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المهندس
أحمد بن جار اهلل الحارثي

الرئيس التنفيذي

كلمتي

لشــــــركة حـلـولـنـا  دومــًا مســــاهمات كانت 
مجتمعيــة تهدف إلى رفــع كفاءة الفرد 
الســعودي وتتماشــى مع الخطــط التنمويــة للدولة، 
فمنذ تأسيسها قدمت الشركة العديد من الخدمات 

التي تنصب في دعم فئات مجتمعية مختلفة.

فنحن  نعي ونعتني بالمســؤولية االجتماعية، ونتطلع 
دومــًا لتصبح شــركة حلولنا المحــدودة رائدة في هذا 

المجال على مستوى الشركات السعودية.

وفي الســنوات األخيرة، اســتطاعت الشركة من خالل 
برامجهــا لخدمة المجتمــع تحقيق إنجازات مشــرفة 
بخدمة اإلنسان في جميع مناطق المملكة، وذلك من 
خالل عدة برامج ومشــاريع متنوعــة تعمل في مجال 
إيجاد فــرص العمــل والتعليم والخدمــة االجتماعية. 
وبذلك تنوعت الفئات التي تشــرف الشركة بخدمتهم 
من خالل برامج حلولنا لخدمة المجتمع، حيث شملت 
العاطل عن العمل والمريض وطالب العلم وغيرهم...

ونحــن إذ نفخــر بهــذا، إال أننا نعتبــره حقــًا علينا يجب 
الوفاء به لما نشــعر به من مســؤولية تجــاه المجتمع 
الــذي ننتمــي إليه ومــا يحويه مــن أفراد ومؤسســات 

ربحية وغير ربحية.
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اس����تدامة النجاح ال تكون إال باس����تدامة مقوماته، وذلك ما تتأهب رؤية المملك����ة 2030 لتحقيقه من منطلق عناصرها 

التي س����تعكف على تفعيلها خططًا وبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تس����تهدف تجهيز المملكة لمرحلة ما بعد 

النفط، حيث تضمنت “رؤية الس����عودية” التي أعدها مجلس الش����ؤون االقتصادية والتنمية برئاس����ة ولي العهد األمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، 3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح.

هيئة التحرير

رؤية المملكة

السعودّية.. قوة استثمارية رائدة 

“رؤية 2030”
تستشرف المستقبل وترسم مالمح المرحلة
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المهندس الحارثي:

الرؤية ستكون مسارًا رئيسًا 

لبرامج ومبادرات منظومة 

العمل كافة

تزخ���ر اململكة العربية الس���عودية مبقومات جغرافية 

وحضاري���ة واجتماعية واقتصادية عدي���دة، تؤهلها 

لتب���وء مكانة رفيعة بني الدول القيادية على مس���توى 

العال���م، وتنطلق ف���ي رؤيتها ملس���تقبلها من مكامن 

قوتها، وذلك ما انتهجته عند بناء رؤية اململكة العربية 

الس���عودية للعام )1452ه� � 2030م( التي قدمها 

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ووافق 

عليها مجلس الوزراء.

بدائل متجددة
وأوضح���ت الرؤي���ة أن اململكة تتميز بوف���رة بدائل 

الطاقة املتج���ددة، وفيها ثروات س���خية من الذهب 

والفوس���فات واليورانيوم وغيرها، وأهم من هذا كله، 

ثروتها األول���ى التي ال تعادلها ث���روة مهما بلغت.. 

ش���عٌب طموٌح، معظُمه من الش���باب، هو فخرالبالد 

وضمان مس���تقبلها، وتس���تهدف لتحقي���ق اقتصاد 

مزدهر رفع نسبة الصادرات غير النفطية من %16  

إلى 50% عل���ى األقل من إجمال���ي الناجت احمللي 

غي���ر النفطي، وتقدم ترتيب اململكة في مؤش���ر أداء 

اخلدمات اللوجس���تية من املرتبة 49 إلى 25 عامليًا، 

ورقم 1 إقليميًا.

وتستهدف »رؤية السعودية« رفع نسبة االستثمارات 

األجنبية املباش���رة من إجمالي الن���اجت احمللي من 

3.8%  إل���ى املعدل العامل���ي 5.7%، واالنتقال من 
املركز 25 في مؤش���ر التنافس���ية العاملي إلى أحد 

املراكز ال�10 األولى.

وفيما يتعلق باالستثمار فإن املستهدف هو رفع قيمة 

أصول صندوق االستثمارات العامة من 600 مليار 

إل���ى ما يزيد على 7 تريليونات ريال س���عودي، كما 

تضمنت رفع نس���بة احملتوى احمللي في قطاع النفط 

والغاز من 40%  إلى 75%، ومن املستهدف زيادة 

حج���م االقتصاد الس���عودي وانتقاله من املرتبة 19 

إلى املراتب ال�15 األولى على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بتملك الس���عوديني للمنازل فتس���تهدف 

الرؤية رفع نس���بتهم م���ن 47%  إلى ن��حو %52 

بحل���ول عام 2020، وهي كذلك تس���تهدف مجتمعًا 



“رؤية السعودية” تستهدف رفع نسبة 

االستثمارات األجنبية المباشرة من 

% إلى  إجمالي الناتج المحلي من 3.8 

% المعدل العالمي 5.7 

حيويًا بنيانه متني، عبر زيادة متوس���ط العمر املتوقع من 74 إلى 80 عامًا، 

واالرتقاء مبؤشر رأس املال االجتماعي من املرتبة 26، ولم تغفل دور املجتمع 

بتضمنها رفع نس���بة مش���اركة املرأة في سوق العمل من 22% إلى %30، 

وزيادة مس���اهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في إجمالي الناجت احمللي من 

20%  إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى %7.
ومن املستهدف أيضًا ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل أسبوعيًا 

من 13% إلى 40%، وزيادة إنفاق األسر على الثقافة والترفيه داخل اململكة 

من 2.9% إلى 6%، ورفع عدد املواقع األثرية املس���جلة في اليونس���كو إلى 

الضعف على األقل، كما تستهدف زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف 

الرحمن املعتمرين من 8 ماليني إلى 30 مليون معتمر.

أما احملور الثالث فهو »وطن طموح«، والذي يتضمن أهدافًا من بينها رفع مساهمة 

القطاع غير الربحي في إجمالي الناجت احمللي من أقل من 1% إلى %5، 

دور ريادي
من شأن مكانة اململكة في العالم اإلسالمي متكينها من أداء دورها الريادي 

كعمق وس���ند لألمتني العربية واإلس���المية، كما س���تكون قوتها االستثمارية 

املفتاح واحملرك لتنويع اقتصادها وحتقيق اس���تدامته، وفي املقابل سيمكنها 

موقعها اإلستراتيجي من أن تكون محورًا لربط القارات الثالث.

واحملاور الثالثة للرؤية تتكامل وتتس���ق مع بعضها في سبيل حتقيق أهدافها 

وتعظيم االس���تفادة من مرتكزات الرؤية، فهي تبدأ من املجتمع، وإليه تنتهي، 

وميث���ل احملور األول أساس���ًا لتحقيق ه���ذه الرؤية وتأس���يس قاعدة صلبة 

الزدهاره���ا االقتصادي، وينبثق هذا احملور م���ن أهمية بناء مجتمع حيوي، 

يعيش أفراده وفق املبادئ اإلس���المية ومنهج الوس���طية واالعتدال، معتزين 

بهويته���م الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، 

تتوافر فيها مقومات جودة احلياة للمواطنني واملقيمني، ويسندهم بنيان أسري 

متني ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ُمَفَعلة.

ويأتي في احملور الثاني االقتصاد املزدهر، لتركز على توفير الفرص للجميع، 

عب���ر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات س���وق العمل، وتنمية الفرص 

للجميع من رواد األعمال واملنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى.

مفهومان جوهريان
ألن الفاعلية واملسؤولية مفهومان جوهريان تسعى »رؤية السعودية« لتطبيقهما 

على جميع املستويات ولذلك، ركزت في احملور الثالث على القطاع العام، حيث 

تُرس���م مالمح احلكومة الفاعلة من خالل تعزيز الكفاءة والش���فافية واملساءلة 

وتشجيع ثقافة األداء لتمكني املوارد والطاقات البشرية، وتهيئة البيئة الالزمة 

للمواطن���ني وقطاع األعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مس���ؤولياتهم وأخذ 

زم���ام املبادرة في مواجهة التحديات واقتن���اص الفرص، وفي كل محور من 

محاور الرؤية، س���رد لاللتزامات واألهداف، والتي متثل منوذجًا مما س���يتم 

العمل على حتقيقه، والطموحات فيها معكوس���ة باألرقام، كما س���يتم اعتماد 

الرؤية كمرجعية عند اتخاذ القرارات، للتأكد من مواءمة املش���اريع املستقبلية 

مع م���ا تضمنته محاور الرؤي���ة وتعزيز العمل على تنفيذه���ا، وحرصًا على 

توضي���ح آليات العم���ل واخلطوات املقبلة، فقد س���ردت الرؤية بعض البرامج 

التنفيذية التي ب���دأ العمل عليها في مجلس الش���ؤون االقتصادية والتنمية، 

والبرام���ج األخرى التي مت��ثل ن�م��اذج مم���ا س���يتم إطالق������ه قري��بًا في 

س��بيل ت��حقيق األه�داف وااللتزامات.

رئيس مجلس اإلدارة املهندس أحمد بن جاراهلل احلارثي

المهندس الحارثي:

الملك سلمان وظف االقتصاد لرفعة 

الوطن والمواطن وصناعة التنمية 

وبناء المستقبل

المهندس الحارثي: القطاع الخاص 
جاهز للتعاطي مع الرؤية والتفاعل 

مع محاورها
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شركة حلولنا المحدودة
وأوض���ح رئي���س مجلس إدارة ش���ركة حلولنا احملدودة املهن���دس أحمد بن 

جارالله احلارثي أن اململكة ش���هدت في عهد امللك س���لمان بن عبدالعزيز – 

أي���ده الله - حتوالت عديدة عل���ى جميع األصعدة االقتصادية والسياس���ية 

واالجتماعية والتعليمية والصحية امتدادًا للعديد من النجاحات التي حققتها 

اململكة إقليميًا ودوليًا، حيث ش���هد الوطن العديد من القرارات احلكيمة التي 

تعكس اس���تمرار حركة النهضة والبناء وتالمس عن كثب احتياجات املواطن 

وتنميته وحتقيق النماء والتطور للبالد.

