














الرئيس

ــمان الرزيـــــــــزاء بـــــــدر بن ســــــليـ

النائب األول للرئيس

البـــــوعلـــي حمـــــد بن محمــــــد 
النائب الثاني للرئيس

ــــار ـــــد بن محمـــــــد الـعـمــــــ حمــــ

األعضاء

ــواد أغاريد بنت احســان عبــدالجــ
ــــم العبدالكريــ بـن محمـــــد  بـــدر 
ـــاد حـــمـــــــــد بـن حــمــــود الحـمــــ
ــن البوعينيــ بـن فــضــــل  سعــــد 
ــام عبدالرحمــن بن محمـد البســ
ـــان عبدالعزيــز بن محمـــد العثمـ
فهــــــــد بن عبـــداللـــــــه الفـــــــراج
المـطــيـــــــري بـن هـــذال  فهـــــد 
ــــي الجـشــــ قصـي بن عبـداللــــه 
ــح الجـمـيـــــ إبراهـيــــم  ماجـــد بن 
محمد بن عبدالمحسن الراشــــد
ــــــي محمد بن علــــي المجــدوعــ
ـــــاش ناصـــر بن راشــــــد آل بجــــ
ــاري ناصـــر بن عبدالعزيز األنصـــ
التركــــي نـــوف بنت عبدالعزيــــز 

األمين العام

ــل عبدالرحمن بــن عبدالله الوابـــ

مساعد األمين العام والمشرف على التحرير

ــــي القويـــزانــ محـمــد بن سعـــد 
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لمجلـــة  األول  العـــدد  ليـــس  فهـــذا  بالطبـــع 
االقتصـــاد، التـــي تخطى عمرهـــا الخمســـين عاًما، 
غيـــر أننا نـــراه العـــدد األول في عمر رؤيـــة طموحة 
وخطـــة تطويريـــة مســـتمرة، نســـعى مـــن خاللهـــا 
البصريـــة  والهويـــة  للتبويـــب  مفرداتهـــا  ووفـــق 
وقضاياهـــا  المختـــارة  وموضوعاتهـــا  وملفاتهـــا 
المطروحـــة مواكبة حالـــة التغيرات الهائلـــة والتنوع 
الكبيـــر الـــذي تشـــهده ســـاحة االقتصـــاد العالمي 

والمحلـــي.
فريـــدة   حالـــة  تعتبـــر  االقتصـــاد  مجلـــة  وألن 
الحتاللهـــا رصيٍد يمتٍد ألكثر مـــن نصف قرن فهي 
ـــف ضمـــن أوائـــل اإلصـــدارات االقتصاديـــة  ُتصنَّ
المتخصصـــة فـــي الخليـــج والمنطقـــة، إذ تميزت 
طـــوال رحلـــة عطائها بالدقـــة والموضوعيـــة وبخٍط 
تحريـــرٍي يعتمـــد التحليـــل العلمـــي منهًجـــا، فهـــي 
قصـــة ســـردت، ورصـــدت، وحللـــت كافـــة مراحل 
التطـــور والنمـــو الذي شـــهده  االقتصـــاد الوطني 

فـــي كل قطـــاع ومجال. 
ارتأينـــا وكامـــل فريـــق العمـــل علـــى أن تكـــون 
خطة التطويـــر للمجلة متصلة وليســـت منفصلة، 
ز المجلة كقيمـــة إعالمية  بـــأن نواصل مســـيرة تميُّ
ائها ومصدٍر موثوق إللمامهم بكافة الشـــؤون  لقرَّ
االقتصاديـــة، وفي نفس الوقت أكثـــر انفتاًحا على 
القطاعات االقتصادية المســـتجدة  ومواكبًة لحركة 
الت الُكبـــرى التـــي يشـــهدها االقتصاد على  التحـــوُّ
المســـتوى المحلي والعالمي، وذلـــك التنوع الكبير 
الـــذي أصبح ُيثري القضايـــا االقتصادية ومدخالتها 
وأيًضـــا مخرجاتها، وحركـــة التجديد غير المســـبوقة 

التي تشـــهدها بصورة ســـريعة ومتالحقة.

إن ما يشـــهده اقتصاد وإعـــالم اليوم من تطور 
متســـارع فرضتـــه التقنيـــات الحديثـــة، اســـتوجب 
والتجديـــد،  التحديـــث  عمليـــة  فـــي  البـــدء  علينـــا 
بتقديـــم "وجبـــة" اقتصاديـــة شـــاملة يمتـــزج فيها 
الُبعـــد التحليلـــي للوقائـــع واألحـــداث االقتصاديـــة 
والتنمويـــة، بالُبعـــد الفني الذي بـــات يواكب ُكبرى 
المطبوعـــات االقتصاديـــة العالميـــة المتخصصـــة 
فيمـــا توصلـــت إليه مـــن أحـــدث الفنـــون والصور 
الصحفيـــة، وحرصنـــا علـــى إحـــداث التمـــازج بيـــن 
الهويـــة البصرية ومـــا ترصده المجلـــة وتقدمه من 
موضوعـــات في كافـــة القطاعـــات التقليدية منها 

لحديثة. وا
المشـــهد  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  كل  ورغـــم 
اإلعالمـــي حالًيـــا، فـــإن هدفنـــا تركـــز علـــى تقديم 
المجلـــة  لقـــارئ  والمعلوماتـــي  المعرفـــي  اإلثـــراء 
االقتصاديـــة   المتغيـــرات  صـــورة  فـــي  ووضعـــه 
وإحـــداث الفرق فـــي صناعة المحتـــوى االقتصادي 
بعيـــًدا عـــن النمطيـــة التي كانـــت ســـمة الكثير من 

االقتصاديـــة. اإلعالميـــة  والمشـــاريع  األعمـــال 
يحدونـــا األمـــل كهيئـــة تحرير بـــأن تبقـــى مجلة 
االقتصـــاد المرجـــع والوثيقة األبرز إلثـــراء المحتوى 
التـــي  االقتصاديـــة  األحـــداث  بـــكل  اإلعالمـــي 
يشـــهدها الوطـــن وما يعيشـــه االقتصـــاد العالمي 

مـــن تطـــورات فـــي كافـــة مراحله.
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ميثل دخول اململكة مجال تصدير الغاز الطبيعي )Natural gas( خطوة هامة عىل 

عىل  عالوة  العامل،  يف  الخام  للنفط  ُمصّدر  ألكرب  الطبيعي  للغاز  إمرباطورية  بناء  طريق 

تعزيز مكانهتا كموّرد موثوق للطاقة من خالل دعم األسواق العاملية وسّد الطلب من 

الغاز خاصة لدول أورواب الباحثة عن موردين آخرين لتغطية احتياجاهتا من الطاقة بداًل 

من اعمتادها عىل الطاقة الروسية.

قدًرا  تنتج  لكهنا  العامل،  يف  الغاز  من  عاملي  احتياطي  أكرب  رابع  اململكة  متتلك  حالًيا 

طريقها  يف  األرقام  هذه  أن  غري  اليوم،  يف  مكعب  قدم  مليار   13 بحوايل  منه  يسرًيا 

الطلب  بزايدة  توقعات  وسط  اإلنتاج  زايدة  نحو  كبرية  خطوات  خطت  أن  بعد  للتغيري، 

والطاقة  الغاز  دور  لتعزيز  الطاقة  وزارة  واسرتاتيجية  االقتصادي،  االنتعاش  إثر  املحيل 

املتجددة يف توليد الكهرابء.

االقتصاد - خالد الشايع

إمرباطورية الغاز 
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شـهد  2022م  الماضـي  العـام  نهايـة  ومـع 
الغـاز فـي المملكـة طفـرة جديـدة، بعـد اإلعـالن 
عـدد  ليرتفـع  جديديـن،  حقليـن  اكتشـاف  عـن 
الحقـول المكتشـفة إلـى سـبعة حقـول، وهمـا 
حقـل "أوتـاد" جنـوب غرب حقل الغـوار على بعد 

الهفـوف،  142 كيلومتـًرا جنـوب غـرب مدينـة 
كيلومتـًرا   230 بعـد  علـى  "الدهنـاء"  وحقـل 

الظهـران. جنـوب غـرب مدينـة 

حبيس الحقول
ويــحــظــــى ذلـك المــــزيــــــج مـن المـــــــواد 
الهيدروكربونيـة وغيـر الهيدروكربونيـة، باهتمـام 
عالمـي متزايـد، كثـروة طبيعيـة مهمـة، كواحـد 
مـن مصـادر الطاقـة، وأيًضـا كمـادة أوليـة لعـدد 
كبيـر مـن الصناعـات البتروكيميائية، فهو وقود 
انتقالـي أقـل انبعاًثـا لغـازات االحتبـاس الحراري، 
بقـي لعقـود طويلـة حبيس الحقول أو مادة غير 

مرغـوب فيهـا يتـم التخلـص منهـا بحرقهـا.
ومع ارتفاع أسـعار النفط عالمًيا، واكتشـاف 
قدرتـه كمـادة أوليـة يمكـن أن تسـتغل إلنتـاج 
طائفـة كبيـرة مـن المركبات والمـواد الكيميائية 
االهتمـام  زيـادة  إلـى  أدى  المهمـة،  الصناعيـة 
بالغـــــــاز الطبيعــــي، وأصبـــــح مصـــــدًرا مهًمـا 

للطاقـة العالميـة. 
التـي  الطاقـة  تحـول  أجنـدة  أن  ظـل  وفـي 
قـد تواجـه بعـض التحديـات فـي اإلنتقـال إلـى 
سـريعة،  بصـورة  المتجـددة  الطاقـة  مصـادر 
ومـع زيـادة مخـاوف أمـن الطاقـة، وبـدء اإلتجـاه 
قطـاع  مـن  اإلنبعاثـات  تقليـل  علـى  بالتركيـز 
النفـط والغـاز فـي ظـل عـدم رفاهيـة اإلسـتغناء 
اسـتمرار  عـن  فضـاًل  األحفـوري،  الوقـود  عـن 
األحفـوري،  الوقـود  ذلـك  علـى  الطلـب  ارتفـاع 
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فـي الوقـت الذي تشـتعل أسـعاره عالمًيا سـواء 
بسـبب تداعيـات الحـرب فـي أوكرانيا أو فيروس 
كورونـا، أصبـح الطلـب العالمي علـى الغاز يأخذ 

تصاعدًيـا.  منحـى 

خمسة حقول
ويــتــــم اآلن فـي المملــكـــــة توجيــــــه الغـاز 
التحويليـة،  والصناعـات  المحلـي  لالسـتهالك 
غير أنه مع بداية العقد القادم، سـتتجه لتصدير 
الغـار للعالـم، وقـد توقـع تقريـر لبلومبيـرج أن 
يتضاعـــــف اإلنتـــــاج مـن 360 مليــــون طــــن 
متـري إلـى حوالـي 700 مليـــون طـــــن متـــــري 

2040م. عـام 
احتياطيـات  يقـدر  رسـمية  لبيانـات  ووفًقـا 
تريليــــون   298 بنحـــــو  المملكــــــة  فـي  الغــــاز 
أخـرى  تقاريـر  قـدرت  فيمـا  مكعـب،  قـدم 
احتياطـي المملكـة مـن الغـاز بعـد االكتشـافات 
مكعـب،  قـدم  تريليـون   324.4 بنحـو  الجديـدة 
العالـم مـن  احتياطـي فـي  أكبـر  لرابـع  ممتلكـة 

الطبيعـي. الغـاز 
وكانت المملكة قد أعلنت مع بدايات العام 

سبعة  اكتشاف  هشد  2022م  عام 
الطبيعي  للغـــاز  جديــــدة  حقــــول 

يف اململكة

الحقــول املكتشفــــة تدعــــم خطة 
البالد نحو مزيـــج طاقــة مستــدام 

وصديق للبيئة

للغـاز  حقـول  خمسـة  اكتشـاف  عـن  الماضـي 
الطبيعــــي وهـي حقـــــل شـــدون فـي المنطقة 
الوسـطى على بعد 180 كيلومترًا جنوب شـرق 
منطقـة  فـي  شـهاب  وحقـل  الريـاض،  مدينـة 
الربع الخالي على بعد 70 كيلومترًا جنوب غربي 
حقل الشـيبة، وحقل الشـرفة في منطقة الربع 
الخالـي علـى بعـد 120 كيلومتـرًا جنـوب غـرب 
حقـل الشـيبة، وحقـل أم خنصـر للغـاز الطبيعـي 
الشـمالية  الحـدود  منطقـة  فـي  تقليـدي،  غيـر 
71 كيلومتـرًا جنـوب شـرقي مدينـة  علـى بعـد 
الشـرقية  المنطقـة  فـي  سـمنة  وحقـل  عرعـر، 
كيلومتـرًا   211 بعـد  علـى  الغـوار  حقـل  جنـوب 

جنـوب غربـي مدينـة الظهـران.
مـن  عاميـن  بعـد  االكتشـافات  هـذه  وتأتـي 
الجافـورة،  حقـل  لتطويـر  خطـة  عـن  اإلعـالن 
الـذي يعـد أكبـر حقـل للغـاز غيـر المصاحـب غيـر 
المملكـة بطـول  اكتشـافه فـي  يتـم  التقليـدي 
ويقـدر  كيلومتـر،   100 وعـرض  كيلومتـًرا   170
حجـم مـوارد الغاز فـي مكمنه بنحو 200 ترليون 
يحتـوي  الـذي  الرطـب  الغـاز  مـن  قـدم مكعـب 
علـى سـوائل الغاز فـي الصناعات البتروكيماوية 

العاليـة. القيمـة  ذات  والمكثفـات 

ومـن المتوقـع أن ُيسـاهم الحقـل فـي توليد 
الكهربـاء مـن الطاقـة النظيفـة، واإلسـتغناء عـن 
اسـتخدام أكثـر مـن 300 ألـف برميـل من النفط 
بدايـات  مـع  للتصديـر  وتوفيرهـا  يومًيـا  الخـام 
أرامكـو  رئيـس شـركة  أكـده  مـا  2025م، وهـو 
إنتـاج  بـأن  الناصـر،  حسـن  أميـن  المهنـدس 
الحقـل سـوف يبـدأ فـي منتصـف عـام 2025م 
علـى أن يـزداد اإلنتـاج تدريجًيا حتـى عام 2030م 
ليصـل إلـى 2 مليار متـر مكعب يومًيا، بإجمالي 
اسـتثمارات رأسـمالية وتشـغيلية أكثر من 100 

مليـار دوالر خـالل الــ 20 عاًمـا القادمـة.

أبعد من االسهتالك املحيل
وتـرى المملكـة فـي رفـع إنتاجهـا مـن الغـاز 
علـى  المحلـي  االسـتهالك  مـن  أبعـد  أهداًفـا 
الوطنيـة  جعـل شـركتها  تعتـزم  فهـي  أهميتـه، 
أحـد أهـم مصـدري الغـاز فـي العالـم، خاصـة أن 
الغـاز يشـكل علـى المدييـن المتوسـط والبعيد، 
أكثـر  للنمـو  واعـدة  إمكانـات  ذات  أوليـة  مـادة 
ممـا يتيحـه النفـط، وسـبق أن أكد وزيـر الطاقة، 
فبرايـر   16 فـي  بـن سـلمان،  عبدالعزيـز  األميـر 
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العسـكرية  العمليـات  بـدء  وقبـل  2020م 
المملكـة  أن  علـى  أوكرانيـا  فـي  الروسـية 
وأكـد  مسـتقباًل،  الغـاز  تصديـر  علـى  سـتعمل 
خالل تدشـين فعاليات مؤتمر سـابك 2020م، 
أن  الشـرقية علـى  المنطقـة  أقيـم فـي  والـذي 
اسـتغالل النفـط والغـاز سـيحدث نقلـة نوعيـة 

الطاقـة. مجـال  فـي 
ويؤكـد رئيــــس لجنـــــة الصناعـــــة والطاقـة 
إبراهيـم آل الشـيخ، فـي  بغرفـــــة الشرقــيـــــة، 
حديثـه لالقتصـاد، علـى أن التوجـه القـوي اآلن 
كجـزء  التحويليـة،  الصناعـات  هـو  للمملكـة 
هـو  اآلن  الهـدف  ويقـول:  2030م،  رؤيـة  مـن 
للمـواد  مـن مصدريـن  خاللهـا  مـن  نتحـول  أن 
األوليـة، لمـواد مصّنعـة، وزيـادة الخطـى نحـو 
ففـي  الخطـط،  هـذه  يدعـم  الغـاز،  اسـتخراج 
حقـول  سـبعة  اكتشـاف  تـم  الماضـي  العـام 
جديـدة، وهـي مـوارد طبيعيـة سـيتم توجيههـا 
هـذه  مـن  لالسـتفادة  التحويليـــة،  للصناعـات 
تصديرهـا  مـن  بـداًل  أكبـر،  بشـكل  المـوارد 

كمـواد خـام، بأسـعار أقـل، وأضـاف بـأن اليـوم 
ارتفـاع  هنـاك  قويـة،  االسـتخراج  اقتصاديـات 
كبيـر فـي األسـعار، يجعـل االسـتثمار فـي هـذه 

اقتصادًيـا. مجدًيـا  القطاعـات 
يشـّدد آل الشـيخ علـى أن المملكـة ال تنـوي 
حالًيـا التوجـه نحـو تصدير الغـاز، ويتابع بتفصيل 
نحـو  الراهـن ال يوجـد توجـه  الوقـت  أكبـر: فـي 
تصديـر الغـاز، وهي لن تبني اسـتثمارات طويلة 
األمـد علـى ظـروف معينـة مؤقتة، هي ليسـت 
اسـتثمارات قصيـرة المدى، بـل طويلة لألجيال 
أساسـية  مـادة  الغـاز  وأن  خاصـة  القادمـة، 
الطاقـة،  وإنتـاج  البتروكيماويـة،  للصناعـات 
سـواء وقـود أو لقيـم، وأيًضـا تحـول مـن انتـاج 
الطاقـة مـن النفـط للغـاز األقـل تلويًثـا للبيئـة. 

الغاز املصاحب
انتـاج  فـي  بـدأت  قـد  المملكـة،  وكانـت 
واسـتخالص الغاز السـتخدامه لتطوير منتجات 

ذات قيمـة مضافـة إلـى جانـب الزيـت منـذ عـام 
)البتـرول  الطاقـة  وزارة  طلبـت  حينهـا  1975م 
أرامكـو  شـركة  مـن  حينهـا(  المعدنيـة  والثـروة 
السـعودية تصميـم وتشـغيل شـبكة متكاملـة 
الطبيعـي  الغـاز  ونقـل  ومعالجـة  لتجميـع 
ذلـك  ومنـذ  الخـام،  الزيـت  إلنتـاج  المصاحـب 
الوقـت تنامـى االهتمـام بالغاز، حتـى بلغ ذروته 
في عام 2022م مع طول أمد الحرب الروسـية 
– األوكرانيـة، التـي تسـببت فـي تأثـر امـدادات 
الغـاز الطبيعـي عالمًيـا، وارتفـاع أسـعاره بشـكل 

قياسـي.
وسـعت المملكـة مـع بداية العـام الماضي، 
لتأكيـد دورهـا البـارز فـي تأمين إمـدادات الطاقة 
جديـدة  اسـتثمارات  ضـّخ  خـالل  مـن  عالمًيـا، 
ونجاحهـا  واالستكشـاف،  البحـث  مجـال  فـي 
فـي الوصـول إلـى حقـول جديـدة، ونمـا إجمالي 
إنتـاج الغـاز السـعودي بصفة مطـردة على مدى 
العقديـن الماضيين، بسـبب تطوير حقول الغاز 
غيـر المصاحبـة أو المسـتقلة، رغـم تخفيضـات 
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"أوبـك بلـص" التـي تقلـص إنتـاج النفـط ومـن 
ثـم الغـاز المصاحـب، وفـي عـام 2020م بلغـت 
حصـة انتـاج الغـاز في المملكة مـن الحقول غير 
وذلـك  اإلنتـاج  إجمالـي  مـن   %46 المصاحبـة 

مـن صفـر إنتـاج عـام 2000م.

املركز الثاين
مـن  المملكـة  إنتـاج  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
كوقـود  المحلـي  لالسـتخدام  موجـه  الغـاز 
لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة، ولتحليـة ميـاه البحر، 
وأيًضـا كوقـود فـي بعـض الصناعـات النفطية، 
الصناعـات  فـي  اسـتخدامه  إلـى  باإلضافـة 
فإنـه  للهيدروجيـن،  وكمصـدر  البتروكيميائيـة، 
المملكـة  تشـغل  2021م  عـام  أرقـام  بحسـب 
العربيـة  الـدول  أكبـر  الثانـي فـي قائمـة  المركـز 
المنتجـة للغـاز الطبيعـي، غير أن معظـم إنتاجها 

زاد  العـام  هـذا  وخـالل  محلًيـا،  اسـتهالكه  يتـم 
اسـتهالك المملكـة مـن الغـاز بأكثـر مـن %3.7 

سـنوي. أسـاس  علـى 
وتدعم الحقول المكتشفة حديًثا استراتيجية 
الطاقـة  مـع  بالتـوازي  التحوليـة،  المملكـة 
المتجـددة، دوًرا رئيًسـا مهًمـا فـي خطـة البـالد 

للبيئـة. نحـو مزيـج طاقـة مسـتدام وصديـق 
اسـتخدام  مـن  التخلـص  المملكـة  وتعتـزم 
الكهربـاء  توليـد  مزيـج  فـي  السـائل  الوقـود 
علـى  واالعتمـاد  واسـتبداله  2030م،  بحلـول 
المتجـددة  الطاقـة  ومصـادر  الطبيعـي،  الغـاز 
أرامكـو  وتعتـزم  منهمـا،  لـكل   %50 بنسـبة 
توسـيع سـعة خـط أنابيـب الغـاز الطبيعـي علـى 
طـول السـاحل الجنوبـي الغربـي للبـالد مـن 9.6 
إلـى 12.5 مليـار قـدم مكعبـة يومًيـا، لكنهـا لـم 

بعـد. االنتهـاء  موعـد  تعلـن 

آل الشيخ: اململكة لدهيا اسرتاتيجية 
عىل  خططها  تبــنـــي  ولن  تحويليـــة، 

أحداث وقتية

بن جمعة: تعمتد صناعة البرتوكمياوايت 
ومحطـات التحليـــة وتوليــــد الكهرابء 

عىل الغاز

املقبل: قرار التصدير من عدمه يخضع 
نحو  االتجــاه  يف  الدولــــة  لسياســـة 

التنافسية يف األسواق
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حقل سمنة     | 211 كم جنوب غربي مدينة الظهران

حقل أم خنصر | 71 كم جنوب شرقي مدينة عرعر

حقل الشرفة   | 120 كم جنوب غرب حقل الشيبة

حقل شهاب    | 70 كم جنوب غرب حقل الشيبة

حقل شدون     | 180 كم جنوب شرق مدينة الرياض

حقل أوتاد       | 142 كم جنوب غرب مدينة الهفوف

حقل الدهناء    | 230 كم جنوب غرب مدينة الظهران

324.4 تريليون قدم مكعب

الرهان األكرب
السـابق،  الشـورى  مجلـس  عضـو  يؤكـد 
فهـد  الدكتـور  الطاقـة،  اقتصـاد  فـي  والخبيـر 
حوالـي  تمتلـك  المملكـة  أن  علـى  بـن جمعـة، 
احتياطيـات  مـن  مكعـب  قـدم  تريليـون   283
 %4.3( العالـم  فـي  المؤكـدة  الطبيعـي  الغـاز 
مـن العالـم(، ويقـول: تسـتحوذ المملكـة علـى 
نحـو 100 حقـل رئيسـي للنفـط والغـاز الطبيعي 
ينتشر بها أكثر من 1500 بئر، وتسعى إلى رفع 
إنتاجهـا مـن الغـاز أكثر من 14 مليار قدم مكعبة 
حالًيـا، مضيًفـا بأن الغاز يسـتهلك بشـكل كامل 
البتروكيماويـات  صناعـة  تعتمـد  حيـث  داخلًيـا، 
الكهربـاء  توليـد  ومحطـات  التحليـة  ومحطـات 
علـى الغـاز بشـكل أساسـي، كاشـفا أن معظـم 
اإلنتـاج مـن الغـاز هـو من نوع الغـاز المصاحب، 

أي المسـتخرج مـن حقـول النفـط.
ويبـدو أن الرهـان األكبـر للمملكـة سـيكون 
توقـع  الـذي  العمـالق،  الجافـورة  حقـل  علـى 
السـعودية  أرامكـو  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
أميـن الناصـر، أن قرابـة الملياريـن قـدم مكعـب 
مـن  اسـتخراجها  يتـم  سـوف  الغـاز  مـن  يومًيـا 
مسـاع  وثمـة  الجـاري،  العقـد  خـالل  الجافـورة 
قويـة لتطويـر الحقـل بشـكل كامـل، وفـي حـال 
بلوغـه طاقتـه القصـوى خـالل سـبع سـنوات، 

عالمـي  منتـج  أكبـر  ثالـث  المملكـة  سـتصبح 
الطبيعـي.  للغـاز 

حقل الجافورة
وبالفعـل فـي منتصف ديسـمبر 2022م تم 
رصـد قرابـة السـتة مليـارات ريـال لتطويـر حقـل 
الجافورة للغاز غير التقليدي، وسيتم تخصيص 
والسـوائل  واإليثـان  الغـاز  مـن  إنتاجـه  أولويـة 
والكهربـاء،  الصناعـة  فـي  الوطنيـة  للقطاعـات 
وتحليـة الميـاه، والتعديـن، وغيرهـم، كمـا دعت 
أرامكـو السـعودية المسـتثمرين لتمويـل تطوير 
كمـا  الحقـل،  فـي  والتكريـر  النقـل  مشـروعات 
الخاصـة  األسـهم  شـركات  مـع  تواصلـت  أنهـا 
والصناديـق الكبيـرة األخـرى التـي تسـتثمر فـي 
أن  الخطـط، ويمكـن  التحتيـة كجـزء مـن  البنيـة 
تعـرض حصًصـا فـي أصـول مثـل مشـروعات 
األنابيـب  وخطـوط  وتخزينـه  الكربـون  احتجـاز 

الهيدروجيـن. ومحطـات 
غيـر  المـوارد  رئيـس  نائـب  وبحسـب 
التقليديـة فـي شـركة أرامكـو، المهنـدس خالـد 
عبدالقادر، خالل مشـاركته في منتدى األحسـاء 
االقتصـادي الـذي عقدته غرفة اإلحسـاء مؤخًرا، 

أن تكلفـة تطويـر حقـل الجافورة بلغت 60 مليار 
تطويـر  أن  مؤكـًدا  اآلن،  حتـى  سـعودي  ريـال 
فـي  طموًحـا  المشـاريع  أكبـر  أحـد  هـو  الحقـل 
حتـى  شـملت  التعاقـدات  وأن  أرامكـو،  تاريـخ 
اآلن أكثـر مـن 100 عقـد بقيمـة مـع أكثـر مـن 

رئيًسـا. مقـاواًل   50
الغـاز  أكثـر مـن توجـه لتطويـر حقـول  وثمـة 
وّقعـت  الماضـي  العـام  أواخـر  ففـي  األخـرى، 
المملكـة والكويـت، اتفاقيـة لتطويـر حقـل غـاز 
إجـراءات  االتفاقيـة  وتضمنـت  البحـري،  الـدرة 
الدراسـات  وإنهـاء  تقييـم  وإعـادة  لتطويـر 
خطـط  إلـى  باإلضافـة  للمشـروع،  الهندسـية 

المشـروع. لتنفيـذ  فنـي  فريـق  لتشـكيل 
المملكـة  دخـول  يغيـر  أن  خبـراء  وتوقـع 
الجيواسـتراتيجية  الخريطـة  الغـاز  أسـواق 
الغـاز عالمًيـا، حيـث يحمـل  المتعلقـة بأسـواق 
بعـًدا سياسـًيا باإلضافـة إلـى البعـد االقتصادي 
فـي ظـل المنافسـة الشرسـة فـي هـذا المجال، 
األسـعار  فـي  الكبيـرة  القفـزة  مـع  خاصـة 
تبـدو  الطاقـة ال  وزارة  أن  غيـر  للغـاز،  العالميـة 
مسـتعجلة علـى ذلـك، الهـدف األول حالًيـا هـو 
وتوليـد  الصناعـات  فـي  الغـاز  مـن  االسـتفادة 
الطاقـة، وتوفيـر النفـط الخـام، لصناعـات أخرى 
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رابع أكرب احتياطي عاملي

امللف | طاقة امللف16



المملكـة  قـوة  وأمـام  لالقتصـاد،  فائـدة  أكثـر 
وعالقاتهـا فـي مجـال النفـط والغـاز، وقدراتهـا 
المالية واالسـتثمارية، تسـتطيع أن تنافس مع 
منتجيـن آخريـن إقليميين ودوليين، وقد يشـجع 
دولـي  تجمـع  تشـكيل  علـى  أيًضـا  المملكـة 
لمنتجـي النفـط والغـاز، بداًل مـن الوضع الحالي 

للتنظيـم. يفتقـد  الـذي  الغـاز  ألسـواق 

كريس الرايدة
المقبـل،  عبدالعزيـز  الطاقـة،  خبيـر  ويؤكـد 
علـى أن ثمـة اهتماًمـا كبيـًرا بقطـاع الغـاز وذلـك 
لمالءمتـه للتحـّوالت الجديدة في قطاع الطاقة 
االنبعاثـات  منخفـض  وقـودا  كونـه  عالمًيـا، 

للتوسـع  المملكـة  حاجـة  ثـم  ومـن  الكربونيـة، 
المـواد  صناعـات  مجـال  فـي  كبيـر  بشـكل 
والبتروكيماويـة،  والكيماويـات  األساسـية، 
الريـادة،  كرسـي  فـي  المملكـة  يجعـل  مـا  وأن 
المـوارد  مـن  مزيـد  اسـتخدام  فـي  رغبتهـا  هـو 
لتوليـد الطاقـة، وتعظيـم قيمـة براميـل النفـط 
فـي منتجـات أخـرى، مـن خـالل االعتمـاد علـى 
الغـاز فـي توليـد الطاقـة الكهربائيـة والصناعـة، 
تزيـد  انتـاج مـواد  النفـط فـي  واالسـتفادة مـن 
بـداًل مـن تصديـره خاًمـا. البرميـل،  مـن قيمـة 
ليسـت  الغـاز  تصديـر  بـأن  المقبـل،  وقـال 
بخطـوة مسـتهدفه حالًيـا، فقـرار التصديـر مـن 
تصديـر  فـي  الدولـة  لرغبـة  يخضـع  ال  عدمـه 
لسياسـة  يخضـع  ولكـن  عدمـه،  مـن  الغـاز 

الـدول الكبـرى فـي االتجـاه نحـو التنافسـية فـي 
أسـواق التصديـر أو عـدم الرغبـة فـي ذلـك، أو 
الغـاز محلًيـا، مشـدًدا علـى أن  االسـتفادة مـن 
اكشـاف سـبعة حقـول فـي عـام واحـد، يؤكد أن 
هنـاك تركيـًزا عالًيـا علـى الغـاز نظيـر رغبـة الدولـة 
فـي المسـير فـي اتجاهـات مختلفـة تالئـم رؤيـة 
قليلـة  طاقـة  مصـادر  نحـو  واالتجـاه  2030م، 
علـى  االعتمـاد  خـالل  مـن  البيئـة،  علـى  التأثيـر 
الكهربـاء،  لتوليـد  الطاقـة،  مزيـج  يسـمى  مـا 
وتشـغيل المصانـع، سـواء مـن الغـاز أو مصـادر 

هيدروكربونيـة.  مصـادر  أو  متجـّددة، 
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ويتفاقم  حدة،  عىل  بلد  كل  بحسب  مختلفة  وممسيات  تعبريات  لها  عامة،  ظاهرة 

توظيًفا  كبرية  رساميل  تحريك  عىل  القدرة  ومتتلك  البلدان،  من  العديد  يف  وجودها 

السوق  أو  الدفرت،  خارج  اقتصاد  أو  الرمسي،  غري  االقتصاد  ظاهرة  إهنا  ماليًة،  أو  كانت 

السوداء، أو تحت الطاولة، أو اقتصاد الظل أو املوازي أو الخفي، الذي ارتبط يف ذهن 

الكثريين أبنه يتواجد ابلدول النامية فقط، إال أن الواقع يشري إىل أنه حىت يف الدول 

املتقدمة توجد أنشطة تندرج تحت مفهوم االقتصاد غري الرمسي، وهو املصطلح األكرث 

انضباًطا، عىل اعتبار أن االقتصاد غري الرمسي يشري إىل مفهوم أوسع يمشل املؤسسات 

ابإلضافة إىل العمالة يف االقتصادايت النامية واملتقدمة.

