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عاصمة مصر اإلدارية
فى أقــل من  6سنوات حتــول احللم إلــى حقيقة ،فى هذا
الشهر تبدأ احلكومة االنتقال التجريبى للعاصمة اإلدارية،
وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ،فهي مشروع مصر
املستقبل ،والتى أصبحت أحد رموز اجلمهورية اجلديدة.
فى كل يوم نرى إجنــاز جديد فى العاصمة اإلداريــة
اجلديدة ،نرى منشأت حديثة ومتطورة تفتح الباب أمام
مستقبل واعد لهذا البلد ،الذى رغم كل الصعاب املحلية
والعاملية ،متكن من لفت أنظار العالم ،بهذا اإلجناز.

بقلم:

أ.د.م /عمرو عزت سالمة
رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى
والدولة للبحث العلمى األسبق

إن العاصمة اجلديدة ال تعبر فقط عن املباني اجلديدة
والعصرية ،ولكنه فكر جديد فى اإلدارة ،واستخدام أحدث
وسائل التكنولوجيا فى إدارة املدن الذكية ،فهى مشروع يضع
مصر فى مكانة تستحقها ،ويسهم فى نشر صــورة ذهنية
جديدة لدى العالم عن هذا البلد املتحضر الذى يرغب فى
مسايرة التطورات العاملية.

فى قمة
«جالسكو»
للمناخ..
ما معنى
الوصول إلى

«الصفر اإلجمالى»؟

تعمل احلكومة منذ عدة شهور على تدريب املوظفني
الــذيــن سينتقلون إلــى العاصمة اإلداريــــة ،مــن أجل
التأكيد على أن هذه مرحلة جديدة من العمل احلكومى
الذي ينفض عنه غبار البيروقراطية ،واالنتقال إلى
نظم إدارة الدولة احلديثة.
كذلك تعمل احلكومة على بناء مراكز ضخمة للبيانات وحي
حكومي متقدم ،من أجل ربط األجهزة احلكومية وتوفير
قاعدة معلومات عن كل ما يحدث فى البالد من أجل اتخاذ
القرارات بشكل سليم يراعي مصالح اجلميع.
إنــه تطور مهم فــى مسيرة هــذا البلد العظيم نحو
املستقبل ،نأمل أن يكون بداية خير لكل املصريني.

مشروع العاصمة اإلدارية أحد رموز الجمهورية الجديدة المتقدمة

دول العالم تنتبه ألهمية خفض انبعاثات الكربون لمواجهة التغير المناخي
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فى قمة «جالسكو»
للمناخ ..قادة العالم فى
مهمة إلنقاذ الكوكب
طرحت دول
العالم المختلفة
المشاركة في قمة
المناخ (كوب )26
التي عقدت في
مطلع نوفمبر ،2021
بمدينة جالسكو
في إسكتلندا،
خططها لخفض
انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون
المسبب لالحتباس
الحراري.
وتأمل الدول
التي شاركت
في المؤتكر في
أن تتمكن من
بلوغ الهدف
المرجو ،وهو
"الصفر اإلجمالي"
لالنبعاثات بحلول
علم  2050من
أجل إبطاء عملية
االحتباس الحراري.

■ ولكن ما معنى"الصفر اإلجمالي"؟
تعني هذه العبارة عدم إضافة كميات
جديدة من الغازات الدفيئة إلى الجو،
وتــحــقــيــق هـــذا الــهــدف يــعــنــي خفض
االنبعاثات إلى أدنى حد ممكن ،وموازنة
تلك املتبقية بإزالة كمية مساوية منها.
وتنبعث الغازات الدفيئة مثل غاز ثاني
أكسيد الكربون عندما نحرق النفط
والــغــاز ،والفحم في املــنــازل ،واملصانع
ووسائل النقل.
ويسبب ذلك االحتباس الحراري ،عن
طريق حبس طاقة الشمس الحرارية.
وبموجب اتفاقية باريس لعام ،2015
وافقت  197دولة على محاولة عدم تجاوز
سقف  1,5درجــة مئوية ،لتجنب أخطر
عواقب ّ
التغير املناخي.
ويقول خبراء إنه من أجل تحقيق ذلك،

ال بد من بلوغ "الصفر اإلجمالي" قبل حلول
عام .2050
وطرحت الدول املختلفة الخطوات التي
تنوي اتخاذها ،في سبيل تحقيق هذا
الهدف ،في مؤتمر "جالسكو" للمناخ.
ما الذي تم االتفاق عليه في القمة؟
تعهد أكثر من  100من زعماء دول
العالم بالتصدي لظاهرة إزالة الغابات
التي تسهم في تغيير املناخ ،نظرًا لقابلية
األشجار في امتصاص كميات كبيرة من
غاز ثاني أكسيد الكربون.
من الدول التي ّ
وقعت على هذا التعهد
البرازيل  -التي أزيلت فيها مساحات
شاسعة فــي حــوض األمــــازون  -عــاوة
على بريطانيا والواليات املتحدة وكندا،
والصني وإندونيسيا وجمهورية الكونغو
الديمقراطية.

اتفاق عالمي على الوصول إلى "صفر كربون" في عام 2050

كما تعهدت عــشــرات ال ــدول بخفض
انبعاثاتها من غاز امليثان ،بمقدار  30في
املائة على األقل.
ومــن املــعــروف أن امليثان يسبب ثلث

االحترار ،الناتج عن الفعاليات البشرية،
لكن الصني والهند وروسيا لم توقع على
هذا البند.
وفي بريطانيا ،يعكف وزيــر الخزانة

ريــشــي ســونــاك ،على طــرح مقترحات
تهدف إلى جعل بريطانيا "أول مركز مالي
يبلغ الصفر اإلجمالي" في العالم.
فبحلول عام  ،2023حسب مقترحات
ســونــاك ،ستضطر معظم الشركات
واملــؤســســات املالية البريطانية ،إلى
املجيء بخطط مفصلة بشأن االنتقال إلى
مستقبل قليل الكربون.
ولكن هذه التعهدات لن تكون اجبارية،
وتقول جماعات الدفاع عن البيئة إنها غير
كافية.
■ ما هي اخلطوات األخرى؟
بالرغم مــن أن  132دول ــة ،مــن دول
العالم تعهدت علنا بالوصول إلى الصفر
اإلجمالي ،فيما يخص انبعاثاتها قبل
حلول عــام  ،2050تقول الصني  -أكبر
مصدر لالنبعاثات الكربونية في العالم،
في الوقت الراهن  -إنها تأمل في تحقيق
"الحياد الكربوني" بحلول عام .2060
ولم تشرح الصني معنى ذلك وال سبيل

اتفاقية باريس للمناخ تنص على عدم تجاوز سقف  1.5درجة مئوية
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الوصول إلى هذا الهدف.
كما تعهدت روسيا بالوصول إلى هدف
الصفر اإلجمالي ،بحلول عــام .2060
وروسيا من أكبر منتجي النفط في العالم،
وتــأتــي فــي مرتبة متقدمة فيما يخص
االنبعاثات الكربونية.
أما الهند  -رابع أكبر مصدر لالنبعاثات
الكربونية بعد الصني والواليات املتحدة
واإلتحاد األوروبــي  -فأعلنت أنها بصدد
خفض انبعاثاتها لتلبغ الصفر اإلجمالي
بحلول عام .2070
وانتقد الرئيس األمريكي جو بايدن،
الصني وروسيا لتخلفهما عن حضور قمة
غالسغو للمناخ.
ولــم تتعهد دول أخـــرى ذات كثافة
سكانية عالية  -مثل إندونيسيا  -بالوصول
إلى الصفر اإلجمالي.
■ مــا الــذي تعهدت بــه بريطانيا
أيضا؟
ّ
قــدم وزيــر الطاقة البريطاني غريغ
هــانــدز ،ملجلس العموم في لندن قبيل
إنعقاد قمة املناخ في غالسغو تعهدات
شتى منها:
منح بقيمة  620مليون جنيه إسترليني
للتشجيع عــلــى اســتــخــدام الــســيــارات
الكهربائية ،ونصب محطات الشحن
الخاصة بها ،و 350مليون جنيه للمساعدة

