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االقتصاد السعودي قادر على مواجهة الصعاب و« »2030استثمرت نقاط القوة

 300 :تريليون دوالر تقود العالم ألزمة طاحنة

أبو غزالة لـ

حذر مؤسس ورئيس مجموعة طالل أبوغزالة العاملية الدكتور طالل أبوغزالة من بوادر أزمة اقتصادية عاملية طاحنة سيسفر عنها كساد كبير ،وغالء
للمعيشة في العديد من دول العالم األول ،مع تجاوز حجم الدين العاملي حاجز الـ 300تريليون دوالر؛ ما يعادل نحو  2.5مرة حجم الناتج القومي للعالم.
وأكد في حواره لـ«عكاظ» قدرة االقتصاد السعودي على تجاوز أي أزمات اقتصادية ،قد يشهدها العالم حاليا أو مستقبال ،الفتا إلى أن رؤية اململكة 2030
نجحت في إعادة اكتشاف نقاط القوة في االقتصاد الوطني ،وتفعيلها واستثمارها.
وأشار إلى أهمية اقتصاد املعرفة ومستقبله في تنمية الشعوب ،داعيا إلى تطوير منظومة التعليم في اململكة والدول العربية للنهوض بقدرات الطالب
حتى يتحولوا إلى مخترعني ومبدعني ،وإلى تفاصيل الحوار:
حازم المطيري (الرياض)almoteri75
• ما تقييمك للمشهد االقتصادي في العالم؟
•• أريد أن أطلق صرخة مدوية تساعدنا في أخذ االحتياطات
االح�ت��رازي��ة م��ن أزم��ة اقتصادية طاحنة ،ستحدث ال�ع��ام القادم
 ،2020ستسفر ع��ن كساد كبير وغ�لاء ف��ي املعيشة ،ه��ذه األزمة
ستبدأ بأمريكا ،التي ستجد نفسها في وضع اقتصادي سيئ،
ويضطر معها الرئيس األمريكي دونالد ترمب إلى اتخاذ قرارات
صعبة ،مثل تحديد نسبة الفوائد أو عزل مسؤولني في املنظومة
االقتصادية.
وم��ن أس �ب��اب ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رات األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة ب�ين أمريكا
والصني ،وارتفاع الدين العام في الدول الكبرى ،هذه الدول كانت
ح��ري�ص��ة ع�ل��ى أال ي��زي��د ال��دي��ن العام
على  %60من إجمالي الدخل القومي،
ول �ك��ن ال ��واق ��ع ي �ق��ول إن ال��دي��ن العام
صراع
يفوق هذه النسبة ،إذ بلغ في أمريكا
نحو  ،%107واليابان  ،%300ويؤكد
تقني
ذلك أن حجم الدخل العاملي يبلغ 80
تريليون دوالر ،فيما يتجاوز حجم
واقتصادي
الدين حاجز ال �ـ 300تريليون دوالر؛
ما يشير إلى أننا أمام ديون تساوي
أمريكي -
نحو  2.5حجم الناتج القومي للعالم؛
األمر الذي يؤكد أن العالم قادم على
صيني
أزمة اقتصادية طاحنة كما ذكرت.
• وهل ستتضرر كل الدول من هذه األزمة
بنفس النسبة؟
•• ه��ذه األزم��ة ستطال دول العالم،
ولكن بدرجات متفاوتة بحسب اإلج ��راءات التي ستتخذها كل
دول ��ة ع�ل��ى ح ��دة ،وف��ي ال��وق��ت نفسه ي�ج��ب أن أن�ب��ه إل��ى أن هذه
األزمة قد تكون بمثابة فرصة إلعادة الحسابات ووضع الخطط
والبرامج ،وتهيئة الظروف ،وإيجاد العالج للكثير من املشكالت
االق �ت �ص��ادي��ة ،وف ��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ب�ح��ث م��ا هي
اإلج� ��راءات ال�ت��ي يمكن أن نتخذها ل�ت�ج��اوز ه��ذه األزم ��ة ،سواء
بالنسبة لألفراد أو الشركات.
• ما طبيعة الصراع بني أمريكا والصني؟
•• في واق��ع األم��ر ه��ذا ص��راع تقني واقتصادي ،وح��ول حقوق
امللكية الفكرية ،وكما نعلم أن معظم شركات التقنية الصينية