وأك���د أن اململكة حافظت على مكانتها االقتصادية على الصعيدين اإلقليمي 

والعاملي في ظل نظرة متوازنة ملقتضيات العصر وظروف املجتمع الدولي مما 

حافظ على مسيرة الوطن ونقله إلى منصات التطور واالزدهار بكل حكمة.

ون�����وه ب��أن املم�ل�ك��ة حق�قت في عهده الزاه�ر – أيده الله - مراكز متقدمة 

اقتصادي���ًا وجتاريًا وصناعيًا حيث عرفت بسياس���تها االقتصادية املتوازنة 

س���واء من حيث تأثيرها في أس���عار الطاقة، أو من خالل البعد االقتصادي 

املبن���ي عل���ى تعزيز دور القطاع اخلاص كش���ريك في التنمي���ة، وكذلك على 

مستوى السياسة النقدية واالستثمارية التي أسهمت في جتاوز األزمات التي 

م���رت بالعالم خالل العقد األخير، مما عزز من امتصاص التحديات الناجمة 

عن تلك األزمات.

وأش���ار احلارثي إلى الطف���رة احلضارية التي حققته���ا اململكة في مختلف 

القطاع���ات مما جعله���ا في مصاف دول العالم املتقدم���ة، مفيدًا بأن اململكة 

تتزين بثوب الرفعة والش���موخ الذي نس���جه لها امللك املؤسس عبدالعزيز بن 

عبدالرحم���ن آل س���عود -رحمه الله - ويتفيأ خالله أبن���اء الوطن ظالل هذه 

املس���يرة العطرة التي ش���يدها عقب���ه أبناؤه امللوك  وص���واًل إلى عهد خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي أوصل 

اململكة إلى مشارف الدول املتقدمة تنمويًا وحضاريًا وعلميًا وسياسيًا.

تنمية وتطوير
في سياق متصل، أوضح مساعد الرئيس التنفيذي لشركة حلولنا احملدودة 

محمد بن ناصر بن هرهرة أن خادم احلرمني الش����ريفني - حفظه الله - 

في عهده الزاهر ركز على قطاع الش����باب بحكم أنه ثروة األمم والشعوب 

األول����ى واهتم بهذا القط����اع اهتمامًا كبيرًا من أج����ل أن يكونوا عمادًا 

للمس����تقبل ومصدر فخر للوطن، وذلك من خالل س����عيه إليصال رس����الة 

تأس����يس روح املبادرة وترسيخها لديهم واإلسهام في بناء جيل مبدع من 

القيادات الش����ابة للمشاركة في دفع مس����يرة االقتصاد الوطني وحتقيق 

التقدم واالزدهار للوطن وأبناؤه في كل املجاالت. 

وبأن شركة حلولنا احملدودة بأقسامها وفروعها وخدماتها املختلفة واملنتشرة 

عبر اململكة العربية السعودية ما هي إال حلقة في سلسلة التنمية والبناء.

بن هرهرة:

مسيرة التنمية وبناء 

اإلنسان السعودي شهدت 

طرح حلول لقضايا البطالة 

وتحفيز القطاع الخاص
محمد بن هرهرة
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تقدم الشركة حزمة من 

الخدمات  في مجال تأجير 

السيارات على مدار الساعة 

مراعية كافة ظروف العمالء 

وأذواقهم

 

أسطول حلولنا لتأجير السيارات ..  
خدمة أفضل وسعر منافس

استكمااًل لسلسة خدمات الشركة والتي ترمي لتوفير اإلشباع المطلوب لرغبات العميل

خدماتنا



 

احتياجات عمالئها املتجددة بشكل أفضل. مراعية 

كاف���ة األذواق وأس���اليب احلي���اة واحملافظة على 

السعر املناسب واملنافس.

التأجير طويل األجل للشركات
تقدم الش���ركة أيضا خدمة التأجير للشركات على 

تأجير السيارات واملركبات
أطلقت ش���ركة حلولنا احملدودة خدماتها في تأجير 

الس���يارات وذلك من خالل أسطولها من السيارات 

مختلف الفئات ومختلف األنواع كلها تقدم خدماتها 

من أجل مؤسسات القطاع العام واخلاص واألفراد 

وكذلك تقدمي خدمة تأجير الس���يارة مع س���ائق أو 

بدون س���ائق موفرة الظروف األكث���ر مالءمة لتلبية 

االحتياجات بأنواعها. 

يتضمن أس���طول السيارات ماركات وفئات متنوعة 

من السيارات. 

لقد اتخذت شركة حلولنا احملدودة في هذا املضمار 

ش���عارًا لها وه���و )الفخام���ة والرفاهي���ة والراحة 

للعميل( لتكون رس���التها التي تعمل على حتقيقها 

من خالل توفير أفضل الس���يارات املوجودة وبسعر 

مناس���ب جلميع فئ���ات عمالئها فقد ب���دأت حلولنا 

لتأجير السيارات مبعرضها األول بطريق امللك عبد 

الله بج���دة على أن تتوالى الفروع بإذن الله لتصل 

جلميع املستفيدين في جميع أنحاء اململكة. 

وتقدم الش���ركة أحدث وأفضل الس���يارات لتحويل 

رحلة العميل إلى رحلة أكثر راحة، فالشركة سخرت 

إمكاناته���ا لضمان رضا العمالء وتس���عى جاهدة 

لتقدمي مجموعة واسعة من اخلدمات واحللول لتلبية 

امل���دى الطويل جلميع أنواع األعمال مع الس���يارة 

املناس���بة لنوع العمل وللفترة املطلوبة مع التسعير 

الشهري بأسعار تنافسية. 

فوائد وأمان
وإميانًا من الش���ركة بأهمية خدمة العميل بش���كل 

عام واستش���عارًا مبس���ؤوليتها تقوم الشركة بعمل 

الصيانة بش���كل دوري جلميع س���يارات أسطولها 

بش���كل منتظم، مبا ف���ي ذلك إس���تبدال البطارية 

واإلطارات وموازنة العجالت.

وكذل���ك القي���ام بكافة أعم���ال الصيانة واإلصالح 

واخلدمة كما هي موصوفة من جانب جهة التصنيع.

كما تقوم الش���ركة بتوفير الدعم الفني واملعلومات 

التقني���ة للعمالء. وذلك للمحافظ���ة على االحترافية 

في كافة أوج���ه خدماتها،للتأكد من متتع كل عميل 

بتجربة تأجير ناجحة من البداية حتى النهاية.

إيمانًا من شركة حلولنا المحدودة بضرورة تغطية كافة جوانب الخدمات، مع اختالفها وتنوعها 

وحت���ى يج���د العمالء كافة احتياجاتهم وخدماتهم تحت س���قف حلولنا الواحد، تطلق الش���ركة 

الخدمة تلو الخدمة والمنتج تلو المنتج حتى تس���تطيع تلبية طلبات واحتياجات كافة عمالئها، 

وكانت خدمة تأجير الس���يارات اح���دى الخدمات المطلوبة والتي عملت الش���ركة على إطالقها 

مؤخرا مراعية لإلحترافية العالية في تقديم أفضل قيمة ممكنة للخدمة..
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يشمل 

األسطول 

سيارات لذوي 

اإلحتياجات 

الخاصة



برمجيات تمثل 

الحل األمثل 

لتخطيط موارد 

المؤسسات 

والشركات

خدماتنا



إن شركة حلولنا بأقس���امها املتنوعة وخدماتها 

املختلف���ة متثل دور املستش���ار لعمالئها فضاًل 

على تقدمي اخلدمة.. مما ميكنها من تعزيز الوالء 

ومعرفة حاجة العمالء احلقيقية لتلبية تلك احلاجة 

مما  يزيد من الثقة بينها وبني عمالئها وبالتالي 

زيادة التعاون و احلصة السوقية للشركة. فقسم 

البرمجي���ات بالش���ركة ُوجد لتلبي���ة تلك احلاجة 

وخللق حلول قوية مفصلة لكل عميل واحتياجاته.

كما أنه هناك العديد من التحسينات التي أدخلها 

قس���م البرمجيات بالشركة والتركيز على التحول 

الرقمي لنقاط التواصل والتفاعل مع العميل. 

حلول موثوقة
إن األعمال تتطور واإلدارات تتعدد في املنشأة  

الواح���دة، فكانت احلل���ول البرمجي���ة املتكاملة 

هي احل���ل لرب���ط جمي���ع اإلدارات واملعامالت 

في املنش���أة الواحدة، فكان القسم املتخصص 

بالبرامج وحلول التقنية بالش���ركة له السبق في 

تقدمي حزمة من احلل���ول التقنية املتقدمة والتي 

تعتم���د على مفه���وم تخطيط موارد الش���ركات 

بهدف أمتت���ة العملي���ات التش���غيلية واإلدارية 

باالعتماد عل���ى أفضل املعايي���ر العاملية لتدفق 

األعمال.

احلل األمثل
فم���ن أنظمة ق���ادرة على إدارة فروع مس���تقلة 

إداريِاً وماليًا واحلصول على تقارير دورية، إلى 

برمجيات متخصصة كل حسب مجاله، ما يجعل 

هذه احللول البرمجية املتنوعة متثل احلل األمثل 

لتخطيط موارد املؤسسات والشركات.

وتسعى شركة حلولنا سعيًا دائمًا لتحقيق خدمة 

عمالئها بش���كل أفضل، فهي حترص على بناء 

عالقة ثقة بينها و بني عمالئها ملختلف أقسامها 

وخدماته���ا فهي تؤم���ن بتزوي���د عمالئها بكافة 

االستش���ارات الفنية واإلداري���ة، وخدمة ما بعد 

البي���ع لكافة منتجاتها وخدماته���ا ومنها خدمة 

البرام���ج املتخصص���ة، التي حتتاج بال ش���ك 

الستشارات ومتابعة.

تعزي���زاً لتطلعات ش���ركة »حلولنا« م���ن خالل تطوير األعم���ال وتنويع المنتجات 

والخدم���ات وتقدي���م الحل���ول  والبرمجي���ات اإللكتروني���ة المتكاملة للش���ركات 

والمؤسس���ات، كان���ت خدم���ة تقديم البرام���ج المتخصص���ة والحل���ول الكاملة 

لعمالئها وخلق  قيمة مضافة بعالقة الش���ركة مع العمالء، تمكن الشركة من 

تميزها أمام منافسيها..

