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قرائنا األعزاء،

عندمــا يرتبــط اإلحســان ارتباطــًا وثيقــًا بالعمــل تنتــج عنــه ثمــار يانعــة 
يمكــن لجميــع األفــراد حصدهــا. حققــت مجموعــة النهلــة فــي عــام 
2019م العديــد مــن األهــداف تســطرها بامتنــان حــروف هــذه 
ــة فــي عددهــا الثانــي  ــة، كمــا تطــل نافــذة المجل النشــرة الداخلي

علــى أهــم أخبــار مجموعــة النهلــة. 

نحتفــي بلقائكــم فــي عــدد جديــد.. ومــن هنــا نقــدم لكــم عهــدًا 
بمواصلــة الســعي نحــو األفضــل، والعمــل علــى تعزيــز قيمنــا 
وثقافتنــا الداخليــة مــن خــال صنــع مائــدة للحــوار نجســد فيهــا 

معنــى التواصــل والتعــاون، وإحيــاء روح عمــل الفريــق.

القيــم  أبــرز  معكــم  ندشــن  أن  المقــام  هــذا  خــال  مــن  نتــوق 
الســبعة التــي اختــارت مجموعتنــا العريقــة أن تكــون جوهرهــا الــذي 
تسترشــد بهــا فــي أعمالهــا وتشــق بهــا طريقهــا للمســتقبل، أال 
وهــي »األخاقيــات« ،«الرؤيــة« ، »القيــادة« ، »خدمــة المجتمــع« 
، »النزاهــة« ، »التمكيــن« ، »الشــورى« . فــإذا اســتحضرنا هدفــًا 
ــا لعمــل  ــا، ســتكون هــذه القيــم هــي مبادؤن ســاميًا نصــب أعينن

ــداع. دؤوب بــا كلــل، يتخللــه مســاحة للتفــرد واإلب

جميعــًا  المجلــة  قــراء  وباســم  باســمكم  األعــزاء،  قرائنــا 
اإللكترونــي  البريــد  خــال  مــن  معنــا  للتواصــل   ندعوكــم 
بالمجلــة.  الخــاص   )  newsletter@alnahlagroup.com  (
ننتظــر اســهاماتكم وتجاربكــم التــي تتطلعــون لمشــاركتها مــع 

المجموعــة، فهــذه المجلــة هــي منبــر للجميــع. 

نتمنى لكم قراءة ممتعة.
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 كلمة
الرئيس التنتفيذي للمجموعة

السيد. محمد وجيه شربتلي

القراء األعزاء

يطيــب لــي أن أرحــب بالقــراء الكــرام مــن خــال مجلــة النهلــة التــي تطــل بعددهــا الثانــي محققــة 
ــازات  ــه اإلنج ــن منســوبي المجموعــة، وســجًا يستشــف القــارئ مــن خال ــة للتواصــل الفعــال بي لبن
المنشــودة والجهــود المبذولــة لترســيخ مكانتنــا كشــركة رائــدة ذات اســم مرمــوق علــى مــّر العقــود. 

 اليــوم، ننظــر إلــى الحركــة الدؤوبــة فــي مجموعتنــا بفخــر شــاهدين علــى مســيرة النهــوض، وخططنــا 
لمواصلــة الســير نحــو عهــد جديــد ممتثليــن للقيــم الســامية التــي ننتمــي لهــا كإرث خالــد. 

أطلقــت مجموعــة النهلــة برنامجهــا للتحــول التنظيمــي فــي أواخــر العــام 2017 لمواكبــة التحــول 
الكبيــر الــذي تمــر بــه المملكــة العربيــة الســعودية،  وبالفعــل انتهينــا مــن تعديــل الهيــاكل التنظيميــة 

ــدأ انضمــام أعضــاء مجالــس االدارات المســتقلين. ــكل قطــاع وب ل

كمــا أطلقنــا مؤخــرًا مشــروع ميثــاق العائلــة علــى مســتوى مــاك المجموعــة والــذي يضمــن اســتمرار 
هــذه المجموعــة ككيــان وطنــي ألجيــال متعاقبــة.

لقــد أسســنا خــال العامييــن الماضييــن  إدارة عقاريــة محترفــة،  وكان مجلــس إدارة القطــاع العقــاري 
الهيكلــة  إعــادة  مشــروع  المجموعــة ضمــن  ادارة  مجلــس  مــن  يعيــن  إدارة مســتقل  مجلــس  أول 
لقطاعاتنــا األربعــة، وقــد انطلقــت باكــورة المشــاريع التطويريــة الجديــدة تحــت مســمى “ جــدة روز”  
وهــو مشــروع مكتبــي فندقــي ســيتم افتتاحــه إن شــاء اللــه فــي أواخــر عــام  2021م، كذلــك ســيتم 
قريبــًا تدشــين ثاثــة مشــاريع أخــرى أحدهــا ســيكون فــي المدينــة المنــورة، كمــا تمــت عمليــة إعــادة 

هيكلــة شــاملة فــي قطــاع الســيارات .

ــًا بــكل وضــوح، فبخــاف قطــاع الســيارات الــذي يطــور ويوســع مــن أعمالــه  مجموعتنــا تتوســع محلي
باســتمرار ليواكــب التحــول الجــذري بعــد الســماح للمــرأة بقيــادة الســيارات وليــس آخرهــا افتتــاح أحــد 
معارضــه فــي مدينــة الخبــر، فإننــا نشــهد أيضــًا علــى وجــه الخصــوص إعــادة اكتشــاف قــدرات قطــاع 
التجــارة ممثــًا فــي شــركات ســاماكو البحريــة واأللعــاب كمــا أضيــف لهــا مؤخــرًا نشــاط الترفيــه الــذي 

يعــد أبــرز ثمــاره األولــى مشــاركة المجموعــة فــي فعاليــات موســم الريــاض .

أيها األعزاء:

ــا  ــا نؤمــن بأهميــة االســتثمار فــي االنســان وتمكينــه، ومــن هــذا المنطلــق فقــد أطلقن ــا وال زلن كن
فــي الفتــرة الماضيــة أكاديميــة النهلــة للتدريــب والتــي ستشــهد فــي المرحلــة القادمة برامجــًا تدريبية 
لمنســوبي المجموعــة لتعزيــز ثقافــة النزاهــة الداخليــة ورفــع مســتوى األداء الوظيفــي، لتأتــي 
مواكبــة للتغييــر، إيمانــًا منــا بــأن الناجــح يظلــم نفســه إن لــم يتعلــم، بــل ويحكــم علــى مســتقبله 

بالفشــل.

تشــهد مملكتنــا الحبيبــة خطــوات متســارعة مــن التغييــر، ونســعى فــي المرحلــة القادمــة إلــى توطيــد 
عامــة مجموعــة النهلــة، كمــا نضــع نصــب أعيننــا مواصلــة التحــّول الــذي بدأنــاه وتنفيــذ متطلباتــه 
بكفــاءة، وال يســعنا التوانــي عــن العهــد الــذي قطعنــاه لمســؤوليتنا االجتماعيــة فمــا زلنــا نتطلــع الــى 

مواصلــة مســيرتنا المشــرفة فــي هــذا المجــال.

أعزائــي: لكــي تكتمــل عناصــر النجــاح ال بــد لنــا مــن اإليمــان بأنفســنا وقدراتنــا التــي حبانــا بهــا المولــى، 
ولذلــك أجــدد دعوتــي مــن هنــا إلــى التحلــي باإلحســان التــام فــي العمــل، واالنضبــاط الذاتــي وأن 

نكــون ســفراء لقيــم مجموعــة النهلــة الراســخة بإخــاص، وصــدق، وتحمــل للمســؤولية. 

بذلــك ســنكون مهيأيــن كمجموعــة للوصــول إلــى رؤيتنــا المنشــودة، وبذلــك نواكــب التغييــر حينــًا 
بعــد حيــن.

 

لكم مني جزيل الشكر.
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المسؤولية االجتماعية

مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع تفوز بجائزة مكة للتميز
للمرة الثانية بفرعها الثقافي في دورتها العاشرة

عبــاس  حســن  الســيد  معالــي  مؤسســة  فــازت 
للتميــز  مكــة  بجائــزة  المجتمــع  لخدمــة  شــربتلي 
)الفــرع الثقافــي( فــي دورتهــا العاشــرة مــن عمــر 
الجائــزة، وكانــت المؤسســة قــد فــازت فــي المــرة 
األولــى عــن فــرع  وكــّرم مستشــار خــادم الحرميــن 
يــوم  الفيصــل  خالــد  األميــر  ســمو  الشــريفين 
األربعــاء 24 ابريــل2019 المؤسســة عــن مبادرتهــا 

مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل أميــر منطقــة مكــة المكرمــة 
األســتاذ.  المجتمــع   لخدمــة  عبــاس شــربتلي  علــى مؤسســة حســن  العــام  للمشــرف  الجائــزة   درع  يســلم 

النقلــي  عبداللطيــف 

ــة لحجــاج ومعتمــري وقاصــدي بيــت اللــه  ــاء صال لبن
الحــرام فــي ميقــات الجحفــة، وذلــك بحضــور نائبــه 
ســمو األميــر بــدر بــن ســلطان، وعــدد مــن أصحــاب 

الســمو األمــراء والمعالــي والــوزراء.

مؤسســة  للجائــزة  العامــة  األمانــة  اختــارت  وقــد 
ــاس شــربتلي لخدمــة المجتمــع،  الســيد حســن عب

 خدمة المجتمع تساهم ببناء صالة استقبال الحجاج بميقات الجحفة

بــادرت مؤسســة حســن عبــاس شــربتلي لخدمــة 
صالــة  إنشــاء  اتفاقيــة  توقيــع  إلــى  المجتمــع 
خــال  الجحفــة وذلــك  بميقــات  الحجــاج  اســتقبال 
ووزارة  المكرمــة  مكــة  منطقــة  إلمــارة  احتفاليــة 
ينايــر   21 فــي  الهيلتــون  بفنــدق  والعمــرة  الحــج 

 2019

وأطلــق مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر 
منطقــة مكــة المكرمــة صاحــب الســمو الملكــي 

األميــر خالــد الفيصــل فــي هــذا االحتفــال المرحلــة 
األولــى لمبــادرات ملتقــى مكــة الثقافــي، بحضــور 
بــن  بــدر  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  نائبــه 
محمــد  الدكتــور  والعمــرة  الحــج  ووزيــر  ســلطان، 
هشــام  الدكتــور  المنطقــة  إمــارة  ووكيــل  بنتــن 

الفالــح.

وخــال الحفــل وقــع معالــي أميــن جــدة األســتاذ 
صالــح بــن علــي التركــي، والســيد الموقــر. عبــد 

الرحمــن حســن شــربتلي رئيــس مجلــس األمنــاء 
اتفاقيــة  شــربتلي  عبــاس  حســن  لمؤسســة 
بيــن  رابــغ،  بمحافظــة  الجحفــة  ميقــات  تطويــر 
عبــاس  جــدة، ومؤسســة حســن  أمانــة محافظــة 
االتفاقيــة  وتهــدف  المجتمــع.   لخدمــة  شــربتلي 
إلــى إنجــاز بنــاء صالــة اســتقبال ضيــوف الرحمــن 
حــاج   700 مــن  أكثــر  تســتوعب  الجحفــة  بميقــات 
أعلــى  وفــق  الخارجيــة  الحديقــة  ذلــك  فــي  بمــا 
المواصفــات وبتصميــم عصــري، وطــراز معمــاري 
حكومــة  تقدمــه  لمــا  مشــارك  كجــزء  إســامي، 
ــة الســعودية مــن خدمــات للحجــاج  المملكــة العربي
ــن الشــريفين لتســهيل  ــن وزوار الحرمي والمعتمري

وســهولة.  بيســر  مناســكهم  آداء 

وزارة  بمبــادرات  ــا  خاصًّ معرًضــا  الحفــل  تضمــن 
الحــج والعمــرة وجامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم 
والتقنيــة والشــركة الســعودية للكهربــاء والجهــات 
المشــاركة فــي ملتقــى مكــة الثقافــي، والتــي 
المقدمــة  الخدمــات  جــودة  تحســين  إلــى  تهــدف 
للحجــاج والمعتمريــن، وتطويــر المــدن لخدمــة الحــج 

والعمــرة.

كأحد المشاريع النوعية االستثنائية

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين و نائبــه األميــر بــدر بــن ســلطان 
يشــهدان توقيــع اتفاقيــة بنــاء صالــة اســتقبال حجــاج ميقــات الجحفــة بحضــور الســيد. عبدالرحمــن شــربتلي رئيــس 
مجلــس األمنــاء لمؤسســة حســن عبــاس شــربتلي  لخدمــة المجتمــع  ومعالــي أميــن  جــدة  األســتاذ. صالــح التركــي.

نظيــر مــا تتميــز بــه هــذه المبــادرة مــن بنــاء عصــري 
متكامــل يتســع لحوالــي 750 مــن ضيــوف بيــت 
الخارجيــة  الحديقــة  ذلــك  فــي  بمــا  الحــرام،  اللــه 
لإلرشــاد  ومكتبــة  الصحــي،  للغــذاء  ومطعــم 

مركزيــة. وتموينــات  واإلدارة،  الدينــي 

المســؤولية  مــن  كجــزء  المبــادرة  هــذه  وتأتــي 
رؤيــة  مــع  انســجامًا  للمؤسســة  المجتمعيــة 
مــن منظومــة  وكجــزء  2030م  العزيــزة  مملكتنــا 
الخدمــات العظيمــة التــي تقدمهــا حكومــة خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
اللــه  أيدهــم  األميــن  عهــده  وولــي  ســعود  آل 

وتوفيقــه. بنصــره 

النهلــة،  مجموعــة  تتقــدم  الســياق  هــذا  وفــي 
بأســمى التبريــكات إلــى مجلــس األمنــاء وكافــة 
العامليــن بإخــاص ضمن فريق المؤسســة، لتكون 
مــن أرقــى مؤسســات القطــاع الثالــث فــي بادنــا، 
متطلعيــن الــى مواصلــة تحقيــق اإلنجــازات علــى 

المســتويين المحلــي واإلقليمــي والعالمــي.
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تكريم مجموعة النهلة كراعي أساسي لملتقى مكة الثقافي الثالث

أميــر  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  كــّرم مستشــار 
منطقــة مكــة المكرمــة صاحــب الســمو الملكــي 
ــة كأحــد رعــاة  ــد الفيصــل مجموعــة النهل ــر خال األمي

الرئيســيين. الجائــزة 

وحضــر عــن مجموعــة النهلــة الســيد ياســر حســن 
ــد اللطيــف النقلــي، وقــد  شــربتلي واألســتاذ عب
يــد ســموه  مــن  التكريــم  درع  باســتام  تشــرف 
ســعادة الســيد الموقــر. ياســر حســن شــربتلي 

إنابــة عــن مجلــس المديريــن بمجموعــة النهلــة،

الدكتــور.  مــن ســعادة  كل  التكريــم  حضــر  وقــد   
هشــام الفالــح وكيــل أمــارة منطقــة مكــة المكرمة، 
جامعــة  رئيــس  تشــان  تونــي  الدكتــور  وســعادة 
»كاوســت«  والتقنيــة  للعلــوم  اللــه  عبــد  الملــك 

.KAUST

يأتــي هــذا التقديــر نظيــر المســاهمات والدعــم 
تقدمهــا  التــي  المجتمعيــة  للمســؤوليات 
واالهتمــام  الغاليــة  بادنــا  فــي  المجموعــة 
المتواصــل مــن أبنــاء معالــي الســيد حســن عبــاس 

اللــه يرحمــه  شــربتلي 

المسؤولية االجتماعية

  مؤسسة حسن عباسمؤسسة حسن عباس
  شربتلي لخدمة المجتمعشربتلي لخدمة المجتمع
  تكرم الفائزين بمسابقةتكرم الفائزين بمسابقة

الماهر بالقرآن الكريم بمصرالماهر بالقرآن الكريم بمصر
ــاس شــربتلي لخدمــة  كرمــت مؤسســة حســن عب
ــي الســيد  ــن فــي مســابقة معال المجتمــع الفائزي
حســن عبــاس شــربتلي )يرحمــه اللــه( فــي حفــظ 
 2019 فبرايــر   16 فــي  وذلــك  الكريــم،  القــرآن 

بجمهوريــة مصــر العربيــة.

جــاء هــذا التكريــم خــال الفعاليــة التــي أقامتهــا 
العالميــة  الهيئــة  عبــر  اإلســامي  العالــم  رابطــة 
للكتــاب والســنة، ضمــن مســابقة الماهــر بالقــرآن 
الكريــم، والتــي شــارك فيهــا مــا يقــارب مــن )500( 
 )42( منهــم  فــاز  محافظــة   )11( مــن  متســابق 
حافظــًا وتــم تكريمهــم فــي حفــل بهيــج بمركــز 

للمؤتمــرات. األزهــر 

ــن المهنــدس  حضــر هــذه المناســبة وكــرم الفائزي
الســيد حســن عبــد الرحمــن شــربتلى باإلنابــة عــن 
مؤسســة حســن عباس شــربتلي لخدمة المجتمع، 

العــام  األميــن   - طالــب  أبــو  حامــد  والدكتــور 
المســاعد للمجلــس اإلســامي العالمــي للدعــوة 
وممثــل  الشــريف،  األزهــر  ومنــدوب  واإلغاثــة، 
األوقــاف  وزارة  ومنــدوب  المصريــة،  اإلفتــاء  دار 
الرئيســية،  الشــرعية  الجمعيــة  ورئيــس  المصريــة 
وعميــد كليــة القــرآن بطنطــا، وجمهــور عريــض مــن 

المشــاركين وذويهــم. وتدعــم مؤسســة حســن 
هــذه  المجتمــع ســنويًا  لخدمــة  عبــاس شــربتلى 
المســابقة ضمــن األهــداف العشــرين المعتمــدة 
وأحــد هــذه األهــداف الهامــة العنايــة ورعايــة القرآن 

الكريــم واالهتمــام بحافظيــه وتشــجيعهم. 

المهنــدس الســيد . حســن عبدالرحمــن شــربتلي أثنــاء تكريمــه للفائزيــن بمســابقة 
الماهــر بالقــرآن الكريــم بمصــر 

السيد الموقر. ياسر حسن شربتليدرع التكريم 
عضو مجلس المديرين
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مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع تشاركهم فرحتهم
تحــت رعايــة مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين 
أميــر منطقــة مكــة المكرمــة األميــر خالــد الفيصــل، 
الســمو  صاحــب  لــدن  مــن  مميــز  وبتشــريف 
الملكــي األميــر مشــعل بــن ماجــد محافــظ جــدة 
حفظهمــا اللــه، تــم تكريــم مؤسســة حســن عبــاس 
شــربتلي لخدمــة المجتمــع نظيــر جهودهــا لدعــم 
جمعيــات الــزواج فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

األهليــة  الجمعيــة  نظمتــه  كبيــر  حفــل  وفــي 
لمســاعدة الشــباب علــى الــزواج والتوجيه األســري 
بجــدة فــي مركــز جــدة للمنتديــات والفعاليــات ليلــة 
الخميــس 25/07/2019م ، بحضــور عــدد كبيــر مــن 
والشــخصيات  األفاضــل  والشــيوخ  المســؤولين 
العرســان  وأهالــي  األعمــال  ورجــال  العامــة 
وضيوفهــم ، تــم مباركــة زفــاف 1400 شــاب فــي 
واحــدة مــن أجمــل صــور التكافــل االجتماعــي لدعــم 
الشــباب فــي بدايــة حيــاة جديــدة ملؤهــا الطمأنينــة 

واالســتقرار. 

علــى  العــام  المشــرف  ثّمــن  المناســبة  وبهــذه 
مؤسســة حســن عبــاس شــربتلي لخدمــة المجتمــع 
األســتاذ عبداللطيــف النقلــي الدعــم الكبيــر الــذي 

يقدمــه صاحــب الســمو الملكــي المفكر مستشــار 
مكــة  وأميــر منطقــة  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
المكرمــة األميــر خالــد الفيصــل لرعايتــه هــذا الحــدث 
العميــق  شــكره  عــن  معربــًا   ، الســنوي  البهيــج 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  جــدة  لمحافــظ 
مشــعل بــن ماجــد لتشــريفه هــذا الحفــل الكبيــر. 
وأضــاف النقلــي قائــًا »هــي ليلــة غمــرت فرحتهــا 

هــؤالء الشــباب ، وكعــادة المؤسســة فــي دعــم 
جمعيــات الــزواج فــي مملكتنــا الحبيبــة ، ومــا هــذه 
إال صفحــة بيضــاء مــن صفحــات الدعــم الــا محــدود 
مجلــس  مــن  بتوجيــه  المؤسســة  تنتهجــه  الــذي 
اللــه(  )يرحمــه  والدهــم  لوصايــا  تحقيقــا  األمنــاء 
الــذي كان مــن أوائــل الداعميــن لهــذه الجمعيــة«

صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد محافظ مدينة جدة يكرم مؤسسة حسن عباس شربتلي
لخدمة المجتمع و يستلم الدرع التكريمي من سموه أ. عبداللطيف النقلي - المشرف العام للمؤسسة. 

المسؤولية االجتماعية

معالي أمين جدة األستاذ. صالح التركي و األستاذ  عبداللطيف النقلي أثناء توقيع االتفاقية

خدمة المجتمع« و »أمانة جدة« توقعان اتفاقية إلنشاء وتجهيز حدائق عامة«
وقعــت مؤسســة حســن عبــاس شــربتلي اتفاقيــة 
مــع أمانــة محافظــة جــدة وذلــك إلنشــاء وتجهيــز 
المؤسســة  قامــت  مســجدين  بجانــب  حديقتيــن 
بإعمارهمــا ســابقًا وهــي مســجد الســيدة صالحــة 
شــلبي رحمهــا اللــه، ومســجد الشــربتلي 29 بحــي 

الشــاطئ.

وتــم توقيــع االتفاقيــة بحضــور معالــي أميــن جــدة 
األســتاذ صالــح بــن علــي التركــي ممثــًا ألمانــة 
وســكرتير  العــام  والمشــرف  جــدة،  محافظــة 
مجلــس األمنــاء للمؤسســة األســتاذ عبــد اللطيــف 
عبــد اللــه النقلــي ممثــًا لمؤسســة حســن عبــاس 

شــربتلي لخدمــة المجتمــع. 

