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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

سوق األكل الصحي في المملكة

26

قصة من العالم

خارج الصندوق.. حقائب
فاخرة مصنوعة من قشر

البرتقال

17

17

ريادة ٔاعمال

ارتفاع قروض المنشآت
الصغيرة والمتوسطة 900 % 

في 2021

30

تقنية

ابتكارات تقنية من وحي
الجائحة

المحتويات

18

إنفوجرافيك

12  ألف ريال متوسط رواتب 
حاملي البكالوريوس في 

السعودية 

ملف العدد: 

نسعى لتوطين الصناعة 
ونريد أن تكون رقم 1 

في المستقبل

ارتفاع عالمي لألسعار 
وتكاليف االستيراد.. 
وال يتحكم بنا الطمع

العتيق:
بدأنا من إنستغرام قبل 

8 أعوام وال منافس
لنا اآلن

الطلب على المطاعم
كبير والسوق يستوعب 

المزيد

التركي:

متوسط الرواتب 
في الـمـمـلـكــة
أعــــــوام  5 خــــــال 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

2016

4,598

5,603

7,330

8,598

12,028

غير محدد

2017

4,999

5,745

7,177

8,534

12,169

غير محدد

2018

6,076

6,479

7,977

8,862

12,321

17,174

2019

5,070

5,994

7,814

8,755

12,154

17,074

2020

5,060

6,100

7,156

8,231

11,527

16,141

2021

4,399

5,666

6,786

8,335

12,213

18,756

ال يوجد شهادة تعليمية

ابتدائي

تعليم متوسط

تعليم ثانوي

بكالوريوس

ماجستير

22,72122,96425,02323,07924,33827,441 دكتوراه
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تغيرات   3 السعودي  السوق  شهد 
 2022 العام  مطلع  مع  جدا  مهمة 
ينتظر أن تلقي بظالها على قطاعات 
استثنائية  فرصا  وتوفر  مهمة  تجارية 
مهلة  شــارفــت  إذ  ــال،  ــم األع ــرواد  لـ
وبدأت  االنتهاء،  على  التستر  تصحيح 
الفاتورة  تطبيق  من  األولى  المرحلة 
قرار  دخول  إلى  إضافة  االلكترونية، 

توطين 4 قطاعات مهمة حيز التنفيذ.

تطبيق المرحلة األولى
من الفوترة اإللكترونية

الرابع من ديسمبر الماضي بدأ  في 
الفوترة  من  األولــى  المرحلة  تطبيق 
والحفظ  اإلصدار  مرحلة   - اإللكترونية 
جميع  تشمل  ــي  ــت وال  - إلــكــتــرونــيــا 
القيمة  لضريبة  الخاضعين  المكلفين 

المضافة في المملكة.
والضريبة  الزكاة  هيئة  وأوضحت 
والجمارك أن المرحلة األولى تتمثل 
استخدام  عــن  الــتــام  التوقف  فــي 

أو  الــيــد  بخط  المكتوبة  الفواتير 
الحاسوب  بأجهزة  المكتوبة  الفواتير 
برامج  أو  النصوص  تحرير  برامج  عبر 
من  التأكد  وكذلك  ــام،  األرق تحليل 

السوق السعودي يستقبل 2022 بتغيرات مفصلية

»الفوترة اإللكترونية« وتوطين 4 قطاعات 
وانتهاء مهلة تصحيح التستر

نقطة نظام
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للفوترة  محاسبي  برنامج  وجــود 
من  التأكد  إلى  إضافة  اإللكترونية، 
اإللكترونية  الفواتير  وحفظ  إصــدار 
بكافة العناصر، ومنها رمز االستجابة 

.)QR Code( السريعة

توطين 4 قطاعات بحد أدنى
لألجور 5 آالف ريال

التي  البارزة  التغيرات  سياق  وفي 
قرارات  أصبحت  السوق،  على  طرأت 
في  مهمة  قطاعات   4 لـ  التوطين 
ــودي ســاريــة  ــع ــس ــوق الــعــمــل ال سـ
ديسمبر   30 مــن  اعــتــبــارا  المفعول 
2021، لتشمل توطين »مهن أنشطة 
التخليص الجمركي« و»مدارس تعليم 
الفنية  و»المهن  المركبات«  قيادة 
القانونية« في  الهندسية« و»المهن 
جميع أنحاء المملكة وذلك بعد انتهاء 

مدة السماح المحددة لقرارات توطين 
هذه القطاعات.

التخليص  “لمهن  التوطين  وسيكون 
لمهن   %  100 بنسبة  الجمركي” 
األدنى  الحد  يكون  أن  على  محددة 
جمركي  مخلص  لوظيفتي  لألجور 
ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال فيما 
مدارس  “نشاط  توطين  قرار  سيكون 
غير  للسائقين  السيارات  قيادة  تعليم 
المحترفين” بنسبة 100 % في جميع 
وأن  النشاط  في  العاملة  المنشآت 
لوظائف  لألجور  األدنــى  الحد  يكون 
مهني  ومدرب  سيارات،  قيادة  مدرب 
ســيــارات،  حركة  ومــراقــب  صناعي، 
 5000 تعليمية  وسائل  واختصاصي 

ريال.
توطين  أيــضــًا  الـــقـــرارات  وتشمل 
 25 بنسبة  الهندسية”  الفنية  “المهن 
في  العاملين  عــدد  إجمالي  من   %

المهن المستهدفة في جميع منشآت 
السوق  في  العاملة  الخاص  القطاع 
عاملين   5 بها  يعمل  التي  السعودي 
فأكثر من العاملين في المهن الفنية 
يكون  وأن  المستهدفة،  الهندسية 

الحد األدنى لألجور 5000 ريال.
القانونية”  “المهن  توطين  قرار  أما 
سيكون على مرحلتين، األولى التوطين 
بنسبة 50 % من إجمالي عدد العاملين 
ذوي مهن االستشارات القانونية في 
التوطين  الثانية  والمرحلة  المنشأة، 
70 %. ويستهدف القرار جميع  بنسبة 
الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب 
مهن  وتشمل  القانونية  االستشارات 
مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار 
قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، 
يكون  وأن  قانونية،  شــؤون  وكاتب 
الحد األدنى لألجور 5500 ريال لحملة 

البكالوريوس.

الذكاء االصطناعي يحاصر
التستر التجاري

وفي ســياق ذي صلة، حــث البرنامج 
عمــوم  التســتر  لمكافحــة  الوطنــي 
ــي  ــارعة ف ــة للمس ــآت المخالف المنش
التقــدم إلكترونًيــا بطلبــات التصحيــح، 
المــدة  مزايــا  مــن  واالســتفادة 
التصحيحيــة لمخالفــي نظــام مكافحــة 
 التســتر قبــل انتهائهــا فــي 16 فبرايــر.
المتبقيــة  المــدة  أن  البرنامــج  وأكــد 
لتصحيــح  األخيــرة  الفرصــة  هــي 
جهــة   20 تعمــل  حيــث  األوضــاع، 
المتســترين  ضبــط  علــى  حكوميــة 
بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتحليــل 
وإيقــاع  والمعلومــات  البيانــات 
التــي  عليهــم،  النظاميــة  العقوبــات 
تصــل إلــى الســجن 5 ســنوات وغرامــة 

ريــال. ماييــن   5 بقيمــة  ماليــة 
قيــود  اســتطلعت  خبــراء  وأكــد 
أراءهــم أن هــذه التغيــرات مفصليــة 
التجــاري  التنظيــم  جــدا فــي مجــال 
فــي الســعودية، وقــد تدفــع بكثير من 
المخالفــة  والمؤسســات  الشــركات 
ــاك  ــتكون هن ــوق وس ــارج الس ــى خ إل
فــرص اســتثمارية واضحــة فــي بعــض 

القطاعــات.
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 من هو فراس عتيق العتيق؟
مؤسس  شــريــك  نــفــســي،  طبيب 
و  »بيوتك«  لشركتي  تنفيذي  ومدير 

»بيو إيكس«

مــا الفــرق بيــن »بيوتــك« و »بيــو 
إيكس«؟

واحـــدة،  مظلة  تــحــت  جميعهم 
مظلة الغذاء الصحي، »بيوتك« يتميز 
باالستيراد من الخارج أو المنتج الجاهز، 
على  قائم  فهو  إيكس«  »بيو  أمــا 
الخروج من عباءة االستيراد واالنتقال 
في  التوجه  أن  أي  التصنيع،  لمرحلة 
في  والتوجه  تصنيع،  إيكس«،  »بيو 
واحد  والــهــدف  استيراد،  »بيوتك« 

وهو توفير المنتج الصحي.

فــي  المحلــي  التصنيــع  تقصــد 
السعودية؟

بالتصنيع المحلي،  نريد أن نتميز  نعم، 
جمعنا خبراتنا في مجال األغذية الصحية 
»بيوتك«،  في  عملنا  سنوات  طوال 
الذي  والطعم  العميل  حاجة  فهمنا 
يفضله، ووضعنا محصلة هذه الخبرات 

في »بيو إيكس«.
عامة  »بــيــوتــك«  آخــر،  بمعنى 
خيار  كل  يعرض  سوقا  تمثل  تجارية 
السوق  في  وموجود  متاح  صحي 
نجحت  وإذا  بــه،  الــعــمــاء  ــرغــب  وي
إيكس«  »بيو  في  الخاصة  منتجاتنا 
في كسب ثقة العميل فهي با شك 
ستكون موجودة في »بيوتك« مثل 

أي منتج آخر.

فراس العتيق المدير التنفيذي لـ »بيوتك« و »بيو إيكس«:

نسعى للريادة في قطاع األكل الصحي اآلن 
وأن نكون الرقم 1 خالل 10 أعوام

قصة من السعودية

»بيو إيكس« تهدف 
لتوطين صناعة األكل 

الصحي في السعودية
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تشــهد المملكة تزايدا في حاالت 
حاليــا،  كورونــا  بفيــروس  اإلصابــة 
شــيء يذكرنا بـ 2020 ، هل يثير هذا 

قلقكم؟
أقل  مــن  نعد  تغذية  كقطاع  نحن 
القطاعات تأثرا بالجائحة، بل على العكس، 
عند  قوم  »مصائب  المثل  يقول  وكما 
قوم فوائد«، أثناء فترات األزمات يستفيد 
إقبال  من  الغذائية  المنتجات  بيع  قطاع 
العالم  في  موجود  شيء  وهذا  الناس 

أجمع وليس حصرا على السعودية.

صحيــح، كلنــا نتذكر االزدحــام على 
محــات التجزئــة فــي العالــم ونفاد 
المنتجــات مــن األرفــف فــي بدايــة 

الجائحة؟
بالطبع، ما يثير القلق لدينا ليس الطلب، 
اللوجستية  الصعوبات  من  نخشى  نحن 
أو التشغيلية، والتعقيدات في الوصول 
عميل  ورغبة  كبيع  لكن  العميل،  إلى 

وإقبال على السلع فهي تزداد.

مــن غرائب ما ســمعت عنكم عدم 
وجــود موقع إلكتروني لديكم لبيع 

المنتجات؟
من  والكثير  االنتقاد،  هذا  واجهنا 
متجر  امــتــاك  ــدم  ع يعتبر  الــعــمــاء 

إلكتروني تخلفا في هذا العصر.
نحن كشركة نعمل في السوق منذ 
5 سنوات ونحرص على الجودة ونريد 
أن  اإللكتروني  متجرنا  نطلق  حينما 
يمثل قيمة مضافة ونضمن فيه توفير 
المنتجات  إيصال  في  عالية  جــودة 
وكأن العميل أخذها بنفسه من الفرع. 
أي أن المتاجر اإللكترونية موجودة 
في كل مكان لكن التحدي أن نصنع 
تجربة نحافظ فيها على نفس مستوى 
الفروع، وال أخفيك سرا،  الجودة في 
اإللكتروني  الموقع  على  نعمل  نحن 
لم  لكننا  بالفعل،  موجود  وهو  حاليا، 

نعلن عنه حتى اآلن.

