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إلى  يحتاج  ال  سحابي  محاسبي  نظام  هو  قيود 
باإلنترنت،  متصل  جهاز  إلى  بحاجة  فقط  تحميل، 

سهل االستخدام.
نطمح في قيود لرفع استدامة المنشآت وتقليل 
نسبة المخاطرة بتقديم أسهل الحلول التي تساعد 
رواد األعمال على إدارة أعمالهم بحرفية وإعادة 
حصره  من  المنشأة  في  المحاسب  دور  تعريف 
يعتمد  مستشارا  جعله  إلى  البيانات  إدخال  في 

عليه ويشارك في اتخاذ القرارات.

للتعرف على قيود 
أكثر امسح على 

الباركود

2

نقطة نظام

إطالق مشروع الفوترة اإللكترونية »فاتورة« 
قبل 70 يوما من تطبيقها رسميا

12

إلى صديقي المحاسب

كيف تكون محاسبا ناجحا؟
3 خطوات تساعدك على 

مواكبة التسارع التقني

8

قصة من العالم

مزاج العالم مضطرب.. 
إنتاج الشاي والقهوة في

خطر
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قصة من السعودية

خلود المطلق.. شريكة الفرح 
التي أسعدت آالف الفتيات في 

السعودية

14

جراف

أزمة نقل بحري.. 9 آالف دوالر 
قيمة شحن حاوية من الصين إلى 

السعودية

المحتويات

10

مالية

74 % من سكان المملكة 
يستخدمون الحلول اإللكترونية 

في الدفع.. والرياض األعلى

نسبة مستخدمي األوراق النقدية بشكل يومي
حسب المنطقة والفئة العمرية

المنطقة الشمالية

المنطقة الشرقية

المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

% 37

% 20

% 48

% 37

% 20



نقطة نظام

في حفل إطالق مشروع الفوترة اإللكترونية »فاتورة«

قيود: مستعدون لكافة المهام المحاسبية 
بقطاع األعمال السعودي

أكدت شركة قيود أحد أبرز الشركات 
األعمال  قطاع  في  الرائدة  الوطنية 
المحاسبي والمالي أن نظامها يغطي 
بقطاع  المحاسبية  الــمــهــام  كــافــة 

األعمال في السوق السعودي.
هامش  على  الــشــركــة  وكشفت 
مشروع  إطــالق  حفل  في  مشاركتها 
عن  »فــاتــورة«  اإللكترونية  الفوترة 
المنطقة  فــي  الــتــوســع  فــي  نيتها 
بتنفيذ  التزامها  إلــى  إضافة  العربية 
االبتكارية  المحاسبية  الحلول  أحــدث 
التي تلبي احتياجات األسواق المحلية 

والخارجية بمختلف القطاعات. 

إلى ذلك، قال سهيل أبانمي محافظ 
الزكاة والضريبة والجمارك خالل  هيئة 
إن  اإللكترونية  الفوترة  إطالق مشروع 
إليه  المشروع يوائم أحدث ما توصلت 
االقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون 
له أثر ملموس على االقتصاد الوطني، 

إثــراء  في  الجوهري  دوره  عن  فضال 
تجربة المستهلكين.

كشف  ــة،  ــل ص ذي  ــاق  ــي س ــي  وفـ
»منشآت«   محافظ  الــرشــيــد  صــالــح 
األول  المركز  حققت  المملكة  أن 
األعمال  بيئة  إصــالحــات  في  عالميا 
إطالق  وتــنــاول  ــة،  دول  190 بين  من 
والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  بنك 
الفجوة  تخفيف  على  يساعد  ــذي  ال
نسبة  أن  مبينا  الموجودة،  التمويلية 
تمويل المنشآت في 2016 بلغت %2 
المملكة  في  التمويل  إجمالي  من 
.%8 ــن  م أكــثــر  ــوم  ــي ال بلغت   فيما 

 نعمل على التوسع 
في المنطقة العربية 
والفاتورة اإللكترونية 

مفعلة لدينا منذ 2017
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علــى  األولى  المرحلة  تطبيق  وسيبدأ 
الفوترة  لالئحة  الخاضعيــن  المكلفيــن 
اإللكترونية ابتداء من 4 ديسمبر المقبل 
وحفــظ  إصــــــــدار  تستوجب  والــتــي 
ــارات  ــع واإلش الضريبيــة  الفواتيــر 
بهــا  المرتبطــة  والدائنــة  المدينــة 
ستنفذ  فيما  إلكترونيــة،  بطريقــة 
ابتداء  مرحلي  بشكٍل  الثانية  المرحلة 
من 1 يناير 2023 وتعمل على التكامل 
للمكلفين،  اإللكترونية  األنظمة  بين 
والضريبة  الزكاة  هيئة  أنظمة  وبين 

والجمارك.
وشاركت قيود في المحفل الرقمي 
كأحد مزودي خدمات وأنظمة الفوترة 
الزاوية  هذه  في  ونجيب  اإللكترونية، 
على تساؤالت الخاضعين لتطبيق نظام 

فاتورة، ومدى جاهزية قيود لتنفيذه.

الــمــشــروع  فـــي  ــود«  ــيــ مـــا دور »قــ
الوطني »فاتورة«؟

والضريبة  ــاة  ــزك ال هيئة  ــارت  ــت اخ

نجاح  شركاء  كأحد  قيود  والجمارك 
الوطني  ــروع  ــش ــم ال تــدشــيــن  حــفــل 
الشركات  ــرز  أبـ وكــأحــد  »فـــاتـــورة« 
األعمال  قطاع  في  الرائدة  الوطنية 
تستهدف  والذي  والمالي  المحاسبي 
والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  فيه 
والحد  الضريبي،  االلــتــزام  نسبة  رفــع 
الخفي  االقتصاد  تعامالت  حجم  من 

ومكافحة التستر التجاري.
 

مــا مــدى جــاهــزيــة »قــيــود« لتنفيذ 
»فاتورة«؟ 

تؤكد قيود جاهزيتها التامة لتطبيق 
الــتــي سيتم  اإللــكــتــرونــيــة  الــفــوتــرة 
إطالقها في الرابع من ديسمبر 2021 
الرقمي في  التحول  كأحد إسهامات 
تحقيقا  السعودية  العربية  المملكة 
تؤكد على تغطية  2030، كما  لرؤية 
المحاسبية  المهام  لكافة  نظام قيود 
ــوق  ــس ــي ال ــال فـ ــ ــم ــ ــاع األع ــط ــق ب

السعودي.

