى،  القطاع  إنتاج  من 
 .2019 عام  السمكية  األعــالف  إنتاج 
التنمية  استراتيجية  اعتماد  تم  وقد 
إعادة  على   2030 املستدامة  الزراعية 
من  الحيوانى  البروتني  سلة  تشكيل 
وزيادة  تكلفة،  األقل  املحلية  املصادر 
الحيوانى  البروتني  من  الفرد  نصيب 
عام  بحلول  ــوم  ــرام/ي ج  4.4 بحوالى 
ــادة  ــ زي ــالل  ــ خ مـــن  وذلــــك   ،2030
 1.8 بنحو  البروتني  مــن  االستهالك 
األسماك.  من  جرام   1.7 منهم  جرام 
بمكان  األهمية  من  التوجه  ذلك  وُيعد 
املؤثرة  الدولية  األزمات  تعدد  ظل  فى 
وارتفاع  العاملية،  التجارة  حركة  على 

وهذا  سنوًيا،  العاملى  لالقتصاد  دوالر 
االتحاد  ويتوقع  للزيادة.  قابل  الرقم 
بشكل  األزرق  االقتصاد  نمو  ــى  األوروب
ــرع من االقــتــصــادات األخـــرى، مع  أس

احتمالية تضاعف حجمه عام 2030. 
التى  االقتصادية  األنشطة  وتتعدد 
االقتصاد  خالل  من  ممارستها  يمكن 
األزرق، فبجانب أنشطة صيد األسماك 
هناك  الــســمــكــيــة  ــزارع  ــ املـ وإنـــشـــاء 
البحرى  الشحن  مثل  أخرى  قطاعات 
والتعدين  واللوجستيات  ــئ  ــوان وامل
الطاقة  وتوليد  ونقل  البحرى  والتنقيب 
وأنشطة  والــقــوارب  السفن  وصناعة 
 

ً
فضال والترفيه،  البحرية  السياحة 
واملعلومات  التكنولوجيا  قطاع  عــن 

الحيوية. الزرقاء  والتكنولوجيا 
فأما بالنسبة لقطاع صيد األسماك، 
فهو ُيسهم بنحو 270 مليار دوالر سنوًيا 
وُيعتبر  عاملًيا،  اإلجمالى  الناتج  من 
االقتصادى  لألمن  رئيسًيا  مــصــدًرا 
مليون   300 ــن  م ــر  ــث ألك ــى  ــذائ ــغ وال
وظيفة  مليون   350 نحو  ويوفر  شخص، 
وبإضافة  العالم،  أنــحــاء  جميع  فــى 
لصيد  املكملة  والصناعات  الخدمات 
عاملًيا  التوظيف  حجم  يصل  األسماك 
ا 

ً
وفق شخص  مليون   660-820 نحو  إلى 

والزراعة،  األغذية  منظمة  لتقديرات 
من   25% على  النساء  تستحوذ  كما 

الوظائف. تلك  إجمالى 
فقد  التجارة،  نشاط  صعيد  وعلى 
من   55% البحرية  التجارة  حصة  بلغت 
 ،2013 عام  الدولية  التجارة  إجمالى 
وتقدر   ،2015 عام   80% إلى  وارتفعت 
البحرى  النقل  لقطاع  الحالية  النسبة 
التجارية  األنشطة  مــن   90% بنحو 
عاملًيا، ويتوقع ارتفاعها خالل الفترات 
يشهدها  التى  الطفرة  ظل  فى  التالية 
العديد  وإنشاء  البحرى  النقل  قطاع 

العالم. حول  اللوجستية  املناطق  من 
التعدينية  املــوارد  لقطاع  وبالنسبة 
ــوارد  املـ فتتعدد  ــات،  ــراج ــخ ــت واالس
تشمل  إذ  الــبــحــار؛  مــن  املستخرجة 

األحمر  البحرين  على  الشواطئ  من 
السويس ونهر  املتوسط وقناة  واألبيض 
تلك  وتمكن  البحيرات.  النيل وعدد من 
املزيد  إقامة  من  املائية  اإلطـــالالت 
املرتبطة  االقتصادية  األنشطة  مــن 
صعيد  فــعــلــى  األزرق.  بــاالقــتــصــاد 
ــزراع  ــت واالس األســمــاك  صيد  نــشــاط 
املقومات  مصر  فــى  تتوفر  السمكى 
السمكية  ــروة  ــث ال لتنمية  ــة  ــالزم ال
والكوادر  واملياه  ــى  األراض وفــرة  من 
فى  التوسع  إلى  باإلضافة  البشرية، 
وجذب  السمكية،  ــالف  األع صناعة 
القطاع،  لهذا  الخاصة  االستثمارات 
 99% بنحو  الخاص  القطاع  فيسهم 

البيانــات  جميــــع  مـــن   95% بنحو 
العالم. حول  الرقمية 

قطاع  هــنــاك  آخـــر،  صعيد  وعــلــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــزرقـــاء الــحــيــويــة 
الطبية  املنتجات  بعض  يضم  ــذى  ال
التى  الــصــيــدالنــيــة  واملــســتــحــضــرات 
من  مستخرجة  مواد  من  إنتاجها  يتم 
البحرية  الطاقة  يضم  كما  البحار، 
الرياح  طاقة  تشمل  التى  املتجددة 
والطاقة الشمسية واملد والجزر وطاقة 
 22% الحية، وتمثل نحو  الحيوية  الكتلة 

العاملية. الطاقة  من 
املصرى،  لالقتصاد  بالنسبة  أمــا 
كم  آالف  أربــعــة  نحو  مصر  فتمتلك 

وانعكاس  املــســتــوردة،  السلع  أســعــار 
ذلك على االقتصاد املصرى.