ما هي مخاوفك؟
منتجات  مع  نتعامل  أننا  المخاوف 
حساسة وهي ليست سلعا عادية، وكذلك 
فمن  حساسة  أيضا  المستهدفة  الشريحة 
متجر  وكأننا  معها  نتعامل  أن  الصعب 

عادي يبيع منتجات غير صحية.

بيع  ــي  ف ــي  ــراع ن أن  ــازم  ــ ال ــن  م
وتوصيل منتجاتنا، الحرص على درجات 
والتعامل  النقل،  وطريقة  الــحــرارة 
الثاثة  المعايير  وهــذه  السلع،  مع 
في  العاملة  الشركات  تقدمها  ال 
خدمات التوصيل، فهي بحاجة مثا أن 

نصنع لها شبكة توصيل خاصة بنا. 

كيف تعتقد أن منتجاتك حساســة 
بينما آالف المطاعم توصل أطعمة 

مطبوخة خال 30 دقيقة تقريبا؟
المطاعم  عمل  لنموذج  بالنسبة 
طريقة  فهذه  المطبوخة  واألطعمة 
إما  عالميا،  عليها  المتعارف  عملها 
بأسطول توصيل خاص أو عبر تطبيقات 

التوصيل.

إذن ما المشكلة معكم؟
الغذائية  السلع  في  العمل  طريقة 
إيصالها  الصعب  من  نقدمها  التي 
في 30 دقيقة وتكون في حالة من 
الجودة كأنك قمت بشرائها من الفرع 
بنفسك، هذا متعذر إال إذا كان لديك 
أما كمحات  للتوصيل،  شبكة ضخمة 
أن  الصعب  فمن  متخصصة  محدودة 
دون  يوميا  طلب   200 بإيصال  تقوم 

أن تتأثر الجودة.

رواتبنا تصل إلى 20 
ألف ريال وال تسرب 

وظيفي يذكر لدينا
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يصلكم 200 طلب يوميا؟
نعم وأكثر، يصل في اليوم الواحد 
ما بين 200 إلى 300 طلب، وخال 
فترة كورونا زاد هذا الرقم، وتوصيل 
ومغلفة  مجهزة  المنتجات  ــذه  ه
يتم في  أن  المستحيل  ومعقمة من 

30 دقيقة كما تقوم المطاعم.

اإللكترونيــة  التجــارة  هــل  برأيــك 
تغني عن التوسع في الفروع؟

تشغيلك  طريقة  على  يعتمد  هذا 
العميل في  تجربة  كانت  إذا  للعمل، 
الفرع استثنائية وتحمل قيمة مضافة 

فيبقى للفرع أهميته.

كيف؟
عمائنا  ــن  م  %  40 نــحــو  مــثــا   
مجموعة  معه  ويحمل  للفرع  يأتي 
أخبروني  يقول  بعضهم  تساؤالت، 
بالسكري  أنا مريض  أو  أنحف؟  كيف 
العماء  يناسبني؟ كثير من  الذي  ما 
هو  ليشتريه،  المنتج  عــن  يبحث  ال 
هذا  مثل  أيضا.  المعلومة  عن  يبحث 
ال  قد  والفرع  العميل  بين  التفاعل 
اإللكتروني، هناك  المتجر  يتوفر في 
يجد  الفرع  في  لكن  السلعة،  يجد 

السلعة والمعلومة.
في  لدينا  متبعة  استراتيجية  هذه 
سنستمر  هل  تحدد  وهي  »بيوتك« 
نكتفي  أو  الفروع  التوسع في  في 

بالبيع اإللكتروني.

أنــت تــرى أن تجربــة العميــل في 
الفرع مهمة؟

من  مجموعة  وهــنــاك  شــك،  بــا 
ألن  معينا،  فرعا  يفضلون  العماء 
العميل  بين  معينة  فرع عاقة  لكل 
وحتى  ــان  ــك ــم وال والــمــوظــفــيــن 

الرائحة.

هل تختلف الفروع في الجودة؟
أسلوبه،  فرع  لكل  لكن  ال،  قطعا 
المعيار  ــي  ف يتفقون  جميعهم 
كل  تمنحه  أوال،  العميل  أن  وهــو 
المعلومات  كل  له  وتقدم  يريد  ما 
تستطع  لم  وإذا  عنها،  يبحث  التي 
فسيكون  العميل  على  المحافظة 

نشاطك مضيعة للوقت.

البدايــات، حدثنــا  إلــى  بــك  نرجــع 
عنها..

على  مبنيا  يكون  تجاري  عمل  أي 
منتج  خلق  أو  بتوفيره  تقوم  احتياج 
»بيوتك«  الــنــاس.  بــه  يرغب  جديد 
في  الشيئين،  هذين  بين  جمعت 
قطاع األكل الصحي كانت المنتجات 
منتجات  بتوفير  قمنا  جدا،  محدودة 

كثيرة ومتنوعة، وجلبنا أشياء لم يكن 
العميل يدرك حاجتها له وأقنعناه بها.

قفزت إلى »بيو إيكس«..
والخبرة  العلم  لدينا  أنــنــا  أزعـــم 
صحية  منتجات  صناعة  في  الكافية 
المتنامي  االحتياج  ونتابع  محليا، 
عرض  جانب  على  نقتصر  وال  سنويا 
بضائع الوكاء واالستيراد من الخارج، 
الريادة اآلن حتى  نريد أن نكون في 
كالعامة  ســنــوات   10 بعد  نــذكــر 
نأخذ قصب  أن  نريد   ،  1 رقم  التجارية 
السبق في هذا المجال ونتطور أيضا. 

إن  يقــال  التســعير،  عــن  حدثنــا 
أسعاركم مرتفعة؟

بالنسبة لكون األسعار مرتفعة كما 
االستيراد  يحكمه  فهذا  البعض  يرى 
والتكاليف المتعلقة به، وال يحكمها 

الطمع أبدا.
فلن  أقل  بسعر  نبيع  أن  لنا  أتيح  لو 
في  مجال  هناك  كــان  ولــو  نــتــردد، 
يبيعون  المنافسين  فستجد  التسعير 
بسعر أقل وهذا غير موجود. وال ألوم 
يريد  أن  الطبيعي  فمن  المستهلك 

قصة من السعودية

ثاثية النجاح هي 
الماءة المالية والفكرة 

الناجحة وفريق العمل 
الكفء

تحدي الجائحة كان في 
الطلب الهائل الذي 

يرافقه صعوبة الوصول 
للعميل
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سعرا أقل ألنه يبحث عن حاجة وليس 
رفاهية.

بعــض المنتجــات موجود بأســعار 
أقل في مواقع أجنبية؟

بالمواقع  األسعار  يقارن  البعض 
تبيع  الــتــي  األجنبية  اإللكترونية 
المنشأ  بلد  في  أصا  هي  منتجات 
بتكلفة أقل، لكن ما وراء هذا بالنسبة 
لنا تكاليف االستيراد والتشغيل، ورحلة 
المنتج من بلد المنشأ إلى الفروع لنا 

بحيث نضمن أال تتأثر جودته مطلقا.

ماذا تعني برحلة المنتج؟
ما  هو  أيضا  هذا  لك،  نعم سأشرح 
عملية  وهي  المنافسين،  عن  يميزنا 
التشغيل الداخلي التي ال يطلع عليها 
المنتج  شراء  تبدأ من  العماء، وهي 
من مصدر موثوق ثم حفظه وشحنه 
بيعه  إلــى  الــجــودة  تضمن  بطريقة 

بأفضل حال.
التعليقات  في  العماء  من  كثير 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
المنتجات  طعم  أن  انتباهنا  يلفتون 
المنتج  نفس  أن  رغــم  يختلف،  لدينا 

اإلنتاج  تاريخ  بنفس  آخر  بمكان  يباع 
تختلف  المنتج  رحلة  لكن  واالنتهاء، 

اختافا كليا.

ما الذي يميزكم أيضا؟
ثاثة أشياء، تجربة العميل، وجودة 
المنتج، والتنوع في المنتجات الصحية

في  المنتجات  وجــدت  إذا  حتى 
الجودة  بنفس  تجدها  لن  آخر  مكان 
وإليماني بأن العميل الذي يحضر إلينا 
لديه  وليس  المنتجات  لهذه  بحاجة 
بديل فأنا أتنازل عن جزء كبير من الربح 

من أجله.
في الحقيقة نحن نبني عاقة مع 
المنتج  بإحضار  نكتفي  وال  العميل، 
من الخارج وتسليمه له وكأننا شركة 
توصيل، نحن نعتمد في سياسة البيع 
والقيمة  والمعلومة  المنتج  بتقديم 

ذكية  بطريقة  والتعامل  المضافة 
تكسب العميل.

عالميــة  تضخــم  موجــة  هنــاك 
فــي  قياســية  مســتويات  وصلــت 
مثــا،  المتحــدة  والواليــات  أوروبــا 
كل  أســعار  فــي  ملحــوظ  وارتفــاع 

شي، هل ترى تأثيراتها عليكم؟
ارتفعت  المنتجات  أســعــار  نعم، 
الظروف،  هي  ما  نعلم  وال  خارجيا 
لكنها مشكلة عالمية، في »بيوتك« 
ولو  خيالية،  ربح  لهوامش  نسعى  ال 
لكان  عالية،  بهوامش  نكسب  كنا 
فروع   4 وليس  فرعا   30 اآلن  عندنا 

أحدها ما زال تحت اإلنشاء.

هل مســار التصنيع المحلي في 
»بيــو إيكس« ســيلقي عــن كاهلك 
الخارجــي  اإلمــداد  مــن  القلــق 

خصوصا خال األزمات؟
دعني ألفت انتباهك أن »بيوتك« 
عن  تماما  مستقل  وبشكل  مستمر، 
شركتان  وكأنهما  إيــكــس«  »بيو 
لــإلمــداد  بالنسبة  ــا  أم مختلفتان، 
كبيرة  مخزونات  هناك  كــان  فقد 

نبيع التجربة والمعلومة 
قبل المنتج وتربطنا 

عاقة خاصة مع عمائنا
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وسهلت  الجائحة  أيــام  الخارج  في 
وكان  االستيراد،  أمور  الحكومة  لنا 
من  كجزء  بالتسهيل  توجيه  هناك 
االستهاكية  المنتجات  توفر  ضمان 
وما يرتبط به من أمن الغذاء، وحتى 
النقدية عندنا كانت جيدة  التدفقات 
حدثت  الجائحة  منتصف  في  لكن 
اإلغاقات  من  المترتبة  المشاكل 
الــخــارجــيــة، وقلت  الــمــصــانــع  فــي 
المخزونات، وأصبح أولوية المنتجات 
لبلد المنشأ نفسه وهنا واجهنا بعض 

اإلشكاالت.

أين أنتم من التوسع؟
قيد  والرابع   3 فروعنا  أخبرتك  كما 
له  الرياض  في  مكان  وكل  اإلنشاء، 
بكفاءة  أنفسنا  نثبت  وحين  أولوية، 

في العاصمة سنتوسع خارجها.
أن  ننتبه  أن  يجب  التوسع،  وحول 
األنظمة  وبعض  ظروفه  له  السوق 
والقوانين الجديدة التي تصدر تؤدي 
نحن  لكن  كاملة،  استراتيجية  لتغير 
على  نعمل  ناجح  فريق  عام  بشكل 
مدار الساعة ونحاول أن نصنع أفضل 
ممكنة  فترة  أقصر  في  ممكن  قرار 
في  نجاحنا  نضمن  الطريقة  وبهذه 

وقت قصير.