ّ
التحول من استخدام الوقود
في عملية
األحفوري إلى مصادر الطاقة األخرى.
كما تعهد بمنح تصل إلى  5آالف جنيه
لألسر ،ملساعدتها في نصب مضخات
حرارية في منازلها ،عوضا عن وسائل
التدفئة املستخدمة حاليًا ،ومبلغ 120
مليون جنيه ،من أجل تطوير مفاعالت
نووية صغيرة ،ومبلغ  625مليون جنيه
لتمويل عمليات التشجير وإعــادة تأهيل
عــدد من املستنقعات ،باإلضافة غلى
تــمــويــل إضــافــي ملــنــشــآت اســتــخــاص
الكربون وخزنه.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت
سابقا ،منع بيع السيارات الجديدة التي
تعمل بالبنزين والــديــزل اعتبارا من
عام  ،2030وأن كل الطاقة الكهربائية
املستخدمة في البالد ستأتي من مصادر
متجددة بحلول عام .2035
لكن وزير شؤون األعمال في حكومة
الــظــل ديفيد ميليباند ،وصــف هذه
التعهدات بأنها "خيبة أمل كبرى".
■ هل من سبل أخرى إلزال الكربون
من اجلو؟
عــاوة على التصدي لعمليات إزالة
الغابات ،تقوم كل دول العالم تقريبا
بغرس األشجار باعتباره سبيال زهيد
الكلفة المتصاص غــاز ثاني أكسيد

الكربون ،ولكن خبراء يقولون يشككون
في وجود املساحات الكافية لغرس عدد
كاف من األشجار لتحقيق ذلك.
كما يقترح البعض تطوير تقنيات من
شأنها استخالص الكربون وتخزينه.
تتطلب هــذه العملية اســتــخــدام آالت
الزالـــة الــكــربــون مــن الــهــواء ومــن ثم
تحويله إلى الحالة الصلبة ودفنه تحت
األرض .ولكن هذه التقنيات ما زالت
في بداياتها وهــي مكلفة وغير مثبتة
الفاعلية.
■ ما هي املشاكل املحيطة بهدف
"الصفر اإلجمالي"؟
ثمة لغط حول السبل التي قد تسلكها
بعض الــدول في سعيها لتحقيق هدف
الصفر اإلجمالي.
ّ
فعلى سبيل املثال ،قد تسجل الدولة
(أ) انبعاثات أقــل اذا أوقــفــت بعض

الصين أكبر مصدر لالنبعاثات الكربونية في العالم

النشاطات الصناعية ،التي تستهلك
كميات كبيرة من الطاقة كإنتاج الصلب.
ولكن إذا قامت الدولة (أ) بعد ذلك
باستيراد الصلب ،من الدولة (ب)،
ّ
فإنها عمليا تسلم انبعاثاتها إلى الدولة
(ب) عوضا عن خفض الكمية الكلية
من الغازات الدفيئة.
وهــنــاك أيــضــا خــطــط تتيح لــلــدول
الغنية بالتعويض ،عن انبعاثاتها عن
طريق منح مساعدات للدول الفقيرة
ّ
التحول إلى مصادر الطاقة
لحثها على
النظيفة.
ولكن هناك من يرى أن هذه الخطط
ليست إال طريقة لتجنب اتخاذ املزيد
مــن اإلجــــراءات الداخلية مــن جانب
الــدول الغنية .ومــن الصعب القول إن
هــذه املــحــفــزات الــهــادفــة إلــى خفض
االنــبــعــاثــات فــي دول أخــرى مــا كانت
ستقدم في كل األحوال.

انبعاثات غاز الميثان هي المسؤولة عن ثلث االحترار العالمي
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لماذا اإلدارة؟

بقلم:
د .يسرى الشرقاوى
مستشار االستثمار الدولي
رئيس جمعية رجال االعمال املصريني
االفارقة EABA

مما الشك فيه أن الفارق الكبير في مساحات التقدم والتطوير الذي تحرزه األمم،
َّ
يعول فيه علي اإلدارة ،وأن هذا الفارق يمكن تقليصه إذا ما شخصنا املرض تشخيصًا
أمثل ،وفهمنا جميعًا مفاهيم اإلدارة وأهميتها ،وطبيعة كل عنصر من العناصر ودوره
ومشاركته ونسبة مشاركته ،حتي يمكن أن تحقق النتائج واألهداف املرجوة واملنشودة.
وهنا نود أن نقول إن اإلدارة الرشيدة والقوية والراغبة في النجاح والباحثة عن
التفوق يقع علي عاتقها ثالثة أدوار هامة:
ً
أوال :دور يتعلق بوضع الرؤية والرسالة واألهداف من خالل استراتيجيات قادمة
من تحليل جيد للواقع ُّ
وتعر ٍف جيد على الطموح املستقبلي وما هو املراد تحقيقه.
ثانيًا :تحديد األهداف بدقة وتحديد الجدول الزمني ومؤشرات القياس واألداء
لألنشطة والفاعليات واملبادرات واألفعال التي ُيستهدف تحقيقيها ،مع مراعاة البعد
التمويلي واالقتصادي ومعايير التكاليف القياسية في تحقيق األهداف وفق الجداول
الزمنية مع معايير الجودة واالشتراطات املوضوعه.
وثالثًا :وهو التحدي األكبر في اختيار العناصر والكوادر من خالل منظومة موارد
بشرية واضحة الحدود واملعالم وتحدد فيها االختصاصات والوصف الوظيفي واملهام
ومعايير ومعدالت التقييم وقياس األداء وربط ذلك باإلنتاج مع تحقيق العدل النسبي
في اللوائح الداخلية لكي تتحقق األهداف املنشودة مع الحفاظ على التدريب املستمر
لرفع الكفاءة والحفاظ على املستوى.
لكن ومع كل ماذكر من أساليب علمية عن اإلدارة؟ وآليات وطرق التطبيق األمثل في
األندية واملؤسسات والشركات وحتي الدول والحكومات ،يظل هناك التحدي األكبر
وهو كيفية اقتناع العامة من املتعاملني سواء من املسئولني عن اإلدارة أنفسهم ،أو من
املنفذين أو املتعاملني من متلقي الخدمة أو العمال واملوظفني في القطاعات اإلنتاجية.
وهنا تأتي املشكلة في تعميق هذا املفهوم ،وهنا دومًا نضطر في الشرح الوافي
بأن نضرب للجميع املثل األهم واألعظم في تعريف أهمية تحقيق األهداف وتطبيق
اإلدارة السليمة وهو نموذج كرة القدم ،ملاذا نموذج كرة القدم وهنا سنفهم جيدًا،
ملاذا اإلدارة؟ وأهمية ترابط الخطوط!
نموذج كرة القدم يختلف بالطبع ..في املباراة عن التمرين ،ففي التمرين كل العب
يستعرض مهارته منفردًا ،وتمارين منفردة ،وفي امللعب عشرات الكرات (عشوائية)،
وحالة من الجزر املنعزلة (وهناك لألسف شعوب وشركات ومؤسسات تعيش حالة
التمرين وال تلتفت لحالة الجزر املنعزلة وال تتحقق أي أهداف مطلوبة وضعتها اإلدارة)،
أما املباراة فيكون هناك  ١١العبًا وكرة واحدة و ٩٠دقيقة (جدول زمني) وكابنت
أو قائد واحد (مدير مسئول داخل امليدان) وهدف واحد هو الفوز ،وروح الفريق
والتعاون مطلوبة ،والفوز لن يتحقق إال ببذل الجهد من الجميع بالتساوي ،وال يوجد
مركزًا أهم من مركز أخر ،فالكل يقع تحت مستوى األهمية حتى يتحقق الفوز.
ومن هنا ومن شرح هذا النموذج نخرج بنتيجة واحدة وخالصة وحقيقة (على
القيادة وضع الرؤية والرسالة واألهداف واختيار الفريق املناسب وتهيئة املناخ للفريق
للعمل بالجد واإلخالص والعرق لتحقيق األهداف إلسعاد ماليني الجماهير ،وهذه
ليست فرحة باملعني املعهود وإنما بالنتائج على كل املستويات في ظل التنافسية
ُ
املستمرة وسباق التقدم العاملي) ..لذا علينا جميعًا أن نفهم ونعلم أنفسنا واألجيال
الحالية وأجيالنا القادمة ملاذا اإلدارة؟.

