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عن بعد
الهدف من التحول عن بعد
إحصائيات وأرقام عامة
أبرز النقاط التي تمت تغطيتها خالل الميت أب

عن أوشن إكس
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الهدف من التقــرير

قمنــــا بإعداد هذا التقريــر للتعريــــف بمبــــــادرة
 OceanX Meet Upوتسليـــط الضـــوء على أبـرز
القطاعات المتضررة بسبب جائحة فيروس كورونا
ا

COVID-19
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مباد رة OceanX Meet Up
لقاءات دورية تهدف إلى إبراز قصص نجاح وخبرات شباب وشابات هذا
الوطن في شتى المجاالت ..من خالل هذه اللقاءات نعمل على ربط
رواد األعمال بالمهتمين ،وتسهيل التواصل ونقل التجارب المتميزة،
وخلق مجتمع ريادي قادر على االبتكار والتطوير.

 OceanX Meet Upفي أرقام

2018 - 2019

41

2000+

3000+

ريادي ُملهمـ

حاضر في
جميع اللقاءات

متوسط حضور
البث المباشر

600K+

1M+

2000+

معدل الوصول
في تويتر

مشاهدات
سناب شات

التفاعل في
الهاشتاق
#oceanxmeetup
4

برعــاية

 OceanX Meet Upعن بعد
استطاعت شركة “أوشن إكس” تحقيق تجربة ثرية وعظيمة خالل العامين
الماضية ،وذلك من خالل لقاءات  Oceanx Meet Upحيث قمنا بإستضافة
أكثر من  40رائد أعمال من جميع أنحاء المملكة .إال أن فيروس كورونا كان
ً
ً
ثقيال على لقاءاتنا ،حيث اضطررنا بعد انتشار الفيروس إلى إيقاف عقد
ضيفا
اللقاءات بشكل كامل استجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في االلتزام
بالعزل المنزلي ،وذلك لضمان سالمة الجميع.
بعد اإليقاف وبدعم كريم من وزارة االتصاالت قمنا باستكمال اللقاءات
بشكل جديد ،حيث قمنا بتحويل اللقاءات من أرض الواقع إلى لقاءات عن
 ،وحاولنا قدر المستطاع أن تكون في حجم ومستوى
بعد عبر منصة
العمل الذي كنا نقدمه سابقا ،ومن خالل هذا التقرير سوف نستعرض لكم
أبرز ما جاء في هذه اللقاءات.
ا

 OceanX Meet Upعن بعد في أرقامـ

 52ضيف

 18قطاع مختلف

6500+

25K+

150K+

مجموع عدد
الحضور

مشــاهدة ّ
لللقائات
عن بعد عبر يوتيوب

التفاعل
في تويتر

1.5M+

900+

1600+

معدل الظهور
في تويتر

إعادة التغريد
في تويتر

اإلعجابات
في تويتر
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أبرز القطاعات التي
تمت تغطيتها خالل الميت أب

قطاع التوصيل

قطاع السفر
والسياحة

قطاع المطاعمـ

قطاع الترفيه

قطاع صناعة
المحتوى

قطاع حقوق
العمالية

قطاع التجارة
اإللكترونية

قطاع المقاهي

قطاع التعليمـ

قطاع التجميل

قطاع العقار

قطاع التجزئة

قطاع اللوجستيك

قطاع الرعاية
الصحية

قطاع الحج
والعمرة

قطاع االستثمار
في التقنية

قطاع إقراض
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

قطاع الصناعة
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خالل لقاءات  OceanX Meet Upعن بعد

أشار ضيوفنــا إلى بعض المعلومات المهمــــة ،حيث
أنها تمثل أرائهمـ وقمنا بتلخيصهـــا أدناه وللمزيــد
من التفاصيـــل يمكنكم مشاهدة اللقاء من خالل
الرابط أدنى ملخص اللقاء.

7

برعــاية

قطاع التوصيل

غصاب المنديل

الرئيس التنفيذي تطبيق جاهز

أيمن السند

شريك مؤسس والرئيس التنفيذي
تطبيق مرسول

عبدالرحمن الشبانات

الرئيس التنفيذي تطبيق ذا شفز

ملخص اللقــّاء
الوضع الحالي صعب على الجميع وليس على شركات التوصيل فقط ،والتأثير كبير بكل تأكيد
ولكن بفضل اهلل ثم بفضل جنودنا العاملين في مجال التوصيل أصبح األمر مطمئن إلى حد ما.
الجميع في وزارة الصحة ،ووزارة التجارة ،وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،ومجلس التجارة
االلكترونية ،ووزارة النقل ،واألمن العام حريص على راحة المواطنين ،ويحاولون جاهدين على
تذليل جميع الصعاب أمامنا حرصا على سالمة وراحة المواطنين خالل هذه األزمة .وزارة الصحة
حريصة على صحة المواطن ولو كان هنالك ضرر على المواطن بسبب التوصيل فسوف نتوقف
ً
جميعا.
تدريباتنا للمناديب مستمرة وأي مندوب يخالف اإلجراءات االحترازية يتم التخلي عنه ،ودور
العميل مهم جدا باالبالغ على أي مندوب مخالف لهذه اإلجراءات .حريصين ً
جدا على سالمة
المناديب ألن لدينا مسؤولية تجاههم حيث تم توفير جميع اللوازم الوقائية من قفازات،
وكمامات ،ومعقمات أيضا نحاول حث جميع العمالء على استخدام وسائل الدفع االلكتروني
ألن الكاش لألسف هو من أكثر الوسائل التي تساهم في انتقال الفيروس بشكل سريع.
هدفنا األساسي من تقديم خدماتنا اليوم هو خدمة المجتمع خالل هذه األزمة وليس الحصول
على أرباح أغلب الحلول التي كانت صعبة أو غير قابلة للتطبيق أصبح من الممكن تطبيقها
وتقبلها ،التحول إلى الدفع اإللكتروني والتعليم عن بعد تعتبر من أبرز األمثلة على ذلك .أحد
مشاكل القطاع الخدمي أن التكاليف التشغيلية الشهرية جدا مكلفة ،وكتطبيقات توصيل نعتمد
بشكل كلي على مناديب التوصيل ،الذين أصبحوا عملة نادرة في الفترة الحالية ..نحتاج وجود
مظلة رسمية تسهل علينا عملية استقطاب المناديب بطريقة رسمية وغير مرتبطة بنظام أجير.
اللي كنا نتمناه اليوم صار ،قبل ماتبدا االزمة كنا نقول ياليت الجهات الحكومية يعرفون
التحديات التي تواجهنا اليوم ،وحاليا هم معنا ويحاولون يسهلون علينا المصاعب عشان نقدر
نخدم المواطنين بأفضل شكل.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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قطاع السفر والسياحة

عبدالرحمن بن مطرب

إيمان المطيري

حمد السلمان

بسام المحمدي

الرئيس التنفيــذي للتقنية في
مجمــــوعة سيرا ,عضو مجلس
إدارة المسافر

باحثة في العالمة الوطنية
وتسويق المدن

مدير عام التسويق واالتصال
المؤسسي شركة دور للضيافة

المؤسس والرئيس التنفيذي
تطبيق فالي أكيد

ملخص اللقــّاء
قطاع السياحة يعتبر أكثـــر قطاع تضرر بسبب جائحة كورونا يليه قطاع الترفيه ،والمطاعم،
والفنـــادق ،وأي قطاع يتطلب تجمع مجموعة من الناس في مكان واحد .حسب البيانات
الصــادرة من مركز المعلومات واألبحاث السياحية ،بأنه من المتوقع أن يصل حجم الخسائر
في قطاع السياحة إلى:
ا

44%

67
مليار ريال
حجم الخسارة في حال
استمرت األزمــة حتى
نهاية السنة الميالدية

حسب األرقام الصادرة من  Ayataعن الطيران ومقارنــة
باألرقام الصادرة في عام 2019م ،يوجد انخفاض بنسبة

38%
نسبة انخفاض رغبة الناس بالسفر

74%
نسبة انخفاض اإلشغال في الفنادق منذ بداية األزمة
مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي

اقتصاد المملكة غير قائم على السياحة ،وأغلب إيرادات الشركات المحلية تأتي من تصدير
السياحة أي سفر السعوديين للخارج وهذا هو مصدر الضرر األكبر على هذه الشركات .الصورة
الذهنية للمدن تأثرت سياحيا وخصوصا بعد دخول الجانب الصحي وجانب التعامل مع األزمات
التأثير االقتصادي قد يستمر من سنة إلى سنة ونصف ومن الغير متوقع تعافي سوق السياحة
والسفر قبل منتصف أو نهاية العام القادم .وشركات كثيرة في خطوط الطيران أعطت
موظفيها إجازات مفتوحة بدون رواتب ،وشركات أخرى أعطت موظفيها خصومات على
الرواتب.
ً
حرصا على سالمة الموظفين والنزالء ،بحيث
اتبعنا تعليمات وزارة الصحة منذ بداية األزمة
نقوم بتعقيم األسطح والغرف واألمتعة ويوجد لدينا توثيق يومي ومتابعة لها .سنسمع
خالل الفترة القادمة عن أخبار اندماج شركات سفر وسياحة ،ومن المتوقع أن نصف شركات
السياحة قد تندمج أو تغلق بشكل كلي.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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قطاع المطاعمـ

