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قرائنا األعزاء،

ال يوجــد شــيء مثــل األزمــة أو المشــكلة المعقــدة تســاهم فــي تســريع 
التعلــم، وتطبيــق دروس الحيــاة الســابقة علــى مواقــف جديــدة وغيــر مألوفــة. 
ــه عندمــا ال نعــرف مــاذا نفعــل. وفــي أزمــة  ــل معرفــة مــا يجــب فعل إنهــا تمث
ــا أنفســنا أمــام حالــة فريــدة  مثــل التــي مــّر بهــا العالــم ونحــن جــزء منــه، وجدن

نتعلــم منهــا بعمــق أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

أدركنــا أنــه فــي أوقــات كهــذه علــى وجــه الخصــوص ال يمكننــا إغفــال التواصــل. 
وأن أعضــاء فريقنــا بحاجــة إلــى معرفــة مــا يحــدث فــي جميــع األوقــات. أدركنــا 
وســط الطبيعــة المتغيــرة بســرعة لهــذه األزمــة أننــا نحتــاج باســتمرار إلــى 
تقييــم أدائنــا، وتحديــد الطــرق التــي يمكننــا مــن خاللهــا تحســين اتصاالتنــا مــع 
ــا، بالتحــدث واالســتماع أيًضــا إلــى مــا يجــب  ــا وشــركائنا وعمالئن أعضــاء فريقن

ــوه. أن يقول

أنفاســنا معكــم  نلتقــط  القادمــة  للمراحــل  ونحــن نســتعد  األعــزاء جميعــًا: 
فــي هــذا العــدد لتوثيــق وإلقــاء الضــوء علــى أهــم المحطــات التــي مــرت بهــا 
شــركاتنا ومســؤوليتنا االجتماعيــة فــي مواجهــة أزمــة نــادرة الحــدوث نحملهــا 
معــا لألعــوام القادمــة ونحــن أكثــر تكيفــًا مــع تحدياتهــا، راســخين فــي تجربتنــا 
متمســكين بإتقــان العمــل مــن أجــل اســتكمال النمــو واإلنجــاز ومواصلتــه علــى 

كل المســتويات. 
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القراء األعزاء

ــر  ــرة غي ــا بفت ــة، هــذه المــرة نلتقــي بعــد مرورن ــة النهل ــر مجل يســرني أن ألتقيكــم  مــرة أخــرى عب
ــا.  ــه جائحــة كورون ــا بســبب مــا فرضت ــاًل علــى حياتن ــرًا هائ ــت تأثي مســبوقة أحدث

ليــس ســرًا أن عالمنــا يتغيــر بســرعة، وهــذا األمــر يتطلــب اســتبصارًا فــي التفكيــر، وجــرأة فــي 
ــة قطاعــات المجموعــة،  ــة فــي التخطيــط والتنفيــذ، للمضــي قدمــًا فــي تحقيــق رؤي القــرار، ومرون

وتحــدي الوضــع الراهــن واســتثماره مــن أجــل المســتقبل. 

منــذ ثالثــة أعــوام ونحــن نمــر بتحــول جــذري نســعى مــن خاللــه إلــى تأســيس حوكمــة جديــدة 
ــة الســعودية 2030.  ــة للمملكــة العربي ــة توجهــات الرؤي ــة للمجموعــة تمّكنهــا مــن مواكب وديناميكي

وخــالل عــام 2020 طبقــت المجموعــة جــزءًا هامــًا مــن مخرجــات التحــول ببــدء أعمــال جميــع مجالــس 
اإلدارة للقطاعــات األربعــة ولجــان مجلــس إدارة المجموعــة التــي تراقــب ذلــك العمــل، وقــد تخطــت 
المجموعــة جميــع العوائــق بعزيمــة وإصــرار مــع تعزيــز قدراتنــا األساســية ونقــاط القــوة التــي مّكنتنــا  

مــن تنشــيط أعمالنــا فــي جميــع المجــاالت. 

ألكثــر مــن 80 عامــًا كانــت مجموعتنــا عنوانــًا لإلحســان، وال بديــل لنــا عــن هــذه القيمــة التــي تربطنــا 
بالمجتمــع، وتســتوجب علينــا تطويــر أعمالنــا مــن أجــل تعظيــم القيمــة واألثــر االجتماعــي الــذي نعتــز 

ونلتــزم بــه. 

نقــدم أنفســنا فــي مجموعــة النهلــة كمجموعــة عائليــة ســعودية عريقــة تتمتــع بالقــدرة علــى تجديد 
رؤيتهــا، واالنفتــاح علــى الفــرص واالســتثمارات الجديــدة، مــع المحافظــة علــى قيمنــا وعالماتنــا 

التجاريــة وشــركائنا الرائعيــن. 

وألن مجموعتنــا تهتــم باالمتثــال لقيمهــا، فنحــن نشــجع القيــادة مــن خــالل االحتــرام والعمــل 
المواهــب. المســتمر والمــرن، وتمكيــن  التحــول  الجماعــي واالحترافيــة والتعــاون، مــع تمكيــن 

ــا نحــرص أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى  ــا، فإنن ــا تحــواًل تنظيمًي أعزائــي: بينمــا تشــهد مجموعتن
ضمــان أنــه مــع تطورنــا، نواصــل طموحــًا قويــًا يمّكــن جميــع موظفينــا مــن الشــعور بالتقديــر والنمــو 
الفرديــة  المســؤولية  ليقظــة  جميعــًا  أدعوكــم  كمــا  وعمالئهــا،  المجموعــة  شــركات  خدمــة  فــي 

والجماعيــة. 

ألقاكم في مناسبات قادمة. 

لكم مني جزيل الشكر. 

كلمة 
الرئيس

التنفيذي 
للمجموعة

السيد. محمد وجيه شربتلي
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خالــد  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  كــّرم 
الفيصل مستشــار خادم الحرمين الشــريفين، أمير 
منطقــة مكــة المكرمــة، مؤسســة حســن عبــاس 
شــربتلي لخدمــة المجتمــع نظيــر مســاهماتها فــي 
حملــة “بــرًا بمكــة” التــي أطلقهــا ســموه ضمــن 
جهــود المملكــة لمكافحــة ومجابهــة وبــاء كورونــا 

.)19 )كوفيــد 

عبــاس  حســن  ياســر  الســيد.  تشــرف  وقــد 
باســتالم  األمنــاء،  مجلــس  عضــو  شــربتلي، 
مــن   12 فــي  الكريــم  مــن ســموه  التكريــم  درع 
ــك فــي مقــر إمــارة منطقــة  ــو الماضــي، وذل يولي
علــى  العــام  المشــرف  وبحضــور  المكرمــة  مكــة 
النقلــي. اللطيــف  عبــد  األســتاذ.  المؤسســة 

حســن  ياســر  الســيد  قــال  المناســبة  وبهــذه 
شــربتلي إن “هــذا التكريــم جــاء تقديــرًا للمبــادرات 
الســبعة التــي اعتمدهــا مجلــس األمنــاء منذ اليوم 
المملكــة،  فــي  الجائحــة  هــذه  إعــالن  مــن  األول 
والتــي ركــزت علــى خدمــة المواطنيــن والمقيميــن 
ــد للمســاهمة فــي تجــاوز األزمــة” فــي هــذا البل

هــذه  مــن  المؤسســة  هــدف  “كان  وأضــاف 
المبــادرات هــو العمــل علــى التفاعــل والتكامــل 
مــع الجهــود الجبــارة التــي بذلتهــا كافــة القطاعــات 
واإلعالميــة  واالجتماعيــة  والصحيــة  األمنيــة 
وغيرهــا، ســائلين اللــه ســبحانه وتعالــى أن يرفــع 

العالــم أجمــع” بــالد  الوبــاء عــن  هــذا 

تعتبــر حملــة بــرًا بمكــة إحــدى الحمــالت الرائــدة 

خــادم  مستشــار  ســمو  بإطالقهــا  وّجــه  التــي 
الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة 
الفيصــل  خالــد  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
أثنــاء الجائحــة بمحافظــات المنطقــة لتقديــم العــون 
األعمــال  وأصحــاب  المحتاجــة،  واألســر  لألفــراد 
منــع  فتــرة  خــالل  المتأثــرة  الصغيــرة  الميدانيــة 
التجــول واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة 

تكريم خدمة المجتمع على مبادراتها الســبعة أثناء جائحة كورونا
الفيصل يثمن جهود المؤسسة في حملة “برًا بمكة”

المسؤولية االجتماعية

ــار الناجمــة عــن انتشــار جائحــة  وذلــك لمواجهــة اآلث
المســتجد. كورونــا  فيــروس 

بيــن  مــا  الحملــة  فــي  المســاهمات  وتنوعــت 
ســالل غذائيــة وعينيــة وإلكترونيــة وخدمــات عالجية 
وإيــواء وتســكين، فيمــا تمــت عمليــة إيصــال تلــك 
التبرعــات وســط اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة بالتعــاون 

مــع عــدة جهــات حكوميــة وخاصــة. 

الشــريفين  الحرميــن  خــادم  مستشــار  كــرم 
الفيصــل  خالــد  االميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
حســن  مؤسســة  المكرمــة  مكــة  منطقــة  أميــر 
عبــاس شــربتلي لخدمــة المجتمــع كأحــد الداعميــن 
لمعــرض مشــروعات منطقــة مكــة المكرمــة .. بنــاء 
الســيد  تشــرف  وقــد  المــكان،  وتنميــة  اإلنســان 
األمنــاء  مجلــس  عضــو  شــربتلي،  حســن  ياســر 

يــدي ســموه. مــن  التكريمــي  الــدرع  باســتالم 

حســن  عبدالرحمــن  الســيد  اإلحتفاليــة  حضــر 
واألســتاذ  األمنــاء،  مجلــس  رئيــس  شــربتلي 
عبداللطيــف بــن عبداللــه النقلــي، المشــرف العــام 
علــى المؤسســة، كمــا تضمــن الحفــل الــذي أقيــم 
بجــدة تكريــم الفائزيــن بجائــزة التميــز، والملتقــى 

المكرمــة. مكــة  بمنطقــة  الثقافــي 

تكريم خدمة المجتمع لدعم معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة

األمير خالد الفيصل أثناء تسليم درع التكريم إلى السيد ياسر شربتلي
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أنجــزت  اللــه  بيــوت  إلعمــار  برنامجهــا  ضمــن 
مؤسســة حســن عبــاس شــربتلي لخدمــة المجتمــع 
عبــاس  حســن  الســيد/  معالــي  مســجد  بنــاء 

.  )  35  ( رقــم   ) اللــه  يرحمــه   ( شــربتلي 

فنــون  تصاميــم  وفــق  المســجد  ُبنــي  وقــد 
العمــارة اإلســالمية الحديثــة التــي تتســم بالزخارف 
مــن  المنقوشــة  القرآنيــة  واآليــات  اإلســالمية 
الداخــل علــى القبــة والمحــراب واألعمــدة باللــون 

الذهبــي.

يقــع المســجد بحــي المحمديــة )5( بمدينــة جــدة، 
ويتســع المســجد ألكثــر مــن ) 500 ( مصــلٍّ كمــا 
ُزود مصلــى النســاء بمصعــد كهربائــي لتســهيل 
وصــول كبــار الســن وذوي اإلعاقــة مــن الســيدات 

إلــى المصلــى بيســر وأمــان.

خدمة المجتمع تنجز بناء مسجد الشربتلي ) 35 (

اســتضافت مؤسســة حســن عبــاس شــربتلي 
ــر، اللقــاء  ــوم الخميــس 28 يناي لخدمــة المجتمــع، ي
والــذي  األهليــة،  المؤسســات  لمجلــس  الثانــي 
عقــد بقاعــة معالــي الســيد حســن عبــاس شــربتلي 
النموذجــي  الحــي  مركــز  فــي  اللــه”  “رحمــه 

بالمحمديــة.

هامــًا  حضــورًا  جمعــت  التــي  العمــل  ورشــة 
لكافــة المؤسســات المانحــة فــي منطقــة مكــة 
االهتمــام  ذات  الجمعيــات  وبعــض  المكرمــة 
المشــترك، ركــزت علــى مناقشــة إمكانيــة تحقيــق 
التعــاون  أصــر  ربــط  شــأنها  مــن  التــي  األهــداف 
مجهوداتهــا  وتنميــة  المانحــة  المؤسســات  مــع 

اللقــاءات المســتقبلية ونشــر مــا نصــل إليــه مــن 
إيجابيــة” نتائــج 

ومثــل  مشــاركًا   35 عــن  يزيــد  مــا  اللقــاء  حضــر 
مؤسســة خدمــة المجتمــع كل مــن المشــرف العام 
واألســتاذ عاطــف الميرابــي واألســتاذ موهــوب 
متولــي واألســتاذة خديجــة البلوشــي، كمــا أجــرى

مندوبــي المؤسســات األهليــة علــى هامــش 
اللقــاء جولــة كاملــة  فــي مركــز األحيــاء ومســجد 
الحضــور  أبــدى  حيــث  شــلبي  صالحــة  الســيدة 
والخيريــة  المجتمعيــة  اإلنجــازات  لهــذه  إعجابهــم 

للمؤسســة. المميــزة 

 خدمة المجتمع تستضيف اللقاء الثاني للمؤسسات األهلية

المسؤولية االجتماعية

بينهــا. فيمــا  والتنســيق 

علــق األســتاذ عبداللطيــف النقلــي، المشــرف 
العــام للمؤسســة، علــى هــذا اللقــاء بقولــه “هــذا 
اللقــاء الهــام أثمــر اختيــار مجلــس تنســيقي لعقــد 
بمــا  تعالــى  اللــه  بمشــيئة  مســتقبلية  لقــاءات 
يحقــق أفضــل خدمــات مجتمعيــة فــي منطقــة مكــة 

المكرمــة مــن قبــل المؤسســات المانحــة فيهــا”

وأضــاف “بــارك معالــي وزيــر المــوارد البشــرية 
المعنييــن  والمســؤولين  االجتماعيــة  والتنميــة 
وتأســييه  المجلــس  هــذا  تكويــن  بالــوزارة، 
عقــد  تعالــى  اللــه  بمشــيئة  وســيتم  وترخيصــه، 
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المصداقية 
مخلصون لضميرنا وأوفياء

لشركائنا وأعضائنا  

الشفافية
نقدم المعلومات الالزمة

للتعاون 

العمل الجماعي
نعزز االلتزام والتشاور

والتعاون 

القيادة
رؤيتنا صبورة ونقود بحب 

وبمسؤولية

خدمة 
المجتمع 
ملتزمون تجاه مجتمعنا

باإلحسان

Credibility
Conscientious and Faithful to 
Our Partners and Members.

االحترافية
نعتز باإلتقان وندعم الكفاءة

Professionalism
Empower Skillfulness and 
Support Efficiency 

Transparency
We provide needed 

information for cooperation

االحترام 
نقدر كرامة وقيمة 

جميع فئات المجتمع

Respect
Acknowledgement to Dignity 
and Value of People

Teamwork
Foster Commitment, 

Consultation and Collaboration 

Leadership
Patient Vision and Leadership with 

Admiration & Responsibility

Community
Service
Commitment to Society with 
Excellence

السيد ياسر شربتلي
قيمنا الجوهرية هي إرثنا الذي نعتز به.

قيم المجموعة 10
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باإلحسان

Credibility
Conscientious and Faithful to 
Our Partners and Members.

االحترافية
نعتز باإلتقان وندعم الكفاءة

Professionalism
Empower Skillfulness and 
Support Efficiency 

Transparency
We provide needed 

information for cooperation

االحترام 
نقدر كرامة وقيمة 

جميع فئات المجتمع

Respect
Acknowledgement to Dignity 
and Value of People

Teamwork
Foster Commitment, 

Consultation and Collaboration 

Leadership
Patient Vision and Leadership with 

Admiration & Responsibility

Community
Service
Commitment to Society with 
Excellence

قيم المجموعة
جميــع  علــى  عميــق  تأثيــر  كورونــا  لوبــاء  كان 
الشــركات فــي العالــم، ممــا جعلهــا تســتجيب لهــذه 
األزمــة بعــدة طــرق مختلفــة، وتــؤدي القيــم دورًا 
محوريــًا فــي توجيــه القــادة مــن خــالل القــرارات، 
تحــدد  أن  يمكــن  والتــي  منهــا،  الصعبــة  وخاصــة 
ــؤدي فهــم  مســتقبل الشــركات. كمــا يمكــن أن ي
القيــم فهًمــا صحيًحــا إلــى تحفيــز القــوى العاملــة 
حــول مــا هــو مهــم حًقــا، ومــا هــو محــوري فــي 
المــدى الطويــل.  بقــاء الشــركة ونموهــا علــى 

لتقييــم  فريــدة  فرصــة  األزمــات  أوقــات  توفــر 
كيفيــة ظهــور قيمنــا بالفعــل، وفهــم مــا يجــب أن 
تفعلــه القيــم فــي الواقــع، ممــا يقــدم لنــا تطويــرًا 
لتوجيهاتنــا إلــى إجــراءات إيجابيــة، والتأكــد مــن أن 
والســلوكيات  بالمهــارات  مجهزيــن  الموظفيــن 
ليعيشــوا قيمنــا الجوهريــة التــي تمثــل إرثنــا الــذي 

نعتــز بــه. 

ولضمــان قــدرة الموظفيــن علــى تقديــم القيــم 
ــردد، يجــب أن تكــون رســالتنا تجــاه  دون خــوف أو ت
القيــم فــي مكانهــا الصحيــح، دون أدنــى مواربــة 
يقــف  أو  يتعــارض معهــا،  إجــراء  أي  فــي تصحيــح 
عائقــًا أمــام تطبيقهــا، لــذا أدعــوا جميــع القــادة فــي 
للشــعور  الموظفيــن  مســاعدة  إلــى  مجموعتنــا 
بالقيــم، وأن يكــون مــن أولوياتهــم إيصــال مــدى 
تلــك  حتــى  اســتصغار  وعــدم  حًقــا،  تقديرهــم 
الموظفيــن  تســاعد  التــي  الصغيــرة  التغييــرات 
علــى الشــعور بموضوعــات مثــل العمــل الجماعــي 

الــذات واالحتــرام. ونكــران 

واآلن، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، مــن األهميــة 
بمــكان أن يكــون قادتنــا صادقيــن مــع قيمهــم وأن 
يعملــوا بجديــة أكبــر لتمكيــن مجموعتنــا مــن عيــش 
هــذه القيــم فــي كل األحيــان، ألن عيشــها “فــي 
بعــض األحيــان فقــط” يقلــل مــن قيمنــا جميعهــا. 

بجميــع  أخاطبكــم  الموظفيــن:  أعزائــي 
مســتوياتكم الوظيفيــة، وأدعوكــم إلــى مطالعــة 
هذه القيم باســتمرار، وتطبيقها في كل أفعالنا، 
لنحظــى ببيئــة عمــل تعيــش وتنمــو وتبقــى وفيــة 

لقيمهــا ورائــدة مــن خاللهــا. 

11قيم المجموعة
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اإلســالمية  الشــؤون  وزارة  مــع  بالتعــاون 
والدعــوة واإلرشــاد واســتعداًدا لمــا بعــد كورونــا، 
وضمــن حملــة “مجتمــع واٍع”، أطلقــت مؤسســة 
تعقيــم  مبــادرة  المجتمــع  لخدمــة  الشــربتلي 
الخدميــة  وملحقاتهــا  مســجًدا   )130( وتطهيــر 
والدعــوة  اإلســالمية  الشــؤون  لــوزارة  التابعــة 
ــة جــدة، وشــملت  ــاء مختلفــة بمدين واإلرشــاد بأحي
تعقيــم وغســيل الســجاد بالبخــار بمــادة فانوكــوات 
والمســتخدمة  والمعتمــدة  للبكتيريــا  المضــادة 
بدرجــة  المكرمــة،  بمكــة  الحــرام  المســجد  فــي 
300 درجــة، وتعقيــم ونظافــة  إلــى  حــرارة تصــل 
الجــدران  وتعقيــم  والمواضــئ،  الحمامــات 
واألســطح ودواليــب المصاحــف، ومحيــط المســجد 

ُوزعــت أكثــر مــن 200 ألــف كمامة طبيــة وقفازات 
لعــدة جهــات تضامًنــا مــع الجهــود العظيمــة المباركة 
التــي تبذلهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
لمجابهــة  قطاعاتهــا،  بمختلــف  اللــه-  -يحفظــه 

فيــروس كورونــا.

لتوجيهــات  اســتجابًة  المؤسســة،  بــادرت  كمــا 
مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة 
“بــًرا  لمبــادرة  الكريمــة  ودعوتــه  المكرمــة  مكــة 
ــة تحتــوي علــى  ــع 5000 ســلة غذائي بمكــة”، بتوزي
ــاج إليهــا  ــة التــي تحت ــاف األساســية الضروري األصن
ــدرة، والتــي تضــررت  ــر المقت األســر المتعففــة غي

مــن تفشــي فيــروس كورونــا.

 تعقيــم 130 مســجًدا وتوزيــع 200 ألــف كمامــة
وقفــاز طبــي فــي جــدة

للوقاية من كورونا.. وتوزيع 5000 سلة غذائية على المتعففين

بالمســجد. الملحــق  والســكن 

مؤسســة  علــى  العــام  المشــرف  وقــال 
بــن  اللطيــف  عبــد  المجتمــع  لخدمــة  الشــربتلي 
عــدًدا  أطلقــت  المؤسســة  إن  النقلــي،  عبداللــه 
الــذي  الريــادي  للــدور  اســتجابًة  المبــادرات  مــن 
تتبنــاه خدمــًة لهــذا المجتمــع المبــارك فــي ظــل 
المســؤولية  بأهميــة  وإيماًنــا  الرشــيدة،  قيادتــه 
المجتمعيــة فــي نشــر الوعــي والعمــل علــى إيجــاد 
مبــادرات ذات أثــر فّعــال وحيــوي لخدمــة المجتمــع.

وشــملت المبــادرات: تعقيــم عــدٍد مــن األســواق 
منهــا أســواق الســمك وأســواق األنعــام المختلفــة 
والمســالخ المركزيــة، وذلــك مــن خــالل مجموعــة 

فــرق ميدانيــة عملــت علــى مــدار الســاعة.

المسؤولية االجتماعية 12
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مؤسســة حســن شــربتلي لخدمــة المجتمــع وديجيتكــت يوقعــان 
اتفاقــًا لنشــر ثقافــة خدمــة المجتمــع

وقعــت مؤسســة حســن عبــاس شــربتلي لخدمــة 
شــركة  مــع  اســتراتيجي  تعــاون  عقــد  المجتمــع 

ديجيتكــت لنشــر ثقافــة الخدمــة المجتمعيــة.

وبهذه المناســبة أشــار أ.عبد اللطيف بن عبدالله 
ــى  النقلــي، المشــرف العــام علــى المؤسســة إل
النجــاح  شــركاء  باختيــار  االتفاقيــة  هــذه  “أهميــة 
الذيــن تتوافــق أهدافهــم وبرامجهــم مــع برامــج 

وأهــداف  المؤسســة”

وأضــاف  “لقــد وقــع االختيــار فــي هــذا العــام 
العمــل  ثقافــة  لنشــر  ديجيتكــت  شــركة  علــى 
المســؤولية  دور  وتعزيــز  التوعــوي،  المجتمعــي 
التنمــوي  الدعــم  بمســتوى  لالرتقــاء  االجتماعيــة 
االجتماعــي المقــدم لجميــع فئــات المجتمــع مــن 
خــالل تحقيــق الشــراكة المجتمعيــة مــع مؤسســات 
والفعاليــات  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  المجتمــع 
المؤسســة  وبرامــج  أهــداف  وفــق  المجتمعيــة 

العشــرين”

المؤسســة  إدارة  “تتطلــع  النقلــي  وأكــد 
ومجلــس األمنــاء أن تحقــق هــذه الشــراكة نقلــة 
الثقافــة  نشــر  منظومــة  فــي  مميــزة  نوعيــة 
التطــورات  يواكــب  حديــث  بمنظــور  المجتمعيــة 
والتحــوالت الســريعة التــي تمــر بهــا بالدنــا الحبيبــة؛ 

مــن مليــون مســتفيد، وتوزيــع مــا يزيــد عــن مليــون 
ــاه ســنويًا ضمــن برنامــج الســقيا، ودعــم  عبــوة مي
لتأهيلهــم  ألــف شــاب وشــابة  مــن  أكثــر  تدريــب 
لســوق العمــل. كمــا حصــدت المؤسســة بفضــل 
مــن اللــه أكثــر مــن )309( جائــزة ودرعــًا وشــهادة 
تكريــم مــن بعــض الجهــات الرســمية والمؤسســات 
والشــخصيات  واإلقليميــة  المحليــة  المجتمعيــة 

االعتباريــة.  