اإلدارة السليمة هى المفتاح األساسى للنجاح وتحقيق األهداف

ورحل

محمود
العربى..

شهبندر التجار

ولد الحاج محمود العربى فى مركز أشمون بالمنوفية عام 1932
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شهبندر التجار
بعد مسيرة حافلة باإلنجازات في الصناعة والتجارة
والعمل الخيري ،فارق الحاج محمود العربي الحياة في
عاما.
يوم الخميس  9سبتمبر  2021عن عمر ناهز 89
ً
وفي هذا العدد من مجلة الهندسة اإلدارية نحتفى
بهذا الرجل العصامي المصري األصيل الذي اتفق عليه
الجميع لما قدمه في حياته من إنجازات كبيرة للصناعة
المصرية والعمل الخيري أيضًا.

بدأ العربي التجارة وأحبها عندما وصل إلى سن العاشرة من عمره

بــدأ رحلته فــي عالم التجارة وهــو صبي صغير ،بشراء
منتجات وإعــادة بيعها أمام منزل األســرة؛ حيث كان دخله
ً
حينها  40قرشا فقط؛ ليصبح من أبــرز رجــال األعمال في
ً
رئيسا التحاد
التجارة والصناعة في مصر؛ حتى أصبح
الغرف التجارية ،ولقب بشهبندر تجار مصر ،فكيف كانت
قصة محمود العربي؛ مؤسس مجموعة العربي ،ووكيل توشيبا،
وشارب ،وسيكو ،وألبا ،وسوني ،وإن إي سي ،وهيتاشي؛ حتى
وصلت مبيعات شركاته إلى أكثر من  400منتج في  22دولة،
وشبكة توزيع وخدمات من  2800مركز بيع وأكثر من 180
مركز خدمات ما بعد البيع؟
بداية ُمبكرة
ولد محمود العربي في عام  ،1932بمركز أشمون ،بمحافظة
املنوفية ،في أسرة فقيرة؛ حيث أرسله والده -الذي كان يعمل
ُ َّ
في مجال الزراعة -إلى «الكتاب» وهو في الثالثة من عمره
لحفظ القرآن الكريم ،ثم ساءت الظروف االقتصادية لعائلته؛
َ
ً
ً
مدرسيا.
تعليما
فلم يتلق

أبدى محمود العربي اهتمامه بالتجارة ،فعندما بلغ العاشرة
من عمره ،بدأ يبيع ألعاب األطفال أمام منزله ،ثم اشترى
ً
ألعابا نارية وبالونات وغيرها من منتجات األطفال بكميات
ً
معقولة ،ويبيعها بسعر رخيص؛ فكانت أرباحه  40قرشاُ ،ينفق
ً
منها  10قروش ويدخر  30قرشا.
التاجر الصغير
تعلم العربي جميع الحيل من خالل عمله ،واستفاد من
جميع الفرص التي سنحت له على أفضل وجــه .وبعد وفاة
والده ،انتقل العربي إلى القاهرة للعمل في محل تجاري بحي
ً
املوسكي ،براتب شهري  120قرشا ،وظل على هذا الحال
ً
حتى وصل راتبه إلى  320قرشا .وفي مطلع الربع الثالث من
عام  ،1949انتقل إلى العمل في محل جملة براتب  4جنيهات
ً
ً
جنيها.
شهريا ،واستمر فيه حتى وصل راتبه إلى 27
ُ
من خالل عمله في مجال البيع والشراء ،بدأ العربي يعبر
عن حبه للتجارة؛ ففي مطلع الربع الثاني من عام  ،1963سعى
لالستقالل في عالم التجارة ولكن كان ينقصه رأس املال،

تأسست توشيبا العربي في عام 1978
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فاقترح على أحد زمالئه البحث عن شخص يمول مشروعهما،
فتكون مشاركته باملال ،مقابل مشاركتهما باملجهود.
إطالق مشروعه األول
بعد رحلة بحث شاقة ،بدأ العربي -باالشتراك مع زميله-
مشروعه األول فــي عــالــم الــتــجــارة ،بحي املوسكى غرب
القاهرة ،بميزانية ال تتجاوز  5آالف جنيه ،واستمر في توسيع
نطاق عمله ليشمل مجموعة متنوعة من السلع؛ حتى نمت
ً
ً
أرباحا طائلة .وبعد عامني من تأسيس
سريعا؛ ليحقق
تجارته
املشروع ،أصبح لدى العربي وشريكه محالن آخران؛ حيث
جلب إلى محالته كل أقاربه للعمل بها ،ثم أخذت تجارته في
ً
تدريجيا.
التوسع

حتديات
بعد خمسة أعــوام من العمل في مجال بيع األدوات املكتبية
واملدرسية بحي املوسكي ،أصــدرت الحكومة املصرية قـ ً
ـرارا
ً
بصرف املستلزمات املدرسية للتالميذ مجانا؛ ما تسبب في تراجع
عملية النمو في املسيرة التجارية للعربي ،لكنه سرعان ما انخرط
ُ
وامل ِّ
سجل.
في تجارة األجهزة الكهربائية؛ مثل :التلفزيون والراديو
رحلته مع توكيالت توشيبا
لم تقف طموحات محمود العربي التجارية عند هذا الحد،
فمع االنفتاح االقتصادي في أوائل السبعينيات ،سعى للحصول
على توكيل شركة عاملية رائدة في صناعة األجهزة الكهربائية،

انتخب العربي رئيسًا التحاد الغرف التجارية في عام 1995

فتعرف في منتصف السبعينيات على ياباني يدرس بالجامعة
األمريكية بالقاهرة ،كان دائم التردد على محالته ،ولحسن
الحظ ،كــان هــذا الشخص يعمل بشركة توشيبا اليابانية
الرائدة في صناعة التكنولوجيا.
ً
في خطوة هي األكثر حظا ،كتب الياباني الذي تعرف عليه
ً
ً
تقريرا مفصل لشركته ،بأن محمود العربي املصري
العربي
أفضل من يمثل شركة توشيبا في مصر؛ فوافقت توشيبا على
منحه توكيلها بمصر ،ثم سافر العربي في مطلع الربع الثاني من
عام  ،1975إلى اليابان في زيارة رسمية؛ ليتفقد مصانع الشركة.
تأسيس توشيبا العربي
وخــال زيارته لعدة أيــام ملصانع توشيبا اليابانية ،طلب