األمير وليد بن ناصر

المدير العام لجمعية قوت للمطاعم
والمقاهي

محمد الرويغ

شريك مؤسس مطعم برغرايزر

خلود عولقي وفريد توفيق
مؤسسي مطعم أويشي سوشي

ملخص اللقــّاء
بين تجربة الصين وإيطاليا لمواجهة فيروس كورونا في القطاع ،يتضح بأن السعودية تمشي
على خطى تجربة الصين وذلك باإلغالق على الجميع للقضاء على الفيروس ،في البداية تم
ً
خوفا من التجمعات .كل من لديه نقاط
تبديل الطلبات المحلية الى طلبات خارجية  ،وذلك
قوة من أصحاب المطاعم في الوقت الحالي يحاول أن يركز عليها ويطوره ويعمل على
االستمرار .تم إيقاف العمل في عدة من المطاعم وذلك حفاظا لسالمة الموظفين ،وتقدر
نسبة خسارة معظم المطاعم بـ  .90%سلوك المستهلك سوف يتغير خالل فترة الحجر وأيضا
المطاعم سوف يتم ترويج جانب األمان والسالمة والنظافة ،كما أن أغلب المطاعم بدت
بقنوات بيع جديدة وتخدم الوضع الراهن مثل صندوق الشوي وصندوق الشاورما وغيرها.
بعض المطاعم قد تعيش إلى شهر أبريل ،بسبب تحديات من ناحية الرواتب واإليجار والعقار
والحفاظ على الموظفين .سوق المطاعم سوف يتعافى بإذن اهلل خالل  6شهور...
تم تقديم مجموعة من المقترحات الى الجهات الحكومية من خالل جمعية قوت ممثلة عن
المطاعم والمقاهي وهي كالتالي :إعطاء إجازات اضطرارية من دون راتب .تم إعطاءها هذه
النظرية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ولكن كان الرد أنه البد أن يكون باتفاق
الطرفين بعد أن تم إعالن الحظر لمدة  21يوم تم اجتماع مع فريق عمل قوت لمناقشة ذلك
وتم اقتراح من قبل مجلس إدارة قوت بالنظر إلى الرواتب في قطاع ويقسم الى  3اقسام

إعطاء الموظفيـــن إجــــازات
ولكن الموظــــف األجنبـــي
األفضل أن يكون في بلده

السماح للشركــــات من طرف
واحد إعطاء إجــــازة استثنائية
داخل السعودية بحد أدنى من
الراتب

دعم الرواتب للسعوديين
وغير السعوديين

وكان الرد ايجابي في هذه الطلبات الثالثة الرئيسية.
بعض العقاريين قدموا مقترحات تساعد في التخفيف على أصحاب المطاعم وهي المطاعم
التي تعمل تدفع فقط مبلغ بدفع مبلغ  % 10فقط والمطاعم المغلقة يكون عليها إعفاء.
بحكم أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع بشكل عام وبشكل خاص على الموظفيين
واستمرار دفع رواتبهم من أصحاب المطاعم ،نقترح أن يكون كل الطرفين متعاونين من
ناحية إعطاء نصف الراتب والباقي يكون بالفترة المقبلة  ،وحاول أن تلغي المميزات مثل:
العمل خارج الدوام ،والمكافآت خالل الفترة الحالية ،في جمعية قوت عملنا على اتفاقيات
بتخفيض نسبة التوصيل فقط مع كريم ،أما باقي التطبيقات لم يتم العمل معهم بعد وبناء
عليه نستعد نحن مجلس إدارة جمعية قوت بالتفاهم مع كل التطبيقات ليتم عمل خصم على
نسبة التوصيل.
ا

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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قطاع الترفيه

عبداهلل المنجم

مؤسس والرئيس التنفيذي Woosh

خالد الزهراني

عبدالعزيز المقيطيب

متخصص في قطاع الفعاليات
والمعارض

الرئيس التنفيذي لمجموعة آد

ملخص اللقــّاء
الفعاليات تعتمد على جمع أشخاص في مكان واحد ،واليوم وبسبب سرعة انتشار فيروس
كورونا تم إلغاء جميع الفعاليات ،وحسب تصريح كبير التنفيذيين في منظمة الفعاليات العالمية
بأنه لم يمر على العالم مثل جائحة فيروس كورونا التي تسببت بإلغاء جميع الفعاليات حتى
االجتماعات القصيرة منها والتي تقتصر على أكثر من  5أشخاص.

2.5
تريليون دوالر
حجم اإلنفاق على
الفعاليات في العالم

29+
مليون

مما يعني أن التوقف
الكامل له تأثير كبير على
االقتصاد العالمي

وظيفة مرتبطة
بالفعاليات

سوق الفعاليات يؤثر على الناتج المحلي السعودي حيث أنه يعتمد بشكل كبير على الكفاءات
السعودية من فئة الشباب من خالل إيجاد فرص وظيفية مميزة لهم ،الخسائر بعد جائحة
فايروس كورونا كبيرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،وهي مشتركة بين أكثر من قطاع
ومن الصعب تحديدها حاليا .تم تطبيق إجراءات احترازية في بداية األزمة في الفعاليات
المقامة من تعقيم وتنظيم المداخل لضمان سالمة الزوار ،وعدد الزوار بدأ بالتناقص منذ
انتشار الخبر حتى اكتشاف أول حالة في المنطقة .وبما يتعلق بعودة الفعاليات فمن الصعب
ً
محددا لعودتها التعافي والعودة إلى السوق سيأخذ وقت طويل ،هناك العديد
تحديد موعد
من الفرص ومن الممكن أن نأخذ  Zoomكمثال! حيث أن أسهم الشركة ارتفعت  42%في
شهر يناير عند بداية األزمة ،واليوم كثير من الفعاليات التقنية تحولت  Online 6.7مليار دقيقة
اجتماع عبر برنامج  Webexمن  Ciscoفي شهر مارس فقط جميع الفعاليات قابلة للتحول
بشكل رقمي ومن الممكن أن نأخذ قمة العشرين كمثال ،والفرص مازالت موجودة.
من الدروس المستفادة خالل هذه األزمة أنه من الواجب على الشركات أن تكون مستعدة
وجاهزة لمثل هذه األزمات مستقبال ،والجاهزية تكون قبل حدوث األزمة وليس أثناءها أي
في ظل فترة نمو الشركة .كشركات منظمة للفعاليات يوجد لدينا خيارين أحدهما هو إيجاد
حلول بديلة أو تكون شركة بال حلول بديلة فإن إيقاف الخسارة يعتبر مكسب .من األخطاء
التي قد تقع فيها بعض الشركات في ظل هذه األزمة هي التفريط بالموظفين المميزين
والذين يعتبرون أصول مهمة للشركة ،ويجب على أصحاب الشركات التفكير بشكل أفضل
وحصر جميع التحديات قبل اتخاذ أي قرار مشابه.
القطاع مازال في مرحلة النمو ومازلنا في البداية ،والوقت غير مناسب للخروج من السوق
ً
مستقبال .أصول
بل يجب التعامل مع الوضع الحالي مؤقتا وبإذن اهلل سوف يتحسن الوضع
شركات تنظيم الفعاليات هي الموظفين واالستغناء عنهم يعني االستغناء عن الشركة.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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قطاع صناعة المحتوى

