




ضـمن إســـتراتيجية هدفها اإلستجابة الســريعة إلحتياجات العمــالء، ومن خالل رؤية 

واضحــة املعالم، تتمثل يف مســاهمة الشــركة يف تطوير اقتصادنا الوطنــي، وذلك بجعلها 

تواصل عملياتها  التوســعية املدروســة وعلى كافة األصعدة، ســواء مـن حيث املنتجـات أو 

اخلــدمات،  ولتحقيق رؤيتي العامة.. التزمت بوضع أولويات أساسية لعام 2016، وهي:

• تعظيم أرباح الشركة.

 • رفع مستوى اإلنتاجية. 

• رفع مستوى الرضا لدى العمالء  . 

فمــن حيــث تعظيــم أربــاح الشــركة، فنحن حريصــون على حتقيــق االســتخدام األمثل 

لألموال، وحســاب تكلفة األموال املرتبطة باستخدام كل مصدر ، ودرجة املخاطرة، ومنها 

إلى حتديد مقدار األرباح. 

أمــا رفــع مســتوى اإلنتاجيــة،  فذلــك يتطلــب منــا جميعــًا تأديــة العمــل بكفــاءة أعلى 

وبالطريقــة الصحيحة، لتحقيق نتائــج أفضل، من خالل جهودنا يف تعزيــز آلّيات العمل، 

وضمــان منهجية عمــل تتوافق مع اإلســتراتيجية املخطط لها ألهداف الشــركة. وهو ما 

يؤدى تلقائيًا إلى رفع مستوى رضا عمالئنا.

وتعد تلك األولويات هي أولويات إســتراتيجة وعلينا جميعًا االلتزام بها وحتقيقها خالل 

هــذا العام بــإذن اهلل، فكثيرًا ما أردد على إخواني وفريق العمــل التنفيذي وزمالئنا عبارة 

وهــي: “أمضوا قدمًا يف عملكــم وال تنتظروا إقناع اجلميع مبا تفعلونه إنه الصحيح “ وهذه 

العبارة جتعل األخرين يرون إجنازاتنا على أرض الواقع يومًا بعد يوم.

وأعتبــر  أن مقيــاس النجــاح احلقيقي هو حني نصل بالشــركة إلى مرحلــة يجد عمالؤنا 

فيهــا أنه من األفضل لهــم أن يديروا تعامالتهم وخدماتهم ومنتجاتهم من »حلولنا« ال من 

غيرها.  

وأنه يف ظل التطور املتســارع ال يوجد لدينا مرحلة يطلــق عليها النهاية،  ومثل ما وضعنا 

أنفسنا يف املقدمة سابقني منافسينا، نحن اليوم، نريد منكم أن تتقنوا التفكير االيجابي، 

وتضعون أهدافكم بأنفســكم نحو املســتقبل لتحقيقها بكل جــد، وال نزال مصممون على 

احلفاظ على صدارتنا، وريادتنا اإلقليمية من بني الشركات السعودية. 
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ليلة من ليالي جدة الجميلة ، ووسط أجوائها الرائعة، في    

وفي قاعة  بالتس���و .. تق���رر إقامة حفل ش���ركة حلولنا 

السنوي .. بحضور موظفي  شركة حلولنا من شتى الفروع في المملكة 

ووسط حضور لفيف من كبار عمالء الشركة وشركاء النجاح.

جدة - وائل أحمد وهيب

قاعة بالتسو التي أقيم فيها احلفل
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يثني على الموظفين ويؤكد على 
معيار الكفاءة وتحسين الخدمة،  

وزيادة اإلنتاجية ومضاعفة 
الربحية في 2016

التغييرات طالت الوظائف وآلية العمل، الحارثي..

عق���دت الش���ركة حفلها الس���نوي بقاعة بالتس���و جدة،  

والذي سّلط الضوء على اإلس���تراتيجية العامة للشركة 

ككل والف���روع وما تم تحقيقه في ع���ام 2015 . الحفل 

الذي نظمته الشركة وموظفيها برئاسة األستاذ محمد 

بن ناصر بن هرهرة مساعد الرئيس التنفيذي، شارك فيه 

الرئيس التنفي���ذي المهندس أحمد بن ج���اراهلل الحارثي 

وموظفي ومدراء األقاليم والمناطق والفروع. 

 وأك���د المهن���دس أحم���د بن ج���اراهلل الحارث���ي الرئيس 

التنفي���ذي لش���ركة حلولن���ا المح���دودة  أن الرؤية التي 

يتطلع إل���ى تحقيقها هو أن تصبح الش���ركة األولى في 

الخدم���ات وتطويرها، مبين���ًا أهمية التط���ورات الدائمة 

التي تجريها الش���ركة في دعم إنتاجية الفروع، وقال”إن 

ع���ام 2016  هو ع���ام العمل الدائم والتطوير للش���ركة 

والتي من خاللهما سيتم تقديم مفهوم جديد للعمالء 

عن الخدمة” وبالتالي مضاعفة الربحية. 

حفل الشركة
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وق����د بدأ احلفل بكلمة ترحيبية من األس����تاذ محمد بن ناصر ب����ن هرهرة ثمن فيها 

جه����ود اإلدارة العلي����ا من الرئي����س التنفيذي املهندس أحمد بن ج����ار الله احلارثي 

دعم����ه لإلدارات والفروع للقيام بدورها الفاعل، ثم رحب باحلضور واملوظفني جميعًا 

واإلدارات وش����ركاء النجاح من العمالء املميزين، ث����م صعد املوظف عبد اجلليل بن 

محمد ليس����تهل احلفل بتالوة عطرة من القرآن الك����رمي، بعد ذلك صعد الطالب فهد 

ب����ن أحمد احلارثي ليلقي أنش����ودة جميلة ترحيبية باحلض����ور والضيوف.. تال ذلك 

عرض وثائقي عن نش����أة وتطور ش����ركة حلولنا احملدودة منذ نشأتها وتطورها، كما 

قام االستاذ جنيب بن عبد الرحمن العطاس بفقرة ترفيهية متنوعة مع املوظف عماد 

جاد ومجموعة من املوظفني أس����عدت احلض����ور وأضافت اجواءًا من املرح، ثم ألقى  

املوظف بندر بن س����عيد جناد فقرة شعرية، أعقب ذلك فقرة إنشادية رائعة للموظف 

لؤي بن محمد بن هرهرة ليزيد من أجواء احلفل رونقًا وجمااًل.

الحارثي:

محاورنا الرئيسية.. 

هي رضا العمالء ورضا الموظفين 

وزيادة الدخل

حفل الشركة
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كلمة الرئيس التنفيذي 

ث����م  صعد الرئيس التنفي����ذي املهندس أحمد بن 

ج����ار الله احلارثي على املنصة إللقاء كلمته، التي 

بدأها بالس����ام.. ثم الثناء على مس����اعد الرئيس 

التنفي����ذي محمد بن ناصر بن هرهرة واالس����تاذ 

جنيب العطاس واالستاذ فارس سفيان وما أثراه 

من تقنية جديدة بالش����ركة، وكذل����ك لزماء املالية 

واالئتمان وجميع موظفي الش����ركة.. والذي يعبر 

بقائهم واس����تمرارهم في الشركة هذه السنوات عن 

عم����ل وجهد مس����تمر، وأن اإلنتاجية ه����ي املقياس 

املعتمد لدي����ه وال مكان للمجامات ف����ي ذلك، معلنًا 

عن الوظائف والكوادر واملعايير واألهداف الرئيسية 

للموظفني، كما استعرض اخلدمات اجلديدة للفروع، 

وحت����دث عن أب����رز التحديات الت����ي تواجه املوظفني 

وط����رق معاجلتها. وق����ال  نريد أن نحق����ق أهداف 

الش����ركة وأن نرتقي باخلدمات ونزي����د إنتاجيتنا في 

املبيعات هذا العام.  

كما تضمنت محاور كلمته في احلفل أبرز التطورات 

التي شهدتها خدمات الفروع، واستعرض اخلطوات 

الرائ����دة التي قطعتها الش����ركة منذ نش����أتها وحتى 

إنتهاء عام 2015 لتعزيز نش����اط الفروع وتوس����يع 

آفاقها. 

وأف����اد بأنه حرص على أن يض����ع نفس الرؤية التي 

إنتهجتها الشركة منذ بداية تأسيسها وهي أن تصبح 

مجموعة املنتجات واخلدمات الرائدة إقليميًا، وفس����ر 

كلمة الرائدة أي أن تكون الشركة األولى أو األفضل، 

والتي يتلخص منها األولويات اإلستراتيجية للشركة،  

وق����ال في ذلك “من خال هذه الرؤي����ة تبلورت لدينا 

محاورنا الرئيسية وهي رضا املوظفني ورضا العماء 

الحارثي:

بناء الكفاءات البشرية 

والتزود بالمهارات 

التقنية لخدمة 

العمالء

املوظفون يكرمون الرئيس التنفيذي

مارس 162016 حلولنا

األوائل في المبيعات .. 
>   األول يف املبيعات للربع األول من عام 1437 : احلسني فتح اهلل جابر

>  األول يف التحصيل للربع األول من عام 1437  : حذيفة الزين



والدخ����ل، لتأتي كل إس����تراتيجيات الش����ركة خلفها”، 

وبالنس����بة للحارثي يأتي حتقيق رضا العمالء من خالل 

تق����دمي منتجات وخدم����ات مميزة، وإقب����ال العمالء على 

املنتجات واخلدمات تتحقق معه األهداف املنشودة، وذلك 

عند توفر الزيادة املتوافقة ف����ي الدخل واألرباح”. وقال 

“أن نك����ون من االوائل في األرب����اح، يأتي من خالل عدد 
من احملاور الهام����ة والتي مت العمل عليها وفي مقدمتها 

حتسني الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف، ولم نتطرق 

إلى املساس باملوظفني أو العمالء، واستطعنا بفضل الله 

أن نرّشدها، وكان لها األثر اإليجابي الكبير على األرباح 

وكذلك على حتسني اإلنتاجية”، 

وأف����اد بأنه البد م����ن االس����تمرار بالعمل عل����ى زيادة 

اإلنتاجية، باعتبارها ترتبط بزيادة الدخل، وش����دد على 

قياس رضا العمالء وحل مشكالتهم ومنع تكرارها. 

