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البنك اإلسالمي للتنمية وأوزبكستان:
شراكة مستمرة من أجل الرخاء واالزدهار

د. محمد سليمان اجلاسر
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

البنك  جمهورية أوزبكس���������تان، عضو مجموعة 
اإلسالمي للتنمية منذ عام 2013، تنعم بموارد 
طبيعية وفي���������رة، إضافة لتمتعها بمكانة تاريخية 

وثقافية كبيرة.

ومما يسعدنا كثيرًا أن جمهورية أوزبكستان التي 
أنجبت الكثير من العلماء األجالء، مثل اإلمام 
البخاري واإلمام الترمذي والخوارزمي والبيروني 
وابن س���������ينا وغيرهم، ه���������ي عضو في مجموعة 

البنك اإلسالمي للتنمية.

بموقعه���������ا  أوزبكس���������تان  جمهوري���������ة  وتتمي���������ز 
االس���������تراتيجي عل���������ى طريق الحرير الش���������هير 
والذي س���������اهم في تطوير التج���������ارة بين مختلف 
االمبراطوري���������ات والممال���������ك مما ك���������ان له أثره  
الكبير في تطوير االبتكارات والتقنيات والسلع 
الجديدة. ويحظى التأثي���������ر التاريخي لجمهورية 
أوزبكستان في تطوير الحضارة العالمية، عبر 
هذا الطريق التجاري المهم، باالحترام والتقدير.

وأسفرت عالقتنا الدائمة وشراكتنا طويلة األمد 
مع جمهورية أوزبكس���������تان عن تعاون مثمر في 
العديد من المجاالت. فمنذ عام 2013 أسهمت 
مجموعة البنك اإلس���������المي للتنمي���������ة في تنمية 
الب���������الد على المدى الطويل م���������ن خالل توفير 
التمويل الالزم للمش���������اريع، وتقديم المساعدات 
الفنية وتنمي���������ة القطاع الخ���������اص، إضافًة إلى 
مب���������ادرات بناء القدرات وغير ذلك من مجاالت 

التعاون اإلنمائي.

إن المبادرات الحكومية الرئيس���������ية األخيرة التي 
تس���������عى إلى تحس���������ين أوضاع الس���������وق ومناخ 
االستثمار وتعزيز التعاون االقتصادي اإلقليمي 
والنم���������و االقتصادي المتوازن والش���������امل كانت 
بالفعل موضع ترحيب في جميع أنحاء العالم. 
للتنمية  البنك اإلسالمي  وس���������تواصل مجموعة 
دعم جه���������ود الحكومة لتعزيز النمو االجتماعي 
واالقتصادي المتوازن والحفاظ عليه في البالد.

وكما ورد في اس���������تراتيجية التنمية الوطنية، فإن 

مشاركاتنا في المجاالت اإلنمائية في جمهورية 
أولويات واحتياجات  تتماش���������ى مع  أوزبكستان 
التنمي���������ة القطاعية للبل���������د، وقد ك���������ان تركيزنا 
المش���������ترك في الس���������نوات األخيرة ينصب على 
التمويل في مج���������االت الزراعة والطاقة والتنمية 
الحضرية والنقل واالتصاالت والمياه والصرف 

الصحي والتعليم والصحة.

ويتم تنسيق تدخالت مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية مع جهود حكومة جمهورية أوزبكستان 
م���������ن أجل تعزي���������ز البنية التحتي���������ة االقتصادية 
واالجتماعية، ودعم التنمية البشرية المستدامة 
والتغلب على التحدي���������ات الحالية المقيدة للنمو 
والق���������درة التنافس���������ية، وكل ذل���������ك يتأتى بفضل 

التعاون الوثيق والمستمر مع هذا البلد.

بلغ إجمالي تمويل مجموعة البنك لدعم مسيرة 
التنمية المس���������تدامة في جمهورية أوزبكس���������تان 
حوالي 2.4 مليار دوالر أمريكي تم بواس���������طتها 
إتمام 49 مش���������روًعا إضافًة إلى 47 مشروعًا 
آخ���������ر دخلت مرحل���������ة التنفيذ. لق���������د أثرت هذه 
المش���������اريع الداعمة للتنمية في البالد وبش���������كل 
كبير على حياة ش���������عب أوزبكستان العظيم من 
خالل تطوير البنية التحتية وتحس���������ين التعليم 
والصحة ودعم التوظي���������ف وتنمية وتعزيز قدرة 

القطاعين العام والخاص.

وف���������ي منطقة أوروبا وآس���������يا الوس���������طى كانت 
جمهورية أوزبكستان واحدة من ثالثة اقتصادات 
فقط حافظت على النمو االقتصادي اإليجابي 
عام 2020. فعلى الرغم من اآلثار الش���������ديدة 
لجائحة كورونا، ال تزال جمهورية أوزبكس���������تان 
محافظة على مس���������ارها االقتصادي، إذ تجعلها 
إمكاناته���������ا الكبيرة من بي���������ن أكثر االقتصادات 

النشطة والواعدة في آسيا الوسطى.

وجدي���������ر بالذكر أن العالم بأث���������ره يواجه تحدي 
وزبكستان لم تسلم من ذلك. الجائحة، واإ

ونظرًا للتأثيرات الكبي���������رة الناجمة عن الجائحة 

العالمي���������ة فإننا في مجموع���������ة البنك قمنا بتقديم 
مس���������اعدات طارئة لجمهورية أوزبكس���������تان من 
خالل البرنامج االستراتيجي للتأهب واالستجابة 
من أجل تعزي���������ز وتقوية ق���������درة الحكومة على 

التعامل مع الجائحة. 
ونحن نش���������يد بالجهود الجبارة التي بذلتها حكومة 
جمهوري���������ة أوزبكس���������تان باتخاذ إج���������راءات فورية 
لمواجهة الجائحة والمساعدة على حماية السكان. 

وسيتم على الدوام تذكر مدينة طشقند العالمية 
الرائعة باعتبارها المكان الذي التقى فيه جميع 
أصح���������اب المصلحة الرئيس���������يون في مجموعة 
البنك اإلس���������المي للتنمية لرسم خارطة طريقهم 

لمواجهة توقعات ما بعد جائحة كورونا.

وأغتنم هذه الفرصة ألعبر عن خالص تقديري 
لى حكومة  لفخامة الرئيس شوكت ميرضيايف واإ
جمهورية أوزبكستان وش���������عبها العظيم لدعمهم 
وكرم ضيافتهم، ونح���������ن نتطلع إلى المزيد من 

العالقات المثمرة والبناءة معهم.

شكرًا جزياًل،،
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 تظل قضية التعافي االقتصادي وإعادة إعمار اليمن وبناء الس���الم المس���تدام إحدى القضايا الكبرى التي تحتل حيزا 
كبي���را من االهتمام في أجندة العمل الحكومية وفي اهتمام وتدخالت ش���ركاء اليمن اإلقليميين والدوليين، فهي ال 

تحتمل التأجيل كما ال تقبل االنتظار  خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية كونها ترتبط بمصائر  وحياة أفراد المجتمع 

ومس���تقبل بقائهم ومعيش���تهم واقتصادهم، فضال عن مس���تقبل الدولة اليمنية أرضا وإنس���انا، فهي تعني  إعادة 

تس���وية وتهيئة  البيئة العامة بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية  واألمنية والسياس���ية،  وهي تشمل  أيضا إعادة 

ترميم وبناء ما دمرته س���نوات الصراع  والحرب من البنى التحتية والمقومات المجتمعية وأس���س التجمع  والتعايش، 

كما تعني  استئناف مسيرة التنمية وخلق أجواء آمنة ومحفزة لتنمية االقتصاد وإيجاد فرص عمل وتحسين مستويات 

المعيش���ة والدخول وتنمية الموارد البش���رية، باإلضافة إلى حلحلة التحديات والصعوبات واالختناقات والجراحات العميقة 

التي خلفتها السنوات في جسد المجتمع اليمني وهياكله التحتية والمؤسسية  والبشرية. إنها عملية إصالح واسعة 

النطاق وإعادة بناء شاملة تشترك فيها كل مكونات المجتمع من مؤسسات حكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أو 

منظمات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الشركاء اإلقليمين والدوليين. 