هيثم خالد

عبدالرحمن البدر

منار العميري

علي الزبداني

صانع محتوى

الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة
ضاد

المدير العام لشركة نَ ّص

حسان األنصاري

حبار
المدير اإلبداعي لشركة ّ

المدير اإلبداعي التنفيذي في شركة
سماءات

ملخص اللقــّاء
تكمن أهمية المحتوى في عدد الخطوات المتبعة لصناعة المخرج النهائي من بحث وتحليل
وجمع بيانات إلى أسلوب وطريقة كتابة واستخراج الفكرة ،وتختلف الخطوات باختالف
ً
دائما على المحتوى ألنه األساس .المحتوى في األزمات ال يقل
المخرج ولكن يجب التركيز
أهمية عن األوقات األخرى وفي خالل األزمات مهم التمييز والتغيير .وفي خالل األزمات
يمكن تميزه ويزداد الطلب على المحتوى.
يمكن مالحظة ارتفاع استهالك المحتوى التوعوي واألخبار .وهناك تنوع واضح في المحتوى
الصادر عن الجهات الحكومية ،حيث تغيرت لغة الخطاب إلى لغة بسيطة وسلسة .استخدام
اللغة البسيطة ال يعني تدني جودة المحتوى أو تدني طريقة سرده والرقابة تشكل محورا
أساسيا في المحافظة على جودة المخرجات .تقديم وصناعة المحتوى تصبح أفضل في
الطرح وأسهل في الفهم إذا تم استخراجها من عادات وأعراف المجتمع ويتميز المحتوى
في مستوى معرفة الفرد للمعلومة المتلقية .التنفيذ في صناعة المحتوى يعتبر أهم من
فكرة المحتوى حيث أن المحتوى يمر بعملية ومنها تحديد الفكرة ،كتابة الفكرة وتنفيذها.
المحتوى في جميع أشكاله له قيمة عالية مع ارتفاع القيمة ترتفع القيمة المالية للمنتج أو
الخدمة بحسب كمية االبداع فيه .ومن أصعب مهام صناع المحتوى هي تسعير الخدمات
المقدمة حيث أن كثير من المستهلكين يعتقد أن المحتوى يجب أن يكون مجاني ،كما
أن قيمة الفكرة تختلف باختالف الظروف المصاحبة لها وسمعة صانع المحتوى وأعماله
السابقة.
لصناعة المحتوى دور كبير في ظل أزمة كورونا ونرى أهميتها في المحتوى الصحي
والتوعوي الذي يتم نشره من قبل الجهات الحكومية والخاصة .ووسائل التواصل االجتماعية
لها دور كبير في الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين في وقت وجيز والهدف األساسي
من بيع المحتوى والحمالت الترويجية هو التفاعل والنتائج وليس المحتوى بذاته.ونالحظ أن
الطلب على صناعة المحتوى بشكل عام زاد ولكن انخفضت الميزانيات المخصصة للطلبات،
كما أصبح عنصر السرعة ركيزة أساسية في صناعة المحتوى في ظل جائحة فايروس كورونا.
إحدى العوامل األساسية في تطوير واحتراف صناعة المحتوى هي تغذية الفرد بالمعلومات
بجميع أنواعها واكتسابها بجميع أشكال المحتوى .وبشكل أبسط تتم من خالل اإلكثار من
االطالع والكتابة وحفظ وتعلم صناعة محتوى.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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قطاع الحقوق العمالية لألزمات

هـاني الـعنزي

مستشار قانوني ومهتم بنظام
العمل

محمد القصير

مستشار في لجنة المكاتب
االستشارية في غرفة الرياض

ملخص اللقــّاء
إن األزمة الحالية هي أزمة عالمية ،والمملكة جزء من هذا العالم ،وبالتالي هناك جوانب
هامة يجب مراعاتها في ظل هذه األزمة أهمها:

حماية مصالح صاحب العمل

مراعاة حقوق العامل

وهنا يأتي دور الموارد البشرية ،حيث أن كثير من الشركات ال تمتلك الخبرة الكافية إلدارة
مثل هذه األزمات ،السيما و أن هذه األزمة جديدة من نوعها ،ومع تقبل الوضع الحالي فإنه
البد من استيعاب األزمة ووضع أطر التعامل معها ،بما يواكب القرارات الصادرة عن وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لمواجهة هذه الجائحة .وقد خلص اللقاء إلى ضرورة
تعزيز دور إدارة الموارد البشرية عبر حصر الفجوات وكيفية االستفادة من القرارات الجديدة
الصادرة عن الجهات المعنية ،بما ال يخل بحقوق العامل ،وكذا زيادة توعية العامل بالتعامل
مع هذه األزمة للمحافظة عليه وعلى مصلحة العمل ،عبر بث الطمأنينة إلزالة القلق ،وشرح
طرق الوقاية وتوفيرها.من جانب قانوني ،فقد تم االتفاق أن األزمة الحالية أوجدت كثير من
االجتهادات الشخصية ،وبالتالي يجب أن يكون المرجع األساسي هو نظام العمل والئحته
التنفيذية ،وما يصدر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية من قرارات وتعليمات
لمواجهة األزمة .كما يجب مراعاة ما أرسته أحكام نظام العمل ،والتي قررت أنه “يمتنع
صاحب العمل عن تشغيل العامل سخرة” ويقصد بعبارة سخرة تشغيل العامل عنوة أو إجباره
على أعمال لم تكن من ضمن مهامه المتعاقد عليها أو العمل تحت التهديد ،ويستثنى من
ذلك أي عمل أو خدمة تفرضها حاالت الطوارئ أو القوة القاهرة مثل:
حاالت الحروب.
الحرائق.
المجاعات.
الزالزل.
األمراض الوبائية العنيفة.

السيما وأن جميع مواد النظام ُوضعت لحماية العامل وقد أقرت ذلك المادة الثامنة من
النظام ،وتم استعراض القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية،
والتسهيالت والمساعدات التي تم تفعيلها لمواجهة هذه األزمة ،ومنها دليل العمل عن بعد
والقرارات الخاصة بإجالء العمال إلى بالدهم خالل فترة األزمة ،واإلعانات التي منحتها وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لمساعدة أصحاب العمل لتخطي هذه األزمة ،والتعديل
الحاصل على الالئحة التنفيذية بإضافة المادة ( )41والمذكرة التفسيرية المفسرة لهذه المادة،
والتي خلصت إلى وضع خيارات عدة للمنشآت المتضررة ومنها إمكانية:
تخفيض أجر العامل دون لزوم الحصول على موافقته شريطة (أن ال يزيد التخفيض عن “ ”40%من أجر
العامل ،وأن يتم تخفيض ساعات العمل بما يتناسب مع النسبة المخفضة من أجر العامل ،وأن يكون
التخفيض خالل الستة أشهر التالية لإلجراءات المتخذة من الدولة بشأن الظروف الطارئة)
ً
وفقا لما يتقاضاه قبل التخفيض
منح العامل إجازته السنوية مدفوعة األجر ،شريطة أن يكون أجر هذه اإلجازة
منح العامل إجازة استثنائية بدون راتب ،.شريطة موافقة العامل ،وال يجوز إجباره عليها

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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قطاع التجارة اإللكترونية

