




ولتطوي���ر  بخط���وة،  يب���دأ  مي���ل  األل���ف  مش���وار  أن  ش���ك  ال 

حاضرن���ا.. البد أن نضع رؤية واضحة للمس���تقبل، فباألمس 

كانت بداياتنا نقطة بيع أما اليوم فلدينا أكثر من أثنا عشر 

ف���رع ومكت���ب داخل اململك���ة، قائمة على أس���س صلب���ة تطبق 

أحد النظم اإلدارية في إدارة املنظومات واملنش���آت، متطلعني 

م���ن خالله���ا ليس إلى التوس���ع إقليمي���ًا ومحليًا فحس���ب.. بل 

نتطل���ع إل���ى العاملية ب���كل املس���تويات نظام���ًا وإدارة وانتش���ارًا 

واضعني نصب أعيننا القيم واملبادئ التي نشأنا عليها وأنشئنا 

أس���رتنا الكبرى - أس���رة ش���ركة حلولنا للتقس���يط - بكل فرد 

م���ن أفرادها، فاإلس���تثمار في التنمية البش���رية ه���و الركيزة 

األساسية لنجاح األعمال واستمرارها.

إن نظرتن���ا للنج���اح تتعل���ق بقي���اس رض��������اء عمالئن���ا وتلبية 

تطلعاتهم واحتياجاتهم. نحن مازلنا نواصل السعي لتحسني 

أداءن���ا وإيج���اد األفضل، والبح���ث عن فرص جدي���دة لزيادة 

أنش���طتنا داخ���ل اململك���ة وخارجه���ا، ل���ذا ادعو الل���ه عز وجل 

أن تواصل ش���ركة حلولنا للتقسيط مس���يرتها واملساهمة في 

ازدهار اقتصادنا الوطني وتعزيز التنمية ألبنائنا ومجتمعنا 

والعمل ملستقبل أفضل.

رؤية واضحة.. لمستقبل أفضل

المهندس
أحمد بن جار اهلل الحارثي

رئيس مجلس اإلدارة
واملدير الع��ام

كلمتي
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ة ا ال ا ا

12 إمتدادًا إلجنازات ش����ركة حلولنا للتقسيط والتمويل.. مت التعاقد مع 
شركات عديدة في مجاالت مختلفة وذلك سعيًا من الشركة إلستكمال 
جميع اجلوانب التي حتقق لها النجاح والتقدم وتلبية رغبات العمالء 

والتسهيل عليهم .

الـمحتــــــــــــويات
C o n t e n t s

ص�����ح������������������تك  تب���������������دأ بثم����رة واح����������دة

يف عالمة بارزة في مش���عر منى مسجد ا

�����������برات في منظ������ماتنا �������ديث ونقل ا

ف�������������روع الش��������ركة في خ���������������دمتكم دائ����مًا

36

38
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44

ار..  ح
أحمد الحارثي.. 

وأسرار النجاح

28

..  وأ ار 32ا

في هذا العدد

حلولنا املواد التي تنشرها مجلة 
 تعبر عن وجهة نظر كاتبيها

وال تعبر عن وجهة نظر املجلة بالضرورة

اململكة العربية السعودية

الرق������م املوح����د

92  0000  378

امل�وق���������ع اإللك���ت�روني

..

����������روع ال
الريا - جدة - مكة املكرمة

املدينة املنورة - الدمام
بر - خميس مشيط -  تبو ا

العدد 1 أكتوبر 2012

مجلة دورية تصدر عن 
شركة حلولنا للتقسيط والتمويل

رئيس مجلس ا�دارة
والمدير العــام

أحمد بن جار ا� الحارثي

 تصميم جرافيك
 وا�خراج الفني

وائل أحمد وهيب

ولنا ل ح
hololona



من نحن :

تعتبر شــركة حلولنا للتقسيط من أفضل الشــركات في مجال التقسيط، فقد تم تأسيسها 

بطريقــة ادارية منضبطة، وخالل ســنوات قليلة أصبح اســم الشــركة مرجعيــة ذات تميز في 

ميادين التقســيط والتمويــل، جاء ذلك بعد توفيق من ا� ســبحانه وتعالى ثم ثمرة لجملة 

من ا§سس والمبادئ التي تضافرت جميعها لتصنع هذه المكانة الريادية والسمعة الطيبة. 

هــا هو أكبر دليل على متانــة الوضع المالي 
والشــك أن تواجد الشــركةونمو أعمالها وفروع

ها النجاح والتواجد 
للشــركة وقوتها، وتمكنها من تلبية طلبات ورغبات عمالئها مما حقق ل

القوي والجيد في السوق خالل فترة بسيطة من عمر الزمن.

نــا الدائم على التفــوق في تلبيــة متطلباتكــم وقدرتنا على 
زنــا كان حرص

نعــم .. ســر تمي

كار الحلول 
فهــم طبيعة عملكــم واحتياجاتكم، وبتوفير فريق متخصص شــغفه الدائم ابت

والخدمات الفريدة المناسبة الحتياجاكم.



الخدمات:
تقدم الشركة أفضل الخدمات والمنتجات 

للحصول على السلع اإللكترونية 
والحاسبات واألثاث بصورة سهلة وسريعة، 

مع المراعاة الشديدة في إختيار العميل 
ومعرفة سيرته اإلئتمانية.

النظرة المستقبلية:
نطمح إلى التوسع وزيادة عدد الفروع 

ونقاط البيع بخطوات ثابتة تتناسب مع 
اختيار العمالء ومراعاة جميع الجوانب 

التسويقية وتقديم أفضل المنتجات 
والخدمات التي يحتاجها العميل.



أهدافنا:
تقديم أفضل الخدمات للعميل وإمكانية 
خدمته عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

السعي في تنفيذ العمليات بسهولة وسرعة فائقة.

االهتمام بالعميل وتوفير جميع الخدمات الممكنة له.

سهولة وتيسير الطلبات والشروط.

تنفيذ العمليات للعمالء عن بعد.

>>

>>

>>

>>

>>



شركة دولية رائدة 
في الحلول

 التمويلية الشخصية

الرؤية



تقديم حلول تمويلية إسالمية شخصية فريدة
بخدمة متميزة تحقق إحتياجات عمالءنا 

مع اإلهتمام بموظفينا

الرسالة





ا ا ا

ي مجل إدارة ش����ركة حلولنا للتقس����يط م.  وقع ر
ة  ال رحلة ال وير ا ي عقد ت ار ����ن جار الل ا حمد 
داء  لولنا مع شركة ا ا  وقع اإللكتروني ا من ا
الدقة وس����رعة  د إعجا الش����ديد  تواز حي  ا
ستمر للموقع اإللكتروني  ور ا اإلجناز في العمل والت
ال ساعد العمالء عل االستفسار السريع عن جميع 
ة  لو قسا للسلع ا تداء من حسا ا احتياجاتهم ا
و  ريد إلكتروني  عامالت عبر إرس����ال  إل����  تتم ا

إرسال رسالة عبر اجلوال. 

دمة  ق����ة في الدقة وا ويرية فا م����ن العقد فقرات ت وت
ة في مجال التقس����يط  وال توجد ش����ركة  وتعتب����ر متمي
ايا وتعتبر حلولنا للتقس����يط  تقس����يط تتوفر فيها  ا
شكل سريع ومتمي  مًا في التعامل مع التقنية  سباقة دا
. وجاء  ًا في مجال اإلنترن و من  الش����ركات  و
ها  لبات عمال س����تمر لتلبية مت ي وا ذلك لس����عيها ا
انًا  ة اإللكترونية لهم وإ ا دمات و وتيس����ير جميع ا
و من  دمة العميل وتس����هيل اإلجراءات علي  منها  
  . ر جهدًا لتنفي ساسية والتي ال تد دافها ا من 

قدا  تقس   لنا ل ح
ا ا المت ة ا  

ا رو ل م  ا ال ر  ا ل ار س ي 

و 122012 13حلولنا حلولناو 2012



لنا   ح
د   ا ت

م

ا ا جا ا  دا أ

متدادًا إلجنازات ش����ركة حلولنا للتقس����يط.. 
مت التعاقد مع الش����ركة الس����عودية للمعلومات 
وة امتدادًا  . جاءت  ا سم تمانية  اال
ور ال تس����ع ل الشركة حي  للتقدم والت
ايد  ا العدد في ت ال عميل و مس����ة  لك 
س����م  مس����تمر مت توقي����ع عقد االتفا مع 
حمد  هند  ي مجل اإلدارة ا ور ر
تمانية  دير التنفي للش����ركة اال ����ي وا ار ا
س����تاذ عادل التويجير وتسع  س����م ا
قدمة  علومات ا الشركة إل اإلس����تفادة من ا
تماني وذلك ليكو  عن العم����الء في التقرير اال
اس����تكمااًل جلميع اجلوان����ب التي حتقق جناح 

وتقدم الشركة.

و 122012 13حلولنا حلولناو 2012



ة ا تقس  ا لنا ل ح
ارا ت ب ل ب ال  

ا ر ال ا ال ا ل  ي س س

ا ا ا

ي مجل  ي ر ار حمد ا هند  وقع ا
إدارة شركة حلولنا للتقسيط عقد استشارات 
برة لالستشارات  ي ا ي  قانونية مع ر
ل  م القر الدكتور في جامع���ة  القانونية 
ا العقد امتدادًا إلجنازات  معلم. ويج���يء 
بي  و ت ية ن وة إيجا ل  الش���ركة و
ي  م الش���ركة القانوني���ة حي يعتبر  دعا
م  ���ة وي برة ق���وة قانونية ومتخ ا
برة  ك���وادر عل��� مس���تو ع���ال م���ن ا

حلولنا  تلك  واإلمكانيات العلمية الرفيعة. و
للس���نوات  اس���تراتيجية  ة  للتقس���يط 
ل في زيادة عدد الفرو وزيادة  القادمة تتم
دمات جديدة تتواكب مع  افة  نتجات وإ ا
موحات العميل  ر وتلب���ي  لبات الع مت
جال التقني  ًا في ا و شكل متمي و
���ل مع العمالء  مًا التوا ال يس���هل دا
ول إل الش���ركة ميس���رًا وفي  ويجعل الو

 . وق وجي
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ة قد   لنا   ح
ة با ه جه ال و ل ال

ا ..  ا جا ا  دا ا

امتدادًا إلجنازات شركة حلولنا وجناحاتها 
رًا مع شركة  لة تعاقدت الشركة م توا ا
لب  ناء عل  ية  ا ة الكهر جه و ل ق��� ال
ريق  الش���ركة التعاو معنا في البيع عن 

. ام ر قل  التقسيط و شركتنا 
البيع  وير والتسهيل  وة للت تي  ا وت
ا ما  جتمع و دمة ا ج���االت  في كافة ا

. تسع الشركة ال حتقيق
وق���د مت االتف���ا وتوقيع العقد مع ش���ركة 

لها في  ي���ة وم ا ة الكهر جه��� و ل ق��� ال
و  س���تاذ ياسر زق التوقيع عل العقد ا
هند  ي��� مجل اإلدارة ا ور ر و

دير التنفي للشركة. ي وا ار حمد ا
ا  ه ي عن سعادت  ار هند ا وقد عبر ا
نها  وة من ش االتفا واس���تعداد  
جتمع  ف���راد ا دمة  وير والتس���هيل  الت
دا  م  ي من  جتمع  دمة ا كد   و

شركة حلولنا للتقسيط.

