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قيم التاجر األصيلة
يسعدني أن أطل على قراء هذه املجلة الغراء في فاحتة العام الهجري اجلديد 

ألهنئهم باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة 

املكرمة فأقول لهم »كل عام وأنتم بخير«.

بهـــذه املناســـبة الطيبة ونحن في هذا الشـــهر احملرم  في هـــذا البلد احملرم 

ـــاٍد ِبُظلٍْم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب  الـــذي قال فيه رب العـــزة واجلاللة }َوَمْن ُيِرْد ِفيِه ِبِإْلَ

َأِليٍم{  اآلية الج: 25، تتوافد املعاني التي حتيي في النفوس القيم اإلسالمية 

األصيلـــة التي لطاملا حتلى بها جتار مكـــة املكرمة، ويجدر بنا احملافظة عليها 

وإلينا تتطلع أنظار العالم اإلسالمي وبنا تقتدي.

يحضرني بهذه املناســـبة، قصة مأثورة لتاجر ســـافر في مركب مع رفاقه من 

جتار اللؤلؤ متجهني إلى الهند لبيع حصادهم، وأثناء الرحلة جلس هذا التاجر 

على ظهر املركب وبدأ في فرز لؤلؤه لينقيه من الشوائب، وعند االنتهاء من عمله 

وضع اللؤلو في أمتعة له ونســـي أن يخبر خادمـــه بذلك وترك األمتعة خلادمه 

ليتصرف بها فرماها مبا فيها في عرض البحر.

ملـــا علم التاجر أن اخلـــادم رمى جميع اللؤلؤ في عرض البحر لم يســـئ إليه 

ويأنبـــه، بل جلس طوال الليل يفكر ماذا يفعل، فهداه تفكيره إلى التفاوض مع 

زمالئـــه التجار على شـــراء ما معهم من لؤلؤ، فوافقـــوا جميعا على أن يبيعوه 

دون أن يقبضوا منه ثمنا، ثقة في خلقه ووفائه وحسن تصرفه، فاشتراه منهم 

ووعدهم بإيفائهم الثمن حني يبلغوا الهند.

وعندما وصلوا إلى الهند هرع التجار الهنود إلى املركب لشـــراء اللؤلؤ وكلما 

ســـألوا أحدا من التجار قال لهم بأنه باعه لفالن التاجر، فراح التجار الهنود 

يفاوضونه على اللؤلؤ بزيادة ثالثة أضعاف ســـعره فباعهم وكســـب، وحاسب 

جميع التجار بحقوقهم وأعطى ذلك األجير ألفي دينار مكافأة له.

عســـى أن يجعلنا الله ممن وعدهم بجنته كما قال رســـول الله صلى الله عليه 

وسلم »أول من يدخل اجلنة التاجر الصدوق«.!!

وكل عام وأنتم بخير ؛؛؛

االفتتاحية

سندي عــبــدالــعــزيــز  أحـــمـــد  م. 
أنـــــــس عـــبـــدالـــصـــمـــد الـــقـــرشـــي
مشـــــــــــاط عبــــداللــه  إيهـــــاب 
كنســـاره عارف  محـــمد  حســـــــــن 
القـــرشــــــي جمـــــــــيل  ســـــــــــعد 
الصاعدي عبداحلميد  ســعــود 
عــــــــــــــادل عــــــبــــــدالــــــلــــــه كـــعـــكـــي

كعكي عبدالله  عبداملعطي 
عــــــمــــــر مـــــحـــــمـــــد بــــــــاوزيــــــــر
محفوظ بـــن  ســالــم  فــــؤاد  د. 
مـــــــــاهـــــــــر صـــــــــالـــــــــح جــــــمــــــال
القرشي عبدالصمد  محمد 
السيد عــبــدالــعــزيــز  هـــشـــام 
هــــــــشــــــــام مـــــحـــــمـــــد كـــعـــكـــي
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عبــايـــــات راقــيـــة
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برعاي���ة خادم احلرمني الش���ريفني املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود أقيمت مبكة املكرمة فعاليات املؤمتر العام الثالث عش���ر ملنظمة 
العواصم واملدن اإلس���المية والذي تضمن إطالق »برنامج خادم احلرمني الش���ريفني لدعم صمود املدن الفلسطينية« مبيزانية تقدر ب� 200 

مليون دوالر. 
حظي املؤمتر مبش���اركة أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بإلقاء محاضرة »مكة املكرمة نحو بيئة مس���تدامة« 
حتدث فيها عن رؤيته ملنطقة مكة املكرمة كمنظومة شمسية شمسها مكة وقمراها جدة والطائف وحولها كواكب متثل محافظات املنطقة،  
وط���رح األمير خالد الفيصل اإلس���تراتيجية التنموية ملنطقة مكة املكرمة، والت���ي جنحت مبا حققته من جناحات تنموية في خلق هجرة 

عكسية من املدن  إلى القرى.

شهد إطالق برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم المدن الفلسطينية

مكة املكرمة-عثمان مدين

مؤتمر العواصم والمدن اإلسالمية....
يبرز الدور الحضاري لمكة المكرمة

العـدد 1 8 تجــارة مكـة

مناسبات

بعد مرور 34 عاما على استضافتها للمؤمتر التأسيسي للمنظمة عام 1400، 

اس���تضافت العاصمة املقدس���ة ممثلة في أمانتها، املؤمتر العام الثالث عشر 

ملنظمة العواصم واملدن اإلس���امية، واعتبر أمني مك���ة املكرمة رئيس املؤمتر 

د.أسامة بن فضل البار أن عقد املؤمتر في املدينة التي شهدت والدة املنظمة 

قبل أكثر من ثاثة عقود يوفر للحضور واملش���اركني فرصة للوقوف واملراجعة 

وإعادة النظر ملسار املنظمة ومدى حتقيقها لألهداف التي أسست من أجلها، 

كما يوفر منصة إلطاق هوية متميزة للمدن والعواصم اإلسامية تتماشي مع 

أمير مكة:
على القطاع الخاص اإلسهام في 

إستراتيجية التنمية 

ال ننتظر مردودا ماديا لمشروعات 
البلد األمين

حولنا مقاصد الهجرة من المدينة 
إلى القرية



مؤتمر العواصم والمدن اإلسالمية....
يبرز الدور الحضاري لمكة المكرمة

9 تجــارة مكـةالعــدد 1 

عصر التقنية وازدهار العلم الذي نعيش���ه ويحافظ على األسس الرئيسة ملدن 

إسامية الروح والطابع.

وأوضح البار أن إدارة فعاليات املؤمتر إلكترونيا بالكامل تعزز املكانة الرفيعة 

التي وصلت إليها اململكة في ظل قيادتها الرش���يدة إلى جانب اس���تثمار هذا 

احل���دث إلبراز ال���دور التنموي واحلضاري الذي تش���هده منطقة مكة املكرمة 

بش���كل عام وأم القرى على وجه اخلصوص في ظل الدعم الكامل الذي تقدمه 

احلكومة الرشيدة ملناطق ومدن اململكة كافة، واملتابعة الشخصية واملستمرة من 

أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز جلميع املشروعات 

التنموية باملنطقة للرقي باإلنسان واملكان.

جاء عقد مؤمتر العواصم واملدن اإلس���امية ملواكبة التطور اجلاري مبا يحقق 

للعواصم واملدن اإلسامية ولسكانها النفع والفائدة وحتقيق التنمية املتواصلة 

للمس���توطنات البش���رية وكذلك العمل على تفعيل التآخي بني القدس الشريف 

وبني العواصم واملدن اإلس���امية األخرى املتآخية معها، لذا كان إعان وزير 

الشؤون البلدية والقروية األمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز لدى افتتاحه  

املؤمتر، موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 

على إطاق »برنامج خادم احلرمني الشريفني لدعم صمود املدن الفلسطينية«، 

ملبيا للهدف الرئيس بتقدمي الدعم الذي ميّكن مدينة القدس الش���ريف واملدن 

الفلس���طينية من مواكبة التطور والصم���ود في وجه الهجمات الصهيونية  من 

التهويد واالس���تيطان، وصيانة وجتديد وتوس���عة محطات تنقية مياه الشرب 

ومحط���ات توليد الكهرب���اء، ومعاجلة وتنقية مياه الص���رف الصحي، وتطوير 

وتوس���عة املستش���فيات ومراكز اخلدمات الصحية والتعليمي���ة واالجتماعية، 

واعتمد لذلك ميزانية تقديرية 200 مليون دوالر.

م���ن جانبه قال مدير بلدية الدوحة رئيس املؤمتر العام الثاني عش���ر للمنظمة 

أحمد محمد السيد أن انعقاد املؤمتر العام الثالث عشر يأتي في مرحلة مهمة 

من تاريخ العواصم واملدن اإلس���امية التي ه���ي أحوج ما تكون إلى احلفاظ 

على هويتها وتراثها اإلسامي وسط حتديات العصر.



صاحب فعاليات املؤمتر عقد ندوة علمية بعنوان »تش���ريعات حماية البيئة من 

أجل تنمية مس���تدامة« قدم خالها 42 بحثا وشارك فيها 250 شخصا، وذلك 

بفندق فيرمونت مبكة املكرمة.

مكة املكرمة نحو بيئة مستدامة
شهدت أعمال مؤمتر العواصم واملدن اإلسامية مشاركة األمير خالد الفيصل 

بإلقاء محاضرة »مكة املكرمة نحو بيئة مستدامة« حتدث فيها عن رؤيته ملنطقة 

مكة املكرمة كمنظومة شمس���ية؛ شمسها مكة وقمراها جدة والطائف وحولها 

كواكب متثل محافظات املنطقة. فقال: وضعت خارطة لنفس���ي وهي املجموعة 

الشمس���ية التنموية ملنطقة مك���ة املكرمة وفي قلبها مكة وهي الش���مس ولها 

قم���ران وهي جدة والطائف وال ب���د من وجود عاقة بني الش���مس وأقمارها 

وله���ذا فمجموعتنا الشمس���ية مكة وقمراها ج���دة والطائف حتف بهم جمعيا 

ه���ذه الكواكب الصغيرة من احملافظات وكل تنمي���ة تصدر وتبعث من الكعبة 

التي سوف أسمي كتابي اجلديد إن شاء الله عن املنطقة باسمها »من الكعبة 

وإليها«.

وتطرق األمير خالد الفيصل إلى جانب مهم في تنمية مكة املكرمة وهو اجلانب 

االقتصادي حيث قال »وضعنا إس���تراتيجية من أهم عناصرها االرتكاز على 

أن يس���هم القطاع اخلاص في تنفيذ 40 % من هذه اإلستراتيجية، كما أننا 

طرحنا مشروع ش���ركاء التنمية جلميع رجال األعمال والشركات واملؤسسات 

الثقافية.

وأكد األمير خالد الفيصل أن الدولة ال تنتظر مردودا اقتصاديا ألي مش���روع 

في هذا البل���د األمني، فهي بنت وخططت مش���روعات خلدمة الزائر واملعتمر 

واحلاج واملواطن على حد س���واء، فا م���ردود اقتصادي أو مادي ترجوه فكل 

اخلدمات التي تقدم في هذه املدينة مجانية. 

وأردف أمي���ر منطقة مكة املكرمة: أود التح���دث عن دورنا في اإلمارة، مفهوم 

اإلمارة في هذه الباد ليس فقط سلطة أمنية فقط فإن نظام اإلمارة األساسي 

ينص -وفي أول مادة له - على هدف رفع مس���توى التنمية فاإلدارة والتنمية 

أول أه���داف نظ���ام املناطق، فأمير املنطقة هو املس���ؤول أم���ام الدولة وأمام 

املواطن عن كل ما يحدث في هذه املنطقة وفي هذه املدينة، وهو املشرف على 

جمي���ع أجهزة الدولة تنموية وغير تنموية في منطقته، وحديثي لكم عن التنمية 

غير خارج عن اختصاصي.

وتاب���ع يقول: عندم���ا بدأنا مش���روع التنمية في مكة املكرم���ة بعد أن عينت 

أميرا لها بدأنا في وضع إس���تراتيجية الهدف منها حتقيق ما ورد في اخلطة 

اخلمسية للدولة واملخطط اإلقليمي الذي يعنى بكل أنواع وعناصر التنمية في 

املنطقة، ولذلك كان ال بد من إس���تراتيجية لتنفيذ هذا املش���روع ومن أولويات 

هذه اإلس���تراتيجية التي وضعناها إعادة النظر في هيكلة اإلمارة وأن يكون 

جهازها مؤها لإلش���راف ومتابعة مواد نظام املناطق في الس���عودية، فكانت 

املوافقة من وزارة الداخلية إلعادة الهيكلة. أنش���ئ في اإلمارة إدارتان أعتقد 

أنهما من األسباب الرئيسة التي سهلت التنمية في منطقة مكة املكرمة ) وكالة 

اإلمارة املساعد للتنمية، ووكالة اإلمارة املساعد للتقنية(.

وأش���ار أمير منطقة مكة املكرمة إلى أن إس���تراتيجية املنطقة بنيت على عدة 

عناصر ومن أهمها بناء اإلنس���ان وتنمية املكان، وقد مت تقدمي بناء اإلنس���ان 

على تنمية املكان ألنه ال ميكن أن يتم بناء املكان بدون أن يبنى إنسان، وبدأت 

اإلستراتيجية بهذا العنصر ومن ثم عنصر التوازن والتوازي في خططنا، وهذا 

يعني »أال تكون التنمية كلها منحصرة في املدن الكبرى فالتوازن والتوازي في 

إنشاء املش���روعات يجعلها مقسمة على املدن الكبرى والصغرى واحملافظات 

وبهذا مت االس���تطاعة في خمس���ة أعوام عكس الهجرة من القرى إلى املدينة، 

فأصبحت الهجرة عكس���ية إلى القرى وهذا لوحظ في خال ثاثة أعوام وكان 

ذلك ميسرا بعد أن وافقت الدولة على إنشاء فروع للجامعات في كل محافظة 

من محافظات املنطقة، حيث مت البدء بالعلم والتعليم وبالثقافة ثم إلى النواحي 

االجتماعية حيث مت التركيز على األسر املنتجة ثم مراكز األحياء ثم مت وضع 

جمعية لشباب مكة للتطوع«.

وأض���اف األمير خالد الفيصل يقول: إنه من خال هذه اخلطوة مت دخولنا في 

مجال الش���باب ومساعدتهم وشجعنا التطوع في هذا املجتمع وفي هذه الفئة 

بالذات من مستقبل مكة املكرمة، في احملافظات أنشأنا مراكز للنمو ووضعنا 

به���ا مخططات جديدة بجانب كل مركز للمحافظة وكان للبلديات دور كبير في 

البار:
المؤتمر فرصة لمراجعة

مسار المنظمة

منصة إلطالق هوية متميزة للمدن 
والعواصم اإلسالمية
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س���رعة التخطيط وتوزيع األراضي ووضعنا مجمعا للحكومة في كل محافظة، 

ثم تقدمنا خطوة أخرى في مجال الش���باب حي���ث كان هناك مجلس وجمعية 

لش���باب األعمال وأقام أمير املنطقة لقاء ش���هريا في منزله يجالس الش���باب 

ويسمع مقترحاتهم ويناقشهم في كل شهر مرة.

وقال: ركزنا على احلدائق الكبيرة واملتنزهات الوطنية فمكة سينشئ لها متنزه 

وطن���ي كبير يحيط بها في املخطط اجلديد وكذلك احلال في جدة في ش���رقها 

وكلها حتت التنفيذ، وكذلك مت االتفاق مع وزارة املياه على االستفادة من املياه 

املعاجل���ة في زراعة املنتزهات واحلدائق الكبيرة وتقدمنا خطوة أخرى عن ذلك 

فنحن ندرس مع وزارة املياه تخزين الفائض في أعالي الوديان لتغذية آبارها 

ومزارعها.

وتناول األمير خالد الفيصل موضوع النقل العام في جدة ومكة املكرمة وكذلك 

مش���روعات ش���بكات الصرف الصحي التي بدأت تصل إل���ى جميع األحياء 

والكثير من املشروعات التنموية التي تنفذ حاليا.

وأردف يق���ول: عندما أحتدث ع���ن جدة فأنا أحتدث عن مين���اء مكة البحري 

واجل���وي، وعلى هذا األس���اس بنينا العاق���ة في التنمية لكل م���دن املنطقة 

ومحافظاتها.

توصيات
في ختام جلس���اته أعلن مؤمتر العواصم واملدن اإلس���امية الثالث عشر عن 

جمل���ة من القرارات والتوصيات من أبرزه���ا اختيار العاصمة املغربية الرباط 

مق���را النعقاد املؤمتر ال����� 14 ملنظمة العواصم واملدن اإلس���امية، كما أقر 

إع���ادة انتخاب م.عمر عبدالله قاضي أمين���ا عاما للمنظمة للفترة من 1434 

ه����� وحتى العام 1437 ه��، املوافق 2013م ������ 2016 م، وزيادة أعضاء 

املجلس اإلداري املنتخبني إلى 23 عضوا، وتعديل ذلك في النظام األساس���ي 

للمنظمة.

وتضمنت التوصيات إطاق اس���م الراحل د.عبد الرحمن بن حمود الس���ميط 

رئيس مجلس إدارة جمعية العون املباشر )مسلمي إفريقيا سابقا( على معلم 

رئيسي، وذلك نظير جهوده وإسهاماته في األعمال اخليرية ومساعدة املسلمني 

في أنحاء العالم.

كما قرر املؤمتر إنش���اء مرص���د البيئة والتنمية املس���تدامة للعواصم واملدن 

اإلسامية، ومهمته رصد جميع التجارب البيئية في العواصم واملدن اإلسامية، 

ومتابعة أنشطتها.

وأق���رت التوصيات إعداد الدليل االسترش���ادي البيئي إلس���تراتيجية التنمية 

املستدامة، في ضوء مبادئ الشريعة اإلسامية، إلى جانب الدعوة إلى التوسع 

في إنش���اء املدن اخلضراء في ربوع العواصم واملدن اإلس���امية، وتش���جيع 

زراعة الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة، مع توفير 

األدوات التشريعية الازمة لضمان استمراريتها واحلفاظ عليها.

وتضمن���ت التوصيات تبني العواصم واملدن اإلس���امية اس���تخدام األدوات 

االقتصادي���ة والتعليمية والتربوية والتوعي���ة اإلعامية واحلوافز باعتبارها من 

أكثر أدوات السياس���ة البيئية فعالية، مما يؤدي إلى حتقيق االمتثال الطوعي 

للتش���ريعات البيئية، وتش���جيع الس���لطات احمللية على تبني مبادرات تدوير 

املخلفات، وإعادة اس���تخدام املي���اه املعاجلة، مبا يحقق مبادئ االس���تدامة 

البيئية، واس���تخدام الطاقات املس���تدامة واملتجددة، حماي���ًة للموارد والطاقة 

وحفظا حلقوق األجيال القادمة.
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قبل أسابيع قليلة أقيمت مبدينة لوس أجنلوس بوالية كاليفورنيا األمريكية فعاليات منتدى فرص األعمال السعودي األمريكي الثالث 
مبش���اركة عدد من املس���ؤولن احلكومي���ن ورجال األعمال في البلدين، ناقش���وا عددا م���ن املوضوعات كالتجارة واالس���تثمار، واالقتصاد 

واملال، والصحة، والتعليم، والطاقة واملياه بهدف تطوير وتنمية العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية بن البلدين. 

حضر منتدى األعمال السعودي األمريكي..

وزير التجارة: السوق السعودي جذاب

منتديات

عني املنتدى بتوضيح مدى االزدهار والتطور في االقتصاد الس���عودي وسلط 

الضوء على النمو في قطاع التعليم واالهتمام عموما باجلانب املعرفي والتقني، 

كما تناول النمو الكبير في الفترة املاضية في التبادل التجاري بني البلدين وما 

حتظى به اململكة من بيئة مش���جعة لألعمال واالستثمار، وفي ختام الفعاليات 

اعتبر اجلانبان املنتدى ناجحا وإيجابيا.

ف���ي كلمته أمام منتدى فرص األعمال الس���عودي األمريكي الثالث الذي عقد 

ف���ي مدينة لوس أجنل���وس بوالية كاليفورني���ا األمريكية ف���ي الفترة  )16-

2013/9/18(، أكد وزير التجارة والصناعة د.توفيق الربيعة اهتمام اململكة 
بالتركيز على املعرفة ونقل وتوطني التقنية املتقدمة باس���تثمار عالقاتها القوية 

محافظ هيئة االستثمار: حجم 

االقتصاد السعودي تضاعف أربع مرات 

بريزكر: العالقات السعودية األمريكية 

مزدهرة
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التعليم في اململكة
من جهته أكد نائب وزير التربية والتعليم د.حمد آل الشيخ خالل ندوة عن نظام 

التعليم ضم���ن فعاليات املنتدى، اهتمام حكومة اململك���ة الكبير بجودة نظام 

التعليم بوصفها شرطا أساسيا لنجاح اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية 

على املدى الطويل.

وقال آل الش���يخ إن اململكة عضو نش���ط في مجموعة العش���رين االقتصادية 

ولديه���ا خطط للتطور االقتص���ادي واالجتماعي وفقا للرؤي���ة احلكيمة خلادم 

احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز لبناء مجتمع املعرفة الذي يعتمد 

على حتفيز الطاقات واملواهب لصناعة املستقبل.

ون���وه نائ���ب وزير التربي���ة والتعليم باس���تثمارات اململكة في مج���ال التعليم 

وإس���تراتيجية اإلصالح التعليمي التي يرعاها خادم احلرمني الشريفني، حيث 

مت خصص مبلغ 2.8 مليار دوالر لتنفيذ مشروع تطوير التعليم العام »تنوير« 

الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: يتضمن املش���روع إص���الح مناهج التعليم وتطوي���ر برامج العلوم 

والتقني���ة وتدريس اللغة اإلجنليزي���ة في مراحل الدراس���ة االبتدائية، إضافة 

إلى تدريب املعلمني وتوس���عة إمكانيات التعليم املبكر لألطفال وتنمية البرامج 

الصحية والرياضية في املدارس السعودية.

م���ع الدول الصناعية الكبرى من أجل بناء أس���اس قوي للتنمية املس���تدامة، 

واالنفتاح على فرص التجارة واالستثمار بتعزيز العالقات االقتصادية ومنوها. 

وتنويع موارد الدخل الوطني، وتعزيز عالقاتها مع الدول الصديقة، مشيرا إلى 

العدد الكبير من الطالب الس���عوديني في اجلامع���ات األمريكية حتقيقا لرؤية 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نحو بناء مجتمع 

املعرفة وتطوير االقتصاد السعودي.

ون���وه د.الربيعة بالعالق���ات الثنائية بني اململكة والوالي���ات املتحدة األمريكية 

وبالنمو الكبير في العالقات التجارية بينهما، معربا عن تقديره ملشاركة وزيرة 

التجارة األمريكي بني بريزكر في حضور فعاليات املنتدى.

وأوض���ح أن حجم التبادل التجاري بني البلدين وصل إلى مس���توى أكثر من 

ثالثة وسبعني مليار دوالر خالل العام املاضي.

وق���ال: إن الصادرات البترولية جزء مهم من العالق���ات الثنائية التي تطورت 

مع منو التبادل التج���اري بني اجلانبني إلى جانب تنوع صادرات اململكة إلى 

الواليات املتحدة وازدياد حجم الواردات السعودية من املنتجات األمريكية

وأكد د.الربيعة أن الس���وق السعودية توفر بيئة مشجعة لألعمال واالستثمار، 

مستش���هدا بدخول أكثر من مائة وخمسني ش���ركة أمريكية إلى السوق خالل 

العام املاضي.

وأفاد وزير التجارة أن الش���راكة بني اجلانبني تتجاوز مدى التبادل التجاري، 

مبينا أن مش���اريع االستثمار أس���همت في توفير املزيد من فرص العمل في 

البلدين، من أحدث تلك املش���اريع مشروع موتيفا املشترك في والية تكساس 

بني ش���ركة أرامكو السعودية وشركة شل، ومش���روع »صدارة« املشترك بني 

ش���ركة أرامكو وش���ركة داو كيميكال، واملش���روع اجلديد إلنتاج األملنيوم بني 

شركة معادن السعودية وشركة الكوا األمريكية.

وحتدث الربيعة ع���ن التطورات اجلديدة في املجال االقتصادي منذ االجتماع 

الثان���ي ملنتدى فرص األعمال الذي عقد في أطلنط���ا، وقال: إن من أبرز تلك 

التط���ورات تطوير وتش���غيل 28 مدين���ة صناعية وإجناز بنياتها األساس���ية 

وخدماته���ا املتكاملة حي���ث تضم املدن الصناعية أكثر م���ن 3 آالف مصنع، 

ويجاوز حجم االس���تثمار فيها أكثر م���ن 250 مليار ريال وبلغ عدد العاملني 

فيها أكثر من 300 ألف شخص.

وتطرق د.الربيعة إلى املجمع���ات الصناعية املخصصة في اململكة للصناعات 

املعدنية وصناعات البالس���تيك ووس���ائل النقل واألجهزة املنزلية واس���تغالل 

الطاقة الشمسية، موضحا الظروف املالئمة املتوافرة لالستثمار في املجمعات 

الصناعية اجلديدة.

حجم االقتصاد السعودي
في السياق نفسه أوضح محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار 

م.عبداللطيف العثمان أن حجم اإلنفاق احلكومي في اململكة بلغ 718 مليار دوالر 

خالل 5 أعوام املاضية، وبلغ حجم االستثمارات خالل الفترة نفسها 141 مليار 

دوالر، الفتا ألن حجم االقتصاد السعودي تضاعف 4 مرات خالل 10 أعوام، 

 ليصبح في املركز األول بني دول املنطقة وفي املركز ال� 19 على النطاق العاملي.

150 شركة أمريكية دخلت السوق 

السعودي في 2012

73 مليار قيمة التبادل التجاري
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عالقات مزدهرة
م���ن جانبها وصفت وزي���رة التجارة األمريكية، بن���ي بريزكر، عالقات 

التبادل التجاري بني الس���عودية والوالي���ات املتحدة، باملزدهرة، ودعت 

الش���ركات األمريكية إلى االس���تثمار في فرص األعمال املتوافرة في 

السوق السعودية.

وأش���ادت بريزك���ر بتط���ور االقتصاد الس���عودي واهتم���ام احلكومة 

الس���عودية بحماية حقوق امللكية الفكرية وتيس���ير إجراءات تأس���يس 

األعمال واخلدمات التي تقدمها جهات االختصاص للمس���تثمرين في 

املجاالت االقتصادية.

وحتدث���ت الوزيرة األمريكية عن اجلهود التي قامت بها اململكة في بناء 

التجهيزات األساس���ية واالس���تفادة من معطيات التقنية املتقدمة في 

مج���ال االتصاالت وأمن املعلومات، معربة في هذا الصدد عن تطلعها 

للقيام بزيارة للمملكة في العام القادم.

وكان الرئيس املش���ترك ملجلس األعمال الس���عودي - األمريكي، بيتر 

روبرتس���ون، ق���د افتتح اجتماع املنت���دى بكلمة أش���اد فيها بازدهار 

االقتصاد الس���عودي واجلهود املبذولة لبناء مجتمع املعرفة واالهتمام 

بالعل���وم واس���تخدامات التقنية املتقدم���ة، الفتا إل���ى أهمية املصالح 

املشتركة بني اجلانبني السعودي واألمريكي تأكيدا للعالقات التاريخية 

املستمرة بينهما منذ أكثر من 60 عاما. 

العالقات التجارية املتبادلة
عل���ى هام���ش فعاليات املنتدى عق���د وزير التج���ارة د. توفيق الربيعة 

اجتماع���ا م���ع وزيرة التج���ارة األمريكي���ة بني بريزك���ر وأعلن  عقب 

االجتم���اع أن املباحث���ات كانت إيجابية حيث مت االتف���اق على تعزيز 

التعاون التجاري والصناعي بتشجيع القطاع اخلاص في كال البلدين 

على إقامة املش���اريع التجارية والصناعية املشتركة، وتناول االجتماع 

البحث في مجمل العالقات التجارية والصناعية بني البلدين الصديقني 

وس���بل تطويرها وتنميتها واالس���تفادة من الفرص واملزايا املتوافرة، 

وتعزيز التعاون التجاري والصناعي بتش���جيع القطاع اخلاص في كال 

البلدين على إقامة املشاريع التجارية والصناعية املشتركة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي 

بتشجيع القطاع الخاص في كال 

البلدين

آل الشيخ: 2.8 مليار دوالر لتنفيذ 

مشروع تطوير التعليم العام





أعلن عن زيارة مرتبقة للصين 

مكة املكرمة- عبدالعزيز ناجي ، ت�صوير: عبدالقادر دهلوي

مرزا يوقع اتفاقية مع “غرفة سيآن” 
وقع���ت الغرفة التجارية الصناعية مبكة املكرمة مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية 

ملنش���آت املس���لمني بس���يآن الصينية لتوطيد وتعزيز أواصر عالقات الصداقة 

والتعاون االقتصادي في حدود القوانني واألنظمة املعمول بها في البلدين.

وق���ع االتفاقية من جانب غرفة مكة رئيس مجل���س اإلدارة طالل بن عبدالوهاب 

مرزا ومن جانب غرفة التجارة الصينية احلاج أبو بكر شاينغ تشنغ. 

نصت االتفاقية على التعاون من أجل تعزيز وتنمية التجارة الثنائية واالس���تثمار 

ونقل التكنولوجيا واملش���اريع املش���تركة واملوارد البش���رية وغيرها من العالقات 

االقتصادية، وتبادل املعلومات بش���كل منتظم ومس���تمر من خالل املنش���ورات 

اخلاص���ة بهما وقواع���د البيانات  وغيرها من الوس���ائل ذات الصل���ة بالتنمية 

االقتصادية كال في منطقته، وتقدمي الدعم إن كان ذلك ممكنا ودعوة واستضافة 

ممثل���ني ع���ن الطرف���ني ف���ي الفعاليات 

واملناس���بات التي يس���تضيفها الطرفني 

وتقدمي املس���اعدة املناس���بة في الوقت 

املناس���ب لزيارة الوف���ود التجارية عند 

الطلب، وإقامة لقاءات مش���تركة في كال 

الدولتني عل���ى أن يتف���ق الطرفان على 

اليوم والتاريخ، حتري سبل التعاون في 

تنظيم وإقامة الفعاليات املش���تركة مثل 

التجارية  واملعارض  والندوات  املؤمترات 

التي من شأنها أن تعزز وتقوي العالقات 

االقتصادية بني الطرفني، حتري س���بل 

التعاون ف���ي مجال التكنولوجيا واجلودة  

واملقاييس وحماي���ة البيئة وتنمية املوارد 

البشرية والتدريب املهني واالستشارات، 

إيج���اد قناة تواصل ميك���ن للطرفني من 

خاللها مناقش���ة القضايا التي تش���مل 

احلواج���ز التجارية والفرص االس���تثمارية ونقل اخلب���رات واملعلومات، وأن يتم 

جتديد هذه املذكرة تلقائيا في كل سنة ميالدية.

وأش���ار رئيس غرفة مك���ة طالل مرزا أن اتفاقية التع���اون التي  مت توقيعها مع 

الغرفة التجارية ملنشآت املسلمني الصينية تنص على تبادل املعلومات حول فرص 

االس���تثمار املتاحة بني اجلانبني وتبادل الزي���ارات التجارية التي تخدم توجهات 

الطرفني، وقال: مرزا أمتنى أن تترجم هذه االتفاقية إلى تبادل اس���تثماري بني 

رج���ال األعمال في مكة املكرمة ومقاطعة س���يآن الصينية مبا ويخدم اإلس���الم 

واملس���لمني، وأشار مرزا إلى أن الغرفة س���تقوم بزيارة إلى سيآن الصينية على 

رأس وفد من رجال األعمال في مكة املكرمة للتعرف على ما ميكن استثماره في 

مكة وميكن أن يحقق هدف مجلس اإلدارة في تفعيل مش���روع »صنع في مكة« 

ليحصل كل حاج ومعتمر وزائر على هدية مصنوعة في مكة.

من جانبه أعرب أبو بكر عن س���عادته بأداء مناسك احلج وزيارة غرفة مكة التي 

أثمرت بتوقيع اتفاقية تعاون بني غرفة مكة وغرفة التجارة واملش���اريع للمسلمني 

بس���يان وقال: أمتن���ى أن نتعاون من أجل تطوير االس���تثمار وتنمية الصداقة، 

ونتبادل املعلومات املفيدة ونس���تمتع باإلجنازات التي س���تتحقق ونبني س���ويا 

اجلسر اجلديد بني السعودية والصني في مجاالت االقتصاد والتجارة والصناعة 

والزراعة وتنمية املشاريع واملقاوالت واإلنشاءات، وتبادل الثقافة والفنون والتربية 

والتعلي���م والتدري���ب املهن���ي ونتب���ادل 

الزيارات التجارية والسياحية.

وأشار احلاج أبو بكر أن الغرفة التجارية 

ملنشآت املسلمني حتظى بدعم واهتمام 

احلكوم���ة الصينية منذ تأسيس���ها عام 

2008 وله���ا الكثي���ر م���ن اإلجنازات 
وتس���عى إلى تعميق التعاون مع الدول 

العربية واإلسالمية من خالل مشاركتها 

في العدي���د من املؤمت���رات واملعارض 

الدولية، وقال: نظمنا عدة زيارات جتارية 

لل���دول العربي���ة واإلس���المية، وقدمنا 

منشآت املس���لمني الصينية ومنتجاتهم 

إلى األس���واق العاملية، وقدمنا معلومات 

عن تطور االقتص���اد الصيني لعدد من 

الشركات واملؤسسات في الدول العربية 

واإلس���المية الذين قاموا بشراء كميات 

كبيرة من املنتجات الصينية عن طريق الغرفة التجارية ملنش���آت املس���لمني التي 

شهدت تطورا س���ريعا  نتيجة دعم احلكومة وجهود الشعب الصيني ومبساعدة 

الصينيني املقيمني في  تلك الدول، أما الدول العربية أهم س���وق استهالكي وهم 

شركاؤنا في التعاون االقتصادي واالعتماد املتبادل ال غنى عنه. 

أض���اف: مك���ة املكرمة في قلب كل املس���لمني في الصني ونحمد الله س���بحانه 

وتعالى أن منحنا هذه الفرصة الثمينة لنؤدي فريضة احلج وأعطانا هذه الفرصة 

السعيدة لزيارة غرفة مكة التي أثمرت توقيع االتفاقية التعاونية بيننا.

الحاج أبو بكر:

نسعى إلى تعميق التعاون مع الدول 

العربية واإلسالمية

فعاليات
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في لقاء ضم خمس جهات حكومية:

مكة املكرمة- عبدالعزيز ناجي، ت�صوير: عبدالقادر دهلوي

سياحة ما بعد العمرة تخدم 
زوار  66 دولة
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احتضن���ت غرفة مكة املكرمة التجاري���ة الصناعية لقاء جمع خمس 

جهات حكومية بحثت موضوع سياحة ما بعد العمرة بحضور نائب 

رئيس الغرفة التجارية والصناعية مبكة املكرمة زياد بن محمد جمال 

فارسي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة املهندس عبدالله 

قاضي. ش���ارك في اللقاء مساعد مدير عام اجلوازات لشؤون احلج 

والعم���رة اللواء عايض اللقماني، مدير ع���ام خدمات املعتمرين في 

وزارة احلج املهندس عبدالعزيز دمنهوري، ومدير فرع السياحة في 

العاصمة املقدس���ة عبدالله الصواط وخرج املجتمعون باملوافقة على 

إطالق برنامج سياحة ما بعد العمرة يتضمن مشاركة جميع اجلهات 

وفق نظام الكتروني موحد يتيح جلميع ش���ركات العمرة االستفادة 

من وجود املعتمرين في تس���يير رحالت سياحية إلى مختلف املواقع 

في املش���اعر املقدس���ة والتنس���يق مع وزارة احلج فيما يخص مدة 

التأش���يرات الصادرة لتس���هيل انطالقة البرنامج في موسم العمرة 

املقبل.

وأسفر اللقاء عن إقرار الهيئة العامة للسياحة واآلثار إطالق برنامج 

سياحة ما بعد العمرة الذي يستفيد منه معتمرون من نحو 66 دولة 

عربية وغربية وفق ضواب���ط ومعايير تتيح لهم الوقوف على أبرز اآلثار 

الس���ياحية والدينية وفق الضوابط الش���رعية اإلسالمية السمحة ومبا 

يضمن حتقيق برامج س���ياحية هادفة يقف من خاللها املعتمرون على 

أبرز املعالم األثرية في العاصمة املقدسة.

من جهته، أعلن نائب رئيس الغرفة إطالق عدة ورش عمل مع ش���ركات 

العمرة خالل األس���ابيع املقبلة للتعري���ف بالبرنامج ووضع آلية موحدة 

وبرنامج ربط الكتروني يهدف لتسهيل رحالت سياحية مقننة في املواقع 

األثرية والسياحية في مكة املكرمة واملدينة املنورة، ومبا يضمن حتقيق 

ه���ذا الهدف وفق ضوابط دقيقة حتول دون تعث���ره في املراحل املقبلة 

وسيتم التنسيق مع الدول املستفيدة منه، فيما ستكون الغرفة التجارية 

الصناعي���ة في مكة املكرمة احلاضنة له���ذا البرنامج من انطالقته من 

خالل عقد عدة ورش عمل وجلان مختصة لتطويره.

ويرى فارس���ي أن هذه اخلطوة في إطالق مثل هذا البرنامج س���تقود 

صوب صناعة سياحة جديدة وثرية ترتكز على مفاهيم ومعايير محددة 

حت���ول دون اخلروج عن الهدف األس���مى من هذه البرامج وس���يرفع 

مستوى املردود املالي.
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مكة املكرمة - وائل اإكرام ، ت�صوير: عبدالقادر دهلوي

32 مليار دوالر االستثمارات 
بإندونيسيا 2012

أك���د مدير عام قطاع تخطيط وتنمية امل���وارد بالغرفة وجدي بن أحمد 

املغرب���ي أن الغرفة تتطلع إلى تطوي���ر العالقات االقتصادية مع جميع 

الدول اإلس���المية مستفيدة من موقعها اجلغرافي وتاريخها الطويل مع 

التجارة منذ مئات السنني، وقال املغربي في لقائه مع القنصل التجاري 

اإلندونيسي محمد آمر معروف إن مكة املكرمة تعد أقدم مركز جتاري 

في املنطقة وارتبط اس���مها بالقوافل التجارية الت���ي تفد إليها محملة 

بأنواع البضائع من الشام واليمن.

أش���ار املغربي أثناء لق���اء القنصل التجاري اإلندونيس���ي محمد آمر 

معروف إلى أهمية اس���تفادة املستثمرين الس���عوديني من التسهيالت 

التي متنحها احلكومة اإلندونيس���ية لهم، ولفت أن الغرفة تس���عى من 

خ���الل املكانة الت���ي حتظى بها مكة املكرمة ورج���ال أعمالها إلى دعم 

االس���تثمار في بلد مثل إندونيسيا حتترم اإلسالم وتقدس مكة، مؤكدا 

متانة العالقة بني اململكة وإندونيس���يا دينيا واقتصاديا، فهي أكبر دولة 

إسالمية من حيث عدد املسلمني وأعلى نسبة من احلجاج يأتون منها.

وأوض���ح مدير عام قط���اع تخطيط وتنمية املوارد وج���دي املغربي أن 

التس���هيالت التي متنحها احلكومة اإلندونيس���ية للمس���تثمرين وتنوع 

فرص االس���تثمار تش���كل عامل جذب للس���عوديني وتتيح لهم فرصة 

االس���تثمار في مجاالت الكهرباء وااللكترونيات، واملنتجات اخلش���بية، 

والقهوة، واألثاث، والشكوالتة.. وغيرها من املنتجات.

وكان القنصل التجاري اإلندونيسي محمد معروف زار غرفة مكة املكرمة 

والتق���ى مدير عام قطاع التخطيط وتنمية املوارد وجدي املغربي ومدير 

عام إدارة العالقات العامة والتس���ويق حامت بن عبدالرحمن السليمان 

ومنسق الوفود بإدارة العالقات العامة وائل زهير إكرام.

معروف يشير إلى ارتفاع االستثمارات السعودية بإندونيسيا..

وأش���ار معروف إلى إقبال رجال األعمال الس���عوديني على االستثمار 

في إندونيس���يا، بعد ترقية وكالة فيتش للتصنيف االئتماني للبالد إلى 

الدرجة االس���تثمارية للمرة األولى منذ حدوث األزمة املالية اآلس���يوية، 

الفتا إلى زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة طوال عام 2012 بنسبة 

26.7 % أي 22.8 مليار دوالر أمريكي، وارتفع إجمالي االستثمارات 

احمللي���ة واألجنبية خالل العام بأكمل���ه إلى 24.6 % أي 32.3 مليار 

دوالر أمريكي.





ش���هد »ملتقى البناء األس���ري األول« الذي اس���تضافته غرفة مكة، حضورا كبيرا جاوز األلف مش���ارك ومشاركة مما عد جناحا 
كبيرا، إذ كان غالبية احلضور من أرباب األس���ر املكية وهي الفئة املس���تهدفة من الفعاليات التي حملت عنوان »الذكاء األس���ري« 
وترك���زت محاضراته���ا حول حتديد مهارات الذكاء األس���ري التي يج���ب أن ميتلكها الزوجان وتطبيقات عملي���ة على الذكاء في 

احتواء املشكالت األسرية مثل العنف واإلدمان والغيرة واخليانة. 
وتفاع���ل احلاض���رون م���ع املدربن املتمرس���ن. د.جاس���م املطوع ود.ع���وض مرضاح مبش���اركات زادت حماس املدرب���ن واحلاضرين 

وأثرت النقاش.

افتتح فعاليات »ملتقى البناء األسري األول«.. 

مكة املكرمة- عبدالعزيز ناجي، ت�صوير عبدالقادر دهلوي
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 برعاي���ة أمير منطق���ة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل ب���ن عبدالعزيز، نظم 

مركز »يسر« النس���ائي التابع ل�»ميثاق الشراكة املجتمعية« بني إمارة منطقة 

مكة املكرمة وغرفة مكة وجمعية مراكز األحياء »ملتقى البناء األس���ري األول«. 

وافتتحه وكيل اإلمارة د.عبدالعزيز اخلضيري بحضور أمني العاصمة املقدسة 

د.أس���امة بن فضل البار ورئيس غرفة مكة طالل بن عبدالوهاب مرزا ورئيس 

جمعية مراكز األحياء د.يحي محمد حس���ن زمزمي، ورجال أعمال وإعالميني 

وشخصيات مكية.

