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فهـرس المحتويــات

كلمـــة الرئيس

تقديم للتقرير

الفصل األول: أداء االقتصـاد السعودي والعالمي وبيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة 
الرابعة لعام 2021

تقديــم

أوال: األداء االقتصادي الكّلي للمملكـة للفترة 2018-2024 م
1. الناتج المحلي اإلجمالي / اإلقتصاد السعودي

2. مساهمة القطاعين الخاص والعام في اقتصاد المملكة
3.  مساهمة القطاعين النفطي  وغير النفطي في اقتصاد المملكة

4. الميزان التجاري ودرجــة االنكشـاف االقتصادي للمملكة 

ـّة العامــة للمملكة 2016-2022 م  ثانيا: أداء الماليـ
1. واقع الميزانية العامة وتقديراتها للعام 2024 م

2. تطور الديـن العـــام
3. االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي

4. االنفاق العام على مستوى القطاع

ثالثـــا: النمو االقتصادي العالمي 2023-2020م بعـد جائحة كورونا

رابعا: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021م

الفصل  الثاني: مستقبل الشباب في ظّل األوبئة والفرص الضائعة 

تقديم

أوال: مخاطر المستقبل والقفزة الرقمية

ثانيا: األضرار و الصدمة االقتصادية التي خلفتها الجائحة

ـة والشباب في عصر الفرص الضائعة ـّ ثالثـا: التداعيات الصحيـ

رابعا: اشكاالت التشغيل وزيادة ُعمق البطالــــة قبل وبعــد الجائحة

خامسا: التكنولوجيـــا والشمول الرقمي

سادسا: قدرات تتبع الرقمنة وحال المجتمعات

سابعا: المراجع والمصادر
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الفصل  الثالث: القوى الوسطى واالنقسامات العالمية و الهزات الصناعية غير المنظمة

تقديــم

أوال: تعظيم القطبيـة االقتصاديـة والرقميـّة وتنامي القومية

ثانيـا: االنهيـار متـعدد األطــراف

ثالثا: أسواق غير كاملة وهزات صناعية غير منظمة واألجندات الوطنية

رابعا: التكنولوجيا تـُديــر أعمال الشغب

خامسا: تشديد الرقابة العامة واالنتعاش الُمبــدع

سادسا: المراجع ومصادر التقرير  

الفصل الرابع: واقع ومستقبل الطاقة العالمي

تقديــم

حال الطاقة ومساراتها المتوقعة بعـد أزمة وباء كورونــا

مسارات السناريو ونتائج درجة الحرارة

التخلص التدريجي من الفحــم

العرض والطلب العالمي على الطاقة

اإلتفاقية اإلطاريـة لألمم المتحدة المنعقدة في غالسكو بنوفمبر 2021م

استهداف تحقيق صافي انبعاثات صفريـة بحلول عام 2050م

االنتقال من التعهدات المعلنة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م

الطلب على قطاع الكهرباء

التنفيذ للتعهـدات والفجوات المحتملة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

الحصول على الطاقـــة

الوصول الى الطهي النظيف في العالم على السواء

اتجاهات الطلب على الطاقة حتى عام 2030م وما بعدهـــا

الطلب على النفـط

الخالصــة التجاهات النـفـط العالمي لعام 2030م وما بعـده
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 Surveillance Note of G 20  الفصل الخامس: مذكرة المراقبة لصندوق النقد الدولي لدول العشرين
وتطورات تقرير ممارســة األعمـال للمملكة العربيـة السعوديـــة 

أوال: تقديــم

ثانيا: مركز المملكة العربية السعودية في تطوير وإصالح أنشطة ممارسة األعمال على المستوى 
العالمي بتقريري  2019 و 2020م.

G20 ثالثــا:  مذكرة المراقبة لصندوق النقــد الدولي لدول العشرين

رابعا: دور دول مجموعة العشرين في إحداث فرق في المستقبل

خامسا:  المراجع والمصادر

الفصل  الثاني: مستقبل الشباب في ظّل األوبئة والفرص الضائعة 

تقديم
ثانيا: مركز المملكة العربية السعودية في تطوير وإصالح أنشطة ممارسة األعمال على المستوى 

العالمي بتقريري  2019 و 2020م.
G20 ثالثــا: مذكرة المراقبة لصندوق النقــد الدولي لدول العشرين

رابعا: دور دول مجموعة العشرين في إحداث فرق في المستقبل

خامسا: المراجع والمصادر
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اســــــم الجـــــــدولالرقم

الفصل األول

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة باألسعار الجاريـة للسنوات 2017-2024 م1 

أبــرز مؤشرات أداء اقتصاد المملكة للفترة 2017-2022 م بالمليون ريال2

مساهمة القطاعات الرسمية  بالناتج المحلي اإلجمالي  للسنوات 2017-2022م  )%(3

ميزان التجارة واالنكشاف االقتصادي للمملكة للفترة 2017-2022 م4

اإليرادات والمصروفات الفعلية للميزانية العامة للدولة للسنوات  2016 2024- م )مليون ريال(5

الدين العام للمملكة نسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي بالمليار ريال للفترة 2016-2022م6

حجـم االحتياطيات الحكومية الفعلية لدى البنك المركزي بالمليار ريال للفترة 2018-2021 م7

االنفاق العام على مستوى القطاع االقتصادي لعامي 2020 و 2021 م8

تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدالت النمو االقتصادي الحقيقية القتصادات دول العالم للفترة 9
2020-2023 م

الفصل الثانــــــــــــــــي

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة وثقة األعمل لمجموعة الدول المتقدمة للعام 2020م1

التقديرات العالمية لتوظيف الشباب في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا2

اســــم الشـــــكلالرقم

الفصل األول

تطور الناتج المحلي اإلجمالي  باألسعار الجاريـة1 

مساهمة القطاعين العام والخاص في االقتصاد السعودي للفترة 2017-2022 م2

مساهمة القطاع النفطي وغير النفطي في االقتصاد للفترة 32022-2017

فائض الميزان التجاري السعودي للفترة 2010-2022 م 4

مؤّشـر االنكشاف االقتصادي للمملكة للفترة 2017-2022م 5%

تطور االيرادات والنفقات العامة  للفترة 62024-2016

العجز بالميزانية العامة للحكومة للفترة -2017 2024م7

فهــــــرس الجـــــــــداول

فهرس األشكال
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اســــم الشـــــكلالرقم

الفصل األول

نسبة عجز الميزانية الى الناتج المحلي اإلجمالي للسنوات 2016-2022م8

الدين العام والناتج المحلي االجمالي للسنوات 2016-2022 م9

نسبة الدين العام الى الناتج المحلي للفترة 2016-2022م 10%

االحتياطيات الحكومية الفعلية لدى البنك المركزي للفترة 2018-2021 م بالمليار ريال11

نسبة االنفاق العام للميزانية حسب القطاع االقتصادي للعام 2021 م12

معدالت النموالمتوقعة لمجموعات االقتصادات العالمية للسنوات 2020-2023م.13

معدالت النمو المتوقعة لمجموعة من الدول الكبرى اقتصاديا للعام 2022 م14

الفصل الثـــــالـــث

الفجوة بين الجنسين في معدالت إغالق األعمال لدول العالم )%(1

الفصل الـرابـــــع

نصيب الفرد من االنبعاثات في سيناريو التعهدات المعلنة للعام 2020م1

نصيب الفرد من االنبعاثات في سيناريو التعهدات المعلنة للعام 2030م2

عدد السكان الذين لديهم توصيالت كهربائية وغير قادرين على تحمل تكلفتها للفترة 2019-2021م3

األشخاص الحاصلون على امكانية الوصول الى التكنولوجيا للطهي واالستثمارات السنوية4
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يأتي التقرير االقتصادي للغرفة للعام 2022 م بعد مرور المملكة بعدة 
أحداث اقتصادية وسياسية دولية غاية في األهمية االستراتيجية، وهنا أوّد 
أن ُأطمئن القراء الكرام، أن المملكة قد لعبت أدوارا محورية وديناميكية 
حساسة على المستوى المحّلي والمستوى العالمي. فقد ترأست المملكة 
مجموعــة دول العشــرين األكبــر اقتصادا على مســتوى العالم G20 مع 
نهايــة عــام 2020م، وذلك بعد اجتماع قــادة تلك الدول بالرياض، حيث 
اعتبــرت دول المجموعــة أن العــام 2020م هــــو عــام المملكــة العربيــة 
الســعودية- كدولــة اســتضافت قيــادات المجموعة وحواراتهــا التنموية 
الدولية، وقدمت ما عليها من التزامات اقتصادية واجتماعية اتجاه العالم.

وتــال قيــادة حــوارات دول مجموعــة العشــرين حــدث غاية فــي التأثير الّســلبي على الواقــع االقتصادي 
واالجتماعي على المملكة، كما على دول العالم أجمع. فقد ألقت ظالل جائحة وباء  كورونا الكثير من 
التحديــات علــى الواقع االقتصادي واالجتماعي للــدول، فاضطرت الحكومات الى زيادة انفاقها العام؛ 
لمجابهة آثار الوباء، والتخفيف من اآلثار السلبية على الواقع المعيشي- االجتماعي واالقتصادي. فعانت 
دول العالم من زيادة عجز موازناتها، وتأثرت الصادرات جّراء محدودية حركة التجارة العالمية، كما اضطرت 
الكثير من الدول الى اللجوء الى االســتدانة لتمويل االنفاق الطارئ؛ ما أدى الى زيادة الدين العام لها، 

وارتفاع عجز موازناتها، ولم يكن اقتصاد المملكة بمنأى عن تلك األثار السلبّية الكبيرة.
وتبــع ذلــك الحدثــان، ازدياد التوتر السياســي في المنطقــة، وفي العالم عموما، فــإزدادت الضغوطات 
السياسية المتضاربة في العالم حتى نشبت الحرب بين روسيا وأكرانيا، ولن يكون االقتصاد، وال التنمية 
بمنأى كذلك عن آثارها السلبية الكبيرة، والتي ما زلنا في مالحظة تأثيراتها، وكان لهذا آثار سلبية كارتفاع 

أسعار الحبوب، والزيوت، وبعض المواد الخام المستوردة من الجانبين. 
وعلــى الوجــه اآلخــر، هنــاك أثر ايجابي على اقتصاد المملكة جّراء هذه الحرب، وهو ارتفاع أســعار النفط 
لمســتويات عاليــة لــم تكن متوقعة؛ وهذا ما ســيرفع مــن فائض الميزان التجاري للمملكة، كما ســيعزز 
خزينة الدولة من العمالت الصعبة، اضافة الى تحقيق فوائض مالية للميزانية العامة تساعد في تخفيض 
العجــز الحكومــي لهــا، ورفــع االحتياطيات الحكومية لــدى البنك المركزي. ومع ذلــك، فإننا نأمل انتهاء 

هذه األزمة، والعودة الى االستقرار العالمي في أقرب وقت ممكن.
 وألننــا بالغرفــة نتابــع المســتجدات المحليــة والعالميــة، ونقــّدر آثارها على مؤسســات األعمال للقطاع 
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الخاص، فإننا نتوقع زيادة حصة القطاع النفطي لهذا العام 2022م على حساب القطاع غير النفطي؛ 
وهــذا الحــال الطبيعــي للتوزيــع القطاعي. وكذلك، نتوقــع أن يزداد االنفتاح التجــاري إلقتصاد المملكة 

على العالم الخارجي، حيث سيشهد ميزان التجارة فائضا كبيرا لهذا العام، بحمد الله. 
وأخيرا، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدالت النمو الحقيقي لالقتصاد العالمي تشير الى توقع 
زيــادة النمــو لمجمــل االقتصاد العالمي بنســبة %4.4 للعام 2022م، ولالقتصــادات المتقدمة بمعدل 
%3.9، ولــدول منطقــة اليــــورو بمعــدل %3.9 كذلــك، والقتصــادات الدول المتحولــة والنامية بمعدل 
%4.8 لهذا العام، أما للمملكة العربية السعودية، فيتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي 
بمعدل %4.8 للعام الحالي 2022م. وبعون الله، وبهّمة قيادتنا سينمو اقتصاد المملكة بمعدل أعلى 

من ذلك.
وإذ أقّدم لكم التقرير اإلقتصادي لهذا العام، أســأل  الله عّز وجّل أن يوفق حكومتنا الرشــيدة، وشــعبنا 
المعطاء لخدمة مملكتنا الحبيبة في ظّل راعي المسيرة سيدي صاحب الجاللة خادم الحرمين الشريفين، 

وولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،          

عجالن بن عبدالعزيز العجالن
رئيس مجلس اإلدارة
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تقديــــم

في ظّل استمرار ترّبع المملكة العربية السعودية بموقع الصدارة بين دول العالم األكبر عشرين اقتصادا، 
وترؤسها لقّمة دول العشرين G20 في الرياض للعام 2020م، فقد لعبت المملكة أدوارا تنموية حيوية 
على المستوى اإلقليمي والعالمي في ظّل التحديات الناجمة عن وباء كورونا، كما ساهمت السعودية 
كعضو فاعل بين دول مجموعة العشرين بتمويل ودعم تنمية دول العالم النامي، وخاصة الدول الفقيرة 

لتجاوز تبعات األزمة االقتصادية واالجتماعية والصحّية.
وبعد االنكماش االقتصادي العالمي الذي تمّخضت عنه أزمة الوباء، فقد تابع مجلس إدارة الغرفة آثار 
تلك األزمة، ووقف صفا واحدا مع الحكومة الرشيدة للتخفيف من اآلثار السلبية لها على المواطنين، 

وعلى مؤسسات األعمال على حّد سواء.
ونظرا للتطورات االقتصادية والسياسية على الساحة العالمية، وخاصة الحرب الروسية - األكرانية، والتي 
القت بآثارها الســلبية على العديد من القطاعات، والشــرائح وخاصة المســتوردات من الحبوب والزيوت 
من هاتين الدولتين، اال أنها على الوجه اآلخر، أدت الى ارتفاع أسعار النفط العالمية جّراء الحرب؛ وهذا 
االرتفاع سيؤدي الى زيادة حصة القطاع النفطي في اإلقتصاد لهذا العام 2022م؛ والذي يعني تراجع 

مساهمة القطاع الخاص نسبيا في الناتج المحلي االجمالي للمملكة. 

وتشير البيانات الرسمية الى أن مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي اإلجمالي قد وصلت الى 44.1% 
للعــام 2021 ويتوقــع أن تتراجــع الــى %32.9 للعــام الحالــي 2022م، حيث ســترتفع مســاهمة القطاع 

النفطي الى %31.8 للعام الحالي مقارنة بنسبة %28.5 للعام 2021م.

وللظروف والمستجدات على الساحة العالمية أيظا، ُيتوقع أن يزداد االنفتاح التجاري إلقتصاد المملكة 
علــى العالــم الخارجــي، حيث ســيرتفع حجم التجــارة العالمية من 1150 مليار ريــال للعام 2021م الى ما 
يقــارب 1767 مليــارا للعــام 2022م، وهــذا ما يعادل %60.9 من حجــم اقتصاد المملكة لهذا العام؛ ما 
ُيعّبر عن درجة االنفتاح االقتصادي على العالم، والذي سيشهد معه ميزان التجارة فائضا كبيرا سيصل 

الى قرابة 500 مليار ريال للعام 2022م، وفقا للتقديرات الرسمية لوزارة المالية. 
ورغــم الظــروف التــي مّرت بها المملكة والعالم، فقد تحّســن أداء الموازنة العامة للدولة للســنوات ما 
بعد 2020م بعد جائحة وباء كورونا، فخالل جائحة كورونا وصل العجز بالميزانية الى 294 مليار ريال، اال 
إنه ونتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتبعتها الحكومة، تراجع العجز بالميزانية الى 85 مليار ريال 

فقط للعام 2021م، ويتوقع أن يكون بحدود 90 مليارا للعام الحالي 2022م.
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وعلى الرغم من تزايد حجم الدين العام بعد عام 2016م، اآل أنه ال يشكل خطرا؛ ذلك أنه سيصل في 
أعلى مستوى له الى ما يعادل %33 فقط من الناتج المحلي االجمالي للعام الحالي 2022م.

أمــا تقديــرات معــدالت النمو الحقيقي لالقتصــاد العالمي، فيتوقع صندوق النقــد الدولي زيادة النمو 
لمجمل االقتصاد العالمي بنسبة %4.4 للعام 2022م، وإلقتصاد للمملكة العربية السعودية بمعدل 

%4.8 للعام الحالي 2022م، ونعتقد أن ينمو بمعدل أعلى من ذلك ليصل الى قرابة 6.0%.
 

ســيبحث التقرير االقتصادي للغرفة لهذا العام مجموعة من القضايا الحيوية؛ المحلية والعالمية، حيث 
جاء الفصل األول؛ ليحلل األداء الكّلي االقتصاد الســعودي والعالمي للفترة 2018-2024م، والفصل 
الثانــي؛ ليبحث مســتقبل الشــباب في ظــّل األوبئة والفرص الضائعة، أما الفصــل الثالث؛ فتناول القوى 
الوســطى واالنقســامات العالميــة والهــزات الصناعية غيــر المنظمة، وجاء الفصل الرابــع؛ ليلخص واقع 
ومستقبل الطاقة العالمي والتنبؤات للعام 2030م،  وأخيرا، يأتي الفصل الخامس ليوجز مذكرة المراقبة 
لصندوق النقد الدولي لدول العشرين  Surveillance Note of G20 وتطورات تقرير ممارســة األعمـال 

للمملكة العربيـة السعوديـــة.
وأذ تقــدم غرفــة الريــاض هذا الجهد المتواضع للمتخصصين، والباحثين، والمهتمين، ولرجال ولســيدات 
األعمــال، لترجــو اللــه العلــي القدير أن يوفقنــا لخدمة التنمية فــي المملكة العربية الســعودية، وخدمة 
راعي المســيرة صاحب الجاللة خادم الحرمين الشــريفين، وولي عهده األمين األمير محمد بن ســلمان 

حفظهما الله.

غــرفــة الريـاض
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الفصل األول
أداء االقتصـاد السعودي والعالمي وبيان 
خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات 

المادة الرابعة لعام 2021م
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تقديــــم

سيتناول هذا الفصل بشكل خاص األداء االقتصادي الكّلي للمملكـة للفترة 2018-2022م، مع التعريج 
على النمو االقتصادي العالمي بعـد جائحة كورونا، وآثارها، والتعافي المأمول. 

وفقا للتقديرات الحكومية الرسمية، فإن اقتصاد المملكة يشهد تحّسنا واضحا ألبرز المؤشرات الكلّية 
في العام الحالي 2022م ، حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي للمملكة الى 2.9 تريليون ريال 

باألسعار الجارية، ويتوقع مواصلة نموه ليصل الى 3.1 تريليون ريال للعام 2024 م.
ويلعب القطاع الخاص دورا حيويا في نمو االقتصاد الســعودي، حيث ســاهم بما نســبته %49.5 من 
الناتج المحلي اإلجمالي للعام 2020 م، وبنســبة %44.1 للعام 2021م، ويتوقع أن تتراجع مســاهمته 
النســبية الــى %32.9 مــن حجم االقتصــاد للعام الحالي 2022م نظرا لتزايد مســاهمة القطاع النفطي 

في االقتصاد جّراء ارتفاع أسعار النفط بسبب األحداث السياسية والعسكرية على الساحة الدولية.
وبالمقابــل، ســوف تــزداد مســاهمة القطــاع العــام فــي االقتصــاد الــى 35.6 % للعام الحالــي 2022م 
وذلك انعكاســا الرتفاع أســعار النفط عالميا. وعليه، ســترتفع مســاهمة القطاع النفطي في اإلقتصاد 

الى %31.8  للعام الحالي 2022م، وفقا للتقديرات الرسمية لوزراة المالية. 
تمّيز اقتصاد المملكة بمساهمته الكبيرة للقطاع الخارجي في االقتصاد العالمي، فقد تجاوز حجم التجارة 
العالميــة 1150 مليــار ريــال للعــام 2021م، وهذا يعادل %57.2 من حجم اقتصاد المملكة؛ ما ُيعّبر عن 
درجة االنكشاف االقتصادي على العالم، ويتوقع زيادة حجم التجارة الدولية للمملكة الى ما يزيد على 

1767 مليار ريال للعام الحالي 2022 م، وهذا ما يشكل %60.9 من حجم الناتج المحلي اإلجمالي.
ومما يجدر ذكره، أن الميزان التجاري للمملكة يشهد فائضا كبيرا لكافة السنوات 2017-2022م، فقد 
ارتفع  الفائض امن 327.4 مليار ريال للعام 2017م الى 598.9 مليار للعام 2018م كأعلى فائض للفترة 
قيد التحليل، كما وصل الى 439.4 مليار ريال عام 2019م، والى 260.7 مليار عام 2020م وتراجع الى 
165 مليار تقريبا للعام 2021 لتأثره بجائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط  عالميا، اال أنه يتوقع أن يرتفع 
الفائــض الــى مــا مقداره 550 مليار ريال للعام الحالي 2022م جّراء ارتفاع أســعار النفط العالمية، وتزايد 

أسعار بعض الصناعات االستخراجية كاالسمنت والفوسفات والبوتاس عالميا.
لقــد أظهــرت السياســات الماليــة للمملكة تحّســنا بمؤشــراتها المالية العامة، حيث توجهــت الدولة الى 
تنويع مصادر دخل الخزينة العامة، فبعد اقرار برنامج التوازن المالي - الذي استهدف تخفيض  االعتماد 
علــى اإليــرادات النفطّيــة، ونتيجــة للسياســات الماليــة الحصيفة التــي اتبعتها المملكة، فقــد تراجع عجز 
الميزانيــة العامــة التدريجــي من 238 مليار للعام 2017م الى 85 مليار فقط للعام 2021م، ويتوقع أن 

تكون بحدود 90 مليارا للعام الحالي 2022م.
وأخيرا، فإنه وعلى الرغم من زيادة حجم الدين العام، ااّل أنه ما زال عند المعدالت العالمية الّدنيا نسبة 
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الــى حجــم االقتصــاد للمملكــة، والذي وصــل الى %32.7 مــن الناتج المحلي االجمالــي للعام 2021م، 
ويتوقــع أن يبقــى فــي حــدود %33 للعــام الحالي 2022م. وعلــى الوجه اآلخر، فإن حجــم االحتياطيات 

الحكومية لدى البنك المركزي قد وصل الى 350 مليار ريال للعام 2021م. 
لقد قّدر صندوق النقد الدولي معدالت النمو الحقيقي لالقتصاد العالمي في ظّل أزمة جائحة كورونا، 
فرغم تراجع النمو لمجمل االقتصاد العالمي الى نسبة - %3 للعام 2020م، اال أن بدأ بالتعافي لينمو 

بنسبة %5.9 عام 2021م، ويتوقع أن ينمو بمعدل %4.4 للعام الحالي 2022م.
وبالنســبة لــدول المجموعــة األوروبية، فقد توقع الصنــدوق أن يتراجع نمو اقتصادها من %5.2 للعام 
2021 م، الــى %3.9 للعــام الحالــي 2022 م. وعالميــا، توقــع الصندوق أن تســتحوذ الهنـــــد على أعلى 
معدل للنمو ليصل الى %9.0 للعام 2022 م، تليها اســبانيا بمعدل %5.8، ثم الصين فبريطانيا وكندا 

بنسبة %4.8 و %4.7 و %4.1 لهما على التوالي.
أما للمملكة العربية السعودية، فقد توقع الصندوق أن ينمو اقتصادها بنحو %4.8 للعام الحالي 2022 
م. ونعتقد من قراءة الواقع والمســتقبل المنظور، أن ينمو االقتصاد الســعودي بمعدل أكبر من ذلك 

بكثير خالل العام الحالي، فقد يصل نموه الى الى حدود %6.5 لهذا العام، بحول الله.
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أوال: األداء االقتصادي الكّلي للمملكـة للفترة 2018-2024 م

1.الناتج المحلي اإلجمالي / اإلقتصاد السعودي

الجدول رقم )1(
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة باألسعار الجاريـة للسنوات 2017-2024 م

شهد اقتصاد المملكة تحّسنا واضحا للسنوات الثالثة 2017-2019 م، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي 
للمملكة من 2.58 تريليون ريال عام 2017 الى 2.97 تريليون ريال للعام 2019، اال أنه تراجع عام 2020م 
، حيث وصل الى 2.62 تريلون ريال؛ أي بمعدل تراجع بلغ %11.8 باألسعار الجارية خالل العام وذلك جّراء 
أزمة جائحة وباء كورونا، ومع العام 2021م شهد تحسّنا بنموه فارتفع الى2.7 تريليون؛ أي بمعدل نمو 
يقدر بنحو %3.0 ، ويتوقع أن يصل 2.9 تريليون للعام الحالي 2022 م، ويرتفع الى 3.0 تريليون و 3.1 
ترليون لعامي 2023 و 2024 على التوالي وفقا لتقديرات وزارة المالية، وكما يبينه الجدول رقم )1(.

وفيمــا يلــي تطــور النمو الفعلي لالقتصاد الســعودي للســنوات 2017-2021م وتقديــرات النمو حتى 
العام 2024م.

المصدر: وزارة المالية، بيان الميزانية العامة للعام 2022م.

الناتج المحلي GDPالسنوات

20172,582,198
20182,949,457

20192,973,626

20202,625,712

20212,701,857

20222,901,795

20233,003,358

20243,123,492



17Economic Report - 2022

والشكل التالي
 يوّضح مقدار النمو في االقتصاد السعودي الفعلي والمقدر له للسنوات 2017-2024م.