العربي من مسؤولي الشركة إنشاء مصنع لتصنيع األجهزة
الكهربائية في مصر؛ فوافقت توشيبا ،ثم جرى توقيع اتفاقية
بينهما تنص على أن يكون املكون املحلي من اإلنتاج  % 40زادت
ً
الحقا إلى  % 60ثم  % 65حتى وصلت إلى .% 95
وبعد مسيرة حافلة من التطور واإلنــتــاج ،أســس محمود
العربي شركة «توشيبا العربي» في عام 1978م.
ً
حريصا على زيادة عدد موظفيه ،فقام بتوسيع
وكان العربي
نشاطه إلى جزيرة بدران بشبرا ،وبورسعيد وأسس مصانع في
بنها  ،ثم املنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة املنوفية  ،ثم
بنى سويف ،ثم أسيوط ،كما أسس شركة بهونج كونج ،وأخرى
بجنوب أفريقيا ،وأخرى تجميع بالسودان.
ً
عضوا
وفي مطلع الربع الثالث من عام 1980م ،انتخب العربي

بنى الحاج محمود العربي مسجد "الرحمن الرحيم" ومؤسسة للعمل الخيري
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ً
بمجلس إدارة غرفة القاهرة ،كما اختير أمينا للصندوق ،وفي
ً
رئيسا التحاد الغرف التجارية.
عام  ،1995انتخب
عزوفه عن العمل السياسي
لم يكن العربي ُم ً
ً
حبا للعمل السياسي؛ فكان يرى دائما أن
الدخول في العمل السياسي مضيعة للوقت ،فكان يقول العربي:
«أنا في األصل تاجر ،ودخلت الصناعة من
باب التجارة الذي أفهم فيه .وفى الثمانينيات
ألح َّ
علي محافظ القاهرة آنــذاك أن أرشح
نفسي لعضوية مجلس الشعب ،ولكن إلحاحه
باء بالفشل ،ثم طلب مني املحافظ التالي
نفس األمــر ،وبعد طول إلحاح منه ،وافقت
والتحقت بمجلس النواب لدورة واحدة ،لكنني
رأيت أن هذه العضوية كانت مضيعة للوقت
بالنسبة لي ،فكان مصنعي ومتجري أولى بي؛
أما السياسة فلها رجالها ،وأنا لست منهم».
بدأ العربي الذي لقبه اتحاد الغرف بـ«شهبندر
التجار» ،تجارته بعامل واحد وبعد مسيرة حافلة
مليئة بالنجاح أصبح اليوم لديه أكثر من  40ألف
عامل ،وكان يطمح في أن يصل هذا الرقم إلى
 200ألف عامل؛ إذ أكد في كثير من لقاءاته أن
موظفي شركاته يحصلون على رواتب مجزية تتفاوت حسب الكفاءة
واملؤهل والخبرة ،كما كان يرفض أن يعمل في شركاته أي شخص
ً
مدخنُ ،ويعد ذلك ً
أساسيا من شروط التعيني.
شرطا

رحلته مع العمل اخليري
ً
مقتصرا على العمل التجاري فقط ،بل
لم يكن كفاح العربي
كان للعمل الخيري نصيب هائل في مسيرته؛ حيث كان يعتبره
من أسرار نجاحه؛ حيث بنى مسجد “الرحمن الرحيم”؛ أحد
أكبر املساجد في القاهرة ،كما أنشأ مؤسسة للعمل الخيري
بمحافظة املنوفية بميزانية بلغت  250مليون
جنيه ،كما أقام مجموعة مشاريع خيرية،
تنوعت ما بني مدارس ومعاهد متخصصة
لتحفيظ القرآن الكريم.
ونجح العربي في إعــداد موظفني مهرة
كما في اليابان مع حرصه على التقاليد
اإلسالمية التي تحض على إعطاء األجير
حقه قبل أن يجف عــرقــه ،وك ــان يعامل
ُ
موظفيه على أنهم شركاؤه وليس أجــراء،
وجعل لهم بوليصة تأمني بكامل األجر وليس
بربعه؛ وذلك حتى يجد من يتقاعد للمعاش
ً
معاشا يعينه على الحياة ،وكــان ُيقرض
موظفيه حالة احتياجهم.
اجلوائز
في مطلع الربع الثاني من عام  ،2009حصل
محمود العربي على «وسام الشمس املشرقة»؛ أرفع وسام في
اليابان؛ لدوره الفعال في دعم وتحسني العالقات االقتصادية
املصرية اليابانية.

حصل محمود العربي على "وسام الشمس المشرقة" من اليابان في 2009

الكابالت البحرية

«ممر»

رقمى إلى العالم
 %99من االتصاالت الدولية تمر عبر الكابالت البحرية
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كيف تصبح مصر مركز ًا عالمي ًا لنقل
البيانات وتكنولوجيا االتصاالت؟
بعد أن تحول العالم إلى قرية إلكترونية صغيرة،
بفضل أنظمة االتصاالت المتقدمة ظهرت الحاجة
إلى طرق متطورة لتخزين المعلومات الهائلة
وتحليلها وبرمجتها ،لالستفادة منها ظهرت
أهمية الدور الذى تقوم به الكابالت البحرية فى
نقل البيانات بين الدول وعبر القارات بل تفوقت
على األقمار الصناعية ،ليتم نقل  99%من االتصاالت
الدولية عن طريق الكابالت البحرية ،حتى أصبحت
سمة العصر وينظر الكثيرون إليها باعتبارها ثروة
تحت الماء؟
هذه التكنولوجيا المتطورة ،حظيت باهتمام
القيادة السياسية لتستحوذ مصر على أعظم
رصيد لنقل الحركة الدولية من آسيا وشرق إفريقيا
إلى أوروبا وتقريبا كل الكابالت البحرية المستخدمة
لنقل تلك الحركة حيث يربط مصر حاليا  13كابال
بحريا منها  11كابال يربط بين الشرق والغرب ،وذلك
حسب تحقيق نشرته جريدة األهرام.
الدكتور عمرو طلعت ،وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،يقول إن أحد املحاور
اإلستراتيجية فى مجال التحول الرقمى
الذى تستهدفه الدولة ،يتمثل فى تعظيم
االستفادة فى مجال االتصاالت الدولية ،من
خالل جذب املزيد من الكابالت البحرية
اإلستراتيجية الى مصر والعمل على تطوير
وتحديث الشبكة الدولية حيث تم العمل على
نمذجة وزيادة الطاقة االستيعابية ملحطات
اإلن ــزال الحالية على البحرين األحمر
واملتوسط ،فى الزعفرانة بالغردقة ،وأبو
تالت باإلسكندرية؛ الستيعاب زيادة
حركة البيانات العاملية التى يتم نقلها
على الكابالت الحالية باإلضافة

الى التوسع وإنشاء محطات إنزال بحرية
جديدة فى رأس غارب وبورسعيد وسيدى
كرير الستقبال الكابالت البحرية الجديدة،
بجانب املخطط الطموح ملسارات الربط
ومحطات اإلنزال املستقبلية بشبه جزيرة
سيناء الذى يوفر تنوعا جغرافيا متميزا
ويعمل على تعظيم القيمة املضافة لعمالء
الكابالت البحرية الجديدة ،مشيرا إلى أن
أكثر من  90%من حركة البيانات العاملية
واالتصاالت الدولية واإلنترنت من الشرق
إلــى الغرب تمر عبر مصر ،حيث يوجد
نحو  13كابال بحريا يربط الشرق بالغرب
باإلضافة إلــى  5كابالت بحرية جديدة
تم التعاقد عليها لتدخل الخدمة بحلول

يمر عبر مصر  13كاب ً
ال بحريًا للربط بيم آسيا وأفريقيا وأوروبا

عام  ،2023-2024مما يعزز مكانة مصر
اإلقليمية فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا.
مصر دولة محورية
ويشير الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر
أصبحت دولة محورية نظرا للجهود التى
تبذلها الدولة فى تحويلها إلى أكبر ممر
رقمى عاملى على غرار أهميتها كممر مائى
ً
عبر قناة السويس ،منوها الى أن «املصرية
لالتصاالت» نجحت فى إدارة ملف الكابالت
البحرية من خالل تطوير خدماتها وبنيتها
التحتية الدولية باإلضافة الى إنشاء العديد
من الشراكات العاملية فى هذا املجال.

