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خالد حنفي: جائحة كورونا أعادت رسم خارطة االستثمار العالمي والنمو في المستقبل سيعتمد على الرقمنة 

اعتبر أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أّن "مبادرة بحجم 
منصة االقتصاد الرقمي ال يمكن أن يقوم بها طرف واحد، بل يجب أن تتوافر 
الجهود من أجل تنفيذ هدف سامي بهذه األهمية"، موضحا أّن "القطاع العام 
وحده ال يستطيع أن يؤمن الحلول المتكاملة ونحن نعلم أسباب ذلك، كما أنه 
لحساسية  نظرا  المبادرة  بهذه  االستئثار  وحده  الخاص  للقطاع  مسموح  غير 
الموضوع. وما نراه اليوم من مشاكل يواجهها "فيسبوك" و "فيزا" بسبب منعهم 

من السيطرة سوى مثال عن ذلك".
ورأى أّن "الحل يكون من خالل شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. فما 
يهم القطاع العام هو تنشيط االقتصاد وخلق فرص عمل للشباب وهو ما تؤمنه 
منصة االقتصاد الرقمي من خالل تنويع االقتصاد، وتخفيض كلفة التجارة، 
وزيادة تجارة السلع، زيادة الخدمات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة"، مؤّكدا 
أّن "الدول الغنية نفطيا هي اليوم بأمس الحاجة لتنويع اقتصاداتها للتخلص 

من التبعية لسوق النفط".
تمكين  من خالل  النمو  "تمويل  منتدى  في  له  كلمة  جاء خالل  حنفي  كالم 
االقتصاد الرقمي"، الذي نّظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق 

النقد الدولي.
متاح  شيء  وهو  المبادرة  تمويل  هو  اليوم  "المطلول  أّن  على  حنفي  وشدد 
ويسير، أما خريطة الطريق فهي واضحة بفعل الجهود الجبارة التي قام بها 
التحالف حيث تم توقيع اتفاقات مبدئية مع كبريات شركات التكنولوجيا التي 
سوف تجتمع تحت سقف واحد في E-Hub of the World من أجل إطالق 

منصة االقتصاد الرقمي".
وأوضح حنفي أّن "اتحاد الغرف العربية يعّول كثيرا على الشراكات المثمرة التي 
أقامها مع اتحاد المصارف العربية، وعلى وجه الخصوص المبادرة التي تم 
إطالقها في مدينة دبي 2020، وتشمل المنّصات المعلوماتية المتخصصة في 

التحّول االلكتروني في العمليات التجارية وعمليات النقل"، الفتا إلى أّن "جائحة 
كورونا أّدت إلى إعادة رسم جذرية لخارطة االستثمار العالمي، تجّسدت بتسريع 
تحّول بالغ األهمية نحو التقنيات الرقمية والطاقة المتجددة، فيما حدث تراجع 
مثل  رئيسية  وقطاعات  التقليدية  القطاعات  في  الرأسمالي  االنفاق  في  كبير 

السياحة وصناعة السيارات".
وقال: "لقد حد االقتصاد الرقمي من تراجع االستثمار العالمي عام 2020 بدعم 
من أسواق االستثمار األجنبي المباشر. وحصلت كامل سلسلة القيمة لالقتصاد 
الرقمي على دفع هائل خالل 2020، حيث أجبر الوباء مليارات األشخاص 
على العيش في ظل قيود واالعتماد على التقنيات الرقمية للخدمات األساسية 

والعمل والترفيه".
واعتبر أّن "النمو في المستقبل سيعتمد إلى حد كبير على الرقمنة، حيث ترك 
الحياة  في  الرقمية  األدوات  استخدام  ثقافة  إيجابية على  آثارا  الجائحة  تفشي 
اليومية لألفراد والمجتمعات واألعمال، خصوصا وأّن الجائحة صاحبها تزياد 
استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 في المئة، وزيادة في استخدام البيانات 

عبر االنترنت بحوالي 40 في المئة".
وأوضح أّن "قطاع االتصاالت في العالم صمد بفضل االستثمار في معالجة 
البيانات واالستضافة والخدمات ذات الصلة، والتي بلغت 27.3 مليار دوالر 
في 11 شهرا من عام 2020، مما جعله خامس أكبر قطاع استثماري. كما 
قفز االستثمار في تجارة التجزئة خارج المتاجر إلى 34.7 مليار دوالر خالل 
11 شهرا في 2020، متجاوزا أي رقم قياسي سابق، وذلك يعود في الغالب 

إلى "أمازون" بأكثر من نسبة 90 في المئة من االستثمار".
ولفت إلى أّنه "على الدول العربية وضع تصور متكامل للمشروع المستقبلي 
وأجندة تعاون مشتركة جديدة أبعد من المسار التكاملي التقليدي، بحيث ينطوي 
على مشاريع رقمية مشتركة في القطاعات الحيوية، بما يحّفز ويشّجع التدفقات 



والتي  لالستمرار  والقابلة  المستدامة  وللتنمية  واالستثمار  للتجارة  المتبادلة 
تحتاجها شعوبنا العربية".