فــي  المشــاركة  بعــد  االتفاقيــة  هــذه  وتأتــي   
رعايــة ورشــة العمــل التــي أقامتهــا أمانــة جــدة عــن 
الهويــة الحضاريــة والطابــع المعمــاري لمدينــة جــدة، 
كمــا تأتــي االتفاقيــة تنفيــذًا الســتراتيجية قدمتهــا 
المؤسســة لألحيــاء التــي توجــد بهــا مســاجدها، 

كأحــد برامجهــا العشــرين. 
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أخبار المجموعة

فــي  والترفيــه  األلعــاب  ســاماكو  شــاركت 
بثمانيــة مــن  الريــاض لأللعــاب  فعاليــات مهرجــان 
أهــم عامتهــا التجاريــة، وأقيــم المهرجــان ضمــن 
فعاليــات موســم الريــاض، حيــث جــذب أكثــر مــن 
لعبــة   500 بينهــا  مــن  األلعــاب،  مــن  نــوع   2500

جديــدة.

صناعــة  تاريــخ  فــي  بــارزًا  حدثــًا  المهرجــان  ويعــد 
أهميــة  ولــه  العربيــة،  المنطقــة  فــي  األلعــاب 
ــه يحتضــن ُكبــرى شــركات األلعــاب  اســتثنائية، كون
حــول العالــم فــي قلــب العاصمــة الريــاض، وذلــك 

المملكــة. فــي  األولــى  للمــرة 

بلغــت مســاحة المهرجــان أكثــر مــن 20 ألــف متــر 
جــزء  لأللعــاب  الريــاض  مهرجــان  أن  ويذكــر  مربــع، 
يســتمر  الــذي  الريــاض  موســم  فعاليــات  مــن 
حتــى أواخــر شــهر ديســمبر، إذ يشــهد عديــدا مــن 
الفعاليــات الترفيهيــة تتجــاوز 100 فعاليــة موزعــة 

علــى 12 موقعــا فــي مختلــف أنحــاء العاصمــة.

 ساماكو األلعاب والترفيه تشارك بـ 8
عالمات في مهرجان الرياض لأللعاب

أرقام من واقع المشاركة

88

580

104,797

67,634

أيام

متر مربعشخص

شخص

 مـــدة
المهرجان

 حضور
عالماتنا

 عالمات
مشاركة

مساحة
عالماتنا

حضور
للمهرجان



مائــدة  وعلــى  منتظــرة،  رمضانيــة  أجــواء  فــي 
بتكريــم  النهلــة  مجموعــة  احتفلــت  الرحمــن 
ســعادة الســيد الموقــر إبراهيــم حســن شــربتلي 
المؤســس لمجموعــة ســاماكو وذلــك بمناســبة 

تأسيســها. علــى  عامــًا   40 مــرور 

حفــل اإلفطــار الرمضانــي الكبيــر أقيــم فــي قاعــة 
فنــدق الريتــز كارلتــون بمدينــة جــدة، وذلــك يــوم 
اإلثنيــن 15 رمضــان 1440هـــ، حيــث تقــدم الحضــور 
الســيد إبراهيــم حســن شــربتلي، والســيد ياســر 

حســن شــربتلي.

التنفيــذي  الرئيــس  رّحــب  وفــي بدايــة االحتفــال 
ــه حســن شــربتلي  للمجموعــة الســيد محمــد وجي
بجميــع الحضــور مــن مختلــف الشــركات الشــقيقة، 
وضيــوف مجموعــة النهلــة قائــًا »اليــوم نحتفــل 
بمناســبتين، مناســبة ســنوية الجتماعنــا معكــم 
جميــل  وقــت  وقضــاء  رمضــان  شــهر  بمناســبة 
مــع جميــع أعضــاء المجموعــة، والمناســبة الثانيــة 
االحتفــال  وهــي  جميعــًا  علينــا  عزيــزة  مناســبة 
بمــرور 40 عامــًا علــى تأســيس شــركات ســاماكو« 
وأضــاف: »مجموعــة ســاماكو ُأّسســت عــن طريــق 
األخ العزيــز نائــب رئيــس إدارة المجموعــة الســيد 
إبراهيــم شــربتلي منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامــًا، 

تحقــق  هــي  الحمــد  وللــه 
العديــد مــن النجاحــات الجيــدة 

جــدًا فــي جميــع نشــاطاتها« 
التــي حققتهــا هــذه  النجاحــات  مســتعرضًا أهــم 

المختلفــة.  بأقســامها  الشــركة 

وأكــد الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة أن »مجموعــة 
مرحلــة  تشــهد  لهــا  التابعــة  والشــركات  النهلــة 
مجلــس  اتخــذه  قــرار  وهــو  اســتراتيجي،  تحــّول 
إدارة العائلــة بالتعــاون مــع إحــدى كبــار المكاتــب 
العمــل  فــي  الحوكمــة  بهــدف  االستشــارية 
الــى  التابعــة  والشــركات  األم  الشــركة  وتحويــل 
شــركات تــدار بطريقــة احترافيــة، مــع تقليــل تدخــل 
األعضــاء  وانضمــام  العمــل  فــي  العائلــة  أفــراد 
واللجــان  اإلدارة  مجالــس  فــي  المســتقلين 
المختلفــة المنبثقــة منــه، والكــوادر المحترفــة فــي 

المجموعــة«  قطاعــات  جميــع 

وأوضــح الســيد شــربتلي أن »الهــدف األساســي 
هــو مواكبــة التغيــرات التــي تحــدث فــي الدولــة 
مثــل رؤيــة 2030 الطموحــة وتشــجيع وزارة التجــارة 

تــدار  شــركات  الــى  العائليــة  الشــركات  لتحويــل 
باحترافيــة، مّمــا يهــيء لهــا المنــاخ المناســب أن 

تتحــّول الــى شــركات مســاهمة«.

وفــي الختــام، دعــا الســيد محمــد وجيــه شــربتلي 
الحضــور إلــى مشــاهدة الفيديــو الوثائقــي الــذي 
إبراهيــم  الســيد  ســعادة  شــخصية  عــن  أنتــج 
مــن  مجموعــة  تضمــن  والــذي  حســن شــربتلي 
الحــوارات مــع شــخصيات عاصــرت مســيرته علــى 

والخيــري  واإلنســاني  العملــي  المســتوى 
األيــام  منــذ  معــه  العامليــن  مــن  وعــدد 

ســاماكو.  شــركات  لتأسيســه  األولــى 

أهــم  المشــاركون  واســتذكر 
المحطــات التــي مــرت بهــا مســيرته 

واإلنجــازات،  بالنجاحــات  الزاخــرة 
التــي  الثاقبــة  والرؤيــة 

رئيســيًا فــي  تشــكل عنصــرًا 
عضــو  وقــال  شــخصيته، 

ونائــب  اإلدارة  مجلــس 
العقاريــة  اللجنــة  رئيــس 

شــربتلي  ياســر  الســيد 
إبراهيــم،  الســيد  »أخــي 

صبــور  إنســان 

 مجموعة النهلة تكّرم السيد إبراهيم حسن شربتلي
 بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس شركات ساماكو

خال حفل اإلفطار الرمضاني السنوي

أخبار المجموعة

يلقــي  شــربتلي  إبراهيــم  الســيد. 
االحتفــال أثنــاء  كلمتــه 
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ســبحانه  اللــه  ومخافــة  بالتقــوى  ويتحلــى  جــدًا 
ــة دائمــًا واليــوم واضــح  وتعالــى، وهــو يملــك رؤي
للجميــع مــاذا أنجــز الســيد إبراهيــم للمجموعــة«  
وقــد شــارك أيضــًا فــي هــذا الفيلــم الوثائقــي 
وجيــه  محمــد  الســيد  والتقديــر:  التحيــة  كل  مــع 
شــربتلي الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة، الدكتــور 
محمــد نصيــف، األســتاذ أســامة شــلبي، المحامــي 
نزيــه موســى،  األســتاذ  القانونــي  والمستشــار 
اإلقليمــي،  العــام  المديــر  التركــي  بنــدر  الســيد 
الســيد ماجــد شــربتلي عضــو مجلــس المديريــن، 
لقطــاع  التنفيــذي  الرئيــس  رّفــه  محمــد  الســيد 
الســيارات، الســيد ســلطان التركــي المديــر العــام 
المديــر  الخميســي  األســتاذ حســني  التنفيــذي، 

الدوليــة األولــى  بالمجموعــة  المالــي 
إدارة  مديــر  شــرقاوي  باللــه  المعتصــم  األســتاذ 
المخاطــر، األســتاذ عبداللطيــف النقلــي المشــرف 
شــربتلي  عبــاس  حســن  مؤسســة  علــى  العــام 

لخدمــة المجتمــع، المهنــدس شــيرين ناصــف. 

الشــهادات  هــذه  الحضــور  مشــاهدة  وبعــد 
االســتثنائية عــن شــخصية محوريــة أثــرت بشــكل 
الجميــع  قــام  المجموعــة،  تاريــخ  فــي  رئيســي 
بالتحيــة الحــارة لهــذه اللحظــة التــي تكتمــل فيهــا 

والبنــاء.  العمــل  مــن  عامــًا   40

محمــد  والســيد  شــربتلي  ياســر  الســيد  وقــدم 
وجيــه شــربتلي وجميــع أعضــاء وأصدقــاء العائلــة، 
هديــة تذكاريــة بهــذه المناســبة، وجــه علــى إثرهــا 
ســعادة الســيد إبراهيــم شــربتلي شــكره لجميــع 
الحضــور علــى هــذا االحتفــاء الكبيــر، مهّنئــًا إياهــم 

بمناســبة الشــهر الكريــم.

ــن  ــب رئيــس مجلــس المديري ــى الســيد الموقــر. إبراهيــم حســن شــربتلي نائ ــة إل ــة تذكاري ــة يقدمــون هدي ــن و لفيــف مــن العائل الســادة الموقــرون أعضــاء مجلــس المديري
بمناســبة مــرور ٤٠ عامــًا علــى تأســيس شــركات ســاماكو و ذلــك خــال اإلفطــار الرمضانــي الســنوي للمجموعــة. 

جمهور الحضور يشاهدون الفيلم الوثائقي عن شخصية و مسيرة السيد الموقر إبراهيم حسن شربتلي

صورة تجمع المدير العام التنفيذي بمنسوبين من شركة النهلة
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مجموعة النهلة تدشن قيمها التنظيمية

التنظيميــة  قيمهــا  النهلــة  مجموعــة  أطلقــت 
النابعــة مــن حيــاة تجاريــة فريــدة لمؤسســها معالــي 

الســيد حســن عبــاس شــربتلي رحمــه اللــه. 

وهدفــت القيــم التــي تــم إطاقهــا إلــى إنشــاء 
علــى  مبنــي  الفريــق،  لــروح  مشــترك  أســاس 
لتشــكيل  تؤســس  راســخة،  ومبــادئ  معتقــدات 
ثقافــة جذابــة ومثمــرة، مبنيــة علــى الثقــة، مــن 
شــأنها أن تســهم فــي برنامــج تحــّول المجموعــة، 
وتطويــر بيئــة أكثــر فاعليــة للعمــل، وتمثــل هــذه 
»القيــادة«   ، »الرؤيــة«   ، »األخاقيــات«  القيــم: 
، »خدمــة المجتمــع« ، »النزاهــة« ، »التمكيــن« ، 

»الشــورى«. 

األشــهر  خــال  أنجــزت  قــد  المجموعــة  وكانــت 
قيمهــا،  استكشــاف  إلعــادة  ورشــتين  الماضيــة 
والتــي أقيمــت بمركــز حــي المحمديــة النموذجــي، 
وذلــك بحضــور وتشــريف ســعادة الســيد. إبراهيــم 
حســن شــربتلي – نائــب رئيــس مجلــس المديريــن.

وقــد مثــل المشــاركين جميــع شــركات المجموعــة 
يتقدمهــم  االجتماعيــة  للمســؤولية  وذراعهــا 
ســعادة الســيد. ســلطان التركــي – المديــر العــام 
التنفيــذي، والســيدة. عبيــر إبراهيــم شــربتلي – 
ــر التنفيــذي لشــركة ســاماكو األلعــاب، و50  المدي
مشــاركًا مــن ُفرقهــا التنفيذيــة وأعضــاء شــركات 
النهلــة وســاماكو الســيارات، وســاماكو األلعــاب، 
عبــد  أ.  و  العقاريــة،  واألميــن  البحريــة،  وســاماكو 
اللطيــف النقلــي المشــرف العــام علــى مؤسســة 
ــاس شــربتلي لخدمــة المجتمــع. الســيد حســن عب

المدير العام التنفيذي السيد سلطان التركي
يتوسط مجموعة من المشاركين في ورشة القيم
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األخالقيات
Morals

Vision

Leadership  

Community Service

Integrity

Empowerment  

Consultation

تجارتنا المصداقية
Trustworthiness in Trading 

نراعي الضمير وأوفياء لشركائنا وأعضائنا
Observe consciousness
Loyalty to our partners and members

Belief in Bravery  openness to
new horizons and opportunities

Promoting dialogue and consultation

رؤيتنا صبورة وطويلة المدى

السعي المستمر لتحقيق قيمنا في أعمالنا 
و تعامالتنا وااللتزام المستمر بها.

Patient and long-term vision

نؤمن بالجسارة ونفتح آفاقًا لفرص جديدة

نقود بحبٍّ وبمسؤولية
 Leadership with admiration & responsibility

نعزز الحوار والتشاور

 ملتزمون تجاه مجتمعنا
Commitment to society

القيادة 

الـنـزاهـــة

خدمة المجتمع

الشورى

التمكين

الــــــرؤيــة 

 قيم
المجموعة
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 BENTLEY  تطلق طراز »كونتيننتال جي تي« الكشف في السعودية

ساماكو األلعاب تطلق حملة دعائية واسعة بالشراكة مع سبيستون

الوكيــل  للســيارات،  ســاماكو  شــركة  شــاركت 
الحصــري لســيارات بنتلــي فــي المملكــة العربيــة 
لمعــرض  عشــر  الثانيــة  الــدورة  فــي  الســعودية، 
 ،)EXCS( اكســس« الدولــي للســيارات الفاخــرة«
والتــي أقيمــت منتصــف شــهر مــارس الماضــي 

فــي فنــدق هيلتــون جــدة . 

وتأتــي الــدورة الثانيــة عشــر لمعــرض »اكســس« 
وســط   )EXCS( الفاخــرة  للســيارات  الدولــي 
الســيارات  قطــاع  يشــهدها  شــديدة  منافســة 
المعــرض  هــذا  ويعتبــر  المملكــة،  فــي  الفاخــرة 
الفاخــرة  الســيارات  لشــركات  ذهبيــة  فرصــة 
ووكائهــا فــي المملكــة الســتعراض آخــر الطرازات 
التــي وصلــت إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
خــال العــام، كمــا تعكــس رغبتهــم الحقيقيــة فــي 
االســتحواذ علــى أكبــر شــريحة مــن هــذا القطــاع 
الــذي يتميــز علــى الــدوام بالنمــو والتطــور خــاف 
قطاعــات الســيارات األخــرى، حيــث شــهد قطــاع 
الســيارات الفاخــرة نمــوًا مميــزًا خــال العــام مــع 
ازديــاد الطلــب علــى هــذه الفئــة مــن الســيارات.

جــي  كونتيننتــال  »بنتلــي  إطــاق  وبمناســبة 
تــي الكشــف« فــي الســوق الســعودية، تحــدث 
لــدى  بنتلــي  تســويق  مديــر  األســطة،  وائــل 
باإلضافــة  فقــال:  للســيارات،  ســاماكو  شــركة 

وقعــت شــركة ســاماكو األلعــاب والترفيــه اتفاقيــة 
تســويقية مــع قنــاة سبيســتون لبــّث اإلعانــات 
الشــركة  ومنتجــات  لمنتجاتهــا  التلفزيونيــة 

الدوليــة. األولــى  المجموعــة  الشــقيقة 

وبهــذه المناســبة، توجهــت الســيدة عبيــر إبراهيــم 
األلعــاب  لســاماكو  التنفيــذي  المديــر  شــربتلي 
للدعــم  الجزيــل  واالمتنــان  بالشــكر  والترفيــه 
والترفيــه  األلعــاب  قطــاع  يتلقــاه  الــذي  القــوي 
ــن وعلــى  ــع أعضــاء مجلــس المديري ــل جمي مــن قب
وجــه الخصــوص ســعادة الســيد إبراهيــم شــربتلي 
العميــق  وإيمانهــم  التركــي،  ســلطان  والســيد 

النشــاط وتقدمــه. بنجــاح هــذا 

الكبيــر  الدعــم  هــذا  »إن  عبيــر  الســيدة  وقالــت 
عــن  أســفرت  نتلقاهــا  التــي  اإليجابيــة  والطاقــة 
الســابقة  المرحلــة  فــي  رئيســية  نتائــج  ثاثــة 
التجاريــة،  لعاماتنــا  انتشــار  فــي  تمثلــت  والتــي 
باإلضافــة إلــى انضمامنــا للمشــاركة فــي موســم 
آخــرًا  وليــس  والمنتظــر،  االســتثنائي  الريــاض 

إلــى التصميــم األنيــق والتميــز الهندســي رفيــع 
المســتوى، تعتبــر المميــزات والقــدرات العظيمــة 
جــي  التــي تقدمهــا ســيارة »بنتلــي كونتيننتــال 
تــي الكشــف« الجديــدة ال تقــارن بأيــة ســيارة أخــرى 
فــي العالــم، فهــي متفــردة وتتربــع فــي اعلــى 

الفاخــرة. الســيارات  أفضــل  قائمــة 

هــذه  نقــدم  ســاماكو  فــي  »نحــن  وأضــاف: 

توقيــع اتفاقيــة الظهــور التســويقي فــي قنــاة 
االجتماعيــة« ومنصاتهــا  سبيســتون 

»هــذه  بالقــول  حديثهــا  عبيــر  الســيدة  وواصلــت 
ومتفــرد  نوعــي  ظهــور  بدايــة  هــي  الشــراكة 
لشــركة ســاماكو األلعــاب والترفيــه علــى مســتوى 
توســيع  مــع  تماشــيًا  وتأتــي  والخليــج،  المملكــة 
عــدد العامــات التجاريــة المنضمــة لقائمــة امتيازاتنا 

الحصريــة« 

القنــوات  أقــوى  مــن  سبيســتون   « وأضافــت 
المهتمــة بالطفــل، وكانــت مــن أكبــر عوامــل النجــاح 
الشــركات  لكبــرى  األلعــاب  منتجــات  مــن  للعديــد 

علــى  لهــا  التســويقية  الحمــات  نتيجــة  العالميــة 
القنــاة« هــذه 

العــام  المديــر  تمــار  ياســر  األســتاذ  أوضــح  فيمــا 
لســاماكو األلعــاب والترفيــه بــأن »هــذه الشــراكة 
تنطلــق بشــكل فعلــي فــي األول مــن أكتوبــر، 
كمــا تشــمل أيضــًا حملــة علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي والمشــاركة الفعالــة فــي العديــد مــن 
األحــداث الشــهيرة« وأضــاف تمــار » لقــد حرصنــا 
علــى بــدء الحملــة خــال الربــع الرابــع لدعــم مبيعــات 
2019 وستســتمر خــال العــام المقبــل بشــكل 

أكثــر فعاليــة«.

الســيارات الفاخــرة العاليــة األداء الــى المســتهلك 
فــي المملكــة ونوفــر لهــا دعمــًا ال محــدود ســواء 
او  البيــع  بعــد  لمــا  المميــزة  الخدمــات  ناحيــة  مــن 
ــة التــي تضمــن  ــة برامــج الخدمــة المتنوع مــن ناحي
أن تحافــظ الســيارة علــى قــوة وساســة أدائهــا 

اســتخدامها.« فتــرة  طــوال 

يظهــر مــن اليميــن الســيد. ماجــد شــربتلي عضــو مجلــس المديريــن و  أ. وحيــد بانــوب المديــر التنفيــذي للعمليــات 
بســاماكو الســيارات و الســيد. مــارك ســنكلير مديــر عــام عامــة بنتلــي
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 ساماكو البحرية تنشئ نشاطًا للرياضات، وتحقق المركز الثاني في بطولة
المملكة للدبابات البحرية

اختتمــت بطولــة المملكــة للدبابــات البحريــة فــي 
ضمــن   ،2019 لعــام  والختاميــة  الثالثــة  جولتهــا 
فعاليــات موســم صيــف »عالــم تركــوازي« بمدينــة 
والتــي  برابــغ،  االقتصاديــة  اللــه  عبــد  الملــك 
ــا خــال الفتــرة مــن  انطلقــت مــن منطقــة الاجون
مــن  بدعــم   ,2019 يوليــو   27 حتــى  يوليــو   25
االتحــاد  إشــراف  وتحــت  للرياضــة  العامــة  الهيئــة 

والغــوص.  البحريــة  للرياضــات  الســعودي 

وشــهدت البطولــة مشــاركة 30 متســابقا محترفــا 
 18 مــن  أقــل  للناشــئين  )وقــوف  فئــات   4 فــي 
جلــوس  للمحترفيــن،  مفتوحــة  وقــوف  ســنة، 
وقــد  جلــوس1100(  و  للمحترفيــن،  مفتوحــة 
الثانــي  بالمركــز  البحريــة  ســاماكو  شــركة  تّوجــت 
الكابتــن  حققــه  والــذي   )1100 )جلــوس  لفئــة 
فريــق  وكابتــن  المملكــة  بطــل  بخــش  هشــام 

البحريــة. للدبابــات  ســاماكو 

وعبــر الكابتــن هشــام بخــش عــن ســعادته بتحقيــق 
هــذا اإلنجــاز، قائــًا »شــعرت بالفــرق مــع ســاماكو، 
والكثيــر مــن التجهيــزات فاقــت توقعاتــي، أشــكر 
فــي  كبيــرة  جهــودًا  بــذل  الــذي  الفنــي  الفريــق 
ســبيل حصــاد هــذا المركــز خــال الجــوالت الثــاث« 

يأتــي انضمــام الكابتــن هشــام بخــش مؤخــرًا الــى 
فريــق ســاماكو للدبابــات البحريــة والكابتــن فــراس 
للدبابــات  الحــر  األداء  رياضــة  أبطــال  أحــد  باحــاذق 
محتــرف  عــداوي  ممــدوح  والكابتــن  البحريــة، 
ــورد، ضمــن توجهــات اســتراتيجية  رياضــة الفــاي ب
المواهــب  أفضــل  باختيــار  البحريــة،  لســاماكو 
وتخصيــص  البحريــة،  الرياضــات  فــي  الســعودية 
مــن  العديــد  الفتتــاح  المســاحات  مــن  العديــد 

المواهــب.  هــذه  لدعــم  النــوادي 

وصــرح الكابتــن نعيــم الكديــوي مديــر النشــاطات 

البحريــة، أن »فكــرة ســاماكو تتمّثــل فــي انشــاء 
عــدة نــوادي لرياضــات البحــر وتنظيــم المســابقات 
وإقامــة األنشــطة التــي تتماشــى مــع توجــه رؤيــة 
2030 وتخــدم الشــباب الســعودي العاشــق للبحــر 

بشــكل خــاص والرياضــة بشــكل عــام.«

وأضــاف الكديــوي »أسســنا فريقــًا للدبابات البحرية 
كخطــوة أولــى، وفــي صــدد إنشــاء فريــق للــزوارق 
الســريعة والفــاي بــورد والغــوص الحــر، والتــي 
تشــمل أهــم الرياضــات التنافســية ضمــن توجهاتنــا 
المســتقبلية« مؤكــدًا أنــه »ســتتاح قريبــًا العضويــة 
فــي نــادي ســاماكو للرياضــات البحريــة، للراغبيــن 
فــي ممارســة هــذه الرياضــات، وســتتيح العضويــة 
أيضــًا تأهيــل الشــباب للســباقات والحصــول علــى 

امتيــازات خاصــة لحاملــي هــذه العضويــة. 