حلول موثوقة تلبي احتياجات أعمال العمالء
قسم إنتاج البرمجيات المتخصصة بالشركة .. 
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الشركة سباقة 

دومًا في طرح 

الخدمات التي تلبي 

احتياجات عمالئها 

بمختلف شرائحهم

»حلولنا« قسم الصيانة 
وخدمات الحاسب اآللي.. دعم 

كامل إلنجاح أعمال العمالء

تلبية لحاجات عمالئها..

خدماتنا

أبريل 162017 حلولنا أبريل 142017 حلولنا

»حلولنا« قسم الصيانة
وخدمات الحاسب اآللي.. دعم

كامل لتلبية احتياجات العمالء



حرصت الشركة 

على تخفيض قيمة 

االشتراك في خدمة 

الصيانة الدورية 

وتقديم السعر 

المنافس دائمًا

القسم يوفر الدعم الكامل 

لعمالئنا على يد فريق فني 

متخصص وعلى مدار الساعة 

واآلن يع���د إتقانه واس���تعماله مفتاحا هاما 

لدخ���ول القرن اجلديد،  وال غنى لش���ركة أو 

مؤسس���ة عنه وعن اس���تخدامه ف���ي مراحل 

إنتاجها املختلفة وال ش���ك أن احملافظة على 

صيانته بإنتظام وبصف���ة دورية يوفر الكثير 

من اجلهد والعناء، ويرفع من كفاءة التشغيل 

واإلنتاج في الش���ركات باختالف أنشطتها، 

لذا كانت ش���ركة حلولنا احملدودة سباقة في 

توفير خدمة الصيانة الدورية ألجهزة احلاسب 

والش���بكات، تلبية حلاجات عمالئها خلدمات 

الصيانة املختلفة واملتنوعة.

فالصيانة ببساطة هي احملافظة على اجلهاز 

وإبق���اؤه يعمل بش���كل صحي���ح، من خالل 

اكتشاف األعطال وتشخيصها ثم إصالحها 

أو إستبدال األجزاء العاطلة منها، والصيانة 

الدورية هي الصيانة التي تتم بش���كل دوري 

على فت���رات زمنية معينة. مم���ا يضعف من 

فك���رة األعط���ال ويقل���ل نس���بة حدوثها إلى 

أقصى درجة، وللقيام بهذه اخلدمة بالش���كل 

الصحيح واالحترافى.. وفرت ش���ركة حلولنا 

قس���م الصيانة اخلاص، وال���ذي يضم فريق 

محترف من الفنيني املختصني لتلبية حاجات 

العمالء وخدمتهم على مدار الساعة، حلل أي 

مش���كلة فنية أو أي آعطال مفاجئة محتملة، 

فالقسم ال يوفر فقط الصيانة بشكلها املعتاد 

من مكافحة الفيروس���ات أو إصالح األعطال 

والش���بكات ب���ل يعمل مبفه���وم حماية كاملة 

للعمي���ل وأعماله وتوفير الدعم الكامل إلجناح 

تلك األعمال.

عام���ًا  الخمس���ين  خ���ال  األح���داث  تعاقب���ت 

الماضية بصورة مذهلة في مجال الحاسب 

اآللي وتطبيقاته، حيث ظهر الحاسب 

اآللي في البداية ث���م زادت إمكانياته. 

وم���ا إن حل���ت الثمانينات م���ن القرن 

الحاس���ب  كان  حت���ى  العش���رين 

الش���خصي يحتل مكان الصدارة في 

الصناع���ات المدنية وش���هدت األعوام 

التالي���ة تط���ورات ب���دأت مع زي���ادة قدرات 

األجه���زة وربطه���ا م���ع بعضه���ا البع���ض 

لِتك���ّون ش���بكة تس���تطيع فيه���ا األجهزة 

والبرام���ج  والتقاري���ر  الملف���ات  تتب���ادل  أن 

والمعلوم���ات  والبيان���ات  والتطبيق���ات 

وس���اعدت وس���ائل االتصاالت عل���ى زيادة 

رقعة الش���بكة الصغيرة بي���ن مجموعة 

م���ن األجه���زة ليصب���ح االتصال بي���ن عدة 

شبكات واقعًا ملموس���ًا في شبكة واسعة 

تسمى اإلنترنت )Internet( والحاسب اآللي هو 

أعظ���م هدية أهدتها التكنولوجيا إلى اإلنس���ان 

في القرن العشرين. 
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بانتظام

فريقًا

محترفـًا



خدماتنا

تلبية لتطلعات العمالء والتسهيل عليهم ..

تدشين موقع »حلولنا للتسوق اإللكتروني«

أبريل 162017 حلولنا



يعتب���ر اإلنترن���ت عالم واس���ع يوفر لن���ا العديد م���ن األدوات والخدم���ات التي 

تفي���د أعمالن���ا وتجعله���ا أكثر س���هولة، كم���ا أن اإلنترنت جعل م���ن العالم 

قري���ة صغيرة، ما جعل التواص���ل والتحدث عبر العالم مهمة س���هلة مهما 

كان بُعد المس���افة الجغرافية، ولذا انتشرت ثقافة اإلنترنت واالستفادة من 

خدماته���ا ف���ي العديد م���ن المجاالت المختلفة. والش���ركة س���باقة في هذا 

المجال وس���ّباقة في التس���هيل على العم���اء وتلبي���ة تطلعاتهم  بخدمة 

أفضل ولتحقيق تجربة عملية مميزة، فكان تدش���ين موقع حلولنا للتسوق 

اإللكتروني عبر اإلنترنت.

شعار الموقع

 هو الراحة واألمان 

بتوفير كافة الحلول 

اآلمنة للمتسوقين

http://shop.hololona.com
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تقدم الشركة حزمة من 

الخدمات  في مجال تأجير 

السيارات على مدار الساعة 

مراعية كافة ظروف العمالء 

وأذواقهم

املعلوم����ات التفصيلية والكاملة عن املُنتج����ات املعروضة للبيع 

في املوقع، كاألس����عار، واملواصف����ات، واملُكونات، وغيرها من 

التفاصيل اأُلخرى، ويساهم ذلك في مساعدة املستهلك الختيار 

املنتج املناس����ب له. كذلك يتيح املوقع التعرف على آراء العمالء 

اآلخرين مما يس����اهم في مس����اعدة العمالء اجلدد في اختيار 

املنتجات التي يفكرون بش����رائها م����ن خالل التعرف على آراء 

من جربها قبلهم، وتقييمهم السابق لهذه السلعة، ويساعُد ذلك 

العمالء اجلدد في معرفة تفاصيل أكثر حول طبيعة املنتجات.

كم����ا أن عامل الوقت وتوفيره وكذلك توفير اجلهد هي من أكثر 

الفوائد أهمّيًة للتس����ّوِق عبر املوقع، إذ يسهم في توفير الكثير 

من الوقت املستغرق في البحث عن املنتج في األسواق العادية، 

وينتج عن ذلك تقليل في اجلهِد املبذول من قبل املش����تري أثناء 

عملية الش����راء، فموقع الش����ركة اإللكتروني ميكن البحث فيه 

وتوفي����ر املنتج خالل دقائق معدودة، ال حتتاج إلى آلية البحث 

املعهودة والتسوق في األسواق اإلعتيادية.

كما أن توفير املوقع للمنتجات بأسعاٍر تنافسية، يعد من أكبر 

الفوائد والتي يتفوق بها على األسواق التقليدية.

مفهوم التسوق عبر اإلنترنت
من خالل موقع حلولنا للتس����وق من املمكن ش����راُء كل شيء 

بس����هولة من خالل جهاز احلاسب أو حتى الهاتف احملمول، 

حي����ث يوفر املوق����ع أفضل أن����واع املنتجات للمس����تهلكني. 

فباإلم����كان البح����ث عن منتج م����ا عن طريق زي����ارة موقعنا 

اإللكتروني اخل����اص باملتجر، ومن ثّم إعداد طلب الّش����راء 

للحصول على املنتج املطلوب. س����واء من السلع أو األجهزة 

اإللكترونية، أو اإلكسسوارات بأنواعها، وغيرها من املنتجات 

األخرى. إّن التس����ّوَق عبر اإلنترنت من موقع حلولنا للتسوق 

يعد جتربة آمنة وفريدة للمتس����وق، فمن احمُلتمل أن تساور 

املتس����وق مخاوَف الحتمال تعّرضه لالحتياِل أو الّسرقة، كما 

أنه قد ينسى أية معلومات حول احلساب اإللكتروني اخلاص 

بالش����راء، مثل كلمة املرور، وأيضًا قد ال يثق بأن معلوماته 

الشخصية س����تكون بأمان مع التجار عبر شبكة اإلنترنت، 

لذل����ك يوفر موقعنا حل����ول آمنة إلمتام العمليات بكل يس����ر 

وآم����ان، وهو من األم����ور التي يلزم توفرها ف����ي هذا الّنوع 

من التس����ّوق؛ كي يساهُم في حماية األفراد من أي سلبيات 

محتملة أثناء التس����وق عبر املوقع.  فتقدم الشركة دائما كل 

ما يؤدي إلى حتسني جتربة املتسوق عبر متجرنا اإللكتروني.

فوائد التسّوق عبر املوقع
يقدم التس����وق عبر اإلنترنت من موقع حلولنا للتسوق فوائَد 

عديدة للعمالء، ومن أهمها: 

معرف����ة كاف����ة التفاصيل ح����ول املنتجات: هي م����ن الفوائد 

الرئيس����ية للتس����وق عبر اإلنترنت، إذ من املمكن مش����اهدة 

يقدم الموقع المعلومات 

التفصيلية لكل منتج مع 

امكانية معرفة اراء وتجارب 

اآلخرين حوله

توفير عامل الوقت 

والجهد من أهم الفوائد 

عند التسوق عبر موقعنا 

اإللكتروني
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حتتوي عل���ى مجموعة م���ن الّروابط الضارة، 

والتي ته���دف إلى س���رقة املعلومات اخلاصة 

باملُشتري. كما ُينصُح مبتابعة املواقع التجارية 

املعتمدة واملوثوقة، وكذلك احملافظة على جهاز 

احلاس���ب اآللي ع���ن طريق اس���تخدام جدار 

حمايٍة مناس���ب مع برنامج مضاد للفيروسات 

والبرامج اخلبيثة، والتي قد تؤدي إلى اختراق 

احلاسب. 

