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وأداتها  للتنمية  الرئيس  املحرك  هو  السعودي  املواطن  إن 
وأمل  اإلنجاز  عامد  هم  البالد  هذه  وشابات  وشباب  الفاعلة، 

املستقبل.
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن
كلمة أمام مجلس الشورى - نوفمرب 2018

قبل أن تحقق أي يشء تحتاج أن تبني الفريق الذي يساعدك 
عىل إنجاز الفرص والتطلعات التي نطمح لها كسعوديني.

ويل العهد األمري محمد بن سلامن
مبناسبة مرور 5 أعوام عىل إعالن الرؤية - أبريل 2021
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اإللكترونية  الفاتورة  نظام  دخول  عن  تفصلنا  تقريبا  أشهر   4
جديد  صديق  هي  اإللكترونية  الفاتورة  اإللزامي،  التنفيذ  حيز 
الذي  فما  المضافة.  القيمة  لضريبة  الخاضعة  المنشآت  لكل 

يجب أن نعرفه عن هذا الصديق؟
تقول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنها تهدف عبر تطبيق 
والحد  الضريبي،  االلتزام  نسبة  رفع  إلى  اإللكترونية  الفاتورة 
من حجم تعامالت االقتصاد الخفي ومكافحة التستر التجاري، 
مشيرة إلى أن أغلب المخالفات التي رصدتها منذ تطبيق ضريبة 
الورقية  الفواتير  عن  ناتجة  السعودية  في  المضافة  القيمة 
البنود  واضحة  وغير  مكتملة،  ليست  الفواتير  فبعض  اليدوية، 
إضافة إلى أن الخطأ البشري فيها وارد جدا، ومنها على سبيل 

المثال احتساب قيمة أقل أو أعلى لضريبة القيمة المضافة.
في هذه الزاوية القصيرة سنحاول لم شتات الموضوع وإبراز 

كل ما يهم أصحاب األعمال عن الفاتورة اإللكترونية.
- الفاتورة اإللكترونية بحسب الالئحة يتـم إصدارهـا وحفظهـا 
علـى  وتحتـوي  إلكترونـي  نظـام  عبـر  الكترونيـة  بصيغـة 

متطلبـات الفاتورة الضريبية.
القيمة  لضريبة  خاضع  مكلف  شخص  كل  بإصدارها  يقوم   -

المضافة في المملكة.
- ال تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصــورة بماســح 

ضوئــي فاتــورة إلكترونيــة. 
- من المقرر أن تصبح الفاتورة اإللكترونية إلزامية في المرحلة 

األولى اعتبارا من 4 ديسمبر المقبل
هي  األولــى  المرحلة  مرحلتان..  اإللكترونية  للفاتورة   -
ديسمبر   4 في  التنفيذ  حيز  وستدخل  والحفظ«  »اإلصــدار 
نظام  مع  والربط«  »التكامل  الثانية هي  والمرحلة   ،2021
على  تنفيذها  وسيتم  والجمـارك  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة 

مراحل ابتداء من يناير 2023 
- في المرحلة األولى يقوم البائع بإصدار وحفظ الفاتورة عبر 

نظام فوترة إلكتروني ويستلم المشتري نسخة من الفاتورة.
- في المرحلة الثانية سيتم ربط نظام المنشأة مع هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك كما ستصبح بعض الخصائص الفنية إلزامية 
 PDF أو   XML بصيغة  الفاتورة  إصــدار  مثل  اختيارية،  وليست 
وإضافة خصائص منع التالعب كدالة التشفير أو الختم الرقمي، 

.UUID عالوة على إدخال رقم التعريف العالمي الموحد

الفاتورة اإللكترونية.. صديقك 
كيف أقوم بتطبيق الفاتورة اإللكترونية في متجري أو التجاري الجديد

عملي الخاص؟
يمكنك تطبيق الفاتورة اإللكترونية في عملك التجاري 
المستوفين  المحاسبية  والبرامج  األنظمة  مزودي  عبر 
الفاتورة الضريبية،  الفنية المطلوبة في  لجميع الشروط 
وبالنسبة لعمالء »قيود« فالفاتورة اإللكترونية متوفرة 
حاليا لجميع العمالء وال حاجة أن تقوم بطلب تفعيلها أو 

تدفع أي تكاليف إلضافتها.

اختالفها  مدى  وما  اإللكترونية  الفاتورة  ستبدو  كيف 
عن الفواتير المستعملة حاليا؟

 QR هو  اإللكترونية  الفاتورة  تتضمنه  أن  يجب  ما  أبرز 
الرمز  وهذا  السريعة،  االستجابة  برمز  يعرف  ما  أو   code
يقوم البرنامج المحاسبي الذي تستخدمه بتوليده لك مع 
كل فاتورة.  وهو ختـم من المربعات السـوداء والبيضاء 
التـي يمكـن قراءتهـا آليـا عبر ماسح مخصص أو بواسـطة 

كاميـرا األجهزة الذكيـة للتأكـد مـن صحـة الفواتير.

وتتضمن الفاتورة اإللكترونية أيضا:
الرقم التسلسلي للفاتورة	 
تاريخ إصدارها	 
اسم وعنوان المنشأة	 

الرقم الضريبي	 
وصف السلعة أو الخدمة 	 
سعر الوحدة	 
الكمية	 
إجمالي المبلغ غير شامل لضريبة القيمة المضافة	 
مبلغ ضريبة القيمة المضافة	 
إجمالي قيمة الفاتورة شامال لضريبة القيمة المضافة	 

الثانية  المرحلة  تطبيق  تاريخ  معرفة  أستطيع  كيف 
على منشأتي، بما أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها على 

دفعات؟
لن يتم تطبيق المرحلة الثانية قبل يناير 2023 وستقوم 
قبل  مرحلة  كل  في  المستهدفة  الفئات  بإشعار  الهيئة 

التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على األقل.

إصدار الفواتير يدويا أو عبر برامج تحرير النصوص.	 
إصدار فواتير ال تتضمن متطلبات الهيئة	 
متطلبات 	  مع  متوافق  غير  محاسبي  برنامج  أو  نظام  استخدام 

الفوترة اإللكترونية 
حذف الفواتير اإللكترونية بعد إصدارها	 

سؤال وجواب:

تجنب:

نقطة نظام

المرحلة األولى »اإلصدار«
4 ديسمبر 2021

المرحلة الثانية »الربط المتكامل« 
بداية 2023
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قصة من السعودية

الصفوق: بدأنا قبل 25 عاما بـ 5 عجول فقط وننتج حاليا نحو 4500 عجل سنويا

أول مزرعة ذكية لتسمين المواشي 
في الشرق األوسط »سعودية«

إليه، مزرعة ضخمة  للتقنية في المكان الذي وصلنا  البديع  في الحقيقة لم نكن نتوقع هذا االستخدام 
لتسمين العجول وسط صحراء »نجد«، شعرنا في البداية بأنا نواجه وضعا غير مألوف لكنا أدركنا الحقا ِقدم 

هذه التجربة ونجاحها على مدى 25 عاما.
»نجد« المشهورة بأغنامها والتي أخذت منها اسمها تحتضن اآلن واحدة من أكبر مزارع تسمين العجول 
في السعودية، تورد سنويا نحو 4500 عجل إلى السوق المحلي، تحقق جزءا من األمن الغذائي للبالد الذي 

أظهرت أزمة كورونا كم هو مهم وال يمكن التنازل عنه.
المملكة حققت اكتفاًء يقدر بـ %30 من اللحوم الحمراء، ووسعت خيارات االستيراد لتشمل 29 دولة، تستورد 

منها نحو 6 ماليين رأس سنويا.
السعي  في  بسيط  بشكل  ولو  »تسمين«  مؤسسته  عبر  أسهم  الصفوق  عبدالكريم  العدد  لهذا  ضيفنا   
لتحقيق االكتفاء الذاتي للبالد من اللحوم الحمراء، مشروعه هو قصة شخصية في تحقيق النجاح، لكنه يريد 
أن يصبح نموذجه الخاص لألعمال القائم بالكامل على التقنية الحديثة نموذجا يحتذى به وملهما آلخرين في 

مجال ال زال متسعا للكثير من رواد األعمال والمستثمرين.

حدثنا عن البدايات
الــبــدايــة تــعــود لنحو ربـــع قـــرن، بــدأ 
والدي هذا المشروع بنواة لم تتخط 5 
عجول كان يشتريها من شركات األلبان 
وبيعها  تسمينها  عــلــى  يــعــمــل  ثـــم 

الحقا.
األلبان  شركات  تقوم  تعرفون  كما 
ــادك ببيع  ــ الــكــبــرى مــثــل الــمــراعــي ون
على  للتركيز  والدتــهــا  بــعــد  الــعــجــول 
األبقار  تنتجها  التي  الحليب  مشتقات 
والزبادي  واللبن  الطازج  الحليب  مثل 

وغيرها.

نرى اآلن أن المشروع ينمو، المزرعة 
كم  الحظائر،  مــن  عــددا  وتضم  كبيرة 

يبلغ إنتاجكم السنوي؟
ــاح الــتــجــربــة  ــجـ ــذا صـــحـــيـــح، بـــعـــد نـ ــ هـ
األولــــى نــمــا الــمــشــروع وتــطــور عاما 
 4500 نحو  إنتاجنا  يبلغ  حاليا  آخــر،  بعد 
انتقال  هذا  في  ساعدنا  سنويا،  عجل 
والتطور  آخــر  إلــى  جيل  من  المشروع 
المزرعة  في  وظفناه  الــذي  التقني 

وكانت نتائجه باهرة جدا.

جــدا،  مــرنــة  التقنية  توظيف  عــبــارة 
استخدمت  كيف  لنا  تشرح  أن  لك  هل 

التقنية في تنمية القطيع؟
دعني في البداية أشرح لك طريقة 
عمل المزرعة، نحن هنا في مؤسسة 
الــعــجــول بعمر  نــشــتــري  »تــســمــيــن« 
شهرين  ولمدة  ثم  تقريبا،  أسبوعين 
الحقة نغذيها على الحليب باستخدام 
تقنية الترضيع اإللكتروني، وفكرتها أن 
كما  الحليب  يرضع  أن  يستطيع  العجل 

لو كان يرضع من ضرع أمه.
بــمــعــنــى أوضـــــــح، كــــل عـــجـــل مــــزود 
كل  بها  أذنــه  في  إلكترونية  بشريحة 
ــي حــظــيــرة  مــعــلــومــاتــه ومــــوجــــود فـ

للحليب  مــــوزع  جــهــاز  عــلــى  تــحــتــوي 
مـــوصـــول بــحــلــمــة تــشــبــه حــلــمــة ثــدي 
اليومية  حصته  عــجــل  كــل  يــأخــذ  األم 
مــن الــحــلــيــب الــتــي يــتــم الــتــحــكــم بها 
يأخذ  بحيث  اإللكترونية  الشريحة  عبر 
كفايته دون زيادة أو نقص وفي أي 

وقت من اليوم.

