
أعلنت زين أنها وّقعت اتفاقية توزيع مع 
Amazon إلط��اق ع��رض حصري خلدمة 
Prime Video للمرة األولى في الكويت، 
حيث جاء اإلعان عن الشراكة خال ُمشاركة 
زين في فعاليات النسخة الثامنة والثاثون 
 GITEX( م��ن أس��ب��وع جيتكس للتقنية
2018(، وهو احلدث العاملي الذي تستضيفه 
دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة وُينّظمه 
مركز دبي التجاري العاملي مُبشاركة كبرى 
الشركات واملؤسسات والهيئات العاملية في 

مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  
وستقوم زين عبر اتفاقية التعاون اجلديدة 
بإطاق عرض حصري لقاعدة عمائها – التي 
ُتعتبر األكبر في الكويت – لتتيح لهم الفرصة 
باالستمتاع بخدمة Prime Video بشكل 
أس��ه��ل، وال��ت��ي تشمل األف���ام واملسلسات 
الشهيرة وإنتاجات Prime األصلية وغيرها 

الكثير. 
ومت توقيع االتفاقية خال ُمشاركة زين 
في أسبوع جيتكس للتقنية، وهي املُشاركة 
التي تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز 
حتّولها إلى مزّود االتصاالت الرقمي املتكامل، 
وال��ذي ب��دأت الشركة رحلتها فيه من خال 
طرحها للعديد من اخلدمات واحللول الذكية 
لقطاعي األف����راد وامل��ؤس��س��ات ع��ل��ى م��دى 
السنتني املاضيتني، حيث ُتشارك زي��ن في 
GITEX كشركة االتصاالت الوحيدة التي 
ُتّثل دولة الكويت في هذا احلدث اإلقليمي 

الرائد. وتتطلع زين دائماً إلى مراحل جديدة 
من االن��ف��راد والتميز مع عمائها في كافة 
اخل��دم��ات واملنتجات ال��ت��ي ُتقدمها، حيث 
ُترّسخ الشركة سعيها الدائم نحو مواكبة 
احتياجات وتطلّعات عمائها املختلفة لتوفير 
أفضل اخل��دم��ات وأح���دث التقنيات، وذل��ك 
من خال عقد الشراكات مع كبرى شركات 

التكنولوجيا الرائدة حول العالم.
 GITEX وتقوم زين خال ُمشاركتها في
باستعراض قدراتها كشريك رئيسي في 
حتقيق أه��داف خطة التنمية لدولة الكويت 
)كويت جديدة 2035(، والتي تستند على 
خمسة ُمخرجات وسبعة ركائز أساسية، 
ح��ي��ث ت��ق��وم زي���ن م��ن خ���ال ج��ن��اح��ه��ا في 
GITEX بتوفير التقنيات ال��ازم��ة حتت 
مظّلة الركائز السبع لتحقيق أه��داف رؤية 
الكويت، باإلضافة إلى تقدمي مناذج ألحدث 
احللول التكنولوجية املبتكرة في تكني حياة 
ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة 

عالية.
وترتكز استراتيجية زي��ن ح��ول ري��ادة 
التحول الرقمي وتكني املجتمع من االستمتاع 
بأسلوب حياة أكثر ذكاًء دون احلاجة للتقّيد 
مبكان أو زمان محدد، باإلضافة إلى تطويع 
التكنولوجيا احلديثة وخبرة زين العريقة 
لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية، 
فهي تعتبر نفسها شريكاً ف��ّع��االً في صنع 

مستقبل احلياة الذكية في الكويت.
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 Prime الشركة سُتطلق عرضًا حصريًا خلدمة 
Video للمرة األولى في الكويت

 » زين« تتعاون مع
Amazon Prime Video  

أح���رزت ال��ك��وي��ت أداًء مم��ي��زاً ف��ي ركيزة 
استقرار االقتصاد الكّلي في تقرير التنافسية 
االقتصادية التابع للمنتدى االقتصادي العاملي، 
منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها 
تنافسيًة، وكانت الكويت قد حّلت سادسة 
بالترتيب العام إقليمياً، والرابع واخلمسون 

