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القراء األعزاء..

أوّد أن أعبر عن سعادتي بالكتابة إليكم من خالل "مجلة النهلة"، والتي نرغب 

بـــإذن اللـــه أن تكون نشـــرة تحقـــق التواصـــل الفّعـــال، وتعّبـــر عـــن انجازاتنا 

المشتركة.  

نتطلع في مرحلتنا القادمة إلى ترســـيخ قيم التعاون بيننا والعمل على تعزيز 

أوجه التآزر بين الشـــركات وروح الفريق الواحد، وما يعنيه ذلك من تسهيالت 

داخلية، لنصل بذلك الى مرحلة أهم وهي تحّول الشركة تدريجيًا إلى مجموعة 

واحدة، تمتاز بروح واحدة. 

في ســـبيل ذلك فإن تطبيق معايير الممارســـات األفضل للشـــركات داخليًا، 

وتطبيـــق آليـــات الحوكمة الســـليمة للشـــركة، يبث روحًا جديدة يشـــكر عليها 

مجلس المديرين الموقر، والذي يطمح إلطالق مشـــروع التحّول الرقمي في 

المرحلة القادمة.

 كما أن تعزيز التعاون بقيادة جديدة وبمهنية عالية، سيكون له األثر الكبير في 

تطبيق أسلوب إدارة المشاريع باحترافية ضمن ميزانية ووقت محددين سلفًا 

ومقياس اداء واضح لهما.

ومن ذات المنطلق فقد فوضت الســـيد ســـلطان خالد التركي مديرًا تنفيذيًا 

لشركة النهلة للتجارة والمقاوالت آمًال من الله أن يكون حليفه التوفيق في 

هذه المسؤولية الهاّمة في الوقت المناسٍب للتحّول التنظيمي الذي تمّر به. 

أعزائي : يمكننا أن ننظر للمستقبل و هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به 

للمضي قدمًا إلى ما نريد، من هنا أدعو الجميع للّتحلي بالتقوى في العمل، 

وأن نكـــون كلنا الرقيـــب األول ألعمالنا، وأن نظل أوفياء لقيمنا اإلســـالمية 

والمهنية من صدق والتزام ومسؤولية وتواضع واعتراف بالخطأ.

مـــع الحفاظ علـــى العمل الجاد والمســـتمر، مســـتعدين كمجموعة لمواجهة 

التحديـــات وجهـــًا لوجه، وننظر إليها باعتبارها فرصة وأن نعيد ترتيب انفســـنا 

للتكّيف معا نحو األفضل.

أشكركم جميعًا،

وأتمنى لكم مزيدًا من التقدم في سبيل الريادة.
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قّرائنا الكرام ،،

 

يســـّرنا أن نرّحب بكـــم في إصدارنا األول للنشـــرة 

الداخليـــة "مجلة النهلة" حيث نقدم لكم فيها أهم 

أخبار وأنشطة وانجازات مجموعة النهلة. 

ونـــود أن ننتهـــز الفرصة لنتمنى لكـــم جميعًا عامًا 

مليئًا بالفرص المثمرة واالزدهار والسعادة. 

لقد وقـــع اختيارنا علـــى "مجلة النهلـــة" لنعبر عن 

أهـــم ما يجمعنا، والذي يمكننا أن نستشـــعره من 

خـــالل فهمنـــا أن الجســـد ال قيمـــة لـــه بـــال روح، 

والعمل ال قيمة له بال تواصل انسانّي فّعال . 

نتطلع معكم من خالل هذه النشرة تدشين نافذة 

هاّمة من تعزيز هذا التواصل وتوطيده بيننا، لنعبر 

إلـــى مســـتقبلنا ونحن أكثـــر ثراء بما نتشـــاركه من 

قيم.

كمـــا ويســـّرنا دعوتكـــم للتواصل معنـــا من خالل 

البريد اإللكتروني الخـــاص بالمجلة والموضح في 

صفحة محتوى العدد في حال رغبتكم المشـــاركة 

في األعداد القادمة. 

نتمنى لكم قراءة ممتعة.



ل التنظيمي النهلة تطلق برنامجها للتحوُّ
ملف العدد

المسؤولية اإلجتماعية

المسؤولية اإلجتماعية

أخبار المجموعة

مستشـــار خـــادم الحرميـــن الشـــرفين األميـــر خالد الفيصـــل يكّرم 
مؤسسة معالي السيد حسن عباس شربتلي رحمه الله 

17

08

النهلة تكّرم منسوبيها اللذين 
خدموا 25 عامًا وأكثر

14

خادم الحرمين الشـــرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يكّرم 
مؤسسة حسن عباس شربتلي رحمه الله تعالى

07

المحتوى



الســـيد ياســـر حســـن شـــربتلي يرعى 
نهائي بطولة النهلة لكرة القدم

������ א���

إدارة التحرير
عبدالله محمد

تصميم
إبراهيم طه

تحرير ساماكو السيارات
عمر النهدي

قد تحتوي المجلة على آيات قرآنية وأحاديث 

نبويــة فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا. 

المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات 

مجموعة النهلة في األعداد القادمة، وذلك 
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كـــّرم خـــادم الحرميـــن الشـــرفين الملـــك ســـلمان بـــن 

عبدالعزيـــز آل ســـعود مؤسســـة الســـيد حســـن عباس 

شـــربتلي لخدمـــة المجتمع، ولذلـــك لجهودها في دعم 

مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة.�

تشـــّرف الســـيد الموقـــر محمد وجيـــه شـــربتلي، أمين 

مجلس األمنـــاء، بمقابلة واســـتالم درع التكريم من يد 

خادم الحرمين الشـــرفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

حفظه الله ورعاه خالل شهر رمضان المبارك، وبحضور 

مستشـــار خـــادم الحرميـــن الشـــرفين صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة .

يأتـــي هـــذا التكريـــم الكبيـــر من قبـــل المؤتمـــر الدولي 

لإلعاقة والتأهيل ليعكس البرامج المتعددة التي تعمل 

علـــى دعمها مؤسســـة الســـيد حســـن عباس شـــربتلي 

الخيريـــة والتـــي تأتي ضمن "فكرة ، فشـــعار، فمســـار، 

رؤية تتحقق – علم ينتفع به" 

وتعمل المؤسسة الخيرية اليوم من خالل ما يقارب من  

20 برنامجـــًا لتقدم رســـالتها العظيمة فـــي العمل على 

خدمة المجتمع وتنميته.

خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
يكّرم مؤسسة حسن عباس شربتلي رحمه الله تعالى

 � ��ف ال��  � ��الحرمـــ خـــادم 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
آل ســـعود يســـلم الـــدرع 
محمد  الســـيد  ا   التذكاري 
 �

، ويظهر �� �بتـــ� وجيـــه ��
خادم  مستشـــار  الصـــورة 
� ا��م�� خالد  ��ف � ال�� ��الحرم
الفيصـــل أمـــ�� منطقة مكة 

المكرمة 
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� وأم�� منطقة مكة المكرمة ومحافظ مدينة جدة ا��م�� مشعل بن  ��ف � ال�� ��صاحب الســـمو المل¡� ا��م�� خالد الفيصل مستشار خادم الحرم
بت�� من يد سمّوه. بت�� والسيد يا� �� ، ويتسلم الدرع السيد عبدالرحمن �� �بت� ماجد أثناء تكريم مؤسسة معا � السيد حسن عباس ��

بت�� أ. عبداللطيف النق�� يتحدث إ  صاحب الســـمو المل¡� ا��م�� خالد الفيصل عن  ف العام ع� مؤسســـة السيد حســـن عباس �� الم��
بت�� بجانب سمّوه. � رحمها µ، ويظهر السيد إبراهيم حسن �� � يحويها مسجد السيدة صالحة شل·¶

ات ال·¹ � �المم�

 �ا��م� ســـمو   � ��ب لحظة جمعت 
مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز و 
 �بت� سعادة السيد عبدالرحمن ��
افتتاح مركز حي  بداية حفل  قبل 

المحمدية النموذجي.  

08المسؤولية اإلجتماعية

"كّثـــر الله من أمثالكم، ليس في الســـعودية فقط، بل 

في العالم"

بهذه الكلمات أثنى مستشـــار خادم الحرمين الشـــرفين 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خالـــد الفيصـــل أمير 

منطقة مكة المكرمة، موجهًا حديثه إلى سعادة السيد 

عبدالرحمن حسن شربتلي أثناء تكريمه مؤسسة السيد 

حســـن عباس شـــربتلي الخيرية على الجهود التي تبذلها 

لخدمة المجتمع .

جاء ذلك خالل افتتاحه لمركز حي المحمدية النموذجي، 

ومسجد الســـيدة صالحة شلبي يوم األربعاء 20 شوال 

1439هــــ، الموافـــق 4 يوليـــو 2018م بحضور محافظ 

جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز األحياء بجدة 

األمير مشعل بن ماجد.  

وفـــي معـــرض حديـــث األســـتاذ عبداللطيـــف النقلي 

المشـــرف العـــام على المؤسســـة الخيرية  إلى ســـمو 

األميـــر عن تقنية الطاقة الشمســـية المســـتخدمة في 

ترشيد طاقة مسجد الســـيدة صالحة شلبي رحمها الله 

ومرافقـــه أبـــدى ســـمو األمير إعجابـــه بهـــذا االهتمام 

النوعّي المبـــذول بالعمل الخيري معبرًا عن ذلك بقوله 

"هـــذه هـــي التنميـــة الحقيقية، ليـــس التنميـــة، إنما 

االبتكار"!.  

وخـــالل الحفـــل الذي أقيم بمناســـبة افتتـــاح مركز حي 

المحمديـــة النموذجـــي، كـــّرم صاحب الســـمو الملكي 

األمير خالد الفيصل ونائبه لمحافظة جدة ســـمو األمير 

مشعل بن ماجد، مؤسسة السيد حسن عباس شربتلي 

علـــى جهودهـــا المبذولـــة من أجـــل  الوفـــاء بالتزاماتها 

إلتمام بناء مركزيين نموذجيين من مراكز األحياء. 

تأتي هذه الجهود المقدرة من مؤسســـة الســـيد حسن 

عباس شربتلي لخدمة المجتمع  و ذلك النجاح أهداف 

جمعية مراكز األحياء بجدة و التي تعتبر جمعية اجتماعية 

بمعايير عالية تعنى ببناء اإلنسان وتفعيل طاقات الفرد 

والمجتمـــع، لتحقيق التنمية المســـتدامة، وتهدف إلى 

تحقيـــق رســـالة اجتماعيـــة تتمثـــل فـــي إحـــداث تغيير 

اجتماعي في أســـلوب حياة األســـرة بما يعزز دورها في 

المجتمـــع. وتعتمد الجمعية في تحقيـــق أهدافها على 

إنشـــاء مقرات متكاملة في األحيـــاء تكون بمثابة مراكز 

اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى.