الشرائح  تستخدمون  أنكم  بمعنى 
اإللكترونية لمعرفة حالة العجل؟

الخاصة  بياناته  له  عجل  كل  بالطبع، 
اإللكتروني  الــنــظــام  فــي  الــمــوجــودة 
واستهالكه  اليومي  نموه  لمراقبة 
مستخدمة  األنظمة  هذه  الغذاء،  من 
األبقار،  تربية  في  الرائدة  الــدول  في 
في  التجربة  على  أطلعت  شخصيا  أنــا 
مزارع في عدة دول في أوروبا، وكان 
الــنــظــام  تطبيق  األكــبــر هــو  الــتــحــدي 
فاألجواء  تعرف  كما  السعودية،  في 
وتكلفتها  جــديــدة  والــتــجــربــة  مختلفة 
عــالــيــة لــذلــك هـــو قــــرار مــصــيــري قد 
يقودك إلى القمة إن نجح لكنه أيضا 
قد يؤثر على مسيرتك عند الفشل ال 
الحمد  ولله  أننا  أرى  حاليا  الله،  قــدر 
نجاحا طيبا واستفدنا من هذه  حققنا 

التقنية بأمثل شكل.

ثم ماذا؟
بعد شهرين من الترضيع اإللكتروني 
يــدخــل الــعــجــل فـــي مــرحــلــة الــفــطــام 

أن  وبــمــجــرد  يــومــا،   20 لنحو  وتستمر 
مرحلة  إلـــى  يــدخــل  بــســالم  يتخطاها 
إلــى  تــغــذيــتــه  تــتــحــول  حــيــث  التسمين 
شهور،   5 لـ  وتمتد  الطبيعية  األعــالف 
أي أن إجمالي الدورة اإلنتاجية التي 
يقضيها العجل في المزرعة قد تصل 
بيعه  يتم  بعدها  أو 8 شهور.   7 إلــى 

في السوق المحلي.

كم يبلغ وزن العجل عند البيع؟
البيع من 300  األوزان عند  متوسط 
إلى 320 كيلو جرام، وهو وزن ممتاز 
وصــولــه  لـــدى  الــعــجــل  أن  عــلــمــنــا  إذا 
كان  أسبوعين  بعمر  وهــو  للمزرعة 
تقريبا،  جرام  كيلو   40 يتعدى  ال  بوزن 
عام  بشكل  النهائية  النتيجة  أن  أي 

مرضية جدا.

ــل الــمــنــاســب  ــجـ ــعـ ــر الـ ــمـ مــــا هــــو عـ
الستهالكه كمنتج لحوم؟

نــحــرص أال يــتــخــطــى الــعــجــل عــمــر 8 
شهور، هذا أفضل عمر للذبح.

ــك لـــلـــمـــزارع الــتــي  ــتـ ــن رؤيـ ــنــا عـ حــدث
شاهدتها في أوروبا

لــيــس هـــنـــاك أفـــضـــل مـــن مــحــاكــاة 
ــنــاجــحــة، فـــي الــســعــوديــة  الــتــجــارب ال
شــاهــدنــا الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه هذا 
أفضل  على  للحصول  سعينا  القطاع، 
وسائل التقنية الحديثة من أجل زيادة 
واألهم  الجهد،  وتقليل  اإلنتاج  كفاءة 
يصل  الـــذي  النهائي  المنتج  تحسين 
شيء  كــل  أن  الحقيقة  فــي  للعميل. 
المنتج،  عن  العميل  رضــا  على  يعتمد 
ومــؤســســة »تــســمــيــن« أول مــشــروع 
الشرق  فــي  التقنية  هــذه  اســتــخــدم 

األوسط.
أعود بك اآلن إلى توظيف التقنية، 

نستخدم نظاما إلكترونيا 
مشابها للمعمول به 
في المزارع الشهيرة 

في أوروبا
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ال يقتصر األمر على مراقبة القطيع 
استطعنا  بــل  اإللكتروني  والترضيع 
القطيع  لمتابعة  التقنية  استخدام 
الــريــاض أو  ســـواًء مــن المكتب فــي 
لك  تتضح  وكي  الذكي،  الهاتف  عبر 
هاتفي  عبر  أستطيع  فــأنــا  الــصــورة 
مــعــرفــة حــتــى كــمــيــة الــحــلــيــب التي 
المعلومات  هــذه  عــجــل،  كــل  شربها 
ــهــا يـــفـــيـــد فــي  ــل ــي ــحــل ــيـــقـــة وت الـــدقـ
تشخيص صحة القطيع وحالته ويتنبأ 

بأي تغيير مهما كان طفيفا.

ــب مــــن مـــديـــنـــة شـــقـــراء  ــريـ ــت قـ ــ أنـ
وفي قلب صحراء »نجد« كيف لهذه 

العجول تحمل هذه األجواء؟
تتكيف  بــحــيــث  مصممة  الــمــزرعــة 
ــة الــقــاســيــة  ــويـ ــجـ ــع الــــظــــروف الـ مــ
لدينا  الصيف  فصل  فــي  للمنطقة، 
ــة  مـــظـــالت مــصــمــمــة لــتــخــفــيــض درجـ
إلى  الشديدة والوصول بها  الحرارة 
الشتاء  مــعــتــدلــة، وفـــي  مــســتــويــات 
نحمي القطيع من البرودة الشديدة 
خــصــوصــا فـــي الـــفـــتـــرة الــمــســائــيــة، 
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــمــيــاه فــهــي مــيــاه 
لتغذية  وكــافــيــة  مــتــوفــرة  جــوفــيــة 
بمرحلة  تــمــر  أيــضــا  الــقــطــيــع. وهــي 
مناسبة  تكون  أن  نضمن  كي  تحلية 

لمواشينا.

هل لديكم عمالء أفراد؟
نسوق  ال  نحن  مباشر،  غير  بشكل 
العجول  نبيع  ولكننا  مباشرة  لألفراد 
في  شهيرة  مــالحــم  على  الكاملة 
أنحاء المملكة وهي بدورها تسوق 

لألفراد.

عــــدم توجهكم  فـــي  الــســبــب  مـــا 
لألفراد بشكل مباشر؟

بعد  العجل  جــدا،  منطقي  السبب 
 200 من  أكثر  إلــى  وزنــه  يصل  الذبح 
كيلو جرام من اللحم الصافي وهي 

عائلة  أي  تستطيع  ال  كــبــيــرة  كمية 
استهالكها.

الــمــمــلــكــة تــمــتــلــك كــمــا هـــائـــال من 
ــراد  الــمــواشــي، أغــلــبــهــا مــمــلــوك ألفـ
التقليدي  األســلــوب  على  يعتمدون 
الــقــديــم فــي الــتــربــيــة، هــل تعتقد أن 

هذا يؤثر على حجم اإلنتاج؟
ال شك أن الجيل السابق قام بتربية 
قــطــعــان الــمــواشــي وفـــق اإلمــكــانــات 
الــمــتــوفــرة آنــــذاك لــكــن تــطــور العلم 
والتقنية فرصة ال يجب أن تفوت على 
أضمن  هـــذا  اآلن،  الــمــواشــي  أصــحــاب 
لالستدامة وأوفر في اإلنتاج وبالتالي 
األهـــداف  ويــحــقــق  الــتــكــالــيــف  يغطي 

المالية.
كمثال على هذا، استخدام الشعير 
شــائــع جـــدا فـــي الــتــربــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
والحقيقة أن الدراسات تفيد أن التحول 
من  الماشية  تحققه  الــذي  الغذائي 
 70% الـ  أما  فقط،   30% يمثل  الشعير 

فهي هدر على المربي.

ومـــا الـــفـــرق فـــي أســـلـــوب الــتــربــيــة 
المستخدم لديكم؟

والتجارب  التقنية  من  استفدنا  نحن 
واألســـالـــيـــب الــعــلــمــيــة، فـــي الــســابــق 
في  الحالي  الــوقــت  فــي  وحتى  مثال 
المشاريع التقليدية هناك عدد محدد 
يشبه  ال  وهــذا  للقطيع،  الوجبات  من 
الحيوان  يعيشه  الذي  الحياة  أسلوب 
في الطبيعة بأن يرضع الحليب في أي 
وقت، فعلى سبيل المثال وباستخدام 
أن  للعجل  يمكن  اإللكتروني  الترضيع 
ــدار 24  ــاء عــلــى مــ يــرضــع مــتــى مــا شـ
ســاعــة وكــأنــمــا يــرضــع مــن أمـــه وهــذا 
ينعكس على صحته ونموه قطعا، كما 
أننا نراقب كل عجل على حدة ونراقب 
واحــدة،  كوحدة  كامل  بشكل  القطيع 
بالعين  متابعته  بالمراقبة  أعني  وال 
ولكن  المسلمات  من  فهذا  المجردة 
المشروع ككل قائم على التقنية، أي 

جمع البيانات وتحليلها.

أعطني مثاال على هذا؟
وصوله  منذ  العجل  معلومات  كــل 
إلــى الــمــزرعــة وحــتــى خــروجــهــا منها 
متوفرة في النظام اإللكتروني الذي 
الشراء  سعر  مــن  بــدايــة  عليه،  نعتمد 
وتــكــلــفــة الــحــلــيــب والــعــلــف ومـــقـــدار 
ــادة الــيــومــيــة فــي الـــــوزن، هــذه  ــزيـ الـ

مــعــلــومــات يــمــكــن الـــوصـــول لــهــا عبر 
عليه،  المثبتة  اإللكترونية  الشريحة 
إضافة إلى عملية الوزن عند الوصول 
ــعــد الــفــطــام وقــبــل الــبــيــع والــتــي  وب
العجل  نمو  نسبة  قياس  في  تفيدنا 

ونسبة التحول الغذائي. 

الــتــحــول الــغــذائــي تــقــصــد بــه حجم 
استفادة العجل من التغذية؟

ــاصــر فـــي مــشــروع  نـــعـــم، أهــــم عــن
تسمين العجول، هي التحول الغذائي 
أبــرز  الــيــومــيــة، هــذه  الــزيــادة  ونسبة 

عاملين في مشروع التسمين. 

نسبة  تتابعون  أنــكــم  منك  أفــهــم 
الزيادة اليومية لوزن العجل؟

بـــال شــــك، هــنــاك مـــؤشـــرات قــيــاس 
ــل يـــواجـــه  ــ ــك هـ ــ ــيـــة تـــكـــشـــف لـ ــالـــمـ عـ
البيانات  هــذه  مــا،  مشكلة  الــمــشــروع 
يــتــم مــراجــعــتــهــا شــهــريــا لــلــتــأكــد من 

وجودنا على المسار الصحيح.
 مقياس 

ً
القياس مثال أبرز مؤشرات 

ــادة الــيــومــيــة فــي وزن الــعــجــل،  ــزيـ الـ
للزيادة  المقبول  العالمي  المؤشر 
ــاريـــع  مـــشـ ــي  ــ فـ الـــعـــجـــل  وزن  ــي  ــ فـ
إلى   1.3 بين  الناجحة هو ما  التسمين 

تكون  أن  بد  جــرام يوميا، وال  1.5 كيلو 
كي  القطيع  معلومات  على  مطلعا 
ترى مدى نجاحك في تحقيق المعيار 

المقبول.
ــر آخـــــر، وهـــذه  ــا مـــؤشـ ــنـــاك أيـــضـ هـ
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة يــدركــهــا أصــحــاب 
يكتسب  أن  يجب  المماثلة،  المشاريع 
العجل زيادة قدرها 1 كجم من اللحم 
مقابل كل 6 كجم من العلف، إذا كانت 
مؤشر  فهذا  أقــل  المحققة  األرقـــام 
عــلــى وجــــود مــشــكــلــة مـــا فـــي دورة 
اإلنــتــاج، وإذا كــانــت أعــلــى فــهــذا يدل 
اإلنتاج  جــودة ممتازة في دورة  على 

هذا معيار عالمي نقيس عليه.

