
34 مليار ريال عجز امليزانية السعودية
قالت وزارة المالية السعودية إن عجز الميزانية في الربع األول من عام ٢٠٢٠ بلغ ٣٤٫١٠٧ مليار 
ريال، الفتة الى أن مصادر تمويل العجز عبر سندات محلية ودولية ولم يتم اللجوء لالحتياطي.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إيرادات الربع األول ١٩٢٫٠٧٢ مليار ريال، ومصروفات المملكة 

في الربع األول للعام الحالي تصل إلى ٢٢٦ مليار ريال.
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٠٩
غرفة األحساء أعلنت 19 مبادرة من شركات ومؤسسات األعمال

العرفج: الحزم التحفيزية في السعودية من األعلى عامليًا

دعمًا ملؤسسات الدولة في مكافحة الفيروس 

القطان: «الركب» تدشن إنتاج وحدات 
COVID-19 متنقلة ملجابهة

«زيدا»: 1000 متجر إلكتروني 
مجانًا ألصحاب األعمال في الكويت

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «زيــــــــــدا» عـــــن تــقــديــمــهــا 
لــــعــــدد 1000 مــن  اشــــتــــراكــــات مـــجـــانـــيـــة 
أصـــحـــاب األعـــمـــال فـــي الــكــويــت إلنــشــاء 
متجر إلكتروني خاص بكل منهم لمدة 
3 أشــهــر وذلــــك لــتــســهــيــل قــضــاء الــنــاس 
احــتــيــاجــاتــهــم وتــخــفــيــف األعــــبــــاء على 
الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــجـــاريـــة الـــمـــتـــأثـــرة جــــراء 
انـــخـــفـــاض الــمــبــيــعــات بــســبــب صــعــوبــة 
الــحــركــة وخــطــورة االخــتــالط واســتــمــرار 

حظر التجول.
والــجــديــر بــالــذكــر أّن شــركــة زيــــدا تــقــّدم 
باقات اشتراك شهرية ألصحاب األعمال 
تمّكنهم من إطالق متاجرهم إلكترونيًا 
عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 
وتــتــيــح لــهــم خــدمــة اســتــقــبــال الــطــلــبــات 
بشكل مباشر وسهل عن طريق شبكات 

التواصل االجتماعي.
وحـــول هــذه الــمــبــادرة، صـــّرح المؤسس 
الــشــريــك فــي زيــــدا، حــمــد الــجــديــع قــائــًال: 
فــــي 2018 ونــحــن  انــــطــــالق زيــــــدا  «مـــنـــذ 
مــلــتــزمــون فــي تسهيل وتــســريــع انتقال 
الــــمــــشــــاريــــع الــــتــــجــــاريــــة إلـــــــى الــــتــــجــــارة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة ونـــــشـــــر ثــــقــــافــــة الـــطـــلـــب 
المباشر عن طريق تطبيقات التواصل 

االجتماعي. وقد القت خدمتنا استجابة 
كــبــيــرة ومــتــزايــدة مــن أصــحــاب األعــمــال 
مما ساهم في نجاحنا بإطالق المئات 
مـــن الــمــشــاريــع فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
وصوًال إلى األونالين في األشهر القليلة 
الـــمـــاضـــيـــة حـــيـــث يــــّقــــدر عـــــدد الــطــلــبــات 
الــمــتــنــامــي عـــلـــى مــنــصــة زيــــــدا بـــــاآلالف 
يـــومـــيـــًا». فــيــمــا يــخــص حــجــم الــمــبــادرة 
والــدعــم الــمــقــدم، أضـــاف الــجــديــع: «تــّقــدر 
تكلفة الدعم بقيمة نصف مليون دوالر 
إلعـــــــــداد وإطـــــــــالق ألــــــف مـــتـــجـــر بـــرســـوم 
اشـــــتـــــراك مـــجـــانـــيـــة خـــــالل هـــــذه الـــفـــتـــرة. 
وهــذا أقل ما يمكننا أن نفعله لمكافحة 