فتمتلك  للموانئ  بالنسبة  وأمـــا 
 15 منها  بحرًيا،  ميناء   53 نحو  مصر 
تخصصًيا،  ميناء  و38  تجارًيا  ميناء 
لهيئات  والصادر  الوارد  حجم  وُيقدر 
حوالى   2021 خالل  املصرية  املوانئ 
 11.59 خالل  من  طن،  مليون   162.8
أن  إلــى  الــدولــة  وتسعى  سفينة.  ألــف 
للتجارة  عاملًيا  ا 

ً
مركز مصر  تصبح 

عدد  زيــادة  خالل  من  واللوجستيات 
لوجستية  مناطق  إلى  وتحويلها  املوانئ 
والتفريغ  الشحن  بأنشطة  للقيام 
وتصنيع  التصدير  ــادة  وإع والتعبئة 

توقعات بتضاعف حجم االقتصاد األزرق بحلول عام 2030االقتصاد األزرق يولد 83 مليار دوالر لالقتصاد العالمى سنويا
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عدة  بطرح   2019 عام  الدولة  قامت 
الثروات  عن  للبحث  عاملية  مزايدات 
الطبيعى،  والغاز  واملعدنية  البترولية 
من  األولى  هى  الطروحات  هذه  عد 

ُ
وت

فى  الطبيعية  الثروات  بخصوص  نوعها 
األحمر. البحر 

األزرق  االقتصاد  مخاطر 
املستدامة والتنمية 

االقتصاد  أهمية  مــن  الــرغــم  على 
من  كبيًرا  عدًدا  يواجه  أنه  إال  األزرق، 
نسبة  وترتبط  والتحديدات.  املخاطر 
باألنشطة  املخاطر  تلك  مــن  كبيرة 

لألجيال  واالجتماعية  االقتصادية 
تحقيق  الحقوق  تلك  وتشمل  القادمة، 
الفقر  على  والقضاء  الغذائى  األمــن 
وتحسني  املعيشة  مستـــوى  وتحسيـــن 
والسالمة  العمل  فرص  وتوفير  الدخل 
وسياسية  وأمنية  صحية  تنمية  وتحقيق 
على  املحافظة  تتطلب  كما  مستدامة، 
اإليكولوجى  النظام  عناصر  كــافــة 
النظيفة  التكنولوجيا  على  واالعتماد 
واستخدام  املتجددة  الطاقة  ومصادر 
وإدارة  للبيئة  الصديقة  املنتجات 

فعال. بشكل  املخلفات 
ــة  ــط ــش ــر األن ــوي ــط ــل ت ــي ــب ــى س ــ وف

والصناعات  السفن  وتمويل  وصيانة 
 

ً
فضال والخفيفة،  الثقيلة  البحرية 
باملوانئ  البحرية  املــوانــئ  ربــط  عن 
وتتضمن  اللوجستية.  واملراكز  الجافة 
ا 

ً
أيض املــوانــئ  تطوير  استراتيجية 

والتى  اللوجستية  الخدمات  ميكنة 
اإلفــراج  ــن  زم تقليص  عليها  ترتب 
تكلفة  وتــقــدر   ،50% إلــى  الجمركى 
 115.6 نحو  إلى  املوانئ  تطوير  خطة 

جنيه. مليار 
مصر  تــمــتــاز  ــرى،  ــ أخ جــهــة  ومـــن 
خاصة  وبصفة  السياحية  باألنشطة 
الــســيــاحــة الــشــاطــئــيــة والــرحــالت 
إلى  القاهرة  مــن  الشتوية  النهرية 
لسياحة  باإلضافة  وأســوان،  األقصر 
وتستحوذ  والصيد.  والغوص  اليخوت 
السياحة الشاطئية على أكثر من 90% 
ملصر،  الــوافــدة  السياحة  حركة  من 
 11.9% بنحو  السياحة  قطاع  ويسهم 
ويستوعب  املحلى،  الناتج  إجمالى  من 
العمالة،  إجمالى  مــن   12.6% نحو 
إجمالى  ــن  م  21% بنحو  ــارك  ــش وي
من  و19.3%  السلعية،  غير  الصادرات 
نسبة  وبلغت  األجنبى،  النقد  إيرادات 
قبل   2019 عــام   16.5% القطاع  نمو 

كورونا. بجائحة  تأثره 
توسعت  فقد  متصل،  صعيد  وعلى 
االستخراجات  أنشطة  فــى  ــة  ــدول ال
سواحل  على  البترولية  واالستكشافات 
بدأت  وقــد  املتوسط،  األبيض  البحر 
بتهيئة  السياق  هذا  فى  الدولة  جهود 
والتنقيب  البحث  لعمليات  مالئم  مناخ 
ترسيم  اتفاقيات  توقيع  ــالل  خ مــن 
من  والــســعــوديــة  مصر  بــني  ــدود  ــح ال
واليونان  مصر  وبني  الشرقى،  الجانب 
وقبرص من الجانب الشمالى، وقد تال 
املياه  فى  غاز  حقل  أكبر  اكتشاف  ذلك 
باحتياطيات  املصرية  االقتصادية 
غاز  مكعب  قدم  تريليون   30 نحو  بلغت 
جذب  إلــى  ذلــك  أدى  للزيادة،  قابلة 
للقيام  العاملية  الشركات  من  العديد 
كما  واالستكشافات،  التنقيب  بأنشطة 