أليست هذه مبالغة في االهتمام؟
على العكس تماما، هذه احترافية، 
ــدم هـــذه الــنــصــيــحــة لــكــل صــاحــب  ــ وأقـ
مشروع أو رائد أعمال، عليك أن تختار 
بالكامل  ــرافــي  احــت بــشــكــل  تــعــمــل  أن 
ــلـــى غــيــر  تـــســـيـــر عـ ــدل أن  ــ ــ ب ــح  ــجـ ــنـ وتـ
هـــدى بــانــتــظــار الــخــســارة والــســقــوط، 
التي بحوزتنا عن منتجاتنا  المعلومات 
مع  التعامل  في  أفضلية  لدينا  تجعل 

المشكالت قبل حدوثها.
بل وحتى اآلن ومع وجود مشروعات 

ــا فــــي »تــســمــيــن«  ــن ــكــن ــابـــهـــة، ل مـــشـ
نستخدم هذه المخرجات التي يتيحها 
النظام اإللكتروني في التربية ونفتخر 
بأن مشروعنا هو الوحيد في الشرق 
فقط  المملكة  فــي  ولــيــس  األوســــط 

الذي يستخدم هذه التقنية.

إذن هذا ما يميزكم أيضا عن غيركم 
من المشاريع المشابهة

فــي هذا  الخبرة  إلــى  إضــافــة  نعم، 
وأصبحنا  سنة   25 منذ  نعمل  القطاع، 
نعرف كل الوسائل الناجحة في مجال 
تربية العجول، عالوة على أن منتجاتنا 
مــحــلــيــة مـــن الــــــوالدة وحــتــى الــذبــح، 
طبيعية  تــغــذيــة  وســائــل  ونــســتــخــدم 
وحتى  الحليب  إلــى  الماء  من   %  100
العجول هي  أن مصادر  األعــالف، كما 
المراعي  مثل  كــبــرى  محلية  شــركــات 
ونادك، ونوع العجول لدينا هي عجول 
بجودة  تتميز  الــتــي  البتلو  صنف  مــن 

اللحم والطعم المميز.

الــتــحــدي  ــن  عــ اآلن  نـــتـــحـــدث  دعـــنـــا 
تميل  الوسطى  المنطقة  الثقافي.. 
إلـــى اســتــهــالك لــحــوم األغــنــام كيف 

تنظرون لهذا الجانب؟
بالفعل  مــوجــود  الثقافي  التحدي 
لــكــن لــيــس عــلــى إطـــالقـــه، ربــمــا على 
نعم  الشخصي  االستهالك  مستوى 
العائالت السعودية تفضل لحم الغنم 
أو الحاشي، لكن لحوم العجول تدخل 
في منتجات أخرى قوية جدا وشائعة 
ــحــم  ــل ــا والـــبـــرجـــر وال ــاورمــ ــشــ ــ مـــثـــل ال

قصة من السعودية

كل عجل مزود بشريحة 
إلكترونية تراقب نموه 

وصحته وحتى كمية 
الحليب التي يشربها

أزمة كورونا أثبتت صحة 
رهاننا على التقنية.. كنا 

ندير القطيع من على 
بعد 200 كم

أنصح أصحاب الماشية 
بالتحول لألسلوب الحديث 

في التربية.. 70 % من 
التعليف بالشعير يذهب هباء
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ــر كــمــا تعلم  ــيـ ــذا األخـ ــ الـــمـــفـــروم وهـ
يــتــم اســتــهــالكــه بــكــثــرة ال ســيــمــا في 
نـــوع من  الــمــواســم، بمعنى آخـــر كــل 
العجل  لحم  استخداماته،  له  اللحوم 
يــتــمــيــز بــســعــره الــمــنــافــس وجـــودتـــه 
الممتازة وهو أيضا به نسبة الدهون 

أقل.
إلـــى هـــذا أن هــنــاك مناطق  أضـــف 
الشرقية  المنطقة  المملكة مثل  في 
مستوى  على  العجل  لحم  تستخدم 
ــالت أي أن  الــمــنــازل وفـــي أغــلــب األكــ
ال  كذلك،  واألذواق  مختلفة  الثقافات 

يمكننا التعميم.

استيراد  خــيــارات  المملكة  وســعــت 
أال تخشون  اللحوم لتشمل 29 دولة، 

منافسة اللحوم المستوردة؟
ــمــســتــوردة بــحــر كــبــيــر ال  ــلــحــوم ال ال
يمكن الحديث عنه بشكل مجمل إال أن 
المستورد  من  أفضل  المحلي  المنتج 
وهذا من األشياء التي ال خالف فيها 
لنا  بالنسبة  المستهلكين،  وبشهادة 
يتزايد  البتلو  عجل  لحم  على  فالطلب 
بشكل واضح، خصوصا مع عودة انتشار 
اللحم وهــي سوق  مــحــالت شــاورمــا 

كبيرة تستخدم أغلبها لحوم العجل.

ما هو تأثير الجائحة على نشاطكم؟
تــأثــيــر الــجــائــحــة الــعــام الـــذي أصــاب 
ــراد واألنــشــطــة هــو ارتــفــاع  جميع األفــ
لــم يسلم  ــر عالمي  أث األســعــار وهــو 
نشاطنا  خـــاص  بشكل  لــكــن  أحـــد،  مــنــه 
ــأزمــة كـــورونـــا بل  لــم يــتــأثــر مــبــاشــرة ب
عــلــى الــعــكــس كــنــا مــســاهــمــيــن في 
المشاريع  تزويد  عبر  الجائحة  تخفيف 
ــو بــشــيء  ــ بــالــمــنــتــجــات وســاهــمــنــا ول
بسيط في األمن الغذائي في مجال 
أصبح  الجائحة  وبعد  الحمراء،  اللحوم 
هذه  مثل  على  حكومي  تركيز  هناك 
المشاريع لدورها في تحقيق االكتفاء 

الذاتي للبالد وضمان أمن الغذاء

المستقبل  ترى مشروعك في  أين 
القريب بعد 5 سنوات مثال؟

لــديــنــا خــطــة لــلــتــوســع فــي الــقــريــب 
العاجل ومضاعفة اإلنتاج ونطمح بإذن 
الله أن نكون الرقم واحد في تسمين 

ناجحا  نــمــوذجــا  ــكــون  ن وأن  الــعــجــول 
فقط  ليس  المملكة  فــي  بــه  يحتذى 
على صعيد نشاط تسمين العجول بل 
باستخدام  ككل  الحيوانية  الثروة  في 
وسائل التقنية الحديثة في التسمين 
والــتــربــيــة ألن قــطــاع الــمــواشــي في 
لوجود  ويحتاج  كبير  قــطــاع  المملكة 
هذه النماذج، ليس فقط في العجول، 

ا في قطاع األغنام الكبير جدا.
ً

بل أيض

أو  به رواد األعمال  تنصح  الــذي  ما 
أيا  المشاريع  تنفيذ  على  المقلبين 

كانت؟
الــنــقــطــة الــمــهــمــة هـــي الــحــوكــمــة 
وبـــــدء الــعــمــل بــشــكــل مــؤســســي ال 
التحول له في  أو  الفرد،  يعتمد على 
أقرب وقت ممكن بعد انطالق العمل، 

ثم وضع األسس المالية واإلدارية.
كنت في 2017 أدير العمل بالكامل، 
أصبح معي فريق، فليس صحيا  اآلن 
شخص  على  تعتمد  أن  منشأة  ألي 
وانظر  ويحاسب،  وينفذ  يقرر  واحــد 
كانت  الــتــي  العائلية  الــشــركــات  إلــى 
تــعــتــمــد عــلــى األفــــــراد الــمــؤســســيــن 

وتحقق نجاحات كبيرة لكنها غابت عن 

المشهد مع غياب هؤالء األفراد.
 أيــضــا يــحــتــاج كــل صــاحــب عــمــل إلــى 
هيكل وظــيــفــي ومــهــام وصــالحــيــات 
واضــحــة لــكــل فـــرد فــي الــمــنــشــأة كي 
خاضعة  أنــهــا  عليها  نطلق  أن  يــصــح 
يتأثر  ال  مــســتــدام،  مــؤســســي  لعمل 
أخفيك  وال  غــيــابــه،  أو  شخص  بــوجــود 
سرا أن من أهدافنا االستراتيجية في 
القريب العاجل التحول إلى شركة لها 
مجلس إدارة لتحقيق االستقرار ورفع 

االستدامة.

عودة للتقنية..
الفنية  الجوانب  على  حدثتك  نعم، 
بقي  الــمــزرعــة،  إدارة  فــي  الــتــقــنــيــة 
الجانب األخير وهو اإلدارة المحاسبية، 
 2017 عام  منذ  برنامج قيود  نستخدم 

كبرنامج محاسبي في عملية 
إدارة المخزون وهو 

صورة  يمنحنا 

للمشروع  الــمــالــي  األداء  عــن  كــامــلــة 
بشكل عام. 

نكون  بأن  فخورون  قيود  في  نحن 
جزءا من هذا النجاح

معك  أتكلم  مجاملة  ليست  هــذه 
بكل صــدق ودائــمــا مــا أنــصــح أصحاب 
دعني  البرنامج،  باستخدام  األعمال 
أحـــدثـــك عـــن الـــبـــدايـــات، حــيــنــمــا أردنـــا 
اختيار برنامج محاسبي، كنا نبحث عن 
أن  نرغب  لم  أساسية  ثالثة محددات 
البرنامج  أن يكون  األول  نتنازل عنها، 
أي  من  عليه  الدخول  يمكن  سحابيا 
مــكــان، غــيــر مــرتــبــط بــجــهــاز أو مكان 
معين، وكما أخبرتك سابقا فالمكتب 
ونحن  المشروع،  عن  يبعد  الرئيسي 
األيــــام مــن مقرنا  بــعــض  نعمل فــي 
ــريــاض وفــي أيـــام أخـــرى من  فــي ال
لدينا  الموظفين  وغالبية  المزرعة، 

يعملون عن بعد.
 المحدد الثاني أن يكون البرنامج 
مرجعيتنا  ألن  االستخدام،  سهل 
العلمية ليست محاسبة وكان 
من الصعب مع بداية تحول 
التقنية  إلــــى  الـــمـــشـــروع 
محاسبية  إدارة  توظيف 
ــبـــب  ــة بـــسـ ــصــ ــصــ ــخــ ــ ــت مــ
المحدد  أمــا  التكاليف، 
السعر،  فــهــو  الــثــالــث، 
ــن ســعــر  كـــنـــا نــبــحــث عــ
الشروط  هــذا  مناسب، 
ــمــعــة  ــــة مــجــت ــب ــعــ ــــصــ ال
ــن بـــحـــث جـــاد  ــرت عــ ــمــ ــ أث

أوصلنا إلى »قيود« ، والحمد لله كان 
اختيارا موفقا بكل المقاييس.