لتحقيــق رؤيــة 2030  لتضــع بالدنــا فــي الصفــوف 
المتقدمــة” البــالد  ضمــن  األولــى 

من جانبه أشــار الســيد يوســف شــربتلي الرئيس 
أبرمــت هــذه  التنفيــذي لديجيتكــت أن “الشــركة 
االتفاقيــة إيمانــًا منهــا بأهميــة دور نشــر ثقافــة 
التطوعــي  الخيــري، والعمــل  المجتمعــي  العمــل 
مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعيــة المختلفــة 
ومواقــع الويــب إللقــاء الضــوء علــى أهميــة العمــل 
الخيــري ودعــم وتعزيــز روح التكافــل، وقيــم التبــرع، 
وثقافــة المســاهمة الفعالــة فــي خدمــة المجتمــع 
كشــريك لهــذه المؤسســة المجتمعيــة العريقــة.”

عبــاس  حســن  مؤسســة  أن  بالذكــر  الجديــر 
شــربتلي لخدمــة المجتمــع وبفضــل مــن الله تعالى 
قــد أتمــت عامهــا العشــرين فــي تقديــم خدماتهــا 
المجتمعيــة وفــق أســس تنظيميــة مدروســة، وقد 
حققــت بفضــل مــن اللــه أكثــر مــن )11 مليــون( أثــرًا 
ــة عــام 2020م، حيــث أنفقــت  ــًا حتــى نهاي اجتماعي
مــا يزيــد علــى 700 مليــون ريــااًل فــي دعــم برامجهــا 

العشــرين وتحقيــق أهدافهــا لخدمــة المجتمــع. 

 )40( مــن  أكثــر  بنــاء  إنجازاتهــا:  أهــم  ومــن 
اجتماعيــًا  مرفقــًا   )18( وتأثيــث  وإنشــاء  مســجدًا، 
وطبيــًا وثقافيــًا، وتقديــم الســالل الغذائيــة ألكثــر 

األستاذ. عبداللطيف النقلي والسيد. يوسف محمد وجيه شربتلي أثناء توقيع اتفاقية نشر ثقافة خدمة المجتمع
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علــى مــدى أربعــة عقــود مــن الخبــرة والمعرفــة 
بالســوق الســعودي فــي قطــاع األلعــاب، بــرزت 
كالعــب  والترفيــه  األلعــاب  ســاماكو  شــركة 
المصنعــة،  الشــركات  ألعــرق  رئيســي  ووســيط 
منطقتنــا  فــي  األفضــل  بجلــب  التزامهــا  وأثبــت 
النجــاح  مقومــات  يملــك  موثــوق،  شــريك  أنهــا 

المســتدام. 

فــي  األلعــاب  ســوق  يكــن  لــم  البدايــة  فــي 
مزدهــرًا  ســوقًا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الواقــع كان ســوقًا  فــي  اليــوم،  عليــه  كمــا هــو 
جــودة  معيــار  ورفــع  والرؤيــة  للمبــادرة  يتعطــش 
وليــدة،  كانــت  األســواق  مــن  الكثيــر  المنتجــات، 

بحــق. رائــدة  شــركة  األلعــاب  ســاماكو  وكانــت 

فــي  الشــركة  هــذه  توســعت  مــا  وســرعان 
بنــاء  علــى  واعتمــدت  والتوزيــع،  االســتيراد 
فــي  رائــدة  تجاريــة  عالمــات  عــدة   مــع  تحالفاتهــا 
يومــًا  موزعــة  كشــركة  مكانتهــا  وتأكــدت  العالــم، 
بعــد يومــًا، معــززة قدرتهــا علــى النمــو وتحقيــق 

المتاحــة.  الفــرص  مــن  اســتفادة  أقصــى 

هــذه الــروح الرائــدة هــي التــي قــادت الشــركة 
علــى  قدرتهــا  مجــددة  التطويــر،  تبنــي  إلــى 

جيــل.  بعــد  جيــاًل  النهــوض 

عالمات تجارية جديدةعالمات تجارية جديدة
األلعــاب  ســاماكو  انطلقــت   2018 عــام  منــذ 
والترفيــه كقطــاع حيــوي فــي المجموعــة لتطبيــق 
ــث شــامل فــي عملياتهــا وشــركاتها، وقــدم  تحدي
فرصــة   2030 النهلــة  لشــركات  التحــول  برنامــج 
إلــى  جديــدة  تجاريــة  عالمــات  لتقديــم  مواتيــة 

الســعودي. الســوق 

أثمــرت هــذه الفــرص عــن توقيــع شــركة ســاماكو 
األلعــاب والترفيــه خــالل عــام 2020 عــّدة امتيــازات 
تجاريــة مــع أســماء كبــرى علــى مســتوى العالــم 
فــي صناعــة األلعــاب، يأتــي فــي مقدمتهــا التوقيع 
مــع عالمــة PLAYMOBIL وهــي عالمــة ألمانيــة، 
ــة الجــودة “المصنوعــة فــي  تشــتهر باأللعــاب عالي

أوروبــا”.

وتهتــم ألعــاب بــالي موبيــل باللعــب اإلبداعــي، 
والتــي يحبهــا األطفــال ولهــا أقصى معاييــر الجودة 
عــام  فــي  إطالقهــا  منــذ  وتحظــى  والســامة، 
1974 بتقديــر كبيــر مــن قبــل اآلبــاء والممارســين 

التربوييــن علــى حــد ســواء.

كمــا وقعــت ســاماكو األلعــاب والترفيــه امتيــازًا 
حديثــًا مــع عالمــة Razor الشــهيرة والمتخصصــة 
فــي إطــالق الطــراز األصلــي للســكوتر الكهربائــي 
المتزايــدة،  المحترفــة  الســكوتر  حركــة  ودعــم 
وتعتبــر عالمــة رائــدة فــي ألعــاب الركــوب ورياضــات 

اإلثــارة.

Ravens-  وضمــت إلــى امتيازاتهــا التجاريــة عالمــة
burger وهــي عالمــة ألمانيــة عريقــة تأسســت 
عــام 1884م، وتتميــز الشــركة بكونهــا مــن أقــوى 
قيمهــا  محققــة  البــازل  ألعــاب  إنتــاج  شــركات 
والتعليــم  االســتمتاع  تحقيــق  فــي  الرئيســية 

الجماعــي. والعمــل 

الســيدة عبيــر شــربتلي المديــر التنفيذي لشــركة 
ســاماكو األلعــاب والترفيــه علقــت علــى انضمــام 
عــام  فــي  نتجــه  “نحــن  قائلــة  االمتيــازات  هــذه 
2021 للتركيــز علــى الشــركات الكبــرى، وتقليــل 
االعتمــاد علــى الشــركات الصاعــدة، ممــا يمنحنــا 
هــذا التوجــه مميــزات عديــدة نظــرَا لعوامــل مهمــة 
منهــا أن امتيــازات العالمــات الكبــرى تحســن مــن 
مكانــة شــركة ســاماكو األلعــاب والترفيــه كشــركة 
موزعــة وهــذا العامــل تالحظــه علــى ســبيل المثــال 
فــي توجــه قطــاع الســيارات الســتقطاب عالمــات 
فاخــرة كان آخرهــا انضمــام بوغاتــي إلــى قائمــة 

العالمــات التجاريــة للمجموعــة”

وجــه  علــى  االســتراتيجي  “هدفنــا  وأضافــت 
التحديــد هــو الحصــول علــى أهــم خمــس عالمــات 
صناعــة  فــي  العالــم  مســتوى  علــى  عالميــة 
األلعــاب، ولقــد قطعنــا شــوطًا مهمــًا نحــو هــذا 
تصنــف  بعالمــات  اليــوم  نتمتــع  كوننــا  الهــدف 
مــن أهــم عشــرين عالمــة علــى مســتوى العالــم، 
يكــن  لــم  عليهــا  العالمــات عندمــا حصلنــا  وهــذه 

أخبار المجموعة
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المصانــع، ومــع الشــلل الكامــل الــذي ســاد العالــم 
األيــدي  أجــور  ارتفــاع  بلــغ  الجائحــة  قيــود  بســبب 
اإلنتاجيــة. تحديــات  إلــى  باإلضافــة   %30 العاملــة 

األيــدي  ارتفــاع  “واكــب  تمــار  ياســر  وأوضــح 
األوليــة  المــواد  قيمــة  فــي  ارتفاعــًا  العاملــة، 
للصناعــة، وألقــى بظاللــه وبشــكل مباشــر علــى 
باإلضافــة  النهائــي،  المــوزع  لــدى  المنتــج  تكلفــة 
إلــى الضغــط الكبيــر الــذي واجــه سالســل التوريــد 
والشــحن مــن الصيــن إلــى العالــم كلــه، والــذي بلــغ 

الضعــف.” إلــى  ارتفاعــه  قيمــة 

علــى  تقتصــر  التحديــات  تكــن  “لــم  وأضــاف 
الحديثــة  القوانيــن  فبعــض  العالمييــن  المورديــن 
والتــي تتعلــق بإجــازة كل منتــج جديــد عبــر مجموعــة 
ســابر  رخصــة  علــى  الحصــول  اختبــارات  مــن 
إضافًيــا  تحديــًا  الوقــت  عامــل  جعلــت  الســعودية، 
ضمــن مجموعــة مــن العوامــل المتعلقــة باألزمــة 

عالميــًا”

علــى الصعيــد المحلــي، واجهــت الشــركة كغيرهــا 
مــن األعمــال أســواقًا مقفلــة، مع اقتصار التســوق 
محــدد  ولوقــت  معينــة  أســواق  علــى  المباشــر 
خــالل فتــرة الحظــر الجزئــي، ممــا دفــع الشــركة إلى 

تفعيــل خططهــا للتوجــه إلــى القنــوات الرقميــة.

الرقمــي  التســوق  علــى  الكبيــر  االعتمــاد  أدى 
إلــى اســتقبال المنصــات الرقميــة ضغطــًا هائــاًل 
مــن طلبــات العمــالء، وأثــرت هــذه التحديــات تأثيــًرا  
العمــالء  تلبيــة طلبــات جميــع  علــى  غيــر مباشــر 

فــي الوقــت المناســب. 

لــم تقــف عجلــة العمــل الداخلــي للشــركة عنــد 
جميــع التحديــات الســابقة، بــل علــى العكــس تمامــًا 

ذلــك مــن فــراغ، نظــرًا للتغييــر الــذي الحظتــه هــذه 
الشــركات حــول تحســن مكانــة ســاماكو األلعــاب 
الســعودي.” الســوق  مســتوى  علــى  والترفيــه 

والترفيــه  األلعــاب  ســاماكو  بتصنيــف  االرتقــاء 
بيــن الموزعيــن مــن أهــم األهــداف التــي عملــت 
عليهــا الشــركة فــي قلــب التحــول، هــذا مــا أكــده 
ــر عــام ســاماكو األلعــاب  األســتاذ ياســر تمــار، مدي
والترفيــه بقولــه “نحــن نصنــف أنفســنا اليــوم على 
أننــا نحتــل المركــز الثانــي علــى مســتوى المملكــة 
فــي قطــاع توزيــع األلعــاب بعــد أن تراجعنــا ســابقًا 
إلــى المركــز الخامــس أو الســادس، وهدفنــا بــإذن 

ــه أن نحتــل المركــز األول ســعوديًا.” الل

العالمــات  نجلــب  “عندمــا  قائــاًل  واســتكمل 
دوران  تحقــق  مــا  الغالــب  فــي  فإنهــا  المرموقــة 
عالــي للمبيعــات بســبب مــا تمتــاز بــه مــن أصنــاف 
الســوق  فــي  متنوعــة  شــرائح  تشــمل  متعــددة 
لســاماكو  الســوقية  الحصــة  توســع  فهــي  لــذا 
األلعــاب، باإلضافــة إلــى أن هــذه الشــركات لديهــا 
مــوارد كبيــرة بــدءًا مــن رؤيتهــا ودراســاتها للســوق 
ومنتجاتهــا الجديــدة التــي تحقــق اســتدامة للمنتــج، 
ممــا يحقــق لنــا اســتثمارًا فــي التســويق والتوعيــة 
بالمنتــج ويجعــل هــذه االســتدامة ذات جــدوى.”

الجائحة.. عام التحديات االستثنائيالجائحة.. عام التحديات االستثنائي
أطلــت الجائحــة الصحيــة العالميــة كضيــف ثقيــل 
ال منــاص مــن تفاديــه، ففــي الحيــن الــذي كانــت 
واجــه  واالســتيراد  اإلنتــاج  لرفــع  تتجــه  الخطــط 
حقيقــة  مشــكلة  العالمييــن  المورديــن  معظــم 
فــي األيــدي العاملــة التــي يمكنهــا الوصــول إلــى 

أظهــرت الشــركة التزاًمــا باســتثمار جميــع فــرص 
األزمــة لتحويلهــا إلــى مكســب مــن أجــل تحقيــق 
إليــه الشــركة للنمــو مــن  الــذي تســعى  الهــدف 

جديــد.

التكيف.. واالستمرار بقوةالتكيف.. واالستمرار بقوة
لــم تنتــه الجائحــة بعــد، لكــن األســوأ منهــا قــد 
انتهــى بحســب تقديــر الخبــراء، ومــع كل التحديــات 
التــي واجهتهــا ســاماكو األلعــاب والترفيــه إال أنهــا 
عبــرت هــذه األزمــة بتطلــع كبيــر نحــو المســتقبل، 
فهــي اليــوم تتقــدم بمجلــس إدارة جديــد لقطــاع 
وتســريع  دعــم  فــي  يســاهم  والــذي  التجــارة 

وقراراتهــا. توجهاتهــا 

بقولهــا  التوجهــات  هــذه  عبيــر  الســيدة  تؤكــد 
“تتبنــى إدارة الشــركة تســريع التحــول إلــى أتمتــة 
ــل تدخــل العامــل البشــري  ــع اإلجــراءات وتقلي جمي
فــي العمليــات اليوميــة للوصــول إلــى تســريعها 
فــي  المخرجــات  دقــة  مــن  قــدر  أكبــر  وتحقيــق 

اللوجســتية.” الخدمــات 

التوســع  أجنداتنــا،  أهــم  “مــن  قائلــة  وتواصــل 
ومواكبــة  اإللكترونــي،  الســوق  فــي  الدقيــق 
علــى  التســارع،  هــذا  تجــاه  العالميــة  الحركــة 
مســتويين رئيســيين هــي إطــالق منصتنــا الخاصــة 
وتواجدنــا  عالقاتنــا  وتقويــة  اإللكترونــي،  بالبيــع 
فــي المنصــات العالميــة، وكان آخرهــا التوقيــع مــع 
إلكترونيــة  أكبــر منصــة  ثانــي   Furst grai منصــة 
بعــد أمــازون فــي الهنــد، والتــي تعتــزم الدخــول 

الســعودية”.  الســوق  إلــى 
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كورونــا  جائحــة  قبــل  جماعيــة  فعاليــة  آخــر  فــي 
الواقــع  ديرتنــا  مخيــم  فــي  المجموعــة  نظمــت 
 2020 فبرايــر   ، بجــدة  ذهبــان  منطقــة   فــي 
تعزيــز  اســتهدف  والــذي  البــري”  النهلــة  “يــوم 
بيــن  التواصــل  وتعميــق  والتعــاون  التآلــف  روح 

جميلــة. مهنيــة  ذكريــات  وخلــق  الموظفيــن، 

برامــج  علــى  اشــتملت  قــد  الفعاليــة  وكانــت 
متنوعــة منهــا األلعــاب الجماعيــة، وتجربــة ركــوب 
فــي  الرمليــة  الكثبــان  علــى   Can am ســيارات 
ذهبــان، باإلضافــة إلــى االســتمتاع بالمنافســات 

المتنوعــة.  الرياضيــة 

مــن  زاويــة  إليكــم  تنقــل  التاليــة  الصــور  حديــث 
الحــدث. هــذا  توثيــق 

أخبار المجموعة

يوم النهلة البري، 
صحراء ذهبان تجمع 

موظفي المجموعة 
لتعميق التواصل 

والترابط 
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ُنســابق  الماضــي،  “ِبُتــراث  شــعار  تحــت 
َأغلــى  الســعودية  بنتلــى  رعــت  المســتقبل”، 
وأكبــر ِســباق للخْيــل فــي العالــم الــذي اســتضافته 
الريــاض علــى مــدى يوميــن “كأس الســعودية”، 
تســتضيفها  رياضيــة  أحــداث  سلســلة  ضمــن 
الســعودية تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، ولــي 
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، 
فــي نســخته الثانيــة الــذي يعــد األغلــى فــي تاريــخ 
الســباقات العالميــة للخيــل، وذلــك بميــدان الملــك 

الريــاض. فــي  للفروســية  عبدالعزيــز 

وقــد مثــل بنتلــي فــي حضــور الحفــل ســعادة 
رئيــس  نائــب  شــربتلي  حســن  ياســر  الســيد 
المجموعة وعضو مجلس إدارة ســاماكو الســيارات 
ســاماكو  لــدى  بنتلــي  لعالمــة  العــام  والمديــر 
الســيد بيتــر ســميث، فــي العاصمــة الريــاض، حيــث 
يعــد الحفــل حدًثــا اســتثنائًيا جمــع عشــاق الرياضــة 

الســعودية. والثقافــة والفــن مًعــا فــي كأس 

بيتــر ســميث  الســيد  أوضــح  المناســبة  وبهــذه 
المديــر العــام لعالمــة بنتلــي فــي الســعودية: “ 
مــن ضمــن اســتراتيجيات بنتلــي فــي المنطقــة 
كأس  ويعتبــر  الفاخــرة،  الرياضيــة  األحــداث  دعــم 
تناســب  التــي  األحــداث  أقــوى  مــن  الســعودية 
عالمــة بنتلــي الفاخــرة، حيــث يمثــل هــذا الحــدث 
العالمــي الــذي يتابعــه عــدد كبيــر مــن المهتميــن 

أخبار المجموعة

بنتلي السعودية راعي رسمي لكأس السعودية

العالــم، وهــو فرصــة  فــي  للخيــل  أغلــى ســباق 
كبيــرة لنــا لنتواجــد مــع نخبــة الخيــل فــي العالــم 
علــى أرض المملكــة العربيــة الســعودية، وأضــاف 
اســتراتيجية  إطــار  فــي  تتابــع  ســوف  بنتلــي  أن 
تصبــح  بحيــث  االبتــكار،  عبــر  للريــادة   100 بيونــد 
الســيارات  أعمــال  مجــال  فــي  العالمــي  المعيــار 

الفاخــرة. األصيلــة 

السيد ياسر حسن شربتلي والسيد بيتر سميث أثناء الحدث
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حصلــت الشــركة الســعودية العربيــة للتســويق 
“ســاماكو  المحــدودة  والمقــاوالت  والتوكيــالت 
البحريــة” علــى وكالــة دوكاتــي العالميــة للدراجــات 

الناريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

المديــر  لســان  علــى  تصريــح  فــي  ذلــك  جــاء 
التنفيــذي لشــركة ســاماكو البحريــة الســيد محمــد 
إبراهيــم شــربتلي الــذي عبــر عــن ســعادته بالضيف 
الجديــد ضمــن قائمــة امتيــازات ســاماكو البحريــة 
التــي تتجــه بقــوة نحــو تشــكيل مزيــج مــن عالمــات 

النخبــة فــي مجــال الترفيــه بــرًا وبحــرًا.

وقــال الســيد محمــد إبراهيــم شــربتلي “وكالــة 
دوكاتــي، وكالــة إيطاليــة، وهــي شــركة مصنعــة 
وحّققــت  1926م،  عــام  منــذ  الناريــة  للدراجــات 
علــى مــدار تاريخهــا صــدارة فــي هــذه الصناعــة كمــا 

تعــرف بمزاوجــة األناقــة واألداء”

الناريــة  الدراجــات  ســوق  فــي  الدخــول  قــرار 
ســاماكو  أنشــطة  إلــى  جديــدًا  نشــاطًا  يضيــف 
القــرار  هــذا  عــن  محمــد  الســيد  وعبــر  البحريــة، 
بالكامــل  يتوجــه  حاليــًا  ســاماكو  “ســوق  بقولــه 
الترفيــه، ونرغــب بشــكل دائًمــا أن  نحــو منتجــات 
تكــون ضمــن امتيازاتنــا أفضــل الشــركات العالميــة، 
وعالمــة دوكاتــي ال خــالف علــى أنهــا تمثــل عالمــة 
مرموقــة، وأســتطيع تشــبيهها بأنهــا المبورجينــي 

الناريــة” الدراجــات 

وتابــع حديثــه “هــي إضافــة ممتــازة، ألننــا نتحــدث 
عــن أفضــل جــودة علــى اإلطــالق فــي الدراجــات 
الناريــة، وهــي مــن العالمــات التــي تنتــج طرازاتهــا 
بصــورة محــدودة، ويتنافــس العمــالء فــي بعــض 
األحيــان علــى اقتنائهــا، لمــا تمنحهــم مــن شــعور 

بالفخامــة والرفاهيــة.”

واختتــم الســيد محمــد تصريحــه قائــاًل “دوكاتــي 
هــي مــن العالمــات التــي تؤثــر فيهــا خدمــة مــا بعــد 
البيــع علــى قــرار الشــراء لــدى العميــل، علــى ضــوء 
ذلــك نحــن عازمــون علــى تطويــر خدمــة مــا بعــد 
البيــع لهــذه العالمــة علــى وجــه الخصــوص، وأعتقــد 
أن أحــد أهــم أخطــاء الــوكالء الســابقين هــو عــدم 
اإللمــام الكافــي بجانــب الصيانــة، مــا دفــع العمــالء 
إلــى التخــوف مــن اقتنــاء هــذا المنتــج، وهــذا مــا 
نعمــل علــى إعــادة الثقــة والتميــز فيــه، وتقديــم 

تجربــة مرضيــة للعميــل.”

يتزامــن انضمــام عالمــة دوكاتــي مــع توجه شــركة 
ســاماكو البحريــة إلــى تحديــث هويتهــا التــي درجــت 
ــر مــن 30 عامــًا إلــى “ســاماكو لرياضــة  عليهــا ألكث
المحــركات” والتــي تتناغــم مــع رؤيتهــا وأهدافهــا 

المســتقبلية. 

 وكالــة دوكاتــي العالميــة للدبابــات تنضــم إلــى امتيــازات شــركة
ســاماكو البحريــة

أخبار المجموعة

انطــالق مشــروع “الحوكمــة والمراجعــة الداخليــة“ بـــ “ورشــة 
تقييــم المخاطــر” 

فرق المراجعة الداخلية لمجموعة النهلة وشركة الدار الدولية وساماكو البحرية خالل ورشة »تقييم المخاطر«

انطلقــت أعمــال مشــروع “الحوكمــة والمراجعــة 
الممارســات  تثبيــت  إلــى  والهــادف  الداخليــة” 
الداخليــة  الرقابــة  ركائــز  وتحســين  المســؤولة 

الرشــيدة.   والحوكمــة  والمســاءلة 

عمــل  ورشــة  بإقامــة  المشــروع  مراحــل  بــدأت 
والتــي  يونيــو،  شــهر  خــالل  المخاطــر”  “تقييــم 
بشــركة  للمخاطــر  شــاملة  مراجعــة  علــى  تعمــل 

البحريــة.  ســاماكو 

وتعالــج الورشــة موضوعــات مهمــة مثــل تحديــد 
والربــط  الموجــودة  والضوابــط  الحاليــة،  المخاطــر 
بينهمــا، كمــا تســتهدف معالجــة الثغــرات باقتــراح 
التوصيــات الالزمــة، وتمكيــن الفــرق العاملــة مــن 
للمرحلــة  التصحيحيــة  اإلجــراءات  خطــط  تطبيــق 

المقبلــة. 