تمتلكها الحكومة الصينية ،م��ا يعني أن أم��ري�ك��ا ت��ري��د عرقلة السعودية.
تقدم الحكومة الصينية ،والخالف في حقوق امللكية الفكرية بني • ما مستقبل برنامج تطوير الصناعة الوطني والخدمات اللوجستية الذي
البلدين يرجع إلى رؤية كل بلد في تفسير هذه الحقوق ،فالصني أطلقته السعودية أخيرا؟
ترى أنه يجوز إضافة أشياء جديدة على براءات اختراع موجودة •• بمثابة مشروع كبير ومهم ،ينبغي االهتمام به على كافة
بالفعل وإن لم تكن تملكها ،فيما ترى أمريكا أنه ال يجوز ألي امل�س�ت��وي��ات ح�ت��ى ي��ؤت��ي ث �م��اره امل��رج��وة ،وآم ��ل أن ي �ك��ون هناك
دولة إضافة أشياء جديدة على براءات االختراع تملكها جهات اهتمام خ��اص بتطوير صناعة املعرفة ،فاملستقبل للصناعات
املعرفية دون سواها ،وأعني بذلك الصناعات الرقمية والتقنية،
أخرى ،وتعتبر هذا تعديا غير مقبول على امللكية الفكرية.
االقتصاد بـ «بألف خير»
فأكبر شركات في العالم اليوم ،ليست شركات صناعية أو بنوكا
• ما هو تقييمك ملستقبل االقتصاد السعودي؟
أو مؤسسات عقارية ،وإنما شركات معرفية وتقنية ،مثل قوقل
•• االق�ت�ص��اد ال�س�ع��ودي يبعث على ال�ت�ف��اؤل ،ف��ي ظ��ل الجهود وأمازون ،وأبل وميكروسوفت ،فالقيمة السوقية لشركة مثل قوقل
التي يبذلها خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،اليوم تتجاوز تريليون دوالر ،وهذه الشركة قائمة على اختراع
وولي عهده األمير محمد بن سلمان.
غير م��ن وج��ه ال�ع��ال��م ،وه��ذا ال يعني أن�ن��ا ال نهتم بالصناعات
وأرى أن ه �ن��اك بعض
األخ��رى ،التي أرى أنها
الدول ،ومنها السعودية
م �ه �م��ة ،وم �ف �ي��دة لدعم
س�ت�س�ت�ف�ي��د م ��ن األزم� ��ة
م� �ن� �ظ ��وم ��ة االقتصاد
ال �ع��امل �ي��ة االقتصادية
الوطني.
ال � �ت ��ي ت� �ح ��دث ��ت عنها،
• م ��ا رأي � ��ك ف ��ي منظومة
وه �ن��اك أي �ض��ا دول لن
التعليم باملنطقة العربية؟
تتأثر باألزمة العاملية،
•• ك� ��ل ش � ��يء يتطور
وم �ن �ه��ا دول أفريقيا،
ف��ي الدنيا إال التعليم،
وش��رق آسيا ،فاقتصاد
ع � � �ل � � �ي � � �ن � ��ا أن ن � � �س� � ��أل
أنفسنا ثانية ع��ن عدد
امل � � �م � � �ل � � �ك� � ��ة وم � �ن � �ط � �ق� ��ة
ط�ل�اب ال�ع�ل��م الرقميني
ال� �خ� �ل� �ي ��ج ،ب� ��أل� ��ف خير
وقدرتهم على االختراع
وفي مأمن من األزمات
واإلب � � � � � ��داع ،ف ��ال� �ي ��وم ال
ال �ع��امل �ي��ة ،والسعودية
أبو غزالة يتحدث للزميل حازم المطيري( .تصوير :عبدالعزيز اليوسف)
توجد دولة غنية ودولة
ل��ن تتأثر ب�ه��ذه األزمة
ف� �ق� �ي ��رة ،وإن � �م� ��ا يوجد
ب� �ق ��در م� ��ا ت� �ت� �خ ��ذه من
احتياطات احترازية.
طالب متعلم وطالب غير متعلم.
• كيف ترى اإلصالحات االقتصادية السعودية في ضوء رؤي��ة اململكة وم ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ري ،أرى أن �ن��ا ن��رت�ك��ب خ�ط��أ ك�ب�ي��را ب��أن�ن��ا نعلم
ّ
2030؟
أبناءنا اليوم بطريقة التاب ،والفرق الوحيد أن الطالب انتقل من
•• ال شك أن هذه اإلصالحات مهمة ،وسيكون لها تأثير كبير الجلوس على األرض كما كان في الكتاب سابقا ،إلى الجلوس
وم �ح��وري على املشهد االق�ت�ص��ادي ال�س�ع��ودي ،والجميل لهذه ع�ل��ى ال �ط��اول��ة ،ل��ذا ي�ج��ب أن ي�ت�ح��ول امل�ع�ل��م إل��ى م��رش��د طالبي،
اإلص�لاح��ات أنها ليست لليوم أو ال�ع��ام ال�ق��ادم ،وإن�م��ا ملستقبل يعلم الطالب كيف يتعلم وكيف يفكر ،لننتقل من «التعليم» إلى
البالد واألجيال على املدى البعيد ،وهذا هو التخطيط الصحيح «التعلم» ،وكيف يبحث الطالب عن املعلومة ،وكيف يطورها من
تلقاء نفسه؛ ل��ذا أرى أن التعليم يجب أن يتغير ،فال ننظر إلى
واملطلوب.
وأن��ا شخصيا متفائل ومقتنع ب��أن اململكة تسير ف��ي الطريق التعليم على أن��ه نجاح ورس ��وب ،وإن�م��ا ه��و ق��درة ال�ط�لاب على
ال�ص�ح�ي��ح م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال ��رؤي ��ة ال �ش��ام �ل��ة ل �ك��ل ال �ح �ي��اة داخل االختراع.