قطاع التجارة العاملية
إن تدشني موقع حلولنا للتسوق كان أمرًا هامًا 

وحتميًا.. فالتسوق عبر اإلنترنت من أكثر الطرق 

احلديثة تأثي����رًا على قطاع التجارة العاملية، إذ 

س����اهم في تطور العديد من الوسائل واألدوات 

التجاري����ة ع����ن طري����ق االنتقال م����ن الّتجارة 

التقليدي����ة إل����ى التجارة اإللكتروني����ة احلديثة، 

والتي اعتمدْت بشكل كلي على استخدام شبكة 

اإلنترنت.

كما أن موقع حلولنا للتسوق  يوفر  العديَد من 

الوسائل اإلضافية لراحِة العمالء، ومن ضمنها 

إمكاني����ة توصي����ل املنتجات التي مت����ت عملّية 

شرائها إلى مواقعهم.

التسوق عبر موقعنا
 كل ما حتتاجه للتس����وق عبر موقعنا هو جهاز 

حاس����وب أو هاتف محمول واتصال مع شبكة 

اإلنترنت حيث تس����اعدك الوسيلتان في البحث 

ع����ن املنتجات املطلوبة عب����ر اإلنترنت، ومن ثم 

الب����دء بإعداِد النموذج اخلاص  بالش����راء على 

املوقع من أجل احلصول على املنتج خالل فترٍة 

زمنية ُمحددة. 

وكع���ادة ش���ركة حلولن���ا ف���ي توفي���ر خدماتها 

ومنتجاته���ا تعتم���د على بناء الثق���ة املتباَدلة بني 

املش���تري والش���ركة؛ إذ بعد االنته���اء من كافة 

اخلطوات املتعلق���ة بعملّية الش���راء، يتم توصيل 

البضاعة إلى العميل حسب الطريقة املتفق عليها.

نصائح للتسوق عبر اإلنترنت
كما ينصح القس���م التقني بالشركة املتسوقني 

عبر اإلنترنت بش���كل ع���ام بتوخي احلذر من 

الع���روض التجارية التي تعتمد على رس���ائل 

البريد اإللكتروني الغريب���ة، إذ من املمكن أن 

أصبح التسوق عبر 

اإلنترنت من أهم 

الطرق تأثيرًا على 

قطاع التجارة العالمية

أصبح االنتقال من التجارة 

التقليدية إلى التجارة 

اإللكترونية الجديدة من أهم 

معالم العالم الحديث
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»الرقابة اإللكترونية«.. أمن وحماية المنشآت
قسم  توريد األجهزة بالشركة ومنتجات جديدة.. كاميرات المراقبة.. 

بات مطلب تثبيت كاميرات المراقبة وتعميمها في األماكن العامة والمنشآت عمومًا أمراً ملحًا ومهمًا، 

وذلك بعد أن ساهم وجودها في متابعة وضبط الكثير من المعامالت والمشكالت فضاًل عن الحد من 

وق���وع أي خل���ل محتمل، كما كانت أداة فعالة لضبط حاالت التجاوز األخالقي والس���لوكي، وفي الوقت 

ال���ذي تنظ���ر فيه كثي���ر من ال���دول المتقدمة لتل���ك الكامي���رات اإللكترونية عل���ى أنها من أهم الوس���ائل 

االس���تراتيجية االستباقية لحفظ األمن، يلبي قس���م توريد األجهزة بالشركة احتياج العمالء من الشركات 

والمؤسس���ات والهيئات لهذه الخدمات الهامة والحيوية في ظل التأكيد على أن بالدنا من أهم الدول 

المتقدمة في المجال األمني والتقني.

أجهزة المراقبة 

من أهم الوسائل 

االستراتيجية 

االستباقية لحفظ 

األمن والمراقبة 

وضمان جودة األداء

خدماتنا
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فعمالئنا احلاليني من ش����ركات ومؤسسات أو 

حتى م����ن احملال التجاري����ة وأجهزة الصيرفة 

واملنش����آت احلكومي����ة واألهلي����ة وحتى بعض 

مدارس البنني واملنازل تستعني بهذه الكاميرات 

داخليًا وخارجيًا، لهذا حينما نتطلع إلى تعميم 

وجودها ف����ي األماكن العام����ة ملراقبة احلركة 

العامة والتجمعات البشرية في قلب املدن فإن 

ذل����ك ال يعد بدعًا من القول طاملا هناك جتارب 

حية وش����اهدة على أهميتها خاصة في أماكن 

يزيد احتمالية حدوث اجلرمية فيها وترتفع بها 

نسبة املخالفات املرورية واألخالقية والسلوكية 

وكل ذلك الش����ك يحفظ أوال األمن واملال وثانيا 

يساهم في احترام النظام واالنضباط كما أنه 

يعتبر عاماًل أساس����يًا ومس����اعدًا في متابعة 

بداية ال ش����ك بأن األمن مطلب وغاية للجميع، 

ومن هنا ال بد من إيجاد كل الس����بل للوصول 

إلى هذا املطلب وما يحقق الغاية يجب أن يتخذ 

للوصول إلى الهدف، وأن تثبيت الكاميرات في 

املواقع احليوية واملنش����آت يعد من أهم السبل 

لفرض السالمة والسيطرة، فقد أثبتت جناحها 

عامليًا،  فالش����ركة وبتوفيرها هذا القسم الذي 

يحوي العنصر البش����ري املؤهل ووجود أحدث 

اآلليات املس����اعدة، وأفضل التقنيات احلديثة 

م����ن الكاميرات، بتوفير أفض����ل النوعيات من 

الكامي����رات  لتلبي ه����ذه اخلدمة الهامة حاجة 

عمالئه����ا في هذا املضمار، والتي توفر األمان 

واالطمئن����ان من ناحي����ة واملراقبة اإلدارية من 

ناحية أخرى.

العمل ومراقبته عن بعد. وضمان س����ريانه على 

الوجه األمثل.

كم����ا وأن تركي����ب كاميرات املراقب����ة في أماكن 

العمل يتطلب علم املوظف بوجود هذه الكاميرات 

مم����ا يعني بقبوله لهذا األم����ر وتفهم احتياجات 

العمل مثل املصارف والبنوك ومحال املجوهرات 

وغيره����ا م����ن املنش����آت، علم����ًا بأن����ه ال ميكن 

اس����تخدام هذه األدلة ضد الفرد أو املوظف إذا 

وضع����ت بطرق احتيالي����ة دون علمه حيث يعتبر 

ع����دم إخطاره بوجود هذه الكامي����رات نوعًا من 

االعت����داء عل����ى حقوقه الش����خصية، كما أنه ال 

يجوز وضع هذه الكامي����رات في أماكن الراحة 

لعدم وجود احلاجة لذلك وملا فيه من التعدي على 

اخلصوصية الشخصية لألفراد، وال يجوز نشر 

تسجيالت كاميرات املراقبة أثناء التحقيقات لغير 

اجلهات املختصة بالتحقيق.

كما يجب أن تكون هن����اك رقابة لضمان حماية 

ه����ذه املعلومات وع����دم انتهاك التس����جيالت أو 

اس����تخدامها ألغراض ش����خصية بأي ش����كل 

كان، ويق����دم قس����م توري����د األجهزة بالش����ركة 

املس����اعدة والدعم للحصول على موافقة اجلهات 

املعني����ة بترخيصها والتأكد من توفر الش����روط 

واملواصفات وحتث على ضمان سرية املعلومات 

وتنبيه ال����زوار واملرتادين بوجود هذه الكاميرات 

بشكل عام.

توفر الشركة أنواع

متعددة من األجهزة 

بخصائص مختلفة منها ما 

يقاوم الظروف الخارجية 

الصعبة ومنها الذي يتميز 

بالقوة وسهولة التركيب 

حسب احتياج العميل
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رأي العمالء

أبريل 222017 حلولنا

المهندس مجدي فادن:

عبد اهلل بن محفوظ:

نفضل الشركة لتميزها بالمرونة والدقة والمهنية العالية

الشركة تعمل دومًا على توفير متطلبات ورغبات عمالئها 
من خالل تقييمها المستمر الحتياجاتهم

ف���ي البداية حتدث املهندس مجدي فادن وهو املهندس في ش���ركة أرامكو 

عن عالقته بش���ركة حلولنا ورأي���ه فيها كعميل لها منذ فت���رة طويلة قائاًل: 

»احلمد لله عالقتنا بش���ركة حلولنا قوية ومتينة منذ البداية، وهي مس���يرة 

طويلة من النجاحات املشتركة التي الحظنا فيها حرص الشركة على تقدمي 

كل ما من ش���أنه إرضاء عمالئها، ويتجس���د ذلك فيما تقدمه من تسهيالت 

أو ضمان���ات أو تعامالت أخرى، محقق���ًة بذلك مرونة جيدة في الوقوف مع 

عمالئها وتخصيص موظفني لكبار العمالء لسرعة إنهاء إجراءاتهم، وال شك 

أن هذا عنصر جيد لتحقيق السرعة واإلجناز.

وأض���اف قائاًل: »أن عالقتنا بش���ركة حلولنا أصبحت تتمي���ز بالكثير من 

الس���مات منها، املرونة، الدقة وس���رعة اإلجناز، حسن االستقبال، بجانب 

أداء املوظفني الذي يتسم باملهنية العالية.

وقد حققنا ولله احلمد جناحات كثيرة وملموس���ة في جميع األنش���طة التي 

نعمل فيها،  ومن خالل هذه العالقة املمتدة لعدة س���نوات أس���تطيع القول وبكل ثقة إن شركة 

حلولنا من أفضل الشركات املوجودة في السوق حاليًا. 

كما أضاف أن الش���ركة  تلتزم بقيم جوهرية متجد العم���ل واألداء وتهتم باملوظف وحتث على 

دقة وسرعة التنفيذ، كما تتميز الشركة باهتمامها بتدريب وتأهيل موظفيها، 

ويبدو ذلك جليًا من خالل ما نالحظه من  تطور أدائهم ودقة وسرعة التنفيذ، 

وهذا بالتأكيد يعطي انطباعًا إيجابيًا خاصة فيما يتعلق بحرص الش���ركة 

على راحة عمالئها وتقدمي اخلدمات املميزة لهم بسهولة ويسر.

 التميز يصنع الفارق
وأش���ار املهندس فادن إلى أن التميز هو الذي يصنع الفارق، ولهذا نفضل 

حلولن���ا عن غيرها لتميزها في الكثير من اخلدمات، منها جودة ودقة العمل 

املنجز من قبل موظفيها والعمل املتواصل لتوفير متطلبات عمالئها ورغباتهم 

واحتياجاتهم من خالل تقييمه املستمر حلاجة العميل.