الجدول رقم )2(
أبــرز مؤشرات أداء اقتصاد المملكة للفترة 2017-2022 م بالمليون ريال

الشكل رقم )1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي  باألسعار الجاريـة

وباســتعراض مؤشــرات اإلقتصاد الكّلي الحيوية، ُيبين الجدول رقم )2( أبرز المؤشــرات الكلّية لالقتصاد 
السعودي، حيث يتوقع تزايد وتيرة النمو االقتصادي للعام الحالي 2022م بفضل ارتفاع أسعار النفط 
والذي بدوره يزيد نمو القطاع النفطي للناتج المحلي االجمالي، وبالتالي مســاهمة قطاع النفط في 

االقتصاد ككل.

201720182019202020212022المتغّير الكّلي

الناتج المحلي اإلجمالي  
باألسعار الجارية

2,582,1982,949,4572,973,6262,625,7122,701,8572,901,795

الناتج المحلي للقطاع 
الخاص

باألسعار الجارية
1,247,4591,300,8561,354,3221,300,1491,191,519955,424

الناتج المحلي اإلجمالي 
للقطاع الحكومي 

باألسعار الجارية
576,059643,346671,743738,917717,3931,034,484

2,582,198 2,949,457 2,973,626 2,625,712 2,701,857 2,901,795 3,003,358 3,123,492

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

G
DP

 

Years

 )1( مقر لكشلا
 ةـیراجلا راعسألاب  يلامجإلا يلحملا جتانلا روطت
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201720182019202020212022المتغّير الكّلي

الناتج المحلي اإلجمالي 
لقطاع الـنفط باألسعار 

الجارية
735,302985,900926,338741,070769,845923,814

الناتج المحلي اإلجمالي 
للقطاع غير النفطي 

باألسعار الجارية
1,823,5181,944,2022,026,0641,861,7201,908,9121,950,200

327,435598,908439,428260,740386,271550,467الميزان التجاري )فائض( 

831,8811,103,900980,685764,109965,8831,159,060إجمالي الصادرات 

504,447513,993541,257503,369579,612608,593إجمالي الواردات 

المصدر: 1.  الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، 2022م.  2. الصادرات والواردات السلعية للمملكة، فبراير 2022م.  

  .World Bank, World Economic Outlook, Jan 2021 .4 3.وزارة المالية، بيان الميزانية العامة للعام 2022م.  و

2. مساهمة القطاعين الخاص والعام في اقتصاد المملكة

سيشهد القطاع العام نموا ملحوظا للعام الحالي 2022 م ، حيث سينمو من 717.4 مليار ريال للعام 
2021 الى 1.03 تريليون ريال باألسعار الجارية، ما يعني ارتفاع مساهمته في اإلقتصاد السعودي من 
%26.6 عــام 2021م الــى %35.6 للعــام الحالي 2022 م بفضل زيادة اإلنفاق على مختلف األنشــطة 
والقطاعــات التنمويــة للنهــوض بالتنميــة بعد أزمة وباء كورونا ومــا خّلفته من آثار؛ وهذا يعّد من وجهة 
النظر االجتماعية والسياسية واالقتصادية تصحيحا للمسار التنموي إلخراج االقتصاد من العثرات التي 

الّمت به جّراء الوباء، وجّراء خطط التعافي التي رسمتها الحكومة الرشيدة.
أمــا القطــاع الخــاص فقــد بلــغ أوج نمــّوه وازدهــاره التنمــوي فــي العــام 2019 م، حيث قــّدرت القيمة 
المضافــة المتوّلــده بمبلــغ 1.35 تريليــون ريال، وبعدها بدأ بالتراجع بســبب أزمة وبــاء الكورونا وتأثيراتها 
على كافة مناحي الحياة، فوصلت القيمة المضافة له الى 1.3 تريليون للعام 2020 ثم الى 1.19 تريلون 

للعام 2021، ويتوقع أن يصل الى 955.4 مليار ريال للعام الحالي 2022م.
لقد كان لتخّوف الناس من المستقبل، والتحّسب للكثير من التوقعات المتشائمة التي القت بظاللها 
على كافة األسواق االقتصادية كل ذلك أّدى الى كبح جماح الطلب الكّلي؛ مما جعل تركيز الطلب على 
اإلستهالك ينصّب على السلع الضرورية، واالبتعاد ما أمكن عن اإلنفاق على سلع وخدمات الرفاهية، 

وهذا بدوره قاد التنمية الى التراجع العام لألنشطة االقتصادية لمؤسسات األعمال.
وبهذا الواقع، فقد ساهمت القيمة المضافة للقطاع الخاص بنحو %49.5 من الناتج المحلي االجماالي 
لالقتصــاد فــي العــام 2019 م، وتراجعت المســاهمة الــى %44.1 و %32.9 لعامي 2021 و 2022 م 

على التوالي. ، كما هو مبّين في الجدول رقم )3(.
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201720182019202020212022القطاع

28.533.431.228.228.531.8القطاع  النفطي 
70.665.968.170.970.767.2القطاع غير النفطــي

48.344.145.549.544.132.9القطاع الخاص

22.321.822.628.126.635.6القطاع الحكومي

0.910.660.70.90.91.0 رسوم االستيراد
الناتج المحلي اإلجمالي 

100100100100100100باألسعار الجارية

مؤشر االنكشاف 
51.7554.8551.1844.4557.260.9االقتصادي للمملكة

المصدر: تم االحتساب من الجدول رقم )2(.

الجدول رقم )3(
مساهمة القطاعات الرسمية  بالناتج المحلي اإلجمالي  للسنوات 2017-2022م  )%(

والشكل رقم )2( 
يوضح حجم مساهمة القطاعين العام والخاص في اقتصاد المملكة للسنوات 2017-2022م.
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3. مساهمة القطاعين النفطي  وغير النفطي في اقتصاد المملكة
لقــد تذبذبــت مســاهمة قطاع النفــط في االقتصاد للفتــرة 2017-2021م، فارتفعت المســاهمة من 
735.3 مليــار ريــال عــام 2017م الى 985.9 مليــار ريال للعام 2018م، ثم تراجعت الى 926.3 مليار ريال 
للعام 2019م، ونزوال الى 741.1 مليار عام 2020 إّبـــان أزمة وباء كورونا. فقد بدأت مساهم القطاع 
بالتعافي بعد الوباء لترتفع الى 769.8 مليار للعام 2021، ويتوقع أن تصل الى 923.8 مليار ريال للعام 
الحالي 2022م نتيجة للخروج من أزمة الوباء، وكذلك للتطورات واألحداث السياسية والعسكرية على 

الساحة العالمية.
وبهذا، يفيدنا الجدول رقم )3( أن مساهمة قطاع النفط في اإلقتصاد قد وصلت الى %33.4 للعام 
2018، ثــم تراجعــت الــى %31.2 عــام 2019، وأقلها للعام 2020 حيث وصلت الى %28.2 فقط، في 
حين عادت لالرتفاع الى نســبة %28.5 للعام 2021 ويتوقع أن تصل الى 31.8 % من حجم اإلقتصاد 
للعام الحالي 2022 م. وكذلك الحال للقطاع غير النفطي، فقد أظهر تذبذبا في مساهمته باالقتصاد 
خالل الفترة 2017-2021م، فارتفعت مساهمته من قرابة 1.82 تريليون ريال للعام 2017م الى 1.94 
تريليــون للعــام 2019 ثــم ارتفعــت الى 2.02 تريليــون للعام 2020م، حيث تراجع أســعار النفط أدى الى 
زيادة التوازن النســبي للقطاع غير النفطي، فوصل الى 1.91 تريلون للعام 2021م، أما للعام 2022م 

فيتوقع أن يرتفع الى 1.95 تريليون ريال.
وبهذه المعلومات، يكون القطاع غير النفطي قد ساهم بما نسبته %70.6 من حجم اقتصاد المملكة 
للعــام 2017 م، ورغــم تذبــذب تلــك المســاهمة للفتــرة 2017-2021م، ااّل أنه عــاد لُيعززها في عامي 
2020 و 2021 فوصلــت الــى نســبة %70.9 و%70.7 لهمــا علــى التوالــي، أمــا للعــام الحالــي 2022م 

فيتوقع تراجعها نسبيا الى %67.2 من حجم االقتصاد السعودي، كما يتبين من الجدول رقم )2(. 
وعمومــا، فإنــه مــن المنطقــي أن تزيد مســاهمة قطــاع النفط في االقتصاد الســعودي للعــام الحالي 
2022م، وذلك بســبب األحداث الجديدة على الســاحة العالمية، حيث الحرب الروســية –األكرانية التي 
القت بظاللها على الواقع االقتصادي العالمي، إذ من المنطق الطبيعي أن ترتفع أسعار البترول ألرقام 
قياســية، وكذلك الحال أســعار الغاز والمواد الخام التي تصدرها روســيا، اضافة الى السلع التي تصدرها 

أكرانيا، والتي بدأت باالرتفاع التدريجي المتواصل والكبيرفي األيام األولى للحرب.
وســوف تــزداد تلــك الســلع فــي االرتفاع كلمــا طال أمد الحرب بيــن الدولتين، وإذا توســع نطاق الحرب 
لدول أخرى- ال قّدر الله، فإن هذه الســلع ســوف تتطاير أســعارها لمســتويات عالية جدا، وكذلك الحال 
لباقي الســلع، حيث ســترتفع بنســب متفاوتة وفقا لطبيعة وانعكاس الطلب المســتقبلي عليها؛ مما 
سيقود االقتصاد العالمي برّمته الى تضخم غير مشهود ال ُتحمد عواقبه، لما لذلك من تأثيرات كبيرة 
جدا على مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين، وللناس كافة، وهذا ما يزيد من فجوة الفقر وعمقها 

في معظم المجتمعات في العالم.
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4. الميزان التجاري ودرجــة االنكشـاف االقتصادي للمملكة 

يتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية للســعودية الى حوالي 1767.6 مليار ريال للعام الحالي 2022م، 
وهــذا يعــادل مــا نســبته %60.9 مــن حجــم اقتصاد المملكــة. فقد تمّيــز ميزان المدفوعات الســعودي 
 Balance of بالفوائــض الماليــة الكبيــرة التــي شــهدها الميــزان التجاري Balance of Payment BOP

Trade BOT للمملكة خالل الفترة 2017-2021م.
فمن حيث الصادرات، فقد نمت من 831.9 مليار عام 2017 الى 1103.9 مليار عام 2018، وتراجعت 
قليــال للعــام 2019 لتصــل الــى 980.7 مليــار ريــال، والــى 764.1 مليــار ريــال للعام 2020م جــّراء ظروف 
الطلب العالمي على النفط ومشتقاته، كما تراجعت لتصل الى 657.5 مليار ريال للعام 2021م، ااّل أنه 

يتوقع لها أن ترتفع لتصل الى 1159 مليار ريال للعام الحالي 2022م.
ومن الواضح، أن فائض الميزان التجاري للمملكة قد شهد تحّسنا كبيرا للفترة -2017 2018 م، فارتفع 
صافي ميزان التجارة مع العالم الخارجي من 327.4 مليار ريال عام 2017 الى 598.9 مليارا للعام 2018، 
ولكنه تراجع للسنوات 2019-2021م، حيث تراجع الى 439.4 مليارا للعام 2019 وكذلك الى 260.7 
مليارا في عام 2020 جّراء وباء كورونا، وبلغ أدناه للعام 2021 حيث وصل الفائض بالميزان التجاري الى 

الشكل رقم )3( 
مساهمة القطاعات الرسمية الرئيسة )القطاع النفطي وغير النفطي( بالناتج المحلي

 اإلجمالي للفترة 2017-2022م..
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165 مليار ريال تقريبا، اال أنه يتوقع أن  يرتفع بشكل كبير جدا للعام الحالي ليصل الى 550.4 مليار ريال؛ 
وذلك جّراء ارتفاع أســعار البترول عالميا بســبب األحداث السياســية والعســكرية على الســاحة األوروبية 

خاصة والساحة العالمية عموما. 
والحقيقة أن هذا مؤشرا غاية في اإليجابية لميزان التجارة السعودي خاصة، ولالقتصاد السعودي عموما، 
حيث يعني تزايد الفائض في ميزان التجارة، زيادة الفائض في الحســاب الجاري لميزان المدفوعات، ما 
يعني زيادة الموارد المالية للدولة من العمالت الصعبة.  والجدول رقم )4( يبين فائض الميزان التجاري 

للمملكة للسنوات 2017-2022م، ودرجة االنكشاف االقتصادي على العالم. 
وفيمــا يتعّلــق بدرجــة االنكشــاف االقىصادي على العالــم الخارجي، فإن تزايد التجــارة الخارجية مع دول 
العالم المختلفة يعتبر مؤشرا استراتيجيا وغاية في األهمية خاصة أن المملكة  تحقق فائضا ُمزمنا في 
ميزانها التجاري. ومن واقع بيانات حسابات التجارة الخارجية للهيئة العامة لإلحصاء، فإن درجة اإلنكشاف 
االقتصادي للمملكة قد ارتفعت من %51.8 للعام 2017 الى %54.9 لعام 2018 ، ثم تراجعت قليال 
الى %51.2 و %44.4 لعامي 2019 و 2020 ، وعادت لالرتفاع بشــكل كبير لتصل الى %57.2 للعام 
2021م، رغم تذبذبها في السنوات السابقة 2017-2020 م، ويتوقع أن تصل الى أوجها للعام الحالي 

لتحقق ما نسبته %60.9 من حجم االقتصادي السعودي.

201720182019202020212022القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي  
2,582,1982,949,4572,973,6262,851,7072,925,8522,901,795باألسعار الجارية

327,435598,908439,428260,740164,979550,467الميزان التجاري )فائض(

831,8811,103,900980,685764,109657,5571,159,060إجمالي الصادرات

504,447513,993541,257503,369492,578608,593إجمالي الواردات

1,336,3281,617,8931,521,9421,267,4781,150,1351,767,652اجمالي التجارة الخارجية
درجة االنكشاف 

51.854.951.244.457.260.9االقتصادي %

الجدول رقم )4(
ميزان التجارة واالنكشاف االقتصادي للمملكة للفترة 2017-2022 م

المصدر: تم احتسابه من الجدول رقم )2(.
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الشكل رقم )4(
فائض الميزان التجاري السعودي للفترة 2010-2022 م 

الشكل رقم )5(
مؤّشـر االنكشاف االقتصادي للمملكة للفترة 2017-2022م %

كما يوضح الشكل رقم )5( درجة االنكشاف االقتصادي السعودي للسنوات 2017-2022 م. 
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ة العامــة للمملكة 2016-2022 م ـّ ثانيا: أداء الماليـ

1. واقع الميزانية العامة وتقديراتها للعام 2024 م

عموما، ُتظهر ميزانية المملكة تحّسنا واضحا في أدائها 2016-2021م، ويتوقع استمرار هذا التحسن 
حتى العام 2024م فقد تراجع عجز الموازنة العامة بشــكل واضح من ما مقداره 238 مليار ريال للعام 
2017 الى 85 مليار للعام الماضي 2021 م،  وكما تشير المعلومات الرسمية لوزارة المالية، فإننا يمكن 

أبرز أهم المؤشرات المالية وكما يلي:
تزايــدت االيــرادات العامــة الفعلّيــة لخزينــة المملكة مــن 824 مليارا عام 2017، الــى 930 مليار ريال 	 

للعــام 2021م، ويقــدر أن تصــل الــى 1.04 تريليــون للعــام الحالي 2022م، كمــا يتوقع أن تبقى في 
حدود 992 مليار ريال للعام 2024 م.

وعلى الجانب اآلخر، ارتفعت النفقات العامة الفعلية للموازنة من 1.06 تريليون ريال عام 2017م الى 	 
1.67 تريليون للعام 2020م، جّراء النفقات المتزايدة إّبا أزمة جائحة كورونا، في حين تراجع اإلنفاق 
الى 1.015 تريليون للعام المنصرم 2021 ويتوقع أن ترتفع الى 1.136 تريليون للعام الحالي 2022 

م، ثم تنخفض الى 995 مليار ريال عام 2023م، وترتفع الى 1.034 تريليون ريال للعام 2024م.
رغم تراجع عجز الموازنة العامة بشكل واضح وكبيرللفترة 2017-2019م والذي  انخفض الى 133 	 

مليارا فقط لعام 2019م، ااّل إنه ارتفع بشــكل واضح خالل وباء الكورونا ليصل الى 294 مليار ريال 
في العام 2020م . وتتوقع وزارة المالية وفقا للمستجدات بأن يتراجع بشكل ملحوظ لعامي 2021 
و2022م ليصــل الــى 85 مليــارا و 90 مليــارا فقط لهذين العامين على التوالي. كما يتوقع انخفاض 

ذلك العجز بشكل مضطرد ليصل الى 42 مليار ريال فقط للعام 2024 م.
وبهــذا التحّســن الهيكلــي ألداء الموازنة العامة، ُتعزز السياســة المالية نجاحهــا في اعادة هيكلة المالية 
العامــة للدولــة، واالســتجابة لمتطلبــات وظروف مرحلــة التنمية الُمقبلــة، والتحّوط للظــروف العالمية 

والمستجدات المتوقعة.
والجدول رقم )5( يبين االيرادات والنفقات للميزانية العامة بشكل مفّصل للفترة 2016-2024م.
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ويوضح الشكل رقم )6( تطور اإليرادات العامة، والنفقات العامة للحكومة خالل الفترة 2016-2024م، 
حيث يتضح سير كل من االيرادات العامة والنفقات العامة بشكل مّتسق ومتوازن للفترة قيد التحليل.

السنة
المصروفاتاإليرادات

الفائض

أو العجز اإليرادات 
اإليرادات الضرائبالنفطية

المصروفات   اإلجمالياألخرى
الرأسمالية

المصروفات     
اإلجماليالجارية

2016519401819934374081038802208645694679903324135478

2017336000820004060008240002208008412001062000-238000

2018611000660002290009060002050008750001080000-174000

20195940001030002300009270002460008140001060000-133000

20204120001060002640007820001360009400001076000-294000

20214438001942002920009300001010009140001015000-85000

 2022497490241910305600104500012400010120001136000-90000

2023512400202400253200968000112000883000995000-27000

20245275002339002306009920001150009190001034000-42000

الجدول رقم  )5(

اإليرادات والمصروفات الفعلية للميزانية العامة للدولة للسنوات  2016 2024- م )مليون ريال(

المصدر :  1( وزارة المالية، بيان الميزانية العامة للدولة لألعوام 2018-2021م. 2( بيان الميزانية العامة للعام 2022 

الشكل رقم )6(
تطور االيرادات والنفقات العامة  للفترة 2016-2024 م
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ويبين الشكل رقم )7( حجم العجز بالميزانية العامة للحكومة للفترة -2017 2024م.

كمــا يوضــح الشــكل التالــي رقــم )8( نســبة عجــز الميزانيــة العامــة للحكومــة الــى مجمل الناتــج المحلي 
االجمالي للفترة 2016-2022م، حيث يتبين أن عام 2016 قد حقق فائضا في خزينة الحكومة بمقدار 
135.48 مليــار ريــال، أمــا باقــي الســنوات فقد أظهــرت الميزانية عجزا متواليا،  لكنه تناقص بشــكل كبير 

للعامين األخيرين.

الشكل رقم )7(
العجز بالميزانية العامة  للفترة 2017-2024 م

الشكل رقم )8(
نسبة عجز الميزانية الى الناتج المحلي اإلجمالي للسنوات 2016-2022م
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شكل رقم )9(
 الدين العام والناتج المحلي االجمالي للسنوات 2016-2022 م

2. تطور الديـن العـــام

تفيد المعلومات الرسمية أن حجم الدين العام تزايد بشكل ملحوظ للسنوات 2016-2021، فقد ارتفع 
من 317 مليار ريال عام 2016 الى 854 مليارا عام 2020م، والى 938 مليار ريال للعام الحالي 2022م، 

ومعظم دول العالم المتقدم، كما يبينه الجدول رقم )6(.
وعلى الرغم من ارتفاعه هذا، اآل أنه ما يزال ال يشكل خطرا مهما؛ ذلك أنه سيصل في أعلى مستوى 
لــه الــى مــا يعــادل %33 فقــط مــن الناتج المحلــي االجمالي، وهذا معــدٌل ُمتدٍن مقارنــة بدول مجلس 

التعاون خاصة، والدول العربية عموما.

والشــكل التالي رقم )9(  يوضح تطور الدين العام مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي بالمليون ريال خالل 
الفترة 2016-2022 م.

2016201720182019202020212022السنة

317438560678854938938الدين العام
2,4192,5822,9492,9742,5822,9262,902الناتج المحلي اإلجمالي
نسبة الدين الى الناتج
13.117.019.022.829.332.733.3المحلي اإلجمالي %

الجدول رقم )6(
الدين العام للمملكة نسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي بالمليار ريال للفترة 2016-2022م

المصدر :  وزارة المالية، بيان الميزانية العامة للحكومة لألعوام 2018-2022م. 
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ويوضــح الشــكل رقــم )10( نســبة الدين العام مقارنــة بالناتج المحلي اإلجمالي للفتــرة 2016-2022م. 
فقد ارتفع من %13.1 للعام 2016 الى %32.7 للعام الماضي 2021 م، ويتوقع أن يصل لهذا العام 

2022 م الى حدود تزيد على %33 تقريبا.

الشكل رقم )10(
نسبة الدين العام الى الناتج المحلي للفترة 2016-2022م %

13.1
17.0 19.0

22.8

29.3
32.7 33.3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3.االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي

تراجعت االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي جّراء الضغط على بعض أوجه النفقات العامة خاصة 
فــي ظــّل الظــروف العالمية واالقليمية الســائدة، فقد انخفضت االحتياطيات مــن 490 مليار ريال عام 
2018م الــى 359 مليــارا للعــام 2020 م،  جــّراء تزايــد الضغــط على اإلنفاق العاام إّبــان جائحة الكورونا، 
كمــا انخفضــت االحتياطيــات الفعلية الــى 350 مليارا للعام 2021م. والجدول رقم )7( يبين تطور حجم 

االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي.

الجدول رقم )7(
حجـم االحتياطيات الحكومية الفعلية لدى البنك المركزي بالمليار ريال للفترة 2018-2021 م

االحتياطيات الحكومية  السنوات

2018490
2019470

2020359

2021350

المصدر: وزارة المالية، بيان الميزانية للعام 2022 م.
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والشكل رقم )11( يوضح حجم االحتياطيات الحكومية الفعلية لدى البنك المركزي للفترة 2018-2021 م.

الشكل رقم )11(
االحتياطيات الحكومية الفعلية لدى البنك المركزي 

4. االنفاق العام على مستوى القطاع

يبّين الجدول رقم )8( توزيع االنفاق العام حسب القطاعات االقتصادية لعامي 2020  و2021 م، حيث 
حاز قطاعي الصحة والتعليم على أعلى حصة انفاق للعام 2021م ليشكل كل منهم ما نسبته 18.8% 
من مجمل النفقات، تاله القطاع العسكري بنسبة %18.7، ثّم النفقات لمجموعة من القطاعات الفرعية 

األخرى لتشكل %12.9 من االنفاق العام.

الجدول رقم )8(
حجـم االحتياطيات الحكومية الفعلية لدى البنك المركزي بالمليار ريال للفترة 2018-2021 م

نسبة االنفاق  للعام 2021 %20202021القطاع 

36333.25اإلدارة العامة

20419018.72االنفاق العسكري 

115999.75األمن والمناطق اإلدارية 

47504.93الخدمات البلدية 

20519118.82التعليم 

19019118.82الصحة والتنمية االجتماعية 

61828.08الموارد االقتصادية 
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نسبة االنفاق  للعام 2021 %20202021القطاع 

62484.73التجهيزات األساسية والنقل 

15613112.91البنود العامة 

115999.75األمن والمناطق اإلدارية 

10761015100.00المجموع 

المصدر: وزارة المالية، بيان الميزانية العامة للعامة 2022 م.

والشكل رقم )12( يوضح حصة القطاعات االقتصادية من النفقات العامة لخزينة المملكة للعام 2021م. 

الشكل رقم )12(
نسبة االنفاق العام للميزانية حسب القطاع االقتصادي للعام 2021 م
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ثالثـــا: النمو االقتصادي العالمي 2023-2020م بعـد جائحة كورونا

بعد تأثير أزمة وباء كورونا على االقتصادات العالمية، عمل صندوق النقد الدولي على تقدير معدالت 
النمو الحقيقية لالقتصاد العالمي، وعكس تلك التأثيرات على واقع النمو والتنمية لتلك الدول، فقد 
توقــع أن يتراجــع  االقتصــاد العالمــي بمعدل %3 للعــام 2020م، جّراء وباء الكورونــا، ومن الطبيعي أن 
يبدأ بالنمو بعد التراجع الكبير للوضع االقتصادي، حيث ستنهض معظم االقتصادات لتتعافى تدريجيا.
وعليــه، توقــع صنــدوق النقــد الدولي أن ينمــو االقتصاد العالمي بنســبة %5.9 للعــام 2021م، وينمو 

بمعدل %4.4 للعام الحالي 2022، ثم بنسبة %3.8 للعام 2023 م.
ويتوقــع أن تنمــو االقتصــادات المتقدمــة بمعــدل %5 للعــام 2021م بعــد أن تراجع النمو فيها بنســبة 
%6.1 عــام 2020، وســتنمو بمعــدل %3.9 و %2.6 لعامــي 2022 و 2023 علــى التوالــي. أّمــا الــدول 
المتحّولــة والناميــة، فتوقــع الصنــدوق أن تنمو بمعدل %6.5 للعــام 2021، وأن تنمو بمعدل %4.8 و 

%4.7 لعامي 2022 و 2023 م، كما يتبين من الجدول رقم )9(.

