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كلمـــة
العميد

ــودة   ــغ املـ ــم ، ببالـ          بســـم اهلل الرحمـــن الرحيـ
طـــالب  أبنائنـــا  أهنـــئ  أن  يســـرني  اإلعتـــزاز  و 
قســـم اإلقتصـــاد بصـــدور العـــدد األول مـــن املجلـــة 
ــن  ــر عـ ــا لتعبـ ــرر إصدارهـ ــي تقـ ــة .  التـ اإلقتصاديـ
ــر و  ــكار وأراء الطـــالب والتـــي تهـــدف الـــي نشـ أفـ
ـــة للطـــالب يف  ـــات الفكري ـــادل املعـــارف واإلهتمام تب
ــة  ــة واإلداريـ ــة و املاليـ ــاالت االقتصاديـ ــة املجـ كافـ

واملحاســـبية واإلحصائيـــة .
ــان  ــاء إنسـ ــو بنـ ــي نحـ ــا األساسـ ــوء هدفنـ  يف ضـ
معطـــاء، فخـــور بنفســـه،مؤمن بقدراتـــه ،يتـــوق 

ــز .  ــوق والتميـ ــا للتفـ دائمـ
ـــه  ـــتطيع ، ول ـــب يس ـــأن كل طال ـــا ب ـــل إيمانن  يف ظ

األستاذ الدكتور

  أ.د / رضا صالح
عميد كلية التجارة

بجامعة كفر الشيخ

الحـــق يف الحصـــول علـــي األفضـــل دائمـــا ، وأن 
ـــر  ـــم فخ ـــا ، وأن إنجازاته ـــاح لن ـــو نج ـــا ه ـــاح أبنائن نج

لنـــا جميعـــا .
ـــة  ـــاء هيئ ـــالء أعض ـــالب والزم ـــو كل الط ـــي أدع  فأنن
التدريـــس املســـاهمة يف إثـــراء إعـــداد املجلـــة وفتـــح 
املجـــال أمـــام األقـــالم الجـــادة واملتخصصـــة إلثـــراء 
ـــي  ـــه ال ـــاالت ، وأتوج ـــة املج ـــث يف كاف ـــر والبح الفك
ـــس  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــالء وأعض ـــالب والزم ـــا الط أبنائن
املشـــرفين علـــي هـــذا العمـــل بـــكل الشـــكر 
ـــرا  ـــة وفخ ـــا ثق ـــل يزيدن ـــذا العم ـــث ه ـــر، حي والتقدي

بقـــدرات أبنائنـــا . 
                                                            عميد الكلية

                                                          أ.د / رضا صالح                                                                                     



4 اجمللة اإلقتصادية .. العدد 1 السنة األولى  - ديسمبر 2017 م

االقتصاد التشاركي..
وقضية التعليم فى مصر

ابنائـــى الطـــالب والطالبـــات ..  لقـــد ســـعدت بحمـــاس 
ابنـــاء شـــعبة االقتصـــاد واملاليـــة العامـــة الفرقـــة 
الرابعـــة لنشـــر املعرفـــة والثقافـــة االقتصاديـــة 
بالكليـــة  والطلبـــات  الطـــالب  ابنائنـــا  لكافـــة 
واســـعدنى االشـــراف ىلع هـــذا الجهـــد وطلـــب 
ــة  ــى للمجلـ ــال افتتاحـ ــداد مقـ ــق  االعـ ــى فريـ منـ

االقتصاديـــة لشـــعبة االقتصـــاد .

 وبعـــد تفكيـــر فـــى موضـــوع املقالـــل  وجـــدت ان 
افضـــل كالم هـــو عـــن التعليـــم وربطـــه بموضـــوع 
جديـــد فـــى عالـــم االقتصـــاد وهـــو االقتصـــاد 
التشـــاركى )shared economy( ويهـــدف االقتصـــاد 
ـــتخدام  ـــالل اس ـــن خ ـــح م ـــر رب ـــى توفي ـــاركي إل التش
ـــة  ـــعر التكلف ـــل س ـــا يقل ـــتغلة مم ـــر املس ـــوارد غي امل
والتوزيـــع ويوفـــر فـــرص عمـــل بديلـــة يف الـــدول 
ـــال يف  ـــو الح ـــا ه ـــة كم ـــة العالي ـــدالت البطال ذات مع
ــي  ــاركة هـ ــاركي املشـ ــاد التشـ ــر،ويف االقتصـ مصـ
املكســـب وأســـاس الربـــح فقـــد يســـتفيد شـــخص 
غيـــرك بمـــا قـــد تظنـــه أنـــت بـــال فائـــدة أو قيمـــة 

ــات. كالوقـــت واملعلومـ

ــم  ــف مفاهيـ ــت توظيـ ــال حاولـ ــذا املقـ ــى هـ وفـ
ــة  ــع قضيـ ــل مـ ــى التعامـ ــاركي, فـ ــاد التشـ االقتصـ
حيويـــة مثـــل قضيـــة التعليـــم، فالتعليـــم هـــو 
مفتـــاح التقـــدم االقتصـــادى واالجتماعـــى والبيئـــى 
أكثـــر  مـــن  واحـــد  هـــو  التعليـــم  ومســـتقبل 
ــات  ــم، والحكومـ ــى العالـ ــة فـ ــات مناقشـ املوضوعـ
فـــى جميـــع أنحـــاء العالـــم تتطلـــع إلـــى تحســـين 
ـــم  ـــق مفاهي ـــالل تطبي ـــن خ ـــة. م ـــا التعليمي انظمته
ــاالت  ــد مـــن مجـ ــاركي، فـــى العديـ ــاد التشـ االقتصـ
ـــا  ـــدم أغراض ـــى تخ ـــتغلة الت ـــر املس ـــرص غي ـــن الف م
اجتماعيـــة، فقـــد تعاملـــت مـــع واحـــدة مـــن اهـــم 
ــواد  ــودة التعلـــم واملـ ــاكل التعليـــم وهـــى جـ مشـ
التعليميـــة، وظهـــرت تجـــارب شـــكلت عالمـــات 
ـــخ  ـــى تاري ـــبوقة ف ـــر مس ـــة غي ـــوال ابداعي ـــة وحل فارق
التعليـــم، فقـــد وظفـــت مثـــاًل مـــا أطلقـــت عليـــه 
ـــة  ـــادر التعليمي ـــام 2002 »املص ـــكو ع ـــة اليونس منظم
املفتوحـــة« وربطـــت املـــوارد التعليميـــة واملؤلـــف 
ـــواء ملشـــاركة  ـــر احت ـــاة األكث مـــن خـــالل اإلنترنـــت القن
ـــة  ـــر قيم ـــات األكث ـــداول املعلوم ـــادل وت ـــياء وتب االش

فـــى العالـــم. 

بقلم األستاذ الدكتور
أ.د محمود عبد الحافظ محمد

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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وظهـــرت التطبيقـــات فـــى العقـــد االخيـــر، وأصبـــح 
توظيـــف مـــوارد التعليـــم املفتوحـــة هـــى ســـبيل 
االقتصـــاد التشـــاركى لتعزيـــز العمليـــة التعليميـــة.

واســـتفاد مـــن انتـــاج وتبـــادل املـــوارد التعليميـــة 
املفتوحـــة ىلع االنترنـــت فأســـس عـــام 2006، 
محلـــل النظـــم خريـــج معهـــد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا, ســـلمان خـــان، »أكاديميـــة خـــان 
ـــات  ـــى الرياضي ـــة ف ـــواد تعليمي ـــدم م ـــم« لتق للتعلي
والعلـــوم وبرمجـــة الكمبيوتـــر والتاريـــخ واالقتصـــاد، 
ـــدف  ـــان ال ته ـــة خ ـــال،  أكاديمي ـــاض األطف ـــى ري وحت
للربـــح، وال تمولهـــا بنـــوك او مســـتثمرون بـــل يمولهـــا 
متبرعـــون وخدماتهـــا مجانيـــة. وكان مـــن املمكـــن 
أن يبـــدأ خـــان االكاديميـــة كواحـــدة مـــن الشـــركات 
العاديـــة الهادفـــة للربـــح مثـــل جوجـــل، لكـــن 
ســـيطرت عليـــه فكـــرة مســـاعدة األخريـــن، لتحـــل 
ـــز  ـــرة وترك ـــى دول كثي ـــة ف ـــدروس الخصوصي ـــل ال مح
ــتخدمها  ــدون تكلفة.ويسـ ــر بـ ــم الحـ ــي التعليـ علـ
اكثـــر مـــن 100 مليـــون طالـــب فـــى العـــام، ويتناوبـــون 
ىلع حـــل أكثـــر مـــن 750 مليـــون مســـألة رياضيـــة, 
ب 24 لغـــة مختلفـــة,  وقامـــت جامعـــة اســـتنافورد 
االمريكيـــة بدراســـة آثـــر متابعـــة املناهـــج ىلع 
ـــه  ـــح ان ـــة واتض ـــن الطلب ـــدد م ـــة لع ـــع االكاديمي موق
رفـــع نســـب النجـــاح بينهـــم بمعـــدل 1.8 مـــرة عـــن 

الطـــالب الذيـــن ال يتابعـــون دروســـهم. 

الحـــادى  القـــرن  فـــى  التعليـــم  مســـتقبل  ان 
ـــد  ـــى املزي ـــول إل ـــرد الوص ـــى مج ـــس ف ـــرين لي والعش
ــوع  ــة وتنـ ــين نوعيـ ــى تحسـ ــل فـ ــاس، بـ ــن النـ مـ
ـــم  ـــر التعلي ـــرق لتطوي ـــل ط ـــة. وأفض ـــرص التعليمي الف
والتعلـــم تكمـــن فـــى الخيـــال واإلبـــداع واالبتـــكار، 
ــن  ــاآلالف وال يمكـ ــاركى بـ ــاد التشـ ــاذج االقتصـ ونمـ
ـــى  ـــورة ف ـــداث ث ـــى إح ـــذة ف ـــى آخ ـــا، وه ـــر ادواره حص
املجتمعـــات الفقيـــرة والغنيـــة معـــا، فالحكومـــات لـــم 
تعـــد قـــادرة ىلع تلبيـــة احتياجـــات املجتمعـــات مـــن 
صحـــة واســـكان وتعليـــم حديـــث ذى جـــودة عاليـــة 
ـــر  ـــدة تظه ـــات عدي ـــاك دراس ـــة، وهن ـــة معقول وبتكلف
ــى  ــم الحكومـ ــف التعليـ ــة ومصاريـ ــف تكلفـ تضاعـ

ـــر ـــة االخي ـــود الثالث ـــى العق ـــرات ف ـــدة م ـــاص ع والخ
ــات  ــم تطبيقـ ــال بدعـ ــال اعمـ ــام رجـ ــن قيـ ويمكـ
ــد  ــم، وبالتأكيـ ــى مجتمعاتهـ ــم فـ ــبة للتعليـ مناسـ
ـــة خـــان فـــى مصـــر  ـــل اكاديمي ـــف تطبيقـــات مث توظي
ســـوف يوفـــر ىلع املصرييـــن مليـــارات الجنيهاتالتـــى 
ـــتوى  ـــع مس ـــة ، ويرف ـــدروس الخصوصي ـــى ال ـــق ف تنف
ـــى  ـــذه ه ـــدًا, وه ـــرًا جدي ـــم عص ـــل به ـــالب ويدخ الط
روح االقتصـــاد التشـــاركي. وفكرتـــه فـــى كلمـــة 
واحـــدة هـــى االنتقـــال مـــن »لـــى وحـــدي« و)األنـــا( 
ـــرة  ـــة مباش ـــذه الكلم ـــار ه ـــا«، وآث ـــن جميع ـــى »نح إل
وتطبيقاتهـــا فـــى قطاعـــات اقتصاديـــة غيـــرت 

اشـــياء كثيـــرة فـــى دول العالـــم. 