الشركة املصرية لالتصاالت عززت
نــشــاطــهــا فــى مــجــال تــمــريــر وحماية
الــكــابــات البحرية الــدولــيــة فأنفقت
 ١٫٧مليار جنيه خالل السنوات القليلة
املاضية لتطوير بنية تحتية عصرية تشجع
الشركات العمالقة على الشراكة معها
فى مجال االتــصــاالت الدولية ومراكز
البيانات على رأسها شركة جوجل العاملية
حيث تمتلك «املصرية لالتصاالت» حاليا
 10محطات إنــزال للكابالت البحرية
على سواحل البحرين األحمر واملتوسط،
بما يتيح لها الربط بني أكثر من  ٦٠دولة
ودعم خدمات االتصاالت واإلنترنت حول
العالم كما تمتلك  7مراكز للبيانات داخل

القاهرة الكبرى واإلسكندرية ،عالوة على
التخطيط إلنشاء محطات إنزال جديدة
فى شبه جزيرة سيناء وعلى البحرين
األحمر واملتوسط يتم ربطها بني املدن
الساحلية على خليج السويس لتشكل
ً
حــا متنوعًا للربط األرضــى والبحرى
بــن جميع نقاط اإلنـــزال داخــل مصر
وحال جغرافيا متميزا للكابالت البحرية
الجديدة املخطط إنشاؤها.
زيادة تنافسية مصر
يــطــرح املــهــنــدس أحــمــد العطيفى،
الــخــبــيــر الـــدولـــى فـــى االتـــصـــاالت
واالقتصاد الرقمى عددا من املقترحات

 %90من حركة البيانات العالمية واالتصاالت الدولية بين الشرق والغرب تمر عبر مصر
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لزيادة تنافسية مصر فى هذا املجال
باعتبارها العبا رئيسيا فى مقدمتها
بــنــاء مــراكــز لالستضافة والتشبيك
املباشر بني مقدمى خدمة اإلنترنت
والترابط بني الشبكات ،بما يساعد
على نمو صناعات أخرى مرتبطة بها
مــثــل مــراكــز االتــصــاالت والــخــدمــات
ً
املــدارة وبيع السعات بدال من األلياف
الداكنة ،والتحرك خارج حدود مصر
ً
المــتــاك الــكــابــات شــمــاال وجنوبًا،
على نطاق واسع بالشراكة مع مقدمى
خدمات االتصاالت عبر النت وجذب
االستثمارات بما يوفر خدمات متكاملة
للشركات الصغيرة وشبكات الحوسبة
السحابية ويحقق قيمة مضافة عالية
تضاعف إيرادات هذه الخدمات.
ويطالب بتشجيع الشركات الوطنية
القتحام صناعة الــكــابــات البحرية
وتقديم التسهيالت للشركات العاملية
لالستثمار فى البنية التحتية لأللياف
الضوئية والبنية التكنولوجية املعلوماتية.
توطني الصناعة
أما الدكتور عبدالوهاب غنيم ،نائب
رئيس االتحاد العربى للرقمنة واالقتصاد
الرقمى ،فيقول إن القيادة السياسية

مهتمة بــهــذه الــخــدمــات التكنولوجية
املتقدمة وتسعى الــى تــدشــن مراكز
ضخمة لصناعة املعلومات وتحليلها على
أرقــى مستوى فى املنطقة االقتصادية
إلقليم قناة السويس ،بغرض توطني هذه
الصناعة إليجاد فرص عمل تكنولوجية
جديدة للشباب فى مجال االتصاالت
وتكنولوجيا املــعــلــومــات ،إضــافــة الى
االســتــفــادة املــبــاشــرة مــن خــال زيــادة
سرعات اإلنترنت ،وهــذا يتطلب جذب
االستثمارات العاملية لزيادة مؤشرات
التنافسية العاملية ملصر ،التى تتمتع
بموقع ممتاز وموارد جيدة ،لتدشني هذه

ً
الصناعة التى تحقق دخال من العمالت
الصعبة يفوق دخل قناة السويس.
ويــضــيــف أن عــبــور هـــذه الــكــابــات
لألراضى املصرية يوجد مهنا مختلفة
والبــد أن ننشئ مراكز للتدريب عليها
مثل صناعة هذه الكابالت ومدها وكيفية
إصــاح األعطال واستيراد الغواصات
املتخصصة فى اإلصالح والتدريب على
استخدامها وإعــداد أجيال من الفنيني
واملهندسني يلبون االحتياجات املحلية
وتصدير هذه العمالة الى الخارج.
يضيف أن مصر التحقق االستفادة
الكاملة من هذه الصناعة سوى بنسبة

 5كابالت جديدة ستدخل الخدمة ما بين عامي  2023و2024

 %١٥فقط ناهيك عن تجارة الترانزيت
املرتبطة بهذه الصناعة التى تحقق عوائد
ال تقل عــن  ٢٠مليار دوالر سنويًا كما
أن هذه الصناعة تمهد إلقامة صناعة
البيانات الضخمة ألنها صناعة املستقبل.

ضرورة إعداد البنية التشريعية واإلجرائية
املرنة لسرعة إدخــال وتشغيل مثل هذه
الشركات داخل السوق املحلية ألن  80%من
عمليات نقل املعلومات واالتصاالت تكون
من خالل هذه الكابالت.

تسهيالت للشركات العاملية
يطالب الدكتور غنيم بتقديم تسهيالت
للشركات العاملية الكبرى كفيسبوك وجوجل
ومايكروسوفت ،مثل تقديم األراضــى
وسرعة إصــدار التراخيص ،مؤكدًا أن
جذب هذه الشركات العمالقة يحقق عوائد
مالية سنوية بمليارات الــدوالرات ويؤكد

البنية التحتية والتشريعية
وتوضح الدكتورة أسماء حسنى رئيس
هيئة تكنولوجيا املعلومات األسبق أن مصر
تخطو بصورة كبيرة تجاه تدشني البنية
التحتية والتشريعية مثل كابل إفريقيا٢
األضخم فى العالم واالنتهاء من قانون
حماية البيانات الشخصية الذى تعد الئحته

التنفيذية حاليًا لتفعيله كما أن القيادة
السياسية على مــدى السنوات الثالث
املاضية وضعت سياسات واضحة تسعى
الحكومة لتنفيذها لتعزيز محطات اإلنزال
واستضافة مراكز البيانات العمالقة
من خالل توقيع بروتوكوالت مع كبريات
الــشــركــات املتخصصة فــى االتــصــاالت
لتدشني الكابالت الضخمة لالستحواذ
على أكبر حصة من هذه االتصاالت وعبور
البيانات إلى كل القارات فى العالم ألن
 %٩٨من البيانات واالتصاالت تجرى من
خالل هذه الكابالت بشكل أفضل وأسرع
من األقمار الصناعية.