"الفيصل" خالل افتتاحه مركز حي المحمدية  ومسجد السيدة صالحة شلبي "رحمها الله" 

هذه هي التنمية الحقيقة: ليس التنمية، إّنما االبتكار! 



تعتزم مجموعة شركات النهلة االحتفال بمرور 40 عامًا 

على تأســـيس شركة "ســـاماكو"، وقد ارتبطت شركات 

ســـاماكو الســـيارات واأللعاب والبحرية لما يزيد عن 30 

عامـــًا بشـــراكات قوية مـــع مختلف العالمـــات التجارية 

العالمية واالستثنائية في مجاالتها.

وقد تأسســـت "ساماكو" على يد سعادة السيد الموقر 

إبراهيم حســـن شربتلي، لتبدأ منذ مرحلة مبكرة مسيرة 

من النجاحات استطاعت فيها أن تخطو خطوات طويلة 

في طريق االنجاز.

ويأتي هذا االحتفـــال تزامنًا مع التحّول التنظيمي الذي 

دشـــنته المجموعة في ســـبيل تعزيز قدرتها التنافسية 

على مســـتوى قطـــاع األعمال، والتركيـــز على مواصلة 

التجدد في سبيل النمو واالزدهار.

تعتزم االحتفال بمرور 40 عامًا 
على تأسيسها
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جدة -

أختتمت على ملعب سوق الشاطئ بمدينة جدة بطولة 

مجموعـــة النهلة األولى لكرة القدم بفوز فريق شـــركة 

ســـاماكو السيارات على فريق شـــركة فاست السيارات 

بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقـــد حضـــر المبـــاراة النهائيـــة لتكريم الفائزيـــن أعضاء 

مجلس المديرين الموقر يتقدمهم الســـيد ياســـر حسن 

شـــربتلي، والســـيد محمد وجيـــه شـــربتلي والعديد من 

المدراء والتنفيذيين.

وصاحبـــت المبـــاراة عـــدة فعاليـــات ترفيهيـــة موجهـــة 

لألطفـــال الحاضرين بين شـــوطي المبـــارة قدمت من 

األطفـــال  لجميـــع  هدايـــا  االلعـــاب  ســـماكو  خاللهـــا 

الحاضرين.

وصرح االســـتاذ حميـــد الحربي رئيـــس اللجنة المنظمة 

للبطولة  أن المجموعة تســـعى من خالل هذه البطولة 

إلـــى تعميـــق التواصل بين أعضـــاء المجموعـــة منوهًا 

عزمها مواصلة هذه البطولة بشـــكل ســـنوي نظرًا لما 

حققته من نجاح في أهدافها خالل نسختها األولى.

مؤكدًا على متابعة العمل من أجل بناء جســـور أكبر من 

الصلة بين المجموعة واستكشاف مشتركاتها.

الســـيد ياسر حســـن شـــربتلي يتّوج "ساماكو الســـيارات" ببطولة 
مجموعة النهلة األولى لكرة القدم 

 � ��بت�� أثناء تقديم كأس البطولة إ  فريق ساماكو السيارات بعد فوزهم بـ 5 أهداف مقابل هدف بت�� والسيد محمد وجيه �� السيد يا� ��
� المباراة النهائية .

��

تكريم الÆعب محمد نيازي  من فريق ســـاماكو السيارات بكأس 
هداف البطولة .

� المباراة النهائية.
صورة تجمع فريق فاست �� � البطولة

حصل الÆعب : فهد الواقدي ع� أفضل �عب ��

السيد محمد رّفه
الرئيس التنفيذي لساماكو السيارات
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احتفلت ساماكو الســـيارات بالذكرى السنوية السبعين 

للعالمة الشهيرة بورشة.

وخـــالل حفل مســـائي لطيـــف أقيم بفندق حيـــاة بارك 

بحضـــور العديـــد من عمالء بورشـــه قال الســـيد محمد 

وجيه شـــربتلي " رحلة بورشـــه، هي رحلة طويلة مليئة 

واإلنجـــازات  الرائعـــة  والتصاميـــم  واألداء  بالتقنيـــات 

الرياضيـــة. ومع الذكرى الســـنوية الســـبعين لبورشـــه، 

يتجدد لســـاماكو شبابها، وتسترجع ذكريات اليوم األول 

مع شركة بورشه"

وأضـــاف "شـــبابنا مع بورشـــه متجدد دائما، وســـيزداد 

تجددا مـــع دخول عنصٍر هام من العمالء، وهو العنصر 

النســـائي. بورشـــه تنتظـــر الكثيـــر مـــن هـــذه الفئة من 

العمالء، ليكونوا فعالين بأنشطتها"

شـــّرف الحفل كّل من الســـيد إبراهيم شربتلي والسيد 

ياســـر شـــربتلي والمديـــر اإلقليمـــي لبورشـــه للشـــرق 

األوســـط وافريقيا محمد حســـن والســـيد محمـــد رّفه 

الرئيس التنفيذي لساماكو الســـيارات والسيد سلطان 

التركـــي المديـــر التنفيـــذي لشـــركات النهلـــة واألميـــن 

والعديـــد مـــن المـــدراء والتنفيذييـــن وعائلـــة ســـاماكو 

السيارات المتميزة.

70 عامًا تكللت بالعمل الجاد والنجاح والفرحة 

بورشه و ساماكو يحتفالن 
بالذكرى السنوية السبعين 

لبورشه

 �بت� إبراهيم �� الموقرين  الســـادة 
 �بت� بت�� ومحمد وجيه �� ويا� ��
ق  قليمي لبورشـــه لل�� Ìوالمديـــر ا�
ا��وســـط وأفريقيا محمد حسن أثناء 
قطع الكيكة احتفا�ً بهذه المناسبة . 

ين خÆل  �Ïمتحدثاُ ا  الحا �بت� السيد محمد وجيه ��
� لبورشه ��ا�حتفال بالذكرى السنوية السبع

النهلة توّدع مسؤولها المالي األول، 
وتستقبل مسؤوًال جديدًا 

جـــدة - ودعت مجموعة النهلة مســـؤولها المالي األول  

أ. المعتصم بالله شـــرقاوي، بعد مسيرة امتدت  عشرة 

أعوام.

وأقيـــم الحفـــل التوديعـــي بقاعـــة فنـــدق الهيلتون في 

ديسمبر 2017م، عبر السيد محمد وجيه شربتلي خالله 

عن "سعادته بالفترة التي قضاها المعتصم بين جنبات 

النهلة" وأضاف "كل مجموعة محظوظة بشـــريك مثل 

المعتصـــم يتميـــز بالموهبة و الوالء" معتبـــرًا أنه "كما 

علمتنا الحياة أن هناك مفترق طرق ففي أغلب األحيان 

تلتقي الطرق"

التـــي قضاها المعتصـــم بين جنبات النهلـــة" وأضاف 

"كل مجموعة محظوظة بشـــريك مثل المعتصم يتميز 

بالموهبـــة و الـــوالء" معتبرًا أنه "كمـــا علمتنا الحياة أن 

هناك مفترق طرق ففي أغلب األحيان تلتقي الطرق"

موجهًا له التحية باســـم كل المجموعة، متمنيًا له بداية 

جديدة ومواصلة للنجاحات.

فيما وّجه السيد سلطان التركي شكره العميق لألستاذ 

المعتصم على المســـيرة الحافلة، قائًال "ربما خســـارتنا 

اليـــوم ليـــس لنـــا وحدنا، 

انما كذلك لشـــركائنا من 

تعاملوا  اللذيـــن  البنـــوك 

مـــع المعتصـــم، والـــذي 

كان خير شـــريك لهم في 

الطرف اآلخر"

وأضـــاف "وأنـــت تمضي 

جديـــدة،  مســـيرة  إلـــى 

نلتمس فيك أخالق المؤمن الذي أينما وقع نفع"

من جهته عّبر المعتصم بالله شرقاوي في كلمة مؤثرة 

عـــن امتنانه العظيـــم للفترة التي عاصرهـــا في النهلة، 

قائًال "إنها من اللحظات العاطفية العظيمة في حياتي، 

أن أقف أمامكم اليوم، وكم تمنيت حضور عائلتي لترى 

كّل هذا التقدير والحب" 

في سياق متصل استقبلت مجموعة النهلة مسؤولها 

المالـــي األول أ.ياســـر شـــعبان خلفـــًا للمعتصـــم بالله 

شرقاوي، لمواصلة رحلة من االنجازات والتطوير.

� قاعة الهيلتون.
صورة جماعية جمعت المعتصم باÒ مع زمÆئه بعد الحفل التوديعي ��

قاوي - المسؤول الما � ا��ول لمجموعة النهلة  �� Òأ. المعتصم با



احتفلـــت مجموعة النهلة باليـــوم الوطني 88 للمملكة 

العربية السعودية، شارك من خاللها موظفي شركاتها 

التشـــغيلية بالتعبير عن مشـــاعرهم الوطنية وأمنياتهم 

بمسيرة حافلة للوطن واستمرارًا إلنجازاته.

وقـــد أقيمـــت الفعاليـــة الغالية بالتزامن فـــي 4 مواقع 

الرئيســـي،  مختلفـــة، علـــى رأســـها مقـــر المجموعـــة 

باإلضافة إلى شـــركة ساماكو لأللعاب وشركة ساماكو 

البحرية، ومؤسسة معالي السيد حسن عباس شربتلي 

الخيرية.

شمل االحتفال مشـــاركة الموظفين في تلوين الشعار 

الرســـمي الذي أطلقتـــه وزارة اإلعالم الســـعودية لهذا 

العام والذي يعبر عن الهوية الموحدة لليوم الوطني . �

كما تبادل الموظفين التهاني والتقاط الصور التذكارية 

بهذه المناسبة. 

مجموعة النهلة تحتفل باليوم الوطني 88 
للمملكة العربية السعودية 

أخبار المجموعة 11
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افتتـــح صاحب الســـمو الملكـــي األمير خالـــد الفيصل 

مستشـــار خادم الحرمين الشريفين  وأمير منطقة مكة 

المكرمة ، مركز حي الصفا النموذجي بجدة.

وقد بادرت مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية ببناء 

المركز على مساحة تقدر بحوالي (10) آالف م2.

