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قســـم  طـــاب  أبنائنـــا  أهنـــئ  البدايـــة  يف 

وإصـــدار  األول  العـــدد  نجـــاح  علـــي  اإلقتصـــاد 

العـــدد الثانـــي والتـــي مثلـــت فكـــرا جديـــدا 

لـــدي أبنائنـــا الطـــاب وكان لهـــا بالـــغ األثـــر 

 يف إثـــراء عقولهـــم ونتمنـــي املزيـــد واملزيـــد 

ويف خضـــم مـــا تمـــر بـــه املنطقـــه مـــن حولنـــا 

ــتراتيجية  ــرة اسـ ــر نظـ ــا أن ننظـ ــا علينـ كان لزامـ

ـــادة  ـــعي القي ـــي تس ـــة والت ـــا الحبيب ـــة مصرن لتنمي

ــة  ــاء تنميـ ــي بنـ ــا الـ ــة فيهـ ــية الحكيمـ السياسـ

ـــز التقـــدم   مســـتدامة وشـــامله تغطـــي محـــاور وركائ

ولتكـــون بدايتنـــا بالفكـــر املالـــي واإلداري يف إنجـــاز 

ـــر 2030  ـــة مص ـــة رؤي ـــت مظل ـــاملة تح ـــة الش  التنمي

ــده  ــر الجديـ ــون مصـ ــي ان  تكـ ــدف الـ ــي تهـ والتـ

ـــد  ـــوع يعتم ـــوازن و متن ـــي و مت ـــاد تنافس ذات اقتص

ـــة  ـــي العدال ـــة عل ـــة ، قائم ـــكار واملعرف ـــي االبت عل

واالندمـــاج االجتماعـــي واملشـــاركة ذات نظـــام 

أكيولوجـــي متـــزن ومتنـــوع .

ولكـــي نســـتثمر  عبقريـــة املـــكان واإلنســـان 

. املســـتدامة  التنميـــة  ولتحقيـــق 
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ـــه  ـــتطيع ، ول ـــب يس ـــأن كل طال ـــا ب ـــل إيمانن ويف ظ

ــا ، وأن  ــل دائمـ ــي األفضـ ــول علـ ــق يف الحصـ الحـ

ـــا ، وأن إنجازاتهـــم فخـــر ـــا هـــو نجـــاح لن نجـــاح أبنائن

لنا جميعا .

ـــة  ـــاء هيئ ـــاء أعض ـــاب والزم ـــو كل الط ـــي أدع فإنن

ــراء أعـــداد املجلـــة  التدريـــس للمســـاهمة يف إثـ

ـــة  ـــادة واملتخصص ـــام الج ـــام األق ـــال أم ـــح املج وفت

إلثـــراء الفكـــر والبحـــث يف كافـــة املجـــاالت ، 

وأتوجـــه الـــي أبنائنـــا الطـــاب والزمـــاء وأعضـــاء 

هيئـــة التدريـــس املشـــرفين علـــي هـــذا العمـــل 

ـــا  ـــل يزيدن ـــذا العم ـــث ه ـــر، حي ـــكر والتقدي ـــكل الش ب

ثقـــة وفخـــرًا بقـــدرات أبنائنـــا .

عميد الكلية
أ.د / رضا صالح
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جديــدًا  واقعــا  الرقميــة  العمــات  فرضــت  لقــد 

ىلع ســاحة االســتثمار الدوليــة، حيــث تباينــت 

آراء املســتثمرين الدولييــن بيــن مؤيــد ومعــارض 

لتــداول العملــة الرقميــة األشــهر »البتكويــن« وســط 

حمــاس املســتثمرين الرقمييــن للربــح الســريع مــن 

جهــة وتحذيــرات ومخــاوف الخبــراء مــن جهــة أخــرى 

ــي  ــا والت ــداول فيه ــتقبل الت ــا ومس ــول ماهيته ح

ــة.  ــتثمارات التقليدي ــادة يف االس ــر ع ــد ال تظه ق

والناظــر إلــى حركــة العملــة الرقميــة البتكويــن 

منــذ نشــأتها وحتــى اآلن يــدرك تمــام أننــا نواجــه 

تنفجــر  قــد  ســعرية  فقاعــة  وجــود  احتمــاالت 

بــأي لحظــة، والســبب يعــود إلــى عــدم وجــود 

قيمــة فعليــة لهــذه العملــة مقارنــة بالعمــات 

املتداولــة كالــدوالر، فــا أصــول تقــف وراء هــذه 

أصــل  هــي  وال  املعــادن،  أو  كالذهــب  العملــة 

ملمــوس كالعقــارات إضافــة إلــى عــدم وجــود جهــة 

حكوميــة منظمــة لتــداول هــذه العملة.نتنــاول فــى 

هــذا املقــال االجابــة ىلع بعــض التســاؤالت حــول 

البتكويــن  بهــدف التعــرف ىلع البتكويــن مــن 

ــية  ــا الرئيس ــا وخصائصه ــا وصفاته ــث ماهيته حي

ومــدى قيامهــا بوظائــف النقــود .

يأتــى الســؤال األول حــول هــل البتكويــن نقــد 

ــلعة  ــى ام س ــق مال ــى ام ح ــد ائتمان ــلعى أم نق س

ــن  ــن م ــن نوعي ــون بي ــرق االقتصادي ــة؟ يف أم منفع

العمــات األول : النقــود الســلعية وهــى مالــه قيمــة 

ذاتيــة كالنقــود الذهبيــة والفضيــة والنحاســية 

ــك  ــن ذل ــه وم ــى ذات ــة ف ــه قيم ــا ل ــك مم ــر ذل وغي

او  النائبــة  الورقيــة  والنقــود  الذهبيــة  النقــود 

املغطــاة اى القابلــة لاســتبدال بالذهــب ، والثانــى 

ــى  ــا ف ــة له ــى القيم ــى الت ــة وه ــود االئتماني النق

ذاتهــا وتســتمد قيمتهــا التبادليــة مــن اعتمــاد 

الحكومــة لهــا وثقــة املجتمــع فيهــا ومنهــا النقــود 

ــزة  ــة املمي ــة املعاصــرة والخاصي ــة واالئتماني الورقي

ــوء  ــى ض ــيولة التامة،وف ــم بالس ــه يتس ــد ان للنق

ذلــك يثــار تســاؤالت حــول البتكويــن هــل البتكويــن  

عملــة بغطــاء مــن اى نــوع )ســلعة او منفعــة او حــق 

مالــى( وهــل البتكويــن ذات قيمــة او منفعــة ذاتيــة 

ــة ؟  ــا التبادلي ــا او منفعته ــا لقيمته خاف

ويأتــى الســؤال الثانــى : هــل البتكويــن ذات قيمــة 

ــل  ــن مقاب ــادل البتكوي ــن تب ــادة يمك ــة ؟ ع تبادلي

عمــات رقميــة اخــرى وقــد يقــال ان البتكويــن 

ــى  ــا ال ــكان تحويله ــن باالم ــم يك ــو ل ــا ل ــة له القيم

عملــة مثــل الــدوالر األمريكــى او اليــورو وياحــظ ان 

بقلم األستاذ الدكتور
أ.د  / محمود عبدالحافظ محمد 

استاذ االقتصاد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطاب 

البتكويــن مقبولــة فــى عمليــات بيــع حقيقيــة فــى 

متاجــر عديــدة حــول العالــم خــاف امكانيــة صرفهــا 

بالعمــات االخــرى فــى عــدد مــن الــدول فضــا 

ــدول فــى اداء الضرائــب  عــن قبولهــا فــى بعــض ال

ــكاال  ــض اش ــرح البع ــا يط ــة وهن ــوم الحكومي والرس

ــن  ــى البتكوي ــعير ف ــم او التس ــاس التقيي ــول اس ح

كأصــل مــن االصــول املاليــة فهــل هــو مجــرد العــرض 

والطلــب ؟ وكيــف يختلــف هــذا االمــر عــن املقامــرة ؟ 

امــا الســؤال  الثالــث هــل البتكويــن عملــة ام نقــدا ؟ 

وهنــا تفــرق املراجــع االقتصاديــة بيــن املصطلحيــن 

ىلع اســاس ان النقــود لهــا قيمــة ذاتيــة كالنقــود 

ــة  ــة ذاتي ــا قيم ــس له ــات لي ــة وان العم املعدني

كالــدوالر وتشــير بعــض املراجــع الــى النقــود كاداة 

للقــوة الشــرائية للعملــة واى وســائل دفــع اخــرى . 

وهنــاك اســاس اخــر يعتمــد للتفرقــة بيــن النقــود 

والعمــات هــو االعتــراف القانونــى  ويعنــى ان 

العمــات تحظــى باالعتــراف القانونــى امــا النقــود 

فليــس الزمــا ان تحظــى بذلــك ووفقــا لهذا االســاس 

ــزم  ــه ال يل ــات  الن ــن العم ــمل م ــود اش ــون النق تك

ــود . ــى بالنق ــراف القانون ــود االعت وج

ــن؟   ــى البتكوي ــة ف ــدر النقدي ــع مامص ــؤال الراب الس

البتكويــن ليــس لهــا قيمــة ذاتيــة وليســت عملــة 

ــر  ــص بالنظ ــا خصائ ــن له ــة ولك ــن الدول ــدرة م مص

ــى  ــرعة ف ــا كالس ــتند اليه ــى تس ــة الت ــى التقني ال

اجــراء املبــادالت عبــر الحــدود واالمــان مــن الســرقة 

املاديــة او االلكترونيــة والســرية فــى مواجهــة 

الســلطات الرقابيــة ، وقبــل أن تعتــرف اى دولــة 

بالبتكويــن كعملــة تســتعمل فــى ابــراء الذمــة 

فانهــا راجــت نســبيا فــى املبــادالت وتبطــأ بعــض 

ــى  ــا ف ــرة فيه ــا واملتاج ــل به ــاس ىلع التعام الن

عــدد مــن البلــدان واكتســبت الحقــا قــوة ابــراء 

قانونيــة فــى اداء الضرائــب والرســوم الجمركيــة 

ــدان . ــض البل ــى بع ف

ــر  ــم ويدي ــن يتحك ــاول م ــس يتن ــؤال الخام ــا الس أم

ــن؟ ــبكة البتكوي ش

وفقــا ملوقــع »بتكويــن«، ال أحــد يملــك شــبكة 

يمتلــك  أحــد  يوجــد  ال  كمــا  تمامــا،  البتكويــن 

اإللكتروني.ويتــم  للبريــد  املحركــة  التكنولوجيــا 

ــتخدمي  ــع مس ــل جمي ــن قب ــن م ــم بالبتكوي التحك

وبينمــا  العالــم.  أنحــاء  جميــع  مــن  البتكويــن 

ــم  ــج، ال يمكنه ــين البرنام ــورون بتحس ــوم املط يق

ــع  ــن ألن جمي ــول البتكوي ــر يف بروتوك ــرض تغيي ف

ــار أي  ــة الختي ــق الحري ــم مطل ــتخدمين لديه املس

ــل  ــن أج ــتخدامه. وم ــم اس ــدار يمكنه ــج وإص برنام

ــاج  ــا، يحت ــم بعض ــع بعضه ــق م ــاء ىلع تواف البق

ــى  ــج تتماش ــتخدام برام ــتخدمين الس ــع املس جمي

ــل  ــن أن تعم ــن يمك ــها. البتكوي ــد نفس ــع القواع م

ــاع  ــاك إجم ــون هن ــا يك ــط عندم ــد فق ــكل جي بش

وتكامــل بيــن جميــع املســتخدمين. ولهــذا، جميــع 

ــز  ــدرة والحاف ــم الق ــن لديه ــتخدمين واملطوري املس

ىلع تبنــي وحمايــة هــذا اإلجمــاع.

مــن  العديــد  إجــراء  بضــرورة  املركــزي  ويطالــب 

الشــأن  هــذا  يف  مصــر  يف  الفنيــة  الدراســات 

للتوصــل إلــى قــرار مبنــي ىلع أســس علميــة 

ســليمة ويتواكــب مــع املتغيــرات العامليــة، وذلــك 

يف ضــوء مــا تــم طرحــه مــن عــدم اإلجمــاع الدولــي 

ىلع مــدى أمــان أو خطــورة التعامــل يف مثــل هــذه 

العمــات.

ــري  ــزي املص ــك املرك ــرات البن ــن تحذي ــم م وبالرغ

ــة  ــات االفتراضي ــل ىلع العم ــن التعام ــررة م املتك

ــع  ــع ىلع أرض الواق ــن« اال ان  الوض ــل »البتكوي مث

ــن هــذا املجــال بقــوة  ــراق املصريي ــى اخت يشــير إل

ــر. ــارج مص ــل وخ ــطاء داخ ــال وس ــن خ م

والســؤال الســادس  ياتــى حــول مشــروعية التعامــل 

مــع البتكويــن  ؟

نــص فتــوى املفتــى » اليجــوز شــرعا تــداول عملــة 

ــن  ــع م ــل يمن ــا ب ــن خاله ــل م ــن والتعام البتكوي

االشــتراك فيهــا لعــدم اعتبارهــا كوســيط للتبــادل 

ــة » ــات املختص ــن الجه م

امــا ىلع املســتوى العاملــى فربمــا، ســتتربع عملــة 

البتكويــن خليفــة العملــة الورقيــة ىلع عــرش 

العمــات العامليــة يف املســتقبل القريــب. ويتوقــع 

مســتقبل  البتكويــن  تكــون  أن  »ســان«  موقــع 

ــم.     ــى العال ــت ف ــر اإلنترن ــداول عب الت

                          

تساؤالت حول ..