حدثنا عن الموظفين لديك؟
من  أقل  نسبيا،  نحن شركة صغيرة 
لدينا  السعودة  ونسبة  موظفا،   60
80 % ، غالبية موظفينا  بين عمر 25 

إلى  32 عاما.
كثير من موظفينا بدأوا العمل وهم 
وتدرجوا  تخرجوا  الجامعة،  طلبة في 
من  الشركة  في  الوظائف  كل  في 
الكاشير وحتى أصبحوا ضمن اإلدارة، 
وزمائي في العمل هم شركاء نجاح 
والرواتب  فقط،  موظفين  وليسوا 
الشركات  بكل  قياسا  مرتفعة  لدينا 
فكثير من شركاء  والصغيرة،  الناشئة 
يعملون  »بــيــوتــك«  فــي  الــبــدايــة 
20 ألف  12 إلى  برواتب تتراوح بين 
ريال. وهم أبناء المكان ولديهم وفاء 
له، يعرفون تفاصيله وجذوره، وكيف 
يعمل، ويرونه ينمو، وأغلبهم ال يفكر 

بتركه مطلقا.

موظفيــن  تســرب  هنــاك  هــل 
لديكم؟

 15 يتجاوز  الموظفين ال  ال، تسرب 
الطرفين،  بين  توافق  بعدم  وكان   %
ونحن على ثقة بأن عروضنا الوظيفية 
التي تقدمها هي من أفضل العروض 

على مستوى القطاع الخاص.

ماذا عن التسويق؟
ــســويــق، وهــي  ــت الــثــقــة هــي ال
وكام  السمعة  على  مبنية  دائما 
التواصل  وسائل  في  عنك  العماء 
ميزانية  وضعنا  ولو  المجالس،  وفي 
العميل،  لرضا  سنوجهها  للتسويق 
إعاننا  عــدم  ورغــم  جعلنا  ما  وهــذا 
من  كثيرا  نستقبل  إيكس«  »بيو  عن 

العماء.
أخشى  هاجس،  عن  أخبرك  دعني 
شخصيا لو خضنا في مجال اإلعانات 
ال  قد  ــذي  ال العميل  ثقة  نفقد  أن 
يرانا كمكان يقدم خدمة مبنية على 
يريد بيعه  الثقة، بل محا يقدم منتج 

والسام.

نصيحة لرواد األعمال 
ال أنصح المقبل على ريادة األعمال 
لديه  ليس  وكــأن  المغامرة  على 
شيء ليخسره، ليس كل شيء يروج 
للتجربة،  وقابل  حقيقي  الخبراء  له 
تأكد أن لديك 3 أشياء، أوال: الماءة 
فيها  تغطي  التي  الكافية  المالية 
الناجحة،  الفكرة   : وثانيا  المخاطر، 

وثالثا: فريق العمل الكفء.
ــمــام  ــاالهــت ــم أيـــضـــا ب ــه ــح ــص وأن

ــور  ــ ــص األم ــاألخـ ــفــاصــيــل، وبـ ــت ــال ب
األعمال  رواد  كل  ألن  المحاسبية 
بها،  جهل  على  يكونون  البداية  في 
لكنها من أهم األشياء، فأحيانا تعتقد 
تخسر،  بالفعل  لكنك  وتربح  تبيع  أنك 
المحاسبة تكشف لك إن كنت على 
ذلك  كان  لو  حتى  الصحيح،  الطريق 
يكون  أن  يجب  لذا  بطيئة  بخطوات 
لديك نظم محاسبية كاملة، وهنا با 

شك أنصح بـ »قيود«

بهذه المناسبة حدثنا عن تجربتك 
مع قيود؟

بدأ  عندما  قــيــود  نستخدم  بــدأنــا 
وتتشعب  ويــتــوســع  يكبر  الــعــمــل 
وبالتحديد  المالية  التفاصيل  فيه 

قصة من السعودية

تأخرنا في إطاق المتجر 
اإللكتروني إلن منتجاتنا 

حساسة

ال يحكمنا الطمع.. االستيراد 
والتكاليف المتعلقة به 

يتحكمان باألسعار
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الحقيقة  وفــي   ،2018 نهاية  في 
المسؤول  قرار  كان  قيود  استخدام 
شخصيا  أنا  أما  الشركة،  في  المالي 
طرق  أن  الحظت  االستخدام  فمع 
والتقارير  المعلومات  استخاص 
متخصص،  غير  أني  رغم  جدا  سهلة 
والتحليات  التقارير  هذه  وأسهمت 
اتخاذنا  في  البرنامج  يقدمها  التي 
والخطط  التجارية  القرارات  لعدد من 

المستقبلية.

كيف هذا؟
 حينما تطلع على تقارير المبيعات 
استهاك  وطريقة  والمشتريات، 
األعلى  ــربــح  ال ــادر  ــص وم الــمــخــزون 
يسهل  الكبيرة  ــصــرف  ال ــادر  ــص وم

مبيعات  لتنمية  القرارات  اتخاذ  عليك 
المصروفات  وكبح  الرابحة  المنتجات 

في القطاعات األكثر استهاكا.
دعني أشرحها بطريقة أخرى، في 
هو  النجاح  عن  انطباعنا  كان  البداية 
بعت  كلما  أي  فقط،  والبيع  البيع، 
أكثر ربحت أكثر، مع قيود بدأت تتضح 
الرؤية أكثر، أصبحنا نرى أماكن الخلل 
وأين  نخسر  أين  والشراء،  البيع  في 

نربح.

والفاتورة اإللكترونية؟
لم نواجه أي مشاكل مع الفاتورة 
باألساس كان  عملنا  اإللكترونية ألن 
تغير  مجرد  كانت  الفاتورة  إلكترونيا، 
نفذناه  »قيود«  من  بسيط  برمجي 
أي  يتغير  لم  آخر  بمعنى  زر،  بضغطة 

شيء سوى شكل الفاتورة.

هل تنصح رواد األعمال به؟
غالبا ما أتطوع بنصيحة رواد األعمال 
برنامج  فهو  قيود،  باستخدام  الجدد 
يتطور بشكل مستمر، وهو أيضا شريك 
المرحلة،  يتماشى مع متطلبات  نجاح 
وإن شئت أن اختصر لك، فبكل صدق 
فقط،  أسهل  محاسبة  ليس  »قيود« 

بل حياة أسهل.

اقتحام البعض للتجارة 
بمغامرة وكأن ال شيء 
لديه ليخسره.. خطأ كبير
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لو طلبنا منك التعريف بنفسك؟
أمــل التركي، رائــدة أعمــال صاحبة 
مطعــم »أفضل الســلطات«، مرشــدة 
المنشــآت  دعــم  هيئــة  فــي  أعمــال 

الصغيرة والمتوسطة.

حدثينا عن بداية المشروع؟
بــدأت في منتصف عــام 2013، أي 
أننــا أكملنــا أكثر مــن 8 ســنوات في 
المشــروع، بالصدفــة الحظــت أنه رغم 
وجود كثيــر مــن المتاجــر اإللكترونية، 
وحســابات إنســتغرام ال حصر لها تقدم 

األكل الشــعبي والحلويــات، لــم يكن 
هناك أي حســاب يهتم بالســلطات أو 
يقدمهــا، رغم أن المجتمــع آنذاك كان 
بشــدة،  الصحــي  األكل  علــى  مقبــا 
وكانــت هنــاك فرصة كبيــرة وواضحة 
للتوجه لمشــاريع تهتم باألكل الصحي، 

لذا أخذت علــى عاتقي كهاوية للطبخ 
وهــذا مشــهور عنــي علــى مســتوى 
العائلة، إنشــاء مشروع يقدم السلطات 
بإنشــاء  الصحيــة، وقمــت  والوجبــات 
حســاب في االنستغرام وأطلقت عليه 

»أفضل السلطات«.
في البداية بدأت بنشر صور لسلطات 
أقــوم بإعدادها بنفســي، وبدأ اإلقبال 
على الحســاب، وزاد علينا الطلب، األمر 
الــذي بفضــل اهلل قادنــا أنــا وعائلتي 
من العمل في مطبــخ صغير مع اثنتين 
مــن العامــات المنزليات إلــى التحول 

من مطبخ منزلها بدأت أمل التركي مشروعها لبيع السلطات عبر حساب في االنستغرام، هذا ربما حال كثيرين استخدموا 
مواقع التواصل االجتماعي في بدء مشاريعهم، البعض طور نفسه وتوسع وتحول إلى مشاريع ناجحة، آخرون فشلوا في 

مرحلة ما لسبب ما.
يخبرنا التاريخ الحديث أن غالبية الشركات الكبرى بدأت هذه البدايات البسيطة، بعضها من مرأب سيارة، أو كشك صغير 
في شارع، ثم غدت بمرور الزمن مؤسسات ضخمة يشار إليها بالبنان، السائرون على الطريق كثير، ولكن الصامدين قّلة، أمل 

التركي من هذه القلة، صمدت، فنالت، وكان لنا شرف اللقاء بها والتعرف على تجربتها بشكل أوسع.

أمل التركي مالكة »أفضل 
السلطات«: حتى مطاعم

الـ 5 نجوم ال تنافسنا

حساب اإلنستغرام الذي أصبح 
من أشهر المطاعم في المملكة

يطلقون علينا لقب 
»منقذ السيدات« .. 

ونفتخر بهذا

قصة من السعودية
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لمؤسســة كبيــرة تضــم أكثــر من 25 
موظف وموظفة.

تقوليــن إنــك شــغوفة بالطبخ، كيف 
بدأ هذا الشغف؟

شــغفي بالمطبــخ بــدأ معــي في 
الـــ 14 من العمــر، جمعــت حينها بين 
الممارســة واالطاع، كنت أتابع كتب 
الطبخ والمجــات المتنوعة التي عادة 
مــا تفــرد صفحــات مخصصــة للطعام 
هــذه  أطبــق  وكنــت  والوصفــات، 

الوصفات في وجبات العائلة.
االطــاع  ثنائيــة  ســاعدتني 

والممارســة هــذه إذ جمعت 
النظريــة والتطبيق،  لي بين 
ووجــدت ترحيبــا كبيــرا من 
دائمــا،  وتشــجيعا  عائلتــي 
حتــى فــي حالــة الفشــل، 
فــي  توســعت  الحقــا 

التعــرف على المطابــخ العالمية حيث 
كنــت أطلــع علــى المواقــع األجنبية 
المهتمــة بــاألكل، إضافــة إلــى وضع 
لمســاتي الخاصــة إليجــاد حالــة مــن 
االبتكار بما يتناســب مع الذوق السائد 

في مجتمعنا.

نــرى أن الطبخ عندنا هواية ال تصقل 
بالدراسة.. ما رأيك؟

شــخصيا صقلت الموهبة بالممارسة 
خبــرات  مــن  واالســتفادة  والبحــث 
المطابــخ العالمية وكتب الطبخ، وهذا 
جانب تعليمي وإن كان ال يأخذ شــكا 

دراسيا منتظما.