شكرا لك على هذا الثناء الجميل
البرنامج  صــراحــة،  بكل  معك  أتكلم 
التحديثات  عبر  نوعية  نــقــالت  حقق 
ــتــي تــصــل تــلــقــائــيــا وال  الــمــســتــمــرة ال
تــحــتــاج لــمــخــتــص لــتــركــيــبــهــا عــلــى كل 
وتميز  سحابية،  خــدمــة  إلنــهــا  جــهــاز 
البيع،  بعد  ما  بخدمة  أيضا  البرنامج 
فــاألصــدقــاء فــي قــيــود مــتــعــاونــون 
وحل  المالحظات  استقبال  فــي  جــدا 
إضافة  في  والمساعدة  اإلشكاليات، 
ــتـــي يــحــتــاجــهــا  بـــعـــض الـــمـــمـــيـــزات الـ
العميل، واألهم من هذا، أنهم دائًما 

يتقدمون على العميل بخطوة.
القيمة  ضريبة  فرضت  حينما   

ً
مثال

مشكلة  أي  نـــواجـــه  لـــم  الــمــضــافــة 
إطالقا، كثير من المنشآت التي كانت 
تستخدم برنامج محاسبة غير سحابية 
الخاص  التحديث  عــن  للبحث  اضــطــرت 
بــالــضــريــبــة وتــركــيــبــه عــلــى كــل جهاز 
منذ  قيود  مــع  نحن  مستقل،  بشكل 
بدء سريان الضريبة في 1 يناير 2018 
الــضــريــبــة وتجهيز  بــنــد  تــمــت إضــافــة 

الخدمة للجميع.
األمــر اآلخــر، هيئة الــزكــاة ستفرض 
الفواتير  استخدام   2021 نهاية  في 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، نــحــن مــنــذ 3 أعــــوام 
الحقيقة  وفــي  إلكترونية.  فواتيرنا 
خدمة  إضــافــة  مــع  توسع  فالبرنامج 
قسم  ودخول  والرواتب،  الموظفين 

الموارد البشرية وإدارة المخزون. 
وهي  كثيرة  المميزات  عام  بشكل 
تخدمنا وتخدم حتى المراجع الخارجي 
عملنا  منظومة  إلــى  أدخلناه  الــذي 
نمنحه  فنحن  الــمــشــروع،  تــطــور  مــع 
بــصــالحــيــات معينة  ــم مــســتــخــدم  اسـ
البيانات دون الرجوع  للدخول وسحب 
محاسب  وظفنا  عندما  أننا  كما  لنا، 
بعد التوسع، اكتفينا بمحاسب بوقت 
عمل جزئي فقط يعمل عن بعد. فهو 
واألمثل  المناسب  المكمل  كبرنامج 
لدورة العمل التقنية في »تسمين«. 

ممتنون لك على منحنا هذا الوقت 
وهذا الكم الكبير من المعرفة

شـــكـــرا لـــكـــم عـــلـــى هـــــذه الــفــرصــة 
السعيدة.

قصة من السعودية

ينتج العجل كمية كبيرة 
من اللحم تصل لـ 200 
كجم لذلك ال نسوقه 

لألفراد بشكل مباشر

الجائحة لفتت األنظار 
إلى مشاريع القطاع.. 

واألمن الغذائي ضرورة 
وليس خيارا

االعتماد على فرد واحد 
في القرار يهدد مستقبل 

المنشأة وانظروا 
للشركات العائلية
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إلى صديقي المحاسب

850 ألف محل في المملكة
 يستخدم نقاط البيع اإللكتروني

أظهرت إحصائية حديثة ارتفاع عدد المحال التي تقبل 
ألف  أكثر من 850  إلى  اإللكتروني  البيع  بنقاط  التعامل 

محل في مختلف مناطق السعودية.
تطور  االقتصادي  النمو  منتدى  بحث  خــالل  ذلــك  جــاء 
السعودي  المركزي  البنك  ودور  المالية  التقنية  قطاع 
التقنية  شركات  نمو  دعم  في  المالية  السوق  وهيئة 
واالقتصاد  للمنظومة  الشركات  هذه  وأهمية  المالية 
واعدة  إليجاد فرص  الحالية،  التحديات  وكيفية مواجهة 
المزيد  لجذب  االستثمارية  والفرص  الدخل  مصادر  لتنوع 

من رؤوس األموال األجنبية.
وكشف المنتدى عن عدد من المبادرات التي أسهمت 
االقتصادي  الحراك  وزيــادة  المالية،  التقنية  دعــم  في 
عبر جلب أكثر من 120 مليار ريال استثمارات أجنبية بعد 

إدارة  ورفــع  العالمية،  المالية  ــواق  األسـ فــي  الــدخــول 
األصول بنسبة 60 %، واالستثمار في إدارة الصكوك من 

مليار ريال إلى 9 مليارات ريال.
ــاء إطــــالق مـــبـــادرة »فــنــتــك الــســعــوديــة« لتحويل  وجــ
المالية  التقنية  لالبتكار في مجال  إلى وجهة  المملكة 
التقنية  مــبــادرة »مختبر  إلــى  إضــافــة  الــمــبــادرات،  كــأبــرز 
المالية« الذي يضم 9 آالف مستثمر جمعوا 80 مليون 

ريال.
تغطية  في  التوسع  في  المالية  التقنية  وأسهمت 
وفــروع  اآللــي  الــصــراف  بأجهزة  كافة  النائية  المناطق 
فتح  مــن  البالغين  مــن   %  82 مــن  أكــثــر  وتمكن  الــبــنــوك، 
الــمــدفــوعــات في  بــنــكــيــة، كــمــا أن 30 % مــن  حــســابــات 

المملكة تتم باستخدام األجهزة الذكية.

اعــتــمــد مــاجــد الــقــصــبــي وزيـــر 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  التجارة 
مــهــنــة الــمــحــاســبــة والــمــراجــعــة، 
وتنظيم  تطوير  في  للمساهمة 

المهنة وضبط مزاولتها.
ونّصت الالئحة التنفيذية للنظام 
بالشهادة  االعــتــداد  شــرط  على 
أعلى  مــؤهــل  أيِّ  أو  الجامعية 
في تخصص ذي عالقة بالمهنة، 
الترخيص،  الحصول على  أجل  من 
الــشــهــادة في  ــكــون  ت عــلــى أن 
اإلداريـــة  الــعــلــوم  تخصصات  أحــد 
طــالــب  يــكــون  وأن  فــروعــهــا،  أو 
الترخيص استوفى 21 ساعة في 
الهيئة  تــعــده  مــا  أو  المحاسبة، 
البرنامج  يجتاز  وأن  لها،  معادال 
تعده  الــذي  التأهيلي  التدريبي 

الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
وحــــــددت الـــالئـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 

المهنة  لمزاولة  الترخيص  مــدة 
وأال  ســـنـــوات،  ــالث  ــ ث تـــفـــرغ  دون 
ــات الــمــراجــعــة  ــاعـ تــقــل نــســبــة سـ
عــــن %6 مــــن مـــجـــمـــوع ســـاعـــات 
بإصدار  قــام  مراجعة  عملية  كل 
تزيد  وأال  بشأنها،  مراجعة  تقرير 
ــه خــالل  الـــســـاعـــات الــمــخــصــصــة لـ
عمل،  ســاعــة   1000 على  الــعــام 
الــمــراجــعــة  خـــدمـــات  يــقــدم  وأال 
والبنوك  المساهمة  للشركات 

وشـــركـــات الــتــمــويــل والــهــيــئــات 
والمؤسسات العامة.

يذكر أن نظام مهنة المحاسبة 
صدرت  الــذي  الجديد،  والمراجعة 
 من 

ً
ــرا مــوافــقــة اعــتــمــاده مـــؤخـ

مجلس الوزراء جاء ليواكب تطور 
ــال فـــي الــمــمــلــكــة،  ــمــ بــيــئــة األعــ
وارتفاع  الشركات،  عــدد  وتنامي 
حجم االستثمارات مما يستدعي 
زيــــــــــادة أعــــــــــداد الـــمـــحـــاســـبـــيـــن 
القانونيين، وتنظيم مهن جديدة 
الــمــحــاســبــة  بــمــهــنــة  صــلــة  ذات 
والــــمــــراجــــعــــة تـــــوافـــــي حـــاجـــة 
الصغيرة  والــمــنــشــآت  الــشــركــات 

والمتوسطة.
تفاصيل  على  االطـــالع  ويمكن 
مهنة  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
بالمسح  والــمــراجــعــة  المحاسبة 

على الباركود.

اعتماد الالئحة التنفيذية لنظام
مهنة المحاسبة والمراجعة
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6 حقائق يجب أن تعرفها
عن ريادة األعمال

ــك وحـــيـــاتـــك  ــتـ ــويـ ــلـــى هـ ــظ عـ ــافــ حــ
الشخصية

فيما  بقوة  األعــمــال  رواد  يؤمن 
ضـــروري  اعــتــقــاد  وهـــو   - يفعلونه 
لخلق شــيء لم يكن مــوجــوًدا من 
قبل - ولكن كلما زاد الوقت والجهد 
شركاتهم،  في  يستثمرونه  الــذي 
العمل  بــيــن  الــفــاصــل  الــحــد  ينصهر 
والحياة الشخصية وتذوب هويتهم 
العمل،  وسط  وعالقاتهم  الخاصة 
إلى  لذاتهم  احترامهم  ويتوقف 
ــاح أعــمــالــهــم  ــجـ ــيــر عـــلـــى نـ حــــد كــب
التجارية، لذا من الضروري استثمار 
بعض الوقت في البحث عن األشياء 

التي تهمك خارج نطاق العمل.

ال تؤجل احتفال اليوم إلى الغد
ــقـــدم الـــمـــؤســـســـون تــضــحــيــات  يـ
الحصول  أمــل  على  كبيرة  شخصية 
المطاف،  نهاية  في  مكافأة  على 
تحقيق كل  بعد  يميلون  ما  ودائما 
إنــجــاز إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــهــدف 
ــدال مــن االحــتــفــال  الــكــبــيــر الــتــالــي بـ
هذا  أن  تعتقد  قــد  نفسه.  باإلنجاز 
التوقف  لكن  زخــمــك،  على  يحافظ 
لــالحــتــفــال بتقدمك  مــن حــيــن آلخـــر 
دفــعــة  ويــمــنــحــك  األداء  يــحــســن 
ــم تــصــل إلـــى خط  مــعــنــويــة، ربــمــا ل
النهاية، ولكن يمكنك االحتفال بكل 

كفرصة  أو  بسيط  كنصر  إمــا  خطوة 
للنمو.

ثق بقدراتك ولكن اطلب الدعم من 
اآلخرين

إيــمــان فريد  األعــمــال  لــدى رواد 
عدم  هذا  يصاحب  وقد  بقدراتهم، 
الــرغــبــة فــي طلب الــمــســاعــدة من 
أحــد، وفــي حين أنــه ال أحــد ينشئ 
ــا ما  ــمــفــرده، غــالــًب شــركــة نــاجــحــة ب
ينسى أصحاب األعمال أن االعتماد 
الحكمة  على  عالمة  اآلخرين  على 
وليس الضعف. فإذا وجدت نفسك 
أو فشلها  نجاح شركتك  بأن  تشعر 
ــــدرب  ــط، ت ــقـ يـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــك فـ
في  زمالئك  من  الدعم  طلب  على 
الفريق وليكن هذا جزءا من جدولك 

المعتاد.