فـــي ذات الســـياق تـــم افتتـــاح مركـــز حـــي المحمديـــة 

النموذجـــي خالل عام 2018، كثاني المشـــروعات التي 

تعهدت المؤسســـة بإنشائها في نموذج حضاري يمثل 

التكامـــل التنمـــوي بين القطاعـــات المختلفـــة تحقيقًا 

للتكامل والشراكة المجتمعية.

وّقعـــت جمعية ســـفانة الخيرية للخدمـــات الصحية 

بحائـــل اتفاقية للشـــراكة المجتمعية مع مؤسســـة 

حســـن عبـــاس شـــربتلي الخيريـــة لخدمـــة المجتمع 

بجـــدة، وذلـــك للتكفل بإجـــراء عدد مـــن العمليات 

الكبرى لألمراض المســـتعصية فـــي المركز الطبي 

الدولـــي بمدينـــة جدة وغيـــره، شـــاملة الفحوصات 

مرافـــق  شـــخص  لتكاليـــف  باإلضافـــة  والتنويـــم 

للمريض.

افتتاح مشروعي مراكز أحياء الصفا والمحمدية النموذجية

ـــع مـــع "الخيرية"  "ســـفانة حائل" توقِّ
للتكفل بعالج األمراض المستعصية

في أحدث انجازاتها : الخيرية تنتهي من أعمال تشييد جامع الهداية "الشربتلي 29" 

13

صاحب الســـمو المل¡� ا��م�� خالد الفيصل أم�� منطقة المكرمة، وصاحب السمو 
المل¡� ا��م�� مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة يقدمان درع تذكاري ا  سعادة 

بت�� خÆل افتتاح مركز حي الصفا النموذجي. السيد يا� حسن ��

مركز حي المحمدية النموذجي

مركز حي الصفا النموذجي

ف العام ع� المؤسســـة  أ.عبداللطيـــف النقـــ�� المـــ��
يـــة و د. حمود الملق و أ. ع�� الضبعان �الخ�

بت�� 29" بحي الشـــاطئ بجدة ، كما يبدو من الداخل حيث روعي فيـــه جمالية التصميم وجودة المواصفات. جامـــع الهداية "ال��

افتتحت مؤسســـة حسن عباس شـــربتلي الخيرية خالل 

شـــهر رمضـــان 2018م جامـــع الهدايـــة الواقـــع بحـــي 

الشـــاطئ بجدة،  وقد روعي في البناء أعلى مواصفات 

الجـــودة اإلنشـــائية والفنيـــة، ويعتبـــر هـــذا الجامع هو 

التاسع والعشرين ضمن سلسة الجوامع التي أشرفت 

المؤسسة على إنجازها.

كرمت مؤسســـة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع 

بالتعـــاون مع الهيئـــة العالمية للكتاب والســـنة التابعة 

لرابطـــة العالـــم اإلســـالمي 82 فائزًا مـــن أصل 1000 

متســـابق و متســـابقة على جوائـــز " الماهـــر بالقران"، 

وشـــملت المسابقة خمســـة فروع، فيما حضر التكريم 

كوكبة من العلماء و المسؤولين، وتأتي المسابقة من 

برامج المؤسسة العشرون لخدمة كتاب الله الكريم . 

الـخـيـريــــــة تكــــــــرم 82 فـائــزًا 
بمســـابقة "الماهـــر بالقـــران" 

بمصر

المسؤولية اإلجتماعية
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خالل اإلفطار الرمضاني السنوي للمجموعة

النهلة تكّرم منسوبيها اللذين خدموا 25 عامًا وأكثر

جـــدة - احتفـــت مجموعـــة النهلـــة بمســـيرة حافلة من 

العمـــل فـــي شـــركاتها، حيـــث كّرمـــت خـــالل إفطارها 

الرمضاني السنوي بقاعة اإلمبراطور جميع من أتم 25 

عامًا من منســـوبيها، وشـــهد الحفل تكريم 30 موظفًا 

على فـــي مقدمتهم الكابتن أســـامة جادالحق، بحضور 

الموقريـــن، وفـــي  المجموعـــة  إدارة  أعضـــاء مجلـــس 

مقدمتهم ســـعادة الســـيد إبراهيم حسن شربتلي نائب 

رئيس مجلـــس المديرين للمجموعـــة، وأعضاء مجلس 

إدارة المجموعة الســـيد ياســـر حسن شـــربتلي، والسيد 

محمد وجيه شـــربتلي، والســـيد ماجد حســـن شربتلي، 

والســـيد محمـــد رّفه، والســـيد بنـــدر التركي، والســـيد 

سلطان التركي. 

وقد بدأ الحفل بالقران الكريم، ثم ألقى الســـيد إبراهيم 

حسن شـــربتلي كلمته السنوية وجه فيها الشكر بشكل 

خاص للكابتن أســـامة علي والذي يغادر المجموعة بعد 

مســـيرة دامـــت 30 عامًا كمديٍر عام لشـــركة ســـماكوا 

البحرية، مســـتذكرًا البدايات التي ســـاهم جاد الحق في 

صناعتها، ووجه شـــكره له على كل الجهود التي ساهم 

فيها خالل مسيرته.

فيمـــا عّبر الســـيد محمـــد وجيه شـــربتلي عن ســـعادته 

الغامـــرة بتجـــدد هـــذا الحدث الســـنوي الذي تتـــاح فيه 

الفرصـــة للقـــاء جميـــع منســـوبي المجموعـــة، موجهًا 

عبـــارات الشـــكر للمكرمين، مؤكدًا علـــى أن المجموعة 

نجحت في مواجهة تحدياتها خالل العام المنصرم .

من جهته أثنى الســـيد ســـلطان التركي على المســـيرة 

الطويلـــة والمثمـــرة للكابتـــن أســـامة، و التـــي تميزت 

بشـــخصية امتـــازت بالطمـــوح واالخالص فـــي العمل 

والصدق في المعاملـــة، متمنيًا له مزيدًا من الخير في 

مسيرته القادمة.

بت�� أثناء تقديم  ، والسيد محمد وجيه �� �بت� الســـيد إبراهيم ��
� أسامة جاد الحق  بمناسبة تكريمه.  ¹�درع تذكاري للكاب

أخبار المجموعة

جدة - أقامت شـــركة ســـاماكو األلعاب لقائها السنوي 

لهذا العام على أرض منتجع مكارم النخيل بمنطقة أبحر 

الشـــمالية بجـــدة، وقد شـــمل اللقـــاء برنامجـــًا ترفيهيًا 

لجميـــع الموظفيـــن، وحفل عشـــاء تكريمـــًا لجهودهم 

المختلفة.

حضر اللقاء المدير العام السيدة عبير شربتلي، ووجهت 

كلمـــة للحاضريـــن عّبـــرت فيهـــا عـــن امتنانهـــا للجهود 

المبذولـــة من جميـــع الموظفين، وحّثـــت الفريق على 

مواصلة العمل لتحقيق انجازات رائعة.

فيمـــا دار حـــوار بيـــن الموظفين تنـــاول أهـــم الهموم 

المشـــتركة من أجـــل تحســـين تجربة العمـــل، وتحقيق 

الرضا الوظيفي. 

"األلعاب" تقيم لقاءها السنوي لمنسوبيها على أرض "مكارم النخيل"

صورة تجمع فريق ساماكو ا��لعاب خÆل اللقاء السنوي ع� شاطئ "مكارم النخيل" 
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أعلنت شـــركة ســـاماكو البحرية أنها حصلت مؤخرًا على 

االمتياز الحصري لوكالة مجموعة "بومباردييه" والرائدة 

 Bombardier" الترفيهيـــة  المنتجـــات  فـــي 

بمهـــام  للقيـــام  وذلـــك   "Recreational Products

المبيعـــات وخدمات ما بعد البيـــع لصالح عمالئها  في 

المملكة العربية السعودية.

وأوضح المدير العام لشركة ساماكو البحرية المهندس 

شيرين ناصف أن "هذه الشراكة تعتبر إضافة استثنائية 

لمجموعـــة النهلة والتي تأتي مع شـــركة عالمية وكبيرة 

جدًا، ومنتجاتها تأتي في الترتيب األول دائمًا لتميز هذا 

المنتجات وجودتها، وتهاوها النخبة"�

وأضـــاف المهنـــدس شـــيرين " ليس غريبًا على نســـيج 

النهلـــة أن تضم عالمة من مصـــاف العالمات الكبرى، 

ونحـــن متحمســـون جـــدًا لهـــا، ونعـــّد لها بشـــكل يليق 

بمكانتها وذلك بإنشـــاء وبناء معرض لعرض المنتجات 

في طريق الملك وكذلك في مرســـى ساماكو البحرية، 

ويتضمـــن أيضـــًا عرض االكسســـوارات وقطـــع الغيار، 

باإلضافة الى ورش الصيانـــة واإلصالح" ��موضحًا أن 

"عالمة ســـيدو" والتـــي تتضمنها الوكالـــة هي األولى 

البحريـــة،  الدبابـــات  منتجـــات  فـــي  وخليجيـــًا  عالميـــًا 

والســـيارات الصحراويـــة فائقة الســـرعة على مســـتوى 

أمريكا والشرق األوسط.

تأسســـت مجموعة BRP عام 1942م على يد جوزيف 

ارامونـــد بومباردييه، وهي شـــركة كنديـــة تقوم بصنع 

مركبات متنوعة، وهي شـــركة رائدة عالميًا في صناعة 

الســـيارات فائقة الســـرعة والتي تطـــورت براعة أنظمة 

الدفع فيها على مدار 75 عاما.

وتشـــمل أيضـــًا محفظتهمـــا مـــن المنتجـــات الرائـــدة 

والمتميـــزة صناعـــة عربات الثلـــج للتزلج علـــى الجليد، 

ومركبـــات الطـــرق الوعـــرة، وأنظمـــة الدفـــع البحريـــة، 

وكذلـــك محـــركات روتاكـــس لكارتـــس ومجموعـــة من 

الدراجـــات النارية والطائـــرات الترفيهية، وتدعم خطوط 

اإلنتاج في بومباردييه اكسسوارات ومالبس مخصصة 

لتعزيز تجربة ركوب منتجاتها بشكل كامل.

"ساماكو البحرية"
 BRP وكيًال لمجموعة

أخبار المجموعة



المدينة المنورة- أعلنت وزارة االســـكان عن انطالق بدء 

الحجز في مشروع بوابة طيبة بالمدينة المنورة، الواقع 

بالبعد عـــن الحرم النبوي 10 دقائق، وفي حي ســـكني 

متكامل الخدمات.