لتمثيــل  الجهــود  أقصــى  ببــذل  وعــده  مجــددًا 
المجموعــة بمــا يليــق بتاريخهــا ومكانتهــا، فــي ظــل 
االســتثنائي  والدعــم  الجبــارة  اإلمكانــات  وجــود 
لفريقهــا  البحريــة  ســاماكو  شــركة  تقدمــه  الــذي 

الرياضــة. فــي هــذه 

الجديــر بالذكــر أن الكابتــن نعيــم الكديــوي ســبق 
البحريــة  الرياضــات  فــي  المملكــة  منتخــب  وقــاد 
لألعــوام مــن 2010 الــى 2018 وهــو عضــو االتحاد 

الســعودي للرياضــات البحريــة.

شــربتلي،  إبراهيــم  محمــد  الســيد  أعــرب  وقــد 
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع البحريــة عــن ســعادته 
البالغــة بانضمــام الكديــوي لفريــق العمــل اليومــي 
بالشــركة قائــًا : »ســعداء باســتقطاب كفــاءات 
شــبابية ســعودية متميــزة فــي النشــاط البحــري 
إضافــات  لتحقيــق  حيويــة  بــكل  معهــم  ونتطلــع 

كبيــرة لهــذا القطــاع المتميــز«

الكابتن هشام بخش عضو فريق ساماكو للرياضات البحرية يرفع كأس المركز الثاني ببطولة المملكة
للدبابات البحرية

السيد . محمد إبراهيم شربتلي
المدير التنفيذي لشركة ساماكو البحرية

الكابتن. نعيم الكديوي
مدير الرياضات واألنشطة

الكابتن. هشام بخش

فريق ساماكو البحرية
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التابعــة  وشــركاتها  النهلــة  مجموعــة  احتفلــت 
يأتــي  والــذي   89 الســعودي  الوطنــي  باليــوم 
تخليــدا لذكــرى توحيــد المملكــة وتأسيســها علــى 
يــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، ويأتــي شــعار 
حتــى  »همــة  عبــارة  تحــت  العــام  هــذا  االحتفــال 
القمــة« امتنانــًا لمقولــة ولــي العهــد األميــر محمــد 
بــن ســلمان » أنــا أعيــش بيــن شــعب جبــار وعظيــم 
ــه  ال يعــرف المســتحيل، يضعــون هــدف ويحققون
الســعودي  الشــعب  هــو  هــذا  ســهولة،  بــكل 

العظيــم«. 

 21 الســبت  يــوم  المجموعــة  احتفــال  وأقيــم 
البحريــة الواقــع  ســبتمبر فــي مرســى ســاماكو 
علــى شــرم أبحــر شــمال مدينــة جــدة، واشــتمل 
االحتفــال علــى مســيرة لجميــع عامــات الســيارات 
التابعــة للمجموعــة، والتــي انطلقــت مــن معــرض 
بورشــه بطريــق الملــك عبــد العزيــز حاملــة شــعار 

موســم اليــوم الوطنــي لهــذا العــام.

كمــا انطلقــت مســيرة بحريــة أخــرى مــن مرســى 
فيهــا  شــارك  أبحــر  خليــج  امتــداد  علــى  ســاماكو 
جميــع الموظفيــن مــع عمــوم الجمهــور المتواجــد، 
لفــرق  اســتعراضات  علــى  المســيرة  واشــتملت 
الفــاي  عــروض  والمتضمنــة  البحريــة  الرياضــات 
بحــري  فريــق  كأول  عرضــه  أنجــز  والــذي  بــورد 
ســعودي يقــوم برقصــة المزمــار الشــعبية داخــل 
البحــر، واســتعراضات أخــرى لفريــق ســيدو للدبابــات 

البحريــة. 

مجموعة النهلة تشارك الوطن »احتفاالت الهمة«
بمناسبة اليوم الوطني 89 تحت شعار »همة حتى القمة«

18



19



جولة بحرية لفريق قيادة التحّول التنظيمي

 ساماكو األلعاب والترفيه توقع امتيازها الحصري مع شركة األلعاب
STEP2 العالمية

لفريــق  بحريــة  رحلــة  النهلــة  مجموعــة  نظمــت 
قيــادة التحــّول التنظيمــي داخــل شــركاتها التابعــة 
والشــقيقة، وتأتــي هــذه المبــادرة فــي ســبيل 
دعــم عمليــة التحــّول القائمــة فــي عمــوم شــركات 
المجموعــة، وااللتقــاء خــارج أطــر العمــل الرســمية 

لتبــادل وجهــات النظــر بشــكل ودّي وفعــال.

وقــد انطلقــت الرحلــة التــي انضــم إليهــا مــا يزيــد 
عــن 30 مشــاركًا مــن مرســى ســاماكو البحريــة، 
علــى  الغــداء  طعــام  بتنــاول  البرنامــج  بــدأ  حيــث 
امتــداد  علــى  الجولــة،  بهــذه  المخصــص  القــارب 

خليــج أبحــر.

الصــور  والتقــاط  البحريــة  الجولــة  نهايــة  وفــور 
المديــر  التركــي  الســيد ســلطان  وجــه  التذكاريــة 
العــام التنفيــذي كلمــة تحفيزيــة ألعضــاء الفريــق 
الــى  انضمــت حديثــًا  التــي  بالكــوادر  رّحــَب فيهــا 
المجموعــة، وأشــار الســيد ســلطان الــى أهميــة 
تطبيــق  فــي  العمــل  فريــق  أدوار  بيــن  التناغــم 
مخرجــات التحــّول التنظيمــي، موضحــًا أن التناغــم 
يســتطيع  ال  إنجــازات  تحقيــق  أســباب  أهــم  مــن 

تحقيقهــا.  األفــراد 

وأضــاف الســيد ســلطان التركــي »علــى ســبيل 
المثــال فــي الرياضــة، وهــو مجــال يتصــف الكثيــر 
بالموهبــة  النفــس،  بعــزة  فيــه  المشــاركين  مــن 
الفــرق  بعــض  تفــوز  الشــديد،  واالعتــزاز  الهائلــة 
علــى فــرق أخــرى ألنهــا ببســاطة تلعــب كفريــق، 
وليــس بالضــرورة تضــم أفضــل الاعبيــن« مؤكــدًا 
علــى واجــب القائــد المتمثــل فــي خلــق التوليفــة 
علــى  القــادرة  العناصــر  وتوظيــف وتوجيــه هــذه 

وقعــت شــركة ســاماكو األلعــاب والترفيــه بحضــور 
نائــب  إبراهيــم حســن شــربتلي  ســعادة الســيد 
رئيــس مجلــس المديريــن عقــدًا حصريــًا النضمــام 
عامتهــا  قائمــة  الــى   Step2 العالميــة  الشــركة 

الحصريــة. 

Step2 هــي شــركة تعــزز التعلــم والتطــور لــدى 
المبكــرة وحتــى  األطفــال مــن مراحــل الطفولــة 
ســن المدرســة مــن خــال اللعــب اإلبداعــي. وُتعــد 
أللعــاب  مصنعــة  أمريكيــة  شــركة  أكبــر   Step2
األطفــال فــي ضمــن هــذه الفئــة العمريــة وأكبــر 
الدورانيــة.  القولبــة  ُمصنــع للباســتيك بطريقــة 

المنضمــة  العامــات  أحــد  العامــة  هــذه  تمثــل 
األلعــاب  ســاماكو  امتيــازات  قائمــة  الــى  حديثــًا 
والترفيــه، ضمــن عمليــة التطــّور الجاريــة فــي هــذا 
ــدة فــي هــذه  القطــاع، واســتقطاب أســواق جدي

الصناعــة. 

األهــداف.  تحقيــق 

أقســام  دور  التركــي  ســلطان  الســيد  وبّيــن 
الخدمــات المشــتركة فــي المجموعــة فــي دعــم 
الشــركات الشــقيقة لتحقيــق عمليــة التحــّول، وأن 
مــن أهدافهــا الرئيســية هــي تخفيــف العــبء علــى 
تحقيــق  فــي  ومســاعدتها  الشــقيقة  الشــركات 
أهدافهــا الماليــة واإلداريــة والعمليــة إضافــة الــى 
تجريــد األربــاح والخســائر المحتملــة مــن تكاليفهــم 
األكبــر  الحريــة  المجموعــة  أنشــطة  يعطــي  بمــا 
دون  الفعلــي  النشــاط  علــى  والتركيــز  للتحــرك 

اللوجســتية.  بالشــؤون  أكبــر  انشــغال 

إلــى  حديثــه  التركــي  ســلطان  الســيد  وأختتــم 
بــأن الفريــق هــو مجموعــة مــن  التحــّول  قيــادات 
األشــخاص الملتزميــن ببعضهــم البعــض، وبالفريق 

بشــكل عــام، بمســتوى عالــي مــن اإلنجــاز لتحقيــق 
غايــة ورؤيــة مشــتركة، تــرى أن نجــاح الفريــق يعتمــد 

ــه.  علــى عمــل أعضائ

شــربتلي  إبراهيــم  محمــد  الســيد  اللقــاء  حضــر 
البحريــة،  ســاماكو  لشــركة  التنفيــذي  المديــر 
التنفيــذي  المديــر  الخطيــب  غســان  والدكتــور 

العقاريــة.  األميــن  لشــركة 
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المهندس محمد مشاط مديرًا عامًا لساماكو البحرية
المهنــدس  البحريــة  ســاماكو  شــركة  عينــت 
محمــد مشــاط مديــرًا عامــًا للشــركة بعــد أن 
كان قــد التحــق بالمجموعــة مديــرًا عامًا لتطوير 
األعمــال بســاماكو البحريــة قبــل توليــه هــذا 
ــر أحــد الكفــاءات الســعودية  المنصــب، ويعتب
الخبيــرة فــي مجــال البحريــة، كمــا أنــه شــغر 
ولجنــة  والترفيــه  الســياحة  لجنــة  عضويــة 
الفعاليــات بالغرفــة التجاريــة بجــدة، وقــد كــّرم 
خــال  مؤخــرًا  مشــاط  المهنــدس  القبطــان 
معــرض جــدة التاســع للســياحة والســفر مــن 
االمــم  ألصدقــاء  العالميــة  الفيدراليــة  ِقبــل 

المتحــدة.

Gulf Craft تنضم الى 
امتيازات ساماكو  البحرية

االمتيــاز  علــى  البحريــة  ســاماكو  شــركة  حــازت 
الرائــدة  بنــاء الســفن االمارتيــة  الحصــري لشــركة 
كشــركة  جدارتهــا  اثبتــت  والتــي    Gulf Craft
خليجيــة انطلقــت مــن عجمــان عــام 1982 لتمتــد 

عامــًا.  35 عــن  يزيــد  لمــا  مســيرتها 

وتواصــل Gulf Craft جــذب العالــم بــأروع اليخــوت 
الفاخــرة والقــوارب الترفيهيــة والتــي تحمــل بفخــر 
الحافظــة  وتتميــز  اإلمــارات«،  فــي  »صنــع  عبــارة 
مثــل  اليخــوت  مــن  فخمــة  بسلســلة  المتناميــة 
والتــي   Nomad Yachts و   Majesty Yachts
تعمــل فــي المحيــط، وقــوارب Silvercraft لصيــد 
األســماك، وطــرادات Oryx الرياضيــة، وسلســلة 
والــركاب  الســياحية  النقــل  لســفن   Utility

األغــراض. والمتعــددة 

وتركــز Gulf Craft بشــكل كبيــر علــى التكنولوجيــا 
والبحــث  البحريــة،  والهندســة  المتقدمــة، 
 Gulf Craft والتطويــر، باإلضافــة الــى ذلــك تبنــي
ســفنًا يتــراوح طولهــا بيــن 31 و 175 قدًمــا فــي 
مصنــع بنــاء  الســفن الحديثــة فــي دولــة اإلمــارات 

المتحــدة. العربيــة 

وقــد احتلــت مؤخــرًا Gulf Craft المرتبــة الســابعة 
الســفن  بنــاء  لمصانــع  العالمــي  التصنيــف  فــي 
الدوليــة التــي نشــرتها مجموعــة اليخــوت الفاخــرة.

وصول آخر إصدار لقوارب الصيد Realm 350 من شركة 
بوسطن ويلر 2019

بطريــق  البحريــة  ســاماكو  معــرض  الــى  وصلــت 
إصــدارات  آخــر  جــدة  بمدينــة  العزيــز  عبــد  الملــك 
لشــركة  التابعــة   Realm  350 الصيــد  قــوارب 
الخاصــة  االمتيــاز  عامــات  إحــدى  ويلــر  بوســطن 
بســاماكو البحريــة. وتمتــاز هــذه القــوارب بصفتهــا 
األولــى فــي عائلــة جديــدة مــن طــرازات بوســطن 
 Realm 350 ويلــر إكســبريس، حيــث يجمــع الطــراز

والراحــة  الهادفــة  الرائعــة والميــزات  القــدرة  بيــن 
المســبوقة.  غيــر 

مــن  العديــد  الطــراز  هــذا  قــوارب  وتناســب 
المغامــرات ســواء للترفيــه عــن األصدقــاء والعائلــة 
، أو اكتشــاف الجــزر البعيــدة، أو مطــاردة األســماك 
فــي  عديــدة  أيــام  أو قضــاء  البحــار،  أعمــاق  فــي 

البحــر.
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  األمين العقارية طموحات تلتقي بالمستقبل

جدة روز .. أيقونة العمارة والجمال

 المثلث الذهبي، موقع استثنائي
 ومشروع طموح

الذراع التطويرية التي تراهن عليها مجموعة النهلة الستمرار إنجازاتها العقارية

منــذ فتــرة طويلــة واســم عائلــة شــربتلي مرتبــط 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  بالعقــارات 
وتعتبــر شــركة األميــن العقاريــة )التــي تأسســت 
فــي عــام 2010م( هــي االمتــداد األحــدث لهــذا 
تطويــر  تتولــى  حيــث  والمتجــذر،  العريــق  التاريــخ 
مــن  واداراتهــا  للمجموعــة  العقاريــة  المشــاريع 

أنحــاء المملكــة.  مختلــف األصــول فــي جميــع 

تعتمــد شــركة األميــن علــى ثــروة مــن الخبــرة فــي 
مجــال التطويــر العقــاري ُمكتســبًة مــن بــاٍع طويــل 
للمجموعــة فــي هــذا القطــاع فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة، أبــرز هــذه التطــورات فــي الســنوات 
المناطــق  أكبــر  مــن  واحــدة  تطويــر  هــو  األخيــرة 
متعــددة االســتخدامات »ســيتي ســتارز بمدينــة 
وأبــراج  فنــادق  علــى  يحتــوي  والــذي  القاهــرة« 
التســوق  مراكــز  أكبــر  وأحــد  ومكتبيــة  ســكنية 
ــة بخاصــة  ــن العقاري ــع األمي فــي مصــر، كمــا تتمت
التابعــة  التطويريــة  للشــركة  راســخة  خبــرات  مــن 
للمجموعــة »ســاماكو اإلنشــاءات« والتــي نفــذت 
العديــد مــن المنتجعــات الســكنية، والبنيــة التحتّيــة.

وبحلــول الوقــت الراهــن تعتبــر األميــن العقاريــة 
تعمــل  طمــوح  لمســتقبل  األســاس  حجــر  هــي 
مــن أجلــه مجموعــة النهلــة لتســجل إنجــازات جديــدة 
العمرانــي،  والتطويــر  العقــاري  االســتثمار  فــي 
المنضّمــة  الخبــرات  مــن  فريــق  يلبيــه  مســتقبل 
قســمًا  تضــم  التــي  الشــركة  هــذه  إلــى  حديثــًا 
والخدمــات  المشــاريع  إلدارة  وقســمًا  للتطويــر 
الفنيــة، ووحــدة لإلســتراتيجية والتخطيــط باإلضافة 

والعمليــات. األصــول  إلــى وحــدة إلدارة 

يعتمــد عمــل شــركة األميــن علــى تعزيــز المنفعــة 
والمســتخدمين  مســاهميها  لــدى  والقيمــة 
والمنظــم  الــدؤوب  نهجهــا  خــال  مــن  النهائييــن 
ــر، ومــن خــال هــذا  ــة التطوي ــع جوانــب عملي لجمي
الملــف نســتعرض معكــم عبــر رئيســها التنفيــذي 
المشــاريع  بعــض  الخطيــب  غســان  الدكتــور 
المســتقبل  مامــح  تشــكل  التــي  المســتقبلية 

العقاريــة. األميــن  شــركة  أعمــال  قائمــة  علــى 

بموقــع تبلــغ مســاحته 8375 متــًرا مربًعــا، يتــم حالًيا 
إنشــاء الَمعَلــم الهندســي جــدة روز الســتضافة 
مــن  وأكثــر  األعمــال،  ومكاتــب  النهلــة،  مجموعــة 
180 غرفــة فندقيــة رئيســية فاخــرة، باإلضافــة إلــى 

الملــك، طريــق  جــدة طريــق  مدينــة  فــي  محــاور 
الكورنيــش، طريــق التحليــة« 

وأضــاف أبوغزالــة »يتميــز المشــروع عــن غيــره أنــه 
مــن  الماحظــة  ويمكــن  شــوارع،  بأربعــة  محــاط 
خــال التصميــم أن المبنــى يتمتــع بأربعــة واجهــات 

رئيســية« 

داون  جــدة  مشــروع  بوابــة  علــى  روز  جــدة  يقــع 

تــاون، المشــروع الضخــم الــذي أعلــن عنــه صنــدوق 
االســتثمارات العامــة، ممــا يجعــل جــدة روز فــي 
مشــاريع  أهــم  أحــد  مــع  مباشــر  تمــاس  نقطــة 
وســط  البحريــة  للواجهــة  الحضــري  التطويــر 
كورنيــش مدينــة جــدة بمــا يســاهم فــي تطويــر 
المدينــة للوصــول بهــا ضمــن أفضــل 100 مدينــة 

العالــم.  مســتوى  علــى 

مرافــق متكاملــة كالمنتجــع الصحــي، وصالــة ألعــاب 
رياضيــة، ومطاعــم، ومحــات بيــع بالتجزئــة، وقاعــة 
لاحتفــاالت، وقاعــات االجتماعــات، وحــوض ســباحة 

علــى الســطح.

المهنــدس حمــد أبوغزالــة المشــرف المباشــر على 
المشــروع عّلــق بقــول »جــدة روز معلــم حضــاري 
مميــز، فــي موقــع يعتبــر أحــد  أهــم المواقــع فــي 
مدينــة جــدة، حيــث أنــه نقطــة التقــاء ألهــم ثاثــة 

األميــن  شــركة  تقــوم  منفــرد،  صعيــد  علــى 
الطمــوح  مشــروعها  إلطــاق  أعمالهــا  بمواصلــة 
والمتميــز  الهــام  المشــروع  الذهبــي،  المثلــث 
والــذي يهــدف إلــى خلــق وجهــة اســتثنائية فــي 
واحــد مــن أنــدر المواقــع االســتراتيجية والتــي تعــّد 
األغلــى واألقيــم علــى اإلطــاق فــي مدينــة جــدة.

ملف العدد 22



 قصر قباء .. دّرة مشاريع األمين
 في طيبة الطيبة

النبــي  النبويــة فــإن  الهجــرة  تاريــخ  إلــى  بالعــودة 
المدينــة  اللــه عليــه وســلم عندمــا وصــل  صلــى 
نــزل فــي منطقــة قبــاء ومكــث  المنــورة، حيــث 
حيــث  المدينــة  إلــى  انتقــل  ثــم  أيــام  عــدة  فيهــا 
الجمعــة  يــوم  الشــريف  النبــوي  المســجد  وجــود 
 « بـــ  اليــوم  ُيعــرف  مــكان  فــي  الصــاة  فأدركتــه 
مســجد الجمعــة« حيــث جــاء االمــر اإللهــي إلقامــة 

اإلســام. فــي  جمعــة  صــاة  أول 

مشــروع  يقــع  الجمعــة  لمســجد  مباشــر  بتجــاور 
تاريخــي  عمــق  ذات  منطقــة  فــي  قبــاء  قصــر 
تبلــغ  الــذي  المشــروع  جــدًا،  مميــز  وإســامي 
ــر قصــر  ــا، ويعتب ــع تقريًب ــر مرب مســاحته 28000 مت
ــاء مشــروًعا متعــدد االســتخدامات، يضــم 200  قب

يقــع المشــروع فــي منطقــة التســوق المرموقــة 
فــي شــارع األميــر محمــد بــن عبــد العزيــز، مطــاًّ 
بعــدة أراضــي علــى تقاطــع حســاس يجمــع طريــق 
الملــك عبــد العزيــز المحــور األهــم فــي المدينــة 
وطريــق التحليــة، بإجمالــي مســاحة عمرانيــة تبلــغ 
ــع، وســيوفر المشــروع محــات  ــر مرب 126000 مت
البيــع بالتجزئــة علــى مســتوى الشــارع، ومكاتــب، 
وفنــادق مــن فئــة الخمــس نجــوم واألربعــة نجــوم، 
تســوق  ومنطقــة  فاخــرة،  مفروشــة  وشــقق 
مرتفعــة  عمرانيــة  أرضيــة  علــى  راقيــة  ومطاعــم 
تبلــغ مســاحتها 30,000 متــر مربــع تقريًبا. وفــي 
مديــر  تحــدث  المشــروع،  هــذا  علــى  لــه  تعليــق 
المشــروع الدكتــور المهنــدس خالــد دشــاش، قائــًا 

العمرانــي  بالنســيج  للرقــّي  الشــركة  »تســعى 
والتــي ســتجذب  المحيطــة  بالموقــع والمنطقــة 
العالميــة  والمــاركات  األعمــال  رواد  مــن  المزيــد 
والترفيهيــة  الســياحية  األنشــطة  جميــع  فــي 
والضيافــة الفندقيــة، واألعمــال المكتبيــة والصحيــة 
والســاحات وممــرات المشــاة االحتفاليــة، والتــي 
ــًة عالميــة مــن المطاعــم والمقاهــي  ســتخدم نخب
الراقيــة التــي تلبــي رغبــة قاطنــي وزوار مدينــة 

جــدة«

المشــروع  »ســيقدم  دشــاش  الدكتــور  وأضــاف 
لــزواره مرافــق الترفيــه والتســلية والتــي تحتــوي 
المســتوى،  عالميــة  الكبيــرة  الســينما  دور  علــى 

عالميــة.  ألعــاب  ومنشــأة  عائلــي،  ترفيــه  ومركــز 
كمــا ســيوفر ســاحة عامــة ومفتوحــة ذات المناظــر 
متــر   8,000 حوالــي  مســاحتها  تبلــغ  الطبيعيــة 

مربــع«

وجهــة  عــن  الذهبــي  المثلــث  مشــروع  يعبــر 
أجلهــا  مــن  األميــن  شــركة  قامــت  اســتثنائية، 
بالتعاقــد مــع مكاتــب استشــارات عالميــة للوصــول 
الجوهــرة،  لهــذه  االســتخدامات  أفضــل  الــى 
تركيــب  إعــادة  إلــى  الدراســات  هــذه  وأســفرت 
هيئــة الموقــع بمــا يلبــي رؤيــة الشــركة الطموحــة 
لهــذه الوجهــة، ويقــدم ألهــل جــدة وزوارهــا مذاقــًا 
ــع  خاصــًا ومختلفــًا مــن المشــاريع التــي تلبــي جمي

الفئــات.
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ــة الخمــس نجــوم،  ــة رئيســية مــن فئ غرفــة فندقي
للبيــع  تســوق  ومنطقــة  لاحتفــاالت،  وقاعــة 
بالتجزئــة، ومطاعــم راقيــة وعصريــة، باإلضافــة إلــى 
خضــراء  ومســاحات  فاخــرة،  مفروشــة  شــقة   50

واســعة مناســبة للمشــاة. 