 1.7مليار جنيه استثمارات في مصر لتطوير البنية التحتية الخاصة بالكابالت البحرية
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«اإلنتاج الحربى»
تنجح فى تصنيع «الصلب المدرع»
بالتعاون مع «حديد عز»
أعلن املهندس محمد أحمد مرسي ،وزير الدولة لإلنتاج الحربي،
نجاح جهود الوزارة ممثلة في "مصنع  100الحربي" ،بالتعاون مع
ُ
شركة «حديد عز» ،في تصنيع «الصلب املدرع» بعد جهد مضني،
وهو األمر الذي فتح املجال أمام مصر للتوسع في مجال صناعة
ُ
العربات املدرعة ،نظرا لخضوع تلك الخامات لصعوبات في وقت
سابق الستيرادها ،وغلو ثمنها.
وأضــاف وزير الدولة لإلنتاج الحربي ،في
تصريحات له على هامش احتفالية عيد
اإلنتاج الحربي ،في أول نوفمبر ،والذي يوافق
الذكرى الـــ 67إلنتاج أول طلقة مصرية ،أن
ُ
الصلب املدرع الذي تنتجه الوزارة سيستخدم
في مجاالت تصنيعية متعددة ،وسيتم تصديره
للخارج أيضًا ،موضحًا أنهم عملوا على إنتاج
هذا الصلب بأكثر من سمك.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسي ،للوزارة دائمًا هي االهتمام بالتصنيع
وليس التجميع ،وقال« :أول سؤال للرئيس دوما
هو نسبة التصنيع املحلي في املشروع ده قد
ايه؟» ،مشيرا إلى أن الوزارة ،تعمل على إنتاج
ُ
نوعني من العربات املدرعة حاليًا.
ولفت إلى أن الــوزارة تعمل على توطني تصنيع شاسيه العربة
الهامر حاليًا ،وسينتج داخل مصنع  200الحربي على عدة مراحل،
لينتهي برنامج توطني تصنيعها  3سنني.
وأوضح أن الوزارة حققت نجاحات غير مسبوقة ،والتي ساهمت
في دفع عجلة اإلنتاج بمصر ،ليس فقط في املجال العسكري ،ولكن
املدني أيضا.
وأضــاف أن الــوزارة تستغل فائض طاقتها اإلنتاجية لتنفيذ

دراسة جديدة حول
سالمة إدارة الموازنة
العامة للدولة

مشروعات قومية ،لخدمة املواطن املصري في املقام األول.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تقوم على أن تكون مؤسسة صناعية
متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات قواتنا املسلحة
الباسلة والشرطة من أسلحة وذخائر ومعدات وهو الهدف األول
واألساسي للوزارة ،وفي نفس الوقت حريصة على تحقيق قيمة
مضافة لالقتصاد املصري.
وتطرق إلى زيادة إيرادات النشاط املبدئية
للعام املالي املنتهي في يوليو املاضي لتصل
لـــ 19.7مليار جنيه ،فيما أن اإليــرادات في
العام املاضي كانت  15.7مليار جنيه ،بمعدل
نمو .26%
وقال إنه سيتم بدء تصنيع السيارات «البيك
أب» بشراكة مع دولة اإلمــارات في النصف
األول من عام .2022
وأشار إلى وجود تحالف مع شركة أمريكية
وشركة أخــرى في مجال تصميم محطات
معالجة مياه الصرف ،وتحلية مياه البحر،
وهــو مجال تهتم به الــدولــة ،لكي ال ننتظر
الحلول من األخريني ،مضيفا« :بنعمل الواجب
بتاعنا كويس» ،مشيرا للعمل على محطات
ضخمة لتحلية املياه ومعالجة مياه الصرف.
وأشار أيضًا للعمل على تحويل القمامة لطاقة ،حيث أن الخط
الواحد يستوعب في اليوم ألف طن قمامة.
ولفت النظر إلى العمل على مصنع إلنتاج إطــارات السيارات
بأنواعها املختلفة بتكلفة نحو مليار دوالر ،كما يتم العمل على تطوير
املنتجات املدنية من األجهزة املنزلية ،وسيتم طرح منتجات جديدة
بجودة عالية ،وأسعار مناسبة.

استخدام الصلب المدرع في مجاالت تصنيعية متعددة تصديره للخارج

هناك الكثير من الصناديق والهيئات االقتصادية خارج الموازنة العامة للدولة
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أصدر المركز المصرى للدراسات
االقتصادية ،في سبتمبر
الماضي ،ورقة عمل بعنوان:
"اإلعداد السليم للموازنة
العامة كمحرك للتغيير:
تحليل تفصيلي مقارن
في ضوء أفضل المعايير
والممارسات الدولية" ،بهدف
دراسة مدى سالمة إدارة
الموازنة العامة ،والتى تعد
 إذا ما تم إعدادها بشكلصحيح  -محركا أساسيا من
محركات التغيير في مصر.
وتقيم الدراسة في الجزء األول
مدى تحقق المبادئ الدولية
الستة األساسية (الشمول
والشفافيةوالواقعية
واالتساق والترابط والمساءلة)
الصادرة عن صندوق النقد
الدولي في الموازنة المصرية،
وكذلك دراسة مدى االتساق
بين الموازنة من ناحية
والدستور وخطة الدولة
االقتصادية واالجتماعية من
ناحية أخرى.
ويتناول الجزء الثاني من
الدراسة تحليال تفصيليا مقارنا
لإليرادات والمصروفات خالل
الفترة 2022/2021 -2011/2010
(سنوات متفرقة) ،باإلضافة
إلى تقييم المشروعات
الممولة بالمنح والقروض؛
وذلك بهدف اإلجابة بوضوح
على السؤال :من أين يأتي
المال العام في مصر وفيم
ُينفق؟ بينما يستعرض الجزء
الثالث أهم المشكالت التي
أظهرها التحليل والحلول
الالزمة لعالجها.

قصور في شفافية الموازنة بسبب عدم وضوح بنود االحتياطيات والضمانات

انتهت الدراسة إلى وجــود عدد من
أوجــه القصور في تطبيق جميع هذه
املــبــادئ شــديــدة االرتــبــاط ببعضها
الــبــعــض ،ومــنــهــا عــلــى سبيل املــثــال،
اإلخــال بمبدأ الشمول لوجود الكثير
مــن الكيانات مــن صــنــاديــق وهيئات
اقــتــصــاديــة خـــارج املـــوازنـــة الــعــامــة
للدولة .كما أن عدم ظهور االحتياطات
والضمانات بشكل واضح يسهل فهمه
في املوازنة قد أضر بمبدأ الشفافية،
كما تعاني املوازنة املصرية من ضعف
واقعيتها؛ حيث لوحظ عدم التغير في
مخصصات العديد من بنودها.

وانعكست هــذه االخــتــاالت بوضوح
على مــدى تحقق مــبــدأ االتــســاق بني
املــوازنــة والحساب الختامي؛ فهناك
عدم دقة واضحة في تقدير املخصصات
والذي اتضح من خالل مالحظة إجراء
تعديالت ملموسة على القيم املربوطة
في األصــل في املــوازنــة بل واختالفها
بفروقات كبيرة في الكثير من الحاالت
بالزيادة أو النقصان عن القيم الفعلية
املدرجة بالحساب الختامي.
وتثير هــذه الــفــروقــات الكثير من
الــتــســاؤالت ألســبــاب عــدة ،مــن أهمها
ارتفاع قيمها ،وتكرارها عبر السنوات

املختلفة ،وظهورها اللتزامات محددة
سلفا كالفوائد على سبيل املــثــال ،أو
لبنود حيوية للمواطن املصري كالدعم
واملزايا االجتماعية ،أو أدوات االقتراض
من إصدار لألوراق املالية األجنبية.
وأشــارت الدراسة إلى عدم التحقق
السليم ملبدأ الترابط بني عدد من بنود
املــوازنــة واالستحقاقات الدستورية
وخــطــة الــدولــة للتنمية االقتصادية
واالجتماعية لنفس الــبــنــود ،حيث ال
تعكس بالشكل املــرجــو مخصصات
اإلنفاق في املوازنة ما نص عليه الدستور
وما جاء بخطة الدولة ومستهدفاتها.

