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عبداللطيف بن محمد العرفج
 رئيس مجلس إدارة الغرفة 

جنحت �سل�سلة اجلهود احلكومية ال�سعودية التي اتخذتها منذ وقت مبكر ملكافحة فريو�س كورونا 
امل�ستجد )كوفيد-19( ومواجهة تداعياته واآثاره املختلفة، حيث مت اتخاذ جمموعة من اخلطوات 
القطاع  يف  العمل  ا�ستمرارية  ي�سمن  مبا  الالزم  والدعم  الإ�سافية  املالية  املوارد  لتوفري  املهمة 
احلكومي، لتقدمي جميع اخلدمات للمواطنني واملقيمني، ودعم القطاع اخلا�س وحتفيز الأن�سطة 
املالية  ال�ستدامة  يف  م�ستهدفاتها  على  باحلفاظ  احلكومة  التزام  يوؤكد  ما  وهو  القت�سادية، 
و�سالمة القطاع املايل والقت�سادي، ف�ساًل عما مت اتخاذه من اإجراءات ل�سمان وفرة الإمدادات 

من املواد الغذائية والدوائية.
والواقع اأن احلكومة ال�سعودية جنحت يف تقدمي جمموعة من احلزم التحفيزية ال�سخية لالقت�ساد 
الوطني مبا يتجاوز 226 مليار ريال، ملواجهة تداعيات فريو�س كورونا امل�ستجد، وتعادل حجم هذه 
احلزم التحفيزية احلكومية املقدمة لالأفراد واملن�ساآت وامل�ستثمرين نحو 8.6% من الناجت املحلي 
الإجمايل للمملكة البالغ حوايل 2.64 تريليون ريال، وهو ما يجعلها من بني اأعلى معدلت احلزم 

التحفيزية املقدمة حتى بني اأكرب القت�سادات يف العامل. 
وتعك�س هذه اخلطوة مدى حر�س واهتمام وعناية حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان ابن 
عبد العزيز -حفظه اهلل- بدعم واإعفاء وت�سريع دفع امل�ستحقات للقطاع اخلا�س، لذلك ن�سعر بتقدير 
وثقة عالية يف الإجراءات احلكومية التي تتبعها الدولة -وفقها اهلل- ملواجهة الفريو�س والتغلب عليه 

اإلى جانب اجلهود املبذولة لتلبية احتياجات ومتطلبات م�سرية التطور والنمو، وفًقا لروؤية 2030. 
الأعمال  كورونا على قطاع  لوباء  وا�سحة  اقت�سادية  اآثار  تكون هناك  اأن  الطبيعي  كان من  واإن 
قطاعات  هناك  اأن  اأي�سا  الوا�سح  من  اأنه  اإل  الوباء،  انت�سار  اأمد  وطول  الن�ساط  نوع  باختالف 
كالرتفيه وال�سياحة والطريان والفنادق متاأثرة ب�سكل كبري ومبا�سر، ما قد يت�سبب بخ�سائر كبرية 

لها ورمبا خروج بع�س �سركاتها من ال�سوق خا�سة اإذا طال اأمد هذه الأزمة. 
لكن هناك قطاعات كالطاقة مبا فيها النفط والغاز اإ�سافة لل�سناعة والتعدين والإن�ساءات ومواد 
اأمد هذا الوباء، فكلما انتهى  اإلى حد كبري، بناء على  البناء قد يكون تاأثريها عليهم متو�سًطا 
�سريًعا، اأ�سبحت الآثار متو�سطة بحيث ميكن التعايف منها �سريًعا، اأما قطاعات اأخرى كالتقنية 
والبنوك والتاأمني والت�سالت والعقار، نتوقع اأن يكون الأثر حمدوًدا وميكن التعايف منه �سريًعا.

اأرباحا  �ستحقق  بل  الأزم��ة  هذه  ظل  يف  رابحة  قطاعات  هنالك  اأن  جند  متاًما  النقي�س  وعلى 
كبرية اأكرث مما هو متوقع، و�سينعك�س ذلك على نتائجها يف الربعني الأول والثاين من هذا العام، 
كقطاعات التغذية والنقل بتطبيقاته احلديثة والتجارة الإلكرتونية والقطاع الطبي وخا�سة الأدوية 
واملعدات وامل�ستلزمات الطبية، علما باأن هذه القطاعات �ستزداد ربحيتها بطول اأمد هذه الأزمة.

واإلى اأن تنتهي اأزمة جائحة فريو�س كورونا وامت�سا�س الآثار الجتماعية والقت�سادية الناجمة 
حيث  طبيعتها،  اإلى  احلياة  عودة  موؤ�سرات  مع  خا�سة  يغمرنا  التفاوؤل  �سيظل  اهلل،  بحول  عنها 
�ستكون الكثري من ال�سركات واملوؤ�س�سات اأمام حتديات جديدة لرت�سيخ م�ستقبل اأعمالها، ملا وفرته 
الأداء،  وتعزيز  التكاليف  خلف�س  جهودنا  وبذل  اأولوياتنا  ملراجعة  فر�سة  من  اجلائحة  هذه  لنا 
اأحدث  وتبني  اجلديدة  واملعايري  الأو�ساع  مع  للتكيف  ال�ستباقي  التحول  عمليات  وا�ستحداث 

التقنيات واأف�سل املمار�سات يف جمال العمل والعمل عن ُبعد.

تحديات وفرص جائحة كورونا

من الطبيعي 
أن تكون هناك 

آثار اقتصادية واضحة لوباء 
كورونا ىلع قطاع 

األعمال
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املحتويات

جهود ومبادرات غرفة األحـساء 
خالل جائحة كـورونا
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تواصل غرفة األحساء جهودها ومساعيها ومبادراتها املتنوعة للمساهمة يف دعم جهود 
الدولة - أّيدها اهلل - للحد من اآلثار االجتماعية واالقتصادية ىلع املجتمع وأنشطة القطاع 

الخاص بسبب جائحة فايروس كورونا، واستمراًرا يف دعم قطاع األعمال باألحساء.



مجلة اقتصادية شهرية تصدر عن
 الغرفة التجارية الصناعية باألحساء

كلمة التحرير
صورة الغالف

تصوير: سجاد محمد الكاظم

تحاول »األحساء« يف هذا العدد التوثيقي الخاص، تسليط الضوء ىلع جهود ومبادرات اململكة عامة واألحساء خاصة 

ملكافحة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا املستجد »كوفيد 19«، وآثاره السلبية وتكاليفه الباهظة بكافة قطاعات األعمال 

وما ترتب عليه من تداعيات وما نجم عنه من فرص واعدة فضاًل عما يضمه العدد من تقارير وتحقيقات ومتابعات صحفية 

عالوة ىلع مجموعة مختارة من األخبار واملقاالت الجديدة فضاًل عن األبواب الثابتة.
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جهود ومبادرات

تواصل غرفة األحساء 
جهودها ومساعيها 

ومبادراتها املتنوعة 
للمساهمة يف دعم 

جهود الدولة - أّيدها 
اهلل - للحد من اآلثار 

االجتماعية واالقتصادية 
ىلع املجتمع وأنشطة 

القطاع الخاص بسبب 
جائحة فايروس كورونا، 

واستمراًرا يف دعم 
قطاع األعمال باألحساء.

جهود ومبادرات غرفة 
األحـساء خالل جائحة 

كــورونا 

من  بالعديد  الإطار  هذا  يف  الغرفة  وقامت 
الن�ساطات واجلهود واملبادرات منذ بدء فرتة الإغالق 

ب�سبب جائحة فريو�س كورونا، اأهمها ما يلي:
املتعلقة  امل�ستجدات  ملتابعة  اأزمة  خلية  ت�سكيل   

بتاأثريات جائحة كورونا على قطاع الأعمال.
اإطالق حزمة من املبادرات مل�ساندة جهود الدولة   

يف مواجهة جائحة كورونا.
من  #جتارنا-فيهم-اخلري  حملة  يف  امل�ساهمة   
خالل دعوة رجال الأعمال لطرح وتبني مبادرات 
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للجه��ات  القت�س�����ادية  واملب����ادرات 
كورون��ا  جائح��ة  خ��الل  احلكومي��ة 

الأعم��ال. قط��اع  لتعري��ف 
تنظيم 8 لقاءات افرتا�سية حتت عنوان   
مع  الأعمال  لقطاع  الأزمة«  »حتدي 
املبادرات  ملناق�سة  وامل�سوؤولني  الوزراء 

احلكومية املقدمة لقطاع الأعمال.
توقيع الغرفة لتفاقية تعاون مع �سركة   
خدمات  لتقدمي  املعلومات  لأمن  علم 

التوثيق الإلكرتوين ملنت�سبيها.
جمل�س  اأع�ساء  من  عدد  م�ساهمة   
غدائية  �سلة   500 بتاأمني  الإدارة 
اجلمعية  م�سروع  �سمن  متنوعة، 

اخلريية للطعام )اإطعام(.
تلك  �ستوا�سل  الغرفة  اأن  �سك  ول 
اجلهود واملبادرات مبا يدعم جهود الدولة 
اإر�ساء  يف  دورها  ويوؤكد  اهلل-  -اأيدها 
املجتمعية  امل�سوؤولية  وتطبيقات  مفهوم 
لأ�سحاب  ومتكيًنا  اجلائحة  ملواجهة 
الأعمال واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من 

تخطي الأزمة باإذن اهلل.

مبتابعتها مع اللجان القطاعية.
مع  افرتا�سي  لقاء   20 من  اأكرث  عقد   

رجال الأعمال مبختلف القطاعات.
)�سبعة   27.000 من  اأكرث  تقدمي   
اإلكرتونية  خدمة  األف(  وع�سرين 

مل�سرتكي الغرفة.
تفعيل قنوات وبرامج التدريب عن ُبعد   
فيها  �سارك  تدريبية  دورة   12 وتقدمي 

900 متدرب.
معوقات  لر�سد  ا�ستبيانات  اإعداد   
 7 متثل  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

قطاعات مت�سررة من الأزمة.
مادة   165 الأح�ساء  غرفة  قدمت   
اأ�سحاب  وعي  لرفع  متنوعة  اإعالمية 

املال والأعمال خالل الأزمة.
�سارك رئي�س جمل�س اإدارة غرفة الأح�ساء   
مبجل�س  اأعمال  لرجال  اجتماًعا   16 يف 
وامل�سوؤولني  الوزراء  ال�سعودية مع  الغرف 
مبا  املبادرات  وطرح  املرئيات  ملناق�سة 

يخ�س مبادرات وزارة املالية.
للربام��ج  اإر�س��ادية  اأدل��ة   4 اإ�س���دار   

نوعية ت�ساند جهود الدولة وتخفف عن 
املت�سررين من الأزمة.

العقاري  للقطاع  مبادرة  اإطالق   
على  القت�سادية  الأ�سرار  لتخفيف 
 18 خاللها  من  اأُطلق  امل�ستاأجرين 
العقار  جلنة  جهود  �سمن  مبادرة 

والإ�سكان بالغرفة.
اأهم  اأحد  الأح�ساء  غرفة  و�سعت   
وزارة  ت�سرف  حتت  الإدارية  مبانيها 

ال�سحة.
اإدارة  جمل�س  مع  �سراكتها  �سمن   
غرفة  اأطلقت  ال�سحي،  التجمع 
�سراء  ودعم  لرعاية  مبادرة  الأح�ساء 
امل�ستلزمات الطبية والعالجية؛ تعزيًزا 
بالأح�ساء  ال�سحية  املن�ساآت  جلاهزية 
و�ساهمت  الطارئة  احلالت  ل�ستقبال 
بدعم  واأولده  الرا�سد  را�سد  �سركة 

بقيمة مليون وت�سعمائة األف ريال.
القطاعات  حول  درا�سة  اإجراء   
والعمل  كورونا  اأزمة  من  املت�سررة 
والتوجيه  لها  اإيجاد حلول عاجلة  على 



سّجلت األحساء خالل األسابيع األخيرة زيادة كبيرة يف أعداد املصابين 
بفيروس كورونا، إال أنها سجلت كذلك زيادة كبيرة يف أعداد الفحوصات 
خدمات  مراكز  من  املزيد  افتتاح  بفضل  للفيروس  اليومية  املخبرية 
إلى خدمة »تأكد«  باإلضافة  الفحص كعيادات »تطّمن« ومراكز »تأكد« 

للفحص املوسع داخل السيارات.

األحساء تكافح كورونا
متابعات

6
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املخالطة املجتمعية
اأكد الدكتور حممد العبدالعايل، املتحدث الر�سمي با�سم وزارة ال�سحة، 
اأ�سباب زيادة حالت كورونا يف الأح�ساء خالل الفرتة الأخرية، خالل املوؤمتر 
ارتفاع  �سبب  اأنَّ  كورونا،  فريو�س  مب�ستجدات  اخلا�س  اليومي  ال�سحفي 
املجتمعية  املخالطة  من  كثرية  حالت  ر�سد  اإلى  يعود  الأح�ساء  يف  احلالت 
والتدابري،  والحرتازات  الوقائية  والن�سائح  بالتعليمات  التقيد  عدم  و�سط 
بهذه  اللتزام  اإلى  اململكة  ومناطق  مدن  وباقي  الأح�ساء  يف  اجلميع  داعًيا 

ال�سوابط والعودة بحذٍر ل�سمان عدم تف�سي فريو�س كورونا.
الفحو�سات  عدد  يف  كبرية  زيادة  عن  موؤخًرا  ال�سحة  وزارة  وك�سفت 
التزام  �سرورة  اإلى  منوهة  اململكة  م�ستوى  على  يومًيا  جتريها  التي  املو�سعة 
فئة من املواطنني واملُقيمني من الذين مل يعودوا بحذر اأو يلتزموا بالإجراءات 
الحرتازية يف بع�س الأ�سواق وال�سوارع والكافيات واملطاعم لفتة اإلى ر�سدها 
التقيد بالتعليمات الوقائية  حالت كثرية من املخالطة املجتمعية و�سط عدم 

والحرتازات والتدابري ال�سحية.
وفيما تتوا�سل جهود الوزارات واجلهات املخت�سة واملعنية وعلى راأ�سها 
 Covid-  19 امل�ستجد  كورونا  فريو�س  حماربة  �سبيل  يف  ال�سحة  وزارة 

واملقيمني،  املواطنني  �سحة  على  وحفاًظا 
الوزارات  تلك  التزام جميع  يوم  كل  يتاأكد 
واجلهات بتوجيه خادم احلرمني ال�سريفني 
ال�سعودي ومن  الإن�سان  باأن  -حفظه اهلل- 
يقيم على اأر�س اململكة هم من يعّول عليهم 

دائًما يف النهو�س بهذا الوطن.

التجمع الصحي يتصدى
ال�سحي  التجمع  يقوم  ذلك،  اإلى 
متوا�سلة  ومبادرات  بجهود  بالأح�ساء 
كوفيد19  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 
ال�سحية  ال�سرتاطات  تطبيق  من  والتاأكد 
اُتخذت  التي  الحرتازية  والإجراءات 
مع  بالتعاون  جنح  حيث  ال�سحة،  لتعزيز 
زيادة  يف  وامل�ساركة  املخت�سة  اجلهات 
الطاقة ال�ستيعابية بالعناية املركزة يف كافة 
مقارنة   %186 اإلى  املحافظة  م�ست�سفيات 
خف�س  عن  ف�ساًل  اجلائحة  قبل  بطاقتها 
مراكز  خارج  والتكد�س  ال�سكاوى  ن�سب 

عيادات »تطمن« بالأح�ساء.
كما اأعلن التجمع ال�سحي يف حمافظة 
مديرية  مع  امل�سرتك  بالتعاون  الأح�ساء، 
عن  موؤخًرا،  بالأح�ساء  ال�سحية  ال�سوؤون 
»تاأكد«  خدمة  وت�سغيل  جتهيز  ا�ستكمال 

معايل الدكتور اأحمد ال�شعيبي 
رئي�س جمل�س اإدارة التجمع ال�سحي بالأح�ساء
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ال�سيارات،  داخل  كوفيد19  كورونا  فريو�س  عن  املو�سع  للفح�س 
بهدف ا�ستقبال املواطنني واملقيمني الذين ل يوجد لديهم اأعرا�س، 
املوعد  حجز  بعد  وذلك  �سالمتهم،  من  والتاأكد  بالك�سف  ويرغبون 

عرب تطبيق »�سحتي«.
وكافية  امل�سروع يف م�ساحة مت�سعة  لهذا  املخ�س�س  املوقع  وُجّهز 
م�ستفيد   )400( اإلى  ت�سل  ا�ستيعابية  بطاقة  الرا�سد،  جممع  مقابل 
مهامهم  على  والإدارية  الطبية  الطواقم  جميع  درب  كما  يومًيا، 
ل�ستقبال امل�ستفيدين، واأخذ عينات الفح�س عرب احللق خالل ب�سع 

دقائق عرب م�سارين دون احلاجة ملغادرة امل�ستفيدين �سياراتهم، ووفق 
الإجراءات الحرتازية.

مبادرات وجهود متواصلة
ميدانية  توعوية  حملة  بالأح�ساء  ال�سحي  التجمع  اأطلق  كما 
حتت �سعار »خليك واعي«، بهدف رفع م�ستوى الوعي ال�سحي عن 
فريو�س كورونا كوفيد 19، وذلك مب�ساركة فرق تطوعية مت تدريبها 
ل�ستهداف املجمعات واأ�سحاب املراكز التجارية والأ�سواق ال�سعبية، 

التجمع الصحي باألحساء يعلن تشغيل مركز »تأكد« بمواقف استاد الهفوف الرياضي

مركز  ت�سغيل  بدء  عن  بالأح�ساء  ال�سحي  التجمع  اأعلن 
ا�ستاد  حديقة  مواقف  يف  وذلك  بالأح�ساء،  اجلديد  “تاأكد” 
اجلديد  املركز  هذا  ت�سغيل  ياأتي  حيث  الريا�سي،  الهفوف 
بهدف التو�سع يف تقدمي خدمة مركز الفح�س املو�سع، وزيادة 
املبكر  والك�سف  امل�ستفيدين،  من  اليومية  ال�ستيعابية  الطاقة 

عن فريو�س كورونا امل�ستجد والت�سدي له ومنع انت�ساره.
من  )كورونا(  فريو�س  فح�س  خدمة  »تاأكد«  مركز  وُيقدم 
خالل عمل امل�سحات للم�ستفيدين داخل �سياراتهم، عن طريق 
حجز موعد عرب تطبيق )�سحتي( للمواطنني واملقيمني ممن ل 
ا، اأو يعتقدون اأنه حدثت لهم خمالطة ل�سخ�س  ي�سكون اأعرا�سً

م�ساب، ويرغبون بالتاأكد من عدم ح�سول عدوى لهم.
يذكر اأن ت�سغيل املركز جاء بجهود تكاملية وبعد ثالثة اأيام 
واأمانة  ال�سحي  التجمع  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  من  فقط، 

الأح�ساء من اأجل ت�سليم مواقف حديقة ال�ستاد الريا�سي الواقعة 
على طريق المري في�سل بن فهد بالهفوف كمقر للمركز.
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تدشين مختبر الجزيئيات 
الحيوية لفحص كورونا 

د�سنت مديرية ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة الأح�ساء 
موؤخًرا خمترب اجلزيئيات احليوية مب�ست�سفى امللك فهد 
بالهفوف بتعاون م�سرتك بني املديرية والتجمع ال�سحي 
بالأح�ساء، والذي يتيح اإجراء الفح�س املخربي لفريو�س 
باأحدث  كورونا »كوفيد 19«، وذلك بعد اكتمال جتهيزه 
بجميع  ودعمه  والتخ�س�س،  الدقة  عالية  التقنيات 
اإجراء  على  فيه  العاملني  وتدريب  الالزمة  امل�ستلزمات 
الفحو�س، واعتماده من قبل املركز الوطني للوقاية من 

الأمرا�س ومكافحته.
الذي  بالأح�ساء  احليوية  اجلزيئيات  خمترب  ويعد 
اإ�سافة    PCR  املت�سل�سلة البلمرة  تقنية  على  يعتمد 
يف  و�سي�سهم  املحافظة،  يف  ال�سحية  للخدمات  نوعية 
حيث  النتظار،  وقت  وتقليل  الت�سخي�س  عملية  ت�سريع 
ي�ستقبل املخترب العينات على مدار ال�ساعة، وتبلغ طاقته 
نتيجة  وتظهر  يومًيا،  حالًيا)600(   عينة  ال�ستيعابية 

العينة خالل 24 �ساعة.      

و�سالت الأفراح، واملطاعم واملقاهي، ومرتادي هذه املواقع، وذلك 
للتاأكيد على تطبيق الإجراءات الحرتازية والوقائية.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سعيبي،  اأحمد  الدكتور  معايل  اأكد  وبدوره 
الرعاية  امل�ست�سفيات ومراكز  انتقال جميع  بالأح�ساء  ال�سحي  التجمع 
�سكره  موجًها  ال�سحي،  التجمع  اإلى  املحافظة  يف  الأولية  ال�سحية 
لرجال املال والأعمال مل�ساهماتهم املقّدرة يف مكافحة اجلائحة، م�سرًيا 
والعناية  العيادات  يف  تو�سًعا  �سهدت  بالأح�ساء  ال�سحية  املرافق  اإلى 
املركزة واأق�سام الطوارئ ملواجهة الوباء لفًتا اإلى اأن �سيتم التو�سع يف 
عيادات »تاأكد« خالل الأيام املقبلة يف مواقع متفرقة جديدة بالأح�ساء.

جوالت رقابية 
على  ورقابة  متابعة  بجولت  الأح�ساء  اأمانة  تقوم  جهتها،  من 
انت�سار  من  للحد  الوقائية  اأعمالها  �سمن  وذلك  واملحالت  املن�ساآت 
�سملت  بيئي  اإ�سحاح  وحمالت  جولت  وكذلك  كورونا  فريو�س 
والأماكن  املوا�سي  واأ�سواق  ال�سكنية  والأحياء  التجارية  املجمعات 
العامة ف�ساًل عن جولت تعقيم لل�ساحات والطرق التجارية ومكائن 
ال�سرافات الآلية التابعة للبنوك، و�ساحات اأ�سواق اخل�سار املركزي، 

عرب معدات متخ�س�سة لأدوات التطهري باأجهزة رذاذية.
اتخذتها  التي  الإجراءات الحرتازية  الأمانة �سمن  كما قامت 
وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية ملنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد، 
النطاق  داخل  العمال  مل�ساكن  ال�سحية  ال�سروط  لئحة  بتحديث 
العمراين لتتوافق مع الإجراءات الحرتازية ملجابهة جائحة فريو�س 
خا�سة  وحدة  با�ستحداث  قامت  حيث  اململكة،  يف  امل�ستجد  كورونا 
اإلى الق�ساء  مبتابعة �سكن العمال ملواكبة توجهات الوزارة الرامية 
على م�ساكن العمالة الع�سوائية ما ي�سهم بتوفري بيئة �سكن منا�سبة 

لتلك الفئة وحتقيًقا ل�ستقرار الو�سع ال�سحي والأمني.
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نعود بحذر

بعد نجاح حملة »كلنا مسؤول«

االقــتــصــاديــة  أنشطتها  اململكة  اســتــأنــفــت 
واالجتماعية، بعد نحو 70 يوًما من تعليقها وذلك 
منع  فترة  أنهت  التي  بحذر«  »نعود  حملة  ضمن 
التجول، وأكدت أهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية 

لوقف انتشار فيروس كورونا.

»نعود بحذر«.. 
تحدي املرحلة

مقرات  اإلى  واملوظفات  املوظفني  من  الآلف  مئات  عودة  مع 
تدابري  من  وغريها  الكمامات،  بارتداء  ملتزمني  عملهم، 
�سرورة  على  �سددت  التي  ال�سحة  وزارة  واإجراءات  واإر�سادات 
توفري املعقمات، والتباعد اجل�سدي، وو�سع الإر�سادات الأر�سية، 

وقيا�س درجات احلرارة وغريها.
احلملة  مع  �سواء  حد  على  واملقيمون  ال�سعوديون  وتفاَعَل 
�سمن  اململكة  يف  الطبيعية  لالأو�ساع  التدريجية  للعودة  التوعوية 
»نعود بحذر« وذلك بالتعاون مع وزارة ال�سحة واجلهات املخت�سة.

و�ساركت عديد من اجلهات احلكومية واخلا�سة يف بث ر�سائل 
اإلى  تدريجًيا  للعودة  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  يف  توعوية 
والتزاًما  تتطلب  وعًيا   املرحلة  اأن هذه  موؤكدين  الطبيعية،  احلياة 
جتاه  بامل�سوؤولية  وا�ست�سعارا  واإهماًل،  تهاوًنا  ولي�س  الكلمة  مبعنى 

النف�س واملجتمع. 
واأجمعوا من خالل و�سم »نعود بحذر« يف من�سة » تويرت »اأنه 
بالوعي وا�ست�سعار امل�سوؤولية واللتزام باإجراءات الوقاية �سيتجاوز 

املجتمع والقت�ساد الأزمة ويعود اإلى احلياة الطبيعية«.
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احلظر  رفع  �سملها  التي  للقطاعات  وقائية«  »بروتوكولت  الداخلية  وزارة  وخ�س�ست 
الكلي، وهي حمالت احلالقة الرجالية، �سالونات التجميل، القطاع العام، امل�ساجد، قطاع 

التعدين، قطاع املقاولت، قطاع املقاولت - امل�ساريع القائمة، الطريان الداخلي والدويل.
الركاب  لنقل  وفر�سان  جازان  عبارات  املدن،  وبني  املدن  داخل  احلافالت  �سملت  كما 
والب�سائع، حمالت جتارة اجلملة والتجزئة واملولت واملراكز التجارية، اأ�سواق النفع العام، 
امل�ستاأجرة  املركبات  املفرو�سة وما يف حكمها(،  وال�سقق  ال�سياحي )الفنادق  الإيواء  مرافق 

)تاأجري ال�سيارات(.
وُرفع احلظر عن �سيارات الأجرة والنقل امل�سرتك، اخلدمات الربيدية واللوج�ستية، 
دور الإيواء الجتماعية، املزارع والبيوت املحمية، امل�سانع، قطاع البرتول والبرتوكيماويات 
والغاز، الأعمال الإدارية واملكتبية، املطاعم واملقاهي، العمالة املنزلية )بنظام ال�ساعة(.

الريا�سية،  واملراكز  وال�سالت  املنزيل،  والتو�سيل  القطارات،  رحالت  وا�ستوؤنفت 
والتدريبات الريا�سية، واملباريات الريا�سية، ودور ال�سينما، والأماكن الرتفيهية املفتوحة 

واملغلقة، والأن�سطة الريا�سية الربية والهوائية، والأن�سطة والرحالت البحرية وغريها.
يف  مغلقة  كانت  اأن  بعد  اململكة،  مدن  جميع  يف  امل�سلني  اأمام  امل�ساجد  فتح  واأُعيد 
مدينتي مكة املكرمة وجدة، واأقرت وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد عدًدا من 
مبختلف  واجلوامع  امل�ساجد  يف  ال�سحية  بالربوتوكولت  والأخذ  الحرتازية  الإجراءات 

مناطق اململكة تزامًنا مع عودة احلياة ب�سكلها الطبيعي.
وبهذا اخل�سو�س كتب معايل الدكتور توفيق الربيعة، وزير ال�سحة، يف ح�سابه على من�سة 

»التواصل الحكومي ُيطلق هوية  »نعود بحذر«
اأطلق مركز التوا�سل احلكومي بوزارة الإعالم الهوية الإعالمية اللفظية والب�سرية املوحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية 

لالأو�ساع الطبيعية »نعود بحذر«، بالتعاون مع وزارة ال�سحة.
وتقوم فل�سفة الهوية اللفظية والب�سرية على معنى العودة، مع توخي احليطة والتزام احلذر والمتثال للتعليمات ال�سحية، 
ويرمز اإلى التدرج بعدة األوان، تبداأ باللون الأزرق من اليمني الذي ميثل العودة، وتتدرج الألوان اإلى الأزرق الغامق فالبنف�سجي 

فالأحمر، لتنتهي يف الي�سار باللون الربتقايل الذي يحمل معنى التحذير.
جاء اإطالق هذه الهوية امتداًدا لهوية احلملة التوعوية »كلنا م�سوؤول« التي �ساركت فيها اجلهات احلكومية واخلا�سة والأفراد، 

وحظيت بتفاعل كبري من ِقبل اجلمهور، وحققت جناحًا وا�سعًا؛ الأمر الذي عك�س حجم تكامل العمل املوؤ�س�سي.
واأ�سدر مركز التوا�سل احلكومي دلياًل اإر�سادًيا ل�ستخدام الهوية، ميكن حتميله مع التطبيقات اخلا�سة بها.