الجمعــة  مســجد  بيــن  المشــروع  موقــع  يربــط 
ومســجد قبــاء، اثنــان مــن أقــدم المســاجد فــي 
عصــر اإلســام، كمــا يمتــد المشــروع علــى طريــق 
جــادة قبــاء )احــدى مشــاريع هيئــة تطويــر المدينــة 
بالمدينــة  طريــق  أقــدم  يمثــل  والــذي  المنــورة( 
المنــورة ويربــط بيــن المســجد النبــوي الشــريف 

قبــاء. ومســجد 

وأّكــد المهنــدس حمــد أبــو غزالــة أن »هــذا التميــز 
اإلســامية  المعالــم  وقدســية  الموقــع  فــي 
عاتقهــا  علــى  الشــركة  إدارة  وضعــت  المجــاورة، 
صاحــب  هندســي  مكتــب  تكليــف  البدايــة  منــذ 
ربــط  فــي  يســاهم  المجــال،  هــذا  فــي  خبــرة 
محــات  خــال  مــن  والجمعــة(  )قبــاء  المســجدين 
تجاريــة وممشــى«وأضاف »يعــّد هــذا المشــروع 
اإلســامي  المعمــاري  المهنــدس  تصميــم  مــن 
الشــهير الحائــز علــى العديــد من الجوائــز والمصمم 
خالــد  الدكتــور  قبــاء  لتوســعة مســجد  الرئيســي 
عــّزام، ليحتــّل المشــروع دّرة المشــاريع العقاريــة 

المنــورة.« المدينــة  فــي  األميــن  لشــركة 

برج ألوان للفنون .. 
 واجهة الفنانين والمبدعين 

   ممشى جدة ..
 مزيج خاص من المطاعم والمقاهي

كمــا تعتــزم األميــن إطــاق مشــروع عقــاري يهــدف 
ــى أن يكــون أول منشــأة توفــر مســاحات عمــل  إل
مخصصــة للفنانيــن والمصمميــن فــي مدينــة جــدة، 
وتوفــر ألــوان المكونــة مــن عشــرة طوابــق مســاحة 
واســعة علــى طــراز غــرف موزعــة علــى 8 طوابــق، 
حيــث ســيضم الطابــق األرضــي والميزانيــن معرًضا 

ــا برعايــة احترافية.  فنًيــا ومنــزاًل تصميميًّ

وعلــى الرغــم مــن التحــدي الــذي واجهــه المشــروع 
خالــد  الدكتــور  أن  اال  األرض  مســاحة  صغــر  فــي 
دشــاش يــرى أن القائميــن علــى المشــروع اختــاروا 
تحويــل ذلــك الــى فرصــة تخلــق اســتخدامات جديــدة 
تمركــز  الرئيســي  »هاجســنا  قائــًا:  للمنطقــة، 

حــول خلــق مشــروع يخــدم مدينــة جــدة، ويكــون 
إضافــًة لطريــق الملــك عبــد اللــه باالســتفادة مــن 
موقــع اســتراتيجي كــدوار العلــم والــذي يعــد أحــد 

المســارات الرئيســية لمدينــة جــدة« 

بتصميــم  للخــروج  جهودنــا  »أســفرت  وأضــاف: 
اثــراء  فــي  تســاهم  حديثــة  وفكــرة  اســتثنائي 
بهــا  امتــازت  والتــي  واإلبداعيــة،  الفنيــة  الحركــة 
الزمــن،  مــن  عقــود  عبــر  األحمــر  البحــر  عــروس 
الفنانيــن  لشــريحة  جديــدة  اســتخدامات  وخلــق 

لمبدعيــن«  وا

الــذوق  تصميمــه  فــي  روعــي  الــذي  المبنــى 
الفنــان  عمــل  يتطلبهمــا  اللذيــن  واالحســاس 
ــًا للزائريــن وأصحــاب األعمــال  ســيوفر ســطحًا علوّي
دي  “كافيــه  تســمى  اســتراحة  صالــة  يشــمل 
علــى  تطــل  مكاتــب  إلــى  باإلضافــة  أرتيســت”، 
الشــرفة الخارجيــة. وينقــل المبنــى لغــة معماريــة 
الواجهــة  تظهــر  حيــث  مميــزة،  حضريــة  صناعيــة 
الرئيســية علــى هيئــة شاشــة إعانيــة إلكترونيــة 
الطريــق  علــى  تطــل  إعانيــة  ولوحــة  كبيــرة 

المدينــة. فــي  والشــرياني  الرئيســي 

جــدة«  تجــار  »منطقــة  الشــهيرة  المنطقــة  أمــام 
يحتــل مشــروع »ممشــى جــدة« الواجهــة األماميــة 
علــى طريــق التحليــة، وهــو مشــروع مشــترك لبنــاء 
مركــز تجــاري متعــدد الطوابــق يركــز علــى خدمــات 

المقاهــي والمطاعــم. 

وبمســاحة بنــاء يبلــغ قدرهــا 51911 متــر مربــع، 
بمســاحة  أرض  قطعتــي  علــى  المشــروع  يمتــد 
ــع. ويحتــوي المركــز  إجماليــة تبلــغ 15375 متــر مرب
التجــاري علــى شــرفات واســعة خارجيــة ذات مناظــر 
طبيعيــة تقــدم فرًصــا وافــرة للمطاعــم وصــاالت 

االســتراحة المفتوحــة علــى الهــواء الطلــق.

ــذي  ــزة ســتزدهر بفعــل التنــوع ال المنطقــة الممي
شــاالت  علــى  يحتــوي  حيــث  المشــروع  يوفــره 
ونوافيــر احتفاليــة تشــكل إضافــة جماليــة وبيئيــة 
لألفــراد  خاصــة  بتجربــة  ويعــد  التحليــة،  لشــارع 
والعائلــة لقضــاء أوقــات رائعــة ومبهجــة، وباعتبــار 
المشــروع مخصصــًا فقــط للمطاعــم والمقاهــي 
بطوابــق متعــددة فقــد روعــي تكامــل الخدمــات 
وتخصيــص طابــق كامــل لمواقــف الســيارات يخــدم 

هــذه المســاحة التجاريــة.
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ملف العدد

 فندق ومول الخبر .. فندق شربتلي
سابقًا يعود بشكل عصري

تطوير المقر الرئيسي 
لساماكو األلعاب والترفيه

تقــوم األميــن بفريقها الهندســي باإلشــراف أيضًا 

الرئيســي  المقــر  تأهيــل  وإعــادة  تصميــم  علــى 
ــه علــى  الخــاص بشــركة ســاماكو لأللعــاب والترفي
طريــق األميــر ماجــد فــي جــدة. وســيضم المقــر 
عــرض  وصــاالت  الشــركة،  مكاتــب  الرئيســي 

للمعــارض. ومســاحات  للتســويق،  مخصصــة 

وأكــد المهنــدس المعمــاري الشــاب نوفــل بصفــر 
والــذي عمــل علــى تصميــم المشــروع أننــا »عندمــا 
ــه،  ــة شــركة ســاماكو األلعــاب والترفي ننظــر لمكان
فإننــا نجــد أنهــا مــن رواد شــركات األلعــاب فــي 
المملكــة ومــن أقدمهــا، وهــذا مــا يشــجعنا علــى 
بهــا  يليــق  بمــا  الهامــة  الواجهــة  هــذه  نجــدد  أن 
الصعيديــن  علــى  المســتقبلية  رؤيتهــا  ويظهــر 

والعالمــي«  المحلــي 

النهلــة  مــن مجموعــة  كجــزء  »نحــن  نوفــل  وقــال 
نشــعر  التابعــة،  شــركاتها  أحــد  فــي  وكأعضــاء 
أعمــال  أحــد  تنفيــذ  علــى  نعمــل  كوننــا  باالعتــزاز 
شــركاتنا الشــقيقة، وهــذا بــكل تأكيــد يحقــق أحــد 
أهــداف التحــّول للمجموعــة فــي ترابــط األعمــال« 

المبــادرات.  هــذه  اســتمرار  مثّمنــًا 

بنــاء  الخبــر  لمدينــة  العمرانيــة  الذاكــرة  تســجل 
رحمــه  شــربتلي  عبــاس  حســن  الســيد  معالــي 
اللــه مطلــع الســتينات  »فنــدق شــربتلي« والــذي 
أوائــل مشــاريع  أثناءهــا كأحــد  بــه بصمتــه  ســجل 
هــذه  تتجــدد  واليــوم  الخبــر،  بمدينــة  الفنــادق 
الذاكــرة عبــر دعــوة المكاتــب الهندســية المرموقــة 
لتقديــم تصميــم مشــروع تجــاري فندقــي تأمــل 
شــركة األميــن أن يمثــل أحــد معالــم الخبــر الحديثــة.

مربــع،  متــر   15,400 تبلــغ  أرض  مســاحة  فعلــى 
سيشــمل المشــروع الــذي تبلــغ مســاحة بنــاءه أكثر 
مــن 50 ألــف متــًرا مربًعــا علــى مجمعــًا لــدور ســينما 
مكّونــة مــن 12 شاشــة، ومركــز ترفيهــي، و200 
غرفــة فندقيــة رئيســية فاخــرة مــن فئــة أربــع نجــوم، 
مســاحة  علــى  مرتكــزة  كبــرى  تجاريــة  ومحــات 
ومقاهــي،  ومطاعــم،  مربــع،  متــر   5,000 تبلــغ 
كمــا ســيوفر المشــروع كغيــره خدمــات لمواقــف 
ســيارات واســعة داخــل الــدور الســفلي المكــون 

مــن طابقيــن ومواقــف أخــرى علــى ســطحه. 

عنــه  قــال  بموقعــه  يتميــز  الــذي  المشــروع 
»المعالــم  مــن  أنــه  بخــاري  محمــد  المهنــدس 
مدينــة  فــي  المتكاملــة  للمشــاريع  األساســية 

الخبــر، مــا يجعلــه مشــروعًا يوفــر جميــع احتياجــات 
واحــد« مــكان  فــي  والعائلــة  الفــرد 

ولفــت المهنــدس محمــد بــأن »وجــود الفنــدق فــي 
مركــز متكامــل يزيــد مــن عامــل جــذب زوار مدينــة 
رونقــًا  »ســيمتلك  المشــروع  أن  مؤكــدًا  الخبــر« 
الموقــع  أهميــة  يعكــس  التصميــم  فــي  خاصــًا 

تاريخيــًا« 
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تعرف على فريقنا في شركة األمين العقارية

ملف العدد

د. غسان الخطيب
الرئيس التنفيذي

أ. تنوير أحمد شيخ 
مدير إدارة اإلستراتيجية والتخطيط

م. كامل مليتي 
مدير إدارة التطوير

م. عماد قطان
مدير إدارة المشاريع والخدمات الفنية

د. خالد دشاش
مدير مشروع أول

م.  حمد أبو غزالة
مدير مشروع أول

م. محمد بخاري
مدير مشاريع

م. جوناثان السويدي
مدير مشاريع

أ. سيد محبوب 
رسام خرائط و مخططات

م. عبدالله العطاس
مهندس مدني

م. نوفل بصفر
مهندس معماري

أ. محمد القباطي
مدير التسويق والمبيعات

أ. ريان حلواني
سكرتير تنفيذي

بدأ أعمال الحفر في مشروعي »جدة روز« و »ممشى جدة«
بــدأت المرحلــة األولــى مــن أعمــال البناء والتشــييد 
و  روز«  »جــدة  العقاريــة  األميــن  لمشــروعي 
»ممشــى جــدة« والواقعيــن علــى امتــداد طريــق 

الملــك وطريــق التحليــة.

ويعتبــر مشــروعي »جــدة روز« و »ممشــى جــدة« 
فــي مقدمــة مشــاريع شــركة األميــن التــي انتهــت 
مــن مرحلــة الدراســة وبــدأت فــي مرحلــة التطويــر 
التنفيذيــة، ويتوقــع أن تتواصــل أعمــال الحفــر حتــى 

نهايــة عــام 2019 والبــدء فــي أعمــال البنــاء مــع 
بدايــة العــام المقبــل 2020. 

الخبيــر  بفريقهــا  العقاريــة  األميــن  شــركة  تعمــل 
المكاتــب  مــن  العديــد  مــع  وبالتعــاون  والمتميــز 
ــر للوفــاء بالمواعيــد  االستشــارية وشــركاء التطوي
الطموحــة مــن أجــل إطــاق مجموعة من المشــاريع 

العقاريــة الهامــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة. 
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أخبار المجموعة

فريق األمين يزور »شركة تشاينا ستيت الصينية« و »مجموعة شوبا« بإمارة دبي
بهدف االطاع على تجارب كبرى الشركات العقارية العالمية

قــام فريــق شــركة األميــن العقاريــة بمجموعــة مــن 
مجــال  فــي  المجموعــات  أكبــر  شــملت  الزيــارات 
التطويــر العقــاري والتشــييد والبنــاء بإمــارة دبــي. 

وفــي أولــى هــذه الزيــارات قــام الفريــق باالطــاع 
علــى أحــد أكبــر مجموعــات البنــاء فــي المنطقــة 
ــر أحــد  ــاء، وتعتب »تشــاينا ســتيت« للهندســة والبن
التخصصــات  العالميــة متعــددة  المجموعــات  أكبــر 
فــي العالــم منهــا الهندســة المدنيــة والصناعيــة 
 ، العقــاري  التطويــر  وكذلــك  والتشــييد  والبنــاء 
وتعتبــر الشــركة بانــي المنــازل رقــم 1 فــي العالم.

وأثمــرت الزيــارة توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن شــركة 
ســتيت«  »تشــاينا  ومجموعــة  العقاريــة  األميــن 
تطويــر  فــي  المســتقبلي  التعــاون  أفــق  لبحــث 

األميــن.  مشــاريع 

مــع  تفاهــم  مذكــرة  بتوقيــع  الفريــق  قــام  كمــا 

الشــركات  أســرع  إحــدى  شــوبا«  »مجموعــة 
المتكامــل  العقــاري  التطويــر  مجــال  فــي  نمــوًا 
علــى مســتوى المنطقــة، واطلــع الفريــق علــى 
اإلمكانيــات الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا المجموعــة 
و تمــت مناقشــة ســبل التعــاون المشــتركة بيــن 

لمجموعتيــن.  ا

التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  الزيــارات  حضــر هــذه 
ــار  ــور غســان الخطيــب وعــدد مــن كب ــن الدكت األمي

التنفيذييــن. 

 الهيئة العامة لالستثمار توقع اتفاقيات تعاون مع شركة النهلة للتطوير العمراني
 وشركة األمين العقارية

اتفاقيــات  لاســتثمار  العامــة  الهيئــة  وقعــت 
تعــاون مــع مجموعــة النهلــة ممثلــة بـــشركة النهلــة 
العقاريــة  األميــن  وشــركة  العمرانــي  للتطويــر 
أخــرى مــن  8 شــركات محليــة  وذلــك مــن ضمــن 
المســتثمر  دور  تعزيــز  بهــدف  الخــاص  القطــاع 
فرصــه  ودعــم  العقــاري  القطــاع  فــي  المحلــي 
عبــر  الحيــوي  القطــاع  هــذا  فــي  االســتثمارية 

المتخصصــة. الدوليــة  الشــراكات 

وزيــر  االتفاقيــة  هــذه  توقيــع  مراســم  حضــر 
التجــارة واالســتثمار الدكتــور ماجــد بــن عبــد اللــه 
الهيئــة  جانــب  مــن  االتفاقيــة  ووقــع  القصبــي، 

المهنــدس  الهيئــة  محافــظ  لاســتثمار  العامــة 
إبراهيــم عبدالرحمــن العمــر ومــن جانــب مجموعــة 
النهلــة الســيد ســلطان خالــد التركــي المديــر العــام 

بالمجموعــة. التنفيــذي 

محافــظ  العمــر  إبراهيــم  المهنــدس  وكشــف 
الهيئــة، بحســب وكالــة األنبــاء الســعودية، أن هــذه 
المســتثمر  موقــع  أهميــة  تجســد  االتفاقيــات 
المحلــي فــي إســتراتيجية »الهيئــة«، موضحــًا أن 
»الهيئــة« تتواصــل مــع المســتثمر المحلــي لبحــث 
والترتيــب  التنســيق  عبــر  نشــاطاته  تطويــر  أفــق 
فيهــا  األول  المســتفيد  يكــون  دوليــة  لشــراكات 

الوطنــي. االقتصــاد  هــو 

ــة« تعمــل علــى إطــاق  وقــال »العمــر« إن »الهيئ
تنويــع  شــأنها  مــن  اتفاقيــات  وتوقيــع  مبــادرات 
وتطويــر الفــرص االســتثمارية ذات التأثيــر الفاعــل 
فــي تحفيــز الشــركات األجنبيــة لاســتثمار فــي 
واعــدة  اســتثمارية  وجهــة  وجعلــه  القطــاع،  هــذا 
لاســتثمار  العامــة  الهيئــة  أن  موضحــًا  عالميــًا، 
وضعــت خططــًا طموحــة لدعــم القطاعــات الواعــدة 
لاقتصــاد  جديــدة  دعامــة  لتكــون  بهــا  والنهــوض 

الوطنــي.

وأضــاف أن مــن شــأن هــذه االتفاقيــات تمكيــن 
اكتســاب  مــن  المملكــة  فــي  العقــاري  القطــاع 
الخبــرة العالميــة فــي اســتغال العقــارات بصــورة 
اســتثمارية جريئــة وذات جــدوى، وبمــا يتماشــى 
مــع رؤيــة 2030 والتحــول الوطنــي 2020، الســيما 
البنيــة التنظيميــة لخلــق بيئــة  فــي جانــب تهيئــة 
ــة للقطــاع العقــاري، للمســتثمرين المحلييــن  جاذب
موقعهــا  سواء.وبحســب  حــد  علــى  واألجانــب 
الرســمي، تهــدف الهيئــة العامــة لاســتثمار -التــي 
أنشــأتها الحكومــة الســعودية فــي العــام -2000 
إلــى »إبــراز المملكــة العربيــة الســعودية كوجهــة 
ــة المســتوى وجــذب المســتثمر  اســتثمارية عالمي
المحلــي واألجنبــي وتوســيع اســتثماراتهم مــن 
أجــل تحقيــق نمــو اقتصــادي وطنــي مســتدام«.

المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة لإلستثمار والسيد سلطان التركي المدير العام التنفيذي 
أثناء توقيع اتفاقية التعاون.
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أكاديمية التدريب تطلق أولى برامجها التدريبية
بعد استحداثها من مجموعة النهلة

انطلقــت روزنامــة برامــج التدريــب التــي تقدمهــا 
التــي  االكاديميــة  للتدريــب،  النهلــة  أكاديميــة 
اســتحدثتها المجموعــة لتنفيــذ اســتراتيجية تدريــب 
موظفيهــا، وبــدأت هــذه الرزنامــة بتنفيــذ برنامــج 
امتــد  والــذي   TOT داخلييــن  مدربيــن  إعــداد 
مــن  نخبــة  تأهيــل  الــى  وتهــدف  أيــام،  لعشــرة 
مــوارد المجموعــة البشــرية لتلقــي برنامــج مكّثــف 
المطلوبــة  المهــارات  كافــة  المتــدرب  إلكســاب 

التدريبيــة.  العمليــة  فــي 

الدكتــور معتــز ســوبجاكي مديــر أكاديميــة التدريــب 
ومــدرب البرنامــج صــرح لمجلــة النهلــة أن المتدربيــن 
ــدء  قــد تلقــوا برنامجــًا متكامــًا يســاعدهم فــي ب
برامجهــم التدريبيــة فــي المســتقبل، وأوضــح أن 
األيــام التدريبيــة تركــزت علــى أساســيات التدريــب 
لاحتيــاج  المشــارك  تحليــل  وكيفيــة  ومناهجــه، 
واكتســاب  بــه،  القيــام  يعتــزم  الــذي  التدريبــي 
اعــداد  الــى  إضافــة  والتقديــم  العــرض  مهــارات 
الرئيســية  األداء  ومؤشــرات  التدريبيــة  المــادة 

التدريــب.  لعمليــة 

المخرجــات  أهــم  أحــد  أن  ســوبجاكي  وأضــاف 
التدريبيــة مــن هــذا البرنامج هي قيام المشــاركين 
المتكاملــة  التقديميــة  العــروض  مــن  بالعديــد 
ــات التدريــب، مؤكــدًا أنهــا ســاعدت  ــاز متطلب الجتي
وبشــكل ناجــح فــي تطبيــق المفاهيــم النظريــة 
وإمكاناتهــم  قدراتهــم  علــى  مباشــرة  والتعــرف 

التدريبيــة.   برامجهــم  لتنفيــذ 

ــد  وفــي ســياق متصــل أطلقــت األكاديميــة العدي
مــن البرامــج التدريبيــة األخــرى والمتزامنــة، كنــادي 
مهــارات  لتطويــر  اإلنجليزيــة  باللغــة  المتحدثيــن 
أخاقيــات  وبرنامــج  المشــاركين،  لــدى  المحادثــة 
العمــل لفــرق المبيعــات بشــركة ســاماكو األلعــاب 

بمدينتــي جــدة والريــاض. 