وحت����دث الرئيس التنفيذي عن إجنازات الش����ركة العام 

السابق قائاًل: “إجنازاتنا الرئيسية في عام 2015 أولها 

كان بافتتاح فروعًا جديدة، كذلك بناء الكفاءات البشرية 

كما زودنا أنفس����نا باملهارات التقني����ة واملهارات الفنية، 

وهي تأت����ي من خالل إملامنا الت����ام باملنتجات ومعرفتنا 

باخلدمات”.  وأضاف “نحن ش����ركة تهدف لهدف واحد 

وهو خدمة العميل”، واعدًا باس����تمرار التقدم والتوسع 

عين على الحفل .. 
>  أش��رف الرئيس التنفيذي املهندس أحمد بن جاراهلل احلارثي بنفس��ه على موقع احلفل  

وجتهيزاته واستقبال العمالء والضيوف.

>  قام بتقدمي احلفل األستاذ محمد بن ناصر بن هرهرة مساعد الرئيس التنفيذي.

>  مت تكرمي عدد كبير من العمالء الذين حرصوا على حضور احلفل السنوي للشركة رغم 

بعد مسافة بعضهم وقدومه من مدينة الرياض واملنطقة الشرقية.

> كما مت تكرمي مجموعة  متميزة من املوظفني.

>  ق��ام املوظف��ني ببادرة تلقائية  بتك��رمي الرئيس التنفيذي وإعطائه درع��ًا تقديرًا منهم 

ملكانته ودوره يف تطويرهم .

>  كان م��ن فعالي��ات احلفل عروضًا ترفيهية للموظفني وللعمالء أبدع فيها األس��تاذ جنيب 

العطاس بفقرات ترفيهية رائعة وممتعة مع املوظفني .

>  أثن��ى العم��الء على حفاظ الش��ركة عل��ى إس��تمرارية تنظيم هذه احلف��الت وامللتقيات 

وال��ذي من ش��أنه زيادة التواصل واملتابعة اجليدة من الش��ركة للعم��الء. كما ثمنوا اجلهود 

املبذولة من الشركة وموظفيها والتي  ساهمت بشكل كبير يف إجناح احلفل.

> ش��كر الرئيس التنفيذي مس��ؤولي القاع��ة واملوظفني والعمالء وكذلك  كل من ش��ارك يف 

إجناح حفل الشركة السنوي.
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خالل هذا العام 2016.

 كما ش����دد على ضمان أداء مميز. مش����يرًا إلى 

ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وجعلها ضمن 

اإلهتمامات األساسية، كما أكد على خطط جدية 

في 2016 ستس����هم بش����كل فعال ف����ي حتقيق 

األهداف املنشودة وزيادة الدخل واملبيعات بنسبة 

مضاعفة.  

وع����ن عام 2015 ق����ال “ كان عام����ًا فيه حتديًا 

كبيرًا ومنافسة غير مسبوقة في املبيعات”، مثمنًا 

اجلهود التي بذلته����ا اإلدارات واملوظفني لتحقيق 

فعاليات متنوعة 

زانت الحفل

 وتفاعل قوي

 من العمالء

 والحضور

الرئيس التنفيذي يكرم سعادة  العميد محمد احلارثي

 الرئيس التنفيذي يكرم سعادة الشيخ جمعان الزهراني

الرئيس التنفيذي يكرم سعادة الشيخ نايف الدعدي

 الرئيس التنفيذي يكرم سعادة األستاذ أبو حامت محمد الزهراني
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أهدافهم نحو أعلى املس����تويات. كم����ا أوضح وقال 

“أطلقنا ع����ددًا من مش����روعات التح����ول حققت لنا 
مراكز متقدمة من بني املنافسني في معظم املجاالت 

وذلك بفضل اجلهود التي قامت بها إدارات الفروع”.

وبأن نس����ب ومعدالت النمو منت حت����ى نهاية العام 

2015. وبأنه ستتضاعف في 2016 بإذن الله.

رؤية عام 2016

وتوقع احلارثي  اش����تداد املنافسة من قبل املنافسني 

في 2016، معتبرًا أن الش����ركة أعدت إستراتيجية 

مراكز متقدمة 

للشركة بين 

المنافسين بفضل 

الجهود المستمرة 

إلدارات الفروع

الرئيس التنفيذي يكرم سعادة األستاذ  عبد اهلل اليمني

 الرئيس التنفيذي يكرم سعادة األستاذ عيضة بن جار اهلل احلارثي

الرئيس التنفيذي يكرم سعادة األستاذ  عبد الرحمن اليمني

 الرئيس التنفيذي يكرم سعادة األستاذ عويض بن عيضة احلارثي
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جديدة وأهدافًا تتسم بالتحدي ملواجهة التغيرات 

الس����وقية. وق����ال ما أثبتناه من جن����اح في عام 

2015 سوف يس����تمر لدينا بنفس الوتيرة للعام 
اجلاري بإذن الله.  وكشف احلارثي عن األرقام 

التي تطمح ش����ركته وإدارته حتقيقها هذا العام 

وحتقيق أرباح مضاعفة بإذن الله، وإستراتيجيات 

تبدأ بإس����تقطاب عمالء جدد، وأضاف مخاطبًا 

املوظفني “ننتظر منك����م أفكارًا إبداعية وخارجة 

عن الصن����دوق لتطوير اخلدم����ات ويتطلب ذلك 

منك����م تقدمي خط����وات إس����تراتيجية باعتباركم 

أدواتنا وواجهتنا أمام العمالء”، كما أشار إلى أن 

السوق املالي أصبح أكثر تنافسية ما يجعل التفوق 

على املنافس����ني أكثر حتديًا في مستوى اخلدمة أو 

في إبتكار املنتج. الفتًا إلى مش����اريع إستراتيجية 

يحرص على إجنازها تشمل التوسع واإلنتشار في 

الفروع، واملنتجات واخلدمات اجلديدة، 

املنتجات اجلديدة

وكش����ف الرئيس التنفيذي كذل����ك عن وجود أفكار 

مبتكرة  نفذت عبر مجموعة من املوظفني الطموحني 

الحارثي:

إن إقامة هذه 

المناسبات الدورية 

من شأنها مد جسور 

التواصل مع عمالئنا 

وشركاء نجاحنا

الرئيس التنفيذي يكرم سعادة  املهندس فهد النزالويالرئيس التنفيذي يكرم سعادة األستاذ عبداهلل احلمدان
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وأنه يش����جع إبتكار وتطوير املنتجات بشكل 

مستمر ومتواصل، وأنه يحفز إنتاج إبداعات 

جديدة من حيث تطوير املنتجات وآليات العمل 

واملساندة وحتسني اخلدمات، وجمع األفكار 

املختارة لدراس����تها وتقييمه����ا وحتويلها من 

حلم إلى واقع، فالفك����رة املختارة تعتمد على 

معايير واضحة وصريحة، ومتتاز اآللية فيها 

بالسرعة في التنفيذ ، كما أن اإلبداع يشترط 

فيه التقدم على املنافسني في السوق، مؤكدًا 

على أن الشركة س����تحقق الريادة في إبتكار 

املنتج وتك����ون األولى ف����ي إطالقه، وأضاف 

“بدأن����ا بفرع ونقطة بيع لتصل الش����ركة إلى 
ماوصلت إليه اآلن من إفتتاح فروع في شتى 

أنح����اء اململكة وما وصلت إليه من مكانة ولله 

احلمد”. ودعا في ختام كلمته موظفي الفروع 

إل����ى ض����رورة التركيز على تنفي����ذ األهداف 

املطلوبة وه����ي التنظيمية والرقمي����ة واملالية. 

وش����دد على أهمية التواصل الفعال بينه وبني 

موظفيه وإتباع مبدأ الش����فافية في التعامل، 

لتحقيق إستراتيجية الش����ركة في أن تصبح 

في املقدمة دائمًا.

وأع����رب في نهاية كلمته عن ش����كره وترحيبه 

بش����ركاء النجاح وهم عمالء الش����ركة مرحبًا 

به����م جميعًا وأن����ه فخور بحضوره����م وبأن 

إقامة مثل هذه امللتقيات واحلفالت املوس����مية 

هدفه����ا األول ه����و إم����داد جس����ور تواصل 

ولقاءات مس����تمرة معهم وتقديرهم وشكرهم 

على هذه الش����راكة الناجحة والداعمة دائما 

وأنهم أولويات إس����تراتيجية للشركة، كما قام 

بتكرميهم.

من منصة التكرميالرئيس التنفيذي يكرم سعادة الشيخ أنس  القحطاني

كلمة العمالء )شركاء النجاح( .. 

كان��ت كلمات الش��يخ أن��س القحطاني واألس��تاذ جمعان بن س��عيد الزهران��ي بالنيابة عن 

العم��الء تعب��ر عن س��عادتهما كعمالء بالش��ركة وتقديرهم��ا الهتمام املهن��دس أحمد بن 

جار اهلل احلارثي ش��خصيًا وش��ركة »حلولنا« بهم ، وعبروا عن رضاهم عن جاهزية الفروع 

والك��وادر  ال��ذي يدل على التخطيط اإلس��تراتيجي القوي الذي يق��ود للنجاح، كما أثنوا 

على املتابعة اجليدة من قبل كوادر الش��ركة وإقامة مثل هذه الفعاليات من حفالت سنوية 

وملتقيات تعبر عن اهتمام الشركة املستمر بعمالئها.
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جانب من حضور املوظفني

جانب من حضور املوظفني فهد بن أحمد احلارثي

الزميل جنيب العطاس 

تخلل احلفل السنوي لشركة حلولنا احملدودة 

للموظف���ني املميزي���ن  فعالي���ات وتكرمي���ات 

بالش���ركة، كانت عدسة املجلة هناك ورصدت 

بالصور أجواء احلفل.. 