االقتصاد - هيئة التحرير

خارج الدفرت
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وليـس سـرد هـذه المسـميات أو التعريفـات 
مجـرد  الرسـمي،  غيـر  لالقتصـاد  المتعـددة 
توضيح المقصود من االقتصاد غير الرسـمي، 
يمكـن  المختلفـة  التعريفـات  هـذه  ألن  ولكـن 
لالقتصـاد  الكثيـرة  األبعـاد  إدراك  خاللهـا  مـن 
كاملـة  صـورة  رسـم  ثـم  ومـن  الرسـمي،  غيـر 
هـو  الرسـمي  غيـر  فاالقتصـاد  ولتأثيراتـه،  لـه 
تقـوم  ال  التـي  االقتصاديـة،  األنشـطة  كافـة 
وال  للضرائـب  تخضـع  وال  بضبطهـا  الحكومـة 
تدخـل ضمـن الناتـج القومـي اإلجمالـي، وذلـك 
التـي تقـع  علـى خـالف األنشـطة االقتصاديـة 
الرسـمي،  أو  النظامـي  االقتصـاد  مجـال  فـي 
وفـي بيئـة قانونيـة واجتماعيـة منضبطـة، وهـو 

أو  أفـراد  يمارسـه  اقتصـادي  نشـاط  أي  أيًضـا 
مجموعـات، وغيـر مسـجل لـدى الدولـة، ومـن 
شـأن دمجه زيادة اإليـرادات الضريبية، وإجمالي 

المحلـي. الناتـج 
بمثابـة  هـو  الرسـمي  غيـر  االقتصـاد  فـإن 
مجموعـة مـن األفـراد أو الكيانـات التـي تمارس 
ومتناهيـة  والصغيـرة  المتوسـطة  األعمـال 
ذات  أنشـطة  وتـزاول  النظاميـة،  غيـر  الصغـر 
القطاعـات  جميـع  فـي  اقتصاديـة  قيمـة 
السـلع  مـن  للعديـد  المنتجـة  االقتصاديـة 
بعيـًدا عـن  نقـًدا  تداولهـا  يتـم  التـي  والخدمـات 
بالدولـة.  الرسـمية  الجهـات  سـيطرة  نطـاق 

مدى االنتشار
الرسـمي،  غيـر  االقتصـاد  ظاهـرة  وُتعـد 
اسـتثناء،  بـال  العالـم  دول  كافـة  فـي  منتشـرة 
ويظهـر جنًبـا إلـى جنب مـع االقتصاد الرسـمي، 
حيـث ُيقـدر الخبـراء االقتصـاد غيـر الرسـمي فـي 
الواليات المتحدة األمريكية بما يقرب الـ %15 
مـن حجـم االقتصـاد الكلـي، ولكن بشـكٍل عام، 
مـن المالحـظ أن الـدول كّلمـا تقدمـت وتقـدم 
قلـت  كّلمـا  وإجراءاتهـا  وتشـريعاتها  اقتصادهـا 

نسـبته فـي االقتصـاد الوطنـي.
الدولـي  النقـد  لصنـدوق  دراسـة  وفـي 
شـملت 158 دولـة حـول العالـم، خـالل الفتـرة 
بلـغ متوسـط  )1991م و2015م(،  بيـن عامـي 
حجـم االقتصـاد غيـر الرسـمي فـي هـذه الـدول 
اإلجمالـي،  المحلـي  الناتـج  مـن   %32.5 نحـو 
وكان أقّلهـا دول منظمـة التعـاون االقتصـادي 
نسـبة  بلـغ متوسـط  )OECD( حيـث  والتنميـة 
 %20 حوالـي  فيهـا  الرسـمي  غيـر  االقتصـاد 
االقتصـاد  فـي  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  مـن 
الرسـمي لهـذه الـدول، بينما كانـت دول أفريقيا 
هـي  الالتينيـة  أمريـكا  ودول  الصحـراء  جنـوب 
النسـبة  تلـك  أن وصـل متوسـط  بعـد  األعلـى 

 .%40 حوالـي  إلـى 
فـإن  العربيـة،  بالمنطقـة  يتعلـق  وفيمـا 
الرسـمي،  غيـر  االقتصـاد  نسـبة  متوسـط 
وفًقـا لبعـض التقديـرات، تتجـاوز الــ 30% فـي 
بعـض البلـدان، بينمـا تصـل تلـك النسـب إلـى 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  مسـتوياتها  أدنـى 
الخليجـي، ووفًقـا لمنظمـة العمـل الدوليـة فإن 
حوالـي مليـاري عامـل، أي نحـو 60% مـن قـوة 

يف  يعملون  العامل  يف  عامل  مليارا 
االقتصاد غري الرمسي

زايدة  يتيح  املوازي  االقتصاد  دمج 
اإليرادات والناتج املحيل اإلجمايل

تضخم الظاهرة أعاق مواجهة تداعيات 
فريوس كوروان
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االقتصـاد  فـي  يعملـون  العالـم،  فـي  العمـل 
مـن  جـزًءا  فيـه  يمضـون  أو  الرسـمي،  غيـر 
المعلومـات  لمركـز  تقريـر  يشـير  كمـا  وقتهـم، 
بمجلـس الـوزراء المصـري، إلـى أن هذا النشـاط 
قـوة  مـن   %50 نحـو  يسـتوعب  االقتصـادي 
مليـون   29.3 نحـو  البالغـة  مصـر  فـي  العمـل 

فـرد.
هـذه  قـدرة  مـن  يقّلـل  ذلـك  أن  شـك  وال 
البلـدان علـى تعبئـة المـوارد الضريبيـة الالزمـة 
لتعزيـز االقتصـاد فـي وقـت األزمـات، وتنفيـذ 
رأس  وبنـاء  فاعلـة،  كليـة  اقتصاديـة  سياسـات 
المسـتدامة. التنميـة  البشـري وتحقيـق  المـال 

أسباب الظاهرة
قديًمـا، لـم يكـن هنـاك اختـالف كبيـر بيـن 
أنـه  بـل  الرسـمي،  وغيـر  الرسـمي  االقتصـاد 
بالتزامـن مـع الثـورة الصناعية وظهـور المصانع 
واالتحـادات التجاريـة، أصبحـت أسـواق العمـل 
حقـوق  وباتـت  وتخصًصـا،  تنظيًمـا  أكثـر 
فـي  عليهـا  منصوصـا  وواجباتهـم  الموظفيـن 
التعاقـدات مـع أصحـاب العمـل، كمـا صـدرت 

انتهـاك  م  تجـرِّ التـي  القوانيـن،  مـن  العديـد 
األقـل  علـى  أو  وُتجبـر  الموظفيـن،  حقـوق 
الصحيـة  الرعايـة  علـى ضمـان  الشـركات  تحّفـز 
المناسـبة  واألجـور  التأمينيـة  والخدمـات 

 . ظفيهـا لمو
ولكـن مـع مـرور الزمـن، وتعقد الممارسـات 
غيـر  االقتصـاد  بـدأ  واإلداريـة،  االقتصاديـة 
الـدول  فـي  سـواء  االنتشـار،  فـي  الرسـمي 
أسـباب  إرجـاع  ويمكـن  المتقدمـة،  أو  الناميـة 
ذلـك إلـى عـدد مـن العوامل، ومنها عـدم الرغبة 
بقواعـد  االلتـزام  فـي  أو  الضرائـب  دفـع  فـي 
العمل السـليم أو بأي شـروط صناعية وصحية 
وتجاريـة، أو معاييـر رقابيـة أو قيـود تأمينيـة أو 

عـام. بشـكل  وإداريـة  قانونيـة  التزامـات  أي 
ومـن األسـباب أيًضـا غيـاب الوعـي بأهميـة 
الرسـمي،  االقتصـاد  مظلـة  تحـت  االنضـواء 
وضعـف الثقافـة الضريبيـة لـدى فئـات واسـعة 
مـن المجتمـع وعـدم إدراكهم ألهميـة الضرائب 
وتحقيـق  للمواطنيـن  الخدمـات  توفيـر  فـي 

الدولـة. علـى مسـتوى  المسـتدامة  التنميـة 
البعـض  وفـاء  عـدم  ذلـك  علـى  ويترتـب 
المكتسـب  الدخـل  علـى  بااللتزامـات 

كانـت  سـواء  قانوًنـا،  عليهـا  والمنصـوص 
االلتـزام  عـدم  وكذلـك  ضرائـب،  أو  رسـوما 
أو  لألجـور  األدنـى  بالحـد  الخاصـة  بالقواعـد 
اعتبـار  الضمانـات الصحيـة واالجتماعيـة، علـى 
ويقّلـص  مرتفعـة  تكاليـف  يحّملهـم  ذلـك  أن 
مـن هامـش ربحهـم، األمـر الـذي يدفـع الكثيـر 
مـن المسـتثمرين، وخاصـة فـي بداياتهـم إلـى 
إقامـة مشـروعاتهم وأنشـطتهم ضمـن نطـاق 

المـوازي. االقتصـاد 
ومـن جهـة أخـرى، فإنـه فـي فتـرات الركـود، 
الشـركات  تقـوم  قـد  الطارئـة،  األزمـات  وفـي 
النظاميـة بتسـريح الموظفيـن، لتقليـل تكاليف 
ال  الشـركات  مـن  الكثيـر  أن  العمالـة، السـيما 
تفّضـل العمالـة الرسـمية، ألنها مكلفـة مقارنًة 
بالعمالـة غيـر الرسـمية أو المؤقتـة، ومن جانب 
تسـريحهم  يتـم  الذيـن  الموظفيـن  فـإن  آخـر، 

يتجهـون إلـى االقتصـاد غيـر الرسـمي.
اإلجـراءات  بـطء  يتسـبب  أن  يمكـن  كذلـك، 
أصحـاب  عـزوف  فـي  وتعقيداتهـا  الحكوميـة 
بشـكل  شـركاتهم  إنشـاء  عـن  المشـروعات 
رسـمي أو العمـل وفًقـا للطرق الرسـمية، وفي 
هـذا اإلطـار، يؤكـد الكاتـب هيرنانـدو دي سـوتو 
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1989م  عـام  صـدر  الـذي  الشـهير،  كتابـه  فـي 
المفـرط  التنظيـم  أن  اآلخـر(  )الطريـق  بعنـوان 
وتحديـًدا  الالتينيـة،  أمريـكا  اقتصاديـات  فـي 
فـي البيـرو أجبـر جـزًءا كبيـًرا مـن االقتصـاد علـى 
التحـّول إلـى النظـام غيـر الرسـمي، مستشـهًدا 
بتجربة حاول فيها فريقه إنشـاء مصنع مالبس 
صغيـر وتسـجيله قانوًنـا؛ حيـث اسـتغرق األمـر 
أكثـر مـن 100 خطـوة إداريـة وحوالـي عـام مـن 

العمـل.

آاثر سلبية
ال شـك أن عـدم توافـر بيانـات دقيقـة عـن 
باالقتصـاد  وعالقتـه  الرسـمي  غيـر  االقتصـاد 
الرسـمي وصعوبـة تحديـد مجموعـة األنشـطة 
المتعلقـة بـه، وعـدم وجـود إحصائيـات دقيقـة 
حـول أنشـطة وحجـم االقتصـاد غيـر الرسـمي، 
السياسـات  بنـاء  وعلـى  الخطـط  علـى  يؤثـر 
غيـر  النقديـة  السياسـة  ويجعـل  االقتصاديـة 
فّعالـة، ويـؤدي إلـى عـدم فعاليـة تلـك الخطـط، 
وكذلـك إلـى عجـز الميزانية العامـة للدولة نتيجة 

الضريبـي.  التهـّرب 
الرسـمي  غيـر  االقتصـاد  تضخـم  أن  كمـا 
جائحـة  مواجهـة  إلـى  الراميـة  الجهـود  عرقـل 
أن  إذ  االقتصـادي،  النمـو  ولتعزيـز  كورونـا 

افتقـاد العامليـن فـي االقتصـاد غيـر الرسـمي 
األمـان  وشـبكات  االجتماعيـة  للضمانـات 
االجتماعي يفقدهم القدرة على تحّمل تكاليف 
بمتطلبـات  االلتـزام  أو  المنـزل  فـي  البقـاء 
التباعـد االجتماعـي، وهكـذا، فـإن زيـادة نسـبة 
ُيضعـف  بلـد  أي  فـي  الرسـمي  غيـر  االقتصـاد 
نتائـج ومخرجـات عمليـة التنميـة، حيـث يـؤدي 
ذلـك إلـى انخفـاض نصيـب الفـرد مـن الدخـل 
وارتفـاع مسـتويات الفقـر، وزيـادة التفـاوت في 

االسـتثمارات. وضعـف  الدخـل، 

أدوار إيجابية
واألضـرار  السـلبية  اآلثـار  مـن  الرغـم  علـى 
بالعديـد مـن جوانـب االقتصـاد غيـر  المرتبطـة 
إيجابيـة،  وجوانـب  أدوارا  لـه  أن  إال  الرسـمي، 
الباحثيـن  بعـض  ويـري  تجاهلهـا،  يمكـن  ال 
فـي  خاصـًة  الرسـمي،  غيـر  االقتصـاد  أن 
يلعـب  األزمـات  فتـرات  وفـي  الفقيـرة  الـدول 
الزيـادة  واسـتيعاب  التنميـة  فـي  كبيـًرا  دوًرا 
مسـتوى  تحسـين  وفـي  السـكان،  عـدد  فـي 
برنامـج  لتقاريـر  ووفًقـا  المواطنيـن،  معيشـة 
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أسـهمت  فقـد  اإلنمائـي،  المتحـدة  األمـم 
األنشـطة االقتصاديـة غيـر الرسـمية فـي توفيـر 
الدخـل لفئـات كثيـرة مـن المواطنيـن، بعـد أن 
اسـتحوذت هـذه األنشـطة علـى أكثـر مـن %60 

البلـدان. بعـض  فـي  الوظائـف  مـن 
فـإن  المثـال،  سـبيل  علـى  الهنـد  وفـي 
هنـاك مدنـا وقـرى تعتمـد بشـكل رئيسـي علـى 
بـدوره  سـاهم  الـذي  الرسـمي،  غيـر  االقتصـاد 
فـي تدعيـم اقتصـاد تلـك المدن والقـرى وزيادة 

مواطنيهـا. دخـل 

فوائد الدمج
واسـتراتيجيات  خطـط  مـن  العديـد  تسـعى 
دمـج  إلـى  2030م  المسـتدامة  التنميـة 
االقتصـاد  فـي  الرسـمي  غيـر  االقتصـاد 
بعـض  بالفعـل  العالـم  شـهد  وقـد  الرسـمي، 
التجـارب للتوفيـق بيـن االقتصاد الرسـمي وغير 
الرسـمي، ومنهـا تجربـة بنـك جراميـن لإلقراض 
متناهـي الصغـر فـي بنجـالدش، وهـي التجربـة، 
التـي تـم تعميمهـا في العديد من بلـدان العالم 

الثالـث.
يقـوم  البنـك  فـإن  التجربـة،  هـذه  وبحسـب 
بتوفيـر قـروض متناهية الصغر للفئات الفقيرة 
بهـدف  الريـف،  فـي  وخاصـًة  والمهمشـة 

مسـاعدة تلـك الفئـات، وليـس ألغـراض تجارية 
أو اسـتثمارية، ويتـم ضمـان االلتـزام بالسـداد 
وحسـن إدارة المشـروعات، مـن خـالل الروابـط 

والعائليـة. االجتماعيـة 
ومـن الفوائـد االقتصادية الكبيرة، التي تنتج 
االقتصـاد  إلـى  المـوازي  االقتصـاد  ضـم  عـن 
الرسـمي دخـول إيراداتـه ضمـن الناتـج المحلـي 
إيـرادات  علـى  الدولـة  وحصـول  اإلجمالـي، 
ضريبيـة وهـو مـا يمكنهـا مـن اإلنفـاق وتوفيـر 

المواطنيـن. معيشـة  وتحسـين  الخدمـات 
ومـن ناحيـًة أخرى، فإن عـدم وجود ضمانات 
قانونيـة حقيقيـة لحقـوق العمـال والموظفيـن 
فـي األنشـطة غيـر الرسـمية، ُيمثـل عقبـة أمـام 
مسـار وبرامـج التنميـة، ويمنـع االسـتفادة مـن 
تلـك القـوى البشـرية الهامـة، األمـر الـذي يبـرز 

أهميـة دمجهـم فـي االقتصـاد الرسـمي.

سبل املواجهة
هـام  دور  مـن  ذكرنـاه،  لمـا  باإلضافـة 
بتوفيـر  يتعّلـق  فيمـا  الرسـمي  غيـر  لالقتصـاد 
تحسـين  ومـن  الدخـل  وزيـادة  العمـل  فـرص 
غيـر  االقتصـاد  فـإن  الحيـاة،  وجـودة  نوعيـة 
فـي  مهًمـا،  دورا  مؤخـًرا  لعـب  الرسـمي 
اسـتيعاب العمالـة، خـالل جائحـة كورونـا، ولكن 

غيـر  االقتصـاد  نشـجع  أن  ذلـك  معنـى  ليـس 
الرسـمي، ولكـن المطلـوب هـو تقنينـه ودمجـه 
فـي االقتصـاد الرسـمي، حتى نتغلـب على آثاره 
المرجـوة. العوائـد  السـلبية ونحقـق مـن ورائـه 
لدمـج  ضـرورة  هنـاك  فـإن  آخـر،  بمعنـى 
االقتصـاد غيـر الرسـمي وإصـالح الخلـل الناجـم 
المشـروعات  وأصحـاب  األفـراد  عـزوف  عـن 
االندمـاج بشـكل صحيـح فـي  والشـركات عـن 

الرسـمي. االقتصـاد 
لجـذب  ـ  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
تطويـر  ـ  الرسـمي  لالقتصـاد  المسـتثمرين 
اإلجـراءات  وتبسـيط  واللوائـح  التشـريعات 
وتوفير مزايا وحوافز ترتبط بالتسـجيل القانوني 

الفنيـة. المسـاعدات  وتقديـم  والضريبـي 
كذلـك مـن المهـم إجـراء إصالحـات ضريبية، 
األعمـال،  ومنـاخ  الحوكمـة  نظـم  وتدعيـم 
التعليـــــم  علـى  الحصــــول  فـرص  وتحسـين 
تسـويق  فـي  والمساهمــــــة  والتدريــــب، 
إلـى األســــواق حتـى  المنتجــــــات والوصــــول 
الرسـمية  غيـر  والشركـــــات  العمالـــــة  نحّفــــــز 
علـى االنتقـال لالقتصاد الرسـمي والمسـاهمة 

التنميـة.   فـي 
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أين تستمثر أموالك؟ ماهي القطاعات األفضل أو األكرث آمًنا لالستمثار يف ظل حالة 

التضخم املسمترة؟ 

بقاع  مختلف  من  األموال  رؤوس  وأصحاب  املستمثرون  إجابته  عن  يبحث  سؤال 

األرض يف ظل اسمترارية تصّدر التضخم للمهشد عىل ساحة االقتصاد العاملي، وسط 

مؤرشات ركود قد تجتاح األسواق تدريجًيا، وقراءات تفيد أبنه تضخم ليس مبؤقٍت أو 

العام  بداايت  إىل  متتد  رمبا  ابلقصيــرة،  ليســت  لفرتة  العامل  ُيصاحب  قد  وإمنا  عارٍض، 

املقبل 2024م.

االقتصاد - هيئة التحرير

أين تستمثر أموالك؟
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تراجع دون املسهتدف
المركزيـة  البنـوك  جهـود  مـن  الرغـم  فعلـى 
العمـل  فـي  المتقدمـة  االقتصـادات  لمعظـم 
خـالل  مـن  التضخـم  معـدالت  خفـض  علـى 
معـّدالت  برفـع  النقديـة  السياسـات  تشـديد 
والتـي أظهـرت  بوتيـرة غيـر مسـبوقة،  الفائـدة 
بتراجـع  ـ  إغفالـه  يمكـن  ال  ـ  ملحوًظـا  تقدًمـا 
تدريجـي لمعـدالت التضخـم منـذ شـهر أكتوبـر 
2022م؛ إذ تفيـد البيانـات الرسـمية أن تضخـم 
المتحـدة  الواليـات  فـي  المسـتهلكين  أسـعار 
مـا  إلـى  الفائـت  ينايـر  خـالل  تراجـع  األمريكيـة 
نسـبته 6.4% مقارنـة بأعلـى مسـتوى لـه بلغـه 
منـذ 41 عاًمـا وهـو 9.1% فـي يونيـو 2022م، 
ولكنـه يظـل بعيـًدا عـن المسـتهدف وهـو %2.  
كمـا تراجـع معـدل التضخـم بصـورة طفيفة في 

المملكـة المتحـدة مرتبًطـا بانخفـاض تكاليـف 
النقـل، ليصـل إلـى مـا نسـبته 10.1%، مقارنـة 
بمعـدل 11% فـي أكتوبـر 2022م، وهـو كذلك 
المركـزي  البنـك  أهـداف  عـن  بعيـًدا  يـزال  ال 

البريطانـي بأكثـر مـن خمـس مـرات تقريًبـا.
و فـي منطقـة اليـورو، تراجـع التضخـم خالل 
 %9.2 نسـبته  مـا  إلـى  قليـاًل  الماضـي  ينايـر 
ويعـد  الماضـي،  العـام  أواخـر   %10.1 مقابـل 
تراجًعـا متذبذًبـا قـد ال يـدوم طويـاًل، ألنـه جـاء 
بـدوره  الناجـم  الطاقـة  أسـعار  انخفـاض  نتيجـة 
المؤقـت  الصينـي  الطلـب  معـدل  تراجـع  عـن 
عليهـا، والـذي قـد يعـاود االرتفـاع مـن جديد مع 
رفـع اإلغـالق وانتهاء اإلجازة الصينية السـنوية، 
هذا فضاًل عن أن مؤشـر األسـعار االسـتهالكي 

فـي االتحـاد األوروبـي يظهـر زيـادة فـي أسـعار 
جميـع المكونـات الرئيسـية للتضخم األساسـي 
فـي العديـد من السـلع اليـزال مرتفًعا، فأسـعار 
العديـد مـن المـواد الغذائيـة تواصـل مسلسـل 
معـدل  بلـغ  مثـاًل  هنغاريـا  ففـي  ارتفاعهـا، 
ارتفاعهـا 50% ولتوانيـا نحـو 33.5% واسـتوينا 

مـا نسـبته %30.8.
ـ  التضخـم  معـدالت  أن  الواضـح  ومـن 
ُتحقـق  تـزال مرتفعـة، ولـم  ـ  ال  تراجعهـا  رغـم 
المسـتهدف ليس فقط في الواليات المتحدة 
األمريكيـة وأوروبـا، لكّنهـا  ـ وكمـا يقـول المديـر 
الدكتـور  الدولـي،  النقـد  بصنـدوق  التنفيـذي 
محمود محي الدينـ   قد بلغت ما نسبته %40 
فـي مجمـل االقتصـادات المتقدمـة، وتزيـد عن 
70% باألسـواق الناشـئة والـدول الناميـة، مـا 
يؤكـد فرضيـة أن التضخـم سـيظل باقًيـا خـالل 
العـام الجـاري، وربمـا يمتـد إلـى بدايـات العـام 
الحاصـل  التضخـم  هـذا  وأن  السـيما  القـادم، 
هـو نتـاج أزمـة صحية صاحبتها أزمـة اقتصادية، 
التـي  السـابقة  التضخـم  أزمـات  مثـل  وليـس 
كانـت اقتصاديـة تأّثـرت بهـا القطاعـات اأُلخـرى 
األزمـات  مـن  وغيرهـا  العقاريـة  الرهـون  كأزمـة 

المماثلـة.

إىل  العاملي  التضخم  ابسمترار  توقعات 
بداايت العام القادم

اليورو  منطقة  يف  التضخم  تراجع 
متذبذب قد ال يدوم طوياًل

هو  الرضورة(.  )قطاعات  إىل  االتجاه 
املخرج من أزمة التضخم العاملية
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قطاعات الرضورة
رغـم  ـ  التضخـم  ارتفـاع  اسـتمرارية  وأمـام 
وبقـاء  ـ  معدالتـه  فـي  الطفيفـة  التراجعـات 
البنـوك المركزيـة القتصادات الـدول المتقدمة 
الفائـدة حتـى  رفـع سـعر  اتبـاع سياسـات  علـى 
السـابق، ومـا  أقـل مـن  ولـو كانـت بمعـدالت 
يتبعهـا مـن تباطـؤ فـي نمـو اإلقـراض وعـزوف 
ألسـواق  وتراجـع  التوسـع،  عـن  الشـركات 
عـن  البحـث  يبقـى  ذلـك  كل  أمـام  ـــ  األسـهم 
فـي  لالسـتثمار  )اآلمنـة(  القطاعـات  أفضـل 
ظـل التضخـم، بمثابـة الشـغل الشـاغل ألغلـب 

األمـوال. رؤوس  أصحـاب 
 و قبـل التطـّرق لهـذه القطاعات التي يمكن 
االسـتثمار فيهـا خـالل فتـرة التضخـم يجـب أن 
تحـت  ينـدرج  التضخـم  أن  االعتبـار  فـي  نضـع 
والثانـي:  الطلـب،  تضخـم  هـو  األول:  نوعيـن 
تضخـم التكلفـة، فـاألول يحـدث نتيجـة الرتفـاع 
الطلـب علـى السـلع، والثانـي يحـدث فـي حالـة 
وبالتالـي  والخدمـات،  السـلع  توريـد  تعّطـل 
أن  ويبـدو  الطلـب،  ارتفـاع  مـع  العـرض  نـدرة 
الحالتيـن سـائدتان خـالل هـذه الفتـرة، فجائحـة 
معـدل  بارتفـاع  كبيـرة  عالقـة  لهـا  كان  كورونـا 
التضخـم، فمـن حالـة التوقـف االقتصـادي إلى 
النمـو  فـي  االقتصـاد  بـدأ  وعندمـا  التشـغيل، 
مـرة أخـرى، واجهـت العديد من البلـدان تحديات 
مماثلـة مـع تعّطـل مصـادر العمالـة وسالسـل 
التوريـد واإلمـداد بسـب انـدالع الحرب الروسـية 

بميعـاد  التنبـؤ  يمكـن  ال  التـي  األوكرانيـة 
مسـببات  كل  ـ  بالتبعيـة  ـ  فتوفـرت  انتهائهـا، 
التـي  االسـتمرارية  هـذه  التضخـم،  اسـتمرارية 
يتفـق االقتصاديـون علـى أنهاـ  وكما تؤثر سـلًبا 
تضـع  ـ  األفـراد  لـدى  المعيشـة  تكاليـف  علـى 
المسـتثمرين في حيرة حول أي القطاعات التي 
ينبغـي أن يتجهـوا لالسـتثمار فيها في ظل بيئة 
تضخم عالية مسـتمرة وارتفاع ألسـعار الفائدة.
مـن هنـا يتأكـد تطبيـق فلسـفة االتجـاه إلـى 

بالنسـبة  المخـرج  فإنهـا  الضـرورة"  "قطاعـات 
للمسـتثمرين، كونهـا ُتظهـر بجـالء قـدرة علـى 
القطاعـات  ألنهـا  ذلـك  التضخـم،  مكافحـة 
مـن  للمسـتهلكين  سـواء  احتياًجـا،  األكثـر 
كقطاعـات:  الـدول،  مـن  الفاعليـن  أو  األفـراد 
وغيرهـا  والزراعـة،  الصحيـة،  والرعايـة  الطاقـة، 
فلسـفة  تحـت  تنطـوي  التـي  القطاعـات  مـن 

الضـرورة.
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أصول الطاقة األعىل
فالطاقـة بمختلـف أنواعها )أحفورية كانت أو 
متجـددة(، تعـد مـالًذا آمنـا لالسـتثمار فـي كافة 
الظـروف، وليـس فقـط فـي ظل حالـة التضخم 
إلـى  ُينظـر  إذ  العالـم،  التـي يمـر بهـا  المسـتمر 
الطاقـة باعتبارهـا ضرورة للحياة البشـرية كالماء 
والغذاء، فال يمكن لنا أن نتصور كيف ستكون 
الحيـاة بدونهـا، ألن غيابهـا قـد يتسـبب بتبعـات 
وفـي  برّمتهـا،  البشـرية  الحيـاة  تهـّدد  كارثيـة 
ظـل التزايـد السـريع فـي عـدد السـكان وارتفـاع 
الطلـب يلحـظ تنامـي التوجـه و زيـادة الدعم من 
قبـل الحكومـات والمنظمات الكبرى في شـتى 
أرجـاء العالـم لالسـتثمار فـي الطاقـة، النظيفـة 

منهـا علـى وجـه الخصـوص.
فـي  وحركتهـا  األصـول  لفئـات  والمراقـب 
سـوق األسـهم علـى مـدار العقديـن الماضييـن 
أن  يلحـظ  تضخميـة،  فتـرات  مـن  تخّللهـا  ومـا 
تقريـر  بحسـب  ـ  األصـول  لفئـات  أداء  أفضـل 
لشـركة ولـز فارجـو آنـد كومبانـي، وهـي شـركة 
خدمـات ماليـة أمريكيـة ُكبـرى ـ كان أداء النفـط 
الطاقـة  اكتسـاب  عـن  فضـاًل   ،%41 بعائـد 
تبـرز  إذ  األسـهم،  سـوق  فـي  زخًمـا  النظيفـة 

ُتسـهم  التـي  الشـركات  مـن  متزايـدة  قائمـة 
وباتـت  المنـاخ،  تغيـر  مكافحـة  فـي  خدماتهـا 
أسـهم الطاقـة النظيفـة أفضـل االختيـارات فـي 
إنفايـز  شـركة  أسـهم  فمثـاًل:  األسـهم،  سـوق 
إنرجـي األمريكيـة المتخصصـة فـي توفير حلول 
الطاقـة  علـى  تعتمـد  التـي  النظيفـة  الطاقـة 
مكاسـب  شـهدت  للمسـتهلكين  الشمسـية 
2021م، وشـركة  عـام  خـالل   %75 علـى  تزيـد 

فيرسـت سـوالر المصنعـة لأللـواح الشمسـية  
أظهـرت بياناتهـا الماليـة للربـع األخيـر مـن عـام 
584 مليـون  2021م مبيعـات صافيـة قدرهـا 
دوالر، وسـجلت صافـي دخـل لـكل سـهم قـدره 
0.42 دوالر أميركـي، وأنهـت الربـع بمبلـغ 1.9 

نقـًدا. دوالر  مليـار 
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الرعاية الصحية يف املقدمة
الصحيـة،  الرعايـة  قطـاع  كذلـك  ويأتـي 
باعتبـاره مـن القطاعـات األفضـل اسـتثماًرا فـي 
ظـل التضخـم، فالنـاس فـي احتيـاج دائـم إلـى 
البقـاء بصحـة جيـدة، وقـد أصبـح هـذا القطـاع 
موضـع تركيـز أكثـر من أي وقت مضى السـيما 
انفـاق  معـدالت  وارتفـاع  الكورونـا  جائحـة  بعـد 
الحكومـات علـى مكافحتهـا، إذ تشـكل الحاجـة 
الصحيـة  الرعايـة  خدمـات  لتلقـي  المسـتمرة 
مصـدًرا لزيـادة الطلـب علـى مزّوديها، فبحسـب 
فـي  المتخصصـة   )deVere( لمجموعـة  تقريـر 
ثمـة  فـإن  العالميـة  الماليـة  الحلـول  تقديـم 
إمكانـات قويـة لألربـاح فـي هـذا القطـاع خـالل 
السـكان  شـيخوخة  بسـبب  التضخـم  فتـرات 
القطـاع  وانخـراط  الديموغرافيـة،  والتغيـرات 
فـي اعتمـاده علـى التكنولوجيـا بشـكل متزايـد، 
اسـتثمارية  لفـرص  اآلفـاق  فتـح  وبالتالـي 
عـدة، ووفًقـا لتحـركات األسـهم األوروبيـة نحـو 
هـذا  أن  لوحـظ  2023م  ينايـر  خـالل  االرتفـاع 
مكاسـب  مـن  بدعـم  مصحوًبـا  كان  االرتفـاع 
قطـاع الرعايـة الصحيـة التـي سـاعدت المؤشـر 
الكبيـرة،  مكاسـبه  مواصلـة  علـى  الرئيسـي 
األوروبـي   600 سـتوكس  مؤشـر  ارتفـع  إذ 
بنسـبة 0.1% مدعوًمـا بصعـود أسـهم قطـاع 
الرعايـة الصحيـة 0.8%، حيـث صعـدت أسـهم 
فيليبـس  كونينكليكـي  مثـل:  أدويـة  شـركات 
ونوفـو نورديسـك أكثـر مـن 2% لـكل منهمـا؛ 
ولنـا مثـال آخـر هنـا فـي اإلطـار المحلـي، فقـد 
تراوحـت مكـّررات الربحيـة أواخـر العـام الماضـي 
ألسـهم  التضخـم  معـدالت  ارتفـاع  ذروة  فـي 

سـوق  فـي  المتداولـة  الصحيـة  الرعايـة  قطـاع 
مـرة(،  و45   20( بيـن  مـا  السـعودي  األسـهم 
متوسـط  متجـاوًزا  مـرة،   31 يبلـغ  بمتوسـط 

األخـرى. القطاعـات  ألسـهم  المكـّررات 

قطاع قليل الصدمات
آخـر  نوًعـا  الزراعـي  القطـاع  يمثـل  فيمـا 
قطاعـات  تحـت  تنـدرج  التـي  القطاعـات  مـن 
العالـم  فـي  السـكان  أن  حيـث  الضـرورة، 
احتيـاج  فـي  الناشـئة  األسـواق  فـي  وبخاصـة 
مـن  مسـاعي  ثمـة  وأن  الحبـوب،  مـن  للمزيـد 
مختلـف الحكومـات حـول العالـم إلعـادة النظـر 
فـي اسـتراتيجية التنميـة الزراعية محلًيا، وتطوير 
اإلنتـاج  دعـم  فـي  تسـهم  التـي  السياسـات 
باألبحـاث  واالهتمـام  الزراعيـة  والعمليـات 
المتعلقـة بنقـل التقنيـات التنافسـية وتطويرها 

المسـتدامة. الزراعيـة  التنميـة  لخدمـات 
باألمـن  المرتبـط  القطـاع  هـذا  ويتصـف 
قليلـة  األصـول  فئـات  مـن  بأنـه  الغذائـي 
الصدمـات، وأن عوائـده أكبـر مقارنـة بالمخاطـر 
القطـاع  للغايـة، فهـو  تكـون قليلـة  تـكاد  التـي 
أسـعار  بارتفـاع  بالتضخـم  إيجاًبـا  يتأثـر  الـذي 
وقـت  وفـي  أنـه  ويذكـر  الغذائيـة،  المنتجـات 
جائحـة  جـّراء  العالمـي  االقتصـاد  يئـنُّ  كان 
كورونـا كانـت دولـة مثـل تركيـا تصـّدر منتجـات 
غذائيـة لنحـو 205 دول حـول العالـم خـالل عـام 
منتًجـا   980 مـن  أكثـر  صـّدرت  حيـث  2020م 
زراعيـا، بقيمـة عائـدات بلغـت 20.7 مليـار دوالر 
ـ فـي ظـل  أمريكـي، وأمـام توجـه الحكومـات  
المدخـالت  وإحـالل  اإلمـداد  سالسـل  أزمـات 
األكثـر كفـاءة واسـتدامة والتي يأتي على رأسـها 
القطـاع موطًنـا  هـذا  يبيـت  ـ   الزراعـي  القطـاع 

المسـتثمرين.   قبـل  مـن  لألمـوال 

29  مجلة االقتصاد  |  العدد 601  |  يناير/فرباير 2023م



اقتصادايت
سحايب



يعترب االستمثار يف التقنية من أهم محفزات المنو االقتصادي، فكلما ارتفع مستوى 

الكيل  االقتصاد  مستوى  عىل  المنو  زاد  كلما  البلدان،  اقتصادات  يف  السائد  التقنية 

املال،  رأس  أو  العاملة  األيدي  نقص  مشكالت  وتراجعت  ابإليجاب  اإلنتاجية  وأتثرت 

ومثة سباق محموم بني الدول ألجل إدخال التقنية وتكنولوجيا املعلومات إىل عوامل 

اإلنتاج وزايدة االستمثارات يف املجال التقين واستقطاب الرواد واملبتكرين من مختلف 

أرجاء العامل.

االقتصاد - هيئة التحرير

فرباير التقنية
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تستــقطب  أن  المملكـة  اسـتطاعت  وقـد 
لمؤتمـر  الثانيـة  النسـخة  فعاليــــــات  ضمــــــن 
)ليب 23( في شهر فبراير الماضي، استثمارات 
فـي مجـاالت التقنيـات المسـتقبلية وشـركات 
التقنيـة الناشـئة، بمـا يقـارب الــ 34 مليـار ريـال 
)9 مليـارات دوالر(، مقارنـة بــنحو 24 مليـار ريال 

)6.4 مليـار دوالر( فـي )ليـب 22(.

مناطق سحابية جديدة
2023م،  فبرايـر  اسـتثمارات  وشـملت 
بشـركة  دوالر  مليـار   2.1 قيمتـه  مـا 
دوالر  مليـار   1.5 الــ  وقرابـة  "مايكروسـوفت"، 

بشـركة "أوراكل"، لتوسـيع أعمالهـا مـن خـالل 
الجديـدة  السـحابية  المناطـق  مـن  عـدد  إنشـاء 
فـي المملكة، وشـركة "هـواوي" بـ 400 مليون 
دوالر، وأيًضـا إنشـاء منطقـة سـحابية لخدمـات 
 434 بــ  أرامكـو  مـع  بالشـراكة  "زووم"  شـركة 
جديـدة  منتجـات   6 إلطـالق  دوالر،  مليـون 
األعمـال  ريـادة  لمنظومـة  وممكنـة  داعمـة 
المملكـة  فـي  التقنيـة  والشـركات  الرقميـة 
إلـى  العالميـة،  التقنيـة  الشـركات  واسـتقطاب 
 4.5 بــ  ومحليـة  عالميـة  اسـتثمارات  جانـب 

متعـددة. مجـاالت  فـي  دوالر  مليـارات 

بروسبرييت7 االستمثاري
فـي حيـن كانـت اسـتثمارات فبرايـر 2022م، 
قد اشتملت على إطالق صندوق )بروسبيرتي7 
فينتشـرز  أرامكـو  لشـركة  التابـع  االسـتثماري( 
الناشـئة  الشـركات  لدعـم  دوالر،  مليـار  بقيمـة 
نيـوم  شـركة  اسـتثمار  إلـى  إضافـة  التحويليـة، 
التقنيـة الرقميـة القابضـة بقيمـة مليـار دوالر، 
 )stc( السـعودية  واسـتثمار شـركة االتصـاالت 
فـي  دوالر  مليـار  بقيمـة   ،)MENA Hub( عـن 
مجـال االتصـاالت والبنيـة التحتيـة اإلقليميـة، 
 ،)J&T Express Group( واسـتثمار مجموعـة
شـركة  مـع  بالتعـاون  دوالر  مليـارا  قيمتـه  بمـا 
آخريـن،  وشـركاء   )eWTP )Arabia Capital(
واسـتثمارات متعـددة أخرى فـي المجال التقني 
بمـا يقـارب المليـار ونصـف دوالر، إضافـة إلـى 

منافسـات وصلـت جوائزهـا لمليـون دوالر. 