و 142012 15حلولنا حلولناو 2012



مايو 182012 حلولنا
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ا ا ا

الل  حلولنا للتقسيط والتي تسع من  امتدادًا إلجنازات الش���ركة 
الل السعي  دمات من  ل ا ف تعددة إل تقد  ل التقسيط ا وسا
ول  تمام ا عل اال قة والتي  سهولة وسرعة فا إل تنفي العمليات 
مكنة مع تس���هيل  دمات ا توفير جميع ا ���و راحة العميل وذل���ك 

عد.. لبات والشرو لتنفي العمليات عن  ت ا
ومت توقيع عقد اتفاقية حملة إعالنية لش���ركة حلولنا للتقسيط مع قناة 
ل  كافة الوسا ل الش���ركة مع العمالء  مًا تتوا ية ودا ا جد الف ا
دمة  ور في  ق نق���ا الت ول ال  ���ة واإللكترونية للو دي ا

ر عل سرعة اإلجناز. العمالء مع ا
س���تاذ عبد الل  ل القناة س���عادة ا وق���د مت توقي���ع االتفا مع 
عال الوكيل  دير التنفي ل� AND دال نو ل ي الل � ا ام  ح���
ي��� مجل اإلدارة  ور ر ية و ا ج���د الف ���ر لقناة ا ا

ي. ار حمد جار الل ا هند   لولنا ا دير التنفي  وا
ورة  ت رحلة ا حلولنا للتقسيط تشكل ا كر  الش���ركة  ال اجلدير 
ن وتعد  ر والتي ت سهل ال يسر و بيعات  دمات وا في تقد ا

ملكة. ق ا م منا ي مع فات ت وا كبر مشرو متكامل  ك

قدا  تقس   لنا ل ح
ضا د ال نا الم  

سا الحد ا ال ر  ل ال ي ال  م   ل

و 202012 21حلولنا حلولناو 2012



امت���دادًا للتعاق���دات وإلجنازات ش���ركة حلولنا 
لة في س���بيل تلبية رغبات  توا وجناحاته���ا ا
ر  ���رًا مع ق العم���الء تعاق���دت الش���ركة م
ة اإللكتروني ليكو البيع  عن  جه اسبات ل ا

. ام ر قل  التقسيط و ريقنا 
عمال  وة تكميلية لسلس���لة من  تي  ا وت
جاالت  البيع في كاف���ة ا وي���ر والتس���هيل  الت

دا الشركة. م ا و  جتمع و دمة ا
ر  وق���د مت االتف���ا وتوقي���ع العق���د م���ع ق
لها في  ة اإللكتروني���ة وم جه��� اس���بات ل ا
هن���د عبد الل حمادة  التوقيع عل العقد ا
ور  اس���بات و ر ا دي���ر التنفي لق ا
ي  ار حمد ا هند  ي مجل اإلدارة ا ر

دير التنفي للشركة. وا
ات  تنو معرو اسبات مورد متمي  ر ا وق

سعار. ي في ا وانتشار في السو مع 

قد  لنا   ح
ة و ت ل جه ا با ل  الحا

م ا ل و ال ل ا ي  
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ا ا ا

  مت توقي���ع عق���د اتفا  لش���ركة حلولنا 
اسب  للتقسيط مع شركة مقلة لتجارة ا
الي وذل���ك لبداية  ل���ي في الش���هر ا ا
تعاو فيما  الشركت لتسهيل تقسيط 
ريق  ة االلكترونية عن  اسبات  واالجه ا
ش���ركة حلولنا للتقسيط وذلك لكي يسهل 
ول ال���ي احتياجاتهم  عل���ي العمالء الو

ر  س���هل  ل و ف اس���بات   من ا
عر  . و ام ر قل  ري و التقسيط ا
هند  دير الع�������ام لش���ركة حلولنا ا ا
تي  لس���عينا  ���ي  ذلك ي ار احم���د ا
ل  ف ���ل إل تق���د  توا ���م وا الدا
ي العميل وتقد كل   دم���ات التي تر ا

. مكنة ل التسهيالت ا

قدا  تقس   لنا ل ح
مب ة ل ق  

ي ل ن ي المجا ال م وال   ا ال ا ل د ر ال ا س  ل

ر   مت توقي���ع عق���د اتفا  لش���ركة حلولنا  س���هل  ل و ف اس���بات   من ا

و 222012 حلولناو 2012حلولنا



ت  من تعاقدات وإجنازات لشركة  د ا  لك واس���تكمااًل  ك
لة في س���بيل تلبية رغبات  توا حلولن���ا وجناحاته���ا ا
ها ولتس���هيل  ا وش���ركا العمالء ولتوس���عة قاعدة تواجد
رًا مع  دماتها في  كل مكا تعاقدت الشركة م وتوفير 
كمبيوتك  اسب االلي  اني لل ر موسس���ة نبيل حيدر ا
قل  التقسيط و حلولنا  ريق  ليكو البيع للجمهور عن 

. ام ر
وق���د مت االتفا وتوقي���ع العقد مع موسس���ة نبيل حيدر 
لها ف���ي التوقيع عل العقد  اس���ب االلي وم اني لل ر ا
ي مجل  ور ر اني و ر الدكتور نبيل حي���در ا
دير التنفي للشركة. ي وا ار حمد ا هند  اإلدارة ا

ا ح مب ل قد   لنا   ح

ا ا ا س  ما ول اس

و 222012 حلولناو 2012حلولنا
    

رثاني نبيل حيدر ا



نا ما ن ا في  ب قل ال حدي و

من   ، األهمية  اية  في  موضوعًا  يتناول  كتابنا 

ونقل  ديث  مهارات  عن  تتحد  دراس��ة  خالل 

محمد  الدكتور  تأليف   م��ن  فالكتا   ، ��ب��رات  ا

التطور  أم��ام  أن��ه  كد  وال��ذ ي  ، ني ه��الل  عبدال

ال��ه��ائ��ل وال��س��ري��ع ، ل��م ي��ع��د ه��ن��ال��ك ف��رص��ة أمام 

النما  م��ع  التحد  ل��رف��  األع��م��ال  منظمات 

العقلية التقليدية ، وأصب عليها أن تسعى ، ألن 

يتدخل  أن  يستطيع  ونظام  أسلو  هنا  يكون 

هذ  ف��ي   ، وم��ت��واص��ل  ومستمر  ت��دري��ج��ي  بشكل 

الصيانة  لها  يضمن  حيث   ، تتقادم  التي  النما 

وال��ت��ج��دي��د واإلح����الل واالب��ت��ك��ار ، ول���م ي��ع��د من 

نع  ة  املقبول أن تتر معوقات أو أساليب قد

أداء  في  املستحدثة  العقلية  النما  وتطور  و 

ة .  العاملني في مواقعهم املختل

 املدير الن����اج��� قائد

كر في تنظ�يم وإدارة   ي

خ���رين عق���������ول ا

ايد ت ها   ل حة والحاجة  ة و

تا ا في 

و 242012 25حلولنا حلولناو 2012



مات التي نعمل  ن ناء ا ميم  ا الكتا دعوة  نعيد ت فه���
نفس���نا من  رر  رر العقل من قيود وحت ن فيه���ا حت يت
و الفكر كما يدعو  لك و غل ما  عنا في  الس���جن ال و
دوات  م  برة من  الكت���ا  يكو التعلم وحتدي ونقل ا
ر إل العامل  قبول  نن ة فلي من ا دي م ا تفكير الن
هام فقط  وليات وا س اقات الو والواجبات وا الل  من 
ام يتعامل مع عقولهم  الل ن ر إليهم من  , ولك���ن يجب  نن

ورة . ت م عل تكوين النماذ العقلية ا ويساعد

يرات منا العمل ت
ير مستمر ومع االعترا  يقول الكاتب   إ منا العمل في ت
رية في العمل حتتا  و اجل تتالية   يرات ا لك ال ندر  الت
عمال جديدة لها  هور  يير التالي نتيجة ل ���رورة إل الت ال
ل من السهل علينا   لبات عقلية و مهارية جديدة ولكن  مت
عدات  ة وا جه ميم ا عادة ت نعيد تكوين عقولنا كما نقوم 
تي من فرا ولكن نتيجة  ياة ال ي نا في العمل وفي ا دا  ف
مل كل فرد  د إل���  ي ���ة ت ية مع البي تفاعالت ش���خ

داء .  دد ل كي يكو ا ًا  , ي ا وذجًا عقليًا 
ياة  ش���كل معقد مع ا لة  ��� تلك النماذ متدا ب فقد 
قيقي  د ا و الت ا  يير لك ف ت ي ول والتاري الش���خ

ستقبلنا . لنا و

ضرورة إعادة النظر 
م  ايدة في ن ت اجة ا ���ر لل رورة إعادة الن ل  كد ا ي
هور  د ل يير ي ماتن���ا فالت برات في من حتدي ونق���ل ا
لبات مهارية جديدة ولكن تبق مش���كلة  عمال جديدة لها مت
ميم  ع���ادة ت ة ف دي اذجنا العقلي���ة ا مي���م  إع���ادة ت
ار معتقدات  اذجنا العقلية عملية مخيفة حي إننا س���ن
ي  لعها كم���ا  البداية  نا  ���ات راس���خة س���ي وافترا

ال اجليد في  وار والعمل اجلماع���ي واالت االنفت���اح عل ا
تمام النا  ختلفة ومن الس���هل ج ا واق��� اإلدارية ا ا
عب  ي ا ل  مارس���ة ت م اجلديدة إال  ا فكار والن ل
برات لي  ام التعلم وحتدي ا ة عندما يكو ن ا فة  و

ية .  ة نها ل م
, فهنا تهديدات  و مية ق ميم العقول  علمًا  إلعادة ت
ساليب  رارنا عل ا ستقبلنا سو تواجهنا في حالة إ يرة  ك
ادية والتفكك  يا القيم االقت ة و ور البي ل تد ة م القد
هم   راعات السياس���ية والتجارية فمن ا االجتماعي وال
ة  لو ييرات ا يفًا فالت ًا ولي م ي مور  يكو إدراكنا ل
ا  ًا له ي نفسنا  ل  ماتنا فقط ولكن دا ل من لن تكو دا
يير حولهم ولي في عقولهم  ب النا  يروا الت البًا ما ي ف
ياكل  اذ و ميم  لك لم يعد كافيًا  نعيد ت له���م ل دا و

يكلة عقولنا. ميم و مات , ولكن يجب  نعيد ت ن ا

ترشيد السلو 
مة ,  ن د في ا ام الس���ا التوافق مع الن لترش���يد الس���لو 
ول عل  مور ولكن اس���ع لل يق���ول الكات���ب  ال تتعجل ا
ا  ر ر س���رعة وال ت إليه���ا قرارات  نتيجة قراراتك 
يس���يا  و عدوا ر را وا م���ور تعقيدًا فاال يد ا ت
مالء تدفعك  و ال لبات العمالء  ات و ر عل  دارة , فال  ل
لة  ول إل  وامر حت ال تت إل العجلة والس���رعة وتك���رار ا
باعة  ال وامر  يه���ا ا لي عندما تع اس���ب ا عة ا ا ل  م
ول , فسو تقوم  رة ا نها لم تس���تجب في ا ر من مرة  ك
وامر التي  لو عدة مرات تس���او عدد ا باعة ا عة  ا ال
كد  ًا  تت ي لك وعليك  نا حاجة ل كررتها دو  تكو 
تي إل العامل عندما يش���عرو ويدركو   يرة ت  الب
ام  ن ور نتيج���ة الرتبا ذلك  روفهم تت مش���كالتهم حتل و
مة  ن س���تمر في ا ام التعليمي ا و دور الن ا  م و تفكير
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ار  لب ذلك إ ���ور , ويت ش���كل مت برة  ونقل ا
م  ي يساعد ام والعامل  عمل يجمع  الن
ا  سبا السلو ا اس���تمرار عل اكتشا 
ما  اته���م عل  ا ا  ويجب  تش���كل ا
ة البداية ولكن  ر وح���د قد يكو كافيًا للع���ب 
ناعة  ي ول داء ال لي��� كافيًا الس���تمرار ا