2020202120222023الدولــة / معدل النمو  %

3.05.94.43.8-المعدل الجمالي دول العالــــم
6.153.92.6-االقتصــادات المتقدمــة

5.95.64.02.6-الواليات المتحدة األمريكية

5.23.92.5 دولة منطقة اليورو

72.73.82.5-المانيــــــا

7.26.73.51.8-فرنسـا

9.16.23.82.2-إيطاليـــا

84.95.83.8-اسبانيــا

5.21.63.31.8-اليابان

6.57.24.72.3-بريطانيــــا

6.24.74.12.8-كنـدا

الجدول رقم )9(
تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدالت النمو االقتصادي الحقيقية القتصادات دول العالم 

للفترة 2020-2023 م
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2020202120222023الدولــة / معدل النمو  %

16.54.84.7-الدول المتحّولة والنامية
5.54.52.82.1-روسيـــا

5.34.70.31.6-البرازيــل

6.65.32.82.1-المكسيك

1.28.14.85.2الصين

1.99.09.07.1الهنــد

2.32.94.82.8-الســعوديـــة

5.84.61.91.4-جنوب افريقيــا
Source: IMF, World Economic Outlook Report, Growth Projections, April 2022

ويوضح الشكل رقم )13( معدالت النمو المتوقعة لمجموعات االقتصادات العالمية
 للسنوات 2020-2023م.

الشكل رقم )13(
معدالت النموالمتوقعة لمجموعات االقتصادات العالمية للسنوات 2020-2023م.

-3.0

-6.1

-1

5.9

5

5.2

6.5

4.4

3.9

3.9

4.8

3.8

2.6

2.5

4.7

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

 مــــلاعلا لود يلامجال لدعملا

 ةــمدقتملا تاداــصتقالا

 ورویلا ةقطنم ةلود

 ةیمانلاو ةلّوحتملا لودلا

2020 2021 2022 2023



33Economic Report - 2022

ولمجموعة دول مختارة مثل روسيا والصين والهند والبرازيل، واليابان، وفرنسا والمملكة العربية السعودية، 
فيتوقع الصندوق أن تنمو اقتصاداتها بشكل متباين للعام الحالي 2022م، حيث يستحوذ اقتصاد الهند 

على أعلى معدل نمو ليصل الى %9، يليه االقتصاد االسباني بمعدل 5.8% . 
ومــن الُملفــت للنظــر توقــع صنــدوق النقــد الدولي بنمو ثانــي أكبر اقتصــاد في العالم وهــو االقتصاد 
الصيني بمعدل يقل عن نمو الهند واسبانيا، ليصل نموه الى %4.8، وهذه نفس النسبة التي توقعها 
الصنــدوق لنمــو االقتصاد الســعودي، يليهم مباشــرة اقتصــاد بريطانيا بمعدل %4.7، ثــم كندا بمعدل 

%4.1، فألمانيا بمعدل %3.8، وفرنسا بمعدل 3.5%.
أما االقتصاد الثالث عالميا، وهو االقتصاد الياباني، فتوقع أن ينمو بمعدل %3.3، يليه االقتصاد الروسي 
بمعدل %2.8 وكما هو حال اقتصاد المكســيك، وأخيرا اقتصاد البرازيل ليقل نموه عن أقل من نصف 

بالمئة للعام الحالي 2022م. 
ال شّك أن هذه التقديرات لن تكون األخيرة، حيث سيتم مراجعتها من قبل الصندوق وفقا للمستجدات 
واألحداث العالمية خاصة في المجاالت السياســية، والعســكرية لما لها من تأثيرات كبيرة على الواقع 

االقتصادي والتنموي في العالم.
والشــكل رقــم )14( يوضــح معدالت النمــو المتوقعة لمجموعة من االقتصادات الكبــرى عالميا للعام 

الحالي 2022م.

الشكل رقم  )14(
معدالت النمو المتوقعة لمجموعة من الدول الكبرى اقتصاديا للعام 2022 م
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رابعا: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2021م

أصدر صندوق النقد الدولي في مايو 2021 بيانه الختامي حول آخر االستنتاجات المبدئية لخبراء الصندوق 
في ختام بعثته الرســمية للســعودية وفقا للمشــاورات السنوية المنتظمة بمقتضى المادة الرابعة من 

اتفاقية تأسيس الصندوق. وفيما يلي أبرز ما جاء بخالصة تلك المشاورات:
لقــد اســتجابت الســلطات الســعودية بســرعة وحــزم ألزمة كوفيــد19-، حيث من المتوقع اســتمرار 	 

التعافــي االقتصــادي، فقد ســاهمت السياســات الحكومية في تحقيق الضبــط المالي الالزم على 
المدى المتوسط. 

مــن الواضــح أن برامــج دعم القطاع الخاص التي نفذها البنك المركزي الســعودي )ســاما( والبنوك 	 
قــد أتاحــت متنفســا للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، مع وجــوب توخي الحرص في ســحب مبالغ 

الدعم المالي. 
أدت اإلصالحات التي شــهدها ســوق العمل إلى زيادة كبيرة في نســبة مشــاركة المرأة في القوة 	 

العاملة، وُيفترض أن تساهم في تسهيل التنقل الوظيفي للوافدين العاملين في القطاع الخاص. 
جرى اتخاذ خطوات جديرة بالترحيب لدعم بيئة االستثمار الخاص، وبالتالي يتعّين على القطاع العام 	 

توخي الحرص في اطار سعيه إلى النمو، وتنويع األنشطة االقتصادية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص. 
لقد ساهمت التدابير التخفيفية الصارمة التي ُاتخذتها الحكومة مبكرا الحتواء المرض، وحماية صحة 	 

المواطنين في الحدّ من حاالت اإلصابة والوفيات، وتم إحراز تقدما كبيرا في تنفيذ حمالت التطعيم. 
ومــن الواضــح أن برامــج دعــم الماليــة العامــة والقطــاع المالي والتوظيــف التي أطلقتهــا الحكومة 
والبنــك المركــزي الســعودي قــد ســاهمت في التخفيف من أثــر الجائحة على الشــركات والعاملين 
الســعوديين. ومــع إعــادة فتــح االقتصاد، تم إلغاء بعــض برامج الدعم وتصحيح مســار البعض اآلخر 

الستهداف القطاعات األكثر تأثرًا.
كان لإلصالحــات المطبقــة ضمــن إطار "رؤية المملكة 2030" دور أساســي في مســاعدة االقتصاد 	 

على تجاوز األزمة. فقد تمكن االقتصاد السعودي من إدارة األزمة بفضل الجهود المبذولة إلرساء 
هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتســاع نطاق التحول الرقمي على صعيد 
الخدمــات الحكوميــة والماليــة، واإلصالحــات الهادفــة إلــى زيادة حريــة التنقل الوظيفي في ســوق 

العمل، وقوة هوامش األمان المستمدة من سياسات المالية العامة والقطاع المالي.
ووفقــا لتوقعــات خبــراء الصنــدوق، ســوف يبلــغ نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي %4.8 عام 	 

2022 . كما تعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من 
عام 2020، وتشــير المؤشــرات إلى اســتمرار التعافي عام 2021، إذ من المتوقع أن يصل النمو غير 

النفطي إلى %3.6 عام 2022.
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ولحمايــة التعافــي وإعطــاء حافــز أقوى للنمو، يتعين على صناع السياســات الحذر فــي إدارة عملية 	 
الخــروج مــن تدابير الدعــم المتبقية المرتبطة بجائحة كوفيد19- ومواصلة اإلصالحات المقررة على 

المدى األطول في إطار "رؤية المملكة 2030".
وفــي مجــال الماليــة العامــة، فقــد هدفت ميزانية عــام 2021 إلى خفض مســتويات العجــز المالي 	 

بشــكل كبيــر، حيــث ارتفــع العجــز في عــام 2020م إلى %11.3 مــن إجمالي الناتــج المحلي في ظل 
تراجــع اإليــرادات النفطيــة وتزايــد احتياجــات اإلنفــاق، حيــث تم تمويــل العجز بالحصــول على قروض 
جديدة والســحب من الودائع الحكومية. وعليه، يتوقع خبراء الصندوق أن يتراجع العجز المالي إلى 
%4.2 من إجمالي الناتج المحلي للعام 2021م، وهو مستوى أقل قليال مقارنة بتنبؤات الميزانية، 
ليتوازن بدرجة كبيرة على المدى المتوسط بحلول عام 2026 في ظل آفاق سوق النفط العالمية 

والسياسات المالية الحكومية المعتمدة. 
تعــد زيــادة معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة، وإلغاء بدل غــالء المعيشــة، وزيادة التركيــز على كفاءة 	 

اإلنفاق الرأسمالي، والخطط الهادفة إلى مواصلة إصالحات أسعار الطاقة المحلية جميعها خطوات 
مساعدة ومهمة نحو تحقيق التصحيح المالي المقرر، وال ينبغي العدول عنها أو إرجائها.

هنــاك حاجــة إلــى ضبــط مالي، مع ضــرورة معايرته بدقة على المدى القصيــر لضمان مواصلة توفير 	 
الدعم الالزم لتحقيق التعافي. إذ ينبغي زيادة اإلنفاق على برامج الحماية االجتماعية لدعم األسر 
منخفضــة الدخــل، والمســاعدة علــى تعويض تراجع قوتها الشــرائية بعد زيادة معــدل ضريبة القيمة 

المضافة، وإلغاء بدل غالء المعيشة العام الماضي. 
ويرحب الصندوق باإلصالحات المقررة في برامج الحماية االجتماعية التي تهدف إلى التحول إلى نظام 
جديــد يقــوم علــى تقديم الدعم على أســاس "الحاجة" وليس على أســاس "الفئة" مــع ضمان حد أدنى 
من الدخل للمجموعات األقل دخاًل. غير أنه ال ينبغي تأجيل زيادة الدعم المالي لألسر منخفضة الدخل 

لحين التحول إلى النظام الجديد. 
ال شــّك بــأن وزارة الماليــة  تواصــل تطويــر إطــار سياســة الماليــة العامــة، إذ أن تشــكيل لجنــة رفيعــة 	 

المســتوى إلدارة األصــول والخصــوم الســيادية تعتبــر خطوة مهمــة نحو وضع إطار متســق لتقييم 
وإدارة المخاطر والعوائد في الميزانية العمومية للقطاع العام. ويلزم اتخاذ خطوات لمواصلة تعزيز 
الشــفافية الماليــة، بمــا فــي ذلك نشــر معلومات أكثر تفصيال فــي وثائق الميزانية، وتوســيع نطاق 

تغطية البيانات المالية الذي يقتصر حاليا على الحكومة المركزية فحسب. 
ينبغي االستمرار في مراقبة المخاطر المالية، بما في ذلك الخصوم االحتمالية الناتجة عن الشراكات 	 

بين القطاعين العام والخاص، والضمانات االئتمانية الممنوحة في إطار برامج اإلسكان، والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة.

لقــد ســاهم إطــالق منصــة "اعتماد" فــي تعزيز اإلدارة الماليــة الحكومية، ومن الممكــن زيادة تعزيز 	 
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عمليات الشراء الحكومية بإلغاء االستثناءات المتبقية من تطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية.
وفــي إطــار السياســات النقديــة والقطــاع المالــي وأســعار الصرف، فال يــزال القطــاع المالي يحظى 	 

بمستوى جيد من التنظيم والرقابة من جانب البنك المركزي السعودي. وتتمتع البنوك بمستويات 
جيــدة مــن الرســملة والســيولة بالرغــم من تراجــع الربحية والزيــادة الطفيفة في القــروض المتعثرة ، 

والتي تعّد منخفضة نسبيا.  
وفيما يتعّلق ببرنامج تأجيل مدفوعات القروض، فينبغي تقييم الحاجة إلى اســتمراره بصورة دورية 	 

في ضوء األوضاع االقتصادية والمالية التي تواجه المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، وهو ما يقوم 
به البنك المركزي السعودي بالفعل، مع ضرورة توخي الحرص عند سحب البرنامج. ومن المحتمل 
أن يكــون برنامــج التأجيــل قــد ســاهم في حجــب مواطن الضعــف المالي التي نشــأت في عدد من 

الشركات خالل األزمة.
وقــد تــم رصــد مخصصــات إضافية لدى البنوك بالفعل، حيث ينبغي على البنك المركزي الســعودي أن 
يســتمر فــي ضمــان توخــي البنــوك الدقة فــي تقييم الجــدارة االئتمانيــة للمقترضين في مرحلــة ما بعد 

الجائحة، وإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وزيادة المخصصات مجددا إذا لزم األمر.
اتاحــت إصالحــات أســواق األســهم والديــن وبتوجيهات مــن هيئة الســوق المالية والمركــز الوطني 	 

إلدارة الديــن مجموعــة مــن الخيــارات االيجابيــة لتعبئــة رأس المــال أمــام الشــركات؛ مــا عــزز الفــرص 
االستثمارية للمدخرين. 

لعل طرح شركة أرامكو أسهمها للمرة األولى في أواخر عام 2019، وإدراج المملكة العربية السعودية 	 
على مؤشرات األسهم والسندات العالمية، واستحداث مجموعة من منتجات مشتقات األسهم، 
واستمرار اإلصالحات الهادفة إلى تعزيز القواعد المنظمة لألسواق وبنيتها التحتية، حتى أصبح بإمكان 
المســتثمرين األجانــب تداول أدوات الدين المحلي مباشــرة، ومســاهمة إصــدار الصكوك الحكومية 
في تكوين منحنى عائد ســيادي، كل ذلك أدى الى تزايد مســتويات الســيولة في ســوق الصكوك، 
واألوراق المالية، وعزز السيولة المحلية، وانعش الحركة التنموية، وساهم في التعويض عن األضرار 

التي سببتها جائحة كورونا.
يــرى الصنــدوق، بأنــه ال يــزال ربــط ســعر الصرف للريال الســعودي مع الــدوالر األمريكي هــو النظام 	 

األنســب للمملكــة، نظــرا لهيــكل اقتصادهــا الحالــي. وال تزال احتياطيــات النقد األجنبــي لدى البنك 
المركزي السعودي عند مستويات جيدة للغاية.

يرحب الصندوق ببرنامج تدوين األنظمة القانونية الذي سيسهم في تعزيز البنية التحتية القانونية للشركات. 	 
يوجــد مجــال كبيــر لزيــادة كفــاءة توزيع الموارد الرأســمالية والخدمــات المقدمة للحكومــة في إطار 	 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص/ برنامج بيع األصول. 
من شــأن الدور المتنامي للرقمنة والتحول اإللكتروني على صعيد المعامالت الحكومية والتجارية 	 
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والصيرفــة الرقميــة تعزيــز اإلنتاجية في ظل زيادة أعداد المواطنين الشــباب الذين يمتلكون مهارات 
استخدام الوسائل التكنولوجية. 

يرحــب الصنــدوق بالمبــادرات الجارية لدعم المنشــآت الصغيرة والمتوســطة ورواد األعمال. ويبشــر 	 
قطاع التكنولوجيا المالية بتوفير حلول مالية مبتكرة تفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشرائح 

األخرى التي ال تحصل على قدر كاف من الخدمات المصرفية.
يرى الصندوق بأنه يمكن أن تســاعد تدخالت القطاع العام على مواجهة إحجام الشــركات الخاصة 	 

عــن المشــاركة فــي القطاعــات الجديــدة أو األعلى خطــرا، ولكن يتعين توخي الحــرص في تنفيذها. 
فالشــركات العامة تتمتع باإلمكانات المالية والتأييد السياســي وهذا ما يجعلها قادرة على تنفيذ 
استثمارات كبيرة، وتحمل المخاطر التي تفوق قدرات القطاع الخاص أو استعداده للمخاطرة. وهذا 
عامــل مهــم قــد يســاعد في إطالق قطاعات مســتحدثة وإتاحة فرص جديــدة للقطاع الخاص في 

سالسل اإلمداد الناشئة. 
ينبغي في حالة تدخل القطاع العام في ضخ األرصدة والسيولة، إعالن إطار زمني إلنهاء هذا التدخل 	 

)خمس سنوات حسبما أعلن مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة(، وذلك بوضع خطة للخروج 
في نهاية المطاف إلفساح مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص. ويتعين إجراء تحليالت دقيقة للتأثير 
المحتمل لجهود توسيع نطاق االستثمارات المحلية على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.

يرحب الصندوق كثيرا بالزيادة الســريعة في نســب مشــاركة النســاء الســعوديات في ســوق العمل 	 
وإصالحات نظام كفالة الوافدين . إذ تشــير التقديرات إلى زيادة نســبة مشــاركة النســاء السعوديات 
فــي القــوة العاملــة لتتجــاوز %33 خــالل العامين الماضيين، مما سيســاعد في تحســين مســتويات 

اإلنتاجية والنمو والدخل األسري مع حصول هؤالء النساء على فرص العمل. 
تكتســب اإلصالحــات األخيــرة في نظام كفالة العامليــن الوافدين في القطاع الخاص أهمية كبيرة، 	 

وسيســاهم ذلــك فــي إنفاذ القواعد التنظيمية الجديدة بكفــاءة في إعطاء العاملين األجانب حرية 
أكبر في االنتقال بين الوظائف، مما سيؤدي إلى زيادة أجورهم وإنتاجيتهم.

من المهم زيادة تنافسية العاملين السعوديين في القطاع الخاص لنجاح خطة اإلصالح . وسيكون 	 
من الصعب إيجاد قطاع خاص تنافسي ومتنوع ما لم تتماَشى األجور المتوقعة من جانب العاملين 
السعوديين مع مستوى إنتاجيتهم. وتتطلب زيادة اإلنتاجية مواصلة تركيز السياسات على تحسين 

جودة التعليم والتدريب المهني. 
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الفصل  الثاني
مستقبل الشــباب في ظلّ األوبئـة 

والفرص الضائعــة
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تقديــــم

ال شّك أن التكلفة البشرية واالقتصادية السريعة لجائحة كورونا كانت باهظة، حيث تهدد بتراجع لسنوات 
من التقدم الذي تّم للحّد من الفقر، وعدم المساواة، وإضعاف التماسك االجتماعي والتعاون العالمي. 
فقد أدى فقدان الوظائف، واتساع الفجوة الرقمية، وتعطيل التفاعالت االجتماعية، والتحوالت المفاجئة 
في األســواق إلى عواقب ســلبية كبيرة، وأضاع العديد من الفرص لشــريحة واســعة من ســكان العالم. 
وتشــكل تداعيات االضطرابات االجتماعية، والتشــرذم السياســي، والتوترات الجيوسياســية التي عقبت 
الجائحة، والهجمات اإللكترونية، والسعي إلنتشار أسلحة الدمار الشامل التي بدأت تتنامى بشكل واضح 

في بعض الدول، ضغوطا سياسية واقتصادية اضافية على مختلف دول العالم.
وهذا، يجعل من التحدي أكبر للدول القيادية في العالم، ما سينعكس على فعالية استجاباتها للتهديدات 
الرئيسية للعقد القادم المتمثلة بالهجمات اإللكترونية، وأسلحة الدمار الشامل ، وبتغير المناخ. وفيما 

يلي خالصة لتقرير المنتدى اإلقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية للمستقبل المنظور
 )Source: World Economic Forum WEF, The Global Risks Report 2021, 16th Edition, 
Insight Report, 2021( .

الحظنا جميعا أعباء التكاليف البشرية واالقتصادية لجائحة كورونا بأنها باهضة جدًا ، فقد أثرت بشكل 
كبير في تراجع وتدهور سنوات التقدم الذي تم انجازة في العالم خالل السنوات الماضية، وخاصة في 
مجاالت: الحّد من الفقر العالمي، وعدم المساواة، وإلحاق الضرر بالتماسك االجتماعي، وتشرذم التعاون 
العالمــي. وقــد واجــه العالم اظطرابًا اجتماعيًا مفاجئًا وواســعًا بســبب الوباء العالمــي، وجراء التحوالت 
المفاجئة في سلوك المستهلك واالسواق، هذا باالضافة الى تراجع مستوى التعليم، وفقدان الوظائف، 

وتعميق التحديات التي تواجة الديمقراطية العالمية والعالقات الدولية. 
وأمــا واقــع الشــباب، حيــث التأثيــر الســلبي األكبر قد وقع عليه بســبب الجائحة، فقد تــم مالحظة تزايد 
عدم المساواة، وتفاقم خيبات األمل، وزيادة تحدي تعزيز استخدام الرقمية في كل العمليات وخاصة 
الســفر، والضغوط على الفحوصات الطبية للكورونا بشــكل متجدد، وعند كل محطة ســفر خارج البالد، 
كمــا لوحــظ تــآكل التماســك االجتماعي بســبب زيادة الضغوط المالية على األســر واألفراد، مما شــّكل 
تهديدا خطيرا سريعا بالمدى القصير، وتهديدا هاما وكبيرا في المدى المتوسط؛ وهذا من خُلص اليه 
 )GRPS( اســتطالع الــرأي الــذي اجــراه المنتدى االقتصــادي العالمي بعنوان" تصــور المخاطــر العالمية

.).Source: WEF, Op., Cit( للعام 2021م
ان القفزة الرقمية بين من يملكون التكنولوجيا من الدول المتقدمة ومن ال يملكونها من الدول النامية 

أوال: مخاطر المستقبل والقفزة الرقمية
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قــد عملــت علــى توســيع الفجــوة فيمــا بينهم مع ظهــور االزمة، فقد أثــرت االزمة على جميــع االجيال 
وخاصة من هم اكبر ســنًا ، فهم االكثر عرضة للوباء مقارنة بالشــباب. كما أن الشــباب يواجهون عوائق 
جديدة امام الحراك االجتماعي، والضغوط النفسية، والصحة العقلية، والمستقبل االقتصادي الُمبهــم، 

فال يوجد أحد محّصن من العوارض والمخاطر المستقبلية.  
لقد اظهر استبيان منتدى االقتصاد العالمي، أن ازمة سبل العيش هي التهديد األخطر خالل السنوات 
المقبلة، فمن المرجح أن يستمر هذا التهديد طوال العشر سنوات القادمة. كما شكلت األزمة تحدًيا في 
صنع السياسات الوطنية والعالقات الدولية بطرق تهدد بآثار دائمة - وفقا لرأي المنتدى، فقد كانت 
المؤسســات والسياســات الداعمة للتنسيق الدولي في حالة تدهور بالفعل، حيث تسببت االستجابات 
للوباء في توترات جيوسياسية جديدة، ومع وجود حاالت من الجمود ونقاط التوتر الجديدة في األفق 
أحــدث المســتجيبون الســتبيان )GRPS( مصطلحــات جديدة مثل: انهيار الدولــة، وانهيار التعددية على 

أنهما تهديدات خطيرة على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة

تسببت آثار COVID-19  في إلحاق الضرر بالمجتمعات وباالقتصادات العالمية، وأدت الى توسيع التباين 
القائم داخل المجتمعات وفيما بين الدول، كما ألحقت أضراًرا غير متوقعة ببعض القطاعات والشرائح 
المجتمعية، فعّقدت المسار أمام العالم في  تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة التي 

خططت لها والمتوقع انجازها بحلول عام 2030.
لقد غرق االقتصاد العالمي بأعمق ازمة اقتصادية شهدها في وقت السلم، وتقّلص الناتج االجمالي 
العالمي في العام 2020 بما يزيد %4 وهي نسبة كبيرة، حيث ان تقلص االقتصاد العالمي في االزمة 
الماليــة العالميــة فــي العــام 2008 بمعدل قريب من ذلك، وكما اشــارت البيانات أن االقتصاد العالمي 

.)IMF, 2020( يقترب من حاالت التعافي، ولكن األضرار السلبية له في ارتفاع مستمر
والجــدول التالــي يبّيــن ذروة تأثيــر جائحــة كورونــا على مؤشــرات االقتصاد الكلي الرئيســية ألكبر ســبعة 

اقتصادات في العالم.