وّصـــرح المهنـــدس حمـــد أبوغزالـــة مديـــر الدراســـات 

الهندســـية، وعضـــو شـــركة األميـــن الـــذراع العقـــاري 

للمجموعة بأن "المشـــروع يأتي إيمانـــًا من المجموعة 

بالمســـاهمة في توجهات وزارة االســـكان إليجاد حلول 

فّعالة لمشكلة االسكان"

منوهـــًا أن "بوابـــة طيبـــة هـــو البدايـــة للعديـــد مـــن 

المشـــروعات العقاريـــة التـــي تعمل عليهـــا األمين مع 

شركائها المختلفين" 
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انطالق المرحلة األولى من مشروع "بوابة طيبة" 
بشراكة بين وزارة االسكان ومجموعة النهلة

أخبار المجموعة

جـــدة - عّينت مجموعة النهلة الســـيد ســـلطان التركي 

مديـــرًا تنفيذيًا لشـــركات النهلة واألمين، خلفًا للســـيد 

محمد وجيه شـــربتلي، وتولى الســـيد ســـلطان منصبه 

الجديد اعتبارًا من األول من مايو  2018م.

وســـبق أن تولى السيد سلطان التركي منصب الرئيس 

التنفيذي للتشغيل بالمجموعة ويعتبر أحد المساهمين 

في تطوير النهلة عبر مراحلها المختلفة.

و يحمل السيد سلطان التركي درجة ماجستير في إدارة 

 (IMD) األعمال مـــن  المعهد الدولي للتنميـــة اإلدارية

في لوزان، سويسرا.

ويســـعى إلى تطوير نماذج العمل وتسريع انجاز برنامج 

التحــــول التنظيمـــي داخل المجموعة والـــذي أعلن عنه 

مؤخـــرًا، فـــي اطار مواكبـــة التحوالت الكبيـــرة التي تمر 

بقطاع األعمال في المملكة العربية السعودية.

السيد سلطان التركي 
مديـــرًا تنفيذيًا للنهلة 
والمقاوالت  للتجـــارة 

وللقطاع العقاري 

 �Ø
السيد سلطان خالد ال�¹



� المجموعة. ¶Ùأثناء اللقاء التعريفي يجمع أ.فادي جمال بمنسو �
�ÙÆحوار ث

ل التنظيمي النهلة تطلق برنامجها للتحوُّ
"نقطة التحّول" االستراتيجية تقود النهلة نحو المستقبل 
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جدة- مركز المحمدية 

أطلقـــت مجموعـــة النهلـــة برنامجهـــا األول مـــن نوعه         

" التحول التنظيمي للمجموعة " لمواكبة التحّول الكبير 

الـــذي تمر بـــه المملكة العربيـــة الســـعودية في جميع 

مجاالتهـــا، وقـــد عرفـــت النهلـــة عبـــر مراحـــل تطورها 

المختلفـــة على مدى 40 عامًا كأحـــد أعرق المجموعات 

التجارية بالمملكة العربية الســـعودية، في ظل ســـعيها 

الدائم لتحقيـــق أهدافها االســـتراتيجية كنموذج لنجاح 

شركات األعمال العائلية .

"العالم يتغير .. وهذه سنة الله، التغيير ليس رفاهية " 

بهذه الكلمات بدأ رئيس النهلة، كبير إدارييها التنفيذيين 

الســـيد ســـلطان خالـــد التركـــي حديثـــه الصباحـــي في 

الخامـــس مـــن ابريل المنصـــرم، وهو يوجهـــه بحماس 

وروّيـــة الـــى أعضـــاء المجموعة من مختلف الشـــركات 

الحاضرين، بمناسبة تدشـــين برنامج التحول التنظيمي 

للمجموعة و الذي حمل شعار "نقطة التحّول".

اللقـــاء التعريفـــي الذي تـــم تنظيمه من فريـــق التحّول 

بالمجموعـــة بقيـــادة أ.فـــادي جمال، في قاعـــة معالي 

الســـيد حسن شـــربتلي رحمه الله  بمركز حي المحمدية 

جاء لإلعـــالن عن اطـــالق البرنامج وتعريـــف الحاضرين 

وأضـــاف "لمواجهـــة التغييـــر يتطلب منا القـــدرة على 

التواصل الفعال بيننا وخارج دوائر الراحة الخاصة بنا " 

وتـشــــــــارك  الواحــــــــــــد  الفريـــق  "روح  أن  مبينـــًا 

المعلومات هي من سبل نجاح هذا التحّول"

وُيتـوّقــــع أن يسـتـمـر البرنامج لمدة عامين  ليســـــاهم  

مســـــتــــوى  علـــى  عابـــــــــــر  تنظيمــــــي  تحــــــّول  فـــي 

شــــــــــركات المجموعـــــــة بمـراحله المختلفة، بما يطور 

بأبعـــاده ومراحل تنفيذه، وبحضوٍر من ممثلي الشـــركة 

االستشـــارية المشرفة على المشـــروع وتحدث التركي، 

مخاطبـــًا الحاضرين بقوله "المســـتقبل لـــن يكون مثل 

اليوم، نحن كلنا ثقة أن التغيير آن أوانه في مجموعتنا"  

وأضـــاف " مجلـــس إدارة المجموعـــة قرر هـــذا التغيير 

انطالقًا من رؤية الحكومة الســـعودية 2030 الطموحة 

والُشجاعة"

رحلة التحّول 
وأوضح الســـيد ســـلطان  

أن "الشـــركة االستشارية 

ستســـاعدنا علـــى تنميـــة 

مهاراتنا اليومية للوصول 

الجديـــد،  الهـــدف  الـــى 

باحتياجـــات  وااللتقـــاء 

المستقبل للتعامل معه" 

وتابـــع بقوله "لـــن نكون 

تنّفـــذ  مجموعـــة  فقـــط 

قرارات، بل التحّول يحدث 

فـــي  نتشـــارك  عندمـــا 

صناعة هذه القرارات"



� المجموعة.
، والقيادات العليا والوسطى �� � ��وع، ويظهر العديد من الرؤساء والمدراء التنفيذي � اللقاء التعريفي بالم��

جانب من الحضور ��

نماذج العمل وقيم الشفافية والتعاون.

وأطلق الســـيد ســـلطان التركي وعده بأن عام 2018م 

سيشـــهد "تعديل كافة الهياكل اإلدارية بما فيها المزايا 

الوظيفيـــة، وكافـــة الصالحيات العملية، مـــع التدريب 

والتنمية لمهارتنا"

مراحل تفصيلية 
وقد شـــهد اللقاء اســـتعراضًا للمراحل التفصيلية التي 

ســـيمر بها هـــذا التحّول ، جاء ذلك فـــي معرض حديث 

الســـيد باتريك شـــبلي مدير المشـــروع الممثل لشركة  

PWC االستشارية .

مبينًا أن "استطالعًا لقياس االستعداد للتغيير سيكون 

بداية  لألنشطة التواصلية في سبيل تنفيذ هذا التحول"

وأوضـــح شـــبلي لمجلتنا أن "االســـتطالع الـــذي أجري 

الحقًا أظهر نتائج مشـــّجعة تجاه اســـتعداد المشـــاركين 

فيه لهذا التحّول فيما أظهر نقاط قلقهم تجاهه" 

 ونســـتعرض معكم من خالل هذا العدد صورة شاملة 

لنتائج هذا االستطالع . 

البداية و النهاية 
وفي ظل مشـــاركة أراء الحاضرين أوضحت السيدة عبير 

شـــربتلي المديـــر العام لشـــركة ســـماكو األلعـــاب بأن 

"نقطـــة التحـــّول بدايتهـــا كل موظـــف، ونهايتهـــا كل 

موظف" 

ودعت الســـيدة عبير الجميع الى "المساهمة في انجاح 

هـــذا البرنامج بما يحقـــق التوازن بين حـــب المجموعة 

والوالء لها وبين مصلحة الموظف ومصلحة العمل" ��

فيمـــا عبر طـــارق عبدالمجيد أحد أوائـــل الموظفين في 

المجموعة والذي يعمل في شـــركة سماكو البحرية عن 

عليهـــا  أقدمـــت  التـــي  بالخطـــوة  واعجابـــه  اندهاشـــه 

المجموعة في ســـبيل التحّول، مستذكرًا "أول كمبيوتر 

نقـــل برافعـــة الى الشـــركة بطول مترين في 60ســـم " 

موضحًا أن "المجموعة كانت دائمًا سباقة الى التطور" 

ووّجـــه عبدالمجيد نـــداًء خاصـــًا لفريق التحّول بقولــــــه 

"التطور واالستشـــارة ال بد أن تبدأ من القاعدة، هناك 

فـــي الجـــذور الكثيـــر مما يجـــب البحـــث عنـــه" متمنيًا 

مواصلة الجهود للوصول الى الثمار . 

وقال المهندس شـــيرين ناصف، المدير العام لشـــركة 

ساماكو البحرية " نقطة التحول تبدأ من كون القائمين 

عليـــه ليســـوا منفصلين عـــن البقية"�ويـــرى ناصف أن 

"هـــذا التغييـــر في مصلحـــة الموظـــف المجتهد، على 

العكـــس تمامـــًا يأتي الموظف الذي ال يقـــوم بواجباته 

والذي سيجد هذا التغيير ضّده"
�

حضـــر التدشـــين كل مـــن الســـيد محمـــد رّفـــه الرئيس 

التنفيذي لشـــركة سماكو السيارات والسيد كارل منتي 

شـــريك التغييـــر مـــن شـــركة PWC، وجمع مـــن مدراء 

وموظفي الشركات المختلفة. 

عام 2018م سيشهد 
تعديـــل كافة الهياكل 
فيهـــا  بمـــا  اإلداريـــة 
الوظيفيـــة،  المزايـــا 
الصالحيـــات  وكافـــة 
العملية، مع التدريب 

والتنمية لمهارتنا !�

ملف العدد

�Ø
 السيد سلطان ال�¹
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ّ عن برنامج التحول  نامج ، والمع�¶ شـــعار ال�¶

�
2030 والذي يواكب مرحلة التحّول الوط·�



حقيقة ممتعة 

ما هو الغباء ؟
يجيبنا ألبيرت أينشتاين :

هي أن نعمل نفس األمور، بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة.

