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أحدث األخبار
اململكة العربیة السعودیة :االستجابة لجائحة فیروس كورونا
تقرير برنامج اإلقامة املميزة

أبرز األحداث
ورش عمل الغرفة التجارية الصناعية بجدة

التعاقدات الجديدة
وزارة الصحة
الشياكة

املنضمون الجدد لفریق عمل الرشكة

أحدث األخبار
اململكة العربیة السعودیة :االستجابة لجائحة فیروس كورونا
یســلط التقریــر الضــوء عــى اإلجــراءات التــي اتخذتھــا الحكومــة الســعودیة ضمــن جھودھــا الحثیثــة للحــد مــن انتشــار فیــروس

كورونــا داخــل اململكــة .كــا یقــارن اســتجابة اململكــة العربیــة الســعودیة ببعــض الــدول البــارزة مــن خــال مقارنــة اإلجــراءات

املتخــذة ،وتوقیتھــا ،والنتائــج املرتتبــة علیھــا.
موجز للنتائج الرئیسة التي خلُص إلیھا التقریر

1

◄ظهـــر الفـــروس ألول مـــرة يف الصني يف نهاية عام 2019م ،وبســـبب انتشـــاره املســـتمر عىل الصعيـــد العاملي صنفته
منظمة الصحـــة العاملية عىل أنـــه جائحة يف  11مـــارس 2020م.

جلت أكرث مـــن  200دولـــة وإقليم 2حـــاالت إصابة بالفـــروس الجديد .حيـــث بلغ مجمـــوع الحاالت
◄منـــذ ظهـــور الفريوس ،ســـ ّ
إجـــال أكرث مـــن  72ألف.
ً
املؤكـــدة أكرث مـــن  1.2مليون ،بينـــا بلغ عـــدد الوفيات

3

◄تُعـــد اململكـــة العربية الســـعودية الدولة الـ ( )67التي تســـجل حالة إصابة مؤكـــدة بالفريوس ،وقد حـــدث ذلك يف  2مارس
2020م .وحتـــى تاريخ هـــذا التقرير ،بلغ عدد حـــاالت اإلصابة املؤكدة يف اململكـــة  2,752بينام بلغ عـــدد الوفيات .38

عا فريدًا ،والـــذي يفرض بدوره مزيدًا مـــن الصعوبة عىل الح ّد مـــن تفيش األمراض
◄متتلـــك اململكة العربية الســـعودية وض ً
املعدية فيها:

• يزور اململكة من الخارج – سنويًّا  -نحو  1.7مليون شخص ألداء الحج ونحو  6.7مليون شخص ألداء العمرة.

4

•حـــوايل  66%من الســـكان يف اململكـــة العربية الســـعودية يتواجدون يف مناطـــق الرياض ومكة املكرمـــة والرشقية، 5
مام يجعل هـــذه املواقع مكتظة بالســـكان.

◄اتخـــذت الحكومـــة الســـعودية تدريجيًّا عدة إجـــراءات صارمة إزاء تفـــي فريوس كورونا للحد من انتشـــاره داخـــل اململكة،
والتي تشـــمل -عىل ســـبيل املثـــال ال الحرص -حظ َر الســـفر الـــدويل ،وإجراءات تقييـــد الحركـــة الداخلية ،وإلغـــاء التجمعات

العامـــة ،وإغالق أماكـــن العمل واملؤسســـات التعليمية:
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 -1ت ُعد جميع البيانات واملالحظات واالستنتاجات الواردة يف التقرير صالحة حتى تاريخه ( 7أبريل2020 ،م)
 -2تشمل كلمة "إقليم" جميع األقاليم ،واملناطق ،واألرايض الخارجية التابعة ،وغريها من الواليات
القضائيــة ذات الوضــع املامثــل
 -3املصدر :منظمة الصحة العاملية
 -4الهيئة العامة لإلحصاء-الحج والعمرة 2018
 -5الهيئة العامة لإلحصاء – التعداد السكاين 2016