فيروس كورونا المستجد وتداعياته».
قـــال مــديــر إدارة التسويق  ومـــن جــانــبــه 
في شركة زيــدا، بشار االســتــاد: «تعتمد 
مـــئـــات الــــشــــركــــات بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى شــركــة 
زيدا في زيادة مبيعاتها عبر اإلنترنت. 
ونــحــن نــهــدف مــن خـــالل هـــذه الــمــبــادرة 
إلــى مساعدة شركات التجزئة المحلية 
ا مــن الــمــشــاريــع  مختلفة األحـــجـــام، بــــدًء
الــمــنــزلــيــة إلـــى الــشــركــات الــمــرخــصــة في 
الكويت، السعودية، اإلمــارات، البحرين، 

قطر وعمان».

كتب علي حامد 

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الركب 
لخدمات النفط والكهرباء واإلنشاءات 
ســــعــــد الــــقــــطــــان عـــــن تــــدشــــيــــن خــطــي 
انــتــاج لتصنيع عــيــادة طبية متنقلة 
ووحـــــــدات تــعــقــيــم مــتــنــقــلــة لــلــتــصــدي 
النتشار فايروس COVID-19،كاشفا 
عن تصنيع الشركة وإنتاجها لعيادة 
 ( Mobile Medical Clinic) مــتــنــقــلــة
بــمــواصــفــات قــيــاســيــة،بــاإلضــافــة إلــى 
عــدد مــن وحـــدات التعقيم المتنقلة ( 
Mobile Disinfection Booth ) لمواكبة 

االحداث الراهنة.
واضــــــــــــــاف الــــــقــــــطــــــان خـــــــــالل مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي لــإلعــالن عــن خــطــي اإلنــتــاج 
الــشــركــة للمنتجين يأتي  ان تــدشــيــن 
انطالقا مــن المسؤولية االجتماعية 
وتــفــعــيــال لـــلـــواجـــب الـــوطـــنـــي فـــي ظل 
تــلــك الــــظــــروف االســتــثــنــائــيــة، مـــؤكـــدًا 
الــركــب سخر جميع  أن مصنع شركة 
اإلمـــكـــانـــات إلنـــجـــاز وحـــــدات التعقيم 
والــــعــــيــــادة الـــطـــبـــيـــة فــــي اســـــــرع وقـــت 
لتوفيرها للجهات الحكومية حتى 
لــلــمــجــهــودات الحكومية  تــكــون عــونــا 
فــي ذلـــك الــتــوقــيــت، مــؤكــدا أن الشركة 
حـــــاصـــــلـــــة عـــــلـــــى تـــــرخـــــيـــــص مـــنـــشـــأة 
صناعية من الهيئة العامة للصناعة، 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى شــــــهــــــادات الــــجــــودة 
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واكـــــــــد انـــــــه فـــــي ضـــــــوء مـــــا قـــــامـــــت بــه 
حـــــكـــــومـــــة الــــــكــــــويــــــت وبــــتــــوجــــيــــهــــات 
مــــــن صـــــاحـــــب الــــســــمــــو أمـــــيـــــر الــــبــــالد 
وتضافر جهود وزارة الصحة ووزارة 
الداخلية وجميع األجهزة الحكومية 

الـــمـــتـــخـــصـــصـــة بــــاتــــخــــاذ اإلجــــــــــراءات 
الـــصـــحـــيـــة واالحــــــتــــــرازيــــــة لــلــســيــطــرة 
والتصدي النتشار الفايروس، قامت 
شــركــة «الـــركـــب» بتصنيع عـــدد (12) 
وحــدة تعقيم متنقلة سيتم إهداءها 
إلى الجهات التي تستقبل اآلالف من 
الموظفين والمراجعين يوميًا والذي 
يــشــكــل وجـــودهـــم بـــأعـــداد كــبــيــرة في 