انخفاض المخصصات الحقيقية للتعليم والصحة عن المنصوص عليه في الدستور
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منافسة أو دول يحتذى بها ،باإلضافة
إلى محاولة تقييم مدى استجابة املوازنة
العامة بفاعلية ألزمــة كــورونــا خالل
الفترة  .2022/2021 – 2020/2019كما
تم أيضا تقييم بعض بنود اإليــرادات
واملصروفات ذات الطبيعة الخاصة:
املشروعات املمولة باملنح والقروض
واملوازنة .وذلك بهدف اإلجابة بوضوح
على السؤال :من أين يأتي املال العام
في مصر وفيم ينفق؟ وذلك على غرار
ما تقوم به الحكومة األمريكية من رصد
تتبعي شامل لجميع بنود اإليـــرادات
واملصروفات العامة بشكل تفاعلي يسهل

من خالله متابعة األداء املالي في كل
والية وتقييمه بدقة بشكل سنوي محدث.
ق ــد أظــهــر الــتــحــلــيــل الــعــديــد من
املشكالت في جانب اإليــرادات أهمها
ضعف اإليــــرادات الضريبية للدولة
بسبب سيطرة الالرسمية على معظم
األنشطة االقتصادية .كذلك اختالل
الهيكل الضريبي في مصر من حيث
ارتفاع نسبة الضرائب غير املباشرة
(مثلت  %44في  2020/2019مقارنة بـ
 %16.5في السعودية %21 ،في أملانيا
و %13.4فــي كــنــدا) ،وهــي ضرائب
تراجعية يــزداد عبئها كلما انخفض

ضعف اإليرادات الضريبية للدولة بسبب عدم السيطرة على األنشطة االقتصادية

مستوى الدخل.
وتوصل التحليل إلى تركيز الحكومة
وتوسعها فــي فــرض الــضــرائــب على
دخــول األشخاص الطبيعيني (األجــور
واملــرتــبــات) لــتــرتــفــع مــن %10.72
مــن إجــمــالــي الــضــرائــب الــعــامــة في
 2011/2010إلــى  %18.2في موازنة
 2022/2021وذلــك لــوضــوح وعائهم
الضريبي وسهولة تحصيل الضرائب
مــنــهــم .وكــذلــك الــتــوســع فــي فــرض
الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات امللتزمة
بالفعل مما يزيد العبء عليهم وخلق
حالة من عدم العدالة تشجع على مزيد

ارتفاع نسبة الضرائب غير المباشرة والتوسع في ضرائب األشخاص الطبيعيين
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ومن األمثلة التي اتخذتها الدراسة على
ذلك ،انخفاض املخصصات الحقيقية
لقطاعي التعليم والصحة عن املنصوص
عليه في الدستور املصري ومستهدفات
خــطــة الــدولــة للتنمية االقــتــصــاديــة
واالجتماعية لهذين القطاعني.
وتناول الجزء الثاني من الدراسة
بــالــتــحــلــيــل جــمــيــع بــنــود اإليـــــرادات
واملــصــروفــات ورصـــد مــا طــرأ عليها
مــن تــغــيــرات هيكلية خـــال الفترة
( 2022/2021 – 2011/2010سنوات
متفرقة) فــي إطــار مــقــارن مــع الــدول
األخ ــرى ســواء كانت دول مــجــاورة أو
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من الالرسمية ،وقد تجلى ذلك بوضوح
فــي ارتــفــاع عــدد األنـــواع املختلفة من
الرسوم والضرائب التي تفرضها مصر
وفــي نفس الوقت انخفاض الحصيلة
الضريبية كنسبة مــن الناتج املحلي
اإلجمالي مقارنة بــدول أخــرى تفرض
معدالت ضريبية أقل.
وأشارت الورقة إلى التوسع امللحوظ
في زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية
األخرى ،وتحديدا ضريبة تنمية املوارد
التي ارتفعت من  4.9مليار جنيه في
 2015/2014إلــى  28مليار جنيه في
موازنة  2022/2021وهي ضريبة تمثل
عبئا مباشرا على املواطنني .ولم يقف
األمـــر عند هــذا الــحــد ،ولــكــن قامت
الدولة بفرض أنواع جديدة من الرسوم
والــضــرائــب فــي مــوازنــة 2022/2021
دون وجـــود مــا يثبت اســتــنــادهــا إلى
دراســـات فنية دقيقة بشأن تأثيرها
على القطاعات االقتصادية املختلفة
وقدرتها على النمو.
وعــلــى جــانــب املـــصـــروفـــات ،فقد

أوضح التحليل عدم االلتزام بالنسب
الــدســتــوريــة لــإنــفــاق عــلــى التعليم
والصحة لتسجل  %2.4و %1.5فقط
فــي مــوازنــة  2022/2021مقابل %6
و %3على التوالي كما نص الدستور،
وكذلك ارتفاع خدمة الدين بشكل يهدد
استقرار النظام املالي ويحد من قدرة
الــدولــة على اإلنــفــاق على القطاعات
االجتماعية في أوقــات األزمــات ،حيث
يمثل اإلنفاق على خدمة الدين (الفوائد
وأقساط القروض)  7أضعاف اإلنفاق
على التعليم و 11ضعف اإلنفاق على
الــصــحــة فــي مــوازنــة ،2022/2021
باإلضافة إلــى اخــتــال هيكل األجــور
وعــدم عــدالــة نموها بــن القطاعات
الوظيفية املختلفة وكذلك عدم تطبيق
الحد األقصى لألجور بسبب العديد من
الثغرات القانونية.
ولفتت الورقة إلى وجود العديد من
املــشــكــات املتعلقة بــالــدعــم واملــزايــا
االجــتــمــاعــيــة وآلـــيـــات تخصصيها،
وأهمها عدم زيــادة مخصصات تكافل

وكرامة خالل فترة الجائحة بالرغم
من زيادة أعداد املستفيدين ،وتخفيض
دعم الصادرات وكذلك تخفيض دعم
األدوية ولنب األطفال وعالج املصريني
على نفقة الدولة بالرغم من الجائحة.
ومن التحليل السابق ملنظومة إعداد
املوازنة بشكل عام والتحليل التفصيلي
للموازنة العامة لسنوات متعددة ،ظهر
العديد من املشكالت الهيكلية الخاصة
بــإعــداد املــوازنــة وحسابها الختامي،
ومشكالت أخرى تتعلق بهيكل اإليرادات
العامة وكفاءة إنفاقها ،وتم طرح حلول
لعالج هذه املشكالت وفقا ملا أسفرت
عنه الدراسة من نتائج واستنادا إلى
أفضل املمارسات والتجارب الدولية.
وم ــن أه ــم الــحــلــول الــتــى طرحتها
الورقة هى :النظر في األسس واملعايير
والــقــواعــد املــحــاســبــيــة والتشريعية
الــخــاصــة بــإعــداد املــوازنــة املصرية
للحد من االختالالت في التنفيذ التي
أظهرها الــجــزء األول مــن الــدراســة،
والحد من سلطة وزارة املالية في إجراء

التوسع في فرض ضرائب على الشركات الملتزمة بما يشجع "الالرسمية"