ـــا شـــركة  ـــج لن ـــذى أنت نمـــوذج االقتصـــاد التشـــاركى ال
اوبـــر آخـــذ فـــى التغلـــب ىلع النمـــوذج التقليـــدى 
للشـــركات الصناعيـــة الكبـــرى، ســـواء فـــى قدرتهـــا 
ىلع إيجـــاد قيمـــة ســـوقية او إيجـــاد فـــرص عمـــل 
ــدد  ــر عـ ــام، فأكبـ ــكل عـ ــاد بشـ ــة االقتصـ او تنميـ
مـــن املوظفيـــن عمـــل فـــى شـــركة أوبـــر كان 1800 
ـــم ,  ـــتوى العال ـــكا و6 آالف ىلع مس ـــى أمري ـــخص ف ش
ـــة  ـــى نهاي ـــار دوالر ف ـــى 5.5 ملي ـــت ال ـــا وصل وعوائده
2016، وقيمـــة الشـــركة وصلـــت إلـــى 68 ميـــارا دوالر 
وهـــى تقتـــرب مـــن قيمـــة شـــركة بـــى ام دبليـــو 
ـــف شـــخص، وتصـــل قيمتهـــا  ـــى يعمـــل بهـــا 125 ال الت

إلـــى نحـــو 70 مليـــار دوالر .

ـــورة  ـــاركي ث ـــاد التش ـــل االقتص ـــع أن يمث ـــن املتوق وم
يف املشـــهد اإلقتصـــادي العاملـــي، وفقـــا لتقريـــر 
ــد  ــإن عائـ ــي، فـ ــو سـ ــي دبليـ ــركة بـ ــه شـ أصدرتـ
االقتصـــاد التشـــاركي قـــد يفـــوق 530 بليـــون دوالر 
ــو ٪25. ــبة النمـ ــاوز نسـ ــع أن تتجـ يف 2018، ويتوقـ

 وفقنا اهلل جميعا 

أ.د محمود عبد الحافظ محمد
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اإلدارة حضارة

ــا واليـــوم نســـتقبل  ــا جامعيـ باألمـــس مضـــى عامـ
عامـــا جديـــدًا، والســـؤال املطـــروح: مـــاذا اســـتفدنا 
مـــن املاضـــي لالســـتعداد للمســـتقبل؟ هـــل نعـــد 
الســـنوات فقـــط ؟ وهـــل نقـــف لحظـــة للمحاســـبة 
ـــام  ـــدوم الع ـــرح بق ـــل نف ـــة؟ وه ـــاءلة واملراجع واملس
ـــيكون  ـــل س ـــه ؟ وه ـــة من ـــس خيف ـــد ، أم نتوج الجدي

ـــون؟ ـــن فاعل ـــاذا نح ـــابقه، وم ـــام كس ـــذا الع ه

الشـــك أن إمعـــان العقـــل يف املاضـــي كتجربـــة 
ـــل  ـــها والتأم ـــرة نعيش ـــر كظاه ـــد الحاض ـــوف عن والوق
ــا تمثـــل  ــوا إليـــه كلهـ ــتقبل الـــذي نصبـ يف املسـ
ظواهـــر صحيـــة، فـــال خـــوف وال وجـــل مـــن الرؤيـــا 
تقريـــب  كأدوات  الســـليمة  والبصيـــرة  الواضحـــة 
املســـتقبل...... وعمومـــا يعتقـــد معظـــم النـــاس أن 
تقـــدم ونهـــوض األمـــم مرهـــون بتوفيـــر إمكانيـــات 

ــل. ــو األفضـ ــالق نحـ ــرية لالنطـ ــة وبشـ ماديـ

ولكـــن القليـــل منهـــم مـــن يولـــى أهميـــة بالغـــة 
للثقافـــة كأســـاس لهـــذا التقـــدم والتطـــور. ففـــي 
ــن  ــي مـ ــث أمريكـ ــام باحـ ــعينيات قـ ــل التسـ أوائـ
ــاح  ــن نجـ ــة بيـ ــراء مقارنـ ــتانفورد بإجـ ــة سـ جامعـ
الشـــركات اليابانيـــة وفشـــل الشـــركات األمريكيـــة، 
وخلـــص يف نهايـــة بحثـــه إلـــى أن اإلدارة هـــي 
حضـــارة، وهـــو مـــا يعنـــي أن أســـاس نجـــاح اإلدارة 
ـــل  ـــة مث ـــم ثقافي ـــادئ وقي ـــى مب ـــود إل ـــة يع الياباني

ــاون. ــالص، التعـ ــة، اإلخـ األمانـ

ىلع  العامـــة  املصلحـــة  تغليـــب  الفريـــق،  روح 
املصلحـــة الخاصـــة.  كل ذلـــك يؤكـــد أن اإلمكانيـــات 
ــن  ــم مـ ــن األهـ ــدم، ولكـ ــة يف التقـ ــة مهمـ املاديـ
ـــة  ـــة والثق ـــادئ الثقافي ـــم واملب ـــك بالقي ـــك التمس ذل
ـــف  ـــل- كي ـــن قب ـــون م ـــئل نابلي ـــد س ـــس...... وق بالنف
ـــت أرد بثـــالث  ـــد الثقـــة يف جيشـــك؟ فأجـــاب: كن تول
ـــه حـــاول، ومـــن  ىلع ثـــالث: مـــن قـــال ال أقـــدر قلـــت ل
ـــم، ومـــن قـــال مســـتحيل  ـــه تعل ـــت ل قـــال ال أعـــرف قل

ـــرب. ـــه ج ـــت ل قل

والســـؤال املطـــروح : هـــل نســـتطيع حشـــد الثقـــة 
يف أنفســـنا مـــن خـــالل تطبيـــق املبـــادئ والقيـــم 
الثقافيـــة ســـالفة الذكـــر أم ســـنقف مكتـــويف 
ــد  ــة ال يفيـ ــة الثانيـ ــى الحالـ ــا، وفـ ــدي تجاههـ األيـ
ـــال  ـــر أجي ـــير عب ـــكوب والس ـــن املس ـــكاء ىلع اللب الب
ـــة  ـــف التنمي ـــن تخل ـــة بي ـــة دائري ـــة يف حلق متالحق

وتنميـــة التخلـــف .

بقلــــم

أ.م.د/ عزت قناوي
رئيس قسم اإلقتصاد بالكلية

أ.م.د/ عزت قناوي
رئيس قسم اإلقتصاد بالكلية
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    الرئيس 

للرئيـــس عبدالفتـــاح  زيـــارة خاصـــة  يف 
بمحافظـــة  املاضـــي  الشـــهر  السيســـي 
مـــن  عـــدد  بافتتـــاح  قـــام  كفرالشـــيخ 
ـــروع  ـــها مش ـــي رأس ـــة عل ـــروعات القومي املش
ـــز  ـــون بمرك ـــة غلي ـــمكي ببرك ـــتزراع الس اإلس
مطوبـــس التابـــع ملحافظـــة كفرالشـــيخ 

ــروع( ــن املشـ ــي مـ ــة األولـ )املرحلـ
ـــة  ـــمكى ببرك ـــتزراع الس ـــروع االس ـــد مش ويع
غليـــون الـــذى أشـــرفت القـــوات املســـلحة 
ـــة  ـــمكية بحري ـــة س ـــر مزرع ـــائه، أكب ىلع إنش
ــة  ــط، بتكلفـ ــرق األوسـ ــتوى الشـ ىلع مسـ
ــت  ــث تمـ ــه، حيـ ــون جنيـ ــار و700 مليـ مليـ
ـــا  ـــروع منه ـــة باملش ـــات عمالق ـــة 3 محط إقام
الســـمكية  األحـــواض  لتزويـــد  محطتيـــن 
ـــرف  ـــة لص ـــة ومحط ـــة واملالح ـــاه العذب باملي
ـــد  ـــة بتزوي ـــة الخاص ـــون املحط ـــاه، وتتك املي
املزرعـــة بامليـــاه املالحـــة مـــن 12 مضخـــة 
ـــاعة. ـــى الس ـــب ف ـــر مكع ـــف مت ـــدرة 72 أل بق

ومحافظة كفرالشيخ

األستاذ الدكتور
أ.د / ماجد القمري

رئيس جامعة كفر الشيخ

تقرير  : عبدالرحمن البهنسي



8 اجمللة اإلقتصادية .. العدد 1 السنة األولى  - ديسمبر 2017 م

حوار جريء
األعمـــال  إدارة  جريء..أســـتاذ  حـــوار  يف 
ـــوق  ـــول س ـــث ح ـــه للحدي ـــح قلب ـــة يفت بالكلي

العمـــل
 »أبـــو الدهـــب«: أعتبـــر نفســـي طالـــب 
علم..وهـــذه رؤيتـــي ألبعـــاد النجـــاح يف 

قســـم االقتصـــاد
العبـــرة ليســـت بالتخصـــص والحـــب هـــو 

معيـــار النجـــاح والتفـــوق
املســـتقبل يكمـــن يف مجـــال ريـــادة األعمـــال 
..ورفـــع مســـتوى النظـــام التعليمـــي حجـــر 

ـــر ـــة األكب الزاوي
ــا  ــا وجهـ ــب همـ ــي والطالـ ــتاذ الجامعـ األسـ

ــه ــم والنهـــوض بـ ــر التعليـ ــة تطويـ عملـ

ـــاره  ـــب باعتب ـــه الطال ـــذي يعيش ـــط ال ـــل التخب يف ظ
ـــول  ـــل الحص ـــن أج ـــم م ـــن التعل ـــا بي ـــا م ـــا مصرًي مواطًن
ىلع فرصـــة عمـــل، ومـــا بيـــن االصطـــدام بالواقـــع 
ــا تعلمـــه ال يتناســـب مـــع  الـــذي يفاجئـــه بـــأن مـ
فـــرص العمـــل املتاحـــة، ومـــن هنـــا كان لزاًمـــا 
أن نســـتبين معالـــم رحلـــة التعليـــم الجامعـــي 
ـــوف ىلع  ـــر للوق ـــد والصب ـــب والجه ـــة بالتع املفروش

أبـــرز هـــذه املعالـــم.
ــب،  ــو الدهـ ــامح أبـ ــور سـ ــع الدكتـ ــا مـ ــذا تحدثنـ لـ
ـــر  ـــة كف ـــارة، جامع ـــة التج ـــال بكلي ـــتاذ إدارة األعم اس
ـــة  ـــا عالق ـــاط أبرزه ـــن النق ـــة م ـــول مجموع ـــيخ، ح الش
التخصـــص بمجـــاالت العمـــل، واالتجـــاه األمثـــل للتعلـــم 
ــة التخلـــص مـــن  ــاًل عـــن كيفيـ ــال، فضـ يف أي مجـ
سياســـة االتبـــاع والتقليـــد إضافـــة إلـــى املعاييـــر 
التـــي تســـير عليهـــا إدارات الجـــودة واالعتمـــاد، 

وإلـــى نـــص الحـــوار..  

ـــال  ـــص يف مج ـــرة بالتخص ـــرى أن العب ـــل ت ـــك.. ه برأي
ـــل؟  العم

إن العبـــرة ليســـت بالتخصـــص، ولكـــن باملهـــارات التـــي 
ـــه أن  ـــب يمكن ـــب، حيـــث أن الطال يســـعي إليهـــا الطال

