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خالد حنفي: التحديات  تستدعي تفعيل العمل العربي المشترك ومواكبة التكنولوجيا والرقمنة
الدكتور  العربية،  الغرف  اتحاد  أمين عام  شارك 
خالد حنفي، في الندوة التي نَظَمتها كلية الدراسات 
االقتصادية والعلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية، 
العالمي  االقتصادي  الوضع  "مستجدات  بعنوان: 
االقتصاد  أمام  المتاحة  والفرص   الخيارات 
العربي"، بمشاركة لفيف من األساتذة، وأعضاء 
الكلية  المعاونة، وطّلب  والهيئة  التدريس،  هيئة 

من قسمي االقتصاد والعلوم السياسية. 
مستجدات  حنفي  خالد  الدكتور  واستعرض 
االقتصاد العالمي وما يواجهه من تحديات وعلى 
رأسها انكماش السوق العقاري العالمي، التضخم، 
النزاعات السياسية والتجارية. كما تناول مقومات 
الرابعة  الصناعية  الثورة  وأبرزها  التعافي 

واستراتيجيات التنمية المستدامة. 
الثورة  تؤديه  الذي  المحوري  الدور  إلى  وأشار 
في  الرقمي  التحول  ومعها  الرابعة  الصناعية 
األنشطة االقتصادية واالجتماعية وما تضمره من 
فرص ومميزات بدًءا من التكنولوجيات الحيوية 
وصوالً  الضخمة  والبيانات  األشياء  وإنترنت 

لألمن السيبراني والذكاء االصطناعي.
التطورات  ومواكبة  التأقلم  "ضرورة  على  وأكد 
الطّلب  مهارات  تطوير  إلى  إضافة  الهائلة، 
والباحثين من أجل مواجهة االحتياجات المتغيرة 

لسوق العمل في ضوء المعطيات السابقة".
وتحدث على  انعكاسات المستجدات العالمية على 
االقتصادات العربية  خصوصاً مع التطرق لمدى 
جاهزية حكومات الدول العربية للذكاء الصناعي 
الصناعي  للذكاء  الحكومة  جاهزية  لمؤشر  وفقًا 
أمام  المتاحة  الفرص  استعرض  كما   .2022
التجاري  التحرير  وأبرزها  العربي  االقتصاد 
العربية  التجارة  ودعم  الحدود  عبر  والتعاون 
استدامة،  أكثر  اقتصادية  أنظمة  وتبنّي  البينية، 
دعم  في  المستحدثة  الضريبية  السياسات  ودور 
االقتصادات العربية، وتبنّي األعمال االجتماعية 

دعم  في  القانون  وحكم  الحوكمة  ودور  التنمية،  في  أساسي  كمحور 
االقتصادات العربية، واالستقرار السياسي كداعم للتنمية االقتصادية. 
اتخاذ  العالمية  تستدعي  الساحة  التحديات على  أنَّ  ُمجمل  وشدد على 
إجراءات عملية وعاجلة لتفعيل العمل االقتصادي العربي المشترك، 
ضرورة  مؤّكدا  الحاضر،  لغة  تحاكي  جديدة  استراتيجية  على  بناء 

التََسلُّح بالتكنولوجيا والرقمنة.
وتحدث أمين عام االتحاد في الندوة التي نظمها معهد التخطيط القومي 
الموسم  إطار  في  االقتصادية  للبحوث  العربية  الجمعية  مع  بالتعاون 
الثقافي لعام 2023 بعنوان: "إطللة على مفاهيم معاصرة لسلسل 
اإلمداد العالمية: هل يمكن أن تعزز قدرات االقتصاد العربي؟" بمقر 

معهد التخطيط القومي.
سلسل  في  المعاصرة  االتجاهات  من  عدداً  كلمته  في  واستعرض 
اإلمداد والخدمات اللوجستية مع التركيز على أهم النظريات الحديثة 
في مجال سلسل اإلمداد والتي من شأنها تغيير شكل األبحاث العلمية 
االتجاهات  أثرت  كيف  أيضا  تناول  كما  المجال.  هذا  في  المستقبلية 
بقطاع  الوظائف  ونوعية  طبيعة  على  اإلمداد  في سلسل  المعاصرة 

الخدمات اللوجستية.
واختتم محاضرته بطرح عدد من األفكار حول تعزيز مرونة سلسل 

اإلمداد بالوطن العربي، وانعكاساتها على االقتصادات العربية.  
المصدر )اتحاد الغرف العربية(