ستقبل . ا

الوصايا العشر
راعة قدم  دقة و ا  يير , وتنفي ولنجاح عملية الت

ي  ايا و 10و ورة  ل معينات في  ا
م يولد   • اس���تمرار في اس���تخدام حلول ا

مشكالت اليوم .
قدر ما  ة  دي يمية ا قافة التن قدر ما تنشط ال  •

قة. ادة السا قافة ا تنشط ال
عرا تكو  ���ر وا ا لول الت���ي تعال ا • ا

شكلة . جل ا شة ولكنها ت غالبًا مد
عتادة . لوفة وا لول ا • ال تسجن نفسك مع ا
عتادة . فكار ا لول وا ول إل مدمن لل • ال تت

اء  د إع س���رعة يك���و غالبًا  • حتقيق النتا 
برة. ة للتعلم واكتسا ا الفر

ما  شكالت ولي ال ول عن ا س��� و ا ام  • الن
. كا و ا

يع إحدا  ��� عن ق���و الدفع التي تس���ت • ا
يير . الت

رتفعة . • اجلودة العالية ال تعني التكلفة ا
مام . ة تالقي اجلهود للدفع ل • االتفا عل نق

ية الفر  الهد والر
ية عن الهد  اًل  تختل الر ���ل الكاتب قا ويوا
ا العام  ر يش���ب اال ي���رًا , فال ر ك وال
ية  ما الر ال يجب السير في فهو شيء مجرد 
ي شيء ملمو ,  رجو و ستقبل ا ورة ا فهي 
قيق  وير قدرة الفرد لت و ت ر و لك يكو ال و
د دو   كن حتديد  س���تقبلية وال  يا ا ر
ول إل  ال غر ستت ية  ية , فالر نا ر تكو 
ور  د إل ت ية ال ي ال ر ر  مجرد فكرة وال
عمال  مات ا ي���ة للقيادات اإلدارية ف���ي من والر

رية وليس نسبية .  عملية جو
���ي تدفع اإلنس���ا إل  ر إيجا نافس���ة عن فا
ل  ف ���ول عل ا جل ا م���ًا من  الب دا
ر مهم يدفعن���ا للب عن ر  ًا عن ي ���ي  و
دا والتمكن  عد جناحنا في حتقيق ا جديدة 
دارة عمليات التعادل والتواز  ي يقوم  الش���خ

لك ف االعتماد عل  ادية والروحية , ول  الرغبات ا
مام  حيا  ع ا قي���ًا في  جانب واحد قد يبدو من
فراد  الء ا ن عندما يكو له ش���خا إال  ع ا
ا يعني عدم االعتماد  درجة عالية من التمك���ن ف 
قيًا فقط ولكن االعتماد عل ما يعتقد  عل ما يبدو من

لو . قق التواز والتعادل ا ن ي

كير القائد ة ت وصايا لصيا
وذ  ياغة  د يرغب ف���ي  ���ب الكات���ب كل قا يخا

ايا التالية  تفكير العقالني , ويقدم ل الو
س���ن  الت ة  ���د  يدر  كفاءت مرتب • عل��� القا

ستمر للنموذ العقلي ال يستخدم في اإلدارة . ا
���وذ التفكي���ر العقالني ال  ال يفر  ���اول  • ي
ا  رين فالنموذ ال يس���تخدم ر ل عل ا يف

رين . ا ل ك ل ولكن لن يكو  ف يقود إل ا
ام العقلي ال يس���تخدم يرتبط  • يدر  كفاءة الن
ة  يرات التي حتد في البي ت قدرت عل التوافق مع ا

ة . ي رو ا وال
ام العقلي ال يستخدم و يراعي ما  • يختبر الن

ف من . و ح افت إلي  يجب إ
د  تعددة سو ت مًا  النماذ العقلية ا كر دا • يت

ر متعددة .  كيد إل وجهات ن الت
ي  ل اجلماعة  اتية للفرد دا • يعلم  الق���رارات ال
ل العقل ليكو التنفي  نتيجة تفاعالت عميقة فعالة دا

ر فعالية . ك
ن يب عن جماعة حتقق لها االنسجام  مًا  كر دا • يت

ق التام . ا والت
ام عقالن���ي للتفكير في  • فعندما ينج��� في إيجاد ن

د االنسجام . مة يتبنا اجلميع سو ي ن ا
قدرت عل  قيقية تقا  • علي  يعلم  كفاءت��� ا

رين . ناعة النماذ العقالنية ل اإلسهام في 
د  الدور اجلديد للقا

داي���ة عمل حتفي العامل  ا في  دًا اس���ت لو  قا
ش���تركة والعمل كفريق  ية ا الر ام  ودفعهم إل االلت
و  سسة  ما فنج ا ل ا اقات و فتدفق ال
ًا  ت الش���ركة مكانًا متمي عد  تبو الش���ركة  ولكن 
س���لو اإلدارة  هرت مش���كلة تتعلق  ف���ي اإلنتا 
ي إل  ا ة في ا التقليد وحتول السلوكيات الناج
هار الدور  ن���ا يجب إ ر ,  ا س���لو معو في ا
ول عن  س علم وا مم وا د ليلعب دور ا اجلديد للقا
سسة القدرة  ا الدور س���و تفقد ا دو  البناء و
النجاحات التي  و احتفا  ن النمو  عل ارتفا من

ل إليها . و

ترشيد  أهمية   

ال����������س����������ل����������و 

مع  ب����ال����ت����واف����ق 

السائد  ال��ن��ظ��ام 

ف�������ي امل���ن���ظ���م���ة 

االس���ت���م���رار في 

استخدام حلول 

األم���������س ت���ول���د 

اليوم  م��ش��ك��الت 

و 262012 حلولنا





ل  م با ال ا ور ة  ب أحمد الحارثي  
تقس لنا ل ح ا  ة  ال ..   والمحاف

د ي لها ج ا والتس د ا ال ت  يل والتقس  ا في  التم  الن

مجال  في  العاملة  الشركات  أفضل  من  للتقسيط  حلولنا  شركة  تعتبر 

سنوات  وخ��الل  منضبطة.  اداري��ة  بطريقة  تأسيسها  فقد   التقسيط 

التقسيط  م��ي��ادي��ن  ف��ي  يز  ات  مرجعية  ال��ش��رك��ة  اس��م  أص��ب��  قليله 

تضافرت  التي  وامل��ب��ادئ  األس��س  من  ملة  ثمرًة  ل��ك  ج��اء  والتمويل.. 

جميعها لتصنع هذ املكانة الريادية والسمعة الطيبة. وال شك أن تواجد 

املالي  الوضع  متانة  على  دليل  أكبر  هو  وفروعها  أعمالها  ��و  و الشركة 

لك  بات عمالئها. كان وراء  كنها من تلبية طلبات ور للشركة وقوتها، و

ارثي  ذ وطور.. إنه املهندس أحمد بن جار الله ا رجل فكر وخطط ثم ن

رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، عند لقائك به تشعر بالذكاء 

طابة واإللقاء في  في ملعة عينه، وطموح بال نهاية في نظراته، وحسن ا

وار .. حديثه، التقينا به وكان هذا ا

حـوار : وائل أحمد وهيب

ار ح
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البداية.. والتواجد بقوة
• بداي���ة كي���ف نش���أت فك���رة وإنش���اء ش���ركة حلولن���ا 

ا اختيار هذا املجال   للتقسيط وملا

اد  ت الفكرة من رغبتنا ف���ي إيجاد كيا اقت نش���
جل تس���هيل  لبات ورغبات العمالء و يخ���دم ويلبي 
و التمويل للجمهور  ول عل الس���لع  وتيس���ير ا
ة  ب ريقة ادارية من سيس���ها  د  يتم ت وكا ال
تيارنا  جل وعند ا سس��� من  لتخدم الهد ال 
س���  نا  نا قرارنا  ا يكو  جال اتخ ا ا له
كن شركة حلولنا لتتب مكانة ريادية وسمعة  ء  ومباد

يبة في مجال التمويل والتقسيط.

• ه���ل واجهت���م صعوبات فى بداية نش���اطكم  وماهى 
أبرز العقبات التى واجهتكم 

ك���ر وكان  ات ت عو م���د   ل���م نواج ولل��� ا
ل الل  ف ا جعل الش���ركة  ت ومرتبة  ا وات  ا
ي في  الل س���نوات قليل���ة.. مرجعية ذات  تعال و
ميادي���ن التقس���يط والتمويل وجعل له���ا تواجد قو 

 . وجيد في السو

روح املنافسة .. ميزتنا
يز شركة حلولنا  ا  • هل تخشون من املنافسة  وما
يرها من الشركات املنافسه  للتقسيط والتمويل عن 

 وه���ل يوجد تطوير وخدمات للش���ركة اليوم لم تكن 

موجودة عند بدايتها

.. لكننا ال نخا منه���ا ونتمي  نافس��� ر من ا ��� ن
ام التقن  عد والن ام البي���ع عن  مور منها ن عدة 
وااللكترون وال ال يوجد في  شركة من الشركات 
كن العميل  التقسيط والتمويل. وال  التي تخت 
ر  اجة للقدوم للشركة مرة  عبر الكمبيوتر ودو ا
ع  يل عملية ش���را كامل���ة و يتا  يع���ر تفا
قسام للسيدات.. التي  يرًا  . و س���جل عبر االنترن
ازنا  ا واعت ة ودور ر مية ا انًا منا  ا ا نا نش���
لك  ي وتلبي���ة احتياجات ك ���ا النس���ا خدمة الق
ا من  ها الش���ركة عن غير ات التي تتمي  مي��� من ا

ل  يارات للشراء م اء العميل عدة  نافسة اع الشركات ا
قدمة. دة والقسط والدفعة ا ام الر وا كم ف  الت

رؤية واضحة.. ملستقبل أفضل
ا كان���ت أهدافك���م م���ن إنش���اء هذا  • ماه���ى رؤيتك���م وم���ا

الصرح وهذ الشركة 

موحنا إل التوس���ع وزيادة عدد الفرو  ال  كا وما ي
لي  ملك���ة وفي دول ا ل ا اس���تمرار دا ونقا البيع 
تيار  تة تتناس���ب مع ا ا ���وات  خ ي و والعال���م العر
ل  ف العمالء ومراعاة جميع اجلوانب التسويقية وتقد 
تاجه���ا العميل. وكان وما  دمات التي ي نتجات وا ا
شكل  دمات  وير وحتس���  ا دافنا في ت ال ا ت
كل  مس���تمر والتس���هيل عل العميل لتلبي���ة احتياجات 
تمام   ���ة واإل دي ل التكنولوجية ا ���ر والوس���ا ال
لك الس���عي في  مكنة ل ك دم���ات ا وتوفي���ر جميع ا
لبات  قة وتسهيل ال س���هولة وسرعة فا تنفي العمليات 