مكان واحد خطرًا لنقل العدوى.
ولفت القطان الى ان فكرة انتاج وحدة 
 Mobile Medical Clinic ) طبية متنقلة
) جـــــاءت لــتــســهــيــل وتــمــكــيــن األطـــبـــاء 
وأصـــحـــاب االخــتــصــاص مـــن معاينة 
حــاالت االشتباه واجــراء الفحوصات 
والــــمــــســــحــــات الــــــالزمــــــة لـــلـــكـــشـــف عــن 
الفايروس وتقديم العالجات األولية 
خــارج مواقع المستشفيات والمراكز 
الـــصـــحـــيـــة لــتــخــفــيــف الــــعــــبء عــلــيــهــا، 
الــــشــــركــــة ســـتـــهـــدي  الـــــــى ان  مــــنــــوهــــا 

 Mobile) الــمــتــنــقــلــة الــتــعــقــيــم  وحـــــدات 
Disinfection Booth) والــــعــــيــــادة 
الــمــتــنــقــلــة الـــــى الــــمــــواقــــع الــمــنــاســبــة 
التي يراها القائمون على المنظومة 
الــصــحــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن وصحة 

وسالمة هذا الوطن.
وفيما يتعلق بوحدة التعقيم المتنقلة 
 ( Mobile Disinfection Booth) لألفراد
قـــال  الــقــطــان انــهــا عــبــارة عــن كابينة 
ذات مــدخــل ومـــخـــرج لتعقيم األفــــراد 
يتم وضعها أمــام باب المبنى المراد 
تعقيم مرتاديه حفاظا على السالمة 
العامة، ويمكن استخدامها في جميع 
أعــــداد كبيرة  الــتــي تستقبل  الــمــرافــق 
الــنــاس كما يمكن نقلها وتغيير  مــن 
مكانها بسهولة كبيرة، مشيرًا الى أن 
عمل الوحدة يبدأ من المدخل بتعقيم 
الــيــديــن أوال، وبــمــجــرد دخــــول الــفــرد 
تـــبـــدأ الـــــمــجــســات الــــمــــزودة بــالــوحــدة 

الـــمـــادة المعقمة  بـــإطـــالق   (Sensors)
مـــن خــــالل الـــمـــرشـــات الـــمـــوزعـــة داخـــل 
جــــدار الـــوحـــدة فــي كــافــة االتــجــاهــات، 
حـــيـــث تـــحـــتـــوي الــــوحــــدة عـــلـــى خــــزان 
سعة (1000 لتر) يتم تعبئته بالمادة 

المعقمة الالزمة عند الحاجة.
 وذكر ان السائل المعقم والمستخدم 
الــوحــدة آمــن لالستخدام البشري  في 
وصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة عــلــمــا بــــأن الـــمـــادة 
المعقمة من منتجات إحدى المصانع 
الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة الــمــعــتــمــدة لــدى 
لـــلـــصـــنـــاعـــة ووزارة  الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة 
الـــصـــحـــة، مـــوضـــحـــا ان عـــــــددًا كــبــيــرًا 
الــجــهــات يمكنها االســـتـــفـــادة من  مـــن 
ـــــــوزارات،  وحــــــدات الــتــعــقــيــم ابـــرزهـــا ال
الهيئات، الجمعيات والشركات، كما 
يــمــكــن لــــلــــمــــدارس أيـــضـــا االســـتـــفـــادة 
منها وخاصة مع بدء استكمال العام 

الدراسي.   

ا�حساء - زهير بن جمعة الغزال

اكــد رئيس مجلس إدارة غرفة األحــســاء عبداللطيف بــن محمد 
العرفج ان الغرفة أعلنت عن ١٩ مبادرة من شركات ومؤسسات 
األعــمــال إلعــفــاء المستأجرين العقاريين للمحال التجارية من 