 كيف يــتــوافــق نــظــام »قــيــود« مع 
»فاتورة«؟

قيود  فــي  اإللكترونية  الــفــاتــورة 
والخصائص  المواصفات  مع  متوافقة 
الفاتورة  في  توفرها  الواجب  الفنية 
بصيغة  الفاتورة  كإصدار  اإللكترونية 
السريع  االستجابة  لرمز  وتضمنها   PDF
QR code، بجانب توافقها مع الشروط 
هيئة  عليها  ــدت  أك التي  واألحــكــام 

الزكاة والضريبة والجمارك. 
 

هل لـــ »قيود« األسبقية في تنفيذ 
»فاتورة«؟ 

ــود الــفــوتــرة  يــســتــخــدم عــمــالء قــي
معتزون  ونحن   2017 منذ  اإللكترونية 
كما  بالنظام،  العمالء  آالف  بثقة  جدا 
السعودي  السوق  في  وجــودنــا  أن 
كأسهل نظام محاسبي وتوسعنا في 
الحلول  شركات  كأبرز  قياسي  وقت 
نحو  الــدؤوب  سعينا  يدعم  المحاسبية 

التطور وتقديم األفضل دوًما. 
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حدثينا عن البدايات؟
بدأت  جــدا،  متواضعة  كانت  البداية 
عن  عبارة  بسيطة  بإمكانات  صغير  بمحل 
لكني  فقط،  وإضــاءة  وخلفية  كاميرا 
تطورت على المستوى الشخصي وعلى 
سلم  وصعدت  أيضا،  االستديو  مستوى 
إلى  وصلت  حتى  فدرجة  درجــة  النجاح 
هذه المرحلة التي أفخر بها، وبكل صدق 
ساعدني بال شك عدم إقبال السعوديات 
على مجال التصوير آنذاك وعدم مواكبة 
السوق  فــي  الموجودين  المصورين 
وتقنيات  مــجــال  فــي  الكبير  للتطور 
التصوير، فانعكس هذا على شكل إقبال 

كبير على االستديو وشبكة من العمالء 
استمر بعضهم معي ألعوام طويلة.

أن تبدأ فتاة باالستثمار في استديو 
للتصوير قبل نحو عقدين من الزمن لم 

القلق  ينتابك  ألم  الهين،  باألمر  يكن 
من الفشل؟

السوق كان محتاجا  أن  بوجهة نظري 
البداية،  في  قدمتها  التي  للخدمات 
غير  سيطرة  هو  حينها  موجودا  كان  ما 
أدى  المجال،  على  بالتصوير  المختصين 
لم  رديئة  جودتها  خدمات  لتقديم  هذا 
السعوديات  الفتيات  طموح  تلبي  تكن 
العرس  ليلة  أن  خصوصا  اإلطــالق  على 
فتاة،  كل  حياة  في  تاريخية  لحظة  هي 
حجم  دراســـة  بعد  لــه  توصلت  مــا  هــذا 
دفعني  ما  وهــذا  واحتياجاته  السوق 

لخوض التجربة.

خلود المطلق
»شريكة الفرح«

صاحبة استديو كاتليا للتصوير الفوتوغرافي: 
الصورة توثيق للذكرى وإيقاف للزمن عند 

لحظة جميلة ال تنسى

حين قابلت خلود المطلق للحديث عن تجربتها في عالم التصوير كانت االبتسامة ال تكاد تفارق وجهها، تحاورنا 
والسرور يطغى على حديثها، ورغم أن حوارنا طال لساعات كشفت لنا فيها جزء من أسرار مهنتها ومعالم فنها 
إال أنها حافظت على روحها الجميلة، وتفسير هذا بالنسبة لي واضح كل الوضوح ال يحتاج إلى عين خبير ، خلود 
كانت دوما شريكة الناس في أفراحهم، أخبرتنا أنها خالل 16 عاما لها في مجال تصوير مناسبات الزواج، صورت 
آالف حفالت األعراس في المملكة، وهي إذا ابتعدت قليال عن هذه األجواء قامت بتصوير قدوم مولود أو حفل 
تخرج، فأي بيئة عمل أفضل من تلك؟ ال يحيط بك إال السعداء، ترى الناس في أفضل حالتهم وأجود أمزجتهم، 
ينثرون الحب فتغرف من هذا وذاك، ثم بعد سنوات تكتشف كم انعكست سعادة كل هؤالء البشر على شخصيك، 

فتمتلئ باإليجابية وتمتاز باألريحية، ثم أنت مبتسم واثق تحكي قصتك.

تصوير األعراس قبل 
2004 لم يكن يلبي 
طموح الفتيات في 

ليلة العمر

قصة من السعودية
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كيف بدأت أصال في مجال التصوير؟
الطفولة،  منذ  وشغف  حب  التصوير 
احتراف  إلى  الهواية  لكني حولت هذه 
في مطلع األلفية حين افتتحت استديو 
أن  كما  الفوتوغرافي،  للتصوير  كاتليا 
أي  الرسم  تخصص  في  كانت  دراستي 
إلى  تحولت  ثم  الفني  المجال  إنه ضمن 
متقدمة  دورات  وتلقيت  الرقمي  الرسم 
وحاليا  السنوات،  مر  على  التصوير  في 
أقوم بالتركيز على مجاالت التصوير التي 
أرى نفسي مميزة فيها. فمجال التصوير 
الفوتوغرافي أوسع مما يعتقده البعض، 
كل  أن  يفترض  وال  كثيرة  فروعا  يحتوي 

الفروع، بل  مصور مبدع في جميع هذه 
إن التخصص مهم.

كــيــف تــحــولــت هـــذه الــهــوايــة إلــى 
االحتراف؟

ما  أو  الشخصية  بالصور  البداية  كانت 
تصوير  إلى  توجهت  ثم  بالبورتريه،  يعرف 
فقد  األفراح  تصوير  مجال  أما  األطفال، 
إلى فريق عمل  يحتاج  دخلته الحقا إلنه 
شخص  عبر  ينجز  أن  يمكن  وال  متكامل 
احترافيا  طاقما  شكلت  وفعال  ــد،  واح
منذ  ــراح،  األفـ آالف  فخر  بكل  وصــورنــا 

انطالقتنا في 2004.

ال تملكين سوى هذا الفرع الوحيد، 
كأنك ال ترغبين بالتوسع؟

بالعكس أنا فضلت أن أركز على الفرع 
الذي أعمل به خصوصا أن العمل التجاري 

دخلت السوق بعد 
دراسته وكنت من أوائل 

الفتيات السعوديات 
في عالم التصوير
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غالبه  في  أصبح  اآلن 
في  اإلنترنت،  عبر  يتم 
الواقع ال تحتاج لفروع 
في  لتتوسع  كثيرة 
لمدة  ونظرا  عملك، 
فأنا  الطويلة  عملي 
ــي دائـــرة  ــرك ف ــح أت
كبيرة من المعارف، 
ــا  ــن ــال ــج وفــــــي م
لك  تجلب  السمعة 

العمالء.