الجديــر بالذكــر أن األكاديميــة تهــدف إلــى مشــاركة 
والتعلــم  التدريــب  عمليــة  وتفعيــل  المعرفــة، 
تســاعد  التــي  المهــارات  واكســاب  المســتمر 
بالتميــز  مهامهــم  أداء  علــى  البشــرية  مواردنــا 
المرغــوب، رافعــة شــعارها الدائــم »نحــن نمّكــن 

موظفينــا«.

برنامــج  أول  فــي  النهلــة  مجموعــة  منســوبي 
 )  TOT  ( تدريبــي 

د. معتز سوبجاكي مدير أكاديمية التدريب 

أخبار المجموعة

 توقيع مذكرة عمل مشترك مع الهيئة العليا لتطوير المدينة المنورة
عمــل  مذكــرة  العقاريــة  األميــن  شــركة  وقعــت 
المدينــة  لتطويــر  العليــا  الهيئــة  مــع  مشــترك 
المشــترك  التعــاون  إطــار  فــي  وذلــك  المنــورة، 
علــى تطويــر مشــروع شــركة األميــن »قصــر قبــاء« 

التاريخــي. الجمعــة  مســجد  بجانــب  والواقــع 

تبــادل  عمليــة  دعــم  الــى  المذكــرة  وتهــدف 
التطلعــات  مــع  للتماشــي  والــرؤى  المعلومــات 
فــي  الهيئــة  عليهــا  تعمــل  التــي  المســتقبلية 
خطتهــا التطويريــة لمنطقــة قبــاء، بمــا يحقــق  نجــاح 
ويدعــم  قبــاء«  »قصــر  مشــروع  تطويــر  أهــداف 
مشــاريع الهيئــة الرائــدة كجــادة قبــاء ومركــز قبــاء 

المدينــة.  أنســنة  ومشــروع  الحضــاري، 

وتأتــي أهميــة هــذا التعــاون فــي ظــّل مــا تحتــاج 
العمرانــي  للتخطيــط  إعــادة  مــن  المنطقــة  إليــه 

ــة  ــرات الحالي ــذي يضــع فــي الحســبان كل المتغي ال
صياغــة  لوضــع  مســتقبليًا  حدوثهــا  والمتوقــع 
لتطويــر  العناصــر  ومتناســقة  شــاملة  عمرانيــة 
المنطقــة بكافــة مقوماتهــا الوظيفيــة والعمرانيــة 
شــخصيتها  مــن  جانبــًا  لهــا  يعيــد  مــا  والتاريخيــة، 

الحضاريــة المتميــزة، ويســاعد فــي إظهــار قيمتهــا 
الهامــة  التاريخيــة  ودالالتهــا  العريقــة  العمرانيــة 

المنــورة. للمدينــة 

بشأن تطوير منطقة مسجد الجمعة التاريخي »قصر قباء«
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الوكيــل  للســيارات  ســاماكو  شــركة  احتفلــت 
العربيــة  بالمملكــة  بنتلــي  لعامــة  المعتمــد 
الســعودية، بالكشــف عــن ســيارتها الجديــدة كّليــًا 
طــراز Flying Spur عاليــة األداء االســتثنائية مــع 
معاييــر جديــدة مــن الفخامــة ومتعــة القيــادة، وذلــك 
بنتلــي  لمركــز  الرســمي  االفتتــاح  مــع  بالتزامــن 

جــدة الجديــد .

 Bentley الجديــدة كّليــًا مــن Flying Spur تتمّيــز
بكونهــا ســيارة ســيدان رياضيــة وليموزيــن فخمــة 
علــى حــد ســواء، وهــي تســتمد فقــط اســمها 
تجربــة  وســتوفر  الســابق  الطــراز  مــن  التاريخــي 
قيــادة فاخــرة عاليــة األداء ال ُتضاهــى وستشــّكل 
يدفــع  متكامــًا  تطــّورًا  الجديــدة   Flying Spur
بحــدود التقنيــات والِحَرفيــة اليدويــة، بحيــث توفــر 
تحــّدد  والرقــي  األداء  مــن  عاليــة  مســتويات 
يتجّســد ضمــن  المقاييــس ضمــن فئتهــا. وهــذا 
المقصــورة الفخمــة عبــر مّيــزة هــي األولــى مــن 
بكســوة  تتمّثــل  الســيارات  عالــم  فــي  نوعهــا 
جلديــة مرّكبــة ثاثيــة األبعــاد التــي ُتعتَبــر واحــدة 
ــد مــن الخصائــص المتقّدمــة والتقنيــات  مــن العدي

. الجديــدة  الســيارة  تضمهــا  التــي  المتطــّورة 

ويتمتــع طــراز فاينــج ســبير بمواصفــات خارقــة 
التيربــو  مــزدوج   W12 محــرك  مــن  األداء  وعاليــة 
ويولــد  بنتلــي،  بعامــة  الخــاص  لتــرات   6 ســعة 
هــذا المحــرك قــوة 626 حصــان وعــزم دوران 900 
ــر، متصــًا بناقــل حركــة مــزدوج القابــض  نيوتن-مت
مــن 8 ســرعات، والــذي سيرســل القــوة الهائلــة 
إلــى العجــات األربــع، مما سيســمح لفاينج ســبير 
ــى 100 كلم/ســاعة خــال 3.8  بالتســارع مــن 0 إل
ثوانــي، مــع ســرعة قصــوى تصــل إلــى 333 كلــم/
ســاعة ، لتكــون بذلــك واحــدة مــن أســرع ســيارات 

الســيدان فــي العالــم رغــم حجمهــا الكبيــر.

التنفيــذي  الرئيــس  شــربتلي  وجيــه  محمــد 
الكلمــة  فــي  ذكــر  القابضــة  النهلــة  لمجموعــة 

 FLYING SPUR السيد ممم أثناء تدشين سيارة بنتلي

ساماكو للسيارات تطلق طراز بنتلي FLYING SPUR الجديد كّليًا
BENTLEY سيارة السيدان الفاخرة عالية األداء من

التــي ألقاهــا فــي حفــل التدشــين قائــا:” منــذ 
خططــَا  وضعنــا  بنتلــي  وكالــة  علــى  حصولنــا 
والفخامــة  القيمــة  مــع  تتناســب  اســتراتيجية 
لهــذه العامــة وأيضــًا وضعنــا نصــب أعيننــا خدمــة 
عمائنــا المميزيــن مالكــي بنتلــي بطريقــة مميــزة 
اليــوم  المجتمــع،  فــي  قيمتهــم  مــع   تتناســب 
وانتــم تشــاركوننا هــذه المناســبة نســتكمل مــا 
بدأنــاه مــن اإلســتثمار فــي مراكزنــا، وذلــك مــن 
خــال افتتــاح مراكــز خدمــة بنتلــي جــدة ، الريــاض 
تــم افتتــاح  والخبــر، وقبــل مــدة ليســت ببعيــدة 
مركــز الخدمــات الجديــد بالكامــل بمدينــة جــدة علــى 
أن يتبعهــا افتتــاح مركزيــن للخدمــة فــي كل مــن 

. أيضــًا  والخبــر قريبــًا  الريــاض 

مــن  ليــس  بــه  نقــوم  مــا  إن   ”: كامــه  وختــم 
ألننــا  بــل  اســتثماراتنا  حجــم  عــن  اإلعــان  بــاب 
ــا ومــا  ــد أن نقــدم مــا يســتحقه عمائن بالفعــل نري
تســتحقه عامــة بنتلــي، وسنســتمر فــي تنفيــذ 
اســتراتيجيتنا طالمــا وجدنــا أن هنــاك حاجــة لذلــك .”

لتصنيــع  عالميــًا  الرائــدة   Bentley تهــدف شــركة 
السيارات الفاخرة إلى ابتكار أفضل سيارة سيدان 
فاخــرة عاليــة األداء فــي العالــم. ويمكــن لعمــاء 
 Bentley وعّشــاق العامــة التجاريــة زيــارة الموقــع 
 www.NewFly ingSpur.com اإللكترونــي 
علــى  والبقــاء  بالســيارة  اهتمامهــم  لتســجيل 

اطــاع حــول آخــر المســتجّدات المتعّلقــة بهــا.
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 ساماكو – أودي تشارك في معرض »اكسس« الدولي
 للسيارات الفاخرة بتشكيلة مميزة من طرازاتها الحديثة

أعلنــت أودي الســعودية، ممثلــة بشــركة ســاماكو 
للســيارات، الوكيــل الحصــري لســيارات أودي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، عــن مشــاركتها فــي 
الــدورة الثانيــة عشــر لمعــرض »اكســس« الدولــي 
للســيارات الفاخــرة والــذي أقيــم خــال الفتــرة مــن 
14 الــى 17 مــارس الحالــي فــي فنــدق هيلتــون 

جــدة . 

لشــركات  ذهبيــة  فرصــة  المعــرض  هــذا  ويعتبــر 
الســيارات الفاخــرة ووكائهــا فــي المملكــة العربية 

الســعودية الســتعراض آخــر طرازاتهــا. 

وبالنظــر الــى أهميــة هــذا المعــرض كونــه معرضــا 
للســيارات الفاخــرة وطبيعــة الــزوار، قامــت أودي 
العربيــة الســعودية بعــرض تشــكيلة فاخــرة مــن آخــر 

الطــرازات المتوفــرة فــي معارضهــا.

لــه علــى هــذه المشــاركة، تحــدث  وفــي تعليــق 
شــركة  لــدى  أودي  لعامــة  المكلــف  المديــر 
ســاماكو، محمــد شــوي، قائــا: معــرض اكســس 
الفاخــرة يشــكل حدثــًا مهمــًا  للســيارات  الدولــي 
لقطــاع الســيارات فــي المملكــة بشــكل خــاص، 
عــام،  بشــكل  األوســط  الشــرق  ولمنطقــة 

فــي  نشــارك  أن  عــام  كل  فــي  نحــرص  نحــن 
سياســتنا  ضمــن  وذلــك  المميــز  المعــرض  هــذا 
التســويقية التــي تتضمــن المشــاركة فــي مختلــف 
المناســبات المجتمعيــة بشــكل عــام، والمناســبات 
المتعلقــة بالســيارات بشــكل خــاص، وذلــك حتــى 
الحالييــن  عمائنــا  مــن  يمكــن  مــا  أقــرب  نكــون 
اخــر  علــى  مطلعيــن  إلبقائهــم  والمحتمليــن، 

الطــرازات التــي تطرحهــا اودي والتقنيــات الحديثــة 
التــي يتــم تجهيــز هــذه الطــرازات بهــا .

علــى  بقــوة  تعمــل  الســعودية  أودي  وأضــاف: 
تدعيــم تواجدهــا فــي مختلــف مناطــق المملكــة 
أودي  مراكــز  خــال  مــن  الســعودية  العربيــة 
المتكاملــة المتطــورة التــي تقــدم خدمــات مميــزة 

عمائنــا. الــى  وســريعة 

الســيد. محمــد شــوي واألســتاذ. عمــر النهــدي يســتلمان درع التكريــم فــي معــرض ) اكســس ( الدولــي لســيارات 
الفاخرة

ساماكو البحرية تطلق العديد من البرامج التدريبية الداخلية

ضمــن مســاعيها الراميــة لتأهيــل فريقهــا للحصــول 
شــركة  أطلقــت  األيــزو9001  شــهادة  علــى 
التدريبيــة  البرامــج  مــن  العديــد  البحريــة  ســاماكو 

الجــودة. معاييــر  أحــدث  لتحقيــق  الهادفــة 

بهــذه  المتعلقــة  التدريبــة  البرامــج  أولــى  وفــي 
المبــادرة، أقيمــت داخــل معــرض ســاماكو البحريــة 
ــة األولــى تمحــورت حــول التعريــف  دورتيــن تدريبي
9001 قدمهــا استشــاري نظــام  الجــودة  بنظــام 
إدارة الجــودة الدكتــور أســامة ســيد وذلــك فــي 29 
وحتــى 30 مــن جــوالي الماضــي، والــدورة الثانيــة 
تناولــت مواضيــع الســامة المهنيــة  وذلــك بتاريــخ 
19 وحتــى 20 أغســطس، وقــد حظيــت الدورتيــن 
البحريــة،  ســاماكو  شــركة  أعضــاء  جميــع  بحضــور 
وأعضــاء آخريــن مــن عمــوم شــركات المجموعــة. 

مشــاط  محمــد  الكابتــن  قــال  لــه  تعليــق  وفــي 
أن  البحريــة  ســاماكو  لشــركة  العــام  المديــر 

الحاليــة  المرحلــة  فــي  الشــركة  اهتمامــات  أحــد 
والمســتقبلية هــي تطويــر كوادرهــا بمــا يتوافــق 
مــع النظــم والمعاييــر التــي مــن شــأنها تحســين 

الخبــرة. وترســيخ  خدماتهــا  جــودة 

 لتأهيلها الى الحصول على شهادة األيزو 9001
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الحصــري  الوكيــل  ســاماكو  شــركة  اســتقبلت 
لســيارات فولكــس واجــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ســيارة باســات 2020 الجديــدة التــي 
فئــات  بثــاث  المنطقــة  أســواق  فــي  طرحــت 
وأســعار مختلفــة تناســب شــريحة كبيــرة متنوعــة 

العمــاء. مــن 

ح محمد موســى المدير العام  بهــذه المناســبة صــرَّ
ســاماكو  شــركة  لــدى  واجــن  لفولكــس  لعامــة 
للســيارات: »يلعــب ســوق ســيارات الصالــون دورًا 
الماضــي،  العــام  ففــي  المملكــة.  فــي  مهمــًا 

شــكل طــراز باســات الســابق بنســبة 20 بالمائــة 
مــن إجمالــي مبيعــات فولكــس واجــن فــي الشــرق 
األوســط، ممــا يبــرز أهميــة ســَيارات الصالــون فــي 
هــذه المنطقــة ويؤكــد علــى أن هــذا الطــراز خيــار 
رائــج بيــن العمــاء مــن األفــراد والشــركات علــى 

حــد ســواء.

وأضــاف قائــًا: »لقــد أضفينــا المزيــد مــن لمســات 
وحّدثنــا  الجديــد  الطــراز  هــذا  علــى  التصميــم 
التقنيــات المســتخدمة فيــه، ممــا يجعــل الســيارة 
أكثــر جاذبيــة. عــاوة علــى ذلــك، وضعنــا المزيــد 

مــن وســائل الراحــة وأنظمــة المســاعدة بيــن يــدي 
الســائق«. 

 ساماكو فولكس واجن تستقبل باسات 2020

ساماكو فولكس واجن تحقق المركز الثاني في خدمات ما بعد البيع

الوكيــل  للســيارات،  ســاماكو  شــركة  أعلنــت 
الحصــري لســيارات فولكــس واجــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، عــن تحقيقهــا المركــز الثانــي 
فــي فئــة »خدمــات مــا بعــد البيــع« فــي مســابقة 
فولكــس  نظمتهــا  التــي   »2018 العــام  »وكيــل 
لــوكاء فولكــس واجــن  واجــن الشــرق األوســط 

المنطقــة.   فــي 

تقــوم فولكــس واجــن الشــرق األوســط بتنظيــم 
مســابقة ســنوية بيــن وكاء فولكــس واجــن فــي 
بجهودهــم  اعترافــا  األوســط  الشــرق  منطقــة 
وتقديــرًا لمــا يقدمــوه مــن دعــم، وتتكــون الجائــزة 
مــن عــدة فئــات تغطــي مختلــف الجوانــب التــي 
تشــملها أعمــال الوكالــة، بمــا فــي ذلــك المبيعــات، 
الغيــار،  قطــع  توفيــر  البيــع،  بعــد  مــا  خدمــات 
ممــا  وغيرهــا  التجاريــة،  العامــة  تعزيــز  التدريــب، 
بالعامــة  المســتهلك  ثقــة  يســاهم فــي تعزيــز 

التجاريــة وراحــة بالــه بعــد الشــراء. 

األوســط  الشــرق  فاجــن  فولكــس  قامــت  وقــد 
ــار  ــر محــددة يتــم علــى أساســها اختي بوضــع معايي
المراكــز الثــاث األولــى لــكل فئــة. ويجــري تقييــم 

أداء كل وكالــة علــى حــدة مــن خــال مراقبــة األداء 
علــى مــدى العــام، ومتابعــة انشــطة الوكالــة علــى 

المســتوى الوطنــي واإلقليمــي. 

الــذي  المــدى  إلــى  إســتنادًا  التقييــم  يتــم  كمــا 
العامــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  الوكالــة  حققتــه 
المــدى والبعيــدة، والمتعلقــة  القصيــرة  التجاريــة 
أيضــًا باالســتثمارات التــي تمــت خــال العــام، عــدد 
الــدورات التدريبيــة التــي قامــت الوكالــة بتنظيمهــا 
وعــدد المشــاركين فيهــا، عــدد الســيارات المباعــة، 
ــة التعامــل مــع العمــاء وتقديــم  وطرازاتهــا، كيفي
الغيــار  قطــع  توفيــر  يخــص  فيمــا  لهــم  الخدمــة 

األخــرى.  المســاندة  والخدمــات 

فــي  للمشــاركين  العــام  التقييــم  وفــي 
المســابقة، اســتطاعت شــركة ســاماكو للســيارات 
تحقيــق المركــز الثانــي فــي فئــة »خدمــات مــا بعــد 
البيــع«، والتــي تعتبــر مــن أكثــر الفئــات صعوبــة، 
وكيفيــة  بالعمــاء،  مباشــرة  تتعلــق  ألنهــا  نظــرًا 
خــال  مــن  التعامــل معهــم، واكتســاب رضاهــم 

متميــزة.  شــاملة  خدمــات  توفيــر 

محمــد  تحــدث  الجائــزة،  لــدرع  اســتامه  وعنــد 

موســى، مديــر مبيعــات عامــة فولكــس واجــن 
إن  قائــا:«  للســيارات،  ســاماكو  لــدى  التجاريــة 
مــن  تقديــر  شــهادة  هــو  الجائــزة  بهــذه  فوزنــا 
تميزنــا،  علــى  الشــرق األوســط  فولكــس واجــن 
خدمــات  توفيــر  علــى  القويــة  إمكانياتنــا  وعلــى 
رفيعــة المســتوى لعمائنــا فــي المملكــة، وهــي 
ايضــًا حافــزًا قويــًا لنبــذل المزيــد مــن الجهــد ووضــع 
التجاريــة  العامــة  لتعزيــز  االســتثمار  مــن  الكثيــر 

المحليــة.« الســوق  فــي  وتواجدهــا 

رفــع  علــى  نعمــل  حاليــًا  نحــن  قائــًا:«  وأضــاف 
خــال  مــن  نقدمهــا  التــي  الخدمــات  مســتوى 
مراكزنــا المتكاملــة المنتشــرة فــي مختلــف مناطق 
ابريــل  شــهر  خــال  نقــوم  وســوف  المملكــة، 
فــي  الرئيســية  الصيانــة  ورشــة  بافتتــاح  القــادم 
مركــز الخبــر بعــد أن تــم اعــادة تجهيزهــا وإعدادهــا 
لتقــدم خدماتهــا إلــى عمائنــا فــي المنطقــة، كمــا 
ــد كامــل لســاحة  ــًا علــى تجدي أن العمــل يجــري حالي
لتتماشــى  جــدة  العمــاء فــي ورشــة  اســتقبال 
مــع المســتوى الرفيــع لســيارات فولكــس واجــن 

لخدماتنــا.«  الممتــاز  المســتوى  وتعكــس 

فولكس واجن تنظم مسابقة« وكيل العام« لوكائها في الشرق األوسط
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واصلــت شــركة آودي للســيارات المتخصصــة فــي 
صناعــة الســيارات الفاخــرة، تألقهــا فــي نيــل أرقــى 
الجوائــز وذلــك مــع اإلعــان عــن فوزهــا بأهــم جائــزة 
علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية خــال 
ــز الــدورة الســابعة لجائــزة بــي آر  حفــل إعــان جوائ
أعلنــت  حيــث  الســيارات،  لقطــاع  الوطنيــة  أرابيــا 
الحصــري  الوكيــل  للســيارات،  ســاماكو  شــركة 
لســيارات أودي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
عن حصول ســيارة أوديA8 L  على جائزة »افضل 
ســيارة ســيدان فاخــرة« وذلــك ضمــن جوائــز بــي ار 

ــة للســيارات لعــام 2018/2019. ــا الوطني ارابي

ويعتبــر طــراز اودي A8 L الجديــد كليــًا مســتقبل 
فــي  يجســد  وهــو  الفاخــرة،  الســيدان  ســيارات 
ــم  ــدًا فــي لغــة التصمي ــع، مفهومــا جدي ــه الراب جيل
ُبعــد  إلــى  التكنولوجيــا  خــال  مــن  ارتقــت  التــي 
جديــد، كمــا أن التصميــم الخارجــي لســيارة أودي  

A8 L يفتتــح عصــرًا جديــدًا فــي تاريــخ العامــة.

ســاماكو  لشــركة  المالــي  المديــر  تمــراز  عــاء 
للســيارات، قــال بهــذه المناســبة:« تشــكل جائــز 
بــي آر أرابيــا واحــدة مــن أهــم الجوائــز إحترامــًا فــي 
قطــاع الســيارات فــي المملكــة، ونحــن فخــورون 

بالفــوز بهــا.«

فــوز  كبيــر  بشــكل  متوقعــًا  كان  لقــد   « وأضــاف 
نظــرًا  وذلــك  الجائــزة  A8 L بهــذه  أودي  ســيارة 
لمــا تتمتــع بــه مميــزات وانظمــة تقنيــة متطــورة، 
وتصميــم رائــع، وأداء رفيــع المســتوى مــع راحــة 

غيــر مســبوقة «. 