االقــتــصــاد  ــف  وصـ  2063 إفــريــقــيــا 
النهضة  لتحقيق  نافذة  بأنه  األزرق 
فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  اإلفريقية، 
البحار  على  والنزاعات  الصراعات 
من  تعيق  اإلفريقية  الدول  بني  واألنهار 
ينبغى  وهنا  املنشود،  الهدف  تحقيق 
فى  املصرية  التجربة  من  االستفادة 
أهمية ترسيم الحدود البحرية واملائية 
ودفع  املنافع  وتعزيز  النزاعات  لتجنب 

التنمية. وتحقيق  النمو 
املستدامة  التنمية  تحقيق  ولضمان 
ينبغى  األزرق  االقتصاد  إدارة  فــإن 
الحقوق  عــلــى  الــحــفــاظ  تضمن  أن 

ــك  ــى ذل ــل االقـــتـــصـــاديـــة، ومـــثـــال ع
املناخية  التغيرات  ظــاهــرة  ارتــبــاط 
للبيئة،  املــلــوث  الصناعى  بالنشاط 
األسماك  صيد  نشاط  ارتباط  وكذلك 
التنوع  بفقدان  املستدام  وغير  الجائر 
ــن  ــدد األم ــه ــم ي الــبــيــولــوجــى ومـــن ث
النقل  أنــشــطــة  ــك  ــذل وك ــى،  ــذائ ــغ ال
البحرية  والسياحة  البحرى  والشحن 
عنها  ينتج  املستدامة  غير  والساحلية 

املائية. الحياة  يهدد  بحرى  تلوث 
ــارة  اإلش تجدر  السياق،  هــذا  وفــى 
بالنسبة  األزرق  االقتصاد  أهمية  إلى 
أجندة  تضمنت  وقد  إفريقيا،  لقارة 

ترتبط  التى  املستدامة  االقتصادية 
الحديث  يأتى  األزرق،  باالقتصاد 
السندات  طرح  فى  التوسع  أهمية  عن 
ــاء، فــعــلــى غـــرار الــســنــدات  ــزرقـ الـ
تمويل  ــى  إل تــهــدف  الــتــى  الــخــضــراء 
األثر  ذات  االقتصادية  األنشطة  كافة 
السندات  تــأتــى  اإليــجــابــى،  البيئى 
الزرقاء التى تركز فقط على األنشطة 
باالستغالل  املرتبطة  االقتصادية 
األزرق.  االقتصاد  ملــوارد  املستدام 
عام  مــرة  ألول  إصــدارهــا  تــم  وقــد 
مع  بالتعاون  سيشل  بجزيرة   2018
البنك الدولى بهدف دعم املشروعات 
األسماك  ومصائد  ومــزارع  البحرية 
 15 جمع  فى  نجحت  وقد  املستدامة، 
دوليني.  مستثمرين  من  دوالر  مليون 
الزرقاء  السندات  إصدار  حداثة  ومع 
قارة  فى  إصداراتها  أغلب  واقتصار 
فّعال  أثر  ذات  تكون  أن  يتوقع  آسيا، 
األوســـط،  الــشــرق  منطقة  دول  فــى 
املصرى،  االقتصاد  خاصة  وبصفة 
العديد من فرص االستثمار  إتاحة  مع 

وتنوعها. األزرق 

■ بقلم: 
أسماء رفعت

نقال عن املركز املصرى للفكر 
والدراسات االستراتيجية

قطاع النقل البحرى يمثل 90% من األنشطة التجارية العالميةقطاع صيد األسماك يسهم بـ 270 مليار دوالر من االقتصاد العالمى سنويا
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املشورة  تقديم  فى  املساعدة  منهم  لكل  يمكن  الطريقة،  وبهذه   ¶
شعورهم  يعزز  الذى  األمر  الحاجة،  عند  الدعم  توفير  أو  التوجيه  أو 

بالسعادة داخل العمل ويحسن أدائهم.

تخصيص وقت للتفكير املشترك
¶ سواء كانت العالقة مع شريك العمل قد بدأت كصداقة أو عالقة 
مهنية، فإن تعزيز التفكير املشترك بينهما هو حجر أساس فى عالقة 
العمل بني الشركاء وهو أمر حاسم للحفاظ على الزخم والشغف داخل 

املؤسسة.
¶ ويقول »نيك فينديتي« مؤسس »ستيتش جولف«: »عند العمل على 
األهداف  نفس  تحقيق  على  تعملون  أنكم  ستجد  األفكار،  مشاركة 

وتضعون معا لبنات بناء عالقة ستصمد أمام تحديات الزمن«.

التركيز على التواصل املستدام
¶ التواصل هو أهم شىء لبناء عالقة صحية مع الشريك املؤسس 
ألنه جوهر أى عالقة جيدة، وهذا ينطبق بشكل خاص على املؤسسني 

وضع حدود واضحة للمسؤوليات
¶ ترى »ناتالى لوسير« مؤسسة برنامج »أكسسيس ألي« أنه من أجل 
بناء عالقة صحية مع الشركاء املؤسسني فى العمل، من املهم وضع 

حدود واضحة جدا حول مسؤولية كل مؤسس ومكان تخصصه.
¶ وبشكل عام يتطلب األمر التعرف على الشريك املؤسس والحصول 
على مستوى من الصدق بشأن ما يحب كل شخص القيام به فى العمل 
ولكن  الوقت،  بمرور  شك  بال  األمور  تتغير  وقد  بالراحة،  ُيشعره  وما 

معرفة نقاط قوة كل شخص ستساعد على سير العمل بشكل أفضل.