المراجعــة  فريــق  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
الداخليــة بالتعــاون مــع فريــق شــركة الــدار الدوليــة 

الستشــارات الحوكمــة، أن هــذا المشــروع يعمــل 
علــى إضافــة قيمــة كبيــرة فــي ســبيل تحســين 
الضوابــط داخــل نطــاق شــركات المجموعــة، كمــا 
يعمــل علــى تحســين البيئــة العامــة لنظــام الرقابــة 

الداخليــة ممــا يؤثــر بــدوره علــى جــودة الخدمــات 
علــى  إيجابًيــا  يؤثــر  وبالتالــي  للعمــالء  المقدمــة 

األعمــال. نمــو  معــدالت 
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عــاش هــواة الرحــالت البريــة مــن أهالــي وزوار 
العاصمــة الريــاض األجــواء الشــتوية الجميلــة خــالل 
فعاليــات موســم الريــاض الماضــي نوفمبــر 2019 
– ينايــر 2020 داخــل محميــة الملــك خالــد الملكيــة 
الموســم  فعاليــات  أكبــر  أحــد  احتضنــت  والتــي 

“صحــارى ســيتي” 

شــركة  نظمتهــا  نوعهــا  مــن  الكبيــرة  الفعاليــة 
العامــة  الهيئــة  مــن  بإشــراف  البحريــة  ســاماكو 
للترفيــه واحتــوت علــى عــدة مناطــق أقيمــت عليهــا 
األنشــطة، شــملت منطقــة المغامــرة، ومنطقــة 
كبــار  بــالدي، ومنطقــة صحــاري، ومنطقــة  ربــوع 
الشــخصيات. وفعاليــات لعشــاق المغامــرة، مثــل: 
الســيارات،  ورالــي  والمتاهــة،  بالحبــل،  االنــزالق 
وحائــط التســلق، وميــدان القتــال بالليــزر، وميــدان 

وغيرهــا. الرمايــة، 

هــذا اإلنجــاز التنظيمــي الكبيــر لشــركة ســاماكو 
وشــركاتها  النهلــة  لمجموعــة  الممثلــة  البحريــة 
علــى  األضخــم  الموســم  هــذا  فــي  التابعــة 
مســتوى الســعودية ألقــى عليــه الضــوء المديــر 
العــام بشــركة ســاماكو البحريــة هيثــم الشــريف 
الميــدان.  أرض  فــي  العمــل  فريــق  قــاد  والــذي 

الشــريف “كل شــيء كان تحديــًا  وقــال هيثــم 
بمعنــى الكلمــة، ألنــه وبصراحــة فــإن حجــم اإلنجــاز 

ــات،  ــاب الحكاي قياســًا بالوقــت مــن األمــور التــي يمكــن أن تذكــر مــن ب
خــالل 24 يــوم اســتطعنا إقامــة منتجــع ترفيهــي كبيــر نســبيًا ومتكامــل 

وســط الصحــراء!”

الجانــب  فــي  نواجههــا  كنــا  التــي  “المشــاكل  الشــريف  وتابــع 
ومتابعــة  التصاريــح  علــى  والحصــول  والمواصــالت  اللوجســتي 
إنجــاز األعمــال اليوميــة فــي محميــة ملكيــة )محميــة الملــك خالــد(  
باإلضافــة إلــى ضمــان وصــول منتجاتنــا قبــل بــدء الحــدث، كل ذلــك 

كان تحديــًا رهيبــًا”

فــي  الشــكوك  قهــر  البحريــة  ســاماكو  فريــق  اســتطاع 
إنجــاح هــذا التنظيــم، مؤكــدًا أنــه “بحمــد اللــه كنــا علــى 

مــن  الكثيــر  بشــهادة  والتحــدي،  الحــدث  مســتوى 
زوارنــا عبــر تعليقاتهــم التــي شــهدت بالتميــز فــي 

التنظيــم”

واســتعرض الشــريف أهــم الــدروس والخبــرات 
شــيء  كل  “تعلمنــا  قائــاًل  التجربــة  هــذه  مــن 
مــع  التعامــل  مــن  بــدًءا  الفعاليــات  إدارة  عــن 
إدارة  تحديــات  ومــع  اللوجســتية،  التحديــات 
الوقــت للمشــاريع، وإدارة المورديــن، ومــع إدارة 
إلــى كل ذلــك مــن كل  النظــر  الفريــق، وعنــد 
النواحــي ســتجد شــيئًا تعلمنــاه وأضفنــاه إلــى 
أحــدًا  خبراتنــا، وال أســتطيع أن أخــص بالشــكر 
بعينــه ألن الجميــع بــال اســتثناء قــدم كل مــا 

يديــه مــن جهــود إلنجــاح تنظيمنــا.” بيــن 

صحــارى ســيتي: نجــاح تنظيمــي لعالمــة ســاماكو فــي 
“موســم الريــاض”

منظور علوي لجانب من أرض الحدث

أخبار المجموعة

هيثم الشريف
مدير عام ساماكو البحرية
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جدة، 23 نوفمبر 2020 - أعلنت شــركة ســاماكو 
الســيارات عــن دخولهــا فــي شــراكة جديــدة مــع 
شــركة بوغاتــي الفرنســية لتصبــح بذلــك الوكيــل 
المعتمــد لعالمــة بوغاتــي فــي المملكــة العربيــة 
المبيعــات  بمهــام  للقيــام  وذلــك  الســعودية، 
وتوفيــر خدمــات مــا بعــد البيــع فــي مختلــف أرجــاء 

المملكــة لصالــح عمــالء بوغاتــي.

ووفقــًا للشــراكة الموّقعــة بيــن الجهتيــن، تبــدأ 
وبوغاتــي  الســيارات  ســاماكو  بيــن  الشــراكة 
وبالتالــي  الراهنــة،  اللحظــة  مــن  الفرنســية 
مــع فريــق  التواصــل مباشــرة  العمــالء  يســتطيع 
ــر تســهيالت  ــع عب المبيعــات وخدمــات مــا بعــد البي
راقيــة وفــق أعلــى معاييــر الجــودة التــي تتمّيــز بهــا 
مــن  األول  النصــف  فــي  يتــم  أن  علــى  بوغاتــي 
ــة عــرض مخّصصــة  ــاح أول صال العــام 2021م، افتت
لعالمــة بوغاتــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

الريــاض. العاصمــة  فــي 

محمــد رفــه، الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســاماكو 
الســيارات: تحــدث بهــذه المناســبة قائــاًل: “هــذا 

 ســاماكو الســيارات وكيــاًل معتمــدًا لعالمة
بوغاتــي فــي المملكــة العربية الســعودية

يظهر في الصورة السيد ياسر شربتلي والسيد محمد رفة وأ. نزار الكريم والسيد عبدالعزيز ياسر شربتلي أثناء حفل إطالق وكالة عالمة بوغاتي

السيد ياسر حسن شربتلي نائب رئيس المجموعة يلقي كلمته إلى الحضور أثناء الحفل

أخبار المجموعة
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حيــث  جــدًا  خــاص  يــوم  هــو  لنــا  بالنســبة  اليــوم 
التجاريــة  العالمــة  بوغاتــي،  انضمــام  نشــهد 
الرياضيــة الفارهــة بقطــاع الســيارات إلــى مجموعــة 
واثقــون  ونحــن  لدينــا،  البــارزة  التجاريــة  العالمــات 
أن العالقــة الجديــدة مــع بوغاتــي ســوف تتطــّور 
إلــى شــراكة اســتراتيجية طويلــة األمــد وبالتالــي 
شــكل  بأفضــل  عمالئنــا  مصلحــة  مــن  ســتكون 

ممكــن.”

ســتيفان  الســيد  قــال  هــذا،  علــى  تعليقــًا 
العربيــة  “المملكــة  بوغاتــي:  رئيــس  فنكلمــان 
فــي  لنــا  بالنســبة  أكبــر ســوق  الســعودية هــي 
يكــون  أن  جــدًا  المهــم  ومــن  األوســط،  الشــرق 
والشــراكة  المملكــة،  داخــل  قــوي  شــريك  لدينــا 
مــع ســاماكو الســيارات ُتعــّد خيــارًا طبيعيــًا، يســمح 
ــا باالســتفادة مــن خبراتهــم الواســعة جــدًا فــي  لن
التفاعــل مــع العمــالء الجــدد ومنــح مالكــي ســيارات 
ــر.” بوغاتــي أفضــل الخدمــات وفــق أعلــى المعايي

وأضــاف: “أنــا أعلــم جيــًدا أن العمــالء الســعوديين 
يتعلــق  فيمــا  اســتثنائي  بــذوق  يتمتعــون 
يقبلــون  والفريــدة، فهــم ال  الثمينــة  بالســيارات 

. األفضــل”  مــن  األفضــل  ســوى 

مــرة  وألول  رســميًا  ُأعلــن  المناســبة  وخــالل 
فــي الشــرق األوســط عــن تدشــين طــراز بوغاتــي 
“شــيرون بــور ســبورت” الجديــد بمحــرك رباعــي 
ينتــج  والــذي  لتــر   8.0 ســعة  ســلندر   16 التيربــو 
حيــث  م،  ن/   1600 دوران  وعــزم  حصــان   1500
ارتفعــت دورات المحــرك بمقــدار 200 دورة فــي 
العاديــة،  “شــيرون”  فــي  منــه  أعلــى  الدقيقــة 
التــي وصلــت إلــى 6900 دورة فــي الدقيقــة اآلن، 
بناقــل  اآلن  مرتبــط  الضخــم  المحــرك  وذلــك ألن 

ُمعــاد ضبطــه. أوتوماتيكــي  حركــة 

ســيارة   60 ســتنتج  بوغاتــي  أن  ذكــره  الجديــر 
فقــط مــن طــراز “شــيرون بــور ســبورت” علــى أن 
ــورو )صافــي(، وقــد  ــن ي ــة مالي ــاع الواحــدة بثالث تب
بــدأت الشــركة اإلنتــاج فــي مدينــة مولتشــين فــي 

فرنســا.

أخبار المجموعة
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شركة األمين العقارية تطلق أعمال البناء لمشروعها جدة روز

مراســم توقيــع عقــد أعمــال البنــاء لمشــروع جــدة روز بيــن المديــر العــام التنفيــذي الســيد ســلطان التركــي والمهنــدس رفيــق كريديــة، ويظهــر فــي الصــورة كبــار التنفيذييــن 
والهندســيين بشــركة األميــن العقاريــة.

مــع  تفاهــم  مذكــرة  النهلــة،  مجموعــة  وقعــت 
مجموعــة الســيد ســي للضيافــة، حيــث أطلقــت 
العقــاري  التطويــر  العقاريــة، ذراع  شــركة األميــن 
مــع  العقاريــة  مشــاريعها  النهلــة،  لمجموعــة 
المشــروع  روز.  جــدة   - األول  مشــروعها  إطــالق 
الــذي ســوف يســتضيف مكاتــب ألعمــال وقاعــة 
غرفــة   180 مــن  وأكثــر  واحتفــاالت،  اجتماعــات 
إلــى مرافــق  فندقيــة رئيســية فاخــرة، باإلضافــة 
متكاملــة كالمنتجــع الصحــي، وصالــة ألعــاب رياضيــة، 

بالتجزئــة. بيــع  ومتاجــر  ومطاعــم، 

- وهــو  كريديــة  رفيــق  إلــى  البنــاء  عقــد  وُمنــح 
العــب رئيســي فــي قطــاع البنــاء الســعودي، كمــا 
أقيــم حفــل التوقيــع مؤخــًرا فــي مكتــب شــركة 
األميــن العقاريــة بجــدة، حيــث وقــع فيــه العقــد بيــن 
الســيد ســلطان التركــي – المديــر العــام التنفيــذي 
لشــركة النهلــة والمهنــدس رفيــق كريديــة مديــر 
عــام شــركة رفيــق كريديــة مهندســون ومقاولــون.

وبهــذه المناســبة علــق الســيد ســلطان التركــي 
نقطــة  إلــى  اليــوم  وصلنــا  اللــه،  “بحمــد  قائــاًل 
والــذي  المشــروع،  هــذا  مســيرة  فــي  هامــة 
ــز بمقومــات رائعــة فــي الموقــع والتصميــم  يتمي

الفندقيــة  الشــقق  فــي  الضيافــة  ومســتقبل 
الفاخــرة.”

وأضــاف “نبــارك لشــركة المهنــدس رفيــق كريدية 
علــى منحهــا عقــد أعمــال البنــاء، ونحــن علــى ثقــة 
تامــة بقدرتهــم علــى تنفيــذ هــذا المشــروع علــى 

أكمــل وجــه، متمنيــًا لهــم التوفيــق والســداد”

ــة “نحــن  ــه قــال المهنــدس رفيــق كريدي مــن جهت
ســعداء بــأن نكــون االختيــار األمثــل لتنفيذ مشــروع 
جــدة روز والــذي يمثــل أيقونــة عصريــة رائعــة فــي 
التصميــم، ونهــدف جميعــًا إلــى إنجــازه علــى نحــو 

يضاهــي تصميمــه”

يمثــل  مقوماتــه  بــكل  المشــروع  “أن  مؤكــدًا 
إلــى أعمــال شــركة رفيــق كريديــة  إضافــة هامــة 

اإلنشــاءات” قطــاع  فــي 

مــن المتصــور أن يكــون المبنــى المصمــم معلًمــا 
بــارًزا فــي موقعــه المتميــز مــع شــكله الفريــد الــذي 
يشــبه زهــرة الــورد )مــن هنــا جــاءت تســميته بجــدة 
روز(، وتوفر هندســته المعمارية حديقة اســتثنائية 
ذات مدرجــات تجمــع بيــن الرقــي والحداثــة، عــالوة 
علــى تصميــم المســاحات المكتبيــة بحيــث تتضمــن 

تقنيــة أكثــر ذكاًء مــع لمســة مــا بعــد الجائحــة.

العديــد  حالًيــا  العقاريــة  األميــن  شــركة  تمتلــك 
المملكــة  فــي  التطويــر  قيــد  المشــاريع  مــن 
العربيــة الســعودية بمــا فــي ذلــك مشــروع متعــدد 
االســتخدامات غيــر المســبوق بالقــرب مــن مســجد 
المنــورة(، ومجمــع ســكني فاخــر  )المدينــة  قبــاء 

)جــدة( ومركــز تســوق مجتمعــي رائــع.

أخبار المجموعة
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مــع  تفاهــم  مذكــرة  النهلــة،  مجموعــة  وقعــت 
المجموعــة  للضيافــة،  ســي  الســيد  مجموعــة 
الفندقيــة الرائــدة فــي العالــم لعائلــة شــيبرياني.

تهــدف المذكــرة إلــى تحقيــق أوجــه التعــاون فيمــا 
يخــدم مشــاريع الضيافــة والفندقــة المســتقبلية 

للمجموعــة.

النهلــة  مجموعــة  جانــب  مــن  المذكــرة  ُوقعــت 
ياســر  الســيد  المديريــن  مجلــس  رئيــس  نائــب 
حســن شــربتلي، والســيد أندريــا مارتوتشــي نائــب 

للضيافــة. ســي  الســيد  لمجموعــة  الرئيــس 

هــذه  توقيــع  شــربتلي  ياســر  الســيد  وثّمــن 
االتفاقيــة التــي تتطلــع إلــى ترســية أفــق التعــاون 

مجموعة النهلة والسيد سي للضيافة توقعان مذكرة تفاهم          

المســتقبلي مــع مجموعــة فندقيــة مميــزة تعبــر 
عــن نفســها بتمثيــل رؤيــة حديثــة لبســاطة اللمســة 
األوربيــة األنيقــة، متمنيــًا الوصــول بهــذه االتفاقيــة 

إلــى أعلــى مســتويات اإلنجــاز

عــن  اقنازيــو ســبرياني  الســيد  عبــر  جانبــه  مــن 
الضيافــة  كــرم  علــى  النهلــة  لمجموعــة  شــكره 
مؤكــدًا تطلعــه الكبيــر للمضــي قدمــًا فــي ترســيخ 

الشــراكة.  هــذه 

اإلدارة  مجلــس  عضــو  التوقيــع  حفــل  حضــر 
والمديــر العــام التنفيــذي الســيد ســلطان التركــي، 
والمديــر التنفيــذي للقطــاع العقــاري المهنــدس 

خالــد عبــد الغفــار. 

السيد ياسر حسن شربتلي و السيد اقنازيو سبرياني اثناء مراسم التوقيع على بنود االتفاقية

أثناء مراسم توقيع االتفاقية ويظهر في الصورة من اليمين السيد سلطان التركي والسيد ياسر شربتلي والسيد اقنازيو سبرياني وم. خالد عبد الغفار

أخبار المجموعة
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التركــي، عضــو مجلــس  الســيد ســلطان  أعلــن 
المجموعــة  أن  النهلــة  بمجموعــة  االســتثمار 
شــركة  مســاهمين  إلــى  مؤخــرًا  انضمــت  قــد 
تكنولوجيــات الصحــراء الســعودية والتــي تأسســت 
فــي  تقنيــات  تبنــى  برؤيــة  أعــوام  ثمانيــة  منــذ 
النظيفــة  الشمســية  الطاقــة  خاليــا  ألــواح  إنتــاج 
والمســتدامة والتــي أصبحــت اليــوم تتماشــى مــع 

 .2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة 

شــركة  وهــي  الصحــراء  تكنولوجيــات  شــركة 
الشــركات  أوائــل  مــن  تعتبــر  مغلقــة  مســاهمة 
األلــواح  إنتــاج  مجــال  فــي  العاملــة  الســعودية 
الكامــل  التوطيــن  علــى  تركــز  حيــث  الشمســية، 
لصناعــات الطاقــة الشمســية وتطويــر المحطــات.  
أولــى  مــن  واحــدة  تعتبــر  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
األلــواح  إنتــاج  فــي  بــدأت  التــي  الشــركات 
الشمســية بمكونــات ســعودية وتصنيــف عالمــي 
مــا  بجــدة  مصنعهــا  فــي  وتنتــج   )1 )المســتوى 
يصــل إلــى 350 ألــف لــوح فــي العــام حيــث ُتجّمــع 
األلــواح باســتخدام معــدات آليــة ذاتيــة الدفــع وذكاء 
اصطناعــي، وهــي نقلــة نوعيــة فــي صناعــة ألــواح 

األوســط. الشــرق  فــي  الشمســية  الطاقــة 

وخارجيــة  داخليــة  جهــات  مــع  الشــركة  تعمــل 

لتشــييد مشــاريع الطاقــة الشمســية منهــا علــى 
المســتوى المحلــي مــع جهــات مثــل وزارة الطاقــة، 
األهلــي،  البنــك  للكهربــاء،  الســعودية  الشــركة 
شــركة أرامكــو وغيرهــا، وتعمــد الشــركة حاليــًا إلــى 
بنــاء محطــات الطاقــة الشمســية الجديــدة التابعــة 
لبرنامــج الطاقــة المتجــددة حــول المملكــة وكذلــك 
فــي أكثــر مــن 25 دولــة فــي الشــرق األوســط 
وإحــداث طفــرة  قيمــة مضافــة  وأفريقيــا إليجــاد 

فــي إنتــاج الطاقــة والكهربــاء.

انتخــاب  عــن  الشــركة  إدارة  أعلــن مجلــس  وقــد 
الســيد ســلطان التركــي رئيســًا لمجلــس اإلدارة 
التوفيــق  لــه  اللــه  الجديــدة ســائلين  دورتــه  فــي 

والســداد. 

مــن جانبــه قــال خالــد شــربتلي، الشــريك اإلداري 
بحمــد  “نحــن  الصحــراء  تكنولوجيــات  شــركة  فــي 
اللــه نطــور اليــوم محطتيــن لــوزارة الطاقــة فــي 
50 ميجــا واط، بقيمــة  المدينــة المنــورة بمعــدل 
20 مليــون دوالر مــن أصــل  إلــى  إجماليــة تصــل 
ــون فــي  ــغ 90 ملي ــي اســتثمار مشــترك يبل إجمال

مدينــة رفحــاء بمعــدل 20 ميجــا واط”

وأضــاف: “نحــن نبنــي هــذه المحطــات ونســاهم 
الكفــاءات  وتدريــب  الصناعــات،  هــذه  بتوطيــن 

السيد خالد أحمد شربتلي
الشريك اإلداري لشركة تكنولوجيات الصحراء

مجموعــة النهلــة تســتثمر فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة 
عبــر شــركة تكنولوجيــات الصحــراء

أخبار المجموعة

والقــدرات إليجــاد بيئــة حاضنــة تســاهم في تحقيق 
ــة المملكــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة”   رؤي

الطاقــة  مكتــب  برنامــج  حســب  المقــرر  ومــن 
المتجــددة التابــع لــوزارة الطاقــة أن تصبــح المملكــة 
العالــم،  فــي  الشمســية  للطاقــة  منتــج  أكبــر 
للمســاهمة فــي تقليــل االعتمــاد علــى عائــدات 
طاقــة  إلــى  وصــواًل   ٢٠٣٠ عــام  بحلــول  النفــط 
شمســية بقــدرة إنتاجيــة إجماليــة تبلــغ ٢٠٠ جيجــا 

واط.



28

البدايــة  فــي  نفســه  يقــدم  لــم   2020 عــام 
ــل  ــر مــن النمــو ب ــه عامــًا يحمــل معــه الكثي علــى أن
كان ينــذر بـــتحوالت غيــر مســبوقة والتــي تركــت 
بــال اســتثناء، حينهــا كانــت  ظاللهــا علــى العالــم 
ســاماكو األلعــاب والترفيــه قــد انتهــت للتــو مــن 
ــاض لأللعــاب والتــي  مشــاركتها فــي مهرجــان الري
كانــت مثمــرة ومتميــزة فــي الموســم الســعودي 
األضخــم “موســم الريــاض”، وكان الجميــع يســتعد 
لمواصلــة خططــه لعــام جديــد يحمــل علــى أقــل 
تقديــر تميــزًا فــي رقمــه “2020” ونهايــة األعــوام 

العشــرة الثانيــة مــن األلفيــة الجديــدة.

لــم يــدر فــي حســبان أحــد أن هنــاك أزمــة صحيــة 
قادمــة ســتفرض نفســها علــى العالــم بشــكل غيــر 
متوقــع، لكــن اإلرهاصــات األوليــة لألزمــة جعلــت 
فريــق ســاماكو األلعــاب والترفيــه يالحــظ أن هنــاك 
ويمتــد  العالمــي،  الســوق  فــي  يتبــدل  مــا  أمــر 

ــا علــى نحــو مباشــر وســريع.  ليصــل إلين

وبــدأت  الحــدث،  مــع  للتعامــل  الجميــع  اســتنفر 
تحديــًا  األكثــر  األزمــة  لمواجهــة  تتشــكل  الفــرق 
للجيــل الحالــي، ســاهمت هــذه الفــرق فــي تحقيــق 
ســاماكو األلعــاب والترفيــه أرقامــًا غيــر مســبوقة 
ــة فــي  ــاء األزمــة، وتحويلهــا بنجــاح لفــرص نوعي أثن

المبيعــات.

فريــق التســويق بقيــادة الســيد مظهــر خــان كان 
أحــد أبطــال األزمــة، وســاهم بتعــاون مــع الفــرق 
متميــزة،  بنجاحــات  األزمــة  خــالل  للعبــور  األخــرى 
فــي هــذه الملــف نســتطلع مــع الســيد مظهــر 
أهــم النشــاطات التســويقية التــي عملــت عليهــا 

ســاماكو األلعــاب والترفيــه خــالل عــام كورونــا. 

  Mad MatterMad Matter إطالق ماركة ماد ماتر إطالق ماركة ماد ماتر
Toys R usToys R us في متجر في متجر

Mad Matter كانــت أول عالمــة تجاريــة مخصصــة 
لســاماكو األلعــاب والترفيــه فــي فئــة الصلصــال 
متجــر   ،  ToysRus فــي  رســمًيا  ُأطلقــت  والتــي 
األندلــس بمدينــة جــدة، الــذي يمثــل أكبــر معــرض 

ــه فــي المملكــة. ل

كانــت   Mad Matter“ بقولــه  مظهــر  يطلعنــا 
الجديــدة  بمنتجاتهــا  الصلصــال  فئــة  فــي  دخولنــا 
قويــًا، مثــل الســاليم و الرمــل الســحري ومــا إلــى 
ذلــك، نظــرًا لإلقبــال والطلــب العالــي عليهــا فــي 
الســوق، كان هــذا إعالننــا عــن النــزول بهــا بأشــكال 

مبتكــرة وحديثــة”

 الحلول التســويقية لمواكبة األزمة تدفع ســاماكو األلعاب
 نحو أرقام قياســية

2020 - حصاد ساماكو األلعاب والترفيه التسويقي

كجــزء مــن حفــل اإلطــالق، قّطــع الجميــع الكعكــة 
أقامــوا   كمــا  األطفــال  علــى  البالونــات  ووزعــوا 
عرًضــا توضيحًيــا للمنتــج، وذلــك فــي شــهر ينايــر 

2020م.