منو االقتصاد الرقمي
التـي  سـواء  االسـتثمارات  هـذه  وتعـد 
أو  األولـى  ليـب فـي نسـخته  تضمنهـا مؤتمـر 
الثانية تجسـيًدا لجهود المملكة المسـتمرة في 
لتحقيـق  الرقمـي؛  االقتصـاد  نمـو  عجلـة  دفـع 
الفائـدة والتقـدم ولتعزيـز االزدهـار فـي منطقـة 
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا، كونهـا تمثل 
توسـع  مسـتهدفات  فـي  مهمـة  مسـارات 
ورقمـي  تقنـي  سـوق  أكبـر  بصفتهـا  المملكـة 
فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا، 
وتعـّزز مـن مكانـة المملكـة اإلقليميـة وريادتهـا 
فـي اسـتقطاب مواهـب التقنيـة، باحتضانهـا ـ 
وفًقـا للعديـد مـن اإلحصـاءات ـ نحـو 318 ألـف 

التقنيـة. موظـف فـي قطـاع 
بقطـاع  االهتمـام  وتيـرة  ارتفـاع  ويرجـع 
وضعـت  التـي  2030م،  رؤيـة  إلـى  التقنيـة 
التكنولوجيـا،  مجـال  الرئيسـية  أهدافهـا  ضمـن 
وتقنيـة  االتصـاالت  قطـاع  مسـاهمة  بزيـادة 
مليـار   50 بمقـدار  االقتصـاد  فـي  المعلومـات 
باحتضـان  ملموًسـا  حـراًكا  أفـرز  ممـا  ريـال، 
المملكـة نـدوات ومؤتمـرات وفعاليـات عالمية 
فـي  والمتخصصيـن  المهتميـن  تضـم  كبـرى 
ومناقشـة  لاللتقـاء  المعلومـات  تكنولوجيـا 
مسـتقبل التكنولوجيـا، مـن القطـاع الحكومـي 

الخـاص. القطـاع  إلـى 

وجهة ملحيب التكنولوجيا
لمحبـي  وجهـة  المملكـة  وأصبحـت 
النـدوات  أهـم  وأرًضـا السـتقبال  التكنولوجيـا، 

معايل املهندس عبدهللا بن عامر السواحه، وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
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كمؤتمـر  التقنـي،  المجـال  فـي  والمؤتمـرات 
الرقمـي  التحـول  قمـة  ونـدوة   ،)Hack(
الدولـي  والمؤتمـر   ،)DTSS( السـعودي 
ومؤتمـر  والتكنولوجيـا،  والهندسـة  للعلـوم 
األوسـط  الشـرق  بمنطقـة  المعلومـات  أمـن 
مؤتمـر  إلـى  إضافـة   ،)ISC( إفريقيـا  وشـمال 
ليـب )LEAP(، الـذي حضـر نسـخته الثانيـة نحـو 
تقنـي  أكبـر حـدث  ليكـون  ألـف شـخص،   172
أكثـر  عالمـي مـن حيـث اإلقبـال، وتحـدث فيـه 
مـن  أكثـر  مـن  ومتحدثـة  متحـدث   700 مـن 
50 دولـة حـول العالـم، يمثلـون أهـم الجهـات 
االصطناعـي  والـذكاء  التقنيـة  فـي  العالميـة 
والتحـول الرقمـي، وشـارك فيـه أكثـر مـن 900 
أريكسـون،  منهـا:  ومحليـة،  عالميـة  شـركة 
شـركة االتصـاالت السـعودية )stc(، التـي كان 
لهـا النصيـب األكبـر مـن االتفاقيـات بتوقيعهـا 
ألكثـر مـن 40 اتفاقيـة، وهـواوي، وآي بـي إم، 
وموبايلـي، ونيوليـب، ونيوم، وسـاب، وأرامكو 
كالود،  وقوقـل  وعلـم،  وسـايت،  السـعودية، 
وأمـازون، وديـل، ومايكروسـوفت، وسيسـكو، 
وأوراكل، وعلـي بابـا كالود، وشـركات أخـرى في 
 400 مـن  أكثـر  إلـى  باإلضافـة  التقنيـة،  مجـال 

ومحليـة. عالميـة  ناشـئة  تقنيـة  شـركة 
هـذا وشـهدت هـذه النسـخة، إعـالن شـركة 
ألول  بالريـاض  مقرهـا  افتتـاح  عـن   )Meta(
األوسـط  الشـرق  فـي  للميتافيـرس  أكاديميـة 
شـركة  إطـالق  إلـى  إضافـة  أفريقيـا،  وشـمال 
تطبيـق   )Camel lab(و  )WEO Technology(

هكتـار )Hektar(، منصـة التواصـل االجتماعـي 
 MENA( شـركة  وإطـالق  المحتـوى،  متعـددة 
 ،)Beem( وتطبيـق   )Communication
تطبيـق التراسـل الفـوري والمكالمـات الصوتية 
األعمـال. الجـودة، وخصائـص  عاليـة  والمرئيـة 

رفع الوعي التقين
المملكـة  تحـرص  الـذي  ليـب،  ويسـتمد 
وأصبـح  الماضـي،  العـام  منـذ  تنظيمـه  علـى 
فـي قطاعـات  اسـتثمارية  اسـتراتيجيات  صانـع 
التقنيـة، أهميتـه مـن خالل اهتمامه بمسـتقبل 

الحلـول  وإيجـاد  الفعـال،  ودورهـا  التقنيـة 
االبتكاريـة الرائـدة ألهـم التحديـات التـي تواجـه 
القطـاع، ويأتـي ألجـل رفـع الوعـي التقنـي بمـا 
رئيًسـا  مركـًزا  بوصفهـا  المملكـة  مكانـة  يعـّزز 
الفكـر  للتقنيـة واالبتـكار ونقطـة اللتقـاء قـادة 
التقنـي فـي العالـم ومركـز تقنـي رائـد يربـط بين 
كعامـل  المؤتمـر  يبـرز  حيـث  الثـالث،  القـارات 
جـذب للشـركات التقنية، واالسـتثمارات، ويعد 
العًبـا مهمـا فـي عمليـة التحـّول الرقمـي محلًيـا 

وعالمًيـا.
والمتابـع السـتثمارات التقنيـة حـول العالم، 
التـي باتـت عامـاًل أساسـًيا فـي تحقيـق التنميـة 
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الرقمـــــي  التحـــــول  رحلــــــة  تــوج 
رشاكات  عن  ابإلعــــالن  اململكــــة  يف 
يف  ملياريه  واستمثارات  عاملية  نوعية 

تقنيات املستقبل

داعمة  جديدة  منتجــات   6 إطـــالق 
األعمال  رايدة  ملنظومة  وممكنة 
الرقمية والرشكات التقنية يف اململكة

االستمثارات  ألضخم  موطٌن  اململكــــة 
تكنولوجي  سوق  بحجم  التقنية،  يف 

ورقمي يبلغ نحو 40 مليار دوالر

االقتصاديـة والتقـدم االجتماعـي، يلحـظ الـدور 
البـارز الـذي أخـذ يلعبـه ليـب منـذ تدشـينه فـي 
بمـا  المباشـرة  األجنبيـة  االسـتثمارات  تحفيـز 
يدعـم النمـو االقتصـادي والمنظومـة الرقميـة 
جـاءت  الـذي  المملكـة،  فـي  التطـور  سـريعة 
والعـام  العـام  لهـذا  االسـتثمارية  مخرجاتـه 
السـابق فـي البنيـة التحتيـة والعديـد مـن مراكـز 
مـن  مجموعـة  جانـب  إلـى  الجديـدة،  البيانـات 
والخـاص  العـام  القطاعيـن  بيـن  الشـراكات 
التـي تزيـد قيمتهـا علـى مليـار دوالر، وإطـالق 
المحليـة  المواهـب  لتعزيـز  جديـدة،  أكاديميـات 
شـأنها  مـن  لمرحلـة  يؤسـس  فإنـه  وصقلهـا، 
مـن  أكبـر  بشـكل  لالسـتفادة  الجهـود  تعظيـم 

المتاحـة. والمـوارد  اإلمكانـات 

آفاق مفتوحة ومجاالت نوعية
ألضخـم  موطًنـا  اليـوم  المملكـة  وتعـد 
حجـم  يبلـغ  إذ  التقنيـة،  فـي  االسـتثمارات 
فـي  الرقميـة  والسـوق  التكنولوجيـا  سـوق 
األكبـر  وهـو  دوالر،  مليـار   40 نحـو  المملكـة 
وزيـر  وبحسـب  المنطقـة،  فـي  اإلطـالق  علـى 
المهنـدس  المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 

عبداللـه بـن عامـر السـواحة، يعـد قطـاع التقنيـة 
مـن القطاعـات الواعـدة التـي تشـهد دعًمـا غيـر 
مسـبوق إيماًنـا بأهميـة االسـتفادة مـن اآلفـاق 
ُمختلـف  علـى  النوعيـة  والمجـاالت  المفتوحـة 
وإنترنـت  الرقميـة،  االقتصاديـة  أشـكالها 
والصحيـة،  البيولوجيـة  والتقنيـات  األشـياء، 
والعلـوم الكميـة، والفضـاء واألقمار الصناعية، 
المفتوحـة،  والمصـادر  الماليـة،  والتقنيـات 
لديهـا  العربـي  الخليـج  منطقـة  أن  إلـى  وأشـار 
اقتصـادات  أكبـر  مـن  تكـون  ألن  فرصـة 
العالـم، قائـاًل: "اليـوم نـرى االقتصـاد الرقمـي 
فـي  نوعًيـا  نمـًوا  يشـهد  وهـو  منطقتنـا  فـي 
االسـتثمارات التقنيـة ونمـاذج العمل االبتكارية 

للريادييـن".

قفزة اقتصادية نوعية
وأوضـح السـواحة أن نسـخة هـذا العـام مـن 
ليـب تمثـل قفزة اقتصادية نوعية ضخمة داخل 
الشـراكات،  مـن  العديـد  خـالل  مـن  المملكـة 
وأيًضـا  االسـتثمارية،  والجـوالت  والصفقـات، 
خـارج المملكـة كونـه أوجـد حـراًكا تقنًيـا عالمًيـا.

وأكـد السـواحة، أنـه فـي هـذا العـام يتواصـل 

المملكـة  مواصلـة  فـي  يتجلـى  الـذي  الحـراك 
ريادتهـا كأكبـر سـوق تقنـي بالمنطقـة، مشـيًرا 
الرقمـي  التحـول  رحلـة  تـوج  المؤتمـر  أن  إلـى 
نوعيـة  شـراكات  عـن  باإلعـالن  المملكـة  فـي 
تقنيـات  فـي  ملياريـه  واسـتثمارات  عالميـة 
المسـتقبلية  التقنيـات  لدعـم  المسـتقبل 
الناشـئة  والشـركات  الرقميـة  األعمـال  وريـادة 
المملكـة  رؤيـة  ُمسـتهدفات  لتحقيـق  التقنيـة 
2030م فـي تنويـع االقتصـاد، وتوطين التقنية 
أحـد  يشـّكل  وأصبـح  المتقدمـة،  والصناعـات 
أهـم الفعاليـات التقنيـة العالميـة السـنوية التي 
التقنيـون  والمهتمـون  المبتكـرون  ينتظرهـا 
لاللتقـاء بصنـاع ومتخـذي القـرار بـرواد األعمـال 
وصناديـق االسـتثمار الجـريء لفتح آفاق جديدة 
وإطـالق  جديـدة،  اسـتثمارية  مجـاالت  فـي 
المؤتمـر.   خـالل  متوقعـة  نوعيـة  شـراكات 

االستمثارات السحابية

استثمارات 
عالمية ومحلية
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رأي

تتســـارع خطـــوات االقتصـــادات العالميـــة 
الكبـــرى لدعـــم مشـــاريع تحـــوالت الطاقة إلى 
مـــن  خصوًصـــا  االنبعاثـــات  قليلـــة  مصـــادر 

المتقدمـــة. االقتصـــادات 
هـــذه الخطـــوات تحمـــل تكلفـــة اقتصادية 
بمســـميات  الحكومـــات  تدفعهـــا  باهظـــة 
اســـتثناءات  دعـــم،  "حـــزم  مثـــل:  متعـــددة، 
ضريبيـــة، محفـــزات تطويريـــة، واقيـــات عـــن 
انقطـــاع االمتدادات، الحـــزم الخضراء"، والكثير 
مـــن العبـــارات التجميلية إلظهارهـــا كضرورة، 
بينمـــا اقتصادًيا هي ميزانيـــات مالية مرصودة 
إلنشـــاء بنى تحتية تبـــدأ من البحـــث والتطوير 
قابلـــة  ســـوقية  اقتصاديـــة  بقيمـــة  وتنتهـــي 

للقيـــاس بالمعاييـــر الماليـــة.
أحدث المســـتجدات التي تشـــهدها الساحة 
الدوليـــة حالًيـــا هي حالـــة الصدام بيـــن االتحاد 
األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات  األوروبـــي 
بخصـــوص كيفيـــة ضـــخ األمـــوال فـــي قطاع 
انتقـــاالت الطاقة الخضراء والتضّرر التنافســـي 

بين حـــزم الدعـــم المختلفة.
حـــزم الدعـــم األمريكية التـــي أعلنها الرئيس 
األمريكـــي جـــو بايدن، والمســـماة حزم خفض 
التضخم أصبحت الجاذب األكبر لالســـتثمارات 
والعقـــول لتطويـــر هـــذه التقنيـــات، بـــل أنهـــا 
تدعـــم ســـوق التجزئـــة بدفـــع مبلـــغ مقطـــوع 
عـــن كل عميـــل يقوم بشـــراء منتجـــات التحّول 
والواقـــع  الكهربائيـــة.  كالســـيارات  األخضـــر 
األمريكيـــة  المتحـــدة  للواليـــات  االقتصـــادي 
يعطـــي أفضليـــة الجتـــذاب األعمـــال بشـــكل 
أكبـــر من قـــدرة أوروبـــا بالحفـــاظ علـــى أعمال 

هـــذا القطـــاع دون هجرتهـــا إلـــى أمريكا.
الحزمـــة  التـــي تقدمهـــا  الميـــزات  كمـــا أن 
ارتفـــاع  المذكـــورة ال تعانـــي مـــن  األمريكيـــة 
تكلفـــة اليـــد العاملـــة األوربيـــة وتمثـــل جدوى 
اســـتثمارية مربحـــة مســـتقباًل وهـــو مـــا جعل 
أوروبـــا تصّنف الحزمة األمريكيـــة بأنها تمييزية 

أو ذات طابـــع تمييـــزي.

االقتصاديـــن  هيكليـــة  بيـــن  المقارنـــة 
األمريكـــي واألوروبـــي توضـــح أن عـــدم قدرة 
أوروبـــا علـــى مواكبـــة حـــزم الدعـــم األمريكيـــة 
ال تتعلـــق بتنفيـــذ المشـــاريع، ولكـــن تتعلـــق 
بشـــكل مباشـــر بعدم وجود موارد للطاقة في 
أوروبـــا التـــي تمكّنها مـــن مواكبـــة المتغيرات 
الحصـــول  فـــي  واســـتقالليتها  االقتصاديـــة 
على الطاقة الالزمة لتشـــغيل هذه المشـــاريع 

 . ة ء بكفا
فـــي  األوروبيـــة  الـــدول  انفراديـــة  أن  كمـــا 
صنع قراراتها ومشـــاريعها المتعلقـــة بالطاقة 
الخضـــراء يصّعـــب مـــن قدرتهـــا على تنســـيق 
وتوزيع المشـــاريع لـــكل دولة بحســـب قدرتها 

االقتصاديـــة والتقنيـــة والتصنيعيـــة.
الخـــالف األوربـــي األمريكـــي ال يبـــدو حاًدا 
أمـــام اإلعـــالم إال أن الزيـــارات الرئاســـية مـــن 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  األوربييـــن  القـــادة 
األمريكيـــة يوضـــح حالة اإلحباط الواســـعة من 
السياســـيين األوربييـــن تجاه ما تعتقـــده أوروبا 
أنها معضلة اقتصاديـــة كبرى ألوروبا المتأزمة 
بحالـــة الخالف العســـكري الروســـي األوكراني 
شـــرق حدود القـــارة العجوز وما وجـــدت أوروبا 
نفســـها مـــن حالـــة عزلة عـــن تدفقـــات موارد 

الطاقـــة ذات التكلفـــة المنخفضة.
تطويـــر بدائـــل للطاقة منخفضـــة التكاليف 
ســـيتطلب آلة تصنيعيـــة باهظة الكلفـــة مادًيا 

وبحثًيـــا واقتصادًيا.  

تنافس الحكومات لدعم 
بدائل الطاقة

عبدالعزيز المقبل
twitter: @AzizSapphire

35  مجلة االقتصاد  |  العدد 601  |  يناير/فرباير 2023م



أسواق
أموال



يعترب رأس املال األجنيب حساسا للغاية تجاه التغريات الجيوسياسية واالقتصادية 

وتجّنب  الربح  تحقيق  فرص  اغتنام  ملحاولة  هائلة  وأبحجام  برسعة  وينتقل  واملالية، 

إمكانية حصول الخسارة. 

ورغم تربع دول الغرب لعقود عىل قمة الدول الجاذبة لرؤوس األموال األجنبية، اليت 

أصبحت  مهنا  الخليجية  بخاصة  الرشق  دول  أن  إال  لها،  الرئيسية  الوجهة  تعد  كانت 

اليوم ُتظهر ارتفاًعا كبرًيا يف مؤرشات حركة رؤوس األموال إلهيا، وذلك نتيجة لعوامل 

عدة مهنا خارجية وأخرى داخلية أدت إىل تحرير األسواق املالية واتخاذ إجراءات تحفزيية 

اتجاه االستمثار األجنيب، وأصبحت الرشوط والترشيعات مشّجعة لالستمثار.

االقتصاد - هيئة التحرير

األموال عيوهنا 
عىل الرشق
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حالة من عدم اليقني
2022م  عـام  خـالل  واجـه  قـد  العالـم  وكان 
عاًمـا صعًبـا آخـر، فلـم يكـن االقتصـاد العالمـي 
يبـدأ فـي إرهاصـات التعافـي من جائحـة كورونا، 
حتـى بـدأت الحـرب الروسـية ـ األوكرانية، لتلقي 
العالـم  علـى  السـلبية  وتداعياتهـا  بظاللهـا 
بأسـره، ولتحـول دون بـدء التعافـي، بل وتفاقم 
األوضـاع المتدهـورة أصـاًل فـي الكثيـر من دول 
إلـى  التضخـم  معـدالت  مـن  وترفـع  العالـم، 

خطيـرة. معـدالت 
فـي  والحـرب  كورونـا  جائحـة  ألقـت  كمـا 
معـدالت  ارتفـاع  مـن  تالهمـا  ومـا  أوكرانيـا، 
الماليـة  األسـواق  علـى  بتأثيراتهـا  التضخـم، 
الماليـة  االسـتثمارات  ربحيـة  وعلـى  العالميـة، 
وزاد  الدوليـة،  والسـندات  األسـهم  فـي 
إشـهار  عـن  اإلعـالن  ظـل  فـي  خطـورة،  األمـر 
إفـالس العديـد مـن منّصـات تـداول العمـالت 
المشـّفرة، كمـا أن معـدالت التضخم المرتفعة 
االقتصـاد  بدخـول  المتزايـدة  والتوقعـات 
العالمـي فـي حالـة مـن الركـود والكسـاد، أدت 
إلـى حالـة مـن عـدم اليقيـن لـدى المسـتثمرين 
بأموالهـم  يتحركـون  أيـن  بشـأن،  العالـم  حـول 

اسـتثماراتهم؟ وتوظيـف 

الديون وحركة األموال
المخـاوف  زادت  فقـد  أخـرى،  جهـة  ومـن 
مـن حـدوث كارثـة ماليـة، فـي ظـل تفاقـم أزمـة 
الديـون، خاصـًة الديـون األمريكية األكبر عالمًيا، 
دوالر،  تريليـون   31 الــ  حاجـز  تجـاوزت  والتـي 
وباتـت تضغـط علـى االقتصـاد العالمي، إذ من 
المتوقـع أن تتسـبب تلـك الديـون، فـي التأثيـر 
علـى حركـة تدفـق رؤوس األمـوال، وكذلك في 
دخـول الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي مرحلة 
انكمـاش، تنعكـس بدورهـا فـي صـورة فقـدان 
للوظائـف وانخفـاض فـي مسـتويات الدخـول 

وانخفـاض فـي القـوة الشـرائية.
نتيجـًة لمشـاكل سالسـل اإلمـداد وعـزوف 
الحـرب  وانـدالع  كورونـا  جائحـة  خـالل  العمالـة 
فـي أوكرانيـا، ارتفعت تكاليـف اإلنتاج، ومن ثم 
ارتفعت أسـعار السـلع والخدمات، وعلى رأسـها 
أسـعار السـلع الغذائيـة وأسـعار الطاقـة، األمـر 
الـذي أدى لحـدوث احتجاجـات للمطالبـة برفـع 
وُينـذر  األسـعار،  الرتفـاع  والتصـّدي  الرواتـب 

اجتماعيـة ونزاعـات.  بنشـوب اضطرابـات 

االقرتاب من الركود
المركزيـة  البنـوك  مـن  العديـد  تبّنـي  ورغـم 
لسياسـات  2022م  عـام  خـالل  العالـم،  حـول 
ورفـع  الصـرف  سـعر  كمرونـة  نقديـة صارمـة، 
أسـعار الفائـدة لكبـح معدل التضخـم، وللحفاظ 
على االسـتقرار النقدي، وامتصاص الصدمات 
بـل  األمـوال،  رؤوس  خـروج  ولمنـع  الخارجيـة 
وعـودة رؤوس المـال األجنبيـة، التي خرجت في 
أوقـات سـابقة، إال أن األمـور لـم تصبـح بعـد 

السـيطرة.  تحـت 
وتأثيراتهـا  األزمـات  تلـك  كل  ظـل  فـي 
المخـاوف  تعـد  لـم  والماليـة،  االقتصاديـة 
التضخـم  معـدالت  علـى  فقـط  تقتصـر 
المتسـارعة، بـل أصبـح هنـاك أيًضـا قلـق مـن 
تأثيـرات أخـرى، إذ حذر البنك الدولي من اقتراب 

من املتوقع أن يخرس الناتج االقتصادي 
عام  حىت  دوالر  تريليوانت   4 العاملي 

2026م بسبب تزايد خطر الركود
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الركـود  العالمـي بشـكل خطيـر مـن  االقتصـاد 
خـالل 2023م بسـبب ضعـف النمـو في جميع 
االقتصـادات الكبـرى فـي العالـم، وعلـى رأسـها 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة وأوروبـا والصيـن، 
وسـط توقعـات بـأن يكـون النمـو العالمـي بيـن 
2%، وهـو  2020م و2024م أقـل مـن  عامـي 
النمـو األضعـف فـي خمـس سـنوات منـذ عـام 

1960م.

معدالت المنو األورويب 
أسـعار  وارتفـاع  التضخـم  اسـتمرار  وبسـبب 
الفائـدة، خفـض البنـك الدولـي توقعاتـه للنمـو 
بنحـو  العـام  هـذا  خـالل  العالمـي  االقتصـادي 
بتوقعاتـه  مقارنـة  فقـط   %1.7 إلـى  النصـف 
البنـك  توقـع  وفيمـا   ،%3 البالغـة  السـابقة 
الدولـي أن تسـجل الواليـات المتحـدة األمريكية 
نمـًوا ضعيًفـا 0.7%، فـإن معـدالت النمـو فـي 
أوروبا سـتنعدم، وهو ما يعني أننا سـنكون إزاء 
نمـو اقتصـادي هـو األضعف منـذ ثالثة عقود، 
األزمـة  عـن  نتـج  الـذي  الشـديد  الركـود  بعـد 
الماليـة العالميـة عـام 2008م والركـود الناجـم 

عـن جائحـة فيـروس كورونـا عـام 2020م.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  توقعـات  ورغـم 
المتشـائمة بحـدوث موجـات كسـاد فـي العديد 
توقعاتـه  فـإن  2023م  عـام  العالـم  دول  مـن 
كانـت أكثـر تفـاؤاًل تجـاه االقتصـادات الناشـئة، 
االقتصـادات  نمـو  مسـتوى  أن  أكـد  حيـث 
عنـد مسـتواه  2023م سيسـتقر  فـي  الناشـئة 

2022م. الماضـي  بالعـام  مقارنـة 

االستقرار وسياسات اإلصالح
علـى الرغـم مـن تلـك المخـاوف والتوقعـات 
ذاتـه  الوقـت  يمكـن فـي  فإنـه ال  المتشـائمة، 
الناتجـة  اإليجابيـة  المؤشـرات  بعـض  تجاهـل 
عـن محـاوالت العديـد مـن الحكومـات التعامـل 
مـع األزمـة الماليـة الحاليـة، مـن خـالل االلتـزام 
بتعديـل سـعر الصـرف وزيـادة الفائـدة الحتـواء 
األجانـب  المسـتثمرين  ولجـذب  التضخـم، 
البـالد،  إلـى  المـال  رأس  تدفقـات  وتشـجيع 
وسياسـات  االسـتقرار  إن  القـول  عـن  فغنـى 
اإلصـالح فضـاًل عن العوائـد المرتفعة وضعف 
المسـتثمرين  يجذبـان  المحليـة  العملـة  قيمـة 
األجانـب فـي الغالـب، بـل ويزيـد مـن إقبالهـم 
علـى األصـول عاليـة المخاطـر، بمـا فـي ذلـك، 
أنواعهـا،  بكافـة  والمشـتقات  األسـهم  سـوق 
وقـد أبـدى بالفعـل النمـو االقتصـادي مقاومـة 
فـي ظـل  2022م  عـام  مـن  الثالـث  الربـع  فـي 
األسـر  اسـتهالك  العمـل، وقـوة  أسـواق  قـوة 

أزمـة  مـع  والتكيـف  األعمـال،  واسـتثمارات 
الطاقـة. 

ينايـر   11 فـي  المنتهـي  األسـبوع  وخـالل 
العالميـة  األسـهم  صناديـق  اجتذبـت  2023م 
أول تدفق أسـبوعي لها منذ 3 نوفمبر 2022م 
تباطـؤ  بشـأن  اإليجابيـة  المؤشـرات  ظـل  فـي 
االحترازيـة  لإلجـراءات  الصيـن  وإلغـاء   التضخـم 
جـذب  تـم  حيـث  كورونـا،  بجائحـة  المرتبطـة 
دوالر. مليـار  بمقـدار5.17  صافـي  مشـتريات 

مؤرشات إيجابية
العالميـة  السـندات  صناديـق  وجذبـت 
مليـار   3.89 بلغـت  تدفقـات  األجـل  قصيـرة 
متوسـطة  السـندات  اجتذبـت  بينمـا  دوالر، 
والسـندات  دوالر،  مليـار   3.56 حوالـي  األجـل 

عاليـة العائـد تدفقات بقيمـة   1.89 مليار دوالر، 
ومـع ذلـك، فإنـه يجـب أن ننتبـه إلـى أن ارتفـاع 
المتقدمـة  االقتصـادات  فـي  الفائـدة  أسـعار 
وأوروبـا،  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  مثـل 
لـه آثـاره السـلبية، ومنهـا أنـه يبطـئ النمـو فـي 
رؤوس  يجـذب  عندمـا  وحتـى  الغربيـة،  البلـدان 
األمـوال االسـتثمارية مـن البلـدان الفقيرة، فإن 
ذلـك معنـاه حرمـان تلـك البلدان من االسـتثمار 

المحلـي.
ومـن المؤشـرات اإليجابية أيًضـا، تصريحات 
الدولـي  النقـد  لصنـدوق  العـام  المديـر 
"كريسـتالينا جورجيفـا"، حيث قالـت "إن الوضع 
نخشـى"،  كنـا  ممـا  سـوًءا  أقـل  االقتصـادي 
للتفـاؤل،  أسـباب  عـدة  هنـاك  بـأن  مضيفـًة 
وثانًيـا  االنخفـاض،  فـي  التضخـم  بـدء  أولهـا 
تحسـن قـدرة الصيـن علـى تعزيز النمـو، وارتفاع 
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الوالايت  يف  التضخم  توقعات  تراجع 
القصري  املدى  عىل  األمريكية  املتحدة 
أدىن  إىل  2023م  يناير  بداية  يف 

مستوايهتا يف عامني

فضاًل  اإلصالح  وسياسات  االستقرار 
قمية  وضعف  املرتفعة  العوائد  عن 
املستمثرين  يجذابن  املحلية  العملة 

األجانب يف الغالب

معـدالت نمـو االقتصـاد الصينـي إلـى أكثـر من 
المتوسـط العالمـي، كمـا يمكن أن تلعب الهند 
إلـى جانـب الصيـن دوًرا محورًيـا، حيـث يمكن أن 
يسـهما مًعـا فـي نصـف النمـو العالمـي خـالل 

الحالـي.  العـام 

تفاؤل حذر 
كمـا انخفـض التضخـم فـي منطقـة اليـورو 
تباطـؤ  مـع  2022م  وديسـمبر  نوفمبـر  خـالل 
نمـو تكاليـف الطاقـة، ليهبـط إلـى 10%، فيمـا 
األوروبيـة  اإلحصـاءات  وكالـة  بيانـات  أظهـرت 
"يوروسـتات"، وصـول معـدل التضخـم، الـذي 
 %9.2 إلـى  والطاقـة  الغـذاء  تكاليـف  يشـمل 
فـي ديسـمبر 2022م بعدمـا بلـغ 10.1% فـي 

الـذي يسـبقه. الشـهر 
الواليـات  وفـي سـياق مشـابه، ولكـن فـي 
دراسـة  مـع  وبالتزامـن  األمريكيـة،  المتحـدة 
فيهـا  أكـدت  األميركيـة،  ميتشـيجان  لجامعـة 
تراجـع توقعـات التضخم في الواليـات المتحدة 
2023م  علـى المـدى القصيـر فـي بدايـة ينايـر 
إلـى أدنـى مسـتوياتها فـي عاميـن، فقـد أعربـت 
عـن  يليـن"  "جانيـت  األميركيـة  الخزانـة  وزيـرة 
بالدهـا،  فـي  التضخـم  بشـأن  الحـذر  تفاؤلهـا 
موضحـًة أن هنـاك مؤشـرات مشـجعة في ظل 
تراجـع أسـعار الطاقـة وتحسـن أوضـاع سالسـل 
ينعكـس  بـدأ  مـا  وهـو  العالـم،  حـول  اإلمـداد 
التراجـع  فـي  بـدأت  التـي  السـلع،  أسـعار  علـى 
أن  متوقعـًة  2022م  الماضـي  العـام  أواخـر 
يتراجـع معـدل تضخـم أسـعار المسـاكن بحلـول 

2023م.  الجـاري  العـام  منتصـف 

الهجرة العكسية
االسـتثمار  اتجاهـات  فـي  دققنـا  ولـو 
وتدفقـات رؤوس األمـوال حـول العالـم، يمكـن 
أن نالحظ أن هناك هجرة عكسية لالستثمارات 
إلـى وسـط وجنـوب العالـم، وذلـك بعـد عقـود 
مـن االتجـاه المسـتمر فـي حركـة األمـوال نحـو 
دول الغـرب، حيـث بـدأ المسـتثمرون يـرون فـي 
بعـض دول الجنـوب والشـرق اسـتقراًرا أفضل، 
مقارنـًة بأسـواق المـال العالميـة األخـرى التـي 
النـزاع  ظـل  فـي  خاصـًة  عاليـة،  مخاطـر  تشـهد 
اضطرابـات  وحـدوث  األوكرانـي،  الروسـي 
واحتجاجـات فـي الكثيـر مـن الـدول المتقدمـة.
وهـذا مـا يذكرنا بعام 2008م عندما قطعت 
النمـو  مـن  سلسـلة  العالميـة  الماليـة  األزمـة 
المطـرد فـي حركـة االسـتثمار األجنبـي دامـت 
لعـدة سـنوات، فقـد أدت إلـى اضطرابات كبيرة 
فـي الحركـة الدوليـة لـرؤوس األمـوال، خاصـة 
مـن  وبالرغـم  الكبـرى،  الماليـة  المراكـز  فـي 
ومحـاوالت  والحكومـات  البورصـات  مقاومـة 
الهـروب الجماعيـة لرؤوس األموال، إال أن ذلك 
لـم يمنـع مـن إعادة التوزيعـ  ولو بشـكل بسـيط 

ـ التجـاه الحركـة الدوليـة لـرؤوس األمـوال.
وفـي بعـض بلـدان الشـرق، بـدأت بالفعـل 
سلسـلة  بعـد  األجانـب  المسـتثمرين  عـودة 
بعـض  تشـهدها  التـي  الهيكليـة  اإلصالحـات 
الـدول خاصـة دول الخليـج، وكذلـك انخفـاض 
قيمـة العملـة المحليـة فـي بعضهـا، ومـن ثـم 
انخفـاض قيمـة األصـول بالنسـبة لهـم، وهـو 
مـا يخفـف مـن أزمة نقـص العملة األجنبية في 
البلـدان، وذلـك بعـد فتـرة عصيبـة، قـام  تلـك 
فيهـا المسـتثمرون األجانـب بسـحب مليـارات 
الـدوالرات مـن تلـك الـدول، على خلفيـة الحرب 

التضخـم.   فـي أوكرانيـا، وارتفـاع 

أسواق الطاقة والغذاء
بـأن  المتفائلـة  التوقعـات  مـن  الرغـم  علـى 
يتراجـع التضخـم العالمـي خـالل عـام 2023م، 
إال أنـه حتـى مـع حلـول عـام 2024م، سـيظل 
لمعـدالت  المتوقـع  السـنوي  المتوسـط 
كانـت  التـي  المسـتويات،  مـن  أعلـى  التضخـم 
قبـل الجائحـة فيمـا يزيد على 80% من البلدان، 
خاصـًة أن الحـرب فـي أوكرانيـا ال تـزال تشـكل 
تهديـًدا لالسـتقرار واالقتصـاد العالمـي، خاصـًة 

والغـذاء. الطاقـة  بأسـواق  يتعلـق  فيمـا 
الناتـج  يخسـر  أن  المتوقـع  مـن  كذلـك 
االقتصـادي العالمـي 4 تريليونـات دوالر حتـى 
وأن  الركـود،  خطـر  تزايـد  بسـبب  2026م  عـام 
يتباطأ االقتصاد العالمي في 2023م، قبل أن 
يعـاود مسـيرة التعافـي، حيـث تشـير التقديـرات 
مـن  يتباطـأ  سـوف  العالمـي  النمـو  أن  إلـى 
3,4% فـي 2022م إلـى 2,9% فـي 2023م ثم 
يعـود إلـى االرتفـاع ويبلـغ 3,1% فـي 2024م. 