عاملياً. 
ه���ذا وي��خ��ل��ص ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي أص���دره 
املنتدى االقتصادي العاملي ام��س االرب��ع��اء ، 
إل��ى أن الطبيعة املتغيرة للقدرة التنافسية 
االقتصادية، في عالم بات أكثر حتوالً من خال 
تقنيات رقمية جديدة، ُتشّكل مجموعة جديدة 
من التحديات للحكومات والشركات، وهي،إذا 
ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو 

املستقبلي واإلنتاجية. 
ووف��ق��ا للتقرير، ال��ذي يستخدم منهجية 
جديدة تاماً ه��ذا ال��ع��ام، حّلت اإلم���ارات في 
املركز السابع والعشرين عاملياً، أي أن األداء 
البحريني شهد تراجعاً طفيفاً مبعّدل نصف 
درج���ة. إقليمياً اإلم���ارات أول���ى، )ف��ي املركز 
السابع والعشرين ع��امل��ي��اً(، وقطر ثانية، 
)في املركز الثاثني عاملياً(، واململكة العربية 
السعودية ثالثة، )في املركز التاسع والثاثني 
عاملياً(، وسلطنة ُعمان راب��ع��ة، )ف��ي املركز 
السابع واألرب��ع��ني عاملياً( أم��ا متوّسط أداء 
الدول العربية األخرى فيتراوح ما بني املركز 
اخلمسني واملركز التاسع والثاثني بعد املائة 
)املركز ما قبل األخير في التقرير( والذي كان 

من نصيب اليمن.
أم��ا عاملياً ف��ك��ان امل��رك��ز األول م��ن نصيب 
الواليات املتحدة، والتي كانت الدولة األقرب 
إل��ى ح��دود القدرة التنافسية بناجت إجمالي 
85.6 من أصل 100، وحلّت كّل من سنغافورة 
وأملانيا في املركزين الثاني والثالث تباعاً، 

تليهما سويسرا واليابان. 
وك��م��ا ت��ت اإلش�����ارة، يستخدم التقرير 
منهجيةجديدة تاماً ه��ذا العام ليتمكن من 
اش��ت��م��ال ك��اف��ة أب���ع���اد االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي 
فيظّالثورة الصناعية الرابعة، حيث أن العديد 
من العوامل التي سيكون لها األث��ر األكبر في 
دفع عجلة التنافسية في املستقبل لم تكن ُتعنى 
أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية 
سابقاً. ويشمل ذلك توليد األفكار وثقافة تنظيم 

املشاريع واالنفتاح واملرونة.تقوم املنهجية 
اجلديدة بتخطيط املشهد التنافسي في 140 
اق��ت��ص��اداً ح��ول العالم م��ن خ��ال 98 مؤشراً 
منظماً إل��ى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر 
مقياس من 0 إل��ى 100 يشير إل��ى م��دى قرب 
االقتصاد من احلالة املثالية أو من »ح��دود« 

التنافسية. 
بحسب التقرير فإن العامل املشترك بني أكثر 
اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود 
إمكانية كبيرة للتحسني، فعلى سبيل املثال، 
على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي 
أكثر اقتصادات العالم “جاهزية للمستقبل”، إال 
أنه يجد أن السويدهي األفضل أداًء فيما يتعلق 
بالقوى العاملة املتمرسة رقمياً. وفي الوقت 
ذات��ه، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية 
إلع��ادة رسم السياسات وإع��ادة تدريبها، أما 
الشركات األمريكية فهي األسرع عندما يتعلق 

األمر بتبني التغيير.
ولعّل أكثر نتائج التقرير املثيرة للقلق هي 
الضعف النسبي في كافة االقتصادات فيما 
يتعلق بإتقان عملية االبتكار، بدايًة من توليد 
األفكار وانتهاًء بتسويق املنتجات. ففي هذا 
املؤشر الذي تصّدرته أملانيا، تليها الواليات 

املتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة 
أق��ل من 50. ويجد التقرير بشكل خ��اص أن 
املوقف إزاء مخاطر ب��دء املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة هو األكثر إيجابية في إسرائيل، 
وأنه مييل إلى السلبية في العديد من اقتصادات 
شرق آسيا. كذلك يخلص التقرير إلى أن كندا 
تتلك القوة العاملة األكثر تنوعاً وأن ثقافة 
الشركات الدمناركية هي األق��ل هرمية، وهي 