 )ILO )International Labor Organization(. Youth and COVID-19: Impacts on Jobs, 
Education, Rights and Mental Well-Being. Survey Report 2020. 11 August 2020. 
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753026/
lang--en/index.htm, 2020(

ثانيا: األضرار و الصدمة االقتصادية التي خلفتها الجائحة
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وفقــا للبيانــات األوليــة،  فقــد أصيب ما يقرب من 100 مليون شــخص في جميع أنحــاء العالم بكورونا، 
وتوفي أكثر من مليوني شخص ، مما يجعل SARS-CoV-2 أحد أكثر الفيروسات فتًكا في التاريخ. وال 
تزال اآلثار الصحية طويلة المدى غير معروفة: ففي كوريا الجنوبية، وجدت دراسة استقصائية أن 90٪ 
من مرضى كورونا المتعافين ما زالوا يعانون من آثار جانبية جسدية ونفسية مثل: الشيخوخة، وفقدان 

.)Cha, 2020( التذوق، وفقدان الشم،  واالكتئاب
يمرُّ الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاًما( في جميع أنحاء العالم بأزمتهم العالمية الكبرى 
الثانية في غضون عقد من الزمن ، وقد دخلوا في خضم األزمة المالية ، وهم اآلن يخرجون في بداية 
جائحة لم يشــهدها األجيال ، وســيواجهون خطورة تحديات لتعليمه، وآلفاقهم االقتصادية، الى جانب 

 .)World Economic Forum, 2020( تحديات في صحتهم العقلّيــة والنفسـّيــة
فشباب اليوم يحملون آثار أزمة مالية استمرت لعقد من الزمن ونظام تعليمي عفى عليه الزمن، وأزمة 

مناخية راسخة، باإلضافة إلى العنف في العديد من األماكن.
لقــد أدت السياســات الماليــة العالميــة فــي أعقــاب الركود الكبير إلى مكاســب ازدهار غيــر متكافئ عبر 
المجتمعات واألجيال ، ولم تكن ُحـــزم الحوافز المالية واسعة النطاق وكافية لألجيال الشابة الستعادة 

ـة و الشباب في عصر الفرص الضائعة ـّ ثالثـا: التداعيات الصحيـ

ثقة االعمالالبطالةنمو الناتج المحلي االجمالي السنوي

االقتصاد
الربع الثاني 
من العام 

2020

الربع الثاث من 
العام 2020

تغير النقطة المئوية - الربع 
الثاني - 2020 مقابل الربع 

األول - 2020

)النسبة المئوية للتغّير 
النصف األول من عام 

)2020

%0.11.6+%4.9%3.2الصين

%3.3-0.7-%18.9-%18.9-فرنسا

%1.6-0.6+%11.2-%11.2-المانيا

N/A1.2%%23.5-%23.5-الهند

%1.6-0.4+%10.3-%10.3-اليابان

%3.0-0.1-%21.5-%21.5-المملكة المتحدة

%0.6-9.2+%9.0-%9.0-الواليات المتحدة

الجدول رقم )1(
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة وثقة األعمل لمجموعة الدول المتقدمة للعام 2020م
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موطئ قدمها ، كما أعاقت تدابير التقشف باالستثمار في التعليم ، مما أدى إلى تضييق قناة مهمة للتنقل. 
ونتيجــة لذلــك ، ظــل العديد من الشــباب في وظائــف خدمية محفوفة بالمخاطــر ومعرضة للصدمات 
الكبــرى ، فقبــل جائحــة كورونــا  كان األطفــال والشــباب يمثلــون ثلثــي فقــراء العالم ، حيــث أدت جائحة 
كورونا إلى تفاقم هذا الوضع بشدة ، في حين أن نسبة الشباب من المتوقع أن يزداد في جميع أنحاء 
إفريقيــا، حيــث يبلــغ متوســط العمــر حالًيا في افريقيا 19.7 عاًما فقط - وستشــهد أوقيانوســيا وأوروبا 
وجنوب شرق آسيا انخفاًضا في عدد الشباب بحلول عام 2050 ، مما يزيد من التحديات الديموغرافية 

.)World Bank, 2020( للبطالة والشيخوخة في تلك المناطق

على الرغم من تعافي العديد من االقتصادات من األزمة المالية العالمية في العام 2008-2009 ، إال أن 
الدول التي تضررت بشدة من الركود الكبير لم تفعل ذلك بالكامل، ونتيجة لذلك ، ارتفعت بطالة الشباب 
على مســتوى العالم منذ عام 2008 ، وال  تزال السياســات الوطنية تفشــل في النهوض بالشــباب في 
كثير من الحاالت، وال زالت التحوالت الهيكلية ضعيفة وتفشــل إلى حّد كبير في التخفيف من البطالة 

.)Te Velde, 2020( المرتفعة بين الشباب، وال سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

رابعا: اشكاالت التشغيل وزيادة ُعمق البطالــــة قبل وبعــد الجائحة

الجدول رقم )2(
التقديرات العالمية لتوظيف الشباب في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا

القطاع االقصادي
تأثير األزمة على الناتج 

االقتصادي
الحصة في بطالة الشباب 

العالمية )٪(
17.5عاليإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 

13.8عاليالتصنيــع

3.8عاليالعقـــارات
6.6عاليخدمات اإلقامة والطعام

4.9متوسط عاليالنقل والتخزين واالتصاالت

6.6متوسط عاليالفنون والترفيه واالستجمام والخدمات األخرى

0.7متوسطالتعدين واستغالل المحاجر

1.1متوسطالخدمات المالية والتأمينية

7.7متوسطالبنــــاء

28.9متوسط منخفضالزراعة والغابات وصيد األسماك

0.5منخفضالخدمـــات
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ويدرك العالم، أن األوبئة معرضة لخطر التطور وأن تصبح الجيل المزدوج في القرن الحادي والعشرين ، 
وقد يؤدي تفشي األوبئة ومخاطرها الى تدهور فرص المشاركة االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

المستقبلية، وبالتالي ستقودنا إلى عواقب عالمية مدهشــة وطويلة األمد.
ووفقا للواقع الذي نعيش، فإن الطريق يضيق على الشباب، وقد تتسبب عمليات اإلغالق للمنشآت 
االقتصادية والتعليمية وغيرها في خسارة التعليم لمدد متفاوتة، والتي تؤثر حتما على األداء األكاديمي 
المســتقبلي ، كالتغيــب عــن الدراســة ، كمــا تزيــد مــن معدالت التســرب، وتــؤدي إلى ســلوكيات صحية 
أكثــر خطــورة ، وهــذا قــد يجعل مــن الصعب على الطــالب في المرحلتيــن الثانوية والجامعية اكتســاب 
المهــارات الالزمــة لمتابعــة المزيــد من التعليــم، أو التدريب المهني، أو حتى لتأميــن وظائف للمبتدئين. 
ومثل هذا التعليم أو التدريب اإلضافي أكثر أهمية لوظائف المستقبل، فالشباب من األسر ذات الدخل 
المنخفض معرضون لخطر فقدان التعليم تماًما إذا تم إرسالهم إلى العمل بداًل من العودة إلى المدرسة 

 .)Save the Children, 2020(
ويعيش الشباب اليوم حالة واسعة من الخوف والغضب وردة الفعل العنيف أحيانا، فقد أصبح الشباب 
أكثــر فأكثــر فــي الشــوارع، وفي الفضــاء اإللكتروني، ظهر قلقهم ونشــاطهم االســتباقي مع التحديات 
الرئيســية مثــل: الصعوبــات االقتصاديــة، واتســاع عدم المســاواة بين األجيال، والفشــل فــي الحوكمة، 

والفساد المستشري بين الحكومات.
لقد تجّسد تعبير الشباب عن الغضب وخيبة األمل والتشاؤم باحتجاجات عديدة، مما وّلــد شعوًرا متزايًدا 
بعــدم الوفــاء والنزاهة من قبل الســلطة بســبب عدم كفاية اإلجــراءات المتعلقة بالعدالــة االجتماعية، 
والتغيير السياسي، والفساد. وقد أضافت جائحة كورونا أهمية جديدة إلى خيبة أمل الشباب من الوهم 
الشديد لآلفاق االقتصادية، وضياع الفرص التعليمية، ورفض استجابة الحكومة للطوارئ، حيث يمكن 
أن تصبح هذه المواجهات واالضطرابات المحتملة المرتبطة بها ثابتة إذا تركت األســباب الكامنة دون 

.)Groundtruth, 2020( معالجة

القطاع االقصادي
تأثير األزمة على الناتج 

االقتصادي
الحصة في بطالة الشباب 

العالمية )٪(
2منخفضالضمان االجتماعي اإلجباري لإلدارة العامة والدفاع

2.7منخفضأنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

3.1منخفضالتعليــــم
.ILO  المصدر: منظمة العمل الدول
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عت عمليات التطور التكنولوجي رقمنة التفاعل البشــري بشــكل كبير ، واتســعت معها التجارة  لقد ســرَّ
اإللكترونية ، والتعليم عبر اإلنترنت ، والعمل عن ُبعد. وستقودنا هذه التحوالت الى تغيير المجتمع بعد 
فترة طويلة من انتشــار الوباء وَتِعد بفوائد ضخمة - مثل القدرة على العمل عن ُبعد والتطور الســريع 
للقاحات - ولكنها أيًضا تخاطر بتفاقم وخلق عدم المساواة. وقد صنف المستجيبون في GRPS عدم 

المساواة الرقمية على أنها تهديد خطير على المدى القصير.
فــي الواقــع، أدت جائحــة كورونــا إلى تســريع وتوســيع الثورة الصناعية الرابعة مع التوســع الســريع في 
ـــعد. وســوف تســتمر هذه  التجــارة اإللكترونيــة، والتعليــم عبــر اإلنترنــت، والصحة الرقمية، والعمل عن بـُ
التحوالت في إحداث تغييرات جذرية في التفاعالت البشــرية، وفي ُســبل العيش بعد فترة طويلة من 
توقف الجائحة. ويمكن أن يوفر هذا التغيير فوائد كبيرة للمجتمعات من حيث االستجابة لجائحة كورونا 
من القدرة على العمل عن ُبعد إلى التطوير السريع للقاح. ومع ذلك ، فإن هذه التطورات تخاطر أيًضا 

بتفاقم وخلق عدم المساواة، كما تخاطر بالتغير النفسي والصحي على كافة أفراد المجتمع.
ويأتي التقسيم الرقمي في العديد من األشكال، من التحيز اآللي الذي يمكن التالعب به إلى الثغرات 
في إمكانية الوصول والسعة لتلك العمليات، وال شّك أن أتمتة التحيز والتالعب بالقرارات التي يتخذها 
البشــر تاريخًيا تجعل من تشــخيص المشــكالت الصحية، واختيار االســتثمارات، وتقييم اإلنجاز التعليمي، 
وحل النزاعات القانونية بأن يتم اتخاذها بشكل متزايد بواسطة خوارزميات معقدة تطبق التعلم اآللي 

.)World Economic forum, 2020( على مجموعات البيانات الكبيرة
إّن إمكانيــة الوصــول والفجــوات التنظيميــة الرقميــة كمــا القــدرة التفاضليــة على الوصول إلــى البيانات 
والتقنيــات الرقميــة، آخــذة فــي االتســاع بيــن البلــدان وداخلها. ويتراوح اســتخدام اإلنترنت بيــن أكثر من 
٪87 من الســكان في البلدان ذات الدخل المرتفع وأقل من ٪17 في البلدان منخفضة الدخل.  ويتم 
تصنيــف الوصــول إلــى المــوارد الرقمية حســب الحالــة االجتماعيــة واالقتصادية، حتى فــي البلدان ذات 
الدخل المرتفع، ففي المملكة المتحدة  مثال، ُأجبرت األسر المعيشية الضعيفة على االختيار بين القوت 

.)Kelly, 2020( والتوصيل باالنترنت أثناء الجائحة

خامسا: التكنولوجيـــا و الشمول الرقمي
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غنــي عــن القــول أن األتمتة تعيد تشــكيل أســواق العمل بالفعل ، لكن الوباء أثــار أزمة اقتصادية وقفزة 
رقمية أدت إلى تقليص الميزانيات، واألطر الزمنية الالزمة لصقل مهارات العمال وإعادة تأهيلهم. ويقدر 
تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي أن األتمتة قد تحل محل 85 مليون 

.)World Economic forum, 2020( وظيفة في غضون خمس سنوات فقط
لقــد أصبحــت المجتمعــات أكثــر انفصــااًل، ويجد الســكان أنفســهم في حالــة اســتقطاب متزايد وقصف 
بالمعلومــات المضللــة، وتهــدد الفجــوة اآلخذة في االتســاع القدرة الرقمية بظهور طبقــة دنيا رقمية. 
حيث إن ردة الفعل التنظيمي العنيف لمكافحة هذه النتيجة يهدد بمزيد من االنفصال بين المجتمعات.
وال شــّك أن االســتقطاب والمعلومــات الخاطئــة والتــي يمكــن أن تــؤدي الــى االعتمــاد الواســع علــى 
الخوارزميات المعقدة، فهذا ما سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة إلى اإلضرار برفاهية الفرد وتضخيم 
األوجــاع المجتمعيــة، وقــد تــؤدي التقييمات اآللية لألحكام الجنائية إلى تفاقم النتائج بالنســبة للفئات 
الضعيفة. وقد تحّد سقوف التعليمات والمبرمجة داخل المنظمات المدعومة بالذكاء االصطناعي من 
الفرص الوظيفية للعاملين الذين تديرهم الخوارزميات؛ أي  التي تحدد الفرص بناًء على وظيفة تحسين 

.)Walsh, 2020( األعمال
وفــي هــذا اإلطــار، أصبحــت القــوة الرقميــة أكثر تركيــًزا في األســواق مثل: البيــع بالتجزئة عبــر اإلنترنت، 
والمدفوعات عبر اإلنترنت، وخدمات االتصال. وأن تركيز الطاقة الرقمية هو سادس خطر محتمل على 
المدى الطويل وفًقا لما ذكره المشاركون في GRPS  إذ يمكن أن يقُصر الخطاب السياسي والمجتمعي 
علــى عــدد محــدود مــن المنصات التي لديها القــدرة على تقنية المعلومات، وتقليــل الفترة المحدودة 

.)The Economist, 2020( لألفراد والمنظمات حيال كيفية استخدام بياناتهم

سادسا: قدرات تتبع الرقمنة وحال المجتمعات
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الفصل  الثالث
القوى الوسطى واالنقسامات العالمية 

والهزات الصناعية غير المنظمة
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تقديــــم

 القــوى الوســطى هــي الــدول التي تفتقر إلــى مكانة القوة العظمى ولكنها ال تــزال تلعب أدوارا مؤثرة
 في العالقات الدولية، ولديها القدرة على تشكيل توازن قوى أكثر استقرارا واستدامة وتعاوًنا ، سواء
 بشكل فردي أو ضمن مجموعة ما. في حين أن لكل حكومة مصالح فردية وهياكل حوكمة باإلضافة
 إلــى خصــوم وحلفــاء يقودون ســلوكها على المســرح الدولي ، لذا فإن القوى الوســطى غالًبا ما تكون
 .أبطال التعاون متعدد األطراف في مجاالت التجارة والدبلوماسية واألمن ، ومؤخرًا الصحة العالمية
 ومع ذلك، إذا استمرت االتجاهات الحالية، فستكافح القوى الوسطى لتعزيز قدرتها على الصمود في
 مواجهة األزمات في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التنسيق العالمي، ومن المتوقع أن تصبح "العالقات
 المتصدعــة" والصــراع بيــن الــدول و "جيــو بوليتيــة المــوارد" كلهــا تهديــدات خطيرة للعالــم على المدى
 المتوسط. وبدون تأثير القوة المتوسطة ، سيزداد التفتت الجيوسياسي والهشاشة االقتصادية أكثر ،

.وسيصبح االضطراب أكثر احتمالية وسيتأخر التقدم في األهداف المشتركة
 وفيما يلي خالصة لتقرير المنتدى اإلقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية للمستقبل المنظور
)Source: World Economic Forum WEF, The Global Risks Report 2021, 16th Edition, 
Insight Report, 2021( .

رّسخ فيروس كورونا سلطة الدولة، وصّعد المنافسة بين الواليات المتحدة والصين، وقد تحاول اإلدارة 
األمريكيــة الجديــدة تحديــد مجــاالت التعــاون مــع الصيــن ، مثل تغير المنــاخ ومكافحة الوبــاء  لكن على 
المــدى الطويــل فهــي ضــد الصين، ومــن المرجح أن يــؤدي "النفوذ الجماعي" ضد الصيــن من الواليات 

المتحدة وأقرب حلفائها إلى تعميق التنافس.
لقد عززت الصين مصالحها االقتصادية في منطقة آســيا والمحيط الهادئ ، وأضفت الطابع الرســمي 
مؤخــًرا علــى الشــراكة االقتصاديــة اإلقليميــة الشــاملة مــع دول آســيا والمحيــط الهــادئ ، كما تســعى 
الواليات المتحدة والصين أيًضا إلى التفوق في المجال الرقمي من خالل تقييد التدفقات التكنولوجية 
والمنصــات، وإعــادة هيكلــة سالســل التوريــد بتفضيــل االســتثمار المحلــي ، ومن المرجح أن تســتمر كل 
قــوة منهــا فــي توســيع مناطق نفوذها، وفي كثير من الحاالت ســيحدث هذا خــارج المنتديات الدولية 

.)Jones. 2020(  التقليدية
يعمل االنكماش االقتصادي على تسريع وتيرة التحول نحو الداخل بالنسبة للعديد من الحكومات في 
 " GPRS سعيها للحفاظ على االستقرار السياسي واالجتماعي المحلي الهش، وصنف المستجيبون لـ
أزمات سبل العيش" و "الركود المطول" على أنها مخاطر قصوى قصيرة األجل ، والمخاوف االقتصادية 

أوال: تعظيم القطبية االقتصادية والرقمية و تنامي القومية
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تأتي في أربعة من بين أكبر خمسة مخاطر على المدى المتوسط ، وقد تؤدي هذه الضغوط االقتصادية 
وما يصاحبها من تعمق القومية إلى عدم رغبة حكومات القوة المتوسطة أو غير القادرة على المساهمة 

في التخفيف من المخاطر العالمية.

ثانيــا: االنهيـــار متـــعدد األطـــراف

ثالثـا: أسواق غير كاملة وهزات صناعية غير منظمة واألجندات الوطنية

سيتم تعزيز نقاط ضعف القوة المتوسطة في المؤسسات الضعيفة ، مما قد يترجم إلى مزيد من عدم 
اليقين والتقدم المتأخر في التحديات العالمية المشــتركة مثل: تغير المناخ، والصحة، والحد من الفقر، 
وإدارة التكنولوجيــا. وفــي ظــل غياب مؤسســات تنظيمية قوية ، يمثل القطب الشــمالي وغيره عوالم 
جديــدة للصــراع المحتمــل، حيث تتنافس القوى العظمى والقوى الوســطى على حّد ســواء الســتخراج 
الموارد وتأمين ميزة استراتيجية، واذا استمرت القوى العظمى العالمية في تكديس القوة االقتصادية 
والعسكرية والتكنولوجية في ساحة لعب محصلتها صفر ، فقد تتخلف بعض القوى الوسطى بشكل 

.)Council on Foreign Relations, 2020( متزايد عن الركب

بعد  جائحة كورونا وما شهدته األسواق من  صدمة وتحفيز الحكومي، تهدد الهزة المستقبلية المشهد 
التجاري العالمي. اذ أن سياسة الحماية اإلقتصادية والتحول التكنولوجي واالضطرابات االجتماعية أدت 
إلى تعطيل النشاط االقتصادي لعدة سنوات، حيث تواجه النظم البيئية لألعمال في العديد من البلدان 

المخاطر من الُسبات المتصلب أو االرتدادي، أو التدمير اإلبداعي المتسارع. 
وتساهم القيادة المترددة أو المضللة في تفاقم هذه االتجاهات، مما يتسبب في تموجات من خالل 
االقتصاد العالمي؛ ما يؤدي إلى نتائج كارثية. ففي الواقع من شــأن الهزة غير المنظمة أن تســارع في 

الركود االقتصادي لالقتصادات المتقدمة وفقدان اإلمكانات في األسواق الناشئة والنامية. 
وطبيعي أن ترسم الدول أجنداتها الوطنية، فقد عزز الوباء مقويات الدول للسعي من أجل حماية الرفاه 
االقتصادي. ويعد البقاء على نفس مســتويات الرفاه االقتصادي والتعافي أمران حاســمان، كما يتزايد 
الضغط لضمان كال الجانبين في عالم ما بعد الوباء مع الحفاظ في نفس الوقت على األمن القومي.
كان أثــر فايــروس كورونــا أكثــر ضررًا على الشــركات متناهية الصغير والصغيرة والمتوســطة، وحيث تولد 
هذه الشــركات نســبة كبيرة من فرص العمل المســتحدثة، في الصين مثاًل تولد هذه الشــركات 80% 
مــن فــرص العمــل، وخــالل جائحة كورونا تعرضت حوالي %18 من الشــركات لإلفالس بين فبراير ومايو 
2020، وفــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة أفلســت %20 من الشــركات التي يقل عــدد موظفيها عن 

.)The Economist, 2020( 2020500 بين مارس وأغسطس
وتأثرت الشركات المملوكة لألقليات والنساء بشكل متفاوت بغض النظر عن الجغرافيا أو نوع السوق، 

ألن العديد منها يعمل في قطاعات الخدمات الغذائية وتجارة التجزئة كما يبين الشكل )1(.
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ففــي البــالد التــي بــدأت فــي الخروج من حالــة الطوارئ لجائحــة كورونا، عانت الحكومــات من توتر في 
االلتزام بالدعم المالي الفوري للشركات الضعيفة، وفي الوقت نفسه عملت على معالجة أوجه القصور 
الهيكليــة قبــل COVID-19، والحفــاظ على االســتقرار المالي والضغوطات علــى االحتياطيات والعملة 

األجنبية، ومحاولة ضمان النمو على المدى الطويل لتمكين االنتعاش االقتصادي المستدام. 
وفي الواقع العملي، يجب تشــجيع الشــركات الصغرى والصغيرة والمتوســطة على القيام باستثمارات 
استراتيجية من أجل عملها المستقبلي الفعال، مثل تقديم الدعم إليجاد أسواق بديلة ومنح مشروطة، 
والحصــول علــى الدعــم للتدريب وإعادة االنتشــار، والرقمنة وبرامج محددة للشــركات الناشــئة. فبدون 
هذا التشجيع والدعم قد تعاني الشركات من الشلل في المستقبل أو تنهار بسبب التزامات الديون. 

الكثيــر مــن التقايــر تنبــأت بالفعــل بالتخلف عن الســداد على نســبة كبيرة مــن القروض العامــة والخاصة 
فــي البرازيــل والهنــد والمملكة المتحدة، حيث يردد المشــاركون في اســتطالع تصور المخاطر العالمية 
)GRPS( المخاوف المتمثلة ب: "انفجار فقاعة األصول" و "أزمات الديون"، إذ تظهر على أنها تهديدات 

خطيرة على المدى المتوسط.
ويتوقع أن تصبح بيئة األعمال التجارية العالمية أكثر تكلفة وأكثر عدم يقين نتيجة للتشديد على سياسات 
الحماية االقتصادية، حيث تتجه بعض الدول بشكل متزايد نحو تعزيز االكتفاء الذاتي وحماية الوظائف 
المحليــة. كمــا يحتمــل أن تواجه الشــركات العاملة في الصناعــات ذات األهمية الحيوية للقدرة الوطنية 
على الصمود، ويوجد مقترحات لنزع الملكية أو التأميم أو زيادة حصة الحكومة؛ في القطاعات األخرى، 

وقد يتم تشجيع الشركات أو إجبارها على سالسل التوريد الداخلية وإعادة الوظائف.

الشكل )1(: 
الفجوة بين الجنسين في معدالت إغالق األعمال لدول العالم )%(
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رابعـا: التكنولوجيــا ُتـديـر أعمال الشغب

خامسا: تشـديـد الرقابة العامة واالنتعاش الُمبــدع

أدت عمليات اإلغالق الخاصة بـ COVID-19 إلى تســريع التهجين الفيزيائي الرقمي الذي مكنته الثورة 
الصناعيــة الرابعــة. فواجهــت الشــركات في جميع أنحــاء العالم تقريبا الحاجة إلى تعزيــز وجودها الرقمي 
للبقــاء والتكيــف، حتــى في الصناعات شــديدة التنظيم.  وهناك ســنوات من خطــط التحول الرقمي تم 

تنفيذها في غضون أسابيع. 
وبالنسبة لعمالقة التكنولوجيا، كانت هذه فرصة ذهبية، اذ نما الطلب بسرعة على الخدمات االلكترونية 
التــي تتــراوح مــن التجــارة اإللكترونيــة وتقنيات العمل عن بعد إلى األلعاب عبر اإلنترنت والبث المباشــر. 
ففــي أوائــل ينايــر 2021 نمت أكبر خمس شــركات تقنية فــي العالم  بزيادة ٪4.6 عن أواخر يناير 2020. 
وبينمــا تعانــي القطاعــات األخــرى، فمن المرجح أن يخرج عمالقة التكنولوجيــا الكبار من الوباء بتدفقات 

إيرادات أقوى وأكثر تنوعًا وتعزيزا لقوتها االستثمارية. 
ومن الممكن أن تزداد الحواجز التي تحول دون الدخول إلى السوق الرقمية بوتيرة أسرع مقارنة بالحواجز 
ما قبل الوباء، حيث يتضاعف مقدار قوة الحوسبة لنظام ذكاء اصطناعي رائد كل شهرين بزيادة قدرها 
300000 مرة منذ عام 2012. ويمكن أن تتدفق اآلثار أيضًا للشركات األصغر في شكل تكاليف أعلى، 
والتحكم في البيانات الهامة والبنية التحتية الرقمية - وحتى االستقرار المالي لألسواق الناشئة والنامية.
ومن المرجح أن يعطي انتعاش عمالقة التكنولوجيا دفعة جديدة الستحواذها على الشركات الناشئة، 
باإلضافــة إلــى توســعها فــي قطاعــات أخرى - مثــل البيع بالتجزئــة والرعاية الصحية والنقــل والخدمات 

.)Oertli, 2020( اللوجستية

لقد كشف كوفيد 19- عن أوجه عدم المساواة المنهجية في االقتصادات من جميع مستويات الثروة، 
فأصبحت المجتمعات أكثر تشككًا في العالقة بين الشركات والحكومات، ال سّيما فيما يتعلق بنزاهة 
التعاقد واالستعانة بمصادر خارجية. وعلى الرغم من أن تحديات التوظيف الفورية تهيمن على اهتمام 

الجمهور، يجب على الشركات توقع هذه المخاطر المجتمعية واالستجابة لها. 
ففي أحد االستطالعات، اعتقد ثلث المستجيبون فقط أن األعمال تقوم بعمل جيد في الشراكة مع 
المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الحكوميــة. وعلى الرغم من أن تحديات التوظيف الفورية قد تحول انتباه 
الجمهور مؤقتًا بعيدًا عن الممارسات التجارية غير األخالقية، فمن المرجح أن تستمر الرشوة والفساد في 
إثارة قلق المواطنين في العديد من االقتصادات. ومن األهمية اإلشارة، الى أن االقتصادات المتقدمة 
تشهد مزيدًا من الدعاوى القضائية ضد الشركات بشأن موضوعات تشمل مخاطر المناخ. وقد شهدت 
.)Transparency International, 2020( العديد من البلدان احتجاجات شعبية كبيرة ضد الشركات

وخالل فترة الجائحة كشف كوفيد 19- عن مدى ضعف النسيج االجتماعي على نطاق واسع بسبب 
عــدم المســاواة الهيكليــة. ويمكــن تســليط الضــوء على الشــركات التي ُينظــر إليها على أنها اســتغاللية 
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أثنــاء الوبــاء - علــى ســبيل المثــال، إعادة التعاقد مع العمال الذين كانــوا ضروريين أثناء عمليات اإلغالق 
كعامليــن فــي الوظائــف المؤقتــة مــع الحــد األدنــى مــن المزايــا أو تغطيــة التأمين الصحــي. ومن حيث 
االعتراف باالختالفات القطاعية، ســيتعين على الشــركات أيًضا النظر في اآلثار المترتبة على ممارســات 
مكان العمل الجديدة للحفاظ على العالقات مع العمالء، وخيارات أقل في بعض أجزاء العمل، والتأثيرات 