المتأثرين بأزمة الوباء من اإليجارات لعدة أشهر.
واكـــــد الــعــرفــج فـــي حـــــوار لــــ «الـــنـــهـــار» ان غـــرفـــة االحـــســـاء قــامــت 
بالتعاون والشراكة مع مجلس إدارة التجمع الصحي باألحساء 
بمبادرة مهمة لرعاية ودعم شراء أجهزة ومعدات ومستلزمات 
طبية وعالجية مهمة بشكل عاجل وذلك لدعم وتعزيز جاهزية 
منظومة المنشآت الصحية باألحساء فضًال عن دعم االجراءات 

الوقائية واالحترازية للحاالت الطارئة .
واشـــــاد الــعــرفــج بــالــحــزم الــتــحــفــيــزيــة الــســخــيــة لــالقــتــصــاد الــتــي 
قدمتها الحكومة السعودية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا 
المستجد والتي تعد من أعلى معدالت الحزم التحفيزية المقدمة 

بين أكبر االقتصادات في العالم. 
وفــيــمــا يــلــي نـــص حـــــوار رئـــيـــس مــجــلــس إدارة غـــرفـــة األحـــســـاء 

عبداللطيف بن محمد العرفج مع «النهار»:
العالم بتقدير كبير لجهود السعودية في مواجهة أزمة فيروس  ● ينظر 

كورونا؟ ما تعليقكم؟
■ نجحت سلسلة الجهود السعودية التي اتخذتها منذ وقت 
لــمــواجــهــة ومــكــافــحــة فــيــروس كــورونــا المستجد، وكــذلــك  مبكر 
فرض إجــراءات احترازية وتدابير صارمة تركز على خصائص 
الفيروس في التفشي ونقل العدوى، ومنها منع التجمعات بكل 
أشكالها سواء في المؤسسات التعليمية أو المساجد أو مقرات 
العمل؛ ولعلنا جميًعا يتذكر تلك الخطوة الشجاعة بشأن تعليق 
العمرة والــزيــارة والصالة في الحرمين الشريفين، وغيرها من 
التدابير األخــرى في مكافحة الفيروس، ما عكس مــدى الجدية 
والشفافية والفاعلية التي تعاملت بها كافة الجهات المختصة 

لمكافحة هذا الفيروس في المملكة. كما نجحت الدولة في اتخاذ 
مجموعة من الخطوات المهمة في شأن توفير الموارد المالية 
اإلضافية والدعم الالزم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع 
لــلــمــواطــنــيــن والمقيمين،  الــخــدمــات  لــتــقــديــم جــمــيــع  الــحــكــومــي، 
ويــكــفــل دعـــم الــقــطــاع الـــخـــاص وتــحــفــيــز األنــشــطــة االقــتــصــاديــة، 
للحفاظ على مستهدفاتها في االستدامة المالية وسالمة القطاع 
المالي واالقتصادي، فضًال عما تم اتخاذه من إجراءات لضمان 

وفرة اإلمدادات من المواد الغذائية والدوائية.
كــمــا جـــرى تــأكــيــد خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن فـــي كــلــمــتــه خــالل 
رئــاســتــه ألعـــمـــال الــقــمــة االســتــثــنــائــيــة االفـــتـــراضـــيـــة لـــقـــادة دول 
مجموعة العشرين التي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة سبل 
الــجــهــود العالمية لمكافحة جائحة  المضي قــدًمــا فــي تنسيق 
كــورونــا؛ بــأن هــذه األزمـــة اإلنسانية تتطلب استجابة عالمية، 
وما ُيعول العالم على قادة أكبر اقتصادات العالم، من التكاتف 
والــعــمــل مــعــًا لمواجهتها على الصعد الصحية واالقــتــصــاديــة 
والتجارية وما بادرت به المملكة بتخصيص ٥٠٠ مليون دوالر 
للمنظمات الدولية، في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا 

المستجد، بما في ذلك المساعي إليجاد لقاح ضد الوباء.
دعم االقتصاد السعودي 

● قــدمــت الــســعــوديــة ســلــســلــة مـــن الـــحـــزم الــتــحــفــيــزيــة والـــمـــبـــادرات لــدعــم 
االقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.. بما تعلقون؟