 عملة البتكوين
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هــل يمكــن تخصيــص ميزانيــة 
للوقــت مماثلــة لميزانيــة األموال؟

بركة غليون

ــة والســريعة يف كل مناحــي  مــع التطــورات الهائل

ــاس  ــاس اإلحس ــن الن ــر م ــدى الكثي ــد ل ــاة تول الحي

هــذه  مواكبــة  ىلع  القــدرة  وعــدم  بالســرعة 

التطــورات وتفضيــل القوقعــة الفكريــة واالستســام 

لهزيمــة الوقــت والنــأي بعيــدًا عمــا يحــدث يف 

العالــم . والحقيقــة بخــاف ذلــك تمامــا فيجــب 

زيــادة  يف  الحديثــة  التقنيــات  مــن  االســتفادة 

ــام  ــز أم ــاس بالعج ــدم اإلحس ــت وع ــام بالوق االهتم

اللحــاق بالركــب.  ويؤمــن العالــم اليــوم بأســره 

الوقــت   ،  )  Time is Money  ( التاليــة  بالعبــارة 

ــدأ ،  ــذا املب ــكار ه ــد إن ــن ألح ــال ، وال يمك ــو امل ه

ــذي يعمــل يف أي مجــال  فاملعــروف أن الشــخص ال

ــه  ــوم ب ــا يق ــل م ــال مقاب ــن امل ــغ م ــى مبل يتقاض

ــادة العمــل  ــغ مــع زي ــزداد هــذا املبل مــن عمــل ، وي

. والحقيقــة أن األمــر ليــس بهــذه البســاطة ، فهــذا 

املبــدأ يمكــن أن ينطبــق ىلع حــاالت معينــة مثــل 

الخدمــات الصناعيــة والحرفيــة  ، حتــى أن هــذه 

ــودة يف  ــز ىلع الج ــت ترك ــا أصبح ــات حالي الصناع

اإلنتــاج بشــكل أكثــر أهميــة مــن الكميــة ، وأصبــح 

ــل  ــة بأق ــودة عالي ــاج ذو ج ــو إنت ــائد ه ــدأ الس املب

ــت .  ــة الوق ــا تكلف ــا فيه ــف بم التكالي

إمكانيــة  يف  الوقــت  توفيــر  أهميــة  وتكمــن 

اســتخدامه وتوظيفــه يف أمــور أخــرى، فمثــًا عندما 

تعمــل الشــركة ىلع تحديــد أهدافهــا بوضــوح ، 

فإنهــا تســتطيع توفيــر الوقــت الــذي يمكنهــا مــن 

إنتــاج كميــات أكبــر .وكذلــك ىلع املســتوى الفــردي 

، فعندمــا يــؤدى الفــرد عملــه بإتقــان وكفــاءة ، 

ــون  ــت ليك ــر الوق ــار وتوفي ــى اختص ــؤدى إل ــذا ي فه

بمثابــة مصــدر دخــل إضــايف مــن خــال اســتخدامه 

يف عمــل إضــايف أو التمتــع بوقــت الفــراغ مــع 

ــر  ــي البح ــل عل ــة تط ــة رملي ــون منطق ــة غلي برك

ــة  ــراء التابع ــرة الخض ــة الجزي ــع قري ــط تتب املتوس

الدولــي  الطريــق  ملركــز مطوبــس وتقــع علــي 

ــددة  ــة متج ــة طبيعي ــة مائي ــم برك ــاحلي وتض الس

البركــة  شــواطئ  قاعدتــه  مثلــث  شــكل  علــي 

وضلعــاة االخريــن ســاحل البحــر املتوســط وشــاطئ 

ــة  ــادرة الغني ــق الن ــن املناط ــر م ــل وتعتب ــر الني نه

باملقومــات الطبيعيــة واملنطقــة ال يوجــد بهــا 

عمــران عشــوائي ويحدهــا البحــر مــن الشــمال 

وغابــات النخيــل واالشــجار مــن الجنــوب ومــن الغــرب 

فــرع رشــيد وتعتبــر منطقــة صيــد طبيعيــة للطيــور 

ولاســماك ومحاطــة بمناطــق اثاريــة وتاريخيــة 

ــس  ــيد والبرل للرش

وعلــي مــدار ســنوات ماضيــة كانــت املنطقــة 

نقطــة التقــاء وتجمــع للراغبييــن يف الرحيــل لــدول 

االتحــاد االوروبــي عــن طريــق الهجــرة غيــر الشــرعية 

ــد  ــر الح ــت االن ملق ــا تحول ــي انه ــأوي ال ــت م وكان

ــا  ــي الشــرق االوســط وافريقي ــر املشــروعات عل اكب

»مشــروع بركة غليون لاســتزراع الســمكي » مشــروع 

بركــة غليــون لاســتزراع الســمكي الــذي تــم االعان 

عــن افتتاحــه مــن جانــب املؤسســة العســكرية يف 

مصــر 

حيــث يتــم علــي مســاحة 4100 فــدان ووضــع حجــر 

األســرة واألمــور الحياتيــة األخــرى. فالــكل منــا حريص 

ــره  ىلع إنفــاق املــال بالشــكل األمثــل وعــدم تبذي

فيمــا ال ينفــع ، لذلــك ينبغــي ضــرورة معاملــة 

ــادي  ــدر اقتص ــورد ومص ــاره م ــال باعتب ــت كامل الوق

ــة.  ــن األهمي ــة م ــة عالي ىلع درج

لذلــك نناشــد الدولــة وأصحــاب األعمــال واألشــخاص 

ســير  حســن  ىلع  يحرصــون  الذيــن  العادييــن 

وتخطيــط اســتخدام أموالهــم مــن حيــث تخصيــص 

ميزانيــة لإليــرادات والنفقــات املاليــة ، بضــرورة 

ــة  ــع التوصي ــا ، م ــوال تمام ــت كاألم ــام بالوق االهتم

ــت  ــة للوق ــص ميزاني ــرورة تخصي ــا بض ــة أيض الهام

ــوال. ــة األم ــا مليزاني ــة تمام مماثل

بقلم األستاذ الدكتور 

أ.د / عزت قناوي
أستاذ ورئيس قسم االقتصاد بالكلية

 2815 علــي مســاحة  الثانيــة  للمرحلــة  االســاس 

ــة  ــروعات القومي ــن املش ــدد م ــة لع ــدان باالضاف ف

جنيــة  مليــون  و700  مليــار  املشــروع  وتكلفــة 

ويقــام املشــروع علــي ثــاث مراحــل بركــة غليــون 

افتتاحهــا علــي مســاحة  تــم  االولــي  املرحلــة 

3500 فــدان وتشــمل 457 حــوض ســمك بحــري و 

ــن  ــا لتحصي ــري و186 حضان ــمك جمب ــوض س 626 ح

الزريعــة ورعايــة االســماك ومعــام للتفريــغ النتــاج 

ــة  الزريعــة بمعــدل 20 مليــون مــن االســماك البحري

مثــل البــوري والوقــار والدنيــس والقــاروص و2 مليــار 

ــري ــدة جمب وح

وجــري تمهيــد طريــق خــاص باملشــروع بطــول 

ــون  ــة ومك ــون جني ــة 112 ملي ــرا بتكلف ــو مت 18 كيل

مــن اتجاهيــن يف كل اتجــاه 3 حــارات و45 كيلــو 

ــر اخــري يف الطــرق الداخليــة بداخــل املشــروع  مت

االســتراتيجي ومحطــة كهربائيــة بطاقــة قدرهــا 35 

ــت  ــة قام ــركة وطني ــاعة ..52 ش ــو وات يف الس كيل

ــاء املــزارع الســمكية ب بركــة غليــون  ــد وبن بتمهي

ــاء  ــرة انش ــال فت ــة خ ــة اليومي ــدد العمال ــغ ع وبل

وفنــي  عامــل   5000 للمشــروع  االولــي  املرحلــة 

ومهنــدس كمــا بلــغ عــدد املعــدات واالالت 1700 

معــدة ثقيلــة / اليــوم وبلغــت اجمالــي كميــات 

الحفــر والــردم حوالــي 16 مليــون متــر مكعــب وهــو 

يســاوي 6 اهرامــات مــن الهــرم االكبــر كمــا بلــغ 

ــن  ــف ط ــي 13 ال ــد حوال ــات الحدي ــي وزن كمي إجمال

وهــو مــا يزيــد عــن وزن الحديــد ببــرج ايفــل بفرنســا

ــا  ــتوي وفق ــي مس ــي اعل ــروع عل ــاء املش ــم انش ت

كافــة  اتحــاذ  بعــد  االوروبــي  االتحــاد  ملعاييــر 

االجــراءات القانونيــة وعمــل الدراســات جــدوي االزمة 

البيئيــة  االشــتراطات  كافــة  ومراعــاة  للمشــروع 

للحفــاظ علــي البيئــة واالنتهــاء مــن كافــة اعمــال 

ربــط البنيــة التحتيــة مــن امليــاه والصــرف الصحــي 

والكهربــاء وقــد تــم إرســال عــدد كبيــر مــن العاملين 

الخبــرات  لنقــل  بالصيــن  للتدريــب  باملشــروع 

ــة  ــاث العلمي ــات واالبح ــر الدراس ــي اخ ــرف عل والتع

ــي يف  ــب الصين ــة الجان ــل الي ــا توص ــة فيم الحديث

مجــال االســتزراع الســمكي و املشــروعات الســمكية 

ســوف تســاهم يف تخفيــض الــواردات بنســبة 25 %

تقرير  / عبد الرحمن عميرة
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أسبوع العلوم المصري

ــم  ــم ل ــاس ملكه ــي الن ــال يبن ــم وامل بالعل
ــال .. ــل وإق ــك ىلع جه ــن مل يب

دكتور / حسين مصيلحي 
مدير وحدة متابعة الخرجين

وأستاذ إدارة األعمال املساعد
كلية التجارة – جامعة كفر الشيخ

ــن  ــم يب ــم ل ــاس ملكه ــي الن ــال يبن ــم وامل بالعل

ــر  ــاعر الكبي ــا الش ــال ، قاله ــل وإق ــك ىلع جه مل

 ، املــال   علــي  العلــم  فقــدم  شــوقي  احمــد 

والجامعــات هــي منــارة العلــم فيهــا نتعلــم ونفكــر 

ــن  ــة ال يمك ــم ، حقيقي ــال بالعل ــع الرج ــا يصن ، فيه

ــدول العربيــة يف  ــه ال ــا ان ننكرهــا ان مــا تمــر ب لن

ــر  ــات ومص ــن ازم ــة م ــة عام ــة بصف ــرة الحالي الفت

ان  ســوي  حــل  مــن  لهــا  ليــس  خاصــة  بصفــة 

نتســلح  بســاح العلــم ، وجامعــة كفــر الشــيخ بمــا 

ــة كان  ــرية ومادي ــوارد بش ــات وم ــن مقوم ــه م تملك

ــم ،  ــا بالعل ــليح ابنائه ــا يف تس ــبق دائم ــا الس له

والبحــث دائمــا يف اضافــة كل مــا هــو جديــد ، فنــري 

ونشــاهد كل يــوم صــرح جديــد يضــاف مثــل معهــد 

ــا  ــدواء وغيره ــع ال ــة تصني ــي وكلي ــو تكنولوج النان

ــع االدارة  ــث منب ــيخ حي ــر الش ــة كف ــل جامع ، وبداخ

ــل  ــادي ، وتحلي ــس االقتص ــبي والح ــر املحاس والفك

إحصائــي مبنــي علــي اســس علميــة ، نجــد كليــة 

املســتنير  وفكرهــا  الرشــيده  بقيادتهــا  التجــارة 

ــا  ــة وابنائه ــن الكلي ــط بي ــا يف الرب ــث دائم والبح

مــن الخرجيــن والســعي لتحقيــق الجــوده يتــم 

انشــاء وحــدة متابعــة الخرجيــن ، لتكــون مســؤولة 

عــن تحقيــق االســتمرارية يف التعلــم وتســليح 

ابنــاء مصــر والوطــن العربــي بــكل مقومــات العلــم 

وحــدة  اشــراف  وتحــت  العلــوم   اســبوع  ويف   ،

متابعــة الخرجيــن ورعايــة كليــة التجــارة  بــدء 

حــدث رائــع الول مــرة وهــو اســبوع العلــوم يف 

ــر  ــباب مص ــوادر ش ــه ك ــع في ــارة ، تجم ــة التج كلي

مــن ابنــاء كليــة التجــارة بجامعــة كفــر الشــيخ 

ــم ويدعــم ماهــو صــح  يتنفــس داخــل محــراب العل

ــن  ــر م ــب اخ ــك ، ويف جان ــر ذل ــو غي ــا ه ــوم م ويق

هــذه اللوحــة تتكــون مجموعــات مــن طــاب هــذه 

الكليــة الفتيــة لتعمــل كحلقــة وصــل بيــن الكليــة 

ومــا تقدمــه مــن فكــر اكاديمــي وعملــي الــي ســوق 

العمــل ، فكانــت زيــارات الي اهــم الشــركات والبنوك 

واملؤسســات لتتكــون صــورة زهنيــة لديهــم عــن مــا 

لدينــا داخــل الكليــة مــن ثــروات كامنــة يف طابهــا 

، نعــم تســطيع بالعلــم ان  ، وســواعد تســطيع 

ــا  ــة مصرن ــي رؤئي ــور ال ــع يف العب ــاند املجتم تس

ــال  ــن خ ــم م ــتطيع بالعل ــر تس ــة 2030 . مص الغالي

ــل  ــذا الجي ــات ه ــال وطموح ــق ام ــا ان تحق ابنائه

ــدة  ــه وح ــادة علي ــا اعت ــي م ــر. وعل ــاء مص ــن ابن م

متابعــة الخرجيــن مــن قيــادة الجامعــة وقيــادة 

كليــة التجــارة ، نســعي دائمــا للربــط بيــن الخرجيــن 

ــل يف  ــتراتجي تمث ــر اس ــال  فك ــن خ ــة م والكلي

ــن  ــة الخرجي ــدة متابع ــح وح ــة »أن تصب ــع رؤي وض

بكليــة التجــارة جامعــة كفــر الشــيخ رائــدة ومتميــزه 

يف النهــوض بمســتوي خريجــي الكليــة للمنافســة 

يف ســوق العمــل املحلــي والدولــي« وحــدد دورهــا 

االساســي مــن خــال رســالتها »تعظيــم االســتفاده 

مــن قــدرات ومهــارات خرجيــن الكليــة والعمــل علــي 

خلــق عاقــة قويــة  وفعالــة بيــن الكليــة وخريجيها 

ــي ».  ــي والدول ــل املحل ــوق العم ــة وس ــن الكلي وبي

ــن  ــداف م ــن االه ــة م ــدة مجموع ــت الوح ــد وضع وق

ــة ،  ــي الكلي ــع خريج ــتمر م ــل املس ــا التواص اهمه

وتاهيــل طابهــا للمنافســة يف ســوق العمــل ، 

ــابقة . ــداف الس ــال األه ــن خ ــك م وذل

# تجارة_بتتكلم_علم

ــا يف  ــتركوا جميع ــم ، اش ــاف تخصصاته ــي اخت عل

عمــل مؤسســي رائــع وتــم رســم اجمــل لوحــة 

فنيــة تحــت شــعار »تجــارة – بتتكلــم علــم«  بــدأت 

اللوحــة الفنيــة بمعــرض رائــع اضــاء فيــه كل طالــب 

ــال  ــن خ ــه م ــب من ــارة جان ــة التج ــاب كلي ــن ط م

عــرض مواهبــه وقدراتــه وابداعاتــه ، واشــتركت 

وتشــجيعها   املعهــود  بدعمهــا  الكليــة  قيــادة 

لــكل املبدعيــن مــن ابنــاء الكليــة وقامــت بافتتــاح 

ــداع  ــة يف االب ــة الفني ــدأت اللوح ــم ب ــرض ، ث املع

الــورش  اكثــر واكثــر مــن خــال مجموعــة مــن 

ــرأي ان  ــح املجــال لل ــادة املعــارف وفت ــة لزي التدربي

ألول مــرة يف تاريــخ كليــة تجــارة 
جامعــة كفــر الشــيخ :