التعديالت على املوازنة من خالل وجود
معايير لحدود هذا التدخل ،باإلضافة
إلى تحقيق أقصى مستوى من االتساق
بني املربوط والفعلي من كافة الجوان،
وتبني موازنة البرامج واألداء.
كما طالبت الدراسة بضرورة العرض
املــفــصــل ألي زيـــادة فــي الــنــفــقــات أو
استحداث مصروفات لم ترد باملوازنة
املعتمدة من مجلس النواب والحصول
على موافقة املجلس قبل اإلنفاق الفعلي،
وتفعيل املادة  238من الدستور املصري
بشأن مخصصات اإلنفاق على التعليم
والصحة والبحث العلمي ،باإلضافة إلى
االتجاه نحو الالمركزية وتفعيل بنود
الدستور الواردة في هذا الصدد.
ودعـــت إل ــى الــتــعــامــل بشكل سليم
مع االقتصاد غير الرسمي من خالل
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تــحــقــق الــتــوازن
الصحيح واملطلوب بني الحوافز من جهة
والعقوبات من جهة أخــرى مع ضمان
وجود جميع الشروط املسبقة الالزمة
لنجاح أي جهود في هذا الصدد ،بجانب

ترشيد السياسة الضريبية في مصر
بحيث ال تتحول إلى أداة للجباية وتثبيط
مجتمع األعمال عن االستثمار والتوسع،
وعـــدم اغــفــال األبــعــاد االجتماعية
للضريبة كــأداة مالية وعدم توقيع أي
اتفاقيات أو البدء في أي مشروعات قبل
إجراء دراسات جدوى تفصيلية دقيقة

بشأنها للوقوف على آثــارهــا املالية
واالقتصادية من ناحية ولتحديد جميع
املعوقات املحتملة وكيفية التعامل معها
بشكل مسبق ،مؤكدة أن هــذه الحلول
تتطلب التطبيق العاجل لها لتستطيع
املوازنة العامة أن تقوم بدورها كمحرك
أساسي للتغيير.

ضرورة التعامل بشكل سليم مع االقتصاد غير الرسمي وترشيد السياسة الضريبية
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تحقيق التوازن خالل األزمات
ً
وكبيرا ،خاصة
مكثفا
جهدا
يتطلب
ً
ً
وأن األزمات متراكبة ،ومتكررة ً
أيضا،
فما لهذا الزمن من صفة أميز من
كونه عصر انعدام األمن ،وغياب
اليقين ،عصر التقلبات السريعة،
واألحداث المفاجئة.
لذا فلو لم يتمكن الشخص
من تحقيق التوازن خالل األزمات
ً
غارقا
فسيقضي حياته كلها،
في بحار الهم والقلق .لكن من
المهم أن تتعامل مع هذه األزمات
_ الفردية أو الجماعية _ التي قد
تتعرض لها على أنها أمر واقع ،وال
يد لك في تغييرها -عادة ال قدرة
للمرء على تغيير أي شيء -وإنما
كل ما بيدك هو تغيير طريقك
تعاطيك معها ونظرك إليها.

فخططك ،وأولوياتك السابقة ،ما عادت مجدية في
هذا الوقت؛ فقد قلبت األزمات األمور ً
رأسا على عقب،
وبالتالي فإن واجبك ،كشخص عاقل حكيم يتعامل مع
الظروف بحنكة وروية ،أن تهرع إلى العمل على إعادة
ترتيب أولوياتك من جديد.
ولكي تتمكن من معرفة ما يتوجب عليك فعله اآلن ،وما
يمكنك إرجائه حتى حني؛ فمن نافل القول إن التعامل
السريع مــع األزمـــات ُي ّ
حجمها ،ويحد مــن غلوائها،
ويقلص خسائرها ،وهو ما يتوجب عليك فعله؛ حتى
ً
جميعا إليه.
تحقق التوازن خالل األزمات الذي نصبو

التوازن فى أوقات األزمات..

كيف تنجو من الوقوع فى

الهاوية؟

لو أنك أفلحت في تغيير منظورك لهذه األمور الكارثية
واألزمات التي قد تعترض طريقك من آن آلخر فستكون
قد قطعت بالفعل نصف الطريق نحو تحقيق التوازن.
ً
واملهم أن تعرف أيضا متى تحاول تغيير وقائع هذه

األزمة أو تلك -إن تمكنت من ذلك -ومتى يجب عليك
الكف عن املحاولة ،وتوجيه اهتمامك وتركيزك على
التأقلم معها ،ومحاولة تجنيدها لصالحك ،إن استطعت
ً
إلى ذلك سبيل.

إذا لم يحقق الشخص التوازن وقت األزمات سيقضي حياته كلها في هم وقلق

وبحسب املوقع اإللكتروني ملجلة رواد األعمال فهذه
بعض الطرق والخطوات التي قد تكون مفيدة في تحقيق
التوازن خالل األزمات ،وذلك على النحو التالي:
تقبل األمر الواقع
ً
أول مــا يتوجب على املــرء فعله  -إن هــو أراد حقا
تحقيق التوازن خالل األزمــات -أن يكف عن الشكوى
واالمتعاض ،ال جدوى من ذلك اآلن ،فقد وقعت الكارثة
وانتهى األمر.
وعلى الصعيد ذاته ،من املهم وضع األمور في نصابها
الصحيح ،فال تجعل خوفك من األمر أو األزمة الطارئة
الجديدة تجعلك تهول منها ،ومن آثارها ،كما ال يجب،
على الجهة املقابلة ،أن تهون منها ،أو أن تستسخر منها،
ً
فقط تعامل مع األمور كما هي ،كما هي معطاة سلفا.
إعادة ترتيب األولويات
طاملا أن الكارثة وقعت ،وأنك قد تقبلت األمر كما هو،
ً
ً
سعيا منك إلى
فلزاما عليك،
وعرفت حدوده وآثــاره،
إدراك أو تحقيق التوازن خالل األزمات ،أن تعيد ترتيب
أولوياتك من جديد.

ُدما
التركيز واملضي ق ً
ولئن قمت برتيب أولوياتك ،ومعرفة العاجل وما يمكن
تأجيله ،فإن الخطوة الحالية التي يجب عليك اتخاذها
أمال في تحقيق التوازن خالل األزمات ،أن تركز على
أهم مهماتك ،وأكثر راهنية.
فمن شأن هذا التركيز أن يضعك على املسار الصحيح
بشكل عاجل ،وأن يضمن لك الحد من آثار الكارثة ،ومنع
تفاقم تبعاتها .ولعله معلوم لديك أن السرعة في التعامل
مع فجائع األمور ومدلهماتها أمر محتم؛ فال يجمل بك
ً
متفرجا بينما كل شيء ينهار من حولك.
أن تجلس
وال أن تنتظر حتى يقع في روعك أن هذا هو الوقت
املناسب للعمل والتعاطي مع األزمــة ،بل الواجب هنا
وتلك واحــدة من أعقد الطرق املوصلة إلــى تحقيقالــتــوازن خــال األزمــــات وأصــعــبــهــا -أن تجمع بني
متناقضني التروي في التفكير والسرعة في األداء.
ال تستهلك نفسك
ً
حكيما في التعاطي مع الكوراث ،وال تصرف كل
كن
طاقتك ومجهودك في التعامل مع متغير من املتغيرات
الطارئة على حياتك ،وإنما يجب أن تفكر بحكمة ،وأن
تعمل بذكاء.
فالعجلة ،والقفز في أكثر من مكان ،والعمل على أكثر
من صعيد لن يجدي ً
نفعا ،ولن تجني منه ،في نهاية
املطاف ،سوى الكد والتعب.
واألنكى من هذا أنك ستصبح بعد الخروج من هذه
ً
ً
ً
فلزاما
املحنة منهكا عليل ،وهــذا ما ال يتمناه أحــد؛
عليك أن تحافظ على صحتك النفسية والجسدية؛ لكي
ً
قادرا على التعامل مع األمور التي قد تطرأ علي
تكون
ً
قادرا على تحقيق التوازن
حياتك فيما بعد ،وكي تكون
خالل األزمات املختلفة التي قد تواجهك في املستقبل.
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