  Kids In MotionKids In Motion موشــن  إن  موشــن كيــدز  إن  كيــدز 
ToysRusToysRus مــع  مــع تشــارك  تشــارك 

علــى  مباشــر  عــرض  هــو   Kids In Motion  
خشــبة المســرح حيــث تــؤدي الشــخصيات الشــهيرة 

ملف العدد

مظهر خان

ملف
العدد

مدير التسويق
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المبيعات عبر اإلنترنت، ووسائل التواصلالمبيعات عبر اإلنترنت، ووسائل التواصل  

مبيعات مبيعات INTEX & Step2INTEX & Step2 أثناء فترة  أثناء فترة 
الحجر لمدة الحجر لمدة 44 أشهر أشهر

المبيعــات  لفريــق  جنونيــة  فتــرة  هــذه  كانــت 
العمــالء  طلــب  كان  فقــد  بأكملــه،  والتســويق 
المركزيــة  األســواق  تكــن  ولــم  للغايــة،  مرتفًعــا 
أدى  ممــا  الوقــت،  ذلــك  فــي  تعمــل  والمتاجــر 
المواقــع  عبــر  التســوق  إلــى  الجميــع  توجــه  إلــى 
اإللكترونيــة، كان الطلــب علــى األلعــاب والمنتجــات 
األلعــاب  ســاماكو  فتوجهــت  كبيــًرا،  الترفيهيــة 
كبــرى  علــى  المنتجــات  كامــل  لتوفيــر  والترفيــه 
مقدمتهــا  وفــي  اإللكترونيــة،  التســويق  مواقــع 

INTEX & Step2 منتجــات 

علمتنــا  “لقــد  بقولــه  ذلــك  عــن  مظهــر  يجيــب 
نعمــة،  إلــى  األزمــة  تحويــل  كيفيــة  أزمــة كورونــا 
لقــد أنجزنــا عــدة حمــالت دعائيــة مخصصــة لبعــض 
المنتجــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مــن 
خــالل المؤثريــن، كمــا أنشــأنا رقمــًا هاتفيــًا مخصًصــا 
لمنــدوب مبيعــات فــي الفريــق لتلقــي المكالمــات 
النهائــي. وبمجــرد  المســتخدم  ومعالجــة طلبــات 
كان  الــذي  مندوبنــا  يعمــل  الطلبــات،  اســتالم 

يحمــل تصريــح خــالل اإلغــالق وحظــر التجــول، علــى 
تســليم الطلبــات للعمــالء. 

التــي  الحمــالت  أكثــر  مــن  واحــدة  هــذه  كانــت 
دفعنــا بهــا لمواجهــة إغــالق كوفيــد-19، ولقيــت 

الجمهــور” قبــل  مــن  إيجابيــة  فعــل  ردود 

منطقة عرض جذابة لألشياء الصيفيةمنطقة عرض جذابة لألشياء الصيفية

حملة حملة Panda INTEXPanda INTEX الصيفية  الصيفية 
بالمملكة العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية 

كانــت أســواق بنــده مــن قنــوات البيــع المحــدودة 
ــع مــدن  ــاء الحظــر فــي جمي ــت تعمــل أثن التــي كان
المملكــة، بــدأت ســاماكو األلعــاب والترفيــه ببيــع 
التجاريــة  العالمــات  مــن  وغيرهــا   Intex عالمــة 
هــذه  وبــدأت  بنــده،  أســواق  فــي  اإلســتراتيجية 
الصفقــة خــالل ذروة اإلغــالق أثنــاء الحظــر الكلــي، 
ــق عــرض المنتجــات الحاصــل علــى  حيــث عمــل فري
تصاريــح التنقــل علــى عــرض مميــز للمنتجــات فــي 
بفضــل  اإلغــالق،  أثنــاء  المفتوحــة  بنــده  أســواق 
ذلــك حققــت ســاماكو األلعــاب والترفيــه عمليــات 
بيــع ممتــازة بعــد أن عرضتهــا بصــورة جذابــة وذكيــة.

االتفــاق  هــذا  أهميــة  مظهــر  الســيد  يوضــح 

 Masha & The و PJ Mask و Paw Patrol مثــل
وBear... إلــخ عروضــًا حيــة علــى المســرح. 

العائــالت  آالف  تحضــره  تذاكــر  ذو  حــدث  وهــو 
بحمــاس كبيــر، كمــا يلتقــي فيــه األطفــال أيًضــا 

المفضلــة. بشــخصياتهم 

ملف العدد

يعلــق مظهــر “Kids In Motion هــي فرصــة 
تأتــي  حيــث  لنــا،  اســتراتيجية  ومبيعــات  تســويق 
وهــم  األطفــال  عــن  الترفيــه  بقصــد  العائــالت 
يدركــون أنــه ســيتعين عليهــم شــراء األلعــاب مــن 
ونشــارك  ذلــك،  يتوقعــون  األطفــال  ألن  هنــاك 
ــام ،  فــي المهرجــان بالتعــاون مــع ToysRus كل ع
الحصــري خــالل المهرجــان.” التجزئــة  بائــع  ألنهــم 

أكبــر  بعــرض  الحــدث  هــذا  “نســتغل  ويضيــف 
عــدد  أكبــر  معهــا  ليتفاعــل  منتجاتنــا  مــن  قــدر 
بالعــروض  للقيــام  فريقنــا  ونضــع  الجمهــور،  مــن 
التوضيحيــة، فهــو حــدث ملــيء باإلثــارة وبصفتــي 
مســوًقا، ال أريــد تفويــت هــذا الحــدث، فاألطفــال 

عــام” كل  ينتظرونــه 
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بقولــه “كان بــدء عملنــا مــع أســواق بنــده قــراًرا 
ــا  اســتراتيجًيا، فهــو المنفــذ الــذي ســيمنح عالماتن
التجاريــة مــدى الوصــول الــذي نريــده فــي المملكــة 
أكبــر  مــن  واحــدة  ولكونهــا  الســعودية،  العربيــة 
سالســل الهايبــر ماركــت وأقدمهــا وأكثرهــا ثقــة”

ويواصــل تعليقــه “لــم يكــن خيــاًرا تجاهلهــا. فقــد 
ــع فــي  ــا فــي عــرض البضائ ــا عمــاًل رائًع أدى فريقن
عــرض  إلــى  باإلضافــة  مكبــرة  تســويقية  عينــات 
مــن  واحــدة  وكانــت  الصيــف،  منطقــة  مفهــوم 

أفضــل عمليــات البيــع التــي حصلنــا عليهــا “.

أنشطة تسويق المشاهير والمؤثرينأنشطة تسويق المشاهير والمؤثرين
لــم  األلعــاب  لســاماكو  التســويقية  األنشــطة 
تقتصــر علــى شــكل محــدد وتقليــدي، بــل اســتثمر 
فريــق التســويق فــي مختلــف الطــرق التســويقية 
ومــن أهمهــا “تســويق المؤثريــن”، وعمــل الفريــق 
والشــرائح  للعالمــات  مــدروس  اســتهداف  علــى 
ــر تســويقها مــن أهــم تلــك  التــي يريــد مــن المؤث

األنشــطة: 

االحتفال بعيد ميالد أطفال العائلة السعودية االحتفال بعيد ميالد أطفال العائلة السعودية 
المؤثرة “عائلة مشيع” بإرسال الهدايا لهم.المؤثرة “عائلة مشيع” بإرسال الهدايا لهم.

اإلعالنــات  فــي  لنــا  كشــريك  تــون  ســبيس 
التواصــل  وســائل  عبــر  والتســويق  التلفزيونيــة 
االجتماعــي، حيــث جــرى االتفــاق مــع ســبيس تــون 
ميــالد  بأعيــاد  حصرًيــا  لالحتفــال  مشــيع  وعائلــة 
أطفــال أســرتهم مــن خــالل إرســالنا األلعــاب ذات 
الصلــة، مــا أدى ذلــك إلــى عــرض كبيــر لمجموعــة 
مــن  تســويقي  دفــع  إلــى  وكذلــك  منتجاتنــا 
خــالل عائلــة مؤثــرة حيــث تلقــت هــذه المشــاركة 
مشــاهدات وصلــت إلــى أكثــر مــن ثمانــي مليــون 

.“ مشــاهدة 

وتجــار التجزئــة بالعمــل بشــكل طبيعــي، أطلقنــا 
حملــة “صيفــك فــي بيتــك” علــى معظــم وســائل 
بالكامــل  صممتهــا  التــي  االجتماعــي  التواصــل 
سبيســتون، ممــا أحدثــت هــذه الحملــة ضجــة كبيــرة 

.“  Step2و Intex حــول عالمتــي 

ضمــن الشــراكة المبرمــة بيــن ســاماكو األلعــاب 
ســاماكو  شــاركت  تــون  وســبيس  والترفيــه 
باالحتفــال حصريــًا بأعيــاد ميــالد أبنــاء عائلــة مشــيع 
شــهرة  واألكثــر  األولــى  العائلــة  تعبــر  والتــي 
ومتابعــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 

الســعودية. 

يكشــف مظهــر عــن ســر هــذا االختيــار بالقــول 
“عائلــة مشــيع هــي العائلــة المؤثــرة رقــم 1 فــي 
يتلقــون  فهــم   ، الســعودية  العربيــة  المملكــة 
واعتمدنــا  قناتهــم،  علــى  المشــاهدات  مالييــن 

تنفيذ الحملة الصيفية لخط الصيف تنفيذ الحملة الصيفية لخط الصيف IntexIntex و و
Step2Step2 على سبيستون على سبيستون

إغــالق  بعــد  األســواق  افتتــاح  بعــد  مباشــرة 
كوفيــد 19، أطلقــت ســاماكو األلعــاب والترفيــه 
حركــة  لدفــع  تــون  ســبيس  مــع  صيفيــة  حملــة 

لمبيعــات. ا

شــريكنا  هــي  “سبيســتون  مظهــر  يعلــق 
االســتراتيجي لتســويق عالماتنا التجارية لألطفال. 
ومباشــرة بعــد اإلغــالق عندمــا ُســمح لألســواق 

ملف العدد

إطالق موقع ساماكو األلعاب والترفيه إطالق موقع ساماكو األلعاب والترفيه 
الرسمي والتركيز على التسويق الرقميالرسمي والتركيز على التسويق الرقمي

موقعهــا  والترفيــه  األلعــاب  ســاماكو  أطلقــت 
2020م،  عــام  مــن  الثالــث  الربــع  فــي  الرســمي 
وتــم إطــالق هــذا الموقــع بهــدف جعــل الشــركة 
وملفهــا الشــخصي مرئًيــا لشــركاء التجــارة الدوليين 
وتوضيــح التوقعــات. كمــا ركــزت ســاماكو األلعــاب 
والترفيــه أيًضــا علــى تطويــر خصائــص الوســائط 
زيــادة  االجتماعيــة لديهــا مثــل إنســتغرام بهــدف 
فــي  ظهورهــا.  مســتويات  وزيــادة  متابعيهــا 
بضــع  يبلــغ  المتابعيــن  كان  2020م،  عــام  بدايــة 
مئــات، واآلن مــع التركيــز علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي، أصبــح عــدد المتابعيــن يزيــد عــن 4000 

متابــع.
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ويؤكــد مظهــر قائــاًل “ســنواصل التركيــز علــى 
متابعينــا  أعــداد  وستســتمر  الرقمــي  التســويق 
ــادة علــى أســاس شــهري بينمــا نواصــل  فــي الزي
الرقمــي  التســويق  فــي  واســتثمارنا  التزامنــا 
مــع سبيســتون  االجتماعــي  التواصــل  وشــبكات 

المهمــة.” التجاريــة  العالمــات  مــن  وغيرهــا 

إطالق المتاجر الرسمية على موقع نون.كوم إطالق المتاجر الرسمية على موقع نون.كوم 
Noon.comNoon.com

شــهد موقــع Noon.com نمــًوا غيــر مســبوق 
هــذا العــام. كمــا أطلقــت نــون أكبــر حمالتهــا فــي 
هــذا العــام باســم حملــة الجمعــة الصفــراء، والتــي 

جلبــت أكبــر حركــة مــرور إلــى الموقــع.

ولالســتفادة مــن هــذه الحملــة، أطلقت ســاماكو 
ــه متجــر Intex الرســمي وتعمــل  األلعــاب والترفي
Our Gen- و Razorو Step2  علــى إطــالق متجــر
Noon. على Maisto Official Store و eration

 com

الســيد  عنــه  يحكــي  الرقمــي  التحــول  هــذا 
مظهــر معبــرًا “أنفــق موقــع Noon.com مالييــن 
الجمعــة  حملــة  عــن  اإلعــالن  علــى  الــدوالرات 
الصفــراء، ومــن خــالل مشــاركتنا فــي هــذه الحملة، 

الكبيــر.” اإلعالمــي  الزخــم  مــن  اســتفدنا 

ويواصــل “ســتزداد حركــة المــرور علــى موقــع 
الويــب الخــاص بهــم، ولــم تكــن لدينــا فرصــة أفضــل 
التجاريــة.  لعالماتنــا  الرســمية  المتاجــر  إلطــالق 
نواصــل التعــاون مــع Noon والالعبيــن الرئيســيين 
عالمتنــا  ظهــور  لزيــادة   Amazon مثــل  اآلخريــن 

التجاريــة والوصــول إليهــا “.

مــن  وواثقــون  للغايــة  ســعداء  فهــم  ســاكو؛ 
عالماتنــا التجاريــة وعملنــا، فقــد خصصــوا لنــا قســم 
ــاض لأللعــاب  ــم ســاكو الري ــم ســاكو جــدة وعال عال
الخارجيــة لمثــل هــذه العالمــات التجاريــة ومنطقــة 
التجربــة. وأنــا واثــق مــن أن هــذه كانــت إحــدى القيم 
لمتاجــر  تقديمهــا  مــن  تمكننــا  التــي  الرئيســية 

ســاكو – متاجــر التجزئــة األكبــر لدينــا “.

ما بعد كوفيد ما بعد كوفيد 1919 تجربة العالمات التجارية  تجربة العالمات التجارية 
الرئيسية في المتاجرالرئيسية في المتاجر

عقــب  طبيعتنــا  إلــى  التدريجيــة  العــودة  بعــد 
ــدأت العائــالت فــي الســعودية  اإلغــالق الكلــي، ب
بزيــارة متاجــر األلعــاب ولكــن بــكل الحــذر والحمايــة. 
لتقكمــا عملــت ســاماكو األلعــاب والترفيــه علــى 
مراجعــة بعــض العالمــات التجاريــة الرئيســية فــي 
المتاجــر فــي مواقــع مهمــة جــًدا لبعــض عمالئنــا 
جديــدة  تســوق  تجربــة  لتقديــم  وذلــك  النوعيــة، 
للعمــاء، يختتــم لنــا مظهــر مشــاهداته عــن هــذه 
األنشــطة التســويقية بقولــه “بمجــرد اســتئناف 
العائــالت  أن  نــدرك  كنــا  تدريجًيــا،  بشــكل  الحيــاة 
بالتســوق  لهــم  وتســمح  اآلن  أطفالهــا  ســتخرج 
الفرصــة  هــذه  انتهزنــا  لــذا  األلعــاب،  متاجــر  فــي 
لتقديــم تجربــة تســوق جديــدة لعمالئنــا. ووفًقــا 
تبهــر  أن  جــًدا  المهــم  مــن  التســويق،  لمفاهيــم 
العميــل باســتمرار لكســب حصــة فــي الســوق وأن 
تكــون فــي صــدارة ذهنــه، وكان هــذا أحــد العوامــل 
أيًضــا  هــذه  وكانــت  ذلــك،  فــي  التــي ســاهمت 
طريقتنــا فــي قــول “شــكًرا لكــم” لعمالئنــا علــى 

بقائهــم أقويــاء أثنــاء األزمــة “.

ابتكار مفهوم قسم األلعاب الخارجية في متجر ابتكار مفهوم قسم األلعاب الخارجية في متجر 
ساكو العالمي بالظهرانساكو العالمي بالظهران

متجــر ســاكو الظهــران هــو المتجــر رقــم 1 فــي 
علــى  ويحتــوي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ســاماكو  أرادت  الخارجيــة،  لأللعــاب  كبيــر  قســم 
األلعــاب والترفيــه ضمــان تمثيــل عالماتهــا التجاريــة 
بصــورة جيــدة للغايــة، لذلــك بــادرت بتنفيــذ مفهوم 
- shop in shop – وهــو عبــارة عــن متجــر صغيــر 
ــع عالماتهــا  ــر بمــا يســمح لجمي ــر الكبي داخــل المتج
التجاريــة الخارجيــة الحصــول علــى مســاحة للتجربــة.

وهــذا اإلنجــاز المميــز يوضــح عنــه مظهــر بالقــول 
ألنهــا  مــع ســاكو  لعالقتنــا  قيمــة  إضافــة  “أردنــا 
ثمــة  تكــن  ولــم  لنــا،  بالنســبة  مهــم  بيــع  منفــذ 
طريقــة أفضــل إلضافــة قيمــة إلــى العالقــة مــن 
لعمالئهــم.  رائعــة  تجربــة  منطقــة  إنشــاء  خــالل 
 Intex InToyz يســعدنا أننــا قــادرون علــى تمثيــل
و Air Furniture و Boats & Kayaks و Step2 و 

“  Xiamen و  Razor و   Banzai و   Plum

ويضيــف “يمكننــا أن نــرى التأثيــر علــى المبيعــات 
إدارة  فريــق  مــع  عالقتنــا  وعلــى  الفــور،  علــى 
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الوكيــل  الســيارات،  ســاماكو  شــركة  أعلنــت 
العربيــة  المعتمــد لعالمــة بنتلــي فــي المملكــة 
الســعودية، عــن فــوز ســيارة بنتلــي طــراز “فالينــج 
الســيارات  لقطــاع  الوطنيــة  بالجائــزة  ســبير” 

.2020 لعــام  فاخــرة  صالــون  ســيارة  كأفضــل 

هــذا وقــد جــاء اإلعــالن عــن هــذه الجائــزة المميــزة 
المنظمــة  الوكالــة  أقامتــه  افتراضــي  فــي حفــل 
للجائــزة اســتثنائيًا هــذا العــام علــى منصاتهــا فــي 
ظــل  فــي  وذلــك  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
حيــث  “كورونــا”،  لفيــروس  الراهنــة  الظــروف 
رفــه،  محمــد  الســيد  التكريمــي  الــدرع  تســلم 
الســيارات. ســاماكو  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

وتعتبــر عالمــة بنتلــي واحــدة مــن أكثــر العالمــات 
الفارهــة  الســيارة  صناعــة  عالــم  فــي  شــهرة 
“فالينــج  طــراز  أمــا  تكنولوجيــا،  والمتطــورة 
ســبير” فهــو أيقونــة مميــزة، يســعى الكثيــر مــن 
الشــخصيات العالميــة إلــى اقتنائهــا لمــا تتميــز بهــا 
مــن مواصفــات رفيعــة المســتوى وقــوة جبــارة، 
فهــو مــزود بمحــرك ذي 8 أســطوانات ســعة 6 لتــر 
ينتــج عــزم دوران يصــل إلــى 820 نيوتــن / متــر، و 
ــًا ممــا يتيــح اإلنطــالق مــن الصفــر إلــى  626 حصان

3.8 ثانيــة، بينمــا تصــل  100 كــم / ســاعة خــالل 
الســاعة،  فــي  كــم   333 إلــى  القصــوى  ســرعته 
الرباعــي  الدفــع  بنظــام  الطــراز  هــذا  ويعمــل 
المســتمر ممــا يعطيــه ثباتــًا وتماســكًا قويــًا علــى 

الطريــق.

محمــد رفــه، الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســاماكو 
الســيارات، تحــدث بهــذه المناســبة قائــاًل:” إن فــوز 
بنتلــي “فالينــج ســبير” بالجائــزة الوطنيــة لقطــاع 
الفاخــرة  الصالــون  ســيارات  فئــة  فــي  الســيارات 
تأكيــد  وبــكل  لنــا،  يكــن مفاجــأة  لــم   2020 لعــام 
الســيارات  ولمحبــي  لعمالئنــا  مفاجــأة  تكــن  لــم 
الفاخــرة.، ألن الجميــع يعلــم مــدى مــا تتمتــع بــه 
هــذه الســيارة مــن مســتويات رفيعــة مــن الفخامــة 
والرفاهيــة، ومــا توفــره لمســتخدميها مــن راحــة 

وتميــز”

وأضــاف: “هــذه الجائــزة تمثــل وســامًا علــى صــدر 
تعكــس  فهــي  الشــركة،  فــي  العامليــن  جميــع 
جهودهــم فــي المحافظــة علــى مســتوى رفيــع 
مــن الخدمــة يتماشــى مــع مســتوى الفخامــة التــي 
تتمتــع بهــا ســيارات بنتلــي علــى وجــه عــام، وطــراز 

“فالينــج ســبير” علــى وجــه خــاص.”

بنتلــي “فالينــج ســبير” تحصــد جائــزة أفضــل ســيارة صالــون 
فاخــرة لعــام 2020

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  رفــة  محمــد  الســيد 
التكريــم درع  يحمــل  الســيارات  ســاماكو 

أخبار المجموعة
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نوعهــا،  مــن  األولــى  هــي  جميلــة  بــادرة  فــي 
أعلنت شــركة ســاماكو الســيارات، الوكيل الحصري 
المبورجينــي  بورشــه،  بنتلــي،  أودي،  لســيارات 
العربيــة  المملكــة  فــي  واجــن  وفولكــس 
اإللكترونيــة  خدماتهــا  أحــدث  عــن  الســعودية، 
موقعهــا  دشــنت  حيــث  اإلنترنــت،  عبــر  الشــراء 
كافــة  باســتعراض  الخــاص  الجديــد  اإللكترونــي 
الشــركة  فــروع  جميــع  فــي  المتوفــرة  الطــرازات 
الجديــد وذلــك باســتغالل أحــدث مــا توصلــت لــه 

اإللكترونيــة. التجــارة  تقنيــات 

حيــث يتيــح الموقــع الجديــد للعمــالء التعــرف على 
المعلومــات التقنيــة لجميــع الطــرازات المتوفــرة، 
وعلــى األســعار المعروضــة، وعلــى خدمــات مــا بعد 
البيــع والخدمــات الســريعة لحجــز الطــراز المطلــوب 
بدفــع نســبة مــن قيمــة الســيارة، وإتمــام عمليــة 
بواســطة  اإللكترونيــة  الدفــع  بوابــة  عبــر  الشــراء 

“مــدى” أو عبــر “البطاقــات االئتمانيــة” .

الجديــد  الموقــع  يقــدم  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
لســاماكو الســيارات، إمكانيــة حجــز موعــد صيانــة 
مباشــرة عبــر تقنيــة ربــط بيــن الموقــع اإللكترونــي 
ومراكــز الصيانــة، باإلضافــة إلــى خدمــة حجــز موعــد 

مــع  التواصــل  وأيًضــا  المتطــورة،  قيــادة  تجربــة 
طلــب  خدمــة  طريــق  عــن  المبيعــات  استشــاري 
الموقــع  يوفــر  أن  علــى  الفيديــو،  عبــر  اتصــال 
والتســهيالت  التمويــل  برامــج  خدمــة  مســتقباًل 

. الماليــة 

محمــد رفــه، الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســاماكو 
الســيارات، أشــاد خــالل تدشــين الموقــع أن هــذه 
الخطــوًة تمثــل جــزءًا مهمــًا مــن اســتراتيجية تطــور 
التــي وضعناهــا قبــل ســنتين،  خدمــات الشــركة 
ســواء  الشــركة  أعمــال  كافــة  بتطويــر  المتمثلــة 
بمراكــز البيــع أو خدمــات مــا بعــد البيــع، أمــا فيمــا 
يتعلــق بالخدمــات اإللكترونيــة فهــي تمثــل خطــوة 

المــدى  طويلــة  خطــة  إطــار  فــي  تنــدرج  مهمــة 
االقتصــادي  التحــول  لمواكبــة  الرقمــي  للتحــول 

العــام للمملكــة العربيــة الســعودية” .

قدمــًا  نضــع  أن  الخطــوة  بهــذه  ارتأينــا  وقــال:” 
نحــو تطويــر مراكزنــا للمســتقبل، ولتكــون خدماتنــا 
الرقميــة متكاملــة لتقديــم أرقــى الخدمــات مواكبة 
بدأنــا  والتــي   2030 المملكــًة االقتصاديــة  لرؤيــة 

نلمــس نتائجهــا اإليجابيــة.”