)البنية التحتية والبشرية واالجتماعية(. 

التكلفة )الخس������ارة( االقتصادية في الناتج 
المحلي )تكلفة الفرصة الضائعة( 

يق���������در االنكماش التراكمي ف���������ي الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيق���������ي )GDP( ب� نحو%46.1 
للفت���������رة م���������ن 2014 - 2019. وبالتالي فإن 
الخسائر التراكمية في الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيق���������ي تصل إلى نح���������و 88.8 مليار دوالر 
خالل الفت���������رة 2014 - 2019. ومن المتوقع 
أن تصل الخس���������ارة التراكمية في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيق إلى حوالي 181 مليار دوالر 
بحلول عام 2022 إذا استمر الصراع والحرب 

في اليمن. 

التكلف������ة )األض������رار( االقتصادية في رأس 
المال المادي )البنية التحتية(

تتمث���������ل التكلف���������ة االقتصادية ف���������ي رأس المال 
المادي في األضرار المادية التي لحقت بالبنية 
التحتية نتيج���������ة التدمير الكلي أو الجزئي الذي 
أصابها نتيجة المواجهات العس���������كرية. وبحسب 
تقييم األضرار وتحدي���������د االحتياجات )المرحلة 
الثالث���������ة( الذي نف���������ذه البنك الدول���������ي بالتعاون 
والتنس���������يق مع الحكومة اليمني���������ة ممثلة بوزارة 
التخطي���������ط والتعاون الدولي فإن تكلفة األضرار 
في اثني عش���������ر قطاًعا في س���������ت عشرة مدينة 
ش���������ملها التقييم تراوحت بين 6.9 مليار دوالر 
)تقدي���������ر منخفض( و8.5 ملي���������ار دوالر حتى 
يناي���������ر 2020 فيما تتراوح تكلفة إعادة اإلعمار 
واحتياج���������ات التعاف���������ي لتل���������ك القطاعات بين
 20-25 مليار دوالر خالل السنوات الخمس. 

وم���������ن نافلة الق���������ول إن التقييم الس���������ابق لحجم 
األضرار وتحديد االحتياجات يظل تقييًما جزئًيا 
وغي���������ر مكتمل إذا يتطلب التقييم الش���������امل تقيم 
األض���������رار لكل القطاع���������ات االقتصادية وعلى 
مستوى كل المدن والمناطق الحضرية والريفية 
التي تضررت في منشآتها وبنيتها التحتية، كما 
يتطلب التقييم الش���������امل تغطية النطاق الزمني 
الممت���������د من بداية الصراع وحتى لحظة الخروج 
منه فضاًل عن تقييم حجم األضرار والخس���������ائر 
في المنش���������آت ليس فقط البنى التحتية  المدنية 
نما أيًضا في البنى التحتية األمنية والعسكرية   واإ

كما يتطلب احتس���������اب تكلف���������ة األضرار مجمل 
واإلنسانية   واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات 
والمؤسس���������ية عل���������ى المدى القصر والمتوس���������ط 
والطويل. ومن المرجح أن يكون حجم األضرار 
والتكلفة التي تكبده���������ا االقتصاد أضعاف تلك 
التقديرات الجزئية إذا أخذنا تلك االعتبارات في 

عملية التقييم والتقدير.
  

التكلفة االجتماعية واإلنسانية 
 بخالف التكلفة االقتصادية المش���������ار إليها آنًفا 
هناك تكلف���������ة اجتماعية نتيجة ت���������ردي الوضع 
االجتماعي واإلنساني حيث عصفت باليمن – 
خالل الصراع والحرب - أزمة إنسانية تعد من 
بين األسوأ إقليمًيا وعالمًيا، ولعل أبرز مؤشراتها 
بحسب تقديرات األمم المتحدة أن 24.3 مليون 
ش���������خص أو أكثر من 80% من الس���������كان في 
حاج���������ة إلى نوع من المس���������اعدات منهم 14.4 
ملي���������ون في عوز ش���������ديد. كما  يق���������در أن نحو 
40% من األس���������ر اليمنية فقدت مصدر دخلها 
الرئيس���������ي. مما أدى إلى زي���������ادة إجمالي معدل 
الفقر، حيث يتراوح، وفًقا للتقديرات، من %71 
إلى 78.8% )وكانت النس���������اء أشد تضررًا من 
الرجال(، ويش���������كل هذا االتساع في رقعة الفقر 
والع���������وز عجزًا هيكلًيا مقلًقا من ش���������أنه أن يؤثر 
على تنمي���������ة رأس المال البش���������ري على األجل 
الطويل. كما يبين مؤشر رأس المال البشري أن 
إنتاجية الطفل المولود في اليمن ستبلغ %37 
عندما يكبر، مقارنة مع نسبة إنتاجية كاملة إذا 
تمتع بقدر كامل م���������ن التعليم والصحة الجيدة. 
وبالرغم من توفير المساعدات اإلنسانية، إال أن 
هناك 15.9 مليون شخص ينامون جوعى كل 
يوم. كما أن معدل س���������وء التغذية لدى األطفال 
في اليمن من أعلى المعدالت في العالم وما زال 
الوضع الغذائي في تدهور، كما أن ثلث األسر 

تقريًبا تعاني من فجوات في نظمها الغذائية. 

ومن نافلة القول إن أقل من 50% من المرافق 
الصحية باليمن تعمل بشكل كامل. وهذه المرافق 
العامل���������ة تفتقر إلى اإلخصائيي���������ن، والمعدات، 
واألدوية. وتناقصت تغطية التحصينات بنسبة 
تتراوح من 20% إلى 30% منذ بدء الصراع، 
ول���������م يحصل العاملون الصحييون في الخطوط 
األمامية لمواجهة فيروس كورونا على رواتبهم 

د. واعد عبدهللا باذيب
وزير التخطيط والتعاون الدولي

محافظ البنك اإلسالمي للتنمية عن اليمن

منذ ش���������هور، كما ال تتجاوز نس���������بة الس���������كان 
المرتبطين بشبكات المياه العامة العاملة جزئًيا 
22% من سكان المناطق الريفية و46% من 
سكان المناطق الحضرية. وتبلغ نسبة السكان 
القادري���������ن عل���������ى الحصول على مياه الش���������رب 

اآلمنة أقل من %55.

إعادة البناء المؤسس������ي وبناء الس������الم 
االجتماعي

إن إع���������ادة اإلعمار في بعده المؤسس���������ي وبناء 
السالم االجتماعي يمثل فرصة حقيقية إلعادة 
صياغة عقد اجتماعي جديد يضع أس���������س بناء 
الدولة اليمنية بثوابتها المرتكزة على الجمهورية 
والديمقراطية والوحدة ويضمن الحقوق والحريات 
ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية 
والعدال���������ة في توزيع الس���������لطة والث���������روة وتنتظم 
عالقات المجتمع وفق أس���������س دس���������تورية تعلي 
شأن اإلنس���������ان اليمني وتجعله محور االرتكاز 
وقلب عملية التطور والبناء. وفي هذا الس���������ياق  
تعمل الحكومة اليمنية الش���������رعية على استعادة 
االس���������تقرار السياس���������ي واألمن���������ي واالقتصادي 
وتعزي���������ز بناء الدولة كأحد أبعاد إعادة اإلعمار 
وبناء الس���������الم، من خالل بن���������اء إطار إنمائي 
شامل )برنامج وطني للتعافي واإعادة اإلعمار( 
يعب���������ر عن تطلعات الش���������عب اليمني ويكون ذا 
مرونة وق���������درة عالية على مجابه���������ة التحديات 
الحالية والمس���������تقبلية التي يمر بها اليمن. وفي 
إطار برنامج التعافي واإع���������ادة اإلعمار، يمثل 
موضوع إعادة البناء المؤسس���������ي للدولة اليمنية 
أهمي���������ة كبرى نظرًا لل���������دور الكبير المعول على 
تلك المؤسسات في قيادة برامج التعافي واإعادة 

اإلعمار والتنمية.