إلى  لالنتقال  يحتاجها  التي  المكونات  جميع  يمتلك  العربي  "العالم  أّن  وأّكد 
للمؤسسات  األعمال  ريادة  فإّن  ذلك  من  الرغم  على  لكن  الرقمي،  المستقبل 
ال  وبنسبة  الكامنة،  الطاقات  من  بكثير  أقل  تزال  ال  والمتوسطة،  الصغيرة 
تتجاوز 8 في المئة من اإلمكانيات، أي بما يعّد أقل 10 مرات من الواليات 

المتحدة األميركية".
وقال: "القطاع الخاص العربي محوري أكثر من أي وقت مضى في إشعال 
شرارة محركات النمو مجددا عبر االقتصاد الرقمي. فبنتيجة الضربات التي 

وقعت على سالسل اإلمداد مع الصدمات التي تلقتها التجارة ومع المحدودية 
المالية، قد حّدت كثيرا من قدرة الحكومات على دفع النمو قدما وخلق فرص 
والتأقلم،  االبتكار  على  المعهودة  بقدرته  الخاص،  القطاع  جعل  مما  العمل، 

حيويا جدا لتعزيز قدرة االقتصاد وتطّوره".
ورأى أّن "تدعيم التكامل االقتصادي العربي ومع التكتالت العالمية خيار ال 
غنى عنه للنمو والتقّدم، ألّن العزلة االقتصادية توّلد الركود، فيما الطريق إلى 

األمام يكمن في زيادة المشاركة والتكامل مع العالم".
 المصدر )اتحاد الغرف العربية(

The Secretary General of the Union of Arab 
Chambers, Dr. Khaled Hanafi, considered that "an 
initiative of the size of the digital economy platform 
cannot be undertaken by one party. Rather, efforts 
must be made to implement a noble goal of this 
importance." He explained, "The public sector 
alone cannot provide integrated solutions and we 
know the reasons for this, it is not allowed for the 
private sector alone to monopolize this initiative 
due to the sensitivity of the topic. What we see 
today of the problems that “Facebook” and “Visa” face because 
they are prevented from controlling is an example about that.”
He believed that "the solution is through a partnership between 
the private sector and the public sector. What matters to the 
public sector is revitalizing the economy and creating job 
opportunities for the youth, which is what the digital economy 
platform secures through diversifying the economy, reducing 
the cost of trade, increasing trade in goods, increasing services, 
and thus creating new job opportunities." Stressing that " 
the oil-rich countries are today in dire need to diversify their 
economies to get rid of dependency on the oil market."
Hanafi's words came during a speech at the Forum "Financing 
Growth through Enabling the Digital Economy", which was 
organized by the Union of Arab Banks in cooperation with the 
International Monetary Fund.
Hanafi stressed that "What is happening today is financing the 
initiative, and it is something that is available and is going. As 
for the road map, it is clear due to the tremendous efforts made 
by the coalition, as preliminary agreements were signed with 
major technology companies that will meet under one roof in 
the E-Hub of the World In order to launch the digital economy 
platform."
Hanafi explained, "The Union of Arab Chambers is relying 
heavily on the fruitful partnerships that it has established with 
the Union of Arab Banks, and in particular the initiative that was 
launched in Dubai 2020, which includes information platforms 
specialized in electronic transformation in commercial and 
transport operations." He pointed out that "the Corona pandemic 
has led to a radical redrawing of the global investment map, 
which was reflected in the acceleration of a critical shift towards 
digital technologies and renewable energy, while there has been 
a significant decline in capital spending in traditional sectors 
and major sectors such as tourism and the automobile industry."
He said, "The digital economy has limited the decline in global 
investment in 2020 with the support of foreign direct investment 
markets, the entire value chain of the digital economy received 
a massive boost during 2020, as the epidemic forced billions 

of people to live under restrictions and rely on 
digital technologies for basic services, work and 
entertainment." 
He considered that "Future growth will largely 
depend on digitization, as the outbreak of the 
pandemic has had positive effects on the culture of 
using digital tools in the daily life of individuals, 
communities and businesses. Especially since the 
pandemic is accompanied by an increase in the use 