«النقد الدولي» يح ّذر من ارتفاع الدين العام في املنطقة العربية
أ.ف.ب (دبي)@okaz_economy
حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول
العربية منذ األزم��ة املالية العاملية في  2008وذل��ك بسبب االرتفاع املستمر
في عجز امليزانية.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستني الغارد ،إنه «لسوء الحظ
ف��إن املنطقة ل��م تحقق بعد التعافي ال�ك��ام��ل م��ن األزم ��ة امل��ال�ي��ة العاملية
وغيرها م��ن االض�ط��راب��ات االق�ت�ص��ادي��ة الكبيرة ال�ت��ي س��ادت العقد
املاضي» .وأضافت أنه «بني البلدان املستوردة للنفط فقد حقق النمو
(االقتصادي) تحسنًا ،ولكن ال يزال دون مستويات ما قبل األزمة».
وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية املستوردة للنفط
ارتفع من  %64من إجمالي الناتج املحلي في  2008إلى
 %85في .2018
وأش � ��ارت إل ��ى أن ال��دي��ن ال �ع��ام ف��ي ح��وال��ى ن�ص��ف هذه
ال �ب �ل��دان ي�ت �ج��اوز ح��ال�ي��ًا  %90م��ن إج �م��ال��ي الناتج

بدء العد التنازلي النطالق
مزاد «الصفوة» شمال جدة
«عكاظ» (جدة) @okaz_economy
تترقب السوق العقارية خالل األيام القادمة انطالق
مزاد مخطط الصفوة شمال جدة ،الذي تشرف عليه
لجنة املساهمات العقارية «تصفية» التابعة لوزارة
التجارة واالستثمار ،وتنفذه شركة إتقان العقارية،
وي �ق��ع امل�خ�ط��ط ف��ي أب �ح��ر ال�ش�م��ال�ي��ة ض�م��ن النطاق
العمراني ،ويحاط بعدد من املجمعات ذات األهمية
التجارية واالقتصادية والخدمية ،كما يتميز بقربه
م��ن م�ط��ار امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز ،وم�ج�م��ع امل�ل��ك عبدالله
الطبي ،ومدينة جدة االقتصادية ،ويتوقع أن يحظى
امل ��زاد ب��اه�ت�م��ام املستثمرين وال��راغ �ب�ين ف��ي التملك
ل�ت�ك��ام��ل خ��دم��ات��ه وت �ن��وع امل �س��اح��ات امل �ت��اح��ة التي
تراوح بني  1500-400متر مربع.
وك �ش��ف م��دي��ر ع ��ام ش��رك��ة إت �ق��ان ال �ع �ق��اري��ة الشركة
املختصة بالتسويق للمخطط ،عبدالعزيز الرشيد،
أن امل � ��زاد س�ي�ش�م��ل ال �ق �ط��ع وال �ب �ل �ك��ات ،وأوض � ��ح أن
موعد امل��زاد سيعلن عنه خ�لال األي��ام ال�ق��ادم��ة ،كما
سيتم اإلفصاح عن آلية دخول املزاد ،وبني أن فريق
التسويق يعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية
النطالق املزاد.