. والشرو قدر اإلمكا

سو .. واعد
س���تثمار  • هل ترون أن الس���و الس���عودى س���و جيد ل

وخاصة فى مجال التمويل والتقسيط

ة  ي ب ج���دا و نعم إ الس���و الس���عود س���و 

أفضل  ت���ق���د 

امل������ن������ت������ج������ات 

����������دم����������ات  وا

وت�����ط�����وي�����ره�����ا 

امل��������س��������ت��������م��������ر 

بات  ر وتلبية 

كانت  ال��ع��م��الء 

ت�����زال أهم  وم����ا 

وأكثر  أه��داف��ن��ا 

عليه ن��رك��ز  م��ا 
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ر من العرو ونس���ب  ك لبات فيها  ية وال مارية  اس���ت
ريقة تس���ويق  نا  النج���اح فيها كبيرة في حالة ما اذا كان 

دمات جيدة. و

• ماهى رسالتكم للعمالء 
دمتك  ا  نا نش ة إ شركتنا  بسا ساسية للعميل و رسالتنا ا
جلكم  دماتنا من  وي���ر  ما لت ولتلبية احتياجاتك ونس���ع دا
ًا في  نتفهم احتياجاتكم مهما كا نوعها ولدينا فريقًا متخ
و دومًا عل  م حري لول النوعية والفريدة و ر وا تكار ال ا

لباتكم. التفو في تلبية مت

• بحك���م خبرتكم في مجال التقس���يط والتموي���ل هل لديكم أى 
إقتراحات ترون أنها ستسهل العمل فى هذ البيئه 

من حق ش���ركات  كمة وت مة القانونية قوية وم ن كل ماكان��� ا
العمالء  ة  ا تسهيل الشرو ا التقسيط ف  الشركات ستقوم 

كوم وحت غير السعودي  ا وا اع ا واستقبال الق
ارمة وس���رعة من  نا ش���دة  التال��� إقتراحي  يكو  و
من  حكام حت ي دار وتنفي ا منية إل ية وا ا اجلهات الق

 . ة  ا قو ا ر ا كل 

الرجل املناسب في املكان املناسب
• إن أى كيان إقتصادى ومنشأة تعتمد على فريق العمل والكوادر 
املهنية حدثنا عن كوادر الش���ركة وعلى أى أس���س  إختيارها  

وهل هنا فرص عمل متوفرة فى الشركة 

ا  ه تمام  م���د ومت اال قة ولل ا عناية فا ���م  تيار الك���وادر مت ا
ادية لكل  و عل الراحة النفس���ية والراحة ا ن حري اجلان���ب ون
ناس���ب  كا ا ناس���ب ف ا ع الرجل ا نا  يو . وحر مو
و وفرو  اجة إل��� زيادة عدد الكوادر لوجود توس���ع مل ن  ون

شهر.  جديد كل ستة 

وتلبية  ال���ع���م���ي���ل  م�����ع  ال�����وط�����ي�����دة  ال����ع����الق����ة 
��������ودة  �����ب�����ات�����ه وم����ع����اي����ي����ر ا ت���ط���ل���ع���ات���ه ور
ع������������������وام������������������ل ع������������������������������ززت ال������������������ري������������������ادة 

السعود  ال��س��و 
سو خصب جدًا، 
والطلبات فيه أكثر 
م��ن ال��ع��رو متى 
����دم����ات  ك����ان����ت ا
ومتميزة ج������ي����دة 
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ارثى في سطور أحمد ا

ارثى  • أحمد بن جار الله ا
• م���ن مواليد منطقة ميس���ان وهي بجوار منطقة بنى س���عد، 

وهى القرية التى تربى فيها النبى صلى الله عليه وسلم. 

ارثى - ودرس اإلبتدائية فيها،  • نشأ فى قرية العلي - بنى ا
ولته ، وانتق���ل منها الى مكة املكرمة  وكان���ت م���ن أجمل أيام ط
ش���رفها الله مع والد وأس���رته ودرس فيها املرحلتني املتوسطة 

امعية. والثانوية واملرحلة ا

• مارس عدة أنشطه دعوية وخيرية من أبرزها تأسيس إدارة 
ني. ا حلقات ال

طابة من أيام الثانوية،  وحتى هذ اللحظة.  • بدأ  ا
• حصل على املاجستير فى الهندسة.

. أجنحة راب للطيران • تعلم الطيران فى 
ارية،  • مارس التجارة من عام 1420 ه�، وأنشأ عدة مشاريع 

دودة.  من أبرزها شركة حلولنا للتقسيط ا

يذية والتسويق  • حصل على عدة دورات من أبرزها.. اإلدارة التن
يلي. اإلحترافي. والقائد اإلستراتيجي والتخطيط التش

• سافر إلى عدة دول وأعجب بالصني من الناحية التجارية.
• حاليًا يحضر الدكتوراة في إدارة األعمال. 

ا تنص الشبا السعودى فى مقتبل حياته املهنية  ا  •
ب وال  يل إلي وي شد التركي عل ما  ن كل شا  يرك 

ور منها. قق في جناح وير في نفس وي ن سي يرغب وير 

ارثي اإلنس���ان بعي���دًا عن األعمال  • حدثن���ا ع���ن املهندس أحمد ا
واإلستثمار  

حب اإللقاء  ول   درجة  سيط اجتماع  .. إنسا  ار حمد ا
رين اسام  يرية ومس���اعدة ا عمال ا يرا وا ة وال والريا

. ير لكل النا حب ا عفو و و

من بها  • حكمة ت
برا. جد حت تلعق ال .. لن تبل ا كل ن  رًا  جد  الحتسب ا

ضل  • شخ  تدين له بال
ان فهو الشي والوالد  ن سفر الق يلة الشي الدكتور سعيد  ف

ديق والقدوة.  ر والنا وال وا

• كلمة أخيرة توجهها ملن  وماهى 
ق وتاجر  ير وكبير وكل شا وشا ولكل م وج كلمتي لكل 

قول لهم كونوا مع الل يكن الل معكم. و

ن�����ظ�����ام ال����ب����ي����ع ع������ن ب����ع����د.. 
أح���������د أه���������م األم�������������ور ال����ت����ي 
�������ي�������ز ال��������ش��������رك��������ة ح����ي����ث 
اإلختيار  ال��ع��م��ي��ل  يستطيع 
وال���ش���راء وال��ت��ح��ك��م ع���ن بعد
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بينما  وا�حاسيس،  والمشاعر  ا�خالق  العمل مجال منفصل عن  العمل، وكأن  العمل هو   -Business is Busines تترد كثير�  عبارة 
ا£نسان ال يمكن أن يعمل بمعزل عن ا�خالق فهي جزء من ممارساته اليومية، حتى إن الجامعات ا�جنبية اليوم تهتم بتدريس 
مادة تتعلق بأخالقيات العمل لدارسي ا£دارة بل وفي التخصصات ا�خرى مثل الهندسة والطب. فا�خالق مطلوبة في ا£دارة 
مثلما في بقية ا�عمال. ا£دارة ال تفترض أن العاملين ليسوا بشر� وليس لديهم مشاعر. بل تتعامل مع طبائعهم واحتياجاتهم. 
فكيف تستطيع تحفيز العاملين إن لم تتعامل مع احتياجاتهم ومشاعرهم؟ هل تتصور أن عدم احترام العاملين هو شيء 
مقبول �نه يأتي في إطار العمل؟ هل تتصور أن من الصواب أن تطلب من أحد العاملين أال يذهب لحضور جنازة أقرب أقاربه، أو أن 

تمنعه من أن يأخذ إجازة ليعتني بابنه أو زوجته المريضة؟ العمل يهدف للربح  نعم هذا صحيح لكن في إطار أخالقي. 
وسنحاول استعراض بعض المواقف ا�خالقية التي تؤثر بشكل أو بآخر على العمل وا£دارة:

أنماط وصور تتجاوز أخالقيات العمل

تا ا في 
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الوعود
أنت مدير ف���ي العمل وجاءك املرؤوس يش���كو إليك ِقلة دخِله، 
فوعدَته بحوافز ومكافآت إن أثبت كفاءته في العمل، بينما أنت 

ال َتنوي أن ُتكافئه أو تعلم أنه ال ميكن مكافأته. 
من الناحية األخالقية: أنت شخص كاذب ومخادع.

 م���ن الن�����احي���ة اإلداري���ة: س���يفقد هذا الش���خص ثقته فيك وفي 

إدارة املؤسس���ة، بل وسيقوم بنقل هذا االنطباع لآلخرين. مما 
س���يؤدي إلى انخفاض أداء العامل���ن وع����دم رغبتهم في بذل 

أي مج���هود إضافي.

تقارير العمل
أن���ت مدير وطلب منك تقدمي تقرير ِلَرئيس���ك عن س���ير العمل 
م إليك التقرير  فطلبت من مرؤوس���يك إعداد التقرير. وعندما ُقدِّ
وج���دتَ أنه يظهر بعض املش���اكل التي ال تري���د عرضها على 
رؤس���ائك فطلبت من مرؤوس���يك إحداث تغييرات بس���يطة في 

األرقام وتغيير بعض احلقائق أو عرضها بشكل مبهم. 
م���ن الناحية األخالقية: أنت ش���خص كاذب وغش���اش ومزور. 

من الن��احية اإلدارية: أصبحَت قدوة س���يئة ملرؤوسيك، وِثق أنهم 

س���وف يفعلون الشيء نفس���ه معك. القدوة السيئة متتد كذلك 
لزمالئك من املديرين الذين قد يجدون أن أس���لوبك جعلك تظهر 
أمام الرؤس���اء كبطل عظيم وبالتالي يب���دأون في تقليدك. مما 
يفق���د التقارير املصداقية وتصبح كلها غش���ًا وحقائق مزورة، 

وهذا يؤدي إلى فشل العمل واإلدارة. 

التوظيف
أنت مدير في ش���ركة أعلنت عن وظيفة شاغرة، وقمت باختبار 
املترشحن وقررت االختيار. وعند إصدار قرارك النهائي تذكرت 
أن أحد املرش���حن األقل كفاءة كان قد أتى بتوصية من قريب 
أو صديق لك، فاستبعدت أحد املرشحن األكثر كفاءة واخترت 
الش���خص صاحب التوصية. أليس���ت هذه خيانة لألمانة التي 
حتملتها؟ ألم حتبط إنس���انًا كف���ؤًا، وحتبط أقرانه، بحيث يفقد 

الشباب الكفء الثقة في املجتمع. 
من الناحية اإلدارية: إن قرارك يؤثر س���لبًا على أداء املؤسسة، 

ويش���عر العاملون ب���أن التوصيات س���تتحكم ف���ي ترقياتهم 
وتقييمهم، مما يقلل من حماسهم لتقدمي األداء األفضل.

األولويات
أنت مسؤول في موقع خدمي في املؤسسة، ويقصدك العاملون 
طالبن خدم���ات خاصة بالعمل، واملفت���رض أن تلبي طلباتهم 
حسب أولويات العمل. فإن جاءك من تعرف أنه له عالقة مبدير 
كبير في املؤسس���ة أسرعت بتنفيذ طلباته، وإن جاءك املوظفون 
املغمورون، فإنك تهمل طلباتهم أو تؤجلها، حتى ولو كان الطلب 
ملح���ًا للعمل. أو أن يكون صاح���ب العمل على عالقة جيدة بك 
فتعط���ي طلبه األولوية حتى لو لم يكن ذا أهمية تذكر للعمل في 
حن تس���تبعد طلبات هامة ألنك ال تستصيغ مقدم الطلب. هل 
ف وقت العمل مبا يحقق أقصى مصلحة  األمانة تقتضي أن ُتوظِّ
ل���ك؟ أم أن األمانة تقتضي أن تهتم مبا يؤثر على العمل بغض 

النظر عن مصاحلك الشخصية. 
إداريًا: أنت ُتهدر موارد املؤسسة وال توظفها على الوجه األمثل،. 