حدثينــا عن أول وجبــة قمت بصنعها 
وكانت أساسا لمطعمك؟

بفكــرة  االنطاقــة  لحظــة  كانــت 
طرحتهــا ابنتــي، كان لــدى صديقاتها 
حفل وكانوا يرغبون بمطعم متخصص 
إنســتغرام  فــي  بحثــوا  بالســلطات، 
ووجدوا ما لذ وطاب من أكل شــعبي 
الســلطات،  إال  وحلويــات  وصحــي 
فعرضــت علــّي أن أتبنــى موضوع بيع 
الســلطات بأنواعها وأشــكالها وفعا 

كانت هذه البداية.
ما يميز حســابي آنــذاك أني قدمت 

تنوعا كبيرا في السلطات يرضي 
جميــع األذواق 

ويتفــق مــع أغلــب األمزجــة، حتى أن 
مطاعــم 5 نجــوم ال تنافســنا في هذا 
التنوع إذ ال تجد عندهم ســوى صنفين 

أو ثاث من السلطات.
 بدأنــا بأول طلب ثــم جاءتنا الطلبات 
تباعــا حتــى وصلنا لهذا التوســع الذي 
تــراه، ورافــق هذا وضــع خطــة مالية 
دقيقــة ومتابعة مباشــرة منــي يوميا 
حتى في وقت السفر، وهو ما أوصي 
بــه كل رواد األعمــال، التخطيــط أوال 
ثــم المتابعــة، دائمــا أخبرهم بــأن أول 
ما يجــب القيام به هو دراســة جدوى 
المشروع قبل أي خطوة، ثم التخطيط، 
وأخبرهم بحكمتــي األهم في عملي 
وهــي مســتقاة مــن المثل الشــعبي 
الذي يقــول »عينك على حالك دوا«، 
وأنا أقــول أن »عينك علــى حالك عن 

عشرة من عمالك«.

الســلطات«  »أفضــل  أن  أالحــظ 
فــي  لــألكل  قســما  يحتــوي  ال 
المطعم، أال تستهدفون األفراد؟

الشــريحة  كانــت  البدايــة  فــي 
المستهدفة هي األفراد، وكانت قائمة 
األكل لدينــا مقتصرة على الســلطات، 
اآلن أصبــح لدينا أكات متنوعة وعصائر 
كاملــة  بوفيهــات  اســتام  ونتولــى 
لشــركات وجهات 

بدأت من بيتي وانتقلت 
حاليا لمطبخ كبير يضم 

25 موظفا

التجارة اإللكترونية جزء 
من توسعنا وأغنتنا عن 

كثرة الفروع



حكوميــة، ولدينــا عقــود نخــدم فيهــا 
الموظفين باشــتراكات شــهرية ونقدم 
الوجبات بحفات الشاي والمؤتمرات، 
كمــا نوفر وجبــات للمرضى في بعض 

المستشفيات.

لمــاذا  بــه؟  تتميــزون  الــذي  مــا 
تتوقعــون أن يأتــي إليكــم الزبــون بدال 

من الذهاب لمطعم آخر؟
يميزنــا بالدرجة األولــى المذاق، في 
الطعام كل ما يهم المذاق ثم يأتي كل 
شيء آخر بعده، نحن نتميز بمذاق البيت 

ولنا سر ولمسات معينة في وصفاتنا.
يميزنــا أيضا حرصنا فــي انتقاء أفضل 
المــواد الخــام، ال نســعى لألرخص، بل 
نســعى لألفضــل، حتى لو كان ســعره 
أعلى، وحين يســألنا بعــض العماء عن 
ارتفاع األســعار نخبرهم أننا ننتقي لهم 
الجــودة األفضــل وال نتعامــل اال مــع 

شركات معروفة في السوق.

ـــ »مــنــقــذ  ــ ــبـــون مـــطـــعـــمـــك بـ ــقـ ــلـ يـ
السيدات«؟

هــذا لقــب نعتز بــه، وفرنــا األجهزة 
والعمالة كي ننجز أكبر الطلبات بوقت 
قصيــر، كل ما تحتاجه ربات البيوت حين 
تفاجئها وليمــة، يصلها ما تريد بســرعة 

بمجرد أن تتصل بنا، إلنقاذ الموقف.
كمثال، األسبوع الماضي كان هناك 
مؤتمر لدى جهة معينة واحتاجوا 200 

وجبة تم توفيرها خال ساعتين فقط.
إذن هــذا مــا أراهــن عليــه الســرعة 
واإلتقان والجودة، كمــا أن الطعم لم 

يتغير، هو ذات الطعم الذي بدأنا به، بل 
ويتحســن إلى األفضل، يميزنــا أيضا أننا 

نقدم بديا صحيا للوجبات الدارجة.

كيف؟
مثــا نســتخدم الشــوي بــدال مــن 

الزبــادي  نســتخدم  بالزيــت،  القلــي 
اليونانــي بدال مــن المايونيز، ومعايير 

أخرى مختلفة.

تكلمــت عن ارتفاع األســعار، والحظت 
شــخصيا هــذا الشــيء فــي موقعكــم 
اســتراتيجية  مــا هــي  اإلنترنــت..  علــى 

التسعير لديكم؟
سياســة التســعير مدروســة وتعتمد 
علــى التكلفة، نحســب تكلفــة المواد 
واأليــدي العاملــة ثــم نضيــف عليهــا 

قصة من السعودية

وصفاتنا متاحة للجميع 
لكن السّر في الَنفس

العدد الثالث - أبريل 122022



هامــش ربح بســيط كما هــو متعارف 
في السوق.

برأيك هل المســتهلك ينظر للجودة 
أم السعر؟

يعتمد على المستهلك نفسه، عماؤنا 
يراعــون جودة العمــل لدينا لذا ال نواجه 
مشاكل معهم وهم يقدرون أن الجودة 
متناســبة مع الســعر، نســتطيع مثا أن 
نخفض األســعار لكن حينها سنضطر بدال 
من شراء لحوم أو خضار مضمونة بجودة 

عالية، أن نســتخدم منتجــات عادية في 
النهاية سيشتكي منها العميل.

هل تتقبلون انتقادات العماء؟
انــا أتقبــل االنتقــادات، وهي قطعا 
لدينــا خدمــات  تســهم فــي تطورنــا، 
الموقــع  طلبــات  يتولــون  العمــاء 
اإللكترونــي والتطبيقات والواتســاب 
بالــرد عليهــا  لكــن االتصــاالت أقــوم 
بنفسي كي أسمع مباشرة من العميل 

بما يعود علينا بالخير.

كانــت  كيــف  العمــل،  8 ســنوات مــن 
كان  وأيــن  الهبــوط  كان  أيــن  الرحلــة، 

النجاح؟
الحمــد هلل ال يوجــد فتــرات هبوط، 
كانــت هنــاك فتــرات ركــود يتأثــر بها 
كل الســوق في بعض المواســم مثل 
اإلجــازات الصيفية وأزمــة كورونا، أما 
النجــاح فلم نصل له حتــى اآلن بمعناه 
الكامل، نعم ننجح، ولكن نطمح للمزيد، 
وإذا شــعرت أنني بلغــت للنجاح فهذا 

يعني أنني أفشل في الحقيقة.

بذكر الجائحة، كيف تأثرتم بها؟
أبرز تأثيرات الجائحة علينا وعلى جميع 

المطاعم هــو انخفــاض الطلب وذلك 
بســبب وقــف التجمعــات والحفــات 
والمناســبات وهــو تأثير ليــس بالهين، 
كما ألغيت بعــض العقود مع الجهات 
والشركات، أما بالنسبة لشريحة األفراد 

فالسوق لم يتأثر تقريبا.

هل الطعام الصحي أكثر كلفة؟
الجــواب صعب، هنــاك طعام صحي 
كلفتــه منخفضة مثل الطبخ المســلوق 
بشكل عام، وهناك طعام صحي مكلف 
مثــل الشــيا والكينــوا واللحــوم، لكــن 
بشــكل عام األكل الصحــي غير مكلف 

وهو يجب أن يكون أسلوب حياة.

الناحيــة  مــن  كلفــة  أقــل  أيضــا  هــو 
الصحية، بانعكاسه على صحة اإلنسان 

على المدى الطويل
صحيح، حاليا زاد وعي المجتمع بنوعية 
األكل، في 2013 حين بدأنا كان هناك 

غياب واضح للوعي الصحي.

هل تخشين من المنافسة؟
ال أخشــى من المنافسة، أنا مرشد 
أعمــال فــي هيئــة دعم المنشــآت 
يحضــر إلــّي رواد األعمــال وأصحاب 

ال أسمح ألي عامل 
بطهو الطعام إذا كانت 

نفسيته سيئة

لكل جنسية حرفة في 
الطبخ.. لذا موظفونا 

من عدة جنسيات
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المشــاريع المتعثرة وأعطيهم نصائح 
وأســرارا عن عملي، إيمانــا مني بأن 
اهلل في عون العبد مادام العبد في 

عون أخيه.

نرى اآلن كثرة في المطاعم، غالبية 
المشاريع الجديدة هي إما مطاعم أو 

مقاهي؟
الســوق كبير جدا وما زال يســتوعب، 
ومــن المســتحيل أن يتوقــف الســوق 

على أحد

ما ســر عبــارة »النفس في الطبخ«.. 
أليست مبالغة؟

دائما نقــول فان لديــه نفس في 
الطبــخ، وهــي حقيقــة، النفــس هو 
ســر لكنه يعتمد على أن يكون الطبخ 
بحــب ورغبــة، وال أبالــغ إذا قلــت إن 
مكونات الطعام تشعر بك وبنفسيتك 
أثناء الطبــخ، ال أن تعمل كأنك تؤدي 
واجبــا، ودائما حينمــا نمتدح أكل أحد 
المطاعم نقول إنه يشــبه أكل البيت 
إلن األكل فــي البيت معمول بنفس 
األم التــي تطبــخ ألبنائهــا بــكل حب 

وســعادة لــذا يكــون الطعــم مميزا 
وهذا هو النفس.

وال أخفيك سرا إنني أطلب من بعض 
العامــات لــدي التوقــف عــن الطبخ 
إذا كانــت نفســياتهن ســيئة إلن هــذا 
ســينعكس بشــكل أكيد علــى الطعم 

والطعام.
وهنــاك أيضــا تفاصيــل فنيــة في 
طهو الطعام يمكن إدراجها تحت بند 
النفــس فــي الطبخ، مثــل أن تعطي 
كل شي وقته كاما دون استعجال، 
بالبهــارات  االهتمــام  إلــى  إضافــة 
ومقاديرها، وأن نفهم أن لكل طعام 
بهاراتــه الخاصــة، مثا فــي مطعمنا 
ال يوجــد لدينا بهــارات منوعة، ألنا لو 
اســتخدمنا نفس البهارات على جميع 
األكل لــن تتغيــر نكهة الطعــام، بل 

سيكون كله بنفس الطعم.

هل وصفاتكم متاحة للجمهور؟
نعم جميــع وصفاتنا متوفرة ومتاحة 
للجميع، ولو اتصل بنا أي شخص نعطيه 
الوصفة والمكونــات كاملة، إلنه أيضا 
ومن ناحية صحيــة، بعض الناس لديهم 
حساسية من مكونات معينة فا بد أن 

نعطيه الوصفة دون تردد.

حديثنا عن رؤيتك للتوسع؟
هــي  للتوســع  المبدئيــة  فكرتــي 
االنتقــال لمدن المملكــة الكبرى مثل 
الدمــام وجدة، رغم وصــول عروض لي 
علــى مســتوى الخليج لكنــي رفضتها 
لرغبتي في التوســع داخليــا ثقة مني 
بأن سوق المملكة من أفضل األسواق 

على مستوى العالم في األكل.
 فــي البدايــة، عملــت مــن المطبخ 
المنزلــي، ومــع زيادة الطلب وســعت 
المطبخ على حوش المنزل ثم توسعت 
وأسســت مطبخا مركزيا ومستودعات 
ومكتبــا لــي وغرفــا لعاماتــي وكنــا 
كأســر منتجة فــي البداية الــى أن زاد 
الطلــب وحصلنا على عقــود حكومية 
واســتأجرنا هذا المكان بمســاحة 550 
مترا، وكان هناك أيضا توسع افتراضي 
كبير عبر التوصيل والطلبات اإللكترونية 

والتطبيقات.