املحلي .وقالت إن الدين العام في الدول املصدرة للنفط ،ومن بينها الدول الست األعضاء
في مجلس التعاون الخليجي ،ارتفع من  %13إلى  %33من إجمالي الناتج املحلي
مدفوعًا بانهيار أسعار النفط قبل  5سنوات.
ً
وأكدت أن البلدان املصدرة للنفط لم تحقق تعافيًا كامال من صدمة أسعار
النفط الكبيرة التي واجهتها في .2014
وقالت «يستمر تحقيق نمو متواضع ،ولكن التوقعات املستقبلية ال
ت��زال غير أك �ي��دة» .ودع��ت الغ��ارد ال��دول امل�ص��درة للنفط إل��ى استخدام
الطاقة املتجددة في العقود املقبلة تماشيًا مع اتفاقية باريس للتغير
املناخي التي تنص على خفض االنبعاثات الضارة بالبيئة.
ورح �ب��ت الغ ��ارد ب��إص�لاح��ات اإلن �ف��اق واإلي � ��رادات ب�م��ا ف��ي ذلك
ت �ط �ب �ي��ق ال �س �ع��ودي��ة واإلم � � � ��ارات ض��ري �ب��ة ال �ق �ي �م��ة املضافة
والضرائب االنتقالية على السلع ،إال أنها دعت إلى مزيد
من اإلصالحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيد من
ال�ش�ف��اف�ي��ة .وق��ال��ت إن «امل �س��ار االق �ت �ص��ادي القادم
كريستين الغارد
للمنطقة محفوف بالتحديات».

اململكة تعزز مبدأ شفافية الشركات لزيادة االستثمارات
«عكاظ» (جدة)@okaz_economy
نجحت السعودية في أعوامها الثالثة املاضية
ب ��إع ��ادة ه�ي�ك�ل��ة م�ن�ظ��وم��ة اق �ت �ص��اده��ا ،بهدف
امل�س��اه�م��ة ف��ي زي� ��ادة ال �ت��دف �ق��ات االستثمارية
اإلقليمية والدولية ،وتنويع مصادر االقتصاد
غير النفطي ،ومن أهم الخطوات التي اتخذتها،
هو تطبيق هيئة السوق املالية لبنود حوكمة
ال�ش��رك��ات املساهمة امل��درج��ة ف��ي س��وق األسهم
امل�ح�ل�ي��ة ،وخ��اص��ة ف��ي م �ب��دأ «اإلف� �ص ��اح العام
والشفافية» ،الذي سيعزز موقعها في األسواق
العاملية التنافسية.
ت�ف�ع�ي��ل ه�ي�ئ��ة ال �س��وق امل��ال �ي��ة مل �ب��دأ «اإلفصاح
ال�ع��ام والشفافية» ،يتواكب -بحسب املراقبني
امل��ال �ي�ين -م��ع خ�ط��ة ال�ت�ح��ول االق �ت �ص��ادي التي
تنشدها القيادة من خالل رؤية .2030
وت�ش�ي��ر ورق ��ة علمية أع��ده��ا أس �ت��اذ املحاسبة
امل�ش��ارك بكلية إدارة األع�م��ال ف��ي جامعة امللك
سعود الدكتور محمد السهلي حملت عنوان
«م ��ؤش ��ر ال �ش �ف��اف �ي��ة واإلف � �ص� ��اح ف ��ي الشركات
السعودية» ،أكد فيها أن الشفافية تعد إحدى
الخصائص الرئيسية لجودة التقارير املالية

التي يجب أن تتوافر فيها ،وق��ال«:إن�ه��ا تلعب
دورا أساسيا في رفع كفاءة أسواق املال ،وهي
امل �ص��در األس ��اس ��ي ال� ��ذي ي�م�ك��ن للمستثمرين
االع �ت �م��اد عليه ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى معلومات
الشركات ،بهدف اتخاذ القرارات االستثمارية».
وأش ��ار ال��رئ�ي��س التنفيذي إلدارة امل�خ��اط��ر في
«بوبا العربية» علي حمدان ،إلى أن الحوكمة
الرشيدة تعد املفتاح أمام الشركات السعودية
ف��ي ال�س��وق التنافسية العاملية امل�ت��زاي��دة على
نحو مستمر؛ والسيما مبدأ اإلفصاح والشفافية
كونها من أهم مبادئ حوكمة الشركات.
وض �م��ن ج �ه��ود ه�ي�ئ��ة ال �س��وق امل��ال �ي��ة الرامية
إلى تنظيم وتطوير سوق املال ،ورفع مستوى
ال �ح��وك �م��ة م ��ن خ�ل��ال ت �ع��زي��ز م� �ب ��دأ اإلفصاح
وال � �ش � �ف� ��اف � �ي� ��ة ل � � ��دى ال� � �ش � ��رك � ��ات امل� � ��درج� � ��ة في
ً
بورصتها ،اعتمدت دل�ي�لا استرشاديًا إلعداد
تقرير مجلس اإلدارة ،ال��ذي ُيعد أحد املصادر
املهمة للمعلومات والبيانات التي يحتاجها
امل �س �ت �ث �م��رون ،ك�م��ا أن رف ��ع م�س�ت��وى الحوكمة
وال �ش �ف ��اف �ي ��ة واإلف� � �ص � ��اح ف� ��ي ال � �س� ��وق املالية
السعودية يعتبر أحد محاور برنامج الريادة
املالية  2020للهيئة.

