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بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه  

 أجمعين  

 الموقر  بن خميس الجشمي  ناصرمعالي 

 راعي الحفل   األمين العام لوزارة المالية 

 أصحاب السمو  

 السعادة أصحاب  ، المكرمون،أصحاب المعالي 

 الكرامضيوف منتدى الرؤية االقتصادي 

السالم عليكم  أحييكم بتحية ملؤها الطموح والَجدُّ، وقوامها العمل واألمل، ف

   .ورحمة هللا وبركاته 

 

حول    الثريهنا اليوم للمشاركة في هذا الحوار  أن أكون    غاية السعادة

في    ، وأثرها وعالقتها باالقتصاد وعالم األعمالالمرونة والقدرة التنافسية  

أنحاء   حيثالعالم جميع  القدراتيتم    ،  هذه  خالل  من    الفاعلة  تطوير 

والخبرة   والعمل  الممارسة  البحث  مسيرة  السنينفي  مر  ويتم    ،على 

ف  عندما عر  .  وارتفاع حدة التنافسيةاختبارها خالل فترات التغيير السريع  
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 150تشارلز داروين جوهر المرونة والقدرة التنافسية منذ ما يقرب من  

  أو األذكى،قوى  من ينجح في البقاء ليس األ"  :الكلماتبهذه  ، وصفها  عاًما

تغيرات  حالياً    نعيشال شك أننا  و.  لتكيف مع التغيير"قدرة على ااألكثر  بل  

اقتصاديًا  كافة أرجاء العالم،    أصابتمسبوقة    وال سريعة وغير متوقعة  

 واجتماعيًا وسياسيًا وتقنيًا. 

 

يمكن أن تزيد بشكل    -  ببراعة إذا تم تحقيقها    -  والتنافسيةالمرونة  إن  

فقد  .  ما   كبير من االستدامة وجاذبية االستثمار لشركة أو بلد أو منطقة

االستراتيجية  أصبح   األهداف  أهم  أحد  االستثمارات  للشركات  استقطاب 

العالم  أنحاء  جميع  في  من    أنناحيث    . واالقتصادات  العديد  اليوم  نشهد 

تطلقها   التي  الجريئة  األوسط  المبادرات  الشرق  في  الكبرى  في  الدول 

ومن األهمية  لتصبح الخيار األفضل للمستثمرين األجانب والسياح.  سعيها  

إلى  بمكان العربية  أطلقتها  التي    النوعيةالمبادرات    اإلشارة  المملكة 

الترويج للرياضة  عبر    رؤوس األمواللجذب  على سبيل المثال  السعودية  
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و التنوع  فاالستهالكية.  المنتجات  والترفيه  لتحقيق  حيوية  خطوات  هذه 

 القدرة التنافسية. تعزيز والمرونة و

 

قدرة المنظمات على  برونة األعمال  يمكننا أن نعرف مبناء على ما تقدم، 

المتوقعة وغير    -التكيف واالستجابة بشكل فعال لجميع أنواع الصدمات  

وجهات النظر حول المرونة    هنا عدًدا من  ويسعدني أن أشارككم  المتوقعة. 

 في العالم:  بعض قادة الفكر  مما قالهوالقدرة التنافسية  

ريفيوتوضح   بزنس  أن "  Harvard Business Review  "هارفارد 

واستعادة   اإلجهاد  امتصاص  على  اقتصاد  أو  شركة  قدرة  هي  المرونة 

غالبًا ما تركز الشركات    واالزدهار في ظروف متغيرة.الوظائف الحيوية  

تتطلب   المقابل،  في  األجل.  قصيرة  العوائد  تعظيم  على  والمساهمون 

عن قدر  اليوم  التخلي    من خالل   الزمنية  األبعادالمرونة منظوًرا متعدد  

حيث كانت وال    . معين من األداء من أجل أداء أكثر استدامة في المستقبل 

وتنفيذها    مستقرةبشكل أساسي على إنشاء خطط  تركز  الشركات  زالت  

تكون    لكي جيد عندما  بشكل  متغيرة  الرؤية واضحة  تعمل  يمكن  وغير 
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ب معروفإن  المستقبل.  التنبؤ  غير  هو  ما  مع  تتعامل  مع ،  المرونة 