ـــى  ـــا إل ـــن يلج ـــه حي ـــم كان، ولكن ـــن أي قس ـــرج م يتخ
ـــال  ـــار املج ـــد اخت ـــون ق ـــه أن يك ـــل علي ـــوق العم س
ــول  ــد تحـ ــوم قـ ــم كمفهـ ــه، فالتعليـ ــب إليـ املحبـ
ـــل  ـــوق العم ـــب س ـــرص تناس ـــق ف ـــارات لخل ـــي مه إل
ـــب  ـــة وحس ـــهادات جامعي ـــرد ش ـــه مج ـــن كون ـــدال م ب
ــة  ــل الجامعيـ ــاز املراحـ ــاح يف اجتيـ ــار النجـ فمعيـ
ــل. ــوق العمـ ــع سـ ــق مـ ــار التوافـ ــو معيـ ــس هـ  ليـ
ـــة  ـــارة -جامع ـــة التج ـــل بكلي ـــاه األمث ـــرى االتج ـــف ت كي
ــة؟ ــاالت الهادفـ ــث املجـ ــن حيـ ــيخ- مـ ــر الشـ  كفـ
ــر  ــة كفـ ــارة جامعـ ــة التجـ ــام بكليـ ــال العـ إن املجـ
الشـــيخ متجـــه إلـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال ونحـــو 
ـــم  ـــث يت ـــل، حي ـــة عم ـــده فرص ـــق بي ـــب يخل أن الطال
تقديـــم املنهـــج يف صـــورة نقـــاش، ومفاهيـــم 
ـــه. ـــه بنفس ـــق فرص ـــا خل ـــن خالله ـــب م ـــكار يكتس  وأف
ــن  ــر مـ ــو منتشـ ــا هـ ــري وراء مـ ــدم الجـ ــك عـ كذلـ
ـــى  ـــرج، حت ـــي التخ ـــا حديث ـــع فيه ـــي يق ـــاء الت األخط
ـــب الشـــخصي، والدليـــل هـــو  إذا كان يتفـــق ورأي الطال
ــاوالت  ــركات املقـ ــاب شـ ــن أصحـ ــاء مـ ــود األطبـ وجـ
وغيرهـــم لكونهـــم اتبعـــوا مجـــال خلـــق املهـــارات 
العمـــل. ســـوق  مـــع  يتناســـب  مـــا   ومعرفـــة 
سياســـة  عـــن  البعـــد  يمكـــن  كيـــف 
شـــائع؟  هـــو  مـــا  لـــكل  والتقليـــد   االتبـــاع 
ـــور  ـــن الدكت ـــب ع ـــرة الطال ـــر فك ـــر بتغي ـــك يتغي إن ذل
الجامعـــي، حيـــث وجـــود طريقـــة تعليـــم جديـــدة، 
وحيـــث يكـــون الدكتـــور الجامعـــي هـــو القائـــد 
واملكمـــل للمرحلـــة التعليميـــة، كمـــا يجـــب أن 
ـــة،  ـــة التعليمي ـــرك للعملي ـــو املح ـــب ه ـــون الطال يك

الدكتور

سامح أبو الدهب

قامت بالحوار  : هند إبراهيم
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وعليـــه فـــإن البحـــث واملناقشـــة وليـــس الحفـــظ 
 والتلقيـــن هـــو الحـــل إللغـــاء تلـــك السياســـة.
املعاييـــر  هـــي  مـــا   .. نظـــرك  وجهـــة  مـــن 
الجـــودة؟ إدارات  وفقهـــا  تعمـــل   التـــي 
إدارات الجـــودة التـــي توجـــد بالكليـــات تعتمـــد 
يف  التعليميـــة  العمليـــة  مســـتوي  رفـــع  ىلع 
املحاضـــرة  داخـــل  فقـــط  ليـــس  جوانبهـــا  كل 
ــال شـــؤون  ــبيل املثـ ــام ككل، ىلع سـ ــن النظـ ولكـ
والخريجيـــن. واإلدارييـــن  واملوظفيـــن   الطـــالب 
 كمـــا أن هنـــاك اثنـــي عشـــر معيـــاًرا للجـــودة 
رفـــع  علـــي  الكليـــة  يف  الجـــودة  إدارة  تقـــوم 
والوصـــول  املعاييـــر،  مؤشـــرات  مســـتوى 
املعاييـــر. كل  مـــع  بالتـــوازي  عاليـــة   لدرجـــة 
كذلـــك هنـــاك اســـتراتيجيات تشـــغيل معينـــة 
ـــن  ـــن ضم ـــودة وم ـــة املنش ـــك الدرج ـــي تل ـــول إل للوص
ــة،  ــتراتيجي للكليـ ــط االسـ ــر التخطيـ ــك املعاييـ تلـ
ـــة  ـــن، باإلضاف ـــالب والخريجي ـــا والط ـــات العلي والدراس
ـــن  ـــدوة ع ـــد ن ـــر عق ـــة عب ـــاركة املجتمعي ـــي املش إل
كيفيـــة اكتســـاب املهـــارات املطلوبـــة لســـوق 
 العمـــل الدولـــي حيـــث التصديـــر إلـــي الخـــارج.
ىلع  لالعتمـــاد  الحقيقـــة  الفاعليـــة  مـــا 
التعليميـــة؟ املرحلـــة  ســـير  أثنـــاء   الطالـــب 
التعليميـــة،  العمليـــة  عمـــود  هـــو  الطالـــب  إن 
واألســـتاذ الجامعـــي يجـــب أن يضـــع نفســـه يف إطـــار 
ـــت  ـــا مازل ـــه، فأن ـــت درجت ـــا بلغ ـــم مهم ـــة التعل قابلي
ــك  ــي لذلـ ــول إن وصولـ ــر، وأقـ ــٍم ال أكثـ ــب علـ طالـ
املســـتوي هـــو عـــن طريـــق نشـــر العلـــم، والتعلـــم 
ـــم  ـــف العل ـــوز أن يق ـــه ال يج ـــة، وأن ـــث واملعرف والبح

عنـــد أحـــد كمـــا ال يقتصـــر ىلع كتـــاب بعينـــه.

كلمة رئيس
التحرير التنفيذي

وزمالئـــي  وأســـاتذتي  نفســـي  أهنـــئ 
علـــي صـــدور العـــدد األول مـــن املجلـــة 
ــل  ــم العمـ ــي تـ ــة التـ ــة بالكليـ اإلقتصاديـ
ـــتاذ  ـــعادة األس ـــة س ـــي موافق ـــاء عل ـــا بن فيه
ـــت  ـــة وتح ـــد الكلي ـــح عمي ـــا صال ـــور رض الدكت
إشـــراف ســـعادة األســـتاذ الدكتـــور محمـــود 
ـــئون  ـــة لش ـــل الكلي ـــد وكي ـــظ محم عبدالحاف
ــكر  ــه بالشـ ــا أتوجـ ــالب كمـ ــم والطـ التعليـ
ــن  ــس الذيـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــادة أعضـ للسـ
ـــل  ـــم داخ ـــم وكلماته ـــة أفكاره ـــوا بإضاف قام
ــول  ــكر موصـ ــدد والشـ ــذا العـ ــات هـ صفحـ
للزمـــالء بقســـم اإلقتصـــاد علـــي املجهـــود 
الكبيـــر املبـــذول داخـــل صفحـــات هـــذا 
العـــدد وأدعـــوا جميـــع األســـاتذة والطـــالب 
ـــاء اهلل. ـــادم إن ش ـــدد الق ـــاركة يف الع باملش

بقلم : عبدالرحمن البهنسي
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 محافظة كفرالشيخ
وقراءة يف مؤشرات التنمية

ملصـــر  املســـتدامة  التنميـــة  اســـتراتيجية  تتمثـــل 

ــة ىلع  ــل 30 دولـ ــن أفضـ ــر مـ ــون مصـ  2030  يف أن تكـ

الدخـــل؛ حجـــم  حيـــث:)  مـــن  العالـــم   مســـتوى 

ـــواق  ـــية األس ـــاد تنافس ـــة الفس ـــرية مكافح ـــة البش التنمي

ـــيخ  ـــر الش ـــة كف ـــق بمحافظ ـــا يتعل ـــاة( ً وفيم ـــودة الحي ج

ــية  ــة األساسـ ــرات التنميـ ــن مؤشـ ــة مـ ــاك مجموعـ فهنـ

ــة  ــادي ملحافظـ ــع االقتصـ ــة التـــي تعكـــس الوضـ الخاصـ

ـــة  ـــة املصري ـــة التنمي ـــا ىلع خريط ـــيخ وموقعه ـــر الش  كف

يف  الســـكان  عـــدد  إجمالـــي  بلـــغ  حيـــث 

نســـمة  مليـــون   3.2 يقـــارب  مـــا   2015 

تتجـــاوز نســـبة ســـكان الريـــف منـــه أكثـــر مـــن ٪70 

فأكثـــر(  ســـنة   15  ( املشـــتغلين  نســـبة  وبلغـــت 

باملحافظـــة إلـــى إجمالـــي عـــدد املشـــتغلين ) 15 ســـنة 

ــام 2014 يف  ــة 3.8٪ عـ ــتوى الجمهوريـ ــر( ىلع مسـ فأكثـ

 حيـــن بلـــغ معـــدل البطالـــة يف نفـــس العـــام ٪11.7

الناتـــج  توزيـــع  مؤشـــرات  خـــالل  مـــن  ويتضـــح 

االقتصاديـــة  األنشـــطة  ىلع  للمحافظـــة  املحلـــي 

والصيـــد  الزراعـــة  لقطـــاع  النســـبية  األهميـــة 

 ٪48.2 بنســـبة  للمحافظـــة  املحلـــي  الناتـــج   يف 

وكذلـــك األهميـــة النســـبية لقطـــاع اســـتخراج البتـــرول 

.  ٪16.7 بنســـبة  للمحافظـــة  املحلـــي  الناتـــج   يف 

ــة  ــغ جملـ ــي 2017/2016 بلـ ــام املالـ ــة العـ ــا لخطـ وطبقـ

محافظـــة  يف  املســـتهدفة  العامـــة  اإلســـتثمارات 

كفـــر الشـــيخ 7.3 مليـــار جنيـــه؛ ويســـتحوذ قطـــاع 

”األنشـــطة العقاريـــة“ ىلع النصيـــب األكبـــر مـــن هـــذه 

حوالـــي  يمثـــل  وبمـــا   ٪61.5 بنســـبة   االســـتثمارات 

ــاع  ــذا القطـ ــة لهـ ــتثمارات العامـ ــة اإلسـ ــن جملـ 3.6٪ مـ

”خدمـــات  قطـــاع  يليـــه  الجمهوريـــة  مســـتوى   ىلع 

حوالـــي  يمثـــل  وبمـــا   ٪8.7 بنســـبة  التعليـــم“ 

العامـــة  االســـتثمارات  جملـــة  مـــن   ٪1.3

الجمهوريـــة مســـتوى  ىلع  القطـــاع   لهـــذا 

ــروع  ــرا بمشـ ــا كبيـ ــا اهتمامـ ــة حاليـ ــي الدولـ ــا تولـ كمـ

تنميـــة الســـاحل الشـــمالي ملحافظـــة كفـــر الشـــيخ 

ويمتـــد  فـــدان  آالف   10 مســـاحة  ىلع  يقـــع  الـــذي 

ىلع  2.5كـــم  إلـــى  يصـــل  وعـــرض  22كـــم  بطـــول 

 ســـاحل البحـــر املتوســـط شـــمال غـــرب املحافظـــة

ــرات  ــة بمؤشـ ــدالالت املتعلقـ ــك الـ ــة تلـ ــي أهميـ وتأتـ

ـــة التـــي  ـــة بمحافظـــة كفـــر الشـــيخ يف ظـــل األهمي التنمي

ــل  ــتدامة لتمثـ ــة املسـ ــة التنميـ ــة لخطـ ــا الدولـ توليهـ

ـــة  ـــتراتيجية طويل ـــل اس ـــة لتفعي ـــالق حقيقي ـــة انط نقط

 األجـــل، وكـــذا برنامـــج عمـــل للحكومـــة متوســـط األجـــل

يف  يختلـــف  احتوائـــي  نمـــو  لتحقيـــق 

ســـائدا كان  الـــذي  النمـــو  ذلـــك  عـــن   مضمونـــه 

ـــداف  ـــق أه ـــه تحقي ـــن مع ـــوا  يتزام ـــر 2011 ، نم ـــل يناي قب

ـــض  ـــغيل وخف ـــدالت التش ـــادة مع ـــة وزي ـــة االجتماعي العدال

 معـــدالت البطالـــة خاصـــة  يف أوســـاط الشـــباب، نمـــوا

ــوق  ــظ ىلع حقـ ــتدامة ويحافـ ــارات  االسـ ــي اعتبـ يراعـ

ــة ــال القادمـ األجيـ

ــو  ــراء ويجنـ ــر للفقـ ــوا ينتصـ ــل  نمـ ــتقبل  أفضـ يف مسـ

مـــن  منـــه  املســـتفيدين  أول  يكونـــوا  بـــل  ثمـــاره، 

الخدمـــات املقدمـــة لهـــم خاصـــة  خـــالل تحســـين 

خدمـــات امليـــاه والصـــرف الصحـــي والتعليـــم والصحـــة، 

ومـــن خـــالل إعـــادة

ـــح الفئـــات واملناطـــق األكثـــر فقـــرا   تخصيـــص املـــوارد لصال

ـــرًة  ـــتهدف مباش ـــاءة تس ـــر كف ـــم أكث ـــج دع ـــق برام ـــن طري ع

ـــا ـــر احتياج ـــؤالء األكث ه

 دكتور / أحمد عيد إبراهيم
 دكتور االقتصاد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ

والخبير االقتصادي بالهيئة العامة للتخطيط العمراني
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 طارق عامر....
 وجائزة أفضل محافظ بنك مركزي عربي

 للمرة الثانية ..