وصــول  الســعودية  العربيــة  المملكــة  شــهدت 
الجيــل الثامــن مــن ســيارة بورشــه 911 التــي تعتبــر 
الســيارة األســرع واألقــوى واألكثــر كفــاءة مــن أي 

وقــت مضــى.

الجديديــن وهمــا  الطرازيــن  عــن  الكشــف  وجــرى 
الخلفــي  الدفــع  ذات  إس  كاريــرا   911 بورشــه 
وبورشــه 911 كاريــرا 4 إس ذات الدفــع الرباعــي 
فــي فعاليــة خاصــة أقامهــا مركــز ســاماكو بورشــه 
الطــرازان  بــه  يتميــز  مــا  أبــرز  ومــن   . جــدة  فــي 

هــذه  وأداء  تصميــم  علــى  طــرأ  الــذي  التطــور 
الســيارة التــي تعتبــر مــن بيــن الســيارات الرياضيــة 

بيــن منتجــات بورشــه.  تمّيــزًا  األكثــر 

الــذي أقيــم  وفــي معــرض حديثــه خــال الحفــل 
لطــرح الســيارة الجديــدة، قــال األســتاذ محمــد رفــه 
للســيارات:  لشــركة ســاماكو  التنفيــذي  الرئيــس 
رياضيــة  ســيارة  هــي  الجديــدة   911 »ســيارة 
كمــا  تمامــًا  الجديــدة،  الحقبــة  لتواكــب  ُصممــت 
ســيارتنا  طّورنــا  لقــد  منهــا.  األول  الجيــل  فعــل 

الجديــدة المميــزة مــرة أخــرى فأصبحــت اآلن أكثــر 
أجيالهــا  مــن  كفــاءة  وأكثــر  جاذبيــة  وأكثــر  قــوة 
الســابقة. إنهــا أفضــل طــراز 911 تنتجــه بورشــه 
علــى اإلطــاق، ويحافــظ هــذا الجيــل الثامــن علــى 
911 كســيارة تصــّب كل اهتمامهــا علــى  مكانــة 
اليوميــة وتوفــر  االســتخدامات  وتلبــي  الســائق، 
ولهــذا،  الوقــت.  نفــس  فــي  الفريــد  التصميــم 
يســّرني أن أعلــن بــأن ســيارات بورشــه 911 كاريــرا 
إس، و911 كاريــرا 4 إس، أصبحــت اآلن متوفــرة 

الســعودية.  هنــا فــي 

وصول الجيل الثامن من سيارة بورشه الرياضية المميزة

 أودي تفــوز بجائــزة أفضــل ســيارة ســيدان فاخــرة ضمــن جوائز بــي آر أرابيــا الوطنية
لقطاع الســيارات

مركز بورشه السعودية يستقبل سيارة 911 الجديدة
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 بعــد عــام علــى رفــع الحظــر عــن قيــادة المــرأة، الســعوديات يؤسســَن
 أول نــاٍد للســيارات فــي المملكــة

نــادي ســيارات مخصــص للســيدات  تأســس أول 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الســعوديات 
ــادة  احتفــااًل بمــرور عــام علــى رفــع الحظــر عــن قي

المــرأة للســيارة فــي 24 يونيــو 2018.

الحــدث  لهــذا  األولــى  الســنوية  الذكــرى  وتعتبــر 
نقطــة تحــّول فارقــة للســيدات فــي جميــع أرجــاء 
 50.000 مــن  يقــارب  مــا  إصــدار  ومــع  المملكــة، 

األمــُر  يســتغرق  لــم  اآلن،  حتــى  قيــادة  رخصــة 
طويــًا حتــى أعلــَن عــن تأســيس نــاٍد للســيارات 
أمــل  وكانــت  الســعوديات.  للســيدات  مخصــص 
فرحــات، إحــدى المعجبــات بعامــة فولكــس واجــن، 
أمــل  النــادي، وُتعــرف  أبــرز مؤسســي  بيــن  مــن 
أيضــًا بكونهــا أول كابتــن تعمــل مــع تكســي كريــم 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي 

ــه  ــر أمــل عملهــا الخــاص الــذي تعتمــد مــن خال تدي
معهــا  يقيمــان  طفليــن  وترعــى  نفســها  علــى 
لمبــدأ  تحمســت  ولطالمــا  جــدة.  مدينــة  فــي 
المســاواة فــي حقــوق المــرأة، فجــاء تأسيســها 
لنــادي الســيارات ليجّســد فكرتهــا تلــك بحذافيرهــا. 
ــاء  ــادي الســيارات مــن تأسيســه إلــى بن ويهــدف ن
الصداقــات وكســر الحواجــز وإتاحــة إمكانيــات جديدة 
مــن خــال تجميــع الســيدات تحــت مظلــة واحــدة. 

وتقــول أمــل: »أتيحــت لنــا الفرصــة لقيــادة الســيارة 
الماضيــة  الســنة  فكانــت  اآلن،  مــن  ســنة  قبــل 
أنحــاء  جميــع  فــي  النســاء  آلالف  اســتثنائية 
المملكــة. تأســس نــادي ســيارات فولكــس واجــن 
ــا بطريقــة لــم نكــن نتخيلهــا مــن  النســائي ليوحدن
قبــل. واآلن، وبعــد أن بــات بإمكاننــا الجلــوس خلــف 
عجلــة القيــادة، أصبحنــا نشــعر بقــوة أكبــر وتعــزَز 

شــعورنا باالســتقالية والســيطرة علــى حياتنــا«. 

تجاريــة  عامــة  وهــي  واجــن،  فولكــس  وتتوقــع 
منتشــرة علــى نطــاق واســع فــي المملكــة العربية 
الســيارات  نــادي  مكانــة  تترســخ  أن  الســعودية، 
النســائي أكثــر فأكثــر. ومــع انضمــام ســيداٍت ُجــدد 
لــه، يخطــط النــادي إلــى إقامــة مناســبات متكــررة، 
وجمــع العائــات مــع بعضهــا البعــض، والتفاعــل مــع 
الســيدات فــي شــتى أنحــاء المنطقــة، بــل وحــول 

العالــم أيضــًا. 

ومــن جانبــِه، قــال ديــش بابكــي، المديــر التنفيــذي 
لشــركة أودي فولكــس واجــن الشــرق األوســط: 
نفــس  يتشــاركن  ســيدات  التقــاء  فرصــة  »إن 
التفكيــر والغايــة للحديــث عــن حماســهن لقيــادة 
الســيارة وتفاصيــل حياتهــن البســيطة تعنــي أن 
هنــاك صداقــات حقيقيــة قــد نشــأت بالفعــل بيــن 
هــؤالء الســيدات. إن رســالة فولكــس واجــن هــي 
لــم الشــمل؛ وتأســيس مثــل هــذه األنديــة يعنــي 
ــادي االســتثنائي هــو  ــر. كمــا أن هــذا الن ــا الكثي لن
إنجــاز جديــد فــي تاريــخ قيــادة المــرأة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وهــو أحــد الســبل التــي تعــزز 

مســيرتها نحــو التمكيــن«. 

أخبار المجموعة

بعــد أن شــهدت تطويرهــا بالكامــل، ُعرضــت ســيارة 
مــاكان علــى الجمهــور للمــرة األولــى فــي المملكة 
العربيــة الســعودية، وهــي واحــدة مــن الســيارات 

األكثــر شــهرة التــي تحمــل اســم بورشــه.

أمــام  األحــدث  الجيــل  عــن  الســتار   ُكشــف  وقــد 
الضيــوف فــي معــرض أكســس الدولي للســيارات 
الفاخــرة، والــذي أقيــم فــي فندق هيلتــون بمدينة 
ــرة 15 وحتــى 17 مــارس الماضــي،  جــدة مــن الفت
حيــث ُســلط الضــوء علــى األداء الفائــق الــذي يؤكــد 
مكانــة هــذا الطــراز باعتبــاره الســيارة الرياضيــة قلبــًا 
وقالبــًا فــي فئتهــا. وفــي المقــام األول، ســيقف 
كيفيــة  علــى  شــهودًا  التجاريــة  العامــة  عّشــاق 

ــة المدمجــة متعــددة  تطــور هــذه الســيارة الرياضي
االســتعماالت مــن بورشــه.

فــي  مــاكان  ســيارة  إطــاق  علــى  وتعليقــًا 
المديــر  ســينكلير،  مــارك  صــّرح  الفعاليــة،  هــذه 
»ســاماكو«،  الســعودية  بورشــه  لمركــز  العــام 
الفئــات  مــن  واحــدة  مــاكان  كانــت  قائًا: لطالمــا 

 مركز بورشه السعودية يرحب
 بسيارة ماكان الجديدة وإقبال

كبير على اقتنائها من السيدات

عرض السيارة الرياضية متعددة االستعماالت أمام الجمهور للمرة األولى في المملكة

العربيــة  المملكــة  فــي  لدينــا  نجاحــًا  األكثــر 
الــذي  األحــدث  الجيــل  إطــاق  ومــع  الســعودية، 
يضــم مزيــدًا مــن الســمات المميــزة لبورشــه مثــل 
فأنــا  تفوقــًا،  األكثــر  والراحــة  األداء  مســتويات 
علــى ثقــة تامــة بــأن قصــة النجــاح هــذه ســتتواصل 

وأعــوام.  ألعــوام 



الوكيــل  للســيارات،  ســاماكو  شــركة  أعلنــت 
العربيــة  المملكــة  الحصــري لســيارات أودي فــي 
قيــادة  لتجــارب  برنامــٍج  تنظيــم  عــن  الســعودية، 
ســيارات أودي للمــدراء التنفيذييــن لمجموعــة مــن 
البنــوك الســعودية، حيــث قامــت الشــركة بتوفيــر 
مجموعــة مـــن ســيارات أودي الرئيســية بمــا فــي 
قيادتهــا  لتجربــة    A8 , Q8 أودي   طــرازي  ذلــك 
اهتمامــًا  أبــدوا  الذيــن  البنــوك  مــدراء  بواســطة 
كامــل  يــوم  لمــدة  أودي  قيــادة ســيارات  لتجربــة 
قــدرات  علــى  للتعــرف  كافيــًا  وقتــًا  إلعطائهــم 
خــال  مــن  المميــزة  الســيارات  هــذه  وإمكانيــات 

اليوميــة.  الروتينيــة  األعمــال  أداء 

وفــي تعليــق لــه علــى برنامــج تجــارب القيــادة هــذا، 
لــدى  أودي  عامــة  مديــر  شــوي،  محمــد  تحــدث 
برنامــج  يقــع  قائــًا:  للســيارات،  ســاماكو  شــركة 
ــادة هــذا ضمــن اإلطــار العــام للخطــط  تجــارب القي
التســويقية لعامــة أودي فــي المملكــة العربيــة 
مــن  معينــة  لفئــة  مصمــٌم  وهــو  الســعودية، 

العمــاء.

المبورغيني »أوروس« تحصد جائزة » أفضل سيارة SUV فاخرة لعام 2019 «
ــزة الوطنيــة لقطــاع  ــج الجائ شــهد حفــل إعــان نتائ
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الســيارات 
أورس  المبورغينــي  ســيارة  فــوز  عــن  اإلعــان 
ــزة »أفضــل ســيارة SUV فاخــرة لعــام 2019«  بجائ
حيــث أعلنــت شــركة ســاماكو للســيارات، الوكيــل 
المملكــة  فــي  المبورغينــي  لســيارات  الحصــري 
المبورغينــي  فــوز  عــن  الســعودية،  العربيــة 
اورس بهــذه الجائــزة وذلــك ضمــن جوائــز بــي ار 
العربيــة  المملكــة  فــي  الســيارات  لقطــاع  ارابيــا 

الســعودية. 

وعلــى الرغــم مــن كــون المبورغينــي »أوروس« 
إال  االســتخدامات،  متعــددة  رباعــي  دفــع  ســيارة 
أنهــا أخــف مــن الكثيــر مــن منافســاتها، ويرجــع خفــة 
باســتخدام  اإليطالــي  الصانــع  قيــام  إلــى  وزنهــا 
جســما خارجيــا متكامــا خفيــف الــوزن مــن مركبــات 
األلومنيــوم، التــي جعلــت الســيارة خفيفــة جــدًا 
ولكــن أيضــا قويــة جــدًا، مــع قيــادة عاطفيــة، وتعزيــز 
العجــات  توجيــه  تقنيــة  باســتخدام  التكنولوجيــا 
ــادة  ــد قي ــة عن ــة التــي أعطــت ســهولة هائل الخلفي
الســيارة ســواء بســرعة منخفضــة او ســرعة عاليــة 

عنــد المنعطفــات.

محمــد رفــة، الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســاماكو 
ســيارة  بفــوز  ســعادته  عــن  عبــر  للســيارات، 
الرفيعــة،  الجائــزة  بهــذه  »أوروس«  المبورغينــي 
حيــث قــال:« هــذا ليــس بمســتغرب، إن ســيارات 

المبورغينــي مــن أفضــل الســيارات الفاخــرة فــي 
انتجتــه  مــا  آخــر  هــو  »أوروس«  وطــراز  العالــم، 
هــذه العامــة العريقــة، فهــو يجمــع بيــن العراقــة 
ــاك ســيارة أخــرى فــي هــذه  ــة، وليــس هن والحداث
للســيارة  النهائيــة  الصيغــة  أنــه  تضاهيــه،  الفئــة 

المتطــورة.«

الجائــزة الوطنيــة لقطــاع الســيارات هــي واحــدة 
مــن أهــم الجوائــز اإلقليميــة المخصصــة لقطــاع 
الســيارات فــي المنطقــة، وهــي جائــزة ســنوية 
تقــوم علــى تنظيمهــا وكالــة بــي ار ارابيــا للعــا 

خالهــا  مــن  تهــدف    PR Arabia العامــة  قــات 
التعريــف بآخــر مــا يتــم إطاقــه مــن طــرازات فــي 
العامليــن فــي  إلــى تكريــم  المنطقــة باإلضافــة 
مختلــف القطاعــات المرتبطــة بقطــاع الســيارات، 
المبدئــي  االختيــار  خــال  مــن  الجوائــز  وتمنــح 
تعريــف  حملــة  إطــاق  بعــد  للجماهيــر  المباشــر 
الوســائل اإلعاميــة  خــال مختلــف  واســعة مــن 
بالطــرازات والجهــات المرشــحة للفئــات المختلفــة 
للجائــزة، ويتــم بعدهــا اإلعــان عــن الجوائــز فــي 
حفــل ضخــم يقــام فــي أحــد الفنــادق الكبــرى فــي 

مدينــة جــدة.

السيد مارك كلينسي و السيد عاء تمراز أثناء استامهم  جائزة أفضل سيارة فاخرة لعام 2019

ساماكو – أودي تنظم برنامجًا لتجربة قيادة سيارات أودي للمدراء في البنوك السعودية

الذيــن  المــدراء  وتعليقــات  ماحظــات   : وأضــاف 
مشــجعة  كانــت  أودي  ســيارات  بتجربــة  قامــوا 
وتقديرهــم  إعجابهــم  مــدى  وتعكــس  للغايــة، 
لهــذه الســيارات الفاخــرة ولمــا تتميــز بــه مــن قــوة 
قــي األداء وساســة فــي التعامــل. كمــا أشــادوا 
التــي حفلــت  أودي،  لســيارات  التقنــي  بالتطــور 
بالكثيــر مــن األنظمــة المســاعدة علــى القيــادة، 
قائمــة  رأس  فــي  الســيارات  هــذه  جعــل  ممــا 

العالــم. فــي  الســيارات  أفضــل 

و مــن الجديــر ذكــره أن شــركة ســاماكو للســيارات 
قــد عــززت مــن تواجدهــا فــي الســوق الســعودي، 
مــن خــال توفيــر أحــدث طــرازات أودي باإلضافــة 
إلــى إطــاق الكثيــر مــن برامــج التمويــل والعــروض 
الخاصــة بالبيــع النقــدي، مــع توفيــر أفضــل برامــج 
الخدمــة مــا بعــد البيــع لضمــان ان يحصــل العميــل 
علــى تجربــة مثمــرة فــي مراكــز الخدمــة المخصصــة 

لســيارات اودي.
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حوار العدد

فــي البدايــة نريــد أن تضعنــا فــي ســياق التاريــخ 
لواحــدة مــن الشــركات التــي عاصرتهــا منــذ الصغــر 

ــًا لهــا ؟  ــرًا تنفيذي حتــى أصبحــت مدي

ســاماكو البحريــة ابتــدأت مــن قبــل 40 ســنة علــى 
يــد الســيد إبراهيــم حســن شــربتلي، والســبب 
ــه  ــه الشــخصية وحب فــي تأسيســه للشــركة هوايت
للبحــر، ورؤيتــه للخيــر والــرزق الموجــود  وعشــقه 
بــوكاالت  فأبتــدأ  عامــة،  البحــري  القطــاع  فــي 
القــوارب  وأجــود  أعلــى  مــن  وقتهــا  فــي  كانــت 
للبحــر  وشــغفه  حبــه  وكان  الترفيهيــة،  البحريــة 
يدفعانــه للســفر وزيــارة المعــارض حــول العالــم، 
ممــا دفــع أصدقائــه ومجتمعــه بأخــذ النصيحــة منــه، 
ــه يطلبــون منــه اســتيراد المنتجــات  ــدأ مــن حول وب
مــن أجلهــم، وهــذه كانــت بدايــة القســم البحــري 
والمســتلزمات  المعــدات  كل  تتضمــن  بشــركة 
الشــركة  هــي  ســاماكو  شــركة  وكانــت  البحريــة، 
األولــى فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويمكــن 
أن نقــول فــي الخليــج ككل التــي تعتبــر متجــرًا بحريًا 
وحتــى  والقــوارب  الصيــد  معــدات  مــن  متكامــًا 
الشــركة  بالكامــل، واســتمرت  الســامة  معــدات 
ــه وبفعــل اإلدارة  ونجحــت نجاحــًا باهــرًا بتوفيــق الل

والشــغف لهــذا القطــاع.

القطــاع البحــري اليــوم مقبــل علــى نهضــة كبيــرة 
بفعــل االســتثمارات والتحــول االقتصــادي الــذي 
لنــا  تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية، صــف 

تأثيــر ذلــك علــى ســاماكو البحريــة ؟ 

رؤيــة 2030 رؤيــة داعمــة جــدًا للقطــاع البحــري مــن 

خــال االســتثمارات الضخمــة فــي مشــاريع البحــر 
وفيــه  األخــرى،  واالســتثمارات  ونيــوم  األحمــر 
والتجاريــة  التنظيميــة  منهــا  جــدًا  كثيــرة  مجــاالت 
والســياحية، وبــكل تأكيــد هــو قطــاع واعــد ولكنــه 
يعتمــد علــى الشــغف، ألنــه قطــاع يحمــل الكثيــر 
مــن التفاصيــل واإلجــراءات، وهــو عالــم مختلــف 
تمامــًا، والصعوبــة دائمــًا فــي هــذا القطــاع هــو 
أنــك البــد أن تســتبق الوقــت والمســتقبل وتكــون 
القادمــة،  الســنوات  لمــا ســيحدث فــي  رؤيــة  ذا 

وتبــدأ باالســتعداد لــه مبكــرًا.

اإلدارة الســابقة هــي التــي وضعــت حجــر األســاس 
لهــذا القطــاع لدينــا فــي المجموعــة، ابتــداًء بالســيد 
إبراهيــم شــربتلي والســيد محمــد وجيــه شــربتلي 
والســيد ســلطان التركــي والكابتــن أســامة جــاد 
الحــق وإدارة النهلــة جميعــًا، نحــن اليــوم نســتكمل 
مــا بدأتــه هــذه اإلدارة منــذ 40 ســنة بحيــث نســبق 
الســوق، لتكــون منتجاتنــا أفضــل بضاعــة موجــودة، 
علــى  ونعتمــد  أخــرى،  أماكــن  فــي  تجدهــا  وال 
المنتجــات  بتوفيــر  فقــط  ليــس  القطــاع  تطويــر 
ــل، وفهــم احتياجــات  وإنمــا بدراســة وفهــم العمي

ــه. ومتطلبــات البحــر بذات

مــع مــاذا تتعاملــون فــي الوقــت الحالــي مــن أجــل 
مواكبــة هــذا التطــور ؟ 

نحــن نتعامــل مــع الوقــت الحالــي علــى أنــه وقــت 
لاســتعداد وتجهيــز أنفســنا للســنوات القادمــة، 
فــي  االســتثمار  الــى  خالهــا  مــن  ونســتهدف 
هــذا  فــي  التحتيــة  والبنيــة  الســعودية  الكــوادر 

فشــركة  لذلــك  وتنميتــه،  وتطويــره  القطــاع، 
قطــاع  الــى  قســمت  اليــوم  البحريــة  ســاماكو 
بحــري يشــمل تحتــه العديــد مــن الوحــدات، منهــا 
وحــدة البيــع بالتجزئــة ووحــدة البيــع بالجملــة ووحــدة 
البيــع، ولــكل  الــوكاالت ووحــدة خدمــات مــا بعــد 
الوحــدات اشــتراطاتها وعلمهــا  وحــدة مــن هــذه 
الخــاص بهــا، وال تســتطيع أن تجعلهــا فــي وحــدة 

واحــدة.

نحــن ال نقــوم باســتيراد بضائعنــا وعرضهــا وننتظــر 
القطــاع  نطــور  أن  نحــاول  نحــن  فقــط،  عمائنــا 
البحــري فــي المملكــة ونصــل إن شــاء اللــه إلــى 

العالميــة. المعاييــر 

نعتمد على 
تطوير القطاع

ليس فقط
بتوفير المنتجات
وإنما بدراسة 
وفهم العميل

اطلقتم العديد من نوادي الرياضات البحرية، ما 
سّر هذا االهتمام؟ 

الرياضــات البحريــة بجميــع أنواعهــا هــي جــزء مــن 
منظومــة أي شــركة بحريــة قويــة ومتكاملــة والبــد 

نحن اليوم نستكمل ما بدأته اإلدارة السابقة منذ 40 عامًا
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ونهيئهــا أن تكــون جاهــزة للكــوادر الســعودية فــي 
تطويرهــم وتدريبهــم وتخريجهــم بــإذن اللــه

الحصريــة  واالمتيــازات  بالــوكاالت  يتعلــق  فيمــا 
تطلعنــا؟ أن  تــوّد  مــاذا  علــى  البحريــة،  لســاماكو 

كانــت  وكاالت  علــى  وحصلنــا  عدنــا  اللــه  بحمــد 
ثقــة  علــى  يــدل  معنــا قديمــًا وجددناهــا، وهــذا 
الشــركات العالميــة فــي اســم شــركة ســاماكو، 
كمــا حصلنــا علــى وكاالت جديــدة، وكثيــر مــن هــذه 
الــوكاالت بفضــل اللــه لــم نســع لهــا وإنمــا هــم 
بحريــة متواجــدة  لنــا كأفضــل شــركة  مــن ســعوا 
فــي الســعودية، وتــم توقيــع اتفاقيــات عالميــة 
وخليجيــة وســعودية بــإذن اللــه ســوف نفصــح عنهــا 
فــي الوقــت المناســب، ومــا نأملــه هــو أن نواصــل 
اســتقطاب أفضــل الــوكاالت العالميــة بمــا يتجــاوز 

50 وكالــة بــإذن اللــه. 