سلطان العاصمي

شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لـ زد
للتجارة االلكترونية

عمار وجانه

شريك مؤسس والرئيس التنفيذي
لموقع دكان أفكار

عمر العليان

شريك مؤسس لتطبيق نايس ون

ملخص اللقــّاء
التجارة االلكترونية هي أي عملية يتم فيها تبادل سلعة مقابل مالي بالوسائل اإللكترونية
مثل تطبيقات الهاتف المحمول واإلنترنت .مميزات التجارة االلكترونية األن أصبحت المتاجر
وصولها أسرع بدال من ذهاب العميل لمتجر عكس التجارة اإللكترونية بحكم أن الجوال بيد كل
شخص في الوقت الحالي وهذي ميزة بالنسبة لشراء عن طريق اإلنترنت ،ولكن من عيوب
التجارة اإللكترونية تكون في حال انك تشاهد سلعة وتقوم بطلبها ولكن في حال وصولها
تختلف عن المعروض ،الذي وجدناه بالنسبة للمتاجر االلكترونية بأن العميل لو وثق فيك سوف
ً
وأيضا ضمان عملية االسترجاع كل هذه الطرق انك
يصبح عميل دائم لك في انك تضمن المنتج
تحافظ على هذا العميل ،ولكن الفترة الحالية تغيرت توجهات العمالء حيث أصبحت تشتري
في عن طريق اإلنترنت بكثرة فإذا متجرك لم يكن في األون الين فماذا تنتظر.
التسويق في عالم التجارة اإللكترونية مهم ،وفي بداية أي مشروع ال بد من رصد مبلغ
للتسويق ،مشددين على أهمية االختيار الصحيح للفئة التي تتوجه لها في إعالنك والتي
تعلن لديها .وأضاف عمر العليان بأن تطبيق (نايس ون) عبارة عن متجر متخصص في العناية
الشخصية للمرأة ،وقد توسعنا في أكثر من مجال واستحدثنا أكثر من قسم واستطعنا كسب
الثقة عن طريق التجربة والخصم ،والحمد هلل حققنا المركز األول في إرضاء العميل عبر مبادرة
(معروف) التابعة لوزارة التجارة .ويؤكد ضيوف اللقاء على نجاح أي مشروع ينبغي التأكد
ً
جيدا من أجل المصداقية وكسب الثقة ،وهذا ما عملنا عليه؛ حيث
من المنتج ،بحيث يكون
كنا نبحث عن المنتج ذي النتائج اإليجابية ،وبعدها ننتقل إلى مرحلة التسويق ،وفي بداية
كل مشروع ال بد أن يكون هناك ميزانية للتسويق ،وال بد من معرفة الشريحة المستهدفة،
وإذا كان المنتج يلبي رغبات المستهلكين وسعره مناسب فسوف يصل المشروع إلى الناس
بسرعة.
ووضحو ضيوف اللقاء أن قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بشأن الترخيص لعدد من
شركات التوصيل في ظل أزمة فايروس كورونا َّبين أن اإلجراءات التي تبذل اليوم تخدم
الجميع في هذا المجال؛ وهدفها تأمين سالمة المواطنين والمقيمين .المفهوم األساسي
في األون الين انك تستثمر بعالقتك مع العميل عشان العميل يتكلم عنك ،في بناء على
ً
مثال بأنك صاحب متجر ومتوقع
ميزانية تسعيره ألن كل عملية شراء لها ميزانية تسويقية،
عدد الطلبات  1000طلب وعملية استقطاب الطلب  5ريال هذي  5ريال نضيفها بالطريقة
عشان نعرف بان العملية التسويقية كانت ناجحة ،كل متجر لها صناعة ولها أرقام فـ األزياء
أو العطور وإلى ذلك البد أنك تعرف كم تكلفة ،ألن أول حملتين الى  3راح تستهدف فئة
المستهدفة ،والتحاول انك تضخ كل ميزانيتك بالتسويق حاول تكسب تجربة العميل ،والتسويق
دائما لها جزئيتين لو الطريقة األولى نتكلم في الجانب التقني البد من ضخ ميزانية تسويقية
لها ألن كل نموذج عمل لها طريقة مختلفة ،الطريقة الثانية هي الطريقة التقليدية مثال سلة
المشتريات  300ريال ربحه فيها  120ريال وتجد بعض المتاجر وضع تكلفة العميل  30ريال
والباقي يغطي التكاليف التشغيلية .يوجد لدينا نقص كبير جدا في المواهب التي تعرف
كيف تعمل بالتسويق االلكتروني ويواجهون صعوبة كبيرة في جذب العمالء.
اذا تبي تبني متجر االلكتروني البد أنك تتحكم بالمتجر حقك الن كثير من الشركات ال تعلم
كيف تسوق بالشكل الصحيح يكونون متميزين في المحتوى وطرق الحمالت فقط اما
الباقي يمكنك أن تفعلها الن الطرق الي يتخذونها يمكنك أن تفعل مثلهم ال شيء جديد
سوف يضعون اعالناتك في وسائل التواصل االجتماعي او في قوقل والى ذلك ،حاول
انك كصاحب متجر إلكتروني أن تعلم كيف تفعله لنفسك لتوفير من التكاليف .يوجد لدينا
عدة أزمات في اللوجستيك في سلسلة اإلمداد مثال كيف يمكنك انك تستورد منتجاتك من
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الخارج ،معظم المنتجات الي تبيعها مستوردة المشكلة بدأت في يناير بحكم ان الصين هي
مصنع العالم مع توقف العمل في الصين أثر على قطاع التجارة اإللكترونية ،يمكنك الطلب
من هذه المصانع في الصين ولكن الوقت أصبح أكثر تأخير وايضا التكلفة زادت بحكم ان
الطائرات توقفت عن العمل.
وأصبحت طلبات الشحنات التي يتم طلبها من المصانع في الصين تأتي مع الطائرات التي
تحمل مع الناس بعدد محدود والتحدي الثاني وهو كيف توصل للعميل بعد ماتبيع المنتجات
بسبب اإلجراءات االحترازية التي فرضتها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل جائحة
فايروس كورونا .والتوصيل أخذ وقت أطول بسبب كثرة الطلبات للتجارة االكترونية النها
راح يضغط على سالسل اإلمداد ،وايضا بعض المناديب ال يفضل العمل في هذا الوقت
الراهن مع ازمة الحالية خوفا من هذه الجائحة .حاول دائما بأنك تعمل من شركات الشحن
المرخصة لضمان حقوقك وسالمة وصول المنتج .في ظل األزمة الحالية سوف يكون للمتاجر
االلكترونية نمو عالي جدآ حاول انك ال تتوسع بناء على هذا النمو ،النه في اي وقت سوف
يكون فيه انكماش السوق .والفترة الحالية اللي نمر فيها غيرت من سلوكيات المجتمع
بشكل كبير في الطلبات بالمتاجر االلكترونية.
لكل شخص يعاني من المبيعات في وقت األزمة بأنك تحول منتجاتك إلى البيع أون الين
وتبدأ في الربح وهذا هو التحول القادم أو التحول الجديد بالنسبة للمتاجر التقليدية بأن تتحول
إلى التجارة االلكترونية ألنها المستقبل.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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قطاع المقاهي

وليد بن ناصر بن فرحان
ال سعود
الرئيس التنفيذي لجمعية قوت

عبداهلل الدويش

الرئيس التنفيذي لجافا تايم
وعضو مجلس إدارة قوت

بدر الجالجل

شريك مؤسس محمصة  12كوب

ملخص اللقــّاء
ً
حاليا تحت ظل أزمة
أحد أكبر المشاكل التي تواجه المقاهي أو القطاع الخاص بشكل عام
كورونا هي رواتب العاملين .حيث تم حل مشاكل الموظفين السعوديين بنسبة  60%من
خالل دعم برنامج ساند ،وتسعى اآلن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية باستحداث
نظام مؤقت ال يمر على اإلجراءات الروتينية في اعتماد األنظمة الحكومية لكسب الوقت،
حيث أن اغلب القطاعات ال يستطيعون دفع رواتب شهر أبريل..
والقطاع الخاص بشكل عام بدأ يتخذ قرارات وهذا قد سبب مشاكل كبيرة في القطاع أحدها
أن بعض الشركات تنهي خدمات الموظفين وبعضهم اآلخر يعطي نصف راتب والبعض يعطي
الموظفين إجازة بدون راتب بعد انتهاء األزمة.
قامت جمعية قوت ببناء دليل جديد للتوصيل له معايير محددة كما أن وزارة الشؤون البلدية
والقروية تعمل على إضافة معاييرلتنظيم القطاع .وأطلقت هدف اآلن برنامج جديد يدعم
الشباب من خالل تمويلهم لشراء سيارات لدخولهم إلى التطبيقات للعمل في مجال التوصيل،
ً
خصوصا في المدن التي فيها حظر
كما أن أرامكو لديهم برنامج متقدم إلدارة المتطوعين
كلي ،حيث يعمل المتطوعين في توصيل الطلبات كما أن هناك مبادرة أخرى بدأتها المطاعم
ً
أيضا تم دعم المناطق
والتموينات أال وهي توصيل الطعام والمواد األولية للفقراء في المدن.
التي بالحجر الصحي في المملكة حيث بلغ عدد الوجبات أكثر من  6750وجبة التي قدمت
من عدد من المطاعم .تأثرت سلسلة مقاهي جافا تايم بسرعة في بداية األزمة ،حيث تم
تقليص ساعات العمل ،واآلن الحظر الكلي ،ففي كل مرحلة تأخذ من حصة المبيعات بشكل
كبير .لكن بشكل عام يقدر حجم التأثر والنزول بحدود  80%في قطاع المطاعم والمقاهي
ككل .هناك اختالف في المطاعم والمقاهي في حجم الخسائر لكن بشكل عام المشكلة
تكمن في المبيعات.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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برعــاية

قطاع التعليمـ

م .محمد بن سهيل المدني
الرئيس التنفيذي والشريك
المؤسس لكالسيرا للتعلم الذكي

محمد الضلعان

شريك مؤسس منصة نون أكاديمي
التعليمية

د.منيرة جمجوم

المدير التنفيذي لـ أمكان ومنصة
أعناب

ملخص اللقــّاء
بداية التعليم عن بعد من وجهة نظر العامة هي رفاهية وليست ضرورية ونتكلم عن سنة
 2012وعملية دخول تقنيات التعليم عن بعد ولكن سنة عن سنة تظهر أهميتها ومن أول
ً
جدا تساوي جهود الـ 8
 3أسابيع من ظهور فايروس كورونا تغيرت القناعات بنسبة كبيرة
سنوات السابقة منذ بداية دخولها سنة  ،2012وظهور ضرورة استخدام تقنيات التعليم عن
بعد.
ً
سابقا في تبني الفكرة بإسم مبادرة وطن واحد في مدارس الحد الجنوبي
وقد بدأت المملكة
وتغير الفكرة من الرفاهية إلى أساسية .ولكن لما نرى التحديات التي تواجهها الفكرة هي
تهيئة المعلمين والطالب في استخدام التقنية غير توفر األجهزة في المنازل لمواصلة التعليم
وأيضا طريقة تحديد نسبة اجتياز االختبارات .ولكن المفاجأة هي سهولة تقبل الطالب لتقنية
وسرعة التعلم ولكن المعلمين واجهوا صعوبة في تقبلها ومن أحد الحلول هي وضع برامج
ومناهج تعليمية تساعد على ترسيخ أساليب التعليم الحديث .حيث هدف منصات التعليم هي
خلق تجربة إبداعية تساعد المعلمين في توصيل المعلومة وأيضا خلق تجربة فريدة للطالب
في استقبال المعلومات.
ومن ناحية األرقام وجاهزية المملكة في تبني التقنيات بدأت المملكة قبل سنتين مع وزارة
التعليم بإطالق برنامج بوابة المستقبل التي هي أحد أهداف رؤية المملكة:

50% - 40%

نسبة مدن المملكة
التي تمت تغطيتها

85%

نسبة تفاعل الطالب
في التعليم عن بعد

80%

95%

نسبة تفاعل المعلمين
في القطاع الحكومي

نسبة تفاعل المعلمين
في القطاع الخاص

وأحد الفرص من هذه الجائحة فايروس كورونا هي تغيير طرق تقييم الطالب حيث أن كل
ً
عالميا تسمى
طالب يختلف من ناحية المهارات وهناك طريقة تم اعتمادها في الجامعات
توقع النتائج هي توقع النتيجة بناء على األداء السابق حيث أن  80%من الدرجة بناء على
أداء الطالب في السنة و  20%على االختبار لتحقيق العدالة في نتيجة الطالب.
ومن أهداف تحقيق تعليم عن بعد بشكل ناجح هي توفير مناهج تعليمية إبداعية تطويرية
تواكب التقنيات المتطورة الن المحتوى الحالي ال يتناسب بشكل كبير مع تقنيات التعليم
عن بعد ورفع الوعي عند المعلمين.
اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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برعــاية

قطاع التجميل

فرأت أبا الخيل

خبيرة تجميل ومدربة معتمدة

أروى العبيد

شريك ومؤسس مشغل اي دي سيسترز

ملخص اللقــّاء
ينقسم قطاع التجميل إلى قسمان رئيسيان الخدمات المقدمة في قطاع التجميل هما:

الخدمات

المنتجات

يعتبر الميك اب والتاتو من الخدمات األعلى سعر في مجال التجميل ويليهم الخدمات
المخصصة للشعر كما أن األسعار ترتفع كلما ارتفعت سمعة مقدمي الخدمة .يعمل العديد
من األشخاص في مجال ميك اب ارتيست ألنها أكثر متعة وسهولة .وأحد أسرارالنجاح في
مجال التجميل هو الممارسة حيث أن كثير من المهارات تعتمد على التدريب والممارسة.
يعمل الكثير من الميك ارتيست من بيوتهم لتجنب تكاليف تشغيل المشاغل أو الصالون ،وأحد
أبرز مشاكل العمل من البيوت هو عدم القدرة على استقدام عمالة ممتهنة وبالتالي يجب
تدريب العمالة المنزلية ،كما أن رخصة العمل الحر أصبحت متوفرة للسعوديين.
تعتبر إيجابيات القطاع أكثر من سلبياته ،ولكن أحد أبرز الصعوبات هي عدم القدرة على أخذ
إجازة أو إلغاء طلب .كذلك عدم التزام العمالء في المواعيد المحددة لهم بالتأخر عن وقت
المواعيد المحددة لهم.
تأثر القطاع بأزمة كورونا ،ولكن الدعم الحكومي حد من األضرار بشكل كبير .ويعتقد البعض
بأن الطلب على الخدمات المرتبطة بالزواجات سترتفع بشكل هائل بعد االزمة ،بينما اآلخر
يعتقد أن المجال بشكل كامل سوف يحتاج فترة طويلة ألنه مجال كمالي وليس ضرورة.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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برعــاية

قطاع العقار

سعد التويم

خبير في التثمين العقاري

سلمان األسمري

الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب لشركة أديم المالية

الم ّبيض
خالد ُ

الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية
وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض

ملخص اللقــّاء
أوضح ضيوف اللقاء أن حالة السوق العقاري مع جائحة كورونا أن القطاع من السلع الغير
المتجانسة وال يمكن أن يتأثر خالل فترة قصيرة .الصناديق االستثمارية خالل جائحة كورونا
تأثرت بعض أعمالها ويوجد أعمال لم تتأثر مثل محالت التجزئة ،والعقار من االستثمارات طويلة
األجل ،منظورها بشكل عام أن الفترة التي تمر علينا فترة صعبة على الجميع واالحتياجات
ً
دائما يوجد بها طلب متنامي ،لو
األساسية لإلنسان تكون مثل المسكن والمأكل والمشرب
نعود إلى تاريخ األزمات في الجانب االقتصادي منذ بداية األزمات في عام م  1908إلى
ٌ
والكتاب االقتصاديين اتفقوا على  3نقاط:
2008م تكتلت في حوالي  12أزمة
أن األزمة هذه هي األشد واألصعب
اتفقوا على أن األصعب أو األسوء لم يأتي بعد
اتفقوا على أن األزمة لها وقت طويل ويمكن أنها تمتد من  5الى  7سنوات

الغريب من ذلك أن كل النقاط التي تم استخراجها من قبل االقتصاديين خالل األزمات لم
تتحقق إلى يومك هذا! واألمر المهم نالحظ أن أغلب أثرياء العالم خرجوا في خالل هذه
األزمات هذا يعطينا انطباع بأن نكون متفائلين ،وأن ال تكون في لحظة خوف والذي يخلقه
بعض االقتصاديين يركزون على إثارة الهلع ،هذا الناتج عن آراء االقتصاديين حيث المفترض من
االقتصاديين أن يكونوا عون على المستثمر ،ومن واجب أي اقتصادي بأن يعطي المعطيات
االيجابية ويبتعدون عن السلبية .المملكة العربية السعودية لم تقصر في الدعم حيث ركزت
في دعم أهم قطاع وهو قطاع البنوك كمرحلة أولى .وجود ثبات وانتعاش لهذه القطاعات
العمالقة هو فعال انتعاش االقتصاد وال يثير للهلع .االستثمارات العقارية لم تتأثر بالشيء
ً
غالبا تكون طويلة المدى من  5سنوات الى
الكثير ألنها استثمار طويل األجل وعقود العقار
ً
تقريبا سنة تستطيع أن تتجاوزها بسهولة .التأثير
 30سنة وإن تأثرت الى مدة تتجاوز إلى
سوف يكون بعد  3أشهر من جائحة فايروس كورونا وإن تأثر سيكون تأثيره محدود في نزول
الفائدة .ومن طرق رجوع القطاع إلى الوضع الطبيعي وجاذب للمستثمرين هو:
إقرار الرهن العقاري
اإلعالن عن وجود عالج لفايروس كورونا

خالل األزمة العرض عالي ً
جدا على العقار ،الناس لم تتوقف عن االقتراض من البنوك ،االزمة
جاءت في وقت عادة يكون فترة ركود عقاري في السنة وكما جاءت األزمة من حظ
العقاريين.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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برعــاية

قطاع التجزئة

سامي الحلوة

مؤسس تطبيق نعناع

عبدالعزيز التميمي

المدير التنفيذي ألسواق التميمي

ملخص اللقــّاء
في ظل استمرار جائحة فايروس كورونا و عدم مقدرة األشخاص الشراء مباشرة من المتاجر وظل
المخاطر من انتقال العدوى وتخوف الشعب تبرز أهمية تطبيقات التوصيل وباالخص التطبيقات
المختصة بالمقاضي “الطلبات الغذائية” حيث أن في ظل االزمة ترتفع مسؤوليتنا االجتماعية في
مساعدة القطاع بالنمو والتحرك حيث أن:

40 - 35
مليار ريال

5%
نسبة التسوق اإللكتروني للقطاع قبل كورونا
يقدر حجمـ سوق
قطاع التجزئة

200%
نسبة النمو المطلوب للقطاع خالل وبعد كورونا

األزمة الحالية شكلت تحدي وفرصة بنفس الوقت ،التحدي يكمن باللوجستية من بداية سلسلة
االمداد الى نهايتها ،والفرصة االن تظهر في الفئة الجديدة التي اكتشفت التسوق اإللكتروني
ألول مرة .الخلل الرئيسي في سلسلة اإلمداد هو أن الطلب على المنتجات زاد بشكل عالي في
المنتجات حيث أن مدة بقاء المنتجات في الرف بالتسوق التقليدي هو  24ساعة بينما في الفترة
الحالية تنتهي في  8ساعات! فـ عملية إعادة توريدها تتطلب جهد و وقت أكبر من العادة .وأيضا
تحدي أخر وهو الشائعات الغير صحيحة التي تتسبب في الزيادة على طلب مما يؤدي على إنتهاء
المنتجات على األرفف بالرغم من تواجدها بالمخازن والمستودعات .فالخلل يقع في المعلومات
الخاطئة التي تنتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل االجتماعي وتصيب المستهلكين بالهلع
فاضطرب السوق .وأحد الحلول لمواجهة الشائعات هي إيصال المعلومات الصحيحة بشتئ طرقها
إما عن طريق الصور أو الفيديو أو اإلدالل ببيان صحفي يوضح الخلل .كما أن الجهات الحكومية
سابقت بفتح وتسهيل االستيراد من عدة دول لتوفير المنتجات المطلوبة بأسعار منافسة .استخدام
التقنية سهلة وال تشكل صعوبة على المستهلك ،إنما حاجز التجربة هي من تمنع على المستهلك
من تغيير عاداته الشرائية وألن جرت العادة أن مستلزمات الغذائية يقومون بشرائها رب االسرة حيث
أنهم أقل جرئة في تجربة تقنية جديدة .ولكن التحدي الفعلي ليس في التقنية أو استخدامها
إنما هو في رفع مستوى خدمة العميل وعدم جاهزية األسواق الستخدام التقنية .ومن التحديات
التي يواجهها التسوق اإللكتروني هو “الموصلين” حيث أن القطاع يحتاج إلى أكثر  1مليون شخص
لتغطية حجم الطلب وهناك مخاطر تواجههم منها:
مخاطر أمنية خوف من المخالفات ,ومخاطر صحية بسبب تفشي الفايروس