ــداث  ــم األح ــم واه ــن أضخ ــا م ــة حدث ــت الكلي أقام

ىلع اإلطــاق ) أســبوع العلــوم املصــري ( حيــث انــه 

مــن الشــائع و املعــروف بــان ذلــك الحــدث ال تقيمــه 

إال الكليــات العمليــة , لــذا فإقامــة مثــل هــذا الحــدث 

ــت  ــي واجه ــات الت ــر التحدي ــن اكب ــة كان م بالكلي

الكليــة وجــاءت نهايتــه بتحقيــق نجــاح باهــر و 

تميــز غيــر مســبوق  واثبــات حقــا بــان كليــة التجــارة 

ــات األخــرى . ليســت ىلع درجــة اقــل مــن الكلي

كمــا أقيــم ذلــك الحــدث تحــت رعايــة جامعــة كفــر 

ــة  ــدة متابع ــة ووح ــارة بالجامع ــة التج ــيخ وكلي الش

ــة  ــي بالكلي ــق علم ــم أول فري ــن , وبتنظي الخريجي

Be Entrepreneur Team#

ــن  ــري م ــوم املص ــبوع العل ــات أس ــتمرت فعالي و اس

ــوم الخميــس  ــى ي ــوم األحــد املوافــق 4 مــارس إل ي

تلــك  خــال  الكليــة  لتقــدم  مــارس   7 املوافــق 

الفقــرة أهــم األنشــطة املتنوعــة و املميــزة لطــاب 

ــة –  ــدوات العلمي ــاء يف ) الن ــا ج ــارة كم ــة التج كلي

املناظــرات – املناقشــات – املســابقة العلميــة – 

األفــام التفاعليــة – املعــرض- املســرحية – وغيرهــا 

ــزة (. ــة املمي ــطة التفاعلي ــن األنش م

ــل  ــال وتفاصي ــك األعم ــرض تل ــدء يف ع ــل الب  وقب

ــبوع  ــف باألس ــاء التعري ــزة .. ج ــدث املمي ــك الح ذل

ــرض  ــة ع ــه بطريق ــتتم خال ــي س ــات الت و الفاعلي

ــيتم  ــا س ــويقي مل ــي و التش ــب الفن ــس الجان تتلم

أيــام  مــن  األول  اليــوم  ذلــك يف  وكان   , عرضــه 

األســبوع حيــث حــدث ذلــك التعريــف باألســبوع مــن 
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خــال الفواصــل بيــن املحاضــرات ومــن خــال رابــط 

ــا يف  ــارس , بينم ــق 4 م ــد املواف ــوم األح ــدث ي الح

يــوم االثنيــن املوافــق 5 مــارس ) اليــوم الثانــي 

ــارة  ــا زي ــاءت هن ــوم ( ج ــبوع العل ــات أس ــن فعالي م

ميدانيــة وخــروج الطــاب مــن واقــع البيئــة العلمية 

لواقــع البيئــة العمليــة وذلــك لربــط البيئتيــن معــا 

عــن طريــق توجــه الطــاب يف جولــة تفاعليــة 

ــودة  ــة املوج ــوك الدولي ــركات والبن ــة الش ملجموع

ــرة . ــة يف القاه ــة الذكي بالقري

معرض اإلبداع الطابي
انــه يف يومــي ) الثاثــاء , األربعاء ( املوافقــان ) 6 ,7 

( مــن شــهر مــارس .. أقيــم حــدث مــن أهــم وأضخــم 

ــة تجــارة جامعــة كفــر  األحــداث التــي أقامتهــا كلي

ــو  ــؤال اآلن : ماه ــذا فالس ــا ... ل ــيخ يف تاريخه الش

ذلــك الحــدث البالــغ األهميــة ؟؟! 

انــه ) معــرض اإلبــداع الطابــي ( الــذي أقيــم كحــدث 

مميــز مــن ضمــن فعاليــات أســبوع العلــوم املصــري 

ــة  ــاره بدق ــم اختي ــز ت ــع متمي ــن كموق ــن الكليتي بي

وحــرص لجانــب لفــت نظــر كل مــار ملــا يقدمــه 

ــزة . ــروض ممي ــن ع ــرض م املع

الهدف من إقامة املعرض :
ــد  ــي عن ــب اإلبداع ــة الجان ــدى أهمي ــان م ــو بي ه

الطلبــة , فجميعنــا نعلــم أن ذلــك الســن وتلــك 

املرحلــة يف حيــاة الطــاب الشــباب هــو ) ســن 

ــة  ــا للحظ ــف هن ــا أن نتوق ــب ( , ولن ــر املواه تفجي

ــن ... ــن الزم م

ــاق  ــي اإلط ــيء عل ــم ش ــون أه ــد تك ــة ق فاملوهب

ــك ؟!! ــف ذل ــخص .. كي ــاة الش يف حي

حقيقــة األمــر تبــدى لنــا : بأننــا جميعنــا بشــر 

نســعى ونعمــل ونجتهــد يف روتيــن يومــي واحــد 

ــل  ــس العم ــوم بنف ــابهون نق ــا متش .. إذن فجميعن

ونــؤدي نفــس املهــام ولكــن الشــيء الوحيــد الــذي 

ــا  ــكا من ــة ( ف ــي ) املوهب ــرك ه ــن غي ــزك ع يمي

لديــه موهبــة مختلفــة تميــزه عــن غيــره ,إذا اهتــم 

ــا قــد تكــون  الشــخص بهــا وقــام بتنميتهــا .. فهن

نقطــة تحــول لحياتــه بشــكل أكمــل , كمــا أنهــا قــد 

تكــون يف جانــب ) إبــداع التفكيــر ( ومــن هنــا نجــد 

ــداع  ــب ) إب ــون يف جان ــن .. أو تك ــاء واملؤلفي العلم

ــروا  ــن ابه ــم الذي ــو العال ــد فنان ــا نج ــدوي ( وهن ي

وســحروا العالــم اجمــع بفنونهــم .. وغيــر ذلــك مــن 

أنــواع كثيــرة مــن املواهــب التــي كانــت ســببا يف 

تقــدم الكثيــر مــن األمــم ... وهــذا مــا حــاول طــاب 

ــك  ــح لتل ــن توضي ــم م ــاره يف معرضه ــة إظه الكلي

ــس  ــارة لي ــة تج ــا أن بكلي ــح أيض ــة , ولتوضي األهمي

فقــط طــاب يهتمــون بالجانــب الدراســي بــل 

ــا . ــي أيض ــب اإلبداع بالجان

محتويات املعرض : 

يحتــوي املعــرض علــي أنــواع مختلفــة مــن املواهب 

واألنشــطة الفنيــة وهي : 

) لوحــات فنيــة ورقيــة , لوحــات فنيــة خشــبية 

, لوحــات فنيــة منحوتــة ,كتــب علميــة خاصــة 

ــات  ــرية , كتيب ــة بش ــب تنمي ــة , كت ــاالت الكلي بمج

ــعرية  ــد الش ــاب , القصائ ــف الط ــن تألي ــة م علمي

املتنوعــة , القصــص بأنواعهــا ) قصيــرة ـ انجليزيــة 

ــة  ــور فوتوغرافي ــة ( , ص ــة ناجح ــخصيات واقعي ـ ش

ــط (  ــات الحائ ــب ) مج ــى جان ــة , إل ــال يدوي , أعم

متعــددة املجــاالت . ( 

وتنــاول طــاب الكليــة عــرض كل تلــك األشــياء 

ــة  ــات اإلبداعي ــي واللمس ــذكاء الفن ــن ال ــب م بجان

التــي أزادت مــن رونــق املعــرض .
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األنشطة التفاعلية
) الندوات العلمية , مسابقة علمية , مسرحية (

أوال : الندوات العلمية :
الشــك أن الــدور الــذي تقــوم بــه النــدوات العلميــة 

بمــا يقــام فيهــا مــن جــو مــن نقــاش بيــن الطالــب 

وأســتاذه تتضــح من خالــه أهــم املفاهيــم الغامضة 

وتغطــى بــه اى فجــوات يف عاقــة الطالــب بدكتــور 

ــب  ــكيل الجان ــا يف تش ــيا ومهم ــادة دورا أساس امل

ــا يف  ــح أيض ــذا مااتض ــاب , وه ــد الط ــايف عن الثق

ندوتــي أســبوع العلــوم بكليــة التجــارة ...

فالندوة األولى :
إدارة  يف  التكنولوجيــة  الثــروة   ( بعنــوان  كانــت 

اإلعمــال  ( للمحاضــر الدكتــور/ حســين مصيلحــى 

) األســتاذ املســاعد بقســم إدارة اإلعمــال ومديــر 

ــث  ــم الحدي ــث ت ــن ( .. حي ــة الخريجي ــدة متابع وح

ــات  ــم التقني ــة واه ــروة التكنولوجي ــن الث ــا ع فيه

إلــى  باإلضافــة  حاليــا  عاملنــا  يف  املســتخدمة 

ــاهم يف  ــي تس ــة والت ــات املتاح ــح التطبيق توضي

تكويــن شــخصية الفــرد وتأثيــر التكنولوجيــا عليــه .

أما الندوة الثانية :

كتــاب  وتحليــل  عــرض   ( عنــوان  تحــت  فكانــت 

ــد  ــيرين حام ــورة / ش ــتدام ( للدكت ــويق املس التس

ــو وردة ) وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع  أب

وتنميــة البيئــة ( .. وتــم بتلــك النــدوة أيضــا جانبــا 

مــن العــرض والتحليــل للتفاصيــل بكتــاب التســويق 

املســتدام ومراحــل تأليفــه وكتابتــه , كمــا تــم 

توضيــح مــدى أهميــة البحــث العلمــي ومــا يعكســه 

هــذا الكتــاب مــن تقــدم وتطــور يف علــم التســويق.

ثانيا : املسابقة العلمية :
ــن  ــيخ م ــر الش ــة كف ــارة جامع ــة التج ــت كلي أعلن

ضمــن فعاليــات أســبوع العلــوم املصــري عــن فتــح 

بــاب التقديــم إلــى املســابقة العلميــة التــي أتــت 

تحــت عنــوان ) حلمنــا تفوقنــا وإبداعنــا ( وكان 

ذلــك متــاح لجميــع الفــرق بالكليــة شــعبتي عربــي 

وانجليــزي .. حيــث تكونــت املســابقة مــن 5 أســئلة 

املســابقة  نهايــة  ويف  مميــزة  وعامــة  علميــة 

تكــون التصفيــة النهائيــة للفــرق األربعــة علــي إن 

ــة . ــزة تحفيزي ــي جائ ــز عل ــق الفائ ــل الفري يحص

ثالثا : املسرحية :
واكتمــل جمــال األســبوع بعمــل مســرحية ترفيهيــة 

ــت  ــهداء ( تح ــق الش ــوان ) ح ــة بعن ــة فاصل واقعي

تنظيــم ) مدرســة عبــد املنعــم ريــاض ( .. حيــث تــم 

ســرد ملحبــة الوطــن وشــجاعة الجنــود وتضحياتهــم 

ــيق  ــلوب ش ــت بأس ــة تم ــة رائع ــة تمثيلي يف قص

يجــذب املشــاهد .  

  # الجوالت امليدانية  #
ــري  ــوم املص ــبوع العل ــات أس ــام فعالي ــاء يف خت ج

ــن  ــة م ــيخ مجموع ــر الش ــة كف ــارة جامع ــة تج بكلي

ــة  ــزة واملتنوع ــة املمي ــوالت امليداني ــارات والج الزي

يــوم  يف  املختلفــة  والشــركات  البنــوك  إلــي 

ــن  ــث ع ــك للبح ــارس .. وذل ــق 8 م ــس املواف الخمي

ــي  ــة إل ــاب باإلضاف ــي للط ــب الصيف ــرص للتدري ف

اكتســاب جانــب كبيــر مــن الخبــرة واملهــارات لــدي 

الطالــب تفيــده بشــكل مميــز وتطبيقــي يف ســوق 

ــارات : ــك الزي ــم تل ــن أه ــل ... وم العم

املصرف املتحد بكفر الشيخ 

الصناعية يف بلطيم املدينة 

بنك قطر الوطني األهلي 

البنك العربي اإلفريقي الدولي

بنك اإلسكندرية 

بنك القاهرة 

التجاري الدولي CIBبنك 

شركة النخيل للحاوة الطحينية 

مؤسسة عبد الفتاح ماضي

 شركة بيوميديا للفيتامينات 

الجهاز املركزي للمحاسبات 

شركة املياه والصرف الصحي 

شركة فودافون

شركة املصرية لاتصاالت 

 لتنتهــي بذلــك فعاليــات أســبوع العلــوم املصــري 

ــاب  ــدي الط ــارق ل ــدم ف ــر وتق ــاح باه ــق نج بتحقي

ــي (   ــي , وترفيه ــي , فن ــي , تطبيق ــب ) علم كجان

واثبــات حقــا قيمــة كليــة التجــارة ومــدي أهميتهــا 

ــاالت .  ــتي املج ــع يف ش ــا يف املجتم وتأثيره

تقرير  / أميرة شعبان
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يســعى البنــك املركــزي املصــري إلــى تحقيــق 