طالل أبو غزالة

• م��ا م�ض�م��ون ال�ك�ت��اب األخ �ي��ر ال ��ذي أل�ف�ت�م��وه وق��ررت��م توزيعه
باملجان؟
•• ال�ك�ت��اب األخ �ي��ر ي ��وزع ب��امل�ج��ان ب��ال�ف�ع��ل ،وي �ه��دف إل ��ى نشر
املعرفة ،فأنا لست مؤلفا للكتب ،وم��ا دفعني إل��ى تأليفه أنني
أردت أن أل�ف��ت ال�ن�ظ��ر إل��ى أه�م�ي��ة ن�ش��ر امل�ع��رف��ة ،وأن �ن��ا ف��ي ثورة
معلوماتية تمهد الطريق للثورة الصناعية الرابعة ،وهي ثورة
امل�ع��رف��ة ،بحيث تصبح حياتنا كلها محكومة ب �ث��ورة املعرفة
وال�ت�ق�ن�ي��ات ،وف��ي ه��ذا ال�ك�ت��اب أح ��اول أن أك�ش��ف كيف سنعيش
في املستقبل ،وشكل السيارات الذكية والطائرات وبقية مجاالت
الحياة ،وطلبت في الكتاب من القارئ أن يتخيل كيف سنعيش
يوما في املستقبل ،الذي ستتحكم فيه املعرفة والتقنيات.
• ما توقعاتك ملستقبل عاملنا العربي؟
•• أن� ��ا م �ت �ف��ائ��ل ك �ث �ي��را بمستقبل
ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،فيجب أن نعلم أن
م��ا ي�ع�ي�ش��ه ال �ع��ال��م األول م��ن تطور
المستقبل
وح��داث��ة ،انطلقت بدايته من العالم
ال� �ع ��رب ��ي ،ف �ن �ح��ن أم� ��ة ق � ��ادت العالم
للصناعات
ح �ض��اري��ا ،وال �ع �ل �م��اء ي ��ؤك ��دون أنه
ال ي�م�ك��ن ال�ح�ك��م ع�ل��ى امل�س�ت�ق�ب��ل ،إال
المعرفية
ب��ال��رج��وع إل ��ى امل ��اض ��ي والتاريخ،
ونحن ف��ي وطننا العربي مؤهلون
دون
ل �ق �ي��ادة ال �ع��ال��م م ��ن ج ��دي ��د ،خاصة
في عصر املعرفة ،هذا العصر يتيح
سواها
دي�م�ق��راط�ي��ة ك��ام�ل��ة ،ف��ال�ك��ل سواسية
ف��ي عصر امل�ع��رف��ة ،وس��ر ت�ف��اؤل��ي أن
األط �ف ��ال ال��ذي��ن ي ��ول ��دون ه��م أطفال
معرفيون بطبيعتهم ،بعكس آبائهم
وأج ��داده ��م ،وه� ��ؤالء األط �ف��ال ق � ��ادرون ع�ل��ى ت�ط��وي��ر بالدهم،
واستعادة أمجاد أمتهم العربية.
• ما نشاطات شركات طالل أبو غزالة في السوق السعودية؟
•• افتتحنا مكاتب للشركة في جدة ،والرياض ،والخبر ،وهذه
املكاتب تعد أكبر مكاتب تملكها الشركة ،التي تعد من أكبر 20
ش��رك��ة ف��ي ال�ع��ال��م ،وتعمل ه��ذه امل�ك��ات��ب ف��ي تدقيق الحسابات،
والترجمة واألرشفة وغيرها من النشاطات ،وأنشأنا فرعا جديدا
في الشركة ،وهي طالل أبوغزالة لتنمية ال�ق��درات ،وسنركز فيه
على دع��م ال�ق��درات الشخصية ،مثل تعليم اللغات والكمبيوتر،
وهذه الشركة تتواكب مع متطلبات رؤية اململكة .2030