وأضــاف : “أنشــأنا هــذه الخدمــات فــي الموقــع 
والمقيميــن  المواطنيــن  مــن  لعمالئنــا  تســهياًل 
وســهوله  يســر  بــكل  رقميــًا  إجراءاتهــم  إلنهــاء 
وذلــك تزامنــًا مــع قــرارات الدولــة حفظهــا اللــه “ .

تماشيًا مع قرارات الدولة لتسهيل خدمة المواطنين والمقيمين في منازلهم

ســاماكو الســيارات تطلــق أحــدث خدماتهــا اإللكترونيــة لبيــع 
الســيارات رقميــًا
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أعلنــت أودي الســعودية عــن تنظيــم أكبــر تجمــع 
لنــادي مــالك ســيارات أودي “R8” فــي الشــرق 
ســاماكو  شــركة  رعايــة  تحــت  وذلــك  األوســط، 
فــي  أودي  لعالمــة  الحصــري  الوكيــل  الســيارات، 
المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث دعــت الشــركة 
عمالءهــا مــن مــالك ســيارات أودي “R8” للتجمــع 
فــي مدينــة جــدة وذلــك لالســتمتاع بيــوم كامــل 
لقواعــد  تامــة  مراعــاة  مــع  القيــادة  أنشــطة  مــن 
مــن  الوقايــة  وأســاليب  االجتماعــي  التباعــد 

.  19 فيــروس كوفيــد – 

لتقى أعضاء نادي مالك أودي “R8” في نقطة 
التجمــع فــي مركــز أودي جــدة الواقــع علــى تقاطــع 
ــة( مــع  ــز )التحلي ــر محمــد بــن عبــد العزي شــارع األمي
ــة  ــة، ثــم انطلقــت المســيرة المكون ــق المدين طري
مــن 25 ســيارة أودي“R8” باتجــاه مدينــة الــورود 

بتنظيــم مــن أودي الســعودية التجمــع األكبــر لســيارات أودي 
“R8” فــي الشــرق األوســط

بنتلــي الســعودية تنظم تجــارب قيادة لســيارات بنتلي “فالينج 
ســبير” و “بنتايجا”

أعلنــت بنتلــي الســعودية عــن تنظيمهــا لتجربــة 
عمالئهــا  مــن  لعــدد  بنتلــي،  لســيارات  قيــادة 
ممثلــي  إلــى  باإلضافــة  والمحتمليــن  الحالييــن 
وذلــك  واإلعــالم،  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
خــالل عطلــة نهايــة األســبوع الموافــق 30 و 31 

الماضــي.   2020 أكتوبــر 

هــذا وقــد نظمــت الشــركة مناســبة خاصــة فــي 
نــادي وملعــب الغولــف رويال غرييــن بمدينة الملك 
اشــتملت  جــدة، وقــد  فــي  االقتصاديــة  عبداللــه 

عــن  تبعــد  التــي  )الطائــف(،  المصائــف  وعــروس 
جــدة حوالــي 180 كــم، حيــث قضــوا يوًمــا كامــاًل 
فيهــا وذلــك بزيــارة عــدد مــن األماكــن الســياحية 
وســط الطبيعــة الرائعــة بمــا فيهــا منطقتــي الهــدا 
أودي  اســتعراض ســيارات  جــذب  وقــد  والشــفا. 
اهتمــام  الطائــف  شــوارع  مختلــف  فــي   ”R8“

المــارة وإعجابهــم.

األعضــاء  انطلــق  الشــمس،  غــروب  وقبــل 
بســياراتهم عائديــن إلــى مدينــة جــدة، حيــث كان 
ُأعــدت  التــي  الفعاليــات  مــن  المزيــد  ينتظرهــم 
بطريقــة مميــزة ليســتمتع الجميــع بهــا ويقضــون 
لســنوات  الذاكــرة  فــي  تبقــى  جميلــة  أوقاتــًا 

. طويلــة 

الســيد نيــل الينــز، المديــر العــام لعالمــة أودي 
بمناســبة  قــال  الســيارات  ســاماكو  شــركة  لــدى 

هــذا اليــوم المميــز: “تســعى أودي الســعودية 
ألن تكــون أقــرب مــا يمكــن مــن عمالئهــا، وتمثــل 
إحــدى  هــي  والحصريــة  الخاصــة  الفعاليــة  هــذه 
وتعزيــز  تقويــة  فــي  تســاهم  التــي  األنشــطة 

. معهــم”  العالقــة 

وأضــاف “أود أن أنتهــز الفرصــة ألشــكر رئيــس 
وأعضــاء نــادي مــالك أودي “R8” علــى جهودهــم 
الحثيثــة لتعزيــز التواصــل بيــن مــالك ســيارات أودي 
ســاماكو  شــركة  مــع  وكذلــك  أنفســهم   ”R8“

الســيارات”.

“كمــا أتوجــه بجزيــل الشــكر علــى والئهــم لعالمــة 
ــد مــن هــذه الفعاليــات  أودي، وحثهــم علــى المزي
التــي تســهم فــي تقويــة العالقــات مــع بعضهــم 

البعــض“
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المناســبة علــى جلســة تعــارف بيــن الضيــوف مــع 
مراعــاة صارمــة إلجــراءات التباعــد االجتماعــي ضمانــًا 
ممارســة  ثــم  والمنظميــن،  الضيــوف  لســالمة 
نــادي غولــف رويــال  الغولــف علــى ملعــب  لعبــة 
غرينــز، ومــن ثــم التعــرف عــن قــرب علــى طــرازات 
الســعودية  بنتلــي  أتاحــت  كمــا  الجديــدة،  بنتلــي 
الفرصــة للضيــوف لتجربــة قيــادة ســيارات بنتلــي 
طــرازي “فالينــج ســبير” و “بنتايجــا” علــى مســار 

ُحــدد خصيصــا ًلهــذه المناســبة .

نظمهــا  التــي  القيــادة  تجــارب  جــوالت  وخــالل 
قــّدم  بنتلــي،  مــن  فنــي  فريــق  عليهــا  وأشــرف 
للمميــزات  وافًيــا  شــرًحا  المبيعــات  مستشــاري 
العديــدة التــي تتمتــع بهــا ســيارات بنتلــي علــى 
وجــه عــام، وطــرازي “فالينــج ســبير” و “بنتايجــا” 
عــن  وافيــة  ردوٍد  تقديــم  مــع  خــاص،  وجــه  علــى 
أنظمــة القيــادة والســالمة واألنظمــة اإللكترونيــة 
الســيارات  هــذه  بهــا  تتمتــع  التــي  المتطــورة 

والمميــزة. الفاخــرة 

كمــا نظمــت الشــركة مناســبة خاصــة لممثلــي 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  اإلعــالم  وســائل 
ــر علــى طــرازات بنتلــي الحديثــة  أيًضــا للتعــرف أكث
العربيــة  المملكــة  إلــى  مؤخــًرا  وصلــت  التــي 

. الســعودية 

وخــالل تلــك المناســبة، قدمــت الشــركة كافــة 
لممثلــي  الفرصــة  أتاحــت  التــي  التســهيالت 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  اإلعــالم  وســائل 
إلجــراء تجــارب قيــادة مــع إجــراء مناقشــة شــاملة 
حــول آخــر التقنيــات وأنظمــة القيــادة، واالطــالع 
بالتفصيــل علــى عوامــل الســالمة واألمــان فــي 

الطرازيــن. كال 

إدارة  مــع  مفتــوٌح  حــواٌر  ُأجــري  ذلــك  بعــد 
الشــركة حــول سياســتها الحاضــرة والمســتقبلية 
لتســويق ســيارات بنتلــي باإلضافــة إلــى تقديــم 
عــن اســتثماراتها  الشــركة شــرًحا تفصيلًيــا  إداري 
المســتقبلية التــي تهــدف إلــى تعزيــز تواجــد هــذه 
العالمــة التجاريــة الفارهــة في الســوق الســعودي.

المديــر  بيتــر ســميث  تحــدث  اللقاءيــن،  وخــالل 
ســاماكو  شــركة  لــدى  بنتلــي  لعالمــة  العــام 
الســيارات، حيــث توجــه بالشــكر إلــى الجميــع علــى 
حضورهــم ومشــاركتهم، كمــا خص بالشــكر الجزيل 
لممثلــي وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي 
علــى دعمهــم المســتمر لعالمــة بنتلــي التجاريــة 
ــد  وحرصهــم علــى نشــر أخبارهــا ومتابعــة كل جدي

حــول هــذه العالمــة التجاريــة العالميــة المميــزة.

وأضــاف قائــاًل:” نحــن نســعى مــن خــالل تنظيــم 
لعمالئنــا  الفرصــة  إتاحــة  إلــى  اللقــاءات  هــذه 
ســيارات  قيــادة  لتجربــة  والمحتمليــن  الحالييــن 
وقــوة  روعــة  علــى  بأنفســهم  والتعــرف  بنتلــي 
هــذه الســيارات المميــزة، كمــا أننــا نهــدف إلــى 
تعزيــز التواصــل معهــم اجتماعيــًا بعيــدًا عــن مواقــع 
العمــل لنتحــدث معهــم فــي بيئــة مريحــة بــدون أي 

التزامــات.

خدمات مميزة لسيارات المبورجيني في جدة

ساماكو السيارات تطلق مبادرة الفحص المجاني لعمالء المبورجيني 
الوكيــل  الســيارات،  ســاماكو  شــركة  أعلنــت 
المملكــة  فــي  المبورجينــي  لســيارات  الحصــري 
العربيــة الســعودية، عــن دعمهــا لمــالك ســيارات 
وثقتهــم  لوالئهــم  تقديــرًا  وذلــك  المبورجينــي 
“الفحــص  مبــادرة  الشــركة  أطلقــت  حيــث  بهــا، 
المجانــي” وذلــك بتقديــم خدمــات مجانيــة ومميــزة 
لعمــالء ســيارات المبورجينــي فــي مدينــة جــدة 

الجــاري. 20 أغســطس  9 حتــى  تاريــخ  مــن 

مجانــي  شــامل  فحــص  المبــادرة  وتشــمل 
ذلــك  فــي  بمــا  النواحــي،  كافــة  مــن  للســيارة 
علــى  المســاعدة  واألنظمــة  التشــغيل،  أنظمــة 
ومعالجتــه  التكييــف  نظــام  وتنظيــف  القيــادة 
هــذه  تجــاوز  علــى  العمــالء  لمســاعدة  بــاألوزون 
تقديــم  مــع  الحــرارة،  الشــديدة  الصيفيــة  األيــام 
فحــص صحــي للســيارة وتعقيمهــا بالكامــل لضمــان 
حمايتهــا مــن الفيروســات فــي ظــل جائحــة كورونــا، 
كمــا تشــمل المبــادرة منــح خصمــًا خاصــًا بنســبة 

. الغيــار  وقطــع  اإلكسســوارات  علــى   %25

ــة  وقــد دعــت الشــركة كافــة عمالئهــا فــي مدين
جــدة إلــى زيــارة مركــز الصيانــة الرئيســي الواقــع 
التحليــة  شــارع  تقاطــع  المدينــة  طريــق  علــى 
للتعــرف أكثــر علــى تفاصيــل هذه المبــادرة الرائعة، 
كمــا وفــرت الشــركة شــاحنة نقــل مخصصــة لنقــل 
والعــودة  الصيانــة  مركــز  إلــى  العمــالء  ســيارات 
ــة علــى  ــدون تكلفــة مادي ــًا ب ــى مكانهــا مجان بهــا إل

العمــالء.

نــادر،  أبــي  طونــي  تحــدث  المناســبة،  وبهــذه 
لــدى شــركة  التجاريــة  عالمــة المبورجينــي  مديــر 
حريصــون  نحــن  قائــاًل:”  الســيارات،  ســاماكو 
جــدًا علــى تقديــم أفضــل خدمــات مــا بعــد البيــع 
لعمالئنــا بمــا يوفــر لهــم االطمئنــان وراحــة البــال، 
كمــا أننــا ملتزمــون بــأن نقــدم أعلــى مســتويات 
الخدمــة بمــا يتناســب مــع تطــور ورقــي ســيارات 
المبورجينــي، التــي تعتبــر الســيارة األولــى عالميــًا 

فــي فئــة الســيارات الرياضيــة الفاخــرة “ .

ممتــدة  عمالئنــا  تجــاه  مســؤوليتنا  وأضــاف:” 
المبورجينــي،  لســيارات  اقتنائهــم  فتــرة  طــوال 
وســالمة  ســالمتهم  علــى  حريصــون  أننــا  كمــا 
الصيانــة  مراكــز  كافــة  بتعقيــم  وذلــك  عائلتهــم 
وخدمــات مــا بعــد البيــع لنوفــر لهــم أقصــى درجــات 
األمــان والســالمة خــالل تواجدهــم، وإننــي أدعــو 
جميــع مــالك ســيارات المبورجينــي فــي مدينــة 
المميــزة  المبــادرة  لهــذه  االســتجابة  إلــى  جــدة 
واالســتفادة مــن الخدمــات العديــدة التــي نقدمهــا 

مجانــًا لهــم”
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الحفــر  أعمــال   2020 ديســمبر  فــي  انطلقــت 
فــي مشــروع البحــر التجــاري الواقــع علــى طريــق 
األندلــس والــذي يضــم مركــز لولــو ماركــت والعديد 

مــن المحــالت التجاريــة األخــرى. 

ــر المشــروع  ــًا مــع هــذا التطــور، قــال مدي وتزامن
المهنــدس محمــد بخــاري “أعمــال الحفــر ستســتمر 
لترحيــل مــا يزيــد عــن 70 إلــى 80 شــاحنة يوميــًا مــن 
التربــة، ليتســنى اســتكمال العديــد مــن االختبــارات 

المتعلقــة بتحمــل التربــة بعــد الحفــر”

وأوضــح بخــاري أن “هنــاك عــزم كبيــر لتنفيــذ هــذا 
“جميــع  أن  مؤكــدَا  الواعــد”  التنمــوي  المشــروع 
الدراســات الســوقية ودراســة الجــدوى للمشــروع 
بقــرار  الدفــع  فــي  ســاهم  ممــا  إيجابيــة  كانــت 
اإلســراع فــي تنفيــذه، ويتوقــع االنتهــاء منــه خــالل 
عشــرين شــهرًا إلنهــاء وتســليم أعمــال المشــروع”

تشــغر  التــي  التجاريــة  العالمــات  أهــم  وعــن 
لولــو  )مركــز  وهــي  األكبــر  التجاريــة  المســاحة 
ماركــت( علــق بخــاري قائــاًل “وقعنــا فــي مــارس 
الموقــع  وبطبيعــة  ماركــت،  لولــو  مــع  الماضــي 
المميــز، فإنــه تتميــز عالقتنــا اإليجابيــة بالحمــاس 
المتبــادل لهــذا المشــروع، واالســتفادة مــن الخبــرة 

التجاريــة” األســواق  بنــاء  فــي  لهــم  العريضــة 

لجميــع  اســتعدادنا  “مــع  تعليقــه  وأختتــم 
الكثيــر منهــا  التحديــات، لكننــا ال نتوقــع مواجهــة 

فــي التصميــم والبنــاء لمــا يتمتــع بــه مــن نمــط 
ــة ومتاحــة  ــع المــوارد مهيئ عملــي وســلس، وجمي

الزمنيــة” الجــداول  حســب  قدمــًا  للمضــي 

بدء أعمال الحفر في مشروع البحر التجاري )مركز لولو ماركت(

ركن النور في أولى مراحل الحفر على أرض قباء التاريخية
مشــروع  مديــر  دشــاش  خالــد  الدكتــور  كشــف 
ركــن النــور بالمدينــة المنــورة، أحــد مشــاريع شــركة 
األميــن العقاريــة، عــن االنتهــاء مــن تأهيــل مقاولي 

عمليــة الحفــر بالمشــروع.

دشــاش  قــال  الصــدد  بهــذا  لــه  تصريــح  وفــي 
“ركــن النــور مشــروع غيــر مســبوق علــى مســتوى 
ــة المســاحة أو الموقــع  ــورة مــن ناحي ــة المن المدين

والخدمــات” التصميــم  أو 

وأضــاف “للــه الحمــد المشــروع يتقــدم بوتيــرة 
جيــدة حيــث اســتكملنا دراســة الجــدوى لمــا بعــد 
مــن  الموافقــات  جميــع  علــى  وحصلنــا  كورونــا، 
ونحــن  األعمــال،  فــي  للبــدء  المعنيــة  الجهــات 
بصــدد االعتمــاد النهائــي لبرمجــة المشــروع حيــث 
مــن المقــرر بــدء المشــروع خــالل 2021 وانتهائــه 

”2024 عــام  كامــل  بشــكل  وتشــغيله 

علــى مســاحة ذات  الواقــع  المشــروع  يتضمــن 
نبــي  فيــه  صلــى  مســجد  أول  تاريخيــة  أهميــة 
الرحمــة صلــى اللــه عليــه وســلم صــالة الجمعــة، 

وبيــن دشــاش أنــه “انتهينــا مــن تصميــم مســجد 
عبــاس  مــع مؤسســة حســن  بالتنســيق  الجمعــة 
المعمــاري  ومكتــب  المجتمــع  لخدمــة  شــربتلي 
العالمــي خالــد عــزام وســوف تقــوم المؤسســة 

المســجد” بنــاء  بتمويــل  مشــكورة 

مــع  مباشــر  بتجــاور  النــور  ركــن  مشــروع  يقــع 
مســجد الجمعــة، فــي منطقــة ذات عمــق تاريخــي 
متعــدد  مشــروع  وهــو  جــدًا،  مميــز  وإســالمي 

االســتخدامات، يضــم 200 غرفــة فندقيــة رئيســية 
لالحتفــاالت،  وقاعــة  نجــوم،  الخمــس  فئــة  مــن 
وعصريــة،  راقيــة  ومطاعــم  للتســوق،  ومنطقــة 
ومســاحات  فندقيــة،  شــقة   50 إلــى  باإلضافــة 
خضــراء واســعة ومركــز اســتجمام وممــرات مشــاة 
جــادة  ) ممشــى  علــى طريــق  مباشــرة  بإطاللــة 
ــر مــن الحــرم النبــوي  ــو مت ــاء ( علــى بعــد 3 كيل قب

الشــريف. 
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أعلنــت شــركة األميــن العقاريــة توقيعهــا عقــدًا 
مــع مجموعــة أكــور الفندقيــة العالميــة لتشــغيل 
الشــقق الفندقيــة بمشــروع “جــدة روز” باكــورة 

بالمجموعــة.  العقاريــة  المشــاريع 

جــاء ذلــك فــي تصريــح للمديــر العــام التنفيــذي 
التركــي  خالــد  ســلطان  الســيد  النهلــة  لشــركة 
الــذي كشــف “أن توجــه شــركة األميــن للتوقيــع 
مــع مجموعــة أكــور يأتــي فــي ســياق مــا يتميــز 
بــه مشــروع “جــدة روز” مــن مقومــات رائعــة فــي 
فــي  الضيافــة  ومســتقبل  والتصميــم  الموقــع 
الشــقق الفندقيــة الفاخــرة” مبينــًا أن “مجموعــة 
أكــور العالميــة مجموعــة غنيــة بالعالمــات الفندقيــة 
بلــد   110 مــن  أكثــر  فــي  وتتواجــد  المرموقــة، 

ــارًا  ــم، مــا يجعــل مــن الشــراكة معهــا خي حــول العال
الفندقيــة”  لمشــاريعنا  اســتراتيجيًا 

وأضــاف الســيد ســلطان “نحــن ســوف نحظــى 
العالمــة   SO وهــي  عصريــة  فندقيــة  بعالمــة 
الحديثــة مــن نوعهــا فــي مجموعــة أكــور، وتمثــل 
التصميــم  ذات  الفنــادق  مــن  الجديــد  الجيــل 
الجــذاب، كل فنــدق منهــا هــو رؤيــة فنيــة تمثــل 
إبداًعــا متناهيــًا للغايــة مســتوحاة مــن خــالل اســم 

”Sofitel وهــو  الفندقــة  عالــم  فــي  مشــهور 

أيقونــة  بكونــه  روز”  “جــدة  مشــروع  يتميــز 
معماريــة تقــع علــى مســاحة 8375 متــًرا مربًعــا، 
ألعمــال  مكاتــب  المبنــى  يســتضيف  وســوف 
 180 مــن  وأكثــر  واحتفــاالت،  اجتماعــات  وقاعــة 

إلــى  باإلضافــة  فاخــرة،  رئيســية  فندقيــة  غرفــة 
مرافــق متكاملــة كالمنتجــع الصحــي، وصالــة ألعــب 

بالتجزئــة. بيــع  ومتاجــر  ومطاعــم،  رياضيــة، 

تجــدر اإلشــارة إلــى انطــالق أعمــال بناء المشــروع 
الحفــر ومعالجــة  أعمــال  إتمــام  بعــد  جــاءت  التــي 
ــاه وتجفيفهــا، وركــزت إدارة المشــروع  تدفــق المي
علــى جلــب مقاوليــن هــم األبــرز فــي المنطقــة 
بــه  يتمتــع  لمــا  بتصنيــف مرتفــع نظــرًا  ويحظــون 
عاليــة،  جــودة  ذات  مواصفــات  مــن  المشــروع 
ويتوقــع االنتهــاء مــن الجــدول الزمنــي للمشــروع 

خــالل 30 شــهرًا مــن بدايــة أعمــال البنــاء. 

األميــن العقاريــة توقــع مــع Accor أكــور العالميــة لتشــغيل 
روز” الفندقيــة بمشــروع “جــدة  الشــقق 
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كان قرارنــا أال نقــف مكتوفــي األيــدي أمــام 
صعوبــات األزمــة

ياسر تمار، مدير عام ساماكو األلعاب والترفيه يتحدث عن نجاح الشركة في تطويع أزمة كورونا

ياسر تمار
مدير عام ساماكو األلعاب والترفيه

ســاماكو  قصــة  معرفــة  إلــى  يتطلــع  ســاماكو الكثيــر  قصــة  معرفــة  إلــى  يتطلــع  الكثيــر 
األلعــاب والترفيــه أثنــاء جائحــة كورونــا، لنبــدأ مــن األلعــاب والترفيــه أثنــاء جائحــة كورونــا، لنبــدأ مــن 

مطلــع عــام مطلــع عــام 20202020م ؟ م ؟ 

بفضــل اللــه انطلــق عــام 2020 ونحــن قــد وضعنــا 
العــام مــع  التنســيقات ألهــداف  خططنــا وبدأنــا 
بــدأت األزمــة فــي  الجهــات ذات العالقــة،  جميــع 
بــدأ يؤثــر علــى  شــهر فبرايــر والحظنــا أن األمــر 
ــن، عقــب ذلــك وفــي شــهر  ــع الموردي ــاج مصان إنت
المحلــي  الســوق  إلــى  يصــل  التأثيــر  بــدأ  مــارس 
الســوق  فــي  المســتهلك  تواجــد  تأثــر  وبالتالــي 
أوراقنــا  ترتيــب  أعدنــا  الفــور  علــى  لــذا  يومًيــا، 
حتــى مــع المورديــن، واتخذنــا الكثيــر مــن القــرارات 
الفــور  علــى  وبادرنــا  الجدولــة،  وإعــادة  بالتأخيــر 
باالســتجابة لــكل تغييــر فــي الســوق، فــي اللحظــة 
مــا  لإلقفــال  البيــع  منافــذ  جميــع  تعرضــت  التــي 
عــدا منصــات البيــع اإللكترونــي والهايبــر ماركــت، 
البقــاء  بضــرورة  نفســها  تفــرض  األزمــة  كانــت 
فــي المنــازل ممــا أطلــق شــرارة الطلــب المتزايــد 
اإللكترونــي  البيــع  منصــات  علــى  والمرتفــع 
ــه، مــن  وإيصــال المنتجــات إلــى العميــل فــي منزل
ــا علــى هــذه القنــوات مقارنــة  هنــا ضاعفنــا تركيزن

بمــا قبــل األزمــة . 