كيف هذا؟
تدخل  ال  الزواج  على  المقبلة  الفتاة   
بل  مصور،  عن  للبحث  التصوير  محالت 
بالزواج  سبقوها  من  ألبومات  تشاهد 
وتختار بناء عليها، فال أحد يرغب بالمخاطرة 
أن  التصوير، وال أخفيكم سرا  في مجال 
إعالناتنا قليلة ونكاد ال نصرف شيئا يذكر 

يسوق  الجيد  فاأللبوم  التسويق،  على 
عملي لدى الناس. 

اآلن كل منا يملك بيده هاتفا ذكيا 
ترين  أال  بكاميرات متقدمة جدا،  مزود 

هذا هاجسا لكم؟
يحتاج  كم  أظهر  هذا  العكس،  على 

يملك  الجميع  اآلن  محترفين،  إلى  عملنا 
الصور  يملك  من  أخبرني  لكن  الكاميرا 
الجميلة واالحترافية؟ عين الفنان تختلف 
ال  الــعــادي،  المستخدم  عين  عن  تماما 
لتكون مصورا  األدوات  تملك  أن  يكفي 
محترفا، كاميرا الهواتف الذكية كشفت 

هذه الحقيقة للجميع.

أين ترين نفسك بعد 5 أعوام؟
عمل  جــودة  نحسن  أن  له  أطمح  ما 
لتحسين  أطمح  السعودية،  في  التصوير 
نخرج  أن  نريد  واألفــراح،  األطفال  تصوير 
من عباءة التقليدية، كمثال بدأنا اآلن في 
تحت  للعروسين  الخارجي  التصوير  مجال 
الداخلي  التصوير  من  بدال  النهار  ضوء 

المعتمد على اإلضاءة الصناعية.
من  المواليد  تصوير  على  اآلن  ونركز 
عمر أسبوعين إلى ثالثة أسابيع، ونحاول 
القطاع،  هذا  في  جديدة  أشياء  ابتكار 
حديثي  تــصــويــر  مــجــال 
بل  سهال،  ليس  ــوالدة  ال
تخصصا  اعــتــبــاره  يمكن 
المجال،  هذا  في  دقيقا 
ــم خــبــرتــي في  ــا رغـ ــأن ف
إال  به  أتوسع  لم  التصوير 
عند  دورات  تلقيت  أن  بعد 
أشهر المختصين عالميا في 

مجال تصوير المواليد.

ــت تـــتـــدربـــيـــن رغـــم  ــ ــا زلـ مــ
ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ ــك الـ ــ ــرت ــ ــب خــ

التصوير؟
طريقة  ــفــس  ــن ال ــر  ــطــوي ت
يمكن  ال  وعلم،  فن  كل  في  الناجحين 
أن تتقدم إلى األمام في مهنتك بنفس 

األدوات القديمة.

التصوير مهم  أن  تعتقدين  أنت  إذا 
جــدا ولــيــس مــجــرد جــزء مــن منظومة 

المناسبات؟
بال شك ال جدال في هذا، في األفراح 
العروس  »كوشة«  المثال  سبيل  على 
خالل  بريقه  ويــذهــب  يختفي  والـــورد 
ساعات وأيام، لكن الصور تبقى لسنوات، 

بل إن قيمتها تزداد مع مرور الزمن.
للمشاعر،  توثيق  أنها  الصورة  قيمة 
التصوير.  لحظة  نفس  إلى  تعيدك  فهي 

ال أرى حاجة للتوسع 
في الفروع مع تحول 

التجارة إلى أشكال 
إلكترونية

مناسبات الزواج 
المختصرة وكاميرات 

الهواتف الذكية ال تهدد 
مجالنا على اإلطالق

قصة من السعودية
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تصنع  فهي  عندها،  توقف  الزمن  وكأن 
فيه.  تشاهدها  وقــت  كــل  فــي  الــفــرح 
بتصوير  قمت  الالتي  الفتيات  وبعض 
كن  التي  السعادة  يتذكرن  أعراسهن 
إن  بل  الصور،  مشاهدة  لدى  به  يشعرن 
بعضهن يشعر بتوتر ليلة العرس، وال أعتقد 

أن هناك توصيف أبلغ من هذا.

هل تأثرتم بالجائحة؟
جدا  المتأثرة  القطاعات  مــن  نحن 
قطاع  مع  تأثرا  األكثر  لعلنا  بل  بالجائحة، 
الطيران، وبال شك أن قلة مناسبات الزواج 
الجائحة  لكن  لدينا.  الدخل  على  انعكس 
سمحت  فهي  أيضا،  إيجابي  جانب  لها 
األطفال  تصوير  مجال  إلى  بالتوجه  لنا 
وتصوير حفالت التخرج والمنتجات، وأثناء 
تأثر  التي  الفترة  التجول وهي  فترة منع 
بها الجميع كنا نحن نتلقى طلبات كثيرة 
على تصوير المنتجات نتيجة للتوسع في 

عملية البيع اإللكتروني بسبب الجائحة.

عــقــب الــجــائــحــة تــحــولــت مــنــاســبــات 
الزواج إلى أشكال مختصرة أو عائلية، 

ما مدى تأثركم بهذا التوجه؟
نحن،  علينا  يــؤثــر  ــم  ل الــتــحــول  هـــذا 
الصور  يلتقط  شخصا  تحتاج  فالعروس 
الصحيحة،  والزوايا  األماكن  الجميلة في 
وكون العرس مختصرا في ظل الجائحة ال 
يغير شيئا بالنسبة لها، فهي ليلة عمرها. 
وهي تريد ألبومها الخاص. ربما قطاعات 
تأثرا،  أكثر  كانت  الزواج  لمناسبة  مكملة 
الطعام، لكن  أو متعهدي  القاعات  مثل 

ليس نحن قطعا.

ماذا عن قيود؟
ودعني   ،2017 منذ  قيود  استخدم 

وبهذه  بساطة  بكل  تجربتي  لك  اختصر 
ــوقــع فــي يــوم  ــارة »لـــم أكـــن أت الــعــب
تنفيذ  على  قــادرة  أكــون  أن  ــام  األي من 
أكن  لم  أحــد.  مساعدة  دون  حساباتي 
ــرارات  أنــي ســأقــوم بعمل اإلقـ أتــوقــع 
الضريبية بنفسي« ليس لي أي خبرة من 
قريب أو بعيد في مجال المحاسبة، لكن 
مستوى السهولة التي يتميز بها البرنامج 

قدم لي فوق ما أتصور.