ا والتي يمكن أن يكون  ال يمكن التنبؤ بهمع المستجدات التي  ،المتغيرات 

 عواقب وخيمة. لها 

 

كومب"ماكينز اند  خرجت    "McKinsey & Company  نياي  أيضاً 

مدى مقاومة نموذج  ذي عرفته بوال   "ستراتيجيةاالالمرونة  بمصطلح "

ركز بحث  لقد  .  لتغيراتوا  اتالتنافسي لالضطراب  هاموقعوعمل المؤسسة  

وقادرة    ماكينزي على الشركات التي أثبتت أنها أكثر مرونة من غيرها،

تكييف   التي  على  والفرص  التحديات  لمواجهة  بسرعة  استراتيجياتها 

األزمة. الشركات    أوجدتها  تفعله  ولم  المرنة  الشركات  فعلته  الذي  ما 

استطالًعا لما    ماكينزيهذا السؤال، أجرت شركة    عناألخرى؟ لإلجابة  

من  لفهم    ثالثمائة   يقرب  أوروبا  في  التنفيذيين  المسؤولين  كبار  من 

أفاد ما يقرب من نصف   وقد استجابات مؤسساتهم في أوقات األزمات.

المرونة    المسؤولين في  ضعف  نقاط  عن  كشفت  األزمة  أن  التنفيذيين 

بأن   لشركاتهم واعترفوا  نموذج األعمال كان  في  بتكار  االاالستراتيجية 
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استرا رافعة  أهم  بعيد  حد  األزمة.  إلى  معالجة  في    خلصت كما  تيجية 

فجوة آخذة في االتساع بين أفضل    ، أن هناك الدراسة باإلضافة إلى ذلك

أداءً  وأسوأها  أعمال  أن  حيث    ، الشركات  نماذج  لديها  التي  المنظمات 

لخصت ماكينزي  وقد  .  اآلخرينتميزت بفارق شاسع عن  جاهزة للمستقبل  

العالم   "يشهد  التالي:  النحو  على  االضطراب    مستويات تحليلها  من 

تعجز عن  بعض الشركات  ، فمن قبل  أجيالومخاطر األعمال لم تشهده  

والتقدم  إلى االبتكار  شركات أخرى    تلجأ فشل، بينما  التصرف وتنتهي بال

جوهر    في كل ذلك يبدو أن جاباً من الظروف لتعزز ازدهارها.يوتستفيد إ 

 . "واالبتكار المرونة"االختالف هو 

 

دروس حول المرونة والقدرة التنافسية من  من ال  العديديمكننا استخالص  

القطاعات   في  الصحية  الحيويةالشركات  والرعاية  التكنولوجيا  مثل   ،

الذي    على قطاع النفط والغاز  ، لكني أود التركيز اليوموالخدمات المالية

حسب، بل إنه أيًضا  وشريان الحياة القتصاداتنا في الشرق األوسط  ال يُعد  

أسعار  الهائل في  رتفاع  مع اال  الحاليفي الوقت    عالميًافي دائرة الضوء  
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في    -  أو حتى أقل -الصفر   قاربتهذه األيام. فمن مستويات    النفط والغاز

أمريكي   دوالر  100الـفوق  مؤخًرا الى ما  األسعار  وصلت  ،  م2020  يونيو 

أيضاً  سنوات( وأسعار الغاز الطبيعي    7منذ  ا  سعرً على  )وهي األللبرميل  

وهي    مليون وحدة حرارية بريطانيةلكل     أمريكيدوالر    4.6وصلت إلى  

نقص الهائل في  ال. إن  م2009  عامالأعلى مستوياتها في  تالمس  بذلك  

الماضية،  قطاع  استثمارات   القليلة  السنوات  مدى  على  والغاز  النفط 

الو الكبيرة  الروسية في  و  ، ناجمة عن فيروس كوروناالتحديات  الحرب 

.  في أسعار النفط والغاز  حالياً، كلها تقف وراء هذه االرتفاعات أوكرانيا  

  ،الطاقةمصادر  أمن  حول  لنقاش  تحولت    المخاوف بشأن ارتفاع األسعارف

ومرونة    ، ايتغير بشكل دراماتيكي حاليً مشهد سوق الطاقة    حيث أصبح 

 الشركات والدول قيد االختبار. 