زووم

الحفل السنوي
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الرئيس التنفيذي وخلفه مساعد الرئيس التنفيذي محمد بن هرهرةاحلارثي يكرم  مساعد الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن هرهرة

فقرات ترفيهية متنوعة تخللت احلفل الطالب فهد بن أحمد احلارثي أثناء إلقائه لألنشودة الترحيبية

جانب من حضور العمالء جانب من احلضور يظهر فيه احلارثي مع العمالء
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الشركة تورد البضائع جملة وتجزئة للمحالت 
والشركات.. والطلب متزايد

في متابعة لمنتجات الشركة: 

تحت الضوء

الشركة مستمرة  

في ايجاد حلول 

للمعوقات وتذليلها
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ب���ع���د إط�������اق ال���ش���رك���ة 

م���ن���ت���ج���ات���ه���ا ال����ج����دي����دة 

ل��ل��ش��رك��ات وال��م��ح��ات 

ال��ت��ج��اري��ة م���ن إم��ك��ان��ي��ة 

بالجملة  البضائع  توريد 

وال��ت��ج��زئ��ة وم����ع ال��م��زاي��ا 

ال���ف���ري���دة ل���ه���ذا ال��م��ن��ت��ج 

ك�������ان�������ت اإلن�����ت�����اج�����ي�����ة 

وال���م���ب���ي���ع���ات م��ث��ال��ي��ة، 

هو  والنجاح   الربح  وك��ان 

بين  المشترك  ال��ع��ام��ل 

الشركة وعمائها.

حـلــولـــنا - خــــاص

المنتج القى نجاحًا 

ورواجًا كبيرًا، 

والتحسين والتطوير 

دائم له ولكل 

منتجات وخدمات 

الشركة

طلب متزايد

كش����فت إدارة املبيع����ات بالش����ركة أن إطالق 

املنتج اجلديد ج����اء متناغمًا مع طلبات العمالء 

وتطلعاتهم، وأن إطالق منتج التوريد للشركات 

واحملالت واألف����راد بهذه املميزات الفريدة كان 

تلبي����ة لقاعدة كبي����رة من عمالئن����ا وزيادة في 

الطلب على منتجاتنا، األمر الذي زاد من فرص  

جناح����ه ولله احلم����د، وعزز من رؤية الش����ركة 

بأن تكون األفضل ف����ي تقدمي اخلدمة ومتابعة 

نتائجها وتطويرها.

ومن جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي األستاذ 

محمد بن هرهرة بأن الشركة تواصل عملياتها 

التوسعية املدروسة س����واء من حيث املنتجات 

أو اخلدمات ضمن إس����تراتيجية كبرى هدفها 

اإلستجابة الس����ريعة إلحتياجات العمالء، وأن 

إطالق الشركة لهذا املنتج والذي ميكن العميل 

م����ن احلصول على املنتج����ات التي يريدها من 

اجلواالت واألجهزة الذكية واألجهزة الكهربائية 

واإللكتروني����ة واألث����اث املنزل����ي واملكتبي التي 

يرغب فيها العميل باجلملة أو التجزئة بس����عر 

تنافس����ي ومرونة في السداد القى جناحًا.. ما 

يدعونا للعمل نحو املزيد من تطويره، واملزيد من 

طرح اخلدمات التي تلب����ي إحتياجات عمالئنا 

بإستمرار.
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شخصيات خالدة
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القصيبي و األدب اليوم

هنا ُولد األديب و الكاتب و الس���فير: غازي القصيبي، ُولد ليعيد  

األدب األصي���ل معه، لقد كان رحمه الل���ه رمزًا من رموز األدب 

العربي مبا قدمه للمكتبة العربية من نصوص وأبيات عم جمالها 

األف���ق واملتأمل اليوم ال يجد إال ما ندر من أمثال الراحل غازي 

القصيبي.

فاألدب العربي اليوم يش���هد تراجع بش���كل ملح���وظ عما كان 

عليه في الس���نوات املاضية، فقد تراجع بش���كل كبير في البناء 

و األلفاظ والس���ياق، فاليوم يندر وج���ود قصائد محكمة البناء 

كقصيدة الش���هداء للرم���ز غازي القصيب���ي، فمكتبة القصيبي 

مليئة.. فقد فاق إنتاجه األدبي الواحد والعشرون قصيدة، و لم 

يقتصر القصيبي على فن القصيدة بل جتاوزها إلى فن الرواية 

فقد كتب كثيرًا من الروايات الباقية لليوم.

و هنا يكمن الس���ؤال أين كتابنا اليوم م���ن اإلقتداء بهذا العلم 

الراحل؟ و ملاذا لم يسيروا على خطاه للنهوض بأدبنا العربي؟.

فقد فتح باب العلم على أوروبا و ذلك بتأسيسه دولة األندلس، فكان له الفضل على أبناء 

أوروبا كلها. و مبجرد ما متلك الداخل األندلس، نشر فيها العلم و توقير العلماء، و لك أن 

تتخيل عزيزي القارئ في ذلك الزمان و في تلك الظروف السياس���ية، و في موطن الغربة، 

أسس الداخل أكبر احلدائق التي عرفتها البشرية .

حديقة الرصافة التي إمتألت بالورود، و النباتات العجيبة، و ليس ذلك فحسب فقد أجنبت 

األندلس علماء أفذاذ، فأخذت العلوم مكانها األول في الفكر األندلس���ي، و كان الطب في 

املقدمة، فقد تُرجمت بعض الكتب الطبية، و كذلك اش���تهر أطباء األندلس و من ضمنهم 

ذلك العالم اجلليل س���عيد بن عبدربه، و من عظم املس���ؤولية أس���س األندلس���يون ديوان 

األطب���اء يدون فيه اس���م كل طبيب يحترف مهنة الط���ب، و إذا ما ارتكب خطًأ يتوجب له 

العقاب.

و أس���س علماء األندلس مدارس الدراس���ات اللغوية، و قد تطورت الدراسات اللغوية في 

األندلس، و برز علماء أفذاذ في هذا املجال.

ف���كل هذه التطورات لم تأِت من مصباح عالء الدي���ن، بل أتت من عقول أدركت أن وجود 

اإلنسان في هذه احلياة ال قيمة له إذا لم يترفع عن التفاهات.

ماذا نرجو  من أمة س���خرت عقول أبناءها خلدمة البش���رية و لم تهمش قدراتهم، و آثرت 

العلم على الظالم، و العالم على اجلاهل؟

رحم الله عبدالرحمن الداخل، أصلح نفسه فأنصلح من بعده حال شعبه ألعوام و أعوام.

فى أحد أحياء مدينة األحساء في المملكة العربية 

السعودية فاح شذا األدب العريق وأينعت زهوره، 

هنا  النوتات،  أجمل  لُتكون  الحروف  تناغمت  هنا 

شعراً  الفنون  أعذب  لنا  لتقدم  الحروف  تشكلت 

ونثراً و رواية .

في أجواء باردة و تحت ظروف قاهرة، ومع أصوات صهيل الخيول، هرب عبدالرحمن 

بن معاوية من موطنه لينجو بحياته من أعدائه، و لم يعلم ذلك الفتى البالغ من 

يومنا  حتى  الحياة  قيد  على  تزال  ال  حضارة  سيؤسس  أنه  عاما  عشر  تسعة  العمر 

هذا. ذلك المراهق نقل العلم و الحضارة إلى أقاصي البالد.

غازي القصيبي

متثال عبدالرحمن الداخل

ناقل الحضارات “
عبدالرحمن الداخل”





الحارثي:
نسعى إلى ترجمة إستراتيجية الشركة 

بإستقطاب أفضل الكفاءات وتدريبها

المحافظة على الموظفين المتميزين ضمن أسرة حلولنا..

سريعة  وح���وارات  ل��ق��اءات  ع��دة  لنا  وك��ان  هناك  المجلة  كانت  الحفل  هامش  على 

المهندس  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  م��ع  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة  وف��ي  أج��ري��ن��اه��ا.. 

السياسات  أن  على  أك��د  ال���ذي  ال��ح��ارث��ي  اهلل  ج��ار  ب��ن  أح��م��د 

والممارسات التي تنتهجها الشركة ومجموعة الموارد 

ال��ب��ش��ري��ة أث��م��رت ع��ن ارت���ف���اع نسبة ال��س��ع��ودة ٕال��ى  

معدالت عالية، وتعد النسبه األعلى على مستوى 

مجموعة  بذلت  أنه  وأضاف  السعودية،  الشركات 

الكفاءات  أفضل  لجذب  جهودها  البشرية  الموارد 

من  كثير  ف��ي  وش��ارك��ت  بها،  واالح��ت��ف��اظ  الوطنية 

المعارض والمناسبات الخاصة بالمهنة والتوظيف. 

وك��ذل��ك ت��ح��دث ع��ن م��ج��ال ت��ط��وي��ر ع��الق��ات العمالء 

وأوضح أن التقرب من العمالء والحصول على رضاهم هو 

من األهداف اإلستراتيجية الهامة.

تدريبية  م��ب��ادرات  ع��دة  ٕاط��الق  عن  الحارثي  المهندس  تحدث  اإلستراتيجية  ٕاط��ار  وف��ي 

المكثف  ال��ت��دري��ب  دم��ج  عبر  وال��م��ه��ارات  ال��ق��درات  لرفع  تٔاهيلية  وب��رام��ج  للموظفين، 

للمدراء  القيادة  وبرنامج  الفروع،  بموظفي  الخاص  العملي  المحاكاة  أسلوب  مع 

للشركة،  ت��ح��دي��ًا   يعد  وال��ن��ادرة  المتميزة  ال��ك��ف��اءات  اج��ت��ذاب  أن  م��ؤك��داً  وال��ق��ي��ادات، 

الحارثي  المهندس  أستعرض  كما  تحقيقه،  على  تحرص  البشرية  الموارد  ومجموعة 

الرسالة الرئيسية وتناول ٕانجازات الموارد من خالل هذا التقرير ..

على هامش الحفل
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الحارثي:

جودة الخدمة تعني مسايرة توقعات العمالء بشكل مستمر ..