كما تب���������ذل الحكوم���������ة اليمنية جه���������وًدا مكثفة  
ممثلة بوزارة التخطي���������ط والتعاون الدولي على 
تطوير رؤية ش���������املة إلعادة اإلعمار والتعافي 
االقتصادي  وحش���������د الموارد من الدول المانحة 
والمؤسس���������ات اإلقليمية والدولية وتوجيهها إلى 
المج���������االت االقتصادية التي تحق���������ق التعافي 
والنم���������و واإع���������ادة اإلعمار، كما تب���������ذل جهوًدا 
حثيثة مع المانحين لالنتقال من دعم الجوانب 
اإلغاثي���������ة إلى دعم الجوان���������ب اإلنمائية وتنفيذ 

التدخالت والبرامج عبر المؤسسات الوطنية.

التكلفة االقتصادي������ة واالجتماعية للحرب 
والصراع 

أسهمت المراحل التي مر ويمر بها اليمن خالل 
الس���������نوات الس���������ت الماضية عن حدوث نتائج 
كارثية أدت إلى توقف جزء كبير من األنشطة 
االقتصادية في القطاع���������ات العامة والخاصة، 
وتوقف البرامج االس���������تثمارية الحكومية، وجزء 
كبير من االس���������تثمارات الخاصة، وانس���������حاب 
أغل���������ب المس���������تثمرين األجانب، وخ���������روج رأس 
المال المحلي إلى الخ���������ارج، وتوقف صادرات 
النف���������ط والغ���������از الطبيعي، وتعلي���������ق التعهدات 
من المنح والق���������روض الخارجي���������ة، وانخفاض 
اإليرادات الحكومية غير النفطية من الجمارك 
والضرائ���������ب. إضافة إلى تكرار األزمات الحادة 

في الس���������يولة النقدية وفي الوق���������ود والكهرباء. 
األمر الذي يش���������ير إلى أن اليمن يواجه وضًعا 
غير مس���������بوق ف���������ي تدهور مؤش���������رات التنمية 
وتراجع أداء المؤسسات وتفاقم األزمة اإلنسانية 
فض���������اًل عن التدمير الذي لح���������ق بأجزاء كبيرة 
من البنية التحتية والمنش���������آت العامة والخاصة 
كما زاد األمر س���������وًءا مع تعرض اليمن لجائحة 
كورون���������ا الذي مثل تهدي���������ًدا جديًدا يضاف إلى 
مجمل التهدي���������دات التي تعرض ويتعرض لها. 
وليس هنالك حتى اآلن، تقديرات شاملة ودقيقة 
لحجم التكلفة االقتصادي���������ة الكلية التي تكبدها 
االقتصاد والمجتمع جراء الصراع والحرب حيث 
يتطلب ذلك إجراء تقيم ش���������امل ومسح ميداني 
لتقدي���������ر تكلفة التدمير ف���������ي رأس المال المادي 

)التكلفة االقتصادية واالجتماعية للحرب 
والصراع في اليمن( مقاربة أولية

إعادة اإلعمار والتعافي االقتصادي 

اليمن
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منذ الع���ام الماضي 2020 واجه���ت دول العالم أزمة عالمي���ة نتيجة لتداعيات 

جائح���ة )كوفي���د - 19( والتي تس���ببت ف���ي العديد م���ن الخس���ائر الطائلة على 

المس���تويين البش���ري واالقتصادي. فقد فاقت الوفيات على مستوى العالم 

األربعة ماليين؛ كما تس���ببت اإلجراءات الصحية االحترازية في إحداث شلل واسع 

في االقتصاد العالمي، األمر الذي نتج عنه العديد من التداعيات الس���لبية على 

االقتصاد والمجتمعات، تس���ببت في ارتفاع معدالت الفقر بشكل كبير، وازدياد 

ح���دة الهشاش���ة المالية في الكثير م���ن الدول مع ارتفاع مس���تويات الديون 

والعجوزات المالية.

تطلب���������ت مواجهة أزمة )كوفي���������د - 19( تعاوًنا 
دولًيا وتنس���������يًقا لمواجهة اآلثار السلبية الناتجة 
عنها والمساهمة في حماية األرواح والمنجزات 
التنموي���������ة واالقتصادي���������ة الت���������ي تحققت خالل 
الس���������نوات الماضية، وقد أدرك���������ت المملكة تلك 
الحاجة لتعزيز الجهود الدولية، وتمكنت بفضل 
مكاناتها  من هللا وبفض���������ل قيادتها الرش���������يدة واإ
الُمتقدم���������ة  والتقني���������ة  البش���������رية واالقتصادي���������ة 
بالمس���������اهمة بش���������كل كبير في قي���������ادة الجهود 
العالمية في مواجهة جائحة )كوفيد - 19(، من 
خالل رئاستها لمجموعة العشرين. فقد ساهمت 
المملكة في حشد الجهود الدولية لتخفيف آثار 

أزم���������ة )كوفيد - 19( على دول العالم، إذ دعا 
خادم الحرمين الش���������ريفين في بداية األزمة إلى 
عقد قمة استثنائية لقادة دول مجموعة العشرين 
لبحث س���������بل الدعم ال���������الزم لمواجهة الجائحة، 
كم���������ا قامت المملكة بتقدي���������م مبلغ 500 مليون 
دوالر أمريكي لدع���������م الجهود العالمية لمكافحة 
فيروس كورونا خصص���������ت للمنظمات الدولية 
المختص���������ة في تعزي���������ز التأهب واالس���������تجابة 
للحاالت الطارئة، وتطوير أدوات التش���������خيص 
والعالج واللقاحات الجديدة وتوزيعها، وضمان 
توافر اإلمدادات والمع���������دات الصحية الالزمة. 
كما س���������اهمت المملك���������ة خالل فترة رئاس���������تها 
للمجموعة ف���������ي إطالق مبادرة تعليق مدفوعات 
خدمة الدين وذلك لمس���������اعدة البلدان الفقيرة في 
توجيه مواردها للتصدي آلثار جائحة )كوفيد - 
19( ، وحماية البش���������ر األكثر عرضة لمخاطر 
الجائحة. وقد وفرت المبادرة حوالي 5 مليارات 
دوالر أمريكي ألكثر من 40 دولة حول العالم. 
كما قامت المملكة بالمساهمة في وضع إطار 
العمل الُمش���������ترك لمعالجة الدي���������ون بما يتجاوز 
نطاق مب���������ادرة تعليق خدمة الدين الذي صادق 
عليه ق���������ادة مجموعة العش���������رين ونادي باريس 
خالل رئاس���������ة المملكة لمعالجة الديون بش���������كل 
متسق. كما ساهمت المملكة في إطالق خطة 
عمل مجموعة العش���������رين لالس���������تجابة لجائحة 
فيروس كورونا والتي تحدد المبادئ األساس���������ية 
لالستجابة للجائحة وااللتزام نحو تعزيز التعاون 
االقتص���������ادي الدولي. وعلى صعيد األس���������واق 
العالمية، س���������اهمت المملكة بفضل من هللا ثم 
مكانتها االقتصادية على المستوى العالمي في 
المحافظة على استقرار أسواق النفط. فقد أدت 
جهود المملكة وقيادته���������ا لوصول دول منظمة 
أوبك وأوبك بلس إلى االتفاق على خفض حجم 
اإلنتاج للمحافظة على االس���������تقرار في أسواق 
النفط العالمي���������ة. كما قامت المملكة خالل فترة 
رئاستها االس���������تثنائية بالمس���������اهمة في إطالق 
 Circular( مبادرة االقتص���������اد الدائري للكربون
Carbon Economy( وال���������ذي ت���������م الموافقة 
عليه م���������ن قبل قادة دول مجموعة العش���������رين. 
ويمثل االقتصاد الدائري للكربون إطارًا متكاماًل 
وشاماًل لمعالجة اآلثار المترتبة على انبعاثات 
دارتها بأحدث التقنيات، وتوفر نهًجا  الغازات واإ
مستداًما اقتصاديًا إلدارة االنبعاثات من خالل 

أ.عبدالعزيز بن متعب الرشيد
مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية 

الكلية والعالقات الدولية

أرب���������ع اس���������تراتيجيات هي التخفي���������ض، واإعادة 
االستخدام، والتدوير، واإلزالة.