إذا استفدت من التجارة اإللكترونية؟
با شــك ولدينا موقع نعرض فيه كل 
خدماتنــا، والتجــارة اإللكترونيــة كلهــا 
بركــة وخدمتنــا كثيــرا فــي اإلعانات 
والتســويق، ومع التوصيــل وتطبيقاته 
أنــت لســت بحاجة لفــروع كثيــرة في 

نفس المدينة.

ما أبرز التحديات التي تواجهكم؟
كأي عمــل تجــاري التحــدي األهم 
هو المحافظــة على الجــودة، حقيقة 
أكثر تعليــق يؤذيني رغم أنــه نادر حين 

قصة من السعودية

الطلب على المطاعم 
كبير والسوق يستوعب

نصيحتي األولى لرائد 
األعمال  »عينك على 

حالك دوا«
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يخبرنــي عميــل أن األكل تغيــر طعمه 
ألني حريصة على الجودة حرصا تاما.

القطاعات كلها تعاني من أزمة في 
ساسل توريد المواد أين أنتم منها؟

نواجه هــذه المشــكلة، نتعامل مع 
الموردين وحين نتعود على نوع معين 
مــن اللحــوم مثــا، ينتهــي المخــزون 
وينقطــع المنتــج فجــأة، وهــذا يربــك 
العمــل لــدي ويعيدنــي إلــى نقطــة 
الصفــر، ويضطرنــي الختبــار منتج جديد 

قبل تقديمه للعماء.

وماذا عن طاقم العمل، أراه متنوعا 
في جنسياته؟

طاقــم العمــل كان فــي البدايــة أنا 
وعائلتــي، اآلن كبرنــا وزاد العــدد إلــى 
25 شخصا من جنســيات مختلفة، هناك 
مجتمعات متقنة لعملية توزيع البهارات 
وأخرى لتزييــن الطعام وأخــرى لترتيبه، 
كما أن كل جنسية تتميز بحرفة وطبخات 

معينة لذا نحن نخرج أفضل ما لديهم.

حدثينا عن دور قيود في مشروعك..
قيود بدأ معــي من 2018.. أي بعد 
مــرور 5 أعــوام على بداية مشــروعي، 
كنت خالها استخدم دفاتر صغيرة لقيد 
العماء والعمليات، وللمحاســبة أيضا، 
ثم تحولت إلى اإلكسل، قبل أن أتحول 

إلى قيــود بتوجيه من ســيدات أعمال 
سابقات في المجال.

كانــت أعمالــي المحاســبية فــي 
اإلكســل بدائية وتتضمــن الكثير من 
األخطــاء عــاوة علــى أنهــا متعبة 
جدا وتســتنزف كثيرا مــن وقتي، أما 
قيود فهــو برنامــج رائــع انســجمت 
معــه منــذ اللحظــة األولى. ســهل 
فــي  عرفــت  ولــو  المهمــة  علــي 
بداياتي عنه لما احتجت إلى توظيف 
محاســب، وبحكــم ارتباطــي بهيئــة 
دعــم المنشــآت ورائــدات األعمــال 
وجــدت أن كثيرا منهــن يعملن على 
قيــود بأنفســهم دون الحاجــة إلــى 
محاســب ودون أدنى خلفية سابقة 
عن المحاســبة. فعلى ســبيل المثال 
الفواتيــر اإللكترونيــة التــي فرضــت 
علينــا في مطلــع ديســمبر الماضي 
وكذلــك  مســبقا،  لدينــا  موجــودة 

اإلقرارات الضريبية.
الكبــرى  المصطلحــات  هــذه 
لفريــق  تحتــاج  أنــك  تعتقــد  التــي 
يمكــن  إلنجازهــا  المحاســبين  مــن 

استخراجها بضغطة زر في قيود.

هل أصبح عملك أسهل؟
بالتأكيد، كل عملي أصبح تحت ناظري 
في الســفر والحضر، أطلع علــى التقارير 
وأتابع الفواتير والموردين والمخازن في 
المكتب، وعبر الجوال، وأصبحت حساباتي 
دقيقة، وعملي طوال السنوات الماضية 
مؤرشف بشــكل كامل، ويمكن العودة 

إليه واالطاع عليه في أي وقت. 
فــي  يخدمنــي  أيضــا  »قيــود« 
اســتراتيجية العمل، إذ يشــرح لي أوجه 
الصرف، والمنتج الذي يحقق لي فائدة 
ماديــة أعلــى، أي أنــه يقــوم بتحليــل 
عملــي ويرشــدني إلــى طريقــة الربح 
ويوضــح لي أماكن القصــور، مثا في 
نهاية كل شــهر هناك تقرير يكشف لي 
ما أكثر شيء تم الصرف عليه، وما هو 
المنتج الذي حقق لي أعلى اإليرادات، 
وهذا يساعد صاحب العمل على التركيز 

على المنتجات األكثر ربحية.

هل تنصحين رواد األعمال به؟
أنا شخصيا من المســتحيل أن أواصل 
عملي دون قيود، بكل أمانة هو ذراعي 
اليمنى، ودائما أنصح رواد األعمال في 
بداية مشاريعهم باســتخدام قيود ألنه 
سهل جدا وينظم العمل. وهو الجندي 

الخفي في عملنا وجزء من نجاحنا.

»قيود« شريك النجاح 
وذراعي اليمنى في 

العمل
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قبل مارس 2020 كان من الشائع أن 
تسمع أن الحوسبة السحابية خيار ممتاز 
هذا  بعد  أمــا  العمل،  وتنظيم  إلدارة 
العالم  الجائحة  أصابت  وحين  التاريخ، 
أن  الجدل  يقبل  ال  بشكل  واضحا  كان 
حتمية  ــرورة  ضـ السحابة  عبر  العمل 
وليست خيارا على اإلطاق. فخال فترة 
الوصول  إمكانية  كانت  المنزلي  الحجر 
إلى األنظمة في أي وقت وأي مكان 
التي  التحديات  أبرز  من  جهاز  أي  وعبر 
الحوسبة  وكانت  الشركات،  واجهت 
لعالم  كبرى  إشكالية  حينها  التقليدية 

كامل يعمل عن بعد.
المحاسبة  أو  السحابية  المحاسبة 
الحوسبة  فروع  من  فرع  اإلنترنت  عبر 
السحابية، وهي مثال لمرونة األعمال 
المحاسبة  عن  كليا  وتختلف  التجارية، 
أبرز  نوجز  يلي  فيما  ولعلنا  التقليدية، 
السحابية  المحاسبة  بين  االختافات 

والتقليدية.

المحاسبة السحابية
يمكن أن تتدفق البيانات المتعلقة 	 

بمبيعاتك أو ومشــترياتك مباشــرة 
من البنك الــذي تتعامل معه إلى 

البرنامج المحاسبي الخاص بك.
المالــي 	  وضعــك  رؤيــة  يمكنــك 

الحالــي وكل تفاصيــل العمليــات 
فــور حدوثها، حتى لــو كانت في 

فرع يبعد آالف الكيلومترات.
مــن 	  العديــد  وصــول  يســهل 

المستخدمين والتعاون عبر اإلنترنت 
مع فريقك ومستشاريك.

المحاســبة الســحابية برنامــج عبــر 	 
اإلنترنت، لذا ال يوجد شيء لتثبيته 
أو تحديثه، ويتم نسخ جميع بياناتك 

احتياطيا بشكل تلقائي. 
تضمــن جميــع البرامــج الســحابية 	 

بما فيها المحاســبة الحصول على 
الفــور،  علــى  البرامــج  تحديثــات 
والبيانــات  المدخــات  وتحديــث 

لحظيا.

المحاسبة التقليدية
البيانات في النظام ليست محدثة 	 

دائمــا، تتــم معالجتهــا عبــر خادم 

داخلي وتحتــاج في بعض األحيان 
إلــى يــوم كامــل لتصبــح متاحــة 

للجميع.
البرنامــج يعمــل فقط علــى جهاز 	 

كمبيوتــر واحــد أو علــى شــبكة 
داخلية فقط ويتم نقل البيانات من 
مكان إلى آخر، على سبيل المثال، 
على وسائط USB وهذا ليس آمنا 

على اإلطاق.
خــارج 	  مــن  لألشــخاص  يمكــن  ال 

الشــبكة الوصــول إلــى البيانــات 
أو مشــاركة فريــق العمــل فــي 

االستشارات أو حل اإلشكاالت.
أمــر 	  احتياطيــة  بنســخ  االحتفــاظ 

مكلــف ومعقــد وال يتــم بشــكل 
فــوري، بل علــى فتــرات متباعدة 

كنهاية كل يوم مثا.
 ترقيــة البرنامــج مكلفــة وصعبــة 	 

وتحتــاج لتثبيتهــا علــى كل جهــاز 
على حدة، وقد ال تتم لعدة أشــهر 
ممــا يجعــل البرنامــج متأخــرا في 
تنفيذ المســتجدات )مثــال تطبيق 

الفاتورة اإللكترونية(.

المحاسبة السحابية.. ضرورة أم خيار؟

بدء تطبيق القواعد الدولية 
لسلوك وآداب المحاسبة

أعلنــت الهيئــة الســعودية للمراجعين والمحاســبين عن 
بــدء تطبيق القواعد الدولية لســلوك وآداب المهنة، بصفة 
اختياريــة للتطبيــق المبكــر، مؤكــدة أّنهــا ســتكون واجبة 
التطبيق في منتصف 2022 وذلك لتعزيز جودة ممارســات 
مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وضمان اتساقها 

مع الممارسات الدولية.
المهنييــن  بالمحاســبين  يتعلــق  مــا  القواعــد  وتتنــاول 
العامليــن في القطــاع الخــاص والعام وكذلــك مراجعي 
الحســابات، كما تتضمن معايير االســتقال وفقا للمفهوم 
الدولي ألخاقيات المهنة، وتحتوي على تفاصيل إرشــادية 
ومحددات للحــاالت التي يتوّقع أن يتعرض لها المحاســب 
المهنــي، وتهدد المبــادئ المهنية، مثل ما قــد يتعرض له 
المحاســب المهني تجاه مســؤوليات اإلفصــاح عن حاالت 
مخالفة األنظمة والقوانين في ظل مبدأ السرية، وسيشمل 

التطبيق جميع الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة.

توفير وسائل بديلة لتسوية 
منازعات المراجعين والمحاسبين

للمراجعين  ــة  ــســعــودي ال الــهــيــئــة  وّقــعــت 
للتحكيم  الــســعــودي  والــمــركــز  والمحاسبين 
بديلة  وسائل  لتوفير  تعاون،  مذكرة  التجاري، 
لتسوية منازعات متعاقدي مشاريع أعضاء الهيئة، 
التحكيم  بخدمات  الوعي  رفع  سياق  في  وذلك 

والوساطة.
وستعمل الهيئة بالتعاون مع المركز على تنمية 
مين والوســطاء والخبــراء، وذلك  مهــارات الُمحكَّ
بصياغة شروط تســوية المنازعات أو الترافع أمام 
هيئات التحكيم، وتهيئة البيئة المناســبة لتســوية 
منازعات المراجعين والمحاسبين والعقود المتصلة 
بها عن طريق التحكيم أو الوســاطة. وســيتعاون 
الطرفان على توفير الظروف التنظيمية واإلدارية 
والدعم االزم، لتســوية المنازعات بسرعة وفعالية 

وكفاءة، وذلك وفق أحدث الممارسات الدولية.