كما تقوم الش���ركة بتوفير أمور عدة تس���هل علينا كعمالء من التواصل 

معهم وس���رعة إجن���از متطلباتنا، إذ وجدنا تفاعاًل كبيرًا معنا بس���رعة 

وبتجاوب فعال.

كم���ا أفاد املهندس فادن في ختام حديثه »إننا ننظر لهذا التطور املتالحق والهائل في األعمال 

واخلدمات التي تقوم بها ش���ركة حلولنا نظرة مس���تقبلية مبش���رة بفتح مجاالت أروع وأنشطة 

أخرى جديدة، مما يحفزنا ومينحنا املزيد من الثقة والتفاؤل.

األستاذ عبد الله بن محفوظ يعتبر واحدًا من أهم عمالء شركة 

حلولنا احملدودة يحدثنا عن العالقة بني الشركة والعمالء واصفًا 

لها بالعالقة القوية قائاًل: »نش���عر بها ونلمسها ونالحظها في 

مدى احلرص الذي تبديه الش���ركة للتمسك بالعميل، وضرورة 

تق���دمي اخلدمة املميزة له وبالطريق���ة التي تريحه، وحقيقة جند 

أن التعامل مع مديري العالقة رائع جدًا وتش���عر بأنك تتعامل 

مع إخوان بحق مبنطق الصراحة والشفافية.

وأفاد بن محفوظ: مما ال شك فيه أن شركة حلولنا تقوم بطرح كل 

جديد لكي تتواكب مع الس���وق في توسيع االستثمارات وحتقيق 

نه���ج خطة التحول الوطن���ي 2020م وصواًل إلى رؤية 2030م لكي 

تبن���ي العالقات مع اجلمهور من أوس���ع أبوابه وهذا الذي يجب 

أن يتوس���ع مع السوق الثانوية، إذ إنه يدل على اإلدارة الناجحة 

بقي���ادة املهندس/ أحم���د جارالله احلارثي ال���ذي يتابع أعمال 

الش���ركة في التطوير املس���تمر وبخطه ناجحة لتوفير اخلدمات 

للعمالء بأحسن حال والعمل بجدية في توسيع نطاق الشركة.

كم���ا أثنى بن محف���وظ على املس���اهمة الفعالة للش���ركة في 

املس���ؤولية االجتماعية مثمنًا هذه املساهمات مضيفًا: »نأمل 

أن تكون بش���كل أكبر وأوس���ع في املجتمع الس����عودي، وهو 

ما نتطل���ع إليه، ألن هذا الوطن غال ويحت���اج منا الكثير من 

التضحيات«.

مميزات الشركة
وأش���ار بن محفوظ أن كل ما س���لف ذكره من مميزات جتعل 

حلولنا هي الش���ركة األفضل، مضيفًا: »ومن املمكن أن نوجز 

ه���ذه املميزات في عدة نق���اط منها الس���رعة والدقة في أداء 

اخلدمة، املرونة في تفهم متطلبات العميل، التطوير املستمر في 

خدمات الش���ركة بإدخال خدمات ومنتجات جديدة، االهتمام 

والتواص���ل من جميع إدارات الش���ركة بالعمالء، والعمل بجد 

لتوصي���ل اخلدم���ة إلى مقر العمي���ل، ولي���س االنتظار لطلب 

اخلدمة، وذلك عن طريق تطوير أنظمة االنترنت ملوقع الش���ركة 

اإللكتروني.

وفي كلمة أخيرة اشاد بن محفوظ بإتاحة هذه الفرصة 

وقال: »أشكر شركة حلولنا إلطاللتها على عمالئها من 

خالل ه���ذا املنبر اإلعالمي الذي يس���هم في صياغة 

املزي���د م���ن حلقات التواص���ل التي تق���ود نحو آفاق 

مستقبلية أوسع.



�لتط���ور�ت �القت�صادية �لعديدة يف �القت�صاد �لعاملي ال ميكن �أن نكون 
مبعزل عنها، و�ملثمر هو �لتاأقلم معها و�ال�صتفادة منها الأق�صى درجة، 
ومن ذلك �لفر�ص �ال�صتثمارية �جلديدة �لتي ظهرت و�صتظهر يف ظل 
�ملتغري�ت �الأخرية ومن �أبرزها روؤية �ل�صعودية 2030 �لطموحة، و�لتي 
من �ملتوقع �أن ت�ص���تمر بفتح �أبو�ب �ال�صتثمار يف �لعديد من �لقطاعات 

و�آفاقًا لدعم �القت�صاد وتنويعه من خالل �لعديد من �ملجاالت.
�إن �القت�ص���اد �لعامل���ي �لذي مل ي���ر�وح مكان �لتحدي���ات �لتي تو�جهه 
جتاه حتقيق معدالت منو �أ�ص���رع خالل �لفرتة �حلالية �أرجعه �خلرب�ء 
�القت�صادي���ن للعديد من �الأ�صباب، �أبرزه���ا �ال�صطر�بات �ل�صيا�صية 
و�الأمنية �لتي متر بها �لعديد من بلد�ن �لعامل �إىل جانب �رتفاع ديون 

منطقة �ليورو و�إعالن بريطانيا �لتخارج من �أوروبا .
�صندوق �لنقد �لدويل بدوره توقع �نتعا�ص �لنمو �لعاملى خالل هذ� �لعام  
�إىل 3.4% ليعدل توقعاته �ل�صابقة فى نهاية �لعام �ملا�صى �لتى توقفت 
عند 3.1%.  يف حن تربز  توقعات �عتد�ل منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
يف �قت�ص���اد�ت دول جمل����ص �لتع���اون �خلليج���ي خ���الل �لع���ام 2017 
متا�ص���يًا مع ��ص���تمر�ر �لتز�م حكوماتها بوترية �الإنفاق وبع�ص �لتعايف 
يف �أ�ص���عار �لنفط، �إىل جانب ��ص���تعد�د دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي 
الإ�صد�ر  �ملزيد من �ل�صند�ت �ل�صيادية ل�صد �لعجز يف مو�زناتها، و�لتي 
��صتطاعت مو�جهة �لتطور�ت مبا متتلكه من �حتياطيات �صخمة. ويف 
ظل موؤ�صر�ت دولية ووفقًا  لتحاليل �قت�صادية توؤكد �أن �قت�صاد �ململكة 
�ص���يحقق معدالت منو �أف�صل خالل �لعام �جلاري فقد غطت �لطلبات 
�ملقدمة حجم �الإ�صد�ر �ل�صعودي من �ل�صكوك بن�صبة 367 %، �أي نحو 
�أربعة �أ�صعاف �الإ�صد�ر �ل�صعودي من �ل�صكوك �لدولية، ما يعك�ص ثقة 

�مل�صتثمرين �لكبرية يف قوة �القت�صاد �ل�صعودي. 

آفاق االقتصاد و االستثمار

مقـال

وليد اخلطيب
مدير قسم الشركات 

بفرع وزارة التجارة و االستثمار مبكة املكرمة 



ملتقيات

صورة تذكارية لتكرمي الفريق الفائز بكأس مسابقة كرة القدم بني الفروعاحلارثي يكرم  مساعد الرئيس التنفيذي محمد بن هرهرة

احلارثي يكرم  أحمد العريف احلارثي يكرم بندر جناد

احلارثي يكرم  علي البنااحلارثي يكرم عماد جاد 
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ملتقى شركة حلولنا الترفيهي الثالث.. 

الرئيس التنفيذي يكرم الموظفين

عقدت الشركة الملتقى الترفيهي الثالث للموظفين هذا العام  بجدة،  والذي 

نظمته الش���ركة وموظفيها بتوجيهات من الرئيس التنفيذي المهندس أحمد 

بن جار اهلل الحارثي وبإشراف  األستاذ محمد بن ناصر بن هرهرة مساعد الرئيس 

التنفي���ذي، الملتقى الذي ت���م تنظيمه بجهود الموظفين  من ش���تى الفروع. 

والذي يعتبر من الفعاليات الس���نوية للشركة لدعم موظفيها وبث روح الفريق 

الواحد بين منسوبيها.

وكالعادة الس���نوية ب���دأ الحفل بتالوة عط���رة من القرآن الكري���م، تلتها كلمة 

الرئيس التنفيذي المهندس أحمد بن جار اهلل الحارثي الذي بدأها بالسالم والثناء 

علي الموظفين بكافة األقس���ام والفروع، والجه���ود المبذولة إلنجاح الملتقى 

ث���م كلمة توجيهية للموظفين عن العمل وأن أي خالف في وجهات النظر خالل 

العمل هو أمر صحي ، وش���دد على أن اإلنتاجية ه���ي المقياس المعتمد وأنه ال 

م���كان للمجامالت، مؤكدًا على المعايير واأله���داف للموظفين، وأن كل جهد 

لكل فرد في الش���ركة ه���و محل تقييم دائم وتقدي���ر، موجهًا إلى المزيد من 

العطاء والتفاني.

تال ذلك كلمة مس���اعد الرئيس التنفيذي محمد بن ناصر بن هرهرة  واالساتذة 

مدراء األقس���ام في الموارد البش���رية والحسابات والتس���ويق، ثم بدأ التكريم 

للموظفين وكذل���ك فقرات الملتقى الترفيهية ومن ثم الس���حب على جوائز 

قيمة للحضور لينتهي الحفل بمأدبة العشاء.

نترككم في جولة مع صور فعاليات الملتقى والتكريمات.



الملتقى 
في صور
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احلارثي يكرم حسن علي

احلارثي يكرم  عمر احملضار

احلارثي يكرم  موسى الطارقي

احلارثي يكرم  سالم العطية

احلارثي يكرم  أحمد الطارقي

احلارثي يكرم هشام عالم



احلارثي ومساعد الرئيس التنفيذي ومدير التسويق أثناء قطع تورتة امللتقى

احلارثي يكرم  لؤي بن هرهرة احلارثي يكرم  محبوب فرحان

احلارثي يكرم  فهمي املصعبي احلارثي يكرم خالد املصعبي
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احلارثي يكرم  أمين بخضر



 

 

13% نسبة انخفاض حجم االستثمار األجنبي المباشر عالميًا 

ذكرت تقرير ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األونكتاد، أن التدفقات العاملية لالستثمار 

األجنبي املباشـــر انخفضت بنســـبة 13% في عام 2016 إلى ما يقدر بـ1,52 تريليون 

دوالر وسط استمرار ضعف النمو االقتصادي العاملي ومكاسب هزيلة للتجارة العاملية.