جميعها عوامل حاسمة في قيادة االبتكار.
وفي تعليق له، قال البروفيسور كاوس 
شواب، املؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى 
االقتصادي العاملي: “أصبح تبني أسس الثورة 
الصناعية الرابعة عامًا أساسياً في حتديد 
القدرة التنافسية. في تقريرنا هذا، يتبع املنتدى 
االقتصادي العاملي منهجاً يقّيم مدى جودة أداء 
الدول وفقاً للمنهج اجلديد. وإني أتوقع أن نرى 
فجوة عاملية جديدة بني الدول التي تدرك أهمية 
التحوالت املبتكرة وتلك التي ال تدركها وال 
تطبقها. حيث أن االقتصادات التي تدرك أهمية 
الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها 

القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها.”
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتصاعد فيه التوترات 
التجارية وردود الفعل السلبية ضد العوملة، 

ي��ج��د ال��ت��ق��ري��ر دالئ���ل ع��ل��ى أه��م��ي��ة االن��ف��ت��اح 
بالنسبة للقدرة التنافسية. فعلى سبيل املثال، 
االقتصادات ذات األداء اجليد في املؤشرات 
التي تدل على االنفتاح كانخفاض احلواجز 
اجلمركية وغير اجلمركية، وسهولة توظيف 
العمالة األجنبية والتعاون في طلب ب��راءة 
االختراع حتقق أيضاً أداًء جيداً في االبتكار 
وكفاءة األسواق. وتشير هذه البيانات إلى أن 
صحة االقتصاد العاملي ستتأثر إيجاباً إذا ما 
عادت الدول لتبني املزيد من االنفتاح والتكامل، 
إال أنه من الضروري وضع سياسات ميكن من 
خالها حتسني ظروف األف��راد املتأثرين سلباً 

بالعوملة في بلدانهم.
هذا ويجد التقرير أيضاً أن سياسات إعادة 
التوزيع، وشبكات األم��ان، واالستثمارات في 
رأس املال البشري، فضاً عن فرض املزيد من 
الضرائب التصاعدية الرامية إلى معاجلة عدم 
امل��س��اواة، ال تتسبب ف��ي إض��ع��اف مستويات 
القدرة التنافسية لاقتصادات. ومبا أن القدرة 
التنافسية والشمولية ال تتعارضان، فإنه من 
املمكن للدول أن تكون مؤيدة للنمو وشاملة 
في الوقت ذاته. على سبيل املثال، فإن متوسط 
ساعات عمل األف���راد في االقتصادات العشر 

األكثر تنافسية، أقل بخمس ساعات أسبوعياً 
مقارنة باألفراد في اقتصادات دول البريكس 
الثاثة - البرازيل والهند وروسيا - والتي 

توفر بيانات خاصة بأوقات العمل.
إحدى النتائج الرئيسية للتقرير هي احلاجة 
إلى نهج واسع النطاق لزيادة القدرة التنافسية 
– حيث أن األداء اجليد في إحدى املؤشرات ال 
ميكن له أن يعوض عن أداء ضعيف في مؤشر 
آخ��ر. األم��ر ال��ذي يتوّضح جلياً عند احلديث 
عن االبتكار، فعلى الرغم من أن التركيز على 
التكنولوجيا ق��د يوفر ف��رص��اً هائلة لتطور 
ال��ب��ل��دان ذات ال��دخ��ل املنخفض وامل��ت��وس��ط ، 
إال أن على احلكومات أال تغفل عن القضايا 
التنموية “القدمية” كاحلوكمة والبنية التحتية 
واملهارات. وعليه، فإن أحد العوامل املقلقة التي 
توّضحت من خال تقرير التنافسية لهذا العام 
هو أن جودة املؤسسات في 117 دولة من بني 
ال� 140 دولة التي شملها التقرير، ال تزال تشكل 

عبئاً على القدرة التنافسية.
وم��ن جانبها قالت سعدية زهيدي، عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس مركز االقتصاد واملجتمع 
اجلديد لدى املنتدى االقتصادي العاملي: »ليست 
التنافسية لعبة يفوز فيها من يحرز املركز 