كيف توصلت للبرنامج؟
المبيعات،  بمتابعة  أرغب  كنت حينها 
بغير  أو  السفر  وقــت  أو  المنزل  مــن 
برنامج  عن  أبحث  كنت  العمل،  أوقات 
ــذه أهم  ــذه الــخــدمــة، ه يــوفــر لــي ه
من  غالبية  لكن  عنها،  بحثت  خاصية 
يعرضون  كانوا  حينها  معهم  تواصلت 
لم  فقط،  المحل  في  البرنامج  تركيب 
يكن االستخدام السحابي خيارا عندهم، 
قيود.  ــى  إل توصلت  بحث  بعد  لكن 
كله  االستديو  وكــأن  أعمل  وأصبحت 
بين يدي في السفر وفي الحضر وفي 
غير وقت العمل، أتابع المبيعات وأقوم 
بوضع عرض أسعار للراغبين من العمالء، 
الطلبات  واستقبل  الفواتير  وأرســـل 

وأتابع الموظفين.
أي  مــن  االســتــخــدام  وعـــالوة على 
مكان ساعدني قيود في مجال حساب 
والتخلص  الضريبية  واإلقــرارات  الضريبة 

كليا من الفواتير الورقية المكتوبة يدويا 
والتحول  والضياع،  للخطأ  والمعرضة 
إلى الفوترة اإللكترونية التي بالمناسبة 
العام، وحين  نهاية هذا  إلزامية  ستصبح 
العمل  توسع  بعد  محاسبا  استخدمت 
بسيطة  أشياء  في  محصورا  عمله  كان 
جدا وهو أيضا يعمل عن بعد إلنجاز بعض 
المهام التي ال يسمح وقتي بأن أنفذها 

بنفسي.

جميل جدا
بعد، قيود قدم  لك  أذكره  لم  األجمل 
بال،  على  لي  تخطر  تكن  لم  خدمة  لي 
المربحة  الخدمات  على  التركيز  وهــي 
والمطلوبة، فعبر االحصائيات الموجودة 
في البرنامج تعرفت على أكثر الخدمات 
لذا  ربحية  العمالء واألكثر  المطلوبة من 
وبالعكس  المبيعات،  لرفع  عليها  ركزت 
والطلب  عالية  تكلفتها  خدمات  وجدت 

عليها قليل فقررت التخلص منها. 
مشكلة  أي  أواجــه  لم  عــام  وبشكل 
معه خالل 4 سنوات من االستخدام، كما 
أن مستوى الدعم الفني كان رائعا جدا، 
تأكيد  بكل  لذا  دائما،  فورية  االستجابة 

أنصح أصحاب األعمال به.

االستضافة  هــذه  على  خلود  شكرا 
الرائعة.

الشكر لكم على هذه الفرصة الجميلة.

الجميع يملك الكاميرا 
في يده لكن من يملك 

الصور الجميلة؟

في العمل التجاري.. 
السمعة هي المسوق 

رقم 1
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مزاج العالم مضطرب
ــون والــخــبــراء  ــزارعـ ــمـ يــخــشــى الـ
سعي  يــشــكــل  أن  االقــتــصــاديــون 
للزراعة  الكامل  التحول  في  سريالنكا 
الشاي  صناعة  على  خطرا  العضوية، 
الرئيس  وأمــر  البالد،  بها  تشتهر  التي 
بحظر  السنة  هذه  راجاباكسا  غوتابايا 
أضيفت  التي  الكيماوية  األســمــدة 
إلى قائمة الواردات المحظورة بسبب 

النقص الحاد في العملة األجنبية.
 وكان أبرز منتجي الشاي السيالني 
ــن بــيــن 46  ــي م ــن ــارات ــرمــان غــون هــي
ثورته  إلطالق  الرئيس  اختارهم  خبيرا 
العضوية، لكنه استبعد من المجموعة 
كغالبية  اتفاقه  لعدم  الفائت  الشهر 

المنتجين مع المشروع.
هذا الرجل البالغ 76 عاما ويزرع شاي 

وايت«  »فيرجن 
أحد  يعتبر  الـــذي 

ــواع في  ــ أغــلــى األن
العالم، ويباع الكيلوغرام 

ألفي  مقابل  منه  الواحد 
ينخفض  أن  يخشى  دوالر، 

بمقدار النصف الحصاد السنوي 
لسريالنكا البالغ في المتوسط 300 

ألف طن.
وقال في حديث لفرانس برس »إذا 
العضوية،  الزراعة  إلى  بالكامل  انتقلنا 
لكن  المحصول،  مــن   %50 سنخسر 

األسعار لن تزيد بنسبة %50”.
شاي  مـــزارع  يدير  مـــزارع  ويــقــول 
حظر  آثــار  أن  وتقليدية  عضوية 
ــدة غـــدت مــلــمــوســة،  ــمـ األسـ
ــقــاء على  اإلب أن  مــن  مــحــذرا 
انهيار  ــى  إل سيقود  الحظر 
ــت مبكر  الــحــصــاد فــي وق

قصة من العالم

ثورة الزراعة العضوية تهدد صناعة الشاي 
وموجة الصقيع تضرب محاصيل القهوة



بدرجة شديدة  أكتوبر وسيؤثر ذلك  من 
نوفمبر  في  الصادرات  على  السلبية 
وديسمبر. وقال إن مزرعته تضم قسما 
عضويا لكنه ليس مجديا اقتصاديا، ألن 
أعلى  العضوي  الشاي  إنتاج  تكلفة 
بعشرة أضعاف، إضافة إلى أن سوقه 

محدودة.
وحطم محصول الشاي في النصف 
القياسي  الرقم   2021 عام  من  األول 
الطقس  بفضل  طن  ألف   160 بحدود 
المتبقية،  المالئم ومخزونات األسمدة 

ثم بدأ ينخفض اعتبارا من يوليو.
وال تزال أوراق الشاي تقطف يدويا، 
الشاي  مصانع  أصحاب  رابطة  وحذرت 
سيجعل  الشاي  قطاع  »انهيار  أن  من 
عرضة  شخص  ماليين  ثالثة  وظائف 