سببت إلى عدة مشاكل في القطاع منها:
إلغاء الطلبات
قلت عدد الموصلين “المناديب”
عدم تواجدهم في أوقات الحظر

وهناك أيضا مشكلة أخر غير التوصيل وهي المتسوقين الذي يجهزون الطلبات قبل إستالم الموصلين
وتم تعويض النقص بالتعاون مع مكاتب تأجير العمالة الموقوفين بسبب األزمة بالعمل في قطاع
التجزئة وتوفير باصات مصرحة مجانية لنقل السعوديات العامالت بالتسوق لتغطية الطلب الهائل
من العمالء.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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برعــاية

قطاع اللوجستيك

بندر بن صالح الطعيمي

المدير العام لالتصال المؤسسي
البريد السعودي

م .ثامر بن جالل الثامر

مدير تطوير الخدمات اللوجستية والتجارة
اإللكترونية  -الهيئة العامة للجمارك

ملخص اللقــّاء
تعمل الجمارك كالخط الفاصل في انتقال البضائع داخل وخارج المملكة لذا هي الممكن الرئيس
للعمليات اللوجستية ،.والن رؤية  2030تتطلع بارتقاء المملكة لتصبح منصة لوجستية عالمية فان
الجمارك تعمل على تسهيل عمليات االستيراد والتصدير وسهولة الفسح .وبحكم موقع المملكة
االستراتيجي المميز وتقدم الخدمات اللوجستية المميزة بحيث تصبح المملكة جذابة للعالم سوا
سهولة دخول البضاعة أو العبور وأن تكون المملكة هي الموزع الرئيسي حيث يعمل البريد على
خطة تحول جذرية استراتيجي ،وتولت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات عملها كجهة تنظيمية
وإشرافية للبريد السعودي الهدف بناء مجموعة وطنية مع رؤية المملكة  2030وللبريد ارتباط
كثير لبرامج الرؤية .تغيرت عادات المستهلك تجاه البريد حيث لم يعد نقطة إرسال الرسائل فحسب
بل أصبح جزء رئيسي من لوجستية التجارة االلكترونية والتي يتوقع أن يصل حجم سوقها الى 14
مليار في  ،2030السوق اصبح في حاجة الى عناصر قوية يمكنها استيعاب الطلب .خدمات البريد
السعودي تحتاج إلى تطوير والبريد يعمل على تحسين جميع خدماته حيث تم رفع عدد أسطول
المركبات .فتعامل الجمارك يكون مع المخلص الجمركي (شركة النقل) أيضا جاري العمل على
إلغاء البيان الجمركي واستبداله بربط االنظمة لتأخذ المعلومة من المصدر مباشرة ،والعمل على
ترخيص ومساعدة الشركات الناقلة ليكون لها مباني خاصة في المطار .العمل على تواجد الشركات
الكبيرة في مجال التجارة اإللكترونية في المملكة ،أزمة كورونا اثرت على وقت وصول بعض
البضائع والتي تتراوح نسبتها بين  1%الى  ،2%فسح الطرود ال يأخذ وقت والبضاعة ال توقف من
الجمارك إال في حاالت المخالفة أو إجراءات خارج منظومة الجمارك ،بعد فسح البضائع يتم نقلها
الى مركز الفرز والمعالجة التابع للبريد السعودي .تحصل أغلب حاالت التأخير في مركز الفرز بسبب
أخطاء من العميل كعدم ادخال العنوان بالطريقة الصحيحة ،يجب استخدام العنوان الوطني لتفادي
التأخير.
في  2016وصل البريد السعودي  16مليون طرد (مادة) ،كانت نسبة التوصيل بداية سنة 2019
 76%وارتفعت إلى  90%في نهاية العام .تم تقليل فترة االنتظار في مكاتب البريد لتصبح 15
دقيقة بدل من  30-40دقيقة وهدفنا  4دقائق فقط في فترة اإلنتظار .مركز االتصال استقبل
 1.5مليون مكالمة وتم استقبال أكثر من  250ألف استفسار عن طريق تويتر .تم تدشين التطبيق
الخاص بالبريد السعودي والذي يحتوي على  52خدمة ،ومن ضمن مجهودات التعاون بين البريد
والجمارك تم ربط االنظمة لتسهيل اإلجراءات .المشاكل مع شركات النقل والتوصيل مسؤولية
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وليست مسؤولية الجمارك .من مقاييس أداء الجمارك :سرعة
الفسح ،وأمن وسالمة المجتمع ..وفي ظل أزمة كورونا سهل البريد العمل عن بعد لمنسوبيه في
البريد تم تعقيم المباني والطرود وتم توزيع لوائح إرشادية لتفادي العدوى بالكورونا على موظفي
البريد.
ً
وأيضا عملنا على مبادرة “لسالمتك” مع الجهات الحكومية وتطوع ألف موظف من البريد لتقديم الخدمة

50,000

330,000+

ً
مجانا
طرد تم توصيله
تحت هذه المبادرة

طرد تم توصيله خالل
أزمة كورونا

15000+

سلــة غذائيـــة في
المدينة المنورة تم
توصيلها

1000+

وصفــــة طبيـــــة تم
توصيلها بالتعاون مع
وزارة الصحة

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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برعــاية

قطاع الرعاية الصحية

تميم الغنّ ام

الرئيس التنفيذي تطبيق وتين

أنس الحميد

المدير العام للتسويق والتوعية
وزارة الصحة

فهد الحازمي

المدير العام لالتصال المؤسسي
هيئة الهالل األحمر السعودي

ملخص اللقــّاء
جهود قطاع الرعاية الصحية كانت مختلفة حيث تم استخدام التقنية لمساعدة المريض وسوف نركز
ً
مؤخرا  4تطبيقات تساعد
حديثنا عن أبرز التطبيقات ويكون لها ارتباط أكثر بفايروس كورونا ،أنشأنا
وزارة الصحة كل تطبيق يركز على جانب معين ،وبإذن اهلل في المستقبل نحرص أن يكون تطبيق
واحد شامل الخدمات جميعها:
تطبيق موعد

تطبيق تطمن

االطالع على مراكز الرعاية الصحية األولية ومعرفة
أقرب مركز صحي لموقعك
استعراض وحجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية
األولية
إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها
إدارة مواعيده األخرى في أي مستشفى يحال إليه

مخصص للمحاجر الطبية أو المعزولين في المنازل
متابعة حالة المصاب والتأكد من التزامة في المنزل
إحتساب األيام المتبقية لفترة الحجر
إرسال محتويات توعوية واختبار دوري للتأكد من سالمة
المصاب

تطبيق صحة

تطبيق صحتي

استشارات سهلة في دقائق بشكل عام أو كورونا
بشكل خاص
محادثة فيديو أو محادثة نصية أو محادثة صوتية

البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات المتوفرة للدواء
عرض اإلجازات المرضية
عرض الوصفات اإللكترونية
الفحص المدرسي للطالب
حسابة عدد خطوات المشي