» تويرت«، »نحن يف بداية اأولى مراحل  العودة 
بحذر ، لذا نعتمد على التزامكم«، م�سيفا، 
»العودة لزيادة الحرتازات تعتمد على اهلل 
اتباعكم  نرجو  اجلميع،  امتثال  على  ثم 

الإجراءات الوقائية«. 
الق�سبي  ماجد  الدكتور  معايل  وقال 
بحذر  »نعود  تغريدة  يف  التجارة،  وزير 
ملتزمني بالإجراءات الحرتازية ال�سحية؛ 
تعقيم  اأو  غ�سل  الكمامة،  لب�س  خالل:  من 
م�سافة  ترك  امل�سافحة،  عدم  اليدين، 
من  واحلد  الآخرين  وبني  بيننا  مرتين 
ي�سهم  التزامنا  اأن  مبيًنا  التجمعات، 

مب�سيئة اهلل يف جتاوز هذه اجلائحة.
تغريدة  يف  الق�سبي  الوزير  معايل  ونوه 
اأزمة  حدة  من  الرغم  على  اأنه  اأخرى 
وف�سله،  بحمداهلل  اأنه  اإل  كورونا  جائحة 
بني  اجلهود  وتناغم  القيادة  بتوجيهات  ثم 
ا�ستقرار  على  اململكة  حافظت  القطاعات، 
يف  عالية  ووفرة  الغذائي  الإمداد  �سال�سل 

املنتجات وال�سلع.
عبداللطيف  الأ�ستاذ  قال  جهته  ومن 
العرفج رئي�س جمل�س اإدارة غرفة الأح�ساء: 
الدولة  من  املبذولة  اجلبارة  اجلهود  ‘اإن 
والتي تّوجت بالتزامنا ووعينا بال�سرتاطات 
علينا  تفر�س  اتخذت،  التي  والحرتازات 
نحو  فة  املُ�سرِّ امل�سرية  هذه  موا�سلة  جميًعا 
كورونا  فريو�س  على  للتغّلب  مهمة  مرحلة 

والق�ساء عليه ودحر اآثاره.«

معايل الدكتور ماجد الق�سبي معايل الدكتور توفيق الربيعة



 8.4 من  أكثر  كورونا  فيروس  تداعيات  طالت 
أن  إال  اململكة،  يف  وطالبة  طالب  مليون 
الحكومة السعودية نجحت يف اتخاذ خطوات 
للتعلم  وشاملة  مبتكرة  حلول  وتبني  سريعة 
كاشفة  الدراسية،  املراحل  لجميع  بعد  عن 
بذلك عن مرونة وقدرة عالية ىلع التكّيف مع 
التعليم  توفير  بين  التوازن  وتحقيق  الظروف 

ضمن أىلع املعايير والتكاليف املترتبة.

تعليم

12

يف ظل جائحة فيروس كورونا 

اململكة تنجح يف اختبار استمرارية التعليم 
مثال رائد

ك�سفت نتائج حتليل �سادر عن »اأوليفر واميان« املتخ�س�سة 
دول  اأف�سل  بني  من  كانت  اململكة  اأن  الإدارية  ال�ست�سارات  يف 
العاملي  ال�سعيد  على  رائدة  اأمثلة  �سربت  التي  والعامل  اخلليج 
يف اتخاذ اإجراءات ا�ستثنائية ل�سمان جناح ا�ستمرارية التعليم 
واأولياء  واملدر�سون  الطالب  يواجهها  التي  العراقيل  من  واحلد 

الأمور خالل تف�سي وباء فريو�س كورونا )كوفيد-19(.
كان  العامل  حول  الفريو�س  انت�سار  �سرعة  اأن  التحليل  وبنّي 
م�ستوى  على  التعليمية  الأنظمة  على  م�سبوقة  غري  تداعيات  له 
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دول العامل، حيث مل تكن بع�س هذه الدول 
اإذ  احلجم،  بهذا  اأزمة  لحتواء  م�ستعدة 
اأ�سافت التدابري الوقائية املعتمدة كاإغالق 
التكاليف  يف  ملحوظة  زيادات  املدار�س 
اأن  اإلى  م�سرًيا  والقت�سادية،  الجتماعية 
يخ�سر  ظل  للدول  الإجمايل  املحلي  الناجت 
ما بني 0.1% و0.4% لكل اأربعة اأ�سابيع من 
التبعات  يزيد من  ما  وهو  املدار�س،  اإغالق 
مما  التعليم،  خمرجات  على  املدى  طويلة 
املعلمني  اأمام  اإ�سافية  حتديات  �سي�سكل 

و�سانعي ال�سيا�سات. 

نجاح تجربة اململكة 
واأظهر التحليل اأن مواجهة هذه التحديات 
اأنظمة  على  الناجمة  التداعيات  وتقليل 
�ساملة  ا�سرتاتيجية  و�سع  تتطلب  التعليم 
املعنية  الأطراف  جميع  العتبار  بعني  تاأخذ 
مبا يف ذلك الطالب واأولياء الأمور واملعلمني 
من  الو�سع  هذا  على  ال�سيا�سة  ا�ستجابة  يف 
املالية  التدابري  يف  وكذلك  اجلوانب،  جميع 
الجتماعية  والعتبارات  الهيكلية  والتغريات 
املرونة  ومنحه  التعليم  ا�ستمرارية  ل�سمان 

للت�سدي لالأزمات امل�ستقبلية.
الكرمي  عبد  ال�سيد  اأ�سار  جهته  ومن 
اليو�سف ال�سريك يف ق�سم القطاع العام يف 
اخلليجية  الدول  اأن  اإلى  واميان«،  »اأوليفر 
اأظهرت مرونة وقدرة ا�ستثنائية على التكيف 
ا�ستمرارية  ل�سمان  احلالية  الظروف  مع 
اأن  مبيًنا  الق�سري،  املدى  على  التعليم 
من  اأكرث  طالت  كورونا  فريو�س  تداعيات 
العربية  اململكة  يف  طالب  مليون   8.4
ال�سعودية، اإل اأن احلكومة ال�سعودية اتخذت 
خطوات �سريعة وقدمت حلوًل �ساملة للتعلم 
يف  مبا  الدرا�سية،  املراحل  جلميع  بعد  عن 
ذلك اإطالق نظام خا�س باجلامعات الذي 
ان�سم اإليه اأكرث من 1.2 مليون م�ستخدم، 

يف 7،600 حما�سرة افرتا�سية. 
خيارات  خم�سة  الدولة  طرحت  كما 
للتعلم عن بعد على التلفزيون، و»يوتيوب«، 
الإلكرتوين  واملوقع  التعليمية،  والبوابات 
»بوابة امل�ستقبل«، وقاعدة البيانات املوحدة 

يف  طالب  ماليني   6 من  اأكرث  تخدم  التي 
ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  احلكومية.  املدار�س 
بعد  عن  التدري�س  جائزة  اململكة  اأطلقت 
التدري�س  يف  التميز  لتعزيز  اجلديدة 
والتقييم عن بعد. ويف اإطار جهودها ل�سمان 
الو�سول العادل اإلى التعليم اجليد، اأ�سدرت 
احلكومة من خالل وزارة الت�سالت وتقنية 
املعلومات 100 األف �سريحة و30 األف جهاز 

لوحي جمانًا للطالب.

ما بعد فيروس كورونا
جائحة  اأن  اإلى  التحليل  وخل�س 
�ستمثل  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 
القوية  تدابريها  لتطوير  للحكومات  فر�سة 
التحديات  مواجهة  عرب  كفاءة  اأكرث  ب�سكل 
الراهنة وتبني حلول مبتكرة لو�سع منظومة 
تتمحور حول الطالب والتي من �ساأنها رفع 
على  ويجب  كبري.  ب�سكل  التعليمي  امل�ستوى 
حتقيق  واجلامعات  واملدار�س  احل�سانات 
اأعلى  �سمن  التعليم  توفري  بني  التوازن 
مع  املرتتبة  التكاليف  وبني  العاملية  املعايري 
على  الإنفاق  زيادة  العتبار  بعني  الأخذ 
احللول الرقمية مع احلفاظ على التكاليف. 

آل الشيخ: 
التعليم اإللكتروني بعد أزمة 

كورونا لن يكون كما هو قبلها

املركز  اإدارة  رئي�س جمل�س  التعليم،  وزير  ال�سيخ،  اآل  الدكتور حمد  اأكد معايل 
الوطني للتعليم الإلكرتوين، اأن التعليم الإلكرتوين بعد اأزمة كورونا لن يكون كما 
املت�سارع  العاملي  التوجه  امل�ستجدات الأخرية، ومع  هو احلال قبلها، خا�سة مع 
الإلكرتوين وتقنياته باعتباره خياًرا م�ستقبلًيا، ولي�س جمرد بديٍل  التعليم  نحو 
يف  الإلكرتوين  التعليم  جتربة  توثيق  �سرورة  اإلى  داعًيا  ال�ستثنائية،  للحالت 
بدور  م�سيًدا  العام،  اأو  اجلامعي  التعليم  �سواء  الفرتة،  هذه  خالل  ال�سعودية 

املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين قبل وخالل هذه الأزمة. 

قوية  حوكمة  تاأ�سي�س  اإلى  ودعا 
لال�ستجابات على م�ستوى و�سع ال�سيا�سات، 
الأطراف  جميع  مع  التن�سيق  جانب  اإلى 
التعليم،  يف  واخلارجية  الداخلية  املعنية 
وتعزيز التعليم الذاتي )بني الآباء واملعلمني 
اخلدمات  مقدمي  واإدارة  والطالب(، 
ومن�سات القطاع اخلا�س اجلديدة. وت�سمل 
املطروحة  اجلديدة  الهيكلية  التغيريات 
الأ�سا�سية  البنية  يف  واملرونة  القوة  �سمان 
ت�ساركية  من�سات  وتوفري  التعليم،  لتقدمي 
تقدمي  وجودة  اإليها،  الو�سول  واإمكانية 
على  والقدرة  الدعم،  وجاهزية  التعليم، 

قيا�س فاعلية املبادرات. 
دين يف الوقت الراهن  واأ�سار اإلى اأن املورِّ
الأ�سا�سية  البنية  لتقدمي  فر�سة  ميتلكون 
التي تدعم التعليم عن بعد، وتوفري الدعم 
املعنوي وال�سلوكي مع تعزيز مرحلة التعايف 
ال�سريع بعد احتواء الوباء. ومن خالل و�سع 
احتياجات الطالب واملعلمني واأولياء الأمور 
يف ُمقدمة اأهداف التدابري، �ستزداد فعالية 
فوائد  يحقق  مبا  وال�ستثمارات  ال�سيا�سات 
اأزمة  انتهاء  وبعد  الطويل  املدى  على  اأكرب 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(. 
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ال شك أن اإلجراءات االحترازية التي نفذتها مختلف دول العالم 
ملواجهة جائحة كورونا قد أدت إلى آثار وخيمة ىلع أغلب 
السيطرة  تتم  لم  الفيروس  إن  وحيث  االقتصادية،  القطاعات 
وال  األرواح،  اآلالف من  وإنه مستمر يف حصد  اآلن،  إلى  عليه 
تزال إجراءات مواجهته املتعددة متواصلة، فإن هذا يعني أن 

آثارها االقتصادية مستمرة بالتمدد واالتساع والتنوع. 

آثار )جائحة كورونا( ىلع القطاعات 
االقتصادية باألحساء

يف هذا اخل�سم عملت غرفة الأح�ساء 
بهدف  ا�ستبيانية  درا�سة  اإجراء  على 
التي  التحديات  وح�سر  لفهم  الو�سول 
نتيجة  بالأح�ساء  الأعمال  قطاع  تواجه 
اإطار  يف  الحرتازية  الإجراءات  حلزمة 
جائحة  انت�سار  اآثار  ملواجهة  اجلهود  دعم 
القطاعات  خمتلف  على  كورونا  فريو�س 
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على  الغرفة  عملت  لذلك  القت�سادية، 
اإطالق ا�ستبيان للمن�ساآت التي �سملها قرار 
ذروة  العمل خالل  ملقرات  تعليق احل�سور 

اأيام الأزمة.
اخل�سائر  ح�سر  ي�سعب  ولأنه 
على  اجلائحة  عن  الناجمة  والتداعيات 
ال�سحية  والأ�سعدة  القطاعات  خمتلف 
نتائج  اأن  اإل  والجتماعية،  والقت�سادية 
�سورة  تعطي  قد  الدرا�سة  وحتليالت 
بادرت  حيث  املحتمل،  للم�سهد  قريبة 
غرفة الأح�ساء باإطالق ا�ستبيان للمن�ساآت 
ملقرات  احل�سور  تعليق  قرار  �سملها  التي 

م�سارًكا   )163( اإفادات  ت�سمن  العمل، 
الأح�ساء  يف  متنوعة  اقت�سادية  ن�ساطات 
من  اأبريل  خالل  م�ساركاتهم  جمع  مت 

العام اجلاري.
يف  اأعلنت  قد  ال�سحة  وزارة  وكانت 
اأول  ت�سجيل  الإثنني 2 مار�س 2020،  يوم 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  حالة 
حكومة  واتخذت  باململكة   )19 )كوفيد 
من  حزمة  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
الفريو�س  انت�سار  من  للحد  الإجراءات 
يف  العمل  ملقرات  احل�سور  تعليق  ومنها 
جميع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س 

وت�سجيع العمل عن بعد حتى اإ�سعار اآخر.

أهم النتائج
من  الرئي�سة  النتائج  اأهم  خل�ست 
)جائحة  اآثار  تق�سي  منوذج  ا�ستبيان 
كورنا( على القطاعات القت�سادية املحلية 

بالأح�ساء، اإلى عدد من النتائج:
التوا�شل الرقمي:

تبني اأن )52%( من اجمايل امل�ساركني 
ل يتمتعون بالقدرات التقنية على التوا�سل 
الرقمي وتنفيذ اجتماعات افرتا�سية عرب 

التطبيقات املتاحة
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املعرفة باملبادرات احلكومية:
على  امل�ساركني  اإجمايل  من   )%77(
اخلا�س  القطاع  حتفيز  مببادرات  اإملام 

املعلنة يف ذلك الوقت
املعوقات والتحديات احلالية التي 
توؤثر على املن�شاأة يف الفرتة الراهنة:

الإغالق  لقرار  نتيجة  الأعمال  توقف   
كان التحدي الرئي�س حيث جنم عنه توقف 
املن�ساآت  قدرة  وعدم  الإنتاجية  الأن�سطة 
جتاه  املختلفة  بالتزاماتها  الوفاء  على 

العمالء واملوظفني ومالك العقارات  
احللول الذاتية:

اإلى  تبادر  مل  املن�ساآت  من   )%64(
للتعاي�س  ذاتية  وحلول  اإجراءات  اتخاذ 

والعمل وفق الظروف اجلديدة
تقييم املبادرات املعلنة:

اأكد )60%( من امل�ساركني اأن املبادرات 
املعلنة تنا�سب ا�ستثماراتهم وميكن اأن حتد 

من اأثر اجلائحة على ن�ساطهم
املقرتحات:

 اأن تقوم الدولة بدعم الرواتب )%37(
املتنوعة  احلكومية  الر�سوم  من  اإعفاء 
عن  ا  عو�سً التعليق  اإجراءات  فرتة  طيلة 

تاأجيلها )%33(
مالك  ت�ستهدف  مبادرة  اإطالق 
التجارية  املن�ساآت  اإعفاء  بغر�س  العقارات 
الن�ساط  توقف  خالل  الإيجارات  دفع  من 

نتيجة لالإجراءات الحرتازية )%10(
ح�سب  امل�ساركة  املن�ساآت  توزيع 
القطاعات »163 من�ساأة«، ت�سمل قطاعات: 
الغذائية،  املواد  با�ستثناء  التجزئة  جتارة 
التحويلية،  ال�سناعة  والت�سييد،  املقاولت 
اخلدمات  وامل�سروبات،  الطعام  خدمات 
والتدريب،  التعليم  والنقل،  اللوج�ستية 
ال�سفر  والتقنية،  والعلمية  املهنية  الأن�سطة 
اللوج�ستي،  الدعم  خدمات  وال�سياحة، 
الفعاليات،  وتنظيم  والإعالن  الدعاية 
الن�سائية،  التجميل  و�سالونات  مراكز 
�سيانة الأجهزة واملركبات، ال�سحة ومنها 
امل�ستو�سفات وعيادات الأ�سنان واجللدية، 

خدمات الإقامة واخلدمات العقارية.

أسئلة االستبيان
الآن  ال�سائدة  الظروف  اإلى  بالنظر 
جميع  مع  الأح�ساء  غرفة  توا�سل  ولأهمية 
عقد  تطبيقات  خالل  من  املنت�سبني 
الجتماعات واملوؤمترات عن بعد، فهل لدى 
هذه  ملثل  التقنية  التحتية  البنية  من�ساأتكم 

الن�ساطات؟
النتائج والتحليالت

تبني اأن )52%( من اإجمايل امل�ساركني 
ل يتمتعون بالقدرات التقنية على التوا�سل 
الرقمي وتنفيذ اجتماعات افرتا�سية عرب 

التطبيقات املتاحة

48%52%
نعم

ال

احلالية  والتحديات  املعوقات  اأبرز  ما 
التي توؤثر على من�سائكم يف الفرتة الراهنة؟

النتائج والتحليالت
الإغالق  لقرار  نتيجة  الأعمال  توقف 
عنه  جنم  حيث  الرئي�سي  التحدي  كان 
قدرة  وعدم  الإنتاجية  الأن�سطة  توقف 
املختلفة  بالتزاماتها  الوفاء  على  املن�ساآت 

جتاه العمالء واملوظفني ومالك العقارات
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15%

تدابري  باتخاذ  من�ساأتكم  بادرت  هل 
الآثار  من  احلد  اأو  لتجاوز  ذاتية  حلول  اأو 

القت�سادية لهذه الأزمة على من�ساأتكم؟
النتائج والتحليالت

اإلى  تبادر  مل  املن�ساآت  من   )%64(
للتعاي�س  ذاتية  وحلول  اإجراءات  اتخاذ 

والعمل وفق الظروف اجلديدة

36%64%
نعم

ال

باملبادرات  اطالع  على  املن�ساأة  هل 
واملحفزات احلالية واملعلنة من قبل الدولة؟

النتائج والتحليالت
على  امل�ساركني  اإجمايل  من   )%77(
اإملام مببادرات حتفيز القطاع اخلا�س التي 

اأعلنتها الدولة

77%
23%

نعم
ال

املعلنة  واملحفزات  املبادرات  هل 
منا�سبة لن�ساط اأعمالكم؟

النتائج والتحليالت
اأكد )60%( من امل�ساركني اأن املبادرات 
املعلنة تنا�سب ا�ستثماراتهم وميكن اأن حتد 

من اأثر اجلائحة على ن�ساطهم

60%40%

النعم

اأنها  ترى  التي  واملحفزات  املبادرات  ما 
الو�سع  مع  التعامل  يف  ا�ستثماركم  تنا�سب 

الراهن؟
النتائج والتحليالت

اأن تقوم الدولة بدعم الرواتب )%37(

تعجيل سداد 
المستحقات 
القــــــــــــطاع 

الخـــــاص

إعفاء اإليجار 
طيــلة فتــــرة 

اإليجــارات

إعفاء سداد  
الرســـــــوم 
الحكومية

دعـــــــم 
الرواتب



جائحة كوفيد19- تحّفز اعتماد الروبوتات 
واألتمتة يف اململكة

بقلم بول بوغان،
 الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، 

سيركو الشرق األوسط

من  جانب  ُكل  يف  كبرًيا  دوًرا  التكنولوجيا  �ستلعب  اقت�ساداتها،  فتح  اإلى  العامل  دول  عودة  �سوء  يف 
جوانب حياتنا. وبتنا نتلّم�س هذا بالفعل يف ال�سيا�سات احلكومية الرامية اإلى زيادة الكفاءة املالية، 
اأزمة اجلائحة لكي تتمكن من موا�سلة تقدمي التجارب  اإلى اخلروج من  و�سعي احلكومات املت�سارع 
عاملية امل�ستوى ملواطنيها كافة. و�ستكون التكنولوجيا يف نهاية املطاف الركيزة الأ�سا�سية التي �سُت�سهم 

يف بلورة هذه التجارب على اأر�س الواقع.
و�سيكون للتكنولوجيا يف عامل ما بعد جائحة كوفيد-19 دور بارز يف اإ�سفاء الطابع البتكاري على طرق 
الروبوتات  نتكلم عن  بالروبوتات على وجه اخل�سو�س، فنحن ل  امل�ساألة  تتعلق  عملنا. ولكن عندما 
الب�سرية التي تبقى حكرًا على عوامل اخليال العلمي، بل نق�سد بها الروبوتات امل�سممة لأداء وظائف 

حمددة، بحيث تكون قادرة على تنفيذ املهام وتقدمي الدعم باأكرث طرق العمل كفاءة. 
تمكين تجربة املواطن

يف �سوء انفتاح العامل من جديد وال�ستئناف التدريجي للحياة اليومية )واإن كان ذلك �سمن معايري 
التباعد الجتماعي(، ُت�سكل الروبوتات وتقنية الأمتتة ذلك اجلانب غري املرئي الذي ُي�سهم يف حتويل 
بلداننا اإلى دول اأكرث �سعادة وذكاء يف عامل ما بعد اجلائحة، وتربز التكنولوجيا اليوم ب�سكل وا�سح يف 
جمالت مثل مراكز الت�سال واإدارة احلالت املعقدة؛ اإذ تتمتع بالقدرة على اإعادة �سياغة التجربة 
التفاعلية، جتد  التجارب  �سال�سة  املواطنون من  يتوقعه  ما  ب�سكل كبري. ويف �سوء  الكفاءات  وزيادة 
املعقدة  التنظيمية  للوائح  ب�سكل كامل  امتثالها  التطلعات مع  بتحقيق هذه  نف�سها ملزمة  احلكومات 

ومعايري امليزانية املحدودة يف غالب الأحيان. 
تمكين القطاعات بمختلف أنواعها

ُيعترب قطاع الرعاية ال�سحية واحًدا من القطاعات الرئي�سة امل�ستفيدة من قوة التكنولوجيا، ل �سيما يف 
جمالت الروبوتات والأمتتة. واأّما عندما تتعلق امل�ساألة باأدوات �سنع القرار، تتمتع التكنولوجيا بالقدرة 
على اأمتتة عمليات الدعم يف املن�ساآت، با�ستخدام نقاط البيانات املجّمعة لتوليد الروؤى التحليلية. ومن 
ُتتيح  واملمر�سني، بحيث  بالأطباء  الأولويات اخلا�سة  اإعداد جداول  الآلة يف  تعلم  تقنيات  ُت�ساعد  ثم 

لهم، تركيز مزيد من وقتهم على املهام احلرجة واملتمحورة حول رعاية املر�سى ب�سكل عاجل. 
التكنولوجيا تسهم بتسريع اتخاذ القرار

ما  ولي�س  وفعالية.  كفاءة  اأكرث  وبطرق  اأ�سرع  ب�سكل  اأف�سل  قرارات  اتخاذ  يف  التكنولوجيا  ت�ساعدنا 
ن�سهده الآن �سوى تغري �سلوكي اندفاعي يف مفهوم اعتماد التكنولوجيا الذي ياأتي بحكم ال�سرورة بني 
خُمتلف اجلن�سيات وال�سرائح العمرية. وكان النتقال �سبه الفوري لعتماد مقاربة العمل عن ُبعد بدًل 
من العمل املكتبي مثاًل جلًيا على الدعم الذي قّدمته لنا تكنولوجيا الروبوتات والأمتتة لدى النت�سار 

املفاجئ للجائحة.
ويف ظل �سرورة حت�سني اخلدمات وحتقيق الفعالية من حيث التكاليف، تربز احلاجة لقيام العمالء 

بتعظيم القيمة اخلا�سة بدورات حياة الأ�سول املوجودة لديهم. 
وختامًا، بات من الوا�سح اأّننا بحاجة لال�ستفادة من التكنولوجيا يف عامل ما بعد جائحة كوفيد-19 

اإلى جانب تبني عقلية تنظر اإلى الروبوتات والأمتتة بو�سفها عوامل متكني ل العك�س.

وتبرز 
التكنولوجيا اليوم 

بشكل واضح يف مجاالت 
مثل مراكز االتصال وإدارة 

الحاالت املعقدة؛
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إلى  امللّحة  الحاجة  ىلع  الضوء  من  املزيد  كوفيد-19  جائحة  سلطت 
الوطنية  الُصعد  ىلع  الصحة  مجال  يف  العاملة  القوى  مكانة  توطيد 
والعاملية، بل وكشفت كذلك عن وجود ثغرات مهمة ىلع مستوى كادر 
التعليم  األولية ىلع صعيد  الفرص االستثمارية ذات  التمريض وأهمية 

الصحي من أجل تعزيز مهنة التمريض والنهوض بها.

فرصة واعدة.. 
إنشاء كلية

تمريض باألحساء

يقدر النقص 

الحالي يف عدد 

طواقم التمريض النسائية 

فقط يف األحساء 

بـ 1830 ممرضة

عام 2013، حيث  منذ  كبرية  ب�سرعة  ينمو  الأح�ساء  ال�سحية يف  الرعاية  قطاع  ظل 
الأح�ساء  يف  واملر�سى  الأ�سرة  عدد  يف  �سنوًيا  منًوا   )2017-2013( من  الفرتة  �سجلت 
للفرتة   املقارنة  عند  اململكة  يف  الن�سب  كانت  فيما  التوايل.  على  و%8.1   %5.4 بن�سبة 

نف�سها 3.3% و1% على التوايل.
وبح�سب الدرا�سات املتوفرة �سهدت م�ساركة القطاع اخلا�س يف قطاع الرعاية ال�سحية 
يف الأح�ساء زيادة كبرية خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�سية مقارنة بالقطاع العام، اإل اأن 
توفر الكادر التمري�سي ظل ي�سكل مع�سلة كبرية بالن�سبة لقطاع الرعاية ال�سحية يف جميع 
اخلا�س  القطاع  يف  املمر�سني  عدد  ظل  حيث  الأح�ساء،  يف  خا�س  وب�سكل  اململكة  اأنحاء 

ا م�ستمًرا قاد امل�ست�سفيات اخلا�سة لالإبالغ عن وجود هذا النق�س. ي�سجل انخفا�سً

فرصة استثمارية

18

قطاع التمريض ينمو بوتيرة عالية
ال�سحية يف  الرعاية  ي�سهد قطاع  فيما 
الأخرية،  الفرتة  خالل  قوًيا  منًوا  الأح�ساء 
وزير  الربيعة  توفيق  الدكتور  معايل  يقول 
يف  للرتغيب  الوطني  امل�سروع  اإن  ال�سحة 
مهنة التمري�س، ي�سعى لرفع ن�سبة التمري�س 
يف اململكة حالًيا من 54.7 لكل 10000 من 
ا وممر�سة بنهاية  اإلى 70 ممر�سً ال�سكان، 
من  بها  املو�سى  املعايري  ح�سب   ،2020

منظمة ال�سحة العاملية.
امللتقى  افتتاحه  خالل  معاليه  واأو�سح 
التمري�س  مبهنة  لالعتزاز  الأول  ال�سعودي 
اإجمايل  من   %50 اأن  الريا�س،  يف  موؤخًرا 
من  هم  ال�سحي  بالقطاع  العاملة  القوى 
يف  عددهم  يبلغ  حيث  التمري�سي،  الكادر 
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الفجوة الكبيرة يف األحساء
طواقم  عدد  يف  احلايل  النق�س  يقدر 
التمري�س الن�سائية فقط يف الأح�ساء ب� 1830 
اأن  املتوقع  من   .2017 عام  حتى  ممر�سة 
من  اإنه  حيث  املمر�سات،  على  الطلب  يزداد 
املتوقع اأن يتم اإ�سافة ما يقدر ب� 1350 �سريًرا 
خالل ال�سنوات اخلم�سة القادمة يف الأح�ساء.

جميع القطاعات ال�سحية 185000 ممر�س وممر�سة، منهم 37% فقط من ال�سعوديني، 
و89% من اإجمايل التمري�س الوطني )60240( يعملون  يف الوزارة.

باملقارنة مع اململكة العربية ال�سعودية، فاإن قطاع الرعاية ال�سحية يف الأح�ساء ينمو   -1
ب�سرعة اأكرب منذ عام 2013 وكان منو عدد الأ�سرة واملر�سى يف جميع اأنحاء اململكة 

3.3% و1% على التوايل.
كبري  ب�سكل  الأح�ساء  يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  زادت   -2
الأ�سر  النمو يف عدد  وكان  العام؛  بالقطاع  مقارنة  املا�سية  ال�سنوات اخلم�سة  خالل 

واملر�سى يف القطاع اخلا�س يف الأح�ساء اأعلى بكثري من القطاع العام.

معضلة التمريض
ظل توافر املمر�سات ميثل م�سكلة بالن�سبة لقطاع الرعاية ال�سحية يف جميع اأنحاء اململكة 
وب�سكل خا�س يف الأح�ساء، حيث يوا�سل عدد املمر�سات يف القطاع اخلا�س النخفا�س ب�سكل 

م�ستمر، واأبلغت امل�ست�سفيات عن وجود هذا النق�س يف الأعوام القليلة املا�سية،
مثلت   ،2017 عام  ففي  الأح�ساء،  يف  التمري�س  يف  العاملة  القوى  على  الوافدون  ي�سيطر    
املمر�سات ال�سعوديات ن�سبة 11% فقط من اإجمايل القوى العاملة يف جمال التمري�س يف 

القطاع اخلا�س و57% يف القطاع العام
  لقد ازدادت كثافة املمر�سات لكل 1000 من ال�سكان يف منطقة الأح�ساء، وذلك ب�سبب:

1-  اأ�سبح توظيف الوافدين اأكرث �سعوبة وتكلفة
2-  انخفا�س ن�سبة توفر املمر�سات ال�سعوديات، وارتفاع معدل الدوران، وخا�سة يف القطاع اخلا�س

النق�س احلايل يف عدد املمر�سني يف 
الأح�ساء، 2017.

�سرير  لكل  املمر�سني  معدل  يعتمد 
امل�ستهدف على املعدلت العاملية على عدد 

املمر�سني لكل �سرير.
عدد  يف  احلايل  النق�س  تقدير  مت 
يف  الأ�سر  عدد  اإجمايل  ب�سرب  املمر�سني 
�سريًرا(   2628(  2017 عام  يف  الأح�ساء 
 )2.1( املتطلب  ال�سرير،  املمر�سات/  يف 
اإلى الهدف 4.25 ممر�سني لكل  للو�سول 

�سرير.
توقعات الطلب على املمر�سني يف الأح�ساء 

على مدى ال�سنوات اخلم�سة القادمة.
مت  التي  ال�سخ�سية  للمقابالت  وفقا 
ب�  يقدر  ما  افتتاح  املتوقع  من  اإجراوؤها، 
امل�ست�سفيات  من  العديد  يف  �سريًرا   1350
مدى  على  الأح�ساء  يف  والعامة  اخلا�سة 
ال�سنوات اخلم�سة املقبلة. با�ستهداف ن�سبة 
املمر�سني اإلى ال�سرير بن�سبة 4.3، ويتوقع 
املمر�سني هو 5805  على  الطلب  يكون  اأن 

ممر�سني خالل الفرتة نف�سها.