of mobile phones by 50 percent, and an increase in the use of 
data via the Internet by about 40 percent."
"The telecom sector in the world has survived due to investment 
in data processing, hosting and related services, which amounted 
to $ 27.3 billion in 11 months of 2020, making it the fifth largest 
investment sector. Investment in retail trade outside stores also 
jumped to $ 34.7 billion during the 11 months in 2020, beating 
any previous record, and that is mostly due to "Amazon" with 
more than 90 percent of the investment," He explained.
He pointed out that "Arab countries should develop an 
integrated vision for the future project and a new joint 
cooperation agenda that goes beyond the traditional integrated 
path, so that it includes joint digital projects in vital sectors, 
in a way that stimulates and encourages the reciprocal flows 
of trade, investment and for sustainable development that our 
Arab peoples need."
He emphasized, "The Arab world possesses all the components 
it needs to move to the digital future, but despite this, the 
entrepreneurship of small and medium enterprises is still far 
below the potential, with a rate not exceeding 8 percent of 
the potential, which is 10 times less than the United States of 
America."
He said, "The Arab private sector is more pivotal than ever in 
sparking growth engines again through the digital economy. 
Because of the strikes on supply chains, with shocks to trade and 
financial limitations, they have severely limited governments' 
ability to push growth forward and create opportunities. This 
made the private sector, with its usual ability to innovate and 
adapt, very vital to enhancing the economy’s capacity and 
development.”
He believed that "Strengthening Arab economic integration 
with global blocs is an indispensable option for growth and 
progress, because economic isolation creates stagnation, while 
the way forward lies in increasing participation and integration 
with the world."
Source (Union of Arab Chambers)

Khaled Hanafi: The Coronavirus Pandemic has reshaped the Global Investment Map, and Future Growth will depend on 
Digitization



وآسيا  األوسط  الشرق  إدارة  مدير  اوضح 
جهاد  الدولي،  النقد  صندوق  في  الوسطى 
أزعور، أن تخفيض توقعات النمو لالقتصاد 
السعودي للعام الجاري بـ 0.5 في المئة إلى 
2.6 في المئة يعود إلى التخفيض اإلضافي 
بمليون برميل  النفط  المملكة من  إنتاج  في 
يوميا على الرغم من أن التحسن التدريجي 
بالنصف الثاني من العام الماضي كان أكبر 

من المتوقع.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للعام المقبل إلى 4 في 

المئة بالمقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر )تشرين االول(.
وأكد أزعور أن "السعودية واجهت أحد أكبر األزمات في 2020، لكن 

النصف الثاني شهد حركة أكبر لالقتصاد، 
أفضل  كانت  الجائحة  إدارة  أن  ظل  في 
"القطاع  أن  إلى  الفتا  الثانية"،  بالمرحلة 
غير النفطي بالمملكة سيستمر في التحسن 
أن  وذكر  إضافي.  زخم  هناك  وسيكون 
حدث  الذي  المتوقع  النمو  في  التخفيض 

بسبب القطاع النفطي يعد أمرا طبيعيا".
تنوي  التي  الضخمة  االستثمارات  وعن 
تتوازى  أن  يجب  إنه  قال  المملكة ضخها، 

تلك االستثمارات مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصرف(

صندوق النقد: اقتصاد السعودية تحسن بشكل أكبر من المتوقع

The Director of the Middle East and Central Asia Department 
at the International Monetary Fund, Jihad Azour, said that, 
“The reduction in growth expectations for the Saudi economy 
for the current year by 0.5 percent to 2.6 percent. This was due 
to the additional reduction in the Kingdom's oil production by 
one million barrels per day despite the gradual improvement 
in the second half of last year was bigger than expected.”
The fund raised its forecast for the growth of the Saudi 
economy for the next year to 4 percent, compared to its 
previous forecast in October.
Azour stressed that "Saudi Arabia faced one of the biggest 

crises in 2020, but the second half witnessed a greater 
movement of the economy, in light of the better management 
of the pandemic in the second stage," noting that "the non-oil 
sector in the Kingdom will continue to improve and there will 
be additional momentum. He mentioned that the reduction in 
the expected growth that occurred due to the oil sector is a 
natural thing."
Regarding the huge investments that the Kingdom intends 
to pump, he said that those investments must be in line with 
giving a greater role to the private sector.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Monetary Fund: The Saudi Economy improved more than expected

أوضح مدير قسم الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
جهاد أزعور، أن منطقة الشرق األوسط ستشهد 
 - )كوفيد  جائحة  من  متفاوتا  اقتصاديا  تعافيا 
لتدبير  مختلفة  بوتيرة  بلدانها  تتحرك  إذ   )19
اختالف  عن  فضال  للمرض،  مضادة  لقاحات 
السياسة  صعيد  على  للجائحة  التصدي  سبل 