خص���ص اليوم األول من الفعاليات حلفل افتتاح حضره جمع من املس���ؤولني 

والش���خصيات املكية عرض خالله »مركز يسر النسائي« التابع إلدارة ميثاق 

الشراكة املجتمعية، أبرز أعماله وأهم احتياجاته كما أوضحتها رئيسته د. نور 

الخضيري: لنكن القدوة في معاملة المرأة
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ونفهم س���بب العنف ألنه جزء من عالج املش���كلة الختيار الطريقة املناس���بة 

للعالج«. داعيا إلى معاجلة املشاكل الدائمة والتركيز عليها.

وش���دد اخلبير الكويتي في قضايا العنف األس���ري على ضرورة قياس حجم 

املش���كلة لتحديد نوع العالج الذي ميكن اس���تخدامه مح���ذرا من ردة الفعل 

القوية التي تستنفذ طرق عالج املشكلة.

وق���ال »لكل مش���كلة مقياس مع���ني وطريقة عالج معينة وم���ن أكبر األخطاء 

التي نقع فيها أننا ال نعالج املش���كلة مبقياسها، فاملش���كلة الظاهرة الكبيرة 

الدائم���ة تختلف عن الصغيرة الدائم���ة، والكبيرة املؤقتة تختلف عن الصغيرة 

املؤقتة«. واستش���هد د.جاس���م املطوع ببع���ض األفكار الذكي���ة التي ميكن 

اس���تخدامها في حل املشاكل األسرية من خالل استعراض عدد من الوقائع 

التي طبق���ت عليها طرق العالج وأدت إلى نتائج إيجابية تفاعل معها جمهور 

احلاضري���ن مؤك���دا على أهمي���ة التطبيق���ات العملية في إيص���ال املعلومة. 

وم���ن الطرق التي عرضها د.جاس���م املطوع في محاضرت���ه ملواجهة العنف 

د. المطوع:
حجم المشكلة يحدد نوع العالج

نحن ال نعالج المشكلة بمقياسها،

طريقة خماسية لمواجهة العنف

الحرص على العالج بنسبة 100% .. خطأ 

الدعاء والصدقة  والمصيبة تغير 
اإلنسان

قاروت بإنشاء أوقاف خيرية استثمارية كدخل ثابت للمركز، ومأوى للمعنفات، 

أو بفتح فروع ملكاتب محاميات، ودعم لتأسيس ناٍد للفتيات.

ودع���ا وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة د.عبدالعزيز اخلضيري للعمل ألن تكون 

مك���ة قدوة لباقي م���دن اململكة في رعاية املرأة وإقامة وصية الرس���ول صلى 

الله عليه وس���لم بها، بل أن تكون ق���دوة للعالم كله خاصة في العمل اخليري.

وافتت���ح اخلضي���ري التبرع���ات بإعالن���ه التب���رع مببل���غ مائة أل���ف ريال 

قب���ل أن يعل���ن رج���ل األعم���ال يوس���ف ب���ن ع���وض األحم���دي التب���رع 

لدع���م  األركان  ش���ركة  وتبرع���ت  للمرك���ز،  كوق���ف  أرض  بقطعت���ي 

نادي صديقتي.

التعامل مع العنف في األسرة
تضمنت فعاليات املنتدى في يومه األول جلستني للدكتور جاسم املطوع األولى 

بعنوان »الذكاء األسري في التعامل مع قضايا العنف داخل األسرة«، والثانية 

بعنوان »الذكاء األسري في التعامل مع قضايا اإلدمان داخل األسرة«.

في احملاضرة األولى تطرق د.جاس���م املطوع إلى احلديث عن أهمية تصنيف 

املشكلة قبل البدء في عالجها وقال »ال بد من معرفة إن كانت املشكلة ظاهرة 

أو خفية، دائمة أم مؤقتة؟ فاملش���كلة اخلفية مثل الكراهية، واحلقد، واحلس���د 

ال ميكن اكتش���افها مبكرا ولها طرق عالج مختلفة يطول شرحها وهي ليست 

موضوعنا أما املشاكل الظاهرة كالعنف الذي نحن بصدده اليوم فيجب علينا 

حتديد نوعه هل هو عنف جسدي، أو لفظي، أو معنوي، أو مادي؟
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الطريقة اخلماس���ية وهي عب���ارة عن خمس طرق ملعاجلة املش���اكل، الطريقة 

األولى العالج بنس���بة %100، الثانية التوظيف أو االحتواء بنس���بة 60%، 

الثالث���ة التكي���ف بنس���بة %40، الرابعة الصب���ر بنس���بة %10، والطريقة 

اخلامسة الدعاء.

وقال من اخلطأ أن نحرص على العالج بنسبة %100 في ظل وجود البدائل 

ولألس���ف كثير من الناس يلجأ إلى اس���تخدام الطريق���ة األولى وهي »أفعل« 

و»ال تفعل« فإذا لم توفق في حتقيق هذه الطريقة تكون قد خسرت العالقة مع 

الطرف اآلخر »زوجة، أبناء، آباء«. وتس���اءل املطوع »ملاذا ال نستخدم الطريقة 

الثانية في توظيف املش���كلة واحتوائها كعالج غير مباش���ر لتصل إلى حلها. 

فإذا فش���لت جرب الطريق���ة الثالثة وحاول أن تتكيف مع املش���كلة وتتعايش 

معها إلى أن تعاجلها، وإذا فش���لت فاتب���ع الطريقة الرابعة وهي الصبر تقول 

الع���رب الزمن جزء من العالج أي الصبر جزء من العالج. كم من مش���كلة مت 

عالجها نتيجة الصبر فلكل مرحلة من احلياة سلبياتها وإيجابياتها وإذا فشلت 

فعليك بالدعاء. وأضاف ثالثة أش���ياء تغير اإلنسان: مصيبة تنزل به، أسباب 

رباني���ة من ضمنها الدعاء والصدقة، قرار يتخذه للتغيير. فنحن ال منلك تغيير 

الناس«.

وأوضح املطوع أن أكبر مش���كلة يرتكبها اآلباء واألمهات في حق أبنائهم هي 

البع���د عنهم واالكتف���اء مبوقف الناصح املوجه. وق���ال »كيف نصل إلى قلوب 

أبنائن���ا وبناتنا إذا لم جنلس معهم ونتقرب منهم ونتعرف إلى لغتهم« وأضاف 

»لنستطيع اكتشاف سلوك العنف لدى األبناء في وقت مبكر ال بد أن نعطيهم 

من وقتنا ومننحهم الثقة في أنفس���هم للقيام بأعمال تخدم املجتمع مستفيدين 

من طاقاتهم«. 

وأش���ار د.جاس���م املطوع في نهاية محاضرته إلى أن أفضل املناهج في حل 

املشاكل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمنا كيف نربي أبناءنا في 

أكثر من 500 نص تربوي وحديثني فقط في الضرب. وفي آخر س���اعة أعطى 

املجال للرد على تساؤالت احلاضرين.

الغيرة بن الهدوء والعاصفة
وف���ي آخر أيام امللتق���ى ألقى د.عوض مرضاح محاضرتني ف���ي يومه الثالث 

»الذكاء األسري في التعامل مع قضايا الغيرة داخل األسرة«، والثانية بعنوان 

»الذكاء األسري في التعامل مع قضايا اخليانة داخل األسرة«.

ملاذا الغيرة؟ كيف نعاجله���ا؟ يقول د. مرضاخ قد تكون الغيرة مدمرة للعالقة 

الزوجية، وقد تكون أحيانا بدافع احلب. أو الرغبة في التملك، وهذا املؤشر غير 

جيد. أش���عر ش���ريك حياتك بحاجتك إليه بعيدا عن الشك. التجارب السابقة، 

س���ماع قصص غير جيدة ترس���خ ملفهوم الغيرة. اخلوف من الفقد. عدم تلبية 

االحتياج. الطبع، يوجد أشخاص هذا طبعهم. وعالج الغيرة املدمرة هو إظهار 

االهتمام بالطرف اآلخر. إذا رأيت أن زوجتك تغار عليك فأش���عرها أنك تهتم 

ألمره���ا كأن تهتم بصحتها وبتطويرها واإلنصات إليها وحتقيق رغباتها وقبل 

كل ذلك أشعرها أنك تهتم ملشاعرها

الش���خص الذي يغار من كل ش���يء عليه أن يركز في النقاط اإليجابية التي 

يتمتع بها ليعالج غيرته ومن أراد أن يعالج غيرة الطرف اآلخر عليه أن يشعره 

باالهتمام.

توجد 7 خطوات للذكاء الزوجي: أش���ياء ال بد أن منارسها. إذا كنت مرتاحا 

ذهنيا نفس���يا جسديا تس���تطيع أن تتعامل مع زوجتك وتقدم ألسرتك الشيء 

الكثير هذه األمور املساندة مبثابة طرق عملية حتقق لك الراحة وتستطيع بذلك 

أن تهتم أكثر وحتب أكثر أولها االس���ترخاء مبعنى إح���داث حالة من الهدوء 

ما بني اجلس���د والنفس والعقل لتحقق التوازن بني اجلانب الروحي واجلسدي 

والعقل���ي اخلطوة الثانية مترين التنفس )7*3*5( س���بع مرات في الصباح 

وقبل نومك بثالث س���اعات اخلطوة الثالثة ممارسة الرياضة زاول أي متارين 

رياضية ملدة عش���ر دقائق يوميا ملن ليس لديه برنامج رياضي اخلطوة الرابعة 

اللعب. العب مع زوجتك وأوالدك في إطار املباح س���تحقق ش���يئا من الراحة 

واأللفة. اخلطوة اخلامس���ة التجديد في كل ش���يء في املالبس واألكل والنزهة 

د. مرضاح:
اتصل بذوي الطاقة اإليجابية

ما األسباب المؤدية إلى الخيانة؟

% من األمور التي نقلق تجاهها   94
ال تحدث

احذر قانون الجذب !
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وأف���كار التجديد كثي���رة ومتعددة. اخلطوة السادس���ة التركيز في ثالث أمور 

أفضل ما تراه وأفضل ما تس���مع وأفضل ما تش���عر به من أس���رتك وشريكة 

حياتك. اخلطوة الس���ابعة احرص على االتصال باألشخاص الذين يشعرونك 

بطاقة إيجابية.

استراتيجيات املهارات األربع للذكاء األسري:

1 . الوعي بالذات: ال بد أن تعرف نفس���ك جيدا أن تعرف صفاتك نقاط القوة 
والضعف في شخصيتك.

2 . إدارة ال���ذات: كيف أدير هذه الصفات التي أمتتع بها ألحقق الس���عادة 
والنجاح وال بد أن أحسن إدارة القدرات التي أمتتع بها.

3 . الوعي االجتماعي: كيف أتواصل مع الزوجة واألبناء.
4 . إدارة العالقات: كيف أدير هذه العالقات ألصل إلى السعادة والنجاح.

ثالث أسس لوصفة الذكاء:

أغلق امللفات القدمية - افتح صفحة جديدة. بادر دائما بالعطاء واالبتس���امة 

وبكل ما يريد الوصول إليه.

وق���ال د. مرضاح في ختام هذه اجللس���ة: نهدف من هذه البرامج األس���رية 

حتقيق األلفة بني أفراد األس���رة واالستقرار والتوازن والراحة والطمأنينة في 

العالقة الزوجية.

اخليانة في قضايا األسرة
في محاضرته بعنوان »الذكاء األس���ري في التعامل مع قضايا اخليانة داخل 

األس���رة«. أكد د.عوض مرضاح فيه���ا أن اخليانة من املدم���رات التي تدمر 

العالقة الزوجية وأنها نتيجة وليس���ت مش���كلة يجب أن نعالج أسبابها ونركز 

على أسس العالقة الزوجية.

مش���يرا أن األس���باب التي تؤدي إلى اخليانة قد تكون أس���بابا شرعية كعدم 

االلت���زام باألذكار، والبعد ع���ن الرقابة الذاتية، وعدم وج���ود برنامج إمياني، 

وتتبع الش���هوات، والغفلة. أو نفس���ية كالقلق، الوسواس، ضعف الشخصية، 

النظرة الدونية، األمعية كفاقد الشخصية يفعل مثلما يفعل اآلخرين. أو أسبابا 

ذهنية كالتوقعات والبرمجة السلبية، التركيز على السلبيات، الرسائل السلبية، 

احلديث مع الذات بشكل سلبي أو أسبابا سلوكية كالتصرفات املريبة، االنتقاد 

املستمر، اإلعجاب بالغير، الغموض الدائم، لغة احلديث واجلسد. أو قد تكون 

أسبابا بيئية نتيجة تأثير اإلعالم، الصداقات، املجتمع، الوالدين، املدرسة.

وحول موضوع القلق بخصوص املستقبل لفت د.مرضاح إلى ضرورة التفريق 

بني التخطيط للمس���تقبل والقلق من املستقبل ألن 94% من األمور التي نقلق 

جتاهها ال حتدث. ومن األس���باب النفس���ية أيضا الوسوس���ة جتاه الذات أو 

اآلخري���ن، وضعف الش���خصية أو فقدها، وميكن أن ت���ؤدي النظرة الدونية، 

خاصة إذا تلقاها الش���خص من شريك حياته إلى االنحراف واخليانة. أيضا 

نقط���ة مهمة قد يق���ع فيها بعض الناس وهي االنتق���ام كأن تنتقم الزوجة من 

خيانة زوجها بخيانته وهذه من العوامل النفسية.

وأضاف مرضاح قاعدة مهمة أنبه عليها في نظام التوقعات وهي قانون اجلذب 

أو البرمجة الس���لبية الناجتة عن الشك في سلوك أحد األبناء أو الزوجة. لذلك 

عقلية الرجل إجمالية  وللزوجة عقلية 
شبكية

خطوات للذكاء الزوجي  7

العب مع أسرتك في إطار المباح

امنحه���م الثقة وحاول أن تعكس التوقعات الس���لبية باإليجابية حتى تش���عر 

بالراح���ة والس���عادة. أيضا التصرفات املريبة الت���ي جتعل من الطرف اآلخر 

يس���يء الظن وهذا من السلوكيات اخلاطئة فلنكن واضحني وصريحني ونبتعد 

ع���ن الغموض في عالقاتن���ا الزوجية. االنتقادات املس���تمرة بني الزوجني من 

الس���لوكيات غير اجليدة ألن 95% من املشاكل الزوجية تقع نتيجة عدم فهم 

الطرف اآلخر وأس���رع طرق الفهم هي االستماع. كذلك الثناء على الغير ولو 

كان بحس���ن نية فالزوج ال يحب أن يس���مع ثناء زوجته على شخص آخر أو 

إب���داء إعجابها به. والزوجة ال حتب أن تس���مع من زوجه���ا، أنه يريد الزواج 

بأخرى أو أن ينتقد شكلها وهيئتها حتى لو من باب املزاح. ولغة اجلسد تؤثر 

تأثيرا قويا في العالقات الزوجية.

ولفت د.عوض مرضاح إلى أن البيئة قد تكون س���ببا في بناء أو هدم العالقات 

الزوجية فاإلعالم قد يكون وس���يلة مدمرة للعالقات الزوجية. والصداقات أيضا 

قد جتر الش���خص إلى سلوكيات إيجابية أو س���لبية. وثقافة املجتمع قد تنشر 

سلوكيات غير جيدة حتى على مستوى بيئة الوالدين. واملدرسة التي نقضي فيها 

ثلث حياتنا لذا وجب علينا مراقبة أبنائنا في املدرسة ومتابعة سلوكياتهم.

وق���ال مرضاح الرجل ذو عقلية إجمالية يحب أن يختصر الكالم. أما الزوجية 

فهي صاحبة عقلية ش���بكية وكل سؤال تسأله مرتبط بسؤال آخر وهنا أنصح 

الزوج بزيادة معلوماته قليال وأنصح الزوجة بالتقليل من طرح األسئلة.

وأوضح د.عوض مرضاح أن املقصود باخليانة اإلتيان بسلوك غير جيد يؤذي 

الطرف اآلخر مش���يرا إلى أن احلب هو أفضل طريقة لعالج اخليانة فال يوجد 

زوج يحب زوجته ويخونها أو زوجة حتب زوجها وتخونه، ألنه من املس���تحيل 

أن تخ���ون من حت���ب. وقال أي زوجة تريد ضمان ع���دم خيانة زوجها لها أن 

جتعل���ه يحبه���ا. وأي زوج يريد ضم���ان عدم خيانة زوجته يج���ب أن يعطيها 

املزيد من املش���اعر العاطفية التي تش���عرها بحبه لها باستخدام طرق احلب 

املعبرة كاس���تقبالها بابتسامة، نظرة فيها حنان ورحمة، كلمات معبرة، هدية، 

تخصيص وقت للجلوس معها، التعبير بلغة اجلسد والطرق كثيرة.. تخيل أنك 

حتب زوجتك وحاول أن تعيش مع ذلك ستجد في النهاية أنك بالفعل حتبها.

وأضاف خبير العالقات األس���رية إذا ع���رف الزوج بخيانة زوجته فال يخبرها 

عن ذلك بل عليه أن يحاول في عالج أس���باب هذه اخليانة إذا أراد االستمرار 

معها واحملافظة على أسرته من خالل توجيه بعض النصائح لها واالسترشاد 

ببعض القصص املش���ابهة لقصته. كما يجب أن نفرق بني من يحب ش���خص 

ويكره فيه سلوك سلبي.
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300 مصنع للمرحلة األولى.. و»التنمية الصناعية« يتبنى المشروع 

مكة املكرمة- خا�ص

موافقة حكومية على تمويل 
»مصانع األجيال« 
كش���فت الغرفة التجارية الصناعية مبك���ة املكرمة عن إصدار صندوق التنمية 

الصناعي���ة موافقة أولية على متويل مش���روع مصان���ع األجيال، الذي أعدت 

دراسته الغرفة ورفعته إلى إمارة املنطقة أخيرا. وقال نائب رئيس الغرفة زياد 

بن محمد جمال فارسي: إن الفترة املقبلة ستشهد عقد سلسلة من االجتماعات 

وورش العمل مع ممثلي صندوق التنمية؛ للخروج ب�»تصور نهائي« للمش���روع 

واحتياجاته التمويلية، الذي س���يضم ف���ي مرحلته األولى ما بني 200 و300 

مصنع ومعمل.

تقوم فك���رة “مصانع األجيال” على جذب مدخرات األفراد نحو االس���تثمار 

الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء املصانع الصغيرة واملتوسطة، 

باستخدام تقنية املصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي.

وقال فارسي: تلقينا موافقة صندوق التنمية الصناعية على تبّني دراسة الغرفة 

الت���ي ُرِفعت إلمارة مكة أخيرا، التي س���توفر 28 أل���ف وظيفة مهندس وفني 

وعامل إنتاج وخدمات، وثمانية آالف موظف خدمات مساندة ودعم لوجستي.

وأضاف: إن عدد الس���عوديني الذين س���يعملون في املُجّمع الصناعي الواحد 

س���يصل إلى 30 ألف عامل، بنسبة تصل إلى 83 في املائة من عدد العاملني 

اإلجمالي، وقال: إن املش���روع يهدف للحد من شبح البطالة، وتوجيه الشباب 

نحو العمل املهني والصناعي عبر تقدمي إغراءات متعددة. وتابع: إن املشروع 

من ش���أنه توجي���ه املدخرات نحو التصني���ع، إليجاد ِقَي���م مضافة لالقتصاد 

الوطني، وأنه س���يعرض بع���د إجنازه إما »التملي���ك«، أو »حق االنتفاع« ملدة 

تصل إلى 30 عاما للمواطنني، وقال: سُيعرَض املصنع بأقساط سنوية تستمر 

ل� 15 عاما، عبر مفهوم جديد أطلق عليه “املصنع التأجيري”، الذي س���يأتي 

مس���ماه مندرج حتت عنوان “مصانع األجيال”. وأكد أن أبرز ش���روط متلّك 

املصنع أال تقل نسبة العمالة السعودية في املصنع الواحد عن 90 في املائة، 

وس���يتم تدريب العمالة السعودية عبر شركات عمالقة مختصة. وذكر أن غرفة 

مك���ة تعتزم في الفترة املقبل���ة دعوة منظمة األمم املتح���دة للتنمية الصناعية 

الفتت���اح مكت���ب لها في املنطقة ، بهدف ترويج املش���روع ونق���ل التكنولوجيا 
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للمش���اريع الصغيرة واملتوسطة. وأكد فارس���ي أن فكرة املشروع، التي تركز 

على تطوير الصناعات الصغيرة واملتوس���طة في السعودية، وتوجيه املدخرات 

نحو التصنيع؛ س���تجد رواجا بني املوطنني، “نظرا لكونها فكرة غير مسبوقة 

على املستوى العربي، ولقدرتها على دعم توطني الوظائف وحل مشكلة البطالة 

وتعظيم الناجت احمللي”.

وأوضح نائ ب رئيس غرفة مكة أن املش���روع سيعمل على تضييق الفجوة بني 

حجم الواردات والصادرات للصناع���ات غير البترولية، وتضييق عجز امليزان 

التجاري مع بعض الدول، في صناعات ميكن تصنيعها بسهولة، ودعم مبادرة 

»صنع في مكة املكرمة«. وسيس���هم في حتفيز تعبئة املدخرات احمللية، وتنمية 

االقتصاد الس���عودي املتميز بخاصية االنتشار والتوطن، وحتقيق العدالة في 

توزي���ع عائد التنمية االقتصادي���ة بني أفراد املجتمع، ألن���ه ال يحتاج ألموال 

ضخمة أو تقنيات معقدة لالستثمار فيه، وفقا لقوله. وعن نظام تأجير املصنع، 

أفاد بأنه مينح املستأجر حق إدارته بعد سداد 60 في املائة من قيمته، مقابل 

نس���بة للشركة االستش���ارية املشرفة، أو قيام الش���ركة االستشارية بتشغيل 

املصنع بالكامل مقابل نسبة تشغيل محددة حسب النشاط.

حتويل األفكار ملشاريع
ووفقا للدراس���ة الصادرة عن غرفة مكة فإن التقدم واالزدهار الذي تش���هده 

السعودية، دفع غرفة مكة لتبني مشروع مصانع األجيال، الذي يطبق ألول مرة في 

املنطقة العربية، ووصفت املشروع بأنه »من احملركات األساسية ألي اقتصاد«. 

وقالت الدراسة: إن الواقع العام للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في السعودية، 

يشهد اختالالت تؤثر في استمرارها، وإنشاء مشروع مصانع األجيال سيكون 

مبثابة البوابة التي تلبي احتياجات الش���باب، ومنوذج���ا للمبادرات املتطورة 

ونشر ثقافة العمل احلر وتشجيع قيام املشاريع الصغيرة واملتوسطة. وأفادت 

الدراسة بأن مساحة املشروع ستصل إلى مليون متر مربع، واقترحت إقامته 

في املدينة الصناعية الثالثة في جدة التي تش���هد حاليا عمليات التنفيذ البنية 

التحتية لها، ودعت لدراسة الفرص االستثمارية للمنطقة، ومعرفة 

الفجوات التسويقية؛ ليتم بعد هذا اختيار أنسب املصانع واملعامل 

الصغيرة واملتوس���طة، التي يجب أن يك���ون لها موقع حتت مظلة 

مجمع مشروع مصانع األجيال. واقترحت الدراسة أربعة مصادر 

ُيستقى منها أفكار املشاريع اجلديدة، وهي الشركات الكبرى مثل 

“أرامكو” و“س���ابك” و“حتلية املياه”، التي ميكن أن تقدم مزيدا 
من األفكار مبا يزيد من حج���م الصناعة احمللية، ويخفض حجم 

االس���تيراد من اخلارج، وتضمن التسويق الناجح للسلعة احمللية. 

واملصادر األخرى هي الكليات واألقس���ام التطبيقية في اجلامعات السعودية، 

ومعارض االبتكارات واالختراعات والبراءات القائمة عليها في مدينة امللك عبد 

العزي���ز للعلوم والتقنية، وأصحاب املبادرات الش���بابية اللذين يحملون أفكارا 

جديدة وحماسا لتنفيذها. وبجوار إنشاء املشروع، سيكون هناك مركز للدعم 

اللوجستي، س���يعمل على تقدمي الدعم الفني عبر املساعدة في عمل دراسات 

جدوى للمشروع الذي مت اختياره وتلقي استشارات في مختلف املجاالت، مثل 

اإلدارة والتس���ويق والتصميم واإلنتاج واحملاسبة واألمور القانونية. وسيقدم 

املرك���ز أيضا خدمة تنمية امله���ارات عبر التدريب املس���تمر تبعا الحتياجات 

املش���روع، مثل فنون البيع والتفاوض واملناقصات واختصار الوقت املستهلك 

في التراخيص وإصدار الس���جل التج���اري، واألمور ذات العالقة مع اجلهات 

احلكومية. وس���يعمل املركز على االستفادة من عالقات غرفة مكة للشراكة مع 

مختلف اجلهات ذات العالقة محليا ودوليا، إليجاد دعم تس���ويقي 

مبعاونة صاحب املشروع، إلشراكه في املعارض احمللية والدولية، 

لتس���ويق منتجاته عبر ش���ركة متعاونة في هذا. وتؤكد الدراس���ة 

وجود ش���ريحة من الشباب الس���عودي مؤهلة للعمل في مجاالت 

متقدم���ة مثل تقنية املعلومات، لكنها بحاجة آللية لتحويل أفكارهم 

إلى مشاريع قادرة على النمو، والوقوف على قدميها دون مساعدة 

م���ن أحد. وقالت: إن تلك الطاقة البش���رية الهائلة لدى الش���باب 

الس���عودي إن وجدت الرعاية املناسبة س���تصعد بالسعودية إلى 

مصاف الدول املتقدمة صناعيا، وإن لم جتد هذه الرعاية فس���تتحول مش���كلة 

اجتماعية خطيرة. وأكدت أن الش���باب السعودي “واعد ال ينقصه حس العمل 

احل���ر والطموح”، لكنه يصط���دم بعدم وجود “فكر صناع���ي حر”، وبنقص 

املعرفة في الش���ؤون الفنية أو اإلدارية، مضيفة أن مش���روع مصانع األجيال 

س���يحرر فكر العمل الصناعي احلر من براثن االس���تثمار العقاري أو العمل 

في قطاع البورصة.

زياد فارسي



سلم آخر كلماته لـ "تجارة مكة" .. وانتظر العدد الذي لم يره

فوزي .. المقال األخير

رحيل قلم

ل���م يدر بخلد الزميل عبدالعزيز ناجي الذي كلفه رئيس التحرير هش���ام كعكي بالتواصل مع 

القام���ة اإلعالمية الكبيرة فوزي خياط من أجل أن يس���طر بأحرفه الذهبية أول مقال له ملجلة 

"جتارة مكة"، أن لقاءه به سيكون األول واألخير، لكنها اآلجال التي تفاجئنا بغتة دون سابق 

إنذار، يقول ناجي حتدثت مع أس���تاذ الصحافة فوزي خي���اط هاتفيا قبل رحيله بأيام قليلة، 

واتفقت أن أحضر إلى منزله في حي الرصيفة مبكة حسب الترتيب املسبق مع األستاذ هشام 

كعكي وكان في املوعد مساء، استقبلني بشهامة وود وابتسامة ناصعة ال تفارق محياه، قلت 

له سيدي هل املقال جاهز، أجابني: ادخل واجلس واشرب الشاهي الحقني على العمل، قلت: 

عفوا ال أريد أن أش���غلك، رد: بالعكس وجودك مصدر راح���ة واعتزاز ، غاب لدقيقتني تقريبا 

وعاد ومعه ظرف فيه أوراق مكتوب عليها بقلمه الراقي مقاله املنشور في املجلة، أخذت املقال، 

وجتاذبن���ا أحاديث صحفية في عجالة ارتك���زت على اإلصدار األخير من مجلة "جتارة مكة"، 

س���لمته نس���ختني ووعدته باحلضور مرة أخرى ألقدم له عددا من نس���خ العدد اجلديد الذي 

تزين مبقاله واس���تئذنته في املغادرة، فأصر عل���ى مرافقتي للباب، عندها قال لي مودعا: إذا 

أحضرت النس���خ التي فيها مقالي ضعها داخ���ل أحد الصناديق اخلاصة بالصحف في باب 

املنزل رمبا أكون غير موجود وحتى ال تتأخر، ش���كرت أبو نواف، وذهبت منتشيا، ولم أعرف 

أن���ه اللقاء األخير واملق���ال األخير، حيث كان في كامل صحته وعافيته، لتس���تيقظ العاصمة 

املقدس���ة بعد ذلك على نبأ وفاته في يوم األحد املوافق 29 /1434/12ه� ، حيث متت الصالة 

عليه في املس���جد احلرام ووري جس���ده الثرى في مقابر املعاله، رحم الله اإلعالمي األديب 

فوزي خياط.

الراحل في سطور 

العـدد 1 28 تجــارة مكـة

<  بدأ فوزي خياط الركض الصحفي منذ نعومة أظفاره. 

<  كتب في سن مبكرة في جريدة الرائد لصاحبها عبد الفتاح أبو مدين وفي جريدة قريش لصاحبها أحمد السباعي وفي جريدة. الرياضة لصاحبها محمد مليباري وفؤاد عنقاوي.

<  عمل في جريدة الندوة مساعدا لرئيس القسم الرياضي.

<  تولى رئاسة القسم الرياضي في نفس الصحيفة املكية.

<  أصبح مديرا للتحرير ثم نائبا لرئيس التحرير ثم رئيسا مكلفا للتحرير حتى تقاعده.

<  كان صاحب قلم رشيق وعبارة حاملة اشتهر بها وهو متذوق جيد للشعر عاشق جلماليات احلرف.

<  له عدة كتب ومؤلفات أدبية ورياضية.

<  أحد فرسان الكتابة الرياضية على مستوى الساحة السعودية.

<  كان له بعد تقاعده عن العمل الصحفي مقال رياضي في عكاظ ومقال اجتماعي في البالد ومقال وجداني في اقرأ.

<  كتب كثيرا عن النادي األهلي الذي عشقه وهو من أطلق على فريق كرة القدم فرقة الرعب أيام بطوالته الذهبية.

<  كان يتميز بفراسة في اكتشاف موهبة جنوم الكرة.

<  هو من أطلق على ماجد عبدالله لقب جال احلراس.

<  لقب فهد الهريفي باملوسيقار. 

<  كانت له عالقات مميزة مع رجاالت الفكر واألدب والرياضة في السعودية والعالم العربي.

<  توفي عن عمر ناهز السبعني في مكة التي ولد وعاش وهام حبا بها وضمه ترابها بعد مماته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.



الشللية الحديثة..!!

أحلى الكالم
قال الشاعر:

ال���������������ي���������������������������������������اس إل�������������������ى  ت�����������������������������������رك�����������������������������������ْن  وال  ح�����������������������������������������������ْزن���������������������������������������ًا  َك�����������������ف�����������������اَك 

واص����������������������ْب����������������������ر ع�������������ل�������������ى احَل�������������������������ْي�������������������������ِف م�������������������ا ف�������������������ي ال�������������ص�������������ب�������������ر م�������������������ن ب�������������������اِس

ي�������������������ا أي����������������ه����������������ا ال�������������������ق�������������������ل�������������������ُب.. ب����������������ع����������������ُض ال�������������������ن�������������������اس أوع�����������������������������������������������������������������������ي��������ة

ل����ل����ش��������������������������������������������رِّ وال����ْغ�������������������������������������������������در ف����������������������������������������������������������������اح���������������������������������������ذْر غ�����������������������������������������������������������ْدَرَة ال��������������ن��������������اس

واس��������������������������ت��������������������������ر ج���������������������������������������روَح���������������������������������������ك.. ع������������������م������������������ن ع�����������������������������������اش ي�����������ن�����������ك�����������ؤه�����������ا

وُل���������������������������������������ْذ ب�����������������م�����������������������������������������������������والَك م��������������������ا ف����������ي اخل��������������������������ْل��������ِق م�������������������������������������������������ن آس�������������������������������������������������ي

دَع������������������������������������������������ة إل���������������������������������������������������������������������ى  م����������������������������������ي��������������������������������������������������������������ال  آدَم  اب�������������������ن  ك�����������������������������������������������ل 

ح���������ت������������������������ى ي�������������������ض����������������������������������ام ف��������������ي�������������������غ��������������دو ال�����������ف�����������������������������������������اِت�����َك ال���������ق��������������اس������������������������������������������������������ي

فوزي عبدالوهاب خياط

مقــال

يقولون بأن »الشللية« في املجتمع املكي تتفوق في 

فعاليتها.. وحضورها.. ودورها.. على »الشللية« 

في أي م���ن املدن األخ���رى.. وأن ذلك يؤثر في 

كثير من املواقع إن لم يكن في مجملها.

وقبل أي ش���يء فإن »الشللية« دائما تتقلد الرأي 

الواحد.. والتوجه الواحد.. وال ترتبط إال مبصالح 

نظرهم..  ووجه���ات  وأهدافه���م..  أعضائه���ا.. 

واألغرب.. وال أقول األنكى.. أن تلك التوجهات.. 

واملواق���ف.. واألهداف.. قد تأتي عش���وائية من 

س���احات الف���راغ.. واملزاج.. لي���س إال.. ولكن 

التكري���س لها.. والعمل عل���ى إجناحها يتم بكل 

حماسة.. واهتمام.. حتى ليحسب الناس أن تلك 

األهداف مهمة.. وحاسمة.. وحيوية!!

وال مش���احة في أن معظم الن���اس على مختلف 

مواقعهم قد نالت منهم »الشللية« وعانت على مر 

األيام واألزمان، دون أن تفلح بعض اجلهود في 

مكافحة »الش���للية« والتصدي ألدوارها املسيئة، 

لكل إنسان ناجح.. ولكل عمل كبير.

وأقول بعض اجله���ود ألن واقع احلال يؤكد بأن  

»الش���للية« ف���ي كل املواقع ترتع في مس���احات 

واس���عة.. وآمن���ة.. دون أن جت���د تصديا دؤوبا 

لتطويقه���ا وتفتيت متاس���كها.. ليس لعدم وجود 

من يخلص التوجه.. ويؤمن بس���وء »الشللية« في 

كل م���كان ولكن ألن كل الن���اس.. أو معظمهم.. 

لديهم القناعة بأنهم مجرد »عود من طرف حزمة« 

ولهذا فإنهم يقفون موقف املتفرج.. غير املبالي.. 

وال املتحمس!!

واملالحظ أن »الش���للية« قد اكتس���بت مع مرور 

الزمان ق���وة.. وحنكة.. وجرأة.. فأصبحت فاعلة 

بدرج���ة كبيرة.. ولها تأثيره���ا الكبير والناجح.. 

نعم.. لقد تطورت أس���اليبها.. وارتقت مبستوى 

حرصه���ا واس���تلهام مؤدي���ات توفقه���ا.. حتى 

أحكمت حلقاتها!!

وقد أثرت »الش���للية« على مواقع كثيرة في مكة 

املكرم���ة.. ووقفت عائقا أمام مش���اريع كبيرة.. 

وهي نفس���ها من أنهكت –مث���ال- جريدة الندوة 

التي س���ادت فترة في مطلع والدتها واس���تمرت 

طويال ثم بادت بفضل اخلالفات.. واملشاكسات.. 

واحلروب الباردة والساخنة.. و»الشللية« نفسها 

م���ن أدمت ن���ادي الوحدة الرياض���ي الذي ظل 

صرح���ا رياضيا ش���امخا ولكن���ه تناثر بفضل 

تعث���ره الدائم.. وانقس���امات إداراته بعد إدارة 

عبدالله عري���ف رحمه الله.. و»الش���للية« أيضا 

هي من أثخن���ت بجراحاتها الكثير من املواقع.. 

والس���احات.. والسوس���ة التي تنخر في جسد 

املجتمع وحتتاج إلى جهد خارق لوقف نشاطاتها 

مبختلف االجتاهات حتى نصون املواقع.. ومنكن 

العاملني األوفياء من النجاح.. واإلجناز.



  جلن���ة املراجع���ة هي إح���دى اللجان الرئيس���ة ف���ي حوكمة الش���ركات حيث 
تقوم هذه اللجنة املكونة من أعضاء من غير املدراء التنفيذيني بالش���ركة، 
إل���ى مجل���س اإلدارة.  املالي���ة الس���نوية قب���ل تس���ليمها  مبراجع���ة القوائ���م 
وه���ي حلقة وصل ب���ني املراجع���ني ومجل���س اإلدارة، وتتلخص نش���اطاتها في 
مراجعة ترش���يح املراجع اخلارجي، ونطاق ونتائج املراجعة، وكذلك الرقابة 
الداخلية للش���ركة، وجميع املعلومات املالية املعدة للنش���ر، وقد تضمن قرار 
وزارة التجارة القاضي بتش���كيل الش���ركات املساهمة جلنة مراجعة، منوذجا 
استرش���اديا بش���أن ضواب���ط اختيار جلن���ة املراجعة ومدة عضوي���ة أعضائها 
وأسلوب عملها. وفيما انطوت هذه الالئحة على كثير من اإليجابيات هناك 
العديد من اجلوانب السلبية أو املالحظات اجلدير األخذ بها لتالئم البيئة 
احمللي���ة.. ف���ي الدراس���ة التالية يق���دم أس���تاذ احملاس���بة واملراجع���ة بجامعة 
أم الق���رى أ.د. إحس���ان بن صالح املعت���از.. نقدا موضوعيا يه���دف إلى تعميق 

فاعلية وجدية جلان املراجعة في الشركات املساهمة.

لجان المراجعة 

بين التنظيمات 
الحكومية 
ومتطلبات 

بيئة الشركات 
المحلية

اأ.د. اإح�صان بن �صالح املعتاز*
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ألزم قرار وزارة التجارة رقم 903 الصادر بتاريخ 1414/8/12 الش���ركات 

املساهمة بتشكيل جلنة مراجعة وترك للجمعيات العمومية للشركات حتديد قواعد 

اختيار أعضاء جلنة املراجعة ومدة عضويتها وأس���لوب عملها، كما نص القرار 

عل���ى وجود ضوابط استرش���ادية الختيار املراجع حي���ث يطلب مجلس اإلدارة 

م���ن جلنة املراجعة ترش���يح مكتب من مكاتب املراجعة ميك���ن التوصية به لدى 

املساهمني كي يتولى مس���ؤولية مراجعة حسابات الشركة القائمة أو الشركات 

اجلديدة، وعلى اللجنة ترش���يح خمسة مكاتب ودراسة العروض املقدمة منهم ثم 

ترش���يح مراجع أو أكثر ملراجعة حسابات الش���ركة مع بيان األساس الذي مت 

مبوجبه الترش���يح، باإلضافة إلى دراسة املالحظات والتقارير التي يقدمها ذلك 

احملاسب. وقد وضعت وزارة التجارة منوذجا استرشاديا بشأن ضوابط اختيار 

جلنة املراجعة ومدة عضوية أعضائها وأسلوب عملها، تضمن الشروط التالية:

1 – أن يكون من مساهمي الشركة املالكني مبا ال يقل عن 20 سهما وأن يكون 
عدد أعضاء اللجنة فرديا، وال يقل عن ثالثة أعضاء.

قضية العدد

االستقالل..المعلومات..
تحديد الموارد لنزاهة عملها..
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2 – أال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني أو ممن يقومون بعمل فني 
أو إداري في الشركة ولو على سبيل االستشارة.

3 –  أن يك���ون على إملام معقول بالقواعد املالية واحملاس���بية، ويفضل من له 
تأهيل علمي مناسب في هذا املجال.

4 – ال يج���وز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباش���رة أو غير مباش���رة في 
األعمال والعقود التي تتم حلساب الشركة.

وقد انتهت الضوابط االسترش���ادية الختيار احملاسب القانوني إلى القول بأنه 

»يراعى أال تزيد مدة املراجعة عن ثالث س���نوات متصلة بالنس���بة للش���ركات 

التي تراجع من قبل محاس���ب قانوني منفرد، وخمس سنوات متصلة بالنسبة 

للش���ركات التي تراجع من قبل أكثر من محاس���ب قانون���ي، وللجمعية العامة 

العادية عن���د الضرورة االحتفاظ بأحد احملاس���بني أو باحملاس���ب القانوني 

املنف���رد مدة أطول، عل���ى أن تختار في حالة االحتفاظ باحملاس���ب القانوني 

املنفرد محاس���با قانونيا آخر، وفي كل األحوال البد من تغيير أحد احملاسبني 

التأكيد على حقوق المساهمين 

عبر إتاحة المعلومات والمساواة 

من إيجابيات الالئحة

 طالبت الالئحة باإلفصاح عن 

أسماء الشركات التي يشترك في 

عضويتها عضو مجلس اإلدارة
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القانونيني بعد مضي مدة اخلمس سنوات املتصلة«.

وق���د أصدرت هيئة س���وق املال باململكة العربية الس���عودية مش���روع الئحة 

حوكمة الش���ركات بتاريخ 2006/7/1 ثم صدر قرار مجلس هيئة الس���وق 

املالية بتاري���خ 1427/10/21ه�، املوافق 2006/11/12 بإنفاذ الالئحة 

بش���كلها النهائي، حيث تضمنت أبوابا خمس���ة؛ خصص الباب األول لذكر 

تعريف العضو املستقل وغير التنفيذي واألقرباء من الدرجة األولى وأصحاب 

املصال���ح والتصوي���ت التراكمي. بينم���ا اختص الباب الثان���ي ببيان حقوق 

املس���اهمني واجلمعي���ة العامة وتضمن بع���ض احلقوق العامة للمس���اهمني 

وحقوقهم ف���ي احلصول على املعلومات وفيما يتعلق باجتماع اجلمعية العامة 

وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح األس���هم. أم���ا الباب الثالث فكان عن 

اإلفصاح والش���فافية وتضمن السياس���ات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح، 

وكذلك اإلفصاح ف���ي تقرير مجلس اإلدارة. ومت تخصيص الباب الرابع وهو 

أكبر األبواب ملجلس اإلدارة؛ حيث مت بيان الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة 

وكذلك مسؤوليات املجلس وكيفية تكوينه وجلان املجلس واستقالليتها مبا فيها 

جلنة املراجعة وجلنة الترش���يحات واملكافآت، وكذلك كيفية اجتماعات مجلس 

اإلدارة وجدول األعمال وحتديد مكافآت أعضاء املجلس وتعويضاتهم، وكذلك 

قضية تع���ارض املصالح في مجلس اإلدارة. وختمت الالئحة بالباب اخلامس 

الذي تضمن أحكاما ختامية من حيث كون الالئحة نافذة من تاريخ نشرها.