املتمثــل  النقديــة  للسياســة  النهائــي  الهــدف 

ــدل  ــول ملع ــال الوص ــن خ ــعار م ــتقرار األس يف اس

التضخــم إلــى مســتوى مائــم ومســتقر يســاهم يف 

بنــاء الثقــة ودعــم االســتثمار باإلضافــة إلــى تحقيق 

ــل  ــتهدف ، واملتأم ــادي املس ــو االقتص ــدل النم مع

للوضــع االقتصــادي املصــري خــال الفترات الســابقة 

ياحــظ أن مصــر شــهدت ظاهــرة الركــود التضخمــي 

حيــث كانــت األســعار قــد وصلــت لذروتهــا يف 

االرتفــاع )ارتفــع معــدل التضخــم ألكثــر مــن33% ( وهو 

ــدة  ــعر الفائ ــع س ــى رف ــزي إل ــك املرك ــع البن ــا دف م

ل22% يف ظــل ســيادة فكــرة تقييــد السياســة 

النقديــة )مســتويات مرتفعــة مــن الفائــدة( والتــي 

كانــت تســتهدف ســحب الســيولة مــن الســوق ومــن 

ثــم خفــض وتراجــع القــدرة الشــرائية واالســتهاكية 

البنــك املركــزي يراهــن ىلع ذلــك لكــن  ، وكان 

ــم يحــدث نتيجــة جشــع التجــار وتفضيلهــم  هــذا ل

اســتمرار ركــود حركةالبيــع والشــراء يف مقابــل 

املكســب الكبيــر يف التجــارة التــي يمارســها وهــو 

مــا يؤكــد ىلع ضــرورة تفعيــل الــدور الرقابــي ىلع 

ــات  ــير بيان ــار وتش ــع التج ــة جش ــواق ومواجه األس

الســنوي  تراجــع املعــدل  إلــى  البنــك املركــزي 

ــارق يف  ــاض الف ــك انخف ــم وكذل ــهري للتضخ والش

ــال  ــن خ ــركائها التجاريي ــر وش ــن مص ــم بي التضخ

ــدل  ــاض يف مع ــاء االنخف ــد ج ــة ،وق ــرة املاضي الفت

التضخــم مدعوما بتقييــد األوضــاع النقديةالحقيقية 

ويعتمــد  النقديــة،  السياســة  تقييــد  ظــل  يف 

األساســي  التضخــم  علىمعــدل  املركــزي  البنــك 

)بديــا عــن معــدل التضخــم( الــذي يشــتق مــن 

ــتبعدا  ــتهلكين مس ــعار املس ــي ألس ــم القياس الرق

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

والخبير االقتصادي بالهيئة العامة للتخطيط العمراني

دورالبنك املركزي يف 

 إرساء السياسة النقدية
بيـن التقييـد والتيسير 

كلمة
رئيس التحرير التنفيذي

ــا  ــعارها إداري ــدد أس ــي تتح ــلع الت ــض الس ــه بع من

)وتمثــل 19,4% مــن الســلة الســلعية للمســتهلكين( 

باالضافــة إلــى بعــض الســلع التــي تتأثــر بصدمــات 

ــا  ــر تقلب ــا أكث ــف بانه ــذا تتص ــة ول ــرض املؤقت الع

)الخضــروات والفاكهــة وهــي العناصــر الغذائيــة 

ــلعية  ــلة الس ــن الس ــل 8,8% م ــا وتمث ــر تقلب األكث

ــر  ــن نش ــزي م ــك املرك ــدف البن ــتهلكين( ويه للمس

ــدرة  ــورة املص ــين الص ــى تحس ــم إل ــاس التضخ مقي

ــل بــدوره  ــذي يقل للجمهــور وتقلياملؤقتــة األمــر ال

ونتيجــة   . التضخــم  يف  الحــادة  التغيــرات  مــن 

ــك  ــام البن ــم ق ــع التضخ ــة لتراج ــرات االيجابي التأثي

ــة  ــرا للعاق ــدة نظ ــعر الفائ ــض س ــزي بتخفي املرك

القويــة بيــن مســتوى التضخــم وســعر الفائــدة حيث 

أن ســعر الفائــدة يجــب أن يكــون أىلع مــن معــدل 

التضخــم حتــى تحافــظ ىلع القيمــة الشــرائية 

للجنيــه ، فعندمــا ارتفــع معــدل التضخــم عــن %33 

ــن  ــدة ل22% ولك ــعر الفائ ــزي س ــك املرك ــع البن رف

مــع تراجــع معــدل التضخــم بــدأ البنــك املركــزي يف 

خفــض ســعر الفائدةلتتناســب مــع معــدل التضخــم 

وهــو مــا يبعــث برســالة قويــة مفادهــا أن التضخــم 

املواطنيــن  وأن  تمامــا  الســيطرة  تحــت  أصبــح 

ــعر  ــض س ــدة. إن خف ــات جدي ــوا لصدم ــن يتعرض ل

الفائــدة أو تيســير السياســة النقديــة ســيخفض 

ــمرين  ــروض املستش ــهل ق ــاء ويس ــف واألعب التكالي

حيــث أن ســهولة الحصــول ىلع القــروض بالنســبة 

ــتثمار  ــادة االس ــاهم يف زي ــوف يس ــتثمرين س للمس

ــل أن  ــا نأم ــو م ــل وه ــرص العم ــادة ف ــم زي ــن ث وم

ــدا مــن  ــرى مزي ــأن ن ــة ب ــرة املقبل يتحقــق يف الفت

التوسعاتاالســتثمارية ومزيــدا مــن عمليــات االقــراض 

ــدى  ــرة ل ــيولة الكبي ــك للس ــاص وتحري ــاع الخ للقط

ــه ،  ــون جني ــن 3 تريلي ــر م ــدرة بأكث ــوك واملق البن

ــعر  ــض س ــرار خف ــة لق ــرات الهام ــن التأثي ــن بي وم

ــة  ــي للحكوم ــراض الداخل ــة االقت ــدة أن تكلف الفائ

املصريــة  فالحكومــة  وتنخفــض  تتراجــع  ســوف 

أنهــا  أي  أســبوعية  خزانــة  أذون  بطــرح  تقــوم 

ــة بهــدف ســد العجــز  تقتــرض مــن البنــوك املحلي

لديهــا واالقتــراض بفائــدة أقــل ســيقلل مــن حجــم 

أذون  الحكومــة خــال عمليــات طــرح  مديونيــة 

ــة . ــرة املقبل ــة يف الفت الخزان

ــدور  ــي ص ــي عل ــاتذتي وزمائ ــي وأس ــئ نفس أهن

ــة  ــة بالكلي ــة اإلقتصادي ــن املجل ــي م ــدد الثان الع

وذلــك بعــد أن نــال العــدد األول الصــادر يف نوفمبــر 

املاضــي إعجــاب الجميــع وأتوجــه بالشــكر للســادة 

أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن قامــوا بإضافــة 

ــدد  ــذا الع ــات ه ــل صفح ــم داخ ــم وكلماته أفكاره

ــي  ــاد عل ــم اإلقتص ــاء بقس ــول للزم ــكر موص والش

ــدد  ــات الع ــل صفح ــذول داخ ــر املب ــود الكبي املجه

ــث  ــدد الثال ــاركة يف الع ــي املش ــع إل ــو الجمي وأدع

ــاء اهلل إن ش

ــة  ــداث الجاري ــا لألح ــي مواكب ــدد الثان ــي الع ويأت

بمصرنــا الحبيبــة ابتــداءا بكلمــة معالــي عميــد 

الكليــة أ.د/ رضــا صالــح ومقدمــة العــدد مــع إضافــة 

بعــض الكلمــات حــول التنمية الشــاملة وخطــة مصر 

2030 ومــع انتشــار الحديــث حــول عملــة البتكويــن 

والــدور الكبيــر الــذي تلعبــه بأغلــب دول العالــم 

ــة أ.د/  ــر املجل ــس تحري ــع رئي ــا م ــتهل حديثن نس

محمــود عبدالحافــظ وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم 

والطــاب ثــم يأتــي الحديــث عــن الوقــت وأهميتــه 

الكبيــره يف تحســين مجريــات الحيــاة وأنــه كاملــال 

ــة  ــت مماثل ــة للوق ــص ميزاني ــن تخصي ــد م ــذا الب ول

علــي األقــل مليزانيــة األمــوال مــع أ.د/ عــزت قنــاوي 

رئيــس قســم اإلقتصــاد بالكليــة ومــن الحديــث عــن 

الوقــت الــي الحديــث عــن السياســات النقديــة ومــا 

ــد  ــد عي ــع د/ أحم ــعار م ــم باألس ــه يف التحك تلعب

ــة  املــدرس بقســم اإٌلقتصــاد بالكلي

ويف طيــات العــدد تقريــر مفصــل عــن اســبوع 

ــت  ــارة تح ــة التج ــم بكلي ــذي ت ــري ال ــوم املص العل

ــها  ــي يترأس ــة والت ــن بالكلي ــدة الخريجي ــة وح رعاي

ــود  ــي وج ــة ال ــي باإلضاف ــين مصيلح ــور حس الدكت

ــي  ــا والت ــة وغيره ــر اإلقتصادي ــن التقاري ــد م العدي

ــة.  ــاب الكلي ــل ط ــن قب ــا م ــم إعداده ت

بقلم / عبد الرحمن البهنسي
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انعقاد املؤتمر العلمي السنوي
لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ

عقــدت كليــة التجــارة جامعــة كفــر الشــيخ مؤتمرهــا 

العلمــي الســنوي االثنيــن 16 إبريــل 2018 بقاعــة 

ــر: ــوان املؤتم ــيمنار ، وكان عن الس

)دور الفكــر املالــي واإلداري يف إنجــاز 
ــة  ــة رؤي ــت مظل ــاملة تح ــة الش التنمي

مصــر 2030 (
تحــت رعايــة الســيد األســتاذ الدكتــور ماجــد القمــري 

رئيــس الجامعــة ولقــد انعقــد املؤتمــر برئاســة 

ــح عميــد الكليــة  الســيد األســتاذ الدكتــور رضــا صال

، والــذي اســتقبل الســادة ضيــوف املؤتمــر منــذ 

ــا. ــرة صباح ــاعة العاش الس

ولقــد بــدأت فعاليــات املؤتمــر بجلســة افتتاحيــة، 

ــود  ــامح عبداملقص ــور س ــيد الدكت ــدم الس ــث ق حي

ــر وحــدة ضمــان  ــو الدهــب منســق املؤتمــر ومدي أب

ــاول  ــر وتن ــوف املؤتم ــب بضي ــة ترحي ــودة  كلم الج

التــي  املســتدامة  التنميــة  وأهــداف  مفهــوم 

ــتعرض  ــم اس ــدة ، ث ــم املتح ــة األم ــا منظم قدمته

عميــد  صالــح  رضــا  الدكتــور  األســتاذ  الســيد 

ــامل  ــو الش ــوم النم ــر مفه ــس املؤتم ــة ورئي الكلي

والتنميــة املســتدامة وفقــا لرؤيــة مصــر 2030 ، 

تلــك الرؤيــة التــي تعتمــد ىلع ثاثــة أبعــاد هــي 

البعــد االقتصــادي ويتضمــن أربعــة محــاور ، والبعــد 

ــد  ــاور، والبع ــة مح ــا أربع ــاول أيض ــي ويتن االجتماع

البيئــي ويتنــاول محوريــن ، ولقــد أكــد الســيد 

العميــد أن مؤتمــر الكليــة يركــز ىلع محــور التنميــة 

ــة ودور  ــتراتيجية الثماني ــه االس ــة بأهداف االقتصادي

الفكــر املالــي واإلداري يف إنجــاز تلــك األهــداف. 

ثــم قــدم الســيد األســتاذ الدكتــور عبــد الــرازق 

الدســوقي نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

والطــاب كلمــة افتتاحيــة أشــاد فيهــا بــدور كليــة 

املاليــة  العلميــة  النظريــات  ربــط  يف  التجــارة 

ــة  ــي وبرؤي ــع العمل ــة بالواق ــة واالقتصادي واإلداري

ــر. ــتقبل مص ــة ملس الدول

وانطلقــت الجلســة األولــي للمؤتمــر بمنصــة الفكــر 

املالــي برئاســة الســيد األســتاذ الدكتــور مدثــر أبــو 

الخيــر أســتاذ املحاســبة ونائــب رئيــس جامعــة 

الدكتــور  الســيد األســتاذ  ، مــع  الســابق  طنطــا 

رضــا صالــح أســتاذ املحاســبة وعميــد الكليــة ، 

والســيد األســتاذ الدكتــور أحمــد أبــو موســي أســتاذ 

ــا.  ــة طنط ــارة جامع ــة التج ــل كلي ــبة ووكي املحاس

ــبة  ــم محاس ــة مفاهي ــذه الجلس ــت ه ــد تناول ولق

االســتدامة وأســاليب القيــاس املحاســبي املتقــدم 

وأوصــت تلــك الجلســة بضــرورة انشــاء مجلــس 

وتطويــر  االســتدامة  محاســبة  ملعاييــر  مصــري 

يف  املحاســبي  القيــاس  أســاليب  وتحديــث 

الشــركات املصريــة وهيئــة ســوق املــال.

وانطلقــت الجلســة الثانيــة للمؤتمــر بمنصــة الفكــر 

اإلداري واالقتصــادي برئاســة الســيد األســتاذ الدكتور 

متولــي الســيد أســتاذ إدارة األعمــال جامعــة حلــوان 

، مــع الســيد األســتاذ الدكتــور محمــود عبــد الحافــظ 

أســتاذ االقتصــاد ووكيــل كليــة التجــارة جامعــة كفــر 

الشــيخ ، والســيد األســتاذ الدكتــور عبدالعزيــز مرزوق 

أســتاذ اإلدارة املســاعد ورئيــس قســم إدارة األعمــال 

بكليــة التجــارة جامعــة كفــر الشــيخ. ولقــد تناولــت 

هــذه الجلســة مفاهيــم إدارة التغييــر واملراحــل 

ــرات  ــك مؤش ــر وكذل ــات التغيي ــتراتيجية لعملي االس

ــر  ــة مص ــتهدفة يف رؤي ــادي املس ــاس االقتص القي

االهتمــام  الجلســة بضــرورة  تلــك  وأوصــت   2030

ثقافــة  لتغييــر  االســتراتيجي  الفكــر  بتطويــر 

الشــركات واملؤسســات املصريــة مــن أجــل تحقيــق 

ــتدامة . ــة املس ــة املصري ــامل والتنمي ــو الش النم

وأخيــرا انطلقــت الجلســة الثالثــة للمؤتمــر بمنصــة 

مســئولي املؤسســات والبنــوك برئاســة الســيد 

األســتاذ الســيد املغــازي وكيــل وزارة املاليــة ورئيس 

ــده  ــتاذ عب ــيد األس ــع الس ــيخ ، م ــر الش ــب كف ضرائ

أنــور حرفــوش وكيــل مديــر عــام البنــك األهلــي فــرع 

كفــر الشــيخ ، واألســتاذة مــروة الشــافعي مســئولة 

ــد  ــيخ. ولق ــر الش ــرع كف ــرة ف ــك القاه ــان ببن االئتم

ــدم  ــط التق ــرات وخط ــة مؤش ــذه الجلس ــت ه تناول

والتطــور يف املؤسســات والبنــوك املصريــة وأوصت 

ــات  ــر عقلي ــام بتطوي ــرورة االهتم ــة بض ــك الجلس تل

طــاب كليــة التجــارة عمــن حيــث القــدرة ىلع 

ــي  ــرارات الت ــاذ الق ــة واتخ ــكات الواقعي ــل املش ح

تائــم الواقــع العملــي داخــل املؤسســات والبنــوك 

ــة  ــو إقام ــاب نح ــز الط ــرورة تحفي ــع ض ــة م املصري

ــكل  ــهم بش ــي تس ــة والت ــروعات الخاص وإدارة املش

ــر 2030 . ــة مص ــاز رؤي ــر يف إنج مباش

ــادة  ــكر للس ــارة بالش ــة التج ــت كلي ــا توجه وختام

واإلداري  املالــي  الفكــر  أســاتذة  مــن  الــرواد 

واالقتصــادي واإلحصائــي الــذي شــاركوا باملؤتمــر 

ســواء كانــوا ضيوفــا كرامــا مــن خــارج الكليــة او مــن 

الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة 

بالدراســات  الباحثيــن  الســادة  وكذلــك  بالكليــة 

العليــا وطــاب وطالبــات الكليــة.
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تأثير التكنولوجيا يف..
 النمو االقتصادي