المالية في أنحاء المنطقة.
الثرية  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وأبرمت 
منتجة  شركات  عدة  مع  ثنائية  اتفاقات  بالنفط 

للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات وتعاني من محدودية قدرات 
كوفاكس  آلية  توفرها  التي  المحدودة  التغطية  على  تعتمد  الصحية  الرعاية 
لمنظمة  والتابعة   )19  - )كوفيد  للقاحات  العادل  التوزيع  لضمان  المصممة 
إلى  واسع  نطاق  على  اللقاحات  إتاحة  يرجئ  قد  ما  وهو  العالمية،  الصحة 

النصف الثاني من 2022.

بنسبة  العربية  للدول  نموا  النقد  ويتوقع صندوق 
3.1 في المئة هذا العام، ونموا بنسبة 4.2 في 
المائة العام المقبل. وعدل صندوق النقد بالرفع 
وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  للنمو  توقعاته 
للدول  المتوقع  من  أقوى  أداء  بسبب  أفريقيا 
المصدرة للنفط وعدم مرور بعض البلدان بموجة 
عزز  الذي  األمر  "كورونا"،  جائحة  من  ثانية 
النشاط االقتصادي غير النفطي في هذه البلدان.

بعد  انتعاشا  العام  هذا  نتوقع  اننا  ازعور  وقال 
عام 2020 الذي كان عاما ال مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد 
الصدمات المزدوجة حدة، مشيرا إلى أننا في فترة من عدم اليقين، وسيحّدد 
السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. حيث ستتفاوت وتيرة التعافي هذه 

بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح.
المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

البلدان العربية ستحقق نموا 3.1 في المئة العام الحالي

The director of the Middle East and Central Asia Department, 
Jihad Azour, explained that the Middle East region would witness 
a variable economic recovery from the (Covid-19) pandemic, as 
its countries move at a different pace to obtain vaccines against 
the disease, as well as the different ways to address the pandemic 
in terms of fiscal policy across the region.
The oil-rich Gulf Cooperation Council states have concluded 
bilateral agreements with several vaccine-producing companies, 
but fragile, conflict-afflicted countries with limited health-care 
capabilities depend on the limited coverage provided by the 
Kovacs mechanism designed to ensure equitable distribution of 
vaccines (Covid-19) of the World Health Organization, which 
may delay the widespread availability of vaccines to the second 
half of 2022.

The IMF expects Arab countries to grow 3.1 percent this year, 
and 4.2 percent next year. The IMF revised its growth forecasts 
for the Middle East and North Africa region due to stronger than 
expected performance of oil-exporting countries and the failure 
of some countries to go through a second wave of the "Corona" 
pandemic, which boosted non-oil economic activity in these 
countries.
Azour said that this year we expect a recovery after 2020, 
which was an unprecedented year, as the region faced one of 
the most severe double shocks, noting that we are in a period 
of uncertainty, and the race between the virus and the vaccine 
will determine the pace of recovery. Depending on access to the 
vaccine, this pace of recovery will vary between countries.
Source (Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Arab Countries will Achieve 3.1 percent Growth this Year



الكويت  أن  عن  الدولي  النقد  صندوق  كشف 
بحاجة إلى تسريع وتيرة اإلصالحات، لتقليص 
االرتفاع  على  تقوم  حكومية  سياسات  اعتماد 

واالنخفاض في أسعار النفط.
األوسط  الشرق  إدارة  مدير  أزعور  جهاد  وأكد 
"الكويت  أن  النقد  في صندوق  الوسطى  وآسيا 
لكنها  المصدات،  من  مرتفع  مستوى  لديها 
يسمح  بما  اإلصالحات،  تسريع  إلى  بحاجة 
العامة  المالية  التدريجي العتماد  بالخفض  لها 

على أسعار النفط والسماح لها بأن تكون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في 
سياساتها".

وقال أزعور: "ال أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن 
ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية ال أكثر".