سؤال و جواب؟
برنامج التحّول التنظيمي

ملف العدد 19

ما هو المشروع؟

ما هي النتائج المتوقعة 
من المشروع؟

ما هو تأثير المشروع 
علّي؟

ما هو دوري؟

فـــي مبـــادرة إلحداث نقلـــة نوعية في المنظمة، باشـــرت 
النهلة في مشـــروع التحول المؤسســـي الـــذي يهدف إلى 
إعـــداد المجموعـــة لمواجهة التحديات الداخليـــة والخارجية 
وتحقيق أقصى قيمة للموظفين وللمســـاهمين. بالرغم 
مـــن نمـــو المجموعة الســـريع فـــي الســـنوات الماضية، 
بفضـــل جهودكـــم المســـتمرة بعد توفيـــق الله ســـبحانه 
وتعالـــى، إال أّن ال يمكننـــا االســـتمرار فـــي االعتماد على 
انجازاتنا الســـابقة فقط، حيث أّن التحديـــات التي نواجهها 
والتغيـــرات فـــي بيئـــة األعمـــال المحيطة بنـــا تتطلب منا 
التطوير المســـتمر. من هذا المنطلق، فإن المشروع يرتكز 
علـــى نقـــل مجموعـــة النهلة إلـــى مســـتقبل أكثـــر ازدهارًا 
وتميـــزًا، بما يتماشـــى مع رؤية مؤسســـها معالي الســـيد 
حسن عباس شـــربتلي رحمه الله. وعليه، فإننا نسعى إلى 
خلق شـــفافية في عمل الشـــركة بما يدفعها إلى أن تنوع 
مصـــادر دخلها واالســـتفادة من الفرص الجديدة الناشـــئة 
في القطاعـــات غير المرتبطـــة بالعمل األساســـي الحالي 

للشركة.

التحول يعني المزيد من النمو والنجاح وخلق فرص أفضل 
للجميـــع، ولكن يجب أن ينبع هـــذا التغيير من كل فرد من 

أفراد المجموعة.

نحن لدينـــا قناعة تامة بأن مشـــاركتكم وتعاونكم يشـــكل 
العامل األساســـي في نجاح هذا البرنامج، لذلك فإنه من 
الضـــروري أن تشـــاركوا قســـم إدارة المشـــاريع أرائككـــم 
واستفســـاراتكم مـــن أجل تحســـين طريقة عملنـــا معكم، 
وتعزيز تجربتكم خالل تنفيذ هذا التحول لضمان نجاحه في 

المستقبل.

علـــى ضـــوء ما تقـــّدم نرجـــو منكم اغتنـــام هـــذه الفرصة 
والتقـــدم للحصول علـــى دور في رحلة التحـــول إلى جانب 

قيامكم بأداء أدواركم الوظيفية الحالية.

إّن هذا المشروع سيساهم في تحسين بيئة العمل الحالية 
وفـــي تعزيز التعاون بين شـــركات وأفـــراد المجموعة، مما 

سيحقق عدد من النتائج المرجوة ومنها:

 1 . زيادة الوضوح بشأن دورك ومسؤولياتك .

 2 . زيـــادة الوضوح حـــول المهـــارات والمعرفة المطلوبة 
ألداء أعمالك بنجاح.

 3 . وضـــوح أفضل حول التسلســـل اإلداري وكيفية عمل 
أقسام المجموعة مع بعضها بشكل تعاوني .

توفير منصة للنمو المستدام في أعمال المجموعة .
الشـــركة  واســـتراتيجية  رؤيـــة  بيـــن  التوافـــق  ضمـــان 

ونموذجها التشغيل وهيكلها التنظيمي .
زيادة الوضـــوح والشـــفافية فيما يتعلق بمســـؤوليات 

ومقاييس األداء على مستوى اإلدارة .
تصميم إطار حوكمة مناســـب للمجموعة لتعزيز الرقابة 

على أعمال المجموعة .

يجيبنا فريق ادارة المشروع من خالل 
هذه الزاوية عن األسئلة الهامة .  

1

3

2

4



استطالع االستعداد للتغيير

نتائج مشّجعة .. وتحدّيات هامة
الزمالء والزميالت األعزاء، 

شـــكرًا لكم، لقد تلقينا أجوبتكم على استطالع االستعداد للتغيير، وقد كانت أجوبتكم مشّجعة 

وجاّدة تجاه التغيير القادم. 

نحن نوّد أن نشارككم صورة عامة عن نتائج هذا االستطالع، لقد أبدى معظمكم موقفًا إيجابيًا 

وتوقعات متفائلة تجاه التغيير، ولديكم اعتقاد بفائدته ألنفسكم وللمنظمة ككل.

من الرائع أن نجد نسبًا عالية لديها فهم واضح عمومًا لإلجابة عن سبب حدوث برنامج التحّول، 

وذلك ما يشـــجعنا على االعتقاد بأننا نتقاســـم معكم تلك األســـباب القوية ليأخذ هذا التغيير 

مكانه.

بالتأكيـــد.. ليـــس كل شـــيء مثالـــي، لقد أبـــدى الكثير منكم عـــدم رضاهم عن وتيـــرة ومحتوى 

االتصـــاالت التـــي يتلقونها بخصوص التحّول، وهذا ما دفعنا ألخـــذ المبادرات لتعزيز التواصل 

معكم من خالل أول نشـــرة داخلية، ومن خالل الفعاليات والوســـائل القادمة، اننا نتطلع لخلق 

حوار فّعال ومفتوح يجّسر هذه الفجوة. 

الكثير منكم أيضًا ليس لديه صورة واضحة إلى أين يأخذنا التغيير، رغم ايمانهم بأســـبابه، نحن 

نِعد ببذل جهود أفضل إليضاح ذلك، من خالل المزيد من التواصل وتبسيط المعلومة.

لقد أبدت تطلعاتكم عّدة أمور منها رغبة الموظف المشاركة في عملية التحّول، وتلقي الحوافز 

التـــي تكافئ األداء العالي، مدفوًعا بالشـــعور باالســـتماع والمشـــاركة والتقديـــر، وعلى صعيد 

التواصـــل فـــإن معظـــم تعليقاتكـــم ركزت على تواصـــل ثابـــت وذا صلة بالموظـــف، مع تعزيز 

الشفافية فيه لتوليد الثقة والوالء .

فيمـــا أخبرنـــا العديد منكم رغبتـــه في تلقي التطويـــر والتدريب للتأقلم مع التغيير، والســـماح 

بتنمية قدراتكم في مجال خبراتكم أو القيادة بشـــكل عام، وأكد العديد منكم على ايصال رؤية 

واضحـــة وموحـــدة يمكن أن تلهم الموظفين للمســـاهمة والحماس للتغيير الوشـــيك، واظهار 

الوحدة وااللتزام من أجل ذلك.

مـــن المتميـــز أن نجـــد وعيًا وحرصًا على إنشـــاء ثقافـــة إدارة األداء في جميع أنحـــاء المجموعة، 

لضمان مراقبة كل من األعمال واألداء الفردي، وأن يتم إعطاء ردود الفعل ويتم تعيين أهداف 

واضحة.

نشكركم على وقتكم الذي شاركتم به متطلعين معكم لالستمرار في التواصل، وانجاز التحّول.
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فريق مشروع التحّول "النهلة 2030"
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تواصل مع فريق المشروع 

التحّول يبدأ منك .. وينتهي إليك ..

أ. فادي جمال
رئيس التدقيق الداخلي بالمجموعة 

fjamal@alnahlagroup.com 
+966 (12) 2611160    Ext. 911

د. ثامر المالكي 
مدير مكتب إدارة المشاريع
thamer@al-ameen.sa

+966 (12) 2611160    Ext. 755

د. معتز سبجكي
مدير تدقيق األداء 

moetaz@alnahlagroup.com
+966 (12) 2611160    Ext. 154

الترابط
بين الشركات وإداراتها

Correlation
Among Group Companies
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حالة ناجحة للتحّول

آخرون فعلوها .. الشركات العائلية  الفطيم والزامل  نموذجًا ! 
الفهم ، هل تمت تجربة  لنا سؤال يساعدنا على  يبرز 

التحّول في مجموعات أو شركات أخرى من قبل؟

وباألخص في  بأمٍر جديد،  ليس  التنظيمي  التحول  إن 

هو  أبرزها  ولعل  عديدة،  فاألمثلة  العائلية.  الشركات 

ماجد  مجموعة  في  حصل  الذي  المؤسسي  التغيير 

أكبر  من  واحدة  اليوم  المؤسسة  هذه  تعتبر  الفطيم. 

الشركات العائلية في الشرق األوسط، وتعمل في عدد 

العقاري،  التطوير  مثل  والقطاعات  المجاالت  من 

البيع  عمليات  المالية،  الخدمات  الصحية،  الرعاية 

بالتجزئة، باإلضافة إلى قطاعات الترفيه وغيرها. وفي 

في  موجودة  المجموعة  عمليات  غالبية  أن  حين 

تتمتع بحضور كبير  أنها  إال  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من 

أسواق الشرق األوسط. وقد كانت الشركة سباقة في 

إدارة  مجالس  في  متنوعة  إدارية  بخبرات  االستعانة 

الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

إضافًة إلى وضع وتدبيق مبادئ حوكمة الشركات في 

كل المؤسسات التابعة للشركة عبر مناطقها الجغرافية 

ترسيخ  في  العوامل  هذه  جميع  أسهمت  المختلفة. 

والمهنية،  بالشفافية  تتسم  التي  الفعالة  الحوكمة 

مصلحة  حماية  في  تسهم  أن  صددها  من  والتي 

العمل  بيئة  وتحسين  الربحية  وتحقيق  المساهمين 

الخاصة بالموظفين.

شركة الفطيم ليست الوحيدة التي مرت بهذه التجربة، 

عدة  تشمل  التنظيمي  التحول  نجاحات  على  فاألمثلة 

شركات عائلية داخل المملكة أيضًا. إحدى هذه األمثلة 

من  تعتبر  والتي  القابضة،  الزامل  مجموعة  هي 

المملكة  في  األعمال  قطاع  ضمن  الرائدة  الشركات 

العربية السعودية.

امتازت الشركة بوضع أنظمة الحوكمة كأساٍس لتعزيز 

االنسجام العائلي وتدعيم العالقة مع األعمال الخاصة 

المؤسسية  الحوكمة  أن  الشركة  أدركت  بالعائلة. فقد 

الجيدة تسهم في تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة 

فرص  وزيادة  الشركات  أداء  تحسين  خالل  من 

استقطابهم لرؤوس األموال الخارجية. ونجحت الشركة 

أيضًا في توفير إطاٍر لتحديد حقوق وأدوار .

موضحًة  للحوكمة،  المختلفة  الهيئات  ومسؤوليات 

بذلك األدوار والمسؤوليات من أجل ضمان الوضوح 

والتكامل في األدوار المختلفة.