بقلم / حامد بدر

مــن فكــرة بســيطة أمــن بهــا  » تومــاس أديســون 

ــم  ــا ل ــوارع لكنه ــوت و الش ــر البي ــا لتني »  لتحقيقه

ــم  ــارت العال ــل أن ــط ب ــوارع فق ــوت و الش ــر البي تن

كلــه بإضــاءة العلــم و األفــكار و أصبحــت نقطــة 

بــأن  يعتقــد  كان  مــن  أفــكار  لتحقيــق  بدايــة 

نقطــة  أصبحــت  و  التحقيــق  مســتحيلة  أفــكاره 

نراهــا يف  التــي  الحديثــة  للتكنولوجيــا  بدايــة 

ــة  ــاد و الصناع ــي االقتص ــا عل ــدي تأثيره ــا وم عاملن

.......الــخ. والسياســة و 

تأثيــر  عــن  نتحــدث  اليــوم  موضوعنــا  ويف 

. االقتصــاد  يف  التكنولوجيــا 

ونبــدأ بتعريــف التكنولوجيــا ) Technology ( وهــي 

ــن  ــًا م ــن أص ــن مأخوذتي ــن كلمتي ــة م ــارة مركب عب

ــن ،  ــارة أو الف ــا امله ــة )Techno ( ومعناه اليوناني

ــة  ــفة اليوناني ــي يف الفلس ــن ) LOGO ( وتعن وم

القديمــة : العقــل أو املبــدأ العقانــي يف الكــون ، 

وهــي هنــا بمعنــى علــم . فكلمــة تكنولوجيــا يف 

هــذا اإلطــار تعنــي : العلــم املرتبــط بشــكل منظــم 

ــة .. ــة أو التطبيقي ــون الدقيق بالفن

مفهــوم  فــان  االقتصاديــة  الوجهــة  ومــن 

العمليــة  تطويــر  عــن  عبــارة  هــو  التكنولوجيــا 

بمــا  فيهــا  املســتخدمة  واألســاليب  اإلنتاجيــة 

يحقــق خفــض تكاليــف اإلنتــاج أو تطويــر األســلوب ،

و يجــب علــي بلدنــا اســتخدام التكنولوجيــا كإحــدى 

و  الوطنيــة  التنميــة  يف  األساســية  الوســائل 

االقتصاديــة، ألن لهــا كل املبــررات الســيما إذا أخذنــا 

بعيــن االعتبــار نتائــج األبحــاث والدراســات العلميــة 

العلمــي  التأثيــر  معرفــة  حــول  أجريــت  التــي 

ــاهمة  ــادي ومس ــور االقتص ــي يف التط والتكنولوج

ــل،  ــة العم ــادة إنتاجي ــي يف زي ــدم التكنولوج التق

ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة نجــد أن تقــدم 

ــن 80  ــا بي ــراوح م ــبة تت ــاهم بنس ــا يس التكنولوجي

ــل. ــة العم ــادة إنتاجي ــى 90% يف زي إل

ــد  ــي ق ــدم التكنولوج ــك أن التق ــن ذل ــتنتج م نس

أثــر ىلع إنتاجيــة العمــل، وأولــت الــدول املتقدمــة 

االهتمــام البالــغ لهــذه املســألة فنجــد أن مــا ينفــق 

ــول  ــن الدخ ــى 3.5% م ــن 2 إل ــا بي ــط م يف املتوس

والتكنولوجيــا،  العلميــة  البحــوث  القوميــة ىلع 

ونســتخلص القــول أن التطور العلمــي والتكنولوجي 

ــك للتخفيــض مــن  ــدة وذل ــى اختراعــات جدي أدى إل

عــبء العمــل الجســدي، بــل تجــاوز هــذا حتــى إلــى 

ــك  ــة، كذل ــات الذهني ــارس العملي ــي تم األدوات الت

ســاعد يف تطويــر وتحديــث اإلنتــاج ســواء الزراعــي 

أو الصناعــي، وإلــى تقدم ملحوظ يف مجــال التعليم 

ــى  ــم إل ــا يدفعه ــن، مم ــوادر والفنيي ــا الك وخصوص

ــم  ــذا يتحت ــة، وىلع ه ــائل التنمي ــرق وس ــاد ط إيج

ىلع الــدول الناميــة أن تهتــم بتهيئــة املســتلزمات 

ــي  ــدم العلم ــط التق ــاعدة ىلع رب ــية املس األساس

والتكنولوجــي بالتعليــم، وبذلــك يصبــح لــُه خدمــة 

ــة أن  ــدان النامي ــاج، وىلع البل ــوى اإلنت ــاج وق لإلنت

تطــور البنيــة التكنولوجيــة لاقتصــاد الوطنــي 

بغيــة دعــم وتعزيــز معــدالت نمــوَّ إنتاجيــة العمــل 

ورأس املــال وفقــا لخطــة العلــم والتكنولوجيــا ىلع 

عــدة مؤشــرات.

إليــك  و  ثــروة هائلــة  لتحقيــق  كل منــا يطمــح 

ــم( » أن  ــار إي ــدّي )ايتم ــث الهن ــة الباح ــزي مقول عزي

التكنولوجيــا هــي معرفــة الوســيلة، والعلــم معرفــة 

ــا  ــا التكنولوجي ــة أم ــج املعرف ــم ينت ــة، فالعل العل

فتســاعد ىلع إنتــاج الثــروة ». و نســتنتج مــن ذلــك 

أن التكنولوجيــا هــي الوســيلة لتحقيــق طموحاتــك 

االقتصاديــة و للـــتأكيد إليــك بعــض مــن ثــروات 

ــة . ــركات التكنولوجي ــاب الش أصح

  « بيــل جيتــس   « األولــي  املرتبــة  يأتــي يف  و 

مؤســس شــركة »مايكروســوفت« و تقــدر ثروتــه 

. دوالر  مليــار   89.4

و يف املرتبــة الثانيــة » جيــف بيــزوس »  املؤســس 

و الرئيــس التنفيــذي لشــركة »أمــازون« الــذي تبلــغ 

ثروتــه 51.2 مليــار دوالر. و يف املرتبــة الثالثة » مارك 

ــي »  ــل االجتماع ــع التواص ــس موق ــرغ » مؤس زوكربي

الفيــس بــوك » و الــذي تبلــغ ثروتــه 46.2 مليــار دوالر 

. ويف املرتبــة الرابعــة »الري ايلســون » مؤســس 

شــركة » أوراكل » إحــدي الشــركات العماقــة يف 

صناعــة البرمجيــات و الــذي تبلــغ ثروتــه 46.1 مليــار 

دوالر و يف املرتبــة الخامســة »الري بيــغ » و هــو 

مؤســس موقــع » جوجــل » و تبلــغ ثروتــه 37.8 مليــار 

دوالر .  

ــن  ــث و تؤم ــدك أن تبح ــي أري ــة صديق و يف النهاي

ــدرك أن  ــب أن ت ــؤالء و يج ــل ه ــح مث ــكارك لتصب بأف

معظــم هــؤالء كانــوا فقــراء و لــم يســتطعوا إكمــال 

ــة . ــتهم الجامعي دراس

ــر  ــادرات مص ــت ص ــد 2018/4/8 ارتفع ــوم االح يف ي

لإلتحــاد األوروبــي إلــي 37 مليــار جنيــه ودخــول 100 

شــركة بولنديــه 

حيــث ارتفــت  صــادرات مصــر إلــي اإلتحــاد األوروبــي 

لتصــل إلــي 2.1 مليــار دوالر وهــو مايعــادل 37 مليــار 

املاليــه  الســنه  مــن  األول  الربــع  خــال  جنيــه 

الحاليــه 2018/2017 مقارنــة ب1.6 مليــار دوالر يف 

ــي 2017/2016  ــام املال ــن الع ــع األول  م ــة الرب نهاي

بإرتفــاع قــدره نحــو 500 مليــون دوالر وفقــا ألحــدث 

ــزي  ــك املرك ــن البن ــاده ع ــر الص التقاري

أيضــا وجــود 100 شــركة بولنديــه يف مصــر توفر 732 

فرصــة عمــل حيــث تعمــل هــذه الشــركات بــرؤؤس 

أمــوال قدرهــا 14 مليــون دوالر وتــأ تــي أيضــا بولنــدا 

يف الترتيــب ال72 مــن الــدول املســتثمره يف مصــر 

مــن إجمالــي 153 دولــه 

لاســتثمار  العامــه  الهيئــة  لبيانــات  وطبقــا 

واملناطــق الحــره أن مــن بيــن ال100 شــركه بولنديــه 

ــة  ــر 223 فرص ــياحه توف ــاع الس ــركة يف قط 29 ش

ــر 107  ــاءات  توف ــال اإلنش ــركة يف مج ــل و15 ش عم

فرصــة عمــل و6 شــركات يف مجــاالت اإلتصــاالت 

ــركة يف  ــل ,12 ش ــة عم ــر 46 فرص ــات توف واملعلوم

ــركة يف  ــل , 38 ش ــة عم ــر 220 فرص ــه توف الصناع

مجــال الخدمــه توفــر 142 فرصــة بإجمالــي 100شــركة 

توفــر 732 فرصــة عمــل  وهــذا يؤثــر باإليجــاب علــي 

ــري ــاد املص اإلقتص

تقرير  / سحر يوسف

صادرات مصر ..
إلي اإلتحاد األوروبي 
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 حرب العمالت

مــا هــو مصطلــح حــرب العمــات 
ــر يف  ــكل كبي ــر بش ــذي انتش ال

ــم اليــوم ؟ العال
ــض  ــا بتخفي ــه م ــوم دول ــو أن تق ــرب العمات:ه ح

قيمــه عملتهــا اختياريــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف 

ــه. اقتصادي

ــا  ــض عملته ــي خف ــا ال ــدول أحيان ــأ ال ــث تلج حي

بغيــه ازالــه العجــز املســتمر يف ميــزان مدفوعاتهــا 

الن هــذا الخفــض يجعــل مســتوردات البلــد مــن 

البلــدان االخــري أغلــي ثمنــا ويجعــل صادراتــه 

الــي هــذه البلــدان أرخــص وهــذا مــا يســاعده 

علــي تقويــم ميزانــه التجــاري ويجعلــه أقــدر علــي 

املنافســه يف االســواق.

)ما هي الصراعات حول حرب العمات(

هــو الصــراع بيــن الويــاالت املتحــده االمريكيــه 

والصيــن حيــث تتهــم الويــاالت املتحــده االمريكيــه 

ــن  ــل م ــا بأق ــم عملته ــد تقيي ــا تتعم ــن بأنه الصي

التقييــم  هــذا  أن  والحقيقــه  الفعليــه  قيمتهــا 

للصــادرات  أعطــي  الصينــي  لليــوان  املنخفــض 

الصينيــه تنافســيه كبيــره وبالتالــي تتهــم الويــاالت 

ــع  ــع بمناف ــا تتمت ــن بأنه ــه الصي ــده االمريكي املتح

ــه. ــر عادل ــه غي تجاري

لكــن يف املقابــل تــري شــريحه أخــري مــن الخبــراء 

أن ذلــك يمثــل مصــادره علــي املطلــوب يف قضيــه 

حاســمه مــا الــذي ســيحل محــل الــدوالر.

ــا  ــرون ربم ــول أخ ــورو ويق ــه الي ــض ان ــول البع يق

اليــن اليابانــي أو اليــوان الصينــي ويطالــب البعــض 

أن  يمكــن  لاحتياطــي  عامليــه جديــده  بعملــه 

تقــوم علــي جقــوق الســحب الخاصــه لصنــدوق 

النقــد الدولــي وهــي أصــل مــن أصــول االحتياطــي 

بيــد أن جميــع هــذه البدائــل املرشــحه ال تخلــو 

مــن العيــوب والحقيقــه أنــه ال يوجــد حتــي الوقــت 

ــن يف  ــدوالر يمك ــح لل ــرعي واض ــث ش ــي وري الحال

االفــق يتربــص لكــي يحتــل مــكان الصــداره  ليظــل 

ــرب  ــع الح ــي أن تض ــوأ ال ــار االس ــو الخي ــدوالر ه ال

ــا. ــه أوزاره املرتقب

)ما هي املشاهد القادمه للحرب(

املشــهد االول: هــو مشــهد خضــوع الصيــن ملطالــب 

ــه برفــع قيمــه عملتهــا  ــاالت املتحــده االمريكي الوي

ــام  ــان يف ع ــابهه للياب ــه مش ــا بتجرب ــذا يذكرن وه

ــاالت  ــط الوي ــان لضغ ــتجابت الياب ــث اس 1985م حي

املتحــده االمريكيــه وقامــت برفــع ســعر صــرف 

ــازا  ــاق ب ــرف باتف ــا ع ــدوالر مم ــل ال ــا مقاب عماته

وهــو مــا أثــر ســلبا علــي الصــادرات اليابانيــه وكذلك 

علــي معــدالت النمــو بســبب ارتفــاع قيمــه عملتهــا.