تنفيذ برامج التحسين المستمرة للمحافظة على مستويات عالمية لألداء
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تطوير عالقات العمالء
وجهن��ا س��ؤالنا يف الب��دء للمهن��دس أحم��د بن 
جاراهلل احلارثي، الرئيس التنفيذي.. يف مجال 
تطوي��ر عالقات العم��الء، ما هي املش��اريع التي 

حتبون تسليط الضوء عليها؟
دائرة  تقوم  البداية  في  بأنه  احلارثي  أجابنا 

خدمة العمالء بدور مهم أال وهو إستقبال كافة 

العمالء  يبديها  التي  واملالحظات  الشكاوى 

في  تواجههم  التي  الصعوبات  على  والوقوف 

الشركة،  قنوات  كافة  من  لهم  املقدمة  اخلدمات 

الذي  الرئيسي  الهدف  أن  احلارثي  ويصف 

يسعى إلى حتقيقه بنهاية العام اجلاري هو جمع 

كافة وحدات املعاجلة من جميع قطاعات الشركة 

لديها اإلملام  العمالء وحدة مركزية  جلعل خدمة 

الكامل بالطلبات اخلاصة بالعمالء ومالحظاتهم. 

وأضاف احلارثي: إن هدفنا الثاني هو حتسني 

من  التقرب  هو  ودورن��ا  عمالئنا،  مع  التواصل 

عمالئنا واحلصول على رضاهم بشكل تام. 

كي��ف تقيمون إحتياج الس��وق احمللي للخدمات 
اإللكترونية للشركات؟

املنتج،  مستوى  على  التركيز  يكون  ما  غالبًا 

العميل  إحتياجات  على  يستثمر  مما  والقليل 

وجتربته ومسيرة تفاعله، فامليزة التنافسية تبدأ 

بخلق اإلحتياج ثم دراسة جتربة العميل وتفاعله 

مع الشركة، وأخيرًا بطرح املنتج لتلبية احلاجة 

أساس  وذلك  بالشركة،  لعالقته  القيمة  وإضافة 

املصممة  املنتجات  من  مجموعة  ولدينا  عملنا. 

خصيصًا لتلبية إحتياجات عمالئنا.

هل هن��اك مش��اريع أو خدم��ات أخ��رى تقدمها 
الشركة وتود أن تتحدث عنها ؟

تقنية  خدمة  مجرد  ليست  اإللكترونية  خدماتنا 

يقوم العميل باإلستفادة منها عن طريق اإلنترنت. 

بل إنشاء قيمة مضافة في آفاق جديدة تتطلب 

النظر إلى سلسلة األعمال واملنتجات وتطويرها 

قدرات  آلية  ووضع  جديدة  فرص  وخلق  تقنيًا 

متطورة  خدمات  تقدمي  كيفية  لتحسني  محكمة 

من  عدة،  نطاقات  مسؤوليتنا  وتشمل  لعمالئنا. 

املخصصة  اإلستراتيجية  وتنفيذ  وضع  أهمها 

إستراتيجيات  وكذلك  عمالئنا،  من  لكل شريحة 

وأضفنا  األع��م��ال،  وتطوير  املنتجات  تطوير 

التشغيل اآللي، من خالل نقاط  حتسينات على 

األعمال  وسير  خارجيًا  العميل  تواصل وتفاعل 

وتنفيذها داخليًا، وحرصنا على اإلبتكار بخلق 

واملنتجات.  لألعمال  وتطويرية  رقمية  إبتكارات 

تطوير األعمال برؤية 

طويلة المدى تركز 

على العميل واإلبتكار

مما يعطي آفاقًا 

جديدة في هذا المجال 

ويعزز قوته التنافسية

تبنت الشركة منهج

متطور وضع هذه 

اإلستراتيجيات ضمن 

أهدافها الرئيسية 

عام 2015 و 2016

كما ألتقينا على هامش احلفل باألستاذ محمد بن ناصر بن هرهرة مساعد 
الرئي��س التنفي��ذي وال��ذي أك��د لنا متي��ز دائرة مرك��ز اإلتصال بالش��ركة 
باخلب��رة الواس��عة التي إكتس��بتها، وبأنها ب��دأت مش��وارها بتطوير قدرات 
الك��وادر العاملة فيها، وبالتالي تقدمي نوعية عالية من اجلودة يف التواصل 

مع العمالء. 
ويعتبر مركز اإلتصال الوجهة الرئيس��ية جلميع العمالء الراغبني يف إجناز 

تعامالته��م هاتفي��ًا، حي��ث تعم��ل على رب��ط كل منه��م باخلدمة املناس��بة 
بطريق��ة س��ريعة وفّعال��ة معتمدة عل��ى أح��دث التكنولوجي��ا يف التواصل 

الفعال يوميًا وعلى مدار االسبوع. 
وأك��د بن هره��رة أن اإلتص��ال بالعمالء ه��و أحد الوس��ائل الهام��ة لتنفيذ 
لتق��دمي خدم��ات ميس��رة ومتمي��زة، ولتس��ويق  الش��ركة  إس��تراتيجيات 
منتجاته��ا وخدماته��ا. معتب��رًا أن م��ا تقدم��ه اإلدارة يس��اعد العميل على 

بن هرهرة: نتابع آراء العمالء في خدمة ما بعد البيع 
للتأكد من مستوى الرضا لديهم 

مالمح من أهداف ونشاطات الشركة .. مساعد الرئيس التنفيذي
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طريق  عن  املتقدمة،  للبيانات  تطويرًا  وأجرينا 

لتلبية  ومعامالتهم  العمالء  بيانات  حتليل 

إحتياجاتهم.

كي��ف ت��رون تطبيق إس��تراتيجية التح��ول إلى 
اإللكترونية؟

وتطوير  ب��إن��ش��اء  ب���دأت  ال��ش��رك��ات  معظم 

في  بعمق  وتعمل  إلكترونية،  إستراتيجيات 

التحول للوصول إلى هذا الهدف.

وتطوير األعمال برؤية طويلة املدى تتركز على

العميل واإلبتكار. وقد تبنت شركتنا هذا املنهج

املتطور ووضع هذه اإلستراتيجيات اإللكترونية 

ضمن أهدافها الرئيسية عام 2015 و 2016، 

املجال ويعزز  آفاقًا جديدة في هذا  يعطي  مما 

قوته التنافسية.

ما القيم��ة املضافة لتحقي��ق التميز يف اخلدمة 
اإللكترونية؟

التي  النقاط  أكثر  من  أصبحت  العميل  جتربة 

تخلق قيمة مضافة للعمالء، والتي متكننا من

متييز أنفسنا عن املنافسني. وهذا يتطلب حتقيق 

التوازن ما بني التكنولوجيا والتقنيات اجلديدة، 

وبني ما هو ذو قيمة مضافة للعميل.

تجربة العميل 

أصبحت من أكثر 

النقاط التي تخلق 

قيمة مضافة للعمالء

مواكبة العصر ومسايرة التقنيات احلديثة التى تهدف خلدمته.
يقول بن هرهرة انطالقًا من حرص الشركة على تقدمي اخلدمات احلديثة 
واملتط��ورة للعميل متيحًة ل��ه احلصول على اخلدم��ات واملنتجات بطريقة 
ميس��رة وس��ريعة على الدوام ومن أي مكان وأينما كان العميل موجودًا حني 
يطلب اخلدمة س��واء محليًا أو دوليًا، وذلك بواسطة خدمات مركز اإلتصال 
ذات اإلعتمادي��ة الفعال��ة والتي يتم تقدميها من خ��الل جهة واحدة تكون 

حلقة الوصل الرئيسية للعميل مع جميع اإلدارات املختلفة يف الشركة.

أهداف اإلدارة
اله��دف ال��ذي تضع��ه اإلدارة نص��ب أعينها ه��ذا الع��ام يتمث��ل يف زيادة يف 
املبيع��ات، ويف مج��ال خدمة العمالء تس��تهدف أن يكون ال��رد على العمالء 
سريعًا وفوريًا. وهذه األهداف تظل أهدافًا متطورة، حيث تتم زيادة الهدف 

يف كل عام ليصبح حتديًا إيجابيًا جلميع العاملني بالشركة.
وم��ن اجلوان��ب املهمة يف عم��ل املركز تقص��ي آراء العم��الء يف خدمة ما بعد 

البيع والهدف من ذلك التأكد من رضا العمالء وتغطية رغباتهم.
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وكذلك في تقدمي جتربة إيجابية وسلسة للعميل

على كامل مسيرة خدمته، تبدأ من بيع “فكرة

العميل،  إلى  والوصول  التفاعل  ثم  احلاجة” 

على  واحلفاظ  البيع.  بعد  ما  إلى  البيع  فعملية 

“صوت  يكون  حيث  العمالء،  مع  فعال  ح��وار 

العميل” أساس التطوير.

ما هي الوسائل املتبعة يف توطيد عالقاتكم
بالعمالء؟

تطورنا من تطور عمالئنا، الذين أصبح لهم تطلعات 

بدورنا  اليوم  ونحن  مضى.  وق��ت  أي  من  أكبر 



خدمة  مقدمي  من  بداًل  لهم  مستشارين  أصبحنا 

وزيادة  عمالئنا  والء  تعزيز  من  ميكننا  مما  فقط، 

الربحية واحلصة السوقية. كما أن إتباعنا ملنهجية 

التطوير املستمر لألعمال واملنتجات هي من أفضل 

مكانة  على  احلفاظ  على  ذلك  ويساعدنا  الوسائل 

رائدة في تقدمي أحدث التقنيات واخلدمات.

ما هي أهم التطورات التي أجريت على اخلدمات 
التي تقدمونها؟

أطلقنا وبنجاح خدمات عديدة من أهمها سهولة 

احلاجة  دون  اخلدمة  على  واحلصول  التسجيل 

إلى زيارة الفروع وتعبئة النماذج التقليدية. 

ستتمركز  القادمة  املراحل  أن  بالذكر  اجلدير 

األخ���رى،  ب��اخل��دم��ات  العمالء  تسجيل  ح��ول 

وهناك نقاط حتول هامة على مستوى اخلدمات 

واحللول املقدمة للشركات واملؤسسات التجارية 

واملستثمرين والتي تصب في نهج ريادة خدماتنا.