العدة  التجارب  من  بسيطة  عينة  األمثلة  هذه  تشكل 

إلى  مؤسساتهم  لنقل  العائلية  الشركات  قادتها  التي 

المرحلة الثانية وحصد ثمار التغير والتطور.  
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أعلنت بنتلي موتورز أنها دخلت في شراكة جديدة مع 

ساماكو السيارات الشركة الرائدة بسوق السيارات في 

بمهام  للقيام  وذلك  السعودية،  العربية  المملكة 

مختلف  في  البيع  بعد  ما  خدمات  وتوفير  المبيعات 

أرجاء المملكة لصالح عمالء بنتلي . 

وقد تم اإلعالن عن هذه الشراكة خالل حفل أقيم في 

رينولدس،  ستيفن  بحضور  جّدة  بمدينة  ليلتي  قاعة 

األوسط  الشرق  في  بنتلي  لشركة   اإلقليمي  المدير 

والسيد  شربتلي  إبراهيم  والسيد  وآسيا-الباسيفيك، 

والسيد  ماجد شربتلي،  والسيد  وجيه شربتلي،  محمد 

محمد رّفه الرئيس التنفيذي لساماكو السيارات. 

السيد  عّبر  االحتفال  في  ألقاها  التي  كلمته  وخالل 

إبراهيم شربتلي عن سعادته بهذه الشراكة قائًال "يمثل 

جديدًا  عصرًا  الراقية  العالمة  هذه  على  حصولنا 

الستراتيجية نمو طموحة وراسخة، وخطوة أخرى نوعية 

في المملكة، تعزز حضورنا في سوق السيارات الفاخرة 

وترسخ سمعتنا كواحد من أهم وكالء السيارات عالية 

الجودة وأكثرهم نشاطًا."

 من جهته، قال الشيخ محمد وجيه شربتلي "اليوم هو 

بالنسبة لشركة ساماكو خاص جدًا حيث نشهد انضمام 

بنتلي، العالمة التجارية الفاخرة بقطاع السيارات، إلى 

مجموعة العالمات التجارية البارزة لدينا. وأضاف "نحن 

واثقون أن العالقة الجديدة مع بنتلي سوف تتطّور إلى 

من  وبالتالي ستكون  األمد  طويلة  استراتيجية  شراكة 

مصلحة عمالئنا بأفضل شكل ممكن."  

رينولدس:  ستيفن  قال  الشراكة،  هذه  على  تعليقًا 

"تتمّتع بنتلي بمستقبل واعد جدًا في المملكة العربية 

أسواقنا.  أهم  أحد  كانت  لطالما  التي  السعودية 

والشراكة مع ساماكو ُتعّد خيارًا طبيعيًا وهي تتيح لنا 

االستفادة من خبراتهم الواسعة جدًا ألجل التفاعل مع 

أفضل  بنتلي  مركبات  مالكي  ومنح  جدد  عمالء 

الخدمات وفق أعلى المعايير."  

ُتعّد المملكة العربية السعودية، وباقي منطقة الشرق 

وتأتي  بنتلي،  لدى  الرئيسية  األسواق  من  األوسط، 

المملكة بين أفضل األسواق مبيعًا في العالم بالنسبة 

األسواق  أهم  إحدى  وهي  الفاخرة،  السيارات  لشركة 

في الشرق األوسط.

حصريًا  عرضًا  السعودية  العربية  بالمملكة  "بنتلي"  لعالمة  الجديد  الوكيل  ساماكو  قدمت شركة 

خاصًا لطراز "بنتلي كونتيننتال جي تي" الجديد بالكامل والذي تم الكشف عليه ألول مرة مؤخرًا في 

أهم معارض السيارات العالمية .

بنتلي تختار ‘ساماكو السيارات’ وكيًال جديدًا لها 
في المملكة العربية السعودية

، والسيد محمد رفه والمدير  بت�� ، ويظهر السيد ماجد �� بت�� بت�� والسيد محمد وجيه �� ينتصف الصورة كل من السيد إبراهيم ��
. لبنت�� وكي  ساماكو  اختيار  احتفال  خل  رينولدس  ستيفن  لبنت��  قليمي  ا��

إستعراض حصري لطراز "بنتلي كونتيننتال جي تي" 
الجديد كليًا بمراكز ساماكو في السعودية 
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أعلنت شـــركة ساماكو للســـيارات التي تعتبر واحدة من 

أهم وكاالت الســـيارات الفاخرة بالمملكة عن حصولها 

على وكالة سيارات المبورجيني ، لُتصبح بذلك الوكيل 

الحصـــري المعتمـــد لعالمـــة المبورجينـــي بالمملكـــة 

العربية السعودية .

تـــّم التوقيع باألحرف األولى على إعالن هذه الشـــراكة 

خالل زيارة قام بها وفد من شـــركة ســـاماكو السيارات 

الـــى مصانـــع المبورجيني بحضـــور الرئيـــس التنفيذي 

للشـــركة محمد سامي رفـــــة و كبار المدراء التنفيذيين 

بشـــركة المبورجيني، حيث ناقش الطرفين كل الســـبل 

الخاصة بحصول شـــركة ساماكو السيارات على الوكالة 

الحصريـــة لعالمة المبورجينـــي وتقديم خدمات ما بعد 

البيع بالمدن الرئيسة بالمملكة العربية السعودية جدة، 

الرياض والخبر.

وخالل حفل أقيم إلعالن هذه الشراكة، وتدشين سيارة 

URUS متعددة االســـتعماالت، أعلن الســـيد إبراهيم 

شـــربتلي انطالق هذه الشـــراكة بقوله "مرة أخرى تؤكد 

ساماكو على ريادتها في إستقطاب العالمات الفاخرة و

وكالة  على  حصلنا  وجل  عز  المولى  من  بفضل 

المبورغيني السعودية"

وأضاف الســـيد إبراهيم "تشكل شركة ساماكو العراقة 

في ســـوق الســـيارات الفاخرة بوطننا الحبيب المملكة 

العربيـــة الســـعودية، وهـــذا مـــن أهـــم األحـــداث التي 

وضعناها منذ أن انطلقـــت أعمالها قبل حوالي أربعين 

عامًا"

بهذه المناســـبة صرح الســـيد أندريا الرئيس التنفيذي لـ 

المبورغينـــي فـــي منطقـــة أوروبا والشـــرق األوســـط 

وأفريقيا قائًال "بإمكاننا إخيرًا ان نقول أن #المبورغيني 

عادت الى المملكة ، و قد عدنا مع شريك رائع "

 

وتعليقـــًا علـــى هـــذا الحدث، قال الســـيد محمـــد وجيه 

شـــربتلي "نشكر شـــركة المبورغيني على ثقتها بشركة 

فـــي  لعالمتهـــا  حصريـــًا  وكيـــًال  وتعيينهـــا  ســـاماكو 

الســـعودية. كما نعدهم أن نضـــع كل إمكانياتنا المالية 

والخبـــرة الطويلـــة فـــي إدارة العالمات الفاخـــرة لخدمة 

سياراتها"

وقد انتهت ســـاماكو السيارات بالفعل من تجهيز مراكز 

شـــاملة من صاالت عرض ومراكز خدمـــة ما بعد البيع 

إلستقبال عمالئها ضمن المعايير العالية التي تتطلبها 

هذه العالمة االستثنائية. 

ساماكو الوكيل الحصري والمعتمد لالمبورجيني 
بالمملكة العربية السعودية

الحصري  الوكيل  للسيارات  ساماكو  شركة  قدمت 

لعالمة أودي بالمملكة العربية السعودية رعاية ماسية 

تم  الذي  األول  السعودي  واالضاءة  االلوان  لمهرجان 

تنظيمه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقد 

ايام من  الجماهير والزوار على مدى عشرة  تفاعل مع 

كافة  بين  األلوان  ومغامرات  الفنية  العروض  المرح، 

المهرجان  هذا  فعاليات  حضروا  الذين  االسرة  أفراد 

هبة  السيدة  المجموعة  وتشكر   ، نوعه  من  الفريد 

إبراهيم شربتلي على قيادة هذه الرعاية المتميزة .

سيارات أودي راعي ماسي 
لمهرجان عالم األلوان 

واالضاءة السعودي األول

المهرجان   �
�� المعروضة  أودي  موديت  من  مجموعة 

�
جي�� �م�� عمة   � تدش¡� يتحدث خل  بت��  إبراهيم �� السيد 

خل  يتحدث  بت��  �� وجيه  محمد  السيد 

�
جي�� �م�� عمة   � تدش¡�

�
جي�� �م�� عمة   � تدش¡� يتحدث خل  أندريا  السيد 
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الحصري  الوكيل  للسيارات  ساماكو  شركة  كشفت 

لسيارات أودي في المملكة العربية السعودية رسميًا 

 Audi A8L سيارة  انتظاره،  طال  الذي  الطراز  عن 

بحضور  الرياض  بمدينة  رائع  احتفال  في  كليًا  الجديدة 

االعمال  رجال  من  ونخبة  عمالئها،  من  مجموعة 

والمجتمع ومحبي سيارات اودي الفاخرة .

سيارات  مستقبل  كليًا  A8Lالجديد  اودي  طراز  يعتبر 

جيله  في   A8L اودي طراز  ويجسد  الفاخرة.   السيدان 

ارتقت  التي  التصميم  لغة  في  جديدا  مفهوما  الرابع، 

من خالل التكنولوجيا إلى ُبعد جديد.

محمد رفة الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو للسيارات 

وتقنيتها  السيارات  صناعة  مستقبل  "إن  صرح 

المتقدمة يبدأ من هنا، وذلك بعد الكشف رسميًا عن 

هذا الطراز الراقي جدًا والجديد بالكامل ، وتابع قائال :

" اودي A8L ليس فقط طرازا جديدا بامكانياته التقنية، 

انه  يوفرها،  التي  المميزة  والراحة  وأداءه  وتصميمه، 

واالمكانيات  التصميم  لمفهوم  جديدًا  تعريفا  يقدم 

لقيادة صناعة السيارات. طراز أودي A8L يفتتح عصرًا 

جديدًا في تاريخ العالمة وهذه السيارة تعتبر  مستقبل 

السيارات الفاخرة ومستقبلها ." 