مــا هــي أهــم حلــول وقــرارات األزمــة التــي مــا هــي أهــم حلــول وقــرارات األزمــة التــي 
تفعيلهــا؟  علــى  تفعيلهــا؟ عملتــم  علــى  عملتــم 

ليصبــح فريقــًا مســتجيبًا  تنظيــم فريقنــا  أعدنــا 
لألزمــة، وكانــت جميــع قراراتنــا تصــب فــي دعــم 
منصــات البيــع اإللكترونــي، وتوجهنــا إلــى تكثيــف 
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اتصاالتنــا وتوســيع أوجــه التعــاون مــع جميــع هــذه 
المنصاتعلــى قــدر كبيــر جــدًا، وكانــت هــذه الرغبــة 
إجــراء تقييــم دائــم  متبادلــة، طورنــا العمــل عبــر 
ــكل منصــة، وفهــم طبيعتهــا وانتشــارها ومــدى  ل
ــه أثمــر هــذا  ــدة، وبحمــد الل ــا الجدي قبولهــا ألفكارن
العمــل المتســارع عــن نتائــج أهمهــا رفــع مســتوى 
توفــر منتجاتنــا علــى المواقــع اإللكترونيــة وبالتالي 

مضاعفــة المبيعــات. 

عالمــة انتكــس كانــت بــارزة بقــوة مــن خــالل عالمــة انتكــس كانــت بــارزة بقــوة مــن خــالل 
عليهــا؟  الصيفــي  عليهــا؟ اإلقبــال  الصيفــي  اإلقبــال 

هــذا صحيــح، كانــت عالمــة انتكــس أبــرز عالمــة 
وجــدت رواجــًا بيــن المســتهلكين، وحققــت هــذه 
العالمــة أفضــل أداء لهــا علــى مــدى تاريخهــا فــي 
الســوق الســعودي، الكثيــر مــن األصنــاف بيعــت 
بالكامــل، والكثيــر مــن األصنــاف األخــرى التــي لــم 
للســوق  طريقهــا  وجــدت  بكثــرة  مطلوبــة  تكــن 
لتكــون مــن أفضــل العالمــات التــي حققــت أرقامــًا 

قياســية. 

التــي  مــاذا عملتــم الســتثمار هــذه الفرصــة التــي مــاذا عملتــم الســتثمار هــذه الفرصــة 
غيــر  مبيعــات  بتحقيــق  مواتيــة  لكــم  غيــر بــدت  مبيعــات  بتحقيــق  مواتيــة  لكــم  بــدت 

؟  قة ؟ مســبو قة مســبو

عبــر  متواصــل  بشــكل  الموجــة  هــذه  دعمنــا 
التســويق اإللكترونــي، والتســويق عبــر المشــاهير 
االجتماعــي،  التواصــل  قنــوات  علــى  والمؤثريــن 
ــاة بيــع داخليــة مباشــرة، عبــر فريــق  واســتحدثنا قن
للســوق،  التــام  اإلقفــال  ظــل  فــي  المبيعــات 
وأصبــح لدينــا طلــب عــاٍل مــن خــالل هــذه القنــاة 
فريــق  دعمنــا  المســاء،  فــي  متأخــرة  وألوقــات 
المبيعــات بــأدوار جديــدة قــام بهــا فريــق الصيانــة 
والــذي قــدم خدمــة للمســتهلك بإيصــال المنتــج 

والتأكــد مــن تركيبــه فــي منزلــه. 

وبحمــد اللــه أســتطيع القــول إننــا تخطينــا الخطــة 
المســتهدفة للوصــول إلــى الهــدف البيعــي فــي 

وقــت مبكــر عــن المعتــاد هــذا عــام 2020. 

مــا هــي أبــرز التحديــات التــي واجهتكــم لتطويع مــا هــي أبــرز التحديــات التــي واجهتكــم لتطويع 
األزمة؟األزمة؟

مريحــة  أوضــاع  فــي  الجهــود  هــذه  تتــم  لــم 
ــات وحــاالت مــن القلــق  وســهلة، نحــن عشــنا تحدي
المتواصــل بســبب تغييــر القــرارات اليوميــة بنــاء 
تدفعنــا  والتــي  المفاجئــة  المســتجدات  علــى 
لتغييــر الخطــط بشــكل متعاقــب، نحــن نعــرف أن 
الكثيــر مــن تصاريــح التنقــل تعرضــت لإللغــاء إلعــادة 
تنظيمهــا باإلضافــة إلــى إقفــال العديــد مــن األحيــاء 
فــي المــدن الرئيســية بشــكل تــام، وهــذه األحيــاء 
كانــت طرقــًا رئيســية للوصــول إلــى المســتودعات، 
ممــا أضــاف العديــد مــن التحديــات علــى سالســل 

التوريــد. 

علــى  الطلــب  زيــادة  فــإن  لكــم  ذكــرت  كمــا 
المنتجــات كان عاليــًا بســبب مكــوث النــاس فــي 
العامليــن  عــدد  محدوديــة  ظــل  وفــي  منازلهــم، 
أمــام  أصبحنــا  الوقــت  وضيــق  التنقــل  وصعوبــة 
المتزايــد.  الطلــب  لتلبيــة  المصاعــب  مــن  مزيــج 

وجدنــا  أننــا  مقابــل  فــي  ذلــك،  إلــى  أضــف 
رواجــًا للعديــد مــن المنتجــات علــى منصــات البيــع 
اإللكترونــي، فــإن بعــض المنتجــات تأثــرت مبيعاتهــا 
التــي  المنتجــات  نــوع  مــن  ألنهــا  نظــرًا  بشــدة 
يستحســن الطفــل شــرائها مــن علــى الــرف، نظــرًا 
وطريقــة  المنتجــات  لهــذه  الواســعة  للتشــكيلة 
تعاطــي الطفــل مــع اختيــاره للمنتــج المرغــوب لــه، 
جعــل مــن الصعوبــة بمــكان اســتمرارية بيعهــا أثنــاء 

الحجــر. 

نقــف  أال  دائًمــا  اللــه كان قرارنــا بشــكل  بحمــد 
مكتوفــي األيــدي أمــام أي مــن هــذه الصعوبــات، 
لتحقيــق  المناســبة  الحلــول  إيجــاد  علــى  وعملنــا 
الهــدف األساســي “االســتمرار ووصــول المنتــج 

المســتهلك” إلــى 

هل طورت األزمة من أداء الفريق؟ هل طورت األزمة من أداء الفريق؟ 

مــن  للموظفيــن،  مباشــر  غيــر  تطويــر  حصــل 
خــالل ظــروف الجائحــة التــي أتاحــت للجميــع العمــل 
الفريــق،  مــدارك  ووســعت  إضافيــة،  أدوار  فــي 
واكتســاب خبــرات أخــرى مــن واقــع العمــل، وتجريب 

مهــام جديــدة نجحــت بفضــل اللــه.

األلعــاب  ســاماكو  فريــق  روح  عــن  األلعــاب ومــاذا  ســاماكو  فريــق  روح  عــن  ومــاذا 
؟  فيــه لتر ا ؟ و فيــه لتر ا و

وأثبــت  والءه،  أثبــت  التزامــه،  أثبــت  الفريــق 
حبــه للشــركة وللعمــل ولعائلــة ســاماكو، الجميــع 
كان متعاونــًا ســواء كان عملــه عــن بعــد أو فــي 
بـ“أبطــال  دائمــًا  أصفهــم  أن  وأحــب  الميــدان، 
األزمــة” ال ســيما أنــه تعــرض بعــض أفــراد الفريــق 
علــى  أثــرت  والتــي  كورونــا  بفايــروس  لإلصابــة 
صحــة العامليــن ووضعــت أمامنــا عقبــات غيــر ســهلة 

العمــل. اســتمرار  فــي ســبيل 

ــا  ــة وخدماته ــم مــن المجموع ــف تصــف الدع ــا كي ــة وخدماته ــم مــن المجموع ــف تصــف الدع كي
المشــتركة؟ المشــتركة؟ 

كان الدعــم منقطــع النظيــر مــن اإلدارة العليــا، 
الســيد  التنفيــذي  العــام  المديــر  تجــد  فعندمــا 
ســلطان التركــي والمديــر التنفيــذي الســيدة عبيــر 
المباشــرة  فرقهــم  وجميــع  شــربتلي،  إبراهيــم 
فــي  بالتواصــل  حتــى  جنــب  إلــى  جنبــًا  معــك 
مجموعــات الواتســاب، تعلــم أنــك لســت لوحــدك 
ــا دافعــًا وثقــة  فــي هــذه األزمــة، وهــذا مــا أعطان
دائمــة بالقــدرة علــى التعامــل مــع األزمــة بأفضــل 

الممكنــة.  مهاراتنــا 

لكــم  انضمــت  أخــرى،  محــاور  إلــى  لكــم لنتطــرق  انضمــت  أخــرى،  محــاور  إلــى  لنتطــرق 
الكثيــر مــن امتيــازات العالمــات التجاريــة خــالل الكثيــر مــن امتيــازات العالمــات التجاريــة خــالل 
العامييــن الماضييــن، مــا هــو تقييمكــم لنجــاح العامييــن الماضييــن، مــا هــو تقييمكــم لنجــاح 

التطــور؟  التطــور؟ هــذا  هــذا 

نعــم صحيــح، قّيمنــا جميــع عالماتنــا التــي وقعنــا 
معهــا خــالل عامــي 2018 و2019 وكذلــك جــزء مــن 
عالمــات 2020، وكأي عمليــة تقييــم فإننــا ننظــر 
إلــى العــام األول مــن عملنــا مــع العالمــة علــى أنــه 
فرصــة الكتشــاف العائــد مــن اســتمرارنا مــع هــذه 
العالمــة، ونحــن كموزعيــن عريقيــن فــي الســوق 
فإننــا نلحــظ أن الســوق يتطــور والمســتهلك أيضــًا 
يتطــور، تفكيــر المســتهلك فــي عــام 2020 ليــس 
هــو نفســه تفكيــر المســتهلك فــي 2015 هنــاك 
الكثيــر مــن التغييــرات التــي طــرأت علــى ســلوكه 

االســتهالكي.

هل جائحة كورونا ساهمت في هذا التغيير؟ هل جائحة كورونا ساهمت في هذا التغيير؟ 

تغييــرات  عملــت  كورونــا  جائحــة  تأكيــد!  بــكل 
جوانــب  فــي  المســتهلك  تفكيــر  فــي  أكبــر 
أخــرى، األلعــاب الكالســيكية ال زالــت تجــد رواجــًا، 
وبانفتاحنــا علــى الســوق الخارجــي نراقــب جميــع 
األلعــاب  فــي  الجديــدة  والمنتجــات  التوجهــات 
مزيــج  أو  إلكترونيــة  أو  كالســيكية  كانــت  ســواء 
بينهمــا، نحــن ال نتطلــع أبــدًا لمنافســة قــادة ســوق 
األلعــاب اإللكترونيــة، لكننــا نعمــل بشــكل مــوازي 
لهــذا الســوق عبــر إدخــال التكنولوجيــا علــى ألعابنــا 
نبقــى  نحــن  اآلخــر  الجانــب  علــى  الكالســيكية، 
للتأكــد  العالمــي  الســوق  علــى  مفتوحــة  أعيننــا 
ســوقنا  مــع  يتماشــى  مــا  علــى  الحصــول  مــن 

والخليجــي. الســعودي 

وكيف تقرؤون السوق السعودي؟وكيف تقرؤون السوق السعودي؟

وثقافتــه،  خصوصيتــه  لــه  الســعودي  الســوق 
الســوق  عــن  األحيــان  بعــض  فــي  حتــى  ويتميــز 
الخليجــي، علــى ســبيل المثــال فالســوق الخليجــي 
مقارنــة  األخــرى  الجنســيات  نســبة  فيــه  تزيــد 
نهــج  علــى  يؤثــر  وذلــك  الســعودي  بالســوق 
ــذا فليــس كل مــا يظهــر  الســوق االســتهالكي، ل
مناســبًا  ســوقه  يكــون  عالميــًا  متــداول  بشــكل 
فــإن  ذلــك،  علــى  للســعودية، والعكــس صحيــح، 
فــي  تخضــع  معهــا  نوقــع  التــي  عالمتنــا  جميــع 
أول خطــوة قبــل التوقيــع للدراســة، والتأكــد مــن 
توافقهــا مــع العــادات والتقاليــد والتوجــه للســوق 
مــع مراعــاة االهتمــام ومالحظــة تطــور الســوق 
مــا  وأهــم   ،2030 رؤيــة  مــع  تماشــيًا  الســعودي 
اســم  والربحيــة وصقــل  الجــودة  عليــه هــو  نركــز 

الســوق.  فــي  األلعــاب  ســاماكو 
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أطلقتــم مؤخــرًا حملــة تســويقية لمنتجاتكــم أطلقتــم مؤخــرًا حملــة تســويقية لمنتجاتكــم 
تحــدث للمــرة األولــى، حدثنــا عــن ذلــك؟ تحــدث للمــرة األولــى، حدثنــا عــن ذلــك؟ 

ســاماكو األلعــاب اعتمــدت منتجاتهــا علــى مــدى 
تاريخهــا علــى موســم الصيــف، جــاءت الفكــرة هــذا 
العــام مــن واقــع مــا تعلمنــاه مــن الجائحــة بالتوجــه 
مــن  والجديــدة  الحاليــة  منتجاتنــا  لتوظيــف  أيًضــا 
شــريكنا  مــع  وبالتنســيق  الشــتاء،  موســم  أجــل 
تدشــين  علــى  عملنــا  “سبيســتون”  اإلعالنــي 
عــن  النهائــي  للمســتهلك  تســويقية  حمــالت 

منتجاتنــا التــي يمكــن اقتنائهــا أثنــاء الشــتاء.

أجــواء الشــتاء الجميلــة يتوجــه فيهــا النــاس لقضــاء 
لمنازلهــم،  الخارجيــة  الســاحات  فــي  أوقاتهــم 
وســواها مــن األنشــطة الشــتوية فــي المنتزهات 
وغيرهــا، مــا يجعــل الكثيــر مــن منتجــات ســاماكو 
األلعــاب الخارجيــة التــي ال تتماشــى مــع موســم 

الصيــف خيــارًا مناســبًا لموســم الشــتاء.

بــدأت هــذه الحملــة ليــس بهــدف تغييــر فكــرة 
العميــل فقــط، بــل بتغييــر فكــرة فريــق المبيعــات، 
الشــتاء،  موســم  فــي  الفــرص  الكتشــاف 

والتســويق بلغــة تناســب الجمهــور بإيجــاد حلــول 
ترفيهيــة لــه عبــر منتجاتنــا، وحتــى عندمــا نتكلــم 
مــع شــركاء البيــع فإننــا نشــاركهم فــي تغييــر هــذا 

التوجــه.

تطويــر  فــي  ســاعدتكم  األزمــة  أن  تطويــر يتضــح  فــي  ســاعدتكم  األزمــة  أن  يتضــح 
البيــع؟ منافــذ  مــع  البيــع؟عالقاتكــم  منافــذ  مــع  عالقاتكــم 

آخرهــا  كان  التطــور،  هــذا  مالحظــة  يســعدني 
االتفــاق مــع شــركة ســاكو أحــد أهــم شــركاء بيعنــا، 
باســتحداث قســم واســع لأللعــاب، وتأســيس ركــن 
خــاص بمنتجــات ســاماكو األلعــاب الخارجيــة، بدأنــا 
بفــرع عالــم ســاكو الظهــران والحقــًا عــدة مواقــع 

ــاض. فــي مدينتــي جــدة والري

رائعــة لتطويــر عالقاتنــا مــع جميــع  ثمــرة  هــذه 
بائعــي التجزئــة، وعلــى وجــه الخصــوص “معــارض 
البيــع  ومنصــات  أس”  آر  “تويــز  و  ســاكو” 
أصبحــت  التــي  نــون”  مثــل “منصــة  اإللكترونــي 
ــا فــي البيــع عبــر اإلنترنــت،  شــريك اســتراتيجي لن
لمنتجــات  متخصصــة  صفحــات  بإطــالق  وذلــك 

األلعــاب.  ســاماكو 

تطــورات إيجابيــة أخــرى فــي معــرض ومكاتــب تطــورات إيجابيــة أخــرى فــي معــرض ومكاتــب 
ســاماكو األلعــاب والترفيــه، مــا تأثيــر ذلــك علــى ســاماكو األلعــاب والترفيــه، مــا تأثيــر ذلــك علــى 

بيئــة العمــل؟ بيئــة العمــل؟ 

تجــدر اإلشــارة فــي البدايــة إلــى أن هــذه الفكــرة 
التــي أطلقهــا الســيد إبراهيــم شــربتلي وصلــت 
ملموســًا  واقعــًا  تكــون  أن  إلــى  اللــه  بفضــل 
معــرض  لتطويــر  األولــى  المرحلــة  مــن  وانتهينــا 
عــن  نتــج  والترفيــه،  األلعــاب  ســاماكو  ومكاتــب 
ــق  ــاع فري ــر ملحــوظ فــي االنطب ــر تغي هــذا التطوي

وشــركائنا.  الزائريــن  وكذلــك  ســاماكو 

الرســالة التــي قامــت ســاماكو األلعــاب والترفيــه 
بإرســالها إلــى الجمهــور الخارجــي أنــه وفــي ظــل 
الشــركات  تقليــص  إلــى  أدت  التــي  التحديــات 
الشــركة  مــالك  كان  الجائحــة،  بســبب  أعمالهــا 
فــي  ثــم  وآخــرًا  أواًل  اللــه  فــي  الثقــة  لديهــم 
رؤيتهــم المســتقبلية للســوق، ومكانتهــم فيــه، 
بــل  الجائحــة،  بســبب  تتوقــف  ال  خطــط  وهنــاك 

اللــه. بــإذن  واالســتثمار  التوســع  يســتمر 
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الكلــي  الحظــر  بعــد  مــا  عــودة  فتــرة  شــهدت 
مبيعــات  فــي  قياســيًا  ارتفاعــًا  كورونــا  لجائحــة 
ســريعًا  ونفــاذًا  “ســيدو”،  البحريــة  الدبابــات 
للكميــات المعروضــة لــدى شــركة ســاماكو البحريــة. 

ــر العــام لســاماكو  وقــال هيثــم الشــريف، المدي
حققــت  عموًمــا  المجموعــة  منتجــات  إن  البحريــة 
ارتفاعــًا ملموســًا فــي مبيعاتهــا، إال أن النصيــب 

األكبــر يعــود إلــى عالمــة ســيدو وكان آم. 

وعــزى الشــريف هــذا االرتفــاع إلــى توجــه النــاس 
ظــل  “فــي  قائــاًل  والفــردي  الداخلــي  للترفيــه 
النــاس  أيقــن  وعندمــا  الترفيــه،  توقــف فعاليــات 
تعــذر الســفر، توجهــوا إلــى الترفيــه الشــخصي، 
وبحثــوا عــن طــرق بديلــة للترفيــه عــن أنفســهم، 
وصــادف ذلــك قــدوم فصــل الصيــف، فانعكــس 

إيجابيــا باإلقبــال الكبيــر علــى الشــراء”

ــرة مــن مــالك  ــا أيضــًا عــودة كبي وأضــاف “الحظن
المنتجعــات والممتلــكات الخاصــة إلــى البحــر وإعــادة 
ــر  ــد مــا كان مهمــاًل فيهــا، وهــذا مــا أث ــاء وتجدي إحي
مباشــرة علــى ارتفــاع مبيعــات المنتجــات البحريــة 

بمختلــف أنواعهــا.”

الجائحــة  هــذه  عــن  الناتجــة  الفــرص  أهــم  وعــن 

التعــرف  فرصــة  لنــا  “أتاحــت  أنهــا  الشــريف  أكــد 
علــى احتيــاج الســوق، وتفضيــالت المســتهلكين” 
وتابــع “هــذا التعــرف علــى احتيــاج الســوق دفعنــا 
علــى ســبيل المثــال لقــرار التركيــز مســتقباًل علــى 

اســتيراد القــوارب واليخــوت الصغيــرة والتخفيــف 
مــن اســتيراد اليخــوت الكبيــرة، وأن يكــون اســتيراد 
اليخــوت الكبيــرة خاضعــًا لطلــب العميــل وتفضيالته 

الخاصــة فــي المســتقبل”

مبيعات قياســية لعالمة ســي دو SeaDoo إثر العودة لألعمال 
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يمثــل االمتنــان قــوة هائلــة وتحــّول فــي بيئــة 
العمــل، ومــا يمنحــه هــذه القــوة يكمــن فــي أمريــن 

أساســيين: 

11. بناء العالقات. بناء العالقات

بفظاظــة،  الرســمية  التعامــالت  ثقافــة  إن 
والتواصــل الفاتــر ألجــل المصلحــة وحســب، وتجنــب 
أخــذت  ثقافــة  الشــخصي،  التفاعــل  أشــكال  كل 
تتالشــى بعــد أن هيمنــت علــى مختلــف بيئــات 
العمــل زمنــًا طويــاًل. أمــا اليــوم، فقــد بــدأت هــذه 
لــم  إذ  وإنســانيًا،  شــخصيًا  طابعــًا  تتخــذ  الثقافــة 
يعــد هــذا الطابــع مقتصــرًا علــى مهــارات الحيــاة 
ــح جــزءًا مهمــًا  ــّد ليصب ــل امت والتواصــل اليومــي، ب
ضمــن  والتواصــل  التأثيــر  إحــداث  مهــارات  مــن 
ــوب هــو  ــات كســب القل ــة العمــل، وب عالقــات بيئ
ــذا ال يظهــر  جوهــر هــذه العالقــات والتعامــالت، ل
االمتنــان والتقديــر كمهــارة حياتيــة فحســب، بــل 

العمــل وكمهــارة تجاريــة. كــروح لمــكان 

النــاس  يشــعر  عندمــا  تزدهــر  العالقــات  النــاس .  يشــعر  عندمــا  تزدهــر  العالقــات   .22
قيمــة وذو  مســموعون  قيمــةبأنهــم  وذو  مســموعون  بأنهــم 

ــه  ــأي مــكان يشــعرون في يتشــبث النــاس عــادًة ب
لكلماتهــم  بالتقديــر وأن لوجودهــم أهميــة وأن 
صــدى. وهــذا أمــر ينطبــق أيضــًا على بيئــات العمل، 
الســيما إذا اســتبدلنا التعامــالت التــي ُتخّلــف أثــرًا 
عميقــًا فــي النفــوس بــكل تلــك المعانــي الجامــدة 
التــي لطالمــا تــرددت علــى أســماعنا حــول النجــاح 
وضــرورة رســم الحــدود مــع الزمالء أو المرؤوســين 
فــي بيئــة العمــل. تســتطيع مثــاًل بنــاء عالقــة مــع 
العميــل وبيعــه منتجــًا مــا مــن خــالل صنعــه بإتقــان 
يضمــن  لــن  هــذا  لكــن  ممتــازة،  خدمــة  وتقديــم 
دوام هــذه العالقــة أو عــودة العميــل إليــك. إن مــا 
يضمــن عودتــه وُيوثــق عالقتــه بــك وتغّنيه باســمك 
بيــن أهلــه وأصدقائــه وأمــام العالــم بأســره، هــو 
مــا تمنحــه إيــاه مــن شــعور باألهميــة والتقديــر وأن 

رأيــه محــط اهتمامــك.

لُيصبــح  الخمســة  المفاتيــح  يديــك  بيــن  نضــع 
العمــل: بيئــة  فــي  مهــارة  واالمتنــان  التقديــر 

1. كن شخصيَا 

إن أردت إرســال رســالٍة أو هديــٍة ُتعــرب فيهــا عــن 
ــك لشــخص مــا، فيجــب أن تكــون  ــرك وامتنان تقدي
موجهــة لشــخصه هــو وخاليــة مــن الخطــاب العــام.    

المفاتيح الخمسة للتقدير في بيئة العمل

سحر االمتنان وكيف نحوله إلى مهارة 
2. كن واضحًا

فّكــر مليــًا، مــن تريــد أن تشــكر؟ كيــف ستشــكره 
ــًا فــي شــكر أشــخاٍص قدمــوا  ومتــى؟ ترغــب أحيان
لــك خدمــًة أو معلومــًة تقصر كلماتك عن شــكرهم 
عليهــا، وفــي الوقــت نفســه، هــم أشــخاص تتكــرر 
تعامالتــك معهــم بحكــم العمــل. فــي هــذه الحالــة، 
عليــك أن تحــرص علــى أن تعكــس تعامالتك معهم 

شــكاًل مــن أشــكال الشــكر واالمتنــان المســتمر.

3. كن كريمًا

أظهــر ســخاءك وكــرم طباعــك عبــر شــكر كل مــن 
قــّدم لــك يــد العــون فــي لحظــة مــا فــكان صنيعــه 
ذو قــدر عظيــم لديــك؛ ألنــك بذلــك تحفــظ علــى 

عالقتهــم معــك وتضمــن دوامهــا.  