غير المتكافئة على الموظفين الصغار مقابل كبار الموظفين.
ويعتبر االنتعاش اإلبداعي أبرز المالمح الجديدة لمؤسسات األعمال، فتواجه الشركات التي تخطئ في 
الحكم على أفعالها واستثماراتها هذه التحوالت، والتي تفشل في تقدير حجم إعادة التفكير المطلوبة، 
حيث تواجه حالة من عدم اليقين وسط تلك الصدمات. لكن أولئك الخارجين من أزمة COVID-19 مع 
اختبار قدرتهم على الصمود يمكن أن يغتنموا فرصة كبيرة لتسريع التقدم نحو الوضع الطبيعي األفضل.
لقــد دفعــت اآلثــار االقتصاديــة الُمريبة لـــ COVID-19، مع انخفاض معدالت أســعار الفائدة، وتقشــف 
التكاليف االجتماعية، الحكومات إلى القيام بتدخالت اقتصادية غير مســبوقة. فقد ســعت الحكومات 
للتحول من االستقرار االقتصادي إلى إعادة البناء بشكل أفضل، فهناك مجال لتحفيز االنتعاش الشامل 
واألخضر الذي يوفر فوائد مجتمعية بشكل أكبر، ويلبي ضرورات اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة 
لعام 2030. في حين أن هذا الشكل من االنتعاش قد يتطلب الموجة التالية من الدعم المالي لتكون 
أكثــر شــرطية مــن الدعــم الــذي تــم تقديمــه، ويتوجــب أيضــًا  الضمــان ومن جميع الشــركات فــي جميع 

القطاعات ومن جميع األحجام أن تكون االستدامة شريطة أساسية وركيزة لتعافيها.
وفي ظل أطر الحوكمة الصحيحة، ال سيما في مجال خصوصية البيانات، يمكن للتكنولوجيا الكبيرة العمل 
مع الحكومات لتعزيز المرونة وتعزيز الكفاءات وتقديم خدمات مستهدفة جديدة مثل منتجات التمويل 
التي يمكن الوصول إليها للفئات المحرومة، ويمكن أن تساعد الخدمات القائمة على التكنولوجيا في 

إنشاء أنظمة بيئية جديدة لألعمال التجارية ورفع مستوى الفرص، وسد الفجوات الرقمية. 
يتطلــب تحــول األعمــال والصناعات قوى عاملة مرنة وموزعة وخيارات عمل مختلطة، وإعادة تشــكيل 
مهارات الموظفين بشكل شامل، وكذلك صقل مهاراتهم. وما يتوجب على الشركات هو إعادة التفكير 
فــي مســاحتها الماديــة، وبنائهــا التنظيمــي أثنــاء نقــل الموظفين إلــى أدوار جديــدة، والتنقل في فرص 
األتمتة والرقمنة - دون تعزيز عدم المســاواة المنهجية التي كشــف عنها COVID-19. حيث يمكن أن 
تســاعد هذه الفرص في الوفاء بوعد الرأســمالية المتعددة ألصحاب المصلحة ؛ فهذا ما يســاهم في 

خلق قيمة مشتركة مستدامة تعزز ازدهار الشركة على المدى الطويل. 
ويمكــن للشــركات التــي تعكــس القيم المجتمعيــة، مع وضوح الهدف وليس مجــرد اداعاءات زائفة، أن 
تســاهم في االنتعاش والنمو االقتصاديين بشــكل حقيقي على نطاق واســع وشكل مستدام، اضافة 
الى تعزيز الثقة المجتمعية والحد من عدم المســاواة، فهذه النتائج حاســمة لمواجهة األزمات الحالية 

.).Andrijevic and Rogelj,  2020( والمستقبلية
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الفصل الرابع
واقــع ومستقبل الطاقة العالمي
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تقديــــم
أصدرت وكالة الطاقة الدولية نهاية عام 2021م تقريرا مفّصال حول مستقبل الطاقة في العالم، وقد 
جاء التقرير في ستة فصول شملت القضايا المتعلقة بالطاقة وتطورها على مستوى العالم، وتوقعاتها 
 International Energy Agency, World Energy Outlook 2021, :حتــى العــام 2050م )المصــدر

.).France, Oct. 2021
وعموما، تتكيف أسواق الطاقة وتقنياتها وسياساتها مع بعضها وتتطور في اتجاه متسق بشكل متبادل، 
حيث تتبع األســعار مســارًا سلســًا، ومن الُمفترض أن تكون تجارة الطاقة الدولية خالية من االحتكاكات 
الجيوسياسية، إذ أن عدم التعادل فيما بين العرض والطلب هو السبب الجذري لمخاطر أمن الطاقة. 
وقد تكون حاالت عدم التطابق هذه نتيجة لعوامل قصيرة األجل مثل الطقس غير الموسمي أو انقطاع 
اإلمدادات، ولها أيًضا أســباب أساســية أعمق مثل االفتقار إلى إشــارات االســتثمار المناســبة أو تصميم 
الســوق غير المناســب أو االختناقات الناشــئة عن االفتقار إلى البنية التحتية. ويبقى الهدف األساســي 
ألمن الطاقة هو ضمان التوافر المستمر لمصادر الطاقة بأسعار معقولة، وتظل أفضل االستراتيجيات 
لتحقيق ذلك تنوع مصادر الطاقة، والسياسات الحازمة والمتسقة، واألسواق التي تعمل بشكل جيد. 
وأخيــرا، ال بــّد مــن اإلشــارة الى أن التحــرك نحو صافي انبعاثات صفرية يؤدي إلــى إضافة مخاطر جديدة 
محتملة ألمن الطاقة، وال تختفي هذه المخاطر التقليدية، بل ومن الممكن أن تتطور ويتفاقم تأثيرها 

السلبي على سوق الطاقة العالمي.
حال الطاقة ومساراتها المتوقعة بعـد أزمة وباء كورونــا

علــى الرغــم مــن الضغط الذي تعرضــت له االقتصادات في عام 2020م جــراء عمليات اإلغالق الناتجة 
عــن وبــاء كورونا، اســتمرت مصــادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمســية الكهروضوئية في 
النمو بســرعة،  وقد ســجلت الســيارات الكهربائية أرقاما قياســية في المبيعات الجديدة، لذلك سيكون 

اقتصاد الطاقة الجديد أكثر استخداما ً للطاقة الكهربائية، وأكثركفاءة ً وترابطا ً ونظافة ً. 
وقد نتج ظهورالطاقة النظيفة عن دورة فعالة من اإلجراءات المتقدمة واالبتكار من أجل االستدامتة. 
ففي معظم األسواق، تسارعت الحلول التكنولوجية، هذا ما دعم انخفاض التكاليف بالمتوسط، حيث 
تمثــل الطاقــة الشمســية الكهروضوئية أو طاقــة الرياح اآلن أرخص مصــدرًا تكنولوجيا للطاقة النظيفة، 
وتعــّد أكثــر مجــاالً  رئيســا لتوليــد الكهربــاء الجديدة، فقــد تصبح مصدرا جديًدا لالســتثمار ومــوردا حيويا 

للعمالة المتخصصة، كما تعتبر ساحة ديناميكية للتعاون والمنافسة بين الدول.
لقد أدى التعافي االقتصادي السريع بعد الوباء إلى ظهور ضغوطات كبيرة على أجزاء من نظام الطاقة 
اليوم، مما أدى إلى ارتفاع حاّد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم وفي األسواق. ومقابل كل التطورات 
التي أدت الى انتعاش مصادر الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي، شهد عام 2021 ارتفاعًا كبيرًا في 

استخدام الفحم والنفط مما أدى الى زيادة كبيرة أيضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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مــن المالحــظ أن االســتثمار يتوجــه الــى مشــاريع الطاقــة بدعم االبتــكار، وبإعطاء إشــارات واضحة حول 
طموحات بعيدة المدى. لقد أخذت هذه التوقعات في االعتبار التنوع الكامل لظروف البلد ومواردها، 
وآثــار وبــاء كورونــا علــى اقتصــاد البلدان وقطاعات الطاقة الذي ســتتأثر لعدة ســنوات قادمة، وتعتمد 
التوقعات على التحليل الدقيق الذي يعكس احداث الطاقة، واإلعالنات السياسية، واتجاهات االستثمار، 
والتكنولوجيــا. وتضــع هــذه التوقعــات في االعتبار مبدأين اساســين هما: أ( الدور الحاســم للطاقة في 
رفاهية االنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية، ب( ومسؤولية قطاع الطاقة عّما يقارب من ثالثة 

ارباع االنبعاثات التي تتسبب في تغّير المناخ.
وللتغيــر فــي عــام 2020م أثــر واضــح بســبب االغالقــات الخاصــة بوبــاء كورونــا، كمــا أن ازديــاد مبيعات 
الســيارات الكهربائية الى أرقام قياســيه جديده،ُ يظهر اقتصاد الطاقة الجديد بارتفاع حصة الكهرباء من 
االســتهالك النهائي للطاقة في العالم بشــكل ملحوظ خالل الفترة األخيرة.  ويتطلب صعود الكهرباء 
زيــاده االســتثمار المتصــل بالطاقــة، بحيث أصبحت التقنيات النظيفة في قطــاع الطاقة وعبر مجموعة 
من االســتخدامات النهائية هي الخيار األول للمســتخدمين في جميع انحاء العالم؛ وذلك بســبب دعم 

الفعالية من حيث التكلفة. 
ففي نيوزيلندا، ســيرتفع االســتثمار الســنوي في الطاقة النظيفة الى 4 تريليونات دوالر امريكي بحلول 
عــام 2030 اي اكثــر مــن ثالثــة اضعاف المســتويات الحالية. وللحجم المشــترك بســوق الريــاح وااللواح 
الشمســية والليثيوم ايون، تمثل البطاريات والمحالت الكهربائية وخاليا الوقود فرصة ســوقية تراكمية 

حتى عام 2050م بقيمة 27 تريليون دوالر امريكي.
وبحلول عام 2050م ســتنخفض حصة أمريكيا الشــمالية واوروبا من الســوق، ومن المتوقع ان يتجاوز 
االستثمار في عام 2021 مبلغ 4 مليارات دوالر امريكي في حقوق الملكية، وال تزال الواليات المتحدة 
تمثل حوالي النصف من رأس المال المستثمر  في عام 2020 ، حيث ارتفعت حصة الصين في السوق 

من %5 الى %35 في السنوات الثالث الماضية.
وعموما، تتأثر امدادات الكهرباء بارتفاع حصص الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، إذ  يتم تشكيل 
تقّلــب الطلــب مــن خــالل زيــاده نشــر المضخــات الحراريــة، ومكيفات الهــواء. ومــن المحتمــل ان تتفاقم 
اإلمدادات بســبب ضعف اعاده الشــحن المتسلســل ألســاطيل المركبــات الكهربائية وموجــات الحرارة، 
ويمكن ان يزداد تباين الطلب على أســاس التعهد المعلن ل 270 جيجاوات في االتحاد األوروبي )من 

120 جيجاوات وأكثر من 170 جيجاوات(. 
أما الكهرباء النظيفة فهي الموضوع السائد في المراحل األولى من تحول االقتصاد العالمي جنبا الى 
جنب مع السعي إلدخال تحسينات في الكفاءة؛ وذلك من خالل االبتكار في مجال الطاقة واالستخدام 
الواســع النطــاق للتقنيــات التــي لــم تتوافر بســهوله في األســواق لهــذه التقنيات الحيويــة بهدف إزالة 
الكربون في مناطق الصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا الجديدة اللتقاط واستخدام ثاني أكسيد الكربون.
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مسارات السناريو ونتائج درجة الحرارة 

التخلص التدريجي من الفحــم

انتعشــت انبعاثات ثاني أكســيد الكربون الناتجة عن العمليات الصناعية المتعلقة بالطاقة على الصعيد 
العالمــي بســرعه فــي عــام 2021 م ، فيتوقــع أن ترتفــع الــى 36 جيجــا طن في عــام  2030م، حيث ان 
االختــالف فــي ارتفــاع درجه الحرارة له عواقب وخيمه على عالم النظم البيئية، وعلى رفاهيه االنســان. 
فكلمــا زاد ارتفــاع درجــه الحــرارة، زادت مخاطــر اإلصابــه بظواهــر جويــة شــديده مثــل الحــرارة الشــديدة، 

والجفاف، والفياضات لألنهار.

مــن المتوقــع أن ينخفــض اســتخدام الفحــم في نظام الطاقــة بنحو ٪5 حتى عــام 2030 في خطوات 
تدريجية، وبنسبة ٪10 في APS،  فال توجد قرارات استثمارية جديدة لبناء الفحم في نيوزيلندا، ولكن 

ما يصل إلى 200 جيجاوات أضاءت باللون األخضر وستكتمل بحلول عام 2030. 
أمــا الصيــن، فقــد تعهــدت بإنهاء الدعــم لبناء محطات جديدة تعمل بالفحم فــي الخارج، حيث يمكن أن 
يكــون لمناجــم الفحــم ومحطات الطاقة عواقب اقتصادية واجتماعية كبيــرة. وغالًبا ما تكون المناطق 
المعتمدة على الفحم مناطق "أحادية الصناعة" شــديدة التخصص، حيث يرتبط االقتصاد ارتباًطا وثيًقا 

بسلسلة القيمة إلنتاج الفحم.  
تبّنت دول العالم عموما، حملة واسعة لخفض انبعاثات الميثان في عمليات الوقود األحفوري، حيث 
اعتبر الخفض السريع في انبعاثات الميثان أداة رئيسية للحّد من االحتباس الحراري على المدى القريب، 
كما تكمن فرص الخفض األكثر فعالية من حيث التكلفة في قطاع الطاقة، ال سّيما في عمليات النفط 
والغاز، إذ ال تتم معالجة خفض غاز الميثان بسرعة أو فعالية كافية بمجرد تقليل استخدام وتيرة الجهود 
المتضافــرة مــن الحكومــات والقطاعات، حيث تعّد السياســات الناجحة الالعب األســاس لتأمين خفض 
االنبعاثــات التــي تســّد مــا يقرب من %15مــن الفجوة في ســيناريو االنبعاثات الصافية التي تســتهدف 

الصفر بحلول عام 2050.
ويتوجه العالم الى دفعة كبيرة لالبتكار في الطاقة النظيفة، حيث تشكل هذه المسألة فجوة أساسية 
أخــرى يجــب ســدادها في عشــرينيات القرن الحالي، على الرغم من أن معظــم التأثيرات على االنبعاثات 
لن تظهر إال في وقت الحق، اال إنه تتوفر كل التقنيات الالزمة لتحقيق تخفيضات كبيرة في االنبعاثات 
حتــى عــام 2023، ويأتــي حوالــي نصف تخفيضات االنبعاثات التي يتم تحقيقها في ســيناريو االنبعاثات 

الصافية التي ينبغي أن تساوي الصفر بحلول عام 2050 بسبب التقنيات قيد التطوير.
وتتميز التطورات بأهمية كبيرة لمعالجة االنبعاثات الناتجة من الحديد والصلب واالسمنت، والقطاعات 
الصناعيــة األخــرى كثيفــة االســتهالك للطاقة بشــكل خاص. لذا فــإن التعهدات المعلنــة الحالية ال ترق 
إلى مستوى اإلنجازات الرئيسية في سيناريو االنبعاثات الصافية المتوقعة بالصفر بحلول عام 2050 ، 
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العرض والطلب العالمي على الطاقة

اإلتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة المنعقدة في غالسكو بنوفمبر 2021م

مــن المتوقــع اســتعادة الطلــب العالمــي علــى الطاقة عــام 2021 م ما فقده في العام الســابق ، مع 
زيادة بنسبة ٪4 إلعادة الطلب العالمي على الطاقة إلى مستويات ما قبل الجائحة. فقد أدى انتعاش 
النشــاط االقتصادي مع خروج البلدان تدريجيًا من عمليات اإلغالق إلى زيادة الطلب على جميع أنواع 
الوقود والتقنيات، حيث ُتلقي هذه اآلثار بظاللها على المزيد من التغييرات الهيكلية في قطاع الطاقة، 
وال سيما ظهور مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة النظيفة، وتشغيل المركبات الكهربائية للتنقل 

الشخصي. 
كان الوباء بمثابة نكسة لوتيرة التحسينات في كفاءة الطاقة، فظهرت ضغوط على ميزانيات الشركات 
واألسر، وتزايد عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي، وقد أدى انخفاض أسعار الوقود في عام 2020 إلى 
تأخير اإلنفاق على المعدات والمركبات األكثر كفاءة في اإلنتاج والتوريد، حيث انخفضت كمية الطاقة 
المطلوبة لتوليد وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بشكل مطرد بمرور الوقت، ولكن معدل 
التحّسن تباطئ بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة فكان ٪0.5 فقط في عام 2020 ، وهذا أقل بكثير 
مــن الرقــم الســنوي 3-٪4. الــالزم لتحقيق المناخ العالمي وأهداف االســتدامة. مــن المقرر أن تنتعش 
االستثمارات في كفاءة الطاقة في عام 2021م، على الرغم من أنه من المرجح أن يتركز النمو بشكل 

كبير في األسواق والقطاعات ذات السياسات الحكومية الداعمة ، مثل قطاع المباني في أوروبا.

لقــد تــّم عقــد المؤتمر الســادس والعشــرون لألطراف في اتفاقيــة األمم المتحدة اإلطارية بشــأن تغير 
المناخ )UNFCCC(  في نوفمبر 2021م بمدينة غالسكو البريطانية، بعد أن تم تأجيله من عام 2020م 
بسبب جائحة كورونا، ويأتي هذا المؤتمربعد خمس سنوات من دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، والذي 
يوفر فرصة حاســمة لتعزيز طموح االســتجابة العالمية لتغير المناخ، حيث حددت رئاســة COP26 عدًدا 
مــن األهــداف الرئيســية كمــا خلصت لمجموعة من التوافقــات على األمور التي تهــّم التنمية العالمية. 

ومن أبرز ما تّم اإلتفاق عليه ما يلي:-
أ ( تطلــب وضــع العالــم علــى المســار الصحيــح لتحقيق 5.1 درجة مئوية زيادة في االســتثمار الســنوي 
في مشــاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية إلى ما يقرب من 4 تريليونات دوالر أمريكي بحلول عام 
2030، وهنــاك حاجــة إلــى حوالــي %70 مــن اإلنفــاق اإلضافــي المطلوب لســد النقص بين ســيناريو 
التعهدات المعلنة وسيناريو االنبعاثات الصافية التي تساوي الصفر بحلول عام  2050 في اقتصادات 
األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة. وقــد برزت بعّض األمثلــة عن إقتصادات نامية تحشــد رأس 

عندها ســيتم نشــر الوقود الذي يعتمد على الهيدروجين وأنواع الوقود األخرى منخفضة الكربون عن 
احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
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المــال وتوظفــه فــي مشــاريع الطاقــة النظيفة، مثــل نجاح الهند في تمويل التوســع الســريع للطاقة 
الشمســية الكهروضوئية في ســعيها لتحقيق هدفها البالغ 450 جيجاوات للطاقة المتجددة بحلول 
عــام 2030م. ومــع ذلــك، كان هنــاك تحديات مســتمرة، فقد أدى الوباء إلى تفاقــم العديد منها. إن 
األموال لدعم االنتعاش االقتصادي المستدام نادرة وال يزال رأس المال أعلى بسبع مرات من مثيله 

في االقتصادات المتقدمة.
وما أثر سلبا على بلدان العالم، كوفيد19- الذي قطع مسار التقدم المطرد نحو حصول الجميع على 
الكهربــاء والطهــي النظيــف، فمــن المتوقــع أن يرتفع عــدد األشــخاص المحرومين من الكهرباء بنســبة 

2 % في عام 2021 ،حيث ستكون معظم الزيادة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ب (  ويتطلب خفض االنبعاثات من محطاتً  الفحم العالمية الحالية جهودا سياسية واسعة النطاق 
ومتفانية. ففي السيناريوهات التي وضعناها، يتم إما تعديل محطات الفحم باستخدام تقنية احتجاز 
الكربون واستخدامه وتخزينه، أو إعادة تكوينها ليتم تشغيلها مع استخدام وقود منخفض االنبعاثات 

مثل الكتلة الحيوية أو األمونيا، أو إعادة توجيهها للتركيز على مالءمة النظام، أو إغالقه.
وتحدث حاالت اإلغالق في سيناريو التعهدات المعلنة بمعدل ضعف المعدل مرة أخرى في السيناريو 
المسجل في العقد الماضي، ويتضاعف المعدل لتقريب االنبعاثات صافية لتساوي الصفر بحلول عام 
2050م. ولتحقيــق ذلــك، فهــذا يحتــاج الــى تدخــالت سياســية على مســتوى إدارة الدولــة للتركيز على 
المحطات المغلقة التي لم تكن لتتوقف عن العمل، اّبان اإلغالقات، مع دعم التدابير لخفض االنبعاثات 

من المجموعة الدولية المتبقية.
ج(  يشــهد  الطلــب علــى النفــط، ألول مــرة، انخفاضــًا نهائيــًا فــي كل الســيناروهات  التــي تم فحصها 
في تقرير WEO 2021 ،على الرغم من اختالف توقيت وسرعة االنخفاض بشكل كبير، ففي سيناريو 
السياســات المعلنــة، يتــم الوصــول الــى ذروة الطلــب  فــي منتصــف ثالثينيــات القرن الحالــي، ويكون 
االنخفاض تدريجيًا جدًا. أما في سيناريو التعهدات المعلنة، يتبع الذروة بعد عام 2025 انخفاض بنحو  
75مليون برميل يوميا بحلول عام 2050. فلتلبية متطلبات سيناريو االنبعاثات الصافية التي تساوي 
الصفر بحلول عام 2050 ، سينخفض استخدام النفط إلى 25 مليون برميل في اليوم بحلول منتصف 
القرن. ويزداد الطلب على الغاز الطبيعي في كل السيناريوهات خالل السنوات الخمس المقبلة، لكن 
هنــاك اختالفــات حــادة بعدهــا ســوف تؤثر علــى العديد من العوامــل على مدى ومــّدة احتفاظ الغاز 

الطبيعي بمكانته في مختلف القطاعات مع تسارع تحوالت الطاقة النظيفة.
  )UNFCCC(   وبعقد هذا المؤتمر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )د

في غالسكو، فقد حددت رئاسة COP26 عدًدا من األهداف الرئيسية لالجتماع تمثلت باآلتي:
جمــع تعهــدات جديــدة لخفــض انبعاثــات 2030 مــن البلــدان ، بمــا يتماشــى مع هــدف صافي 	 

االنبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
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تعزيز جهود التكّيف الوطني، وتعزيز التعاون الدولي لتمكين التكّيف.	 
تلتــزم بتعهــد البلــدان المتقدمة بتعبئة 100 مليار دوالر أمريكي في شــكل دعم مالي ســنوي 	 

للبلدان النامية.
االنتهاء من كتاب القواعد التفصيلية التفاقية باريس، وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات 	 

والمجتمع المدني لتمكين العمل المناخي في القطاعات الرئيسية.

تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م

االنتقال من التعهدات المعلنة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050

تم تصميم برنامج تعهد NZE للوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة والعمليات 
الصناعية بحلول عام 2050 ، دون تعويضات من القطاعات األخرى مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة 
والنمو االقتصادي والتنمية. فتظل NZE ضمن ميزانية االنبعاثات التراكمية المتبقية البالغة 500 جيجا 
طــن مــن عــام 2020 فصاعــًدا ، بمــا يتوافــق مع فرصة بنســبة ٪50 للحّد من االحتــرار إلى أقل من 1.5 
درجة مئوية، وتعد NZE طريًقا نحو صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م، فهي بعيدة كل البعد 
عــن كونهــا المســار الوحيــد الممكن، فالدول الشــريكة تعلــم أن االنتقال إلى العالم الحقيقي سيشــمل 

بالتأكيد مفاجآت من حيث التقنيات والسياسات والسلوكيات.