المنطقة  عام  مدير  التركي،  بندر  السيد  قال  فيما 

الوسطى أننا " اليوم أمام مستقبل صناعة السيارات 

ونحن لن نتوقف هنا, لذلك نؤكد لكم أننا في ساماكو 

الراقية  العالمة  هذه  لدعم  بإستثماراتنا  مستمرين 

الرياض، بحجم  ،وأخرها اإلنتهاء من تجهيز مركز أودي 

إستثمار يزيد عن 100 مليون ريال"

  A8 L ساماكو للسيارات تكشف رسميًا عن أودي
الجديدة بالكامل في األسواق السعودية

 �¦
كة ســـماكو السيارات والســـيد بندر خالد ال�§ الســـيد محمد رفه الرئيس التنفيذي ل©�

A8L بجانب طراز أودي � وعدد مـــن المدراء و التنفيذي¡�

أعلنت شركة ساماكو للســـيارات، الوكيل الحصري 

لســـيارات أودي وبورشـــه فـــي المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية، عـــن مشـــاركتها فـــي "يـــوم النشـــاط 

الرياضـــي"  لمـــدارس دار الفكر – قســـم الطالبات، 

والـــذي أقيـــم يـــوم الخميـــس الموافـــق 8 مـــارس 

2018، بالتزامـــن مع اليوم العالمي للمرأة، وحظي 

بمشاركة واسعة من الطالبات وأمهاتهن. 

ويشـــكل "يوم النشـــاط الرياضـــي" حدثًا ســـنويًا مهمًا 

بالنســـبة للطالبـــات وعوائلهـــن، ويؤكـــد علـــى اهتمام 

األســـرة الســـعودية فـــي التوعية الصحيـــة فيما يخص 

ممارسة ختلف انواع الرياضة التي تناسب األسرة.

وقد جاءت مشـــاركة شركة ســـاماكو للسيارات في هذا 

الحـــدث الرياضـــي المميـــز، إنطالقـــا مـــن إســـتراتيجية 

التســـويق الجديدة التي وضعتها الشركة مع بداية هذا 

العام، والتي ترتكز على ضرورة المشـــاركة في مختلف 

الفعاليات والمناســـبات واألنشطة المجتمعية، خاصة 

تلك المناســـبات التي ترتكز على مشاركة العائلة فيها، 

وذلك لتكون جزءًا من النســـيج االجتماعي الذي يشكل 

هذا الوطن الغالي. 

تزامنًا مع اليوم العالمي 
للمرأة ساماكو للسيارات 
تشارك مدارس دار الفكر 

يومها الرياضي

 �
جانب من مشـــاركة سماكو الســـيارات بعمتيها أودي و بورشه ��

الفكر دار  لمدارس   �
�́ الريا اليوم 

، مدير عام المنطقة الوسطى متحدثاً خل  �¦
الســـيد بندر ال�§

. ا�حتفال 
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أطلقت شـــركة ســـاماكو للســـيارات ، الوكيل الحصري 

لســـيارات أودي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ، 

سلســـلة من ورش العمل التقنية لعمالئها من اإلناث. 

ال تهـــدف ورش العمـــل فقـــط إلـــى تعليم أساســـيات 

صيانة السيارات ولكن أيًضا زيادة الوعي بأهمية خدمة 

السيارة المنتظمة.

ورشـــة العمـــل األخيرة في جـــدة ، والتي أشـــرف عليها 

خبـــراء ومحترفي خدمة ما بعـــد البيع ، تألفت من جولة 

شملت ست محطات. 

حـــددت كل محطـــة موضوًعـــا واحـــًدا / جانًبـــا تم إعالم 

الضيـــوف بـــه. بـــدأت الجولـــة مـــع محطة االســـتقبال 

المباشـــرة ، واالنتقال إلى محطة الخدمة المزدوجة في 

أودي ، ثـــم إلـــى محطـــة فحـــص اإلطـــارات ، ومحطة 

الفحـــص تحـــت غطاء المحـــرك ، ومحطة قطـــع الغيار 

األصلية مقابل غير األصلية ، وأخيًرا الميزات الرئيســـية 

لمحطة السيارة ومحطة الخيارات.

بعد الجولة ، تم نقل الضيوف إلى محطة أودي ، حيث 

حضروا عرض من مجموعة كاملة من ســـيارات أودي ، 

فضال عن فيلم وثائقي عن كل نموذج.

فـــي وقت الحق ، شـــرع بعض المشـــاركين في إظهار 

تطبيـــق عملـــي للمهارات التـــي تعلموهـــا ، مثل تغيير 

والفيزيائيـــة  النظريـــة  االختبـــارات  اإلطارات.�وأثبتـــت 

مهاراتهـــم في مجـــال الخدمة المســـتفادة من ورشـــة 

العمل.

أمل شـــعبان ، إحدى المشـــاركات في ورشـــة العمل ، 

قالت: "إنها تجربة فريدة للسيدات. نود أن نشكر شركة 

ساماكو للسيارات على هذه المبادرة وعلى دعوتنا ألن 

نكون جزًءا من هذا الحدث الفريد من نوعه. سنستخدم 

بالتأكيـــد ما تعلمناه نظرًيا وعملًيا ". حنان عامر ، مالكة 

ســـيارة Audi Q5  الجديـــدة ، أبـــدت اعجابهـــا بمبـــادرة 

ســـاماكو-أودي ، وشكرت الشركة إلعطاء المرأة فرصة 

لحضور ورشة العمل. 

عـــززت وعيهـــا بشـــأن خدمـــات  المبـــادرة  إن  وقالـــت 

الســـيارات ، وكذلـــك ثقتهـــا فـــي تطبيـــق الخطـــوات 

المناسبة في حالة تعطل السيارة. 

فيمـــا قال كريم تاس ، المدير العـــام لعالمة أودي في 

شـــركة ســـاماكو للســـيارات ، إن هذه المبادرة ســـتعزز 

عالقة الشركة مع عمالئها. 

وأّكد تاس "نحن حريصون على دعم استقاللية عمالئنا 

مـــن أودي ، لذلـــك أطلقنا هذه المبـــادرة لتعزيز ثقتهم 

باإلضافة إلى التأكيد علـــى التزامنا بتوفير أعلى معايير 

الخدمات بشـــكل عام وخدمات ما بعد البيع ، على وجه 

الخصوص" 

وأضـــاف قائًال: "بعد نجاح هذه المبادرة ، ســـنوفر اآلن 

هذه الفرصة في جميع فروعنا في المملكة لزيادة وعي 

عمالئنا من النساء بأهمية خدمات السيارات العادية".

"ساماكو"
تستضيف ورشة عمل فنية للسيدات

 �¦
كة ســـماكو السيارات والســـيد بندر خالد ال�§ الســـيد محمد رفه الرئيس التنفيذي ل©�

A8L بجانب طراز أودي � وعدد مـــن المدراء و التنفيذي¡�



حدثنا عـــن بدايات ســـماكو البحرية و تلك 
المرحلـــة التـــي صنعتم فيها الشـــركة من 

الصفر ؟
التحقـــت بالشـــركة فـــي عـــام 1989م  وكان ذلك بعد 

انشاء الشركة بـ 4 أعوم، وكانت حينها في طريق الملك 

وتســـتخدم المباني الجاهزة لعرض منتجاتها من أدوات 

الصيـــد والقوارب، وفي الفترة مـــن 89م و حتى 95 م 

حققنـــا مبيعات كبيرة في مجال اليخوت، وأذكر أن أول 

يخت قمنا ببيعه (يخت مســـتعمل من نوع هاترس 55 

قـــدم)، ومن واقـــع المبيعات المتصاعـــدة وجدنا حاجة 

الناس إلى وجود مرســـى خاص بهم، فقمنا بتأســـيس 

مرســـى ســـماكو في عام 92م، كل هـــذه القصة كانت 

انطالقاتها من السيد إبراهيم شربتلي الذي أسس هذه 

الشركة و كان محّبًا للبحر وهاويًا له. 

وجه من النهلة 27

� مكتبه داخل معرض ســـماكو البحرية ع� طريق الملك عبدالعزيز بجدة  خل آخر أســـبوع من عمله.      
� أســـامة جاد الحق ع�� �� الكاب¡§

. كة  ال©� موظفي  بعض  مع  أسامة   � الكاب¡§ تجمع  لقطة 

في حواره األخير قبل مغادرته، الكابتن أسامة يفتح قلبه لروح النهلة

إحساسي دائمًا أني ال أعمل كموظف، كنت أعمل وكأنها شركتي  



ماذا عنك، كيف تصف تجربتك؟ 
استقالتي  بعد  جاءت  البحرية  سماكو  في  بداياتي 

المصري  العسكري  للملحق  ومساعد  بحري  كضابط 

العسكري  العمل  من  التحول  فإن  وبالتأكيد  بفرنسا، 

للعمل المدني يحمل معه تحديات مختلفة، لكنه كان 

وسّميت  بسرعة،  فهمه  وحاولت  لي  جديدًا  مجاًال 

إبراهيم  السيد  لتوجيهات  وكانت  وبدأت،  بالرحمن 

بأهمية  يمتاز  عمل  داخل  التوجيه  في  األثر  من  الكثير 

بناء الثقة مع العميل، و كنا ولله الحمد نحمل سمعة 

يعجز  التي  الصعبة  للمهمات  بأننا  وجدية  مرموقة 

العميل عن ايجاد خيار خارجي لها . 

هذا يؤكـــد أنك خرجـــت من هـــذه التجربة 
بالكثير من الدروس، أخبرنا عنها ؟ 

نعم بكل تأكيد، واســـتطيع تلخيصها فـــي العمل فيما 

أحـــب  وذلـــك مـــا كنـــت أوصي بـــه ابني علـــى الدوام، 

باإلضافـــة الـــى الحرص على فهـــم احتياجـــات العميل 

وكيفيـــة الوصـــول اليـــه، ومواجهة تحـــّدي تغيير وجهة 

نظره، وتحويل الناس من خوفهم من البحر إلى حّبه .
 

مـــاذا تعلمـــت من أبيك اإلمـــام جاد الحق 
علي رحمه الله ؟ 

تعلمت منه حب العمل، وعدم المســـاومة والمجاملة 

فيه، واكتســـبت منه الحرص الدائم و الروتين المنتظم 

على انجاز المهام، وأّثرت فّي مرحلته حيث كنت أشاهد 

الحـــب التلقائـــي بدون منفعـــة، و التواضـــع وفتح بابه 

للجميع. 

عاصـــرت العديد من األجيـــال، ماذا توّد أن 
تقول لغيرك من العاملين؟

أقـــول لهـــم : أخلصـــوا فـــي العمل، فمـــن يخلص فيه 

يكافئه ربنـــا دائمًا، و دوام التطويـــر، فالدنيا ال تتوقف 

عنـــد حـــد، واحرصـــوا علـــى حـــّس المســـؤولية، ذلـــك 

اإلحســـاس الذي يدفعك للعمـــل ال كموظف بل كمن 

يشعر أن هذه شركته .