2.2
املمر�سني / �سرير الأح�ساء

-------------------
4.3

معدل املمر�سني / ال�سرير امل�ستهدف
-----------------

2.1
النق�س يف معدل املمر�سني / ال�سرير

موؤ�شر الفجوة 

القطاع اخلا�ص ملحة عن قطاع الرعاية ال�شحية يف الأح�شاء

امل�سدر: بي اإم اآي لالأبحاث

امل�سدر: وزراة ال�سحة

جمموع املر�سى  يف الأح�ساءجمموع الأ�سر  يف  الأح�ساء
مر�سى الأح�ساء املنومون

مر�سى الأح�ساء املراجعون
معدل النمو

)2013-2017(

معدل النمو
)2013-2017(

معدل النمو
)2013-2017(

معدل النمو
)2013-2017(

9.7%

2,6288,245,821

8.1% 5.3%
15.7%

الأح�ساء يف 2017:
3.8 ممر�سة/ 1000

ن�سمة
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طاملا ساهمت األزمات والكوارث 
علمًيا  املجتمعات؛  تطور  يف 
وثقافًيا، وابتكار أدوات وتقنيات 
وحيل جديدة للتكّيف ومواصلة 

مشوار الحياة نحو املستقبل. 

جائحة كورونا تسّرع 
عجلة االبتكارات

الحاجة أم االختراع
الإن�سان  كورونا  دفعت جائحة فريو�س 
توظيف  اإلى  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
على  للتعّرف  وطاقاته  اإمكاناته  اأق�سى 
�سده  لقاح  لإيجاد  وال�سعي  الفريو�س  هذا 
ورمبا الق�ساء عليه، وكذلك اإعادة ت�سكيل 
على  املقبلة  املرحلة  لتالئم  التكنولوجيا 

�سعيد العمل والدرا�سة ومتابعة احلياة.
وتعمل الآلف من ال�سركات يف خمتلف 
اأنحاء العامل على تكييف منتجاتها احلالية 
يف  للم�ساعدة  جديدة  منتجات  ابتكار  اأو 
حماربة جائحة كورونا اأو ت�سهيل احلياة ملن 

اتجاهات
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ات�سال  اأي  تتطلب  ل  التي  واخلدمات 
مادي قوة جذب كبرية يف امل�ستقبل.

تعزيز البنية التحتية الرقمية:  
النا�س  تكيف  يف   19- كوفيد  ت�سبب 
ومن  العزلة.  ويف  املنزل  يف  العمل  مع 
خالل اإجبارنا جميعا على اإيجاد حلول 
الجتماعات  على  للحفاظ  رقمية 
من  واملزيد  والتدريبات  والدرو�س 
اخلدمات الأخرى، عند تطبيق احلجر 
منا  للكثريين  هذا  �سمح  وقد  املنزيل، 
بروؤية الإمكانات املتاحة التي ميكن اأن 
تتوا�سل يف بع�س املجالت يف عامل ما 

بعد كوفيد -19.
مراقبة ُف�شلى با�شتخدام اإنرتنت   

الأ�شياء والبيانات ال�شخمة:
ن�سهدها  التي  البيانات  قوة  اأن  يبدو 
يف جائحة كورونا يف الوقت احلقيقي، 
يف  الأوبئة  نراقب  كيف  �ستعلمنا 
اإنرتنت  تقنية  با�ستخدام  امل�ستقبل 
حيث  ال�سخمة،  والبيانات  الأ�سياء 
الوطنية  التطبيقات  توؤدي  اأن  ميكن 
مبكر  اإنذار  اأنظمة  اإلى  العاملية  اأو 
متطورة، لأنها ميكن اأن تبلغ وتتبع من 

تبدو عليه اأعرا�س تف�سي املر�س.
الذكاء  قبل  من  الأدوية  تطوير   

ال�شناعي:

دواء  ون�سر  اإن�ساء  يف  اأ�سرعنا  كلما 
كوفيد  ملنع  ولقاح  للعالج  واآمن  فعال 
ميكننا  امل�ستقبلية،  والفريو�سات   19-
ويعد  اأ�سرع.  ب�سكل  املر�س  احتواء 
يف  مثالًيا  �سريًكا  ال�سناعي  الذكاء 
ي�سرع  اأن  ميكن  لأنه  الدواء  تطوير 

ويكمل امل�ساعي الب�سرية. 
التطبيب عن بعد:  

لتقييد حركة الذهاب اإلى امل�ست�سفيات 
وغريها من مكاتب املمار�سني للرعاية 
ال�سحية، يقدم الكثريون من املهنيني 
عرب  طبية  ا�ست�سارات  ال�سحيني 
الت�سرع  من  وبدًل  للمر�سى.  الفيديو 
مركز  اأو  الطبيب  اإلى  الذهاب  يف 
عن  الرعاية  تتيح  ال�سحية،  الرعاية 
احلاجة  دون  ال�سريرية  بعد اخلدمات 
اإلى اخلروج من املنزل وزيارة الطبيب 

ب�سفة �سخ�سية.
املزيد من الت�شوق عرب الإنرتنت:  
كبرية  �سرائب   19- كوفيد  فر�س 
مثيل  له  ي�سبق  مل  ب�سكل  الأنظمة  على 
اإلى  املتاجر  من  الت�سوق  انتقل  حيث 
اأزمة  بعد  اأنه  املتوقع  ومن  الإنرتنت، 
ال�سركات  �ستكت�سف   ،19- كوفيد 
قدرتها  على  احلفاظ  يف  ترغب  التي 
على  للح�سول  طرًقا  التناف�سية 
خدمات عرب الإنرتنت، و�ستكون هناك 
والإمداد  النقل  اأنظمة  على  حت�سينات 
الرتفاعات  ل�ستيعاب  واللوج�ستيات 

الكبرية املتوقعة يف الطلب.
  زيادة العتماد على الروبوتات:
للفريو�سات.  عر�سة  لي�ست  الروبوتات 
العنا�سر  يف  ا�ستخدامها  مت  �سواء 
ال�سحية  الرعاية  نظام  يف  احليوية 
ما  م�سنع  ت�سغيل  على  للحفاظ  اأو 
ال�سركات  وتدرك  املهام.  من  وغريها 
كيف ميكن اأن تدعمنا الروبوتات اليوم 
دوًرا مهًما يف عامل  تلعب  �سيجعلها  ما 
اأي  وجود  اأثناء  -19اأو  كوفيد  بعد  ما 

جائحة اأخرى يف امل�ستقبل.

يعملون من البيت وللعاملني يف امل�ست�سفيات 
اأو العالقني يف احلجر ال�سحي.. فما اأهم 

الجتاهات املتوقعة يف هذا اجلانب:
التكنولوجية  حتفيز البتكارات   

والرقمنة:
ملحاولة  العامل  حول  الدول  ت�سارع 
اإثقال  دون  املر�س  على  ال�سيطرة 
لهذا  ونتيجة  ال�سحية،  نظمها  كاهل 
التكنولوجية  البتكارات  حتفيز  فاإن 
تدخل  بداأت  منها،  الطبية  خا�سة 
ي�سيع  بداأ  حيث  جديد،  ع�سر  يف 
تقنية  مثل  جديدة،  تقنيات  ا�ستخدام 
ُبعد والروبوتات والذكاء  الت�سال عن 
الأبعاد  ثالثية  والطباعة  ال�سطناعي 

والربجميات املتطور والرقمنة.
املزيد من الواجهات والتفاعالت:  
يف عامل ما بعد كوفيد -19، من املتوقع 
�سا�سات  من  اأقل  عدد  لدينا  يكون  اأن 
ال�سوت  واجهات  من  واملزيد  اللم�س 

وواجهات روؤية الآلة.
خيارات  طرح  راأينا  الوباء،  وقبل 
الدفع دون تالم�س من خالل الأجهزة 
عدد  زيادة  مع  ذلك،  ومع  املحمولة. 
الأ�سخا�س الذين يرغبون يف احلد من 
املرجح  من  يلم�سونها،  التي  الأج�سام 
ال�سلع  مقابل  الدفع  خيار  يكت�سب  اأن 
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اقتصاد

أعادت االضطرابات التي شهدتها االقتصادات 
فيروس  انتشار  بسبب  املختلفة  واألســواق 
عاملًيا  العام  املشهد  تعريف   19- كوفيد 
ومع  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  ويف 
املؤسسات،  كل  ىلع  لألزمة  الكبير  التأثير 
بعدم  تقر  املتفائلة  غير  النمو  توقعات  فإن 
إمكانية حدوث تعاٍف ملحوظ حتى عام 2021.

ما بعد الجائحة.. 
عصـر اقـتصـادي 

جـديـد

تحد اقتصادي ولكن!
متخ�س�سة  جهات  من  الأخرية  والدرا�سات  الأرقام  توؤكد 
ومع  باأنه  العاملية  اإنڤ�سمنت�س  �ستاندرد  اأبردين  بينها  من  عدة 
مثل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  عدد  تظهر  ذلك، 
ال�سعودية  العربية  واململكة  والكويت  املتحدة  العربية  الإمارات 
والنتعا�س  التعايف  هذا  ي�سبح  اأن  ي�سمن  مبا  جيد،  و�سع  يف 
القوية  ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  �ستقوم  حيث  واقعة،  حقيقة 
)SWFs( بدور حيوي يف م�ساعدة القت�سادات على النتعا�س.

بالإغالق  الأو�سط  ال�سرق  يف  النمو  توقعات  تاأثرت  فقد 
يف  احلال  كان  كما  اجلائحة،  فيه  ت�سببت  الذي  القت�سادي 
مناطق اأخرى من العامل، واأدت هذه الظروف غري امل�سبوقة 
اإلى تقلب اأ�سعار الأ�سول وانخفا�سها، وانهيار اأ�سعار النفط، 
ال�ستهالكي  الإنفاق  وت�ساوؤل  امل�ستثمرين،  معنويات  وتراجع 

وما تبع ذلك من تداعيات نقدية ومالية.
ويف معر�س حتليل ما يعي�سه العامل؛ و�سف معهد التمويل 
الدويل الو�سع احلايل باأنه اأكرب حتد اقت�سادي لدول جمل�س 
التعاون اخلليجي يف تاريخها، وا�سُتتبع هذا التحليل مبجموعة 
من التوقعات القت�سادية عن الو�سع القت�سادي لهذه الدول.
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عجًزا  �سيعاين  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
الناجت  من  و%25   %15 بني  يرتاوح  مالًيا 

املحلي الإجمايل يف عام 2020.
�سركة  رئي�س  الرفيع،  اإدري�س  وي�سري 
يف   ASI اإنڤ�سمنت�س«  �ستاندرد  »اأبردين 
�سعوًرا  ثمة  باأن  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق 
من  عام  ب�سكل  املالية  املوارد  على  ب�سغط 
خالل تخفي�سات الإنفاق فيما يتعلق بالبنية 
الراأ�سمالية  ال�ستثمار  وم�ساريع  التحتية 
الأخرى. وت�سكل زعزعة ثقة امل�ستثمرين التي 
ت�سبب فيه الو�سع الراهن تهديًدا للمجالت 
فيها  مبا  املنطقة،  يف  الأخرى  القت�سادية 
وال�سياحة،  والعقارات  ال�ستهالكي  الإنفاق 
لذا يجب على دول جمل�س التعاون اخلليجي 
القطاعات  جانب  اإلى  والرتقب،  النتظار 
غري النفطية الرئي�سة الأخرى القائمة، مثل: 

التجارة وال�سيافة واخلدمات اللوج�ستية.
التعاون  جمل�س  دول  جميع  »وا�ستجابت 
اخلليجي لالأزمة بعمل حمفزات اقت�سادية 
العام،  الإنفاق  تخفي�س  بني  ترتاوح   -
وتخفي�س رواتب املوظفني احلكوميني، وعمل 
ت�سهيالت يف �سداد القرو�س لل�سركات بعدم 
مطالبتهم بال�سداد لفرتات، وزيادة الإنفاق 
اخلا�س.  للقطاع  الرواتب  ودعم  ال�سحي 
-حتى  القت�سادية  الباقات  هذه  بلغت  وقد 
املحلي  الناجت  من   %10 من  اأكرث  الآن- 
من  واأكرث  والإمارات،  الكويت  يف  الإجمايل 

7% يف اململكة العربية ال�سعودية ».

تحديد معالم األوضاع يف 2021
اإلى  املقبل  العام  لل�سوق  املتابعون  يتوقع 
هذه  ويعزز  القت�سادي،  النتعا�س  حدوث 
اإلى حد  النفط  اإنتاج  بتخفي�سات  التوقعات 
الذي  امل�ستهلكني  من  الطلب  وا�ستئناف  ما 
�سيقود الن�ساط يف القطاعات غري النفطية.
وب�سكل خا�س؛ تعترب كل من الإمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية 
هذه  ينا�سب  جيد  و�سع  يف  والكويت 
اإدارة  ميكنهم  حيث  املتفائلة،  التوقعات 
عجز كبري ن�سبًيا ب�سبب الأ�سول اخلارجية 

العامة التي ميلكونها.

اخلارجية  الأ�سول  اإجمايل  تبلغ  حيث 
العامة حوايل 2.6 تريليوين دولر، يف كل 
بالإ�سافة  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول 
 )SWFs( ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  اإلى 
منها،   %  70 من  يقرب  ما  تدير  التي 
والدخل  العامة  الأ�سهم  عرب  واملتنوعة 

الثابت.
عن  �سادر  حديث  تقرير  حدد  وقد 
 )SWFI( ال�سيادية الرثوة  �سندوق  معهد 
اأكرب 10 �سناديق ثروة �سيادية يف العامل، 
يف  لال�ستثمار  اأبوظبي  هيئة  حلت  حيث 
يف  دولر  مليار   579.6( الثالثة  املرتبة 
ال�ستثمار  هيئة  �سندوق  وحل  الأ�سول(، 
مليار   533.6( الرابع  املركز  يف  الكويتي 
ال�ستثمارات  �سندوق  واحتل  دولر(، 
العامة يف اململكة العربية ال�سعودية املرتبة 
ووفًقا  دولر(.  مليار   360.0( التا�سعة 
لت�سنيف فيت�س، بلغت ن�سبة �سايف الأ�سول 
املحلي  الناجت  اإلى  ال�سيادية  اخلارجية 
حوايل   2019 عام  من  اعتباًرا  الإجمايل 
اأبوظبي،  يف  و%230  الكويت،  يف   %470

و70% يف ال�سعودية.
الدويل  التمويل  معهد  بحث  و�سلط 
ا على النظم امل�سرفية ال�سليمة  ال�سوء اأي�سً
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، مدعومة 
براأ�س مال قوي، و�سيولة كافية وم�ستويات 

منخف�سة ن�سبًيا من القرو�س املتعرثة.

يف انتظار الخطوة التالية
والتعايف  النتعا�س  ومدى  وترية  تعتمد 
القت�سادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
للحكومات،  ال�ستباقية  اخلطوات  على 
لدعم  واحلوافز  بالربامج  يتعلق  فيما 

القت�سادات الأو�سع، وخا�سة ال�ستهالك.
اإمكانات  من  بدوره  ذلك  يعزز  كما 
املنطقة  يف  ال�سيادية  الرثوة  �سناديق 
والدفع  اإ�سايف لقت�ساداتها،  لتقدمي دعم 
املحلية  البنوك  مل�ساعدة  احلالية  باجلهود 
الآثار  مواجهة  على  اخلا�سة  والقطاعات 

التي خلفتها اأزمة كوفيد-19.

ىلع 
التوقعات 

الخاصة بالتعايف 
واالنتعاش االقتصادي ما 

بعد الجائحة أن 
تكون واقعية 

تغير التوقعات
�سندوق  خالف  املا�سي،  اأبريل  بحلول 
ال�سابقة  توقعاته   )IMF( الدويل  النقد 
-ما قبل اجلائحة- للناجت املحلي الإجمايل 
منًوا  قدرت  والتي  املنطقة  يف   2020 لعام 
ال�سندوق  توقع  بحيث   ،%2.5 بن�سبة 

انكما�ًسا بن�سبة 2.8% لهذا العام. 
التمويل  معهد  توقع  نف�سه،  الوقت  ويف 

ا بن�سبة 4.4% خالل العام  الدويل انخفا�سً
احلايل، مع انخفا�س بن�سبة 5.3% يف الناجت 
املحلي الإجمايل للنفط، بالنظر اإلى اتفاقية 
انكما�س  ومتو�سط  الإنتاج،  خلف�س   + اأوبك 
بن�سبة 3.8% يف الناجت املحلي الإجمايل من 

ال�سناعات املحلية غري النفطية.
كوفيد  لأزمة  املُثبط  التاأثري  اأدى  كما 
للنفط  امل�ستقبلية  والتوقعات   19-
»فيت�س«  وكالة  ت�سنيفات  ارتفاع  اإلى 
دول  معظم  اأن  اإلى  الئتمانية  للت�سنيفات 
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القطاع  لتدعيم  خــطــوة  يف 
ىلع  ينعكس  بما  املــصــريف، 
االقتصاد إيجابًيا، كشفت مؤسسة 
مؤخًرا  السعودي  العربي  النقد 
موجه  للسيولة  ضخ  أول  عن 
كورونا،  جائحة  خــالل  للبنوك 
ريال، تهدف من  بقيمة 50 مليار 
ورائها لتعزيز السيولة يف القطاع 
املصريف، وتمكينه من االستمرار 
يف دوره يف تقديم التسهيالت 

االئتمانية للقطاع الخاص. 

ضّخ أول سيولة تحفيزية للقطاع املصريف 
منذ جائحة »كورونا«.. الدالالت واملآالت

مصارف

بقيمة 50 مليار ريال

 الدكتور اأحمد اخلليفي، 
حمافظ »موؤ�س�سة النقد«،

تحد األزمات
اخلطوة  هذه  اأن   2020 يونيو  مطلع  يف  �سدر  لها،  بيان  يف  النقد«  »موؤ�س�سة  اأو�سحت 
تاأتي لدعم دور البنوك يف دعم ومتويل القطاع اخلا�س، من خالل تعديل اأو اإعادة هيكلة 
يف  التوظيف  م�ستويات  على  املحافظة  خطط  ودعم  اإ�سافية،  ر�سوم  اأي  دون  متويالتهم 
القطاع اخلا�س، اإلى جانب الإعفاء لعدد من ر�سوم اخلدمات البنكية الإلكرتونية، وذلك 

انطالًقا من دورها يف تفعيل ال�سيا�سة النقدية، وتعزيز ال�ستقرار املايل.
واأ�سارت »موؤ�س�سة النقد«، اإلى اأنه رغم �سخ ال�سيولة املعلنة، فاإن القطاع امل�سريف ما 
زال ي�سجل موؤ�سرات اأداء جيدة، مما ُيعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث 
�سجل اإجمايل موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام احلايل، مقارنة بالفرتة ذاتها 
من العام ال�سابق، نحو 2.7 تريليوين ريال، بارتفاع بلغ نحو 14%، كما �سجلت الت�سهيالت 
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القطاع 

املصريف عنصر 

أساسي يف تسريع وتيرة 

التعايف االقتصادي بعد 

كورونا

منذ  الأولى  هي  حالًيا  املدفوعة  ال�سيولة  اأن  حول  وللتو�سيح 
مار�س  ريال يف  مليار   50 الإعالن عن تخ�سي�س  رغم  اجلائحة، 
املا�سي تتولها »موؤ�س�سة النقد« حينها، بنّي اخلليفي، اأن »موؤ�س�سة 
املن�ساآت،  بني  الطماأنينة  ن�سر  الأول  الربنامج  يف  اأرادت  النقد« 
بتاأجيل املدفوعات 6 اأ�سهر، يف وقت كان الرقم امل�ستهدف فيه 30 
مليار ريال، م�سيًفا: »الآن، جتاوزنا قيمة 42 مليار ريال، ا�ستفاد 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  بني  عقد  األف   65 من  اأكرث  منها 

وتقريًبا 9 اآلف عقد من رواد الأعمال.«
الربامج  من  امل�سمونة  القرو�س  برنامج  اأن  اخلليفي  وتابع 
اجلذابة، ب�سمان 95% من التمويل، بالرتتيب مع برنامج »كفالة«، 
وتكاليفه ل تتجاوز 4%، مبا فيها التكاليف الإدارية، مو�سًحا اأن 
الربنامج ر�سد له 13 مليار ريال، وما �سرفه منها هو مليار واحد 
اإعادة  الربنامج مع خطوات  ي�ستفاد من هذا  اأن  اآماًل يف  فقط، 

فتح القت�ساد.

سياسة الربط
�سكل،  وباأي  تغيري،  اأي  حول  اململكة  توجهات  اخلليفي  وجّدد 
ل�سيا�سة ربط الريال بالدولر، موؤكًدا عدم وجود اأي تغيري يذكر يف 
الوقت  يف  مو�سًحا  مايو،  �سهر  خالل  النقد«  »موؤ�س�سة  احتياطيات 
موؤخًرا،  املالية  وزير  اجلدعان،  حممد  معايل  اأعلنه  ما  اأن  ذاته 
حول النقل ال�ستثنائي بقيمة 40 مليار دولر من الحتياطيات اإلى 
�سندوق ال�ستثمارات العامة، ل يوؤثر على �سعر ال�سرف عند م�ستواه 

احلايل 3.75 ريالت لكل دولر، ول على �سيا�سة �سعر ال�سرف.

القيمة املضافة
 5 من  امل�سافة  القيمة  رفع  اإن  النقد«  »موؤ�س�سة  وقال حمافظ 
بع�س  اإلى  �سيوؤدي  وغالًبا  الأ�سعار،  م�ستويات  �سيغري   %15 اإلى 
جانبي  يف  القت�ساد  قدرة  اأن  اإلى  م�سرًيا  الت�سخمية،  ال�سغوط 

العر�س والطلب، مبا فيها من موؤ�سرات، مريحة. 
ولفت اإلى اأن املخزونات ال�سلعية مرتفعة باأكرث من 100% منذ 
العام املا�سي، وهذا ي�ساعد على امت�سا�س �سغوط الت�سخم، اإلى 

جانب وجود مرونة يف الطلب تختلف من �سلعة اإلى اأخرى.
موؤ�س�سة  متلكها  التي  الأدوات  وعن 
النقد للتعامل مع الت�سخم، قال اخلليفي: 
»�سيكون لدينا عمليات ال�سوق املفتوحة، 
هي  ال�سيولة  كانت  حال  يف 
وكذلك  الت�سخم،  يف  ال�سبب 
التي  النقد  موؤ�س�سة  اأذونات 
والأخرى  املرحلة  بني  ت�ستخدم 

لمت�سا�س ال�سيولة.« 

الئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�س منًوا خالل الفرتة نف�سها بنحو 
12%، يف حني بلغ متو�سط معدل كفاية راأ�س املال نحو %18.6.

واأو�سحت اأن متو�سط ن�سبة تغطية ال�سيولة بلغت 201%، ون�سبة 
�سايف التمويل امل�ستقر نحو 126%، فيما انعك�ست املوؤ�سرات اإيجاًبا 
على ا�ستمرار امل�سارف التجارية يف اأداء دورها املحوري يف التنمية 

القت�سادية يف اململكة.
املايل،  ال�ستقرار  على  املحافظة  يف  بدورها  القيام  واأكدت 
وزيادة كفاءة القطاع امل�سريف، لدعم حتقيق روؤية اململكة 2030، 
مبينة اأن كل املوؤ�سرات تدعو للطماأنينة، حيث تتم مراقبة موؤ�سري 
ال�سيولة ونوعية الأ�سول عن كثب ب�سكل اأ�سبوعي حتى يتم التاأكد 

من اأن املخ�س�سات كافية يف القطاع امل�سريف.

السيولة األولى
اإن  النقد«،  »موؤ�س�سة  حمافظ  اخلليفي،  اأحمد  الدكتور  وقال 
كورونا،  جائحة  منذ  نوعه  من  الأول  هو  مت  الذي  ال�سيولة  �سخ 
ال�سعودية  يف  البنوك  يف  ريال  مليار   50 مبلغ  �سخ  اأن  اإلى  م�سرًيا 
�سيكون كودائع دون فائدة ملدة عام، مبيًنا اأن تلك اخلطوة خمتلفة 
للمن�ساآت  املقرت�سني  دفعات  تاأجيل  من  ال�سابق،  الربنامج  عن 
ال�سخ  حزمة  اأن  اإلى  لفًتا  الأعمال،  ورواد  واملتو�سطة  ال�سغرية 
التي  البنوك  على  العبء  وتخفيف  ال�سيولة،  اأجل دعم  جاءت من 

حتملت تاأجيل املدفوعات على ال�سركات الكبرية.
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عمل

إذا كنت تعمل عن ُبعد بسبب جائحة كوفيد 
كل  يستهلك  العمل  وكــأن  تشعر  فقد   ،19
وقتك. تعرف ىلع كيفية الفصل بين أوقات 
العمل واألوقات املخصصة لحياتك الشخصية، 

باإلضافة إلى كيفية تجنب العزلة املهنية.

العمل عن ُبعد أثناء 
جــائــحة كــورونـا: 

نصـائح للـتأقلم

يف حني اأن هنالك عدة فوائد للعمل عن ُبعد، فاإنه يف الوقت  
التقرير  هذا  يف  اجلائحة،  اأثناء  خا�سة  حتديات  يفر�س  نف�سه 
والبحث  للتعليم   Mayo Clinic كلينيك  مايو  موؤ�س�سة  تقّدم 
الطبي جمموعة من الن�سائح املهمة وذلك لو�سعها بعني العتبار 
املهنية  العزلة  ولتجنب  واحلياة  العمل  بني  التوازن  على  للحفاظ 

التي قد تنجم عن اإجراءات التباعد الجتماعي.

إيجابيات وسلبيات العمل عن ُبعد
ُبعد ميكن  العمل عن  اأن  اإلى  الأبحاث  اأ�سارت  قبل اجلائحة، 
اأن يزيد الر�سا الوظيفي للموظفني ويعزز التزامهم جتاه املنظمة 
وبل ويح�سن اأداءهم ب�سكل طفيف. ميكن اأن يقلل العمل عن بعد 
ذلك  يرجع  ورمبا  بالعمل،  املرتبطني  والتوتر  الإجهاد  من  ا  اأي�سً
اأو التمتع ب�ساعات اأكرث  لنخفا�س احلاجة ل�ستخدام املوا�سالت 
واملزيد  النقل  تكاليف  ا يف  انخفا�سً الأخرى  املزايا  ت�سمل  مرونة. 

من احلرية يف العمل ب�سكل م�ستقل.
مبا  ُبعد،  عن  للعمل  �سلبيات  هناك  كانت  لطاملا  ذلك،  ومع 
م�ساركة  فر�س  وانخفا�س  واملهنية،  الجتماعية  العزلة  ذلك  يف 
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العمل  بني  الف�سل  و�سعوبة  املعلومات، 
عدم  يوؤدي  اأن  ميكن  ال�سخ�سي.  والوقت 
املهني  النطاق  بني  مادي  فا�سل  وجود 
اللتزامات  اقتحام  اإلى  الأ�سري  والنطاق 
العائلية لواجبات العمل، اأو لتاأثري واجبات 
للعائلة.  املخ�س�س  الوقت  على  العمل 
وميكن اأن يوؤدي ذلك اإلى ا�ستمرار املوظفني 
لإثبات  الر�سمية  ال�ساعات  بعد  بالعمل 
اإخال�سهم للعمل، مما يوؤدي اإلى الإرهاق. 
الت�سال  على  القدرة  توؤدي  اأن  وميكن 
ا  اأي�سً الإلكرتونية  العمل  باأنظمة  امل�ستمر 
اإلى �سعور املوظفني باأن دوامهم ل ينتهي، 
ا�سرتاحة  اأخذ  على  قادرين  غري  اأنهم  اأو 

من التفكري بالعمل يف نهاية اليوم.

املهنية  العزلة  تجنب  كيفية 
أثناء العمل عن ُبعد

اإذا كانت فكرة العمل عن ُبعد جديدة 
الأكرب  التحدي  يتمثل  قد  لك،  بالن�سبة 
ال�سخ�سي  التعامل  عن�سر  غياب  يف 
عند  اجلائحة.  فرتة  خالل  الزمالء  مع 
من  املوظفون  يتمكن  ل  ُبعد،  عن  العمل 
زمالئهم  اأو  طاقمهم  اأو  مديريهم  روؤية 
الكافترييا  يف  اأو  املوؤ�س�سة  اأروقة  يف 
التوا�سل  اأ�سبح  لذلك،  ونتيجة  مثاًل. 
واملكاملات  الإلكرتوين  الربيد  عرب  املنتظم 
اأمًرا  الفرتا�سية  والجتماعات  الهاتفية 
اجلانب  غياب  لتعوي�س  الأهمية.  بالغ 
ميكنك  ُبعد،  عن  للعمل  نتيجة  الجتماعي 
بداية  يف  حمدد  وقت  تخ�سي�س  مثاًل 
لكي  للزمالء  املجال  لإتاحة  الجتماعات 

يتفاعلوا مع بع�سهم.
ياأخذها  اأن  ميكن  التي  الأفكار  ومن 
وقت  تخ�سي�س  العتبار  بعني  املديرون 
لالطمئنان  دقائق  خم�س  مدته  منتظم 
يكن  مل  لو  حتى  موظف،  كل  حال  على 
هناك اأمر ملح يف العمل ي�ستدعي النقا�س. 
اعتبارك  يف  �سع  للزمالء،  بالن�سبة 
لتناول  افرتا�سية  اجتماعات  جدولة 
امل�سرتكة  امل�ساريع  وملتابعة  والقهوة  الغداء 

اأن  ميكن  معهم.  عالقاتك  على  وللحفاظ 
الإنرتنت  عرب  التوا�سل  من�سات  ت�ساعد 
اإبقائك على ات�سال مع زمالئك  ا يف  اأي�سً

طوال اليوم.