للخطر”.
سعر  ارتفع  صلة،  ذي  سياق  وفي 
فنجان القهوة عالميا مع ارتفاع تكلفة 
مستوياتها  أعلى  إلى  أرابيكا  حبوب 
أحوال  أضرت  بعدما  في سبع سنوات 
بمحاصيل  والــوبــاء  القاسية  الطقس 
المنتجين في البرازيل التي توفر %40 

من البن في العالم.
وقبل الجائحة بلغ سعر كيلو البن من 
القهوة نحو 2.5 دوالر لكنه صعد اآلن 

إلى أكثر من 4 دوالرات متأثرا بعوامل 
كثيرة منها جفاف ضرب الدول المنتجة 
هي  البرازيل  ضربت  صقيع  موجة  تاله 
سعر  أن  والالفت   .1994 منذ  األعلى 

القهوة بلغ واحدا من أدنى مستوياته 
 2020 يونيو  شهر  أثناء  سنوات  في 
غالبية  في  الكبرى  باإلغالقات  متأثرا 

دول العالم.
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الوطني  المسح  نتائج  تقرير  كشف 
نوعه  من  األول  وهو  المالية،  للتقنية 
السكان  غالبية  أن  السعودية،  في 
يستخدمون األوراق النقدية مرة واحدة 
في  االستخدام  ذلك  أن  إال  أسبوعيا، 

انخفاض مستمر.
قامت  الذي  المسح  نتائج  وأظهرت 
مبادرة  وهي  السعودية«  »فنتك  به 
السعودي  المركزي  البنك  أطلقها 
المالية  السوق  هيئة  مع  بالشراكة 
تفشي  ــع  م شــهــدت  المملكة  أن 
األنشطة  في  تسارعا  كورونا  جائحة 
المدفوعات  ــادة  زي مع  النقدية،  غير 
الــعــام   %75 بنسبة  ــيــة  اإللــكــتــرون
الماضي، فيما انخفضت عمليات سحب 
الصراف  أجهزة  من  النقدية  األوراق 
بنسبة  ــرى  األخ الدفع  ونقاط  اآللــي 

30% خالل الفترة نفسها.

استخدام األوراق النقدية
من   %60 أن  المسح  نتائج  أظهرت 
األوراق  يستخدمون  يزالون  ال  األفــراد 
في  األقــل  على  واحــدة  مرة  النقدية 
أفراد   4 أصل  من  فرد  وأن  األسبوع، 
يقوم باستخدام األوراق النقدية يوميا 
اإلجمالي  العدد  انخفاض  من  بالرغم 

للمعامالت النقدية.
 وبالنسبة للمناطق، كانت المنطقة 
األقل  الشرقية  والمنطقة  الوسطى 
إذ  النقدية  األوراق  اســتــخــدام  فــي 
يوميا،  السكان  من   %20 يستخدمها 
بين   %48 إلــى  النسبة  ترتفع  بينما 
إلى  وتصل  الجنوبية،  المنطقة  سكان 

الشمالية، و%35  المنطقة  37% في 
في المنطقة الغربية.  

وجود  أيضا  المسح  نتائج  توضح  كما 
واستخدام  العمر  بين  قــوي  ارتــبــاط 

حيث  يومي،  بشكل  النقدية  األوراق 
يستخدم 18% فقط من األفراد الذين 
عاما  و22   16 بين  أعمارهم  تتراوح 
ترتفع  بينما  يوميا،  النقدية  األوراق 
النسبة إلى 46% من عمر 60 عاما فما 

فوق.

استخدام حلول التقنية المالية
 %74 أن  المسح  نتائج  في  ــاء  وج
أفراد-   4 أصل  3 من  أي   - األفراد  من 
من  األقل  على  واحدا  حال  استخدموا 
النتائج  المالية، وأظهرت  التقنية  حلول 

74% من سكان المملكة يستخدمون الحلول 
اإللكترونية في الدفع.. والرياض األعلى

مـالـيــــة

نسبة مستخدمي األوراق النقدية بشكل يومي
حسب المنطقة والفئة العمرية

الوسطى والشرقية 
األقل في استخدام 

األوراق النقدية.. 
والجنوبية األكثر

غالبية السكان 
يستخدمون األوراق 

النقدية مرة أسبوعيا 
لكن المعدل يتراجع

المنطقة الشمالية

المنطقة الشرقية

المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

% 37

% 20

% 48

% 37

% 20
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حسب  الحلول  هذه  تبني  في  تقاربا 
الجنس بنسبة 75% من الذكور و%73 

من اإلناث.
إجادة  بين  العالقة واضحة  وظهرت 
األفراد الستخدام التقنية ونسبة تبنيهم 
لحلولها، حيث استخدم 35% من األفراد 
الذين ال يجيدون استخدام التقنية حلول 
التقنية المالية، فيما استخدم 82% من 
األفراد الذين يجيدون استخدام التقنية 

بشكل جيد حلول التقنية المالية.
أعلى  الوسطى  المنطقة  وسّجلت 
المالية  التقنية  تبني حلول  معدل في 
الشرقية  المنطقة  تليها   %82 بنسبة 
ثم   %68 الغربية  والمنطقة   %75
المنطقة الشمالية 65%، بينما سجلت 
حيث  معدل  أدنى  الجنوبية  المنطقة 
حال  األفــراد  من  فقط   %50 استخدم 
التقنية  حلول  من  األقــل  على  واحــدا 

المالية.
ارتباط  وجــود  عن  النتائج  وكشفت 
قوي بين العمر ومستوى تبني حلول 
التقنية المالية، إذ سجل األفراد الذيــن 
  29  -  23 بين  مـا  أعمارهـم  تتـراوح 
حلول  تبني  فـي  نسـبة  أعلـى  عامـا 
بينما  بمعــدل %82،  الماليــة  التقنيــة 
الذين  األفـــراد  في   %60 إلــى  قّلت 

تفوق أعمارهم 50 عاما. 
أن  إلى  الوطني  المسح  توّصل  كما 
حلول  عن  تبحث  الشركات  من   %47
أعمالها  عمليات  وأتــمــتــة  لتحسين 
عن  تبحث  منها   %43 بينما  التجارية، 
ركز  فيما  مالها،  رأس  لــزيــادة  حلول 
42% منها على تحسين أمن معلومات 

وبيانات أعمالها.