ال تصارع نفسك
هل يصبح األشخاص الذين يعانون 
رواد  العقلية  الصحة  صــراعــات  مــن 
أعــمــال؟ أم أن حــيــاة رائـــد األعــمــال 
الصحة  صــراعــات  مــن  المزيد  تسبب 

العقلية؟ الجواب: كالهما. 
ــى أن 72 %  إلـ الـــدراســـات  تــشــيــر 
مخاوف  لديهم  األعــمــال  رواد  من 
من  لـــذا  العقلية  بــالــصــحــة  تتعلق 
عن  مــفــهــومــك  يتغير  أن  الــمــهــم 

ا تفعله عندما 
ً
العالج من كونه شيئ

إلــى شيء  يــرام،  ال تكون على ما 
للحفاظ  اســتــبــاقــي  بــشــكــل  تفعله 

على حالتك العقلية والمزاجية.

استمتع بالرحلة
سواء كانوا يحاولون إثبات شيء 

لــعــائــالتــهــم أو  أو  ــا ألنــفــســهــم  مـ
للعالم، فإن مؤسس أي شركة لن 
النوع  وهــذا  ينجح.  حتى  يستسلم 
متحمسا  قائدا  يصنع  المثابرة  من 
دافعك  يكون  عندما  لكن  للغاية، 
الــوحــيــد هـــو الـــفـــوز، فــإنــك تــفــوت 
العديد من الفرص للرضا والسعادة 
على طــول الطريق وهــي أهــداف 

مهمة يطمح إليها الجميع.

الــمــاديــة.. ال  صحتك أغلى أصــولــك 
تفرط فيها

العمل  فــي  ــاق  اإلرهــ إلــى  ينظر 
ــيــل عــلــى الــتــفــانــي، كــنــســيــان  كــدل
وجـــبـــات الــطــعــام أو عـــدم الــنــوم 
بــالــتــأكــيــد، يمكن  لــفــتــرات طــويــلــة. 
على  اإلرهــــاق  هـــذا  مــع  تحصل  أن 
إلى  نقطة  وتعبر من  النجاح  بعض 
ليست  أرض  على  بناء  لكنه  أخــرى، 

صلبة وهو بال شك ليس مستداما. 
انتظار حــدوث أزمــة للنظر   من 

ً
بــدال

أوراقك،  ترتيب  إلى نفسك وإعادة 

التحذير  عالمات  إلــى  االنتباه  يجب 
ال  كأصل  لصحتك  األولــويــة  وإعطاء 

يجوز التفريط فيه مطلقا.

إلى رائد األعمال

الترخيص لـ 99 شركة في قطاع التصنيع العسكري
خالل 6 أشهر

تمويل المشاريع الترفيهية
بـ 500 مليون ريال

زيادة  عن  العسكرية  للصناعات  العامة  الهيئة  كشفت 
الصناعات العسكرية  المرخصة في قطاع  عدد الشركات 
النصف  نهاية  41 % حتى  بـ  تقدر  بنسبة  السعودية  في 
 99 المرخصة  الشركات  عدد  بلغ  حيث   2021 من  األول 

شركة محلية ودولية ومختلطة.

وشكلت الشركات المحلية 85 % من الشركات الحاصلة 
الدولية  الشركات  حصلت  حين  في  التراخيص،  على 
والمختلطة على 15 %، وكان نصيب األسد من التراخيص 
يليها  العسكري  التصنيع  مجال  في  العاملة  للشركات 

مجال الخدمات العسكرية ثم مجال توريد المنتجات.

وقعت الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع بنك التنمية االجتماعية، 
لتقديم تمويالت ميسرة يصل مجموعها إلى 500 مليون ريال.

وستقوم الهيئة بإحالة المنشآت التي تنطبق عليها اشتراطات البرنامج 
المحدد إلى بنك التنمية االجتماعية لتقييم طلبه وتقديم التمويل الالزم.

وتستهدف الهيئة من خالل المذكرة دعم ما ال يقل عن 50 مشروعا، حيث 
ومطابقتها  النوعية  الترفيهية  المشاريع  تأهيل  مهمة  الهيئة  تتولى 

مع الشروط والمعايير المعتمدة من الطرفين.
وسيقدم بنك التنمية دعمه وتمويله للمشاريع من خالل برنامج »أفق” 
الذي يقدم تمويال للمنشآت الصغيرة يصل إلى 10 ماليين ريال، وتمكين 

رواد األعمال من الحلول المالية وغير المالية.
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الضفة  نابلس في  بالقرب من مدينة   
الغربية ينهمك عمال كهرباء وطالء في 
صيانة طائرة »بوينغ 707« قديمة الصنع، 
المرة  الجّو هذه  لإلقالع في  ليس  لكن 

وإنما لتحويلها إلى مقهى ومطعم.
الصيرفي وهم  ويتوقع عطا وخميس 
البدء  عاما،   60 يبلغان  تــوأم،  شقيقان 
عليه  أطلقا  الــذي  مشروعهما  بتشغيل 
الطائرة  شوب  وكوفي  »مطعم  اسم 
نابلس«،  الصيرفي  األردنية  الفلسطينية 

واستقبال الزبائن خالل أقل من شهر.
داخل الطائرة بقيت النوافذ كما هي، 
وتم تفكيك كل المقاعد وانشغل العمال 
بألواح  وتصفيحها  القيادة  قمرة  بترميم 
أجهزة  من  تبقى  ما  وتفكيك  بيضاء، 

داخلها تعيق العمل.
ستكون  البداية  »في  خميس  ويقول 
لحفالت  وصالة  مقهى  الطائرة  هــذه 
األعراس، ومن ثم سنحولها إلى مطعم«. 
مالئما  مكانا  الطائرة  »ستكون  وأضاف 

حفل  إلقــامــة  يقصداننا  عروسين  ألي 
المشروع،  زفافهما«. ورغم عدم اكتمال 
إال أنه يحظى باهتمام الزوار الذين يصلون 

لمشاهدة الهيكل الخارجي للطائرة.
من  وهما  الصيرفي  التوأم  ويُعرف 
بالمشاريع  باهتمامهما  نابلس  مدينة 
الغريبة. ويروي عطا لوكالة فرانس برس 
في  وشقيقه  لديه  الفكرة  برزت  كيف 
طائرة  بوجود  علم  عندما   ،1999 العام 
فخاض  شمونة«  »كريات  منطقة  في 
التوأم مفاوضات مع صاحبها حتى وافق 

على بيعها بمبلغ 100 ألف دوالر.
كان  اشتريناها  أن  »بعد  عطا  ويقول 

علينا نقلها من مكانها إلى مدينة نابلس، 
وهي عملية معقدة«. واتفق الشقيقان 
النقل  عملية  شركة  تتولى  أن  على 

بتكلفة وصلت إلى 20 ألف دوالر.
يقف  كــان  ــذي  ال خميس  ويستذكر 
مالبس  االثنان  ويرتدي  عطا  جانب  الى 
اليوم  ذلــك  ــر  أذك زلــت  »مــا  متشابهة، 
حينما كان عدد كبير من وسائل اإلعالم 
لتنظيم  الشرطة  وتدخلت  مــوجــودًا، 
 13 استغرقت  الــتــي  الــنــقــل«  عملية 
ساعة، وأغلقت على إثرها شوارع رئيسية 
لمرور الطائرة المحمولة على شاحنة جّر 
عمالقة الى حين وصولها إلى موقعها 

الحالي.
عليها  رســم  التي  الــطــائــرة  ــوم،  ــي وال
العلمان الفلسطيني واألردني موجودة 
في منطقة معزولة تصل مساحتها إلى 
18 دونما، في وادي الباذان بين جبلين 

عمالقين.
التي  الطائرة  »استلمنا  عطا  ويقول 

» أ ف ب« طائرة األخوين »الصيرفي« رابضة وسط وادي الباذان قرب نابلس مع استمرار أعمال الصيانة والتجديد. 

يعود تاريخ تصنيعها إلى ثمانينات القرن العشرين خالية من 
أي أجهزة تمكنها من الطيران”. وبدا هيكل الطائرة كامال 

لكن بالفعل من دون محركات.
الى  الى مطعم  الطائرة  بتحويل  التوأم  ويعود مشروع 
نحو عشرين عاما في العام 2000، لكن إطالقه تعثر بفعل 

االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
ويقول خميس »أعاقت األحداث التي شهدتها األراضي 
وفكرنا  مشروعنا،  استكمال  الوقت  ذلك  في  الفلسطينية 
كورونا  فيروس  انتشار  لكن  عامين  قبل  إحيائه  إعادة  في 

منعنا أيضا من ذلك”.
يعمالن  اللذان  الشقيقان  قام  الطائرة،  إلى  وللصعود 
في االستيراد والتصدير بشراء سلم للصعود إلى الطائرة، 
الفلسطينية  األراضي  ويقول خميس »وجود طائرة في 
سيكون  المشروع  أن  من  متأكد  انا  لذلك  غريبة،  فكرة 
المنطقة كما  تجهيز كل  يتم  أن  بعد  ذا جدوى، خصوصا 

خططنا لذلك”.

إقالع من نوع آخر.. طائرة بوينج 707 
تتحول إلى مقهى

قصة من العالم

فكرة المشروع صمدت 
20 عاما ورأت النور 

أخيرا
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ــبـــرت األزمـــــة االقــتــصــاديــة في  أجـ
ســوريــا الــســكــان عــلــى الــعــودة إلــى 
ــفــخــار، الــتــي يــعــود تــاريــخ  صــنــاعــة ال
جزءا  وكانت  السنين،  آلالف  نشأتها 
مــهــمــا فـــي صــنــاعــة الــســيــاحــة قبل 

اندالع الحرب في 2011.

الــســوري نبيل عــلــي، وهو  وقـــال 
في  الــفــخــار  لصناعة  ورشـــة  صــاحــب 
دمشق، إن صناعة الفخار في سوريا 
إقباال  تشهد  مبيعاته  وإن  تنتعش 
أكــثــر وســط األزمـــة االقــتــصــاديــة في 
بها  الــتــجــارة  أن  إلــى  مشيرا  ــبــالد.  ال

مربحة ألنها مادة تستخرج من التربة، 
أي أنها مثل الذهب”.

المصنوعة  المطبخ  أدوات  وألن 
ــبــاع بــأســعــار أرخـــص من 

ُ
مــن الــفــخــار ت

ــن الـــزجـــاج  مــثــيــالتــهــا الــمــصــنــوعــة مـ
بين  أكــثــر  تنتشر  فإنها  الــمــعــدن،  أو 

قدرتهم  تقلصت  الــذيــن  الــســوريــيــن 
الشرائية مع تراجع سعر صرف الليرة 

السورية أمام الدوالر.
ورغم ذلك فقد تراجع عدد الورش 
منذ  الفخار  تصنيع  في  تعمل  التي 
الــحــرب عــام 2011 مــع هــروب  تفجرت 
ــورش لــلــخــارج  ــ أصـــحـــاب بــعــض تــلــك الـ
بين  مــتــداول  هــو  وكما  إغالقها.  أو 
شرب  أن  علي  نبيل  يعتقد  العامة، 
ــاء فــخــاري، مصنوع من  الــمــاء مــن إن
شربه  من  أكثر  للصحة  مفيد  الطين، 

من آنية مصنوعة من مواد أخرى.