ما مدى التعاون مع اإلدارات يف الشركة؟
وتعتبر  األوج��ه،  كل  على  واح��د  كفريق  نعمل 

بل هي  أو مكملة،  ليست مختلفة  إستراتيجيتنا 

األعمال  تطوير  ناحية  من  موحدة  إستراتيجية 

واملنتجات واألهداف الربحية، ومنهجية التوسع 

والريادة. 

هناك توسع يف الطلب على خدمات نقاط
البيع، فكيف تلبي الشركة إحتياج العمالء من

هذه القنوات؟
مبا  البيع  نقاط  في  التوسع  بصدد  الشركة  إن 

املستثمرين والتجار وعمالئهم  على  بالنفع  يعود 

العام  أداء الشركة خالل  والشركة، حيث سجل 

2015م، نسبة منو غير مسبوقة ناهزت %88، 
وقد مت التركيز بشكل كبير على القطاعات التي 

يوجد بها حاجة ماسة خلدمات نقاط البيع وتفعيل 

األجهزة وتنمية العمليات اإللكترونية عبرها.

ما هي رؤيتكم املستقبلية للخدمات
اإللكترونية للشركات؟

لتحقيقه،  الكثير  أمامها  اإللكترونية  اخلدمات 

إلى  وص��واًل  اإللكترونية،  باملواقع  ب��دأت  فهي 

تطبيقات على الهاتف اجلوال، ولتنمية إستخدام 

هذه القنوات مت التركيز الحقًا على جتربة العميل 

مسألة  مجرد  فهي  املنتجات.  تلك  مع  وتفاعله 

وقت للخروج من التقليد، في حني يصبح العميل 

عميل  وجتربة  إلكتروني  لنظام  ووالئ��ه  إنتمائه 

رائدة بداًل من مقٍر أو فرع. وهذا التحول سيفتح 

األساسات  التي وضعت  للشركة  فرصًا جديدة 

تبنيناه من منهج وهدف.  اإلستراتيجية، والذي 

كما أن التطور اإللكتروني يؤثر بشكل أساسي 

على إستراتيجية الشركات وجتبرهم على التحول 

من التمركز في تطوير املنتجات إلى تطوير جتربة 

العميل وتفاعله. فهي منوذج تشغيل فعال ومربح 

من الداخل.

ما هي آخر اإلجنازات التي قدمتها إداراتكم؟
اخلدمات  وتطور  العمليات  وحجم  عدد  منو  إن 

اإللكترونية املقدمة، باإلضافة إلى السجل املتميز 

للعمالء  الذي صنعته الشركة في قطاع اخلدمات 

واألفراد والشركات نعتبره من أهم إجنازاتنا، كما 

نسعى بإستمرار على تطوير حلول ومنتجات لقطاع 

كبير من عمالئنا في اململكة لنستمر في الريادة.

إستراتيجية

 موحدة لتطوير 

األعمال والمنتجات 

واألهداف الربحية 

ومنهجية التوسع 

والريادة

أصبحنا مستشارين 

لعمالئنا بداًل من 

مقدمي خدمات 

مما يمكننا من تعزيز 

والء العمالء وزيادة 

الربحية والحصة 

السوقية

نسعى بإستمرار 

على تطوير حلول 

ومنتجات لقطاع كبير 

من عمالئنا

في المملكة
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% من أغنيائه ثروة العالم تتركز في 1 
قالت منظمة "أوكسفام" البريطانية غير احلكومية إن ثروة 1 % من أغنى أثرياء العالم تفوق ثروات بقية العالم مجتمعة، 

وقالت املنظمة إن ثروات 62 ش���خصًا من أغنى أغنياء العالم، تعادل جميع ثروات نصف س���كان العالم األفقر، وانتقدت 

عمل جماعات الضغط، وتهريب مبالغ ضخمة فيما يعرف باملالذات الضريبية.

وحثت أوكس���فام في تقريره���ا الذي صدر قبيل قمة املنت���دى االقتصادي العاملي في دافوس زعم���اء العالم على اتخاذ 

إجراءات مناسبة ملواجهة عدم املساواة في امتالك ثروات العالم، واستقت في تقريرها مواد من بحث أجرته شركة كريدي 

سويس السويسرية املصرفية بدًء من أكتوبر.

وكانت أوكسفام تنبأت العام املاضي بأن يزيد ما متلكه قائمة نسبة ال�1 % من أغنى أثرياء العالم ثروات العالم بأكمله، 

لك���ن ه���ذه األرقام ينبغي أن تؤخذ بقدر من احلذر، إذ إن املعلومات اخلاصة بثروة أغنى األثرياء يصعب احلصول عليها، 

وهذا يعني، كما يقول املصرف السويسري، أن ما ذكره بشأن قائمة ال�10 في املائة، وقائمة ال�1 في املائة، يحتمل اخلطأ.

وتش���ير األرق���ام في التقرير الدولي إل���ى أن بعضها تقديرات ملس���تويات الثروة خاصة في البل���دان التي ال يوجد فيها 

إحصائيات دقيقة، وتقول املنظمة إن 62 شخصًا ميلكون ثروات تساوي ما ميلكه 50 في املائة من سكان العالم األكثر 

فقرًا، وهو ما يعني أن هناك تكتاًل في متركز الثروات، وقال التقرير: بداًل من تأس���يس اقتصاد من أجل ازدهار س���كان 

العالم أجمع واألجيال املقبلة، خلقنا اقتصادًا لنس���بة 1 في املائة م���ن األثرياء، وطالبت املنظمة قادة العالم بالعمل على 

تقليص الفجوة الكبيرة في األجور بني العمال وأرباب العمل.

تركمانستان أول دولة في العالم تحظر التدخين “نهائيًا”

حظ����ر التدخني في البالد نهائيًا، هو ما انتهجته تركمانس����تان وفقًا ملا نش����ره موقع صحيفة 

"إندبندنت" البريطانية، الذي نش����ر أن رئيس تركمانس����تان قربانقلي بردي محمدوف أصدر 

مؤخرًا مرس����ومًا مينع مبوجبه بيع كافة أنواع التبع في البالد، ما يعني عمليًا "حظر التدخني 

متامًا".

ويشمل املرس����وم فرض غرامات تصل إلى 1200 جنيه إسترليني، )1700 دوالر أميركي(، 

عل����ى أي تاجر يبيع التب����غ في البالد، وورد أن التلفزيون احلكوم����ي بث صورًا تظهر إحراق 

آالف علب السجائر.

لكن هذا القانون لم مينع التدخني نهائيًا فور العمل به، إذ تفيد التقارير بأن السجائر مازالت 

تباع في السوق السوداء بالعاصمة عشق آباد، وإلى أن سعر العلبة بلغ 11 دوالرًا.

إحتياطي الميزانية في روسيا يفقد 9.4 مليار دوالر

أظهرت بيانات من وزارة املالية الروس���ية أن صندوق إحتياطي 

امليزاني���ة أنكمش مبق���دار 9.4 مليار دوالر في ديس���مبر مع 

إس���تخدام احلكومة أموااًل م���ن الصندوق لتغطي���ة العجز في 

امليزانية.

وبلغ���ت قيمة الصن���دوق 49.95 مليار دوالر ف���ي أول يناير، 

إنخفاض���ًا م���ن 59.35 مليار دوالر في أول ديس���مبر، وقالت 

وزارة املالية إن حيازات بقيمة 4.52 مليار دوالر و4.14 مليار 

يورو و0.67 مليار جنيه إسترليني بيعت في ديسمبر مبا يعادل 

710.67 مليار روبل، 

حول العالم

مارس 342016 حلولنا



ألمانيا تحقق فائضًا أكبر من المتوقع في الميزانية  

ق���ال وزير املالية األملان���ي فولفجاجن ش���يوبله إن بالده حققت 

فائض���ًا أكبر من املتوقع في ميزاني���ة 2015 بلغ 12.1 مليار 

يورو، مش���يرًا إلى أنها ستستخدم األموال الفائضة في متويل 

التكاليف اإلضافية الناجمة عن إس���تضافة الالجئني ودمجهم 

في املجتمع.

ويعادل فائض امليزانية نحو مثلي املس���توى املتوقع البالغ 6.1 

مليار يورو، ويعزز فرص ش���يوبله في مواصلة حتقيق التوازن 

ب���ني اإليرادات واملصروفات مبوازن���ة 2016 للعام الثالث على 

التوالي، وقال وزير املالية في بيان: "نريد أال نتحمل دينًا جديدًا 

هذا العام أيضًا إن أمكن".

تحذيرات من فشل محادثات إبرام معاهدة لنقل البيانات بين أوروبا وأمريكا 

الصين تحتضن البديل اآلسيوي للبنك الدولي

 حضر الرئيس الصيني س���ي جني بين���غ حفل إفتتاح بنك 

آسيا لإلستثمار في بكني الذي يعتبر منافسًا محتماًل للبنك 

الدول���ي، وقد تأس���س البنك مببادرة م���ن الرئيس الصيني 

س���ي جني بينغ، وتضم قائمة مؤسس���يه 57 دولة من بينها 

روسيا وبريطانيا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا، وحتتضن مدينة 

ش���نغهاي الصينية مؤسس���ة مصرفية أخ���رى تعتبر بدياًل 

لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهو بنك بريكس للتنمية 

الذي أعلن أن مهمته تتلخص في متويل املشاريع في بلدان 

بريكس )البرازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا(.

ح���ذرت مجموعات جتارية في الوالي���ات املتحدة واالحتاد األوروبي من عواقب "وخيمة" بالنس���بة آلالف 

الشركات وماليني املستخدمني إذا أخفقت واشنطن وبروكسل في إنهاء محادثاتهما بشأن إبرام معاهدة 

لنقل البيانات بحلول نهاية الشهر.

كن  وعجل���ت الوالي���ات املتحدة واإلحتاد األوروب���ي باملفاوضات الرامية إلى وضع إط���ار عملي جديد ميمُ

الش���ركات من نقل البيانات الش���خصية بس���هولة عبر احمليط األطلس���ي بعد أن ألغت أعلى محكمة في 

اإلحتاد األوروبي اإلتفاقية السابقة بسبب مخاوف من جتسس الواليات املتحدة.