في السابق كان طلب الخدمة اإلسعافية عن طريق  997هذه هي الطريقة التقليدية لكن هيئة
ً
تطورا عبر تطبيق أسعفني يتم من خالله طلب الخدمة االسعافية
الهالل األحمر اتجهت إلى طرق أكثر
وأزمة كورونا خلقت لنا فرصة ً
جدا كبيرة في تمكين هذا التطبيق “ولكن طلب الخدمة االسعافية
في الحالة طارئة قد ال تتم عبر التطبيق ألن نحتاج العنصر البشري لشرح له تفاصيل الحالة الطارئة
عن طريق  ،”997يوجد في التطبيق عدة مزايا من أهمها يخدم فئة االحتياجات الخاصة والصم
والبكم ومن خالله يتم تسجيل جميع بيانات المريض بحيث يساعد الفرق االسعافية في معرفة
ً
وأيضا خاصية التعرف على المنشآت الصحية
تفاصيل الحالة ومعلومات كاملة عن تاريخ المريض.
والصيدليات القريبة منك وعرض أرقام الطوارئ في المملكة وتمكين االتصال بها التطبيق يدعم
 9لغات ويتم زيادتها بشكل مستمر  ،وفي فترة األزمة الحالية أضفنا خاصية جديدة مع بدء تطبيق
منع التجول “أذن خروج لمنشأة صحية” للحاالت الطارئة والبسيطة التي ال تحتاج إلى نقل إسعافي
يتم التنسيق فيها عن طريق األمن العام في عملية أذن الخروج ويتم تحديد زمن معين.
األرمة خلقت لنا فرصة في التعامل عن طريق التطبيقات معدل طلب الخدمات االسعافية عن
طريق التطبيق كان منخفض ً
جدا وخالل أسبوع من بداية األزمة تجاوزت عدد الطلبات عبر تطبيق
ً
تقريبا في
أسعفني أكثر من  100ألف طلب ووصل عدد تحميل التطبيق إلى أكثر من مليون ونص
فترة خالل أسبوعين من بداية فايروس كورونا ،وخالل شهر مارس فقط وردنا أكثر من  350ألف
مكالمة .الهدف من التطبيقات التسهيل للمواطنين والمقيمين للعالج وسرعة االستجابة وفي ظل
أزمة كورونا وتعليق بعض األعمال التوجه صار للتقنية والخدمات االلكترونية وهي قيمة مضافة
للمواطنين والمقيمين والتطبيقات هي أحد الوسائل لتوجه إليها وال نريد أن يوجد ضغط كبير على
غرف العمليات والمستشفيات والتطبيق هو أضمن ودقيق جدأ في تحديد موقع المريض .وفي
إطار التبرع بالدم تطبيق وتين يربط جميع المتبرعين بالدم في السعودية في بنوك الدم ،هدفنا
الرئيسي في وتين يكون التبرع بالدم أسهل نركز تركيز كبير على تجربة المتبرع  ،اليوم المتبرع
يعطي جزء من دمه لنا وهو يتوقع خدمة ممتازة وسرعه ،حتى المفروض نعطيهم خدمة  7نجوم،
ً
سوا كانت تابع لوزارة
اليوم في وتين تقدر تاخذ موعد للتبرع بالدم في  165بنك دم حول المملكة
الصحة أو حكومية غير تابعة لوزارة الصحة ،اليوم في وتين نسألك  7أساله ونتاكد بنسبة كبيرة هل
انت مؤهل للتبرع أو غير مؤهل ،وتين يجمع لك جميع التبرعات في مكان واحد .
ا
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برعــاية

قطاع الحج والعمرة

د.محمد الغامدي

مستشار أمين المدينة المنورة
لدعم اتخاذ القرار

أ.بندر بن فالح الدبيسي

المدير العام لمجموعة اإلنجازات
العربية

أ.مصعب هاشم

نائب الرئيس التنفيذي لبرنــامج
خدمة ضيوف الرحمن

ملخص اللقــّاء
قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين في البدء في برنامج خدمة ضيوف الرحمن منذ عام
ً
رسميا في رمضان عام 1440هـ.
2017م ومر البرنامج على عدة مراحل الى أن تم إطالقه
تم تقسيم برنامج ضيوف الرحمن إلى ثالث مراحل للبرنامج ويبدأ من المرحلة األولى وهي:
اإلنطباع األول :وتكون ماقبل الوصول منذ البحث عبر اإلنترنت والبحث عن الشركات السياحية
وكيفية الحصول على تأشيرة الحج أو العمرة أو الدخول الى المملكة العربية السعودية.
مرحلة الوصول وهي نفسها مرحلة المغادرة من خالل الوصول الى المطار وإخراج الحقائب
وموظف الجوازات والخروج من المطار ووسائل النقل التي سوف ينتقل بها ،ومرحلة التنقل
إلى المناسك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
مرحلة أداء النســك :وهي كل مايتعلق بالحرمين الشريفين باإلضافة إلى كل مايتعلق بالصحة
والسالمة.
المرحلة األخيـــرة وهي مرحلة إثراء المعرفــــة :وتكون من خالل السكن واألكل والشرب
واكتشاف ضيف الرحمن المواقع األثرية في المملكة.
إقتصـــاد الحج والعمرة ينقسم إلى عدة أقسام ويتكون من الضيافة والطوافة ،والصناعة،
واالقتصاد بشكل أشمل مثل:

مؤسســــــــــــات
الصرافة والحوالة

الشركــــــات
اللوجستيــــة

التكنولوجيــــــا
المتعلقة بالحج
والعمرة

الصناعات الغذائية
والصناعة المحليـة

خالل عام 2019م تم استقبال أكثر من  14مليون حاج ومعتمر .واقتصاد الحج والعمرة
متشعب ويتغلغل في مكة المكرمة والمدينة المنورة .عدد المؤسسات والشركات في
ً
تقريبا  65%من إجمالي عدد المؤسسات
المدينة المنورة التي تأثرت من جائحة كورونا
والشركات ،وذلك أثر على الكوادر البشرية ،أكثر شركات السياحة للحج والعمرة تأثرت خالل
جائحة كورونا.
ً
صعبا بسبب
كما أن وضع شركات السياحة والحج والعمرة خالل جائحة فايروس كورونا أصبح
إيقاف العمرة والحج ألن الحج والعمرة تمر وتبنى وتكون على مستوى دول على عقود
موسمية خارجية مع شركات خارجية الستقطاب الحجاج والمعتمرين .كما يتم التجهيز لعقود
الحج والعمرة من بداية السنة الهجرية إلى شهر شعبان من كل سنة وبهذا أصبحت جائحة
فايروس كورونا لها تأثير كبير على هذه الشركات.
الشركات في قطاع الحج والعمرة يجب أن تكون أكثر مرونة وأن تلجأ إلغتنام الفرص وابتكار
ً
أيضا على
الحلول .قطاع الحج والعمرة ال ينطبق على الفنادق واألكل والشرب ،وإنما ينطبق
أنواع عديدة من االقتصاد .يجب أن يتم توعية وتمكين األفراد من قبل الجهات والمنظمات
القادرة لسبل لتطوير وتوسيع تجارتهم من خالل التسويق وزيادة المبيعات.
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برعــاية

قطاع االستثمار في التقنية

قيس العيسى

شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لـ
Vision Ventures

عبدالعزيز العدواني

مفرح الشهري

الرئيس التنفيذي لمنافع المالية

مدير إدارة االستثمار في
الغرفة التجارية

ملخص اللقــّاء
وجود الفريق الجيد وراء المشروع أو المنتج أو الخدمة يساعد على الحصول على االستثمار ،يحث أن
المصادر اإلستثمارية تركز على:
االستثمار في األفراد ووخبرتهم في مجال مشروعهم
قدرة الفريق على كسر حواجز الصعوبات ،وتغيير الوضع القائم المبتكر

ولتسهيل معنى االستثمار أصله هو :أن تستثمر في منتج ال هو معدن أو عمله أو أرض خام ،من خالل
االستثمار في الشركات الناشئة أو العقار .مجال رأس المال الجريء يصنف كمجال جديد في الشرق
ً
وتحديدا في الخليج والمملكة العربية السعودية .األسهم والعقار والتجارة التقليدية من
األوسط
الطرق الدارجة في الوقت الحالي في مجال االستثمار .أما في الغرب والدول األجنبية وشرق آسيا
والصين يكون هناك االستثمار الجريء في الشركات الناشئة مرتفع ألن يتميز بالنمو السريع خالل
وقت محدود ،كما أن ما يميز قطاع االستثمار الجريء هو الخطورة لذلك سمي باالستثمار الجريء،
وكما هو معروف حين يزيد نسبة خطورة االستثمار يزداد العائد على رأس المال .وأغلب االستفسارات
بخصوص االستثمار الجريء هو أن بعض األشخاص لديهم مبالغ ال يحتاجونها ويرغبون باالستفادة
منها من خالل االستثمار أو من خالل شراء أصول تدر لهم العوائد على المدى البعيد ،ومجال التقنية
احدى المجاالت األكثر أهمية في الوقت الحالي .حيث أن الفرص محدودة في المجاالت األقل
مخاطرة مثل االستثمار في المجال التقني وكما أنه من كل  10فرص في االستثمار الجريء ينجح
 3إلى  5وهذا يعتبر رقم جيد ،االستثمارات ترتبط بعمر المستثمر ورغبة األفراد باالستثمارات التقنية
ومدى استيعاب المستثمرين ألفراد للقيمة السوقية للشركات وكيفية تقييمها .أبرز أسباب قبول
تقديم االستثمار ،هي أن تملك الشركة الناشئة قيمة تنافسية عن باقي الشركات في القطاع .وإذا
ذهبنا إلى االستثمار في قطاع المطاعم والمقاهي مازال فيها نقص بالمملكة العربية السعودية
بالنسبة للتعداد السكاني والتركيز على المدن الفرعية.
االستثمارات في الشركات تمر بعدة مراحل عند تأسيس الشركة يكون االستثمار من خالل المؤسس
أو من خالل األهل واألصدقاء أو من تمويل يحصل عليه ،بعد ذلك يحصل عليه من شركات االستثمار
الخاص بحيث تنمو الشركة إلى مستوى معين ثم تنتقل إلى مرحلة السوق الرئيسي .التنوع باالستثمار
يساهم على تنويع مصادر الدخل .البيئة االستثمارية في المملكة ليست مكتملة وينقصها نسبة
عالية ،ألنه ينقصنا أسواق المال وأسواق الدين ونقص كبير في التمويل في السعودية ،وطريقة
جذب قنوات التمويل ضعيفة
هيئة السوق المالية لديها دورين تقوم بها