ـــري  ـــعد الحري ـــي س ـــوزراء اللبنان ـــس ال ـــام رئي ـــث ق حي
ـــزة أفضـــل محافـــظ بنـــك مركـــزي عربـــي  بتســـليم جائ
ــر  ــارق عامـ ــري طـ ــزي املصـ ــك املركـ ــظ البنـ ملحافـ
وذلـــك خـــالل املؤتمـــر الســـنوي التحـــاد املصـــارف 
ـــه  ـــه اللبناني ـــه يف العاصم ـــم إقامت ـــذي ت ـــه ال العربي

ـــروت. بي
ــزة  ــر علـــي هـــذه الجائـ ــارق عامـ ــاء حصـــول طـ وجـ
ـــاد  ـــس إدارة إتح ـــاع مجل ـــك بإجم ـــه وذل ـــره الثاني للم
ـــود  ـــر والجه ـــدور الكبي ـــرا لل ـــة تقدي ـــارف العربي املص
ــري يف  ــزي املصـ ــك املركـ ــظ البنـ ــزة ملحافـ املتميـ
تحقيـــق اإلســـتقرار املالـــي الـــي حـــد مـــا بالدولـــة 

املصريـــة.

ــدول  ــة الـ ــام لجامعـ ــن العـ ــم األميـ ــر التكريـ وحضـ
ـــالمة  ـــاض س ـــك ري ـــط وكذل ـــو الغي ـــد أب ـــة أحم العربي
ـــاد  ـــن إتح ـــوح أمي ـــام فت ـــان ووس ـــرف لبن ـــم مص حاك
ـــر  ـــارق عام ـــدور ط ـــاد ب ـــذي أش ـــة ال ـــارف العربي املص
يف دعـــم وتحريـــك عجلـــة اإلقتصـــاد املصـــري 
ـــر  ـــي وحض ـــريف العرب ـــل املص ـــر العم ـــز وتطوي وتعزي
ـــة رفيعـــة املســـتوي. أيضـــا عـــددا مـــن الوفـــود العربي

ــل  ــد حصـ ــر قـ ــارق عامـ ــره أن طـ ــر ذكـ ــن الجديـ ومـ
ـــزة  ـــي جائ ـــي عل ـــام الحال ـــن الع ـــر م ـــهر أكتوب يف ش
الشـــرق  لعـــام 2017 بمنطقـــة  أفضـــل محافـــظ 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا وذلـــك ضمـــن مشـــاركته 
ــي  ــد الدولـ ــدوق النقـ ــنوي لصنـ ــاع السـ يف اإلجتمـ

ــنطن. ــي بواشـ ــك الدولـ والبنـ

تقرير : عبدالرحمن البهنسي
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ـــع  ـــي مواق ـــيادتك عل ـــاالت س ـــا ملق ـــن متابعتن س1  م
التواصـــل تحدثـــت عـــن ان املوازنـــه تحتـــاج الـــي اداره 
وليـــس اعـــداد فهـــل مـــن املمكـــن تطبيـــق االداره 
مـــن تخطيـــط وتنظيـــم وتوجيـــه ورقابـــه  دفعـــه 

ـــره ؟ ـــات كثي ـــاب ألي ـــل غي ـــده يف ظ واح
وكانت االجابه كالتالي 

يوجـــد جـــزء يف االداره لكـــي يكـــون املديـــر مديـــرا 
ـــن ان  ـــن املمك ـــه م ـــاءة والفاعلي ـــترط الكف ـــح يش ناج
يعمـــل بالكفـــاءة فقـــط او الفاعليـــه فقـــط وهـــذا 

ـــه  ـــه لدي ـــوارد املتاح ـــب امل حس
وهنـــاك فـــرق بيـــن الكفـــاءة والفاعليـــه  فالكفـــاءة 
تعنـــي اســـتخدام املـــوارد املتاحـــه افضـــل اســـتخدام 

ـــالت . ـــل مدخ ـــن أق ـــات م ـــل مخرج ـــروج افض وخ
ــا  ــدف مهمـ ــق الهـ ــي تحقيـ ــه فتعنـ ــا الفاعليـ امـ
ـــة  ـــا دول ـــا أنن ـــة وبم ـــة او منخفض ـــة عالي كان بتكلف
ـــن  ـــي اليمك ـــة فبالتال ـــة قوي ـــت اقتصادي ـــة وليس نامي
تحقيـــق الكفـــاءه بنســـبة قويـــة لعـــدم توافـــر 

املـــوارد

ـــي الكفـــاءة والكفـــاءة بهـــا  ـــاج أواًل إل ـــك اإلدارة تحت لذل
ـــح  ـــي يصب ـــوارد ولك ـــل للم ـــيد األمث ـــن الترش ـــان م نوع
ـــم  ـــات يف العال ـــي اإلقتصادي ـــن أعل ـــر م ـــاد مص اقتص
ــض  ــه لتعويـ ــوات معينـ ــتخدام خطـ ــن اسـ ــد مـ البـ

ـــاءه  ـــي الكف ـــوده وه ـــات املفق األلي
ومـــن وجهـــة نظـــر ســـيادته هنـــاك فـــرق شاســـع 
ــي  ــة ماهـ ــن معرفـ ــه واإلداره فاليمكـ ــن املوازنـ بيـ
ــا  ــة علينـ ــات املفروضـ ــة واإللتزامـ ــوارد املتاحـ املـ
او حجمهـــا بـــدون إداره وهـــي ترشـــيد النفقـــات 
بشـــكل معيـــن )شـــكل اليؤثـــر علـــي املواطـــن 
ــر  ــدون التأثيـ ــوارد بـ ــادة املـ ــة زيـ ــادي( وكيفيـ العـ

ــتثمر  ــي املسـ علـ
ــه  ــه العامـ ــادة املوازنـ ــو زيـ ــدي هـ ــل التقليـ فالحـ
للدولـــه عـــن طريـــق بنـــد الضرائـــب او تقليـــل 
النفقـــات عـــن طريـــق تقليـــل الدعـــم فيجـــب 
التفكيـــر يف حلـــول خـــارج الصنـــدوق فـــكل ذلـــك 
ـــط  ـــا التخطي ـــزء به ـــده وأول ج ـــي إداره جي ـــاج إل يحت

الدكتور : علي عبد القادر

قامت بالحوار : سحر يوسف
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ـــت  ـــا أتي ـــارج وعندم ـــي الخ ـــافرت إل ـــد س ـــت ق س2 كن
ـــارج  ـــه بالخ ـــا رأيت ـــق م ـــة لتطبي ـــة خارجي ـــت برؤي جئ

ـــر  ـــع يف مص ـــي ارض الواق عل
فهـــل تـــم تطبيـــق شـــئ ممـــا كنـــت  تتمنـــاه 
ـــة  ـــة وخاص ـــة طويل ـــد رحل ـــر بع ـــت ملص ـــا قدم عندم
لـــك  تســـمح  مرموقـــه  مكانـــه  يف  فســـيادتك 

بتطبيـــق الكثيـــر ؟
بالنســـبة للعوامـــل التكنولوجيـــة مصـــر تقـــوم 
بتطبيقهـــا فقـــد تـــم تطبيـــق العاصمـــة اإلداريـــه 
الجديـــده وســـتصبح عاصمـــة تكنولوجيـــة مـــن 

أحـــدث العواصـــم اإلداريـــة الجديـــده 
وقـــد اقتـــرح ســـيادته علـــي محافـــظ كفـــر الشـــيخ 
ــاص  ــو خـ ــه وهـ ــة االداريـ ــبه بالعاصمـ ــراح أشـ اقتـ
بمشـــكلة االزدحـــام املـــروري والتكلفـــة املرتفعـــه 
ــات  ــع الهيئـ ــل جميـ ــي نقـ ــا هـ ــالت وحلهـ للمواصـ
ــد  ــاء واحـ ــر الشـــيخ ويتـــم بنـ الحكوميـــة مـــن كفـ
بجـــوار موقـــف الســـيارات فهـــذا ســـيقلل مـــن 
التكاليـــف واملصاريـــف واإلزدحـــام وبالتالـــي تنحـــل 
ــة  ــي العاصمـ ــق علـ ــو مايطبـ ــكله وهـ ــذه املشـ هـ

ــا  اإلداريـــة حاليـ

س3 لـــو خيـــرت بيـــن خدمـــة املجتمـــع كمستشـــار 
إقتصـــادي وبيـــن دكتـــور جامعـــي هـــل هنـــاك 

تعـــارض ؟
ثقافـــه  واختيـــار  تعـــارض  بيـــن  فـــرق  هنـــاك 
...فثقافـــة األكادميـــن تختلـــف عـــن ثقافـــة الحكـــم 
ـــي  ـــة  وه ـــا معين ـــي كاريزم ـــاج إل ـــذه تحت ـــي فه املحل
ـــا  ـــي روم ـــت إل ـــإذا ذهب ـــخصيتين )ف ـــن الش ـــل بي الفص

فكـــن مـــن أهـــل رومـــا ( .

ـــظ  ـــك املحاف ـــي يطالب ـــاور الت ـــم املح ـــي أه س4  ماه
ـــة ؟ ـــره القادم ـــالل الفت ـــا خ به

اكبـــر فكـــر تتجـــه إليـــه الدولـــة حاليـــٌا يف هـــذه 
ــة  ــروعات الصغيرةومتناهيـ ــر املشـ ــو فكـ ــرة هـ الفتـ
الصغـــر فهـــي أكبـــر حـــل ملشـــاكل البطالـــة او 
ـــي  ـــاه إل ـــاك اتج ـــع ( وهن ـــة للمجتم ـــة املضاف )القيم
ـــتثمارية  ـــه اس ـــق منطق ـــن طري ـــة ع ـــات الثقيل الصناع
ــي 10000  ــم ومطوبـــس حوالـ ــن بلطيـ ــوده بيـ موجـ

فـــدان 

ـــهيالت  ـــح تس ـــيخ تمن ـــر الش ـــة كف ـــل محافظ س5 ه
ـــة يف  ـــم خاص ـــات امامه ـــا عقب ـــتثمرين أم أنه للمس

ـــارات ؟ ـــال العق مج
تســـهيالت املســـتثمرين تكـــون مرتبطـــه أكثـــر 
ولكـــن  املحافظـــه  وليـــس  اإلســـتثمار  بـــوزارة 
املشـــروعات  بـــإدارة  أكثـــر  تهتـــم  املحافظـــه 
ـــن وزارة  ـــر ولك ـــروع صغي ـــباب ملش ـــل الش ـــة عم وكيفي
اإلســـتثمار أهـــم شـــئ تقـــوم بـــه هـــو الشـــهادات 
الواعـــده وبـــدأت املحافظـــة بالفعـــل تطالـــب وزارة 
ـــر  ـــة كف ـــل يف محافظ ـــا ممث ـــون له ـــتثمار أن يك اإلس
ـــدأت  ـــل ب ـــتثمر وبالفع ـــهياًل للمس ـــك تس ـــيخ وذل الش

يف التنفيـــذ .