ومبوجب قانون حماية البيانات في اإلحتاد األوروبي ال ميكن للشركات نقل البيانات الشخصية ملواطني 

اإلحتاد إلى دول خارج اإلحتاد يمُنظر إليها على أنها ليس بها ضمانات كافية للخصوصية.

وقضت أكبر محكمة في اإلحتاد األوروبي في الس���ادس من أكتوبر بأن اإلتفاقية املطبقة منذ 15 عامًا 

والتي كانت تستخدمها أكثر من أربعة آالف شركة لنقل بيانات األوروبيني إلى الواليات املتحدة ال حتمي 

البيانات بشكل كاف ألن متطلبات األمن القومي األمريكي تتفوق على ضمانات اخلصوصية.
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حول العالم
ضعف نمو مبيعات التجزئة واإلنتاج الصناعي األمريكية 

هبطت مبيعات التجزئة في الواليات املتحدة في ديسمبر حيث تسببت أحوال 

جوية دافئة على غير العادة في هذا الوقت من العام في إنخفاض مشتريات 

مالبس الشتاء وضغط تدني أسعار البنزين على مبيعات محطات الوقود في 

أحدث إشارة إلى كبح النمو االقتصادي بشدة في الربع األخير.

وزادت ص���ورة النم���و قتامة بفعل بيانات أخرى نش���رت مؤخ���رًا وأظهرت 

إنخفاض اإلنت���اج الصناعي في ديس���مبر مدفوعًا بتقل���ص إنتاج قطاعي 

املرافق والتعدين.

وقال���ت وزارة التجارة إن مبيعات قط���اع التجزئة انخفضت 0.1 باملائة بعد 

إرتفاعه���ا 0.4 باملائة في نوفمب���ر، وزادت مبيعات القطاع في 2015 ككل 

2.1 باملائة مس���جلة أدنى قراءة من���ذ 2009 بعد أن ارتفعت 3.9 باملائة في 
.2014

إنتاج قطاع البناء البريطاني يسجل أكبر هبوط سنوي منذ 2013  

عل����ى غير املتوقع انخف����ض إنتاج قطاع البناء في بريطانيا في نوفمبر مس����جاًل أكبر هبوط 

س����نوي له منذ مايو 2013 في عالمة جديدة على أن اقتصاد البالد رمبا يواجه صعوبة في 

التعافي بقوة من التباطؤ الذي عانى منه منتصف العام.

وق����ال مكتب اإلحصاءات الوطني����ة إن إنتاج قطاع البناء هبط 0.5 في املائة على أس����اس 

ش����هري في نوفمبر مقابل توقعات بارتفاعه 0.5 في املائة، وذلك في إستطالع أجرته رويترز 

آلراء خب����راء اقتصاديني، ونزل اإلنتاج 1.1 في املائة على أس����اس س����نوي مقابل توقعات 

بإس����تقراره دون تغير في ذلك الش����هر، وقال املكتب إن الطقس الس����يء رمبا أثر سلبًا على 

قطاع البناء الذي يشكل نحو ستة في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي.

“فاو” تدعو إلى توسع في الزراعة الصديقة للبيئة

دع���ت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة "فاو" إلى التوس���ع أكثر في 

الزراعة بأس���اليب تراعي النظم البيئية الطبيعية، مش���يرة إلى مؤش���رات 

جناح هذه األساليب في إنتاج احلبوب الرئيسية التي تعتمد عليها البشرية 

في غذائها.

وذكرت دراس���ة صادرة عن املنظمة أن احلبوب الثالث الرئيسية في العالم 

- ال���ذرة واألرز والقم���ح- التي متثل معًا مصدر ما يقدر بنحو 42.5 في 

املائة  من الس���عرات احلرارية للبشرية و37 في املائة من البروتني، ميكن 

أن تمُنتج بأس���اليب تراعي النظم البيئية الطبيعية والتي تقلل من االعتماد 

على املواد الكيميائية والتدخل البش���ري الكبير في التربة، وهو ما يسمى 

بتقنية "احلفظ والتوسع."
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“األونكتاد”: مصادر الطاقة البديلة تنمو بشكل أسرع

وج����د تقرير جديد لألونكتاد -مؤمتر األمم املتح����دة للتجارة والتنمية-  أن 

الوقود احليوي يشكل 1 % من إستهالك الطاقة العاملي، فيما تشكل تقنيات 

اجليل الثاني، وش����واغل تغير املناخ والضغوط اإلقتصادية صياغة مستقبل 

هذا القط����اع ذي األهمية املتزايدة، وأش����ار التقرير إلى أن����ه "بينما تنمو 

مصادر الطاقة البديلة بش����كل أس����رع من أي مصدر آخر للطاقة؛ فإنها ال 

تزال متثل نسبة محدودة جدًا مقارنة بالطلب على الطاقة األولية، وبالتالي ال 

يتوقع أن حتل محل الوقود األحفوري بل تلعب دورًا مكماًل في تلبية الطلب 

العاملي على الطاقة"، وكان قد أطلق تقرير "حالة سوق الوقود احليوي: رؤية 

حول التجارة والتنمية" في مؤمتر الوقود احليوي، في س����او باولو، البرازيل 

في الرابع والعشرين من سبتمبر املاضي، وقدم صورة شاملة لسوق الوقود 

احليوي، وإسهامه في تعزيز إمكانية الوصول إلى مصادر مستدامة للطاقة 

املتجددة وحتسني سبل املعيشة في البلدان النامية.  

% نسبة نمو متوقعة لقطاع صناعة السيارات األلماني   4

كش����ف قطاع صناعة الس����يارات األملاني عن توقعاته بتسجيل منو بنسبة 4 باملائة في العام 

اجلاري 2016 مقارنة بالعام املنصرم 2015، وقال رئيس قطاع صناعة الس����يارات األملاني 

ماتياس فيس����مان إنه يتوقع وصول مبيعات الس����يارات األملانية املختلف����ة إلى 15.3 مليون 

سيارة، وأوضح أن خبراء القطاع يتوقعون منوًا بنسبة 5 باملائة في مصانع السيارات األملانية 

في اخلارج مقابل 2 باملائة فقط للمصانع داخل أملانيا، وحول نتائج األش����هر التس����عة األولى 

من العام املنصرم؛ قال فيسمان: قطاع صناعة السيارات حقق من بداية يناير منوًا بنسبة 6 

باملائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

نمو فائق للبنوك اإلسالمية حتى 2019

أكد »تقرير التنافس���ية العاملي للمصارف اإلسالمية 2014 – 2015« أن املصارف 

اإلس���المية ستنمو خالل األعوام اخلمس���ة املقبلة بواقع 19 في املائة، محددًا فرص 

النمو الكبير املقبلة في أس���واق رئيسية، وفي مقدمتها تركيا وإندونيسيا، إلى جانب 

دول اخلليج، وفي صدارتها السعودية.

وبني التقرير الذي نش���رته مؤسسة "أرنست أند يونغ" املالية أن املصارف اإلسالمية 

في قطر وإندونيسيا والس���عودية وماليزيا واإلمارات وتركيا متتلك ما يعادل 80 في 

املائة من إجمالي أصول املصارف اإلس���المية العاملية حتى عام 2013، مبا يعادل 

628 ملي���ار دوالر، ولفت إلى أن قطاع املصارف اإلس���المية س���يواصل النمو خالل 
األعوام اخلمس���ة املقبلة بواقع 19 في املائة، في حني أن األرباح املجمعة للمصارف 

اإلسالمية جتاوزت للمرة األولى في التاريخ حاجز عشرة مليارات دوالر عام 2013.
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يبحث رجال األعمال حول العالم عن أس���اليب جديدة وطرق بديلة لتس���ويق 

أنفس���هم وأعمالهم، بالعودة إلى احملادثة الصغي���رة التقليدية اجليدة وإلقاء 

التحية على الغرباء فس���تبرز أمامك املزي���د من الفرص واإلتصاالت املتعلقة 

بالعمل، يشتري الناس من األشخاص الذين يعرفونهم ويحبونهم ويثقون بهم 

لذلك ابدأ بالتعرف على املزيد من األش���خاص، فالتحدث مع الغرباء قدرة ال 

ميلكها اجلميع وهذا هو ما ميكن لهذا الكتاب مس���اعدتك فيه فهو إرشادك 

إلى املهارات األساس���ية التي حتتاج إليها لتب���دأ في تكوين عالقات فعالة، 

فهذا الكتاب ألف من أجل أي شخٍص يريد: 

- تكوين روابط عملية وإجتماعية اليوم وفي املستقبل.

- مقابلة املزيد من األش���خاص ولكن قد يجد صعوبة مع ش���خص لم يقابله 

من قبل.

كتابن����ا ه����ذا الع����دد يعلمن����ا كيفي����ة تحوي����ل غري����ب اليوم 

لعمي����ل الغد، وه����و بعنوان )اب����دأ بالتحي����ة( للكاتبة )ليندا 

كول����ز( المحاض����رة العالمية التي ت����دور خبرتها األساس����ية 

حول إدارة المتاجر، وهو كتاب عملٌي بش����كٍل كبير، فغاية 

المؤلف����ة جعله متاح����ًا للجمي����ع وبذلك فإن الق����ارئ ليس 

بحاج����ٍة إلى درج����ة علمي����ة ف����ي إدارة األعمال ليك����ون قادراً 

على فهم أفكار الكتاب .  

 
غاية المؤلفة جعل الكتاب 

متاحًا للجميع في فهم 
المعاني واألفكار ببساطة

قراءة في كتاب

كيف نجعل غرباء اليوم 
عمالء الغد..

كتاب: علينا أن نـبـدأ بالتحيـة
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- أن يحصل على اإللهام من أش���خاص في احلياة الواقعية إتخذوا القرار بإلقاء 

التحية على شخص غريب عنهم ببساطة. 

- تغيير جدوله اليومي قلياًل ليحدد الوقت الذي يحقق فيه إكتش���افات باملصادفة 

من خالل تنمية مهارة إلقاء التحية على شخص ال تعرفه.