أحدث األخبار
اململكة العربیة السعودیة :االستجابة لجائحة فیروس كورونا
◄تبـــن الرســـوم البيانية أدنـــاه كيف اســـتجابت عدة دول بـــارزة (اململكـــة العربية الســـعودية ،والواليات املتحدة ،وفرنســـا،
تقص الوقـــت الذي اســـتغرقته كل دولة
وكوريـــا الجنوبيـــة ،واململكـــة املتحدة ،وإســـبانيا) لتفـــي الفريوس من خـــال
ّ

التخـــاذ إجـــراءات معينة منذ ظهـــور أول حالـــة إصابة بفـــروس كورونا يف الدولـــة املعنيّة:
عدد األيـــام املســـتغرقة قبل
اتخـــاذ اإلجـــراء يف الـــدول
املختارة (حظر الســـفر الدويل)
ﻋـــﺪد اﻷﻳــــﺎم
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* مل يتم اتخاذ اإلجراء حتى تاريخ  7أبريل  ،2020كام يختلف الوضع حسب الوالية
** مل يتم اتخاذ اإلجراء حتى تاريخ  7أبريل 2020

◄تبني الرســـوم أعـــاه أن اســـتجابة اململكـــة العربية الســـعودية لتفيش الفـــروس كانت رسيعة وحاســـمة ،حيـــث تصدرت
اململكـــة القامئة بالنســـبة لجميع اإلجـــراءات ،باســـتثناء (إلغاء التجمعـــات العامة) حيث احتلـــت املركز الثاين بفـــارق  3أيام

فقط عن كوريا الجنوبية.
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أحدث األخبار
اململكة العربیة السعودیة :االستجابة لجائحة فیروس كورونا
◄يوضـــح الرســـم البياين أدناه عدد حـــاالت اإلصابة لكل مليون نســـمة مقابل الفـــارق الزمني بني تاريخ اكتشـــاف الحالة األوىل
وحتـــى  7أبريل 2020م .واألهم أنه يحتســـب نســـبة متوســـط معدل الزيـــادة يف عدد الحـــاالت اليوميـــة يف كل دولة خالل

آخـــر  7أيـــام (من اليـــوم  28إىل اليـــوم  )35إىل متوســـط معـــدل الزيادة يف عـــدد الحـــاالت اليومية يف تلـــك الدولة منذ

تاريـــخ اكتشـــاف الحالة األوىل (من اليـــوم  1إىل اليوم  ،)35حيـــث ميثل حجم الدوائر يف الرســـم البياين هذه النســـب لدول

مختلفة ،بهـــدف مقارنتها مـــع بعضها البعض.

تطور وانتشار الوباء يف الدول املختارة

◄ميكننـــا أن نالحـــظ جليًّا أن اململكـــة العربية الســـعودية لديها أقل نســـبة كام هو واضح مـــن حجم الدائرة الخاصـــة بها ،مام
ما األوىل.
يوحـــي بأن اململكة تتعامـــل مع الفريوس بشـــكل أفضل من الدول األخـــرى باعتبار الــــ  35يو ً

5

أحدث األخبار
اململكة العربیة السعودیة :االستجابة لجائحة فیروس كورونا
◄يوضـــح الرســـم البياين أدناه عدد الحـــاالت لكل مليون نســـمة ألعىل  40دولة من حيـــث عدد حاالت اإلصابة املؤكدة (ســـجلت
هـــذه الدول معا حـــوايل  96٪من مجموع حـــاالت اإلصابة بالفريوس يف جميـــع أنحاء العامل):

عدد الحاالت املعياري يف أعىل  40دولة (من حيث عدد الحاالت الكيل)

◄يظهر الرســـم البيـــاين أن اململكة العربية الســـعودية
تقع يف الربـــع األخري (وهـــو األقل) ،حيث تحتـــل املركز
 ،33مـــا يشـــر إىل انخفاض عـــدد الحاالت لـــكل مليون

نســـمة مقارنة بالدول األخـــرى ،وهو ما يُعـــد -إىل حد

كبري -عالمة عىل حســـن اســـتجابة الحكومة الســـعودية
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لتفيش فـــروس كورونا.