ــوع  ــدم خض ــو ع ــراء ه ــد الخب ــهد الثاني:ويؤك املش

الصيــن للضغــوط ويف هــذه الحالــه تقــوم قــد ترفــع 

الويــاالت املتحــده االمريكيــه الرســوم علي الــواردات 

الصينيــه وبالتالــي لــن تقــف الصيــن أيضــا بــل تقوم 

أيضــا برفــع رســوم علــي الصــادرات االمريكيــه اليهــا 

وهــذا ســيؤثر علــي معــدالت النمــو االقتصــادي 

العاملــي 

تقرير / إسماعيل واصف أبومندور  

الدكتورة
نهى عبد اللطيف شاهين

مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية

األستاذ الدكتور
أ.م.د / حسين مصيلحي

مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية

الوحدات

برئاســة  والكــوارث  االزمــات  الداره  وحــده  انشــاء 

الدكتــورة/ نهــى عبــد اللطيــف شــاهين 

تــم انشــاء هــذه الوحــده بنــاء ع قــرار مجلــس 

الكليــه رقــم ) 81 ( بتاريــخ الرابــع عشــرمن شــهر 

ــا  ــا.د )رض ــد الكليه ــن عمي ــعيا م ــى س ــر املاض يناي

صالح(لتطويــر اعمــال الجــوده مــع تكليــف د / نهــى 

ــاء  ــم االحص ــدرس بقس ــاهين ) م ــف ش ــد اللطي عب

ــا  . ــرا له ــن( مدي والتامي

ــتقرار  ــن واس ــق تامي ــده بتحقي ــذه الوح ــص ه وتخت

بيئــه العمــل والتعامــل مــع االزمــات ، واتبــاع نظــام 

االفــراد  جميــع  كفــاءه  رفــع  ىلع  يقــوم  فعــال 

ــة بالكلي

انشاء وحده ملتابعه الخريجين برئاسة

ا.م.د / حسين مصليحى
أنشــئت هــذه الوحــده بتاريــخ الرابــع عشــر من شــهر 

ــر املاضــى بتكليــف ا.م.د / حســين مصليحــى( يناي

ــن  ــعيا م ــك س ــا وذل ــرا له ــال( مدي ــتاذ اداره اعم اس

اداره الكليــه لتطويــر اعمــال الجــوده بهــا 

وتختــص هــذه الوحــده بتحقيــق االرتقــاء بمســتوى 

ــعى  ــع والس ــات املجتم ــه احتياج ــن وتلبي الخريجي

لتوفيــر فــرص عمــل متميــزة وذلــك مــن خــال 

التواصــل املســتمر لخريجــى الكليــه للموائمــه بيــن 

مخرجــات التعلــم ومتطلبــات ســوق العمــل ىلع 

ــى ــى واالقليم ــتوى املحل املس

الخريجين إدارة األزمات
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ــيخ  ــر الش ــة كف ــارة جامع ــه تج ــت كلي قام
ــة   ــص األربع ــرات تخ ــة مؤتم ــة أربع بإقام

أقســام املوجــوده يف الكليــة . 

ــة  ــبة واملراجعـ ــم املحاسـ ــه لقسـ ــت البدايـ وكانـ

وذلـــك يف يـــوم األحـــد املوافـــق 01/ 04/  2018 م 

بقاعـــة الســـيمنار بالكليـــة .

ــه  ــدرس بالكليـ ــة التـ ــاء هيئـ ــض اعضـ ــر بعـ حضـ

والطلبـــه والخريجيـــن وطلبـــة الدراســـات العليـــا, 

ــي  ــور علـ ــه الدكتـ ــر بكلمـ ــح املؤتمـ ــث افتتـ حيـ

مجاهـــد رئيـــس قســـم املحاســـبه واملراجعـــه حيـــث 

رحـــب بالحضـــور وعـــرض إنجـــازات القســـم وقـــام 

ـــض  ـــز لبع ـــرض موج ـــدد وع ـــن الج ـــة املعيدي بتهنئ

ـــات  ـــده واملقترح ـــه الجدي ـــكار العلمي ـــاث واالف االبح

لتطويـــر القســـم وتـــم فتـــح بـــاب املناقشـــة 

ــر . ــة املؤتمـ ــات يف نهايـ ــئلة واملقترحـ لاسـ

 /02 املوافـــق  االثنيـــن  التالـــي  اليـــوم  ويف 

04/   2018تـــم إقامـــة املؤتمـــر العلمـــي الســـنوي 

لقســـم اإلحصـــاء والتأميـــن بقاعـــة الســـيمنار 

بالكليـــة بقيـــادة الدكتـــور وليـــد عفيفـــي رئيـــس 

قســـم االحصـــاء  تـــم افتتـــاح املؤتمـــر بالترحيـــب 

بالســـاده الحضـــور وقـــام بتعريـــف الحضـــور علـــي 

ـــي  ـــة لخريج ـــل املتاح ـــرص العم ـــاء وف ـــم االحص قس

ـــاء  ـــج االحص ـــض برام ـــرح بع ـــا بش ـــام ايض ـــم وق القس

ـــوب كل منهـــم  ـــزات وعي ـــن ممي )amos /SPSS( وبي

ــازات  ــرض انجـ ــام بعـ ــتخدامهم , وقـ ــة اسـ وطريقـ

ـــدد  ـــن الج ـــة املعيدي ـــي وتهنئ ـــام الحال ـــم للع القس

وعـــرض موجـــز لعـــض االبحـــاث واالفـــكار العلميـــه  

واقتـــرح بعـــض االفـــكار لتطويـــر القســـم 

وقـــام بمناقشـــة بعـــض املواضيـــع املتعلقـــه 

بطلبـــة الدراســـات العليـــا 

ــئلة  ــاب االسـ ــح بـ ــم فتـ ــر تـ ــة املؤتمـ ويف نهايـ

واملناقشـــات وأجـــاب ســـيادته علـــي جميـــع 

االســـئلة واختتـــم املؤتمـــر متمنـــا للجميـــع دوام 

ــق التوفيـ

ــا تـــم  ويف نفـــس اليـــوم االثنيـــن 2018/4/2أيضـ

ــال  ــم إدارة األعمـ ــي لقسـ ــر العلمـ ــة املؤتمـ اقامـ

ــة بالكليـ

ـــس  ـــرزوق رئي ـــز  م ـــتاذ الدكتور/عبدالعزي ـــح االس افتت

قســـم اإلدارة املؤتمـــر بكلمـــة ترحيبيـــة بالحضـــور 

ـــتير  ـــاب املاجس ـــس وط ـــة التدري ـــاء هيئ ـــن أعض م

البكالوريـــوس  طـــاب  وكذلـــك   والدكتـــوراه 

ـــاهموا  ـــن س ـــاب الذي ـــض الط ـــود بع ـــاد بمجه وأش

يف إعـــداد املؤتمـــر ســـواء باالفـــكار أو املشـــاركه 

الفعليـــه .

وأوضـــح أنـــه يســـعي بـــكل جهـــد للوصـــول 

بالقســـم الـــي مـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه القيـــم 

ـــه  ـــا تفعل ـــوده بم ـــان الج ـــدة ضم ـــدور وح ـــيدا ب مش

مـــن االرتقـــاء باالقســـام ككل وتفعيـــل األنشـــطة 

ـــة  ـــة التعليمي ـــراء للعملي املختلفـــه التـــي تعطـــي ث

ورفـــع روح العمـــل والبـــذل لـــدي الجميـــع ســـواء 

ــاز إداري أو طـــاب    ــة تدريـــس أو جهـ ــاء هيئـ  أعضـ

كلمـــة دكتـــور ســـامح رئيـــس وحـــدة ضمـــان 

ـــال .... ـــم إدارة أعم ـــدرس بقس ـــة وامل ـــوده بالكلي الج

ـــاطات  ـــد نش ـــه أح ـــر وأن ـــة املؤتم ـــن أهمي ـــم ع تكل

ــع  ــه يجمـ ــن نوعـ ــد األول مـ ــذي يعـ ــودة والـ الجـ

بيـــن طـــاب املاجســـتير والدكتـــوراه وكذلـــك 

ـــس... ـــة التدري ـــاء هيئ ـــوس  واعض ـــاب البكالوري ط

ممـــا يعنـــي وجـــود تعـــاون بيـــن الجميـــع وعـــدم 

ـــوال  ـــا كان وص ـــد اي ـــرأي أح ـــاء ل ـــئ أو إقص ـــدارة لش م

 بالقســـم ملرحلـــة عاليـــه مـــن التطـــور والتطويـــر 

عميـــرة..  ..عبدالرحمـــن  طابيـــه  ومشـــاركة 

الجـــودة  لفريـــق  الطابـــي  املنســـق 

بالكليـــة االعامـــي  الدعـــم  فريـــق   رئيـــس 

وتحـــدث عـــن مميـــزات أن تكـــون طالبـــا بقســـم 

ــض  ــم وبعـ ــر القسـ ــكار لتطويـ ــك  افـ اإلدارة وكذلـ

العوائـــق التـــي تواجـــه الطـــاب داخـــل القســـم 

كمـــا أجـــري حـــوارا مفتوحـــا بيـــن بعـــض الطـــاب 

ــن )أالء  ــن الطالبتيـ ــس مـ ــة التدريـ ــاء هيئـ واعضـ

صقـــر(. عطيـــة  رابعـــه   & العرجـــاوي   جمـــال  

ــم  ــاعد بقسـ ــتاذ املسـ ــاس .. االسـ ــوره إينـ - دكتـ

ـــة  ـــاث العلمي ـــض األبح ـــة بع ـــت بمناقش إدارة....قام

ــعير  ــة التسـ ــت قضيـ ــيادتها وتناولـ ــة بسـ الخاصـ

ـــويقي  ـــج التس ـــر املزي ـــد عناص ـــد كأح ـــور جدي بمنظ

ــويق.... ــة التسـ ــي عمليـ ــار علـ ــن آثـ ــه مـ ــا لـ  ومـ

بقســـم  ماضي....املعيـــد  خالـــد  دكتـــور   -

بحثيـــة  أفـــكارا  بمناقشـــة  إدارة...قـــام 

القســـم  داخـــل  ومتطـــورة   جديـــده 

- نقـــاش مفتوح.....مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 

عـــن مـــدي رغبتهـــم واســـتعدادهم للنهـــوض 

ـــه  ـــول إلي ـــم الوص ـــا ت ـــرض م ـــره  وع ـــم وتطوي بالقس

مـــن إنجـــازات داخـــل القســـم.

وأيضـــا تـــم إقامـــة املؤتمـــر العلمـــي لقســـم 

ـــن :  ـــر كل م ـــث حض ـــه حي ـــه العام ـــاد واملالي اإلقتص

ا.د رضا صالح     )عميد كلية التجاره(

ـــئون  ـــة لش ـــل الكلي ـــظ )وكي ـــد الحاف ـــود عب ا.د  محم

ـــاب( ـــم والط التعلي

ا.م.د عزت قناوي 

)رئيس قسم اإلقتصاد واملاليه العامه (

د. احمد عيد   )مدرس يف قسم االقتصاد(

ــر  ــود  مديـ ــد املقصـ ــامح عبـ ــا د/ سـ ــر أيضـ وحضـ

الجـــوده بالكليـــه وبعـــض مـــن أعضـــاء هيئـــه 

التدريـــس لاقســـام االخـــري ومعيديـــن قســـم 

ــن  ــاد للعاميـ ــم اإلقتصـ ــي قسـ ــاد وخريجـ اإلقتصـ

املاضييـــن وطلبـــة الدراســـات العليـــا

ــزت  ــور عـ ــة  الدكتـ ــر بكلمـ ــح املؤتمـ ــث افتتـ حيـ

قناوي,رحـــب بالحضـــور وبعـــد ذلـــك تحـــدث عـــن 

ــي  ــرض توضيحـ ــال عـ ــن خـ ــاد مـ ــم االقتصـ قسـ

ـــاد  ـــم اإلقتص ـــي قس ـــور عل ـــف الحض ـــه تعري ـــم في ت

ـــدرس  ـــي ت ـــواد الت ـــه وامل ـــه بالكلي ـــه العام واملالي

فيـــه وفـــرص العمـــل املتاحـــه للقســـم بعـــد 

ـــم   ـــس بالقس ـــة التدري ـــاء هيئ ـــدد أعض ـــرج وع التخ
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ــاث  ــدار الثـ ــي مـ ــم علـ ــاب بالقسـ ــدد الطـ وعـ