لتجنب الذعر املايل
وفـي ظـل تلـك المؤشـرات، وتجنًبـا لحدوث 
غيـر  بمعـدالت  ارتفاعـات  أو  فجائيـة  صدمـات 
"الذعـر  مـن  حـاالت  أو  للتضخـم  مسـبوقة 
المالـي"، يترتب عليها هروب في االسـتثمارات 
األمـر  فـإن  المالـي،  االسـتقرار  تضـرب 
يتطلـب اتخـاذ العديـد مـن التدابيـر والخطـوات 

ومنهـا:  واإلجـراءات، 
•  توفيـر برامـج حماية اجتماعية ومسـاعدات 
للـدول الناميـة، سـواء مـن الـدول الكبـرى 
والدوليـة،  اإلقليميـة  المنظمـات  مـن  أو 
لتجنـب حـدوث اضطرابـات اجتماعيـة تزيـد 

مـن التدهـور االقتصـادي العالمـي.
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•  إتباع سياسـات نقدية انكماشـية لمواجهة 
النقـدي  المعـروض  بتقليـل  التضخـم، 
اإلنفـاق  وتقليـل  الدولـة،  اقتصـاد  فـي 
السـندات  أسـعار  خفـض  خـالل  مـن 
وزيـادة أسـعار الفائـدة، مـع إجـراء دراسـات 
ارتفـاع  وحسـابات دقيقـة، حتـى ال يـؤدي 
حـدوث  إلـى  الحقيقيـة  الفائـدة  أسـعار 
تباطـؤ فـي االقتصـاد الكلـي، خاًصـة، إذا 
اإلنتـاج  ضعـف  عـن  ناتًجـا  التضخـم  كان 
وليـس ناتًجـا عـن ارتفـاع القـوة الشـرائية، 
ففـي هـذه الحالة قد اليؤدي ارتفاع أسـعار 
الفائـدة إلـى تحقيـق النتائـج المرجـوة، بـل 

تأثيـرات سـلبية. إلـى  يـؤدي  قـد 
لجـذب  آليـات  وابتـكار  •  اسـتحداث 
االسـتثمارات األجنبية، الهادفة إلى إنشـاء 
مصانـع وشـركات وتحقيـق قيمـة مضافة 
المحلـى، وليـس فقـط االكتفـاء  للسـوق 
البورصـة.  فـي  لالكتتـاب  أمـوال  بضـخ 

•  ضـرورة عـدم االعتمـاد كثيـًرا علـى األمـوال 
واالسـتثمار،  االقتصـاد  فـي  السـاخنة 
المخاطـر،  تلـك األمـوال عاليـة  أن  خاصـة 
فجـأة. المحليـة  األسـواق  مـن  تخـرج  وقـد 

•  اتبـاع قواعـد السـالمة الماليـة واإلفصـاح 
المحاسـبية  والمراجعـة  والشـفافية 
سـيكون  الـذي  األمـر  الدوليـة،  للشـركات 
المخاطـر  بتقليـل  يتعلـق  فيمـا  أثـره،  لـه 
االسـتثمارات  ربحيـة  وزيـادة  الرأسـمالية 

الماليـة.
والتقاريـر  المعلومـات  توفيـر  •  ضـرورة 
وعـن  ونشـاطاتها  الشـركات  عـن  الماليـة 
سـالمة  مـن  التحقـق  وسـبل  كيفيـة 

األصـول الماليـة المتداولة في البورصات 
الدوليـة. 

•  تفعيـل قواعـد الحوكمـة الماليـة الدوليـة، 
بمـا يشـمل أنشـطة الشـركات واألسـواق 
الماليـة الدوليـة، مـن أجـل ضمـان التدفـق 

المربـح واآلمـن لـرؤوس األمـوال. 
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بعد عام من االهنيار والرتاجع يف قميته السوقية إىل ما دون الرتيليون دوالر، وحاالت 

اإلفالس الدراماتييك اليت أصابت العديد من منصاته وعىل رأهسم منصة إف يت إكس 

“الكريبتو”  يهشد  عاملًيا،  املشّفرة  العمالت  بورصات  أكرب  من  واحدة  كانت  اليت   )FTX(

وفرباير  يناير  هشري  خالل  نسبيا  مرتفعة  بتداوالت  جواد"  "صحوة  الرقمية  العمالت  أو 

2023م.

أكتوبر  منذ  لها  هشري  أداء  أفضل  املايض  يناير  يف  "البيتكوين"  عملة  سجلت  فقد 

الـ 23 ألف دوالر،  العام، ويمت تداولها قرب  2021م، لرتتفع أبكرث من 40% منذ بداية 

وتصل قميهتا السوقية إىل 439 مليار دوالر.

االقتصاد - هيئة التحرير

صحوة “الكريبتو” 
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تحقـق  التـي  "اإليثريـوم"  عملـة  وكذلـك 
 %36 وبنسـبة   %29 بنسـبة  شـهرًيا  ارتفاًعـا 
منـذ بدايـة العـام، ليقفـز سـعرها مـن مسـتوى 
1218 دوالر فـي نهايـة ديسـمبر 2022م، إلـى 
ينايـر  تعامـالت  نهايـة  فـي  دوالر   1582 نحـو 
مـن  السـوقية  قيمتهـا  وصعـدت  2023م، 
مسـتوى 149.1 مليـار دوالر إلـى نحـو 193.5 
مليـار دوالر، لتسـتحوذ بذلـك علـى نحـو %18 
مـن القيمـة السـوقية المجّمعـة للعمالت التي 

عليهـا.  التـداول  يجـري 

القمية السوقية
تعديـن  شـركات  أسـهم  ارتفـاع  وتزامـن 
"بيتكويـن" وصناديـق العمـالت المشـّفرة مـع 
االرتفـاع الهائـل فـي سـعر عملـة "البيتكويـن"، 
فارتفعـت أغلـب أسـهم التعديـن بنسـبة قويـة 
اقتربت من حاجز 200%، ما يؤشـر بأن الهبوط 
الكبيـر الـذي حصـل فـي طريقه للهـدوء وأن قاع 
الـدورة قـد حـدث بالفعـل وإنهـا ربمـا تتعـزز ثقـة 
المسـتهلكين فـي العمـالت المشـّفرة بشـكل 

عـام خـالل العـام الجـاري. 

وكانـت القيمة السـوقية لمختلف العمالت 
وبدايـات  ينايـر  بنهايـة  قفـزت  قـد  المشـّفرة، 
فبرايـر العـام الجـاري بمـا نسـبته 25.8% بأربـاح 
بلغـت نحـو 215 مليـار دوالر، بعدمـا ارتفعـت 
قيمتهـا السـوقية اإلجماليـة من مسـتوى 832 
مليـار دوالر فـي تـداوالت نهاية العام الماضي، 
إلـى نحـو 1047 مليـار دوالر فـي نهاية تداوالت 

شـهر ينايـر العـام الجـاري.

الجنون التجاري
قـد شـهدت  الرقميـة،  العمـالت  أن  ويذكـر 
انهيـاًرا كبيـًرا فـي قيمـة  العـام الماضـي  خـالل 
األولـى  عملتهـا  وصـول  فبعـد  أصولهـا، 
علـى  لهـا  مسـتوى  أعلـى  إلـى  "البيتكويـن" 
اإلطـالق بأكثـر مـن 68 ألـف دوالر فـي نوفمبـر 
ثالثـة  مـن  ألكثـر  قيمتهـا  لتنخفـض  2021م 
أربـاع، ُمسـجلة أقـل مـن 17 ألـف دوالر فـي 15 
نوفمبـر 2022م، ممـا أدى إلـى إثـارة المخـاوف 
عـام  بشـكل  المشـّفرة  العمـالت  سـوق  حـول 
األسـئلة  مـن  العديـد  وطـرح  اسـتقراره  ومـدى 
مـن  نوبـات  إلـى  روادهـا  وقـادت  بـل  حولهـا، 

الجنـون التجـاري، الـذي علـى أثـره ظهـرت مراكـز 
إعـادة تأهيـل فاخـرة لمعالجـة مـا أسـمته إدمـان 

الرقميـة. العمـالت 

اخرتاق واحتيال
وكشـف كذلـك االنهيـار للعمالت المشـّفرة 
عمليـات  مـن  العديـد  الماضـي  العـام  أواخـر 
االختـراق واالحتيـال، ففـي تقريـر نشـره موقـع 
"فوربـس أدفايـزور"، أبان إن ثمة تحليال أصدرته 
مـا  أن  إلـى  توصـل  أناليسـز"،  "تشـين  شـركة 
قيمته 1.9 مليار دوالر من العمالت المشـّفرة 
قـد ُسـرقت فـي عمليات االختـراق والخداع مما 
أدى إلـى خسـائر بقيمـة 1.6 مليـار، فضـاًل عـن 
العديـد مـن التعامـالت المريبـة سـواء قـروض 
لنفسـها  الشـركات  إقـراض  أو  مضمونـة  غيـر 
وغيرهـا بالعمـالت المشـّفرة، ومـا سـاعد فـي 
خضـوع  عـدم  االختـالالت  هـذه  ظهـور  عـدم 
سـوق العمـالت المشـّفرة للرقابـة الماليـة مـن 
الشـركات  بقيـة  مثـل  المركزيـة  البنـوك  قبـل 
معظـم  وأن  اأُلخـرى،  الماليـة  والمؤسسـات 
منّصاتهـا مسـجل فـي خـارج النطـاق الجغرافي.
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من  أقل  انخفاًضا  يسجل  البيتكوين 
بعد  نوفمرب2022م  يف  دوالر  ألف   17
اإلطالق  عىل  مستوى  ألعىل  وصوله 

أبكرث من 68 ألف دوالر

بخاصة  النسبية  االرتفاعات  موجة 
كالبيتكوين  الرقمية  العمالت  ألكرب 
التوقعات  إىل  إرجاعها  ميكن  واإليرثيوم 
الفائدة  أسعار  رفع  وترية  بخفض 
العام  من  األول  الربع  خالل  األمريكية 

الحايل

وصلت  واالحتيال  االخرتاق  عمليات 
إىل ما قميته 1.9 مليار دوالر يف سوق 

العمالت املشفرة

ارتفاعات نسبية
النسـبية  االرتفاعـات  موجـة  إلـى  وبالعـودة 
بخاصـة ألكبـر العمـالت الرقمية كــ "البيتكوين" 
التوقعـات  إلـى  إرجاعهـا  يمكـن  و"اإليثريـوم"، 
األميركيـة  الفائـدة  أسـعار  رفـع  وتيـرة  بخفـض 
خـالل الربـع األول مـن العـام الحالـي، فبحسـب 
الفيدرالـي سـعر  االحتياطـي  يرفـع  ربمـا  رويتـرز 
الفائـدة خـالل اجتماعـه فـي فبرايـر الجـاري إلـى 
رفـع  تخفيـف  لوتيـرة  اسـتمرار  فـي  نقطـة   25
سـعر الفائـدة فمـن 75 نقطـة إلـى 50 نقطـة 
أشـارت  بيانـات  بعـد  2022م، وذلـك  ديسـمبر 
إلـى تراجـع التضخـم بالواليات المتحـدة نوفمبر 
الماضـي، السـيما وأن الزيـادة المسـتمرة فـي 
رفـع أسـعار الفائـدة األمريكيـة كانـت سـبًبا فـي 
ارتفـاع شـهية المسـتثمرين نحـو االسـتثمار في 
العـزوف  وبالتالـي  األجـل،  طويلـة  السـندات 
التـي  المشـّفرة  العمـالت  فـي  االسـتثمار  عـن 
الفائـدة  أسـعار  رفـع  بسـبب  جاذبيتهـا  فقـدت 
والسـقوط  والتالعـب  والتضـارب  ناحيـة،  مـن 
المـدوي لمنصـة )FTX(، وانهيـار عملتـي "تيـرا" 
و"لونـا" مـن ناحيـة ُأخـرى، وهـو مـا أثـار مخـاوف 
الخزانـة  وزارة  فـي  األمريكييـن  المنظميـن 
نظـًرا  حينهـا،  األمريكـي  والفيدرالـي  األمريكيـة 

األمريكـي. بالـدوالر  "تيـرا"  الرتبـاط عملـة 

تنظمي التداول
ويبـدو كذلـك أن اإلعـالن عـن قانـون تنظيـم 
لعـب  األوروبـي  الرقميـة  العمـالت  تـداول 
دوًرا كبيـًرا فـي عـودة األمـل لسـوق العمـالت 
االرتفـاع  فـي ظـل  ينـازع  كان  بعدمـا  الرقميـة، 
القياسـي لمعـدالت التضخـم، فضـاًل عما يبدو 
بالعمـالت  لالعتـراف  اتجـاه  مـن  اآلفـق  فـي 
األجـل  طويـل  اسـتثماري  كخيـار  المشـّفرة 
المسـتثمرين  كبـار  أقـر  حيـث  للتطبيـق،  قابـل 
المشـّفرة فئـة أصـول تسـتحق  العمـالت  بـأن 
االسـتثمار فيهـا، علـى الرغـم مـن أنهـا شـديدة 
للغايـة، وثمـة حـوار متزايـد  المخاطـر ومتقلبـة 
بيـن بعـض كبـار التشـفير حـول اعتمـاد صناعـة 
التشـفير كوسـيلة اسـتثمارية للتقاعد، ودعوات 
والتنظيـم  المسـتهلكين  حمايـة  مـن  لمزيـد 
لقطـاع صناعـة العمـالت المشـفرة، بأن علقت 
وزيـرة الخزانـة األمريكيـة، جانيـت يليـن مع انهيار 
سـوق  بـأن  النظـر  وجهـة  يعـزز   )FTX( منصـة 
األصول الرقمية يتطلب تنظيًما دقيًقا للغاية، 
العـام  أواخـر  أصـدر  قـد  األبيـض  البيـت  وكان 
الرقميـة  لتنظيـم األصـول  إطـار  أول  الماضـي 
بمـا فـي ذلـك العمالت المشـّفرة والطرق التي 
يجـب أن تتطـور بهـا صناعـة الخدمـات الماليـة 
وكيفيـة  حـدود،  بـال  المعامـالت  لتسـهيل 
القضـاء علـى االحتيـال فـي األصـول الرقميـة.
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مسارات حكومية 
زيـادة  إلـى  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ودعـا 
التنظيـم ألسـواق العمـالت المشـّفرة بخاصـة 
أسـرع  مـن  تعـد  التـي  السـمراء  القـارة  فـي 
األصـول  فـي  العالـم  فـي  نمـًوا  األسـواق 
الرقميـة، مؤكـًدا بأن مخاطر األصول المشـّفرة 

تنظيمهـا.     وقـت  حـان  وإنـه  واضحـة 
هـذا واتجهـت الكثيـر مـن الـدول حـول العالم 
نحـو تنظيـم عمليـات التـداول واالسـتثمار فـي 
العمـالت الشـفرة ووضـع مجموعة من اللوائح 
القوانيـن لتقنينهـا، ففي أكتوبر العام الماضي، 
مشـروع  األوروبـي  االتحـاد  أقـّر  أوضحنـا  كمـا 
قانـون مـن شـأنه تنظيـم األصـول المشـفرة، 
الـذي اعتبـره الخبـراء تشـريًعا تاريخًيا يدعم تقنين 
اعتـرف  وكذلـك  المشـفرة،  العمـالت  سـوق 
مجلـس النـواب البريطانـي باألصـول المشـّفرة 

كأدوات ماليـة منظمـة.
وتخطـو الجمهوريـة الصينيـة خطـوات كبيـرة 
الـذي ربمـا  الرقمـي"  "اليـوان  لــ  برنامجهـا  نحـو 
يشـهد انطالقـه الكامـل العـام الجـاري، والهنـد 
عملتهـا  مـن  التجريبيـة  نسـختها  أطلقـت  التـي 
الرقميـة ديسـمبر الماضـي بعد أن سـمح بنكها 
السـوق  معامـالت  بعـض  بتسـوية  المركـزي 
الثانويـة مـن خـالل العمـالت الرقميـة، فضـاًل 
عـن البرازيـل التـي أقـّرت مؤخًرا مشـروًعا قانونًيا 
العمـالت  اسـتخدام  علـى  الشـرعية  يضفـي 
المشـّفرة كوسـيلة شـرعية إلجـراءات عمليـات 

الدفـع.

األثر االقتصادي
األثـر  بجديـة حـول  تبحـث  ُأخـرى  وثمـة دول 
والتطبيقـات  السـوق  وجاهزيـة  االقتصـادي 
الدفـع  لحلـول  الممكنـة  والسـريعة  الفعالـة 
باسـتخدام العملـة الرقميـة، كالمملكـة العربيـة 
السـعودية، التـي أعلنـت عـن مواصلـة مشـروع 
المركـزي،  للبنـك  الرقميـة  العملـة  اختبـار 
البنـوك  مـع  بالتعـاون  حالًيـا  يعمـل  الـذي 
مراحـل  إحـدى  علـى  الماليـة  التقنيـة  وشـركات 
اسـتخدام  حـاالت  بدراسـة  المعنّيـة  المشـروع، 
المخصصـة  المركـزي  للبنـك  الرقميـة  العملـة 
باستكشـاف  محلًيـا،  الماليـة  للمؤسسـات 
السـتخدام  المحتملـة  والمخاطـر  المنافـع 
العملـة الرقميـة، علًمـا بـأن المملكـة قد نجحت 
عـام 2019م فـي اختبـار العملـة الرقميـة للبنـك 
وبالتعـاون  عابـر  برنامـج  خـالل  مـن  المركـزي 
مـع دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي مـدى 
الموزعـة  السـجالت  تقنيـة  اسـتخدام  إمكانيـة 

الحـدود. عبـر  المدفوعـات  لتسـهيل 

أمد التنظمي
تـدور فـي  المشـّفرة  العمـالت  ولكـن تظـل 
إطـار حزمـة مـن المشـكالت التـي ربمـا تطيـل 
فـي  المنظمـون  يقـدم  فلـم  تنظيمهـا  أمـد 
واضحـة  لوائـح  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 
حمايـة  شـأنها  مـن  المشـّفرة  العمـالت  حـول 
العمـالت  سـوق  فتنظيـم  المسـتهلكين، 
كبيـرة  تنظيـم مجموعـة  إلـى  يحتـاج  المشـّفرة 
مـن المنتجـات الماليـة بمـا فـي ذلـك اإلقـراض 
المكشـوف  علـى  والبيـع  بالهامـش  والتـداول 
تماًمـا  قانونيـة  تكـون  التـي  األخـرى  واألدوات 
كتلك المنظمة في األسواق المالية التقليدية، 
للمشـتقات  الواسـعة  االنتقـادات  عـن  فضـاًل 
المشـفرة؛ إذ يـرى رئيـس بنك جيـه بي مورغان، 

جيمـس ديمـون، أن عملـة "البيتكويـن" ليسـت 
فيهـا،  ومبالـغ  مفرطـة  احتيـال  عمليـة  سـوى 
إال  هـي  مـا  المشـّفرة  العمـالت  بـأن  مؤكـًدا 
مجرد إهدار للوقت، كما طالب تشـارلي مونجر 
نائب رئيس شـركة بيركشـاير هاثاواي، الحكومة 
األميركيـة بحظـر العمالت المشـفرة؛ إذ يرى أن 
نقـص اللوائـح التنظيميـة مّكن أصحـاب عقلية 
المشـّفرة  العمـالت  أن  إلـى  المقامـرة، وأشـار 

ليسـت عمـالت أو سـلعا أو أصـوال. 

تشاريل مونجر، انئب رئيس رشكة بريكشاير هااثوايجميس دميون، رئيس بنك جيه يب مورغان
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رأي

القـــّوة جـــودة  ووجـــد أن أهـــم عناصـــر هـــذه 
المنتـــج أو الخدمة وسياســـات ما بعـــد البيع، 
والحصـــة الســـوقية، وربمـــا الربحيـــة والنمـــو، 
ويمكـــن في هذا الشـــأن أن يضع المرء أشـــياء 

كثيـــرة تهّمه مـــن وجهـــة نظره.
أيًضـــا يمكـــن لـــكل مجتمـــع أو مجموعـــة 
مهتميـــن وضـــع قواهـــم الخاصة لمحـــّددات 
مســـؤوليتها  للشـــركات،  الناعمـــة  القـــّوة 
االجتماعيـــة، بيئتها الوظيفية، ســـمعتها ليس 
فقـــط علـــى مســـتوى المنتـــج أو الخدمة، بل 
ذلـــك اإلحســـاس تجاههـــا الذي تشـــعر بـــه إذا 
رأيـــت عالمتهـــا التجاريـــة أو قـــرأت عنهـــا خبًرا.
يبـــدو لـــي أن القـــّوة الناعمـــة للشـــركات، 
هـــي النجـــاح فـــي كســـب القلـــوب والعقـــول 
مًعـــا وعلى الـــدوام، فالعقول تنظـــر إلى جودة 
وعائـــد مـــا تشـــتريه مـــن الشـــركة، والقلـــوب 
تميل إليها إذا كانت تســـمع كالًما حســـًنا عنها 
مـــن موظفيها وعمالئهـــا، وإذا رأت أثرها على 
المجتمـــع، مؤخـــًرا زادت أهمية هـــذه الجوانب 
مـــع التطـــّورات التكنولوجية الحديثة ووســـائل 
التواصل االجتماعي التي ســـّرعت من انتشـــار 
االنطباعـــات والمعلومات، ولكنها أيًضا قّللت 
مـــن االنتباه لكثـــرة التدفق، فتصبح اســـتمالة 

القلـــوب وإقنـــاع العقول أكثـــر صعوبة.
إنـــه عصر التأثيـــر االتصالي الـــذي يمكن أن 
يظهـــر القـــّوة الناعمة التـــي يمتـــد تأثيرها إلى 
كل البيـــوت دون اســـتئذان، أو يمحوها تماًما، 
ولـــذا يصبـــح ذكاء االتصـــال وفعاليتـــه جـــزءا 
مـــن قـــوة الشـــركات وال أعـــرف هـــل أصّنفه 
ضمـــن القّوة الناعمـــة أو الخشـــنة، لكنه يظل 
عامـــاًل حاســـًما في إيصـــال الحقيقـــة، وصنع 
االنطبـــاع، الـــذي يصعـــب تغييـــره إذا تكـــّرس 

فتـــرة مـــن الزمن.
التجاريـــة  والســـمة  بالســـمعة  االهتمـــام 
مهـــم وهو ســـالح مؤثر يســـعى إلـــى تحقيق 
األهـــداف عـــن طريـــق الجاذبيـــة، التـــي هـــي 
روح القـــّوة الناعمـــة ألنهـــا ُتســـهم فـــي صنع 

األحكام وتشـــكيل تفضيالت العمـــالء وعامة 
النـــاس، ومؤخـــًرا انضـــم المســـتثمرون إلـــى 
القائمـــة وبـــات بعضهـــم بعد تمحيـــص أرقام 
أي شركة، يســـتعرض جاذبية الشـــركة، أي أنه 

بشـــكل أو بآخـــر يحلـــل قوتهـــا الناعمة.
الخشـــنة  القوتيـــن  فـــي  أو  الحالتيـــن  فـــي 
والناعمة يعتبر النجاح أمًرا أساســـًيا لصناعتهما 
وتنميتهمـــا، ومهما حاولت الشـــركة الفاشـــلة 
أن تغطـــي فشـــلها برتوش إعالميـــة أو إعالنية 
ســـيظل  مجتمعيـــة،  مبـــادرات  بإطـــالق  أو 
فشـــلها يخّيـــم علـــى كل شـــيء، إذ ال وجـــود 
للقـــوة الناعمـــة في غيـــاب قدر مناســـب من 
النجـــاح في مجـــال عمل الشـــركة األساســـي.
تحتـــار بعض الشـــركات في إيجاد الوســـائل 
التي تمكنهـــا من أن تكون "جذابة"، الوســـائل 
التـــي أصبحت مهمـــة في عالم جديد وســـريع 
وملـــيء بوســـائل االتصـــال، والحقيقـــة التـــي 
أراهـــا أنـــه ال وجود لوصفات جاهـــزة، أو قائمة 
يمكـــن تتبعهـــا لهذه الوســـائل، فهـــي تختلف 
مـــن بلـــد آلخـــر، ومن ثقافـــة ألخرى، بـــل ربما 
تختلـــف مـــن قطـــاع أعمـــال آلخـــر فـــي نفس 

والمجتمع. البلـــد 
ال تملـــك الشـــركات ـ وهي دوًمـــا تتنافس 
فـــي ســـوقها ـ جيًشـــا لهزيمة منافســـيها من 
الشـــركات األخرى وإرغام الناس على منتجاتها، 
لكنهـــا بالتأكيـــد تملك قوى أخـــرى تجذب إليها 
العمالء وتصنـــع والءهم لمنتجاتها وخدماتها، 
ر مصادر  وهـــذا مـــا جعـــل الناجـــح منهـــا يطـــوِّ
للقـــوة تختلف عـــن تلك القـــّوة أو القوى التي 

والحكومات. الدول  تســـتخدمها 
شـــركة  ألي  الناعمـــة  القـــّوة  صناعـــة 
مسؤولية مشـــتركة بين جميع اإلدارات، وهي 
لـــن تنجح أو تؤثـــر إال بوجود قناعـــة بمكّوناتها 
لدى منســـوبي الشـــركة، وهي فـــي ظّني جزء 
من قيمة الشـــركة الســـوقية التـــي تدخل فيها 
قيمة العالمة وســـمعتها، وهـــذه القّوة اليوم 

جـــزء مـــن كل ذلك.  

القّوة الناعمة للرشكات

محمد اليامي
twitter: @mohamdalyami

مفهـــوم ومكّونات القـــّوة الناعمـــة للدول 
العابـــرة  الشـــركات  أن  ومعلـــوم  معروفـــة، 
الناعمـــة  القـــّوة  أدوات  مـــن  هـــي  للقـــارات 
للـــدول، ولكـــن كيـــف يمكـــن صناعـــة هـــذه 
القـــّوة للشـــركات، الشـــركات مـــن أي حجـــم 
ونـــوع خاصة في محيط ســـوقها وبين جمهور 

خدماتهـــا. أو  منتجاتهـــا  مســـتهلكي 
ال بـــد أواًل مـــن تخميـــن مكونـــات القـــّوة 
الخشـــنة للشـــركات، أي تلـــك التـــي تأتي في 
مقابـــل الجيـــوش واالقتصـــاد القـــوي للدول، 
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سعًيا ملزيد من التعلم والدراسة يف مجال إدارة املال واألعمال الذي كان مزدهًرا 

املايض،  القرن  وأربعينيات  ثالثينيات  خالل  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  ومتسًعا 

قرر شاب فرنيًس يدعى جورج دوريو، الذي كان يؤمن أبنه )كلما زادت املخاطرة زادت 

هارفارد  بكلية  لاللتحاق  األمريكية  ماساتشوستس  والية  إىل  االنتقال  األرابح(، 

مث  ومن  فهيا،  أستاًذا  وأصبح  األعمال  إدارة  يف  هشادة  عىل  فهيا  حصل  اليت  لألعمال، 

األمريكية  والتطوير  البحث  مؤسسة  أتسيس  إىل  1946م  عام  وطموحه  شغفه  أخذه 

)ARDC( لتسويق التقنيات، اليت مت تطويرها خالل الحرب العاملية الثانية.

االقتصاد - هيئة التحرير

قصة املال الجريء

49  مجلة االقتصاد  |  العدد 601  |  يناير/فرباير 2023م



جورج دوريو

وكان أول اسـتثمار لـه بمـا قيمتـه 200 ألـف 
دوالر فـي شـركة ناشـئة ابتكـرت تقنيـة األشـعة 
مـرض  تشـخيص  فـي  للمسـاعدة  السـينية 
تضاعفـت  بـأن  المفاجـأة  وكانـت  السـرطان، 
فلقـب  أضعـاف،   9 الــ  قرابـة  شـركته  أربـاح 
حينهـا بـاألب الروحـي لـرأس المـال المجـازف أو 

الجـريء.
وأخـذ دوريـو يشـارك فـي تمويـل العديـد من 
الشـركات الناجحـة بالواليـات المتحـدة، وكانـت 
مـن أبـرز اسـتثماراته الناجحـة فتـرة السـتينيات، 
فـي شـركة المعـدات الرقميـة )DEC(، المنتجـة 
ألجهـزة الكمبيوتـر ولكنهـا كانـت تعانـي تمويلًيا 

فـي  االسـتثمار  مـن  الخـوف  لطبيعـة  نظـًرا 
الحواسـيب تلـك الفتـرة، ولكّنـه قـّرر المخاطـرة 
الشـركة  لهـذه  شـركته  عبـر  التمويـل  وتقديـم 
مقدًمـا لهـا خطـة عمـل ترتكـز بدرجـة أقـل علـى 
بـدأت  مرحلتيـن  خـالل  مـن  الكمبيوتـر،  أجهـزة 
المرحلـة األولـى ببيع وحـدات الكمبيوتر كأجهزة 
بشـكل  شـراؤها  يمكـن  حتـى  بذاتهـا  قائمـة 
منفصـل وربطهـا مًعـا إلنتاج عـدد من األنظمة 
الشـركة  وبالفعـل حققـت  المختلفـة،  الرقميـة 
طفـرة فـي أرباحهـا، إذ كان يحقـق دوريـو عائـًدا 

.%101 بنسـبة  سـنوًيا 

اهنيار الدوت كوم
مـن  المجـال  هـذا  فـي  العمـل  رواج  ومـع 
الشـركات  شـهدت  الجريئـة  االسـتثمارات 
األجنبيـة،  الشـركات  مـن  منافسـة  األمريكيـة 
فـي  والكوريـة  اليابانيـة  الشـركات  وخاصـة 
الحـادي  القـرن  أوائـل  فـي  ولكـن  الثمانينيـات، 
والعشـرين، تعـّرض أصحـاب رؤوس األمـوال، 
التكنولوجيـا  شـركات  فـي  اسـتثمروا  الذيـن 
لخسـائر فادحـة أثنـاء أزمـة "انهيـار الـدوت كوم"، 
اإلنترنـت،  فقاعـة  باسـم  أيًضـا  والمعروفـة 
والتـي حدثـت بسـبب وجـود االسـتثمار القائـم 

تضاعفت أرابح رشكت دوريو قرابة الـ 
9 أضعاف ابستمثاره يف رشكة انشئة 
السينية  األشعة  تقنية  ابتكرت 
مرض  تشخيص  يف  للمساعدة 

الرسطان

بدعم  قراره  املستمثر  يتخذ  عندما 
قد  يكون  ابلطبع  فإنه  انشئة،  رشكة 
جذبته أفكار أو منتجات تلك الرشكة، 
استمثارية  فرًصا  متتلك  أهنا  ووجد 

وقدرة عىل المنو املستقبيل
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المـال  رأس  تمويـل  ووفـرة  المضاربـة،  علـى 
وفشـل  الناشـئة  للشـركات  االسـتثماري 
وغيرهـا  األربـاح،  جنـي  فـي  اإلنترنـت  شـركات 
انتهـاء  مـن األسـباب ذات الصلـة، ولكـن بعـد 
تلـك األزمـة شـهد هـذا المجـال نمـًوا تصاعدًيـا، 
وصـل إلـى أكثـر مـن 47 مليـار دوالر فـي رأس 

االسـتثماري. المـال 
الجـريء  االسـتثمار  مفهـوم  وأصبـح 
Capital( Venture( متـداواًل فـي عالـم األعمال 
وذلـك  األخيـرة؛  الفتـرات  خـالل  واالسـتثمار، 
يضـم  الـذي  النشـاط،  أو  القطـاع  لوصـف 
الشـركات والمسـتثمرين، الذيـن لديهـم الجـرأة 
وشـغف المجازفـة، ولديهـم الرغبـة في الدخول 
مـا  وهـو  جديـدة،  ومشـروعات  مجـاالت  إلـى 
يحقـق لهـم السـبق، كمـا قـد ُيـدر عليهـم أرباًحـا 
"االسـتثمار  مشـروعات  أن  خاصـًة  كبيـرة، 

جديـدة. بفكـرة  ترتبـط  غالًبـا  الجـريء"، 

استمثار عايل املخاطر
والـذي  الجـريء"،  "االسـتثمار  ويتضمـن 
ُيطلـق عليـه أيًضـا رأس المـال الُمخاطـر ورأس 
المـال االسـتثماري، ذلك التمويـل الذي ُتقدمه 
البنـوك والشـركات الكبـرى وكبـار المسـتثمرين 
مـن  التـي  والناشـئة،  الصغيـرة  للشـركات 
المأمـول أن يكـون لديهـا األفـكار واإلمكانـات 
الفنيـة واإلداريـة وتفـّرد المنتجـات والخدمـات، 

والعوائـد  النمـو  لتحقيـق  يؤهلهـا  مـا  وهـو 
االسـتثمار  أن  ذلـك،  معنـى  وليـس  الكبيـرة، 
المالـي فقـط، ولكنـه  الدعـم  الجـريء يتضمـن 
كالخبـرات  جديـدة،  دعـم  أنظمـة  أيًضـا  يشـمل 
واالستشـارات الفنيـة واإلداريـة، وبمعنـى آخـر، 
فـإن االسـتثمار الجـريء هو بمثابة اسـتثمار في 
مشـروعات ناشـئة أو مشـروعات فـي بدايتهـا، 
قائمـة  المشـروعات  تلـك  تكـون  مـا  وغالًبـا 
إلـى تمويـل  تحتـاج  علـى فكـرة جديـدة ولكنهـا 

النـور. إلـى  يظهرهـا  وتسـويق 

المخاطـر،  عالـي  االسـتثمار  هـذا  وألن 
فإنـه يجـب علـى الشـركات الراغبـة فـي العمـل 
تحّمـل  علـى  القـدرة  لديهـا  يكـون  أن  بمجالـه، 
الخسـائر الناتجـة عـن الدخـول فـي هـذا المجـال 
الجديـد، ويشـجعها علـى ذلـك أنـه مثلمـا تكـون 
المخاطـر عاليـة، فـإن المكاسـب واألربـاح فـي 

مجزيـة.  أيًضـا  تكـون  النجـاح  حـال 
مجـال  فـي  تعمـل  التـي  الجهـات  وتنقسـم 
يتمثـل  األول  نوعيـن،  إلـى  الجـريء  االسـتثمار 
كانـت مجموعـة  سـواء  الممولـة  الجهـات  فـي 
من المستثمرين أو مستثمر واحد، أفراًدا كانوا 
أو مؤسسـات أو بنـوكا، والذيـن يقومـون بضخ 
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اسـتثماراتهم فـي الشـركات الناشـئة، أمـا النوع 
الثانـي فيتثمـل فـي صناديـق االسـتثمار التـي 
المشـروعات  أداء  دراسـة  فـي  دورهـا  ينصـب 
وإقنـاع  الناشـئة  والشـركات  الجديـدة 
المسـتثمرين بضـخ أموالهـم واالسـتثمار فيها.

أفكار ومنتجات جاذبة
وعندمـا يتخـذ المسـتثمر قـراره لدعـم شـركة 
ناشـئة، فإنـه بالطبـع يكـون قـد جذبتـه أفـكار أو 
منتجات تلك الشـركة، ووجد أنها تمتلك فرًصا 
اسـتثمارية وقـدرة علـى النمـو فـي المسـتقبل، 
وتكـون الشـركة الناشـئة في المقابـل في حاجة 
إمكانيـات  أو  فنيـة،  خبـرات  أو  مـادي،  لدعـم 

تسـويقية، أو غيرهـا.
المشـتركة  المصالـح  تكـون  أن  ويمكـن 
بيـن الطرفيـن فـي مرحلـة مـا مـن مراحـل نمـو 
الشـركة، أو فـي كافـة المراحـل، وهـو مـا يتضح 
مـن خـالل سـرد مـا يمكـن للمسـتثمر أن يقـوم 
بـه لدعـم الشـركة الناشـئة، التـي قرر االسـتثمار 

فيهـا:
أو  المنتـج  الـالزم لظهـور  التمويـل  •  توفيـر 

الجديـدة. الخدمـة 

السـوق  أبحـاث  توفيـر  خـالل  مـن  •  الدعـم 
جديـدة  أسـواق  فتـح  فـي  والمسـاعدة 
للشـركة الناشـئة بالخبـرات التسـويقية أو 

محتـرف. مبيعـات  بفريـق  دعمهـا 
اإلعالنيـة  الحمـالت  خـالل  مـن  •  الدعـم 

المختلفـة. والدعائيـة 
والخبـرات  الفنيـة  االستشـارات  •  تقديـم 
والقانونيـة،  واإلداريـة،  اإلشـرافية، 

. يبيـة لضر ا و
الناشـئة  الشـركات  حصـول  فـإن  ولذلـك، 
االسـتثماري  المـال  رأس  ودعـم  اهتمـام  علـى 
ُيعـد أمـًرا إيجابًيـا لتلـك الشـركات، ليـس فقـط 
بحصولهـا علـى ضـخ اسـتثمارات ماليـة كبيـرة، 
التمتـع  مـن  أيًضـا  ُيمّكنهـا  ذلـك  ألن  ولكـن 
وتسـويقية ضخمـة  فنيـة  وإمكانيـات  بقـدرات 
ولنمـو  جديـدة  فـرص  أمـام  الطريـق  ويفتـح 
العمـل واكتسـاب مكانـة أفضـل فـي المجـال، 
يخّفـف  محترفيـن  مسـتثمرين  دخـول  أن  كمـا 
مـن المخاطـر مـن خـالل مراقبـة االسـتثمارات 
لضمـان  األعمـال  رواد  ودعـم  عملـي  بشـكل 

نجاحهـم.