ولـــدى إطالق التقرير الذي حمـــل عنوان "رصد اجتاهات االســـتثمار العاملي، في مؤمتر 

صحفي بجنيف، قال مدير شـــعبة االستثمار واملشاريع باألونكتاد جيمس زان: إن أصعب 

شـــيء هو اســـتمرار عدم اليقني، حيث تظهر البيانات واحلقائـــق اجتاهات متقلبة وأيضًا 

حيوية للغاية لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر عامليًا.

وأضاف بحســـب بيان للمركز اإلعالمي لألمم املتحدة: إذا نظرنا في تدفقات االســـتثمار 

األجنبي املباشـــر لبلـــدان مختلفة، نرى تقلبـــات دراماتيكية، صعـــودًا وهبوطًا. وفي هذا 

الوضـــع نرى انخفاضًا وارتفاعًا؛ مبعنى انخفاض النمو اإلجمالي للناجت احمللي، وتدفقات 

االســـتثمار، وحجم التجارة، ومعدل الفائـــدة، باإلضافة إلى ارتفاع الديون واالعتماد على 

السياسات النقدية. 

مساع إلبرام اتفاقية تجارة حرة بين تركيا والمكسيك 

اتفقت املكســـيك وتركيا على العمل باجتاه إبرام اتفاقية جتارة حرة ثنائية، حسبما 

أفادت وزارة املالية املكســـيكية. ويأتي هذا التحرك وفقًا لدفعة تقوم بها املكســـيك 

لتنويع أســـواق صادراتها في ظل انتهاج الواليات املتحدة، التي تعد أكبر شـــريك 

جتاري لها، موقفًا أكثر عداًء وحمائية في ظل إدارة دونالد ترامب.

ــره التركي الزائر مولود  والتقـــى وزير اخلارجية املكســـيكي لويس فيديغاراي نظـي

جاويش أوغلو الســـتعراض العالقات الثنائية وتشـــكيل جلنة ثنائية رفيعة املستوى 

ملتابعة تنفيذ التعهدات بتعزيز التعاون. وقال فيديغاراي عقب االجتماع إن البلدين 

يبديـــان اهتمامًا خاصًا "مبواصلة احملادثات الرامية إلى إبرام اتفاقية جتارة حرة 

بينهمـــا، وأضاف فيديغـــاراي أن حجم التبادل التجاري بني املكســـيك وتركيا بلغ 

884.4  مليون دوالر أمريكي في عام 2015.

ارتفاع قيمة تسهيالت البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في األردن
ســـجلت قيمة تســـهيالت البنوك املمنوحـــة للقطاع اخلاص  

األردني خالل األحد عشـــر شـــهرًا األولى من العام املاضي 

ارتفاعًا بنسبة 8.9 % أو مبقدار 1,665 مليار دينار أردني 

مقارنة مبستواها في نهاية العام2015 .

ــرة للبنك املركـــزي أن القيمة  وذكـــرت اإلحصائيـــات األخـي

التراكمية لتســـهيالت البنوك املمنوحـــة للقطاع اخلاص في 

نهاية نوفمبر املاضـــي بلغت 20.24 مليار دينار مقارنة مع 

18.57 مليار دينار في نهاية العام2015 .
واســـتحوذت التسهيالت املقدمة للقطاع اخلاص على %89 

من إجمالي التسهيالت املمنوحة من البنوك والبالغة 22.73  

مليار دينار.

حول العالم
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1.5%  نسبة نمو االقتصاد التايواني في 2016

أفادت هيئة اإلحصــــاء في جزيرة تايوان 

أن االقتصاد التايواني توسع بنسبة 1.4 

باملائة على أساس سنوي في عام 2016 

حيث بلغ الناجت احمللي اإلجمالي السنوي 

15.86 تريليــــون دوالر تايوانــــي جديــــد 
)حوالي 506 مليارات دوالر أمريكي(.

وشــــهد النــــاجت احمللــــي اإلجمالي خالل 

الربع الرابع ارتفاعًا بنسبة 2.58 باملائة 

على أساس سنوي، وهو أعلى املستويات 

من النمو الربعي خالل عام 2016.

المغرب يلوح بمسارات تجارية جديدة بعيدًا عن االتحاد األوروبي

مليار درهم إنفاق اإلمارات على “إنترنت األشياء” في العامين المقبلين  2.7

توقعت شـــركة "سامتيك" املتخصصة في تطوير األنظمة الذكية، وحلول إنترنت 

األشياء أن يصل حجم اإلنفاق على إنترنت األشياء في اإلمارات إلى 2.7 مليار 

درهم خالل العامني املقبلني.

ولفتت في بيان لها إلى أنه من املتوقع أن تصل نســـبة النمو في معدالت قطاع 

إنترنت األشياء إلى 20% مع تزايد االعتماد على هذه التقنية.

يشـــار إلى أن اجليل اجلديد من اإلنترنت يتيـــح التفاهم بني األجهزة املترابطة 

مع بعضها من خالل بروتوكول، وتشـــمل األجهزة، واألدوات، واملستشـــعرات، 

احلساسات، وأدوات الذكاء االصطناعي املختلفة، وما مييزه أنه يتيح لإلنسان 

التحـــرر من املكان أي أن الشـــخص يســـتطيع التحكم فـــي األدوات من دون 

احلاجة إلى التواجد في مكان محدد للتعامل مع جهاز معني.

لوح املغرب  بإنهاء التعاون االقتصادي مع االحتاد األوروبي إذا لم ينفذ األخير اتفاقًا 

زراعيًا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل االتفاق أو األسباب، التي قد تضعه على احملك.

وأصـــدرت وزارة الزراعة املغربية بيانًا قالت فيه إن على االحتاد األوروبي عدم محاولة 

منع املنتجات املغربية من دخول سوق االحتاد األوروبي.

ــزام صريح من طرف  ونقلـــت وكالـــة املغرب العربي لألنبـــاء عن الوزارة:  إن غياب الـت

االحتاد األوروبي ســـيفرض على املغرب اختيارًا حاســـمًا ما بني اإلبقاء على شـــراكة 

اقتصاديـــة مت نســـجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيًا مـــن أجل التركيز على عالقات 

ومسارات جتارية جديدة.

ووفقـــًا للوكالة فإن املغرب قد يتحول إلى  تطوير العالقات مع روســـيا ودول أخرى في 

حال عدم االمتثال لشروط االتفاق.
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2.4  مليار دوالر سنويًا ستوفرها الكويت بالطاقة المتجددة

مـــن املتوقـــع أن تصل زيادة الطلب على الطاقة في الكويت إلى مليون برميل نفط يوميًا بحلول عام 2035 

وفقًا لتصريحات وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء عصام املرزوق، وذلك بوصول عدد ســـكان الكويت إلى 

نحـــو 5 ماليني ونصف املليون نســـمة فـــي ذلك العام وفقًا لتقديرات اخلبراء، وهو ما ســـيعادل ربع إنتاج 

الكويت وقتها، والتي تســـتهدف إنتاج 4 ماليني برميل نفط يوميًا بحســـب اخلطة اإلســـتراتيجية ملؤسسة 

البترول الكويتية.

ويعني ذلك أنه في حال تنفيذ الرؤية الســـامية فإن الكويت في 2035 ســـتوفر يوميًا نحو 150 ألف برميل 

نفط مبا يساوي 6,750 مليون دوالر يوميًا أي نحو 2,463 مليار دوالر سنويًا باعتماد 45 دوالرًا سعرًا 

لبرميل النفط كما في املوازنة العامة للدولة لعام  2017- 2018 وألن أسعار النفط مرشحة للصعود خالل 

الســـنوات املقبلة فإن الرؤية الســـامية ستســـهم في توفير أكثر من ذلك املبلغ إذا ما زاد سعر البرميل إلى 

الضعف في 2035 وبلغ 90 دوالرًا بعد نحو 18عامًا، وهو تقدير منطقي وذلك يعني أن الكويت ســـتوفر 

أكثر من 4.9 مليار دوالر سنويًا في ذلك العام.

شبح اإلفالس يهدد شركات صناعة البالستيك التونسية

عادت قضية منع صناعة واســــتخدام األكياس البالستيكية في تونس لتتصدر 

الواجهة مجددًا، في وقت تقترب فيه احلكومة من تطبيق احلظر في مطلع شهر 

مارس املقبل بشــــكل نهائي رغم ما قد يترتب عليه من مشــــكالت للمستثمرين 

واملوردين. وتصاعد القلق بني مصنعي األكياس البالستيكية في تونس مع بدء 

العد التنازلي حلظر اســــتخدامها نهائيًا، حيــــث يتوقع أن تكون تونس أول بلد 

عربي يدخل النادي الدولي في هذا املضمار في حال تطبيق القانون فعليًا.

ورغــــم إيجابيــــة قرار املنــــع املرتقب من ناحيــــة احلفاظ على البيئــــة، غير أن 

اقتصاديني يرون أنه سيكون ضربة موجعة للقطاع. 

شركات الطيران األمريكية: الطيران الخليجي مضر بنا وبالوظائف  

تبدي شركات الطيران األمريكية تفاؤاًل بأن الرئيس ترامب الذي ارتكزت حملته االنتخابية 

بقوة على تعزيز الشـــركات األميركية سيدخل في مواجهة مع الدول التي تستغل االتفاقات 

املبرمة مع الواليات املتحدة.

وشـــجعت السياســـات االنعزالية للرئيس األميركي دونالد ترامب أكبر 3 شركات طيران 

أميركية لتجديد مزاعمها بأن شركات الطيران اخلليجية تنتهك قواعد املنافسة العادلة، بعد 

أن فشـــلت في إثبات ذلك في عهد الرئيس باراك أوباما. وطلب الرؤســـاء التنفيذيون لتلك 

الشركات مقابلة وزير اخلارجية ريكس تيلرسون ملناقشة اتهاماتها بأن الشركات اخلليجية 

تتلقى دعمًا حكوميًا غير عادل يسمح لها بخفض األسعار وإخراج املنافسني من مسارات 

مهمة، وهو ما تنفيه الشركات اخلليجية بشدة.
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إن الش���ركة وإدراكًا منها ألهمي���ة دعم المجتمع من 

أجل التنمي���ة المس���تدامة فقد ركزت في الس���نوات 

الماضي���ة عل���ى تطوي���ر برامجه���ا لخدم���ة المجتم���ع 

وأولت اهتمامًا خاصًا في هذا الصدد.. 