ُبعــد وعالقتــه  العمــل عــن 
ــاة  ــن العمــل والحي ــوازن بي بالت

أثنــاء الجائحــة 
واحلياة  العمل  بني  التوازن  مفتاح  اإن 
و�سع  على  القدرة  هو  ُبعد  يعملون عن  ملن 
ال�سخ�سية.  والتزاماتك  عملك  بني  حدود 

كيفية البدء:
•  اأن�سئ روتيًنا ثابًتا. ابتكر عادات ت�ساعدك 
على حتديد بداية يوم عملك ونهايته. 
وارتِد  املثال، رتب �سريرك  �سبيل  على 
كنت  لو  كما  �سباح  كل  مالب�سك 
�ستذهب اإلى املكتب. عندما تنتهي من 
�سق  اأو  يوم، غري مالب�سك،  كل  العمل 
حماكاًة   - باخلارج  مت�سَّ  اأو  �سيارتك 
ترجع  كنت  حني  الروتيني  لن�ساطك 
مع  باأن�سطة  �سارك  اأو   - الدوام  من 
بداأت  اإذا  ا  اأي�سً ت�ستفيد  قد  اأطفالك. 
تقريًبا  نف�سه  الوقت  واأنهيته يف  عملك 

كل يوم.
بنف�سك  اعنت  الإرادة.  بقوة  حتل   •
ال�سحي  الطعام  تناول  خالل  من 
وممار�سة الريا�سة. من خالل تعودك 
املختلفة،  الإغراءات  مقاومة  على 
فاإنك �ستكّون عزمية ميكنك العتماد 
الن�سباط  اإلى  حتتاج  عندما  عليها 
وحياتك  عملك  بني  الف�سل  يف 

ال�سخ�سية.
حتدث اإلى مديرك. ناق�س مع مديرك   •
الدوام  وقت  ب�ساأن  منك  يتوقعه  ما 
والعقبات التي قد تواجهها يف املنزل. 
ا�ساأل مديرك عن الوقت الذي ميكنك 
العمل  بريد  تفقد  عن  التوقف  فيه 
ال�ستجابة  عن  التوقف  اأو  الإلكرتوين 
املدير  مع  اتفق  اأو  العمل.  لطلبات 
على جدول زمني بديل ومرن يتيح لك 

اأطفالك  الوقت يف رعاية  ق�ساء بع�س 
خالل النهار مع تعوي�س �ساعات العمل 

يف اأوقات اأخرى.
حتدث مع عائلتك. اإذا كنت تعمل من   •
اأ�سرتك  املنزل ب�سبب اجلائحة وكانت 
التفاق  نف�سه، فحاول  املنزل  معك يف 
اإذا  مقاطعتك.  عدم  بخ�سو�س  معهم 
كان اأطفالك �سغاًرا، فمن املحتمل اأن 
عندما  بانتظام  تذكريهم  اإلى  حتتاج 
تكون م�سغوًل ول ت�ستطيع اللعب معهم، 
م�سلية  اأن�سطة  ابتكار  اإلى  بالإ�سافة 
تبقيهم من�سغلني عنك. واإذا كان هناك 
العناية  على  قادر  �سخ�س  من  اأكرث 
التناوب معهم  املنزل، ميكنك  بهم يف 
ا  اأي�سً وميكنك  الأطفال.  رعاية  يف 
بالأوقات  والأ�سدقاء  العائلة  تذكري 
خاللها  ميكنك  ل  اأو  ميكنك  التي 
التحدث عرب الهاتف اأو تبادل الر�سائل 

الن�سية.
الإلكرتوين.  الربيد  اإر�سال  قبل  فكر   •
يتزايد  قد  املنزل،  من  العمل  عند 
ا�ستخدامك للربيد اإلكرتوين اأو تبادلك 
للر�سائل الن�سية اخلا�سة بالعمل لأنها 
التوا�سل  يف  الرئي�سة  الو�سائل  ت�سبح 
العبء على زمالئك  الزمالء. قلل  مع 
الطلب  كان  اإذا  ما  تو�سيح  خالل  من 
الذي اأر�سلته اإليهم عاجاًل اأو مهًما. اإذا 
العمل،  يف  قيادًيا  من�سًبا  تتولى  كنت 
فكر يف كيفية تاأثر قدرة موظفيك على 
ال�سخ�سي  بوقتهم  والتمتع  ال�سرتخاء 
يف حال اأردت اإر�سال بريد اإلكرتوين يف 

وقت متاأخر من الليل.
اأهم  على  ركز  عملك.  اأولويات  حدد   •
فالعمل  اإجنازها.  املطلوب  الأعمال 
دون انقطاع لي�س جيًدا لك اأو لعائلتك.
يتطلب العمل من املنزل خالل جائحة 
والإبداع  بال�سرب  التحلي   19 كوفيد 
لإيجاد  التجريب  يف  ا�ستمر  واملثابرة. 
الفرتة  هذه  خالل  التاأقلم  اأ�ساليب  اأف�سل 

التي يكتنفها الغمو�س.
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العامل،  اأنحاء  انت�سار فريو�س كورونا يف جميع  ا�ستمرار  مع 
الفائتة زيادة كبرية  القليلة  الأ�سعر  »اأمازون« خالل  �سهد موقع 
يف قراءة الكتب الرقمية املن�سورة ذاتًيا حول الفريو�س، حتى اأن 
ل  اأمازون  مبوقع  املوجودة  الكتب  اإن  يقول  »الإندبندنت«،  موقع 
تتحدث عن طرق الوقاية من العدوى فقط، ولكن بع�س الكتب 

ت�سمل تاأمالت يف ال�ستفادة من فريو�س كورونا.
الفريو�س  من  الوقاية  حول  العربية  الطبية  الكتب  ونالت 
والتعرف عليه حتى ن�ستطيع حماية اأنف�سنا منه على ن�سيب الأ�سد 
ومتدده  الفريو�س  انت�سار  ا�ستمرار  ب�سبب  الأخرية  الفرتة  خالل 
مع  للتماهي  والروايات  الق�س�س  بع�س  ذهبت  فيما  العامل  حول 

الو�سع احلايل، لتتناول فرتة العزل واحلظر وليايل كورونا.
و�سدر عن �سل�سلة كتاب اليوم، للدكتور ح�سني ال�سورى ا�ست�ساري 

الكبد وال�سكر واجلهاز اله�سمي وال�سمنة يف م�سر، كتاب بعنوان 
الكتاب  ويقدم  واأ�سرتك؟«،  نف�سك  حتمي  كيف  كورونا..  »اأ�سرار 
اأ�سئلة  عن  الكتاب  يجيب  كما  امل�ستجد،  كورونا  حول  طبية  رو�ستة 
�سائعات ت�سغل بال الكثريين منا عن الفريو�س وطرق انت�ساره اإلى 

جانب طرق انت�ساره التي اأقرتها منظمة ال�سحة العاملية.
كما �سدر حديًثا عن �سل�سلة »اقراأ« بدار املعارف كتاب »كيف 
اأول  وهو  فرج،  فتحي  حممد  للدكتور  كورونا؟«  فريو�س  نهزم 
كتاب م�سري عن ثقافة مواجهة الفريو�س، واأحد اأوائل املوؤلفات 
باللغة العربية حول اجلائحة العاملية، بالرتكيز على اأهمية جهاز 
�سد  احل�سانة  من  نوًعا  واإك�سابه  اجل�سم  حرا�سة  يف  املناعة 
م�سببات الأمرا�س املختلفة وكذلك كيفية تن�سيط جهاز املناعة 

ليختتم الكتاب بو�سايا عامة.

كتب جديدة 
عـن فيروس 

كـــورونا
انتشار  واســتــمــرار  ظــهــور  مــع 
وتفشى فيروس كورونا املستجد 
حول العالم، أسرع بعض الناشرين 
إلصــدار  والروائيين  واملؤلفين 
جديدة  وإصدارات  وقصص  كتب 
تجنب  وكيفية  الجائحة  عــن 

اإلصابة بفيروس كورونا.
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 »خلف القناع«.. كتاب يرصد 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية 

لكورونا 
 »Behind the Mask« القناع  خلف 
فريو�س  حول  جديدة  كتاب  »عنوان 
كورونا امل�ستجد يناق�س الآثار الجتماعية 
وي�سرح  عاملًيا،  للفريو�س  والقت�سادية 
بالتف�سيل اأ�سل وانت�سار الفريو�س التاجي 
ومذعوًرا  ا  مري�سً العامل  جعل  وكيف 
تقريًبا  ر�سده  جانب  اإلى  وم�سطرًبا، 
احلادي  القرن  يف  الثاين  الوباء  لآثار 

والع�سرين. 

والكاتب  للموؤلف  الكتاب  ويحتوي 
وال�سحفي الهندي املقيم يف دولة الإمارات، 
حممد عبداملنان الذي عمل يف م�سقط راأ�سه 
باللغة  »اأمازون«  دار  عن  و�سدر  اآباد،  حيدر 
جتيب  �ساماًل،  ف�ساًل   16 على  الإجنليزية، 
عن جميع الأ�سئلة العديدة التي تزعج العقول 
الوباء  انت�سار  ب�سبب  وامل�سطربة  املرعوبة 
حمتويات  خالل  من  اجلائحة  اآثار  وتفاقم 

مدرو�سة ومزودة باحلقائق.
للموؤلف  الثامن  الكتاب  هو  القناع  خلف 
راأ�سه  م�سقط  يف  عمل  الذي  عبداملنان 
 Deccan Chronicle ل�  كمرا�سل  اآباد  حيدر 

 India و   Indian Express و 
Today، جنًبا اإلى جنب مع العمل 

لقناة  اإخبارية  برامج  اإنتاج  على 
عمل   Zee TV و   Doordarshan

كمحرر اأخبار ثم ان�سم بعد ذلك 
وتولى  دبي،  يف  تاميز  خليج  اإلى 
والت�سالت  العامة  العالقات 
تنظيم  هيئات  مع  املوؤ�س�سية 

ال�سياحة يف دبي واأبوظبي.

ــأ  ــد يتنب ــاب جدي .. وكت
كورونــا  وبــاء  بعــودة 

2025 عــام 
هنود  اأطباء  ثالثة  قّدم 
باريخ،  �سوابنيل  الدكتور  هم 
دي�ساي،  مهرية  والدكتورة 
يف  باريخ  راجي�س  والدكتورة 
جديًدا  كتاًبا  موؤخًرا  مومباي 
ما  كورونا..  »فريو�س  بعنوان 
الوباء  عن  معرفته  اإلى  نحتاج 
مرجعي  كتاب  وهو  العاملي«، 
يتتبع تاريخ الفريو�س واأعرا�سه 
والأ�ساطري حوله والتاأثري املايل 

الذي �سيحدثه حول العامل.
ونقل الكتاب الذي يقدم نظرة 
البيولوجي،  التطور  على  ثاقبة 
الأخرى  والأوبئة  الفريو�س  لهذا 
العامل، مبا يف ذلك  �سهدها  التي 
قاله  ما  الإ�سبانية،  الأنفلونزا 
احلائز  ليدربريج،  جو�سوا  الدكتور 
الأع�ساء  وظائف  علم  يف  نوبل  جائزة  على 
اأكرب  الفريو�سات  »ت�سكل  مرة،  ذات  والطب 
هذا  على  الإن�سان  هيمنة  ل�ستمرار  تهديد 

الكوكب«.
اأنه  اإل  الفريو�س  اختفاء  الكتاب  وتوّقع 
وبالتايل   ،2025 عام  بحلول  جمدًدا  �سيعود 
الطبيني  للباحثني  املنا�سب  من  ي�سبح 
البحث  من  املزيد  متويل  الأدوية  و�سركات 
والتطوير ملكافحة الأمرا�س املعدية بدًل من 
ذات  ال�سحية  الرعاية  نحو  املال  راأ�س  ن�سر 

منط احلياة عايل الهام�س.
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مبادرة  الأح�ساء  غرفة  اأطلقت 
الأعمال  قطاعات  حلث  عامة  جمتمعية 
تدعم  نوعية  مبادرات  تقدمي  على  كافة 
اهلل-مل�����واجهة  ال�����دولة-اأي������دها  جهود 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  اأزمة  حتديات 
ومبادرات  واإجراءات  جهود  مثمنة 
التحديات  ملواجهة  الر�سيدة  احلكومة 

ال�سحية والقت�سادية
عبداللطيف  الأ�ستاذ  رفع  جهته  ومن 
ال�سكر  الأح�ساء  غرفة  رئي�س  العرفج، 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقام  والتقدير 
 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
حفظه اهلل - على كلمته ال�سافية موؤخًرا 
اهلل-اهتمام  فيها-اأيده  اأو�سح  التي 
املواطن  ب�سالمة  الر�سيدة  احلكومة 

غرفة األحساء تحث قطاع األعمال ىلع تقديم مبادرات
 تواكب جهود الدولة ملواجهة تحديات كورونا

الأ�سا�س،  هي  ال�سحة  واأن  واملقيم، 
والأولى يف كل ما يتعلق بتقدمي اخلدمات 

للمواطنني.
موؤ�س�سات  بت�سامن  العرفج  واأ�ساد 
واإجراءاتها  املوفقة  وجهودها  الدولة 
فريو�س  اأزمة  حتديات  ملواجهة  ال�سريعة 

كورونا ال�سحية والقت�سادية، داعًيا جميع 
املواطنني واملقيمني على تعاونهم ودعمهم 
املعلنة  والحرتازات  والإجراءات  للتدابري 

ب�سكل م�ستمر ل�سمان �سالمة اجلميع.
واأكد رئي�س غرفة الأح�ساء اأن ما قامت 
به اململكة من خالل العديد من الحرتازات 
التي اأ�سهمت وهلل احلمد يف تقليل اأثر هذا 
اأمله  عن  معرًبا  عاملًيا،  املنت�سر  الفريو�س 
اجلهود  هذه  الأعمال  قطاع  يواكب  اأن 
لالإجراءات  الكاملة  ال�ستجابة  خالل  من 
املبادرات  ودعم  والحرتازية  الوقائية 
احلكومية املقدمة مل�ساندة القطاع اخلا�س 
وتقدمي �سل�سلة من املبادرات النوعية التي 
جمال  يف  املهم  دورهم  وتوؤكد  ت�ست�سعر 

امل�سوؤولية املجتمعية.

الأ�ستاذ عبداللطيف العرفج

تضم 55 برنامًجا متخصًصا ضمن 6 مسارات نوعية

غرفة األحساء و»الراشد اإلنسانية« ُتطلقان مبادرة »نواجه
كورونا من خالل التنمية«

موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة  الأح�ساء  غرفة  اأطلقت  كبرية،  م�ساركة  و�سط 
ُعقد  افرتا�سي  �سحفي  موؤمتر  خالل  من  الإن�سانية  الرا�سد  عبداملنعم 
موؤخًرا مبادرة »نواجه كورونا من خالل التنمية يف 90 يوًما« وذلك بح�سور 
الغرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العرفج،  عبداللطيف  الأ�ستاذ  وم�ساركة 

والأ�ستاذ عبداملنعم الرا�سد، رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة. 
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غرفة األحساء تبدأ بتنفيذ برنامج حاضنة 
أعمال األحساء االفتراضية

د. اإبراهيم اآل ال�سيخ مبارك

مبركز  ممثلة  الأح�ساء  غرفة  ك�سفت 
لتطوير  �سلمان  بن  فهد  بن  اأحمد  الأمري 
 500 ت�سجيل  اكتمال  عن  موؤخًرا،  الأعمال 
حا�سنة  برنامج  �سمن  اأعمال  ورائدة  رائد 
»�سركتك  الفرتا�سية  الأح�ساء  اأعمال 

النا�سئة الأولى«. 
احلا�سنة  برنامج  مراحل  وتهدف 
اختيار  الت�سجيل  مرحلة  عقب  الفرتا�سية 
من  وذلك  امل�سجلني  من  ورائدة  رائد   100
خالل ملتقى افرتا�سي ريادي تعليمي مو�ّسع 
ا منهم اإيذاًنا بدخولهم  ثم اختيار 30 �سخ�سً
لربنامج تعليمي ُمكّثف تتبعه مرحلة احت�سان 

كامل لعدد 10 �سركات نا�سئة.
واأو�سح الدكتور اإبراهيم اآل ال�سيخ مبارك 

شهد تسجيل 5٠٠ رائد ورائدة أعمال

اأمني عام الغرفة اأن هذه اخلطوة تاأتي �سمن 
بنود مذكرة التفاهم املوقعة موؤخًرا بني الغرفة 
ريادة  يف  متخ�س�سة  رائدة  وطنية  و�سركة 
الطاقات  على  للتعّرف  والبتكار،  الأعمال 
ريادة  قطاع  يوفرها  التي  والفر�س  واملوارد 

وت�سجيع  املجالت،  �ستى  يف  الأعمال  وتطوير 
لدخول  الأح�ساء  �سباب  ومتكني  وتاأهيل 

جمالت البتكار وامل�ساريع التقنية النا�سئة.
»الويبينار  برنامج  اأن  اإلى  واأ�سار 
والتعلم  التعليم  حمور  حتت  الفرتا�سي« 
وبناء  لختيار  مبتكرة  تقنية  من�سة  هو 
لعر�س  البتكاريني  التقنيني  املحت�سنني 
وتبادل ومناق�سة وم�ساركة الأفكار واملعلومات 
اأن  مبيًنا  الريادية  وامل�ساريع  الروؤى  حول 
املتعلقة  ال�ستثنائية  والتدابري  الظروف 
تبّني  على  ت�سّجع  كورونا  فريو�س  بجائحة 
وتنفيذ مثل هذه الربامج واملبادرات النوعية.
ُي�سار اإلى اأن مركز الأمري اأحمد بن فهد 
ابن �سلمان لتطوير الأعمال بغرفة الأح�ساء، 
يعمل بالتعاون مع اجلهات املعنية واخلرباء 
ودعم  وتاأهيل  ت�سجيع  على  وامل�ستثمرين 
لدخول  الأح�ساء  و�سابات  �سباب  ومتكني 
النا�سئة  وامل�ساريع  الأعمال  ريادة  جمالت 
ُي�ساهم يف حتقيق م�ستهدفات  والبتكار مبا 

روؤية اململكة 2030.

تاأتي  التي  النوعية  املبادرة  وت�سمنت 
�سمن اتفاقية ال�سراكة ال�سرتاتيجية املربمة 
عامني،  من  اأكرث  منذ  واملوؤ�س�سة  الغرفة  بني 
 158 مدى  على  متتد  نوعًيا،  برناجًما   55
يوًما، ت�ستمل على 279 �ساعًة تدريبًة، �سمن 
م�سارات عدة، ت�سم م�سار الإبداع والبتكار، 
الربجمة،  م�سار  والفنون،  الثقافة  م�سار 
م�سار التطوع، م�سار اللغة الإجنليزية وم�سار 
القيادات ال�سابة وذلك مب�ساركة 85 متطوًعا 

من املدربني املتخ�س�سني واملتميزين.
الأ�ستاذ  اأو�سح  املوؤمتر  وخالل 
عبداللطيف العرفج، رئي�س الغرفة اأن مبادرة 
جاءت  التنمية«  خالل  من  كورونا  »نواجه 
لتلبية احتياجات اأبناء وبنات جمتمع الأح�ساء 
يف هذه الفرتة احلرجة اإلى تطوير مهاراتهم 
وتعزيز قدراتهم يف م�سارات معرفية وتدريبية 
لتنمية  التقنية  ا�ستثمار  خالل  من  نوعية 
املجتمع، مثمًنا خمرجات ومبادرات ال�سراكة 

النوعية التي تربط الغرفة مبوؤ�س�سة عبداملنعم الرا�سد الإن�سانية. 
واأ�سار العرفج اإلى عزم الغرفة على ا�ستمرار نهجها يف بناء �سراكات وحتالفات 
ا�سرتاتيجية نوعية تعمل على خدمة وتنمية جمتمع الأح�ساء من خالل طرح وتقدمي 
مبادرات وبرامج مميزة خلدمة املجتمع، منوًها با�ستحداث الغرفة لإدارة متخ�س�سة 
يف ال�سراكات التنموية بهدف تعزيز دور امل�سوؤولية املجتمعية للغرفة وحتفيز القطاع 

اخلا�س لإطالق مبادرات وبرامج للم�سوؤولية املجتمعية.
ومن جانبه اأكد الأ�ستاذ عبداملنعم الرا�سد، رئي�س املوؤ�س�سة اأن ال�سراكة مع الغرفة 
جنحت يف اإطالق وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية عدة عملت على تعزيز الدور الذي 
ي�سعى اإليه اجلانبان يف جمال تبّني ودعم امل�ساريع التنموية الرائدة وخدمة املجتمع 
�سراكات  وبناء  تنموية  مبادرات  تبني  يف  الغرفة  جهود  مثمًنا  الأح�ساء،  يف  املحلي 
نوعية وتطوير ممار�سات وبرامج امل�سوؤولية الجتماعية لقطاع الأعمال، مبيًنا اأن هذه 
املبادرة �ستنقل ال�سباب وال�سابات نحو جمالت معرفية ومهارية جديدة، ُت�ساهم يف 

بناء جيل متمّيز ومنتج وم�سارك بهمة وم�سوؤولية يف بناء وطنه وجمتمعه.
املبادرة  اأن  للموؤ�س�سة  التنفيذي  ال�سلطان، املدير  الأ�ستاذ عبداملح�سن  بنّي  ومن جهته 
فريق  مع  عملت  حيث  والتنموية،  الجتماعية  مب�سوؤولياتها  املوؤ�س�سة  من  ا�ست�سعاًرا  تاأتي 
املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجيات  مع  تتقاطع  التي  والربامج  امل�سارات  على حتديد  متخ�س�س  عمل 
واحتياجات املجتمع وت�ساهم يف اإثراء التنوع املعريف لأبناء وبنات الأح�ساء وينمي مهاراتهم 

وي�ستثمر اأوقاتهم خالل اإجازة ال�سيف خا�سة يف ظل ظروف جائحة كورونا احلالية. 
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غرفة األحساء تعـّرف باألمـانة العــامة للـجان الضريبية وتثّمن
دورها يف املنظومة القضائية

يف ورشة عمل عن ُبعد 

ك�سفت ور�سة عمل عن ُبعد للتعريف بالأمانة العامة للجان ال�سريبية عن دورها يف 
املنظومة الق�سائية الوطنية ودعم وتعزيز م�ساهمة القطاع الزكوي وال�سريبي باململكة، 
الإلكرتونية  التعامالت  مبادرات  وتنفيذ  وفاعلية،  بكفاءة  املنازعات  اإدارة  يف  و�سعيها 
وال�سيا�سات املتخذة من قبلها يف اإطار مواجهة الظروف احلالية والإجراءات الحرتازية 

التي تفر�سها اجلهات املخت�سة.
تقدمه  الذي  واملحا�سبي  والفني  والقانوين  الإداري  الدعم  م�ستوى  الور�سة  واأظهرت 
وتبادل  وقيدها  الدعاوى  ا�ستقبال  يف  اأعمالها  لإجناز  ال�سريبية،  للجان  العامة  الأمانة 
املذكرات اإلكرتونًيا ودرا�سة الدعاوى من الناحية القانونية واملحا�سبية والفنية وعر�سها على 
دوائر اللجان للنظر فيها وت�سنيف القرارات التي ت�سدرها وتبوبيها متهيًدا لن�سرها، ف�ساًل 

عن اإجراء البحوث والدرا�سات وال�ست�سارات امل�ساندة واإعداد التقارير والإح�سائيات.  
الأربعاء  يوم  ونهار  الأح�ساء �سباح  نّظمتها غرفة  التي  الور�سة الفرتا�سية  و�سهدت 
رئي�س  العرفج،  عبداللطيف  الأ�ستاذ  م�ساركة  1441/11/03ه�،  املوافق  2020/6/24م 
واإدارة  الغرفة  عام  اأمني  املبارك،  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  والدكتور  الغرفة  اإدارة  جمل�س 
الدكتور يو�سف اجلرب، املحامي وامل�ست�سار القانوين الذي اأكد يف بدايتها اأهمية مثل هذه 
الفعاليات يف رفع التوعية ال�سريبية لدى قطاعات الأعمال وامل�ستهلكني وتاأ�سي�س ق�ساء 

�سريبي ناجز ونزيه وكفء يف اململكة.
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لجنة العقار واإلسـكان بغـرفة 
األحسـاء تدعو العقاريين إلعفاء 
املستـأجرين املتأثرين بـأزمة 

فيروس كورونا املستجد

زكاة  ق�سم  رئي�س  ال�سدي�س،  عبداهلل  الأ�ستاذ  وا�ستعر�س 
ودخل - اإدارة درا�سات جلنة ف�سل خالل الور�سة قرار ت�سكيل 
ودورها  للجان،  العامة  الأمانة  واإن�ساء  ال�سريبية  اللجان 
بكفاءة  وال�سعي حللها  ال�سريبية  املنازعات  اإدارة  الرئي�س يف 
الأمانة  تقدمها  التي  واخلدمات  املهام  اأهم  ُمعدًدا  و�سفافية، 
ال�سريبية  اللجان  اخت�سا�سات  متناوًل  املختلفة،  بلجانها 
مبيًنا اأن اللجنة ال�ستئنافية للمخالفات واملنازعات ال�سريبية 
قرارات جلنة  �سد  املقدمة  العرتا�سات  بالف�سل يف  تخت�س 

الف�سل يف املخالفات واملنازعات ال�سريبية.
واملنازعات  املخالفات  يف  الف�سل  جلنة  اأن  واأو�سح 
ال�سريبية تخت�س بالف�سل يف املخالفات واملنازعات ودعاوى 
احلقني العام واخلا�س النا�سئة عن تطبيق الأنظمة ال�سريبية 
وكذلك  عنها  ال�سادرة  والتعليمات  والقرارات  ولوائحها 
الف�سل يف اعرتا�سات ذوي ال�ساأن على القرارات ال�سادرة من 
الهيئة تطبيًقا لأحكام الأنظمة ال�سريبية ولوائحها والقرارات 
والتعليمات ال�سادرة بناًء عليها، م�سرًيا اإلى اأنها متتلك جميع 
التي  الدعاوى  يف  والف�سل  للتحقيق  ال�سرورية  ال�سالحيات 

تدخل يف اخت�سا�سها.
ق�سم  رئي�س  العثمان،  اأمل  الأ�ستاذة  تطرقت  جانبها  ومن 
كافة  توظيف  يف  العامة  الأمانة  دور  اإلى  املتعاملني  جتربة 
الدعاوى  اإجراءات  لت�سهيل  املوؤ�س�سية  والأنظمة  املمكنات 
بالأحكام  وتوعيتهم  املتعاملني  ر�سا  وحتقيق  ال�سريبية 
املرتبطة بالأنظمة واللوائح واآلية رفع الدعوى من خالل عدد 
املتعاملني،  خدمات  ودليل  والتوعوية،  الإر�سادية،  الأدلة  من 
لقيا�س  موؤ�سرات  وجود  اإلى  تطرقت  كما  املتعاملني،  وميثاق 

الأداء واحلوكمة واإدارة اجلودة وقيا�س املخاطر.
كما اأ�سارت العثمان اإلى وجود عدد من املبادرات وامل�ساريع 
املرحلة  هذه  خالل  تنفيذها  على  العامة  الأمانة  تقوم  التي 
منها بع�س امل�ساريع الت�سغيلية والتطويرية مثل برنامج تطوير 
عن  التقا�سي  وم�سروع  ال�سناعي،  الذكاء  وبرنامج  الأعمال 
بعد، وم�سروع تبويب وا�ستخراج املبادئ ال�سريبية من القرارات 
ال�سريبية،  الأنظمة  اإلى  املر�سد  وم�سروع  ال�سابقة،  والأحكام 

واإطالق تطبيق لإدارة املواهب ورفع الكفاءة الت�سغيلية.
وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  من  عدد  بطرح  اللقاء  واختتم 
التوا�سل  اأهمية  التاأكيد على  امل�ساركني ثم جرى  املتنوعة من 
مع الأمانة العامة للجان ال�سريبية، وطرح ال�ستف�سارات عرب 
تقدمي  ونوافذ  املتعددة  التوا�سل  وقنوات  الإلكرتوين  املوقع 
مع  الفعال  التوا�سل  اأجل متكني  من  وفرتها  التي  القرتاحات 

املتعاملني و�سركاء الأعمال.