بناء عالقة صداقة خارج العمل
¶ يبدأ معظم الشركاء املؤسسني كأصدقاء ثم يبنون عالقة العمل 
فقد  التجارى،  عملهم  تنمية  على  يركزون  عندما  ذلك،  ومع  معا، 

يهملون صداقتهم.
 ¶ لذا ينصح »فراس كتانة« مؤسس شركة »امريسليب ماتريس« بأن 
يركز الشركاء على بناء عالقة صداقة قوية وقضاء بعض الوقت معا 

خارج العمل.

املشاركني، الذين يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على االعتماد على 
بعضهم البعض والحصول على تعليقات صريحة وصادقة فى جميع 

األوقات.
مما  ــزداد،  وت املشاكل  تتفاقم  أن  السهل  من  التواصل،  وبــدون   ¶

يعرض عالقة العمل لضرر ال يمكن إصالحه.
املحادثات  مع  التعامل  عند  املرونة  اكتساب  أيضا  املهم  ومن   ¶
ا عن املواقف الدفاعية أو التعامل مع األمور على محمل 

ً
الصعبة بعيد

شخصى.
»إذا كان بإمكانك التركيز على جوانب التواصل هذه، فستكون   ¶
على املسار الصحيح للحصول على شراكة طويلة وناجحة«.. كما يقول 

»ريتشارد فونغ« مؤسس شركة »أشورد ستاندرد«.

وضع أساس حلل اخلالفات
أهم  أحد  النظر  وجهات  فى  واالختالفات  املؤسسني  تعارض   ¶
أسباب فشل الشركات الناشئة، واملفتاح هو مالحظة وإزالة أى عاطفة 

يمكن أن تؤدى إلى تصعيد الصراع.

¶ يقول »ريان ستونر« الرئيس التنفيذى لدى »ديندرو«:  »تحتاج إلى 
االعتراف بالعواطف التى تشعر بها مع التعرف على مخاوف وعواطف 
الشريك املؤسس.. يجب أن يكون االحترام والتقدير أساس عالقتك 

منذ اليوم األول«.

التخلص من الغرور أثناء التواصل
¶ إذا كان الشريك املؤسس يتواصل مع اآلخرين بدون غرور، فهناك 
احتمال كبير أنه لن يأخذ األمور على محمل شخصى، وسوف ينتهى به 

األمر إلى اتخاذ قرارات أفضل لعمله.
 ¶ ويرى »كانديس جورجيادس« مؤسس »ديجيتال داى« أنه من املهم 
أن يكون شريك العمل قادرا على إجراء محادثات صعبة حول النشاط 

التجارى والقيام بذلك بطريقة بناءة.
من  والتأكد  الشركاء  بني  االحترام  تبادل  الضرورى  من  كذلك   ¶  
العمل  خارج  مًعا  الوقت  بعض  وقضاء  راحة  فترات  على  الحصول 

لتطوير املهارات اإلبداعية.

احلفاظ على الشفافية
العمل  شريك  مع  صحية  عالقة  الشفافية  على  الحفاظ  يضمن   ¶
على املدى الطويل خاصة وأن الظروف تتغير دائًما، فمن املمكن أن 
يكسب العمل التجارى املاليني اليوم، ثم يكون على بعد خطوات من 

إعالن اإلفالس غدا.
 ¶  ويقول »جاريد أتشيسون« مؤسس »دابليو بى فورمز«: الشفافية 
هى شىء ُيبقيك أنت وشريكك على نفس الخط ويساعدك على تكوين 

ا عنك.
ً
عالقة قوية ألنك تعلم أن الشخص اآلخر ال يخفى شيئ

التأكد من مشاركة نفس الرؤية
األشياء  من  الكثير  تبسيط  إلى  الرؤية  نفس  مشاركة  ستؤدى   ¶
وتسهيل خوض املعارك اليومية، فعندما يكون للشركاء نفس الوجهة، 
فمن املتوقع أن تظهر أشياء متشابهة أخرى أثناء الرحلة للوصول إلى 

هناك.
فى  الصراع  فرص  من  تقلل  الرؤية  مشاركة  ذلك،  على  عالوة   ¶
مما  القدر،  بنفس  متحمسا  سيكون  الجميع  إن  إذ  الصعبة،  األوقات 
بناء  الروابط بني الشركاء املؤسسني بشكل كبير ويساعد على  يقوى 
عالقة صحية، كما تقول »ستيفانى ويلز« مؤسسة »فورميدابل فورمز«.

عقد اجتماعات فردية منتظمة
»يمكنك  »مونستير إنسايتس«:  »كريس كريستوف« مؤسس  ¶ يقول 
بناء عالقة قوية مع الشريك املؤسس من خالل عقد اجتماعات ثنائية 
كل أسبوعني أو أسبوعًيا حسب الحاجة.. استخدم هذا الوقت ملراجعة 
حالة املشاريع الكبرى، واكتشاف العوائق املحتملة والسعى بشكل عام 

لتحسني سير العمل للجميع فى الشركة«.
¶ وهذه النصيحة مفيدة لعدة أسباب، أهمها أن هذه االجتماعات 
هذه  معالجة  تم  وإذا  املحتملة،  املشاكل  على  التغلب  على  ستساعد 
قدًما  واملضى  مًعا  العمل  للشركاء  فيمكن  مبكر،  وقت  فى  املشكالت 

بطريقة صحية ومثمرة.