احلذر من الغريب  
إي���اك أن تتح���دث إلى الغرباء هذا م���ا أخبرك به والداك، ألي���س كذلك؟ منذ كنا 

صغارًا، ترس���خ في ثقافتنا أن أي ش���خص ال نعرفه يعتبر غريبًا ويجب أن نبتعد 

عنه قدر اإلمكان، جتنب تواصل األعني واإلبتسام وأي شكل من اإلمتنان أيًا كان 

فما الذي يفعله ذلك بقدرتنا على اإلتصال مع اآلخرين والبدء بسهولة في محادثة.

بالتأكي���د ه���ذا يجعل األمر أكث���ر صعوبة في التواصل م���ع اآلخرين خاصًة في 

مواقف األعمال، رمبا نصبح متحفظني وحتى خجولني أو نش���عر بعدم الراحة أو 

نتصرف بطريقة غير مس���ؤولة ألننا ببساطة لم نتدرب بصورة كافية على التحدث 

مع أش���خاص ال نعرفهم، إذا كنا نتلقى طوال حياتنا أوامر بأن نبتعد عن الغرباء 

فكيف نكون قادرين على التغير في طرفة عني. 

يكون األمر أكثر وضوحًا عندما نقابل ش���خصًا على مستوى أعلى في التسلسل 

الهرم���ي رئيس ش���ركة معروفة أو قائدًا مفكرًا مش���هورًا أو رائ���د أعمال فهؤالء 

جميعهم بش���ر بدأوا جميعًا من القاع ويش���بهوننا إلى حٍد كبير ومع ذلك يبدون 

مرتفعني ويستحيل الوصول إليهم حملادثتهم.

اخلروج والنشاط 
اجللوس في مكتبك، خاصًة في مكتب املنزل لن يعطيك الفرصة إللقاء التحية على 

ش���خٍص لم تقابله من قبل، لفعل ذلك س���تضطر إلى اخلروج لبضع دقائق لتخطط 

لبضع مناس���بات لتضعها ف���ي دفتر مواعيدك وجتعل األمور تس���ير في اإلجتاه 

الصحيح، ويعتبر التواجد في بيئة مألوفة بالنسبة لك، ولكن في موقف غير مألوف 

طريقة للتخلص من املعاناة الناجتة عن دفع نفس���ك إلجراء حديث إلى ش���خٍص ال 

تعرفه، وهو ما يحدث عندما يوجد شيء مشترك بينكما على سبيل املثال، إذا كنت 

تتواجد دائمًا في مناسبات التواصل اإلجتماعية تعتبر هذه بيئة مألوفة بالنسبة لك 

ولكن رمبا أنك ال تعرف الضيوف اآلخرين بعد لهذا يعتبر موقفًا مألوفًا.

اكتشف األمور املشتركة 
رمبا يكون وجود أمر مش���ترك مع شخص آخر وش���عورنا بالسعادة للدخول في 

حدي���ٍث معه طبيعة بش���رية، في الع���ادة لن يتحدث مراهقان إل���ى بعضهما أثناء 

وقوفهم���ا ف���ي الطابور إال إذا الحظا ارتداءهما القمصان نفس���ها، تخيل لو أننا 

كنا نس���تطيع إيجاد شيء مشترك مع قليل من الذين يحيطون بنا كيف ستصبح 

حياتنا أكثر ثراًء لو قابلنا يومًا ما ش���خصًا أخذنا في رحلٍة س���واء رحلة عمل أو 

للتنزه والتي كنا س���نفوتها لوال حدوث هذه الفرصة، فاألمور املش���تركة هي شيٌء 

يشتعل فينا على الفور ألنها تعني أن لدينا إهتمامًا مشتركًا مع شخٍص آخر فكر 

في اللحظة التي تكتش���ف فيها أن كاًل منكما يعرف الشخص نفسه أو يذهب إلى 

اجلامعة نفس���ها تزيد مالحظتك لهذا الش���خص على الف���ور ويتغير إهتمامك به، 

اكتشف األمور املشتركة أيًا كان مكانها.

عمالء جدد 
يش���به خلطك األمور قلياًل ووضع نفس���ك ف���ي موقٍف مختلف لعب���ة الروليت أين 

س���تتوقف الكرة؟ ما الذي س���يحدث نتيجة أفعالك؟ من الذي ستتواصل معه؟ ما 

الذي ميكن أن تراه ولم تره من قبل؟ وما الذي ميكن أن تتعلمه.

يريد اجلميع عمالء جدد، ألن اجلميع يعرف شخصًا ما يحتاج إلى محاسب لذا لم 

يستفيدوا من كل عضٍو في الفريق لنشر اسم الشركة والتحدث عنها كلما أتيحت 

الفرصة ومن األشياء البسيطة التي ميكن أن نعتبرها تغييرًا :

- الذهاب إلى مقهى مختلف كل يوم وتدوين مالحظات حول األشخاص املتواجدين 

هناك، قد تتعرف على شخٍص قابلته من قبل أو ترى شخصًا حتب أن تتعرف عليه.

- إيقاف السيارة في شارع مختلف بني احلني واآلخر .

- احلصول على وقود سيارتك من محطة وقود مختلفة في كل مرة. 

- جتربة مطعم وجبات جاهزة مختلف في هذه املرة. 

جميع هذه األمور هي أش���ياء بس���يطة لتقوم بها لزيادة فرصك في رؤية شيٍء أو 

ش���خٍص جديد ابحث عن فرص خللط األمور قلياًل مثل حضور بعض الفصول في 

مدرسة مسائية. 

 تواصل العيون
عندما نلقي التحية على شخٍص ما ألول مرة يعتبر تواصل عيوننا أمرًا مهمًا، حيث 

يخبر الش���خص اآلخر الكثير عنا، فالعيون هي النافذة إلى الروح ومن الصعوبة 

مبكان تزييف مش���اعرنا احلقيقي���ة من خالل عيوننا على بقية لغة جس���دنا، أين 

ننظ���ر وكيف ميكن أن يعطي التواصل من خالل عيوننا الكثير من املعلومات عنا، 

معلومات جيدة وس���يئة، جتنب املبالغة في التواصل من خالل العيون مع ش���خٍص 

ما ليست البداية سهلة على اإلطالق فهي تصعب على الشخص الثاني النظر إلى 

مكان آخر عندما يرغب بش���دة في ذلك، إذا نظرت في عيني ش���خص مرتني  ولم 

يتواصل معك فال جتبره على فعل ذلك إلنه ببس���اطة غير مبالي بالتعرف عليك أو 

مقابلت���ك، قد ترغب في التدرب مع أش���خاص تعرفهم جيدًا وحتصل على آرائهم 

حول شعورهم حيال ما فعلته، أسلوب التواصل احلر هو مهارٌة حتتاج إلى القليل 

من التركيز وللقيام بها بشكٍل صحيح ولكن مبجرد انتقائها ميكن أن تكون مفيدًة 

للغاية على اجلانب الشخصي واملالي، إذا رأيت شخصًا ما ترغب في إلقاء التحية 

عليه ففكر في خطة، خذ اخلطوة األولى والِق تعليقًا والِق التحية واكتشف وظيفتك 

ووج���ه احملادثة واحصل على معلومات اتصالهم، فإذا كنت حتضر حدث تواصل 

ويج���ب أن تفعل ولو لفترٍة قصيرة؛ إذًا إذهب إلى احلدث املناس���ب لك، إذا كنت 

تبح���ث عن املديرين التنفيذيني كهدف فس���تحتاج إلى البحث في األحداث األكبر 

مثل جوائز األعمال وبعض املؤمترات األكبر التي تعقد على مس���توى العالم، وإذا 

كانت سوقك املستهدفة ترتبط محليًا أو مجموعة تواصل باألعمال العاملية فاحضر 

األحداث اخلاصة بهما، ارتِد مالبس بش���كل أفضل قلياًل، واستجمع ثقتك بنفسك 

وابدأ بالتحية ألي ش���خٍص تقابله، ال تفكر في بيع منتجاتك في احلال قد ال ترغب 

في حص���د جوائزك حتى فترة قريب���ة ولكن احرص عل���ى التواصل، فباختصار 

احرص على التواصل البصري ليس كثيرًا وليس قلياًل ألن عيوننا هي النوافذ إلى 

أرواحن���ا، اذهب إلى أحداث التواصل احمللية حتى إذا لم يحضرها األش���خاص 

الذي���ن تهدف إلى التواصل معهم، أن���ت فقط ال تعرف من ميكن أن تقابله فيمكن 

له���ذا االجتماع أن يغير طريقة فعلك لألش���ياء أو يزيد من نتائجك، إن أس���لوب 

التواصل احلر هو طريقٌة رائعة ملقابلة اآلخرين بعيدًا عن بيئة املكتب.

مساعدتك  وإرشادك 

إلى المهارات 

األساسية التي 

تحتاج إليها لتبدأ في 

تكوين عالقات فعالة
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سياحة

2 مليون زائر سيزورون مهرجان التسوق بحلول2020م
الســعوديون يحتلون المرتبة الثالثة في زيارة دبي

وكم���ا أن ملهرجان التس���وق العديد من املزاي���ا حيث أنه ومنذ 
19 عام���ا لم يزل يعقد كل عام ميالدي ويتميز بزيارة العديد 
من هواة الس���فر والتس���وق يف العالم، فقد أشار مدير املركز 
اإلعالمي ملؤسسة دبي للمهرجان نصر حكيم إلى أن إستمرار 
املهرجان منذ 1996م دليل على النجاح، وهذا النجاح الكبير 
ماهو إال نتاج تعاون القطاعني اخلاص واحلكومي حيث يقوم 
القط���اع اخل���اص بدف���ع 70 % من تكاليف املهرج���ان وتتكفل 

احلكومة بدفع باقي التكاليف.

وإن من أهم أهداف هذا املهرجان إستقطاب أكبر عدد ممكن 
من الزوار حيث يس���تهدف بحلول 2020م إس���تقطاب نحو 2 
مليون زائر ينفقون كم هائل من مليارات الدوالرات يف دبي.