العالقات مع البنك
أصل  من   9 أن  المسح  نتائج  أكدت 
البنك  مع  بعالقتهم  يثقون  عمالء   10
 %83 ــدى  وأب معه،  يتعاملون  الــذي 
التي  الرقمية  الخدمات  عن  رضاهم 

يقدمها بنكهم، ويمكن أن يكون أحــد 
تفسيرات مستويات الرضا المرتفعة هو 
الذي  الرقمية  الخدمات  في  التطور 
قامت به البنوك السعودية على مدى 

السنوات القليلة الماضية.
محور  ــزال  تـ ال  الــبــنــوك  أن  ــم  ورغـ
نتائج  أن  إال  للعميل،  المالية  األنشطة 
المسح أشارت إلى أن 22% فقط مع 
العمالء زاروا فرع البنك الشهر الماضي، 
آخر  العمالء  من   %35 يتذكر  لم  بينما 
من   %93 وأكد  البنك،  فيها  زاروا  مرة 
أنشطتهم  يمارسون  أنهم  المشاركين 
من  أساسي،  بشكل  إلكترونيا  البنكية 

اإلنترنت  عبر  البنكية  الخدمات  خالل 
الذكي،  الهاتف  عبر  البنك  تطبيق  أو 
المشاركين  من  فقط   %5 قام  فيما 
بأنشطتهم البنكية من خالل زيارة فروع 

البنوك.

نسبة األفراد المستخدمين لواحد على االقل من حلول التقنية 
المالية حسب المنطقة والفئة العمرية 35% من عمالء البنوك 

لم يتذكروا آخر مرة زاروا 
فيها البنك

47% من الشركات 
تبحث عن حلول لتحسين 
وأتمتة عمليات أعمالها 

التجارية

المنطقة الشمالية

المنطقة الشرقية

المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

% 65

% 75

% 50

% 68

% 82
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كيف تكون محاسبا ناجحا؟

العالمية،  الجائحة  من  بالخروج  العالم  بدأ 
المحاسبين  على  عميق  تأثير  من  لها  بما 
فالعمل  تجاري.  عمل  كل  في  والماليين 
غير  والتغيرات  هــذه،  مثل  أزمــة  خــالل  من 
تحوالت  تعني  معها،  تأتي  التي  المتوقعة 
العمل،  أعباء  في  زيــادة  وبالتالي  ــرع  أس
ولكن ذلك ليس العامل الوحيد للتحول في 

المحاسبة في الوقت الحالي.
تطورت مهنة المحاسبة لعقود من الزمن، 
التعامل مع األرقام إلى تقديم خدمات  من 
استشارية لألعمال التجارية، مدعومة إلى حد 
كبير بالتوسع في استخدام التقنية، لذا فإن 
يسلط  اآلن  به  نمر  الذي  الجائحة  اضطراب 
للمحاسبين  الحقيقية  القيمة  على  الضوء 
األعمال  بقاء  رؤاهم مفيدة في  أن  وكيف 

والنمو على المدى الطويل.
إذن، ما الذي يتطلبه أن يكون المحاسب 

ناجحا في العصر الحديث؟

المحاسبة السحابية هي 
المستقبل

نظام  على  المحاسبية  أعمالك  إدارة  إن 
على  قــادر  أنك  يعني  السحابة  على  قائم 
المحاسبي  عملك  من  األكبر  بالجزء  القيام 
بهذه  العملية  تبسيط  واحد.  عام  دفتر  على 
الطريقة يعني قضاء وقت أقل في المهام 
الروتينية وتحريرك منها لاللتفات إلى تحسين 

أداءك، مثل تطوير خدماتك االستشارية. 
كما أن المحاسبة السحابية تسمح بوجود 
من  تنقلك  ألنها  بالعميل  مباشر  اتــصــال 
الطرق  إلى  التقليدية  التفاعلية  األساليب 
الرؤى  تحديد  على  القدرة  مع  االستباقية، 
قبل ظهورها وذلك ألن كل  المشكالت  أو 

البيانات التي تحتاجها في مكان واحد.
الشركات  ــام  أم الشائعة  الحواجز  ــرز  أب
السحابية  التقنية  يتبنون  الذين  والمحاسبين 
المالي  والــعــبء  المجهول  مــن  الــخــوف 
االعتماد على  لبدء  والمال  الوقت  الستثمار 
في  األولية  الخسارة  لكن  جديدة،  أنظمة 
التحول إلى نظام سحابي هي في الواقع 

استثمار مستقبلي بفوائد طويلة األجل.

مساهمتك ال تقدر بثمن.. كن 
مستشارا لألعمال

المحاسبون أن يكونوا مستشارين  يحتاج 
تشكيل  فــي  األعــمــال  ــرواد  لـ موثوقين 
التحديات  ومعالجة  النمو،  استراتيجيات 
المجال  فــي  العاملون  الــمــدى.  قصيرة 
المهن  من  العديد  عكس  على  المالي، 
بأكمله،  العمل  تحيط  رؤية  لديهم  األخرى، 
المالية  البيانات  توفير  يعد كافيا منك  ولم 
تسخير  إلى  حتما  والتقارير، ستحتاج  األولية 
رؤى  لطرح  التجارية  باألعمال  معرفتك 
تقدمها،  التي  األرقــام  حول  واستنتاجات 

وربطها باالستثمارات الحالية والمستقبلية. 
التجارية  لألعمال  العميقة  المعرفة  تتيح 
بشكل  المال  رأس  تخصيص  للمحاسبين 
منتج وفعال، مما يعني أن المدخرات في 
إلى  تتدفق  أن  يمكن  العمل  مجاالت  أحد 

منطقة أخرى.  
مهما  جزءا  الماليون  المستشارون  أصبح 
من تخطيط األعمال ألنهم في وضع يسمح 
واتخاذ  البيانات  بين  النقاط  بوصل  لهم 
مساهمتهم  أن  وأثبتوا  الذكية.  الــقــرارات 

خطوة ال تقدر بثمن.

يجب أن تكون قويا من الناحية 
التقنية

ــاص أو  ــواء كــنــت تــعــمــل بــشــكــل خـ ــ س
مهاراتك  تطوير  فإن  شركة،  في  كمحاسب 
سيساعدك على تلبية متطلبات االستشارات 
المهمة  األولــى  الخطوة  الحديثة،  المالية 
ألن  ونظرا  رقميا،  متمكنا  تصبح  أن  هي 
القاعدة في  السحابية أصبحت هي  التقنية 
قطاع األعمال، يتوقع العمالء والمؤسسات 
أن يكون مستشاريهم الماليين قادرين على 

تبني التغيير واعتماد ممارسات جديدة.
محاسبين  الجديد  المحاسبة  عصر  يتطلب 
يتمتعون بذكاء عاٍل، ولديهم أيضا فهم عميق 
لألعمال، قادرين على استخالص األفكار من 

البيانات األولية ثم استخدام هذه النتائج.