◄

بنـــاء عـــى نتائـــج هـــذه الدراســـة ،فـــإن الحكومـــة

الســـعودية أثبتت اســـتعدادها ورسعتها يف االستجابة
لتفـــي الفـــروس من خـــال اتخـــاذ جميع اإلجـــراءات

الالزمـــة يف الوقت املناســـب ،مام ســـاعد عـــى الحد
من انتشـــار الفـــروس داخـــل اململكة حتـــى اآلن.

◄اإلجـــراءات الحكومية مبفردها ال ميكـــن أن تضمن احتواء
الفـــروس ،إال مـــع التـــزام املواطنـــن واحرتامهم لكل
اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات.

◄إن مســـتقبل انتشـــار الجائحـــة يف اململكـــة العربيـــة
الســـعودية منو ٌ
ط مبدى امتثـــال مجتمعها -من الجهات

الحكوميـــة والخاصـــة و األفراد -لإلجـــراءات املتخذة.

اضغط هنا لالطالع عىل التقرير الكامل

أحدث األخبار
تقرير برنامج اإلقامة املميزة
بالتزامـــن مع صـــدور املوافقة عىل برنامـــج اإلقامة املميزة ،نرشت ســـراتيجك جريز تقريرهـــا عن الربنامج ،ومزايـــاه ،والتحديات
املتعلقـــة به ،والحاجة إليه اســـتنادًا عىل هيكلـــة الوافدين وأوضاعهـــم يف اململكـــة ،باإلضافة ملقارنته بالربامج املشـــابهة
يف عد ٍد من الـــدول البارزة.

موجز للنتائج الرئيسة التي خلُص إليها التقرير:
◄يوفـــر برنامج اإلقامـــة املميزة – واملســـتقى من رؤية

تقســـيم القوى العاملة يف اململكة
العربية الســـعودية (باملليون)2019 ،

اململكـــة  - 2030عـــدة منافع للوافديـــن مل تكن متاحة

لهم وفقًـــا لنظام اإلقامـــة الحايل.

◄تحتل اململكة العربية الســـعودية املركـــز األول بني دول

12.93

مجموعـــة العرشيـــن ( )G20من حيث نســـبة املهاجرين

1.43

3.10

من إجاميل الســـكان ،بينام يشـــكل الوافـــدون  76%من

إجاميل القوى العاملـــة يف اململكة.

◄بعد دراسة برامج تأشريات العمــــل (املشــابهــة لنظــام

اإلقامة السعودي) يف بعض دول منظمــــة التعـــــاون

االقتصادي والتنمية ومقارنتها بنظام اإلقامــة الحــــايل

6.52

9.83

تبي أن األخري يفتقر إىل عدة مزايا أســـاسيــة.
باململكةّ ،
◄يفـــرض الوضع الحـــايل للوافديـــن تحديـــات كبرية عىل
الوافديـــن أنفســـهم (مثل :عـــدم القدرة عـــى امتالك
املنشـــآت التجاريـــة أو العقارات باإلضافـــة لقيود التنقل
بني الوظائـــف) وعىل االقتصـــاد (مثل :عـــزوف العاملة

3.23
الوافدون

املاهـــرة عن القـــدوم للمملكـــة ،وارتفاع نســـبة تدفق

السعوديون

القطاع الحكومي

إجاميل القوى العاملة

القطاع الخاص

العاملة املنزلية

األمـــوال إىل الخارج ،ومشـــكلة التســـر التجاري.) 6

◄نظام اإلقامة الحايل ال يســـتقطب العاملـــة ذات املهارات
العالية ،بـــل يجتذب العاملة ذات املهـــارات املتدنية.