بل وأكثر من ذلك أنت جتعل الكثير من املوظفن يتجنبون طلب 
أي شيء منك، مما يؤدي إلى عدم تقدميهم القتراحات كان من 

املمكن أن حُتسِّن العمل.



          حكمة إدارية .. 
   

حل مشكالتك بنفسك 

عندما تطرح بنفس�ك حل�والً خاصة 

لمشكالتك، س�وف يمنحك هذا األمر 

ميزة تنافسية .. وتذكر ما قاله مؤسس 

ليابانية عندما قال: 
ش�ركة س�وني ا

"لن تنجح في عال�م التقنية واألعمال، 

إذا كن�ت تتبع م�ا يفعل�ه اآلخرون".

التسلق واالستهانة بالمرؤوسين
ب مدي���رًا كبيرًا فتبد في  لعاتك في  ت ير ولك ت ن مدي���ر 
قوالهم في  فعالهم وتستشهد  ني عل  ا لي فيهم وت ك  سا مدح ر
قوالهم. من  در  يقو وت وسيك وتكلفهم ما ال ي ط عل مر ح ت

ن منافق.  القية  الناحية ا
وس��� وفي  ر بط ا ديرين ي ا النمط من ا وم���ن الناحية اإلدارية 
ة ذو  ا ر  عمل  ق  ير منهم سو يلت ة ف الك حالة وجود فر

رين. ا الشخ ل انتقال عدو  شكلة  الكفاءات. وتتفاقم ا

عدم التعاون
داء  دا لعملك يتوق علي  سس���ة كبيرة و و مدير في م ن مو 
ة  ا عمال  دية  لبو من���ك ت مًا ي ل���ك فهم دا ري���ن لعملهم ول ا
داء عملهم. لكي تري  م م���ن  العمل لك���ي يتمكنوا 
ة  ريقة غير مه نك تتعامل معه���م  نفس���ك ف
لبهم  حيانًا عدم قدرتك عل تلبية  وتدعي 

يرة.  عمال ك ل  نك منش ر  ا وتت
ن ش���خ غير متعاو  القيًا 
ن  ا  ا وغير مخل ف���ي عملك. 
ا  ار ن لب منك ش���يء  لم ي
دي في  عمل���ك ف��� دور  ت
ل ل���و كن  ���ورة.  حس���ن 
عمال ف���ي عملك  ه��� ا تقوم 
ه  ا كن تتعامل معهم  ا
ن  ة ال ف ريقة إ كان اإلجا ال
ك  ال غير مخل ف���ي عملك. إ
���ي  يكو  ف���ي عملك كمو ينب
و  يًا  ك ش���خ ���ك فيما يخ ال ك
ا  ة قد تقنع  ا ارتك ا ن في  يد. ف ي
جهود ولكنك  ع��� ا حققت من مكاس���ب وتوفر 

 . حسن وج د عملك عل  جير عليك  ت و  كمو 

الرشوة
ة التعاقد مع موردين فتش���تر عليهم  و مدير ولديك س���ل ن مو 
لبات التعي فتتقا  تيك  و مدير وت كيتهم.  ل ت ال مقا ًا من ا مبل
ن مو في  و   . ل تعيين��� ال مقا ًا من ا رش��� مبل حد ا م���ن 
دمة مااًل  البي ا دمية تتعامل مع اجلمهور فتتقا من  سس���ة  م

دمة.  دية ا ل ت مقا
مانة.  يانة ل الل للنفوذ و القية  رشوة واست من الناحية الدينية وا

تيار وتس���يء  اًل لال م ليس���وا  ن تختار من  من الناحية اإلدارية 
ما  فو عن التعامل معها.  وردين يع ا يجعل ا سس���ة  لس���معة ا
يفتها  سس���ة تفشل في و عل ا ن  في حالة التعامل مع اجلمهور ف

دمة جيدة. ي تقد  ساسية و ا

ما ل���ك فهم دا ري���ن لعملهم ول ا
داء عملهم. لكي تري  م م���ن  العمل لك���ي يتمكنوا 
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الكذب على العمالء والموردين
ور لهم  وردين وت سسة ما وتتعامل مع ا و مدير في م ن مو 
سعار  ل منهم عل  ستقبل لكي حت يرًا في ا نك ستتعامل معهم ك
تيك العميل  ن ال تنو التعامل معهم. ومع العمالء ي ينما  ة  منخف
يع  نك لن تس���ت ن تعلم  لب س���يلب في موعد مع و فتخبر  
نت  يام فتقسم ل  ا عد  ك  ل  م يت يع.  سا عد  لب إال  تلبية 
تيك  . وي نيع ن لم تبد في ت ينما  يرة  نيع ا في مراح���ل الت
ن تعلم  لبات و ت فات منتجك مناسبة  ور ل  موا ر فت عميل 

 . لبات نها تقل عن مت
ا وغشا في البيع. قد تقول  ن شخ ك القية  من الناحية ا
ل تريد  مر معتاد.  ا  اعة و ا من لوازم تروي الب ي  ل���ي يا 
لب في  كننا تلبية  ن ال  و  ل ل  اعتنا ال ت قول ل إ  من���ي 
ا غ  قول لك إ لم يكن  يرنا.  ب ل يام إذ يتركنا وي ���الل 

و ال في البيع  في البيع فما 
سستك وسيكتش  ر سلبًا عل سمعة م ن ت من الناحية اإلدارية 
م من العمالء. وعل  ول  تعامل وس���يخبرو غير داعك من  العمالء 
. و عن غير ر ذلك عل مبيعاتك  العمالء سيب د البعيد ي ا

التقييم
ا يترتب  فة دورية  وس���  ر ولياتك تقييم ا ن مدير من مس���
نك تعتمد عل مشاعر  التقييم ف م. عندما تقوم  جور علي زيادة في 

اء وإجنازات.  و من  ر كر ما فعل ا ة التقييم وال حتاول ت
وس���ًا تقييمًا  ي مر وعية فتع و التالي ف��� تقييمك يخلو من ا و
مور  ن يناق ا و  ير ارتكب قبل التقييم مباشرة  عيفا  
ني عليك تقييمًا عاليًا.  تدحك وي ن من  ينما  فكار  رح ا ويريد 
ا التقييم  ول عن  ن مس��� لم وا ف ا  القية  من الناحية ا
فتر  يك���و التقييم مبنيًا عل نتا  . ا وس��� ر ير عل ا وت

ق. قا الل فترة التقييم كلها و يعتمد عل ا العمل 
ما  علهم يفقدو ا خل و ن حتبط ا  من الناحية اإلدارية 
ن تش���جع  ر   التقيي���م غير ع���ادل وغير جاد. وعل اجلانب ا
د إل  ا ي ب القيادي���ة. كل  نا نافق وتتس���بب في توليهم ا ا
يفي جيد  وجود مس���تقبل و خل  داء وعدم ش���عور ا ع��� ا
 . لل إدار د إل  القي ي��� لل ا سس���ة . إ ا لهم في  ا
سلو العمل فيها  ر عل  سس���تك ي ل م وإ س���لوكك وتعاملك دا
ياة العامة  سسة وفي ا ل ا مالء في التعامل دا س���لو ال وعل 
جتمع وال تتهاو في   القية في ا ي القي���م ا فاحر عل تع

ًا. سي يت  عمل مهما ر

ا  ار ن  ي  ال ا
م  ي ال ر   وأس المد
ا  ا  ن  ال
ا ا ال ي الح س و الم
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يتكون التفاح من العناصر التالية:- ماء- سكر- سليلوز- فيتامينات- وبفضل 
هذه المواد والعناصر يظهر اثر التفاح المفيد في حل حامض البول وتسهيل 
افرازات الغدد اللعابي�ة والمعدية ومعالجة امراض الكبد واالمعاء على 
حركتها االس�تدارية ومنع االمس�اك والقضاء على القب�ض المزمن واذابة 

الحصيات الكلوية ومنع تشكل الرمل.
التفاح يقاوم الغازات واالمساك وحامض البول, اما قشوره فانها تقاوم النقرس 
والروماتيزم المزمن والحصاة ف�ي الكلى والمرارة لذا يجب اكله طريا او 
مطبوخا بقش�وره. وهو مرطب ومس�هل ونقيعه يفيد في االمراض الحادة 
وااللتهابي�ة ويخفف من االم الحمى ومفعوله مفيد في الكبد والكليتين 
والمثانة وضد التهاب االمعاء بغليه مدة عش�رة دقائق مع قليل من جذر 
العرقس�وس . والتف�اح مفيد ايضا في تهدئة الس�عال وتس�هيل افرازات 
البلغ�م كما هو مفيد قبل وبعد العملي�ات الجراحية, وفي حالة التهاب 
االعص�اب الحاد والمزمن والوهن القلبي وصيانة االوعية الدموية وهو ضد 
نخر االس�نان ، وهو مفيد للتغلب على الحموضات التي تهاجم الجسم بعد 
سن االربعين وذلك بأكل ثالث تفاحات في اليوم ، كما يقضي على التسمم 

الشتوي الناتج عن االكل الثقيل الدسم من لحم وشحم وغيره.

عا  ا  و ل ا  الت

ا  ي ال ا لت ا ا ي  ا

ي ل  م و   أ ال

ا  م ل  ا  ان   يتي والم وال

از ال   ل ا عا  و و ال

ات  ي يتا ال وا  ال أ  و   و

ا  و خ ت ع  ل ال والم

تو  و  ع الم   اليو ت

ا  ت 2   ول  1 أ  ات  ي يتا  ال

ا عال  ي  ات   وص

التفــاح وفوائده
مرة واحدة ها ب صحتك تبد

ا حة و
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اق ات ال و
ا ن ا  ا ار وأ

مشروبات الطاقة:
وهو خليط من عدة مواد منبهة ومنشطة للجسم 
ولكنها ذات اثر س�لبي على صحة اإلنسان بعد 
انتهاء مفعول تلك المنشطات والمنبهات،وتسبب 

اإلدمان في أغلب األحوال

كيفية تسويقها:
تس�وق بادعاءات مثل أنها تنش�ط وتحيي الجسم 
والمخ وتحس�ن االداء النفسي وترفع المعنويات 
ولكن ال يوجد أس�اس علم�ي الدعاءات مصنعي 

هذه المنتجات.
مدى انتشاره�������������ا:

استهالكها بين الشباب والمراهقين وبعض األطفال 
وخاصة وقت االمتحانات

مكونات مشروبات الطاقة:
-الكافيين

Guarana الجوارنا-
Taurine التورين-

glucuronolactone جلوكيورونوالكتون-

أضرار مشروبات الطاقة:
-تسبب القلق بعد فترة من تناولها بسبب الكمية 
الكبي�رة م�ن الكافيين،فبعد فت�رة من الزمن 
يس�تهلك الجسم الكافيين فتقل نسبته في الدم 
بعد تخلص الجسم منه فيؤدي ذلك الى حاله من 

القلق،وتلك الحاالت مشابهة لتأثير المخدرات.
-عدم انتظام ضربات القلب ومشاكل النوم.

-بعض األعراض النفسية “االنسحابية”والصداع
-ارتفاع ضغط القلب وزيادة السكر في الدم

-مشاكل تس�وس األس�نان،وتقليل االعتماد على 
النفس كأحد التأثيرات النفسية للمواد المخدرة.