 

 حضورنا الكرام 

إليكم    أتحدث  أن  أود  الصخري  عن  اليوم  المتحدة  النفط  الواليات  في 

مجدداً مرة ثانية. إنه مثال    األمريكية وقصة صعوده وهبوطه وصعوده
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نافسية في قطاع النفط والغاز شديد  المرونة والقدرة الت بالغ األهمية حول  

 التقلب. 

 م2020عام  في    19-جائحة كوفيدكان انهيار أسعار النفط الناجم عن  لقد  

بالنسبة   تحول  الصخرينقطة  شركات فقد    ، األمريكي  للنفط  اضطرت 

و الرأسمالية  برامجها  قطع  إلى  واإلنتاج  مما  إيقاف  التنقيب  الحفارات، 

ومع  خدمات حقول النفط وأجبر آالف العمال على ترك العمل.    قطاع  أهلك

مما أدى إلى   -  النفط الصخري دروًسا جادة من    ترك االنكماشصعوبته،  

 صناعة أكثر مرونة وتنافسية اليوم. 

 النفط الصخريسعى مشغلو    -  م2020و  م2010بين عامي    -في السابق  

النقدية والتدفقات  الربحية  حساب  على  محموم  نمو    الحرة  لتحقيق 

عادة  فكاناإليجابية.   استثمار    يقومون  المنتجون  إلى 120بإعادة   ٪

على أساس  و٪ من تدفقاتهم النقدية التشغيلية في اإلنتاج الجديد.  130

ربع سنوي، أعادت معظم شركات النفط الصخري استثمار جميع تدفقاتها  

النمو بدالً من  النقدية حي ث تم تحفيز فرق اإلدارة على السعي لتحقيق 

لمزيد  لحفر اأيًضا  هصافي األرباح. لقد أنفقوا كل دوالر كسبوه واقترضو
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لقطاع  الحر  وفقًا ألحد التقديرات، كان التدفق النقدي  وجديدة.  البار  من اآل

مذهالً    م2019و    م2010  بين   النفط الصخري األمريكي بأكمله في الفترة

على  وتم تدمير رأس مال المستثمر  أمريكي،    مليار دوالر  300  وصل إلى

 نطاق غير مسبوق. 

لعام   النفطية  الصدمة  التكاليف    م2020أجبرت  خفض  على  الشركات 

٪ من    70والنفقات الرأسمالية بشكل كبير، والتي انخفضت إلى أقل من  

ال من  الكثير  يترك  مما  التشغيلية،  النقدية  لمدفوعات  التدفقات  سيولة 

، ركزت شركات النفط الصخري على سداد م2021  المساهمين. في عام

الديون وإعادة األموال النقدية إلى المساهمين من خالل زيادة توزيعات  

األسهم. شراء  وإعادة  مثل    األرباح  شركات،  فيليبس بدأت    كونوكو 

ConocoPhillips  من زاد  مما  متغيرة،  أرباح  توزيعات  تقديم  في   ،

االنضباط   ساعد  العالية.  الربحية  فترات  خالل  النقدية  المدفوعات 

ارتفاع أسعار النفط والغاز القطاع على توليد تدفقات    مقابل الرأسمالي  

في الواليات    النفط الصخرينقدية هائلة. حقق عشرون من أكبر منتجي  

وثالثين  المتحدة دوالر  مليا  ستة  النقدي    منر  عام  الحر  التدفق  في 
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ات  . استجاب المستثمرون وتفوق قطاع الطاقة على بقية مؤشرم2021