نســـبة الوافدين الحاصلني عـــى تعليم عايل من
مجمـــوع الوافديـــن يف اململكـــة مقارنـــ ً
ة بعدد
مـــن دول منظمـــة التعاون االقتصـــادي والتنمية
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◄تحتـــل اململكـــة العربية الســـعودية املرتبـــة الثانية حول
العـــامل من حيـــث حجـــم الحـــواالت املاليـــة إىل الخارج،
ويرجع ذلك بشـــكل أســـايس للقيود التـــي يفرضها نظام

اإلقامة عـــى إصدار التأشـــرات لألقـــارب والعائلة.

الـــدول الخمس األعـــى يف حجم الحـــواالت إىل الخارج
(باملليـــار ،)$نســـبة الحـــواالت إىل الخـــارج مـــن الناتـــج
املحيل اإلجاميل ( )٪وعـــدد املهاجرين (مليون) 2018 ،
نسبة الحواالت إىل
الخارج من الناتج
املحيل اإلجاميل

حجم الحواالت
إىل الخارج
(مليار دوالر)

سويرسا

املهاجرون الحاصلون عىل درجة البكالوريوس أو ما فوقها
املهاجرون غري الحاصلني عىل درجة البكالوريوس

روسيا

عدد املهاجرين
(مليون)

نسبة الحواالت إىل الخارج من
الناتج املحيل اإلجاميل

حجم الحواالت إىل الخارج
(مليار دوالر)

 -6التسرت التجـــاري :هـــو نشـــاط غري قانوين يقـوم فيـــه غـري السـعودي بالعمـل لحســـابه الخـاص -بتمكـني مـن
الســـعودي أو املستثمر األجنبي -يف نشـــاط محظـــور عليـــه ،ســــواء كان ذلـــك عـــن طريـــق استعامل اسـمه أو
ترخيصـــه أو ســـجله التجـاري أو بـأي طريقـة أخـرى.

أحدث األخبار
تقرير برنامج اإلقامة املميزة
◄متارس حوايل  37٪إىل  50٪من املنشآت الصغرية واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية عمليات التسرت التجاري.
منح الوافـــدون خيار امتالك املنشـــآت التجارية ،فمن املمكن أن يســـهم ذلك يف رفع الناتـــج املحيل اإلجاميل
•يف حـــال ُ
غري النفطي بنســـبة  0.5%إىل  1.7%عىل املدى املتوســـط.

◄متتلـــك معظم دول العـــامل املتقدمة أنظمـــة إقامة دامئة تهـــدف إىل جذب األجانـــب ذوي املواهب الفريـــدة ودمجهم
يف املجتمع.

◄يحدد إطار العمل يف ســـراتيجك جريز ثالثة عنارص رئيســـة للنمو االقتصـــادي املرتبط بالوافدين ،وهـــي :اإلنتاجية ،والعوائد
االقتصادية ،واملشـــاركة يف القوى العاملة.

◄بعد دراســـة مناذج متعـــددة من دول منظمـــة التعاون االقتصـــادي والتنمية ،تبني أن الهجرة املدارة بشـــكل جيـــد بإمكانها
إحـــداث آثـــار إيجابية عميقة من خالل رفع مســـتويات التعليـــم (اإلنتاجية) ،والعوائـــد االقتصادية املحصلة من خالل االســـتثامر

(العوائـــد) ،باإلضافة لرفع معدالت املشـــاركة يف القوى العاملة (املشـــاركة).

◄بإمـــكان برنامج اإلقامة املميزة أن يخفض بشـــكل كبري من حـــدة العديد من التحديـــات االقتصادية واالجتامعيـــة الجوهرية التي
تواجه اململكـــة واملرتبطة بالوضع الحايل للوافدين ،كام سيســـاهم الربنامـــج يف تحقيق أهداف رؤيـــة اململكة .2030

◄يقـــدم برنامج اإلقامة املميـــزة يف اململكة خياريـــن :إقامة غري محددة املـــدة ،وإقامة محددة املدة .متنـــح اإلقامة غري
محـــددة املـــدة الواف َد إقامة دامئـــة يف اململكة مقابل رســـوم قدرها  800,000ريال ســـعودي تُدفع مـــرة واحدة ،بينام
مينـــح برنامج اإلقامة محـــددة املدة الواف َد إقامـــة دامئة قابلة للتجديد ســـنويًا مقابل  100,000ريال ســـعودي.