ــاهــــم االعـــتـــقـــاد الــــــــدارج عــن  وســ
الــفــوائــد الــكــبــيــرة لــشــرب الــمــاء من 
ــاريـــة فــــي ازدهــــــار  األوانــــــــي الـــفـــخـ
الفخار  »مــادة  علي  وقــال  الصناعة، 

مــن  أفـــضـــل  وهـــــي   100% صــحــيــة 
ستيل  الــســتــانــلــس  أو  ــيــوم  األلــمــون
كــالمــه- على  -حــســب  الـــذي يحتوي 

مواد مسرطنة”.
وصــادق زبــون يدعى محمد أحمد 
ــال »الــفــخــار أرخـــص  عــلــى كــالمــه قــائ
المشابهة،  الــمــواد  مــن  نظائره  مــن 
والستانلس  واأللــومــنــيــوم  كــالــزجــاج 
ســتــيــل، إضــافــة إلـــى أن الــمــاء في 
المغنسيوم  عــلــى  يــحــتــوي  الــفــخــار 
أفضل  بالتالي  وهو  أخــرى  ومعادن 

من المياه التي تباع في السوق”.

النهوض من تحت الركام.. انتعاش 
صناعة الفخار السورية

نبيل علي يعرض منتجاته من األواني الفخارية بورشته في دمشق.   

قصة من العالم

االعتقاد الشائع بفائدة 
مياه الفخار الصحية 
ساهم في ازدهار 

الصناعة
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مليون   22 من  أكثر  الجائحة  خلفت 
الدول  في  العمل  عن  عاطل  شخص 
الصناعية الكبرى، وكان أكبر المتضررين 
هم الشباب وذوي المهارات المتدنية 
االقتصادي  التعاون  لمنظمة  وفقا 
العمل  أن سوق  تتوقع  التي  والتنمية 

لن يتعافى حتى نهاية 2022.
لكن وفي خضم هذه األزمة فليس 
عليك القلق إذا كنت موهوبا، فأبواب 
لك،  مصراعيها  على  مفتوحة  العالم 
منصة  الفرنسية  الحكومة  افتتحت  إذ 
في  المواهب  أصحاب  لجذب  جديدة 
إلى  العالم  حول  التكنولوجيا  قطاع 
واجهة  بفضل  الفرنسية  ــي  ــ األراض

عليهم  تسهل  ومــبــســطــة  ــدة  ــوح م
زر  ضغطة  أن  أي  الهجرة،  ــراءات  إجـ

كافية لنقلك إلى أوروبا.
كشف  فقد  العمالة،  هجرة  وحول 
عدد  أن  الدولية  العمل  لمنظمة  تقرير 
 164 من  ارتفع  المهاجرين  العمال 
و   2017 عامي  بين  مليونا   169 إلى 
ماليين  خمسة  قدرها  بزيادة   ،2019

خالل عامين أي ما نسبته 3 %.
فقد  الهجرة،  موضوع  على  وعــودا 
التجارة  شؤون  وزير  ريستر   فرانك  قال 
المنصة  هذه  إن  فرنسا  في  الخارجية 
في  بكم  ــال  أه عــنــوان  تحمل  الــتــي 
وصــول  فــي  ــك« ستسهم  ت »فــرنــش 

إلى فرنسا  المواهب األجانب  أصحاب 
وتسّهل دعمهم واندماجهم”.

ووفقا لفرانس برس جاء في الملف 
المنصة  بــإطــالق  الــخــاص  الصحفي 
الجديدة أن منظومة قطاع التكنولوجيا 
في فرنسا هي األكثر مرونة اليوم في 
االتحاد األوروبي كما أن أزمة كورونا 
التصاعدي، بل  المنحى  لم توقف هذا 
بلغت  أن  فبعد  تماما،  العكس  على 
يورو  مليار   5.4 األعمال  رّواد  إيــرادات 
 4.7 إيراداتهم  بلغت   ،2020 عام  في 
 2021 من  األول  النصف  خالل  مليار 

وحده.
على  لكن  صلة  ذي  سياق  وفــي 
مجموعة  فقدت  المصرفي،  الصعيد 
للخدمات  اليابانية  هولدنجز  نومورا 
المالية 20 مصرفيا يعملون في مجال 
مايو  االستثمارية خالل شهر  الخدمات 
في  منافسة  مؤسسات  لصالح  وحده 
آسيا في ظل تزايد المنافسة بين بنوك 

استقطاب  على  اآلسيوية  االستثمار 
المواهب في هذا المجال.

االستقاالت  إن  »بلومبيرج«  ونقلت 
كبار،  قيادين  شملت  »نــومــورا«  من 
العالمية  البنوك  أن  ــى  إل وأشـــارت 

تتنافس لالحتفاظ بالمصرفيين الشباب 
قويا  ــارا  ازدهـ تشهد  التي  آسيا  في 
استنزاف  إن  إلى  القطاع. مشيرة  لهذا 
منذ  مستمر  المجموعة  من  المواهب 
سنوات في ظل العروض السخية التي 

للموظفين،  األخرى  الشركات  تقدمها 
على  داللة  نفسه  الوقت  في  وهي 
المدربة  العمالة  في  الشديد  النقص 
آسيا  في  المالية  الخدمات  بقطاع 

بشكل عام.

رّواد األعمال جمعوا في النصف األول من 2021 مبلغا مساويا لما جمعوه طوال 2020

ال خوف على الموهوبين من أزمة سوق 
العمل في العالم 

إنفوجرافيك

صراع عالمي على 
المواهب.. الهجرة إلى 

فرنسا بضغطة زر

أصحاب المهارات 
البسيطة أكثر المتضررين 

من الجائحة
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صـحــة

من  دلــتــا  المتحورة  انتشار  يــلــّوح 
القيود  أجواء  بعودة  كورونا  فيروس 
الذي  العالمي  ــالق  واإلغ المشددة 
في  األولــى  الموجة  انتشار  مع  ساد 

مارس 2020. 
ــالق  اإلغ مظاهر  بالفعل  ــادت  وعـ
آسيا  شرق  جنوب  ودول  أستراليا  في 
العالمية،  التفشي  بؤرة  أصبحت  التي 
أستراليا  مــدن  أكبر  سيدني  وسجلت 
حــاالت  فــي  قياسية  يومية  زيـــادة 
كوفيد19-، في حين سعت السلطات 
عزل  تطبيق  في  بالجيش  لالستعانة 
 عام مفروض على ستة ماليين نسمة.
األسابيع  فــي  أســتــرالــيــا  ــدت  ــاه وج
دلتا  ساللة  انتشار  الحتواء  الماضية 
المتحورة شديدة العدوى في سيدني 
اقتصاد  بدفع  يهدد  والــذي  وحولها، 

البالد إلى ثاني ركود في عامين.

تــدابــيــر  أّن  الــســلــطــات  ــت  ــن ــل وأع
سيدني،  في  السارية  العام  اإلغــالق 
جائحة  لمكافحة  يونيو  نهاية  منذ 
في  مقّررا  كان  كما  ُترفع  لن  كوفيد 
شهرا  ستمّدد  بل  الشهر  هــذا  نهاية 
وذلك  أغسطس  نهاية  حتى  إضافيا 
الــوبــائــي  المنحنى  ارتــفــاع  بسبب 
كورونا. ضــّد  التحصين  نسب   وضآلة 
كبير من  حّد  إلى  نجت  التي  وأستراليا 
حاليًا  تشهد  للجائحة  األولى  الموجات 
دلتا  للمتحّورة  متسارعة  تفشٍّ  وتيرة 
حتى  يلّقح  لم  بلد  في  عدوى،  األشد 

البالغ  سّكانه  من   %  13 سوى  اليوم 
عددهم 25 مليونًا

وفي إيران، ذكر التلفزيون الرسمي 
سجلت   19  - كــوفــيــد  ــات  ــاب إص أن 
ألف   35 نحو  عند  قياسية  ارتفاعات 
الصحة  وزيــر  تحذير  مع  جديدة  إصابة 
تحسن  في  يذكر  أمل  وجود  عدم  من 
باإلجراءات  الناس  يلتزم  لم  ما  الوضع 
الوباء  بؤرة  إيران،  وتواجه  االحترازية. 
خامسة  موجة  األوســط  الشرق  في 
ساللة  على  فيها  بالالئمة  ُينحى 
الــعــدوى  الــشــديــدة  المتحورة  دلــتــا 
الحكومة  تواجه  كما  الفيروس.  من 
التطعيم  حملة  إدارة  بسوء  اتهامات 
مليون   2.5 تطعيم  تم  حيث  البطيئة، 
شخص فقط بشكل كامل من سكان 
 83 بنحو  عددهم  يقدر  الذين  البالد 

مليون نسمة.
وسجلت الهند أكبر عدد من اإلصابات 
اليومية الجديدة خالل شهر في أحدث 
إشارة إلى اتجاه مثير للقلق دفع إحدى 
مخاوف  وسط  لإلغالق  البالد  واليات 
 من حدوث موجة أخرى من اإلصابات.
من  المتحورة  دلتا  الساللة  وكانت 
بالهند  عصفت  قــد  كــورونــا  فــيــروس 
في أبريل ومايو لكن معدل اإلصابات 
أن  قبل  الحقا،  الشيء  بعض  تراجع 

يعاود االرتفاع.

الصحة  مــجــال  ــي  ف ــراء  ــب خ وقـــال 
موجة  إن  آراءهـــم  رويــتــرز  استطلعت 
بالهند  ستعصف  اإلصــابــات  من  ثالثة 
أشاروا  األرجح وإن  أكتوبر على  بحلول 
إلى إمكانية السيطرة عليها على نحو 
ومايو.  أبريل  في  حــدث  مما  أفضل 
التطعيم  وتيرة  لتسريع  الخبراء  ودعــا 
أخــرى في  زيــادة كبيرة  حــدوث  لمنع 

أعداد المصابين بالفيروس.
عدد  تسجيل  تايالند  أعلنت  وبالمثل 
قياسي من اإلصابات بفيروس كورونا 
المستجد بينما كسر العدد في ماليزيا 

التي  الدولة  في  إصابة  المليون  حاجز 
مقارنة  لإلصابات  معدل  أعلى  لديها 
بعدد السكان في المنطقة على الرغم 
منذ  عام  عزل  إجــراءات  تطبق  أنها  من 

يونيو.
وفي سياق ذي صلة، قالت منظمة 
أعــداد  ــاع  ــف ارت إن  العالمية  الصحة 
اإلصابات بفيروس كورونا في 15 دولة 
يظهر  باكستان  إلى  المغرب  من  تمتّد 
وبائية  »موجة  تواجه  الــدول  هذه  أن 
رابعة« في وقت ال تزال فيه معّدالت 

التحصين فيها منخفضة للغاية.

المتحورة دلتا 
تلوح بشبح مارس 

2020 وعودة 
اإلغالقات

كمية المتحورة دلتا في دم المصابين أكثر 
بألف مرة من النسخة األولى من الفيروس

أظهرت دراسة ُنشرت مؤّخرًا في مجلة »فايرولوجيكال” العلمية إّن الحمل 
األولى  االختبارات  الدم في  الفيروس في  بكمية  يعرف  ما  أو  الفيروسي 
بالفحوص  مقارنة  مرة  بألف  أكبر  كان  دلتا  بالمتحّورة  المصابين  للمرضى 

األولى التي أجريت إّبان الموجة األولى في 2020.
المصاب،  جسم  داخــل  سريعًا  تتكاثر  المتحورة  فإن  ذلــك،  على  وعطفا 
والمصابون بها ينشرون كميات أكبر بكثير من الفيروس مما يزيد احتماالت 

انتقال العدوى.
ألن  طريقها  في  دلتا  المتحّورة  أّن  من  العالمية  الصحة  منظمة  وحّذرت 

تصبح »الساللة المهيمنة« في العالم خالل األشهر الستة المقبلة.