لقد كش���������فت جائحة كورون���������ا أهمية تبني الدول 
لسياس���������ات تنموية واقتصادية ُتس���������هم في رفع 
قدراتها لمواجهة التحديات واألزمات على جميع 
األصع���������دة. إذ أظهرت أزمة كورونا هشاش���������ة 
بعض الدول ف���������ي مواجهة التحديات واألزمات 
الطارئة فيما أثبتت بعض الدول ومنها المملكة 
العربية الس���������عودية -وهلل الحم���������د- قدرتها على 
الصمود في مواجهة األحداث الطارئة، ُمعتمده 
في ذلك على تس���������خير ما تملكه من إمكانات 
وقدرات بش���������رية وفكرية وتقني���������ة في مواجهتها. 
نجح���������ت المملكة ف���������ي التصدي بش���������كل فعال 
للجائح���������ة وذلك بفضل هللا ثم القرارات الحكيمة 
التي اتخذتها قيادة المملكة وعلى رأس���������ها خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
-حفظه هللا- وسمو ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان-حفظه هللا-. وقد ساهمت رؤية المملكة 
2030 التي انطلقت في عام 2016 في تعزيز 
قدرات المملكة للتص���������دي لمثل هذا األزمات، 
حيث س���������اهمت البرامج والمبادرات التي قامت 
به���������ا المملكة في إطار الرؤية في تعزيز مرونة 
واس���������تدامة المالية العامة للدول���������ة في مواجهة 
التحدي���������ات والتقلب���������ات االقتصادي���������ة وذلك من 
خالل برنامج التوازن المالي والذي س���������اهم منذ 
إطالقه في تحقيق إصالحات هيكلية ساهمت 
في ضبط إدارة المالي���������ة العامة وتقوية المركز 
المالي للمملكة في مواجهة التقلبات والصدمات 
االقتصادية وذلك بواس���������طة رفع كفاءة اإلنفاق، 
وتطوير إدارة الدي���������ن، وكذلك تعزيز اإليرادات 
غير النفطية، األمر الذي س���������اهم وبشكل فعال 
في تعزيز قدرة المملك���������ة على المحافظة على 
مرك���������ز مالي قوي مكنها م���������ن تبني العديد من 
الحزم التحفيزية والمبادرات خالل أزمة )كوفيد 
- 19( للمحافظة على النشاط االقتصادي في 
المملكة من خالل دعم القطاع الخاص وخاصًة 
المنشآت الصغيرة والمتوس���������طة، وقد تجاوزت 
تلك الح���������زم والتدابير التحفيزي���������ة حوالي 238 
مليار ريال س���������عودي، باإلضافة إلى مبادرات 
قام بإطالقها البنك المركزي الس���������عودي بمبالغ 
جاوزت 86 مليار ريال س���������عودي. وقد شملت 
تلك المبادرات دعم رواتب العاملين في القطاع 
الخاص، وتأجيل س���������داد العديد من الرس���������وم، 

أزمة كورونا والدروس المستفادة

السعودية
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باإلضافة إلى تأجيل مس���������تحقات التمويل على 
الش���������ركات وكذلك تقديم تمويل ميس���������ر لقطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوس���������طة. كما ساهمت 
البرام���������ج التنموية في إط���������ار رؤية المملكة في 
تعزي���������ز البنية التحتية للمملكة خاصة ما يتعلق 
بالخدم���������ات اإللكتروني���������ة واالتص���������االت والتي 
مكنت المملكة من تطبيق اإلجراءات االحترازية 
الصحي���������ة دون التأثير على س���������ير العمل في 
القطاعي���������ن الخاص والحكوم���������ي وذلك بفضل 
البني���������ة التحتية الرقمية المتط���������ورة التي تحظى 
بها المملك���������ة. وفي هذا الصدد، قامت المملكة 
بإط���������الق العديد م���������ن المنص���������ات والتطبيقات 
الرقمية التي ساهمت في تسهيل عملية تطبيق 

اإلجراءات الصحية االحترازية بهدف المحافظة 
على أرواح المواطنين والمقيمين بالمملكة مثل 
تطبيقات »توكلن���������ا« و»صحتي«، كما أطلقت 
وزارة التعليم منصة التعليم الرقمية »مدرستي« 
وذلك بهدف اس���������تمرار ودعم العملية التعليمية 

في ظل تطبيق اإلجراءات االحترازية.
وعلى صعيد آخر، أظهرت أزمة )كوفيد - 19(
مكانة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية كشريك 
تنموي موثوق وقادر على دعم دوله األعضاء 
في مواجهة تحدياتهم التنموية، حيث قدم البنك 
من خالل البرنامج االستراتيجي لمجموعة البنك 
اإلس���������المي للتنمية للتأهب واالستجابة لجائحة 
)كوفيد - 19( مبل���������غ 2,279.5 مليار دوالر 

أمريك���������ي، ويه���������دف البرنامج إل���������ى دعم جهود 
البلدان األعضاء ف���������ي مواجهة الجائحة والحد 
من أثرها وتسريع عملية التعافي، إذ يعمل وفق 
طار ش���������مولي لتعزيز االستجابة الفورية  نهج واإ
والطارئ���������ة للقط���������اع الصحي، وكذل���������ك تحفيز 
االنتع���������اش االقتصادي، وبن���������اء القدرات على 

الصمود.
إن أزمة )كوفيد - 19( كش���������فت حاجة الكثير 
من ال���������دول لمواصلة العمل نحو تعزيز قدراتها 
مكاناته���������ا لمواجه���������ة التحدي���������ات والتقلب���������ات  واإ
االقتصادي���������ة والتنموية وذل���������ك من خالل تبني 
برامج تنموية ش���������املة تسهم في بناء اقتصادات 
أكثر ق���������وة وصالبة ف���������ي مواجه���������ة التحديات 
االقتصادي���������ة. وهن���������اك حاجة لتعزي���������ز البحث 
واالبتكار ودعم االس���������تفادة م���������ن الفرص التي 
توفرها الثورة الصناعية الرابعة من خالل تسخير 
التقنية لخدمة التنمية. إن القدرات التي أظهرتها 
المملكة خالل مواجهتها لجائحة )كوفيد - 19(
تعود بعد فضل هللا إل���������ى النتائج المتحققة من 
تطبيق برامج رؤية المملكة 2030، وهو األمر 
ال���������ذي يعطي مزيًدا من الثق���������ة واإلصرار على 
أهمي���������ة مواصلة المملكة في العمل نحو تحقيق 

مستهدفات رؤيتها الطموحة.
وفي الختام، تمنياتي للدول والشعوب اإلسالمية  
كافة بالمزيد من التطور واالزدهار، وأن تواصل 
مجموعة البنك اإلس���������المي للتنمي���������ة منجزاتها 
الكبي���������رة في خدمة الدول األعضاء نحو تحقيق 

مستهدفاتها التنموية.