رؤية مستقبلية محرتفة
الصغيـرة  الشـركات  دعـم  أن  شـك  وال 
والناشـئة والمشـروعات الجديـدة ذات األفـكار 
المبتكـرة، ُيعـد فرصـة للشـركات الكبـرى التـي 
تواجـه صعوبـات فـي التوسـع وفـي الوصـول 
إلـى أسـواق جديـدة أو ابتـكار منتجـات وخدمـات 
تواكـب التغيـرات المتسـارعة مـن حولهـا، إال أن 
ذلـك يجـب أن يتـم مـن خالل قواعد ودراسـات، 
االسـتثمار  أن  المسـتثمرون  يتأكـد  بحيـث 
يمثـل  أن  يمكـن  بعينهـا،  ناشـئة  فـي شـركات 
اسـتثماًرا ناجًحـا، فغنـي عـن القـول إن أصحـاب 
رأس المـال الجـريء ال يتعاملون بعشـوائية في 

اسـتثماراتهم. ضـخ 
ومـن المعاييـر التـي تسـتند إليهـا الشـركات 
الكبـرى فـي ضـخ اسـتثماراتها تجـاه الشـركات 
ضـوء  فـي  التوسـع  وإمكانيـة  مـدى  الناشـئة، 
رؤيـة مسـتقبلية محترفـة تـدرس أبعاد السـوق، 
وتعي نوعية المنتجات والخدمات التي تقّدمها 
الشـركات الناشـئة ومـدى قـدرة تلـك المنتجات 
علـى  واالسـتحواذ  المنافسـة  علـى  والخدمـات 

حصـة مناسـبة.
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وأيًضـا مـن األفضـل للشـركات الراغبـة فـي 
العمـل بمجـال االسـتثمار الجـريء، أن تسـتثمر 
حتـى  تخصصهـا،  نفـس  فـي  شـركات  فـي 
مـع  للتعامـل  الكافيـة  الخبـرات  لديهـا  يكـون 
الشـركات الناشـئة وتقييـم ظروفهـا وإمكانياتها 
مـن  ليـس  أنـه  بمعنـى  نجاحهـا،  واحتمـاالت 
الحكمـة أن تقـوم شـركة كبـرى تعمل في مجال 
فـي  ناشـئة  شـركة  بدعـم  الغذائيـة  المنتجـات 

العكـس. أو  العقـارات،  مجـال 

انتقاء الرشكة الناشئة
معنـى  ليـس  فإنـه  األخـرى،  الناحيـة  وعلـى 
أن هنـاك نمـًوا فـي مجـال االسـتثمار الجـريء، 
الناشـئة  الشـركات  لكافـة  ممهـد  الطريـق  أن 
للحصـول علـى هـذا التمويـل أو الدعـم، بـل أن 
معظـم رواد األعمـال يواجهـون صعوبات بالغة 
العامليـن فـي مجـال  المسـتثمرين  فـي جـذب 
االسـتثمار الجـريء، بسـبب كثـرة المشـروعات 
الجديـدة والشـركات الناشـئة، أو بسـبب التأنـي 
والمسـتثمرين  الكبـرى  الشـركات  جانـب  مـن 
لضـخ أموالهـم وتقديـم الدعم، وكذلك بسـبب 
الناشـئة  الشـركة  وانتقـاء  واختيـار  فـرز  عمليـة 
التـي سـيقرر المسـتثمرون االسـتثمار فيهـا من 

الناشـئة. بيـن آالف الشـركات 
ولذلـك، يجـب علـى الشـركات الناشـئة، أن 
تـزن أواًل قيمتهـا في السـوق، وقيمـة أفكارها، 
لتقّيم نفسـها تقييًما صحيًحا، ألن مبالغة تلك 
الشـركات فـي تقديـر قيمتهـا، يمكـن أن يـؤدي 
إلـى عـزوف المسـتثمرين عـن االسـتثمار فيهـا، 
أو العكـس، إذ أن التقليـل مـن تقييـم الشـركة 
الناشـئة ُيخّفـض قيمتهـا ويمنـح للمسـتثمرين 

حجـم أكبـر مـن األسـهم يفـوق قيمـة التمويـل 
المقدم. 

المتويل الجماعي 
لآلليـات  األهميـة  إعطـاء  يجـب  كذلـك 
الناشـئة،  المشـروعات  لتمويـل  المسـتحدثة 
فمـن  بالملكيـة،  الجماعـي  التمويـل  مثـل 
المصـّرح  الجماعـي  التمويـل  منصـات  خـالل 
التنظيميـة  الجهـات  إلشـراف  والخاضعـة  بهـا 
التكنولوجيـا  توظيـف  يمكـن  والرقابيـة، 
لـرواد  التمويـل  جمـع  فـي  الماليـة  والتقنيـات 
األعمـال والشـركات لتنفيـذ أفكارهـم والتوسـع 
ملكيـة  حصـص  مـن  جـزء  بيـع  خـالل  مـن 

المسـتثمرين.  علـى  شـركاتهم 

فـإن االسـتثمار الجـريء، باإلضافـة إلى دوره 
فـي تنشـيط االقتصـاد والمسـاهمة فـي نمـو 
وتنويع أنشطته، فإن الميزة الكبيرة التي يتفّرد 
بهـا هـو دوره المحـوري فـي تمويـل شـركات ـ 
خاصـة فـي مجـال التقنيـات والتكنولوجيـا ـ لـم 
تكـن مضمونـة النجـاح، ولـوال الدعـم المقـدم 
مـا  تحقـق  أن  لهـا  كان  مـا  المسـتثمرين  مـن 
حققتـه مـن نجاحـات، األمـر الـذي يؤكـد ضـرورة 
االهتمـام بهـذا المجـال، وإعطـاءه األهمية التي 
الممكنـة،  السـبل  بكافـة  ودعمـه  يسـتحقها، 
سـواء مالًيا أو تشـريعًيا وقانونًيا لتسـهيل عمله 

والمسـاهمة فـي نمـوه. 
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تحليل جو الهوا

كيف يترصف املستمثر 
وقت األزمات؟

تحليل

حالًيـا مـع التقلبـات العاليـة لألسـواق، نجـد 
أن المسـتثمر يبتعـد نوًعـا مـا عن زيـادة حصصه 
في الشـركات، وذلك بعد الخسـائر الكبيرة التي 
حصلـت فـي الربـع األخيـر مـن العـام الماضـي 
والتـي  التكنولوجيـا،  أسـهم  علـى  وخصوًصـا 

فقـدت الكثيـر مـن قيمتهـا السـوقية.
وحتى لو عادت مؤشـرات األسـهم الرئيسية 
خسـائرها،  مـن  وقلصـت  سـتريت،  وول  فـي 
ولكـن تبقـى تراجعـات األسـهم القياديـة، أكبـر 
جونـز  داو  مثـل:  المؤشـرات،  تراجعـات  مـن 
الصناعـي، وسـتاندرد آنـد بـورز 500، وناسـداك 

.100 ناسـداك  أو  المركـب 
وكمـا  األسـهم،  أسـواق  إلـى  وبالنسـبة 
مـع  إال  ثـروة  تحقيـق  يمكـن  ال  معـروف  هـو 

االستثمار الطويل، مع األخذ باالعتبار المخاطر 
المحتسـبة لهـذا االسـتثمار، وتمثـل االنهيـارات 
شـراء  فـرص  وُأخـرى،  فتـرة  بيـن  تحصـل  التـي 
وهـذه هـي طريقـة وارن بافيـت، أهـم مسـتثمر 
فـي العالـم والـذي تتفـوق طريقتـه علـى مبـدأ 

المضاربـات.
يرى بافيت، أن أي هّزات قوية في السـوق، 
هـي فرصـة لـه، بالنسـبة لشـراء أسـهم القيمة، 
وحسـب مقولتـه الشـهيرة: "سـواء كنـا نتحـدث 
عن الجوارب أو األسـهم، أحب شـراء سـلع ذات 
جـودة عندمـا يكـون هنـاك عـروض وتخفيضات 

على األسـعار". 
وبالنسـبة إلـى اتخـاذ قـرارات الشـراء الخاصـة 
بسـيطة  قاعـدة  علـى  يعتمـد  إنـه  فيقـول  بـه، 

وهـي التاليـة: “كـن خائًفـا عندمـا يكـون اآلخـرون 
اآلخـرون  يكـون  عندمـا  جشـًعا  وكـن  جشـعين، 
وأشـهر  وأول  أهـم  تبقـى  ولكـن  خائفيـن"، 
مقولـة لـه فـي مجـال االسـتثمار، والتـي يقـول 
فيهـا: “هنـاك قاعدتـان لالسـتثمار التـزم بهمـا 
أغلـب الوقـت، وهمـا القاعـدة األولى: ال تخسـر 
المـال أبـًدا، والقاعـدة الثانيـة: ال تنسـى القاعدة 

األولـى". 
الفيدرالـي فـي معركتـه  يسـتمر االحتياطـي 
التـي  العاليـة،  التضخـم  معـدالت  لمحاربـة 
وتبـدو  األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  اجتاحـت 
للوهلـة األولـى تسـاؤالت كيـف أن الفيدرالـي 
أسـاء تقديـر تداعيـات ارتفاعـات األسـعار، وهـل 
يقـف عاجـًزا مـع أسـلحته التقليديـة فـي وضـع 



رأس  علـى  تعتبـر  والتـي  الظاهـرة  لهـذه  حـد 
الئحـة مهماتـه بشـكل عـام، ولكـن أيًضـا يجـب 
االعتـراف أن العوامـل الجيوسياسـية الجديـدة، 
تأثيـر  مـن  قللـت  أوكرانيـا  حـرب  وخصوًصـا 

بـاول.  جيـروم  إجـراءات 
خاصـة  عنايـة  الفيدرالـي  االحتياطـي  يولـي 
أي  اتخـاذ  الماليـة، قبـل  لالقتصـاد ولألسـواق 
الركـود،  موضـوع  هنـاك  جهـة،  فمـن  خطـوة، 
الـذي سـيضر بالشـركات، وبالتالـي تأتي أهميته 
األسـهم،  سـوق  تعافـي  ألن  األسـواق  قبـل 

االقتصـاد.  تعافـي  مـن  وأسـرع  أسـهل 
بالعمـالت  االسـتثمار  إلـى  بالنسـبة  أمـا 
وال  عنيفـة،  هـزة  تلقـت  والتـي  المشـّفرة، 
نتكلـم هنـا فقـط عـن انهيـارات فـي أسـعار هـذه 
وتعـّوض  تعـود  أن  ممكـن  والتـي  العمـالت، 
انهيـار  ولكـن  سـبب،  أي  دون  مـن  خسـائرها 
كبـار  مـن  مهـم  عـدد  وإفـالس  المنصـات 
الالعبيـن فـي هـذه السـوق، واألكثـر مـن ذلـك 
انهيـار الثقـة التـي ال تعّوض بثمن، والتي كانت 
الضربـة الموجعـة التـي تلقتهـا سـوق العمـالت 

المشـّفرة. 
باإلضافـة إلـى ذلـك، هنـاك عـدد كبيـر مـن 
المسـتثمرين الصغـار وتحديـًدا مـن المراهقين، 
الكريبتـو،  سـوق  انهيـار  مـع  صدمـة  تلقـوا 
يعـّول  كان  التـي  الثقـة  فقـد  منهـم  والعديـد 
عليهـا فـي نظرتـه إلـى المسـتقبل، مـع بعـض 
واشـتهرت  صيتهـا  ذاع  التـي  العمـالت  مـن 

وسـط الطـالب، ثـم فقـدت أكثر مـن 95% من 
. قيمتهـا

كل ما ذكر، ال يمنع قفزات سـعرية ُتسـجلها 
سـوق العمـالت المشـفرة، ألنهـا ببسـاطة، إذا 
لـم يكـن سـلوكها السـعري كذلـك، إًذا ال يكـون 
بالتأكيـد  تكـون  المشـّفرة،  العمـالت  اسـمها 

شـيًئا آخر. 
أمـا بالنسـبة للذهـب، فمـع كل حركـة كبيـرة 
ُيسـجلها هبوًطـا أو صعـوًدا، فيجلـب مزيـًدا من 
مـن  مهمـا  إقبـاال  شـاهدنا  وأيًضـا  الجمهـور، 
البنـوك المركزيـة، التـي قـام بعضهـا بعمليـات 
روسـيا  رأسـها  وعلـى  احتياطاتهـا،  لزيـادة  شـراء 
بعمليـة  األوكرانيـة  الحـرب  وقبـل  بـدأت  التـي 
التنويـع والهـروب مـن الـدوالر وسـندات الخزانة 
األمريكيـة، وبالتالـي نجـد الذهـب دائًمـا يلفـت 
باألطنـان  شـراء  بعمليـات  تقـوم  التـي  الـدول 
وعلـى مراحـل، حتى ال تحـدث أي لفتة إعالمية، 
ضمـن  الشـراء  عمليـات  تكـون  لكـي  وأيًضـا 
الكميـة  منطقـة معينـة، تسـتطيع فيهـا شـراء 
تريـد  مـا  دولـة  كانـت  إذا  فمثـاًل  تريدهـا،  التـي 
شـراء عـدة أطنـان مـن الذهـب فتختـار منطقـة 
الــ100 دوالر مثـاًل، وال  معينـة ضمـن نطـاق 
يكـون هنـاك مرونـة  لكـي  واحـدا،  تختـار سـعرا 
في اختيار سـعر الشـراء مع الكميات المطلوبة.
االرتفاعـات  بعـدة موجـات مـن  الذهـب  مـّر 
عبـر التاريـخ، وكان لكل موجـة ظروفها الخاصة، 
اليـوم نحـن أمـام تضخـم يضـرب العالـم، وكمـا 

أحـد  هـو  المرتفـع،  التضخـم  أن  معـروف  هـو 
والتـي  الذهـب،  أسـعار  تدعـم  التـي  العوامـل 
تفاعلـت مـع موجـات التضخم، ولكن دائًما كان 
هنـاك الـدوالر وهـو نجـم المرحلـة دون منـازع 
الفائـدة، واقتصـاد خـارج  مـع معـدالت أسـعار 
100 عـام، وفقـد  أزمـة صحيـة منـذ  أهـم  مـن 
الكثيـر مـن اإلنتـاج خـالل فتـرة جائحـة كورونـا.

وبالتالـي أصبـح هناك خلـل كبير في معادلة 
العـرض والطلـب مـن جهـة المعـروض، والـذي 
العالمـي،  االقتصـاد  يسـتطيع  ال  اآلن  إلـى 
المصانـع،  خـالل  مـن  النقـص  هـذا  تعويـض 
والتـي توقـف عـدد كبير منها عـن العمل نهائًيا، 
وال تسـتطيع هـذه المصانـع، أن تعـود مجـدًدا 
مـع هـذه المسـتويات المرتفعـة مـن معـدالت 
الفائـدة، ولذلـك أخذت مسـألة تعطل سالسـل 
إلـى  األمـور  تعـود  لكـي  طويـاًل  وقًتـا  التوريـد 

نصابهـا.
بالتأكيـد أي تراجـع للـدوالر فـي المسـتقبل 
الماليـة  واألسـواق  للشـركات  مفيـًدا  سـيكون 
جـًدا  تتأثـر  هـي  والتـي  الذهـب  وطبًعـا ألسـعار 

الخضـراء.  بـأي حركـة كبيـرة للعملـة 

55  مجلة االقتصاد  |  العدد 601  |  يناير/فرباير 2023م



كرييتڤ
روبواتت



مبرض  إصابته  مبكًرا  والداه  اكتشف  العرم،  من  ونصًفا  عقًدا  يتعد  مل  أمرييك  طفل 

بني  ما  للغاية،  مكلًفا  لهم  ابلنسبة  كان  الذي  له،  العالج  تقدمي  يف  ورشعا  التوحد، 

ومع  الصغري،  ابهنم  حالة  ملتابعة  املشىف  إىل  والتنقل  والعالج  الطبية  املواعيد  تكاليف 

دخل  الالزمة،  املالية  املوارد  الفتقارهم  العالج  متطلبات  استكمال  عىل  قدرهتم  عدم 

األبوان يف نزاع قانوين مع الحكومة املحلية لرفع أعباء العالج من عىل كاهلهم، فجاء 

"روبوت"  لـ  استشارته  بعد  ابديال  مانويل  خوان  القايض  لسان  عىل  ابلحكم  النطق 

ابلتوحد  املصاب  القارص  إعفاء  أبحقية  بّت  الذي   ،)"Chat Gpt" يت  يب  )جي  الدردشة 

من دفع رسوم العالج مقدًما لذلك كل األسانيد والحجج القانونية الداعمة إلعفاء أهل 

الطفل من التكاليف العالجية.

االقتصاد - هيئة التحرير

القايض "الروبوت"
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قدرات خارقة
وكان قـد أثـار "روبوت" الدردشـة )جي بي تي 
"Chat Gpt"(، الـذي أنتجتـه الشـركة األمريكيـة 
مدينـة  فـي   )Open AI( آي  إيـه  أوبـن  الناشـئة 
سـان فرانسيسـكو ويأتـي إيلـون ماسـك كأحـد 
مؤسسـيها حديـث العالـم كّلـه لقدرتـه الخارقـة 
ومـدى  المجـاالت،  مـن  العديـد  إدراك  علـى 
وسـوق  القطاعـات  علـى  االقتصاديـة  منافعـه 
أن  عـن  حديـث  تقريـر  كشـف  وقـد  العمـل، 
شـركة "مايكروسـوفت" اسـتثمرت في الشركة 
المنتجـة للتطبيـق مـا يقـارب مـن مليـار دوالر 
فـي عـام 2019م، واليـوم تتطلـع الشـركة ـ إلـى 
جانب شـركات المشـاريع األخرىـ  الستثمار 10 
مليـارات دوالر فـي هـذا الشـأن. ممـا سـيرفع 
 29 إلـى  الشـركة  تقييـم  مـن  االسـتثمار  هـذا 
مليـار دوالر، ويتيـح لــ “مايكروسـوفت" تحقيـق 

األربـاح،  75% مـن  الحصـول علـى  أملهـا فـي 
التقريـر. حسـب 

وبشكل عام يملك الذكاء االصطناعي قدرة 
علـى زيـادة 1.2% إلـى الناتـج المحلـي العالمـي 
سـنوًيا، وفـق تقريـر لمؤسسـة ماكينـزي، وقـد 
باتـت  التـي  والشـركات  المنظمـات  عـدد  نمـا 
تطبـق الـذكاء االصطناعـي بنسـبة 270% فـي 
السـنوات األربـع الماضيـة، وتشـتد المنافسـة 
بيـن شـركات التكنولوجيا حـول تطبيقات الذكاء 
االصطناعي، إذ ذكرت تقارير أن شـركة خدمات 
اإلنترنـت والتكنولوجيـا األميركيـة )غوغـل( تطّور 
أداة جديـدة باسـم "أبرينتايـس بارد" وهي تشـبه 
روبـوت )جـي بـي تـي "Chat Gpt"(، لكن شـركة 
"غوغـل" تختبـر أيًضـا إمكانيـة اسـتخدام صيغـة 

سـؤال وجـواب فـي محـّرك البحـث.

100 مليون مستخدم
العـام  نوفمبـر  شـهر  فـي  إطالقـه  بعـد 
"الروبـوت"  مسـتخدمي  عـدد  زاد  الماضـي 
حتـى بلـغ فـي ينايـر 2023م إلـى 100 مليـون 
مسـتخدم ممـا يجعلـه التطبيـق األسـرع نمـًوا 
فـي التاريـخ بحسـب دراسـة أجرتهـا يـو بـي إس 
)UBS( ونشـرتها وكالـة رويتـرز، إذ يسـتطيع هذا 
"الروبـوت" أن ُينتـج نصوًصـا أشـبه بالنصـوص 
خوارزميـات  خـالل  مـن  البشـر،  يتداولهـا  التـي 
البيانـات  مـن  مهولـة  أعـداد  بتحليـل  تقـوم 
تشـبه  بصـورة  يعمـل  فهـو  والمعلومـات، 
علـى  بنـاًء  نصوًصـا  ويعطـي  البشـري،  العقـل 
باسـتخدام  وذلـك  الباحـث،  مـن  بسـيط  طلـب 
الـذكاء االصطناعـي، ويقوم باإلجابة عن أسـئلة 
المسـتخدمين مـن خـالل التحاور معهم بشـكل 
قويـة،  ذاكـرة  ويمتلـك  بـل  ودقيـق،  مفصـل 
هائلـة  بكميـات  المنتجـة  الشـركة  زّودتـه  فقـد 
مـن المعلومـات المتاحـة علـى شـبكة اإلنترنـت 
ذلـك  فـي  بمـا  العامـة،  المصـادر  مـن  وغيرهـا 

البشـر.  بيـن  ومحادثـات  حـوارات 

مليار شخص حول العامل
وقـد يسـتفيد العديـد مـن األفـراد والطـالب 
"الروبـوت"،  هـذا  مـن  الوظائـف  وأصحـاب 
ووظائـف  االستشـارية  الوظائـف  فـي  وذلـك 
للسياسـات واالسـتراتيجيات  تقديـم صياغـات 
خـالل  مـن  العمـالء  وخدمـات  الحكوميـة 
التواصـل معهـم وحـل مشـكالتهم، والبرمجـة 
بـكل أنواعهـا، والتصميم وكتابة السـيناريوهات 
الماليـة  والتحليـالت  والتقاريـر  واألبحـاث 
والطبيـة وأعمـال السـكرتارية وغيرها العديد من 
إمكانيـة  إلـى  يقـود  ممـا  اإلبداعيـة،  الوظائـف 
اسـتحواذه علـى وظائـف يعمـل بهـا نحـو مليـار 
شـخص حـول العالـم بحسـب تقديـرات مجلـة 
مليـون   375 نحـو  إلغـاء  وبالتالـي  "فوربـس"، 
قـدرة  عـدم  آخـرون  يـرى  حيـن  فـي  وظيفـة، 

يت  يب  جي  مستخدمي  عدد  وصل 
 100 الهشرين  قرابة  يف   )Chat Gpt(
مليون مستخدم مما يجعله التطبيق 

األرسع منًوا يف التاريخ

إيلون ماسك
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عـام  بشـكل  الصناعـي  الـذكاء  أو  "الروبـوت" 
علـى اسـتبدال الوظائـف اإلبداعيـة ألن اإلبـداع 
البشـري ال يمكـن اسـتبداله مهمـا تقـدم الـذكاء 
الصناعـي، الـذي يمكـن أن يسـتحوذ على أعمال 
أصحـاب المهـارات المنخفضـة فـي التصميـم، 
وسـيبقى  المسـتوى،  هـذا  يتجـاوز  لـن  لكنـه 
المسـتوى األعلـى تحـت سـيطرة المصمميـن 
والكتـاب المحترفيـن، ومـن الممكـن اسـتغالله 

المهـام. ببعـض  لمسـاعدتهم  فقـط 

اجتياز االختبارات
الصحـف  ضجـة  أثـارت  التـي  األمـور  ومـن 
اجتيـازه  هـو  "الروبـوت"  هـذا  حـول  العالميـة 

المتحـان الترخيص األمريكي لممارسـة الطب، 
االختبـارات  أصعـب  مـن  واحـًدا  يعتبـر  الـذي 
المهنيـة، إذ ال يطـرح أسـئلة مباشـرة بإجابـات 
اإلنترنـت،  علـى  بسـهولة  عليهـا  العثـور  يمكـن 
األساسـية،  العلـوم  االمتحـان  يختبـر  كونـه 
ـم  ويقيِّ الحالـة،  وإدارة  الطبيـة،  والمعرفـة 
التفكيـر  حيـث  مـن  الطبـي  الممـارس  كذلـك 
النقـدي،  اإلكلينيكـي، واألخالقيـات، والتفكيـر 
يقضـي  مـا  وغالًبـا  المشـاكل،  حـل  ومهـارات 
التحضيريـة  السـاعات  مئـات  األطبـاء  هـؤالء 
اسـتعداًدا لالختبـار، وعـادًة مـا تمنحهـم كليـات 
الطـب وقًتـا إضافًيـا للتحضيـر، ورغـم ذلك وبال 
تحضيـر مسـبق اقتـرب "الروبـوت" مـن اجتيـاز 
تدريـب  أي  دون  مـن  االمتحـان  أجـزاء  جميـع 

متخصـص، مـن خـالل إظهـار مسـتوى عاٍل من 
إجاباتـه. فـي  التوافـق 

وفـي المجـال الطبـي أيًضـا حقـق "روبـوت" 
يتمثـل  لالهتمـام  مثيـًرا  طبًيـا  إنجـاًزا  الدردشـة 
فـي قدرتـه علـى اكتشـاف المراحـل المبكرة من 
مـرض "الزهايمـر"، بحسـب نيويـورك بوسـت، 
كليـة  مـن  باحثـون  أعدهـا  دراسـة  نشـرت  التـي 
واألنظمـة  والعلـوم  الحيويـة  الطبيـة  الهندسـة 
فيالدلفيـا،  فـي  دريكسـيل  بجامعـة  الصحيـة 
المحادثـة  "روبوتـات"  تجهيـز  إعـادة  أن  وجـدوا 
ذات الـذكاء االصطناعـي طبًيـا، يمّكـن األطبـاء 
مـرض  مـن  المبكـرة  المراحـل  اكتشـاف  مـن 

"الزهايمـر". 
الحقـوق  كليـات  إحـدى  فـي  وكذلـك 
األميركيـة، اسـتطاع ربـوت "جـي بي تـي" بعدما 
كتـب نصوًصـا عـن موضوعـات عـدة كالقانـون 
ولكـن  االختبـار،  اجتـاز  والضرائـب،  الدسـتوري 
بتقدير )سي+(؛ إذ اتقن كتابة القواعد القانونية 
األساسـية وأبـدع فـي التنظيـم والكتابـة، ولكنه 
وجـد صعوبـة فـي تحديـد المشـكالت عند طرح 
المهـارات  مـن  وهـي  عليـه،  مفتـوح  سـؤال 
علـى  إظهارهـا  فـي  تعتمـد  التـي  األساسـية 

غيـره. دون  البشـري  الـذكاء 
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"الروبوت"  اقرتب  مسبق  تحضري  بال 
اختبار  أجزاء  جميع  اجتياز  من 
املمارسات الطبية من دون أي تدريب 
مستوى  إظهار  خالل  من  متخصص، 

عاٍل من التوافق يف إجاابته

ميلك  االصطناعي  الذكاء  ماكيزني: 
الناتج  إىل   %1.2 زايدة  عىل  القدرة 

املحيل العاملي سنواًي

مخاوف الخرباء 
مخاوفهـم  الخبـراء  مـن  العديـد  أبـدى  وقـد 
االصطناعـي  الـذكاء  "روبوتـات"  تحـل  أن  مـن 
محـل الـذكاء البشـري، فمثـاًل؛ يمكـن أن يكتـب 
موضـوع  أي  حـول  مقـااًل  المحادثـة  "روبـوت" 
علـى  يسـهل  وإنـه  ثـواٍن،  فـي غضـون  بكفـاءة 
الطـالب الغـش، وهـو مـا دعـا إدارة التعليم في 
مدينـة نيويـورك إلـى منـع الطـالب والمعلميـن 
مـن الوصـول إلـى التطبيـق علـى أجهـزة الدولـة 
أو شبكات اإلنترنت، مؤكدة على أنه يؤثر سلًبا 
علـى تعلـم الطـالب، وأيًضـا معهـد الدراسـات 
اسـتخدامه،  حظـر  الـذي  بباريـس،  السياسـية 
ألنـه  الخاطئـة،  المعلومـات  نشـره  الحتماليـة 
غيـر متصـل باإلنترنـت، وبالتالي قـد يخطئ في 

المعلومـات التـي ينشـرها، رغـم أن "الروبـوت" 
يـرّدد علـى مسـتخدميه بـأال تؤخـذ ردوده علـى 
التحقـق  المسـتخدم  مـن  بطلبـه  حقيقيـة  أنهـا 
أنـه  عـن  يقّدمهـا، فضـاًل  التـي  مـن معلوماتـه 
حـول  معلومـات  علـى  الحصـول  ُيسـهل  قـد 
المنـازل،  وسـرقة  واالحتيـال  األدبيـة  السـرقة 
رغـم  وذلـك  المتفجـرة،  المـواد  إنتـاج  وآليـات 
"الروبـوت"  بـأن  تقـول  المطـّورة  الشـركة  أن 
هـذا  مـن  أسـئلة  عـن  اإلجابـة  لرفـض  مـدرب 
المسـتخدمين تمكنـوا  أن بعـض  القبيـل؛ مـع 
مـن اختـراق سياسـة الحمايـة الخاصـة بالتطبيق  
ونجحـوا  متنوعـة  هندسـية  تقنيـات  باسـتخدام 
فـي تجـاوز قيـود الحماية للنيـل بإجابة منه حول 

كيفيـة صنـع زجاجـة مولوتـوف أو قنبلـة نووية، 
بأسـلوب  نصـوص  لتوليـد  بدفعـه  نجحـوا  بـل 
متشـّدد حـول عـدد مـن القضايـا وتأييـده الغـزو 
الروسـي ألوكرانيـا، مـا دفـع المفـّوض المعنـي 
بالصناعـة فـي االتحـاد األوروبـي تيـري بريتـون، 
اقترحـت  جديـدة  قواعـد  ثمـة  بـأن  القـول  إلـى 
معالجـة  إلـى  تهـدف  االصطناعـي  للـذكاء 
المخـاوف المتعلقـة بمخاطـر اسـتخدام تطبيـق 
الـذكاء  وتكنولوجيـا   "Chat Gpt" الدردشـة 

االصطناعـي. 
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رأي

المحلـــي اإلجمالي للدول. ومعادلتها بأبســـط 
: صورها

اإلنفـــاق   = اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
الحكومـــي + نفقات المســـتهلكين + اإلنفاق 
االســـتثماري )مـــن القطاع العـــام والخاص( + 
صافـــي الميـــزان التجـــاري )الفـــارق بيـــن قيمة 

الصـــادرات والـــواردات(. 
يالحـــظ مـــن المعادلة الســـابقة أن العالقة 
بيـــن العوامـــل الثالثـــة األولـــى تبادليـــة مـــن 
حيـــث التأثيـــر على بعضهـــا البعـــض، وبالتالي 
 )GDP(انعكاســـها الطردي على قيمة المؤشـــر
فمثـــاًل زيـــادة اإلنفـــاق الحكومـــي أو اإلنفـــاق 
االســـتثماري يتوقـــع منـــه زيـــادة فـــي إنفـــاق 
هـــو  النهائيـــة  والمحصلـــة  المســـتهلكين 
زيـــادة فـــي قيمـــة الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
والعكـــس صحيـــح تماًمـــا، وكذلـــك الحال في 
قيمـــة الميـــزان التجـــاري التي يمكـــن أن تكون 
بالموجـــب أو الســـالب فأنهـــا تنعكـــس طردًيا 

علـــى قيمة المؤشـــر.
هنـــاك آراء اقتصادية ناقـــدة لمفهوم الناتج 
حـــال  الحاليـــة  بصيغتـــه  اإلجمالـــي  المحلـــي 
افتـــراض أن قيمتـــه ُمعبـــره عـــن حجـــم وقوة 
تقّدمهـــا  درجـــة  وبالتالـــي  للـــدول  االقتصـــاد 
ورخائهـــا أو باعتبـــاره مؤشـــرا لقيـــاس الثروات 

المتحصلـــة لألمـــم ســـنوًيا.
فمـــن وجهـــة نظرهـــم أن الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي يمكـــن التحكـــم أو التأثير بـــه تلقائًيا 
)زيـــادة أو نقصانا( من خـــالل التدخل الحكومي 
بأحـــد العوامـــل المرتبطـــة بقياســـه، كمـــا أن 
قيمتـــه ممكن أن تظهـــر بصـــورة إيجابية لكن 
قـــد يقابلها زيـــادة في حجـــم الديـــون المترتبة 
علـــى الدولـــة مما يعنـــي عدم عكســـه لحقيقة 

الوضـــع االقتصـــادي فيها.
النفقـــات  فـــي  الزيـــادة  أن  إلـــى  إضافـــة 
الحكوميـــة والتـــي تنعكـــس إيجاًبا علـــى قيمة 
المؤشـــر ليـــس بالضـــرورة أن تنعكـــس بذات 
التأثيـــر علـــى االقتصـــاد أو حيـــاة المواطنيـــن 

ورفاهيتهـــم كما هـــو الحال في بعـــض الدول 
التي تقـــدم بصورة فجـــة النفقات العســـكرية 
)التســـلح( علـــى ســـواها. فضاًل عـــن النفقات 
الحكوميـــة أو االســـتثمارية حـــال توجيهها إلى 
قطاعـــات غير منتجة أو إلى مشـــاريع خاســـرة، 
واألمـــر ذاتـــه فيمـــا يخـــص الزيـــادة فـــي حجم 
اإلنفـــاق للمســـتهلكين فربما أنهـــا متأتية من 
شـــريحة صغيـــرة فـــي المجتمع )الميســـورين( 

دون ســـواهم.
ورغـــم أن الناتج المحلي االجمالي يحســـب 
بصيغتين همـــا: )االســـمي والحقيقي( األول: 
يعنـــي بأســـعار الســـوق الحالية دون احتســـاب 
التضخـــم أو االنكمـــاش، واآلخـــر يراعـــي فيـــه 
إال  المعيشـــة،  وتكاليـــف  التضخـــم  عامـــل 
أن مقـــدار أثـــره االقتصـــادي وقيمتـــه مهمـــا 
عظمـــت فإنهـــا تعتمد على عدد الســـكان وهو 
مـــا يعـــرف بنصيب الفـــرد من الناتـــج المحلي 

لي. اإلجما
تواجـــه  التـــي  المعضـــالت  أكثـــر  ومـــن 
كمعيـــار  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مؤشـــر 
دولـــي لالقتصـــاد أن دوال عديـــدة ال تمتلـــك 
حســـابه  عمليـــة  فـــي  الكفـــوءة  اإلحصـــاءات 
وبعضهـــا يعتبـــر تفاصيل المعلومـــات الداخلة 
فـــي حســـاب معادلتـــه مـــن األســـرار الوطنية 
التـــي ال يجـــب أن تقـــدم للغير بصـــورة دقيقة 
والبعـــض اآلخـــر قـــد يقـــّدم بيانـــات مضللـــة 
في هذا الشـــأن أمـــا بتعظيم قيمتـــه من أجل 
إعطاء بريـــق اقتصادي واحتـــالل مكانة عالمية 
إلـــى  ومـــا  االســـتثمارات  واســـتقطاب  أكبـــر 
ذلـــك أو بخفضها لالســـتفادة مـــن اإلعفاءات 

الدوليـــة. والمســـاعدات 

وقفة:
دون وجـــود مؤسســـات إحصائيـــة ذات كفـــاءة عاليـــة 
داخـــل الـــدول تعمل وفق منهجيـــة ومعاييـــر ورقابة دولية 
موحدة لحســـاب الناتـــج المحلي اإلجمالي بشـــكله الحالي 

فأنـــه يصبح "حّمـــال أوجه".  

مؤرش الناتج املحيل 
اإلجمايل يف املزيان!