المسؤولية االجتماعية

دورة فن التعامل مع الغير ..

من برامج شركة حلولنا المحدودة الموجهة بهدف استمرار العائد اإلنساني 

واالجتماعي لمساهمات الشركة
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التعام���ل مع الغير«، وهي محاضرة عامة ومجانية، 

وبرنامج تدريب���ي ُيعد من البرامج القوية التي تلقي 

الضوء على املباديء األساسية للتعامل مع اآلخرين 

مما يس���اعد ويس���هم ف���ي التطوي���ر. والعمل على 

تس���هيل الس���بل الداعية إلى تنمية طاقات وقدرات 

أف���راد املجتمع مبختلف ش���رائحه. وأن تنفيذ هذه 

البرامج.. يهدف إلى املس���اهمة ف���ي تنمية الوطن 

بشكل عام. 

دور ومسؤولية
وعند س���ؤاله، أش���ار احلارثي في حديث���ه بالقول: 

“نحرص في »حلولنا« على إكمال مس���يرتنا املمتدة 

إن املسؤولية االجتماعية للشركات لم تعد مصطلحًا 

غريبًا على مجتمعنا كما كانت في الس���ابق، كما لم 

تعد أيضًا املساهمات االجتماعية للشركات تصنف 

م���ن باب الدعاي���ة والتس���ويق أو الترويج خلدمات 

ومنتجات تلك الش���ركات، بل أصبحت الش���ركات 

أحد العناصر الفاعلة ف���ي املجتمع تقف جنبًا إلى 

جنب مع أفراده، مع الفارق في آلية التطبيق، حيث 

أصبح تطبيق املس���اهمات االجتماعية يتم مبعايير 

ومبنهجية مدروسة.

وكجزء من مس���اهمات ش���ركة حلولن���ا احملدودة، 

نظمت الشركة متمثلة في رئيسها التنفيذي املهندس 

م���ن املس���اهمات االجتماعية بأش���كالها املختلفة، أحمد بن جارالله احلارثي دورة تدريبية بعنوان: »فن 

وذلك عن طريق تأسيس قس���م مختص باملسؤولية 

االجتماعي���ة يس���تهدف تقدمي كل الدعم لألس���س 

الثالثة للتنمية املس���تدامة وه���ي )االقتصاد والبيئة 

واملجتمع(.

مش���يرًا إلى أن اهتمام الش���ركة بدورها املسؤول 

جتاه مجتمعها هو أحد الركائز األساس���ية والقيم 

التي تتبناها الشركة منذ إنشائها. 

آليات محددة وبرامج متعددة
وأش���ار احلارثي إلى حرص الشركة على املساهمة 

بفاعلية في سد حاجات املجتمع. وقال: إن إسهامات 

الش���ركة في هذا املج���ال تتم وفق آلي���ات محددة 

ومدروس���ة وبرامج متعددة تس���تهدف تقدمي الدعم 

الالزم ف���ي كافة املجاالت التي اختارتها الش���ركة 

خلدمة املجتمع، مشيرًا إلى تطبيق مبدأ االستدامة 

ف���ي برامج حلولنا املوجهة بهدف اس���تمرار العائد 

اإلنساني واالجتماعي ملساهمات الشركة.
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ش���ركة إعادة التمويل الس���عودية تس���تهدف نحو 50 مليار ريال خالل اخلمس 

سنوات القادمة، ُتضخ في قطاع اإلسكان. إن حتفيز االستثمار وتعميق التمويل 

يعد البيئة األساس���ية لنمو قطاع اإلس���كان، كونه قطاعًا تنموي���ًا مهمًا ونظرًا 

لتكلفته التطويرية العالية.

الهيئة العامة للمنش���آت الصغيرة واملتوس���طة س���تعمل على استنفار جميع 

الطاقات واإلمكانات لرفع مس���اهمة قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في 

الن���اجت احمللي اإلجمالي من 20 % إلى 35 % بنهاية 2030، والتي تلعب 

دورًا كبيرًا في تعزيز االقتصاد والتنويع االقتصادي، وتس���هم مساهمة فاعلة 

في حتقيق التنمية املستدامة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة 

لإلبداع واالبتكار. 

م���ن املهم اتباع أمن���اط جديدة من النمو العاملي والتعاون واحلوكمة والتنمية، هناك أس���باب 

جذري���ة لرك���ود االقتصاد العاملي مثل قلة الق���وى احملركة القوية للنمو وع���دم كفاية احلوكمة 

االقتصادي���ة العاملية والتنمي���ة العاملية املتفاوتة. هناك حاجة لتطوير من���وذج ديناميكي للنمو 

مدفوع باالبتكار وآخر لتعاون منفتح مربح للجميع يتس���م بنهج منس���ق جيدًا ومترابط وكذلك 

للحوكمة النزيهة والعادلة في مجاراة اجتاه العصر.

»م���ن األفضل أن نعاني كلّنا قلي���اًل، بدل من أن يعاني 

شخص واحد بيننا كثيرًا«. 

اثناء حديثه ملوظفي الش���ركة وطرحه حاًل لعدم تسريح 

املوظفني.

وزير اإلسكان ماجد بن عبداهلل احلقيل

وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد القصبي 

 الرئيس الصيني شي جني بينغ

بوب شامبان 
 الرئيس التنفيذي ملؤسسة
 Barry-Wehmiller الصناعية
 

جاك ماو -  أحد مؤسسي موقع علي بابا

لم ننجح اليوم ألننا فعلنا الكثير من األش���ياء 

اجليدة اليوم بل كنا نحل���م بهذا النجاح منذ 

15 عامًا.
الس���ر هنا أننا حاولنا مساعدة الشباب 

الذين يريدون النجاح ألن الشباب الصغار 

س���يصبحون هم الكبار في يوم ما. ولكي 

تنج���ح كل م���ا علي���ك أن تغ���رس البذرة 

الصاحلة في عقول الشباب الصغار لكي 

يكبروا ويغيروا العالم فيما بعد.

اململكة ستس���تمر في إص���دار الصكوك 

لتمويل املشروعات احلكومية، مبا يتوافق 

مع امليزانية والعمل على تش���غيل وإدراج 

الس���ابقة ومنه���ا صكوك  اإلص���دارات 

املرابح���ة، تخطينا مرحل���ة التخطيط في 

إص���دار الصك���وك الت���ي أعلن���ت عنها 

الوزارة إلى مرحلة التنفيذ التي س���تعلن 

في حينها.

وزير املالية محمد اجلدعان

مقتطفات اقتصادية
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بيئة العمل واإلنتماء الوظيفي

ف

مقـال

د. محمد املهنا
رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة 

شركة مرابحة

اإن اأحد اأهم الأ�س�����س لنجاح املنظمة واأحد اأكرب اإ�س����تثماراتها مع 

اإختالف ن�شاطها هو الرتكيز على خلق االنتماء الوظيفي، والعمل 

على حت�ش����ن وتطوي����ر العوامل املع����ززة لالإنتماء يف بيئ����ة العمل، 

لتكون مثالية وحتقق اأعلى درجات االإنتاجية فبيئة العمل ال�شحية 

من اأكرب املوؤّثرات االإيجابية لتحفيز الطاقات املنتجة.

حي����ث اأكدت اأح����دث البحوث التي �شدرت حديث����ًا اأن ال�شركات ال 

تدرك م����دى اخل�شارة التي تتكّبدها نتيج����ة لتكّتمها على امل�شاعر 

ال�شلبي����ة بهدف احلفاظ على الهدوء يف بيئ����ة العمل، واأنها ت�شّيع 

على نف�شها الكثري من املنافع االإيجابية اإثر ذلك، وعلى الرغم من 

اأن معظ����م املوظفن يف�شلون العم����ل يف بيئة عمل مريحة وهادئة، 

اإال اأنهم غالبًا ما مييلون اإىل كبت الغ�شب وامل�شاعر ال�شلبية خوفًا 

على ال�شمعة اأو جتنبًا الإف�شاد عالقات العمل مع زمالئهم.

ويبق����ى دور القائ����د، وه����و القادر عل����ى اإحداث التوازن����ات ما بن 

عنا�شر البيئة ومتطلبات املوظف����ن، فمحا�شرة امل�شاعر ال�شلبية 

وحتويله����ا اإىل اإيجابية من خالل اإر�ش����اء االأ�ش�س التي ت�شجع على 

االنفتاح وال�شفافية وتقبل االآراء من اجلميع وت�شويب ما قد يكون 

خاطئًا منها.. على عالقة وثيقة ب�شخ�شية وقدرة قائدة املنظمة، 

وبالفع����ل هناك ق����ادة ا�شتطاعوا اأن يحدثوا تغي����ريًا كبريًا يف بيئة 

العم����ل وبفرتة وجيزة، من خ����الل النهج العمل����ي يف بناء العالقة 

االأفقي����ة مع اجلميع مبا حتمله من م�شاعر اإن�شانية وتوا�شع ي�شهم 

يف ق����رب القائ����د م����ن موظفي����ه. ويح�شن ويط����ور من بيئ����ة العمل 

وبالتايل نتائجها.



نواكب تحول العالم إلى التسويق اإللكتروني وفق
أعلى المعايير

تط���وف المجل���ة على فروع الش���ركة  الت���ي  قفزت 

بإنجازاتها قفزات كبرى، لتؤكد على أنه ال مستحيل 

أمام الطموح الذي يحيط بموظفي فروع الشركة.

“المجل���ة” التقط���ت جانبًا م���ن صور النج���اح واإلنجاز 

برفقة علي البنا، مدير التس���ويق بشركة حلولنا. إال 

أن النجاحات تحمل الكثير من المعاني الممزوجة 

بالتحدي واآلمال.

 آم���ال باحت���ال الش���ركة مكان���ًا متقدمًا رغم ش���دة 

المنافس���ة، معتم���داً ف���ي ذل���ك بع���د اهلل س���بحانه 

الواح���د  العم���ل  وفري���ق  الجه���د  عل���ى  وتعال���ى 

والطموح الذي ال حدود له.