التمويل األصغر ودوره في التنمية

د. خالد صبحي راجحة
جامعة شقراء – المملكة العربية السعودية
khrajihah@su.edu.sa :اإليميل

تمثل المش���������روعات الصغيرة والمتناهية الصغر 
أحد أكثر أنواع المنظمات انتش���������ارًا في العالم، 
وهي تشكل مصدرًا رئيس���������ًيا للدخل للعديد من 
األسر، األمر الذي يجعلها أداة مهمة للتصدي 

لمشكلتي الفقر والبطالة. 
ومن المعروف أن ظاهرتي الفقر والبطالة من 
أهم التحديات الت���������ي تواجه التنمية في مختلف 
دول العالم، ولهذا فقد ركزت األهداف التنموية 
لأللفية الثالثة الصادرة عن األمم المتحدة على 
تقليص نس���������بة الفقر في العالم من خالل تعزيز 
التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتناهية 
الصغ���������ر، إذ تس���������هم ه���������ذه المش���������روعات في 
اس���������تحداث وظائف جديدة من خالل التوظيف 
الذاتي، وتوفي���������ر مصدر داخ���������ل ثابت للعديد 
من األفراد واألس���������ر، مما يس���������اعد في تحسين 
األوض���������اع االجتماعية واالقتصادية لش���������ريحة 
واسعة في المجتمع، ويصب في تعزيز التنمية 

الشاملة في الدولة.
ومن هن���������ا فقد أصبح الس���������عي لتنمية وتطوير 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يحتل 
أولوية كبيرة لدى مختل���������ف صانعي القرار في 
جمي���������ع دول العال���������م، ألنه يمث���������ل أحد الصيغ 
الفعالة في التص���������دي لظاهرتي الفقر والبطالة 
وتحويل األس���������ر الفقي���������رة وغي���������ر المنتجة إلى 
أس���������ر منتجة في المجتمع وق���������ادرة على الوفاء 
باحتياجاتها ومستلزماتها األساسية، خاصة وأن 
تلك المش���������روعات تعتمد على المجهود البشري 
واإلبداع والري���������ادة والتي تش���������كل قيمة مضافة 
مرتفع���������ة مقارنة م���������ع قيمة األص���������ول والموارد 

المستخدمة في اإلنتاج.
وفي ه���������ذا الصدد فقد كانت التوجهات العالمية 
لتطوي���������ر المش���������روعات الصغي���������رة والمتناهية 
الصغر من خالل التصدي ألهم المشاكل التي 
تواجهها وهي ش���������ح التموي���������ل التي تحتاجه في 
مراحل التأس���������يس أو النمو. لذلك فقد تم إطالق 
مبادرات كبيرة ومتنوعة لتوفير حجم مناس���������ب 
من التمويل األصغر المقدم لتلك المشروعات.   
ويش���������ير مفهوم التمويل األصغ���������ر إلى التمويل 
الذي يحتاج إليه الفقراء الذين يمارس���������ون عماًل 
أو مهنة في السوق أو المنزل وال يستطيعون أن 

يقترضوا من البنوك، وقد يكون هؤالء المنتجون 
إما أفراًدا أو أس���������رًا منتجة يعملون على اإلنتاج 
باس���������تخدام موارد محلية في الغالب. وتش���������ير 
العديد من الدراس���������ات الت���������ي أجريت في العالم 
على نجاح التمويل األصغر في إنقاذ عائالت 
كثيرة من الفقر وتوفير مصدر دخل ثابت لتلك 
األس���������ر، وخصوًصا في ال���������دول النامية التي 
يكون فيه���������ا ارتفاع لمعدالت البطالة وتش���������هد 
صعوبة الحصول عل���������ى وظيفة في القطاعين 
العام والخاص، مثل مصر والهند وباكس���������تان. 
حيث أسهم توفير تمويل بمبالغ بسيطة تتراوح 
بي���������ن 200-500 دوالر في تمكين العديد من 
نش���������اء  األس���������ر على البدء بأعمالهم الخاصة واإ
وتأس���������يس مشروعات بس���������يطة منتجة ساهمت 
ف���������ي إخراجهم من دائرة الفق���������ر. وهناك الكثير 
م���������ن قصص النجاح ح���������ول العال���������م والتي ال 
يتس���������ع المجال هنا لذكره���������ا والتي تظهر كيف 
س���������اعد التمويل األصغر في تحول جذري لدى 
ماليين األس���������ر حول العالم وكيف اس���������تطاع 
تحويل األسر المتعطلة وغير المنتجة إلى أسر 
إنتاجية تساهم في التنمية المحلية وتساعد في 
تخفيض الفقر والبطال���������ة وتخفف من األعباء 

التي تتحملها الحكومات. 
وباإلضافة لما س���������بق، ف���������إن التمويل األصغر 
ساهم بش���������كٍل فعال في زيادة االشتمال المالي 
حول العالم من خالل تمكين الفئات المحرومة 
والفقي���������رة من الحصول عل���������ى الخدمات المالية 

بش���������روط مناس���������بة. ومن أهم تلك الفئات التي 
استفادت من التمويل األصغر الشباب والنساء. 
الصغي���������رة والمتناهية  المش���������روعات  إن نجاح 
الصغر وزيادة دورها في التنمية الشاملة يتطلب 
العديد من المقومات المهمة. فاإلطار التنظيمي 
والتشريعي والمؤسس���������ي الذي يحكم عمل تلك 
المشروعات ال بد أن يتصف بالمرونة والسهولة، 
وأن يس���������اعد في تمكين تلك المشروعات، بما 
في ذلك األنظمة والتعليمات والقوانين، وسهولة 
الحصول على التراخيص، وس���������هولة الحصول 
على التمويل، وتوافر المؤسسات الكفيلة بتقديم 
الدعم الفني وتدريب أصحاب تلك المشروعات، 
ووج���������ود حاضنات األعمال القادرة على تحويل 

أفكارهم إلى مشروعات حقيقية.
وفيما يتعلق بتوفير التمويل لتلك المشروعات، 
فال بد من أن يتميز ه���������ذا التمويل بالعديد من 
الخصائص التي تس���������اعد في س���������هولة وسرعة 
الحص���������ول على التمويل األصغر، بما في ذلك 
انخفاض كلفة التمويل، وتوفره آلجال تتناس���������ب 
وقدرة األسر على السداد، إضافة لضرورة عدم 
تقيي���������د منح التمويل بوج���������ود ضمانات مالية أو 
عينية لصعوبة توافرها لدى تلك األسر. وتوفر 
تمويل بهذه الخصائص يس���������تدعي وجود دعم 
رسمي أو حكومي لمؤسسات التمويل األصغر 
لتمكينها من توفير التمويل المناس���������ب لألس���������ر 
الفقيرة، وقد يكون الدعم الحكومي المطلوب هنا 
يتعلق بشقين: األول رفع قدرات األسر وتدريبها 
دارة المش���������اريع وعلى الجوانب  على إنش���������اء واإ
الفنية المس���������تخدمة في اإلنتاج، أما الثاني فهو 
توفير ضمانات قروض أو س���������لف لمؤسسات 
التمويل األصغر بأس���������عار فائدة مخفضة ليتم 
إعادة إقراضها للمش���������اريع الصغيرة والمتناهية 
الصغر بأسعار فائدة بس���������يطة ولمدد مناسبة. 
فال يمكن بأي حال من األحوال ترك مؤسسات 
التمويل األصغر لوحدها في هذه العملية ألنها 
مؤسسات خاصة في نهاية المطاف وال بد من 
الحفاظ على استدامتها وقدرتها على االستمرار 
م���������ن خالل دع���������م وتعزي���������ز مص���������ادر أموالها 
وتخفي���������ض تكاليف أموالها لضمان قدرتها على 
تقديم التمويل األصغر بشروط وآجال مناسبة.  
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مفهوم التخطيط االستراتيجي
اس���������تخدم مصطلح التخطيط االستراتيجي بداية في العلوم الحربية والذي كان يعني القدرة 
عل���������ى تحديد األهداف والرؤى على مس���������توى اإلدارة الحربية وف���������ن إدارتها، ثم انتقل هذا 