دعت جلنة العقار وال�سكان بغرفة الأح�ساء رجال 
و�سيدات الأعمال من امل�ستثمرين والعقاريني للمبادرة 
وامل�ساهمة يف اإعفاء امل�ستاأجرين العقاريني التجاريني 
املتاأثرين باأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد مبا ي�ساعد يف 
توفري ال�سيولة لهم وميكنهم من ا�ستخدامها يف اإدارة 

اأن�سطتهم القت�سادية.
رئي�س  ال�سالح،  �سعود  بن  خالد  املهند�س  وقال 
وامل�سوؤولية  املواطنة  باب  ومن  �سركاء  »نحن  اللجنة، 
بالأح�ساء  العقاريني  جميع  من  اآمل  املجتمعية، 
ملواجهة  اهلل-  -وفقها  احلكومة  جهود  وتعزيز  دعم 
على  طراأت  التي  املحلية  القت�سادية  التحديات 
اأزمة فريو�س  تاأثريات  القت�سادية �سمن  الن�ساطات 
كورونا امل�ستجد؛ من خالل املبادرة باإعفاء الإيجارات 
على املحال التجارية املتاأثرة بتداعيات اأزمة فريو�س 

كورونا امل�ستجد.
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غرفة األحساء تنظم لقاًء افتراضًيا بالتعاون مع وزارة املوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية بعنوان أبرز املبادرات الحكومية 

لدعم القطاع الخاص

ضمن سلسلة لقاءات »تحدي األزمة«

 نّظمت غرفة الأح�ساء �سمن �سل�سلة لقاءات حتدي الأزمة بالتعاون مع وزارة 
املبادرات  اأبرز  بعنوان  افرتا�سًيا  لقاًء  الجتماعية،  والتنمية  الب�سرية  املوارد 
احلكومية لدعم القطاع اخلا�س، حيث ناق�س امل�ساركون مبادرات وزارة املوارد 
الب�سرية والتنمية الجتماعية واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية و�سندوق 
املوارد الب�سرية )هدف( والت�سهيالت املقدمة والتحديات التي تواجه القطاع 

اخلا�س والطرق لتخفيف الأثر خالل اأزمة كورونا.
بامل�ساركني  اللقاء  بداية  الغرفة يف  رئي�س  العرفج  الأ�ستاذ عبداللطيف    ورّحب 
يف اللقاء و�سكرهم على تلبية الدعوة واجلهود املبذولة خلدمة القطاع اخلا�س، 
مبيًنا اأن هذا اللقاء ياأتي �سمن �سل�سلة لقاءات حتدي الأزمة التي تعمل الغرفة 
املبادرات احلكومية  ال�ساملة عن  ال�سورة  وبيان  لتو�سيح  للقطاع اخلا�س  على تقدميها 

للحد من التداعيات القت�سادية جلائحة كورونا.
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الذي  الفرتا�سي  اللقاء  يف  و�سارك 
اأداره الأ�ستاذ حممد العتيبي رئي�س جلنة 
تنمية املوارد الب�سرية بغرفة الأح�ساء كل 
وزارة  وكيل  الزهراين  اأحمد  الدكتور  من 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املوارد 
الوهيبي  نادر  والأ�ستاذ  العمل  ل�سوؤون 
التاأمينات  موؤ�س�سة  حمافظ  م�ساعد 
والأ�ستاذ  التاأمينية  لل�سوؤون  الجتماعية 
اأحمد املجي�س نائب املدير العام ل�سندوق 

تنمية املوارد الب�سرية لدعم التوظيف.
واأكد الدكتور الزهراين اأنه منذ ظهور 
ا�سا�سيات  بو�سع  الوزارة  قامت  اجلائحة 
التن�سيق  ناحية  من  الأزمة  مع  للتعامل 
والتدابري  ال�سريع،  والتجاوب  امل�ستمر 
�سري  ا�ستمرارية  على  للمحافظة  الالزمة 
واأو�سح  الوظائف،  على  واملحافظة  العمل، 
للقطاع  عدة  مبادرات  اأطلقت  الوزارة  اأن 
لكافة  الالزم  ال�ستقرار  لتحقيق  اخلا�س 
من  والتخفيف  اخلا�س  القطاع  اأن�سطة 
الآثار والأ�سرار التي خلفها توقف الأن�سطة 
ب�سبب  اململكة  يف  العمل  عن  القت�سادية 

هذه اجلائحة.
باأنه  الزهراين  الدكتور  اأو�سح  كما 
يف  العمل  ل�ساحب  خيارات  هنالك 
مع  للتعامل  الأجور  دفع  عليه  تعذر  حال 
العاملني لديه يف الزمة، تبداأ يف التقدمي 
على تعوي�س �ساند، اأو اللجوء اإلى تطبيق 
ا�ستمرار  حال  يف   41 املادة  احكام 
يتعلق  وفيما  الأجر،  دفع  يف  ال�سعوبات 
الوزارة  مبخالفات  املرتبطة  بالغرامات 
خالل الفرتة الحرتازية مت تاأجيلها اآلًيا، 
هنالك  ال�سابقة  للمخالفات  وبالن�سبة 
خ�سومات  بن�سبة  لها  لت�سويتها  جمال 
توظيف  ب�سرط  املخالفة  قيمة  من   %80

موظف �سعودي دون اإيقاع الغرامة.
اأن الوزارة لديها مرونة يف  اإلى  واأ�سار 

التعامل مع املخالفات، مبيًنا اأن التعليمات 
التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بعد ما 

زالت �سارية.
خالل  الزهراين  الدكتور  دعا  كما 
اأي  لديها  التي  املن�ساآت  جميع  اللقاء 
ا�ستف�سارات اأو طلبات التوا�سل مع الوزارة 

من خالل قنوات التوا�سل الر�سمية.
الوهيبي  نادر  الأ�ستاذ  قّدم  من جانبه 
مبادرة  عن  �سامل  تو�سيح  مداخلته  يف 
�ساند موؤكًدا اأن املبادرة جاءت بتوجيه من 
العاملني  لدعم  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
املت�سررة  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف 
قيمة  من   %60 اإلى  ت�سل  تعوي�س  بن�سبة 
املوظفني  ن�سبته 70% من  وما  العامل  اأجر 
دون  املهن  جلميع  املن�ساأة  يف  ال�سعوديني 
تكون  اأن  يف  الدعم  قبول  ويكون  ا�ستثناء، 
وملتزمة  الأجور  بحماية  منت�سبة  املن�ساأة 
بالتاأمينات وم�سرتكة قبل 2020/01/01م 
قبل  بالتاأمينات  منت�سب  العامل  يكون  واأن 
املبادرة  اأن  الوهيبي  واأو�سح  التاريخ.  هذا 
حرية  العمل  ل�ساحب  ت�سمح  بحيث  مرنه 
يف  املدعومني  وتغيري  املوظفني  اختيار 
املن�ساأة لكل �سهر طيلة فرتة الدعم، مبيًنا 
يف  �ستودع  اأبريل  ل�سهر  الدعم  مبالغ  اأن 
ول�سهر  القادم،  اخلمي�س  يوم  احل�سابات 

مار�س �سوف تودع باأثر رجعي لحقًا. 
ملزمة  غري  املن�ساآت  اأن  اإلى  واأ�سار 
فرتة  طيلة  امل�ستفيدين  تاأمينات  بدفع 
القطاعات  من�ساآت  اأن  مبيًنا  الدعم، 
واجهت  حال  يف  الدعم  من  امل�ستثناة 
م�ساكل ميكنها التقدم بطلب اعرتا�س من 
خالل قنوات التوا�سل للموؤ�س�سة، واللجان 
العرتا�سات  يف  بالنظر  تقوم  املخت�سة 

املقدمة لها يومًيا.
»هدف«  ل�  املخ�س�سة  املداخلة  يف 
املجي�س،  اأحمد  الأ�ستاذ  قدمها  والتي 

اأ�سار اإلى اأن ال�سندوق يقدم عدة 
برامج يف التدريب والتوظيف ودعم 

ال�ستقرار الوظيفي، مبيًنا اأنه مت تغيري 
لتواكب الظروف  مكونات بع�س الربامج 
اإ�سافة  ومت  والتنظيمات  اللوائح  ح�سب 
الرجعي  الأثر  مثل  جديدة  مميزات 
من�ساآت  من  عدد  اأكرب  ا�ستفادة  ل�سمان 
فرتة  خالل  خا�سة  اخلا�س  القطاع 
الأ�سهر ال�ستة الأولى، ومت تخفي�س احلد 
الأدنى للرواتب املدعومة اإلى 3000 األف 
اأق�سى  وبحد  ريال   4000 من  بدًل  ريال 

15000 ريال.
للمن�ساآت  ميكن  اإنه  املجي�س  وقال 
للعمل  الوطنية  البوابة  خالل  من  التقدم 
ال�سروط وال�سوابط، والدعم يوجه  �سمن 
مبا�سرة حل�ساب املن�ساأة، و�سي�سمل الدعم 
جميع من�ساآت القطاع اخلا�س امل�سجلة يف 
موقوفة  تكن  مامل  الجتماعية،  التاأمينات 
والتنمية  الب�سرية  املوارد  وزارة  قبل  من 

الجتماعية.
يقدم  ال�سندوق  اأن  املجي�س  واأكد   
خالل  من  احلر  العمل  لأ�سحاب  الدعم 
بوابة  خالل  من  الإجراءات  جميع  اإمتام 
بحد  الدعم  ي�سل  حيث  احلر  العمل 
وتاأتي  �سهريًا،  ريال  اآلف   3 اإلى  اأق�سى 
ال�سندوق  مبادرة  اإطار  يف  املبادرة  هذه 
الب�سرية  املوارد  وزارة  مع  بال�سراكة 
الت�سالت  وهيئة  الجتماعية  والتنمية 
لرفع م�ستويات  الهادفة  املعلومات،  وتقنية 
فر�س  وتوفري  الن�ساط،  هذا  يف  التوطني 
املختلفة،  العمل  اأمناط  تلبي  جديدة  عمل 
وا�ستجابة لالإجراءات ال�سحية الحرتازية 
الدولة من خالل عدد من  اعتمدتها  التي 
املالية  واملحفزات  احلكومية  املوؤ�س�سات 
وال�سحية  القت�سادية  التبعات  من  للحد 

جلائحة كورونا.
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غرفة األحساء و»علم«
ألمن املعلومات توقعان اتفاقية

تعاون للربط اإللكتروني

ا�سرتاتيجية  تعاون  اتفاقية  موؤخًرا  الأح�ساء  غرفة  وّقعت 
الت�سديق  خدمات  لتوفري  املعلومات  لأمن  علم  �سركة  مع 
الإلكرتوين املختلفة من خالل الربط الإلكرتوين مع املنظومة 
الأمنية الوطنية مبا يتيح ملنت�سبي الغرفة اإجناز اأعمالهم بكل 

ي�سر و�سهولة يف بيئة عمل موثوقة ومتطورة ومثالية.
وُتعد التفاقية التي انفردت بها الغرفة بني �سقيقاتها من الغرف 
ال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  نحو  مهمة  خطوة  ال�سعودية 
النظم  اأحدث  وا�ستخدام  الإلكرتونية  الغرفة  ولرت�سيخ مفهوم 

املتطورة يف جمال تقنية املعلومات والربط الإلكرتوين بهف ت�سهيل 
الإجراءات وتي�سري طرق احل�سول على اخلدمات ملنت�سبيها كافة 

عرب توفري اأف�سل واأجود اخلدمات الإلكرتونية.  
خدمات  كافة  الغرفة  تقدمي  اإلى  النوعية  التفاقية  وتهدف 
مع  الإلكرتوين  الربط  خالل  من  املختلفة  الإلكرتوين  الت�سديق 
العام(  )الأمن  الوطنية  الأمنية  باملنظومة  وربطها  علم  �سركة 
بالأح�ساء  الأعمال  قطاعات  مت�س  التي  املهمة  الأخرى  واجلهات 
مبا يعزز من اأداء وعمل الغرفة يف توفري خدمات جديدة وحيوية 

نّظمت غرفة الأح�ساء بالتعاون مع جامعة امللك في�سل لقاًء افرتا�سًيا 
موؤخًرا، وذلك  الأح�ساء  ال�ستثمارية يف  والتحديات  الفر�س  اأهم  حول 
مب�ساركة الأ�ستاذ عبداللطيف العرفج رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة وعدد 

من اأع�ساء من جمل�س الإدارة ورجال و�سيدات اأعمال.
م�ساركة  و�سهد  كونفر�س«  »الفيديو  تقنية  عرب  مت  الذي  اللقاء  وتناول 
الأح�ساء،  يف  ال�ستثمارية  والتوجهات  الفر�س  حماوره  �سمن  وا�سعة 
بني  التعاون  وفر�س  املحتملة  ال�ستثمارية  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات 
يف  حتقيقيها  املتوقع  ال�ستثمارية  والعوائد  اخلا�س،  والقطاع  اجلامعة 
بت�سهيل  الكفيلة  ال�سبل  بحث  عن  ف�ساًل  امل�ستهدفة  الأعمال  قطاعات 

وا�ستك�ساف فر�س ال�ستثمار اجلديدة والواعدة واملخاطر والتحديات.
واأكد امل�ساركون يف اللقاء على اأن الأزمات ت�سنع الفر�س، واأن توفر امليز 
القطاعات  غالبية  اأن  اإلى  م�سريين  واعدة،  جتعلها  بالأح�ساء  الن�سبية 

غـرفة األحـساء وجـامعة
الـــمـلك فـيصل تبحـثان
الـفـرص والــتـحـديـــات 

االستثمارية باألحـساء



37 العدد )146( يوليو - أغسطس 2020م

صالح امللحم بدياًل 
عن أحمد الراشد يف مجلس إدارة

غرفة األحساء
اأ�سدر معايل الدكتور ماجد الق�سبي، وزير التجارة موؤخًرا قراًرا بتعيني �سالح ابن 
حممد �سالح امللحم ع�سًوا يف جمل�س اإدارة غرفة الأح�ساء، بدياًل عن الع�سو اأحمد 

ابن را�سد الرا�سد الذي تقدم بطلب ا�ستقالة لوزير التجارة.
الكرمية  وثقته  الوزير  معايل  قرار  �سحفي  ت�سريح  يف  امللحم  ثمن  جانبه  من 
ا عن فخره واعتزازه  بتعيينه ع�سًوا مبجل�س اإدارة الغرفة يف دورته احلالية، معرّبً
وجمتمع  الأعمال  قطاعات  خدمة  اأجل  من  املجل�س  عمل  فريق  اإلى  بالن�سمام 
اأجل تعزيز التكامل وبناء ال�سراكات بني  الأح�ساء، موؤكًدا حر�سه على العمل من 
�سناعة  وحتفيز  والتطور  التنمية  م�سرية  لدعم  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات 

ريادة الأعمال وامل�ساريع النا�سئة بالأح�ساء.
اأفردت دوًرا كبرًيا  التي  اأن مواكبة م�ستهدفات روؤية اململكة 2030  واأو�سح امللحم 
منا  تتطلب  كورونا،  تداعيات وحتديات جائحة فريو�س  ومواجهة  للقطاع اخلا�س 
كاأع�ساء التعاون والتكاتف والعمل امل�سرتك، وم�ساعفة اجلهود لتعزيز روح الفريق 
الواحد وخدمة منت�سبي الغرفة، وحتقيق تطلعات القيادة الر�سيدة مبا يعود بالنفع 

على القت�ساد والوطن، �سائال اهلل التوفيق للجميع.

مي�سرة موثوقة مع عدة كيانات حكومية 
مهمة.

ُي�سار اإلى اأن بوابة اخلدمات الإلكرتونية 
املبادرات  اأهم  بني  من  ُتعد  للغرفة 
توفري  على  تقوم  التي  وامل�ساريع 
الرقمية  واحللول  اجلديدة  اخلدمات 
املتطورة ملنت�سبيها كافة بطريقة �سهلة 
املوا�سفات  لأعلى  وفًقا  واآمنه  ومي�سرة 
املوثوقية  م�ستويات  واأرفع  التقنية 

واجلودة واخل�سو�سية.
لأمن  علم  �سركة  اأن  ذكره  واجلدير 
الوطنية  ال�سركات  من  ُتعد  املعلومات 
الرائدة املتخ�س�سة يف احللول الرقمية 
املتكاملة واملنتجات الإلكرتونية املبتكرة، 
والإ�سناد  التدريب،  خدمات  وكذلك 
خدماتها  تقدم  حيث  الإداري،  والدعم 
واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  جلميع 

باأعلى املوا�سفات وم�ستويات اجلودة. 

املت�سررة حالًيا نتيجة جائحة »كورونا« 
لكن  جيدة،  ا�ستثمارية  ا  فر�سً �ست�سكل 
وال�ستثمار  لل�سراء  الدخول  توقيت 
اإنه يحدد فر�س  اإذ  الفي�سل،  فيها هو 
مثمنني  جمزية،  عوائد  على  احل�سول 

انعقاد اللقاء.
اآل  اإبراهيم  الدكتور  ثّمن  جهته  ومن 
الغرفة،  عام  اأمني  مبارك،  ال�سيخ 
عالقة ال�سراكة ال�سرتاتيجية والتعاون 
مبيًنا  والغرفة،  اجلامعة  بني  املمتدة 
اأن اللقاء جاء �سمن �سل�سلة الفعاليات 
تنفذها  التي  امل�ستمرة  والربامج 
واملبادرات  التطورات  ملواكبة  الغرفة 
والإجراءات  والتنظيمية  القت�سادية 
مبا  كورونا  جائحة  ظل  يف  الحرتازية 
وال�ستثمار  التجارة  تنمية  يف  ي�ساهم 

ويخدم املجتمع والوطن.

معايل الدكتور ماجد الق�شبي
وزير التجارة

�شالح بن حممد �شالح امللحم

ع�سو  جمل�س اإدارة غرفة الأح�ساء
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فواكه األحساء الصيفية.. 
طعم الفرح

الفواكه الصيفية الحساوية 
الثمار  نوِف  ب�ستَّى �سُ يف  ال�سَّ اأهايل واحِة الأح�ساء خالل مو�سم  ينتع�ُس 
وخمتلف اأنواع الفواكه التي اعتادوا على ال�ستمتاع بتناولها كل �سيف، حيُث 
ُتنِتجُ  مزارُع الأح�ساء وب�ساتينها يف ف�سل ال�سيف حما�سيل البطيخ الأ�سفر 
كِري  ال�سُّ التني  مع  الناعم  وامللم�س  العِطرة  الرائحة  ذي  الأخ�سر  والليمون 
الغز  اأهمها  من  التي  اأنواعه،  ة  بكافَّ الرطب  الأح�ساء  �سيف  فاكهة  و�سيُّد 

والطيار واملجناز ويت�سدرها اخلال�س.
وي�ستقبل الأح�سائيون فواكههم ال�سيفية عادة ب�سوق م�سوبٍ  بحذر ب�سبب 
موجات الغبار والأتربة التي جتتاح املنطقة اأحياًنا خالل املو�سم، التي من �ساأنها 
اأن ُتقلل من جودة املحا�سيل وتت�سبب يف اإف�سادها، لذلك ي�سارع املزارعون اإلى 
املو�سم  الأ�سواق مع بدايِة  ها يف  قطف ثمار مزارعهم وجني حما�سيلها لعر�سِ
على  الإقبال  ويكرث  ال�سوق  يف  تكرث  اأن  قبل  ُمغرية  باأ�سعاٍر  بيعها  يف  والتعجيل 
�سرائها من الأهايل فتقلُّ اأ�سعارها مما يت�سبب لهم يف اخل�سارة املالية اأحياًنا. 
ول يقت�سر قطف وبيع املحا�سيل الزراعية على املزارعني واأ�سحاب الب�ساتني 
بل ميتد لي�سمل العمال الأجانب وطالَّب املدار�س الذين ي�ستغلون اأوقات العطلة 
اأ�سعار الفاكهة الأح�سائية مع بداية مو�سمها و�سهولة بيعها يف  ال�سيفية وغالء 

القرى والطرقات اجلانبية لالأرياف وعند اأبواب امل�ساجد ويف الأ�سواق.

الرطب والخالص
الب�سائر  تنت�سر  احلرارة،  درجة  ارتفاع  وتوايل  ال�سيف  ف�سل  دخول  مع 
الأولى لبع�س اأنواع الرطب احل�ساوي املميز مثل الطيار والغر.. )والب�سرى( هو 
ال�سم العام لأنواع الرطب التي تباع مبكًرا، فيقال ب�سرى الطيار وب�سرى الغر، 
وهكذا تيمنا مبا حتمله كلمة )ب�سرى( من خري وبركة ملختلف املزارعني الذين 

ينتظرون بفارغ ال�سرب ن�سوجه.

تنتعش واحة األحساء خالل موسم الصيف بإنتاجها الوفير من 
مزارع  تنتج  حيث  املتمّيزة،  الصيفية  والفواكه  الثمار  صنوف 
األحساء وبساتينها يف هذا الفصل فواكه أحسائية متنوعة، 
والتين  األخضر  األحسائي  والليمون  األصفر  الحساوي  كالبطيخ 
بكافة  الرطب  إلى  إضافة  والرمان،  الحساوي  والتوت  السكري 

أصنافه خاصة نوع الخالص..
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تقرير

وُرطب الأح�ساء َلُه طعم خا�س و�سهرة 
ال�سرقية  املنطقة  ل�سكان  بالن�سبة  وا�سعة 
واململكة ودول اخلليج العربي، حيث ينتظره 
اإل  اللذيذة،  اأنواعه  لتناوله بجميع  اجلميع 
اأن �سنف »اخلال�س« يظل الأ�سهر والأجود 
بني ع�سرات الأنواع من الرطب التي ت�ستهر 
ارحيم،  اأم  الطيار،  مثل:  الأح�ساء  بها 
اأ�سه�����ل، برحي، بري�سمي، برمية، حامتي، 
رزيز،  خواجه،  خنيزي،  خ�سريي،  غ����َر، 
ملا  الكثريين  �سي�سي وغريها وذلك بح�سب 
»اأيقونة«  ورائحة، جعتله  ولون  له من طعم 

الرطب والتمور الأح�سائية.
متور،  اإلى  الرطب  يتحول  وعندما 
وال�سي�سي  اخلال�س  الإطالق  على  فالأ�سهر 
املحا�سيل  اأهم  ت�سكل  لأنها  وذلك  والرزيز 
الواحة،  يف  واقت�سادًيا  غذائًيا  الزراعية 
خا�سة والنخلة الواحدة تنتج اأكرث من 100 
كيلوغرام من الرطب والتمور �سنوًيا، يف حال 
جودة  من  لذلك،  املالئمة  الظروف  توافر 

الت�سميد ووفرة املياه والهتمام امل�ستمر.

الليمون الحساوي
اأهمية  احل�ساوي  الليمون  �سجرة  ت�سكل 
الأح�ساء  يف  الفالحني  لقت�ساديات  كبرية 
حيث  النخيل،  باأ�سجار  اأ�سوة  القدم  منذ 
لهم،  اقت�سادًيا م�ساعًدا  كانت متثل عاماًل 
طور  يف  املنطقة  نخيل  يكون  عندما  خ�سة 
زراعة  الفالح  ي�ستطيع  حيث  »الف�سيل«، 
الليمون بني النخيل، ليجني ثمارها  اأ�سجار 

اإلى اأن ترتفع اأ�سجار النخيل. 
عام  يف  �سدرت  لإح�سائية  ووفًقا 
ال�سرقية نحو 16  املنطقة  توجد يف  2010م، 
األف �سجرة يف  ليمون منها: 12  األف �سجرة 
يف  متعاملني  تقديرات  وبح�سب  الأح�ساء، 
 650 نحو  تنتج  الأح�ساء  فاإن  الليمون  �سوق 

طًنا من الليمون �سنويًا.
ويتميز الليمون احل�ساوي بني امل�ستهلكني 
ربات  تعرفه  فيما  الداكن،  الأخ�سر  بلونه 
العطور  ت�سبه  التي  اذة  النفَّ برائحته  البيوت 
ع�سر  اإلى  يلجاأن  لذا  وانت�سارها،  قوتها  يف 

يف  الع�سري  وتخزين  منه  كبرية  كميات 
واإعداد  الطبخ  يف  ل�ستخدامه  قوارير 
الليمون  يتميز  حيث  واملثلجات،  الع�سائر 
الع�سري،  وغزارة  الق�سر،  برقة  احل�ساوي 

والرائحة العطرية القوية.

أنواع أخرى عديدة
الطعم  ال�سكري  احل�ساوي  الرمان  وُيعد 
اأ�سهر  من  اللون  والزاهي  الرائحة  والطيب 
مزارع  يف  تنت�سر  التي  ال�سيفية  الفواكه 

املزارعني  اأيدي  لتتلقفها  بكرثة  الأح�ساء 
وعمالهم من �سبية الأح�ساء الذين يعتمدون 
على بيع تلك الفاكهة على الطرقات ب�سوارع 
امل�ساجد  من  وبالقرب  ال�سرقية  القرى 
ال�سعبية،  والأ�سواق  التجارية  واملجمعات 

وباأ�سعار منا�سبة. 
باللون  الأح�سائي  البطيخ  وُيعَرُف 
والطعم  الزكية  والرائحة  الزاهي  الأ�سفر 
واأنواع  خمتلفة  وباأحجام  اللذيذ  ال�سكري 
البلدي  بالبطيخ  ي�سمى  ما  منها  متعددة، 

 صورة الليمون

تصوير: علي املادح

تصوير: سلطان ٔاحمد العضيدان
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»الفريدوين« وهو دائري ال�سكل ومييل قلياًل 
ي الطعم، قليل احُلبيبات  للون الأخ�سر �ُسكرِّ
احل�ساوي  للبطيخ  الآخر  النوع  اأما  بداخله. 
للفريدوين،  م�سابه  ولونه  »العيا�سي«  ي�سمى 
غالبًا  فهو  ال�سكل،  حيث  من  يختلف  لكن 
يكون طويال، اأقرب لل�سكل البي�ساوي، وتكون 
احلبيبات التي بداخله كثرية وطعمه معتدل 

وياأكله الكثريون من مر�سى ال�سكري. 
العديد  يف  الأح�سائي  البطيخ  ويباع 
حيث  وقراها،  الأح�ساء  مبدن  الأماكن  من 
الزراعية  الطرق  باعته على جوانب  ينت�سر 
الطرق  تقاطع  ويف  والأرياف  للقرى  املوؤدية 
الرئي�سة لأحياء املدن وعند اأبواب امل�ساجد 
احلكومية  والدوائر  اخلريية  واجلمعيات 

ويف اأ�سواق اخل�سار واملراكز التجارية.
فاكهة  ال�سيف  ف�سل  يف  تنت�سر  كما 
اإلى  لونه  مييل  الذي  احل�ساوي  التني 
التوت  وكذلك  الليموين  الفاحت  الأخ�سر 
املذاق  حلو  باأنه  يتميز  الذي  احل�ساوي 
الأ�سود  اأو  الداكن  الأحمر  اإلى  لونه  ومييل 
وكذلك  امل�سهور،  الربي  بالتوت  ال�سبيه 

التوت البنف�سجي املائل للون الأزرق.

زراعة الفواكه الصيفية يف األحساء 
والتثقيف  التوعية  �سعبة  تقومي  ك�سف 
لوزارة  التابعة  الزراعي  الإر�ساد  اإدارة  يف 
العمليات  ومواعيد  طرق  عن  الزراعة 
مبيًنا  املختلفة،  الفاكهة  لأ�سجار  الزراعية 
اأن هذه الأ�سجار تتكاثر بالتطعيم وتزرع ما 
بني �سهري مار�س واأبريل، وُتطعم يف بداية 
يبداأ  �سبتمرب، فيما  �سهر مار�س حتى �سهر 
دي�سمرب  �سهر  منت�سف  من  التقليم  موعد 

اإلى اآخر �سهر يناير من العام اجلديد.
الفاكهة  اأ�سجار  اأن  التقومي  واأفاد 
من  الأخري  الن�سف  يف  تطعيمها  مُيكن 
الطعم  براعم  تفتح  قبل  فرباير  �سهر 
“النخيل” عن طريق  �سجرة  تتكاثر  بينما 
�سهر  بداية  يف  وتزرع  )اأفرخ(  الف�سائل 
مار�س حتى �سهر اأكتوبر وتطعم وتقلم بعد 

اجلني وعند اإجراء عملية التعديل.
الأح�ساء  يف  »الرمان«  �سجرة  وتتكاثر 

�سهر  يف  وتزرع  ال�سرطانات  عقل  بطريقة 
وتطعم  كل�سية  برتبة  مار�س  و�سهر  فرباير 
يف  فرباير،  و�سهر  يناير  �سهر  يف  وتقلم 
عقل  طريق  عن  التني  �سجرة  تكاثر  حني 
�سرطانات وتزرع يف تربة كل�سية بداية �سهر 
فرباير حتى �سهر �سبتمرب وتطعم يف �سهري 

يناير وفرباير.