كما يعد مهرجان دبي للتسوق من أهم ما تتميز به إمارة دبي، 
ناهي���ك عن املعال���م احلضارية األخرى كب���رج خليفة والقرية 
العاملي���ة وامل���والت الضخمة فيها. مما يجع���ل من مدينة دبي 
فخراً وواجهة مشرفة للعرب والدول العربية مبا تتميز به من 

عمران وتنظيم ورقي وتطور وسياحة جاذبة.

إحتل السياح السعوديون المرتبة الثالثة من أصل 200 جنسية تتوافد على 

إمارة دبي ، حيث إحتل الصينيون و الروس المرتبتين األولى و الثانية من 

السياح الذين يزورون دبي التى تستقطب 4 ماليين زائر خالل الصيف لزيارة 

المهرجان الشتوي السنوي.
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رياضة

و م��ن بني هذه �لنجاح��ات �إ�ضت�ضاف��ة دولة قطر 

ملوندي��ال كاأ���س �لع��امل 2022 ح��ني ح�ضلت على 

�ض��رف �إ�ضت�ض��افة بطول��ة كاأ���س �لع��امل يف  دي�ض��مرب 

�ملا�ض��ي م��ن خ��لل ت�ض��ويت �للجن��ة �لتنفيذي��ة للإحتاد 

�ل��دويل لك��رة �لقدم " فيف��ا " مبق��ره يف مدينة زيورخ �ل�ضوي�ض��رية 

وكان م��ن �ض��من �حل�ض��ور للحفل �ل��ذي �أقامه �لفيف��ا للإعلن عن �لفائز �ض��احب 

�ل�ض��مو �لأم��ر �ل�ض��يخ حمد ب��ن خليفة �آل ثاين و�ض��احبة �ل�ض��مو �ل�ض��يخة موزة 

بنت نا�ض��ر حيث ت�ض��لم �ضموه كاأ�س �لعامل 2022 بعد �إعلن جوزيف بلتر رئي�س 

�لفيفا �ض��رف ��ضت�ض��افة دولة قطر للمونديال كما ت�ض��لم �ض��عادة �ل�ضيخ حممد بن 

حمد �آل ثاين رئي�س جلنة ملف �إ�ضت�ض��افة قطر ملونديال 2022 �ض��هادة �إ�ضت�ضافة 

كاأ���س �لع��امل من بلت��ر و �أعرب ع��ن ذلك بقول��ه " ن�ض��كركم للإميان بنا لتو�ض��يع 

قاعدة �للعبة و�إعطائنا �لفر�ضة, ون�ضكركم ولن نخذلكم �أبدً� ونعدكم باأن تكونو� 

فخورين بال�ضرق �لأو�ضط " . 

وكان للمل��ف �لقطري عدة �إمتياز�ت حيث قدم �أف�ض��ل تنظي��م لكاأ�س �لعامل حيث 

تق��ع جمي��ع �مللع��ب �ملقرحة لتنظي��م �لبطولة ع��ن بعد 60 كيلو م��رً� فقط من 

بع�ضها �لبع�س عد� ملعب و�حد .

هذ� �لعر�س �لكروي �ض��يكون �أكرب حدث ريا�ض��ي مير على منطقة �ل�ض��رق �لأو�ضط 

و�لذي �ض��وف يعمل على تقوية �أو��ض��ر �لوحدة بني �لدول �لعربية و�خلليجية يف 

حدث يت�ضاركون بنجاحه جميًعا.

عليه  ت��ح��ص��ل  ن���ج���اح  أي 

بمثابة  ه��و  ع��رب��ي��ة  دول���ة 

فنحن  جميعًا  ل��ن��ا  ن��ج��اح 

ن��ف��خ��ر ك��ث��ي��راً ب��ال��ع��اق��ات 

الشعوب  بين  الوطيدة 

ال��م��ب��ن��ي��ة على  ال��ع��رب��ي��ة 

ال����م����ح����ب����ة وال�����ت�����ع�����اون 

واإلخاء.

قطر تحتفي 
بمونديال 2022
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فروعنا

الدمام

اخلبر



الرقم الموحد :

92 0000 378

جدة

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الرياض

االحساء



إدارة الوقت

احلدي��ث  بتدوي��ن  أم��ر  م��ن  أول     <
الش��ريف وجمعه اخلليفة األموي عمر 

بن عبدالعزيز رضي اهلل عنه. 
>   أول من اس��تخدم الدنانير والدراهم 
يف اإلس��ام اخلليفة األم��وي عبدامللك 

بن مروان.
>    أول طبي��ب عرب��ي ق��ام بعملي��ات 

جراحية: العالم الرازي.
>   أول من خط بالقلم هو إدريس عليه 

السام. 
>   أول م��ن إتخ��ذ الدفاتر ألمور اململكة 
يوس��ف الصديق عليه السام حني ولي 

خزائن مصر.
>   أول م��ن س��مي وزي��رًا ه��و أحم��د بن 

سليمان املعروف بأبي سلمه.
 >   أول بل��د عرب��ي ع��رف الطباعة هو 

لبنان وذلك عام 1610م.

أول من ..

اجلادون والساعون إلى النجاح يعرفون أن الوقت ال ميكن إسترجاعه، وقد يذهب ومعه 
فرص ضائعة كثيرة، فأحسن إستغاله وليكن شعارك الوصية النبوية: )إن لربك عليك 

حقًا، وألهلك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، فاعط كل ذي حق حقه(.
ومن حسن إدارة الوقت حتقيق إجنازات كثيرة ونتائج عظيمة يف أوقات قصيرة، أداء 
احلقوق، القدرة على القيام باملسؤوليات وتنفيذ الواجبات، وذلك يأتي بالتخطيط 

اليومي، فحدد أهدافك اليومية واألنشطة التي حتتاجها إلجناز هذه األهداف، 
وكم من الوقت املطلوب للقيام بكل مهمة.

إستراحة

قال حكيم إلبنه: يا بني عليك بطلب املال، فلو لم يكن 

فيه إال أنه عز يف قلبك، وذل يف قلب عدوك لكفى.

وقال عبداهلل بن عباس: الدنيا العافية، والشباب الصحة، واملروءة الصبر، 

والكرم التقوى، واحلسب املال.

وكان سعد بن عبادة يقول: اللهم أرزقني جّدًا ومجدًا، فإنه ال مجد إال بفعال وال 
فعال إال مبال.

وقال احلكماء: ال خير فيمن ال يجمع املال يصون به عرضه، ويحمي به مروءته، 
ويصل به رحمه.

نصيحة
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> الطيور تأكل النمل ، وعندما متوت فإن النمل يأكلها ..
الظروف قد تتغير .. فال تقلل من شأن أحد.

> ميدح��ون الذئب وهو خط��ر عليهم ، ويحتق��رون الكلب 
وه��و حارس له��م !. كثير م��ن الناس يحتقر م��ن يخدمه، 

ويحترم من يهينه !.
> الق��راءة تصن��ع إنس��انًا كام��اًل ، واملش��ورة تصنع إنس��انًا 

مستعدًا، والكتابة تصنع إنسانًا دقيقا .ً
> من أراد النجاح يف هذا العالم عليه أن يتغّل�ب على أسس 
ومفاتي��ح الفق��ر الس��تة : النوم - امل��ال احل��رام - اخلوف - 
الغض��ب - اإلتكال على الغي��ر - املماطلة!".  فكما تتفاخ��ر 

بأجدادك، كن الفخر ألحفادك !.

تأمالت

< التركيز يف اداء العمل:
إن أغلب من فش��لوا كان بسبب فقدانهم 

مله��ارة التركي��ز يف اداء عمله��م. حي��ث 
أم��ور أخ��رى خ��الل طريقه��م  تط��رأ 
لإلجناز فتكون هي الرغبة اجلديدة 

التي يولعون بها، فينتقلون من نزوة 
إلى أخرى يتمايلون ميينًا ويس��ارًا 
بس��بب هبوب الرياح العاتية، لكن 
الناجح املتميز هو من يقف بثبات 
ويرك��ز عينيه على هدف��ه وحتمًا 

يحققه.

< اإلنطباع األول هو األخير: 
عن��د  العب��ارة   ه��ذه  نس��مع  م��ا  كثي��رًا 

التوظيف، وهذا يعني أن نس��تمر بنفس احلماس 
إلثب��ات الوج��ود. فإحرص عل��ى خلق انطباع��ات قوية 

عنك يف األيام األولى لعملك. 

< املرونة مطلوبة يف املوظف املتميز:
عل��ى املوظ��ف املتمي��ز أن يكون مرن��ًايف تعامله م��ع اآلخرين 
وعليه أن يكس��ب ود اجلميع ما أستطاع، وتستطيع فعل ذلك 
مبعاملة اجلميع بإحترام ولباق��ة مع تقدمي بعض التنازالت 

من أجل كسب تعاونهم معك.

نصائح قيِّمة
من هدي النبوة

ع��ن أبي ال��درداء رض��ي اهلل عنه قال : س��معت 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: »من سلك 

طريق��ًا يلتمس في��ه علمًا  س��هل اهلل له طريقًا  

إلى اجلنة، وإن املالئك��ة لتضع أجنحتها لطالب 

العل��م رض��ًا مبا يصن��ع، وإن العالم ليس��تغفر له 

م��ن يف الس��ماوات ومن يف األرض حت��ى احليتان 

يف املاء، وفضل العال��م على العابد كفضل القمر 

على س��ائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، 

إن األنبي��اء ل��م يورث��وا دين��ارًا  وال درهم��ًا إمنا 

ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر«

حكمة 
العدد

ثالثة ال تعود : الكلمة إذا 
انطلقت، والسهم إذا رمي، 

  والزمن إذا مضى  

الفرق بني العام والسنة:
لف��ظ »ع��ام« يطلق عل��ى األيام الس��هلة.. أيام الرخ��اء والنعيم. 
وق��ال تعال��ى: }ث��م يأتي م��ن بعد ذل��ك عام في��ه يغ��اث الناس{. 
وبذلك يكون س��يدنا نوح قد لبث ألف س��نة ش��قاء، إال خمسني 
عامًا، لذا من األفضل أن نقول:  "كل عام و أنت بخير"، وليس "كل 

سنة وأنت طيب".
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