محاســبة
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كشــف التقرير األول من سلســلة 
قطــاع  فــي  المتخصصــة  التقاريــر 
والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 
الصــادر من الهيئة العامة للمنشــآت 
الصغيرة والمتوسطة »منشآت« أن 
قيمــة القروض اإلجماليــة المقدمة 
عبر شــركاء منصة »بوابة التمويل« 
بلغــت 11 مليــار ريال خــال 2021 

بزيادة 884 % مقارنة بعام 2020.
التمويــل أكثــر  بوابــة  وســاعدت 
اآلن،  حتــى  شــركة   2772 مــن 
عمليــة  ألتمتــة  المنصــة  وتســعى 
اإلقــراض بالكامــل، بدًءا مــن تقديم 

االستفسارات وحتى تسليم التمويل 
المطلوب، وهو ما ساعد على خفض 
متوسط وقت تقديم الخدمة من 86 
يومــا فــي ديســمبر 2020 إلى 35 

يوما فقط في ديسمبر 2021.
وأبان التقريــر أن إجمالي القروض 
المقدمة ضمن مبــادرة اإلقراض غير 
المباشــر بلغ 2.5 مليار ريال، فيما بلغ 
إجمالــي ضمانات التمويــل الصادرة 
من برنامج »كفالة« 67.7 مليار ريال، 
في حين أسهمت الشركة السعودية 
باســتثمارات  الجــريء  لاســتثمار 
وصلــت قيمتها اإلجماليــة إلى 1.3 

مليار ريال، ومن خال مبادرة اســتراد 
الرســوم الحكومية »اســترداد« بلغ 
إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليار 

ريال.
ووفقا لحجم الشــركة فقد كانت 
الشركات متناهية الصغر هي األكثر 
اســتفادة من بوابة التمويل بنســبة 
50 % فيمــا كان نصيــب الشــركات 
الشــركات  أمــا   ،%  35 الصغيــرة 
المتوسطة فقد كانت حصتها 15 % 

من إجمالي التمويل.
وبحســب منشــآت فإن المنشــآت 
متناهية الصغر هــي التي يبلغ عدد 
موظفيها بيــن موظف واحد إلى 5 
موظفين، أو تكون إيراداتها أقل من 
3 مايين ريال، أما المنشآت الصغيرة 
فهــي التي يتــراوح عــدد موظفيها 
مــن 6 إلــى  49 موظفــا، أو تكون 
إيراداتها بين 3 إلــى 40 مليون ريال 
، فيما يقدر عدد موظفي المنشــآت 
 2495 إلــى   50 بيــن  المتوســطة 
موظفــا أو تكون إيراداتهــا بين 40 

إلى 200 مليون ريال.

خال 2021.. قفزت 900 % مقارنة بالعام السابق

إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11 
مليار ريال عبر »بوابة التمويل« اإللكترونية

شركات التقنية تظفر بحصة األسد.. حصلت 
على 73 % من التمويل 

أظهر تقرير »تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة: حلول أكثر وخيارات 
متنوعة« الصادر عن منشــآت أن الشــركات التقنية ظفرت بحصة األســد من 
التمويل الموجه للشركات الناشئة إذ حصلت على أعلى نسبة بواقع 73 % 

من إجمالي التمويل.

ريادة ٔاعمال

المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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12 ألف ريال متوسط رواتب حاملي 
البكالوريوس في السعودية

أظهــرت إحصائيــات حديثة نشــرتها 
الهيئــة العامــة لإلحصاء أن متوســط 
رواتب حاملي شــهادة البكالوريوس 
في الســعودية يبلغ نحــو 12.2 ألف 
ريــال دون تغيــر ملحــوظ منــذ نحو 5 
سنوات، وال يعني هذا الرقم أول راتب 
يحصل عليه حامل الشهادة الجامعية، 

بل يمثل متوســط الراتب الذي يتلقاه 
عليه بعد مرور فتــرات زمنية مختلفة، 

بحسب الشخص والقطاع.
وارتفــع متوســط رواتــب حاملــي 
ألــف   22 مــن  الدكتــوراة  شــهادة 
ريال فــي عام 2016 لتصــل إلى 27 
ألــف ريال فــي 2021 وبالتحديد في 

الربع الثالث منــه والذي يمثل أحدث 
إحصائيــة صادرة من الهيئة. وســجلت 
رواتب غير الحاصلين على أي شــهادة 
تعليميــة تراجعــا إلى 4.4 ألــف ريال 
بعــد أن ارتفعت خال األعوام الثاث 
الماضيــة حيث بلغت أكثر من 6 آالف 

ريال.

إنفوجرافيك

متوسط الرواتب 
في الـمـمـلـكــة
أعــــــوام  5 خــــــال 

2016

4,598

5,603

7,330

8,598

12,028

غير محدد

2017

4,999

5,745

7,177

8,534

12,169

غير محدد

2018

6,076

6,479

7,977

8,862

12,321

17,174

2019

5,070

5,994

7,814

8,755

12,154

17,074

2020

5,060

6,100

7,156

8,231

11,527

16,141

2021

4,399

5,666

6,786

8,335

12,213

18,756

ال يوجد شهادة تعليمية

ابتدائي

تعليم متوسط

تعليم ثانوي

بكالوريوس

ماجستير

22,72122,96425,02323,07924,33827,441 دكتوراه
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ــة ــ ــئ ــ ــي ــ ب

2021 العام الخامس األكثر حرارة
على اإلطالق

كانت الســنوات الســبع من 2015 
إلى 2021، األكثر حرا على اإلطاق، 
ما يؤكد تقدم ظاهرة احترار المناخ مع 
تركيزات قياســية من الغازات الدفيئة، 
كمــا أعلــن برنامــج »كوبرنيكــوس« 

األوروبي لرصد األرض.
ورغم أن العام 2021 كان الخامس 
األكثر حــرا على اإلطاق، فقد شــهد 
أكثــر اآلثــار المدمــرة لتغيــر المنــاخ: 
موجــات حــر اســتثنائية وقاتلــة في 
أوروبــا،  وجنــوب  الشــمالية  أمريــكا 

وحرائــق مدمرة فــي كندا وســيبيريا، 
وموجة برد قارس في وسط الواليات 
المتحدة، وهطول أمطار شــديدة في 

الصين وأوروبا الغربية.
وســجل العام 2021 متوسط درجة 
حــرارة أعلــى تــراوح بيــن 1.1 و 1.2 
درجــة مئويــة مقارنــة بعصر مــا قبل 
 ،)1900-1850( الصناعيــة  الثــورة 
وهي مقارنة مرجعية لقياس االحترار 
الناجــم عن انبعاثــات غــازات الدفيئة 
الناجمــة عن النشــاط البشــري، علما 

أن هــدف اتفاق باريــس للمناخ الذي 
أبرم في 2015 قضــى بحصر االحترار 
بدرجتيــن مئويتين وبـ 1.5 درجة مئوية 

إذا أمكن.
يحتــل  الســنوي،  المتوســط  فــي 
العــام 2021 مرتبة متقدمة قليا عن 
عامي 2015 و2018، مع بقاء العام 
2016 األكثر حرا. وتشــير هذه الهيئة 
األوروبيــة إلى أن الســنوات الســبع 
الماضيــة »كانــت األكثــر حــرا علــى 

اإلطاق، بهامش واضح«.

7 سنوات حارقة على الكوكب
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قيود في صور

في مؤتمر »LEAP« التقني 
األضخم عالميا.

حضور لمعرض ومؤتمر
خدمات الحج والعمرة.

مشاركتنا في 
أهم الفعاليات
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مشاركة في معرض
»صنع في السعودية«.
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الحلول  ُمقدم  جائزة  “قيود”  حصدت 
المملكة  في  نموا  األسرع  المحاسبية 
لعام 2021 المقدمة من مجلة “جلوبال 
بزنس أوتلوك” العالمية المتخصصة في 
المجال  في  الشركات  أداء  تميز  تقييم 
المالي والمحاسبي والتقنية وقطاعات 

الصناعة الحيوية.
بناء  الجائزة  هــذه  “قــيــود”  وُمنحت 
من  مكونة  تحكيم  لجنة  تصويت  على 
والخبراء  العالمية  الشركات  مدراء  أهم 
وقطاعات  مجاالت  في  والمتخصصين 
مختلفة، واستنادا إلى عدد من المعايير 
بقوة  المرتبطة  القياس  ومــؤشــرات 
للجهات  والمالي  التشغيلي  األداء 
المرشحة وتم على ضوئه اختيار “قيود” 
ــا  ودوره لمكانتها  تأكيد  في  ــك  وذل
بشكل  المحاسبة  مجال  في  الريادي 
السحابية  المحاسبة  مجال  وفي  عام، 

خاصة.
المؤسس  ــل  ــداي ال ــداهلل  ــب ع ــال  وقـ
أظهرت  »قيود«  إن  التنفيذي  والمدير 
عالية،  تنافسية  وقـــدرة  متميزا  أداء 
واستراتيجية واضحة بعيدة المدى ضمن 
قطاع حيوي وتنافسي كقطاع الحلول 
سوق  وهو  المملكة،  في  المحاسبية 

تنص  التي  الجديدة  التشريعات واألنظمة  واعد خصوصا في ظل 
أحدث  كانت  والتي  الكامل  اإللكتروني  والتحول  األتمتة  على 
أشكالها تطبيق الفاتورة اإللكترونية على جميع قطاعات السوق 

السعودي. 
وأكد الدايل أن الجائزة وإن كانت تصادق على النمو الافت 
التوسع  استراتيجية  تدعم  فهي  المحلية  السوق  في  للشركة 
الخارجية  األسواق  في  حاليا  الشركة  تنتهجه  الذي  المدروس 
في المنطقة حيث تطمح »قيود« أن تكون في ريادة القطاع 

المحاسبي على مستوى الشرق األوسط.
مستمرة  »قيود«  إن  الدايل  قال   2022 لعام  نظرته  وعن 
استثمار  على  بجد  وتعمل  العماء،  تجاه  بالتزاماتها  بالوفاء 
باالقتصاد  مدعومة  المحلية  السوق  في  المواتية  الفرص 
القوي للمملكة والنمو المتوقع له في هذا العام، وعودة 
إلى  مشيرا  الجائحة  من  عامين  بعد  بقوة  التجاري  النشاط 
وهذا  والصغيرة،  المتوسطة  للمشاريع  ملحوظ  نمو  وجود 
با شك سيكون له أثر إيجابي على نمو أعمال الشركة في 

المملكة والمنطقة.

»قيود« ُمقدم الحلول المحاسبية األسرع نموا 
في المملكة لعام 2021

قيود عن 
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سؤال وجواب

لمزيد من األسئلة واألجوبة يمكن 
األسئلة  صفحة  على  االطـــالع 
ــود،  ــع قــي ــوق ــعــة فـــي م ــشــائ ال
طريق  عن  مراسلتنا  يمكن  كما 
تجد  لم  إذا  المباشرة  المحادثات 

إجابة عن استفسارك هناك.

كيف أقوم بتفعيل نظام الفاتورة اإللكترونية؟

لماذا ال يظهر لي الباركود في عرض السعر؟

على  الباركود  لي  يظهر  ال  لماذا 
الفواتير؟

قبل تفعيل الفاتورة اإللكترونية يجب 
التجارية  المستندات  إعــدادات  تهيئة 
والدائن  المدين  وإشــعــارات  للفواتير 
إذ  والتسلسل،  المعرف  رقــم  بتحديد 

ال  اإللكترونية  الفاتورة  تفعيل  بعد  أنه 
يمكنك تعديل تسلسل المستندات. 

ــدادات«  ــ »اإلع على  اضغط  أوال: 
واختر »اإلعدادات العامة« 

الفاتورة  ثانيا: اختر »تفعيل« لتفعيل 
السعودية  للوائح  طبقًا  اإللكترونية 
الصادرة من قبل »هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك« ثم اضغط »حفظ«

سيظهر لك الباركود في فواتير المبيعات، وال يشترط وجوده 
في حالة عروض األسعار.