زراعة  وتطوير  استثمار  فرص   
الفواكه األحسائية

واحات  واأكرب  اأ�سهر  من  الأح�ساء  واحة 
مليوين   2 حتت�سن  حيث  الطبيعية،  النخيل 
 32 ت�سم  التمور،  اأنواع  لأجود  منتجة  نخلة 
الرقعة  م�ساحة  اأن  عن  ف�ساًل  طبيعية،  عيًنا 
األف   8 من  اأكرث  تبلغ  بالواحة  الزراعية 
هكتار، ت�سم اأكرث من 30 األف حيازة زراعية، 
لذلك توجد فر�س ا�ستثمارية عديدة وواعدة 
الفواكه  زراعة  وتطوير  ا�ستثمار  جمالت  يف 
الأح�سائية وكذلك تطوير قناة الري الرئي�سة 

وال�ستزراع ال�سمكي وغريها. 
وت�سري الدرا�سات وتقارير اخلرباء اإلى 
اأن ا�ستدامة الواحة ترتكز على ال�ستدامة 
واملحافظة  الزراعية،  وال�ستدامة  املائية، 
وتطوير  وتنميتها،  الزراعية  الرقعة  على 
على  املعتمدة  خا�سة  الغذائية  ال�سناعات 
التمور، واإيجاد الأ�سواق للمنتجات الزراعية 

الريفية  ال�سياحة  يف  ال�ستثمار  وت�سجيع 
والرتفيهية، فيما تواجه الأح�ساء عدًدا من 
التحديات التي تواجه ا�ستدامتها الزراعية 
العمراين  والتمدد  املياه،  نق�س  بينها:  من 
والتجاري وال�سناعي على ح�ساب الأرا�سي 
وزحف  واإثارة  املناخي  والتغيري  الزراعية، 
ومبادرات  جهوًدا  هناك  اأن  اإل  الرمال 
اأطلقتها جهات عدة من بينها الهيئة العامة 
وحتقيق  التحديات  تلك  ملواجهة  للري 

ا�ستدامة الواحة.
الناجت  وفيما تقدر م�ساهمة الأح�ساء يف 
بع�س  بح�سب  للمملكة  الإجمايل  املحلي 
والقت�ساد  ريال،  مليار   400 بنحو  اخلرباء 
يت�ساعف  اأن  مر�سح  النخيل  لواحة  املحلي 
فقد  القادمة،  الع�سرة  ال�سنوات  غ�سون  يف 
التنموية حراكًا اقت�ساديًا  اأحدثت املبادرات 
وحتديث  ا�ستكمال  من  العني  تخطئه  ل 
وتو�سعة للبنية التحتية اإلى جهود ت�سعى حثيًثا 
لتنويع القت�ساد لريتكز على ال�سناعة غري 
لتعزيز  اإ�سافة  ال�سياحة،  وعلى  التحويلية 
الزراعة  مثل:  تقليدًيا،  القائمة  الأن�سطة 

والتجارة واخلدمات.
القت�ساد  لتنويع  اجلهود  تتابع  ومع 
الوطني وفًقا لروؤية اململكة 2030 مثل جذب 
والتنويع  الأجنبي،  ال�ستثمار  وا�ستقطاب 
قطاعات  م�ساهمة  بزيادة  القت�سادي 
البتكار  وحتفيز  ال�سياحة،  مثل  واعدة 
املن�ساآت  ودعم  وت�سجيع  والريادة،  والإبداع 
التي  الأح�ساء  واحة  اأن  ندرك  ال�سغرية.. 
تتمتع بعمق ح�ساري وثقايف وتنوع يف املوارد 

وم�سادر الرثوة؛ 
ت�سفي  واعدة،  ا�ستثمارية  وجهة  �ستكون 
تعزز  الأح�ساء  على  اقت�سادية  حيوية 
و�سعيتها كواحة زراعية وحمور جتارة ووجهة 
اململكة  يف  تقليدية  ت�سوق  ونقطة  �سياحة 

ومنطقة اخلليج العربي.

توجد فرص 

استثمارية عديدة 

وواعدة يف مجاالت استثمار 

وتطوير زراعة الفواكه 

األحسائية
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حرف وصناعات يدوية

انضّم سوق الحرفيين »قلعة الحرفيين« بوسط الهفوف التاريخي 
إلى قائمة املشاريع التراثية النوعية واملعالم الحضارية التنموية 

التي تشهدها األحساء خالل السنوات األخيرة.

سوق الحرفيين باألحساء.. َمْعَلٌم تراثّي جديد 

تدشين كريم
املنطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  د�سن 
ال�سرقية، يرافقه �ساحب ال�سمو الأمري بدر بن حممد بن جلوي حمافظ الأح�ساء، موؤخًرا 
�سوق احلرفيني بالأح�ساء، منوًها مبا انطلقت منه روؤية اململكة 2030، من الرتكاز على 
وجيل  م�سرق،  م�ستقبل  بناء  نحو  احل�ساري،  املوروث  على  واملحافظة  التاريخي،  الإرث 

معتز مبا�سيه، متطلع مل�ستقبله، موؤمن بتميز بالده.
واأكد �سموه اأن الأح�ساء زاخرة بالإرث واحل�سارة، مبيًنا اأن احلرف اليدوية جزء ل 
العاملني بها وتعريف زائري اململكة  يتجزاأ من ثقافتنا، ما يحتم املحافظة عليها ودعم 
الفريد،  العمراين  والطراز  الرتاث،  على  للمحافظة  الأح�ساء  اأمانة  بخطوة  م�سيدًا  بها، 
ومتكني احلرفيني من املحافظة على هذا الرتاث الذي نعتز به، م�سيًدا بت�سميم ال�سوق 

الذي يج�ّسد الطابع الرتاثي الأح�سائي ال�سعبي القدمي.

اهتمام وطني
وم�ستدمية  متوازنة  تنمية  اليدوية  وال�سناعات  احلرف  قطاع  تنمية  اإلى  اململكة  ت�سعى 
يعك�س  وطنًيا  اإرًثا  احلريف  الن�ساط  كون  من  انطالًقا  اقت�سادًيا،  وثراء  ثقافًيا  تنوًعا  حتقق 
الهوية الثقافية والأ�سالة الوطنية للمنتجات اليدوية، وجماًل لتوفري فر�س العمل جلميع فئات 
اأنه م�سدٌر  لتنمية املوارد القت�سادية وعامٌل لإنعا�س  املجتمع وزيادة لدخل املواطنني، كما 

احلركة التجارية وال�سياحية.
�سوق  اإن�ساء  جاء  الإطار  هذا  يف 
اأهداف  لتعزيز  بالأح�ساء  احلرفيني 
واملكانة  اليدوية  احلرف  على  املحافظة 
والإ�سهام  لالأح�ساء،  والرتاثية  التاريخية 
ونقلها  احلرفية  ال�سناعات  ا�ستدامة  يف 
و�سياحًيا،  اقت�سادًيا  ودعمها  الأجيال  عرب 
املدن  ل�سبكة  الأح�ساء  لن�سمام  وامتداًدا 
املبدعة مبنظمة اليون�سكو العاملية يف املجال 
الإبداعي اخلا�س باحلرف اليدوية والفنون 
والهتمام  الدعم  يعك�س  ما  وهو  ال�سعبية، 
 - الر�سيدة  قيادتنا  لدن  من  املحدود  غري 
التنموية  امل�ساريع  هذه  ملثل   ،- اهلل  اأيدها 
وتدعم  واملبدعني  احلرفيني  حتت�سن  التي 
واإبرازها  ومنتجاتهم  اأعمالهم  ت�سويق 

بال�سكل الذي يليق بها.

مكونات السوق
اأقيم م�سروع �سوق احلرفيني الذي يجمع 
التدريبي  واملركز  احلرفية  الدكاكني  بني 
املتخ�س�س للتدريب على الأعمال احلرفية 

تصوير: مؤمن زكارنة
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 70 ارتفاعها  -تفاعلية  نافورة  ي�سم  كما  واحد،  مكان  يف  املتنوعة 
على  ويحتوي  مربع،  مرت  األف   12 على  تزيد  م�ساحة  على  مرًتا، 
عنا�سر م�ستمدة من العمارة الأح�سائية، وينق�سم اإلى جزاأين حيث 
يتكون اجلزء الأول من 86 متجًرا خ�س�ست للحرف ذات الن�ساط 
نوافذ  وجود  مع  م�سقوفة  مبمرات  املتاجر  هذه  وترتبط  الذاتي، 
الثاين  اجلزء  اأما  ال�سوق،  وتهوية  الطبيعي  ال�سوء  بدخول  ت�سمح 
فيتكون من 26 متجًرا مب�ساحات اأكرب خم�س�سة للحرف التي يتم 

ا�ستخدام املاء فها.
التقليدية  بالبيوت  لالأفنية  م�سابه  مفتوح  فناء  ال�سوق  ويتو�سط 
وحوله رواقات باأقوا�س ترتكز على اأعمدة رباعية، وي�سم الفناء مقهًى 
ال�سوق  الغربي من  ال�سمايل  تقليدًيا، ويف اجلزء  تنور  �سعبًيا وخمبز 
توجد �ساحة للفعاليات حماطة برواق دائري �ستكون من�سة لنطالق 
املهرجانات ال�سعبية واإقامة الفعاليات مبا يتنا�سب مع حجم واأهمية 
احل�سور  زخم  على  ويحافظ  الأح�سائية  ال�سعبية  والفنون  احلرف 

القوي للرتاث واحلرف اليدوية الأح�سائية. 
ا�ستكمال  �سبيل  يف  مهمة  خطوة  اليوم  ال�سوق  اإطالق  وميثل 
بو�سط  التاريخية  املنطقة  يف  التنموية  املعمارية  املرافق  منظومة 
مدينة الهفوف، وي�سكل اأهمية تاريخية وتراثية كونه �سي�سم اأكرب 
عدد من احلرفيني واحلرفيات بالأح�ساء الذين يزاولون اأعمالهم 
حالًيا يف مواقع خمتلفة من املنطقة مما �سيكون اأكرب الأثر يف دعم 
وت�سويق  لعر�س  لهم  املنا�سبة  البيئة  وتاأمني  احلرفية  ال�سناعات 
اأعمالهم ف�ساًل مما �سيمثله من اأهمية لأنه �سي�سبح معلًما معمارًيا 
ومق�سًدا �سياحًيا الأمر الذي يدعم املردود القت�سادي لل�سناعات 

احلرفية وي�سهم يف ا�ستدامتها ونقلها لالأجيال القادمة.
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الشعبية  ــواق  ــ األس ُتــعــد 
األحساء  يف  األسبوعية 
البارزة،  التراثية  املعالم  من 
وكثرتها  لقدمها  وذلـــك 
ىلع  واشتمالها  وتنوعها 
اإلنسان  حاجات  من  كثير 
فضاًل  حياته،  ومتطلبات 
وجهة  ــن  م تمثله  عــمــا 
والتراثي  السياحي  للجذب 
ومنصة للبيع والشراء وتعّلم 
للترويح  ومتنفس  التجارة 
واالندماج  األصدقاء  ولقاء 

االجتماعي.

األسواق الشعبية األسبوعية باألحساء.. 
فضاء تجاري وزخم ثقايف

تاريخ حافل ودور اجتماعي
تهتم الكثري من دول العامل اهتماًما كبرًيا بالأ�سواق ال�سعبية، ملا متثله من عبق خا�س 
اأعمارهم واهتماماتهم وثقافاتهم، حيث تتميز  النا�س على اختالف  الكثري من  يجتذب 
يعر�س  حيث  زواياها؛  بع�س  يف  بالتخ�س�س  وتارة  اجلميل،  بالتنوع  تارة  الأ�سواق  هذه 
لذلك  امل�ستوردة،  ورمبا  املحلية  التقليدية  الب�سائع  من  وا�سعة  ت�سكيلة  ال�سعبي  ال�سوق 
جتدها تعج باملت�سوقني والرواد على مدار العام وحتى يف اأ�سد اأ�سهر العام برودة اأو حرارة 

ورطوبة حيث جندهم ي�سقون طريقهم بني تلك الأ�سواق.
ويعد  وهويتها،  تاريخها  من  جزء  وهي  القدمية  ال�سعبية  بالأ�سواق  الأح�ساء  ُتعرف 
لت�سويق  مهمة  جتارية  نافذة  الأ�سبوعية  ال�سعبية  والأ�سواق  الأح�ساء،  يف  والباعة  التجار 
اأهمية  من  متثله  عما  ف�ساًل  للمنطقة  التجاري  للتاريخ  وامتداًدا  املتنوعة،  منتجاتهم 
والرعاة  والفالحون  املت�سوقون  فيها  يجد  حيث  واملدن،  القرى  من  كثري  يف  اقت�سادية 
ويبتاعون  واحلرفية  والرعوية  الزراعية  منتجاتهم  لت�سويق  جتارية  منافذ  واحلرفيون 
منها الكثري من حاجاتهم ال�سخ�سية واملنزلية واحلقلية، كما اأن لهذه الأ�سواق اأهميتها 

الجتماعية والرتويحية والتنموية.
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تسهم 
يف التنشيط 

االقتصادي، وحفز النمو 
يف تجارة التجزئة واجتذاب 

السائحين 

الأ�سواق  هذه  تاريخ  يعود  واملهتمني  املخت�سني  واآراء  الدرا�سات  بع�س  وبح�سب 
على  ودورها  وجودها  يقت�سر  ل  حيث  عاًما،  نحو160  اإلى  الأح�ساء  يف  الأ�سبوعية 
اجلانب القت�سادي بل يتعداه اإلى اجلانب الجتماعي، وذلك من خالل توافد �سكان 
القرى والبادية لعر�س ما لديهم من ب�سائع اأو �سراء احتياجاتهم من ال�سوق، ف�ساًل 
عن تفقد بع�سهم بع�سا وزيارة اأقاربهم وزمالئهم واأ�سدقائهم، ما اأ�سهم يف ازدياد 

التعارف والرتابط بني �سكان القرى واملدن يف الأح�ساء.

صمود رغم التطور
يف  وهبوطها  �سعودها  وم�سرية  املمتد  الطويل  تاريخها  عرب  الأ�سواق  هذه  وجنحت 
والرواد  العمالء  من  كبرية  قاعدة  بناء  وكذلك  بالأح�ساء  خا�سة  ثقافية  هوية  �سناعة 
واملت�سوقني �سواء من املواطنني واملقيمني من داخل وخارج الأح�ساء اأو مواطني دول جمل�س 
الرتاثية  الأدوات  من  مبتغاهم  فيها  يجدون  الذين  الأجانب  وال�سياح  اخلليجي  التعاون 

واملنتجات املحلية اإلى جانب الب�سائع واملنتجات املحلية وال�سلع امل�ستوردة ب�ستى اأنواعها.
وتتجلى يف هذه الأ�سواق مظاهر الرتاث واملوروث من املنتجات التقليدية مبختلف 
اأنواعها واملنتجات ال�سعبية والتوابل والأدوات القدمية اإلى جانب املالب�س واخل�سار 
والفواكه والتمور والطيور والنباتات واملواد الغذائية وال�ستهالكية والأجهزة والأواين 
ولقاء  ال�سفقات  لعقد  من�سة  الأ�سواق من  ف�ساًل عما متثله هذه  والفر�س وغريها 
الأ�سدقاء، والأ�سحاب يتجاذبون فيها الأحاديث ال�سريعة والأخبار ويرتادها ال�سياح 

ويبيع فيها الرجال والن�ساء والكبري وال�سغري على حٍد �سواء.
وعالوة على ذلك، ُتعد تلك الأ�سواق ال�سعبية َمْعلًما للرتاث وذاكرة للوطن، حيث ل 
ميكن اخت�سارها يف الن�ساط التجاري بل ترتبط بالقيم واملبادئ التي توارثها الأبناء 

مهم  دور  من  تلعبه  عما  ف�ساًل  الآباء،  عن 
يف حركة التن�سيط القت�سادي، وحفز النمو 
من خالل تن�سيط جتارة التجزئة واجتذاب 
البطالة،  ن�سب  من  والتقليل  ال�سائحني، 
والن�ساء  ال�سباب  بع�س  فيها  يجد  حيث 

مالًذا لهم من البطالة اأو �سيق ذات اليد.

36 سوًقا أسبوعًيا
طاهر  بن  حممد  الدكتور  ويقول 
اليو�سف يف كتابه واحة الأح�ساء: اإن عملية 
دل  الأح�ساء  يف  الأ�سبوعية  الأ�سواق  ح�سر 
على وجود 36 �سوًقا، وقد ات�سح من خالل 
يبيعون  الذين  الباعة  عدد  اأن  الإح�ساء 
اأيام  من  يوم  كل  �سباح  الأ�سواق  هذه  يف 
اأيام  واأكرث  بائع،  الآف   4 اأكرث من  الأ�سبوع 
يبلغ  الذي  اخلمي�س  يوم  هو  باعة  الأ�سبوع 
عدد الباعة فيه 1305 بائعني من اجلن�سني.

ن�سره  الذي  الكتاب  خالل  من  وتبني 
مركز البحوث بكلية الآداب يف جامعة امللك 
الأ�سواق  لهذه  ما  عدة،  �سنوات  منذ  �سعود 
قطعته  مما  الرغم  على  كبرية،  اأهمية  من 
م�سريتها  يف  بعيدة  اأ�سواط  من  اململكة 
التنموية والعمرانية يف �ستى املجالت ومنها 
انت�سار الأ�سواق الكربى املغلقة والتي تعر�س 
الأ�سواق  تنتجه  ما  واأحدث  اأ�سهر  فيها 
العاملية، حيث تتكامل تكاماًل مكانًيا وزمانًيا 
وجود  اإلى  ي�سري  التكامل  هذا  واأن  عاًما، 
واأوقات  الأماكن  اختيار  يف  جيد  تن�سيق 

انعقاد الأ�سواق الأ�سبوعية. 
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ولفت الكتاب اإلى اأن الدكتور حممد ان 
واأماكن  اأ�سماء  دون  من  اأول  هو  )فيدال( 
التي  الأ�سبوعية  الأ�سواق  انعقاد  واأوقات 
�ساهدها يف الواحة عام 1955 ثم تاله بعد 
ذلك )العلوي( عام 1976 و)العمري( عام 
1988 م�سرًيا اإلى اأن اأعمار الباعة يف هذه 
عاًما   70 اإلى   17 بني  ما  ترتاوح  الأ�سواق 
الأعمار  لهذه  احل�سابي  املتو�سط  ويبلغ 
قرابة 37 �سنة واأكرث الأعمار تكراًرا بينهم 

هو �سن 45 �سنة.

مسيرة التطور
وبح�سب بع�س الباحثني بلغ عدد الأ�سواق 
الأ�سبوعية بالأح�ساء حتى عام 1955 خم�س 
باملربز  الأربعاء  �سوق  هي:  فقط  اأ�سواق 
يف  والأحد  الهفوف  مدينة  يف  واخلمي�س 
الثنني  و�سوق  اجلفر  يف  والثنني  القارة 
اأي  1955و1975م  عامي  وبني  اجل�سة،  يف 
اأ�سواق  تزد  مل  تقريًبا  قرن  ربع  مدى  على 
�سوق  وهو  فقط  واحًدا  �سوًقا  اإل  الأح�ساء 
عامي  وبني  الطرف،  قرية  يف  اجلمعة 
اأ�سواق جديدة يف  1975 و1988 ظهرت 3 
قرية  يف  ال�سبت  �سوق  هي  الأح�ساء  واحة 
املراح  قرية  يف  الأربعاء  و�سوق  احلليلة 

و�سوق اخلمي�س يف قرية اجلبيل.
الكبرية  الزيادة  اأن  اإلى  واأ�ساروا 
الأ�سبوعية يف  الأ�سواق  وامللحوظة يف عدد 

الأح�ساء حدثت بني عامي 1988 و1997، 
الأ�سبوعية  الأ�سواق  اأعداد  تزايدت  حيث 
 20 اإلى  اأ�سواق،   9 من  الفرتة  هذه  خالل 
�سوًقا، مبينني اأن يوم الثالثاء احتل بف�سل 

اأ�سواقه اخلم�سة املرتبة الأولى كاأكرث اأيام 
باأربع  الإثنني  يوم  يليه  اأ�سواًقا،  الأ�سبوع 
بثالثة  واخلمي�س  الأربعاء  ويوما  اأ�سواق، 
الأ�سواق  عدد  ويفوق  منهما  لكل  اأ�سواق، 
التي تقام يف كل يوم من هذه الأيام الأربعة 
الأ�سبوعية،  لالأ�سواق  اليومي  املتو�سط 

والذي يبلغ 3 اأ�سواق تقريًبا. 
الأح�ساء  واحة  يف  اجلمعة  يوم  وُيعد 
الأ�سواق  عدد  حيث  من  الأ�سبوع  اأيام  اأقل 
الأ�سبوعية التي تعقد فيه، فعلى الرغم من 
الأ�سواق  اأعداد  على  طراأت  التي  الزيادة 
الأ�سبوع،  الأخرى من  الأيام  الأ�سبوعية يف 
اإل اأن يوم اجلمعة بقي على �سوق واحد منذ 
اأهمية  على  يدل  تقريًبا، مما  عام 1957م 
العامل الديني املتمثل يف رغبة النا�س عدم 
اأ�سبوعية يف يوم اجلمعة حتى  اأ�سواق  قيام 
اأداء  وقت  مع  التعار�س  اإلى  ذلك  يوؤدي  ل 

�سالة اجلمعة.

ذاكرة وهوية مجتمع
الأ�سواق  هذه  فاإن  الكثريين،  وبح�سب 
الذي  التجاري  الف�ساء  ُتعد  الأ�سبوعية 
املواطن  ثقافة  مع  معطياته  تتنا�سب 
نظًرا  ال�سرائية،  وقدرته  ال�ستهالكية 
اأ�سعار  ومالءمة  ال�سعبية،  لطبيعتها 
املنتجات وال�سلع املتنوعة التي تعر�س فيها، 
وهو ما قد يف�سر ا�ستمرار هذه الأ�سواق يف 
وحمافظتها  تطورها  عدم  رغم  الن�ساط، 

نجحت 
هذه األسواق يف 

صناعة هوية ثقافية 
اجتماعية خاصة 

باألحساء
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مشروع لتطوير سوق األربعاء الشعبي باملبرز
والرتاثية  ال�سعبية  الهوية  على  للمحافظة  تهدف  خطوة  يف 
لالأح�ساء، ك�سفت اأمانة الأح�ساء موؤخًرا عن م�سروعها التطويري 
ل�سوق الأربعاء ال�سعبي يف و�سط مدينة املربز الذي يعد اأحد اأقدم 
يحمله  ما  نظري  العربية،  واجلزيرة  اململكة  يف  ال�سعبية  الأ�سواق 

ال�سوق من قيمة اقت�سادية وجتارية ممتدة منذ مئات ال�سنني.
ويقع م�سروع تطوير �سوق الأربعاء يف و�سط مدينة املربز ثاين 
مربع،  مرت  األف   45 اإجمالية  م�ساحة  على  الأح�ساء،  مدن  اأكرب 
بقيمة اجمالية تبلغ 18.5 مليون ريال، وي�سعى لتنظيم ال�سوق وفق 

اأحدث املعايري الفنية والهند�سية التي تعطي طابًعا �سعبًيا وتراثًيا 
ُيربز هوية الأ�سواق ال�سعبية واأهميتها يف املجتمع الأح�سائي.

على  املربز  مدينة  و�سط  يف  الواقع  امل�سروع  وي�سم 
مقاعد  اإلى  اإ�سافة  للت�سجري،  ومواقع  خ�سراء  م�سطحات 
اخلدمات  من  وعدٍد  مظللة  و�ساحات  وممرات  جلو�س، 
جتاورها  واملنا�سبات  للفعاليات  �ساحة  اأبرزها  من  واملرافق، 
ال�سوق،  يف  متفرقة  مياه  دورات  عن  ف�ساًل  تفاعلية،  نوافري 

بالإ�سافة اإلى عدد من اخلدمات الأخرى امل�ساندة.

على ال�سورة النمطية التي ترتبط بها منذ 
هوية  من  جزًءا  متثل  ظلت  لأنها  القدم، 
اخلليجية  واملجتمعات  الأح�سائي  املجتمع 
والعربية ككل، ولها ارتباط وثيق باجلوانب 

الثقافية والجتماعية.
وحتظى ف�ساءات هذه الأ�سواق برمزية 
التي  املحلية  للمجتمعات  بالن�سبة  كبرية 
يقول  كما  خ�سو�سيتها،  لأن  بها،  ت�ستهر 
اجلانب  تتجاوز  واملهتمني  الباحثني  بع�س 
التجاري اإلى اجلانب الجتماعي، فال�سوق 
حتدد  التي  ال�ساعة  عقارب  مبثابة  ُيعد 
ت�سرب  ما  فعادة  املكان،  يف  الزمن  دورة 
اأنه  كما  تاريخه،  اإلى  بالرجوع  املواعيد 

على  القرية  اأو  البلدة  فيها  تنفتح  منا�سبة 
اأخرى،  وبلدات  قرى  من  اإليها  الوافدين 
وهو ما يكر�س الندماج الجتماعي ومينح 

�سهرة لها.
ويف هذا اجلانب يوؤكد الدكتور اليو�سف 
وزمانًيا  مكانًيا  تكاماًل  هناك  اأن  كتابه  يف 
ي�سري  مما  بالأح�ساء،  الأ�سبوعية  لالأ�سواق 
انعقاد  اأماكن  بني  جيد  تن�سيق  وجود  اإلى 
الأ�سواق الأ�سبوعية واأوقاتها، فالأ�سواق التي 
تقام يف اأماكن قريبة من بع�سها ل تعقد يف 
اليوم نف�سه، بل تف�سل بينها م�سافة زمنية 
الأح�ساء  واحة  متيز  اأن  مبيًنا  منا�سبة، 
بكرب احلجم ال�سكاين ملراكزها العمرانية، 

الطلب  من  كاف  حجم  توفري  على  ي�ساعد 
لجتذاب الأ�سواق الأ�سبوعية لها.

واليوم ورغم التطور املت�سارع يف طبيعة 
وظهور  بالت�سوق  اخلا�سة  املجتمع  حياة 
اأن  اإل  التجارية احلديثة،  واملراكز  املولت 
الأح�ساء  يف  الأ�سبوعية  ال�سعبية  الأ�سواق 
وزخم  بقوة  حتافظ  �ستظل  ورمبا  ظلت 
وا�سعة  �سريحة  لدى  وجودها  على  كبريين 
من املجتمع، لذا �سيكون من املهم العناية 
بها وتطويرها جلعلها اأ�سواًقا تراثية �سعبية 
وذلك  واحلياة،  باحلركة  تعج  منوذجية 
كفيل باأن ي�سهم يف دعم ال�سياحة واجتذاب 

مزيد من الزوار.



سياحي  تنمية  صندوق  إلطالق  اململكة  تتأهب 
برأس ماٍل أولي قيمته 15 مليار ريال بهدف تمكين 
القطاع وتأكيٍد ألهمية دوره يف تحقيق رؤية 2030 
التي  املالية  التسهيالت  تقديم  خالل  من  وذلك 
املتخصصة  الصناديق  غرار  ىلع  القطاع  يحتاجها 
األخرى التي حققت نجاحات يف االقتصاد السعودي.

الســياحـة ُتـطلق 
صـنـدوق تـنـمـية 
سـيـاحي لـتمكين 

الـقـطاع
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برأس ماٍل أولي قيمته 15 مليار ريال

تمكين السياحة
تاأ�سي�س  اأن  ال�سياحة  وزير  اخلطيب  اأحمد  معايل  واأو�سح 
القطاع  م�ساهمة  لزيادة  اململكة  خطط  اإطار  يف  ياأتي  ال�سندوق 
نحو  اإلى  حالًيا   %3 نحو  من  ال�سعودي  القت�ساد  يف  ال�سياحي 
10% بحلول العام 2030 حيث يزخر القطاع بالعديد من الفر�س 

سياحة
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القت�ساد  يف  ال�سياحة  قطاع  م�ساهمة 
ال�سعودي باأكرث من مائتي مليار ريال )75 

مليار دولر( قبل اجلائحة.
ويهدف �سندوق التنمية ال�سياحي اإلى 
وفًقا  ال�سعودية  يف  ال�سياحية  التنمية  دعم 
لال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املعتمدة عرب 
ال�سياحية  دعم ال�ستثمار وتطوير املناطق 
التمويل  وتقدمي  امل�ستهدفة،  املواقع  يف 
ال�سياحة  جمال  يف  تعمل  التي  للمن�ساآت 
التقنية  وتطوير  لها  امل�ساندة  اخلدمات  اأو 
الن�ساطات  تخدم  التي  التحتية  والبنى 
العقود  اإبرام  وكذلك  املختلفة،  ال�سياحية 
لتمويل  التمويل  جهات  مع  والتفاقيات 
املن�ساآت التي تعمل يف الن�ساطات ال�سياحية 
امل�سورة  وتقدمي  لها،  امل�ساندة  واخلدمات 
لتلك املن�ساآت، بالإ�سافة اإلى متويل مراكز 
واملعاهد  واجلامعات  الأكادميي  التدريب 
ال�سياحية،  املجالت  يف  املتخ�س�سة 
ال�سلة  ذات  واملبادرات  القرو�س  وتقدمي 

باأن�سطة ال�سندوق.

إضافة جديدة
يف  اجلديد  ال�سندوق  تاأ�سي�س  وياأتي 
عليها  ترتكز  التي  الكبرية  الطموحات  �سوء 
الهيئة لتنمية القطاع والو�سول للم�ستهدفات 
حيث �سين�سم ال�سندوق اجلديد اإلى قائمة 
احلكومية  املتخ�س�سة  الإقرا�س  موؤ�س�سات 
وبنك  الزراعية،  التنمية  )�سندوق  وهي 
التنمية  و�سندوق  الجتماعية،  التنمية 
التنمية  و�سندوق  ال�سعودي،  ال�سناعية 
ال�سندوق  مظلة  حتت  وجميعها  العقارية( 

مالها  راأ�س  و�سل  والتي  للتنمية،  الوطني 
بنهاية  ريال  مليار   281.7 نحو  اإلى  املدفوع 
لبيانات  وفًقا   2019 العام  من  الأول  الربع 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما(.
التنمية  �سندوق  مال  راأ�س  وميثل 
ريال  مليار   15 البالغ  اجلديد  ال�سياحية 
زيادة  يعتزم  الذي  لل�سندوق  انطالق  نقطة 
املقبلة على غرار  ال�سنوات  راأ�س ماله خالل 
ويف  اململكة  يف  املتخ�س�سة  ال�سناديق 
الذي  العقارية  التنمية  �سندوق  مقدمتها 
ثم  ريال،  مليون   250 قدره  مال  براأ�س  بداأ 
مال  راأ�س  لي�سبح  مرات  عدة  ت�ساعف 
ال�سندوق نحو 183 مليار ريال اأهلته لي�سبح 
التمويل  موؤ�س�سات  اأكرب  بني  من  ال�سندوق 
حكومة  من  رغبة  وذلك  بالعامل،  العقاري 
القدر  بتحقيق  ال�سندوق  قيام  يف  اململكة 
توفري  يف  املواطنني  طموحات  من  الأكرب 

ال�سكن املالئم واملريح.