◄باملقارنـــة مع غريه مـــن برامج اإلقامة الدامئـــة يف الدول البـــارزة ميكن اعتبار برنامـــج اإلقامة املميـــزة يف اململكة هو
كل من الرســـوم الســـنوية واملبلغ الذي يتـــم دفعه مرة واحـــدة .إن املقارنـــة األقرب لرســـوم برنامج
األغـــى من ناحيـــة ٍّ
اإلقامة املميزة الســـعودي بالـــدول األخرى هـــي بالخيارات القامئة عىل االســـتثامر.

تكاليف برامج اإلقامة الدامئة مقارنة بربنامج اإلقامة املميزة السعودي
الدولة

رسوم الربنامج
رسوم تُدفع مرة واحدة
 800,000ر.س
أو رسوم سنوية
 100,000ر.س
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10,224

4,440

ر.س

ر.س

1,023 - 552

ر.س

8,720 - 7,220

ر.س

خيار هجرة العاملة املاهرة
يتم دراسة كل حالة عىل حدة

خيار االستثامر
ال تقدم نسختا الربنامج أي خيارات مبنية
عىل االستثامر

اختبــار النقــاط الــذي يقيــس :العمــر،
املؤهــل العلمــي ،املهــارات ،إتقــان
اللغــة اإلنجليزيــة ،املهنــة.

اســتثامر مبلــغ  3.9مليــون ريــال ســعودي عــى
األقــل يف أســراليا أو أحــد املناطــق التابعــة لهــا
أو اســتثامر مبلــغ  12.9مليــون ريــال ســعودي عــى
األقــل يف االســتثامرات األســرالية (ملــدة  ٤ســنوات)

اختبــار النقــاط الــذي يقيــس :العمــر،
املؤهــل العلمــي ،اللغــة ،الخــرة
املهنيــة ،التأقلــم

اســتثامر حكومــي مببلــغ  2.3مليــون ريال ســعودي
عــى األقــل ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات

اإلقامــة يف البلــد ملــدة ثــاث ســنوات
عــى األقــل ،مســتوى اللغــة األملانيــة

اســتثامر مــا ال يقــل عــن  413,626ريــال ســعودي
يف الــركات أو  1.24مليــون ريــال ســعودي
اســتثامر يف العقــارات (ملــدة ثــاث ســنوات)

تختلــف مــدة اإلقامــة املطلوبــة يف
البلــد بحســب الجنســية ،املؤهــل
العلمــي واملهــارات

استثامر مبلغ  6.75مليون ريال سعودي عىل
األقل؛ أو مبلغ  3.38مليون ريال سعودي يف
منطقة يرتفع فيها معدل البطالة

مالحظة :التكاليف محسوبة بنا ًء عىل برامج مختلفة يف كل دولة.
تنطبــق بعــض القيــود و/أو األحــكام الخاصــة.

أحدث األخبار
تقرير برنامج اإلقامة املميزة
◄أحـــد الجوانـــب التي يجـــب مراعاتها عند تقديـــر القيمة املاليـــة لربنامج اإلقامة املميزة الســـعودي هـــي املقابل املادي
الحـــايل عـــى املرافقني .وبالنســـبة لحامل اإلقامة ،فـــإن ما متوســـطه أربعة إىل خمســـة مرافقني لكل أرسة ســـينتج عنه
رســـوم ســـنوية ترتاوح بني  19,200إىل  24,000ريال ســـعودي.

◄قـــد ال يكـــون خفض األســـعار هو الخيـــار األمثل يف الوقـــت الحايل؛ ألن األســـعار املنخفضة قـــد تجذب املزيد مـــن العاملة
متدنيـــة املهـــارة والتي لن تعـــود باملنافع االقتصاديـــة أو االجتامعية عـــى الدولة.