التنميـــه يف  ومعوقـــات  مقومـــات  ماهـــي  س6 
محافظـــة كفـــر الشـــيخ ؟

املعوقـــات : التمويـــل فلـــو أراد مســـتثمر عمـــل 
مشـــروع وقـــرر أخـــذ قـــرض مـــن البنـــك وخاصـــة أن 
ــد  ــدل العائـ ــي معـ ــن 22٪ فبالتالـ ــده زادت عـ الفائـ

علـــي املســـتثمر ضئيـــل جـــدًا
املقومـــات : كفـــر الشـــيخ يوجـــد بهـــا الكثيـــر مـــن 
ـــر ،  ـــه  ..بح ـــر الطبيعي ـــه او غي ـــواء الطبيعي ـــوارد س امل

ـــي . ـــاز طبيع ـــار ، غ ـــة ، اث ـــل ، أرض زراعي ني

س7 يف ملتقـــي توظيـــف الشـــباب هـــل كانـــت 
نتائجـــه كمـــا تريـــدون أم كان هنـــاك عقبـــات ؟

أي ملتقـــي يف بدايتـــه اليمكـــن أن يحقـــق نجـــاح 
بنســـبة 100٪ ولكنـــه ألقـــي الضـــوء علـــي بعـــض 
ـــي  ـــيخ ، ألق ـــر الش ـــة كف ـــه يف محافظ ـــياء الهام األش
الضـــوء علـــي اســـتثمارات ، إســـكان ناقـــص ، صناعـــات 

ـــه . ناقص

س8 هـــل هنـــاك نصائـــح معينـــه تنصـــح بهـــا 
الطلبـــه؟

قيمـــة  أن  للطلبـــه  ســـيادته  نصيحـــة  وكانـــت 
اإلنســـان ليـــس بمقـــدار مايمتلكـــه مـــن املـــال أو 
ـــل  ـــع يظ ـــل ناف ـــن عم ـــه م ـــا يترك ـــن بم ـــب ولك النس

ــور . ــر العصـ ــي مـ ــاس علـ ــان النـ يف أذهـ
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بَا َم الرِّ َوأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع َوَحرَّ

جـــاءت األزمـــة املاليـــة العامليـــة يف2008-2007 
ـــن  ـــرق بي ـــرز الف ـــف ولتب ـــرع الحني ـــة الش ـــد عظم لتؤك
االقتصـــاد االســـالمي واالقتصـــاد الوضعـــي الغربـــي 
ــاد  ــه اقتصـ ــلبياته أنـ ــص سـ ــن اخـ ــات مـ ــذي بـ الـ
ـــول  ـــا تتح ـــرا م ـــي كثي ـــة الت ـــات الدوري ـــم بالتقلب يتس
ــام  ــا يف عـ ــة، كان أولهـ ــة عامليـ ــات اقتصاديـ ألزمـ
1929 والتـــي امتـــدت فيهـــا مرحلـــة الركـــود إلـــى 4 
ــم   ــاد العظيـ ــة الكسـ ــميت بأزمـ ــنوات حتـــى سـ سـ
ـــدورة  ـــر ال ـــن أن عم ـــم م Great Depration ىلع الرغ
ـــن 6-3  ـــا بي ـــراوح م ـــا يت ـــة( كله ـــة )التجاري االقتصادي
اشـــهر؛ لـــذا وصفـــت األزمـــة  بالكســـاد ألن الكســـاد 
ــاد  ــود، وأن  الكسـ ــن الركـ ــرا مـ ــا وتأثيـ ــد عمقـ أشـ
ـــادي،  ـــاط االقتص ـــة يف النش ـــرات هيكلي ـــه تغي يصحب
أمـــا آخـــر أزمـــة هـــي األزمـــة املاليـــة العاليـــة 

2008،)أزمـــة الرهـــن العقـــاري( 
العقاريـــة  القـــروض  سماســـرة  إســـتغل  حيـــث 
واملصـــارف االنخفـــاض يف معـــدالت الفائـــدة يف 
يتمتعـــوا  ال  أنـــاس  إلغـــراء   2005–2002 الفتـــرة 
ـــازل،  ـــراء من ـــراض لش ـــة لالقت ـــة كافي ـــدارة ائتماني بج
ـــر  ـــارف بتزوي ـــم املص ـــا وبعل ـــاعدوهم أحيان ـــى س وحت
دخلهـــم ليصبحـــوا مؤهليـــن ألخـــذ قـــرض عقـــاري 
مـــن املصـــارف. كانـــت أقســـاط القـــرض الشـــهرية 
ضمـــن إمكانيـــات أصحـــاب البيـــوت الجـــدد طاملـــا 
ـــض.  ـــتواها املنخف ـــدة ىلع مس ـــدالت الفائ ـــت مع بقي
ــى  ــدة حتـ ــدالت الفائـ ــت معـ ــا إن ارتفعـ ــن مـ ولكـ
ـــة  ـــروض العقاري ـــجلة ىلع الق ـــد املس ـــت الفوائ ارتفع
ـــة  ـــروض العقاري ـــهرية ىلع الق ـــاط الش وازدادت األقس
بمـــا يتجـــاوز إمكانيـــات أصحـــاب البيـــوت فتوقفـــوا 
عـــن التســـديد. وتحولـــت القـــروض العقاريـــة ىلع 

ـــأت  ـــرة، فلج ـــروض متعث ـــى ق ـــارف إل ـــات املص ميزاني
  Foreclosures  ــوت ــادرة البيـ ــى مصـ ــارف إلـ املصـ
وعرضهـــا يف املـــزاد العلنـــي لتســـييلها مـــا أدى إلـــى 
ـــي  ـــا أدى بالتال ـــدة؛ مم ـــارات بش ـــعار العق ـــور أس تده
ـــدرة  ـــدم الق ـــوك، وع ـــيولة يف البن ـــدام الس ـــى انع إل
ـــب  ـــاض الطل ـــدة، وانخف ـــاريع الجدي ـــل املش ىلع تموي
ــها  ــالن إفالسـ ــم إعـ ــن ثـ ــرض، ومـ ــادة العـ ــع زيـ مـ

بشـــكل تدريجـــي.

ــل  ــون )تحويـ ــذه الديـ ــق هـ ــوك بتوريـ ــت البنـ  قامـ
ـــداول( وبيعهـــا  ـــة للت ـــة قابل ـــى أوراق مالي القـــروض إل
يف األســـواق املاليـــة وأدخلـــت أكبـــر شـــركتي 
تأميـــن يف أمريـــكا والعالـــم )فريـــدي مـــاك وفانـــي 
مـــاي( كشـــركات ضمـــان مخاطـــر لتضمـــن هـــذه 
األوراق املاليـــة، باإلضافـــة إلـــى بعـــض املشـــتقات 
املاليـــة مثـــل: أل CDOs  التـــي كانـــت عبـــارة عـــن 
ـــروض  ـــظ ق ـــة محاف ـــادة هيكل ـــن إع ـــة ع ـــندات ناتج س
ـــد  ـــروض، وتعتم ـــذه الق ـــة ه ـــدرة بضمان ـــة مص عقاري
الجـــدارة االئتمانيـــة لهـــذه الســـندات وبالتالـــي 

  عصام عمر مندور
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املساعد
 كلية التجارة جامعة كفر الشيخ
أستاذ االقتصاد املشارك جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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ـــة  ـــروض العقاري ـــة الق ـــوقية ىلع نوعي ـــا الس قيمته
 CDSs واســـتمرارية تســـديد الدفعـــات عليهـــا . وال
ـــاح  ـــق أرب ـــمح بتحقي ـــات تس ـــن رهان ـــارة ع ـــي عب وه
ـــة  ـــروض العقاري ـــت الق ـــن إذا تخلف ـــة للمضاربي خيالي
عـــن الدفـــع Defaulted هـــذه الرهانـــات تأخـــذ 
ــن Contracts Insurance ىلع  ــود تأميـ ــكل عقـ شـ
الصـــادرة  الســـندات  أو ىلع  العقاريـــة  القـــروض 
ـــرة.  ـــة كبي ـــة أميركي ـــات مالي ـــا مؤسس ـــا أبرمته عنه
 Buffett Warren وقـــد دعـــا املســـتثمر الشـــهير
ـــامل  ـــار الش ـــلحة الدم ـــة »أس ـــتقات املالي ـــذه املش ه
ــم  ــة Week Business حجـ ــدرت مجلـ ــة« وقـ املاليـ
ــة 2007 بــــ 58  ــة يف نهايـ ــود أل  CDS القائمـ عقـ

ــون دوالر. تريليـ

أدت املشـــكلة املصرفيـــة االســـتثمارية املاليـــة 
ـــرة  ـــة املتعث ـــون العقاري ـــم الدي ـــى تفاق ـــة إل األميركي
قيمـــة  وتراجـــع  وانتشـــارها،  املصـــارف  لـــدى 
ــى  ــر )20-50٪(، إلـ ــكل كبيـ ــكنية بشـ ــوت السـ البيـ
حـــد أن القيمـــة الســـوقية للمنـــازل أصبحـــت أقـــل 
 Equity  مـــن قيمـــة القـــروض املأخـــوذة عليهـــا
Negative مـــا حـــدا حتـــى بأصحـــاب القـــروض 
ــع.  ــن الدفـ ــف عـ ــديد بالتوقـ ــن ىلع التسـ القادريـ
قامـــت البنـــوك بدايـــة برصـــد مخصصـــات للديـــون 
ـــطب  ـــى ش ـــدت إل ـــم عم ـــا، ث ـــكوك يف تحصيله املش
ـــطب  ـــى ش ـــم إل ـــن ث ـــة، وم ـــة الهالك ـــروض العقاري الق
توظيفاتهـــا يف الســـندات واملشـــتقات املاليـــة 
املضمونـــة بالقـــروض العقاريـــة التـــي أصبحـــت 
ـــك ىلع  ـــا، كل ذل ـــذرا تقييمه ـــة أو متع ـــة القيم عديم
ــى  ــاح فعلـ ــي األربـ ــم تكفـ ــاح، وإذا لـ ــاب األربـ حسـ
حســـاب رأســـمال امللكيـــة )حقـــوق املســـاهمين(. 
ـــر  ـــوك تظه ـــرة يف البن ـــائر الكبي ـــدأت الخس ـــذا ب وهك
ـــالس  ـــى إف ـــا أدى إل ـــاميلها، م ـــآكل رس ـــى ت ـــة إل مؤدي
بعـــض هـــذه البنـــوك مثـــل:  Brothers Leman  وقـــد 
وصـــل عـــدد البنـــوك التـــي انهـــارت يف الواليـــات 

املتحـــدة خـــالل عـــام 2008م إلـــى 19 بنـــكا.

ـــواقا  ـــت أس ـــات ضرب ـــن أزم ـــم م ـــهده العال ـــا ش أي أن م
ـــم  ـــا ترج ـــة؛ إنم ـــة مالي ـــة وصالب ـــع بمتان ـــت تتمت كان
ــلوكه  ــاد اإلســـالمي يف سـ ــفة االقتصـ ــة فلسـ صحـ
املالـــي إزاء وجـــوب ارتبـــاط التمويـــل بواقـــع حـــال 
املتعامـــل، حيـــث ارتبطـــت أزمـــة الرهـــن العقـــاري 
الحاليـــة بعشـــوائية اإلقـــراض أو التمويـــل إذ قامـــت 
ال  ملـــن  تمويالتهـــا  بإعطـــاء  الغربيـــة  البنـــوك 
ــر  ــض النظـ ــداد، وبغـ ــتطيع السـ ــتحق أو ال يسـ يسـ

ـــة  ـــي مراهن ـــه الحقيق ـــل أو وضع ـــدرة املتعام ـــن ق ع
ـــار.  ـــعار العق ـــة ألس ـــرة التصاعدي ـــك ىلع الوتي يف ذل
ــس  ــرة لتعكـ ــج مغايـ ــاءت بنتائـ ــور جـ ــد أن األمـ بيـ
ــا  ــزت عليهـ ــي ارتكـ ــت التـ ــة الثوابـ ــدى هشاشـ مـ
تلـــك البنـــوك يف تحركاتهـــا وتعامالتهـــا يف هـــذا 
ـــه،  ـــل إلي ـــا وص ـــى م ـــم إل ـــل العال ـــى وص ـــال حت املج
ـــاد  ـــة الكس ـــذ أزم ـــوأ من ـــت باألس ـــة وصف ـــم أزم لتتفاق
العظيـــم يف الثالثينيـــات Great Depration مـــن 
القـــرن املاضـــي ابتـــدأت األزمـــة أواًل بالواليـــات 
املتحـــدة األمريكيـــة ثـــم امتـــدت إلـــى دول العالـــم 
اآلســـيوية  والـــدول  األوروبيـــة  الـــدول  لتشـــمل 
والـــدول الخليجيـــة والـــدول الناميـــة التـــي يرتبـــط 
ــل  ــي. ليصـ ــاد األمريكـ ــرة باالقتصـ ــا مباشـ اقتصادهـ
حجـــم الخســـائر يف الســـوق األمريكيـــة مـــا يقـــرب 
إلـــى نحـــو 11 تريليـــون دوالر، ناهيـــك عـــن خســـائر 
ــواق  ــك ىلع أسـ ــات ذلـ ــة وتداعيـ ــواق األوربيـ األسـ