األول، إمن��ا ميكن جلميع البلدان أن تصبح 
أكثر ازده���اراً. بوجود ف��رص لتحقيق قفزات 
اقتصادية، ونشر أفكار مبتكرة عبر احلدود، 
وأش��ك��ال ج��دي��دة خللق القيمة، ف��إن ال��ث��ورة 
الصناعية الرابعة تعطي فرصاً هائلة لكافة 
االقتصادات. إال أن التكنولوجيا ليست عصا 
سحرية، ويجب على ال���دول االستثمار في 
األفراد واملؤسسات لتحقيق وعد التكنولوجيا«.
بناجت إجمالي 85.6 م��ن أص��ل 100، فإن 
الواليات املتحدةهي الدولة األقرب إلى حدود 
القدرة التنافسية. وهي األفضل أداًء في ركيزة 
النشاط التجاري بفضل ثقافتها املواتية لريادة 
األع��م��ال، وك��ذل��ك ف��ي رك��ي��زت��ي س��وق العمل 
)81.9( وال��ن��ظ��ام امل��ال��ي )92.1(، وه��ي من 
العوامل التي تساهم في جعل النظام البيئي 
لابتكار في الواليات املتحدة واحداً من أفضل 
األنظمة البيئية ف��ي العالم )86.5، املركز 
الثاني بعد أملانيا(. هذا ويبقى اإلطار املؤسسي 
للواليات املتحدة سليماً نسبياً )74.6 في املركز 
الثالث عشر(، إال إن النتائج تشير إلى ضعف 
النسيج االجتماعي )63.3، مقابل 65.5 سابقاً( 
وتفاقم مشكات الوضع األمني)79.1 مقابل 
56 سابقاً( – إن معّدل جرائم القتل في الواليات 
املتحدة يعادل خمسة أضعاف متوسط املعّدل 

في االقتصادات املتقدمة. 
وعلى صعيد آخ��ر، ف��إن ال��والي��ات املتحدة 
بعيدة عن حدود التنافسية في عدد من الركائز 
كالضوابط وال��ت��وازن��ات )76.3 ف��ي املركز 
األرب���ع���ني(، واس��ت��ق��ال ال��ق��ض��اء )79.0 في 
املركز اخلامس عشر(، والفساد )75.0 في 
املركز السادس عشر(. كما تتخلف عن معظم 
االق��ت��ص��ادات املتقدمة في الركيزة الصحية، 
حيث يبلغ متوسط العمر السليم 67.7 سنة 
)ف��ي املركز السادس واألرب��ع��ني عشر(، وهو 
ث��اث س��ن��وات أق��ل م��ن متوسط األع��م��ار في 
االق��ت��ص��ادات املتقدمة، وستة أع���وام أق��ل من 
سنغافورة. وأخيراً، يعتبر اعتماد تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت منخفضاً نسبياً مقارنة 

باالقتصادات املتقدمة األخرى،
 مبا في ذلك اجلوانب املتعّلقة باشتراكات 
االنترنت السريع وعدد مستخدمي اإلنترنت، 
بناجت إجمالي 71.2 في هذه الركيزة تتخّلف 

الواليات املتحدة عن كوريا بفارق 20 نقطة.

اإلمارات األولى عربيًا تتبعها كّل من قطر واململكة العربية السعودية

االقتصاد الكويتي سادس االقتصادات العربية تنافسية
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Selected contextual indicators

Social and environmental performance
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انفوغرافيك

إس إيه بي تستعرض في أسبوع جيتكس للتقنية دور احلوسبة السحابية 

  سوق التقنيات الرقمية في الكويت 
 2021 556 مليون دينار بحلول  سيصل إلى 

  ص��رح خبراء بتقنية املعلومات قبيل انطاق 
أسبوع جيتكس للتقنية 2018، بأن تنامي الدور 
الذي يلعبه التحول الرقمي في تطوير املؤسسات 
وامل��دن الذكية   ودعم     رؤية “كويت جديدة” 2035 
  ميهد الطريق أمام وصول سوق التقنيات الرقمية   
في الكويت   إلى   556 مليون دينار كويتي بحلول 