المفهوم للعلوم اإلدارية ومنه للعمليات المصرفية والعقود فيها.
والتخطيط االس���������تراتيجي يعني:»عملية مس���������تمرة يتم خاللها تحدي���������د األهداف، واختيار 

مجموعة من االستراتيجيات لتحقيق تلك األهداف«.
ويطلق التخطيط االستراتيجي على العملية المستمرة لتحسين األداء التنظيمي من خالل 
تطوير استراتيجيات لتوليد النتائج، ويتضمن البحث في كل االتجاهات التي ترغب المنشأة 
بلوغها، وتطوير وتطبيق النماذج التي تحقق لها ذلك، ويكون التخطيط استراتيجًيا عندما 
يرك���������ز على الغاية التي تريد المنظمة تحقيقها، وهذا ال يعني أن التخطيط االس���������تراتيجي 
ضامن الس���������تمرار الموارد المالية، واالحتياطات الالزمة بل يركز على األهداف للمنشأة 

خالل السنوات المقبلة.
ويعرف التخطيط االس���������تراتيجي بأنه: تصور الرؤى المس���������تقبلية للمنظمة، ورسم رسالتها 
وتحديد غاياتها على الم���������دى البعيد، وتحديد أبعاد العالقات المتوقعة بينها وبين بيئتها، 
مما يس���������هم في بيان الفرص والمخاطر المحيطة به���������ا، ونقاط القوة والضعف المميزة لها 
وذلك بهدف اتخاذ القرارات االس���������تراتيجية المؤثرة على المدى البعيد ومراجعتها وتقويمها. 

ولذا فإنها تحمل مفاهيم عدة تبًعا للنظريات والمداخل التي عالجتها.
ومن قبيل هذا ما أطلقته حكومة خادم الحرمين الش���������رفين الملك س���������لمان بن عبد العزيز 
حفظه هللا تعالى من رؤية 2030 وهي خطة استراتيجية تعنى بتحقيق األهداف الطموحة 
الت���������ي وضعت لها، جاء فيها:»ما نطمح إليه لي���������س تعويض النقص في المداخيل فقط، 
أو المحافظة على المكتس���������بات والمنجزات، ولكن طموحن���������ا أن نبنَي وطًنا أكثر ازدهارًا 
يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه مًعا لن نقبل إال أن نجعله في 
مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهي���������ل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، 

في التوظيف والرعاية الصحّية والسكن والترفيه وغيره«. 
وتأتي أهمية عملية التخطيط االس���������تراتيجي بأن الكفاءة تعتمد على مدى توافر التخطيط 
العلمي الس���������ليم لتحديد األهداف بدقة، وتوضيح األس���������اليب ذات الجودة العالية والتكلفة 

األقل من خالل التوظيف لدقيق للموارد المالية وغيرها المتاحة.
وهي تقوم على تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية للمنشأة بأقل التكاليف الممكنة، وتشجيع 
براز الموارد المعلوماتية لإلدارة العاملة ومن ثم لمس���������ؤولي الخطط  اإلب���������داع في عملها، واإ

االستراتيجية.
كما أنها عملية رئيس���������ية في أي منشأة إليضاح أهدافها بصورة دقيقة، وتحقيق االنسيابية 
في العلميات، وتعتمد على أسلوب التفكير والمفاضلة بين أساليب العمل الختيار أفضل 
البدائ���������ل واإلمكان���������ات المتاحة. فضاًل عن قدرة المنش���������أة على التنبؤ بما س���������تكون عليه 
الظروف المستقبلية واالس���������تعداد لوضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق األهداف في 

مفهوم التخطيط وموقف التشريع اإلسالمي

 ورؤية المملكة العربية السعودية2030

د.عبدهللا بن سعد الثويقب
جامعة الملك فيصل

ظل الظروف المتوقع���������ة، والقدرة على التنافس 
في األداء بين المنشآت.

مراحل التخطيط االستراتيجي
يمر العمل ألجل التخطيط االس���������تراتيجي بعدة 

مراحل:
: اإلعداد للخطط والتهيئة لها. أوالاً

وذلك من خ���������الل تبني اإلدارة العليا للمنش���������أة 
للتخطيط وااللتزام ب���������ه، ووضع اإلطار العام، 

وتشكيل فرق عمل للتخطيط االستراتيجي.

ثانياًا: تحليل الوضع الراهن
تب���������دأ العملي���������ة األول���������ى للتخطي���������ط من خالل 
التع���������رف عل���������ى طبيعة البيئة الت���������ي تعمل بها 
المنش���������أة وتحليل الوضع الراهن الخارجي من 
فرص استثمارية ومتغيرات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وسكانية والعوامل الدولية والقانونية 
والتش���������ريعية. وكذلك طبيعة العمالء والمنافسة 
عليه���������م والس���������لع والخدمات البديل���������ة، والفرص 

والتهديدات.
 وتحليل قدراتها الداخلية الذاتية، من نقاط القوة 
والضعف في السياس���������ات المتبعة ونظم العمل 

والتسهيالت والموارد البشرية.

ثالثاًا: وضع الخطة االستراتيجية
والتي تحدد ما يلي:

• الرؤي���������ة والرس���������الة: والرؤية ه���������ي التطلعات 
والطموحات المس���������تقبلية لقيادة المنشأة، والتي 
تتلخص في الخبرات الس���������ابقة والموقف الراهن 
والظ���������روف المس���������تقبلية، ورغبته���������ا في تحقيق 
األولويات المس���������تقبلية في األنش���������طة. وتعني 
الرس���������الة الغاية من وجود المنشأة، التي تحدد 

سماتها وتوجهاتها األساسية.
• األهداف: وهي النتائ���������ج التي يلزم الوصول 
إليها، سواء النتائج الكلية أو الجزئية التشغيلية 

أو المرحلية.
• االس���������تراتيجيات: وهي الوسائل التي يتم بها 
تحقيق النتائ���������ج أي األهداف ومن ثم الغايات، 
وذلك من خالل تحليل أوضاع المنشأة الداخلية 

والخارجية.

رابعاًا: تنفيذ االستراتيجيات
والم���������راد منه التنفيذ العمل���������ي لهذه الخطط، من 
خالل تنفيذ األفراد والكيانات التنظيمية ألدوارها 

كٌل فيما يخصه من الخطة.

ا: المتابعة والتقويم خامساً
ال تت���������م عملية وضع االس���������تراتيجيات وتنفيذها 
من خالل المهمة المفردة الواحدة، فقد ال تعمل 
بصورة جيدة أو تواج���������ه الظروف الخارجية أو 
ضع���������ف القدرات الذاتية، مما يلزم إجراء بعض 

التعديالت لالستراتيجيات وتغير مسارها.

عوامل فشل التخطيط
• المعوق���������ات اإلداري���������ة: كالمركزية الش���������ديدة 
للقرار، وعدم التفويض للسلطة، وعدم الوضوح 
لالختصاص���������ات وتداخلها، وضعف التنس���������يق 
العام بين الوحدات التنظيمية، والنظم الرقابية، 

وقصور نظم المعلومات اإلدارية.
• المعوق���������ات البيئية: كتأثير القي���������م والعادات 

والتقاليد والعالقات الشخصية على القرار.
• المعوقات اإلنسانية: وذلك بعدم توافر الكوادر 
القيادي���������ة ذات الكفاءة أو التدريب الجيد، وعدم 
توافر االس���������تقرار الوظيف���������ي، وضعف الدوافع 

الذاتية لإلبداع والتطوير.
• التكييف الشرعي للتخطيط االستراتيجي:

إّن عملية التخطيط هي نتاج للعصف الذهني 
الذي يمارس���������ه اإلنس���������ان في فكره وممارس���������ته 
الحياتي���������ة اليومية، وهو لي���������س بجديد في حياة 
البش���������رية، فق���������د أورد الق���������رآن العظيم القصص 
الكثيرة حول هذه العملي���������ات ويرى الباحث أن 
ه���������ذه العملية من الواجبات الش���������رعية المناطة 
بكل من تولى والية على المس���������لمين، فهي من 
السياسة الش���������رعية التي يرعى فيها ولي األمر 