إلى صديقي المحاسب
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سريع  طريق  التعنت  مرنا..  كن 
إلى الفشل

بسرعات  الــيــوم  التقنيات  تتطور 
فــائــقــة، هــنــاك احــتــمــال أن مــا هو 
مناسبا  يكون  ال  قد  اليوم  مناسب 
الحفاظ  في  الصرامة  العام.  بنهاية 
في  وطريقتك  عملك،  خطة  على 
تستخدمها،  التي  والتقنيات  التفكير، 
الطريق  هــو  للتغيير  تقبلك  وعــدم 

األسرع للفشل.
يكون  أن  يجب  العصر،  هــذا  في   
جيدا  مستمعا  يكون  وأن  مرنا،  القائد 
ويكيف  حقا،  العميل  يحتاجه  لما 
دون  االحــتــيــاجــات  تلك  مــع  العمل 

المبالغة في ذلك.
لتبدو  فــقــط  ــزات  ــي م تضيف  ال 
وتأكد  الــزمــن،  مــع  تتطور  وكــأنــك 
باحتياجات  مدعمة  تغييراتك  أن  من 
جيد  اطـــالع  على  وابـــق  الــعــمــالء، 
التقنيات  اقرأ عن  السوق،  باتجاهات 
تخدم  كانت  إذا  ما  وقّيم  الجديدة 

أغراض الشركة أم ال.

لكل جواد كبوة.. ال تخف من 
الخسارة

مع المشهد المتغير، من المحتمل أنك 
من  أكثر  أو  واحد  في  الفشل  ستواجه 
المنعطفات. كيف تتفاعل معها هو ما 
يجعلك قائدا عظيما. تصرف بسرعة ولكن 
بحكمة. ال تخف من الفشل، ولكن اسمح 
له بأن يصبح قوة دافعة لك إلى األمام.

استفد من التقنيات المتاحة
العصر الرقمي في أوج توهجه اليوم، 
والتطورات  التغييرات  جميع  ومواكبة 
دائم،  تأهب  في  تكون  أن  إلى  تحتاج 
 %70 أن  االستقصائية  الدراسات  تظهر 
من موظفي اليوم يهتمون في الغالب 
الفعال  والعمل  النمو  وفرص  بالهدف 
بذلك  الرقمي  التحول  يقوم  بعد.  عن 
بأكثر الطرق فعالية وكفاءة، لذا يمكنك 
بعمالئك  االحتفاظ  إلى  تركيزك  نقل 

تجربتهم سهلة  أن  التأكد من  من خالل 
وممتعة وفعالة وذات قيمة.

تعلم أفضل الطرق لتنفيذ 
العمليات

فقط  كبيرة  ليست  العالمية  الشركات 
ولكن  خدمة،  أو  منتج  أفضل  لديها  ألن 
ألنها تمتلك أفضل نظام لتقديم منتجاتها 
أو خدماتها إلى العميل، إن وجود عمليات 
وأنظمة فعالة وبسيطة هو ما يسمح لك 
كشركة ناشئة بالتوسع بسرعة واكتساب 
طويلة.  لفترة  بهم  واالحتفاظ  العمالء 
زادت  مرونة،  أكثر  الشركة  كانت  كلما 
قدرتها التنافسية لتبقى مبتكرة ومتنامية.
تلعبه  ــذي  ال الـــدور  يختلف  وختاما، 
التقنية في العصر الرقمي عن وظيفتها 
كانت  الزمن،  من  عقد  قبل  التقليدية. 
تهدف إلى خفض التكلفة ورفع الكفاءة 
اليوم  تلعب  لكنها  المبيعات.  وزيــادة 
أو  الناشئة  للشركات  بالنسبة  أكبر  دورا 

األعمال التجارية.

إلى رائد األعمال

4 نصائح لرواد األعمال للنجاح
في العصر الرقمي
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سجلت صناعة النقل البحري 
 2008 منذ  يومية  أرباح  أعلى 
أي منذ األزمة المالية العالمية 
الصناعة  ــار  ازدهـ يرتكز  حيث 
الصاروخي  الصعود  حول  اآلن 
ــن الــحــاويــات  ــح ــار ش ــعـ ألسـ
على  الطلب  بارتفاع  مدفوعا 

السلع والمواد الخام.
التوريد  سالسل  تفق  ــم  ول
العالمية من االضطراب الناجم 
عطلت  ــي  ــت ال الــجــائــحــة  ــن  ع
التجارة العالمية لتواجه ارتفاعا 
جنونيا بلغ أكثر من 600% في 
انعكس  الحاويات  نقل  أسعار 
سلبا على أسعار الغذاء والسلع 

بأنواعها.
ارتــفــاع  أن  ــراء  خــب ــؤكــد  وي
على  يقع  ال  الشحن،  تكلفة 
على  بل  الشحن،  سفن  عاتق 
النقص الحاد في »الحاويات«، 
في  الفارغة  الحاويات  أن  إذ 
وتسببت  الخاطئة.  المناطق 
الموانئ  بازدحام  اإلغالقات 
بالسفن، وانخفاض قوة العمل 
ما  الــشــحــن،  محطات  داخـــل 
تفريغ  في  كبير  لتأخير  أدى 

الحاويات.
حاوية  حجز  قيمة  وارتفعت 
من  البضائع  لشحن  قدما   40
من  ــا  أوروبـ شمال  إلــى  آسيا 
2300 دوالر قبل مارس 2020 

إلى 13 ألف دوالر حاليا.
ليست  بــدورهــا  السعودية 
إذ  االرتفاعات  بمنأى عن هذه 
40 قدما  نقل حاوية  بلغ سعر 
من ميناء شنزن في الصين إلى 
ميناء الدمام نحو 9 آالف دوالر 
بحسب ما أفاد وسطاء شحن لـ 

»قيود«.

9 آالف دوالر قيمة شحن حاوية 40 قدما من الصين إلى السعودية

أزمة نقل عالمية.. تكاليف الشحن تصل 
إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما

إنفوجرافيك
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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.

خاص  المشروع  جعل  بإمكاني  هل 
من  إال  عليه  االطـــالع  يتم  ال  بحيث 

بعض المستخدمين لدي؟

والمقارنة  معين  موقع  مبيعات  معرفة  كيفية 
بينهم من خالل مبيعات كل عميل على حدة؟

المنتج بعد  الكميات على  كيف يمكنني إضافة 
تعريفه؟

من خالل إعدادات إضافة المشروع أو تعديله، يتم 
الضغط على أيقونة »خاص« واختيار المستخدمين 
المشروع  بيانات  على  ــالع  االط لهم  المسموح 

وربطه في الفواتير المرتبطة به.