ــا العربيـــة. واقتصاديـــات دولنـ

ــون  ــون واالقتصاديـ ــون املاليـ ــع املحللـ ــد أجمـ وقـ
أســـباب هـــذه األزمـــة التـــي عصفـــت بالبنـــوك 
وأســـواق املـــال إلـــى ســـببين رئيســـيين: األول 
هـــو اإلقـــراض الربـــوي الجشـــع الـــذي عّمـــى قلـــب 
مقدميـــه حتـــى عـــن النظـــر يف قـــدرة املقتـــرض 
ـــن  ـــا بره ـــرض مضمون ـــذا الق ـــا دام ه ـــداد، م ىلع الس
ـــوب  ـــر املحس ـــع غي ـــار الفظي ـــو االتج ـــي ه ـــا. والثان م
بالديـــن عـــن طريـــق شـــراء الســـندات وبيعهـــا 
ـــة املرتبطـــة بهـــا. وأثبـــت الواقـــع  واملشـــتقات املالي
ـــن  ـــأى م ـــت بمن ـــالمية كان ـــارف اإلس ـــي أن املص العمل
الوقـــوع يف هـــذه األزمـــة والســـبب هـــو تحريمهـــا 
للربـــا وبيـــع الديـــن. وُحرمـــة الفائـــدة الرباويـــة 
ليســـت امليـــزة الوحيـــدة يف املصـــارف اإلســـالمية 
ـــاد  ـــل باالقتص ـــاط التموي ـــا ارتب ـــا أيض ـــف إليه ـــل أضي ب

ــات.  ــلع والخدمـ ــي أي بالسـ العينـ
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فمـــن قواعـــد التمويـــل اإلســـالمي االســـترباحي 
ــدة  ــح( قاعـ ــول الربـ ــه املمـ ــد فيـ ــذي يقصـ )أي الـ
ربـــط التمويـــل بالســـلع والخدمـــات وتقضـــي بـــأن 
ــالل  ــن خـ ــر مـ ــد أن تمـ ــة ال بـ ــة تمويليــ كل عمليـ
كمـــا  إنتاجهـــا  يف  ســـواء  والخدمـــات،  الســـلع 
ــو  ــذي هـ ــة، الـ ــاركة واملضاربـ ــل باملشـ يف التمويـ
ــه ال  ــه، ألنـ ــة بطبيعتـ ــروعات إنتاجيـ ــل ملشـ تمويـ
ــا  ــاح، أم يف تداولهـ ــم األربـ ــه إال تقاسـ ــن فيـ يمكـ
)أي الســـلع والخدمـــات( كمـــا يف التمويـــل بالبيـــوع 
واإلجـــارات. ولهـــذه القاعـــدة أهميـــة كبيـــرة ألنهـــا 
ـــض،  ـــدي املح ـــل النق ـــماح بالتموي ـــدم الس ـــي ع تعن
بمـــا يف ذلـــك تـــداول الديـــون بيـــن املصـــارف 
ـــرًا  ـــدارًا كبي ـــكل مق ـــي تش ـــة، والت ـــات املالي واملؤسس
مـــن التمويـــل العاملـــي اليـــوم. يضـــاف إلـــى ذلـــك 
ــي  ــداول الحقيقـ ــاج والتـ ــل باإلنتـ ــر التمويـ أن حصـ
يجعـــل حجـــم التمويـــل مرتبطـــا بطبيعتـــه بحجـــم 
الحاجـــات التمويليـــة الحقيقيـــة دون إحـــداث أيـــة 
ـــداول  ـــاج والت ـــات اإلنت ـــاوز حاج ـــة تتج ـــات نقدي تراكم
الفعلـــي. وبالتالـــي فـــإن األســـواق املاليـــة، وهـــي 
ـــتكون  ـــا، س ـــرات فيه ـــرعة التغي ـــرة وس ـــة بكث معروف
ــر ىلع  ــا يقتصـ ــل فيهـ ــتقرارًا، ألن التمويـ ــر اسـ أكثـ
ــث  ــارع الالهـ ــي دون التسـ ــاج الحقيقـ ــل اإلنتـ تمويـ

ــدة. ــعار الفائـ ــرات أسـ وراء تغيـ

ـــلَّ  ـــى )َوَأَح ـــا لتفســـير قـــول اهلل تعال ـــا يأخذن وهـــذا م
ــلع  ــا(، والبيـــع أي بيـــع السـ ــرََّم الرَِّبـ ــعَ َوَحـ ُ اْلَبْيـ اهللَّ
والخدمـــات )اقتصـــاد عينـــي( وحـــرم الربـــا أي بيـــع 
ـــك ردا ىلع  أهـــل  ـــزل ذل ـــون )اقتصـــاد وهمـــي( ون الدي
ثقيـــف الذيـــن قالـــوا إنمـــا البيـــع مثـــل الربـــا فـــرد 
ــال  ــا، قـ ــل الربـ ــع مثـ ــل اهلل والبيـ ــه وأحـ اهلل بقولـ
ـــا  ـــُل الرَِّب ـــُع ِمْث ـــا اْلَبْي ـــوا ِإنََّم ـــْم َقاُل ـــَك ِبَأنَُّه ِل ـــى )ذَٰ تعال
ـــا( )البقـــرة: 275( وهـــذا  ـــرََّم الرَِّب ـــَع َوَح ُ اْلَبْي ۗ َوَأَحـــلَّ اهللَّ
ــث  ــة حيـ ــادة البالغـ ــس لزيـ ــبيه املعاكـ ــن التشـ مـ
شـــبه البيـــع بالربـــا واملقصـــود هـــو تشـــبيه الربـــا 
ـــا  ـــم الرب ـــة لتحري ـــان عل ـــدون بي ـــرد ب ـــاء ال ـــع، وج بالبي
ـــال العقـــل وال  ـــدي دون إعم ـــر تعب ـــه أم ـــي أن ـــا يعن مم
ـــن  ـــة م ـــا الحكم ـــد علمن ـــوم وهلل الحم ـــاس. والي القي
ـــاد  ـــن االقتص ـــر بي ـــارق الكبي ـــو الف ـــم، وه ـــذا التحري ه
اإلســـالمي )العينـــي الحقيقـــي( الـــذي يتســـم 
ـــي(  ـــمالي )الوهم ـــاد الرأس ـــن االقتص ـــتقرار، وبي باالس

الـــذي يتســـم باألزمـــات االقتصاديـــة الحـــادة.
ــد  ــا محمـ ــد هلل وصلـــى اهلل ىلع نبينـ ــذا والحمـ هـ

وىلع آلـــه وصحبـــه وســـلم،
     عصام عمر مندور

الفساد
مـن الجـانب الديني

للفســـاد مســـميات كثيـــرة ال حصـــر لهـــا منهـــا 
االحتـــكار والغـــش وعـــدم النزاهـــه والشـــفافيه 
ــر  ــا ذكـ ــك وكمـ ــر ذلـ ــوبيه وغيـ ــوه واملحسـ والرشـ
اإلمـــام ابـــن خلـــدون يف املقدمـــه » الفســـاد 
يبشـــر بخـــراب العمـــران » أيـــا كانـــت هـــذه البلـــده 
التـــي حـــدث فيهـــا فســـاد مســـلمة كانـــت أم 
غيـــر ذلـــك فـــاهلل عـــز وجـــل ال يقـــف مـــع فاســـد 
ــن  ــت مـ ــد جعلـ ــالميه قـ ــالدآ إسـ ــري بـ ــلم ونـ مسـ
الفســـاد مرتعـــا وممـــوال القتصادهـــا وهـــي كثيـــرة 
ال داعـــي لذكرهـــا ونـــري بـــالدآ أخـــري وصلـــت 
فيهـــا درجـــة الشـــفافيه ل98٪ طبقـــا ملنظمـــة 
ـــنغافورة ـــال يف س ـــو الح ـــا ه ـــة كم ـــفافية الدولي  الش
والفســـاد موجـــود منـــذ األزل لقـــول اهلل تعالـــي » قالـــوا 
أتجعـــل فيهـــا مـــن يفســـد فيهـــا ويســـفك الدمـــاء....« 
ـــدين« ـــل املفس ـــح عم ـــي » إن اهلل ال يصل ـــال تعال  وق
ــن  ــا مـ ــف لنـ ــن كيـ ــة ولكـ ــرة وواضحـ ــة كثيـ فاألدلـ
معالجـــة أمـــر كهـــذا وقـــد انتشـــر وعـــم األرض 
وال ســـبيل لذلـــك إال باستشـــعار أننـــا مراقبـــون 
ــذي ال  ــب الـ ــو الرقيـ ــل فهـ ــز وجـ ــل اهلل عـ ــن قبـ مـ
 يخفـــي عليـــه شـــئ يف االرض وال يف الســـماء 
ـــت  ـــا بعث ـــلم« إنم ـــه وس ـــي اهلل علي ـــي صل ـــال النب وق
ــاد ــدم الفسـ ــا عـ ــالق« ومنهـ ــكارم األخـ ــم مـ  ألتمـ
فالبـــد لنـــا أن نرتقـــي بأخالقنـــا ألننـــا ممـــن بعـــث 
ــلم ــه وسـ ــي اهلل عليـ ــد صلـ ــي محمـ ــم النبـ  إليهـ

تقرير : عبدالرحمن البهنسي
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 مؤتمر ) التخطيط االسرتاتيجي ( 

اقيـــم مؤتمـــر »التخطيـــط االســـتراتيجي لريـــادة 
:26 اكتوبـــر 2017  األعمـــال »يف الفتـــرة مـــن 24 
ــاد رواد  ــه »إتحـ ــذي اقامـ ــكندرية والـ ــة اإلسـ بمكتبـ
األعمـــال العـــرب« بحضـــور وفـــود مشـــاركة مـــن 
ـــال  ـــن رواد األعم ـــد م ـــك العدي ـــن 10 دول ،وكذل ـــر م أكث
ـــي  والشـــركات الناشـــئه و الرائـــده ، تحـــت رعايـــة معال
ـــارق  ـــدس /ط ـــيد املهن ـــة .الس ـــارة والصناع ـــر التج وزي
ـــة  ـــدار ثالث ـــي م ـــه عل ـــدت فعاليات ـــذي امت ـــل .وال قابي
ــة .... ــر  تنميـ ــعار املؤتمـ ــة  ،وكان شـ ــام متتاليـ أيـ

اســـتثمار...تأهيل 
ــب  ــادة صاحـ ــة بقيـ ــه الدولـ ــه اليـ ــا تتجـ ــا ملـ وفقـ
ــس  ــي رئيـ ــاح السيسـ ــيد /عبدالفتـ ــة السـ الفخامـ

ــة. ــر العربيـ ــة مصـ جمهوريـ
ــة  ــة والدوليـ ــتثمارات العربيـ ــتقطاب لالسـ ــن اسـ مـ
ــار رؤيـــة ســـعادته بإعـــادة مصـــر لدورهـــا  ويف إطـ
الريـــادي كدولـــة رائـــده يف مجـــاالت الصناعـــه 

والتجـــارة واالســـتثمار .
وعقـــد علـــي هامـــش املؤتمـــر مجموعـــه مـــن 
الفاعليـــات والعديـــد مـــن ورش العمـــل املتخصصـــه 
والتخطيـــط  واالســـتثمار  األعمـــال  ريـــادة  يف 

االســـتراتيجي لريـــادة األعمـــال.