4. كن مبادرَا

اجعــل مــن تقديــر اآلخريــن سياســًة ُيعمــل بهــا 
ــوي أفعــااًل خالقــًة  ــة العمــل، ولتحت دائمــًا فــي بيئ
االهتمــام  معنــى  اآلخــرون  فيهــا  يجــد  وفريــدًة 
واإلنســانية فــي التعامــالت. كمــا يمكنــك تســهيل 
ببطاقــات  باالحتفــاظ  نفســك  علــى  العمليــة 
تحفيــز  عبــارات  عليهــا  مكتــوٌب  مســبقًا  مجهــزة 

وتقديــر.  وشــكر 

5. شارك!

أشــر إلــى جهــود اآلخريــن واشــكرها عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي الداخليــة ضمــن بيئــة العمــل، 
أو الخارجيــة التــي يمكــن للجميــع االّطــالع عليهــا. 
ففــي ذلــك شــحذ للهمــم وتحفيــز لبــذل المزيــد 
اعتبــار  ُيقــدم ســيكون محــل  مــا  بــأن كل  وإقــراٌر 

وتقديــر. 

والتقديــر  اللطيفــة  الشــخصية  اللفتــات  ُتعــد 
عمــٍل  بيئــات  بنــاء  فــي  األســاس  حجــر  الصــادق 
صّحيــة تحكمهــا عالقــات إنســانية تــدوم طويــاًل. إذا 
كنــت تبحــث عــن أمــر واحــد بســيط يمكنــك القيــام 
فمــا  ودائــم،  حقيقــي  تأثيــر  إلحــداث  اليــوم  بــه 

عليــك ســوى إظهــار االمتنــان لشــخص مــا.

تنوير شيخ
رئيس قسم اإلستراتيجية والتخطيط

شركة األمين العقارية

الثقافة الداخلية



بنتلــي الســعودية تحظــى بنصيــب األســد فــي 
جوائــز بنتلــي الســنوية

النصيــب  علــى  الســعودية  بنتلــي  اســتحوذت 
ــز بنتلــي الســنوية التــي أقيمــت  ــر مــن جوائ األكب
علــى مســتوى الشــرق األوســط، أفريقيــا والهنــد. 
الســعودية علــى جائــزة أفضــل  بنتلــي  وحصلــت 
أداء للعديــد مــن مســؤولي بنتلــي فــي الشــرق 
األوســط لعــام 2020، فقــد فــاز وائــل األســطة 
مديــر تســويق بجائــزة أفضــل مديــر تســويق لعــام 

.2020

وفــاز نســيم البيطــار بجائــزة أفضــل مديــر خدمــات 
مــا بعــد البيــع لعــام 2020.

كمــا فــاز محمــود الشــريف بجائــزة المركــز الثانــي 
بيتــر  وفــاز   ،2020 لعــام  مبيعــات  مديــر  ألفضــل 
ســميث بجائــزة المركــز الثانــي ألفضــل مديــر عــام 

لعــام 2020.
وائل األسطة

مدير التسويق العام

أفضل مدير تسويق لعام 2020.

نسيم البيطار

أفضل مدير خدمات مابعد البيع لعام 2020.

مدير الخدمة العام
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الوكيــل  الســيارات،  ســاماكو  شــركة  أعلنــت 
الحصــري لســيارات فولكــس واجــن فــي المملكــة 
كبيــرًا  إرتفاعــًا  تحقيقهــا  عــن  الســعودية،  العربيــة 
فــي مبيعــات ســيارات فولكــس واجــن خــالل عــام 
إذ حققــت فولكــس واجــن نمــًوا بنســبة   ،2020
علــى  الجديــدة  الســيارات  مبيعــات  فــي   ٪  28
الرغــم مــن اإلغــالق الكامــل الــذي فرضتــه الجائحــة 
الموديــالت  وصــول  ومحدوديــة  األســواق  علــى 
وتوفرهــا بالســوق المحلــي، وهــذا يؤكــد االنتشــار 
الواســع والثقــة المتزايــدة لعمــالء فولكــس واجــن 

بالســعودية.

وقــد أشــارت ســاماكو الســيارات إلــى أن ارتفــاع 
مبيعــات هــذا العــام تعــود بشــكل رئيســي إلــى 
 “ واجــن   فولكــس  طــراز  علــى  الطلــب  زيــادة 
 46% إلــى  مبيعاتهــا  وصلــت  حيــث  تيرامونــت”  
واجــن  فولكــس  ســيارات  مبيعــات  إجمالــي  مــن 
 “ تيرامونــت   “ ســيارة  وتعتبــر   ، بالســعودية 
االســتخدامات  ذات  االكاملــة  العائليــة  الســيارة 
المتعــددة، ذات الســبعة مقاعــد فهــي مصممــة 
خلــق  و   للعائــالت  مثالــي  نمــوذج  توفيــر  علــى 
نظــرة جديــدة جريئــة فــي فئــة الســيارات المتعــددة 
االســتخدامات. ســيارة كروس أوفر عائليه وتتصف 
بتصميــم حديــث رائــع بمــا فــي فــي ذلــك ســقف 
منحنــى يتجــه الــى الواجهــة الخلفيــة مــن الســيارة، 
مــع تصميــم جديــد للصــدام االمامــي والصــدام 
الخلفــي، باإلضافــة إلــى مقصــورة داخليــة واســعة 
واجــن  فولكــس  تقنيــات  بآخــر  مــزودة  ومريحــة 
المتطــورة، واحتــل طــراز “ تيجــوان” المركــز الثانــي 
فــي المبيعــات حيــث انهــا وجهــة الطلــب الرئيســية 
النســاء  مثلــت  وقــد  الســعودية،  فــي  للنســاء 
اللواتــي اشــترين ســيارات فولكــس واجــن لهــذا 
العــام نســبة ٪26 مــن إجمالــي مبيعــات فولكــس 
واجــن فــي المملكــة، ومعظمهــن اشــترين تيغــوان 
حيــث إن ٪56 مــن مبيعــات تيغــوان لإلنــاث تليهــا 
باســات التــي ذهبــت ٪26 مــن ســياراتها لإلنــاث 

أيضــا.

وفــي هــذه المناســبة، تحــدث محمــد موســى 
مديــر عالمــة فولكــس واجــن التجاريــة لــدى ســاماكو 
الســيارات، فقــال:” علــى الرغــم مما واجهــه العالم 
و المملكــة مــن التأثيــر الســلبي الكبيــر للجائحــة، إال 
باداراتهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــادة  أن 
لالزمــة وتفوقهــا عالميــًا وخصوصــًا الدعــم الــذي 
ــر  ــدور الكبي ــه ال تــم تقديمــه للقطــاع الخــاص كان ل
لهــذا  الســيارات  ســاماكو  شــركة  تحقيــق  فــي 

وتقدمهــا  اهدافهــا  تحقيــق  فــي  والنجــاح  النمــو 
فــي الســوق المحلــي وعلــى مســتوي المنطقــة 
ايضــًا، حيــث انهــا شــكلت نســبة مبيعــات 33 % مــن 
فــي منطقــة  واجــن  مبيعــات فولكــس  اجمالــي 

الشــرق االوســط “.

ادارة  اســتطاعت  قائــاًل:”   موســى  واضــاف 
االســتراتيجيات  بأتخــاذ  الســيارات  ســاماكو 
اســتثمرت  انهــا  حيــث  االزمــة،  الدارة  المناســبة 
خدماتهــا  واطلقــت  للشــركة  التقنــي  التطــور 
اإللكترونيــة المتطــورة فــي خدمــة عمالئهــا مــن 
التواصــل  ووســائل  اإللكترونيــة  الخدمــات  خــالل 
تعزيــز  فــي  كثيــرًا  ســاهم  ممــا  االجتماعــي، 
عمالئهــا  مــع  وتواصلهــا  الســاحة  علــى  تواجدهــا 
اإللكترونيــة  خدماتهــا  حققــت  فقــد  المحتمليــن، 
أهــداف الشــركة بمــا فــي ذلــك إتمــام عمليــات 
الســيارة  وتســليم  إلكترونيــًا  والشــراء  البيــع 
بطــرق آمنــة وصحيــة، حفاظــًا علــى صحــة العامليــن 
والعمــالء، وقــد كان إلنطــالق الشــركة إلكترونيــًا 
صــدًى واســعًا فــي الســوق المحلــي ممــا ســاهم 

كبيــرة” بنســبة  مبيعاتهــا  زيــادة  فــي 

فولكــس واجــن الســعودية تشــهد أكبــر 
مبيعــات علــى مســتوى الشــرق األوســط 

مع تحقيقها جوائز متعددة لعام 2020

أخبار المجموعة

محمد موسى 
مدير عالمة فولكس واجن السعودية



46

شــركة  حصــول  بعــد   :2020 أكتوبــر   11 جــدة 
ســاماكو الســيارات علــى الوكالــة الحصريــة لعالمــة 
المبورجينــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وضعت الشــركة سياســة طويلة األجل لالســتثمار 
مــع هــذه العالمــة األشــهر فــي عالــم الســيارات 
الرياضيــة الفاخــرة علــى مســتوى العالــم، وذلــك 
العالمــة  هــذه  وشــهرة  قــوة  مــع  يتناســب  بمــا 

التجاريــة المميــزة .

عــام  تأسســت شــركة المبورجينــي للســيارات 
عــام  بــدء  لهــا  الفعلــي  اإلنتــاج  ولكــن  1948م 
1961م بتصنيــع ســيارات مخصصــة للســباق، وبعــد 
أن حققــت الكثيــر مــن االنتصــارات، تحولــت الشــركة 
ومنــذ  الفاخــرة،  التجاريــة  الســيارات  صناعــة  إلــى 
ــة  ــك الحيــن حصــدت عالمــة المبورجينــي التجاري ذل
نجاحــًا تجاريــًا غيــر مســبوق وتقدمــت علــى جميــع 
صنــاع الســيارات وأصبحــت الحلــم الــذي يحلــم بــه 

الجميــع.

الحلــم  هــذا  الســيارات  ســاماكو  جعلــت  وقــد 
قريــب المنــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــة  ــة الثالث بافتتاحهــا لمراكــز المبورجينــي المتكامل
فــي العاصمــة الريــاض، جــدة والخبــر، وكذلــك مــن 
خــالل توفيرهــا ألحــدث طــرازات المبورجينــي مــع 
إلــى  باإلضافــة  التمويــل،  برامــج  أفضــل  تقديــم 
مراكــز  خــالل  مــن  البيــع  بعــد  مــا  خدمــات  توفيــر 
خدمــات المبورجينــي فــي جــدة والخبــر، يليهــا قريبًا 
ــاح مركــز خدمــات مــا بعــد البيــع فــي الريــاض.  افتت

ومنــذ اليــوم األول لحصولهــا على وكالة ســيارات 
المبورجينــي، حرصــت شــركة ســاماكو الســيارات 
المبورجينــي  مــالك  نــادي  مــع  التواصــل  علــى 
والتنســيق معهــم لتنظيــم الكثيــر مــن المناســبات 
المجتمعيــة والمشــاركة فيهــا والمســاهمة فــي 
رفعــة هــذا الوطــن وتعزيــز قدراتــه، وخــالل الفتــرة 
نــادي  مــع  الســيارات  ســاماكو  تعاونــت  الماضيــة 
مــن  العديــد  تنظيــم  فــي  المبورجينــي  مــالك 
تخــدم  التــي  التوعويــة  والحمــالت  المناســبات 

وأفــراده. المجتمــع 

المتزايــد  الطلــب  ولمقابلــة  أخــرى،  جهــة  مــن 
علــى مختلــف طــرازات المبورجينــي فــي المملكــة 

ســاماكو  شــركة  ضاعفــت  الســعودية،  العربيــة 
الســيارات اســتثمارها فــي هــذه العالمــة التجاريــة 
مــن  المزيــد  افتتــاح  خــالل  مــن  وذلــك  الفاخــرة 
قطــع  ومســتودعات  والمعــارض  الصيانــة  مراكــز 
الغيــار وتوظيــف فــرق عمــل مؤهلــة علميــًا وفنيــًا 
تقديــم  علــى  المســتوى  رفيــع  تدريبــًا  ومدربــة 
تحتاجهــا  قــد  التــي  الصيانــة  خدمــات  مختلــف 
ســيارات المبورجينــي علــى مــدار الســاعة، وذلــك 
حرًصــا مــن الشــركة علــى توفيــر خدمــات ســريعة 

العميــل. لراحــة  وموثوقــة 

قــد  السياســة  هــذه  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
مبيعــات  فــي  زيــادة  التجاريــة  للعالمــة  حققــت 
ــة بالعــام الماضــي،  الســيارات بنســبة 22% مقارن
المبيعــات  نســبة  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  وهــذه 
العالمــة  للعمــالء فــي  المتزايــدة  الثقــة  تعكــس 
للســيارات، كمــا  التجاريــة وفــي شــركة ســاماكو 
قــرب  التواجــد  علــى  الشــركة  حــرص  تعكــس 

الحاجــة. عنــد  لهــم  الدعــم  لتقديــم  عمالئهــا 

ســاماكو الســيارات تضاعف اســتثماراتها مع عالمة المبورجيني 
الرياضيــة الفاخرة

انطالقة جديدة ومميزة لسيارات المبورجيني في المملكة العربية السعودية
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أودي السعودية تحقق ارتفاعًا في مبيعات سياراتها بنسبة 21% في السعودية  
الوكيــل  الســيارات  ســاماكو  شــركة  أعلنــت 
العربيــة  المملكــة  فــي  أودي  الحصــري لســيارات 
الســعودية عــن تحقيــق إنجــاز كبيــر فــي مبيعاتهــا 
خــالل عــام 2020م، محققــة نمــوًا فــي المبيعــات 
وقــد  الماضــي،  بالعــام  مقارنــة   %21 بنســبة 
مثلــت مبيعــات الســيارات لإلنــاث نســبة 34% مــن 
إجمالــي المبيعــات فــي 2020 فــي الوقــت الــذي 
بنســبة  زيــادة   Q3 طــراز   مبيعــات  فيــه  حققــت 

.%20

وبهــذه المناســبة تحــدث نيــل الينــز، المديــر العــام 
الســيارات  ســاماكو  شــركة  فــي  أودي  لعالمــة 
للتعبيــر  الفرصــة  هــذه  أغتنــم  أن  “أود  قائــاًل: 
عــن خالــص شــكرنا وتقديرنــا لعمــالء أودي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية لمنحنــا هــذه الثقــة 
الكبيــرة، والــوالء لعالمــة أودي الــذي جعلنــا نحقــق 
المنطقــة،  فــي  المبيعــات  فــي  إيجابيــة  نتائــج 
باإلضافــة إلــى الخدمــات المميــزة التــي قدمناهــا 
فــي خدمــة العمــالء عبــر الوســائل الرقميــة، ســواء 

فــي خدمــات البيــع أو خدمــات مــا بعــد البيــع”.

فــي  اإلســتثمار  قائــاًل: »نواصــل  نيــل  وأضــاف 
اإللكترونيــة  خدماتهــا  وتقديــم  التقنــي  التطــور 
المتطــورة لخدمــة العمــالء علــى نحــو أفضــل داخــل 

وخــارج صــاالت العــرض، نعتقــد أن هــذا االســتثمار 
سيســاهم بقــدر كبيــر فــي تعزيــز التواصــل مــع 
حققــت  فقــد  والمحتمليــن،  الحالييــن  العمــالء 
الخدمــات اإللكترونيــة أهــداف الشــركة بمــا فــي 
إلكترونيــًا  والشــراء  البيــع  عمليــات  إتمــام  ذلــك 
ومتطــورة،  آمنــة  بطــرق  الســيارة  وتســليم 
حفاظــًا علــى صحــة العامليــن والعمــالء، وقــد كان 
النطــالق الشــركة إلكترونيــًا صــدًى واســعًا فــي 

الســوق المحلــي ممــا ســاهم فــي زيــادة مبيعاتهــا 
كبيــرة«. بنســبة 

ــزة بيــن ســاماكو  ــزًا للعالقــة الممي ودعمــًا وتعزي
تطويــر  ســتواصل  فإنهــا  وعمالئهــا  الســيارات 
أدائهــا فــي خدمــة عمالئهــا مــن خــالل افتتــاح مركــز 
ســاماكو الســيارات الجديــد فــي المدينــة المنــورة 
وخيــار خدمــة الهاتــف الجــوال الجديــد فــي الريــاض.

ارتفاع هائل لمبيعات المبورجيني في السوق السعودي  
ــر 2021:  ــة الســعودية، 04 فبراي المملكــة العربي
الوكيــل  الســيارات،  ســاماكو  شــركة  أعلنــت 
المملكــة  فــي  المبورجينــي  لســيارات  الحصــري 
لعــام  مبيعاتهــا  ارتفــاع  عــن  الســعودية،  العربيــة 
2019م، وقــد  20% خــالل عــام  2020م بنســبة 
حققــت مبيعــات ســيارة أوروس 71% مــن إجمالــي 

الســعودي الســوق  مبيعــات 

وصــول  عــن  الســيارات  ســاماكو  أعلنــت  كمــا 
ِطــرازات 2021 مــن ســيارات أوروس مبكــرًا فــي 
العربيــة  المملكــة  فــي  ســاماكو  عــرض  صــاالت 
عالمــة  نجــاح  قصــص  وتعزيــز  ِلـــدعم  الســعودية 
الســعودي،  الســوق  العريقــة فــي  المبورجينــي 
الِطــراز   –  2021 أوروس  ســيارة  تعتبــر  حيــُث 

األســواق. فــي  مبيًعــا  األكثــر   - المثالــي 

وأضــاف أن شــركة ســاماكو الســيارات ســتطرُح 
خــالل الربــع األول مــن عــام 2021م واحــدة مــن 
أيقوناتهــا الرياضيــة، ســيارة هــوراكان أس تــي أو، 
الســيارة الُمســتوحاة مــن قصــة حقيقيــة، وهــَي 
ُطرقــاِت  إلــى  الســباق  مضمــار  مــن  االنتقــال 
صــاالت  فــي  للبيــع  متاحــة  وســتكون  المدينــة، 

عــرض شــركة ســاماكو الســيارات. كمــا يُســّرنا أن 
نعلــن ِلعمــالء المبورجينــي فــي العاصمــة الريــاض، 
عــن افتتاحنــا لمركــز خدمــة جديــد خــالل الربــع األول 

ِلــــضمان خدمــة متميــزة ِلُمــالك  مــن هــذا العــام 
الســعودية«. فــي  المبورجينــي 

أخبار المجموعة



48

أنجــزت شــركة ســاماكو البحريــة تجديــدًا فــي تجربة 
طريــق  فــي  الرئيســية  عرضهــا  بصالــة  التســوق 
هــذه  وجــاءت  جــدة،  بمدينــة  العزيــز  عبــد  الملــك 
اســتراتيجيتها  الشــركة  تطويــر  نتيجــة  التحديثــات 
تلبــي  جديــدة  عالمــات  علــى  بالتركيــز  العامــة 

عمالئهــا.  لــدى  والرياضيــة  الترفيهيــة  الحاجــات 

وفــي تعليــق لــه علــى هــذا التطويــر قــال الســيد 
التنفيــذي  المديــر  شــربتلي  إبراهيــم  محمــد 
هــو  المعــرض  “موقــع  إن  البحريــة  لســاماكو 
مميــز  بموقــع  تحظــى  وأن  اســتراتيجي،  موقــع 
علــى طريــق الملــك بمدينــة جــدة، فذلــك يعتبــر 
حافــظ  المعــرض  وألن  منتــج،  تلقائيــة ألي  ميــزة 
علــى روحــه التــي بــدأ بهــا منــذ ثالثيــن عامــًا جعلنــا 
ذلــك أمــام فرصــة لتجديــده وتطويــره ليتــالءم مــع 

الحاليــة.” منتجاتنــا 

أمــا عــن أهــم الدوافــع لهــذا التغييــر أجــاب الســيد 
عمــالء  هــم  البحريــة  ســاماكو  “عمــالء  محمــد 
دائمــون، وعلــى وجــه الخصــوص مــالك القــوارب 
خلــق  هــو  الرئيســي  هدفنــا  وكان  واليخــوت، 
ــل بوجــود تحديــث  ــدى هــذا العمي ــاع فــوري ل انطب

المعــرض.” هويــة  فــي 

أنجــزت قــال هيثــم  التــي  وعــن أهــم األعمــال 
الشــريف، المديــر العــام لســاماكو البحريــة “بدأنــا 
وجددنــا  الرئيســية  المنتجــات  عــرض  بمنطقــة 

المســاحات الخلفيــة، باإلضافــة إلــى بنــاء مســاحة 
الموظفيــن” مــن  عــدد  أكبــر  تســتوعب  إضافيــة 

وأضــاف “ضمــن تقييمنــا لمســاحات المعــرض، 
ــا إلــى االســتثمار فــي بنــاء مظــالت تحمــي  عمدن
منتجاتنــا مــن أشــعة الشــمس، والعوامــل المناخيــة 

األخــرى.”

إضافــة إلــى ذلــك، توجهــت ســاماكو البحريــة لرفــع 
مســتوى الجــودة فــي خدمــات الصيانــة بقــرار البــدء 
فــي بنــاء مركــز للصيانــة الســريعة، وقــال الشــريف 
“ســوف يتســنى للعميــل الحصــول علــى صيانــة 

ســريعة فــي الخدمــات التــي ال تتطلــب االعتمــاد 
رفــع  علــى  والتركيــز  الرئيســية  الورشــة  علــى 
ــد  مســتوى الجــودة، لتتناســب مــع التحديــث الجدي
لهويــة ســاماكو البحريــة، واســتراتيجية القطــاع.”

صالــة عــرض ســاماكو البحريــة، مــن أهــم الصــاالت 
التــي ُبنيــت منــذ بدايــة مجموعــة ســاماكو، وكان 
اختيــار موقعهــا يعبــر عــن رؤيــة استشــرفت تطــور 
بتقديــم  المســتقبل  جــدة، واســتبقت  محافظــة 
مميــز  موقــع  فــي  مرموقــة  بحريــة  منتجــات 

بالمدينــة.

تجديد شامل لتجربة التسوق بمعرض ساماكو البحرية

Sea-Doo 2021وصول طرازات حديثة لعالمة سي دو

BRP ساماكو البحرية تحصل على الشريك البالتيني لمجموعة
أعلنــت شــركة ســاماكو البحريــة، الوكيــل الحصــري 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  آم  كان  لمنتجــات 
عــن وصــول الطــرازات الحديثــة لعــام 2021 إلــى 
معارضهــا بمدينــة جــدة، وتســيد هــذه الطــرازات 

Sea-Doo فخــر الصناعــة الحديثــة لدبابــات

ــر العــام لســاماكو  وقــال هيثــم الشــريف، المدي
البحريــة “نحــن ســعداء بوصــول الطــرازات الحديثــة 
جائحــة  ســببته  لمــا  نظــرًا   ،Sea-Doo لمنتجــات  
كورونــا مــن تحديــات أدت إلــى توقــف خــط اإلنتــاج 
واعتمــاد  مــرة،  مــن  أكثــر    Sea-Doo لمصنــع  
التصنيــع  فــي  آخريــن  مورديــن  علــى  المصنــع 
)منهــم مــن تأثــر بالجائحــة( جعلنــا ذلــك أمــام تحــٍد 
العــام ونتوقــع أن يســتمر للعــام  رئيســي لهــذا 
المقبــل للحصــول علــى أحــدث هــذه الطــرازات”

سالســل  اســتمرار  أهميــة  الشــريف  وأوضــح 
التوريــد فــي ظــل األزمــة بقولــه “تعتمــد منتجاتنــا 
علــى مواســم معينــة للبيــع، بالتالــي فــإن أي تأخــر 

فــي وصــول المنتجــات قبــل موســمها يؤثــر تأثيــًرا 
رئيســًيا علــى ذلــك الموســم.” مبينــَا “وجدنــا دعمًا 
كبيــرًا مــن اإلدارة العليــا فــي ظــل هــذه التحديــات، 
مــن أجــل تذليــل جميــع الصعــاب الممكنــة للحصــول 

علــى منتجاتنــا فــي وقتهــا المناســب”

 BRP منتجــات  اســتأثرت  “لقــد  الشــريف  وأكــد 
بالنصيــب األكبــر مــن مبيعاتنــا فــي عــام كورونــا 
2020، ونتطلــع إلــى اســتمرار هــذه اإلنجــاز فــي 

المقبــل” العــام 

الجديــر باإلشــارة هــو أن “مجموعــة BRP تعتبــر 
الشــركة األقــوى ضمــن وكاالت ســاماكو البحريــة، 
بالتينــي  كشــريك  البحريــة  ســاماكو  وُصنفــت 
للمجموعــة فــي العــام المنصــرم، وتعتبــر ســاماكو 
الشــرق  فــي  التصنيــف  بهــذا  منفــردة  البحريــة 
األوســط، مــا يمنحهــا العديــد مــن المزايــا، وتعمــل 

هــذا العــام للبقــاء علــى هــذا التصنيــف.