من خالل التقارير - تقرير قائمة الدخل، يتم االستفادة من 
»التصفية  خاصية  تشمل  والتي  المتقدم«  »التحليل  ميزة 
على  بناء  الدخل  قائمة  تصفية  يتم  خاللها  ومن  واألبعاد«، 
الموقع المراد معرفة المبيعات الخاصة به باختيار »الفروع 
المراد  الختيار  »العمالء«  األبعاد  واستخدام  والمخازن« 

المقارنة بينهم من خالل قائمة الدخل.

بعد استيراد المنتج أو إضافته، يتم إضافة الكميات بطريقتين:
المنسدلة  القائمة  من  االفتتاحية:  األرصـــدة  هي  األولــى 
اختيار:   - االفتتاحية  األرصدة   - يدوية  محاسبية  قيود   - للمحاسبة 

المنتجات
المنتج،  واسم  عليه،  الكميات  إضافة  المراد  الموقع  تحديد  يتم 

والكمية، والتكلفة المتوسطة للمنتج الواحد.
الثانية هي فاتورة المشتريات: من القائمة المنسدلة للمشتريات 
لتعبئة فاتورة  الالزمة  البيانات  - إضافة فاتورة مشتريات، وتحديد 

الشراء وربطها بالموقع المراد إضافة الكميات عليه.

الموظف،  على  السلف  إثبات  بعد 
كيف يمكنني إثبات استالم سند قبض 

من الموظف تفيد بإرجاع السلفة؟

الموظف  من  قبض  سند  استالم  إثبات  يتم 
السلف،   – للرواتب  المنسدلة  القائمة  من خالل 
»دفع«  أيقونة  توجد  المثبتة  السلفة  وبجانب 
من  قبض  سند  ــالم  اســت ــات  ــب إث بها  ويقصد 
الموظف، بإمكانك استالم المبلغ جزئيا على أن 

يخصم المتبقي مع مسير الرواتب المقبل.
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في أواخر عام 2012 أعلنت المملكة ميزانيتها السنوية التي شهدت تسجيل أعلى إيرادات في تاريخها بمبلغ تجاوز 1.2 
تريليون ريال، ومنذ مطلع 2011 وحتى صيف 2014 كان سعر برميل النفط يتذبذب حول 100 دوالر، صعودا ونزوال، وخالل 

تلك الفترة سجلت الميزانية إيرادات تتجاوز تريليون ريال في أربعة أعوام متتالية من عام 2011 وحتى 2014.
المستقبل بدا ورديا، لكن ما غاب عن البعض أن سعر النفط ال يمكن له أن يمكث على هذه الحال إلى األبد، الضغوط 
البيئية تشتد، وهناك النفط الصخري األمريكي، ومصادر الطاقة المتجددة التي برزت بقوة مع التصاعد التقني الهائل. لكن 
تلك األمور مجتمعة كانت في نظر البعض تحتاج لعقود كي تتكاتف وتطيح بمصدر الدخل األوحد في السعودية، كأن 

لسان حال الجميع يقول ما دامت هذه المشكلة لن تحصل في زمني فلماذا علّي أن أقلق بشأنها؟ 
شهر واحد فقط من بدء تفشي الجائحة كان كافيا لحصول المحذور، وبالضبط في أبريل 2020 هوت أسعار خام برنت 
من 60 دوالرا إلى 20 دوالرا، وهوت أسعار العقود اآلجلة للخام األمريكي لتصبح في السالب أي أن البائعين اضطروا أن 

يدفعوا للمشترين ليستلموا النفط الخام منهم.
التاريخية الظهور على المشهد أم أن هذه  وسط كل هذه المعطيات، أتساءل، هل األحداث المهمة تتيح للشخصيات 
الشخصيات هي من تصنع األحداث؟ في السعودية اجتمعت األحداث المصيرية بالشخصية االستثنائية.. األمير محمد بن 

سلمان صاحب الرؤية.
الرؤية أبصرت الخطر وكان عمودها البحث عن تنمية اإليرادات غير النفطية ووقف االعتماد على مصدر واحد وتجنيب 
البالد مثل مأزق الجائحة، في الحقيقة المملكة ليست مجرد برميل نفط، هي بالد ضاربة في عمق التاريخ، في كل مكان 
تجدها بارزة، فهي ذات طبيعية متنوعة، الصحراء والجبال والبحار واآلثار تتوزع بطول البالد وعرضها، بل إنها في نيوم مثال 
تلتقي في مكان واحد، وهي أيضا موقع ذو قدسية خاصة لدى المسلمين كافة، أما تجاريا فهي في وسط العالم وتمر 

عبرها نحو ُخمس التجارة العالمية. 
أما السياحة في السعودية فهي وجهة المستقبل وفرصة الفرص، فمنذ 50 عاما والوجهات السياحية هي نفسها تتكرر 
بال جديد، أما المملكة فهي تضاريس ومأكوالت وفنون وثقافة جديدة لم يرها أحد، عالم بأكمله كان محجوبا عن العالم.

91 تدرك المملكة مواطن الخلل فيها وتعمل على عالجها فورا، تتخلص البالد من مشكالتها  الـ  في يومها الوطني 
مهما بدت عميقة ومتجذرة وهذا ما يبعث األمل في نفس كل مواطن.

لبضائع  دولة مستهلكة  تكون  أن  تقبل  أن  عليها  لماذا  الحقيقي،  المملكة موقعها  تدرك   91 الـ  الوطني  يومها  في 
اآلخرين بدل أن تكون منتجة مع توفر كل هذه المواد الخام على أرضها الواسعة، كيف يمكن أن يأتي حاج من أقصى بقاع 

األرض إلى مكة المكرمة ثم يشتري منتجا كتب عليه »صنع في الصين«؟
كيف يمكن أن تقبل أن تكون أكبر سوق في الشرق األوسط وال تجد كبرى الشركات العالمية تتسابق لفتح مكاتبها 

الرئيسية في عاصمتك؟ 
كيف يمكن أن تمتلك كل هذا الجمال والتنوع في الطبيعة ثم تجد مليارات الدوالرات السياحية تخرج من بالدك إلى دول 

ال تمتلك نصف مقوماتك؟
في يومنا الوطني الـ 91 لكل كيف مثل هذه ألف جواب وجواب. 

أدرك مهندس الرؤية السعودية موقع بالده الحقيقي الذي لن تتنازل عنه بعد اآلن، وفي يومها الوطني الـ 91 تبدو 
المملكة أقرب من أي وقت مضى إلى موقعها الحقيقي في قلب الحدث.

رؤية وطن

كلمة الناشر
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