◄ال يـــؤدي برنامـــج اإلقامة املميـــزة الســـعودي إىل التوطني والحصول عىل الجنســـية بأي شـــكل من األشـــكال عىل عكس
البلـــدان األخـــرى ،ومبـــا أن الحصول عىل الجنســـية هو ما يبحـــث عنه معظـــم املهاجرون ،ســـيقلل ذلك من مـــدى جاذبية

الربنامج للمســـتثمرين األجانب.

◄بإمكان اململكة العربية الســـعودية االســـتفادة بشـــكلٍ كبري من برنامج اإلقامـــة املميزة ،من خالل :اجتـــذاب العاملة الوافدة
ذات املهـــارات العاليـــة ،وزيادة القـــدرة الرشائية ،و زيـــادة اإليرادات غـــر النفطية ،وزيـــادة الطلب عىل ســـوق العقارات،

وزيـــادة األعامل التجاريـــة ،والحد من ظاهرة التســـر التجاري ،وخفـــض الحواالت الخارجية ،وزيادة مشـــاركة القـــوى العاملة.

◄مـــن الرضوري توعيـــة العامة باألســـاس املنطقي للربنامـــج وفوائده ،كـــا ينبغي أن يؤخـــذ يف االعتبار تســـويق الربنامج
للجمهور املســـتهدف به.

◄يلزم متابعة الربنامج بدقة شديدة وتحسينه بشكل مستمر.
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اضغط هنا لالطالع عىل التقرير الكامل

أبرز األحداث
ورش عمل الغرفة التجارية الصناعية بجدة
كجـــزء من مرشوعهـــا لبناء اســـراتيجية غرفة جـــدة ،قامت ســـراتيجك جريز بتصميـــم وتنفيذ ورشـــة عمل لبناء االســـراتيجيات
شـــارك فيها مجلـــس إدارة الغرفة وقـــادة األعامل التجاريـــة .وكان الهدف من ورشـــة العمل هـــو تحديد التوجه االســـراتيجي

للغرفـــة ومبادراتهـــا األوليـــة والتـــي متتد لثـــاث ســـنوات .تشـــتمل الخطـــوة التالية من هـــذا العمل عـــى مواءمـــة التوجه

االســـراتيجي الجديـــد للغرفة مـــع أصحاب املصلحة الرئيســـيني ،مثـــل وزارة التجارة ،ووزارة االســـتثامر ،ووزارة املـــوارد البرشية
والتنميـــة االجتامعية.

التعاقدات
الجديدة

وزارة الصحة
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تعمــل ســراتيجك جــرز مــع وزارة الصحــة عــى بنــاء اســراتيجية التواصــل والتســويق للــوزارة .وســتتوىل هــذه االســراتيجية
عنــد تنفيذهــا التواصــل الداخــي للــوزارة ،وحمالتهــا اإلعالميــة ،وتقاريرهــا اإلخباريــة ،وإعالناتهــا عــن املبــادرات .كام ســتغطي
ءا أساس ـ ًيا مــن رؤيــة
االســراتيجية أيضً ــا جانــب التواصــل املتعلــق بالتحــول يف قطــاع الصحــة بشــكل كامــل ،والــذي يُعــد جــز ً
اململكــة  .2030باإلضافــة إىل ذلــك ،تقــوم ســراتيجك جــرز بوضــع اســراتيجية الــوزارة إلدارة األزمــات ،بهــدف تنفيذهــا يف
حــاالت الكــوارث واألزمــات الصحيــة.