نشــير اإلعالنات األخيرة عن التعهدات الصفرية الصافية إلى تســارع طموح السياســة بشأن تغير المناخ، 
فقد أعلنت البلدان التي تمثل ما بين 60 - ٪70 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية عن تعهدات 
بصافي انبعاثات صفرية، ويتضمن اتفاق APS جميع اإلعالنات الوطنية الرئيسية األخيرة لألهداف حتى 
عــام 2030 وصافــي الصفــر والتعهــدات األخرى على المدى الطويــل، وبغض النظر عما إذا كانت هذه 
قد تم إرســاؤها في تشــريعات التنفيذ أو في المســاهمات المحددة وطنًيا، إذ يشــمل هذا أيًضا جميع 
االلتزامات التي تم التعهد بها في المساهمات المحددة الجديدة المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت 

مدعومة بخطط تنفيذ محددة. 
ووفًقا للدراسات الوطنية، تتضمن بعض أهداف صافي الصفر خطًطا للتعويضات خارج قطاع الطاقة، 
حيث تم دمجها في تصميم السيناريو، ففي APS ، تنفذ البلدان أهدافها الوطنية بالكامل حتى عام 2030 
و 2050، وتتشــكل التوقعات بالنســبة لمصدري الوقود األحفوري وأنواع الوقود منخفضة االنبعاثات 

مثل الهيدروجين من خالل ما يعنيه التنفيذ الكامل للطلب العالمي على هذه األنواع من الوقود.
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الطلب على قطاع الكهربــاء
لقد زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من توليد الكهرباء بنسبة ٪9 فقط خالل العقد الماضي 
على الرغم من ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة ٪25، وقد حققت تقنيات الطاقة المتجددة مجتمعة 
مــا يقــرب مــن ٪65 مــن نمــو الطلــب علــى الكهرباء على مــدار العقد ، بقيادة التوســع الســريع للطاقة 

الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، حيث زاد نشرها بخمسة أضعاف. 
ومن المالحظ أن االبتكار والتمويل المنخفض التكلفة قد ساعد في خفض تكاليف الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية وطاقة الرياح ، وهما اآلن أرخص مصادر جديدة للكهرباء في معظم األسواق. كما أدى 
تحويــل الفحــم إلــى الغاز ، ال ســيما في الواليات المتحدة ، إلى الحد مــن انبعاثات قطاع الكهرباء. ومع 
ذلــك ، كان قطــاع الكهربــاء مســؤواًل عــن 12.3 جيجــا طــن من انبعاثات ثاني أكســيد الكربــون في عام 
2020 ؛ وهذا شــّكل ٪36 من جميع انبعاثات ثاني أكســيد الكربون المرتبطة بالطاقة. وســاهم الفحم 
بأكثــر قليــاًل مــن ثلــث إمــدادات الكهرباء، فكان الغاز الطبيعــي ثاني أكبر مصدر للكهربــاء وانبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون في القطاع.
ومــن المقــرر أن تصبــح مصادر الطاقة المتجددة أســاس أنظمة الكهرباء في جميــع أنحاء العالم. وعلى 
مدى العقد المقبل ، ستؤدي التعهدات المعلنة إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة بسرعة كافية 
لمواكبــة نمــو الطلــب على الكهربــاء وتقليل الحاجة إلى الوقود األحفوري في الكهرباء، فســوف تزداد 
حصة مصادر الطاقة المتجددة من حوالي ٪30 من توليد الكهرباء العالمي في 2020 إلى حوالي 45٪ 
في 2030، وفي هذه المرحلة، تجاوزت حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الوقود األحفوري ، 
على الرغم من أنها ال تزال أقل بنحو خمسة عشر نقطة مئوية من المستوى الذي تم الوصول إليه في 
نيوزيلندا. ومن المعلوم أن مصادر االنبعاثات األخرى المنخفضة إنتاجها ســتزيد بأكثر من 800 تيراوات 

ساعة على مدى العقد المقبل، لتكّمل نمو مصادر الطاقة المتجددة. 
وسوف تتوسع قدرة الطاقة النووية في التشغيل بنسبة تزيد عن ٪10 بحلول عام 2030 في منطقة 
المحيط الهادئ ، مع استكمال 25 دولة لمفاعالت جديدة. وهذه تعتبر أكثر من تعويض حاالت التقاعد 
للمفاعــالت القديمــة، خاصــة فــي االقتصــادات المتقدمة. ففي نيوزيلندا ، ســتؤدي الجهــود اإلضافية 
المبذولة لتوسيع التشغيل اآلمن للمفاعالت الحالية وتسريع عمليات البناء الجديدة في البلدان المؤاتية 
للطاقــة النوويــة إلــى زيــادة إنتاجهــا بنســبة ٪15 أخــرى بحلول عــام 2030. وبعــد هذا العام ستتوســع 
تقنيــات الطاقــة النوويــة المتقدمــة مثل المفاعالت النموذجية الصغيرة من فــرص الطاقة النووية إلى 

تنتج انبعاثات منخفضة للكهرباء والحرارة والهيدروجين.
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التنفيذ للتعهـدات والفجوات المحتملة
سوف يؤدي عدم وجود سياسات داعمة كافية إلى ظهور "فجوة في التنفيذ" بين االنبعاثات كما لو 
تم الوفاء بالتعهدات األخرى بشكل كامل )سيناريو التعهدات المعلنة( االنبعاثات كما يبدو أنها ستظل 

قيد التنفيذ والمعلن عنها، لهذا يمكن مالحظة التالي:-

إلــى  	 الفجــوة  ســتصل  2030م  عــام  بحلــول  المعلنــة(:  السياســات  )ســيناريو  السياســات   

2.6 جيجــا طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون؛ أي ٪90 منهــا تقريبــًا فــي االقتصــادات المتقدمــة حيــث 

التعهــدات بخفــض االنبعاثــات هــي األكثــر انتشــارًا.

عــام  	 حتــى  الثلــث  بنســبة  االنبعاثــات  ســتنخفض  المتقدمــة،  االقتصــادات  فــي  وكذلــك   

2030 حســب ســيناريو التعهــدات المعلنــة، ممــا يســّد نصــف الفجــوة اإلجماليــة بيــن ســيناريو 

التعهــدات المحــدودة فــي  السياســات المعلنــة وصافــي االنبعاثــات الصفريــة؛ ممــا يعنــي أن 

األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة ســوف تزيــد مــن انبعاثاتهــا بنحــو ٪10 فــي ســيناريو 

التعهــدات المعلنــة حتــى عــام 2030، وهــذا مــا يســد أقــل مــن ٪5 مــن الفجــوة بيــن ســيناريو 

أغلقــت  فقــد   .2050 عــام  فــي  الصفريــة  االنبعاثــات  صافــي  وســيناريو  المعلنــة  السياســات 

التعهــدات المعلنــة فــي االقتصــادات المتقدمــة ثالثــة أربــاع الفجــوة بيــن ســيناريو السياســات 

الصفريــة. االنبعاثــات  وصافــي  المعلنــة 

تكنولوجيــا  	 خيــارات  بهــا  يتواجــد  التــي  القطاعــات  فــي  التنفيــذ  فــي  فجــوات  أكبــر  توجــد   

الطاقــة النظيفــة ولكــن سياســات تســريع نشــرها غيــر موجــودة أو غيــر كافيــة. إذ تســّلط هــذه 

الثغــرات الضــوء علــى المجــاالت التــي تتطلــب دفــع سياســات إضافيــة للوصــول إلــى األهــداف، 

ويمكــن أن تتخــذ بعــض اإلجــراءات لتســريع نشــر مصــادر الطاقــة المتجــددة، علــى ســبيل المثــال، 

إنهــاء المبيعــات الجديــدة لســيارات محــركات االحتــراق الداخلــي بحلــول تاريــخ معيــن، أو تســريع 

عمليــات تعديــل المبانــي وإنشــاء مبــاٍن جديــدة بمعيــار خــاٍل مــن الكربــون.

 هنــاك أيضــًا فجــوة فــي الخطــوات التــي تتعلــق بتحقيــق الوصــول الشــامل إلــى الطاقــة بحلــول  	

عــام 2030م، فــال يــزال حوالــي 670 مليــون شــخص محرومــون مــن الكهربــاء فــي عــام 2030م، 

ويوجــد 2.1 مليــار شــخص بــدون إمكانيــة الوصــول إلــى الطهــي النظيــف. ومــن الجديــر بالذكــر 

أن التقــدم توقــف بيــن عامــي 2019 و2021 وتباطــأت التحســينات فــي الوصــول بســبب أزمــة  

Covid-19، إذ أن عــدد األشــخاص الذيــن ال يحصلــون علــى الكهربــاء انخفــض بمعــدل 9 ٪ ســنويًا، 

حيــث أن يتطلــب حصــول الجميــع علــى الكهربــاء والطهــي النظيــف 43 مليار دوالر ســنويًا ليتحقيق 

بحلــول عــام 2030م، كمــا ال يوجــد تمويــل اال ٪20 فقــط مــن أجــل خطــوات الكهربــاء، وأقــل مــن 

ذلــك للطهــي النظيــف.
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ســنويًا  	  2.5٪ إلــى  الطاقــة  كثافــة  تحســينات  تســارعت  المعلنــة،  التعهــدات  بموجــب   

هــذا العقــد. كمــا أدت التعهــدات المعلنــة إلــى انخفــاض حصــة الوقــود األحفــوري مــن ٪75 فــي 

ســيناريو السياســات المعلنــة فــي عــام 2030 إلــى ٪72 فــي ســيناريو التعهــدات المعلنــة. ومــع 

ذلــك، فــإن التحســينات التــي شــوهدت فــي ســيناريو التعهــدات المعلنــة ال تــزال بعيــدة عمــا هــو 

مطلــوب لتحقيــق صافــي االنبعاثــات الصفريــة، والتــي ستشــهد بحلــول عــام 2030 تحســنًا ســنويًا 

بنســبة ٪4.2 فــي كثافــة الطاقــة وانخفاضــًا فــي حصــة الوقــود األحفــوري مــن مزيــج الوقــود 

العالمــي إلــى أقــل مــن 60٪.

قطاعــات  	 مــن  االنبعاثــات  تقليــل  فــي  مركزيــة  أدوارًا  الطاقــة  وكفــاءة  الكهربــة  تلعــب   

االســتخدام النهائــي، وتجنــب 2.5 جيجــا طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون بحلــول عــام 2030 فــي 

الخطــوات المتدرجــة و0.8 جيجــا طــن أخــرى مــن خــالل ســيناريو التعهــدات المعلنــة. وســيكون 

إجمالــي نمــو االســتهالك النهائــي حتــى عــام 2030 بحســب ســيناريو التعهــدات المعلنــة أعلــى 

بثالثــة أربــاع بــدون تحســينات فــي الكفــاءة. وتعمــل الكهربــة علــى إبطــاء نمــو الطلــب لمتوســط 

كفــاءة المعــدات الكهربائيــة مثــل الســيارات الكهربائيــة والمضخــات الحراريــة أعلــى مــن البدائــل 

التــي تعمــل بالوقــود األحفــوري.

تشــهد إمــدادات الكهربــاء تغييــرات كبيــرة، حيــث انخفــض اســتخدام الفحــم علــى المســتوى  	  

العالمــي بنســبة ٪10 حتــى عــام 2030 فــي ســيناريو السياســات المعلنــة، وبنســبة ٪18 فــي 

ســيناريو التعهــدات المعلنــة، وبنســبة ٪70 فــي صافــي االنبعاثــات الصفريــة. وقــد ارتفعــت حصــة 

مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن حوالــي ٪30 مــن التوليــد فــي عــام 2020 إلــى أكثــر مــن ٪40 فــي 

عــام 2030 فــي ســيناريو السياســات المعلنــة، و ٪45 فــي ســيناريو التعهــدات المعلنــة و 60٪ 

فــي صافــي االنبعاثــات الصفريــة.
كما ارتفعت القدرة المجمعة للطاقة الشمســية الكهروضوئية وطاقة الرياح في جميع الســيناريوهات 
عــام 2020م إلــى 310 جيجــاوات)GW(  للعــام 2030 فــي ســيناريو السياســات المعلنــة، وحوالي 470 
جيجاواط في سيناريو التعهدات المعلنة وأكثر من 1000 جيجاواط في صافي االنبعاثات الصفرية. ويشهد 
ســيناريو التعهدات المعلنة وصافي االنبعاثات الصفرية أيضًا اســتخدامًا أكبر الحتجاز الكربون واألمونيا 
والهيدروجين والطاقة النووية، وبحسب سيناريو السياسات المعلنة يصل استخدام الغاز الطبيعي إلى 
ذروة االســتخدام بحلول عام 2025، مما يوفر مرونة للنظام واســتبدال الفحم في األســواق الناشــئة 

واالقتصادات النامية.

فجــوة التنفيــذ إلمــدادات الكهربــاء بيــن ســيناريو السياســات المعلنــة وســيناريو التعهــدات  	  

ــارت الطموحــات مؤخــرًا، علــى ســبيل  ــر فــي االقتصــادات المتقدمــة، حيــث أث ــة هــي األكب المعلن
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المثال في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، فجوة الطموح بين ســيناريو التعهدات المعلنة 

ــة بالنســبة لألســواق الناشــئة واالقتصــادات  ــر أهمي ــة أكثربشــكل أكث ــات الصفري وصافــي االنبعاث

الناميــة، إذ أن اســتخدام الفحــم يرتفــع حتــى منتصــف عــام 2020 قبــل أن يبــدأ فــي االنخفــاض، 

ــا بانخفــاض يصــل الــى %60 بحلــول عــام 2030. فــي حيــن أن صافــي االنبعاثــات الصفريــة يخبرن

اليــوم،  	 العالميــة  الكربــون  ثانــي أكســيد  انبعاثــات  الكهربــاء مســؤول عــن ٪36 مــن  قطــاع   

 2030 بنســبة ٪10 حتــى عــام  انبعاثاتهــا  تنخفــض  آخــر، حيــث  تفــوق أي قطــاع  وهــي نســبة 

فــي ســيناريو السياســات المعلنــة وبنســبة ٪20 تقريبــًا فــي ســيناريو التعهــدات المعلنــة. هــذه 

التخفيضــات أقــل بكثيــر مــن تلــك الموجــودة فــي صافــي االنبعاثــات الصفريــة، حيــث تنخفــض 

انبعاثــات قطــاع الكهربــاء بمــا يقــرب مــن ٪60 بحلــول عــام 2030 فــي طريــق الوصــول إلــى صافــي 

ــع البلــدان فــي  الصفــر فــي االقتصــادات المتقدمــة بشــكل جماعــي فــي عــام 2035 وفــي جمي

.2040 عــام 

ســيناريو  	 فــي  موضــح  هــو  كمــا  الطاقــة،  قطــاع  لتحــوالت  العالميــة  الطموحــات  إن   

التعهــدات المعلنــة ال تفــي بمــا هــو مطلــوب لتكــون علــى المســار الصحيــح فــي ســيناريو صافــي 

االنبعاثــات الصفريــة بحلــول عــام 2050، ومــع ذلــك هنــاك خطــر يتمثــل فــي أن الطموحــات 

المفتــرض تحقيقهــا فــي ســيناريو التعهــدات المعلنــة لــن يقابلهــا فــي الواقــع سياســات وتدابيــر 

محــددة، أو أن أي مــن هــذه السياســات والتدابيــر يثبــت أنهــا غيــر مناســبة للوظيفــة، ونتيجــة لذلــك 

فــإن العالــم يقصــر حتــى عــن المســار المحــدد فــي ســيناريو التعهــدات المعلنــة.

يتــم  	 لــم  وإذا  بهــا،  الوفــاء  أريــد  إذا  محــددة  وتدابيــر  سياســات  إلــى  التعهــدات  تحتــاج   

دعــم التعهــدات الحاليــة بأطــر السياســة الضروريــة، فســتظهر "فجــوة فــي التنفيــذ" بيــن ســيناريو 

السياســات المعلنــة وســيناريو التعهــدات المعلنــة. وتختلــف فجــوة التنفيــذ هــذه عــن "فجــوة 

الطمــوح" بيــن ســيناريو التعهــدات المعلنــة وصافــي االنبعاثــات الصفريــة التــي تســلط الضــوء علــى 

الجهــد اإلضافــي المطلــوب باإلضافــة إلــى التعهــدات الحاليــة لقطــاع الطاقــة لتحقيــق صافــي 

انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2050. 
ففي هذه الحالة فإن الوصول الشامل إلى الطاقة بحلول عام 2030، والذي يقع في صميم الهدف 
السابع من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، يعاني من فجوة التنفيذ الرئيسية المتمثلة بين 
تحقيــق الوصــول الشــامل إلــى الطاقة بحلول عــام 2030 في صافي االنبعاثات الصفرية، وبين الفشــل 

في تحقيق ذلك في سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو التعهدات المعلنة. 
وتعمــل العديــد مــن الحكومــات علــى تطوير سياســات وتدابير واســتراتيجيات محــددة لتحقيق أهداف 

صافي االنبعاثات الصفرية والمساهمات الجديدة المحددة وطنيًا بموجب اتفاقية باريس.
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انبعاثــات ثاني أكسيد الكربون
يتطلــب تحقيــق صافــي انبعاثــات صفرية بحلول عام 2050 انتقااًل بســرعة وحجم عمل غير مســبوقين، 
فالطموحات الحالية - كما تم التعبير عنها في سيناريو التعهدات المعلنة ال تساهم في تحقيق األهداف 
المرجوة. ومع ذلك، ال يمكن اعتبار مسار سيناريو التعهدات المعلنة بحد ذاته أمرًا مفروغًا منه، ويوضح 
االختالف في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو التعهدات المعلنة 
بشكل صارخ حجم فجوة تنفيذ السياسة الموجودة في الحاضر. وبحسب السناريوهات بدون سياسات 
إضافية محددة للوفاء بالتعهدات المعلنة، من المقدر أن تزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 

هذا العقد، حيث يمكن استخالص التالي:-
يعكس توزيع فجوة التنفيذ التعهدات المعلنة لخفض االنبعاثات ومستوى الطموح المتأصل 	 

فيها، فحتى اآلن، أعلنت معظم الدول المتقدمة واالتحاد األوروبي عن أهداف صافية صفرية 
تغطي الغالبية العظمى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إذ تمثل االقتصادات المتقدمة اليوم 
حوالي ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ولكنها تمثل ما يقرب من ٪90 من فجوة 
االنبعاثــات العالميــة بين ســيناريو التعهدات المعلنة وســيناريو السياســات المعلنة بحلول عام 
2030. وهــذا يعكــس أنها مســؤولة عن غالبية االلتزامــات لتحقيق صافي االنبعاثات الصفرية، 
ولكنه أيضًا مؤشر على أن السياسات لم يتم وضعها بعد في جميع القطاعات للوفاء بااللتزامات. 

نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب المنطقة في عامي 2020 و 2030 في 	 
سيناريو التعهدات المعلن عنها يتضح بالشكلسن التاليين:
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تمثل الواليات المتحدة حوالي ٪45 من فجوة تنفيذ االنبعاثات اإلجمالية بين سيناريو التعهدات 	 
المعلنــة وســيناريو السياســات المعلنة، ممــا يعكس الطبيعة الطموحــة لتعهداتها بحلول عام 
2030، هذا وتنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الواليات المتحدة في سيناريو التعهدات 
المعلنة بنســبة ٪30 عن ســيناريو السياســات المعلنة، حيث ينخفض نصيب الفرد من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون إلى 8 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد. ومع هذا االنخفاض ال يزال 
نصيب الفرد من االنبعاثات في سيناريو التعهدات المعلنة في الواليات المتحدة أعلى بثالث 

مرات من المتوسط العالمي في صافي االنبعاثات الصفرية في عام 2030.
فجــوة التنفيــذ فــي االتحــاد األوروبــي أقل وضوحًا بســبب الخطــوات التي تم اتخاذهــا بالفعل 	 

لدعــم هــدف خفــض االنبعاثــات بنســبة ٪55 بحلــول عــام 2030 مقارنــة بعــام 1990 وهدف 
صافــي االنبعاثــات الصفريــة بحلــول عام 2050. ومع ذلك فإن تدابير السياســة الحالية ليســت 
كافية لتحقيق هذه األهداف، وهناك فجوة في التنفيذ تبلغ 470 مليون طن من ثاني أكسيد 
الكربون  بحلول عام 2030 أي ما يعادل حوالي خمس االنبعاثات الحالية في االتحاد األوروبي.

الشكل رقم )2(
نصيب الفرد من االنبعاثات في سيناريو التعهدات المعلنة للعام 2030 م
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الحصول على الطاقـــة
اعتمــد جميــع أعضــاء األمم المتحدة فــي العام 2015م خطة التنمية المســتدامة للعام 2030، والتي 
تتضمن هدف )SDG 7.1( "ضمان الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والميسورة 
التكلفة بحلول عام 2030 )األمم المتحدة، 2020(،" على أن يتم تحقيق هذا الهدف العالمي بالكامل 
في صافي االنبعاثات الصفرية، ولكن لن يتم تحقيقه في سيناريو السياسات المعلنة أو سيناريو التعهدات 
المعلنــة. إذ أن السياســات الحاليــة والمعلنــة غيــر كافية لتوفير الوصول الشــامل إلــى الكهرباء والطهي 
النظيف بحلول عام 2030 بحسب سيناريو السياسات المعلنة، بينما يفترض سيناريو التعهدات المعلنة 

أن األهداف على مستوى الدولة قد تم تحقيقها، ولكن ليس الهدف المرسوم من األمم المتحدة.
فالفجــوة فــي تحقيــق الهــدف هــي فجوة التنفيــذ وليس الطموح، وبنــاًء عليه يقارن هذا القســم عدد 
األشــخاص الذين يحصلون على الكهرباء والطهي النظيف في ســيناريو السياســات المعلنة مع النتيجة 

في صافي االنبعاثات الصفرية.
ففي مجال الوصول الى الكهرباء، ال يزال 770 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون 	 

دون كهرباء، معظمهم في أفريقيا والبلدان النامية في آســيا. وقد تســببت أزمة كوفيد 19- 
بانتكاســة متعــددة األبعــاد، حيث أدت إلى إبطاء التقدم فــي التوصيالت الجديدة مع إضعاف 

قدرة األسر على دفع تكاليف الكهرباء.
وتشير البيانات األولية إلى أن العدد العالمي لألشخاص الذين ال يتمتعون بإمكانية الحصول عليها كان 
عالقًا على نطاق واســع بين عامي 2019 و2021، بعد تحســن بنســبة 9 ٪ ســنويًا في المتوســط بين 
عامــي 2015 و 2019، إذ يرتفــع عــدد األشــخاص فــي أفريقيا جنوب الصحراء الكبــرى الذين ال يمكنهم 

الوصول الى الكهرباء في عام 2020 إلى أول مرة منذ 2013.
والشــكل التالــي يوضــح عــدد الســكان الذين لديهم توصيــالت كهربائية وغير قادرين علــى تحمل تكلفة 

حزمة ممتدة من الخدمات في إفريقيا ودول آسيا النامية.
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الوصول الى الطهي النظيف في العالم على السواء
يفتقر أكثر من 2.5 مليار شخص إلى إمكانية الوصول إلى الطهي النظيف في جميع أنحاء العالم، وكما 
هو الحال مع الكهرباء، عكست أزمة Covid-19 التقدم األخير نحو الوصول الشامل. ويتسبب الطهي 
باالستخدام التقليدي للكتلة الحيوية أو الفحم أو الكيروسين في حدوث 2.5 مليون حالة وفاة مبكرة 

سنويًا، مما يؤدي إلى إبطاء التنمية االجتماعية واالقتصادية، وترسيخ عدم المساواة بين الجنسين. 
بين عامي 2015 و 2019، انخفض عدد سكان العالم الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى 	 

الطهي النظيف في المتوســط بنســبة ٪2 ســنويًا، رغم الجهود المبذولة في البلدان النامية 
في آسيا.

يقدر عدد األشــخاص الذين ال يســتطيعون الوصول الى الطهي النظيف بانه ارتفع بمقدار 30 	 
مليون شخص بين عامي 2019 و 2021، حيث أن جائحة كورونا وتفشي الوباء أدى إلى إبطاء 
نشر مواقد الطهي النظيفة والوقود، كما قلل من قدرة األسر على دفع ثمن الوقود النظيف. 

لقد زاد من صعوبة حركة مستخدمي غاز البترول المسال الحاليين إلى محطات إعادة التعبئة، 	 
ففــي عــام 2020م عــاد حوالــي 50 مليون شــخص في البلــدان النامية في آســيا وأفريقيا إلى 
االستخدام التقليدي للكتلة الحيوية الصلبة في الطهي. هذا التحول، جنبًا إلى جنب مع زيادة 
الوقت الذي يقضيه في المنزل بسبب تدابير إغالق Covid-19، وزيادة التعرض لتلوث الهواء 

والمخاطر الصحية المرتبطة به. 

الشكل رقم )3(
عدد السكان الذين لديهم توصيالت كهربائية وغير قادرين على تحمل تكلفتها

 للفترة 2019-2021م

0

200

400

600

800

2019 2020 2021e

خش نویلم
ص

Covid-19 ببسب فیلاكتلا لمحت ىلعً ارداق دعی مل ةفلكلا لمحت عیطتسی ال



التقــــــرير االقتصــــــــادي 2022 م70

وعليــه، فقــد ســّنت بعــض الحكومات سياســات للمســاعدة في إدارة هذه المشــكلة وضمان اســتمرار 
التسليم وسط الوباء. وعلى سبيل المثال، في الهند، قدمت الحكومة الدعم إلعادة تعبئة اسطوانات 
غــاز البتــرول المســال مجانــًا، ومــن الممكن ان يلزم تمديــد العديد من مخططات الدعــم هذه لتعويض 

األثر المستمر للوباء.
وللوصــول إلــى مرحلــة الوصــول الكامل للطهي النظيــف بحلول عام 2030، يحتــاج حوالي 280 مليون 
شــخص كل عــام إلــى الوصــول للحــال المســتهدف - وهو تســارع بخمســة أضعــاف مقارنة بمســتويات 
تحسين ما قبل الجائحة. ولم يحدث هذا في سيناريو السياسات المعلنة، حيث ال يزال 2.1 مليار شخص 

محرومين من الوصول إلى الطهي النظيف في عام 2030، وال في سيناريو التعهدات المعلنة. 
كما أن حجم االستثمار السنوي الالزم لتحقيق الوصول الكامل للطهي النظيف بحلول عام 2030 يقدر 
بحوالي 8 مليارات دوالر أمريكي، بما في ذلك حوالي 1.2 مليار دوالر أمريكي لتمويل البنية التحتية لغاز 
البترول المســال مثل وحدات التخزين األولية ومحطات إعادة التعبئة واألســطوانات )باســتثناء النقل(. 
ويمثل االستثمار الحالي في الطهي النظيف في أفريقيا جنوب الصحراء حوالي ٪3 فقط من النفقات 

.Source, SE4ALL and CPI, 2020(( الرأسمالية المطلوبة للوصول الكامل
والشــكل التالي يوضح الوصول إلى الطهي النظيف عن طريق التكنولوجيا واالســتثمار ذي الصلة في 

السياسات المعلنة، وصافي االنبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 م، و 2021-2030م.