 GDP""اإلجمالـــي المحلـــي  الناتـــج  يعـــد 
أشـــهر  مـــن   ))Gross domestic product
المؤشـــرات اإلحصائية التي تتســـم بها التقارير 
االقتصاديـــة، وقيمتـــه تعبـــر عن حالـــة وحجم 
االقتصـــاد ومعدل نمّوه في الدول )توســـع أو 
انكماش اقتصادي( كما أنه يســـتخدم لمقارنة 
مســـتوى النشـــاط االقتصـــادي بيـــن الـــدول، 
أي معرفـــة أوضاعهـــا االقتصاديـــة، وبالتالـــي 
)ازدهارهـــا(  عالمًيـــا  تقّدمهـــا  درجـــة  تصنيـــف 

ومـــدى جاذبيتهـــا لالســـتثمار الخارجي. 
لمفهوم الناتـــج المحلي اإلجمالي تعريفات 
متعّددة وأبســـطها أنـــه يمثل إجمالـــي القيمة 
النقديـــة لكافـــة الســـلع المنتجـــة والخدمـــات 
النهائيـــة المقدمـــة فـــي البلـــد، والمحســـوبة 
خـــالل فتـــرة زمنيـــة معينـــة )يحســـب بشـــكل 
دوري(، وهناك ثالثة طرق رياضية الحتســـابه.
أولهـــا: تعتمد على أســـاس اإلنتاج أي جمع 
قيمـــة كافـــة الســـلع المنتجـــة فـــي البلـــد بعد 
طـــرح قيمـــة تكاليـــف إنتاجهـــا، وثانيهـــا: على 
أســـاس الدخـــل وذلـــك عـــن طريق جمـــع قيم 
كافـــة الدخـــل المنصب فـــي االقتصـــاد كأرباح 
الشركات، وفوائد االستثمارات، ورأس المال، 
وأجـــور العمالة، وإيجـــار العقـــارات، وأي فائدة 
متحصلـــة من أي نشـــاط اقتصـــادي، وثالثها: 
على أســـاس النفقـــات، وذلك بحســـاب قيمة 
كافـــة ما صـــرف أو أنفق فـــي االقتصاد خالل 
فتـــرة زمنيـــة معينـــة، وتعتبـــر هـــذه الطريقـــة 
هـــي األكثر شـــيوًعا في حســـاب قيمـــة الناتج 

صباح التركي
twitter: @sabah_alturki
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كرييتڤ
ديجيتال



تتبىن الرشكات املنتِجة للطاقة اليوم أساليب جديدة لالستفادة من منافع الذكاء 

يّولدها  اليت  البياانت  من  األمثل  االستمثار  وتفعيل  الرقمي  والتحّول  االصطناعي 

القطاع، سواًء لتطوير الخدمات والتمنية أو لمضان تلبية االحتياج الحايل واملستقبيل. 

خالل  من  تتحقق  الرشكات  هذه  إلدارة  املثىل  الطريقة  كون  من  انطالًقا  ذلك  وأييت 

االستعانة ابلذكاء االصطناعي الذي ميّكن توظيف مفرداته يف معالجة البياانت وإدارهتا 

بكفاءة أعىل ووقٍت وتكلفٍة أقل، وابلتايل زايدة قدرة صناعة الطاقة عىل املنافسة يف ظل 

واكتشاف  أفضل  تشغيليـــة  أساليـــب  وتطوير  املستقــرة،  غري  االقتصاديـــة  الظروف 

رؤى جديدة.

االقتصاد - هيئة التحرير

الطاقة وعرص “الديجيتال”
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حلول الذكاء االصطناعي 
ويسـتطيع الـذكاء االصطناعـي إجـراء تقييـم 
منهجـي للكـم الكبيـر مـن البيانـات ذات الصلـة 
أن يسـاعد  أيًضـا  الطاقـة، كمـا يمكنـه  بتـداول 
لشـراء  طريقـٍة  أفضـل  تحديـد  علـى  الشـركات 
السـوق  اتجاهـات  دراسـة  خـالل  مـن  الطاقـة 
المعّقـدة وتحليـل البيانـات لوضـع خطـٍط إلدارة 
اإلنفـاق بشـكٍل أفضـل وتقليـل المخاطـر فـي 

التقلـب. األسـواق سـريعة  أسـعار 
حلـول  تطويـر  علـى  العمـل  أن  ويبـدو 
بـات  الطاقـة  مجـال  فـي  االصطناعـي  الـذكاء 
التحديـات  مـع  السـيما  الضروريـات  مـن 
كبيـرة،  بصـورة  الطاقـة  قطـاع  يواجهـا  التـي 
والـذكاء  للبيانـات  السـعودية  الهيئـة  دفـع  مـا 
مذكـرة  توقيـع  إلـى  )سـدايا(،  االصطناعـي 
هاليبرتـون  شـركة  مـع  الماضـي  العـام  تفاهـم 
االصطناعـي  الـذكاء  حلـول  لتطويـر  األميركيـة 
فـي النفـط والغـاز محلًيـا وعالمًيـا، وأيًضـا مـع 
شـركة سـيمنس العالميـة لتطويـر حلـول الذكاء 
االصطناعـي لقطـاع الطاقـة مـن أجـل اإلسـهام 
فـي زيـادة كفـاءة الطاقـة وتعزيـز تكامـل مصـادر 

المتجـددة. الطاقـة 

أرامكو ديجيتال
وكشـفت كذلـك شـركة أرامكـو السـعودية، 
فـي 30 ينايـر 2023م خـالل فعاليـات النسـخة 
الُمضافـة  القيمـة  تعزيـز  لبرنامـج  السـابعة 
اإلجماليـة لقطـاع التوريـد "اكتفـاء"، عـن إطـالق 
شـركة أرامكـو ديجيتـال )ADC( التـي مـن شـأنها 
تسـريع التحـول الرقمـي فـي المملكـة ومنطقة 
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، وتسـتهدف 
دفـع االبتـكار الرقمي وتنمية االقتصاد الرقمي 
فـي المملكـة عبـر الشـراكات والمشـاريع لتعزيز 
مكانـة أرامكـو فـي قطـاع الطاقـة، وقـال رئيـس 
وكبيـر اإلدارييـن التنفيذييـن فـي شـركة أرامكـو 
السـعودية، المهنـدس أمين الناصـر، إن أرامكو 
خـالل  دوالر  مليـار   1.9 السـتثمار  تخطـط 
السـنوات الثـالث القادمـة في المجال الرقمي، 
واصًفـا ذلـك بأنـه أكبـر اسـتثمارات الشـركة فـي 
هذا المجال حتى اآلن، وأن إنشـاء هذه الشـركة 
القيـادي  السـعودية  أرامكـو  تأكيـد لموقـع  هـو 
فـي الـذكاء االصطناعي لقطـاع الطاقة، وقيادة 
االبتكار الرقمي في قطاع الصناعة السـعودي.
بــأنه  ديجيتـال،  أرامكـو  إطـالق  ووصـف 
مجـال  فـي  ومهمـة  جديـدة  مرحلـة  بمثابـة 

التحـّول الرقمـي لقّطـاع الطاقـة فـي المملكـة، 
فـإن أرامكـو تواصـل جهودها الرامية ألن تصبح 
مسـتوى  علـى  رقمًيـا  الرائـدة  الطاقـة  شـركة 
القيمـة،  وتحقيـق  االبتـكار  حيـث  مـن  العالـم، 
التـي انطلقـت مسـيرتها نحـو التحـول الرقمـي 
التحـول  برنامـج  إطـالق  إعالنهـا  منـذ  الشـامل 
تعزيـز  بهـدف  عـام2017م   )DTP( الرقمـي 
الرقميـة للشـركة واالسـتفادة  مكانـة األعمـال 
مـن أحـدث الحلـول الرقميـة لتحسـين أعمالهـا 

الرقمـي. التطـور  جوانـب  مختلـف  ومواءمـة 

أرامكو تخطط الستمثار 1.9 مليار دوالر 
يف  القادمة  الثالث  السنوات  خالل 

املجال الرقمي

تدعـــم   )ADC( ديجــتـــال  أرامـكـــو 
مسهتدفات الوصول إىل منظومة طاقة 

صناعية مستدامة وتنافسية

كرييتڤ | ديجيتال كرييتڤ64



املرم العاملي
ويأتـي اإلعـالن عـن إطـالق أرامكـو ديجيتـال 
بعـد قرابـة األربعـة أشـهر مـن إعـالن أرامكـو عـن 
الممـر  باسـم  االسـتراتيجي  مشـروعها  إطـالق 
يهـدف  الـذي  االصطناعـي؛  للـذكاء  العالمـي 
الناشـئة،  إلـى دعـم جيـل جديـد مـن الشـركات 
تمّيـز  مركـز  بينهـا  مـن  عناصـر،  عـّدة  ويضـم 
لحلـول الـذكاء االصطناعـي لمواجهـة التحديـات 
التعـاون  المركـز  ويدعـم  والعالميـة،  الوطنيـة 
الـذكاء  فـي  الرئيسـيين  والشـركاء  أرامكـو  بيـن 
للتقنيـة  كاليفورنيـا  معهـد  مثـل  االصطناعـي، 
عمليـة  لتسـهيل  ليميتـس؛  بيونـد  وشـركة 
االبتـكار فـي المملكـة وعلـى مسـتوى العالـم، 
عـن  اإلعـالن  مـن  أشـهر  الثالثـة  بعـد  وكذلـك 
أرامكـو  بيـن  اسـتراتيجي  لتعـاون  أوليـة  خطـط 
فـي  المدرجـة  األمريكيـة،  إم(  بـي  )آي  وشـركة 
بورصـة نيويـورك إلنشـاء مركـز عالمـي لالبتـكار 
دعـم  بهـدف  وذلـك  المملكـة،  فـي  الرقمـي 
النمـو االقتصـادي فـي المملكـة عبـر التقنيـات 
فائقـة التطـور مـن خـالل االسـتفادة مـن الـذكاء 
عـدة  فـي  الكميـة  والحواسـب  االصطناعـي 
الدائـري، وعلـوم  أمني بن حسن النارص، رئيس وكبري اإلداريني التنفيذيني لرشكة "أرامكو" السعوديةمجـاالت، تشـمل: االقتصـاد 

األمري عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي
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مؤثـرة تقنًيـا، ومحاولة إثبات الجدوى من خالل 
نهـج مـرن، ثـم توسـيع نطـاق هـذه االبتـكارات، 
التـي  المنطقـة  فـي  المراكـز  أوائـل  مـن  وُيعـدُّ 
للمشـاركة   )IBM Garage( منهجيـة  سـتطبق 
مـع  وتطويرهـا  الرقميـة  الحلـول  إنشـاء  فـي 

أرامكـو السـعودية وغيرهـا.
وفـي تأكيـد علـى التزامهـا بتسـريع خططهـا 
كوجنايـت،  وشـركة  أرامكـو  ـنت  دشَّ الرقميـة 
مجـال  فـي  عالمًيـا  الرائـدة  الشـركات  إحـدى 
2022م  يونيـو  فـي  الصناعيـة،  البرمجيـات 
مشـروعهما المشـترك شـركة كنتكسـت، التـي 
تعتـزم تقديـم خدمات التحـّول الرقمي والحلول 
الصناعيـة  والبرامـج  المتقدمـة  السـحابية 
القطاعيـن  شـركات  يدعـم  مـا  وهـو  الرائـدة، 
البنيـة  العـام والخـاص علـى ضمـان مسـتقبل 
األساسـية لبياناتهـا وخفـض التكاليـف وتقليـل 
وتعزيـز  اإليـرادات  زيـادة  عـن  فضـاًل  المخاطـر 

واألمـن. التشـغيلية  االسـتدامة 

التقنيات اإلحاللية
وقد أسسـت أرامكو السـعودية عام 2019م 
شـركة  تصبـح  ألن  الراميـة  جهودهـا  ضمـن 
العالـم،  مسـتوى  علـى  رقمًيـا  الرائـدة  الطاقـة 
مدينـة  فـي  الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  مركـز 

للذكاء االصطناعي هيدف  العاملي  املرم 
الرشكات  من  جديد  جيل  دعم  إىل 

الناشئة

"الروبواتت" والواقع االفرتايض يحداثن 
نقلة نوعية يف قطاع النفط والغاز

توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة السعودية للبياانت والذكاء االصطناعي )سدااي( مع رشكة هاليربتون األمريكية لتطوير حلول الذكاء 
االصطناعي يف النفط والغاز محلًيا وعاملًيا

توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة السعودية للبياانت والذكاء االصطناعي )سدااي( ورشكة سمينس العاملية لتطوير حلول الذكاء االصطناعي 
لقطاع الطاقة من أجل اإلهسام يف زايدة كفاءة الطاقة وتعزيز تكامل مصادر الطاقة املتجددة

واالسـتدامة،  اإلمـداد،  وسلسـلة  المـواد، 
والرقمنـة. السـيبراني،  واألمـن 

نقالت نوعية
ويقـود هـذا التعـاون مع )آي بي إم(، بحسـب 
الفنيـة  للخدمـات  للرئيـس  األعلـى  النائـب 
إلـى  السـعدي،  أحمـد  السـعودية،  أرامكـو  فـي 
فـي  نوعيـة وقفـزات محتملـة  نقـالت  تحقيـق 
الطاقـة سـيكون لهـا عظيـم األثـر علـى  قطـاع 
مسـتوى الصناعـة الوطنيـة والعالميـة، وأشـار 
إلـى أنـه مـن خـالل هـذا التعـاون تسـعى أرامكـو 
المتقدمـة  التطـورات  مـن  االسـتفادة  إلـى 
دفـع  فـي  ُيسـهم  بمـا  الحوسـبة،  مجـال  فـي 

الرقمـي،  النمـو االقتصـادي وتمكيـن االبتـكار 
تعـدُّ  أرامكـو  أن  وأكـد  البيئيـة،  واالسـتدامة 
الطاقـة  مجـال  فـي  الرائـدة  العالميـة  الشـركة 
والكيميائيـات، التـي تدعـم التوسـع المسـتدام 
فـي  وُتسـهم  المملكـة،  القتصـاد  والمتنـوع 
إنشـاء قطاع طاقة يتسـم بالحيوية واالستدامة 

عالمًيـا. المنافسـة  علـى  والقـدرة 

االستخدامات الجديدة
ويهـدف مركـز االبتكار المخطط له إلى جمع 
خبـراء )آي بـي إم( لالستشـارات والتقنية للعمل 
إلـى جانـب خبـراء أرامكـو السـعودية فـي تحديـد 
االسـتخدامات الجديـدة التـي يحتمـل أن تكـون 
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النفـط  قطـاع  فـي  نقلـة  إلحـداث  متسـارعة 
والغـاز، إذ ُتسـهم فـي تعزيز السـالمة، وتسـريع 
مـن  والحـّد  التشـغيلية،  والكفـاءة  االسـتجابة 
التدريـب،  أسـاليب  ودعـم  الضـارة  االنبعاثـات 
وتخفيـض  واالسـتدامة،  اإلنتاجيـة  وزيـادة 
بيانـات  الوقـت، وبحسـب  ذات  التكاليـف فـي 
السـوق،  )IDC(لمعلومـات  العالميـة  الشـركة 
الحوسـبة  سـوق  ينمـو  بـأن  توقعـات  فثمـة 
السـحابية فـي المملكـة إلـى مـا يصـل إلـى 10 

2030م. عـام  بحلـول  دوالر  مليـارات 
وتأمـل أرامكـو السـعودية مـن خـالل إطـالق 
المنطقـة،  فـي  الطموحـة  الرقميـة  المشـاريع 
الهائلـة،  الحاسـوبية  القـدرات  علـى  واالعتمـاد 
الرابعـة، أن تسـاعد  الثـورة الصناعيـة  وتقنيـات 
للتطويـر  قابلـة  منصـة  توفيـر  تسـريع  فـي 
فـإن  الرقمـي،  والتحـول  االبتـكار  عجلـة  لدفـع 
مسـتهدفات  يدعـم  ديجيتـال  أرامكـو  تدشـين 
المملكـة نحـو منظومـة طاقـة صناعيـة قـادرة 
ورفـع  العالميـة  والمنافسـة  االسـتدامة  علـى 
مسـتويات الجـودة وفتـح الباب واسـًعا لالبتكار 

والتطوير بين الشـركات السـعودية الناشـئة. 

ومتخصـص  متطـور  مرفـٌق  وهـو  الظهـران، 
مـن  المسـتقبل  جيـل  وتطبيقـات  لالبتـكارات 
مثـل  الطاقـة،  قطـاع  فـي  اإلحالليـة  التقنيـات 
الـذي  طيـار،  دون  والطائـرات  المعـّزز  الواقـع 
تحقـق  أن  فـي  تأسيسـه  فـور  المركـز  سـاعد 
أرامكـو قفـزاٍت هائلـة فـي مجال التقـدم التقني 
فـي القـدرات الحاسـوبية، والقـدرة على التطوير 
واالختبـار، ممـا مّهـد الطريـق أمـام االرتقـاء إلى 

التشـغيلي. التمّيـز  فـي  جديـٍد  مسـتوى 
أرامكـو  أعلنـت  ديسـمبر2021م  وبنهايـة 
المتقدمـة  اإللكترونيـات  وشـركة  السـعودية 
عـن   ،)SAMI( آي  أم  إيـه  اس  شـركات  إحـدى 
الرقميـة  الشـركات  توطيـن  لتمكيـن  تعاونهمـا 
تفاهـم  مذكـرة  توقيـع  ضمـن  المملكـة،  فـي 
تسـّرع مـن تطويـر النظـام البيئـي الرقمـي فـي 
تقنيـات  تمكيـن  جهـود  يدعـم  وهـو  المملكـة، 
واالتصـاالت،  والحوسـبة،  األشـياء،  إنترنـت 
وأشـباه  طيـار،  بـدون  والطائـرات  والروبوتـات، 
البيئـة  أنظمـة  اسـتكمال  وتعزيـز  الموصـالت، 

المملكـة. فـي  الرقميـة 

مناءات أرامكو
األعمـال  السـعودية  أرامكـو  وأدرجـت  كمـا 
الرقميـة الصناعيـة ضمـن برنامج االسـتثمارات 
يسـتهدف  الـذي  أرامكـو(  )نمـاءات  الصناعيـة 
فـي  الرقميـة  البيئـة  محـاور  شـتى  اسـتكمال 
المملكـة، وزيـادة المحتوى المحلي، واإلسـهام 
وإيجـاد  اإلجمالـي،  المحلـي  الناتـج  نمـو  فـي 
فـرص عمـل جديـدة، وتسـريع تنميـة المواهـب 
السـعودية  أرامكـو  موثوقيـة  وتعزيـز  الرقميـة، 

التشـغيلية. وكفاءتهـا 
دائـرة  جهـود  تضافـرت  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
ودائـرة  اإلمـداد،  منظومـة  وإدارة  المشـتريات 
حـلٍّ  أول  لتقديـم  بالشـركة  المعلومـات  تقنيـة 
سـحابي داخـل المملكـة، وتقديـم تعـاون رقمي 

ككل. المّورديـن  مـع 

الحوسبة السحابية
االصطناعـي،  الـذكاء  تقنيـات  وتخطـو 
بخطـًى  االفتراضـي،  والواقـع  الروبوتـات  مثـل 
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ظهر  ابلبيئة،  اإلرضار  وعدم  الصناعات،  من  للزميد  البرشية  حاجة  بني  وسط  كحل 

بروتوكول  الكربون )كربون ماركت(، وذلك عقب  أو تجارة  عام1997م ما ُعرف أبسواق 

كيوتو للمناخ، وهو معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء يف قمة األرض عام 1992م، 

والرشكات  للبلدان  يتيح  مبا  التكاليف  وتقليص  املوارد  تعبئة  يف  املساعدة  أجل  من 

ل إىل اقتصاد منخفض الكربون. املجال لتهسيل التحّوُ

ورغم نشأة هذه السوق منذ أكرث من عقدين تقريًبا؛ فإهنا مل تهشد الزخم الكبري سوى 

يف السنوات األخرية، وذلك مع تزايد السياسات العاملية الخرضاء الرامية إىل تحقيق 

الحياد الكربوين؛ إذ ارتفع حجم تعويضات الكربون املبيعة مضن األسواق الطوعية إىل 

أكرث من مليار دوالر ألول مرة يف عام 2021م، هذا وتقّدر رشكة ماكيزني أن الطلب عىل 

تعويضات الكربون ميكن أن يزداد 15 مرة أو أكرث بحلول عام 2030م، ونحو 100 مرة 

عام 2050م.

االقتصاد - خالد الشايع

كربون ماركت
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رشاء وبيع الكربون
الكربـون،  تجـارة  ظـل  فـي  الـدول  وتتبـادل 
الشـركات،  بيـن  الكربونيـة  االنبعاثـات  شـراء 
وتحويـل األربـاح لمشـاريع تحافـظ علـى البيئـة؛ 
مـن  المزيـد  لديهـا  التـي  الدولـة  تسـتطيع  إذ 
انبعاثـات الكربـون أن تشـتري الحـق فـي انبعاث 
أقـل  انبعاثـات  لديهـا  التـي  البـالد  وأن  المزيـد، 
تبيـع الحـق فـي انبعاث الكربـون إلى دول أخرى، 
تنبعـث منهـا كميـات  التـي  فالبلـدان  وبالتالـي 
أكبـر مـن الكربـون تلبـي احتياجاتها مـن انبعاثات 
الكربـون، وينتـج عن سـوق التجارة أكثر أسـاليب 
التكلفـة  الكربـون فعاليـة مـن حيـث  الحـد مـن 
تديـر  التـي  فالشـركات  اسـتغاللها،  يتـم  التـي 
مصنًعـا يطلـق كميـة كبيـرة مـن ثانـي أكسـيد 
الكربـون فـي الغـالف الجـوي يمكـن لهـا شـراء 
االنبعاثـات،  هـذه  لتعويـض  الكربـون  أرصـدة 
ويتـم إنشـاء هـذه االعتمـادات مـن خـالل تنفيـذ 
مشـاريع خفـض االنبعاثـات في أجـزاء أخرى من 
العالـم، مثـل: تركيـب مصادر الطاقـة المتجددة 

أو تنفيـذ تدابيـر كفـاءة الطاقـة أو زراعـة الغابات، 
حمايـة  فـي  المهمـة  الخيـارات  أحـد  يمثـل  مـا 
مـا  وهـو  تهّددهـا،  التـي  المخاطـر  مـن  البيئـة 
يؤكده عضو مجلس الشـورى السـابق، والخبير 
االقتصـادي، الدكتور أسـامة الكـردي، إذ أوضح 
بـأن سـوق الكربـون مـن الخيـارات الرائـدة، التـي 
تهـدف لحمايـة البيئـة مـن المخاطر، فـكل دولة 
أو شـركة لهـا نسـبة معينـة من الكربون يسـمح 
اتفاقيـة  وفـق  الهـواء،  فـي  تطلقـه  بـأن  لهـا 
والمضطـر  بتجاوزهـا،  لهـا  يسـمح  وال  البيئـة، 
ألن ينفـث كميـة أكبـر عليـه أن يشـتريها من أحد 
آخـر، فمثـاًل إذا كان حـد الشـركة 100 طـن مـن 
ذلـك،  مـن  أكثـر  ينفـث  ويحتـاج ألن  الكربـون، 
يذهـب لشـركة أخـرى مسـموح لـه بـأن تنفـث 
 80 إال  تسـتخدم  ال  ولكّنهـا  أخـرى،  طـن   100
المتبقيـة  طًنـا  العشـرين  بشـراء  فيقـوم  طًنـا، 
للشـركة األولـى منهـا، وهـذه األمـوال تذهـب 
للمشـاريع البيئيـة، وتطـّور فيهـا الشـركة الثانيـة 

د. أسامة الكردي، عضو مجلس الشورى السابق وخبري اقتصادي
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المسـتقبل،  فـي  أقـل  كربونـا  لتبـث  تقنياتهـا 
أنهـا  الفائـض مجـدًدا، مؤكـًدا  تبيـع  أن  بهـدف 
فكـرة رائـدة، وتهدف للسـيطرة على االنبعاثات 
الكربونيـة فـي الجـو، فالهـدف األول لهـا ليـس 
أكسـيد  ثانـي  بـث  وقـف  بـل  والشـراء  البيـع 
تذهـب  التـداول  أمـوال  أن  كمـا  الكربـون، 
المصانـع  قـدرات  تطـّور  خضـراء،  لمشـاريع 
والشـركات لتحّسـن إمكانياتهـا الفنيـة، وتقّلـل 

الكربونيـة. االنبعاثـات  مـن 

طوعي وإلزامي
التـي  الكربـون،  أسـواق  مـن  نوعـان  وثمـة 
تتميـز بكونهـا توفـر التمويـل لمشـاريع خفـض 
االنبعاثـات التـي لـم تكـن مجديـة اقتصادًيا لوال 
الكربـون،  بيـع شـهادات  عـن  ناتـج  دعـم  توافـر 
إيـرادات  تحقيـق  المشـاريع  لمطـّوري  ويمكـن 
االحتبـاس  غـازات  انبعاثـات  مـن  الحـد  مـن 

الطلب عىل تعويضات الكربون ميكن 
بحلول  أكرث  أو  مرة   15 يزداد  أن 
عام  مرة   100 ونحو  2030م،  عام 

2050م

 23 الكربون  تجارة  أنظمة  بلغت 
نظاًما عام 2020م ومثة أكرث من 60 

برانمًجا خاًصا بتجارة الكربون

تعمل  مرشوًعا   13 لدهيا  اململكة 
انبعااثت  من  للحد  الوقت  بنفس 
 34 استمثارات  بحجم  الكربون، 

مليار رايل

فـي  اسـتثمارها  إعـادة  يمكـن  والتـي  الحـراري، 
األول:  االنبعاثـات،  لخفـض  إضافيـة  جهـود 
فيـه  تكـون  والـذي  إلزامـي،  والثانـي:  طوعـي، 
الكربـون  أرصـدة  بشـراء  ملزمـة  الشـركات 
مـن  معيـن،  حـد  علـى  انبعاثاتهـا  تزيـد  عندمـا 
أمـا  الحكومـات.  مـن  ُتصـدر  تصاريـح  خـالل 
يمكـن  لالنبعاثـات  إطالًقـا  األقـل  الشـركات 
ُأخـرى  لكيانـات  اإلضافيـة،  تصاريحهـا  بيـع  لهـا 
تصـّدر انبعاثـات كثيـرة، وهـو مـا ُيجنـب األخيـرة 
تـداول  لنظـام  وفًقـا  الحكوميـة  العقوبـات 
الكربـون، أمـا أسـواق الكربـون الطوعيـة، فإنهـا 
اختياريـة، بحيـث ُيسـمح للشـركات التـي تخطط 
للحيـاد الكربونـي وال تنـدرج تحـت أنظمـة تداول 
االنبعاثـات الوطنيـة بـأن تحقـق أهـداف خفـض 
االنبعاثـات، سـواء مـن خـالل تجّنـب االنبعاثـات 
علـى طريـق زراعـة األشـجار مثـاًل، أو إزالـة هـذه 
احتجـاز  تقنيـة  اسـتخدام  االنبعاثـات مـن خـالل 

وتخزينـه. الكربـون 

االسـتراتيجية  الجاذبيـة  دفعـت  وقـد 
إلـى  الكربـون  سـوق  الكربونيـة  للتعويضـات 
األخيـرة،  الفتـرات  فـي  متزايـد  بشـكل  النمـو 
بمناطـق  الكربـون  تجـارة  أسـواق  اتسـعت  إذ 
جغرافيـة معينـة تعمـل وفـق أسـاليب متفاوتـة 
فـي مواصفاتهـا وسـالمة شـهاداتها المتداولـة 
أنظمـة  بالتابعيـة  واتسـعت  ومصداقيتهـا، 
تجـارة الكربـون فـي العديـد مـن الـدول، والتـي 
بلغـت نحـو 23 نظاًمـا عـام 2020م تغطـي %9 
 60 العالميـة، وثمـة أكثـر مـن  مـن االنبعاثـات 
برنامًجـا خاًصـا بتجارة الكربون على المسـتويات 
المحليـة والوطنيـة، كمـا أطلقـت الصيـن نظـام 
تـداول االنبعاثـات الخاصـة بهـا لتغطـي جميـع 
مبـادرات تسـعير الكربـون مـا يقـرب مـن %20 
مـن إجمالـي االنبعاثـات العالميـة، وتعد الصين 
العالـم،  فـي  للكربـون  سـوق  أكبـر  صاحبـة 
بسـبب حجم اقتصادها األكبر، وبحسـب شـركة 
ريفينـي تـف للبيانـات، بلغ حجم سـوق الكربون 
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رشكة الكربون الطوعي
وفي سـياق مماثل تسـتعد المملكة لدخول 
سوق الكربون بشكل واسع، من خالل تأسيس 
شـركة سـوق الكربـون الطوعـي اإلقليميـة التي 
أسسـها صنـدوق الثـروة السـيادي بشـراكة مـع 
اإلسـالمي  البنـك  لمجموعـة  تابعـة  مؤسسـة 
مليـون   500 نحـو  يبلـغ  مـال  بـرأس  للتنميـة، 
ريـال، بهـدف اسـتخدام التمويـل المتوافـق مـع 
المنـاخ،  تغيـر  لمكافحـة  اإلسـالمية  الشـريعة 
للصنـدوق،   %80 بنسـبة  ملكيتهـا  وتتـوّزع 
و20% لمجموعـة تـداول السـعودية القابضـة.
مـا يفتـح األبـواب للترويـج لسـوق الكربـون 
منظمـة  فـي  األعضـاء  الـدول  فـي  الطوعيـة 
التعـاون اإلسـالمي وتقديم خدمات استشـارية 
وتمويليـة للشـركات التـي تهـدف إلـى خفـض 
أرصـدة  علـى  للحصـول  الكربـون  انبعاثـات 

أنشـطتها. مـن  الكربـون 
بدايـة  مـع  أطلقـت  قـد  المملكـة  وكانـت 
العام الجاري، سـوق شـهادات غازات االحتباس 
الحـراري، الـذي تحـدث عنـه وزيـر الطاقـة األميـر 
هامـش  علـى  بقولـه  سـلمان  بـن  عبدالعزيـز 
مبـادرة منتـدى السـعودية الخضـراء وذكـر بأنـه 
الهـدف منـه هـو الحـد مـن انبعاثـات الكربـون. 
 13 مـن  أكثـر  المملكـة  لـدى  بـأن  موضحـا 
مشـروًعا طموحـا تعمـل بنفـس الوقـت، بحجم 

ريـال. مليـار   34 بحـدود  اسـتثمارات 

2021م  عـام  العالـم  فـي  والطوعيـة  اإللزاميـة 
نحـو 851 مليـار دوالر 95% منهـا فـي أوروبـا، 

.%164 أكثـر مـن  بارتفـاع 

االتحاد األورويب
ويبـدو واضًحـا أن العالـم يتحرك بسـرعة نحو 
االهتمـام  خـالل  مـن  وذلـك  الكربـون،  سـوق 
المشـاريع  فـي  المباشـر  باالسـتثمار  المتزايـد 
توصـل  إذ  الكربـون؛  اعتمـادات  توّلـد  التـي 
لتعزيـز  اتفـاق  إلـى  مؤخـًرا  األوروبـي  االتحـاد 
وتوسـيع سـوق الكربـون الرئيسـي، وأّيـد محـور 
التـي  األوروبيـة  الخضـراء  الصفقـة  اسـتراتيجية 

األوروبـي  االتحـاد  اقتصـاد  جعـل  إلـى  تهـدف 
محايـًدا مناخًيـا بحلـول منتصـف القـرن، والـذي 
بموجبه سـيتم توسـيع نطاق تداول االنبعاثات 
ليشـمل التدفئة والنقل البري، وأيًضا الشـحن، 
وسـيعمل االتحـاد األوروبـي علـى تسـريع وتيـرة 
إلـى  الطاقـة  منتجـي  مـن  الشـركات  التـزام 

القـرار.  صانعـي 
التلـوث  حقـوق  األوروبـي  التوافـق  وأنهـى 
علـى  ضرائـب  ويفـرض  المجانيـة  الصناعيـة 
والسـيارات  بالتدفئـة  المرتبطـة  االنبعاثـات 
بعـد  لـه  التوصـل  وتـم  والطائـرات،  والسـفن 
محادثـات صعبـة، ليكـون حجـر الزاويـة في خطة 

األوروبيـة. المنـاخ 
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ففـي الشـهر الماضي أعلـن الصندوق إتمام 
 3 بقيمـة  خضـراء  دوليـة  سـندات  أول  طـرح 
مليـارات دوالر، فيمـا يعمل الصندوق بالتوازي 
علـى برنامـج الطاقة المتجـددة، والذي يتضّمن 
تطويـر 70% مـن قـدرة توليـد الطاقة المتجددة 
ويأتـي  2030م،  عـام  بحلـول  المملكـة  فـي 
هـذا اإلعـالن تماشـًيا مـع طموحـات وأهـداف 
المملكـة المناخيـة التي تتمثل في اإلسـهامات 
تقليـل  تسـتهدف  التـي  وطنًيـا،  المحـددة 
سـنوًيا  طـن  مليـون   278 بمقـدار  االنبعاثـات 
2030م،  عـام  بحلـول  المكافـئ  الكربـون  مـن 
إضافـة إلـى الوصـول للحيـاد الصفـري بحلـول 
العـام 2060م، وانضمامهـا إلـى مبـادرة التعهد 
االنبعاثـات  لخفـض  الميثـان  بشـأن  العالمـي 
العالميـة لغـاز الميثـان بنسـبة 30% بحلول عام 

2030م. 

الرشكة الوسيط
الكربـون  )سـوق  الجديـدة  الشـركة  وتعـد 
بيـن  الوسـيط  بمثابـة  اإلقليميـة(،  الطوعـي 
تشـتري  أن  تريـد  شـركات  فهنـاك  الشـركات، 
وكالهمـا  تبيعـه،  أن  تريـد  وأخـرى  الكربـون 
يحتـاج لوسـيط ينفـذ العمليـة، ويتولـى عمليـة 
تحويـل األمـوال، وهـو مـا يفسـر شـراكة تـداول 
فـي المشـروع، وهـي نتـاج مبـادرة سـابقة كان 
العامـة  االسـتثمارات  صنـدوق  أطلقهـا  قـد 
ومجموعـة تـداول السـعودية لتـداول االئتمـان 
العهـد  ولـي  خاللهـا  أشـاد  والتـي  الكربونـي، 
رئيـس مجلـس الـوزراء رئيـس مجلـس الشـؤون 
إدارة  مجلـس  رئيـس  والتنميـة  االقتصاديـة 
العامـة، األميـر محمـد  صنـدوق االسـتثمارات 
فـي  للمملكـة  الرائـد  بالـدور  سـلمان،  بـن 
المنـاخ  تغيـر  تحديـات  مواجهـة  فـي  المنطقـة 
انبعاثاتهـا  تقليـل  علـى  المؤسسـات  وتحفيـز 
الكربونيـة، امتـداًدا لجهودهـا فـي هـذا المجـال 
اآلثـار  تقليـل  فـي  المسـاهمة  إلـى  والراميـة 

المناخـي. التغيـر  عـن  الناجمـة  السـلبية 
اإلدارة  ورئيـس  المحافـظ،  نائـب  وبحسـب 
العامـة السـتثمارات الشـرق األوسـط وشـمال 

الحمّيـد  يزيـد  السـيادي،  بالصنـدوق  أفريقيـا 
فـإن الشـركة سـيكون لهـا دور مهـم فـي تعزيـز 
جهـود صنـدوق االسـتثمارات العامـة فـي دعـم 
مبـادرات المملكـة لتعزيـز االسـتثمار واالبتـكار 
لمواجهـة تأثيـر التغيـر المناخـي، وتحقيـق الحياد 

2060م الصفـري بحلـول عـام 
الكربونيـة  االئتمـان  سـوق  أهميـة  وتكمـن 
طـن  مليـون   1.4 بتـداول  إطالقهـا  تـم  التـي 
مـن الكربـون فـي أنهـا سـوق للشـرق األوسـط 
قبـل  مـن  إدارتهـا  وتتـم  أفريقيـا،  وشـمال 
وتسـتقبل  المنطقـة،  فـي  ماليـة  سـوق  أكبـر 
الشـهادات المعتـرف بهـا دولًيـا، فبذلـك يمكـن 
االسـتفادة  المهتمـة  والجهـات  للمسـتثمرين 

أهدافهـم. تحقـق  التـي  بالطريقـة  منهـا 
ماليـة  سـوق  كأي  ـ  السـوق  هـذه  أن  كمـا 
أخـرى ـ مـن الممكـن االسـتفادة منهـا ألهـداف 
المضاربة واالسـتثمار والتحّوط، ومن المتوقع 
متزايـًدا  اهتماًمـا  المقبلـة  األعـوام  تشـهد  أن 
بهـذه السـوق لعـدة أسـباب أهمهـا أن سـقوف 
االنبعاثـات فـي نـزول مسـتمر، مـا يعنـي ارتفاع 

سـعر شـهادات االئتمـان الكربونـي.
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يف سبعينيات القرن املايض، واجهت الوالايت املتحدة أزمة كبرية يف وقود البزنين 

تعّطلت عىل أثرها وسائل النقل بني الوالايت واملدن وإن توفرت ارتفعت تكلفهتا، وأصبح 

العمال يواجهون صعوابت يف االنتقال إىل أعمالهم لتأدية وظائفهم اليومية، ما كان 

سبًبا يف خروج ما ُأطلق عليه بـ"األب الروحي للعمل من املزنل"، الدكتور "جاك نيلز" 

صاحب التخصصات املتعددة يف العلوم والهندسة، داعًيا أبن الحل يكمن يف الهاتف 

اإلنرتنت  يكن  ومل  الحقبة،  هذه  خالل  الوالايت  مختلف  يف  منترًشا  كان  الذي  الثابت، 

معروًفا للجميع، مقدًما طرًحا جديًدا أبن ميارس املوظفون أعمالهم من املزنل عن طريق 

الهاتف، وبعدها أخذت تنطلق األعمال غري املقيدة مبكان كالفريالنسينج وغريه.