ـــر  ـــدد وأظه ـــن الج ـــة املعيدي ـــام بتهنئ ـــنوات وق س

النيـــة لتعييـــن معيديـــن مـــن الدفعـــه الحاليـــه 

ـــم  ـــا ان يت ـــات منه ـــض املقترح ـــرح بع ـــم وط للقس

التخصـــص لاقســـام مـــن الفرقـــة الثانيـــه حتـــي 

ـــات  ـــن املعلوم ـــم م ـــر ك ـــي اكب ـــب عل ـــل الطال يحص

املفيـــده يف التخصـــص الـــذي يختـــاره وتحـــدث ايضـــا 

علـــي انـــه يجـــب اتبـــاع طريقـــه البحـــث وليـــس 

ـــم  ـــاب القس ـــع ط ـــل م ـــا يفع ـــظ كم ـــن والحف التلقي

ـــي  ـــب عل ـــل الطال ـــي يحص ـــك ك ـــي وذل ـــام الحال للع

املعلومـــه بطريقتـــه وتســـتقر يف ذهنـــه وأشـــاد 

ســـيادته باملجلـــه االقتصاديـــه التـــي اصدرهـــا 

طـــاب القســـم للعـــام الحالـــي وهـــي مجلـــه 

خاصـــة باالخبـــار االقتصاديـــه املحليـــه والعامليـــه 

ـــدي  ـــده ل ـــره جدي ـــا فك ـــح انه ـــه  واوض ـــار الكلي واخب

الكليـــه  وعلـــي ســـياق االفـــكار الجديـــده فعلـــق 

ـــث  ـــي الحدي ـــه عل ـــد الكلي ـــح عمي ـــا صال ـــور رض الدكت

وأخبـــر الحضـــور انـــه بدايـــة مـــن العـــام التالـــي 

ســـيتم فتـــح الدراســـات العليـــا لقســـم االقتصـــاد 

بالكليـــه بعدمـــا اشـــاد بالقســـم واســـتمراريته

ــد  ــود عبـ ــور محمـ ــدي الدكتـ ــث لـ ــي الحديـ وتوالـ

ــم  ــاطات القسـ ــن نشـ ــدث عـ ــث تحـ ــظ حيـ الحافـ

ــاد يف  ــم االقتصـ ــي قسـ ــود خريجـ ــه وجـ واهميـ

ـــدث  ـــن وتح ـــاح للخريجي ـــل املت ـــل والعم ـــوق العم س

ـــه  ـــن الفرق ـــام م ـــص لاقس ـــرورة التخص ـــن ض ـــأ ع ايض

الثانيـــه وعـــن تطـــور قســـم االقتصـــاد يف خـــال 

الثـــاث ســـنوات وشـــرح بعـــض االوضـــاع االقتصاديـــه 

يف مصـــر وكيفيـــه التعامـــل معهـــا ومواجهتهـــا 

وقـــام ايضـــُا بتهنئـــة املعيديـــن الجـــدد متمنيـــُا 

لهـــم دوام التوفيـــق 

ثـــم انتقـــل الحديـــث بعـــد ذلـــك إلـــي الدكتـــور احمـــد 

عيدحيـــث تحـــدث بلســـان حـــال الطالـــب واوضـــح 

ـــا  ـــة حله ـــب وكيفي ـــه الطال ـــي تواج ـــات الت الصعوب

ـــاب يف  ـــا الط ـــم عليه ـــاث القائ ـــن االبح ـــدث ع وتح

ـــرافه  ـــت اش ـــي تح ـــط االقليم ـــادة التخطي ـــم مل القس

ــة  ــروع بركـ ــي  ملشـ ــرض توضيحـ ــل عـ ــم عمـ وتـ

ـــاب  ـــا الط ـــف به ـــاث املكل ـــد االبح ـــو اح ـــون وه غلي

ـــروع  ـــل املش ـــرح تقاصي ـــه ش ـــم في ـــث ت حي

طالـــب  البهنســـي  عبدالرحمـــن  أيضـــا  وقـــام 

بالقســـم بعمـــل عـــرض توضيحـــي للقســـم علـــي 

ــي  ــطه التـ ــه االنشـ ــنوات بكافـ ــاث سـ ــدار الثـ مـ

تمـــت مـــن ترقيـــات العضـــاء هيئـــة التدريـــس 

ـــدوات واملؤتمـــرات  ـــن وانعقـــاد الن ـــن املعيدي وتعيي

واالحتفاليـــات وكان اخرهـــا حفـــل تكريـــم دكتـــور 

ــاعد  ــتاذ مسـ ــاوي لترقيتـــه لدرجـــة اسـ عـــزت قنـ

وحفـــل االفطـــار الـــذي اقامـــه طـــاب القســـم 

بخضـــور ســـيادة العميـــد واعضـــاء هيئـــة تدريـــس 

القســـم 

ويف نهايـــة املؤتمـــر تـــم فتـــح بـــاب املناقشـــة 

واالســـئله واختتـــم املؤتمـــر بصـــوره جماعيـــه 

ــور. للحضـ

جون مينارد كينز
John Maynard Keynes

جــون مينــارد كينــز مفكــر اقتصــادى, سياســى, 

انجليــزى, 

ولــد يف 5 يونيــو 1883يف  كامبريــدج وتــويف يف 

21 أبريــل 1946  يف قريــه فيــرل , يعتبــر أبــو اإلقتصاد 

املختلــط  , , ويف القرن العشــرين كان كينز ذو شــأن 

ــرًا ,  ــن تأثي ــن اإلقتصادي ــر املنظري ــم كأحــد أكث عظي

تولــي العديــد مــن املناصــب اإلستشــارية الرســمية 

وغيــر الرســمية للعديــد مــن الساســة،.  

ــل  ــك بفض ــنه، وذل ــر س ــم صغ ــا رغ ــا ناجًح كان كاتًب

ــذي ُنشــر  ــة للســام«، ال ــع االقتصادي ــه »التواب كتاب

للجرائــد  ، كمــا كان يكتــب املقــاالت  عــام 1919, 

واملجــات. كانــت نظريتــه »رســالة يف املــال« هــي 

ــة العامــة  ــر كان »النظري ــه األكب ــى, ولكــن عمل األول

ــال« )1936(.  ــدة، وامل ــة، والفائ ــول العمال ح

ــتطاعت  ــاد, إس ــى االقتص ــورة ف ــكاره ث ــت أف أحدث

ــم مــن الكســاد  نظريتــه اإلقتصاديــة أن تخــرج العال

الحكومــه  بتدخــل  كينــز  نــادي  حيــث   , الكبيــر 

ــر  ــى الفك ــر ف ــور كبي ــذا تط ــاد, وكان  ه يف اإلقتص

الليبرالــى اإلقتصــادى و فتحــت أفــكاره البــاب لتطــور 

الفكــر السياســى أيضــا و ظهــور ماعــرف بعــد ذلــك 

ــتراكيه. ــه االش ــاريه او الليبرالي ــه اليس بالليبرالي

 Tract on Monetary Reform وكان  كتــاب كينــز 

)تخطيــط اإلصــاح النقــدي( مــن األفــكار التــي أكــد 

ــن  ــه م ــورة، وأن ــؤدي للث ــد ي ــم ق ــا أن التضخ عليه

ــا،  ــاء أوروب الضــروري إجــراء إصــاح نقــدي إلعــادة بن

وأنــه مــن األفضــل خفــض قيمــة العملــة بــدال مــن 

ــوق. ــاد وللس ــاش لإلقتص ــوع يف إنكم الوق

كان العالــم يســير علــي مبــدأ ونظريــة ادم ســميث 

بإســتثناء   , الليبراليــن  اإلقتصاديــن  مــن  وغيــره 

ــمولي  ــاد الش ــام اإلقتص ــق نظ ــت تطب ــيا كان روس

مأخــوذًا مــن << نظريــة كارل ماركــس ,فريدريــك 

انجلــز ولينيــن >> ومبــدأ األيــد الخفيــه الدم ســميث 

التــي تفتــرض ان الســوق او اإلقتصــاد يصلــح نفســه 

ــه  ــه , وأن دور الحكوم ــل الحكوم ــه دون تدخ بنفس

ــاع (  ــه ,والدف ــن ,العدال ــي )األم ــر عل يقتص

كينــز كان يــري ضــروره تدخــل الحكومــه يف اإلقتصاد 

, وضــرورة وجــود القطــاع العــام بجانــب القطــاع 

الخــاص لتحســين وتطويــر اإلقتصــاد وبذلك إســتطاع 

ــدث  ــر وأح ــاد الكبي ــن الكس ــم م ــراج العال ــز إخ كين

ــادات  ــاك انتق ــاد , وكان هن ــر يف اإلقتص ــر كبي تغي

ــون  ــوا يرفض ــمالين , كان ــل الرأس ــز مث ــة كين لنظري

وجــود القطــاع العــام والحكومــه يف اإلقتصــاد , 

ــمالين  ــود للرأس ــون اي وج ــيوعيين يرفض وكان الش

والقطــاع الخــاص وأنــه البــد ان يعتمــدوا علــي 

القطــاع  العــام وتدخــل الحكومــه يف اإلقتصــاد 

, فأصبحــت نظريــة كينــز يف املنتصــف مابيــن 

اإلقتصــاد الرأســمالي املطلــق واإلقتصــاد الشــيوعي.
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انــه يف يــوم األحــد املوافــق 1/21 لعــام 2018 تمــت 

فاعليــات افتتــاح نمــوذج محــاكاة البورصــة املصريــة 

والــذي قامــت فعالياتــه بكليــة التجــارة جامعــة كفــر  

ــب  ــن 1200 طال ــر م ــور أكث ــد الحض ــيخ وكان ع الش

وطالبــة لاســتفادة مــن هــذا البرنامــج ، حيــث تــم 

ــذى  ــوة وال ــوة  - خط ــة خط ــج البورص ــذ برنام تنفي

تنظمــة البورصــة املصريــة بالجامعــات املصريــة 

املختلفــة وذلــك فــى اطــار النشــاط التعليمــى  

الــذى تقــوم بــه البورصــة  ايمانــا منهــا بدورهــا يف 

خدمــة املجتمــع وتحقيــق الشــمول املالــي واعــداد 

العمــل املصــرى  كــوادر جديــدة واعيــة بســوق 

ــادي  ــوان  ) مب ــت عن ــى تح ــرة االول ــت املحاض ،وكان

البورصــة ( وحاضــر بهــا الدكتــور  االســتثمار يف 

/ احمــد الســيد ) مديــر ادارة البحــوث والتطويــر 

املحاضــرة  مضمــون  وكان   ) املصريــة  بالبورصــة 

ــل يف :  ــي يتمث االول

ــدف  ــأتها ، اله ــا ، نش ــة ) تاريخه ــة املصري 1. البورص

منهــا ( .

2. األسهم  والسندات .

3. االستثمار فى البورصة .

4. ملاذا تصدر الشركات واالسهم والسندات .

5. صناديق االستثمار .

6. صناديق املؤشرات .

7. شهادات االيداع الدولية .

ــرة ىلع ارتفــاع وانخفــاض أســعار  8. العوامــل املؤث

االســهم .

9. األدوات املالية املستخدمة فى البورصة .

10. نبذة ختصرة عن بورصة النيل .

وكذلــك حاضــر الدكتــور / زكريــا زكــي املعيــد بقســم 

املحاســبة كليــة التجــارة غلــى تدريــب الطاب ىلع 

كيفيــة كتابــة الســيرة الذاتيــة ومهــارات املقابــات  

. الشخصية 

 فاعليــات دور البورصــة املصريــة بكليــة التجــارة 

ــيخ  ــر الش ــة كف جامع

م   2018/1/24 املوافــق  األربعــاء  يــوم  فــى  انــه 

،بــدأت فاعيــات اليــوم الثانــي مــن نمــوزج محــاكاة 

البورصــة املصريــة بكلــة التجــارة جامعــة كفــر 

ــدد  ــور ع ــج بحض ــذ البرنام ــم تنفي ــث ت ــيح ، حي الش

كبيــر مــن الطــاب الأكثــر مــن 1200 طالــب وطالبــة 

القيــد  قواعــد   « بعنــوان   املحاضــرة  .وكانــت 

ــد  ــى عب ــر :ا / متول ــة » ، للمحاض ــاح بالبورص واالفص

ــكندرية  ــة باالس ــة املصري ــس البورص ــام  »رئي الس

ــوم  ــي الي ــن ينته ــركات »  ول ــد الش ــر ادارة قي ومدي

ــى  ــل باالضافــة ال ــك املحاضــرة فقــط ب ــى بتل الثان

ذلــك ختــام الــوم بمحاضــرة تمفيهــا التدريــب ىلع 

اهــم املهــارات واملواصفــات التــى يجــب ان تكــون 

مكتســبة لــدى خريــج الكليــة لتاهيلــة لســوق 

ــور صــاح حمــد املــدرس  العمــل ، وقــام بهــا الدكت

ــا  ــتمرت محاضرت ــبة ، واس ــم املحاس ــاعد بقس املس

خــال اليــوم مــن الحــادى عشــر ظهــرا و حتــى 

الثالثــة عصــرا ،كمــا ذكرنــا فــى املحاضــرة األساســية 

ــة( . ــاح بالبورص ــد واالفص ــد القي )قواع

.اهــم النقــاط الرئيســية التــى توضــح الكيفيــة 

التــى يتــم بهــا القيــد بالبورصــة وأهمهــا : 

• كيفية اختيار سمسار االوراق املالية .

• مراقبة السوق .

• ما هى صناديق االستثمار؟؟

• قواعد حوكمة الشركات .

ــة  ــة بالبورص ــطب األوراق املالي ــد وش ــد قي • قواع

ــة . املصري

بينما فى يوم األحد املوافق 28 /2018/1 م 

اســتمرت فاعليــات اليــوم الثالــث مــن نمــوزج محاكاة 

البورصــة املصريــة وتــم ذلــك ىلع محاضرتين : 

ــة  ــى البورص ــداول ف ــد الت ــوان » قواع ــى بعن األول

املصريــة » 

ــة  ــادارة الرقاب ا/ مصطفــى ســنجر » رئيــس قســم ب

ىلع تــداول – البورصــة املصريــة » واســتمر مــن 

الســاعة  حتــى  ظهــرا  عشــر  الحــادى  الســاعة 

ــت  ــة فكان ــرة الثاني ــا املحاض ــرا ، ام ــة ظه 2الثاني

بعنــوان ) برنامــج ســتوك رايــدرز تجربــة عمليــة 

عــن االســتثمار فــى البورصــة املصريــة ( واســتمرت 

ــة  ــن الثاني ــدة م ــاعة واج ــدة س ــرة مل ــك املحاض تل

ظهــرا وحتــى الثالثــة عصــرا  للمحاضــر : أ / شــريف 

فــؤاد )رئيــس قســم العاقــات العامــة والتســويق – 

ــة ( . ــة املصري البورص

وأهــم النقــاط التــى تــم مناقشــتها فــى كلتــا 

املحاضرتيــن: 

-  املراحل التى يمر بها داول االوراق املالية .

-  أنواع السندات .

-  مزايا االسثمار فى السندات .

- العاقة بين العوائد واملخاطر .

-  اهم القواعد للتداول فى  »ستوك رايدرز« . 

ــات دورة  ــن فاعلي ــث م ــوم الثال ــى الي ــك ينته وبذل

البورصــة بالكليــة وينتهــى معــه تلــك الــدورة التــى 

ــح  ــن نج ــه م ــا حققت ــا مل ــب عنه ــتحقت ان نكت اس

ــع الطــاب . واســتفادة لجمي

نموذج محاكاة البورصة املصرية
بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ

تقرير
 أميرة الجــزار     

 أميرة شعبان

باإلصاحــات  الدولــي  النقــد  صنــدوق  أشــاد 

ــق  ــد واف ــدوق ق ــر...كان الصن ــة يف مص االقتصادي

علــي إقــراض مصــر 12 مليــار دوالر يف أغســطس 

ــه  ــاد اإلذاع ــمي التح ــع الرس ــر املوق ــد ذك 2016،، وق

والتلفزيــون ان الصنــدوق أعلــن حصــول مصــر علــي 

مليــاري دوالر وبذلــك يكــون إجمالــي القــروض التــي 

ــارات دوالر  ــتة ملي ــدوق س ــن الصن ــر م ــا مص حصلته

للقــرض.. ويف ظــل  املبلــغ املقتــرح  أي نصــف 

اإلصاحــات األخيــره باتــت نظــره صنــدوق النقــد 

الدولــي إيجابيــه للغايــه تجــاه االقتصــاد املصــري... 

ومــن خــال تحليــل تصريحــات مديــر صنــدوق النقــد 

الدولــي أوضــح ان االقتصــاد املصــري يســير يف 

الطريــق الصحيــح لإلصــاح وزيــادة اإلســتثمارات 

األجنبيــة..

صندوق النقد الدولي ..

واإلصاحات
اإلقتصاديـة
فــي مصر ..