الفواتير  على  فقط  الباركود  طباعة  سيتم 
اإللكترونية التي تم الموافقة عليها أو الفواتير 
التي حالتها دفعت كليا أو جزئيا، وال يظهر على 
فواتير المسودة أو الفواتير غير الموافق عليها.

المنشأة  اســم  مطابقة  من  التأكد  ويجب 
والضريبة  الزكاة  هيئة  في  مسجل  هو  كما 
الضريبي  الرقم  من  التأكد  وكذلك  والجمارك 
يظهر  حتى  العامة  اإلعــدادات  في  والعنوان 
خال  من  قراءته  ويتم  صحيح  بشكل  الباركود 

تطبيق “الضريبة المضافة”.

تفعيل  بعد  الــفــاتــورة  حــذف  أستطيع  هــل 
الفوترة اإللكترونية؟

ال تستطيع حذف الفواتير، لذلك نطلب منك أن تتأكد من صحة الفواتير تماما قبل أن تحفظها أو توافق عليها، لكن بإمكانك 
يمكنك  بشكل كامل  البيانات  تتأكد من صحة  أن  ما  ثم  والتعديل،  للحذف  إليها  تعود  الفواتير كمسودات كي  تحفظ  أن 

الموافقة وحفظ الفاتورة.

في  الشائعة  األسئلة  صفحة  لزيارة 
قيود، قم بالمسح على الباركود

كيف أستطيع إضافة الباركود على الفواتير؟

بشكل  الباركود  اضافة  سيتم  اإللكترونية  الفوترة  تفعيل  بعد 
من  تستطيع  تفعيلها  عدم  حالة  في  أما  الفواتير،  على  تلقائي 
الضغط  خال  من  الباركود  تضيف  أن  الجديد«  »المصمم  خال 

على تفاصيل المستند.
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20 عاما على إطاق اليورو

مختبر سّرّي لمكافحة تزوير ثاني أقوى
عملة في العالم

فــي الطابق الـ 23 من مقّر البنــك المركزي األوروبي في 
فرانكفــورت، يقع خلف بوابة أمنية مكان ســرّي هو مختبر 

مكافحة أوراق اليورو المزّيفة المتداولة.
تضــّم قاعــة تشــبه غرفــة أعمــال تطبيقية في 
مدرسة، سلسلة آالت متطّورة بينها مجهر للرؤية 
الثاثية األبعاد وميــزان يقيس بالميكروغرام 
وقــارئ علمي لتحليل نحو عشــر إشــارات 
أمنيــة ظاهــرة تكــون بمثابــة عامــات 

فارقة لكل ورقة نقدية.
بــرس، فمجموعة  ووفقــا لفرنــس 
الخبــراء التــي تعمــل فــي المختبــر 
مكّلفــة برصد أحــدث تقنيات التزوير 
اليــورو ال  المســتخدمة، ألن تزويــر 
يــزال بعــد عشــرين عاًما علــى طرح 
هذه العملة للتــداول، واقعا، حتى 
لــو أن هــذه الظاهــرة تراجعت مع 

السنوات.

قصة من العالم
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وُسحبت نحو 460 ألف ورقة يورو من التداول عام 2020، 
أي أقــّل بنســبة 18 % مــن العام الــذي ســبقه. وللمقارنة 

فهناك حاليا نحو 26 مليار ورقة يورو متداولة في العالم.
وينبغي علــى الخبراء في فرانكفــورت أن يقوموا بعمل 
دقيق جــًدا، مقارنين بالمجهــر األوراق النقدية الحقيقة بتلك 

المزّيفة بناًء على تفاصيل أمنية صغيرة جًدا.
فمثــا، على ورقة 20 يورو حقيقيــة مكّبرة 70 مرة على 
شاشة حاسوب، يتضمن الرقم 20 أشكااًل تشبه حقا محروثا، 
ما يعكس الطباعة البارزة لهذه العملة، وأن أي عملية تزوير 

غير محترفة ال تعطي النتيجة نفسها.
ويســعى البنك المركزي منذ سنوات إلى تدريب الجمهور 
على تبيان التزوير من طريق اللمس أو النظر أو إمالة الورقة 

النقدية.
يرى المسؤول عن قسم تطوير األوراق النقدية في البنك 
المركزي األوروبي جان-ميشال أن خطر الحصول على عملة 
مــزّورة ال يــزال “ضئيا جًدا” بالنســبة للمســتهلكين رغم كل 

شيء.
وهذا يفّسر بحسب قوله، “الثقة القوية” بالعملة الموّحدة 
كوســيلة دفع آمنة للســكان األوروبيين، والتي تبلغ نسبتها 

نحو 80 % بحسب األبحاث الرسمية األخيرة.
فــي المختبر، ُوضعت قطعة اســتراتيجية فــي زاوية هي 
خزنة حديد تتطلب شــخصين لفتحها، فكل منهما يعرف جزءا 
مــن الكلمة الســرية، ُتكّدس فــي داخلها قرابــة ألف ورقة 
نقديــة مزّيفــة مــن 5 إلى 500 يــورو، تّم تحليلهــا في هذا 

المكان منذ عشرين عاًما.
وتملــك كل دولــة فــي منطقة اليــورو مركزهــا الخاص 
لمكافحــة التزوير. لكن في فرانكفورت ُوضع ُكتّيب األوراق 
النقديــة األكثر “إثارة لاهتمام” ألنها أفضل ما تّم تزويره من 

اليورو.
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للكثيرين  يــبــدو  قــد  مــا 
ألهم  برتقال  قشر  مــجــرد 
فنان الطعام وخبير التذوق 
لتصميم  ســـرطـــاوي  عــمــر 
فاخرة  يد  حقائب 
 صديقة للبيئة.

ــول  ــق ي

الخضروات  قــشــور  نــطــور  ســرطــاوي 
لتكون  ــدة  ــدي ج ــطــرق  ب ــه  ــواك ــف وال
أن  نستطيع  للبيئة  صــديــقــة  ــادة  مـ
بتصميم  فخمة  ــاء  ــي أش منها  ننتج 
ــزود بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات،  ــ ــث م ــدي ح
واألثـــاث. الحقائب  فــي   لنستخدمه 

وتابع مستعرضا متاجر بسوق للفواكه 
البرتقال  باألردن »أشتري  والخضروات 
القشر  منه  استخلص  ثم  هنا  من 
معالجة  بمراحل  يمر  الــذي 
ــدى  ــى م ــل مـــتـــعـــددة ع
ــن تــقــريــبــا،  ــي ــوع ــب أس
حــتــى يــصــبــح قــابــا 
قوة  وله  لاستخدام 
انتقل  الحقا  تحمل.. 
بــهــذه الــقــشــور إلــى 
مرحلة التصنيع الرقمي، بحيث 
المطلوب،  التصميم  ــرى  ن
ونقوم بقصه باستخدام الليزر 
لتكون القشرة سلسة دون أي 
سطحها«. على   مشاكل 

واســـتـــلـــهـــم 

قصة من العالم

حقائب يد من

قشر البرتقال

صناعة منتجات فاخرة من النفايات الطبيعية
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سرطاوي فكرته الخارجة عن المألوف 
البيئة عن طريق  للتوعية بحماية  ساعيا 
فاخرة. منتجات  إلى  النفايات   تحويل 

وقال “ينظر الناس إلى االستدامة على 
العكس  على  أنــا  ثانوي،  شــيء  أنها 
من  مستلهم  به  نقوم  ما  أن  أعتقد 
من  وأجود  أفضل  أيضا  وهو  الطبيعة 
المنتجات الصناعية، وبمستوى فخامة 

رائع”.
ــذه  ه ــن  مـ اآلن  ــدأت  ــ بـ وتـــابـــع: 
 -  30 بعد  أنــه  أطمح  لكن  المنطقة 
مع  للتعامل  جميعا  سنتحول  سنة   40
ونستخدمها  أفضل،  بطريقة  النفايات 
ــرة، فــهــي من  ــي ــث فـــي مــنــتــجــات ك
البيئة  على  ولطيفة  متوفرة،  جهة 
ــة مــن الــخــراب  وعــلــى الــكــرة األرضــي
الصناعات. مــن  كثير  تسببه   الـــذي 
صلبة  ــد  ي حقيبة  ــاج  ــت إن ــغــرق  واســت
المعدن  من  بجوانب  اللون  برتقالية 
ثمانية أشهر قبل عرضها في  الذهبي 
وفي   2020 إكسبو  ــي  دب مــعــرض 
وتطلب  بالمدينة.  للفنون  مــعــرض 
واألخطاء  التجارب  من  العديد  األمــر 
يدوي  أسلوب  مزج  من  التمكن  قبل 
باألساليب  البرتقال  قشر  لمعالجة 
التصنيع  مثل  الحديثة  التكنولوجية 

بالليزر. وتشكيله  وتقطيعه   الرقمي 
عمل  منا  “استغرق  سرطاوي  وقــال 
ننجح  لم  تقريبا،  أشهر   8 الحقيبة  هذه 
في البداية وانتقلنا من فشل إلى آخر 
إلى أن استطعنا إنجازها، وهذه المدة 
في  فالطريق  تزعجني  ال  الطويلة 

بعيدا عن  للتأني والصبر،  تحتاج  البداية 
اليأس والسلبية”.

ــة  ــي ــواد األول ــمـ وبـــغـــرض مـــزج الـ
البضائع  صــنــاعــة  فــي  الــمــســتــدامــة 
الفاخرة أنتج سرطاوي من قبل أقنعة 

وجوه، وخياما من قشر الباذنجان.
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ــة ــ ــحـ ــ صـ

مؤشرات مبشرة.. »أوميكرون« مسالم
إن  العالمية  الصحة  منظمة  قالت 
مجموعة  إلى  انتشار أوميكرون يعود 
التي  الطفرات  بينها  العوامل  مــن 
االختاط  ــادة  وزيـ المتحورة  تحملها 
المنظمة  وأوضــحــت  االجــتــمــاعــي. 
أن أوميكرون تتفشى بسرعة كبيرة بين 
الناس لعدة أسباب، أولهما أن الطفرات 
تخولها  والتي  المتحورة  تحملها  التي 

االلتصاق بالخايا البشرية بسهولة أكبر.  
الهروب  يسمى  ما  هناك  أن  وثانيهما 
أن  يمكن  أنه  ذلك  ويعني  المناعي، 
تتكرر اإلصابة لدى من أصيبوا بالعدوى 

سابقا ومن تم تطعيمهم.
تكاثرا  نشهد  أننا  المنظمة  وأضافت 
التنفسي  الــجــهــاز  ألومــيــكــرون فــي 
العلوي، وهي تختلف في هذا عن دلتا 

ومتحورات أخرى أشد شراسة.
وأكد مسؤولون في منظمة الصحة 
المتحورة  النسخة  إن  سابق  وقت  في 
الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون 
تتسبب  عــدوى  وأشــد  انتقاال  األســرع 
أقل  مرضية  أعـــراض  فــي  يبدو  فيما 
النسخة  وهو  دلتا  المتحور  من  خطورة 

المهيمنة على مستوى العالم. 