خطوة مهمة
�سندوق  اأن  القت�ساد  خرباء  ويوؤكد 
التنمية ال�سياحي �سيحقق مكا�سب اقت�سادية 
القت�ساد  روافد  اأهم  كاأحد  للقطاع  جمة 
الوطني يف ظل ا�سرتاتيجية تنويع القت�ساد، 
وت�سجيع وت�سهيل ال�ستثمار ال�سياحي، والعمل 
يف امل�ساعدة على تذليل املعوقات، كذلك دعم 
م�ساريه تطوير الوجهات ال�سياحية، والت�سويق 
على  ال�سياحية  ال�ستثمارية  للفر�س  الأف�سل 
التمويل  توفري  خالل  من  اململكة  م�ستوى 
القطاعات  وا�ستكمال  للم�ستثمرين  احلكومي 

ال�سياحية املهمة ذات الفر�س الواعدة.
ال�سياحة  مقومات  اململكة  ومتتلك 
التاريخية  ومواقعها  الثقايف  باإرثها  النوعية 
اجلغرافية  وطبيعتها  مناخها  وتنوع  الأثرية 
واحت�سانها لأجمل اجلزر العذراء وال�سواطئ 
املمتدة على البحر الأحمر واخلليج العربي، 
من  املهمة  املرحلة  هذه  يف  ت�سهد  والتي 
حكومية  ا�ستثمارات  القت�سادي  التحول 
وا�ستثمارات  اخلا�س  القطاع  ومن  �سخمة 
الواعد  ال�سياحي  للف�ساء  مت�ساعدة  اأجنبية 

يف اململكة.

الأ�شتاذ معايل اأحمد اخلطيب
 وزير ال�سياحة

ل�سخ  اخلا�س  القطاع  جتذب  التي  الواعدة 
املزيد من ال�ستثمارات، مبيًنا اأن ال�سندوق 
والأ�سهم  الدين  يف  ا�ستثمار  اأدوات  �سيطلق 
خا�سة  بنوك  مع  بالتعاون  القطاع  لتطوير 

وبنوك ا�ستثمار.
واأ�سار اإلى اأن املوؤ�سرات احلالية اإيجابية، 
ال�سيف،  برنامج  لإطالق  م�ستعدة  واململكة 
م�سرًيا  الداخلية،  لل�سياحة  ثرًيا  و�سيكون 
اأن %80  الوزارة ر�سدت يف درا�ستها  اأن  اإلى 
الداخلية،  بال�سياحة  يرغبون  املواطنني  من 
بعد  للجمهور  الربنامج  اإطالق  و�سيتم 
التن�سيق مع وزارة ال�سحة واجلهات املعنية.  
واأكد معاليه اأن اإطالق ال�سندوق ياأتي يف 
وقت يواجه فيه قطاع ال�سياحة حتديات عاملية 
غري م�سبوقة، وهو ما يدلل على ثقة امل�ستثمر 
امل�ستقبلية  النظرة  يف  اخلا�س  والقطاع 
مو�سًحا  اململكة،  يف  لل�سياحة  الأمد  طويلة 
قدمتها  التي  التحفيزية  املالية  املبادرات  اأن 
ال�سياحي تزيد عن 61 مليار  للقطاع  اململكة 
والأعمال،  الوظائف  حلماية  وذلك  دولر 
و�سمل  لالأزمة،  القت�سادي  العبء  وتخفيف 
ال�سعوديني  املوظفني  رواتب  من   %60 الدعم 

يف القطاع اخلا�س ملدة ثالثة اأ�سهر.

أهداف الصندوق 
الجتماع  اأعمال  عقب  ذلك،  جاء 
الطارئ للمجل�س الوزاري العربي لل�سياحة 
وزراء  وم�ساركة  اململكة،  برئا�سة  موؤخًرا 
العالقة،  ذات  واملنظمات  العرب  ال�سياحة 
بها  متر  التي  التحديات  بحث  بهدف 
املنطقة يف القطاع ال�سياحي ب�سبب جائحة 

فريو�س كورونا، واإعادة تن�سيطه.
وكان جمل�س الوزراء وافق موؤخًرا على 
كخطوة  ال�سياحية،  التنمية  �سندوق  نظام 
�سمن  القطاع،  دعم  ل�ستمرار  مهمة 
امل�ستدامة  للتنمية  اململكة  ا�سرتاتيجية 
ال�سياحة  خارطة  على  موقعها  وتعزيز 
زيادة  فر�س  يف  ي�سهم  مبا  العاملية، 
ال�ستثمارات  جتذب  بيئة  وتهيئة  الدخل 
و�سبق  للمواطنني،  العمل  فر�س  وزيادة 
تقدر  حيث  ال�سورى،  جمل�س  موافقة  ذلك 

العدد )146( يوليو - أغسطس 2020م
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تنافسية

قيمة  تصل  عام  كل  يف 
تريليون  من  أكثر  الرشوة 
قيمة  تصل  فيما  دوالر، 
عن  املــســروقــة  املبالغ 
األقل  ىلع  الفساد  طريق 
وهو  دوالر،  تريليوني   2.6
الناتج  من   %5 يساوي  ما 
املحلي اإلجمالي العاملي. 

ما الفساد؟
معقدة  واقت�سادية  و�سيا�سية  اجتماعية  ظاهرة  الف�ساد 

توؤثر على جميع البلدان، وهو كذلك جرمية خطرية ميكن اأن تقو�س 
التنمية الجتماعية والقت�سادية يف جميع املجتمعات، حيث ل يوجد بلد 

باأنه:  العاملية«  ال�سفافية  »منظمة  عرفته  وقد  حم�سن.  جمتمع  اأو  منطقة  اأو 
»اتفاقية  اأما  اخلا�سة«،  واملنافع  املكا�سب  حتقيق  اأجل  من  ال�سلطة  ا�ستغالل  »�سوء 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد« ل�سنة 2003، فاإنها مل تتطرق لتعريف الف�ساد، لكنها حّددت 
وجرمت حالته املختلفة.

ور�سوة  الوطنيني،  العموميني  املوظفني  ر�سوة  التفاقية:  بح�سب  احلالت،  تلك  وت�سم 
اأو  املمتلكات  واختال�س  العمومية،  الدولية  املوؤ�س�سات  وموظفي  الأجانب  العموميني:  املوظفني 
تبديدها اأو ت�سريبها ب�سكل اآخر من طرف موظف عمومي، واملتاجرة بالنفوذ، واإ�ساءة ا�ستغالل 

3.6 تريليون دوالر تكلفة الفساد والرشوة
        باالقتصاد العاملي سنوًيا 
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الفساد يعيق النمو 
اإن الف�ساد يعيق النمو القت�سادي نظًرا 
ويقو�س  التكاليف،  زيادة  من  اإليه  يوؤدي  ملا 
الطبيعية.  واملوارد  للبيئة  امل�ستدامة  الإدارة 
الأ�سا�سية،  الإن�سان  حقوق  ينتهك  اأنه  كما 
ويزيد من تفاقم الفقر وانت�سار الالم�ساواة 
الرعاية  خدمات  عن  الأموال  حتويل  ب�سبب 
اخلدمات  من  وغريها  والتعليم،  ال�سحية، 
باليني  ال�سارة  باآثاره  وي�سعر  الأ�سا�سية. 
النا�س يف جميع اأنحاء العامل. وهو نابع عن 
موؤ�س�سات  اأداء  و�سوء  الإجرامي،  الن�ساط 
عامل  اأي�سا  وهو  احلوكمة،  و�سعف  الدولة، 

ي�ساهم يف ذلك كله.
مركبة  ظاهرة  الف�ساد  ظاهرة  وُتعد 
تختلط فيها الأبعاد القت�سادية والجتماعية 
اأ�سباب  تتعدد  ولذا  وال�سيا�سية،  والثقافية 
ات�ساق  عدم  الأ�سباب  هذه  ومن  ن�سوئها، 
الجتماعية  احلياة  ومتطلبات  النظمة 
�سلبية  اآثار  وللف�ساد  الرقابة.  و�سعف 
عملية  على  ال�سلبي  التاأثري  اأهمها  متعددة 
املوارد  ويبدد  باأهدافها  فينحرف  التنمية، 
والإمكانات وي�سيء توجيهها ويعيق م�سريتها 
كما ي�سعف فاعلية وكفاية الأجهزة ويت�سبب 

يف خلق حالة من التذمر والقلق.
العام  الأمني  غوتريي�س،  اأنطونيو  وي�سري 
لالأمم املتحدة اإلى اأن الف�ساد موجود يف جميع 
ال�سمال كما يف  البلدان، غنّيها وفقريها، يف 
الأمم  قيم  على  عدوان  مبثابة  وهو  اجلنوب، 
املتحدة، اإذ يت�سّبب يف حرمان املجتمعات من 
املدار�س وامل�ست�سفيات وغريها من اخلدمات 
احليوية، ويوؤدي اإلى هروب ال�ستثمار الأجنبي 
ويجّرد البلدان من مواردها الطبيعية، مبيًنا 
ويعزز  الف�ساد،  من  املزيد  يّولد  الف�ساد  اأن 

ثقافة الإفالت من العقاب الهّدامة.

جهود ومبادرات 
ينبغي على احلكومات والقطاع اخلا�س 
واملنظمات غري احلكومية وو�سائط الإعالم 
اأن  العامل  اأنحاء  جميع  يف  واملواطنني 
يت�سامنوا ملكافحة هذه اجلرمية، ف�ساًل عن 
يف  ت�ساهم  التي  واملبادرات  الفعاليات  دعم 

اجلهود العاملية ملكافحة الف�ساد، لذلك متثل 
والمتثال  للنزاهة  »�سابك«  منتدى  اأعمال 
عنوان  حتت  بالريا�س  موؤخًرا  ُعقد  الذي 
»تعزيز النزاهة وال�سفافية من اأجل النمو«، 
لدعم  ال�سركة  من  اأ�سيلة  م�ساهمة  مبثابة 

هذه اجلهود العاملية.
مب�ساركة  انعقد  الذي  املنتدى  رّكز  وقد 
اأكرث من 100 قائد من جمتمع الأعمال املحلي 
احلكومية  الهيئات  عن  وممثلني  والعاملي، 
وغري احلكومية، على اإتاحة فر�سة التوا�سل 
م�ستويات  تعزيز  لهدف  ال�سركات  قادة  بني 
الأفكار  عر�س  اإلى  بالإ�سافة  النزاهة، 
والتجارب يف جمال احلوكمة ومناق�سة �سبل 
دورها  يعزز  مبا  المتثال  ممار�سات  تفعيل 
الأداء  وحت�سني  الواعدة  الفر�س  توفري  يف 

وجذب ال�ستثمارات اجلديدة.
الأ�ستاذ  اأكد  احل�سور،  اأمام  كلمته  ويف 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  البنيان،  يو�سف 
ال�سركة  اأن  التنفيذي،  الرئي�س  »�سابك« 
جمموعة  عمل  فريق  يف  موؤ�س�س  ع�سو  وهي 
الع�سرين )B20( ملكافحة الف�ساد، وم�سارك 
الف�ساد«  �سد  ال�سراكة  »مبادرة  يف  ن�سط 
توؤمن  العاملي،  القت�سادي  للمنتدى  التابعة 
جمال  يف  الأفكار  وتبادل  ال�سراكة  باأهمية 
النزاهة والمتثال يف الوقت الذي تت�ساعف 
بناء  على  امل�سرتك  العمل  �سرورة  فيه 

قطاعات قوية ذات اأ�س�س اأخالقية �سلبة.
بريل  مبادرة  جهود  كذلك  تربز  وهنا، 
بهدف  عام 2010،  تاأ�س�ست  التي  اخلليجية، 
بزمام  الأخذ  على  اخلا�س  القطاع  حتفيز 
احلوكمة  معايري  اأعلى  تبني  يف  القيادة 
اأجل  من  وال�سفافية  وامل�ساءلة  املوؤ�س�سية 
واإيجاد  الأعمال  جمال  يف  البتكار  تعزيز 
برنامج  اطلقت  حيث  القيمة،  وخلق  الفر�س 
»اأف�سل املمار�سات يف مكافحة الف�ساد«، الذي 
اخلا�س  القطاع  مل�ساعدة  اأدلة  ن�سر  ت�سمن 
كما  املوؤ�س�سية،  النزاهة  مبداأ  تطبيق  على 
اخلليجي«  النزاهة  »موؤ�سر  املبادرة  اأطلقت 
كاأداة ت�سخي�سية لقيا�س ممار�سات النزاهة 

يف قطاع الأعمال على امل�ستوى الإقليمي.

3.6 تريليون دوالر تكلفة الفساد والرشوة
        باالقتصاد العاملي سنوًيا 

والر�سوة  امل�سروع،  غري  والإثراء  الوظائف، 
يف  املمتلكات  واختال�س  اخلا�س،  القطاع  يف 
القطاع اخلا�س، وغ�سل العائدات الإجرامية، 

والإخفاء واإعاقة �سري العدالة.
ويف الإطار ت�سري ال�سرتاتيجية الوطنية 
باململكة  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  حلماية 
الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  حماية  اأن  اإلى 
ت�ستلزم برامج اإ�سالح �ساملة حتظى بدعم 
ا�سرتاتيجًيا  �سيا�سي قوي وتكت�سب م�سموًنا 
من  انظمتها  ت�ستمد  وهي  اململكة  اأن  مبينة 
عنيت  الإ�سالمية  ال�سريعة  واأحكام  مبادئ 
من  والتحذير  والأمانة  النزاهة  بحماية 

الف�ساد وحماربته بكل �سوره واأ�سكاله.

الفساد 
موجود يف جميع 

البلدان، غنّيها وفقيرها، يف 
الشمال كما يف

 الجنوب
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سيدات يف العمل

يف إطار تمكينها ودعم تكافؤ الفرص 

تمضي اململكة يف طرح وتنفيذ سلسلة من املبادرات الكبيرة 
يف مجال دعم وتمكين املرأة وإشراكها يف مختلف مسارات 
تقدم الفت يف  أهلها إلحراز  ما  واملجتمعي،  الوطني  العمل 

عدة مسارات اقتصادية وتنموية.

املرأة السعودية..نحو دور 
مجتمعي وتنموي أكبر
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االستثمار يف تمكين 
املرأة اقتصادًيا 

القت�سادي  التمكني  يف  ال�ستثمار  ُيعد 
للمراأة اأمًرا جوهرًيا لتحقيق اأهداف التنمية 
مبا�سًرا  طريًقا  يحدد  فهو  امل�ستدامة، 
والق�ساء  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  لتحقيق 
على الفقر، والو�سول اإلى النمو القت�سادي 
فجوات  هناك  تزال  ل  ذلك  ومع  ال�سامل، 
كبرية بني اجلن�سني يف الفر�س القت�سادية 
للن�ساء  بالن�سبة  املتحققة  والنتائج  املتاحة 

يف جميع املناطق والدول.
العربية  املراأة  تواجه  الإطار  هذا  ويف 
عامل  يف  التحديات  من  كبرية  جمموعة 
العمل، منها: اإق�ساوؤها من العمل واحلماية 
وكذلك  متثيلها،  وحمدودية  الجتماعية، 
عملهن  فر�س  وتركز  اأقل،  اأجوًرا  تقا�سيها 
الأجر،  ومتو�سطة  �سعيفة  الأن�سطة  يف 
ون�ساط  بفاعلية  التعبري  على  قدرتها  وعدم 
اأعباء  لتحملهن  بالإ�سافة  احتياجاتها،  عن 
�سوؤون املنزل والرعاية الأ�سرية، وهو ما يُحد 
القيادي يف حتقيق  من فر�س تعزيز دورها 

النمو القت�سادي والتنمية امل�ستدامة.
بني  حديثة  م�سرتكة  وثيقة  وبح�سب 
الأمم  وبرنامج  الدولية  العمل  منظمة 
املتحدة الإمنائي عن النمو القت�سادي يف 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
القوى  يف  املراأة  م�ساركة  معدل  يزال  ل 
العاملة فيها هو من بني الأدنى يف العامل، 
اإذ يبلغ 26% مقارنة باملعدل العاملي الذي 

يبلغ 56%، يف حني يفيد تقرير �سادر عن 
العامالت  الن�ساء  ن�سبة  اأن  الدويل  البنك 
ول   %21 تتعدى  ل  العربية  الأ�سواق  يف 
يف   %18 من  اأكرث  م�ساهمتهن  تتجاوز 
الناجت الإجمايل املحلي، مبيًنا اأن تقلي�س 
العمل  �سوق  يف  اجلن�سني  بني  الفجوة 
العربي �سي�سيف نحو تريليون دولر للناجت 

الرتاكمي املحلي.
وتبنّي جلنة التمكني القت�سادي للمراأة 
حول  الن�ساء  اأن  املتحدة  لالأمم  التابعة 
العامل يح�سلن يف املتو�سط على اأجور اأقل 
من الرجال بن�سبة 24% ، كما اأن 75% من 
الن�ساء العامالت يف املناطق النامية يعملن 
بوظائف غري نظامية ودون تاأمني، وهو ما 
للمراأة  القت�سادي  التمكني  حتقيق  يعيق 
وح�سولها على حقوقها، كما اأن ال�ستثمار 
العام واللتزام املايل من اجلهات املانحة 
غري  للمراأة  القت�سادي  التمكني  لتحقيق 
تطبيق  ال�سروري  من  اأنه  مو�سحة  كاف، 
اإجراءات وا�سعة النطاق، ت�سمن ا�ستفادة 
التنمية  يف  وم�ساركتهن  والن�ساء  الفتيات 

القت�سادية امل�ستدامة.

خطوات تمكين املرأة 
السعودية

جديًدا  ع�سًوا  اململكة  انتخاب  جاء 
يف املجل�س التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة 
املراأة  ومتكني  اجلن�سني  بني  للم�ساواة 
التنفيذي  املجل�س  بع�سوية  فوزها  وكذلك 

  )UN Women( للمراأة  املتحدة  لالأمم 
خالل   ،2021 اإلى   2019 من  للفرتة 
املا�سي  العام  جرت  التي  النتخابات 
والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  يف 
اعرتاف  مبثابة  املتحدة،  الأمم  مقر  يف 
دعم  ومبادرات  جلهود  عاملي  وتقدير 
وتعزيز  ال�سعودية،  للمراأة  اململكة  ومتكني 
وعلى  املجالت  �ستى  يف  م�ساركتها 

الأ�سعدة كافة.
ق�سرية  فرتة  خالل  اململكة  وقطعت 
حقوق  اإعمال  اإطار  يف  بعيدة  اأ�سواًطا 
خالل  من  الوطني  امل�ستوى  على  املراأة 
اإقرارها  واإدارية مت  ت�سريعية  عدة تدابري 
املراأة  حقوق  لتعزيز  اململكة  يف  موؤخًرا 
والنهو�س بها وفقا للتزاماتها الدولية يف 
هذا املجال، مدعومة يف ذلك مب�ستهدفات 
روؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي 
للمراأة  اإليه من متكني  يهدف  ما  بني  من 
وزيادة م�ساهمتها يف التنمية القت�سادية 

والجتماعية.
املراأة  حظيت  ذاته  اجلانب  ويف 
خادم  عهد  يف  كبري  باهتمام  ال�سعودية 
ابن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
مكاًنا  وتبواأت  اهلل-،  -حفظه  عبدالعزيز 
ال�سمحة  ال�سريعة  لتعاليم  وفًقا  بها  يليق 
كبرية  قدرات  من  لديها  ما  اإلى  وا�ستناًدا 
مكنتها من احل�سول على مراتب متقدمة يف 
ال�سعودية  املراأة  تدعم م�سرية  املجتمع  بنية 

وتعزز جناحاتها على جميع الأ�سعدة.

متكني  اإطار  يف   2030 اململكة  روؤية  اأعمال  جدول  ي�هدف 
جماين  بتعليم  ال�سعودية  الفتاة  تتمتع  اأن  �سمان  اإلى  املراأة 
مالئمة  تعليمية  نتائج  حتقيق  اإلى  يوؤدي  مما  وجيد،  ومن�سف 
وفعالة بحلول عام 2030 و�سمان اأن تتاح جلميع البنات والبنني 
فر�س احل�سول على نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة 
جاهزين  يكونا  حتى  البتدائي  قبل  والتعليم  املبكرة  الطفولة 

للتعليم البتدائي بحلول عام 2030.

يف  املراأة  م�ساركة  ن�سبة  رفع  اإلى  الروؤية  تهدف  كما 
امل�ساركة  معدل  رفع  وكذلك   %30 اإلى   %22 من  العمل  �سوق 
ف�ساًل   %25 اإلى   %17 من  ال�سعوديات  لالإناث  القت�سادية 
الن�ساء  �سد  والتمييز  العنف  اأ�سكال  على جميع  الق�ساء  عن 
واإزالة  مكان،  كل  ويف  واخلا�س  العام  املجالني  يف  والفتيات 
وحتقيق  الفر�س  تكافوؤ  لدعم  التقدم  ت�سريع  اأمام  احلواجز 

امل�ساواة بني اجلن�سني.

رؤية 2030.. بيئة مناسبة لتمكين املرأة
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الرياض تقفز فـي
التصنيف العاملي 
للشركات الـناشئة

تسجيل 564 استثماًرا يف 
شركات ناشئة باملنطقة 

يف 2019

�سعدت الريا�س اأكرث من 213 مركًزا لتحل يف املرتبة 281 عاملًيا 
حول  النا�سئة  لل�سركات  احلا�سنة  واملدن  الدول  اأف�سل  ت�سنيف  يف 
العامل وذلك بح�سب تقرير »النظام البيئي لل�س��ركات النا�س��ئة 2020«.
لل�سركات  البتكار  اجتاهات  عن  يك�سف  الذي  التقرير  قال 
العامل، و�سدر موؤخًرا،  النا�سئة يف 100 دولة و1000 مدينة حول 
اأن الإمارات احتلت املرتبة الأولى كاأف�سل بيئة حا�سنة لل�سركات 

النا�سئة خليجًيا وعربًيا وال� 43 عاملًيا.
وتعتمد »�ستارت اأب بلينك« التي ُت�سدر التقرير يف الت�سنيف 
العاملي للعام 2020 على خوارزمية مت تطويرها على مدى ال�سنوات 
لبيئات  �سمول  الت�سنيفات  اأكرث  عنها  انبثق  املا�سية،  اخلم�سة 
ال�سركات النا�سئة يف العامل، مبينة اأن نتائجها تتكون من م�سادر 
من  كبري  ح�سد  على  تعتمد  جغرافية  بيانات  وقاعدة  متنوعة 
ع�سرات الآلف من ال�سركات النا�سئة وامل�سرعات وم�ساحات العمل 

امل�سرتك، من بني كيانات اأخرى.
وقالت »�ستارت اأب بلينك« يف بيانها الر�سمي: »تعترب البيئات 

اأ�سا�سية خللق فر�س العمل،  النا�سئة �سرورة  لل�سركات  احلا�سنة 
نوعية  وحت�سني  ال�سريبية،  الإيرادات  ورفع  القت�ساد،  وتعزيز 
عليها.  واحلفاظ  املواهب  واجتذاب  البتكار،  وتطوير  احلياة، 
�سركاتهم  لتاأ�سي�س  املنا�سب  املوقع  فاإن  الأعمال،  لرواد  وبالن�سبة 

النا�سئة �سيتيح اأمامهم فر�سة كربى لتحقيق النجاح«.
 564 بت�سجيل  متثل  جديًدا  قيا�سًيا  رقًما  املا�سي  العام  وحقق 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  نا�سئة  �سركات  يف  ا�ستثماًرا 
اإفريقيا، وبلغت قيمة تلك ال�ستثمارات 704 ماليني دولر بح�سب 

تقرير �سركة »ماجنيت«.
هو  الزيادة  لهذه  الرئي�سة  املحركات  اأحد  اأن  التقرير  وذكر 
الدعم احلكومي، اإذ ركزت حكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
ريادة  على  متزايد  ب�سكل  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  مدار  على 
اإطالق ال�سناديق وبرامج  النا�سئة من خالل  الأعمال وال�سركات 
وال�سركات  النا�سئة  امل�ساريع  وترخي�س  وامل�سرعات  املطابقة 

ال�ستثمارية وغريها الكثري من املبادرات.
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استثمارات

الرقمية  التحتية  البنية  يف  املستمرة  االستثمارات 
يف اململكة بالتركيز ىلع قطاعي تقنية املعلومات 
ومباشر  واضح  بشكل  ساعد  والصحة،  واالتصاالت 
ىلع احتواء انتشار فيروس كورونا واملحافظة ىلع 

خطط التنويع االقتصادي يف البالد.

االستثمارات يف قطاعي االتصاالت 
والصحة ُتؤتي ثمارها

مواكبة التحدي
ك�سف تقرير حديث اأ�سدرته »اأوك�سفورد بزن�س جروب« ال�سركة 
العاملية للبحوث وال�ست�سارات تفا�سيل التدابري التي نفذها قطاع 
الت�سالت يف اململكة والتي كفلت ا�ستمرارية الأعمال طوال فرتة 
العمل من  الإغالق خالل جائحة فريو�س كورونا، و�سهلت تطبيق 

املنزل والتعليم عن ُبعد وتنفيذ مبادرات ال�سحة الرقمية. 
تغطية  من  يقدمه  وما  الت�سالت  قطاع  على  التقرير  ورّكز 
وا�سعة لتحديثات البنية التحتية الرقمية التي متت يف عام 2019 
و�سعودها  اجلوال  الهاتف  على  الإنرتنت  �سرعة  زيادة  اإلى  واأدت 
اإلى املرتبة العا�سرة يف العامل، ما مكن جمموعة �سركة الت�سالت 
ال�سعودية من ا�ستيعاب الزيادة ال�سخمة يف الطلب نتيجة لتحول 

ال�سعوديني اإلى الإنرتنت خالل فرتة الإغالق.
الرقمية  التجارة  نحو  التحول  ا  اأي�سً التقرير  وتناول 

الإغالق  فرتة  خالل  ت�سارع  الذي  بعد،  عن  واملدفوعات 
ال�سعودي  العربي  النقد  لقرارات موؤ�س�سة  نتيجة  وتعزز 

امل�سموح  للر�سيد  به  امل�سموح  الأق�سى  احلد  برفع 
اإ�سافته اإلى املحافظ الإلكرتونية اإلى 20 األف ريال 

�سعودي �سهرًيا. ونتيجة لذلك، �سجلت حمفظة 
اإلكرتونية يف  اأكرب حمفظة  stcPay، وهي 

 %30 بن�سبة  الإيرادات  يف  منًوا  اململكة، 
الأول من عام 2020 مقارنة  الربع  يف 

بالفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
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اململكة 
نجحت يف 

استيعاب الزيادة 
الضخمة يف الطلب ىلع 

اإلنترنت خالل فترة 
اإلغالق

»الت�سالت ال�سعودية« تقوم بدور حموري 
اململكة،  الرقمي يف  للتحول  رئي�س  كممّكن 
مزودي  اأكرب  مع  �سراكات  لها  يوجد  حيث 

خدمات اجليل اخلام�س عاملًيا.

استثمار املستقبل
جيفري،  اأندرو  قال  اجلانب،  ذات  ويف 
اأوك�سفورد بزن�س  التنفيذي ل�سركة  الرئي�س 
الذي  املحاور  املتعدد  النهج  »اإن  جروب: 
فريو�س  جائحة  مواجهة  يف  اململكة  تتبعه 
انت�سار  كورونا �ساعد البالد على احلد من 
ال�سركات  على  اأثره  تخفيف  مع  الفريو�س 
لتعاٍف  الظروف  وتهيئة  والأُ�سر  التجارية 

اقت�سادي �سريع«.
احلكيمة  القرارات  »اإن  قائاًل  واأ�ساف 
والبنية  ال�سحي  النظام  يف  بال�ستثمار 
التحتية الرقمية اآتت ثمارها يف هذه الأوقات 
على  الإبقاء  على  اململكة  و�ساعدت  ال�سعبة 

ا يف جميع املراحل.«  معدل الوفيات منخف�سً
اململكة  بذلتها  التي  اجلهود  اأن  واأو�سح 
لتعزيز بيئتها ال�ستثمارية، والتي اأ�سفرت عن 
�سهولة  موؤ�سر  اململكة ثالثني مرتبة يف  تقدم 
 ،2020 عام  يف  الأعمال  اأن�سطة  ممار�سة 
�ستخدمها اإلى حد كبري يف الوقت الذي ت�سعى 
فيه اإلى حتقيق التعايف القت�سادي يف الأ�سهر 

القادمة.
ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  اأن  اإلى  ُي�سار 
حول العامل ت�سكل 11% من اإجمايل الناجت 
من  املاليني  توليد  يف  وت�سهم  املحلي، 
الفر�س الوظيفية، والكثري منها خم�س�س 
للن�ساء، ويف الوقت ذاته، يفتقر حوايل 3،5 
اخلدمات  اإلى  العامل  حول  �سخ�س  مليار 
الو�سع  لهذا  وميكن  الأ�سا�سية،  ال�سحية 
اأن يتح�سن بتعاون املجتمع الدويل واغتنام 
التوجهات  تقدمها  التي  الفر�س  كافة 
اآفاق  بت�سكيل  الكفيلة  النا�سئة  والتقنيات 

جديدة لنظام الرعاية ال�سحية.