ــن  ــود لطـــالب مـ ــر وفـ ــارك باملؤتمـ ــد شـ ــذا وقـ هـ
ـــة  ـــالب جامع ـــم ط ـــة  ومنه ـــات املصري ـــض الجامع بع
كفرالشـــيخ ،ومـــن أبـــرز املشـــاركين طـــالب قســـم 
ــي  ــن معالـ ــه مـ ــارة بتوجيـ ــة التجـ ــاد بكليـ االقتصـ
ــئون  ــة لشـ ــل الكليـ ــابقا ووكيـ ــم سـ ــس القسـ رئيـ
التعليـــم والطـــالب. االســـتاذ الدكتـــور/ محمـــود 

عبدالحافـــظ .
كمـــا شـــاركت أيضـــا الطالبـــة /مريـــم الســـيد 

. الشـــرقاوى 
الطالبـــة بكليـــة اآلداب والتـــي تعـــد مثـــاال لرائـــدة 
ـــر أن  ـــره االن ويذك ـــال ذك ـــس مج ـــزة ولي ـــال متمي اعم
ـــي  ـــة عل ـــه املثالي ـــب الطالب ـــازت بلق ـــد ف ـــه ق الطالب

مســـتوي الجامعـــه لهـــذا العـــام.
كما شارك ايضا بعض طالب كلية العلوم .
ويف الختام .......بقوة شبابها ...تحيا مصر

تقرير  : عبدالرحمن عميرة

يف الفترة من 24 :26 اكتوبر 2017 بمكتبة اإلسكندرية
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الحائز علي جائزة نوبل ..
في اإلقتصاد لهذا العام

ــات  ــبتمبر 1945 يف الواليـ ــارد يف 12 سـ ــد ريتشـ  ولـ
املتحـــدة االمريكيـــة درس االقتصـــاد يف جامعـــة 
ـــل  ـــرف عم ـــترن ريس ـــس وس ـــة كي ـــتر وجامع روتشس
اســـتاذ اقتصـــاد وعلـــوم ســـلوكية يف جامعـــة 
شـــيكاغو عمـــل بـــادارة معهـــد ماساتشوســـتس 
لـــدي  عضـــو  شـــيكاغو  وجامعـــة  للتكنولوجيـــا 
االكاديميـــة االمريكيـــة للفنـــون والعلـــوم..  ويف 
ـــة  ـــت االكاديمي ـــث اعلن ـــر 2017 حي ـــن اكتوب ـــع م التاس
الســـويدية للعلـــوم عـــن فـــوز الخبيـــر االقتصـــادي 
ريتشـــارد ثيلـــر بجائـــزة نوبـــل للعلـــوم االقتصاديـــة 
ــر  ــلوكي عبـ ــاد السـ ــال االقتصـ ــهاماتة يف مجـ السـ
ــية يف  ــة النفسـ ــات الواقعيـ ــن االفتراضـ ــج بيـ دمـ
ــادي. ــرار االقتصـ ــع القـ ــة بصنـ ــالت املتعلقـ التحليـ

ـــي  ـــة الت ـــرؤي النظري ـــة وال ـــج التجريبي ـــث ان النتائ حي
ـــاد  ـــال االقتص ـــيس مج ـــهمت يف تأس ـــا اس ـــل له توص
الســـلوكي الجديـــد والـــذي ال شـــك كان لـــه اثـــر واســـع 
ــوث  ــة والبحـ ــاالت السياسـ ــن مجـ ــر مـ ــي الكثيـ علـ
ــن  ــاد ضمـ ــزة االقتصـ ــن جائـ ــم تكـ ــة ولـ االقتصاديـ
ـــل  ـــة نوب ـــرت يف وصي ـــي ذك ـــية الت ـــز االساس الجوائ
ويطلـــق عليهـــا جائـــزة بنـــك الســـويد يف العلـــوم 
ــن  ــل ومـ ــد نوبـ ــري الفريـ ــاء لذكـ ــة احيـ االقتصاديـ
ـــك  ـــزة البن ـــول الجائ ـــس ومم ـــر ان مؤس ـــر بالذك الجدي
ــام 1969  ــرة عـ ــت اول مـ ــويدي  ومنحـ ــزي السـ املركـ
ــويدية  )1.1(  ــة سـ ــن كرونـ ــزة 9 مالييـ ــة الجائـ وقيمـ

ــون دوالر مليـ

)Richard H. Thales )ريتشار ثيلر )ثالر             

كتبته: سحر يوسف
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آدم ســـميث )5 يونيـــو 1723 - 17 يوليـــو 1790( فيلســـوف 
ـــس  ـــّد مؤس ـــكتلندي. ُيع ـــاد اس ـــم اقتص ـــي وعال أخالق
ــاد  ــن رواد االقتصـ ــيكي ومـ ــاد الكالسـ ــم االقتصـ علـ
السياســـي. اشـــتهر بكتابيـــه الكالســـيكيين: »نظريـــة 
الشـــعور األخالقـــي« )1759(] وكتـــاب »بحـــث يف 
ـــة  ـــو رائع ـــبابها« )1776(. وه ـــم وأس ـــروة األم ـــة ث طبيع
آدم ســـميث ومـــن أهـــم آثـــاره، وهـــو أول عمـــل يتنـــاول 
االقتصـــاد الحديـــث وقـــد اشـــتهر اختصـــارًا، باســـم 
ـــة،  ـــادرة الفردي ـــز املب ـــى تعزي ـــا إل ـــم«. دع ـــروة األم »ث
ــيلة  ــا الوسـ ــارة، بوصفهـ ــة التجـ ــة، وحريـ واملنافسـ
ـــروة والســـعادة. ـــر قـــدر مـــن الث ـــى لتحقيـــق أكب  الفضل
ــا  ــث، كمـ ــاد الحديـ ــو أب االقتصـ ــميث هـ ــر سـ يعتبـ
اليـــزال يعتبـــر مـــن أكثـــر املفكريـــن االقتصادييـــن 
تأثيـــرًا يف اقتصاديـــات اليـــوم. ويف عـــام 2009 
كان اســـم ســـميث مـــن بيـــن أســـماء »أعظـــم 
ـــك يف  ـــور، وذل ـــدى كل العص ـــكتلنديين« ىلع م االس
 تصويـــت تـــم ىلع قنـــاة تلفيزيونيـــة اســـكتلندية.
رغـــم أن ســـميث لـــم يضـــف يف كتابـــه ثـــروة 
األمـــم أفـــكارا ونظريـــات اقتصاديـــة جديـــدة، إال 
أن األخيـــر يبقـــى واحـــدا مـــن أهـــم املؤلفـــات 
كتـــاب  أول  لكونـــه  الحديـــث  االقتصـــاد  يف 
االقتصاديـــة  األفـــكار  ألهـــم  وملخـــص  جامـــع 
ــال  ــبقوه أمثـ ــن سـ ــن الذيـ ــفة واالقتصادييـ للفالسـ
ــوم. ــد هيـ ــوك وديفيـ ــون لـ ــاي وجـ ــوا كينـ  فرنسـ
تحمـــل  اقتصاديـــة  بنظريـــة  أيضـــا  ويعـــرف 
اســـمه، تقـــوم هـــذه النظريـــة ىلع اعتبـــار أن 
كل أمـــة أو شـــعب يملـــك القـــدرة ىلع إنتـــاج 
ــن  ــر مـ ــل بكثيـ ــة أقـ ــام بكلفـ ــادة خـ ــلعة أو مـ سـ
باقـــي الـــدول األخـــرى، فـــإذا مـــا تبادلـــت الـــدول 
ــوم  ــع، تقـ ــن الجميـ ــاء بيـ ــم الرخـ ــلع عـ ــذه السـ هـ
ــز  ــر الحواجـ ــة ىلع كسـ ــارة العامليـ ــة التجـ اتفاقيـ

ــن  ــم، لكـ ــم العالـ ــي تعـ ــلع لكـ ــال السـ ــام انتقـ أمـ
انتقـــال هـــذه الســـلع يتفـــاوت مـــن حيـــث اإلنتـــاج 
واالســـتهالك بيـــن دولـــة وأخـــرى وبالتالـــي هنـــاك 
ـــا. ـــن غيره ـــر م ـــر بكثي ـــا أكث ـــتفيدة اقتصادي  دول مس
وأوضـــح آدم ســـميث ان جميـــع الـــدول ملزمـــة 
ــب أن ال  ــة يجـ ــد ىلع أن الدولـ ــر وأكـ ــادل الحـ بالتبـ
تتـــردد يف الشـــراء مـــن الخـــارج كل ســـلعة يمكـــن 
ــن  ــل مـ ــة أقـ ــي بكلفـ ــج األجنبـ ــا املنتـ أن ينتجهـ
ــلعا  ــع سـ ــي تبيـ ــة التـ ــي، فالدولـ ــج املحلـ املنتـ
ــازا  بكلفـــة أقـــل مـــن الـــدول األخـــرى تملـــك امتيـ
مطلقـــا لهـــده الســـلع. وبهـــذا فـــكل دولـــة يجـــب 
أن تختـــص يف إنتـــاج الســـلعة التـــي تمتلـــك 
ــرى. ــلع األخـ ــتري السـ ــا وتشـ ــازا مطلقـ ــا امتيـ  فيهـ
ـــدول  ـــميث ال ـــتثنى آدم س ـــد اس ـــذا فق ـــه ه وبتحليل
التـــي ال تمتلـــك امتيـــازا مطلقـــا مـــن التبـــادل 
ـــكاردو  ـــد ري ـــل دافي ـــا جع ـــذا م ـــي وه ـــاري العامل التج
مـــن وضـــع نظريـــة أكثـــر تفـــاؤال مـــن آدم ســـميث 
ـــي ال  ـــبي والت ـــاز النس ـــة االمتي ـــماها نظري ـــي أس والت

تســـتثني أي دولـــة مـــن التبـــادل الحـــر.

آدم سميث )5 يونيو 1723 - 17 يوليو 1790 م (

فيلسوف أخالقي وعالم اقتصاد اسكتلندي
Adam Smith

تقرير : مروة مقلد
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 الذي ظهر فجأه في المجتمع المصري

ماذا يعني ؟
الشمول الـمالـى

الشـــمول املالـــي : هـــو تمكيـــن األفـــراد والشـــركات 
ــف  ــة بتكاليـ ــات املاليـ ــول ىلع الخدمـ ــن الحصـ مـ
ــاب يف  ــح حسـ ــل فتـ ــة مثـ ــات ماليـ ــة. خدمـ قليلـ
البنـــك، والهـــدف مـــن  الشـــمول املالـــي باألســـاس 
. مصـــر  مثـــل   الناميـــة  الـــدول  يف   وبالـــذات 
تعـــود  ســـوف  التـــي  الفائـــدة  هـــي   )مـــا 
حســـابات  العمـــالء   فتـــح  مـــن  الدولـــة  ىلع 
مثـــاًل؟( البريـــد  هيئـــات  أو  البنـــوك   يف 
ـــات  ـــد املؤسس ـــة عن ـــيولة النقدي ـــد الس - أوال:  تزوي

ـــة .  املالي
- تحقيـــق املصلحـــة العامـــة التـــي تتعلـــق بخلـــق 
تحقيـــق  فـــى  يســـاهم  ممـــا  للعميـــل  فـــرص 
املعيشـــه. ورفـــع مســـتوي  االقتصـــادي   النمـــو 
- توفيـــر الخدمـــات املاليـــه بتكاليـــف قليله)مثـــل 

الدفـــع عـــن طريـــق املوبايـــل (.
ـــمول  ـــز الش ـــة يف تعزي ـــوك املركزي ـــو دور البن ـــا ه )م

ـــي( ؟ املال
إجـــراءات  تيســـير  هدفهـــا  تشـــريعات  وضـــع   -

املصرفيـــة.  املعامـــالت 
- تحفيـــز القطـــاع املالـــي مثـــل البنـــوك يف الثقافـــة 

املاليـــه.
البنـــوك  بيـــن  املنافســـه  علـــي  التشـــجيع   -
وذلـــك عـــن طريـــق توفيـــر املزيـــد مـــن الخيـــارات 
البنـــوك. بيـــن  التنافســـيه  وتعزيـــز   للعمـــالء 
ــمول  ــتراتجية للشـ ــزي  اسـ ــك املركـ ــق البنـ -  أطلـ
املالـــي يف مصـــر هدفهـــا أن 50٪ مـــن النـــاس تعمـــل 

حســـابات مصرفيـــة.