المدى  على  سيولة  مخاطر  الكويت  وتواجه 
غياب  إلى  كبير  لحد  يعود  ما  وهو  القصير، 
تخويل برلماني للحكومة لالقتراض. وتضررت 
الكويت بشدة من انخفاض أسعار الخام وجائحة 
االقتصادية  اإلصالحات  لكن  كوفيد19-، 
بين  متكررة  وأزمات  خالفات  بفعل  تعثرت 

مجلس الوزراء ومجلس األمة.
وتشير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار 
دينار )39.98 مليار دوالر( في السنة المالية 
2022-2021، وهو ما يقل 13.8 في المئة عن العجز المتوقع في موازنة 
السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، إذ يعود أغلب االنخفاض إلى 

توقعات بارتفاع أسعار النفط.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

صندوق النقد يطالب الكويت بتسريع وتيرة اإلصالحات 

The International Monetary Fund revealed that Kuwait need 
to accelerate the pace of reforms, to reduce the adoption of 
government policies based on the rise and fall in oil prices.
"Kuwait has a high level of buffers, but it needs to accelerate 
reforms, allowing it to gradually reduce public finances' 
dependence on oil prices and allow it to be less pro-cyclical 
in its policies," said Jihad Azour, director of the Middle East 
and Central Asia Department at the IMF.
Azour said, "I do not think that they will find it difficult to 
access the market. What they need to deal with at this stage 
is a legislative issue, nothing more."
Kuwait faces short-term liquidity risks, which is largely 

due to the absence of parliamentary authorization for the 
government to borrow. Kuwait has been hit hard by low 
crude prices and the Covid-19 pandemic, but economic 
reforms have been hampered by frequent disagreements and 
crises between the Council of Ministers and the National 
Assembly.
Kuwait estimates a deficit of 12.1 billion dinars (39.98 
billion dollars) in the fiscal year 2021-2022, which is 13.8 
percent less than the expected deficit in the budget for the 
fiscal year ending on March 31, as most of the decrease is 
due to expectations of higher oil prices.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Monetary Fund calls on Kuwait to accelerate the Pace of Reforms

أظهر مؤشر التنمية الدولية الذي أنجزته شركة 
الشركات  تطور  أن  لالستشارات،  بوينت  بيرنغ 
نماذج  إرساء  نحو  يتجه  أفريقيا  في  المغربية 
أن  مبينا  المقبل.  العقد  خالل  جديدة  اقتصادية 
مبادرات  تطوير  على  تعمل  الشركات  بعض 
جديدة  اقتصادية  نماذج  تبني  مقترحة  جديدة، 

ومكملة.
المغربية  للشركات  األفريقية  الوجهة  وستعرف 
الحواجز  رفع  بمجرد  حيث  جديدا،  زخما 

الجمركية، ستدخل سوقا يضم قرابة 1.2 مليار شخص، ويبلغ الناتج اإلجمالي 
لها نحو 2.5 تريليون دوالر.

وحافظت الشركات المغربية على توّجه تصاعدي في توسيع وتنويع أنشطتها 
االستثمارية في أفريقيا، ضمن خارطة قطاعية تضمنت المصارف واالتصاالت 

والتوزيع  والتجارة  والصناعة  والعقارات  واألسمدة 
والمجاالت المرتبطة بقطاع المناجم والصناعات 

االستخراجية.
وزاد اهتمام الشركات بتوسيع استثمارات القطاع 
يناير  في  القارة  دول  أطلقت  بعدما  الخاص 
إقامة  بهدف  قارية  تجارة حرة  منطقة  الماضي، 
دوالر،  تريليون   3.4 حجمه  اقتصادي  تكتل 
منظمة  تأسيس  منذ  تجارية  منطقة  أكبر  ليكون 

التجارة العالمية.
حركة  تتزعم  التي  الدول  من  يعتبر  المغرب  أن  أفارقة  مستثمرون  ويرى 

االستثمارات في مجموعة كبيرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصرف(

االستثمارات المغربية تتوسع في افريقيا 

The International Development Index produced by Bering 
Point Consulting showed that the development of Moroccan 
companies in Africa is heading towards establishing new 
economic models during the next decade. Indicating that 
some companies are working on developing new initiatives, 
proposing adopting new and complementary economic 
models.
The African destination of Moroccan companies will gain 
new momentum, as once tariff barriers are lifted, they will 
enter a market of approximately 1.2 billion people, with a 
total output of about $ 2.5 trillion.
Moroccan companies maintained an upward trend in expanding 
and diversifying their investment activities in Africa, within 

a sectorial map that included banking, communications, 
fertilizers, real estate, industry, trade, distribution, and areas 
related to the mining and extractive industries sector.
The interest of companies in expanding private sector 
investments increased after the countries of the continent 
launched a continental free trade zone last January with the 
aim of establishing an economic bloc of 3.4 trillion dollars, to 
be the largest trade area since the establishment of the World 
Trade Organization.
African investors believe that Morocco is one of the countries 
that spearheads investment in a large group of sub-Saharan 
African countries.
Source (Al-Arab London-based Newspaper, Edited)

Moroccan Investments are expanding in Africa