أخبار المجموعة
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One Sea-Doo.
Endless adventures.

samacomarine.com
@samacomarine 
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للمســؤولية  اإلقليميــة  الشــبكة  منحــت 
المجتمعيــة عضــو برنامــج األمــم المتحــدة لالتفــاق 
العالمي، األســتاذ عبد اللطيف النقلي المشــرف 
شــربتلي  عبــاس  حســن  مؤسســة  علــى  العــام 
االســتدامة،  فــي مجــال  العلميــة  الكفــاءة  جائــزة 
الســادس لالســتدامة  الملتقــى  وذلــك ، ضمــن 
ــر  ــة نوفمب ــة والمجتمعي ــة للمنظمــات الخيري المالي

.2020

وبهــذه المناســبة قــدم األســتاذ عبــد اللطيــف 
األمنــاء  مجلــس  إلــى  وتقديــره  شــكره  النقلــي 
بتقديرهــم  إيــاه  منحونــي  الــذي  “لتشــجيعهم 
هــذه  تحقــق  لكــي  وتوجيهاتهــم  ومســاندتهم 

النجاحــات” هــذه  المؤسســة 

وأشــار النقلــي أنــه “مــن حســن الطالــع أن بلــوغ 
لهــذا  العشــرين  عامهــا  المؤسســة  هــذه  عمــر 
المشـــرقة واآلثــار  اإلنجــازات  مــن  2020م  العــام 

واإلنســانية”  المجتمعيــة 

أضحــى  التــي  المؤسســة  “هــذه  أن  مؤكــدًا 
يشــار إليهــا بالبنــان فــي كافــة المحافــل المحليــة 
العالميــة” نحــو  خطــوة  هــذه  واآلن  واإلقليميــة 

عــن  لالتصــاالت  عذيــب  اتحــاد  شــركة  أعلنــت 
مجلــس  إلــى  قطــان  هانــي  األســتاذ  انضمــام 

2020 أكتوبــر  مــن   26 منــذ  إدارتهــا، 

منصــب  حاليــًا  قطــان  هانــي  األســتاذ  يشــغل 
االســتثمارات  ومســؤول  أول  مالــي  محلــل 
النشــطة بمجموعــة النهلــة منــذ ســبتمبر 2019.

وكان قــد شــغل منصــب مستشــار مالــي فــي 
الســعودية  العربيــة  للملكــة  التجاريــة  “الملحقــة 
بواشــنطن” بيــن عامــي 2016 و 2017، ومديــر 
عالقــات الشــركات فــي “البنــك العربــي الوطنــي 

بيــن عامــي 2010 و 2013 

الشــابة  الكفــاءات  مــن  قطــان  هانــي  يعتبــر 
حاصــل  وهــو  النهلــة،  مجموعــة  فــي  والمتميــزة 
تخصــص  األعمــال  إدارة  فــي  ماجســتير  علــى 

الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية المجتمعية تمنح أ. عبد اللطيف 
النقلي جائــزة الكفاءة العلمية

هانــي قطــان عضــوا بمجلــس إدارة شــركة 
اتحــاد عذيــب لالتصــاالت “GO جــو”

نظير جهوده العلمية والمهنية المقدرة في مجال االستدامة

المناســبة  بهــذه  النهلــة  مجموعــة  وتتقــدم 
اللطيــف  عبــد  األســتاذ  إلــى  بالتهنئــة  العزيــزة 
النقلــي علــى هــذا التكريــم المســتحق، وبالشــكر 

فــي  تاوســن”  “جامعــة  مــن   2016 عــام  ماليــة 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبكالوريــوس فــي 

إدارة األعمــال تخصــص ماليــة عــام 2009 مــن 
دبــي” فــي  األمريكيــة  “الجامعــة 

مجموعــة  تتقــدم  المناســبة  وبهــذه 
قطــان  هانــي  األســتاذ  إلــى  النهلــة 

بالتهنئــة علــى هــذه الثقــة، متمنيــن 
والنجــاح.  التوفيــق  دوام  لــه 

والتقديــر إلــى أعضــاء وموظفــي مؤسســة حســن 
عبــاس شــربتلي لخدمــة المجتمــع علــى إنجــازات 

واإلحســان.  والعطــاء  البــذل 
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مسار أبحاث السوق في عام 2021
االقتصاديــة  التقلبــات  حــول   2020 عــام  تمحــور 
اإلغــالق  وإجــراءات  كورونــا  جائحــة  التــي صاحبــت 
الكامــل بيــن الــدول وحظــر التجــول واللقاحــات ضــد 
التــي  المختلفــة  والسياســات  كورونــا  فايــروس 
بــدأت كل دولــة باتخاذهــا وأخبــار إفــالس كثيــر مــن 

الشــركات وغيــر ذلــك الكثيــر. 

لقــد كان لهــذا التقلــب تأثيــره علــى كل صناعــة مــن 
الصناعــات، وبالتالــي، تعيــن علــى قــادة األعمــال 
االعتمــاد علــى أبحــاث الســوق لفصــل الواقــع عــن 
الخيــال، والمضــي قدمــًا فــي ســبيل اتخــاذ قــرارات 
قائمــة علــى الحقائــق مــن أجــل مســتقبل أفضــل.

إلــى  تتبــادر  التســاؤالت  أخــذت  لذلــك،  ونظــرًا 
ســيكون  كيــف  مثــل:  األعمــال،  أصحــاب  أذهــان 
مــاذا  كورونــا؟  جائحــة  بعــد  مــا  حقبــة  فــي  الحــال 
مــن  كل  وخطــط  واحتياجــات  مواقــف  ســتكون 
الشــركات والمســتهلكين فــي المســتقبل؟ هــل 
ســتعود وتيــرة اإلنفــاق إلــى مــا كانــت عليــه فــي 
االدخــار  معــدالت  أن  أم  الجائحــة؟  قبــل  الســابق 
المرتفعــة اليــوم ستســتمر؟ إذا أنفقــت الشــركات 
ســيحصلون  فهــل  بحريــة،  المســتهلكون  وأنفــق 
ــر هــذا اإلنفــاق؟  ــة نظي ــاح معين ــدات وأرب علــى عائ
كيــف ســتختلف أســواق األعمــال فــي عــام 2021 

وإقليميــًا؟ جغرافيــًا 

علــى  يجــب  التــي  الهامــة  األفــكار  بعــض  هــذه 
المــدراء وأصحــاب األعمــال وضعهــا فــي الحســبان 
لــذا  للمســتقبل،  اســتراتيجياتهم  صياغــة  قبــل 
التــي  الســوق  أبحــاث  إجــراء  عليهــم  يتوجــب 
هــذه  علــى  الحصــول  فــي  ستســاعدهم 
المقبــل،  العــام  وفــي  الحيويــة.  المعلومــات 
ســتكون فــرق إدارة الشــركات فــي حالــة تأهــب 
قصــوى لمواجهــة األحــداث التــي تســبب اضطــراب 
ســيتعامل  الجميــع  أن  يعنــي  وهــذا  األعمــال، 
وفــرق  الســوق  واســتخبارات  البحــث  فــرق  مــع 
االســتراتيجيات بجديــة أكبــر وســيهتمون بتمويلهــا 
ــدات  ودعمهــا لمســاعدتها فــي البحــث عــن التهدي
المحتملــة واتخــاذ اإلجــراءات االســتباقية الالزمــة.

ســتعمد الشــركات إلــى شــراء أبحــاث الســوق أو 
تكليــف مــن ُيجــري أبحاثــًا مــن شــأنها المســاعدة 
علــى فهــم مــا ســيغدو عليــه شــكل الســوق فــي 
ظــل حــرب أو جائحــة أخــرى أو حــدث عالمــي آخــر 
غيــر متوقــع. وقــد تســعى الشــركات، ال ســيما 
جائحــة  نتيجــة  بشــدة  تضــررت  التــي  الشــركات 
إلــى  والفندقــة،  الطيــران  مثــل شــركات  كورونــا 
إنشــاء قطاعــات جديــدة متخصصــة فــي التصــدي 
تؤثــر عليهــا ســلبًا.  التــي قــد  لمختلــف األحــداث 
ولبلــوغ هــذا الهــدف، ســتحتاج إلــى دعــم أبحــاث 
الســوق وفهــم قطاعاتــه غيــر المألوفــة لديهــم.

بــذل  الســوق  فــي  الباحثيــن  علــى  يتعيــن  الوقــت نفســه،  وفــي 
ــة للبحــث عــن المعلومــات وإجــراء  ــرات المقبل ــر خــالل الفت جهــود أكب
المقابــالت وتحليــل البيانــات واســتخالص النتائــج والتنبــؤ بمــا ســتؤول 
إليــه األمــور فــي المســتقبل؛ ألن جميــع المعطيــات تغيــرت تغيــرًا 

للبحــث  اليــوم قطاعــات ومجــاالت جديــدة  نــرى  أصبحنــا  جذريــًا. 
فيهــا مثــل قطاعــات الخدمــات المصرفيــة والمدفوعــات عبــر 

الصحيــة  الرعايــة  وقطــاع  الرقمــي  والتحــول  اإلنترنــت 
الغذائيــة. المــواد  وأســواق 

ــت هــذه  ــن فــي الســوق، كان أمــا بالنســبة للباحثي
التــي  الطريقــة  تعريــف  إعــادة  تعنــي  التغييــرات 
يقدمــون بهــا القيمــة للمســتهلكين أو ألصحــاب 
فــي  والتفكيــر  التأمــل  خــالل  ومــن  المصلحــة. 
ــة، ســتتغير طريقــة إجــراء أبحــاث  ــات الحالي المعطي
الســوق إلــى األبــد وســتجلب معهــا فوائــد كثيــرًة 
المجــاالت والقطاعــات. للشــركات فــي مختلــف 

التــي  األساســية  النقــاط  بعــض  يلــي  فيمــا 
فــي  وضعهــا  الســوق  فــي  للباحثيــن  ينبغــي 
الحســبان عنــد إجــراء أبحــاث الســوق خــالل عــام 

:2021

- السرعة

هــي  الخطــى  ســريعة  األعمــال  بيئــة  أصبحــت 
الحــدث الطبيعــي الجديــد، ممــا وّلــد الحاجــة إلــى 
ابتــكار أســاليب جديــدة فــي العمــل. فيمــا مضــى، 
كانــت أبحــاث الســوق تتمحــور حــول معاييــر مختلفــة 
العــرض  ومعلومــات  االقتصاديــة  الطبقــة  مثــل 
تطــور  بخطــوات  للتنبــؤ  وغيرهــا  الطلــب  وإطــار 
الســوق. لكــن هــذه المعاييــر لــم تعــد كافيــة فــي 

الوقــت الحالــي، ففــي عــام 2021، 

الــذي  الوقــت  اســتغالل  علــى  التركيــز  ســيكون 
ســيكون فــي مقدمــة االهتمامــات، وســينتهي 
البيانــات  تحليــل  وعمليــات  الميدانــي  العمــل 
آليــة  أنظمــة  عبــر  دقائــق  غضــون  فــي  الشــاملة 
أيامــًا  يســتغرق  كان  أن  بعــد  ومتقدمــة  قويــة 

وأســابيع.

- الحلول المخصصة هي المستقبل

تميــل الجهــات الفاعلــة فــي مجــال أبحــاث الســوق 
إلــى تقديــم حليــن، مشــترك ومخصــص. وبالنظــر 
إلــى واقــع الحــال، أدت جائحــة كورونــا إلــى زيــادة 
الطلــب علــى الحلــول المخصصــة وفــق احتياجــات 
علــى  العمــل  يجــري  حيــث  العميــل،  ومتطلبــات 
معالجــة المشــكلة التــي يواجههــا وابتــكار حــل لهــا. 
ــر مــن المقاييــس التــي اســُتخدمت  أصبحــت الكثي
عبــر  مجانــًا  ُمتاحــًة  الســوق  أبحــاث  فــي  ســابقًا 
فــي  أكثــر  للتعمــق  بحاجــة  نحــن  لــذا  اإلنترنــت، 

البحــث.

ــه  ــد تكــون في ــوم نحــو مشــهد جدي ــا نتحــرك الي إنن

أبحــاث الســوق هجينــًة وديناميكيــة أكثــر ممــا كانــت 
عليــه، مشــهد ال يــزال يوفــر رؤى عاليــة الجــودة مــع 
التركيــز علــى الوقــت ومنحــه أهميــة قصــوى. ال 
تحتــاج الشــركات اليــوم إلــى إجابــات ذكيــة، بــل إلــى 
إجابــات واضحــة موجهــة نحــو الحلــول. ومــن خــالل 
إعــادة النظــر بانتظــام فــي ســؤال بحــث ســوق 
محــدد، تســتطيع الشــركات امتــالك نظــرة عامــة 
واالســتعداد  معينــة  لمشــكلة  المــدى  طويلــة 
اســتعدادًا أفضــل للتنبــؤ بالتطــورات المســتقبلية 

وتحديــد التوجهــات الجديــدة.

- التحّول الرقمي، آفاق جديدة

ولــى الزمــن الــذي كانــت فيــه اإلضافــة الرقميــة 
ألبحــاث الســوق رفاهيــة وإضافــًة ثانويــة، إذ باتــت 
وأصبحــت  فيهــا.  األســاس  حجــر  اليــوم  ُتمثــل 
ــًا مشــرعًا يمكــن مــن  مصــادر المعرفــة الجديــدة باب
ــه تنويــع منهجيــات أبحــاث الســوق وتســريعها  خالل

وجعلهــا أكثــر دّقــة. 

الوســائط  تحليــل  مــن  اآلن  الباحثــون  يســتفيد 
مشــاركة  ومراقبــة  والمشــاعر  االجتماعيــة 
ورســم  المرئيــة  المقاطــع  وتحليــل  المســتهلك 
الســريعة  واالســتطالعات  الحراريــة  الخرائــط 
إجابــات  علــى  للعثــور  التقنيــات؛  مــن  وغيرهــا 
والســوق  العمــل  مجــال  فــي  حساســة  ألســئلة 

المخاطــرة.  مــن  شــيء  علــى  تنطــوي 

يعنــي التحــول الرقمــي الــذي فرضــه الوبــاء تقديــم 
البيانــات والتقاريــر بصــور وأشــكال جديــدة. ال أحــد 
يحبــذ قــراءة تقريــر مــن 200 صفحــة، بــل يفضلــون 
أهــم  ُيلخــص  واضــح،  إلكترونــي  تقريــر  قــراءة 

النقــاط واألفــكار.

سهيل مهدي
مدير الدراسات السوقية

زاوية رأي
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عين 
الكاميرا

عين الكاميرا

الرئيــس التنفيــذي لمصــرف الراجحــي أ. وليــد المقبــل وفريقــه فــي زيــارة إلــى مجموعــة النهلــة ولقــاء نائــب 
 رئيــس مجلــس المديريــن الســيد. إبراهيــم شــربتلي والســيد. ياســر شــربتلي والمديــر التنفيــذي لشــركة النهلــة 

السيد. سلطان التركي والمدير المالي األول للمجموعة أ. ياسر شعبان.

لقطة من منافسات دوري كرة الطائرة بين موظفي شركات المجموعة.جانب من توديع العم موسى بعد خدمة المجموعة لمدة 23 عاًما

مــن حفــل إطــالق أعمــال البنــاء لمشــروع جــدة روز ولقطــة تجمــع المديــر العــام التنفيــذي مــع فريــق 
شــركة األميــن العقاريــة .

األعــالم الخضــراء ترفــرف فــي احتفــال مجموعــة النهلــة باليــوم 
90 الســعودي  الوطنــي 

فريــق ورشــة ســاماكو البحريــة أثنــاء تصويــر الفلــم 
التوثيقــي فــي مواجهــة األزمــة .

ممثلــي عالمــة بنتلــي أثنــاء المشــاركة فــي رعايــة 
. الســعودية  كأس  ســباق 

لقطــة باســمة أثنــاء توديــع أ. ياســر فضائــل مــن فريــق 
التواصــل الداخلــي .
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فريــق الشــؤون اإلداريــة يشــرف علــى تعقيــم مقرات 
ومكاتــب العمــل لضمــان االحتــرازات الصحية.

ســيلفي باســم أثنــاء توقيــع اتفاقيــة مذكــرة تفاهــم 
بيــن مجموعــة النهلــة والســيد ســي.

الســيد ســلطان التركــي يكــرم العــم األســتاذ صــالح 
دبــش عضــو الفريــق المالــي للمجموعــة أثنــاء توديعــه

لقطــات مــن االســتعدادات لرالــي داكار 2021، وهــي الفعاليــة التــي نظمتهــا شــركة ســاماكو بالتعــاون مــع 
مجموعــة BRP للمشــاركين فــي الســباق ويظهــر فــي الصــورة الكابتــن صالــح الســيف حامــل شــعار ســاماكو فــي  

رالــي داكار .

فريق الموارد البشرية يحتفل بمناسبة إتمامه مستهدفات خطة 2020

زيــارة طبيــة لمنــح الموظفيــن فرصــة االطمئنــان الشــامل علــى 
وضعهــم الصحي.

فريــق ورشــة ســاماكو البحريــة أثنــاء توديــع أ. محمــود أبوالخيــر عرفــة و أ. محمــد عبــدي آدم بعــد مســيرة 
طويلــة فــي خدمــة المجموعــة 

مؤسســة خدمــة المجتمــع تكــرم فريــق التواصــل الداخلــي بــإدارة أ. حميــد الحربي 
نظيــر إنتــاج الفريــق فيديــو توثيقــي لجهــود المؤسســة أثنــاء الجائحة 

مــن فعاليــة #النهلة_عن_بعــد، صــورة توثــق مســاحة 
عمــل أحــد الموظفيــن أثنــاء فتــرة العمــل مــن المنــزل.

عين الكاميرا
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حـــوار أجرته جريدة  السياســـة في عام 1995 مع ســـعادة الســـيد 

إبراهيم شـــربتلي نائب رئيس مجلس المديرين لمجموعة النهلة، 

و قد اشـــتمل الحوار على سبر جوانب من أفكار وشخصية السيد 

آنذاك، وتســـليط الضوء على جوانـــب متعددة من حياته التجارية، 

ومحطـــات فـــي حياتـــه الشـــخصية، ورؤيتـــه لجوانـــب مجتمعيـــة 

وسياســـية واقتصاديـــة، من خالل عددنـــا الثالث نســـلط الضوء 

معكم على هذا الحوار الذي مضى عليه أكثر من 25 عامًا!

الماضي الجميل
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فــي الرابــع عشــر مــن نوفمبــر مــن العــام 2020 فاضــت روح العــم يحــي ســفيان إلــى خالقهــا ســبحانه وتعالــى بعــد رحلــة طويلــة 
مــع المــرض، الرحلــة التــي كانــت زاخــرة بمواقــف الوفــاء النــادر لحياتــه مــع معالــي الســيد حســن عبــاس شــربتلي رحمــه اللــه.

قــدم العــم يحــي مــن أرض اليمــن وهــو فــي الثالثــة عشــر مــن عمــره، وعندمــا وصــل إلــى مدينــة جــدة بــدأ بالعمــل لــدى معالــي 
ــح  ــت هــذه إحــدى المن ــة، كان ــم القــراءة والكتاب ــة ليتعل ــر، التحــق بمدرســة الفــالح االبتدائي ــه، وبعــد وقــت قصي الســيد رحمــه الل
الكبيــرة التــي امتــد امتنــان يحــي ســفيان عليهــا حتــى وفاتــه، وكان يــردد البنــه دائًمــا حيــن كان يقــرأ القــران أن معالــي الســيد رحمــه 

اللــه يشــاركه األجــر نظيــر أنــه كان ســببًا فــي تعليمــه.

بجانــب دراســته فــي المســاء، كان يعمــل نهــاًرا فــي إحــدى وكاالت الســيارات التــي امتلكهــا آنــذاك معالــي الســيد حســن عبــاس 
ــه بالعمــل فــي مــكان  ــه الجــّم للقــراءة ورغبت ــة، استشــعر العــم يحــي حّب شــربتلي ، وبعــد تخرجــه مــن مدرســة الفــالح االبتدائي
يمــارس فيــه هوايتــه التــي تعلمهــا، فطلــب نقلــه إلــى مؤسســة الطباعــة والصحافــة والنشــر والتــي كانــت حاضــرة الصحافــة 

ومركــًزا لنشــر الثقافــة فــي المجتمــع.

ــدأ فــي عملــه الجديــد  حيــن بلــغ العشــرين مــن عمــره، عــام 1969م، اســتجاب معالــي الســيد رحمــه اللــه لرغبــة العــم يحــي وب
ــه معظــم  ــك الوقــت، وصــدرت مــن تحــت يدي كمصفــف لحــروف الرصــاص فــي قوالبهــا بأســلوب الطباعــة المســتخدم فــي ذل
الصحــف الســعودية آنــذاك وغيرهــا مــن المطبوعــات والكتــب والمجــالت، ووجــد فــي مهنتــه الجديــدة شــغف االطــالع علــى كل مــا 

يكتــب وينشــر، باإلضافــة الــى تطلعــه لتعلــم مجــاالت أخــرى فــي المطبعــة.

ــر ســقوطه مــن مــكان مرتفــع، مــا دفــع معالــي  ــة قاســية فــي ظهــره إث بعــد عشــرة أعــوام الحقــة، تعــرض العــم يحــي إلصاب
الســيد رحمــه اللــه إلــى إرســاله للعــالج فــي القاهــرة، وغــاب عــن مــكان عملــه مــدة ســتة أشــهر الســتكمال نقاهتــه واســتعادة 
عافيتــه، وعنــد عودتــه فقــد قدرتــه علــى اســتكمال عملــه فــي الــدور الســابق الــذي تعــود علــى القيــام بــه، فمّكنــه معالــي الســيد 

رحمــه اللــه مــن دور القائــم بأعمــال الشــاي والضيافــة، مراعًيــا مــا يتناســب مــع وضعــه الصحــي.

اســتمر العــم ســفيان رحمــه اللــه فــي خدمــة فريــق مؤسســة الطباعــة، وكان يتميــز بــروح الدعابــة التــي طالمــا لمســها زوارهــا 
ومرتاديهــا، وفــي كل يــوم كان يحفــر موقًفــا أو قصــة مــن الذكــرى الجميلــة لفريــق تناغــم فــي أعمالــه وتميــز بالتنظيــم والتفانــي.

وبعــد أعــوام طويلــة مــن خدمــة المؤسســة العريقــة، جــاء قــرار إيقــاف عملهــا، فكانــت لحظــة صعبــة عليــه، إاّل أن مــا خّفــف 
حزنــه هــو مــا ُأســند إليــه مــن مهمــة حراســة المؤسســة واألميــن علــى مخزونهــا، ليبــدأ دوره الجديــد بفصــل مــن فصــول الوفــاء 

ــه. ــزام فــي مهنت وااللت

علــى امتــداد مــا تبقــى مــن حياتــه، أهتــم العــم يحــي ســفيان بالحفــاظ علــى إرث كبيــر خلفتــه المؤسســة العريقــة مــن مطابــع 
ومكاتــب وممتلــكات، نتــج عنــه وجــود إرث حاضــر، شــاهد علــى تاريــخ، وقابــل لالنتقــال إلــى األجيــال القادمــة ُمغالًبــا بذلــك مرضــه 

وجميــع التحديــات التــي واجهتــه لتســليم األمانــة إلــى أهلهــا حتــى نفســه األخيــر.

ومجموعــة النهلــة ممثلــة بمجلــس المديريــن وجميــع أعضائهــا تســجل امتنانهــا العميــق لمســيرة الصــدق واألمانــة والوفــاء التــي 
ســطرها العــم يحــي علــي ســفيان بــروح مؤمنــة، مكافحــة وجليلــة، مقدميــن أعمــق التعــازي والمواســاة إلــى أســرته الكريمــة، 

ســائلين اللــه أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه، إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.

تأبين
العم يحي سفيان رحمه الله

عاش أمينًا وصادقًا ومات على الوفاء 
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