تحقيق مصالح العباد والبالد.
وقد أورد هللا تعالى لنا في قصة يوس���������ف عليه 

السالم بعد رؤيا الملك: 
}َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما َنْحُن ِبَتْأِويِل اأْلَْحاَلِم 
ِبَعاِلِمي���������َن)44( َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما وَادََّكَر َبْعَد 
ٍة َأَنا ُأَنبُِّئُكْم ِبَتْأِويِلِه َفَأْرِسُلون)45( ُيوُسُف َأيَُّها  ُأمَّ
دِّيُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقرَاٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع  الصِّ

ِعَجاٌف َوَسْبِع ُس���������ْنُباَلٍت ُخْضٍر وَُأَخَر َياِبَساٍت 
َلَعلِّي َأْرِج���������ُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْعَلُموَن)46( َقاَل 
َتْزرَُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي 
ا َتْأُكُلون)47َ( ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد  ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِلياًل ِممَّ
َذِلَك َسْبٌع ِش���������َداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِلياًل 
ا ُتْحِصُنوَن)48( ُث���������مَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم  ِممَّ

ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن)49({. 
وقد أمر الملك بعد ذلك باس���������تخالص يوس���������ف 
عليه الس���������الم لنفس���������ه ثم تعيينه على الخزائن 
إلدارة تلك العملية. وبالنظر في أفكار اإلداريين 
وتصنيفهم للعمليات فإن ما تم من قبل يوسف 
عليه الس���������الم وملك مصر هو ذاته المس���������مى 
التخطيط االس���������تراتيجي، والذي اس���������تطاع من 
خالل���������ه إنقاذ مصر من الجفاف القادم وتخطي 

مرحلة الخطر حتى سنوات المطر.

ووق���������ع في غزوة األح���������زاب أن النبي صلى هللا 
عليه وس���������لم لما حاصرت قري���������ش ومن معها 
المدين���������ة وأرادت االنقض���������اض عليها ش���������اور 
أصحاب���������ه رض���������ي هللا عنهم عل���������ى أن يصالح 
غطفان على شيء من ثمار المدينة، لينسحبوا 
من شراكتهم لقريش ويتم مواجهة قريش بمفردها 
ليك���������ون أع���������داد المقاتلين من المش���������ركين أقل 
فيتمكن���������وا من قريش ومن الدف���������اع عن المدينة 
وأهلها، فاستش���������ار النبي صلى هللا عليه وسلم 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في األمر فأشارا 
عليه بعدم إعطائهم شيًئا، فأخذ النبي صلى هللا 

عليه وسلم بمشورتهما.
وال ش���������ك أّن ما قام به صلى هللا عليه وسلم هو 
عملية تخطيط اس���������تراتيجي للدفاع عن المدينة 

وأهلها، والتغلب على قريش.

الكفاءة تعتمد على مدى 
توافر التخطيط العلمي 

السليم لتحديد األهداف 
بدقة، وتوضيح األساليب 

ذات الجودة العالية 
والتكلفة األقل من خالل 
التوظيف الدقيق للموارد 

المالية وغيرها

إن عملية التخطيط هي 
نتاج للعصف الذهني 

الذي يمارسه االإسان 
في فكره وممارسته 

الحياتية اليومية

السعودية
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تطور تجربة سلطنة عمان في مجال 
المسؤولية االجتماعية للشركات

 اكتس���ب مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات في العقد األخير زخما كبيرا على 
المس���توى العالمي، وهو ما يعكس أهمية هذا المفهوم وأهمية الممارسات التي 
يتضمنه���ا، وعل���ى الرغم من قدم الممارس���ات الخيرية لرجال األعمال والش���ركات وما 
تضمنته الش���رائع الدينية من الح���ث على ذلك، إال أنه لم يتبل���ور كنموذج إداري وكفرع 
معرفي إال في الس���نوات األخيرة الممتدة من تس���عينيات القرن الماضي ومطلع هذا 
القرن ، وقد أصبح هذا المفهوم نموذجا إداريا تتس���ابق الش���ركات الكبرى في تطبيقه 
عل���ى أرض الواقع ليس فقط من ب���اب بذل الخير والعطاء وإنم���ا للفوائد التي يقدمها 
للشركات – خصوصا- على المدى البعيد، إذ تشير الدراسات إلى أن اإلدارة المبنية على 
المس���ؤولية االجتماعية تحقق نجاحا أكبر للشركات من خالل االستثمار في المجتمع، 
وذل���ك بتحقيق رض���ا أكبر من قب���ل الزبائن وأصح���اب المنفعة المرتبطين بالش���ركة مثل 

المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والموردين وغيرهم. 

أخذت العديد من المس���������ميات مثل االس���������تثمار 
االجتماعي، وبعضها أدرجت مفهوم المسؤولية 
االجتماعية ضمن بعض الوحدات المش���������ابهة 

مثاًل العالقات العامة وغيرها. 
إال أنه ومع تزايد االهتمام بهذا المفهوم، وتطور 
االهتمام اإلعالمي، وظهور المعايير المحاسبية 
العالمية المتعلقة به، أدركت الشركات العمانية 
أهمية اس���������تقالل الوح���������دات الخاص���������ة ببرامج 
المسؤولية االجتماعية للشركات، ولذلك أنشأت 
العديد من الش���������ركات أقس���������اًما ووحدات تحمل 
مسمى المس���������ؤولية االجتماعية، في حين أقدم 
بعضه���������ا عل���������ى تخصيص مؤسس���������ات لبرامج 
المسؤولية االجتماعية. وتماشًيا مع هذا التوسع 
بدأت األعمال والممارسات المتعلقة بالمسؤولية 
االجتماعية للش���������ركات في التبلور بشكل جيد، 
واتخاذ أشكال أكثر منهجية وتنظيًما عن الطرق 
التقليدية في العطاء المرتكزة على العش���������وائية 
في الدعم، كما بدأت الكثير من الشركات تهتم 
بتقارير االس���������تدامة، وتضمين برامج المسؤولية 
االجتماعي���������ة ف���������ي تقاريره���������ا الس���������نوية، وفي 
صفحاتها على شبكة اإلنترنت العالمية، وفوق 
ذلك اس���������تطاعت بعض الش���������ركات تخصيص 
نس���������بة من أرباحها وعوائدها السنوية للصرف 
عل���������ى التزاماته���������ا الخاصة ببرامج المس���������ؤولية 

االجتماعية للشركات.  
وعلى المس���������توى األكاديمي اهتمت الجامعات 
والكليات في سلطنة عمان بموضوع المسؤولية 
االجتماعية أكاديمًيا في أقسام اإلدارة والمحاسبة 
باعتب���������اره موضوًعا  واالقتص���������اد  واالجتم���������اع 
أكاديمية،  متقاطًع���������ا مع ع���������دة تخصص���������ات 
وتعود أول دراس���������ة مقدمة في ه���������ذا الموضوع 
في س���������لطنة عمان على شكل رسالة ماجستير 
إلى ع���������ام 2010، وتوالت بعد ذلك العديد من 
رسائل الماجستير والدكتوراه والمقاالت العلمية 
الخاصة بالموضوع من قبل الباحثين العمانيين 
س���������واء في الجامعات والكليات الوطنية أو في 

خارج السلطنة. 
كما بدأ الجهد الرس���������مي في موضوع المسؤولية 
االجتماعية للش���������ركات مبكرًا أيًضا، فقد أدركت 
وزارة التنمية االجتماعية أهمية برامج المسؤولية 
االجتماعية للش���������ركات، وقامت بتأسيس وحدة 
مس���������تقلة له���������ا ضم���������ن هيكله���������ا الوظيفي منذ 
ع���������ام 2011 تحت مس���������مى دائرة االس���������تثمار 