بروز التطبيقات الرقمية
التطبيقات  من  العديد  وبرزت 
الإلكرتونية والرقمية ال�سعودية بتناف�سية 
جوانب  من  العديد  يف  متميزة  واأفكار 
خدمة املجتمع يف حياتهم اليومية فكانت 
اأثناء  اأداة فعالة ل ميكن ال�ستغناء عنها 
اجلهد  عليهم  وفرت  اإذ  الإغالق،  فرتة 
امل�ستلزمات  �سراء  يف  واملال  والوقت 
وامل�ستح�سرات  الأدوية  اأو  الغذائية 
ال�ستهالكية،  املنتجات  وحتى  الطبية 
من  ال�سخ�س  يريده  ما  جميع  فاأ�سبح 
التعامل  خالل  من  يتحقق  وخدمات  �سلع 
مناطق  جميع  يف  التطبيقات  هذه  مع 
واملرتابطة  امل�ساحة  ال�سا�سعة  اململكة 
اهلل  بف�سل  املتميزة  الت�سالت  بخدمة 
من  واملتابعة  والتنفيذ  بالتخطيط  ثم 

احلكومة الر�سيدة - حفظها اهلل -.
وتبنّي التقارير اأن اأزمة انت�سار فريو�س 
كورونا يف العامل اأحدثت تاأثرًيا على جميع 
والتجارة،  والقت�ساد  احلياة  مناحي 
م�سرية اإلى اأن ما مت اتخاذه من اإجراءات 
انت�سار  ملنع  ووقائية  احرتازية  وتدابري 
بينها  ومن  اأجمع  العامل  حول  الفايرو�س 
التوجه  امل�ستهلك  لدى  تعزز  فقد  اململكة، 
ورقمية  اإلكرتونية  ا�ستخدام تطبيقات  اإلى 
الوعي  يواكب منو  �سريع  متنوعة يف حتول 

ال�سحي لدى اجلميع.
الواعدة  الآفاق  ا  اأي�سً التقرير  ويدر�س 
بالتعايف القت�سادي يف  يتعلق  للبالد فيما 
الكلي،  لالقت�ساد  اجليدة  املوؤ�سرات  �سوء 
ويلقي نظرة على القطاعات التي ُيرجح اأن 
اأوك�سفورد  تتناول  كما  التعايف.  هذا  تقود 
البتكار  اإعادة  فر�س  جروب  بزن�س 
من  حيث  اجلائحة،  بعد  ما  مرحلة  يف 
القت�سادية  ال�سيا�سة  ت�ستهدف  اأن  املتوقع 
�سناعات امل�ستقبل والنمو الرقمي يف اإطار 

روؤية اململكة 2030.

تمدد شبكة الجيل الخامس
اأن  اإلى  متخ�س�سة  توقعات  وت�سري 
م�ساهمة اجليل اخلام�س املتوقعة يف الناجت 
املحلي للمملكة �ست�سل اإلى 19 مليار دولر 
اأي نحو 70 مليار ريال، وخلق نحو 20 األف 
وظيفة بحلول 2030، ل �سيما واأن جمموعة 
على  عملت  ال�سعودية  الت�سالت  �سركة 
تد�سني اجليل اخلام�س يف وقت مبكر، فيما 

متتلك �سبكة �سخمة للبنية التحتية.
�سليمان  بن  نا�سر  املهند�س  وكان 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  النا�سر، 
خالل  ك�سف  ال�سعودية،  الت�سالت  �سركة 
»مبادرة  موؤمتر  جل�سات  يف  م�ساركته 
م�ستقبل ال�ستثمار« املعروف با�سم »دافو�س 
ال�سحراء« يف نهاية العام املا�سي عن زيادة 
�سرعة الإنرتنت يف اململكة اإلى 6 اأ�سعاف يف 
ال�سرعة  قفزت  حيث  ون�سف،  عامني  اآخر 
من 10 ميجا اإلى 61 ميجا، نتيجة ال�ستثمار 
يف البنية التحتية خا�سة الألياف الب�سرية، 

التي بداأت توؤتي ثمارها.
بالفايرب  الت�سالية  اأن  واأو�سح 
�سلب  يف  هي  اخلام�س  واجليل  واجلوال 
التحول  ل�سناعة  النجاح  اأ�سا�سيات 
اإلى  بالإ�سافة  الذكية،  املدن  يف  اجلديد 
بالعتماد  املهام  تعزيز كفاءات كثرية من 
اأن  مبيًنا  وحتليل،  ال�سحابية  واحلو�سبة 
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تحول رقمي

خطوات النجاح يف عصر الثورة 
الصناعية الرابعة

تحسينات الثورة الصناعية الرابعة
فال�سركات  ب�سيًطا،  ال�ستثمارات  هذه  تدفق  ا�ستمرار  يف  املربر  يكون  رمبا   
امل�سنعة التي ترغب يف ال�سري يف ركب الثورة ال�سناعية الرابعة وفر�س الأمتتة 
احلديثة من �ساأنها اأن ت�سهد حت�سينات كبرية على م�ستوى الإنتاجية، لي�س فقط 
ال�سركة  اليومية، بل على كافة العمليات �سمن  على م�ستوى العمليات الروتينية 
ف�ساًل عن كونها قادرة على توليد قدر كبري من الثقة �سمن هذه الأ�سواق املتقلبة. 
ملمو�سة  باأنها  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  ت�سيفها  التي  التح�سينات  وتتميز 
للغاية وميكن حتديدها وقيا�سها ب�سرعة كبرية. ووفقًا لدرا�سة م�سحية م�سرتكة 
ووتر  براي�س  املهنية  اخلدمات  �سركة  من  كل  قدمتها  الذكية  امل�سانع  حول 

 يف ظل حالة عدم اليقين التي 
العاملي  االقتصاد  ىلع  تخّيم 
آثار  بسبب  متزايد،  نحو  ىلع 
وتداعيات جائحة كورونا وغيرها، 
الرقمي  التحول  عمليات  تبقى 
واحدة من املجاالت القليلة التي 
االستثمارات  تستقطب  زالت  ال 
يف  االستمرار  يعني  ما  إليها، 
الثورة  التطور والتحول نحو  نهج 

الصناعية الرابعة. 
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اململكة  يف  الت�سنيع  ومعهد  كوبرز  هاو�س 
وخف�س  الإنتاجية  مكا�سب  فاإن  املتحدة، 
تكاليف العمالة وك�سف تدفقات الإيرادات 
التي  املزايا  اأهم  بني  من  ُتعد  اجلديدة 
وظفت  التي  الت�سنيع  �سركات  بها  تتمتع 

تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة. 
 هناك ثقة كبرية بهذه التطورات التي 
اأن  حني  ففي  ال�سناعي.  القطاع  ي�سهدها 
يف  لتزال  امل�سنعة  ال�سركات  من  العديد 
الدرا�سة  ت�سري  والتجريب،  البحث  مرحلة 
ال�سركات  هذه  من   %73 اأن  اإلى  امل�سحية 
التقنية خالل  ا�ستثماراتها  لتعزيز  تخطط 

العام املقبل 2021.
ق�سم  مدير  ال�سامي،  خالد  يقول  هنا، 
ا�ست�سارات احللول لدى �سركة اإنفور ملنطقة 
يف  املتخ�س�سة  واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 
 « ال�سركات:  تطبيقات  برامج  تقدمي  جمال 

ال�سركات  على  يجب  حمددة  نقاط  هناك 
ل�سمان  وتبنيها  عليها  الرتكيز  امل�سنعة 
خططها  وتركيز  املطلوب،  النجاح  حتقيق 
ال�ستثمارية، لي�س فقط لتحقيق مرونة اأكرب 

ا، وهي: بل لتعزيز فر�سها يف النمو اأي�سً

تحسين وأتمتة العمليات 
اليومية

ا�ستخدام  امل�سنعة  لل�سركات  ميكن 
التقنيات املوائمة للثورة ال�سناعية الرابعة 
للقيام برقمنة العمليات اليومية والروتينية 
التعامالت  على  تعتمد  تزال  ل  التي 
توفر  املقابل،  يف  كبري.  حد  اإلى  الورقية 
لأمتتة  متنوعة  طرقًا  احلديثة  الربجميات 
هذه  توفر  حيث  العمل.  خطوات  وتب�سيط 
الربجميات خا�سيات جديدة ميكنها توّقع 
احتياجات امل�ستخدم، بناًء على الإعدادات 
التي مت حتديدها �سمن م�سار العمل. كما 
اتخاذ  قدرة  احلديثة  الربامج  هذه  تدعم 
القرار ب�سكل اأ�سرع من خالل توفري لوحات 
عمل  ومن�سات  القراءة  �سهلة  معلومات 
تقارير  توفري  اإلى  بالإ�سافة  تطورًا،  اأكرث 

خا�سة باملواد امل�ستهلكة.
 

سالسل توريد أكثر شفافية
طلبيات  ت�سنيف  على  العمل  ُيعد 
من  عالية  بكفاءة  وحتديدها  العمالء 
ولكن  امل�سنعة.  ال�سركات  اأولويات  اأهم 
فيه  ميكننا  الذي  احلايل  ع�سرنا  يف 
�سخ�سية  طلبية  كل  تو�سيل  خطوات  تتبع 
فيها  )مبا  ال�سركات  باتت  منازلنا،  اإلى 
بحاجة  باأنها  تدرك  امل�سنعة(  ال�سركات 
نحو  على  لتطبيقها  حديثة  تقنيات  اإلى 
�سامل على عمليات �سال�سل التوريد لديها، 
على  كاملة  متابعة  قدرات  متنحهم  والتي 
الطلبيات، مبا  ورود  املخزون عند  م�ستوى 
ي�ساعد هذه ال�سركات على اكت�ساف وجود 
من  كانت  �سواًء  خلل،  اأو  �سعف  نقاط  اأي 
املوّرد اأثناء نقل الطلبيات، اأو بعد و�سولها 

اإلى من�ساأة الت�سنيع مبا�سرة.

تعزيز القوى العاملة باألدوات 
الرديفة

العمليات  اأمتتة  تثري  ما  غالبًا 
خماوف كبرية لدى العديد من ال�سركات 
امل�سرتك  العمل  روبوتات  لكن  امل�سنعة، 
لتحل حمل  لي�ست هنا   cobots ال�  اأو 
اإلى جنب معهم  للعمل جنبًا  بل  العمال، 
العمل  مهام  مع  التعامل  على  للم�ساعدة 
ومع  املتكررة.  املهام  لتنفيذ  اأو  ال�ساقة، 
تويل هذه الروبوتات لبع�س مهام العمل 
حينها  للموظفني  ميكن  رتابة،  الأكرث 
الرتكيز على الأن�سطة التي تتطلب مزيدًا 
والتفكري املنطقي،  والإبداع  من الرباعة 
واملهارات الب�سرية مثل التفكري النقدي. 
التوجهات  هذه  جتلب  اأن  املحتمل  ومن 

حتّوًل جذريًا على املدى الطويل.
 

تطبيق استراتيجية صيانة 
تنبؤية ىلع األدوات واألصول

املعدات  ت�ستمر  اأن  للغاية  املهم  من 
العمل  مهام  تنفيذ  يف  املعتمدة  والأ�سول 
الروتينية حتى عندما تتجاوز الآلت ذروة 
اإلى  بحاجة  وت�سبح  الإنتاجية  قدرتها 
اإ�سالحات متكررة اأو حتى ا�ستبدالها كليًا. 
املوارد، ومع طلبات  الأدنى من  ومع احلد 
ال�سيانة  فرق  حتتاج  العديدة،  الإ�سالح 
اإلى تطوير ا�سرتاتيجيات فعالة وحت�سينها 

ح�سب احلاجة. 
عند  الرتكا�سية،  ال�سيانة  تعد  ل   
ا�سرتاتيجية  فقط،  لها  احلاجة  ظهور 
املعطلة،  املعدات  فاإ�سالح  هنا.  مقبولة 
اأخرى،  بعد  الطوارئ حالة  وتلبية حالت 
فعالة يف احلقيقة،  ا�سرتاتيجية غري  هي 
توؤدي  اأن  وميكن  كبرية  موارد  وت�ستهلك 
اإلى اإغالق خطوط اإنتاج كاملة. تربز هنا 
�سيانة  ا�سرتاتيجية  تطبيق  اإلى  احلاجة 
التقاط  من  ال�سيانة  فرق  متّكن  تنبوؤية، 
م�سكالت  اإلى  تتحول  اأن  قبل  امل�سكالت 
طوياًل  وقتًا  ت�ستغرق  للغاية  ُمكلفة 

لإ�سالحها.
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ألعاب

جميع  يف  املستهلكين  اهتمام  تحّول 
الخارجية  املساحات  من  العالم  أنحاء 
حيث  للمنازل،  الداخلية  املساحات  إلى 
اليومية  حياته  إدارة  ىلع  الجميع  أخذ 
داخل  كورونا  فيروس  جائحة  ظل  يف 
أربعة جدران وضمن حدود التقنية سواء 

للعمل أو التواصل مع اآلخرين..

مع استمرار التباعد 
االجتماعي 

نمو ألعاب الهاتف 
الجوال يف الشرق 

األوسط بنسبة 
٪25 لتصل إلى 4.4 

مليار دوالر
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فولكان  يقول  اجلانب  هذا  ويف 
اآدكولوين  ل�سركة  العام  املدير  بي�سر، 
AdColony يف ال�سرق الأو�سط واأمريكا 
من  مزيًدا  اأن  لنا  تبنّي  »لقد  الالتينية: 
اإلى  يتحّول  الوقت  هذا  يف  الأ�سخا�س 
اأي  من  اأكرث  للرتفيه  اجلوال  األعاب 
من   %85 حوايل  اإن  حيث  م�سى،  وقت 
امل�ستهلكني يلعبون األعاًبا حممولة للرتويح 
ل�ستطالع  وفًقا  وذلك  اأنف�سهم،  عن 
الذي قمنا  امل�ستجّد  كورونا  تاأثري فريو�س 
واأمريكا  الأو�سط  ال�سرق  منطقتي  يف  به 

الالتينية يف اأواخر �سهر مار�س.« 

ارتفاعات كبيرة
الجتماعية  ال�سبكات  مواقع  تتحدث 
ال�ستخدام  يف  كبرية  ارتفاعات  عن 
فر�ستها  التي  الجتماعية  العزلة  ب�سبب 
اأن  اإل  كورونا،  فريو�س  جائحة  ظروف 
الغالبية العظمى من هذا النّمو ل تتمّثل يف 
امل�ستخدمني ال�ساعني اإلى قراءة املقالت، 
امل�ستفيدين  الأ�سخا�س  اإلى  تعود  بل 
مثل  والتوا�سل  املرا�سلة  خدمات  من 
و»ات�ساب«   Messenger »ما�سينجر« 

WhatsApp وغريها.
اأهمية  مدى  اأحد  على  يخفى  ول 
و�سرورة التوا�سل املبا�سر مع اأفراد العائلة 
هذه  خالل  العمل  وزمالء  والأ�سدقاء 
اإلى  احلاجة  يجعل  ما  ال�سعبة،  الأوقات 
الو�سول اإلى اخلدمات الرقمية مثل الربيد 
الإلكرتوين والإنرتنت حتتّل قّمة الأولويات 
مثل  تطبيقات  رواج  مع  الراهن  الوقت  يف 
»زوم«  Zoom و«بوتيم« BOTIM  وغريها 
لإجراء مكاملات �سوتية ومكاملات الفيديو، 
ب�سكل  الفيديو  بّث  ا�ستخدام  ارتفع  حيث 
عام بن�سبة  )20%(، ما يدل على حاجتنا 

اإلى الرتفيه يف الوقت احلايل.

 نمو مطرد 
الألعاب  ل�سوق  »نيوزو«  لتقرير  ووفًقا 
العاملي للعام 2019، جند اأن منطقة ال�سرق 
الأكرث  الألعاب  جمتمع  موطن  هي  الأو�سط 
من   %23 نحو  متّثل  حيث  العامل،  يف  ن�ساًطا 
على  عالوة  العاملية  الألعاب  �سوق  اإجمايل 
باملتو�ّسط  مقارنًة  عام  بعد  عاًما  منوها 
م�ستخدمي  عدد  اأ�سبح  وجمدًدا،  العاملي. 
الألعاب عرب الإنرتنت الأ�سرع منًوا يف العامل 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط، مبعدل منو %25 
واآ�سيا   )%13.9( الالتينية  باأمريكا  مقارنة 
واملحيط الهادئ )9.2%( واأمريكا ال�سمالية 

)4%( واأوروبا الغربية )%4.8(. 
يف  الألعاب  �سوق  يبلغ  اأن  املتوّقع  ومن 
ال�سرق الأو�سط ثالثة اأ�سعاف حجمه احلايل 
عام  بحلول  دولر  مليار   4.4 اإلى  لي�سل 
2022، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�س اإلى �سعبية 
الألعاب الجتماعية والألعاب اخلفيفة واألعاب 
اأنواع  وهي   - املجانية  ال�سخ�سيات  تقّم�س 
الآن،  امل�ستهلكون  اإليها  يلجاأ  التي  الألعاب 
اجلائحة  �سغوط  من  للتخّل�س  فقط  لي�س 
للتوا�سل  ا  اأي�سً ولكن  الجتماعي،  والتباعد 

مع الأ�سخا�س الآخرين عرب الإنرتنت. 
وك�سف ال�ستطالع اأن ما يقرب من ن�سف 
من �سملهم ال�ستطالع 47% يلعبون الآن األعاب 
يومي.  ب�سكل  الذكية  هواتفهم  على  اجلّوال 
امل�ساركني يف كثري من  ل 31% من  بينما يف�سّ
�سبق  التي  اجلوال  األعاب  يلعبوا  اأن  الأحيان 
ا  لهم اأن ا�ستمتعوا بها. ولكن هناك الكثري اأي�سً
ممن يجّربون اأ�سياء خمتلفة ويقومون بتنزيل 
اأن 32% من م�ستخدمي  األعاب جديدة، حيث 
ال�ستطالع  �سملهم  الذين  اجلوالة  الهواتف 

يلعبون األعاًبا جديدة على هواتفهم.
التي  اجلّوال  األعاب  على  نظرة  وباإلقاء 
الذي  اليومي  الوقت  ومتو�ّسط  حتميلها  يتّم 
يف  الأو�سط  ال�سرق  يف  امل�ستهلك  يق�سيه 
اأن حتميل تلك الألعاب  األعاب اجلّوال، نرى 
الوقت  متو�سط  زاد  فيما   %28 بن�سبة  ارتفع 
الذي يق�سيه كل م�ستخدم يف األعاب اجلّوال 
 2020 فرباير   24 منذ  وذلك   %24 بن�سبة 

 .AdColony وفًقا مل�سح اآدكولوين

85% من 
املستهلكين 

يلعبون ألعاًبا محمولة 
للترويح عن 

أنفسهم

ASIA-PACIFIC

$72.2Bn

+7.6% YOY

2019 GLOBAL GAMES MARKET
PER REGION WITH YEAR -ON-YEAR GROWTH RATES

EUROPE, MIDDLE 
EAST & AFRICA

$34.7Bn

+11.5% YOY

LATIN AMERICA

&5.6Bn

+11.1% YOY

NORTH AMERICA

$39.6Bn

+11.7% YOY

Source:Newzoo| 2019Global Games Market Report
Newzoo.com/globalgamereport
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تعديل  ت�ساعدها يف  الطريان  ل�سركات  تطوير حلول  اإيربا�س عن  �سركة  ك�سفت 
ا�ستبدال  عرب  �سحن  طائرات  اإلى  لتحويلها   A350و  A330 عائلة  من  الطائرات 
تثبيتها على امل�سارات  بال�سحن يجري  مقاعد الدرجة القت�سادية مبن�سات خا�سة 

الأر�سية للمقاعد.
النق�س  وتخفيف  الطريان  �سركات  اأعمال  ا�ستمرارية  دعم  يف  احللول  هذ  وت�سهم 
الطائرات  للعديد من  املدى  التوقف طويل  ب�سبب  وذلك  ال�سحن اجلوي،  �سعة  العاملي يف 
الطلب  تزايد  مواكبة  يف  القطاع  دعم  عن  ف�ساًل  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  ب�سبب 
الطبية  املعدات  من  كبرية  كميات  تنقل  التي  والإن�سانية  اجلوية  ال�سحنات  على  املرتفع 

وغريها من الإمدادات ب�سكل �سريع وعرب م�سافات كبرية حيث تكون هناك حاجة اإليها.
وتوفر هذه احللول التي ت�سمل �سل�سلة تعديالت من بينها اإزالة املقاعد ونظام تقنيات 
الرتفيه داخل الطائرة )IFE(، وتركيب من�سات ال�سحن ومعدات ال�سالمة املرتبطة بها، 
امل�سافرين،  نقل  اإلى عمليات  للعودة  الأ�سلية  املق�سورة  تركيب عنا�سر  اإعادة  ت�سمل  كما 

حيث �سيكون املنهج املعتمد �ساحًلا حتى بعد انتهاء اأزمة كورونا.

إيرباص توفر حلوال لطائراتها الستخدامها 
يف عمليات الشحن خالل أزمة كورونا

39 مليار جهاز متصل
بحلول 2025

مع توقعات بارتفاع عدد الأجهزة املت�سلة حالًيا، 
املقّدرة بحوايل 22 مليار جهاز يف جميع اأنحاء العامل 
اإلى 38.6 مليار جهاز بحلول عام 2025 توّقع تقرير 
الإلكرتونية،  الهجمات  ارتفاًعا يف  متخ�س�س جديد 
احلكومات  جانب  من  املتزايد  الجتاه  مع  �سيما  ل 
واملوؤ�س�سات لال�ستفادة من الإيجابيات والفوائد التي 

توفرها تقنيات وحلول املدينة الذكية.
اأمنية  ثغرات  مبثابة  الأجهزة  هذه  ُتعد  وفيما 
الإلكرتونية  الأنظمة  اخرتاق  خاللها  من  ميكن 
التي  الأجهزة  تكون  اأن  املرجح  من  حيث  املختلفة، 
يتم ا�ستخدامها يومًيا، عر�سة للمخاطر الإلكرتونية، 
ب�سكل  خبيثة  برجميات  لإطالق  متزايًدا  وجماًل 
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والدرا�سات  لالأبحاث  اأناليتيكا«  »اأوك�سفورد  تقارير  اأحدث  توقع 
اإلى 6 تريليون دولر  ل� »اجلرائم الرقمية«  التكلفة الإجمالية  اأن ت�سل 
اأمريكي  دولر  تريليون   1.2 �سجلت  اأن  بعد   ،2021 عام  يف  اأمريكي 
لإنرتنت  العاملية  ال�سوق  قيمة  اأن ت�سل  اأي�سا  توقع  يف عام 2017. كما 
الأ�سياء اإلى 520 مليار دولر اأمريكي يف عام 2021، بارتفاع عن 235 

مليار دولر يف 2017م.
من  جملة  اإلى  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  يوجن،  ديفيد  واأ�سار 
النتائج الرئي�سية والتوقعات التي ت�سمنها التقرير اأثناء ندوة حوارية 
الأمن  وموؤمتر  معر�س  من  الثاين  اليوم  يف  املوؤ�س�سات  اأمن  حول 
بت�سغيل  توقعات  بينها  من  اأخرًيا،  بدبي   »2020 »اإنرت�سك  وال�سالمة 
العامل  اإنرتنت الأ�سياء حول  اأكرث من 28 مليار جهاز معزز بتقنيات 

بحلول نهاية عام 2020م.
اخلام�س  اجليل  من  الت�سال  تقنيات  انت�سار  اأن  التقرير  واأظهر 
5G يف عام 2020، والتي تعتمد على تقنيات جديدة يف جمال ال�سحابة 
لكون  نظًرا  جديدة  �سعف  نقاط  �سي�سكل  الفرتا�سية،  الإلكرتونية 
�سبكات اجليل اخلام�س مفتوحة وقابلة للربجمة - مما يجعلها اأهداًفا 

جلهات التهديد.

6 تريليونات دوالر 
تكلفة الجرائم الرقمية يف 2021

مكثف ميكن اأن تقود اإلى نتائج كارثية، يتوقع 
الهجمات  من   %25 تنفيذ  يتم  اأن  التقرير 
ال�سركات  اأنظمة  تهدد  التي  الإلكرتونيات 
اإنرتنت  اأجهزة  با�ستخدام  العام،  هذا 

الأ�سياء.
�سركة  اأطلقته  الذي  التقرير  واأ�سار 
ديجيتل14، املتخ�س�سة يف جمالت التحول 
وا�ستدامة  التطبيقية  والتحليالت  الرقمي 
اإلى  موؤخًرا،  الإلكرتونية،  ال�سبكات  اأمن 
للمدن  املحوري  الدور  من  الرغم  على  اأنه 
فر�س  وتوفري  الإمكانات  تعزيز  يف  الذكية 
تقنية  اأن  اإل  وا�سع،  نطاق  على  الأعمال 
اإنرتنت الأ�سياء  )IoT(التي تعترب الأ�سا�س 
الذي ترتكز عليه �سبكات الت�سال املتطورة 
جماًل  ت�سكل  الذكية،  املدن  يف  واملرتابطة 
الإلكرتونية  الهجمات  ملنفذي  مهًما  وهدًفا 

باختالف اأنواعها وم�ستوياتها.



تتوا�سل مبادرات وجهود غرفة الأح�ساء اخلدمية واملجتمعية املتنوعة منذ بدء جائحة فريو�س كورونا 
امل�ستجد )كوفيد-19( ف�ساًل عن مبادراتها املختلفة حلث قطاعات الأعمال على تقدمي روؤى واأفكار 
ومبادرات نوعية تدعم جهود الدولة ملواجهة حتديات واآثار الأزمة وترقية وتكيّيف قدراتها للتعامل 
مع كل حتدي اجلائحة باعتباره فر�سة لالبتكار وتوفري احللول التي ت�سهم يف تعزيز م�سرية تطورها.
للمحال  العقاريني  امل�ستاأجرين  لإعفاء  اأعمال  �سركات رجال  مبادرة  بدعم  الغرفة  تبداأ جهود  وقد 
اإدارة  مع جمل�س  ب�سراكتها  مروًرا  لأ�سهر عدة  الإيجارات  من  الوباء  باأزمة  املتاأثرين  من  التجارية 
طبية  وم�ستلزمات  ومعدات  اأجهزة  �سراء  ودعم  رعاية  مبادرة  لإطالق  بالأح�ساء  ال�سحي  التجمع 
وعالجية ب�سكل عاجل من اأجل دعم وتعزيز جاهزية منظومة املن�ساآت ال�سحية بالأح�ساء، وو�سع 
مبناها الإداري الواقع على طريق الريا�س مقابل ق�سر هجر حتت ت�سرف وزارة ال�سحة ول تنتهي 
بالتاأكيد بانخراطها يف عدد من ال�سراكات وتنظيم ع�سرات الفعاليات والدورات والور�س التدريبية 

الهادفة عرب الدوائر الفرتا�سية.
ويف هذا اخل�سم من التطورات وامل�ستجدات مل تغفل الغرفة م�سوؤوليتها ودورها جتاه م�سرتكيها فعملت 
املتطورة يف  النظم  اأحدث  وا�ستخدمت  الإلكرتونية  واخلدمات  الرقمية  البنية  منظومة  ترقية  على 
الربط الإلكرتوين والتحول الرقمي، فنالت ثقة وتقدير وزارة الداخلية واجلهات الأمنية واملخت�سة، 
لتكون  التنقل بالأح�ساء خالل فرتة الإغالق،  اأ�سابيع عملية ا�ست�سدار ت�ساريح  لتتويل خالل عدة 
الغرفة الوحيدة التي تنال هذا ال�سرف على م�ستوى الوطن وذلك ملا لها من بنية اإلكرتونية وقاعدة 

بيانات حديثة ومتطورة.   
والواقع اأن عملية التحول الرقمي يف الغرفة جتري بوترية مدرو�سة و�سريعة، حيث اأبرمت الغرفة قبل 
اأ�سابيع اتفاقية تعاون مهمة تهدف اإلى تقدمي كافة خدمات الت�سديق الإلكرتوين من خالل الربط 
الإلكرتوين مع �سركة وطنية رائدة وربطها باملنظومة الأمنية الوطنية واجلهات الأخرى ذات العالقة 
بقطاعات الأعمال ما يعزز من اأداء وعمل الغرفة يف توفري خدمات جديدة وحيوية مي�سرة موثوقة 

مع عدة كيانات حكومية مهمة.
اإن ت�سنيف الغرفة من بني اأف�سل ثالث غرف جتارية باململكة على م�ستوى منظومة البنية التقنية 
واخلدمات الإلكرتونية والتحول الرقمي، ف�ساًل عن خدماتها املتنوعة املقدمة ملنت�سبيها من خالل 
والتحول  ال�سرتاتيجي  التوجه  هذا  دعم  يف  ال�ستمرار  علينا  حتتم  الإلكرتونية،  اخلدمات  بوابة 
الأو�ساع  مع  التكيف  اأهمية  كورونا  فريو�س  جائحة  ك�سفت  بعدما  خا�سة  وق��وة،  بجد  ال�ستباقي 
م�ستويات  واأرف��ع  التقنية  املوا�سفات  لأعلى  وفًقا  واآمنه  و�سهلة  �سريعة  بطريقة  اجلديدة  واملعايري 

الكفاءة واملوثوقية واخل�سو�سية.
وقبل اخلتام اأود اأن اأتقدم بال�سكر والتقدير لكل �سركاء الغرفة وقطاعات الأعمال وامل�سرتكني على 
واأمتتة  رقمنة  يف  العمل  ت�سريع  اإلى  الهادفة  وبراجمها  وخططها  مبادراتها  مع  وتعاونهم  تفاعلهم 
عمليات الإدارة واخلدمات وحتليل تاأثري وكفاءة العمل عن ُبعد وتعزيز ال�سراكة مع القطاعني العام 
واخلا�س موؤكًدا على الثقة الكبرية لقطاع الأعمال بالأح�ساء بدور احلكومة -وفقها اهلل- والإجراءات 

التي تتخذها من اأجل التعامل بكفاءة ومرونة مع اآثار وتداعيات اأزمة كورونا القت�سادية.

مبادرات وجهود مواجهة األزمة

عبدالعزيز بن صالح الموسى
 نأيب رٔييس مجلس ٕادارة الغرفة

كشفت 
جائحة فيروس 

كورونا أهمية التكيف مع 
األوضاع واملعايير 

الجديدة

64

األخيرة
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