الشكل رقم )4(
األشخاص الحاصلون على امكانية الوصول الى التكنولوجيا للطهي واالستثمارات السنوية

 المصدر: وكالة الطاقة الدولية
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اتجاهات الطلب على الطاقة حتى عام 2030م وما بعدهـــا
	  1.3٪ بنســبة  الطاقــة  إمــدادات  إجمالــي  ســينمو  المعلنــة  السياســات  ســيناريو  بحســب   

ســنويًا مــن 2020 إلــى 2030، ليصــل إلــى 670 إكســاجول بحلــول عــام 2030م، وبحســب ســيناريو 

التعهــدات المعلنــة ســينخفض معــدل النمــو الســنوي بمعــدل ٪1.0 ليصــل الــى 650 إكســاجول 

فــي عــام 2030م. ويتناقــض كال الســيناريوهين مــع صافــي االنبعاثــات الصفريــة حيــث ســينخفض 

الطلــب بالمتوســط ٪0.7 ســنويًا إلــى 550 إكســاجول بحلــول عــام 2030م.
ففي ســيناريو السياســات الُمعلنة، يتم تعيين العالم لتوفير المزيد من الطاقة على أســاس ســنوي في 

عشرينيات القرن الحالي مقارنة بالعقد السابق، مع تحسينات سنوية في الكثافة بمتوسط 2.2٪   . 
ففي سيناريو التعهدات المعلنة، ستؤدي األهداف المعلنة إلى كثافة سنوية معدل التحسين بما متوسطه 
٪2.5 خــالل العقــد القــادم، وهــو أقرب إلى الهــدف الذي أيدته الحكومات في "نادي الثالثة بالمئة"  ، 
ولكنه ال يزال أقل من معدل التحسين السنوي البالغ ٪4.2 المطلوب في صافي االنبعاثات الصفرية.

عــام  	 بعــد  المعلنــة  السياســات  ســيناريو  فــي  االرتفــاع  فــي  الطاقــة  علــى  الطلــب  يســتمر   

2030، بينمــا يتراجــع فــي ســيناريو التعهــدات الُمعلنــة نتيجــة التعهــدات الصفريــة الصافيــة التــي 

تتطلــب زيــادة كفــاءة الطاقــة والمزيــد مــن الكهربــة فــي جميــع القطاعــات، ليتراجــع الــى مــا نســبته 

٪10 تقريبــًا فــي عــام 2050. ومــع ذلــك، فــإن ســيناريو التعهــدات المعلنــة متأخــر كثيــرًا عمــا هــو 

مطلــوب فــي صافــي االنبعاثــات الصفريــة، حيــث يكــون الطلــب علــى الطاقــة فــي عــام 2050 أقــل 

بنســبة ٪20 إضافيــة ممــا هــو عليــه فــي ســيناريو التعهــدات المعلنــة.
أدت التعهــدات المعلنــة فــي ســيناريو هــذه التعهــدات إلــى خفــض حصة الوقــود األحفــوري من مزيج 
الطاقــة العالمــي إلــى أقــل بقليــل مــن ٪50 في عــام 2050. وســينخفض الطلب على الفحــم والنفط 
أكثــر مــن غيــره، حيــث انخفضــت حصصهما في مزيج الطاقــة بمقدار 15 نقطة مئويــة و7 نقطة مئوية 
من مســتويات 2020 بحلول عام 2050. ومع ذلك ال يزال الوقود األحفوري يمثل ثلثي مزيج الطاقة 

العالمي في عام 2050م. 
وبحسب سيناريو التعهدات المعلنة يكون الطلب على النفط في عام 2050 أقل من 25 مليون برميل 
يوميًا دون مســتويات ســيناريو السياســات المعلنة. ويتأثر الطلب على الفحم بشــكل خاص باالتجاهات 

السائدة في قطاع الكهرباء والتدفئة، ال سيما في األسواق الناشئة الرئيسية مثل الصين.
لقــد تــم تحقيــق تعهــد الصيــن بالوصــول إلــى صافــي انبعاثــات صفريــة بحلول عــام 2060 في ســيناريو 
التعهــدات المعلــن عنهــا، ممــا أدى إلى انخفاض هيكلي في اســتخدام الفحم لتوليــد الكهرباء والحرارة 
والصناعة، ولكن عدم وجود أهداف في اقتصادات األســواق الناشــئة والنامية الرئيســية األخرى يعني 
أن الطلب على الفحم في  سيناريو التعهدات المعلنة يعتبر أعلى بكثير من المستويات الموجودة في 
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صافي االنبعاثات الصفرية.

المعلنــة  	 السياســات  للطاقــة، فبحســب ســيناريو  النهائــي  االســتهالك  فــي  التحــوالت  أمــا   

يرتفــع إجمالــي االســتهالك النهائــي للطاقــة بمعــدل ٪1.7 ســنويًا خــالل الفتــرة 2020 إلى 2030، 

ــي االســتهالك النهائــي للطاقــة بنســبة ٪1.4 ســنويًا بحســب ســيناريو التعهــدات  ويرتفــع اجمال

الُمعلنــة بحلــول عــام 2030، ويكــون االســتهالك النهائــي فــي ســيناريو التعهــدات المعلنــة أقــل 

ــًا  بنســبة ٪3 ممــا هــو عليــه فــي ســيناريو السياســات المعلنــة؛ وهــو أقــل بكثيرمــن )%17( تقريب

عــن ســيناريو صافــي االنبعاثــات الصفريــة. وُتعــزى االختالفــات بيــن ســيناريو السياســات المعلنــة 

وســيناريو التعهــدات المعلنــة إلــى حــد كبيــر إلــى كفــاءة الطاقــة والكهربــاء.
تعمــل تحســينات كفــاءة الطاقــة مقارنــًة بالوقت الحالــي على تقليــل الطلب اإلجمالي بنســبة ٪8 في 
سيناريو السياسات المعلنة و ٪9 في سيناريو التعهدات المعلنة بحلول عام 2030. إذ أن التحسينات 
في سيناريو التعهدات المعلنة كافية إلبطاء نمو الطلب النهائي على الطاقة إلى ٪1.4 وتراجع الطلب 
في االقتصادات المتقدمة تقريبًا ٪10. وبدون تحسينات كفاءة الطاقة سينمو الطلب العالمي بنحو 
٪2.3 ســنويًا بحســب ســيناريو التعهــدات المعلنــة، ممــا يؤدي إلى زيادة بنســبة ٪75 فــي نمو الطلب 

بحلول عام 2030م.

التكلفــة  	 حيــث  مــن  فعالــة  الكهربــة  خيــارات  فتعتبــر  )الكهربــة(،  بالتكهــرب  يتعلــق  وفيمــا   

ومتاحــة تجارًيــا فــي معظــم قطاعــات االســتخدام النهائــي اليــوم، ويتوقــع أن تصبــح محــرًكا مهًمــا 

لخفــض االنبعاثــات فــي كل مــن الســيناريوهات الثالثــة.
وفي المباني، توفر مضخات الحرارة الكهربائية أكبر فرصة الستبدال غاليات الوقود األحفوري للتدفئة، 
وتعــد المضخــات الحراريــة الكهربائيــة تقنيــة جذابة بشــكل متزايد لتلبيــة احتياجات التدفئة فــي المباني، 
وترتفع التركيبات في سيناريو السياسات المعلنة من 1.5 مليون حالًيا شهرًيا إلى حوالي 3 ماليين بحلول 
عــام 2030 ، ممــا يــؤدي إلــى زيادة المبيعات للمباني الجديدة في العديد من المناطق. ففي ســيناريو 
التعهدات المعلنة، ستصل تركيبات المضخات الحرارية إلى 3.5 مليون شهرًيا بحلول عام 2030 ، بينما 

ستصل في صافي االنبعاثات الصفرية إلى 5 ماليين في الشهر.
وفي الصناعة، يتم استخدام الكهرباء بشكل متزايد للتدفئة التي تقل عن 200 درجة مئوية في سيناريو 
السياسات المعلنة، وخاصة في الصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات الكيماوية. ففي سيناريو 
التعهدات المعلنة، يكون التحول من غاليات الوقود األحفوري إلى مضخات الحرارة والغاليات الكهربائية 
أسرع، وتوفر الحرارة الكهربائية ما يقرب من ٪10 حرارة منخفضة ومتوسطة بحلول عام 2030 مقارنة 
بســيناريو السياســات المعلنــة. أمــا لصافــي االنبعاثــات الصفرية، فســوف تشــق الحــرارة الكهربائية أيًضا 
طريًقــا فــي توفيــر الطلــب على درجات حــرارة عالية بحلول عام 2030م، على ســبيل المثال في األفران 
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الكهربائية إلنتاج الزجاج. 
وفــي مجــال النقــل، أعلــن عدد قليل من البلدان عن سياســات إلنهاء بيع ســيارات ICE الجديدة وبدأت 

في تنفيذها، مع التركيز عادًة على سيارات الركاب ذات البطارية الكهربائية.

الكهربــاء  	 علــى  الطلــب  يــزداد  أن  المتوقــع  ومــن  الكهربــاء،  علــى  بالطلــب  يتعلــق  فيمــا   

بشــكل كبيــر فــي ســيناريو السياســات المعلنــة، فهنــاك تحــول متواضــع بعيــًدا عــن الفحــم، وترتفــع 

مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن أقــل مــن ٪30 مــن التوليــد فــي عــام 2020 إلــى أكثــر مــن ٪40 في 

عــام 2030. كمــا ســيؤدي التســليم الكامــل للتعهــدات المعلنــة إلــى نمــو إضافــي بنســبة ٪40 في 

الطلــب علــى الكهربــاء، اضافــة الــى أنــه سيســرع مــن االبتعــاد عــن الفحــم فــي مزيــج التوليــد وزيــادة 

حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة إلــى حوالــي ٪45 بحلــول عــام 2030. وســيتضاعف نمــو الطلــب 

علــى الكهربــاء بالمســتوى األعلــى مــن الطمــوح فــي صافــي االنبعاثــات الصفريــة مقارنــًة بســيناريو 

السياســات المعلنــة، وســينخفض التوليــد الــذي يعمــل بالفحــم بشــكل أســرع؛ ممــا ســيرفع حصــة 

الطاقــة المتجــددة إلــى ٪60 بحلــول عــام 2030.
مع أن أزمة كوفيد 19- كانت بمثابة صدمة لنظام الطاقة العالمي، لكن الكهرباء أثبتت أنها أكثر مرونة 
من مصادر الطاقة األخرى، فانخفض الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة ٪1 فقط عام 2020. ومن 
المتوقع أن ينتعش فوق مســتويات عام 2019 في عام 2021 ويســتمر بالنمو في عام 2022م، مع 

تعافي االقتصادات، بدعم من اإلنفاق التحفيزي.
ففي السنوات المقبلة، ستؤدي السياسات الحالية والمعلنة إلى زيادة الطلب على الكهرباء في سيناريو 
السياسات المعلنة بنسبة ٪30 تقريًبا من 23300 تيراواط ساعة في عام 2020 إلى ما يقارب 30000 

تيراواط ساعة بحلول عام 2030م.  

الخاليــا  	 مــن  قياســية  كميــات  إضافــة  تمــت  فقــد  الكهربــاء،  مــن  بالعــرض  يعلــق  وفيمــا   

الكهروضوئيــة PV  وقــدرة الريــاح إلــى إمــدادات الكهربــاء العالميــة في عــام 2020م، بينما انخفض 

الطلــب بشــكل طفيــف بســبب الوبــاء. ونتيجــة لذلــك، انخفضــت حصــة الوقــود األحفــوري فــي 

توليــد الكهربــاء إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ 20 عاًمــا ، وانخفــض التوليــد باســتخدام الفحــم إلــى 

أدنــى مســتوى لــه فــي الخمســين عاًمــا الماضيــة. وقــد خصصــت خطــط التعافــي التــي تــم الكشــف 

عنهــا فــي األشــهر األخيــرة أمــوااًل ضخمــة لتحفيــز النمــو االقتصــادي ، فعلــى مــدار العقــد المقبــل 

، مــن المقــرر أن يســتمر النمــو القــوي لمصــادر الطاقــة المتجــددة فــي جميــع الســيناريوهات.
تؤدي السياسات الحالية إلى زيادة القدرات المضافة المجمعة من 248 جيجاوات في 2020 إلى 310 
جيجــاواط فــي 2030 فــي ســيناريو السياســات المعلنــة. وعليه، فهناك حاجــة إلى تدابيــر تنفيذ إضافية 
مثــل: ضمــان المزيــد من الســعة من خالل خطط المزاد ، وتبســيط عمليات التصاريــح والموافقة، ورفع 
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الحــد األدنــى مــن متطلبات الحصة، وتعزيز اإلعفاءات الضريبية أو تعزيز تســعير الكربون، لتوســيع النشــر 
إلى ما يقرب من 470 جيجاوات في عام 2030 في سيناريو التعهدات المعلنة. ويجب تحقيق الزيادة 
في الغالب خارج الصين - أكبر سوق اليوم للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح - حيث تواجه 
فجوة تنفيذ صغيرة نسبًيا، إذ تتوافق سياسات الصين الحالية مع األهداف المعلنة حتى عام 2030م.
من المالحظ، أن فجوة التنفيذ هي األكبر في االقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الواليات المتحدة 
وكنــدا وأســتراليا واالتحــاد األوروبي، ويتطلب المســار الصفري الصافي المحــدد في صافي االنبعاثات 
الصفرية إضافات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2030 تزيد عن 1000 جيجاوات. 
لذا يجب رفع الطموحات بشــكل كبير في األســواق الناشــئة واالقتصادات النامية على وجه الخصوص 

لتحقيق ذلك. 
تلبي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وحدها ثالثة أرباع نمو الطلب على الكهرباء حتى عام 
2030 في سيناريو السياسات المعلنة و ٪90 في سيناريو التعهدات المعلنة: فهي تتجاوز بسهولة نمو 
الطلب في صافي االنبعاثات الصفرية. وهذا يعني أن حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح 
في إمدادات الكهرباء في عام 2030 ارتفعت من أقل من ٪10 في عام 2020 إلى ٪23 في سيناريو 
السياســات المعلنة ، و ٪27 في ســيناريو التعهدات الُمعلنة ، و ٪40 في صافي االنبعاثات الصفرية. 
لذلــك ستشــهد الطاقــة الكهرومائيــة والطاقــة الحيوية والطاقــة الحرارية األرضية والطاقة الشمســية 
المركــزة زيــادات أقــل بكثير حتى عام 2030 عبر الســيناريوهات ، حيث غالًبــا ما يكون لديها فترات زمنية 
أطول للمشــروع وتتطلب ظروفًا وموارد مناســبة في الموقع ، ولكنها تتوافق مع وتيرة نمو الطلب 

على الكهرباء وتستمر في توفير حوالي 20 النسبة المئوية لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم. 

مــا توقعــات الطاقــة النوويــة ، فتعتمــد علــى القــرارات التــي لــم يتــم اتخاذهــا بعــد بشــأن  	  

كل مــن المفاعــالت الحاليــة والبنــاء الجديــد. وعلــى مــدى العقــد المقبــل، ســيتم تحديــد التوســع 

فــي الطاقــة النوويــة إلــى حــد كبيــر مــن خــالل مــا يقــرب مــن 60 جيجــاوات مــن الســعة قيــد اإلنشــاء 

فــي 19 دولــة فــي بدايــة عــام 2021. وقــد نجحــت الصيــن وروســيا وكوريــا فــي بنــاء العديــد مــن 

المشــاريع األخيــرة فــي غضــون خمــس إلــى ســبع ســنوات علــى حــد ســواء فــي المنــزل وفــي الخــارج 

، لذلــك مــن الممكــن أن يتــم االنتهــاء مــن بعــض المفاعــالت اإلضافيــة التــي تبــدأ فــي البنــاء قبــل 

عــام 2025 بحلــول عــام 2030. 
وبعــد عــام 2030 ، هنــاك أكثــر مــن 100 جيجاواط من المشــاريع المخطط لها التي لــم تبدأ بعد وعدة 
مــرات تــم اقتراحهــا بشــكل فــردي أو من خالل أهداف السياســة، وهناك المزيد من عدم اليقين بشــأن 
وتيــرة تقاعــد المفاعــالت الحاليــة، حيــث يحتاج العديــد من المفاعــالت القديمة في الواليــات المتحدة 
وأوروبا واليابان إلى استثمارات إضافية )وموافقات تنظيمية جديدة في بعض الحاالت( إلطالة عمرها 



75Economic Report - 2022

التشغيلي. 
وتواجه قرارات التمديد مدى الحياة أيًضا ظروف السوق الصعبة، وفحوصات السالمة الصارمة وقضايا 
القبــول االجتماعــي. ففــي ســيناريو السياســات المعلنــة، تــم ســحب أكثــر مــن 65 جيجــاواط )٪23( من 
األســطول النــووي الحالــي فــي االقتصادات المتقدمة بحلول عــام 2030 ، مقارنة بـ 50 جيجاوات في 

سيناريو التعهدات المعلنة.

الطلب على النفـط 
 ألول مــرة أظهــرت جميــع الســناريوهات التــي تم فحصها فــي تقرير توقعــات الطاقة العالمية 	 

هذا انخفاضًا نهائيًا في الطلب العالمي على النفط، حيث أشار سيناريو السياسات المعلنة إلى 
انخفاض مستوى الطلب على النفط عند 104 ماليين برميل يوميًا في منتصف العقد الثالث 
من القرن الحالي ثم تنخفض تدريجيًا إلى عام 2050م، علما بأن االســتهالك العالمي الفعلي 
للعــام 2021م يقتــرب من هذا الحجم. وأشــار ســيناريو التعهدات المعلنــة بان ذروة النفط بعد 
عام 2025 بوقت قصير تكون عند 97 مليون برميل في اليوم وتبدأ في االنخفاض بعد ذلك. 
فالتقدير الســريع في ســيناريو صافي االنبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 للمضي قدمًا في تحقيق 
أهداف المناخ في العالم، يشهد انخفاضًا حادًا في الطلب على النفط إلى 72 مليون برميل في اليوم 

في عام 2030 ويستمر في االنخفاض إلى 24 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2050م.
وخالل السنوات الخمس المقبلة سيزداد الطلب على الغاز الطبيعي حسب جميع السيناريوهات، ولكن 
هنــاك اختالفــات حــادة بعــد ذلك، إذ أن الطلــب في االقتصادات المتقدمــة ينخفض من منتصف عام 
2020 في كل سيناريو، لكنه ينخفض بشكل أسرع في سيناريو التعهدات المعلنة ثم سيناريو السياسات 
المعلنــة يليهــا صافــي االنبعاثــات الصفرية. ويرتفع الطلب في األســواق الناشــئة واالقتصادات النامية 
بشكل كبير مقارنة مع مستوى اليوم حتى عام 2050م، فما زال أعلى في سيناريو السياسات المعلنة، 

ولكن يظل قيد الفحص في صافي االنبعاثات الصفرية. 
ال تــزال حصــة الغــاز الطبيعــي في مزيــج الطاقة العالمي في حدود ٪25 حتى 2050م حســب 	 

سيناريو السياسات المعلنة، بينما تنخفض إلى ٪20 في سيناريو التعهدات المعلنة وإلى 11٪ 
في صافي االنبعاثات الصفرية، حيث ســتم تجهيز حوالي ٪70 من اســتخدامات الغاز الطبيعي 

عام 2050م في صافي االنبعاثات الصفرية باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
يشــكل الطلــب علــى الفحـــم فــي األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة أكثر مــن ٪80 من 	 

الطلب العالمي الحالي. ويواجه الفحم انخفاضًا في كل من السيناريوهات الثالثة، ففي سيناريو 
السياسات المعلنة، يرتفع الطلب العالمي على الفحم بشكل طفيف حتى عام 2025، لكنه يبدأ 
بعد ذلك في التراجع بشكل بطيء حتى عام 2050. وفي سيناريو التعهدات المعلنة ينخفض 



التقــــــرير االقتصــــــــادي 2022 م76

استخدام الفحم بشكل كبير بعد عام 2030 ال سيما في الصين، وسيبلغ الطلب العالمي في 
عام 2050 نصف مستوياته للعام 2020، وفي سيناريو صافي االنبعاثات الصفرية سينخفض 
الطلب العالمي على الفحم بنسبة ٪90 حتى عام 2050 و ٪80 من استخدام الفحم في عام 
2050 مزود باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فبحلول عام 2030م ُيظهر سيناريو صافي 
االنبعاثــات الصفريــة انخفاضــًا في اســتخدام الفحم لتوليد الطاقة فــي االقتصادات المتقدمة 

بنسبة 90٪.
 وبحلــول عــام 2030م ســينخفض اســتخدام النفــط في ســيارات الركاب على مســتوى العالم 	 

بنسبة %40، وانخفاض في استخدام الغاز الطبيعي في المباني عالميًا بنسبة ٪35. ومع ذلك 
هنــاك العديــد مــن المجاالت التي يظل فيها اســتخدام الوقود األحفوري مرنًا، وتشــمل هذه: 
استخدام الفحم في إنتاج الحديد والصلب حيث يقدر االنخفاض باستخدامه بنسبة ٪20 حتى 
عام 2030م حسب سيناريو صافي االنبعاثات الصفرية، واستخدام النفط في الطيران يقدر أن 
يرتفع باستخدامه بنسبة ٪30، واستخدام الغاز الطبيعي في إنتاج األسمنت بارتفاع بنسبة 40٪.

تتطّلــع الــدول الــى أن يكــون الحــد مــن تســرب غــاز الميثان وحرقــه أولوية قصوى في الســعي 	 
لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري من عمليات الوقود األحفوري. ففي المتوسط، ُيقدر 
أن ٪8 مــن الغــاز الطبيعــي وســوائله التــي تدخــل إلى مشــاعل ال تحترق وتتســرب إلى الغالف 
الجوي؛ وهذا أكثر من ضعف التقديرات السابقة، فقد نتج عن الحرق أكثر من 500 مليون طن 
من انبعاثات مكافئ ثاني أكســيد الكربون   ) Mt CO2-Eq( في عام 2020، وهو ما يزيد عن 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية من جميع السيارات في االتحاد األوروبي.
فــي عــام 2020 تــم اســتخدام حوالــي 2 ميغابايت يوميًا من الوقود الحيــوي، ويتضاعف حجم 	 

االستخدام حتى عام 2030 بحسب سيناريو السياسات، وترتفع ضعفين ونصف بحسب سيناريو 
التعهــدات، وثالثــة أضعــاف بحســب صافي االنبعاثات الصفرية. وســيزداد اســتخدام األشــكال 
الحديثة من الطاقة الحيوية الصلبة بنسبة 30-٪70 عبر السيناريوهات الثالث حتى عام 2030. 
وبحسب صافي االنبعاثات الصفرية  يوفر الغاز الحيوي وصواًل نظيفًا للطهي لنحو 400 مليون 
شخص في عام 2030، بينما يتم استهالك 2.5 إكساجول )EJ( من الميثان الحيوي وإجمالي 

.)EJ( الطلب على الغاز الحيوي يرتفع إلى 5.5 إكساجول
التوقعات المعلنة تشــير الى زيادات طفيفة في اســتخدام الهيدروجين منخفض الكربون حتى 	 

عــام 2030 بحســب ســيناريو السياســات المعلنــة، وبحســب صافــي االنبعاثــات الصفريــة أيضًا، 
فقــد يرتفــع الطلب بســرعة أكبر، حيث ســيحل الهيدروجين منخفض الكربون محل االســتخدام 
الحالــي للهيدروجيــن فــي الصناعــة، ويســتخدم الهيدروجين منخفــض الكربون والوقــود القائم 
علــى الهيدروجيــن لتوفيــر المرونــة في قطاع الطاقة والجديد. ويالحظ أن خط أنابيب مشــاريع 
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إنتاج الهيدروجين منخفضة الكربون المخطط لها غير كافية لتلبية مســتويات االســتخدام التي 
ينطوي عليها سيناريو التعهدات الحالية والتي تقدر ب 2 إكساجول )EJ( وهي أقل بكثير من 
المستويات المطلوبة في صافي االنبعاثات الصفرية والتي تقدر ب 17 إكساجول )EJ( ، حيث 
أن قطاع الشحن والطيران يقودان زيادات كبيرة في استخدام الوقود السائل منخفض الكربون 

القائم على الهيدروجين بعد عام 2030.

الخالصــة التجاهــات النـفـط العالمي لعام 2030م وما بعـده
اليــوم، ففــي عــام  	 بــأي قطــاع  النفــط مقارنــة  أكبــر كميــة مــن  الركــوب  تســتخدم ســيارات   

2020 اســتهلكت حوالــي 20 مليــون برميــل فــي اليــوم. وعلــى الصعيــد العالمــي، ُتبــذل جهــود 

كبيــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم لتقليــل عــدد رحــالت الســيارات وتحويــل الــركاب نحــو وســائط نقــل 

أخــرى، وبتوقــع أولــي يقــدر أن تعمــل ٪20 مــن الســيارات علــى الطريــق بالطاقــة الكهربائيــة فــي 

عــام 2030، فــإن الطلــب علــى النفــط لســيارات الركــوب ســينخفض الــى 8 مالييــن برميــل فــي 

اليــوم عــام 2030م.

ففــي ســيناريو السياســات المعلنــة، ســتنخفض مســتويات الطلــب علــى النفــط عنــد 104  	  

مالييــن برميــل فــي اليــوم فــي منتصــف 2030 ثــم تنخفــض بشــكل طفيــف جــًدا حتــى عــام 2050. 

فبيــن عامــي 2030 و 2050 ، ســينخفض الطلــب علــى النفــط للنقــل البــري بأكثــر مــن 2 مليــون 

برميــل يومًيــا علــى مســتوى العالــم، حيــث يقــدر بهــذا الســيناريو أن ٪30 مــن ســيارات الــركاب علــى 

الطــرق عالمًيــا فــي عــام 2050 هــي ســيارات كهربائيــة وأقــل مــن ٪5 مــن الشــاحنات الثقيلــة هــي 

ســيارات كهربائيــة أو مركبــات تعمــل بخاليــا الوقــود. 