 

تعزيز الشفافية
ويالح���ظ من الالئحة الس���ابق ذكرها احتواؤها عل���ى إيجابيات عديدة، منها 

تأكيدها على حقوق املساهمني عبر إتاحة املعلومات الوافية والدقيقة واحلرص 

على عدم التمييز بني املس���اهمني فيما يتعل���ق بتوفير املعلومات. وتبرز أهمية 

هذه الفقرة بس���بب ما يشهده الس���وق الس���عودي من التفاوت الواضح في 

املعلومات مما يس���بب أضرارا كبيرة للمتعاملني في س���وق األسهم. ومن ذلك 

ما تضمنته الالئحة من النص على وجوب العمل على تيس���ير مش���اركة أكبر 

عدد من املس���اهمني في اجتماع اجلمعية العامة وضرورة اس���تخدام وسائط 

التقنية احلديثة لالتصال باملساهمني، وأن على الشركة جتنب وضع أي إجراء 

قد يؤدي إلى إعاقة اس���تخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة املساهم 

حلقه في التصويت وتيس���يره، كما يجب إعالم السوق بنتائج اجلمعية العامة 

فور انتهائها بل وتزويد هيئة س���وق املال بنسخة من محضر االجتماع خالل 

عش���رة أيام من تاريخ انعقاده. وفيما يتعلق باإلفصاح والشفافية وما بعدها 

م���ن األبواب فقد تضمنت الالئحة ض���رورة إفصاح تقرير مجلس اإلدارة عن 

أسماء الش���ركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس 

ينص النظام على أغلبية ألعضاء 

مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين

 على عضو مجلس اإلدارة تمثيل 

جميع المساهمين وتحقيق مصالح 

الشركة ال مصالح مجموعته 



إداراته���ا وضرورة تصنيف أعضاء مجل���س اإلدارة من حيث كونهم تنفيذيني 

أو غير تنفيذيني أو مس���تقلني، بل والنص على أن تكون أغلبية مجلس اإلدارة 

م���ن األعضاء غير التنفيذيني، وكذلك ض���رورة تفصيل املكافآت والتعويضات 

املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخلمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى 

املكافآت والتعويضات من الشركة يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي 

إن ل���م يكونا من ضمنهم، وكذلك وص���ف اختصاصات جلان مجلس اإلدارة 

الرئيس���ة مثل جلنة املراجعة وجلنة الترشيحات واملكافآت مع ذكر أسماء هذه 

اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها. كما يلزم اإلفصاح عن نتائج 

املراجعة الس���نوية لفاعلية إج���راءات الرقابة الداخلية بالش���ركة. كما أن من 

النق���اط اإليجابية التي احتوتها الالئحة ضرورة وضع نظام حوكمة للش���ركة 

واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند احلاجة، والتأكيد على 

عضو مجلس اإلدارة باعتبار نفس���ه ممثال جلميع املساهمني وملتزما بالقيام 

مب���ا يحقق مصالح الش���ركة عموما وليس ما يحقق مصال���ح املجموعة التي 

ميثله���ا أو التي قامت بالتصوي���ت على تعيينه في مجلس اإلدارة. كما احتوت 

الالئحة على ضرورة إتاحة الشركة ملعلومات وافية عن شؤونها جلميع أعضاء 

مجلس اإلدارة خصوصا التنفيذيني منهم بهدف متكينهم من القيام بواجباتهم 

ومهماتهم بكفاية.

أقرباء الدرجة األولى
وف���ي اجلانب املقابل لم تخل الئحة حوكمة الش���ركات م���ن العديد من نقاط 

الضعف والتي كان ميكن جتنبها لو مت النظر لواقع البيئة احمللية بشكل أكبر 

من قضية اقتباس بعض البنود التي تصلح للتطبيق في دول أخرى. ومن تلك 

السلبيات تعريف العضو املس���تقل بأنه »الذي ليس له صلة قرابة من الدرجة 

األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الش���ركة أو توابعها أو مع كبار 

التنفيذيني في الش���ركة«، ثم مت تعريف األقرباء من الدرجة األولى بأنهم »األب 

واألم وال���زوج والزوج���ة واألوالد«. وهذا يعد قصورا في االس���تقالل بالنظر 

لواقعنا الذي يتميز بقوة العالقات والروابط االجتماعية والقبلية مما يعد خرق 

االس���تقالل مقتصرا على القرابة من الدرجة األولى أمرا غير منطقي إذ بذلك 

مت اس���تبعاد األخ وابن العم وابن األخ وغيرهم ممن يش���هد الواقع بحصول 

الكثير من املخالفات والتجاوزات واالنتهاكات التي تقدح في االستقالل بسبب 

العالقة بهم. فالبد حلصول االس���تقالل بش���كل مرض���ي أن يتصل املنع إلى 

القرابة حتى الدرجة الرابعة كما هو احلال في نظام احملاسبني القانونيني.

وفي موضوع حقوق املس���اهمني فقد تضمنت الالئحة ع���دة نقاط إيجابية غير 

أنه أثناء البيان عن حق املس���اهمني في مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول 

أعمال اجلمعية وتوجيه األسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واحملاسب القانوني، 

بينت أن »عليهم اإلجابة على األس���ئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الش���ركة 

للضرر«، وهو استثناء واسع وميكن تفسيره بأشكال عديدة مما قد يعوق إفصاح 

اجلهات املسؤولة داخل الشركة عن املعلومات، وعما يشكل على املساهمني من 

اعتراضات واستفسارات بحجة عدم تعريض مصلحة الشركة للضرر.
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من السلبيات تشكيل لجنة 

المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة 

افتقار آللية تنفيذ القرار لعدم إلزام 

الشركات بنشر أسماء أعضاء لجنة 

المراجعة
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مجالس اإلدارات في ش���ركاتنا املساهمة على اختالف نشاطاتها واالستفادة 

من علمهم وكفاءتهم في تطبيق الكثير من املبادئ احلديثة في الرقابة وحوكمة 

الشركات مما سيكون له دور ملموس في حتسني وضعية الشركات املساهمة 

احلالي وسيره في االجتاه الصحيح.

 

أعضاء جلنة املراجعة
وفيما يخص جلان مجلس اإلدارة واس���تقالليتها فق���د جاءت الالئحة بوجوب 

تشكيل جلنة مراجعة تابعة ملجلس اإلدارة الذي يتولى حتديد صالحياتها ومدة 

عملها واملتابعة والتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها، ثم حددت تش���كيل 

اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني مبا ال يقل عن ثالثة أعضاء، 

من بينهم مختص بالش���ؤون املالية واحملاسبية، ثم بينت الالئحة مهمات جلنة 

املراجعة ومس���ؤولياتها والتي احتوت على الكثير من املهام املتعلقة باإلشراف 

عل���ى إدارة املراجعة الداخلية والتوصية بتعيني املراجعني اخلارجيني وفصلهم 

وحتديد أتعابهم ومتابعة اس���تقاللهم والعديد من املهام اإليجابية املستنبطة، 

مما أوصت بها الهيئات واملنظمات املهنية واحلكومية في الدول املتقدمة والتي 

تسمى باالستخدام األمثل لعمل اللجنة )Best Practice(. غير أن تشكيل 

جلن���ة املراجعة لم يخل من بعض الس���لبيات منها العمومي���ة التي متثلت في 

اإللزام »أن يكون أحد أعضاء اللجنة مختصا بالش���ؤون املالية واحملاسبية«، 

وال يخفى أن ذلك التوس���ع في مصطلح »مختصا« قد يتسبب في تفاوت كبير 

بني جلان املراجعة املش���كلة في شركاتنا املساهمة، وكان من املفترض حتديد 

احلد األدنى الذي ينطبق عليه املصطلح السابق لتسهل عملية الرقابة واملتابعة 

من قبل هيئة س���وق املال مل���دى تطبيق القرار وااللتزام به. كما أن تش���كيل 

جلن���ة املراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة هو في احلقيقة أمر س���لبي إذ فيه 

تكرار جلهة الرقابة وتضارب املصالح الش���خصية مع مصلحة الش���ركة ومن 

املفت���رض إن كان البد من وجود بعض أعضاء مجلس اإلدارة ضمن أعضاء 

 عضوية خمس شركات

وفيم���ا يخص تكوين مجلس اإلدارة فإن الالئحة قد س���محت ألعضاء مجلس 

اإلدارة باالستمرار في عضوية الشركة إلى أجل غير مسمى حيث جاء النص 

»تعني اجلمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة املنصوص عليها في نظام 

الشركة بش���رط أال تتجاوز ثالث سنوات. ويجوز إعادة تعيني أعضاء مجلس 

اإلدارة ما لم ينص نظام الش���ركة على غير ذلك«. وهو أمر س���لبي خصوصا 

مع اس���تمرار الكثير من األعضاء لعشرات السنوات حتى الوفاة وبدون وجود 

مب���ررات منطقية من تأهيل علمي أو مهن���ي وهو األمر الذي ينبغي أال يكون. 

كما أن الالئحة ذاتها منعت عضو مجلس اإلدارة من ش���غل منصب العضوية 

في أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد، وكأن العضوية في خمس 

ش���ركات تعد أمرا طبيعي���ا ومقبوال. مع أن عضوية مجلس اإلدارة تس���تلزم 

الكثير من اجله���د والتحضير واملتابعة خصوصا إذا علمنا أن معظم أعضاء 

مجالس اإلدارات هم أشخاص غير متفرغني بالكامل لهذه الشركات بل لديهم 

الكثير من األعمال اخلاصة التي تستنزف معظم أوقاتهم ثم تأتي الالئحة لكي 

تس���مح لهم بعضوية خمس ش���ركات حتتاج كل واحدة منها إذا أريد للشركة 

أن تسير في طريق صحيح جلهد فائق وجلي خاصة مع األزمات املالية وتدني 

األرب���اح بل انعدامها والتي صاحبت الكثير من ش���ركاتنا املس���اهمة والتي 

تس���تلزم بذل جهد مضاعف من أعضاء مجالس إداراتها ملعاجلة أوضاعها أو 

إعالن إفالس���ها إذا اقتضى األمر. وهذا النص في الالئحة بالسماح ألعضاء 

مجلس اإلدارة باالحتفاظ بعضوية خمس ش���ركات قد يكون مقبوال في أعوام 

ماضي���ة خلت عندما كانت البالد تعاني من قلة في عدد املؤهلني علميا ومهنيا 

ف���ي مجال احملاس���بة واإلدارة واالقتصاد. أما ف���ي الوقت احلاضر وفي ظل 

وجود الكثير من احلاصلني على الش���هادات العليا في التخصصات املذكورة 

والذين تزخر بهم جامعاتنا احمللية وغيرها فهم أحق بذلك، بل وإن مس���اهمي 

الش���ركات بحاجة ماس���ة لتولي هذه الكفاءات وأخذها دورها لتتولى عضوية 

لجنة الترشيحات يعينها 

مجلس اإلدارة وعليها 

مراقبته وتحديد مكافآت 

أعضائه 

 اإلفصاح عن خبرات 

ومؤهالت أعضاء لجنة 

المراجعة مطلب أساسي
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جلنة املراجع���ة أال يكونوا أغلبية في عددهم وتتم االس���تعانة بعناصر مؤهلة 

من خارج الش���ركة كأساتذة اجلامعات واملراجعني في مكاتب مراجعة ال تقوم 

مبراجعة حس���ابات الش���ركة وغيرهم ممن يضفون تنوعا مفيدا لدى تشكيل 

جلن���ة املراجعة. كما أن الالئحة افتقرت لوض���ع آلية لتنفيذ القرار بحيث كان 

من املفترض إلزام الش���ركات املساهمة بنشر أس���ماء أعضاء جلنة املراجعة 

وخبراتهم وش���هاداتهم العلمية واملهنية وذلك عند نش���ر القوائم املالية للشركة 

ف���ي نهاية العام وذلك ليتس���نى للجميع متابعة مدى تطبيق الش���ركات للوائح 

وقرارات هيئة سوق املال.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 كما تضمنت الالئحة النص على إنش���اء جلنة للترشيحات واملكافآت يشكلها 

مجلس اإلدارة تتولى التوصية بترش���يح أعضاء مجل���س اإلدارة والعديد من 

املهام األخ���رى املتعلقة بتحديد جوانب الضعف والق���وة في مجلس اإلدارة، 

ووضع سياس���ات واضح���ة لتعويضات ومكاف���آت أعضاء مجل���س اإلدارة 

باإلضافة ملكافآت كبار التنفيذيني. ومن العجيب أن جلنة الترش���يحات تتولى 

مراقب���ة وحتديد مكافآت مجلس اإلدارة على الرغم من كونها جاءت من طريق 

مجل���س اإلدارة وهو ما قد يعوق أداءها بالش���كل املطل���وب. وقد ذكر بعض 

الباحثني أنه ما لم يتمتع املدراء غير التنفيذيني باالس���تقالل فإنهم سيمتنعون 

عن عض اليد التي تطعمهم.

وأما مكافآت أعض���اء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم فق���د بينت الالئحة جواز 

أن تكون راتبا معينا أو بدل حضور عن اجللس���ات أو مزايا عينية أو نس���بة 

معين���ة من األرباح ويج���وز اجلمع بني اثنتني أو أكثر من ه���ذه املزايا. وهي 

مكافآت مرتفعة نظرا ألن أرباح الش���ركات املس���اهمة غالبا ما تكون مرتفعة 

إذا أخذنا في االعتبار كذلك أن مش���روع الالئحة أجاز لعضو مجلس اإلدارة 

االحتفاظ بعضوية خمس ش���ركات، والواقع يش���هد بتكرار أسماء الكثير من 

أعضاء مجالس اإلدارات في عدة شركات على الرغم من كونهم غير متفرغني 

ملتابعة ش���ؤون الش���ركات وأحوالها مما يجعلنا نخلص إلى نتيجة مفادها أن 

الالئحة أعطت املجال واسعا لعدد قليل من أعضاء مجالس إدارات الشركات 

باحلص���ول على املزيد م���ن املكافآت املادية والهيمنة عل���ى عدد غير قليل من 

مجالس الشركات املساهمة في ظل حجب الكثير من الكفاءات العلمية واملهنية 

عن عضوية مجالس هذه الشركات.

مقترحات لتطوير جلان املراجعة
1 . مراع���اة املقومات املقترحة م���ن العديد من الباحثني باعتبارها أساس���ا 
لتحقي���ق فعالية اللجان وهي: االس���تقالل عن اإلدارة – القدرة على الوصول 

للمعلومات املطلوبة – موارد اللجنة أو مصادرها لتحقيق أهدافها. فإذا أريد 

للجان املراجعة في الش���ركات املساهمة السعودية أن تكون فعالة فالبد أوال 

من وجود دليل صادر عن هيئة سوق املال ميثل الالئحة املفترضة ألدوار جلان 

املراجعة في الشركات أو ما يسمى »خارطة الطريق للجان املراجعة«.

2 . هناك حاجة ماس���ة وملحة لإلفصاح عن خب���رات ومؤهالت أعضاء جلنة 
املراجعة بشكل واضح، للتأكد من أن ترشيحهم مت بناء على مؤهالتهم وليس 

عالقاته���م مع اإلدارة. ولذلك البد أن تظهر بصم���ات جلنة املراجعة للعيان، 

وكما ذكر غير واحد أن جلنة املراجعة تصبح عدمية املفعول إذا لم يكن ألحد 

أعضائها على األقل خبرة محاسبية ومالية، ولذا فإن وجود جلنة املراجعة ال 

يعني بحد ذاته توافر رقابة فعالة في الش���ركة، بل العبرة بأداء هذه اللجان 

في الواقع العملي.

3 . يج���ب توضيح مه���ام جلنة املراجعة بش���كل واض���ح ودقيق خصوصا 
صالحياته���م، ودورهم وجهودهم جتاه املراج���ع الداخلي واخلارجي، وكذلك 

معرفتهم التي يجب أن يتحلوا بها وجهودهم التي قاموا بها. 

4 . يج���ب على أعضاء جلنة املراجعة أن يقضوا س���اعات م���ن أوقاتهم في 
دراسة الشركة ومجال عملها.

5 . يجب أن تكون مكافآت أعضاء جلنة املراجعة مجزية ومتناسبة مع العمل 
املطل���وب، لتحفيزه���م على أداء ما يوكل إليهم، أخذا ف���ي االعتبار خبراتهم 

ومؤهالتهم، والوقت الذي يقضونه، واملهارة التي يستخدمونها، والقيمة التي 

يضيفونها لتقارير الشركة وقوائمها املالية.

6 . يج���ب إب���ذل املزيد من اجله���ود لتفعيل دور مجالس إدارات الش���ركات 
املس���اهمة باعتبارها احملفز والداعم الرئيس لت���ؤدي جلان املراجعة دورها 

بفعالية. وملا كان ملجلس اإلدارة أوس���ع الس���لطات والصالحيات في إدارة 

الش���ركة وتصريف أمورها داخل اململكة العربية الس���عودية وخارجها فإن 

جناح الش���ركات وقدرتها على حتقيق األهداف املرجوة يتوقفان على كفاءة 

املجلس وفعاليته. ويالحظ من خالل تتبع أسماء أعضاء مجالس اإلدارات في 

الش���ركات املساهمة تكرار الكثير منها للعديد من الشركات، وهو أمر سلبي 

يه���دد الدور املفت���رض لعضو مجلس اإلدارة. إذ ينتظ���ر من عضو مجلس 

اإلدارة الكثي���ر م���ن اجلهد والوقت للتعرف على الش���ركة وظروفها، وطبيعة 

التناف���س في مجاله���ا، ومتابعة تقاريرها املالية وغير املالية، مما يس���تحيل 

على ش���خص ميتلك عضوية خمس شركات مس���اهمة )طبقا لالئحة حوكمة 

الشركات( غير نشاطاته األخرى، أن يبدع في مجاله ويقوم بالدور املفترض 

واملنتظر منه كعضو في أعلى جهة رقابية في الش���ركة املس���اهمة. وإذا مت 

إصالح هذا اخللل وذلك بتعيني أشخاص يجمعون بني العلم واملهارة واخلبرة، 

باإلضافة لقضاء أطول وقت ممكن لتحقيق مصالح الش���ركة وممارسة الدور 

الرقابي فيها، فس���يكون لوضع الشركات ش���أن آخر متاما، وبغير ذلك فإن 

جلان املراجعة تبقى مظهرا خارجيا ال حقيقة له.

 الالئحة تقبل عضوية خمس 

شركات لعضو مجلس اإلدارة

 تكرار لجهات رقابية وتضارب 

المصالح الشخصية مع مصلحة 

الشركة
* اأ�ستاذ املحا�سبة واملراجعة بجامعة اأم القرى



مقــال

زمزم والزمازمة
قبل فترة اس���توقفني التقرير الذي أصدره مكتب الزمازمة املوحد ألعمال ونشاطات 

املكت���ب خالل الع���ام املاضي، إضافة إلى األعمال التي ق���ام املكتب بتنفيذها خالل 

موس���م حج عام 1433 وإن كان ثمة كلمة تقال فإن محتويات التقرير أوقفتني كما 

أوقفت غيري بصفحاته التي حملت رس���الة وجهها مجلس اإلدارة جلميع منتس���بيه، 

تناولت املناشط واملستجدات خالل موسم احلج املاضي واملستجدات التي طرأت على 

املكتب وأعماله بهدف تطوير األداء.

ونال البعيدون عن املكتب من أبناء الزمازمة وأسرهم ما يطمحون إليه من معلومات، 

ليكونوا قريبني عبر رسالة تعريفية وجهت لهم، تناولت نشأة املكتب وأهدافه والنشاطات 

واملراحل التطويرية التي عاشها.

ومث���ل هذه التقارير وإن كانت في نظر البعض مجرد طباعة ورقية، فهي مثال للعمل 

اجليد لبناء عالقة تواصل جيدة مع اجلميع والتعامل بشفافية ووضوح.

وثمار ش���فافية التعامل وتقبل اآلراء فتح املجال أمام مجلس اإلدارة ليكس���ر قاعدة 

»تأجي���ل االجتماع لعدم اكتمال النصاب«، ف���كان اجتماع اجلمعية العمومية مبكتب 

الزمازمة املوحد للتصديق على احلس���ابات اخلتامي���ة الذي عقد مؤخرا أول اجتماع 

يكتمل نصابه من املرة األولى منذ صدور الالئحة املالية ملؤسسات الطوافة واملؤسسة 

األهلية لألدالء ومكتبي الوكالء والزمازمة املوحدين عام 1414.

وإن كان للمكتب أعمال وخدمات وجهت صوب ضيوف الرحمن، فإن أبرزها تلك اللفتة 

االنسانية التي نفذها خلدمة احلجاج املرضى املنومني باملستشفيات وسعيه للخروج 

ص���وب املجتمع، وإبراز دوره في خدمة احلجي���ج واحلفاظ على املهنة وتطويرها، مع 

احملافظة على أصالتها املتمثلة بالدورق الفخار والطاسة املعدنية.

لق���د أراد مكتب الزمازمة املوح���د القول بأن بناء الثقة والترابط ال يأتي إال من خالل 

تواصل دائم ومس���تمر مع اجلميع، لنقل الصورة احلقيقية لألعمال املقدمة بعيدا عن 

لغة التخاطب الفلس���في وسرد املصطلحات اللفظية وغياب األداء اجليد فكان لهم ما 

أرادوا بكسب الثقة وتوطيد العالقة.

فهنيئ���ا للزمازمة خطواتهم نحو التطوير الفعلي، وما بذروه اليوم من بذور جيدة على 

األرض اخلصبة ستحجب أغصانها حرارة الشمس.

أحمد صالح حلبي
مطوف وكاتب صحفي

ahmad.s.a@hotmail.com





 »موضوعك سيحال إلى جلنة جديدة للبت في األمر« .. »املسؤول في إجازة« .. »راجعنا بعد فترة«!! 
بالتأكيد شعرت بالضيق واحلزن وأنت تتلقى هذه الكلمات على مسامعك بعدما بذلت جهدا كبيرا وأنفقت األموال إلنهاء معاملتك 
البسيطة، ولكنك ستكون مجبرا على االنتظار، فالروتني هو السيد املطاع في املكان الذي قصدته، ومحاربتك له وحدك ستنتهي 
حتم���ا بخس���ارتك، أو هك���ذا اعتاد الناس على الظن والقول! . ومن منا ال يعرف الروتني؟ لق���د عانى منه اجلميع في فترات كثيرة، 

وهو مستمر معنا، يحطم معنوياتنا ببطئه وتعقيداته اإلدارية ويضع العراقيل أمام األفكار واملبادرات اجلديدة.

13 مليون طفل حول العالم يموتون سنويا بسبب تعقد اإلجراءات اإلدارية

جدة- حامت يو�سف

الروتين .. ترهل إداري مدمر تعالجه 
الرقابة والثورة التقنية

تقرير

26 دقيقة يوميا 

إنتاجية العامل في 

الدول العربية
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حتفهم نتيجة التأخر الشديد في إجراءات التطعيم من مرض االلتهاب الرئوي!

 

أسباب الروتني
وكم من مش���روع في العالم العربي تعطل وجتمد بس���بب اإلجراءات اإلدارية 

املعقدة، وعلى الرغم من اجتاه أغلب الدول العربية لالقتصاد احلر وتش���جيع 

االستثمارات احمللية واألجنبية، جند أن بعضا من حكومات هذه الدول ال تزال 

تختلق قوانني وتعليمات إداري���ة جديدة تضع عراقيل أمام العمل االقتصادي 

احل���ر، لدرجة أن تصريحا إلقامة مبنى جديد قد يس���تغرق س���نوات طويلة، 

ويتنقل صاحب املش���روع بني إدارات ومصالح وجلان كثيرة، ويتوه بني طلبات 

هذا وذاك، بينما األمر في الدول األوروبية مختلف متاما، فإجراءات استخراج 

تصريح إقامة مبنى جديد ال تزيد على أس���ابيع قليلة، ويتم التعامل من خالل 

ش���بكة خدمات الكترونية ال تس���تدعي أن يضيع صاحب املش���روع وقته في 

الذه���اب للمصالح املختلف���ة أو تضييع وقتا طويال ف���ي االنتظار أو املجادلة 

داخلها.

وأس���باب الروتني ال تتعلق بالتكاس���ل في العمل أو عدم الرغبة في بذل اجلهد 

فقط، وإمنا توجد أسباب أخرى. ويعتقد الكثير من اخلبراء أن النظم اإلدارية 

املعقدة والصعبة هي وسيلة تتخذها بعض املؤسسات أو املصالح التي تخشى 

م���ن تدفق املعلومات إلى جميع األفراد س���واء بني العاملني فيها أو اجلمهور، 

وهن���اك من اجله���ات من تركز النظ���م الروتينية على اجلوان���ب املادية للعمل 

وتتجاه���ل عمدا العالقات االجتماعية والعاطفي���ة عند األفراد، فتكون النتيجة 

ش���يوع حالة حذر دائم وترقب بني العاملني خش���ية الوقوع في خطأ ستكون 

عواقبه وخيمة، وفى هذا النوع من النظم الروتينية تظهر املجاملة والوس���اطة 

واحملسوبية والنفاق بني العاملني ويتأثر األداء سلبا في النهاية. 

وكثير من العاملني يتبعون اإلجراءات اإلدارية على تعقيدها وجمودها بس���بب 

عدم رغبتهم في حتمل املس���ؤولية وخاصة مس���ؤولية اتخاذ القرارات، ولذلك 

جندهم مييلون إلى املركزية وال يحبون مبدأ التفويض أو اإلنابة، ويتجهون إلى 

مراجع���ة مدرائهم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالعمل ولذلك دائما ما يتس���م 

أداؤهم باجلمود وعدم املرونة. 

 

الروت���ني الذي نعنيه هنا هو التره���ل اإلداري، وليس العمل املنظم والصحيح 

الذي كان من املفترض أن يعبر عنه الروتني ويس���عى إليه. ووجود الروتني في 

دولة أو مجتمع ما يؤثر س���لبا على االقتص���اد الوطني وعلى مجاالت التنمية 

كافة، ويتس���بب في تعطل األعمال واملصال���ح الفردية والعامة ويصيب الناس 

باإلحباط وعدم الثقة في اإلجراءات احلكومية. 

ويعرف الروتني القاتل بأنه تلك املمارسة اإلدارية التي تتسبب ببطئها وعجزها 

في قتل الوقت واس���تهالك لإلمكانيات املادي���ة وحتطيم للمعنويات، واملوظفون 

الكسالى يجدون في الروتني احلل األمثل للتهرب من املسؤولية وعرقلة اإلنتاج 

والبطء ف���ي إجناز العمل، ولم ال، وقد عثروا على ضالتهم لالس���تكانة للواقع 

وتبري���ر التقاعس أمام مدرائهم وأمام الن���اس وتبرير التقصير واألخطاء، بل 

ووصل األمر إلى محاولة بعض املوظفني اس���تخدام الروتني كس���الح البتزاز 

أصحاب احلاجة.  

وخبراء اإلدارة يحذرون من الروتني القاتل الذي يعوق اإلنتاج ويعود باالقتصاد 

عش���رات اخلطوات للخل���ف، ويحدد هؤالء اخلبراء التره���ل اإلداري والنمطية 

واخل���وف من التجديد واالبت���كار كعوامل أو مظاهر له���ذا الروتني الذي بدأ 

يستشري في الدول العربية بشكل مخيف وخطير.

والروت���ني يزيد معدالت البيروقراطية في العمل اإلداري ويهدر الوقت واجلهد، 

ويهدر مبدأ العدالة والش���فافية الكاملة للحصول على اخلدمات، كما يزيد من 

التكالي���ف ويرتفع باإلنفاق احلكومي ملعدالت غير مطلوبة، وتعد ثقافة املجتمع 

ونس���بة التعلي���م واألمّية و الوعي باإلنترنت ونس���بة املختصني املهرة من أهم 

العوامل احملددة إلمكانات انتشار الروتني في أروقة املصالح وهيئات الدولة.

 

أرقام مخيفة
لقد بينت أرق���ام منظمات العمل ومنظمات املجتمع الدولي في تقارير محايدة 

أن إنتاجية العامل في الدول النامية، وبخاصة في الدول العربية، ضئيلة جدا، 

فه���ي بالكاد تص���ل إلى 26 دقيقة عمل في اليوم الواح���د، ولنا أن نتخيل ما 

الذي ميكن إجنازه فعليا إذا تفانى العامل في عمله طوال اليوم. والش���ركات 

واملصالح التجارية العربية تدفع ضرائب باهظة لهذا الترهل اإلداري تتس���بب 

في خس���ائر ال حد لها، وإذا كان البعض من أنصار التكاسل يرى بأن األمر 

مبالغ فيه، فكيف يفس���ر على س���بيل املثال إعالن منظمة الصحة العاملية في 

العام املاضي أن نحو 13 ماليني طفل ميوتون سنويا نتيجة للروتني واإلهمال 

في املراكز الصحية واملستشفيات وألسباب ميكن تفاديها؟ 

إن الضرر واخلس���ارة بس���بب الروت���ني القاتل ال تقتصر فق���ط على األموال 

واملصال���ح اإلداري���ة، ولكنها متت���د لتطال الصحة العامة الت���ي هي أغلى ما 

ميلك اإلنس���ان. فنجد بعض املوظفني الكسالى في املستشفيات ال يتصرفون 

بالسرعة املطلوبة إلنقاذ املرضى، وقد يترك البعض منهم جريحا ينزف ويصر 

قبل أن يدخل املصاب املستش���فى أن يتم التوقيع على عدد كبير من األوراق، 

وأن يأخ���ذ الضمانات الكافية، وينخرط في أمور احلس���ابات، وتكون النتيجة 

تدهور حالة املريض، وقد ميوت أمام املوظف أثناء انش���غال األخير باألوراق 

واملستندات واألختام. وقد اكتشفت منظمة الصحة العاملية في شهر أغسطس 

املاض���ي أن مئ���ات من األطفال ف���ي قرية ييدا في جنوب الس���ودان قد لقوا 

النظم اإلدارية المعقدة 

وسيلة لمنع تدفق المعلومات 

للجميع

حالة حذر دائم وترقب بين 

العاملين خشية الوقوع في 

الخطأ 
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حلول موجودة 
ولك���ن أال يوجد حل؟ بالطبع توجد حلول كثيرة، وقد س���بقتنا الدول األوروبية 

وبع���ض الدول اآلس���يوية في مكافحة الروتني وقام���ت حكوماتها بأداء متميز 

وجهد فعال في هذا اخلصوص، والروش���تة الناجح���ة ملعاجلة الروتني القاتل 

تتمث���ل في تطبيق وتطوير األنظمة والقوانني بش���كل دائم مبا يخدم املصلحة 

العامة وليس مصالح جهات معينة أو أفراد بذاتهم، ومحاربة الفساد عن طريق 

إدخال عنصر الش���فافية في التعامالت وخاص���ة التعامالت املالية وإظهارها 

ملن يحتاجها، وتأهيل وتدريب العاملني ووضع أس���س ومعايير موضوعية في 

انتقائهم، واختصار اإلجراءات غير الضرورية واحلد من املراجعات الشخصية، 

والعمل مبب���دأ الرقابة الوقائية، وخفض النفق���ات واألعمال الورقية، وحتديث 

األداء والعم���ل باعتماد األمتتة وتفعيل عمل اإلدارة احلكومية اإللكترونية التي 

تس���تخدم تقنية املعلومات. وفي النظم اإلداري���ة احلديثة تكون أدوات الرقابة 

واإلش���راف غير مباشرة وتعتمد في جانب كبير منها على الرقابة الذاتية لدى 

العمال أو املوظفني وتنبع الرقابة الذاتية من كس���ر حاجز اخلوف من العقاب 

أو من اإلدارة، وتنمية قيمة االنتماء داخل املوظفني، هذا دون اإلخالل بقواعد 

اإلشراف الواجبة واملرتبطة باملراجعة والتدقيق والثواب والعقاب.

 

عالم ورق
من احللول الضرورية ملعاجلة تأثير الروتني السلبي على حياة ومصالح الناس 

خف���ض االعتماد على األوراق واملس���تندات الورقية وامللف���ات، فعندما تدخل 

للمصال���ح احلكومية في كثير من الدول العربية جتد أطنانا من الورق وكميات 

من األوراق ال داعي لها، تسبب متاعب جمة في املراجعة أو التدقيق والتوثيق 

فضال عن ملئها املكان وعدم استطاعة العاملني التحرك بحرية بسببها. والعالم 

يتجه اآلن إلى أمتتة التعامالت واالعتماد على احلاس���ب اآللي لس���رعة إجناز 

األعمال، ويتيح عددا كبيرا من البرامج والتطبيقات اخلاصة باحلاس���ب التي 

حتفظ وتخزن وتوثق وتصنف املس���تندات بس���رعة وفاعلية. وقد أدركت بعض 

ال���دول، ومنها اململكة العربية الس���عودية واإلم���ارات العربية املتحدة ومصر، 

أهمية مش���روع احلكومة االلكترونية للحد من اإلجراءات الروتينية والتسهيل 

على الناس فبدأت بعض الوزارات والهيئات في هذه الدول في تقدمي خدماتها 

على شبكة االنترنت وتسبب ذلك في أداء أكثر فاعلية وسرعة، أراحت املواطنني 

وجنبتهم املشقة.

ففي اململكة وقبل س���ت س���نوات، اعتمد مجلس الوزراء مبلغ 3 مليارات ريال 

لتطبي���ق ما يقرب من 150 خدمة الكترونية تقدمها نحو 40 جهة حكومية في 

مشروع احلكومة االلكترونية استنادا على بنية أساسية متميزة وطاقة بشرية 

ناهضة تتيح مجاالت أفضل لالتصال وتبادل املعلومات وتعزيز جودة اخلدمات 

على اختالف أنواعها. وقد كانت أولى خطوات املش���روع التقني العمالق هي 

حتديث األجهزة احلكومية في إمارات املناطق ودعمها بأحدث ما توصلت إليه 

تقنية االتصاالت واملعلومات وبطريقة اخلدمة الذاتية، مما يتيح فرصا متكافئة 

للجميع لالستفادة من املعلومات وإجراء املعامالت احلكومية. 

ومع تزايد الروتني وزيادة عدد السكان ومراجعي الدوائر احلكومية، أصبحت 

احلاج���ة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتفعي���ل اخلدمات االلكترونية بصورة 

أش���مل وأس���رع وبش���كل ال مركزي يضمن اجلودة في تقدمي اخلدمة وسرعة 

اإلجن���از. وقد بذل املس���ؤولون جه���ودا كبيرة لصالح ه���ذه التجربة الرائدة، 

فظه���رت الكثير من اخلدمات التي قدمت ألول مرة كخدمة التعقيب اإللكتروني 

وخدم���ات اجلوازات واس���تخراج التصاريح وخدمة اجل���وال التفاعلية ونظام 

املراس���الت اإللكترونية وسجل املهام واملش���اريع ونظام الرد اآللي والتفاعل 

الصوتي عبر الهاتف ونظام األرشفة اإللكترونية ونظام اخلدمة الذاتية وغيرها 

من اخلدمات. ولكن من املهم أيضا االستمرار في هذا التوجه بالقوة والسرعة 

املطلوب���ني حتى نرتاح جميعا من ش���بح الروتني الذي أضاع علينا الكثير من 

األوقات وأهدر الكثير من اجلهد واملال.

النظم الروتينية تظهر المجاملة 

والوساطة والمحسوبية





من���ذ أن فت���ح املل���ك عبدالعزي���ز آل س���عود مدين���ة الري���اض س���نة 1319ه���� )1902م(، وانطل���ق منها 
لتوحي���د أج���زاء البالد املتناثرة واملتناحرة وإلى أن مت له ذلك بعون الله وتوفيقه، ش���غلت س���يرته 
الناس مهابة وإعجابا. فهو في ظل الظروف القاهرة وشح املوارد، واحلرب التي كانت تعصف بالعالم 
آنذاك، استطاع أن يبني دولة مترامية األطراف، ويضع لها األنظمة والقوانني التي تكفل حمايتها 
واس���تمراريتها، معتمدًا على الش���ريعة اإلس���المية أواًل، وعلى بعد نظره ومصلحة أمته ثانيًا. ولعل 
خي���ر دليل على ذلك ما ش���هده النظام النقدي من تطور خالل عهده رحم���ه الله. فقد كان النظام 
النق���دي يعان���ي فوضى وتدهورًا لم تش���هد من قبل. فمعظ���م النقود األجنبية م���ن ذهبية وفضية 
وبرونزية ونحاسية جرى التعامل بها في هذه البالد بغض النظر عما إذا كانت تلك النقود تنتمي 

إلى دولة قائمة آنذاك، أو إلى دولة زال حكمها منذ زمن.

 قصة الريال
السعودي

اإلصالحات النقدية في عهد الملك عبدالعزيز
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بعد دخوله مدينة الرياض وس���يطرته على معظم 

إقليم جند، أقر املل���ك عبدالعزيز التعامل بالنقود 

املتوافرة في األس���واق آنذاك، إال أن إصدار نقد 

موحد، كان هاجس���ا كثيرا م���ا راوده إلدراكه أن 

النقود من مظاهر س���يادة الدولة، وإحدى شارات 

امللك الثالث. ولهذا جند أن امللك عبدالعزيز وخالل 

تلك الفترة املبكرة من مسيرة التوحيد كان يحاول 

جاهدا إصدار عملة نحاسية خاصة بسلطنة جند، 

رغبة منه في ضبط األوضاع النقدية في أسواقها 

إبان تلك الفترة. 

الريال الفرنسي
كان التال���ر النمس���اوي، أو »دوالر ماريا تريزا« 

املعروف محليا باس���م » الريال الفرنس���ي » وهو 

االس���م الذي أصبح مجازا اس���ما رس���ميَا لهذا 

النقد، أهم العم���الت املتداولة على اإلطالق. وهو 

عب���ارة عن قطعة نقدية فضي���ة كبيرة احلجم يبلغ 

وزنها أوقية واحدة، ولدق���ة وزنه أصبح فيما بعد 

وحتى اآلن وحدة وزن في األسواق الشعبية. وقد 

بلغ ه���ذا النقد – كما مر بنا من قبل – ش���هرة 

كبيرة، وتعلق به الناس، ووثقوا به كنقد رئيس في 

معامالتهم التجارية خاصة سكان اجلزيرة العربية 

التي كان بعض أقاليمها يخضع لس���يطرة الدولة 

العثمانية. بل إنهم كانوا يرفضون التعامل بغيره، 

حتى النقود العثمانية نفسها، األمر الذي اضطر 

بع���ض والة الدولة العثمانية على تلك األقاليم إلى 

الطلب من اآلستانة توفير كميات كبيرة من الريال 

الفرنسي تفي مبتطلبات والياتهم. 

وإلى جنب الريال الفرنسي مت تداول أنواع مختلفة 

من النقود العثمانية الذهبية والفضية والنحاسية. 

وإن كانت النقود الفضية والنحاسية ومثلها النقود 

)الكوبر نيكل( هي األكثر انتشارا ألنها متتاز عن 

غيره���ا بفئاتها املتعددة التي جعل���ت منها نقودا 

رائجة في املعامالت التجارية. 

الملف



وقد اش���تهر م���ن تلك النق���ود ما ع���رف بالريال 

املجيدي نس���بة إلى السلطان العثماني عبداملجيد 

خ���ان، كذلك البارات- جمع بارة – وهي نقود من 

)الكوب���ر نيكل( ومتثل ف���ي حقيقتها أجزاء للريال 

املجي���دي. وتتميز هذه النقود بصف���ة عامة بأنها 

حتمل على وجهها توقيع الس���لطان املشتمل على 

اسمه كامال نقش باخلط الطغرائي، وعدد سنوات 

جلوس السلطان على العرش، أما الظهر فيشتمل 

على مكان وتاريخ السك، وتاريخ تولية السلطان.

 وإل���ى جان���ب تلك النق���ود جرى ت���داول اجلنيه 

اإلجنليزي الذي ال يقل شهرة عن الريال الفرنسي، 

وقد عرف بني س���كان البالد بأسماء محلية منها: 

جنيه جورج، نسبة إلى اإلمبراطور جورج اخلامس 

الذي س���ك هذا النقد في عهده، كذلك عرف باسم 

محلي آخر هو جنيه أبو خيال. لوجود صورة رجل 

ميتطي صهوة جواد على ظهر القطعة. 

وكان هذا النقد يرد إلى أسواق البالد شأنه شأن 

باقي العمالت اإلجنليزية التي ترد عن طريق الهند 

أهم املستعمرات البريطانية آنذاك. وألن هذا النقد 

مضروب من مع���دن الذهب فقد لقي رواجا كبيرا 

بني س���كان البالد. ناهيك عن نقاوة معدنه وثبات 

وزن���ه. كذلك جرى تداول النق���ود الهندية الفضية 

واملعروف���ة بالروبية وأجزائها والتي هي في حقيقة 

األمر نق���ود إجنليزية س���كت خالل االس���تعمار 

البريطاني للهند. ولع���ل خير دليل على ذلك نقش 

صورة اإلمبراط���ور اإلجنليزي عليه���ا. وقد كان 

للروبية وأجزائه���ا ،واآلنة وأجزائها، ومضاعفاتها 

شهرة واس���عة وانتش���ار كبير في أسواق معظم 

أقاليم اجلزي���رة العربية، خصوصا األقاليم املطلة 

على اخلليج العربي والبح���ر األحمر. كذلك جرى 

تداول العديد من النقود األخرى كالقروش املصرية 
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م���ن صيارفة وباعة وغيره���م، أن النقود املدموغة 

بكلم���ة )جند( هي النقود الرس���مية املعترف بها، 

والتي يجب التعامل به���ا دون غيرها. إلى جانب 

كونها رس���الة صريحة تعكس الوضع السياسي 

لسلطنة جند خالل تلك الفترة، وخطوة تعد مبثابة 

اللبنة األولى ألس���اس نظام النقد السعودي وفق 

املصادر املتاحة له آنذاك. 

بعد أن متك���ن امللك عبدالعزيز من توحيد احلجاز 

مع جند س���نة 1343ه� )1925م( أقر التعامل 

بالريال الفرنس���ي والنق���ود العثمانية وغيرها من 

النق���ود األجنبية التي كان الش���ريف حس���ني بن 

علي قد منع تداولها خ���الل فترة حكمه، وكإجراء 

وقائ���ي ق���ام املل���ك عبدالعزيز بدمغ تل���ك النقود 

بكلمة )احلجاز(، ولعل أن���در تلك النقود املدموغة 

وحدة النقد البريطاني املعروف بالبيني البرونزي 

Bronze Penny املسكوك في عهد اإلمبراطور 
جورج اخلامس، )بريطانيا العظمى(.