الــســعــوديــة فــي تقديم مجموعة مــن الحزم  ■ نجحت الحكومة 
التحفيزية السخية لالقتصاد الوطني بما يتجاوز ٢٢٦ مليار 
ريـــال، لمواجهة تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا المستجد، وتــعــادل 
حـــجـــم هـــــذه الــــحــــزم الــتــحــفــيــزيــة الــحــكــومــيــة الـــمـــقـــدمـــة لـــألفـــراد 
والـــمـــنـــشـــآت والــمــســتــثــمــريــن نــحــو ٨٫٦٪ مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
اإلجمالي للمملكة البالغ حوالي ٢٫٦٤ تريليون ريــال، وهــو ما 
يجعلها من بين أعلى معدالت الحزم التحفيزية المقدمة فيما 

بين أكبر االقتصادات في العالم. 
وتــعــكــس هـــذه الــخــطــوة مـــدى حـــرص واهــتــمــام وعــنــايــة حكومة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - بدعم 
وإعفاء وتسريع دفع المستحقات للقطاع الخاص وكذلك تقديم 
الــكــهــربــاء للمستهلكين فــي القطاعات  فــاتــورة  خــصــومــات على 
النقد العربي  التجارية والصناعية والزراعية وإعــالن مؤسسة 
السعودي «ساما» برنامجها التحفيزي لمواجهة كورونا الذي 
اشتمل على دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضًال 
أمـــوال إضــافــيــة لقطاع الصحة بنحو ٤٧ مليار  عــن تخصيص 

ريال.
 تداعيات متباينة 

● كيف ترون حجم اآلثار االقتصادية على النشاطات التجارية في المملكة 
والخليج بسبب تداعيات جائحة كورونا؟

■ من الطبيعي والواضح أن تكون هناك آثار اقتصادية واضحة 
لوباء كورونا على قطاع األعمال باختالف نوع النشاط وطول 
أمــد هــذا انــتــشــار الــوبــاء، ولعله مــن الــواضــح أن هــنــاك قطاعات 
كالترفيه والسياحة والــطــيــران والــفــنــادق متأثرة بشكل قاسي 
وكبير ومباشر، ما قد يتسبب بخسائر كبيرة لها وربما خروج 

بعض شركاتها من السوق خاصة إذا طال امد هذه األزمة.
الــطــاقــة بما فيها النفط والــغــاز إضــافــة للصناعة  امــا قــطــاعــات 
والــتــعــديــن واإلنــــشــــاءات ومـــــواد الــبــنــاء قـــد يــكــون األثــــر عليهم 
متوسطًا الى كبير، بناء على امد هذا الوباء فكلما انتهى سريعا 
أصبحت اآلثار متوسطة بحيث يمكن التعافي منها سريعًا، أما 
قطاعات أخرى كالتقنية والبنوك والتأمين واالتصاالت والعقار، 

نتوقع أن يكون األثر محدوًدا ويمكن التعافي منه سريعًا.
وعلى النقيض تماًما نجد أن هنالك قطاعات رابحة في ظل هذه 
األزمة بل ستحقق ارباحا كبيرة أكثر مما هو متوقع وسينعكس 

الــعــام،  ذلــك على نتائجها فــي الربعين االول والــثــانــي مــن هــذا 
كــقــطــاعــات الــتــغــذيــة والــنــقــل بــتــطــبــيــقــاتــه الــحــديــثــة والــتــجــارة 
اإللكترونية والــقــطــاع الطبي وخــاصــة األدويــــة، علما بــان هذه 

القطاعات ستزداد ربحيتها بطول امد هذه األزمة.
مبادرات الغرفة 

● مــا أبــرز مــبــادرات وجــهــود غرفة األحــســاء الحــتــواء تــداعــيــات فيروس 
كورونا؟