الكيوي هي فاكهة مفيدة جدًا للنظم الغذائية الخاصة بعمليات 
إنقاص الوزن ألنها تساعد على الشعور بالشبع واالمتالء 

ويؤك�د خب�راء التغذي�ة د “ أن الكيوي فاكه�ة غنية جدًا 
بفيتامين C حيث تحتوي الثمرة الواحدة على نس�بة عالية منه 
تتراوح ما بين 200 إلى 300 ملجم لكل مائة جرام أي حوالي وزن 

ثمرتين متوسطتي الحجم.
ويش�ير الخبراء إلى أن لها فوائد كثيرة ومفيدة للجسم ، فهي 
تؤم�ن وحدات حرارية قليلة للجس�م ، فالثمرة الواحدة تعطي 
الجسم حوالي 20 سعرة حرارية نظرًا إلى أنها تحتوي على نسبة 

عالية من األلياف.
كما ينصح بتناول الكيوي للمس�اعدة عل�ى مقاومة التهابات 
األنسجة والتخلص من حاالت الرشح الشديد ، وتساعد في عمليات 

الهضم وفي تطهير وتخفيض معدل الكوليسترول في الدم.
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مسجد الخيف.. عالمة 
بارزة في مشعر منى 

التاريخية  المساجد  أحــد  الخيف  مسجد  يعد 
المساجد  أبـــرز  ــن  وم ا�ســــالم،  فــي  المهمة 
التاريخية في المملكة العربية السعودية، وأحد 
عالمة  فهو  العالم،  في  المساجد  وأقدم  أهم 
بارزة في مشعر منى، وقد صلى فيه النبي، صلى 
ا� عليه وسلم، والصحابة الكرام، كما صلى 

فيه ا�نبياء من قبل.
وعناية  اهتمام  موضع  المسجد  هــذا  ــان  وك
التاريخ، وهو يتسع  المسلمين على مر  خلفاء 
مــأوى  ويعتبر  المصلين،  مــن  كبيرة  �عـــداد 
يوم  يقصدونه  الذين  عام،  كل  الحجيج  ¦الف 
عيد ا�ضحى وأيام التشريق للصالة واالعتكاف 

فيه، لقربه من رمي الجمرات.

معلم حضاري لخدمة
 ضيوف الرحمن

حظي هذا امل�س��جد بالرعاية واالهتمام فاأعي��د بناوؤه وترميمه 

عدة مرات على مر الع�سور، كان اآخرها عام 1362ه�، حيث 

اأخذ �سكله الذي ا�ستمر عليه حتى خ�سع للعمارة والتو�سعة 

ال�سعودية احلديثة عام 1987م )1407ه�(، بتكلفة بلغت 

88 ملي��ون ريال �سع��ودي، وذلك لكي يتواك��ب مع الزيادة 

امل�سطردة يف عدد حجاج بيت الله احلرام كل عام.

تاريخ مسجد الخيف
وقد �سمي اخلي��ف ن�سبة اإىل ما انحدر عن غلظ اجلبل وارتفع 

ع��ن �سيل املاء، فقد جاء يف املجمع: اخليف ما ارتفع عن جمرى 

ة ين ال 
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ال�سي��ل وانحدر عن غلظ اجلب��ل، فهو يقع يف �سفح جبل منى 

اجلنوب��ي قريًبا من اجلمرة ال�سغ��رى، وتوجد فيه ب�سفة دائمة 

اأعداد كبرية من احلجاج.

وامل�س��ادر التاريخية ال تت�سم��ن اأي ن�سو�ص تق��دم تاريخًا 

دقيقًا الإن�ساء م�سجد اخلي��ف، ولكن يف بع�ص هذه الن�سو�ص 

اإ�س��ارات اإىل وجود ه��ذا امل�سج�����د من��ذ فت�����رة مبكرة من 

�س��در االإ�سالم، قد ت�س��ل اإىل زمن النبي، �سل��ى الله عليه 

و�سلم، اإذ اإن هن��اك اأحاديث نبوية �سحيح�������ة، واأحداثًا تعود 

لتلك الفرتة ورد فيها ذكر لهذا امل�سجد.

موضع خيمة النبي
وقد بني امل�سجد يف املكان الذي عقد فيه امل�رشكون، يف العام 

اخلام�ص للهجرة، معاهدتهم مع بع�ص القبائل العربية للهجوم 

على املدينة، وكان بناوؤه حتديًا للم�رشكني، واإبطااًل ملوؤامراتهم. 

وهو يقع يف اجلهة اجلنوبية مبنى، على ي�سار القادم من عرفات، 

ومي��ني املقبل م��ن مكة. وهو م�سج��د وا�سع كب��ري، م�ستطيل 

ال�س��كل، وفيه حمراب مو�سع خيمة ر�س��ول الله، �سلى الله 

علي��ه واآله و�سلم، يف حجة الوداع، وقد �سلى الر�سول، �سلى 

الل��ه عليه و�سل��م، فيه �سلواته اخلم�سة، اأوله��ا الظهر واآخرها 

ال�سبح، ثم �سعد اإىل عرفة يف حجة الوداع. ومو�سع م�سلى 

النبي �سلى الله عليه و�سلم، يف امل�سجد كان معروًفا يف القبة 

الت��ي يف و�سط امل�سج��د، والتي هدمت ل��دى جتديده. وعلى 

مقربة من امل�سجد يوجد غار، كان يتعبد فيه النبي، �سلى الله 

عليه و�سلم، اأحيانًا، ونزلت عليه �سورة املر�سالت، ولذا �سمي 

غار املر�سالت.

وق��د ورد عن النبي، �سلى الله عليه و�سل��م، اأنه قال: ”�سلى 

ا منهم مو�س��ى كاأين اأنظر اإليه  يف م�سج��د اخليف �سبعون نبًيّ

وعليه عباءتان قطوانيتان وهو حمرم على بعري من اإبل �سنوءة 

خمطوم بخطام ليف له �سفريتان“. ويقول يزيد بن االأ�سود عن 

اأبيه �سهدت م��ع النبي �سلى الله عليه و�سلم حجته )ويق�سد 

حجة ال��وداع( وهي احلج��ة الوحيدة له علي��ه اأف�سل ال�سالة 

وال�سالم، ف�سليت معه �سالة ال�سبح يف م�سجد اخليف.

الخيف بعد العهد النبوي
ويف درا�س��ة قام به��ا امل��وؤرخ ال�سعودي الدكت��ور عدنان بن 

حممد فايز احلارث��ي االأ�ستاذ بجامعة اأم الق��رى مبكة املكرمة، 

عن عمارة م�سجد اخليف، ون�رشت يف جملة ”الع�سور“، نقل 

ع��ن االأزرق��ي يف )اأخبار مكة وما جاء فيها م��ن االآثار(، وعن 

الفاكهي يف )اأخبار مكة(، اأن هذا امل�سجد ُذكر يف اأخبار وردت 

بع��د ع�رش النب��ي، �سلى الل��ه عليه و�سلم، وتع��ود لع�رشي 

اخللف��اء الرا�سدين وبني اأمية، ومن ذلك ما ذكره عمر بن دينار 

اأنه �ساهد حممد بن احلنفية، ر�سي الله عنه، ي�سلي يف م�سجد 

اخليف مبنى، وعندما حا�رش احلجاج بن يو�سف الثقفي عبدالله 

ب��ن الزبري واأن�ساره يف مكة املكرمة، جعل منى مالذاً ملن اأراد 

م��ن اأهل مكة املكرم��ة، وجعل واليتها للح��ارث بن خالد بن 

العا�ص املخزومي، فكان ي�سلي بالنا�ص يف م�سجد اخليف.

العمارة العباسية للمسجد
وقد م��رت عمارة م�سجد اخلي��ف عرب الع�س��ور بالعديد من 

املراح��ل، بدءاً من الع���رش العبا�سي وحتى العه��د ال�سعودي 

احل��ايل. ففي الع�رش العبا�س��ي، جند اأن اأول عم��ارة للم�سجد 

كان��ت �سنة 227ه�/841م، حيث اأمر يف تلك ال�سنة اخلليفة 

العبا�س��ي ه��ارون الواثق بالله برتميم عدد م��ن املن�ساآت مبكة 

ومنها م�سجد اخليف.

ويف �سن��ة 240ه�/854م، اأم��ر اخلليفة املت��وكل على الله 

العبا�سي بهدم امل�سجد واإعادة بنائه من جديد، عالوًة على بناء 

�سفرية �سميك��ة خلفه لرد �سيل اجلبل، ف�س��ار ما ينحدر من 

ال�سي��ل يت�رشب يف اأ�سل ال�سفرية م��ن خارجها، ويخرج اإىل 

ال�سارع االأعظم مبنى، وال يدخل امل�سجد.

وقد نقل الباحث �سيد عبداملجيد بكر يف كتابه ”اأ�سهر امل�ساجد 

يف االإ�س��الم“، ما كتبه االأزرقي موؤرخ مكة عن هذه العمارة، 

فذكر اأن��ه بعد اأن �سدع��ت ال�سيول امل�سج��د يف �سنة مائتني 

صـــلـــى فــيــه 
الـــــــرســـــــول 
السالم  عليه 
ــــاء  ــــي ــــب وا�ن
والــصــحــابــة 
ويعد  الكرام 
عــالمــة بـــارزة 
مشعر  فـــي 
ــى ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــن
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واأربع��ني هجري��ة، فهدم �سقف��ه وعامة جدران��ه، وكان هذا يف 

خالفة املتوكل العبا�سي، الذي اأمر باإعادة بناء امل�سجد، وبنى له 

�س��داً عبارة عن �سفرية حلجز ال�سي��ول عنه، وهدم ما تبقى من 

م�سجد اخليف بعد ال�سيل، واأعاد بناءه. وقدرت م�ساحة امل�سجد 

بعد هذه العمارة ويف بداية القرن الثالث الهجري، بحوايل ثالثة 

ع�رش األفًا وخم�سمائة مرت، وبذلك كان من اأكرب امل�ساجد اآنذاك.

وبعد ذلك تعر�ص امل�سجد ملجموعة من التجديدات والرتميمات، 

فقد عمره اخلليفة العبا�سي املعتمد �سنة 256ه�، وجدده الوزير 

االأ�سفهاين عام 559ه�، وعمرته اأم اخلليفة النا�رش لدين الله 

العبا�س��ي �سنة 618ه�، وج��دده امللك املظف��ر �ساحب اليمن 

واأقام فيه مئذنة ع��ام 674ه�، ثم جدده التاجر الدم�سقي اأحمد 

املع��روف عام 720ه�، كما جدد امل�سجد يف عام 820ه� على 

يد ال�سيخ علي البغدادي. 

عمارة السلطان قايتباي
اأما عمارة ال�سلطان قايتباي مل�سجد اخليف عام 874ه�/1469م، 

فتعد من اأهم العمائر التي خ�سع لها امل�سجد، فال�سلطان قايتباي 

عرف بحبه للعمارة وعنايت��ه الزائدة بها، و�سهد ع�رشه الكثري 

م��ن العمائر، وعمارت��ه مل�سجد اخليف تعد من اأب��رز اأعماله يف 

مك��ة املكرم��ة، اإذ قدر له��ا اأن تبقى حتى الع���رش احلديث، وال 

تع��دو التجديدات التي �سهده��ا املبنى يف الع�رش العثماين من 

كونها من الرتميمات التي تهدف اإىل املحافظة على املبنى، ومل 

تغري الكثري من مكوناته ومعامله املعمارية والزخرفية.