 

أول اإلصدارات 
على الرغم من هذه اخلطوة التي س���محت بتدفق 

النق���ود األجنبي���ة إال أن حاجة الس���وق احمللية 

كانت تتطلب كميات أكبر من النقود، فجرى س���ك 

كميات كبيرة من النقود النحاس���ية من فئة نصف 

القرش، وفئة ربع القرش. نقش على وجهها اس���م 

املل���ك عبدالعزيز كامال )عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

الفيصل آل س���عود( على هيئ���ة طغراء أو باخلط 

الطغرائي، وتاريخ س���كها س���نة )1343ه�( أما 

ظهر الفئتني فقد نقش عليه���ا القيمة النقدية لكل 

منهما، ومكان الس���ك وه���و أم القرى. وبذلك يعد 

هذا اإلصدار بفئتي���ه )نصف قرش، وربع قرش( 

أول اإلصدارات الس���عودية النقدي���ة، بل إنه نقد 

ونقود بعض ال���دول املجاورة في اجلزيرة العربية، 

ونقود دول شرق آسيا خاصة نقود الهند الشرقية، 

أو ما يعرف حاليا ب�إندونيسيا.

 

الدمغ على العمالت األجنبية
وفي خضم الفوضى النقدية التي عاش���تها البالد، 

كان امللك عبدالعزيز يسعى جاهدا إليجاد احللول 

التي تس���اعد على ضبط األوضاع النقدية. وشرع 

بدمغ بعض النقود الش���ائعة والرائجة في التداول 

بكلم���ة )جن���د(، وكان ذل���ك قبل س���نة 1340ه� 

)1922م(. وم���ن أه���م النق���ود الت���ي خضعت 

لإلص���الح النقدي، الري���ال الفرنس���ي، والروبية 

الهندي���ة وأجزاؤه���ا، وبع���ض النق���ود العثمانية 

املضروبة من النحاس ومن )الكوبر نيكل( من فئة 

عش���رة بارات، وفئة عش���رين بارة، وأربعني بارة. 

وبعض القروش التركية مثل خمسة قروش، وبعض 

الق���روش املصرية والتي تعود إلى عهد الس���لطنة 

املصرية من فئة القرش���ني، وفئة اخلمسة قروش، 

وفئة العشرة قروش، وفئة العشرين قرشا.

 هدف هذا اإلج���راء اإلصالحي إلى إعالم الرعية 

وضع الملك عبدالعزيز 

إصالحات نقدية مرحلية

اعتبر الملك عبدالعزيز 

النقد الموحد مظهرا من 

مظاهر سيادة الدولة 



قانون���ي ج���رى التعامل به وفق���ا لألوامر الصادرة آنذاك وم���ا نقش عليه من 

عبارات ال تختلف في مضمونها عن أي نقد آخر. 

وفي السنة نفسها جرى سك كمية أخرى جاءت على غرار طراز القطع السابقة 

مع بعض االختالف في طريقة نقش اس���م امللك، حيث ورد على النحو التالي: 

)عبدالعزي���ز بن عبدالرحمن الفيصل(. ومع بداية س���نة 1344ه� )1926م( 

أمر امللك عبدالعزيز بسك كمية أخرى من فئة نصف القرش فقط، جرى سكها 

بش���كل جمي���ل جدا، خصوصا ظهر ه���ذه الفئة التي حمل���ت نفس العبارات 

الس���ابقة املشتملة على مكان الس���ك وتاريخه، وقيمة النقد. حيث وزعت على 

مساحة ظهر القطعة بتصميم فريد للغاية، في حني نقش على الوجه اسم امللك 

عبدالعزي���ز كامال باخلط الطغرائي دون إضافة أي لقب من ألقابه )عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن الفيصل آل س���عود( ونقش أس���فل الطغراء سنة 2 أي السنة 

الثاني���ة من حكم امللك عبدالعزيز بعد توحيد احلج���از مع باقي مملكته، ولعل 

هذا اإلصدار يؤيد ما نحن بصدده من أن هذه اإلصدارات النحاسية هي أول 

النقود السعودية الرسمية. وعلى أي حال تعد هذه النقود من أهم وأندر النقود 

املضروبة في مكة املكرمة، ذلك ألنها حملت أحد أس���ماء مكة املكرمة وهو )أم 

القرى( وهو االسم الذي لم يظهر على النقود بصفة عامة قبل هذا التاريخ. 

 وم���ن اإلصالحات النقدية التي ش���رع بها املل���ك عبدالعزيز بعد دخوله احلجاز 

وتوحيده م���ع باقي أجزاء دولته، ما قام به في ع���ام 1344ه� )1926م( حيث 

أصدر امللك عبدالعزيز أمره بسك نقود جديدة من فئة القرش الواحد، وفئة نصف 

القرش وفئة ربع القرش والتي جرى س���كها م���ن معدن الكوبر نيكل، وقد حملت 

هذه النقود اجلديدة اس���م ولقب امللك عبدالعزيز آنذاك )عبدالعزيز السعود/ملك 

احلجاز وس���لطان جند( نق���ش على وجه تلك الفئات على هيئة كتابة هامش���ية، 

ف���ي حني ورد على ظهر هذه الفئات كتابات اش���تملت على قيمة القطعة النقدية 

باألحرف واألرقام، وسنة السك، دون أن ينقش عليها اسم مكان سكها. 

بعد دخوله الرياض أقر الملك عبدالعزيز 

التعامل بالنقود الموجودة

“التالر النمساوي” كان من أهم العمالت 

المتداولة
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 ش���هدت س���نة 1346ه� العديد من التطورات النقدية اجلب���ارة، فكان أولها 

أن قام املل���ك عبدالعزيز بإلغ���اء التعامل بجميع النق���ود املتداولة كالعثمانية 

والهاش���مية وغيرها. حيث أمر بطرح نقوده اجلديدة التي حملت لقبه السابق، 

ويظهر هذا اللقب على النقود التي جرى س���كها من معدن )الكوبر نيكل( من 

فئة القرش، ونصف القرش، وربع القرش والتي جاء تصميمها مطابقا لتصميم 

القرش وفئاته املضروب س���نة 1344ه�. باستثناء سنة السك 1346ه� التي 

نقشت أسفل ظهر القطعة النقدية. 

الريال العربي
 وخالل السنة نفسها قام امللك عبدالعزيز بطرح أول ريال )عربي( جرى سكه 

م���ن معدن الفضة على غرار الريال املجيدي. الذي يعد النقد الفضي الرئيس 

املت���داول آنذاك، وكأن امللك عبدالعزيز أراد بهذا العمل تقبل الرعية لهذا النقد 

اجلديد إذ جرى س���كه بشكل مطابق لوزن وقطر الريال املجيدي، كذلك نسبته 

من معدن الفضة، أما بالنس���بة لتصميم هذا الري���ال وأجزائه من فئة نصف 

الريال، وفئة ربع الريال، فقد جرى سكه بشكل مميز وفريد للغاية، اشتمل على 

عبارات وأرقام، نقشت على هيئة كتابات مركزية وأخرى هامشية. فقد ورد على 

مركز الوجه داخل دائرة اسم امللك كامال )عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود(. 

في حني تضمن الهامش لقبه )ملك احلجاز وجند وملحقاتها( وش���عار الدولة 

س���يفني متقاطعني داخل شكل شبه مستطيل نقش بجانبه نخلتان. أما الظهر 

فقد نقش في مركزه مكان الس���ك وتاريخه )ضرب في مكة املكرمة 1346ه�( 

بينما اشتمل الهامش على القيمة باألحرف واألرقام. 

 ولتحقيق االنتشار لهذا النقد، ودعمه أمام حتديات النقود األخرى التي شكلت 

لها قاعدة صلبة من تعامالت الناس اليومية. فقد أصدر امللك عبدالعزيز أمره 

السامي املتضمن أول تنظيم للوضع النقدي في البالد والذي جرى نشره في 

اجلريدة الرس���مية )أم القرى( في عددها رقم 160 وتاريخ 1346/7/13ه� 

)1928/1/9م(. حيث تضمن العديد من املواد التي رسمت السياسة النقدية 

للدولة آنذاك. ومن أهم هذه املواد ما يلي:

امل���ادة األولى: يس���مى هذا النظام نظام النق���د احلجازي النجدي املعبر عنه 
فيما يلي بالنقد العربي.

امل���ادة الثانية: اعتبارا من غرة ش���عبان 1346ه� يبط���ل التعامل بالرياالت 
العثمانية وأقسامها وحتل محلها الرياالت العربية وأقسامها.

امل���ادة الثالث���ة: الريال العربي مس���اوٍ بحجم���ه ووزنه وعي���ار فضته للريال 
العثماني ونصف الريال العربي مس���اٍو لنصف الريال العثماني، وربع الريال 

العربي مساوٍ لربع الريال العثماني.



استعملت الروبية الهندية وأجزاؤها 

والقروش المصرية ونقود الدول 

المجاورة 

عرف الجنيه اإلنجليزي بجنيه جورج 

نسبة إلى جورج الخامس
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املادة الرابعة: أوال: اجلنيه اإلجنليزي هو األس���اس املقياسي ألسعار العملة 
الفضية العربية.

ثانيا: يساوي اجلنيه الذهب عشرة رياالت فضية عربية.
ثالثا: يساوي اجلنيه الذهب 110 قروش أميرية أي 220 قرشا دارجا.

رابع���ا: يس���اوي الري���ال العربي الفضي 11( قرش���ا أميريا أي 22 قرش���ا 
دارجا.

وبصدور هذا النظام النقدي اجلدي���د أصبح لزاما على اجلميع التعامل بهذا 

الريال ، ونبذ ما س���واه من النقود األخرى، األمر الذي تطلب إعادة سكه مرة 

أخرى س���نة 1348ه� )1930م( بجميع فئاته ووفق مواصفاته السابقة عدا 

س���نة س���كه )1348ه�( حيث طرح للتداول وفق معي���ار صرفه من القروش 

احلجازي���ة النجدية، التي أعيد س���كها هي األخرى خالل تلك الس���نة بجميع 

فئاتها، وطبقا ملواصفاتها السابقة عدا تاريخ سكها 1348ه�.

ظهور أول عملة سعودية
بعد أن متكن امللك عبدالعزيز آل سعود من توحيد أجزاء البالد املتناثرة، صدر 

املرسوم امللكي رقم 2716 تاريخ 1351/5/7ه� )1932/9/22م( بتحويل 

البالد من مملكة احلجاز وجند وملحقاتها إلى اململكة العربية السعودية، وتقرر 

اس���تخدام لقب )ملك اململكة العربية الس���عودية( ب���دال من لقب )ملك احلجاز 

وجند وملحقاتها(. إال أن هذا اللقب لم يظهر على النقود إال في سنة 1354ه� 

)1935م( عندما جرى طرح أول نقد سعودي حمل االسم اجلديد للدولة بعد 

توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي اجلديد وأجزائه من فئة نصف الريال، 

وفئة ربع الريال.

متيز ه���ذا الريال بصغر حجمه، وخف���ة وزنه مقارنة بالريال الس���ابق. إذ 

بلغ وزنه 11.65جم ، أي أقل من نصف وزن الريال الس���ابق. كذلك متيز 

بارتف���اع درجة نقاوته التي بلغت 0.916 وبذلك يكاد الريال اجلديد يطابق 

في مواصفات���ه مواصفات الروبية الهندية، النق���د األكثر تداوال بني النقود 

األجنبية السائدة آنذاك.

أما بالنس���بة لتصميم هذا الريال، فقد جرى س���كه بشكل مطابق لتصميم 

الريال السابق من حيث زخارفه وأشكاله وتوزيع عباراته، التي اختلفت على 

وجه الريال اجلديد. فقد حمل مركز الوجه اس���م امللك كامال )عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن السعود( حتف به من اخلارج دائرة تفصله عن كتابات الهامش 

الت���ي تضمنت اللقب اجلديد للملك )ملك اململكة العربية الس���عودية(، نقش 

أس���فل منه ش���عار الدولة. أما الظهر فقد جاء مطابقا للريال الس���ابق عدا 

سنة سكه 1354ه�. 

أم���ا النقود املعدنية املصنوعة من الكوبر نيكل من فئة القرش وأجزائه من فئة 

نصف القرش، وفئة ربع القرش، فإنه لم يجر س���كها باالسم اجلديد للدولة إال 

في سنة 1356ه� )1937م(، حيث جرى سكها وفقا للتصميم السابق للقرش 

وفئاته، مع اختالف في العبارات وطريقة تنفيذها. فقد ورد على الوجه بش���كل 

دائري اسم امللك ولقبه )عبدالعزيز السعود/ملك اململكة العربية السعودية(، في 

الوقت الذي ال جند فيه اختالفا في تصميم الظهر عدا س���نة سك هذا القرش 

وأجزائه وهي سنة 1356ه�. التي نقشت أسفل ظهر القطعة النقدية. 

 ونظ���را للتطور االقتصادي املطرد، وحاجة الس���وق إل���ى كميات كبيرة من 

النقود الس���عودية التي أصبحت هي النقد الرئيس والس���ائد في جميع أرجاء 

البالد، فقد جرى س���ك كميات كبيرة من الريال الفضي وأجزائه، كذلك القرش 

وأجزاؤه، عدة مرات وطيلة فترة تصل إلى ثالث عش���رة س���نة. ومع ذلك فإن 

تاريخ الس���ك 1354ه� املنقوش على الريال الفضي وأجزائه، وتاريخ الس���ك 

1356 املنقوش على القرش الكوبرنيكل وأجزائه، بقيا دون تغيير حتى س���نة 
1367ه� )1948م( وذلك بالنس���بة للريال الفضي، والذي جرى س���كه خالل 
سنوات مختلفة، وفي دور سك متنوعة، منها على سبيل املثال: لندن، مكسيكو، 

فيالدلفيا، وبومباي )مومباي(. 

 ونتيجة لتركيز الدولة بعد توحيدها على س���ك الريال الفضي وأجزائه، للوفاء 

مبتطلباتها، وس���د حاجة األسواق من هذه النقود، وما قام به الصيارفة إبان 

تلك الفترة من تخزين الفئات الصغيرة من النقود املعدنية )الكوبر نيكل(. فقد 

حدث نقص في هذه النقود من فئة القرش الواحد وأجزائه، مما أدى إلى تدني 

قيمة الريال الفضي الذي انخفض سعر صرفه من 22 قرشا إلى 20 قرشا، 

وحلل هذه املعضلة وكس���ر احتكار الصيارفة لتلك النقود، قامت الدولة س���نة 

1365ه� )1946م( بدمغ جميع القروش املتداولة آنذاك سواء املسكوكة منها 
قب���ل توحي���د اململكة أو بعد توحيدها، بالرقم 65 ف���ي مركز الوجه عن طريق 
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الط���رق، وبذلك متكنت الدولة من إعادة التوازن النقدي ألس���واقها، وحافظت 

على قيمة الريال الفضي، لتس���تمر هذه النقود الصغيرة املوشحة أو املدموغة 

بهذا الرقم متداولة حتى بداية عهد امللك سعود بن عبدالعزيز. 

 وفي سنة 1367ه� )1948م( جرى سك الريال الفضي الواحد دون أجزائه، 

وطرح في األس���واق بتصميمه السابق عدا سنة س���كه 1367 املنقوشة في 

آخر س���طر من كتابات مركز الظهر. ثم أعيد سكه مرة أخرى سنة 1370ه� 

)1951م( دون أجزائه أيضا. وخالل السنة نفسها 1370ه� جرى وألول مرة 

في العهد السعودي سك اجلنيه الذهبي الذي كان في تصميمه مشابها للريال 

الفضي، وبالتحديد من حيث زخارفه ومأثوراته فيما عدا س���نة س���كه وقيمته 

باألحرف املنقوش���ة في أعلى هامش الظهر )جنيه عربي س���عودي واحد( وقد 

بلغ وزن هذا اجلنيه )8 غرامات(، ودرجة نقاوة تصل إلى )0.91666( وبلغ 

قط���ره 22 مم. وهو بذلك يكون مقاربا إلى درجة كبيرة من مواصفات اجلنيه 

اإلجنليزي وبالتحديد من حيث وزنه وقطره ودرجة عياره، أي نقاوته. 

 وعل���ى الرغ���م من أن هذه اجلنيه جرى س���كه س���نة 1370ه����، إال أنه لم 

يط���رح للت���داول حينها، فقد أخذت الدولة مبش���ورة املستش���ار االقتصادي 

واملالي آن���ذاك آرثر.ن.ي���وجن )Arthur N. Young( ، الذي كان يرأس 

بعث���ة أمريكية مهمتها تقدمي املش���ورة للدولة لتطوير نظامها النقدي بش���كل 

خاص. واالقتصادي بش���كل ع���ام. وقد كان من بني توصي���ات اخلبير آرثر 

ي���وجن، االحتفاظ بتلك اجلنيهات الذهبية البالغ عددها مليونني ونصف املليون 

قطعة، وتأجيل طرحها حتى يتم تأس���يس مؤسسة تدير شؤون البالد النقدية. 

وبالفعل فقد مت طرح تلك اجلنيهات سنة 1372ه� )1952م( بعد أن مت إنشاء 

مؤسسة النقد العربي السعودي. 

بعد طرح الريال السعودي الفضي للتداول أصبح هاجس الدولة احملافظة على 

قيمته مقابل اجلنيه اإلجنليزي العملة الذهبية الرئيسة إبان تلك الفترة. ونظرا 

ملا ش���هدته تلك الفترة من حتوالت سياسية عصفت باالستقرار االقتصادي ، 

واألزمة العاملية الكبرى التي أدت إلى انهيار أس���عار الفضة، وتخلي بريطانيا 

والوالي���ات املتح���دة األمريكية ع���ن قاعدة الذهب خالل الفت���رة من 1349-

1352ه� )1931م-1933م( وارتفاع أس���عار الذهب بعد ذلك، فقد أدى إلى 
تغيير في قيمة التعامل بني الريال الفضي السعودي واجلنيه الذهب االجنليزي 

الذي كان معموال به في نظام النقد النجدي احلجازي.

ونظرا لعدم وجود س���لطة نقدية مركزية، حتكم وتنظم إصدارات الدولة من 

النقود التي كانت تس���ك خ���ارج البالد، وترد على دفعات، أو بش���كل غير 

منتظم، تراجعت قيمة صرف الريال الفضي السعودي، مما أدى إلى حدوث 

فارق كبير ال يتمشى مع قيمة الريال كمعدن في السوق العاملية، األمر الذي 

دف���ع بالعديد من الصيارفة إلى القيام بتهريبه خارج البالد وبكميات كبيرة 

خاصة إلى أس���واق الهند التي ش���كلت منطقة جذب لهم . وهنا رأى امللك 

عبدالعزيز أن البالد بحاجة ماسة إلى وجود جهاز مصرفي يتولى إدارة دخل 

احلكومة الذي يش���هد تناميا مطردا، بفضل الدخل املتزايد من الصادرات 

النفطي���ة، كما يتولى تنظيم األوضاع النقدية الت���ي تعاني اضطرابا كبيرا 

، بس���بب التقلبات احلادة ألس���عار معدني الذهب والفضة، اللذين يشكالن 

العمود الفقري لعملة الدولة. 

 ولق���د كان للملك عبدالعزيز جهود جبارة في ه���ذا امليدان، ومنذ البدايات 
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األولى فقد كان )رحمه الله( حريصا كل احلرص على إنشاء مصرف وطني 

يتولى إصدار النقود السعودية، وينظم عملية طرحها في األسواق، ويحافظ 

أيضا على قيمتها. فكان هذا املش���روع م���ن أولوياته وقدمت له العديد من 

الع���روض بهذا الش���أن إال أنها جميعا ل���م تكن ترقى إل���ى تطلعات امللك 

عبدالعزيز آل سعود.

إنشاء مؤسسة النقد
وف���ي أوائل عام 1371ه���� )1952م( وبعد 

االضط���راب الكبير الذي تعرض���ت له نظم 

الصرف واملدفوعات، واف���ق امللك عبدالعزيز 

على اس���تقدام بعثة مالية أمريكية. يرأس���ها 

املستشار املالي االقتصادي آرثر يوجن لتقدمي 

املشورة للدولة في النواحي املالية االقتصادية 

ولتطوير أنظمتها النقدية، وبناء على التقارير 

والتوصيات التي قدمها يوجن بإنشاء مؤسسة 

تعنى باألمور النقدية للبالد. وبعد التش���اور 

مع امللك س���عود يرحمه الله الذي كان وقتها 

أميرا حول ماهية هذه املؤسسة، مت التوصل 

إل���ى اس���م املؤسس���ة ومهامه���ا وأهدافها، 

عند ذل���ك صدر املرس���ومان امللكيان برقمي 

 ،1047 /1 /4 /30 1046و /1 /4 /30
وتاريخ 1371/7/25ه� )1952/4/20م( 

بإنش���اء مؤسس���ة النقد العربي السعودي، 

واعتماد نظامها األساس���ي. الذي حدد أهم 

وظائفه���ا في تثبيت قيمة العملة الس���عودية، 

ودعمها داخل البالد وخارجها، ومعاونة وزارة 

املالية بتوحيد املركز الذي تودع فيه إيرادات 

الدولة، وتقدمي املشورة للحكومة فيما يتعلق بسك 

النقود وطرحه���ا، ومراقبة اجلهاز املصرفي من مص���ارف جتارية، وصيارفة 

يتعاملون في بيع وش���راء العمالت األجنبية، وقد حظر على املؤسسة إقراض 

احلكوم���ة والهيئات اخلاصة، وإصدار العمل���ة الورقية وغيرها من البنود التي 

نص عليها املرس���ومان. وبذلك باشرت مؤسس���ة النقد العربي السعودي التي 

تعد ثاني أق���دم بنك مركزي في العالم العرب���ي عملها في 1372/1/14ه� 

)1952/10/4م( وكان م���ن املهام األولى التي ألقيت على عاتق املؤسس���ة 

اس���تكمال نظام النقد الس���عودي. فطرح���ت في بداية ش���هر صفر من عام 

1372ه� اجلنيه الذهبي الس���عودي، الذي حدد س���عر صرفه مببلغ 40 رياال 
فضيا س���عوديا، أي ما يعادل 10.90 دوالر، وهو س���عر متوافق مع السعر 

املس���تهدف للريال مقابل الدوالر )3.70 رياالت لل���دوالر الواحد(. وقد قامت 

املؤسس���ة حينها بجهد جبار في احملافظة على هذا الس���عر، ومارست جميع 

صالحياتها بالتعاون مع اجلهاز املصرفي لتحقيق هذا الهدف. 

 كما قامت املؤسسة باستكمال سك الرياالت الفضية حيث قامت بسك الريال 

الفضي املوس���وم باس���م امللك عبدالعزيز س���نة 1373ه� )1953م(، وبذلك 

أصبح���ت عملة البالد تصدر عن مؤسس���ة وطنية س���عودية قادت منذ بداية 

تأسيس���ها وحتى اليوم احملافظة على قيمة الريال السعودي بني عمالت دول 

العالم.

يتضح مما سبق أن امللك عبدالعزيز قام بعمل غير عادي في سبيل بلورة هوية 

أمت���ه ودولته من خالل نقودها، التي تعد أهم رمز من رموز س���يادتها، ولعل 

املتتب���ع ملراحل اإلصالح النقدي خالل تلك الفترة، يدرك حقيقة بعد نظر امللك 

عب���د العزيز في معاجلة األح���داث والقضايا 

اجلوهري���ة ألمته، فمراح���ل اإلصالح النقدي 

ارتبط���ت ارتباطا مباش���را مبراح���ل توحيد 

هذا الكيان، وعكس���ت األح���داث والتطورات 

السياس���ية التي ش���هدتها الدولة منذ س���نة 

1319ه���� )1902م( وحتى س���نة 1351ه� 
)1932م(. 

إيصاالت احلجاج )العملة الورقية(
 وعل���ى الرغم من كل م���ا مت حتقيقه في هذا 

املج���ال، إال أن طموح املل���ك عبدالعزيز كان 

أكب���ر من ذل���ك بكثير، فق���د أدرك رحمه الله 

صعوبة االس���تمرار ف���ي اس���تعمال النقود 

املعدني���ة، في ظ���ل التط���ورات االقتصادية 

املتالحقة، وتنامي واردات الدولة بشكل كبير، 

فرغب في تسهيل أمور حجاج بيت الله الذين 

يالقون مش���قة من حملهم للري���االت الفضية 

الثقيلة، فكانت اخلطوة األكثر جراءة في نظام 

النقد الس���عودي، والتي متثلت بقيام مؤسسة 

النق���د بإصدار م���ا عرف آن���ذاك بإيصاالت 

احلجاج الت���ي طرحت للت���داول اعتبارا من 

1372/11/14ه���� )1953/7/25م( من فئة 
العش���رة رياالت، والتي طبع منها خمس���ة ماليني إيصال، كطبعة أولى، كتب 

على هذا اإليص���ال عبارات متعددة باللغة العربية والفارس���ية، واإلجنليزية، 

واألردي���ة، والتركي���ة، واملاالوية، م���ا يحفظ حلاملها قيمة ه���ذا اإليصال من 

الرياالت الفضية السعودية. وعلى ما يبدو أن هذه التجربة القت االستحسان 

والقب���ول من حج���اج بيت الله احلرام، ونالت ثقة الناس في الس���وق احمللية 

من جتار ومواطنني. األمر الذي دفع باملؤسس���ة إلى إعادة إصدار تلك الفئة 

وفئتني جديدتني أخريني من فئة اخلمس���ة رياالت سنة 1373ه� )1954م(، 

وفئة الريال الواحد س���نة 1375ه� )1956م( وكان لنجاح هذه التجربة أن 

املواطنني واحلجاج لم يستبدلوا تلك اإليصاالت بالعملة املعدنية، بل استمروا 

في تداولها واس���تنتجت الدولة ممثلة في مؤسس���ة النقد العربي الس���عودي 

بأن املواطنني واحلجاج راغبون في اس���تبدال العمالت املعدنية بعملة ورقية، 

وه���و تطور مهم يعبر عن الثق���ة بحكومة الدولة الفتي���ة وقدرتها على حماية 

عملته���ا الورقية، وه���و أمر أصعب بكثي���ر من حماية العمل���ة املعدنية ذات

القيمة الذاتية.

نقود )الكوبر نيكل( األكثر انتشارا

اإلصدارات النحاسية السعودية 

أندر  نقود مكة المكرمة



السعوديون في الخدمة: 
كانت ليلة الآباء يف كلية الأمري �س���لطان لل�سياحة والإدارة يف 

جدة، وقد اأعد الع�س���اء وقدم اخلدمة عدد من طالب الكلية 

حتت اإ�سراف رئي�س الطهاة ال�سهري من جنوب اأفريقيا.

حك���ى اأب دام���ع العين���ن يل ق�سته فقال اإنه ميتل���ك �سل�سلة 

فن���ادق ويحاول اإقناع ابنه باإدارة ق�سم الأغذية، مبا يف ذلك 

خدم���ة الغ���رف واملطبخ. لكن الفت���ى مل ي�ستج���ب، وقال اإنه 

اأكرب م���ن العمل كطباخ، واأن الطبخ عم���ل الن�ساء، واخلدمة 

للمحتاج���ن والفقراء. واحتج باأن���ه �سعودي من عائلة كبرية 

وغنية، واأن قدره اأن يعمل مديرا عاما مبجرد تخرجه.

وعندما راأى الأب يف تلك الليلة ابنه يخدم الطاولت، فخورا 

بالأطب���اق التي اأعدها، �سعر باأن حلم���ه على و�سك التحقق. 

ورجاين كاأ�ستاذ لبنه اأن اأقنعه بالن�سمام اإىل ق�سم ال�سيافة 

بالكلية والتخ�س�س فيه.

وبق���در اإعجاب���ي بح�سارية تفك���ري الأب و�سعادت���ي بفرحته 

بابن���ه، اإل اأنه ذكرين بق�سة حزينة. ق�س���ة �ساب من عائلة 

عالية التعليم كان حلمه اأن يكون طاهيا �سهريا، فان�سم اإىل 

كلية اأوروبية م�سهورة وكان فخورا و�سعيدا بدرا�سته فيها. اإل 

اأن ج���ده غ�سب من الب���ن والأب لقبول مثل هذا التخ�س�س 

املهن، كيف ميكن لوريث العائل���ة الكبرية والقبيلة العظيمة 

اأن ي�سب���ح يف نهاي���ة املط���اف )طباخا(! بقل���ب ك�سري تخلى 

ال�ساب عن حلمه و�سغف���ه وحتول حلقل درا�سي مل يكن يهتم 

له.

عندم���ا التق���ى الأمري عم���رو الفي�سل، رئي����س جمل�س اإدارة 

“جمعية دعم الأ�سر املنتجة” عددا من ال�سعودين العاطلن 
ع���ن العم���ل، عر�س على اأحده���م دورة تدريبي���ة جمانية يف 

الكمبيوت���ر واإدارة ال�سب���كات، ولك���ن ال�ساب رف����س بازدراء 

وقال: اأنا �سعودي، وبلدي غنية، وابن قبيلة كبرية، ملاذا اأقبل 

بوظيف���ة متوا�سعة، ومن �سيحرتمن���ي اأو يقبلني زوجا لبنته 

اإذا انتهى بي احلال كهربائيا.

حاول���ت اإقناعه، دون جدوى، باأن���ه �سيكون مهند�س كمبيوتر 

يف �سرك���ة حمرتم���ة، وميك���ن اأن يبداأ عمل���ه اخلا�س، ويفتح 

ور�س���ة �سيانة، ويعن مهند�سن فيها، وينتهي به احلال رجل 

اأعم���ال حمرتم. ولالأ�سف فجميع ال�سبان الذين التقينا ذلك 

اليوم احلزين رف�سوا عرو�سا مماثلة لأ�سباب مماثلة.

حل�س���ن احلظ، لي����س كل �سبابن���ا وكبارن���ا بنف����س العقلية. 

فق���د احتفلنا للت���و يف كلية الأمري �سلط���ان لل�سياحة والإدارة 

بتخري���ج 67 طاهي���ا، كما اأكمل نح���و 600 متدرب بنجاح 

دورات مكثفة يف ال�سيافة، فيما يتزايد اأعداد املن�سمن اإىل 

الربنام���ج من جهات حكومية واأهلي���ة، بالإ�سافة اإىل �سباب 

يوؤمنون باأن �سيد القوم خادمهم.

فنادق مرموقة، مثل هيلتون وانرتكونتننتال وروزوود وكراون 

ب���الزا، تتناف�س على التعاقد مع هوؤلء الطالب حتى قبل يوم 

التخرج، وبرواتب جمزية ت�س���ل يف حالة “ال�سيف” املتميز 

واملبدع اإىل 40،000 ريال - اأي �سبع اأ�سعاف ما ميكن اأن 

يح�سل عليه اخلريج يف الوظائف الإدارية.

انتقلن���ا بامل�س���روع اإىل م�ستوى جديد مع مب���ادرة فريدة من 

نوعه���ا. والفكرة ه���ي اأن يتكاتف القطاع���ان العام واخلا�س 

لتوف���ري التدري���ب املج���اين وفر����س العم���ل للراغب���ن، م���ع 

الرتكيز على ال�سباب الأقل حظا والأكرث احتياجا، واقرتحنا 

دورة تدريبي���ة مل���دة �ستة اأ�سه���ر يف جمال الطه���ي وخدمات 

الطعام بالكلية، وتكف���ل الأمري عمرو الفي�سل بتغطية جميع 

النفقات.

طلبن���ا م���ن اأمن حمافظ���ة ج���دة، الدكتور هاين اأب���و را�س، 

توف���ري مواقع منا�سبة لأك�ساك طع���ام �سريع على الكورني�س، 

والط���رق ال�سريعة ويف حمط���ات البنزين باإيج���ار خمف�س، 

فرحب وقال: جدة مدينة رحيمة. و�سملت اخلطة الطلب من 

البن���ك ال�سعودي للت�سليف والدخ���ار و�سندوق املئوية تقدمي 

قرو�س بدون فوائد، ومن جامع���ة امللك عبدالعزيز ت�سميم 

ك�س���ك موحد، وم���ن بع�س امل�سان���ع بناءه���ا بالتكلفة، ومن 

�سركات املع���دات واملواد الغذائية تقدميها باأ�سعار خمف�سة، 

وتكفل���ت كلية الأمري �سلط���ان بت�سميم قائم���ة طعام �سحي 

وحملي، وجمعية الأ�سر املنتجة بالإ�سراف مع الأمانة والكلية 

على امل�سروع، فيما رحبت �سحف وقنوات اإعالمية بت�سويقه. 

وهكذا يح�س���ل كل متدرب على ك�سك واحد ب�سرط اأن يعمل 

فيه بنف�سه حتى لو ا�ستعان مب�ساعد. واأ�سارت الدرا�سات اإىل 

اأن الربحية ت�سل اإىل ثمانية اآلف ريال �سهريا لكل حمل.

امل�س���روع، الذي بارك���ه الأمري خالد الفي�س���ل، اأمري منطقة 

مك���ة املكرمة، م���ا زال حتت الدرا�سة، ولك���ن احلما�س الذي 

وجدن���اه من املتدربن املحتملن يدل على مدى تاأثري احللول 

اخلالق���ة وتغيريها لالأفكار واملواق���ف. وكلما زادت ق�س�س 

النج���اح يف جمال اخلدمات، كلما تطور موقف املجتمع جتاه 

العمل اليدوي واملجالت اخلدمية. قد ل يحدث ذلك يف �سنة 

اأو �سنت���ن، ولكن ناأمل اأن يتحقق يف حياتنا، واأرجو اأن اأعي�س 

مايكفي لأ�سهد هذا التغيري.

مقــال

د. خالد محمد باطرفي
kbatarfi@gmail.com



تقنية
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كيف تدير مشروعا؟
ملاذا إدارة املش���اريع؟ وما الفائدة من وجود منهجية عاملية إلدارة املش���اريع؟ ما 
األهداف وما الفوائد التي س���تضيفها لذاتك أو لعملك باتباع منهجية معينة 

إلدارة املشاريع؟



س���نتناول في سلس���لة من املقاالت شرح مفهوم دراسة اجلدوى للمش���روعات الصغيرة واملتوسطة وكيفية 
إعداد خطة املشروع ضمن ما جاء بكتابي حتت الطبع )فك الشفرة في إعداد الدراسات(.

نبيل بدوي *

فك الشفرة في إعداد دراسات الجدوى )1(
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تخطيط

يجب القيام بالدراس���ة التمهيدية قبل إجراء الدراسة التسويقية ويتم فيها إعطاء 

وصف املشروع وتوضيح فكرته بأيسر وأسهل أسلوب دون اللجوء إلى التعقيدات، 

ثم وصف مختصر للمش���روع، ويفضل في الدراسة التمهيدية التحدث عن إقبال 

السوق على مثل هذه املشاريع، وتقدمي بعض املعلومات عن هذا إذا أمكن، حتى 

ولو كانت استقصاءات ميدانية أو مالحظات قام بها صاحب املشروع بنفسه. 

تقسم دراسة اجلدوى التسويقية أو: الدراسة التسويقية إلى ثالث أقسام: 

دراسة السوق 1 .

دراسة الطلب. 2 .

دراسة املنافسني والوضع التنافسي. 3 .

ترتيبات التسويق
أهم مرحلة في دراسة اجلدوى ألي مشروع هي ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده 

باملدخالت الالزمة لتش���غيله وعلى جانب املخرجات أو نواجت املش���روع املقترح. 

ومن الضروري حتليل دقيق للسوق املتوقع ملنتجات املشروع وعلى القائم بدراسة 

السوق أن يحدد بدقة:

أين سيبيع منتجات املشروع؟ 1 .

حجم واتساع السوق وهل السوق من االتساع بحيث يستوعب إنتاج املشروع  2 .

اجلديد دون التأثير على السعر املالي. 

هل س���يظل املش���روع قادرا على االس���تمرار في اإلنتاج باألس���عار  3 .

اجلديدة. 

ما هي نوعية وجودة السلع أو اخلدمة التي يتطلبها السوق حتى ينتجها  4 .

املشروع. 

ما هي الترتيبات التمويلية الالزمة لتسويق اإلنتاج على جانب املدخالت  5 .

أو مستلزمات إنتاج املشروع. 

ما هي أماكن توفير مس���تلزمات اإلنتاج التي سيحتاجها املشروع وما  6 .

هي القنوات التسويقية ملدخالت املشروع.

هل لديها الطاقة الكافية لتوزيع املدخالت املطلوبة في الوقت املناسب. 7 .

ما هي ترتيبات احلصول على املعدات واآلالت الالزمة للمشروع وهناك  8 .

العديد من املعلومات التس���ويقية التي تس���اعد القائم بدراسة اجلدوى 

على اكتشاف سوق السلع التي ينتجها املشروع وكذلك سوق املدخالت 

الالزمة للمشروع بدقة ومن هذه املعلومات:

دراسة السوق
أوال: توصيف سوق السلع التي ينتجها املشروع، نظام السوق ومؤسساته، 
األس���عار والطلب، قنوات التسويق – اخلدمات التسويقية املختلفة - درجة 

املنافس���ة في السوق – شكل س���وق منتج املشروع، هل هو سوق احتكار 



كام����ل أو س����وق احتكار قلة أو احتكار تنافس أو س����وق 

منافسة كاملة. 

ثانيا: نوع السوق:هل هو سوق استهالكي أو سوق منتجات وسيطة 
أو س���وق لسلع رأس���مالية؟ حتديد نوع السوق يشكل القطاع الذي 

سيعمل فيه املشروع املقترح: 

خارجي -  حدود س���وق منتج املشروع املقترح )سوق داخلي – . 1

االثنني معا( 

صفات وجودة السلع املماثلة أو البديلة في السوق.  2 .

تكاليف إنتاج السلع املماثلة والبديلة في السوق.  3 .

أسعار السلع املماثلة والبديلة لناجت املشروع.  4 .

دراسة املنافسني
تق���دم ه���ذه الدراس���ة بيان���ات ع���ن املنافس���ني ملنتجات املش���روع في 

الس���وق وعدده���م ومراكزه���م التنافس���ية واخلصائ���ص املمي���زة ل���كل 

منه���م، والتع���رف عل���ى وجه���ات نظ���ر املس���تهلكني نح���و الس���لعة أو 

اخلدم���ة التي س���يقدمها املش���روع واألش���كال واألحجام املناس���بة من 

الس���لعة ويت���م احلص���ول عل���ى ه���ذه املعلوم���ات باملقابلة الش���خصية 

لعينة املستهلكني.
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دراسة الطلب
تشمل دراسة الطلب: دراسة الفئات الرئيسة املستهلكة لناجت املشروع )اجلنس- 

العدد- متوسط الدخل (- حتديد نقطة البيع األولى ملنتجات املشروع ومن حتليل 

هذه البيانات واملعلومات ميكن توصيف س���وق دراس���ة الطلب على السلعة التي 

سينتجها املشروع هل هي طلب نهائي أو طلب وسيطا، مثال: الطلب على اجللود 

مشتق من الطلب على األحذية واملنتجات اجللدية وهكذا.

تسعير السلع
تسعير السلع التي سينتجها املشروع إذا كان املشروع سينتج سلعا متاحة في 

الس���وق وتأخذ دارسة اجلدوى التسويقية بأسعار الس���وق لهذه السلعة أما إذا 

كان املشروع سينتج سلعا جديدة أو تختلف في بعض صفاتها عن مثيالتها في 

السوق، فيمكن اتباع إحدى الطرق التالية لتسعيرها:

نسبة اإلضافة املعتادة: وهي نسبة يضيفها املنتج على تكلفة الوحدة الواحدة  1 .

من الس���لعة بحيث تكفي هذه النس���بة لتحقيق قدر من الربح فإذا كانت تكلفة 

إنتاج الوحدة من السلعة الواحدة 3 رياالت ونسبة اإلضافة %25 فإن سعر 

البيع املتوقع للوحدة 3×25+100 / 100 =75و3 ريال.

على أساس قدرات املستهلكني: تعتمد هذه الطريقة على  التعرف على الثمن الذي  2 .

يراه املس����تهلكون مالئما لشراء هذه الس����لعة ثم دراسة الكمية التي ميكن للسوق 

استيعابها عند كل سعر معني، ثم اختيار الكمية التي تالئم املشروع، والتي يكون 

سعرها كافيا لتغطية التكاليف وحتقيق قدر من األرباح.

التنبؤ باملبيعات 
التنبؤ باملبيعات هو نقطة االنطالق نحو تقرير نش���اط املشروع من إنتاج وتسويق 

التنبؤ بالمبيعات نقطة االنطالق

دراسة ترتيبات التسويق وإمداد 

التشغيل.. أهم مراحل الدراسة

ومتويل فعلي على أس���اس ذلك التنبؤ تعد امليزانية التقديرية للمشروع وتعد مختلف 

برامج اإلنتاج واملخزون ومستلزمات اإلنتاج والعمالة والتحويل وتقدير حجم املشروع 

وحتديد حجم اإليرادات املتوقعة لدرجة دقيقة حلد ما، ومن أس���اليب التنبؤ: تقديرات 

مندوبي املبيعات اخلاصة بالسلع التي سينتجها املشروع، واملناطق التي يعملون بها 

ويحسون بجو املنافسة واستعداد املستهلكني واجتاهاتهم، وأيضامع السلع.

ومن األس���اليب املهمة تقدير االجتاه العام حلجم مبيعات السلع في فترة سابقة، ثم 

التنبؤ باجتاه وحجم املبيعات في الفترة املقبلة. أي أن دراسة اجلدوى التسويقية 

تفي���د في حتديد حجم إنتاج املش���روع بناء على التنبؤ بحج���م الطلب واملبيعات 

لناجت املش���روع املواصفات املفضلة في السلع التي سينتجها املشروع تقرير ما 

إذا كانت دراسة اجلدوى ستستكمل أو تتوقف.

* م�شت�ش�ر ري�دة الأعم�ل وتنمية املن�ش�آت



السعوديون تصدروا القائمة 

فوربس 2013..
                      41 سعوديا من 100 ثري عربي
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تقارير

تصدر الس���عوديون قائمة »فوربس« ألغن���ى 100 عربي لعام 2013، حيث بلغ عدد 
األثري���اء الس���عوديني في القائم���ة 41 ثريا، فيما احتلت لبنان املرتب���ة الثانية، كما 

تضمنت القائمة أسماء من مصر واإلمارات والكويت من أصحاب املليارات.

كشفت قائمة مجلة )فوربس- الشرق األوسط( في قائمة أغنى 100 عربي 

للعام 2013، أن األمير الس���عودي الوليد بن طالل اس���تطاع احلفاظ على 

صدارة القائمة، بصافي ثروة يبلغ 20 مليار دوالر، تاله امللياردير اللبناني 

جوزيف صفرا ب�15.9 مليار دوالر.

وأش���ارت »فوربس« إلى أن الس���عودية ومصر ولبن���ان واإلمارات والكويت 

ج���اءت في مقدمة الدول التي ينتم���ي إليها أغنى هؤالء األثرياء العرب، كما 

تأتي هذه القائمة لتكون املؤش���ر املعتمد لرص���د الثروات وخارطة توزعها، 

وأهم القطاعات االقتصادية التي متولها.