من أهم العالقات التى يتحتم 
على رائد األعمال بناؤها بشكل 
صحيح هى عالقته مع الشركاء 
المؤسسين اآلخرين فى الشركة، 
حيث إنه إذا كانت العالقة غير 
صحية فقد تؤدى إلى ظهور 
خالفات مستمرة حول كيفية إدارة 
العمل وتوزيع المهام، وفى النهاية 
يؤول ذلك إلى ضعف الشركة 
وتقليل فرص نجاحها.

¶  هذه النصائح تساعد على بناء عالقة عمل صحية
بين الشركاء المؤسسين:

11

22

33

44
55

99

88

77

66

كيف يمكن بناء عالقة 
صحية بين الشركاء 

المؤسسين فى شركة؟

التخلص من الغرور فى التعامل وتبادل االحترام أساسى للحفاظ على الشركةالعالقات الصحية مع الشركاء المؤسسين ضرورية الستمرار األعمال
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أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، املدير التنفيذى ومدير البحوث 
املركز  به  يقوم  وما  أفريقيا،  صوت  يمثل   COP27 مؤتمر  أن  باملركز، 
من خالل عقد سلسلة الندوات املتخصصة بقضايا املناخ، هو السعى 
نحو بناء موقف أفريقى موحد وإيصال صوت القارة، حيث تم مناقشة 
قضايا تمويل املناخ وتأثير التغيرات املناخية على صغار املزارعني، وكيف 
تعمل أسواق الكربون وكيف يمكن لدول القارة االستفادة منها، وفى هذه 
الندوة تم مناقشة موضوع أجهزة اإلنذار املبكر للكوارث الطبيعية، حيث 
ينجم عن هذه الكوارث خسائر بشرية كبيرة فى أفريقيا، خاصة فى 
ظل ارتفاع نسب الفقر وهو ما يجعل األمر أكثر كارثية فى القارة، حيث 
يمكن تبنى أنظمة خاصة لإلنذار املبكر وآليات لبناء هذه األنظمة من 

أجل الحفاظ على أرواح البشر.
من جانبه قال الدكتور فاروق الباز، املدير املؤسس بمركز االستشعار 
عن بعد بجامعة بوسطن، إن ما يحدث فى أفريقيا لن يقتصر تأثيره 

على دول القارة فقط، ولكنه سيمتد تأثيره إلى العالم بأكمله، 
وأشار إلى أن أفريقيا تغطى التربة الخصبة %60 من 

مساحتها، وما يمكن أن تنتجه القارة من غذاء يمكنه 
إطعام العالم بأكلمه، ورغم ذلك تعانى بعض الدول 

التغذية، وهو ما يتطلب  األفريقية مشاكل سوء 
توحيد الجهود ونظرة عامة على توزيع الثروات 
عدد  أن  الباز  وأضاف  القارة.  دول  جميع  على 
سكان أفريقيا يصل إلى نحو 1.3 مليار نسمة، 

وهو ما يقترب من تعداد الصني، وإذا عملت 
الدول األفريقية بنفس جهد الصني، يمكن 
أحسنت  إذا  إليه  وصلت  ما  إلى  تصل  أن 
استغالل الثروة البشرية الهائلة بها، وأوضح 
أن قارة أفريقيا ابتعدت تدريجيا عن خط 

االستواء، لتقترب من أوروبا، ولم تكن من قبل صحراء، ولكنها كانت 
مليئة بالبحيرات عندما كانت قريبة من خط االستواء، ولكن مع اقترابها 
من أوروبا وابتعادها عن خط االستواء أصبح لديها حزام من األراضى 
الصحراوية، الفتا إلى أن األراضى غرب النيل وما حولها تلقت إشعاعا 
شمسيا قادرا على تبخير 200 % من كمية األمطار وهى أشد املناطق 
جفافا فى العالم، حيث أن أكثر املناطق جفافا فى كاليفورنيا تصل فيه 
نسبة الجفاف إلى 7 %. وشدد الباز على أهمية استخدام الطاقة الشمسية 
الهائلة والتى تعد أكبر كمية طاقة شمسية فى العالم، مؤكدا أن الدول 
يمكنها الربط فيما بينها من خالل ممرات التنمية، حيث يجب أن تكون 
ممرات التنمية فى كل مكان فى أفريقيا، وهى التجربة التى نجحت الهند 
فى تحقيقها، مطالبا بإنشاء ممر للتنمية يربط بني اإلسكندرية وكيب 
تاون، وممر آخر يربط الدول األفريقية ببعضها البعض، مشيرا إلى 
أن لدينا خبراء استشعار عن بعد فى أفريقيا ال يتم االستفادة منهم، 
ففى الوقت الذى تملك القارة %90 من موارد العالم، إنما ينقصها 
إذا  عامليا  األول  املركز  إلى  الوصول  ألفريقيا  فيمكن  التخطيط، 

عرفت ما الذى تنتجه وما عليها فعله.
والتنمية البحوث  إدارة  مدير  كايتاكير،  فرانسوا  الدكتور 

ARC، أشار إلى أن هناك 35 دولة أفريقية أعضاء فى االتحاد 
األفريقى وقعوا على معاهدة للتحذير واإلنذار املبكر للكوارث 
الطبيعية، ولكن هناك بعض املشاكل التى تتعلق بسيادة 
بعض الدول األعضاء وهو ما يجرى حله ومحاولة 
توسيع مشاركة الدول األفريقية فى هذه املعاهدة، 
مشيرا إلى أن هذا التحذير هو آلية لتبنى نظام 
معني للتحذير من وقوع أى مخاطر قادمة، ويتم 
تقديم خدمة الطوارئ للدول األعضاء باالتفاقية 
سيكون هناك مراجعة عليها وضوابط سياسية 