فبعد عمارة قايتباي �س��ار للم�سجد رواق واحد ي�سغل الق�سم 

الغربي منه، وه��ذا الرواق يتكون من 

اأربعة بوائ��ك، والبائكة جمموعة من 

االأعم��دة ت�سري على خط م�ستقيم. اأما 

�سحن امل�سجد فقد اأ�سبحت م�ساحته 

واأبع��اده عل��ى النحو الت��ايل: ال�سلع 

وال�سل��ع  اأمت��ار،   105 ال�رشق��ي 

وال�سل��ع  م��رت،   127^5 ال�سم��ايل 

الغربي 105 اأمتار، وال�سلع اجلنوبي 

5^112 مرت.

وكان للم�سجد مئذنتان، وزود ب�سبيل كبري اأ�سهب موؤرخ مكة 

”ابن فه��د“ يف و�سفه قائاًل: اأنه بن��ي مال�سقًا للم�سجد على 
ميني الداخل من بوابته الرئي�سة، واأن له اأربع �سبابيك موزع كل 

منها على واجهة.

أربعة محاريب
ويف اأوائل الق��رن التا�سع الهجري، و�سف موؤرخ مكة املكرمة 

”الفا�سي“ �ساحب كتاب ”�سف��اء الغرام“ م�سجد اخليف فقال: 
ه��و م�سجد كبري يف قبلته اأربع حماري��ب غري حمرابه الرئي�ص، 

ثالث��ة عن ي�سار املحراب الكب��ري وواحد عن ميينه، ومنربه درج 

عالية، ويف مقدمته اأربع اأروقة بنيت من االآجر معقودة بالنورة، 

ول��ه رواق يف ال�سم��ال غري م�سقوف، وباب��ه االأكرب يف جداره 

ال�سمايل، وباب اآخر كبري يف اجلدار ال�رشقي، ويف و�سطه منارة 

مربعة طول �سلعه��ا �ستة اأذرع، وارتفاعه��ا واحد وع�رشون 

ذراع��ًا، وبامل�سجد �سقاية ب��ني اجلدار ال�سم��ايل واملنارة وهي 

كب��رية، عقد �سقفها على اأعمدة وله��ا خم�سة اأبواب، وطولها 

ت�سع��ة وثالثون ذراعًا، وذكر الفا�س��ي ارتفاع جدران م�سجد 

اخليف فقال اإن ارتفاع اجلدار القبلي اأحد ع�رش ذراعًا، واجلنوبي 

ثمانية اأذرع، وقال اإن ارتفاع باب امل�سجد الرئي�ص �سبعة اأذرع 

وعر�س��ه اأربعة اأذرع، كما بني اأنه كان بامل�سجد اأربع وثمانون 

اأ�سطوانة حتمل عقوده بنيت م��ن احلجارة املج�س�سة. اأما عن 

اأطوال م�سجد اخليف عندئذ فكان طول امل�سجد مائتان وع�رشة 

اأذرع، وعر�سه مائة وت�سعة وت�سعون ذراعًا، وقدرت م�ساحته 

بخم�سة ع�رش األف مرت مربع.

عمارة العصر العثماني
ويف الع���رش العثم��اين خ�سع امل�سج��د لبع���ص الرتميمات 

الدورية، فق��د عمره وايل جدة و�سيخ احل��رم �سليمان بك عام 

1072ه���، يف عه��د ال�سلط��ان حممد ف��زالر اأغ��ا، وجاءت 

الرتميم��ات �سم��ن اأعم��ال الرتمي��م الدورية الت��ي تتم عادة 

للمن�س��اآت يف مك��ة املكرم��ة يف ذل��ك الع���رش. كم��ا عمره 

ال�سلط��ان العثم��اين حمم��د خ��ان ع��ام 1092ه���، وجرت 

ترميم��ات اأخ��رى للم�سجد يف �سنت��ي 1232ه�/1816م 

1235hه���/1819م، وكان��ت ترميم��ات ب�سيطة، �سملت 

باالإ�سافة للم�سجد من�ساآت اأخرى يف مكة املكرمة كما ت�سري 

اإىل ذلك وثيقتان عثمانيتان.

العمارة السعودية
وتعت��رب التو�سعة والعم��ارة ال�سعودية ه��ي االأكرب يف تاريخ 

هذا امل�سج��د، حيث قامت اململك��ة باإع��ادة اإعم����ار امل�سج��د 

وتو�سعت���ه حتى اأ�سبح اأ�سع���اف م�ساحته ال�سابقة، اإذ بلغت 

م�ساحت��ه اأكث���ر م��ن 45 األف مرت مرب����ع، خالف امل�ساحات 

املهي��اأة للم�سلني حول امل�سجد، و�ساع��دت على زيادة ال�سعة 

اال�ستيعابي���ة للم�سلي�ن.

وقد ج��اءت العمارة ال�سعودي��ة لهذا امل�سج��د التاريخي، من 

منطل��ق اهتمام حكوم��ة خادم احلرم��ني ال�رشيف��ني وعنايتها 

ببي��وت الل��ه، ومل تتوق��ف اأعم��ال التعم��ري والتح�سني على 

م�سج��د اخليف، كغريه م��ن امل�ساجد، حت��ى ي�ستوعب االأعداد 

الكبرية من �سيوف بي��ت الله احلرام، ومتت العمارة ال�سعودية 

على مرحلتني:

املرحل��ة االأوىل: اأجريت عام 1393ه�، وكان��ت عمارة كبرية، 

احتفظ��ت مبالم��ح امل�سجد التاريخي��ة واأبرزها الف�س��اء الوا�سع 

املتمث��ل يف �سحونه، حت��ى ي�سم اأكرب عدد م��ن امل�سلني، ويف 

ه��ذه العم��ارة بني��ت اأروق��ة ناحية ج��داره القبل��ي واأخرى يف 

و�سطه، ويحي��ط بجدرانه من الداخل عدد م��ن االأروقة تنت�رش 

عل��ى م�ساحة خمتلف��ة. وهذه العم��ارة �سغل��ت م�ساحة كبرية، 

تبل��غ حوايل 23660 مرت، فطول��ه من ال�رشق اإىل الغرب من 

ـــة  ـــف ـــي ـــل ـــخ ال
الــــمــــتــــوكــــل 
قام  العباسي 
بنائه  بـــإعـــادة 
٢٤٠هـ  عـــــــــام 
بعــد أن صدعت 
ــــــــول  ـــ ـــ الــســيـــ
سقفه وجدرانه

قايتبـاي  الــســلــطــان  عــمــــــــارة 
عـــــــام ٨٧٤هـ من أهم العمائر 
ومن  المسجـد  لها  خضع  التي 
المكرمة مكة  في  أعماله  أبرز 
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يف – د.عدنان عبد البديع اليافي - موقع أشرا  مسجد ا
م. ØµØ جاز،  ا

- - يف وس���بب تس���ميته - إس���الم وي���ب،  فضل مس���جد ا
م.  

ع عن س���يول منى  ي���ف.. املكان الوحي���د الذ ارت مس���جد ا
-  نوفمبر  ي - الش���ر األوس���ط، العدد  - طار الثق

م. 
نى صلى فيه سبعون نبًيا - محمد البيضاني  يف  مسجد ا

م. – موقع املدينة،  يولبه 

الو�س��ط ح��وايل 182 مرتاً، وعر�سه من ال�سم��ال اإىل اجلنوب 

ح��وايل 130 م��رتاً، وبه عدد م��ن االأروقة، منه��ا رواق القبلة 

والرواق ال�سمايل والرواق اجلنوبي ورواقان يف و�سط امل�سجد. 

كما اأن للم�سجد عدد من ال�سحون، روعي يف توزيعها العمل 

عل��ى ا�ستيعاب اأكرب عدد من �سي��وف الرحمن، فهناك �سحن 

يل��ي ال��رواق ال�سم��ايل، ويف�سله ع��ن الرواق��ني االأو�سطني، 

كما يوج��د �سحن بني الرواق اجلنوب��ي والرواقني االأو�سطني، 

و�سح��ن اآخر بني الرواق ال�رشقي وال��رواق االأو�سط، و�سحن 

اآخر يلي رواق القبلة، هذا اإىل جانب اأربع منائر.

88 مليون ريال
اأما املرحلة الثانية للعمارة ال�سعودية مل�سجد اخليف فجاءت عام 

1402ه���، وبلغت م�ساحة امل�سجد بع��د التو�سعة ال�سعودية 

الثانية ح��وايل خم�سة وع�رشي��ن األف مرت مرب��ع، وي�ستوعب 

خم�س��ة واأربعني األف م�سٍل تقريبًا، وق��د متت تو�سعته بتكلفة 

اإجمالية بلغت خم�سة وثالثني مليون ريال.

كم��ا مت اإن�س��اء جمم��ع ل��دورات املياه للرج��ال والن�س��اء، غري 

مال�سق��ة للم�سجد، حيث تق�����ع يف اجلهة اجلنوبية منه، بلغت 

تكاليف اإن�ساوؤه���ا ثالث����ة وخم�سون مليون ري�����ال، وبذلك 

ت�سب��ح التكلف����ة االإجم�الية لتو�سع��ة امل�سجد ودورات املياه 

ثمانية وثمانني مليون ريال.

2740 دورة مياه
وجممع دورات املياه ي�سم األفني و�سبعمائة واأربعني دورة مياه، 

ويبل��غ عدد ال�سنابري للو�سوء ثالثة اآالف وثماني����ة �سنابري، 

ويت��م تغذية جممع الدورات باملياه الالزم���ة بوا�سطة خزانات 

املي��اه االأر�سي��ة و�سعته��ا االإجمالي��ة ع���رشة اآالف ومائة مرت 

مكع��ب، وخزان�����ات علوي������ة �سعته��ا االإجمالي�ة ثالث�����ة 

اآالف وخم�سمائة مرت مكعب.

وقد �سملت هذه العمارة اإ�ساءة امل�سجد بوا�سطة ك�سافات اإ�ساءة 

تبل��غ �ستمائة ك�س��اف، ومت تكيي��ف امل�سجد بوا�سط��ة اأربعمائة 

وع�رشة مكيفات، قدرته��ا االإجمالية األفان وخم�سون طن تربيد، 

كما ي�ساع��د على تلطيف اله��واء بامل�سجد األ��ف ومائة مروحة، 

ويوج��د يف امل�سجد �سبك��ة �سوتية من اأح��دث االأجهزة. واأحلق 

بامل�سج��د مبن��ى ملربة املل��ك عبدالعزيز اخلريي��ة، لتوزيع الطعام 

وال�رشاب على فقراء احلجاج طيلة اأيام مكوث احلجاج مبنى. 

توعية الحجيج
وم�سج��د اخلي��ف يكت�سب ح�س��وراً قوي��ًا يف مو�سم احلج 

وخا�س��ة اأيام الت�رشيق، وال يخف��ى دوره يف توعية احلجيج 

خ��الل مو�سم احلج، فاحلجاج ي�ستفي��دون من الدرو�ص التي 

تلقى فيه، واالإر�سادات الديني��ة واملحا�رشات، التي يلقيها 

الدع��اة امل�سارك��ون يف برنام��ج االأمان��ة العام��ة للتوعية 

االإ�سالمي��ة يف احل��ج، حي��ث تتوا�س��ل فيه الكلم��ات بعد 

ال�سل��وات، ويف ف��رتات ال�سح��ى، ويب��ني فيه��ا العلماء 

اأح��كام احلج يومًا بيوم وخطوة بخطوة، يف اأ�سلوب مب�سط 

وموا�سي��ع خمتارة يلقيه��ا نخبة له��ا م�ساركاتها الدعوية 

وخرباتها يف م�سائل احلج.