»أوميكرون« ال يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير المحصنين
موطن  أفريقيا  جنوب  فــي  دراســة أجــريــت  كشفت 
لم  الذين  بالمتحورة  المصابين  أن  أوميكرون  المتحورة 
بأعراض  لإلصابة  عرضة  أقل  ربما  لقاح  أي  على  يحصلوا 
خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان 
كورونا. فيروس  من  السابقة  الساالت  مع  الحال   عليه 

لألمراض  الوطني  المعهد  أجراها  التي  الدراسة،  وقارنت 
الثاث  الموجات  من  مريض  ألف   11 نحو  على  المعدية 
بأوميكرون. مصاب  آالف   5 حوالي  مع  للجائحة   األولى 

ويسبب أوميكرون أعراضا أقل خطورة وتقل عدد الوفيات 
مقارنة  العالم  مستوى  على  به  اإلصابة  عن  الناجمة 

بالساالت السابقة. 
ذلك  في  السبب  كان  إذا  ما  معرفة  العلماء  ويحاول 
اإلصابة  أو  التطعيم  عن  الناتجة  المناعة  معدالت  ارتفاع 
الجديد.  المتحور  ضعف  نتيجة  أو  بالفيروس  السابقة 
بأعراض  أخطار اإلصابة  انخفاض  أن  الدراسة إلى  وخلصت 

شديدة ُيعزى إلى خصائص المتحور أوميكرون نفسه.
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مدارس  في  وطنية  تطعيم  حملة  خال  كورونا  لقاح  ألخذ  تهدئته  الشرطة  أفراد  وأحد  ومعلمته  والده  محاولة  بشراسة  يقاوم  طالب 
»أ. ب« إندونيسيا.  

معلمة تلقي درسا عبر اإلنترنت داخل غرفة صفية فارغة في أحد األحياء الفقيرة 
»أ. ب« في مدينة بومباي بالهند. 

خبراء: كورونا الحالي ليس نفس المرض الذي كنا نراه قبل عام

مقارنة بدلتا.. ثلث اإلصابات
فقط تدخل المستشفى

إن  أوكسفورد  بجامعة  المناعة  علم  خبراء  أحد  قال 
»هو  ليس  بالعالم  يعصف  ــذي  ال أوميكرون  المتحور 
بذلك  ليؤكد  ــام«،  ع قبل  ــراه  ن كنا  الــذي  المرض  نفس 
للمتحور. الخفيفة  الطبيعة  إلى  أشــارت  التي   التقارير 

جامعة  في  الطب  أســاتــذة  ــرز  أب أحــد  بيل،  جــون  وقــال 
نهاية  في  اكتشافه  تم  الــذي  المتحور  إن  أوكسفورد 

الذين  المرضى  وحتى  حدة  أقل  يبدو  الماضي  نوفمبر 
هناك. أقــل  وقتا  يقضون  المستشفى  ــى  إل  ينقلون 
عام،  قبل  شاهدناها  التي  المروعة  “المشاهد  بيل  وقال 
من  العديد  ــاة  ووف المركزة،  الرعاية  ــدات  وح وامــتــاء 
األشخاص بشكل مبكر أصبحت شيئا من الماضي، وأعتقد 

أننا يجب أن نطمئن أن الوضع الراهن سيستمر”.

مليون  من  ألكثر  أثبت تحليل بريطاني 
ودلــتــا  ــكــرون  أومــي بالسالتين  ــة  إصــاب
المتحورتين من فيروس كورونا أن احتماالت 
نقل المصاب بأوميكرون إلى المستشفى 
 ال تتجاوز 33 % مقارنة بحالة اإلصابة بدلتا.
البيانات التي نشرتها وكالة  كما أظهرت 
اللقاحات  أن  البريطانية  الصحي  األمــن 
ضد  للغاية  مــفــيــدة  تــكــون  أن  يمكن 
أوميكرون في حالة الحصول على جرعة 
إلى  الــدخــول  خطر  انخفاض  مــع  ثالثة 
المستشفى بنسبة 81 % مقارنة باألفراد 
على  لقاح  جرعة  أي  يتلقوا  لم  الذين 

اإلطاق.
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تــقــنــيــة

ابتكارات تقنية من وحي الجائحة
كشفت شــركات ناشئة عدة عن 
نماذج أولية البتكارات تقنية ضمن 
معــرض الس فيغاس لإللكترونيات 
2022 الــذي انطلــق مطلــع يناير 
على وقع انتشــار متســارع للجائحة 
الملتقــى  علــى  بظالــه  أرخــى 

الســنوي األشــهر لمحبي األجهزة 
للعامــة. الموجهــة   اإللكترونيــة 

وألغت شركات كثيرة بينها أمازون 
وإنتــل  ومايكروســوفت وجوجــل 
وبــي ام دبليــو وجنــرال موتــورز، 
قلصــت  أو  بالكامــل  مشــاركتها 

حضورهــا فــي الحــدث فــي ظل 
اإلصابــات  فــي  الهائــل  االزديــاد 
بالمتحــورة أوميكــرون من فيروس 

كورونا حول العالم. 
وفيمــا يلــي نقــدم لكــم بعض 
االبتكارات المقدمة في المعرض: 

الــذي  ريــنــغ«  »سيركولر  خاتم 
مستشعرات  طياته  في  يحمل 
دقيقة مخفية قادرة على قياس 
فيزيائيا  معيارا   140 من  أكثر 
معدالت  من  بــدءا  الجسم،  في 
التنّفس إلى درجة حرارة الجسم.

تصنيعها  تم  روبوتيكس”  “بير  شركة  من  الطعام  تقديم  روبوتات 
لمساعدة المطاعم على التعامل مع نقص الموظفين بسبب الجائحة، 
الحركة  ومــدى  الضوء  الكتشاف  وكاميرات  بمستشعرات  مــزودة 

وتجنب االصطدام.

الروائح  وخلط  إلنتاج  نوعها  من  منصة  أول 
العالم  في  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 
تمكن المستخدمين من إنشاء عطور مخصصة 

عبر مواد خام متنوعة.
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الشــركة  إنتــاج  مــن  كمامــة 
الفرنســية الناشــئة “إيركســوم” 
تحمــي مــن التلــوث والبكتيريــا 
والفيروسات مّتصلة بجهاز ُيوضع 
علــى  ويحتــوي  الحــزام،  علــى 
مصفاة تتولى تدمير الجســيمات 
الدقيقــة والمركبــات العضويــة 

المتطايرة.

 نموذج أّولي من شركة “كوانتوم أوبيريشن” اليابانية الناشئة 
ويغني  باستمرار،  الــدم  في  السكر  مستوى  يقيس  لسوار 

المرضى عن استخدام اإلبر.

استشعار  بأجهزة  مبّطنة  سترًة 
لمرتديها  تسمح  بالجلد  ملتصقة 
أن يشعروا بالعناق أو باللكمات 
في الواقع االفتراضي. وتمكن 
جميع  تجربة  مــن  المستخدم 
األحاسيس، من الشعور بلدغات 
المتدفق  الــدم  حتى  الحشرات 

من اإلصابة بطلق ناري.

طائرة كهربائية من “سكاي درايف” فائقة الخفة وصغيرة الحجم 
ال تحتــاج إلى مدرج، مزودة بـ 8 مراوح لإلقاع والهبوط عموديا 

ويمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 50 كيلو مترا في الساعة. 

كمامة بمروحــة ابتكرتها 
شــركة “نيــو بــاد مايكر” 
بواســطة  مثبتة  الناشــئة 
مغنطيس مزدوج، وتعمل 
بواســطة بطاريــة صغيرة 
مّتصلــة بحبل يمتــد على 
عنق المســتخدم ويمكنه 
بســرعة  التحكــم  مــن 

المروحة بحسب الحاجة.
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في منتصف ديسمبر الماضي سجلت السعودية 80 إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إيذانًا برحلة صعود كبيرة 
إصابة  أيضا مستويات  العالم يسجل  إصابة يومية، في وقت كان  5 آالف  انتهت محصلتها ألكثر من  اإلصابات  لعدد 
قياسية وتفشيًا غير مسبوق للسالة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا، وأصبح العالم مع مطلع العام على 

صفيح ساخن. 
رافق هذا من  وما  والعالم كله،  المملكة  الصحي في  الحجر  أحداث  أذهاننا  إلى  أعادت  غير مبشرة  البداية  كانت 
كبيرة  اقتصادية  قطاعات  أن  إذ  األعمال،  ريادة  على  بالجملة  وانتكاسات  والتوظيف  االقتصاد  على  سيئة  تبعات 
 وشركات عماقة كانت تئن تحت وطأة الجائحة، فما هو المرجو من شركات ناشئة تخطو أولى خطواتها على الطريق!
2022 وما زلنا نسجل نفس األرقام الكبيرة من اإلصابات لكن الوضع  نحن اآلن على مشارف نهاية الشهر األول من 
مختلف كلية، االقتصاد يتعافى بما ال يدع مجااًل للشك، الحركة التجارية دؤوبة والنشاط الصناعي ال يتوقف، والعالم 
اتخذ قراره، سوف نتعايش مع الوباء الذي تجمع الدراسات التي نشرناها في هذا العدد من مجلة »قيود« بأنه أخف 

حدة على الصحة، وعاد األمل، والح نور في نهاية نفق الجائحة.
هذا في نظري أعظم مكسب نحققه في بداية 2022 وهو التصدي لهجمة جائحة كورونا الجديدة بالطرق الوقائية 
واالحترازية التي بتنا اآلن نعرفها جيدا دون أن نؤذي االقتصاد، دون أن ننتزع لقمة العيش من أي فم، في بداية 2020 
لم تكن هناك لقاحات ولم نكن نعرف عن الفيروس إال أنه قاتل شرس يواجه عالما أعزل. نحن اآلن محصنون بأدواتنا 
وبمعرفتنا، ونمضي ُقدمًا بتفاؤل تعززه المؤشرات والدراسات، إذ رفع البنك الدولي توقعاته لنمو االقتصاد السعودي 

في 2022 إلى 4.9 %.
كنا في قيود شركاء في قصص نجاح عمائنا األعزاء بكل فخر، كل عميل استخدم قيود منحنا شرف مشاركته فرحة 
اإلنجاز، وأثناء الجائحة اعتصرنا ألمًا على ما آلت إليه أحوال بعض المنشآت، كنت متخوفًا على عدد ال يستهان به من 
الشركات الناشئة التي هي وقود االقتصادات الكبرى، ثم ظل القلق يساورني مع كل موجة للوباء، أما اآلن أشعر 
باطمئنان أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة لدينا مقبل على فترة إيجابية إن لم تكن طفرة كبيرة خصوصًا مع 
في  كانت  التي  والضرائب  والرسوم  المستحدثة  والتشريعات  األنظمة  ووضوح  واستقرار  طبيعتها  إلى  الحياة  عودة 

مرحلة مخاض على مدى السنوات القليلة الماضية.
في بداية العام أيضًا، سعدنا بالحصول على جائزة مقدم الحلول المحاسبية األسرع نموًا في المملكة لعام 2021 
تأكيدًا لريادتنا وتميزنا وهو دافع إضافي لنا لنكون الحل األنسب واألسهل لكل صاحب مشروع، أو رائد أعمال. كثفنا 
دوراتنا التدريبية المجانية عن الفاتورة اإللكترونية واإلقرارات الضريبية وشجرة الحسابات وكل ما يتعلق بعالم المحاسبة، 
كما نواكب تطور التشريعات واألنظمة في المملكة فوريًا، وال أبالغ إذا قلت إن هذا رهاننا األول مع العماء، وهذا ما 

يفترض أن بنا كشركة رائدة تقدم خدمات المحاسبة السحابية المتكاملة.
كما ذكرت سابقًا فأنا ممتن لكون العماء داعمين لبرنامج قيود بشكل دائم، من خال تفاعلهم معنا واالستمرار في 
استخدام البرنامج لسنوات متتالية ومتفائل بأن هذا العام سيشهد زخمًا يعوضنا خيرًا عن عامين قاسيين ال مثيل سابق 
لهما في حياة البشرية. الطموح ال سقف له، ال نقبل إال باإلتقان، فعلى هذا الخط سرنا وما زلنا، وكلنا ثقة بأن لكل 

مجتهد نصيب وأن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمًا. وختامًا شكرًا من القلب لكل شركاء نجاح قيود.

عام جديد وطموحات متجددة

كلمة الناشر

عبداهلل الدايل
مؤسس قيود

@bndayel
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