االقتصاد - هيئة التحرير

“الفريالنسنج” 
يوفر البزنين
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الفضاء االلكرتوين
علـى  الجديـدة  الفكـرة  هـذه  تجربـة  وبـدأت 
كاليفورنيـا  جامعـة  فـي  األمريكـي  المجتمـع 
عـددا  خّصـص  الـذي  نفسـه،  "نيلـز"  بواسـطة 
مـن الموظفيـن ذوي المهـن التـي يغلـب عليهـا 
مـن  بأعمالهـم  يقومـوا  ألن  اإلداري  الطابـع 
أعمالهـم،  مواقـع  إلـى  الذهـاب  دون  المنـزل 
يتعلـق  فيمـا  إيجابيـة  نتائـج  التجربـة  فحققـت 
مـن  والتقليـل  المواصـالت  تكاليـف  بتوفيـر 
دعـا  مـا  البيئـي،  والتلـوث  المـروري  االزدحـام 
األمريكيـة  الوطنيـة  العلـوم  مؤسسـة  حينهـا 
للحكومـة  الداعمـة  المؤسسـة  )وهـي   )NSF(
األساسـية  األبحـاث  تقديـم  فـي  الفيدراليـة 
إلـى تقديـم  العلـوم والهندسـة(  والتعليـم فـي 
التمويـل لـالزم السـتكمال التجـارب واألبحـاث 

المنـزل.   مـن  العمـل  فكـرة  علـى 
ومـع انتشـار اإلنترنـت تطـّورت الفكـرة أكثـر 
وأصبحـت تثبـت نجاحهـا تدريجًيـا في العديد من 
التخصصـات، واآلن مـع االنفتـاح الواسـع علـى 
الفضـاء اإللكترونـي وبعـد أن أصبـح التواصـل 
عـدد  بلـغ  كبيـرة،  بسـرعة  يتـم  البشـر  بيـن 
المسـجلين فـي أكبـر منصتيـن للعمـل عـن بعـد 
عبـر العالـم بحسـب موقـع )ps. Elance( نحـو 

اإليـراد اإلجمالـي  160 مليـون شـخص، وبلـغ 
للوظائـف التـي تتـم عـن بعـد حـول العالـم أكثـر 

مـن خمسـة بالييـن دوالر.

أكرث جاذبية
وكان قـد تأسـس مـع بدايـة األلفيـة الثانيـة 
تتعـدد  وأخـذت  "الفريالنـس"  لــ  سـوق  أول 
المقدمـة  أيًضـا  والعربيـة  األجنبيـة  المنصـات 
لخدمـات العمـل مـن المنـزل في مختلـف أنحاء 
نشـرتها  إحصائيـات  بحسـب  يعمـل  إذ  العالـم؛ 
منصـة )Up Work( للعمـل الحـر عبـر اإلنترنـت 
مـن  حـر  بشـكل  العامليـن  عـدد  أن  فيهـا  جـاء 
المنـزل فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة بلـغ 
نحـو 55 مليـون شـخص، مـا يعـادل 35% مـن 
سـوق  فـي  المنخرطيـن  األشـخاص  إجمالـي 
العمـل األمريكـي، وفـي بريطانيـا بحسـب تقرير 
لمنصـة العمـل الحر )Elance( جاء أن 87% من 
الطـالب يعتقـدون أن العمـل مـن المنـزل بـال 
التـزام الذهـاب إلـى مقـّرات العمـل أكثـر جاذبيـة 
مـن العمـل النظامـي، وقـد أورد التقريـر أن أكثـر 
قطاعـات األعمـال عـن بعد شـعبية بين أوسـاط 

تكنولوجيـا  قطـاع  هـي:  البريطانييـن  الطـالب 
والترجمـة. البرمجـة  وأعمـال 

دفعة قوية
أزهـى  المنـزل  مـن  العمـل  اآلن  ويعيـش 
عاشـها  التـي  المعانـاة  بعـد  السـيما  عصـوره 
العالـم جـراء جائحـة كورونـا؛ إذ اضطـرت معظـم 
تجربـة  خـوض  إلـى  والشـركات  المؤسسـات 
العالـم  إلـى  والدخـول  المنـزل  مـن  العمـل 
التكنولوجيـا،  علـى  واالعتمـاد  االفتراضـي 
اختالًفـا  يختلـف  كورونـا  بعـد  مـا  عالـم  فبـات 
مـن  بالعديـد  يتعلـق  فيمـا  قبلـه،  عمـا  كبيـًرا 
المرتبطـة  اإلنسـانية  المفاهيـم  أو  القيـم 
التداعيـات  بفعـل  وذلـك  البشـرية،  بالتنميـة 
الثـورة  فرضتهـا  التـي  واالنعكاسـات، 
العمـل، حيـث أحدثـت  بيئـة  المعلوماتيـة علـى 
تغييـًرا واضًحـا فـي مفاهيـم العمـل التقليديـة، 

ُبعـد". عـن  "العمـل  تنظيـم  خـالل  مـن 
عـن  العمـل  إجـراءات  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
التنظيميـة  اللوائـح  فـي  موجـودة  كانـت  ُبعـد 
للمـوارد البشـرية فـي العديـد مـن دول العالـم، 
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كمـا أن التوجـه للعمـل عـن ُبعـد، كان البعـض 
يمارسـه بالفعـل مـن خـالل إنجـاز بعـض المهام 
والسـاعات اإلضافيـة مـن المنـزل، إال أن األمـر 
أخـذ دفعـة قويـة، بعـد أن عممـت الكثيـر مـن 
والمؤسسـات  الشـركات  مـن  والعديـد  الـدول 
نظـام  تطبيـق  والخاصـة  الحكوميـة  والجهـات 
العمـل مـن المنـزل، امتثااًل لإلجـراءات والتدابير 

كورونـا.  فيـروس  لمواجهـة  االحترازيـة 

سوق واعد
أعـداد  فـإن  الجائحـة،  تراجـع  بعـد  وحتـى 
الوظائـف القائمـة علـى نظـام العمـل عـن ُبعـد 
بعـد  يوًمـا  العالـم  ارتفاًعـا فـي  ُتسـجل  تـزال  ال 
اآلخـر، وذلـك علـى الرغم من انتهـاء اإلغالقات، 
التـي تسـبب بهـا وبـاء كورونـا وسـط توقعـات 
بـأن تواصـل االرتفـاع، وهـو مـا يعنـي أن سـوق 
العمـل قـد تغّيـر بشـكل جـذري علـى مسـتوى 

العالـم.
ويعتبر اإلنترنت أحد أكبر أسواق العمل الحر، 
حيـث بـات سـوًقا واعـًدا لكافـة الفئـات العمريـة 
ويبّشـر بحـل عملـي يقـدم العديـد مـن الحلـول 
لمشـكالت اقتصاديـة واجتماعيـة، فالعديد من 
اليـوم،  الحديثـة والمتاحـة  التكنولوجيـا  وسـائل 
كالهواتـف الذكيـة، والمؤتمـرات عبـر اإلنترنـت، 
المهـام،  إلدارة  السـحابية  التخزيـن  ووسـائل 
وبرامـج إدارة فـرق العمـل، وإمكانيـة مشـاركة 
المحاسـبة،  ألدوات  باإلضافـة  الملفـات، 
العمـالء  مـع  واالتصـال  التواصـل  ووسـائل 
أصبحـت فـي متنـاول المسـتقبلين والعامليـن 
عبـر اإلنترنـت ممـا سـّهل عليهـم العمـل من أي 
مـكان بـدون الحاجة لمكتب ومؤسسـة مرتبطة 

بمـكان معيـن، فأدواتهـم وملفاتهـم أصبحـت 
فـي متنـاول أيديهـم في أي مكان يذهبون إليه.

مجاالت عديدة
متوفـرة  أصبحـت  عديـدة  مجـاالت  وثمـة 
هـذه  ومـن  "فريالنـس"،  كــ  للعمـل  اآلن 
المجـاالت التصميـم والكتابـة والترجمـة وكتابة 
االبحـاث، واألوراق العلميـة وكتابـة المقـاالت 
الصحفيـة ومجـال صناعـة الفيديوهات، ومجال 
عـن  فضـاًل  المحاضـرات،  وإلقـاء  الصوتيـات، 
البرمجـة، وهـي مـن األعمـال الجديدة وأصبحت 
الموهبـة  يمتلكـون  للذيـن  مفتوحـة  فرصـة 

الخبـرة.  ولديهـم 
التـي  األعمـال  قاعـدة  تتسـع  أن  ويتوقـع 
يمكـن القيـام بهـا مـن المنـزل خـالل السـنوات 
المتالحـق  التطـور  مـع  السـّيما  المقبلـة، 
والتواصـل،  االتصـال  وتكنولوجيـا  ألنظمـة 
وبالتالـي ينصـح الخبـراء األفـراد علـى اسـتغالل 
فرصـة النمـو المتواصـل الحتياجـات الشـركات 
مـن األعمـال التـي يمكـن أن تنفـذ مـن المنازل، 
االعتياديـة،  الوظيفـة  عـن  التخلـي  دون  ولكـن 
مـن  العمـل  تجربـة  خـوض  بدايـة  فـي  خاصـة 
أن  الفـرد  ُيقـّرر  عندمـا  إنـه  يـرون  إذ  المنـزل، 
يصبـح "فريالنـس" البـد لـه أواًل ـ قبـل التخلـي 
مـن  العمـل  آليـات  ُيتقـن  أن  ـ  وظيفتـه  عـن 
بيـن  التوفيـق  علـى  قدرتـه  واختبـار  المنـزل، 
الـذي  المنـزل،  مـن  والعمـل  االعتيـادي  عملـه 
داخـل  للعمـل  مالئـم  مـكان  تجهيـز  يتطلـب 
بالعمـل  المنـزل ومشـاركة أشـخاص مهتميـن 
مـن المنـزل ضمـن مجاله، والعمـل على تطوير 
الـذات والتعلـم المسـتمر، والبحـث دائًمـا عمـا 

هـو جديـد ومطلـوب بكثـرة وإنشـاء وتصميـم 
موقع شخصي أوما يسمى بمعرض األعمال، 
بحيـث تعـرض عليـه الخدمـات واألعمـال التـي 
واختيـار  بإنجازهـا،  الموظـف  أو  العامـل  يقـوم 
وإمكانياتـه  مهاراتـه  يناسـب  الـذي  المشـروع 

لـه. يقـدم  أي مشـروع  علـى  وتوافـق 

تحدايت نفسية
وأخيـًرا فـإن العمـل من المنزل أو غير المقيد 
لألفـراد  الماليـة  العوائـد  لزيـادة  رائعـة  طريقـة 
لإلنتـاج  جّيـدة  وفرصـة  للشـركات،  وكذلـك 
بأوقـات محـّددة، ولكنـه  االلتـزام  بأريحيـة دون 
علـى  يجـب  التـي  التحديـات  بعـض  يتضمـن 
األفـراد الراغبيـن فـي العمل من المنـزل االنتباه 
لهـا ووضـع الحلـول الالزمـة لتخّطيهـا وأهمهـا 
بالعمـل  المرتبطـة  النفسـية  الحالـة  تحديـات 
مـن المنـزل، حيـث االنعـزال عـن بيئـة العمـل، 
شـكوى  إلـى  اإلحصائيـات  بعـض  تشـير  إذ 
19% مـن العامليـن عـن بعـد من الوحـدة، وهو 
والقلـق،  االكتئـاب  إلـى  يـؤدي  أن  يمكـن  مـا 
وغيرهـا مـن االضطرابـات النفسـية، كمـا تشـير 
دراسـات ُأخـرى إلـى أن التفاعـل وجًهـا لوجـه بين 
الموظفيـن لمـدة 15 دقيقة يومًيا يسـاهم في 
20%، ويسـاعد  الوظيفـي بنسـبة  زيـادة األداء 
في تحسـين الحالة المزاجية للموظفين بشـكل 
عـام، وبالتالـي فمن الضروري االسـتعداد لمثل 
هـذه التحديـات بـأن يخّصـص رواد العمـل مـن 
للخـروج  األسـبوع  فـي  اثنيـن  أو  يومـا  المنـزل 
خـارج إطـار متطلبـات العمـل فضـاًل عـن تحديـد 

عـدد سـاعات محـّددة للعمـل خـالل اليـوم. 

اإليراد اإلجمايل للوظائف اليت تمت عن 
خمسة  من  أكرث  بلغ  العامل  حول  بعد 

باليني دوالر

تـجـــنــب التخـلــــي عن الوظيــفـــــة 
تجربة  بداية  يف  خاصة  االعتيادية 

العمل من املزنل
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يحقق  كونه  االقتصادية،  بنيهتا  يف  املايل  المشول  ركائز  تعزيز  إىل  الدول  تتسارع 

الصغرية  والرشكات  أو  األفراد  سواء  املالية  للخدمات  الجميع  أمام  الكاملة  اإلاتحة 

واملتوسطة ومتناهية الصغر، وفًقا لجودة مناسبة وأسعار مقبولة لهذه الخدمات.

مالية  خدمات  وتقدمي  بنيك،  حساب  مواطن  لكل  يكون  أن  املايل،  المشول  ويعين 

املناطق  بجميع  إاتحهتا  إىل  ابإلضافة  مناسبة  أبسعار  املجمتع  فئات  جميع  تمشل 

الجغرافية بجودة عالية ومضان حق املسهتلك، ويمضن المشول املايل، الحماية املالية 

للمسهتلك والرشكات الصغرية واملتوسطة؛ كما أنه يمشل التثقيف والتوعية املالية؛ 

ويتمضن المشول املايل أيًضا الخدمات املالية الرقمية.

االقتصاد - هيئة التحرير

حساب لكل مواطن
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مركـز  أصدرهـا  حديثـة  دراسـة  أكـدت  وقـد 
الدراسـات واالسـتثمار بغرفة الشـرقية، بعنوان 
)ركائـز تعزيـز الشـمول المالي فـي المملكة(، أن 
البرامـج التـي تسـتهدف تعزيـز الشـمول المالي 
عـادة مـا تعمـل علـى محوريـن أساسـيين وهمـا 
والمتوسـطة،  الصغيـرة  والمنشـآت  األفـراد 
النتائـج اإليجابيـة  الدراسـة حزمـة مـن  وحـددت 
للشـمول المالـي علـى المسـتوى االقتصـادي 
الكلـي، كتعزيـز النمـو واالدخـار المحلـي وزيـادة 
االقتصـادي،  والنشـاط  االسـتثمار،  حركـة 

والخدمـات.  السـلع  وتبـادل 
وأوصـت الدراسـة بضـرورة تحديـد احتياجـات 
التمويـل للمشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة وما 
ومعالجتهـا،  تحديـات  مـن  تمويلهـا  يتضمنـه 
المنشـآت  وصـول  تعزيـز  باتجـاه  والدفـع 
الصغيـرة والمتوسـطة إلـى التمويـل المصرفي 
تحسـين  أهميـة  علـى  وأكـدت  التقليـدي، 
الشـفافية فـي أسـواق التمويـل وتركيـز األطـر 
وحمايـة  المالـي  االسـتقرار  علـى  التنظيميـة 
الفوريـة  المدفوعـات  وتشـجيع  المسـتثمرين، 
فـي المعامـالت التجاريـة والمشـتريات العامـة.

التقيمي واملتابعة للربامج العامة
التقييـم  أهميـة  علـى  الدراسـة  وشـددت 
تسـتهدف  التـي  العامـة  للبرامـج  والمتابعـة 
التنفيـذ،  أثنـاء  والمتوسـطة  الصغيـرة  تمويـل 
وتقييـم األثـر للبرامـج العامـة التـي تسـتهدف 
حـول  تقاريـر  ونشـر  وإعـداد  التمويـل،  تعزيـز 
بحيـث  التمويليـة  للبرامـج  األثـر  تقييـم 
مـع  إليهـا  الوصـول  التـي  النتائـج  تسـتعرض 

السياسـة. لصانـع  التوصيـات  تقديـم 
وفيمـا يتعلـق بمقومات نجاح اسـتراتيجيات 
تعزيـز الشـمول المالـي، حـددت الدراسـة ثماني 
المشـروع  ورعايـة  إطـالق  وهـي:  مقومـات، 
المسـتوى،  رفيعـة  حكوميـة  جهـة  بواسـطة 
القضيـة  تأطيـر  للمشـروع،  الجيـد  التخطيـط 
للمجموعات المستبعدة، رسم خرائط أصحاب 
للحوكمـة  تنظيميـة  أطـر  وجـود  المصلحـة، 
والتنفيـذ، والمشـاركة العامـة بإشـراك أصحـاب 
المصلحـة، والمتابعـة والتقييـم للبرامج، وأخيًرا 
لنتائـج  وفًقـا  االسـتراتيجية  وتعديـل  تطويـر 

البرامـج. تقييـم 

آليات لتعزيز المشول املايل
وقـد وضعـت الدراسـة ثماني آليـات مقترحة 

لتعزيـز جهود الشـمول المالي:

أواًل: العمـل علـى تطويـر اسـتراتيجية لتعزيـز 
وصـول المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة إلـى 
احتياجـات  تلبيـة  مـدى  تقييـم  فـي  التمويـل 
التمويـل للمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة من 
خـالل البــرامج المتاحـة ومعرفـة أوجـه القصـور 
أو الفجـوات والتحديـات التــي تواجههـا، وذلـك 
بالتعـاون مـع أصحاب المصلحـة المعنيين، بما 
في ذلك البنوك المركزية وسـلطات اإلشـراف 
المالي والمؤسسـات المالية والبحثية وممثلو 
المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، مشـيرًة إلـى 
المسـتويين  علـى  التعـاون  يتطلـب  هـذا  أن 
لوحـة  توسـيع  خـالل  مـن  والدولـي  الوطنـي 
والتنميـة  االقتصـادي  التعـاون  منظمـة  نتائـج 
بشـأن تمويـل الشـركات الصغيرة والمتوسـطة 
يتعلـق  الشـفافية فيمـا  لزيـادة  األعمـال  ورواد 
البيانـات  إمكانيـة مقارنـة  بالتعاريـف وتحسـين 
مـن  واالسـتفادة  البلـدان  داخـل  والمؤشـرات 
تجـارب الـدول األخـرى فيما يتعلـق بتعزيز جهود 

المالـي. الشـمول 

تقرير | مشول مايل تقرير80



الصغيـرة  المنشـآت  وصـول  تعزيـز  ثانًيـا: 
المصرفـي  التمويـل  إلـى  والمتوسـطة 
المتعلقـة  الجهـود  بمتابعـة  وذلـك  التقليـدي؛ 
بتحسـين قـدرة البنـوك علـى إقراض المنشـآت 
رئيسـي  كمصـدر  والمتوسـطة  الصغيـرة 
للتمويـل الخارجـي لهـا، وقـد تشـمل اإلجـراءات 
والتأميـن  والتوريـق  االئتمـان  توفيـر ضمانـات 
علـى االئتمـان والمخصصـات الالزمـة لخسـائر 

القـروض.

الصغيـرة  المنشـآت  تمكيـن  ثالًثـا: 
والمتوسـطة مـن الوصول إلـى أدوات وقنوات 
التمويل غيـر التقليدية، بتوفير مجموعة واسعة 
علـى  الحصـول  أجـل  مـن  التمويـل  أدوات  مـن 
الحتياجاتهـا،  األنسـب  التمويـل  وحجـم  شـكل 
مـع االهتمـام بتشـجيع التمويل من خالل رأس 
الجماعـي. التمويـل  ومنصـات  الجـريء  المـال 

رابًعا: تحسـين الشـفافية في أسواق تمويل 
المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، وذلـك مـن 
خـالل توفيـر المعلومـات عـن أسـواق التمويـل 
مشـاركة  وتشـجيع  السـوق،  شـفافية  لزيـادة 
التمويـل  تكاليـف  وتقليـل  للمسـتثمرين  أكبــر 

والمتوسـطة.  الصغيـرة  للمنشـآت 

علـى  التنظيميـة  األطـر  تركيــز  خامًسـا: 
المسـتثمرين،  وحمايـة  المالـي  االسـتقرار 
والسـلطات  السياسـات  واضعـو  يتأكـد  بـأن 
قـد  التنظيميـة  اللوائـح  أن  مـن  التنظيميـة 

وصـول  يسـهل  بمـا  وتنفيذهـا  تصميمهـا  تـم 
المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة إلى مجموعة 
واسـعة مـن أدوات التمويـل مـع الحفـاظ علـى 
االستقرار المالي وحماية المستثمرين، ووجود 
بيئة مسـتقرة ويمكن للشـركات والمستثمرين 
الكلـي  التأثيـر  أيًضـا مراعـاة  بهـا. ويجـب  التنبـؤ 
تكـون  بحيـث  المختلفـة،  التنظيميـة  للوائـح 

التمويـل. أدوات  مخاطـر  مـع  متناسـبة 

سادًسـا: تشـجيع المدفوعـات الفوريـة فـي 
العامـة،  والمشـتريات  التجاريـة  المعامـالت 
حيـث يمكـن تشـجيع المدفوعـات فـي الوقـت 
بيـن  التجاريـة  المعامـالت  فـي  المناسـب 
الحكوميـة  والمعامـالت   )B2B( الشـركات 
النقـدي  التدفـق  لتعزيـز   )G2B( الشـركات إلـى 
واضعـي  فعلـى  الصغيـرة.  الشـركات  لمـوردي 
أن  مـن  التأكـد  والمنظميـن  السياسـات 
المعّرضـة  والمتوسـطة،  الصغيـرة  الشـركات 
بشـكل خـاص للدفـع المتأخـر أو عـدم السـداد، 
بتقـدم شـروط دفـع واضحـة ومناسـبة. ويمكن 
تصميـم القواعـد وتنفيذهـا وإنفاذهـا لضمـان 
عـدم وجـود مدفوعـات متأخـرة فـي المعامالت 
التجـارة  معامـالت  ذلـك  فـي  بمـا  التجاريـة، 

الخارجيـة.

لتمويـل  عامـة  برامـج  تصميـم  سـابًعا: 
تتسـم  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـاريع 
البــرامج  بالكفـاءة والفعاليـة، وذلـك بتصميـم 
الصغيـرة  المشـاريع  وصـول  لتعزيـز  العامـة 

ويدفع  إنتاجية  األكرث  األنشطة  ه  يوّجِ
بدخول منشآت جديدة لألسواق

إبطالقها  املايل  المشول  عززت  اململكة 
من  املمولني  لربط  المتويل  بوابة 
ابملنشآت  والخاص  الحكومي  القطاع 

الصغرية واملتوسطة

والمتوسـطة مـع التركيـز علـى فعاليـة التكلفـة، 
مـع النظـر بعنايـة فـي المجموعـة المسـتهدفة 
ومعاييـر األهلية وإدارة مخاطر االئتمان وهيكل 
تصميـم  عنـد  بوضـوح  وتحديدهـا  الرسـوم 
البــرامج، والتــي يجـب أن تكـون سـهلة الفهـم 
والمتوسـطة.  الصغيـرة  للمنشـآت  بالنسـبة 
إذ يجـب أن يتناسـب العـبء اإلداري وتكاليـف 
مـع  والقائمـة  الجديـدة  للسياسـات  االمتثـال 
الشـركات  علـى  واألثـر  المقدمـة،  الخدمـة 
عـن  فضـاًل  الكلـي،  واالقتصـاد  المسـتفيدة 

المسـتهدفة. األعمـال  وحجـم  طبيعـة 
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التــي  العامـة  البــرامج  ألثـر  التقييـم  ثامًنـا: 
الصغيـرة  المشـاريع  تمويـل  تعزيـز  تسـتهدف 
وتقييـم  مراقبـة  تعزيـز  يجـب  إذ  والمتوسـطة، 
المنشـآت  وصـول  لتسـهيل  السياسـات  أثـر 
بحيـث  التمويـل،  إلـى  والمتوسـطة  الصغيـرة 
يتـم إجـراء التقييـم المسـبق والالحـق بانتظـام 
بوضـوح  محـددة  وتأثيـرات  أهـداف  علـى  بنـاًء 

للقيـاس. وقابلـة 

العديد من الجهود لتعزيز المشول 
املايل

الشـمول  لتعزيـز  المملكـة  جهـود  وحـول 
المملكـة  أن  إلـى  الدراسـة  أشـارت  المالـي، 
الشـمول  لتعزيـز  الجهـود  مـن  العديـد  قدمـت 
المالـي، بإطالقهـا بوابـة التمويـل، وهي منصة 
القطـاع  مـن  المموليـن  بيـن  تربـط  إلكترونيـة 
الحكومـي والخـاص، وبيـن المنشـآت الصغيـرة 
والمتوسـطة الراغبـة بالحصـول علـى التمويـل، 
التمويليـة  العـروض  اختيـار  مـن  نهـم  وتمكِّ
المناسـبة، وقد شـهدت البوابة نمًوا كبيــًرا في 
تمويل المنشـآت الصغيرة والمتوسـطة، حيث 
877 منشـأة  مـن  أكثــر  تمويـل  فـي  سـاهمت 

بمبالـغ تمويليـة أكثـر مـن 1.4 مليـار ريـال. 
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احتياجـات المسـتثمرين، وقـد وصـل رأس مـال 
وأطلـق  ريـال،  مليـارات   105 إلـى  الصنـدوق 
الصنـدوق عـدد مـن المبـادرات، كمبـادرة أتمتـة 
معالجـة  مـدة  وتقليـص  اإلجـراءات  جميـع 
الطلـب بنسـبة 60%، وإضافـة منتجـات ماليـة 
جديـدة )قـرض متعـدد األغـراض، تمويـل رأس 
المـال العامـل، تمويل االسـتحواذ(، وبناء برامج 
تحفيزيـة لتسـاهم فـي تحقيـق أهـداف البرنامج 

آفـاق(. تنافسـية،  )توطيـن، 
المنشـآت  بنـك  المملكـة  وأنشـأت  كمـا 
الصغيـرة والمتوسـطة، الـذي ُأطلـق فـي فبراير 
التنمويـة  والبنـوك  الصناديـق  كأحـد  2021م 
التابعـة لصنـدوق التنميـة الوطني بهـدف زيادة 
التمويل المقدم إلى قطاع المنشـآت الصغيرة 
المؤسسـات  إسـهامات  وتعزيـز  والمتوسـطة، 

الماليـة فـي تقديـم حلـول تمويليـة مبتكـرة.
وفـي السـياق نفسـه، أشـارت الدراسـة إلـى 
لفتـح  الرقمـي  التمكيـن  فـي  المملكـة  جهـود 
تفعيـل  بـدأ  إذ  بعـد،  عـن  البنكيـة  الحسـابات 
التمكين الرقمي لفتح حسـابات االسـتثمار فور 
السـنوي  المؤشـر  وحقـق  بذلـك،  قـرار  صـدور 
فبلغـت  التطبيـق،  بـدء  منـذ  متميــزة  نتائـج 
نسـبة الحسـابات االسـتثمارية التــي فتحت عام 
2019م عبـر إجـراءات اعرف عميلـك اإللكتروني 

غيــر  اإلقـراض  لمبـادرة  بتفعيلهـا  وأيًضـا 
المباشـر، التـي أسـهمت فـي تمويل المنشـآت 
الصغيرة والمتوسـطة، وذلك بتسـهيل شـروط 
االسـتفادة منهـا خـالل جائحـة فيــروس كورونـا 
بوابـة  طريـق  عـن  الطلبـات  وأتمتـة  المسـتجد 
التمويـل، إذ وصلـت مبالـغ التمويـل إلـى 642 
صغيـرة  منشـأة   611 لتخـدم  ريـال،  مليـون 
ومتوسـطة، ممـا زاد مـن مسـاهمة المنشـآت 
الصغيـرة والمتوسـطة فـي االقتصـاد، وكذلـك 
أسسـت شـركة المدفوعـات السـعودية، وهـي 
المركـزي  البنـك  يملكهـا  مسـاهمة  شـركة 
السـعودي، أنشـأت لتشـغيل نظم المدفوعات 
ذلـك  ويأتـي  وخدماتهـا،  الماليـة  والتسـوية 
ضمـن جهـود البنـك فـي تحقيـق مسـتهدفات 
تمكيـن  فـي  المالـي  القطـاع  تطويـر  برنامـج 
القطـاع  نمـو  دعـم  مـن  الماليـة  المؤسسـات 
الخـاص بفتـح الخدمـات الماليـة أمـام الجهـات 

المصرفيـة. غيــر  الفاعلـة 
وبرامـج  منتجـات  اسـتحداث  عـن  فضـاًل 
التنميـة  صنـدوق  تحويـل  تـم  إذ  تمويليـة، 
الرئيـس  المالـي  الممكـن  ليصبـح  الصناعيـة 
لبرنامـج تطويـر الصناعة والخدمات اللوجسـتية 
إجـراءات اإلقـراض وأتمتهـا  مـن خـالل تسـريع 
تلبــي  تمويليـة  وبرامـج  منتجـات  واسـتحداث 

نحو 95%، بعدد 124.295 حسـاًبا من إجمالي 
131.399 حسـاًبا حتـى نهايـة الربـع الرابـع مـن 

.%70 العـام  بمسـتهدف  مقارنـة  2020م، 
وأنشـأت فـي أبريـل 2019م مركـز "فنتـك"، 
أنـواع  أمـام  الماليـة  الخدمـات  فتـح  بهـدف 
جديـدة مـن الجهـات الفاعلـة فـي مجـال التقنيـة 
والمسـّرعات  الصناديـق  وتطويـر  الماليـة، 
األعمـال،  ريـادة  بيئـة  وتحفيـز  والحاضنـات، 
توفيـر  يخـص  فيمـا  األعمـال  رواد  فدعـم 
قطـاع  فـي  المتخصصـة  العمـل  مسـاحات 
بهـا،  المتعلقـة  والخدمـات  الماليـة  التقنيـة 
الشـركاء  مـع  واالتفاقيـات  الشـراكات  وعقـد 
والداعمين السـتضافة الفعاليات والمناسـبات 

وخارجهـا. المملكـة  داخـل  العالقـة  ذات 
وأخيـًرا التصريـح لــ 32 شـركة خدمـات ماليـة 
السـعودي  المركـزي  البنـك  شـرع  إذ  مبتكـرة، 
لسـوق  تجريبيـة  تنظيميـة  بيئـة  تصميـم  فـي 
الخدمـات الماليـة المبتكـرة، لفهـم وتقييـم أثـر 
التقنيـات الجديـدة فـي سـوق الخدمـات المالية 
فـي المملكـة، فقـد تـم التصريـح لــ 32 شـركة 

خدمـات ماليـة مبتكـرة. 
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تحـت رعايـة صاحـب السـمّو الملكـي األميـر 
سـعود بـن نايـف بـن عبدالعزيـز أميـر المنطقـة 
نسـختها  الشـرقية  غرفـة  تطلـق  الشـرقية، 
"صنعتـي  معـرض  فعاليـات  مـن  السادسـة 
مايـو  إلـى27   23 مـن  الفتـرة  فـي  2023م"، 

2023م
وقال رئيس مجلس اإلدارة بدر بن سـليمان 
معـرض  مـن  الجديـدة  النسـخة  إن  الرزيـزاء، 
الـذي  الكبيـر  للنجـاح  امتـداًدا  تأتـي  "صنعتـي" 
منـذ  السـابقة  النسـخ  خـالل  المعـرض  حققـه 
توليـه  لمـا  واسـتمراًرا  2015م،  عـام  انطالقـه 
والحـرف  المنتجـة  لألسـر  أهميـة  مـن  الغرفـة 
المنطقـة،  أرجـاء  كافـة  فـي  اليدويـة  واألعمـال 
لممارسـة  الفعليـة  التطبيقـات  أحـد  كونهـا 
العمـل الحـر، والقـادرة علـى اإلسـهام بفاعليـة 
فـي تنميـة االقتصـاد الوطنـي وتنشـيط عمليـة 

أمري املنطقة الرشقية يرعى "صنعيت 2023م" 

من الغرفة

العمـل. فـرص  وتوفيـر  والتسـويق  اإلنتـاج 
أميـر  سـمو  رعايـة  علـى  الرزيـزاء،  وأثنـى 
نسـخته  فـي  للمعـرض  الشـرقية  المنطقـة 
األسـر  تجـده  الـذي  الكبيـر  والدعـم  السادسـة 
المنتجـة مـن سـمّوه، قائـاًل: "إنه دائـم الحرص 
علـى رعايتهـا ودعمهـا لالرتقـاء بدورهـا في كافة 

المنطقـة". محافظـات 
وأكد بأن مشروعات األسر المنتجة والحرف 
واألعمـال اليدويـة أخـذت تلعـب دوًرا مهًمـا في 
العالـم،  حـول  الـدول  مـن  العديـد  اقتصاديـات 
مسـارات  فـي  لالنخـراط  أولـى  خطـوة  وأنهـا 
تحقيـق  فـي  دورهـا  إلـى  مشـيًرا  الحـر،  العمـل 
تـوازن التنميـة، وذلـك لما يمكـن أن توفره هذه 
المشـروعات مـن فـرص عمـل للمـرأة الُمعيلـة 

ولـذوي االحتياجـات الخاصـة. 
وأفـاد الرزيـزاء، بـأن الغرفـة تواصـل جهودهـا 

لجعـل األسـر المنتجـة وأصحـاب الحـرف رقًمـا 
بالمنطقـة،  االقتصاديـة  الحركـة  فـي  فاعـاًل 
منوًها إلى أن تفعيل دورها وتطوير أدائها يدعم 
للمشـغوالت  المملكـة  واردات  مـن  التقليـل 
اليدويـة فضـاًل عـن تنشـيط القطـاع السـياحي، 
لتسـجيل  أبوابـه  يفتـح  المعـرض  بـأن  مضيًفـا 
األسـر المنتجـة وأصحـاب الحـرف مـن الراغبيـن 
بالمشـاركة وعـرض منتجاتهـم ضمـن منصاتـه 
أن  إلـى  الفًتـا  المقبلـة،  القليلـة  األيـام  خـالل 
)صنعتـي( نافـذة تسـويقية جّيدة فـي المنطقة، 
المسـؤولية  مركـز  قبـل  مـن  تخطيـط  وثمـة 
اللقـاءات  عـدد مـن  لعقـد  بالغرفـة  االجتماعيـة 
اسـتعداًدا  التحضيريـة  والبرامـج  التعريفيـة 

للمعـرض.