وقالت خلود العميان-رئيس حترير )فوربس- الش���رق األوس���ط( إن هناك 

أثرياء عربا يعلنون ع���ن ثرواتهم بل يتفاخرون أيضا عند تصريحهم عنها، 

لكن هن���اك عددا كبيرا من األثرياء يرفض���ون اإلفصاح عن حجم ثرواتهم 

ويخش���ون احلديث عنه���ا أحيانا، لذلك اعتمدنا حاج���ز 100 مليون دوالر 

كحد أدنى حلجم الثروة، باالعتماد على حس���ابات القيمة السوقية الصافية 

على األس���هم الت���ي ميتلكها األفراد والعائالت في الش���ركات املس���اهمة 

العامة، واملدرجة في س���وق األوراق املالية في أنحاء العالم العربي لش���هر 

مارس 2013.
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وأوضحت أن قائمة )فوربس-الش���رق األوس���ط( ش���هدت 

وجوه���ا مألوفة ه���ذه املرة، وأخرى جدي���دة من كبار رجال 

األعمال وأهل اخلي���ر وكبار العائالت، ولم نبحث في مقدار 

ثرواته���م فقط، بقدر ما بحثنا عن إجنازاتهم التي نفخر بها 

على مستوى العالم، لتكون قصصها ملهمة لنا جميعا.

وقالت )فوربس-الشرق األوسط( إنها تنشر هذه القائمة من 

أجل اس���تعراض جزء من أهم التحديات التي مر بها أثرياء 

العرب، ونقل قصص جناحاتهم إلى القراء.

واس���تطاعت وجوه س���عودية الدخول ألول م���رة إلى قائمة 

»فوربس الش���رق األوس���ط« لألثرياء منهم، األمير سلطان 

بن محمد بن س���عود ف���ي املرتبة ال�12 بث���روة 2.6 مليار 

دوالر، وعبدالل���ه عبد العزيز الراجحي 2.2 مليار دوالر في 

املرتبة ال�18، وأبناء عبد القادر املهيدب بثروة قدرها مليار 

دوالر، وصال���ح كامل ب�1.95 مليار دوالر، ثم أبناء راش���د 

عبدالرحمن الراش���د ب�1.3 ملي���ار دوالر، إضافة إلى خالد 

عبدالرحمن صالح الراجحي ب�464.4 مليون دوالر.

وح���ول أغن���ى 10 أثرياء عرب، أظه���رت القائمة أن األمير 

الس���عودي الوليد بن طالل جاء ف���ي املقدمة بثروة تبلغ 20 

ملي���ار دوالر، تاله امللياردير اللبناني األصل جوزيف صفرا 

ال���ذي يعمل ف���ي مجال البنوك بثروة تق���در ب� 15.9 مليار 

دوالر، فيما احتل املستثمر السعودي في قطاع النفط محمد 

العمودي املرتبة الثالثة بثروة قدرها 13.5 مليار دوالر.

وفي املركز الرابع جاء الس���عودي محمد بن عيسى اجلابر 

بث���روة تبلغ 7 مليارات دوالر، جمعها من العمل في قطاعي 

العقار والفنادق، ثم املصري ناصف ساويرس ب� 6.5 مليار 

دوالر، تاله املستثمر السعودي في القطاع املصرفي سلميان 

الراجحي وعائلته بثروة قيمتها 6 مليارات دوالر.

وجاء في املركز الس���ابع اإلماراتي ماج���د الفطيم ب� 3.6 

مليار دوالر، من نش���اط العق���ارات والتجزئة، تاله اللبناني 

جنيب ميقاتي املس���تثمر في قطاع االتصاالت بثروة بلغت 

3.5 ملي���ار دوالر، ثم اللبناني ط���ه ميقاتي بثروة تبلغ 3.5 
ملي���ار دوالر، وحل في املركز العاش���ر امللياردير اإلماراتي 

عبدالل���ه بن أحمد الغرير وعائلته بث���روة بلغت قيمتها 3.1 

مليار دوالر.

تقاس���م ثالثة من اخلبراء األمريكيني جائزة نوبل ف���ي االقتصاد لعام 2013، وعلى 

رأسهم روبرت شيلر، الذي اكتسب شهرة دولية بعدما شّخص فقاعة االنترنت واملساكن 

في البورصة األمريكية.

وحاز ش���يلر، وهو أس���تاذ في جامعة »يال« على اجلائزة باالشتراك مع يوجني فاما 

والرس بيتر هانسن، وكالهما يدّرس االقتصاد في جامعة شيكاغو، وقالت جلنة نوبل 

إن اجلائزة منحت للباحثني األمريكيني الثالثة نظرا لتحليلهم التجريبي عن »أس���عار 

األصول«. وأوضحت اللجنة أن األبحاث املنفصلة للباحثني الثالثة »وضعت األس���اس 

للفهم احلالي ألسعار األصول«.

وكان ش���يلر من بني علم���اء االقتصاد الذين حذروا مطلع العقد التاس���ع من القرن 

املاضي من وجود »فقاعة االنترنت« معتبرين أن أس���هم الشركات التكنولوجية ترتفع 

ف���ي البورصة بش���كل غير عقالني، األم���ر الذي اتضحت صحته الحق���ا مع انهيار 

أس���عار تلك األس���هم، كما سبق لش���يلر أن أطلق قبل س���نوات حتذيرا مماثال حول 

أس���عار العقارات بأمريكا قبل أن تتضح صحة حتذيراته أيضا مع األزمة املالية الت

 شهدها العالم.

وس���اعد شيلر على وضع األسس النظرية ملؤشر يحمل اسمه من أجل قياس أسعار 

املس���اكن، ويعتبر من بني املؤش���رات التي يتابعها اخلبراء عن كث���ب. وقالت اللجنة 

املختص���ة مبنح جائزة نوبل إن الباحثني الثالثة س���اعدوا على وضع »أس���س الفهم 

احلديث ألسعار األصول.«

وحظ���ي يوجني فاما من جامعة ش���يكاغو باإلش���ادة إلثبات صعوبة التنبؤ بأس���عار 

األس���هم عل���ى املدى القصير من خالل إدخال معلومات جديدة بش���كل س���ريع إلى 

األسعار. وأشارت اللجنة إلى أن النتائج التي توصل إليها فاما كان لها »تأثير عميق« 

على األبحاث التالية، وغيرت أيضا من ممارسات السوق.

ومنحت اجلائزة إلى الرس بيتر هانسن من جامعة شيكاغو أيضا لنجاحه في تطوير 

طريقة إحصائية استطاعت اختبار نظريات حول حتديد أسعار األصول.

نوبل لالقتصاد لثالثة 
باحثين أمريكيين



تق���وم  اململك���ة حي���ث  ف���ي  الس���مكي  االس���تزراع  ف���ي مج���ال  العامل���ة  الوطني���ة  الش���ركات  كب���رى  الوطني���ة  الروبي���ان  تع���د ش���ركة 
اجلنوب���ي  الس���احل  عل���ى  وذل���ك  العال���م  ف���ي  املتكامل���ة  الروبي���ان  اس���تزراع  مش���اريع  أكب���ر  م���ن  واح���د  وتش���غيل  بإنش���اء  حالي���ا 
مش���اريعها  مجم���ع  ويض���م  عام���ا،   25 حلوال���ي  الش���ركة  خب���رات  متت���د  اللي���ث.  محافظ���ة  ف���ي  األحم���ر  للبح���ر  الش���رقي 
املتخصص���ة.  واألعالف واملختب���رات  التجهي���ز  ومصان���ع  وامل���زارع  املف���ارخ  تش���مل  اإلنتاجي���ة  الوح���دات  م���ن  متكامل���ة   منظوم���ة 
كما قامت الشركة بإنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية في مجال صناعة االستزراع السمكي. إلى جانب ذلك 
تق���وم الش���ركة بإجراء العدي���د من األبحاث والتجارب في مجاالت االس���تزراع املائي املختلفة بغرض اس���تثمار نتائجها في مجاالت 

اإلنتاج التجاري.

نقلت صناعة االستزراع المائي إلى العالمية.. 

جدة - خا�ص

“الروبيان الوطنية”.. رؤية متكاملة لألمن 
الغذائي المحلي
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جولة مصنع



منظومة 

متكاملة 

من الوحدات 

اإلنتاجية 

25 عاما من 

الخبرة في 

مجال االستزراع 

المائي

مركز متخصص 

لتدريب وتأهيل 

الكوادر السعودية 

تقع »شركة الروبيان الوطنية« على بعد 180 كم جنوب مدينة جدة وقرب مدينة 

اللي���ث، وقد بدأت عام 1982 مبركز أبحاث بس���يط وحققت جناحات مكنتها 

من الوصول لهذه املكانة املتميزة في مجال االس���تزراع الس���مكي، إذ تضم 

حالي���ا 2500 موظفا ينتجون أكثر من 19 ألف طن���ا من الروبيان األبيض 

ليجري تس���ويقه داخل اململكة وخارجها ملختل���ف أنحاء العالم. وتعكف حاليا 

على إمتام املرحلة الثانية من إنتاجها بعد إجناز املرحلة األولى بإنش���اء 10 

مزارع حتتوي كل مزرعة منها على 28 حوضا لزراعة الروبيان وتقدر مساحة 

احلوض الواح���د بحوالي 10 هكتارات. وتضم املرحلة الثانية 10 مزارع من 

نفس احلجم. أجنز منها 5 م���زارع وبدأ إنتاجها الفعلي. تعتمد هذه املزارع 

على نفس���ها ذاتيا. فهي تنتج الطاقة الكهربائية التي حتتاجها. باإلضافة إلى 

حتلية املياه التي حتتاجها لالستخدام اليومي.

تطب����ق مزارع الروبي����ان معايير دقيقة وعاملية في اجل����ودة وألن الروبيان من أكثر 

الكائنات احلية التي حتتاج إلى معاملة خاصة طوال مراحل اإلنتاج أنشأت الشركة 

إدارة مستقلة تسمى إدارة األمن احليوي والتي تعد من أهم اإلدارات املوجودة بها 

لدورها في احلماية والوقاية من انتشار مسببات األمراض في املزارع. 

أقسام مصنع الروبيان
على امتداد 210 كم2 حيث تلتقي رمال الصحراء مبياه البحر األحمر النقية، 

أنشئت مرافق ومصانع شركة الروبيان الوطنية لتحوي مجمعا متكامال، ومكتفيا 

ذاتيا.. بدءا بوحدات اإلنتاج واملختبرات واملنش���آت الصناعية املرافقة ومرافق 

اخلدمات املس���اندة ومنش���آت العاملني ومرافق الضيافة, وتتمثل أولى وأهم 

مراحل اإلنتاج في برنامج تدجني األمهات حيث يجري اختيار األمهات إلنتاج 

البيض من أح���واض تربية األمهات، التي حتظى بعناية خاصة، وتس���تخدم 

الش���ركة حاليا اجليل السابع والعش���رون من أمهات الروبيان األبيض. ومن 

ث���م ننتقل إلى وحدة إنتاج البيض وبه���ا ثالثة أجنحة وخزانات ونظم متطورة 

ملعاجل���ة املياه ونظام إعادة تدوير. واملرحل���ة الثالثة هي إنتاج اليرقات يتكون 

ه���ذا املرفق من ثالث وح���دات إنتاج، وتبلغ الطاق���ة اإلنتاجية لوحدات تربية 

اليرق���ات مليونني من الصغار في العام. وبعد اكتمال نضوجه ينتقل الروبيان 

إلى املزارع املخصصة للنمو وتعتمد ش���ركة الروبيان الوطنية على االستزراع 

ذي الكثافة املنخفضة وقد س���اعد مناخ اململكة العربية الس���عودية على جعل 

االس���تزراع ممكن���ا على مدار الع���ام. يجري التعليف أربع م���رات في اليوم 

باس���تخدام العلف املنتج بواس���طة خبراء التغذية داخل الشركة. كما يجري 

احلصاد ليال باستخدام عمليات خاصة تقلل من الضغط على الروبيان.

مصنع التجهيز
أنفقت الش���ركة بسخاء الستجالب أحدث مصانع جتهيز الروبيان في العالم من 

حيث التقنية واملعدات املس���تخدمة التي جلبت من الش���ركات العاملية الرائدة في 

مجال جتهيز األغذي���ة البحرية. وقد جرى تصميم املصنع لتجهيز مختلف أنواع 

املنتج وبحس���ب متطلبات األس���واق احمللية والعاملية، فمنه���ا الطازجة واملجمدة 

وكذلك املنتجات ذات القيمة املضافة التي جتهز حس���ب متطلبات السوق. ووجود 

املصنع داخل املشروع يسهل عملية وصول املنتج سريعا ليجري جتهيزه ومن ثم 

وصوله للمس���تهلك بصورة تضمن سالمته. وفي إطار حتقيق متطلبات السوق مت 

.)HACCP & ISO( تأهيل املصنع للحصول على شهادات اجلودة العاملية
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مصنع العلف
 متتل���ك ش���ركة الروبي���ان الوطنية مصنع���ا متقدما لألع���الف يعمل بصورة 

أوتوماتيكي���ة كاملة من ش���ركة بوهلر السويس���رية، بتقني���ات متقدمة وطاقة 

50,000 طنا متريا في العام من األعالف عالية اجلودة للروبيان واألس���ماك 
مع تنوع في األصناف واألحجام.

 ISO 9001:2008 QMS, حصل هذا املصنع على ش���هادات عاملية مثل

 ISO 22000 FSMS, HACCP, ISO 140001:2004 EMS
وشهادات أخرى محلية وعاملية.

»اجل���ودة والعلف اآلمن« هو الش���عار الذي يعمل على ضوئ���ه هذا املصنع، 

وللحفاظ على هذا الشعار يجري التحكم التام في جودة املنتج ببرنامج صارم 

باس���تخدام التحاليل داخل املنشأة وكذلك االستعانة بخدمات مختبرات عاملية 

مثل SGS, LUFA-ITL GmbH, TUV-SOD وغيرها.

ضم���ان س���المة األعالف تكفله مراقب���ة محكمة وبرنامج ص���ارم متوافق مع 

األنظمة احمللية والعاملية وتستخدم املواد اخلام من موردين مؤهلني مع فحص 

املواد املسبق قبل الشحن. 

يتكون مجلس األغذية البحرية من استش���اريني في مجال الس���مك والروبيان 

يدعم���ون املنتج فنيا بتركيبات أعالف تعتمد على برامج كمبيوتر تدعم االلتزام 

التام مبواصفات املنتج املستهدف. كما يقوم فريق »البحث والتطوير« بالشركة 

بإجراء جت���ارب حقلية لضمان أداء وفعالية األعالف ف���ي بيئتها الفعلية وكل 

التركيبات اجلديدة تخضع للتجارب والتقييم بواسطة هذا الفريق.

وق���د قامت ش���ركة الروبيان الوطني���ة بتطوير تركيبة خاصة لألعالف تناس���ب 

منتجاته���ا التي تربى في بيئة عالي���ة امللوحة. وتتميز تركيبة أعالف األس���ماك 

بنسبة عالية من البروتني بحبيبات مختلفة األحجام تقلل استهالك األعالف وتزيد 

معدالت النمو. وتستخدم في خط إنتاج األعالف أحدث التقنيات املتقدمة. 

وميكن حف���ظ مخزون احتياطي من املواد اخلام يكفي ملدة أربعة أش���هر في 

املستودعات والصوامع املسطحة كبيرة احلجم، مع التحكم في درجة احلرارة 

للمحافظة على املكونات الهامة الدقيقة مثل الفيتامينات واألحماض األمينية.

كما يقوم برج تس���ليم األعالف الس���ائبة بتخزين 36 طنا متريا، ميكن إعادة 

ملئها وإرسالها إلى املزارع في شكل أعالف سائبة.

وجتري توس���عة املرحلة الثانية ملصنع أعالف األسماك ليرتفع اإلنتاج إلى 90 

ألف طن متري عام 2014، كما س���تتم توس���عة مرافق التخزين الس���تيعاب 

التوسعة اجلديدة.

املختبرات املركزية
يقوم املعمل املركزي بإجراء التحاليل والفحوص املخبرية اخلاصة بجودة املياه 

واألحياء الدقيقة وأمراض الروبيان واألحياء الضوئية الدقيقة وجودة األعالف 

وكذل���ك مراقبة البيئة احمليط���ة. كما يقوم بفحص ومراقب���ة املنتج للتأكد من 

جودته وحتسنه املستمر.

الوحدات املساندة
تتكون الوحدات املس���اندة من محطة توليد الطاق���ة الكهربائية بطاقة 41.6 

ميج���ا واط تعتمد على الوق���ود الثقيل، محطة ضخ املي���اه املركزية املصممة 

لض���خ 90 م مكعبا من مياه البحر في الثانية، احملط���ة املركزية لضخ املياه 

الراجعة لتصري���ف املياه الراجعة من املزارع بطاقة 90 كم3 في الثانية، كما 

بنت الش���ركة شبكة من الطرق املس���فلتة واملعبدة يبلغ طولها 157  كم منها 

57  كم مسفلتة.

210 كم2 تضم مدينة 

متكاملة الخدمات

تطبق مزارع الروبيان 

معايير دقيقة وعالمية في 

الجودة
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املنطقة املركزية
 تقدم الش���ركة الس���كن املؤثث وقاعات الطعام ومركزا لألنش���طة الرياضية 

والثقافية واالجتماعية ومركز تسوق و17 مسجدا حيث يقيم أكثر من 2500 

موظفا من 33 جنس���ية داخل املدينة الس���كنية.. ويق���وم 24 فريقا للصيانة 

مبتابعة إمدادات املياه والكهرباء وصحة البيئة.

البحث والتطوير
تقوم إدارة األبحاث والتطوير بإجراء األبحاث في مجال سالمة الروبيان وتطوير 

وحتسني جميع األنشطة وتقليل تكلفة التشغيل وحتسني ورفع اإلنتاجية وضمان 

س���المة البيئة. وتعد إدارة األبحاث والتطوير رأس الرمح لتحول الش���ركة إلى 

الريادة العاملية في مجال االس���تزراع الصحراوي. وتس���هم بصورة فعالة في 

استدامة جودة املنتج في بيئة عالية امللوحة واحلد من التأثير على البيئة بتقليل 

االعتماد على املدخالت احليوية مثل استخدام األسماك في صناعة األعالف.

مشروعات جديدة 
بحثا عن تنويع منتجات الش���ركة من األصناف البحرية التي تالئم بيئة البحر 

األحم���ر، ركزت الش���ركة على إنتاج صنف من األس���ماك ذي قيمة عالية هو 

»األمبرجاك« الذي أدخلت عملية اس���تزراعه ألول مرة في البحر األحمر. ويعد 

شمال البحر األحمر من مواطن سمك األمبرجاك ويصاد بكميات قليلة ويجري 

اس���تهالكه داخل اململكة. وقد مت اختيار هذا النوع ملعدل منوه العالي وتوقع 

اإلقبال املستقبلي عليه من السوق وإمكانية استزراعه في األحواض. 

وتس���عى الش���ركة إلعداد البيئة والظروف املالئمة الس���تزراعه دون املساس 

ببيئة احليد البحري، وهذه الطريقة س���تمكنها من إنتاجه بأحجام تالئم حاجة 

الس���وق، وقد مت التخطيط إلنتاج 5 آالف طن في مزرعة تعد من أكبر مزارع 

األسماك على مستوى العالم. 

وعنما يستقر إنتاج األمبرجاك وتتمكن الشركة من تلبية حاجة السوق، تخطط الشركة 

لتنويع املنتج بإدخال أنواع جديدة كأسماك »القاروس اآلسيوي« و«الشعور األحمر«.

خيار البحر.. ثروة غذائية
بعد ما يقارب الثالثة أعوام من البحث واحملاوالت والتجارب، اس���تطاع فريق 

الروبيان الوطنية املتخصص في االستزراع املائي أن يحقق إجنازا في حتقيق 

دورة كاملة من خيار البحر، لضمان استمرارية استزراع هذا احليوان، الذي 

يع���د من أه���م احليوانات البحرية التي تس���هم في خلق ت���وازن بيئي وتنمية 

مس���تدامة للحياة البحرية، ويوفر ثروة غذائية مليئ���ة بالفوائد املتعددة للحياة 

اإلنسانية، استطاعت الش���ركة إيجاد حل لهذه املعادلة املعقدة بهذا احليوان 

املائي ملا يلعبه من دور كبير حلفظ التوازن البيئي في البيئة البحرية

 ينمو خيار البحر عادة في الشواطئ الضحلة الغنية من ساحل البحر، وبيئة 

تربيته متوافرة لدى الشركة، إذ يعد صنفا مكمال الستزراع الروبيان باالستفادة 

م���ن البنى التحتية للروبيان مثل قنوات التصريف وأحواض الترس���يب، حيث 

ينمو بس���رعة كبيرة ويسهم في تنظيف األحواض، ولهذا فهو ال يعد منتجا ذا 

عائد مادي كبير فقط، بل يسهم بصورة فعالة في نظافة البيئة.

وقد زاد الطلب عامليا لهذا الصنف نسبة لقلة املعروض منه من األصناف ذات 

القيمة العالية. وقد مت بالفعل جمع 2500 من هذا الصنف ويجري حاليا في 

املفارخ إنتاج أول دفعة من البيض.

استزراع الطحالب
وف���ي بادرة تعد األولى من نوعها على مس���توى العالم، وقعت كل من ش���ركة 

الروبيان الوطنية وشركة »باسف لودويافن« األملانية على اتفاقية تعاون من أجل 

والدة مش���روع منفرد من نوعه على مستوى العالم مبنطقة الليث يجمع باحثني 

وخبراء مجال تطوير تقنيات صناعة االستزراع املائي، وذلك لتطوير واستزراع 

الطحالب البحرية في مياه البحر األحمر على أرض اململكة العربية السعودية، 

وإنتاجه بكميات كبيرة لسد الفجوة الكبيرة في األمن الغذائي العاملي.

تس���تخدم الزراع���ة البحرية األرض الصحراوية، ماء البحر، ضوء الش���مس، 

األمالح املعدنية وثاني أكس���يد الكربون إلنتاج الطحالب. تقوم الشركة حاليا 

بتطوير هذا املش���روع ذي اجلدوى االقتصادية الذي سيس���هم بصورة كبيرة 

ف���ي خدمة املجتمع من خالل توفير م���واد غذائية ومن مزاياه أيضا التخفيف 

من ظاهرة التغير املناخي. مت تطوير التقنية املستخدمة للزراعة داخل الشركة 

بواس���طة فريق صغير يتميز بخبرة عشرين عاما من العمل في هندسة وإدارة 

وتشغيل مفارخ الروبيان. 

الدمج بني املقومات الطبيعية ورأس املال
قامت شركة الروبيان الوطنية باستثمار خبراتها التي تكونت على مدى العقود 

املاضية، وبالتحالف مع شركة الراجحي الدولية لالستثمار، إلنشاء مشروعات 

على السواحل املوريتانية مبا يقارب املليار دوالر بهدف تبادل املنفعة وحتقيق 

األمن الغذائي لكل من اململكة العربية السعودية واجلمهورية املوريتانية، وكذلك 

العم���ل على تنمية عجلة االقتصاد مبوريتانيا اإلس���المية، إضافة إلى حتقيق 

األهداف االستثمارية للشركات من خالل املشاريع املقترحة.

مصنع لألعالف بطاقة 50 ألف طن

مليونين من الصغار في العام الطاقة 

اإلنتاجية لوحدات تربية اليرقات 



مكة.. 
الدور العالمي 

والحاجة للمنهج 
اإلستراتيجي 

العلمي

رأي

ل���م تكن مك���ة مجرد مدينة افتدى فيه���ا إبراهيم عليه الصاة والس���ام ابنه 

بكب���ش فداء ليكون مثا يض���رب في التضحية واإلخاص للخالق فحس���ب، 

إمنا كان���ت مهوى ألفئدة اجلماع���ات ومطمحا تنمويا عل���ى جميع األصعدة 

واجلهات في كل ما مضى من احلقب التاريخية. ولتس���تعيد الدور الذي كانت 

تتصدره البد من يقظة محلية مدعومة بتقييم ش���امل ودقيق للس���احة العاملية 

وما فيها من مس���تجدات وربط ذلك بالوضع احلالي احمللي. إن رس���م خطة 

إس���تراتيجية الس���تعادة الدور الرائد لن يكون مبنأى عن األبعاد االجتماعية 

واالقتصادية والسياس���ية والتاريخية. إن أي محاولة لرسم خطط وسياسيات 

تنموية بدون العمق التحليلي البحثي س���تكون معرضة للمخاطر غير املتوقعة 

وستتس���م بالتخبط العش���وائي الذي تعانيه مكة حاليا من اجلانب العمراني 

والذي يتعرض للنقد العاملي من املؤرخني والكتاب والباحثني العامليني املسلمني 

وغيراملس���لمني. ما أحاول أن أبرزه في مقالي هذا هو ضرورة انتهاج املنهج 

العلمي البحثي في وضع اخلطط اإلس���تراتيجية والتي تعنى بإحداث التغيير 

اجلذري في البنية التحتية العمرانية واالجتماعية والدينية ويتبعها االقتصادية 

والتي تنعكس بدورها على السياس���ات احمللية والعاملية ويتأثر بها كل مس���لم 

مهما بعد مكانه ش���رقا وغربا وشماال وجنوبا. فالكرة األرضية أصبحت قرية 

واحدة يحيى فيها الناس مع بعض با حدود زمنية ومكانية ويلتقون على مدار 

الس���اعة في ساحات احلوار االلكترونية، وأصبح من الازم وضع اعتبار عال 

د. غادة طالل العنقاوي
مديرة التدريب-

 مستشارة التطوير في القيادة اإلستراتيجية

األكادميية الدولية للتدريب والتطوير ITDA - بريطانيا

جمع المعلومات 

المتكاملة لصناعة 

القرار الناجح
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لهذا النس���يج االجتماعي احليوي وأثر قطرة املاء التي تسقط في مكة املكرمة 

على ما يعانيه املسلم في كل مكان. 

من مس���لمات علم القيادة وصناعة القرار اإلستراتيجي عملية التحليل البيئي 

املتكامل من الداخل واخلارج. وال تختلف املدن في ذلك عن املنظمات الربحية 

والشركات في س���وق االقتصاد. فاملدن هي املوقع اجلغرافي للتداوالت والتي 

تصنع املوقع االلكترون���ي. وواجهة املدن العمرانية هي انعكاس لقيم املجتمع 

احملل���ي واهتمامات���ه. ولن أتعرض في مقالي هذا للتخطي���ط العمراني املبني 

على قيم الس���وق الرأس مالية والتي تبناها املس���تثمر ف���ي مكة وال يزال في 

محاولة لزيادة ربحه العاملي وتناسيا لكل محلية اقتصادية، فهذا ليس مبجالي. 

إن م���ا يهمني ف���ي مقالي هذا الدور االقتصادي الناش���ئ لغرفة مكة املكرمة 

التجارية وكيف ميكن أن يرس���م بطريقة إس���تراتيجية يت���دارك فيها ما هدمه 

الدور العمراني من قيم محلية وتطلعات عاملية!

التحليل املتكامل
للتقييم املتكامل للوضع احلالي أشكال عديدة منها SWOT مختصر لكلمات 

أربع باللغة اإلجنليزية وهي تتركز في نقاط القوة ونقاط الضعف مقابل الفرص 

واملخاطر. ومهما اختلفت املس���ميات أو املس���تويات التحليلية لوضع ما، تظل 

فكرة جمع املعلومات املتكاملة بطرق البحث العلمي املعروفة، وتكوين فرق عمل 

بحثية على عدد من املس���تويات جلمع املعلومات املتخصصة، ومن ثم التدقيق 

في احملاور الناجتة وحتليلها وتقدميها بش���كل نتائج مس���لمة مدعومة بالدليل 

القوي واملتماس���ك، تظل هي عمود لعملية صناعة الق���رار الناجح واحلصول 

على نتائج إيجابي���ة. نقا عن قائد جامعة Hertfordshire ، في مقابلتي 

له ش���خصيا عام 2010، قبل تقاعده وبعد خدمة دامت 10 س���نوات وضعت 

اجلامع���ة في مركز أول جامعة ذات واجهة أعمال في بريطانيا أو باإلجنليزية 

 ،The first business faced university in the UK ما يس���مى

ذل���ك الرجل القائد الف���ذ Sir TIm Willson، والذي حاز على لقب امللكة 

خلدماته، أك���د لي أنه في مراحل صناعة القرار اإلس���تراتيجي األولى وضع 

حول���ه علماء من كل ف���رع من فروع املعرفة في اجتماعات���ه املتكررة ليضمن 

املنظور املتع���دد األبعاد لكل تفصيل من تفاصيل الق���رار ولكي يكون القرار 

مشتركا وممتلكا من الكليات، وهذه هي النقطة الثانية املهمة في اتخاذ القرار 

اإلس���تراتيجي، أال وهي متلك القرار من ذوي املصالح وعلى رأسهم في حالة 

مكة املكرمة س���كانها احملليني املفكرين منهم واملؤرخني والعلماء والباحثني من 

جميع فروع املعرفة، ويتبعهم املسلمني في العالم علماؤهم وباحثيهم ومفكريهم 

من جميع فروع املعرفة مع اختاف ألوانهم وجنسياتهم. نعم يحق لكل مسلم 

أن يدلي برأيه مستندا على دليل معتبر في كل ما يتخذ من قرار في مكة!

اآللي���ة التي ميكن بها حتقي���ق مثل هذا النوع من البحث والتحليل على جميع 

يمكن لغرفة مكة اتباع منهج 

البحث العلمي مسترشدة 

بدراسات عميقة ومنطقية

شاركت في صناعة إستراتيجية 

المدينة المنورة تحت إشراف شركة 

ماليزية وبريطانية

األصعدة ليس مبستحيل. ففي عام 2004/2003 شاركت في صناعة 

إس���تراتيجية املدينة املنورة حتت أش���راف ش���ركة ماليزية وبريطانية. 

مشاركتي الش���خصية كانت على مستوى احللقة النسائية والتي كانت 

صفوة عدد من ورش العمل واللقاءات التي ش���اركت فيها أعداد هائلة 

من سيدات املدينة. وكانت واحدة من 12 حلقة سارت مبحاذاة بعضها 

البعض بعد دراسات إستراتيجية مثل التي ذكرتها أعاه خال عدد من 

األشهر. في تلك الورشة رأيت وشهدت من احلماس والتطلع واالندماج 

الفكري واالجتماعي ما لم أش���هده من قبل. فق���د كان النقل الصوتي 

واملرئي مباشرا بني الورش املوازية في أوقات محددة جلمع اخلاصات. 

وخرجنا بوثيقة ومرئيات رائعة، ولست بصدد ما حدث بعد ذلك من حيث 

التنفيذ واملتابعة، والش���اهد أن موضوع الدراس���ات البيئية واملتعددة 

وفرق العمل ليس مبس���تحيل وهو ما تقوم به الش���ركات االستشارية 

العاملية والتي تس���تعني بها كب���ار اجلامعات في بريطانيا على غرار ما 

تفعله الكثير من املنظمات الربحية والشركات العاملية الضخمة. صحيح 

يتم رصد ميزانية ورصد فرق عمل الس���تخراج كنوز املعرفة اإلنسانية 

من محبي مكة واملهتمني بتنميتها، ولكن أال تس���تحق مكة، جعلني الله 

فداها، كل ذلك؟ أال تس���تحق أن يضحى فيها أس���وة بسيدي إبراهيم 

صلى الله عليه وسلم؟ أليست هي مقر الفداء والتضحيات؟ 

كمستش���ارة تطوير تنظيمي وباحثة في مجال القيادة اإلس���تراتيجية 

وأدواره���ا أعتقد أن الغرفة التجارية مبكة ميكن أن تنتهج منهج البحث 

العلمي الصحيح مس���تنيرة ف���ي قراراتها املتعددة بدراس���ات عميقة 

ومنطقية وخط���وات مدعومة بأدلة واس���تنتاجات بحثية لتثمر ويقطف 

ثمارها قاصدو مكة من كل فج عميق. 



التوطين .. إرادة ومسؤولية
انتهت درا�صة رائعة ومنطقية اأعدها اأ�صتاذ االقت�صاد 

يف جامع����ة املل����ك عبدالعزيز االأ�صت����اذ الدكتور وديع 

كابلي بعن����وان »م�صكل����ة البطالة االأ�صب����اب واحللول« 

اأنقلها بت�صرف..

االأج����ور واالمتيازات واحلوافز  م�صتوى  رفع  “ي����وؤدي 
الت����ي يقدمه����ا القط����اع اخلا�����ص للعامل����ن، اإىل رفع 

م�صت����وى االإنتاجية، ورف����ع م�صتوى اأخالقي����ات العمل 

للعمالة الوطنية، وم�صتوى الوالء للموؤ�ص�صات الوطنية 

وع����دم التنقل من وظيفة اإىل اأخ����رى لفرق ب�صيط يف 

االأجور.

�صيحذر رجال االأعمال �صن����اع ال�صيا�صة االقت�صادية 

من خط����ر الت�صخم الأن اأج����ور املواطنن اأعلى بكثري 

م����ن اأج����ور الوافدي����ن، ولكن ذل����ك لي�����ص بال�صرورة 

�صحي����ح، الأن����ه )ع����ن طري����ق امليكنة( ل����و مت توظيف 

مواطن واحد مقابل كل عدة عاملن اأجانب فاإن هذا 

لن يرفع معدل الت�صخم بل قد يخف�صه.

كم����ا اأن تلك ال�صيا�صات قد توؤدي اإىل انخفا�ص اأرباح 

القط����اع اخلا�ص وزي����ادة تذمرهم مم����ا ميثل �صغط 

عل����ى �صن����اع ال�صيا�ص����ة االقت�صادية، ولك����ن توظيف 

املواطن����ن ه����و ه����دف اأ�صم����ى واأه����م م����ن املحافظة 

على ن�صب����ة االأرباح ال�صخمة لتل����ك الفئة من القطاع 

اخلا�ص.

لن تتمكن املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة من القيام 

بدورها املن�ص����ود يف خلق فر�ص العمل لو ا�صتمرت يف 

عر�ص اأجور متدنية للمواطنن.

وح����ول التفك����ري يف اآالف الطالب خريج����ي املدار�ص 

واجلامع����ات املحلي����ة واآالف اخلريج����ن املبتعثن يف 

اجلامع����ات االأجنبية، وال يح�صل����ون على فر�ص عمل 

يف وطنه����م ب�صب����ب انخفا�ص م�صتوى االأج����ور وج�صع 

ال�ص����ركات اخلا�ص����ة، ول����ن يتيح احلافز ال����ذي يدفع 

املواطن����ن اإىل التناف�����ص على فر�ص العم����ل املتاحة، 

طاملا بقي����ت االأجور متدنية وال تكف����ي للعي�ص ب�صورة 

كرمية، وتبقى �صاعات العمل غري حمددة، ومادامت 

�صيا�صة الب����اب املفتوح للعمال����ة االأجنبية الرخي�صة، 

بحج����ة املحافظة عل����ى م�صت����وى االأ�صع����ار والت�صخم 

منخف�صة!!! 

وتو�صي الدرا�صة.. 

> باإن�ص����اء قاعدة بيانات ر�صمي����ة متكاملة عن القوى 

العاملة.

>  و�صع خطة متكامل����ة للق�صاء على البطالة بالكامل 

خالل 7 �صنوات، بجدول زمني معلن لكل مرحلة.

>  تكثي����ف عملي����ة التدري����ب الفني والتاأهي����ل النف�صي 

لتقدي�ص العمل ورفع قيمته.

>  تعديل قوانن العمل لتي�صري عملية توظيف وت�صريح 

املواطن����ن م����ن اأج����ل املهني����ة وتعزي����ز التناف�صي����ة، 

بالتزام����ن م����ع ت�صريح العمال����ة االأجنبي����ة منخف�صة 

االإنتاجية واالأجور.

>  توحي����د جه����ود اأجه����زة الدول����ة والقط����اع اخلا�ص 

املوح����دة  القومي����ة  اخلط����ة  لتنفي����ذ  واملواطن����ن 

للتوطن”.

فق����ط اأود اأن اأ�ص����ري اتفاقا مع الدكت����ور كابلي اأن حل 

م�صكل����ة القرن 21 ال ميكن اأن يكون اإال بعقلية الوقت 

الراهن، وجوب توافر االإرادة حلل امل�صكلة..

واأقول جنحن����ا يف فر�ص �صقف احلد االأدنى لالأجور، 

تنظي����م عمل الن�ص����اء، وينبغ����ي اأن ن�صتكمل املنظومة 

بتحدي����د اأوق����ات العمل يف االأ�ص����واق، حتديد اأولويات 

التنمية يف خط����ط العمالة الوطني����ة لت�صويب اأعداد 

خريجي اجلامعات، ولعل م����ن بينها اإيقاف الدرا�صة 

يف بع�����ص الكلي����ات النظري����ة، لئال نت�صب����ب يف وجود 

بطال����ة مهني����ة م�صتقب����ال، اإع����ادة تخطي����ط اأولويات 

التنمية بح�صب حاجات املناط����ق وتوجهاتها، اإ�صافة 

اإىل املناطق ال�صناعية ومدن املعرفة.

اأوؤم����ن مبقولة االأ�صتاذ حممد فرح����ات “التاريخ �صد 

ال�صعادة” .

عمر عبدالقادر جستنية
مستشار إعالمي

omarenigma@gmail.com

مقــال
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خلق���ت مواس���م احلج والعمرة في ش���باب مكة املكرمة ثقافة الكس���ب والعمل والتعلم، من خالل اس���تثمار العم���ل فيها، وميكن لهؤالء 
الش���باب العم���ل اآلن ف���ي قطاعات اإلس���كان والنق���ل إذ يتوافر لهم العمل ف���ي الفنادق، واملش���اعر من خالل نقل احلج���اج والبضائع 
وبعضه���م يتول���ى القي���ام بنقل احلجاج بس���ياراتهم اخلاصة، فوائد كثيرة يجنيها الش���باب فمن االس���تفادة م���ن الوقت وتعلم اجلد 
واكتساب املال، يتعلم كثير منهم ثقافات ولغات مختلفة، وهي ميزة ينفرد املكيون بها بأن جتدهم يخاطبون اجلاليات اإلسالمية 

بلغاتهم مبنتهى اليسر والسهولة.. 

تبادل ثقافي ومنافع مادية

مكة املكرمة - �سلطان العقيلي

العمل بموسم الحج.. من العادات 
األصيلة لشباب مكة
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مهنة مكية

م���ا أن يهل ش���هر ذو القعدة حت���ى تتحول مكة املكرمة إل���ى خلية من ورش 

العمل اس���تعدادا الستقبال حجاج بيت الله الكرمي، وينخرط الشباب في هذه 

األجواء مشمرين سواعدهم مستغلني األوقات فال يركنون للراحة سوى بانتهاء 

املوس���م ومغادرة احلجيج ليعودوا إلى س���ابق حياتهم يغتنمون فرصة للراحة 

قبل استئناف األعمال مبوسم جديد.

علي احلس���ني 28 عاما أحد هؤالء الش���باب الذي امتهن العمل منذ أكثر من 

15 عاما في خدمة احلجاج واس���تغالل املوس���م من أج���ل جني املال، قال إن 
الشاب يستطيع أن يجمع خالل موسم احلج مبالغ مالية تتراوح بني 20 ألف 

ريال إلى 50 ألف ريال، وفقا لطبيعة العمل ومكانه، وال يحدد احلس���ني عمال 

أو مهنة معينة فمن البيع إلى النقل أو اإلسكان وخدمات شتى ميكن تقدميها 

للزوار جميعها تدر دخال جزيال، دعا الش���باب إلى املسارعة إليها معلقا »مكة 

بلد خير في كل املواسم«.

علم وعمل
يكمل احلديث شاب آخر من الشباب املكي الطموح يقول محمد نصير »من ال 

يعمل من  شباب مكة نعده غير نهاز للفرص ففي العمل مبوسم احلج مكاسب 

كبيرة للش���اب املكي، فإلى جانب األرباح املادية هناك أيضا مكاس���ب ثقافية 

واجتماعية تتمثل في اللغات والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب«

وأضاف: »نعد موس���م احلج موس���ما ثقافيا تعليميا يس���تفيد منه شباب مكة 

وأهله���ا م���ن خالل اختالطه���م باحلجاج للتع���رف على عاداته���م وتقاليدهم 

ولهجاتهم ولغاتهم«.

أتاح���ت فرصة العمل ف���ي احلج لنصير ليتعلم  بعض مب���ادئ اللغات كاللغة 

اإلندونيس���ية والتركي���ة من خ���الل االحتكاك مع احلجاج وه���و يحرص على 

استثمار هذا املوسم واالستفادة منه قدر اإلمكان.

ويتبع الشباب العامل في احلج طريقة متكنهم من توسيع معرفتهم باختيارهم 

كل عام حجاجا من دول مختلفة عن العام الذي س���بقه –كما يوضح نصير- 

وذلك للتعلم واكتساب خبرات مختلفة كل عام.

ويؤك���د نصير أن هن���اك من ال يحرص على املال بقدر ما يحرص على التعلم، 

بل إن البعض منهم كون صداقات امتدت لس���نوات طويلة مع بعض احلجاج 

وتطور األمر إلى زيارات فيما بني الطرفني، الفتا إلى أنه موس���م خير ورحمة 

وتعارف.

نذكر في هذا الس���ياق ما أوردته إحصائية غير رس���مية بأن  شباب مكة وهم 

يش���كلون أكثر من نصف سكانها يعكفون على استثمار شهر احلج من خالل 

العم���ل بأعمال مختلفة وتقدر األرباح الس���نوية التي يجنيها الش���باب خالل 

املوس���م بأكثر من 150 مليون ريال، بحسب االستثمارات وطبيعة الشركات 

املقدمة للعمل.



بزين الكالم يجذب تجار مكة الزبائن..

 مكة املكرمة: �سلطان العقيلي

الكلمة الطيبة سر النجاح
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عبارات جميلة وجمل عذبة وابتسامة محببة يواجه بها التاجر املكي زبائنه 
القادم���ن م���ن أقط���ار األرض.. يتنق���ل فيها ب���ن دور التاجر الش���اطر واملضيف 
الك���رمي أو صاح���ب البي���ت ال���ذي يس���تقبل ضيوفا ك���رام م���ع ش���عوره بقيمة ما 
حباه الله به من س���كنى احلرم وما حملته إياه هذه املزية الفريدة من التزام.. 
تس���تطيع أن تلتق���ط معن���ى م���ن كل ه���ذه املعان���ي وأن���ت تتج���ول في األس���واق 
العتيقة فهذا ينادي على بضاعته بالصالة على سيدنا محمد »اشتري وصلي 
على النبي« وآخر يغري املش���تري ويحبب إليه البضاعة فيقول »الزين عندنا 
وم���ا يأخذ الزي���ن إال الزين« ومجموعة تن���ادي على بضاعته���ا باللغة األردية 
أو باإلندونيس���ية أو لغ���ات إفريقي���ا.. أو جتم���ع ب���ن كل هاته اللغات حس���ب ما 

تلمحه من عابرين باجلوار.