■ فــــي الـــــواقـــــع تـــتـــواصـــل مـــــبـــــادرات وجــــهــــود غــــرفــــة األحــــســــاء 
الــمــجــتــمــعــيــة والـــعـــامـــة مــنــذ حـــوالـــي الــشــهــريــن لــحــث قــطــاعــات 
األعــــمــــال عــلــى تــقــديــم مــــبــــادرات نــوعــيــة تـــدعـــم جـــهـــود الـــدولـــة 
لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت 
الغرفة عــن ١٩ مــبــادرة مــن شــركــات ومؤسسات األعــمــال إلعفاء 
المستأجرين العقاريين للمحال التجارية من المتأثرين بأزمة 

الوباء من اإليجارات لعدة أشهر.
كما قامت الغرفة بالتعاون والشراكة مع مجلس إدارة التجمع 
الصحي بــاألحــســاء بــمــبــادرة مهمة لرعاية ودعــم شــراء أجهزة 
ومعدات ومستلزمات طبية وعالجية مهمة بشكل عاجل وذلك 
لدعم وتعزيز جاهزية منظومة المنشآت الصحية باألحساء 
فضًال عن دعم االجراءات الوقائية واالحترازية للحاالت الطارئة 
وتــقــديــم أفــضــل الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، كــمــا أعــلــنــت الــغــرفــة ضمن 
مسؤوليتها المجتمعية عن وضع مبناها اإلداري الواقع على 

طريق الرياض مقابل قصر هجر تحت تصرف وزارة الصحة.
وأعـــــــدت الـــغـــرفـــة اســـتـــبـــيـــانـــًا لــحــصــر الـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
الــمــؤســســات والــشــركــات الــمــتــضــررة مــن أزمـــة فــيــروس كــورونــا، 
وجــــرى الـــتـــواصـــل مـــع مــئــات الــمــنــتــســبــيــن الـــذيـــن يــمــثــلــون عــدة 
قطاعات رئيسة متضررة، بهدف بيان المبادرات الوطنية لهم 
الــمــرحــلــة. كما كــان للغرفة  لمساعدتهم على تخطي تــحــديــات 
دور بارز في التواصل مع مستثمري القطاع الزراعي لمواجهة 
المعوقات التي تواجههم، فضًال عن تقديمها ألكثر من ١٥ ألف 
الفترة لجميع مؤسسات  خدمة الكترونية متنوعة خــالل هــذه 

األعمال.
الــغــرفــة على تقديم خدماتها  الــراهــنــة.. كيف تعمل  الــظــروف  ● فــي ظــل 

التدريبية والريادية وتنظيم فعالياتها العامة؟
■ ربــمــا مــن المهم هنا اإلشـــارة إلــى أن غــرفــة األحــســاء ُتــعــد من 
الــغــرف التجارية بالمملكة على مستوى منظومة  بين أنشط 
البنية الرقمية والخدمات اإللكترونية واستخدام أحدث النظم 
المتطورة في مجال تقنية المعلومات والربط اإللكتروني فضًال 
عــن خدماتها اإللكترونية المقدمة لمنتسبيها، لذلك تواصل 
ُبــعــد، حيث تــم خــالل األيــام  عمل الغرفة دون انقطاع ولكن عــن 
الــــورش المتخصصة عبر  األخـــيـــرة تنسيق وتــنــظــيــم عـــدد مــن 
الـــدورات  الــدائــرة االفتراضية كما قامت الغرفة بطرح عــدد مــن 
التدريبية المتخصصة المجانية عن طريق تقنية التدريب عن 

ُبعد لقطاعات األعمال والريادة وطالبي العمل.
أيـــام اتفاقية تــعــاون مهمة تــهــدف إلى  الــغــرفــة قبل  أبــرمــت  كما 
تقديم جميع خدمات التصديق اإللكتروني المختلفة من خالل 
الربط اإللكتروني مع شركة وطنية رائــدة وربطها بالمنظومة 
األمنية الوطنية والجهات األخرى المهمة التي تمس قطاعات 
األعــمــال بــاألحــســاء بما يعزز مــن أداء وعمل الغرفة فــي توفير 
خـــدمـــات جـــديـــدة وحـــيـــويـــة مــيــســرة مـــوثـــوقـــة مـــع عــــدة كــيــانــات 