العام 2021  . 
  وأك����د م��ت��ح��دث��ون م��ن ش��رك��ة “إس إي���ه بي” 
  ) SAP  (   العاملية أن التحول الرقمي السريع في 
القطاعات ال��رأس��ي��ة مثل قطاع ال��ط��ي��ران وقطاع 
البنوك واخلدمات املالية، والقطاع العام والتجزئة 
واالتصاالت، سيمكن املؤسسات من تعزيز الكفاءة 

وإدارة التكاليف، وتطوير رقمنة أعمالهم.  
ونتيجة لذلك، أظهرت دراسة حديثة صادرة عن 
مؤسسة “  فيتش سوليوشنز  ” أن سوق   التقنيات 
الرقمية في الكويت   في طريقه إلى الوص  و  ل لقيمة 
  556 مليون دينار كويتي بحلول العام 2021  . وفي 
هذا اإلطار باتت شركة “إس إيه بي” أولى الشركات 
العاملية املتخصصة في برمجيات األع��م��ال التي 
تدعم عملية التحول الرقمي في املنطقة من خال 
إطاقها للمركز العام للبيانات السحابية في اململكة 
العربية السعودية   والذي يخدم العماء في الكويت. 
 وأشار أحمد الفيفي، نائب أول للرئيس ومدير عام 
“إس إيه بي” في شمال منطقة الشرق األوسط، إلى 
أن السوق الهائلة للتقنيات الرقمية في ال  كويت   
أظهرت أن الرؤساء التنفيذيون للشركات كانوا من 

أوائل املتبنني لعملية التحول الرقمي في السحابة 
االلكترونية، ليتحولوا إل��ى من��اذج أعمال رقمية 
تكنهم من االرت��ق��اء والتحول بتجارب العماء. 
وق��ال: يعبر أسبوع جيتكس منصة مثالية تتيح 
لنا الفرصة لتسليط الضوء على األهمية القصوى 
للتحول إلى احلوسبة السحابية من قبل املؤسسات 
في مختلف القطاعات الرأسية وكافة أوجه األعمال   
في الكويت  ، نظراً للدور الكبير ال��ذي تلعبه هذه 
اخلطوة في مساعدتهم على زيادة حصتهم السوقية 

وتعزيز تنافسيتهم في األسواق التي يعملون بها.    
  وف��ي إط��ار دعمها لعملية التحول الرقمي في 
  الشرق األوس��ط  ، تشارك “إس إيه بي” بفعاليات 
أس��ب��وع جيتكس للتقنية ه��ذا ال��ع��ام حت��ت شعار 
“املؤسسات الذكية”. حيث ستسلط الضوء خال 
هذه املشاركة على مستقبل املدن الذكية والدور الذي 
ستلعبه في إعادة تصور حياتنا اليومية في حقبة 
االقتصاد الرقمي. وسيتمكن زوار جناح الشركة من 
جتربة منصات الترفيه الذكية، والتعرف على دور 
تقنيات “بلوك تشني” في دعم ساسل التوريد، إلى 
جانب تقنيات الرياضة الذكية، واملؤسسات الذكية 

ومستقبل األعمال.  
وقال محمد حلمي، املدير التنفيذي لشركة إس 
إيه بي في الكويت، أن النمو املتسارع لسوق تقنية 
املعلومات الكويتي، يسلط الضوء على التوجه 
املتسارع للشركات الكويتة نحو مفهوم “املؤسسات 
الذكية”. وأشار حلمي إلى املؤسسات والشركات 

الكويتية ستتمكن من تطوير عملياتها واالرتقاء 
بتجربة عمائها من خال االستفادة من الكثير من 
التقنيات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي والبلوك 
تشني وإن��ت��رن��ت األش��ي��اء. “وسيتمكن ال��رؤس��اء 
التنفيذيني للشركات الكويتية ممن يتبنون االبتكار 
أسلوبا في أعمالهم أن يساهموا حتقيق أهداف رؤية 
الكويت 2035 والوصول إلى “الكويت اجلديدة” من 

خال التحول باالقتصاد الوطني واملجتمع وحياة 
السكان بشكل عام”.  