يع����د املكيون احلنكة والفصاحة وقول الكالم املعس����ول، أدوات اجتماعية اكتس����بوها 

بوجوده����م في ملتقى الثقاف����ات ومجتمع األعراق »مكة املكرمة«  يعلق ناصر حس����ني 

)78 عام����ا( م����ن أهالي مكة على هذا املوضوع قائال »م����ن الطبيعي أن يكون ألهالي 

مكة الس����بق في الكالم اجلميل فالقرآن الكرمي نزل في أرضهم واحتكاكهم بعش����رات 

اجلنسيات أكس����بهم ثقافات متعددة جتعل منهم أهل حنكة في الكالم خصوصا وقت 

البيع«. 

ويس����تطرد: اعتاد أهل مكة استدراج أبنائهم إلى األسواق وإبقائهم فيها ليتعلموا من 

خالل االس����تماع واملالحظة ط����رق البيع واملعاملة..  ولدي كثي����ر من األصدقاء الذين 

تعلموا املهنة بهذه الطريقة.

وبه����ذا اخلصوص يقول الباح����ث إبراهيم بن عل����ي الفقيه، 

متيزت مدينة مكة املكرم����ة بتعدد الثقافات، األمر الذي جعل 

أهلها ميثل����ون حتديا كبيرا خصوصا في مس����ألة التجارة، 

ورغ����م ضعف اإلمكانات والق����درات إال أن جتار مكة املكرمة 

جذبوا الزبائن واملستهلكني بدون تقنيات، أو حوافز بل بجميل 

الكالم. 

ويضي����ف: »زرت مكة قبل أكثر من 50 عاما وتوجهت ملناطق 

مجاورة للحرم املكي الشريف كان كل التجار والباعة من أهل 

مكة يتميزون بلني الكالم وحسن التفاوض مع الزبائن«.

ويرى الفقيه حاجة التجار احلاليني لالس����تفادة من  قصص 

التج����ار القدماء من أه����ل مكة املكرمة وضرورة أن تش����هد 

الفترة املقبلة إصدارات تهتم بتجارة املاضي وأساليب التجار 

وعباراتهم اجلميلة حني كان يس����تمتع أثناء جتوله بأس����واق 

مكة بالعب����ارات والقفش����ات الكوميدية بني التج����ار والباعة 

واملستهلكني. 



من اآليات البينات في املس���جد احلرام مقام إبراهيم، 

وهو موجود على بعد نحو 6 أمتار شرق الكعبة املشرفة 

وق���د ورد أن���ه احلجر ال���ذي قام عليه خلي���ل الرحمن 

إبراهيم عليه الس���ام عند بناء الكعبة املشرفة بعد أن 

ارتفع البن���اء، ثم قام عليه مؤذنا في الناس باحلج بعد 

أن اكتم���ل بناء الكعبة، وقيل أق���وال أخرى والله أعلم 

وقد ق���ال تعالى: }فيه آيات بين���ات مقام إبراهيم ومن 

دخل���ه كان آمنا{ )آل عمران 97(. وقال ابن جرير في 

تفس���ير اآليات البينات أنها أثر قدم���ي إبراهيم عليه 

الس���ام في احلجر، وعن عبدالله بن عمرو رضي الله 

عنهما قال: س���معت رس���ول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول: »إن الركن واملقام ياقوتتان من اجلنة طمس الله 

نورهما، ولو لم يطمس نورهما ألضاءتا ما بني املشرق 

واملغرب«. وق���د ورد أنه قبل البعثة النبوية كان ملصقا 

بالكعب���ة، وقيل أنه منذ البعث���ة النبوية في هذا املكان، 

ويبلغ طوله.

نحو40× 40 س���م وطول القدم 22 سم وعرضها 11 

س���م وال يوجد أث���ر لألصابع فيه، وق���د غاصت قدما 

إبراهيم عليه الس���ام في هذا احلجر ويتصف بالليونة 

ولون���ه مزيج من األبيض واألس���ود املائل للصفرة وقد 

حاه بعض اخللفاء بالفضة خش���ية التفتت أنشئت له 

مقصورة عام 810ه�، وطورت ثمان مرات كان آخرها 

ف���ي عام 1423ه� في عهد خادم احلرمني الش���ريفني 

امللك فهد ب���ن عبدالعزيز آل س���عود يرحمه الله، ومن 

عصمة الله أيضا لهذا املقام وكذلك للحجر األسود أن 

عصمهم���ا من اتخاذهما أصنام���ا تعبد في اجلاهلية، 

فلو كان كذلك ثم جاء اإلسام بتعظيمه لزعم املنافقون 

أن اإلسام أقر احترام بعض األصنام، وتسن الصاة 

خلفه بع���د الطواف إن أمك���ن وإن كان هناك ازدحام 

فيجوز صاة ركعتي الطواف في أي مكان في املسجد 

مقام إبراهيم )ياقوت من اجلنة(

                                                                       <  إعداد: عبدالله سعيد احلسني الزهراني
                                                                     باحث في تاريخ وآداب املسجد احلرام

الكعبة المشرفة.. تاريخ وأحكام

احل���رام، وحتى خارج احلرم كما صح ذلك عن فعل عمر بن اخلطاب رضي الله عنه، ومن الس���نة 

لص���اة ركعتي الطواف قراءة س���ورة الكافرون بعد الفاحتة في الركع���ة األولى وقل هو الله أحد 

)اإلخاص( في الثانية، وجتوز صاة ركعتي الطواف حتى في أوقات النهي، وإن كان وقت النهي 

عن الصاة قد اقترب على االنتهاء وليس على الطائف مشقة فيمكن تأخير الركعتني حتى انقضاء 

وقت النهي، وال يصح التمس���ح به والتبرك وال تقبيله ألن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه 

وس���لم وال عن صحابته رضوان الله عليهم أجمعني، وال بأس بالنظر إليه، ويتضح أن في األرض 

ثاثة أحجار مش���هورة وبعضها معظمة، األول احلجر األسود ويقبل ويستلم باليد، ومعروف مكانه 

والثاني مقام إبراهيم وال يقبل ولكن يصلى خلفه، والثالث حجر موس���ى عليه الس���ام الذي كان 

يحمل���ه مع���ه كخزان للماء، ومكانه غير معروف، وقد أورد بع���ض احملققني أن أحجامها قريبة من 

بعض وهي نحو 22-40م.
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يتواج���د أي���ام احلج أكثر من مليون مس���لم في وقت 

واحد في املس���جد احلرام قدم���وا من أكثر من 160 

دول���ة يتحدثون بعش���رات اللغات املختلف���ة، مختلفي 

األعم���ار والثقاف���ات، ورغم كل ذل���ك جتمعهم احملبة 

واألخ���وة اإلميانية حي���ث ياحظ الزائ���ر للحرم في 

هذه املواس���م مناذج مضيئة لألخوة اإلس���امية في 

أبه���ى صورها، فتجد الس���عودي واملصري والهندي 

والسنقالي والصيني مجتمعني يتناولون بعض القهوة 

والتمر، ويتحدثون وكأنهم يعرفون بعضهم البعض من 

زم���ن وهم لم يتعارفوا إال في احلرم، وجتد آخرين من 

مختلفي اجلنس���يات يقدمون ماء زمزم لكبار الس���ن، 

وآخرين يكتشفون أن لهم معارف وقرابات تربط أجدادهم ببعضهم البعض. وناحظ آخرين يقدمون 

التمر والقهوة والش���اي والزجنبيل للجميع بابتس���امة عريضة والسرور والغبطة متأل نفوس اجلميع، 

ويح���دث كل ه���ذا في أجواء ش���ديدة االزدحام وقد تكون أج���واء حارة، هذه املناظر ال تس���تطيع 

مشاهدتها إال في بيت الله وحرمه اآلمن.

يعتقد كثير من احلج���اج واملعتمرين خاصة من 

خارج اململكة، أن لتقبيل احلجر األس���ود عاقة 

بنسك احلج والعمرة، ويرى بعضهم أن حجه أو 

عمرت���ه ال تكتمل إال بهذا األم���ر، والصحيح أن 

تقبيل احلجر األس���ود أو اس���تامه باليد وكذلك 

الركن اليماني هو س���نة من س���ننن نبينا محمد 

صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع تقبيل احلجر 

األسود فهذا خير وإن لم يستطع لشدة االزدحام 

أيام املواس���م فحجه وعمرته كاملة إن شاء الله، 

وال يؤث���ر فيها تقبيل احلجر األس���ود من عدمه، 

وه���ذه دعوة لعدم التزاحم الش���ديد عند احلجر 

واحلرص على عدم إيذاء املسلمني، وينبغي للنساء 

من أسرار احلرم

أهال بضيوف الرحمن

اعتقادات خاطئة

يتواف���د عل���ى هذه البقع���ة املباركة م���ن كل عام 
نح���و ثالثة ماليني حاج يفدون من أكثر من 66 
دول���ة ملبني دع���وة موالهم احل���ي القيوم الذي 
دعاهم على لسان خليله إبراهيم عليه السالم 
قب���ل نح���و أربعة آالف س���نة حلج بيت���ه احلرام، 
بعد أن أنهى إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم 
بناء البيت، ولم تتوقف تلك الوفود املباركة عن 
ح���ج البيت منذ ذلك الزمن، فقد حجه موس���ى 
ويونس عليهما الس���الم واألنبي���اء والصاحلون، 
ويتفض���ل املول���ى ع���ز وج���ل عل���ى ه���ذه البقع���ة 
املباركة بوالدة س���يد ولد آدم نبينا محمد صلى 
الل���ه علي���ه وس���لم، ويختص���ه املول���ى ع���ز وج���ل 
بالرس���الة، ويكتمل الدين وتت���م النعمة ببعثة 
نبين���ا محم���د صل���ى الل���ه عليه وس���لم وينتش���ر 
التوحي���د، وستس���تمر إلى أن ي���أذن الله بخراب 
األرض فقد روي عنه صلى الله عليه وس���لم أنه 
ق���ال »ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج 

يأجوج ومأجوج« وقد روي مرفوعا وموقوفا.
وهذه دعوة ألهل مكة وجلميع أهل هذه البالد 
حلس���ن االس���تقبال والوفادة لضيوف الرحمن 
وأن نح���رص عل���ى تق���دمي كل م���ا نس���تطيع مع 
االبتس���امة لعلن���ا نحظ���ى بدع���وة أحده���م إن 

شاء الله..
عدم االقت���راب من احلجر في حال االزدحام 

واالكتف���اء باإلش���ارة إلي���ه عن���د محاذاته.

مقــال

عبدالله الزهراني

abuhatem9359@hotmail.com
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هاشم زيني كوشك
محامي ومستشار قانوني
koshaklaw@yahoo.com

التحكيم أسرع وأقوى
التحكيم هو نظام ووس���يلة بديلة حلل النزاع���ات املدنية أو التجارية بني 

األفراد واملؤسسات، خالل مدة معينة وبواسطة إجراءات متفق عليها بني 

اخلصوم، وعلى هدي قانون أو نظام يرتضونه حتى يصدر حكم أو صلح 

يلتزمون بتنفيذه. واملنازعات التي يجوز نظرها من خالل التحكيم تشمل 

املالي���ة واملدنية والتجارية والعقارية ومنازع���ات تنفيذ العقود، وقد تكون 

بني أفراد عاديني أو بني ش���ركات أو بني فرد وشركة أو مؤسسة، ويجوز 

أن يك���ون أحد أطراف اخلصومة الدولة ممثلة في إحدى جهاتها العامة، 

شريطة احلصول على موافقة مجلس الوزراء على اللجوء للتحكيم.

ويتميز التحكيم باالبتعاد عن اإلج���راءات املطولة في احملاكم القضائية 

والتي قد تصل لس���نوات أحيانا. ووفقا لنظام التحكيم السعودي اجلديد 

الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم م/34 في 1433/5/24ه��، فإن 

أقصى مدة لنظر الدعوى التحكيمية هي إثنى عش���ر شهرا، مع إمكانية 

متديده���ا مبوافقة أطراف اخلصومة، غي���ر أن اخلصوم بإمكانهم تقييد 

مدة التحكيم وحتديدها بشهر واحد فقط على سبيل املثال، فهنا يتوجب 

عل���ى هيئة التحكيم الفصل في النزاع خالل هذه املدة وأي جتاوز يجعل 

من حكم التحكيم قابال للبط���الن. ومن مميزات التحكيم أيضا خضوعه 

ف���ي جميع أجزائ���ه إلى اتفاق األط���راف، بدءا من مش���ارطة التحكيم 

وحتدي���د اإلجراءات والقانون الواجب التطبي���ق، حتى اختيار احملكمني 

ومدة التحكيم. وليس ألي س���لطة التدخل ف���ي إرادة األطراف، طاملا لم 

تتجاوز حدود وقواعد الشريعة اإلسالمية وأحكامها الشرعية. وأهم ميزة 

حلك���م التحكيم والتي تضفي عليه طابع الق���وة واملتانة أكثر من أحكام 

القض���اء، أنه ال يج���وز الطعن في حكم التحكيم بطرق االس���تئناف أو 

النق���ض، كالدعاوى القضائية العادية. وبالتالي فهو واجب النفاذ مبجرد 

طلب الطرف احملكوم لصاحله، بعد إيداع نس���خة من حكم التحكيم لدى 

محكمة االس���تئناف التي يقع االختصاص أصال لها بنظر النزاع. وعلى 

هذا ميكن تلخيص مميزات التحكيم في:

خدمة مصالح الدولة في عدم تكدس القضايا لدى احملاكم املتخصصة.
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مسايرة األنظمة الدولية احلديثة.

سرعة البت والفصل في النزاعات.

سرية إجراءات التقاضي.

جدية األطراف في التعامالت.

تش���جيع االستثمار وتنمية املش���اريع وهو ما ينعش احلياة التجارية ويقوي 

االقتصاد الوطني.

حفظ احلقوق بكفاءة وجودة عدلية.

بق���ي أن نقول أن احملكم ليس واجبا أن يكون من ذوي التخصص القانوني 

أو الش���رعي، فقد يكون احملكم طبيبا أو مهندسا أو محاسبا، وذلك حسب 

النظام الس���عودي للتحكيم. إال أنن���ا نرى أن التحكيم يجب أن يقتصر على 

رجال القانون فقط، العتماده على املبادئ واألصول العدلية وقواعد القانون 

الع���ام والقوانني ذات الصلة، وهو أمر يس���تحيل عل���ى غير املتخصص فيه 

استيعابه. هذا من ناحية ومن أخرى فإن التحكيم يختلف عن إعمال اخلبرة 

فاحملكم يفصل بينما اخلبير يقدم رأيا فنيا في مسألة تدخل في اختصاصه، 

وبالتال���ي فإن عمل ذوي التخصصات األخرى يكون من خالل أعمال اخلبرة 

وهي أرض أرحب وأوسع الستيعاب جميع التخصصات.

إن متطلبات بيئة التحكيم في املرحلة املقبلة في حاجة إلى عدة أمور، تتمثل 

ف���ي إصدار الالئحة التنفيذية للنظام، وإنش���اء مراك���ز حتكيم متخصصة، 

وتأهيل احملكمني، والعمل على نشر الوعي التحكيمي. ومن هذا املنطلق تبنت 

غرفة مكة الش���روع في إنش���اء مركز حتكيم متخصص حتت مظلة الغرفة، 

مبشاركة مكتب احملامي هاشم زيني كوشك احملكم املعتمد واملتخصص في 

القضايا التجارية واملقاوالت، كرافد من روافد الغرفة، يحقق تطلعات التجار 

ف���ي إيجاد بيئة مالئم���ة للفصل فيما يقع بينهم م���ن خالفات جتارية حتت 

س���قف الغرفة، األمر الذي ينعكس على تنمية روح ال���والء التجاري للغرفة 

كبيت للتجار، ويشجع على مزيد من االستثمارات في ظل توافر بيئة تقاضي 

وفصل مناسبة، ووفق تطلعات املجتمع التجاري.

                                            وبالله التوفيق وعليه التكالن ،،

مستشارك القانوني



إدارة االشتراكات والتصاديق
املركز الرئيسي: حي التخصصي طريق مكة جدة السريع هاتف: 8001211121 - 920011121

الفروع التابعة إلدارة االشتراكات والتصاديق

العنوانحتويلةالهاتفالفرع 

العزيزية مركز التجارة العاملي الدور الرابع 125506292200وزارة التجارة

بجوار اإلمارة125943113اجلموم

بجوار قاعة ليلتي – حد احلرم ميني اإلشارة125241848الشرائع

الزاهر مقر اجلوزات125423008اجلوازات

مقر الغرفة بحي التخصصي طريق مكة جدة السريع125343838فاطمة الزهراء

إدارة املرور العاصمة املقدسة بأم اجلود---------املرور

أمام مبنى محافظة بحرة بجوار مصرف الراجحي125911935بحرة

الرصيفة اجلروشي مول بوابة 3---------اجلروشي مول

فترة الدوام في املقر الرئيسي: من الساعة 8.00 ص إلى 3.30 م – ومن 4.00 م إلى 11.00 م.
فترة الدوام في فرع الشرائع: من الساعة 8.00 ص إلى 3.30 م – ومن 4.00 م إلى 11.00 م.

فترة الدوام في باقي الفروع: من الساعة 8.00 ص إلى 3.30م.



تلقيت عبر البريد االلكتروني رسالة موقعة باسم الدكتور قاسم جعلتني أتساءل مبرارة عن دور اجلهات الرقابية؟ ولفرط أهمية وحساسية 
موض���وع الرس���الة ق���ررت أن أعرضه���ا لكم كم���ا وردتني.. لعلن���ا نعيد التفكير قبل اس���تهالك كثي���ر من املنتجات التي نش���اهدها ف���ي اإلعالنات 

التجارية والحظوا كلمة )جتارية!(..

أهداف التجاريةخلف كثير من األبحاث

ب�سام حممد علي فتيني

كيف نحمي مجتمعنا من تجارب 
الغذاء؟

صحة

متر اململكة العربية الس���عودية مبرحلة منو وتطور سريع في كل أمناط احلياة، 

ومن مس���لمات األمور أن يصاح���ب ذلك ارتفاع في مس���توى احلياة الفردية 

واالجتماعي���ة، وأن يتول���د فيه اهتم���ام أكبر باملنتجات االس���تهالكية املوجهة 

لتحس���ن الصحة ولألناقة وللرش���اقة، منها املنتج���ات املصممة لفقدان الوزن 

واملكمالت الغذائية واألغذية احملس���نة واملع���ززة بالفيتامينات. ومالم يصاحب 

هذا النمو برنامج تثقيفي لتحس���ن وعي العامة، معزز بأجهزة وقائية من قبل 

اجلهات املختصة واألجهزة العلمية، فس���يتم استغالل س���ذاجة املستهلك من 

قب���ل املتاجرين الذين يقتصر اهتمامهم على جني األرباح املالية على حس���اب 

صحة املس���تهلك، حيث يعتمد مثل هؤالء املتاجرون على وسائل تسويقية تبالغ 

في وصف الفوائد وتخف���ي األضرار اجلانبية التي قد تؤدي أحيانا ومع مرور 

الوقت إلى الوفاة.

متتلئ الس���وق االس���تهالكية في الدول املتطورة مبثل هذه املنتجات الصحية 

والت���ي تدرج في اجلان���ب الرمادي من النظام الرقاب���ي، لكن هذه الدول توفر 

أجه���زة تقنية وخبرات رقابية متميزة بدرجات عما هو موجود في الدول النامية 

مثل اململكة، وهي تقوم بتثقيف مواطنيها وتوعيتهم باملفاهيم اإلعالمية املضللة 

التي تغطي تسويق مثل هذه املنتجات وبهذا يكون املستهلك الغربي على دراية 

علمية باملنتج ويكون له اخليار في الش���راء من عدمه، ومن املفاهيم املسلم بها 

في مجتمع���ات العالم النامي ومجتمعنا باألخص اإلمي���ان املطلق على أن ما 

يس���تهلك في الغرب صالح لالستهالك في مجتمعنا وهذا مفهوم خطير واألدلة 

التاريخية التي تثبت خطورة هذا املفهوم كثيرة.

وقبل االس���تدالل بأبرز هذه األدلة علينا تذكر حقيقة أخرى مهمة جدا وهي أن 

في العشرين سنة 

األخيرة زادت األغذية 

المعززة بالفيتامينات 

والمكمالت الغذائية 
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في معهد الس���رطان الوطني من قبل الباحث الدكتور ت.م.براسكي في مركز 

أوهايو للدراس���ات الش���املة للس���رطان في أمريكا أثبتت الدراسات أن كثرة 

استهالك زيوت األوميغا3- تساعد على منو اخلاليا السرطانية في البروستاتا 

وهناك دراس���ات كثيرة بدأت تنشر من قبل مراكز بحوث متخصصة ولكن غير 

جتارية تؤكد ذلك ومما ينصح به املتخصصون غير املهتمن بالعوائد املالية مثل 

اجلمعي���ة امللكية البريطانية لعلماء التغذية أن أفضل مصدر للزيوت املهمة غير 

املشبعة هو السمك فكل ما يحتاجه املستهلك هو وجبتن أو ثالث وجبات سمك 

طازج أس���بوعيا واالبتعاد عن األغذية املشبعة والكبس���والت الزيتية املتوافرة 

جتاريا.

وم���ا يهمنا هو أن املروجن ملثل هذه املنتجات االس���تهالكية بدأوا يروجون في 

اململكة ألهمية إنتاج البيض املعزز باألوميغا3- لفائدة املستهلك، وهذا الترويج 

مدعم من قبل علمائنا وأصحاب رؤوس األموال احمللين في حن يبتعد املستهلك 

الغربي منه لذلك يجب علينا التوقف لوهلة من الزمن  ونسأل بعض األسئلة:

هل نحن مجبرون على استهالك كل ما يكتشف في الدول الغربية؟

أليس جتنب أخطائهم أفضل من اتباع حلولهم لهذه األخطاء عندما تقع!

أليس من واجب علمائنا الذين درسوا في الغرب حماية مجتمعنا من االستغالل 

التجاري للمجتمع بدال من متابعتهم بأسلوب أعمى؟

ألم نتعلم من أخطاء املجتمعات الغربية في اس���تغالل الطبيعة بصورة جتارية 

بشعة مما أدى إلى نكبات صحية وبيئية؟

ألي���س من املفروض على جتارنا وأصحاب رؤوس األموال النظر في س���لبيات 

املنتج االستهالكي قبل ترويجه في األسواق؟

ألي���س من األفضل تثقيف وتوعية املس���تهلك الس���عودي بفوائد االعتماد على 

املنتجات الغذائية الطبيعية بدال من اللجوء إلى األغذية املعززة بصورة علمية؟

محبكم د.قاسم.

انته���ى كالم الدكت���ور وب���دوري أوجه هذا املق���ال ل���ذوي االختصاص فهل

من مجيب؟؟.

الرغبة في تحويل الماشية إلى »مصانع 

طبيعية« سببت جنون البقر وسل الدجاج

مكتشفات املراكز البحثية املخصصة لتحسن الصحة واملظهر ليست بالضرورة 

نهائية وأكيدة، فهي تخضع لشروط وطرق عمل مخبرية معينة تتم حتت سيطرة 

بيئي���ة تامة يتحكم بها الباحث ويتفق عل���ى صحتها باألغلبية، وكثيرا ما تكون 

االكتش���افات واالدعاءات العلمية عرضة للنقاشات والرد والنفي. كما أن كثير 

منها ذات دوافع ربحية بحتة مما يجعلها مشكوكة النوايا.

ونعود إلى األدلة القاطعة على أنه ليس كل ما يكتشف في الغرب خلدمة البشرية 

هو آمن. ومن هذه األدلة جنون البقر ومرض الفم والقدم في اخلروف، وس���ل 

الدجاج التي كان معظمها نتيجة محاولة العلماء حتويل املاش���ية إلى مصانع 

حليب وحلم وبيض طبيعية - وأمراض جهاز التنفس والسرطان الناشئة نتيجة 

استخدام األسمدة الكيميائية، عندما حاول العلماء حتويل األرض إلى مصنع 

غذاء طبيعي- اس���تخدام ال�)ثالودمايد( من قبل النس���اء احلوامل بن 1957 

و1962 إليقاف الغثيان الصباحي وهو شعور طبيعي ومهم في فترة احلمل مما 

أدى إلى والدة عدد ال يحصى من األطفال املشوهن- انتشار البكتيريا املقاومة 

للمضادات نتيجة استخدام املضادات املفرط في الستينات والسبعينات. الخ، 

رمب���ا من أبرز املنتجات االس���تهالكية الذي روج من���ذ الثالثينات على وجوب 

اس���تخدامه لنيل القبول االجتماع���ي وكان يعد أحد مظاهر التطور هو تدخن 

التب���غ )الس���يجارة( ومن قبل أن يثبت دوره في اإلصابة بأمراض الس���رطان 

والرئتن والقلب.. والخ.

أم���ر التالع���ب بالطبيعة بلغ من اخلط���ورة بحيث بدأ الف���رد الغربي يلجأ إلى 

املستهلكات الطبيعية التي تنتج دون تدخل العلماء في إنتاجها وتوفر احلكومات 

الغربية مساعدات مالية لألفراد والشركات التي تهتم باملنتجات الطبيعية، وهذا 

ال يعني توقف املراكز البحثية عن إجراء بحوث واكتش���افات علمية تس���تهدف 

بيع املزيد من املنتجات الغذائية املوجهة إلى املش���تري الذي س���يهتم بصحته 

ومظهره، مستغلن مناصبهم العلمية والثقة املمنوحة لهم من عامة الناس.

وم���ن أبرز ما ظهر خالل العقدين املاضين هو زي���ادة عدد املنتجات الغذائية 

املعززة بالفيتامينات واملكمالت الغذائية ومن أبرزها البيض املش���بع بالدهون 

احلامضية غير املش���بعة أوميغ���ا3- واحلكاية بدأت بع���د أن ثبت فائدة هذه 

الدهون التي يكتسبها اإلنسان عن طريق أكل السمك حيث اكتشف أن أسماك 

املياه الباردة حتتوي على االيكوزابنتاتويك أسيد )EPA( ودوكوزا هيكسانويك 

أس���يد )DHA( وكما أكد أحد اخلبراء في هذه الزيوت البروفيسور سووس 

هلوب )أس���تاذ علوم التغذية في جامعة جلف بكندا( والذي أجرى عدة أبحاث 

ف���ي هذه الزيوت على مدى ثالثن عاما أنه���ا ضرورية لصحة الغدد )لوظائف 

القل���ب والدماغ والرؤية( وفي خالل العقدين املاضين اكتش���ف علماء التغذية 

أنه ميكن زيادة نس���بة ال����EPA وDHA في بيض الدجاج عن طريق تغذية 

.) ALA( الدجاجة بعلف غني بالزيت النباتي من نوع ألفا الينولينيك

وهذا االكتشاف مهد الطريق لشركات التغذية الكبرى إلى إنتاج هذا النوع من 

بيض الدجاج لالستهالك البشري مس���تغلن االدعاءات العلمية اإليجابية وإن 

كانت ضئيلة نس���بيا ومهملن االدعاءات السلبية مثل زيادة الكولسترول بنسبة 

كبيرة، وزيادة نس���بة ALA  في البيضة ذاتها وإن ادعت بعض الدراس���ات 

فائدت���ه ملنع اجللطة القلبية مثل كلية التمري���ض األمريكية، وهو موضوع جدل 

وش���ك بن العلم���اء. وقد أجرت عدة مؤسس���ات علمية مرموق���ة وغير جتارية 

دراس���ات س���ريرية إلثبات إن كان تعاطي ALA يس���اعد على حماية وظيفة 

القلب وأثبتت أنه ال تأثير ملحوظ ولكن اس���تهالك ALA يساعد في اإلصابة 

بس���رطان البروستاتا! ومن أحدث الدراس���ات العلمية التي نشرت هذه السنة 



مقــال

لماذا ندعه يغادرنا؟

د. هبة فادن
طبيبة ومستشارة في تدريب 

وتنمية الذكاء العاطفي

Hebah_faden@yahoo.com

حتبه جدا وجدا بل ويحبه الكل..

وينتظره هذا وذاك بل ينتظره الكل.. 

يقولون ليته كل يوم يعودنا..

 ليته كل ساعة يطل

يبحث عنه هنا وهناك جمع ليس قليل..

عمله وأثره وذكراه.. شيء جميل جميل.. 

يحب أن يهديه كل حبيب حلبيبه

وكل أب لوليده 

له في الناس عالمات وفنون 

إن حضر ال تخطئه العيون

وإن غاب تعاف الغمض اجلفون

 

فيه رجة خفيفة ورشة من جنون

 لغته إنسانية عاملية لكن له عند كل إنسان قانون 

معه نضحك ، نبكي،  نقفز!

 

إنه الفرح 

الفرح يا قرائي الكرام

  

الفرح جتربة إنسانية يستمتع بها كل حي

 زائر يزورنا خلس���ة.. نش���تاقه نبح���ث عنه أياما 

وليالي في كل حي

قد يتساءل البعض 

هل هو حقيقة أم أجمل؟ 

هل هو واقع أم أروع؟ 

أهو ذاك الش���عور املباغت باحلماس نحو حدث ما 

أو شخص ما..

 أه���و الدافع الذي يحملك لتتخطى حتديات الزمان 

واملكان.. وتتس���ارع نبضاتك وخطواتك لتصل إليه 

أو يص���ل إليك  فتضحك بحضوره من أقل ش���يء 

وتتحرك بنشاط لكل شيء ؟

أهو ذاك اإلحس���اس الدفني الذي حني ميألنا 

نش���عر بالرضا والراحة تسري في كياننا كله 

فتمسي أجسادنا بخفة الريش  

وتغدو أرواحنا كرمية كالريح

 فياضة تنشر بهجة وسرورا..

قوية مقاومة لكل نكد 

متسامية عن كل حزن

متجاوزة أي ألم.

 

إن الف���رح هو الباق���ة اجلميلة التي حتوي كل 

هذه البواعث..

يا الله..

مادامت هذه صفته وهذا أثره وهذه بصمته.. 

ملاذا نتركه يغادرنا إذن؟

ملاذا نسمح له أن يودعنا؟

أم أننا حقيقة نحن من يتركه ؟! 

هل الفرح شيء يقدمه األحباب لنا؟ رمبا

هل الفرح إرث يتركه لنا اآلباء؟ رمبا

هل الفرح مرتبط بشخص أو اجناز ما؟ رمبا 

 هل الفرح بذل أقدمه لنفس���ي وعمري وقلبي؟ 

أكيد!

إن الف���رح صنعة ومهارة تعل���م وتورث وتقبل 

العود مرات ومرات  

فقط ما عليك 

إال أن تعيش احلياة حلظة بلحظة 

تتمهل 

تتأمل 

علك جتدد نبضا من بهجة 

علك جتدد نهجا 

علك تقفز من جديد قفزة فرح!!



حممد الثبيتي
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قصيدة

ْحُتها َصبَّ

 

واخليُر في أسمائها

 

يُتَها مسَّ

 

والنوُر ملُء سمائَها 

 

يُتَها َحيَّ

 

بجالِلَها

 

وكماِلَها

 

يِمَها وِبَكاِفَها وِبَهاِئَها وِبِ

 

وغمرُت نفسي

 

في أقاصي ليِلَها

 

فخرجُت مبتاًل بفيِض َبهائَها

 

وى وَطَرْقُت ساحاِت النَّ

 

حّتى َظِمْئُت إلى ُثماالِت 
 الهوى

َفَسَقيُت ُروحي 
سلسبياًل ِمْن َمَنابِع ماِئَها

 

َوَنَقْشُت ِإْسِمي 
في سواد ثياِبَها

 

وَغَسْلُت وجهي 
في بياِض حياِئَها

 

وكتبُت ِشْعِري 
َها عنَد مسجِد ِجنِّ

 

وقرأُت ِوْرِدي 
ُقْرَب غاِر ِحَرائَها

الرقية المكية
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عجمان- خا�ص 

اتفاقية بين مركز السيدة فاطمة الزهراء
ومجلس سيدات أعمال عجمان

وقع مركز الس���يدة فاطمة الزهراء بالغرفة التجاري���ة الصناعية مبكة املكرمة 

اتفاقي���ة تعاون مع مجلس س���يدات أعمال عجمان، وق���ع االتفاقية من جانب 

مركز الس���يدة فاطمة الزه���راء مديرة املركز عزة برجن���ي ومن جانب مجلس 

 س���يدات أعم���ال عجم���ان الدكت���ورة آمنة خليف���ة آل علي رئيس���ة املجلس. 

وج���اء توقي���ع االتفاقي���ة عل���ى هام���ش مع���رض بداي���ات الثال���ث ال���ذي 

أقي���م مبرك���ز الش���يخ زاي���د للمؤمت���رات واملع���ارض بجامع���ة عجم���ان 

للعل���وم والتكنولوجي���ا حت���ت ش���عار »هويت���ى صناعت���ي« ونظم���ه مجلس 

 س���يدات أعم���ال عجم���ان حت���ت مظلة غرف���ة جت���ارة وصناع���ة عجمان.

ونصت االتفاقية على تبادل املعلومات واملعارف بني اجلهتني، والتنس���يق حول 

املشاركات اخلارجية التي تنظم من قبل كل طرف والتعاون في مجال التدريب 

واخلاص باملشاريع الصغيرة واملتوسطة وكذلك التسويق ملنتجات الطرفني مبا 

يخدم س���يدات األعمال واألسر املنتجة وذلك بهدف االرتقاء مبنتجاتهم وتوفير 

كافة سبل النجاح لها.

وأش���ادت مديرة مركز الس���يدة فاطمة الزهراء عزة برجني مبستوى املشاركة 

في جناح منتجات األسر املنتجة املكية الذي حاز على إعجاب منظمني وزوار 

املعرض، وقدت ش���كرها إلى د. آمنة خليفة آل علي وجلميع األخوة واألخوات  

املنظم���ني على تعاونهم وترحيبهم بنا وتقدمي اإلجابات على أي استفس���ارات 

، وأوضحت أن لهذه املش���اركة عدة ايجابي���ات منها: تكوين عالقات عامة مع 

ع���دة جه���ات إماراتية و خليجية, تب���ادل اخلبرات، توقي���ع اتفاقية تعاون مع 

غرف���ة عجمان، تطوير موظفات مركز الس���يدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

املشاركات باملعرض حيث شاركن في الورش والدورات التدريبية املُعقدة.

وأش���ارت الدكتورة آمنة خليفة أن مجلس س���يدات األعمال يستهدف تطوير 

وتس���ويق أعمال ومش���اريع النس���اء عموما وجتلى ذلك من خالل العديد من 

املش���اركات اخلليجية باملعرض سواء اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان 

»حرفيات مكة« في معرض بدايات الثالث بإمارة عجمان

ومملكة البحرين، وذلك بهدف تبادل األفكار والتعرف على مشاريع جديدة بني 

سيدات األعمال اخلليجيات، خاصة وأن املعرض جاء بهدف االرتقاء مبصالح 

س���يدات األعمال وتذليل الصعوب���ات التي تواجههن وتوثيق روابط س���يدات 

األعم���ال م���ع اجلهات األخرى وربط مجتمع س���يدات األعم���ال مع بعضهن 

البعض ، وزيادة رضا املستفيدات واملتعامالت مع املجلس.

 وأك���دت خليفة النجاح الكبير الذي ش���هده املعرض وم���دى احلرفية العالية 

للمنتجات املعروضة من قبل س���يدات األعمال املشاركات من مالبس وأطعمة 

ومأكوالت شعبية وتراثية وهدايا ودخون وإكسسوارات.. وأثنت على مشاركات 

الدول اخلليجية التي س���اهمت بشكل كبير في إجناح املعرض الذي استقبل 

حوالي 3500 زائر خالل أيامه الثالثة األولى. وأش���ارت إلى أن نسبة املبيعات 

باملعرض جاءت مبشرة.

وش���هد معرض بدايات الثالث الذي يضم 85 جناحا لعرض مختلف املنتجات 

للمحالت وسيدات األعمال املشاركة واألسر املنتجة ومبشاركة عدة أجنحة من 

اململكة العربية الس���عودية والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين، واإلمارات 

الدولة املضيفة، عددا من الفعاليات املميزة خالل يومه الثالث بدأت بزيارة عدد 

من املس���نني بدار رعاية املسنني بعجمان حيث تفاعلت العارضات مع املسنني 

وقدم���ن لهم الهدايا إلى جانب التقاط الص���ور التذكارية وتعريفهم باملنتجات 

املعروضة خالل جولة تفقدية لهم .

ونفذ عل���ى هامش املعرض عدة دورات منها »االس���تثمار واالدخار العائلي« 

و»كيف تبدأ مش���روعك الصغير« و »كيف تدير مش���روعك« و »تسويق املنتج« 

 وذل���ك بالتعاون م���ع صندوق خليف���ة لتطوير املش���اريع - مكت���ب عجمان.

ش���هد يوم اخلتام دورة ف���ن تزيني الكيك إضافة لتنظيم عدد من املس���ابقات 

والسحوبات اليومية للزائرين ومسابقة أفضل محل مشارك باملعرض. 



ماجدة جمل الليل:

تشرفنا بخدمة الحجيج من بدء تاريخ 
الطوافة
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س���يدة مكية من أسرة تشرفت بخدمة احلجيج منذ ابتدائها، املطوفة السيدة ماجدة جعفر 

جمل الليل، ش���اركتنا في احلوار التالي ذكرياتها وانطباعاتها عن الطوافة وما تأمله لهذه 

املهنة في قادم األيام. 

سيدة ماجدة نريد نبذة عن تاريخ عائلتكم في الطوافة؟
شرفنا الله بخدمة احلجيج ضيوف بيته احلرام من بدء تاريخ الطوافة التي اختص بها جل 

جالله أهل مكة املكرمة يتوارثها األجيال فاس���تمر ش���رف العمل في أسرتنا الى هذا اليوم 

ولله احلمد.

ما هي عالقتكم باحلجيج؟
عند وصول احلجاج إلى مكة املكرمة يستقبلهم والدي السيد جعفر مع أخوتي محمد وخالد 

رحم���ه ومصطفى وبعد االنتهاء من تس���كينهم يأخذونهم إلى أداء مناس���ك طواف القدوم 

والس���عي ووالدتي الس���يدة فاطمة جمل الليل جتهز طعام العش���اء أو الغداء حسب دخول 

احلجاج مبفردها ألننا كنا صغار أنا وأخواتي، لكن كنا نتعلم، ألن البيت فيه حركة طوارئ 

نس���هم بخدماتنا البسيطة التي ال تنسى فهي أجمل ذكريات، بعض احلجيج يسكنون معنا 

يش���اركونا ف���ي األكل وفي احلديث ويظل احلال في تقدمي اخلدم���ات إلى يوم الصعود إلى 

عرف���ات في الثام���ن من ذي احلجة، ننتظر احلافلة مع موك���ب احلجيج حتى االنتظار كان 

جميال ألنه مصاحب بالتكبير و التهليل والشوق  الذي يعلو وجوه احلجيج.

ما اخلدمات التي كنتم تقدمونها لهم؟
بالنسبة لوالدي وإخوتي كما ذكرت االستقبال الطواف والسعي إرشاد اجلاهل من احلجاج 

في أمور احلج قراءة القرآن واألدعية أما والدتي فهي حتضير الطعام واجللوس مع النساء 

واحلديث معهم، وأعتقد أن جميع اخلدمات متشابهة عند جميع املطوفني وعوائلهم.

ما الفرق بني خدمة احلجاج في السابق واآلن؟
في عام 1402 بدأت جتربة املؤسس���ات فأنش���أت املؤسس���ة التجريبية حلجاج تركيا كان 

والدي الس���يد جعفر جمل الليل رئيسا لها إلى عام 1418 كانت املؤسسة عبارة عن مظلة 

حتتها جميع املطوفني فانقطعت عالقة األس���ر باحلج و احلجيج انتهاء ضيافة احلجاج في 

منزل املطوف انتهى حج األسر بعد ما كان حجهم سنويا أصبحوا اآلن يبحثون عن شركة 

حج���اج داخل لكي يحج أبنائهم حجة فرضهم اآلن عالق���ة املطوف باحلاج انعدمت متاما 

االرتباط أصبح مع اوراق رسمية وتواقيع .

هل لك تصور في خدمات أفضل بالنسبة ملؤسسات الطوافة ؟
كثيرا ما أتخيل نفسي رئيسة ملؤسسة تركيا أو عضوة فلو قدر لي ذلك لكل حادث حديث.

م���ا رأي���ك ف���ي خدم���ات احل���ج وه���ل ل���ك اقتراح���ات أو مالحظ���ات تقدمينها 
للمسؤولني عن احلج؟

خدمات احلج ال ينكرها إال جاحد هناك خدمات ملموسة وجهود جبارة لراحة احلجيج دللت 

احلاج، على سبيل املثال ال احلصر كان احلاج يصل إلى عرفات وال يرجع إلى مكة إال بعد 

أي���ام النحر أما اآلن أصبح متى أراد النزول إلى مكة  في متناول يده. لي نقطة أمتنى أن 

يهتم بها املس���ؤولون وهي  إعطاء رجال األمن جولة تعريفية بش���وارع مكة فهم ال يعرفون 

مكة فكيف يستطيعون إرشاد التائهني؟، قفل الطرق يسبب زيادة في الزحام، استبدال كلمة 

)حرك( من رجل األمن ألنها مزعجة، للغاية أنا ال أعرف االجتاه فأحرك إلى أين؟.

هدى مهدي 
هي املدربة واإلخصائية التربوية واملستشارة االسرية الرائدة في خدمة 

املجتمع، حصلت على ش����هادة من جامعة يوديكس األمريكية ومعتمدة 

من هيئة االعتماد للدرجات العلمية، وعملت كقائدة تربوية في إدارة عدد 

من املدارس التابعة لوزارة التعليم مبكة املكرمة قرابة 26 عام.

حصلت األس����تاذة هدى مهدي على ع����دد من الدورات الدولية واحمللية 

في مجال التعليم واإلدارة املدرس����ية، حصل����ت هدى مهدي على دورة 

في الوس����ائل التعليمية والتجديد في اإلدارة املدرس����ية ومس����اعدات 

امل����دارس، ودورة في التمريض، ودورة في احلاس����ب اآللي، وحصلت 

عل����ى دورة العمل من املنزل بالغرفة التجارية مبكة املكرمة كما حصلت 

عل����ى دورة تدريبية في كيفية التعرف عل����ى املنتجات األصلية واملقلدة، 

كذلك أمتت دورة متكاملة ف����ي أحدث تقنيات وتصميم وتقييم احلقائب 

التدريبية، حصلت على دورة في املش����اريع االحترافية، و ش����هادة في 

اللغة االجنليزية من مدينة برايتون البريطانية.