القيادة تحتاج
 إلى اختبار 

الثقة المتبادلة 
بين القائد وفريقه

أنتــم اليــوم تعملــون كطاقــة شــابة فــي خدمــة 
التنفيــذي  المديــر  منصــب  فــي  المجموعــة 
لســاماكو البحريــة، وهــذا مــا يجعلنــا نتطلــع لســماع 

القيــادة؟ عــن  مفهومكــم 

ــادة فــي رأيــي المتواضــع تختصــر فــي كلمــة  القي
القــدوة«  خــال  مــن  »القيــادة  وهــي  بســيطة 
بكســب ثقــة فريــق عملــك، والتحلــي بتقــوى اللــه 
عملــك  تتقــن  أن  ومحاولــة  تعملــه،  مــا  كل  فــي 
قــدر المســتطاع ألن العمــل فــي البدايــة والنهايــة 
هــو عبــادة، فالقيــادة تحتــاج الــى وقــت ومواقــف 
وتحديــات كثيــرة وطويلــة تعبرهــا أنــت وفريقــك 

حوار العدد

مــن وجودهــا، نحــن كشــركة بحريــة ال نقــوم باختــراع 
المنتــج وال نقــوم بتصنيعــه )مــع أننــا وبــإذن اللــه 
نطمــح أن ننشــئ قســم صناعــي فــي الســنوات 
حتــى  ولكــن  اســتراتيجيتنا(  مــن  كجــزء  القادمــة 
اآلن هدفنــا األساســي هــو خدمــة العميــل، نحــن 
البحــوث  بعمــل  نقــوم  وال  بالتصنيــع  نقــوم  ال 
والتطويــر، مهمتنــا حاليــًا ترتكــز علــى االســتثمار 
القــرار  إلــى  وإرشــاده  العميــل،  لخدمــة  ماليــًا 
الصحيــح، وإســداء النصيحــة وتعريفــه بالمنتــج إذا 
ــع فــي  ــك، وإصــاح مشــاكل مــا بعــد البي رغــب ذل
العميــل  خدمــة  بــاب  فمــن  لــذا  مواجهتهــا،  حــال 
ابتــداء  بعضهــا  مــع  تتكامــل  منظومــة  لــه  وفرنــا 
لــه، وخدمــات  بحــري  بالمنتجــات ووجــود مرســى 
مــا بعــد البيــع باإلضافــة لذلــك إقامــة األنشــطة 
علــى  يســاعده  الــذي  والتدريــب  والفعاليــات 
االســتمتاع بمنتجــه، ألن منتجاتنــا تعبــر عــن نمــط 
حيــاة يجــب توفيــره للعميــل، وهــو مــا نجــده احتياجــًا 
نقــوم بتوفيــره فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

فــي  واجهتكــم  التــي  الصعوبــات  أبــرز  هــي  مــا 
؟  معهــا  تعاملتــم  وكيــف  الماضيــة،  المرحلــة 

فــي  صعوبــة  نواجــه  القطــاع  هــذا  فــي  نحــن 
الشــباب  مــن  المحليــة  الكفــاءات  اســتقطاب 
الســعودي نظــرًا لقلــة المهتميــن بهــذا القطــاع 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، لــذا قررنــا أن 
نفتتــح أكاديميــة بحريــة ســتكون األولــى مــن نوعهــا 
بــإذن اللــه فــي المملكــة بدعــم مــن وزارة النقــل، 
وذلــك للقيــام بتدريــب الشــباب الســعودي علــى 
مــن  البحــري  القطــاع  فــي  الموجــودة  الوظائــف 
البحرييــن  والربــان  والكهربائييــن  الميكانيكييــن 
ورخصهــم ســواء كانــت للســفن الخاصــة أو ســفن 
الشــحن وغيرهــا، وهــذه مــن االســتثمارات المهمة 
جــدًا والتــي تســتثمرها شــركة ســاماكو البحريــة 
البحــري فــي الســعودية، ونحــن  لتنميــة القطــاع 
اآلن فــي ســاماكو البحريــة الوحيــدون الذيــن نحمــل 
شــهادات االيــزو فــي مجــال خدمــات مــا بعــد البيــع، 

باختبــار الثقــة المتبادلــة بيــن القائــد وفريقــه، هــذه 
تاريــخ،  أو  اســم  أو  بمنصــب  تأتــي  لــن  الميــزات 
وبحمــد للــه فــي الفتــرة القصيــرة جــدًا مــّر فريقنــا 
بنجاحــات  تخطاهــا  التــي  التحديــات  مــن  بالعديــد 
علــى  العمــل  وفريــق  اإلدارة  بيــن  ثقــة  كونــت 
حــب  علــى  فيهــا  واشــتركنا  المســتويات،  كامــل 
العمــل واتقانــه، وأن نجــاح الشــركة هــو نجاحنــا وأن 
النجــاح ليــس هــو نجــاح إداري إنمــا هــو نجــاح فريــق 
عمــل بالكامــل، وأن نبــذل كل مــا نســتطيع ونتــرك 
»الجــوارح  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  علــى  الباقــي 
تعمــل، والقلــوب تتــوكل« وبــإذن اللــه نتطلــع الــى 

نجاحــات أخــرى فــي الســنوات القادمــة.

التعــاون بيــن شــركات المجموعــة هــو أحــد أهــم 
عوامــل اختصــار المســافة نحــو النجــاح، برأيــك كيــف 

يمكننــا تحقيــق ذلــك ؟ 

نحــن فــي المجموعــة تميزنــا دائمــًا بعامــات تجاريــة 
مــن »الفئــة أ« تعتمــد اعتمــاد كّلــي علــى خدمــة 
العمــاء المميزيــن، وجميعهــا عامــات غنيــة عــن 
مشــتركة،  بياناتنــا  فقاعــدة  بالتالــي  التعريــف، 
وخدمتــه  مشــترك،  قطاعاتنــا  فــي  والعميــل 
مشــتركة، والســوق المســتهدف أيضــًا مشــترك، 
ــرة  ــم يكــن متوفــر كمبيعــات عاب ولكــن التجانــس ل
عبــر الشــركات، االن بفضــل اللــه اســتطعنا فــي 
ســاماكو البحريــة مــن خــال قطــاع التجزئــة تحقيــق 
بــل  األلعــاب،  ســاماكو  وبيــن  بيننــا  الربــط  هــذا 
اســتطعنا أيضــًا أن نتعــاون مــع شــركات منافســة 
مثــل »شــركة الخريــف« والتــي وصلنــا معهــا الــى 
اتفاقيــات تعــاون ســنعلن عنهــا عمــا قريــب بحيــث 
نتعــاون مــع بعضنــا فــي المجــاالت التــي ال تحمــل 

منافســة بيننــا. 

ســمعنا أن هنــاك العديــد مــن المفاجــآت القادمــة، 
عــن مــاذا يمكــن أن تعلــن فــي مجلــة النهلــة؟ 

التــي ذكرتهــا ســابقًا  إلــى األكاديميــة  باإلضافــة 
فــإن أحــد المفاجــآت التــي ســنقدمها للمجموعــة 
ولجميــع المحبيــن هــي اصــدار مجلــة بحريــة شــهرية، 
البحــري،  والقطــاع  البحــر  عــن  معلومــات  تقــدم 
لجميــع  والمعرفــة  التثقيــف  فــي  وتســاهم 
مــن يحــب التعلــم عــن البحــر، كمــا تحمــل العديــد 
فــي  مجالــه  فــي  كّل  لمحترفيــن  المقــاالت  مــن 
الرياضــات البحريــة والقــوارب والمصانــع وغيرهــا. 

كلمة أخيرة .. توجهها للمجموعة ؟ 

اللــه  توفيــق  بعــد  يعتمــد  البحــري  القطــاع  نجــاح 
المجموعــة،  أقســام  جميــع  دعــم  علــى  تعالــى 
ونجاحــه هــو نجــاح قســم مــن مجموعــة، فأطلــب 
دعــم الجميــع لمواصلــة هــذه النجاحــات وتحقيــق 

المزيــد بــإذن اللــه . 

ــر العــام التنفيــذي الســيد. ســلطان  يظهــر فــي الصــورة الســيد. محمــد إبراهيــم شــربتلي وهــو يتوســط المدي
ــة . ــاء زيارتهــم لمعــرض ســاماكو البحري ــار التنفيذييــن لشــركة BRP أثن التركــي وكب
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T3 تعد المركبة األبرز إنجازًا وانتشارًا في فئة

المملكــة  اســتضافة  مــع  بالتزامــن   :2020 ينايــر 
األبــرز  الرياضــي  الحــدث  يعــد  الــذي  دكار  لرالــي 
مــرة علــى  الرالــي وألول  عالميــًا فــي ســباقات 
2020م؛  ينايــر   5 األحــد  مــن  انطاقــًا  أراضيهــا، 
الحصــري  الوكيــل  ســاماكو  شــركة  اســتضافت 
BRP فــي المملكــة العربيــة الســعودية  لشــركة 
CAN-  “ ســيارات  متــن  علــى  المتســابقين 
AM” خــال الرالــي فــي أبــرز مخيمــات المملكــة 

“ديرتنــا”.

وخــال التجمــع تحــدث الســيد ماكســيم ايفنيكــو 
 ”CAN-AM“ الصانعــة لمركبــات BRP مــن شــركة
عــن الســجل التاريخــي المميــز الــذي دونتــه فــي 
والتــي  دكار  رالــي  فــي   ”T3“ الفئــة  ســباقات 
تحمــل لقبــه فــي العــام الماضــي بعــد أن حققــه 
فريــق ســاوث ريســنج بقيــادة الســائق التشــيلي 
 ”CAN-AM“ تشــيلكو لوبيــز علــى متــن مركبــة
التــي  األلقــاب  مــن  العديــد  إلــى  يضــاف  والــذي 
فــي  مختلفــة  فــرق  مــع  المركبــة  هــذه  حققتهــا 
يعكــس  ممــا  العالــم،  حــول  متعــددة  ســباقات 
واالنتشــار  التفــوق  منحتهــا  التــي  أفضليتهــا 

عالميــًا. الواســع 

وأشــاد ايفنيكــو باســتضافة المملكــة لهــذا الحــدث 
الرياضــي الضخــم، مؤكــدًا بأنــه مــن خــال اطاعــه 
خــال الفتــرة الماضيــة علــى اإلمكانيــات والطبيعــة 

يقيــن  علــى  بــات  الســعودية؛  فــي  الموجــودة 
أقــوى  يكــون مــن  المقبــل ســوف  الســباق  بــأن 
وأجمــل الســباقات نظيــر التضاريــس الجديــدة وغيــر 
ممــا  العالــم،  مــن  الجــزء  هــذا  فــي  المكتشــفة 
ســيحقق تجربــة غنيــة للمتســابقين أو مــن ســوف 

يتابــع الســباق حضوريــًا أو مــن خلــف الشاشــات.

وامتــدح ايفنيكــو الجهــود التــي تقــوم بهــا شــركة 
ســاماكو لتعزيــز حضــور عامــة BRP فــي الســوق 
الســعودي مــن خــال شــبكات الفــروع، وخدمــات 
البيــع، كمــا أشــاد بمخيــم ديرتنــا، وأكــد  مــا بعــد 
ــًا مناســبًا لممارســة هــذا النــوع مــن  أنــه يعــد مكان
الرياضــات طيلــة العــام، متوقعــًا أن يكــون مقصــدًا 
ســياحيًا مهمــًا فــي ظــل توافــد الســياح الكتشــاف 
األماكــن الســياحية فــي المملكــة بعــد األنظمــة 
فــي  مؤخــرًا  الدولــة  ســنتها  التــي  التشــجيعية 

قطــاع الســياحة.

وعــن اســتضافة مخيــم ديرتنــا، أشــار مديــر عــام 
ديرتنــا  مخيــم  مؤســس  و  الترفيــه  ســاماكو 
ــأن المخيــم اســتضاف  ــب ب ــم آل غال الشــريف هيث
العديــد مــن الوفــود العالميــة التــي زارت المملكــة، 
التــي  المحليــة  والوفــود  الفــرق  إلــى  باإلضافــة 
تبحــث عــن خــوض تجربــة النشــاطات البريــة، حيــث 
داخــل  الترفيهيــة  الخيــارات  مــن  العديــد  تتوفــر 
المخيــم؛ يأتــي علــى رأســها تجربــة االنطــاق بيــن 

متخصــص  فريــق  إشــراف  تحــت  الرمليــة  الكثبــان 
 ”CAN-AM“ داخــل المخيــم علــى متــن ســيارات

المتميــزة فــي هــذا الصعيــد.

ورحــب الشــريف بكافــة الــزوار طيلــة أيــام العــام 
والتــي  تنســى،  ال  التــي  التجربــة  هــذه  لخــوض 
تشــهد إقبــااًل واســعًا فــي ظــل النهضــة الســياحية 
التــي تعيشــها بادنــا منــذ انطــاق رؤيــة 2030.

ساماكو البحرية تستضيف في مخيم ديرتنا المتسابقين 
على متن “CAN-AM” في رالي دكار
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فريق ساماكو األلعاب والترفيه يزور معرض نورنبيرغ الدولي لأللعاب

ساماكو األلعاب والترفيه تفتتح واحدة من أكبر مستودعات األلعاب بالمملكة

زار فريــق ســاماكو األلعــاب والترفيــه مطلــع العــام 
الحالــي المعــرض العالمــي لأللعــاب فــي مدينــة 

ــا. ــا، جنــوب ألماني ــة بافاري نورنبيــرغ بوالي

األلعــاب  لفريــق  الهامــة  الزيــارة  هــذه  وتأتــي 
نظــرًا التجــاه األنظــار كل عــام نحــو أســواق لعــب 
حيــث  المعــرض،  هــذا  فــي  العالميــة  األطفــال 
والمبتكــرات  الشــهيرة  المــاركات  مًعــا  تتظافــر 
ــة والمتســوقون الباحثــون عــن الساســل  األصلي
ــد مــن ممثلــي وســائل اإلعــام  الشــهيرة والعدي
المختلفــة ليجعلــوا هــذا المعــرض حدًثــا فريــًدا مــن 
نوعــه فــي مجــال االلعــاب. وفــي المعــرض الرائــد 
عالميــًا تنشــأ اتصــاالت تجاريــة مختلفــة، كمــا تتولــد 
األفــكار للســنة القادمــة ويتــم مــن خالــه تبــادل 

المعلومــات. أحــدث 

األلعــاب  ســاماكو  لفريــق  الزيــارة  هــذه  وتعتبــر 
هــي األكبــر مــن نوعهــا علــى مــدار تاريــخ الشــركة 
التنفيــذي  الرئيــس  بمشــاركة  تمثلــت  والتــي 
إبراهيــم  عبيــر  الســيدة  األلعــاب  لســاماكو 

حققــت شــركة ســاماكو األلعــاب والترفيــه واحــدة 
بافتتــاح  وذلــك  التطويريــة  أهدافهــا  أهــم  مــن 
الخمــرة  منطقــة  فــي  الجديــدة  مســتودعاتها 

جــدة. بمدينــة 

وفــي تعليــق لهــا علــى التطــورات التــي يمــّر بهــا 
عبيــر  الســيدة  علقــت  والترفيــه  األلعــاب  قطــاع 
األلعــاب  »ســاماكو  بقولهــا  شــربتلي  إبراهيــم 
والترفيــه تشــق طريقهــا مــن جديــد، وبــدأ شــركاء 
النجــاح يشــعرون بعودتنــا، ونحــن عازمــون بــكل ثقــة 
علــى تعزيــز مكانــة ســاماكو األلعــاب كمــا كانــت 

عليــه رائــدة وقويــة«

وتعتبــر مســتودعات شــركة ســاماكو األلعــاب هــي 
مســاحتها  وتصــل  المنطقــة،  فــي  أكبرهــا  مــن 
ــغ ســعتها  ــع، وتبل ــر مرب ــى 12000 مت ــة ال االجمالي
أربعــة  علــى  طبليــة   7200 إلــى  االســتيعابية 
لــدى  التــي  المــاركات  جميــع  لتخــدم  مســتويات، 
مــن  ســتأخذها  التــي  وتلــك  األلعــاب  ســاماكو 

مســتقبًا. العالمــي  الســوق 

ــر العــام لشــركة  وصــّرح األســتاذ ياســر تمــار المدي
ســاماكو األلعــاب قائــًا »كوننــا قــد بدأنــا تطويــر 
شــركة ســاماكو األلعــاب، هــذا يتطلــب مواكبــة 
لتطويــر الجانــب اللوجســتي مــن خــال الحصــول 
علــى مســتودعات حديثــة تتوفــر فيهــا أحــدث طــرق 

التخزيــن، ونقــل البضائــع دخــواًل وخروجــًا، وإعــداد 
الطلبيــات لعمائنــا الكبــار والمتوســطين بطريقــة 

ســهلة وسلســلة«

»رفــع  بــأن  هــزاع قحطــان  األســتاذ  أوضــح  فيمــا 
ــة بأقــل التكاليــف  الكفــاءة مــن خــال رفــع اإلنتاجي
فــي  عليهــا  عملنــا  التــي  األهــداف  أحــد  هــي 
المســتودعات الجديــدة« وأضــاف »تطلــب االنتقال 
جميــع  دراســة  الجديــدة  المســتودعات  إلــى 
الممــرات واألبعــاد والمســتويات، والــذي ســاعدنا 
العامــل  مــن  المســتغرق  الوقــت  تقليــص  إلــى 
لتجهيــز الطلــب الواحــد مــن ســاعة واحــدة الــى 10 

دقائــق«

وتشــهد شــركة ســاماكو األلعــاب حركــة نشــطة 
مــن اإلنجــازات التــي تعمل الشــركة علــى تحقيقها، 
كان أبرزهــا كســر الرقــم القياســي بالوصــول الــى 
تحصيــل  نســبة  وأعلــى  مبيعــات  نســبة  أعلــى 
نقــدي علــى مســتوى الشــركة فــي شــهر يونيــو 

الماضــي.

شــربتلي وخمســة أعضــاء مــن فريقهــا التنفيــذي، 
األلعــاب  إلــى ســوق  قــدم رســالة مؤكــدة  ممــا 
اهتمــام  لمــدى  تشــير  واإلقليمــي  الســعودي 
إحيــاء  إلــى  للعــودة  والترفيــه  األلعــاب  ســاماكو 
ســمعتها العريقــة، ورســالة أخــرى إلــى المورديــن 
فــي صناعــة األلعــاب وعمــاء شــركة ســاماكو بأنهــا 

عــادت وعــادت بقــوة مــن جديــد. 

التخصصــي  المعــرض  نورنبيــرغ  معــرض  يعتبــر 
األلعــاب  صناعــة  قطــاع  فــي  واألشــهر  األكبــر 
والهوايــات ولــوازم الترفيــه فــي العالــم. وشــارك 
فيــه هــذا العــام أكثــر مــن 2880 عــارض أو شــركة 

أرض  فــوق  يعرضــون  دولــة،   132 مــن  صانعــة، 
مــن  يقــرب  مــا  مربــع  متــر  ألــف   160 مســاحتها 
مليــون منتــج و120 ألــف لعبــة حديثــة، فــي نســخته 
الســبعين. وهــو يســتقطب تاريخيــا أكبــر الصانعيــن 

العالمييــن.

الجديــر بالمعرفــة، أن هــذه لــم تكــن الزيــارة األولــى 
لفريــق ســاماكو األلعــاب والترفيــه إلــى معــارض 
األلعــاب رغــم أنهــا األهــم، إذ ســبقتها زيــارة أخــرى 
بمركــز  الدولــي  والترفيــه  األلعــاب  معــرض  إلــى 

هونــغ كونــغ للمعــارض والمؤتمــرات.

تطويرًا ألعمالها اللوجستية
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مرسى ساماكو البحرية يزهو بحّلة جديدة

ساماكو البحرية تستحدث قسمًا ألدوات الصيد البحري

ضمــن العديــد مــن أعمــال التطويــر داخــل شــركات 
ــة بإجــراء  المجموعــة قامــت شــركة ســاماكو البحري
علــى مرســى ســاماكو  التجديــدات  مــن  العديــد 
البحريــة الواقــع فــي منطقــة أبحــر الجنوبيــة بمدينــة 

جــدة .

تأهيــل  إعــادة  التجديــدات  هــذه  شــملت  وقــد 
الخارجيــة والداخليــة  البحريــة، والبوابــات  األرصفــة 
ومكاتــب  غــرف  وتجديــد  األرضيــة  والمســاحات 
لاجتماعــات واســتحداث قاعــة للعــرض باإلضافــة 

حديثــًا  قســمًا  البحريــة  ســاماكو  شــركة  افتتحــت 
أهدافهــا  ضمــن  وذلــك  البحــري  الصيــد  ألدوات 
لهــواة  والموجهــة  الجديــدة  منتجاتهــا  لتوســيع 

الحديــث. الصيــد 

التســويق  مديــر  الســيد  محمــد  األســتاذ  وأشــار 
بشــركة ســاماكو البحريــة أن هــذا القســم يأتــي 
وتلبيــة  للصيــاد  الدائــرة  اســتكمال  إطــار  فــي 
احتياجاتــه وجلــب أفضــل المنتجــات إلــى الســوق 
مــن مكائــن وأدوات صيــدًا وصــواًل حتــى الــى أدق 

الصيــد وغيــره. المتطلبــات مــن ُطعــم 

ــد مــن  ــذ العدي وفــي هــذا االطــار أيضــًا جــرى تنفي
العــرض لشــركة ســاماكو  التغييــرات علــى صالــة 
البحريــة بطريــق الملــك عبدالعزيــز وتوســيعه الــى 
الضعــف تزامنــًا مــع انضمــام العديــد مــن العامــات 

ــازات الشــركة.  ــدة الــى قائمــة امتي الجدي

الــى تجديــد ورش الصيانــة وتوســيعها الــى 4 ورش.