وتظهر رحلة التحول التي ق��ام بها العديد من 
عماء الشركة، ال��دور ال��ذي تلعبه “إس إي��ه بي” 
في تكني املؤسسات   عبر   املركز الرقمي   التابع لها   
ف��ي اململكة   العربية السعودية، وال���ذي يتضمن 
  مركز البيانات املفتوحة واملنصة املفتوحة ملطوري 
البرمجيات احملليني، وم��رك��ز االبتكار املشترك، 
باإلضافة إلى تعريب حلول إس إيه لقطاع األعمال. 
وب���دأت بالفعل العديد م��ن املؤسسات س��واء من 
القطاع العام أو اخل��اص، من املؤسسات الصغيرة 
إلى املؤسسات الكبيرة ب��إدارة عملياتها عبر مركز 
احلوسبة السحابية املفتوح اخلاص بشركة “إس 
إيه بي”. وتتوقع الشركة أن تشهد تبني السوق 
ملزيد من االبتكارات الرقمية مثل الذكاء االصطناعي، 
وتقنيات تعلم اآلالت، و ساسل الكتلة “بلوك 
تشني”، والبيانات الكبيرة وأنترنت األش��ي��اء. 
   وميكن زي���ارة جناح شركة “إس إي��ه بي” خال 
املعرض في القاعة السادسة مبركز دب��ي الدولي 
للمؤترات وامل��ع��ارض، م��ن 14 إل��ى 18 أكتوبر 
2018. وميكن للزوار التعرف على احللول التقنية 
العاملة على منصة “إس إيه بي هانا” للحوسبة 
داخ��ل ال��ذاك��رة، ومنصة “إس إي��ه ب��ي -إس فور 
هانا” لباقات األعمال الفورية وحزمة “إس إيه بي 
- سي ف��ور هانا” حللول جت��ارب العماء و   نظام 

“ليوناردو”     لابتكار الرقمي.  

محمد حلمي
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سيساعد على توفير أموال الشركات وخفض التكاليف وتعزيز اإلنتاجية

2030 10 تريليونات دوالر في االقتصاد العاملي بحلول  العمل املرن يساهم بقيمة 
أف���ادت أول دراس���ة اجتماعية اقتصادية 
شاملة عن املمارسات املتغيرة في أماكن العمل 
أن الطفرة املتوقعة ملفهوم العمل املرن ميكنها 
أن تساهم في حتقيق 10.04 تريليون دوالر 
أميركي لاقتصاد العاملي بحلول عام 2030. 
وشملت هذه الدراسة التحليلية التي أجراها 
مجموعة من االقتصاديني املستقلني بتكليف 
من »ري��ج��س«، 16 دول��ة رئيسية للتعمق في 
حالة نظام العمل املرن في الوقت الرهن وحتى 

عام 2030.
توصلت »ريجس« إلى أن حوالي %8 إلى 
%13 من جميع الوظائف سوف ترتبط بأماكن 
العمل املرنة في معظم االقتصادات املتقدمة 
بحلول عام 2030. ومن شأن اعتماد مستويات 
عالية من مفهوم العمل املرن أن يساهم في توفير 

أموال الشركات، وتقليل التكاليف التشغيلية، 
وزيادة اإلنتاجية، ما سُيحدث في نهاية املطاف 
تأثيرات كبيرة وملموسة عبر مختلف قطاعات 
االقتصاد، بدءاً من األعمال الرئيسية ووصوالً 

إلى ساسل التوريد.
وتتضمن الفوائد امللموسة زي��ادة أكبر في 
م��ع��دالت اإلنتاجية بالنسبة إل��ى الشركات، 
وعلى املستوى الشخصي، باإلضافة إلى تقليل 
النفقات العامة املرتبطة باملساحات املكتبية 
للشركات التي تستخدم أماكن العمل املرنة، 
وتوفير مايني الساعات من الزمن املستغرق في 
التنقل بني أماكن العمل واملنازل. وتساهم جميع 
هذه العوامل في إجمالي القيمة املضافة التي 