تعمل حاليا مستشارة تربوية بحكم عملها وتخصصها وخبرتها الكبيرة 

في مجال التربية والتعليم، تعمل مستشارة في جلنة إصالح ذات البني 

النس����ائية )مركز يسر( وقد قامت بالعديد من برامج اإلصالح األسري 

تعمل مرش����دة في صن����دوق املئوي����ة لبرامج دعم املنش����آت الصغيرة 

والناش����ئة، كما تعمل كمستش����ارة جتارية في مركز الس����يدة خديجة 

بجمعية أم القرى مبكة املكرمة، وتعمل مرش����دة متقدمة ورئيس����ة فرقة 

مرشدة مبكة املكرمة، متلك مشروعا خاصا بها )تراثيات الهدى( الذي 

يهتم بالتراث احلجازي.

وهي عض����و فعال في بعض اجلمعيات مبكة املكرمة كجمعية أم القرى 

النسائية وجمعية بيت الطفل لأليتام وجمعية املعاقني واجلمعية اخليرية 

لرعاية األيتام.

لديها عضوية في بعض اللجان  فهي عضوة سابقة في اللجنة الوطنية 

النس����ائية مبجلس الغرف الس����عودية، وعضوة س����ابقة مبركز السيدة 

فاطمة الزهراء بالغرفة التجارية مبكة املكرمة.

هدى مهدي ش����خصية مرموقة ومثابرة، لديها القدرة على حتمل املهام 

اإلداري����ة وإدارة امل����وارد البش����رية، بحكم خبرته����ا الطويلة في مجال 

التعليم، لديها انضباط وحب العمل، فلم يسجل في تاريخها املهني أي 

تراخ أو تقاعس، لديها برامج عدة وأنشطة خيرية وقد أقامت بعضا من 

الدورات، حيث عملت في هذا املجال منذ أكثر من عقد من الزمان، كما 

أنها متلك احلضور والقبول لدى املجتمع املكي العريق.

شخصيات



أش���ارت دكتورة هبة كردي أس���تاذ مساعد هندسة شبكات السكلية واتصال إلى احلاجة ملزيد من االهتمام بالبحوث التقنية 
في جامعاتنا الس���عودية، متطلعة إلى دخول اململكة في مجال تصنيع املعاجلات الدقيقة، وحتدثت الباحثة الس���عودية في 
مجال النظم املوزعة الذكية ل� »جتارة مكة« عن منجزها العلمي األخير الذي حازت به قصب السبق عامليا بوضعها تصنيفا 
 )multi-core processor( ألنظمة احلوسبة الشبكية الناشئة، وهي تسعي للحصول علي دعم  لتصنيع املعالج متعدد اللب

بعد احلصول على براءة االختراع..

د. هبة كردي: صناعة المعالجات 
بحاجة إلى الدعم
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حـــوار

بداية ملاذا احلوسبة الشبكية؟ 
نظرا ألهمية احلوس���بة الش���بكية Grid Computing فقد تبنتها جهات 

مختلفة لهيكلة بناها التحتي���ة خاصة كبرى اجلامعات واملراكز البحثية كونها 

تتي���ح تش���ارك األجهزة املوج���ودة على الش���بكة -بغض النظر ع���ن موقعها 

اجلغراف���ي - في جميع مواردها احلاس���وبية وليس فق���ط امللفات والطرفيات 

ووح���دات التخزين. وتهدف إلى التوظيف األكفأ ملوارد احلوس���بة بأقل تكلفة 

وأعلى جودة احلوسبة الشبكية.

وقد ظهرت منها عش���رات األنظمة بشكل تنافسي ومتسارع بحيث أصبح من 

الصعب جدا احلكم على أي نظام هل ينتمي إلى احلوسبة الشبكية أم ال، وإن 

كان ينتمي فماهو نوع���ه. مما نتج عنه صعوبة في عمليات حتديد املواصفات 

واملقايي���س والتقييم. كل ه���ذه العوامل جعلت وض���ع تصنيف دقيق ضرورة 

ليتم على أساس���ه التفريق بني أنظمة احلوسبة الشبكية من حيث اخلصائص 

واملميزات، وهذا األمر عل���ى جانب كبير من األهمية للعاملني في مجال تقنية 

املعلومات وكذلك الباحثني والدارسني.

وماذا كان دورك؟
عكفت على دراسة مستفيضة استغرقت أكثر من سنة للمشاريع القائمة والبحثية 

في مجال احلوسبة الشبكية وبعدها قسمتها في مجموعات حسب خصائصها 

العامة املش���تركة ثم قسمت كل مجموعة إلى فروع بحسب اخلصائص الدقيقة 

وهكذا وبهذا خرجت بأول تصنيف ش���امل ألنظمة احلوس���بة الشبكية الناشئة 

وقد أرس���لته للمختصني في املجال وأقروه ومن ثم أرس���لته للتحكيم ومت نشره 

ألول مرة عام 2008 في مجلة IEEE Distributed Systems بعد ذلك 

تلقيت دعوة لنش���ره ضمن كتاب علمي متخصص فتم نش���ر نسخة منقحة منه 

للم���رة الثانية عام 2010 . ورغم دقة مج���ال التصنيف وتخصصه مما يعني 

ندرة العاملني والباحثني في مجاله إلى أن عامل الترجيع للمنش���ور في املجلة 

وحده في منافذ النشر العاملية بلغ أكثر من 40 إحالة ولله احلمد. 

أذكر أيضا أنك حصلت على براءة اختراع في مجال الشبكات واألجهزة 
اجلوالة ووضعت خوارزمية ملهمة بنحل العس���ل فهل هناك أي جديد 

فيما يخص هذا االختراع؟
نعم فس���لوك الكائنات احلية وخصوصا احلش���رات بسلوكها املنظم وتعاونها 

الدقيق –س���بحان اخلالق املبدع- يستهويني ويلهم أبحاثي. وحيث أني الزلت 

أقوم بأبحاث على خوارزمية النحل التي وضعتها وأقارن أداءها بش���كل أدق 

مع خوارزميات حش���رات أخرى، فقد الحظت أنه رغم تفوق خوارزمية النحل 

في معظم احل���االت إال أن هناك حاالت أخرى أعطت فيها خوارزميات النمل 

أداء أفضل. لذا قمت مع اثنتني من طالباتي للماجستير و هما ثناء النصيري 

وهاجر املجاهد بوضع خوارزمية ذكية تعدل سلوكها بشكل تلقائي تبعا لظروف 

النظام فتس���لك مس���لك النحل في أحوال معينة ثم تغيره إلى سلوك النمل إن 

كان هذا هو األنس���ب وهكذا. وعند اختبارنا لهذه اخلوارزمية الهجينة أعطت 

نتائج تفوقت على نتائج اخلوارزميتني الس���ابقتني. وق���د تقدمنا بهذه النتائج 

للمؤمتر الدولي لألنظمة احلديثة سهلة الوصول والشبكات الشاملة والذي يقام 

في كندا لهذا العام ومتت املوافقة على النشر وتلقينا دعوة لتقدميها هناك.

لب���راءة  التصني���ع  أو  التس���ويق  مج���ال  ف���ي  خط���وات  أي  ب���دأت  وه���ل 
اختراعك؟

في الواقع أنا ال أنوي تسويق االختراع كفكرة فاخلطوة األهم بالنسبة لي بعد 

multi-( حصولي على براءة االختراع هذه هي تصنيع املعالج متعدد اللب

core processor( املبني عليها. ومازلت في مرحلة البحث عن جهات داعمة 
ألني أمتنى أن يكون املنتج سعودي..بالرغم من صعوبة التواصل أو الوصول 

إلى اجلهات احمللية الت���ي تتفهم أهمية هذا االختراع وتدعم تصنيعه ومتوله. 

وعدم مبادرتها بالتعريف بنفس���ها للباحثني واألكادمييني. فدخول اململكة في 

مجال تصنيع املعاجلات الدقيقة سيش���كل خطوة وطنية رائدة أمتنى من الله 

الكرمي أن أكون في طليعتها.

بعد تسجيل براءة اختراعها.. 
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احلوسبة السحابية ويثري البحوث العاملية في هذا املجال املتنامي.

وهذا املش���روع ممول من قبل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار ومقره 

جامعة اإلمام محمد بن س���عود اإلسالمية وتشرف عليه وحدة العلوم والتقنية 

باجلامعة وأش���رف عليه بصفتي الباحث الرئيس وهناك باحث مش���ارك وهو 

الدكتورة عهود الفارس األس���تاذ املساعد بقسم تقنية املعلومات ووكيلة عمادة 

التعليم اإللكتروني بجامعة امللك سعود. 

كيف ترين مستوى االهتمام والوعي احمللي باحلوسبة السحابية؟
بحس���ب تقرير ش���ركة IDC العاملية لألبحاث عن احلوس���بة السحابية في 

اململكة  لعام 2013 فإن سوق تقنية املعلومات يشهد باململكة تباطؤا في تبني 

احلوسبة السحابية وأن عدد الشركات املختصة في تقدمي اخلدمات السحابية 

حالي���ا يعد على أصابع اليد، بل إن غالبية املنش���آت الس���عودية ما تزال في 

مرحل���ة تقييم املزايا التي توفرها مختلف مناذج احلوس���بة الس���حابية ومدى 

مالءمتها ألنش���طتها وغالبيتها تفضل السحب اخلاصة. إال أنه من املتوقع أن 

يرتفع الطلب على احلوسبة السحابية باململكة بشكل كبير خالل األربعة أعوام 

القادمة وللعام احلالي يتوقع ارتفاع إجمالي اإلنفاق على اخلدمات الس���حابية 

بنسبة قد تصل إلى %35 مقارنة بالعام املاضي. 

وماذا عن البيئات البحثية؟
على الرغم من االهتمام بالبيئات البحثية في جامعاتنا الس���عودية إال أنه يبدو 

وكأنه���ا تعاني من ضمور في مجاالت معينة لعل املجال التقني أحدها مع أنه 

ق���د يكون أهمها في عصرنا الذي هو عصر التقني���ة واالتصاالت. أقول هذا 

من واقع جتربتي الفعلية مع مش���روع مجدول الس���حب الهجينة الذي بدأته 

خالل الس���نة املاضية بتمويل من اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار يزيد 

عن املليون والنصف ريال س���عودي. وأجدها فرصة هنا ألشيد بالدور الرائع 

ال���ذي تؤديه مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك اخلطة الوطنية للعلوم 

والتقني���ة واالبت���كار إال أن بعض بيئاتنا اجلامعي���ة الزالت حتتاج إلى تطوير 

إلقامة معامل ومراكز بحثية حتى تؤدي املشاريع املمولة دورها املأمول. والشك 

أن مراكز دراس���ة الطالبات بالذات حتتاج إلى املزي���د من املتابعة واالهتمام 

مبعاملها البحثية والدراسية خاصة وقد أثبتت الكثير من الباحثات السعوديات 

تفوقهن عامليا مبا ال يجدر معه جتاهل أهمية ذلك. 

حدثينا عن هذا املشروع..
يهدف هذا املش���روع إلى بناء مجدول كفء لسحب احلوسبة ملواجهة مشكلة 

توزيع امل���وارد بكفاءة دون االعتماد على التنبؤات غي���ر الواقعية مما يضمن 

أفضل إدارة وتوظيف للمواد ويتم تطوير املجدول على شكل برمجيات مفتوحة 

املصدر مما يجعله متوافقا مع نظم التش���غيل احلالية للحوس���بة الس���حابية 

ومتاحا لالستخدام والتوزيع املجاني. أحد األهداف الرئيسية أيضا للمشروع 

نش���ر الوعي الوطني بدور احلوسبة الس���حابية في تسهيل خدمات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. ومن املأمول أن يسهم هذا املشروع في تسهيل خدمات 

من الصعب الحكم هل ينتمي أي 

نظام إلى الحوسبة الشبكية أم ال
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أدب

بتقنيات الكتابة بأس����لوب التداعي احلر وانهمار تيار الوعي تس����تعيد ذاكرة الراوي »محمود 

تراوري« في روايته »جيران زمزم« حادثة استعار احلريق في مدرسة البنات املتوسطة احلادية 

والثالثني، في حي الهنداوية بالقرب من ش����ارع املنصور مبكة املكرمة، عام 2002. وأدى إلى 

وفاة خمس����ة عشر طالبة وإصابة عشرات أخريات بحروق متفاوتة بني اخلطورة والشدة. رغم 

أن����ه ال يذك����ر الواقعة صراحة، لكنه العمود الرئيس الذي قامت عليه الرواية، ومنه اس����تعادت 

ذاكرته عالقته مبكة: اإلنسان واملكان.

ذلك احلريق الذي فاحت منه رائحة البخور � كما أطلق عليه الكاتب � أو شواء األجساد الغضة 

لصبايا في مقتبل العمر، ومعلمات ش����ابات ش����مرن عن س����واعدهن للعمل، وسيدات عامالت 

ترك����ن أطفالهن، ذاك الصباح، في البيوت احلاني����ة، وجئن كي يعلمن البنات املوعودات بالنار 

والدخ����ان... ذلك احلريق الذي تأجج فيه اللهب وعمت الرائحة. )ومكة كلها تكاد تكون مبخرة، 

تكاد تنفطر كمدا على من احترق من بناتها(. 

رائح����ة ذلك احلري����ق جعلت الراوي ميعن في تلم����س روائح البخ����ور، ودفعته للتخصص في 

أنواع أريجها وخصائص مفعولها وتاريخها وبلدانها ورجالها ونس����ائها وطقوسها واألساطير 
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املتقاطعة مع اإلنس����ان واملكان املكي. حيث يوضح ال����راوي مبرره للروي مبا يحمله 

الق����ص من وقائع ماكثة بني احلقيقة والواقع، تس����يُجها غنائي����ة الوله بتفاصيل حياة 

الن����اس وخصاله����م وحراكهم في املكان والزمان املفتوح )أري����د أن أروي مقاطع من 

اللحن القاسي، وإن كنت ال أجيد العزف وال الغناء، سأقول اللحن وإن جاء نشازا(.

 وه����ي كذلك بكائية االندثار واحملو، بفعل الهدم واإلزال����ة للمكان وهويته )أخيلتي 

تلم  جذاذ سوق الليل، واملريعانية في مقهاهم، يشيلونها دانة.. متكئا على ماتبقى 

ينتحب، ناعيا الس����وق الصغير بكل من تالش����ى فيه م����ن.. أمم وخلق وخليقة، ثم 

يطلقها زفرة، تكوى الفؤاد: صفيت مكة ألهل الوادي(.

 

منولوج داخلي هادر
إنه مونولوج داخلي طويل، موغل في اجلريان املتواصل للمدركات واألفكار واملشاعر، بآلية 

االسترجاع واملناجاة الذاتية والتداعي الطليق للمواقف والسينوغرافات التي جتول في بال 

السارد املتيقظ، متحررا من شروط احلبكة االعتيادية للسرد. متعددا في أصواته املندغمة 

في صوته أو في احلوار معه. فتتشكل هيكلة بنائية تتراوح بني الغموض اخلاطف، املفسر 

أحيانا، واملتروك في أحيان كثيرة لذكاء املتلقي وفطنته وخبرته ودرايته املسبقة.

املنسوجة حولها في عالقتها باجلان وبالعبادة وبالتقرب وبالتداوي، حتى وقف على 

مكانة البخور عبر القرون في الثقافة الش����رقية والعربية. وصار كلما اشتم رائحة 

الدخون تتفتق مش����اعره وذاكرته وترحتل إلى ألم حلظة احلريق )كما تش����تعل في 

خاطري كلما مر عليّ البخور( ليروي مقاطع من اللحن القاسي.

مخزونات الذاكرة وإستدعاء الذكريات
 حياكة كتابية تصف وتفكك املش����هد الكارثي، ليس من داخله وإمنا بإنسيال تيار 

الش����عور والذاكرة مجتمعني لس����رد مفصليات في حياته وما حلق مبكة من أوجاع 

عبر تاريخها الطويل. فتطل املكابدات عبر ش����خوص حية داخل أمله املمهور دائما 

برائحة القهوة والعود والصندل واملس����تكة واجل����اوي واللبان الظفاري و...احلريق. 

املوقد الذي يدلف من خالله القارئ إلى دواخل الراوي/الشاهد/الكاتب، ومنه متور 

مخزونات الذاكرة في تداٍع حر كثيف، يحكمه تيار وعي هادر، تش����كل على هيكله 

الرواية، في زمن داخلي يقاس بالالزمن، عن زمن خارجي يقدر بالالمحدود. 

والرواية ميكن اعتبارها، مبعنى افتراضي، فهرس����ا ملوسوعة طافحة مبئات القصص 

واحلكايات واألمثوالت، املفارقات، التلميحات، واملقتطفات املفصلية من سيرته الذاتية 

مونولوج داخلي يستحضر اإلنسان 

والمكان
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يتواجد الراوي في مأدبة عش����اء جمعته بحفل من االعالميني والوجهاء فيبرق رقم 

ممي����ز من هاتف����ه النقال، وأثناء الب����روق ورائحة بخور العودة الت����ي عمت القاعة 

يرحتل بذهنه في رحالت جتوب جوانيته وتستحضر شخوصا، ممن جاوروا زمزم، 

م����رو على قوارع روحه: إخوته ،أصدقائ����ه، معارف، وصويحبات عابرات وأخريات 

ضاجات بالصبابة )زنبقة(، )العانس التعيس����ة(، )نهارية(، )سعاد(، )رحمة(، التي 

تنتظ����ر حضور من تأخر كثيرا ليأتي. وحلمها امل����ؤرق. احلبيبة التي منحته احلب 

قبل زواجه، وكانت كأمه ولم تكن أمه. قالت له أنس ما حدث، ولم ينسى، حلظة رن 

جرس هاتفة حلظة رهيبة فتقت ذاكرته وانهمر.

حتضر ش����خصيات شقيقه طالل األكبر وصديقه زهير، برسم تشخيصي. فيكتمل 

مع ش����خصية طالل س����ؤال الهوية املضطرب:)طالل يخويا احنا بدو وال حضر!؟( 

)الوطن هو من مينحك احللم واخلبز ويس����لمك لنبع املاء، إن استطعت تشرب، وإن 

لم تس����تطع حاول أال تس����د النبع  وخيرك في األرض ينبت ب����ني حدوده، والوطن 

فرصتك املباشرة واألولى للخير. وأنت تنتمي إليه باخلدمة ثم مبا يعطيك وتتواصل 

وكل أبنائه في س����بيل هناءة عيشهم وذلك في املشاركة، هذا تقريبا ما أستطيع أن 

أترجمه من فكرة طالل حول الهوية واالنتماء(.

 

شخوص في الوجدان
كما يكتمل التأس����ي بط����الل، فهو منوذجه األمثل )هكذا أخي طالل حاس����م، حازم، 

صارم، يحيل إلى سياقات معينة، وأزمنة تاريخية محددة موثقة بالتواريخ والوقوعات، 

وواق����ع حدي مميز ال يقبل أنصاف احلل����ول أو ميوعة التعابير وضالالتها(، ثم قطع، 

وفالش باك: تلبية دعوة قصر حكومي في إحدى املباني ذات البوابات الكبيرة وصبابو 

القهوة املتجهمون وداللهم الالمعة والبخور الفائح الذي يعيده للحريق مرة أخرى، ليس 

حريق الهنداوية فقط )وتذكرت بقوة احلريق، كل احلريق.. ليس حريقا واحدا(.

حريق مدرس���ة البنات ذكره بحريق احلرم املكي في زمن الش���ريف أحمد غالب، 

رمم ما تلف منه األمير يس���يق الظاهري. وحلق به مع )سيدي حسان متبكتي( 

حني اصطحبه إلى خلوته في احلرم بعد انطفاء احلريق. )كان س���يدي حس���ان 

يطردني كلما هم بتبخير خلوته، يرس���لني إلى زمزم ألستحم وأعبئ القلة، وحني 

أكون عائدا أش���م البخور من أول طلعة املدعى، فأتهيأ..( نزح جد حس���ان من 

مالي، غرب إفريقيا، ونزل بوادي حميثرة بصحراء عيذاب، بصعيد مصر، بالقرب 

من ضريح »أبي احلسن الشاذلي«، ثم هبط حفيده مكة مقيما في خالوي احلرم، 

حتى صار من شيوخ الطرق اللذين وهبوا أنفسهم حلمى احلرم وجيرانه الفقراء 

املجاورين، مات ضهرا، في بيته ذي الثالث غرف ودهليز، ومقعد. 

نحيب وابتهاالت
تتش����عب دهاليز الرواية، فممر يؤدي إلى آخر وسيب يؤدي إلى رواق إلى أن تصل 

إلى حادثة حريق احلرم وكارثة س����يل األربعاء الذي جرف صديقه عبداملغني وجّنت 

على مماته جدته خالة وحيدة القاعة. ثم التفاتة إلى املاضي السحيق وقبيلة خزاعة 

وأص����ل قبيلة قريش. وكلها إنثياالت ش����عورية ال يوردها للتأري����خ لها إمنا إلثبات 

أثرها في الوجدان.

يوم احلريق، إبتهل الشيخ حسان متبكتي كما لم يبتهل من قبل )إلهي هذه الشمس 

بنورها املس����تمد من نورك قد أوضحت كل س����بيل خاف، وبش����رت العشاق بقرب 

التالق����ي من كل مثب����ت للقاء وناف. إلهي إذا ظهرت ش����مس ذاتك فال خفاء، وإذا 

بطنت فال ش����فاء، كيف يخفى عليه ش����يء من أنت دليله؟ أم كيف يحصل الش����فاء 

ملن في غير حماك مقيله؟ إلهي كيف يصمت من ش����اهد جمالك الذاتي ظاهرا، أم 

كيف يس����تطيع النطق م����ن نور كمال صفاتك له باهرا، كلت األلس����ن عن أن تفي 

بأوصافك احَلسنى(.

ِبّنَي ، َوِبَجالِلَك الَِّذي  كان صوته يش����هق )ِإلَِهي ِبَحِقّ َجَماِلَك الَِّذي َفَتّتَ ِبِه َأْكَباَد احمُلِ

َيّ����َرْت ِفي َعَظَمِتِه َألَبابُ الَعاِرِفنَي ، ِإلَِه����ي ِبَحِقّ َحِقيَقِتَك الَِّتي ال ُتْدِرُكَها احَلَقاِئُق ،  حَتَ

ْس  َوِبِسِرّ ِسِرّ ِسِرَّك الَِّذي ال َتِفي ِباإِلْفَصاِح َعْن َحِقيَقِتِه الَرَّقاِئُق ، ِإلَِهي ِبُروِح الُقُدِس َقِدّ

ٍد َصلَّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِلّْص َمَعاِرَفَنا ، َوِبُروِح َأِبيَنا آَدَم  سَ����َراِئَرَنا َوِبُروِح َسِيِّدَنا ُمَحَمّ

اْجَعل َأْرَواَحَنا سَاِبَحاتٍ ِفي َعوَاِلِم اجَلَبُروتِ ، َواْكِشْف لَُهْم َعْن َحَضاِئِر الالُهوِت. ِإلَِهي 

ِديِّ الَِّذي َرَفْعَت َعلَى ُكِلّ َرِفيٍع َمَقاَمُه ، َوَضَرْبتَ َفْوِق ِخَزاَنِة َأْسَراِر ُأُلوِهَيِّتَك  َمّ ِبالُنّوِر احمُلَ

ِلَّيا َرْحَماِنَيّا َوَفْيَضا ِإْحَساِنَيّا( .  َأْعالَمُه ، اْفَتْح لََنا َفْتَحا َصَمَداِنَيّا َوِعلَما َرَبّاِنَيّا َوجَتَ

ختم الراوي منولوجه: )وطفقت أصلي طويال، قصرا وجمعا.. حافل بجفاف عش����ب 

وريحان أخف، أدركت أن الس����فر كثير فال بد أن أقصر وأجمع، أخبئ األناش����يد 

القدمية، أحش����و بها نبوتي، عمامتي حرونة مبا تبقى من زواميل، واملس����افة طويلة 

بال رحمة أو حتى مايش����بهها. كسرت القلة، فاضت زمزما، وشرد الغزال احملرما. 

»َوَنَقشْ����ُت ِإْسِمي في سواد ثياِبَها، وَغَس����لْتُ وجهي في بياِض حياِئَها، وكتبُت َشْعِري، 

عنَد مسجِد ِجنَِّها، وقرأُت ِوْرِدي ُقْرَب غارِ ِحرَائَها«. كان الوقت ضاجا بشرود كثيف، 

وكل اجلبال غدت غبارا.(.





كيف تسوق سلعتك 
الكترونيا؟

م. وائل بن فيصل احلائلي*

تقنية
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قبل االنتش���ار الواس���ع للتقنية كانت طرق التس���ويق التقليدية للس���لع واخلدمات جتري بشكل مباشر وغير مباش���ر عبر استخدام البريد 
التقلي���دي أو اإلعالن���ات ذات االنتش���ار احمل���دود ف���ي وس���ائل اإلعالم من صح���ف ومج���الت، وكان اإلعالم املرئ���ي االختيار األمث���ل للخطط 
التس���ويقية آنذاك، أما اليوم فهناك مجموعة كبيرة من اخليارات اإللكترونية املتعددة التي تعزز العملية التس���ويقية بشكل غير مسبوق 

وفعال وبجدوى اقتصادية كاملة. في املوضوع التالي عرض ألهم هذه اخليارات اإللكترونية، التي تتلخص في األدوات التقنية التالية:

وعزز من فعالية التس���ويق عبر املوقع اإللكتروني عدم اقتصاره على السوق 

احمللي بل هو تعدى ذلك بكثير إلى آفاق رحبة للتجارة اإللكترونية الدولية، إذ 

ثبت أن فعالية املوقع تزداد كلما ارتبط مبحركات بحث مختلفة داخل اإلنترنت 

ويجري التركيز حينها على مفردات الكلمات التي تدل على طبيعة عمل املنشأة

 ونشاطاتها املختلفة.

2- الهواتف احملمولة: وهي البيئة اجلديدة نسبيا في عالم التسويق وأسرع 
وس���يلة للوصول املباشر، إذ يندر في أيامنا هذه أن ترى شخصا ال 

ميتلك أحد أجهزة االتصال الذكية بالنظر إلى الثورة العاملية في 

االتصاالت املتنقلة، والتي أنش���أت بيئة تقنية تكاملية جديدة 

ساعدت موفري خدمات االتصال على توفير حزم للرسائل 

التجارية بش���قيها النصي واملرئي عبر شركات تسويق 

وسيطة أو عن طريق التسويق املباشر. وتتميز الهواتف 

احملمولة بالقدرة على توفير قوائم موثوقة ملختلف فئات 

املجتمع بغرض التواصل معهم كش���رائح مستهدفة.

3- الروابط واملس���احات اإلعالنية في اإلنترنت: تعد 
املساحات اإلعالنية في صفحات االنترنت اليوم وسيلة 

فعالة جدا في العملية التس���ويقية، إذ قامت ش���ركات 

عمالقة بشراء مساحات إعالنية في املواقع اإللكترونية 

ذات اإلقب���ال اجلماهيري العالي على غرار السياس���ات 

املتبعة في الشركات األم مثل Google، وسوقتها بطرق 

جدي���دة أحدثت ثورة وعصرا جديدا في التس���ويق واإلعالن، 

وكونت مفاهيم جديدة غير موجودة قدميا، محققة مكاس���ب 

هائلة مثل الدفع عن طريق الضغط على الرابط اإلعالني.

4- املدونات اإللكتروني���ة )املنتديات(: وهي تقنية حديثة 
تس���تخدم تقنيات االتصال الش���خصي كأداة تس���ويقية 

1- املوقع اإللكتروني: وميثل الواجهة الرئيس���ية والبيئة اإللكترونية األنسب 
التي تس���مح للمنش���آت بالتعريف مبجال عملها مدعما بالصور والنصوص 

واملعلومات التفصيلية عن الس���لع واخلدم���ات، وفي اآلونة األخيرة أضيفت 

تقنيات الصوت والفيديو إلبراز الرس���ائل املوجهة لشريحة العمالء باملوقع. 



* استشاري اخلدمات اإللكترونية
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غير مباش���رة، إذ تقوم أغلب الكيانات الكب���رى بتجنيد عدد من املختصني 

لتنفيذ خطط تسويقية من حساباتهم الشخصية، وتسخيرها خلدمة منتج ما 

باستخدام أسلوب التوصية باملنتج وجتربته.

5- القن���وات املرئية واملس���موعة: تعمد بعض مواق���ع اإلنترنت العاملية إلى 
توفير مس���احات ترفيهية لعمالئها من خالل اس���تخدام تقنيات امللتيميديا 

أو الصوتيات واملرئيات بهدف التس���ويق املدف���وع ملنتجات الغير، لتضمن 

وصولها ألكبر ش���ريحة ممكنة خاص���ة إذا كان عمالؤها من عامة الناس، 

كاإلعالنات املرافقة ملوقع YouTube الشهير.

6- شبكات التواصل االجتماعية: ال يوجد في العملية التسويقية اإللكترونية 
حاليا أكثر جدوى من وضع رسائل جتارية مقتضبة للجمهور، وأفضل مكان 

لهذا النوع من التس���ويق املقتضب هو موق���ع Twitter الذي يوفر 140 

حرفا فقط في الرس���الة اإلعالمية تش���كل »تغريدة« واحدة، وحتمل مساحة 

كافي���ة لوضع رواب���ط إعالنية للوص���ول للمواقع اإللكتروني���ة التي تعرض 

املنتجات التجارية املستهدفة باإلعالن والتسويق، وكذلك تتلقى ردود األفعال 

ورجع الصدى بشكل سريع جدا لتكون الحقا مصدرا واضحا لفهم ودراسة 

ما أحبه اجلمهور وما لم يحبه، وذلك يس���اعد على حتس���ني جودة املنتجات 

املسوقة بتلك الطريقة مستقبال.

وأخيرا أس���تطيع القول إن العالم أصبح واحلمد لله أمام ناظرينا والفرصة 

متاح���ة للجميع دون اس���تثناء لزيادة انتش���اره وزي���ادة أرباحه عبر طرق 

إلكترونية ذكية متاحة للجميع يس���رها اخلالق عز وجل الس���تخدامها بديال 

عن طرق التسويق التقليدية ذات النطاق احملدود والكلفة املالية العالية، ومن 

ي���دري ماذا تفاجئنا به التقنية غدا من اكتش���افات واختراعات مبهرة لكن 

األمل دائما في مستقبل مشرق إن شاء الله.



بمليون دوالر وألربعة أشهر فقط

الريا�ضي ـ جدة

انضمام سفاح جديد 
للقلعة الحصينة

رياضة

انض���م املهاجم العراقي يونس محمود إلى أهلي ج���دة بنظام اإلعارة ملدة أربعة 

أش���هر فقط مقابل مليون دوالر، وذلك خلفا للمهاجم الكوري هيون س���وك الذي 

تعرض إلصابة بليغة وس���تقتصر مش���اركة محمود على املسابقات احمللية. ويعد 

نادي األهلي احملطة العاش���رة للمهاجم العراقي امللقب بالسفاح البالغ من العمر 

30 عاما الذي بدأ مشواره مع األندية العراقية مثل أندية الدبس وكركوك ثم كان 
نادي الطلبة محطته األخيرة في مسيرته الكروية مع األندية العراقية قبل أن يبدأ 

رحلته االحترافية مع الوحدة اإلماراتي ثم حل بعدها في قطر حيث دافع عن الوان 

اخلور والغرافة والعربي والوكرة وأخيرا السد وحقق محمود خالل مشواره العديد 

من اإلجنازات الش���خصية أبرزها الفوز بجائزة أفضل العب في كأس آسيا عام 

2007 وثان���ي أفضل العب في آس���يا للعام ذاته، ولقب ه���داف الدوري القطري 
عامي 2009 برصيد 21 هدفا و2010 برصيد 15 هدفا.

من جانبه أعلن الس���فاح، كما يحل���و للجماهير أن تنادي���ه، عدوله عن االعتزال 

وانضمامه لتشكيلة املنتخب العراقي وقال »في احلقيقة أنا أعلنت االعتزال الدولي 

ول���م أعتزل لعب كرة القدم وحصل ذلك بعدما فش���لنا ف���ي حتقيق كأس اخلليج 

األخيرة في البحرين بعد خس���ارتنا في النهائي م���ن املنتخب اإلماراتي. وفقدنا 

كذلك الوصول للتصفيات النهائية املؤهلة لكأس العالم في البرازيل، لكني واجهت 

ضغوطات من احلكومة ومن الشعب بشكل عام والرياضيني بشكل خاص«.

مش���يرا إلى أن الهداف عملة نادرة واجلمهور يتعلق به »وهذا ما س���بب الضغط 

عل���ي، لك���ن ال يعني أنني وافقت على العودة لتمثيل املنتخب رغم تصدر اس���مي 

القائم���ة املعلن���ة مؤخرا، وما زلت مترددا, وال أخفي أنن���ي كنت أريد اعتزال كرة 

القدم بش���كل كامل رغم الع���روض الكثيرة التي وصلتني م���ن األندية القطرية، 

لكنني رفضتها وذهبت للعراق وفي الش���هرين املاضي���ني لم أحتمل الضغوطات 

من الرياضيني، وكذلك االش���تياق لكرة القدم التي أعشقها واعتدت أن أمارسها 

في الس���نوات الطويلة املاضية، حيث كان هناك برنامج أسير عليه لفترات طويلة، 

وأحسست بالفراغ واالشتياق لكرة القدم«.

وأضاف محمود »عند وصول عرض نادي األهلي لم أتردد في قبوله الس���يما أن 

االحتراف س���يكون في أقوى دوري عربي وهو الدوري السعودي الذي يطمح كل 

العب خليجي وعربي وآس���يوي للعب فيه، وكذلك العرض اجليد من ناٍد عريق مثل 

ن���ادي األهلي الذي لديه اس���تحقاقات مهمة أمتنى أن أمثل���ه خاللها وأحقق ما 

أطمح إليه«.

وبني يونس أن »كرة القدم لعبة محببة لدي جميع الشعوب وال ميكن أن توجد تفرقة 

أو عداوات، وأنا على الصعيد الش���خصي أملك عالقات مميزة مع جميع الالعبني 

واإلداريني السعوديني سواء في املنتخب السعودي أو في األندية السعودية«.
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تجاوز أسماء تاريخية في الرياضة السعودية

الريا�ضي ـ جدة

راتب الجابر يساوي
 150 مدربا وطنيا
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أصبح س���امي اجلابر مدربا تاريخيا في الرياضة السعودية بعد بدء مهمته بشكل رسمي 

مع ناديه الهالل، ولكن من زاوية أخرى، حيث يتس���لم راتبا ش���هريا قدره 300 ألف ريال 

حس���ب ما جرى الكش���ف عنه من مصادر وثيق���ة داخل البي���ت األزرق، وهو ما يعادل 

رواتب 150 مدربا وطنيا ممن يش���رفون على أندية الدرجة الثانية والثالثة حملة الشهادة 

اجلامعية، إذ يتقاضى الواحد منهم 2000 ريال تتكفل الرئاسة العامة لرعاية الشباب ب� 

1600 ريال منها فيما يدفع النادي الذي يش���رف عليه 400 ريال، بينما يتضاعف العدد 
من حملة الش���هادة الثانوية فما دون، حيث يحصل الواحد منهم على 1600 ريال تدفع 

الرئاس���ة منها 1200 ريال والباقي يتس���لمه من النادي، وبنظرة إحصائية لرواتب أهم 

املدربني الوطنيني الذين وضعوا بصمة ال تنس���ى في الرياضة الس���عودية، جند أن خليل 

الزياني عميد املدربني الوطنيني أول من رفع كأس���ا قارية مع األخضر في العام 1988، 

لم يكن مرتبطا بعقد مع احتاد القدم، وكان راتبه بحسب مرتبته الوظيفية في ميناء الدمام 

آنذاك وهو ال يتجاوز 5 آالف، ونفس احلال بالنسبة 

للمدرب محمد اخلراش���ي أول من حقق كأس دورة اخلليج املس���تعصية على األخضر في 

العام 1996 في اإلمارات ورافق املنتخب إلى كأس العالم، وتولى تدريبه في مباراتني في 

العام 1998 خلفا للبرازيلي كارلوس البرتو، حيث كان يعمل في مكتب الرئاس���ة العامة 

لرعاية الش���باب في املنطقة الوس���طى براتب في حدود 6 آالف بجانب وظيفته في إدارة 

التعليم.

وقد بدأت العقود الرس���مية ملدربي األخضر الوطنيني، مع وصول ناصر اجلوهر إلى هذا 

املنصب، حيث أعلى راتب حصل عليه 40 ألف ريال في كأس العالم 2002.

وتضم قائمة املدربني الوطنيني الذين يتفوق عليهم اجلابر مبراحل من ناحية املردود املالي 

العديد من األسماء البارزة، نذكر منها عبداللطيف احلسيني وهو من نال على أعلى راتب 

له بواقع 80 ألف ريال عندما عمل مس���اعدا. للهولندي فرانك ريكارد مدرب األخضر قبل 

إقالته وتس���ليم املهمة لألس���باني لوبيز كارو، فيما حصل على 40 ألف في الهالل لفترة 

ضم���ن اجلهاز الفني، أيضا. هناك املدرب خالد القروني ويحصل على 27 ألف ريال في 

مهمة إش���رافه على املنتخبات السنية، وهناك فيصل البدين براتب شهري قدره 33 ألف 

ريال، وعمر باخش���وين ب�18 ألفا، ومنصور القاسم يتقاضى 15 ألفا.، وكذلك وقع نادي 

حطني مع عبدالله غراب لتدريب فريقه األول مقابل 18 ألف ريال قبل أن يقيله، ويس���تلم 

عادل الثقفي في الفئات الس���نية باالحتاد راتبا. قدره 10 آالف ريال لكنه استقال مؤخرا 

لتأخر مستحقاته.

مم���ا تقدم جند أن س���امي اجلابر اجتاز كل احلواجز واس���تطاع أن يرتفع برقمه املالي 

في مهمته االس���تثنائية بعيدا عن اجلميع محليا، مستثمرا رغبة الهالليني في إسناد الدفة 

الفني���ة البن النادي، ومتكئا على س���جله كالعب تاريخي في اله���الل، رغم عمره القصير 

جدا كمدرب في أوكس���ير الفرنسي، األمر الذي قد يحقق قفزة مالية في مرتبات املدربني 

السعوديني متى ما وصلت القناعة الفنية بقدراتهم إلى أصحاب الكلمة والكاش في األندية 

بعد أن فتح الباب على مصراعيه سام 6.
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حافظ���ت الصحيفة الرياضية الورقية في القارة العجوز على مكانتها وقيمتها 

وعالقته���ا الدائم���ة واليومية مع الن���اس، بالرغم من دخ���ول العالم في عصر 

)املعلومات الس���ريعة( مع تكنولوجيا اإلنترن���ت واملواقع االلكترونية. فازدادت 

ش���عبيتها مع مرور السنوات، ومتسكت مبوقعها كوجبة دسمة في يد املاليني 

من عشاق الرياضة. لتصل معدالت املبيعات اليومية لهذه الصحف في البلدان 

األوروبية الرائدة مثل اس���بانيا وأملانيا وإيطاليا إلى أرقام هائلة تتخطى مئات 

اآلالف، عل���ى عكس فرنس���ا التي تراجعت فيها ش���عبية الصحف الرياضية. 

أما الش���عب البريطاني عامة واإلجنلي���زي خاصة، فهو يتهافت يوميا وبأعداد 

ضخمة على متابعة أخبار الرياضة في صحف متنوعة شاملة شديدة االنتشار 

تخص���ص  مالحق رياضية يومية تصل مبيعاتها إلى أكثر من مليون نس���خة 

الصحيفة الورقية في أوروبا لم تفقد قيمتها في ظل التطور اإللكتروني

يوميا، لكن مقارنتها مع الصحف الرياضية املختصة في اسبانيا وإيطاليا 

وأملانيا ليس����ت موضوعية، كون قوة اإلع����الم الرياضي في اجنلترا تتركز 

ف����ي صحف متنوعة. ومن بني هذه الصحف )تاميز( و)جارديان( و)دايلي 

تيليج����راف( و)إنديبندنت( و)هيرالد(، إضافة لصحف أخرى تنش����ر على 

ش����كل )تابلوي����د( أي الصحف  أي الصحف العصري����ة الصغيرة احلجم 

مثل )ذا صن( و)دايلي مايل( و)دايلي ميرور( وهي صحف تشتهر بتغطيتها 

الرياضية الواس���عة. وفي العام 2006 مت افتتاح مجلة )سبورت( البريطانية 

املختص���ة بالرياضة فقط، وقد وص���ل معّدل مبيعات عددها الواحد إلى 304 

آالف نسخة علما أنها تصدر بشكل أسبوعي.

أوراق من ذهب

املبيعات اليوميةاملدينةالصحيفة
308 ألف نسخةمدريدماركا

214 ألف نسخةمدريدآس

118 ألف نسخةبرشلونةسبورت

100 ألف نسخةبرشلونةموندو ديبورتيفو

11 ألف نسخةفالنسياسوبر ديبورتي

املبيعات اليومية )معدل(املدينةالصحيفة
500 ألف نسخةهامبورجسبورت بيلد

230 ألف نسخةنورنبيرجكيكر

املبيعات اليومية )معدل(املدينةالصحيفة
369 ألف نسخةميالنال جازيتا ديللو سبورت

226 ألف نسخةروماكورييري ديللو سبورت

116 ألف نسخةتورينوتوتو سبورت
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سيارات

وصلت إلى املنطقة ذروة إجنازات مرس���يدس-بنز ووعدها بتقدمي األفضل 

في فئة السيارات الفاخرة، لتخدم جيال جديدا من النخبة في املنطقة وحتقق 

رؤيتها املستقبلية اليوم. تعكس الفئة اجلديدة الراقية، وهي الفئة-S، طموح 

منطقة الشرق األوسط باالس���تفادة من أحدث التقنيات وتطويرها لتحقيق 

إجنازات هندس���ية رفيعة املستوى، بحيث ال تقتصر الفئة على كونها ذروة 

التقدم التقني في مرسيدس-بنز بل في مجال تطوير السيارات ككل.

ومن خالل ثالثة أولويات هندس���ية هي »القي���ادة الذكية« و»التقنية الفعالة« 

و”جوهر الرفاهية” فإن الفئة-S اجلديدة توسع امتداد مفهوم التقنية على 

مختلف املستويات. 

التصميم: إحساس عصري باملكانة املرموقة واخلطوط اجلميلة 

ميتد التصميم ليربط بني املفاهيم التقدمية املتطورة واألناقة الكالس���يكية، 

ويجعل املظهر الرياضي األنيق والش���كل املثي���ر الذي يتمتع بوضوح فائق 

وهيبة أكيدة من الفئة-S أيقونة حقيقية في عالم التصميم.  