 2018 وبــدأت هــذه التجديــدات منــذ أواخــر عــام 
التنفيذيــة  اإلدارة  مــن  مباشــر  إشــراف  تحــت 
لســاماكو البحريــة وجهــود متميــزة مــن المهنــدس 
شــيرين ناصــف المديــر العــام الســابق لســاماكو 
البحريــة، وتتواصــل أعمــال هــذه التجديــدات إلعــادة 
البحريــة،  ســاماكو  لمرســى  المتميــز  البريــق 
البحــر  لعشــاق  نشــطة  واجهــة  إلــى  وتحويلــه 

البحريــة.  والرياضــات 
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ليــس مثــل كثيــر مــن عشــاق االكتشــاف، اللذيــن 
شــبابهم  فــي  االكتشــاف  رغبــة  لديهــم  تشــّع 
وتخفــت مــع تقــدم العمــر، أمــا هــو فقــد احتفــظ 
بولعــه فــي تركيــب ألعــاب الســيارات والطائــرات 
ــه فــي  ــدة لدي ــة جدي فــي صغــره ليكتشــف موهب

كبــره.

األســتاذ أيمــن كــردي أميــن ســر مجلــس المديريــن 
فــي المجموعــة، اســتقر شــغفه هــذه المــرة علــى 
هوايــة صناعــة تحــف فنيــة قيمــة ألنــواع مختلفــة 
مــن الســفن، وقــد اكتشــف هــذه الموهبــة أثنــاء 
تجولــه فــي أحــد المــدن االســبانية وانعطافــه الــى 
أحــد المحــات التجاريــة التــي تقــدم هــذه الهوايــة.

تطــورت تجربتــه منــذ إنجــاز ســفينته األولــى فوجــد 
لتحســين  جديــدة  معــدات  إلــى  بحاجــة  نفســه 
أعمالــه، وتقليــص أخطائــه فــي التركيــب، يقــول 
الهوايــة  بهــذه  نفســي  »أمنــح  أيمــن  األســتاذ 
وقتــًا خاصــًا بعيــدًا عــن الهمــوم الشــخصية والواقــع 

إلــى مســاحة محببــة لنفســي« اليومــي 

وأضــاف »تركيــب الســفن الــذي يمتــد فــي بعــض 
األحيــان الــى 6 أشــهر للســفينة الواحــدة، علمنــي 
تعظيــم الصبــر واالبتعــاد عــن القــرارات المتســرعة 
قــدر اإلمــكان، بعــض الســفن تتعقــد فيهــا بعــض 
الحلــول فــي التركيــب، وطالمــا وجــدت الحــل جاهــزًا 

عندمــا أتركهــا وأعــود لهــا الحقــًا«

عــام  فــي  لديــه  الهوايــة  هــذه  انطــاق  ومنــذ 
2010 أنجــز األســتاذ أيمــن كــردي عشــرة ســفن 
بديعــة ويطمــح الــى مواصلــة هــذه الهوايــة قائــًا 
»أحتفــظ ببعضهــا والبقيــة أقدمهــا كهديــة أشــعر 

أنهــا مميــزة ونــادرة لمــن أهديــه إياهــا«

وأختتــم تعليقــه بالقــول »الهوايــات الحرفيــة َقّلــت 
التقنيــة  زخــم  ظــل  فــي  وجودهــا  النــادر  ومــن 
لديهــم  يكــون  بــأن  الجميــع  أوصــي  الموجــودة، 
العمــر،  بهــم  تقــدم  مهمــا  الخاصــة  هواياتهــم 
ســتجدون الفــرق واضحــًا فــي ســعادتكم ونمــط 

حياتكــم« 

موهبة من النهلة
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ــق شــركة  فــاز المهنــدس محمــد بخــاري عضــو فري
األميــن بالمركــز الثالــث فــي بطولــة البحــر األحمــر 
الدوليــة للصيــد الرياضــي والتــي نظمــت للمــرة 
األولــى فــي المملكــة ضمــن فعاليــات موســم 
جــدة، بمدينــة الملــك عبداللــه  االقتصاديــة، خــال 

الفتــرة مــن 11 يوليــو حتــى 14 يوليــو 2019م.

محترفــا  فريقــا   30 مشــاركة  البطولــة  وشــهدت 
عالميــا، حيــث يتنافســون علــى فئة الصيــد بطريقة 
المجرور)الترولنــج(، وطريقــة الصيــد بالســنارة إمــا 
مــن فــوق ســطح البحــر أو داخــل األعمــاق )جقنــق 
ــن محــددة  ــك ضمــن شــروط وقواني ــج(، وذل وبوبن

تحــت إشــراف لجنــة عالميــة مختصــة.

ضمــن  اإلنجــاز  هــذا  بخــاري  المهنــدس  وحقــق 
فريقــه الســعودي »نومــاد« والمحتــرف فــي فئــة 
الصيــد )جقنــك وبوبنــج(، ويجــدر بالذكــر  أن فريــق 
نومــاد فــاز أيضــًا بالمركــز األول مطلــع هــذا العــام 

فــي  الرياضــي  للصيــد  المملكــة  بطولــة  فــي 
ــه األولــى بالمملكــة، والتــي نظمهــا االتحــاد  جولت
حيــث  والغــوص،  البحريــة  للرياضــات  الســعودي 

محترفــا. 50 صيــادا  شــهدت مشــاركة 

ونحــن بدورنــا فــي عائلــة النهلــة نبــارك للمهنــدس 
بجانــب  الرائعــة،  اإلنجــازات  هــذه  بخــاري  محمــد 

المهنيــة.  مســيرته 

المهندس محمد بخاري يحقق المركز الثالث في بطولة البحر األحمر الدولية
للصيد الرياضي 

تخصصه الهندسي يمارس موهبته كصياد محترف 

الدكتور معتز سوبجاكي يصدر روايته األولى »عاصم«
واقتحــام  الجــرأة  مــن  بكثيــر  تتســم  بخطــوة 
مســاحات جديــدة أصــدر الدكتــور معتــز ســوبجاكي 
روايتــه  مؤخــرًا  للتدريــب  النهلــة  أكاديميــة  مديــر 
المشــتركة »عاصــم« غاســل الصحــون الــذي أصبــح 
مــن  فريــدة  الروايــة  وتعتبــر  التنفيــذي،  الرئيــس 
ســرد  فــي  كاتبيــن  مشــاركة  حيــث  مــن  نوعهــا 
معتــز  الدكتــور  وشــارك  واحــدة،  روايــة  أحــداث 

عيســى.  ريــان  المؤلفــة  مــع  روايتــه 

عــّرف الكاتبــان الروايــة بأنهــا »روايــة أعمــال« وقصــة 
ملهمــة حــول تحقيــق األهــداف، اتســمت بالتحــدي 
فــي اكتشــاف أفــكار المؤّلفيــن المتمازجــة فــي 
النــص، ونــال ذلــك استحســان العديــد مــن القــراء، 
يطرقهــا  ال  المشــتركة  الكتابــة  فكــرة  العتبــار 

مؤلفــو الروايــة لصعوبــة المهمــة. 

أصدقــاءه  مــن  للكثيــر  مفاجــأة  مثلــت  »عاصــم« 
تأليــف روايــة  انجــاز  نظــرًا لقدرتــه هــو وشــريكته 
التــي  التحديــات  كل  رغــم  وإصدارهــا  مشــتركة، 
تصاحــب هــذا النــوع مــن التأليــف، يقــول الدكتــور 
وهــو  عاصــم  قصــة  »تتنــاول  الروايــة  أن  معتــز 
شــخصية افتراضيــة ينشــأ فــي حــي وعائلــة فقيــرة 
يواجــه  ثــم  ومــن  الخبــرات  ويكتســب  يهاجــر  ثــم 
صعوبــات كثيــرة، ويتعلــم بعدهــا كيــف يتخطــى 
للصحــون  كغاســل  عملــه  مــن  وينتقــل  الصعــاب 

تنفيــذي  رئيــس  إلــى  المطاعــم  إحــدى  فــي 
عالميــة.« مطاعــم  لسلســلة 

أمــا عــن تجربتــه فــي اقتحــام هــذا المجــال أجــاب 
لــكل  نهــم  قــارئ  »أنــا  بقولــه  معتــز  الدكتــور 
الكتــاب  ابــرز  ببعــض  التحفيزيــة، ومتأثــر  الروايــات 
وبالــذات  شــارما  وروبــن  كوفــي،  ســتيفن  مثــل 
سلســلته الشــهيرة »الراهــب الــذي بــاع ســيارته 
طريقــة  عبــر  الهامــًا  تحمــل  والتــي  الفيــراري«، 

روائيــة«

ويضيــف »برأيــي مــا يميــز هــذه الروايــة عــن غيرهــا 
وخطــوات  تقنيــات  تعطــي  أنهــا  الروايــات  مــن 
وتحديــات  صعوبــات  مــن  النجــاة  فــي  تفصيليــة 
الجوانــب  كامــل  عملــي متضمنــة  بشــكل  الحيــاة 
والشــخصية  واالجتماعيــة  والعلميــة  النفســية 

التجاريــة.« وكذلــك 

تجــاه  الجــريء  قــراره  التخــاذ  دوافعــه  أبــرز  وعــن 
الدكتــور  يجيــب  تجربــة  ســابق  دون  روايــة  تأليــف 
معتــز »منــذ اللحظــة األولــى لــم أفكــر فــي تأليــف 
شــيء مميــز جــدًا، لــذا اســتبعدت عنصــر المقارنــة 
بينــي وبيــن مــن لهــم بــاع فــي هــذا المجــال، فقــط 
قلــت لنفســي: لــك حــق التجربــة األولــى، ســوف 

أكتــب كمــا أشــعر«

15 شــهرًا هــي  التــي اســتغرق تأليفهــا  الروايــة 
األفــكار  مــن  العديــد  القــارئ  تعطــي  روايــة 
وخصوصــًا  باألعمــال  المتعلقــة  واإلســتراتيجيات 
مميــزة  شــخصية  وتكويــن  الناشــئة  الشــركات 
ألصحابهــا، وهــي إصــدار يــرى الدكتــور معتــز أنــه 

الكثيــر.  علمتــه  لتجربــة  بدايــة  مجــرد  إال  ليــس 

43



عين الكاميرا

عين الكاميرا

مقترح للقراءة
ــد آخــر   leaders eat last – Simon Sinek - القائ

مــن يــأكل – ســيمون ســينك 

والقصــص  األفــام  مــن  الكثيــر  لنــا  صــورت 
أن  يجــب  التــي  الســمات  مــن  بعضــا  المصــورة 
يتحلــى بهــا الشــخص لكــي يكــون »قائــدا«، ولعلــك 
اآلن تســتذكر فــي مخيلتــك هــذه الســمات أو ربما 
شــخصية فــذة كان لهــا تأثيــر عليــك. مهمــا كانــت 
الكاتــب  ســيصحبك  اســتذكرتها  التــي  الصفــات 
ســيمون ســينك فــي طيــات صفحــات كتابــه إلــى 
يســلط  قائــدا.  تكــون  ألن  الحقيقــي  المعنــى 
يتحتــم  التــي  البيئــة  لبنــة  علــى  الضــوء  الكاتــب 
علــى القائــد أن يوفرهــا لمنســوبي العمــل لديــه 
بــأن يوفــر فيهــا األمــان والحمايــة، كمــا يركــز علــى 
ضــرورة تكويــن عاقــات إنســانية ذا عمــق معنــوي 

أواصرهــا مبنيــة علــى الثقــة، والتعاطــف والقــرب 
مــن كل فــرد. وتتفــرع فصــول الكتــاب فــي خــوض 
حديــث شــيق عــن الديناميكيــة االجتماعيــة، اإلدارة 
بحنكــة، والشــمائل الفاضلــة التــي يجــب أن يتحلــى 
بهــا القائــد. يعيــد هــذا الكتــاب لقارئــه أسســا فــي 
التواصــل االجتماعــي، وأن اإلدارة تكمــن أهميتهــا 
فــي االهتمــام بمــن حولــك، وأن مراعــاة التحديــات 
الســهل  مــن  ســيجعل  للمؤسســة  الداخليــة 
فــأن  بعــد.  فيمــا  الخارجيــة  التحديــات  مواجهــة 
تكــون قائــدا يعنــي أن تتحلــى بالنزاهــة، واألمانــة، 
ومســؤولية تجــاه اآلخريــن وتضحيــات فــي أحيــان 
األركان.  راســخة  منظومــة  تبنــي  لكــي  أخــرى 
يعلمــك هــذا الكتــاب أن تكــون القائــد الــذي لــم 

تحظــى بــه يومــا. 

مــن إحتفــال قســم المــوارد البشــرية بإتمــام أ. طــارق 
عبدالمجيــد 31 عامــًا فــي خدمــة المجموعــة .

يباشــر عدد من منسوبي مجموعة النهلة خال اإلفطار الرمضاني السنوي للمجموعة  ) بالعائلــة  الثالــث  الجيــل  مــن   ( ســراج عطــار 
والترفيــه. األلعــاب  ســاماكو  شــركة  فــي  تدريبــه 

مجموعــة مــن كبــار التنفيذييــن ومــدراء العمــوم بمجموعــة النهلــة فــي زيــارة إلــى ورش الصيانــة بشــركة 
البحريــة ســاماكو 
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زاوية رأي

التخطيط المالي لحياتك المستقبلية

إضاءة
يواجــه الكثيــر منــا فــي حياتهــم العمليــة هاجســًا 
حــول مســتقبلهم المالــي الشــخصي، ولواقعيــة 
الــى  الماليــون  المختصــون  لجــأ  الهاجــس  هــذا 
لمســتقبلنا  االســتعداد  أهميــة  عــن  الحديــث 
المالــي مــن خــال التخطيــط لــه والحــد مــن تأثيــر 
المفاجــآت علــى تحقيــق أهدافنــا الماليــة، مــن هنــا 
بــرز مصطلــح »التمويــل الشــخصي« أو مــا يســمى 
يــدور  مصطلــح  وهــو   ،  »Personal Finance«
حــول إدارة األمــوال والقــرارات الماليــة للشــخص أو 
األســرة بمــا فــي ذلــك الميزانيــة واالســتثمارات.

ــة  ــة الــى وضــع أهــداف مالي وتهــدف هــذه العملي
للشــخص علــى مســتوى الفــرد أو العائلــة لتحقيــق 
هــذه األهــداف عبــر اســتراتيجيات معينــة تســتطيع 
مــن خالهــا تحقيــق هــذه األهــداف ســواء كانــت 
احتياجــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط مثــل 
البعيــد  المــدى  علــى  أو  منــزل  أو  ســيارة  شــراء 
ــل بدايتــك لعمــل تجــاري أو التخطيــط لمــا بعــد  مث

التقاعــد وغيرهــا. 

وتتدخــل العديــد مــن العوامــل فــي وضــع هــذه 
لــدى  العوامــل  هــذه  طبيعــة  باختــاف  الخطــة 
االفــراد مثــل حجــم الدخــل وطبيعــة المصروفــات 
يســاعد  ممــا  المعيشــية  والتكلفــة  الشــخصية 
الماليــة  التصــور األفضــل لألهــداف  علــى وضــع 
والوصــول الــى اتخــاذ القــرارات األكثــر جــدوى مــع 
األخــذ باالعتبــار المخاطــر الماليــة وأحــداث الحيــاة 

. المســتقبلية.

عــدة  مشــاركتكم  الصــدد  هــذا  فــي  ويمكننــي 
أهميــة  الــى  االنتبــاه  للفــت  رئيســية  نصائــح 
علــى  تســاعدنا  التــي  الماليــة  القــرارات  اتخــاذ 
أهــم  وماهــي  متــوازن  بشــكل  مســتقبلنا  بنــاء 
: بهــا  البــدء  يمكننــا  التــي  الماليــة  الســلوكيات 

1. التخطيــط المالــي العــام : أحــد االســتراتيجيات 
المتبعــة هــي تقســيم صافــي الدخــل الــى قاعــدة 
)50/30/20( تمثــل %50 مــن الدخــل »المصاريــف 
الدخــل  مــن   30% أمــا  حياتنــا،  فــي  األساســية« 
دخلنــا  مــن  الكماليــة«  »المصاريــف  فتمثــل 
الصافــي، لنقــوم فــي نهايــة المطــاف بادخار 20% 

مــن دخلنــا بهــدف مضاعفتــه عبــر المســتقبل.

2. انشــاء حســاب احتياطــي للطــوارئ: ويهــدف 
هــذه الحســاب للتعامــل مــع أي مصاريــف ماليــة 

عبــر  تغذيتــه  ويمكــن  الحســبان،  فــي  تكــن  لــم 
عــدة خيــارات منهــا علــى ســبيل المثــال اقتطــاع 
للحســاب  ثابــت  بشــكل  االدخــار  نســبة  مــن  جــزء 
االحتياطــي، وينصــح أن تصــل القيمــة الموجــودة 
فــي حســاب الطــوارئ الــى قدرتهــا علــى تغطيــة 
مصاريفــك األساســية لمــا ال يقــل عــن 3 الــى 6 
أجلــه  مــن  أنشــئ  الــذي  الهــدف  لتحقيــق  أشــهر 

الحســاب.  هــذا 

ــون الشــخصية: قاعــدة رئيســية  3. الحــد مــن الدي
فــي  تأتــي  ماليــًا  نفســك  لحمايــة  جــدًا  وهامــة 
مقدمــة تعاملــك مــع ديونــك وهــي عــدم االقــدام 
علــى مصاريــف تتخطــى صافــي دخلــك، ال ننكــر 
أنــه فــي بعــض األحيــان يكــون الديــن إيجابــي فــي 
بالتالــي  قيمــة،  ذو  أصــل  باقتنــاء  مقابلتــه  حالــة 
علــى  االقــدام  أن  تفتــرض  القاعــدة  هــذه  فــإن 
االقتــراض ال يكــون اال لجلــب األصــول وليــس مــن 

أجــل اســتخدامه فــي الكماليــات.

بطريقــة  االئتمانيــة  البطاقــات  اســتخدام   .4
علــى  الديــون  مســببات  أكبــر  أحــد  إن  راشــدة: 
فــي  االفــراط بطريقــة ال عقانيــة  االفــراد هــو 
نظــرًا  االئتمانيــة  البطاقــات  ميــزات  اســتخدام 
لســهولة اســتخدامها وتوفرهــا فــي متنــاول اليــد 
أي وقــت، إضافــة الــى وجــود عامــل التعــّود عليهــا، 
ــذا فهــي تعتبــر أحــد أكبــر فخــاخ الديــون، وينصــح  ل
الكماليــة،  للمصاريــف  اســتخدامها  عــدم  أيضــًا 
واقتصارهــا علــى المصاريــف الرئيســية واحســان 
الكامــل  الحــد  اســتهاك  عــن  باالبتعــاد  ادارتهــا 
المتــاح، مــع أفضليــة عــدم تخطــي %30 مــن الحــد 
ــه شــهريًا، واالنتظــام فــي تســديده  المســموح ب
الديــون والفائــدة.  لتعــذر الســداد وتراكــم  تجنبــًا 

اإليجابــي  مــن  التقاعــد:  بعــد  لمــا  التخطيــط   .5
وفــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  لدينــا 
معظــم دول العالــم وجــود نظــام يســاعدنا علــى 
التأمينــات  خــال  مــن  التقاعــد  بعــد  لمــا  االدخــار 
االجتماعيــة أو مؤسســة التقاعــد، مــع ذلــك مــن 
المهــم التخطيــط لخيــارات بديلــة فــي حــال وجــود 
عمــل  مــن  المفاجــئ  الخــروج  مثــل  طــارئ  أي 
الدفــع  ضمــان  أجــل  مــن  وذلــك  اللــه،  ســمح  ال 
للتأمينــات االجتماعيــة أو مؤسســة التقاعــد مــن 
ــة مثــل  أجــل مواصلــة هــذا االدخــار، ويمكــن تغطي

الطــوارئ. حســاب  مــن  المصاريــف  هــذه 

6. حافــظ علــى الترفيــه عــن نفســك وعائلتــك: 
مــن المهــم أن تتضمــن خطتــك الماليــة المرونــة 
التــي تســاعدك علــى ترفيــه نفســك وعائلتــك، 
إلســعادك،  جعلــت  المطــاف  نهايــة  فــي  ألنهــا 
وفــي حالــة أنــك ذو درايــة عــن أهميــة مســتقبلك 
المالــي وتعمــل مــن أجــل تنميتــه فإنــك بالمقابــل 
تســتحق أن تســعد نفســك كل مــا أمكــن ذلــك، 
تحــرم  أن  يجــب  ال  التــي  المكافــأة  هــي  هــذه 

نفســك منهــا. 

ولاســتزادة مــن المعرفــة فإنــي أرشــح الدخــول 
الــى شــبكة االنترنــت وقــراءة العديــد المقــاالت 
المتاحــة بشــكل مجانــي حــول التخطيــط المالــي 
الشــخصي، وفي حال كنت تحمل شــغفًا للحصول 
علــى معرفــة أكثــر عمقــًا فــإن العديــد مــن مواقــع 
التعليــم اإللكترونيــة مثــل كورســيرا وغيرهــا تقدم 
برامــج مختلفــة مــن عــدة جامعــات تســاعدك بشــكل 
أشــير  أن  أنســى  وال  التبحــر،  علــى  تفصيلــي 
الــى أن االنترنــت بــات يزخــر بالعديــد مــن برامــج 
البودكاســت التــي يمكنــك الســماع اليهــا وأنــت 
المالــي  التخطيــط  فــإن  وأخيــرًا  تقــود ســياراتك. 
الشــخصي أصبــح اليــوم أحــد أهــم االهتمامــات 
ــق فهــم  الرائجــة والتــي يمكنــك مــن خالهــا تحقي
قابلــة  ماليــة  أهــداف  وضــع  عنــد  أفضــل  مالــي 
للقيــاس، وفهــم آثــار القــرارات، ومراجعــة النتائــج 
وتمنحــك طريقــة جيــدة إلدارة ميزانيتــك وتحســين 

التحكــم فــي نمــط حياتــك.

أ. هاني قطان
محلل مالي أول
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أخبار األمين

 ذكرى من الماضي الجميل



أخبار الموظفين

 مقــال وصــورة مــن أحــد المجــات المصريــة منتصــف الخمســينات عــن مآثــر ومواقــف جليلــة مــن ســيرة
معالــي الســيد حســن عبــاس شــربتلي رحمــه اللــه، هّمــة الخيــر التــي كانــت فــي مرمــى نظــره بشــكل دائــم 

والتــي نمــت الــى أصقــاع مختلفــة وأذهــرت فــي الماضــي و الحاضــر ، والمســتقبل بــإذن اللــه.
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