وكتبة : إسماعيل واصف مندور
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مجلس التنمية اإلقتصادية 

قيمة املجتمعات

تهتـــم الـــدول بجـــذب اإلســـتثمارات ملـــا لـــه مـــن 
ــراد فمـــن خـــالل تلـــك  ــر إيجابـــي للـــدول واألفـ أثـ
ــغيل  ــاج وتشـ ــادة اإلنتـ ــتطيع زيـ ــتثمارات نسـ االسـ
ــر جـــذب  املـــوارد العاطلـــة  ولكـــي تســـتطيع مصـ
ــة  ــل بيئـ ــب أوال عمـ ــتثمارات يجـ ــن اإلسـ ــد مـ املزيـ
ـــتثمارات«   ـــة«جذب اإلس ـــتثمار وهندس ـــبة لإلس مناس
ـــتثمرين  ـــن املس ـــدد م ـــر ع ـــذب أكب ـــتطيع ج ـــي نس لك
ـــي ســـبيل  ـــة فعل ـــدول املتقدم ـــه ال وهـــذا ماتقـــوم ب
املثـــال ال الحصـــر قامـــت ســـنغافورة بإنشـــاء  »مجلـــس 
 the Economic Development التنميـــة االقتصاديـــة
Board«؛ ليتولـــى هندســـة جـــذب االســـتثمارات 
ـــتثمرين كان  ـــذب املس ـــل ج ـــن أج ـــن م ـــة، ولك األجنبي
ـــة مـــن  ـــة، وخالي ـــة آمن ىلع ســـنغافورة أن تعمـــل بيئ
ــة  وأن  ــد وإدارة حكيمـ ــم جيـ ــاد، وذات تنظيـ الفسـ
ـــتثمر  ـــرد املس ـــا تط ـــب،  ألنه ـــدالت الضرائ ـــض مع تخف

ـــل.  ـــق العم ـــق تعي ـــه عوائ ـــل أي وأن تزي
ـــة  ـــبة وآمن ـــة مناس ـــل بيئ ـــة لعم ـــن بحاج ـــك نح لذل
لإلســـتثمار ومجلـــس تنميـــة إقتصاديـــة فعـــال 

ــتثمار. ــذب اإلسـ ــة جـ لهندسـ

وكتبه: ماهر العمري

ـــي  ـــات . ه ـــة املجتمع ـــع قيم ـــي ترف ـــة الت إنَّ التنمي
ـــن  ـــل دؤوب م ـــخ و عم ـــان راس ـــن ايم ـــى م ـــي تتأت الت
ـــع  ـــس م ـــم و تجان ـــع تناغ ـــل م ـــع بالكام ـــراد املجتم أف
ـــة  ـــة يف الصناع ـــة التنفيذي ـــات الدول ـــع مؤسس جمي
ـــون  ـــة و الفن ـــم و الثقاف ـــة و التعلي ـــارة و الصح و التج

ـــد . ـــخ ، يف آن واح ـــة ...... ال و الرياض
ــة ،  ــزات املطلوبـ ــتتحقق القفـ ــط سـ ــاعتها فقـ سـ
ــح  ــي لصالـ ــي تبنـ ــعوب التـ ــرة الشـ ــق بقاطـ لنلحـ

ــا ، ــتقبل . معـ ــع و املسـ الواقـ
و بالرغـــم مـــن صعوبـــة املعادلـــة ...... إال أّنهـــا ممكنـــة 
ـــاليب و  ـــرار األس ـــس بتك ـــن لي ـــاول و لك ـــهلة التن و س
ـــن  ـــي ل ـــقيمة . و الت ـــة الس ـــة و األنظم األدوات القديم

ـــام و  ـــا األي ـــي تفضحه ـــك الت ـــوى املهات ـــا س ـــرج لن تخ
ـــاد .. ـــالد و العب ـــع يف الب ـــذي يرت ـــع ال ـــاد املدق الفس
و البـــد مـــن توافـــر اإلرادة السياســـية العليـــا أوال 
ــة يف  ــق أواًل : الكفايـ ــد يحقـ ــع جديـ ــم واقـ .. لرسـ
اإلنتـــاج ، فالعدالـــة يف التوزيـــع ... و بأيـــدي مصريـــة .
بدمـــاء  و  التاريـــخ  مـــدار  ىلع  كتبناهـــا  فلقـــد 

مصريـــة            .... مصريـــة    : شـــهدائنا 

وكتبه: محمود زيدان
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على أداء اإلقتصادالمصري

ندوةبكلية التجارة بعنوان

أثر الشمول املالي
يف إطـــار أعمـــال الجـــودة الخاصـــة باألقســـام العلميـــة نظـــم قســـم 

ــيخ  ــر الشـ ــة كفـ ــارة جامعـ ــة التجـ ــة بكليـ ــة العامـ ــاد واملاليـ االقتصـ

برعايـــة األســـتاذ الدكتـــور/ عـــزت قنـــاوي رئيـــس القســـم اليوم 

واملعنـــون  العلميـــة  النـــدوة   2017-12-10 املوافـــق  األحـــد 

ــري(. ــاد املصـ ــي ىلع أداء االقتصـ ــمول املالـ ــر الشـ ــا بــــ )أثـ  موضوعهـ

وتحـــدث الدكتـــور عـــزت قنـــاوي قائـــاًل أن موضـــوع الشـــمول املالـــي 

ـــدوق  ـــل صن ـــة مث ـــة الدولي ـــات االقتصادي ـــاب املنظم ـــن خط ـــزء م ـــو ج ه

ـــتفيدين  ـــريحة املس ـــاع ش ـــى اتس ـــك الدولي، ويعن ـــي والبن ـــد الدول النق

ـــة  ـــابات بنكي ـــح حس ـــالل فت ـــن خ ـــة م ـــة واملصرفي ـــات املالي ـــن الخدم م

ـــام  ـــى نظ ـــكاش إل ـــع ال ـــام الدف ـــن نظ ـــول م ـــة والتح ـــف قليل ـــا بتكالي له

ــاء  ــاد النـــاس عـــن التعامـــالت بالنقود للقضـ الدفـــع االلكترونـــي وإبعـ

علـــي مظاهـــر الفســـاد والعمـــوالت والرشـــاوى وتزييـــف العمـــالت 

وغســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب ، بجانـــب إتاحـــة التمويـــل للشـــركات 

ـــمية  ـــوات الرس ـــالل القن ـــن خ ـــر م ـــة الصغ ـــرة ومتناهي ـــطة والصغي املتوس

ــف  ــة التكاليـ ــمية مرتفعـ ــر الرسـ ــوات غيـ ــى القنـ ــوء إلـ ــب اللجـ لتجنـ

والتـــي ال تخضـــع للرقابـــة واإلشـــراف. وأشـــاد الدكتـــور عـــزت قنـــاوي 

ـــرم  ـــد يف ش ـــع املنعق ـــي التاس ـــي الدول ـــمول املال ـــر الش ـــزات مؤتم بمنج

ـــة  ـــة الجمهوري ـــة رئاس ـــبتمبر 2017 برعاي ـــرة 13-15 س ـــالل الفت ـــيخ خ الش

وبالتعـــاون مـــع التحالـــف الدولـــي للشـــمول املالـــي والـــذي خضـــره  

ـــة  ـــة عاملي ـــو 119 مؤسس ـــة ونح ـــة نامي ـــن 94 دول ـــخصية م ـــو 800 ش نح

ــف  ــاء بالتحالـ ــدول األعضـ ــة للـ ــوك املركزيـ ــة والبنـ ــن وزارات املاليـ مـ

الدولـــي مـــن أجـــل تبـــادل الخبـــرات بيـــن الـــدول يف هـــذا املجـــال 

وبحـــث كيفيـــة االســـتفادة مـــن االقتصـــاد غيـــر الرســـمي والـــذي بلـــع 

حجمـــه يف مصـــر نحـــو 1.8 تريليـــون جنيـــة ويشـــكل مابيـــن )٪50-40 

ـــة دمجـــه يف االقتصـــاد الرســـمي  ـــي( وحتمي ـــى اإلجمال ـــج املحل ـــن النات م

ـــرادات  ـــادة اإلي ـــالل زي ـــن خ ـــة م ـــة العام ـــز املوازن ـــض عج ـــل تخفي ـــن أج م

ـــاءة  ـــر كف ـــتهداف األكث ـــص، واإلس ـــجيل والتراخي ـــوم التس ـــة ورس الضريبي

للدعـــم والقضـــاء علـــي مظاهـــر الفســـاد وزيـــادة الســـيولة النقديـــة 

لـــدى البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة، وبنـــاء قاعـــدة معلومـــات ماليـــة 

دقيقـــة تســـاعد ىلع تحقيـــق توجهـــات السياســـة النقديـــة وتمويـــل 

املشـــروعات الصغيـــرة واملتوســـطة ومتناهيـــة الصغـــر واالهتمـــام باملـــرأة 

ــة. ــة الناجحـ ــرات الدوليـ ــادل الخبـ ــف ، وتبـ ــة يف الريـ ــة خاصـ  املعيلـ

مؤشـــرات  عبدالحافظ عـــرض  محمـــود  الدكتـــور  اســـتعرض  كمـــا 

ــات  ــابات يف مؤسسـ ــة الحسـ ــل ملكيـ ــي مثـ ــمول املالـ ــاس الشـ قيـ

ونسبة املواطنين الذين يملكونحســـاب مصريف وعدد  ماليـــة 

تف  لها نا مو يســـتخد ين  لذ ا د  ا فر أل ا نسبة  و فية  ملصر ا ت  با لحسا ا

وعدد نقاط الوصـــول  واالئتمـــان  وعدد بطاقات الخصـــم  املحمـــول 

ذلـــك. وغيـــر  األخـــرى  املاليـــة  والخدمـــات  البنـــوك   لفـــروع 

وركـــز الدكتـــور أحمـــد عيـــد ىلع تحديـــات الشـــمول املالي مـــن 

الثقـــة يف  الرســـمي وعدم  غيـــر  االقتصـــاد  ناحية اتساع مســـاحة 

النظـــام املالـــي نتيجة غيـــاب الشـــفافية وارتفـــاع نســـبة األميـــة 

ــمول  ــق الشـ ــل تطبيـ ــف تمويـ ــاع تكاليـ ــو 40 ٪ وارتفـ ــر لنحـ يف مصـ

املالـــي وغيـــاب البيئـــة القانونيـــة والتشـــريعية الالزمة لذلك وأشـــاد 

بالخطـــوات التـــي اتخذتهـــا مصـــر مؤخـــرًا تجـــاه تفعيـــل مفهـــوم 

ــي. ــمول املالـ الشـ

مســـاهمة  مـــدى  عليوة عـــن   باســـم  الباحـــث  تحـــدث  كمـــا 

ملنتجـــات  الفرصـــة  وإتاحـــة  املالـــي  الشـــمول  يف  الـــزكاة 

وإنهـــا  املالـــي  الشـــمول  فكـــرة  لدعـــم  اإلســـالمي  التمويـــل 

أشـــار  األفراد ، كمـــا  احتياجـــات  كل  تغطيـــة  يف  األجـــدر 

 إلى فكـــرة مؤسســـة الـــزكاة الوقفيـــة و اســـتثمار أمـــوال الـــزكاة 

ايضـــا تحدثـــت عـــن أن التمويـــل اإلســـالمي أصبـــح لـــه شـــهادات 

مهنيـــة ومعاييـــر دوليـــة معتمـــدة كتجربـــة االيـــويف تســـتحق 

مصـــر. يف  اليـــوم  الحـــال  عليـــه  هـــو  ممـــا  أكثـــر   العنايـــة 

ـــة الندوة تـــم طـــرح بعـــض األســـئلة مـــن الحضـــور والتـــي قـــام  وفـــى نهاي

ـــن  ـــكل الحاضري ـــكر ل ـــه الش ـــا ووج ـــة عليه ـــاوي باإلجاب ـــزت قن ـــور ع الدكت

ـــدوة.    ـــذه الن ـــراء ه ـــة يف إث ـــاركتهم الفعال ىلع مش
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الطالب والطالبة المثاليين
بالكلية ــراء  ــد املوافـــق 2017/10/15  إجـ تـــم يـــوم األحـ

ـــه  ـــه املثالي ـــي والطالب ـــب املثال ـــابقة الطال مس
ــم  ــيخ وتـ ــر الشـ ــة كفـ ــارة جامعـ ــة التجـ بكليـ
ــن  ــه املتقدميـ ــار الطلبـ ــه إلختبـ ــكيل لجنـ تشـ

للمســـابقه وكانـــت اللجنـــه مكونـــه مـــن :

أ.د/محمود عبد الحافظ محمد
أ.م.د/ إيهــاب أبــو خـزانـــة 
د/ أيــــمــــــن صـبـــــــري
د/ هـــالـــة الـعـجـمــــــي

وتم إختبار وتقييم الطلبه املتقدمين للمسابقه 
واتفقت اللجنه علي  إختيار:

الطالب : سمير خليل
)طالب بالفرقه الرابعه »محاسبه« تجاره إنجليزي(

الطالبة : مروة مقلد 
)طالبه بالفرقه الرابعه  »إقتصاد«   تجاره عربي(

طالب وطالبة مثاليين

لكلية التجارة
جامعة كفر الشيخ .

مسابقة

تقرير : مي هزاع

الطالب : سمير خليل

الطالبة : مروة مقلد 