جاوة

طهران

كراتشي ملبورن

دكا هانوي سيدني

سيدني

23 22



صـحــةصـحــة

البريطانية  الجينوم  علوم  خبيرة  بيكوك  شــارون  قالت 
إن  لرويترز  لكوفيد19-  الجيني  التسلسل  بدراسة  المعنية 
الطريق سيكون طويال لعودة الحياة لطبيعتها من الجائحة 
الساللة  تحورات جديدة في  لحدوث  أنها متأهبة  وأضافت 

دلتا التي تجتاح العالم حاليا.
وطالبت  العام  العزل  إجــراءات  أنهت  بريطانيا  أن  ورغم 
لكن  الفيروس  مع  يتعايش  كيف  وبحذر  يتعلم  بأن  الجميع 
لألمور  الطبيعي  للمسار  العودة  عملية  إن  قالت  بيكوك 

ستكون بطيئة بسبب التوزيع غير العادل للقاحات عالميا.

وأضافت »إنه طريق طويل جدا لعودة األمور لما كانت 
عليه« وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لنظام مراقبة 
بشأن  والتنسيق  الجديدة  السالالت  لظهور  واضح  عالمي 

أفضل لقاحات لمواجهتها كما يتم مع اإلنفلونزا.
وأطلقت بريطانيا برنامجا جديدا يضم منصة لتقييم ظهور 
مع  الجينوم  مجال  في  خبرتها  لمشاركة  جديدة  سالالت 
التي تسبب أكبر قلق  العالم. ووصفت بيكوك ساللة دلتا، 
من تفشي المرض حاليا، بأنها »األقوى واألسرع« من باقي 

السالالت حتى اآلن.

العودة إلى الحياة الطبيعية..
طريق طويل

 طابور طويل من الراغبين بالحصول على 
للتطعيم  ميداني  مركز  عند  كورونا  لقاح 
»أ ب« في العاصمة البرازيلية، برازيليا. 

أظهرت دراسة نشرت نهاية يوليو أن 
تخفيف القيود الصحية مثل عدم فرض 
وضع الكمامة والتزام التباعد الجسدي 
سكان  جميع  يحّصن  لــم  ــت  وق فــي 
الكوكب بعد، يزيد بشكل كبير من خطر 
ظهور متحورات أكثر مقاومة للقاحات 

المضادة لفيروس كورونا.
إلى  الحاجة  الــدراســة  هــذه  وتظهر 
باإلضافة  أخــرى  تدابير  على  الحفاظ 
إلى اللقاح حتى يتم تلقيح الجميع، كما 

أوضح مؤلفوها.
وبهدف دراسة كيف يمكن لفيروس 
لحمالت  استجابة  يتحور  أن  كــورونــا 
التلقيح المتزايدة، قام فريق من الباحثين 
من دول أوروبية عدة بمحاكاة احتمال 
لدى  للقاح  مقاومة  ســاللــة  ظــهــور 

سكانها  عدد  يبلغ  سكانية  مجموعة 
عشرة ماليين شخص في غضون ثالث 

سنوات.
ــذي وضــعــوه  ــ ــوذج ال ــم ــن ــم ال وضـ
السكان  تلقيح  نسبة  منها  متغيرات 
ومعدل تحور الفيروس وسرعة انتقاله، 
زيادة  مع  متتالية  »موجات«  وتوقع 
في  انخفاض  يليها  اإلصابات  عدد  في 
قيود. إدخــال  بعد  الجديدة   اإلصابات 
مجلة  نشرتها  التي  الدراسة  وخلصت 
أن  إلى  ريبورت«،  ساينتفيك  »نايشتر 
ظهور  خطر  من  يقلل  السريع  التلقيح 

ساللة مقاومة.
هذا  أن  أيضا  يظهر  نموذجهم  لكن 
الخطر يكون بحده األقصى عندما يكون 
جزء كبير من السكان ملقحا لكن ليس 

بشكل كاف لضمان مناعة القطيع.
وهذه الظاهرة أطلق عليها الباحثون 
»ضغط االنتقاء«، وكلما طور عدد أكبر 
للفيروس،  السكان أجساما مضادة  من 
للسالالت  التنافسية  األفضلية  ــزداد  ت

األكثر مقاومة.
ووفقا للباحثين، يصبح احتمال ظهور 
عندما  مرتفعا  مقاومة  أكثر  متحورات 
يكون 60 في المئة وأكثر من السكان 
ملقحين. وهذا االمر يتوافق مع الوضع 
الــدول  معظم  في  الحالي  الوبائي 
سريعا  انتشارا  تشهد  التي  األوروبية 

لمتحور دلتا.
تحصين  تم  العالمي،  الصعيد  وعلى 
بشكل  شخص  مليار  عن  قليال  يزيد  ما 
بعض  على  يتعين  زال  ــا  وم كــامــل، 
وأميركا  إفريقيا  في  خصوصا  البلدان، 
حملتيهما  بعد  تبدآ  لم  اللتين  الجنوبية 
 على نطاق واسع بسبب نقص الجرعات.
وتظهر هذه النتائج الحاجة إلى الحفاظ 
يحّصن  حتى  االحترازية  التدابير  على 
عالمي  تطعيم  »جهد  وبــذل  الجميع 
الممكن  من  »سيكون  وإال  حقيقي« 
القضاء على سالالت مقاومة للقاحات 
في بعض المناطق لكنها ستستمر في 
مجددا،  انتشارها  قبل  أخــرى«  أماكن 

كما أكد المؤلفون.

ال حل إال بتلقيح 
جميع سكان األرض
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لتسليم  تلقائيا  ذراعيه  روبوت  يحرك 
في  مطعم  داخــل  »باستا«  طلبية 
يمكن  حيث  ريغا  الالتفية  العاصمة 
لهم  يحضر  اآللي  الرجل  مراقبة  للزبائن 
لمحة  تقدم  تكنولوجيا  في  الطعام، 
في  المستقبل  عليه  يكون  قد  عما 

قطاع المطاعم.
وتقول إيفيتا راتينيكا، وهي مدّرسة 
مما  أفضل  الطعام  »كــان  ريغا  في 
كنت أتوقع«. وتعتزم تشجيع تالمذتها 
لمراقبة  المكان  إلى  المجيء  على 
معتبرة  عمله،  خالل  الجديد  الروبوت 
أن كافيتريا المدرسة قد تضم مثل هذا 

الجهاز في غضون بضع سنوات.
وُصمم »روبو إيتز« في يناير 2018 
على يد شخصين يديران سلسلة مطاعم 
منذ  التفيا  فــي  السريعة  للوجبات 
هو  الخطوة  ــذه  ه وهـــدف   .2009

إحداث ثورة في القطاع.
الماّلك  أحد  وهو  بوروكس  ويقول 
 6 إلــى   4 يحل محل  الــروبــوت  »هــذا 
من  كبير  بشكل  يقلل  مما  موظفين، 

يؤكد  لكنه  العاملة«.  اليد  تكاليف 
معدل  يزيد  لن  الروبوتات  استخدام  أن 
يحل محل  لن  البطالة، قائال »الروبوت 
الحصول على  يريدون  الذين  األشخاص 
أن  أو  المطاعم،  مجال  في  وظيفة 
لكنه  مطبخ.  نجوم  أو  طهاة  يصبحوا 
سيحل محل الوظائف المنخفضة األجر 

التي لم يعد يريدها معظم الناس«
الروبوتات  تكنولوجيا  وشــهــدت 
في  متزايدا  اهتماما  المطاعم  في 
السنوات األخيرة عززته جائحة كوفيد 
في  أخيرا  افُتتح  مطعم  وفي   .19  -
باريس، يمكن للزبائن مشاهدة روبوتات 
تعد البيتزا وتخبزها بمعدل 80 شطيرة 
في الساعة. وفي الواليات المتحدة، 
مصّنع  »سالي«  يدعى  روبوت  يحّضر 
السلطات  »شوبوتيكس«  شركة  من 
كما  آلــي.  توزيع  جهاز  على  لبيعها 
العام  كشفت  بريطانية  شركة  أن 
الماضي عن مطبخ آلي بالكامل بسعر 

345 ألف دوالر.
وقد ُصمم »روبو إيتز« لتولي مهام 
تحسين  مع  الطعام،  بإعداد  مرتبطة 
أخطار  على  والقضاء  الغذاء  سالمة 
المكتظة.  المطابخ  فــي  ــعــدوى  ال

ثالثة  إلعــداد  الروبوت  برمجة  وتمت 
أطباق مختلفة من المعكرونة. ويمكن 
لهذا الطّباخ اآللي وفق مطّوريه إعداد 
ذوق  مــراعــاة  مــع  الــوصــفــات،  مئات 

المالك والحساسيات الغذائية.
المالك  وهو  كوركيومكينز  ويقول 
يتمثل في  الحقيقي  التحدي  إن  اآلخر 
حول  كامل  مطبخ  وابتكار  تصميم 
كل  على  يحتوي  أن  يجب  الــروبــوت، 
والصلصات  والتوابل  الطعام  مكونات 

والمقالي الدوارة للغلي والقلي. 
المطبخ  »موظف  أن  إلى  ويلفت 
االتحاد  معدل  فــي  الشركة  يكلف 
الساعة،  في  يورو   16 نحو  األوروبــي 
والتأمين  والــضــرائــب  األجـــور  تشمل 
ــوت ال  ــروب ــاف: »ال والــتــدريــب«. وأضـ
يمرض  وال  صحي،  تأمين  إلــى  يحتاج 
أطفاله، وال يحصل على أيام عطلة أو 
إجازة أمومة، وال يتذمر كما ال يمكنه 

إحضار عدوى كوفيد إلى العمل«.

تقنية

»أ ف ب«

»باستا « ذكية.. روبوتات تعرف
سر الطبخة

مستقبل ثوري ينتظر المطاعم

27 العدد األول - أغسطس 2021 العدد األول - أغسطس 262021



ألواح عمالقة لتوليد الطاقة الشمسية وسط الحقول الزراعية، وفوق 
غياب  أعطى  بعدما  السورية  إدلب  محافظة  في  المنازل،  أسطح 
»أ ف ب« الكهرباء دفعة للطاقة البديلة ذات التكلفة المنخفضة. 

غاب الوقود 
فحضرت الفكرة

صورة من العالمصورة من العالم

تحسين المنتج
أم غش تجاري؟

رعاة في كشمير يدفعون شاة في النهر 
لغسلها قبل بيعها في موسم األضاحي 
بمدينة سريناغار الواقعة في الجزء الذي 
»أ ب« تسيطر عليه الهند من اإلقليم. 
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سؤال وجواب

الشائعة  األسئلة  صفحة  لزيارة 
على  بالمسح  قم  قيود،  في 

الباركود

عن طريق  مراسلتنا  يمكن  قيود، كما  الشائعة في موقع  األسئلة  على صفحة  االطالع  يمكن  واألجوبة  األسئلة  من  لمزيد 
المحادثات المباشرة إذا لم تجد إجابة عن استفسارك هناك.