سعيا لالستعداد األمثل ملواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات 
املناخية، باإلضافة إلى السعى نحو التأمني الحدودى لتنفيذ الرد ملواجهة 
األخطار بشكل استباقى وقائى. وأكد فرانسوا أن هذه الخدمات فعالة 
حيث  املخاطر،  الكتشاف  قوى  نمذجة  نظام  لديهم  وسيكون  للغاية، 
يعد نظام التحذير اآلن فريد ويتم العمل على تطويره حتى يكون قادرا 
العمل على تحليل  يتم  على االكتشاف املبكر للسيول والجفاف، حيث 
مقياس األمطار ووضع الخطط الوقائية وخطط الطوارئ، ومعرفة عدد 
األشخاص املعرضون للخطر من هذه الكارثة، واملوارد املالية املطلوبة 
ملواجهة الكارثة، وهو يعتمد على جهود الحكومة فى التعاون لالستفادة 
من هذه النماذج ملواجهة أخطار التغيرات املناخية. ودعا فرانسوا الدول 
األفريقية إلى بناء القدرات البشرية وبناء نظم حديثة تتسم باملرونة، 
افريقيا،  فى  الغرض  لهذا  مخصصة  صناعية  أقمار  بإطالق  وطالب 

حيث يتم االعتماد فى بناء هذه النماذج على البيانات واإلحصاءات 
ناسا، وهم ال يصممون  الدولية مثل  الفضائية  الوكاالت  من 

أنظمة من شأنها أن تكون مناسبة الحتياجات الدول األفريقية 
وسيادتها، وهو أمر يتطلب التعاون بني الدول األفريقية بشكل 
كبير حتى يمكن الوصول إلى آليات وخطط تالئم الدول 

األفريقية وتكون محدثة بشكل مستمر، وهو ما أطلق عليه عملية 
"توطني املعلومات". وحول استجابة الدول التى تتلقى التحذير 

املبكر، أشار فرانسوا إلى أن الكثير من الحكومات ال يعرفون 
اآلليات املثلى للتصدى للكوارث الطبيعية، ولكنهم 

سيجدون طريقهم فى نهاية األمر، الفتا 
إلى أنه يتم البدء بتحليل نسبة الخطر 

الناجمة عن الكارثة ومحاولة توصيل 
صوتهم إلى الحكومات األفريقية، 

وهناك تطور تدريجى فى طريقة 

الرد من الحكومات على هذا اإلخطار، لكن هناك حاجة إلى آليات منظمة 
لتبنى الحكومات لهذه النظم والنماذج دون أن تتأثر بتغير املسئولني، 

وهو ما يدعو ألهمية قيام الحكومات ببناء القدرات البشرية.
من جانبه أكد الدكتور فاروق الباز أن تكلفة القمر الصناعى ليست 
عالية، حيث تكفى 20 مليون دوالر لوجود قمر صناعى ووكالة فضائية 
متكاملة، الفتا إلى أهمية االستفادة من تجربة الهند التى قامت ببناء 
العديد من األقمار الصناعية ملراقبة الكوارث، ولها آلية وقائية وإنذار 
وقائى، وقال أن التغيرات املناخية التى لدينا اآلن تجعلنا خائفني على العالم 
وهو ما يتطلب أن يكون لدينا أنظمة تكيف ومالءمة وكيفية تحليل هذه 
الكارثة واألشخاص املتوقع تضررهم، وامليزانية التى نحتاجها للمواجهة، 
وأن يكون لدينا القدرة على الوصول األمثل للبيانات، باإلضافة إلى بناء 
القدرات البشرية وتدخل الحكومات األفريقية فى عملية بناء القدرات.

املهندس ديودونيه جودومسؤول أول مخاطر املناخ والكوارث ببنك 
التنمية األفريقية، قال أن لدينا مشكلة تتعلق بنقص التواصل 
فى نظم اإلنذار املبكر يجرى العمل على حلها من القمة 
للقاعدة، مؤكدا أن نظم اإلنذار املبكر مصممة لخدمة 
املجتمع، ومن أهم املشكالت التى تواجهها هى بناء قدرات 
املجتمع وإشراك املرأة فى هذا العمل. وأكد أن أفريقيا 
تود لفت االنتباه فى COP27 لسماع صوت القارة، وهذا 
لن يحدث إال من خالل التعاون بني دول القارة، ووجود 
استراتيجية إلدارة الكوارث وخطط ملواجهة التغيرات 
الدولة  لدى  يكن  لم  فإذا  املناخية، 
استراتيجية لن يكون لديها القدرة 
على إدارة الكوارث والتصدى لها، 
وهو ما يتطلب ميزانيات تخصصها 

الحكومات إلدارة الكوارث.

خبراء يطالبون بقمر صناعى أفريقى 
للتنبؤ بكوارث التغيرات المناخية

طالب مجموعة من الخبراء بضرورة وجود قمر صناعى أفريقى للتنبؤ 
بكوارث التغيرات المناخية، وذلك خالل الندوة التى نظمها، المركز 
المصرى للدراسات االقتصادية، فى سبتمبر، لمناقشة قضايا المناخ، 
بعنوان: »أنظمة اإلنذار المبكر للكوارث الطبيعية«، بحضور نخبة 
من خبراء المجال الدوليين، وذلك ضمن مجموعة من الندوات التى 
 COP27 تناقش موضوعات تفصيلية استعدادا لمؤتمر المناخ القادم
فى شرم الشيخ، وذلك بهدف بناء موقف أفريقى موحد.