االجتماعي، وما لبثت أن غيرت مس���������ماها إلى 
دائرة برامج المسؤولية االجتماعية، وهذه الخطوة 
عكس���������ت أهمية برامج المس���������ؤولية االجتماعية 
للشركات في دعم المش���������اريع االجتماعية، فقد 
أصبحت الش���������ركات قادرة على تبني مش���������اريع 
اجتماعية بناًء على حاج���������ة المجتمع الفعلية، 
وبالتعاون مع ش���������ركاء رسميين بطريقة منهجية 
وموثوقة، ولم تكت���������ف وزارة التنمية االجتماعية 
بتلبية حاجات الشركات من البرامج االجتماعية 
التي تتناسب مع اهتماماتها وطبيعة عملها، بل 
سعت إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية االجتماعية 
للش���������ركات في المجتمع، وحث الشركات على 
تبني هذا المفه���������وم، وانعكس ذلك في المحافل 
التكريمية التي تقيمها الوزارة للشركات الداعمة 
لبرامجها سنوًيا، وكذلك المشاركة في المنتديات 
والمؤتمرات التي تهتم بالمس���������ؤولية االجتماعية 
عموًما، كم���������ا تقوم وزارة التنمي���������ة االجتماعية 
من خ���������الل االحتفال بدورية جائزة الس���������لطان 
قاب���������وس للعم���������ل التطوعي كل س���������نتين بتكريم 
الش���������ركات الرائدة في دعم البرامج االجتماعية 
من منطل���������ق تطوعي، في حي���������ن تولت الهيئة 
العامة لس���������وق المال عملية دراسة آليات تنظيم 
برامج المسؤولية االجتماعية للشركات وتحفيز 
الش���������ركات المساهمة العامة بشكل خاص على 
تبنيها فإن ل���������دى العديد من الوزارات مثل وزارة 
التج���������ارة والصناعة ووزارة النفط والغاز وحدات 
إداري���������ة تهتم بموضوع المس���������ؤولية االجتماعية 

للشركات. 

ومن���������ذ عام 2014 قامت غرفة تجارة وصناعة 
عم���������ان بإطالق جائزتها الخاصة بالمس���������ؤولية 
االجتماعية للش���������ركات، وهي جائزة سنوية تقدم 
ألفضل الش���������ركات أداء في مجال المس���������ؤولية 
االجتماعية للشركات، وضمن الجهد الحكومي 
في تنظيم هذا الملف أنش���������ئت عدة مؤسس���������ات 
متصل���������ة بمجال عمل المس���������ؤولية االجتماعية 
للشركات مثل مركز عمان للحكومة واالستدامة 
الذي يعنى بشكل أساس���������ي بتشجيع الشركات 
على تبني مفهوم وبرامج المسؤولية االجتماعية 
للشركات، كما أنشئت الهيئة العامة للتخصيص 
والش���������راكة التي تعنى - أيًضا - بالشراكة بين 
القطاعين الخاص والعام، ولتحقيق ذلك صدر 
قانون الش���������راكة بين القطاعين العام والخاص 

سيف بن ناصر السعدي
باحث في مجال المسؤولية

 االجتماعية للشركات

وفق المرسوم السلطاني رقم 52/ 2019.
وتضمنت وثيقة رؤية عمان 2040 هدفا رئيسًيا 
متصاًل بالمسؤولية االجتماعية للشركات ضمن 
األولوية الخاصة بالرفاه والحماية االجتماعية، 
وه���������و العمل عل���������ى تحقيق ش���������راكة فاعلة بين 
القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني 
في مج���������االت التنمية االجتماعية، ويعكس هذا 
الهدف وجود اإلرادة الرسمية في تعزيز مفهوم 
وبرامج المس���������ؤولية االجتماعية لخدمة التنمية 
االجتماعية في السلطنة وفق منهج استراتيجي 
ضافة للجهد الحكومي يالحظ  بعيد الم���������دى، واإ
االهتم���������ام المجتمعي واإلعالم���������ي بالموضوع، 
إذ تضمن���������ت العدي���������د من الصح���������ف مقاالت 
متخصصة في أعداد مختلفة تتحدث عن أهمية 
برامج المسؤولية االجتماعية للشركات، بل إن 
بعض الصحف أفردت ملتقى س���������نوًيا لتسليط 
الض���������وء على برام���������ج المس���������ؤولية االجتماعية 

ك�»صحيفة الرؤية«. 

وتدريجًي���������ا أولت الش���������ركات اهتماًما أكبر بهذا 
الموض���������وع بل إن بعض الش���������ركات الناش���������ئة 
تخصصت في مجال المس���������ؤولية االجتماعية 
للش���������ركات، في حين أسس���������ت بعض الشركات 
الكبرى مؤسسات تابعة لها تدير برامج المسؤولية 
االجتماعي���������ة للش���������ركات، وأدركت الش���������ركات 
في س���������لطنة عم���������ان أهمية برامج المس���������ؤولية 
االجتماعية للشركات ليس من منطلق مساهمة 
اجتماعية فقط بل من منطلق استثماري أيًضا، 
فاالس���������تثمار في المس���������ؤولية االجتماعية وفق 
نظرية أصح���������اب المنفعة يعني تهيئة المجتمع 
ومساعدته على تشكيل زبائن محتملين مستقباًل 
للشركة مما يعني استدامة أعمال الشركة، كما 
يعن���������ي – أيًضا- تطبيق مب���������دأ الحكومة داخل 
المؤسسة االقتصادية األمر الذي يتيح شفافية 
أكبر ف���������ي اإلدارة، وضماًنا لحق���������وق العاملين 

والموظفين المنتسبين للشركة.
 وختاًم���������ا فإنه من الضروري اإلش���������ارة إلى أن 
سلطنة عمان تمتلك اليوم حراًكا قوًيا في مجال 
المسؤولية االجتماعية للشركات ويترسخ بإرادة 
رسمية ورغبة من قبل شركات القطاع الخاص 
ووعي ش���������عبي متناٍم، وهذا ما يبش���������ر بتحقيق 
الفائدة المرجوة من هذه البرامج في المس���������تقبل 

القريب.  

لعبت الشركات في س���������لطنة عمان دورًا ريادًيا 
في التنمية الشاملة، وكذلك المساهمة في تقديم 
الدعم والرعاية والخدمات للمجتمع خالل الفترة 
الس���������ابقة، فقد كانت فلس���������فة النهضة العمانية 
منذ س���������بعينات القرن الماضي تقوم على ثالثي 
الشراكة المجتمعية »الحكومة والقطاع الخاص 
والقط���������اع األهلي«، وأعطت الرؤي���������ة العمانية 
حيزًا من توصياتها للتأكيد على أهمية الشراكة 

بين القطاعين الحكومي والخاص في التنمية، 
ولذل���������ك نجد الكثير من المبادرات الخيرية التي 
تبنتها كبريات الش���������ركات العمانية مساهمة في 
العدي���������د من المش���������اريع التنموية ف���������ي المجتمع
خصوًصا- ف���������ي المجال االجتماعي والصحي 

والتربوي. 
ومع ب���������روز مفه���������وم المس���������ؤولية االجتماعية 
للش���������ركات بدأت ش���������ركات القط���������اع الخاص

وباألخص- الشركات المساهمة العامة في تبني 
هذا المفهوم مجاراة للسياق العالمي االقتصادي 
في هذا المجال وقناعة باألهمية االس���������تراتيجية 
لممارس���������ات المس���������ؤولية االجتماعية التي تعود 
بالنفع لجميع األطراف وليس على الشركة فقط، 
لذلك نجد أن الكثير من الشركات والبنوك بدأت 
مع منتصف العق���������د األول تقريًبا من هذا القرن 
بتأسيس وحدات مستقلة للمسؤولية االجتماعية 

سلطنة عمان