فاتورة  على  التعديل  يتم  كيف 
المشتريات بعد الموافقة عليها؟

كيف أقوم بإرجاع
بضاعة لمورد؟

المشتريات  فــاتــورة  على  التعديل  يتم  ال 
بشكل مباشر وإنما يتم اتباع الخطوات التالية:

أواًل: نسخ فاتورة المشتريات 
المراد  للفاتورة  المرجعي  الرقم  نسخ  ثانيًا: 
تعديلها ولصقه بالفاتورة الجديدة، وتعديل ما 

يلزم.
ثالًثا: حذف الفاتورة المراد تعديلها ليتم حفظ 

الفاتورة الجديدة بداًل عنها.
رابًعا: حفظ الفاتورة الجديدة.

من خالل قسم المشتريات - فاتورة المشتريات - إشعار المدين، 
باختيار  المورد  من  المشتراة  البضاعة  أو جميع  بعض  إرجاع  يمكنك 
المنتج المراد إرجاعه، كمية المنتج، وسعر المنتج عند الشراء وتحديد 

نسبة الخصم وضريبة القيمة المضافة، ويتم حفظ إشعار المدين.

بعد حفظ إشعار المدين سيظهر لك خياران:
تخصيص إشعار مدين: في حال كانت هناك فواتير شراء مستحقة 

»غير مدفوعة« للمورد يتم تقليل المبلغ المستحق بها. 
إرجاع أموال: ومنها يمكنك تسجيل المبلغ بشكل حوالة أو مبلغ 

نقدي فور استالمه من المورد.

كيف أضيف مصروفا أو فاتورة 
شراء في قيود؟

المنسدلة  القائمة  عبر  بسهولة  المصروفات  أضف 
للمنتجات والتكاليف - المنتجات والتكاليف - إضافة منتج 
جديد نوع: مصروف مع تحديد البيانات األولية للمصروف:

االسم باللغة العربية
االسم باللغة اإلنجليزية 

الرقم التسلسلي
الصنف

الوصف
وحدة القياس

الضريبة
 « المصروف  وحساب  »االفــتــراضــي«  الــشــراء  سعر 

والذي يتم إضافته من خالل شجرة الحسابات.
وبعد ذلك من خالل قسم المشتريات يتم إضافة فاتورة 
السعودية  الشركة  مثل«  المورد  اسم  وتحديد  جديدة 
في  الكهرباء«  »فاتورة  المصروف  وإضافة  للكهرباء« 
ثم  ومن  الفاتورة  بقيمة  الشراء  فاتورة  تفاصيل  خانة 
خانة  خالل  من  بها  الخاصة  التكلفة  بمركز  ربطها  يتم 

المعلومات اإلضافية، وأخيرا حفظ الفاتورة.

وتركيا،  اليونان  في  هائلة  حرائق 
سيبيريا  فـــي  ــات  ــاب ــغ ــل ل وحـــرائـــق 
مدغشقر،  في  ومجاعة  وكاليفورنيا، 
وفيضانات استثنائية في ألمانيا، يشكل 
على  حسيا  دليال  الكوارث  هذه  تزايد 
هشاشة  وتفضح  المناخ،  تغير  تبعات 

العالم أمامه.
المناخية  األحـــداث  ــذه  ه وتحصل 
ارتفاع معدالت  يزال  المتطرفة فيما ال 
 1.1 مستوى  عند  العالم  في  الحرارة 
درجة مئوية »فقط« مقارنة بمعدالت 
ما قبل الثورة الصناعية، وهي ما يضع 
يمكن  عما  مخيف  تساؤل  أمام  العالم 
أن يحدث إذا لم يتم تحقيق هدف اتفاق 
ضرورة  على  ينص  الذي  للمناخ  باريس 
حصر االحترار بأقل من درجتين مئويتين، 
وصوال إلى 1.5 درجة مئوية إذا أمكن.

مظاهر  القاتلة  الفيضانات  وقلبت 

الحياة رأسا على عقب في العالم من 
شرقه إلى غربه، ومن الصين إلى ألمانيا، 
المناخ  تغير  أن  حيا  تذكارا  وأصبحت 
لها  يتسبب في ظواهر جوية ال سابق 
ارتفاع  ومع  العالم.  أنحاء  مختلف  في 
درجة حرارة الغالف الجوي لألرض فإنه 
ما  وهو  الرطوبة  من  أكبر  بقدر  يتشبع 
باحثون  وتوصل  األمطار.  زيــادة  يعني 
في دراسة نشرتها دورية »جيوفيزيكال 
عن  بالمحاكاة  أجريت  التي  ريسيرش« 
مثل  أن  إلى  الكمبيوتر  أجهزة  طريق 
هذه العواصف ربما تتكرر بحلول نهاية 
الوضع  عــن  مــرة   14 يزيد  بما  الــقــرن 

الحالي.
ــا  أوروب غــرب  وشمال  الصين  وفــي 
وقعت الكارثتان بعد فترة أمطار غزيرة 
على غير العادة تعادل في حالة الصين 
انهمار كمية األمطار التي تهطل عادة 

في عام خالل ثالثة أيام.
موجة  تكشف  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
بأنها  وصفت  التي  اليونان  في  الحر 
البالد،  في  عقود  ثالثة  منذ  األســوأ 
أوروبا.  في  الحر  موجات  تضاعف  عن 
كما اشتّدت حّدة الحرائق التي تلتهم 
ياقوتيا في سيبيريا  كّل صيف  غابات 
وقد  األخيرة،  الثالث  السنوات  خالل 
ال  شاسعة  أرض  وهي  ياقوتيا،  تصبح 
كثافة سكانية كبيرة فيها، من كبرى 

ضحايا احترار المناخ.
و ارتفع متوّسط الحرارة السنوي في 
هذه المنطقة التي تعّد من األبرد في 
العالم بواقع 3 درجات مئوية، في حين 
ازدادت درجة  برّمته  أن حرارة الكوكب 
واحدة. وقد شهد هذا الصيف عّدة أيام 
قياسية  مستويات  الحرارة  فيها  بلغت 

بحدود 39 درجة مئوية.

درجة مئوية واحدة قلبت العالم
رأسا على عقب

رسائل التغير المناخي تتوالى.. فيضانات وجفاف وموجات حر متطرفة

بيئة

طيور تحلق فوق أحد روافد نهر بارانا الذي لم يتبق منه إال برك صغيرة 
من المياه إثر موجة جفاف مستمرة منذ عقد على منطقة اإلنديز، وفي 
اإلطار صورة لحرائق الغابات في سيبيريا حيث وصلت درجة الحرارة إلى 
»أ ب« 39 درجة مئوية. 

كان نهرا
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قبل نحو 13 عاما وبالتحديد في نهاية عام 2008 وبعد فترة غلب عليها التشتت وعدم االنتظام في عمل أو دراسة، 
اتخذت قرارا بأن أقدم للمجتمع كل جهدي للتعويض عن هذه الفترة، أن أعمل في كل مجال متوفر وأدرس كل شيء 

ممكن، ال أضيع ساعة واحدة هباء، كنت قد اكتفيت من الساعات المهدرة. 
قادتني األقدار للعمل في صحيفة االقتصادية، كانت الصحف الورقية حينها ما زالت في أوج مجدها لم تكن وسائل 
التواصل االجتماعي قد زحفت عليها بهذه القوة، لم يكن أي شخص حينها ليتنبأ بما سيؤول إليه العالم بعد سنوات 
قليلة، في الصحيفة بهرت بحجم االنتظام والدقة التي تسير بها عملية النشر، كيف تصل األخبار إلى الصفحة التي يراها 
القارئ العادي، يتنقل الخبر بين محطات منتظمة من الصحفي إلى التحرير ثم التصحيح واإلخراج والتنفيذ ثم الطباعة 
والتوزيع في عمل دقيق يحكمه وقت محدد وقصير، في مثال رائع على التنظيم البشري الذي ال تحاكيه حتى أعقد 
اآلالت، لم تغادر هذه التفاصيل ذهني وراودني حلم النشر، لكن جزءا من الحكاية انتهى وغادرت المجال الستكمال 

دراستي العليا ومن ثم إطالق قيود.
ال أزعم أن العائد المادي ليس هدفا لكل شخص في سوق العمل، لكل شركة، ورائد أعمال، حتى أعظم اإلنجازات 
التي تعيشها البشرية كان أغلبها في البداية مدفوعا برغبة مادية، ربما ليس للمال وحده ولكن الرغبة في تحقيق هدف 

وتسجيل إنجاز، لكن البدايات ليست كالنهايات. 
تبرعات  هذا  سبق  مؤسسات،  لخمس  دوالر  مليار   4.1 بـ  سيتبرع  أنه  بافيت  وارن  أعلن  فقط  الماضي  الشهر  في 
بمليارات الدوالرات منه ومن صديقه في العمل الخيري ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس وصاحب مؤسسة بيل 
وميليندا جيتس الخيرية التي تنفذ أعماال إنسانية كبرى في أفريقيا وفي الواليات المتحدة أيضا، لم يتوقف األمر عند 
هذين اإلثنين فقد أعلن العديد من المليارديرات حول العالم أنهم لن يتركوا ثرواتهم ألبنائهم، بما في ذلك مؤسس 
ورئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ الذي وقع وثيقة لحملة ُتدعى »تعهد العطاء« يتبرع بموجبها بمعظم ثرواته لمصلحة 

مؤسسات خيرية.
أعتقد وبكل صدق أن هؤالء األشخاص قد وصلوا لمرحلة من المعرفة أو التجلي، أيقنوا معها أن السعادة ليست في 
كسب المال ولكن في توظيفه إلسعاد الناس وتقديم العون لهم، هذه المعرفة بال شك حولتهم من مجرد أثرياء إلى 
أثرياء سعداء يقدمون كل عام جهد عقود من عملهم ألناس ال يعرفونهم ليس ألن هذا مسؤوليتهم االجتماعية فحسب 

بل سعادة العطاء ال مثيل لها.
باسم  التي يعرف  الفعل  القدر، هذا  بنفس  تنعكس عليك سعادة  إنسان  لقلب  تدخلها  أن كل سعادة  أثق شخصيا   
المسؤولية االجتماعية هو مسؤولية فردية لكل واحد منا، يستطيع تقديمها بأي شكل يملكه، علم تنقله إلى شخص، 

ثقة تلقيها في قلبه، أو حاجة تقضيها له.
مسؤوليتنا في قيود تربط الجزء األول من القصة بالجزء اآلخر، ال أبلغ في تقدير حجم ما نستطيع تقديمه لكن اإللهام 
ال يقدر بثمن، حلم النشر الذي راودني نعود له جميعا في قيود سعيا ولو بجزء ضئيل في نشر المعرفة وبث اإليجابية عبر 
قصص الملهمين، رّواد األعمال الذين تعرفنا إليهم أثناء عملنا معهم، قصة كل شخص فيهم هي دافع لشخص آخر، عانوا 
ليصلوا إلى مرحلة أصبحوا فيها بارزين في مجاالتهم، يحققون مجدهم الشخصي ويخلقون فرص عمل آلخرين ويشكلون 
نموذجا لهم، نتشرف بأن نسرد في دوريتنا هذه تجاربهم، أيام يسرهم وعسرهم، شاركونا ألمهم وأملهم، قصة نجاحهم 

قد تكون قصتك أنت في المستقبل، هذا ما نتمناه.
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