الملكـي،  السـمو  صاحـب  يرعـى   
أميـر  عبدالعزيـز،  بـن  نايـف  بـن  سـعود  األميـر 
المنطقـة الشـرقية معـرض وظائـف 2023م، 
بمركـز  ممثلـة  الشـرقية  غرفـة  تطلقـه  الـذي 
التوظيـف فـي شـهر أكتوبـر 2023م، ويهـدف 
إلـى تحقيـق التواصـل بيـن قطـاع األعمـال مـن 
التدريـب والتوظيـف  جهـة، ومقدمـي خدمـات 
البشـرية  المـوارد  إدارة  فـي  والمتخصصيـن 
والتوظيـف مـن جهـة أخرى، وبين هـذه الجهات 

ثالثـة. جهـة  مـن  العمـل  طالبـي  وبيـن 
وقـدم رئيـس مجلـس إدارة غرفـة الشـرقية، 
سـمو  إلـى  شـكره  الرزيـزاء،  سـليمان  بـن  بـدر 
أميـر المنطقـة الشـرقية علـى رعايـة المعـرض، 
مؤكـًدا بأنهـا تمثـل دعًمـا كبيـًرا لهـذه الفعاليـة، 
الشـرقية  لغرفـة  المحفـزات  مـن  واحـدة  وتعـد 
الصعيـد،  هـذا  علـى  المبـادرات  مـن  لمزيـد 
منوًهـا بحـرص سـموه الدائـم علـى دعـم برامـج 

...ويرعى معرض وظائف 2023م
لقطـاع  الموجهـة  الغرفـة  وفعاليـات  وأنشـطة 
األعمـال وتعزيـز جهـوده فـي مسـارات التوطين 
2030م  المملكـة  رؤيـة  مسـتهدفات  حسـب 
معـدالت  وخفـض  التوطيـن  نسـب  لرفـع 

البطالـة.
الشـرقية سـتظهر هـذه  بـأن غرفـة  وأوضـح 
النسـخة مـن المعـرض بإمكانيـات تقنيـة حديثة 
العمـل  طالبـي  علـى  يسـهل  بحيـث  ومتنوعـة 
الفـرص  عـن  البحـث  والشـابات  الشـباب  مـن 
المتقدميـن  ضمـن  والتسـجيل  الوظيفيـة 
سـرعة  والمؤسسـات  الشـركات  داعًيـا  عليهـا، 
المشـاركة وحجـز أماكنهم فـي المعرض، معرًبا 
عـن أملـه فـي أن يسـهم معـرض وظائـف فـي 
تحقيـق النجـاح الـذي حققتـه النسـخ الماضيـة، 
مـن  العديـد  توظيـف  فـي  أسـهمت  التـي 
متنوعـة  عمـل  مواقـع  فـي  الوطنيـة  الطاقـات 

الخاصـة. والمؤسسـات  الشـركات  فـي 

يشـكل  المعـرض  أن  إلـى  الرزيـزاء،  وأشـار 
الكفـاءات  مـن  العمـل  لطالبـي  مهمـة  منصـة 
الوطنيـة، الذيـن يبحثون عن فرص وظيفية تبرز 
مـن خاللهـا طاقاتهـا وإمكانياتهـا فـي مختلـف 
القطاعـات، كمـا قـال بأن المعرض في نسـخته 
الــ 9 يأتـي فـي وقـت واصلـت فيـه الكفـاءات 
الوطنيـة تسـجيل النجاحـات فـي ميـدان العمل، 
حفظهـا  الرشـيدة  القيـادة  دعـم  نتيجـة  وذلـك 
مـن  جملـة  فـي  تجسـدت  التـي  والثقـة  اللـه، 
المبـادرات التـي سـاهمت فـي زيـادة مشـاركتها 

فـي التنميـة الوطنيـة.
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تدشني اإلصدار الثاين لدراسة 

املسؤولية االجمتاعية
األميـر  الملكـي  السـمو  صاحـب  دشـن 
سـعود بـن نايـف بـن عبدالعزيـز أميـر المنطقـة 
المنطقـة  لمجلـس  الفخـري  الرئيـس  الشـرقية 
للمسـؤولية االجتماعيـة "أبصـر" حفـل إطـالق 
واقـع  دراسـة  مـن  الثانـي  لإلصـدار  المجلـس 
الشـرقية  بالمنطقـة  االجتماعيـة  المسـؤولية 

الغرفـة.  بمقـر  الماضـي  فبرايـر  فـي 
وتهـدف الدراسـة إلـى تسـليط الضـوء علـى 
فضـاء  فـي  االجتماعيـة  المسـؤولية  واقـع 
االجتماعيـة  بمكوناتهـا  المسـتدامة  التنميـة 
والمبـادرات  والبرامـج  والبيئيـة،  واالقتصاديـة 
فـي  القطاعـات  كافـة  تنفيذهـا  يتبنـى  التـي 
تحقيـق  فـي  لإلسـهام  الشـرقية  المنطقـة 

2030م. المملكـة  رؤيـة  أهـداف 
بـن  بـدر  الشـرقية،  غرفـة  رئيـس  وثمـن 
أميـر  وُيبديـه  ُيقّدمـه  مـا  الرزيـزاء،  سـليمان 
تعزيـز  علـى  حـرٍص  مـن  الشـرقية،  المنطقـة 
فـي  االجتماعيـة  المسـؤولية  ثقافـة  ونشـر 

أبـرز  أنهـا  علـى  الدائـم  وتأكيـده  المنطقـة، 
أسـس تطويـر المجتمـع وترسـيخ روح التعـاون 
يمثلونـه  بمـا  أفـراده  بيـن  المشـترك  والعمـل 
مـن أسـاس للتنميـة ورأس مالهـا المسـتدام، 
رئيسـة  السـمو،  صاحبـة  اهتمـام  وكذلـك 
مجلـس أمنـاء مجلـس المسـؤولية االجتماعية، 
األميـرة عبيـر بنـت فيصـل، والـدور الكبيـر الـذي 
يقـوم بـه المجلـس مـن أجـل تعزيز ونشـر ثقافة 

المنطقـة. فـي  االجتماعيـة  المسـؤولية 
المسـؤولية  مجلـس  إن  الرزيـزاء،  وقـال 
االجتماعيـة، يقـدم دوًرا رائًدا في بناء الشـراكات 
وتنبـي المبـادرات المعـززة لثقافـة المسـؤولية 
االجتماعية بالمنطقة، الفًتا إلى أن المسؤولية 
االجتماعيـة ركًنـا أساسـًيا في حياة المجتمعات، 
فبجانـب أنهـا تدعم البيئـة االجتماعية وُتعّزز من 
تأثيرهـا  روابطهـا وتماسـكها، فهـي مـن خـالل 
المباشـر علـى اسـتدامة وتعزيـز األعمـال تمثـل 
إنهـا  قائـاًل:  الوطنـي،  لالقتصـاد  رئيسـًيا  رافـًدا 

إضافـة نسـبية لألعمـال وواجـب دينـي وطنـي، 
ولهـا دورهـا فـي اسـتدامة ونمو الشـركات على 

المـدى الطويـل.
الشـرقية  غرفـة  دور  إلـى  الرزيـزاء،  وأشـار 
تكـون  أن  علـى  األعمـال   قطـاع  تحفيـز  نحـو 
هياكلـه  ضمـن  االجتماعيـة  المسـؤولية 
بتنفيذهـا  الدائمـة،  برامجـه  وأحـد  الرئيسـية 
العديـد مـن الفعاليـات واألنشـطة وإطالق حزم 
متنوعـة مـن البرامـج والمبـادرات التـي ُتسـهم 
فـي إدراك قطـاع األعمـال ألهميـة المسـؤولية 
منشـآته،  فـي  مبادئهـا  وترسـخ  االجتماعيـة 
وأكـد أن مـا قدمتـه الغرفـة مـن دعـم لــدراسة 
المنطقـة  فـي  االجتماعيـة  المسـؤولية  واقـع 
الشـرقية والتسـويق لهـا بيـن قطـاع األعمـال، 
يتماشـى مـع أهدافهـا االسـتراتيجية وأحـد أهـم 
قيمهـا الراسـخة بـأن تكـون جزًءا مؤثـًرا في تعزيز 
ثقافـة وممارسـة العمـل االجتماعي لدى قطاع 

المنطقـة. فـي  األعمـال 
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السقاف: توسعة مجاالت البحث لتطوير 

االقتصاد املحيل

للبتـرول  فهـد  الملـك  جامعـة  رئيـس  أكـد 
محسـن  بـن  محمـد  الدكتـور  والمعـادن، 
مختلـف  مـع  تتفاعـل  الجامعـة  بـأن  السـقاف، 
العلمـي  البحـث  لدعـم  الخارجيـة  الجهـات 
وجعلـه أولويـة لخدمـة القطـاع االقتصـادي فـي 

. لمملكـة ا
وقـال الدكتـور السـقاف، خـالل لقائه بقطاع 
األعمـال فـي غرفـة الشـرقية فبرايـر الماضـي، 
بـأن الجامعـة اتخـذت خطـوات مهمـة لتوسـعة 
مـن  رّواده  وتحفيـز  العلمـي  البحـث  مجـاالت 
خـالل إعـادة هيكلـة اإلدارات واألقسـام لتحقـق 
المجـاالت  بيـن  والتمـازج  التفاعـل  بذلـك 
االقتصـاد  وتنويـع  تطويـر  بهـدف  المتقاربـة، 

المحلـي.
رجـال  مجتمـع  أن  إلـى  السـقاف  وأشـار 
وسـّيدات األعمال في المنطقة الشـرقية دائًما 

مـا يتفاعـل مـع مبـادرات الجامعـة ويحرص على 
دعـم مبادراتهـا خاصـة فيمـا يسـهم فـي ارتقـاء 
فـي  العمـل  آليـة  وتطويـر  المحلـي،  المجتمـع 
وتنميـة  االبتـكار  وتعزيـز  الوطنـي،  االقتصـاد 

البشـرية. القـدرات 
ولفـت إلـى أن الجامعـة تحـرص علـى تطويـر 
والجامعـات  المؤسسـات  كبـرى  شـراكاتها مـع 
البحثيـة، وأنهـا تعمـل حالًيـا علـى تطويـر البحـث 
االقتصـاد  تنـوع  فـي  تسـهم  حتـى  العملـي 
الوطنـي وجعـل المملكـة فـي مصـاف الـدول 
التـي  رؤيتهـا  مـن  انطالًقـا  وذلـك  المتقدمـة، 
تؤكـد علـى تأهيـل أفضـل الكـوادر البشـرية مـن 
سـوق  فـي  األفضـل  الخيـار  ليكونـوا  خريجيهـا 
التطبيقيـة  البحـوث  علـى  والتركيـز  العمـل، 
واسـتغاللها  الطبيعيـة  التنميـة  مجـال  فـي 
قضايـا  تعالـج  التـي  بالبحـوث  االهتمـام  مـع 

التنميـة النوعيـة، وتنميـة البرامـج األكاديميـة، 
األكاديميـة  بالبرامـج  االلتـزام  فـي  واالسـتمرار 
المتميـزة للدراسـات الجامعيـة، وتطويـر برامـج 
التخصصـات،  أحـدث  فـي  العليـا  الدراسـات 
وتطويـر مختلـف الوسـائل التـي تعيـن الطـالب 
على التعّلم، واكتسـاب المعرفة لرفع مسـتوى 

لديهـم. العلمـي  التحصيـل 
ـن السـقاف، بـأن الجامعـة تحـرص حالًيـا  وبيِّ
والبرامـج..  الخطـط  مـن  العديـد  تنفيـذ  علـى 
متطلعـة إلـى شـراكة أكبـر مـع قطـاع األعمـال 
دعـم  علـى  مؤكـًدا  الشـرقية،  المنطقـة  فـي 
القطـاع  خدمـة  شـأنه  مـن  مـا  لـكل  الجامعـة 

المنطقـة. فـي  االقتصـادي 
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توظيف 400 ألف من الشباب 

والشاابت عام 2022م
المـوارد  تنميـة  صنـدوق  عـام  مديـر  أكـد 
البشـرية "هـدف"، تركـي بن عبداللـه الجعويني، 
نحـو  الصنـدوق سـاهم فـي دعـم توظيـف  أن 
2022م،  عـام  فـي  وشـابة  شـاب  ألـف   400
برامـج  مـن  المسـتفيدة  المنشـآت  عـدد  وأن 
الصنـدوق بلغـت قرابـة الــ 140منشـأة.. مبّينـا 
أن الصنـدوق يركـز علـى تحقيـق ثالثـة أهـداف 
رئيسـية تتمثـل فـي تنمية رأس المال البشـري، 
وتحسـين درجة المواءمة بين العرض والطلب، 
الخـاص،  القطـاع  فـي  االسـتدامة  وتمكيـن 
وذلـك بالعمـل جنًبـا إلـى جنـب مـع القطاعـات 

العمـل. الواعـدة فـي سـوق 
رجـال  مـع  مفتـوح  لقـاء  خـالل  ذلـك  جـاء 
أداره  الشـرقية،  غرفـة  فـي  األعمـال  وسـيدات 

بـن سـليمان  بـدر  الغرفـة  إدارة  رئيـس مجلـس 
المـال  رأس  أن  علـى  أكـد  الـذي  الرزيـزاء، 
البشـري مـن أهـم ركائـز المحافظـة علـى النمـو 
فـي  األهـم  العنصـر  باعتبـاره  االقتصـادي، 
البلـدان  إنتاجيـة  وقال:"بـأن  واإلنتـاج،  العمـل 
ترتفـع كّلمـا توّلتهـا عناصر بشـرية مؤهلة قادرة 
مـا  المسـتقبل،  احتياجـات  مـع  التعاطـي  علـى 
يمنـح البلـدان القـدرة علـى المنافسـة بفعاليـة 
ذلـك  فـي  مشـيدا  العالمـي"..  االقتصـاد  فـي 
وإعـداده  الشـباب  تهيئـة  فـي  الصنـدوق  بـدور 
لتحّمـل واجباتـه فـي مسـيرة التنميـة، وتشـجيع 
توظيـف  علـى  الخـاص  القطـاع  ومسـاعدة 
خدماتهـم  مـن  واالسـتفادة  الوطنيـة  الكـوادر 

وإمكاناتهـم.

اللقـاء  خـالل  الجعوينـي،  واسـتعرض 
الصنـدوق  يوجههـا  التـي  والبرامـج  المبـادرات 
مؤكـًدا  التوطيـن،  دعـم  أجـل  مـن  للمنشـآت 
فـي الوقـت نفسـه علـى ضـرورة التكامـل ورفـع 
لدعـم  الخـاص  القطـاع  مـع  الشـراكة  مسـتوى 

التوطيـن. ومبـادرات  برامـج 
وأشـار إلـى أن الصنـدوق أعـاد صياغـة عـدد 
مـن البرامـج ومبـادرات التمكيـن والدعـم، مـن 
أجـل االسـتمرار فـي تطويـر المهـارات والقدرات 
ألبنـاء وبنـات الوطـن، واسـتقطابهم في برامج 
إلـى  الوصـول  مـن  تمكّنهـم  نوعيـة  تدريـب 
الوظائـف القياديـة فـي القطـاع الخـاص، وذلك 
فـي سـبيل تعزيـز التوطيـن واسـتمرارية األداء.
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برامج تدريبية تنفذها غرفة 

الرشقية و"سابن"
العربيـة  والشـركة  الشـرقية  غرفـة  تعتـزم 
"سـابن"  التعبئـة  مـواد  لصناعـة  السـعودية 
التدريبيـة  البرامـج  مـن  مجموعـة  إطـالق 
والهندسـة  التكنولوجيـا  مجـال  فـي  المشـتركة 
التفاقيـة  وفًقـا  وذلـك  والسـالمة،  واألمـن 

الجانبـان. أبرمهـا  التـي  التعـاون 
وكان قـد مّثـل الغرفـة فـي مراسـم التوقيـع 
األميـن العـام عبدالرحمـن بـن عبداللـه الوابـل، 
ومّثـل الشـركة العربيـة السـعودية لصناعة مواد 
بـن  عبدالرحمـن  التنفيـذي،  المديـر  التعبئـة، 

السـحيمي. سـليمان 
ضمـن  تأتـي  االتفاقيـة  بـأن  الوابـل،  وأكـد 
األعمـال،  قطـاع  دعـم  فـي  الغرفـة  مسـاعي 
تدريبيـة متخصصـة مـن خـالل  برامـج  بتقديـم 

واسـتقطاب  للغرفـة،  التابـع  التدريـب  مركـز 
وتوفيـر  والمتخصصيـن  األكاديمييـن 
مثـل  لتقديـم  المؤهلـة  والكـوادر  اإلمكانيـات 

البرامـج. هـذه 
تطويـر  بهـدف  جـاءت  االتفاقيـة  بـأن  وقـال 
آليـة التعـاون مـع كافـة الجهـات فـي المملكـة 
أجـل  مـن  أهدافهـا  تحقيـق  فـي  لمسـاعدتها 
والتنمـوي  االقتصـادي  العمـل  وتطويـر  دعـم 
لقطـاع األعمـال والعمـل كمنصـة لتعزيز فرص 
وتأهيـل  الشـرقية،  المنطقـة  فـي  التواصـل 
فـي  للعمـل  الشـباب  مـن  الوطنيـة  الكـوادر 
مشـاريع الجديـدة والتـي تسـير وفـق متطلبـات 

2030م. المملكـة  رؤيـة 
وأشـار الوابـل، إلـى أن الغرفـة حريصـة علـى 

التكامل مع جميع الجهات ومؤسسات القطاع 
الخاصة وذلك للمسـاهمة في تلبية احتياجاتها 
فـي مجـاالت متنوعـة، ومـا جـاءت بـه االتفاقية 
يأتـي ضمـن أدوارها لتقديم الخدمـات والبرامج 
التدريبيـة التـي تعمـل علـى رفع مسـتوى الوعي 
لـدى الكفـاءات الوطنيـة وتدريبيهـم الكتسـاب 
المهارات في التخصصات الحديثة بما تشـمله 
مـن تفاصيـل مهمـة تسـاعدهم ألداء مهامهـم 

بطريقـة احترافية.
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أكرث من 46 ألف شاحنة نشطة يف 

املنطقة الرشقية  

كشـف مديـر عـام فـرع الهيئـة العامـة للنقـل 
بـن  ماجـد  المهنـدس  الشـرقية،  بالمنطقـة 
محمـد الضويـان عـن أن إجمالـي عـدد المركبات 
النشـطة فـي المنطقة الشـرقية تجـاوز الـ 46.5 
الصـادرة  السـائقين  وبطاقـات  شـاحنة،  ألـف 
وذلـك  بطاقـة،  ألـف   37.4 مـن  بأكثـر  زادت 
نتيجـة طبيعيـة لزيـادة عـدد التراخيـص الصـادرة 
بلغـت  التـي  الماضيـة،  الثـالث سـنوات  خـالل 
ترخيًصـا،   1326 حوالـي  الحالـي  الوقـت  فـي 
فقـد تـم إصـدار حوالـي 486 ترخيًصـا فـي العام 
2021م  العـام  فـي  ترخيًصـا  و264   ،2022

2020م. العـام  فـي  ترخيًصـا  و165 
عنـوان  تحـت  عمـل  ورشـة  خـالل  ذلـك  جـاء 
غرفـة  أقامتهـا  بالشـاحنات(  البضائـع  )نقـل 
وشـارك  اللوجسـتية  باللجنـة  ممثلـة  الشـرقية 
تناولـوا  للنقـل،  العامـة  للهيئـة  ممثلـون  فيهـا 
النقـل  قطـاع  حـول  الموضوعـات  مـن  جملـة 

هـذا  يواجههـا  التـي  والتحديـات  بالبضائـع، 
المرحلـة. هـذه  فـي  القطـاع 

الشـرقية  المنطقـة  بـأن  الضويـان  وأضـاف 
تعـد مـن أكثـر مناطـق المملكـة التزاًمـا بأنظمـة 
التـي  المخالفـات  ناحيـة  مـن  واألقـل  الهيئـة، 
درجـة،  أدنـى  إلـى  لتقليصهـا  الهيئـة  تسـعى 
والتـي منهـا تحميـل البضاعة بطريقـة غير آمنة، 
وعـدم وجـود وثيقـة نقـل للبضاعـة، وتشـغيل 
المركبـة بـدون بطاقـة تشـغيل، وعـدم مطابقـة 
حواجـز الحمايـة األماميـة أو الخلفيـة أو الجانبيـة 
بالشـاحنة للمواصفـات المطلوبـة مـن الجهات 
المختصة، وتشـغيل سـائق دون الحصول على 

بطاقـة سـائق.
وأكـد بـأن تجـاوز هـذه المخالفات بات سـهاًل 
قبـل  مـن  نشـهده  كبيـًرا  تجاوًبـا  وأن  للغايـة، 
الشـأن،  هـذا  فـي  السـعوديين  المسـتثمرين 
مـن  تبقـى  مـا  أتمتـة  إلـى  نصـل  وسـوف 

تسـهيلها  بهـدف  الجانـب  هـذا  فـي  اإلجـراءات 
علـى المسـتفيدين وتطويـر البيئـة االسـتثمارية 

الحيـوي. النشـاط  هـذا  فـي 
وتـم خـالل الورشـة التعريـف بــ "بوابـة نقـل" 
والتـي تتضمـن أكثـر مـن 200 خدمـة إلكترونية، 
أوضـح  إذ  الحمولـة،  توثيـق  خدمـة  منهـا 
الضويـان، أن وثيقـة النقـل هـي مسـتند يصـدر 
بموجـب عقـد النقـل ويعتبـر إثباًتـا علـى اسـتالم 
الناقـل للبضاعـة موضـوع النقل بالحالة المبّينة 
فيهـا لتسـليمها إلـى المرسـل إليه بـذات الحالة.
وثيقـة  علـى  الحصـول  متطلبـات  أن  وذكـر 
التـي  البوابـة  فـي  بالتسـجل  تبـدأ  النقـل 
بعـض  مـن  التأكـد  بعـد  الوثيقـة  هـذه  تمنـح 
حفـظ  يتـم ضمـان  خاللهـا  ومـن  المتطلبـات، 
النقـل،  عمليـة  أطـراف  ومسـؤوليات  حقـوق 
مـن  والسـالمة،  األمـن  وتعزيـز  الجـودة  ورفـع 
والمركبـات. السـائقين  نظاميـة  خـالل ضمـان 
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اإلذن املسبق رشط السترياد األجهزة 

الصحية املستعملة
أكـدت عـن الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء أن 
الطبيـة  األجهـزة  علـى  تنطبـق  االسـتيراد  إجـازة 
تجديدهـا  أو  صيانتهـا  بغـرض  المسـتعملة 
باسـتيراد  يسـمح  النظـام  أن  إذ  بالمملكـة، 
األجهزة الطبية المستعملة والتي تم تصديرها 
بنـاء علـى إذن تصديـر مسـبق بغـرض صيانتها، 
أو معايرتهـا، أو عرضهـا كعينـات تسـويقية، أو 
إذن اسـتيراد  تصحيحهـا بشـرط حصولهـا علـى 

إلـى المملكـة. قبـل دخولهـا 
بعنـوان  عمـل  ورشـة  خـالل  ذلـك  جـاء 
والمسـتلزمات  األجهـزة  نظـام  )مخالفـات 
غرفـة  نظمتهـا  التنفيذيـة(،  والئحتـه  الطبيـة 
خبيريـن  خاللهـا  واسـتضافت  مؤخـًرا  الشـرقية 
القحطانـي،  ناصـر  بـن  هما:"بنـدر  الهيئـة  مـن 

وسـعود بـن مبـارك الدوسـري" حيث اسـتعرضا 
جملـة مـن الموضوعـات ذات العالقـة بفسـح 
والمخالفـات  الطبيـة،  والمسـتلزمات  األجهـزة 

الشـأن. هـذا  فـي  تحصـل  التـي 
إعـادة  جـواز  عـدم  إلـى  المتحدثـان،  ولفـت 
إال  الطبيـة  المسـتلزمات  أو  األجهـزة  تصديـر 
بموافقة الهيئة، أو تداول مواد التصوير الطبي 
إال بعد اسـتيفاء متطلبات االسـتيراد والفسـح، 
والمسـتوردين  المصانـع  علـى  مؤكديـن 
الحصـول  المعتمديـن  والممثليـن  والموزعيـن 

الجـودة. إدارة  نظـام  شـهادة  علـى 
وأشار ا إلى أن الهيئة تؤكد على عدم صرف 
المصّنفـة  الطبيـة  المسـتلزمات  أو  األجهـزة 
إلـزام  الخطـورة دون وصفـه طبيـة، مـع  عاليـة 

جميـع  بتقديـم  المعتمـد  والممثـل  المنشـأة 
الهيئـة. تطلبهـا  التـي  المعلومـات 

ـن المختّصـان  وحـول المتطلبـات العامـة بيِّ
تراخيـص  وهـي:  المتطلبـات  مـن  عـدًدا 
للبيانـات،  المسـتمر  والتحديـث  المنشـآت، 
المقدمـة  المسـتندات  المعلومـات  وصحـة 
ومتابعـة  المنتجـات  ونظاميـة  والمؤهـالت، 
إلـى  باإلضافـة  والتتبـع،  الصالحيـة،  تواريـخ 
المخالفـات،  وتصحيـح  والتخزيـن،  النقـل 

الجـودة. إدارة  ونظـام  واألرشـفة، 

من الغرفة92



الذكاء االصطناعي مضن برانمج رسوم 

األرايض البيضاء

األراضـي  رسـوم  برنامـج  رئيـس  كشـف 
البيضـاء، أحمـد بـن بـدر العسـكر، بـأن البرنامـج 
الـذكاء  تقنيـة  علـى  ـ  اآلن  ـ  يعتمـد  بـات 
واالستكشـاف،  التحليـل  فـي  االصطناعـي 
وحصر األراضي الفضاء المسـتهدفة للبرنامج، 
وذلـك بغـرض زيـادة السـرعة في االستكشـاف 
ورفـع مسـتوى الجـودة والتطبيـق فـي الحصـر، 
وقـد تـم التأكـد مـن النتائـج وكانـت المطابقـة 
تتجـاوز  اآللـي  والحصـر  اليـدوي  الحصـر  بيـن 

.%99 نسـبة 
األراضـي  علـى  الرسـوم  فـرض  بـأن  وذكـر 
مـن  المعـروض  زيـادة  فـي  يسـهم  البيضـاء 
بيـن  التـوازن  يحقـق  بمـا  المطـّورة  األراضـي 
السـكنية  األراضـي  وتوفيـر  والطلـب،  العـرض 
العادلـة  المنافسـة  وحمايـة  مناسـبة،  بأسـعار 
موضًحـا  االحتكاريـة،  الممارسـات  ومكافحـة 
بـأن إجمالـي مسـاحة األراضـي التـي تـم فـرض 
متـر  550 مليـون  تجـاوزت  قـد  عليهـا  الرسـوم 

مربـع.

جـاء ذلـك خالل ورشـة عمـل )حاضـرة الدمام 
مـن  والثانيـة  األولـى  المرحلتيـن  تطبيـق  بيـن 
نظمتهـا  التـي  البيضـاء(،  األراضـي  رسـوم 
غرفـة الشـرقية ممثلـة بلجنـة العقـار والتطويـر 
العمرانـي، وأدارهـا رئيـس لجنة العقـار والتطوير 
القاضـي،  عبدالرحمـن  بـن  راشـد  العمرانـي 
الرسـوم  فـرض  آليـة  العسـكر،  اسـتعرض  إذ 
ـ  يتـم  حيـث  الفضـاء،  األراضـي  تشـمل  التـي 
بعـد تقديـم البيانـات والوثائـق ـ تقييـم األرض 
وتحديـد مقـدار الرسـم ومـن ثـم صـدور القـرار 
ويبلـغ المالـك، علًمـا أن الرسـم السـنوي يصـل 

األرض. قيمـة  مـن   %2.5 إلـى 
وأشـار إلـى أن النظـام قـد تـم تطبيقـه علـى 
مراحـل، كانـت المرحلـة األولـى علـى األراضـي 
مربـع،  متـر  آالف   10 بمسـاحة  المطـورة  غيـر 
وزارة  تحـدده  الـذي  النطـاق  ضمـن  والواقعـة 
التـي  الثانيـة  المرحلـة  ثـم  واإلسـكان،  البلديـة 
تشـمل األراضي المطّورة بالمسـاحة المذكورة 
أو مجمـوع األراضـي لمالـك واحـد فـي مخطـط 

تحـدده  الـذي  النطـاق  ضمـن  وكانـت  واحـد 
الـوزارة، وأمـا المرحلـة الثالثة فتشـمل األراضي 
متـر   5,000 مسـاحتها  تبلـغ  والتـي  المطـّورة 
مربـع ضمـن النطـاق المحـدد مـن قبـل الـوزارة، 
واحـد  لمالـك  تعـود  التـي  األراضـي  وكذلـك 
بمسـاحة 10,000 متـر مربـع فـي مدينة واحدة.
وذكـر بـأن نتائـج هامـة تحققـت مـن تطبيـق 
البرنامـج فـي مناطـق عـدة منهـا الريـاض ومكة 
تـم  فقـد  الدمـام،  وحاضـرة  وجـدة  المكرمـة 
إيـرادات  ريـال مـن  أكثـر مـن 2.2 مليـار  صـرف 
وإيصـال  التحتيـة  البنيـة  تطويـر  علـى  الرسـوم 
الخدمـات ألكثـر مـن 85 مشـروًعا سـكنًيا فـي 
القـول  إلـى  وخلـص  المذكـورة،  المناطـق 
الرسـوم  لفـرض  أساسـية  معاييـر  هنـاك  بـأن 
الكلـي  الطلـب  تراعـي  البيضـاء  األراضـي  علـى 

العقـار. سـعر  ومتوسـط  للمسـاكن، 

93  مجلة االقتصاد  |  العدد 601  |  يناير/فرباير 2023م



عرض 500 فرصة وظيفية للقطاع 

الصحي الخاص ابلرشقية
عـن  وباحثـة  باحـث   700 مـن  أكثـر  تنافـس 
فـي  عمـل  فرصـة   500 قرابـة  علـى  العمـل، 
وفنيـة  وهندسـية  وإداريـة  طبيـة  تخصصـات 
 17 قدمتهـا  الخـاص،  الصحـي  القطـاع  فـي 
منشـأة طبيـة مـن المنشـآت الخاصـة العاملـة 
وظيفـي  لقـاء  ضمـن  الصحـي،  القطـاع  فـي 
نظمتـه غرفـة الشـرقية ممثلة بمركـز التوظيف 

الماضـي. فبرايـر  منتصـف 

المديريـة  عـام  مديـر  حضـور  اللقـاء  وشـهد 
الدكتـور  بالشـرقية  الصحيـة  للشـؤون  العامـة 
إبراهيـم العريفـي، ومديـر عام فـرع وزارة الموارد 
بالمنطقـة  االجتماعيـة  والتنميـة  البشـرية 
عـام  ومديـر  المقبـل،  عبدالرحمـن  الشـرقية، 
)هـدف(  البشـرية  المـوارد  تنميـة  صنـدوق 
بالمنطقـة، عبدالعزيـز اليوسـف، ورئيس اللجنة 

الثميـري. سـعود  الشـرقية  بغرفـة  الصحيـة 

اللقـاء ضمـن جهـود غرفـة الشـرقية  ويأتـي 
فـي  التوطيـن  خيـار  دعـم  علـى  وحرصهـا 
التوطيـن  نسـب  ورفـع  الخـاص،  القطـاع 
مـن  الشـرقية،  بالمنطقـة  المؤسسـات  فـي 
المطلوبـة،  البشـرية  بالكـوادر  رفدهـا  خـالل 
لـدى هـذه  الوظيفيـة  الشـواغر  وذلـك لتغطيـة 
ضمـن  التطويـر،  مجـاالت  ولدعـم  المنشـآت، 

2030م. المملكـة  رؤيـة  متطلبـات 
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غرفة الرشقية تنال جائزة امللك 

عبدالعزيز للجودة
العتمادهـا معاييـر النمـوذج الوطني للتميز، 
نالـت غرفـة الشـرقية جائـزة التمّيـز المؤسسـي 
عـن فئـة المنشـآت المتوسـطة ضمـن الـدورة 
للجـودة،  عبدالعزيـز  الملـك  لجائـزة  السادسـة 
وذلـك لتبنيهـا معاييـر النمـوذج الوطنـي للتميـز 

بتطبيقهـا ألسـس وتقنيـات الجـودة. 
وجاء حصول الغرفة على هذا المستوى من 
مسـتويات الجائـزة، نظيـر التزامهـا بمواصفـات 
الجـودة ومعاييـر التميـز المؤسسـي ومـا توفـره 
مـن ممارسـات التحسـين المسـتمر لعملياتهـا 
بمـا  المسـتفيدين  لرضـا  وتحقيقهـا  الداخليـة 
يتماشـى والمؤشر الوطني للتميز المؤسسي.
سـليمان  بـن  بـدر  الغرفـة،  رئيـس  وقـال 
الرزيزاء، إن حصول الغرفة على هذا االستحقاق 
يعكس مدى االلتزام بمعايير التميز في األداء، 

ولفـت إلـى أن الجائـزة بمـا تتضمنـه مـن معايير 
ومحفـًزا  األداء  لقيـاس  مؤشـًرا  أصبحـت  عـدة 
المملكـة  فـي  المؤسسـات  بيـن  للتنافسـية 
علـى اختـالف نشـاطاتها، ومسـارا راسـخا لتعزيز 

ثقافـة الجـودة والتميـز المؤسسـي.
وأرجـع الرزيـزاء، تميـز الغرفـة المؤسسـي إلى 
الغرفـة  تتلقاهـا  التـي  الكبيـرة  والرعايـة  الدعـم 
مـن صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـعود بـن 
نايـف بـن عبدالعزيـز، أميـر المنطقـة الشـرقية، 
وصاحـب السـمو الملكـي األميـر أحمـد بن فهد 
الشـرقية،  المنطقـة  أميـر  نائـب  سـلمان،  بـن 
أعمـال  متابعـة  علـى  دوًمـا  يحرصـان  اللذيـن 
منصـة  لتكـون  بجوارهـا  والوقـوف  الغرفـة 

خدماتهـا. تقديـم  فـي  متميـزة 
وأكـد الرزيـزاء، أن الجائـزة بكافـة مسـتوياتها 

تحفـز علـى اسـتمرارية التطويـر والتحسـين فـي 
فـي  تنطلـق  الغرفـة  وأن  الخدمـات،  تقديـم 
رؤيتها ورسـالتها من قيم ذات االرتباط بمعايير 

لـألداء. المسـتمر  التحسـين 
الشـرقية،  غرفـة  أميـن  أعـرب  جانبـه،  ومـن 
عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، عن سعادته بهذا 
الغرفـة للمسـتوى  اإلنجـاز، مؤكـًدا أن وصـول 
للتمّيـز  عبدالعزيـز  الملـك  جائـزة  فـي  البرونـزي 
الغرفـة  داخـل  الراسـخة  للثقافـة  تجسـيًدا  يأتـي 
المسـتمر  والسـعي  التميـز  تحقيـق  بضـرورة 
للوصـول إلـى أفضـل أداء في تقديم الخدمات، 
وقـال بـأن الجائـزة هـي اإلطـار الوطنـي لمعاييـر 
التمّيـز المؤسسـي ورفع مسـتوى جودة األداء، 
والمحفـز الرئيسـي لدفـع عجلـة التمّيـز في كافة 

المؤسسـات.
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