يحققها مفهوم العمل املرن في االقتصاد.
ومن املتوقع أن تشهد الهند والصني الزيادة 

األكبر في إجمالي القيمة املضافة نتيجة اعتماد 
نظام العمل املرن، ليسّجل اقتصاد البلدين على 
األرجح زيادة في إجمالي القيمة املضافة بنسبة 
تصل إل��ى %193 و %141 على التوالي، أي 
ما يعادل 1.4 تريليون دوالر أميركي للصني، 
و 375.8 مليار دوالر أميركي للهند سنوياً. 
وف��ي حني أن ال��والي��ات املتحدة تتمتع مبعدل 
أق��ل من مساهمة القيمة املضافة للعمل املرن 
في اقتصادها بنسبة %109، إال أنها ستشهد 
أعلى زيادة إلجمالي القيمة املضافة مبقدار 4.5 

تريليون دوالر أميركي.
وج��دت ال��دراس��ة أن منافع العمل امل��رن ال 
تقتصر على االقتصادات وحسب، بل أنها تساعد 
األف���راد على نطاق واس���ع. وي��ق��ول م��ا يقارب 
ضعف املوظفني عن ُبعد إنهم يحبون عملهم 

مقارنة بنظرائهم في املجال نفسه ممن يعملون 
في أماكن العمل التقليدية.

وُيعزى السبب األساسي في ذلك على األرجح 
إلى الفترات الزمنية التي يوفرها األفراد بسبب 
م��رون��ة العمل وإمكانية إجن���از مهامهم عن 
ُبعد. ووفقاً لنموذج النمو املتسارع، وال��ذي 
يضع سيناريو اإلجناز وفق نظام العمل املرن 
مبعدل أعلى يفوق املعدل احلالي، ف��إن إلغاء 
زم��ن التنقل من خ��ال العمل عن ُبعد قد يوفر 
3.53 مليار ساعة بحلول 2030. ويعادل ذلك 
الوقت ال��ذي يستغرقه 2.01 مليون شخص 
ف��ي العمل ك��ل سنة.وسيشهد امل��وظ��ف��ون في 
الصني والواليات املتحدة والهند واليابان أعلى 
معدل لتوفير الساعات امل��ه��دورة في التنقل 
ب��ني امل��ك��ات��ب وامل��ن��ازل وف��ق سيناريو النمو 

املتسارع. وسيتمّكن كل موظف في الصني من 
توفير ساعتني، في حني سيحصل املوظفون في 
الواليات املتحدة على يوم إجازة كامل تقريباً من 

خال إلغاء زمن التنقل.
ويقول إيان هاليت، املدير العام للمجموعة 
في »ري��ج��س«: »ميّث�ل العمل امل��رن أداة قوية 
تتمتع بإمكانات هائلة تعود منافعها على 
الشركات واملجتمعات واالقتصادات ككل. وقد 
أصبح ذلك ممكناً بفضل التبّني املتسارع ملفهوم 
العمل امل��رن كأحد ممارسات العمل القياسية 

للمايني حول العالم«.
وأض����اف: »م��ن املثير ح��ق��اً أن ننظر بعني 
االعتبار إلى الطرق التي ميكن ملجتمعاتنا أن 
تستفيد منها نتيجة اعتماد نظام العمل املرن 
بشكل متزايد، خاصة وأن توقعات النمو حتى 

ع��ام 2030 تشير إل��ى األهمية الكبيرة التي 
سيكتسبها العمل املرن خال السنوات املقبلة. 
وينبغي للشركات أن تغتنم ه��ذه الفرصة 
لتصبح جزءاً من هذه الطفرة، ومواصلة إتاحة 
أماكن العمل املرنة للموظفني في جميع أنحاء 
ال��ع��ال��م«.م��ن ج��ان��ب��ه، ي��ق��ول ستيف لوكاس 
م��ن ش��رك��ة »ديفيلومبنتس إيكونوميكس« 
لاستشارات، وُمعد التقرير: »حسب ما توضحه 
الدراسة، يساهم العمل املرن بصورة كبيرة في 
إثراء املجتمع، من منح األفراد فرصة الستعادة 
أوق��ات��ه��م الشخصية، إل��ى حتفيز االقتصاد 
عبر استحداث الوظائف وحتسني اإلنتاجية. 
وتبنّي هذه التوقعات أن العمل املرن يشّكل قوة 
اقتصادية راسخة يجب على الشركات واألفراد 

اعتمادها خال السنوات املقبلة«.