د. فاروق الباز

20 مليون دوالر تكلفة قمر صناعى ووكالة فضاء متكاملة لمراقبة التغيرات المناخيةأفريقيا تمتلك تربة خصبة يمكنها إطعام العالم بأكمله

د. عبلة عبد اللطيف
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2829
يواجه المتقاعدون دومًا 
تحدى الحفاظ على 
مستوى معيشة يماثل 
ما تعودوا عليه أثناء 
مسيرتهم المهنية. 
لذا، من المهم أن تبدأ 
فى التفكير والتخطيط 
لمستقبلك بعد التقاعد 
اآلن حتى وإن كنت ال تزال 
فى مقتبل العمر.
فاألمان المالى بعد 
التقاعد ال يحدث من 
تلقاء نفسه، بل يحتاج 
إلى تخطيط والتزام، 
ونستعرض فى هذا 
التقرير 6 نصائح لكيفية 
التخطيط لمستقبل 
تقاعدى مريح وُمرٍض 
لألشخاص.

نصائح للتخطيط لمستقبل نصائح للتخطيط لمستقبل 
آمن عند التقاعدآمن عند التقاعد

ابدأ فى االدخار.. واستمر فى االدخار
والتزم بأهدافك

آخر،  لهدف  أو  للتقاعد  ســواء  بالفعل،  تدخر  كنت  إذا   ¶
فاستمر! أنت تعلم أن االدخار عادة مجزية، وإذا لم تكن معتادًا 

على االدخار، فقد حان الوقت كى تبدأ.

¶ ابدأ فى االدخار بكميات صغيرة، وحاول زيادة املبلغ الذى 
تدخره كل شهر.

بها،  والتزم  خطة،  ضع  أولويتك،  للتقاعد  االدخــار  اجعل   ¶
وحدد األهداف.

 تعرف على احتياجات التقاعد اخلاصة بك
¶ التقاعد مكلف، يقدر الخبراء أنك ستحتاج إلى 70 لـ 90% 
عندما  معيشتك  مستوى  على  للحفاظ  التقاعد  قبل  دخلك  من 

تتوقف عن العمل.

¶ تولى مسؤولية مستقبلك املالى.. إن مفتاح التقاعد اآلمن هو 
للمستقبل. التخطيط 

¶ ابدأ فى االطالع على الكتب التى تتحدث عن خطط التقاعد 
املالى«    ومستقبلك  ألموالك  دليل  االدخــار:  »أصــول  كتاب  مثل 

.»Fitness: A Guide to Your Money and Your Financial Future«

كتاب  بقراءة  ُينصح  التقاعد،  من  القريبني  وألولئك   ¶
التقاعد«                                                                          خطط  عن  الغموض  »إزاحة 

.»Taking the Mystery Out of Retirement Planning« 

تعرف على خطط املعاشات بالشركة التى تعمل بها
¶ إذا كان صاحب العمل لديه خطة معاشات تقليدية، فتحقق 

 بالخطة وفهم كيفية عملها.
ً
ملعرفة ما إذا كنت مشموال

¶ اطلب بيانا باملستحقات الفردية ملعرفة ما تستحقه، قبل أن 
تغير وظيفتك، تعرف على ما سيحدث ملخصصاتك التقاعدية.

¶ تعرف على الفوائد التى قد تحصل عليها من صاحب العمل السابق. 
اكتشف ما إذا كان يحق لك الحصول على مزايا من خطة زوجتك.

ِادرس مبادئ االستثمار األساسية
مقدار  أهمية  بنفس  بها  تدخر  التى  الكيفية  تكون  أن  يمكن   ¶
بها  تقوم  التى  االستثمارات  ونوع  التضخم  ويلعب  تدخره،  ما 

أدوارا مهمة فى تحديد مقدار ما ستدخره عند التقاعد.

خطة  أو  مدخراتك  بها  ستثمر 
ُ

ت التى  بالكيفية  ملًما  ¶كن 
لخطتك  االستثمار  خيارات  على  وتعّرف  التقاعدى.  معاشك 

واطرح األسئلة.

أنواع مختلفة من االستثمارات، يساعد  ¶ ضع مدخراتك فى 
تنويع استثماراتك فى تقليص املخاطر وتحسني العوائد.

¶ قد يتغير مزيج االستثمارات الخاصة بك بمرور الوقت اعتمادًا 
على عدد من العوامل مثل عمرك، وأهدافك، وظروفك املالية.

ال تلمس مدخرات تقاعدك
فسوف  اآلن،  بك  الخاصة  التقاعد  مدخرات  سحبت  إذا   ¶
تضطر  أو  الضريبية  املزايا  تفقد  وقد  والفائدة  املال  رأس  تفقد 

إلى دفع غرامات االنسحاب.

خطة  فى  مستثمرة  مدخراتك  اترك  وظيفتك،  غّيرت  إذا   ¶
تقاعدك الحالية، أو انقلها إلى خطة تقاعد تابعة لعملك الجديد.

اطرح األسئلة
االتجاه  إلــى  توجيهك  إلــى  النصائح  هــذه  تهدف  بينما   ¶

الصحيح، ستحتاج إلى مزيد من املعلومات.