ألحــق 
بالمسجــد 

مبرة الملك 
عبدالعزيز 

لتوزيع 
الطعــام 

والشــــراب 
على فقـــراء 

الحجيج 
طيلة أيام 
إقامتهم 

بمنى

را الم

التوسعة السعودية له 
بلغت تكلفتها ٨٨ مليون 

ريال لكي يواكب 
زيادة عدد الحجيج 
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ل
س���ه   æ إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، وكلما تنافس اإلنس���ان مع ن

دًا كما هو اليوم .  كلما تطور ، بحيث ال يكون اليوم كما كان باألمس، وال يكون 
ش�ل أن تبقى حي�ث سقط�ت. ا ال æ إن السق�و لي�س فش�اًل .. إ

. �ار æ إن من يحمل النج�اح بداخل�ه يجد دائم�ًا في ا
كر  اش���لني ينقس���مون إلى قسمني قسم ي æ إن ال

كير. ذ دون ت يذ، وقسم ين دون تن
æ إن قام���وس النج���اح ال يحت���و عل���ى كلمتي 

ن ولكن. إ
ا ل���م يج���ر  æ إن اإلنس���ان ال يس���تطيع أن يتط���ور  إ

ير معتاد عليه. شيئًا 

م

���ر كبي���ر ب���ني الن���وم لي���اًل والنوم  ال
نه���ارًا، فالنوم لياًل له فوائد عظيمة، 
سم من الراحة  حيث تنال أعضاء ا
أضع���ا م���ا تنال���ه خ���الل الن���وم نهارًا 
بس���بب مافي���ه م���ن ضوض���اء وصخب 
ثرات ش���ديدة  وض���وء ق���و وكله���ا م

هاز العصبي. على ا
���دد  ال أن  العلم���اء  اكتش���ف  وق���د 
فراز  الصنوبري���ة ف���ي الدما تق���وم ب
ثر  م���ادة تس���مى امليالتون���ني الت���ي ت
تأثيرًا مباش���رًا في عملي���ة النوم، وأن 
الظالم يزيد إف���راز هذ املادة بعكس 

الضوء الذ يثبطه.

ت

ك
كيم  ، فأقام ا كماء وأمر أال يزيد طعامه اليومي على قرصني من ش���عير وقليل م���ن املل حب���س أح���د ا

الة أيامًا دون أن يتكلم. على هذ ا
لك.  فأمر حابسو أصحابهم أن يدخلوا عليه ويسألو عن 

ثرا على صحتك، فما السبب  كيم نرا في ضيق وشدة دون أن ي  فقالوا أيها ا
خ���ذ منه كل يوم ش���يئًا، وهو الذ ح ت���وازن صحتي على   ، فق���ال إنن���ي علمت دواء من س���تة أخال

ه لنا.   ، فقالوا ص مد لله وا ماترون 
ل���ط األول الثق���ة بالل���ه عز وج���ل، والثان���ي علمي أن كل مق���دور كائ���ن، والثال���ث أن الصبر خير  فق���ال ا
ن، والسادس من  ا أنا فيه ا كن أن أكون في شر  امس قد  مايستعمله املمتحن، والرابع أن أصبر، وا

 .. ساعة إلى ساعة فر
وا عنه. لك ساجنو فع فبل 

 

ا التأس عليه  تكث�����������ر  وال  فدع����ه   
ا ج ول��و  للحبيب  ص��ب��ر  القلب  وف��ي   
ا ل���ك ق���د ص  وال ك���ل م���ن ص��اف��ي��ت��ه 

ا    تكل إال  ي�����رع�����ا  ال  امل��������رء  ا  إ
التر راحة  أب��دال وفي  الناس  ي  ف
ف���م���ا ك����ل م����ن ت����ه����وا ي����ه����وا قلبه

احة ت ا
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 أفق�����������يًا
ة - حيوان  - من األحجار الكر

. بحر
Æوحيد القرن - طريق -

- تضمر - شجاع - نصف أكيد.
- أترن - حر جر.

ضد   - م���ت���ش���اب���ه���ان   - أص���ل���   -
تدح.

- مدينة فلسطينية.
ادلهم. - عاتبه - 

- مدينة عمانية. 
- شكر  - مدينة سورية.

ج����زي����رة   - األق���������������ار م������ن   -
Æ معكوسة نى  أندونيسية - 

 - وال���ك���ب���ار  ���ار  ال���ص��� ي��ح��ب��ه��ا   -
سند.

- مدينة لبنانية - أفضاله.

رأس�������������يًا
-من املعاجم.

Æمعكوسة - األمني - معاد 
Æريق - حر ندبه معكوسة - بقايا ا - مصنوع 

Æسير - العشيرة - حر -للت
Æ معكوسة معكوسة - حبه  - يسعد 

- صبيان - يبسط.
طيبة  رائ��ح��ة  و   - للطعام   - عاملية  ب��ت��رول  ش��رك��ة   -

Æ معكوسة
. ي - شجرة السوا ا - للن - أخ

Æمعكوسة - يخصهما - يحلق - ضعف 
Æمعكوسة - قط ظة ألم - عاود  - لالستدرا - ل

Æ أسكته - حب -
- عاصمة اليابان - محمية.

����رة  ق����ال رج�����ل للمهلب بن أبي ص
ا  أدرك���ت ما أدرك����ت فق����ال امله�������لب إ

 أدركت ما أدركت بالعلم.
ا علمت ولم يدر  ير قد علم أكثر  قال الرجل ولكن 
لك علم حمل، وهذا علم استعمل.  ما أدركت فقال املهلب 
س تذود،  كماء العلم قائد والعقل سائق، والن وقد قالت ا
ن كان قائ���دًا بال س���ائق هلك���ت، وإن كان س���ائقًا ب���ال قائد  ف���

ا  اجتمعا أنابت طوعًا أو كرهًا.  ينًا وشمااًل، وإ أخذت 

ان غونتر  انية فولف يفة فرانكف���ورت ا رر  ق���ال عميد م
اسو لوال  و ا لير إن ما كا للعالم اليوم  ير اإلنترن 
ع  س��� علمي اجلب���ر واللوغاريتمات ووا يم م ريات ومفا ن
و جعفر  سلم  دي العالم ا سا ا ساسية لعلم ا القواعد ا

وارزمي.    ن موس ا مد  م
دم  ة  دي اني���ة ا يات ا وق���ال لي���ر ”إ رواد علوم الريا
هم  ا نوا نتا  ا وكارل فريدري غاو وكورت جويديل  ري
وارزمي ال ينس���ب  ل إلي ا ا تو و  رة عل ما  البا
ع كبار علماء  يات ويعد عند  وارزمية في الريا ل مفهوم ا

 .“ اسو يات ا الروحي لعلم ا الريا
مية اإلنترن دو  ر ا مناقشة علمية حول  ا ”ال  و
ي  ل إليها الفلكي والريا وارزمية التي تو ا  يستدل فيها 
وارزم الواقعة حاليًا  قة  سلم الكبير ال يعود نسب إل من ا

.“ اكستا وتركمانستا وز  

كمة بيت ا
اني من  ر ال وارزمي الش��� اء ا اني إل ق في ا ولف ال
الفة العباس���ية التي  بية لدولة ا مة ال داد العا حيات في 
س���يا الوس  فريقيا إل  ر  من ش���مال  امتدت  في ع
لفاء العباس���ي في دعم العلوم وتشجيع انفتاح  دور ا ًا  ومنو
ليفة  ختلفة. وقال إ ا ارات ا قافات وا س���لم عل ال ا
وتقة  ل  كمة ال م ي ا اسة  وارزمي ر سند إل ا مو  ا
ة لعلماء مس���لم  ي فكار  ���ار و ارة  ه���رت فيها ع ان

. ي ويهود ومجو ومسي

ك

ت كلم

لوال الخوارزمي ما كان ا�نترنت
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نا و ف

جــــدة/ مركز الهام التجاري 
شارع خالد بن الوليد
026520012  - 0544708886

جدة مدينة االتصاالت شارع فلسطني
026759358  

جدة معر الزقزو شارع املعاد 
054488972 

الرياض/ مركز الخالدية العليا 
0530377745-014644433

الريا  فرع خري

الدمام/ فرع رقم(1) الحياة بالزا 
0569390140-038172103

 فرع الدمام ( شركة الباحة )
038177181  - 0557983887

 فرع الخبر (شركة الباحة )
0581077147  - 038829987

فرع الخبر ( ابراج الدوسري)
0536130377  - 0548293868

جدة/ مركز الهام التجاري 
شارع خالد بن الوليد
026520012  - 0544708886

جدة مدينة االتصاالت شارع فلسطني
026759358  

جدة معر الزقزو شارع املعاد 
054488972 

الرياض/ مركز الخالدية العليا 
0530377745-014644433

الريا  فرع خري

المدينة المنورة/ شارع الخزام
0532207686

تبوك/ مركز الخالدية العليا 
0551023822

æ

æ

æ

æمكة المكرمة
مركز عطاا� التجاري بجوار البيك

0566659794-025666897

المدينة المنورة/ شارع الخزام
0532207686

خميس مشيط/ سوق الكمبيوتر
0556002399-072228089

تبوك / شارع الخمسين
مقابل البنك الفرنسي - معرض الشيخ 

للكمبيوتر - 0551023822

æ
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و  ال

الفرع الرئيسي:
جدة - شارع خالد بن الوليد بعد البنك 

ا§هلي ثالث عمارة على اليمين 
(عمارة الهام) ـ الدور ا§ول

026520012  - 026143555
0566639787  - 0544708886

نقاط بيع:
اسبات مركز الباروم فرع قصر ا

0562211779

 فرع مدينة االتصاالت شارع فلسطني
0544888917 - 026759358  

معر الزقزو شارع املعاد 
054488972 

كروكي الفرع الرئيسي:

æ

æ

æ

فرع جدة - مركز الهام التجاري  æ

45 حلولناو 2012



نا و ف

فرع مكة - مركز عطا ا� التجاري  æ

فرع خميس مشيط 

الرياض - الفرع الرئيسي:
تقاطع خريص مع العليا العام حراج الكمبيوتر

مركز الخالديه التجاري البرج الجانوبي
الدور الميزان  ( شركة حلولنا)

0533328263 012167555  0552663166 

نقاط بيع:  الرياض -  خريص   
زيرة طريق خري مخر 26 خلف بنك ا

 جوال 0551493038

خميس مشيط
شارع املدينة العسكرية مقابل بلدية خميس مشيط

سوق الكمبيوترات
ون 072228089 جوال 0556002399  شركة مقلة تلي

فرع الرياض - مركز الخالدية العليا  æ

æ

مكة المكرمة
مركز عطاا� 

التجاري 
بجوار البيك
0566659794
025666897



فرع الدمام -  الحياة بالزا

فرع تبوك  æ

æ

تبوك
شارع الخمسين
 مقابل البنك 

الفرنسي - معرض 
الشيخ للكمبيوتر

جوال 0551023822

الدمام - شارع الملك سعود 
مجمع الحياة بالزا  - بوابة رقم 10

  038172103  055707791 هواتف  
جوال 0569390140

 فرع الدمام ( شركة الباحة )
038177181  - 0557983887

 فرع الخبر (شركة الباحة )
0581077147  - 038829987

فرع الخبر ( ابراج الدوسري)
0536130377  - 0548293868
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