الشياكة
تعمــل ســراتيجك جــرز مــع "الشــياكة " عــى بنــاء اســراتيجيتها الخاصــة بالعالمــة التجاريــة ،حيــث سيشــتمل هــذا العمــل
ـن للمجــال ،وتحديــد املحــركات التجاريــة الرئيســة لــكل فئــة ،باإلضافــة لوضــع اســراتيجية
عــى إجــراء دراســة وتحليــل عميقـ ْ
العالمــة التجاريــة الخاصــة بـــ "الشــياكة" والتــي ســتمكنها مــن الوصــول إىل جمهورهــا املســتهدف عــى نحــ ٍ
و أفضــل.
ومبجــرد االنتهــاء مــن وضــع االســراتيجية ،ســيتم ترجمتهــا إىل خطــة تنفيذيــة للتواصــل والتســويق.

املنضمون الجدد
لفریق عمل الرشكة

معــن نقـــادي

رشيك معاون

بخربتــه املمتــدة ألكــر مــن  10ســنوات يف بنــاء العالمــة التجاريــة والتســويق ،قــاد معــن مشــاريع بنــاء العديــد
مــن العالمــات التجاريــة املعروفــة يف منطقــة الخليــج .خــال فــرة عملــه يف رشكــة بروكــر آنــد غامبــل
( ،)Procter & Gambleقــاد معــن النمو/التحــول يف الحصــة الســوقية ومعــدالت الربــح يف قطاعــات الســوق
املختلفــة .كــا ســاهم يف تصميــم املــواد اإلعالميــة وتنفيذهــا ،باإلضافــة ملســاهامته يف تحليــل التقســيم
ســجل تنبؤيًّــا قويًّــا بفضــل فهمــه املتــن لديناميكيــة
ًّ
املــايل لقنــوات التســويق املختلفــة .وميتلــك معــن
الســوق وعــروض املنتجــات.
يحمل معن درجة البكالوريوس يف االقتصاد واملالية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

نـــزار أبــو عــــواد

مدير تنفيذي التميز املؤسيس
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مــا ،مت ّكــن نــزار مــن تنفيــذ مشــاريع وبرامــج معقــدة
خــال خربتــه الطويلــة واملمتــدة عــى مــدار أكــر مــن  19عا ً
يف مجــال تقنيــة املعلومــات ،واألعــال ،واالســراتيجيات .كــا قــدم أيضً ــا العديــد مــن االستشــارات املهنيــة
يف مجــاالت إدارة املشــاريع ،وتطويــر األعــال ،وإدارة االســراتيجيات ،وإدارة األداء ،باإلضافــة للتطويــر والتميــز
املؤســي.
يحمــل نــزار درجــة البكالوريــوس يف إدارة األعــال مــن جامعــة صنعــاء ،ودرجــة البكالوريــوس يف علــوم
الحاســب اآليل مــن جامعــة امللــك ســعود.

العنوان الرئييس
يأيت هنا

العنوان الرئييس
يأيت هنا

حول رشكة سرتاتيجك جريز
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رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن
مبدينتــي الريــاض وجــدة .تضــم قامئــة عمــاء الرشكــة
خــال فرعيهــا
ّ
كــرى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص ،مبــا يف ذلــك عــدد
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات .يعمــل لــدى
الرشكــة نخبــة مــن االستشــاريني املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن
الخــراء الدوليــن ،ممــن تتوفــر لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات
التســويق والتواصــل ،والبحــوث والتحليــات والتميــز التشــغييل ،ولهــا
ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــاء يف كل منهــا.
stm@strategicgears.com

|

www.strategicgears.com

إخــاء املســؤولية :مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك ،فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة («التقريــر») ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،دون الحصــول
محدث ًــا يف جميــع
عــى إذن كتــايب محــدد مــن رشكــة «ســراتيجك جــرز» .تبــذل الرشكــة قُصــارى جهدهــا لضــان أن يكــون املحتــوى يف هــذا املنشــور دقيقًــا و ُ
األوقــات .ال تقــدم رشكــة «ســراتيجك جــرز» أيــة ضامنــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمنيــة  ،كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة ،مبــارشة أو غــر
مبــارشة ،أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور .وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو
خيــا ًرا أو مشــورة ألي إجــراء (إجــراءات) قــد يحــدث يف املســتقبل.
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