تقرير  / مروة مقلد
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7وزراء وأكثــر مــن 600 شــخصيه مــن قــادة  القطاعات 

ــن 5  ــر م ــال وأكث ــال واألعم ــال امل ــه ورج اإلقتصادي

شــركات يف ليلــة اإلحتفــال برمــوز اإلقتصــاد املصري 

وتكريــم رئيــس الــوزراء ومحافــظ البنــك املركــزي 

حيــث كرمــت املجلــه رئيــس الــوزراء املهنــدس 

شــريف اســماعيل تقديــرًا لــدوره يف نجــاح برنامــج 

ــر  ــه وزي ــهاده عن ــلم الش ــادي وتس ــاح اإلقتص اإلص

اإلســكان مصطفــي مدبولي وطــارق عامر الشــخصيه 

ــال  ــه جم ــلمها عن ــرًا وتس ــر تأثي ــه األكث اإلقتصادي

ــلم  ــث س ــزي حي ــك املرك ــظ البن ــب محاف ــم نائ نج

ــو  ــد أب ــب ومصطفــي الفقــي وخال ــاد ادي الجوائزعم

ــرفيين  ــاهلل املش ــد عط ــح ومحم ــامه صال ــر أس بك

علــي الجوائــز ومعهــم الكاتــب الصحفــي خالــد صاح 

رئيــس مجلــس اإلداره ورئيــس التحريــر لجريــده اليوم 

ــعيد  ــه الس ــوره هال ــم الدكت ــم كري ــد ت ــابع ,وق الس

اإلداري  واإلصــاح  واملتابعــه  التخطيــط  وزيــره 

ــا  ــه وأيض ــاح اإلداري للدول ــا يف اإلص ــك لدوره وذل

الدكتــوره ســحر نصــر وزيــرة اإلســتثمار والتعــاون 

ــام  ــتثمار أم ــاق اإلس ــح اف ــا يف فت ــي لدوره الدول

ــر  ــدس ياس ــم املهن ــب .وتكري ــتثمرين األجان املس

ــات  ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــر اإلتص ــي وزي القاض

لــدوره يف تطويــر قطــاع اإلتصــاالت والتكنولوجيــا .

وأيضــا وزيــر املاليــه عمــرو الجارحــي  لــدوره الكبيــر 

ــر  ــي ووزي يف خفــض عجــز املوازنــه واإلصــاح املال

العمرانيــه  واملجتمعــات  واملرافــق   اإلســكان 

املهنــدس مصطفــي متولــي  لــدوره يف دعــم 

اإلقتصــاد بالتوســع يف املــدن الجديــده  , ووزيــر 

االثــار خالــد العنانــي لــدوره يف اإلكتشــافات االثريه.

وقــد تــم تكريــم 41 مــن رجــال األعمــال علــي رأســهم 

شــركة  إدارة   مجلــس  رئيــس  ســاويرس  نجيــب 

أوراســكوم تليكــوم القابضــه كواحــد مــن أفضــل 50 

ــام 2017 ــري لع ــاد املص ــره يف اإلقتص ــخصيه مؤث ش

ــع  ــراكه م ــل ش ــلمت أفض ــو تس ــن في ــا ماونت وايض

ــكان . ــع وزارة اإلس ــا م ــام لتعاونه ــاع الع القط

ــاث  ــن األبح ــد م ــم بالعدي ــاب القس ــام ط ــث ق حي

ــا ....... ــر منه ــي نذك ــاريع والت واملش

دراسات الجدوي اإلقتصادية تحت 
ِإشراف أ.د/ محمود عبدالحافظ ، 

د/ سارة الجربي
1. دراســة الجــدوي اإلقتصاديــة ملشــروع وادي النيــل 

لتعبئــة وتغليــف األســماك 

ــزاع ،  ــي ه ــي ، م ــن البهنس ــداد ) عبدالرحم ــن إع م

ــف ( ــحر يوس س

صيانــة  ملركــز  اإلقتصاديــة  الجــدوي  دراســة   .2

ت تكييفــا

مــن إعــداد ) إســماعيل واصف،مــروة مقلــد ، إســام 

ــواديف ( الش

اإلقتصاديــة لشــركة تعبئــة  الجــدوي  3. دراســة 

األرز وتغليــف 

ــاء املغــاوري، أحمــد  مــن إعــداد ) ماهــر أشــرف، ضي

ــف ( خل

الجــدوي اإلقتصاديــة ملكتــب دعايــة  4. دراســة 

وإعــان

ــو املــكارم،  ــدان، شــيرين أب مــن إعــداد ) محمــود زي

رحــاب فــاروق(

األبحاث املتعلقة بمادة التكتات 
اإلقتصادية تحت إشراف أ.د/ عزت 

قناوي
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــري )عبدالرحمن 

) لبهنسي ا

مجموعة الدول ال77 والصين )إسماعيل واصف(

 الكوميسا )ماهر أشرف(
تقرير / سحر يوسف

تكرم املؤسسات والشخصيات األكثر تأثيرًا يف ..

 اإلقتصاد املصري 
BT100خال عام 2017 يف إحتفالية

طاب قسم اإلقتصاد

دفعة 2018
اإلتحاد املغاربي )محمود زيدان(

إتفاقية التجارة الحرة األوروبية )ضياء املغاوري(

النافتا )أحمد عبدالقادر(

مجموعة الدول ال15 )مروة مقلد(

تجمع دول حوض النيل )سحر يوسف(

تجمع دول الساحل والصحراء )مي هزاع(

مجموعة الدول العشرين )إسام الشواديف(

األندين )شيرين أبو املكارم(

األوبك )رحاب فاروق(

األبحاث املتعلقة بمادة التخطيط 

تحت إشراف د/ أحمد عيد
ــره علــي  ــة مشــروع بركــة غليــون وأث 1. دراســة حال

ــر ــمكي بمص ــتزراع الس اإلس

مــن إعــداد ) عبدالرحمــن البهنســي، ســحر يوســف، 

مــي هــزاع(

2. تخطيط مدينة العلمين 

مــن إعــداد ) محمــود زيــدان، أحمــد عبدالقــادر، 

شــيرين أبــو املــكارم (

3. تخطيط مدينة دسوق

مــن إعــداد ) إســماعيل واصــف، مــروة مقلــد، إســام 

الشــواديف (

التجــارة  الجديــدة علــي  الســويس  أثــر قنــاة   .4

العامليــة

ــاء املغــاوري، رحــاب  مــن إعــداد ) ماهــر أشــرف، ضي

فــاروق(

األبحــاث واملشــاريع موجــودة لــدي القســم ملــن أراد 

اإلطــاع عليهــا
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تقرير عن .. البطالة
تعريف البطاله

 تعــرف البطالــه علــي انهــا تتمثــل يف وجــود 

ــل  ــي العم ــن عل ــن قادي ــع معي ــخاص يف مجتم أش

ــه يف  ــوج في ــي الول ــن عل ــه وموافقي ــن ل ومؤهلي

ظــل االجــور الســائده وال يجدونــه خــال فتــره زمنيه 

ــه. معين

أنواع البطالة
البطالــه االختياريه:وهــم االفــراد الذيــن اختــاروا 

عــدم العمــل بارادتهــم الحــره.

البطالــه االحتكاكيه:وهــم االفــراد الذيــن يمــرون 

ــه  ــال مختلف ــف وأعم ــن وظائ ــه بي ــه انتقالي بمرحل

ويظلــون بــدون عمــل مؤقتــا حتــي يتم اســتقرارهم.

البطالــه الهيكليه:وهــم االفــراد الذيــن تتوفــر لهــم 

مهــارات وخبــرات معينــه وال يســتطعيون الحصــول 

ــارات  ــر مه ــدم توف ــرا لع ــبه نظ ــال مناس ــي أعم عل

ــه. العمــل املطلوب

البطالــة املقنعــة تنشــأ البطالــه املقنعــه يف 

الحــاالت التــي يكــون فيها عــدد العمال املشــتغلين 

ــي  ــا يعن ــل مم ــه للعم ــي الفعلي ــه ال ــوق الحاج يف

ــه فائضــه ال تنتــج شــيئا تقربيــا حيــث  وجــود عمال

انهــا اذا مــا ســحبت مــن أماكــن عملهــا فــان حجــم 

ــض. ــن ينخف ــاج ل االنت

ــدد  ــود ع ــي وج ــافره أو الصريحه:فتعن ــه الس البطال

مــن االشــخاص القادريــن والراغبيــن يف العمــل عنــد 

مســتوي أجــر معيــن لكــن دون أن يجــدوه فهــم 

ــه  ــون البطال ــد تك ــل ق ــن العم ــا ع ــون تمام عاطل

ــه. ــه أو دوري ــافره احتكاكي الس

البطالة يف الفكر االقتصادي
»البطالــة  الكاســيكي   الفكــر  يف  البطالــة   -1

االختياريــة«: والبطالــة  اإلجباريــة 

فرقــت املدرســة الكاســيكية بيــن نوعيــن مــن 

البطالــة األولــى هــي البطالــة االختياريــة وهــم 

األفــراد القــادرون ىلع العمــل وليرغبــون فيــه عنــد 

األجــور الســائدة رغــم وجــود وظائــف لهــم والثانيــة 

ــود  ــي وج ــير إل ــي تش ــة وه ــة اإلجباري ــي البطال ه

إفــراد قادريــن ىلع العمــل وراغبيــن فيــه عنــد 

ــه. ــائدة وليجدون ــور الس األج

ويــري أصحــاب هــذه املدرســة بأنــه إذا تــرك ســوق 

العمــل حــرًا دون تدخــل فــإن مرونــة األجور واألســعار 

تضمــن تحقيــق العمالــة الكاملــة عنــد وضــع التوازن 

بحيــث أن كل فــرد قــادر ىلع العمــل ويرغــب فيــه 

ــي ال  ــل وبالتال ــة عم ــد فرص ــوازن يج ــر الت ــد أج عن

ــي  ــة فه ــدت بطال ــة وإذا وج ــة إجباري ــد بطال يوج

ــة. اختياري

ويقــرر الكاســيكي أن الســبب الرئيســي يف وجــود 

البطالــة يف ســوق العمــل هــو تدخــل الحكومــة أو 

ــي  ــد أدن ــد ح ــال تحدي ــن خ ــة م ــات العمالي النقاب

ــة  ــوازن ويف هــذه الحال ــي مــن أجــر الت لألجــور أعل

تحــدث البطالــة اإلجباريــة طاملا أن التدخــل أدي إلي 

جمــود األجرالحقيقــي ، ولكــن النظريــة الكاســيكية 

ــذي حــدث  ــم ال فشــلت يف تفســير الكســاد العظي

خــال الفتــرة مــن 1929 إلــي 1933 أوعاجــه بالرغــم 

ــا  ــتويات دني ــة ملس ــور الحقيقي ــاض األج ــن انخف م

مســتويات  يف  واســتمرت  البطالــة  زادت  حيــث 

ــة.  مرتفع

البطالة يف الفكر الكينزي
ــتوي  ــدد ملس ــل املح ــزي أن العام ــر الكن ــري الفك ي

التوظــف ليــس األجرالحقيقــي ولكنــه مســتوي 

الطلــب الفعــال، وأن البطالــة تحــدث لعــدم كفايــة 

الدخــل القومــي ممــا يســتلزم بالضــرورة العمــل ىلع 

ــا  ــد الطلــب الفعــال ويكــون كافي زيادتــه حتــى يزي

ــل. ــغيل الكام ــة التش ــي حال ــول إل للوص

وأوضــح كينــز أن العمالــة الكاملة لتتحقــق إال إذا كان 

ــل  ــج املحتم ــتيعاب النات ــا الس ــي كافي ــب الكل الطل

ــب  ــا إذا كان الطل ــة ، أم ــة الكامل ــج العمال ــو نات وه

الكلــي أقــل مــن املســتوي الــازم الســتيعاب الناتــج 

املحتمــل تظهــر فجــوة انكماشــية وبالتالــي تحــدث 

بطالــة إجباريــة وتقــاس هــذه الفجــوة بالفــرق بيــن 

طلــب العمالــة الكاملــة والطلــب الفعلــي لاقتصــاد 

وزيــادة الطلــب الكلــي بمقــدار الفجــوة االنكماشــية 

ــي  ــي أو الدخــل الكل ــج الكل ــادة النات ــي زي ــؤدي إل ي

وبالتالــي توفيــر فــرص عمــل والوصــول إلــي طلــب 

العمالــة الكاملــة ، وقــد  رأي كينــز أن االقتصــاد 

ــة  ــبة مقبول ــود نس ــل وج ــوازن يف ظ ــن أن يت يمك

مــن البطالــة. 

 البطالة يف

 الفكر االقتصادي الحديث

يــري أصحــاب هــذا الفكــر أن البطالــة تحــدث نتيجــة 

ــة  ــة والبطال ــة االختياري ــي البطال ــواع ه ــة أن ألربع

ــة  ــة املقنع ــة والبطال ــة الدوري ــة والبطال الهيكلي

ــم شــرحهم مــن قبــل(. )ت

املراجـــــع العربيـــة

االقتصــاد  يف  محاضــرات  مندور)دكتــور(  احمــد 

املصــري واقتصاديــات األعمــال – بــدون ناشــر فبرايــر 

 2001

ســامي خليــل )دكتــور( » نظريــة االقتصــاد الكلــي – 

ــت  ــر الكوي ــية« الناش ــات االساس ــم والنظري املفاهي

ــة االهــرام 1994 توزيــع وكال

عبــد الرحمــن يســري احمد)دكتــور( عبــد القــادر 

ــة  ــور( »النظري ــان )دكت ــد رمض ــور( احم ــد )دكت محم

االقتصاديــة الكليــة » الناشــر قســم االقتصــاد كليــة 

ــكندرية 1996 . ــة االس ــارة جامع التج

ــا يف  ــم طرحه ــل، ت ــى الداخ ــا ف ــرار طرحه ىلع غ

الخــارج حيــث تهــدف هــذة الشــهادة إلــي التأميــن 

ىلع العمالــة غيــر املنتظمــة والفئــات ذات الدخــل 

غيــر الثابــت وغيــر املســتقر، وتوفيــر تعويــض يضمن 

إســتقرار أســرهم فــى حالــة الوفــاة . تطــرح« شــهادة 

أمــان املصرييــن » بالجنيــه املصــرى- للمصرييــن 

فــى الخــارج- لألفــراد الطبيعييــن مــن ســن 18 حتــى 

ــى  ــا حت ــه أو مضاعفاته ــة 500 جني ــنة، بقيم 59 س

ــدة  ــنوًيا، وم ــى 16% س ــل إل ــد يص ــه، بعائ 2500 جني

ــرة  ــروط ميس ــع بش ــنوات . وتتمت ــى 3 س ــل إل تص

حيــث يتــم إصدارهــا بالرقــم القومــى فقــط بــدون 

إجــراءات أو مســتندات إداريــة .ويتــم طــرح »شــهادة 

أمــان للمصرييــن »بالخــارج مــن خــال املواقــع 

ــر، أو  ــرة ومص ــى والقاه ــوك األهل ــة لبن االليكتروني

مــن خــال فــروع البنــوك الثاثــة خــارج مصــر، أو مــن 

ــارج. ــات بالخ ــال القنصلي خ

شهادة أمان
املصـريين

تقرير / إسماعيل واصف