ويتوقــع أن يســتخدم قطــاع توليــد الكهربــاء والمبانــي كميــات أقــل مــن النفــط، وســينخفض  	  

الطلــب فــي البلــدان التــي ليــس لديهــا تعهــدات صافيــة بنحــو 30 مليــون برميــل فــي اليــوم بيــن 

عامــي 2030 و 2050م. ويتوقــع بحلــول عــام 2050 مــا يقــرب مــن نصــف الســيارات علــى الطــرق 

علــى مســتوى العالــم تعمــل بالكهربــاء، وأكثــر مــن ربــع الشــاحنات الثقيلــة هــي مركبــات كهربائيــة 

أو مركبــات تعمــل بخاليــا الوقــود.  

النفــط  	 علــى  الطلــب  ســينخفض  الصفريــة،  االنبعاثــات  صافــي  اســتهداف  برنامــج  وفــي   

بمقــدار 48 مليــون برميــل فــي اليــوم بيــن عامــي 2030 و 2050 )متوســط انخفــاض ســنوي يبلــغ 

٪5.3(. إذ يتوقــع أن ال ُتبــاع أي ســيارات ركاب جديــدة مــزودة بمحــركات احتــراق داخلــي فــي أي 

مــكان بعــد عــام 2035 . وســينخفض اســتخدام الزيــت كمــادة أوليــة بحوالــي 1 مليــون برميــل فــي 

اليــوم مــع ارتفــاع معــدالت إعــادة تدويــر البالســتيك عالمًيــا إلــى أكثــر مــن ٪50 فــي عــام 2050 
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)وإلــى ٪60 فــي االقتصــادات المتقدمــة( .

فيما يتعلق بالوقود الحيوي والوقود القائم على الهيدروجين: 	  
أ( الوقــود الحيــوي، تتــراوح تكلفــة انتاج برميل مكافئ للنفط من الوقــود الحيوي التقليدي 130-70 
دوالرًا امريكيًا و 85-160 دوالرًا امريكيًا لكل برميل إلنتاج الوقود الحيوي المتقدم. فبين عامي 2020 
و 2030، يتوقــع أن يــزداد الطلــب علــى الوقــود الحيــوي بمــا يقــارب 1.5 مليــون برميل مــن المكافئ 
النفطي يومًيا، ويشكل اإليثانول التقليدي، المستخدم في الغالب في سيارات الركاب أكثر من نصف 

استهالك الوقود الحيوي في عام 2030. 
وفي التعهدات المعلنة للســيناريو، ســيزداد إجمالي الطلب على الوقود الحيوي بأكثر من 3.5 ماليين 
برميل مكافئ في اليوم حتى عام 2030. ويسهم الوقود الحيوي التقليدي في بعض هذا النمو ولكن 
يأتــي معظمــه مــن الوقــود الحيــوي المتقدم، والذي يشــكل ما يقــرب من نصف إجمالــي إنتاج الوقود 

الحيوي في عام 2030.
ب( وللوقود القائم على الهيدروجين، تطلب ألمانيا ٪2 من استخدام الوقود في الطيران ليكون قائًما 
على الهيدروجين بحلول عام 2030؛ واقترحت المفوضية األوروبية هدًفا للوقود القائم على الهيدروجين، 

والهيدروجين المشتق من الطاقة المتجددة لتوفير ٪2.6 من الطاقة للنقل بحلول عام 2030.
وقد أصدرت اليابان تقريًرا مؤقًتا عن اســتخدام األمونيا في توليد الكهرباء، علما بأنه ال تتوفر األمونيا 
والسفن التي تعمل بوقود الميثانول تجاريًا اليوم على الرغم من أن شركة Maersk قد طلبت ثماني 
ســفن حاويات تعمل بالميثانول للتســليم في عام 2024م، وهناك حوالي خمس ســفن تعمل بوقود 
األمونيا في مرحلة التصميم أو تم طلبها، كما تم اإلعالن عن خطط لتقديم حزم تعديل األمونيا للسفن 

الحالية بحلول عام 2025م.

الهيدروجيــن  	 علــى  القائــم  الوقــود  اســتهالك  يرتفــع  الصفريــة،  االنبعاثــات  صافــي  فــي   

الســائل فــي قطــاع النقــل إلــى 0.15 إكســاجول فــي عــام 2030، ويســتخدم معظمهــا فــي 

حاليــا.  الشــحن  فــي  الوقــود  اســتخدام  إجمالــي  مــن   10٪ قرابــة  مــا  يمثــل  وهــذا  الشــحن، 
وللوقود الغازي، ســوف يزداد الطلب على الغاز الطبيعي في جميع الســيناريوهات على مدى  ت ( 
الســنوات الخمس المقبلة، ففي ســيناريو السياســات المعلنة يســتمر الطلب على الغاز الطبيعي في 

االرتفاع بعد عام 2025 وسيزيد الطلب بنحو ٪15 في عام 2030 عن عام 2020م. 
وحسب سيناريو التعهدات المعلنة ، يصل الطلب إلى أقصى مستوى له بعد عام 2025 بفترة وجيزة ثم 
ينخفض ببطء. ومع ذلك ، فإن االنخفاض الذي حدث بعد عام 2025 في الطلب على الغاز الطبيعي 
في صافي االنبعاثات الصفرية قابله للنمو جزئًيا في الطلب على الغازات منخفضة االنبعاثات- بما في 

ذلك الهيدروجين منخفض الكربون الناتج من الغاز الطبيعي.
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السياســات  	 ســيناريو  ففــي   ،2030 عــام  حتــى  الطبيعــي  الغــاز  باتجاهــات  يتعلــق  وفيمــا   

المعلنــة، تأتــي معظــم الزيــادة العالميــة بنســبة ٪15 فــي الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي حتــى عــام 

2030 مــن األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة. فســيرتفع الطلــب فــي الصيــن بنســبة 40٪ 

فــي عــام 2030 مقارنــة بعــام 2020. وهنــاك انخفاضــات فــي عــدد مــن األســواق القائمــة ، بمــا 

فــي ذلــك اليابــان وأوروبــا بنســبة ٪25 ، بينمــا شــهدت أمريــكا الشــمالية وكوريــا ذروة الطلــب فــي 

منتصــف العشــرينيات مــن القــرن الماضــي. 
وتمثــل الصناعــة مــا يقــرب من ٪40 من نمــو الطلب اإلجمالي حتى عــام 2030م، بقيادة الزيادات في 
التصنيــع الخفيــف فــي الصين والهند، ومن القطاع الفرعي للمــواد الكيميائية في الصين. ففي الصين 
وكوريا ســيرتفع اســتهالك الغاز حتى عام 2030 ويســتخدم إلى حد كبير الســتبدال المزيد من الوقود 
الملــوث، بينمــا فــي البرازيــل وكنــدا واالتحــاد األوروبــي واليابان والواليــات المتحدة ســينخفض الطلب 

بنسبة 35-20 ٪.
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الفصل الخامس
مذكرة المراقبة لصندوق النقد الدولي 

لدول العشرين

Surveillance Note of G 20 
وتطورات تقرير ممارســة األعمـال 

للمملكة العربيـة السعوديـــة 
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تقديــــم

 فيه سعيه المتواصل لتتُبع ممارسة مؤسسات األعمال وأنشطتها في كافة دول العالم، تصدر مجموعة
 البنــك الدولــي تقاريرها الســنوية ألفضل أماكن ممارســة أنشــطة األعمال في العالــم، وكذلك للبلدان
 األكثر إصالحا في ممارسة تلك األنشطة، حيث برزت المملكة العربية السعودية كإحدى الدول العشر

 .األفضل في تطوير منظومة أنشطة األعمال وتيسيرها
 وقد خلص التقرير، الى أن السعودية هي أكثر االقتصادات العربية تطبيقا لإلصالحات في مجال األعمال
 للعام 2020 م. حيث أنشــأت منفذًا واحدا لتأســيس الشــركات، وألغت الشــروط على المرأة المتزوجة ،
 وطورت إجراءات االستيراد والتصدير بنافذة إلكترونية، ومكنت عمليات التفتيش لدرء المخاطر، واطلقت
 منصة إنترنت إلصدار شــهادات االســتيراد، وحّســنت البنية التحتية لميناء جدة، وســّهلت الحصول على

.االئتمان، وحمت المساهمين األقلية، ويّسرت تسويات حاالت اإلعسار
 ونظــرا للتغيــرات الكبيــرة التــي حصلــت علــى اإلقتصــاد العالمــي، أصــدر صندوق النقــــد الدولــي مذكرة
 خصوصا ولدول العالم عموما، أوضح فيها ما يجب أن يكون عليه G20 المراقبة المالية لدول العشرين
 مســتقبل اإلقتصــاد العالمــي، والــدور الواجب أن تلعبــه دول مجموعة العشــرين، وقدرتها على إحداث
 التغيير المأمول. فتناول السياسات المالية، والسياسات النقدية، والسياسات اإلقتصادية الواجب اتباعها
 للتخفيــف مــن اآلثار الســلبية ألزمــة الجائحة على الواقــع االقتصادي، والمالــي، والصحي، واإلجتماعي

 .العالمي، وخاصة للدول الهّشة، وللفئات األكثر تضررا فيها

يهتم البنك الدولي بشكل خاص في تتُبع أنشطة ممارسة األعمال في دول العالم، وقد حدد التقرير 
للعام 2019م أفضل عشرة أماكن لممارسة أنشطة األعمال في العالم، وهي: 

نيوزيلنــدا، وســنغافورة، ومنطقــة هونج كونــج اإلدارية الخاصة ) الصين(، والدنمــارك، وجمهورية كوريا، 
والواليات المتحدة، وجورجيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والسويد.

كما حدد أكثر البلدان إصالحا في ممارســة أنشــطة األعمال، حيث ظهرت المملكة العربية الســعودية 
كإحدى هذه الدول، وكأول دولة عربية، وجاءت بعدها األردن، ثم البحرين، فالكويت. وهذه الدول هي:

المملكة العربية السعودية 	 
األردن	 
توجـــو 	 
البحرين 	 

مركز المملكة العربية السعودية في تطوير وإصالح أنشطة ممارسة األعمال 
على المستوى العالمي بتقريري 2019 و 2020م
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طاجيكستان 	 
باكستان 	 
الكويت	 
الصين	 
الهنــد	 
ونيجيريا.	 

لقد تصدرت المملكة تطوير واصالح أنشطة  األعمال في العام 2019م جّراء قيامها بالتالي:-
أنشأت السلطات منفذًا موحدًا لتأسيس الشركات.. 1
ألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية.. 2
بّسطت المملكة أيضا إجراءات ما قبل وما بعد التسجيل ودمجتها.. 3

وعلى المســتوى العربي، انضم األردن ألول مرة إلى أكبر البلدان تطبيقا لإلصالحات، حيث قام بتنفيذ 
ثالثــة إصالحــات، وعزز مــن إمكانية الحصول على االئتمان بتطبيق قانون جديد للمعامالت المضمونة، 
وتعديل قانون اإلعسار، وإطالق سجل ضمانات موحد حديث وقائم على اإلشعار. باإلضافة إلى ذلك، 
سّهل دفع الضرائب عن طريق تقديم اإلخطارات الضريبية ودفع ضرائب العمل واالشتراكات اإللزامية 

األخرى إلكترونيا )المصدر: 
doing-business-/24/10/https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019

.) 2020-four-arab-countries-among-worlds-top-10-business-climate-improvers
وفي تقرير ممارسة أنشطة األعمال للعام 2020 ظهرت أربعة بلدان عربية ضمن أفضل 10 بلدان في 
العالم تحســينًا لمناخ األعمال، حيث اتســمت اقتصادات منطقة الخليج بنشــاط خاص، فقد نفذت 35 
إجراء لتحسين مناخ األعمال. وتضم المنطقة عام 2020م أربعة من أكثر 10 بلدان تطبيقا للتحسينات 

على مستوى العالم، وهذ الدول هي:-
المملكة العربية السعودية 	 
األردن 	 
البحرين	 
الكويت.	 

ومــن الجديــر بالذكــر، أن هــذه البلدان تشــكل نحــو نصف اإلصالحــات بالمنطقة. وظلت دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة أقــوى بلدان المنطقة أداًء، حيث احتلت المركز الســادس عشــر مــن بين 190 اقتصادا 

على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال.
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لقد نفذت السعودية، وهي أكثر االقتصادات تطبيقا لإلصالحات للعام 2020 م رقمًا قياسيًا من ثمانية 
إصالحات في العام السابق. فقد عملت على ما يلي:-

أنشأت منفذًا موحدًا لتأسيس الشركات. 	  

للحصــول  	 بطلــب  التقــدم  عنــد  إضافيــة  وثائــق  المتزوجــة  المــرأة  تقــدم  أن  شــرط  ألغــت   

وطنيــة.  هويــة  بطاقــة  علــى 

زادت من سرعة إجراءات االستيراد والتصدير من خالل تعزيز النافذة  	  

الواحدةللتجارة اإللكترونية.

 تمكين عمليات التفتيش القائمة على تحليل المخاطر. 	

إطالق منصة على اإلنترنت إلصدار الشهادات للبضائع المستوردة. 	  

تحسين البنية التحتية في ميناء جدة.  	  

زيادة إمكانية الحصول على االئتمان. 	  

تعزيز الحماية للمساهمين أصحاب حصص األقلية وتيسير تسوية حاالت اإلعسار. 	  
 واحتلــت الكويــت ألول مــرة مركــزا بيــن البلدان الرئيســية العشــرة في تطبيق اإلصالحــات، حيث قامت 
بتنفيذ سبعة إصالحات، فتم تبسيط إجراءات تراخيص البناء من خالل دمج سلطات إضافية في منصة 
التراخيص اإللكترونية، وتعزيز التواصل فيما بين الهيئات، كما زادت من سهولة التجارة عبر الحدود من 

خالل تعزيز نظام إدارة المخاطر الجمركية، وتطبيق نظام جديد للتخليص اإللكتروني.
 وبشــكل عــام، ركــزت اقتصــادات المنطقة إصالحاتها فــي الحصول على الكهرباء وحماية المســاهمين 
لت  أصحاب حصص األقلية، حيث قامت ٪40 من بلدان المنطقة بإصالحات في هذه المجاالت. فقد سجَّ

المنطقة أفضل أداء لها في مجاالت دفع الضرائب، والحصول على الكهرباء، وإصدار تراخيص البناء. 
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G20 مذكرة المراقبة لصندوق النقــد الدولي لدول العشرين
جاءت مذكرة صندوق النقد الدولي بخصوص مالحظات المراقبة المالية في شهر يوليو/ تموز 2021م والصادر 
من فنسيا بايطاليـــا، حيث تناول التقرير مجموعة من القضايا الحيوية، حيث تم استخالص أبرزها بالتالي:-

1. النمو العالمي تطور بشكل كبير وفقا للتوقعات، فشهد نقاط تحول كبيرة.
ومع أن تأثير اصابات كورونا كان واضحا، حيث ارتفت معدالت الفقر بالكثير من الدول جراء عدم العدالة 

والتباين بالتأثير على شرائح المجتمع، وخاصة الشرائح األضعف في المجتمع.
كما تزايد عبء الدين العام للكثير من الدول، وذلك بسبب عدم التأكد والتوقع بتأثيرات الجائحة على اإلقتصادات. 
كما ارتفعت مستويات التضخم لقطاع واسع من السلع، ولكن بدأت معظم الدول بكبح جماح التضخم، 

ففرضت سياسات نقدية وسياسات مالية ُتعيد حالة االستقرار الى اإلقتصاد.
2. تطـــّلب حال الجائحة تدخال سريعا من قبل دول العشرين،  جّراء الحصيلة البشرية واالقتصادية التي 
تدهورت. فقد خصصت دول مجموعة العشرين 50 مليار دوالر لدعم منظمة الصحة العالمية، ومنظمة 
التجارة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي؛ وذلك لتنفيذ ودعم برامج هادفة في مختلف 

دول العالم، وخاصة ذات االقتصادات الهّشة للتخفيف من اآلثار السلبية للجائحة على مواطنيها. 
3. أكــدت دول المجموعــة علــى دعــم السياســات المخصصــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل األزمــة، وتجّنب 

التحوالت المفاجئة. وقد عززت دول العشرين ما يلي:

ابقــاء السياســة النقديــة قائمــة وفعالــة بمعظــم االقتصــادات، فــي الوقــت الــذي تحتــوي  	  

الماليــة. التهديــدات  الكليــة  الحصافــة  سياســات 

أجــل  	 مــن  وهــذا  ولمجاالتهــا.  األزمــة  لمرحلــة  مخصــص  بشــكل  الماليــة  السياســة  دعــم   

ــار  الحــّد مــن انتقــال العــدوى وانتشــارها بســرعة، وبمــا يدعــم الوضــع الصحــي العــام، ويخفــف آث

التنميــة. علــى  الوبائــي  الوضــع 
4. االنتعــاش الســريع يجــب أن يكــون شــعار المرحلــة، لهــذا هناك الكثير مــا ُيعتقد أن يكون للمســتقبل، 

ويمكن ايجاز اآلمال المستقبلية فيما يلي:
أ  -  التطــورات الجديــدة األخيــرة أكــدت علــى التوقــع بالتعافــي الســريع. فهنــاك بعــض االقتصادات 

استمرت بتحقيق المكاسب السريعة، مثل اقتصاد الصين، وأمريــكا.
ب  -  هناك اقتصادات متعددة أخرى والتي ارتفعت بها اإلصابات ُتصارع لدعم أنشــطتها التنموية، 

وتحاول الصمود في وجه العاصفة.
ت  - التنميــة االقتصاديــة غيــر المتكافئــة تعكــس ديناميكبــات تنميــة عكســية اتجاه التطعيم وغلــــو 

الجائحة. لذلك فالدول المتقدمة اشترت حوالي 4 مليارات لقاح للتطعيم. 
5.  دعــم السياســات أصبــح غيــر متكافئ أيضا وبشــكل متزايد وســط اختالفات كبيرة فــي الحيز المالي 
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دور دول مجموعة العشرين في إحداث فرق في المستقبل

وفي تكاليف االقتراض كذلك.
6. بينمــا يتزايــد التضخــم بشــكل كبير مؤخرا، تّم احتواؤه في معظــم االقتصادات على الرغم من ارتفاع 

أسعار السلع في السوق.
7. أسعار الفوائد المتدنية ومظاهر التعافي األفضل في االقتصادات المتقدمة تستمر باالرتفاع لتزيد 
من تقييم العقارات وحقوق الملكية. فلقد قويت أسعار حقوق الملكية، لتصل لنا قبل الجائحة بمعظم 

دول العشرين، وكسرت الحواجز السابقة ببعض األسواق مثل: اليابان، وكوريا، وامريكا.
8. إن التعافي السريع والمتعدد قد أدى الى قيادة الصعوبة باألحوال المالية، وكذلك أثر بوضوح على 

االقتصادات قيد التحول.
9.  ومن بين االقتصادات العالمية، هناك أناس تأثروا بشكل غير متساو باألزمة، ففي بعض االقتصادات 
المتقدمة بدأت البطالة بين الشباب تتراجع بعد ارتفاعها الحاد عام 2020م ، لكن تلك المعدالت للبطالة 

ما زالت عالية نسبيا، ومثال ذلك دول: البرازيل، وكندا، واسبانيا، وأمريكا. 
10. مخاطــر الديــن العــام وتهديداتــه مــا زالــت تــزداد، إذ أن االســتجابة الماليــة التي تســاعد على تجنب 
األزمة  االقتصادية هي األســوأ والتي تنتج عن الزيادة الحادة في مســتويات الديون الســيادية. ولدول 
مجموعة العشرين، فقد زاد الدين العام ب%17 نقطة من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل الى 125% 
عام 2020م. في حين االقتصادات المتحولة بمجموعة العشرين زادت ديونها بنسبة %10 نقطة لتصل 

الى %66 من الناتج المحلي اإلجمالي.
11. ما  يزال المســتقبل مســتمر بتأثره بعدم تأكد حيوي، فظهور الجائحة وتطور المطاعيم أصبح من 

الصعب التنبؤ بها بشكل موثوق. فمن الممكن استمرار تأثر الجائحة بشكل متواتر للكثير من  الدول.
12. فــي هــذه األثنــاء، هنــاك مخاطر أخرى، تشــمل تزايد الفروقات وعدم العدالــة وتغير المناخ يمكنها 

أن تثبت وتبقى متواجدة.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل دول مجموع  العشرين يمكن أن ُتحدث فرقـــا على الساحة العالمية 
عند تدخلها بتوجيه اإلقتصادات؟

ال شّك أن االتجاهات المتعددة لمشاركة المطاعيم، وتمويلها، واالستثمار بها لرفع سوّية انتاج المطعوم 
يجــب أن يوضــع علــى طاولــة البشــرية واألخــالق واإلقتصــاد. فعلــى المســتوى المحلي، يجــب تفصيل 
سياســات اإلقتصــاد الكلــي الداعمة لمرحلة األزمة وسياســتها مع المعايير لتقويــة وتعزيز برامج ونتائج 
التعافي من المرض، اضافة الى التركيز على تخفيف الكربون واالستثمارات في البنية التحتية الرقمية، 

وعليه فالمطلوب هو التالي:-
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1. المطلــوب بشــكل ســريع، القيــام بأفعــال متعــددة األطــر إلنهاء األزمــة الصحية، وهــذا يعني ضرورة 
العمل على اآلتي:

القيام بأفعال سريعة ولحظية لتسهيل التوزيع العالمي للمواد الطبية وللمطاعيم لتكبح جماح 	 
الخسائر البشرية المتزايدة والضغوط االقتصادية للوباء.

ضمان التدفق الحـــّر للمواد الخام واللقاحات الجاهزة عبر الحدود.	 
المشــاركة علــى الفــور في فائض اللقاحات، حيث إن إمــدادات اللقاحات محدودة على المدى 	 

القصيــر. وللحــّد مــن عدم المســاواة في اللقاحات بين البلدان ، ينبغــي إتاحة الجرعات المتعهد 
بها مسبًقا للجميع، في أقرب وقت ممكن.

تكثيف الدعم بشــكل كبير لتســريع عمليات التســليم والتلقيح. ويشــمل ذلك الدعم من خالل 	 
مسّرع الوصول إلى أدوات COVID-19 ووكاالت التطوير.

زيادة االستثمارات في الطاقة اإلنتاجية اإلضافية للقاح.	 
توسيع نطاق مراقبة سلسلة التوريد النظامية والمراقبة الجينية لتطور الوباء.	 
ضمان انتشار االختبارات والعالجات الكافية وتدابير الصحة العامة المناسبة واالستعداد لنشر اللقاح.	 
تقييم وتنفيذ )عند الموافقة( استراتيجيات تمديد الجرعات لتوسيع العرض الفعال.	 

2. يجب أن يكون الدعم المحلي متالئما مع مرحلة األزمة، وهذا يعني الحفاظ على وتقديم التالي:-

يجب أن تظل السياسة النقدية متيسرة في معظم االقتصادات. 	  

الكليــة لمعالجــة  	 السياســات االحترازيــة  اســتخدام  ينبغــي  الدوريــة،  الظــروف  حيثمــا تســمح   

والضعــف. التهديــد  جيــوب 

يجب تصميم الدعم المالي بما يتناسب مع مرحلة األزمة ومدى الحيز السياسي؛ 	  
بينما ينتشر الفيروس بسرعة ، يجب أن تستمر السياسة المالية في دعم النظم الصحية والفئات الضعيفة.	 
بمجرد أن تنحسر األزمة، يجب أن يتالشى دعم السياسات تدريجًيا وأن يصبح مستهدًفا بشكل متزايد 	 

لتجنب إعاقة التحول االقتصادي بعد الوباء )على سبيل المثال، المملكة المتحدة والواليات المتحدة(.
3. مــع خــروج االقتصــادات مــن األزمــة ، يجب أن يســتفيد التعافي مــن االســتثمارات الرقمية والخضراء 

لتسهيل نمو قوي ومستدام وشامل. وهذا يعني:
رفع فرصة تسريع الرقمية.	 
عمل تطوير محدد للتحول الى انبعاثات غاز صفرية.	 

4. العمل المشترك حيوي وضروري للقبض على التقّلب والتحول بين االقتصادات.
5. بعد المطعوم، التأكيد على السيولة المالية لالقتصادات الضعيفة أمر ضروري للحفاظ على استمرارية 

الزخم التنموي لديها.
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6. الجهود المشتركة الصالح الضرائب والتجارة ضرورية لدعم التعافي واالنتعاش، وهذا يتضمن:
اصالح الضرائب واألفعال الدولية السليمة والمتداخلة يمكن أن تسّرع السياسات المالية لكل 	 

الدول بشكل متساٍو وعادل.
اصالح نظام التجارة الدولية ضروري لمشاركة النمو على المستوى العالمي.	 

وقد قدر التقرير النمو االقتصادي على مستوى العالم بنسبة %4.4 للعام 2022م مقارنة بمعدل 
%6 للعام 2021م، وقدرها لالقتصادات المتقدمة بنسبة نمو %3.6 للعام 2022م، أما االقتصادات 
المتحولة فقدر النمو لها بنســبة %5. في حين قدر النمو لمجموعة دول العشــرين بنســبة 4.4% 

للعام 2022م.
وللمملكــة العربيــة الســعودية’ قدر التقرير النمو االقتصادي بنســبة %4 لنفــس العام، وأعلى تقديرات 
النمــو كانــت لــدول : الهنــد، واندونيســيا، فالصيــن، ثــم لبريطانيا، حيث توقــع التقرير أن تنمــو اقتصادها 

بمعدالت %6.9، و%5.8 ، %5.6 و %5.1 على التوالي
 )Source: IMF, G-20 Surveillance Note, Venice, Italy,  July 92021 ,10-(. 
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