1
حمـــاية المستثمرين

2
جـــــذب المستثمرين

كما أن حجم االستثمار بسوق األسهم األمريكي يصل حوالي  200مليار دوالر ،بينما حجم التداول
اليومي بأسواق الدين في السوق األمريكي أكثر من  700مليار دوالر ،وحجم الطرح ألدوات الدين
مقارنة بالقروض البنكية يعتبر من  ،6-1حيث  6عبارة عن أدوات دين بينما  1قروض بنكية .قرار
بناءا على توجهات السوق.
االستثمار يعود للمستثمر ً
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برعــاية

قطاع إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أسامة الراعي

الرئيس التنفيذي منصة ليندو

أ.خالد الجعفري

عبدالعزيز ناصر الداود

الرئيس التجاري شركة الرائدة للتمويل

المدير العام للتمويل اإلقراضي في الهيئة
العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة

ملخص اللقــّاء
تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على عدة ركائز أساسية وتعمل ايضا
على برامج تم تنفيذها وتطويرها مثل برنامج التمويل االقراضي ...الهدف من المبادرة :اإلقراض
الغير مباشر مع شركات التمويل لتمويل الشركات الراغبة في القروض .وتتمثل في تقديم قروض
منخفضة التكلفة بحيث يتم تقديمها من قبل شركات التمويل .هناك صعوبة في تمويل الشركات
بسبب عدم توفر المعلومات الكافية أو ارتفاع أسعار شركات التمويل.
تم ضخ من خالل هذه المبادرة  1مليار و 600مليون ريال إلقراض شركات التمويل .بدأت المبادرة
في سنة  2018واآلن لدى منشآت  19شريك تمويلي في هذه المبادرة وأكثر من  1300منشأة
استفادت من خالل التمويل.
أثرت جائحة كورونا تأثير إيجابي على قطاع اإلقراض في زيادة في طلبات اإلقراض خالل الجائحة
كما جاءت حلول اإلقراض خالل االزمة وتركيز اإلقراض على القطاعات التالية:

قطاع التجارة
اإللكـــترونية

قطاع إنتاج
األدويــــــة

قطاع التقنية
والخدمـــــات

قطاع المواد
الغــــذائــــية

قطــــــــاع
اللوجستية

وتم التركيز على هذه القطاعات ألنه خالل جائحة كورونا المفاجئة لم تكن لديهم كافة اإلمكانيات
وتم الضغط عليهم من خالل المستخدمين والمستفيدين ،ومن المبادرات الحكومية التي أطلقت
لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي أكثر من  120مليار ريال تم ضخها كمبادرات حكومية ،
كما تم تأجيل رفع اإلقرار الزكاء والضريبة ،وتخفيض سداد المستحقات للشركات الصغيرةوالمتوسطة
،وتسهيل سداد الرواتب من خالل برنامج ساند .كما عملت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة مع مؤسسة النقد العربي السعودي بـ 50مليار ريال  ،تأجيل قروض بـ 30مليار ريال ،
أكثر من  13مليار ريال إلقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،تكفلت مؤسسة النقد برسوم إدارية
بـ 6مليار ريال ،تكفلت مؤسسة النقد برسوم البيع .وأيضا فترة سماح “تأجيل”  6أشهر لسداد القروض
بسبب الوضع الراهن.

120+
مليار ريال

مبــادرات حكوميـــة
لدعــــمـ الشركـــــات
الصغيرة والمتوسطة

50
مليار

دعمـ برنامج سداد
للشركات الصغيرة
والمتوسطة

30
مليار

قيمة القـــروض
التي تم تأجيــل
سدادها

13
مليار

قيمة القروض
الجديدة لدعم
المشاريع

6
مليار

رســــوم إدارية
تكفـــــلت بهـا
مؤسسة النقد
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قطاع الصناعة

نايف الدريويش

مثنى عبدالعزيز الرقطان

مدير إدارة تطوير الصناعة والمدن
الخاصة

المدير العالم لمجموعة الرقطان
للتجارة والصناعة

ملخص اللقــّاء
تحت ظل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عدد كبيرة من المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بنسبة  .95%حيث أن النسبة الكبيرة تأتي من قوة البنية التحتية ،بتسهيل كافة
ً
إلكترونيا في المدن الصناعية وسهولة إستخراج تصاريح العمل وسهولة تلقي
اإلجراءات
الخدمات وجودة الخدمات المساندة في المدن الصناعية لخلق بيئة مناسبة مثل” الفنادق،
الحدائق ،المالعب ،ومجمعات المطاعم”.
ولكي تنشئ مصنع تحتاج فقط تعبئة المتطلبات وموافقة مدن في ذلك .ومن المصانع
التي كانت سريعة في الحصول على الترخيص في ظل جائحة فايروس كورونا هي المصانع
ذات الصناعات الغير عالية المخاطر .حيث تحتاج فقط:
سجل تجاري
تصريح صناعي مبدئي

ويقصد هنا المصانع التي ال يكون فيها أنشطة لحام ومواد كميائية ومصادر لهب .وفي ظل
انتشار جائحة فايروس كورونا حصل أن المصانع الغذائية قد توقفت بالكامل بسبب توقف
أنشطتها من البيع ولكن األعمال التي لها عالقة بالنفط والغاز استمرت بكامل استعداداتها.
ومن حرص هيئة مدن على حماية الشركات قامت بعدة إجراءات احترازية لعدم تفشي فايروس
كورونا داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث زيادة الجوالت التفتيشية على المصانع
وفحص العاملة خاصة في المصانع الغذائية والطبية حتى في مقرات السكن .أبرز اإلرشادات
واإلجراءات االحترازية التي قامت بها عدد من المصانع ،تخفيض عدد العمالة إلى  40%في
المكاتب الرئيسية لتحقيق التباعد وتقليل عدد المصابين ال سمح اهلل ،وأيضا إجراء حمالت
توعوية عن فايروس كورونا بالتباعد وعدم التواجد في غرفة واحدة بأكثر من شخصين وإلزام
العمل عن بعد بالموظفين التي ال حاجة لهم التواجد في المصانع .وأخرجت هيئة مدن بعدد
من المبادرات تساعد المصانع في الفترة الحالية وعددها  6مبادرات تقدم بشكل فوري إلى
ً
مثال:
المصانع

خفض اإليجار السنوي
بنسبة  25%للمصانع
الحاصلـــة على رخص
تشغيـــــل من “مــدن”
حتى نهاية 2020

تأجيل سداد الرسوم
الماليــــــــة  3أشهر
للمصانـــــع الحاصلة
على رخــص تشغيل
من “مدن”

تمديد فترة البنــــــــاء
للمصــانع بحيت تكون
ً
بدال من 24
 36شهر
حتى نهاية عام 2020

اإلعفـــاء من رسوم
اعتمـاد المخططات
الهندسية حتى عام
2020

تمديــــد مدة رخــص
التشغيل حتي نهـاية
عام 2020

اإلعفـــاء من رسوم
تعديل العقود حتى
نهاية 2020

إتاحة إسكان العاملين
بشكل مؤقت بالمصانع

وفـــق االشتراطــــات
االحترازية

بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات عدد  1800مصنع من أصل  6000اآلف حتى لحظة
اللقاء وجميعها تقدم بشكل آلي إلى المستفيدين.

اضغط هنـــا لمشــاهدة اللقــاء
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عن أوشن إكس
هويتنا
انطلقنا عام  2012بالمعرفة والخبرة ،والشغف واالهتمام ،والكفاءات الوطنية
التي تبتكر الحلول ،لنقدم كافة سبل الدعم واإلرشاد ألصحاب األفكار والمشاريع
الناشئة ،ونطور أعمال المنظمات ،ونجعل من مسرعات وحاضنات األعمال انطالقة
لمشاريع ناجحة ،بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة من ِقبل مستشارين محترفين،
يعملون على تحويل األفكار الريادية والمبتكرة إلى واقع ،لتحقق المنشأة رؤيتها،
وتصل إلى أهدافها ،وتُ ستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات النجاح.

خدماتنا

تطوير الشركات
الناشئة
المزيد

منصات
االبتكـــار
المزيد

أعمال
المنظمات
المزيد
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