أو  معه  تتعامل  الذى  البنك  أو  العمل  صاحب  إلى  تحدث   ¶
نقابتك أو مستشار مالى للحصول على مزيد من املعلومات.

على  احصل  لإلجابات،  فهمك  من  وتأكد  األسئلة  اطرح   ¶
نصيحة عملية وتصرف اآلن.
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األمان المالى بعد التقاعد يحتاج إلى تخطيط والتزاممن الهم التفكير والتخطيط لمستقبلك بعد التقاعد فى وقت مبكر من العمر
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كيف يمكن إدارة فريق يعمل كيف يمكن إدارة فريق يعمل 
بالنظام الهجين بنجاح؟بالنظام الهجين بنجاح؟

استخدام الكاميرا فى االجتماعات الهجينة
¶ عندما يختار املوظفون العمل من املنزل، فإنهم يفقدون التفاعالت 
فى مكان العمل التى من شأنها تشكيل القرارات وتنمية العالقات 

بني أعضاء الفريق الواحد.

¶ ومن أجل ضمان الحد األدنى من التفاعل مع أولئك الذين يعملون 
من املنزل، على القادة استخدام بعض األدوات مثل تشغيل الكاميرا 
أثناء االجتماعات االفتراضية لتحقيق أكبر قدر من التواصل بني 

أعضاء الفريق الواحد.

التأكد من التفرغ قبل عقد االجتماع
¶ من املهم تهيئة الظروف املناسبة إلجراء اجتماع عمل محترف 
ال يتخلله تشتت وحركة مستمرة أمام الكاميرا تؤدى فى النهاية إلى 

فشل االجتماع وانخفاض الثقة فى قائد الفريق.

¶ لذا ُينصح القادة بالتفرغ الكامل قبل إجراء االجتماع، ومحاولة 
عقده فى مكاتبهم أثناء تركيزهم على أعضاء الفريق وتوفير االهتمام 

الكافى للموظفني.

تهيئة الظروف لعقد اجتماع احترايف
¶ يحتاج املوظفون إلى إدارك أهمية وجود بيئة احترافية يعملون 
من خاللها، لذا على القائد دعوة املوظفني الذين يعملون عن ُبعد 

إلى تهيئة الظروف املناسبة قبل دخول االجتماع.

باملوظفني  الخاصة  االفتراضية  العمل  مساحات  تكون  ولكى   ¶
احترافية، يجب أن تكون الخلفية مناسبة ومنظمة وخالية من الضوضاء. 

 ارتداء مالبس مناسبة أثناء االجتماعات
¶ يحتاج جميع املوظفني سواء كانوا يعملون من املكتب أو املنزل 
إلى الظهور بمالبس مناسبة تتماشى مع سياسة مكان العمل على 
الكاميرا أثناء االجتماعات االفتراضية، مما يعطى الجميع شعوًرا 

أكثر احترافية بالعمل ويزيد الثقة فى التفاعالت اليومية.

 توفير مكان عمل خاٍل من الضوضاء

¶  يجب تذكير املوظفني عند عملهم من املنزل أنهم بحاجة إلى إيجاد 
مكان هادئ للعمل به، وخال من الضوضاء التى قد تشتت انتباههم 

عن مهام العمل وعن سماع ما يقوله اآلخرون أثناء االجتماعات.

التأكد من جودة االتصال باإلنترنت
¶ إذا طلب أى شخص العمل من املنزل - حتى ملدة يوم واحد أو يومني 
فى األسبوع - فإن التأكد من جودة اتصاله باإلنترنت أمر ال بد منه.

¶ إذ يؤدى انخفاض جودة االتصال إلى حدوث خلل فى الصوت 
والصورة عند عقد اجتماعات، وبالتالى ال يستطيع أحد فهم ما يقوله 

الشخص، مما يجعل من املستحيل التواصل بشكل هادف.

¶ لذا يجب التأكد من أن املوظفني لديهم التكنولوجيا املناسبة - 
أجهزة الحاسب اآللى والكاميرات وامليكروفونات وإمكانية االتصال 

باإلنترنت - الضرورية لتحقيق التواصل بشكل فعال.
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بعد عامني من العمل عن 

بُعد، عاد بعض املوظفني 

إىل املكتب، بينام اختار 

آخرون النظام الهجني 

الذى يسمح بتقسيم أيام 

العمل عىل مدار األسبوع 

بني املكتب واملنزل. 

لوجه،  وجهًا  التواصل  على  تعتمد  التى  العمل  بيئات  فى  وأفضل  أسرع  بشكل  تزدهر  العالقات  ألن  نظرا 
يحتاج املوظفون الذين يعملون عن ُبعد إلى فهم ما يحدث فى مكان العمل، ما يتطلب منهم املشاركة بشكل 
هادف واستثمار جهود إضافية من أجل احلفاظ على عالقات عمل صحية وزيادة تأثيرهم على املؤسسة 
فى نهاية املطاف. وفى حني أن نظام العمل الهجني يوفر املرونة التى يرغب بها العديد من املوظفني، إال أنه 

ميثل حتديا كبيرا بالنسبة للشركات أثناء إدارة أعضاء الفريق الذين يتبعون هذا النظام.

نظام العمل الهجين يوفر مرونة للموظفين لكنه يمثل تحديا كبيرا للشركات

TEL-Fax: (02)
25748169 -25790050
email:
rumesrusys@gmail.com 
website:
www.mesegypt.org

 Management engineering
 society project management
certificatiaon body

Egypt
MPC

جهاز منح
الشهادات الدولية
ذات المستويات األربعة
فى إدارة المشروعات

Management engineering society