S&P 500    بالمائة مقارنة بنسبة    46محققًا عائًدا بنسبة    -العام الماضي

   بالمائة للمؤشر األوسع.  28

 

الذي كان ثاني أغلى مصدر نفطي في العالم    -النفط الصخري األمريكي  

سعار  ذات األثاني أكثر مصادر النفط  أصبح اليوم    –قبل بضع سنوات فقط  

في المرتبة الثانية بعد منتجي النفط في    –  معقولة على مستوى العالمال

انخفض متوسط سعر التعادل لمشاريع النفط الجديدة  و  .الشرق األوسط

٪ خالل العام الماضي  8بانخفاض حوالي    -  دوالًرا للبرميل  46لى حوالي  إ

دوالًرا    70من  يقترب  التعادل  كان سعر  عندما    م2015٪ منذ عام  35و

للبرميل. يُعزى هذا التحول الملحوظ إلى االبتكار المستمر، الذي قلل من  

يصبح   أن  في  وساعد  اإلنتاج  الصخريتكاليف  تنافسيًا    النفط  مصدًرا 

 إلمدادات النفط. 

هو إنتاج  األمريكية في الواليات المتحدة  النفط الصخريمفتاح تحول إن 

تميزت حقبة    -باط المالي. كما نتذكر كميات أقل من النفط وزيادة االنض
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بالنمو الهائل الذي    م2014إلى    م2010  عام  األولى من  النفط الصخري

الجديدة،  غذته   الثانية منالتقنيات  المرحلة  إلى   م2015  عام  وشهدت 

النفط  اإلنتاج وسط إنفاق كثيف. اآلن  رتفاع  واانخفاض األسعار    م2020

ببساطة  هو  -كما أطلق عليه بعض البنوك االستثمارية  -  3.0 الصخري

ب ة  ةنقدي  اتتدفقمتعلق  ذلك  .  حر  النفط  قد  فوخالصة  صناعة  أدركت 

الصخري أنها ال تحتاج إلى ذروة مستويات اإلنتاج التي تغذيها الديون.  

قل  األنتاج  اإل  ،النفط الصخريفي حالة  وتباطؤ النمو أمر مربح ومستدام.  ف

 أكثر! ايعني أرباحً 

 

الدروس   بعض  تطبيق  يمكننا  أنه  الصخري   المستفادةأعتقد  النفط    من 

ليس فقط على قطاع النفط والغاز الخاص بنا ولكن أيًضا على القطاعات  

والتعليم   الصحية  والرعاية  المالية  الخدمات  ذلك:  في  بما  األخرى 

المستقاة من    النقاطتشمل  ووالصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة.  

 ما يلي:   النفط الصخريتجربة 
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اءمة استراتيجيات األعمال  إعادة ضبط نموذج األعمال وإعادة مو  :أوالً 

 . استجابةً للتحوالت في ظروف السوق

 . السعي الدؤوب لالبتكارا: ثانيً 

 . نتاجيةاإلكفاءة وال لزيادةخفض تكاليف التشغيل بشكل كبير  ا:ثالثً 

 . االنضباط المالي الصارما: رابعً 

تعزيز فرص جذب  و  العالقة معالجة األولويات الرئيسية ألصحاب  ا:  خامسً 

 االستثمارات. 

 

 الحضور الكريم  ، األخوة واألخوات

أكثر مرونة    لنصبح  القريب   ماضينا  من   المتنوعة  الدروس  نستفيد من  إننا

و  أيًضا  نفهم  أن   بمكان  األهمية  فمن  وتنافسية، التغيير  قوة  عوامل 

إلى جانب    االتجاهات الطويل،  المدى  على  المد على    تأثيرالسائدة  هذا 

واقتصاداتنا مع  إن   .أعمالنا  بمرونة  التغييرية االتجاه  التعامل    ات 

  -   لبقائنا   األهمية  بالغ   أمر هو    حد   أقصى   إلى  امنه  واالستفادة  ةاالبتكاري و