كيف ترى المستقبل ؟ 
المســـتقبل للشـــباب، وأدعوا الشـــباب أن يكونوا ذوي 

اصرار وأن يجسروا المستقبل باالستفادة من خبرة من 

قبلهـــم، مـــع التأنـــي فـــي التفكيـــر المدفـــوع بحماس 

الشباب وحيويته. �

أهم درس هو 
العمل فيما أحب 
والتميز فيه!

الكابتن أسامة جاد الحق 
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� ساماكو البحرية .
ته �� � أســـامة خل مســـ�� � حصل عليها الكاب¡§

أحد الدروع التذكارية ال�§

TIME IT'S



. بت�� ، وماجد �� بت�� ، ومحمد وجيه �� بت�� ، ويـــا� �� بت�� دارة الســـادة : إبراهيم �� � الصورة أعضاء مجلس ا��
� الســـنوي لعام 2018م، ويظهر ��

�Èفطار الرمضا جانب من حفل ا��

� ِســـلفي تذكاري مع أعضاء من 
بت�� �� الســـيد يا� حســـن ��

� بطولة النهلة ا�ËوÊ لكرة القدم.
ËÈفريق تنظيـــم نها

الســـيد محمد رّفه يوقع شهادات التقدير 
خدمتهم ع�  عاماً   25 بمرور   � للمكرم¡�

� الســـنو�Ï عبدÎ، وطارق  � صورة باســـمة يتوســـط من اليم¡�
بت�� �� الســـيد ماجد حســـن ��

عبدالمجيد وابنه محمـــد والمهندس محمد عبدالرحمن

عين 
الكاميرا

� صورة تذكارية مـــع أصدقاءه ا�Ëعزاء، من 
قاوي �� �� Óالمعتصم بـــا

، المعتصم باÓ، حسام عبده، ممدوح خليفة  � � شادي ياســـ¡� اليم¡�
 �

كة ســـاماكو ا�Ëلعاب خل اللقاء الســـنوي �� أصدقاء العمل ب©�
. النخيل  مكارم 

� و أ. وحيد حراز أثناء  ف شاه¡� � يتوســـط أ. أ�� �Èأ. حميد الحر
ك�� من 20 عاماً Ë� الحفل التوديعـــي لهما بعد خدمة إمتدت
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عاليي  نكون  أن  يجب  مميزين  أشخاصًا  نصبح  لكي 

الهّمة نحدد أهدافنا ونسعى دائمًا لتحقيقها فال يكفي 

عقولنا،  في  بها  نحتفظ  حتى  أو  بأقالمنا  نخّطها  أن 

سعيًا  نسعى  وأن  أعيننا  أمام  نضعها  أن  يجب  ولكن 

وال  عاب  الصِّ تستوقفنا  مافيها.فال  كّل  لتنفيذ  حثيثًا 

ولكن  حماسنا،  ذلك  يزيد  بل  العثرات  ِهممنا  ط  تثبِّ

فعله  فما  منضبط،  وبحماس  مدروسة  بخطوات 

اآلخرون حتمًا نحن قادرون على تحقيقه!

فلنكن :

مبادرون
ننتظر  أن  دون  وخّالقة  مميزة  بطريقة  االعمال  ننجز 

توجيهًا من مدرائنا .

مجدًا  ألنفسنا  فنضع  بالنتائج  ونستدل  الحلول  نبتكر 

يشار اليه بالبنان.

ملتزمون
نلتزم بالقواعد والقوانين التي تجعلنا أشخاصًا مميزين 

نراقب  المناسب؛  وقتها  في  وننهيها  االعمال  نبدأ 

أنفسنا فال نخشى مراقبة اآلخرون لنا.

مبدعون
وانما  التقليدي  بشكلها  أعمالنا  ننجز  أن  يكفي  فال 

نغّلفها دائمًا باالبداع الذي يخلق أفكارًا وأساليَب جديدة 

كله  هذا  واألصالة.وقبل  والطالقة  بالمرونة  تتسم 

عليه،  أمرنا  موكلين  بالله  بااليمان مستعينين  نتسلح 

األخالق  بمكارم  متحّلين  للجميع  أيدينا  باسطين 

حاصرين أذهاننا في معالي األمور.

وينجز  االنتاجية  ويرفع  الكفاءة  يزيد  الجماعي  فالعمل 

االنبياء،  شّيده  بناٌء  االخالق  ومكارم  سريعًا،  األعمال 

حياتنا ويحفظ عقولنا  ُيثري  االمور  والترّفع عن صغائِر 

تحقيق  إلى  وأقرب  أهدافنا  على  تركيزًا  أكثر  ويجعُلنا 

أمنياتنا .

للحصى  يتسع  ال  بالجواهر  الممتليء  "فالصندوق 

والقلب الممتليء بالحكمة ال يتسع للصغائر"

جاءت لحظة توديع السيد ريناتو، والذي عمل في قسم 

المحاسبة بالشركة، عبر رحلة بحرية أخيرة عّبر فيها عن 

مشاعره برفقة زوجته، وأقرب زمالء عمله السيد جورج 

والسيد رياض، كانت الكلمات معبرة وقريبة للقلب.

هذه  مشاهدة  في  رغبت  اذا 

اللحظات شاهد هذا الفيديو عبر 

من  أو  "يامر"  الداخلية  الشبكة 

خالل مسح هذا الباركود لالنتقال 

مباشرة الى المشاهدة

أسماء الزيني

كيف اصبح مميزًا ؟!

مدير قسم الموارد البشرية

"السيد ريناتو" يوّدع ساماكو البحرية 
بعد قضائه 30 عامًا من العمل فيها

30لقطات

البحرية ساماكو  كة  �� �
�� عمله  ة  مس�� إنتهاء  بمناسبة  ريناتو  للسيد  ة  ا�Ëخ�� البحرية  الرحلة  أثناء  ا  الكام�� مع  حديث 

ريناتو للسيد  تذكاري  درع  يقدم  ناصف  ين  م. ش��

بأصدقائه،  ريناتو  السيد  عائلة  تجمع  تذكارية  صورة 
رياض والسيد  جورج  السيد 

ضاءة
إ



ألعاب طفلك بمكان واحد

ص لمنسوبي المجموعة
خصم خا



إذا كنت تريد أن تجري تغييرات إيجابية تدوم وأن تبني 

لنفسك حياة أكثر توازنًا وأفضل صحة، فإن كتاب "قوة 

وذات  متميزة  مفصلة  خطة  يقدم  الكامل"  االنخراط 

أساس علمي وسهلة التطبيق ومليئة بالحكمة.

من  يمكنك  وعلميًا  عمليًا  منهجًا  الكتاب  هذا  يعد 

يمدك  انه  المهارة  من  بمزيد  طاقتك  في  التحكم 

الطاقة  مزيدًا من  تكتسب  بخريطة طريق واضحة كي 

اآلخرين  مع  العاطفي  االتصال  من  وتتمكن  الجسدية 

وتحظى بالتركيز الذهني وتفوز بالتوافق الروحي سواء 

داخل عملك أو خارجه.

عنها  يدافع  التي  المثلى"  "البساطة  الكتاب  يحقق 

أينشتاين.

يقدم الكتاب العنصر المفقود وهو  كيف تبني الطاقة 

مستوى،  أعلى  على  المستديم  لألداء  الضرورية 

التي  الجديدة  الضغوط  ومع  وتجّددها.  عليها  وتحافظ 

يضعها العالم الرقمي على وقتنا وانتباهنا، يعّلمنا هذا 

الكتاب كيف نحفظ التوازن في روحنا وجسدنا ومنحانا.   

موهبة تصوير من مجموعة النهلة
التناظر اإلبداعي 

مقترح للقراءة 
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ضاءة الصحيحة، وتطبيق قواعد التكوين تعطي نتائج  � أو تشـــكيل الكادر هو أحد المهارات ا�Ëساســـية للمصور مع ا��
� التصوير الفوتوغرا��

التكوين ��
كة ســـماكو السيارات . �� �

� النظار، هذه اللقطة صّورها الزميل عمر النهدي مســـؤول أول ا�تصا�ت التســـويقية �� مريحة و مبهجة لع¡�

بكاميرا أحد منسوبي المجموعة

Business Book



هذه أولى تجارب الصحافة المؤسسية الكبرى، وأكثرها 

السّيد  معالي  أسسها  لعصرها.  سبقها  في  طموحًا 

خمسة  كيلو  في  الله،  رحمه  شربتلي  عباس  حسن 

بطريق مكة في فبراير 1952.. وكان الكاتب البارز أحمد 

عبيد مديرها وواضع سياساتها التحريرية.

 46 والنشر  والصحافة  الطباعة  مؤسسة  أحضرت 

فرانكنتال  البرت  حديثة من كال من  تيب  لينو  مطبعة 

بايطاليا وهايدلبرج بألمانيا.. وتهيأت الصدار مجموعة 

والناطقة  المتخصصة  والمجالت  الصحف  من 

باالنجليزية. وّقعت المؤسسة كأول مجموعة صحفية 

العالمية؛  الوكاالت  كبرى  مع  نشر  اتفاقيات  محلية 

رويترز، اسوشيتد برس، يونايتد برس، االنباء الفرنسية 

بأحدث  أخبارها  تصلها  كانت  التي  العربية،  واالنباء 

االلكترونية  الكتابة  ماكينات  عبر  العصر  تقنيات 

ابراهيم  الدكتور  مع  المؤسسة  وتعاقدت  ”التكر“.. 

ليعمل  القاهرة،  بجامعة  البارز  الصحافة  أستاذ  عبده، 

مستشارا بجدة، واستكتبت فعليًا مجموعة ضخمة من 

حسين  وطه  العقاد  عباس  أمثال  العرب  الكتاب  كبار 

وعبدالوهاب حمودة. 

صفحاتها  طباعة  في  المدينة  صحيفة  بدأت 

في  المعة  اسماء  المؤسسة  وضمت  بالمؤسسة، 

فترات عدة.. فكان مدير المؤسسة محمود رضا، ومدير 

المطابع الشاعر المّكي الكبير الشيخ احمد بن ابراهيم 

جمع  في  العاملين  من  حمودة  سالمة  وكان  غّزاوي. 

أخبار  مدرسة  فنيي  وهو من  اللونوتايب،  على  المواد 

اليوم.

من الماضي الجميل 
1952: مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر.. أضخم التجارب 

الصحفية وأولها!
مدّونة محمود عبدالغني صباغ

� 1952م
�� Î بت�� رحمه � كيلو خمسة.. أسســـها معا�Ê السّيد حسن ��

مب�� مؤسســـة الطباعة والصحافة والن©� ��
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هــل ِقـسـمـك
يحتاج إلى

فحص؟

f jamal@alnahlagroup.com
أ. فادي جمال :
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