The Secretary General of the Union of 
Arab Chambers, Dr. Khaled Hanafi, 
participated in the seminar organized 
by the Faculty of Economic Studies 
and Political Science at Alexandria 
University, entitled: "Developments 
in the Global Economic Situation: 
Options and Opportunities for the Arab 
Economy", with the participation of a 
group of professors, faculty members, 
the assisting body, and faculty students 
from the departments of economics 
and political science.
Dr. Khaled Hanafi reviewed the latest 
developments in the global economy 
and the challenges it faces, especially 
the contraction of the global real 
estate market, inflation, political and 
commercial disputes. It also addressed 
the elements of recovery, most notably 
the Fourth Industrial Revolution and 
sustainable development strategies.
He pointed to the pivotal role played 
by the Fourth Industrial Revolution 
and with it digital transformation in 
economic and social activities and the 
opportunities and advantages it entails, 
ranging from vital technologies, the 
Internet of Things, and big data, to 
cybersecurity and artificial intelligence.
He stressed "the need to adapt and keep 
pace with tremendous developments, 
in addition to developing the skills of 
students and researchers in order to 
face the changing needs of the labor 
market in light of the previous data."
He spoke about the repercussions of global 
developments on Arab economies, especially in 
addressing the readiness of governments of Arab 
countries for artificial intelligence according to the 
Government Readiness Index for Artificial Intelligence 
2022. He also reviewed the opportunities available to 
the Arab economy, most notably trade liberalization, 
cross-border cooperation, support for intra-Arab trade, 
the adoption of more sustainable economic systems, the 
role of new tax policies in supporting Arab economies, 
the adoption of social work as a key axis in development, 
the role of governance and the rule of law in supporting 
Arab economies, and political stability as a supporter of 
economic development.
He stressed that all the challenges in the global arena 
require practical and urgent measures to activate joint 
Arab economic action, based on a new strategy that 
simulates the language of the present, stressing the need 
to arm themselves with technology and digitization.

The Secretary General of the Union spoke at the 
seminar organized by the Institute of National Planning 
in cooperation with the Arab Association for Economic 
Research within the framework of the 2023 cultural 
season entitled: "A View of Contemporary Concepts 
of Global Supply Chains: Can They Enhance the 
Capabilities of the Arab Economy?" at the headquarters 
of the Institute of National Planning.
In his speech, he reviewed a number of contemporary 
trends in supply chains and logistics, with a focus on 
the most important modern theories in the field of 
supply chains, which will change the shape of future 
scientific research in this field. It also addressed how 
contemporary trends in supply chains have affected the 
nature and quality of jobs in the logistics sector.
He concluded his lecture by presenting a number of 
ideas on enhancing the resilience of supply chains 
in the Arab world, and their repercussions on Arab 
economies.  
Source (Union of Arab Chambers)

Khaled Hanafi: Challenges require activating Joint Arab Action and Keeping Pace with Technology and Digitization



تراجع عجز الميزان التجاري في تونس 
أظهرت أرقام معهد اإلحصاء الحكومي في تونس، تراجع العجز بنحو 
 2.36 ليسجل  الجاري،  العام  من  شهرين  أول  المئة خلل  في  سبعة 
مليار دينار )755 مليون دوالر(، مقابل نحو 810 مليين دوالر على 

أساس سنوي.
وفبراير  يناير  خلل  المئة  في   11.6 بواقع  تونس  صادرات  ونمت 
الماضيين إلى نحو 3.2 مليار دوالر مقارنة مع 2.87 مليار دوالر 
قبل عام. في المقابل، سّجلت قيمة الواردات ارتفاعاً بنسبة تقدر بحوالي 
7.4 في المئة لتبلغ قرابة أربعة مليارات دوالر قياسا بنحو 3.67 مليار 

دوالر قبل عام.
ووفقا للنشرة الشهرية لمعهد اإلحصاء فقد أسهمت البيانات الجديدة في 
تحّسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بواقع 3.1 نقطة مئوية حيث 

بلغت 81 في المئة.
ويفسر عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى اإلجمالي 
دوالر  مليون   380 بواقع  الصين  من  القادمة  السلع  إلى  للمبادالت، 
مليون   150.6 بنحو  وتركيا  دوالر  مليون   311 بحوالي  والجزائر 

دوالر.
وال تزال تكاليف الطاقة والمشتقات النفطية تضغط، حيث أوضح المعهد 
في نشرته الشهرية أن مستوى العجز التجاري دون احتساب المحروقات 
عجز  بلغ  حيث  فقط.  دوالر  مليون   212 حدود  إلى  سينخفض  كان 
الطاقة في أول شهرين من العام الماضي حوالي 540 مليون دوالر أي 

ما يعادل 71.8 في المئة من إجمالي العجز التجاري الخارجي.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

Figures from the Government Institute of Statistics 
in Tunisia showed that the deficit decreased by about 
seven percent during the first two months of this 
year, to record 2.36 billion dinars ($ 755 million), 
compared to about $ 810 million on an annual basis.
Tunisia's exports grew 11.6 percent in January and 
February to about $3.2 billion, compared with $2.87 
billion a year earlier. On the other hand, the value 
of imports increased by an estimated 7.4 percent to 
reach nearly $ 4 billion compared to about $ 3.67 
billion a year ago.
According to the monthly bulletin of the Institute of 
Statistics, the new data contributed to an improvement 
in the coverage ratio of imports to exports by 3.1 

percentage points to 81 percent.
The deficit in the trade balance of goods recorded at 
the total level of exchanges is explained by goods 
coming from China by 380 million dollars, Algeria 
by about 311 million dollars, and Turkey by about 
150.6 million dollars.
Energy and oil derivatives costs continue to be 
pressed, with the institute explaining in its monthly 
bulletin that the level of the trade deficit excluding 
hydrocarbons would have fallen to only $ 212 million. 
The energy deficit in the first two months of last year 
was about $ 540 million, equivalent to 71.8 percent 
of the total external trade deficit.
Source (Al-Arab Newspaper of London, Edited)

 The Decline in the Trade Balance Deficit in Tunisia