 Jimmy دين  جيمي   قال  التنافسية. كما  قدرتنا  على  الحفاظ  عن  ناهيك

Dean   -لكن   الريح،   اتجاه  تغيير  يمكنني   ال"   -األمريكي  والفنان  المغني  

 . "وجهتي إلى  للوصول أشرعتي ضبط يمكنني 
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  األكثر  الخطأ   حول  في رده على سؤال  Elon Musk  ماسك  إيلون يقول

  المهندسين   أخطاء  أكبر  أحد"  :األذكياء  المهندسون  يرتكبه  الذي  شيوًعا

  عن   ، حيث دافع"موجوًدا  يكون   أن  ينبغي   ال  شيء  تحسين  هو  األذكياء

   .األسئلة صحة  وفي القيود في التشكيك فكرة

 

إلى   القائمة  الصناعات  في   والخبراء  القادة   ينظر  األحيان،  من   كثير   في

  هو   لسنوات  بنجاح  يفعلونه   كانوا  ما   أن   يعتقدون  جانب واحد فقط، ألنهم

  وال   التغيير   يقاومون  فهم   لذلك   .به  القيام   ينبغي   الذي  الصحيح  الشيء

  معظم   تجعل   التي  المقنعة   األسباب  أحد  هو  هذا  .منه  مفر   ال  ما   يتبنون 

  Fortune 500  وقائمة  S&P 500  على مؤشر  الكبرى  العشر  الشركات

المراكز    تلك  في  غير موجودة   الماضي  القرن  من  التسعينات  أوائل  في

 . اليوم

والقدرة  واإلبتكار  أن المرونة    واحدة  حقيقةعلى  أود التأكيد  في الختام  

شركة    تطوره مباشرة لجودة رأس المال البشري الذي    نتائجالتنافسية هم  

في حين أن المرونة  وهذه هي نقطة البداية.    ،. هذا هو األساسما   أو دولة

أذكياء    مديرين ، فإن القدرة على المنافسة تتطلب  منهج تفكيرهي أيًضا  
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عالية    ىوقو مهارات  ذات  وتنفيذ  عاملة  االبتكار  على  وقادرة 

  -   سلطنة. يعيدني هذا النقاش إلى الإيجابية نتائج  وتحقيق  االستراتيجيات  

مانية أكثر مرونة  العُ   الشركات والمؤسساتكيف يمكننا أن نجعل    -أي  

 ؟وتنافسية

 

شبابنا. يجب  قبل كل شيء، علينا أن نستثمر بشكل كبير في تعليم وتدريب  

.  المجاالت  مختلفواسعة النطاق، وتغطي  ات  أن تكون مثل هذه المبادر

اقتصادنا أكثر مرونة وتنافسية إذا كان رأس  سيكون  ستصبح أعمالنا و 

مالنا البشري كذلك. القوة الدافعة الرئيسية األخرى هي البيئة المواتية  

السيليكون  نراها في  بالطريقة التي    - التي تعزز المرونة والقدرة التنافسية  

ستلزم دعم ريادة األعمال وتشجيع  تلك البيئة ت.  Silicon Valley  فالي

ثقافة تنافسية ترحب باألفكار    ضمن  المخاطرة ومكافأة من يصنعون فرقًا

   الجديدة وتحترم الفشل المؤقت. 
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 الضيوف الكرام  

  الموقر   الجشميناصر بن خميس  لمعالي  الشكر    بجزيلأتقدم    ،ختامالفي  

، ودعمه الدائم  للمؤتمر  الكريمة  تهرعاي  على  األمين العام لوزارة المالية 

  الطائي   حمد   بن  لمكرم حاتما  الستاذي الكريم  والشكر موصول  المتواصل،

الحدث    هم تنظيمل"  االقتصادي  الرؤية منتدى  "على  وللقائمين   هذا  مثل 

ً ،  المهمالدوري   واالستمرار،  متمنيا الديمومة    تكون أن  وأملي    لهم 

ً  استثماراً  القادمة  الساعات  .  لوقتكم الثمين  ناجحا

 وبركاته عليكم ورحمة هللا  والسالم

 