حكومية مهمة.
إلــى أن بوابة الخدمات االلكترونية للغرفة ُتعد من بين  ُيشار 
أهـــم الــمــبــادرات والــمــشــاريــع الــتــي تــقــوم عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
الجديدة والحلول الرقمية المتطورة لمنتسبيها كافة بطريقة 
سهلة وميسرة وآمــنــه وفــًقــا ألعلى المواصفات التقنية وأرفــع 

مستويات الموثوقية والجودة والخصوصية.
قرارات رشيدة 

لــقــرار خـــادم الحرمين الشريفين  ● كيف تــنــظــرون فــي غــرفــة األحــســاء 
بتحّمل %60 من رواتب القطاع الخاص المتأثرين من تداعيات كورونا؟

قــيــادة المملكة الرشيدة مــع مواطنيها والتزامها  ■ إن وقــوف 
باألسس والقيم اإلنسانية، وحرصها على تخطي األزمــة، أمر 
الــقــرار الملكي الكريم  لــذلــك جــاء هــذا  طبيعي وغــيــر مستغرب، 
بتحمل الدولة ٦٠٪ من رواتب القطاع الخاص وهو ما ينطوي 
عــلــى الــكــثــيــر مــن األبـــعـــاد االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة واإلدراك 
للمشكالت التي يواجهها القطاع الخاص في هــذه الفترة، ما 
يــتــطــلــب اســتــثــنــاء الــعــامــلــيــن الــســعــوديــيــن فـــي مــنــشــآت الــقــطــاع 
الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جــراء انتشار فيروس 
كورونا المستجد، من المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة 

من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويحق لصاحب العمل، وفًقا لهذا األمــر الملكي، بــدًال من إنهاء 
عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات االجتماعية بطلب 
صــرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة ٦٠٪ مــن األجــر 
المسجل فــي الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة لــمــدة ثــالثــة أشــهــر، بحد 
إلــى ٩  أقصى تسعة آالف ريــال شهرًيا، وبقيمة إجمالية تصل 

مليارات ريال.
الــتــقــديــرات إلـــى أن إجــمــالــي عـــدد المستفيدين  وُتــشــيــر بــعــض 
مــن أمــر خــادم الحرمين الشريفين يتجاوز مليوًنا و٢٠٠ ألف 
عــامــل ســـعـــودي، حــيــث تــبــدأ عــمــلــيــة الــتــقــديــم ألخـــذ الــتــعــويــض 
الــصــرف اعتباًرا  أبــريــل الحالي، كما ستبدأ عملية  خــالل شهر 
من أول يوم عمل في شهر مايو لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك 
للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي 
تــعــذر عليها دفـــع أجــــور الــعــامــلــيــن الــســعــوديــيــن لــديــهــا بسبب 
تــداعــيــات أزمــــة كـــورونـــا. كــمــا أود اإلشــــــارة الـــى ردود االفــعــال 
االيجابية والمتعاونة من القوى البشرية السعودية والقوى 
القرارات  البشرية االجنبية المقيمة في تفهمها وتجاوبها مع 
االضــطــراريــة التي مست رواتبهم وتوقفهم المؤقت عن العمل 
واستشعارهم المسؤولية مع الشركات التي يعملوا بها والتي 
الـــوالء لها، والــتــي كانت مكان تقدير  عكست مستوى جيد مــن 

شركاتهم التي يعملون بها.

اآلثار االقتصادية لوباء «كورونا» 
 تهدد بخروج بعض الشركات 

من السوق 

تعافي قطاعات الطاقة والصناعة 
والتعدين واإلنشاءات ومواد 

البناء سيكون سريعًا

قطاعات التقنية والبنوك 
والتأمني واالتصاالت والعقار 

تأثرت بشكل محدود بالفيروس 

غرفة األحساء ُتعد من بني أنشط 
الغرف التجارية 
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