اؤمن بأن  العنصر البشري هو مفتاح النجاح 

في األعمال

مدير التسويق علي البنا:

حوار مع موظف
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يف البداي��ة ن��ود أن تعطين��ا نبذة  عن إدارة التس��ويق وما 
تقدمه الشركة من خالل هذا القسم الذي تديرونه؟

أش����كر بداية املجلة على إتاحة ه����ذه الفرصة لي في أحد وأهم 

أبوابها: حوار مع موظف ألتكلم عن إدارة التس����ويق وما يقدمه، 

ثانيًا أحب أن أوضح بأن الش����ركة تقدم من خالل هذه اإلدارة 

حلول قياس����ية وخدمات فريدة من نوعها وغير تقليدية للشركات 

واملؤسس����ات في مجال التسويق بصفة عامة مبا فيها التسويق 

اإللكترون����ي والتجارة اإللكترونية كما تلتزم مبراقبة جودة جميع 

احللول وذلك وفق معايير دقيقة وواضحة. 

التس��ويق اإللكترون��ي كأح��د أه��م  خي��ارات التس��ويق 
لديكم، حدثنا عنه  ؟

التس����ويق اإللكتروني يعد من أهم خيارات التس����ويق احلديث 

وله عدة اس����تخدامات في اإلدارة، فلدينا  التسويق اإللكتروني 

باستخدام شبكة »جوجل« وش����ركائه من مواقع أو منتديات أو 

مدونات.

وكذلك التسويق من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي املعروفة 

كاليوتيوب وتويتر والفيس بوك.

باإلضافة إلى أدوات تس����ويقية أخرى ومميزة مثل التسويق عبر 

الرسائل القصيرة، وكذلك التسويق باستخدام البريد اإللكتروني 

كما نوفر خدمات هامة وداعمة جدًا خلدمة حتسني مراكز ظهور 

 sem باإلضافة خلدمات seo املواقع في محرك البحث جوجل

 . smm و

وعن املقترحات التطويرية في اإلدارة مس����تقباًل وزيادة نشاطها 

قال البنا: بأنه يعتز مبس����توى خدمة الشركة مقارنة بالشركات 

األخ����رى في املنطق����ة موضحًا أنه عندما ن����رى إجنازات فروع 

الشركة، سوف ندرك بأن السر في ذلك هو اخلدمة املميزة التي 

يتلقاها عمالء الش����ركة وهي املعيار األه����م الذي يصر أعضاء 

الفريق على تطبيقه.

 وعن اإلجنازات التي حققتها اإلدارة وأهم النقاط التي أسهمت 

ف����ي ذلك يق����ول البنا: إن اإلدارة حققت وال ت����زال تعمل كفريق 

على حتقيق بقية األهداف تباعًا.. وأعتقد أن أهم ما يس����هم في 

كل اإلجنازات املمكنة هو روح الفريق الواحد التي اس����تطاعت 

قلب املوازين وحتويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة وانطالق نحو 

الصدارة.

وح����ول بداياته العملية أوضح البنا أنه س����بق له العمل في عدة 

ش����ركات، قبل أن ينتقل إلى ش����ركة حلولنا احملدودة وأنه وجد 

بداية م����ن الرئيس التنفيذي املهندس أحمد احلارثي ملس����اعده 

محم����د بن هرهرة وكذلك اإلدارات األخ����رى والزمالء كل الدعم 

والتفهم واملس����اعدة للبدء في االنطالق بإدارة التسويق وشركة 

حلولنا نحو األفضل دائما وباستمرار.

وللبنا فلس����فته اخلاصة في إدارة فرق العمل وهي أنه يؤمن بأن 

العنصر البش����ري هو الركيزة األساسية في جناح أي عمل وأن 

تفويض الصالحي����ات وتوزيع املهام والعمل ب����روح الفريق هي 

عناصر النجاح األساسية ألي كيان.
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مراقبة الجودة تحدث وفق معايير 

واضحة في جميع مراحل الخدمة 

من الدراسة والتخطيط إلى التنفيذ 

وقياس األثر
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First of all, security is a demand 
for society so we have to find all 
the means to achieve this goal.
The installation of these cameras 
in the important sites is one of the 
ways a impose security
and control.
These cameras have provides its 
success.
Our company has the best 
equipment and the best kinds of 
cameras to meet the demands of 
our customers-in this field.
Our customers either companies, 

establishments, shops, banking 
equipment, government, private 
establishments, boys schools 
or houses need to see these 
cameras in public places to 
control traffic and people inside 
towns because they help to save 
people and money.
Also the installation of these 
cameras in workplace requires 
the employees Knowledge 
of being observed by these 
cameras and his acceptance of 
this matter o,g. in  banks , jewelry 

shops or other establishments  
but if he doesn’t  know of these 
cameras, this not allowed to put 
these cameras in leisure places 
because there is no need.
It is not allowed to publish 
the cameras records during 
investigation except for 
authorized authorities of 
investigation.
-Our company helps to help and 
give support to get an agreement 
from the authorities that allow 
these cameras with conditions 
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Our services

Electronic control
The demand of security cameras 
has become an urgent and 
important thing because it 
helped in the reduction of a lot 
of problems and it helped to 
reduce many moral problems 
and behavioral problems. Many 
developed countries consider 
these cameras as one of the most 
strategic tools to keep security.
 our company is capable to 
import all these devices.

Electronic control..
security cameras
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Our services:
To satisfy the need of our customers, our company Hololona maintenance and computer 
service department a full support to our customers businesses.
The last fifty years has witnessed great developments in the field of computer technology 
and in the 20’th century personal computer had the priority in modern industries and 
the computer development rapidly that it can exchange files, reports, programs and 
information.
Internet and computers are the most important gifts of the 20’th century.
Nowadays, it has become a necessity to each company or establishment.
Taking care of computer maintenance regularly saves a lot of effort and raises the 
efficiency of operation and production in all companies.
Our company has the priority in making regular computer maintenance .
Simply maintenance means making the device works correctly and discovering the 
damage , so our company has a separate maintenance department and the company 
has a group of technicians to satisfy the needs of the clients twenty four hours a day.
Also we hare antivirus fighting, fixing computers and nets and making full support to all 
customers.
The company has the priority in presenting service to its customers.
The company has reduces the prices of making periodic maintenance and presenting 
competitive price.
"The department gives full support to our customers 24 hours all day".

 Hololona 
maintenance 
and computer 
service 
department



08  April 2017 - Hololona 

Our services
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  Software Production section

Our Services
Software Production section:

Reliable solutions meet the needs 
of costumes businesses.
According to achieving our 
aspirations we aim to develop 
our work and diversifying our 
products, services, presenting 
solutions, integrated electronic 
software for its customers and 
the company was distinguished 
compared with rivals.
Hololona Company with its 
different sections and different 
services plays a role of a 
consultant to its customers in 
presenting services.

Hololona knows the real needs of 
the customers.
The software department that 
concentrates' on the digital 
change to communication points 
and reaction with the client.

Reliable solutions:
Works are developing and 
administrations are diversifying 
in an establishment so the 
integrated software solutions 
are the solutions to link all 
administrations and transactions 
in an establishment.
We have many advanced 
technical solutions that depend 
on planning the resources of a 
company that relies on the best 
international standards of the 
business flow.

The best solution:
we have systems able to manage 
independent financial branches 
,achieving cyclic reports ,software 
programs, what makes these 
software solutions are the best for 
companies and establishments 
planning Hololona aims to present 
a good service to the customers 
and building confidence with 
the customer and giving all the 
technical and administrative 
consul stations, also presenting 
the service after selling the 
product e.g. the specialized 
programs service which needs 
consultations and following up.
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Our services
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Digital marketing using SMS 
and Emails.
Designing interactive pages 
using social media sites.
All services of SEO, SEM and 
SMM.

we are committed to control 
the quality of all solutions 
according to clear and 
precise standards in all 
stages of the study, analysis, 
planning, execution and 
measuring the effect.
Digital marketing using 
Google Network search and 
other sites.
Digital marketing using social 
media means e.g. Facebook, 
Twitter, Instagram ,and 
YouTube .
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Our services

The services of the marketing deportment
in the company 

Digital Marketing solutions
The company presents express and unique solutions 
to the companies and establishments in the field of 
electronic marketing and electronic trade



Eng.:
 Ahmad Bin Jar-Allah Al-Harthiy

Chief Executive Officer

My word

Hololona company has always had many sociable 

contributions aims to raise the competence of the Saudi 

citizen and copes with the developing plans of the 

country.

Since its establishment the company presented a lot 

of services which targeted to support specific sociable 

categories.

So we understand and care of the sociable responsibility, 

we are looking forward to become Hololona company 

pioneer in this field among Saudi companies.

In the last years, our company through its programmes 

to serve the society was able to achieve honorable 

achievements in helping people all over the kingdom 

and that's through different programmes and different 

projects aim to find job opportunities, education and 

social work.

So there are many categories which got benefit from 

these programmes inclacled the unemployed, the sick 

and the student and others. 

And we are proud of this achievement, we consider 

it a responsibility towards our society and its citizens 

profitable establishments non-profitable establishments.



كأح�د أه�م األنش�طة الت�ي توليه�ا الش�ركة اهتمامًا 

كبي�رًا وتضخ به�ا اس�تثمارات كبيرة كان نش�اط تأجير 

الس�يارات وتدش�ين أس�طول حلولنا لتأجير الس�يارات 

ويتمت�ع األس�طول بالتن�وع ف�ي س�ياراته مم�ا يتي�ح 

للعمي�ل االختي�ار بم�ا يتناس�ب م�ع احتياجاته بأس�عار 

تنافسية مقارنة مع الشركات األخرى.

حلولنا للتسويق 
فريق العمل المؤهل لدينا من خبراء التسويق ومبدعين في التصميمات وأعمال 

الجرافي�ك يق�دم خدم�ات التس�ويق التي تناس�ب أعمال�ك. نحن نش�اركك من 

البداي�ة بخل�ق الفكرة وصياغته�ا وتنفيذها وتوصيلها للجمهور المس�تهدف من 

خ�ال القنوات األكثر تأثيرًا، خاصة قنوات التس�ويق اإللكترون�ي. لن ندع فكرتك 

تضيع بل س�نتابع ونتأكد من أنها وصلت للجمهور  المس�تهدف وس�يتابع فريقنا 

ذلك بتقارير وتحليات دقيقة. س�نقدم لك خدمات التس�ويق الش�املة وندير لك 

مواقعك وصفحات التواصل. يمكنك االعتماد علينا في توصيل رسالتك وترويج 

نشاطك لدى الجمهور المستهدف.



www.hololona.comشركة حلولنا المحدودة 
92 0000 378 

خدمات وحلول متكاملة 
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