 

تقنية إضاءة LED: أول سيارة على اإلطالق دون ملبة واحدة 

تنتقل مرس���يدس-بنز كلي���ا إلى تقنية LED لتكون الفئة-S أول س���يارة 

في العالم ال تس���تخدم أية ملبة إضاءة فيها س���واء من الداخل أو اخلارج، 

كما مت تخفيض ش���دة إضاءة الفرامل ليال أو أثناء التوقف على اإلشارات 

الضوئية.

التعليق: أول نظام تعليق قادر على الرؤية في العالم

تعتبر الفئة-S اجلديدة أول س���يارة ميكنها التعرف إلى وجود املطبات على 

 ROAD الطريق أمامها في العالم. فإذا كشف نظام مسح سطح الطريق

SURFACE SCAN عن وجود س���طح غير منتظم من خالل الكاميرا 

املجس���مة، يقوم نظام التحكم بالهي���كل MAGIC BODY CONTROL على 

الفور بضبط التعليق بش���كل يتيح التعامل مع املوق���ف. يتوفر نظام التعليم املبتكر هذا 

 S كخيار في موديالت األس���طوانات الثمانية، أما التجهيزات القياس���ية لسيارات الفئة

 ADS PLUS Adaptive Damping  اجلديدة فتتضمن نظام التخميد املتكيف

 .AIRMATIC ونسخة محّسنة من نظام التعليق الهوائي املتكامل  System

التصميم الداخلي: اتساع واضح وقوة هادئة 

التصميم الداخلي لسيارات الفئة-S يجمع بني الراحة التامة واملساحة الفسيحة وسهولة 

االس���تخدام بش���كل يرقى إلى أعلى املعايير. يش���عر الركاب في املقاعد اخللفية كما لو 

كانوا مس���افرين في مقصورة الدرجة األولى كذلك – فالتصميم واحلصرية في املقاعد 

واألبواب وجميع عّدادات وأدوات التحكم جميعها حتمل املعايير الرفيعة كما في املقدمة. 

وللمزيد من املزايا احلصرية في الس���يارة، يحتوي مفهوم “الدرجة األولى في املؤخرة” 
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على كونس���ول مركزي لوظائ���ف األعمال، يجمع الراحة الش���خصية التامة مع اجلانب 

العمل���ي التام بفضل وج���ود جهاز هاتف وأماكن إضافية لوض���ع األمتعة ومائدة قابلة 

للطي، وغيرها.

مفهوم التحكم والعرض: مركز أنيق وجديد للقيادة 

توجد شاشتا TFT عاليتا الوضوح بتنسيق 8:3 يبلغ قطرهما 12.3 بوصة، تشكالن 

مرك���ز املعلومات اجلديد في س���يارات الفئة-S. تقوم الشاش���ة اليس���رى بعرض كافة 

الوظائف كما في الس���ابق، حيث تزود الس���ائق باملعلومات الالزمة. أما الشاشة اليمنى 

فتس���مح بالتحكم السهل واملريح مبركز الترفيه واملعلومات ووظائف الراحة في السيارة.  

ومن املزايا اجلديدة في وظائف التحكم لوحة مفاتيح الهاتف التي تعمل باللمس. 

التحكم باجلو: مزايا جديدة ومتعددة ألجواء لطيفة 

للمرة األولى في العالم حتتوي سيارات الصالون في الفئة-S على نظام التعطير النشط 

active perfuming system ضمن حزمة AIR-BALANCE. وتعني صفة 
“النش���ط” هنا تش���غيل وإطفاء النظام يدويا، مع تعديل الكثافة يدويا، ليس���اهم نظام 
نش���ر العطر في منح املقصورة الداخلية عبيرا فريدا. فالعطر خفيف ولطيف ويتالش���ى 

سريعا. 

املقاعد: مكتب متنقل ومركز للراحة واالسترخاء 

بفض���ل العديد م���ن املزايا التي تظهر للمرة األول���ى، ومنها وظيفة التدليك 

ENERGIZING الت���ي تعمل وفقا ملبدأ األحجار الس���اخنة واالهتزاز 
النش���ط في املقاعد والتهوية باملراوح املتعاكسة، فقد عملت مرسيدس-بنز 

على رفع معايير الراح���ة في املقاعد واألجواء في مقصورة الفئة-S لتصل 

إلى مستويات غير مسبوقة. هناك خمسة خيارات مختلفة للمقاعد اخللفية، 

منها مقعد رجال األعمال املهيأ بزاوية تصل إلى 43.5 درجة ملسند الظهر، 

مما يسمح للراكب بالتركيز على العمل أو االسترخاء براحة وهدوء.

أم���ا وظيفة التدليك ENERGIZING التي تعم���ل وفقا ملبدأ األحجار 

الس���اخنة فتظهر في السيارات للمرة األولى في العالم. طوّر خبراء املقاعد 

ل���دى مرس���يدس بنز وظيفة فري���دة للتدليك من خالل 14 وس���ادة هوائية 

منفصلة في مس���ند الظهر، باإلضافة إلى وظيفة مدمجة للتدفئة. هناك ستة 
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خيارات من برامج التدليك، منها اثنتان باس���تخدام وظيفة التدفئة، وهي متوافرة 

كذلك في املقاعد اخللفية. 

مزايا الوسائط املتعددة: قاعة حفالت متنقلة 

جيل جديد متاما من الوس���ائط املتع���ددة مع إمكانات ذكية للتش���غيل ووظائف 

.S-ملموسة بفضل مزايا مرئية ومتحركة تظهر للمرة األولى في الفئة

من االبتكارات األخرى النظام متعدد املس���تخدمني، والذي يس���مح باس���تخدام 

مصادر الوسائط في نظام الترفيه بشكل مستقل من أي مقعد. 

الهيكل: أقصى مستويات الثبات وتصميم فائق اخلفة واجلودة

مستوى فائق من األمان في حوادث االصطدام، متانة ال تضاهى لسهولة التحكم 

بالسيارة، ومستويات منخفضة للغاية من الضجيج واالهتزاز. كانت تلك هي أبرز 

األهداف عند تصميم هيكل س���يارة الفئة S اجلديدة، واملصنوع من اجليل الثالث 

من هياكل األملنيوم الهجينة. فقد حتس���ن مؤش���ر خفة الوزن – رغم الثبات التام 

على االنحناءات مقارنة  بوزن وحجم الس���يارة، بنسبة 50 باملائة مقارنة باملوديل 

السابق. 

حماية معززة مع نظام PRE-SAFE®: الوقاية خير من العالج 

تساعد وظيفة PRE-SAFE®  اجلديدة على جتنب االصطدام باملشاة واملركبات 

في املدن، كما تقلل من أثر املواقف اخلطرة التي تسببها حركة املرور في اخللف 

وتعزز احلماية التي توفرها أحزمة األمان. 

 S-معايير جديدة ومتفوقة للسالمة في املقاعد اخللفية: مزايا جديدة في الفئة

عززت مرس���يدس-بنز أنظمة الس���المة لركاب املقاعد اخللفية بفضل قطعة إطالة 

مدى حزام األمان ووسادة احلزام والوسائد الواقية.

القيادة الذكية: تواصل بني جميع احلواس 

حتقق مرس���يدس-بنز بشكل منظم استراتيجيتها في الفئة-S من خالل مجموعة 

واسعة من أنظمة املساعدة التي تطلق عليها اسم “القيادة الذكية”. تعتمد جميع 

الوظائف اجلديدة على نظام االستش���عار ذاته، والذي يتألف من كاميرا مجسمة 

وأجهزة استشعار راداري متعددة املراحل. 

تتراوح وظائف الدعم من تخفيف العبء على الس���ائق وبالتالي زيادة مس���تويات 

الراح���ة، وحتى إصدار التحذيرات املرئية والصوتية وامللموس���ة لتحس���ني ردود 

فعل الس���ائق. كما ميكن لبعض األنظمة اتخاذ اإلجراءات التصويبية في حاالت 

الطوارئ، كاالستخدام الذاتي للفرامل ملنع احلوادث أو تقليل حدتها.  

وفيم���ا يلي ملخص ألنظمة املس���اعدة اجلدي���دة التي مت تعزيز وظائفها بش���كل 

ملموس:  

<   نظام تثبيت الس���رعة DISTRONIC PLUS مع مساعد التوجيه، والذي 
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ميكنه أن يخفف العبء عن السائق عندما يود إبقاء املركبة في مسربها أو السير 

شبه الذاتي في األزمات املرورية. 

<  يكشف نظام مساعد الكوابح BAS PLUS مع مساعد التقاطع عن السيارات 

واملشاة املارة أمام املركبة ، ويعزز قدرة الكوابح وفقا للوضع. 

 Active Lane Keeping يحاف���ظ نظام املس���اعد الفّعال عل���ى املس���ار  >

Assist اآلن الكش���ف عن كون املس���ار املجاور مش���غوال، مبا في ذلك التعرف 
إلى وجود س���يارات قادمة في االجتاه املعاكس. وعند نش���وء مخاطر االصطدام 

فبإمكان النظام منع الس���يارة من مغادرة مس���ارها دون قص���د في حال وجود 

خطوط متصلة، وذلك باستخدام الكوابح على جانب واحد.

 Adaptive Highbeam Assist يس���مح مساعد الضوء العالي املتكيف  >

للمصابيح األمامية الرئيس���ية بالتش���غيل املس���تمر دون إبهار سائقي السيارات 

القادمة في االجتاه املعاكس وحجب املركبات األخرى. 

<  مساعد الرؤية الليلية Night View Assist Plus الذي خضع لتحسينات 

وإضافات ممي���زة من خالل كاميرا تصوير حرارية. ميكن للنظام تنبيه الس���ائق 

إلى األخطار احملتملة والتي تفرضها حركة املش���اة أو احليوانات في املناطق غير 

املضاءة أمام السيارة، وذلك عبر االنتقال من عداد السرعة إلى صورة ليلية فائقة 

الوضوح تبرز مناطق اخلطر. كما ميكن لوظيفة الضوء الكاشف إظهار أي مشاة 

يتم الكش���ف عن وجودهم أمام السيارة بواسطة وميض واضح، مما يلفت انتباه 

السائق إلى مصدر اخلطر كما يحذر الشخص املوجود على جانب الطريق. 

<  نظ���ام ATTENTION ASSIST الذي ميكنه حتذير الس���ائق في حال 

تش���تت االنتباه أو النعاس ضمن مجموعة من نطاقات الس���رعة، وإعالم السائق 

مبس���توى اإلرهاق ووقت القيادة الذي مرّ منذ آخر اس���تخدام للكوابح. كما يقّدم 

النظام مس���توى استش���عار قابل للتعديل في حال انطالق إنذار ما، ويشير إلى 

.COMAND وجود منطقة خدمات قريبة في نظام املالحة



أثينا
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سياحة

مسرح الحضارات ونافذة 
للفن والجمال

جمال خالب يتنفس التاريخ من أعماق الطبيعة
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تتميز اليونان التي تقع في اجلزء اجلنوبي من البلقان بجمالها اجلذاب وطبيعتها اخلالبة الهادئة التي تسكن القلوب وتستقر في أعماق جمال خالب يتنفس التاريخ من أعماق الطبيعة
النفس البشرية، فهي متلك إرثا ثقافيا وحضاريا بسبب هذا اخلليط املتجانس من املقومات التي صنعت من اليونان قبلة سياحية فريدة، 
حتتضن أندر الكنوز األثرية البحرية وأجمل املناظر الطبيعية والشواطئ واجلزر الساحلية شديدة اخلصوصية بأسعار تنافسية في 
منتاول كل الشرائح السياحية باإلضافة لشعبها الودود الكرمي املضياف الذي يحمل مشاعر صادقة وأحاسيس نبيلة وتعامالت راقية، 
كما أن البنية التحتية التي أقامتها قبل انطالق أوملبياد أثينا عام 2004 لعبت دورا جوهريا في تصنيف هذا البلد العريق كأفضل مقصد 

سياحي أوربي وأحد أفضل املقاصد السياحية في العالم.
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الجبال مكسوة بأشجار 

الصنوبر والبلوط وزراعات 

الزيتون

تبلغ مساحة اليونان حوالي 130 ألف كم2. كما تشكل اجلزر اليونانية حوالي 

ربع هذه املساحة، حيث يبلغ عددها اإلجمالي حوالي 9841 جزيرة. تعد كريت 

أكبرهم، ويبلغ عدد سكان اليونان 10 ماليني نسمة نصفهم داخل العاصمة 

أثينا التي تشتهر مبعالم سياحية مهمة تتمثل في معبد األكروبولس، الكافيتوس 

األكروبولس  ومتحف  األوملبي  واالستاد  )السوق(  واآلغورا  املعلقة(  )الكنيسة 

الشهير املجاور ألعمدة األكروبولس بجانب اآلالف من األماكن األثرية القدمية 

األخرى، ومناطق سياحية جديدة تتمثل في مبانيها وشواطئها املمتدة اجلذابة 

ومقاهيها ومطاعمها الفخمة. 

جتدر اإلشارة إلى أن مدينة أثينا تعد مسقط رأس الدميقراطية، ومهد احلضارة 

الغربية وقد تغيرت بشكل الفت وبدرجة عالية من اإلتقان املعماري واجلمالي 

السيما بعد استضافة األلعاب األوملبية في أغسطس عام 2004، وتتمثل هذه 

ماليني  املدينة،  حول  دائرية  عامة  طرق  جديدة،  مترو  خطوط  في  التغييرات 

األشجار والشجيرات التي زينت املدينة وكستها باخلضرة، واملالعب واألماكن 

الرياضية املتنوعة وهذا يعني باختصار أن املدينة حتولت إلى مدينة عصرية ال 

تقل جماال وروعة عن أفضل العواصم الغربية. ولعل أهم العوامل التي جعلت 

من أثينا مقصدا سياحيا مفضال عند العرب هو ذلك التقارب الثقافي والعادات 

والتقاليد املتماثلة لدرجة أن معظم ما تقدمة املطاعم اليونانية في معظم مدنها 

وجزرها املترامية األطراف يتوافق مع املطبخ الشرقي والذوق العربي.

منطقة جازي الشهيرة
تعد منطقة جازي من أكثر املناطق جاذبية للسائحني ملا تشتهر به من مقاٍه 

ومطاعم مفتوحة في الهواء الطلق وتعد متنفسا ملشاهدة مبارايات الكرة واألفالم 

السينمائية والفرق املوسيقية التي جتوب الشوارع وامليادين.

فنادق األحالم دافيني وجراند الجونيزي
يستقطب فندق دافيني ابوليون الساحلي ومنتجعات جراند الجونيزى شديدة 

مختلف  في  اليونان  زوار  صفوة  من  مختارة  شريحة  والرفاهية  اخلصوصية 

فصول العام حيث ينقسم املناخ إلى ثالثة أنواع: مناخ البحر املتوسط، واملناخ 

ثابتة  اليونان مبعدل درجات حرارة  تتمتع  كما  املعتدل.  واملناخ  البارد  األلبي 

املرتفعات  على  الشتاء  في فصل  الثلوج  تسقط  في حني  عام  بشكل  ومعتدلة 

وحتى على أثينا وعلى جزيرة كريت أحيانا.

فندق ومنتجع جراند الجونيزى
يقع فندق ومنتجع جراند الجونيزى على شبه اجلزيرة الساحرة أتيكا اجلنوبية 

التي تبلغ مساحتها 300 كم، ويضم الفندق بركة سباحة خارجية مبياه دافئة 

السبا  الطعام وعالجات  لتناول  والروعة  التميز  فائقة  يوفر صالة ضخمة  كما 

الشاملة. كما تتوافر لغرف الفندق الفاخرة مناظر رائعة على خليج سارونيك 

بزوايا مختلفة تخلف شعورا بالهدوء والسالم واالستقرار.

ويتميز فندق ومنتجع غراند الجونيسي ذو الـ 5 جنوم بالغرف األنيقة والشاليهات 

رائعة اجلمال على شاطئ البحر، ولكل منها حمام من الرخام ومنطقة جلوس 

مزينة بأناقة. ويوفر للضيوف خدمات التدليك وتناول الطعام في الغرف حيث 

الراحة التامة.

ويوجد مركز السبا الذي شيد على نظام عاملي املستوى في محيط هادئ، كما 

يوفر املنتجع سيارات وقطارات كهربائية النتقال النزالء من مكان آلخر داخل 

أسواره التي شيدت من أشجار الزيتون واألوركيد. كما ميكن للضيوف أيضا 

االستفادة من قوائم الطعام ذات النظام الغذائي اخلاص واملتوازن، إضافة إلى 

أن إدارة الفندق تتيح لكل مقيم اختيار نوع املياه في حمام السباحة اخلاص به 

وقبل اإلقامة بـ12 ساعة ليختار بني املياه العذبة أو املياه املاحلة )مياه البحر(. 

الشهيرة  واليونانية  الدولية  املأكوالت  العشرة،  مطاعمه  في  الفندق  يقدم  كما 

بأنواع األسماك واالستاكوزا والباربون والغليو اسكوزاليا والكالمار والكفيار 

وهو التميز الذي منح معظم املطاعم في املنتجع )الـ5 جنوم( جوائز من فئة 

املاس من األكادميية األمريكية لعلوم الضيافة.

ويوفر مكتب العالقات خدمات الكونسيرج وخدمات الـVIP لتسجيل الوصول 

واملغادرة، كما تتوافر خدمة اخلادم الشخصي وخدمات تأجير املروحيات أو 

عراقة تتعانق فيها 

آلثار القديمة مع مظاهر 

الحياة العصرية
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السيارات الفاخرة الليموزين باإلضافة إلى تأجير اليخوت والطائرات. هذا ويقع 

الفندق على بعد حوالي 30 دقيقة من وسط مدينة أثينا. بينما يبعد مطار أثينا 

الدولي حوالي 22 كم في حني يبعد عن معبد بوسيدون في سونيون 27 كم.

جزيرة رودس:
رودس هي إحدى اجلزر اليونانية الواقعة بالقرب من الساحل اجلنوبي لتركيا، 

أبعد  رودوس  تعد  وقبرص.  الرئيسية  اليونان  جزر  بني  املسافة  منتصف  في 

اجلزر الشرقية بالنسبة لليونان وبحر إيجة. وجزيرة رودس إحدى أروع اجلزر 

اليونانية ومقصدا للكثير من راغبي التمتع وتقضية شهر عسل مميز.

وتعد رودس )1400 كلم مربع( من اجلزر اليونانية الكبرى، التي تتمتع بسمعة 

دولية، وهي أيضا من اجلزر التقليدية الغنية بالعنب وبساتني أشجار الصنوبر 

والليمون والزيتون. 

احلفاظ  يجب  إنسانيا  تراثا  اليونيسكو  منظمة  اعتبرتها  التي  رودس  وكانت 

عليه واالهتمام به، موقعا إلحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القدمي، وما 

يعرف بـ »جبار رودس« في القرن الثالث قبل امليالد. وكان هذا اجلبار عبارة 

 280 عام  ليندوس  اوف  تشيرز  اليوناني  النحات  صممه  برونزي  متثال  عن 

قبل امليالد، ميتد على ارتفاع 30 مترا )107 أقدام(. وقد مت نصب التمثال 

لالحتفال بانتصار أهل اجلزيرة على أهل مقدونيا الغزاة بقيادة دمييتري األول 

أحد جنراالت ألكسندر الكبير.

وتقع اجلزيرة جغرافيا، على بعد عشرين كلم تقريبا من جنوب غربي تركيا في 

إلى مجموعة من اجلزر )أرخبيل( يطلق عليها اسم »جزر  إيجه وتنتمي  بحر 

الدوديكانيس« )Dodecanese(، ويبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة تقريبا، 

نصفهم في العاصمة األم رودس. 

حجمها  لكبر  اليونانية  اجلزر  أهم  من  السياحية  الناحية  من  اجلزيرة  وتعد 

وطبيعتها  الساطعة  وشمسها  املمتدة  الرملية  بشواطئها  وتتميز  وشهرتها، 

احلضاري  الرقي  تعكس  التي  اليونانية  اجلزر  من  خليط  وهي  الساحرة، 

واملعماري والتقني الذي تتميز به كل القارة األوروبية.

فندق ومنتجع قصر رودس
على مدى 35 عاما من اخلبرة الفندقية العريقة متكن فندق ومنتجع قصر رودس 

من التربع على قمة فنادق رودس ملا يتمتع به من تقاليد كرم الضيافة اليونانية 

العاملية في  لكبار الشخصيات  األصيلة فاكتسب شهرة عاملية جعلته مقصدا 

شديدة  بإجازة  االستمتاع  أو  اجتماعاتهم  لعقد  إما  احلياة  ميادين  مختلف 

اخلصوصية بعيدا عن األنظار ورغبة في االستمتاع بفخامة املنتجع وموقعه 

الفريد وأسلوب التدليل املفرط في جو خاص من االستقاللية وفي وجود خادم 

خاص لتلبية كل طلباتك، إضافة لالستمتاع بحمامات السباحة اخلاصة لكل 

شاليه واحلمامات الكبيرة وتوفير مساحات ضخمة حلمامات الشمس والتدليك 

واالتصاالت الدولية وغرف رجال األعمال وغيرها من اخلدمات األخرى التي ال 

ميكن توفيرها في أي مكان آخر من العالم. 

مزرعة النعام 
وتشتهر رودوس بوجود مزرعة خاصة لتربية النعام ومطعم ملحق لتقدمي وجبات 

تعد خصيصا من بيض وحلم النعام املشوي في جو طبيعي وبيئي متميز حتى 

أنك تشعر أنك تعيش في حديقة حيوانات حقيقية. ويتميز املطعم امللحق بحديقة 

حبوب  لزراعة  إضافة  للضيوف  وطبيعية متاما  وجبات عضوية  بتقدمي  النعام 

للحياة  العودة  أهمية  على  للتأكيد  متميزة  نكهات  إعطاء  في  تستخدم  نادرة 

الطبيعية والفطرية الناجزة. وتشتمل احلديقة على أعداد كبيرة من احليوانات 

النادرة كالكنغر وقرود البابون وأنواع من الثعابني والسالحف واحلمار املخطط 

مما شكل منوذجا للحياة الفطرية والطبيعية.

جزيرة ميكونوس الساحرة 
أشهر اجلزر اليونانية املطلة على بحر إيجة ملا بها من أنشطة كثيرة للغاية، وهي 

جتذب أمناطا متنوعة ورفيعة املستوى من الزوار، وميكن التمتع بها بأنشطة 

على  األمواج  ركوب  أو  املاء  على  التزحلق  أو  اجلليد  على  كالتزحلق  متعددة 

األلواح الشراعية أو ركوب اخليل أو اإلبحار باملظالت.

رودس وميكوونوس جزر 

ساحرة اختزلت جمال 

العالم 



شهد شهر س���بتمبر بدء التش���غيل التجريبي لفندق »إيالف بكة« مبكة 

املكرم���ة الذي تزامن مع ارتفاع الطلب مبوس���م احل���ج املنصرم، وبعد 

مس���تويات حجوزات ع���ال.   وأفاد زياد بن محف���وظ، رئيس »مجموعة 

ش���ركات إيالف«، بأّن التشغيل التجريبي للفندق لبى ارتفاع الطلب في 

مكة على الغرف الفندقية عالية اجلودة في موسم احلج. 

يتمي���ز فندق »إيالف بكة« مبوقع إس���تراتيجي في منطقة محبس اجلن 

على بعد 1800 متر عن احلرم املكي الشريف. كما يوفر الفندق أجواء 

مفعم���ة بالفخامة والترف ويقدم مجموع���ة من أرقى اخلدمات وفق أعلى 

معايير اجلودة والتميز بإش���راف فريق عمل مكوّن من موظفني من ذوي 

الكفاءات العالية. ويضم الفندق 810 غرف، مبا فيها 32 جناحا، مزودة 

جميعها بأفضل التجهيزات ووسائل الراحة.  وسيحظى النزالء بخيارات 

متنوعة للتس���وّق ضمن 15 متجرا باإلضافة إلى مطعمني يقّدمان أفخر 

املأكوالت العربية والعاملية. ومت جتهيز الفندق ب� 24 مصعدا و4 مداخل 

تشغيل تجريبي لفندق 
»إيالف بكة«

سدكو متمسكة بسياسة حوكمة 
الشركات

أخبار الشركات

قامت مجموعة س���دكو القابضة التي حققت سمعة مرموقة كمجموعة 

متوافقة مع أحكام الش���ريعة اإلس���المية بتنظي���م أول منتدى يجمع 

املدراء املمثلني ألعضاء مجالس إدارة الشركات واالستثمارات العاملية 

املتنوعة التي تشغلها املجموعة داخل وخارج اململكة. عقد املنتدى في 

فندق إيالف جدة، وهدف ملناقشة حوكمة الشركات، وتطوير الشركات 

ودعم استثماراتها، من خالل حتليل خدمات الدعم التجارية والفرص 

واالتصاالت التي تقدمها سدكو القابضة لشركات املجموعة.

املنتدى الذي حضره حش���د م���ن أعضاء مجالس إدارات ش���ركات 

املجموعة دليل على متس���ك مجموعة سدكو القابضة بسياسة حوكمة 

الشركات، وهم على أبواب دورة جديدة بأعضاء مجلس إدارة جدد.  

وف���ي كلمت���ه االفتتاحية خالل املنت���دى، رحب رئي���س مجلس إدارة 

مجموعة س���دكو القابض���ة صالح بن محفوظ، بامل���دراء احلاضرين، 

وخاطبهم قائال »س���دكو القابضة، كشركة مساهمة، تضع ثقة كبيرة 

فيك���م بصفتكم ممثلني لها، ومجال���س اإلدارة تلعب دورا محوريا في 

حوكمة استثماراتنا. تقع على املدراء املسؤولية األساسية فيما يتعلق 

باملسائل الرئيس���ية مثل: املوافقة على اخلطط االستراتيجية، ووضع 

مؤش���رات األداء الرئيس���ية، وتوجيه وحتفي���ز اإلدارة نحو تنفيذ تلك 

اخلطط، وضمان وضع الضوابط الصحيحة التي من ش���أنها حتقيق 

نتائج مربحة ومستدامة«.

وعقب الكلمة االفتتاحية، قدم الرئيس التنفيذي ملجموعة سدكو القابضة 

أنيس مؤمنة رؤية س���دكو ومهمتها قائال »رؤيتنا هي أن نكون الشركة 

الرائدة عامليا في مجال إدارة الثروات وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية 

وابتكار الفرص التجاري���ة. في حني تقتضي مهمتنا حتقيق النمو في 

الثروة من خالل االس���تثمار في  نش���اطات جتارية مجدية ومنافسة 

من الناحية االقتصادية ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. ونحقق ذلك 

باالرتكاز على أفضل الكوادر البشرية وآليات العمل واملنتجات واألداء 

في العمل«.

و213 موقفا للس���يارات، فضال عن مهبط للطائرات في س���بيل ضمان 

أعلى مستويات رضا النزالء.

وميث���ل فن���دق »إيالف بكة« ركنا أساس���يا من إس���تراتيجية »مجموعة 

إي���الف« املتمحورة ح���ول زيادة عدد غرفها الفندقي���ة إلى 5000 غرفة 

بغية اس���تيعاب العدد املتزايد من السياح واحلجاج واملعتمرين القادمني 

إلى اململكة. وتلتزم املجموعة بتزويد أرقى خدمات الضيافة وفقا ألفضل 

املمارس���ات الدولية ودعم جهود الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار وحتقيق 

أهداف التنمية الس���ياحية املس���تدامة وفي الوقت نفس���ه تعزيز مكانة 

السعودية على خارطة السياحة العاملية.
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مواد اإلعمار راٍع إستراتيجي لمنتدى 
جدة للموارد البشرية 

أعلن����ت ش����ركة ال جي اليكترونيكس، املتخصصة في مجال األجهزة املنزلية، ع����ن بيعها ألكثر من مليون ثالجة من ذوات الباب 

الداخل����ي امل����زدوج في جميع أنحاء العالم منذ عرضها عام 2010، األمر الذي يع����د إجنازا كبيرا في صناعة األجهزة املنزلية. 

تتميز هذه الثالجة ذات الطبقات املزدوجة »الباب في الباب« بتعزيز راحة املس����تهلك وتوفير السهولة في الوصول لداخل الثالجة 

بشكل متكرر وسهل أيضا، كما تساعد على منع الهواء البارد من التسرب من غرفة  الثالجة الرئيسة.

توفر ثالجة »الباب الداخلي املزدوج« من ال جي 65 لترا قابلة لالس����تخدام، مس����احة تعادل إضافة ثالجة »باب واحد« صغيرة. 

في ثالجات ال جي ذات األبواب اجلانبية الثنائية، تتميز ثالجة »الباب الداخلي املزدوج« ليس فقط بسهولة استخدامها للوصول 

للعناصر، بل أيضا تس����اعد على  تقليل فقدان الهواء البارد بنس����بة 46 في املائة واملساهمة في تقليل فواتير الكهرباء. كذلك تقدم هذه الثالجة  نظام تنظيم ذكي يعطي 

لكل فرد من أفراد األسرة مساحة خاصة بهم للتخزين. وتوفر هذه الغرفة محكمة اإلغالق أقصى قدر من املرونة مع أرفف قابلة للتعديل وأدراج سهلة التحرك.

مبيعات عالية لثالجة ال جي “مزدوجة الباب” 

إقبال على  الشقق “متكاملة 
الخدمات”

العقاري���ة«،  »دام���اك  أطلق���ت 

الراقية  للعقارات  املطور اخلاص 

في الش���رق األوس���ط، عددا من 

في  الفاخرة  العقارية  املش���اريع 

النص���ف األول من العام احلالي 

للش���قق  وكان  املنطق���ة،  ف���ي 

اخلدم���ات  متكامل���ة  الفندقي���ة 

حص���ة األس���د منهم، م���ا يدل 

على توج���ه الطلب في الس���وق 

الس���عودي إلى العق���ار الفاخر 

متكامل اخلدمات بش���كل خاص 

ومنو الس���وق العقاري اخلليجي

 بشكل عام.

فب���دأت مرحلة البي���ع احلصرية 

»دام���اك  ش���قق  ملش���روع 

إسكلوس���يفا« الفندقية الفاخرة في الرياض الشهر املاضي، وكانت النتيجة 

وصول أكثر من 3200 رد إيجابي من مس���تثمرين ينوون االس���تثمار في 

املشروع األول من نوعه، وذي املوقع اإلستراتيجي املطل على برج اململكة.

يذكر أن مش���روع ش���قق »داماك إسكلوس���يفا« الفندقية الفاخرة نتج عن 

اتفاقية تعاون اس���تراتيجية مع عالمة التصميم واألزياء العاملية الش���هيرة 

»فندي«، وهو عبارة عن ب���رج بارتفاع 150 مترا، وموقعه على طريق امللك 

فهد مقابل برج اململكة في الرياض.

وس���وف يقدم هذا املش���روع أكثر من 100 ش���قة فندقية فاخرة متكاملة 

اخلدمات بتصاميم داخلية راقية من دار األزياء اإليطالية الش���هيرة. مضت 

الش���ركة في بناء املش���اريع حيث بلغت عمليات اإلنشاءات الطابق الثالث، 

ومن املقرر أن يتم إجنازه بالكامل مع بداية العام 2016.

حرصا منها على دعم املبادرات الوطنية التي من شأنها إيجاد بيئة عمل أفضل 

وحتفيز عملية التوطني، أعلنت ش���ركة مواد اإلعمار القابضة عن قيامها بتقدمي 

الرعاية اإلستراتيجية ملنتدى جدة للموارد البشرية 2013، الذي سيقام برعاية 

وزير العمل م.عادل بن محمد فقيه خالل الفترة 24-28 نوفمبر، بجدة.

منتدى جدة للموارد البش���رية في نس���خته اخلامس���ة حتت ش���عار »ما بعد 

التصحيح« سيركز على تطوير سياس���ات التشغيل إليجاد بيئة عمل أفضل، 

وتأثير سياسات وأنظمة العمل على سوق العمل وتفعيل السياسات لتهيئة بيئة 

عمل للمرأة والسياسات العمالية للتوظيف وما قبل التوظيف.

وفي هذا السياق قال مدير تطوير األعمال ورئيس دائرة املسؤولية االجتماعية 

د.فيصل إبراهيم العقيل »يس���عدنا أن نكون ش���ركاء للم���رة الرابعة في هذه 

الفعالية الوطنية التي تس���هم فى  تطوير وتنمية املوارد البش���رية في اململكة 

وتأتي هذه اخلطوة وفق إس���تراتيجيتنا الرامي���ة إلى التواجد بفعالية في مثل 

هذه األحداث االس���تثنائية التي تعد قيمة مضافة وجسر تواصل مع مختلف 

القطاعات االقتصادية على املس���تويات احمللية والدولية. وتندرج هذه الرعاية 

أيضا ضم���ن خططنا فيما يتعلق بدع���م الكفاءات الوطنية كأداة أساس���ية 

ملواجهة تطورات وحتديات عصر األعمال احلديث حس���ب رؤية حكومة خادم 

احلرمني الشريفني«.
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اجتماعيات

مدرسة الحسين بن علي تكرم محمد دهلوي

تهاني  العامة  العالقات  مصور  ده��ل��وي  يحي  ب��ن  عبدالقادر  الزميل  تلقى 

الثانوية  علي  بن  احلسني  مدرسة  تكرمي  مبناسبة  الغرفة  موظفي  زمالئه 

وأنشطتها  م��درس��ت��ه  ف��ع��ال��ي��ات  وت��وث��ي��ق  بتصوير  لقيامه  م��ح��م��د..  الب��ن��ه 

مدير  م��ن   التكرمي  درع  وتسلم  امل��ن��ص��رم..  ال��دراس��ي  ال��ع��ام  خ��الل  املتنوعة 

املدرسة األستاذ عبدالله بن حباب النفيعي في ليلة حفل تكرمي اخلريجني 

السنوي.. متنياتنا ملصورنا الصاعد محمد املزيد من التفوق واالبداع.

شافع في القفص الذهبي
احتفل الشاب شافع زبير هوساوي من منسوبي مدرسة الشاطئ بجدة على 

ابنة الشيخ بكر عمر فالته وسط حضور لفيف من األهل واألصدقاء وعدد 

مكة  قاعات  بإحدى  واإلعالمني  والرياضيني  املجتمع  ورج��ال  املسؤولني  من 
املكرمة، ألف مبروك لشافع وبالرفاء والبنني.

األهدل يعقد قرانه
احتفل الزميل عالء بن محمد األهدل سكرتير 
سارة  ع��ل��ى  ق��ران��ه  بعقد  اإلدارة  مجلس  مكتب 
جديدة  بحياة  للعروسني  متنياتنا  ب��اروم  حسن 

مستقرة وسعيدة.. وألف مبروك.

موسى أفضل مالح جوي

حصل أحمد موسى كبير املضيفني في اخلطوط السعودية على جائزة أفضل مالح جوي لعام 

2013، وذلك لتميزه في أداء عمله في مجال اخلدمة اجلوية، وقد مت تكرميه من قبل مساعد 

أحمد  املقصورة  عام  مدير  بحضور  احلسيني  عبدالله  األستاذ  اجلوية  اخلدمة  عام  مدير 

الوسية ومدير اخلدمة اجلوية للشباب عبدالله عبيدالله.. تهانينا ملوسى وألف مبروك.
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الله  رزق���ه  كتبي  س��ام��ي  وح��ي��د  ال��س��اب��ق  زميلنا 
فاتفق  الصالة  وإقامة  الفجر  أذان  بني  مبولودة 
ال��ل��ه أن  ن��س��أل  ف��ج��ر..  ب���  وح��رم��ه على تسميتها 
يحفظها ويبارك فيها ويرزقها بر والديها.. ألف 

مبروك.

فجر لوحيد كتبي

أنور جالل مولودا  رزق الزميل محمد 

اتفق وحرمه على تسميته »حمد« .. 

جعله الله من مواليد السعادة والهناء 

وأقر به أعني والديه.. تهانينا القلبية 

ألبي »حمد«..  وألف مبروك.

حمد يضيئ منزل أنور

محمد  احلسني  أبو  ابنة  على  بزفافه  أكيابي  أكبر  محمد  الفياض  أبو  إبراهيم  الزميل  واألصدقاء احتفل  األه��ل  م��ن  كبير  ع��دد  بحضور  املكرمة  مبكة  القاعات  إح��دى  ف��ي  عبدالله  إلبراهيم حسني  القلبية  تهانينا  الصباح..  حتى  استمرت  احتفالية  أج��واء  وس��ط  العروسني  وعروسه ومتنياتنا لهما بحياة زوجية مستقرة وذرية صاحلة.. ألف مبروك. ومحبي 

السكرتير  شلية  محمد  أحمد  فصال الزميل  يبدأ  اإلدارة  ملجلس  مبدرسة الفرقان  األهلية.. نسأل الله »محمد«.. في الصف األول االبتدائي ج���دي���دا م���ن ح��ي��ات��ه ب��ت��س��ج��ي��ل ابنه التنفيذي 
له التوفيق والسداد.

الشلية والتجربة الدراسية

سلطان إلبراهيم وجيه

وحرمه  اتفق  مبولود  وجيه  أحمد  إبراهيم  الشاب  رزق 

نباتا  ينبته  أن  ال��ل��ه  ن��س��أل  )س��ل��ط��ان(..  تسميته  على 

حسنا ويجعله قرة عني لوالديه.. تهانينا القلبية ألبي 

أشرف.. وألف مبروك.

زفاف إبراهيم أيو الفياض



هشام محمد كعكي

عضو مجلس اإلدارة
املشرف العام ورئيس التحرير
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األخيــرة
بني موظف »امللف األخضر« ورائد األعمال..!

عاش كثير من أفراد املجتمع السعودي عقودا من الزمن يحلمون بـ »وظيفة«، فقد كانت هي غاية املراد واملنى ألي شاب في الثانوية 

العامة أو اجلامعة، وقد شـــهدت مرحلة الطفرة األولى في الســـبعينيات امليالدية سهولة كبرى في استيعاب أي مواطن سعودي في 

الوظائف احلكومية املتوافرة آنذاك، وقد كان املواطن حينها يتوظف حال تخرجه ويجلس على كرسي الوظيفة حتى يتقاعد أو يتوفاه 

الله أو يعجز عن العمل أو يســـتقيل. وقد ظل احلال على هذا املنوال حتى تشـــبعت مقاعد الوظائف احلكومية ولم يعد هناك مجال 

لتوظيف اجلميع خاصة بعد االنفجار السكاني الذي حدث وتزايد نسب السكان بصورة مستمرة وانتهاء زمن الطفرة االقتصادية 

األولى التي مرت على اململكة. وبدأت وزارة العمل االلتفات للقطاع اخلاص الذي يوظف ماليني األجانب كمحاولة منها خللق فرص 

عمل للسعوديني ولكن القطاع اخلاص قاوم بشدة كثيرا من خطط السعودة ألنه باألساس يهدف للربح وال يفكر في توفير وظائف 

ملواطنني ولكن ينصب تفكيره على البحث عن موظف يعمل وينتج بكفاءة بأقل تكلفة بعيدا عن جنسيته.

وهكـــذا بـــدأت أزمة »امللف األخضر« الذي كان رمزا جليل يبحث عن »فرصـــة« ضائعة وعن وظيفة مكتبية وراتب دائم وظهرت ما 

تسمى بظاهرة »البطالة« التي ال تخلو هي األخرى من »اخلصوصية« السعودية. أذ إن »البطالة« السعودية هي الوحيدة في العالم 

املتواجدة في بلد يســـتوعب تســـعة ماليني موظف وعامل أجنبي بينما مليون ونصف مواطن يعانون من عدم وجود عمل يأويهم وال 

مصدر دخل منتظم، وبطبيعة احلال السوق السعودي واالقتصاد الوطني قادرين على خلق وظائف كثيرة ولكن كانت دائما املشكلة 

الكبـــرى تكمن في ضعف التأهيل والتعليـــم والتدريب وضعف ثقافة بعض املواطنني في التعامل مع الفرص الوظيفية والعمل وفق 

السلوك الوظيفي األمثل. 

ولألســـف أن مفهـــوم البحث عـــن وظيفة طغى على أذهان أبناء املجتمـــع وغاب مفهوم مهم وهو »ريادة األعمـــال« وثقافة »العمل 

اخلاص«، وقد كانت هناك مفاهيم كثيرة خاطئة مألت أذهان الشباب الباحث عن عمل، ومنها أن الوظيفة مضمونة والعمل اخلاص 

غير مضمون وأن عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة وقليل دائم خير من كثير منقطع وغيرها من املفاهيم واألفكار التي 

ساهمت في حتجيم املواطن الشاب عن اإلقدام على العمل اخلاص وجعلته يبحث في الشوارع عن وظيفة حامال ملفا أخضر بينما 

كان من املمكن أن يبدأ في عمل خاص ويسهم في توظيف غيره من الشباب. وليس صحيحا أن العمل اخلاص يتطلب أمواال كثيرة 

فهناك مشاريع حول العالم بدأت بتقدمي خدمات دون رأس مال وهي مشاريع مدروسة وفق دراسات جدوى صحيحة. وكم أمتنى 

أن تسهم الغرف التجارية ووزارة التجارة ووزارة العمل ومعهد »ريادة« بالتعاون مع اجلامعات في تقدمي دراسات جدوى اقتصادية 

ملشـــاريع تتطلب رؤوس أموال صغيرة وذلك دعما للشـــباب الباحث عن رزق حالل بعيدا عن احلياة الوظيفية حتى يتحول مجتمعنا 

ملجتمع يقدر مفهوم »رائد األعمال« العصامي الذي يخلق فرصته الوظيفية بنفسه وال يقف على باب اآلخرين مبلف »أخضر« عالقي 

يعلق به مصيره وآماله على فرص ضيقة بينما فضاء االقتصاد السعودي رحب ويستوعب الكثير من »الرواد«. 

األخيــرة





 خدماتنا راقية  - أسعارنا منافسة -  موقعنا متميز
يتمتع فندق رضا بالزا بتصميم عصري راق وموقعه املتميز على شارع إبراهيم اخلليل وقربه من احلرم املكي الشريف 

المميزات والخدمات :        > غرف وأجنحة فاخرة ذات طراز حديث حتقق لكم الراحة والهدوء .
                                                   > خدمة الغسيل والكي بأحدث األساليب املتطورة.

                                                   > مطعم رئيسي يقدم تشكيلة من املأكوالت احمللية والعاملية.
                                                   > قاعات للحفالت واحملاضرات مجهزة بأفضل التقنيات.

                                                   > مصلى خاص للنزالء والزائرين.

الخدمات المجانية:             > توصيل من وإلى احلرم على مدار الساعة مجانًا.
                                                   > خدمة اإلنترنت بالبهو الرئيسي مجانًا. 

                                                   > مواقف سيارات بالبدروم مجانًا.
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